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KALTINAMIEJI NESIGY
NĖ NUO SAVO ĮSITI

KINIMŲ.
Jie pasisakė esą socialde
mokratai ir bolševikų poli

tikai nepritarią.
Socialdemokratų byla 

Maskvoje jau pasibaigė. Iš 
viso jų buvo kaltinama ši
toj byloj 14 žmonių. Byla 
buvo aiškiai provokatoriš
ka. JBolševikų žvalgybinin
kai liudijo, kad tie kal
tinamieji turėjo Rusijoj 
slaptą organizaciją, kad jie 
palaikė santikius su Rusi
jos “priešais užsieny,” kad 
jie gaudavę iš užsienio pini
gų “kontrevoliucinei propa
gandai” ir slapta ruošėsi 
ginklais nuversti Sovietų 
valdžią.

Paviršium žiūrint, šitie 
kaltinimai išrodo tikrai bai
sus. Bet tikrenybėje juose 
nėra nieko nepaprasta ir 
kaltinamieji visai nesigynė 
nuo jų. Juk būti socialde
mokratais nėra joks prasi
žengimas. Tiktai caro val
džia laikydavo socialdemo
kratus pavojingais žmonė
mis. Bet sovietų Rusijoj, ku
rią valdo neva darbininkų 
valdžia, socialdemokratai 
turėtų būt legalė partija. 
Ant nelaimės bolševikų dik
tatūra yra tiek atžagareiviš- 
ka, kad ji socialdemokratų 
bijosi daugiau negu caras. 
Ji uždraudė socialdemokra
tams organizuotis ir leisti 
savo laikraščius Rusijoj, to
dėl jiems nieko daugiau ne
liko, kaip organizuotis slap
ta, o laikraščius leisti užsie
ny. Socialdemokratai daro 
tai tuo tikslu, kad sugriovus 
bolševikų despotizmą, kad 
sukurus tikrai laisvą Rusiją.

Ir kaltinamieji Maskvoje 
socialdemokratai nuo to vi
sai nesigynė. Jie pasakė vi
sai aiškiai: taip, mes turime 
slaptą organizaciją, nes vie
šai mums veikti jus nelei
džiat; mes palaikome santi
kius su užsieniais, tik ne su 
kontrevoliucionieriais, kaip 
jus sakot, o su savo idėjos 
draugais socialdemokratais; 
mes gaunam nuo jų ir para
mos; ir mes vedėm prieš jū
sų politiką kovą, nes tokiai 
politikai mes nepritariam 
Mes norim Rusijos darbi
ninkams pilnos laisvės. Jei
gu jus vadinat tai prasižen
gimu, tai galit mus bausti.

Taip kalbėjo socialdemo
kratai. Ir bolševikų teismas 
nubaudė juos po 3 iki 10 
metų kalėjimo. Tai lygiai 
taip, kaip buvo prie caro 
valdžios.

Amanulla Nori
Atsiimti Sostą.

Buvusis Afganistano val
donas Amanulla, kuris 1929 
metais per žmonių sukilimą 
pabėgo užsienin, dabar vėl 
nori grįžti atgal ant sosto. 
Jis sako, kad dabartinis 
emiras Nadir Chanas nepil
dąs savo prižadėjimų žmo
nėms. Bet Amanullos prie
šininkai sako, kad jis nega
iš Afganistanan grįžti, nes 
bėgdamas anais metais už
sienin pavogė $35,000,000 
valstybės iždo pinigų.

GANDHI ATŠAUKĖ INDI
JOJ REVOLIUCIJĄ.
Indų nacionalistų vadas 

Mahatma Gandhi nutarė su 
Anglijos atstovu paskelbti 
paliaubas ir pradėti taikos 
derybas prie apskrito stalo. 
Gandhi sutiko tuo tarpu at
šaukti revoliuciją. Indijoj 
yra 320,000,000 gyventojų, 
kurių didesnę dalį sudaro 
Gandhi pasekėjai, bet yra 
taipgi daug ir muzulmonų, 
kurie eina prieš jį.

Atkišo Teisėjui 
Revolverį.

Albany, N. Y.—Prieš tei
sėją Milne čia buvo pastaty
tas anądien William Vega, 
28 metų amžiaus vyras, ku
rį policija kaltino muštynė
mis. Teisėjas davė jam 6 
mėnesius kalėjimo. Dėl ši
tos bausmės Vega pradėjo 
protestuoti ir atkišo į teisė
ją revolveri. Policmanas nu
tvėrė jam už rankos ir gink
lą atėmė.

PASIBAIGĖ ILLINOJAUS 
MAINERIŲ UNIJOS 

BYLA.
Illinojaus valstijoj buvc 

suskilusi angliakasių unija 
Susidarė vadinama “insur 
gentų” unija su Howatu 
priešaky ir apskelbė kovą 
senajai unijai, kurios vadu 
yra Lewis. Ginčas atsidūrė į 
teismą. Ir šiandien laikraš
čiai praneša, kad Dixono 
apygardos teismas Illinojuj 
nusprendė, jog Intematio 
nal Mine Workers Unija su 
Lewisu priešaky yra legalė 
mainerių unija Illinojaus 
valstijoj, o Hovvato vado
vaujama “insurgentų” uni
ja yra nelegalė. Bet ar šituo 
nuosprendžiu Howato uni
ja yra uždaroma, ar ji veiks
iu toliaus, žinios nepasako.

Nusipirko Mašiną 
Doleriams Perėt.
“New York Times” pra

neša šitokią žinią: viena 
New Yorko gyventoja, Ma
ry Lebua, nusipirko mašiną 
doleriams perėt ir pametus

GASTONUOS VERPYK- 
LOSE PANAIKINTAS 
NAKTINIS DARBAS.
Organizuotų darbininkų 

verčiamos, Gastonijos ver- 
pyklos panaikino naktinį 
darbą, kurį turėdavo dirbti 
netik vyrai, bet ir moterys .
ir maži vaikai. Kai dirbda- savo vyrą išvažiavo i Eliza- 
vo naktimis, tei fabrikai ei- betha- Tenai ji pasisamdė 
davo tik tris dienas ir 3 nak- kambarį ir pradėjo “perėt” 
tis. Dabar gi dirbs šešias pinigus. Penkias dienas ir 
pilnas dienas. i naktis užsidariusi viena pa-

_________ ; ti ji ištupėjo ant dviejų len-
Pasmerkė Sušaudyt ’̂ kurhl ^1° but su-rasmerKe &usauuyi josios 600 dolerių
Traukinio Mašinistą. Nuo sėdėjimo turėjo atsi- 

Bolševikų teismas Mask-'spausdinti kiti 600 dolerių, 
voje pereitą sąvaitę pa-1 TaiP jai aiškino nepazĮsta- 
smerkė sušaudyt mašinistą poteris, kun pardavė tą 
M. Bogackį, kurio valdomas i n^s!n?: . _ .
traukinys andai susikūlė Si-L Mai.ei Lebu^ nus.lbo,; 
byre. Be to dar 12 to trauki- do .^det- J} nut^re ‘ masiną 
nio darbininkų pasmerkta atidaryt ir pažiūrėt, ar ne- 
nuo 3 iki 10 metų kalėjimo. buĮ jos pinigai jau pasidvi- 
Valdžios šnipai tvirtino tei- gubm|- Pasirodė, kad tarp 
sme, kad visi šitie žmonės įų tentų nėra jokių pinigų, 
esą sabotažninkai ir tyčia Nėra net ir tų 600 dolerių, 
suruošę traukinio katastro- kuriuos ji buvo padavus tai 
fą, kad “pakenkus penkme- moteriškei, kad .ldėtU vma* 
cio planui. f... .. . - - --r.šinon.” Vietoj pinigų, buvo 

■ tik keli popiergaliai iškirpti 
iš senų laikraščių. Policija 
dabar jieško tos apgavikės, 
kuri pardavė Marei Lebua 
“pinigų peryklą.”

VOKIEČIAI BOIKOTUO
JA LENKŲ SENATĄ
Iš Varšuvos pranešama, 

kad trįs vokiečiai Lenkijos 
senate nutarė jo posėdžiuo
se nedafyvauti. Šitą boikotą 
jie vartoja kaipo protestą 
prieš Lenkijos vyriausybę, 
kuri visokiais budais perse- 
1 • • T i •• • LJUIVll<X dlVC 1. JI
vXči^nklJ0J gyvenancius1vo areštuoti 2 generolai, bu-

Rusijoj Areštuoti 
| 2 Generolai.

Berlyne g?7ta žinių, kad 
pereitą sąvaitę Rusijoj bu-

I w aicotuvu t. rjkai, vm-

j tent Bliucheris ir Kozakas.
Gen. Bliucheris buvęs 

suimtas Chabarovske. Jisai 
buvo Sovietų armijos vadas 
rytų Sibyre. Maskvos žval
gybininkai sakosi susekę jį 
konspiruojant su Ukrainos 
nacionalistais. Konspiraci
jos tikslas buvęs suruošti 
armijoj sukilimą ir įkurti 
anti-sovietinę militaristų 
diktatūrą Rusijoj.

Gen. Kozakas buvęs rau-

NORĖJO SUSPROGDINT 
TRAUKINI.

Stockton, N. J — Netoli 
nuo čia buvo rasta ant Penn- 
sylvanijos gelžkelio bėgių 
pridėta dinamito. Tais bė
giais tuojaus turėjo eiti du 
Philadelphijos ekspresai su 
šimtais keleivių. Valdžia 
spėja, kad dinamitą bus pa
dėję vaikai, norėdami ma- __________
tyt, kas atsitiks, kada trau- donujų karininkų mokyklos 
kinys ji užgaus. viršininkas Charkovo mies-

Turkija Rinks
viršininkas Charkovo mies
te. Kartu su gen. Kozaku 
esą suimta 30 ukrainiečių

Naują Parlamentą. "
Turkijos parlamentas nu-

tarė jau išsiskirstyt. Bet BAŽNYČIA NORI MO
KINT ŠEIMYNIŠKŲ 

PASLAPČIŲ.
Amerikos presbiterijonų 

bažnyčios kunigai sumanė 
duoti jaunavedžiams pamo
kų, kaip pradėti porinį gy-

prieš išsiskirstymą atstovai 
nubalsavo paskelbti naujo 
parlamento rinkimus, ir su- 
mažint naujo parlamento 
atstovų algas.

Turkijoj kartu su parla
mentu baigiasi ir preziden- . ..
to tarnyba. Taigi susirinkęs venimą apsivedus. Sumany- 
naujas parlamentas turės 
išrinkti naują respublikos 
prezidentą.

RUSIJA BANDO AMERI
KOS NUSISTATYMĄ
Amerikos valdžia nese

nai išleido patvarkymą, kad 
miško medžiaga iš šiaurės 
Rusijos negali būt Ameri
kon įleista, nes tai medžia
gai gaminti šiaurės Rusijo, 
bolševikai vartoja prievar
tos darbą, belaisvius darbi
ninkus. Maskva pasiryžo 
šitą Amerikos patvarkymu 
išbandyti ir šį panedėlį iš
siuntė iš Leningrado vieną 
laivą su tokia medžiaga.

ATSIDARĖ TAKSIKEBŲ 
FABRIKAS.

Kalamazoo, Mich. — Šį 
panedėlį čia atsidarė Che- 
cker’ Cab Manufacturing 
kompanijos dirbtuvė, kuri 
per 6 sąvaitės buvo uždary
ta. Šį panedėlį ji pradėjo 
dirbt su 500 darbininkų.

GARLAIVIS “HARDING” 
NETEKO PROPELERO.

United Statės Line gar
laivis “President Harding” 
kovodamas su audringa ju
ra neteko vieno propelero. 
Atėjęs į Southamptoną lai
vas turėjo būt ištrauktas iš 
vandens į sausąjį doką ir tik 
tuomet buvo pataisytas.

UNIJA DRAUDŽIA 
STREIKUOT.

Kensingtono miestely, ne
toli Philadelphijos, sustrei
kavo 1,800 audėjų, kurie 
audžia rakandams apmuša
lus. United Textile Workers 
of America unija liepė 
jiems tą streiką atšaukti ir 
grįžti darban. Streikieriai 
neklauso ir tęsia streiką to
liau. Todėl unijos centras 
nutarė juos išbraukt iš uni
jos, atimti iš jų visas unijos 
knygas, atimti taip pat $50,- 
000 fondą ir namą. Kuo tas 
skandalas baigsis, da neži
nia.

TIKI, KAD PAUKŠTIS 
IŠPERĖJO PASAULI.
Meksikoj gyvena keista 

indėnų padermė, kuri susi
deda tik iš 164 žmonių. Ši
tie indėnai garbina saulę, 
mėnuli ir tiki, kad pasaulį 
išperėjo pelikonas (paukš
tis panašus į gulbę). Silp
nus savo kūdikius šitie žmo
nės žudo, o suaugusias duk
teris tėvai parduoda vy
rams už pačias.

Kunigas Spudas Nuteistas 
Sunkiųjų Darbų Kalėjimu.
Ukraina Nori Atsi- 
mest Nuo Sovietų 

Rusijos?
Varšuvoje gauta žinių, 

kad bolševikų valdžios 
žvalgyba Ukrainoj susekusi 
ukrainiečių tautininkų są
mokslą atsimesti nuo Sovie- 
tų Sąjungos ir apskelbti ne- ^a(| gį^g dūšių ganytojas 

i priklausomą U krainos Res- per suktybes ir apgavystę 
publiką. Į sąmokslą esą buv0 pasigrobęs Girdvai- 
jtraukta daug raudonarmie- -
čių ir jurininkų. Charkovo 
žiniomis, Poltavoj areštuo-: 
te jau 200 ukrainiečių tauti
ninkų. Buvę suėmimų ir ki
tuose Ukrainos miestuose. 
Sąmokslininkai įsigavę net į 
OGPU ir keliatas jų dirbę 
slaptosios policijos biure. 
Penki sąmokslininkai buvę 
suimti terpe OGPU agentų.

i ------------------

JIS SUKTYBĖMIS BUVO 
PASIGROBĘS DVARĄ

Be to da jis prikalbino krei
vai prisiekti savo gaspadinę 

ir kamendorių.
Rietavo klebonas kun. 

Ignas Spudas jau atsisėdo 
už geležinių grotų. Šiaulių 
apygardos teismas atrado,

per suktybes ir apgavystę

VOKIEČIŲ KATALIKAI 
PRIEŠ FAŠISTUS.

Vokietijos katalikų kar
dinolas Schulte išleido ke
lioms vyskupijoms įspėji
mą. kad katalikai nesidėtų 
su rasistais, nes fašistai esą 
katalikų priešai.

mas bus paduotas visuoti
nam presbiterijonų suvažia
vimui užgirti. Suvažiavi
mas įvyks 28 gegužės.

PALEIDO IŠ KALĖJIMO
...................... 65 MOTERIS.

Yorke patyrė, kad radio im-! Indijos mieste, Punoj, pa- 
tuvas duoda daug geresnį leista iš kalėjimo 65 mote- 
garsą, kuomet elektros ži
buriai namie dega. Tas reiš
kinys aiškinamas tuo, kad ----- ,--------- r —
lempose sujungtas laidas džios ir sukilėlių vado pa
veikia kaip ir pagelbinė an
tena. Todėl dienos laiku, 
kuomet žiburiai nedega, ra
dio skamba daug prasčiau,! 35 KARO LAIVAI PA- 
negu vakare, kada žiburiai ‘ 
dega.

ELEKTROS ŽIBURIAI 
PAGERINA RADIO.

Radio inžinieriai New

rys, kurios buvo suimtos už 
priešinimąsi valdžiai. Jas 
paleido dėlto, kad tarp val-

daryta laikina kovos per
trauka.

. nienės dvarą, ir už šitą va
gystę nubaudė jį pusantrų 
metų katorgos.

Be to, jegamasčiui Spu- 
jdui atimamos visos piliečio 
teisės ir, kai jis atliks šitą 
bausmę, valdžia dar ims na- 
gan už pritraukimą kitų 
žmonių prie kriminalinio 
nusikaltimo, nes norėdamas 
savo kailį apginti, kun. Spu
das buvo prikalbinęs savo 
gaspadinę Tekoraitę ir vi
karą kun. Baliutavičių krei
vai prisiekt už jį.

Girdvainienė yra sena, 
jau 70 metų amžiaus mote
ris, aut kojų jau nelabai pa
stovi, labai dievobaiminga, 
todėl apgauti ją buvo len
gva, ypač kunigm^-kuriam 
ji turėjo didelio pasitikėji
mo.

Kun. Spudas apgavo ją 
tais laikais, kai Lietuvos val
džia buvo pradėjus dvarus 
parceliuoti. Moteris nusi
gando, kad neatimtų iš jos 
dvaro. Čia kun. Spudas ir 
nutarė pasinaudot proga. 
Jisai sudarė dokumentus, 
kuriais Girdvainienė savo 
dvarą parduoda jam, o 
Girdvainienei liepė pasira
šyti po tais dokumentais, sa
kydamas, kad jis apsaugo
siąs jos dvarą nuo išparce- 
liavimo. Moteris pasirašė, ir 
kunigas Spudas dvarą pasi
ėmė kaip savo. Jis, matyt, 
tikėjosi, kad Girdvainienė 
tuoj mirs ir dvaras liks jam. 
Bet moteris nemirė ir apsi
žiūrėjus, kad ji apgauta, iš
kėlė savo “geradėjui” bylą.

i

40 KRATŲ LAWRENCE’O 
MIESTE.

Valstijos policija perei
tos pėtnyčios vakarą užklu
po Lawrence’o miestą ir iš
krėtė 40 vietų, kurios buvo 
nužiūrėtos kaipo girtuoklia
vimo ir lošimo lindynės. Du
rys buvo išmuštos kūjais ir 
beveik visi savininkai areš- 

i tuoti.
POLICIJA SAUGOJA 
ANGLIJOS PRINCĄ
Dabartiniu laiku po Ar

gentiną trankosi Anglijos 
princas. Kiekvieną jo žings
ni lydi policija ir detektivai. 
Mat bijomasi, kad jo kas ne
pavaišintų bomba. Kokių gi 
galų jis tenai jieško?

Kalėjime Sudegė 
11 Žmonių.

North Carolinos valstijoj 
pereitą subątą sudegė Dup-

65 ŽMONĖS SUŽEISTI 
DĖL FUTBOLĖS.

Banagaloros mieste, Indi
joj, muzulmonai su indais 
lošė futbolę pereitą sąvaitę. 
Belošdami susimušė ir 65 
žmonės buvo sužeisti. Poli
cija suėmė 45 riaušininkus.

I

11 ŽMONIŲ UŽMUŠTA 
TRAUKINIO KATAS

TROFOJ.
Pereitą subatą Meksikoje 

susikūlė kariumenės trauki
nys, kuriuo važiavo daug ir 

i. Nelaimėslino kauntės kalėjimas irjcfvįinių žmoniy. 
liepsnose žuvo 10 juodvei-. pasekm6j n buv0
džių kalinių. Jie buvo uždą- i 
ryti narvuose, kaip žiurkės 
siųstuose, ir ištrūkt negalė
jo. Ugnis kilo kalėjimo vir
tuvėj, apie 2 valandą ryto, 
kuomet visi miegojo. Kalė
jimas stovėjo už mylios nuo 
Kenansvillės miestelio, me
dinis triobėsis, pastatytas iš 
apvalių rąstų, ir neturėjo jo
kios apsaugos nuo ugnies. 
Apie 40 kalinių pasisekė iš
gelbėt, bet 11 sudegė.

Suomijoj Atidaryti 
Nauji Seimo Rūmai.

Pereitą subatą Helsing- 
forse buvo atidaryti nauji 
Suomijos Seimo rūmai, ku
riuos pastatyt reikėjo ketu
rių metų laiko ir $2,500,000 
pinigų. Atidarymo iškilmė
se dalyvavo Švedijos, Nor
vegijos, Danijos, Estijos ir 
Latvijos seimų atstovai. Tik 
Lietuva savo atstovų neturė
jo, nes fašistai Lietuvos 
Seimą išvaikė.MAS FRANCUZIJOJ. 

UPE.
Yangtze upėj, Kinijoj, 

iki šiol buvo 25 svetimšaliai 
karo laivai, kurie saugojo 
prekybos laivus. Dabar da kluoti banditai užpuolė čia 
Kinijos valdžia pridėjo 10 Hastings National Banką, 
karo laivų kiniečių preky- surišo 14 tarnautojų, už- 
bai saugot, nes komunistai kimšo visiems burnas, pas- 

ventojas prisirinko apie foo pasislėpę pakrantėse apšau- kui surinko iš stalčių $27,- 
kvortinių bonkų. do prekių laivus. 173 pinigų ir pabėgo.

JŪRĖS IŠPLOVĖ DAUG 
DEGTINES.

Netoli Biddefordo, Mai- 
ne’o valstijoj, per audrą jū
rės išplovė krantan daug 
bonkų degtinės. Vienas gy- __ A • _ • • • 9 .

PAGROBĖ IŠ BANKO 
$27,000.

Hasting. Neb. — Trįs gin-

užmušta ir 6 sužeisti.

NORĖJO NULINČ1UOT 
MERGINĄ

Netoli Štrasburgo, Vokie
tijoj, nusižudė jaunas vai
kinas, nes jo mylima mergi
na atsisakė už jo tekėti. Su- 
siagitavę vietos kaimiečiai 
susirinko ir nutarė tą mer
giną užtai nulinčiuot, bet 
policija ją išgelbėjo.

KRUVINAS UŽPUO
LIMAS.

Phoenix, Ariz. — Du gin
kluoti banditai čia užpuolė 
aptieką. Jos savininkas 
Reilly nutarė gintis ir pra
dėjo šaudyt. Vieną banditą 
jis užmušė ant vietos, bet 
kitas jį nušovė ir pabėgo. 
Vėliaus policija pabėgusį 
galvažudį sugavo. Jis vadi
nasi Railey. Užmuštasai va
gis vadinasi Eagan. Visi ai
riai.

LĖKS APLINK ŽEMĖS 
KAMUOLĮ.

Amerikos lakūnas John 
Henry Mears, kuris dabarti
niu laiku gyvena Los Ange
les mieste, praneša spaudai, 
kad 10 birželio jis leisis or
laiviu aplink žemės kamuo
lį. Mears tikisi aplėkti ap
link pasaulį į 10 dienų.

Vokietijoj Platinas 
Laisvoji Mintis.

Paskutiniais laikais Vo
kietijoj prasidėjo gyva agi
tacija prieš klerikalizmą. 
Po visą šalį platinas laisvos 
dvasios literatūra ir ruošia
mi “bedieviški” vakarai. 
Tas labai nugąsdino Vokie
tijos klerikalus ir vidaus rei
kalų ministeris Wirth, kuris 
pats yra klerikalas, pakėlė 
šitą klausimą net Reich
stage. Jis smarkiai užsipuo
lė ant laisvamanių judėji
mo ir pasisakė darysiąs vis
ką, ką tik jis galįs, kad “be
dievybės bangą” Vokietijoj 
sulaikyt. Jo manymu, šita 
banga atėjusi iš Rusijos.

ČEKŲ PREZIDENTAS 
SUSILAUKĖ 81 METŲ.

Čekoslovakijos preziden
tui Masarykui pereitą suba
tą sukako 81 metas am
žiaus.

ISPANIJOJ NUIMAMA 
CENZŪRA.

Iš Madrido pranešama, 
kad 20 kovo Ispanijoj bu
sianti nuimta cenzūra.
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Kas Dedasi Visatoj

pra-
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kad 
žino- 

žinovas

kriminališkus .darbus ji jau 
niekad nieko nepasakys.

Brune, ta tiesą sakei! Mano 
skalbiniai šiandien išrodo bal
ti kaip sniegas, ir visai netry- 

nian nevirinau

Po šliubo jaunavedžiai 
apvogė bažnyčią.

Albion, Iii. — Pereita sa-

TORIS
SKAUDĖJIMAS!
SI judanti Gerk K 

Taipgi 'yra

Pavojinga

Amerikos karo laivyno ekspertai bando naują orlaivi New Yorko uoste, šita skraidomoji ma
šina skiriasi nuo kitu orlaiviu tuo, kad ją galima sulankstyt ir patalpint submarino viduryje. 
Ją sulankstyt ir išnaujo sudėt ima tik 3 minutes laiko.

Kodėl neužgęsta musų 
saulė?

Jeigu musu saulė susidė
tų iš akmeninės anglies, ar

ir 
tas

čių, o klebonai neriasi iš 
kailio, kad ne jiems tie tūks
tančiai tenka.

Trust’ 
tečiau 
tokios

No. 11. Kovo 11 d., 1931.

VĖLIAUSIOS ĮDOMYBĖS.

medžiagos, ir | Tpl-
jei karštis, kun mes gaun<-- Į prasįų metalų. Šitą būdą ji-

♦

minėtą 
buvęs

■J

1 APŽVALGA

t

_______  Kai-' .
p-ię Jurgeiiutę,! <Hen varto šimtais tukstan- 
9-tame numery

tos zomšinės pirštinaitės Į 
purvyną sumintos. Jos lu
pos uždarytos ant amžių ir 

vaite čia buvo toks atsitiki- į prieš New Y orko policijos

pasilieka da neišaiškinta 
paslaptis. Policija spėja, 
kad jis čia vajtojo papras
tas magikų gudrybes.

