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JOLIETO KALBINE V
SDK1L0 1100 KALINIŲ.

IŠDAUŽĖ KALĖJIMO 
LANGUS, SULAUŽĖ 

RAKANDUS.

Tai buvo protestas dėl žiau
raus su jais apsiėjimo. Tarp 

sužeistųjų kalinių yra ir 
lietuvių.

Jolieto kalėjime, 30 my
lių į pietvakarius nuo Chica
gos, pereitą sąvaitę vėl kilo 
kalinių maištas. Sukilę be
laisviai išdaužė virtuvės 
langus, sulaužė rakandus ir 
sunaikino dirbtuvę.

Kalėjimo vyriausybė šito 
sukilimo iš kalno jau tikėjo
si, todėl buvo prie jo prisi- 
ruošus, ir kaip tik kilo triuk
šmas, tuojaus ant aukštų 
muro sienų, kuriomis ap
vestas kalėjimas, sustojo 40 
sargų su kulkosvaidžiais ir 
šautuvais. Be to d a buvo pa
šaukta miestelio policija, 
kuri iš visų pusių apsupo 
kalėjimą, kad kaliniai nepa
bėgtų.

Bet kaliniai bėgti visai 
nemėgino. Ginklų jie taipgi 
neturėjo. Jie tik laužė kalė
jimo daiktus, kad pareiškus 
tuo savo protestą dėl ne
žmoniško su jais elgimosi, 
nes kitokiu budu jie pasi
skųsti negali, niekas jų ne
klauso, o už mažiausį pasi
priešinimą juos muša.

Pats kalėjimo viršininkas 
sako, kad daugiausia pagie
žos kaliniai turėjo dėl 22 va
sario įvykio, kuomet 3 kali
nius sargai nušovė, o ketvir
tas buvo uždarytas Į “solita- 
ry” ir nežmonišku budu nu
kankintas. Jis buvo patemp
tas aukštyn už rankų ir pri
rakintas prie lango grotų. 
Šitaip besikankinant jam 
sustojo širdis ir paskui ji ra
do nebegyvą.

Valdžios daktaras pave
dė šitą reikalą savo “džiu- 
rei” apsvarstyti, o tie Jolie
to inkvizitorius išteisino. 
Taigi truko kalinių kantry
bė ir jie sukilo. Kapitonui 
Davenportui jie nulaužė 
ranką ir sumaigė vidurius. 
Sargai pradėjo juos šaudyt 
ir mėtyt ašarines bombas. 
Keturi kaliniai buvo sužeis
ti, vienas tarp jų lietuvis, 
būtent Jurgis -Jakavonis, 24 
metų vyras iš Chicagos.

Indijoj Paleista 
lJftOO Politinių 

Kalinių.
Paskelbus Mahatmai Gan- 

dhi kovą prieš Anglijos val
džią ir prasidėjus Indijoj 
sumišimams, valdžia buvo 
areštavus iš viso apie 60,000 
jo šalininkų. Dabar gi, kai 
tarp valdžios ir Mahatmos 
Gandhi tapo padaryta pa
liaubų sutartis, valdžia pa
leido iš kalėjimų 14,000 po
litinių kalinių. Nepaleido 
tik tų, kurie buvo suimti dėl 
smurto.

RUOŠĖSI IŠSPROGDINT 
KALĖJIMĄ.

Ohio valstijos kalėjime, 
kuris randasi Junction City, 
susekta sąmokslas išgriaut 
dinamitu kalėjimo sieną ir 
pabėgti. Kaliniai turėjo jau 
dinamito pasiruošę.

a J

Mosley Išmestas Iš 
Darbo Partijos.

Anglijos Darbo Partija 
išbraukė iš savo narių tarpo 
turtuolį Oswaldą Mosley, 
kuris paskutinėmis dieno
mis pradėjo organizuoti sa
vo “locną partiją.” Už šitą 
neištikimybę darbiečiai jį ir 
išmetė.

Mosley yra jau senas An
glijos parlamento narys. Jis 
yra buvęs tenai atstovu kai
po nepriklausomas, paskui 
kaipo konservatorius, ant 
galo prisidėjo prie darbie- 
čių, o dabar jau ir jais nepa
tenkintas.

Mosley sakosi sumanęs 
tverti naują partiją, kuri 
galėtų išvesti Angliją iš kri- 
zio. Savo programoj jis rei
kalauja pakelti muitus, kad 
apsaugojus Anglijos pra
monę nuo svetimos konku
rencijos, ir įvesti apribotą 
diktatūrą, kuri butų paves
ta į ministerių rankas. Kaip 
rodos, prie Mosley “parti
jos” priklauso jau 4 nariai: 
vienas konservatorius, vie
nas laikraštininkas, jis pats 
ir jo pati.

“Iš Numirusių Pri
sikėlusi Karvė.”

Pereitą rudenį Alabamos 
valstijoj buvo areštuotas 
tūlas Lee Miller už pavogi
mą vienam farmeriui kar
vės. Teismas “atrado,” kad 
Milleris nusivedė tą karvę į 
Mississippi ir tenai ją pa
plovė. Už tokį darbą varg
šas Milleris buvo pasmerk
tas metams kalėjimo, kur jis 
ir šiandien sėdi. Bet šiomis 
dienomis šita neva papjauta 
karvė buvo atrasta gyva ga
nyklose. Kalinys, žinoma, 
turės būt paleistas. Taigi 
žmonės ir sako, kad “kar
vės iš numirusių prisikėli
mas” Milleriui bus išgany
mas.

Juodveidis Tunka 
Laukdamas Mirties
Atlantos kalėjime sėdi 

juodveidis King. Apie šeši 
metai atgal jis buvo pa
smerktas miriop už policma- 
no užmušimą, bet iki šiol da 
nenužudytas,. nes jo advo
katai reikalauja peržiūrėti 
bylą iš naujo. Laukdamas 
kalėjime mirties, šitas juod
veidis užaugo jau 45 svarus. 
Kai jį uždarė 1925 metais, 
jisai svėrė 165 svarus, o 
šiandien sveria jau 210. Pa
sirodo, kad rūpestis ir bai
mė ne visus vienodai veikia. 
Kitas per tą laiką sudžiūtų 
kaip Kristus.

FALL RIVER AUDINY- 
ČIOS NUKAPOJO 10 
PROCENTŲ ALGŲ.

Fall River mieste audiny- 
čios pradėjo kapot algas. 
Viena dirbtuvė pastovėjo 
kiek laiko uždaryta, ir pe
reitą sąvaitę jau atsidarė 
paskelbdama, kad darbi
ninkams bus mokama 10 
procentų mažiau. Darbinin
kai paskelbė streiką.

Motina Į mete 3 Vai- Japonijoj Peršautas 
kus Jūron Ir Pati

Prigėrė.
Mattapoisett, Mass.— Pe

reitą sąvaitę čionai atvažia
vo iš Rhode Island valstijos 
moteris vardu Allinson su 
trim mažais vaikais, sumetė 
juos į jūres, o paskui ir pati 
nušoko į vandenį. Vyriausis 
vaikas, kuris yra 10 metų 
amžiaus ir mokėjo truputį 
plaukti, išplaukė į krantą, 
bet du mažesni ir pati moti
na prigėrė. Išsigelbėjęs vai
kas papasakojo šitokią isto
riją. Pereitą pėtnyčią jo mo
tina atvažiavusi automobi- 
lium prie jo mokyklos ir pa
sakė nuvešianti jį ir kitus 
vaikus į Buzzards užlają pa
rodyt, kaip laivai eina į 
New Yorką. Nuvažiavus te
nai, ji pastačiusi automobi
lių šalia kelio, o vaikus nusi
vedusi į pat galą prieplau
kos, kuri yra sudaryta iš ak
menų ir toli į jūres įsikišusi. 
“Žiūrint tolyn,” sako vai
kas, “motina nustūmė mane 
nuo prieplaukos. Aš pradė
jau rėkti ir prašyti, kad ji 
mane gelbėtų. Bet aš pama
čiau, kad ji paėmė kitą vai
ką į glėbį ir numetė jį van
denin taip toli, kaip ji galė
jo ; paskui tą padarė ir su 
trečiuoju, o ant galo ir pati 
nušoko.”

Toliaus jis pasakoja, kad 
vandeny motina prisiplakė 
prie jo ir nusitvėrus jį būti
nai norėjo nutraukti jūrių 
dugnan; bet jam pasisekė 
nuo jos atsipalaidoti ir ji 
nuskendo.

Mahatma Gandhi 
Davė Indams 4 
Prisakymus.

Šiandien Mahatma Gand
hi yra tas pats indams, kas 
senovėj Maižius buvo žy
dams. Maižius davė žydams 
10 prisakymų (juos pasisa
vino ir katalikai), o Mahat
ma Gandhi dabar paskelbė 
savo pasekėjams 4 prisaky
mus. Jie skamba taip:

1. Nemeluok.
2. Nepiktažodžiauk.
3. Nerūkyk.
4. Nevartok saldumynų.
Vienas jaunuolis jo pa

klausė: “Jeigu saldumynų 
nevalia vartoti, tai kaip bus 
su arbata?”

Mahatma Gandhi nusi
šypsojo ir atsakė: “Arbatą 
jus galit gert, gert ją tiesiog 
iš Sabarmati uoės, tai cuk
raus nereikės.”

Sabarmati yra indų skai
toma šventa upe.

SUDEGINO ŠEIMYNĄ IR 
PATS NUSIŽUDĖ.

Australijoj, nuošalioj vie
toj, policija užėjo ūkininko 
Marriotto sudegusį namą ir 
žmones. Iš viso buvo šeši la
vonai. Pats Marriott gulėjo 
netoli durų apdegęs ir jo 
kaktoj buvo žaizda. Polici
ja mano, kad jis nužudė vi
są savo šeimyną, paskui už
degė nąmą ir pats nusišovė.

FRANCUZAI DUODA 
LENKAMS 1.000,000,000 

FRANKŲ.
Paryžiaus žiniomis, Fran- 

euzija sutiko paskolint Len
kijai dar vieną bilioną fran
kų, kas Amerikos pinigais 
reiškia $39,200,000.

Sovietų Valdininkas.
Šį panedėlį Tokio mieste 

buvo peršautas ir sunkiai 
. sužeistas Sovietų valdžios 
atstovas Povilas Anikeje- 
vas, kuris vedė tenai dery
bas dėl kilusio žvejybos gin
čo. Jis buvo užpultas va
žiuojant jam į rusų ambasa
dą. Gal ir visai butų buvęs 
nušautas, jeigu jo užpuoli
ką nebūtų užpuolęs šuva. 
Kada užpuolikas užsišoko 
ant Anikejevo automobi- 
liaus lentos ir pradėjo iš ma
žučio brauningo jį šaudyt, 
tai iš artimo kiemo išbėgo 
šuva ir puolė šaudytoją. 
Tas turėjo atsisukti nuo 
Anikejevo ir gintis nuo šu
nies. Jis suvarė jam keiis 
šuvius, ir kada šuva nukrito, 
šovikas vėl atsisuko į rusą, 
kuris buvo jau dviem pir
mutiniais šūviais sužeistas. 
Įvaręs jam da vieną kulipką 
krūtinėn, šovikas nušoko 
nuo automobiliaus ir pasi
slėpė. Bet vėliaus jis atėjo 
policijon ir pasidavė. Jis 
yra japonas ir vadinasi No- 
bukatsu Šato, 34 metų vy
ras. Jis sakosi turėjęs Vla
divostoke biznį, bet bolševi
kų valdžia jį labai nuskriau- 
dusi, užtai jis ir norėjęs jos 
atstovui dabar atkeršyt.

Kaip Iš $1300 Pasi
daryt Milioną?

Kandidatas į Chicagos 
majorus, Anton Cermak, 
aiškino anądien teisminiam 
komitetui Springfielde, kaip 
dabartiniu laiku butlegeriai 
pasidaro milionieriais. Už 
$1300 galima nusipirkti va
goną industrinio alkoholio, 
jis sako. “Iš vieno vagono 
industrinio alkoholio gali
ma padaryti 120,000 kvor
tų burboniškos degtinės, ar
ba 80,000 kvortų džinės, ir 
jas galima parduoti po $10 
kvortai.” Kaip matote, iš 
$1300 tuojaus ir milionas.

RADO MERGAITĘ SU 
NUPIAUTA GALVA.

San Diego, Cal. — Vasa
rio 11 dieną čia prapuolė 
Brooks'ų 10 metų amžiaus 
mergaitė. Ji išėjo iš ryto mo
kyklon ir daugiau jos nie
kas jau nematė. Tik šiomis 
dienomis vienas aviganis 
rado ją sumėsinėtą ir pa
mestą tuščioj pašiūrėj. Mer
gaitei buvo nupjauta galva, 
nukirstos abidvi kojos ir vi
sa tai sudėta į maišą. Pikta
darys kol kas nesusektas.

AMERIKA NEKEIS SAVO 
POLITIKOS RUSIJOS 

LINK.
Spaudoje buvo pasirodę 

žinių, kad Washingtono val
džia* jau ruošiasi keisti sa
vo politiką linkui Rusijos, 
nes Valstybės Departamen
tas pradėjo tyrinėti dalykų 
stovį Sovietuose. Bet Wash- 
ingtono vyriausybė tas ži
nias užginčijo. Ji politikos 
link Sovietų ji nemananti 
keisti.

KUBOS POLICIJA ŠAU
DO STUDENTUS.

Pereitą sąvaitę Havanos 
policija užpuolė slaptą stu
dentų susirinkimą ir pradė
jo šaudyt. Vienas jaunuolis 
buvo sužeistas, 10 areštuo
ta. Be to, konfiskuota daug 
revoliucinės literatūros.

Waterbury Prapuolė 
Dvi Lietuvaitės.
Pereitą sąvaitę Waterbu-‘ 

ry prapuolė dvi seserys Lit- 
vaičiutės, Izabelija 16 metų' 
amžiaus, o Jozefina 21 me
tų. Jų prapuolimas pasida
rė tuo ryškesnis, kad vos ke
lios dienos atgal jaunesnioji 
buvo trijų piktadarių užpul
ta ir iškoneveikta. Policija 
piktadarius areštavo; jie va
dinasi: Baron Torkomian, 
James Sullivan ir Amerigo 
di Stefano.

Manoma, kad abidvi mer
ginos pasislėpė su buvusiu 
Worcesterio katalikų advo- 
katėliu Ignatu Barkum, ku
ris yra pabėgęs iš Worces- 
terio nuo teismo ir slapstosi 
Waterburio apielinkėj. Čia 
jis tankiai su tomis mergi
nomis susieidavo, nes viena 
jų yra jau du metu vienuose 
namuose su juo Worcestery 
gyvenusi. Dabar policija jį 
gaudo, taigi manoma, kad 
jis apsigyveno su tomis mer- 
ginomos tokioj vietoj, kur 
jų niekas nežino.

Fašistai Prisipažįsta 
Prie Žmogžudystės.

Hamburge buvo toks at
sitikimas. Į autobusą įlipo 
keli žmonės ir pradėjo šau
dyt į Ernestą Henningą, ko
munistų atstovą miesto val
dyboj. Išviso jie paleido bu- 
so viduje 15 šūvių, kuriais 
buvo užmuštas komunistų 
atstovas ir sužeisti keli pa
šaliniai žmonės. Tada žmog
žudžiai privertė motormaną 
sustabdyt busą ir pabėgo. 
Vėliaus betgi policija juos 
sugavo. Pasirodė, kad tai 
yra atkaklus fašistai: Jan- 
sen, Bammel ir Hoeckme- 
yer. Policijos užkurti, visi 
jie prie to kruvino darbo 
prisipažino. Dėl jų suėmi
mo fašistų organizacija no
rėjo šį antradienį sušaukt 
protesto mitingą Hambur
ge, bet valdžia jų susirinki
mą uždraudė.

PLAUKIKAS IŠSILAIKĖ 
ANT VANDENS 72 

VALANDAS.
Argentinos plaukikas Pe- 

dro Candioti pereitą sąvaitę 
mėgino nuplaukti Paranos 
upe 300 mylių ir pasiekti 
Buenos Aires miestą. Nors 
savo tikslo jisai ir nepasie
kė, tačiaus išsilaikė ant van
dens 72 valandas ir nuplau
kė 225 mylias. Tai visgi 
naujas rekordas.

NUSIŠOVĖ LOWELLIO 
BIZNIERIUS.

Lovvell, Mass. — Pereitą 
sąvaitę čia nusišovė savo 
namuose Harry L. Stanley, 
didžiausios čia anglų fir
mos galva. Jo žmona mano, 
kad jis pasidarė sau galą 
dėl suirusios sveikatos.

MIRŠTA KLERIKALŲ 
ŠULAS.

Pizos mieste, Italijoj, mir
šta kardinolas Maffi, kuris 
per du kartu bemaž ko ne
buvo išrinktas popiežium.

LAIVAS SUDEGĖ SU 
200 ŽMONIŲ.

Apie 60 mylių į šiaurę 
nuo Yangtze upės žiočių pe
reitą sąvaitę užsidegė ir 
sprogo kiniečių laivas “Pa- 
chi.” Žuvo apie 200 žmo
nių.

Dvi Valstijos Svarsto
Mirties Bausmės Klausimą.

Kiniečiai Lupa 
Misionierius.

Washingtone gauta žinių, 
kad taip vadinami Kinijos 
“banditai” pradėjo lupti 
krikščionių misionierius. A- 
merikos kun. Nelson ir Nor
vegijos kun. Tvedt, kuriedu 
yra laikomi “banditų” ne
laisvėj jau nuo pereitos va
saros, dabar atsiuntė savo *
artimiems laiškų, prašyda- M1į'hl£an- 
mi kuo greičiausia juos iš- , JauI.. 60 Ylrsuum-
pirkti, nes jiedu kai dieną kalP K?njaa valst,J.°J nebu' 
gauną lazdų. Žinoma, tai v?,. n.a2a< nel vienas 
yra žiauru. Bet, iš kitos pu-: Plktat arYs- lęgislaturon 
sės, kokių gi plynių tie mi- i "eaanai bu.v0 įneštas bdius, 
sionieriai lenda tenai, kur ka.į. kovai su piktadarybe

' I emlzio m ii’TKmicmn nf/rm

žmonės jų nekenčia?

Nušautas Šerifas Ir 
Pašto Vežikas.

Štai, truputis daugiau pro- 
hibicijos vaisių. North Ca- 
rolinoj pereitos subatos 
naktį pašto vežikas vežė 
troku paštą iš Goldsboro į 
Wilmingtoną. Šalia kelio 
sėdėjo pasislėpęs šerifas 
Startling su savo sėbrais ir 
laukė butlegerių. Pamatęs 
atvažiuojant pašto troką, še
rifas išėjo ant vidurio kelio 
ir pakėlė ranką, kad trokas 
sustotų. Vežikas manė, kad 
čia jį nori sustabdyt bandi
tai, todėl nieko nelaukda
mas pradėjo liuobti iš revol
verio. Šerifas krito ant vie
tos. Gi šerifo sėbrai, many
dami kad čia butlegerių 
trokas, pradėjo šaudyt ir 
užmušė troko vežiką.

Išsmalavo Dentistą.
Hammond, La. — Tūlas 

laikas atgal čia du vyrai pa
grobė dentistą Newsomą ir 
išvežę jį į laukus gerokai 
apmušė, paskui ištepė sma
la, apibarstė plunksnomis ir 
paleido. Dentistas padavė 
savo užpuolikus teisman, 
reikalaudamas $60,000 atly
ginimo. Pereitą sąvaitę bu
vo byla. Kaltinamieji prisi
pažino dentistą išsmalavę, 
bet aiškinosi padarę tai dėl 
to, kad dentistas pradėjęs 
vilioti vieno iš jų moterį. Ir 
sudarytas iš farmerių pri
skintųjų suolas nuspren
dė, kad dentistas pilnai to
kios bausmės užsitarnavęs, 
ir todėl kaltinamuosius iš
teisino.

PERUVIJOJ SUMIŠIMAI 
PASIBAIGĖ.

Žinios iš Limos sako, kad 
Cuzco garnizonas, kuris il
giausia laikėsi prieš dabar
tinę Ocampo vyriausybę, 
pereitą sąvaitę jau nusilei
do. Taigi dabar Peruvijoj 
esanti ”100 procentų taika.”

PAGROBĖ UŽ $750,000
BRANGMENŲ.

Palm Beach, Fla. — Nak
ties laiku banditai čia išplė
šė New Yorko kompanijos 
auksinių daiktų sankrovą ir 
išnešė už $750,000 brang- 
menų.

Šį panedėlį ties Viareg- 
gio sudegė italų karo laivas 
“Mas 68,” kuris buvo pada
rytas submarinams gaudyt.

KANSAS GUBERNATO
RIUS TOKI ĮSTATYMĄ 

ATMETĖ.
Michigano valstijoj šitas 
klausimas bus pavestas 

I patiems balsuotojams 
nuspręst.

I Šiomis dienomis dvi Ame
rikos valstijos užsimanė at
gaivinti mirties bausmę. 
Viena jų yia Kansas, kita— 

reikia mirties bausmė atgai
vinti. Bilius skyrė mirties 
bausmę už pirmo laipsnio 
žmogžudybę ir už plėšimą 
su šaujamais ginklais. Bet 
kur mirties bausmė turi būt 
taikoma, o kur ne, tai palie
kama prisaikintujų suolui 
nuspręsti.

Bilius perėjo per abudu 
legislaturos butu beveik 
trim balsais prieš vieną ir 
buvo paduotas gubernato
riui Woodringui pasirašyt. 
Bet gubernatorius Wood- 
ring yra iš principo mirties 
bausmei priešingas, ir uždė
jo tam biliui “veto.”

Dabar toks pat klausi
mas kįla Michigano valsti
joj, kur jau daugiau kaip 
100 metų nebuvo nei vienos 
mirties bausmės. Balandžio 
6 dieną piliečiai turės patys 
nubalsuoti, ar tokia bausmė 
jų valstijoj reikalinga, ar 
ne. Legislaturos jau yra nu
tarta, kad tokiai bausmei 
vykinti turi būt įtaisyta val
stijos kalėjime Jacksone 
elektros kėdė, ir kad pa
smerktas miriop piktadarys 
negali būt nužudytas, pakol 
jo bausmės nepatvirtins vy
riausis valstijos teismas.

Seniaus piktadariai Mi
chigano valstijoj buvo ka
riami. Paskutinis pakartas 
buvo žmogžudys 1830 me
tais. Kartuvės buvo pasta
tytos viešoj aikštėj, kad visi 
galėtų tas “ceremonijas” 
matyti.

Taigi pamatysim, kaip 6 
balandžio nutars Michigano 
gyventojai.

Laivas Sprogo Ant 
Jūrių?

St. John’s mieste, Kana
dos pakrašty, šį panedėlį 
gauta nepatvirtintų žinių, 
kad garlaivis “Viking,” ku
ris andai išplaukė iš tenai į 
šiaurę gaudyt ruonių (seals), 
sprogo ir nuėjo jūrių dug
nan su visais žmonėmis. Ant 
jo buvo 150 žmonių, tų tar
pe ir judomujų paveikslų 
kompanijos fotografas, ku
ris norėjo ruonių medžiok
lę parodyt judomuose pa
veiksluose.

4 ŽMONĖS MIRĖ NUO 
NUODINGOS DEGTINĖS.

Pittsburghe pereitą ne
dėki ienį mirė 4 žmonės nuo 
nuodingos degtinės. Jie tu
rėjo “balių” ir degtinė buvo 
padaryta iš to alkoholio, ku
ris vartojamas automobilių 
radiatoriams nuo užšalimo.



l\ AP ŽVALGĄ
BOLŠEVIKAI UŽGINČI

JA KATORGINI DARBĄ.

Amerika nutarė neįsileis
ti kai kurių prekių iš Rusi
jos, sakydama, kad toms 
prekėms pagaminti bolševi
kai vartoja pasmerktus ka- 
torgon prasikaltėlius.

Bolševikai šitą kaltinimą 
užginčija. Maskvos “Izvies- 
tija” rašo:

“Sovietų Sąjungos proleta
rai turi netik teisę, bet ir pa
reigą dirbti, nes tai yra jų 
valstybė, jų fabrikai, jų ka
syklos, jų laukai ir miškai — 
viskas priklauso jiems, o ne 
kapitalistams, bankieriams ar 
dvarponiams.

