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DŪŠIŲ GANYTOJAI KOVOJA 
REVOLVERIAIS.

KUN. BROWN NUŠOVĖ 
KUN. RIDERį.

Užmušėjas areštuotas ir kal
tinamas pirmo laipsnio 

žmogžud y stėj.
Nepasidalindami bizniu, 

kunigai jau pradeda šaudy- 
tis iš revolverių. Nedidelia
me Halley’s Bluffs miestely, 
Missouri valstijoj, kun. J.A. 
Brown nušovė savo konku
rentą kun. Geo. Riderį.

Šita kruvina tragedija 
įvyko didžioj subatoj, kada 
dusių ganytojai pasakojo 
žmonėms apie mirusį Kris
tų. Žmonėms jie kalbėjo 
apie dangaus karalystę, bet 
patys galvojo, kaip surinkti 
daugiau dolerių. Kun. Rider 
mokėjo geriau žmonėms 
akis dumti, ir jam geriau 
biznis sekėsi, negu kunigui 
Brownui. Taigi “tėvelis” 
Brown pasiėmė revolverį ir 
pastojo savo konkurentui 
kelią. Kai po pamaldų kun. 
Rider išėjo iš bažnyčios ir 
lipo į savo automobilių, kun. 
Brovvn pradėjo liuobti jį iš 
revolverio.

Kun. Rider buvo sunkiai 
sužeistas šūviais į nugarą ir 
Velykų dieną mirė. Kun. 
Brown tuojaus buvo areš
tuotas. Prokuroras Hallett 
sako, kad kun. Brown nušo
vė kun. Riderį iš pavydo ir 
jis, Hallett, kaltinsiąs jį pir
mo laipsnio žmogžudyste.

Kapoja Darbinin
kams Algas.

Kapitalistinė spauda nuo
latos pasakoja, kad nežiū
rint bedarbės ir sunkių lai
tų, Amerikos fabrikantai 
algų darbininkams nekapo
ta.

Bet tai yra melas. Darbo 
Departamento sekretorius 
oficialiai praneša, kad per 
vasario mėnesį net 228 įmo
nės nukapojo savo darbinin- 
<ams algas. Tas nukapoji- 
mas paliečia 40,000 darbi
ninkų, sumažindamas jų už
darbį daugiau kaip 10 nuo
šimčių.

Iš Akrono dabar praneša
ma, kad Goodyear Rubber 
kompanija tenai nutarė nu
mušti 13,000 savo darbinin
kų nuo 5 iki 20 nuošimčių 
algos.

Per 15 Metų Girdė
Kiaules Degtine.

Šiomis dienomis Cleve- 
lande buvo Amerikos pato
logų ir bakteriologų drau
gijos suvažiavimas, kur Bo
stono miesto ligoninės dak
taras Mallory skaitė lekciją 
apie alkoholio intaką svei
katai. Jisai daro tyrinėjimus 
šitoj srity jau 35 metus.

“Per penkiolika metų,” 
jis sako, “aš girdžiau kiau
les degtine, norėdamas pa
tirt , ar nuo to sukietės jų 
kraujagyslės, bet patirti ne
pasisekė.”

Iš to jis daro išvadą, kad 
ir pas žmogų gyslos negali 
nuo degtinės sukietėti, kaip 
iki šiol buvo tikima. Gyslos 
gali sukietėti tiktai tada, jei
gu žmonės darosi degtinę 
namie ir verda ją variniuo-
se katiluose, nes nuo vario 
ištikrujų tokios pasekmės 
būna. Varis yra mirtinas 
nuodas kraujui ir kepenims, 
sako d-ras Mallory.

TURSINTOJŲ KOLONIJA 
KELIASI NAUJON 

VIETON.
Maine’o valstijoj yra Alf

redo miestukas, kur 1793 
metais įsikūrė taip vadina
mųjų “šeikerių” kolonija. 
Išbuvusi vienoj vietoj tiek 
metų, dabar šita keistų žmo
nių kompanija nutarė pa
mesti Alfredą ir keltis į Sa- 
bath Day Lake, kur yra kita 
“šeikerių” kolonija. “Šeike- 
riais” jie vadinasi dėlto, kad 
tursindamiesi garbina savo 
Dievą.

PADEGĖ KALĖJIMĄ, 
PRAŠO MIRTIES 

BAUSMĖS.
Columbus, Ohio. — Vie

tos kalėjime du kaliniai ta
po apkaltinti padegimu per
nai kalėjimo, kur sudegė 
320 kalinių. Jiedu sutinka 
prisipažinti prie kaltės, bet 
ta sąlyga, kad juos nužudy
tų elektros kėdėj. Visą am
žių sėdėti kalėjime jie neno
ri.

Kaip Tik Suspėjo Į 
Savo Šermenis.

Argentinoj buvo toks at
sitikimas. Keli mėnesiai at
gal bedarbis vardu Sabas- 
tian Alvarez išvažiavo iš 
Buenos Aires miesto ant 
ūkių darbo jieškoti. Išvažia
vęs nepranešė savo šeimy
nai jokios žinios apie save. 
Šiomis dienomis buvo ras
tas negyvas žmogus. Alva- 

. rezo šeimyna pripažino, kad 
tai jų tėvas. Pereitą pėtny- 
čią buvo laidotuvės. Nešant 
grabą į vežimą šeimyna ir 
giminės labai verkė. Tuo 
tarpu sugrįžo namo gyvas ir 
sveikas Sabastian Alvarez. 
Kelios moterys nusigandu
sios apalpo.

nu-

NEW YORKO POLICIJA 
NELAIKYSIANTI 

ŠNIPŲ.
New Yorko policijos ko- 

misionierius Mulrooney
tarė nelaikyti daugiau šni
pų kovai su nedorybėmis, 
nes paaiškėjo, kad tie šni
pai virsta provokatoriais ir 
pridaro neapsakomų šuny
bių.

PATVINUSI UPĖ UŽLIE
JO ŠIMTUS OHIO 

FARMŲ.
Nuo didelių liūčių Ohio 

valstijoj labai patvino Ohio 
upė ir užliejo šimtus farmų. 
Daugiausia nuostolių potvi 
nis pridarė pietinėj valsti
jos dalyje, kur vanduo ap
sėmė didelius laukus su 
žemkenčiais kviečiais. Ties 
Cincinnati miestu upė paki
lo net 45 pėdas. Prigėrė 3 
žmonės.

Per Velykas Sušaudė
22 Komunistu.

Iš Kinijos pranešama, kad 
Tsinano mieste, Šantuno 
provincijoj, per Velykas bu
vo sušaudyta 22 komunistai, 
ių tarpe viena moteris. Už 
ką juos nužudė, žinios nesa
ko.

Demokratai Laimė
sią 1932 Metų Rin

kimus.
Demokratų partijos pir

mininkas Raskob sako, kad 
Amerikos demokratai da 
nekuomet neturėjo tokios 
geros progos laimėti prezi
dento rinkimus, kaip jie tu
rės ateinančiais 1932 me
tais. Jo manymu, visa šalis 
ateinančiais rinkimais perei
sianti į demokratų rankas, 
tik jie turį tvirtai stoti prieš 
prohibiciją. Prie dabartinės 
prohibicijos, jis sako, Ame
rikos žmonės išmoka per 
metus už degtinę $3,000,- 
000,000. Pati degtinė kaš
tuojanti $300,000,000, o po
licija ir prohibicijos agentai 
kyšių išlupą $2,700,000.

“NUSKRIAUSTAS” PLĖ
ŠIKAS IŠDAVĖ SAVO 

SĖBRUS.
Detroito policijon atėjo 

Harold Holt, 19 metų am
žiaus vaikėzas, ir pasisakė, 
kad jis su dviem sėbrais an
dai išplėšęs banką Pennsyl
vanijos valstijoj, bet nega
vęs sau priklausomos dalies. 
Jam priklausę $2,500. Tuos 
pinigus pasiėmusi tūla Mrs. 
Phillips, kuri suplanavusi tą 
plėšimą. Policija visus su
ėmė.

ARGENTINOS PIRMUTI
NIAI RINKIMAI PO 

REVOLIUCIJOS.
Pereitą nedėldienį Argen

tinoje buvo renkamas nau
jas parlamentas. Tai buvo 
pirmutiniai rinkimai po re
voliucijos. Jų daviniai da 
nežinomi.

Kaip Plėšikai Šeimi
ninkavo Bankieriaus 

Namuose.
Mundeleino miestely, ne

toli Chicagos, buvo labai 
įdomus atsitikimas. Apie 8 
vai. vakaro į bankininko M. 
C. Motto namus atvažiavo 4 
plėšikai ir su revolveriais 
rankose įsiveržė į vidų. Te
nai jie pareikalavo, kad 
Mott važiuotų su jais į Statė 
Banką ir atidarytų spintą su 
pinigais. Mott nesutiko. 
Tuomet plėšikai susėdo par- 
liory, užsisuko radio, liepė 
susėsti ten pat visiems na
miškiams ir pareiškė, kad 
neišeis patol, pakol nebus 
jų reikalavimas išpildytas. 
Apie vidurnaktį plėšikai įš- 
alko, todėl vienas jų nusi
varė šeimininkę virtuvėn ir 
pagamino vakarienę. Pa
valgius kitas plėšikas nuėjo 
į toiletą ir pamatęs tenai 
gražią vonią, nutarė išsi
maudyti. Kai besimaudyda
mas priliejo ant baltų mar
murinių grindų vandens, 
tai atsipradė šeimininkės už 
neatsargumą. Da kitas plė
šikas susirado bonką degti
nės ir taip nusigėrė, kad ant 
kojų negalėjo pastovėt, tai 
sėbrai išnešė jį automobi- 
liun.

Pradėjus dienai aušti, 
plėšikai nusivarė šeiminin
kę ir tris jos sūnūs į skiepą, 
visus juos tenai surišo ir pri
rišę prie statinių paliko, o 
pačiam Mottui surišo užpa
kaly rankas, pasodino jo 
paties automobiliun ir nusi
vežė į banką, kur jis turėjo 
jiems atidaryti spintą su pi
nigais. Sugraibę tenai apie 
$10,000, banditai nusivarė 
Mottą į banko skiepą, suri
šo krūvon jo rankas ir ko
jas, ir taip palikę pabėgo.

Berlyne Yra 3,000 
Amerikiečių.

Berlyno žiniomis, Vokie
tijos sostinėj dabartiniu lai
ku gyvena 136,000 svetim
šalių, tarp kurių yra 3,000 
amerikiečių. Bet daugiausia 
svetimšalių yra iš rytų Eu
ropos, būtent: 30,000 lenkų, 
23,000 austrų ir apie tiek 
pat čekų. Pabėgusių rusų 
monarchistų esą apie 13,- 
000. Yra Berlyne ir lietuvių 
nemažas būrelis, bet jų skai
čius nepaduodamas.

Vokietijos Fašistai 
Suskilo.

Pereitą sąvaitę Vokieti-1 
jos fašistų partijoj kilo di-i 
delis triukšmas. Hitlerio* 
frakcija prašalino Walterį 
Stennesą.

Prašalintas Stennes nuta
rė nepasiduoti. Sukvietęs 
savo “kareivius” jisai už
ėmė fašistų partijos centrą 
Berlyne ir jų organo “Der 
Angriff” redakciją. Hitleri
ninkai apsupo tuos namus 
ir pradėjo veržtis į vidų, bet 
Stennes su savo “kovos bū
riais” juos atmušė. Ant galo 
bet gi jis pasitraukė kitur. 
Hitleris dabar skelbia, kad 
Stenneso “revoliucija” esan
ti jau numalšinta ir visa fa
šistų partija einanti su juo, 
Hitleriu.

Bet tai ne tiesa. Pulkinin
kas Stennes turi savo pusė
je taip vadinamus “kovos 
burius,” kurie yra niekas 
daugiau kaip organizuoti fa
šistų razbaininkai, jis skai
tosi jų 
skelbia, 
būriais 
partija.

Vadinasi, Vokietijos fa
šistai suskilo. Viena jų dalis 
eina su Hitleriu, kuris nori 
siekti savo tikslų legaliais 
keliais, o kita nuėjo su pulk. 
Stennesu, kuris siekia savo 
tikslo smurtu.

“generalisimo” ir 
kad tik jis su tais 

esąs tikra fašistų

Šeimynosjaukias Pagalbos.
Vėliausios Žinios 

Iš Lietuvos.

RAUDONAS KRYŽIUS 
ATSISAKO JAS ŠELPTI.

Bedarbiai angliakasiai ketu
riose valstijose kenčia 

neapsakomą vargą.
Amerikos kapitalistai gi

riasi nežiną kur dėt auksą, 
o darbininkai, kurie tą auk
są iškasė, miršta badu. Iš 
Pennsylvanijos, West Virgi
nijos, Kentucky ir Tennes-

PLUNGĖS MIESTAS NU
ĖJO SU DŪMAIS.

Ugnis sunaikino 400 namų.
Apie 2,000 pasiliko be

pastogės.
Pereitą sąvaitę Lietuvoje 

ugnis sunaikino Plungės 
miestą. Telegramos sako, See valstijų ateina tiesiog 
kad 400 namų nuėjo su du- pasibaisėtinų žinių. Tenai iš- 
mais. Daugiau kaip 2,000 tisos maineriu kolonijos ne- 
gyventojų pasiliko be pašto- turi ko valgyt. Padėtis yra 
ges. r — 
glausti dvaro mokyklose.

Plungė yra Žemaitijoj, tu
ri apie 10,000 gyventojų ir 
savo didumu užima antrą 
vietą po Telšių. Ji dega jau 
ne pirmu kartu.

GALVAŽUDYS BRO- 
THERS GAVO 14 METŲ 

KALĖJIMO.
Pereitą sąvaitę Chicago

je pasibaigė byla galvažu
džio Brotherso, kuris nužu
dė “Tribūne” laikraščio re
porterį Lingle, tyrinėjus; 
gengsterių gyvenimą. Tai 
yra nepaprastai lengva 
žmogžudžiui bausmė, bet,fe__ ,_______ ,-------------
Chicagos teismuose labai’cija dėl to, kad tėvas nenu- 
sunku gengsterius nubausti, pirko batukų.

TĖVAS NENUPIRKO 
DUKTERIAI BATUKŲ, 

TAI DUKTĖ NUSIŽUDĖ.
Pakarklių kaime, Krakių 

valsčiaus, Kėdainių apskr., 
10 vasario Emilija Ramoš
kaitė, 20 metų amžiaus mer
gina, nusinuodijo acto esen-

A. D. F. PRANAŠAUJA 
GERESNIUS LAIKUS.
Amerikos Darbo Federa

cija savo mėnesinėj biznio 
apžvalgoj sako, kad krizis 
jau pasiekė žemiausio savo 
laipsnio ir dabar dalykai 
pradeda eiti į gerąją pusę. 
Ateinantį rudenį galima esą 
tikėtis jau gerų laikų Ame
rikoj.

FALL RIVER AUDEKLI
NĖSE PAGERĖJO 

DARBAI.
Laikraščiai praneša, kad 

Fall River audeklinėse 
(Mass. valstijoj) darbai da
bar einą geriau, negu keli 
metai atgal. Paskutiniais lai
kais buvę priimta apie 3,000 
darbininkų.

Nelaimė Ant Jūrių.
Ispanijos pakrašty 2 ba

landžio susidūrė francuzų 
garlaivis “Florida” su anglų 
karo laivu “Glorious.” Abu
du laivai susitiko prieša
kiais. Nelaimė įvyko laike 
tiršto ruko ant jūrių. Pasa- 
žierinis francuzų laivas su- 
tyžo ir pradėjo skęsti. Tris
dešimts trys žmonės ant jo 
buvo užmušti ir apie 50 su
žeista. Tarp užmuštųjų bu
vo 17 italų, 4 lenkai, 1 rusas, 
3 jugoslavai, 5 sirijonai ir 
keli ispanai.

Anglų laivynas tą rytą 
darė jūrių manievrus apie 
Gibraltarą. Naikintojai ata
kavo kreiserį “Glorious” ir 
jis smarkiai bėgo nuo jų. Iš 
priešingos pusės plaukė 
francuzų “Florida,” ir jiedu 
taip greit susitiko, kad ne
buvo laiko išsilenkti. Pasa- 
žierinis laivas buvo taip su
krėstas, kad rodėsi, jog per
kūnas jį trenkė. Visos lovos 
ir kiti rakandai sutrupėjo į 
šipulius. Sutruko katilai ir 
tarplubiai sukrito vienas ant 
kito, suslėgdami žmones 
kaip siųstuose.

ARKLIUS PARDUODA 
ANT IŠMOKĖJIMO.

St. Louise “Žmoniškumo 
Draugija” nutarė pardavi- 
nėt arklius ant išmokėjimo. 
Dolerį reikia įmokėt arklį 
paimant ir paskui mokėti 
po dolerį kas sąvaitę.

65,000 MYLIŲ ANT 
DVIRAČIO.

Į Bombėjų dabar sugrįžo 
indas vardu Davah, kuris 
Der 7 metus važinėjosi po 
pasaulį ant dviračio. Jisai 
sakosi pravažiavęs iš viso 
65,000 mylių, aplankęs 12 
karalių ir 14 prezidentų.

NUSIŠOVĖ NEW YORKO 
DAKTARAS.

Šį panedėlį Floridoj nusi
šovė New Yorko daktaras 
W. L. Kingsley. Jis buvo 
turtingas fabrikantas ir me
dicinos senai jau neprakti
kavo.

BOMBA RESTORANE 
UŽMUŠĖ ŽMOGŲ.

Viename New Yorko res
torane pereitą sąvaitę spro
go bomba ir sunkiai sužei
dė buvusį tenai žydą Horo- 
wirzą. Sekantį rytą sužeis
tasis mirė. Kitas asmuo bu
vo sužeistas. Kas ir kokiais 
tikslais tą bombą tenai pa
dėjo, policija negali susekti.

Laikinai jie esą pri- stačiai neapsakoma, bet apie 
i pašalpą niekas nesirūpina.

Pittsburgho apielinkės 
imaineriai turėjo New Kens- 
iingtone masinį mitingą ir 
nusiuntė Pennsylvanijos gu
bernatoriui Pinchotui pra
šymą, kad jis kuo greičiau
sia duotų alkanoms jų šei
mynoms kokios nors pagal
bos.

West Virginijos maine- 
rių unijos atstovas Scott at
važiavo tiesiog į Washing- 
toną prašyti Raudonojo 
Kryžiaus pagalbos badau
jančioms angliakasių šeimy
noms.

Apie Kentucky angliaka
sių nelaimę raportą atvežė 
i Washingtoną darbo de
partamento konsiliatorius 
Dynes. Jisai sako, kad ang
liakasių padėtis tenai yra 
tokia baisi, kad žodžiais ap
sakyti jos negalima. Taip 
pat esą ir Tennessee valsti
joj.

Ponas Hooveris pasiklau
sęs tų baisių raportų, mušė 
Kentucky ir Tennessee val
stijos angliakasiams tele
gramas, ramindamas juos, 
kad jie perdaug nesirūpin
tų, nes Raudonasai Kryžius 
jau skubinasi su pašalpa.

Bet kada darbininkų at
stovai kreipėsi į Raudonojo 
Kryžiaus viršininką Fieserį 
su paklausimu, kada toji pa
šalpa badaujantiems mai- 
neriams ateis, tai ponas Fie- 
ser atsakė, kad Raudonasai 
Kryžius šelpia tiktai kokios 
nelaimės ištiktus gyvento
jus, bet ne darbininkus. 
Streiko, lokauto ar bedar
bės paliestiems darbinin
kams pašalpos Raudonasai 
Kryžius neduoda, sako Fie- 
ser.

Vadinasi, darbininkai ne 
žmonės. Jie gali su savo 
moterimis ir vaikais mirti 
badu, Raudonasai Kryžius 
jų nešelps. O ponas prezi
dentas sako, kad šelps. Ar 
tai ne mulkinimas žmonių?

ŽVALGYBA KVOTĖ 
LIAUDININKŲ VADUS.
Iš Kauno pranešama, kad 

žvalgyba buvo pasišaukus 
liaudininkų vadus, d-rą Gri
nių ir adv. Šleževičių, ir kvo
tė juos dėl vieno aplinkraš
čio, kurį liaudininkų cent
ras nesenai išleido savo kuo
poms.

MIRĖ A. VANAGAIČIO 
TĖVAS.

Pereitą sąvaitę “Keleivis” 
gavo telegramą, kad 31 ko
vo d. Šakiuose mirė Jonas 
Vanagaitis, kompozitoriaus 
A. Vanagaičio tėvas.

“Keleivio” redakcija rei
škia nuliudusiam sunui gi
lios užuojautos.

BUVO SOCIALDEMO
KRATŲ SUSIRINKIMAS.

Kovo 22 dieną Kaune įvy
ko vietos socialdemokratų 
kuopos susirinkimas. Kad 
ir nenoroms, bet visgi leidi
mą valdžia davė, nes parti
ja yra teismo pripažinta le- 
gale. Susirinkimas išsirinko 
naują valdybą, kurion inėjo 
šie draugai: Žiugžda, Kai
rienė, Stanevičius, Žvironas 
ir Miklaševičius. Paskui bu
vo priimta protesto rezoliu
cija prieš valdžios projektą 
sumažinti darbininkams at
lyginimą už susižeidimą 
prie darbo.

VYRAS KIRVIU SUŽA
LOJO SAVO PAČIĄ.
Suncook, N. H.—Policija 

čia suėmė miegant Franką 
Goodwiną, kuris kirviu no
rėjo užmušti savo pačią, 
kam ji varė jį prie darbo. 
Moteriškei buvo nukirsta 
viena ausis ir labai sužeista 
galva. Goodvvin uždarytas 
kalėjime be kaucijos.

MARIAMPOLĘ APSĖDO 
VAGYS.

Mariampolės apskrity pa
skutinėmis dienomis privi
so daug vagių. Undžių kai
me jie pavogė Skystimienės 
kumelę. Nuvažiavo ja į Bud- 
balių kaimą ir pastatė į Juo- 
deškos tvartą, o iš tvarto 
pavogė Juodeškos arklį, ku
ris buvo daug geresnis už 
kumelę.

Tą pačią naktį, tai yra 9 
vasario, Pakušinęs kaime V. 
Žilinskui pavogta geras ark
lys, rogės su pakinktais ir 
4 maišai avižų.

Sekančią naktį Steponiš- 
kių kaime buvo apvogtas V. 
Jankauskas. Išplėštas sekly
čios langas, pavogti 2 žie
dai ir 2 bonkos spirito ant 
vyšnių užpilto.

UPĖJ ŽUVO 6 ŽMONĖS
Chester, III. — šeši žmo

nės važiuodami automobi- 
lium įvažiavo čia į Missis- 
sippi upę ir visi prigėrė.

SUSTREIKAVO 600 FALL 
RIVER AUDĖJŲ.

Fall River mieste šį pane- 
dėiį sustreikavo 600 Charl- 
ton kompanijos audėjų. Jie 
protestuoja dėl nukapojimo 
jiems 10 nuošimčių mokes- 
ties.

VAŽIUOJANT J VESTU
VES VILKAI SUDRAS

KĖ ŽMOGŲ.
Pereitą nedėldienį Portu

galijoj kaimietis Fereira va
žiavo į savo sunaus vestu
ves kitam kaime. Kelionėj 
jį užpuolė alkani vilkai ir 
sudraskė.
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i APŽVALGA l
VILNIAUS NEATVA-SLA. BUJOJ1MUI REIKA

LINGA FRAKCIJŲ KOVA DUOS NEI TAUTININ
KAI, NEI KLERIKALAI.

Kalbėdamos apie kovą už 
{Vilniaus atvadavimą, “Nau
jienos” sako:

“Vilniaus neišvaduos Lietu
vos tautininkai nei jų diktato
riška valdžia. Faktinai. tauti
ninkai jau daug pakenkė Vil
niaus vadavimo reikalui, su
silpnindami Lietuvos poziciją 
ginče su lenkais, izoliuodami 
Lietuvą tarptautinėje politiko
je ir diskredituodami Lietuvos 
vardą užsieniuose. Juk. iš tie
sų. pats tautininkų diktatūros 
gyvavimo faktas yra argu
mentas prieš Vilniaus atvada- 

savo diktatūrą 
pamatuoja tuo.

JMbnraine Kaip Tikėjimas Auklėja 
Žmogų?

jau

yra

Be frakcijų kovos, be 
triukšmo, Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje nebūtų 
galėjęs išaugti i tokią dide
lę organizaciją, kokia jis 
yra dabar. Taip sako d-ras 
Montvidas “Naujienose.” 
Todėl dabar, kai bolševikai 
pasitraukė ir vidujinė kova 
aprimo, SLA. nelabai 
progresuos, sako jisai.