2

gKAUDANTT gtrklė taipjau yra 
ir pavojaus ženklas. Sustabdykit 

skaudėjimą greitai su Severas An- 
tisepsok Neleiskite pavirsti Į kokų 
rimtesnę ligą. Per 50 mettj jrs su
teikė pageltą tnl.staniiams. Plauki
te juo gerklę kasdk.

Severai ’•

ĮSIKANDO DOKU
MENTUS.

Ginčai dėl Devenio 
gautos paskolos iš SLA. da
nepasibaigė. Komisijų su
važiavimas apkaltino dėl 
tos paskolos SLA. preziden
tą St. Gegužį. Šis gi nori su
versti kaltę nuo savęs ant 
SLA. sekretorės p-lės Jurge- 
liutės. Jis kaltina ją, katu ji 
pasiuntusi Deveniui čekį, 
nelaukdama pakol bus gau
ti iš jo reikalingi dokumen
tai.

Sandariečių organas irgi 
pritaria St. Gegužiui, 
tindama 
“Sandara” 
sako:

“...pasirodo, kad ji neprisi
laikė net ir tos •senosios siste
mos.’ Adv. Lopatto patarė jai 
čeki pasiusti Į ‘Title ant 
kompaniją \Vaterbury. 
ji teisinasi nežinojusi 
Įstaigos...

"Pasiuntus čeki i 
kompaniją, jis nebūtų 
išduotas iki reikalaujantis pa
skolos nepristatys dokumen
tų.”

Išrodo, kad nuostoliai 
Susivienijimui pasidarė tik 
dėlto, kad tie dokumentai 
atėjo jau po to, kaip Deve
niui buvo paduotas čekis. 
Išrodo, kad tų nuostoliu vi
sai nebūtų buvę, jeigu p-lė 
Jurgeliutė pirma butų paė
mus iš Devenio dokumen
tus, o tik paskui padavus 
jam čekį.

Bet tuos dokumentus Su
sivienijimas dabar turi savo 
rankose ir gali Devenio na
mą parduoti kada tik nori. 
Tai kogi čia ponas St.AJegu- 
žis su savo talkininkais ske- 
rečiojasi? Koks čia skirtu
mas, ar tie dokumentai bu
vo gauti prieš čekio padavi
mą. ar po?

Bet dalykas čia ne doku
mentuose. Dalykas čia yra 
tame, kad Deveniui buvo 
paskolinta daugiau pinigų 
negu jo namas yra vertas. 
Taigi apie tai ir reikėtų kal
bėti.

mis — nesvajojo apie cilinde- 
rius.

“Ir ūkininkas, ir darbinin
kas. ir inteligentas, visi dirbo 
liaudiškai.”

Jeigu tada ir buvo kokios 
konkurencijos dėl vadovy
bės, tai tik tais sumetimais, 
kas geriau ir kraštui naudin
giau mokės valstybės reika
lus tvarkyt. Tai buvo svei
kos konkurencijos laikai.

Šiandien gi konkurencija 
eina tiktai turtams krauti ir 
savimeilei tenkinti. Paprasti 
kiaulių ekspertai, pasivadi
nę “tautos vadais,” šian-

16 KUR JIE PINIGUS 
IMA?

Šitokiu antgalviu Berly- 
“Kova” rašo:
“ ‘žemaitis’ praneša 

tautininkų pirmininkas, 
mas kiaulių skerdimo 
p. Lapenas, perka sklypą už 
200,000 litų ir rengiasi ant to 
sklypo statyti trijų aukštų 
murini namą. ‘Lietūkio' eilinis 
tarnautojas, tautininkas Za- 
pasnikas. lygsta ūki už 90.000 
litų. Saločiu pieninės vedėjas, 
mažažemio vaikas, tautinin
kas Misevičius, pabuvęs trejus 
metus pi'enininku. Įsižanijo i 
stambų ūki ir Įnešė gryno ka
pitalo 10.000 litų. Pieninė dir
bo visą laiką su nuostoliais, 
bet ponas pienininkas tų nuos
tolių. matomai, nejautė.

"Tai tik trys Įvairaus kalib
ro ‘tautos vadai’ su apvaliom 
sumom lietuviškų litų. Sulig 
čino ir kapitalas, tik klausi
mas. iš kur? O kiek tokių ‘tau
tiškų vyrų’ Lietuvoje galima 
priskaityti‘ Ir kalbėk, žmogus, 
kad Lietuvoje ‘litų nėra.' Litų 
yra. tik ne visiems!”

Šitą faktą pastebi ir “Lie
tuvos Žinios,” kurios 38- 
tame savo numery rašo:

"Kai kūrėsi Lietuvos nepri- 
klauscmybė. tai vyravo liau
diška nuotaika. liaudiškas 
ūpas... Tur būt, nedaugelis lie
tuvių tada galvojo apie dvarų 
centrus, apie tūkstančiais at
lyginamas algas, apie pelnin
gas akcines, valstybės iždo pi
nigais maitinamas, bendroves. 
Nesimatė išlepusios, saiko ne
žinančios ištaigos. Dauguma 
tenkinosi atsibrvzėjusiomis iš 
Rusijos parsineštomis rudinč-

Vokiečių “Auksadaris”
Pasmerktas Kalėjimai!.

Patriotų planas “išpirkti” j Bet kokiu oudu Tausend 
Vokietiją iš skolų pasibaigė apgaudavo žiūrėtojus laike 

negražiu skandalu. j savo demonstracijų, kuo-
Pagarsėjęs vokiečių “auk-•

ANTAUS1S “TAUTOS
VADAMS.”

Kalbėdamos apie Lietu
vos nepriklausomybės 13 
metų sukaktuves, “Lietuvos 
Žinios” užtepa “tautos va
dams” per ausį. Jos sako:

“Neužmirštami faktai. Sau
jelė bajerų. nesugebančių kur
ti tautos ateiti, už titulus, or- 
denus ir atiduodamą baudžia- 
von lietuvių liaudį, atsiduoda 
Lenkijai, kurios ‘Dievo išrink
toji’ šlėkta, besipešdama dėl 
turtų ir garbės, prakiša Len
kijos ir Lietuvos savarankiš
kumą.”
Tai buvo tais laikais, ka

da lietuvių tautai vadovavo 
visokie Vytautai. Jie įklam
pino musų liaudį į tokią ba
lą. kad ir patys žuvo, ir visa 
Lietuva atsidūrė svetimų 
vergijoj.

Nors vergija buvo ilga ir 
sunki, tečiaus pasilikusi be 
“didžiųjų kunigaikščių,” 
tauta sukaupė savo jėgas ir 
pasiliuosavo.

Šitas faktas turi būt labai 
nemalonus tiems, kurie pri
sispyrę tvirtina, kad mums 
būtinai yra reikalingi “tau
tos vadai.” Tai yra tiesiog 
antausis diktatūros garbin
tojams.

STALINAS IR PILSUD
SKIS.

“Naujienos” pastebi, kad 
Rusijos diktatorius Stalinas 
eina ranka rankon su Lenki
jos diktatorium Pilsudskiu.

Pilsudskio šnipai pereitą 
vasarą areštavo ir uždarė 
Gardino tvirtovėn apie 100 
socialdemokratų. Paskui 
prieš juos buvo sufabrikuo
ta byla, kurioj jie buvo ap
kaitinti “valstybės išdavi
mu" ir “sabotažu.”

Lygiai tokią pat provoka
torišką bylą prieš socialde
mokratus dabar iškėlė ir 
Rusijos diktatorius Stalinas. 
Kaip Gardino, taip ir Mask
vos byloje valdžios žvalgy
bininkai kaltina socialde
mokratus “sąmokslu prieš 
vyriausybę” ir “sabotažu.”

Viena diktatūra raudona, 
kita juoda, bet taktika abie
jų vienoda.

VYTAUTAS “CUDUS”
DARYS.

‘‘Vilniaus žinios” 
neša šitokią Įdomybę:

“Birštone yra Vytauto šal
tinis, kuriame teka minerali
nis vanduo ir manoma, kad jis 
gydo, šį pavasari to šaltinio 
vanduo bor.komis bus išsiunti
nėtas visoms Kauno miesto li
goninėms jo gydomajai galiai 
išmėginti.”
Ligi šiol tik šventųjų var

dais pavadinti visokie šal
tiniai “mačydavo” nuo vi
sokių ligų, o dabar jau ir 
tautininkų Vytautas žada 
“cudus” Lietuvoje daryt.

Šventųjų šaltinių tikslas 
būdavo stiprint katalikybę. 
Vytauto “cudaunas” van
duo, matyt, bus vartojamas 
fašizmui stiprinti.

mas. Pas kun. Davidsoną 
atvyko jauna pora su dviem 
savo draugais ir paprašė 
šliubo. Kunigas nusivedė 
juos bažnyčion, davė šliubą 
ir pareikalavo užmokesčio. 
Jaunieji užmokėjo. Bet ka
da jie išėjo, kunigas apsi
žiūrėjo. kad iš jo stalčiaus 
pavogti visi pinigai. Apvog
ti bažnyčią, tai reiškia ap
vogti patį Dievą. Teeiaus 
Dievas nieko prieš tai nesa
kė. tik kunigėlis labai supy
ko. Jis tuojaus nuvyko teis
man. išėmė varantą ir pasi
ėmęs šerifą jaunavedžius 
areštavo. Jie prie kaltės pri
sipažino ir pinigus kunigui 
mažino.

Naujas lengvų persiskyri
mų miestas.

Lengvų persiskyrimų mie
stas Amerikoje ligi šioįjbu- 
vo Reno, Nevados valstijoj. 
Kas norėdavo lengvai 
greitai gauti “divorsą,"
važiuodavo į Reno. Dabar 
tokį rojų nesutinkančioms 
poroms nutarė Įsteigti ir 
Arkansų valstija. Jis busiąs 
garsiajame Hot Springs ku
rorte. kur žiemą ir vasarą 
iš žemės muša garuojančio 
vandens šaltiniai. Arkansų 
valstijos legisiatura jau iš
leido įstatymą, kuriuo ei
nant. divorsą galės gauti vi
si, kurie tik bus išgyvenę tos 
valstijos ribose 90 dienų.

New Yorko .policijos 
piktadarybės.

Dabartiniu laiku New 
Yorke yra tyrinėjamos poli
cijos piktadarybės. Išėjo, i 
mat, aikštėn, kad policma- 
nai suimdavo nekaltas mer
ginas ar moteris, sufabri
kuodavo prieš jas nedorus : 
apkaltinimus, pristatydavo 
kreivus liudininkus ir trauk
davo į policijos teismus. 
Jeigu šitaip kaltinama mo
teris ar mergina neišsipirk- 
davo, tai ji būdavo apkal
tinama kaip paleistuvė ir 
uždaroma kalėjimam Nęw 
Yorko kalėjimuose dabarti
niu laiku esą keli desėtkai 
šitaip apkaltintų moterų. 
Taigi aukštesnis valstijos 
teismas pradėjo dabar šitą 
skandalą tyrinėti. Ir viena 
buvusių policijos aukų, Vi- 
viana Gordon, 32 metų mo
teris, parašė tardytojui laiš
ką, kad ji galinti jam sutei
kti daug informacijų apie 
policijos šunybes. Tardyto
jas liepė jai atvykti 20 vasa
rio jo ofisam Bet ji neatvy
ko. Tą dieną ji buvo atras
ta Van Cortland parke pa
smaugta. Ant jos kaklo bu
vo užveržta virvė, už kurios 
ji dar laikėsi savo plonutė
mis rankomis nusitvėrus, 
lyg norėdama ją nutraukti. 
Jos ilgi rausvi plaukai buvo 
sudraikyti ir ant veido už
kritę, jos juoda aksominė 
suknelė sudraskyta, o bal

Pasveikinimas
I • • Iv

Keleiviui Is

met jis neva padarydavo 
ragarsejęsTOKiec’ų j.uK-iauksa jiems bežiūrint, tai sadans Tausend, kuris za-; 

dėjo išpirkti Vokietiją iš 
skolų ir padaryti visus vo
kiečius milionieriais, šian
dien sėdi jau uždarytas ka
lėjime. Už apgaudinėjimą 
žmonių Miuncheno teismas 
pasmerkė ji kalėti 3 metus.

Tausendo byla buvo susi
domėję netik vokiečiai, bet 

t ir visa Europa. Mat, jis bu- 
» vo pritraukęs prie savo su
manymų tokius žymius žmo
nes, kaip gen. Ludendorfas, 
fabrikantas Mannensman- 
nas ir daug kitų monarchis- 
tų. Savo planus jisai paskel
bė dar 1925 metais. Jie bu-

Tausend išrado 
iš oa-

me iš saulės, paeitų nuo tos 
medžiagos degimo, tai, 
mokslininkų apskaitymu, 
tas musų kasdieninis žibu
rys, saulė, po kelių tūkstan
čių metų užgęstų.

Musų saule aš vadinu tą 
saulę, kuri arčiausia mus.

sai vadina “elementų har
monija.” (Jis parašė net ir 
knygą tokiu vardu.) Bet 
kad pastačius aukso gamy
bą ant plačios skalės, tai rei
kalinga didelė dirbtuvė li
tam tikri aparatai. Tam tik- 

i slui reikia daug kapitalo.
Todėl reikia įkurti tam tik

kuri kasdien mums šviečia rą organizaciją, kuri rupin- 
ir teikia žemei šilumą. Visa
toj panašių saulių, sako 
mokslininkai, yra daug, bet 
žemė su jomis neturi jokių 
reikalų.

! Mokslas įrodė, kad musų 
žemė jau labai sena. Ir per 
tą ilgą amžių, ji savo gyvy
bę sėmė tik iš saulės. Be 
saulės šviesos ir šilumos, gy
venimas ant žemės butų ne
įmanomas. Taigi, )ei saulė 
susidėtų iš degamos me
džiagos, tai tos medžiagos 
jokiu budu nebūtų užtekę 
ligi musų dienų. Degamoji 
medžiaga būt senai susivar- 
tojus ir dabar žemė butų 
miręs kamuolys.

Iš anksčiau pasakyto se
ka, kad saulės šiluma paei
na ne iš jos medžiagų degi
mo, bet iš kitų šaltinių.

Todėl, mokslininkai sako, 
musų saulutė švietė ir šildė 
žemę milijonus metų ir dar 

1 švies ir šildys daug milijonų 
paskatino rūpintis sa- metų pati neužgęsdama.

“Keleivio” Redakcijai,
253 Broaduay, So. Boston.

Gerbiamieji Draugai!
“Keleivio” 25 metų su

kaktuvių proga skaitome 
sau už malonią pareigą per
siųsti jums vardu visų Lie
tuvių politinių emigrantų 
socialdemokratų, susispie
tusių į Lietuvos Socialdemo
kratų Užsieny Organizaci
ją, musų širdingą sveikini
mą ir linkėiimus.C V

Juo maloniau mums yra 
tai daryti, kad “Keleivis,” 
skleisdamas skaisčią socia
listinę minti Lietuvos darbo 
išeivijos tarpe, ne tik nenu
traukė ryšių su Lietuvos ko
vojančia darbo liaudimi, 
bet visada drąsiai stovėjo 
jos reikalų sargyboje prieš 
svetimus ir savus išnaudo
tojus pavergėjus. “Keleivio” 
vardas plačiai žinomas po 
visą Lietuvą, tarp darbinin
kų ir valstiečių. Jojo atneš
tas laisvas socialistinis žo
dis sužadino ne vieną i ko
vą. i 
vais reikalais, parodė vietą 
organizuotas kovos eilėse.: 
Todėl Lietuvos darbo žmo-j 
nių socialistinis judėjimas 
džiaugiasi Jūsų džiaugsmu, 
“Keleivio" sukaktuvių pro
ga ir siunčia jam savo šir
dingus linkėjimus.

Mes. Lietuvos politiniai 
emigrantai, ‘ Keleivio” drą
siame pasisakyme prieš Lie
tuvos fašistinės diktatūros 
žiaurų viešpatavimą, visada 
rasdavome paskatinimo mu
sų sunkioje ir nelygioje ko
voje. “keleivio” sukaktu
vės duoda mums progos pa
reikšti jam už tai musų šir
dingą padėką ir palinkėti 
geriausio pasisekimo toli
mesnėje kovoje.

Teaugie ir teplintie il
giausius metus Lietuvos 
darbo žmonių keliarodis 
“Keleivis.”

Pirm.J. Januškis, 
Sekr. V. Kauneckis.

Berlynas.

Ar gali užšalti visos 
planetos?

Pačios planetos savyje 
turi labai mažai šilumos. 
Didesnę šilumos dali jos 
gauna iš saulės. Suprantama 
todėl, kad kuomet saulė iš
baigs savo energiją ir užgęs, 
tai sykiu su ja užšals ir pla
netos. Tiesa, tai atsitiks ne 
taip jau greitai. Dar milijo
nams metų užteks saulės 
šviesos ir šilumos šildymui 
planetų. -

Saulei užgesus, musų sis
temoj kito šilumos šaltinio 
nebus. Šiluma tuomet gali 
apsireikšti tik susidūrus 
dviem visatos kūnam. Nuo 
tu kūnų susitrenkimo atsi
rastų šiluma, bet ji tvertų 
neilgai.

Iš aukščiau pasakyto ne
reikia daryt išvadų, kad vi
sos planetos visatoje tuo bu
du kartu žus. Gali būti taip, 
kad, pavyzdžiui, musų sau
lės planetų sistemoj viešpa
taus amžina naktis ir šaltis, 
o kitose visatos dalyse for
muosis nauji pasauliai, ku
rie savo ruožtu atgyvens sa
vo amži ir užges, užleisda
mi savo vietą vėl naujiems 
pasauliams.

Teisingai sakoma, kad 
pasauly nieko nėr pasto
vaus. Viskas keičiasi, mai
nosi ir tik medžiaga amži
na. Formos keitėsi ir keisis, 
bet medžiaga buvo ir liks 
ta pati. Giraitės Žentas.

tusi tą reikalą finansuoti. 
Už parduotąjį auksą Tau- 
send ims 5 nuošimčius pel
no, investoriai ims 20 pro
centų, o 75 nuošimčiai eis 
atmokė; imui karo skolų ir 
išpirkimui Vokietijos iš 
aliantų rankų.

Tausendo planą daugiau
sia rėmė Vokietijos monar- 
chistai. Jie manė, kad pa- 
liuosavę savo “faterlandą” 
nuo skolų jie pasidarys sa
vo tautos akyse tikri jos iš
ganytojai ir galės atgaivin
ti monarchiją.

Tam tikslui jie sudarė or
ganizaciją, kurią pavadino 
“Draugija 164.” Generolas 
Ludendorfas čia buvo va
dovaujamoji dvasia. Jo žen
tas tapo Tausendo biznio 
atstovu ir leidosi per visą 
Vokietiją aiškinti žmonėms, 
kokia laimė juos laukia. Jis 
pasakojo jiems, kad atmo
kėjus visas Vokietijos sko
las, Tausend padarys po ne
dideli aparatą kiekvienai 
vokiečio bedarbio šeimynai, 
kuri galės sau namie auksą 
gaminti ir laimingai gyven
ti. Dabar gi reikia tik sudėt 
gana pinigų darbą pradėt.

Tausend tuo tarpu vis rei
kalavo daugiau kapitalo sa
vo eksperimentams. Jis pir
ko namus, automobilius ir 
visa tai aprašydavo savo 
žmonai. Jis demonstruoda
vo savo išradimą žmonių 
akyvaizdoje ir, reikia pasa
kyt, jam sekėsi žmones ap
gaudinėti. Visų akyse jis 
paimdavo pigaus metalo ir 
paversdavo ji auksu. Auk
sas išeidavo kaip reikia ir 
niekuo nesiskirdavo nuo ki
to aukso.

Bet vienas chemikas vis
gi pertikrino Ludendorfą, 
kad švino negalima auksu 
paversti, ir kad Tausend sa
vo knygoje “Elementų Har
monija” kalba nesąmones. 
Jis yra paprastas apgavikas 
ir daugiau nieko.

Tada Ludendorfas iš Tau
sendo draugijos pasitraukė 
ir policija Tausendą arešta
vo. Iš Leipzigo buvo pa
šauktas vienas garsus che
mikas, kuris taip pat Įrodė 
teisme, kad aukso negalima 
iš kitokių metalų padaryti, 
ir kad paties Tausendo kny
ga apie elementų harmoni
ją parodanti, jog tas žmo
gus yra melagis ir apgavi
kas. Jis net chemijos gerai 
nepažįstąs.

Ir taip Tausendo “aukso 
pramonė” sugriuvo.

Ši Statistika Kaip 
Kam Nemaloni.
Pasiknisę Lenkijos statis

tikose, randame štai kokių 
šiurpulingų faktų:

1929 metais Lenkijos gy
ventojai išgėrė 57,100,000 
litrų degtinės, už kurią su
mokėjo 713,750,000 zlotų.

Lenkijos iždas tais me
tais iš alkoholio ir tabako 
turėjo 2,300,000,000 zlotų 
pajamų.

Visam krašte veikė 52,291 
spirito parduotuvė.

Lenkijoj per metus areš
tuojama 99,000 girtuoklių.

Kiekvienam Lenkijos pi
liečiui (seneliui ir vygėj dar 
gulinčiam) tenka apie $15 
valstybės skolų.

Varšuvoj per nemoka
mus nakvynės namus perei
na 34,000 benamių žmonių.

Visoj Lenkijoj užregist
ruota 1,562,322 našlaičiai.

200,000 Lenkijos gyven
tojų serga trachoma.

Kasmet nuo džiovos mirš
ta 70,000 žmonių.

1919 metais Lenkijoj bu
vo 1,000,000 venerikų.

16,000 aklų: 34,000 kur
čių ir nebylių; 25,000 beko
jų ir berankių.

Mažamečių nusikaltėlių 
Lenkijoj priskaityta 17,000. 
Iš jų 4,000 Varšuvoj.

Nesulaukę nei metų, Len
kijoj miršta 48,000 vaikų.

Bepročių ir nepilnapro- 
čių priskaityta 84,000 žmo
nių.

Per 10 Lenkijos nepri
klausomybės metų sušaudy
ta 952 banditai. Jie padarė 
24,000 užpuolimų, per ku
riuos užmušė 12,272 žmo
nes.

Policija dar seka 12,000 
vagių ir kriminalistų. Jų 
tarpe esą 8,000 žydų.

buvau užgauta kada Bronė 
pavadino mane senoviška už 

vartojimą trinimo lentos. Bet da
bar aš esu dėkinjra už paaiškinimą 
apie Rinso! Tas sutaupo man daug 
darbo skalbimo dienoj. A^dauąiau 
netrina ir nevirinu... daffin* mano 
drabužiai baltesni ir skaistesni ne
gru bent kada! Aš nė nemanau var- 
tot kitokį muilą kaip Rinso!”

Dėkoja savo draugei už 
paslaptį pasilengvinti 

Skalbimo dienoje...

Spalva palieka skaisti
Rinso tirštos, smetonuotos putos 
purvą paliuosuoja — ir ištraukia. 
\ereik trint. Tas taupo drabužius 
—taupo taisymą—palieka spalva 
skaisti ir išrodo nauja.

Net kiečiausiam vandeny, Rinso 
duoda dvigubai putų, puoduks už 
puoduką, neffu lenyvosvariai, pa
purę muilai. Gailios, pastovios pu
tos. Geras skalbiamoj mašinoj taip
gi; išdirbėjai 40 geriausių skaibtu- 

tuvų rekomenduoja Rinso.
Bandyk Rinso 
dišėm mazgoti 
Jis lig magija! 
Gauk DIDEIJ 
baksą.

MINIONAI VARTOJA RINSO 
žluktui. plautuvėj ir dišėms
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Ka* skaito ir rašo 
Ta* duonos neprašo Į AMERIKOS LIETUVIŲ Kas nieko neveikia 

To niekas nepeikia

z

BR1GHTON, MASS.
Musų draugijos ir gera

dariai!
Aš rašiau per “Keleivį,” 

kad draugijos nupirko na
mą ir tuomi pasiėmė ant sa
vęs sunkią naštą. Per 2 pa
skutinius 1930 m. mėnesius 
šeimininkavo tie patys gas- 
padoriai ir jiems buvo pa
vesta sudaryt visą tvarką ir 
priduot pilną raportą drau
gijoms ant metinio susirin
kimo.

“Vienybės” Dr-ja laikė 
savo mėnesinį susirinkimą, 
o kadangi ji priguli prie na
mo, tai namo gaspadoriai 
atėjo į susirinkimą ir parei
kalavo pinigų, paaiškinda
mi, kad reikia pridėt prie 
namo. Dr-jos nariai parei
kalavo nuo gaspadorių ra
porto, kaip namo reikalai 
stovi ir kur tie pinigai bus 
sunaudoti. Vieton duot at
skaitą, gaspadoriai ėmė 
rėkt, kad viskas yra gerai. 
Bet Dr-jos nariai priparodė, 
kad namo gaspadoriavime 
yra didelė betvarkė, ir nu
balsavo pinigų neduot, pa
kol nebus priduotas aiškus 
raportas. Taipgi buvo per
rinkta ir komisija į namo 
tvarkymą, i kurią įėjo keli 
nauji nariai, o senieji pra
šalinti.

