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REIKŠMINGI SOCIALISTŲ Turi Eit Kalėjiman'

LAIMĖJIMAIn
t WISCONSINE.

PENKI MIESTAI MUSŲ 
DRAUGŲ RANKOSE.

Milwaukee, Beaver Dam, 
Iola, Racine ir Manitowac 

dabar turi socialistus 
majorus.

Kai kuriuose Amerikos 
miestuose pereitą sąvaitę 
buvo savivaldybių rinkimai. 
Buržuazinė spauda daugiau
sia rašo apie Chicagos rin
kimus, kur ėjo atkakli kova 
tarp demokratų ir republi- 
konų. Bet darbininkams nė
ra skirtumo, kuri tų dviejų 
partijų paima viršų, nes abi
dvi jos tarnauja stambiam 
kapitalui ir bažnyčiai.

Bet užtai didelio džiaugs
mo darbininkai gali turėti 
iš miestų rinkimų Wisconsi- 
no valstijoj, nes čia da vie
na savivaldybė perėjo į so
cialistų rankas. Tai buvo 
Racine miestas, kur socia
listų kandidatas drg. Swo- 
boda tapo išrinktas majoru. 
Be to da du socialistai buvo 
išrinkti į kitas svarbias vie
tas.

Šitas socialistų laimėji
mas sukrėtė buržuaziją kaip 
perkūnas iš giedro dangaus. 
Jie visai to nesitikėjo ir ne
žino kaip tai išaiškint, nes 
nominacijose jų kandidatas 
Herzog gavo 8,043 balsus, o 
socialistas Swoboda tiktai 
2,070. Bet balsuojant pasku
tinį kartą, buržuazijos leka- 
jus Herzog surinko tik 8,933 
balsus, o darbininkų drau
gas Swoboda — 10,794 bal
sus. .

Iš 15 miestų wardų, 11 
perėjo socialistų pusėn.

Po rinkimų draugas Swo- 
boda pareiškė per spaudą: 
“Šitas žmonių sukilimas 
prieš senąsias partijas mus 
nei kiek nestebina. Mes ge
rai žinom, kad kaip tik pra
monė išsivystys iki tokie 
laipsnio, kad kapitalista’ 
jau nebegalės jos sukontro
liuoti, tai tokie staigus žmo
nių protestai pradės reikštis 
vis tankiau. Tai yra neišven
giamas šios gadynės reiški
nys. Musų tikslas yra nau
dotis momentu. Mes turime 
sveiką programą ir visų pir 
ma stengsimės pagelbėti be 
darbiams.”

Taigi dabar Wisconsinc 
valstijoj jau 5 miestai ture: 
socialistus majorus, būtent:

Milwaukee, Daniel W. 
Hoan.

Beaver Dam, Rae Wea 
ver.

Racine, Wm. J. Swoboda.
Manitowac, Martin Geor 

genson.
Kas gi sakė, kad socialis

tų judėjimas Amerikoje ei
na menkyn?

Kanados Duchoborai 
Degina Mokyklas,
Atėjus pavasariui, Kana

dos duchoborai pasidarė la
bai neramus. Būdami prie
šingi visokiai prievartai, 
jie pradėjo deginti mokyk
las, kam į tas mokyklas vai
kai yra varomi prievarta. 
Paskutinėmis dienomis jie 
sudegino tris mokyklas Bri- 
:ų Kolumbijoj, Nelsono apy
linkėj. Negana to, jie norė
jo da ir savo vadą Variagi- 
ną užmušti. Jisai miegoda
vo tuščioj krautuvėj Glade 
miestely, taigi jie padėjo po 
ta krautuve bombą. Bet Va- 
riaginas tą naktį kažin ko
dėl j krautuvę gulti neatėjo. 
Bomba sprogo ir suardė na
mą, bet duchoborų vadas iš
liko sveikas.

Buvusis Amerikos vidaus 
j ministeris Albert 

B. Fall turi eit metams kalė
jiman ir prie to da užmokėt 
$100,000 pabaudos. Taip 
nusprendė vyriausis teis
mas Washingtone, į kurį 
Fall apeliavo prašydamas tą 
bausmę panaikinti.

Fall buvo nuteistas užtai, 
kad būdamas vidaus reika
lų Departamento sekreto
rium (ministerių), už ky-, 
sius atidavė aliejaus mag
natui Smclairui valstybės 
aliejaus šaltinius Califomi- 
joj.

Amerikos Komunistų 
Sako, darbo paprastiems 
darbininkams Sovietuose 

nėra.
Rusijos bolševikų agita

toriai nesenai skelbė pasau
liui, kad Sovietų respublika 
šiandien esanti vienatinė ša
lis pasauly, kur nėra bedar
bės. Netik nėra bedarbės, 
bet apie 2,000,000 darbi
ninkų dar Stingą.

Bet dabar pasirodo, kad 
tai buvo melas. Nes kada 
tokiais skelbimais patraukti 
Amerikos ir kitų šalių ko
munistai pradėjo važiuot 
Rusijon darbo jieškoti, tai 
Maskva buvo priversta iš
leisti perspėjimą, kad nie
kas iš Amerikos nei kitų 
kraštų į Rusiją nevažiuotų, 
nes darbo paprastiems dar
bininkams Sovietų respubli
koj nesą. Rusijoj esą pagei-

Tunely Užmušė ! Nori Deportuot 40,000
Įšmugeliuotų Svetimšalių

DŽIAZO MUZIKA 
MIRŠTA.

Amerikos muzikos žurna
las “Etude” sako, kad džia
zo muzika pradeda mirti dėl 
savo nuobodumo. Publika 
jau pradeda nuo džiazo ša
lintis. Džiazas esąs Afrikos 
laukinių muzika. Jame yra 
truputis melodijos, bet ja
me nėra įvairumo. Nuola
tos vis kartojasi tas pats 
Afrikos bump, bump, bump.

Pranašauja Ameri
kos Karą Su Europa

Hearsto laikraščių sindi
kato korespondentas Pary
žiuje turėjo pasikalbėjimą 
su buvusiu Amerikos finan
sų komisionierium Europo
je, Oscaru Crosby, kuris 
tvirtina, kad santikiai tarp 
Amerikos ir Europos kas 
sykis eina blogyn, ir už ko
kių 15 ar 20 metų tarp Ame
rikos ir Europos busiąs di
delis karas. Šitas susikirti
mas galėsiąs užsivilkti tik 
tada, jeigu Vokietija susi
vienys su Rusija ir norės at
keršyt Francuzijai. Šito
kiam atsitikime Europoje 
kils savitarpinis karas.

JUOKIASI IŠ MASKVOS 
LAIKRAŠČIŲ.

Maskvos laikraščiai pa
skelbė naują “pavojų” so
vietų Rusijai. Bolševikų 
žvalgyba susekusi, kad pa
saulio imperialistai ruošiasi 
i karą prieš Sovietų respub
liką, ir kad prie šito sąmoks- 
o priguli Amerikos prezi
dentas Hooveris ir federali
nės farmų tarybos pirminin
kas Legge. Amerikos laik
raščių reporteriai nuvyko 
nas Legge paklausti, kada 
jis ketina Maskvą užpulti. 
Bet Legge juokiasi. Jis sako, 
jog tai tokia kvaila pasaka, 
kad apie ją ir kalbėti never
ta.

SUBMARINAS NUSILEI
DO 336 PĖDAS PO 

VANDENIU.
Šiomis dienomis Ameri

kos nardomoji laivė “Nauti- 
lus” darė nėrimo bandymus 
tarp Boone ir Shoals salų, daujami tiktai inžinieriai ir 
Ji pasinėrė 336 pėdas po jū
rių paviršium ir iškilo visai 
sveika. Buvę joje žmonės 
sakosi jautę tiktai kaž kokį 
keistą slėgimą galvose ir au
syse, bet nei vienas neapsir- 
go, nežiūrint kad tokioj gi
lumoj yra baisus vandens 
spaudimas.

20 Žmonių.
Kasant srutų tunelį Chi-Į 

cagoje šį panedėlį įvyko: 
smarkus sprogimas po žeme; 
ir užmušė daug žmonių. Ra- j 
šant mums šią žinią jau 10 
lavonu vra iškelta, ir virsi- 
ninkai mano, kad mažiau
sia dar kita dešimtis bus žu
vusi.

Sprogimas įvyko nuo su
sirinkusių dujų. Prie tune
lių tuojaus buvo sušaukta 
visokia galima pagalba, bet 
įneiti į vidų nebuvo galima, 
nes nuo ekspliozijos užside
gė visokios šiukšlės ir urvas 
buvo pilnas dusinančių du
rnų.

Automobiliai Užmu
ša Daugiau, Negu 

Kanuolės.
New Jersey valstijos tra- 

fiko komisija paskelbė au
tomobilių nelaimių raportą. 
Pasirodo, kad per paskuti
nius 18 mėnesių Jungtinėse 
Valstijose automobiliai už
mušė 50,900 žmonių. Per 
didijį karą į 18 mėnesių už
muštų ir sužeistų Amerikos 
kareivių buvo 50,510. Taigi 
išeina, kad automobiliai už
muša daugiau, negu kanuo
lės.

-------------- i
Europa Boikotuoja
Amerikos Javus. 1
Šiomis dienomis Romoje 

buvo tarptautinė javų kon
ferencija, kurios tikslas bu
vo surasti būdų kaip paleng
vinti sunkią ūkininkų padė
tį. Bet delegatai kitokio bu
do nesugalvojo, kaip tik boi
kotuoti Amerikos javus. 
Konferencijoj dalyvavo ir 
keliatas delegatų iš Ameri
kos, bet jie tik sėdėjo ir nu
siminę tylėjo.

technikai.
Associated Press prane

ša iš Maskvos, kad paskuti
niu laiku Rusijon privažia
vo gana daug komunistų iš 
kitų šalių. Daugelis jų netu
ri pinigų ir negauna valgyt. 
Miega jie pirtyse, daržinė
se ir tvartuose, nes kamba
rių Rusijoj labai stinga.

Kiniečiai Apšaudė
Amerikiečių Laivą 

i Plaukdamas Yangtze upe 
amerikiečių laivas “Iping” 
pataikė į uolą ir prakiuro. 
Taigi jis pasuko Ichango 
link, kad padaryt reikalin
gų pataisymų, čia jam arti- 
nanties, kiniečiai pradėjo 
smarkiai kapot jį šautuvų 
ugnimi. Keli žmonės ant jo 
buvo sužeisti. Amerikiečiai 
atsakė iš kanuolių ir kinie
čius nutildė.

Išvystė Naują
Bulvių Rūšį.

Wisconsino valstijoj far
merys Sidney Schmidt, ku
ris gyvena Oneida kauntėj, 
išvystė labai derlingą bul
vių rūšį. Jisai dirbo ant to 
10 metų ir pereitą vasarą sa
kosi užauginęs jau 600 bu
šelių ant dviejų ir pusės ak
rų žemės. Jis pavadino tą 
rūšį “Longhope.” Šią vasa
rą tas bulves bandys Jung
tinių Valstijų agrikultūros 
ekspertai Aroostooko pavie
te, Maine’o valstijoj. Darys 
bandymus taipgi ir kelios 
atskiros valstijos. Jeigu pa
sirodys, kad šita rūšis ištik
rujų taip derlinga, kaip tas 
farmerys sako, tai valdžia 
rekomenduos ją vartoti vi
siems farmeriams.

Žemė Prarijo Baž
nyčią.

Otter Lake miestely, Mi
chigano valstijoj, pereitą 
nedėldienį laike pamaldų 
pradėjo braškėti ir griūti 
metodistų bažnyčia. Tarp 
žmonių kilo sumišimas. Ku
nigas liepė chorui užgiedot 
giesmę. Bet tai nieko negel
bėjo. Žmonės ėmė laužtis 
per vieni kitų galvas lau
kan. Kurie išsiveržė, tie iš
sigelbėjo, < 
kunigo ir pasiliko bažny
čioj, tie sukrito su visomis 
grindimis į skiepą ir daug 
jų susižeidė. Pasirodė, kad 
dėl nežinomos priežasties po 
bažnyčia įdubo žemė ir Vel
nias beveik nugramzdino 
Dievo namus su kunigu ir 
visais maldininkais į pra
gaištį.

NAUJOJ ANGLIJOJ PRA
SIDĖJO AREŠTAI.

$15,000,000 VERTĖS 
DIRBTUVĖ PARDUO

TA UŽ $8,500.
Clinton, Mass. — Šiomis 

dienomis čia susidėję keli 
piliečiai nupirko Lancaster 
kompanijos audinyčią už 
$8,500. Dirbtuvės pasta
tymas kaštavo $15,000,000 
ir kitąsyk čia dirbo 2,200 
darbininkų.

RUSAI DUODA $75,000,- 
000 UŽSAKYMŲ VO

KIEČIAMS?
Rusų prekybos delegaci

ja pradėjo Berlyne derybas 
su vokiečių fabrikantais dėl 
naujų užsakymų. Manoma, 
kad tie užsakymai sieksią 
$75,000,000, nes ligi tiek 
vokiečiai duoda rusams kre
dito. Gatavų pinigų bolševi
kai neturi, todėl perka i sko
lą.

Danbury, Conn., suimta 47* 
ateiviai ir atgabenta 

Bostonan.
Prasidėjusi kapitalistinia

me ūky suirutė jau privedė 
buržuaziją prie desperaci
jos. Nebežinodami kaip iš 
ekonominio krizio išbristi, 
reakcininkai ėmėsi perse
kioti niekuo nenusikaltu- 

______ ,____ sius jiems ateivius. Ypač 
o kurie paklausė į veikli šituo atveju pasidarė 

Naujos Anglijos imigraci
jos viršininkė Anna Til- 
linghast. Jos manymu, be
darbė Amerikoje pasidarė 
ne dėl to, kad kapitalizmas 
jau atgyveno savo plėtoji
mosi periodą, bet dėl to, 
kad Amerikon privažiavo 
perdaug svetimšalių.

Tyrinėjimas parodė, ji 
sako, kad dabartiniu laiku 
Amerikoje yra tarp 500,000 
ir 1,000,000 įšmugeliuotų 
svetimšalių, kurie turi už
ėmę darbus, o Amerikos pi
liečiai vaikščioja be darbo.

Naujoj Anglijoj tokių 
nelegaliai įvažiavusių sve
timšalių esą tarp 50,000 ir 
40,000. Ir šita uoli imigra
cijos komisionierka sako, 
kad ji visus juos deportuo
sianti. Areštai jau prasidėjo. 
Jos įsakymu pereito nedėl
dienio naktį imigracijos 
agentai padarė užpuolimą 
ant ateivių namų Danbury 
miestely, Connecticut vals
tijoj, ir suėmė 47 žmones, 
kurie esą nelegaliai čionai 
įvažiavę. Visi jie yra portu
galai ir nevedę. Juos sugru
do į busus ir atgabeno Bos
tonan, kur jie buvo uždaryti 
į koncentracijos punktą. Da- 

karalius mėgintų vykinti,^ar.P01?ia Tillinghast sakosi 
militarinę diktatūrą, tai jie Da’ imsią ištisą mėnesį laiko 
tuojaus apskelbs visoj Ispa-I suruošti tiems žmonėms by- 
nijoj generalinį streiką iri^as ir įrodyt teisme, kad jie 

čz’.icc ju- ■ ištikrujų buvo įšmugeliuoti. 
dėjimą. Karalius rezignavo. Tuo tarpu tokios medžiok- 
Ispanijoj apskelbta respub- *ės eis kitur, 
lika.

Ispanijoj Respublika
Pereitą nedėldienį Ispa

nijoj buvo miestų rinkimai. 
Monarchijos šalininkai bu
vo taip sumušti, kad respub
likonų vadai tuojaus išleido 
manifestą ir pareikalavo, 
kad karalius Alfonsas pripa
žintų respubliką ir pasi
trauktų nuo sosto. Jeigu ka
ralius atsisakytų tai daryti, 
manifestas sako, tai respub
likonai pavartos jėgą ir pa
tys respubliką apskelbs. Ka
ralius tuomet galės netekti 
galvos, kaip neteko francu
zų monarchas Louis XVI, 
kuris nenorėjo klausyti liau
dies balso.

Ispanijos respublikonų 
blokas susideda iš visų par
tijų, kurios reikalauja res
publikos. Socialistai išleido į 
jau pareiškimą, kad jeigu 
karalius 1

suparaližiuos visą šalies ju

Michi gano V aisti ja 
Atmetė Mirties 

Bausmę.
Michigano valstijoj nėra 

mirties bausmės. Taigi žmo
nės su barbariškais palinki
mais mėgino tokią bausmę 
tenai įvesti. Klausimas buvo 
pavestas nuspręsti patiems 
gyventojams, šiomis dieno
mis buvo referendumas ir 
žmonės 55,000 balsų didžiu
ma nutarė tą barbarišką 
bausmę atmesti.

Apvalius Naują Angliją, 
į šitokios ablavos prasidė-

Buržuazija Nori Nu- ir kitose Amerikos

i, šita 
prieš nelaimingus 
tai ne pačios Onos Til- 
linghast sumanymas. Ji da
ro tik tai, kas jai yra iš vir
šaus įsakyta. Vyriausis šito 
vajaus inžinierius yra prezi
dentas Hooveris. Jisai išrei
kalavo iš Kongreso $500,- 
000 pinigų ateivių deporta
vimui, ir dabar tais pinigais 
pradėtas “apsivalymo dar
bas.”

PAŠOVĖ DU DEGTINĖS 
ŠMUGELNINKU.

Panedėlio naktį Maine’o 
valstijoj du prohibici jos 
agentai pastebėjo Belgrade- 
Madiscn vieškeliu dumiant 
nuo Kanados sienos auto
mobilių. Jiedu suprato, kad 
tai degtinės šmugelninkai 
ir leidosi vytis ir šaudyt. Vi
josi apie 15 mylių. Bėgda
mas dideliu greitumu šmu- 
gelninkų automobilius apsi
vertė. šmugelninkai ginklų 
neturėjo, tai pradėjo gintis 
akmenimis. Bet du iš jų bu
vo pašauti ir suimti. Trečias 
suimtas sveikas. Jų automo- 
biliuje rasta 16 galionų al
koholio.

I

EMIRAS ALI BUS SIRI
JOS KARALIUM.

Iš Jeruzalės pranešama, 
kad francuzai paskyrė emi- 
rą Alį Sirijos karalium. Emi- 
ras Ali yra buvusio Hedža- 
zo karaliaus Huseino Ben 
Ali sūnūs. Vienas jo brolis 
dabar yra Užjordanės kara- 

kaip 50 triobų, porą balny- lium, o kitas karaliauja ang- 
čių ir kelios dirbtuvės. lų globojamam Irake.

•

SUKILIMAS PORTUGA
LIJOS SALOSE.

Madeiros saloj sukilo por
tugalų kariumenė prieš Car- 
monos diktatūrą. Revoliu
cionieriai užėmė Funchalo

GANDHI ATVAŽIUOJA 
AMERIKON, BET TURĖS 

UŽSIMAUT KELINES.
Indijos nacionalistų va

das Mahatma Gandhi nuta
rė atvažiuoti Amerikon pa-, miestą ir paėmė 3 laivus. Sa- 
žiurėti, kaip čia žmonės gy-pąje yra da ir ištikimų val- 
vena. Bet jam buvo pasaky- džiai kareivių. Iš Portugali- 
ta, kad Amerikon be keli- jos išsiųsti visi karo laivai 
nių jo neįleis; jeigu jis nori apsiausti salą ir kuo grei- 
čia atvažiuoti, tai turi užsi- čiausia numalšinti sukilimą, 
dėt kelines. Iš pradžių jis Jeigu laivynas n^sukils, 
negalėjo suprasti, kam tai sukilėliai bus apgalėti, 
reikalinga, bet ant galo su
tiko apsivilkti taip kaip ame
rikonai. Bet prosytų marš
kinių ir apykaklių tai jau ne- Michigane 
sidėsiąs.

tai

SUDEGĖ 22 ARKLIAI.
Oakland, Ky. — Ant W. 

C. Weanto farmos čia sude
gė 22 arkliai, jų tarpe kelia- 
tas veislinių kumelių ir er
žilų.

MIŠKAI DEGA.
Šiaurės Wisconsine 

siaučia dideli 
miškų gaisrai. Michigano 
valstijoj ugnis pasiekė Wal- 
lace ir Eagle miestelius, ir 
šiandien, iš tų miestelių, yra 
telikę tik pelenai. Eagle 
miestely supleškėjo daugiau

RADO NEŽINOMO MIES
TO GRIUVĖSIUS.

Turkų archeologai atka
sė Anatolijoj nežinomo mie
sto griuvėsius. Dabar toj 
apielinkėj riogso tušti lau
kai ir niekas neatsimena, 
kad ten butų kas gyvenęs. 
Miestas, matyt, stovėjo la
bai senai.

ir
PERNAI ŽMONĖS DAU

GIAU SIRGO.
Amerikos daktarų žurna

las sako, kad pereitais me
tais per visas Amerikos li
gonines perėjo 415,142 li
goniai, kas reiškia 19,635 
ligoniai daugiau negu metai 
atgal.

verst Macdonaldą. | žinoma
Anglijos reakcininkai par

lamente būtinai užsispyrė 
nuversti Macdonaldo dar
biečių valdžią. Konservato
rių lyderiai įnešė nepasiti
kėjimo valdžiai rezoliuciją, 
kuri bus balsuojama šį ket
virtadienį. Anglijos parla
mento sąstatas yra toks:

Darbiečių ..............  275
Konservatorių ....... 259
Liberalų ................ 58
Taigi vieni patys darbie- 

čiai didžiumos nesudaro ir 
jų padėtis priklauso nuo li
beralų. Iki šiol liberalai dar- 
biečius vis palaikydavo; bet 
jeigu jie kurią dieną pereis 
konservatorių pusėn, tai 
darbiečių valdžia turės pa
daryti vieną iš dviejų: arba 
rezignuoti, arba paleisti 
narlamentą ir paskelbti nau
jus rinkimus.

krucijata 
ateivius,

NIKARAGUOS DARBI
NINKAI ŠAUDO AMERI

KOS KAREIVIUS.
Pereitą subatą Nikara- 

guoj vėl buvo apsuptas bū
rys Amerikos kareivių ir ke
li jų buvo užmušti. Wash- 
ingtone manoma, kad šitą 
užpuolimą padarė ne San- 
dinos vadovaujami revoliu
cionieriai. bet paprasti dar
bininkai, kurių padėtis prie

Japonijos rezignavo mi- bananų kirtimo esanti labai 
nisterių kabinetas su Yuko sunki. Vis dėlto Washingto- 
Hamaguči priešaky. Miką- no valdžia tuojaus pasiuntė 
do paskyrė Vakacuki suda- karo laivą į Nikaraguos pa- 
ryt naują vyriausybę. kraštį.

\
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IŠ KOMUNISTŲ “TEIS
MO” TIESIAI j VAL

DŽIOS RANKAS.
Siuvėjų unijos leidžiamas 

New Yorke laikraštis “Dar
bas” šių metų 5-tame nume
ry praneša šitokią Įdomybę:

“Nesenai Amerikos komuni
stu partija New Yorke suren
gė viešą teismą vienam savo 
nariui, tūlam Yckinen, kuris 
buvo užsikrėtęs 'baltojo šovi
nizmo’ baciliais. Jis buvo iška
mantinėtas iš pat panagių: 
kaip atvažiavo i šią sali, kur ir 
kaip gyveno, kur ir ką dirbo, 
kaip ir su kuom draugavo, ir tt. 
Tame komunistiniame teisme 
jis tapo prispirtas prisipažinti 
prie kaltės ir pasirašė išpažin
ties steitmentą, kuriame pasi
žadėjo jau būti geru komunis
tu. O vis tiek jis tapo išmestas 
iš komunistų partijos.

“Bet kaip tik užsibaigė vi
sos komunistinio teismo cere
monijos, tuoj, ant rytojaus. 
Yokinen tapo areštuotas ir. 
kaip nepilietis, pasiųstas i Ellis 
Island. deportavimui. Pasiro
do, kad tame teisme prosekiu- 
torių ir rekorduotojų pareigas 
ėjo valdžios agentai.”