Štai jo išvadžiojimai:
“Visoj SLA. istorijoj

žymėtini tik trys momentai: 
(1) griežtas susikirtimas su 
klerikalais. (2) su socialistais 
ir (3) su bolševikais, šiaip orga
nizacijos istorija butų nuobo
di ir neįdomi. Visas jos gyva
vimas ir dalinai reikšmė Ame
rikos lietuvių gyvenime pasi
rodė tik srovių susikirtimuose. 
Manau, neklysiu pasakęs, kad 
augimas nariais ir turtu dau
giausia paėjo iš tų susikirti
mų, nes kiekviena srovė ne tik 
esamus narius mobilizavo, o ir 
savo šalininkus traukė į orga
nizaciją, kol tik muši pralai
mėjo. Vargiai SLA. butų išau
gęs Į turtingą, skaitlingą ir 
pusėtinai tobulą organizaciją, 
jei ne opozicija. Pastaraisiais 
keliais metais Susivienijimui 
labiausiai sekėsi dėl gerai or
ganizuotos ir intensyviai veda
mos bolševikų opozicijos. Ir vi
si buvome patenkinti: kovojo
me vieni prieš kitus griežčiau
siom priemonėm; visi skyma- 
vome, mobilizavome savo šali
ninkus. kūrėme apskričius. 
masinome į juos kuopas, ruo
šėme dažnus ir kaip galint ge
resnius parengimus, lankėme 
kuopų susirinkimus. Vadinasi, 
ėjo aštrios varžytinės, buvo 
tikras cirkas, tūlose vietose ne 
tik pasikoliodavo ir pasišmeiž- 
davo nariai, o ir apsistumdy- 
davo. Suprantama, tai nėra 
pagirtinas dalykas, vienok be 
šitokių ceremonijų publika ne
pasitenkina organizacijose, 

ypač fratemalėse.
“Aš nemoku pranašauti, bet 

man rodos, kad ir Susivieniji
mas ir bolševikai turės skriau
dos 
mo. 
kas 
vių
tai įsikarščiavę 
vienijimui bando gauti čarte- 
rį ir jau organizuoja kuopas. 
Jeigu man tektų būti komuni
stu, aš pasipriešinčiau šito
kiam planui. Kokiems paibe- 
liams komunistai turi eikvoti 
savo jėgas pašalpinės organi
zacijos kūrimui ir auginimui, 
kuomet jie turi eibes grynai 
partinio darbo? Jeigu jų įkur
tame susivienijime urnai neat
siras opozicijos, jis tuoj ims 
merdėti.

“Nelaimėjo nieko ir SLA. iš 
bolševikų pasitraukimo, nes 
tinkamai organizuoto srovių 
susikirtimo jame 
tarpu neliko.”

Kai dėl SLA. 
d-ras Montvidas 
Jeigu ne srovių lenktynės, 
SLA. šiandien miliono do
lerių neturėtų.

Bet kad bolševikų pasi
traukimas reikštų Susivieni
jimui nuostoli, tai mes su 
d-ru Montvidu nesutinkam. 
Visų pirma, bolševikai pasi
traukdami paliko SLA. ižde 
nemaža savo pinigų. Tai 
yra grynas organizacijos 
pelnas. Antras, srovių lenk
tynės ir varžytinės eis ir be 
bolševikų, nes be savitarpės 
kovos tokia didelė organi
zacija negali apsieiti. Kova 
jau eina ir dabar. Kol kas 
ji da “švelni,” bet su laiku 
Įsisiūbuos.

Taigi mes visai 
me pavojaus, kad 
kams pasitraukus 
SLA. augimas.

laisvai valdytis;

po bolševiku pasitrauki- 
Dabar Amerikoje jau nie- 
nesukurs skaitlingos lietu- 
organizacijos. Komunis- 

keršyti Susi-

vimo idėją: 
tautininkai 
kad lietuvių tauta dar nesanti 
subrendusi 
na, o jeigu ji nėra subrendusi,
tai kaip galima jai pavesti dar 
daugiau teritorijos ir dar dau
giau gyventojų?

"Vilniaus neišvaduos kleri
kalai, kurie carizmo laikais sa
kė. kad Lietuvos nepriklauso
mybė esanti tuščia socialistų 
svajonė. Vatikanas neleis 
jiems kelti ranką prieš “kata
likišką Lenkiją.’ o Vatikanas 
visuomet eina su ta puse, kuri 
yra galingesnė.

“Vilnių gali išvaduoti tiktai 
Lietuvos žmonės — nepriklau
somoje Lietuvoje gyvenantie
ji ir Vilniaus krašte gyvenan
tieji. Bet šitam tikslui žmonės 
Lietuvoje turi būt laisvi, o ne 
diktatūros prispausti! Be de
mokratinės tvarkos atsteigi- 
mo Lietuvoje Vilniaus atvada
vimas yra neįmanomas.”

Tokios pat nuomonės lai
kosi ir “Keleivis.” Bostono 
lietuvių bankiete. kuris bu
vo suruoštas prof. Biržiškai 
priimti, “Keleivio” redakto- 

įrius pasakė: Vilniaus neat- 
i gausime nei ginklo pagalba, 
j nei diplomatijos keliais. Pa- 
1 triotiškos deklamacijos taip
gi nieko negelbės. Galim 
deklamuoti “mes be Vil
niaus nenurimsim” kiek tik 
norim, bet Vilnius dėl to ne
grįš. Jisai grįš tik tada, kaip 
patys jo gyventojai nutars 
dėtis prie Lietuvos. O kad 
jie taip nutartų, Lietuvoje 
turi būt kuogreičiausia su
šauktas Seimas, nuimtas ka
ro stovis, panaikina dik
tatūra ir visokia gyventojų 
priespauda. Tiktai plati lais
vė ir demokratinė tvarka 
gali patraukti Vilniaus žmo
nes prie Lietuvos. Bet pakol 
spauda Lietuvoje bus suvar
žyta, pakol darbininkų or
ganizacijos bus uždraustos, 
pakol gyventojai neturės 
balso krašto valdyme, pa
kol lietuviški patriotai sunks 
žydams kraują ir teps degu
tu jų iškabas — patol apie 
Vilniaus grįžimą negalima 
nei svajoti.

bent šiuo

praeities, 
neklysta.

nemato- 
bolševi- 
sustotų

Tcuraine kava bus priedu naujų 
prieskonių ir kvapsnių prie gardžių 

Lietuviškų valgių, kurių skanumyną jus 
mylite. Pirkite šviežiai sumaltą, arba 
jei jus turite maltuvą, pirkite pupas ir 
susimalkite patys namieje.

Persitikrinkite jus, kad butų tikrai 
La Touraine—kava su raudonu puodu* 
ku ant skardinės.

JUMS PATARTINA TURĖT GERIAUSIĄ

Liepia Melstis Už Geriau Vėliau, 
Pralotą Olšauską. į Negu Niekad.

Lietuvoje mes randame I Tuo tarpu “dievotam” ka- 
daug netobulo, taisytino.i talikui visai lengva savo žo- 
Bet Lietuvoje yra ir tokių dis sulaužyt.

Katalikui užtenka nueit Į 
bažnyčią, pasakyt per lan
gelį savo “grieką” kunigui, 
ir tuojaus nuodėmė nuplau
ta. Eik, jaunuoli, ir vėl “grie- 
šyk,” nes Dievas geras; jis 
ir vėl atleis!

Man prisimena prieškari
niai laikai Lietuvoje. Tais 
laikais labai buvo madoj ra
šytis Į “blaivybę.” Kunigai 
bažnyčiose net užkimę plėš
davo “pamokslus,” o po 
tam, išlipę iš kubilo, eida
vo per bažnyčią su kryžium, 
brukdavo ji bučiuoti — ir 
jau tu Įrašytas Į “šventą 
brostvą.”

Jeigu nori, Įsirašai visam 
gyvenimui; jeigu nori — tik 
keliems metams. Apart to, Į 
“blaivybę” Įsirašyti galima 
buvo su tam tikrom sąly
gom. Pavyzdžiui, aš pasilie
ku sau teisę vieną stikliuką 
išsigerti. Arba pasilieku tei
sę vartoti degtinę nuo ligų, 
kaipo vaistą. Ir čia dėdavo
si tikros komedijos.

Savo kaime aš pažinojau 
tokį tipą, kuris buvo Įsirašęs 
“blaivystėn” su sąlyga ger
ti degtinę dėl sveikatos, kai
po vaistą.

Nuo to laiko, iš šito žmo
gaus kišeniaus pipirai neiš
eidavo niekados.

Nuvažiuos, būdavo, tur- 
gun, pakvies ji kūmai išsi
gerti, jis tuojaus ir sako: 
“Aš Įsirašęs blaivystėn! Bet 
šiandien skauda pilvą. Ga
lim išgerti, gal geriau bus.” 

Ir gerdavo žmogus, kol 
ant kojų pasilaikydavo. Bet 
jis Dievui nenusidėdavo. Jis 
išsiderėjo iš jo, kad galės 
degtinę gerti kaipo vaistą. 
Ir, kad Dievą apgavus, šitas 
žmogus visuomet Į degtinę 
Įmesdavo pipirą, kaipo “lie- 
karstvą.”

Jau iš šito pavyzdėlio ma
tome, kaip Rymo bažnyčia 
auklėja dorą.

Labai teisingai anądien 
vienas susipratęs lietuvys 
pasakė: “Kol Lietuvoje kle
rikalizmui ragų neaplaužys, 
tol negalim tikėtis ten nei 
seimo, nei demokratinės 

į tvarkos.” J. Kr-nis.

dalykų, iš kurių galima pa
simokyti net Amerikos jau
nimui.

Lietuvoje yra pažangi 
jaunimo sąjunga, kuri lei
džia laikraštį “Jaunimas.” 
JĮ bevartydamas dažnai už
tinki tokių pranešimų-pasi- 
žadėjimų: “Supratęs alko
holio ir tabako kenksmingu
mą, aš pasižadu nerūkyti, 
negerti ir nekortuoti. Paste
bėjusiam mane geriant at
rūkant, sumokėsiu 50 litų ir 
‘Jaunimui’ 50 litų.” Ir pasi
rašo tikrą vardą, pavardę 
bei adresą.

Begalo gražus dalykas. 
Kas gi tuos jaunuolius pri
vedė prie tokio gražaus, do
ro nusistatymo? Gal tikėji
mas, bažnyčia ar kunigai? 
Toli gražu ne. Šitoj organi
zacijoj susispietę “bedie
viai” ir bedieviai tokius 
gražius, dorus pasižadėji
mus daro. Kodėl? Todėl, 
kad tokioj laisvoj organiza
cijoj jaunimas turi progą la
vintis, o prasilavinęs jau 
moka atskirti gerą nuo blo
go.

O ką gi kuniginis “pava
sarininkų” jaunimas daro? 
To pas juos nesimato. Jų su
sirinkimai be kunigo negali 
Įvykti, o atvykęs kunigas tik 
pamokslus ir išklerusias 
morales sako. Pavasarinin
kas (tas pats yra Amerikoj 
su vyčiais) negali paimti Į 
rankas tokios knygos, kur 
nėra kunigo aprobato, o ap
robuotose knygose protui 
mokslinių žinių nebepasem- 
si.

Tiesa, daro pasižadėji
mus ir pavasarininkai, tik 
ne spaudoj, o bažnyčioj. 
Prieš kunigą ir prieš kryžių 
jie daro visokius apžadus, 
bet kaip greit juos padaro, 
taip greit sulaužo.

Sulaužyt prižadai “be
dieviui” ir dievotam — tai 
didelis skirtumas. “Bedie
viui,” kaip matėm, duoto pa
sižadėjimo sulaužymas kai
nuos 100 litų. Antrą vertus, 
jo viešai pasisakytas vardas 
nustos vertės, jis liks mela
giu.

Bet pralotu i daugiau rupi 
mergos, negu maldos.
“Keleivio” skaitytojas C. 

A. Motejunas gavo iš Lietu
vos laišką, kuriame tarp ko 
kito rašoma:

“Buvusi pralotą Olšaus
ką. kuris pasmaugė savo 
meilužę, Smetona iš kalėji
mo jau paleido. Dabar mu
sų kunigėlis per pamokslą 
užsakė, kad visi žmonės per 
90 dienų kalbėtų po vieną 
‘tėve musų’ ir ‘sveika Mari
ja’ už ‘pralotėlį’ Olšauską, 
kad Dievas duotų jam dva
sią šventą, kad jis galėtų, 

j nekaltas kūdikėlis, 
Dievą garbint.”

Absurdas... Jam daugiau 
rupi mergos, negu* maldos.

C ♦ ♦

i O Štai kitas amerikietis “Pajieškau apsivedimui
! gauna nuo savo motinos lai-. merginos nuo 45 metų ligi 
išką, kur tarp kitko skaito- 70. Aš esu 28 metų vaikinas, 
me: ’ Nerūkau ir svaiginančių gė-

“ j “Sūneli, aš gyvenu skur- rimų negeriu, o pinigų pas 
ožiai. Kelis sykius sapna- kapitalistus yra perdaug, A. 
vau nabašninką tėvelį. Ro- V. Besparnis.” 
dos, jis vaikosi mane ir nori

_ _ is. r 
tau, kad jis reikalauja mi- 

neprJI šelfų. Gerai, kad Ona at- 
J {siuntė 50 litų, taigi sudariau

pavergi- 
sunaikini-

kad šis

‘vienintėlių 
energiją!

I 
į

tų laikraščių, tarnaująs tuo 
pačiu laiku ir Kauno smetoni- 
ninkams, ir Varšuvos pilsuds- 
kininkams. Jų abiejų jisai čia 
esąs ir atsiųstas, kad kalbo
mis apie Vilnių sumaišytų 
protus darbininkams, kuriuos 
Bimba ir Pruseika dar nesu
spėjo iki galo ‘subolševikinti’, 
ir sustiprintų fašistišką kontr- 
revoliuciją. prirengiant dirvą 
amžinam Lietuvos 
mui, pardavimui ir 
mui.

“Kokia nelaimė,
kcntr-revoliucijos hydros pa
siuntinys atsidūrė Amerikoje 
kaip tik tuo laiku, kada ’sklo- 
ka’ suparalyžiavo 
proletariato vadų’
Butų rengiami ‘audringi’ pasi
piktinimo mitingai prieš Bir
žišką, butų keliami skandalai kaip 
jo prakalbose, ir tt.. ir tt. O,_ 
dabar, to vietoje, bimbininkai 
ir pruseikiniai turi vieni ant
riems antausius skaidyti.

"Bet Biržiškos prakalbose 
pasireiškė vienas dalykas, ku
ris prispyrė Maskvos avelių 
ganytojus valandėlei pertrauk
ti ‘savikritikos’ darbą ir šok-į 
ti savo ‘matuŠką’ 
ginti. Į rengiamus 
Lietuvos mitingus.

■

penėtoją; 
svečiui iš 
mat. atei-

(Žiupsnelis atsiminimų)
Aplinkybės man neleido 

anksčiau parašyti savo Įspū
džių. Bet aš remiuosi sena 
liaudies patarle, kad geriau 
vėliau, negu niekad.

“Keleivį” skaitau jau 21 
metai. Per tą laiką aš daug 
ką patyriau. Štai mano Įspū
džiai.

Pirmą syki man “Kelei
vi” užrašė F. Laurinaitis 
1909 m. kaipo Kalėdų do
vaną. Sulaukusi pirmą nu
meri pradėjau skaityti su di
deliu žingeidumu. Beskai
tydama ir užtėmi jau apsive
dimų skyrių. Visus perskai
čiau ir vieną pastebėjau žin- 
geidžiausi. kuris skambėjo 
šiaip:

Tai buvo jo slapyvardis,na baltgudžių ir ukrainiečių ’ f. . . u ---------------—rs —-
atstovai, kurie sako, kad Balt-; atimtĮ PinigU^ Js to supra- Ą® su juo_ susituokiau. Taigi

pirmas “Keleivio” numeris 
buvo mano piršlys. Laimin
gai gyvenom sutikime ir 
abu skaitėm “Keleivi” ligi 
1920 m.

Vieną sykį skaitydama 
“Keleivi” pastebėjau straip
snį, užvardintą: “Žodis ‘Lai
svės’ chamams.” Man ta iš
tarmė labai nepatiko, ir pa- 
mislinau sau. kad jau mudu 
daugiau “Keleivio” neskai
tysim, jei jis taip labai pa
niekina laisviečius. Mat, aš 
dar nebuvau patyrusi, kas 
ta per “Laisvė.” Aš vos tik 
buvau pradėjusi ją skaityti.

Paskaičiusi keletą mėne
sių aš persitikrinau, kad tai 
yra tikrai chamiškas laikra
štis ir darbininkų suvedžio
tojas. Kuomet amžiną atilsį 
senelis Debsas buvo nomi
nuotas kandidatu Į Suv. Val
stijų prezidentus, “Laisvė” 
nesisarmatijo varyti tokią 
šlykščią agitaciją prieš jį, 
kad gėda buvo ir klausyti. 
“Laisvė” visaip tą žmogų iš
niekino ir pavadino net “ka
lėjimo supuvėliu.” Tai taip 
“garbino” “Laisvė” 
gerbiamą darbininkų 
gą senelį E. V. Debsą.

Tada aš trenkiau 
“Laisvę” 
“Keleivis” 
vės” štabą pavadindamas 
chamais. Jie geresnio vardo 
ir neverti.

1921 m. mes vėl užsira- 
šėm “Keleivį” ir ligi šiai 
dienai tebeskaitom ir ne
manom niekada nustoti jo 
skaitę. Kodėl? Todėl, kad 
“Keleivis” teisingas ir tvir
tas savo nusistatymuose. 
Skaitant “Keleivį” aš tikrai 
žinau su kuo kalbu.

Filiomena Budvydis.

gūdi ja ir Ukraina taip pat no
rinčios iškovoti sau i 
klausomybe. kaip kad yra iš- . ..
kovojusi Lietuva. Kokia ne-1?00 uzP“*a» zekyijas
priklausomvbe? - Saukia bol- >r padariau stalą (reiškia, 
ševikai. Juk yra Sovietu Balt- P° maW1i lskele giminėms 
gūdi ja ir Sovietu Ukraina —. ’. .. „
argi jos nėra ‘laisvos’ ir ‘lai-', Sakykit, žmones, ar įsny- 
mingos’ do Stalino skvernu? tarpe tamsumas?

“Musu bolševikėliai sukruto, i W® badmiriauja, o pasku-
Baltgudžiai ir ukrainiečiai no
ri atsimesti nuo Maskvos! 
pasakys Angarietis. 
kys sovietų valdžia, jeigu mes 
tylėsime, kuomet čia pat musų 
akyse skelbiama šitoki nevido
nų sumanymai ?

“Kom-davatkynas rengiasi 
todėl kelti protestus prieš tų 
dviejų pavergtų tautų judėji
mą. nes jų judėjimas grasina 
pakenkti Maskvos imperializ
mo interesams. Už raudoną 
imperializmą prieš pavergtas 
tautas stojo sutartinai ir bim
bininkai. ir ‘sklodkininkai’.”

Taip lietuviškųjų komu-, 
nistų poziciją prof. Biržiš
kos linkui atpasakoja “Nau
jienos.”

; *>

tini centą neša nutukusiems 
’ Ka kunigams.

ką paša-i“

Ar Žinote, Kad—
Dramblys suėda nuo 100 

iki 125 svarų šieno Į diena. 
Be to da jam duodama van
dens su miltais, taip kaip 
arkliui.

PROF. BIRŽIŠKA IR LIE
TUVIŠKI KOMUNISTAI.

Lietuvių kolonijas Ame
rikoj dabartiniu laiku lan
ko iš Lietuvos atvykęs prof. 
Mykolas Biržiška. Supran
tamas dalykas, kad komuni
stams jis 
šistas.

“Anot 
turi būt 
‘fašistėlis.’ bet Kauno fašistų re. Lietuvių Auditorijoje, 
valdžios Įgaliotinis ir ‘apmo- , Lineoln ir 9-tos gatvės, VVauke- 
kamas agentas.’ Arba dar dau- gan. III. Programą išpildys 
giau. Vienos fašistų valdžios Dzimdziai-Vanagaitis, Olšauskas 
agentu būti šiais laikais tai— ir kiti. Waukegano ir apielinkės 
menkniekis. Kuriam negalima lietuviai prašomi atsilankyti i 
tokį titulą suteikti ? Biržiška SLA. vakarienę.
yra stambesnis asmuo, kad. 
jam to pakaktų. Ji reikia pa-, 
daryti bent dviejų fašistiškų 
valdžių agentu, idant ’kovin- ■ 
gas proletariatas’ suprastų vi-;
są jo darbuotės ‘niekšingumą.’ neša, kad dėl gilios žiemos 

“Iš tiesų, musų Stalino da- šįmet zuikiai atėjo Į Šiaulių 
vatkos ji tekiu ir apšaukė, priemiesčių sodus ir labai 
Prof. Biržiška, pasak komunis-^daug medžių apgraužė.

i

išrodo baisus fa- WAl’KEGAN, ILL.
Balandžio 18 d.. 1931. SLA

262 kp. rengia puikią vakarienębolševikų, Biržiška
ne koks nors tiktai ,Vakarienė prasidės 7:30 vaka- 

, ant

Joseph Mitchell

GIRDVAINIS LIETUVOS PASIUN
TINYBEI NEŽINOMAS.

Jungtinių Valstijų val
džia neapdraudžia savo 
triobų nuo ugnies. Kadangi 

ir be
is ne- 
tai ri-
«negu

ji turi jų labai daug 
veik visi jie pastatyti 
degamos medžiagos, 
zika atsieina pigiau, 
apd rauda.

l

Mėnulis apeina apie mu
sų žemę per 27 dienas, 7 va
landas, 43 minutes, 11 ir 
pusę sekundės. Tuo budu 
butų teisingiau, jei musų 
mėnesiai turėtų po 28 die- 

Į nas, o metai 13 mėnesių, 
šitos nuomonės jau dauge
lis laikosi ir stoja už suda
rymą kalendoriaus iš 13 mė
nesių.

ZUIKIAI UŽPUOLĖ 
ŠIAULIUS.

Lietuvos laikraščiai pra-

“Keleivio” Kalendo
rius 1931 m. Išsibaigė 

Šiuomi prašome užsaky
mų Kalendoriaus daugiau 
nesiųsti. Tiems, kurie pri
siuntė užsakymus, pasiusi* 
me kita knygutę 25c. vertės. 

“Keleivio” Adu.

visų 
drau-

i sali 
ir supratau, kad 

neklydo “Lais-

Pasiuntinybė yra gavusi 
iš p. J. V. Girdvainio (kurio 
antrašas yra Kaunas, 
čiai, Estų gatvė 88, Lithua
nia) laišką, kuriuo prašoma 
Amerikos lietuviai veikėjai 
pagelbėti jam surinkti me
džiagos apie Dr. Joną Šliu
pą. Jisai ruošiąs Dr. Jono 
Šliupo biografiją jo 70 me
tų sukaktuvių proga. Štai 
šio laiško ištrauka:

SKONIS 
kaip tik 

REIKIA
t

“Prašau neatsisakyti su
teikti savo atoiminimų ir pa- 

Šan-Įdėti man kur nors sugriebti 
Dr. Jono Šliupo raštų bei 
“Laisvosios Minties,” “Pa- 
žvalgos,” “Jaunosios Lietu
vos,” “Naujosios Gadynės,” 
“žvaigždės” (ypač senes
nių metų), “Artojo” ir kitų 
laikraščių kompletus ar ats
kirų numerių. Be to, labai 
svarbu gauti kun. Miluko 
veikalus išleistus “Aušros,” 
Spaudos Laisvės ir kitų su
kaktuvių progomis.

“Be to, labai prašau para
ginti senuosius veikėjus pa
rašyti mano redaguojamam 
veikalui savo atsiminimų. 
Svarbu gauti medžiagos ir 
nuo jo, Šliupo, idėjinių prie
šų. Tas man padės objekty
viai Įvertinti faktus.

“Visų autorių atsimini
mai, suvienodinus rašybą, 
bus spausdinami tokioj for
moj, kokioj bus parašyti.”

Pasiuntinybė, skaityda
ma savo pareiga pagelbėti, 
galimybės rybose, visiems 
Lietuvos piliečiams, skaito 
reikalingu čia-pat patėmyti, 
kad ji p. J, V. Girdvainio 
nepažįsta ir jokios atsako
mybės sąryšy su šiuo prašy
mu imtis negali.

Lietuvos Pasiuntinybe 
Washingtone.

