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Baisi Bedarbių Skerdynė
Ties5 Fordo’[Vartais.

Suomių Fašistų Su
kilimas Istyžo.

Pereitam “Keleivio” nu- 
meiy buvo rašyta, kaip Suo
mijos fašistai užėmė Mant-

Rusijoj Keliama 50 
Milionų Rublių 

Paskola.
Sovietų valdžia išleido

4 ŽMONĖS NUŠAUTI, 50 
SUŽEISTA.

Negirdėtas policijos žvėriš
kumas prieš beginklius dar

bininkus.
Ties Fordo fabrikos var

tais Detrotie šį panedėlį po 
Įlietų įvyko baisus kraujo 
praliejimas. Keturi' bedar
biai buvo nušauti vietoje, o 
nemažiau kaip 50 sužeista, 
iš kui ių taipgi ne vienas da 
galės mirti.

Bedarbių skerdynė įvyko 
šitokiu budu. Apie 2 valan
dą po pietų Detroite susirin
ko apie 5,000 bedarbių ir 
dainuodami nuėjo į Dear- 
borną, apie 2 mylias nuo 
Detroito, kur stovi Fordo 
automobilių dirbtuvės. Ka- 
pitalistų spauda sako, kad 
šitą eiseną organizavę De
troito komunistai. Pereitą 
nedėldienį Detroite kalbė
jęs komunitų lyderis Foste- 
ris ir raginęs bedarbius žy
giuoti pas Fordą ir reikalau
ti darbo. Bet bedarbių eise
noj šį panedėli niekas Fos- 
terio nematęs. Kaip ten ne
būtų, bet kapitalistų spauda 
ir valdžia žiurėjo į šitą ei 
seną kaip į komunistų “re
voliuciją”.

Detroito policija nedarė 
demonstrantams jokių kliū
čių. Bet kaip tik bedarbiai 
pasiekė Dearbomo ribas, 
kur karaliauja Fordas, tuo
jaus juos puolė “tvarkda
riai” ir pradėjo mėtyt į mi
nią virkdančias bombas. 
Bedarbiai veržėsi pirmyn. 
Tuomet pasirodė ugnage
siai ir pradėjo pilti alkanus 
žmones vandeniu. Oras bu
vo šaltas ir švirskšeiamas 
vanduo mušė bedarbius le
dais. Bet ir šita priemonė 
bedarbių eisenos nesustab
dė. Ugnagesių paipos buvo 
tuojaus supiapstytos.

Pagalios bedarbiai priėjo 
prie Fordo vartų. Vartai 
buvo uždaryti ir tenai jau 
stovėjo apie 40 policmanų 
su šautuvais ir revolveriais 
rankose. Minia sustojo. Tuo 
tarpu iš užpakalio į žmones 
įvažiavo automobilium For
do privatinės policijos va
das Bennett. Su juo sėdėjo 
Fordo kompanijos mene
džeris Sorenson. Vienas iš 
jų metė gazinę bombą į be
darbius, ir judviejų auto
mobilius įrėši toliau per mi
nią. Suerzinti šitokiu gyvu
lišku elgesiu, bedarbiai pra
dėjo mėtyt į automobilių 
akmenimis, išdaužė stiklus 
ir sukruvino Bennettą.

Prasilaužęs savo automo
bilium per minią ir pasiękęs 
policijos eiles, Bennett išli
po iš savo mašinos kruvinas 
ir svyruodamas pradėjo mo
ti policijai, kad ji eitų su juo 
mušti bedarbių. Ir apsisu
kęs jis puolė prie minios. 
Bet policmanai jį sulaikė, 
pasodino atgal automobi-

FARMERIŲ PRODUK
TAI NUKRITO 40 PRO
CENTU.
Agrikultūros depaitamen- 

tas Washingtone išleido ra
portą, parodydamas kiek

, Bedaibiai šitokio zvens-ikadiš valdžiosbutųaUeisti skolos bonų, kūne dabar atpigo po didžiojo karo. 
kūmo nesitikėjo. Jie atėjo vįsi socialdemokratai kad yra parduodami darbinin-. Pasirodo, kad palyginus su 
be ginklo jr ramiai norėjo rezi uotu vienas ministe-kams- Bonai padaryti po, buvusiomis 1910-1914 me- 
pasiųsu kelis savo atstovus rjg jr vįeįas gubernatorius, 25 ir po 100 rublių. Jiezne-į tais kainomis, dabar ben- 

__i x-. dras £armerjų produktų kai
nų aukštumas yra nukritęs 
40 procentų. Tik vienas da-

» . .. i salos miestą ir pareikalavo.1^ milionų rublių vertės pa-

Japonai Jau Išgrūdo 
Kinus iš Šanchajaus.