Tai yra Įdomus dalykas, 
bet nėra naujiena. Žmonės, 
kurie tokiose organizacijo
se pasižymi nepaprastu 
griežtumu ir smarkumu, be
veik visuomet būna provo
katoriai ir valdžios agentai. 
Rusijoj toks buvo Azefas, 
Malinovskis ir kiti, o Ameri
koje toks buvo Fraina. Gali 
būt tokių ir daugiau. Juk ne 
be priežasties komunistuo
se dabar eina tokia suirutė.

000,000 žmonių, negali būt taip 
lengvai užgniaužtas, ir kad vi
soj istorijoj kelias i laisvę vi
suomet ėjo per kalėjimus.”

Vadinasi, fašistai reika- 
auja laisvės. Bet socialde
mokratų “Vonvaerts” tuo
jaus šitiems juodašimčiams 
oastebi, kad jų lyderis Hit
leris nelabai senai da grasi
no, jog paėmus fašistams 
valdžią, “daug galvų volio- 
sis žemėj.” Reiškia, fašistai 
nori sau laisvės, kad galėtų 
kitiems galvas kapoti.

Tokiu pat tonu, kaip fa
šistai, kalba ir komunistų 
organas “Rote Fahne.” Gir
di:

“Visi žino, kad šitas patvar
kymas yra taikomas tiesiai i 
komunistų partiją ir partijos 
kovą už laisvę.”

Taigi prieš dabartinę dik
tatūrą Vokietijoj yra lygiai 
nusistatę komunistai ir fa
šistai. Jie viešai prisipažis- 
a, kad diktatūros Įstatymas 
yra išleistas prieš juos ir jie 
stoja prieš ji bendru frontu.

Bet tai, žinoma, nereiškia, 
kad tie gaivalai yra priešin
gi diktatūrai. Jie rėkia tikS“ ------------------------------------ --------- - —

dėl to, kad šitos diktatūros 
kirvis ne jų rankose. < U 
jie butų Hindenburgo vie
toj, jie senai jau kapotų ki
tiems žmonėms galvas.

BENDRAS FAŠISTŲ-KO- 
MUNISTŲ FRONTAS 

VOKIETIJOJ.
Vokietijos vyriausybė, pa

siremdama konstitucija, su
varžė laikinai spaudos ir su
sirinkimų laisvę. Vokietijos 
konstitucijos 48-tas paragra
fas leidžia vyriausybei da
ryti šitokių suvaržymų, ka
da visuomenės ramybei ir 
respublikai gresia pavojus.

Gi pastaruoju laiku ko
munistai su fašistais kaip tik 
buvo pradėję respubliką 
atakuoti. Demonstracijoms 
nebuvo galo, ir reta jų apsi
eidavo be kraujo praliejimo. 
Vokietijos spauda apskaito, 
kad per 1930 metus politi
niuose ! 
užmušta nemažiau kaip 300 
žmonių. “Kada pilvas būna 
tuščias,” sako Berlyno “Der 
Wahre Jakob,” “tai ir gal
va pasidaro tuščia.”

Tūkstančiai alkanų be
darbių pradėjo spiestis Į fa
šistų ir komunistų eiles, nes 
ir vieni, ir kiti mėgsta rie
biais žodžiais pakoliot val
džią. Dėl to paskutiniais lai
kais taip pakilo fašistų ir 
komunistų balsai rinkimuo
se.

Kad komunistai su fašis
tais negali duot nei darbo, 
nei duonos, bedarbiai apie 
tai negalvoja. Negalvoja 
apie tai ir patys kom-fašis- 
tai, kurie karia ant valdžios 
kaklo šunis. Jiems tik rupi 
patraukti savo pusėn kuo- 
daugiausia “tuščiais pilvais 
ir tuščiomis galvomis” be
darbių. Gi pamatę savo ei
les augant, kom-fašistai nu
sprendė, jog tai reiškia, kad 
reikia griauti respubliką. 
Taigi, kad tuos neatsako- 
mingus elementus suval
džius, vyriausybė ir paskel
bė laikiną “diktatūrą.”

Visa demokratinė vokie
čių spauda šitam valdžios 
žygiui pritaria. Bet fašistai 
lermuoja. Hitlerio organas 
“Der Angriff” sako:

“Tas jstatymas visu pirma 
yra atkreiptas prieš mus. Bet 
reikia žinot, kad judėjimas, 
kuris šiandien apima gal 10.-

•-• i t viewsumišimuose buvo L. . L

Taip šiandien išrodo Nikaraguos sostinė Managa. šitą miestą sunaikino šiomis dienomis že
mės drebėjimas, per kuri daugiau kaip 2.000 žmonių buvo užmušta ir apie 40,000 pasiliko be 
pastogės. Juos dabar maitina kariumenė ir Raudonojo Kryžiaus draugija. Daugiausia žmonių 
l>uvo užmušta ir sužeista bažnyčiose, kurios pirmutinės pradėjo griūti. Visame mieste neliko 
beveik nei vienos sveikos triobos.

šiai nubiednėjo. Policija ir 
kiti valdininkai vagia kiek 
tik galėdami.
viršininkai taip pat žiaurus 
ir neteisingi. Jie atima iš 
ūkininko paskutinę kiaulę, 
paskutinį mulą, paskutinį 
grūdą, ir palieka ji be nie
ko mirti badu. Taigi komu
nistai turi labai gerą dirvą

Kariumenės

Jeigu sav0 propagandai ir todėl 
daug kiniečiu eina su jais.

KODĖL KINIJA NEGALI 
IŠNAIKINT KOMU

NISTU?
Nankino nacionalistų ar

mijos generolas Chiang 
Kai-šek viešai paskelbė vi
siems kariumenės vadams 
Įsakymą, kad iki balandžio 
pabaigos Kinijoj butų išnai
kintas visas komunistų ban
ditizmas.

Tokių Įsakymų buvo jau 
ir anksčiau, o betgi ginkluo
ti komunistų būriai kaip 
siautė Kinijoj, taip ir siau
čia.

Amerikietis laikraštinin
kas, Edward Hunter, buvo 
tyčia nuvykęs Į pietus nuo 
Yangtze upės, kur tos “rau
donos armijos” daugiausia 
operuoja, norėdamas patir
ti. kas ištikrujų tie komunis
tų būriai yra ir kodėl val
džios kariumenė negali jų 
išnaikinti.

Dabar Šanchajaus anglų 
žurnale “China Weeklv Pe- 
view” jis praneša mums

“Kovoti su tokiu priešu, 
kaip komunistų pulkai Kinijoj, 
yra sunku kiekvienai organi
zuotai armijai.

“Nes nėra organizuotu tie
kimo šaltinių, prieš kuriuos 
galima butų atkreipti kariu
menės jėgą. Komunistų orga
nizacijos yra tokios, kad pa- 
jutusios užpuolimo pavojų jos 
pakrinka ir pasislepia artimes
niuose miesteliuose arba kal
nuose. o kai pavojus praeina, 
raudonieji kareiviai vėl susi
renka ir varo savo darbą to
liaus.

“Tai ve. kodėl taip daug ‘su
naikintų’ komunistų armijų 
gimsta iš naujo.

“Šitie atkaklus kovotojai lai
kosi tokios paprastos militari- 
nės taktikos, kaip maži mo
kyklos vaikai.

“Kada jie turi pakankamai 
spėkų stoti su priešu kovon, 
jie stoja.

“Kuomet neturi, jie išnyks
ta iš akių, kaip lietaus lašai 
nuo geltonojo Yangtze pavir
šiaus. ir atskirti juos nuo kitų 
žmonių yra lygiai sunku, kaip 
sunku atskirti lietų nuo upės 
vandens.”

Korespondentas betgi pri
duria, kad sprendžiamąją 
rolę šitoj kovoj su komunis
tais lošia ne militarinė tak
tika. bet ekonominė šalies 
padėtis. Per ilgą naminį ka
rą Kinijos gyventojai bai-

Šis Tas iš Mokslo Srities
Po valiai musų žemė ir 

saulė eina mažyn ir mažyn. 
Ir ateis diena, kada jos visai 
išnyks. Bet nenusigąskit. Tai 
bus da netaip greitai. Tai 
Įvyks už 10,000,000,000 me
tų. Taip išskaičiavo d-ras 
Walter Nerast, Fizikos Ins- 

i tituto Berlyne profesorius, 
į kuris už savo mokslinius 
į darbus chemijos srity 1920 
metais yra gavęs Nobelio 
prizą. Už 10 bilionų metų, 
jis sako, iš saulės pasiliks 
tiktai mažytis taškelis.

tolimoj ateity miegosim ne 
gulėdami, bet sėdėdami — 
ir ne 8, bet tik 1 valandą._________

i

i

ir
Ja- 

žodžiu

Vienas chemikas dirbti
niu (selekcijos) budu ban
do iš rugių ir kviečių suda
ryti naują rugių-kviečių kul
tūrą. Naujas grūdas duoda 
baitą duoną ir tuo visai ne
siskiria nuo kviečių, bet au
galas šaltuose kraštuose ga
li išžiemoti taip pat gerai, 

Į kaip rugiai. Prof. Meisteris 
sako, kad nauji gimdai pasi- 
rodvs rinkose jau 1931 me- 
tais. Bandymai davę gerų 
rezultatų.

Jaunas vokiečių moksli- 
įninkas dr. Lange padarė 
naują svarbų išradimą: ra-

■ d o būdą paversti saulės ši
limą elektros energija. Va
rio oksidu padengtoj vario 
plokštelėj paprastoj dienos 
šviesoj atsiranda silpna 
elektros srovė. Mokslinin
kui pavyko tą srovę sustip-

■ rinti 50 kartų ir jos pagalba 
' paleisti motorą ir užžiebti 
elektros lempas. Dr. Lange 
yra kilęs iš Prūsų Lietuvos 
ir turi 29 metus amžiaus.

LIETUVOS CENZŪRA
“VEIKIA.”

šiomis dienomis “Kelei
vio” ofisan sugrįžo pundas 
“Keleivio” 10 numerio, ku
rio Lietuvos cenzūra nepra
leido. Jei kas šį numerį dar 
turit, tai pastudijuokit, ko 
Lietuvos žvalgybininkai bi
jo- -

Grąžintas taip pat 
“Darbininko” 15 num. 
me nėra nei vienu
paminėta Smetonos valdžia. 
Išrodo, kad Lietuvos cenzo
riai Amerikos laikraščių 
net neskaito; užėjo kas i 
galvą, ir muša visiems laik
raščiams antspaudą “grą
žinti.”

Taip dalykams stovint, | 
tarp Lietuvos ir išeivijos ge-! 
rų santikių negali būti. Į Ligi šiol mokslas-skelbia, 

—------------  Į kad kūno poilsiui reikalin
ga 6-8 valandų miego. Da
bar vienas Amerikos inži
nierius surado būdą pakeis
ti 8 valandų miegą vienos 
valandos poilsiu. Norintis 
miego atsisėda i tam tikrą 
kėdę, atrėmęs galvą, rankas 
ir kojas metalinių atramų. 
Prieš akis būna blizgantis 
rutulys Į kuri žiūrėdamas 
užsihipnotizuoja ir užmiega 
kietu miegu. Per miegančio 
kūną leidžiama žemo volta- 
žo, bet didelio tankumo 
elektros srovė, kuri per 1 
valandą atgaivina kūno nar
velių ir audinių gyvumą 
daug geriau, negu normalus 
8 vai. miegas. Su kėde su
jungtas automatinis skam
butis, kuris po valandos 
mieganti pažadina ir tas 
jaučiasi visai išsimiegojęs.

Galimas dalykas, kad ne-

i.

Anglų astronomas prof. 
Jeans mano, kad ateity mė
nulis prisiartins prie žemės 
ir subyrės Į milionus ske
veldrų, kurios žemę apsups 
ir padarys blizganti ratą, ar
ba žiedą, koki dabar Satur
no planeta turi. Jei žmonių 
tada dar gyvens, tai jie tu
rės jieškoti būdų apsisaugo
ti nuo nuolatos iš dangaus 
krintančių mėnulio šmotų.

Komunistų Opozicijos 
Reikalavimai

Rusų komunistų opozici
jos leidžiamas Paryžiuje lai
kraštis, “Opozicionnaja 
Pravda,” paskelbė opozici
jos komunistų platformą, 
kurios reikalavimai yra ši
tokie :

1. Laisvi rinkimai i sovie
tus. Aktyvi ir pasyvi rinki
mų teisė visiems Sovietų 
Sąjungos piliečiams, kurie 
nėra teismo pripažinti eks
ploatatoriais, piktadariais j 
ir kitokiais visuomenei pa-! 
vojingais elementais.

2. Laisvė visoms parti
joms ir sąjungoms, kurios 
nekovoja prieš darbo žmo
nių valstybę ii' kurių tikslas 
yra ginti vienos, kelių arba 
visų "dirbančiųjų klasių in
teresus bendrai.

3. Perduoti darbininkų 
atstovų tarybų žinion tuos 
valstybės fabrikus, Įmones 
ir tt., kurių darbininkai pa
reikš noro, kad visa tų Įstai
gų atsakomybė butų atimta 
iš raudonojo direktoriaus ir 
perduota Darbininkų Atsto
vų Tarybai.

4. Perduoti ūkininkų ži
nion žemę, kuri pasilikda
ma valstybės nuosavybe, 
butų ūkininkų atstovų tary
bų reguliuojama jos paskir
styme ir naudojime.

5. Visokeriopa valstybės 
pagalba darbininkų, valstie- i

čių ir darbo inteligentijos 
vaikams švietimo srity.

6. Laisvė profesinėms or
ganizacijoms, kurios turi 
turėt teisės organizuot strei
kus, neatsižvelgiant kokio 
pobūdžio ir kur pramonė 
butų.

7. Visokeriopa valstybės 
pagalba kooperacijos plėto
tei. Laipsniškas užsienių ir 
vidaus prekybos komisaria
to funkcijų perdavimas ko
operacijai.

8. Laisvė religinės ir anti
religinės propagandos So
vietų Sąjungoje.

9. Sovietų armija turi būt 
darbo žmonių gynėja, todėl 
turi būt atitinkamas armi
jos auklėjimas ir organiza
cija. Rėmimas visų pastan
gų, atkreiptų i tarptautinės 
taikos išlaikymą ir sustipri
nimą.

10. Viešas ir greitas so- 
j vietų teismas, laisvas nuo 
; bet kurių partinių Įtakų.

11. Atėmimas iš GPU 
į (slaptos politinės policijos) 
teismo funkcijų. Ji pasilie- 

' ka tik sergėtoja darbo žmo
nių nuo pavojingų elemen
tų.

12. Laisvė visoms tau
toms, sudarančioms Sovietų 
Sąjungą. Atskiros tautos 
turi teisės pasitraukti iš Są
jungos. “L. Ž.”

Musę Kalbinės 
Klaidos.

PASKUTINIS D-RO ŠLIU
PO ŽODIS.

“Lietuvos Žinios” iš ko
vo 14 dienos paduoda tokią 
trumpą žinelę:

“šliupas tars paskutini žo
di.

“Kovo 15 d. Universiteto di
džiojoj salėj J. šliupas skaitys 
paskutini kartą tema, kas yra 
materializmas ?”

Kodėl J. Šliupas skaitys 
paskutini kartą. “Lietuvos 
Žinios” nepasako. Galima 
tik spėti, kad senas šliupas 
visiškai pasitraukia iš visuo
meninio darbo ir ramiai leis 
savo senatvę.

Visuomeninis darbas se
natvėje nelengvas, ypač 
Šliupui, kurį klerikalai net 
po teismus tąso.

Danijoj nesenai surasta 
nauja betono rūšis, kuri pa
sirodė labai naudinga. Nau
joji rūšis atrasta tada, kada 
paprastas betonas, suminkš
tėjo ir paskui sumaišytas su 
oru, Įgavo akelių (ląstelių) 
Akelinis betonas lengvesnis 
už vandeni, turi žymiu ižo- 
iiacinių savumų ir yra kur 
kas pigesnis už paprastą be
toną ar plytas. Danijoj ir 
Švedijoj jis plačiai vartoja
mas.

KARALIŲ ŽMONĖS 
NEKENČIA.

Mes jau rašėm, kad 
Pietų Ameriką švaistosi An
glijos karaliaus sūnūs. Pietų 
Amerikos liaudis ji nekaip 
sutiko; karalaitis be polici
jos burių niekur nei žings
nio nežengia.

Vėliausios žinios prane
ša, kad Argentinos sostinė
je, Buenos Aires, kuomet 
princas buvo apsistojęs Bri- 
tani jos ambasadoje, jam 
pavogta visos jo brangeny-! 
bės. Policija vis tik vagilius 
susekė ir brangenybes grą
žino princui.

po Tik Vienintelis
BUDWEISER

jokio kito jam 
lygaus nėra.

Paryžiuje 1930 metais už
mušta ir suvalgyta 50,000 
arklių. “Žinovai” sako, kad j 
arkliena gardesnė už “stei-( 
ką” ir lyginasi su vištiena. Į

Jėzaus Šeimyna.
“Manchester Guardian” 

recenzuodamas nesenai iš
ėjusią knygą, “Dvylika 
apaštalų,” paduoda įdomių 
dalykų, šitos knygos auto
rium yra R. Harris. Jis išstu
dijavęs evangeliją ir kitus 
raštus randa, kad iš dvyli
kos Jėzaus apaštalų nei vie
no nėra kanonizuoto. Vie
nas iš apaštalų buvęs Jė
zaus brolis, dvynukas su Jė
zum. Jėzus su savo broliu, 
t. y. šita dvynukų pora, bu
vę šeimoje treti iš eilės. Jė
zaus tėvai turėję išviso pen
kis berniukus ir dvi mergai
tes.

Jėzaus tikras vardas bu
vęs Jozna. Tik jam mirus 
graikai 
vadinti 
bėgant

ir rymiečiai ėmę ji 
Jėzumi, kuris laikui 
virtęs katalikų die- 

Barbora Dvylaitė.

PADANGĖSE GIMĖ 
KŪDIKIS.

Manitobos provincijoj, 
Kanadoje, orlaiviu buvo 
siunčiama ligoninėn tūla 
Mrs. Miller. Pakilus lėktu- 

j vui 4,000 pėdų Į orą, mote- 
| ris pagimdė kūdikį.

Žmogaus išsilavinimą ga
lima pažinti iš jo kalbos. Iš
silavinęs žmogus vartoja 
gražią kalbą ir moka aiškiai 
reikšti savo mintį.

Tarp Amerikos lietuvių 
dabartiniu laiku yra daug 
savamokslių, kurie dedasi 
“inteligentais,” “kovoto
jais” ir net “rašytojais,” bet 
kaip tik jie pasako ar para
šo porą sakinių, tuojaus pa
sirodo, kad jiems trūksta iš
silavinimo.

Eikime prie pavyzdžių.
Į mano rankas netyčia 

anądien pateko komunistų 
“Laisvės” 44-tas numeris. 
Penktame jo puslapy ryš
kiomis raidėmis padėtas 
antgalvis: “Gerai vykę pra
kalbos.” Tik vienas sakinys, 
ir tuojaus matai, kad jį ra
šė nemokėlis. Žodis “pra
kalbos” yra moteriškos gim- 
ties daiktavardis daugskai- 
toj, todėl pereitojo laiko 
veiksmažodis turėtų būt ne 
“vykę,” bet “vykusios.” 
Veiksmažodis “vykę” tinka 
tiktai vyriškai (rimčiai: “vy
kę debatai,” “vykę pasita
rimai” ir tt.

Bet tai da ne viskas. Ši
toks antgalvis, kaip “Gerai 
vykę prakalbos,” yra netik 
gramatiškai klaidingas, bet 
ir autoriaus mintį neaiškiai 
pasako. Nes įspūdis iš jo 
gaunasi toks, kad tos pra
kalbos vyko gerai, bet nege
rai užsibaigė; o tuo tarpu iš 
korespondencijos turinio 
matyt, kad autoriaus norėta 
pasakyt, jog tos prakalbos 
gerai vyko ir gerai pasibai
gė. Šitokiam atsitikime jis 
turėjo parašyt: “Gerai pa
vykusio* prakalbos.”

Suprantama, lietuviškų
jų laikraščių koresponden
tai yra paprasti darbinin
kai, todėl daug reikalauti iš 
jų ir negalima. Bet laikraš
čio redakcija, rodos, turėtų 
jau tokias klaidas pataisy
ti; jeigu ji jų nepataiso, tai 
prisieina manyti, kad ir ji 
nedaug težino.

Eks-klierikas.

)

Pasaulis Plokščias, 
Sako Voliva.

, Illinojaus valstijoj yra 
miestelis Zion City, kurį 
valdo saldainių fabrikantas 
ir multi-milionierius Wilbur 

’ Glenna Voliva. Tas žmogus 
yra toks atkaklus fanatikas, 

' kad nepripažįsta nei geo- 
i grafijos, nei astronomijos, 
i Voliva aklai tiki šventraš- 
' čiui. Todėl jis baisiai pyks
ta, jeigu kas jam pasako, 
kad žemė yra apskrita. Vo- 
livos manymu, musų pasau
lis yra plokščias, kaip pajus.

Kad geriau šituo klausi
mu Įsitikinus, Voliva nese
nai leidosi kelionėn aplink 
žemės kamuolį. Pamatysi
me gi, pasakė jis sėsdamas 
laivan, ar žemė yra apskri
ta, ar ne.

Jis apvažiavo aplink že
mę, ir išlipęs šiomis dieno
mis New Yorke vistiek tvir
tina, kad pasaulis yra plokš
čias. “Jeigu žemė butų ap
skrita, kaip geografija aiš
kina, tai kaipgi laivas galė
tų prieš kalną užlipti?” 
klausi^ Voliva. Ir todėl jis 
kritikuoja savo brolius fun
damentalistus, kurie atme
ta evoliucijos teoriją, o ne
atmeta geografijos mokslo.

“Taip vadinami funda
mentalistai,” jis sako, “ku
rie atmeta evoliuciją, o pri
ima geografijos ir astrono
mijos nesąmones, yra labai 
keisti sutvėrimai. Jie už
springsta nykštukais, o pra
ryja čielus kupranugarius.”

Reiškia, geografija ir as
tronomija Volivai yra nesą
monės. Tikras mokslas — 
tai biblija, sulyg kurios vi
sas pasaulis buvo sutvertas 
į šešias dienas.

Astronomijos mokslas 
šiandien yra jau tiek tobu
las, kad už kelių metų iš kal
no gali nusakyt, kada Įvyks 
saulės ar mėnulio užtemi
mas, kuriose žemės vietose 
tas apsireiškimas bus mato
mas, ir niekad neapsirinka 
nei ant sekundės, ko negali 
padalyt joks šventraštis. Bet 
fanatikas Voliva to nemato. 
Jis tiki tiktai biblijos žo
džiams. Taigi biblijos žo
džiais jam reikėtų israšyt ši
tokį diplomą: Ir buvo ry
tas, ir buvo vakaras, ir buvo 
asilas vardu Voliva.
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AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS
SCOTTVILLE, MICH. 
Iš ūkininkų gyvenimo.
Šioj apielinkėj gyvuoja

MONTELLO, MASS.
SLA. 17 kuopa gerai 

gyvuoja.
SLA. 17 kuopa kovo 15 d. L. U. Ž. Draugija. Ji laiko 

surengė prakalbas. Kalbėjo susirinkimus kas mėnesis. 
adv. F. J. Bagočius ir kiti. į Tai pašalpinė draugija ir yx« • • I • • ’ A ..r. n.kaipo tokioj priklauso viso

kių pažvalgų ir Įsitikinimų 
žmonės. Kultūriško * veiki
mo čia būna mažai.

Prie draugijos yra mažas 
knygynėlis, bet ir tas, kaip 
nekurie draugai sako, “nau
jos gadynės;” t. y. knygyne, 
tik Bimbos ir panašių “rašy
tojų” kuriniai.