13
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Ka* skaito ir rašo 

Ta* duono* neprašo

PITTSBURGH, PA. i 
L. M. D. ir bolševikai.

i 
Pittsburgho Lietuvių Mo

kslo Draugija šįmet apvaik- 1 
ščiojo 30 metų sukaktuves, 
ši draugija yra žymi kaipo 
kultūros ir labdarybės įstai
ga. Ji atsilaikė prieš visas 
bolševikų audras ir gyvuo
ja kaip gyvavusi. Tai de
mokratinė Įstaiga, kur gali 
sutilpti visų pažiūrų žmo
nės. Draugija savo nariams 
prenumeruoja po laikraštį, 
ir išrašo tokį, kokį narys pa
sirenka. Didžiuma L. M. D. 
narių skaito “Keleivį,” bet 
jei kas pasirenka kitokį, tai 
jam tas ir išrašoma. Į drau
gijos skaityklą pareina irgi 
visų pažiūrų laikraščiai. 
Apart Amerikos lietuvių lai
kraščių, į skaityklą pareina 
ir Lietuvos pažangieji lai
kraščiai. Knygyne turime 
virš 300 įvairaus turinio 
knygų. L. M. D. name visų 
pažiūrų draugijos laiko susi
rinkimus už dyką, bet yra 
tokių draugijų, kad už šitą 
gerumą nei ačiū nepasako. 
O kiek draugija yra aukavu
si labdaringiems ir kultū
riniams tikslams, kaip ve: 
Lietuvos našlaičiams, nelai
mės ištiktiems nariams ir tt.

Kuomet d-ras Basanavi
čius su Yču važinėjo po A- 
meriką rinkdami Vilniaus 
namui aukas, tai draugija 
aukavo net $600. >

Tautiškom kapinėm įsi
gyti, L. M. D. prisidėjo net 
su $1,100. L. M. D. daug 
padėjo Pittsburgh’o “Stil- 
varko” streikieriams ir lie
tuviams streikieriams perei
tam didžiajam angliakasių 
streike.

Čia aš suminėjau tik kele
tą svarbesnių draugijos dar
bų. Tokių naudingų darbų 
galima butų priskaityti la
bai daug, bet čia trūksta, 
vietos.

Nežiūrint į tai, tūlas “ta- 
voriščius” Žvalgas, “Vil
nies” 34 num. pleškina 
“L. M. D. 30 metinės sukak
tuvės ir fašistų veidmainy
stė.” Mes žinom, kad po 
“Žvalgu” pasislėpęs “drau
gas” J. D. Sliekas (prašom 
nesumaišyti jo su dabartiniu 
L. M. D. sekretorium Povilu 
Slieku, . kuris nieko bendro 
su “Vilnies” šmeižtais ne
turi ).

Pirmiausiai “tavoriščius” 
Sliekas kabinasi prie Lietu
vos himno, prie “Keleivio” 
Maikio patrioto dukters, 
prie S. Bakano, J. K. Ma- 
žiuknos, prie SLA. 3-čio ap
skričio gėlių ir prie to ap
skričio pirmininko J. Ruko. 

Su bolševikų geltonlapio 
šmeižiku aš ginčytis nema
nau ; keista tik tas, kad vi
sus draugijos nuopelnus sa- 
vinasi sau “progresyviai,” 
t. y. bolševikai.

Kvaila taip kalbėti, nes 
bolševikai niekuomet drau
gijai nevadovavo ir ne vado
vauja. Tiesa, jie visuomet 
stengėsi ir stengiasi draugi
jos valdybon įlysti, bet jų 
tikslus mes puikiausiai ži
nome. Jiems rupi naudotis 
musų namu, varyti čia savo 
propagandą ir kolektuotis 
dolerių.

Žinant lietuviškų bolševi
kų apetitus, drąsiai galima 
sakyti, kad jei kuomet nors 
L. M. D. pakliūtų į jų ran
kas, tai su ja taip atsitiktų, 
kaip atsitiko su Lietuvos Sū
nų draugija, Wilmerding, 
Pa. ir APLA. 2 kuopa Mc- 
Kees Rocks, Pa.

Prieš bolševikų okupaci
ją L. S. draugija buvo pa
vyzdingiausia visoje Pitts
burgho apylinkėje. Draugi
ja prenumeravo visų pažiū
rų laikraščius, turėjo gražų 
knygyną, beną, vaidintojų 
trupę ir tt.

Kuomet šitą draugiją 
okupavo bolševikai, taip

AMERIKOS LIETUVIU GYVENIM AS
ALBANY, N. Y. 

Tegul žmonės žino.
Albany miestas yra New

Yorko valstijos sostinė. Al
bany labai gražus ir švarus 
miestas, panašus į Klaipėdą. 
Gyventojų turi 127,358 žmo
nes. Miestas apgyventas ai
rių ir italų, čia ateiviai ne
gali užimti jokių miesto val
dyboj vietų, čionai darbai 
sunkiau gauti, kaip kitur. 
Dauguma dirba West Alba
ny. čia yra didelė New 
York Centrai geležinkelių 
dirbtuvė, kurioj dirba nau- 
. Yra ir mažes-

gijos bus susirinkimas, to-i nių dirbtuvių. Užmokestis 
dėl atvažiavo net 4 “kalbė- čia geras.
tojai.” Vieni norėjo sutverti j Lietuvių Albany gyvena 
kokį tai “darbininkų susi- apie 75 šeimynos. Beveik 
vienijimą,” siūlė po 500 ir‘visi turi savo namus ir dir- 
po 1,000 dolerių, katras nu- ba geriausius darbus. Iki
mirs, bet žmonės mirti dar šiol musų kolonija turėjo tik
nenori, todėl ir “susivieniji-‘ vieną draugiją šv. Jurgio, 
mas” liko nesutvertas. Pora metų atgal atsirado tus apie keblią finansinę lie- nedrįskit,

Kitas “kalbėtojas” liepė žmonių su gerais norais ir tuvių svetainės padėtį, nuta- užėmė “Kristaus įpėdiniai

Darbai.
Dirbtuvės “švilpia"’ taip, 

kaip du metai atgal, bet ra-

tuojau spėkos tapo suskal
dytos ir gražus kultūrinis 
darbas žlugo. ________

Visi nebolševikiški laik-< tai ne taip greit" sukasi ir 
raščiai iš skaityklos tapo mokestis maža, 
išvyti, knygos percenzuruo- Bolševikai
tos ir nepageidaujamos pra- e L z ušalintos. Šituo savo žygiu Čia yra apie ti^nas (be 
bolševikai draugijai pastatė Per;^^ ^^v1a t rH’ 
kryžių. tun “susaidę” ALDLD. Su

APLA. 2-ra kuopa nors šitos. ^^augi> pagelba jie 
jauna draugija, bet, sekda- ■ į?.n?ia jcw»arl<us.
ma L. M. D., kulturinį dar-1 ką ^obiu !spra-1
bą buvo pradėjus varyti £a! R in?’ -° I 
plačia vaga. Draugiją už- i atiduoda, ba jų su- j
viešpatavo bolševikai. Elgė- pašalpos nemoka. v. j
si lygiai taip, kaip Wilmer- Kovo 8 d. bo.sevikai suzi-( dirbtuve, kr 
dinge ir draugijos likimas ka^ D. L. K. V. dį au- jus vagonus

plačia vaga. Draugiją_ už- į limbai atiduoda, ba jų

buvo toks pat, kaip pirmcu 
sios.

Nekitaip butų atsitikę ir 
su L. M. D., jei bolševikai 
butų ją užviešpatavę. Bet 
ačiū narių nuosakumui, to 
neįvyko. Aš tikras, kad tos 
klaidos mes nepadarysim ir 
ateity. L. M. D. iš bolševikų 
pusės jokio patarnavimo ne
reikalavo ir nereikalaus; 
taigi bereikalo ponas Žval- 
gas-Sliekas “kvaršini” sau 
“biedną” galvą.

L. M. D. Narys.

v •

labai gražus, “Susiprato,” Į kinta esamoji padėtis ir ap- 
kuris kiekvieno lietuvio šir- kalbėta keliai ir budai, kad 
dį ramins ir jo užmirusius Į lietuvių sudėti centai nežu-
jausmus atgaivins. Šičia tu
rėsit gerą progą susipažinti 
su kitų miestų lietuviais.

Turiu pasakyti ačiū Ame
rikos Lietuvių Piliečių Kliu
bui už surengtą teatrą, kurį 
lošė Amsterdamo Lietuvių 
Dailės Ratelis. Dabar SLA. 
235 kuopa vaidins jau pati.

Taigi tegul žmonės žino, 
ką Albany lietuviai veikia. 
Darbas tai musų, o ateitis 
priklauso nuo musų darbo.

Albany Lietuvis.

tų, kad neprarastumem Det
roito lietuvių kultūros cent
ro.

Kviečiame visus, senus ir 
jaunus, vyrus ir moteris, at
eiti paskirtu laiku, balana 
džio 19 d.

Kvietimo komisija:
K. Būtis, J. Žirinas,

DETROIT, MICH.
Vieša* atsišaukimas. Lietu

vių Svetainė pavojuje.
Lietuvių svetainės šeri- dos.

ninkai, kovo 29 d. susirinki
me, f '

KANADOS 
LIETUVIAI

______________________________________________ i

QUEBEC, CANADA.
Liūdim brolelio. Dėkuojam 

jo draugams.
Dar nedaug laiko prabė

go nuo tos dienos, kaip mu- 
p. Moiisf’ šų mylimas brolelis Jonas

BROOKLYN, N. Y. 
Kaip kam rugiapiutė.

Artinantis Velykoms pas 
mus kaip kur darbai pradė
jo smarkiai eiti. Jeigu kas 
pasakys tau, kad bedarbė, 
tai spiauk tiesiog ant barz-

ninkai, kovo 29 d. susirinki- šita naujiena lai nęnu- 
me, išklausę valdybos ir džiugina tikiu bedarbių, 
specialės komisijos rapor- Važiuoti į mus miestą nieks 

‘ ......................... , nes visus darbus
99

kovoti prieš kompanus. Vie-, pradėjo veikti. Per du pas-[rė kreiptis j visas Detroito, biznieriai su ilgais andaro- 
nas bedarbis paprašė balso kurinius metus susiorgani-; lietuvių draugijas ir visus kais.
ir sako: “Aš negaliu kovoti,'zavo net trys draugijos: A-!lietuvius prašydami pagel- ja ... . .
nes jau persenas.” Tada kai- merikos Lietuvių Piliečių bos. 
bėtojas sako: “rr«; r--~- 1 ~
valgai, kad persenas?” Bol- Kliubas ir SLA. kuopa.

Jau visa sąvaitė, kaip pas 
mus prasidėjo “rekolekci
jos.” Kas gi tai per “atpus- 

Ogi penkinių ir de-
TORRINGTON, CONN. 

Nelaiminga šeimyna.
Čia noriu biskį parašyti 

apie Stasio Eimučio gyveni
mą ir mirtį. Nors velionis ne
mokėjo nei skaityti, nei ra
šyt, bet susirinkimuose mylė
davo parėkt, už ką dažnai ir 
pabaudą draugijai 
vo pasimokėti.

Reikia pasakyti, 
šeimyna gyvenime 
daug nelaimių. S. 
vedė Marijoną Babrauskai- 
tę. Tuojaus po vestuvių dirb
tuvėje Eimučiui nulaužė ko
ją. Nors ir sugydė, bet koja 
buvo kreivą.

Greit po to mirė dukrelė. 
Dar ši žaizda nespėjo užgy
ti, mirė ir kita duktė. Šitos 
visos nelaimės taip motiną 
paveikė, kad ji neteko kojų 
judėjimo. Tikras dabar kan
kinys, nes pati nei žingsnio 
nužengti negali.

Didžiausia nelaimė atsi
lankė kovo 8 d. Tą dieną 
Eimutis valgydamas pietus 
paspringo. Iki atvažiavo 
daktaras, žmogus jau buvo 
miręs.

Tiek nelaimių pemešus, ir 
pati būdama nelaiminga li
gone, moteris liko didžiau
siame nuliudime.

Musų draugijos.
Pas mus yra 4 pašalpinės 

draugijos: 3 vyrų ir 1 mote
rų.

Šv. Vincento draugija tu
ri apie 80 narių ir $12,000 
kapitalo. Taip pat turi nuo
savus namus su svetaine, 
kur laikomi visoki lietuvių 
susirinkimai.

Musų sale nesinaudoja tik 
moterys: jos eina pas airišį 
kunigą ir džiaugiasi, kad 
salę gauna už dyką. Bet jos 
nenumato, kad jas airis ku
nigas išnaudoja.

Tiesioginiai už salę kuni
gas gal pinigų ir neima, bet 
anglims $50 pareikalauja. 
Apart to, moterys privalo 
kasmet apie dvejas mišias 
užpirkti.

Jei viską paskaitysi, tai 
lietuvių svetainėje daug 
pigiau atsieitų.

Toliau eina D. L. K. V. 
draugija. Turi apie- 65 na
rius ir apie $3,500.

L. A. U. kliubas skaito 
apie 40 narių ir apie $1,000.

Marijos dukterų draugija 
turi apie 90 narių ir apie 
$3,000 kapitalo.

Lietuviai sutikime gyve
na. Yra apie pusė tuzino biz
nierių, beveik visi priklauso 
prie pašalpinių draugijų, 
bet ant susirinkimų nesilan
ko. Šiaip inteligentų nėra. 
Katras patenka į draugijos 
viršininkus, tai būna kol 
pats atsisako.

turėti a-

kad ši 
panešė 

Eimutis

Tai kam tu Kliubas, Lietuvių Jaunuoliui Dėl blogų ekonominių lai- j,
- - Tr,‘ ’ • A 'kų svetainės įneigos žymiai kaS”? «.

šeyikų, mat, tokia logika: j Piliečių Kliubas gerai sto- sumažėjo, gi pirmu mortgi- šimtinių meškeriojimas.
jeigu tu senas, tai nereikia vi ir užima pirmą vietą, čium nustatytos išlaidos ne-' 
nei valgyti; stipk greičiau. SLA. 235 kuopa nesenai su-Įsimažina. Taigi gręsia lietu-

Paskui komisaras sakoj sitvėrė, taigi pinigiškai | vių visuomeniško namo pra- 
”Tu persenas kovoti, tai aš silpna, bet dvasiniai labai'radimas. Yra nutarta, kad 
tau duosiu darbą.” Žmoge- tvirta. SLA. kuopa dabar! sukelti kapitalą Šerais, pir- 

. vi .v IV,----------------------i _ .... 1 ------- ---- - . _ . .

Sako: “Imk glėbį raudonų kalbas ir teatrą. Tai įvyks i Vieni senieji šėrininkai prie 
popierų ir mėtyk ant ‘said- šeštadieni, balandžio 11 d.,! geriausių norų to padaryti 
vokų’.” St. Casimirs Hali, Albany, Į nepajiegia.

Toliau siūlė kokį tQ’ XT. Y vici
“Baily Workerį.” Sako, pir- tam, kad įtikinus tuos žmo-1 pavieniai L ___ o_„. ,
miau jis kainavo $6, o d a- nes, kurie apie SLA. abejo-1 skirtumo politinių ar partiji- 
bar tik 50c. Sako, jeigu ne-,ja. Kviečiame visas kuopas'nių pažvalgų, ateiti į pagel- 
duosite pusę dolerio, tai tas iš apylinkės dalyvauti ant bą. Tuo reikalu viešas susi- 
lapas bankrutuos. Mačiau, šio vakaro. ! rinkimas jvyks nedėlioję,
kelis pusdolerius išprašė.

apleido mus ir atsigulė i šal
tąjį kapą.

Liūdna darosi pamanius, 
kad žmogus, leisdamasis į 
pasaulį laimės jieškoti, su

drinka nelaimę.
Taip atsitiko ir su musų 

broliu. 1928 metais iš Lietu
vos atvyko į Kanadą ir čia 
taip trumpai pagyvenęs, pa
čiam gyvenimo gražume, 
turėjo su šiuo pasauliu skir- 
tis.v

Musų brolis, kaip ir kiti 
emigrantai, darbo bejieško- 
damas apvažinėjo visus Ka
nados kampelius ir apsisto
jo Quebec’e, kur yra kasa
mas tunelis. Darbas čia pa
vojingas. Žmogaus gyvybė 
mažai apsaugota, todėl 
kiekvieną dieną čia vienas- 
kitas darbininkas už duo
nos kąsnį paaukuoja savo 
gyvybę.

Musų brolis Jonas, išėjęs 
į darbą sausio 17 dieną, jau 
savo jėgomis negrįžo. Pul
damas iš viršaus akmuo pri
slėgė jį prie žemės ir su
triuškino kaulus. Šitoj ne
laimėj liko sveika dar krū
tinė ir galva, todėl nelai
mingasis didžiausiuose 
skauduliuose kamavosi ligi 
kovo 4.

Mirdams ištarė šiuos pas
kutinius žodžius: “Butų ma
lonu gyventi, bet per kapi
talistų išnaudojimą atėjo 
belaikė mirtis; turiu mirti.”

Kiek ašarų, kiek širdgė
los turėjom pernešti, tai 
sunku ir apsakyti. Mums ir 
dabar dar stinga žodžių tin
kamai padėkuoti drau
gams Minkevičiams, kurie 
suteikė mums užuojautą ir 
daug gero padarė.- Draugai 
Minkevičiai nebojo nuovar
gio ir triūso: jie priėmė mu
sų brolelio lavoną ir tinka
mai pas save pašarvojo.

Širdingą ačiū tariam ir 
kitiems brolio draugams už 
suteikimą puikių gėlių vai
niko ir paskutinį patarna
vimą.

Broleli Jonai! Tebūnie 
tau lengva šios šalies žeme
lė. Netekę tavęs, mylimas 
broli, mes liūdim ir liudė- 
sim.

Marė, Adolfas ir Juozas 
Vaitoniai.

Waterbury, Conn.

Kiekvieną vakarą kele- 
klupsčiais bėga žmonių mi
nios. Manytum, kad į gais
rą, bet paklausus gauni at- 

: “Bėgu į bažnyčią 
nuodėmių išpažinti.” 

! Tai jau insisenėjusi musų 
St. Casimirs Hali, Albany, j nepajiegia. Todėl kviečia- žmonių yda. Smalsumas ir 

siūlė kokį tai N. Y. Šis vakaras rengiamas ‘ ma visi Detroito lietuviai, aistra — tai jų dievukas ir 
i ir draugijos, be jam ištikimai tarnauja. Kei

sta, bet paprasta, nes kas
dieninis gyvenimas tokių, ir 
panašių, vaizdų teikia daug. 
Vienas tik dalykas neišei
na man iš galvos, tai tas 
klausimas: argi musų žmo
nės niekuomet nesurimtės? 
Argi juose amžinai liks ta 
vergijos dvasia, kuri įvai
riausiomis formomis, įvai
riausiais budais kasdien pa
sireiškia?

Jaunimo Padauža.
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lis net pašoko išdžiaugsmo. sumanė surengti balių, pra-imojo mortgičio išpirkimui. K
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. DETROIT, MICH. 
“Aidas” susirūpino dėl 

socialistų kuopos.
Pas mus neva eina kairių

jų komunistų organas “Ai
das.” Bet jis eina taip nere
guliariai, kad per 7 mėn. 
jo redaktorius Urbonas iš
stenėjo tik vieną numerį. 
Šitam “Aide” tarp kit ko 
įmaliavota jau ir LSS. kuo
pa. Bėdavoja Urbonas, kad 
LSS. iš “numirusių” keliasi. 
Suprantama, socialistų ju
dėjimas “aidiečiams” daug 
baimės įvaro. Bet čia norisi 
pareikšti vieną, kad LSS. 
nebuvo mirus ir iš numiru
sių jai keltis neprisieina. 
Ot, jūsų “Aidas,” tai kelis 
kartus buvo kojas pakratęs 
ir kėlėsi iš numirusių, bet 
mes jums nieko nesakėm, 
nes tai nerimta. Bereikalo 
Urbonas primeta Lavinskui 
kokį tai botagą. Gerbiamie
ji, pasilaikykit jį sau. La- 
vinskas jums ant “komo” 
dar neužsistojo. Urbonui, 
matyt, galvą skauda dėl to, 
kad socialistų kuopa neis 
pas jį krikštytis. O, no, vy
rai, jus musų metrikacijos 
knygų nevesit! Bukit ramus 
ir palikit mus ramybėj.

Frank Lavinskas.

I rinkimas įvyks nedėlioję, 
—r----- . Smagu pranešti ir tai, kad . balandžio 19 d., 2 vai. po

Bemokslis. SLA 235 kuopa rengia pir- • piet, Lietuvių Svetainėje, 
i mą teatrą, kokio Albany is-! prie 25-th ir Vemor High- 
torijoj nėra buvę. Veikalas'way, kur bus visiems išaiš-

BALT1MORE, MD.
Brazis su žmona važiuoja į 

Lietuvą apsilankyt 
Antanas Brazis ir jo 

žmona Aleksandra, yra tei
singi ir nuoširdus žmonės. 
Nemažai prisidėjo jie su au
komis Lietuvai. Jie aukavo 
našlaičiams ir darbininku 
organizacijoms, jie pirko 
paskolos bonus, etc. Važiuo
dami apsilankyti, jie užsi
prenumeravo visus lietuviš
kus laikraščius, kad parodyt 
Lietuvoje, ką Amerikos lie
tuviai žino apie Lietuvą. 
Važiuoja į Šiaulių apskritį, 
Nuomininkų kaimą. Aš nuo 
savęs ypatiškai palinkiu lai
mingos kelionės ir da lai
mingiau sugrįžti pas myli
mus į Baltimorę.

Ant Kurelaitis.
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PITTSBURGH, PA.
Visuomenei, ypač jaunimui, 

svarbu žinoti.
SLA. 3-čias apskritys pra

dėjo rūpintis čia gimusio 
jaunimo reikalais. Meti
niam apskričio suvažiavime 
tapo išrinkta jaunimo orga
nizavimo komisija. Kovo 6 
dienos susirinkime nutarta 
surengti jaunimo balių. Šito 
baliaus rengimu rūpinasi 
patys jaunuoliai, būtent: 
jaunimo organizatorius Ka
zys Milleris, komisijos sek
retorė p-lė Milda Virbickiu- 
tė ir p-lė Bronė Sabaliaus- 
kytė.

Balius Įvyks balandžio 11 
dieną L. M. D. svetainėje, 
142 Orr st. Šis balius, tai 
pirmas musų žingsnis, ir jei 
jis ras plačioj visuomenėj 
pritarimo, tai jaunimas po 
SLA. vėliava padarys daug.

Mes kviečiame Pitts- 
burgho ir apylinkės lietu
vius, ypač jaunimą, daly
vauti musų parengime. Mes 
tikri, kad jus čia rasit labai 
jaukią atmosferą.

Kazys Miller.

Le<er

Grai»olaotaS

MONTREAL, CANADA. 
Davatkos susidomėjo 

“Keleiviu.”
“Keleivio” 10 num. buvo 

aprašyta, kaip Montrealo 
klerikalai apvaikščiojo 16 
vasario šventę. Tas aprašy
mas padarė didžiausi susi
domėjimą “Keleiviu” ir 10 
jo numeris ėjo per rankų 
rankas, kol nuplyšo. Arti
mesnės kun. Bobino davat
kos akis išpūtę viena kitos 
klausia: “ar tu regėjai, sa- 
sula, ot tai gazieta, kad net 
kunigėlio varda drista dė
ti?”

i
I 
!

i
I

1 Kunigo klapčiukas Bačys 
l vienam susirinkime atsine
šė “Keleivį” ir ėmė verkti, 
kad “Keleivis” juos šmei
žia. Susirinkime buvo ir 
straipsnio autorius, kuris 
tuojau pasiprašė ant scenos. 
Bačys ant scenos autorių 
leido, bet straipsnio skaity
ti neleido, čia publika aiš
kiai pamatė, kad musų kle- 

' Juo dažniau sakysi “ne,” rikalai šviesos bijo. Jei au- 
tuo geriau tau šiame gyve- torius neteisybę parašė, tai 
nime seksis. reikėjo čia pat tas melas pa-

Ir maža kibirkštis įdega rodyti. To nepadarė, nes ten 
didelius laužus. teisybė parašyta. Žiną*.

PITTSBURGH, PA.
Lietuvių Mokslo Draugijos 

narių žiniai.
1930 metais L. M. D. bal

sų didžiuma nutarė:
LMD. nariai, kurie gyve

na toliau 50 mylių nuo Pitts- 
burgho, laikraščio iš Drau
gystės negauna. Tas nutari
mas jau įėjo į galę ir LMD. 
už minėtų draugų laikraštį 
neapmoka.