AR GAUS BEDARBIAI 
40,000,000 BUŠELIŲ 
KVIEČIŲ.

t TOKIO SIUNČIA DAU
GIAU KAREIVIŲ.

su Fordu pasikalbėti. Bet 
juos čia pasitiko žmogžudi
ška ugnimi. Minia pradėjo 
bėgti didžiausiam sumiši
me. Kada ji išsiskirstė, ant 
žemės gulėjo keliasdešimts 
žmonių, iš kurių čiurliais 
bėgo kraujas. Liudininkai 
sako, kad policija išleidusi 
apie 300 šūvių.

Tai ve, kaip kapitalistai 
riša bedarbių klausimą!

kuris jiems nepatinka. Da- 1?e.sa jokių procentų, bet su 
bar žinios sako, kad visi Jais. duodami lottenjos nu- 
fašitsų lyderiai jau areštuo-,meriaJ’ kurie bus traukiami 
ti ir jų sukilimas likviduo-' P?r J^etų lžukotarpį ir tū

Kongresan yra įneštas bi-!Kinjį nutar5 P^eimtU už- 
lius, kad valdžia atiduotų Pu®llkams v.wmu jegomu. 
beturčiams farmeriams ir'. P° . sunkių kovų,
miestų darbininkams nemo- J^P^nai Vls^ pasiekė savo 

-------- fronte.

tas

AMERIKOS BANKUOSE 
YRA $24,662,286,000.

res 111.000 laimėjimų. 
Aukščiausis laimėjimas bu
siąs 25,000 rublių. Tai yra 
pamasinimas, kad žmonės 
pirktų paskolos bonus. Ši-

Valiutos kontrolierius £ie bonai pakels Rusijos vi- 
JohnW. Poole šiomis die-( dujinę skolą iki šešių bili- 
nomis išleido Washingtone; jonų rublių.
raportą, kuris parodo, kad __________

8,300,000 Bedarbių 
Amerikoj.

Vėliausis Amerikos Dar 
bo Federacijos raportas sa 
ko, kad dabartiniu laiku .
Jungtinėse Valstijose yra buvo metai atgal. _ Itroito upę 4 dienas, pakol
8,300,000 darbininkų be Iš tų pinigų, kūne šių metų NoLoč.
darbo. Del darbo sumažė
jimo ir algų nukapojimo,
40,000,000 žmonių Ameri
koje šiandien gyvena že
miau normos, kurios reika
lauja visuomenės sveikatin
gumas. Taip sako A.D.F. 
prezidentas Green. Jisai 
reikalauja, kad Ameri
koje butų trumpinamos dar
bo valandos, nes kitaip ne
darbas eisiąs kas sykis di
dyn ir jam galo niekad ne
busią.

šių metų pradžioje Ameri
koje buvo 6.373 naciona- 
liai bankai, kurių resursai 
siekė $24,662,286,000. Tai

MIKOLAS ALELIUNAS 
ŽUVO DETROITO UPĖJ
Užpereitą nedėldienį De-

vra 4 miliarrlfli ir 137 mili- pugcicyra 4 minaretai ir mm ,liun 40 metų amžiaus lie- 
ona! dolerių mažiau,. rfeguituvig policij£ graibė De-

lykas šiandien yra truputį karnai 40 milionų bušelių kuri ui
brangesnis, tai vištos. Prieš| kvtectų. kmuosfederttam „XTgyn™mVestų 
kara gy\am vistos svarui mimų taryoa yra supintusi ,. .farmerys gaudavo 11 centų, Kongreso paskirtais pini- ?*£
o dabar gauna 12 centų.1 įgis kad palalklus kvrecių P|
mokėTnuo°25 Ud^centųl^ Kongrese tom biliui ne- eitraukimo japonai reikalą- 
iiioKeu nuo -o iki oo centų s vHmčiu tjv vo is kiniečių ir savo ultima-uz v,stos svarų. n“ “s sąvaičių at-

Valstijų Valdžios Su- £ Nežiūrint to, kad kinie-
ėdė §2,290270,259. įrieV teKCbed^rbtonl paaitraukė, . Japonija 

- dienomis Cenzo «-ioginęs pašalpos. Vėliau - Jm.
įtvuciuicin šiomis aienomis venzo. , i • i grisu kariumenes htroite prigėrė Mykolas Ale- Biuras Washingtone išlei-.^tos is Washingtono zi- gorg kanuolės nutilo

Jnios skelbia, kad Hooveris

pradžioje buvo bankose, 19 nt
miliardų buvo žmonių indė
liai, o kitkas pačių bankų 
kapitalas.