Žiemos metu kaip kas iš 
nuobodžio ir perskaito ko
kią knygą. Vasario 22 d. su
sirinkime nekurie draugai 
davė Įnešimą, kad butų nu
pirkta daugiaus knygų. Su
manymas labai kilnus, bet 
kadangi pas mus mažai yra 
skaitytojų ir tik žiemos va
karais skaitoma, tai Įneši
mas tapo atmestas.

Nprs draugijos labui na
riai veikia sutartinai, bet yra 
ir tokių, kurie labai mėgsta 
paaukauti iš draugijos iždo 
“Laisvės” štabui ant “send- 
vičių.” Tie draugai pereitą 
vasarą davė Įnešimą, kad 
draugija paaukuotų $10 ko
kiam ten lietuviškam “kol
chozui” Rusijoj, Į kurį pri
klausą 75,000 narių. Mat, 
tam milžiniškam “kolcho
zui,” kuris gal randasi ant 
mėnulio, reikalingas esąs 
traktorius.

Prieš Kalėdas tie patys 
nariai norėjo, kad draugija 
kiekvienam nariui nupirk
tų “Laisvės” kalendorių, 

j Kaip vienas sumanymas ne
išdega. tai tie biznieriai mė
gina kitokį skymą. Matyt, 
kaip kam labai reikalinga 

: parama.
| Praėjusią vasarą “Vilny
je” tilpo korespondencija iš

Pirmiausia kuopos pirmi
ninkas A. Juodeikis paaiš
kino naudingumą prie S. L. 
A. prigulėti. Paskui jis per
statė pakalbėti p. Vincą 
Kauną. P. Kaunas, tai vie
nas iš seniausių SLA. narių. 
Jis Įstojęs i Susivienijimą 
dar gerokai prieš skilimą ir 
buvęs vieno seimo pirminin
ku. Jis puikiausiai žino visą 
tą istoriją ir kivirčius su ka
talikais, kurie ir privedę 
prie skilimo. P. Kaunas pri
siminė ir tokį momentą, 
kuomet SLA. centro kasoj 
buvo tik $17 ir pomirtines 
išmokėdavo asesmentais.

Adv. Bagočius perbėgo 
lietuvių istoriją nuo to laiko, 
kaip jie pradėjo Į šią šalį va
žiuoti. Lietuviai turėjo di
delį ūpą, sako Bagočius, 
tverti Įvairias draugijas ir 
partijas. Bet musų draugi
jos, sako Bagočius, tik laiki
nos šioj šaly. Už kokių 50 
metų mes čia nebegirdėsim 
lietuvių kalbos ir musų su
tvertos draugijos žlugs ame
rikoniškose bangose.

Kad palaikius lietuvybę 
ilgiau, Bagočius ragino mon- 
telliečius suorganizuot jau
nuolių kuopą ir lavinti jau
nimą, kad jie paskui užimtų 
musų vietas. Bagočius nu
mato, kad mažesnėms drau
gijoms žlugus, SLA. dar gy
vuos su kokiu $3,000,000 
kapitalu.

Adv. Bagočius bolševikų 
visai nepalietė, todėl ir bol
ševikai užsilaikė kaip kul
tūringi žmonės. ’

Į SLA. 17 kuopą įstojo _____________ ___
penki nauji nariai. Greitoj Scottvillės, po kuria pasira- 
ateity manoma gauti dar šęs J. Juodaitis. Toj kores- 
kelis syk po 5 naujus narius. ’ pondencijoj jis nupasakoja. 
A. Kireilis stengiasi nukon-! buk L. U. Ž. draugijoj yra 
kuruoti visus kitus kuopų tik du darbuotojai: pats ko- 
organizatorius. Taigi jis respondentas ir jo brolis, 
prašo kreiptis Į jį visus tuos, Kiti nariai tik “girtuokliau- 
kurie nori prie SLA. pngu- ją” jr “kaziruoją.- 
lėti. _ visi gerai žino, k«„ «.ww-

Pelnas nuo šitų prakalbų pondentas su savo broliu 
. J... 1—_-j sušelpimui nei kiek ne žymesni veikė- 
Paltanavičiaus, Brook-; jai už kitus draugijos na- 

Montellietis.. rjus Skirtumas tame, kad 
^aniedu “augaloti” vyrai ir 
'per kitų galvas mato Rusi- 
i jos rojų. Ne tiesa ir tas, kad 
musų nariai girtuokliauja.

Pereitą vasarą pas mus 
buvo gana sausa ir aukštes
nėse vietose pašarinė žolė 
išdžiuvo. Kaip kam dabar

!

lėti.

buvo skiriamas 
M. ] 
lyne.

BROOKLYN, N. Y.
Kriaučius skriaudžia, bet 

delegatas neužstoja.
Vasario 25 dieną siuvėjų 

54 skyriaus Įvyko nepapra
stas susirinkimas, kuriame

_Bet čia
visi gerai žino, kad kores-

delegatas Jankaitis išdavė Į gana trumpa su pašaru. Kiti 
savo “raportą.” j javai užderėjo pusėtinai.

Kalbėdamas apie Dragų-, Viskas pigu, tik žemės ma
no ir Belekovo šapas, dele- :šinų kaina beveik tokia, kaip 
gatas nepasakė, kaip tenai keturi-penki metai atgal bu- 
darbininkai skriaudžiami.' vo. Mat, kapitalistų trustas 
Matyt, šitas komunistėlis moka savo interesus apsau- 
gėdinosi pasakyt, kad prie got. 
tos skriaudos ir jis prisidė-! 
jo. „ •

Mat šitose šapose gavo 
prosintojai darbo. Išdirbę 
keletą dienų gauna algą, bet 
nežmoniškai apkapotą. Vie
toj 17 centų už tapkotį, pro
sintojai gavo tik po 12c. Ne
patenkinti prašytojai krei
pėsi pas savo delegatą, bet penkinę tabakui, 
delegatas Jankaitis jiems žiema buvo gana lengva, 
taip pasakė: “Eikit ir dirb- Sniego mažai, šaltis nedide- 
kit už 12c., o jei jus neisit, lis. Svarbiausi žiemos metu 
tai aš pasiusiu kitus prosin- ūkininkų darbai — tai prie 
tojus.” Ką darysi? Su šird- gyvulių ir kirtimas malkų 
gėla kriaučiai grįžo dirbti, miške. Scottvillietis.

Pirmiau Belekovas pro- 
sintojam mokėdavo po $39 
Į sąvaitę, dabar, sako, var
giai pasidarys po $22 į są
vaitę. į

Tai matote, broliai kriau
čiai, ko mes susilaukėme kas parblokštas džiovos gu- 
nuo komunisto delegato. Ii St. John’s Sanatorium, 
Jis darbininkų reikalus pa
vedė patiems kontrakto- 
riams. Aš sakyčiau, kad ap- 
sižiurėkim gerai, kur mus 
tie Maskvos gizeliai veda.

Kelmanoniškis.

! Nors krizis palietė ir far- 
• merius, bet visgi mes daug 
laimingesni už miestų dar
bininkus. Su maistu nėra 
vargo. Beveik pas kiekvie
ną farmerį dabar gali rasti 
po vieną-kitą bedarbi iš 
miesto, kurie dirba ūkinin
kui už maistą ir už kokią

LINKĖS LIETUVIAI! 
Prisiminkite savo seną 

draugą.
Nuo 1929 metų M. Leatu

Springfield, III. Nueikite jį 
aplankyti ir nors valandėlę 
palinksminsite jį savo atsi
lankymu. Jis buvo visų 
draugas ir visiems gerai 
linkėjo.

lįJbuTaiae
eigu jus mylite gerą maistą, tad jus 

mylite ir gerą kavą. Pabandykite 
La Touraine—Naują Anglijiečių labiau
siai mylimą. Pirkite ją šviežiai maltą, 
arba jei jus turit maltuvą, pirkite pupas 
ir susimalkite patys namie.

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

JUMS PATARTINA TURĖT GERIAUSIĄ

Pietų Amerikoje.

P1TTSBURGH, PA.
Pittsburgho ir apielinkės 

lietuviams.
Kaip žinoma, šiomis die- ••

PITTSBURGH, PA.
Susikūrė lietuvių studentų 

crganizacija.
Jau buvo rašyta, kad

nomis lankosi po Amerikos j Vaizbos buto rupesniu tapo i • » • i 3 •• TT’l_•__ _ ! OI 3>*z^>3 O lmfliTriii -į

Vadavimo Sąjungos pirmi-Į vakarienė, per kurią susi-
lietuviu kolonijas Vilniaus ‘surengta lietuvių studentų r — - - •--- 1------- " 3

ninkas ir Lietuvos universi-‘ pažinę tarp savęs studentai 
teto profesorius Mykolas į išreiškė noro sutverti savo 
Biržiška. * j organizacija, č-

Visos Amerikos lietuvių ■ - - - - - - - - - -
kolonijos karštai ir nuošir-' 
džiai jį sutinka ir sveikina 
kaipo pavergtos 
Vilniaus atstovą.

Mes Pittsburgho ir apy
linkės lietuviai irgi ruošia 
mės tinkamai jį sutikti.

Pittsburghe svečias bus rinkta šie studentai: pirmi- 
balandžio 18 ir 19 d. Balan- ninku W. 7 11 1 ,
džio 18 d. yra rengiamas 
bankietas Lietuvių Piliečių 
svetainėje, South Sidėje. 
įžanga į bankietą $1.50 ypa- 
tai. Bankietas prasidės 8 va
landą vakare. Kas norės 
bankiete dalyvauti, lai užsi
sako vietą iš kalno pas ko
misijos narius.

Balandžio 19 d. yra ren
giamos prakalbos su muzi
kaliu programų. Prakalbose 
dalyvauja ir ukrainiečiai. 
Jos įvyks Soldiers Memo- 
rial Svetainėje. Programas 
prasidės 1:30 po pietų. Įžan
gos nei kolektos jokios ne
bus, tik pageidaujama, kad 
norintieji dalyvauti 
iškilmėse 
nes gali pritrukti vietos. 
Yra rengiamos profesoriaus 
sutiktuvės ir gelžkelio 
tyje.

Spaudos komisija:
S. Bakanas, 
Juozas Virbickas, 
J. A. Katkus.

i

sėstinės

j organizaciją. Čia pat buvo 
: išrinkta laikinoji valdyba, 
i kuri pagamino konstituciją 
i ir kovo 15 d. sušaukė visuo
tiną susirinkimą. Susirinki
me dalyvavo 27 studentai iš 

■5 universitetų. Priimta kon- 
■stituc-ija ir draugija pava
idinta “Lithuanian Intercol- 
legiate Club.” Į valdybą iš-

matę. Keistas buvo kunigų 
aiškinimas publikai, kad, 
girdi, toki veikalai, kaip 
“Krėvės Pily,” galima vai
dinti ir gavėnioje. Aiškinkit 
kaip norit, bet žmonės pui
kiausiai žino, kad kuomet 
jums reikia pasigauti dole
rių, tai viskas galima. Pir
miau kunigai vaidinimus iš
keikdavo. Ten Buvęs.

BRAZILIJA.
Ačiū giminėms.

Sao Paulo. — Aš esu dar 
jaunas “Keleivio” skaityto
jas, bet malonu “Keleivį” 
jau spėjau pamilti.

Gauti “Keleivį” tamsioj 
Brazilijoj labai malonu, nes 
jis mums praneša kas deda
si musų gimtinėj Lietuvoj ir 
plačiam pasauly.

Labai esu dėkingas savo 
giminėms Detroite, kad 
1929 metais man paprašius 
užrašė “Keleivį.”

Pasaulio ekonominis kri
zis sunkiai spaudžia mus 
Brazilijoj. Nėra darbo, nė
ra pinigu, bet be laikraščio 
apsieiti negalima. Brazilijoj 
sugriebti dolerį sunku, bet 
šiam reikalui aš turėjau ras
ti ir štai čia prisiunčiu. “Ke
leivį” skaitom keli draugai. 
Jis eina per rankas tol, kol 
pavirsta į skutelius.

J. Sitkauskas.
Dar vienas ačiū.

Sao Paulo. — Šiandien 
“Keleivio” skaitytojai ir pla
tintojai su džiaugsmu išvy
do brangų jubilėjinį nume
ri-

Gyvendamas tolimoje 
Brazilijoje, nors ir pavėluo
tai, turiu garbės Tamstas 
pasveikinti. Iš širdies linkiu 
Redakcijai, Administracijai 
ir visiems “Keleivio” bend-

situacijos ir likvidavimui pi
lietinio karo.

Ramybė čia neilgai tvėrė. 
Kovo pabaigoj Peruvijoj vėl 
kilo sukilimas. Lima mieste 
vėl paskelbtas karo stovis. 
Susirėmimuose užmušta 40 
sukilėlių ir daug sužeista.

Apart neramumų krašte, 
štai kovo 19 d. dar viena ne
laimė. Callao mieste, vie
nam kino teatre kilo gaisras. 
Žmonės išsigandę ėmė grūs
tis per duris. Per dideli susi
kimšimą 14 žmonių buvo 
sunkiai sužeista ir daugelis 

| lengviau.

BOLIVIJA.
Mieste medžiojo žvėris.
Šitą valstybę šįmet palie

tė dideli potviniai. Nuo pot- 
vinio žuvo daug žmonių ir 
padalyta daug nuostolių. 
Užliejus vandeniui dykumas 
ir laukus, laukiniai žvėrys, 
pavyzdžiui panteros, jagua
rai ir kiti, subėgo Į miestą. 
Todėl Riveraltos miesto gy
ventojai priversti buvo su
rengti miesto gatvėse lauki
nių žvėrių medžioklę.

šiose
nesivėluotumet,

sto-

DETROIT, MICH.
Lankėsi prof. M. Biržiška.

Kovo 20 d. Detroito lietu
viai gražiai pasitiko prof. 
M. Biržišką. Tą pačią dieną, 
vakare, buvo surengta jo 
pagerbimui vakarienė. Joje 
dalyvavo tik apie 40 asme
nų.

Kovo 21 d. p. M. Biržiš
kai buvo surengtos prakal
bos. Publikos čia prisikim
šo pilnutėlė svetainė. Pra
kalbose pirmininkavo adv. 
Uvikas. Perstačius prof. 
Biržišką, visi ramiai, ne
kantriai laukia jo pasiro
dant. Pasirodo senyvas žmo
gelis, su barzduke, menku
tis, sudžiūvęs, visai ne toks, 
kaip kiti Lietuvos ponai. 
Vienok kalba gerai, balsą 
turi gerą, bet nuo Amerikos 
dėtuvių kalbėtojų skiriasi 
tuo, kad kalba greičiau, pa
skubom.

Savo kalboje M. Biržiška 
nei vienos politinės partijos 
nepalietė, kalbėjo vien Vil
niaus reikalais. Kalba pub
likai patiko. F. Lapinskas.

W. Zambliauskas, 
pagelbininku M. Virbickai- 
tė, sekretorium Ant. Vitar- 
taitė, iždininku Wm. Skim- 
kus. Į organizacijinę komi
siją Įėjo: M. Virbickaitė, 
Ed. Baltrušaitis ir Wm. Mit- 
chell. Apart to, išrinkta dar 
visa eilė komisijų.

J. Virbickas.

NASHUA, N. H.
Tamsios moterėlės geria, 

bylinėjasi ir vėl eina 
išpažinties.

i
Pereitą sąvaitę pas mus 

kun. J. Jakaitis laikė misi
jas. Visą laiką žmonių buvo 
pilnai. Davatkėlės kasdien 
išpažinties ėjo, o sugrįžę 
nuo misijų gėrė, uliavojo. 
Gal “griekus” nuplovė?

Viena iš žymių davatkų, 
sako, net S50 pragėrė. Kita, 
irgi žymi bažnytinė, verda 
užgintą skystimėlį. Po mi
sijų ir po išpažinčių ji pasi
kvietė gerą kumutę, Mrs. S., 
išsigerti. Bet nelaimė, be- 
gerdamos susipyko.

Lyg nieko blogo nemany
dama, kumutė S. pasipirko 
dvi paintes šnapselio ir nu
nešus policijon pasakė, kur 
pirkus. Policija ponią K. 
paėmė tuojaus už sprando 
ir ši pasimokė jo $100.

Vot tau ir misijos, vot tau 
ir auklėjimas!

“Kel.” Skaitytojas.

DETROIT, MICH.
Dar apie lietuvių namą.
Lietuvių namas stovi ant 

krašto bankroto bedugnės, ‘radarbiams ilgiausių metų. 
Jeigu kuogreičiausiu laiku į Prie progos noriu paveik
iuos nesukelsim $15,000 — šti didelį ačiū savo dėdei D. 
$20,000 kapitalo, tai musų Sebastijonui, Chicagoje, už 
namą atims bankas, kuria- į tai, kad jis užrašė man “Ke
rne turime pirmo mortgi- leivį” visiems metams, 
čiaus $63,000. Jeigu neten-Į Smagu, kad broliai ame- 
kam namo, netenkant ir sė-' rikiečiai skaito pažangią 
rų. kurių mes išpirkom uz spaudą ir spaudos nepavydi 
§65,000. Namo' pastatymas mums, toli gyvenantiems, 
kainavo $150,000. | Naujas “Keleivio” skaity-

Pastebėję kritingą namo tojas, J. Šiaulys. 
padėti, dar vasario mėnesį i 
tapo išrinkta komisija, kuri! 
aplankė visus šėrininkus ap-' 
klausdama kiek šėrininkai' 
pasižada namo bendrovę konsulas, tūlas P. Mačiulis, 
paremti. j"

Baigus darbą, komisija 
pranešė, kad jos aplankyti 
šėrininkai pasižadėjo sudė
ti tik $1,700. Taigi ir čia 
ekonominis krizis mums ko
ją pakišo. Daugumas lietu-į

Žmonės konsulu nepa
tenkinti.

Sao Paule yra Lietuvos

KUBA.
Žinių žinelės.

Kuboje vis dar neramu. 
Havanoje plačiu ruožu eina 
tratos. Randama ginklų ir 
M>mbų.

♦ ♦ ♦

Kovo pradžioje, Kubos 
sostinėj Havanoj policija su
sekė slaptą konspiratorių 
susirinkimą, nukreiptą prieš 
vyriausybę. Areštavo pen
kias moteris ir septynis stu
dentus. Dėl to studentai su
rengė demonstraciją, reika
laudami suimtuosius paleis
ti.

i Konsulatas čia labai reika
lingas ir jo žmonės laukė, 
bet dabar šituo ponu lietu-

’ viai nepatenkinti ir tas ne
pasitenkinimas diena iš die
nos vis auga.

< Konsulas, jausdamasis di- 
viif turi Įdėję Į namą po dėlių ponu esąs, su lietuvių 
§4.000—$3,000, bet šiuo išeivija nesiskaito. Musų
bedarbės metu jau kai kas reikalai jam nerupi. Jis susi- 
ir savo namus prarado. : dėjo su tokiais žmonėmis, 

Kaip ten nebūtų, visi lie-' kurie lietuviams išplėšė iš 
tuviai sueikim balandžio 19 kišenių paskutinius reisus ir 
dieną ir gelbėkim namą iš pabėgo, kaip antai Buivi- 
žydų rankų. A. Katarzis. (las> “Baltika’ agentas.A. Katarzis. (laS “Baltika” agentas.

NEW BRITAIN, CONN.
Kunigai jau gavėnios 

neužlaiko.
Paskutiniu laiku musų ko

lonijoj buvo du žymesni 
Įvykiai. Vasario 28 d.~ čia 
lankėsi prof. M. Biržiška. 
Prakalbas jam ruošė sanda- 
riečiai. Papasakojo tą patį, 
ką ir kitose kolonijose.

Kovo 1 d. kun. Vaškelis ir 
garsus kademas kun. A. 
Šmulkštys surengė pas mus 
gužynes, tik be šokių. Hart- 
fordiškiai vaidino veikalą 
“Krėvės Pily.” Vakaras bu
vo rengiamas “seserų” 
pranciškiečių naudai, todėl 
čia buvo suvarytos visos da
vatkėlės, kurios gal dar sa
vo amžy nėra vaidinimų

Aš JŲ NET 
NĖ NETRY-

NIAU

"N

MARYT. MANO MARŠ
KINIAI IŠRODO PUI

KUS—BALTESNI 
NEGU BILE K AD

Toliau Mačiulis susidėjo 
su aferistu eks-klieriku Ruš- 

! kiu ir ėmė leisti laikrašti 
i “Lietuvis Brazilijoje.” Šitas 
| laikraštis mulkina Brazilijos 
lietuvius, aklai garbindamas 
nelemtą Smetonos politiką. 
Už šitą nešvarų darbą, šitas 
laikraštis gauna mėnesines 
iš Lietuvos valdžios pašal
pas, tuo tarpu demokratinė 
spauda skursta.

ARGENTINA.
Kun. J. Janilionis vėl pas 

mus gastroliuoja.
Iš Lietuvos tik ką atsibel

dė gerai mums žinomas “tė
velis” Janilionis. Apsigyve
no Buenos Aires, bet lanko
si ir kitur. Aną sąvaitę atvy
ko Į Rosario. Pasakojo savo 
“Įspūdžius” iš Lietuvos. Ma
tosi iš kalbos, kad Smetona 
JanilionĮ bus gerai “pašme- 
ravęs,” kad suktų mums 
galvas ir fašistų diktatūrą 
girtų. Na ir gyrė, net susi
riesdamas melavo. Girdi, 
Lietuvoj bedarbių visai nė
ra, nes valdžia visiems duo
danti darbo. Valdžia tie
sianti geležinkelius, plentus 
ir tt. Dėl fašistų kovos su 
klerikalais kun. Janilionis 
irgi neliūsta. Tai, girdi, tik 
moksleiviams neduoda poli
tikuoti.

Lietuviai! Netikėkime 
šitam melagiui!

A. S.

PERU. 
Ir čia neramu.

Peru respublikos sostine 
yra miestas Lima. Kovo mė
nesį čia kilo revoliucija 

' prieš laikiną respublikos 
visi prezidentą pulk. Sanchez 

Cerro. Laivynas prezidentą 
prašalino su visa jo admi- 

i nistracija. Jo vieton jurinin
kai laikinu prezidentu pa

skyrė Richardą Leoncio 
Eliasą. Kiti vyriausybės na-

Pati pasako paslaptį
baltesnių skalbinių

“ME v’en •’USŲ mar*kiniai, bet visi 
mano skalbiniai išrodo baltesni! (

Mano spalv-joti daiktai išrodo aiškus | 
kaip nauji. Dėlto aš pakeičiau ant 
Rinso, ir man nereik trint ir virini. 
Taupo drabužius—taupo mane!”

Tikrai muilinos putos
Puodukas už puoduką, Rinso duoda 
dvigubai putų kaip lengvi, papurę - -.
muilai! Smetonuotos. pastovios putes riai—laivyno ir kariumenės 
paliuosuoja purvą, j ‘ • - -- - - - - -
tintojų Išdirbėjai 40 garsių skalbtuvų 
rekomenduoja 
Rinso. Puikus 
mazgojimui 
dišių! Gauk 
DIDELĮ 
pakečių.

MILIONAI VARTOJA RINSO 
žluktui, skalbtuve ir dišėms

skato: Viršininkai. Taigi galima sa- 
i kyti, kad ir Peru respubli
koj valdžią paėmė į savo 
rankas kariumenė. Tačiau 
ji atrodo demokratiška, nes 

i tuojau pasiuntė sukilėliams 
pakvietimą i konferenciją, 

' apsvarstymui susidariusios

Tikra kultūra gali būti pa
siekta tik per visuomenę.

Kantas.

Nuo Visokių Ligų 
GYDUOLĖS.