P. J. Sleakas, sekr.
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—I^abą lytą, tėve! Iš kur dabar jau pradės eiti, nes ir 
taip žergi? j Lietuvoje jau manoma grei-

—Buvau pas graborių, tu laiku įvesti civilinę met- 
vaike.

—Ar jau mirti manai?
—Nausa. mirti aš dar ne-; 

mislinu, ale tarpe musų gra
borių prasidėjo faitas. tai' 
užėjau pas vieną pasiklau-, 
syti, kaip ir už ką jie susiro-l 
kavo.

—Tai kogi jie pykstasi?!
—Sporas, vaike, eina už 

tai, kas geresnis katalikas.
—Man rodos, kad dėl to-į 

kio menkniekio jiems peštis] 
nevertėtų.

—Taip tau rodos, Maike. 
bet netaip yra. Ana. vienas 
graborius ant zlasties net 
šliubo neėmė pas kunigą, 
bet apsiženijo ant korto.

—Tai nieko nereiškia, tė
ve. Žmonės vis daugiau ir 
daugiau jungiasi civiliu bu- 
du.

—Tas, vaike, nogut. Kas 
su tokiu šliubu gyvena, tas 
papildo nečystatos grieką.

—Tokioms pasakoms da
bar nieks jau nebetiki.

—Kaip tai nebetiki? Vi
sas svietas tam tiki, tik čia 
Amerikoj žmonės pasileidę. 
Čia ima šliubą ant korto, 
paskui ima divorsą ir vėl 
ženijasi. Na, kur tai girdėta, 
kad dar vienas vyras gyvas, 
o boba jau su kitu ziliotų?

—Nieko nepadarysi, tė
ve. Jei poroje sugyvenimo 
nėra, tai geriau atsiskirti, 
negu peštis, bartis ir svei
katą ardyti. Gal tu, tėve, 
atsimeni kaip Lietuvoj žmo
nės sakydavo, kad tokiuose 
namuose tikras pragaras.

vaike, atsimenu: 
mus sakydavo

• 1
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Kas Mums Rašoma
Newark, N. J. -— Kaip ~ Paryžius, Francuzija. 

praeity, taip ir " ‘ 
lietuviai čia minėjo Lietu
vos nepriklausomybės šven
tę bendromis jėgomis. Pub
likos buvo labai daug. Gai
la tik, kad musų inteligenti
ja. kaip daktarai, advokatai, 
inžinieriai, mokytojai ir kai 
kurie biznieriai nemato rei
kalo su savo žmonėmis da
lyvauti. Buvo gerų prakal
bų, dainų ir muzikos. Aukų 
Vilniaus reikalams surinkta 
$54.75: ženklelių parduota 
už $15.90. Apmokėjus išlai
das, liko $42.54, kurie pa
siųsti per Lietuvos Genera
linį Konsulatą į Kauną Vil
niuj, Vaduoti Sąjungai.

Šiuos faktus patiekė ko
mitetas: Žiugžda, Gudas ir 
Trečiokas.

* BIJi.lUd, 1 I <XXlVUZlj€l« ------ ,

r šiais metais Daug lietuvių atvažiuoja ir į

Fort William, Ont, Ca
nada. — Čia gyvena keli de- 
sėtkai lietuvių, bet retas dir
ba. Iš miesto valdybos be
darbiai gauna pašalpos po 
$2.45 į sąvaitę.

Nežiūrint tokios sunkios 
padėties, musų lietuviai per 
dienų dienas pulruimiuose 
boles šaudo. Ar negeriau 
butų užsirašyti “Keleivį” ir 
lavintis, negu prirūkytų pul- 
ruimių smarvėje riogsoti?

Ten buvęs.

i Francuziją, daugiausiai i 
Paryžių. Jie tikisi gauti čia 
darbą, bet jo negauna, nes 
ir Francuzijoj didelė bedar
bė siaučia. Imigrantai vaikš
čioja gatvėmis tol, kol pas
kutinius pinigus pabaigia. 
Po to seka badas.

Čia paminėsiu tik vieną 
liūdną lietuvio emigranto 
galą, bet tokių atsitikimų 
juk yra ir daugiau.

Iš Lietuvos i Paryžių at
važiavo A. Stadalnvkas. 
Daibo jieškojo ilgai, bet ne
rado. Susirūpinęs savo liki
mu. A. Stadalnvkas už pas
kutinius pinigus nusipirko 
dviem stotim pravažiuot 
gelžkelio bilietą, išvažiavo 
ir išlipęs iš vagono metėsi 
po traukiniu. 26 metų vyrą 
traukinys supjaustė į gaba
lėlius.

Štai kokis bedarbio lietu
vio likimas. R. B.

Naujas Suomijos 
Prezidentas.

Pahr Evind Svinhufvud, bu
vusia kitąsyk Suomijos premje- 
•as, dabar buvo seimo išrinktas 
•espublikos prezidentu. Jis yra 
ašistiško plauko tautininkas.

1905 Metą Revoliuciją 
Prisiminus “ RAŠO J. GR1UNAS.

žmoną subardavo: “Ką tu čia 
plepi, nė pati nežinai ką! Ar tu 
mistini, kad juos Vilniuje spaus
dina? Juos pargabena iš Til
žės, o gal net iš Japonijos.”

Atėjo vasara. Visą laiką bu
vo tyku, tik vieną atsišaukimą 
tegavau. Jame buvo raginami 
dvarų ir kaimų darbininkai 
streikuot. Dvaruose tuojau bu
vo apskelbti streikai, bet kaimo 

: darbininkai buvo neorganizuoti

rikaciją.
—Noser, Maike. to nebus 

Musų Lietuva yra katalikiš
kas kraštas 

]viai tenai šliubu 
, vos.

—Bet kam tu, 
i jaus Dievą kiši? 
] tuo nieko neturi.

—Maike. tu turi mistei- 
I ką. Ženybos Dievo duotos ir 
j be Dievo jos neįvyksta. Šliu- 
: bas — tai moterystės sakra- 
jmentas. o sakramentus iš
statė Jėzus Kristus.

—Neteisybė, tėve. Skai
tydami Kristaus gyvenimą 
ir jo mokinimus mes niekur 
nerandam jo kalbos apie 
jungtuves. Nerandam nieko 
pasakyto ir apie sakramen
tus. Septynerius sakramen
tus išgalvojo ir įvedė kuni
gai daug šimtų metų po .Kri
staus,

—Palauk, vaike, apie tai 
aš pasišnekėsiu su zakristi
jonu ir kitą sykį tau pasaky
siu, kaip tai su sakramen
tais išeina. Bet kalbant apie 
šliubą. tai aš laikausi po se
novei: šliubas — tai neat- 
mezgamas mazgas! Man 
akyse, vaike, ir nūnai dar 
stovi nabašnvko Užupio pa
mokslas per mano šliubą. 
Stovim mudu su Cicilija pas 

> altorių, o kunigas Užupis 
, -ako: “Ir užmegsiu mazgą!... 
■ ir užmegsiu mazgą, kurio ir 
, pats neatmegsiu.” Vadinas. 
• kunigas surišti gali, bet at- 
; rišti jau nei pats nebegali.

—-Šita pasaka, tėve, jau 
labai paseno. Kas seniau

ir jokie bedie- 
nepakasa-

tėve, tuo- 
Dievas su

Binghamton, N. Y.—Ko
vo 12 d. ir pas mus lankėsi 
prof. M. Biržiška. Viskas 
butų nieko, tik man nepa
tinka musų vergiška taktika. 
Mes, rodos, jaučiamės žmo
nėmis neprastesniais už ki
tus, bet tik tegul pas mus 
pasirodo koks nors svetimas 
žmogus, tai mes tuojau, kaip 
koki šliužiai prieš dievaiti ir 

išliaužiojam. Rodos, mes jau 
ėmė grįžti darbinin- idek mažiukai, tiek niekam

Winnipeg, Canada.—Be
darbių skaičius dar padidė

kai iš miškų, šią žiemą ir verti, kad ot, štai, atvykusi: 
miškuose darbo mažai buvo mH^ \®Sanytojas.
ir mokėjo labai pigiai (po i buvo
$15, $25 Į mėnesi). ' ‘ 
rint i tai. dar ir šitas darbas 
reikėjo pirkti. Jei norėjai 
gauti miške darbą, tai agen
tėliui turėjai mokėti 5-10 
dolerių. Darbininkai čia 
lengva išnaudoti, nes neor
ganizuoti.

Pirmiau miestas bedar
bius geriau paisė: duodavo 
nakvynę ir mokėjo pašalpą 
pinigais. Taigi bedarbiai 
galėdavo kur nori eit valgyt 
ir ką nori valgyt. Dabar su
taisytos valdžios virtuvės ir 
visi valgo iš vieno katilo.

Maistas čia labai prastas 
ir bedarbiai syki jau pakėlė 
triukšmą, susimušė su virė
jais. Policija už tai keletą 
bedarbių areštavo. Daugu
mui atėmė ir šitą skurdžią 
pašalpą. Tokių nelaimingų 
tarpe yra ir lietuvių.

Nemuno Banga.

Nežiu- • perdaug ne tik pas mus, bet 
ir kitur. Tokus tupčiojimasis. 
toks lenkimąsi “nyžė tonen- 
koj travynočki,” daro ne
smagumą atvykusiam asme
niui, šiuo kartu prof. M. 
Biržiškai. J. B.

I Lapcrte, Ind. — Pas mus 
darbai visai silpnai eina. 
Kas dirba, tai dirba tik po 4 
dienas i sąvaitę arba ir po 3 
dienas i dvi sąvaiti. Bedar
bių čia labai daug. Laportas 
labai gražus miestas; stovi 
prie keturių ežerų. Lietuvių 
gyvena apie 18 šeimynų.

Kontapt.

Trumpos Žinios.
Floridoje nusižudė bap- 

istų kunigas Collins, atkak
us prohibicininkų organiza
cijos Anti-Saloon League 
žadas.

Missouri valstijos senatas 
priėmė bilių, kuriuo yra pa
taikinamos kartuvės toj val
stijoj. Vietoj kartuvių, pa- 
smerktiems piktadariams 
<udyti Įvedama elektros kė
lė.

Rygoje latvių komunistai 
įžpuolė ramų socialdemo
kratų susirinkimą ir įtaise 
truvinas muštynes. Kelioli
ka žmonių buvo sužeista.

Austrijos policija prane
ša, kad ji susekė serbų są
mokslą nužudyti pulk. Per- 
ceča ir kelis kitus kroatu *- t
lalmatų politinių pabėgėlių 
vadus, gyvenančius Vienoj. 
Trys ginkluoti serbai suimti.

Amerikos valdžia ruošia- 
-i deportuoti apie 100,000 
svetimšaliu, kurie Įvažiavę 
čionai nelegaliai.

Pastabos Vietoje.

—Jes, 
bet pas 
pragaras, ale pekla.

--Bet kultūringi žmonės f senjau buvo galima, tas da- 
jau išmoko nuo tokios pek-1. bar negalima.

—Ju rait, Maike. Senovė
je gavėnioje ir mėsos neval- 

Igė žmonės, o dabar jau val- 
igo. Denk ju, Maike. Labai 
; gražiai tu man išklumočijai 

"japie divorsus. Jeigu taip, tai 
reikia dar jieškoti mergos ir 

Iženytis. Jei nepatiks—im
sim divorsą. Gud bai, Mai
ke.

i —Keliauk sveikas.

ne buvo negalima, tas šiandien

les” pasiliuosuoti, tėve. Jie 
Įvedė divorsus. Kaip tik su
gyventi negali, tuojaus per
siskirk. Paskui gali vesti ar 
tekėti iš naujo. Ir kunigas 
čia visai nereikalingas. 
Jungtuvių sutartį gali pada
ryti valdininkas.

-Na, o kaip tu rokuoji, 
Mai.ke, ar lietuviai yra kul
tūriška tauta, ar ne?

—Ir taip, ir ne. Lietuvos 
gyventojai daug kultūrin
gesni už daugelį kitų tautų. 
Bet lietuvius labai supan
čiojęs turi tikėjimas. Pasi
naudodami aklų žmonių ti
kėjimu. kunigai joja jų 
sprandais ir “galvijais” va
dina.

—Vadinasi, lietuviai vis
gi kultūringi, bet pas zems- 
kį ar staršiną jie neina šliu- 
bo imt.

Tai]>, iki šiol nėjo, bet

# » » • . » ■■ f ' ' ? • '
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jau galima. Ir atbulai: kas

--------------- I
Lcthbridge, Altą., Can.— 

Čia gyvena nemažas būrelis 
lietuvių. Beveik visi šeimy
niniai žmonės. Jokios lietu
vių organizacijos čia nėra. 
Laikraščių neskaito. Vie
nam kitam pasiūliau “Ke
leivį,” bet kur tau. bedieviš
kas, girdi. Tuo tarpu patys, 
nors skaitosi dievotais, viens 
kitą apkalba, pletkavoja ir 
visaip tarp savęs koliojasi.

Yra čia ir tokių, kurie Le
niną savo tėvu vadina, vie
nok nei apie Leniną, nei 
apie komunizmą neturi su
pratimo.

Draugai lietuviai ir lietu
vės. Meskim tuos niekus. 
Imkim rimtą spaudą skaity
ti, kaip “Keleivis,” tuomet 
tarp savęs gyvensim, kaip
kulturingi žmonės.

“Kel.” skaitytojas.

“Tėvynė” Nr. 13 š. m. ra-i 
šo apie “Vilnies” Strazdą- 
Valionį:

“Visuomet taip atsitinka 
su pliotkininkais, kurie dau
giau kitų reikalais rūpinasi, 
negu žiuri iš ko duoną val
go. Kas norės tokį prasikei
kusį lietuvybės priešą į savo 
tarpą priimti. Valoniuk, vi
suomet atsimink ir daugiau 
nekask kitam duobės, nes 
visuomet pats jen įpulsį.”

Gali būt, kad su musų p. 
Vitaičiu taip neatsitiks, kaip 
su tuo nelaimingu Valoniu- 
ku, nes p. Vitaitis yra tos rū
šies “pliotkininkas,” ' kurs 
mažiau kitų reikalais rūpi
nasi, o daugiau žiuri iš ko 
duoną valgo. Pavyzdžiui, jis 
Gegužiui “straipsnius” ra
šo ir Jurgeliutę “peizuoja,” 
nes ši jo Zosei nedavė SLA. 
darbo. Mat, vis tai yra duo
nos klausimas, o šiais blo
gais laikais ekonomiško de
terminizmo principas daug 
sveria.

♦ ♦ ♦

Nekurie laikraščiai rašy
dami apie Maskvos garbin
toją Bimbą, kurs mano esąs 
“revoliucinio proletariato'’ 
impersonifikacija, įtaria jį 
buvusiu a. a. “Šakės” ir 
“Kardo” garsiu pamoksli-

Aš tarnavau Kaupiškiuose pas 
Široną. Tai buvo 1905 metais. 
Tuo laiku pradėjo eiti pirmas 
lietuvių dienraštis “Vilniaus Ži
nios.”

Iš mažos berno algos išmesti 
3 rubliai buvo neįmanoma, tai
gi aš prikalbinau savo šeimi
ninką, paskui ūkininką Gicevi- 
čių su posūniu Bungardu, ir vi
si sumetę 6 rublius išsirašėm 
“Vilniaus žinias.”

Parsinešt laikraštis iš pašto, ir čia streikas neįvyko, 
tai buvo mano darbas. Ne tik Tam pačiam atsišaukime val- 
parnešti, bet ir skaityti. Vaka- stiečiai buvo raginami nemokė- 
rais moterys 
šeimininkas 
vo pypkę, o 
vau skaityti.

Tuo
caras, 
dažnai 
darbo, 
rasti kokiam 
pats ūkininkas skaitė prastai.

Beskaitant man apie karą, 
klausytojai dažnai pridurdavo: 
“Gerai, kad japonas ruskiui ap
laužė ragus.”

žiemą seniai pradėjo kalbėti 
apie socialistus. Man, ir 
tiems to amžiaus vyrukams, 
buvo naujas, nesuprantamas 
dis.

Senukas Gicevičius socialis
tus mums taip nupiešė: “Vy- 
rai, aš jums pasakysiu, kad jei 
kur namuose randasi 2—3 vy
rai. tai jau ten knygų pirkt ne
reikės; socialistai prineš už dy
ką. Žinoma, reikia prie jų prisi
rašyti, kitaip jie knygų neneš. 
Bet jie esą bedieviai: eina prieš 
kunigus ir prieš tikėjimą.”

“Teisybė, teisybė,” patvirti
no šironienė. “Ana, Pajavonio 
kunigėlis sakė, kad priviso ne
gerų žmonių, o daugiausia cici- 
listų esą Būdviečių kaime.”

Kiti kalbėjo apie Būdviečių
J. Kurtinaitį, 
šmekeriai 
viškip. Jis vežė net 7 pudus li
teratūros. Tai buvo sekmadienį 
per pietus, kuomet visi žmonės 
būna bažnyčioje. Ta aplinkybė 
atkreipė šmekerių domę ir jį 
sugavo. Su juo važiavo dar trys 
studentai, bet jie pabėgo miš
kan. o Kurtinaičiui liepė sakyti, 
kad jis nežinąs ką tiem vyram 
vežęs. Knygos prigulį aniems, 
pabėgusiems, o ne jam.

Tai dėjosi 1904 metų pavasa
rį. To vaikino visi gailėjosi, o 
mano mamytė net su ašarom 
akyse sakydavo: “Gaila, gaila 
vaikino; jį, vargšą, dabar su
šaudys !...”

Kuomet jį areštuotą vežė į 
Kalvariją, tai buvo visas sura
gintas ir prirakintas prie veži
mo, lyg kad jis butų koks žmog
žudys.

Rusai 
mą. ir 
knygas, 
vežimą 
paskui išpirko ir sūnų.

Dabar bobelės ėmė šnekėti, 
kad jis esąs ne tik socialistas, 
bet “socialistų karalius.” Jis 
esąs jiems labai reikalingas ir 
iš Kalvarijos turmos jį išėmusi 
ne motina, o patys socialistai.

žiema prabėgo ir atėjo Vely
kos. Per Velykas man prisiėjo 
būti namie, bet kurie buvo Pa- 
javonin nuėję, tie parsinešė pil
nus kišenius atsišaukimų.

Mane socialistų judėjimas la
bai užimponavo, taigi ir 
lapelius troškau būtinai 
skaityti.

Per atvelykį aš nuėjau 
Gicevičius į Padvarniškių 
mą. Seniukas tuojau atnešė 
man žalią popierėlę, kurioj aš 
išskaičiau sekantį: “Rusų-Japo
nų karas jau daug mums ašarų 
išspaudė. Mes to karo nenorė
jom. Nugabenti atsarginiai ka
reiviai privalo atsisakyti eiti į 
mūšį.”

Mano šeimininkė, girdėdama 
lapelius skaitant, visuomet de
juodavo: “Tai ir vėl uždraus 
lietuvių spaudą, jei jie ims vis
ką prieš carą rašyti.” Bet vyras

sukdavo ratelį, ti carui mokesčių, nestoti kariu- 
prigulęs rukyda- menėn, o stojančius sulaikyti, 
aš balsiai turėda- neleisti.

ėjo rusų-joponumetu
Tucmi visi įdomavo ir 
mane pašaukdavo nuo 
dieną, paskaityti laik- 

nors svečiui, nes

| Kunigai dabar jau aiškiai iš
ėjo prieš revoliucionierius. Per 
pamokslus bažnyčiose jie ėmė 

ir drausti 
motyvai bu- 
negali jums 
Jus neverti

nes jums Die-

ki
tai 
žo-

kuri aną metą 
suėmė netoli Vilka-

bet i žmones nieko 
Socialistus gerbė vi-

revoliucinis judėji-

keikti socialistus 
streikuot. Kunigy 
vo tokie: “Ponai 
daugiau mokėti, 
daugiau turėti,
vas nedavė. Ponams Dievas da
vė. už tai jie ir turi.”

Toliau, kunigai įsakydavo jo
kių atsišaukimų į rankas neim
ti. monopolių nedaužvti, į ka- 
riumenę stot be pasipriešinimo, 
nes dabar esąs karo stovis ir 
gubernatorius turįs tokią va
lią. kad kiekvieną, be jokio teis
mo. galįs sušaudyti į 24 valan
das.

Greit pasirodė ir praloto An
tanavičiaus aplinkraštis. Jis po 
kelis sykius buvo bažnyčioje 
skaitomas, 
nepaveikė, 
si.

Rudenį
mas sustiprėjo. Išmėtytų atsi
šaukimų pasirodydavo vis daž
niau ir dažniau.

Vieną nedėldienį į Pajavonį 
atėjo 4 vyrai. Išėjus žmonėms 
iš bažnyčios, jie sušuko “ura!” 
ir bėrė po glėbį atsišaukimų, 
žmonės galvatrūkčiais puolė 
juos rinkti. Nepažįstami man 
vyrai užėjo iš kitos pusės ir vėl 
bėrė lapelius. Taip jie kiekvieną 
kartą, mainė savo kryptį ir ne
galėjai žinoti iš kurios pusės jie 
bers.

šitan sukurin ir aš įsivėliau, 
bet pasigauti atsišaukimų nie
kaip negalėjau.

Čia labai charakteringas mi
nios ūpas ir jis verta paminėti. 
Agitatoriai berdavo atsišauki
mus pundais. Pasitaikydavo, 
kad toks neišsisklaidęs atsi
šaukimų pundas nukrisdavo 
kam nors ant nugaros. “Lai
mingasis” susigriebdavo juos 
glėbin ir nešėsi kaip didžiausią 
brangenybę. Nors jie visi vieno 
turinio, bet iš jo neišprašysi nei 
vieno lapelio.

i Visokios spalvos lapelius ir 
knygutes mėtė ligi vakaro, 
žmonės visai apie namus pa
miršo. Begaudant lapelius ne 
vienas palydėjo ir kepurę, o vie
nai moterėlei net ranką išlaužė.

Pabaigus šitą darbą, vienas iš 
atvykusių pasiėmė raudoną la
pelį ir pasilipęs ant tvoros per
skaitė šiuos žodžius: “Vyrai ir 
moterys, prie ginklų! Jau atėjo 
laikas sukilti visiems ir nusi
mesti tą kraujais aptaškytą 
jungą, kuri caras ant mus už
dėjo.”

Paskui pasikvietė tuos, kurie 
gali dainuoti, išdalino “Revoliu
cionierių dainas” ir sustoję 

tuos pas tvor4 apie 20 vaikinų gra
žiai užtraukė: “Atsisakom nuo 
senojo svieto.”

žmonės ramiai klausėsi ir pri
tarė, o bobos, pamatę kad ir jų 
vyrai dainuoja, pradėjo nusiste
bėję šaukti: “čia ne socialistai, 
ne socialistai; čia musų vyrai 
dainuoja!...” Netoliese stovėję 
vyrai ėmė iš jų juoktis: “O so
cialistai ar ne musų vyrai ?”

Padainavę vieną kitą revoliu
cinę dainą, revoliucionieriai iš 
revolverių paleido j viršų kele
tą šūvių, žmonės iš karto lyg ir 
nusigando, bet toliau aprimo ir 
pradėjo “savo reikalus” svars
tyti:

(Tąsa ant 6 puslapio)

igaspadinių sūnūs, todėl jis 
[nėra joks giminė pamoksli
ninkui Bimbai. Bolševikų 
Bimbos “curriculum vitae” 

i galėtų biografuoti tūlas 
duonkepys iš Rumford, Me., 
kur B. “pamočniku” buvo, 
ir tūli Mexico, Me., vištų au
gintojai. kurių vištininkuo- 

įse šis tešlų ricerius “revoliu
cijas” keldavo.

❖ * *

Iš “Naujienų” (Nr. 72) 
gaunam patirti, kad musų 
garsus “socialistas,” poetas, 
teisių žinovas, veislinių 
kiaulių augintojas, kumelių 
ekspertas ir autorius SLA. 
negyvos konstitucijos su 
garsiu “taip man Dieve pa
dėk,” adv. Jurgelionis, rė
žia prakalbas sykiu su Ščes- 
nulevičiuku už demokratus. 
Pažįstant Jurgelionį kaipo 
džentelmoną, iš syk sunku 
suprasti kaip jis gali bendra
darbiauti su Ščesnulevičiu- 
ku ir demokratais; bet prisi
minus jo ilgametinę associa- 
ciją su kitomis kiaulėmis, 
pasidaro aiškiau, kodėl jis 
tokiu demokratu virto.