“Sovietų Sąjunga yra lais
vo darbo šalis, nes ji neleidžia 
vienam žmogui išnaudoti kitą. 
Ištikrujų, tai kapitalistai ir 
vergijos palaikytojai šaukia 
ne dėl ‘prievartos darbo’ Rusi
joj, bet dėl to, kad jie negali 
Rusijos darbininkų išnaudoti 
ir pelno sau daryti.”

Tiesa, Sovietų spauda pri
sipažįsta, kad daugiau kaip 
1,200,000 politinių prasikal
tėlių yra ištremta į kon
centracijos stovyklas šiau
rėje, kurių centras yra Solo- 
vecko salos Baltoj Juroj, ir 
kad tenai tie žmonės yra 
verčiami kirsti miškus. Bet 
jų darbas esąs “lengvas” ir 
sąlygos visai žmoniškos.

Kad parodžius, jog poli
tiniai tremtiniai yra visiškai 
§avo padėtimi patenkinti, 
bolševikų laikraščiai tan
kiai išspausdina ir laiškų, 
kuriuos rašo neva tremti
niai. Štai vienas tokių raš
tų, tilpes nesenai Maskvos 
“Pravdoj:”

“Mes, žemiau pasirašiusieji, 
skaitome su didžiausiu pasi
piktinimu tuos kvailus kaltini
mus, kuriuos fabrikuoja kapi
talistinis pasaulis, buk mes 
esame blogai užlaikomi ir buk 
musų darbas yra katorginis. 
Mes pareiškiam, kad tai yra 
melas. Mes gaunam gerą mai
stą, esam gerai aprėdyti ir vis
kuo gerai aprūpinti.”

Žinoma, reikėtų didžiau
sio neišmanėlio, kad patikė
tų, jog šitokius laiškus ištik
rujų rašo patys tremtiniai. 
Tai yra GPU agentų fabri
kacijos, ir daugiau nieko.

Pabėgę iš bolševikiškų 
“Varnių” tremtiniai pasako
ja visai ką kitą. Štai ką pa
sakoja pabėgėlis S.:

“Solovecko tremtinių liki
mas yra daug baisesnis, negu 
juodųjų vergų. Arabijoj ar Li
berijoj savininkas maitina sa
vo vergus ir prižiūri juos, kad 
nežūtų jo pinigai, kuriuos jis 
už tuos žmones užmokėjo.

“Gi kai dėl mus—mes So
vietų valdžiai nekainuojam 
nei kapeikos. Taigi šita valdžia 
nemato nei reikalo rūpintis 
apie mus. Jeigu netekęs jėgų 
prie darbo miškuose tremti
nys miršta. Ogpu visada suras 
jo vieton naują. Nes areštuo
jamų ir tremiamųjų skaičius 
yra neribotas.

“Aš neatsimenu nei vieno 
tremtinio šiaurės punktuose, 
kuris pergyventų savo trėmi
mo laiką. Visus ‘paliuosuoja’ 
mirtis trėmimo terminui nepa
sibaigus.”

Šito pabėgėlio pasakoji
mą išspausdino Paryžiuje 
leidžiamas, rusų emigrantų 
dienraštis “Posliednija No- 
vosti.”

Toliaus jisai priduria, 
kad tremtiniai yra verčiami 
dirbti po 18 valandų į parą 
ir visi jie badauja. Be to da, 
žiemos laiku nešildomuose 
barakuose labai dažnai ran
dama čielais tuzinais trem
tinių sušalusių mirtin. Dis
ciplina esanti tikrai kator
ginė ir už mažiausį jos neiš-

pildymą, politiniai yra žiau
riai mušami arba ant vietos 
nušaunami.

Tai taip pasakoja žmo
gus, kuris pats yra “Solovei- 
kose” gyvenęs. O bolševikų 
spauda nori pasaulį įtikinti, 
kad tremtiniai yra visiškai 
patenkinti savo padėtimi. 
Juokinga tai butų pasaka, 
jeigu ji nebūtų tokia baisi.

“NAUJIENŲ” NUOMONĖ 
APIE “MENŠEVIKŲ” 

BYLĄ MASKVOJE.
“Naujienos,” taip kaip ir 

“Keleivis,” netiki, kad tie 
14 socialdemokratų, kuriuos 
bolševikai Maskvoje pa
smerkė iki 10 metų kalėji
mo, yra darę koki nors sa
botažą arba ruošėsi su už
sienio monarchistais kelti 
Rusijoj kontrevoliuciją ir 
griauti Sovietų valdžią.

Juk padaryti toki per
versmą, tai ne 14 žmonių 
darbas. Visų pirma, prie ši
tokio žygio reikia didelio 
prisiruošimo: reikia labai 
plačios agitacijos; reikia 
pritraukti minias; reikia su
daryt organizacijas; reikia 
paruošti planus; reikia iš
leist ir paskleisi visuomenėj 
daugybę agitacinės literatū
ros.

Dirbant šitokį darbą, jį 
turi kas nors matyt ir gir
dėt, nes kitaip jis nepasiek
tų savo tikslo ir neduotų jo
kių vaisių. O bet gi kai rei
kėjo teisme prirodyt, kad tie 
“menševikai” toki darbą 
dirbo, valdžia neprirodė. Ji 
neturėjo nei vieno bešališko 
liudininko, nei vienos kurs
tančios proklamacijos. Vie
nu žodžiu, niekas tos bai
sios “kontrevoliucijos” nė
ra matęs nei girdėjęs apie 
ją-

Tiesa, komunistai sako, 
kad kaltinamieji patys prie 
savo “nuodėmių prisipaži
no.” Netik “prisipažino,” 
bet apgailestavo savo klai
das ir net “prašė, kad juos 
už tai sušaudytų."

Bet kas gi tam tikės? Kas 
gi matė ar girdėjo, kad seni 
revoliucionieriai, isitikine 
idealistai, prisipažintų prie 
savo “klaidų” ir “prašytų” 
bausmės?

Apie tuos “prisipažini
mus” “Naujienos” sako 
taip:

“...kaltinamojo prisipažini
mas, pats savaime, šios gady
nės teismuose nėra laikomas 
pakankamu pamatu žmogaus 
nuteisimui, nes yra senai pa
tirta. kad policija ir tardytojai, 
jei tik nori, gali suimtąjį kali
nį priversti prie visko ‘prisipa
žinti.’ Tik senovės inkvizicijos 
teisinai laikydavo pilnu kaltės 
įrodymu kaltinamojo prisipa
žinimą (todėl kaliniai būdavo 
kankinami, iki jie prisipažin
davo). Bet šiandie civilizuoto 
pasaulio teismuose kaltinamo
jo prisipažinimas tik tiek te
turi vertės, kiek jisai buvo 
patvirtintas kitais, nuo kalti
namojo valios nepriklausan
čiais. įrodymais.”

Pabrėžusios tą faktą, kad 
nei vienas pašalinis žmogus 
nėra to “baisaus darbo” nei 
matęs, nei girdėjęs, “Nau
jienos” baigia šitokiais žo
džiais :

“Bet sakysime, kad kaltina
mųjų ‘išpažintis’ įrodė jų kal
tę. Tai kuo gi jie nusikalto? 
Vien tik tuo, kad jie norėjo pa
skleisti socialistines idėjas 
žmonėse ir pašalinti Staliną ir 
jo klapčiukus iš valdžios.

“Vadinasi, už nepritarimą 
valdžiai ir už socialistinę agi
taciją komunistai baudžia de
šimčia metų kalėjimo! Tai ve 
koks pas juos supratimas lais
vės.”

IįTouraine
Kovo 18 d., 1931.

(TruDUtis atsiminimų.)
1905 METAI.

/-Pusryčiams ryt ryte duokite šviežias 
A bulkutes ar lietuviškus priesko
nius ir LaTouraine Kavą. Tas priduos 
jums daugiau energijos ir nušvies visą 
dieną. Persitikrink kad LaTouraine— 
kava butų su raudonu puoduku ant skar
dinės.

Pirkite šviežiai maltą, arba jei turite 
maltuvą, pirkite pupas ir susimalkite 
jas namie.

JUMS PATARTINA TURĖT

AR TURI DARBININKŲ į 
ALGOS KRISTI?

Neturi! sako Amerikos 
Darbo Federacijos prezi
dentas Green.

Neturi! pritaria United 
Statės Steel korporacijos 
galva.

Turi! tvirtina didžiausio 
New Yorko banko prezi
dentas.

“Tai yra labai įdomios dis
kusijos. Iš vienos pusės stovi 
tie, kurie mano, kad darbinin
kams algų nukapojimas nege
rai atsilieps į pramonę, nes 
mažiau uždirbdami, darbinin
kai galės mažiau pirkti ir fab
rikantai neturės kur dėti savo 
prekių. Iš kitos gi pusės stovi 
tie. kurie tvirtina, kad dalį da
bartinio krizio naštos turi pa
siimti ant savo pečių ir darbi
ninkai.”

Taip rašo Bostono finan
sinis žurnalas, “Barron’s 
Weekly,” kuris žiuri Į pa
saulį Wall Streeto akimis. 
Paduosime čia priešingų 
pusių argumentus. United 
Statės Steel korporacijos 
prezidentas Farrell, kalbė
damas anądien tuo klausi
mu Chicagoje, pasakė taip:

“Tie. kurie stoja už algų ka
pojimą. nepagalvoja apie pa
sekmes. kokių gali toks žings
nis atnešti. Jie nori, kad žmo
nės daugiau pirktų pramonės 
ir žemės ūkio produktų, bet 
užmiršta, kad, nukapojus al
gas, toks pirkimas turės neiš
vengiamu budu sumažėti.

“Aš esu gerai įsitikinęs, kad 
algų nukapojimas Amerikoje 
dabartiniu laiku netik nepa
lengvins situacijos, bet nu- 

pramonės atsiga- 
kokių dviejų me-

r

Darbo Federa-

stums musų 
vimą da už 
tų.”

Amerikos
cijos lyderis Green irgi ma
no, kad algų kapojimas ne
palengvintų pramonės, bet 
pakenktų jai. Be to, reikia 
juk neužmiršti, kad darbi
ninkas yra gyvas žmogus, o 
ne kokia nors prekė. Prekių 
kainas galima nukapoti ir 
jos to visai nejaus. Bet ne
galima nukapoti darbinin
kų mokesties, nepažeidus 
jų gyvenimo. Mažesnės al
gos reiškia prastesnį gyve
nimą. didesnį skurdą. Ir to
dėl prieš algų kapojimą ko
voja visi darbininkai.

Bet kitaip galvoja Chase 
National Banko pirminin
kas Wiggin. šitas Wall 
Streeto tūzas mano, kad al
gos turi būt nukapotos, ir 
darbininkai neprivalą tam 
priešintis, nes algų nukapo
jimas . pagerinsiąs biznį ir 
busią daugiau darbo darbi
ninkams.

Da aiškiau šituo klausi
mu pasisako Alexandro Ha
miltono finansinis institu
tas, kuris savo leidinyje 
“Business Conditions Week- 
ly” rašo:

“Kas sykis darosi vis aiš
kiau ir aiškiau, kad daromos

GERIAUSIĄ

pastangos palaikyti algų aukš
tumą daug prisidėjo prie biz
nio krizio prailginimo.

“Algų nukapojimas visai ne
pažeis darbininkų perkamo
sios galios, nes kartu su juo 
eis ir tolygus prekių kainų 
kritimas, šitas gi kainų kriti
mas padidins farmerių ir sve
timų šalių perkamąją galią, o 
didesnis prekių pareikalavi
mas suteiks darbo ir bedar
biams. Vadinasi, algų nukapo- 
jimas pagerins biznį ir dar
bus.”

New York “Journal of 
Commerce,” kuris taip pat 
gina stambaus kapitalo rei
kalus, irgi yra tos nuomo
nės, kad algas reikia kapoti, 
jeigu jau ne visur, tai bent 
tose pramonės šakose, ku
rios gyvena sunkesnį krizį 
ir duoda nuostolių.

Tečiaus nei vienas jų ne
pasako, kad reikia nukapoti 
algas korporacijų viršinin
kams, kurie ima po $100,- 
000 metams.

KODĖL KOMUNISTAI 
DEDASI SU KUNIGAIS?

Marksistas “Naujienose” 
rašo:

“Kuomet komunistai neturi 
argumentų atsispirti prieš so
cialistus. tai jie tuoj griebiasi 
melų ir humbugo. Tuo budu jie 
mano atbaidyti savo skaityto
jus nuo socialistų idėjų.

“ ‘Laisvės’ No. 25 rašoma, 
kad socialistų vadu šiandien 
yra kunigas Norman Thomas, 
o dabar zakristijonu bus 
Eddy. Tiesiog reikia stebėtis, 
kad žmonės, kurie turi redak
torių titulą, nesidrovi tokius 
niekus pliaukšti. Juk visi, kas 
tik skaito laikraščius, žino ge-‘ 
rai. kad Norman Thomas se-Į 
nai jau nieko bendro neturi su! 
kunigyste.

“Na, jeigu jau pametusiam, 
kunigystę žmogui nevalia pri
klausyti prie socialistų ir būti 
jų vadu, tai kodėl komunistai 
rengia prakalbas vyskupui 
Brown ir verčia jo knygas lie
tuvių kalbon? Kodėl Liet. Ko
munistų Partija statė kun. Vi- 
liuną kandidatu- Į Seimą, o A- 
merikos bolševikai jo ‘Kunigo 
išpažintį’ atsispausdino?”

Yes, paklausimas labai 
vietoj. “Laisvės” peckeliai 
čia turėtų pasiaiškinti.

EUROPOS MILITARIZMO 
SPĖKOS.

Berlyno “Illustrirte Zei- 
tung” daro Europos karo 
jėgų palyginimą, parodyda
ma, kiek kuri valstybė turi 
kareivių ramybės laiku. Štai 

K Sovietų Rusija 1,200,000 
Francuzija ....... 650,000
Italija ............... 638,000
Lenkija ............. 299,040
Anglija.............. 186,100
Anglijos teritorijos 180,227 
Vokietija........... 100,000
Taigi pasirodo, kad mili- 

tarizmo žvilgsniu bolševikų 
Rusija pralenkia visas kapi
talistines valstybes Euro
poje.

ir judviejų talkininkė 
buvo sutriuškintos iš 
valandos, žmonės žu£- 
ugnies. ginklų, nuodin-

Gimiau ir augau Kraupių rą, bažnyčioje pradėjo 
kaime, Kamajų valsčiuje, švilpti. Sujudimas buvo di- 
Rokiškio apskrity. • . Į džiausiąs.

1904 metais jau buvau: . Tą patį sekmadienį Jur- 
geras “boisas” ir lankiau Smaistis paskelbė vi- 
mokyklą, kuri nuo mus bu- siems, kad su vėliavom mar- 
vo tik už 4 varstų. Kad ne- suos P° nuėstą. Susirinko 
braidyt po sniegą, namiš- dau£ T?m?niU> YPac moki- 
kiai apgyvendino mane Ka- nn2- vieno namo įsnese 
majuose pas tūlą seną da- .raudon^ vėliavą ir juodą, 
vatką. Mokykloje mokvto- su lssluta žmogaus kauko.e. 
javo rusas mokytojas. ! tai ?iem?s laikas’ Po_ 

inn* x • i -i Lenos, kaip sakiau, pas mus
190o metais kuo sumisi- nebuvo Taigi mes ir marša- 

PJJL (taiP tuo™et.. va(kP°jvome ligi vakaro giedodami 
905 metų revoliuciją). Pir-j revoliucines giesmes. Po ži

rniausią mokiniai su Py™- tos demonstracijos visa apy- 
ninku Jurgiu Smalsčių (Au-;Įjn|ęg skambėjo revoliuciniu

KAIP IŠRODYS IR KUO 
BAIGSIS SEKANTIS 

KARAS?
Vienos valstybės visiškai 

išnaikintos, kitos baigia žū
ti. Kaip pergalėtojai, taip ir 
apgalėtieji, patekę į tą pra
garišką sukuri, žūsta nuo 
ugnies, nuodingų dujų ir 
bado.

Taip baigsis naujas ka
ras, kurį vokiečių gen. Lu- 
dendorfas aprašo naujoj 
savo knygoj: “Mums Grę- 
sia Karo Pavojus.”

Francuzų savaitraštis 
“Vu,” kuią cituoja “Litera- 
ry Digest,” atpasakoja tos 
knygos turinį šitokiais žo
džiais :

.“Kova apkasuose eina po 
visą Europą, nuo rytų ligi va
karų. nuo šiaurės ligi pietų, 
nes visos neitralės valstybės, 
net ir Skandinavija, tapo 
įtrauktos į šitą pasaulio karą.

“Vokietija ir Austrija, kaip 
lygiai 
Italija, 
pirmos 
ta nuo
gų dujų ir bado.

“Jeigu liko dar kiek neišno- 
vytų vokiečių, vengrų, lenkų, 
rumunų ir jugoslavų, tai jie 
taip pakrikdyti ir nusilpnėję, 
kad negali netik pasipriešinti, 
bet negali nei savo valios pa
reikšti.

“Čekoslovakijoj kįla revo
liucija.

“Tas pats Francuzijoj ir 
Belgijoj. Liaudis pradėjo kil
ti prieš tuos, kurie įtraukė ją 
mirties sukuriu.

“Bet prasidėjęs naminis ka
ras yra taip pat žiaurus, kaip 
ir tarptautinė valstybių sker- 
dynė.

“Tas pats atsitinka Angli
joj.

“Dar painesnė padėtis yra 
Rusijoj, kur Francuzijos Al
janso agentai sukėlė minias 
prieš bolševizmą. Romos emi
sarai paėmė G. P. U. į savo va
dovybę. Sovietų valdžia sten
giasi sukilimą nuslopinti. Ga
lų gale išsivysto naminis ka
ras, kuris yra daug kruvines- 
nis, negu kitose šalyse.

“Apie Vislą, apie Saną, 
Karpatuose. Jugoslavijoj ir 
Vokietijoj armijos pradeda po 
truputį krikti.

“Ištisos tautos išžudytos, 
kitos baigia mirti.

“Valdžios subyrėjo; o jeigu 
jos kai kur da ir laikosi, tai 
jau nebeturi nei jėgos, nei au
toriteto. Nebėra jau galimy
bės padaryti taiką.

“Jei karas ir revoliucijos 
tęsis toliaus, tai ateis Azijos 
ir Afrikos rasės ir užims visą 
Europą.”
Taip senas vokiečių stra

tegas vaizduojasi krikščio
nių civilizacijos pabaigą. 
Žinoma, kol kas tai galima 
pavadinti fantazija. Bet kas 
gali pasakyt, kad dabarti
nės valstybių varžytinės 
prie tokios katastrofos ne
prives?

torius šitą pavardę rašo vi
saip : “Smaskis, Smalstis, 
Smolskis, Smatstis, Smas- 
tis.” Kuri iš jų tikra, sunku 
pasakyti.—Red.) išvijo ru
są mokytoją ir išreikalavo 
lietuvį. Visa policija iš Ka
majų irgi tapo išvyta. Kiek-- 
vieną trečiadienį, per tur
gus, rinkoje būdavo sakomi 
“pamokslai” (taip tuomet 
žmonės vadino politines 
prakalbas). Daugiausia jų 
pasakydavo Jurgis Smals
tis, pasilipęs ant vežimų.

Mes, mokiniai, pasiklau- 
sydavom tų “pamokslų” ir 
parėję namo savo gaspadi- 
nei papasakodavom. Ji, 
kaipo “buvolna ir išmintin
ga” moteris, į tai atsakyda
vo: “Į tuos žmones ir į jų 
pamokslus galima tik per 
tvorą pasižiūrėti. Jie socia
listai demokratai. Jie nori 
carą nuversti, bet kaip prieš 
vėją plunksnos nepapūsi, 
taip jie caro nenuvers.”

Po kiek laiko Kamajuose 
tapo išdaužytas monopolis. 
Smalstis buvo tikras gaspa- 
dorius, todėl jis paskelbė 
žmonėms: “Galite eiti ir 
malkų pasikirsti. Beržinių 
malkų sieksnį galit pirkti už 
3 rublius. Apušinių — už 
pusantro rublio.”

Žmonės tik kalba, kad 
jau socialistai valdo. Patin
ka, ypač neturtingesniems. 
Visur proklamacijas, atsi
šaukimus tik dalina, sklei
džia.

Toliau, vietos revoliucio
nieriai įsakė kunigui nesi
melsti daugiau už carą. Bet 
kunigas neklausė. Vieną ne- 
dėldienį, laikant kunigui mi
šias ir besimeldžiant už ca-

upu.
Sulaukęs pirmadienio, 

Smalstis nuvyko Rokiškin. 
Tenai pasakė prakalbą ir 
buvo areštuotas. Išlaikė jį 
ligi seredai. Seredomis, 
kaip jau sakiau, Kamajuose 
būdavo turgai ir per juos 
būdavo prakalbos. Minėtą 
dieną Kamajuose susirinko 
visi kariuomenės naujokai. 
Oficialiai jie neva buvo pa
imti į kariumenę, bet šiuo 
laiku nieks nepajėgė išvežti 
jų į gilumą Rusijos. Jie di
džiausiu pulku vaikščiojo 
po miestelį ir giedojo. Tik 
žiūrim į miestelį įvažiuoja 
Smalstis su pristavu. Prista- 
vas tada, matyt, susiprato 
blogai padaręs areštuoda
mas Smalstį, todėl netik ką 
iš po arešto paleido, bet 
pats ir pristatė į namus.

Jiems įvažiavus, tuojaus 
būrys “novobrancų” juos 
apsupo. Tas, kuris nešė juo
dą vėliavą, priėjo prie pri- 
-stavo ir duodamas jam vė
liavą sako: “Vozmi i nesi s 
narni!” Pristavas pradėjo 
trauktis, vėliavos į rankas 
nenori imti, bet publikoj 
ėmė šaukti: “Vozmi! voz
mi !” Ir pristavas paėmęs ją 
nešiojo ir maršavo sykiu su 
kitais. Ne tik maršavo — jis 
priverstas buvo giedoti 
“Marselietę” ir kitas revo
liucines giesmes.

Despotas caras 1905 me
tų revoliuciją pasmaugė. 
Musų vadas Jurgis išbėgo 
užsienin. Caro budeliai at- 
keršino bent jo tėvui. Jie at
sivežė kanuolę ir Jurgio 
Smalsčio tėvo namus sunai
kino. Antanas Tilas.
Chicago, III.

VISKO PO BISKI.
Fašistai greitai Įsižeidžia. ’ Uždraudė alaus baltalus.
Fašistai jau antru kartu; Vokietijoj visokiuose su- 

kelia Amerikoj triukšmą,; brinkimuose yra priimta 
iStiklai, iš kurių 
geriamas alus, būna storo 
stiklo ir sunkus. Paskuti
niais laikais politiniuose mi
tinguose dažnai iškyla muš
tynės ir tais stiklais sužei
džiama daug žmonių. To
dėl valdžia dabar išleido 
patvarkymą, kuriuo politi
niuose susirinkimuose drau
džiama alus gerti iš stiklų. 
Vietoj sunkių stiklinių ba- 
kalų, turi būt vartojami vaš
kuotos popieros puodukai. 
Bonkų taipgi nevalia nešti į 
tokius susirinkimus.

neprielankiai atsiliepia apie'. 
fašistinę Italiją. Kelios są- 
vaitės atgal Italijos amba
sadorius Washingtone pa
kėlė didelį riksmą, kam gen. 
Butler pasakė, jog diktato
rius Mussolini suvažinėjo 
automobilium vaiką ir ne
sustojęs nuvažiavo sau to
liau.

Dabar vėl fašistiniai rėk
sniai kelia lermą, kam Ame
rikos valstybės gynėjo pa
dėjėjas O’Brian sakydamas 
Brooklyne prakalbą pasa
kė: “Džiaukimės, kad mes 
gyvenam ne tokioj šaly, 
kaip Italija, kur vieno žmo
gaus diktatūra gali visiems 
nukapoti algas.”

Fašistai sarmatijasi savo 
vardo ir darbų.

Kur teisybė viešpatauja, 
ten mokslas neprieštarauja.