TIKRA LIETUVIŠKA GYDANČIŲ 
ŽOLIŲ IR ŠAKNŲ KRAUTUVĖ.
Nuo visokių iigų, kaip tai: vidurių 

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

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

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

KAZELLS BOTANICAL CO. 
(HERB SPECIALIST) 

108-a Broadway, So. Boston, Mass.
Reikalingi Agentai. Musų Agentai 

gali gerai užsidirbt Pasiunčiam per 
paštą visus. (17)
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asikalbejimas 
Maikio su Tėvu

Iš Viso Pasaulio Am;r‘k?s?ov“ rrieš rrohibiciją,
SuSidarė tam tikra organi
zacija, kurion busią Įtrauk

ta 2,000,000 unijutų.
Washingtone susidarė iš 

80 visokių unijų viršininkų 
komitetas, atstovaująs iš vi
so 75 Amerikos darbininkų 
organizacijas, kuris pasista
tė savo tikslu panaikinti ar- i i • i • 3 •>_ • • • 4

Japonijoj tapo pašautas 
;Sovietų prekybos patarėjas 
•Anikėjevas. Maskva nusiun
tė Japonų valdžiai protestą, 
bet pastaroji nieko neatsa
kė. Maskva nusiuntė antrą 
notą, sakydama, kad Japo- Bet jų gaminimas sovietams 
nijos ty lėjimas keliąs Rusi- nesiseka. F 
joj didelį pasipiktinimą.

‘ Peruvijoj pabuvus nekurį 
laiką ramu, anądien vėl pa
sidarė triukšmas. Sukilo vie
no pulko kareiviai ir šaudy
dami i orą puolė naujos val
džios rūmus. Prieš sukilė
lius pašaukta ištikimas pul
kas. kuris pradėjo šaudyt iš 
kanuolių ir 40 sukilėlių bu
vo užmušta. Sukilėliai pasi-; 
davė ir bus teisiami karo 
teismo.

Stalingrade sovietų val
džia Įkūrė traktorių fabri
ką. Traktoriais vadinasi pa
našios į trokus mašinos ūkio 
darbams dirbti; jos aria, sė
ja, piauja ir kelmus rauja.

I
Į 
i f

—Sveikas gyvas, tėve.
—Gud moming. Maike.
—Kas gero, tėve?
—Nogut, vaike. Jau mus 

šventos bažnytėlės bankru- 
tina.

—Aš negirdėjau.
—Nagi ve, aš gavau gro- 

matą iš Špicburgo, kur sako
ma, kad tenai viena parapi
ja jau eina ant bankruto.

—O kame gi ten dalykas?
—Dalykas, sako, tame, 

kad bažnyčios služelnin- 
kams perdideles algas mo
kėjo. Dabar parapijonys su- 
sibuntavojo, sušaukė mitin
gą ir norėjo visiems numušt 
algas. 1
las, vaike, ir man tur būt rei- gaspadinės. 
kės važiuot padaryt ten pa- 
rėtką.

—Iš ko gi tas skandalas 
kilo, tėve?

—Ogi iš to, vaike, kad 
parapijonys norėjo ir kuni
gui pėdę numušt.

—Taip ir reikia: jei jau 
priėjo reikalas sumažint už- 
mokesnį, tai mažint tiems,1 
kurie daugiau gauna. |

—Nosary, -------------- ,
čia, tai ne šapa. Kunigui pė- ,m.as 
dės mažint negali.

I

i
I
I
II
i

“Radio Miesto” New Yorke Modelis.

Per sausio, vasa-
• rio ir kovo mėnesius buvo 
.numatyta padaryt 4,260 
traktorių, o padaryta tik ba pakeisti prohibicijos js- 
1,800. Be to, jie parduoda-! tatymą.
mi “kolchozams” po 1,800 i Ateinančiais metais Ame- 
rublių, o jų padarymas vai-! rikoje bus prezidento rin- 
džiai kaštuoja po 2,800 rub- kimai. Viešpataujančios par- 
lių. Vadinas, ant kožno trak-Įtijos turės savo konvencijas 
torio valdžia turi 1,000 rub-1 ir nominuos kandidatus į 
lių nuostolių. Taip sako pa- prezidentus. Taigi šitas uni- 
ti sovietų spauda. ; * -

Netoli čeliabinsko, Siby-į2^ Amerikos darbininkai 
.re, i ' * ' “ ..............
, nys su žmonėmis.

Nikaragoj buvo smarkus a*menų užmušta, o 50 su 
žemės drebėjimas. Apie 2,- virsum sužeista. 

, 000 žmonių buvo užmušta ir 
, daug tūkstančių sužeista.1 Iš Maskvos pranešama, 
i Šalies sostinėj Managoj ne- Garicino mieste, maši- 
. liko beveik nei vieno sveiko fabrike darbininkai už- 
namo. Apie 40,000 to mies- musė 3 sovietų valdžios in- 
to gyventojų pasiliko be pa- žinierius. Buvo tikras maiš- 
stogės ir be maisto. Sugriu- tas. 
vo visos bažnyčios. Į -------------- -

__________ ' Vengrijos sostinėj Buda
pešte pabėgo iš beprotna
mio vienas pamišėlis ir ka
žin kur gavo revolverį. Įpuo
lęs žydų sinagogon pradėjo 
šaudyt ir sužeidė 4 maldi
ninkus.

Meksikos gilumoj pradė-
, žino- 

| ma kaip onchocercosis.
No. vaike, jau aš ant to ne-' jo platintis akių liga, 
pristoja!

—Palauk, tėve, nesikarš-' Žmogus nuo jos visiškai ap- 
čiuok. Dalyką galim apsvar-‘ janka. Pasiųsti valdžios dak- 
styti šaltai. ' Aš nesakau, tarai sako, kad kai kuriuose 
kad kunigui nereikia valgyt., indi jonų kaimuose nesą nei 
Reikalinga gal ir gaspadinė, vieno sveiko žmogaus, ir jei- 
bet kaip aš girdėjau, tai tam gu greitu laiku liga nebus 
“tėveliui” vienos gaspadi-’ sustabdyta, tai apie 20,000 
nės neužtenka. (žmonių neteks regėjimo.

—Ką tu. Maike, mynini.
vienos gaspadinės neužten-

ka?”
—Taigi tu pats laiške į’ 

skaitei, kad kunigas kalbė
jo ne tik apie savo algą, bet 
ir apie “seserų” algas. Iš to 
aš darau išvadą, kad prie to

i jų komitetas ir pasakys toms 
i konvencijoms, kad organi-

“Keleivy” buvo jau rašyta, kad Rockefelleris sumanė pasta
tyti New Yorke “Radio Miest į,” kuris kaštuosiąs $250,000,- 
000. šiomis dienomis buvo jau paruoštas ir to miesto modelis. 
Iš jo galima jau dabar matyt, kaip tas miestas isrodys pasta
tytas. Aukščiausi jo triobėsiai turės po 50 aukštų ir išrodys ly
giai taip, kaip šiame paveikslėly. Jie stovės piie Fifth avenue, 
tarp 48 ir 51 streetų. Juos manoma užbaigt 19:14 metais.

susikūlė sovietu trauki-s rems tiktai toki kandidatą, 
v Dešimts kui is pasižadės atšaukti ar

ba pakeisti Volsteado aktą.
Komitetas nori pritraukti 

>rie savęs visas unijas ir iš
plėsti savo Įtaką visose 48 
valstijose. Ligi partijų kon
vencijų jisai tikisi turėti sa
vo pusėj jau 2,000,000 uni- 
iistų. Tai reiškia du milionų 
balsų. Su tokia galybe poli- 
ikieriai turės skaitytis.

Rinkimuose į Kongresą 
Uta organizacija taipgi 
ems tiktai tokius kandida- 
us, kurie yra griežtai nusi
statę prieš prohibiciją.

Prie progos reikia pasa
kyti. kad demokratų parti
jos šulas Raskcb, kuris re
mia ją pinigais, jau pasisa
kė prieš sausąjį įstatymą. 
Tis reikalauja pridėti prie 
šalies konstitucijos tokį 
irnendmentą, kad kiekvie
na valstija tvarko svaigina
mųjų gėrimų reikalą pati. 
Kuri nori, gali svaiginamus 
gėl imus gaminti ir pardavi
nėti; o kuri nenori, tegul 
au būna sausa.

dabartinis 18-tas konsti
tucijos amendmentas tegul 
iau pasilieka kaip buvęs, 
bet jis turi būt taikomas tik
ai tose valstijose, kurios pa- 
ilieka sausos.

KOKIU BUDU SU
RANDAMI TURTAI 
ŽEMĖS GELMĖSE?

i Kaip Eis Oro Ma
nevrai Amerikoje

672 lėktuvų armada pradės 
nuo Chicagos ir lėkdama į

Rytus “atakuos” visus 
miestus.

Gegužės mėnesio pabai
goj Amerikoje bus dideli 
oro manievrai. Juose daly
vaus 672 orlaiviai, 740 kari
ninkų ir 630 kareivių. Lėk
dami tiesia 
paskui kitą, 
sudarys 
liumną.

Šita milžiniška armada 
susirinks apie gegužės vi
durį ties Daytono miestu, 
Ohio valstijoj. Susiforma
vęs tenai oro laivynas puls 
Chicagos miestą, o paskui 
automobilių sostinę Detroi
tą. Bandomieji mūšiai tenai 
užims kelias dienas ir nak
tis.

Iš tenai sparnuota kariu
menė leisis pakrikusio]’ ma
sėj i Rytus ir 21 gegužės pa
sieks jau New Yorką. Apie 
vidurnaktį į sekantį rytą 
prasidės Nexv Yorko bom
bardavimas. šitos operaci
jos tęsis per dvi dienas. 
Ataka pasibaigs 23 gegužės 
ir visa oro armada kovos ri
kiuotėj nulėks atidaryti 
Floydo Bennetto lauką, New 
Yorko miesto įtaisytą orlai
vių portą.

Iš tenai mūšio linija pasi
juks Naujosios Anglijos 
kryptimi ir 25 gegužės ma
dinė demonstracija prasidės 
virš Bostono. Tuomet viena 
skraidomųjų mašinų grupė 
atsiskirs ir puls Naujosios 
Anglijos miestus į šiaurę 
nuo Bostono. .Ji pasieks net 
Bangoro miestą Maine’o 
valstijoj ir pasveikins jo gy
ventojus bombomis iš pa-

Tik labai retose žemės 
vietose paslėpti gelmėse tur
tai, kaip antai, nafta, anglis, 
metalai ir mineralai, iškyla 
i viršų, taip kad jų netenka! 
speciališkai jieškoti. Daug 
dažniau tų turtų žmogui rei
kia jieškoti. įdedant daug ( 
darbo ir išlaidų. Gilus gręži
mai yra labai brangus, o kai 
kada jie savo tikslo nepasie
kia, nes gręžimo vietoj jieš- 
komujų turtų nėra. Todėl 
žmonės jau seniau rūpinosi, 
kaip iš anksto patirti, ar toj 
ar kitoj vietoj išsimoka jieš
koti ir gręžti, ar ne. Šis svar
bus klausimas atrodo dabar 
3sąs lyg ir išspręstas. Žemės 
gelmėms tyrinėti yra varto
jami tam tikri aparatai, iš 
kurių leidžiama žemėn elek
tros srovė.

Paprastai yra naudojami 
kartu du aparatai. Iš vieno 
eidžiama elektros srovė že

mėn, o antra priima grįžu
sias iš žemės gelmių elekt- 
■os srovės bangas. Mat, įvai- 
*ųs metalai ir mineralai įvai
riai praleidžia elektros sro
vę. Antrasis, priimamasis 
aparatas, turi tam tikra ma- 
uoklę grįžtančiai iš žemės 
elektros srovei. Iš srovės at
mainų sprendžiama apie 
jieškomujų turtų buvimą toj 
vietoj ar nebuvimą. Elektros 
srove galima rasti ir van
dens šaltinius, kas yra labai 
svarbu gręžiant šulinius dy
kumose.

Be elektros, dar naudoja- 
nasi dirbtiniais žemės dre
bėjimais gelmėms tyrinėti. 
Tyrinėjamoj vietoj įkasama 
žemėn daugiau ar mažiau 
sprogstamosios medžiagos 
ir toji vieta apstatoma seis- 
mokrafais, t. y. jautriais in- d angių. 
Grumentais, kurie Pažymi ir, Ant'rytojaus šita divizija

persitvarkys New Yorko 
valstijos šiaurėj ir leisis pa
lei Hudsono upę žemyn.

Gegužės 27 dieną prasi
dės puolimas ant Atlantic 
C ity, Jersey City, Newarko 

.. . , ir Trentono, o dviem die-
sų seismografų užrašus, nu- nem vėliaus bus užpulta 
statoma, kur ir kokiu greitu- Philadelphija ir Baltimore. 
m u drėbė iimo banga ėjo. Iš Manievrai pasibaigs Wash- 
to sprendžiama, pro kurias ingtone 30 gegužės dieną, 
metalų ar mineralų sritis kada pripuola ' Kapų Lan- 
bangai teko praeiti. Šiuo bu- kymo Šventė.
du taip pat gana gerai ir | ' Tai bus pirmutiniai tos

I

Vokietijos valdžia veda 
smarkią kovą prieš fašistus. 
Pereitą sąvaitę buvo sustab
dyta 2 fašistų laikraščiai: 
Miunchene “Die Front,” o 
Magdenburge “Der Tromm- 
ler.” Be to, uždrausta rodyt 
fašistų pagaminti judomieji 
paveikslai.

linija vienas 
šitie orlaiviai 

20 mylių ilgio ko

Meksikoj krokodilius su
rijo 14 metų vaiką, kuris 
maudėsi San Diego upėj, 

i Kaimiečiai nutarė krokodi- 
Įliui atkeršyt. Jie padėjo ant 
kranto dinamito, pririšo ne
toli jo paršą ir pradėjo ji 
žviegint. Krokodilius puolė 
prie paršo, tuo tarpu dina
mitas sprogo ir krokodilių 
sudraskė.

t
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Bet čia kilo skanda- kunigėlio laikosi net kelios

Latvijos pakrašty ledų 
buvo sudaužytas ir nusken
do anglų laivas “Arniston,” 
kuris plaukė iš Rygos su li
nais ir miško medžiaga. 
Žmonės buvo išgelbėti.—Tu. Maike. apie šventa- 

blyvas tajemnyčias nesu
pranti. Gromatoj kalbama 
apie seseris, reiškia, zoko-

1 . T ..... I C lYVUlCl VI IVFI5 JJClll-

I’.lnkn_Jos "eg- kas. Ant jo buvo išrašytas
(vieno New Yorko banko če
kis $150,000 sumai, ir jis ne
galėjo tą čeki išmokėti. Ban
ko direktorius Kalinovvskis 
areštuotas.

Lodzės mieste. Lenkijoj, 
j užsidarė Komercijos Ban-

Ii nei lovos paklot, nei kiči- 
no apžiūrėt, ba jos taip: 
šventos, beveik kaip kuni-' 
gas.

—Keista man, kad tu. tė- 
įve, apie tas dykaduones taip

. Maike. Bažny- aukštai galvoji. J" -loibv.
• • ‘-.'mas i---------- ‘
Ot ka< bininkams 

kita vargamistrai. zakristi-l<> g ju naudos niekam nėra 
jonui ir kitiems špitolnin-p^nt kunigams, 
kams; jiems gali mažint ai-į 
gą kiek nori

Kas Mums Rašoma

. Jų išlaiky- 
nesusipratusiems dar- 

; daug kainuoja.
Pereitą sąvaitę Rumuni

joj rezignavo visas ministe- 
įrių kabinetas, nes negalėjo 
susitaikyt su parlamentu.

—Šarap, Maike! Prieš 
i. bo jie prastas Dievą taip nekalbėk, ba jis 

narodas. Jiems daug pinigų gali pakoroti ir tave, ir ma- 
nereikia. j ne, ką tokių kalbų klausau.

—Matai, tėve, tu sakaisi j 
esąs dievuotas žmogus, oj<as ir kunigus, 
šiame reikale taip neteisin-ĮDievą. 
gai kalbi. —Bet mjnyšj<os

—Kaų) tai neteisingai. j j, |a]- p;evo slugos. 
Lygiai šitai]) ir prabašcius * 
kalbėjo. .Mitinge jis pasakė:) 
“Man algos sumažinti jus 
negalit, bo aš dukauna asa-' 
ba. Negalit sumažint ir se-' 
serims, ba ir jos netoli du- 
kavenstvos stovi. Vargamis- 
trai ir zakristijonui, jei no
rit, galit algą sumažint arba 
ir visai neduoti.”

—O k a pasakė parapijo- ,

tu sakaisi j _Aš kalbu apie minyš- 
žmogus, oj<as jr kunigus, o ne apie

Hartford, Conn. — Ko- Į The Pass, Can. — “Kelei- 
munistų tarpe didžiausia I vio” 11 num. žinutė iš mus 
suirutė. Bolševikiškas “susi- • miesto neatatinka teisybei, 
vienijimas” nesiklijuoja. Į Ten pasakyta, kad čia vei- 
Daugelis iš prisirašiusių į tą į kia vakariniai anglų kalbos 
susivienijimą jau sirgo, bet kursai, tik lietuviai nenori 
jokio benefito negavo, to- jų lankyti. Tai melas; tokiu 
dėl dabar ne tik ką nauji kursų musų mieste visai nė- 

Gyventojų pas mus yra 
Pavienių lietu- 

žmonės. Išskyrus 
jiems pareina 

” “Naujienos” ir

dėl dabar i 
nesirašo, bet ir prisirašiusie
ji bėga.

SLA. 126 kuopa gyvuoja 
gerai. Išėjus iš kuopos bol
ševikams darbas eina sklan
džiai. Narių skaičius auga. 
Kuopos organizatorius Pet
ras Labanauskas jau 26 nau- 

R. S.

Jeruzalės miestas per Ve
lykas išrodė kaip karo lau
kas. Visur buvo sustatyti 
kulkasvaidžiai ir gatvėmis 
vaikščiojo kariumenė, nes 
tikėtasi liausiu tarp žydų ir jus narius prirašė, 
arabų. Netoli Haifos arabai 
3 žydus nušovė ir 4 sužeidė. Chicago, III. — Kiek lai

ko atgal pas mus Įvyko pra
kalbos. Kalbėjo “Vilnies” 
redaktorius. Jis atsinešė vi-

ra. 
apie 5,000. 
vių yra 4 
“šviesuoli. 
“Keleivis, ___,____
Įvairių knygų. Taigi liuosą 
laiką mes mokam sunaudo
ti ir “Šviesuolio” pasilinks
minimų namo nemylim lan
kyt. The Pass lietuvis.

ir kuni- 
Kas 

įjuos užgauna, tas pati Die- 
ivą užgauna. Vienok, kal
bant apie minyškas, turiu, 
vaike, pasakyti tikrą tiesą, 
kad ir man jos nelabai pa
tinka. Na, ar tai išpuola bo
bai su andaroku šliaužiot . . . %.' T>. ,
apie Dievo stalą. Toks pa-iniai neto^ Bialachatos mies- 
rėtkas. vaike, nogut. Boba.'teko pastojo kelią savo nio
bis boba. Tai pakusa. Nors ^tojui Chodzko ir užmušė 
ios ir užlaiko čvstata. bet -B- \?i buvo keistas užtai. .

nvs? Betono galybė gali sugun-!kad Jls dave -liems prastą po pavyzdi, kalbėtojas nu-
—Ką ei jie sakys! Kaip'dvi ir šventa žmog-j. Matai,Įatžymėjimą už lekcijų ne- rėdė, kad jie i Washingtoną 

kunigas sako, taip turi ir kas su pralotu Olšausku at- mokėjimą. Du mokiniai are- nuvežę milioną parašų, ku- 
‘ "“uct:. rių valdžia taip nusigandu-

--------------- si, kad net kariumenę už- 
. Vokietijoj bedarbių armi- traukusi. P. S.

kūne be ja gigjęįa jau 5,000.000 žmo-^ ----------- —
- nių. Tolyn nedarbas eina Waterbury, Conn. — Pas 

.vis didyn. Todėl pradeda- mus buvo sunkiai susirgęs 
ma reikalauti trumpinti dar- L. G. Natkevičius, gerai ži- 

kad daugiau nomas visiems Waterburio 
žmonių gautų progos dirbti, ir apylinkės lietuviams real 

—.r; -----—-• £1?” —V4.-1? -* --------------- e tate ir apdraudos agentas,
daugiau reikia pinigų, negu mas nekaltybėje piaktikoj, Meksikos sostinėj pereitą Daugiau mėnesio jis išgulė- 
nevedusiam klebonui. neišlaikomas. sąvaitę įvyko anti-klerika- jo ligoninėj. Sirgo sunkiai ir

—Veidiminut, Maike, o —Tu, Maike, teisybę šne- lų kongresas, kuriame daly- per porą sąvaičių nepažino
ar prabaščiui nereikia vai- ki. Va, jau mano ir senatvė, vavo keli šimtai delegatų iš net savo geriausių draugų, 
gyt? Ar nereikia gaspadi- o dar kai kada pakuso ima, visos Meksikos. Kongresas Dabar Natkevičius iš ligo- - O m__ ______ 5 1*_• iii * • t-' • • ______ i_ __ _ 1 i __ •_ i i • _*_ - _ _  • v- • _ _____nes?
gas šventu diik’.i gyvas bu; ? pas ji dar rasiu velykinės.

Kubos mieste Santa Clara 
bomba sugriovė Ispanijos 
konsulo namą. Aplinkiniuo- są glėbi iškarpų ir ėmė skai- 
se namuose taipgi neliko tyti, kiek kompanijos pada- 
nei vieno sveiko lango.

Lenkų gimnazijos moki-

čystatą 
galybė gali

ro pelno. Iš šito pelno, girdi, 
kompanijos lengvai galėtų 
darbininkams mokėti po 
$25 i sąvaitę. Reikia, girdi, 
tik burtis į krūvą (reiškia, 
dėtis prie bolševikų), tuo
met, girdi, iškovosim. Kai-

taip turi ir kas su pralotu oWusku7t-' niokėjimą. Du mokiniai'are- 
but! Zakristijonui ir varga-'sitiko'! 
mistrai sumažino pėdę ligi' _Teisybę sakai, tėve. 
$80 mėnesiui. Zakristijonas 7jems žmonėms ‘ ‘ ‘
dar nieko, o vargamistra už- 0 be darbo,’ be rupes- 
pyko ii paiapiją pametė. gyvena, prieš gamtos įs-

—-Gerai padarė. Gal jis tatymus dar sunkiau atsi- 
turi šeimyną? spirti, negu mums, darbinin- b^* valandas'

—Šiur, kad turi. kams. Tas kunigų ir vienuo-
—Taigi jo pragyvenimui bu celibatas arba užsilaiky^

štuoti.

W innipeg, Canada.—Ka
nados emigracijos biuras 
vasario 25 d. išdeportavo 
Getu vaite. Į Kanadą ji atvy
ko 1928 metais. Paskutiniu 
laiku buvo be darbo. Karš
ios katalikės Įskundė ją po
licijai, kad ji “paleistuvau
janti.” Policija tuojau pra
nešė emigracijos biurui, ku
ris pareikalavo, kad Dau- 
baraitė kuogreičiausiai ište
kėtų už vyro, arba kad kas 
garantuotų jai visiems me
tams darbą. Šitų sąlygų ne
laiminga lietuvaitė išpildyt 
negalėjo, ir todėl tapo de
portuota. Nemuno Bangos.

Grumentais, kurie pažymi ir 
užrašo žemės drebėjimo 
bangu greitumą ir stiprumą. 
?4edžiagai sprogus, per ap
linkinius žemės sluoksnius 
oereina banga. Seismogra
fai tiksliai užrašo bangų 
kryptį ir laika. Sulyginus vi-

Mahanoy City, Pa. — Štai 
musų žinelės. Juškevičių mi
rė dukrelė. Ant smegenų, 
sako, turėjus votį, nuo ko ir 
mirė. Apsivedė Kazimieras 
Klementavičius su Violeta 
Bražauskiute. Ant svarbes
niu gatvių miesto majoras 
uždraudė vaikams “skei- 
ityt.” Mirė Motiejus Krali- 

Tu mislini. kad kuni- ir gana. Eisiu pas kurną, gal išdirbo naują planą kovai ninės iau grižo ir po trunu- 'kas. Jis jau gana ilgai sirgo.
su klerikalizmu. ii sveiksta. R. I S. Ė.