♦ * ♦

Laikai mainosi, apie tai 
negali būt dvejų nuomonių. 
Štai, iš laikraščių matom už
kerėtus jėzuitus, marionus ir

I

konfiskavo jo ir veži- 
arklius, kuriais vežė 
Motina buvo našlė ir 

su arkliais atpirko, o

per-Akrcn, Ohio. — “Kelei
vy” ir “Dirvoj” buvo rašyta 
apie tragingą A. Kazlausko 
mirtį Jis nusišovė, o moterį 
tik sužeidė. Žinančiam ar
čiau Kazlauskų šeimyninį 
gyvenimą, reikia pasakyti, 
kad šitos tragedijos kalti
ninke laikoma velionio mo
teris, kuri tyčia ar netyčia ninku kunigu Bimba, vėliau paprastus Romos žandarė- 
pakliuvo į nevisai dorą kom- pralotu ir kandidatu į vys-!liūs straksint apie laisvama- 

\. Teisti aš nesiimu, kupus. Pralotas Bimba pra-'nį ir socialistą Biržišką. Prie 
to, ir d. Grigaitį kalbant nuo 
vienų pagrindų su pralotu 
Krusu. Tai žmoniškumo 
ženklai.

Theoricus, F. R. C.

PALESTINOJ ARABAI 
BOIKOTUOJA ŽYDUS.

Šiomis dienomis Jeruza
lėj arabų vykdomojo komi
teto sekretorius paskelbė at
sišaukimą, kuriame kviečia 
arabus be triukšmo ir grąsi- paniją. 
nimo _boikotuoti žydų pro- bet visuomenė taip nutaria, šo mus pranešti, kad jis nie- 

Moterys, daugiau rimtumo, ko bendro su Maskvos zak- 
nes tokios tragedijos jau listijonu neturi, ir net už- 
perdažnai musų tarpe pasi- tikrina, kad bolševikas Bim- 
taiko. “Kel.” skaitytojas. La nėra nei vienos jo buvusių j

kės. Tačiau atsišaukime įs
pėjami arabų pirkliai, kad 
boikoto jie neišnaudotų sa
vu asmeniniam, tikslams.
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vietų Rusijos Agentą
Amerikos Darbo Depar

tamentas pranešė Feodorui 
Ziavkinui, kad toliau būti 
Jungtinėse Valstijose jis ne
gali ir privalo tuojaus šią 
šąli apleisti.

Ziavkinas yra Sovietų 
Rusijos agentas. Jis atvyko įfos iuanagcr—j. v. Uiejjuzis, a *i .

253 Broadivay, So. Boston, Mass. Amerikon pereitų metų sau- 
sio mėnesy kaipo svečias ir 
gavo leidimą pabūti čia 6 
mėnesius. Šitam laikui išsi
baigus, jisai paprašė leidi
mą pratęsti d a šešiems mė
nesiams. Tas prašymas bu
vo patenkintas.

Vėliaus Maskva paskyrė 
jį čia generaliu “Amtorgo” 
manadžerium. “Amtorgas” 
yra Rusijos prekybos orga
nizacija Amerikoje. Pereitą 
vasarą, kuomet Amerikoje 
buvo tyrinėjama komunistų 
propaganda, tyrinėtojas 
Fish pasakė, kad “Amtor
gas” yra tas lizdas, iš kurio 
plaukia visa komunistų agi
tacija. Ir jis reikalavo Kon
grese, kad tos organizacijos 
vedėjas Ziavkinas butų tuo
jaus iš Amerikos išvytas.

...... Taigi dabar, kai pasibai-
apielinkėj buvo gę Ziavkino pratęstas leidi-

Mass.

Mass.

Mass.

Liepsnojantys Ak
menys Iš Dangaus.

daina vii kariuos išpildo SAVKEV1CIUS IR t RBAS.

Šešta

Trečia
Ketvirta

Firma
Antra

1000 \Vashington St. 
Boston, Mass.

Orkestrą au Incio.
Dainavimu

Veselia, Dalis Penkta 
Veselkų Dalis

VcseU*. Dali*
Vesctia. ' I

Veselka.
VescJia. Dali*

Lietuviška
Lietuviška

Jie yra tęsiniai iš:
Lietuviška
Lietuviška

Lietuviška
Lietuviška

— tos pačios orkęst x os.

Lai jūsų Krautuvininkas pagrajma jums by kurį iš Columbia rekordų 
ir prašykite jo vėliausio katalogo. Jūs taip gi galite užaisakyti juos 
per laiškus.

Tai Ne Venecija, Bet Bostonas

I

kivuū r j 
iZ“ $1.25 }

«1M5F _)
ir* $1.25 )

S1001 F |
12" $1.25 Į

Naujausi Lietuviški 
Rekordai columbia.

NEW COLUMBIA LJTHUANIAN RECORDS

Jūs jau laukėte dalių penkių ir šešių “Lietuviška Veselia”—štai Ji 
yra įerajinta garsiovloa Lietuvių Mahanoy C it y Mainierių Orkestras su 
tncidenta.hu

Visi žino, kad Venecijos gatvėmis plaukioja valtys, nes tas miestas stovi jūrėse. Bet šiomis 
dienomis ir Bostone kai kurių gatvių negalima buvo pereit be laivelių. Tai atsitiko per didelę 
audrą, kada pakilusi jura užliejo Atlantika pakraštį per kelias dešimts mylių.

Kai jie krito, namai drebėjo, 
šunes kaukė, arkliai piestu 

šokinėjo.
Kansas valstijos šiaurėj 

26 vasario buvo meteorų 
lietus. Liepsnodami iš dan
gaus krito akmenys su tokiu 
baisiu trenksmu ir užimu, 
kad visoj ; 
kilusi didžiausia panika. jmas ir kai jis kreipėsi į Dar-

Gamtos istorijos muzie- bo Departamentą su prašy- 
jaus Coloradoj vedėjas mu, kad tą leidimą prailgin- 
D-ras Nininger dabar pra- tų jam dar šešiems mėne- 
dėjo rinkti apie tą reiškinį siams, jo prašymas buvo 
žinias. Jisai apklausinėjo atmestas ir jam liepta išva-žinias. Jisai apklausinėjo 
daugiau kaip šimtą žmonių, žiuoti. 
kurie savo akimis tą šiurpu
lingą spektaklį matė, ir štai klausytį 
ką jie pasakoja: i

“Kai tie akmenys krito,” deportuotų.
vienas sako, “tai namai dre- ~~ MOTFRYq
bėjo iš pat savo pamatų. NORI. KAD IR MOTERYS 
Ant lentynų indai barškėjo,! TARNAUTŲ KAR1U- 

n/4 o loil— ' !Wfc.WEJ.
I Turkijos valstybės prezi
dentas atsilankė Smirnos

Jeigu Ziavkinas nepa- 
I ir neišvažiuotų, 

i tai valdžia jį areštuotų ir

MEKSIKOS ŽOLĖ YRA 
PAVOJINGAS SVAI

GALAS.
Amerikos vyriausybės or

ganai, kurie kovoja su opiu
mu ir kitokiais narkotikais, 
sako, kad Meksikos žolė, 
vadinama “marijuana,” yra 
da pavojingesnis svaigalas, 
negu opiumas ar kokajinas. 
Iki šiol marijuana Jungtinė
se Valstijose mažai tebuvo 
žinoma, bet paskutiniais 
laikais ji pradėjo čia greitai 
platintis. Kovoti su ja sun
ku, nes prieš jos vartojimą 
ar pardavinėjimą nėra Įsta
tymo. Pavojus iš jos esąs 
tuo didesnis, kad ji gali būt 
sutrinta ir sumaišyta su ta
baku cigaretuose, kur jos 
niekas negali pažinti. Rū
kydamas cigaretą žmogus 
visai negali jos suprasti, tik 
paskui ji apima svaigulys ir 
jis kietai užmiega. Piktada
rių rankose šitoks svaigalas, 
suprantama, yra pavojingas 
daiktas.

PARYŽIUJE AUTOMO
BILIAI SUVAŽINĖJO 

841 POLICMANŲ.

ČIGONŲ KARAS.
Budapešto (Vengrijoj) 

priemiesty Pesterzsebet įvy-

Columbia

o galvijai nusigandę lau
kuose blaškėsi ir baubė. Pa- 
kinkvti i vežimus arkliai .,. , ,, • .
piestu šokinėjo, šunes kau- mergaienj mokykloje ir pa
ke ir lindo po namu pama- ten kalbą. kunoj. tarp 
tais, o vištos kudakodamos 
lėkė į krumus ir slapstėsi 
kur tik galėjo.

“Liepsnodami i 
krito žemėn netoli ___ _  ______
City, Kansų valstijoj, palik- • ta.rai. Šiandien moterys pa-
J — —— • J ««j-. z-1 ir] zx I mr. z*l f • i * • . • • •

į reikalavo pilietinių teisių ir 
I nori dirbti lygiai su vyrais, 

gyventojai Tečiau kiekviena teisė su-

sakė ten kalbą, kurioj, tarp

karo tarnybos prievolę. Mu- 
,stafa Kernai savo kalboj pa- 
.1 reiškė, kad moterims atlikti 

meteorai ^aro prievolę kliudo ne pri- 
:!i Bmd gjmties priežastis, bet prie-

dami dausose didelius de
besius durnų.”

Colorados 
taipgi matė vieną tokį me- teikia ir pareigų, o viena iš 
teoru. Jie manė, kad tai or-' svarbiausių pareigų valsty- 
laivis užsidegęs nukrito že- ’ ' 
mėn.

D-ras Nininger yra meteo
rų žinovas. Jisai sako, kad 
26 vasario mūsiškė žemė 
tutejo susidurti su “meteo
ritų lauku” dausose ir Įsirė
žę žemės atmosferon jie! 
pradėjo kristi. Pakol jie j 
laksto dausose, jie būna tam-1 
sus ir matyt jų negalima; 
bet krisdami per orą jie 
įkaista nuo didelio trinimo- 
si ir užsidega. Mažesni jų 
sudega ir išdulka žemės ne
pasiekę, o didesni nukrinta 
žemėn. Mokslininkai juos 
surenka ir sudeda muzie
juose, kur jų galima matyt 
visokio didumo. Perplauti 
pusiau ir nušlifuoti jie išro
do lyg geležies ir akmens 
mišinys.

bes atžvilgiu yra karo tar
nybos prievolė. Prezidentas 
priminė, kad anais senais 
laikais moterys kariavo pe
tys Į petį su vyrais, todėl, 
esą, nesuprantama, kodėl 
šiandien moterys negali bū
ti kareiviai.

50,000 ŽMONIŲ KASA 
AUKSĄ.

Keleiviai, kurie grįžta iš 
Azijos vidurio, praneša, kad 
Sinkiango provincija, kurią 
supa Sovietų Rusija ir Tibe
tas, galės tapti viena žy
miausių pasaulio auksą pro- 
duktuojančių šalių. Dabai 
jau tenykščiuose kalnuose 
apie 50,000 žmonių kasą 
auksą. Nors jie kasa tik pen
kis mėnesius per metus, 
kiekvienas iš jų pagamins 
apie 10 uncijų kiekvieną se
zoną. Tuo tarpu visas tas 
auksas eina Į Rusiją. Mano
ma, kad produkcija žymiai 
padidėtų, jei butų pritaiky
ti moderniški kasimo meto
dai. Jei Kinija galėtų patik
rinti sau auksą, kuris yra iš
gaunamas Sinkiange, ji len
gvai galėtų išspręsti savo fi
nansinius sunkumus.

JIEŠKO NUSKENDUSIŲ 
TURTŲ.

Portiand, Ore. — Curtis 
brolių firma, kuri čia užsi
ima rakandų gabenimu, ta
riasi kelti viršun nuskendu
sį garlaivį “Islanderį,” kuris 
1921 metais nuėjo jūrių 
dugnan ties Alaska su 72 
žmonėmis. Jis yra nusėdęs 
365 pėdų gilumoj, tečiaus 
Curtis broliai mano, kad jo 
iškėlimas jiems gerai apsi- 

} mokėtų, nes laive esą $3,- 
■ 000,000 vertės aukso ir

AUSTRIJA PASKELBS j W0,000 giynij pinigų.
PREZIDENTO RINKIMUS proTESTONŲ KUNIGAI

Austrijos parlamentas nu- REIKALAUJA GIMDYMO 
tarė, kad respublikos prezi
dento rinkimai turi įvykti šį 
rudenį, būtent 18 spalių die
ną. Rinkimuose varžysis 
trys partijos: katalikai kle
rikalai. fašistai ir socialde
mokratai. Yra ir kitokių par
tijų, bet jos nežymios.

Austrijos klerikalai, ku
rie vadina save “krikščioni
mis socialais,” žada statyt 
savo kandidatu dabartinį 
prezidentą Wilhelmą Mik- 
lą; socialdemokratų kandi
datas bus turbut D-ras Kari 
Renner, o fašistų — grapas 
Wenzcl Glaispach.

KONTROLĖS.
Bažnyčių Taryba, kuriai 

priklauso 27 Amerikos pro- 
testonų tikybos su 23,000,- 
000 narių, atvirai pasisakė 
už gimdymo kontrolę. Ta
ryba svarstė šitą klausimą 
keliatą metų ir galų gale pri
ėjo prie išvados, kad negali 
būt jokios abejonės, kač 
ekonominė šeimynos padė
tis ir daugely atsitikimų 
motinos gerbūvis būtinai 
reikalauja kokių nors prie
monių, kuriomis galima bu
tų kontroliuoti vaikų skai
čių arba šeimynos didumą.

Iš Paryžiaus pranešama, ko smarki kova tarp dviejų 
kad pereitais metais auto- priešingų čigonų giminių, 
mobiliai tenai užmušė bei Policija turėjo pavartoti 
sužeidė 841 policmanų, ku- ginklą įsikarščiavusiems či- 
rie tvarkė trafiką siaurose gonams numalšinti. Kovos 
miesto gatvėse. lauke 3 čigonai žuvo ir 18

buvo sužeista. Be to, polici
ja areštavo 40 žmonių.

ANGLIJOJ NYKSTA 
MILIONIERIA1.

Londono žiniomis, Angli-, 
jos milionierių skaičius kas1 

i metai eina mažyn. Bendrai t 
; imant, per metus išnyksta ■ 
i 23 milionieriai. Jeigu šitoks

MERGINA PLĖŠIKĖ.
Philadelphijoj atėjo poli

cijos nuovadon Mary Ko- 
vack, 17 metų amžiaus mer
gina. ir pasisakė esanti plė
šikė ir dalyvavusi septiniuo
se plėšimuose. Ji išdavė ir 3 
vaikėzus, kurie kartu su ja 
plėšikavo. Policija ją areš
tavo ir paskui suėmė nuro
dytus jos vaikėzus, 
coma be kaucijos. Spren
džiant iš pavardės, 
)ut arba lenkė, arba rusė.

Ji lai-

ji turi

P AJ IEŠKOJIMAI

I

iZd miiiomenai. Jeigu suoks 
dalykų stovis tęsis ir toliaus, i 
♦ oi 1 €l-\O m r. ♦ o i o A v, rrl i i i r»o_ 'tai 1950 metais Anglijoj ne
busią jau nei vieno milionie- 
riaus.

Naujausi lietuviški
REKORDAI COLUMBIA

ANTANAS VANAGAITIS ir JUOZAS OLŠAUSKAS
10” 75c. Su Orkestras Akompan.

16197F (Vaikinų Bėdos 16198F (Paklausykit Jus Lietuviai
(Merginų Bėdos (Kelias—Vieškelis

16140F (Linksma Diena Mums Nušvito
(Pulkim Ant Kelių .................................... Jonas Butėnas, Baritonas

PENNSYLVANUOS ANGLIAKASIAI
................. Instrumentai... Polka 

................. Instumental Polka
... Yurgis Aranskas, Tenoras 
Orchestra With Incid. Singing ■

16203F (Šiaulių Polka ... 
10” 75c. (Pavasario Polka
16196F

Pajieškau brolio Antano Mat’.jo- 
taičio. paeina iš Skirsnemunės para- 
■ijos, Vensloviškių kaimo, Kauno gub. 
\pie 33 metai jis Amerikoje, girdė 
au kad seniau gyveno Ansonia. Conn.. 
abar nežinau kur jis yra. Aš buvau 
.menkos kareivis, pasaulinėje karė- 
e, turiu $3,00# pinigų ir bortą. Da- 
ar sergu ir retur-u kam aprašyt 
’rašau atsisaukt, arba kurie apie jį 
ir.ote, malonėkite pranešti. (15) 

FRANK MATTIS
723 W. 19-th st., Chicago. III.

Pajieškau dėdės Jono Strakausko, 
aeina iš Gelgaudiškio parapijos, Ša- 
ių apskr Amerikoje jis gyvena apie 
0 metų. Aš esu Antano Strakauskc 
■jnus. Gerbiamas dėde, jeigu gyvas 
rašau atsišaukti, turiu svarbių ži- 
ių. Arba kurie žino kur jis randasi 
talonėkite pranešti. (15)

KAZYS STRAKAUSKAS 
Sielecka ui. 15, Będzin, Poland.

Kafarina Spatkauskaitė po vyru 
>hidlo, pajieškau sesers Onos ir bro- 
io Juozapo Spatkausko. ir pussese- 
ės Liudvikos Spatkauskaitės — Ku 
urų kaimo, Jurbarko vaisė. Jie pa 
vs lai atsišaukia arba kurie žin< 
pie juos, malonėkite pranešti.

MRS. KATARIN SHIDLO
R. 2, Box 114, Gleason, Wis.

SVARBI ŽINIA
Nupigintos laivakortės.

Kitais visais laivais iš New
Kas pirks pas mane laivakor

tes j Lietuvą ir iš Lietuvos iki 
1 d. Gegužės š. m., tas gaus žy
miai pigiau, būtent:

Nuvažiuoti ir parvažiuoti di- j 
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).
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, daviemastis ir tt. Rei
kale kreipkitės šiuo adresu:

JONAS SEKYS (-)
226 Park St.. Hartford, C’onn.

Tel. 6-1036.

i

16187F

162O2F

16193F

16188F

(Mergytes Išėjimas ...
I Mahanojaus Moterėlės

(Prūsų Užpuolimas ...............
(Vaikelio Polka ................................... Pennsylvanijos Angliakasiai

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERIV ORKESTRĄ
(Nelaimingos Dienos .................................... Orch. with Incid. Sing.
(Meilingas Bernelis ..................................... Orch. with Incid. Sing.

(Žemaitelių Polka
(Marytės ir Yonuko Daina

(Vyras Pijokėlis Daina Singing by Šaukevičius and M. Urbas
(Pasakykie Panaitėle Daina Singing by A. Šaukevičius

STASYS PAURAS. Baritonas ir JUOZAS ANTANĖLIS, Tenoras 
Su Orkestras Akompan.

16183F (Po Močiutės Vartais 16190F (Kad Pavasaris Ateina
(Visi Iš Vien (Vyrai, .Moters Negirtaukit
(Mergužėlės Ko Nedainuojat

JONAS DIRVELIS IR JO ORKESTRĄ
16195F (Vestuvių Valcas ....................   Orchestra, Waltz

(Nauja Gadynė, Mazurka ................................. Orchestra, Mazurka

Pas mus galite gaut visus lietuviškus Rekordus, kokie tik yra iš
dirbti. Taipgi gali gaut visas operas ir kitose kalbose žymių daini
ninkų ir muzikų Norint kataliogo, prisiųskite už 2c. štampą. Per 
paštą mažiau 6 Rekordų nešiu nčiame.

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

GEO. MASILI0N1S
377 Broadivay, So. Boston, Mass.

APSIVEDIMAI PARDAVIMAI I

VOKIETIJOJ SMUNKA 
KOMUNISTAI IR FA

ŠISTAI.
Vokietijos socialdemo

kratų spauda sako, kad 
Neu-Isenburgo miesto rinki
mai anądien parodė, jog 
politinis vėjas Vokietijoj 
pradeda jau pusti iš kitos 
pusės. Iki šiol komunistų ir 
fašistų balsuotojų skaičius 
tenai smarkiai kilo, bet Neu- 
Isenburgo rinkimai parodė 
jau smarkų tų dviejų parti
jų kritimą. Komunistų bal- 
sai nukrito lygiai per pusę, 
o fašistų sumažėjo 35 nuo
šimčiais. Tuo tarpu social
demokratai po senovės pa
silieka stipriausia partija. 
•Jie neprarado nei vieno bal
so.

Kitas dalykas, kuris rodo 
atžagareivių susmukimą, tai 
jų spaudos kritimas. Nuo 1 
balandžio jau sustojo ėjęs 
Hitlerio fašistinis “Voel- 
kischer Beobachter.” Kaip 
socialdemokratų laikraštis 
“Abend” praneša, pereitą 
spalių mėnesį fašistų spau
da Berlyne turėjo 71,000 
skaitytojų, o dabar ji beturi 
vos tik 10,000.

Tai jau ne smukimas, o 
stačiai katastrofa.

Pajieškau merginos arba našlės 
apsivedimui. tarp 30 ir 40 metų am
žiaus; geistina kad butų graži, kad 
■urėtų nors $1,000 pinigų, ir butų 
laisva. Aš esu vaikinas 40 metų, tu
nu puikią farmg, 80 akerių žemės 
Vlichigan valstijoj. Taigi, kuri mylė- 
-ų gyvent ant farmos, prašau susi
rašyt ir prisiųst paveikslą. Plačiau 
įsirašysime laiškais. (15) j

JOHN B-SKI
317 W. 104-th st., Chicago, III. !

į 
I į

PARDUODA GREENHOUSE 
Burlington. .Mass.. Bostono Banku. 

<^ Į 17 Stiklinių Namų—Boilerio Namas,
I j 30 akerių žemės ir Namas. Kaina 
' pigi—Lengvi Išmokėjimai. Klauskite 

Boston Liųuidating įį Appraisal C«. 
161 Devonshire si-, Boston. Telef. 

I.iberty 6561 (17)

53

Pajieškau gyvenimui merginos ar 
noteries ty? vaikų; aš esu 36 metų, 
>uvau ženotas. Aš turiu pastovų dar
ią. Kuri norėtų linksmai pragyventi, 
įsišaukite per laišką ir paveikslą 
nrisiųskite. Paveikslą atgal sugrą
žinsiu. .J. D.
2 Market st., Camden, N. J.

PLAYER PIANAS
PARSIDUODA.

Aš turiu išvažiuoti ir aš parduodu 
mano gražų, Naujos mados Player 
Pianą, už kurį aš mokėjau $775 da vi
sai nesenai, atiduodu už $135. Vieton 
kad padėt į saugojimo vietą, aš su-jsa, 17 milių nuo Atlantic City, viena 
tinku padėt išbandymui pas gerą sci-įmile į miestą, bažnyčią ir dirbtuves, 
myną, kuri sutiktų paimt ant išmo-; Klauskite pas savininką. Petras 
kėjimo po $4 00 į mėnesi, bite tik aš Valentą. R. F. D. 1. Egg Harber City, 
bučiau tikras, kad gausiu savo pini- n. J. (15)
gus. Kurie norė’umet pamatyt tą j 
pianą, pašaukite mane po 6 vakarais, Į 
Jackson 1507. arba parašykite ar at
eikit 20 High st.. Suite 7, Lynn. Mass.

PARSIDUODA 5 AKERIŲ FARMA
Visi burliokai nauji, elektros švie-

FARMOS!
budin- 
tulšys, 
barge- 
Taipgi 
Grand

Pajieškau brolio Jurgio Stankevi- 
iaus, jis buvo kriaučius, tankiai sirg- 

’avo, neturėdavo darbo, gyveno bied 
tai, i draugystes neprigulėjo, vadin- 
’avo save George Washington. gyve- 
>o 645 W. Lombard st, Baitimore 
MW. Girdėjau kad jis mirė ligoninėje 
’aėjo iš Netičkampių kaimo, Kvie- 
iškių valsčiaus, Mariampolčs apskr. 
<urie žinote kokioje ligoninėje jis 
nirė. maloniai prašau man pranešti. 
ANDRIUS STANKEVIČIUS (16) 
P. O. Box 266, Dunlo, Pa.

Anelė Štikiutė pajieškau 4 pussese
rių Kazlauskučių ir pusbrolio Vladis
lovo Kazlausko; Smilgių parapijos, 
Panevėžio apskričio. Kas apie juos 
tino, prašau pranešti.

MISS ANDĖ ŠUKIUTĖ
Millbury st., Worcester, Mass.

Pajieškau Rafolo šierelio, girdė
jau buk jis mirė, bet negaliu niekui 
raut tikrų žinių; taipgi Antano Ža- 
recko — kilęs iš Rumšiškės vaisė. 
Kauno apskr. Kas apie juos žino 
prašau pranešti, arba pats malonė 
cit atsišaukti, yra svarbiu reikalų.

F R ROZMAN ‘ (16)
105 Wesrcott st, Sioux City, Iowa.