12,000 kritusių prie Verdu* 
no kareivių da nepalaidota.

Francuzijos pensijų mi- 
nisteris pasakė anądien, jog 
mušiu vietose apie Verduną 
tebėra dar apie 12,000 lavo
nų nepalaidota. Jų grobliai 
esą suversti laikinai pasta
tytose lavoninėse. Apie 50,- 
000 lavonų esą vos tik pri
dengta žemėmis.

Vargas diktatoriams.
Kubos diktatorius Ma- 

chado apsistatę kareiviais, 
kad saugotų jo asmenį nuo 
įtūžusių žmonių. Bet nežiū
rint stiprios sargybos, dik
tatoriaus rūmuose, ant pat 
viršutinių lubų, sprogo bom
ba ir tik per plauką jo neuž
mušė. Pradėjus tyrinėti, ko
kiu budu ta bomba galėjo 
tenai patekti, pasirodė, kad 
ją padėjo kareivis, kuris bu
vo pastatytas ant stogo kai
po sargas. Tas parodo, kiek 
diktatorius gali pasitikėti 
armija.
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Km skaito ir rašo 
Tas duonos neprašo AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS

buvo renkamos aukos. Su- giu Amerikoje, bet pašal- 
rinkta $109. pos negaliu gauti. Pasirodo,

Po to buvo perstatytas kad nei pilietybės popieros 
prof. Biržiška. Publika ir jį i nieko

BALTIMORE, MD.
Kriaučių reikalai.

Lietuviai rubsiuviai prieš 
Kalėdas vis ramindavosi, 
kad po Naujų Metų bus ge
riau, nes darbo daugiau tu
rės. Bet... jau praėjo du mė
nesiai, o darbų nei kiek ne
daugiau, kaip pernai.

Vasario mėnesy darbo 
kiek padaugėjo, bet reikia 
dirbti už mažesnį mokestį. 
Žydai turi gerą progą neor
ganizuotiems kriaučiams 
mažinti užmokestį.

Gerai, kad čia lietuviai 
turi savo svetainę, tai žie
mos metu bedarbiai turi 
nors šiltą vietelę pakazyruo- 
ti ir papypkiuoti.

Nesamdo savų advokatų.
Daugumas Baltimorės lie

tuvių užlaiko “karčiamas.” 
Beveik visi jie buvo sausųjų 
agentų suimti. Suprantama, 
patekęs bėdon žmogus tuo
jau samdosi advokatą. Ima 
“gerą” airišį advokatą, ku
ris už vieną žygį į teismą 
paima $150. Bet gyvenimas 
parodė, kad nei vieno kar- 
čiamninko šitie “geri” ad
vokatai nuo “džėlos” neiš
gelbėjo. Lietuviai advoka
tai butų pigiau ir nei kiek 
neprasčiau patarnavę.
Lietuvių svetainės bendrovė

Spalių mėnesį sukako 10 Keli metai atgal jis buvo su
metu, kaip Baltimorės lietu- loštas Chicagoje. 
viai sujungtomis jėgomis j Artistai savo roles išpildė 
pasibudavojo gražią svetai- puikiai. Ypač gerai vaidino 
nę. Darbas buvo sunkus, p-lė V. Zaletskytė Živilės 
nes mes neturėjom nei kapi- rolę ir J. Kilimonis kunigo 

* rolę. j Kilimonis šitam vei
kale vaidino pirmiau Chica
goje. Čia per jo ir S. Zalets- 
ko pasidarbavimą šis veika
las ir tapo suvaidintas.

Didelį Įspūdį publikai da
rė degantis ant scenos lau
žas. Jis buvo sumestas iš eg
lių šakų, įvesta elektros 
šviesa, bet iš tolo atrodė, 
kad laužas tikrai liepsnoja. 
Kunigo ir ponų Įsakymu, 
kareiviai griebė Živilę ir 
metė į liepsnojantį laužą. 
Šituo momentu svetainėje 
viešpatavo kapų tyla. Už
dangai nusileidus matėsi 
daug moterų šluostant aša
ras.

i Teatras pavyko visais at
žvilgiais. Manau, kad drau
gijom liko gražaus pelno, 
nes žmonių buvo apie trys 

Vasario 22 pas mus lan- šimtai. Svetainėj vietų jau 
kėši prof. M. Biržiška. Pir- nebuvo ir kurie pavėlavo, 
mą valandą po piet sudary- tie turėjo grįžti atgal.
4-^. i-v « VIII • A* 1

pos negaliu gauti. Pasirodo,
1 a • • 1 1 —   • -_______ ,

* ‘ » negelbsti. Sakau, 
pagerbė atsistojimu. Apie mulkina žmonelius kaip 
jo kalbą nerašysiu nieko, j įmanydami. Aš randu, kad 
nes jis aplankys veik visas šuneliui Amerikoje dabar 
lietuvių kolonijas ir tą patį *“ " : T*
papasakos visur.

Pažymėtina, kad šitam 
parengime programą vedė 
adv. V. Laukaitis, čia gimęs 
ir augęs jaunuolis, bet gerai 
vartoja lietuvių kalbą. Kuo
met dauguma čia gimusių ir 
augusių lietuviukų ant gat
vių kampų švilpauja, mes 
džiaugiamės turėdami savo 
tarpe p. Laukaitį. G. Z.

Tai Tas Pats Philadelphijos Majoras

geriau, negu žmogui. Jis ne- 
alksta taip, kaip žmogus. 
Jis, kad ir pats pasiima sau 
maisto, tai jo į kalėjimą 
nieks nesodina, na, o tu be
darbi, pabandyk taip pada
ryti. J. Dochku*.

W. LYNN, MASS. 
Gražus vaidinimas.

Vasario 8 d. Sūnų ir Duk
terų draugija iš vieno su šv. 
'Juozapo draugija vaidino 
istorišką veikalą “Živilę.” 
Veikalas atvaizdina musų 
protėvių gyvenimą prieš 600 
metų, kuomet lietuviai buvo 
stabmeldžiai ir garbino Per
kūną. Jau tų laikų kunigai 
su ponais nepatinkamus sau 
žmones degindavo ant lau
žo neva Perkūno garbei.

Veikalas labai įdomus ir, 
man rodosi, Naujoj Angli
joj pirmu kart vaidinamas. 
1 (Jis buvo jau du kart stato
mas So. Bostone.—Red.)

viai sujungtomis jėgomis
•11 • • X. •

talo, nei patyrusių žmonių. 
Vienok geri norai viską nu
gali. Svetainę mes pasista
tėm ir ji lietuvių vardą iš
garsino geriau, nei šimtas 
patriotų. Kitų tautų žmonės 
samdosi pas mus salę, žino 
lietuvius ir būna patenkinti.

Svetainės gaspadorium 
dabar yra Jonas Dekynis. 
Direktorių susirinkime iš
rinkta valdyba iš šių žmo
nių: pirmininku P. Vaizin- 
kov, vice-pirm. P. Jaras, fin. 
raštininku K. Matuliaus- 
kas, iždininku J. Kiškis, 
prot. raštininku J. Milinai- 
tis. Visi geri, darbštus vyrai. 
Tikimės, kad jų darbų pa
sekmės bus geros.
Iškilmingai pasitikom prof. 

M. Biržiška.

ta automobilių paroda nu
vyko Į Union stotį pasitikti 
svečio. Paroda buvo įspū
dinga, nes čia buvo surinkti 
tie lietuviai, kurie turi gra
žius automobilius.

Iškilmėse dalyvavo ir 
miesto majoras W. Broe- 
ning. Prisirinko pilnutėlė 
salė žmonių. Vėliau atėju
sieji turėjo grįžti namo, nes 
į salę įeiti jau nebuvo gali
ma.

Šitose iškilmėse dalyva
vo ir ukrainiečiai. Įėjus 
prof. Biržiškai su majoru į 
salę, publika ėmė smarkiai 
ploti. Po to, ukrainiečių cho
ras sudainavo keletą daine
lių. Ukrainiečiai dainuoja 
neblogai, bet lietuviams tai 
jau gėda, kad savo choro 
neturėjom. Lietuvos himną 
atgiedojom visi, bet ir tai 
ne pradžioj, o pabaigoj iš
kilmių. Baltimorėj yra lie
tuvių parapijos choras ir jis 
buvo kviestas, bet kunigėlis 
kažin ko “užsinaravijo” ir 
choro neleido. Mat, kuni
gai visur nori vadovauti, o 
čia jo neprileido, užtai ir su
pyko.

Pirmiausia kalbėjo mies
to majoras. Kad pagerbti 
miesto gaspadorių, buvom 
sukomanduoti atsistoti.

Po jo kalbėjo ukrainiečių 
atstovai.

Keletą žodžių tarė ir adv. 
N. Rastenis. Po jo kalbos

Pavasario Žiedas.

ROCKFORD, ILL. 
Oras, gyventojai, darbai.
Pas mus oras visai “brud- 

nas.” Prisnigo, kaip be pro
to. Vietomis negali automo
biliai eiti. Gal sniegas su
taupys bedarbių šelpimui 
pinigų? Jei ne jis, butų iš
deginta tūkstančiai galionų 
gazolino. Musų mieste visi 
“sportai.” Veik kiekvienas 
turi savo automobili. Kaip 
oras būna gražus, tai per 
gatvę nei pereit negalima.

Bedarbė tebesitęsia. Ne
va žada darbus pradėt, bet 
kaip stovėjo, taip ir tebesto
vi vietoje. Kai nueini į šapą, 
tai sako, nuo pirmos pradė
sim dirbt; nuėjęs pirmą 
gauni atsakymą, kad nuo 
penkioliktos. Taip ir “mon- 
kina” darbininkus.

Daugiausia pas mus gy
vena švedai ir italai.

Darbininkai čia neorgani
zuoti, bailus. Aną kartą bu
vo numatyta padaryt de
monstraciją, bet visi už 
kampų slepiasi ir bijos pasi
rodyt gatvėje. Drąsiausi pa
sirodė lietuviai; jie pirmi iš
ėjo į gatvę. Tuomet prisidė
jo ir švedai.

Bedarbiams, kurie turi 
daug vaikų, miestas duoda 
3 dienas į sąvaitę padirbėti. 
Aš nors jau savo amžį bai-

CHICAGO, ILL.
Lietuvių tikybos, bažnyčios 

ir kunigėliai.
Retkarčiais “Keleivyje” iš 

Chicagos šį tą parašo. Bet 
dar niekas neparašė apie 
tai, kaip Chicagos lietuviai 
skirstosi religijos atžvilgiu. 
Taigi klausykit.

Chicagos lietuviai skirs
tosi į 10 tikybinių sektų, bū
tent:

1. Romos katalikai.
2. Neprigulmingi katali

kai.
3. Tautiška lietuvių baž

nyčia.
4. Senkatalikiai.
5. Katalikų bažnyčia A- 

merikoje, “arkivyskupo” 
Geniočio suorganizuota.

6. Lietuvių katalikų baž
nyčia (ją palaiko kun. Ur- 
baitis).

7. Biblijos “studentai.”
8. Lietuviai liuteronai (jų 

kunigas J. Razokas).
9. Lietuviai baptistai.

10. Unitarionai, kurie atei
ty žada turėti ir lietuvišką 
bažnyčią.

Be čia paminėtų tikybų, 
mes dar turėjom lietuviškų 
“salaveišių” ir buvo organi
zuojama “nuogųjų” religi
ja, tariant, “visuomybė,” 
kurią skelbė ponas Visuo- 
mis-šidlauskas.

Pora metų atgal iš Lietu
vos buvo atvažiavęs Visuo- 
mis-Šidlauskas ir ėmė tver
ti naują “bažnyčią.” Ta
čiau jo nauja religija (“vi
suomybė”) Chicagos lietu
viuose neprigijo. Musų žmo
nės nepajėgė suprasti jos 
“principų.” Apart to, Visuo- 
mis mylėjo retkarčiais pa
būti nuogas arba nuogas 
skaldyti malkas ant adv. K. 
Jurgelionio fanuos. Jis sa
kydavo, kad jo religija taip 
reikalauja, bet musų lietu
viai pripratę apsivilkti, to
dėl “nuoga religija” nerado 
pasekėjų ir ponas Visuomis 
išpyškėjo atgal į Lietuvą.

Religijos be bažnyčių — 
niekis. Kur gi turgų darysi? 
Todėl Chicagos lietuviai tu
ri pasistatę net 16 bažnyčių. 
Jos priklauso skirtingoms 
lietuvių religijoms, bet di
džiuma priklauso Romos 
trustui. *

Bažnyčia be kunigo, tai 
taip kaip pypkė be tabako. 
Už tai mes jų turim labai 
daug. Tik paskaitykim, kiek 
vikarų, prabaščių ir jų gas- 
padinių! Turime taip pat 
apie tuziną ir vyresniųjų, ti
tuluotų, kaip antai pralotų- 
pralotėlių, vyskupų-vysku- 
pėlių ir net arkivyskupą Ge- 
niotį, kuris nešioja atbulą 
kalnierių ir ružava manyš- 
ką.

šitas arcivyskupas neturi 
vyskupų, kunigų nei bažny
čių. Turi tik gaspadinę. Pa
staruoju laiku jis susibyli- 
nėjo su kun. S. Linkum ir 
nori iš pastarojo bažnyčią 
atimti.

Kaip matot, draugai, mes 
šiuo atžvilgiu “subytinam” 
gal net ir Kauną.

Visos šitos religijos, baž
nyčios ir kunigėliai, rodos, 
nei blogo, nei gero nepada
rė. O vienok jos doleriui 
musų kišeniui pabūti neduo
da. Nestebėtina, jei musu 
nameliai apkrauti dar stam
biais morgičiais. Mat, mes

majoras Mackey sumanė pasireklamuoti. Ji-Philadelphijos
sai persirengė Į berną, užsidėjo ilgus plaukus, didelius usus, ir 
nuėjo tyrinėti tų Įstaigų, kurias jis pats užlaiko miesto bena
miams. Jis kartu su jais pergulėjo, pavalgė, ir paskui paskelbė, 
cad miesto varguoliai tose prieglaudose randa labai vaišingą 
pastogę ir labai gerą maistą. Bet jis nepasako, ar ilgai jis norė
jų tenai gyventi.

Iš kairės pusės čia majoras parodytas taip kaip jis ištikrujų 
išrodo, o iš dešinės—kaip jis išrodė persirengęs Į berną.

visų pirma dievams namus 
statom.

Iš viso to mes turim tiek 
“naudos,” kad šventadie
niais dvasiški vadovai mus 
išbara arba ir į teismus nu
velka.

Nepranašauju, bet sakau, 
gal greitoj ateity Chicagos 
iėtuviai susilauksimė ir lie

tuviško “švento tėvo,” kuris 
per radio irgi pasakys pa
sauliui prakalbą, kaip Ry
mo popas.

Senas Petras.

BALTIMORE, MD. 
Kunigai špitoliams duosnųs.

Vasario 15 dieną parapi
jos svetainėj buvo minimos 
Lietuvos nepriklausomybės 
13 metų sukaktuvės.

Svetainėn prisirinko žmo
nių su kaupu. Pirmiausia pa
rapijinės mokyklos vaikai 
suvaidino veikalėli, kuris 
parodo kaip lenkai perse
kioja lietuvius Vilniuje.

Po spektaklio kalbėjo kle
bonas. Po klebono kalbėjo 
kamendorius. Jis nei biski 
neprisiminė Vilniaus vada
vimo ir Lietuvos reikalų, bet 
kalbėjo tik apie vienuolius 
ir vienuolynus.

Po šitų kalbėtojų ėjo rin
kliava. Klebonas aukavo 
$100, kamendorius — $50, 
kamendoriaus “pamočnin- 
kas” — $25, “Dievo muzi
kantas” (vargamistra) — 
$50. Iš viso surinko apie 
$500 ir visus paaukavo vie
nuolyno statymui. Vilniaus 
vadavimui nei vieno cento.

Po rinkliavos kalbėjo Lie
tuvos vice-konsulas p. P. 
Daužvardis. Jo kalba buvo 
ne apie supuvusią politiką, 
ne apie tikėjimą, vienuoly
nus ir tt., bet apie Lietuvos 
pramonės plėtimą. P. Dauž
vardžio prakalba buvo ma
loni ir mokslinga. Tur būt

PIETŲ AMERIKOJE.

TRUMPOS ŽINIOS
Popiežius jau pardavinė

ja savo valstybės pinigus 
tiems, kas nori jų turėti. Bet 
mažiau jis neparduoda, kaip 
220 lirų, kas Amerikos pini
gais reiškia apie $12.

Iš Jolieto kalėjimo, Illi- 
nojaus valstijoj, mėgino 
bėgti kaliniai. Sargai paste
bėjo juos lipant per sieną ir 
pi adėjo šaudyt. Trys kali
niai buvo užmušti. Iš viso 
kalėjime yra 1,800 belais
vių.

ARGENTINOJE.
Argentinos vyriausybė 

kovai su nedarbu ėmėsi ne
paprastų priemonių. Lietu
viai, ukrainiečiai, serbai ir 
lenkai bedarbiai kartu grą
žinami į savo tėvynes arba 
vežami į kolonijas atogrą
žose.

Argentinos lietuvių laik
raštis “Švyturys” praneša, 
kad i išsiųstinų bedarbių są
rašus įtrauktų lietuvių skai
čius yra gana stambus.

Argentinoje siaučia žiau
rus režimas. Nauju vyriau
sybės Įsakymu sustiprinta 
apsiausties stovis. Atentatai 
prieš vyriausybę, valdžios 
organus, o taip pat pasikėsi
nimai prieš viešą tvarką ir 
transporto priemones, bus 
baudžiami mirtimi. Be to, 
nustatyta didelė bausmė už 
dalyvavimą streikuose, boi
kotuose ir užpuolimuose.

Argentinoje dabar vasa
ra, bet naujų darbų nesi
girdi. Kitais metais šiuo lai
ku visi darbai eidavo pil
niausiu tempu. Šįmet prie
šingai, net ir žiemą nekurie 
darbai ėję, dabar sustojo. 
Kiek geriau pradėjo eiti 
darbas mėsos šaldytuvuose. 
Bet ten virš tūkstančio be
darbių kasdien laukia prie 
vartų. Alaus bravorai šįmet 
silpnai veikia. Labai retai 
galima sutikti darbininką, 
kuris nesiskųstų darbo su
mažėjimu. Staliai seniau už
dirbdavo mažiausia po 6 
pesus į dieną, dabar džiau-

[Padaryta daug nuostolių. 
Keletas moksleivių areštuo
ta.

Revoliucinis judėjimas 
prieš diktatorių Machado 
plečiasi. Vasario 23 d. poli
cija bandė išvaikyti revoliu
cinės darbininkų organiza
cijos susirinkimą, bet revo
liucionieriai pasipriešino. 
Įvyko susišaudymas, per 
kurį pašauta 10 policinin
kų ir 50 revoliucionierių.

Diktatoriaus Machado rū
muose rasta bomba. Sąrišy’ 
su tuo, mieste areštuota apie 
20 žmonių. Sakoma, jei 
bomba butų sprogusi, tai 
viršutinė namo dalis butų 
išlėkusi į padanges. Toj rū
mų daly gyvena diktatorius 
ir jo šeimyna. Pasirodo, kad 
revoliucionierių ir diktato
riaus rūmuose yra.

PARAGVAJUS.
Vasario 24 d. darbininkų 

vadai paskelbė visuotinį 
streiką, reikalaudami, kad 
butų nuimta karo padėtis, 
kurią vyriausybė paskelbė, 
bijodama neramumų krašte. 
Darbininkai taip pat reika
lauja, kad butų paleisti visi 
politiniai kaliniai.

Komunistams paskleidus 
ir išlipdžius savo manifes
tus, vyriausybė išleido de
kretą, kuriuo komunistines 
unijas likviduoja. Jų cent
ras tapo policijos užimtas.

BRAZILIJA.
Kaip žinia, į Braziliją iš

giasi, kad uždirba po 4 pe- Italijos atskrido oro eskad- 
— Gyvenimo reikmenys rilė. Dabar Brazilijos vy-

- ■ Maisto riausybė nupirko atskridu-
preduktai taipgi nekurie pa- sius j Braziliją italų oro es

kadrilės lėktuvus, sumokė- 
žmogaus nesi-'dama po 870,000 lirų už 

Visi vaikščioja užsi- kiekvieną.
Užmies- Klausykit, žmonės! Ar 

1IHI m ty ir Provinci.i°j Pllm laukai tai konsului tinka toks elgė- 
ir atsiimti i be?arbių- D?bar ,Jau. sys? Tūlas “Badarbis” pa- 
geležinkeli -valymas’ bet darbininklJ pakoja toki dalyką. Kartą

sus. i
pabrango 30 nuoš. Dabar Brazilijos vy-

I

brango.
Linksmo 

'mato.
i mąstę, susirūpinę. Užmies-

Šanchajaus žiniomis, So-: 
vietai pradėjo koncentruot! 
savo kariumenę Mandžuri- į 
ios pasieny. Tuo budu bol-[ 
šėrikai nori nugąsdinti Ki-Į 
nijos valdžią 
MandžmijOs geiez.tnK.eu, i dėlto ir laukuose iag keliais draugais nuėk>
Kum ema j rusų Vlarhvos- j?unku gal,t; Kas

- 7inm’n vrn ploni’avimas L-i_i n____  i -i___

Per 9 mėnesius Kiangsi 
provincijos 43 apskrityse 
komunistai išžudė 81,300 
žmonių, sunaikino 2-14 mi- 
lionu dolerių -vertės 
vybių ir sudegino 
namų.

žinojo, kas yra elgetavimas, Idakejj^ Buvo pietų laikas, 
tai čia pilvas išmokino. [tai redakciją radom užda- 

-------------- rytą. Vienas mano draugų
KUBA. i pasilenkė ir per rakto skylu-

Beveik visi Kubos moks- tę pažvelgė, ar tikrai viduje 
tleiviai paskelbė boikotą'nieko nėra? Tuo tarpu ka-nuosa ucividi uumuuj.nieKO nėra: įuo tarpu na-

,>? z '! prieš valdžios kontroliuoja- žin iš kur atsirado Lietuvos 
’ Urnas mokyklas. Moksleiviai Į konsulas ir griebęs mano 

■atakuoja nedidelėmis bom- į draugą už apykaklės smogė 
• bornis net mokyklų rumus. į į žemę. Tai visgi žvėriška.

manoKinijos valdžia 
kelti mokestį ant tabako, 
kad surinkus pinigų badau
jantiems žmonėms šelpti. Ir 
dabar i Honkongo miestą 
susispietė 400,000 bedarbių, 
kurie neturi iš ko gyventi ir 
miršta badu.

Į

Meksikos valdžia uždrau
dė kviečių Įvežimą iš užsie
nio.

Kad apsisaugojus nuo 
Rusijos javų, Vokietija pa- 

I kėlė muitą ant įvežamų ru- 
'gių. Ligi šiol muito buvo 
mokama $4.74 už 200 svarų 

■rugių; dabar gi dar 5 mar- 
neklvriui pasakęs, kad šita kės pakelta. Tai bus jau 
prakalba Baltimorėj buvo apie $6.00 už centnerį arba 
pirmutinė, kuri suteikė lie- 200 svarų, 
tuviams naudos.tuviams naudos.

Po Daužvardžio kalbos 
bažnytinis choras dar pa
dainavo ir paskui ėjo šo
kiai.

Inžin. V. Waitkus.

palengvins 
skausmu 
peluose

Žinios iš Europos sako, 
kad Ispanijos karalius Al
fonsas per savo agentą nu
sipirkęs pili Francuzijoj, ne
toli Bordeaux, nujaučia vy
ras, kad reikės bėgti.

Dievobaimingas Zion Ci- 
ty miestelio majoras Voliva

r
Aš netrinti ir 
nevirinu — bet 

žiūrėk kaip 
skaistus baltiniai!

-

<■.

t

J /

1 /

f

k

Sloan’s
Lmiment

i ▼ viliu |

sugrįžo iš kelionės aplink i 
žemės kamuolį ir vistiek1 
tvirtina, kad žemė yra plok
ščia. Kas gi sakė, kad asilai 
jau išnyko?

Vyriausiojo tribunolo rū
muose Havanoje (Kuboj) 
rasta neišsprogusi bomba.