•T

du taip pat gana gerai ir ___ __ _
greitai galima patirti žemės rūšies karo bandymai Ame- 
gelmių sudėtį. 'rikoj. Orlaiviai bus sutrauk-

A RANKH rū .V’iSOS ŠaljeS 1F PeF ŠitUOSSKpFKTnBn4NnT W'1 ,ma.nlevru,f bus aplankyta 
R kozna vals“ja> jeigu ne viso

$i4,uuu,uuu. oro laivyno, tai jo dalių.
Louisvillės mieste andai Apskaitoma, kad šituose 

užsidarė didelis National manievruose bus padalyta 
Bank of Kentucky. Teismo apie 50,000 mylių kelionės, 
paskirtas resyveris dabar, --- -- --------- -
apskundė visus to banko di- MINIA NUŠOVĖ JUOD- 
rektorius, reikalaudamas,1 VEIDI.
kad jie sudėtų $14,000,000 į Georgijos valstijoj balt- 
žmonėms atmokėti. Direk- veidžių minia nušovė juod- 
toriai esą kalti, kad pražu- veidi, kuris buvo pašovęs 
dė sudėtus žmonių pinigus, norėjusį jį areštuot šerifą.
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Įvairios Žinios.
ti
iKiek Rusijoj Nubau

sta Piktadarių.
Maskva sako, kad pikta

darybė Sovietų Rusijoj pra
deda jau mažėti. Ypač su
mažėjęs paskutiniais lai
kais žmogžudžių ir degtin
darių skaičius, štai palygi
nimas 1930 metų prasižen
gimų su 1929 metų nusikal
timais :

Pernai per 6 mėnesius 
žmogžudžių buvo nuteista 
532, o 1929 metais per tą 
patį laikotarpį tokių prasi
kaltėlių buvo pasmerkta 
7,431.

Degtindarių 1929 metais 
per 6 mėnesius buvo nubau
sta 21,304, o per 1930 metų 
pusmetį “butlegerių” buvę 
suimta tik 8,575.

Už plėšimus 1929 metais 
buvo nuteista 2,164 žmo
nės, o 1930 metais tiktai 
1,469.

Kiek buvo suimta ir nu-

Kodėl New Yorke 
Nusižudė Sovietų 

Agentas?
Kovo mėnesio pabaigoj 

Ne\v Yorke nusižudė Arka-' 
dij I. Pogojev, jaunas Rusi
jos inžinierius. Jisai iššoko 
per langą iš hotelio ir ant 
vietos užsimušė. Policija 
tuomet apžiurėjo šitos tra
gedijos apvstovas ir pripa
žino, kad Pogojevas papil
dė savžudvstę, nes jo kam
bario durys buvo užrakin
tos iš vidaus dviem raktais 
ir ineiti tenai niekas nega-l 
Įėjo.

Bet dabar “New York 
Times” praneša, kad polici
ja pradėjo tyrinėti Pogoje- 
vo mirtį iš naujo, nes pradė
ję aiškėti, kad jis miręs ne 
savo valia. JĮ nužudę arba 
privertę nusižudyti bolševi
kų žvalgybos agentai. To
kios nuomonės esąs tūlas R.

bausta žmonių uz politikų, vadas Am-erikoje.
to Maskva nepasako. Į - - - - - —

Už žmogžudystę Rusijoj gOjevuj buvę Įsakyta grįžti 
mirties bausmes nėra. Di-, 2Įgaj j Maskvą. Jisai atsisa- 
džiausią bausme uz zmo-,kęs Todėl čekbui ga]ėję jj

Čia Žuvo Footballo “Didvyris” Rockne
KELL1V i s s

čia matosi sudužęs orlaivis, kur šiomis dienomis užsimušė amerikiečių footballo “didvyris” 
Knute Rockne ir 7 kiti žmonės. Katastrofa Įvyko Kansų valstijoj, netoli Emporijos miestelio. 
Rockne čia parodytas apvadėliuose. Jis buvo švedas.

JEIGU RUSAMS PASI
SEKS PENKMETIS...

Bolševikai siūlys savo pre
kes kaimynams ant 

durtuvų.
Berlyno laikraštis “Deu- 

anti-bolševikų tsche Wirtschafts Zeitung” 
įdėjo reichstago atstovo 
Winschuh straipsnį, kuria
me jis nurodo į rusų konku
rencijos pavojų, jei jiems 
pasiseks Įgyvendinti

Bemadsky sako, kad Po-

ŠVENTOJ ŽEMĖJ MO
TERYS—VERGĖS.

Arabų laikraštis “Alha- 
yat” atviram laiške i britų 
aukštąjį komisarą padarė 
sensacingų J 
vergijos egzistavimo Pales-, 
tinoj. Žemdirbių padėtis ši- ‘ 
toj šventoj žemėj yra tokiai 
baisi, kad daug kaimiečių

I
I 
i

Pajieškau brolio Jurgio Stankevi
čiaus. jis buvo kriaučius, tankiai sirg
davo. neturėdavo darbo, gyveno bied- 
"•.i, į draugystes neprigulėjo, vadin-

no 645 W. Lombard st, Baltimore, 
Md. Girdėjau kad jis mirė ligoninėje. 
Paėjo iš Netičkampių kaimo, Kvie- 
t'škių valsčiaus, Mariampolės apskr. 

: Kurie žinote kokioje ligoninėje jis 
mirė, maloniai prašau man pranešti.------------- --------

Dur.lo, Pa. ,

PAJIEŠKOJIMAL

. . . £. 1 r.ai, j draugystes nepnguiejo, vaain-Kaltinimų (lel davo save George Washington. gyve-

turi parduoti savo dukteris ®J.ANKEVieirys

gaus užmušimą yra 10 metų nužudyti ir išmesti per lan- kerių metų^planą. Autorius ^žiaugiai?i’
kalėjimo. Bet uz pasipnesi- F nfl - T • kievvienas Vo- ?ukte^
nimą bolševikų politikai be-p j 
veik visuomet gresia mirtis.'

PONIOS, KURIOS MO
KOSI... ŽUDYTI.

Kuo ne kiekvieną dieną 
Paiyžiaus prisiekusiųjų po- 
sėdininkų teismai sprendžia 
bylas moteių, kurios nužu
dė savo vyrus arba meilu
žius. Žudosi dažniausiai 
šaujant iš revolverio. Bet 
kur moters išmoksta šaudy
ti?

Vieno laikraščio kores
pondentas pasistengė šią 
paslaptį ištirti ir išaiškino, 
kad vien? geriausių Pary
žiaus tirų (vieta, kur moko
masi šaudyti) yra lankoma 
beveik vienų moterų. Ele
gantiškos, sporto rūbais ap
sirengusios ponios ten mo
kosi šaudyt, taikydamos i 
per 20 metrų atstu sienoj 
nupieštą vyro siluetą.

Korespondentas pasitei
ravęs pas tiro instruktorių, 
kaip greit jo “mokinės” iš
mokstančios šaudyti.

—Tai pareina nuo “mo
kinės” nervų, — atsakė in
struktorius. Iššaudžiusi 500 
šovinių “mokinė” jau Įgun
danti gerai taikyti ir iš 3 pa
leistų šūvių 2 gali jau pa
siekti tikslą.

—Kiek kainuoja 500 šo
vinių?

—250 frankų.
Tuo budu, — daro išvadą 

žurnalistas, 
šiame Paryžiaus tire už 250 
frankų moteris gali išmokti 
nužudyti savo vyrą arba 
meilužį. ‘L. Ž.”

, Pogojevas dirbo čia prie 
i “Amtorgo” ir prižiūrėjo 
planų, kuriuos Detroito ar
chitektas Kahn darė Sovie
tų dirbtuvei Nižniame Nov
gorode.

Jokios valstybės įstaigo
se nėra tiek skandalų, kiek 
bolševikų atstovybėse.

pažymi, kad kiekvienas Vo- C a . • • • *Wk • • • X _ __kietijos Į Rusiją pasiųstas dojamo;

NAUJADSI LIETUVIŠKI 
REKORDAI COLUMBIA

................ Instrumentai... Polka 
................ Instumental Polka

... Yurgis Aranskas, Tenoras 
Orchestra With lneid. Singing

Pennsylvanijos Angliakasiai

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

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

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

PENNS Y L V AN ĮJOS ANG L1 AK AŠIAI
16203F (Šiaulių Polka ..............
10” 75c. (Pavasario Polka........
16196F (Mergytės Išėjimas ...

(Mahanojaus Moterėlės
16187F (Prūsų Užpuolimas ...

(Vaikelio Polka .........
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MA1NER1Ų ORKESTRĄ

16202F (Nelaimingos Dienos ................................... Orch. with lneid. Sing.
(Meilingas Bernelis .................................... Orch. with lneid. Sing

16193F (Žemaitelių Polka
(Marytės ir Yonuko Daina

16188F (Vyras Pijokėlis Daina Singing by Šaukevičius and M. Urbas 
(Pasakykie Panaitėle Daina Singing by A. Šaukevičius

STASYS PAPRAS. Baritonas ir JUOZAS ANTANĖLIS, Tenoras 
Su Orkestrus Akompan.

1G183F (Po Močiutės Vartais 16190F (Kad Pavasaris Ateina
(Visi Iš Vien (Vyrai, Moters Negirtaukit
(Mergužėlės Ko Nedainuojat

JONAS D1RVELIS 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 kiiose kalbose žymių daini
ninkų ir muzikų Norint kataliogu, 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. MASIUONIS
377 Broadicay,

25 metams, kaipo tarnaites. -
Pajieškau Rafolo šierelio, girdė

jau buk jis mirė, bet negaliu niekur 
gaut tikrų žinių; taipgi Antano Ža-' 
recko — kilęs iš Rumšiškės vaisė.,! 
Kauno apskr. Kas apie juos žino,! 
prašau pranešti, arba pats malonė
kit atsišaukti, yra svarbių reikalų.

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

So. Boston, Mass.ys iš tikrųjų dirba 
tarnaičių darbą ir nėra nau- 

> kitiems tikslams. 
Mergaitės parduodamos už 
20 svarų sterlingų. Iš tų 20 
svarų agentai gauna 2 sva
ru komišino. Laiške pažy
mima, kad daug mandati
nės valdžios valdininkų ši- 

, tekiu budu įgyja sau tamai- 
,tes.

I

inžinienus ar monteris ir 
kiekviena vokiečių ten pa
statyta mašina išeina pen- 
kerių metų plano naudai. Jis 
pareiškia toliau, išplėstas 
rusų ūkis sudarys pagrindą 
galutinei komunistų kovai 
dėl pasaulio revoliucijos. 
Lenino posakis, kad “tarp
tautinis kapitalas padės Ru
sijai sukurti socialistinę val
stybę,” tinkąs ir dabar. Au
toriaus nuomone, jei pen- į, 
kerių metų planas pasisek- t 
siąs, tai kitas planas bus pa- ■ - 
šaulio revoliucija. Planin-' £ 
gai pasireiškiąs pasaulio RYTAI 
rinkose sustiprintas rusų 
eksportas sudarysiąs naują IK 
padėtį prekybos politikoj, i VAKARAI 
Pasak autoriaus, Sovietų'
Rusija pagaliau prieisianti ĮVEKIIiaIA 
prie to, kad savo rytinėms' 
kaimynėms valstybėms siu- ■ 
lysianti savo prekes ant dur
tuvų galų. Tuo budu ji plė
šianti savo ekspansijos no- i 
rus. Iš antros pusės, pareiš-‘ 
kia autorius, rusu pavojus: 
privers Europos tautų ūki! 
glaudžiai bendradarbiauti.

APSIVED1MAI I PARDAVIMAI.
Petras Dargužas pajieškau pus

brolio Juozo Dargužio. Aš buvau ._____ „
pereita vasarą Lietuvoje ir turiu gero budo, gražaus sudėjimo, mokan- 
svarbių žinių jam pranešti. Prašau čios anglų kalbą ir raštą, nuo 18 me- 
atsišaukt. PETER DARGUŽAS 1 tų ir senesnė Meldžiu rašyt ir prisių- 
705 Brandywine st., Philadelphia, Pa. s‘i savo paveikslą. J. B. I.inson (16) 
---------------------------------------------------- j 186 Manhattan avė., Brooklyn, N.Y. 

Agota Takašauskierė, pajieškau 
broiio Juozapo Jaspelkio. Seniau jis. 
gyveno ant West 45-th st., Chicagoje. ' 
Paeina iš Vitsodžių kaimo, Užven
čio -------
Kas
tam

fi

Pajieškau merginos apsivedimui, PARSIDUODA
Shell Gazolino Stotis ir 

Storas.
100 SHREMSBURY ST„ (16) 

MORCESTER, MASS.

Į PARSIDUODA NAMAS su gara-
i džium, didelis sklypas žemės, višti- 
! ninkas, vaisių medžiai, Methuen Vie
ta kaip tik darbininkui žmogui. No
rint platesnių žinių klauskite pas 

, 89 Oak street,
(16)

Pajieškau gyvenimui draugo; pa- 
‘ , Užven' geidaujama kad butų biznierius ir tu-

apskričio. rėttJ kiek, pinigų. Aš turiu krautuvę 
man jo stresą, jr.^OOO vertės sąvastp Su pirmu .....

!_a,S^.._PLasaU_:PnJi!^ ’Jr' " illiam Ivanovich,
Methuen, Mass.

i PARSIDUODA SODA FOUNTA1N
i Geroj vietoj, biznis gerai išdirbtas, 
‘ pačiame centre Sonth Norwood. Kuris 

myli tokį biznį, niekados nepralaimės, 
nes gyvenimas galima padaryti ge- 

• ras. Randa ne brangi. Fountanas ir 
kitų įtaisymų vertė siekia virš $3,- 
000.00; galima pirkti už $2,000.

A. K. NEVI AUKAS (17) 
1122 H’ashington st.. Norwood, Mass. 

Telephone — Norwood 1009

‘ STEBUKLINGOJI” CA
RO NIKALOJAUS II 

SAGA.
Vienas anglų laikraštis 

rašo, kad Sov. Rusijoj, Ufi- 
mo gubernijoj čekistai su
ėmė vieną ūkininką, turėju
si “stebuklingą sagą,” kuri 
kadaisia neva buvusi caro 
Mikalojaus II nuosavybė. 
Ūkininkas šia saga gydęs 
visus gubernijos ligonius. 
Pasak jo paties, sagą jis ga
vęs iš vieno raudonarmie
čio Ekaterinburge vieną są
vaitę prieš caro nužudymą.

“Gydytojas” Įtikinėjęs 
naivius baškirus, kad saga 
turinti stebuklingos galios 
gydyti. Užtenka ja •paliesti 
skaudamą vietą, kad ligo
nis bematant išgytų. Bet už 
vis nuostabiausia, jog pasi
taikydavę, kad kai kurie li
goniai tikrai “išgydavę.” 
Gandas apie “gydytoją, ku
ris gydo caro saga,” paskli
do po visą guberniją ir Į gu
draus bei sumanaus ūkinin
ko kišenę ėmė plaukti rub
liai. Bet čekistai jį areštavo, 
atėmė sagą ir nusivedė i 
žvalgybą.

KUBOSDIKTAT ORIUS 
GAVO ANTAUSĮ.

Sausio mėnesyje Kubos 
diktatorius Machado užda
rė 5 laikraščius. Vienas jų, 
būtent “EI Mundo,” atsišau
kė į vyriausį šalies tribuno
lą, prašydamas išspręsti, ar 
turi prezidentas teisę užda- 
ivti laikrašti.

Ir vyriausis šalies teis
mas, susidedąs iš 13 teisėjų 
vienbalsiai dabar nuspren
dė, kad diktatoriaus Macha
do pasielgimas su laikraš
čiais yra neteisėtas ir prie
šingas šalies konstitucijai.

Užgniauždamas laikraš-

VINCAS DRAGŪNAS
Balandžio 21 d. sukanka metai nuo 

m’rties Vinco Dragūno. Velionis mi
rė 44 metų amžiaus; gimė Skiržemio 

j 1 aime, Vainuto parap., Tauragės ap- 
• skričio. Lai būna jam amžina atmin

tis. Pusseseres ir Pusbroliai.

parapijos, Šiaulių 
pirmas praneš i 
gerai atlyginsiu. (17)

MRS. AUGUSTA TUCKAS 
STETSON. ME.

paaiškinimą apie save. Arčiau susi- 
' pažinsime per laiškus, arba ypatiškai.

Mirę Lietuviai

TRINERIO
KARTŲ
VYNĄ

Gyduolė sutartinai įvertyta
“Cleveland, Ohio. Jan. 13. — Trinerio Kartus 

Vynas yra geras seniems žmonėms lygiai ir 
vaikams.—Frank Popelka.”

“St. Louis, Mo., Jan. 19.—Aš jau vartoju Trinerio 
Kartų Vyną per ilgą laiką, ir jis veikia man 
labai gerai.—Mrs. Mary O'Lear.”

“Camden, N. J. Jan. 20.—Jau 2 metai aš vartoju 
Trinerio Kartų Vyną, kuris sutaisė mano pilvą 
labai gerai, ir visi mano giminės dabar jį taip
gi vartoja.—Jchn Wokrszyn.”

PARSIDUODA GREENHOUSE
Bnrlington, Mass., Bostono Bankas. 

17 Stiklinių Namų—Boilerio Namas, 
30 akerių žemės ir Namas. Kaina 
pigi—Lengvi Išmokėjimai. Klauskite 
Boston Liųuidating & Appraisal Co. 
161 Devonshire st., Boston. Telef. 
Liberty 6561 (17)

Juozas Nalivaika, 24 me
tų vyras, po trumpos ligos 
mirė kovo 18, Gardner, 
Mass.

Antanas Komaras, pus
amžis žmogus, mirė kovo 23 
d. Chicagoje. Amerikoje iš
gyveno 30 metų. Paėjo iš 
Plungės miestelio.

L. Cipinskas, 41 metų vy
ras, nevedęs, nusišovė Bav- 
vvay, N. J. Nusižudymo prie
žastis nežinoma. Nusižudė 
vienoj “spykyzėj.” Velionis 
buvo karštas Maskvos gar
bintojas.

Jonas Jurkonis, 78 metų 
vyras, mirė kovo 15 d. Glen 
Lyon, Pa. Amerikoje išgy
veno apie 50 metų. Paėjo iš 
Seinų apskričio, Leipalingio 
valsčiaus, Neliubonių kai
mo.

Ona Jocienė, 65 metų mo
teris, mirė kovo 31, Chica
goje.

čius Machado rėmėsi senuo-Jčio, Žarėnų valsčiaus. Ame- 
_____  „ ju ispanų kariumenės ista-'rikoje išgyveno apie 17 me- 

reikalingas Įgudimas, suma-Į tymu. Bet tas įstatymas da- tų.
numas, o užvis labiausiai (bar neturi Kuboje galios, Į _____ 7
reikia turėti stiprius dirks-' nes jis prieštarauja konsti- apie 50 metų vyras. Gyveno 
nius... Pasmerktieji mirti ne-'tucijai. i Chicagoje ant 61-st ir Statė
visada noriai žengia prie Kubos konstitucijos 25 st. Prieš sąvaitę laiko atvy- 
kartuvių. Tenka kaikada straipsnis garantuoja spau-(ko pas savo pažįstamą Ste- 
vartoti prievartą. O tai la- ’ 1 * - * - ’ ’ —’ -■ ----- ~ .
bai nualsina... Man teko 
karti žmonių Įvairių tauty
bių: turkų, graikų, armėnų, 
žydų, arabų, persų, kurdų, dabar diktatorius darys, ga- nevėžio apskričio.
bulgarą, čigonų. Bet beveik ves nuo vyriausiojo tribūno- Karinis prašo velionio gimi- 
visi vienodai sunku. lo šitokį antausį. įneš atsiliepti.

yra pripažintas kaipo geriausias tonikas pilvui ir suliuosuoja labiausiai 
iems, kuriems daugiausiai reikalinga tokia pagelba. Jis visados pagelbsti. 

.Jis išvalo pilvą, užlaiko žarnas veikliomis, pagelbsti sugromuliuoti, sugrą
žina sveiką apetitą ir sutvarko visą systemą. Prašalina užsikimšimą, nesu- 
gromuliavimą. galvos kvaitulį, gestis, atsirūgimą, dvokiantį kvapą, nerviš
kumą, nemigą. Daktarai rekomenduoja ji. Visose aptiekose, mažos ir dide
lės bonkos, su kuponu viduje.

legantiškiau-

BUDELIS, KURIS PAKO
RĖ 5,216 ŽMONIŲ.

Viename Turkijos laik
raštyje išspausdintas Įdo
mus pasikalbėjimas su val
stybės budeliu Ali.

—Jau dvylikti metai aš 
tarnauju—pareiškė budelis 
-ir per tą laiką savo rankom 
pakoriau 5,216 žmonių. 
Daugiausia darbo turėjau 
per Kinijos sukilimą. Tada 
umu laiku teko pakarti 3,- 
000 žmonių. Jei nebūčiau 
turėjęs padėjėjų, nebūčiau 
apsidirbęs.

—Mus amatas nelengvas:

Alfonsas Dalubauskas,

dos laisvę ir tos laisvės ne- poną Ratini, Garden Lane 
galima suspenduoti, pareis- avė., Justice Park ir čia mi- 
kė vyriausis tribunolas. rė. Kilęs iš Svilių kaimo, 

Įdomu bus pamatyt, ką Vabalninku valsčiaus, Pa- 
. Minėtas

Kurie vanoja svaiginančius gėrimus, 
prašau nerašyti.

ST. K—CIJA
253 Broadvvay, So. Boston, Mass.

Norėčiau susipažinti su našle ar 
mergina ligi -15 m., kurios netrokštų 
turtų, bet ramaus šeimyninio gyveni
mo. Turtinga ar be'urtė bile tik butų 
protinga ir laisva moteris. Aš esu lai
svas ir blaivas, esu 48 našlys, netur
tingas amatninkas. Bažnytinės ar 
munšainierkos nerašinėkit ir ant juo
ko nerašinėkit. Paveikslėlis butų pa
geidaujamas su pilnu aprašymu api< 
save. Taipgi ir aš aprašysiu plačiai 
apie save, duodamos atsakymą tik 
ant rimto laiško. B. Antanaitis

1062 Pleasant st., Woreester, Mass

Pajieškau gyvenimui draugo, tur 
būt apysenis; aš esu 45 metų našlė, 
pasiturinti, tūrių gražų bizniavą na
mą ir kitus tris namus, tai man rei
kalingas gaspadorius. Aš esu laisva. 
Draugas, taipgi turi turėt nors kelis 
tūkstančius. Plačiau susipažinsime 
per laiškus ar ypatiškai. MRS. EVA, 

1314 E. Herman avė., Dayton, Ohio.

REIKALINGAS VYRAS
Kuris gali troku važiuot ir parda- 

vinet kilbasas ir kitokius mėsos pro
duktus. Reikaiinga kaucija. Vedęs 
vyras turi pirmenybę. Turi mokėt lie
tuviškai ir angliškai. Kreipkitės j sa
vininką: Balkus Saussage & Provision 
Co.. 19 Camden st., VV. Lynn. Mass.

MOTERIS JIEŠKO DARBO ANT 
FARMOS. Kam reikalinga ant far
mos gera darbininkė, prašau rašyt 
laiškus šiuo adresu: (17)

MRS M. NEIVIENf:
563 Lorimer st., Brooklyn, N Y.

PAJIEŠKAU BARBERIO
Pavienio ar ženoto, kuris norėtų 

turėt pastovų darbą. Prašau atsi
šaukt ir įdėt už 2c. štampą 

C. K PALATIES
1124 So. Franklin st., So. Bend, Ind.

Duodu Paaiškinimą
Kuriems niešti galvos odą, turi 

pleiskanų, slenka plaukai. Vaistų ne
parduodu, tik prisiunčiu pamokini
mą kaip turėti tankius, gražius plau
kus. Nelauk kol tapsi plikagalviu. 
Vyrai, moterys—seni ar jauni, kreip
kitės laišku ir pridėkite markutę pa
aiškinimui prisiųst (23)

I.. J. GEC1IUS, Ruoni 600,
201 North Mėlis si., Chicago, III.