Jus Vargina Pilvas?
Jeigu jus kenčiate nuo nevirškini

mo, surūgusių vidurių, atsirūgimų, 
gasų ar išpūtimo viduriuose ar pilve, 
vėmimo, ar panašių nesmagiu pakri
kimų, jus susilauksite greitos pagel- 
os imdamas Nuga-Tone ir gyveni

mas įgys naują ir saldesnę prasmę.
Nuga-Tone užveria savy puikiau

sias žinomas gyduoles pagaminimui 
riebaus, raudono kraujo, sutvarkimui 
ir sustiprinimui nusilpusių virškini
mo jėgų ir pridavimui spėkų ir jėgų 
neveikliems organams ir nuvargintai 
nervinei sistemai. Nuga-Tone greitai 
pašalina inkstų ar pūslės įdegimą. 
Jis sureguliuoja vidurius, nugali kon- 

I stipaciją, pašalina tą nuovargio jau- 
j smą rytais ir suteikia poilsingą, at- 
! gaivinantį miegą. Nuga-Tone tai at- 
j lieka, kadangi jis pašalina iš siste- 
l mos ligas gimdančius nuodus ir sti- 
' muliuoja ir sustiprina visus organus 
■ ir funkcijas.

Jus galite gauti Nuga-Tone kur 
I vaistai yra pardavinėjami. Jeigu par- 
1 davėjas neturi jų stake, paprašykit 
i jį užsakyti jų dėl jus iš savo džiahe- 
rio.

Pajieškau merginos apsivedimui, 
rero budo, gražaus sudėjimo, mokan
čios anglų kalbų ir raštų, nuo 18 mė
tį ir senesnė. Meldžiu rašyt ir prisiu
si savo paveikslų J. B. I.inson (16) 
186 Manhattan avė., Brooklyn, N. Y.

FARMOS! 
Parsiduoda.

__________________ kais,
- i javai, apsėtas laukas. TikrasPARSIDUODA PIGIAI ---

ŠIAUČIAUS MAŠINERIJA. Klau- mes turime daug farmų 
skite šiuo adresu:

Mrs. E. K. Dolanganskas
86 Broad st.. New Britai n, Conn.

160 akerių su 
mišku, upelis, gyvuliai,

nas, už $7.500; įmokėt $3,800.
_ * . arti

Rapids miesto; galima pirkt ant len
gvo išmokėjimo. Klauskite, (15) 

STANTONS FARM AGENCY 
LOWELL, MICH

PARSIDUODA
Skeli Gazolino Stotis ir 

Štoras.
100 SHREWSBl RY ST..

WORCESTER. MASS.

GEROS FARMOS!
100 akerių geros juodžemės, geri 

budinkai. visi prie farmos įrankiai, 
116) mašinerija, ir gyvuliai. Parsiduoda 

l viskas už $2,800.
i ANTRA FARMA—128 akeriai ge- 

PARSIDUODA NAMAS sj gara- ros juodžemės, nuolaidi, geras namas 
džium, didelis sklypas žemės, visti- ir daug medžių. Kaina $2,500. Norin- 
ninkas, vaisių medžiai, Methuen. Vie
ta kaip tik darbininkui žmogui. No- 

I rint platesnių žinių klauskite pns 
, VVilIiam Ivanovich, 89 Oak street,

Methuen, Mass. (16)

. PARSIDUODA SODA FOUNTAIN 
Geroj vietoj, biznis gerai išdirbtas,

T dėl myli tokį biznį, niekados nepralaimės, jLs balandžių," 
Mes prisiusime išban- nes gyvenimas galima padaryti ge-t]5 mailių, 

dymui bonkutę Ventroles ir 3 popie- ras. Randa ne brangi. Fountanasi ir farmos. ,
rehus miltelių Kūne serga Ramatu, kitų įtaisymų vertė siekia virš $3,- Norintieji platesnių žinių klauskite
kam skauda kojas ar rankas, strė- 000 00; galima pirkti už $2,000. laišku: Wm. KARROLL (15)
nas ar kur kitur, prisiųskite dolerį.' A. K. NEVI AUKAS (17) r. ], Box 50. Irons Midi'
Tiems prisiusime baksą mosties už 1122 Washington st.. Norwood. Mass.' ____ ’____________ ___________ *

Užkietėjimas Vidu
rių Ir Ramatas.

Jei kenti užkietėjimą victurių, turi 
gazus arba ir neturi, baltą liežuvį, 
silpną širdį, nemigą ir anksti atsikė
lęs jaučiatės nuilsusiu, nuo senai nau
dojate pilės ar druskas, bei kitokias 
stiprias mineralines ar narkotiškas 
gyduoles. Tai blogas ženklas. Prisių
skite savo adresą ir įdėkite 15c. kra- 
sos ženkleliais po vieną centą 
persiuntimo.

ii

ti platesnių žinių klauskite. (15) 
FRANK RUDZINIS 

R. 1. Bcx 58a. Berlin. M*.

GYVULIU AUGINIMUI FARMA 
PARSIDUODA. 160 akerių žemės, vi
si budinkai nauji, jaunas sodas 115 

. -. ... vaisinių medžių, 45 raguočių galvijų,
pačiame centre South Norwoocb Kuris 3 arkliai, 3 kiaulės, daug vištų, pul- 

. > vainos ganyklos per 
dvi leikutės yra ant tos 

Aplinkui lietuvių kolonijos.

$1.75, kaipo išbandymui. Jau ne vie-1 
nas pasigydė su ja Taipgi nurody-1 
mus kas tai yra ramatas nuo ko jis 
randasi ir kokie ramatai bana. Nuro
dymai siunčiami su abiejom gyduo
lėm. Jeigu neturėtum pinigų gali 
klausti, bus paaiškinta dovanai Ra
šykite: (.)

WE.STF.RN CHEMICAL CO.
P. O. Box C, 117;

PLAINSVILLE, PA.

Telephone — Norvrood 1009
GYDUOLĖS

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. KLIMA1TIS (.)

KOLEKTUOJAME
SEMS PINIGUS IR ŠTAMPAS. 

IR SENES LAIŠKUS, ir mokame 
nuo $25 00 iki kelių tūkstančių. Pa
gal jų senumą ir vertę Rašydami lai
škus ir norint informacijų prašome 
įdėt 2c. štampą atsakymui. (15)---- -.........—............. —
Mr. E. Pascoe, Bos 391, Library, Pa.' Glendale are., Pitt»burgh, Pa.
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■ ošaS •“ ,ga8 st Daugelis paveikslų įvairių rasių

kimų komedija. Perstatymui reikia u-u. šeimynų Istorija Juškevičiaus
10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo- | jeį nori žinoti, kaip seno-Mirė Lietuviai. i

Humoristika
!

Į

iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasta > —ve;io, kuu į1/1“1? ■■, rCr“
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai, nemokša. Bet delKo K* norni •

i ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šimtai be valgio žmogus silpsta?. Ir deUc 
i kitų klausimų, į kuriuos negali atsa vienas maistas duoda daugiau spėtoj, 
•kvti iokis kunigas, yra nuosakiai ū kitas mažiau? Delko žmoguj reikia•V

r

■

I

*

SVEIKATA
^'tai ninFT.es SVARBOS VEIKAL

i

i

I

I t

1906 metų 
generalinis 
laisvės die-
Caras vie-

KIllS 
PAIN

‘Dieve, juk aš neturėjau 
avelių, tiktai vienas kiau- 
Amen. !”

f artgtf r rr

žemė Ir Žaaegas. Labai įdomi ir pamo
kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip 

žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civilizavo

te

♦ ♦ ♦

Klausimas: Kas yra geriau- 
sis pasauly šokikas arba šoki
kė?

Atsakymas: Blusa.

buvo šnipas, 
pamatėm atei- 

aštuonis karei- 
priešaky.

šitie “didvyriai,” ka-

I

tai rašykite stačiai 
The T ^boratories of 
F.AD. RICHTER 

* CO. 
Berry4So. SthStt.

Brooklyn, N. Y.

MUSU INFORMACIJŲ 
BIURAS.

isjtflttak 

REM-OLA 
GYDO 

RAUDONĄJĄ GYSLĄ
KAM KENTĖT kad mos- 

tis su REM-OLA yra 
maloni ir lengva vartot—nesutepa 
drapanų. Ji gydo—klausk jų aptie- 
koriaus, arba parsisiųak dovanai 
Sampelį—paprastai apvyniotas ir 
užpečėtytai. Rašykit Henry Thayor 
* Co., Caabridgs, Maaa

_ss Budas Išsaukti AngHšksL
Rankine reikalingiausių žodžių ir 

pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvienas 
gali greitai išmokt kalbėt angliškai. 
Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet čie- 
li sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieš- 
kant, važiuojant kur nors, nuėjus 
kr&utuvčn, pas daktarų, pas barzda
skutį, pas kriaučių, ir tt. Su fonetiškų 
ištarimu ir gramatika. Antra padidin
ta ir pagerinta laida. Sutaisė St.
Michelsonas. PusL 95........................85c.

Šimas užima apie 2 valandos.

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

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

šv. Jonui galva. Drama vienam* 
akte, parašyta garsaus anglų raiti 
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti. ..........................................  28c

Džian Bambos Spyriai- — Ir kito> 
fonės. Daugiau juokų, negu Amer: 

koj munšaino. Šioje knygoje telpa nei 
72 “Džian Bambos spyčiai,” eilės, pa 
sikalbėjimai, humoristiški straipsniu 
kai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi....................................2S<
Monologai ir Deklamacijos. Šioje kny

goje telpa daugybė naujų, labai gra
žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams, baliams, kon
certams ir tt. Antra pagerinta lai
da. So. Boston, 1914 m.,.................25c.
Apie Dievų, Velnių, Dangų ir Praga 

rų. Parašė Robert G. Ingersoll, gar 
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib

Klausimas: Ką reiškia žodis jįjos prietarų naikintojas. 72 
“metropolitas?” (puslapiu ..........................................

Atsakymas: Metropolitas rei- { Ar Bbto visuotinas Tvanas? — 
škia “metras po litą.” Bet tai 
nelabai vykęs terminas, nes 
dešros Lietuvoje parsiduoda ne 
metrais, bet kilogramais.

2^0-' vėj lietuviai gyveno, tai perskaityt ši
tų knygų. Iš ios dasižinosi, kad vyrai 
turėjo daug pačių, o žmonos po kelis 
vyrus. I.abai užimanti ir pamokinanti 
knyga. Su paveikslais, Parašė Z. 
Alekna. .......................................... 50c-
Drūtuose audeklo apdaruose .... 7oc.

Kodėl Ai Netikiu j Dievų? — Arba
Tikėjimo Krinika. Kiekvienas geras 

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

Kur Musų Bočiai Gyveno? — Arba 
tyrinėjimas, kur buvo pirmutini 

žmonių lopšinė. Knyga labai pa
mokinanti Parašė Z. Aleksa. 76 p. 21e

Stabmeldiška Lietuve ii Artimos Pra
eities. Knygutės įtalpa susideda is 

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

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

veikslais, perstotončiais įvairius nuo
takius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. ĮfrijCs šių 
knygų niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kaina..............................  $1.03

Kaip Senovės Žmonės Persistatydavs
Sau Žemę. — Labai įdomus senovės 

filosofų daleidimai apie žemos išvaiz
dų. Pagal daugelį autorių parašė 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: “Iš
virkščias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos.“ Parašė Z. Aleksa. 
10 pusL ..........................................
Delko Reikia žmogui Gert ir Valgyt? 

atsakys koki

■ liu parašė Z. Aleksa. So. Boston,
1 Mass., 1912 mn pusL 63.................. 25c.
t

Paparčio žiedas ir keturios kitos 
apysakos: (1) Neužsitikintis Vyras;

(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
i rėkta. Jose nurodoma kaip žmonės 

25c. paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt......................................l$t

Nuo Visokių Muskulų 
Gėlimų ir Skaudėjimų 

nusipirkite PAIN-EXPELLERIO- 
tačiau persitikrinkite, kad gaunate 
įkrąjį—ant pakeho turi būti INKA- 

nieko geresnio kaip 
PAIN-EXPELLERIS išsitrynimui 
K apsisaugojimui nuo Influenzos, 
Galvos ir Krutinės Peršalimu. Kosu
lių. Paprastų Gerkles Skaudėjimų, 
Neuralgijos, Strėndieulio, ReumatiS 
kų Skausmų ir 11 Geriausia taipgi 
nuo Issmarmimų, Nusimušimų, Su- 
atmgusio Sprando, Galvon Skaudė
jimų ir t. t.

3? ?r .?® centų didumo bonkutėea, 
Jet jūsų vaistininkas neužlaiko 

PAIN-EXPELLERIO,

kyti jokis kunigas, yra nuosakiai i> 
I aiškiai išdėstyti šitam vrikale. Knyga 
' l>e galo idomi. Kas žodis — tai fak
tas; kas sakinys — tai naujas kunigų 

j argumentas griūva Mckslsa D
1 mokslas nuo pradžioa iki galo.

' Amerikos Macochas. — Arba kaip ka- 
; talikų kunigas Hans Schmith papio- 
‘ ve merginų Onų Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi........................... lDc-
Kunigų Celibatas. Išaiškinta kunigų 

bepatystės istorija, pasekmės ir jų 
doriškas nupuolimas Šią knygų turėtu 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir

I jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų Tnote- 
: rjs, dukteris ir mylimosios nepapultų j 
* tokių kunigų globą. Parašė kun. Geo.
Tovnsend Fo*. D. D., sulietuvino 
Ferdinand de Sansogitia.................. 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
kams, šeimininkams ir kitiems. Iš Įvai
rių šaltinių surinko J. Laukis. Chica
go, III. 1911 m., puslapių 392.
Apdaryta ...................................... $3 00
Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 

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

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

Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar
biausia ir geriausia knyga lietuvių 
kalboje tame svarbiame klausime.
Pusi. 429, 1915 m............................$2.0C
Eilės ir Straipsniai, šioj knygoj telp»

23 gražios eilės, daugybė straips
nių, juokų, ir tt. Puikiai ilius
truota. 95 pusi....................................$•«

r
’ e t. '• -L ' L £ i t» 11 e. i: S. r t: m: Į-

Nojus galėjo surinkti į kelias die 
nas visų veislių gyvūnus, kurie gy ve 
na išsimėtę po visų žemės kamuolį? 
Kaip jia_galėjo tuos gyvūnus prasto; 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmės- 
tiek vandens, kad visų žemę apsem
tu? Kur tas vanduo dabar yra? Kaij----- - ——.
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti • —Delto.^Ka

I
Tie!

toki: “Rusų) 
“Norėjo apru-:
ir tam pana- ’

lie-
.S •

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE

“Jannyatža Karštis.1* Vienaveiksmš i Lengvi
komedija-farsas. Parašė K. S. Kar-t ” 

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

“O. S. S.“ arba šimtinė Iškilmė. - ;
Vieno akto farsas, labai juokingai Į 

ir geras perstatymui. Kaina .... loe

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

na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 
moters ir 5 vyrai.

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

■ IV1S

1905 Metų Revoliuciją
(Tąsa nuo 4 puslapio)

Vėliausi įvykiai Ir Žmonės

—Alus turi būti po trečioką, 
po trečioką — šaukė visi (tre
čiokas tai 3 kapeikos).

Labiausiai karščiavosi ir šo
kinėdamas šaukė Trilaukio žvir
blis. Jis, matyt, labai aluti mė
go. Nekurie prasiveržė per mi
nią ir priėję prie atvykusių so
cialistų aiškino, kad alus turi 
būt po trečioką. Bet šitie vyrai 
ne už tai kovojo ir i tokius žiop
lus reikalavimus tik šypsena at
sakė.

Publikoje girdėjosi ir tokių 
balsų, kurie siūlė eiti pas trak- 
tieminką Bagdoną ir jam to
kius reikalavimus pastatyti.
Ir kareiviai revoliucionieriams 

pritarė.
Pajavony stovėjo antroji pa

sienio sargybos linija.
Vienas senis priėjęs prie 

revoliucionierių tarė: "Ot. kur 
nebailųs I Daugumas 

Pajavonį neat-
vaikinai 
sakė, kad jus į 
eisit.”

Senis, matyt, 
nes greit po to 
nant ginkluotus
vius su vachmistru 
Prisiartinę prie minios masko
liai nubalo ir sustojo, čia Klėt- 
kininkų Skinkys priėjo prie 
vachmistro ir paduodamas 
pluoštą atsišaukimų tarė: “še. 
pasiskaityk.” Bet rusas lietuvių 
kalbos nemokėjo ir paprašė, 
kad jam išverstų į rusų kalbą.

Traktieriuje jam buvo išgul
dyta rusiškai, po ko ir vach
mistras pareiškė, kad ir jie “to
kios tvarkos nori, kaip čia para
šyta.”

Atėjo ir žiema. Socializmas 
man neišėjo iš galvos, o jų raš
tus pamylėjau geriau negu tėvą 
ar motiną.

Sugrįžęs po Kalėdų į tėviškę, 
ėmiau mokyt broliuką ir sesutę 
rašyt. Viršuj puslapio aš para
šydavau kokį nors sakinį, o jie 
prirašydavo pilną puslapį, 
sakiniai būdavo 
caras beprotis.” 
sinti lietuvius,” 
šus.

Motina labai bijojo, kad aš už 
tai nepakliučiau rusams į ran
kas ir vis bardavosi. Bet aš nu
sistačiau griežtai prieš valdžią 
ir visokiais budais keršinau.

Einu, būdavo, keliu ir randu 
stulpą su rusiška iškaba. Jei tik 
niekas nemato, tuojau čia pat 
sugurinu ją į šipulius. Jei nega
liu to padaryti tuojau, tai atei
nu nakčia ir savo tikslą pasie
kiu. žinoma, tai buvo mažas 
menkniekis, bet aš džiaugda
vausi širdy, kad nors tiek rusui 
blėdies padariau.

Ne tik pakelėse neliko rusiš
kų parašų. Vieną naktį Pajavo
ny tapo sunaikintos visos ru
siškos iškabos.
žmonės nesuprato socializmo.

žmonės apie socialistus visaip 
kalbėjo. Vieni aiškino, kad so
cialistai iš turtingesniųjų atims 
žemes ir duos jas neturtingiems. 
Kiti svarstė, kaip bus tuomet, 
kuomet gavusieji žemės ją pra
gers. Ir čia vėl pašokdavo kiti 
aiškinti, kad tuomet dalysią vėl 
iš naujo, kol visą žemę nudaly- 
sią.

Turtingesniems ūkininkams 
tos pasakos darė blogą Įs
pūdį ir jie pradėjo socializmo 
neapkęsti.

Blogą taktiką paėmė ir netur
tingieji. darbininkai, štai, vie
nas man žinomas senukas, ku
ris turėjo tik vieną darželį, sa
vo kaimynui ūkininkui aiškino, 
kad jis atimsiąs per visą kolo
nijos ilgį platų kraštą žemės.

Streikai ir juodašimčiai.
Tuojau po Naujų 

Įvyko visoj Rusijoj 
streikas. Tai buvo 
nos. Viskas sustojo,
na po kito leido manifestus, ža
dėdamas darbininkams visokių 
laisvių. Bet tai buvo viliugingi 
žodžiai, kad tuo budu užčiaupus 
darbininkams burnas.

Juodašimčiai irgi nesnaudė. 
Jie naudojo socialistų vardą ir 
savotiškai veikė.

Klėtkininkų Skinkys, šimta
margis ūkininkas, ir Lankup-

kos Matulis, kuris valdė pali
varką. šaukdavo Pajavony ir 
Gražiškiuose valsčių sueigas. 
Prie jų prisidėdavo Būdviečių 
T. Stumbrys ir pamainiui pasi
lipę ant vežimų aiškindavo, kaip 
labiau suvaržyti tarnus ir tar
naites.

Jeigu piemuo laukuose paliks 
klumpes ar sermiegą. tai jam 
reikia Įkirsti 16 rykščių. Jei tar
naitė slapta paėmus suvalgys 
sūri, obuoly ar lašinių spirgi, tai 
ir jai turi būt įkrėsta 16 rykš
čių.

Kiekvienas darbininkas turi 
turėt tam tikras knygutes, Į ku
rias ūkininkai Įrašys kaip jis 
tarnavo, kokius nuostolius pa
darė, ar paklusnus buvo ir ar 
gerai dirbo. Jei kuris tarnauto
jų bus pavarytas iš tarnybos, 
tai ir apie tai turi būt knygutė
je įrašyta.

Taip kalbėjo šitie juodašim
čiai ir rengėsi užkraut ant dar
bininkų sprando dar sunkesnį 
jungą. Jie drįso net šitaip bjau
riai išsireikšti: “Sulaukę pava
sario į žagrę kinkysime vieną 
žmogų, kitą jautį.”

šitokia biauri kalba netik 
biednuomenei nepatikdavo, bet 
jaja ėmė piktintis ir ūkininkų 
dauguma, žmonės ugnimi pra
dėjo spiaudvti ant socialistų, 
nes šitie juodašimčiai kalbėjo 
socialistų vardu. Tikrųjų socia
listų buvo per mažai, kad šito
kius juodašimčių žygius užkir
tus.

žmonės pradėjo bėdavoti ir 
ilgėtis caro valdžios.
Kareiviai pradeda smaugti pri

sidėjusius prie judėjimo.
Aukščiau minėti juodašim

čiai nebuvo caro bernai. Tai bu
vo savotiško tipo žmonės; jie 
Į irgi ėjo prieš caro valdžią.

Matulis pasistojęs ant bačkos 
Gražiškiuose sakydavo prakal
bas prieš caro valdžią. Sykį jis 

! nukabino caro paveikslą nuo 
! sienos ir purvynan jį sumynė.

Paskui
į žin kokiais tai sumetimais, pra
dėjo rinkti žmonių parašus. Pir
mieji pasirašė jie patys, o pas
kui parašus nuo žmonių rinko 
net valsčiaus sekretorius.

Susirašė veik visi ūkininkai. 
Darbininkai, paprastai, atsisa
kydavo rašytis, nes jie nežinojo 
dėl ko čia rašomasi.

Apie užgavėnias pas mus pa
sirodė kareiviai. Kaip pasiutę 
jie raiti jodinėjo ir rinko visus 
tuos, kurie buvo valsčiuje pasi
rašę.

Kareiviai vietomis pusnuo
gius žmones išsivarydavo. Taip 
jie surinko visus pasirašiusius, 
bet po trijų savaičių vėl paleido.

Musų judėjimo lyderius: 
Skinkį, Matulį ir Stumbrį dar 
anksčiau buvo areštavę. Skin
kis išėjęs iš kalėjimo ant paran
kos. pabėgo j Ameriką. Teismas 
rado juos visus kaltais ir nubau
dė: Matulį 3 metams sunkiųjų 
darbų kalėjimo, o Skinkį ir 
Stumbrį po 6 mėnesius kalėji
mo.

terš. Abu veikalėliai vienoje kny
gutėje. Kaina .............................. 25c.

šiame paveiksle parodyta 3 atskiri dalykai: (1) Amerikos karo veteranai suparaližiuoti~nuo“ trijuose aktuose,
nuothngos degtines Califormjoj ; (2) Amerikos Darbo Federacijos lyderis John R. Alpine, kurį -Aleksandro II. Labai puikus ir nesun- 
Hooveris paskyrė darbo ministerio padėjėju; (3) vėliausis Amerikos karo laivas “Chicago,” ku- t*“* s®®“? perstatomas veikalas. Iš- 
ris stonus cnenomis buvo nuleistas vandenin Californijos pakrašty. So. Boston, 1913, pusi. 61.............

———————----------------------------- -------------------------------------------------------švento Antano Stebuklas. Dviejų vei-

Šiomis dienomis Ameri
koje mirė šie lietuviai:

Mikalina Bračiulienė, po 
ilgos ligos mirė, Plvmouthe, 
Pa.

Ona Elbrit, Milerienė- 
Juknaitė, 52 metų moteris, 
mirė kovo 20 d. Chicagoje. 
Paėjo iš Tauragės apskričio, 
Kvėdarnos valsčiaus, Pa- 
žimradžių kaimo. Ameriko
je išgyveno 27 metus.

Ona Gvazdinskienė, iš 
Dalias, 45 metų moteris, mi
rė kovo 25 d.

A. Navickienė, 48 metų 
moteris, širdies liga mirė 
Plvmouthe, Pa.

Worcestery, Mass., mirė 
Ona Budvitienė, Petras Mar- 
celionis ir Juozas Amaus- 
kas.

Shenandoah’ry, Pa., mirė 
Stanislovas Martinkevičius, 
Augustas Rančius, o And
rius Čebatorius prie darbo 
Turkey Run kasykloj buvo 
sunkiai sužeistas.