I /
Lininiai taip balti 
—kad negali tikėt 

savo akimis!
“KOKS susijaudinimas, pirma 

kart vartojant man Rinso! Aš 
netikėjau kad tas galima, jei nebū
čiau mačius savo akimis. Maloniai 
skaistus baltiniai—-be trinimo ar 
virinimo! Aš ne sapnavau kad skal
bimo diena trali būt tokia lengva. 
Rinso tikrai magiškas muilą ."

Taupo drabužius
Trynimas labai drasko daiktus— 
išdėvi siūlų audinius—sunaikina 
skaistumą spalvos. Bet su Rinso 
trinti nereikia! Purvai išsitraukia, 
Drabužiai laiko ilgiau.

Rinso yra viskas ko jums reikia, 
net kiečiausiam vandeny—nereik 
šmotų muilo, nuotrupų, minkštin
tojų/ Puoduks už puoduką, duoda 
dvigubai putų už iengvosvarius iėsi- 
putusius muilus. Putos kurios laikos!

Geras skalbt uvėse, taipgi—išdir
bėjai 40 vadovaujančių skalbtuvų 
rekomenduoja jį. r 
Nėr jam lygaus 
plovimui di 
šių! Gauk 
DILELĮ 
pakerių.

į į žemę. Tai visgi žvėriška, 
i Net nepaklausęs kokiu rei
kalu atėjom, peralkusius be
darbius daužo. Tai mat ko- 
ikie fašistinės Lietuvos dip
lomatai !...

Lietuviai labai myli byli
nėtis. Papratę bylinėtis Lie
tuvoje, to papročio neuž
miršta nei Brazilijoj. Tūlas 
J. Valaitis patraukė teis
man K. Uckų ir “Lietuvių 
Aido Brazilijoj” redaktorių 
A. Dutkų neva už šmeižtus.

URUGVAJUS.
Mes jau rašėme, kad 

Uiugvajuje laukiama prezi
dento rinkimų. Dabar Bra
zilijos spauda praneša, kad 
sąrišy su prezidento rinki
mais, Urugvajuje kilo revo
liucija. Daug ūkininkų va
losi savo didžiules gyvulių 
kaimines į Braziliją ir ma
no ten ramiai gyventi.

——s
APSAUGOKITE

Vaikus
Skaudanti Gerklė j 
Jiems Pavojinga— I

CEVERA’S Antisrpsol greitai pa
salina gerklės skaudėjimą. Turė

kite ji visada sustabdymui gerklės 
skaudėjimo pačioj pradžioj. Tegul 
vaikaį kasdie juo plauna gerklę. Ap- 
saogoktt juos nuo rimtu ligų. Už- 
tikimas per 50 m. Pas aptiekininkus

MILIONAI VARTOJA RINSO 
žluktui. skalbiuve ir dišėms
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—Tegul bus pagarbintas, kad jis 
Maike!...

—Sveikas gyvas, tėve!
—Sei, Maike, ar tai teisy-l 

jau pa- į

yra pirmo laipsnio 
žmogžudys, o betgi bažnyčia 
atsisakė jį už šitą piktada
rybę teisti. Nežiūrint kad 

, - , i zAi- i ■ _ pralotas Olšauskas padarėbe kad Olšauskas jau pa-dvJiškijai 
leistas is dzelos. (didžiausią gėdą ir nupuldė

—Ar 1H’ tėve, kalbi apie jOs vardą tikinčiųjų akyse. 
Lietuvos vyskupų teismaspralotą Olšauską? _____

—Jes. Maike. Ale pralo-' visai jo nenubaudė ir net 
tu jo jau nebevadink. vaike, kryžiaus 
ba jis jau išsižadėjo kuni- kabino.

man
! pilnu savo titulu. Vadinasi,’

ba jis 
giško stono.

—Jis negali to išsižadėt.
—Kodėl negali?
—Todėl, kad bažnyčios 

įstatymai jam to neleidžia.

nuo jo kaklo nenu-
Jis atsisėdo kalėji- 

kur.igo rūbuose ir su

Mes turim daug įdomių I Bet štai, keletas išsigimė- 
knygų. kurios vertėtų kiek- lių, pasivadinę “tautinin- 

i susipratusiam dar- Į kais,” dabai- teisia tuos ko
votojus kaipo “tėvynės iš
davikus.”

Šitie kovotojai buvo drą
sus fronte, drąsus jie ir da
bar. Pajaujis, Tornau ir kiti 
kerta “teismui” į akis drą
siais teisybės žodžiais. Jie 
pareiškia, kad jie kovojo ir 
kovos už liaudies teises, lai
svę ir demokratiją.

“Teisėjai” puikiausiai ži
no šitų žmonių praeitį. Žino, 
kad teisiamieji sako teisybę 
ir jie nėra niekuo kalti; bet 
“teismas,” spaudžiamas 
“galvariezo” Plechavičiaus, 
Voldemaro, Smetonos ir ki
tų pelėdos vaikų, išneša in
kvizicinį sprendimą: “Išžu- 
dyt šituos žmones!”

Ir išžudė jie labai daug... 
Nekaltai pralieto kraujo 
upelis gal Nemuno dydį pa
siektų ! Paskęstų jame 
žmogžudžiai diktatoriai!

Bet dar neskęsta... Kietas 
lietuvio sprandas, pripratęs 
prie jungo... jis ilgai gali 
jungą atlaikyti, jį nešti, bet 
vis dėlto kada nors pasipur- 
tys, nutrenks tą jungą, ir 
diktatūra subyrės į šipulius.

Nebetoli tas laikas, kuo
met diktatorių galybė su- 
įyks kaip pavasarį sniegas, 
palikdamas Lietuvos istori
joj tik juodas žymes. Tuo
met karštagalviai “tautinin
kai” darys atgailą Plateliuo
se, Varniuose, 6-tam forte ir 
kitur. Bet to jiems maža. 
Liaudies teismas bus teisin
gas.

Tokios mano mintys tą 
knygutę paskaičius. P. L.

vienam i__r__________
bininkui perskaityti. Tik pa-1 
imkim “Keleivio” knygų ka
talogą. Kiek čia rasim įdo
mių ir reikalingų mums ži
nių ! O ar visi tas knygas 
perskaitėm? Abejoju.

Bet čia aš turėjau minty 
ypatingai vieną knygutę, 
kuri netikėtai man pakliuvo 
i rankas ir padarė didelį įs
pūdį.

Vienas geras draugas pri
siuntė man Kalėdoms kele
tą knygelių, tarp kurių vie
ną radau tokiu vardu: “Mir
ties dekretas tėvynės gynė
jams.”

; Perskaitęs tą knygutę ne
apsakomai susijaudinau. Jo- 

• je eina kalba apie Dr. J. Pa
jaujo ir kitų pasmerkimą 
mirti. Akyse man stojo tie 
laikai, kuomet mes pilni 

i idealo ir gera siekių kovojo
me už Lietuvos laisvę ir de
mokratiją.

1919-20 metais tapo iško
vota nepriklausomybė, ir 
mes pamėgom visa širdimi 
laisvę ir demokratiją. Mes 
buvom kupini pasiryžimo tą 
laisvę ir demokratiją išlai
kyti, tobulinti ją. ir jokiu bu
du neleisti, kad kas ją su
tryptų.

Kaip žinote, išorinių Lie
tuvos priešų jėgos buvo 10 
kartų didesnės, negu musų. 
Bet mes atlaikėm. Kaip? Ot 
čia ir geriausias jums pa
vyzdys, ką gali pasiryžimas, 
kova už idealą. Lietuvos sū
nų pasišventimas nenuėjo 
niekais. Jie savo krūtinėmis 
atrėmė priešą.

bažnyčios vyriausybės aki- ’ 
mis žiūrint, pralotas buvo, 

1 nekaltas; jis buvo tik kan-i 
—Aš, vaike, nesuprantu, ■ kinys, kurį persekiojo bedie-1 

kaip bažnyčios istatvmai viską valdžia. Jeigu Lietu-, 
gali to neleisti? Juk dažnai va valdytų kunigai, tai apie; 
ir pati bažnyčia atima kuni- praloto Olšausko kruviną 
gui kunigystę, jeigu jis ne- darbą pasaulis nebūtų nei 
nori jos pildyt. girdėjęs. Jis ir šiandien pra-

. llotautu, kaip pralotavo se- —Ne. teve. bažnyčia me- njau ‘
kad kunigystės iš kunigo ne-; _JTai sakai? jis vistiek 
gab atimt. Gali jį nubaust (]a^ar kunigas? 
laikinai: gali suspenduot; __T - ..
jam mišias nekuriam laikui: i ’ u, • .L • .toi; —Bet zakristijonas

Farmeriams (domu Žinotiv •

Kiekvienas Amerikos far- ką. Apart to, skolininkas ta
imery s. jeigu jis turi ūkį pil- ri nurodyti: paskolos tikslą, 
noj nuosavybėj ir iš jo gy- turto vertę, jau turimas pa-į 

jvena. gali skolintis pinigų iš skolas, ūkio gaminius arba 
iFederal Land Banko. Kor- produktus ir ūkio ineigas. ; 
Įporacijos, svetimų ūkių glo-1 p0 šitų formalumų, tur-' 
įbėjai ir nuomininkai tokių (Uj Įkainuoti atvažiuoja tam

Amerikos laikraščių ko
respondentai praneša iš Ku
rijos, kad sovietų valdžia 
paskutiniais laikais pradėjo 
uoliai ruoštis pasauliniam 
karui. Bolševikų spauda ir 
agitatoriai tvirtina, kad ka
pitalistinės valstybės tariasi 
slapta pulti Sovietų Sąjun
gą. todėl Rusija turinti būt 
pasiruošus tą puolimą at
remti.

Ir visuose Rusijos mies
tuose ir kaimuose dabarti
niu laiku eina įtemptas pasi
ruošimas. šitam darbui va
dovauja daugiausia “kom- 
somolcai” arba komunistų 
jaunimo organizacija, ir 
“osoaviachim,” piliečių ap
sigynimo draugija.

Leningrado korpuso srity 
kaimiečiai verbuojami ir 
mobilizuojami Suomijos sie
nai saugot. Pačiam Lenin
grado mieste kas sąvaite da
romi užpuolimo bandymai. 
Orlaiviai puola miestą iš 
oro ir mėto netikras bom
bas, kurios karo metu gali 
pripildyt miestą nuodingo
mis dujomis ir išnaikinti vi
są gyvybę.

Tie manevrai yra daromi 
naktimis, kuomet gatvėse 
niekam nevalia vaikščiot, 
tik “kemsomolcams” ir 
“osoaviachimui.” Sugauti 
paprasti piliečiai yra skai
tomi priešo šnipais.

“Kcmsomolo” centro ko
mitetas nutarė šiais metais 
paruošti karai 5,000,000 
jaunuolių.

Maskvos “komsomolcų” 
komitetas nutarė prašalint 
iš savo organizacijos visus 
narius, kurie nenori tikėti 
karo pavojui ir nepritaria 
jaunimo militarizacijai. Ka
ras tikrai bus, sako komuni- 

* 'siu vadai, ir mes turime būt 
Ijam pasiruošę.

i Bolševikų Dema
gogija.

“IZeleivio” Jubilejui
A DtinniiicPraėjus

28-tame nume-

gali net i klioštorių užda- 
ryt, kas reiškia tą pati kaip 
kalėjimas, bet kunigo titulo 
iš jo negali atimti, nes baž
nyčios supratimu kunigas 
nekuomet neprasižengia. 

Jeigu pralotas Olšauskas 
pasmaugė savo moterį, tai, 
bažnyčios Įstatymais žiū
rint. šitą piktadarybę papil
dė ne pralotas, bet Olšaus- 

visai ne

skai-, 
tė man iš Lietuvos gazietų, I 
kad jis pats paprašė arki
vyskupo Skvireckio, kad 
paliuosuotų jį nuo kunigys
tės stono, ir arkivyskupas 
atleido. Tai kaip gi tas iš
eina?

—Neteisybė, tėve, Olšau
skas neprašė, kad jį paliuo
suotų nuo kunigystės: jis tik 
prašė, I

karas: gal leisit man ten 
laikrašti paplatint ?

—No.
—Aš tik palei duris par- 

davinėsiu.
—No. Jei tu ateisi, tai mes 

išmesim.
—Ot, tai tikras vyčių ge

nerolas — manau sau. Jis, 
vargšas, nei nežino, kad 
dauguma vyčių “Keleivį” 
prenumeruoja ir skaito.

Iš čia užsuku dar pas vie
ną profesionalą (čia jų yra 
devynios galybės). Pasiū
lau ‘ “Keleivį.” O, jargutė- 
liau!... Kad šoks jo žmona, 
kad pradės plūst!...

—Bet tamstele — sakau, 
argi “Vilnis” geresnė už 
“Keleivi,” kad ant stalo gu
li?

Čia mano ponia susigavo, 
pamikčiojo ir sako:

—Tas pats velnias.
Bet jos vyras, senas mano 

pažįstamas, sako: 
—Te nikelį, duok man laik
raštį, pažiūrėsiu.'

Na, manau sau, eisiu da
bar pas “kairiųjų” “Aido” 
redaktorių Urboną.

—Na, pirksi “Keleivį?” 
—klausiu.

—Nežinau — ir juokiasi. 
—Ar nenori žinot “Kelei

vio” 25 metų bėgį?
—Na, še nikelį, duok vie

ną.
—Šiur, už nikelį gausi tik 

vieną.
—Kodėl jus mus “Aido” 

neplatinat? — klausia po
nas redaktorius.

—Neapsimoka — sakau.
# *

Taip dirbdamas išplati
nau 50 egz. “Keleivio” jubi- 
lėjinio numerio. Per Lietu
vos šventę pardaviau 27 
egz. Pirmininkas Motuzas 
leido. Sako: “Go ahead, do 
it!”

i “Ateities” choro vakare 
_ . Bet čia

Didelis vyras stovi už baro, susiduriau su Maskvos pa- 
—Ar si ” - -----

laikraščius? klausiu.
—Taip, sako.
—Gal pasipirksit “Kelei

vio” jubilėjinį numeri?
—Tai kad nematau jau 

skaityti — sako saliunčikas. 
—Akys jau neslužina.

Ir kur čia tau akys “slu- 
žys,” kad nuo alkoholio jau 
nosis paraudus, kaip slyva.

Toliau vėl užeinu pas pro
fesionalą.

—Ką sakysi? — klausia.
—Well... platinu “Kelei

vio” jubilėjinį numerį. Jei 
domaujatės, galit už 5c. 
vieną gauti.

Mano žmogus linksmai 
nusišypsojo. Sako, aš myliu 
‘Keleivį.” Jis man patinka 
ir pirmiau jį prenumeravau. 
Še nikeli, duok greičiau 
“Keleivį.”

Iš čia marš toliau. Apei
nu apie 10 vietų ir atsiduriu 
vėl pas profesionalą. Pasi- kitos rūšies davatkos-^-bol- 
’oeldžiu į duris. ševikai.

—Come in! I
—Gal daktaras skaitot _____ 

lietuviškus laikraščius? Aš MALDININKAIS UŽMUŠĖ 
jubilėjinį

Kaip man sekėsi “Keleivio” 
jubilėjinį numerį platinti 

Detroite.
Vasario 14 gavau visą 

bundulį “Keleivio” jubilėji- 
nio numerio. Prisikimšau 
kišenius ir dui į žmones. Ap
lankysiu, manau, visus be 
skirtumo: šapos darbinin
kus, biznierius ir profesio
nalus. Nepralenksiu nei vie
no — tariau sau.

Ir kad jus žinotumėt, bro
lyčiai, aš niekad nesitikė
jau, kad man Detroite teks 
rasti tokių dalykų, kaip 1911 
metais.

Pirmiausia susitikau su 
mokslo vyru. Baigali!... pro
fesionalas, tai ne šapos dar
bininkas!... Pasitiko meiliai, 
inteligentiškai, bet kaip pa
guliau “Keleivį,” tai kad 
šoko, kad davė vėjo!... ot 
tai mokslo vyras!?...

Aš ėmiau atsiprašinėti už 
“turbaciją” ir prašiau ne
pykti ant manęs. Aš, sakau, 
jau 23 metai, kaip šitą laik
raštį platinu: tai mano dar
bas, nešti broliams lietu
viams apšvietą.

Mano ponas sųsiminkšti- 
no ir sako: “Duok man vie
ną numeri.” Taip vieną ir iš
siprašė.

Šitas ponas man nusi
skundė, kad lietuviai nesi- 
’anko pas savo lietuvius 
profesionalus. Jie, girdi, ei
na pas burtininkus, čigonus, 
kurie buria iš kortų, kavos 
irštimų, arbatos lapelių ir 
am panašiai.

Bet tai ne mano ir ne “Ke- 
’eivio” čia kaltė,-sakau jam. 
Jus turit padėt mums dirbt: 
•engti prakalbas, platinti 
spaudą, visais budais švies
ti tuos žmones, kad susipra
tę burtininkų nelankytų. 
Bet kur tau: mokslo žmo
gus kit-ką mano. Jam rodos, 
kad čia darbo nereikia.

Iš čia užeinu į karčiamą. išplatinau 16 egz.“Vilni 
ry rašo:

“Tai jau atrodo, kad Lie
tuvoje socialdemokratai ga
lutinai susidraugavo su kru
vinuoju Smetona. Kaune, 
Keistučio gatvėj, jie jau 
pradės tuoj statyti savo na
mą. Tai, bus, sakoma, labai 
gražus, trijų aukštų namas.” 

į Sakykit, gerbiamieji, ar 
į reikia bjauresnės demago
gijos?

• Tiesa, gyvenimas senai 
jau spiria Lietuvos social
demokratų partiją įsigyti 
nuosavą namą. Be nuosavo 
namo, Lietuvos proletaria
tui dirbti socialistinį ir kul

nių ukiu. Šiam naujam ko- turinį darbą yra labai sun- 
kuris ku. ypač gy venant “naujos” 
L J_- fašistinės eros amžiuje.

Bet sakyti, kad tai reiškia 
socialdemokrate# “galutiną 
usidraugavimą su kravi- 

$55 nuošimčio j-------------- nuoju Smetona,” tai nedo-
viso $65 me- prezidento DARŽININKAS ras, sužinus šmeižimas šva

raus socialdemokratų vardo.
Tikri darbininkų draugai 

gali tik pasidžiaugti, kad 
Lietuvos socialdemokratai 
žada įsigyti savo pastogę. 
Netik pasidžiaugti, bet pri
valo tokį darbą ir paremti. 
Komunistai gi norėtų jam 
pakenkti, bet negalėdami te 
padaryti, tai drapsto social
demokratų vardą purvais.

Nelabai senai pati komu
nistų partija New Yorke nu
sipirko namus. Kanadoje 
komunistai vienam tik Win- 
nipege turi dvejus namus. 
Taigi, einant “Vilnies” logi
ka, reikėtų pasakyti, kad 
komunistai yra galutinai su
sidraugavę su Amerikos ir 
Kanados policija.

Kaip komunistai stato sau 
namus, tai viskas gerai, bet 
kaip tą norėtų daryt social
demokratai, tai komunistai 
mato “draugavimą” su fa
šistais. Nieko sau logika!... 

Markso mokinys.

paskolų negali gauti. i tikras taksatorius. Bankas
Šitame banke galima pa-1 sprendžia kiek paskolos ga- 

siskolinti nuo SI 00 ligi Ii duoti ir apie tai praneša 
§25,000. Tas priklauso nuo paskolos prašytojui. Po šito, 
farmos vertės. į paskolos prašytojas turi

Paskolos neišduodamos kreiptis pas vietos advoka- 
ant nedirbamos žemės, ant tą, kad jis patikrintų nuosa- 
esamų gyvulių, įrankių ir, vyįės teises, 
ant antro morgičiaus.

Paprastai paskolą duoda 
pripirkimui žemės

Tai visi formalumai.
FLIS.

pripirkimui žemės, geresnių! 
gyvulių įsitaisymui ir kito- ŠALIAPINO DVARAS PA-

..... ™ ^iems ūkio pagerinimams, VERSTAS KOLCHOZU.
kad jį paliuosuotų o taip pat ir atmokėjimui 

nuo jo pareigų Kauno baž- pirmų morgičių.kas. Pralotas čia
prasižengė.

— Maike, tu čia
sukai galvą.

—Matai, tėve, 
karštas bažnyčios 
o pasirodo, kad jos įstaty- : 
mų visai nežinai. .skaito kunigui

mu, nes ir kalėjime sėdėda-j jjs sumokės 
mas jis da nebuvo nuo tų Įr ,$]0 sumos, 
pareigų paliuosuotas. į tams, šita metinė rata busi

—Na, o kaip tu, Maike,!ta pati per visus 35 metus.j 
rokuoii, ką pralotas Olšaus- v . .. » i ->
, i' i ? / o t i Kaip gauti paskola;kas dabar darys? Juk, ro- K & *
dos. iš džėlos 'jis jau paleis-! Tuo reikalu reikia paduo-j 
tas> ' ti anlikaciia vietiniam Farm

—Taip, tėve, paleistas. Į
• —Tai reiškia, kad jis ir Į , r
’ vėl kunigaus, jeigu jam ku- sužinoti, kas yra tos draugi- _ v * _/X f rmnncii rAfAimi.-- meninigystes neateme.

—Aš irgi manau, kad ji 
kunigaus, tik, žinoma, 
Lietuvoje, nes : 
nai pažįsta. Jis 
išvažiuos L. — ... - - - - .....
tur ir pakeitęs pavardę ban-‘ Skolindamas iš šito ban
dys parapiją si * 
duotų jam užlaikymą.

—Na, o jeigu jis kitą mo
terį pasmaugs, ar tada šven
tas tėvas jo nenukoros?

Žiniomis iš Maskvos, ži-

kaitot lietuviškus rapijonais, centristais.
Į Štai pasieny stovi trys vy
rukai. Pasiūliau ir jiems lai
kraštį. Ant kaktos nepara
šyta: ką gali žinoti, ar čia 
žmogus, ar bolševikas sto
vi? Butą bolševikų. Taigi 
paėmę iš “Laisvės” ir “Vil
nies” žodyno “perlus,” kad 
ėmė mane “šlovinti,” net 
seilės tyška. Sakau, reikia 
musų “tavoriščiam” taip 
“gražiai” ir mokėti! Nei 
Kauno “izvoščikai” taip ne
moka. Per 23 metus platin
damas spaudą gavau viso
kių pliovonių nuo špitolnin- 
kų, bet šitokių žodžių dar 
nebuvau girdėjęs.

Štai kaip lengva skleisti 
apšvietą dabar. Jei taip yra 
dabar, tai ką kalbėti apie 25 
metus atgal? 25 metai atgal 
kiekvieną šviesos nešėją 
puolė kunigai ir davatkos. 
Dabar tuos žmones puola

jnomo dainininko Šaliapino 
Paskola duodama ant 20,’(|varas paverstas kolektyvi- 

33 ir 34’.. metų. Už pasko-'j - - - ■
Paskolos Jektvviniame ukvje, 1

- . mažinamos pusmečiais ly-]pavadintas “Raudonasis ju-
gynėjas, tas faktas irgi parodo, kad gjomis natomis. Pavyzdžiui,’rininkas,” Įsteigtas pensio- 

. 1 \ ■ žmogžudystės bažnyčia ne- farmeiys pasiskolino $1.000 nas poilsio reikalingiems už- 
i prasižengi-!ant 35 metų. Pirmais metaisįrienių komunistams.

thp spdpda-jjjs gumokės $55 nuošimčio! ‘_________
jis da nebuvo nuo tų Įr f-A------- ’

į tams.

! nyčiose; bet kada jis buvo 
man su- kalėjime uždaiytas, tai sa-(.

vaimi suprantama, kad tų Jas imama 5’ 
tu toks pareigų jis eiti negalėjo, ši-’

mų visai nežinai.
—Bai gali, Maike, aš jau 

negaliu suprasti, ar aš čia 
toks durnas, ar tu man taip 
akis apdumei. Sakai, kada 
pralotas Olšauskas nugala
bijo bobą, tai kaltas ne pra
lotas, ale Olšauskas. Na, po 
šimts paralių, argi pralo
tas ir Olšauskas ne tas pats 
žmogus? ’

—Žinoma, kad tas pats.
—Tu sakai tas pats, ir aš 

sakau tas pats, tai kaipgi 
jis gali būt nekaltas?