PARDUODU KARMĄ arba Mai
nau ant Namo mieste. 65 akerių far- 
ma, triobos geros, gyvuliai 
mašinos kas reikalinga prie 
Daugiau žinių klauskite pas 
ką. CASEY KIEBART

R. D. 2, HART,

ir visos 
farmos. 
savinin-

(17) 
MICH.

PARSIDUODA GEROS FARMOS
Jūsų pasirinkimui, dvi po 60 ake

rių farmos. Visos parsiduoda už 
$6.000, įmokant $1.500 pinigais; kita 
už $8,500 — įmokant $3,000. Infor
macijas galite gauti Sand Brook. 
New Jersey kur tiedvi farmos ran
dasi. arba klauskite, (17)

STANLEY BUTCH
19 Little st.. Brook! y n, N. Y.

GERA FARMA PIGIAI!
125 akerių geros žemės, geras na

mas, prie didelio kelio, geras pirki
nys. įnešti $2,500 ir stovintis mort- 
gičius $2.500. Aš sergu ir negaliu ap- 
lirbti. Pamatykite ypatiškai arba 
klauskite per laišką. (17)

JOHN MILLER
R. D. 1, PLAINFIELD, CONN

PARDUODU PIGIAI!
Farma, 60 akerių geros žemės, 2 

arkliai, 8 karvės, 6 kiaulės, 70 vištų; 
visos mašinos reikalingos prie far- 
nos, budi.ikai visi nauji. Parduodu 
ilgiai, už viską $4,300. Jot Sikorski. 
8. 1. Hart. Mich. (17)

Užkietėjimas Vidu* 
riy Ir Ramatas.

Jei kenti užkietėjimą vidurių, turi 
gazus arba ir neturi, baltą liežuvį, 
silpną širdi, nemigą ir anksti atsikė
lęs jaučiatės nuilsusiu, nuo senai nau
dojate pilės ar druskas, bei kitokias 
stiprias mineralines ar narkotiškas 
gyduoles. Tai blogas ženklas. Prisiu
site savo adresa ir įdėkite 15c. kra- 
sos ženkleliais po vieną centą dėl 
persiuntimo. Mes prisiusime išban
dymui bonkutę Vęntroles ir 3 popie
rėlius miltelių Kurie serga Raniatu, 
kam skauda kojas ar rankas, strė
nas ar kur kitur, prisiusite dolerį. 
Tiems prisiusime baksą mosties už 
$1.75, kaipo išbandymui. Jau ne vie
nas pasigydė su ja. Taipgi nurody
mus kas tai yra ramatas nuo ko jis 
randasi ir kokie ramatai būna. Nuro
dymai siunčiami su abiejom gyduo
lėm. Jeigu neturėtum pinigų gali 
klausti, bus paaiškinta dovanai Ra
šykite: (.)

MESTERN CHF.MICAL CO. 
P. O. Boa C, 117;

PLAlN’SVlLLEį PA
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Kanados Lietuviai
KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

WINNIPEG, CANADA.
Ateivių deportavimas.
Kanada daug ateivių iš- 

deportuoja, kaipo nepagei
daujamus žmonės. Depor-Į

jo. Tuo tarpu tikyba nepro- 
■ gresuoja. Ji pasakoja tą pa
čią pasaką, ką ir du tūkstan
čiai metų atgal pasakojo.

Aš manau, kad neužilgo 
i žmonės susipras, kad bažny-

tuoja dėl Įvairių prasižengi- £ja njeko gero neduoda. Jos 
mų prieš šalies įstatymus. O . • .....................
tų prasižengimų yra tokių pinigus, mulkina juos ir da-
mų prieš šalies Įstatymus. O ponai tik traukia iš žmonių
ivairių, kad net vargu visus 
išaiškinti. Daugiausia de
portuoja už nenormalų gy
venimą, k. t. už ištvirkimą, 
girtuokliavimą, už plėšimus, 
vagystes ir tt. Beto, depor
tuoja ir už “nemokėjimą” 
Kanadoje gyventi.

Iš lietuvių tarpo irgi yra 
keletas išdeportuota.

Dabar valdžia norėjo iš- 
deportuoti lietuvi žali, kai
po negalinti, bei “nemokan
ti” r * * 
Gerai dar, 
D-ja dėjo visas pastangas ir 
Žali sulaikė. Žalys yra ve
dęs žmogus ir turi šeimyną. I 
Jis pats i Kanada atvažiavo i XT A » *- -
du metai atgal. Jo žmona tik L *. ex.en,a skųstis i

° _____ _ L’O/'I 010 rlokhoc vziiLri

Kanadoje pragyventi, 
i dar, kad W. L. D. P.

ro sau puikų gyvenimą.
Susipratęs.

TIMMINS, ONT., CAN. 
Bereikalo skundžiasi.
“Keleivio” 8 num. tūlas 

“Timminsietis” skundžiasi, 
kad lietuvius emigrantus iš
naudoja senesni lietuviai 
ateiviai. Tai neteisybė. Kaip 

lietuviai 
Atei- 

išnaudoti tik bo- 
kurie kokią nors 

užima. Tuo 
gyvenantieji 
tik paprasti

senesni Kanados 
gali juos išnaudoti? 
vius gali 
sai ir tie,

'! žymesnę vietą
I tarpu visi čia 
į lietuviai yra 
darbininkai.

s ir tuomi, 
kad čia darbas reikia pirkti. 
Čia yra 
ninku, 
Įvedė.

Bosų 
giausia 
nai, lenkai ir kiti, bet nuo jų 
nedaug atsilieka ir musų lie
tuviai emigrantai. Gavę 
‘‘pėdę” jie tuoj su brandės 
bonka ir laksto, kad tik bo
sui užfundijus. Taip nege
rai. Timminso Klumpius.

metai laiko, kaip į Kanadą 
atvažiavo.

Pastaruoju laiku Žalienė 
būdama nėščia keletą dienų 
ligoninėje pragulėjo. Po to, 
apsirgo Žalys ir turėjo ope
raciją daryti.

Kaip Žalys gulėjo ligoni
nėje, tai geros širdies lietu
viai pasistengė dėl Žalio 
žmonos išgauti iš valdžios 
pašalpą. Apie tai sužinojo 
emigracijos biuras. Vos tik 
Žalys iš ligoninės parėjo, 
tuoj gavo iš emigracijos biu
ro laišką, kad abudu su 
žmona ateitų pasitarti dėl 
palikimo jų Kanadoje. Ža- j 
liui emigracijos 1 " ______ ___________
sakė, kad esą iš Ottawos gir(ji “Keleivis” atsilanko 
pranešė, kad Žalys yra pa-: jr pas mus, bet žinių jam 
skirtas deportavimui. Už niekas apie mus neparašo, 
ką? Pasirodo, kad Žalys iš- Nors aš ir prastai’rašau, bet 

my^mam “Keleiviui” šį tą 
parašysiu.

Musų gyvenamoji, šalis 
vadinasi vakarų arba šiauri
nė Kanada. Pirmiau pas 
mus darbų buvo labai daug 
ir gerai visi uždirbdavo, bet 

. _ . . . dabar nemažesnė bedarbė,
Žalys uždirba ir kiek jam su; kaip kitur.

Dirbamų laukų čia nėra: 
miškai ir lentpjūvės teikia 
žmonėms pragyvenimą. Bet 

i paskutiniu laiku, kaip sa
ikiau, visi darbai ir čia su
stojo, sakoma, visiems me
tams. Taigi patartina į šį to
limą kraštą nevažiuoti, nes 
darbo negausit, o privargsit 
daug, kadangi į čia ateina 
tik vienas geležinkelis.

A. Ruzas.

kaltė pačių darbi- 
kurie tokią tvarką

papirkimais dau- 
pasižymi galicijo-

GISCOME, B. C., CAN. 
Iš užmiršto kampelio. 

Čia daug jaunuomenės
į šeimyninių lietuvių, bet apie 

biure pa- > jų gyvenimą nieks nieko ne-

ir

sipasakojo visas vietas kur • 
tik yra dirbęs, ir kad jis visą 
laiką yra turėjęs darbą. Tai
gi valdžios atstovas pripa
žino, kad Žalys “nemoka” 
Kanadoje gyventi, nes vos 
tik apsirgo ir šaukiasi val
džios pagelbos. Bet kiek

šeimyna pragyvenimas kai-i 
nuoja. tai tas, žinoma, vai- J 
džiai negalvoj.

Kadangi Žalys buvo Win- 
nipego lietuvių darbininkų 
palaipinės draugijos narys, 
tai draugija dėjo pastangas, 
kad Žali sulaikyti.

Tuojau tapo sušauktas 
ekstra susirinkimas, paskir
ta $70 ir pasiųsta emigraci
jos biurui raštas. Valdžia su 
draugijos raštu labai skaitė
si ir Žalį paliko Kanadoje.

Taigi šitas faktas tegul 
parodo visiems, kaip yra 
naudinga prigulėti prie to
kių pašalpinių draugijų.

Nors “Laisvės” ir “Vil
nies” peckeliai šią draugiją 
visaip šmeižia, bet rimti dar
bininkai į tai domės nekrei
pia. K. Beniušis.

I

TORONTO, CANADA.
Bažnyčios pasekėjų skai

čius mažėja.
Kaip tik čia atsirado lie

tuvių bažnyčia, tai parapi- 
jonys džiaugėsi, kad turės 
savo kalbos kunigėli ir baž
nyčią, kur galima busią “su
klydusius" avinėlius sugrą
žinti ant “tikro” kelio.

Bet dabar kaip matyti, tai 
netik “suklydusieji” negrįž
ta ant to kelio, bet ir tie, ku
rie delnais plojo pirmiau, 
dabar pradėjo kitaip žiūrė
ti i tuos “cudus.” Matyt, pra
dėjo susiprasti, kad tas jų 
numatytas kelias nebeilgas, 
reikia jieškoti šviesesnio, 
kad galima butų toliau ke
liauti. Religijos kelias žmo
nes ne Į priekį veda, bet at
gal. Prasilavinę žmonės no
ri šviesesnio gyvenimo, no
ri kas sena panaikinti, o su
kurti ką nors geresnio, nau-

WINNIPEG, CANADA. 
Padėkos žodis.

Šiomis dienomis St. Boni
faco lietuviai buvo surengę 
šokių vakarėlį. Vakarėly da
lyvavo ir W. L. D. P. D-jos

, narių iš Winnipego, kaipo 
•St. Bonifaco pažangiųjų lie
tuvių parengimą palaikyda
mi. Todėl St. Bonifaco lie
tuviai iš likusio vakarėlio 
pelno S5.00 paskyrė ir per 
p. Pranevičių įteikė W. L. 
D. P. D-jai. Todėl sulig 
draugijos nutarimo už su
teiktas aukas St. Bonifaco 
lietuviams išreiškiu širdin
gos padėkos žodį.

K. Beniušis, 
W.L.D.P.D. prot. rašt.i

I
I
FT. WILLIAM, CANADA. 

Bolševikai tik žodžiuose 
drąsus.

Vasario 25 dieną bolševi
kai čia rengė demonstraci
ją, bet vadai pamatę polici
ją pabėgo. Darbininkai to
kiais “vadais” nepatenkin
ti ir rugoja ant jų. Pasirodo, 
kad bolševikai taip kaip tie 
žvirbliai: aš vyrs, aš vyrs, 
bet pamatę katiną, visi “vy
rai” sprunka Į žagarus.

Argi tokie žmonės gali 
būti darbininkų vadais?

Fort Willietis.

WINNIPEG, CANADA. 
Nereikia gąsdintis.

“Keleivio” 10 num. pa
stebėjau, kad tūlas “Per
spektyvas” rašo, buk prasi
dėjo priverstinas darbinin
kų deportavimas iš Kana
dos.

Korespondentas sako, kad 
jei tik paprašysi iš miesto 
ponų valgy ti, taip tuojaus 
gausi pranešimą, kad buk 
pasirengęs važiuoti ten, iš 
kur atvykai. Girdi, jau ir lie
žuviu vienas kitas 
□panešimus gavęs.

“Keleivis” yra 
žmonių mokytojas, 
oondentas, galimas 
as, pats yra darbininkas ir 
jai stovi bedarbių eilėse. 
Taigi kam tokie dalykai ra-

Dar man neteko gir- 
kad už reikalavimą -

valgyt- ateivį deportuotu.'P138 Pasaulis? Europa, Azi- 
Antrą vertus, jei taip jau ir Ja» ° daugiau ar yra? 
butų, tai ar verta mums vie-1 klausimo matosi,
aas kitą gązdinti? Juk čia tamsta nori žinoti į
/ra visokių žmonių, o bailių kiek kontinentų arba žemy- 
laugiausia. Jie paskaitę lai- *}ų dalijama musų žemė., 
:<rašty panašią žinutę, kad Žemė dalinasi į penkias da-Į 
ir mirs badu, bet valgyt pra-!^1 Azija, Afrika
šyt neis, nes bijosis, kad ne-(Australija ir Amerika, 
išdeportuotų. Taip įbaugin-. 
tų žmonių neprikalbinsi nei 
į draugiją įstoti.

Alkani darbininkai netu
ri buožių nusigąsti. Tegul 
<au deportuoja, tegul kiša į 
Kalėjimus, o mes už savo tei
ses kovokim be atvangos.

Tūkstančiams bedarbių| 
buržuazija nuberia trupinė
lius, bet dar daugiau tūks
tančių darbininkų badauja. 
Mes sukrovėm jiems milio-' 
nūs. bet tie milionai guli 
bankuose, o mes badaujam. j 
Kapitalistai juokiasi iš mu-į 
sų; nes mes bailus, neorga-1 
nizuoti.

Taigi, draugai, dar sykį' 
sakau: bukim drąsus, nebi-| 
Šokim ir organizuokimės jį 
neperlaužiamą darbininkų, 
frontą. Petys į petį, sugreti- į 
nę eiles, mes pasieksime lai-į 
mingesnį rytojų. Ne šian-‘ 
lien. tai ryt kapitalo balvo-! 
nas subyrės ir ant jo griuvė
sių suplevėsuos raudona so
cialistų vėliava.

Ne dabar mums laikas 
vienas kitą gązdinti. Mes
kim tą vergų paprotį! Drą
siai pirmyn!

Kanados Vergas. 
STAUFFErTaLTA, CAN.

Ir farmerių padėtis bloga.
Kanadą aplankė nepa

prasti metai. Pereitą vasarą 
buvo daug ledų, kurie išmu
šė ūkininkams j'avus. Kur 
tik ledų ruožas ėjo, ten netik 
javai tapo su žeme sumai
šyti, bet daugumoj neliko 
iangų, stogų ir kitų nuosto
lių padaryta.

Kurie ūkininkai nuo ledų 
nenukentėjo, tie džiaugėsi 
ir vylėsi, kad už savo gami
nius gaus aukštesnę kainą. 
Vienok viltys nuėjo nie
kais: javai neapsakomai pi
gus. Žmonės griebėsi kiau
les auginti, bet ir kiaulių 
kaina nukrito 3 centus sva
rui. Taigi ūkininkų padėtis 
bloga, o kartu blogėja ir

tokius

darbo
Kores- 

daik-

Klausimas. — Kokiu bu-J Kl.—Ištekėjau už vyro
du atsveria oro sunkumą? : 1918 metais. 1919 metais

Atsakymas. — Orą sveria jis tapo Amerikos piliečiu, 
tam tikrais indais. Mes ži- o nuo vyro ir aš tapau pilie- 
nome, kad absoliutės tuštu-:te. .1926 m. mudu persisky- __ ____ ___ ___  _____
mos niekiu* nėra, visur yra rėm. Ar šituo persiskyrimu diaiogaaTso. BostonTigie m..... įoc. 
pripildyta oro. Padėjus ak- mano pilietybė žlugo? Jei «o. s. s." arto snuUnė išuimė. - 
linai uždarytą indą ant taip, tai ar aš galiu gaut pir-'. vieno akto farsas, labai juokingą* 
svarstyklių, mes žinom, mas popieras, ar turiu pa-,“ PersUtymUL ••••1J* 
kad jį svoriam su esamu vi-įduoti natūralizacijos petici- Piršly* suvedžiotojas, vieno veiksmo 
duie oru Šita^ indas daUis I Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga-uuje oru. inaas, aaieis- ją . . J na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2
Kim, sveria 1,000 gramų. Ats.—Kas susijungė prieš moterį ir 5 vyrai
Mokslininkai su tam tik-! rugsėjo 22 d, 1922 metų, to lKmir. Mdl{, vlral va;ksno 
rais prietaisais orą ispum- moteris Įgijo Dllietybę nuo; ja. Parašė Ben. Rumšas. Juokingas 
puoja ir vėl indą sveria. In-‘vyro. Gautas paskui -
das dabar sveria, sakysim, į skyrimas moters pilietybės gutėje. Kaina...................... žsc.
950 gramų, čia mes ir suži- nepanaikina, 
nome koks oro turis kiek; Einant nauju įstatymu,' 
sveria. : moteris gali' gauti* atskirą Aleksandro Ū. Labai puikus ir nesun-

' __ _ ° > kiši eeAr.ni npr-'t.itarnas; veikalas. L s-

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE

i Lengraa Buiaa Itaoktt AagUškaL 
i Raukine reikalingiausių žodžių ir 
: pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekviena 
gali greitai išmokt kalbėt angliškai. 
Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet Įie- 
li sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieš- 
kant, važiuojant kur nors, nuėjus 
krautuvėn, pas daktarą, pas barzda-

■ skutį. P83 kriaučių, ir tt. Su fonetiškų 
i ištarimu ir gramatika. Antra padidin
ta ir pagerinta laida. Sutaisė St. 
MicheUonas. PusL 85........................85c.

Kl.—Į kelias dalis skiria-

žestf ir Trsfir Labai įdomi ir pamo
kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip 

žmogus gyveno žiloje senovėje,, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civilizavo- 
si. Daugelis paveikslų įvairių 
žmonių, vyrų ir moterų. Pagal E. Rėk
liu narašė Z. Aleksa. So. Boston, 
iiass, 1912 nu, pusi. 63....................25c.

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

(2) Žydinti Giria; (3) Klaidą; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmones 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt.........................  18c

Ueuvių šeimynų Korija Juškevičiaus
Dainose. Jei nori žinoti, kaip seno

vėj lietuviai gyveno, tai perskaityt ši
tą knygą. Iš jos dasižinosi, kad 

vyrus. Labai ^užimanti ir pamokinanti 
knyga. Su paveikslais. Paraše Z. 
Alekna. ...........................................
Drūtuose audeklo apdaruose .... 75c.

Kode! Aš Netikiu į Dievą? — Arba
Tikėjimo Krinika. Kiekvienas gerus 

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

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

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

Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra
eities. Knygutės įtalpa susideda iš 

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

Biblija Satyroje. — Labai iĄmrf ir 
juokinga knyga su 379 puikiais pa

veikslais, perstatančiais įvairius nuo
takius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šių 
knygą niekas nesigailės. 332 pus
lapiai Kaina ............................... Sl.Ot

Kaip Senovės Žmonės Persistatydavo
Sau Žemę. — Labai įdomus senovė* 

filosofų daleidimai apie žemes išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių parašė 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: “iš
virkščias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos.“ Parašė Z. Aleksa.
40 pusL..............................................10®-
Delko Reikia Žmogui Gert ir Valgyt?

i —Dėlto, kad norisi atsakys koks 
nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
sukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mua. 
Kaina ....................    18e

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

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

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

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

Lietuvos Respublikos Istorija Ir Ženi- 
lapis. — Šitas veikalas pa renio, kaip 

nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios ir 
kaip ji buvo apskelbta respublika 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo- dabartinės Lietuvos rūbe žiu* 
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 vis! 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo 
Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
bolševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina__ _ ?1 -0f!
Drūtai* audeklo apdarais...........f 1 M

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

Waliace. 472 pusi............................ |2.0<

Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Lie
tuva XIV metašimtyje. Istoriška* 

romansas M. Bematowicz’o.
468 pusi........................................... JlJė

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

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

l
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Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose. 
Veikalas perstoto nužudymą caro

•t x i - _ x-c- x -_ ’riai scenoj perstatomas veikalas. Iš-pilietyoes ceriificatą. Rei-.viso reikalaujamos tik 28 ypatos. 
kia gaut blanką “form 2400” jS®- Boaton, 1913, Pusl 6i......... 25c.
ii- išpildžius pasiusti savo švente Antano Stebuklas. Dviejų vei- 
distrikte pas •Distriet

Šimas užima apie 2 valandas......... 25c.;
-. i tą Knvgą. is jos aas»tu«vo», 

Žingsni* Prie sneaoe. Vieno akto vaiz-l turėjo" daug pačių, o žmonos po kelis 
delis ir monologas Našlaite. Parašė' - ■ ■ •• .--------- 1.

! K. S. I.ietuvaitč. So. Boston, Mass., 
. 1914 m., pust 23................................10c.
“Salomėja,** arba kaip buvo nukirst* 

šv. Jonui galva. Drama viename 
akte, parašyta /arsaus anglų rasti 
ninko. Vertėtų kiekvienam per- 

, skaityti ........................................... 2Sc

Džian Bambos SpyčiaL — Ir kito* 
fonės. Daugiau juokų, negu Ameri 

koj munšaino. šioje knygoje telpa nei 
72 “Džian Bambos spynai,” eilės, Pa 
sikalbėjimal, humoristiški straipsniu 
kai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi-
Monologai ir Deklamacijuo. šioje kny

goje telpa daugybe 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 Dievą, Velnią, Dangų ir Pr»«« 

! rą. Parašė Kobert G. ingersoL, gar 
' liausiąs pasaulyje kalbėtojas ir Bib 
! lijos prietarų naikintojas. 72 
į puslapiu ..........................................

i Ar Bavo Visuotinas Tvanas? — Kaij 
į Nojus galėjo surinkti į kelias die 
' nas visų veislių gyvur.u3._kurie gyve 
' na išsimėtę po visą žemės kamuolį" 
= Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prasto; 
■ savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmės;

rector of Naturalization.” j 
Paduoti vyro naturalizavi-Į 
mosi dieną ir jo popierų nu-, 
merį ir sykiu savo įvažiavi-, 
mo dieną ir metus, ir dvi sa- 

,|vo fotografijas.
J. Krkns.

j

I

Humoristika

♦ v
*

KOKSKAIP TU MAN, TAIP
Aš TAU.

Musų mieste buvo žmogelis, 
kurs per dienų dienas vydavo vir
ves ir iš to gyveno. Bet jo mažą 
trobelę taip apnyko žiurkės, 
kad nebuvo kur nuo jų ir pasi
slėpti.

i Kartą jis siunčia savo dukte
rį Į vaistinę parnešti žiurkėms 
nuodų. Duktė nuėjo, bet nega
vo. Vaistininkas sako, neduosiu 
nuodų, nes virvininkas dar nusi
nuodyt gali.

Duktė parėjo ir viską tėvui 
papasakojo.

Gerai, mano sau 
ožys prie vežimo, 
jam.

Po kiek laiko
žmonai prireikė 
džiovinti virvės.
padavė tarnaitei pinigų ir sako: 
eik ir nupirk iš virvininko vir
vę.

Tarnaitė atėjo ir prašo vir
vės.

“Neparduosiu,“ sako žmo
gus. “Dar gali vaistininkas pa
sikarti.“ Senas Kareivis.

senis. Ateis 
Atkeršinsiu

vaistininko 
drabužiams 

Vaistininkas

ŽENKLINA “TAUTININKUS.“
_ , _ _ Jei jus vyrai ganėt, tai gerai

darbininkų padėtis, nes ūki- atsimenat, kad Lietuvoj žmo- 
ninkai darbininkų nesamdo, nės avis ženklindavo: įkirpdavc 
Gerai dar, kad ši žiema bu- ausi, Įdėdavo į uodegą bruzgulį 
vo šilta. Šiltų rūbų beveik jr kitus ženklus darydavo. O 
nereikėjo nešioti. . _ [kokiems galams tai darydavo?