Vasario 10 d. buvo antras 
susirinkimas ir naujasis ko
mitetas atnešė raštišką ra
portą. Jei neklystu, rapor
tas skambėjo sekančiai: 
Namas nupirktas apie už 
$21,000: pirmas morgičius 
iš banko — $12,500; antras 
—$2,270; skolos pavie
niams — $3,600.

Draugijų pinigai į tą su
mą nėra įskaityti. Raporte 
skambėjo, kad per du mė
nesiu įplaukų buvo apie 
$500, išmokėta apie tiek

nėra. “Vienybės” Dr-ja yra 
pašalpinė, ji turi rūpintis 
narių pašalpa, pinigų mėtyt 
bile kur negali, bet geriems 
tikslams nariai niekados ne
atsisakys aukoti. Tas Pats.

WORCESTER, MASS. 
Atsakymas Proletarui.

“Keleivio” 8-tame nume
ry tūlas Proletaras kritikuo
ja “Lietuvos himną.” Tas 
žmogelis, matoma, yra prisi
gėręs bolševikiški kultū
ros. Jis ima pirmutinį him- 
mo punktą, kur minimi Lie
tuvos didvyriai, ir užsipuo
la ant Kudirkos, kam jis va
dina didvyriais tokius žmo
nes, kaip Vytautas.

Patarčiau Proletarui per
skaityt Lietuvos himną aty- 
džiau, o jis pamatys, kad 
tenai nėra garbinamas nei 
Vytautas, nei joks kitas ku
nigaikštis. Juk Lietuva turė
jo daug priešų. Per ilgus me
tus ją užpuldinėjo Romos 
kryžeiviai norėdami pa
vergti, ir kiti. Lietuviai nuo 
tų priešų gynėsi, guldė už 
savo šalį galvas. Taigi gali 
būt, kad juos Kudirka ir tu
ri galvoje, kuomet jis mini 
Lietuvos didvyrius.

Proletaro supratimu, Lie
tuvos himnas tinka tik fa
šistams. Tai nesvarbu. Juk 
jis buvo lietuvių giedamas 
d a ir tuomet, kai fašistų vi
sai nebuvo.

Toliaus kritikas sako, kad 
Vytautas nebuvęs joks ko
votojas. Nebuvęs taipgi ko
votojas nei Šliupas, nei Ba
sanavičius, nei Grinius. Aš 
paklausiu Proletaro: o kur 

i tamsta kovojai už Lietuvos 
■ nepriklausomybę?
' Tiesa, Proletaras sako, 
kad nepriklausomybę Lie- 

___Jtuvai iškovoję Rusijos dar- 
pat.’Bet kam7r už ką išmo- bininkai ir valstiečiai, todėl 
keta, raportas neparodo. Ir jiems garbė užtai pĄlau- 
tokį raportą be jokio patik
rinimo nariai priėmė. Pa
svarstykite, ar čia nepada
ryta klaida. Iš Dr-jos parei
kalavo $150 namo komite
tui, ir nariai nutarė tuos pi
nigus duoti.

Mes žinom, 1_ r ------  ,
ninkavo senieji gaspadoriai,! Jo akimis žiūrint, tai tur- 
todėl yra gyvas reikalas pri- būt tiktai Leninas ir Troc- 
žiurėt ir naujuosius gaspa-i kis yra tikri didvyriai, bet 
dorius, kad viskas butų ve-: lietuvių didvyrių jis neran
dama tvarkingai.

Neprošalį paminėt ir apie 
kitus įvykius. Į tą “Vieny
bės” susirinkimą buvo at
siųstas laiškas ir kokios ten 
štampos nuo komunistų agi
tacijos komiteto. Laiške ra
ginama prisidėt prie šelpi
mo bedarbių. Dėlto laiško 
kilo karštos diskusijos. Vie
nas iš narių nurodė, kad 
tasai komitetas, kurio var
du prašomos aukos, neturi 
įsteigęs jokių valgyklų, jo
kios pašalpos niekam ne
duoda. Visi pinigai, kuriuos 
jis surenka, esą sunaudoja
mi propagandai, advoka
tams ir kelių žmonių nau
dai. Jeigu tas komitetas pa
rodys, kur yra Bostone jo 
šelpiami arba maitinami 
bedarbiai, tada musų Dr-ja 
turėtų tikrai tokį darbą pa
remti.

Po tokio paaiškinimo, šo
ko viernasis Kaziukas su 
Rapolu ir pradėjo dekla- 
muot apie bedarbius; jiems 
turavojo ir Elena, bet vis 
viena nepriparodė, kad ko
munistai butų sušelpę bent 
vieną bedarbį.

Nuosakumo pas komunis
tus nėra. Jie rėkia prieš fa
šistus, o kada fašistai darė 
savo 500 metų sorkes, tai 
Brightono komunistai parė
dė savo Juozą ir marš su fa
šistais. Jus rėkiat susirinki
me, kad Draugijoje nėra 
laisvės. Suprantama, tokios 
laisvės, kad jus keli galėtu
mėt nuvest visą Dr-ją pas 
fašistus į bažnyčią, ar kitur,

santi. Bet tamsta, Proleta
rai, atmink, kad tie patys ru
sai darbininkai bolševikų 
vedami vėliau buvo Lietuvą 
užpuolę ir norėjo ją paverg
ti, bet Lietuvos liaudis juos 
išvijo. Proletaras apie tai vi- 

kaip šeimi-nutyli.

da. Patarčiau jam paskai
tyt Lietuvos istoriją, o tada 
jis pamatys, kad ir musų 
liaudis turi savo didvyrių.

Taigi, man rodos, kad 
d-ras Kudirka parašė ne
blogą Lietuvai himną, ir 
mes turime ji užtai pagerb
ti. 0 kai Proletaras parašys 
geresni, tai tada mes pa
gerbsime Proletarą.

G. J. Mozuraitis.

E. WHITE PLAINS, N. Y. 
Mirė A. Paškevičius.
Vasario 23 dieną netikė

tai pasimirė visų mylimas 
jaunuolis Alfonsas Paškevi
čius, Bronislovo ir Onos 
Paškevičių sūnūs. Gamta 
buvo ji apdovanojus nepa
prastu gabumu. Nors velio
nis buvo gimęs ir augęs šioj 
šaly, bet lietuvių kalbą my
lėjo ir savo sesutę bei bro
liuką mokindavo lietuviš
kai kalbėt ir skaityt.

Metai laiko atgal, pas 
mus pradėjo organizuotis 
choras. Velionis suorgani
zavo visus šios kolonijos 
jaunuolius ir pradėjo prak
tikuotis. Jis turėjo labai ge
rą balsą. Bet... musų myli
mo jaunuolio energija ir pa
siryžimas tikslo neatsiekė. 
Vasario 19 jis susirgo, 22 d. 
buvo nuvežtas Į ligonbutį, o 
23 d. apleido ši pasaulį, pa
likdamas dideliame nubu
dime tėveli, motinėlę, sesu
tę, broliuką ir visą koloniją. 
Laidotuvės atsibuvo 25 d. 
vasario. Kūną iš namų ne-

Rimtesnis jaunimas bolše
vikų chorą apleido.

sė šeši jo mylimi draugai. 
Jaunos mergaitės lydėjo pa
sirengusios baltais velinais.

Ilsėkis brangus musų Al
fonsai. Mes liekame di
džiausiame nuliudime. S. S.

NORWOOD, MASS.
SLA. 131 kuopos arbatėlė 

ir bolševikai.
Vasario 22 d.' SLA. 131 

kuopa surengė “tea party.” 
Dalyvavo apie 50 asmenų. 
Tikietas i parę buvo tik 25 
centai, bet užkandžiai buvo 
vertesni už tuos pinigus. 
Mat, gaspadinės ir kiti nuo
širdus kuopos nariai daug 
daiktų parei suaukavo. Gas- 
padinėmis buvo: Pečiulie
nė, Pratašienė ir Pežienė.

Užkandžiaujant buvo pa
sakyta keletas prakalbėlių. 
Daug Įdomių dalykų papa
sakojo Ona Ramanauskie
nė.

Iš šito parengimo kuopai 
liks apie $10 pelno.

Negali praeiti nepaminė
jus musų bolševikų. Jie jau 
nuo senai žmones agituoja, 
kad i SLA. kuopos parengi
mus neitų. Bet kas jų klau
sys? Jie patys ir jų apmul
kinti pasekėjai Į mus paren
gimus neina; jie neina nei Į 
kitų tautiškų organizacijų 
parengimus, bet ar tas mu- 
mi kenkia? Nei kiek. Mes 
turėjom gražios publikos 
ir šeimininkės visus užganė
dino. Bolševikai mus boiko
tuoja, taip elgiasi ir bolševi- 
kuojantieji biznieriai, todėl 
mes, norvvoodiečiai, priva
lom padaryti iš to tinkamą 
išvadą.

Amerikos Lietuvių Pilie
čių Bendrovės namu šeimi
ninkauja komunistai. Tą 
namą jie dėvi, kaip ubagas 
pantapli, kasdien naudoja 
ir vis veltui. Taigi “bendro
vės naudai” vasario 22 d. 
sumanė suvaidinti “Doros 
Sargas.” Šis veikaliukas ti
ko vaidinti prieš 100 metų, 
bet ne dabar. Artistai savo 
roles atliko labai prastai. 
Publikos buvo mažai ir ta 
pati vakaru nepatenkinta. 
Kaip matosi, kitų boikota- 
vimas muša per jų pačių ki
šenių.

Bendrovės namas yra vi
sų piliečių, o ne vienų bol
ševikų, todėl aš ir manau, 
kad jiems toliau šeiminin
kauti namu nebus leista.

Komunistai daug prigrie- 
šijo ne tik bendrovėje, bet 
ir kitose pirmeiviškose orga
nizacijose. Dabar, aš ma
nau, jie bus “spaviedojami” 
iš viso gyvenimo. “Keleivio” 
skaitytojai tėmykit “Kelei
vį,” nes jų “gnekai” ir čia 
bus parodyti.

Beje, reik paminėti, kad 
per SLA. 131 kuopos arba
tėlę drg. A. Pratašius 4 as
menims užrašė “Keleivį.”

BINGHAMTON, N. Y. 
Rezoliucija.

Mes, Binghamtono lietu
viai, susirinkę Eikš Roof 
Garden Salėje, Washington 
street, vasario 15 d., 1931, 
paminėti sukaktuves 13 me
tų nuo paskelbimo Lietuvos 
nepriklausomybės, vienbal
siai nutarėm pareikšti savo 
pageidavimus per lietuvių 
spaudą:

1. Kad musų visų troški
mu ir pageidavimu yra ma
tyt Lietuvos liaudį paliuo- 
suotą nuo dabartinio paver
gimo ir priespaudos, kuri 
varžo lietuvio gerbūvį.

2. Pritariam Lietuvos 
liaudies šauksmui, kad būt 
tuojau sušauktas Lietuvos 
Seimas. Lietuvos šalį priva
lo valdyti jos žmonės.

3. Trokštame pamatyti 
Lietuvos šalį laisvai gyvuo-

nasri nerti. Pirmiausia įsa- jant ir žydint pilnoj nepri- 
kė išpildyt dideles blankas klausomybėj — Lietuvos 
ir prisirašyti prie “proletarų liaudžiai savystoviai tvar

kantis.
Susirinkimo pirm.

J. M. Buchinskas, 
Sekret. K. L. Almonas.

Jau gana senai pas mus 
gyvuoja bolševikų L. L. R. 
choras. Seniau chorą suda
rė apyseniai žmonės. Dabar
tiniu laiku choro didžiumą 
sudaro čia gimęs jaunimas.

Pora metų atgal choro 
jaunuoliai sutvėrė sporto 
ratelį, žaidimui basket bąli. 
Tas paakstino jaunimą ir 
prie choro pradėjo daugiau 
rašytis.

Nors choras bolševikų 
globoj, bet ligi šiol bolševi
kai chore nepajėgė savo 
diktatūros Įvesti. Dauguma 
choristų, ypač mergaitės, 
neidavo jų “tarptautinėse” į 

šventėse dainuoti.
Dabar, kuomet prie cho

ro prisirašė daugiau jauni
mo, ypač tokių, kurie moka 
basket bolę lošti, komunis
tai pradėjo jaunuoliams api-

i

ir prisirašyti prie “proletaru 
meno sąjungos.” Antrą, da
lyvauti visokiuose 
nistų parengimuose.

Dalis jaunimo 
“ukazus” atsisakė pildyti ir 
iš choro pasitraukė. Pasi
traukusių tarpe yra žymiau- i 
si basket bąli žaidikai.

Reik pasakyti, kad bas
ket bąli ratelis buvo gero- i 
kai prasilavinęs. Net pats i 
bolševikėlis Grybas “Lais- ■' 
vėje” gyrėsi: “Musų choro 
sportininkai basket bąli lo
šime nugalėjo visos apylin
kės sportininkus.” Dabar, 
kuomet šitie jaunuoliai pa
sitraukė. “musų choro spor
tininkai” visuomet prakiša.

Nebūt taip svarbu, kad 
bolševikai nori jaunimui 
bolševikišką apinasrį užner
ti, tai jų amatas ir jie tik 
tuomi rūpinasi, bet šlykštu 
klausytis, kuomet tie gryba- 
palaikiai per ‘“Laisvę” tuos 
jaunuolius kolioja.

Jaunuolis.

komu.-

šituos I

I

PITTSBURGH, PA
Dėlei prof. M. Biržiškos 

priėmimo.
“Vienybės” No. 26 paste

bėjau korespondenciją iš 
Pittsburgho, kurioj p. J. 
Virbickas rašo, kad prof. 
M. Biržiškos sutiktuvių pa
rengimu rūpinasi Pitts
burgho Lietuvių Vaizbos 
Butas ir tam tikslui esanti 
jau komisija išrinkta iš J. 
Virbicko, E. Marčiulaičio, 
B. Vitarto, ir P. Stulginsko. 
Reiškia, jau viskas prireng
ta ir, pasak J. Virbicko, “ti
kimės, jog prof. Biržiška bus 
tinkamai sutiktas visų Pitts
burgho lietuvių.”

L. M. D. Nary*.

TRIUKŠMINGAS SIUVĖ
JŲ STREIKAS TORON

TO MIESTE.
Toronto mieste, Kana

doj, 25 vasario buvo ap
skelbtas siuvėjų streikas. 
Metant darbininkams darbą 
Crown Dress Co. dirbtuvėj, 
savininkai puolė streikie- 
rius ir pradėjo mušti geleži
nėmis paipomis. Kilo dide
lės muštynės, per kurias bu
vo išdaužyti dirbtuvės lan
gai, sudaužytos mašinos ir 
sunaikinta nemaža šilkinių 
drabužių. Viena streikierė 
mergina ir du vyrai buvo 
sunkiai sumušti geležiniais 
įrankiais. Juos reikėjo vež
ti ligoninėn. Streikan buvo 
išėję apie 1,100 siuvėjų, bet 
dabar kapitalistinė spauda 
praneša, kad streikas jau 
pasibaigė.

WATERBURY, CONN.
Baigę vakarinius kursus 

lietuvių jaunuoliai.
Šįmet baigė vakarinius 

high-school kursus šie lietu
vių jaunuoliai bei jaunuo
lės:

Chemijos kursą baigė 
Vincas Brazys ir Robertas 
Stokes.

Pre-nursing kursą baigė 
Ona Mažulaitė, Paulina 
Zembrauskaitė ir Lilliana 
Balsiutė.

Elektros kursą — Valde
maras Boliunas ir Juozas 
Vitkauskas.

Mechanikos braižymo 
kursą — Jonas Kvašinskas 
ir Kazys Mačinauskas.

Stenografijos kursą — 
Julė Balakevičiutė, Aldona 
Laukaičiutė, Anelė Vasi
liauskaitė.

SalesmanshiD kursą — 
Vincas švedas. P. M.

NEW BRITAIN, CONN. į 
Minėjom 13 metų Lietuvos 
nepriklausomybės sukak

tuves.
Vasario 22 dieną vietos 

lietuviai apvaikščiojo Lietu
vos nepriklausomybės 13 
metų sukaktuves. Publikos 
prisirinko pilna svetainė, 
apie 800 žmonių. Buvo ga
na margas apvaikščiojimo 
programas ir daug kalbėto
jų.

Visu pirma Auksčiuno di
riguojama orkestrą sugrojo 
keliatą maršų, paskui Bra
zausko choras sudainavo 
Amerikos ir Lietuvos him
nus, o paskui prasidėjo pra
kalbos. Kalbėjo keli miesto 
valdininkai ir visa eilė lie
tuvių kalbėtojų, kurių tarpe 
buvo adv. Tamulionis, adv. 
Kubilius, adv. Povilaitis, 
Jonas Skritulskas, kun. Vaš
kelis ir waterburietis adv. 
Lukošius. Visi jie aiškino 
Lietuvos praeitį, lietuvių 
kalbos senumą, kaip musų 
tauta buvo nupuolus ir kaip 
dabar savo nepriklausomy
bę atgavus vėl pradeda kel
tis.

Bet nei vienas kalbėtojas 
nepasakė,kas ištikt ųjų tą ne
priklausomybę Lietuvai iš
kovojo. Jie nepaminėjo nei 
vieno iš tų kovotojų, kurie 
už Lietuvos laisvę buvo ca
ro valdžios Į Sibirą tremia
mi, katorgose kankinami 
arba kazokų^šaudomi. O juk 
apvaikščiojant Lietuvos ne
priklausomybės sukaktuves 
kaip tik ir reikėjo pasakyt, 
kad tą nepriklausomybę iš
kovojo ne kunigai ir zakris
tijonai, bet tikrieji Lietuvos 
liaudies sūnus — revoliu
cionieriai.

Po prakalbų buvo įvai
rių deklamacijų, • dainų ir 
šokių, kuriuos atliko vieti
nis jaunimas.

Tą pačią dieną čia buvo 
ir komunistų suruoštos pra
kalbos. Kalbėjo d. Šoloms- 
kas iš Brooklyno. Žmonių 
susirinko tik apie 100. Kal
bėtojas aiškino, kaip kapi
talistai spaudžia darbinin.- 
kų klasę. Darbininkus per
sekioja net ir valdžia, už 
kurią darbininkai atidavė 
savo balsus laike rinkimų. 
Todėl jis kvietė darbinin
kus dėtis prie komunistų 
partijos ir “nuversti netiku
sią valdžią,” o jos vieton 
pastatyti geresnę. Bet prie 
komunistų nei vienas nesi- 
rašė.

Reikia pasakyti, kad Šo- 
lomskas kalbėjo neblogai, 
tečiaus darbininkai jau ne
nori komunistams tikėti, nes 
jie ne sykį darbininkus ap
vylė.

Lietuvių čia yra daug, tik 
gaila, kad jie mėgsta blogus 
papročius. Vietoj lavintis ir 
lavinti savo vaikus, jie išti
sais vakarais lupa kortomis 
arba rengia “pares.” Susi
deda po dolerinę, prisiper
ka svaigalų ir paskui ūžia 
per naktis. Pasigėrę vyrai 
kabinėjasi su svetimomis 
moterimis ir pratina prie to
kių pasilinksminimų mažus 
vaikus. Tai yra labai negra
žus papročiai. Ten buvęs.

STOUGHTOnTmASS.
Svarbus susirinkimas.
Kiek laiko atgal Stough- 

tono lietuvių svetainės bor- 
direktoriai svarstė namo 
konstituciją ir rado joje 
daug taisytinų dalykų. Tuo 
tikslu kovo 15 d. šaukiamas 
specialus susirinkimas lietu
vių svetainėje, 24 Morton 
st. Pradžia 2 valandą.

šiame susirinkime bus pa
tiekta pertaisyta konstituci
ja apsvarstymui. Reikalas 
gana svarbus ir visi nariai 
privalo dalyvauti, kad pas
kui nerugotumet jei konsti
tucijoj praeis neapsvarsty
tas dalykas.

Kviečia Valdyba

Mirę Lietuviai.
Šiomis dienomis Ameri

koje mirė šie lietuviai:
Juozas Čepaitis, 45 metų 

amžiaus vyras. Mirė vasa
rio 12 d., Baltimore, Md. 
Dėl gyvenimo nepasiseki
mų Čepaitis labai susikrim
to, įpuolė į desperaciją, pa
skui pagavo šaltį, influenzą 
ir kepenų uždegimą, nuo ko 
ir mirė.

Jonas Žukauskas, 23 me
tų vyras, mirė vasario 25 d., 
Chicagoje, III. Paėjo iš Ža
garės miestelio, Šiaulių ap
skričio.

Vytautas Krasnickas, 23 
metų amžiaus vyras, mirė 
vasario 4 d. Seltzer, Pa. Su
sirgo aklosios žarnos uždegi
mu. Operacija padaryta per- 
vėlai ir gyvybės išgelbėti ne
pavyko.

Antanas Skrodenis, 41 
metų amžiaus vyras, mirė 
vasario 27 d., Chicagoje, III. 
Paėjo iš Stulgių valsčiaus, 
Sotkalnių kaimo, Tauragės 
apskričio. Amerikoje išgy
veno 26 metus.

Vincas Burokas, 42 metų 
amžiaus vyras, plaučių liga 
mirė vasario 26, Shenan- 
doah, Pa.

MIRĖ SALOMĖJA MILIAUS
KIENĖ PO TĖVAIS 

KALIUNIUTĖ.
Sausio 18 d. mirė Salomėja 

Kaliuniutė-Miliauskienė, Sarapi- 
niškių kaimo. Dusmenų parapi
jos. apie 100 metu amžiaus. Ve
lionė paliko daug giminių Lietu
voje ir Amerikoje, todėl šioomi 
pranešame apie jos mirti. Lai 
būna jai amžina atmintis nuo 
musų.

Levusė Dekaminavičienė.

NAUJA ŠLUOTA, ŠVA
RIAI ŠLUOJA

Šiomis dienomis į “Kelei
vio” ofisą paštas atvežė du 
maišu laikraščių, kuriuos 
Lietuvos cenzūra grąžino 
atgal.

Grįžusių laikraščių tarpe 
daugiausia yra “Keleivio” 
num. 49 ir 1. Yra taip pat 
daug “Darbininko” ir “Dr- 
go” iš Chicagos.

Peržvelgę grąžintus nu
merius mes nusistebėjom, 
kad juos grąžino, nes ten 
nieko necenzuriško nėra. 
Tiesa, vienur kitur paminė
tas Smetonos vardas, bet 
juk tas neduoda dar pama
to laikraščio neįleisti.

Tik dabar mes supratom, 
kuomet “Lietuvos Žinios” 
pranešė, kad senasis cenzo
rius Šimkus nuo tų pareigų 
pasitraukė, o jo vietą už
ėmė kapitonas Valutis.

Žinoma, naujas “činau- 
nykas” “starajetsia” įtikti 
“načalstvai.”

PHIL1P SNOWDEN 
SERGA.

Londone serga influenzos 
liga Philip Snowden, Angli
jos finansų ministeris.

SVARBI ŽINIA
Nupigintos Laivakortės.

Kas pirks pas mane laivakor
tes i Lietuvą ir iš Lietuvos iki 
1 d. Gegužės š. m., tas gaus žy
miai pigiau, būtent:

Nuvažiuoti ir parvažiuoti di
džiausiais ir greičiausiais lai
vais (Bremen. Europa ir kt.) iš 
New Yorko j Kauną ir atgal už 
$177.00 (pirmiau buvo $219.00; 
dabar sutaupinsite $42).

Hitais visais laivais iš New 
Yorko i Klaipėdą ir iš Klaipėdos 
i New Yorką $150.00 (pirmiau 
buvo $181.00).

Tuoj kreipkitės asmeniškai, 
arba laiškais dėlei pasų, vizų ir 
kitų reikalingų dokumentų. Esu 
Notaras, darau visokius doku
mentus. daviemastis ir tt. Rei
kale kreipkitės šiuo adresu:

JONAS SEKYS (-) 
226 Park St, Hartford. Conn.

Tel. 6-1036.
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KUR DINGO 80,000 UTŲ? V" odei Rusai Patys Badauja, o 
Duoną Parduoda Užsieniams?

(Rašo Amerikos laikraščių korespondentas.)

Valdžia reikalauja iš kun. Vis tai ‘tėvelio’ darbas. 
Galdiko paaiškinimo. Kun. Galdikas vienas tai 

statybai vadovavo.
“Dabar gi išsprukęs Į Tel

šius ir ten susiradęs sau šil-

siskaitė su visuomene. Ma
ne, kad jį visuomenė laiko 
gryniausios sąžinės žmogu-

Kun. Galdikas rinko tam kražiečiuose senai jau buvo rąhn aavn is viii- • . ~

; Kun. Galdikas pateko bė
don. Jis buvo klerikališkojo

1 “Žiburio” gimnazijos Kra- * • , .
žmose direktorius ir buvo n.eat-
sumanęs statyti tenai muri
nę gimnaziją. Darbas buvo 
pradėtas dar 1924 metais.

tikslui aukas, gavo iš val
džios pašalpos, paskui stai
ga tą darbą apleido ir išva
žiavo Į Telšius. I " ' 
bar yra kunigų seminarijos 
inspektorius.