—Aš, nesakau, kad jis ne
kaltas. Aš sakau, kad jis net 
ir labai kaltas. Bet bažnyčia 
sako, kad jis nekaltas, ir ką 
tu jai padarysi?

—Maike, aš nenoriu tam 
vieryt. Juk pati bažnyčia 
sako: “Neužmušk, ba bus 
šlėktai.”

-Kaip gi tu, tėve, gali 
tam netikėti, kad praloto 
Olšausko byloje bažnyčia 
parodė savo nusistatymą la
bai aiškiai. Valdžios teis
me buvo faktais įrodyta, galingu.

Kaip gauti paskolą?
Tuo reikalu reikia paduo

ti aplikaciją vietiniam Farm 
Į Loan Association skyriui. 
’County klerko ofise galima

jos finansų sekretorius jūsų 
apylinkėj. Apart to, visas, 
informacijas apie paskolą'.....___ , ne

žmonės ji te- Ralliria gauti stačiai iš Fe- 
... Jis veikiausia - -
Brazilijon ar ki- k«J jų yra 12- 

_______ i____ • Skolindama 
uda’rvt, kad ko pinigus, skolininkas po

draug tampa Farm Loan 
'Association narys.
■ Paduodant paskolai apli
kaciją, skolininkas sumoka 

—Apie’ tai?tėve7 paikai- Išpildymui aplikacijos
; reikia turėti su savim nuo-

—Na, tai gudbai, Maike! savybės dokumentus, ap- 
—Lik sveikas, tėve! draudos nuo ugnies popie- 
---------------------------------ras ir paskutinių taksų kvi- 

Žinojimas padaro žmogų tus. Šitie raštai reikalingi 
Vydūnas, bus pildant tam tikrą blan-

Herai Land Banko. Ameri-

šitas vyras vadinasi Charies 
Heniock. .Jis per 45 metus buvo 
Baltųjų Rūmų VVashingtone 
daržininkas. Kovo 31 dieną jis 
pasitraukia iš tarnybos ir jam. 
kaip valstybės tarnautojui, bus 
mokama senųjų alga. Bet pase
nę darbininkai algos negauna.

Frank Lavinskas.

ŽMONĄ IR PATS 
NUSIŠOVĖ.

Washingtono draugijos 
gyvenime įvyko kruvina 
tragedija. Vidaus reikalų 
ministerijos valdininkas, 
miškų skyriaus viršininkas, 
William Bayer, peršovė sa
vo žmoną ir pats nusišovė. 
Sužeista žmona sako, kad 
jiedu buvo susitarę mirti 
kartu.

bėsime kitu kartu.

turiu “Keleivio” 
numerį. , i

—Neskaitau ir nenoriu. 
Neturiu tam laiko.

Ant stalo vienok guli 
pundas angliškų laikraščių. 
Nenori — nereikia, manau 
sau. Einu toliau.

Aplankęs dar keletą gerų 
žmonių, užeinu pas seną, 
buvusį Bostono apylinkės 
socialistą. Tai irgi “profe
sionalas” : akims stiklus ren
ka, fotografijas daro, laik
rodėlius taiso ir dar devy
nias galybes amatų užima.

Pasiūlau laikraštį. i
—Neskaitau nei cicilikų, mų Kalendoriaus daugiau 

nei komunistų gazietų—at- nesiųsti. Tiems, kurie pri
sako. siuntė užsakymus, pasiųsi-

—Gerai, sakau. Šiandien me kitą knygutę 25c. vertės, 
lietuvių svetainėj jūsų va- “Keleivio*’ Adm.

“ Keleivio” Kalendo
rius 1931 m. Išsibaigė 

i Šiuom i prašorbe užsaky-

ri
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Įvairios Žinios
Didžiausis Dirbtinis Ežeras Visam Pasauly.

VALO NEW YORKO 
POLICIJĄ.

Pereitą kartą mes rašėm 
apie New Yorko policijos 
šunvbes. Policija tenai gau
dydavo moteris, ypač žy
mesnes, ir sudalydavo joms 
provokacines bylas. Į poli
cijos rankas pereitą sąvaitę 
buvo pakliuvusi ir rusė ar
tistė Nina Artskaja, vienok 
jai pasisekė iš policijos na
gų išsisukti ir pasiskųsti kur 
reikia. Už neteisėtą jos are
štavimą ir melagingą Įskun
dimą, policijos komisionie- 
rius detektivą Ganley 
liuosavo iš tarnybos, 
jau trečias detektivas 
liuosuojamas už panašų

BESIEDOVSKIS ORGANI
ZUOJA KOVĄ PRIEŠ 

STALINO DIKTATŪRĄ
RUSIJOJ.

Vokiečių laikraštis “Ger
inama” paskelbė straipsnį 
iš “dešiniosios rusų revoliu
cinės opozicijos sferų,” ku
riame išdėsto dešiniosios 
opozicijos kovos kuisą prieš 
Staliną. Straipsny praneša
ma, kad dešiniosios opozici
jos sparnas suorganizavo 
grupę, pavadintą “Borba,” 
kuri aktyviai veikia ne tik 
Sovietų Rusijoj, bet ir užsie
niuose. Tos organizacijos 
užsienių skyriai susideda 
daugiausia iš buvusių So
vietų diplomatų. Visai orga
nizacijai vadovauja vykdo- sižengimą. 
mas komitetas, kuriam pir- —------------
mininkauja Besiedovskis. BALKANUOSE IR JAPO- 
Šis komitetas turi savo at-, NIJOJ ŽEMĖ DREBA, 
stovus visose svarbiose pa-! Percitos savaitės pabai- 
saulio sostinėse. Organiza- ęoje j,uv0 (|u žemės drėbė-' 
cijos tiksiąs esąs_ kova dėl j;raaj vienas Japonijoj, o' 
Sovietų demokratijos ir bol- kitas Balkanuose

pa- 
Tai 
pa- 
nu-

Čia parodytas didžiausis visam pasauly dirbtinis ežeras, kuri žmonės sutvėrė savo rankomis 
Missouri valstijoj, netoli Damsite miestelio. Ežeras jau praktinai gatavas ir pripildytas vande
niu. Jis turi 125 mylias ilgio ir 1,500 myliu pakraščio. Jo padarymas kaštavo $33,000,000. Jo 
vandens jėga bus vartojama elektrai gaminti. Ežeras niekad vandens nepritruks, nes jj dapil- 
do upė.

JOSZARDACKAS
Visokios Rūšies Sieninius Popieras

Pentinu ir pataisau abelnai viską, 
įkas prie Namų reikalinga. (12>

736 N. MONTELLO STREET, 
MONTELLO. MASS.

AMERIKOJ YRA 
4,228,000 ŽYDŲ.• , - w > 1SOKIOS IVUSieS didinimąAmerikos žydų organiza- parduodu žemiausia kaina, 

cijos padarė savo žmonių 
surašymą, kuris parodė, kad • 
dabartiniu laiku Jungtinėse1 
Valstijoje yra 4,228,000 žy
du.

KANARKOS PARSIDUODA
Geros veislės ir gerai čiulba Kaina 

pigi. Kreipkitės arba rašykit šiuo 
adresu: (13)

JONAS SAVUUON1S
1 Pleasant Terr., Lavrcnce. Mass.

JONAS GIRDŽIUS 
KONTRAKTORIUS

Taisau Senus, Statau Naujus 
NAMUS IK GARADŽIUS 

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

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

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

(-) 
JONAS GIRDŽIUS 

22 KIRKPATK1CK STREET, 
PITTSBURGH, PA. 

Telefonas: Grant 1958-J.

PARSIDUODA PIGIAI
ŠIAUČTAUS MAŠINERIJA. Klau

skite šiuo adresu:
Mrs. E. K. Dolangauskas

86 Broad st.. New Britain. Conn.

PARSIDUODA TONIKO 
BYSTĖ. Priežastį pardavimo 
site pas savininkų. Klauskite 
laiškų "Keleivio" ofise, 253 
way, So. Boston, Mass.

1SDIR- 
sužano- 
tik per 
Broad-

(14)

NAUJI KALENDORIAI
Klauskite Katalogo, iš Kario 

Pasirinksite Viaok’.ų 

JONAS KERDIEJUS 
663 FOURTH ST.

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

GYDUOLES
Tikrai išgydo Reumatizmą. Taipgi 

turiu gerų gyduolių nuo šalčio, pras
tų vidurių ir galvos skaudėjimo. Už
laikau Trejas-Devynerias _ iš Palan
gos, 3 didumų už 75c., $1.50 ir $3.00. 
Pristatau teisingai, be pinigų nesiun
čia M. KLIMAITIS ( )

3019 G lendate avė., Pittsburgh, Pa.

I URAGANAS SUGRIOVĖ 
10,000 NAMŲ.

Per Mauricijaus salą per
ėjo baisus uraganas ŠĮ pane-

sevizmo sistemos levizijos. į Janoniioj pridaryta daug dėli. Keli šimtai žmonių bu- 
Jos nuomone didžiausia blėdi Hačinohe mieste'------
sios sistemos yda esanti vie- - ’ * -------
nos partijos diktatūra. To
liau ji reikalauja, kad ūki
ninkų klausimas butų iš
spręstas tokiu budu, kad že
mė butų atiduota ūkinin
kams ilgametiniam nemo
kamam naudojimuisi, ga
rantuojant jiems visišką* 
ūkio laisvę. Be to, organiza
cija reikalauja papildomos 
agrarinės reformos, kad bu
tų panaikinti Sovietų ūkiai 
ir visi prievarta sudaryti ko
lektyviniai ūkiai ir tuo bu
du paliuosuota žemė butų 
padalinta ūkininkams. Pa
galios turėtų būti atlyginta 
visiems dėl Stalino politikos 
nukertėjusiems ūkininkams.

aMLa I I Pajieškau mano 3 pusbrolius: .Juo-iflirc l-ieniViai, zą Pauliuko®!, Stasį ir Zujų Koris.
; Prašau atsisaukt.

-------------- I PETRAS SKODIS, 160 Nagier st., 
Šiomis dienomis Ameri-'______ Hamilton, Ont., Canada.

į Zablackai Juozas, Pranas ir Petras, 
' paeina iš Bartašiškių kaimo, Kaltinė

nų parapijos, Tauragės apskr., prieš 
karą gyveno kur tai Michigan ar

Septynis Kartus Aukščiausia Pagarba
Grand Prix ir Aukso Medalis
San Francisco 1915,
1916, Romoje
1910, Paryžiuje 1911, Brusclyje 

1910, Seattle 1909—
buvo pripažintas už geriausią skilviui vaistą ir 
vidurių valnintoją, kuris per pastaruosius 41 me
tus prašalino milionams ligą, nusilpimą, nervin
gumą ir atstatė sveikatą. Jei žymus ekspertai 
7 tarptautinių parodų pripažino, kad

Trinerio Kartus Vynas
yra geriausias pilvo gyduolė ir kad jy sprendi
mas buvo pripažintas per milionus, kurie kentėjo 
nuo pilvo ligų S. V. ir Kanadoje, tad

koje mirė šie lietuviai:
Jonas Adomaitis, 63 me

tu vyras, tapo mainose su
žeistas nuo ko ir mirė South 
Bend, Ind.

Sofija Terleckienė-Baliu- Jiesko sesuo Agota Zablackaitė-Tur- . e , Lionn l 14 itaitė, 4/ metų moteris, mirė 
kovo 6 d., Chicago, III. Pa
ėjo iš Raseinių apskričio, 
Kražių miestelio. Ameriko
je išgyveno 21 metus.

Stanislovas Naudžiūnas,
i 3 metų amžiaus, mirė vasa- ginamų gėrimų. Su pirmu laišku 
rio 2 d. South Bend, Ind. ! praša’j prisiųst paveikslą, kurį pa- e w e ctrrrm'zincin (Iv)
Paėjo iš Trakų apskričio.

Antanas Žilaitis, mirė va
sario 23 d., Hamiltone, Ont., 
Canada. Iš Lietuvos atvyko į 
1923 metais. Buvo laisvų į 
pažiūrų, apsišvietęs žmogus. ■

Juozas Stasiukas, 39 me
tų vyras, mirė kovo 8 d. 
Brcoklyne, N. Y.

Jonas Stankus, 40 metų 
vyras, kovo 7 d. staiga mirė 
Chicago, III.

Antanas Vaitkus, 48 me
tų vyras, mirė kovo 8 d., 
Chicagoje, III. Paėjo iš Ra-j 
šeinių apskričio, Viduklės 
valsčiaus. Ankškelių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 20 me-

■ - tų.į degančio lėktuvo užsidegė, " --------------
tarp ir mokyklos namas ir visas MIRĖ ANTANAS čEKAVIčIA 

sudegė.

_______  _____ vo sužeista,’ 11 užmušta ir 
sugriuvo apie 480 namų, daugiau kaip 10,000 pasili- 
bet tarp žmonių aukų nebu-Ao be pastoges. Jų namai 
vo._______________ *______’ nušluoti i

Hačinohe mieste

nuo salos pavir-nušluoti
Tuo tarpu Balkanuose,i siaus, 

kur žemės drebėjimas ap-! 
ėmė Jugoslaviją, Graikiją ir KINO UNIVERSITETAS. 
Bulgariją, apie 150 žmonių' Maskvoje nutarta atida- 
buvo užmušta, 600 sužeista ryti specialų kino universi- 
ir apie 12,000 pasiliko be tetą, kur butų dėstomas ki- 
pastogės, ' ' ’ ’ **
griuvo.

7 A |

nes jų namai su- no menas, technika ir stu
dentų pagalba tobulinami 

----------- aparatai. Šio universiteto fi- 
ISPANIJA VISTIEK TAPS lijas norima Įsteigti ir užsie

niuose.I --------

FAŠISTAI SU KOMUNIS
TAIS VEIKIA IŠVIEN.
Berlyno rotužės salėje va

sario 18 d. vakare įvyko vi
durinės Berlyno dalies at
stovų susirinkimas. Prieš pat 
prasidedant susirinkimui, 

prie Įėjimo i rotužės ramus 
vienas nacionalsocialistas 
be jokios priežasties 8 kar
tus iššovė iš revolverio Į res
publikonų sąjungos narį ir 
sutriuškino jam ranką. Nusi
kaltėlis tuoj buvo suimtas.

Susirinkimas taip pat ne
praėjo ramiai. Svarstant ko
munistų pasiūlymus, kilo 
triukšmas, kuris greit virto 
muštynėmis. Komunistai už
puolė ir apmušė kalbėjusį iš 
tribūnos republikonų atsto
vą. Susimušusieji turėjo bū
ti jėga pašalinti nuo tribū
nos. Bet ir tuomet susirinku
sieji nenusiramino ir susi
rinkimas turėjo būti uždary
tas.

Tuoj po to prie įėjimo į 
rotužės rumus susirinko re
publikonų būrys, laukda
mas išeinančių socialdemo
kratų. Netoli jų stovėjo vie
nas nacionalistas. Jis ilgai 
sekė republikonus ir įsitiki
nęs, kad tai tikrai buvo 
“Reichsbannerio” nariai, il
gai negalvojęs, išsitraukė 
revolverį ir ėmė šaudyti. Mi
nia išsibėgiojo. Vienas sun
kiai sužeistas, republikonai 
pakriko, o kiti šūviai į nieką 
nepataikė. Paskui nacional
socialistas metė revolveri ir 
ėmė bėgti. Tačiau policija 
jį sugavo.

RESPUBLIKA.
Paryžiaus “Excelsior” pa

skelbė ispanų socialistų va-j KIEK ŽŲSTA LAKŪNŲ, 
do Prieto pasikalbėjimą, ku- ’ Londono “Dailv Herald” 
riame jis pareiškia, kad mo- pareiškė susirūpinimo dėl 
narchistinis režimas Ispani- didelio anglų aviacijos au- 
joj jau esąs atgyvenęs. Prie- kų skaičiaus. Laikraštis pl i
to nuomone, net nauja dik- mena, kad 1929 metais per 
tatura galėtų išsilaikyti ne nelaimingus atsitikimus žu- 
daugiau, kaip vieną mėnesį, vo 42 karo lakūnai, 1930 
Respublikos išvengti esą jau metais — 65, o per pirmas 
nebegalima. Todėl visi re- šių metų 7 sąvaites jau žuvo 
publikonai turi atsisakyti 23 karo lakūnai, 
bendradarbiauti su monar-( Tokio, Japonų hidropla- 
chistais. nas, užsidegęs ore, nukrito

-------------- ! ant mokyklos stogo. Visi 
BAIGĖSI KRUVINA TAR- trys lakūnai užsimušė. Nuo

PUSAVĖ KOVA. ! 1----- r 1 ’ -*
Tarpusavio kova 

dviejų Makedonijos revo
liucionierių frakcijų po ilgų 
derybų pasibaigė. Protogo- 
revo šalininkai nutarė likvi
duotis kaipo atskira organi
zacija ir bendradarbiauti su 
savo ligšioliniais priešinin
kais. Imbro grupe. Iki šiolei 
per kovą tarp dviejų frakci
jų buvo nužudyta daugiau 
kaip 200 žmonių.

RUSIJOJ STOKA PA
ŠARO.

Vokiečių “Kolnische Zei- 
tung” korespondentas pra
neša iš Maskvos apie sunkią 
Sovietų ūkio padėtį. Kores
pondento pranešimu, pasku
tiniu laiku ten jaučiama di
delė pašaro stoka, žemės 
ūkio komisaras išleido aštrų 
Įsakymą taupyti pašarą. Gy
vuliai, kaip ir žmonės, bus 
padalinti Į kelias klases, iš 
kurių tik viena bus šeriama 
pakankamai, o kitoms—pa
šaras bus sumažintas.

KEMALO AUKLĖTINIS.

arba katrie žino kur gyvena, malonė
sit pranešti; yra svarbus reikalas.

kienė. (14)
MRS. AGOTA TURKIENĖ

P. O. Box 597, VVeston, Ont., Canada 
j i
f APSIV ĖDIMAI.

Mergina pajieškau apsivedimui 
draugo, nuo 25 iki 30 metų. Privalo 
būti pasiturintis ir nevartojantis svai
ginamų gėrimų. Su pirmu

reikalavus sugrąžinsiu. (12)
MISS M MAJAUCKAS

940 E. Marquette Blvd., Chicago, III.
Pajieš-'au vaikino ar našlio be vai

kų, nuo 40 iki 55 metų, aš esu našlė 
35 metų, be vaikų, turiu didelę far- 
mą. Kuris norėtų mano paveikslą, 
prisiųskite $100 ir štampą aš pri
siųsiu ir duosiu atsakymą kiekvie
nam MRS. GUNAS' (13)

P. O Box 393, Windsor, Conn.
Pajieškau apsivedimui vaikino, ne 

jaunesnio 30 metų, turi būt barberys. 
Aš esu 29 metų, per ilgus metus esu 
prie “Beauty” operaitore, gražiai at
rodau, sveriu 125 svarus. Iš Detroito 
ir mažų miesteliu nerašinėkite. 

MONICA BEAUTY SHOPPE 
7647 Michigan avė, Detroit, Mich.

Pajieškau merginos ar našles apsi
vedimui, nesenesnės 48 metų, kuri 
mylėtų gyvent ant farmos. Kuri ne
nori gyventi ant ūkės, lai neatsišau
kia. Aš esu 48 metų. Prašau parašvti 
laišką. JURGIS GUDAS (13 

R. 2, Box 100, % Wm Wallace,
Bruce, Wis.

Jieškau draugės apsivedimui, tarp 
35 ir 45, gerai apsišvietusios ir mylin
čios apšvietą, mokančios anglų kalbą 

Kauno ap- ■ ’r raštą ir tinkančios prie biznio. Tu- 
... Iri būti laisva ir blaiva, kad ir su pora 
ISgĄveno | vaj^y našlė turtinga ar beturte, bile 

apie 25 metus ir veik visą laiką <i°ra. Aš neturtingas, bet mano dar- Loc; i L'rinf ec fe,, 1 C.

j Paėjo iš Mastaičių kaimo, 
i Garliavos parapijos.
! skričio. Amerikoje

gyveno Peabody, Mass. Buvo 
pagarsėjęs bučeris. Paliko žmo
ną su pora šeimynos. Geriau
sios atminties. Jos. šydiškis. 
308 Poplar st., Bridgeport, Ct.

PAJIEŠKOJIMAI.

bas užtikrintas. Esu našlys 46 m , do
ras, blaivus ir mandagus; esu tikęs 
prie biznio, pilietis; neužsiimu palai- 
dunavimu, inteligentiškas. Norėčiau 
ir draugę tokių gauti. Malonėkit ir 
paveikslėlį prisiųsti. Butų gerai amat- 
ninkė, ar profesionalė. Ant rimto lai
ško duosiu atsakymų ir reikalaujant, 
paveikslus grąžinsiu. A DAVESON

350 Mill Street, VVorcester, Mass.

Panamoje
1911, Londone

KODĖL JUS
neturėtumėt priimt tą nuosprendį ir prašalint 
blogą apetitą, užsikimšimą, nevirškinimą, dvo
kiantį kvapą, galvos skaudėjimą, nerviškumą, 
nepailsimo miego, ir jaustis abelnai smagiu.

Išbandyk ir jus nusistebėsite pasekmėmis. 
Kiekvienas būna patenkintu. Perskaitykit tik šį 
laišką- "W. Brownsville, Pa, Sausio 16, 1931.— 
Trinerio Bitter Wine yra stebuklinga gyduole 
nuo vidurių negalių. Aš tikrai rekomenduoju jį 
aukštai. Mrs. S. Sienkievvich.”

Visose aptiekose dvejopo didumo, didele ir ma
ža bonka Vertingas kuponas kožname pakely.

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

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

Turkijos prezidentas Kernai 
Paša pasiėmė šitą piemenuką 
savo auklėtiniu ir auklėja ji 
taip, kad užaugęs jis galėtą val
dyt Turkiją. Pats Kernai Paša 
irgi yra kilęs iš piemenų. Užtai 
jis labai nekenčia bažnyčios ir 
pasaulio didžiūnu.i------------------------------------------------------------- --------— - .... — ■

IŠ JUROS DUGNO IŠKILO 
MIŠKAS.

Po paskutinio didelio že
mės drebėjimo kai kur Nau
josios Zelandijos pajūry pa
kilo juros dugnas. Vienoj 
vietoj pakrašty juros dug
nas pakilo kelioliką metrų 
ir iškėlė anksčiau buvusi po 
vandeniu mišką. Atrodo, 
kad šis miškas kadaise buvo 
žemės paviršiuje ir vėliau 
buvo užlietas juros. Iškilu- 
sioj žemėj yra daug mažų 
šaltų šaltinių.

NĖRA IR DUONOS.
Vasario 18 dieną Berlyno 

laikraščiai gavo iš Maskvos 
žinių, kad Maskvos ko-ope-1 
ratyvai jau dvi dienos visai 
neturi duonos. Duonos ne-1 
gauna net korteles turį as
menys. Maskvos darbinin
kų kvartaluose žmonių mi
nios užpuolė krautuves. Sti
prus policijos būriai minias 
išsklaidė. i

RASTI SENI KAPAI.
“Slovo” praneša, kad Su

valkų krašte atrasti kapai iš 
prieš 1,500 metų. Tam tikra 
archeologinė komisija ka
pus tyrinės, kaip tik oro są
lygos leis.

Nuo Visokių Ligų 
GYDUOLĖS.

Alphorse Strudos, pajieškau tikro 
dėdės Adomo St rudos, jis gyveno 9 
Gatės st., South Boston, .Mass. Da
bar jo ten nesuranda. Kurie žinot 
kur j’s randasi, prašau pranešti ar
ka pats malonės atsišauk!. (12)

ALPHONSE STRUDOS
R. F. D. 1, Pinch Run, Bellaire, Ohio.

plevokas jonas, gribui.ts 
PETRAS, mano kaimynai; aš paeinu 
iš Mariečiškių sodos, Žemaitkiemio 
vaisė.. Ukmergės apskr. Taipgi Ado
mas Dumčius, iš Punkėnų sodos, Ka
varsko valsčiaus. Malonėkite atsi
šaukti greitai, aš turiu svarbių rei
kalų jums pranešti. Kurie žinot kvr 
jie randas, parašykit jų adresus. (12) 

SIMANAS URBANAVIČIUS 
1835 Carolina st , Gary, Ind.