FORDAS PASIRUOŠĘS 
DIDELEI GAMYBAI.

ninkas buvo gerai tarp De
troito lietuvių žinomas, nes 
jis turėjo su Silvestru Ra- 
gelskiu duonos kepykla po 
numeriu 4628 Twenty-fifth 
gatvės. Užpereitą nedėl
dienį jisai pasiskolino iš sa-

Kapitalistinė spauda skel- vo partnerio Ragelskio au 
bia, kad Fordas prisipirkęs (tomobilrų ir išvažiavęs jau 
daug žalios medžiagos, nes negrįžo. Policija spėja, kad 
tikisi šiais metais pagaminti: jįs nušoko nuo Belle Isle til- 
1,500,000 automobilių. Vie- to tyčia.
nam tik Detroite jo fabri-

KONGRESAN BUSIĄ IŠ
RINKTA 100 FARME- 
RIŲ DARBIEČIŲ

Pulkin. Frank Elbridge
Webb, buvusis 1928 metais 
farmerių darbiečių parti
jos kandidatas į preziden
tus, pareiškė anądien, kad 
šiais metais jis vėl staty
siąs savo kandidatūrą, jeigu 
jo partija ateinančioj kon
vencijoje 26 balandžio jį 
nominuos. Be to, jisai pra
našauja, kad į sekantį Kon 
gresą busią išrinkta nema
žiau kaip 100 farmerių-dar- 
biečių atstovu.

HOOVERIS ESĄS NE- 
PRIEŠINGAS ŠLAPIAI 
PLATFORMAI.
Demokratų diktatorius

Raskob išsireiškė New Yor
ke, kad Hooveris nebusiąs 
priešingas šlapiai platfor
mai, jeigu republikonų par
tija nutartų reikalaut refe
rendumo prohibicijos klau
simu. Jeigu demokratų par
tija irgi pasisakytu už refe
rendumą, tai visi sausieji, 
jis sako, balsuotų tuomet už 
demokratų kandidata, nes 
Hooverį jie tada skaitytų 
“judošium” ir greičiau bal
suotų už patį velnią, negu 
už Hooverį.

Kinijon. 
ir mū

šiai tuo tarpu neina, bet 
savo pozicijas japonai stip
rina ir stiprina Siųsdami

do pranešimą, kad per per- , . ... . ...
etai 1931 metus 48-niųyal-^ blllų 
stijų valdžios suėdė pilie- v£*c|kiaci i i7mi 
čių pinigų $2,290,270,259. rcdiyna pasiuntinį ^au armijos ir fortifikuo- 
Metais prieš tai, tų valdžių MASKVOJE * darni savo pozicijas, japo-
išlaikymas Amerikos gven- T^rĮvnp ffauta žini„ kad nai aiškina, kad jie tai darą 
tojams kaštavo $2,061,016,- itay subata MaScvoie nenorėdami daugaiu karo. 
833, o 1917 metais vos tik- kė<inį?si „„5^; Vokietiios' Kiniečiai taip neveid- 
$517,503,220. Vadinasi, >ambagados Datarėia Tva^ niainiauja. Jų valdžia Kdn- 
nuo pasaulinio karo valstijų d ki TjŽDUolikas Dalei- 10116 Paskyrė gen. Čiang 
valdžių išlaikymas pašoko j Kai-šegą vyriausiu visos Ki-
apie oOO procentų. linka nudrėskusi iam kakla nij°s armiJos vadu P^*privatiniai žmonių įPį į k skelbė, kad ji priešinsis

dkisinimT motyvai

’met nepriimsianti pažemi-

Visi
turtai 1931 metais buvo ap- 
taksuoti $165,727,457,376

kuose dirbsią 100,000 dar
bininkų. Kituose Amerikos 
miestuose busią pastatyta 
orie darbo 300,000 žmonių. 
Mokėsiąs visiems po $6.00 
į dieną. Busią daromi dvejo
pi “fordai”— po 4 cilinde- 
rius, ir po 8. Ir 8 cilinderių 
karai busią pigesni, negu 
dabartiniai 4 cilinderių.