Taigi šiomis 
valdžia paėmė tą 
ganytoją” už skverno ir lie
pė pasiaiškinti, kur dingo 
sudėti tai gimnazijai žmo
nių pinigai.

Jegamastis Galdikas pa
sijuto kaip ant karštos skau- 
rados patupdytas. Gali būt, 

i kad reikės atsidurti tenai, 
kur pralotas Olšauskas tupi.

Apie kun. Galdiko dar
belius ir apie pradėtąją jo 
gimnaziją laikraštis “Tem- 

į po” rašo taip:
I “Jau padarytas darbas 
(baigia nykti: akmens griu- 
, na, sienos skyla ir daro liūd
ną praeiviams vaizdą. Tuo
se griuvėsiuose sudėta 
žmonių apie 80,000 litų.

> žmonės 
i. , -. , . '. vargo veždami akmenis,
. imk saulę iš dausų, ir tuoj žvyrą, cementą, o dabar tie 

_ -T-, :Ęas?^.ar^s. tamsu- Gi pas griuvėsiai lyg tyčiojasi ir jų.
—Jes, Maike, tu vis laiky- Maizių sviesa galėjo būt ir _________ " _________ _

davai mane už dūmą, o kiti be saulės. Aišku, kad tas 
žmonės kreipiasi Į mane su žmogus da neturėjo supra- 
moksliškais klausimais. itimo apie gamtą. Jis neži-

—Aš tavęs niekad nepa-' nojo net kaip šviesa pasida- 
žeminau. tėve.

—Olrait, 
vis sakydavai, kad man rei
kia mokytis. O žiūrėk, 
apie mane mislina seni ma-Įlas 
no frentai Lietuvoje. Ve.'dienos? 
vienas jų rašo šitą gromatą! 
man ir prašo, kad aš jam iš- 
virozyčiau, ar bus sudna 
diena, ar ne. -Jeigu bus, tai 
kada? Ką tu, Maike, ant to 
pasakytum ?

—Aš pasakyčiau, kad 
žmogus, kuris klausinėje to- tai šv. Jurgis gali užtriubyt. 
kiu dalvku, turi būt labaii- G-

kvailas.
—Šiur, Maike, kad kvai

las. Netik kvailas, ale ir dur
nas padla. Juk visi žino, kad 
sudna diena bus, tai kam da 
ir klausti tokių dalykų!

—O iš kur tu, tėve, taip 
aiškiai žinai, kad bus?

—Tas, vaike, yra parašy
ta visose šventose knygose. 
Visli pirma ateis ant svieto 
Antikristas su geležiniu pe
čium ir suvilios visus gerus 
žmones, o paskui Mykolas 
arkaniuolas užtriubys per 
savo ragą ir tada jau visi, 
gyvi ir numirę, turės keltis 
iš grabų ir eiti i Juozapato 
pakalnę ir stot prieš pono 
Dievo majestotą ant sūdo. 
Tai ir bus sunda diena, Mai
ke.

—Ir tu tam tiki, tėve?
—Žinoma, kad tikiu. Juk 

taip stovi šventam rašte pa
rašyta.

—O kas tą raštą parašė?
—Pats Dievas.
—Tai jau netiesa, tėve. 

Vadinamas tavo “šventas 
raštas” arba biblija yra nie
kas daugiau, kaip tik žmo
nių pasakos, ir prie to da 
labai negudrios pasakos. 
Pavyzdžiui. žydų vadas 
Maižius tenai mėgina nupa- 
sakot, kaip buvo sutvertas 
pasaulis, bet tas pasakoji
mas yra toks žioplas, kad 
šiandien jau net pradinės 
mokyklos vaikai iš jo juo
kiasi. Pavyzdžiui, jis tenai 
sako, kad visų pirma Dievas 
sutvėręs šviesą. Bet toji 
šviesa dar buvusi susimai
šius su tamsa, todėl Dievas 
atskyręs šviesą nuo tamsos, 
ir tokiu budu pasidariusi 
pirma diena ir pirma naktis. 
Bet saulės ir žvaigždžių da 
nebuvę. Saulę Dievas su
tvėręs tik po trijų dienų ir stoliai siekia $1,000,000.

kur jis da-

dienomis
“dusių

—Gud mornink. Maike! ’nakčių. Argi tai ne juokin-'
—Sveikas, sveikas, tėve liga pasaka? Juk šiandien ir

Kas pas tave nauja? [vaikai žino, kad sviesa Kražių apylinkės
—Gavau gromatą iš Lie- saulis gauna nuo saulės. At- 

tuvos.
—Na, na?

ro. Ar gi galima tokių žmo- 
Maike, bet tu nių pasakoms tikėti, tėve?

—Tai kaip tu, Maike, ro
ką kuoji, ar Mykolas arkaniuo- j 

netriubys ant sudnos

—Žinoma, kad ne.
—O kodėl ne?
—Todėl, kad tai negali

mas daiktas. Pagalios, juk’ 
ir tokio “arkaniuolo” nie
kur nėra.

—Jeigu nėra akraniuolo.

jaučiamas. Visi šnekėjo: 
‘Taip negali būti! Jis už tuos 
pinigus, kuriuos mes auka- 

: vome gimnazijai statyti, 
perka dvaras, o musų vai- 

j kai mokosi šaltuose ir nehi
gieniškuose kambariuose... 
Taip negali būti! Prieis jis 

i liepto galą!’ Na, ir priėjo. 
Jau tardymas pradėtas — 
reikalauja sąskaitų.apyskai- 
tos, ir sako, kad ‘tėveliui’ 
bus jau karšta. Kražiečiai 
dabar apie jį tik ir kalba.”

Sakoma, kad miško me
džiagą, kurią kun. Galdi
kas pirko iš valdžios didele 
nuolaida gimnazijai statyt, 

'vėliau ją išpardavė apylin
kės žmonėms aukštomis kai
nomis ir gerai pasipelnė.

i Sakoma, kad likusią me
džiagą vėliau baigęs parda
vinėti kun. Avižienis, kuris 
“dirbo” prie tos gimnazijos 
iš vieno su kun. Galdiku. 
Tuo budu ne vienas Galdi
kas į šitą skandalą įveltas, 
bet ir tėvelis Avižienis.

Tai ve, kaip elgias “šven
ti” žmonės!

Praktiški Patarimai
KAIP KAS DARYT. 

Lazurkas.
dažų krautuvėn ir 
unciją mėlynos krei- 

angliškai vadinasi 
blue.” Sutrinkit ją 

ir sudekit Į kvortą 
vandens. Geriausia

—Nėra ir tokio Jurgio, j
—Kaip tu, Maike, gali 

sakyt kad nėra, kad aš ži
nau. kad yra!

—Iš kur tu žinai, tėve?
—Aš turiu jo pikčerj.
—Turbut paveikslą, ne 

“pikčerj.”
—Jes, Maike, turiu dideli 

abrezdą.
—Aš tau pasakysiu, tėve, 

kad visi “šventųjų” paveik
slai yra padaryti dėl biznio. 
Žydeliai juos nupiešia, o ka
talikai perka, manydami, 
kad tai tikri jų šventųjų at-

Nueikit 
nupirkit 1 
dos, kuri 
‘Prussian 
smulkiai 
minkšto
tam tikslui tinka lietaus van 
duo. įdėkit pusę uncijos oksali 
nes rukšties miltelių 
acia). ir lazurkas bus 
Vieno šaukšto užteks 
šiai žluktai.

(oxalic 
gatavas, 
didžiau-

ny; kitą skiedinį padaryt silp
nesnį su žaliuoju vitriolium ir 
geru moliu. Molio įdėti tiek, kad 
skiedinys butų apitirštis, kaip 
maleva. Pirmo skiedinio reikia 
uždėt ant medžio du kartu, o 
kai išdžius, nuftialevot antruoju 
skiediniu. Taip numaievotas 
medis nedegs.

' Alūnas angliškai vadinasi 
r’alum." o žaliasai vitriolis — 
“green vitriol.”

Vaistai nuo kriokulio (kokliušo)
Reikia paimt paintę gero ro

mo. 2 uncijas anyžių aliejaus 
(anise oil). paintę medaus, iš
spaust iš 4 lemonų sunką, ir 
viską sykiu sumaišyt. Doza to- 

! kia: suaugusiems po vieną val
gomąjį šaukštą 3 ar 4 kartus į 
dieną; gi mažiems vaikams tik 
po vieną arbatinį šaukštuką su 
pasaldintu vandeniu.

Vaistas nuo karpu ir užtrinų.
Nupirkit aptieko.i šmotuką 

_ _ . potašiaus (angliškai: potash) ir
vaizdai. Bet jeigu tu paimsi palaikykit atviram ere, kad 
kelis paveikslus, kurie vaiz-■“nu(|uktų.” Tada sumaišykit su 
duoja neva tą pati šventąjį, gumi-arabikos klijais, kad pasi- 
tai pamatysi, kad kožnas jų darytų kaip tešla, 
išrodo kitaip.

—Na. tai ačiū tau. Maike, 
už paaiškinimą. Ale ką aš 
turiu atsakyt į tą gromatą? 
Juk žmogus lauks.

—Parašyk jam, tėve, kad 
apie “sudna dieną” jis nesi
rūpintų, nes tai jau perdaug 
pasenusi pasaka. Parašyk 
jam, kad jie tenai Lietuvoj 
stengtųsi mokintis ir gerint 
savo gyvenimą, o ne apie 
mirtį svajotų. Kai ateis lai
kas mirt, tai numirs ir be 
ypatingų pasiruošimų.

—Olrait, Maike, aš jam 
taip ir parašysiu, kaip tu sa
kai.

ir uždekit 
j kur reikia. Į 10 minutų turėtų 
pranykt kiekviena karpa ar už
triną (komas).

Francuzų Valdžiai 
Trūksta 380,000,000 

Frankų.
Francuzijos finansų mi- 

nisteris pranešė parlamen
tui, kad valdžios biudžete 
pasidaiė 380,000,000 fran
kų nedatekliaus. Tokia 
“skylė” valdžios finansuo
se pasidariusi dėlto, kad pe
reitais metais parlamentas 
nutaręs duoti buvusiems ka
ro kareiviams 800,000,000 
frankų atlyginimo.

Vaistas nuo šlakuoto veido.
Nuo veido šlakų arba deder

vinių patartina pamėgint ši
toks vaistas: paimt 2 uncijas 
lemono sunkos, 1 drachmą cuk
raus. sumaišys gerai ir pasta
tyt kelioms dienoms pastovėt. 
Tuomet kartas nuo karto pa
trinti tuo skystimu veidą.

I Jeigu tas negelbėtų, tai vie
toj lemono sunkos, paimti tiek 
pat borakso ir sumaišyt su 1 
drachma cukraus.

SUDEGĖ DIRBTUVĖ.
Keene, N. H. — Pereitą 

sąvaitę čia sudegė Henkel 
& Son firnrips dirbtuvė, ku
rioj buvo daromi nagams 
dailinti Įrankiai.

Vaistas nuo gyvatės įgilimo.
Indijoj, kur yra labai daug 

nuodingu gyvačių, žmonės pa
prastai gydosi nuo jų įgilimo 
paprasta amcnija. Ir sakoma, 
kad dauguma tuo Hudu išsigy
do. Jie užpila amonijos ant ske
petaitės ir prideda prie tos vie
tos, kur buvo įgilta.KANADOJ SUDEGĖ 9

ORLAIVIAI.
Netoli nuo Winnipego, Ka’P Padaryt nedegamąjį medį. 

Kanadoj, pereitą sąvaitę su- Paimt 3 dalis alūno, 1 dalį 
degė 9 dideli orlaiviai. Nuo- žaliojo vitrioliaus ir padaryt 

stiprų skiedinį karštam vande
i'

MANO ŠVENTĖ.
Įsirpo saulė, 
skliaustai sutvisko— 
išsižadėsiu 
šiandieną visko: 
kraiti, pasauli 
jums atiduosiu— 
padangėj juokas, 
širdis žieduose.

Išskinkit sodus, 
atimkit auksą— 
aš dar didesnio 
džiaugsmo sulauksiu, 
atėmėt laimę 
man vakarykščią— 
daina šiandienė 
gulbinais krykščia.

I

Išvažiuojant man iš Le
ningrado prieš Kalėdas drė
bė tirštas sniegas. Stovėda
mas ant Lygybės Tilto aš 
žiurėjau skersai Nevą, kur 
riogso išdidi ir viliojanti 
Žiemos Rūmų fasada. Kitą
syk tenai gyveno ir linksmi
nosi Rusijos carai. Dabar 
rūmai apversti sniegu ir lan
guose nesimato jokių žibu
rių. Išrodo, kad tenai išmi
rė visa gyvybė. Ir iš lauko 
pusės nesimato jokio judėji
mo. Nevos prospektu jau 
nebevažiuoja gražios mote
rys brangiais kailiais apsi
supusios. Tik kur-nekur ei
na susitraukęs alkanas žmo
gus, kuriam šis pasaulis, ro
dos, visai nerupi.

Dar šįryt su tais driskiais 
man teko stovėti vienoj ei
lėj prie valdžios kepyklos, 
kur buvo išduodama duona. 
Ta duona yra juoda ir rakš
tį; nors gerai sviestu aptep
ta ji turi neblogiausį skonį, 
tačiaus bėda, kad sviestas 
čia yra labai didelė reteny
bė ir nesvietiškai brangus.

Taip pat yra ir su kitais 
dalykais. Reikmenys, kurie 
Amerikoj ir vakarų Euro
poj skaitosi paprasta gyve
nimo būtinybe, Rusijoj lai
komi prabangos dalykais, 
kurių tik buržujai reikalau
ja. Pavyzdžiu gali būt kad 
ir muilas. Juk tai būtinas 
dalykas. Bet Leningrade 
muilas yra luxus. Ir nusi
pirkti jo negalima niekur 
kitur, kaip tik krautuvėse 
su nepermatomojo stiklo 
langais, kurias valdžia lai
ko užsienio diplomatams, 

kitokiems 
krau- 
daik- 
pilie-

mano vyną 
nuodų pripylėt, 
žiedų krutinę 
p ri leidot gylių— 
o mano kerštas 
toli už mylių— 
dainuokit, broliai, 
kančioj jus myliu.

Palenkim veidus 
gėla žaizduotus— 
nebepaklysim 
kryžkelių plotuos; 
bučiuokim draugą 
širdim, ne lupom— 
mes milionai 
pasauli supami

B. Rutkauskas.

žutę degtukų, ir vieną de- jaus ir jie metėsi į tą biznį, 
šimtadalį jų prisieina nu
mesti, nes negalima įbrėžti. 
Tečiaus Sovietai eksportuo
ja savo degtukus į Švediją, 
kuri visam pasauly pagarsė
jusi savo degtukais, ir daro 
švedams rimtą konkurenci
ją, nes parduodami tenai

Ir jie taip numušė kainas, 
kad Amerikos mėsos firmų 
gaminamos žarnos, kurios 
pirma parsiduodavo po 
$11.25 už setą, nukrito iki 
60 centų. Bet tas neilgai tę
sėsi. Rusų gamyba tuojaus 
sumažėjo, ir žarnų kainos 

rusiški degtukai yra geri ir vėl pakilo, nors pirmutinės 
nesvietiškai pigus. O Rusi
jos darbininkams parduo
dami degtukai prasti ir auk
šta kaina.

Drapanų Rusijoj ir už ge
riausius pinigus nevisuo- 
met galima gauti. Kada pur
vinose Maskvos gatvėse ma
no amerikoniški čeverykai javus, ir verčia juos ant pa- 
nuplyšo, tai naujų aš nega- šaulio rinkų, kad pakirtus 
Įėjau gauti visoj Maskvoj, o kitų kraštų žemės ūkį. 
kai nuėjau pas kurpių, kad Anglija beveik visą savo 
nuplyšusius sutaisytų, tai duoną perkasi užjury. Pa- 
man paaiškino, kad odos prastai ji importuoja kvie- 
nėra ir kad man prisieis čius iš Kanados ir kitų savo 
laukti iš eilės pagal surašą, .kolonijų. Bet šiais metais

Duona, mėsa, pienas,' Anglija 60 nuošimčių savo 
kiaušiniai, daržovės, svies- duonos pirkosi iš Rusijos, 
tas, muilas ir net vaistai tuo tarpu kaip Kanada lai- 
Maskvoje parsiduoda pagal ^osl da pereitų metų savo 
korteles. Gali gauti tik tiek,! javu& neparduotus ir nezi- 
kiek kortelėse pažymėta, ir 
tai tik tada, kada krautuvės 
tokių daiktų gauna. 1

savo aukštumos jau nepa
siekė.

Iš visa to jau galime ma
tyt, kad svarbiausis Rusijos 
tikslas nėra pelnas, bet sa
botažas. Valdžia atima iš 
darbininkų paskutinius duo
nos trupinius, paskutinius

no kur juos dėti. Rusijos 
žmonės badauja, duona 

d»Ikv auna Daž- jiems dalinama pagal kor- 
niausia jos jų neturi. Mask- ^e^es’ <> kviečiai tuo tarpu 

gyventojai pasakoja -vra gabenami Anglijon ir -__ ___ , <fpnai narnnruiami 117 nus
vyrąs kontroliuoja didžiau- dykį, kad tik pakirtus Ka- 
sio ko-operatyvo didžiausią nados ir Amerikos kviečių

vos t.
juokais, kaip vienų vienas

Maskvoje krautuvę: jis sto
vi sau tarpdury ir kartoja 
visiems i___ 1________ 1___
tuos pačius žodžius: “Par
duot neturim nieko.”

Kodėl taip yra? Juk 
sija giriasi pasauliui, 
jai Stingą darbininkų.

tenai parduodami už pus-

kainas.
Dabar gal bus aišku skai-

savo kostumeriams Rytojui, k<xlei Rusijos dar-

inžinieriams ir 
svetimšaliams. Tose 
tuvėse laikomi tokie 
tai, kurių Sovietų 
čiams nevalia pirkti.

Mėsos darbininkų 
ranuose ir valgyklose aš nie
kad nemačiau; jos galima 
retkarčiais gauti tiktai hote- 
liuose, kuriuos valdžia už
laiko svetimšaliams; bet te
nai labai brangu. Cigaretai 
parduodami tiktai ant kor
telių, ir tai labai prasti, o 
betgi tabakas, kurį Rusija 
eksportuoja Amerikon, yra 
labai geras.

Sykį aš nusipirkau ciga- 
retų “svetimšalių krautu
vėj” ir pavaišinau jais vie
ną rusą, su kuriuo man teko 
susipažinti. Jis užsirakė, įt
raukė durnus visais plau
čiais, paskui po valiai juos

resto-

Ru- 
kad 
Be-

bininkai vaikščioja neda- 
valgę, o duoną Maskvos ko
misarai parduoda užsie
niams.

darbių tenai visai nesą. Visi (VISOKIOS ŽINIOS 
dirbą. Tai kurgi tie daiktai, 
kuriuos jie padaro? Kodėl 
Maskvos krautuvės tuščios? 
Kodėl Leningrade žmonės 
badauja?

Todėl, kad Sovietų val
džia visas prekes grūda už
sienin. Būnant man Helsing- 
forse vienas finas piktai 
skundėsi, kaip Rusija su
griovė Finų medžio pramo
nę, kuria laikėsi visas Suo
mijos kraštas.

Finai žinojo, kad pasi
baigus naminiam karai, 
medžio gamyba Rusijoj tu
rės pakilti, ir jie buvo tam 
pasiruošę; bet konkurenci
jos jie negali išlaikyt, nes 
Rusija parduoda savo miš
kų produktus negirdėtai že
momis kainomis; o ji par
duoda taip pigiai dėl to.

SPROGIMAS ANT LAIVO 
UŽMUŠĖ 5 ŽMONES.
Brooklyno uoste pereitą 

sąvaitę įvyko sprogimas ant 
laivo “Joyce Card.” Sprogo 

i vienas laivo katilų. Penki 
.žmonės buvo užmušti.

i

NUSKENDO LAIVAS 
SU DEGTINE.

Apie 100 mylių nuo New 
Yorko pakraščio pereitą są
vaitę nuskendo butlegerių 
laivas “John Manning” su 
7,000 keisų degtinės. Ant 
laivo buvo 12 žmonių, bet 
juos išgelbėjo kitas laivas.

DIDELĖS AUDROS 
JUODOJ JUROJ.

Maskvos žiniomis, Juo
doj Juroj paskutinėmis die
nomis siautė baisios audros. 
Laivai per kelias dienas vi
sai nėjo iš uostų.

spute ir sako lakoniškai: ka(| labai pigiai moka savo
urr ’ 1 - ‘“j Darbinin- darbininkams.
kams pergeras. Vienas vokietys pramoni-

Tokį pat skirtumą galima ninkas, kuris pirma visą rei- 
pastebėti ir kitose prekėse, kalingą sau miško medžia- 
kurias Sovietai gamina eks- ga pirkdavo iš Suomijos, 
portui. Nusipirk Rusijoj dė- pasisakė man, kad dabar jis 

jbuvo priverstas perkelti sa
vo biznį Rusijon, nes kitaip 
jam butų reikėję bankru- 
tuot.

Man teko girdėti, kad ne
labai senai Rusijos miško 
trustas “Eksportlies” pada
rė sutartį su Lietuva pluk
dyti Rusijos mišką Nemunu 
į Klaipėdą, užduodamas 
tuo budu skaudų smūgį Len
kijos miško pramonei. 

Į Rusijos valstybės trus- 
tams vadovauja apsukrus 
žmonės. Jie seka pasaulio 
rinkų tendenciją ir greitai 
prie jos prisitaiko. Jų tiks
las yra parduoti savo pre- pradėjo skaityt savo žmo- 
kes pigesnėmis kainomis, nes. Neoficialus gyventojų 
kad pakirtus kapitalistinių surašymas 1929 metais rodė 
valstybių biznį. Laikinai 
jiems pasiseka kainas nu
mušti, bet ilgai tokios kon
kurencijos vesti rasai vis- 
tiek negali.

Pavyzdžiui,

“Tai eksportas, 
kams pergeras.” Vienas vokietys pramoni-

JAUNIAUSIS GENEROLAS.

HAVANOJ SPROGSTA 
BOMBOS.

Pereitą subatą Kubos sos
tinėj Havanoj sprogo net 5 
bombos, žmonės tik tokiu 
budu gali išreikšti savo ūpą. 
Kalbėt ir rašyt cenzūra 
jiems neleidžia.

NUMUŠĖ ANGLIJOS 
GELŽKELIEČIŲ ALGAS.

Nacionalė algų taryba 
Anglijoj nusprendė, kad vi
sos gelžkeliečių algos butų 
sumažintos pustrečio nuo
šimčio.

GYVENTOJŲ SURAŠY- 
FRANCUZIJOJ.

Šį panedėlį Francuzija

41,130,000 gyventojų.

DUNOJUJE PRIGĖRĖ
5 ŽMONĖS.

Netoli Belgrado, Duno- 
rusai pašte- jaus upėj pereitą sąvaitę su- 

generolu bri- bėjo, kad Amerikos mėsos sikulė du garlaiviai. Vienas 
jų perlūžo pusiau ir tuoj nu
skendo. Su juo prigėrė 5 
žmonės. Kiti buvo išgelbėti.

Oregono valstijos milicijos 
pulkininkas Rilea šiomis dieno
mis buvo paskirtas Jungtinių 
Valstijų armijos 
gadiru. Jis yra jauniausis Ame- kompanijos daro gerus pi- 
rikos generolas, nes turi vos 33 nigus parduodamos dirbti- 
metus amžiaus. nes žarnas dešroms. Tuo-
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Įvairios Žinios
Amerika Deportuoja “Negeistinuosius.”

KAROLIS KAUTSKIS 
APIE BOLŠEVIZMĄ
Žinomas marksizmo te

oretikas ir ekonomistas Ka
rolis Kautskis įdėjo žurna
le “Gesellschaft” straipsnį, ' 
kuriame nurodo, kad bolše
vizmo žlugimas Rusijoj bu- į 
siąs naudingas darbinin
kams ir valstiečiams.

Pasak Kautskio, bolševiz
mas esąs blogesnis net už i 
bonapartizmą. Esą Napole- , 
onui Bonapartui pabėgus iš 
savo ištrėmimo vietos — El- 
bos salos, jis džiaugsmu su
tiktas Francuzijoje.

“Nu,” klausia Kautskis, 
“jei Stalinas kartu su komu
nistine partija butų privers
tas jieškoti pastogės pas sa
vo šalies gyventojus, kas jį 
džiaugsmu sutiktų?”