Justinas Antanavičius. 47 
metų vyras, mirė kovo 25 d. 
Chicagoje. Paėjo iš Taura
gės apskričio, Švėkšnos val
sčiaus, Balsėnų kaimo.

Petronėlė Vacaitė, t ’ _
laukusi pusės amžiaus, mirė Musų miela Daratėlė 
kovo 30, Chicagoje. Paėjo iš dar prieš saulę atsikėlė. 
Tauragės apskričio, Bata- priešais veidrodi sustojus, 
kių miestelio. Amerikoje iš- dvi adynas maliavojos. 
gyveno apie 18 metų. Linksmas juokas, džiaugsmas

į grynas,
maliavotis dvi advnas.

I ______ 
KUNIGAS GUDRUS, BET ŽY

DAS DAR GUDRESNIS.
Musų parapijoj labai gražiai 

draugavo kunigas su žydu Ic- 
kum.

Kartą žydeliui pritruko pini
gų, taigi atbėgo pas kunigą, ir 
šis paskolino jam 100 rublių.

žydui išėjus, kunigėlis apsi
svarstė negerai padaręs. “Da
viau be vekselio šitiek pinigų, o 
jeigu žydas neatiduos, ką tada 
aš veiksiu?”

Krimtosi, krimtosi kunigužis, 
galų gale sugalvojo “gudrybę” 
ir nuėjo pas žydą.

—Ickau — sako kunigas — 
aš tau įdaviau netikrą šimtinę. 
Susimildamas grąžink tu man 
ją, nes bus bėdos ir tau, ir man.

žydelis greit suprato dalyką, 
todėl barzdelę paglostė ir sako:

—Nu, tėvelis gali būt spakai- 
nas. Kaip tik aš parsinešiau 
šimtinę. Sorė tuojaus paėmė ir 
pažino, kad anam falšyva yra. 
Jeigu teip... tai Sorė kyšt anam 
Į pečių, ir šimtinė fajer. Znoči- 
jas bėdos nebus nei tau, kuni
gėli. nei man.

Frank G. Bushman.

*

KALENDORIUS KALTAS.
Musų gerbiamai Daratai 
trisdešimts devyni metai. 
Toks dalykas jau savaime 
yr’ baisesnis už nelaimę. 
Daratytė baisiai nori 
sudraskyti kalendorių. 
“Aš per šitą kalendorių 
būti senmerge nenoriu. 
Kyla mokslas, kyla šviesa, 
kalendorius eis po biesais.” 
Štai visų panų svajonė, 

į pajaunėti maliavone.
Į Maliavotis reikia baisiai, 

SUSI- ' kad užtrint senatvės vaisiai.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

J. Virbickui.—Apie Lie
tuvos nepriklausomybės ap- 
vaikščiojimą mums pranešė 
anksčiau kitas koresponden
tas, todėl tamstos rašto ne- 
dėjom.

S. P., Lawrence. — Iš ju- 
su trumpo laiško negalėjom 
suprasti kokia ten žulikys- 
tė nyko.

Senam Ūkininkui. — Ne
supratom, ką norėjot pasa- 

į -kyTi
i A. B. Montrealv. — Jei 
i mergelės negrąžina jums pa- 
i veikslo, tai nieko joms ne- 

Skinkis būdamas Amerikoje ■ Juk tai netaip-jau
savo ūkį pardavė. Manė, kad 
čia galėsiąs gyventi, vienok dar
bininku tarpe jis neturėjo nei 
vieno draugo. Visi jį ujo, kad jis 
Lietuvoje darbininkams ant 
sprando jodęs. Todėl žmogus 
grįžo į Lietuvą ir nuėjo atsėdėt 
skirtą jam bausmę.

Apart aukščiau minėtų. 6 
mėnesius kalėjime sėdėjo ir J. 
Kurtinaitis.

Laikas bėgo. Gyvenimas kei
tėsi. Revoliucinis Rusijos judė
jimas tapo užgniaužtas. Nesu-1 
mokėtus caro valdžiai mokės-' 
čius žmonės pradėjo sumokėti, 
nes grasino atsiųsti kariumenę. 
Daug jaunuolių tapo pasodinta 
kalėjimuosna. Kitur uždėta pa
baudos už išdaužytus monopo-, 
liūs. Tarpe žmonių vienybė ėmė 
irti. Atsirado daug judošių ir 
pradėjo savo brolius išdavinėti 
caro valdžiai. i

Taip baigėsi tas garsus 1905 
metų judėjimas musų apylin
kėj.
Detroit, Mich.

brangus daiktas.
Mikui Valentinavičiui. — 

Eilės persilpnos, nedėsim.

♦ ♦ ♦

Klausimas: Ko bučeris nemy
li?

Atsakymas: Bučeris nemyli 
tokio kostumerio, kuris nosį 
prikišęs žiuri į svarstykles, kuo
met jam mėsa sveriama.

UOLUS KUNIGĖLIS.
“Saulė” sako, kad vienoj 

tuvių parapijoj atėjo jaunas 
prabaštėlis. Parapija buvus ap
leista. todėl jaunas kunigėlis 
pirmą sekmadieni pasakęs toki 
pamokslą:

“Mieli mano parapijonai!
Matau, kad esate labai apsi

leidę ir nesirūpinate parapijos 
reikalais. Juk matote, kad sto
gas skylėtas, o žvirbliai pašku- 
dina ant galvos šv. Jurgio. Lig- 
šioliai da nepasirupinot jokio 
varpo. Kuom gi skambinsim? 
ar dantimis? o kuo šviesime, 
akimis? Da kaip gyvas, tokių 
asilų nemačiau. Jeigu aš numir
čiau ir stočiau prieš Dievą, o jis 
manęs užklaustų: ‘Kunige, o 
kur tavo avelės?’ tai aš atsaky
čiau : 
jokių 
les!’

cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų ? Ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šio* 
knygutes. Parašė D-ras G-mua. 
Kaina .................. . ..........................

Lytiškoe 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 daugeli iš gyvenimo patyrimu para- 
šė K. Stiklelis. So. Boston, Mass.. 
1909 m, pusi. 63............... --..........

Lietuvos Respublikos Istorija Ir Žom- 
lapis. — Šitas veikalas parodo, kaip 

nuo 1905 metų revoliucines Lietuvos 
spėkos vedė kovų su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tų 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 žemlapia 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli
ka ir kaip ji išrodo., čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo 
Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
bolševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų musių su lenkais ir tt 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuria apšviečia visa Lietuvų 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... 81.06 
Drūtais audeklo apdarais.......... $1 5ė

Ben-Hnr. — Istoriška apysaka li
Kristaus laikų. Parašė Lew 

Wallace. 472 pusi............................$2.03

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

romansas M. Bernatowicz’o.
468 pusi.......................................... $1JI

Amžinos Dainos. Šioj knygutėj telpa
44 geriausių Jovaro dainų. Joa tin

ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie, taip ir susirinkimuose. 
Pusi. 32..............................................IBe.

IR KAIMYNO ŽIURKES 
ATEIS.

Pirkėjas j vaistininką.— Sa
kot, šitie vaistai geri dėl žiur
kių?

Vaistininkas. — Užtikrinu 
tamstą, kad šituos vaistus su- 
uodę ir kaimyno žiurkės ateis.

DAR NAUJA SUSAIDĖ.
Lietuviai fašistai Amerikoje 

palinkę steigti kalakutų organi
zaciją. Tačiau iš jos pelno, sa
ko Tarka, gausią tik trijose 
asabose vieną didelę špygą.

BROOKLYNO “TAUTININKŲ” 
FEDERACIJA MIRS.

Taip pranašauja “Vienybės’ 
“Tarka.” kur sakoma:

“Amerikonai atsižymėjo tvė
rimu komisijų, o lietuviai ‘drau
gysčių.’ Abieji greit užbaigia sa
vo veikmę, svarbu tik Įsteigt, 
bet nieko neveikt.”

Pabandyk Dykai

*^TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 
KIEKVIENAM ŽMOGUL

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

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta. 
Kaina |2 JO.

KELEIVIS
2S3 Broadvvay, So. Borton, Mass.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

VIS DAR “PLEČKAITI- 
NINKUS” TEISIA.

Kaunas. Kovo 18 d. ka-

TAUTININKŲ VYRIAU
SYBĖ “VALOSI.”

Lietuvos smetoninėj vy- 
riausybėj, aukštų valdinin- ’ riumenės teismas sprendė 8 
kų ir diplomatų tarpe įvyko plečkaitininkų bylą.
šios permainos: į Teisiamieji kaltinami tuo,

Pirmiausia pasitraukė ne- kad metę granatą į pasienio 
senai sumėsinėtas ir išgijęs policijos viršininko Baraus- 
žvalgybos viršininkas Rus- ko butą, rengiasi nužudyti 
teika. Matyt jaučia, kad už dar vieną kitą policijos val- 
jo “gerus” darbelius dar ga- dininką ir ginkluoti perėję 
Ii įvykti kitas mėsinėjimas, Lietuvos pusėn organizavę 
kuris nuvarys jį į kapus. teroristinius aktus. Vienas 

—Kur norėtum tarnybą teisiamųjų yra pabėgęs iš 
gauti? — paklausė Rustei- Lietuvos kariumenės, sykį 
ką vienas korespondentas. Areštuotas nuginklavo sar- 

—Aš mylėčiau būti vėl gybinį ir pabėgo, antrusyk 
komendantu — atsakė Rus- iš kito policininko ištruko, 
teika. Suprantama jo norai, jo šautuvą sugadinęs.
Dabar Lietuvoj kiekvienas ( Bendrai, šioj byloj daug 
komendantas tai “samoder- kurjozų ir versijų.
žavnyj” carukas. Į -Teismas išnagrinėjęs by-

Šiomis dienomis pasitrau- lą nusprendė: B. Merkelį 
kė iš tarnybos ir kitas žy- nubausti 8 metais kalėjimo, 
mus fašistų “činaunykas,” • Petrą Vaitkevičių 6 metais, 
būtent, vidaus reikalų mi
nisterijos generalis sekreto
rius pulkininkas štencelis.

Lenkų spauda praneša, 
kad atsistatydinęs Lietuvos 
atstovas prie Vatikano (prie 
popiežiaus) d-ras J. Šaulys.

Kokia priežastis tų visų 
permainų, fašistinė spauda 
tyli.

Vienas Vyriausių Amerikos Valdonų.
' AJE L

Čia matote Jungtinių Valstijų Vyriausiojo Tribūnoj teisė
ja Holmes’ą, kuriam šiomis dienomis sukako 90 metų amžiaus. 
Vyriausis Tribunolas Amerikoje yra tikrai cariškas aparatas; 
jis gali panaikinti net Kongreso priimtus ir prezidento užtvir
tintus Įstatymus.

tis, viduje trinktelėjo suvis 
ir vėl nė balso. Apsaugai te
ko dvigubas darbas: ginti 
nuo gaisro visai arti esan
čius kitus trobesius bei šiau
dų kugius ir saugoti, kad su 
durnais neišbėgtų plėšikas. 
Tačiau pasirodė, kad saugo
ti jau nebuvo ką, nes kloji
mą uždegęs plėšikas girdė
tuoju šuviu pats nusišovė. 
Drauge su šienu jis taip su
degė, kad neliko jokių žmo
gaus pažymių.

I

i

KAIMŲ SKIRSTYMAS 
VIENKIEMIAIS.

1930 m. žemės tvarkymo’! 1930 m. žemės tvarkymo,
departamento matininkai iš-
skirstė į vienkiemius 300 
kaimų su 79,514 ha žemės 
ploto, sudarydami 10,847 

Į sklypus, kurie priklauso
7,533 žemės savininkams. 
Privatus matininkai išskirs
tė viensėdžiais 65 kaimus su 
13,421 ha žemės plotu.

NUBAUDĖ KUNIGĄ.
Širvintai. Ukmergės aps. 

Širvintuose pas taikos teisė-
Juozą Vaitkevičių 3 metais, 
o kitus išteisino.

I ŠEŠIAS DIENAS PER OKEANĄ!
Trumpiausia ir Parankiausia Kelionė per HAVRE Milžiniškais Laivais, 
PARIS—April 10 <3:30 p. k.j April 30 (6 p M-> 
1LE DE FRANCE—Apr. 25(ip m.) May 15 (4:3op.m.) 
FRANCE—May 8 (3:3o?.m.) May 29 (6 p. m.)
Trumpiausia gelžkelio kelionė per Francuziją. Visi keleiviai aprūpinti 
privačiais kambariais. Visur moderniški parankumai. Išsigėrimas ir 
šauniausis Francuzų valgis. Žemos kainos į visas Europos dalis

Kreipkitės pas bile autorizuotą agentą, arba

FRENCH LINE
421 BOYLSTON STREET,

"’R avqoL • 4-1 *

♦O COVLRED —

BOSTON, MASS.
F

NUBAUDĖ FABRIKANTĄ 
SALAMONĄ.

Kaunas. — Salamono ta
bako savininkui policija su
statė protokolą, kad jo fab
rike nėra darbininkams at
sigerti virinto vandens, nė
ra muilo rankoms nusiplau
ti ir bendrai higienos atžvil
giu fabrikas neatsako svei
katos departamento nusta
tytoms taisyklėms.

Kauno taikos teisėjas Sa- 
lamoną Mozę nubaudė 130 
litų arba 4 paras arešto.

IŠDAVĖ POPIERGALIS.
Kauno apskr., Garliavos 

valse., Sena vos dvaro gyv. 
Petras Šaduikis pavogė nuo 
ganyklos Justino Vilkaičio 
kumelę, vertės 1,500 lit. 
Toje vietoje per neatsargu
mą jis išmetė iš kišenės kaž
kokį kvitą, ant kurio buvo 
užrašyta jo pavardė. Iš to 
policija susekė, kad jis pa
vogė kumelę. Vasario 25 d. 
Naumiestyje Mariampolės 
apygardos teismas, išnagri
nėjęs bylą, Petrą Šaduikį, 
29 metų amžiaus, pripaži
no kaltu ir nubaudė 2 me
tams sunkiųjų darbų kalėji
mo. Taip pat iš jo priteisė 
Vilkaičiams 750 litų.

KUN. LIPNICKIO BYLA
Šiomis dienomis Linku

voj buvo nagrinėjama Pa
nevėžio parapijos kun. Lip- 
nickio byla. Šitas “dūšių ga
nytojas” buvo kaltinamas 
tuo, kad pernai 8 gruodžio 
Linkuvos bažnyčioj laike 
pamokslo skleidė pramany
tas ir iškraipytas žinias. Ši
tą kaltinimą teisme palaikė 
Linkuvos, policijos viršinin
kas. Kunigas Lipnickis teis
man nestojo, bet atsiuntė 
savo įgaliotinį, kuris parei
kalavo bylą nutraukti, kai
po valstybės teismui nepri
klausomą, nes čia esąs kalti
namas kunigas dėl pasakoto 
bažnyčioje pamokslo, o ku
nigas turįs prievolę sakyti 
pamokslus ir tas esą nusi
kalsiąs, kas kunigui pamok
slą trukdąs. Todėl, girdi, čia 
ne policijos viršininkas tu
rėtų kunigą skųsti, bet kuni
gas policijos viršininką, kad 
kišasi į bažnyčios reikalus.

Taikos teisėjas nutarė by
lą nagrinėti. Tuomet kuni
go įgaliotinis pareiškė nesąs 
įgaliotas kunigą byloje at
stovauti ir pasitraukė.

Byla atidėta kitam kartui. 
Visgi Lietuvos klerikalai 
jaučiasi turį didelius ragus.

Dar Apie Ivoniškių Arkliavagius.
“Keleivyje” buvo jau ra

šyta, kaip Mariampolės ap
skrity, prie Ivoniškių dvaro 
Gudelių policija šaudėsi su 
vagimis.

Dabar “Lietuvos Ūkinin
kas” paduoda apie tai pla
tesnių žinių. Buvo taip:

Kovo 10, apie 1 valandą 
įakties, 4 nežinomi arklia- 
vagiai-plėšikai atvažiavo po- 
•a vogtų arklių, norėdami 
išplėšti Ivoniškių dvarą, ku- 
-is randasi netoli Gudelių 
miestelio.

Roges su arkliais jie pali
ko ant kelio prie kalvės, o 
patys nuėjo į dvarą plėšti.

I k
• ją sausio 24 d. buvo nagri- 
Inėjama kriminale byla, ku- 
Į rioje Kauklių klebonas kun. 
; Juozas Vilutis buvo kaltina- 
■ mas už išniekinimą parapi- 

šikas leidosi bėgti Leišiškių jos kapinių. Kun. Vilutis bu- 
kaimo link. Smarkiai perse- Vo pripažintas kaltu ir lyg-

ŽIAURI ŽMOGŽUDYSTĖ- LAIKU SUSITUOKĖ.
UTENOJ. ! Praėjusią vasarą už Sla-

Šiomis dienomis Utenoj bados buvo gegužinė (ame- 
buvo toks šiurpulingas įvy- \ rikoniškai tariant, pikni- 
kis: i kas), iš kurios pil. X. lydėjo

Vyžuonių pradžios mo-inamo p-lę Y. Belydėda- 
kyklos mokytoja atsigulė į Imas kėsinosi ją išžaginti, 
Utenos ligoninę gimdyti. • bet užpultoji pradėjo šauk- 
Jos vyras, kuris buvęs ne-i ti, atbėgo žmonės ir ji išliko 
normalus, Stasys Šileika 27■ sveika.
metų amžiaus su kirviu atė- • Pil. X. už pasikėsinimą 
jo ligoninėn savo žmonos at- ■ buvo patrauktas tieson ir 
lankyti ir ligoninėj kirviu ją I jam gręsė sunkiųjų darbų 
užmušė. Užmušęs žmoną, ir kalėjimas. Bet jis susirupi- 
pats Šileika pasikorė.

Liko du našlaičiai 
vaikai.

no, pradėjo p-lei Y. pirštis 
maži ir prieš patį teismą susituo- 

ikė.

STAIGA MIRĖ KRAUTU
VĖJE.

Žagarė. Kovo 6 d., Jodei- 
kių kaimo gyventoja Bud- 
vydienė, apie 60 metų am
žiaus, kaip visuomet atva
žiavo į turgų ir užėjus į 
krautuvę staiga mirė.

Nabašninkė nors jau bu
vo sulaukus 60 metų am
žiaus, bet gan stambų ūkį 
pati valdė nepasitikėdama 
savo suaugusiu vedusiu sū
numi, kuris gyveno skyrium 
nuo jos.

TĖVAS IR SŪNŪS ŽMOG
ŽUDŽIAI.

Vasario 21 d. kely tarp 
Kvietiškio ir Žiežmarių buvo 
rastas užmuštas smūgiais į 
galvą Mikolajunas Pranas, 
iš Žiežmarių valse, žmogžu
džiai susekti. Tai tėvas ir 
sūnūs Pod rėžai.- Užmušę už 
tai, kad Mikolajunas atsisa
kęs pavėžėti Podrezą—tė
vą.

IŠEIS “VARPAS.”
Netrukus žada išeiti žur

nalas “Varpas,” kuris dabar 
jau yra spaudoje. Šis nume
ris skiriamas 1905—6 metų 
įvykiams paminėti. Jame 
tilps daug įdomių tų laikų 
veikėjų atsiminimų.

klojamas jis įbėgo į pil. Bru- 
soko klojimą ir pasislėpė. 
Pribuvo daugiau policijos. 
Klojimą apsupo šakėmis ir 
kitaip ginkluoti gyventojai. 
Plėšikas nesirodė. Nuova
dos viršininkas pareikalavo 
pasiduoti laike 15 minučių. 
Jam neatsiliepiant, po 15 
minutų policija pradėjo į 

I kluoną šaudyt. Tačiau plė
šikas nesirodė. Dar keletą 
j kartų buvo pastatyta pana
šus reikalavimas ir paleista 
šūviai, tačiau vaisiai tie pa
tys. Tada du vyrai įėjo į klo
jimą, atsargiai jį apžiurėjo 

Tuo laiku iš Mariampolės į j ir grįžę pareiškė, kad plėši- 
Gudelius grįžo vienas šio n<ni™i;c na.
Įvaro bernas su valsčiaus 
sekretorium. Jie radę ant 
kelio nepažįstamus arklius 
tuoj suprato, kad dvare yra 
vagys. Nuvykę į miestelį jie 
prikėlė kalvį ir pranešė po
licininkui. Tuoj buvo pra
nešta ir nuovados viršinin
kui. Visi nuvyko prie kal-,»*~v.w ----- -
vės, sulaikė plėšikų arklius į viai ir vienas jų kliuvo Levi- 
ir vyko į dvarą. Plėšikai, i nui į šoną. Sužeistasis išbė-j 
matyt, jau pajuto pavojų, go į kiemą, o Į klojimą poli- ■ 
nes paskubomis sučiuptus cija vėl atidarė ugnį. Neil- 
daiktus jie sumetė į dvaro gai trukus pasirodė durnai | 
roges, pakinkė Į jas paimtus ir liepsna: ėmė degti kloji- 
iš dvaro arklidės arklius ir mo stogas. Gaisrui plečian- 
pasileido per laukus į kelią. I 
Policija pradėjo vytis ir šau
dyt. Plėšikai taip pat atsakė 
ugnimi. Kadangi arkliai, 
kuriais važiavo policija, bu
vo žymiai geresni, tad plė
šikai jau buvo tik už kokios 
10 metrų. Tačiau paskuti
niu momentu vienas plėši
kas iškrito iš rogių. Polici
jos vežimas pro jį truputį 
pravažiavo ir tada jis atida
rė ugnį iš užpakalio. Va
žiuoti plėšikai nuužė per 
mišką nežinoma kryptimi, o 
policija, sustabdžius arklius, 
pradėjo vytis iš rogių iškri
tusį plėšiką. Įvyko smarkus 
susišaudymas iš revolverių. 
Taip suviliojęs policiją plė-

I
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: kų nėra. Daugelis juos pa
juokė bailiais. Vienam drą
suoliui, žydeliui Levinui, bu- 
‘ vo pasiūlyta pačiam eit į klo
jimą padaryt “reviziją.” Le- 
vinas be jokio ginklo įėjo į 
klojimą ir ten gana drąsiai 
pradėjo žvalgytis. Staiga 
tamsoje, nuo aukštai su
krauto šieno, pasigirdo 4 šu-

tinai nubaustas dvi sąvaiti 
kalėti.

Tikrai Puikus
Kimo Valytojas

“New Prague, Minn., Sausio 13.— 
Trinerio Kanus Vynas yra puikus 
l.uno valytojas ir stiprintojas. Albert 
M. Pexa.” Trumpas, nuoširdus paaiš
kinimas, bet labai daug- reiškiantis 
kentantiems nuo pilvo skausmų!

TRINERIO KARTUS 
VYNAS

duoda užtikrinančią pagalbą. Nerei
kia jums eit į lovą su baime kad ne
miegosite nakčia arba atsisėst prie 
statlo su baime neprašalinamų kan
čių. Tie priimnųs vaistai išvalo skil
vį ir žarnas be mažiausio skausmo, 
paliuosuoja užsikimšimą, priduoda 
sveiką apetitą ir sutvirtina jūsų sys- 
temą. Daugelis daktarų jį užrašo. 
Visose aptiekose, mažos ar didelės 
bonkutės su vertingais kuponais.

SPECIALIAI VADOVAUJAMOS EKSKURSIJOS6
I

RUSAI VĖL PIRKS LIE
TUVOJE VEISLINIŲ 

GYVULIŲ. 9
Du Rusijos vyfiausybės 

. deleguoti agronomai nese
nai tarėsi su Klaipėdos ag
ronomais dėl veislinių gy
vulių: bulių, karvių ir kiau
lių pirkimo.

GREIČIAUSI |
PASAULY LAIVAI 1 

BREMEN J 
EUROPA !

si
L

Greita 
pagelba 
sustingusiam 
kaklui!

Sloan’s

MAŽIAU NEGU 5 DIENOS ANT VANDENIO 
per Cherbourg — 6 dienos per Bremen

TIK 7 DIENOS J LIETUVĄ 
Specialis trūkis iš Bremerhaven
Arba keliaukite TTWYDYTC
ekspresiniu laivu VVLlUrlJOUD

Taipgi nuolatiniai kas savaitė išplaukimai į 
gerai žinomais I.loyd Kabininiais Laivais 
Berlin-Stuttgart-Gen. von Steuben-Dresden 

Informacijų klauskite pas bile vietinį 
agentą arba

65 STATĖ STREET,

COLUMBUS

BOSTON Į

Galvos Kvaitulys 
Koktumas,Vėmimas 
Nemalonumai po 

valtim 
Greitai Pagydomi 
PepsinkSeltzer 
Rašyk Pepsinic SeltzerCa 

Worcester. Mass. o 
GMJSl SAMPEU DYKAI

Daugiau informa
cijų. kainos ir tt. 
teikiamos parei
kalavus pas vie
tinius agentus 

arba pas

LEVIATHAN - - Gegužės 9 d.—27 d.—Birželio 17 d.
Asmeniškai prižiūrint ir vadovaujant Mr. Jos. Turėk

LEVIATHAN - - Liepos 4 d.
Asmeniškai vadovaujant Mr. A. V. Bisca 

(Abi ekskursijos per Cherbourg) 
REPUBLIC - - Birželio 3 d.