•Jonas I.učunas, pajieškau mano 
žmonos Marcelės Lučunienės. po tė
vais pravardė Kazlauskaitė. Girdė
jau kad ji dabar gyvena Chicagoje. 
Prašau atsisaukt, arba kurie žinote 
kur ji randasi, praneškite.

JOHN LACHUN
Barre Wool Co., So. Barre, Mass.I

TIKRA LIETUVIŠKA GYDANČIU 
ŽOLIŲ IR ŠAKNŲ KRAUTUVĖ.
Nuo visokių ligų, kaip tai: vidurių 

užkietėjimo, skilvio nemalimo, neno
ro valgyti, strėnų ir pečių skaudėji
mo, patrūkimo, dusulio (asthma), 
peršalimo, skausmo po krutinę, reu
matizmo, plaukų slinkimo, pleiskanų, 
šlapinimosi lovoj, nuo nervų, išgųsčio, 
priemėčio, nemiegojimo ir gaivos 
skaudėjimo.

Pas mus galima gauti šimtai viso
kiu kitokiu žolių ir šaknų partrauktų 
iš Lietuvos ir kitų šalių. Visados švie
žios ir pigiai parduodamos

Esu vienintelis Amerikoje lietuvis 
žolių ir šaknų specialistas ir dauge
liui esu suteikęs sveikatų. Klauskite 
laiškais arba ypatiškai:

KAZELLS BOTANICAI. CO. 
(HERB SPECIALIST) 

109-a Broadway, So. Boston, Mass.
Atdara nuo 9 ryto išskyrus šventa- 

dienius. I’asiunčiam per pastą visur.

Pajieškau tetos Barboros Ambta- 
zavičiutčs-šilkienės. Aš nesenai at
važiavau iš Lietuvos. Kas apie ją ži
no prašau pranešti, arba pati malo
nes atsišaukti. (13)

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

Pajieškau brolio Baltraus Lukos, 
rirdčjau. kad 1921 metais tarnavo 
Suvienytu Valstijų armiioje; iš Lie
tuvos paeina iš Patmaldabužės kaimo, Į 
Mika’iškio valse, MariampMės apsk. ' 
Kuris pirmas praneš, skiriu $5 00 do
vanų. Taipgi pats lai atsišaukia (13) 
PETER LUKAS, Hannastown, Pa.

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 į Kauną ir atgal už 
$177.00 (pirmiau buvo $219.00; 
dabar sutaupinsite $42).

Kitais visais laivais iš New 
Yorko Į 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, daviernastis ir tt. Rei
kale kreipkitės šiuo adresu:

JONAS SEKYS (-)
226 I’ark St., Hartford, Conn.

Tel. 6-1036.
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MUZIKA DAINOS JUOKAI

margutis
Vienintelis muzikos žurnalas su gaidomis prie lengvų liaudies dai

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

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

Metams kainuoja $1.50 (Pusantro dolerio). Užsirašant 3 metams 
$1.00, o penkiems metams, tik Penki Doleriai.

Margutis duoda dovanų “Juokų Kalendorių 19.M 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 paraše Dr. A. J. Ka
ralius. Kaina apdaruose $2 00 Kas užsirašys metams Margutį, tas 
gaus tą knygą už $1.50. Reikalaukite iš Margučio.

UJ LD UI UIIU III ■—

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS BALSAI

Agnieška .Jankuniukė-Juščienė, pa
einu iš Mašiškių vienkiemio, Sies i k ių 
parapijos, nesenai atvažiavau iš Lie
tuvos, pajieškau giminių ir pažįsta
mu Prašau atsisaukt šiuo adresu: I

MRS AG JUSčIENfi (13) 
3709 So. Halsted st., Chicago, III. *

Skausmai 
aplink širdį 

Pašalinami 
su pirmąją doza 

dra. M Diron, Soaierville, Mass 

Pepsinic Seltzer 
VAISTINĖSE 25G 5OMI~ 

SAMPELIS DYKAI 
rašyk Pepsinic Seitier Co 

Mtrrtslcr, Mass. I

ra puošta daugeliu spalvuotų puikių pa veikslų,
223 puslap. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

dėklamuot ant viešų susirinkimų.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Knygoje trijų rūšių eilės:

TAUTIŠKOS, SEIMINISKOS IR DARBININKIŠKOS.
Tai gražiawia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboj* 

Kiekvienu turėtų papuošti aava knygyną nusėta knyga.
KAINA TIK $1.00. 

Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienu nnaipirkęu tą knygų paaUžiauga. Pinigu gerina- 
•ia siųst “Money Orderiu.” Popierinius -galima siųst tiesiog pa
prastam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad
resų ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. II »
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Kanados Lietuviai
Mašina Kanalo Užtvarams Kelti.

No. 12. Kovo 18 d., 1931^

MONTREAL, CANADA. 
Tęskime pradėtą darbą.
Montrealo Sūnų ir Dukte- 

rų pašalpinė draugija turi 
užsibrėžusi daug gražių tik
slų. Daug jau gyveniman 
įgyvendino, ir neabejotina, 
kad greitai ’ ’ 2 \ ~

torium straipsnio tilpusio 
į“Kel.” 9 numeryje “Lietu
viai, imkimės žemės ūkio.” 
Tuo klausimu aš interesuo- 
juos.

į Malonėk, tamsta, man 
Įgyvenamo, n parašyti laišką, už ką busiu
kad greitai visus juos jgy. į dėkingas.
vendinsim. Vienas labai ge- Mano adresas: John Me
ras žingsnis padarytas, tai chal, 37 Grove st., Winni- 
konstitucijos pakeitimas ir i peg? Man., Canada. 
jos papildymas. Senoj kons
titucijoj buvo progos Įsiga
lėti fašistiniam elementui. 
Vienas paminėtinų punktų, 
tai pašalpos padidinimas. • 
Narys mokėdamas Į mėnesį* 
vos 50c., susirgęs gauna net! 
ST i sąvaitę. Tai graži suma, 
kokios nei viena Montrealo 
pašalpinė draugija neduo
da.

Veltui koks tai “Buvęs 
narys” per “Darbininką” iš
lieja savo tulži ant mus d-jos 
ir kitu pre^resyvių organi-

Iš Arizonos kalėjimo išsi
laužė ir pabėgo 15 kalinių. 
Sargas buvo užmigęs ir bė
gimo nepamatė.

Chicagos priemiesty Ci
cero sudegė 3 gelžkelio dar
bininkai, kurie nakvojo se
nam vagone. Tik viena mo
teris išsigelbėjo.

n.... ....

•. f-’.; - - ■ •*
B

Šis paveikslėlis parodo naują keltuvą, nesenai Įtaisytą ant 
VVellando kanalo (Kanadoj) užtvarams kelti, šita mašina yra 
pastatyta ant tam tikrai padaryto laivo ir gali piaukiot kur tik 
yra reikalas. Ji pakelia 500 tonų sunkumo vandens vartus.

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO 
KNYGYNE.

“Jamystės Karštis.** Vienaveiksmi ■ Lengvas Bodas *¥1“)-*** AngBški 
komedija-farsas. Parašė K. S. Kar-j Račkius rrikaKngiausių žodžių 

povičius, ir Susižiedavimas Pagal Su-! pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta ta 
tarties. N. V. Koneckio dialogas, vertė lengvai ir suprantamai, kad kiekvien 
špyžas. Labai užimanti, meiliška ko- galį greitai išmokt kalbėt angliška 
mediją ir perstatymui tinkamas Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet či 
dialogas, So. Boston, 1916 m. ____10c. lį sakiniai, pasikalbėjimai darbo jie

. kant, variuojant kur nors, nuėj
“O. S. S.” arba Šliuteinė likžmė. — arautuvėn, f* daktarą, pas barzd 

Vieno akto farsas, Ubai juokingu, akut), pas kriaučių, ir tt. Su fonetiši 
ir geras perstatymui Kaina .... lot ištarimu ir gramatika. Antra padidi

vos diktatorius.” Numirs koks 
nors geležinis vilkas — tuojaus 
ir jam paminklą: “čia guli toks 
ir toks vilkas.”

Tokie paminklai turėtų daug 
svarbos net ir Lietuvos istori
jos žvilgsniu, nes žmonės savo 
didvyrių neužmirštų. Jei pasta
tytume graikišką paminktą. tai 
gal tik kokia senmergė nueitų 
jo pažiūrėti; gi toiletą kiekvie
nas kaimietis turgaus dieną ap-
lankvs. Aplankvs ir nenoroms Piršly* Suvadžiotojaa, Vieno veiksmo

. . , Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Gs-perskaitys didvyrio vardą, o juokingas veikalėli* Dalyvauja 2 
perskaitęs ataromis palaistys, moters ir 5 vyrai.

Darbus čia rimtas ir, žinoma, 
jį reikia pavesti rimtiems žmo
nėms. Taigi aš inešu, kad ji vy
kinti pasiimtų Amerikos Lietu
vių Tautininkų Federacija iš 
Bro?klyno. Tegul ji sudaro Pa
minklų Fondą ir pradeda rinkti 
Lietuvos toiletams aukas.

Gaidokas.

REDAKCIJOS

Kcaigo Meilė, Vieno valksmo Komedi
ja. Parašė Ben. Rumšas. Juokingai 

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

NihūistaL Tragedija trijuose aktuose. 
Veikalas perstata nužudymą caro

Aleksandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš
viso reikalaujamos tik 28 ypatoe.
So. Boston, 1913, pusL 61................ 25c.

i
Švento Antano Stebuklas. Dviejų vei

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

į t
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zacijų, sakydamas, kad mes; 
tik prižadais ir gražiais var
dais narius pritraukiame, o 
nariams, nei pauostyti jų su
dėtų pinigų neduodame. Su
lyg jo “filozofijos,” tai vie
nintelis išganytojas nuo sle
giančio skurdo yra kun. J. 
Bobinas, kuris taip “duos- 
niai” visus šelpia, kad ne
vieną penkinę iš “savo” ki- 
šeniaus bedarbiams paau
koja. Bet aš norėčiau pa
klausti “Buvusio nario” kas 
gi sudėjo tas penkines kuni
gams kišeniun, jei ne mes, 
darbininkai?

Draugai darbininkai! Vi
si. kaip vienas, stokite i pro- 
gresyvę Sūnų ir Dukterų pa-; 
šalpinę draugiją, kuri vi
siems nelaimėj padeda. Ši1 
draugija narių nevaržo nei 
tikėjimo, nei politinių Įsiti-*

Humoristika
REIKALINGAS PA
MINKLŲ FONDAS.

(Fe-ale-tonas)

Musų

NURODYMAS LIETUVOS 
ŪKININKAMS. KAIP GERUS 

BEKONUS PAGAMINTI.
Lietuvos laikraščiai praneša, 

tinimųi srity. Mus draugijos kad Anglija nebenorinti daugiau 
tikslas — ne vien : “ ......
ligoje arba nelaimėje, bet 
taip pat ir skleisti tarpe lie
tuvių darbininkų apšvietą 
bei meną.

Todėl visų narių pareiga 
yra sutraukti visus esančius 
Montreale lietuvius Į musų 
draugiją. Tik suglaudę savo 
jėgas ir bendrai dirbdami 
galėsime atsiekti geresnės* 
ateities.

D-jos korespondentas.

SVARBIU KLAUSIMU.
"Keleivio” 9 numery, tū

las Bize iš Kenoros ragina 
lietuvius mesti miestų links
mybes ir bendrom pajėgom 
imtis žemės ūkio. Tai pagir
tinas sumanymas. Ištikruju, 
daug yra tokių lietuvių, ku
rie apie tai svajoja, bet vie
niems trūksta pajėgų, ki
tiems drąsos. Ne vieną ten
ka išgirsti kalbant: “Butų 
gerai, kad su savais; bet 
tarp svetimtaučių vienam 
butų sunkų.’’ Mano nuomo
nė irgi tokia, kad susibūrus 
keliems išvien butų daug 
lengviaus prieiti prie švie
sesnio rytojaus.

Gaila, kad per spaudą 
nieks nesirūpina kelti šią 
idėją. Butų pageidaujama, 
kad daugiau atsilieptų šiuo 
klausimu, o ypač iš tų vietų, 
kur randasi tinkamos kolo
nijai žemės ir lietuvių kolo
nistų. Butų smagu, kad ger
biamas Bize “Keleivyje” 
parašytų plačiau apie ūkio 
Įsigijimo sąlygas.

Taip, broliai lietuviai, at
kreipkim daugiau domės Į ši 
klausimą! Stiprinkime savo 
jėgas, burkimės ir padėkim 
vieni kitiems! Laikas jau 
susiprasti. Meskim boles ir 
girtuokliavimą. Nešvaisty- 
kim ant niekų sunkiai už
dirbtų centų, o pradėkim ra
mų ir naudingą darbą, kad 
užtikrinus sau ateiti.

Artojas iš Stakliškių.

sušelpti • Pi^ti Lietuvos bekonų (laši
nių). nes jie esą perriebųs.

Taigi musų Humoristikos re
dakcija nutarė duoti Lietuvos 
ūkininkams nemokamų nuro
dymų. kaip galima pagaminti 
tokių bekonų, kad anglai juos 
ėstų ir pirštus laižytų.

Visi žino, kad lašiniai pasida
ro riebus nuo kiaulės šėrimo, 

j Juo tankiau kiaulę šersi, tuo 
į riebesnis bus bekonas. Ir prie
šingai: juo mažiau duosi jai ėst. 
tuo ji bus liesesnė.

Taigi reikia daryt taip: dvi 
dienas kiaulę šert, o tris dienas 
neduot nieko; paskui ir vėl porą 
dienų degląją maitint, o tris 
tegul ji pasninkauja. Tokią die
tą praktikuoja Amerikos leidės, 
kurios nori savo lašinius suma
žini Iš taip maitinamos kiaulės 
pasidaro labai geras bekonas: 
vienas jo sluogsnis būna riebus, 
kitas liesas; vienas riebus, ki
tas liesas. Anglai moka už ji ge
rus pinigus.

ėmė .juos klausinėti apie aiškin
tą dalyką.

—Kas man pasakys — sako 
prabaščius — ką veikė Nojus 
plaukdamas arka?

Mažas Juozukas pakėlė ran
ką ir atsistojęs sako:

—Man rodos, geriausia 
jui buvo meškerioti žuvis.

Greit pakyla antras mokinys 
ir sako:

—Neteisybė'... Nojus ilgai 
meškerioti negalėjo, nes visų 
gyvių turėjo tik po porą. Taigi 
su dviem sliekais ne kažin ką 
primeškeriosi.

No-

PSICHOLOGINIAI KALBANT

Psichas.—žmonių pri- 
yra keistas reiškinys.

I

I

JIS TI RI ASILO NOTURĄ.

Vyras.—žinai, laike Ameri
kos civilio karo aš gyvenau išti
sus metus asilų mėsa.

Pati.—Užtai tu dabar miego
damas ir spardaisi kaip mulas.

NORI SUSIRAŠINĖTI.
Norėčiau susirašinėti su 

‘•Bize ’ iš Kenora, Ont. au-

“STUDIJUOJANT“ “ŠVENTĄ” 
RAŠTĄ.

Vienas Lietuvos mokykloj 
prabaščius net iškaitęs vaikams 
pasakoja apie tvaną.

—Už griekus — sako kuni
gas, Dievas visus žmones, visus 
gyvulius patapu sunaikino. Li
ko gyvas tik palaimintas Nojus. 
Plaukiodamas arka Nojus gar
bino Dievą, kad jam dovanojo 
gyvybę.

Prof. 
gimtis 
Pavyzdžiui, dalykai, kurie tam
stai išrodo labai įdomus, manęs 
visiškai nedomina.

Prof. Bzikas.—Tas tiesa. Bet 
tame yra ir geroji pusė. Pavyz
džiui, man labai Įdomu tėmyt į 
tuos dalykus, kuriais tamsta' 
Įdomauji, bet kurie man visai i 
neįdomus.

Paprastas pilietis (pats sau). 
—Judu abudu reikėtų Į beprot
namį uždaryt.

Vyrai, čia ne juokai. Musų 
tauta nelabai kyla, taigi reikia 
ją pakelti. Matote, tokie jau yra 
fizikos dėsniai, kad pačiam sa
ve pakelti sunku. Pavyzdžiui, 
tegul Raulas nusitveria sau už 
kelinių ir pabando save aukštyn 
pakelti. Nepakels. Bet tegul 
jam Baltrus Įduria yla kur nors 
i minkštą vietą — pamatysite, 
kaip jis lengvai aukštyn pa
šoks.

Taip yra ir su tauta. Jeigu 
mes jos nekelsime, tai ji nekils.

Žinoma, aš nesakau, kad tau
tai reikia Įdurti kur nors i sar- 
matlvvą vietą. To nereikia. 
Tautą galima pakelti pamink
lais. Numirė koks nors tautos 
vadas — tuojaus jį ant pamink
lo. Ir taip musų Lietuva pa
kils.

Sakau, čia ne juokais. Ve, ko
dėl graikų tauta garsi? Graikai 
žmonės kaip žmonės. Turi tik 
po dvi skyles nosyje ir po vieną 
iežuvĮ, o darbus Amerikoje dir
ba prastesnius da negu lietu
viai. Musų tautiečiai Chicagos 
stokjarduose dešras kemša. 
Pittsburghe geleži tirpina, o 
graikai batus kitiems valo. Dir- 
oa prastą darbą, ale turi gerą 
vardą. Jei nori žmogus aukšto 
mokslo pasiekti, filozofijos dak
taru tapti, tai turi graikiškai 
mokintis. Nori studijuoti 
skulptūrą — ir vėl turi eit pas 
graikus. Užsimanysi but archi
tektu. irgi be graikų neapsieisi. 
Vienu žodžiu, garsi tauta, ir dac 
>1. Bet kodėl garsi? Ogi todėl, 
kad daug paminklų turi. Tik 
nueikit j kokį nors dailės muzie
jų. o pamatysit, kiek ten grai
bų kūrybos. Kur tik vyras be 
kelinių ar moteris be pedikio. 
tai vis graikų egzempliorius.

Na. jeigu tokie graikai, kurie 
tik šiušius kitiems moka šainyt, 
pakėlė savo tautą taip aukštai 
paminklus statydami, tai kodėl 
mes lietuviai, kurie turim tokį 
dideli kunigaikšti, kaip Vytau
tas. kodėl mes negalėtume pa
kilti?

Pakilti mes galime, reikia tik 
pradėt paminklus statyt. Bet 
paminklus statyt reikia ne to
kius, kaip graikai statydavo sa
vo didvyriams, bet praktiškus. 
Praktiškais paminklais aš skai
tau tokius, iš kurių visiems bu
tų nauda. Ve. Kupiškėnų Kliu
bas rengiasi sudėt pinigų ir pa-

ATSAKYMAI. ŽingKois Prie Šviesos. Vieno akto vaiz-' 
delis ir monologas Našlaitė. Parašė 

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

šv. Jonui galva. Drama vienam! 
akte, parašyta garsaus anglų rašti 
įlinko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti.................................. ............. 25c

Džian Bambos SpySaL — Ir kitą 
fones. Daugiau juokų, negu Ameri

koj munšaino. Šioje knygoje telpa nei 
72 “Džian Bambos spyčiai,” eilės, pa 
sikslbėjimai, hurnoristiški straipsniu 
kai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 12S pusi..............................--
Monologai ir Deklamacijos. Šioje kny- 

žiu ir juokingu monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, humo- 
r ištiško# ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso- 
Ictemg apvaikščiojimams, baliams, kon- 
ceriams ir tt. Antra pagerinta lai- 
da. So. Boston, 1914 m.,.................25c.
Apie Dievę, Velnių. Dangų ir Praga 

rą. Parašė Robert G. Ingersoll, gar 
siauslas pasaulyje kalbėtojas ir Bib 
lijos prietarų naikintojas. 72 
puslapiu
Ar Buvo Visuotinas Tvanas? — Krij 

Nojus galėjo surinkti į keiiaa ms 
nas visų veislių gyvūnus, kurie gy 
na išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prasto; 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmės’ 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? .Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juoaveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šimtai 
kitų klausimų, į kuriuos negali atsa
kyti jokis kunigas, yra nuosakiai ii 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
be galo įdomi. Kas žodis — tai fak
tas; kas sakinys — tai naujas kunigų 
argumentas griova. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki gaio. 
Kaina ........ ..
Amerikos Macochas. — Arba kaip ka

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

bepatystčs istorija, pasekmės ir jų 
doriškas nupuolimas. Šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mote
ris, dukterįs ir mylimosios nepapultų j 
tokia kunigų globą. Parašė kun. Geo. 
Tovr.send Fo*. D. D., sulietuvino 
Ferdinand de Samogdtia. .............25c
Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 

historijos, etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatą, budus 
gydymosi, vaistus, įvairių nurodymų 
amatninkams, ūkininkams, daržinin-

• karr.s, šeimininkams ir kitiems. Iš įvai
rių šaltiniu surmso J. Laukis. Chica
go'. III. 1911 m., puslapių 392.

- - ■ .............................................$300

Filiomenai Budvydis. — 
Maikis su tėvu taria tamstai 
ačiū už gražius linkėjimus. 
Jie sako, kad tamsta gražiai 
rašai, todėl prašo jų neuž
miršti ir ateity.

Dzūkeliui. — Dali kores
pondencijos išleidom, nes 
apie tai anksčiau parašė ki
tas mus bendradarbis.

GERA FARMA. eoje'tolpa daugybė naujų, labai gra-
Tikras bargenas norinčiam gero 

gyvenimo. Parduodu 130 akerių far- 
mą, tik pusantros mailės nuo mieste
lio su stotimi, 18 mailių į IVorcesterį. 
10 minutų nueit Į mokyklą. Didelė 
barnė, 24 karvėms sietai, užtvaras 2 
arkliams, šaltinio vanduo teka į bar- 
nę, Curback gezas apšviečia visą bar- 
nę; saila, šienui pašiūrė, maltuvė, 
paukščiams tvartai, du garadžai ir tt. 
Namas 8 kambarių, bėgantis vanduo, 
gezu apšviečiamas namas ir skiepas, 
visi budinkai veik nauji ir gerame 
stovy. Visa žemė gera, sunkus juod
žemis. šaltinio vanduo teka per ga
nyklas. Vienas arklys ir visokios far
mų mašinos ir įrankiai reikalingi 
prie farmos. Parduodu labai pigiai. 
Pasiskubinkite ištirt šitą stebėtiną 
Pargeną. Nerašykit laiškų, atvažiuo
kite patys persitikrir.t. Atvažiuokit? 
Į Gilbertville stotį, paklauskite bile 
vieno ir iums pasakvs kur randasi 
GEORGE KARROLL, Ragged Hitl, 
Gilbertville, Mass.

Savininkas George Karrolis.

VAŽIUOJU LIETUVON
Parduodu farmą už pusę kainos; 

už $750 — 40 akerių, prie šteito kelio, 
4 mylios nuo miesto; 15 akerių dirba
mos, stuba barnė ir šantė—geros, 
daug stulpu, malkų ir mažu įrankių.

K. ŠAULEVICIUS (11) 
R. 3. Box 25, Caro, Mich.

JEI PATRUKĘS, 
Bandyk Tą Dykai

žemė ir ŽMegaa. Labai įdomi Jr pamo
kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip 

žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civilizavu
si. Daugelis paveikslų įvairių rasių 
žmonių, vyrų ir moterų Pagal E. Rea
liu parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
M*—, 1912 m-, pusi. 63. •••••••• 25c.

PasariSo ir keturios kitos
apysakos: (1) Neužsitikmtis Vyras;

(2) žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki j visokius prietarus, 
burtus ir tt.....................................

Ueuvin Žeimynų Istorija Juškevičiaus
Dainose. Jei nori žinoti, kaip seno

vėj lietuviai gyveno, tai perskaityt ši
ta knygą. Iš jos dasižinosi, kad vyrai 
turėjo daug pačių, o žmonos po kelis 
vyrus. Labai užimanti ir pamokinant:

i knyga. Su paveikslais, Parašė Z.
Alekna. ......................-......................
Drūtuose audeklo apdaruose .... 75c.i
Kodėl Aš Netikiu j Dievą? — Arba 

Tikėjimo Krinika. Kiekvienas geras 
katalikas ir laisvamanis privalo 
ją perskaityti. 64 pusL..................20c.