Nekenčiantis Neteisybes. Ogi dėl to, kad avys labai dur-

Konstipacijos Pavojai
Gera sveikata daugiausia priklau

so r.uo tinkamo vidurių valimosi kiek
vieną dieną. Tai reiškia, kad jei jus 
kenčiate nuo konstipacijos, yra prisi
rinkusių ligas gimdančiti atmatų, ku
rios užnuodys visą sistemą, pagim
dys netekimą apetito, virškinimo pa
krikimus, galvos skaudėjimą, vėmi
mą, kvaitulius, neskanumą gerklėj, 
gasus ar išpūtimą vidurių ar pilvo, 
inkstų ar pūslės Įdegimą, nervišku
mą, praradimą miego, tą jautimąsi 
pavargusiu. nusikamavusiu, stoką 
spėkų ar energijos ir abelną organų 
ir funkcijų silpnumą.

Nuga-Tone greitai išvalo kūną nuo 
visų ligas gimdančių nešvarumų. Jis 
suderina ir sustiprina nervus, mus
kulus ir organus, suteikia jums gerą 
apetitą, nugali konstipaciją ir virški
nimus, pašalina inkstų ar pūslės įde
gimą, suteikia poilsingą, atgaivinantį 
miegą ir priduoda sveikų raumenų 
suliesusiam kunui.

Nuga-Tone yra pardavinėjamas vi
sų vaistų pardavėjų. Jeigu jūsų par
davėjas neturėtų jų stake, paprašy
kit jį užsakyti jų dėl jus iš savo 
džiaberio.

nos.
Dabar “Vienybė" praneša, 

kad tautininkai irgi ženklinami, 
tik vietoj dėti jiems bruzgulius Į 
uodegas, “Vienybė“ ženklina 
juos raidėmis “S” ir “F.” Tau
tininkas su raide “F“ priklauso 
“Vienybės” federacijai, o su 
raide “S” — sandariečiams. Tai 
visviena, kaip ir avinų ženklini
mas.

SVEIKATA BRANGIAUSIAS
TURTAS.

kinietis, pasmerktas 
prašo atidėti mirties 

vykdymą.

Tūlas 
pakarti, 
bausmės

—Kodėl? — klausia jį.
—Matot, dabar man gerklę 

skauda. Bijau, kad nuo virvės 
nepasidarytu blogiau.

i

AMATAS GERIAU
SIAS?

Amatas, žinoma, geriausias 
tas. kuris duoda daugiausia pel
no. Marijos kavalierių organas 
“Draugas" šituo klausimu sa
ko štai ką:

“Sveikiausias amatas yra šių Kama 
profesijų: dvasininkų, sodinin
kų, ūkininkų ir žvejų; paskuti
nė vieta tenka karčiamų savi
ninkams ir elgetoms.”

Vadinasi, karčemą dėtis šiais 
’aikais neužsimoka. Geriau

kunigus.
eiti

■ — - -----

į tiek vandens, kad visą žemę apsem > 
• tų ? Kur tas vanduo dabar yra? _Ka^ j 
! iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti i

po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šimtą: 
kitų klausimu, i kuriuos negali atsa 
kyti jotis kunigas, yra nuosakiai n 
aiškiai išdėstyti šitam reikale. Knyg* 
be galo įdomi. Kas žodis — tai fak
tas; kas sakinys — tai naujas kunigų 

' argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo.

i

Amerikos Macochas. — Arba kaip ka
talikų kunigas Hans Schmith paplo

vė merginą Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi............................1®C-
Kunigų Cv’ibatas. Išaiškinta kunigų 

bepatystos istorija, pasekmės ir jų 
doriškas nupuolimas. Šią knygą turėtų

' perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mote
ris, dukterįs ir mylimosios nepapultų J 

! tokią kunigų globą- Parašė kun. Geo
Townsend Fo», D. D., sulietuvino 
Ferdinand de Samogitia.................. 25c
Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 

historijos, etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatą, budus 

’’ -----------------
‘San- i 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 
turėto peskaityti kiekvienas katalikas 
ir socialistas. Parašė E. Vandervelde. 
vertė Vardunas. So. P>oston, Mass., 
1915 m., pusi. 24................................ 10c
Moteris ir Socializmas. Parašė Augus-

Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar 
biausia ir geriausia knyga lietuvi,; 
kalboje tame svarbiame klausime. 
Pusi. 429, 1915 m. ......................... |2.0(
Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj te!p»

23 gražios eilės, daugybė straips
nių, juokų, ir tt. Puikiai ilius
truota. 95 pusi....................................28c

NAUJAS OBALSIS.
Iki šiol musų patriotai

leklamavo: “Mes be Vilniaus 
nenurimsim.” Bet “Vienybės” 
pisoriai 40-tame savo laikraščio 
numery jau kitokį obalsį pa-, ^^os^Ta^us^įvalrių“ nu?į^i 
skelbė. Jie sako: “Mes be 
daros’ nenurimsim!”

vis

VISAI KITAS DALYKAS.
Parėjus tarnaitė iš krautuvės 

savo poniai sako:
—Krautuvininkas man netei

singai grąža išdavė.
—Kaip tai? — suriko ponia. 

Bėk tuojau ir tegul atsiskaito 
teisingai.

—Bet jis, poniute, davė man 
grąžos daugiau, negu reikėjo.

—Tiek to, duok šen. tegul žiu
ri. ką daro!

JAUČIA MUŠIMĄ ŽEMIAU.
Mokytojas: Baltrai, kurioj 

vietoj turi širdį?
Mokinys: Nežinau.
Mokytojas, padėjęs ranką ant 

krutinės, ties širdimi: Nagi, ar 
nejauti, kaip muša?

Mokinys: Kai muša, jaučiu, 
bet tik ne toj vietoj, o daug že
miau. iš užpakalio.

J

r

Sloan’s
Liniment

SVEIKATA
TAI DIDELES SVARBOS VEIKALAS 
KIEKVIENAM ŽMOGUI.

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

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

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

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

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boston, Mass.

%



Čia Gatvėkaris Susitiko Su Traukiniu.
keleivisNo. 16. Balandžio 15, 1931

*

Charlottes mieste, North Carolinos valstijoj, anądien gatvėkaris susitiko ant kryžkelės su 
traukiniu. Paveikslėlis parodo, kokios buvo pasekmės. Gatvėkary buvo sužeista 43 žmonės.

IMPORTAS, BE KURIO 
LIETUVA GALĖTŲ 

APSIEITI.

ŽEIMELIO MĖSININKŲ 
BYLĄ PASIBAIGĖ.

“Keleivy” buvo jau ra-

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

P? • - V,?1

1

?

Pernai Lietuvon iš užsie-(šyta, kad pernai Žeimelyje, 
nio įvežta: i šuliny buvo rastas veterina-

Muilo daugiau kaip už 1 _ rijos gydytojo Avižienio la- , 
milioną litų, avalinės už l,-‘vonas. Įtarimas puolė antį! 
360,000 lt., šilko už 4,800,-Žeimelio mėsininkų žydų, r 
000 litų, medžio dirbinių už buk jie nužudę Avižienį už .Į
2,106,000 litų, žuvies už tai, kad jis atsisakęs leisti 
476,000 lt., kruopų už 276,- pardavinėti netikusią mėsą. 
000 litų, daržovių už 465,- Šiaulių apygardos teismas 
000 litų, žalių vaisių už 2,- šią bylą nagrinėjo pernai ir 
000,000 litų, sausų vaisių už 4 mėsininkus žydus nuteisė 
1 milioną litų, riešutų už ilgiems metams sunk, darbų 
243,000 litų, šokolado už. kalėjimo. Nuteistieji apelia- 
71,000 litų, neišdirbtos odos'vo į Vyriausį Tribunolą. Šio- 
už 4,500,000 litų, miško me- ■ mis dienomis tribunolas ra- 
džiagos už 284,000 litų, pa-*do, jog nuteistieji yra kalti 
prastų akmenų už 1 milioną tuo, kad paslėpę nusikaltėlį 
litų. Iš viso tokių ir panašių * ir nusikaltimą, bet kad tik- 
dalykų Lietuvon importuo- ■ rai jie butų gyd. Avižienį 
ta daugiau kaip už 20 milio- ’ nužudę, to nieks neįrodė, 
nų litų. į Todėl Vyriausias Tribuno

las apyg. teismo sprendimą 
panaikino ir 4 mėsininkus 
nuteisė po 1 metus papras
to kalėjimo. Prie bausmės 
priskaitė ir tą laiką, ką jie 
sėdėjo ligi tribunolo spren
dimo. Tokiu budu nuteis
tiems mėsininkams liko tik 
po kelis mėnesius sėdėti.

Taip baigėsi ta garsi byla.

nų litų.

KIAULIŲ DAUG IR VI
SOS PIGIOS.

Biržai. Vasario 9 d. į ge
ležinkelio stotį tiek daug 
buvo privežta kiaulių par
duoti, kad visų nebeišpirko, 
—vagonų pritruko. Agentas 
kuone visas kiaules skyrė į 
III rūšį. Daug turime poni
jos ir agronomų; visi moko 
tą nelemtą sutvėrimą ūki
ninką ūkininkauti, bet kada 
ūkininkas jaučiasi už kiaulę 
gavęs mažiau 50—70 litų, 
tai niekas nieko nesako. Jei
gu valdžia prisideda prie 
kiaulių kainų palaikymo, tai 
kodėl nesiunčia savo atsto
vo — prižiūrėtojo specialis
to? Per laikraščius ir radio 
skelbia, kad tiek ir tiek iš
vežta bekonų, už tiek ir tiek 
milionų litų, bet ūkininkai 
sako, kad jiems iš kiaulių 
pelno tik mėšlas lieka. Da
bar nuo bekonų, tur būt, jau 
einame prie triušių, o gal _ _ 
dar ką naujo sugalvos mums ! nas. 
mokytieji ponai?

j
i

PRIGĖRĖ KANALIZACI
JOS DARBININKAS.
Kanalizacijos darbininkas 

Juozas Germanavičius, 17 
metų amž., nuo kanalizaci
jos vežė žemes i Vilijos pa
krantę ir ten pylė. Privažia
vęs arti kranto Germanavi
čius norėjo vežimą apversti, 
bet beverčiant vežimas nuo 
stataus kranto paslydo ir 
arklį su vežimu nutempė 
i vandenį. Germanavičius 
begelbėdamas arklį, pats įk
rito į Viliją ir prigėrė.

Arklys ištrauktas gyvas, 
o Germanavičiaus tik lavo-

TAUTININKAI VIS 
SMAUGIA KLERIKALUS.

Kauno karo komendan
tas, už vieną žinutę “Ūki
ninko” redaktorių Dagelį 
nubaudė 2,000 litų arba 3 
mėnesius kalėjimo. Tą laik
raščio numerį, kur tilpo ta 
žinelė, konfiskavo.

Padavus krašto apsaugos 
ministeriui prašymą, baus
mė sumažinta ligi 500 litų 
arba 3 savaites kalėjimo.

UŽMUŠĖ MERGAITĘ.
Trumpailių kaimo, Užpa

lių valsčiaus, Benediktas 
Gaigalis supykęs kirto me
džio šaka Onai Gaigalytei, 
10 metų amžiaus, ir vietoj 
ją užmušė.

ŠTAI KOKIŲ AUKŲ 
RINKĖJŲ YRA.

Į apdraudos įstaigą “Lie
tuva” atėjo aukų rinkėjas. 
Jis turi lapą, kuriame nuro
dyta, kad aukos renkamos 
neturtingiems studentams 
šelpti d-jai “Stella.” Puolė į i • i i • ą — • • > •

Beje, policija lavono jieš- 
kodama, plaukė valtimi, bet 
pakilęs vėjas apvertė valtį 
ir policija sukrito Į vandeni. 
Teko ir ją gelbėti.

GATVE EINANT UŽ
PUOLĖ.

Kovo 18 d. pil. Kože- 
niauskas Aleksas su antru

aki, kad rinkėjas girtas-gir- • nežinomu asmeniu užpuolė 
tutėlis. Paklaustas, kas su Žiežmariuose (Trakų aps.) 
juo yra, iškarto gynėsi, bet!ejnanų gatve pil. Lazauską 
vėliau gana drąsiai atsakė, j jyji^ą Smugiu apsvaiginę, 

nusitraukė uz namo ir at
ėmė iš jo 400 litų pinigų, re
volverį ir kitus daiktus. Po
licija Koženiauską suėmė 
bėgantį iš nusikaltimo vie
tos. Atimti iš Lazausko daik
tai rasti išmėtyti prie sulai
kymo vietos, bet pinigų ne
rasta.

tutėlis.

kad tai reikalas rinkėjo. Ma
čiusieji ji pažinojo, kad tai 
buvęs vienas Dotnuvos aka
demijos studentas, jau bu
vęs kalėjime už kyšių ėmi
mą. Aukų lape gana daug 
surinkta ir pirmoj vietoj sto
vi aukšti žmonės, davę po 
100 litų.

Į
I

JAU IR MOLĮ PERKAME 
VOKIETIJOJE.

Šiomis dienomis atitinka
mose prekybos Įstaigose pa
sirodė tam tikri molio indai, 
centralinio šildymo vande
niui prie radiatorių laikyti. 
Garuojantis iš tų indų van
duo tinkamai nudrėkina bu
tą, kuris kitaip nuo centrali
nio šildymo darosi kartais’ 
persausas. Tie indai, nežiū
rint savo labai paprastos 
konstrukcijos, vis dėlto, įga
benami iš Vokietijos. Ne
jaugi musų plytininkai ne-j 
galėtų šių indų Lietuvoje iš- j 
dirbinėti? Tiesiog gėda, kad j 
net ir tokius menkniekius , 
turime iš svetur gabentis ir 
už juos permokėti.

ĮKRITO EKETĖN IR 
PRIGĖRĖ.

Vasario 11 d. Melagių 
kaime, Kėdainių vals., Joan- 
na Bobinaitė, semdama iš 
kūdros vandenį, įkrito į eke
tę ir prigėrė.

JEI PATRUKĘS, 
Bandyk Tą Dykai.

NORI PAGILINTI
NEVĖŽĮ.

Kadangi valdžia ketina 
įetolimoj ateity Kėdainiuo
se statyti antrą cukraus fab
riką, tai žemės ūkio rūmai 
nutarė kreiptis į valdžią ir 
prašyt, kad pagilintų Nevė
žio vagą, kad galima butų 
garlaiviais susisiekti iš Kau
no į Kėdainius.

ENCIKLOPEDIJA EINA 
SPAUDON.

Pirmasis Lietuvos enci
klopedijos raidės “A” sąsiu- 
vinys šiomis dienomis jau 
atiduotas spaudon. Enciklo
pediją leidžia draugija var
iu “Spaudos Fondas.”

ALKANOJI DIENA 
KAUNE.

Švenčiant Lietuvos nepri
klausomybės sukaktuves 16 
vasario Kaune užsidarė visi 
restoranai, todėl visi fašistų 
valdininkėliai buvo visą die
ną neėdę. Išalkę jie net pra
dėjo sakyti, kad tokios 
“durnos šventės” nereikią.

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

Parankumą.

KIEK LIETUVOJE SVE
TIMŠALIŲ.

Vasario mėnesį visoj Lie
tuvoj buvo 18,063 svetimša
liai. Svetimšaliai daugiausia 
yra apsigyvenę Klaipėdos 
krašte (5,362), Šiaulių ap
skrity (1,155) ir Kaune (4,- 
192).

Gaukit Dykai Ištyrimui
Kiekvienas patrukęs vyras ar mo

teris tur tuojaus rašyt pas W. S. Rice, 
61-S Main St., Adams, N. Y. išban
dymui dykai jo puikios metodos. Tik 
uždek ant patrukusios vietos ir žaiz
da užgis ir jums bus greitai pagalba. 
Nepamiršk pareikalaut dykai išban
dymui to gero Prietaiso. Kam nešiot 
visą amžių prttaikytoją. Kam rizi- 
kuot kad prisimestų gangrina nuo 
mažo patrūkimo, kuris tūkstančius 
nuvarė ant operacijos? Daugybė vy
rų ir moterų kasdien nepaiso patrū
kimo vien dėlto, kad neskauda ir gali 
vaikščiot. Išbandyk tuojaus dykai, 
nes tai yra stebėtinas daiktas gydy
mui patrūkimo. Rašykite tuojaus 
W. S. Rice, Ine., 61-S Main Street, 
Adams, N. Y.

POLICIJOS VADAS ARE
ŠTUOTAS.

Telšiuose buvo areštuotas 
policijos vadas Repėčkinas.

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI.

W. Čurlioniui. — “Vely-Į 
kų giesmė” prastai sueiliuo- ■ 
ta. Nedėsim. Rašykit žirni-! 

į čių iš jūsų kolonijos.
J. Griunui. — Jubilėjinis 

“Keleivio” numeris tamstai 
buvo pasiųstas. Dabar iš-' 
siuntėm antru kart. Devynis 
klausimus gavom, bet jų tu
rim labai daug, todėl taip, 
greit atsakyti negalim.

i
S. Schultz. — Ar galimaĮ 

iš popierinės fotografijos į 
pernešt paveikslą ant šilki 
nio audeklo, mes nežinome, i 
Kreipkis tamsta pas gerą 
fotografą.

La Bon. — Prof. M. Bir
žiška veik visose lietuvių 
kolonijose lankėsi ir tą patį 
pasakė, todėl jo kalbos at
pasakojimo nedėsim.

L
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I 
Raštininkui. — Korespon-:

PAIfM-tXPLLI.tR

r 1
Nuo Visokių Muskulų m 
Gėlimų ir Skaudėjimų ■ 

nusipirkite PAIN-EXPELLERIO; S 
tačiau pertitikrinkite, kad gaunate B 
tikrąjį—ant pakelio turi būti INKA
RAS. Nėra nieko geresnio kaip 
PAIJTEXPELLERIS išsitrynimui Q 
ir apsisaugojimui nuo Influenzos, 
Galvos ir Krutinės Peršalimų, Kosu
lių, Paprastų Gerklės Skaudėjimų, 
Neuralgijos, Strėndieglio, Reumatiš- 
kų Skausmų ir 1.1. Geriausia taipgi 
nuo Išsinarinimu, Nusimušimų, Su
stingusio Sprando, Galvos Skaudė
jimų ir t. t.

35 ir 70 centų didumo
Jei jūsų vaistininkas neužlaiko 

PAIN-EXPELLEBIO,
tai rašykite stačiai muses. 

The Laboratories of 
F. A D. RICHTBJŽ

*co. 
BanyASo. SthSta. 

Brooklyn, N. Y.

KILIS1
PAIN M

-

INŽ. KAIRYS SUNKIAI 
SERGA.

Kaune dabar sunkiai ser
ga d-gas inž. Kairys, Lietu
vos socialdemokratų vadas. 
D-ras Kuzma padarė jam 
sunkią gerklės operaciją ir 
ligonis dabar guli Kauno li
goninėj.

VAKARUŠKOSE UŽMU
ŠĖ ŽMOGŲ.

Netoli Šaukėnų miestelio, 
Didsodžio kaime buvo va
karuškos. Pasigėrę bernai 
pradėjo muštis. Gumbakis 
buvo taip primuštas, kad 
antrą dieną mirė.

PRIGĖRĖ NARAS.
Klaipėdoje, žiemos uosto 

darbus atliekant, nuskendo 
naras, švedas Otto Gustav- 
sonas. Narui bedirbant po 
vandeniu, matyt, netyčia 
užkliudžius kirvuku šalmo 
Jengtelį-langutį, vanduo įsi
liejo Į vidų ir žmogus prigė
rė.

•v •

ŠIAULIUOSE STE1GIA- 
_  MAS TEATRAS.

TMuimiuKui. rkviecpvn , ateinančio rudens
dencijos apie lietuvių kliu-14..,,,.^ VaL
bų konferenciją W. Lynnei 
neįdėsim, nes neparašėt ka-! 
da ji buvo.

A Katarziui. — Kadan
gi 15 “Keleivio” num. tilpo 
namo bendrovės oficialus 
atsišaukimas, tai jūsų kores
pondenciją žymiai sutrum- 
pinom.

J. Virbickui. — Apie pro
fesoriaus Biržiškos atsilan
kymą talpinam spaudos ko
misijos raštą, todėl tamstos 
nedėsim.

Juozapui O. Juškevičiui.
—Už gražius linkėjimus 
“Keleivio” štabas taria šir
dingą ačiū.

i Šiauliuose pradės veikti Val
stybės teatro filija. Organi- 
įzacijos darbas jau pradėta 
Įvykdyti. Teatras turės nuo
latos profesionalio teatro 
pobūdį. į teatrą bus atko- 
mandiruoti 4 senesnieji ir 8 
jaunesni dramos artistai. 
Teatro patalpos greičiausiai 
bus dabartinio teatro “Ka- 
pitol” rūmuose.

RADO KŪDIKIO 
LAVONĄ.

Tarp Skuodo ir Darbėnų, 
prie geležinkelio linijos, at
rastas kūdikio lavonas. Kū
dikis, spėjama, buvo išmes- 
jtas iš vagono, traukiniui ei- 
l nant.

I

I ŠEŠIAS DIENAS PER OKEANĄ!
Trumpiausia ir Parankiausia Kelionė per HAVRE Milžiniškais Laivais. 
ILE DE FRANCE—Apr. 25d p.m.) May 15 (4:3op.m.> 
PARIS—April 30 <6 p. m.) May 22 (Midnight)
FRANCE—May 8(3:3op. m.) May 29
Trumpiausia gelžkelio kelionė per Francuziją. Visi keleiviai aprūpinti 
privačiais kambariais. Visur modemiški parankumai. Išsigėrimas ir 
šauniausis Francuzų valgis. Žemos kainos į visas Europos dalis

Kreipkitės pas bile autorizuotą agentą, arba

FRENCHLINE
421 BOYLSTON STREET,

CUNARD LINIJOS LAIVA
KORTĖS NUPIGINTOS.

Iki balandžio 30 d. ir nuo rug
pjūčio 1 iki spalių 15 d. laivakor
čių kaina j Klaipėdą ir atgal: lai
vu Mauretania—$157; laivais

Jis atvežtas Kaunan ir čia Aųmtania ir Berengaria—$1d9. 
uždarytas kalėjiman. Jį kai- t Kauną ir atgal: Mauretania— 
tina tuo, kad UŽ pinigus pa-Į $172 Aquitar.ia ir Berengaria 
dirbinėdavęs falšyvus pas- —“Keleivio laidoje kovo 
portu’’ " ' 11 d. buvo pasidariusi klaida.

SVARBI PASTABA!
Labai numažintos kainos trečios klesos tiktai $150 j Klaipėdą 

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

Laivakortės geros dviem metam.

SKANDINAVŲ-AMERIKOS LINIJA
ATLANKYKIME LIETUVĄ

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

yra palaikomas nuolatinis susisiekimas 
NTew York — Kopenhaga — Klaipėda.

BOSTON, MASS.
f

§0000008090000000000000000009000900000000000060000000 
I LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ ACERTJ SĄJUNGOS | 
b UŽGIRTOS IR TVARKOMOS |
| DVI DIDŽIOSIOS EKSKURSIJOS

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 New Yorko per Southamptoną j KLAIPĖDĄ 
Puikiausiuoju CUNARD Expresiniu Didlaiviu
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Dovanai aplankant Didžiausį Pasaulio Miestą Londoną, šiai Ekskur
sijai Anglijos Lietuviai rengia specialį priėmimą Londono Liet. Kliube 
Abi Ekskursijos plauks į Klaipėdą tiesiu keliu per puikųjį Kiel kanalą 

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

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄ-GA:
AMBRAZIEJUS J.