Pasak Kautskio, subjekty
viai bolševikai gali būti re
voliuciniais, bet objekty
viai bolševizmas esąs per
dėm kontrevoliucinis. i

“Ar galima,” rašo Kauts- bSi^nTs kuškiai doJ paskutinėmis dienomis
kis* “kad vietoj to pragaro, taip būti, ne& kūdikiai “mai.
kuriuo dabar yra Sorietų &5; V‘1T
Rusija, gali būti kas nors ””” 
blogesnio?

Diktatūros žlugimas gali 
tik privesti prie pragaro su
švelnėjimo. Mažiausia, žmo
nės gaus bent didesnę veiki-1 
mo laisvę! 1

Baigdamas straipsnį Vo- 
kietįjos socialdemokratų šaly “demonstraciją 
patrmrehas pabrėžia, kad jo publiką Apie 16^000 uni. 
fantazija negalinti issivaiz-, formuotu paskjrtu iaiJ 

kaip kad yra 
diktatūra.

Ar Gali Dvynai Tu
rėti Du Tėvu?

Stokholmo teismas spren
džia šią problemą

Viena jauna moteris pa
gimdė dvynus: berniuką' 
ir mergaitę. Josios vyras ne-' 
prisipažino dvynus savo vai
kais ir iškėlė žmonai bylą 
teisme. Teismas pasiūlė pa
dalyti kūdikio kraujo ana- 
lizą.

Analizą padarė prof. Vol
fas. Jo išvada buvo tikra, 
vyras galėjęs būti mergai
tės tėvu, bet nesą jokių da
vinių, kad jis butų berniuko 
tėvas. Paklaustas ar dvynai 
galėję turėti dvejus tėvus,' 
prof. Volfas atsisakė duoti 
atsakymą. Prof. 1______
pareiškė, kad teoretiškai .
galima daleisti, kad dvynai KdS blLVO “Mūisto 
gali turėti du tėvus ir tik 
viena motiną. i iLluaacs i

1 Šiame atsitikime esą ga- . Gatvinėj kapitalistų spau-

i ■■■
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Čia parodyta, kaip “negeistini” ateiviai varomi New Yorke 

ant laivo, kuriuo juos išveža ant Ellis salos, o iš tenai vėliaus 
Braman deportuoja atgal i tas šalis iš kurių jie yra atvykę.

berniukas, o kitas — mer
gaitė.

buvo dažnai minimos “mai
sto riaušės.” Dėl tų “riau- 
šių” buvo sujudęs net Kon
gresas. Buvo reikalaujama, 
kad valdžia paskirtų $25,- 
000,000 badaujantiems far-

ŠALIAPINAS IŠLOŠĖ 
BYLĄ SU SSSR.

Laikraščių pranešimu, 
Paryžiaus prekybos teismas 
baigė svarstyti žinomo nišų 
solisto Šaliapino iškeltą Pa
ryžiaus Sovietų prekybos 
atstovybei bylą dėl neteisė
to jo memuarų išvertimo ir 
išleidimo. Teismas priteisė 
prekybos atstovybę sumo-. 
keti šaliapinui 10,000 fran
kų atlyginimo. . I pigi

PAJ1EŠK0JIMAL
SOPIA BUTKIUTĖ-Mockienė, pa

jieškau savo pusseserių Onos ir Elz
bietos Bagočaičių ir Kazimiero Ba- 
gočiaus Iš Lietuvos jie paeina is Luo
kės parapijos, Telšių apskričio. At
važiavo į Pittsburgh, Pa. Turiu svar
bų reikalą, prašau atsišaukti, arba 
kurie žino kur jie randas, malonė
kite pranešti".

SOFIA BUTKIUTĖ-:MOCKUS 
j 101 Jackson st, Philadelphia, Pa. 

t Pajieškau Marės Misevičiutės, 
anie 40 metų amžiaus, seserš duk
ters, gimusi Menciškėj, Kapčiamies
čio vaisė, Seinų apskr. Apie 25 metai 
kaip ji išvažiavo su vaikinu į Ameri
ką, bet jie kur ten pasimetė. Kas 
apie juos žino, prašau pranešti ir jei
gu reikalaus už tai atlyginsiu, arba 
pats lai atsišaukia. Aš ją palikau 0j 
metų amžiaus. Rašyt šiuo adresu:

Motiejus Dumbliauskas (H)
• R F D. 4. Box 53. Danbury. Conn.

VALDŽIA SKOLINS 
$1,400,000,000.

Washingtono valdžia nu
tarė pasiskolinti $1,400,- 
000.000. Tuo tikslu šio mė
nesio viduiy busią išleista 
kelios serijos bonų. Dalis su
keltų pinigų eisianti vetera
nų pašalpai, o kita dalis se-. 
noms skoloms atmokėti.

KARO PRIEŠININKAS 
PASKIRTAS KARIU- 

MENĖS VADU.
Norvegijos vyriausybė pa

skyrė pulkininką Laaką vy
riausiu Norvegijos kariume- 
nės vadu. Paskyrimas sukė
lė didelę sensaciją, nes pulk. 
Laake yra giliai įsitikinęs 
karo priešininkas ir nuolat 
reikalauja mažinti kariume- 
nės skaičių. Savo politiniu, 
nusistatymu jis yra artimas 
dabartinei vyriausybei, ku
rią sudaro socialistai.

160,000 VOKIEČIŲ DE- ................. ............
MONSTRACIJA UŽ RES-1 meriams maitinti, bet Hoo- 

PUBLIKĄ. veris tam pasipriešino. Far-
I Vokietijos respublikos ša- merių šelpimas pavesta 
lininkai anądien įtaisė visoj - - .

■ ■ L U2 res-' dabar renka tam tikslui au- 
! ».v

HIM IUUULU vvni TiasKirrn imi- * Vienok kas buvo tos 
tvarkos, k — • ‘ j miestuose ‘"maisto riaušės,” kurios

taip gudino Amerikos pfeika^b^o- , 
eilėmis vaikščiojo primin- buizuaziją, spauda neisais-. ppn J I/1C[ 
darni komunistams ir fašis-' ir visuomenė iki šiol
tams, kad jie nesikėsintų nežino. „ 
prieš respubliką. Jie iriarša-l buvo štai kas. Arkan- 
vo be ginklų, bet pilnoj ka- sa® valstijoj, kur sausra pe- 
reivių uniformoj ir pasinio- feit3 vasarą sunaikino lau- rašvtoia Jus Dasirin-
5e bilp kada stoti su trink- kuose visus javus ir farme- tuvių rasvioja. jus pasu m sę one Kaoa stoti su ginK . ,__ _________ ______Prašom rašvti raša
lais.

PUBLIKĄ.

STALINAS ŠAUKIA 
GORKI į SSSR.

Stalinas parašė Maksi- 
mui Gorkiui laišką, kuria
me kviečia jį grįžti iš Itali
jos Į SSSR ir ten pasilikti. 
Gorkis du kartu atsisakęs 
važiuoti SSSR, dabar pra
nešė, kad atvyksiąs vasarą Į 
Maskvą, bet vėl ilgai SSSR 
neliksiąs, nes turis grįžti į 
Kapri salą, kur oras esąs 
sveikesnis.

“VISI GIRTI.”
Komunistų “Rabočaja 

Gazieta” praneša, kad Už- 
kaukazyj, Baku gel. ruože 
dėl tarnautojų girtavimo 
dažnai atsitinka traukinių 
katastrofos, kurios būna 
taip dažnai, jog kai kada 
siekia iki 200 atsitikimų per 
mėnesį. Jokios drausmės 
tarp tarnautojų nešą. Ge
ria darbo metu, geria trau
kiniuose, garvežiuose.

Traukinių tarnautojai ne
retai taip pasigeria, kad 
pravažiuoja po keletą tar- 
pustočių, visai nestabdyda
mi traukinį stotyse ir nepai
sydami jokių perspėjamų 
ženklų. Geranės stoty vieną 
kartą traukinio ir stoties 
tarnautojai taip nusigėrė, 
kad pasiuntė į Baku šitokią 
telegramą: “Mes visi esame 
girti. Atsiųskite pamainą.”

ŠTAI, KARO VAISIAI.
Anglijoj pereitais metais 

pensijas gaudavo apie 1,- 
370,000 žmonių, šiaip ari 
taip nukentėjusių didžiojo 
karo metu. Jų tarpe 24,000; 
karininkų, 470,000 kareivių, i 
140,000 našlių, 264,000 vai- i 
kų ir 470,000 tėvų ir kitų gi- ■ 
minių.
 I 

KANARKOS PARSIDUODA 
Geros veislės ir gerai čiulba. Kaina 

Kreipkitės arba rašykit šiuo 
adresu: (13) i

JONAS SAVULIONIS į
1 Pleasant Terr, Lawrence, Mass. !

i i 
I I I

PAVOJAUS 
ŽENKLAS! 
Tas Vidurnak
čio KOSULYS

PARSIDUODA PIGIAI
ŠIAUČIAUS MAŠINERIJA. Klau

skite šiuo adresu:
Mrs. E. K. Dolangauskas

86 Brook sL, New Britain, Conn.

PARSIDUODA TON1KO IšDIR- 
BYSTĖ. Priežastį pardavimo sužino
site pas savininką. Klauskite tik per 
’.aišką “Keleivio” ofise, 253 Broad- 
way, So. Boston, Mass. (14)

JOS ZARDACKAS

I

Alphonse Si rudos, pajieškau tikro 
dėdes Adomo Si rudos. jis gyveno 9 
Gatės st., South Boston, Mass. Da
bar jo ten nesuranda. Kurie žinot 
kur j s randasi, prašau pranešti ar
ba pats malonės atsišauki. (12)

ALPHONSE STRUDOS
R. F. D. L Pinch Run, Bellaire, Ohio.

PI.EVOKAS JONAS, GRIBULIS 
; PETRAS, mano kaimynai; aš paeinuAPIPLĖŠĖ LOŠIKUS. _______________

vir . ., iš Mariečiškiu sodos, Žemaitkiemio„re..ų "t val’č“ T"P?iVnric deldiemo naktį 3 ginkluoti i------------i Raudonajam Kryžiui, kuris plėšikai užpuJlė kl?r
mas Dumčius, iš Punkėnų sodos, Ka- 

‘ " ... Malonėkite atsi-
„____ _ aš turiu svarbių rei-

12 Žmonių lošė kauliukais kalų jums pranešti. Kurie žinot kur 
*” ■ ■ " ;*• vricuc inr»c ani jie randas, parašykit jų adresus, (12), ir visus juos api- simanas Urbanavičius 

Surinkę apie $300,! 1835 Carolina st., Gary, Ind.

i riai pasiliko be maisto, apie
[300 farmerių susitarė ir at-

Kunigui, SLA. nariui ir

IŠRAŠKANTIS kosulys, kuris su
trukdo miegą yra PAVOJIN

GAS—ypač vaikams. Išvengkite jo 
su Severa’s Cougb Balsam. Malo
nus. veiksmingas, suteikia greitą, 
raminančią pagelbą. Užtikimas per 
50 metų. Pas jūsų a p tiekiai aką. 
Vartok Severą’* Cold TablHo nuo šalfio

NAUJI KALENDORIAI
Klauskite Katalogo, iš Kario 

Pasiriaksite Visokių 
JONAS KERDIEJUS 

663 FOURTH ST. 
S. BOSTON, MASS., U.S-A.

į

GYDUOLES
i Tikrai išgydo Reumatizmą. Taipgi 
turiu gerų gyduolių nuo šalčio, pras- 

Visokios Rūšies Sieninias Popieras tų vidurių ir galvos skaudėjimo. Už- 
parduodu žemiausia kaina. , laikau Trejas-Devynerias iš Palan-

Pentinu ir pataisau abelnai viską, gos, 3 didumą už 75c., $1 »>0 ir $3.00. 
kas prie Namu reikalinga. (12) Pristatau teisingai, be pinigų nesiun-

736 N. MAIN STREET, čiu. M. KL1MA1TIS (-)
MONTELLO. MASS. i 3019 G lenda le avė, PitUburgh, Pa.

Puikiausias Pasauly 
Linimentas/

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

Enker Pain*ExpelIeris
Tuojaus Išvaro lauk Sustingimą ir 
Skaudėjimą nuo Ištampytų Mus

kulų ir Pavargusių Sąnarių.
Sustabdo Neuralgiją ir Reumstiš- 
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
laus 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 namuose.
Artimiatsioj Jums Vaistinėj. Tiktai 35c ir 70c

LAboraiorie* oP 
RiCHTER & C0)

•gytsev ano south f»fth rrs. 
BROOKLYN, N.V

I Agnieška Jankur.iukė-Juščienė, pa- 
• einu iš Mašiškių vienkiemio, Siesikių 
j parapijos, nesenai atvažiavau iš Lie- 
' tuvos. pajieškau giminių ir pažįsta- 

ATSAKYMĄ/ • j mU MRS* AG^JUŠCI

Žemes Dulkei. — Tokį
slapyvardi vartoja Žymi lie-1 Pajieškau tetos Barboros Ambra- 

zavičiutas-šilkienes As nesenai at- 
........2 " _ " \ ’ važiavau iš Lietuvos. Kas apie ją ti

kit kita. Prašom rašyti rasa- no prašau pranešti, arba pati malo- 
‘ .nes atsišaukti. (13)

; ANNA TRAGIS
1 41 So. 10-th st„ Brooklyn, N. Y.

________ t šiuo adresu:
MRS. AG JUŠCIENĖ (13) 

3709 So. Halsted st., Chicago, III.

I
.miestuką pareiškė, kad ba- jaunuc|jui. _ jUsų korės-’ 
i dauti jiems jau nusibodo ir pondencijas sujungėm į vie-

Įėję Į nedideli EnglandoKOMUNISTAI IŠDA
VIKŲ ROLĖJE.

Lenkų komunistų partijo-' jie atėjo jieškoti maisto, 
je įvyko skilimas. Radosi Jeigu reikėsią, jie pavarto- 
Stalino šalininkai ir opozi- šią ir jėgą, bet jau be mais- 
cionieriai. Rusijoje opozi- to namo negrįšią. 
cionieriams suvaldyti turi| Farmeriai buvo sudžiu- 
daug priemonių, bet tų prie- vę, išbadėję, jų veidai rus- 
monių Lenkijoje neturi. Dėl tųs ir jie nejuokavo. Jų tar
to Stalino šalininkai išleido Į pe buvo ir moterų su mažais 
atsišaukimą, kuriame išduo-': kūdikiais ant rankų. Alkani
da visų komunistų opozicio-(vaikučiai verkė; jų motinos jUsų minimos koresponden-
nierių pavardes, tuo pačiu taipgi verkė.
išduodami juos lenkų polici-1 Pamačiusi tokį vaizdą, 
jai. Tokio skandalo nėra bu-• miestelio buržuazija nusi

gando. Valdininkai tuo jaus 
susižinojo su Raudonuoju 
Kryžium ir šis tuojaus nu
pirko kožnai farmerio šei
mynai valgomųjų daiktu už 
$3.00.

Tai tokios buvo “maisto 
riaušės,” kurios sujudino vi
są šalį, o daugiausia kinkų 
drebėjimo pridarė Wash- 
ingtono ponams. Buvo ma
noma, kad šitokios “riau
šės” dabar jau pradės kar

totis po visą Ameriką, kur 
tik nukentėję dėl sausros 
farmeriai neturi maisto. Bet 
Raudonojo Kryžiaus bosai 
tuojaus paskelbė, kad “ba
do niekas nekentės,” ir da
bar jie maitina trupiniais 
kelis šimtus šeimynų.

Tikėdamiesi susilaukti ge
resnių laikų, farmeriai ken
čia dantis sukandę ir tuo

vę pasaulyje, kur slaptos 
partijos nariai dėl savitar
pių nesutikimų išduotų 
viens kitą. Toks Įvykis tega
li būti tik komunistų parti
joje.

ANGLIJA BEDARBIUS 
ŠELPIA.

Bedarbių šelpimui perei
tų metų biudžete būvy nu
matyta $177,600,000. Šių 
metų biudžete skiriama 
$240,000,000, tačiau spėja
ma, kad ir šitos sumos dar 
neužteks. Atrodo, kad pa
saulio politikai bedarbei 
galo dar nenumato.

IŠPLĖŠĖ DAYTONO 
BANKĄ

Dayton, Ohio. — Pereitą 
sąvaitę 5 ginkluoti banditai ,
čia užpuolė vidurmiesty į tarpu daugiau “riaušių" ne- 
Union Trust Company ban-‘kelia, 
ką ir pagrobę apie $20,000! 
pabėgo. Policijos šarvuotas 
automobilius juos vijosi, bet 
nepasivijo.

Pajieškau brolio Baltraus Lukos, 
trirdėjau, kad 1921 metais tarnavo 
Suvienytų Valstijų armijoje; iš Lie- 

na į tuvos paeina iš Patmaldabužės kaimo,
1 *•" I Mikališkio vaisė., Mariampolės apsk.

Ii«r<riiti Ra vii ii ri Ariu Kuris pirmas praneš, skiriu $5 00 do-Jurgiui iiaziliui. — aciu vanų Taippi pats lai atsišaukia U3) 
UŽ gražius linkėjimus. Drau- I PETER LUKAS, Hannastovn, Pa. 
gas rašot neblogai. Žinių iš 
Brazilijos lietuvių gyveni- j 
mo mes pageidaujam. Pra-' Ameriko> lirtovi, v>i. 
ŠORI rašinėti. į kinas, norėčiau pradėt gražų šeimy-

e ' nos gyvenimą, todėl norėčiau susipa-
Edmontcno Žiopliui. --- žint su pavyzdingų tėvų mergele tarp

- 17 ir 20 metų. Prašyčiau susipažinti
> - .. - ’ per laišką ir prisiųst paveikslą. Pa-

C1 jos Redakcija negavo. veikslus grąžinsiu. J. A. Cor. (H) 
J ; | 66 Gerry st., Brooklyn. N. Y.
J. Jakuboniui. — Už lin- ’ 

kėjimus ačiū. Kuriais me
tais išdegė Baltimore, Md., 
pas mus rekordų nėra.

J. Waleikai. — Popiežius 
ligi karo ir per karą iš savo 
rūmų neišeidavo niekur.1 
Taigi nei Amerikoj, nei Ita
lijoj kariumenės laimint ne
galėjo. Einančius į karą ka
reivius laimino popiežiaus 
vardu jo kardinolai ir vys
kupai. Pavyzdžiui, Ameri
kos kareivius netoli Bosto-' 
no laimino kardinolas O’- 
Connell. Jis jiems aiškino, 
kad pats Kristus einąs su 
jais.

Inžin. V. Waitkui. — Da
lį korespondencijos išlei
dom, nes apie tai anksčiau 
narašė kitas mus bendra
darbis. Už raštus ačiū.

APSIVEDIMAI.

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

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

BRAZILIJOJ AREŠTUO
TA 100 KOMUNISTŲ. 
Buenos Aires žiniomis, 

Brazilijoj buvo areštuota 
daugiau kaip 100 komunis
tų, kurie kelios dienos atgal 
buvo užėmę Paragvajuje 

puota ir griežė 12 muzikan-Į Vilią Encarnacion miestelį.

LAUK SU “FLU”!
Šitas keistas oras padaugina pavo

jų dabartinės flu srovės, ir todėl kiek
vienas turi prisidėt savo dalia, kad 
tai prašalint. Vykit ją, gaukit

Trinerio Kartaus 
Vyno

į laiką pas jūsų aptiekorių, užlaiky
kite savo vidurius tvarkiai ir sustip
rinkite savo kūną su pagalba šito 
puikaus pilvo tonikų!

Trinerio Kartam Vynui nėra ly
gaus sveikatos saugotojui. “Culumet, 

, Mich. — Aš jaučiuos gerai kaip tik jos organizacijos vyriausias aš pradėjau vartoti Trinerio Kartų 
tikslas kovot SU komunis-I A#patariu kiekvienam vartot *"«'***«***£* į jj, jelgU jie nor būt linksmus ir svei- 

1 ki ” Nusipirkite šiandien didelę ar 
I mažą bonką ir dabck pasekmes! Ver- 
I tingas kuponas kiekviename pakc- 
' čiuje

Jieškau apsivedimui vaikino ar na
šlio, pasiturinčio, nuo 35 iki 45 metų 
amžiaus. Aš esu 32 metų. Su pirmu 
laišku prašau prisiųsti savo paveiks
lą. ant pareikalavimo sugrąžinsiu. I 
rimtą laišką atsakysiu kiekvienam.

ANNA JAŠUL (11)
P. O. Bos 1576, Detroit, Mich.

Mergina pajieškau apsivedimui 
draugo, nuo 215 iki 30 metų. Privalo 
būti pasiturintis ir nevartojantis svai
ginamų gėrimų. Su pirmu laišku 
prašau prisiųst paveikslą, kurį pa
reikalavus sugrąžinsiu. (12)

MISS M MAJAUCKAS
940 E. Marųuette Blvd., Chicago, UI.

Kada apetitas yra prastas 
ir miegas nepoilsingas

Yra pastebėtina kaip greitai Nuga- 
Tone pagerina apetitą ir suteikia po- 
ilsingą ir atgaivinantį miegą. Šis di
delis sveikatos ir stiprumo budavo- 
tojas išvalo kūną nuo ligas gimdan
čių nuodų, nugali konstipaciją, sutei
kia jums geresnį apetitą, pagerina 
virškinimą ir padidina spėką ir sva
rumą pas silpnus, nusikamavusius 
žmones.

Nuga-Tone ypač yra geras dėl 
abelno nusikamavimo ir nusilpnėji
mo, nežiūrint ar tai paeina nuo se
natvės, kokios nors užsisenėjusios 
ligos, ar perdaug didelio iščiulpimo 
organų. Jus galite gauti Nuga-Tone 
kur tik vaistai yra pardavinėjami 
Jei jūsų pardavėjas neturi jų stake, 
paprašykit jį užsakyti jų dėl jus iš 
savo džiaberio.

MUZIKA DAINOS JUOKAI

MARGUTIS
Vienintelis muzikos žurnalas su gaidomis prie lengvų liaudies dai

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

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

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

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

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

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS BALSAI

KOMUNISTAI su FAŠIS
TAIS — VALSTYBĖS 

ŠAŠAS.
Berlynas. Kovai su šitais 

šašais Vokietijoj suorgani
zuota respublikos saugoto
jų sąjunga. Jau dabar šiton 
organizacijon įstojo 160,- 
000 žmonių. Viename Ber
lyne į trumpą laiką suorga
nizuota 6,000 žmonių. Nau- ______ •• • .

PRIGĖRĖ 12 MUZI
KANTŲ.

Čili respublikoj pereitą 
sąvaitę lankėsi Anglijos 
princas. Jam priimti Santia- 
go mieste buvo suruošta 
1"---- | z z ---- - — . U...,' į
tų, kuriems grįžtant per .Kai Paragvajaus valdžios tais ir fašistais, nes ir vieni,' 
p r?nom/Y Ioimy/kIio r» ’ Ir o vvyzvvn či giitv Irifi 1/non • J  »
ir visi prigėrė.

JONAS GIRDŽIUS 
KONTRAKTORIUS

Taisau Senus. Statau Naujus 
NAMUS IR GARAD2IUS

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. ~ .
reikaluose duodu Dykai. Kuriems rei
kia 
mo

Patarimų tuose

a v j m v ««** 11 V Idilei

ežerą namo laivelis apvirto kariumenė pradėjo juos sup- ir kiti kasa respublikai duo- 
ir visi prigėrė. Iti, jie pabėgo Brazilijon. bę. I

i ką nors sutaisyt, klauskite patari- 
i ir kaines pas jūsų kontraktorių.

JONAS GIRDŽIUS
22 KIRKPATRICK STREET. 

PITTSBURGH, PA. 
Telefonas: Grant 1958-J.

I
t
I

Papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų, 
223 poslap. didžio, apie 150 įvairiu eilių, tinkamų 

deklamaot ant viešų susirinkimų.
PALINKSMINS JUSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Knygoje trijų rūšių eilės:

TAUTIŠKOS. ŠEIMINMKOS IR DARBININKIŠKOS. 
Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje. 

Kiekvienas turėtų papuošti savo knygynų ausėta knyga.
KAINA TIK $1.00.

Audimo apdarais $1.25.
Kiekrienaa nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriau
sia siųst “Money Orderiu.” Popierinius -galima siųst tiesiog pa
prastam konverte, bet reikia aiškiai užrršyt savo ir "Keleivio” ad
resą ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

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

f



KELEIVIS No. 11. Kovo 11 d., 1331.

Kas Mums Rašoma
! Rumford, Me. — Pas 
j mus susitvėrė “Aido” cho
ras. Vasario 14 d. turėjom 

tobos provincijoj. Turi apie pirmą koncertą. Vadovau- 
1,000 * gyventojų: lietuvių ia Ignas Chuzas. Nors jau- 
yra tik dvi šeimynos ir trys nas dar choras, bet pasiro- 
pavieniai. Dirbtuvių čia nė-idė gražiai. Malonu klausy-

The Pas, Canada. — Mu
sų miesčiukas nedidelis. 
Randasi žiemiuose. Mani-

1,000 gyventojų: lietuvių'

pavieniai. Dirbtuvių čia nė- dė gražiai.
ra. Yra tik viena lentpiuvė,; tis, kad čia gimusios mer- 
bet ir ji dirba tik vasarą, i gaitės 
Žiemai atėjus pusė darbi 
ninku sėdi be darbo.