Kar Kasų Rečiai Gyvono? — Arta 
tyrinėjimas, kur buvo pirmutini 

žmonių lopšinė. Knyga labai pa
niekinanti. Parašė Z. Aleksa 76 p. 24c.

Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra
eities. Knygutės įtalpa susideda iš 

sekančių dalių: (1) Giria ir-moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
riškių šventės; (3) Lietuviai lieka vel
niais; (4) Paskutiniai lietuvių dievai. 
Parašė Z. Aleksa So. Boston, 
1912 m., pusL 32............................... 10c-

Biblija Satyroje. — Labai įdomi b 
juokinga knyga su 379 puikiais pa

veikslais, perstatančiais įvairius nno- 
tikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. Įgijęs šią 
knygą niekas uesigailes. 282 pus
lapiai. Kaina ................................ $1.0<

Kaip Senovės žsmnės Persistatydavo
Sau Žemę. — Labai įdomus senevėo 

filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių parašė 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: “Iš
virkščias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbea.” Parašė Z. Aleksa.
40 pusL............................................. lt*-
Delko Reikia žmogui Gert ir Valgyt?

i —Dėlto, kad norisi, atsakys 
nemokša. Bet delko gi norisi? DeTko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
ritas mažiau ? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų ? Si
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutė*. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina ISC.

Vartok ant bile Patrūkimo, seno ar 
naujo. Didelio ar Mažo ir Jus busite Apdaryta 
ant kelio kuris suteikė Tūkstančiams .

Parankamą. Socializmo Teorija, tai veikalas, kuns
— , . r. i • __ - • * trumpais ir aiškiais faktais parodo,
Gaukit Dykai Ištyrimui . kaip iki šiol keitėsi draugijos formos, 

Kiekvienas patrukęs vyras ar mo- kodėl turės but pakeistas kapi- 
teris tur tuojaus rašyt pas W. S. Rice, i tabzmas. Kaina...................................
61-S Main St.. Adams. X. Y. išbar.- Socializmas ir Religija. Labai įdomi 
dyir.ui dykai jo puikios metodas. Tik knyga šituo svarbiu klausimu. Ją 
uždėk ant patrukusios vietos ir žaiz- turėtų neskaityti kiekvienas katalikas 
da užgis ir jums bus greitai pagalba. • įr socialistas. Parašė E. VanderveMe, 
Nepamiršk pareikalaut dykai išbar.-' vertė Vardunas. So. Boston, Mass., 
dymui to gero Prietaiso. Kam nešiot 1915 m., pusi. 24................................10c.
visą amžių pritaikytoją. Kam rizi- 1 e __
kuot kad prisimestų gangrina nuo ' Moteris ir Socializmas. Paraše Augusi 
mažo patrūkimo, kuris tūkstančius 1 . Bebel, vertėV. K. R. Yra tai svar- 
nuvarė ant operacijos? Daugybė vy- blausia ir geriausia knyga lietuvių 
rų ir moterų kasdien nepaiso patru- kalboje tame svarbiame klausime, 
kimo vien dėito, kad neskauda ir gali f*138!- 429, 1915 m.....................  $2.00

EĮS, „ Sioj t<b.

GALVOJ SUSIMAIŠĖ.
—Ponuli, koridory jus laukia 

namų savininkas. Nori, kad už
mokėtume! nuomą. - ----

—Pasakyk, kad manęs nėra statyt Kupišky knygyną. Žino- 
namie. 'ma» knygynas geras daiktas.

—Aš taip sakiau, bet jis ne- kadangi šventoj Lietuvoj 
tiki. žmonės skaitymu nelabai užsi-

—Na tai gerai, aš pats jam ima’ ui paminklus reikia statyt
pasakysiu. kitokios rūšies. Trumpai pasa-

  , kius, reikia geru toiletų. Pakol 
SĄŽININGAS FARMERYS. Lietuva tokių Įstaigų neturės,'

—Raulai, ar tu pili Į pieną ‘ musu tauta nepakils.
vandens? j Toiletą reikėtų pastatyti 9

—Yes. kiekvieno miestelio vidury. Pa-
—O aš Į pieną nepilu. Juk statyt ir pašvęst kokiam nors 

gnekas žmones apgaudinėti. Aš didvyriui. Pavyzdžiui, numirs 
vandenį pilu į tuščią blekinę, o Voldemaras. Juk jis -bus kur 
paskui jau pilu pieną. Aš ir teis- nors palaidotas. Ot, toj vietoj ir

vaikščiot. ]
nes tai yra stebėtinas daiktas gydy
mui patrūkimo. Rašykite tuojaus 
VV. S. Rtce, Ine., 61-S Main Street, 
Adams, N. Y.

23 gražios eilės, daugybė straipo 
nių, juokų, ir tt. Puikiai ilius
truota. 95 pusi................................... Ne

ITALIAN^i“ITALIA

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

Norėdamas žinoti ar vaikai j me galiu prisiekti, kad j pieną pastatyt jam paminklą. Pasta- 
viską gerai suprato, kunigas Į vandens nepilu. jtyt ir užrašyt: “čia guli Lietu-

kai
mus 
yra 

dėlei 
„ Mes

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

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

ITALIAN ACCORDION CO.
323 W. Polk *t.. Dept. 28, 

CHICAGO, ILL »

i i 
!

l l « 
I

Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau
goti. Parašė D-ras F. 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. Boston, Mass.. 
1909 m., pusi. 63............................... 25c.

Lietuves Respublikos Istorija ir Žem- 
lapis. — Šitas veikalas parodo, kaip 

nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovų su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džių 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 žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatine knyga, kuri

ka ir ka 
svarbesni _
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 visų Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.03 
Drūtais audeklo apdarais...........$1 K

ir kaip šalis yra padalyta į apskri- _ . . . j
parodo, kaip gimė Lietuvos RespuLli- 
•— kaip ji išrodo. Čia telpa visi 

itai: Steigiamoje

Ben-Hor. — Istoriška apysaka ’i 
Kristaus laikų. Parašė Lew

Wallace. 472 pusi. .........................$2.04

Pajaota. — Lizdeiko Duktė, arba Lie
tuva XIV metašimtyje. Istoriška? 

romansas M. Berr.atovricz'o.
468 pusi. ......................................... $1.84

Amžinos Dainos. Šioj knygutėj' telpa
44 geriausią Jovaro dainų. Jos tin

ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie, taip ir susirinkimuose 
PusL 32................................................ 15e

SVEIKATA
TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 
KIEKVIENAM SMOGUI.

Toje knygoje yra piunatiača Batas M Aaatoml- 
jos, Fiziologijos ir Hygienos.

Kas skaitys tą knygą, tas sužinos apie savo kū
no mechanizmą ir tokių dalyką, 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.
Kaba

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boston, Maso.

I
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KAS GIRDEn LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

LIETUVOS PRAMONE 
IR DARBININKŲ. 

SKAIČIUS.

VALDININKAMS BISKI 
APKARPYS PLUNKSNAS

Ligi šiolei Lietuvos valdi
ninkai gaudavo trimečių 
priedus. Ištarnavęs tris me
tus valdininkas gaudavo

Pereitų metų statistika 
parodo, kad Lietuvoje yra: j 
elektros stočių 25, dirba 
430 darbininkų; spaustuvių 10% algos daugiau. Ištar- 
31, dirba 629; plytų dirbtu- navęs 6 metus, gaudavo 
vių 47, dirba 872; stiklo fa- 20% daugiau, 9 metus — 
brikų 4, dirba 288; gintaru 30% irtt. Dabar valdžia: 
dirbtuvių 3, dirba 17; sal- mano tuos trimečius panai- 
dainių fabrikų 28, dirba kinti, o kelti algą po kiek- 
693; sacharino fabrikų 2, vienų 5-kių metų, 
dirba 31; tabako ir papiro- Apart to, daugumas val
sų 9, dirba 477; degtukų dininkų eidavo kelias tar- 
fabrikų 4, dirba 396; triko- nybas ir gaudavo tiek pat 
tažo dirbinių 6 fabrikai, dir- algų. Dabar manoma už- 
ba 129; gelumbės fabrikų drausti kelias pareigas eiti 
1, dirba 204; linų apdirbi- ir kelias algas imti, 
mo fabrikų 3, dirba 110; --------3-----

Siūlo Šiuos Rumus Hooverio Atostogoms.
keleivis

.'•e

I

čia parodytas Minnesotos kapitalistu kliubas prie 3, apie 29 Į šiaurę nuo
Mir.neapoiio miesto. Kliubo narsai kviečia prezidentą Hooveri praleisti čia ateinančios vasaros 
atostogas. Visgi laimingas tas žmogus, patenka i Amerikos prezidentus.

*

PERNYKŠTIS LIETUVOS 
ŽEMĖS ŪKIO DERLIUS.

alaus bravorai 9, dirba 273; BURTININKĖ EIS Į KA- 
spirito varyklos 23, dirba 
247 darbininkai. Pramonės, 
prekybos ir amatų 1930 m. lės apygardos teisme buvo 
Lietuvoje buvo iš viso 6,333 nepaprasta byla. 
Įmonės, jose dirbo 28,5881 ” ’ ‘ ’
darbininkai.

i

1

KUNIGAMS ALGAS 
KAIP MOKĖJO TAIP 

IR MOKĖS.
Lietuvoj pasklydo gan- • 

dai, I 
vedama kai kuriose parapi
jose kunigų agitacija, esą 
kaipo konflikto pasėka nu
matoma i____ 2__ .__
gams atlyginimą. Vienok 
“Sekmadienis” praneša, kad 
gandai nepagrįsti. Kunigų 
atlyginimo pozicija Įtrauk
ta Į 1931 metų biudžetą ir 
bus išmokama normalia 
tvarka.

LĖJIMĄ.
Vasario 6 d. Mariampo-

BROLIU DVIKOVA.

Tūla “čigonė,” 
nusi Čirvinskiene iš Prienų, 
gydė burtais Armoniškių 
kaimo (Mariampolės apsk., 
Liudvinavo vals.) A. Griež- 
taraitienę ir M. Lastauskie
nę. Pirmiausia joms Įkalbė-

Galutinėmis žiniomis, 
pernykštis javų derlius bu
vo toks: rugių užderėjo 
639,525 tonų, 80,000 tonų 
daugiau, kaip užpernai: 
kviečių 308,270 tonų, 54,- 
600 tonų daugiau kaip už-

Saurio pabaigoje Kaune'pernai; * miežių 236,969 to
ro impre- nų,30,500 tonų daugiau kaip

JAPONU TEATRAS
KAUNE.“Kurjer Wilenski” pra-•J

įneša apie šitokį nepaprastą 1 
j atsitikimą Vilniaus krašte, • 

v I Trakų apskrity. Vienam kai- 
-metarp dviejų brolių kilo 

v j vaidai dėl tėvo palikto tur-
įto. Vienas brolis tarėsi, kad! 
tėvas ii nuskriaudė savo tęs- ‘ 
ramente ir iškėlė bylą antra- i 
jam, bet nieko nelaimėjo.' 
Teismo dieną po sprendimo ( 

ir susi-;

Wilenski”

kaimas. lankėsi žymus. teatro impre- nų,30,500 tonų daugiau kaip 
sario dr. Leonidovas ir tarė- užpernai; žirnių 68,800 to- 
V su Lietuvos teatro vado-jnų, 2,000 tonų daugiau kaip 
woe dėl japonų valstybės į užpernai. Bendrai maistinių 

tro ansamblio gastrolių i grudų visoje Lietuvoje per- 
Kaune. Leonidovo pasiuly- nai užderėjo iš viso 1,253,- 
mas Lietuvos teatro sferose ‘ 555 tonai, t. y. 105,600 tonų 
-utiktas palankiai. Tokiu j daugiau kaip užpernai, 
budu kauniečiai turės pro-; ---------------
ros pirmą kartą Kaune pa-; BEKONO EKSPORTAS.

! Šiomis dienomis per Klai
pėdos uostą eksportuota Į 
! Angliją 3,485 centneriai be- 
i kono.i. h- i i I i

KOKIAS MERGAS LIE
TUVOS BERNAI DA

BOJA.
Babtai, Viliakavo 

Tarnavo čia pas ūkininkus
mergina Aleksiunaitė Ele
na. Tarnavo, kaip kitos, nie
kas jos nepažinojo.

Tik štai padūko apvlin-, 
kės kavalieriai — raiti ir va-' 
žiuoti prapliupo važiuoti i 
pas minėtą mergelę. Nėga-1; 
na 10 — žmonės žiuri, kaip' 
sekmadieniais 2-3 kavalie-j 
riai (kad ir turtingiausi) jai 
tarnauja, sukas, siūlo “los-1 
kas.”

Visas šitas bernų subruz
dimas pasidarė dėl to, kad; 
netikėtai atsirado tos merri 

Į ginos tėvas iš Amerikos ir 
pasakė duosiąs jai pasogos 

(20,000 litų pinigais ir nu- 
į pirksiąs da už 40,000 litų 
i ūki.

♦ ■

t •
.. .Miviidi susiginčijo ir susi-;kiaušiny ir, kažką kalbeda-i mušė bet k’{m-.p.ai juo3 iš.; 
ma, Gneztaraitienei tryry i?įvrė. Tada vienas iš broliu: 
kratinę. Is pramušto kiausi- ’ piįiul§ išipl.esti klausimą į 

anot čigonės, ir buvęs prie-;^dį 
zastimi ligos. ! dvikova butų “ant mirties.”

M. Lastauskienei krutinę Neturėdami ’ jokiq ginHų, 
tryne vasku.^ Be_to, da^jainutarė muštis lazdo-:

Šiomis dienomis “dvi-' 
Įvyko ir pasibaigei 

i tragiškai: stipresnis brolis ■ 
silpnesniam perskėlė galvą,' 
sulsužė rankos staibi ir su-

kad sąryšy su dabar j? ,° Pasjį^au P???16 broliai

unvv uacvna xxu* . . - , - , . MdeiLUC loo'Jivcvi niuuciiiic

nutraukti kuni-,n10 Parodęs vabalas, kuris,s vp<ova. Antras brolis suti

AR TAI TVARKA?
Šakiai. Čia jau toks pa

protys, kad vaikščiojam ne 
šaligatviais, bet gatve, dėl 
to, ypačiai per prekymečius, 
gatvėje tik marguoja žmo
nių. O jei nori pravažiuoti, 
tai išsižiojęs rėk, kad ark
liai kam ant apykaklės ne
užliptų.

nukirpo plaukų ir tuos plau- į "į*' 
kus vėliau atrado kiaušiny-, į-^kį;’ 
j*.

Taip parodžius keletą »
“fokusų,” paėmė iš jų ivai

. . • . • 1 CUiaiUlG XC4.1XXY.MO OVC44M J XX OU4~

nu daiktų, pinigų ir valgo- triuškino šonkaulius, taip 
mų produktų. Kryžių bu- -Ra(j sužeistasis greit mirė, 
ciuodama prisiekė visus gro!is žmogžudys suimtas į 
daiktus grązmti, nes jie esą-r Dasodintas i kalėjimą. Vi-‘

■ sas tas įvykis šukele nepa-
1 prasto susijaudinimo apy
linkėj.

i

Į

i

ir

t

matyti tolimo krašto 
„iško teatro meną.

savo- i

reikalingi tiktai tolimes- i 
niems burtams, nuo kurių i Ji 
jos pasveiksiančios.

Bet moterėlės čigonės 
grįžtant nesulaukė. Tik po
licija ją sugavo ir paaiškė
jo, kad ji yra Elena Kaspe
ravičienė iš Seirijų. Seniau 
bausta 4 mėn. kalėjimo už 
vogimą. ŠĮ kartą teismas nu
baudė ją 3 mėnesiams kalė
jimo.

Ji kalėjime atsėdės, bet 
virš 700 litų nuskriaustosios 

Lietuvoje parduota degtinės Į nieko negaus, nes ji yra be- 
už 122,900,000 litų. į turte.

DEGTINĖS GAMYBA.
Lietuvoje degtinės paga

minta 
litrų, 
litrų, 
litrų.

Per

1928 m. — 5,350,000
1929 m. — 5,070,000
1930 m. — 5,002,000

paskutinius 3 metus

1 REIKALAUJA CIVILĖS 
METRIKACIJOS.

Šiaulių visuomenė nekan
traudama laukia civilinės 
metrikacijos Įstatymo; su 
nerimu žiūrima Į to Įstaty
mo išleidimo vilkinimą. Tuo 
reikalu paruoštas valstybės 
tarybai plačiai motyvuotas. 
pareiškimas kur figuriuoja; 
jau šimtai parašų; laukia- ■ 
ma dar daugiau.

KORTUOJA IR DAU
GIAU NIEKO.

Skeldas (Degučių valse., 
Zarasų apskričio). Šiame 
kaime yra • gana daug jau
nuomenės, ypač vyrų. Vyrai į 

vasarą išsiskirsto darbams, 
o žiemai suvažiavo Į namus, i 

kortuoda- 
“ačko.” 

jokių, 
ir suprs

ąor nX ai..

KAUNO RESTORA
NUOSE.

Viename Kauno restora- j 
ne sausio 11 d. ibėgo jauna, 
elegantiška moteris, pripuo
lė prie vieno vato, Kaune 
gerai žinomo žmogaus, ir 
suriko:

nusausiu!
Šiek tiek ją nuraminus, 

m įsėdo prie stalelio. Eet po 
’T.landėlės ėmė išmėtinėti, 
kad vyras ją apgaudinėjąs 
ir stvėrė brauningą. Bet pa
šaliečiai ją nuramino.

DIDELIS NUPIGINIMAS
LAIVAKORČIŲ Į LIETUVĄ IR ATGAL

Kad suteikti galimybę mažiau pasiturintiems žmonėms aplankyt seną 
tėvynę, išplaukimams nuo kovo 2 iki balandžio 30 ir nuo rugpiučio 
1 iki spalio 15 Cunard Linija nupigino Trečios Klesos laivakortes į 

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

pi

ATLANKYKIME LIETUVĄJ
Remiame Savo Uostą—Klaipėdą g
Kam baladotis po svetimus kraštus kuomet dėl 
lietuvių yra palaikomas nuolatinis susisiekimas™ 

Nevv York — Kopenhaga Klaipėda

VELIKINE EKSKURSIJA
išvyks iš New Yorko

Kovo 21—Mareli Frederik VIII

DIDŽIAUSIA BENDRA EKSKURSIJA

Gegužės 16-May Laivu United Statės 
----------- L

Linksmiausia Vyčių Ekskursija 
TIESIOG Į KLAIPĖDĄ 

Birželio 6-June Laivu Hellig Olav

Amerikos Lietuvių Jaunuolių Ekskursija
RENGIA

Amerikos Lietuvių Ekonominis Centras

Liepos 3-July Laivu Frederik VIII
Liepos 25~July Laivu United Statės

Vūmm pastangos bus pašvęstos padaryti kelionę atmintina ir pilna 
įvairumą ir malonumų dėl tą, kurie dalyvaus ekskursijoje 

Reikalaukite Nuo Savo Agento Laivakortės ant

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
Lietuvos Paštą Valdybos Kontragento Paštui Vežioti 

27 WhitehaH Street. New York Chy
248 Washinft®n St. Boston, Mass., 130 La Šalie SU Chicago, UI.

I
! Laiką praleidžia 
mi mėgiamiausi

! Knvgu neskaito 
:apie laikraščius 
(mo neturi. Visi seka s 
i nėdomis.

Palengvina ruščiuosius 
pilvo pakrikimus

Gasai, raugėjimas, pilvo nesma
gumai, nevirškinimas ir panašus pa
krikimai yra pašalinami su Nuga- 
Tone. Šis puikus sveikatos ir stipru
mo b’jdavotoias suderina ir sustipri
na nusilpusį pilvą .r stimuiiuoja bė
gimą gastrinių sunku, tuo leidžiant 
lengvai suvirškinti viską suvalrp-tą 
Nuga-Tone taipgi pagamina užtekti
nai raudeno, sveiko kraujo. Jis sti
muliuoja ir sustiprina nervines ir 
muskulines sistemas ir kūno orga
nus, tuo pagerinant abelną sveikatą.

Nuga-Tone išvalo kūną nuc nuo
dingų ligas gimdančių atmatų ir nu
gali konstipacija. Jis palengvina ink
stą ar pūslės Įdegimą, padidina sva
rumą pas ’ferius. sumenkusius žmo
nes >r suteikia nci’singa "Ir rtgrivi- 
nanti miegą. Jus turėtumėt būtinai 
pabandyt Nuga-Tone. Jis yra parda
vinėjamas visų vaistų pardavėjų. Jei
gu jūsų pardavėjas neturi Nuga- 
Tone stake, paprašykit ji užsakyti jų 
clel jus iš savo džiaberio.

Per Cherbourg — 6 Dienos 
, Per Bremen

Dviem Greičiausiais P’au- 
kiojančiais Laivais

I

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

COLUNBUS
Arba Nuolatiniai kas Sąvai- 
tč Išplaukiančiais Gerais 

Žinomais I.loyd Kaju
timais Laivais

Informacijų Kreipkitės Pas 
Vietinį Agentą ar 

gjBerth GennsaLIojd 
u ■■■

SPAUDOS DARBININKU

PI R A IS
T

OLŠEVIKi
RATUROS SAN

DĖLIS.
Prienai. Dėstančios 

ties gesinimo metu ant g 
što rasta dai^ komunini 
literatūros: Įvairių atsiš 
kimų ir knygelių apie 
egzempliorių. ’

Melsaacft, G. Agt 
Statė Street

TSARGŲS
žleiskite

c.rv~n v t, r --Yctr". 
•to Bro'Hhv'vy 

Ketv TorTc C! t y

Trečios Klesos Raur.d Trio laivakortės 
Iš New York į Kauną ir atgal kaina 
Iš New York į Klaipėdą ir atgal kaina

Pirmiau Dabar
$172 $173
$157 $159

MAURETANIA AOITTANJA BERENGARIA

51 kitas vietas Lietuvoj, laivakorčių kainos proporcionaliai 
Ą nupigintos.LAIKRAŠTIS

netrukus išeis 
litografijos, cšn- 
s ir kartonažo 
ims skiriamas lai- 

“Poligrafijos Dar
kąs.” Leidžia Lietuvos _______________________________
os darbininkų sąjun-’----------------------------------------—-----

■ kas mėnesi.

Pasinaudok šia nepaprasta proga ir užsirezervuok 
vietą tuoiaus.

Kreipkis pas savo vietos agenta ar tiesiog i

CUNARD LINE
33 STATĖ STREET, BOSTON, MAŠS.

s ton

sava
• riovė 
ūbavo 
daup’-'5*10

n sn.< .r>

Is

L1ETDVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTU SĄJUNGOS
UŽGIRTOS IR TVARKOMOS

DVI DlbZIOSIOS EKSKURSUOS

Į LIETUVĄ
(1) Iš New Yorko Gegužės-May 27 

o iš Bostono Gegužės-May 28
Stačiai j KLAIPĖDĄ, be persėdimo Gražiuoju CUNARD Laivu

LANCASTRIA
(2) Birželio- June 16

Iš NewYorko per Southamptoną j KLAIPĖDĄ 
Puikiausiuoju CUNARD Expresiniu Didlaiviu

AQUITANIA
Dovanai aplankant Didžiausj Pasaulio Miestą Londoną, šiai Ekskur
sijai Anglijos Lietuviai rengia specialj priėmimą Londono Liet. Klinbe 
Abi Ekskursijos plauks j Klaipėdą tiesiu keliu per puikųjį Kie! kanalą 
Parduoda Laivakortes, bei Keleivių Čekius; išrū

pina dokumentus bri pilnai išrengia kelionėn
LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTU SĄ-GA:

Kelionių 
kainos į 

ten ir atgal 
Kovo ir

Balandžio 
mene iais 

žymiai 
numažintos

LAIVU 
IŠPLAL
Balandžio T/enc-i - 
Pros. RooscvJ B 
George Wa Hng 
Leviai han - - 
America - - - 
Pres. Hardinrj - 
R-puLIm - - -
Per Plyt!-..-.-*?.. Osebe 
Daugiau

%
T* T4* N ’- ii W lOT. O 15p 

!-nrino(Aorii) I d 
sn Balandžio (Apri
- Balandžio (Apri 
• Babndzio (Apri
- Balandžio (Apri
- PętondSo (Apri 
irr. Soothamn

1'

.ireik;

AMBRAZIEJUS J.
168 Grand St_, Brooklyn. N.