168 Grand St, Brooklyn, N. Y'.
‘‘AMERIKOS LIETUVIS”

14 Vernon St, Worcester, Mass.
BALTUTIS P. P.

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

678 N. Main St, Montello. Mass.
BOT.DON J. G.

432 W. I.ong Avė, DuBois, Pa.
“DIRVA”

68 Superior Are, Cleveland,
Franklin Sav. & Trust Co.
K. VAIŠNORA. Manager.

2615 Penn. Avė, Pittsburgh, Pa.
G EN BROLIUS N.

361 Broadtray, So. Boston. Mass.
KAžEMĖKAS K. CH.

797 Bank St.. Waterbury, Conn. 
MAKAREVICIUS K.

95 Liberty St, Ansonia. Conn.
MOLIS P.

1730 - 24-t h St, Detroit, Mich.
“NAUJIENOS”

1739 S. Halsted St, Chicago, III..

GREIČIAUSI
PASAULY LAIVAI

BOSTON

BREMEN 
EUROPA
MAŽIAU NEGU 5 DIENOS ANT VANDRNšO 

per Cherbourg — 6 dienos per Bremen
TIK 7 DIENOS | LIETUVĄ 

Specialis trūkis iš Bremerhaven
'Arba keliaukite IlllTlt
ekspresiniu laivu VvLUrlDUD

Taipgi nuolatiniai kas sąvaitė išplaukimai 
gerai žinomais Lloyd Kabininiais laivais 
Berlin-Stuttgart-Gen. von Steuben-Dresden 

Informacijų klauskite pas bile vietinį 
agentą arba

65 STATĖ STREET,

Didžiausia Bendra Ekskursija
GEGUŽĖS-May 15 d. Laivo “UNITED STATĖS” 

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos užgirtos.

Lietuviu R. K. Susiv. Amerikoje Pirmoji Ekskursija
GEGl ŽĖS-May 29 d. Laivu "FREDERIK VIII”’

I inksmiausia Vyčių Ekskurija Tiesiog i KLAIPĖDĄ 
- ----------- *—/ g d. Laivu “HELLIG OLA V”BIRŽELIO-Jane 6 d.

Amerikos Lietuvių Jaunuolių Ekskursijas Rengia 
Amerikos Lietuvių Ekonominis Centras 

IIEPOS-July 3 d. Laivu “FREDERIK VIII” 
LIEPOS-Jaly 25 d. Laivu “UNITED STATĖS" 

Lietuvių laivakorčių Agentų Sąjungos užgirtos.

o.

_____________

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

Reikalaukite Nuo Savo Agento Laivakortės ant 
SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE 

Lietuvos Paštų Valdybos Kontragento Paštui Vežioti.
27 Whitehall Street, New York City

248 Washingten St., Boston, Mass. 130 La Šalie St, Chicago, III.

I

I

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

SEKYS JOHN
226 Park St, Hartford, Conn. 

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

3255 S. Halsted St, Chicago, BĮ.
MIKOLA1NIS P.

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

197 Adams St, Nevvark, N. J.
I RBSZO J. J.

187 Oak St, Lawrence, Mass.
VASILIAUSKAS J.

814 Bank St, Waterbury. Conn. 
“VIENYBĖ”

193 Grand St, Brooklyn. N. Y. 
VARASHIS A.
So 12th & Carson. Pittshurgh.Pa. 

W EIS U L K. J.
1128 Washington, Norwood. Mass.

ZOLP J. J.
4550 S. Paulina St, Ckicago, III.

eooooooooooooooooooooooooeoooooooooeoooooeooooooooot?
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S KELEIVIS

NAUJAS CHICAGOS MAJORAS
PALEIDO 3,000 VALDININKŲ

Pereitos sąvaitės rinki
muose senojo Chicagos ma
joro Thompsono mašina bu
vo sudaužyta. Miesto galva 
tapo išrinktas Anton J. Cer- 
mak, ateivis čekas. Jis gavo 
191,916 balsų daugiau, ne
gu Thompsonas.
Tapęs majoru, Cermak tuo

jaus paleido 3.000 mieste 
valdininkų, o jų vieton pa
statė savo sėbrus.

Ar naujas majoras bus 
geresnis, sunku pasakyt, bet 
žmonės balsavo už ji. nes 
Thompsono šeimininkavi
mas perdaug jau jiems Įgri
so. Jisai taip ištuštino mies
to iždą, kad ir algų mieste 
tarnautojams nebuvo iš ko 
užmokėt. Bet to, jo adminis
tracija pasižymėjo da ir tuo. 
kad miestą užvaldė galva
žudžių ir šmugelninkų šai- 
kos, kurios kariaudamos 
tarp savęs pradėjo miesto 
gatvėse šaudyt iš kulkasvai- 
džių.

Thompsonas buvo didelis 
demagogas ir visuomet žais
davo ant silpniausių žmo
nių jausmų. Karo metu, ka
da tarp Airijos ir Anglijos 
ėjo mirtina kova, jisai pra
dėjo kelti triukšmą, buk 
“Anglijos karalius nori pa- 
siglemžt Chicagą.” Jis su
rinko iš mokyklų ir sudegi
no tūkstančius istorijos va
dovėlių. nes Įžiūrėjo juose

“agitaciją už Anglijos kara
lių.” Ir kai atėjo nauji ma
joro rinkimai, jisai pastatė 
savo kandidatūrą obalsiu: 
“Šalin Anglijos karalius’ 

i Chicagą mes turim valdyti 
patys’.”

Chicagoj anglų yra visai 
nažas nuošimtis, bet airiu 
abai daug. Taigi šitokiu 
(balsiu Thompsonas veikė Į 
autinius airių jausmus. Ir 
iis buvo išrinktas. 0 ištikru- 
•ų visas tas riksmas apie An
glijos pavojų buvo didžiau- 
is humbugas. Kitais rinki- 
nais jisai sugalvojo obalsi. 
<uriuo Įtiko Chicagos jucd- 
/eidžiams. Bet mulkinami 
žmonės galų gale pažino 
mulkintoją ir išspyrė lau
kan. ,
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I DAKTARŲNetekusi darbo moteris 
nusižudė.

Aną subatą Lynne buvo 
•atleista iš darbo Yvonne 
Tuigeon, 32 metų amžiaus 
moteris. Tas ją taip pavei
kė, kad parėjusi namo ji at
suko gazą ir užtroško. Ve
lykų rytą kaimynai rado ją 
jau nebegyvą. Ji dirbo če- 
verykų dirbtuvėje.

Pinigų dirbėjas gavo 5 Žmonės, bukit atsargus, 
metus kalėjimo. I Pereitą trečiadienį J. Kru-

Abraham Frank, 50 me- konio butan, ant 3-rd street, 
tų amžiaus vyras, pereitą dienos metu isibriovė vagys, 
panedėlį buvo nuteistas Namie nieko nebuvo. Va- 
nuo 3 iki 5 metų kalėjimo gys savais raktais atsiraki- 
už pavogimą iš buvusios sa- no net dvejas duris. Parėjus 
vo šeimininkės $1,020. šeimininkė rado atidarus

Mrs. Mav Saliba, buvusi kambarius. Patalinės, dra- 
jo šeimininkė, su ašaromis bužiai iš klazetų ir kamo- 
teisme pasakojo, kaip Frank džių buvo išversta ant že

mės. tačiau iš šitų daiktų 
niekas nepaimtas, išskyrus 
vieną žiedą. Matyt, vagys 
jieškojo pinigų. Rep.

apsigyveno pas ją “ant bur
do,” gerai su ja susipažino 
ir pradėjo pasakot, kad jis 
parduodąs “mašinėles pini
gams daryt.” Bet tos maši
nėlės buvo tokios, kad i jas 
reikia Įdėti tikrų pinigų, tik 
paskui iš jų atsispausdina 
daugiau. Saliba turėjo ban
ke $1,020 ir visus išėmus pa
davė Frankui, kad tas pada
rytų jai daugiau kapitalo. 
Frank Įdėjo jos pinigus i sa
vo “mašinėlę,” ar bent taip 
jai išrodė, kad jis juos tenai 
Įdėjo, ir liepė “mašinėlę” 
gerai saugot, o pats išėjo 

į “nusipirkti tam tikras žirk
les naujom bumaškom kar
pyti.” Kaip išėjo, taip ir ne
sugrįžo. Moteris atidarė 

į Is Kauno pranešama, kad -mašinėlę,” kuri pasirodė 
; paskutiniais laikais Anglija paprasta skrynele, ir jos pi- 
pradeda vis daugiau ir dau- nigų tenai visai nebuvo. Ji 
giau pirkti is Lietuvos vai- tuojaus pasiskundė policijai 

.gomujų produktų, kuriuos jr Frank buvo sugautas. Da- 
’seniaus p--1"’-— • .... . .
Lietuvos kiaulės, kiaušiniai 
ir sviestas i 
labai gerą rinką. Belgija ir 
Francuzija taipgi pradėjo 
tuos daiktus iš Lietuvos im
ti.

Anglija Pradėjo 
Pirkt Lietuvos 

Prekes.

pirkdavo Aokietija. bar per koĮq trejatą-penke- 
tą metų jis daugiau pinigų

randa Anglijoj jau nedarysiąs.

i Vietinės Žinios
r

SKANDALAS BEDARBIU 
ŠELPIME.

Sakoma, kad poiitikieriai 
pavogė $1,800,000 pinigų 

ir 8,000 tonų anglies.
Bostono miesto departa

mente, kuris “rūpinasi” be- 
barbių šelpimu, kilo baisus 
skandalas. Vienas miesto ta
rybos atstovas iškėlė aikš
tėn faktą, kad anglių kom
panija pristato miestui są
skaitas už neva nuvežtas be
darbiams anglis, kurių tie 
bedarbiai niekad nėra ga
vę.

Rodydamas pirštu į ma
jorą atstovas Dovvd šaukė:

“Aš jums tvirtinu, kad 
žmonės, kuriems miestas ne
va yra davęs anglių, niekad 
tų anglių savo akyse nema
tė. Aš tvirtinu, kad welfare 
departamento užsakymai 
nekuomet nebuvo išpildo
mi. Anglies vežikai tas ang
lis arba parduodavo, arba 
nuveždavo ir atiduodavo ki
tiems, arba ir visai anglis 
nebuvo Į jų vežimus krauna
ma.

“Aš reikalauju pilnos at
skaitos, kuri parodytų, 
\velfare departamentas 
dėjo tuos $1.800,000, 
riuos jis sakosi išleidęs 
paskutinius 6 mėnesius 
darbiams šelpti. Turi 
aiškiai parodyta, kaip buve 
sunaudoti tie pinigai ir kas 
gavo tuos 8,000 tonų ang
lių, už kuriuos piliečiai tu
rėjo užmokėt. Tiktai šitokiu 
budu mes salėsime sustab
dai graftą ir žulikystes wel- 
fare departamente.”

kur 
pa- 
ku- 
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be
būt
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Kertėj Bostono ir Dorse- 
įto gatvių South Bostone pe- 
i reitą sąvaitę susikūlė trokas 
s su gatvėkariu. Penki žmo
nės buvo sužeisti.

VAKARIENĖ SU PRO
GRAMA IR ŠOKIAIS 

Lietuvių MetocL Žinyčioj 
Įvyks Panedėlyje, Balan-

Geriau duot, negu prašyt!
Tai lietuvių priežodis. Bet 

gyvenime prisieina ir duot ir 
prašyti. Keturi našlaičiai 
palikti be tėvų globos, juos 
šelpia trys lietuvių draugi
jos, kurios 18 balandžio, su- 
batoj. rengia šokius Lietu
vių salėje, kad sušelpti tuos 
našlaičius. Visi, kurie išga
lite, dalyvaukite šokiuose ir 
sušelpkite tuos nelaimin- 

janti dalyką turėtų kiekvie- guosius. Komitetas,
nas pamatyti. !

Raganius So. Bostone.
Daug kalba apie raga

nius, daugelis nori būt ra
ganiais ir užburt kitus. Ba
landžio 19 d., nuo 7:30 va
kare, galėsime pamatyt ra
ganių So. Bostone, Lietuvių 
Salėje. Ištiesų tą interesuo-

PARSIDUODA BEKERNĖ
Priežastis pardavimo gera—pažiū

rėkite. Vietos yra ir ‘•oiseliui.’’ jeigu 
norima. 1658 Dorchester avenue. 
Dorchester, Mass.

PUIKUS RUIMAI
4 Ruimai ant randos. Elektrikos ' 

šviesa, gesas, skalbynės, ir piazai. 
Klauskite ant p.rmų lubų (17) '■

•2-nd st„ So. Boston. Mass.

Dr.S.Andrzejewski
LENKIŠKAI-LIETUV1ŠKAS 

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

Tel. Hancock 9689
25-k i metai praktikoje

80

273
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REIKALINGAS BEKERIS
Kuris moka visą darbą.

P & B BAKERY
763 Cambridge st., Cambridge. Mass.

• Jei Nori Nupentyt
• Ar Pataisyt Namą •
i
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KLAUSKITE KAINOS
Jei reikia ir Išpopieriuoju. 

Gausite gerų darbą ir pigiai.
JUOZAS TAMOŠAITIS

11 Ticknor St- So. Boston. Mass. i
Tei. So. Boston 1396-M.

(

i lvvks Panedelvje, Balan- 
Išėjus šitam skandalui į džlo 20, 1931, 6:30 vai. vak. 

aikštę, miesto tarvba nutarė gus labai gera programa iš 
naimti registruotus akaun- muzikos ir dainų, ant galo 
tenus ir nadaiyti tame de-(baigsime sušoktais. įžanga: 
partamente nuodugnią revi- vaikams 25c.; suaugusiems 

50c. Prašome atsilankyti.
L. M. Ž. Komitetas.

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

ziją.
Lietuviai apvaikščios Pir

mos Gegužės Šventę iš 
vieno su amerikiečiais.
Pereitame “Keleivio” nu

mery rašėm, kad lietuviai 
socialistai apvaikščios tarp-į 
tautinę darbininkų šventę' 
South Bostono Lietuvių Sa-' 
lėj, 3 gegužės dieną.

Dabar gi tenka pranešti,; 
kad tas planas tapo pakeis
tas. Lietuviai nutarė prisi- 
dėti prie amerikiečių sočia-' 
listų ir apvaikščiot Geguži-' 
nę kartu su jais Lorimer. 
Salėj, Tremont Temple,1 
1 gegužės, 8 valandą vaka
re. Lietuvių Salėje South 
Bostone apvaikščiojimo ne
bus.

Lorimer salėje kalbės 
d-gas -James Maurer, senas 
socialistų veikėjas ir unijų 
vadas iš Pennsylvanijos. Jis’ 
aiškins, kaip galima praša
lint bedarbę. Taigi visiems 
patartina 1 gegužės vakarą 
atsilankyt Į Lorimer salę, 
kuri randasi Tremont Temp
le bildinge, ant Tremont 
streeto, truputi aukščiau so
do, ir kartu su kitais susi
pratusiais darbininkais pa
minėti savo klasės šventę.

Netoli Hinghamo pereitą 
nedėldieni nukrito orlaivis, 
kuriuo lakstė Harvardo uni
versiteto lakūnas Burnes. 
Mašina sudužo i šipulius ir 
lakūnas užsimušė.

i

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokias provas.

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

SOUTH BOSTON. MASS.
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

PARKWAY AUTO
SERVICE
and FILLING STATION 
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

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

VIKTOR VAITAUK
415 Old Coionv Avė., 

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

MES REKOMENDUOJAM

SPIEGEL’S
137 SUMMER ST, BOSTONE.

Į Visokios rūšies Delikatesų, Impor- 
| tuotų Sūrių, Kumpio, Dešrų, Pa- 

lendrisų. Visokios Duonos ir Ger- 
; man Coffee Cakes. Sykiu ir Resto- 
Į rantas su geriausia Namie gamin- 
i tu maistu.

R
 KOMIŠKA OPERA

,1G’.LV/Č1S’
Perstatys Gabijos Choras, Nedėlioję
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Lietuvių Salėje
Prasidės lygiai 7:30 vakare.

RAGANK S. tikrai žavėjantis muzikalis veikalrs. Porsta’yt ta 
veikalą, reikia didelio darbo ir d;:ug lėšų. Kiekvienas turėtų tą ope
rą pamatyti ir pasigėrėti ja. Kviečia “GABIJA.”

Kampas E IK SII.VER
STREET. SO. BOSTONE.

i LIETUVIŠKA 
j BUČERNE 
Į Užlaikome geriausią tavorą 
{parduodame pigiausia kaina. Mė- 
I sos visuomet šviežios.
j Taipgi užlaikome šviežios die- 
|g«a. Chop Suey—3
{ Pagąrdinimui Ch
♦ tokit China Boy So"y Saneo, 15c. 
| už bonką.
Į Lietuviški skilandžiai ... .av. 85c 
| Švieži sūriai nuo firmų.
I Visokį tavorą pas mus galite gaut 
| pigiai ir gerą.

ir

I svarai .. 25c.
Chop Suey, var-

' J. PAT KAUS KAS
’ STRAND CASH MARKET

331 BROADWAY, SO. BOSTON.
Į Telefonas: So. Bnotea 955L

ADRESAI.

• LIETUVYS

\OPTOMETRISTAS

t
I
II

I

JOHN WOODS
GERIAUSIA ANGLIS 

IR KOKSAI
Šeimynoms pristatymas 

musų Speciališkumas.
Dabar geriausias laikas duot 

užsakymus.
308 ATHENS STREET. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
TeL So. Boston 0780 ir 9781.
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Išegzammuoju priskiriu
akinius, kreivas akis atitiesiuu 
ir amblyopiškose (aklose! aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu- 
laiku.

J. L. PAŠAKARN1S, O. D. 
447 Broadway, So. Boston. Mass.

LAIDOJIMUS; 
kuriuos paveda; 
mano prižiurėji-< 
m ui, visuomet <
būna patenkinti J 
ir sutaupina g*-< 
rokai pinigų. ; 

Mano kaina1 
visiems ir visur; 
vienoda. <

i JONAS PETRUŠKEVIČIUB 
J Lietuvis Graborioa
► 162 Broad*ay, So. Boston, M— ; 
[ Resideneo: 313 W. S-rd atrast. <
> TiMoro: So. Rc«tn» J
...... ............. . . . . A A A A A A a'

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 Diolaa 
galima gaut pas

DAVID CABITT
REG. APTIEKORIUS

Visados pasirengęs jums patarnaut
100 SALĖM STREET 

BOSTON, MASS. 
Telef. Richmond 1684 

Aptieka atdara nuo 8 ii ryto 
iki 10 vakaro.

t

Tel. L' niversity 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

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

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. J. C. Landžius Į
(SEY.MOUR)

Lietuvis Gydvtojas ir Chirurgas 
496 BROADM AY

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

Valandos: nuo 2—1 ir 7—8. i

L7' J A J Sušelpimui 
4 Našlaičių 

kuriems pagalba yra būtinai reikalinga.
Rengia 3 pašalpos Draugijos, šeštadienyje,

Balandžio-April 18 d., 1931
NUO 7:30 IKI 11:30 VAK ARE.

LIETUVIŲ SALĖJE,
Kampas E ir Silver St., So. Boston, Mass.

Šokius grieš vienas iš geriausių Bostono orkestrų. Visus 
kviečiame atsilankyti I 

Įžanga: vyrams 40c., moterims 25c.
Našlaičių pašalpai trijų Dr-jų RENGIMO KOMITETAS

' Pentinu ir Taisau 
NAMUS

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

K. SASNAl SK \S
363 WINDSOR STREET. 

Cambridge, Mass.. Tel. Porter 1415-XV

Maltiniu ir Taisau 
NAMUS

I
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brukuojamos 
Mašinėlės 
(TYPFAVRITERS) 
išdirbysčią. n~njos ir 

naujintos, $17-50 ir 
Galima gauti lengvais 
mais.

Visų

315

s■g PAUL’
SHOP

Didelis Pasirinkimas 
V yra ms Drabužių.

Skrybėlių. Marškinių ir Visokių

i
a
XŠ
XX
X 

,X

' § Tik viena lietuvio Paul’s krautu-
; g vė ant Broadway, netoli F gatvės.

456 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.

i~~"

Z- delis pasirinkimas visokių stailų.

: X* ..'Scaa «£ aa v i^vmų

X Pasirėdymų. Geras Tavoras ir di-

Telefonas: So. Boston 1058.

Bay View Motor
Peter Trečiokas ir Jos Kapocunas 

GERIAUSI LIETUVIAI 
MECHANIKAI.

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

Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkinantį patarnavimą.

Pardavimo vieta:
549 E. BROADWAY 

Taisymo vieta:
1 HAMLIN STREET, 

kampas E. Eight Street, 
SOUTH BOSTON, MASS.

........................
| TeL Richmond 0668. Gar. 5437.

: DR. J. MARCUS
t Rusijos-Liet u vos Daktaras
Į ir Chirurgas
I 261 Hanover St., Boston, Mass.
{ Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak. 
(Šventadieniais: nuo 9 iki 4 po piet. 
{Gyvenimas: 430 Blue Hill Avė, ; 
( Roxbury, Mass. i
I Valandos: nuo 8 iki 10 vakare.

į... .. .. ■■ ai ■ ■, i m ii ~ ,'■■■ i

Dr. G. L. Killory
6® SCOLLAY SQUARE 

Room 22, BOSTON 
Tel. Haymarket 0827 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 1.

*

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

R. PERNICKAS
21 Raven st., DORCHESTER, Mass 
Telefonas. Columbia 8093.

ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS

PASAULIO
ISTORIJA

at-
brangiau. 

išmokėji-
(22)Ateikit pasižiūrėti.

R. ŽIDŽIUNAS
E st., So. Boston. Mass. 
(Kampas Broadvvav).
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LITHUANIAN 
FURNITURE C0.

K. SIDABRO
Laivakorčių Agentūra
Nėra skirtumo kur kas gyve

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

K. SIDABRAS
875 Cambridge Street, 

Cambridge, Mass.

v ’virsa
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PERKRAUSTOME i ARTIMAS 
IR TOLIMAS VIETAS.

Už kiekvienų daiktą g varant uojam.

326 W. BROADWAY 
SO. BOSTON. MASS. 

Telefonas: So. Boston 4618-Vt.
Gyvenimo: So. Boston 2395-M.

(-)

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

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

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

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

Kampas Broadway. 
SO BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799.

Tel. So. Boston 2660.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 9 vak.

NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

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

251 BROAI)WAY, tarp C ir D st. 
SO. BOSTON. MASS.

šiame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą, 
Romos imperiją, jos demokratiją ir imperializmą, apie pra
džią krikščionybės, Kristų, krikščionių kilimą ir išsiplėti
mą, apie Azijos tautų istoriją (hunu, persų, kinų), apie 
atsiradimą Mahometo ir musulmonų tikybos, apie vidur
amžių krikščionišką pasaulį ir kryžiaus karus, apie garsų 
kinų-mongolų karo vadą čingis Chaną ir jo darbus, kaip 
užkariavimas Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu “Mon
golai ir čigonai.”

Knygoje yra daug paveikslų, žemlapių, piešinių. Išleido 
Tėvynės Mylėtojų Draugija. Apdaryta, puslapių 301.

Kaina ..........  $2.25

KELEIVIS
253 Broadway, South Boston, Mass

DABAR GERIAUSIA PROGA

i

Telefonas 21324
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET, 

LAKRENCE, MASS.

DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

3421 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

Taipgi

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 Broadway. South Boston, Mass.
Tel. So. Boston 0897

Insurance ir Real Estate Agentas.

Į R. J. VASIL 
į 499 BROADWAY, ROOM 4,
* SO. BOSTON, Mass. 
į Parduodu: NAMUS. FARMAS,

KRAUTUVES.
i InSiurinn: AUTOMOBILIUS,

NAMUS, FORNTŠ1US, KRAU-
i TUVES ir tt.

S Apdraadžiu gyvastį ir sveikatą, 
g PADARAU VISOKIUS DOKU- 
X MENTUS kaip čia, taip ir I>- 
| tavoje, greitai ir atsakančiai, 
k Norint gero patarnavimo, kroip- 
5 kitę*. R. J. VASIL 
I 499 Broadaray, So. Boatoa, MaM 
$oooeeoooeo«coeocce«oo»Mi