Lietuviai, jeigu tik 
tų, turėtų kur liuesą 
praleisti. Veik visi jie 
nai atvykę iš Lietuvos

nore- i 
laiką' 
nese

nai atvykę iš Lietuvos, taigi 
reikėtų pramokti anglų kal
bos. Tam tikslui yra ir va
karinė mokykla, bet ją lan
ko tik du lietuviai. Kiti tin
gi mokytis ir dar juokiasi 
iš tų, kurie mokinasi. Žino
ma, tamsuoliai nieko neiš
mano ir su jais skaitytis ne
verta. Dipaso Lietuvis.

r*, i

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE

“Jaunystės Karštis.” Vienaveiksmė, Lengva* Budai Išmokti Angliškai, 
komedįja-farsas. Parašė K. S. Kar- i Rankius reikalingiausią žodžių ir 

povičius, ir Susižiedavimas Pagal Su- pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip 
tarties. N V. Koneckio dialogas, vertė lengvai ir suprantamai, kad kiekvienas 
Spyžas. Labai užimanti, meiliška ko- gali greitai išmokt kalbėt angliškai, 
mediją ir perstatymui tinkamas į Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet čie- 
dialogaa, So. Boston, 1916 m. .... 10c. Ii sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieš- 

kant, važiuojant kur nors, nuėjus 
WO- S. S.” arba Silabinė Iškilme. — krautuvėn, pas daktarą, pas barzda- 

Vieno akto farsas, labai juokingai skutj, pas kriaučių, ir tt Su fonetiškų 
ir geras perstatymui. Kaina .... 15c j ištarimu ir gramatika. Antra padidin- 

; ta ir pagerinta laida. Sutaisė St.
Pirsljs Suvadžiotoias, Vieno veiksmo Michelsonas. PusL 95......................  35c.

Komedija Paraše Ben. Rumšas. Ga- į 
na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2, 
moters ir 5 vyra L !

Kunigo Meilė. Vieno valksmo Ro 
i---------- L.--------- -—~-----------—

veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 2 mo- i 
terš. Abu veikalėliai vienoje kny
gutėje. Kaina ................................. 25c.

Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose. 
Veikalas perstato nužudymą caro

Aleksandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš- 

i viso reikalaujamos tik 28 ypatos. 
’ So. Boston, 1913, pusi. 61.................25c.
į švento Antane Stebuklas. Dviejų vei- 
j kimų komedija. Perstatymui reikia 
Į10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo- 
į Šimas užima apie 2 valandas..........25c.
i
1 Žingsnis Prie šviesos. Vieno akto vaiz- 
1 Gelis ir monologas Našlaitė. Paraše 
į K. S. Lietuvaitė. So. Boston, Mass., 
1914 m., pusi. 23.................................. 10c.
“Salomėja,” arba kalo buvo nukirst: 

šv. Jonui galva. Drama vienam* 
akte, parašyta garsaus anglų rasti 
ninko. Vertėtų kiekvienam per- 

• »kaitytL .............................................  2tk

i Džisn Bambos SpyčiaL — Ir kitoi 
fonas. Daugiau juokų, negu Amen 

koj munšaino. Šioje knygoje telpa ne’ 
72 “Džian Bambos spyėiai,” eilęa, 
sikalbč’iir.ai, humonstiški straipsniu 
kai ir juokai. Antra pagerinta 

tefa- 128 pusi-
Monologai ir Deklamacijos, šioje kny- ,

Atiduoda Šitą Namą Veltui.Montreai, Canada. — Be
darbė skaudžiai palietė ir 
Kanadą, šimtai tūkstančių 
Kanados darbininkų gyve
na pasibaisėtinoj padėty. 
Tų nelaimingųjų tarpe ran
dasi daug ir lietuvių. Atva
žiavę iš kitų miestų pasako
ja šiurpinančių dalykų. Ko- 
krone kibai daug bedarbių 
neturi kur nakvoti. Tokiems 
valdžia Įrengė skiepe nemo
kamas "nakvynes.” Skie
pas šaltas, drėgnas, patali
nės jokios nėra ir bedarbiai 
guli ant plikų, šlapių cemen
to grindų. Šita nakvyne 
naudojasi daug ir lietuvių, 
bet čia užmigti negalima.

P. Liaukevičius.
Mrs. Henderson, turtinga amerikietė, Washingtono

valdžiai veltui, kad juose galėtų gyventi pabaigę savo tarnybą Jungtinių 
Valstijų vice-prezidentai. Rūmai vertinami į $330,000.

taip energingai mo-
i kosi lietuviškų dainelių. 
'Patarčiau visam jaunimui 
prigulėti prie choro.

Čia gyvena apie 500 lie
tuvių. Gyvena visaip: kas 
stengiasi savo gyvenimą to
bulinti. tie labai gerai gyve
na. o kurie mirksta alkoholi 
—tie

Iš
Roko draugiją, 
gražią svetainę: Ukėsų kliu
bą, kuris ir gerai gyvuoja, ir 
Moterų Dukterų Draugiją, 
kuriai taiDgi gerai sekasi.

Vasario 5 d. pas mus kal
bėjo Senas Vincas.

Darbai prastai eina. Dvi 
pepieros dirbtuvės dirba 
po 5 dienas Į sąvaitę. Daug 
darbininkų paleista. Žmo
nės susirūpinę.

Rumfordo apylinkėj yra 
apie 25 farmeriai. Kurie ne- j taigi pasinaudokit proga ir 
turi morgičių, tie gyvena ■. prisidėkit prie darbo žmo- 
geriau. kiti skursta. ■ nių organizacijos.

Naujas Farmerys. Žemės Dulkė.

I

nuskurę.
draugijų turim: šv. 

kuri turi
I

I 
I

Marlin, Pa. — Pereitų i 
metų gruodyje tarp Miners-j 

-villės ir Pottsvillės atidary-į 
tas tiesus plentas. Dabar ši-i 
tuo plentu automobilistai 
kaip pašėlę laksto. Per ke
lias tik dienas buvo apie 10 
automobilių susikulimų. 
Sausio 31 d. vienoje tokioj 
nelaimėj žuvo 21 metų uk
rainietė, Ona Fenikiatija. 
Valdžia atkreipė i tai domę 
ir vasario 6 dieną už greitą 
važiavimą areštavo 102 au
tomobiliu. 73 šoferiams at
imta laisniai ir surinkta 
S 1.020 pabaudų.

Sausio pabaigoj anglių 
kasyklos padirbo 9 dienas 
ir užsidarė neribotam lai
kui. Mat, vandens trūksta. 
Pereitą vasarą tik 
kartų čia lijo. Žiema 
atžvilgiu irgi prasta:
giau laukai juoduoja, negu 
baltuoja. Net prausyklos
prie mainų uždarytos ir dar
bininkai namo važiuoja
suodini.

A. J. Banišauskas.

West Hancver, Mass. — 
Lietuvių kliubas sukruto 
dirbti. Nori pasistatyti di
desni namą. Į pagelbą atėjo 
ir A’oingtono kliubas, kuris 
paaukavo $25. Už tą auką 
ačiū.

Šimet i kliubo valdyba iš
rink’ 
rys: 
A.
ium

vi: pirmininku, P. Kai- 
protokolų raštininku. 

Tribuliauskas: kasie- 
. K. Navickas: finansų 

raštininku. P. Rasevičius.
Per tris mėnesius Įstoji

mas i kliubą sumažintas,

|‘

i 

porą1 
šiuo 
dau-

Montreai, Canada. — Vi
są laiką darbininkai liejo 
prakaitą milionieriams tur
tus bekraudami. Dabar gi 
jie atsidūrė nepakenčiamo
se sąlygose. Ligi šiol darbi
ninkus išnaudojo visokie 
agentėliai, neva surasdami 
darbo: bet dabar ir tiems 
agentėliams pritruko darbo.

Bado spiriami darbinin
kai pradėjo ruošti demonst
racijas. Tas paveikė ponus 
tiek, kad jie pradėjo darbi
ninkams duot trupinių nuo 
savo stalo. Vienoj mokykloj 
Įsteigė valgyklą bedar
biams. Bedarbiai turi sto
vėt tenai eilėse nuo 12 iki 5 
valandos, 
šalo kojos trupinių 
kiant. Dabar 
laukti viduje.

/.i;

ŽODIS KANADOS KUPIŠKĖNAMS

Kada bus sukeltas reika-

Humonstika

PAT.TOKIE

žemė ir žmo*im. Labai jdomi ir pamo- 
, kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip 

snigo Meilė, Vieno valksmo Romedi-i Įjuogus gyvenoi^^civilizav^ 
ja. Parašė Ben. Barnia.,

žmonių, vyrų ir moterų. Pagal E. Rėk
liu Daraše Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass^ 1912 m-, pusi. 63.................. 25c-

Paparčio Žiedas ir keturios kito* 
apysakos: (1) Neužsitikinds Vyra*;

(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rėkta. Jose nurodoma kaip zmonet 
paikai tiki į visokius prietaras, 
burtus ir tt. ............................  1*C-

Lieavia šeimynų Istorija Juškevičiaus
Dainose. Jei nori žinoti, kaip seno

vėj lietuviai gyveno, tai perskaityt ši
tą knyg’ą. Iš jos dasižinosi, kad vyrai 
turėjo daug pačių, o žmonos po kelis 
vyras. Labai užimanti ir pamokinanti 
knyga. Su paveikslais, Parašė Z. 
Alekna. ...........................................
Drūtuose audeklo apdaruose ....

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

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

Kur Mus* Bočiai Gyveno? — Arta 
tvrinėjimas, kur buvo pirmutine 

Upžiač. Knyga labai~ pa- 
mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p Zae.

Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra- 
į eities. Knygutės įtalpa susideda is 

uiuksi » _ _________ __ ______- - sekančių dalių: (1) Giria ir moterų
goio telpa daugybė naujų, labai gra- vogimas; (2) Lietuvos moterą ir vy

žių ir juokingų monologų ir dekiama-! nškių šventės; (3) Lietuviai lieka v -

I

I

Į ______ _____________________________

i zėi lietuviai gyveno, tai perskaityt ši-
**. -r- - A.__ VnH VVT31

’ jvo - ------ ---- ------------r
tarėjo daug pačių, o žmonos po kelis

Aš jau buvau rašęs “Nau- spiestis prie kliubo. pasiro- 
jienose” apie “Kupiškėnų1 d ė, kad šis kilnus darbas 
kliubą” ir jo tikslą. Manau,; bus platesnėm vėžėm varo- 
kad gerbiamoji “Keleivio” ■ mas, negu iš sykio buvo ma- 
redakcija irgi neatsakys vie- nvta. 
tos keliems žodžiams.

Dauguma Kanados lietu- iingas kapitalas, tuomet bus 
vių skaito "Keleivi,” taigi pasiųstas Kupiškio visuo- 
aš ir noriu su jais mintimis menei raštas, kad išrinktų 
pasidalyti. i komitetą "Liaudies Namo”

Žymesniųjų Chicagos lie-.mU!’ - . , 
tuviu kupiškėnu ptčtango-l 
mis suoreanizuotJ “Kupiš- buV įsr,.nkt!

& H žmones, kad jie darytų tin-
kamus žingsnius namo sta
tyme ir steigime knygyno.

Trumpai suglaudus visą 
veikimo planą galima pasa
kyti, kad Amerikos lietuvių 
kupiškėnų pastangomis bus 
pastatytas "Liaudies Na
mas” Kupiškyje ir Įsteigtas 
knygynas.

Taigi, kam dar širdyje, 
plaka tėviškės meilė, kvie-į 
čiu prisidėti prie “Kupiškė
nų Kliubo.” Nario mokestis 
metams, SI.20. Galima mo
kėti ir dalimis šiuo antrašu: 
Jonas Kulis, 2359 S. Halsted 
st., Chicago, III.

Nemanyk, brolau, kad ta
vo centai žus arba bus su
naudoti kitiems reikalams. 
Ne! Tavo vardas bus Įrašy
tas i “Aukso Knygą,” kuri 
bus parvežta Į Kupiški. Su
grįžęs pats ar tavo broliai ir 
giminės galės matyti tavo 
vardą, kad ir tu prisidėjai 
prie šio gražaus darbo.

A. S. Kavoliunas.

kėnų Kliubas” Chicagoje. 
Jo tikslas, sutraukti visus 
kupiškėnus, gyvenančius 
Jungtinėse Valstijose ir Ka-’ 
nadoje, i vieną bendrą šei
mą, t. y. i “K. K.” Kliubas 
Įsteigtas ne kokiems vienuo
liams pašalpą teikti, bet sa
vo broliams Lietuvoje kurti 
šviesesnę ateiti, kad grei
čiau jie pasiliuosuotų iš po 
Romos juodojo internacio
nalo, kuris šiandien vargina 
visą lietuvių tautą.

Kada “Kupiškėnų Kliu
bas” buvo organizuojamas, 
tai manyta Kupiškyje Įsteig- 

: ti viešas knygynas, kuriuo 
(alėtų naudotis visi be iš- 
rnties, kam tik rupi moks- 
as. Bet kada atsirado daug 

prijaučiančių ir pradėjo

!
■

: žmonių lopšinė. Knyga labai pa-

‘^rbininkiškos,!^ (4) P^kutiniai lietuvių dievai, 
i revoliucionieriškos, tautiškos, humo- Parašė Z. Aleksa So. Boston, 
■ ristiškos ir laisvamaniškos. Visos I 1912 m., pusi. 32................................ lwc-
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimr.ms, baliams, kon
certams ir tt. Antra pagerinta lai- 
da. So. Boston, 1914 m..................... 25c.

i Apie Dievą, Velnią. Dangų ir Praga 
1 rą. Parašė Robert G. Ingersoll, gar 
: siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib 
i lijęs prietarą naikintojas. 72 
į puslapiu .............................................

Ar Buvo Visuotinas Tvanas t — Kai]
Nojus galėjo surinkti į keliaa die 

nas visą veislių gyvunu3, kurie glfve 
na išsimėtę po visą žemės kamuolį ■ 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnas prasto; 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmės1 
tiek vandens, kad visą žemę apsem 
tų? Kur tas vanduo dabar yra? .Kaip 
iš Nojaus šeimynos _ ęzlz~z 
po tvano juodveidžiai. raudonveidžiai 
ir kitu veislių žmonės? Šitie ir šimtą: 
kitų klausimų, į kuriuos negali atsa
kyti jokis kunigas, yra nuosakiai Ė 
aiškiai išdėstyti šitarrt veikale. Knyg* 
be galo įdomi. Ka3 žodis — tai fak
tas; kas sakinys — tai naujas kunigų 
argumentas griūva Mokslas v 
mokslas nuo pradžios iki galo. 
Kaina .................................................  ***
Amerikos Macochas. — Arba Kaip ka

talikų kunigas Hans Schmith paplo
vė merginą Orą Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi............................. 10e.
Kunigų Celibatas. Išaiškinta kunigų 

bepatystės istorija, pasekmės ir jų 
doriškas nupuolimas. Šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžią, kad jų mote- 
ris, dukteris ir mylimosios nepapultų į 
tokia kunigų globą. Parašė kun. Geo. 
Tovmsend Fo*. D. D., sulietuvino 
Ferdinand de Samogitia................... 25c.
Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 

historijos, etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitu mokslų bei jų sakų; rinkinys 
visokių patarimu apie sveikatą, budus 
gydymosi, vaistus, įvairių nurodymų 
amatninkams, ūkininkams, daržinin
kams, šeimininkams ir kitiems. Iš įvai
rių šaltinių surinko J. Laufcis. Chica- 
go, III. 1911 m.., puslapių 392.
Apdaryta............................................$3.00
Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 

trumpais ir aiškiais faktais parodo, 
kaip iki šiol keitėsi draugijos formos, 
ir kodėl turės būt pakeistas kapi- 
talizm^s. Kaina ............................... 25c
Socializmas ir Religija. Labai įdomi 

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

Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar
biausia ir geriausia knyga _ lietuvių 
kalboje tame svarbiame klausime. 
PusL
Eilės

23
nių, . 
truota. 95 pusi.

i

I

Biblij* Satyroje. — Labai įdomi ii 
juokinga knyga su 379 pujiaia pa

veikslais, perstatar.čiais įvairius nuo- 
tikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. Įgijęs šie 

; knygą niekas nesigaiies. 3S2 pus- 
lapiai. Kaina Sl-0®

Kaso Senovės Žmonės Persist*tyi*ve
Sau žemę. — Labai įdomus senovei 

filosofų daleiaimai apie žemes išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių parašė 
iksas. Ar.tra knygutės dalis yra: “iš- 

! virkščias Mokslas arba Kaip Atsirą- 
I do Kainos.” Paraše Z. Aleksa. _ 
Į 10 pusi. ..•••••••••»•.••••*•** i-Oc. 
Į Delko Reikia Žmogui Gert ir Valgyt? 

galėjo atsirast:» —Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
nemokša. Bet delko gi norisi. Delko 
be vaigio žmogus silpsta? _ Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau ? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kode! jam reikia riebalų? Si
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
s He*

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

Antra, peržiūrėta ir pagerinta lai
da. Kaina .•••-•••••••••••••-* 25c.

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

ir daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. So. Eoston, Mass.. 
1909 m., pusi. 63...........................  25c.

Lietuvos Respublikos Istorija ir Ž«m- 
lapis. — šitas veikalas parodo, kaip 

nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios ir 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemiapis 
parodo dabartinės" Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli
ka ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo 
Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
bolševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... Sl.Oč 
Drūtais audeklo apdarais...........$1.M

Ben-Hur. — Istoriška apysaka U 
Kristaus laikų. Parašė Lew

Wallace. 472 pusi............................ $2.0*

Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Lie
tuva XIV metašimtyje. Istoriškas 

romansas M. Bernatowicz’o.
468 pusi..............................................įl.Bt

š Amžinos Dainos. Šioj knygutėj telpa 
Į 44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin- 
• ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip , 
į namie, taip ir susirinkimuose. , 

28c t Pusi. 32...............................................

nesugrįžo iš vaKacijų...
Viešnia.—O kada ji žadėjo 

■ugrižti ?
Tarnaitė.—Nežinau; ji da ne

išvažiavo.

KARININKAI
BET KAREIVIAI JAU 

GUDRESNI.
tiko 

kareivi, kuris i 
jam pagarbos, ir i 

—Kokio tu pulko?
—Pėstininku — sako

kas.
Karininkas supyko:
—Eet kokios dalies?
—Devintos, ponas karininke
—Asilei... Tokios dalies 

ne visai nėra.
—Aš nežinau — sako naujo

kas. Bet man is namų priklauso 
devinta dalis. esam de
vyni broliai.

Karininkas su 
naujoką ka 
vė

I

Kaune 
neatida- 
klausia:

i

Kai kuriems nu- 
belau- 

jau leidžia 
Belgas.

Detroit. Mich. — Lietu- j 
vos nepriklausomybės šven-j 
tė praskambėjo visoj Ame-1 
rikoj. Apvaikščiojom ją ir 
mes Detroite. Kalbėjo Dr. 
J. Jonikaitis ir Dr. F. Matu
laitis. Jiedu prisiminė Lie
tuvos artojų kovas prieš Ru
sijos carą. Po jų kalbėjo 
adv. Jos P. U vi kas. Jis gi
męs ir augęs Amerikoj ir 
apie Lietuvą žino tik iš žmo
nių pasakojimų.

Po šitų kalbėtojų kalbėjo 
Lietuvos konsulas iš Chica
gos, p. Kalvaitis. Charakte
ringi jo paskutiniai žodžiai, 
kur jis pasakė: “Visi Ame
rikos lietuviai, visokių Įsiti
kinimų, vienykitės Į bendrą 
sąjungą kovai už Vilniaus 
atgavimą. Remkite Lietu
vos valdžią, kokia ji yra 
šiandien arba bus ateity.”

Po jo kalbos žmonės no
rėjo duoti klausimų, bet to 
daryti nebuvo leista. Matyt, 
bijotasi. kad susirinkę Lie
tuvos pilkasermėgių vaikai 
nepaklaustų apie Smetonos 
smurtą ir kilus 
dai helius.

diktaturos 
S. S.

I 
I

naujo-

MOTERIŠKA KANTRYBĖ

sa-

1 1 'LfJ 1
1 i
—i i

III.

III.

ŠIŲ DIENU

Karusė. — Tai tu atmetei Jo
ną ir visus jo pinigus?

Varusė. — Aš atmečiau tik 
Joną, bet ic pinigus paimsiu.

Karusė. — O kaip tu dabar 
juos gausi?

Varusė. — Aš traukiu ji teis
man ir reikalauju $20,000 už 
suviliojimą. Aš sakau, kad jis 
žadėjo mane vesti, o paskui at
sisakė. Supranti?...

“PASAKYK. KAI) MANĘS 
NĖRA NAMIE.*’

Viešnia tarnaitei. — Pasakyk 
savo poniai, kad ponia I’upienė 
atėjo pas ją i svečius.

Tarnaitė.—Bet kad mano po-

Ji.—Mes. moterys, pakeliam 
ug daugiau skausmo, negu 
Tai.

Jis.—Kas tamstai apie tai
? Daktaras?
Ji.—Ne. kurpius.

LIETUVIU LAISVĖS MY
LĖTOJŲ ‘ DRAUGYSTĖS 
VALDYBA 1931 METAMS

WAL'KEGAN, ILL.
W. Gabrys, pirmininkas,

> 730 McAlester avė.. Waukegan,
J. Mačiulis, vice-pirm įninkąs,

900 Prescott st., V. aukegan, Iii.
, B. J. Masiliūnas, užrašų raštininkas, 

818 — 10-th st., V/aukegan, III.
Susė Gabriutė, turtų raštininkas,

730 McAlester avė., tVaukegan,
K. Vaitekūnas, kasierius, 

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

■ J. Petraitis,
' 907 So. Jackson st., Waukegan, III.
Pranas Bastis,

j 838 Prescott st., vVaukegan, III.
Knygiai:

• K. Dambrauskas, 
118—10-th st., No. Chicago, III.

Simonas Gentaras.
820 So. Victoria st., Waukegan, III.

Maršalai:
. J. Stočkus,
j 703 Lenox avenue, Waukegan, III. 

R. Geniotis.
j 914 So. Victoria st., Waukegan, III.; 
; Draugijos susirinkimai ’ouna kas 
i paskutinį Ketvergę, koži.o mėnesio,’ 
. 7:30 vakare, Liuosybės Svetainėje, 
’ 8 S Adams st., VVaukegan, III.

Išgydė Jo Patrūkimą
Aš buvau sunkiai patrukęs kelda

mas kuparą keli metai atgal. Dakta
rai sakė, kad vienintelė viltis išsigy- 
dyt tai operacija. Suveržimai man 
buvo negeri. Galutinai aš užtikau tai 
kas mane greitai ir pilnai pagydė. 
Prabėgo daug metij. bet patrūkimas 
r eatsikartoja. nors aš dirbu abelr.ai 
sunkų karpenterio darbų. Bet nebuvo 
operacijos, nei sugaišto laiko, r.ei 

: skausmų. Aš neturiu nieko parduot, 
bet duosiu pilną informaciją kaip ga- 

. Įima pilnai pasigydyt be operacijos. 
: jeigu jus paklausite manęs, Eugene 

M. Puilen, Carpenter, 61-D Marcellus 
! Avė., Mar.asųuan, N. .J. Geriausiai iš- 
> kirpkit ši pranešimą ir parodykite ki- 
į tam kuris yra patrukęs—jus gal iš- 
! gelbėsite gyvastį, bet tikrai skaus- 
' mus patrūkimo ir baimę operacijos.

VISI ŽMONĖS MAN
BROLIAI."

f Atsitikimas bolševikų Rusijoj)
Arbatskoj aikštėj gatvekaris 

parmušė žmogų ir nvpiovė jam 
kojas. Gatvekaris sustojo ir su
bėgo daug žmonių. Sėdėdamas 
vagone Trivilkis susijaudinęs 

ivo kaimynui šnekėjo:
—Tai šiurpulinga! Tai krimi

nalas! Suprask — juk tai gyvi 
žmonės! Ir štai — ach net bai
su pamislyt.

Praslinko keletas minučių. 
Trivilkis iškišo iš vagono gal
vą ir stovinčiam prie nelaimin
gojo konduktoriui suriko:

—“Tavoriščiau!’’ Klausyk!... 
Ar mes šiandien važiuosim to
liau. ar ne? Negalima gi dėl 
kiekvieno menkniekio tris va
landas stovėti! Man i tarnybą 
reik skubėt. Duducis.

kai
mus 
yra 

dėlei
Mes

L-REE
Caicloį

GERAI ATKIRTO.
Viršininkas sekretoriui: —; 

Vis tik tamsta turi perdideles , 
ausis. Negražiai atrodo.

Sekretorius:— Teisybė, po
nas viršininke. Mano ausys la- j 
bai didelės. Jei tamsta tokias; 
turėtum, tai butum tikras asi- padarome bile specialės mados Akor- 
las.