1 M ERIKOS LIETUVIS”
14 Vernon St., VV'orcester, Mass.

BALTUTIS P. P.
3327 S. Halsted St.. Chicago, Iii. ;

i 
BARTKEVIČIA P.

678 N. Main St., Montello, Mass. j 
BOGDON J. G.

432 W. Long Avė., DuEois, Pa. 
“DIRVA”

68 Superior Avė., CIeveland, O. 

Frank’in Sav. & Trnst Co.
K. VAIŠNORA. Manager.

2615 Peno. Avė.. Pittsburgh. La. 
GENDROLIUS N.

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

797 Bank St.. VVatcrbury, Conn. - 
MAKAREVICIUS K.

95 Libcrty St., Ansonša, Conn. Į 
MOLIS P.

1730 - 24-th St., Detroit, Mich. j 
“NAUJIENOS"

>739 S. Halsted St.. Chicago, III. •

I .
RICHMOND TRUST CO., '
270! E. Alfegheny A v. Philadclphia | 
RAUKTYTe MISS J. |
123 MII? ury St., Vorcester. Mass. 1 
SEKYS JOHN

226 Purk St., Hartford, Conn.
SIDABRAS K.
875 Cambridge. Cambridge. Mass. 
STULPINAS V. M.

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

1<S Sands St., Brooklyn, N. Y. Į 
TREČIOKAS A. S. |

197 Adams St., Newark, N. J. i 
l’RBSZO J. J.

J - 7 Onk St., Lawrence.-Mass. j 
V ASILIAUSKAS J. |

814 Bnnk St., VVaterbury. Conn. i 
•VIENYBĖ"

193 Grand St., Brooklyn, N. Y. | 
VARASHIS A. |
So Ižth & Carson, Pittsburgh.Pa. i 

W EIS UI. K. J.
1128 V a h.ngton. Nornood. Mass. '

ZOLP J. J.
45'0 S. Paulina St., Chicago. UI. i
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Vietines Žinios,
Prohibicijos vykintojas kel

davo girtas “pares.”
Šiomis dienomis Bostone 

iš naujo yra svarstoma bu
vusio policijos valdininko 
Garretto byla. Pakol Massa
chusetts valstija vykino pro
hibicijos Įstatymą, tai Bos
tone tas darbas buvo paves- 

abudu legislaturos butai už- tas Garrettui. Bet pastebėta, 
gyrė bilių. kuriuo leidžiama kad vykindamas prohibici- 
daryti 4'2 procentų alų. ir jos įstatymą, jisai į porą me- 
prie to da nutarė nusiųsti 
Kongresui memorialą, pa
tardami sušaukti Konstitu
cinę Konvenciją, kad ji pa
keistų arba visiškai panai
kintu blaivybės istatvmą.

Ar Kongresas paklausys 
šito Massachusetts valstijos 
reikalavimo, tai lieka dar 
pamatyt. Galimas daiktas, 
kad nepaklausys, nes kol 
kas tai yra pirmutinis toks 
reikalavimas. Iki šiol da nei 
viena valstija nebuvo taip 
griežtai prieš prohibiciją 
pasisakius. Bet manoma, 
kad Massachusetts pavyz
džiu tuojaus paseks Rhode 
Island ir New Jersey valsti
jos, kurios visuomet buvo 
žinomos kaipo šlapiausios 
vietos Jungtinių Valstijų 
žemlapy. O kada daugiau 
valstijų pradės tokių reika
lavimų daryti, tai federali
nė valdžia negi norės jų va
lią mindžiot. Pagalios, fe- 
deralinei valdžiai nelengva 
bus prohibiciją ir palaikyti, 
kada valstijos atsisakys ją 
vykinti. Jau dabar Massa
chusetts valstijos policija 
negali žmogaus areštuoti už 
degtinės transportavimą: jį 
gali areštuoti užtai tiktai fe
deralinės valdžios agentai.

Dabartiniu laiku Massa
chusetts valstijoj žmogus 
gali pasigaminti namie savo 
šeimynos reikalams ir alaus, 
ir vyno, ir niekas jo užtai 
neims, jeigu jis nedarys iš 
to biznio. Žinoma, yra žmo
nių. ką daro ir slapta parda
vinėja: bet toks biznis yra 
nelegalus ir sugauti prasi
kaltėliai yra baudžiami.

Už svaiginamų gėrimų 
pardavinėjimą gali bausti 
lygiai federalinė valdžia, 
kaip ir valstijos bei miestų 
teismai, nors jie remiasi 
skirtingais Įstatymais. Fe
deralinė vyriausybė vaduo
jasi prohibicijos aktu, o vie
tos policija remiasi senuoju 
valstijos Įstatymu, išleistu 
da prieš prohibicijos laikus, 
kuris draudžia pardavinėti 
svaiginamus gėrimus be 
“laisnio.” Federalinio pro
hibicijos Įstatymo Massa
chusetts valstija jau nebe- 
vykina.

MASSACHUSETTS VAL
STIJA PRIEŠ PROHI

BICIJĄ.

Legislatura užgyrė 4% 
procentų alų.

Galų gale Massachusetts 
valstija pasisakė prieš pro
hibiciją. Pereitą sąvaitę

tų tapo beveik milionierium. 
Taigi pradėta jo darbuotė 
tyrinėt ir išėjo aikštėn labai 
negražių darbelių, 
tas tada pabėgo ir 
slapstėsi. Pagalios 
do jam slapstytis ir jis pasi
davė. Buvo andai byla, bet 
prisaikintujų suolas nesitai- 
kė. Žmenės kalba, kad kai 
kas tenai buvę “pašmeruo- 
ta.” Taigi dabar Garretto 
byla svarstoma antru kartu. 
Ir čia da daugiau iškelta 
prieš ji skandalų. Pirmuti
nę dieną buvo pastatytas 
prieš Garrettą buvusio Ho- 
tel Ritz savininkas, kuris 
liudija, kad būdamas prohi
bicijos vykintoju, Garrettas 
atvažiuodavo su savo šei
myna ir sėbrais Į tą hotelį ir 
keldavo girtas puotas. Vieš
butis turėdavo pristatyt 
šampano ir kuo brangiausių 
valgių, o Garretto sėbrai 
kartu su Garrettu lakdavo 
ir ėsdavo kiek tik jiems tilp
davo, ir nei cento už tai ne
mokėdavo. nes viešbutis da
lydavo nelegalu bizni. Ši- 
taip išnaudojamas Ritz Ho- ■ 
tel turėjo subankrutuot ir į 
užsidaryt. Jo savininkas sa
ko. kad Garrettas ir kiti pro
hibicijos agentai Į porą me
tų yra išveržę iš jo gėrimais 
ir grvnais pinigais apie S80,- 
000/

Kuo šita skandalinga by
la pasibaigs, pranešime ki
tame “Keleivio” numery.

Garret- 
ilgai 

nusibo-

KELEIVIS

PRANEŠIMAS
Julius Mikalonis

Perkėlė savo ofisą naujon, mo- 
derniškon vieton 361 W. Broad- 
wav, So. Boston, Mass. ant an
trų lubų. Reikale Real Estate 
biznio ar insurance, prašome 

Krautuvninkas žaibo įeitą sąvaitę betgi kolegi- kreiptis virš nurodytu adresu.
Patarnavimas bus ko puikiau- 
sis arba pašafakit Tel. S. B. 0897 
arba Res. S. B. 1607, tai aš pri
busiu ko greičiausia pas Tams
tas.

Nenusigando atstatyto 
revolverio.

Į valgomųjų daiktų krau
tuvę Roxburyje Įnėjo aną
dien du banditai ir sušuko 
pardavėjui, kad jis pakeltų 
rankas aukštyn. Vienas ban-! . _________________
ditų tuojaus ir revolverį at- vo laikomos pamaldos. Pe- 
statė. 7 _
greitumu šoko per stalą ir jos valdyba paskelbė, kad 
kirto banditui Į žandą, par- ji tą koplyčią uždaranti ir 
mušdamas jį žemėn. Tuo- pamaldas panaikinanti 
met jis greitai užsisėdo jam studentės jų jau nebelan- 
ant sprando ir nusitvėrė už kančios. Kas gi sakė, kad ti- 

Jiedu pradėjo kinčiujų skaičius auga?

Radcliffe Kolegija panai
kino pamaldas.

Radcliffe mergaičių kole
gija. kuri randasi šalia Har
vardo Universiteto, turėjo 
da nuo senų laikų savo kop
lyčią, kur studentėms buda-

., nes

Lynne 3 vaikėzai pavogė 
automobilių ir nuvažiavę i 
Swampscott’ą pataikė Į me
di. Automobilius buvo su
daužytas ir visi tris vagiliai 
sužeisti.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rūšies smulkius pa.si- 
garsinimus, kaip tai: pajieško.ji- 
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 y o 2c. 
už žodį, išskiriant pajieškojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c 
Mažiausio apgarsinimo, mir.imum 
kaina 50c.
Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c. už žodį.
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę laiikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po lc. už žodį. 
Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuo
ja padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimą «u paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar
ba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS
253 BROAI)WAY,

SO. BOSTON. MASS.

revolverio.
vartytis vienas per kitą, iš- 
barstydami po visą krautu
vę prekes ir išvartydami ra
kandus. Kitas banditas vis 
taikė krautuvninkui suduot 
smūgi, bet bijojo, kad nepa- 
taikyt savo sėbrui. Kova ėjo 
apie 15 minučių. Galų gale 
krautuvninkas išsuko revol
veri iš bandito rankų, ir tuo
met abudu plėšikai pabėgo. 
Revolveris buvo senas ir ne
užtaisytas.

Susižeidė buvuais guber
natorius.

Pereitą sąvaitę susižeidė 
buvusis Massachusetts vals
tijos gubernatorius Fuller. 
Lipdamas automobiliun ji
sai primušė durimis savo ko
ją ir dabar guli vyras lovoj. 
Kad sena motelis taip pa
darytų, tai galima butų at
leisti, bet dabar...

Su pagarba.
Julius Mikalonis.

Automobilistams perspė
jimas.

James F. Ferguson iš 
Roxbury pereitą sąvaitę bu
vo teismo nubaustas 25-kiais 
mėnesiais kalėjimo užtai, 
kad važiuodamas automo- 
bilium suvažinėjo žmogų ir 
nesustojęs pabėgo. Praei
viai pastebėjo jo automobi- 
liaus numeri, pridavė poli
cijai. ir jis buvo suimtas.

Tai yra perspėjimas vi
siems automobilistams: jei 
važiuojant automobilium at
sitiks nelaimė, tai nemėgin- 
kit bėgti, nes užtai smarkiai 
baudžia, kai sugauna.

Pagrobė $5,000.
Trys banditai pereitą są

vaitę įsiveržė i žydo Ratz- 
kovo auksinių daiktų san
krovą, kuri randasi po nu
meriu 333 Washington st., 
ant šeštų lubų, surišo savi
ninką ir du tarnautoju, už
kimšo jiems burnas, kad 
negalėtų rėkti, ir pagrobę 
už $5,000 auksinių daiktų 
pabėgo.

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 j Lietuvą ar atsivež
ti savo mylimus, kreipkitės ypa- 
tiškai arba laišku pas mane. Pa
tarnavimas geras.

K. SIDABRAS
875 Cambridge Street, 

Cambridge, Mass.

(-)

• v
1SDeportavo atvykusią 

Rusijos merginą.
Šiomis dienomis Bosto

nan atėjo iš Rusijos prekių 
laivas, ant kurio rasta pasi
slėpusi kepėjo kambary 27 
metų amžiaus mergina, Ro- 
salie S. Satz. Ji esanti kilusi 
iš pietų Rusijos ir laivan įsė
dusi Nikolajevo mieste. Lai
van Įsigauti jai padėjęs mi- 

■ nėtasai kepėjas Besber, su
r neluš? kuriuo ji nuo senai jau my- 

“Darbi- lėjosi ir jiedu buvo susitarę 
pilnas ^apta Įsmukti Amerikon.

Bet valdininkai ją užėjo ir 
naujas nelaiminga mergina tapo 

deportuota Rusijon atgal.
I —

SVARBIOS PASKAITOS
Įvyks Lietuvių M. Žiny- 

čioje Kovo-March 22 d., ne
dėlios vak. 7:30 vai. Paskai
tas skaitys p. Adomas Gry
be, tik atvykęs iš Lietuvos ir 
baigęs Lietuvos Universite
tą. Paskaitos tema: Religi
nis Perversmas Lietuvoje.” 
Šios paskaitos tema tęsis 
per kelias savaites, nedėl- 
dienių vakarais.

Įžangos nėra. Komitetas 
maloniai prašo visus ateiti, į

4 KAMBARIU GYVENIMAS
Gazo pečiai ir šviesos, įtaisymai 

ant visų florų. Pamatyt galite suba- 
tomis ir nedėliomis nuo 10 ryto iki 
4 po pietų.. 84 Silver st_ So. Bostone, 
arba telefonas Everett 2262-J.

(12)

Jei Nori Nupentyt 
Ar Pataisyt Namą

KLAUSKITE KAINOS 
Jei reikia ir Išpopieriuoju. 

Gausite gerą darbą ir pigiai.
JUOZAS TAMOŠAITIS (-) 

11 Ticknor St„ So. Boston. Mass. 
Tel. So Boston 1396-M.

PLAYER PIANAS 
$245

C. C. HARVEY CO. Demonst
ravimo Modelis, labai gražus 
Mahogany keisai. Pristatys Į jū
sų namus su tikra Harvey kom
panijos gvarantija. tik po $2.50 
numokėjimu savaitėje. Tikra 
kaina $605. Prie to pridėsime 18 
rolių rinktinos muzikos ir pri
taikytas suolas.

C. C. HARVEY CO.
144 BOYLSTON STREET, 

BOSTON, MASS.
Pageidaujame Lietuviškai ir Ang

liškai kalbančią ypatą, kuri pagei- 
zaciją.

Traška, braška
Šįmet juozapinio 

ninko" gyvenimas 
perversmų.

Pirmiausia atėjo 
“gaspadorius.” tūlas 
cius. Jis pradėjo “ 
mo" darbą. Tuojau išvijo il
gai ten dirbusį Milių. Pasi
rodė “štabas" dar “neklyn," 
todėl pereitą sąvaitę jis iš
vijo vyriausią administrato
rę M. Dusevičiutę, kuri čia 
dirbo 14 metų.

Ši “nauja šluota" davat
koms nepatinka ir per juo- 
zapinių konferenciją mano
ma Dusevičiutę grąžinti.

Kitu šonu einant matosi, 
kad “grinorius” p. Laučka 
p. A. Kneižį stumia iš senų 
jo pozicijų. “Darbininkas" 
manoma pavesti “Federaci
jai.” todėl labai susirūpinę 
juozapinės “susaidės” žmo
nės, kad nežlugtų jų šėrai.

P. S. Dabar sužinojau, 
kad Dusevičiutė sugrąžinta 
atgal. J. J. M.

naujas
Ven- 

klyniji-
Pereitos subatos ir nedė

lios naktį Bostono policija 
areštavo 277 žmones, dau- 

įgiausia vis girtuoklių ir va
giu.

i

t Pentinu ir Taisau
NAMUS

Už prieinamą kainą padarau iš se
nu grindų tikrai naujas

K. SASNAUSKAS 
.363 WINDS0R STREET. 

Cambridge, Mass.. Tel. Porter 1415-W

(15)
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PAUL’S MENS 
SHOP

Didelis Pasirinkimas 
Vyrams Drabužių.

Skrybėlių. Marškinių ir Visokių 
Pasirėdymų. Geras Tavoras ir di
delis pasirinkimas visokių stailų.

.8 
X 
S 
x

X 
X 
X 
Xž

X

2 Tik viena lietuvio Paul’s krautu-g 
X vė ant Broadway. netoli F gatvės, g 
| 456 BR0ADWAY |

SO. BOSTON. MASS. f 
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Į amerikiečių organi-

Krata “mūzų” kliube.
Federalinės valdžios 

gontai pereitą sąvaitę įsi
veržė 
zacijos 
Moose” kliubą 
konfiskavo 
alaus ir areštavo sekretorių. 
Matyt, alus tenai buvo par
davinėjamas.

a-

Malecoju ir Taisau 
NAIKUS

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

R. PERNICKAS
21 Raven st.. DORCHESTER, Mass 

Telefonas, Columbia 809.3.

Negirdėta Proga.
Krautuvė ir 2-jų šeimynų namas 

po 6 kambarius, geroj vietoj ant 
Broadway. rar.dos ?99O. Ant greito 1 
pardavimo tik už $3,800, įmokėti 
$1,000, likusieji ant lengvų išmokėji
mu. Maivkite: (14)

J. BALUŠAITIS
arba Boston Realty Trust

317 E Street ir Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

PARKWAY AUTO 
SERVICE

and FILLING STATION 
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

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

VIKTOR VAITAITIS
Ii5 Old Colony Avė..

SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas: So. Boston 0777.

“Lovai Order of DOVANŲ ŠVENTĖMS; 
kliubą vValthame, ; •* į|
vo 2,100 bonkų į 18

Policmanas areštuotas už 
ginkluotą užpuolimą.

North ende buvo areštuo
tas Hanover streeto nuova
dos policmanas McTighe. 
Jis užpuolė kitą policmaną, 
kuris ėjo namo civilėse dra
panose, ir atstatęs jam re
volveri norėjo įsivaryti Į 
tamsią vietą. Kada užpulta
sis pasisakė, kad jis taip pat 
yra policmanas, užpuolikas 
pabėgo, bet vėliaus buvo su
imtas ir uždarytas už gele
žinių grotų.

ADVOKATAS
J. B. GAILIUS

Veda visokias provas.
Daro visus legalius dokumentus

317 E STREET, 
(Kampas Broadway) 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

i LIETUVIŠKA ! 
BUČERNE J

♦ Užlaikome geriausią tavorą ir
■ * parduodame pigiausia kaina. Mė-

♦ sos visuomet šviežios.
{ Taipgi užlaikome šviežiu* die-
»gus. Chop Suey—.3 svarai .. 25c.
! Pagardinimui Chop Suey, var-
I tokit China Boy Soy Sauce, 15c.
♦ už bonką.
I Lietuviški skilandžiai ....ar. 85c 
J Švieži sūriai nuo farmų.
♦ Visokį tavorą pas mus galite gaut 
{pigiai ir gerą.
♦ J. PATKAUSKAS
{ STRANI) CASH MARKET
♦ 831 BROADWAY, SO. BOSTON.
| Telefonas: So. Bostoa 9551.

i

No. 12. Kovo 18 d., 1931

TeL Porter 3789] Dr. J. Č. Landžius j
I
i

»
■L

(SEY.M0UR)
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

496' BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.

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

I

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

LIETUVĖ DENT1STĖ
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE. MASS. I
I

Dr. John Repšius
(REPŠYS)

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

nuo 10 iki 12 ryte.
881 MASSACHUSETTS AVM, 

(arti Centrai skvero) 
CAMBRIDGE, MASS.

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS 

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.
Tel. So. Boston 2660.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 9 vak.
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

tik susitarus.
Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.

251 BROADM'AY. tarp C ir D st.
SO. BOSTON, MASS.

i

• ------
{ Tel. Richmond 0668. Gar. 5437.

: DR. J. MARCUS
t Rusijos-Lietuvos Daktaras
j ir Chirurgas
I 261 Hanover St., Boston, Mass. 
j Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak.
{šventadieniais: nuo 9 iki 4 po piet. 
{Gyvenimas: 490 Blue Hill Avė, 
* Roxbury, Mass.
| Valandos: nuo 8 iki 10 vakare.
«---------------------------- -------------------------------,

i

I

{ LIETUVYS 1
\0PT0METRISTAS\

« 
I 
I 
I 
t 
I 
I 
• 
I

♦ 
*
I 
»
♦ 
»
♦

—-------- --- •
447 Broadway, So. Boston. Mass. •

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

J. L. PAŠAKARNIS. O. D.

Dr. G. L. Killory
60 SCOLLAY SQUARE 

Room 22. BOSTON 
Tel. Hayniarket 0827 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 1.

Dr.S.Andrzejewski
LENKIšKAI-LIETUVIšKAS 

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

Tel. Ilancock 9689
25-ki metai praktikoje

SO

DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

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

vos ir visados šviežias Dieta* 
galima gaut pas

DAVID CAB1TT
REG. APTIEKORIUS 

Visados pasirengęs jums patarnaut
100 SALĖM STREET 

BOSTON, MASS.
Tekf. Richmond 168* 

Aptieka atdara nuo 8 ii ryto 
iki 10 vakaro.

JOHN WOODS
GERIAUSIA ANGLIS 

IR KOKSAI
Šeimynoms pristatymas 

musų Speciališkumaa.
Dabar geriausias laikas duot 

užsakymus.
.308 ATHENS STREET, 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Tel. So. Boston 078* ir *781.

MES REKOMENDUOJAM

SPIEGEL’S
1.37 SUMMER ST., BOSTONE 

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

LIETUVOS j
Lietuvos mergaites jou 

nuo 1911 m. išdirba “Bi-4 
rutės” fabrike ganlžcą sal- 4 
dainiit ie 

Tie jų saldainiai buvo f 
apdovanot 1 <4?Miais aukso. *| 
dvinm sidabro ir vienu j 
bronzo mevtaliari jvair:<*»*ej 
Europos parodose už jų <■ 
gerumą. '

Tų saldainių Tartu vos g ■ 
mergaitės atsiuntė mums 
į Arm nką.

ma gauti gražiose dėžutėse kiekvienoje 
•je lietuvių krautuvėje po pusantro dolerio n/.?’ 

dėžutę; arba šešias dė J 
žllt<« už $7.5ft. Jri vie- 
toje negalite gauti tai 5 
prisiųskite pinigus ir 5 
saklaintas mes pasiusi- 9 
me Tamstai paštu. ?

iiinu vvnran i į
S««th Bostoa Mim •;
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• LITHUANIAN IHPORTING CONPANY
818 East Sixth St, 1

Įi

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mes užlaikome visokią Vaistą ir 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosu
lio, Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo 
Valymo, Reumatizmo, Slaptingų 

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

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

Kampas Broadvrav, 
SO BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 8799.
I

409 BROADWAY, ROOM 4, 
SO. BOSTON, MASS.

Parduoda: NAMUS, FARMAS, 
KRAUTUVES.

Inšiurinu: AUTOMOBILIUS,
NAMUS, FORNlšIUS, KRAU

TUVES ir tt.
Apdraudžia gyvauti ir sveikata. 
PADARAU VISOKIUS DOKU
MENTUS kaip čia, taip ir Lie
tuvoje. greitai ir atsakančiai. 
Norint gero patarnavimo, kreip
kitės, R. J. VASIL
409 Broadtray, So. Boston, Mana

LAIDOJIMUS.; 
kuriuos paveda^ 
mano prižiuręji-{ 
m ui, visuomet; 
būna patenkintij 
ir sutaupina g*-< 
rokai pinigų. ; 

Mano kaina« 
visiems ir visur; 
vienoda. <

JONAS PETRUŠKEVIČIUI ; 
Lietuvis Graborius

► 1*2 Broadway, So. Boston, Masu., 
Rmidsars: 818 W. 8-ri ottMt. <

; TotafoMs: So. Bostoa MM-W. <

Telefonas: So. Boston 1058.

Bay View Motor
Peter Trečiokas ir Jos Kapočunas 

GERIAUSI LIETUVIAI 
MECHANIKAI.

Taiso visokius automobilius ir 
gerai patarnauja.
Agentūra Studebaker ir Erskine.

Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkinantį patarnavimą.

Pardavimo vieta:
549 E. BROADMAY

Taisymo vieta:
1 HAMLIN STREET, 

kampas E. Eight Street, 
SOUTH BOSTON, MASS.