Asmeniškai prižiūrint ir vadovaujant pp. Bisca 
ir Condon

REPUBLIC - - Liepos 22 d.
Abmeni.Ąkai vadovaujant Mr. H. Condon 

(Abu išplaukimai tiesiog j Hamburgą)

UNITED STATĖS LINES
BOSTON OFFICE 

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

G ESTERAI* OFFICES 
43
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SKANDINAVŲ-AMERIKOS LINIJA
ATLANKYKIME LIETUVĄ

Remkime Savo Uostą — Klaipėdą
Kam baladotis po svetimus kraštus, kuomet dėl lietuvių 

yra palaikomas nuolatinis susisiekimas 
New York — Kopenhaga — Klaipėda.

SVARBI PASTABA!
I.abai numažintos kainos trečios klesos tiktai $150 į Klaipėdą 

ir atgal ant sekančių išplaukimų iš New Yorko: 
BALANDŽIO-April 11 d. Laivu “UNITED STATĖS” 
BALANDŽIO-April 25 d. Laivu “FREDERIK VIII’’ 

Laivakortės geros dviem metam.

Didžiausia Bendra Ekskursija 
GEGlžĖS-May 15 d. Laivu “UNITED STATĖS" 

Lietuvių laivakorčių Agentų Sąjungos užgirtos.

/ JJ'> >
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Lietuvių R. K. Susiv Amerikoje Pirmoji Ekskursija 
G EGI ŽĖS-May 29 d. Laivu “FREDERIK VIII”’

Linksmiausia Vyčių Ekskurija Tiesiog j KLAIPĖDĄ
BIRŽELIO-June 6 d. Laiva “HELLIG OLAV"

Amerikos Lietuvių Jaunuolių Ekskursijas Rengia 
Amerikos Lietuvių Ekonominis Centras 

LIEPOS-Jnly 3 d. Laivo “FREDERIK VIII" 
LIEPOS-July 25 d. Laiva “UNITED STATĖS" 

Lietuvių laivakorčių Agentų Sąjungos užgirtos.

Visos pastangos bus pašvęstos padaryt kelionę atmintina ir pilna 
įvairumų ir malonumų dėl tų, kurie dalyvaus ekskursijoje. 

Reikalaukite Nuo Savo Agento Laivakortes ant
SCANDINAVIAN-AMER1CAN LINE

Lietuvos Paštą Valdybos Kontragento Pastai Vežioti.
27 Whitehall Street, New York City

248 Washington St, Boston, Mass. 130 Šalie St, Chicago, III.

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTU SĄJUNGOS
UŽGIRTOS IR TVARKOMOS

DVI DIDŽIOSIOS EKSKURSUOS

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

o iš Bostono Gegužės-May 28
Stačiai į KLAIPĖDĄ, be persėdimo Gražiuoju CUNARD Laivo

LANCASTRIA
(2) Birželio-June 16

Iš NenYorko per Southamptoną į KLAIPĖDĄ 
Puikiausiuoju CUNARD Espresiniu Didlaiviu 

AQUITANIA
Dovanai aplankant Didžiausj Pasaulio Miestą Londoną. Šiai Ekskur
sijai Anglijos Lietuviai rengia speciali priėmimą Londono Liet. Kliube 
Abi Ekskursijos plauks j Klaipėdą tiesiu keliu per puikųjį Kiel kanalą 

Parduoda Laivakortes, bei Keleivių Čekius; išrū
pina dokumentus bei pilnai išrengia kelionėn

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄ-GA:
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AMBRAZIEJUS J.
168 Grand St.. Brooklyn, N. Y.

“AMERIKOS LIETUVIS“
14 Vernon St., Worcester, Mass.

BALTUTIS P. P.
3327 S. Halsted St., Chicago. III.

BARTKEVICIA P.
678 N. Main St, Montello, Mass. 

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

“DIRVA”
68 Superior Are, Cleveland, 

Franklin Sav. & Trust Co.
K. VAIŠNORA, Manager.

2615 Penn. Avė., Pittsburgh,
GENDROLIUS N.

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

797 Bank St, Materhury, Conn.
MAKAREVIčIUS K.

95 Liberty St, Ansonia. Conn.
MOLIS P

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

1739 S. Halsted St, Chicago, III.
OOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOMOOOOOOOeOOOOOOOOOOOOOOu

o.

Pa.

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

SF.KVS JOHN
226 Park St, Hartford, Coon.

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

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

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

197 Adams St, Newark, N. J. 
URBSZO J. J.

187 Oak St, Lavrrenee, Mana. 
VASILIAUSKAS J.

8L4 Bank St, Materbury, Conn. 
“VIENYBĖ"

193 Grand St, Brooklya, N. Y. 
VARASHIS A.
So I2th & Carson, Pittsburgh.Pa. 

MF.ISUL K. J.
1128 Mashington, Norvood. Maso. 

ZOLP J. J.
4550 S. Paulina St, Chicago, IH.
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GARRETTO BYLA VIR

TO SKANDALU.

PARKYVAY AUTO 
SERV1CE

and F1LLING 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 VAITAUK
4’5 Old Colony Avė., 

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

Dr. J. C. Landžius
(SEYMOl’R)

Lietuvis Gydytojus ir Chirurgas 
496 BROADVVAY

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

Valandos: nuo 2—4 ir 7—8.

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

J. L. PAŠAKARNIS, O. D.
447 Broadway, So. Boston. Mass. Į

Tel. Porter 378$

Dr. John Repšius
(REPŠYS) 

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

nuo 10 iki 12 ryte.
MASSAt IIUSETTS AVI, 
(arti Centrai skvero) 
CAMBRIDGE, MASS.

JOHN WOODS
GERIAUSIA ANGLIS 

IR KOKSAI
šeimynoms pristatymas 

musų Speciališkumas. 
Dabar geriausias laikas 

užsakymus 
308 ATHENS STREET, 

SOUTH BOSTON, MASS.
TeL So. Boston »78O ir 9781.

brukuojamos
Mašinėlės
(TYPEHRITERS)

• ų išdirbysčių. naujos ir at- 
jjintos, Si7.50 ir brangiau, 
ma gauti lengvais išmokėji- 
s. Ateikit pasižiūrėti.

R. ŽIDŽIUNAS
E st.. So. Boston. Mass. 
(Kampas Broadvvav).

Tel. l'niversity 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

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

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

r
{ Tel. Richmond 0668. Gar. 5437.

! DR. J. MARCUS
* Rosi jos-Lietuvos Daktaras
• ir Chirurgas
{ 261 Hanover St., Boston, Mass.
♦ Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak.
I Šventadieniais: nuo 9 iki 4 po piet. 
{gyvenimas: 490 Blue Ilill Avė, 
t • Roibury, Mass.
{ Valandos: nuo 8 iki 10 vakare.

Pentinu ir Taisau 
NAMUS

Už prieinamą kainą padarau iš se
nų grindų tikrai naujas (15)

K. SASNAUSKAS
363 VVINDSOR STREET. 

Cambridge. Mass., Tel. Porter 1415-M

X

S ž|
"ŽI

ž ve ant Broadway. netoli F gatvės. E
156 BR0ADWAY

SO. BOSTON. MASS. j
XX“ x x x x:siixaw

K. SIDABRO
Laivakorčių Agentūra
Nėra skirtumo kur kas gyve 

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

K. SIDABRAS
875 Cambridge Street, 

Cambridge. Mass.

I 111)111 CoIoiA kampas F. IR SILVERIjIVLUVIIĮ IsdlVjV STREET. SO. BOSTONE.

Prasidės lyg’ai 7:30 vakare.
RAGANIUS, (ikrai žavėjantis muzikalis veikalas. Perstatyt tą 

veikalą, reikia didelio darbo ir daug lėšų Kiekvienas turėtų tą ope
rą pamatyti ir pasigėrėti ja. Kviečia “GABIJA.”

PAUL’S MENS 
SHOP

Didelis Pasirinkimas 
Vyrams Drabužių.

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

į Tik viena lietuvio Paul’s krantu-
ž|

Nekurie “džiurininkai” bu
vę papirkti. Garrettas užda
rytas kalėjime. Byla bus na

grinėjama trečiu kartu.
Buvusio prohibicininko 

Garretto byla išsivystė i di
džiausi skandalą. Prisaikin
tujų suolas išsėdėjo apie są
vaitę laiko besiginčydamas 
ir negalėjo susitaikyt. Kai 
teisėjas šuolininkus paleido, 
šeši jų atėjo ir pareiškė, kad 
iš dvylikos žmonių, keturi 
buvo griežtai nusistatę Gar- 
rettą išteisinti. Džiurės pir
mininkas Steeves ignoravęs 
visus faktus ir griežtai atsi
sakęs žiūrėti dokumentų. 
Jis tik tvirtinęs, kad val
džios liudininkams netikįs, 
ir dokumentams taip pat 
netikįs; Garrettas turis but 
paleistas — ir that’s all ’

Prokuroras Folley pasi- liaus jie sustabdė ir apiplė- 
šaukė šitą žmogų pas save ir šė Harvardo studentą, o da 
pradėjo jį kamantinėti, ar toliaus užpuolė vieną jauną 
negavo jis kyšio nuo Gar- porelę, kuri sustojus šalia 
retto sėbrų. Prispirtas prie kelio mylavosi automobiliu- 
sienos, Steeves prisipažino, je. Ant galo policija pradė- 
kad jis gavęs laišką, kuriuo jo juos vytis ir šaudyt. Nu- 
jam buvo siūloma $500 už si vi jo iki Spot Pond, bet 
Garretto išteisinimą. Bet tą plėšikai pabėgo, 
laišką jis sunaikinęs ir da- jie pataikė į švyturį

South Bostone sugavo 
3 banditus.

Šio panedėlio naktį 
kampo Broadvvav ir 
chester avė. restorane 
,cija užklupo 4 banditus ir 3 
jų suėmė, o ketvirtas pabė
go. Suimtieji plėšikai buvo 
tik ką padarę 3 užpuolimus 
ir sudaužę vieną pavogtą 
automobili. Visų pirma jie 
užpuolė Cambridge’uje pa
statytą prie šaligatvio auto
mobilį, kuriame sėdėjo du 
vyrai, sulipo visi keturi į ma
šinos užpakalį ir įrėmę savi
ninkams į nugaras revolve
rius liepė važiuot. Privažia
vus tamsią vietą, banditai 
liepė automobilį sustabdyt 
ir pareikalavo pinigų iš sa
vininkų. Kada tie atsakė pi
nigų neturį, plėšikai liepė 
jiems išlipti laukan, o patys 
pasiėmė jų automobilį ir nu
važiavo savo keliais. To-

Scaris turi mirt elektros 
kėdėj.

Vyriausis valstijos tribu
nolas nusprendė, kad Joa- 
quim Soaris turi but nužu
dytas elektros kėdėj, taip 
kaip buvo apygardos teismo 
nutarta.

Soaris yra iš New Yorko. 
Pereitais metais jis atvažia
vo į Lovvellį, Mass., pas sa
vo merginą Angeliną Rodri- 
ques ir pradėjo gerti. Pragė
ręs protą jisai užmušė savo 
mylimą ir kitą moterį, tūlą 

, Matildą Silvą. Jis buvo are
štuotas, atiduotas teismui ir 
pasmerktas miriop kaipo 
pirmo laipsnio žmogžudys. 
Jis apeliavo į vyriausi teis
mą. prašydamas Šitą nuo
sprendį panaikinti ir pakei
kti ji paprasta užmušėjyste 
(manslaughter), nes atlik- 

1 damas nusikalstamąjį darbą 
jis buvęs labai girtas ir neži- 

i nojęs ką daręs. Vyriausis 
: teismas betgi atsisakė jo 
prašymą patenkinti, ir Soa- 

! isui dabar reikės eiti Į elek- 
ros kėdę.

Konfiskavo už $100,000 
gėrimų.

Dažų dirbtuvėj North 
Woburne federaliniai agen
tai padarė kratą ir radoi 
daug brangių gėrimų, kurių 
vertė apskaitoma į $100,-1 
000. Viskas buvo konfiskuo
ta. Tarp kitko buvo paimta 
7,000 bonkų šampano, 100 
bačkučių geros ruginės deg
tinės, 2,000 galionų alkoho
lio, šimtai bonkų visokių 
saldžių likerių ir daugybė 
prietaisų gėrimams daryti.

ŠOKIAI IR BALIUS.
Įvyks Subatoj, April 11. 

1931, kaip 8:00 vakare, Lie
tuvių M. Žinyčioje. Prašom 
visų dalyvauti, turėsite sma
lų laiką. Kviečia,

L. M. Ž. Ratelio Komit.

. No. 15. Balandžio 8, 1931.
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LITHUANIAN FURNITURE CO
PARLIORIO SETAI

Didelis Velykų 
ir Pavasario 

Bargenas!
Vėliausios mados Parliorio Setai, puikiau
siai apdirbti. Velour arba Mohair apmu
šalai. Niekad pirmiau tokios rūšies seto 
taip pigiai nebuvo pasiūlyta.

RADIO SETAI
Visokių išdirbysčių.
Pas mus pirkdami 
sutaupysite pusę 

pinigų.

SETAI

LITHUANIAN FURNITURE CO

DAKTARŲ
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GERIAUSIA PROGA
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Gražiausių pavyzdžiu, minkštos, gerai austos ir gvarantuo- 
tos kad gerai nešiosis.

Baldu. Jus persitikrinsite, kad pas mus daiktai geresni ir

Astuoni Bostono žydai ir 
vienas italas traukiami teis
man už laikymą nedorybės 
namų su moterimis.

315

Naujai atėję iš fabrikus. 
Galite pasirinkt bile 

kaina.

Užeikite pamatyt tų gražių
daug pigesni. Mus Krautuvėje galite pasirinkt visko, ko Jums tik reikalinga.

KLAUSKITE KAINOS
Jei reikia ir Išpopieriuoju. 

Gausite gerą darbą ir pigiai.
JUOZAS TAMOŠAITIS

(22)

Policija sugavo italą Be
ito, kuris nutraukdavo 

moterims nuo rankų krep
šius. Jis pastatytas po $10,- 
000 kaucijos.

Telefonas: So. Boston 1058.

Bay View Motor
Peter Trečiokas ir Jos Kapočunas 

GERIAUSI LIETUVIAI 
MECHANIKAI.

Taiso visokius automobilius 
gerai patarnauja.
Agentūra Studebaker ir Erskine.

Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkinantį patarnavimą.

Pardavimo vieta:
549 E. BROADVVAY

Taisvmo vieta:
1 HAMLIN STREET 

kampas E. Eight Street, 
SOUTH BOSTON. MASS.

I
Medforde nakties laiku 

buvo užpultas ir užchloro- 
formuotas pilietis Weston.' 
Iš jo atimta $18.

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.

Bostono policija sugavo
_ _ _ - - -

Scmervillėj buvo rastas kinimų, todėl buvo pastaty- 
savo lovoj pasiplovęs Henry !ti po $40,500 kaucija ir bus 
Swift, 72 metų senukas. I atiduoti grane! džiurei.

R
 KOMIŠKA OPERA

AKAVUS
Perstatys Gabijos Choras, Nedėlioję

19 BALANDŽIO-APRIL, 1931

PERKRAl’STOME | ARTIMAS 
IR TOLIMAS VIETAS.

Už kiekvieną daiktą gvarant uojam.
326 W. BROADWAY

SO. BOSTON. MASS. 
Telefonas: So. Boston 4618-W.

Gyvenimo: So. Boston 2395-M.
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• sIš lauko ir vidaus Taipgi pranešu,
kad persikėliau gyvent į Dorchesterį.

R. PERNICKAS
21 Ravcn st.. DORCHESTER, Mass
Telefonas. Columbia 8693.

Ruimio

Dr. G. L Killory
66 SCOI.LAY SQUARE 

Room 22, BOSTON 
Tel. Hay market 0827 

Somerset 204 4-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 7 vak.

Šventadieniais nuo 10 iki 1.

Bėgdami 
___ , ....... _ r____  s _ i ant 
bar negalįs pasakyt, kas jam kryžkelės ir jų automobilis 
tuos pinigus siūlęs. <T‘ 
sipažino taipgi, kad laike lie 
bylos prie jo buvo priėjęs ir 
kalbėjosi vienas policma- 
nas iš Cambridge’aus. ir 
kad jo žmonai nuolatos bu
vę telefonuojama, jog Gar
rettas turi but išteisintas.

Taigi pasidarė visai aiš
ku, kad Garretto agentai ar 
sėbrai laike bylos darė pa
stangų papirkti prisaikintu
jų suolą. Dabar eina paska
lai, kad dėl šito šmugelio 
bus traukiami teisman keli 
asmenys, tų tarpe buvusis 
“džiurės” pirmininkas Stee
ves ir minėtasai policma- 
nas iš Cambridge'aus. :

Garretto byla bus nagri- ter avė. kertės restorane 
nėjama trečiu kartu, ir pro- juos ir užtiko. Pamatę poli- 
kuroras sakosi reikalausiąs,1 ei ją, visi keturi šoko bėgti, 
kad dabar jau prisaikintujų bet tik vienam pasisekė pa
suotas butų užrakintas, taip sprukti:

“džiurinin- Visi try
ni, apie 

tuo tarpu sėdi;bomai.

Jis pri- sutyžo. Važiavo pro šalį pi
ls Chisholm ir pamatęs 

sudužusi automobili sustojo 
pasiteirauti, ar nėra kas su
žeistas. Plėšikai tuojaus at
statė jam revolverius ir lie
pė atvežti juos Į South Sta- 
tioną. Tas nedrįso priešintis 
ir atvežė. Bet palikęs juos 
ant South Stationo jis tuo
jaus pranešė apie tai polici
jai. Tuojaus prasidėjo ab- 
lava. Policija išjieškojo vi
są stoti ir jos apielinkę. te
čiaus Įtartinų žmonių nera
do. Tuomet užtraukta tink
las plačiau ir užgriebta 
South Bostonas. Ogi kaip 

i svkis Broadvvav ir Dorches- . I 1

Lietuviai socialistai apvaikš
čios Pirmos Gegužės šventę.

Pereitą subatą “Keleivio” 
i name buvo lietuvių socialis- 
! tų susirinkimas, kuris nuta
rė suruošti prakalbas ir pa
minėti Pirmos Gegužės 
šventę, kurią švenčia viso 
pasaulio proletariatas. Ka
dangi 1 gegužės šiais me
tais pripuola darbo dienoj, 
tai prakalbas nutarta rengti 

Į nedėldienio vakare. 3 gegu
žės. South Bostono Lietuvių 
Salėj.

Prakalbas rengia iš vien 
i South Bostono ir Cam- 
'bridge’aus draugai. Kalbės 
. “Keleivio” redaktorius S. 
Michelsonas ir anglų socia- 

i listų organizacijos sekreto
rius Levis.

i

VAKARIENĖ SU PRO
GRAMA L. M. ŽINYČIOJ.

Įvykti Nedėlioj, April 12, 
1931 kaip 6:30 vakare. Bus 
labai geras programas, iš 
dainų ir muzikos. Įžanga 
50c. suaugusiems; 25c. vai
kams. Meldžiam visus daly
vauti. L. M. Ž. Komitetas.

Šiomis dienomis Bostone 
buvo nuteisti kalėjiman du 
daktarai, kurie duodavo ne
teisingus liudymus apie su- 
-ižeidimus automobilių ne
laimėse.

Ant Andrew skvero, po 
žeme, aną vakarą nušoko 
nuo platformės po traukinio 
ratais nežinomas vyras ir 
buvo ant vietos užmuštas. 
Vėliaus paaiškėjo, kad tai 
airys vardu Finneran.
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321-328 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.
Telefonas: So. Boston 4618-W,

du ginkluotu banditu. Ray- , , . • Vjjnpnfuf
ną ir Pattisoną. Jiedu atsi- i\0ri f\UpemyL
sakė duot bent kokių paaiš- ; Ąy Pataisyt Namą

i •

i:1 » ___ - -
• 11 Ticknor SU So. Boston. Mass. t

■ • Tel. So. Boston 1396-M. ’
|-----------------------------------------------

kad niekas su “ 
kais” negalėtų susieiti.

Garrettas
kalėjime. Jo advokatai pra
šė teismo, kad išleistų ji po 
kaucija, bet teismas pareiš
kė, kad toks žmogus negali 
but po kaucija išleistas, nes 
jis syki buvo iau nuo teismo 
pabėgęs ir slapstėsi kelis 
mėnesius.

Šitoj byloj jis yra kaltina
mas tuo, kad būdamas pro- 
hibicijos vykintoju varė di
džiausi šmugeli, keldavo 
koteliuose girtas orgijas, iš 
vienų butlegerių degtinę at
imdavo, kitiems parduoda
vo ir parduotą vėl atimda
vo, ir kad i porą metų susi
dėjo kelis šimtus tūkstančių 
dolerių, nors algą gaudavo 
visai nedidelę.

trys buvo suimti, 
airišiai. ir vis jau- 
20 metų amžiaus

I

TAI TAS NAMAS. KURIO 
JUS JIEŠKOTE.

ColoniaI, vienos šeimynos, tarpe 
medžių, krūmų ir kvietkų. laibai gra
žus daržas. Scptvniu kambariu ir sau
lės veranda: KETURI MIEGAMI

■ rudelis garadžus Didelis nuolaidus 
sklypas žemės tinkantis vinuogėm- 
ir kitokiems uogų medžiams ir ete

, Gražus reginys Frontas loto ant 
dviejų gatvių Dvidešimts minntų i

• Bostoną, dešimts į Mattapan ar Quir. 
cy; trys iki naujos mokyklos; pen
kios iki Aukštosios mokyklos. $2Xr 
virš pirmo co-operative mortgičiaus 
gali pirkt NAMĄ Miltone, arba užmo
kėt cash ir galima gaut daug pigiau. 
Telefonuokit Mr. Davis, Liberty 1550. 
norint platesnių informacijų.

Jeigu tamstos norėsite tinkamai 
pagerbti jūsų mirusį ir pastatyt Pa
minklą ant kapo, būtinai matykit ma
ne. nes aš atstovauju fabriką, kuris 
išdirba paminklus. Pas mane pirksit 
pigiau negu pas kitus.

Kreipkitės tuojaus pas:'
VINCENT B. AMBROSE

361 Eroadv.ay. South Boston. Mass.
Tol. So. Boston 0897

lnsurance ir Real Estate Agentas.

Malevoju ir Taisau 
NAMUS

! LIETUVIŠKA 
: BUČERNE
♦ Užlaikome geriausių tavorų _ 
{parduodame pigiausia kaina. Mė- 
«sos visuomet šviežios.
I Taipgi užlaikome šviežias die-
• gu«. Chop Suey—3 svarai .. 25c. 
! Pagarainimui Chop Suey, var- 
Jtokit China Boy Soy Sauce, 15c.
* už bonką.
• Lietuviški skilandžiai ... .ar. 35c 
{ Švieži sūriai nuo farmų.
♦ Visokį tavorą pas mus galite gaut 
| pigiai ir gerą.
• J. PATKAUSKAS
I STRAND CASH MARKET 
» 331 BROADWAY, SO. BOSTON. 
Į Telefmuu: So. Bot— H5L

» LIETUVYS

\OPTOMETRISTAS

LITHUANIAN 
FURNITURE CO«

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

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

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

D. CAB1T (Reg. Aptiekorius)
100 DORCHESTER STREET,

Kampas Broadvvav. 
SO BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2639, 2173 ir 1799.

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

vos ir visados šviežias DiolM 
galima gaut pas :

DAVID CABITT
REG. APTIEKORIUS i

Visados pasirengęs jums patarnaut 
100 SALĖM STREET 

BOSTON, MASS. 
Telef. Richmond 1686 

Aptieka atdara nuo 8 iš ryto 
iki 10 vakaro.

MES REKOMENDUOJAM

SPIEGEL’S
137 SUMMER ST., BOSTONE. 

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

Dr.S.Andrzejewski
LENKIŠK AI-LIETUVIŠKAS

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

Tel. Hancock 9689
25-ki metai praktikoje