Visokios rūšies ir 
styliaus rankų dar 
bo Akordionai, ge
riausios medegos 
ir žemiausia 
na. Kožnas 
Akordionas 
garantuotas 
daug metų.

lietuvių

429, 1915 m..............................$2.0f
ir Straipsniai. Šioj knygoj telps 
gTažios eilės, daugybė straips- 
juokų, ir tt. Puikiai iliua-

TARP GERŲ DRAUGŲ.

i cioną ant užsakymo, ir specializuo- 
! jam taisyme.
: DYKAI AKORDIONO LEKCIJAS 

pirkėjams duoda profes. Rosanova.
r........ - ~ • - •

—Jonai, kad tu turėtum bent 
kiek širdies, tai man paskolin
tum porą dolerių. . i

—Gal būt, bet aš apart šir- ■ 
dies turiu dar ir smegenų tru
putį. todėl tau pinigų ir nesko
linsiu. Orijos-Rk.

. Rosanova. 
Reikalaukit Dovanai mus vėliausio 
iliustruoto kataliogo ir jus nusistebė- 
sit kaip didei nupigintos kainos. Ra
šykit šiandien:

ITALIAN ACCORMON CO.
323 W. Polk st.. Dept. 28, 

CHICAGO, ILL.

Suruks Skilvis 
pasaldinamas ir 

pagydomas tuo jaus su 
PepsiuicSeltzer 
VAISTINĖSE 25*, 
SAMPELIS DYKAI 
_ . rašyk
Ptptinic Seltztr C* 

W«Ktgt9T, —-rp

♦

*

i

SVEIKATA
TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 
KIEKVIENAM žMOGUL

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

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

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

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

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boaton, Mas*.

■%
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

13 METŲ VAIKAS NORĖ
JO AMERIKIEČIU 

PASIDARYTI.
Mikališkio vaisė., Užba- 

lių kaime Jurgis Morkūnas 
kažkur gavęs išduotą Ame
rikoje krikšto pažymėjimą, 
jame ištrynė svetimą pavar
dę ir įrašė savo. Tokius ne
tikrus metrikus pristatė Mi
kališkio valsčiaus valdybai 
išgauti pasą. Bet, jo nelai
mei, valdyba negalėjo iš
skaityti rašto ir kreipėsi į 
Mariampolės apskr. virši
ninką, kuris pastebėjo, kad 
padirbta pavardė. Tai nu
statė ir ekspertas.

Sausio 30 d. Mariampolės 
apygardos teismas šią bylą 
nagrinėjo. Kaltinamasis kal
tu neprisipažino. Teismas, 
išnagrinėjęs bylą, Jurgį 
Morkūną nubaudė trimis 
mėnesiais kalėjimo, bet 
kaipo nepilnamečiui baus
mę sumažino iki dviejų mė
nesių, o nuo šios bausmės 
irgi atleistas su sąlyga, jei 
per du metu laiko nenusi
kals.

LIETUVOJE YRA AKME
NINIŲ ANGLIŲ?

“Išeivių Draugas,” kuris 
eina iš Anglijos, praneša, 
kad Dutėtose, Zarazų apsk., 
Velykuškių kaimo laukuose, 
pašlaitėje vadinamoje “Pa- 
prudės” pereitą rudenį nuo 
lietaus nuslinko žemė ir pa
sidarė skardžius. Tame 
skardžiuje iš žemių virsta 
anglys, panašios į akmeni
nes tik labai šlapios ir mink
štesnės.

PEILIU SUPIAUSTĖ 
ŽMOGŲ.

Bagalmaluose (Viduklės 
valse., Raseinių apskričio) 
sausio 17 dieną pil. Bronius 
Norvilas peiliu perdūrė pil. 
Juozui Mockui pilvą, su
pjaustė ranką ir kojas.

Juozas Mockus nugaben
tas Raseinių ligoninėn. B. 
Norvilas perduotas polici
jai.

Šis žiaurus piktadarys 
jau nebepirmą kartą mėsi
nėja žmones.

I

SMETONA DVARI
NINKAS.

Netoli Biržų yra Selentiš- 
kių dvaras, kuriame yra 
apie 300 ha žemės. Dvarelis 
turėjo būti išdalintas, bet 
kademų laikais įpėdiniai su
gebėjo tą dvarą išsidalinti 
ir nuo parceliacijos apsau
goti. Apylinkės mažažemiai 
taip ir negavo žemės savo 
ūkiams papildyti. Tie suma
nus įpėdiniai tai: Smetonie
nė, Tubelienė ir Chodokaus- 
kas. Girdisi, kad dabar, už
ėjus “tautiškai” erai, tas 
dvaras vėl koncentruojasi 
ir pereis į Smetonos rankas. 
Tai, mat, kokios “žemės re
formos” susilaukėme.

NAUJAS KLAIPĖDOS 
LAIKRAŠTIS.

Šiomis dienomis Klaipė
dos lietuvių darbininkų, 
amatnink'd ir mažažemių 
centro valdyba pradėjo 
Klaipėdoj leisti naują lietu
vių kalba laikraštį “Darbi
ninkų Balsą.” Laikraštis iš
eina kas dvi sąvaitės.

Nors pavadintas “Darbi
ninkų Balsu,” ištikrujų jis 
reiškia fašistų balsą.

5 Keros Ant Vandenio
Per Cherbourg — 6 Dienos 

Per Bremen
Dviem Greičiausiais Plau

kiojančiais Laivais

BREREN ir EUROPA
Mažiau 8 Dienų į Lietuvą. 
Taipgi Keliaukite Popu
liariu Ekspresiniu Laivu 

COLDHBUS
Arba Nuolatiniai kas Sąvai- 
tė Išplaukiančiais Gerais 

Žinomais Lloyd Kaju- 
tiniais Laivais

Informacijų Kreipkitės Pas 
Vietinį Agentą ar

North German Lloyd

Vulkanas, Nuo Kurio Žuvo Šimtai.

Paveikslelis parodo vežiausi Merapi vulkano išsiveržimą, per 
kuri žuvo šimtai žmonių Javos saloje. Be to, didelis žemės plo
tas aplinkui buvo užbertas nuo 30 iki 100 pėdą storio pelenų 
sluogsniu.

REIKALAUJA CIVILINĖS 
METRIKACIJOS.

Kriokialaukio bažnytkai
mio ir apylinkės gyvento
jai rašo:

ŠIURPULINGA ŠTITILIŲ 
ŠEIMOJE TRAGEDIJA

Sausio 25 d. Panevėžio 
apskr., Raguvos valsčiaus, 
Gristupio vienkiemy rasta 
nužudyta Štitilienė Zofija 
ir du jos sūnus: Pranas 35 
metų ir Antanas 40 metų 
amžiaus.

Pravesta kriminalinės po
licijos kvota išaiškinta kaip 
įvykio aplinkybės, taip ir 
nustatyta, kas kieno buvo 
išžudyta, šioj nelaimingoj 

Policija išaiškino,

RETAS LIETUVOJE 
SVEČIAS.

Babrugėnai, Kretingos 
apskritys. — Pas mano gi
mines Plungės valsčiuje ap
sigyveno, kaip darbininkas, 
pereitą vasarą iš lenkų ka- 
riumenės pagėgęs ukrainie
tis. Vaikinas meilus ir raš
tingas. Žinąs bent šį tą apie 
Tarasą Ševčenką, būdamas 
tėvynėje priklausė prie ko- 
peratyvų ir išvardijo bent 
kelis savo laikraščius.

Sunkus nabago gyveni
mas. Neturi pažįstamų, ne
girdi gimtosios kalbos. O 

įkas baisiausia, kad niekur 
negali gauti savų raštų. Sa
kėsi ko tik iš proto neišėjęs. 
Kai kada apgailestaująs sa
vo pabėgimą. Norėjęs net 
pereiti į SSSR—Ukrainą. 
Aš jam paaiškinau, kad Ru
sijoje dabar gyvenimas ne
įmanomas. Apsakiau, kad 
jo tautiečiai Kanadoje įkū
rė organizaciją 32,000 na
rių, kurių tikslas iškovoti 

j Ukrainai nepriklausomybę. 
Papildomai sužinota, kad Aš jam pažadėjau padėti 

kaimynai pastebėjo, jog ir kaip nors susisiekti su jo

ivo į Ameriką, o Antanas 
. apsigyveno pas savo dėdę.

I
i pasilikęs gyvas trečias bro- tautiečiais, gyvenančiais už- 
iis Kostas štitiKs dabar pra- • sieniuose.

* _ » -r • ; > • • V •dėjo rodytis nenormaliu dė-: Lietuva 
liai ko ir jis dabar laikomas 
pririštas.

i --------------------

“Šiais laikais kunigai, iš- šeimoj.
naudojimui, agitacijai ne- į kad įvykio dieną namie bu- 
turi ribų. Žmogaus nelaiko vo pasilikę motina Štitilienė, 
žmogumi. Gana kunigijai ^0 metų amžiaus, jos sunai 
savavaliavimo ir išnaudoji- Pranas, Antanas ir Kostas, 
mo! Mes, Krokialaukio baž-įlš jų Antanas Štitilis sausio 
nytkaimio gyventojai, pra-: P{a(]žioj būdamas pas dėdę 
šome ii- reikalaujame:

(1) kad butų kuo 
čiausia įvesta civilinė met- • pasiuntė pas motiną ir bro- 
rikacija, kaip ji yra kituose. Antanas Štitilis, kaipo 
kulturinguose kraštuose. ( triukšmaujantis ir pavojin- 
Laikas įvesti ir Lietuvą į ei- g&$ namuose, buvo laiko- 
vilizuotą pasaulį. Musų kon- mas surištas ir prirakintas 
stitucija numato sąžinės lai- kambaryje. Kalbamą sek- 
svę, bet mes jos neturim.

(2) kad savo piliečių re
gistraciją turi vesti pati 
valstybė, o ne valstybėje 
valstybė.

(3) kad butų uždrausta 
po sodžius kunigų kalėdoji
mas.” Seka apie 50 parašų.

I už darbininką susirgo proto 
grei- liga, dėiiai ko dėdė Antaną

SVEČIAS NUDURĖ 
ŠEIMININKĄ.

Stultiškių kaime, Nauja
miesčio vai., vienas ūkinin
kas pasidarė “kumuškos” ir 
per Magdalenos .atlaidus su
siprašė svečių.

Vaišių metu vienas iš kai
mynų, T. Kreivukas, 17 m. 
amžiaus vaikėzas, susiki
virčijo su šeimininku ir vie
nu peilio smugiu nudurė jį 
ir apipiaustė dar kelis sve
čius.

madienį Kostas Štitilis grį
žo į butą iš tvarto pašėlęs 
gyvulius ir rado ant grindų 
gulint sukapotą motiną ir 
broli Praną. Čia Kostas ne
spėję? susivokti kame daly
kas, pamatė beprotį brolį 
Antaną puolantį ant jo. Be
protis laikydamas rankoj 
kirvį pareikalavo tuojaus 
klaupti ir kalbėti poterius. 
Tuo tarpu jis draskė brolio 
Kosto drabužius. Pabaigęs 
kalbėti poterius, Kostas pra
dėjo geruoju užkalbinėti 
beprotį ir jieškojo progos, 
kaip nors pabėgti. Tuo mo
mentu Kostui pavyko paim
ti stalą, kuriuo prisidengda
mas šalinosi. Bet matyda
mas, kad beprotis Antanas 
niršta ir gali jį nužudyti, su
laukęs momentą, pačiupo 
kočėlą, kuriuo smogė į gal-

“DIDVYRIŠKA” KIAULĖ.
Surgučiuose. Sasnavos v. 

ūkininkas pasikvietė kaimy
ną P. paplauti meitėlį. Pasi
gavęs meitėlį P. parsivertė 
jį ant šono. Meitėlis pradė
jo rėkti. Išgirdus riksmą di
delė kiaulė, kuri buvo su 
tuo meitėliu penima, išsi
veržė iš tvarto, atbėgo pas 
rėkianti meitėlį ii’ nutvėrus 
P. už kojos, parsivertė jį ant 
žemės. P. šiaip taip koją iš 
kiaulės snukio ištraukė. Ta
da kiaulė nutvėrė jį už pe
ties ir užgulus pradėjo dras
kyti. Atbėgusiam Č. reikėjo 
gerokai sušilti, kol savo kai
myną išvadavo iš kiaulės 
glėbio. Apžiurėjus, įkasta 
niekur nerasta, tik rūbai 
buvo apdraskyti.

PADEGĖ BROLIENĖS 
KLUONĄ.

Vasario 9 d. Viršužiglių 
kaime, A. Panemunės vai., 
Pranas Tamošiūnas padegė 
savo brolienės kluoną, nuo 
kurio užsidegė statybos me
džiaga ir kiti daiktai. Gais
ro metu sudegė ir viena avis. 
Nuostolių padalyta apie 
4700 litų sumai. Patirta, 
kad Tamošiūnas padegė iš 
keršto.

Kelionių 
kainos į 

ten ir atgal 
Kovo ir 

Balandžio 
mėnesiais 

žymiai 
numažintos

LAIVŲ 
IŠPLAKSIMAI
Balandžio Meacsj
Pres. Rocse.sii Eclandži 
Goorge VVasking+on 
Leviathan - - <

I LIETUVA
- Iš *l<v. Yorko išplaukia:

io (Aprii) I d k 29 d. 
Balandžio (April 8 d.8 d.

- Balandžio (Aprit 15 d.
- Balandžio (April i 5 d.America - -

Pres. Hardinę
RopuLKc. - - . ,
Fer PIyxotnh, Cherbourg, Southampton ir Hamburgą
Daugiau informadje. kainos ir tt. teikiamos pareika

lavus pas vietir.ius agentus arba pas

Balandzio (April 22 d. 
B'hndzio (April 30 d.

UNITED STATĖS LINES
BOSTON OFFKE 

VValter A. Mclsaact, G. Agt.
75 Stale Street

GKVPR K T. nFFTCES 
45 Br»adwny 

Xrw Y»rk City

MEDŽIOTOJAS įŠOVĖ va broliui Antanui. Tas nuo
NE KIŠKIUI, BET * ’

SUNUI I KOJĄ.
Bartininkai.

nių kaime pil. Venslauskas 
išvažiavo su sunumi me
džioti. Pamatęs kiškį, Vens
lauskas stvėrė šautuvą, bet, _ . , .... . .- v
nelaimei atsitikus, nelaiku ™etu buv0 ,seJus 1 bazn>-

smugio krito negyvas.
' Taip išsigelbėjo trečias

— Piliakal- brolis Kostas nuo mirties.
i Su šia šeima gyveno kar
tu ir sesuo Uršulė Štitilaitė 
37 m. amžiaus, kuri įvykio

neicunici ilgiai n. u
iššovė pataikydamas sunui ___ , , ..į koją. Parvežus sužeistą .. ; a> ’ta(' motina ga-
šunų namo, motina apalpo eJ° P® e‘>'1 !>e‘
ir atsigulė į patalą. proų Antaną štitilp Motina

Sužeistajam ligoninėj ko- labai gailėdavo savo bepro- 
ia nupiovė aukščiau kelio. ?° suna®> kuris vis praąy- 

K davo paleisti, žadėdamas
netriukšmauti.

Teko patirti, kad bepro
tis Antanas Štitilis keletas 
metų prieš tai buvo vedęs ir 
gyveno atskirai žmonos 
ūkyje. Bet vėliau su žmona 
persiskyrė. Žmona išvažia-

65 Statė Street. Boston

fionertfe Tr
-

I ŠEŠIAS DIENAS PER OKEANĄ!
Trumpiausia ir Parankiausia Kelionė per HAVRE Milžiniškais Laivais, 

PARIS—Mar. 14 (i2:o.*» a.m.) April 10 <3:30 p. m.) 
ILE DE FRANCE—Mar. 27 (ūso p. m.) April 25 (i p. m.) 
Trumpiausia gelžkelio kelionė per Francuzija. Visi keleiviai aprūpinti 
privačiais kambariais. Visur moderniški parankumai. Išsigėrimas 
šauniausią Francuzų valgis. Žemos kainos į visas Europos dalis 

Kreipkitės pas bile autorizuotą agentą, arba

FRENCH LINE
421 BOYLSTON STREET,

L
BOSTON. MASS.

ir

I

Pabandyk Dykai

maloni ir lengva v&rtot—nesutepa 
drapanų. Ji gydo—klausk jų aptie- 1 
koriaus. arba parsisiųak dovanai 
Sampelį—paprastai apvyniotas ir 
ožnečėtytaa Rašykit Reary Tbaysr 
A Co.. Caiabridffe. Maas

įsitikink 
kad

REM-OLA 
GYDO 

RAUDONĄJĄ GYSLĄ
KAM KENTĖT kad mos 

tis su REM-OLA yra taip

su ukrainiečių 
tauta gyvena draugiškai. 
Lietuvoje yra net Lietuvių- 
Ukrainiečių Sąjunga, tačiau 
valdžia į nieką neatsižvelg
dama ir iš šito neturtingo 
žmogaus, kaip ir iš kiekvie
no svetimšalio, už gyveni
mą Lietuvoje reikalauja 
mokėti po 5 litus kas mė
nuo.

MEDIS UŽMUŠĖ DAR
BININKĄ.

Paskutinėmis dienomis 
Kazių-Rudos miške, prie 
miško medžiagos sortimen- 
tų gamybos, virsdamas me
dis nuo kelmo užmušė dar
bininką Strielkovą Tichoną, 
49 m. amžiaus vyrą.

TRECIOS KLASĖS LAIVA
KORTĖS Į EUROPĄ NU

PIGINTOS.
Pereitą sąvaitę visos laivų 

Kompanijos paskelbė nupigini- 
rną 3-čia klase kelionę. Tas nu- 
piginimas bus per kovo ir balan
džio mėnesius ir paskui vėl nuo 
rugpiučio 1 d. -iki spalių 15 d. 
United Statės Lines įaivai yra 
geri ir susisiekimas parankus 
iki Cherbourgo arba Hambur
go. Tą nupigintą susisiekimą 

t laivų kompanijos padarė tuo 
Įtiksiu, kad dabar yra didelė be- 
• darbe ir žmonės galėtų aplan- 
■ kyt lengviau savo namiškius iki 
į vėl pagerės darbai.

I

t

NUŠOVĖ ŽMONĄ.
Vilkelių kaime, Nauja

miesčio vai. kalvis nesugy
veno su savo žmona ir juo
du buvo persiskyrę. Kalvis 
nugirdė keletą dirbančių 
prie Vešėtos upelio sausini
mo darbininkus ir prašė 
juos, kad nušautų žmoną. 
Bet kai tie nešovė, tai pro 
langą pats nušovė.

’s
Liniment

sužlUis 
Jus kaip 
sauiSs 
Šviesa

Labai Svarbi Žinia
DĖL VAŽIUOJANČIŲ

I LIETUVA
• b

Skandinavų-Amerikos Linija
Trečia Klase

Į KLAIPĖDĄ
IR ATGAL

Latrakertės yra geros dviem metam
- Nepraleisk Šios Progos ir Važiuok Lietuvon 

vienu iš sekančių laivų:
FREDERIK VIII—Kovo-March 21 dieną. 
UNITED STATĖS—Balandžio-Apr. 11 d. 
FREDERIK VIII—Balandžio-April 25 d.

Dėl tolimesnių žin-iu kreipkitės pas savo vietinį agentą arba

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
Lietuvos Paštų Valdybos Kontragento Paštui Vežioti

27 VVfHTBHALL STREET. NEW YORK CITY
248 M ashineton St., Boston, Mass. 130 La Šalie St., Chicago. III.

ŽMONAI NEI CENTO, 
“PANELĖMS” VISKĄ.
Ties Šiaulių stotimi gyve

na vienas pilietis, kuris pa
sižymi savo “don-žuanišku-

„pasielgia, kaip tinkamas ir

mu.” Jis dašnai klaidžioja 
po stotį ir pamatęs atvažia
vusią kokią nors kaimietę 
merginą, siūlo jai nakvynę. 
Kai kurios merginos, many
damos, kad šis žmogus yra 
tikras geradaris, pasiūlymą 
priima. “Geradaris,” tačiau, 
su jomis, kaip žmonės sako,

liepia “liežuvį laikyti už 
dantų.” Savo žmoną su šu
neliu pilietis išvarė iš namų, 
pinigų jiems neduoda, nes 

(“šuniniai” gyvena. Todėl
žmona gyvena skurde.

LIETUVOS PREKYBA.
Užsienių prekių per 1930 

metus į Lietuvą įvežta už 
312,415,200 litų, o prekių 
užsienin išvežta — už 333,- 
738,900 litų.

DIDELIS NUPIGINIMAS
LAIVAKORČIŲ ! LIETUVĄ IR ATGAL

Kad suteikti galimybę mažiau pasiturintiems žmonėms aplankyt seną 
tėvynę, išplaukimams nuo kovo 2 iki balandžio 130 ir nuo rugpiučio 
1 iki spalip 15 Cunard Linija nupigino Trečios Klesos laivakortes į 

T7 abi puses nuo 25 nuoš. iki 33 1-3 nuošimčių.
Šios nupigintos laivakorčių kainos neišskiria nei musų 

I milžiniškų Expresinių laivų.

MAURETAMA AQUITANIA BERENGARIA 
j J kitas vietas Lietuvoj, laivakorčių kainos proporcionaliai A nupigintos.
ft.

Trečios Klesos Raund Tr:p laivakortės Pirmiau Dabar
Iš New York į Kauną ir atgal kaina $172 $173
Iš New York į Klaipėdą ir atgal kaina $157 $159

Pasinaudok šia nepaprasta proga ir užsirezervuok 
vietą tuojaus.

Kreipkis pas savo vietos agentą ar tiesiog į 

CUNARD LINE

JĮ
«

✓

33 STATĖ STREET, BOSTON, MASS.

oeeosooccocoooocoooooc

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGOS
UZGIRTOS IR TVARKOMOS

DVI DIDŽIOSIOS EKSKURSUOS i 
I LIETUVĄ

(1) Iš New Yorko Gegužės-May 27 
o iš Bostono Gegužės-May 28

Stačiai į KLAIPĖ!)), be persėdimo Gražiuoju CUNARD Laivu

LANCASTRIA
(2) Birželio-June 16

Iš New Yorko per Southamptoną į KLAIPĖDĄ 
Puikiausiuoju CUNARD Espresiniu Didlaiviu

AQUITANIA
i

O.

Pa.

Conn.

.Mich.

Dovanai aplankant Didžiausi Pasaulio Miestą Londoną, šiai Ekskur
sijai Anglijos Lietuviai rengia spėriai j priėmimą Londono Liet. Kliube 
Abi Ekskursijos plauksi Klaipėdą tiesiu keliu per puikųjį Kiel kanalą 
Parduoda Laivakortes, bei Keleivių Čekius; išrū

pina dokumentus bei pilnai išrengia kelionėn
LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄ-GA:

AMBRAZIEJUS J.
168 Grand St„ Brooklyn, N. Y.

“AMERIKOS LIETUVIS"
14 Vernon St., Worcrster. Mass.

BALTUTIS P. P-
.3.327 S. Halsted St„ Chicago. III.

BARTKEVICIA P.
678 N. Main St.. Montcllo. Mass.

BOGDON J. G.
432 W. Long Avė.. DuBois. Pa. 

“DIRVA”
68 Soperior Avė., Cleveland.

Franklin Sav. & Trust Co.
K. VAIŠNORA. Mananer.

2615 Penn. Avė.. Pittsburgh.
GENDROLII S N.

.361 Broadway, So. Boston. Mass.
KAŽEMĖKAS K. CH

797 Bank St.. Matcrbury. Conn.
MAKAREVICIUS K.

95 Liberty St, Ansonia.
MOLIS P.

1730 - 24-th St.. Detroit.
“NAUJIENOS"

1739 S. Halsted St. Chicago. III, . _
Q093Mta0S>9O»»9OMO)S0OeeiOO9O0eOOOQCiCeCQOOCOOOOOeO*9

RICHMOND TRUST CO., 
2701 E. Allegheny Av. Philadelphia 
RAUKTYTĖ MISS J.
12.3 Millbury St.. Worcester, Mass. 

SEKYS JOHN
220 Park St., Hartford. Conn. 

SIDABRAS K.
875 Cambridge. Cambridge. Mass. 
STULPINAS V. M.

3255 S. Halsted St.. Chicago. III. 
MIKOLAINIS P.

188 Sands St.. Brooklyn, N. Y. 
TREČIOKAS A. S.

197 Adams St., Newark, N. J. 
l'RBSZO J. J.

187 Oak St., Lawrence. Mass.
VASILIAUSKAS J.

814 Bank St„ Waterhury. Conn. 
•VIENYBĖ"

193 Grand St„ Brooklyn, N. Y.
VARASHIS A.
Sol2th & Carson. Pittshurgh.Pa. 

MEISUL K. J.
1128 Mashington. Norwood. Mass. 

I ZOLP J. J.
4550 S. Paulina St.. Chicago. III.