ATIDUODA MAINIE- 
RIAMS ANGLIŲ KA
SYKLĄ.
Paul Francis, Rex-Jellico

Coal kompanijos preziden
tas Tennessee valstijoj, pa
reiškė anądien, kad jis su
tinka atiduoti savo kasyklą 
patiems darbininkams, jei- 
gu jie neri ją operuoti. Dar-Bet kiek mums teko gir-dėti tiesiai iš Fordo darbi-1bmlnka, nesiskubino, to!

ninku Bostone, tai kol kasi?01"!1131133 Bennett pasiėmė
darbas eina labai lėtai. Iki 
šiol da nei vieno 8 cilinde
rių fordo nepadarę, nes ne
ateinu

PATARIA KUNIGAMS
NEKIŠTI NOSIES I
POLITIKĄ.
Kunigų politikavimas iš

vedė senatorių Borah iš 
kantrybės ir jis išleido jiem 
šitokį patarimą: “Tegul ba
žnyčia į politiką nesikiša, 
bet rūpinasi žmonių dora. 
Rusijos klausimu bažnyčia 
perdaug jau nesusivaldo, o 
tas ir pačiai bažnyčiai ne
sveika.’’

KOMUNISTAI SKUN
DŽIA URUGVAJAUS
VALDŽIĄ.
Montevideo mieste, Urug-, 

vajuje, komunistai užvedė ,Yorke “XtebėtZ“kad savokraštą gin
prieš valdžią bylą, reika- ęianlaukiu motPAi dabr vrai11 ir Jie g”1^ JI toliaus. laudami atlyginimo už nuo- ^į panedėlį japonų vadai
stolius. kokių jiems pasi- n£™e£,v^S’jau paskelbė, kad jų kariu-
darę uždarius jų partijos or- ^n1308 Rudavo. Ta meng pasitrauksianti iš 
ganą “Justiem.” Š-— aiskinama tuo’ kad 1S Skan-l6o«z.Lo4o„c v*™
dienomis Urugvajaus

ŠVIESIAPLAUKIŲ SKAI- nancių ir jzeidziancių sąly-
ČIUS MAŽĖJA. ; . Šanchajaus kovos ais-
Padailinimo šanose New kial Parojusios, kad ki- raciainnimo sapose iNew . .. .

Šiomis aisKinaiua tuo, Kdu is ganchajaus tuojaus, kaip
s vai- ?”'.av,los.,r kltų teutomsky tik bus užtikrinto, kkd kl-

ozia sumanė 
komunistu

šalių imigracija dabar su-1

1,000,000 ŽMONIŲ LAI
KO PINIGUS PAŠTO 
BANKUOSE
Washingtono žiniomis, 

dabartiniu laiku daugiau 
kaip milionas žmonių turi 

liun ir nuvežė Fordo ligoni-Į savo pinigus pasidėję pašto 
nėn, o į susirinkusius bedar- bankuose, kurie priklauso 
bius pradėjo šaudyt. Šaudė;valdžiai. Tečiaus indėliai
taikydami tiesiai į galvas ir nedideli, nes vasario pra- 
krutines. Kulipkos atsimuš- džioje iš viso buvę padėta 
damos į sustatytus antroj tiktai $658,081,034. Taigi 
gatvės pusėj automobilius vidutiniškai išeina apie

“UŽTRIUBYK IR ŠAUK!”
Čekoslovakijos sostinėj 

Pragoj policmanams įvesta 
trimitai ir įsakyta, kad pri
ėjus reikalui vartot šaujamą 
ginklą, pirma butų duotas 
trimitu ženklas. “Pirma už- 
triubyk, o paskui šauk,” sa
ko policijos instrukcijos. 
Gi publikai pranešta, kad 
išgirdusi policijos trimitą ji 
tuojaus skirstytųsi.

UŽMUŠĖ JAPONŲ MAG*
NATĄ.

Pereitą sąvaitę Tokio mie
ste buvo nušautas baronas 
Takuma Dan, vienas di
džiausių Japonijos kapita
listų. Jį nudėjo jaunas ja

nebegrįš 
ir pusės 

mylių zoną. Ir jie siūlo ki
niečiams taikytis.