X
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Vietines Žinios
ti American Woolen kom-j Ant Bromfieldo gatvės! Dėl tos traukinio katast- 
panijos turtą.” Jų deporta- nakties laiku vagys išmušė rofos, kurioj 19 sausio ties 
vimo byla prasidės 16 kovo, langą ir išvogė daug auksi- Readville buvo sužeista 100 

-------------- nių daiktų.

BOSTONAS OFICIALIAI 
PAGERBĖ PROF. BIR

ŽIŠKĄ.
Miesto majoras Curley iš

kėlė jam pietus puikiau
siame viešbuty.

Pereitos sąvaitės pabai
goje Bostonan buvo atvykęs 
prof. Biržiška. Ketvirtadie
nio vakare lietuvių komite
tas suruošė jam priėmimo 
bankietą South Bostono Lie
tuvių salėj. Žmonių prisi
rinko tiek, kiek lietuvių salė 
senai jau nebuvo mačius. 
Vėliaus atėjusiems jau ir 
vietų prie stalų nebebuvo, 
svečiai turėjo stovėti pasie
niais ir apie duris.

Vakarienė buvo gera, nes 
valgius gamino nusimanan
čios lietuviu moterys, o ne 
restoranai. Svečiams pava
karieniavus, buvo pakviesti 
nuo katalikų, socialistų ir 
sandariečių srovių kalbėto
jai, kad pasakytų savo nuo
monę apie Vilniaus vadavi
mą. Paskui kalbėjo da adv. 
Bagočius ir ant pabaigos at
sistojo pats prof. Biržiška. 
Apie Vilniaus vadavimą jis 
čia plačiai neaiškino, nes 
tuo klausimu jam buvo ren
giamos prakalbos kitą va
karą; jis čia tik pažymėjo, 
kad jis sutinkąs su ta nuo
mone, kurią čia išreiškė so
cialistų vardu “Keleivio” 
redaktorius Michelscnas. 
Šita nuomonė yra tokia: 
Vilniaus neatimsim nei gin
klais, nei diplomatija, nes 
einant šitokiais keliais jis 
buvo prakištas. Vilnių gali
ma atgauti tiktai susitarus 
su pačiais vilniečiais. Bet 
kad vilniečiai norėtų prie 
Lietuvos dėtis, tai Lietuvoj 
turi būt sudarytos tokios są
lygos, kurios Vilniaus gy
ventojus viliotų. Visų pirma. 
Lietuvoje turi būt sušauktas 
Seimas, panaikinta diktatū
ra, nuimtas karo stovis ir 
cenzūra. Lietuvoje turi būt 
panaikinta visokia prie
spauda ir garantuota kuo 
plačiausia laisvė visiems gy
ventojų sluogsniams. Tiktai 
tada galima bus surasti su 
vilniečiais brolišką kalbą.

Prof. Biržiška pabriežė, 
kad Vilniui vaduoti sąjun
ga irgi nesitiki ginklo jėga 
Vilnių atgauti. Diplomati
jos keliai taipgi jau gana 
išbandyti 
kad čia 
Lieka tik 
tartis su Vilniaus krašto gy
ventojais, o taipgi jungtis su 
žydais ir ukrainiečiais, bei 
baltarusiais, kuriuos Lenki-

ja turi pavergus.
Ant i-ytojaus p. V. Jen- 

kins nuvežė prof. Biržišką į 
Northamptoną pas buvusį 
prezidentą Coolidge’ą. Gi 
subatoje Bostono majoras 
Curley iškėlė Biržiškai pie
tus Ritz Carlton viešbuty, 
kur dalyvavo beveik visi 
aukštieji miesto ir valstijos 
valdininkai ir kai kurie fe
deralinės valdžios atstovai. 
Buvo taipgi pakviesta 50 
žymesnių Bostono lietuvių. 
Prie pietų buvo muzikos, 
dainų ir prakalbų. Majoras 
Curley gražiai pasveikino 
prof. Bii-žišką ir linkėjo, 
kad Lietuvos liaudis, iš ku
rios tarpo Biržiška yra čio
nai atvykęs, progresuotų 
katrų su kitomis pasaulio 
tautomis ir sukurtų tikrai 
laisvą ir laimingą savo kra
šte gyvenimą. Taip pat gra
žiai prabilo ir gubernato
riaus sekretorius. Majoras 
paprašė, kad ir Šarkis pa
sakytų keliatą žodžių, nes 
ir jis buvo tenai pakviestas. 
Šarkis pasiaiškino angliškai, 
kad jis nesąs kalbėtojas, bet 
visgi pasakysiąs nors kelia
tą žodžių savo prigimta kal
ba. Ir atsikreipęs į profeso
rių jis pradėjo maždaug 
taip: “O dabai- aš noriu tau 
pasakyt, ponie Biržiška, 
kaip tu atvažiuosi tenai į sa- ■ 
vo krajų. tai tegul tenai vis-. 
kas bus gerai...” Lietuvių 
kalbą Šarkis yra beveik už-1 
miršęs, bet visgi jam reikia; 
pripažinti daug kredito, i 
kad jis turėjo gana drąsos 
atsistoti tarp tokių aukštų 
amerikonų ir parodyt jiems, 
jog jis ne amerikonas, o lie
tuvis. Ir jie karštai jam plo
jo. Po to salėj susidarė labai 
smagus ūpas, net pats majo
ras Curley pradėjo juokus 
krėsti ir gailėjosi, kad jis 
nemoka lietuviškai.

Ant pabaigos majoras pa- i 
kvietė prof. Biržišką pakai-1 
bėt. Biržiška kalbėjo lietu
viškai apie 20 minučių ir pa
sakė gana gerą kalbą, tik 
gaila, kad d-ras Jakimavi
čius prastai ją išvertė anglų 
kalbon.

Šituo 
gė.

Stanislovaitukas gavo 12 
metų kalėjimo.

Viktoras Stanislovaitu
kas, 17 metų amžiaus vai-

■ kėzas, kuris angliškai vadi- 
inasi “Stanwhite,” už plėši-

■ kavimą buvo pasmerktas 
kalėjiman nuo 5 iki 12 me
tų. Jis prašė teisėjo, kad šį 
kartą jam dovanotų, o jis 
pasitaisysiąs. Bet teisėjas

Dvi moterys važiuodamos 
automobilium Brightone su- 

i sikulė su busu ir abidvi tapo 
sužeistos.

žmonių, kaltais pripažinti 
garvežio mašinistas ir sig
nalų formanas.

Pentinu ir Taisau 
NAMUS

Už prieinamų kainų padarau iš se
nų grindų tikrai naujas (15)

K. SASNAUSKAS 
363 WINDSOR STREET.

Cambridge, Mass., Tel. Porter 1415-W

GRAND PIANAS

4

Kovo pradžioje prasidės 
nauja Garretto byla. Pir
moj byloj džiurė nesusitai
kė. Garrettas buvo prohibi- 
cijos agentas ir dabar yra 

nėnorėj'o'tam tikėti, neošta- kaltinamas už šmugelį ir ki- . _ < f-nL’ino

Žmonių mulkintojas Bil- 
ly Sunday išsivežė iš Bosto
no $3,800.

4 KAMBARIU. GYVENIMAS
Gazo pečiai ir šviesos, įtaisymai 

ant visų florų. Pamatyt galite suba: 
tomis ir r.edėliomis nuo 10 ryt© >ki 
4 po pietų,. 84 Silver st, So. Bostone, 
arba telefonas Everett 2262-J.

(12)

Paleido

ir visiems aišku, 
nieko nelaimėsi, 
vienas kelias, tai

Dr. J. C. Landžius
(SEY.MOUR)

Lietuvis Gvdvtojas ir Chirurgas 
496 BROADV1 A Y 

SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas So. Boston 2712.

Valandos: nuo 2—4 ir 7—8.

i
• 
i 
i 
i«
♦ 
t 
i 
i 
t 
« 
t

nislovaitukas turėjo progos 
pasitaisyti, tečiaus nepasi
taisė. Jau nuo 10 metų am
žiaus jis buvo baudžiamas,

tokias šunybes.

TEATRAS IR MUZIKA.
Dėl biauraus oro, teatras,

i

i bet paleistas ir vėl grįždavo kuris turėjo Įvyks kovo 8-tą,
Į - _ , . . . - .
I
I

I
I

i
!

prie savo šelmysčių. bus atkartotas nedėlioję, 
Kovo-March 15 d., 7:30 vai. 
vak., Lietuvių M. Žinyčioj.Dienos metu apipiešė.

So. Bostone ant kampo F.Turesime A. Buinio orkest- 
' ’ vra “First' r3 ir Žmycios chorą. Įžanga

' Vyriausias !25c » vaikams 10c. Bus per- 
vra lietuvis 'statyti tris veikalai; turėsite 

Į gerą laiką. Prašom ateiti.

ir 3-rd streetų 
NationaI Store, 
jo tarnautojas 
F. Steckis. *

Aną trečiadienį, kuomet 
I Bostone smarkiai snigo ir 
I gatvėse žmonių mažai buvo, 
iapie 3 valandą į storą Įėjo 
[jaunas vyrukas ir paprašė 
i‘'kendžių.” Steckis jam pa- 
įdavė saldaines. nepažista- 
■ masis už jas užmokėjo, bet 
j kuomet pardavėjas atidarė 
jregisterį, nepažįstamasis at
statė revolverį ir pareikala- 
vo visų pinigu. Paėmė apie 

: §30. o pardavėją nuvarė į 
■užpakalinį kambarį ir pats 
išėjo. Bukit atsargus. P.

t

programas pasibai-

PRANEŠIMAS
Julius Mikalonis

Perkėlė savo ofisą naujon, mo- 
demiškon vieton 361 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass. ant an
trų lubų. Reikale Real Estate 
biznio ar insurance, prašome 
kreiptis virš nurodytu adresu.

Visai naujas, stebėtinai nu- 
tunytas baby grand pianas. La
bai didelė proga yra pasiūloma, 
nes to piano originale kaina bu
vo $600, ir bus pristatytas jums 
į Namus po $2.50 sąvaitėje.

C. C. HARVEY CO.
144 BOYLSTON STREET, 

BOSTON, MASS.

Potvinis Bostone.
Pereitą savaitę ties Bos

tonu nepaprastai pakilo jū
rių vanduo ir žemesnes prie
miesčių vietas visiškai užlie
jo. Daugiausia nukentėjo 
Revere, kur keliatas namų 
buvo visiškai bangų sudau
žyti. Potvinis tesėsi ištisas 
24 valandas ir pridarė apie 
§3,000,000 nuostolių.

K. SIDABRO
Laivakorčių Agentūra
Nėra skirtumo kur kas gyve

na, bet kurie nor važiuot į Lie
tuvą. prirengiu visus reikalin
gus kelionėje dokumentus ir ge
riausius kambarius laivuose. 
Atstovauju visas didžiausias 
laivu Kompanijas. Kurie mano
te keliauti i Lietuvą ar atsivež
ti savo mylimus, kreipkitės ypa- 
tiškai arba laišku pas mane. Pa
tarnavimas geras. (-)

K. SIDABRAS
875 Cambridge Street, 

Cambridge, Mass.

Dr.S.Andrzejewski
LEN KIŠK AI-UETU VISKAS 

DANTISTAS
Ofiso valandos nuo 10—7 
Nedėliomis nuo 1—3
BOYLSTON ST, Little Bldg 
Room 807. Boston. Mass.

Tel. Hancock 9689
25-ki metai praktikoje

80

fe

I
i įI

Nevvtono policija rado 2 
valandą iš ryto susmukusį į 
sniegą 21 metų amžiaus be
darbį. Jis buvo jau kelias 
dienas nevalgęs ir norėjo 
pėkščias iš Bostono nueiti į 
New Haveną, bet išėjęs iš 
miesto apalpo.

I

PARSIDUODA 7 SĖDYNIŲ AUTO- 
mobilius, geram stovy, kam* pi- Patarnavimas bus ko puikiau
si, tik $150. Galima matyt 396 Seaver 
st, Dorchester. Pašauk Joseph
Morris. Tel. Talbot 3<63. (U)

Parsiduoda Grosernč
Geroje vietoje; kas norėtų gerų 

biznį, yra proga. Klauskite:
363 E Street. So. Boston, Mass.

Malevoju ir Taisau
NAMUS

Iš lauko ir vidaus. Taipgi pranešu, 
kad persikėliau gyvent į Dorchesterį.

R. I’ERNICKAS
21 Raven st, DORCHESTER, Mass
Telefonas. Columbia 8093.

sis arba pašaukit Tek S. B. 0897 
arba Res. S. B. 1607, tai aš pri
busiu ko greičiausia pas Tams
tas. Su pagarba,

Julius Mikalonis.

rAUL’S MENS SHOP
456 BROADWAY, SO. BOSTONE 
Skrybėlių. Marškinių ir Visokių 
Vyrama Pasirėdymų. Geras T a vo
ras ir didelis pasirinki mas rudens 
stailų. Tik viena lietuvio Paul’s 
krautuvė ant Broadway, netoli F 
gatvės.

KULTŪRA
TIKRA TO ŽODŽIO PRASME.

I
Į

TeL Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS) 

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

nuo 10 iki 12 ryte.
MASSAt HUSETTS AVR, 
(arti Centrai skvero) 
CAMBRIDGE, MASS.

Telefonas 21324
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakarą.
107 SUMMER STREET, 

LAWREN€E, MASS.

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

KELEIVIS
253 BR0ADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

Lawrence’o streiko 
vadus.

Pat Devine ir Edith Berk- 
maniutė, buvusieji Lavvren- 
ce'o streiko vadai, kuriuos 
imigracijos vyriausybė bu- i 
vo uždarius East Bostone ir 
ruošiasi deportuoti, šiomis 
dienomis buvo išleisti lais-Į 
vėn, užstačius už juos po 
§5.000 kaucijos. Be to Devi
ne, Berkmaniutė ir Murdock 
yra pastatyti po §20.000 
kaucijos kiekvienas Lawren- 
ce, kur vietos policija kalti
na juos “sąmokslu sunaikin- [ ________ 1_____________ I

LAIDOJIMUS; 
kuriuos paveda* 
mano prižiurėji 
mui, visuomet* 
būna patenkint J 
ir sutaupina <' 
rokai pinigų. *, 

Mano kaina*' 
visiems ir visur^i 
vienoda

i JONAS PETRUSKEVIt'ur.
> Lietuviu Graboriv* 
’ 162 Rroadway. So. Boeton, Maa« 
, R-»idei»ce: 313 W. 3-rd atra*.
> 0»A4-W

i
4,

R. J. VASIL
409 BROADWAY. ROOM 

SO. BOSTON, MASS.
Parduodu: NAMUS. FARMAS, 

KRAUTUVES.
Inšiurinu: A UTOMOBILIUS,
NAMUS, FORNIŠIUS, KRAU

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

PENTINU IR TAISAU
NAMUS.

UŽ PRIEINAMĄ KAINĄ 
Jei reikia ir Popieriuoju.

Gausite gerą darbą. Klauskite kainų 
JUOZAS TAMOŠAITIS (-) 

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

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

Mes užlaikome visokių Vaistų ir 
Gyduolių. Nuo Patrukime, Kosu
lio, Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo 
Valymo, Reumatizmo, Slaptingų 
Ligų. Taip-pat visokių žolių, la
pelių ir Dielių iš Lietuvos. Musų 
aptiekoje geriausias patarnavi
mas ir teisingas patarimas. Vais
tus nusiunčiam ir per paštų. At
minkit musu adresą.

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

Kampas Broadway, 
SO BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799.

Į

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokias provas.

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

SOUTH BOSTON. MASS.
Telefonas: South Boston 2732 

Narnų: Talbot 2474.

: LIETUVIŠKA Į
į BUČERNE I
• Užlaikome geriausių tavorų iri
{parduodame pigiausia kaina. Mė-{
I sos visuomet šviežios. <

g { Taipgi užlaikome šviežiu* die-{ 
£ I gus. Chop Suey—3 svarai .. 25c. | 
J { Pagardinimui Chop Suey, var-| 
J l tokit China Boy Soy Saace, 15c. | 
č {už bankų. ♦
§ I Lietuviški skilandžiai —■ 35c f
4 { Švieži sūriai nuo farmų. '
ę » Visokį ta vorų pas mus galite gaut i 
< j { pigiai ir gerų •

♦ 331 BROAF 
J 1 | Telefonas

J. PATKAUSKAS i
STRAND CASH MARKET ! 

331 BROADWAY, SO. BOSTON.} 
i: So. Boston 0551. {

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tei. Boulevard 8483

4

Tel. So. Boston 2666.
DAKTARAS

A.L.KAPOCIUS
LIETUVIS DENTISTAS 

VALANDOS: Noo » iki 12 diaaą

Nuo 2 flti • vak. 
iEDĖLIOMIS:
d 1 v. po *!•*«

Soreoomis iki 12 dienų. 
Ofisu "Keleivio” narna.
Broadway, tarpa C ir D St, 

SO. BOSTON, MASS.
»1

MES REKOMENDUOJAM

SPIEGEL’S
137 SU.MMER ST, BOSTONE 

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

i .. ... r t - ... - ,

{ Tel. Richmond 0668. Gar. 5437. (į

i DR. J. MARCUS ;
t Rusijos-Lietuvos Daktaras i
• ir Chirurgas
{ 261 Hanover St, Boston, Mass. ,
♦ Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak.
{ Šventadieniais: nuo 9 iki 4 po piet. 
{Gyvenimas: 490 Blue Hill Avė, J' 
t Roxbury. Mass.
{ Valandos: nuo 8 iki 10 vakare.
» -------------------- . . . . ,------------------------------------ 1

r

f

FARKIAY AUTO SERV1CE
and F1LI.ING STATI O N 

StuA baker Karų Agentūra. taip
gi geriausia taiaymn vieta.

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

, syt mums. Darbas geras, kaina 
prieinama. Jeigu norite, kad jūsų 
k a-a? gerai trauktų, imkite gazo
linų pas mus.

VIKTOR VAITAIT1S
i 415 OM Coloay Ava,

SO BOSTON. MASS. 
Telefonas: So. Boston 9199.

Lietuvis Oetmeinsta

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

J. L. PASAKARNIS, O. D. 
447 Broadway, So. Boston, Mase.

Į

Į

I

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

vos ir visados šviežias Dieles 
galima gaut pas 

DAVID CABITT
REG. APTIEKOP.IUS 

Visados pasirengęs jums patarnaut 
100 SALĖM STREET 

BOSTON, MASS.
Teief. Richmond 1686 

Aptieka atdara nuo 8 iš ryto 
iki 10 vakaro.

I

Dr. G. L Killory
60 SCOLLAY SQUARE 

Room 22, BOSTON 
Tei. Haymarket 0827 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 1.

V'

JOHN WOODS
GERIAUSIA ANGLIS 

IR KOKSAI 
šeimynoms pristatymas 

musų SpeciaHškumss.
Dabar geriausias laikas duot 

užsakymus.
308 ATHENS STREET. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Tel So. Bostoo 07M •7S1.
-

Telefonas: So. Boston ltM*

BayViewMotor 
Peter Trečiokas ir 

Jos Kapočunss 
GERIAUSI LIETUVIAI 

MECHANIKAI
Taiso visokius autoaakflta* Ir 
gerai patarnauja.
Agentūra Studebakar ir KrakiM.

Reikale kreipkite* ir gnrit 
patenkintų patarnavimų.
Pardavimo vieta:

S4» E. BROADMAT 
Taisymo vieta:

1 HAMLIN 8T, 
kampa. E BgM at, 

SOUTH BOOTON, KAM.

t i / 1
' e • 11 i f r r J ■ A.

Nereikia daug Įrodinėti, kad riai V. Čepinskis, Myk. Biržiška, 
kiekvienas kultūringas žmogus Vac. Biržiška, VI. Lašas, Vaba- 
tik tuo atveju turės pilnos tei- las-Girdaitis, Bagdonas ir dau- 
sės nešioti tą vardą, jei jis seks 
kultūros ir mokslo pažangą, do
mėsis žmogaus mokslinės ir kū
rybinės minties pastangomis bei 
laimėjimais.

Sekti tą tokj -Įvairų ir tokĮ 
gausų šių dienų mokslini bei kul
tūrinį progresą pilnai galima tik 
turint atatinkamą vadovą, ku
ris, greitai ir aiškiai apie viską 
mus informuotų, kuris ne tik in
formuotų, bet ir pats kartu eitų 
su tuo progresu, už jį kovoda
mas ir jį ugdydamas.

Nieks neginčys, kad lietuviai 
teturi tik vieną tokį tobulą in
formatorių apie visus mokslo ir 
literatūros naujuosius laimėji
mus, apie visas žmonijos pro
greso pastangas ir užkariavi
mus,
nantis Lietuvių žurnalas “KUL
TŪRA.” “Kultūra.” yra popu
liarus mokslo, visuomenės ir li
teratūros žurnalas. Be to, ji yra 
gausiai ir puikiai iliustruotas 
žurnalas, išeinantis kas mėnesį 
dideliais 64 puslapių storumo 
sąsiuviniais. Metinis “Kultūros” 
komplektas sudaro apie 800 pus
lapių didžiulę paveiksluotą kny
gą. Nežiūrint savo populiariš- 
kumo, t. y. suprantamumo “Kul
tūra” vis dėlto yra tikrai rimtas 
moksliškas ir literatūriškas žur
nalas.

“Kultūroj” rašo patys žy
miausieji Lietuvos mokslininkai 
ir rašytojai. Užtenka paminėt 
tik tokius vardus kaip: profeso-

tai jau devinti metai ei-

į 99

gelis kitų.
“Kultūra” nuo 1931 metų 

tampa pažangiosios lietuvių mo
derniškosios literatūros organu, 
kurį remia tokie talentingi ra
šytojai, kaip: K. Boruta, Ant. 
Venclova, P. Cvirka, K. Korsa
kas—J. Radžvilas, J. Šimkus— 
Pr. Daugnora, Ant. Tulys ir kit. 
Taigi, “Kultūra” talpina ne tik 
moksliškus straipsnius, bet ir 
apysakas, eilėraščius, kritikas. 
Amerikietis, norįs pažinti nau
jąją lietuvių literatūrą, neras 
geresnio tuo reikalu žinių teikė
jo, kaip “Kultūra.”

“Kultūra” savo išvaizda ir su
tvarkymu yra visai moderniška 
ir prilygsta geriausiems tos rū
šies užsienio žurnalams. “Kul
tūra” yra pažangus žurnalas, ji 
skleidžia laisvą mintį ir kovoja 
su reakcija. “Kultūra” yra tikra 
to žodžio prasme kultūra.

Amerikiečiai daugiausia skai
to angliškus žurnalus, bet jie 
turėtų, pagaliau, sužinoti, kad 
“Kultūra” plačiai rašo ir apie 
Amerikos gyvenimą. Tikrai kul
tūringas lietuvis negali jokiu 
budu apsieiti be “Kultūros.”

“Kultūra,” tas toks vertingas 
žurnalas, visiems metams Ame
rikoje tekainuoja tik 3 doleriai, 
o Lietuvoj — tik 2 doleriai. Pi
giau negalima nė norėti. Užsa
kymus reikia siųsti šitokiu ad
resu : “Kultūros” žurnalas,
Aušros ai. 15, Šiauliai, Lithuania 

*Naujausi Lietuviški Rekordu Soujmbia.
ANTANAS VANAGAITIS ir JUOZAS OLŠAUSKAS 

10” 75c- su Or k ėst ros Akom pa n.
16197F (Vaikinų Bėdos 16078F (Mergytę Prigavo Comic

(Merginų Bėdos (Eina Pati į Karčiamų
Pennsylvanijos Angliakasiai ir Yurgis Aranskas, Tenoras

16187F (Prūsų Užpuolimas 16180F’ (Vištyčio Valcas
(Vaikelio Polka (Kibartų Polka

16196F (Mergytės Išėjimas 16163F (Butkiškių Polka
(Mahanojaus Moterėlės (Storų Bobų—Polka

16162F (Gaspadinė Aną Dienų
(Za navikas

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

(Vyras Pijokėlis Daina 
(Pasakikie Panaitėlė
(Mergų Polka 
(Laukiu Tavęs

STASYS PAURAS. Baritonas.
16190F

16193F

16188F

16185F

16183F

S

I

I
t

16189F

16177F (Našlio Polka
(Mano Polka

16170F (Šiaučiaus Polka 
(Yievutes Polka

Singing by A. šaukevičius 
ū M. Urbas

ANTANĖLIS, Tenoras 
(Muzikantai Rčžkit kazokų 
(Atsimeni Tą Dieną 

( Svajonė Ir Meile 
(Sudiev Sesutės

JUOZAS
16176-F

16178F

16172F 
Polka

ORKESTRĄ
(Panemunis Polka 
(Karolina Polka

(Einik Polka
(Lietuvos Kareivių, Polka

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

(Kunigunda Polka 
(Pelėda Polka

16159F (Linksmybės Polka 
(Lietuviško Kliubo,

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

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

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

Mes priimame Lietuvos Bonus kaipo dalį mokesties, kurie perka 
per mus Radio ar Gramafonų. Už senus Radio ar Gramafonų duo
dam gerų įkaitų.

GEO. MASILIONIS
377 Broadway, So. Boston, Mass.
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