Iš japonų politikos išro
do, kad jiems rūpėjo ne pats 
Šanchajaus užėmimas, bet 
praplėtimas tenai rinkos sa
vo prekėms.

Bet kas atlygins kinie
čiams už nuostolius, kurių 
japonų bombos pridarė, ja
ponai apie tai nekalba. Vie
name tik čapei priemiesty 
tie nuostoliai apskaitomi į 
$33,000,000. Nors dauguma 
namų buvo apdrausta, bet 
apdraudos kompanijos atsi
sako už nuostolius mokėti, 
aiškindamos, kad japonų 
užpuolimas yra “Dievo 
darbas”, toks kaip žemės 
drebėjimas ar tam panašus. 
Gi už “Dievo zbitkus” ap
draudos kompanijos nemo
ka.

i padaryti ant — x - j • i mečių kareiviaimžžioklę ir ^eriaplS' afX dau*au * dv*likos
__________  ______ daug jų areštavo. Laike tų ^esmpiaiiKių atvyk

mėginsiu; jeigu darbas ne- i areštų buvo uždarytas mi-, ’ ____________
užsimokės, kasyklą užda-;nėtas komunistų laikraštis, SVETIMŠALIAI TURI KI-

ją į savo rankas. Sako, pa

rysiu.

BANDITAI UŽPUOLĖ 
TURČIŲ KLIUBĄ.

kad negalėtų jokios agitaci
jos vesti.

FINAI BOIKOTUOJA 
VOKIEČIŲ PREKES.

NIJOJ $3,500,000,000.
Washingtono žiniomis, 

svetimų valstybių kapitali
stai Kinijoj turį sudėję į vi
sokius biznius iš viso 3 mili-Miami mieste, Floridoj,! c;js:n ju,, šokius biznius iš viso 3 mili-keli ginkluoti banditai už-!,- Pasidėjo dūle- , ; 5#0 mili <!o|e.

“J5 i ,, ;e agitacija prieš vokiečiu A___ ;1,_kuri
Bet

ponas, atvykęs nuo ūkio ir 
sukėlė perkūnišką tranksėji- $650 kiekvienam depozito-i labai apdriskęs. Motivai 
mą. riui. , nežinomi.

Amerikos kapitali-
pripuo-

puolė naktinį kliubą,

taip pasitaikė, kad kliube v u‘, rlaiktams boikotą. , 250 milionai daugiau.
‘ - - -------------- Neapykanta pnes vokiečius 8

kilo dėlto, kad vokiečiai pa-, _______
ant Suomijos MIŠ!OS PER RADIO NE 

dabar

tuo tarpu vakarieniavo du 
policmanai. Jiedu tuojau 
pradėjo į banditus šaudyt. 
Vienas vagis buvo užmuš
tas, trįs sužeisti; be to d a 
buvo sužesiti trįs pašaliniai 
žmonės. Užmuštas bandi
tas turėjo medinę ranką. 
Jo drapanos buvo siūtos 
Chicagoje. Gali būt, kad 
visa gengė buvo atvykus iš 
Chicagos.

prekes. Finai skelbia vo- :xstams iš tos sumos

kėlė muitą
sviesto. Suomijoj uaoo., TUM GALIOS, 
agituojama pirkti Amerikos popiežius su savo kardi. 
it Anglijos piekes, bet vo- n0]ajs nusprendė, kad ge- 
kieciams neduot uždirbti---- kataĮjkui 'neužtenka
nei cento. ram

klausytis mišių per radio. 
Būtinai reikia būti asmeniš
kai bažnyčioje. Mat, per 
radio žmogus pinigų kuni
gui neduoda. O mišios juk

VALDŽIA TURĖS SU
KELTI $6,555,000,000
Šįmet federalinė Ameri- paskolos kas metai

$1,312,836,000 SKOLŲ
SLEGIA AMERIKOS
FARMERIUS.
Washingtono žiniomis, įįikomos d€l biznio.

federanmai žemes bankai _________
yra davę farmeriams $1,- PER MĖNESI AUTOMO- 
312.836,000 poskolų. Tos BILIAI UŽMUŠĖ 9127

numo- ŽMONIŲ.
Washingtone surinktomiskos valdžia surinks mokės-!karnos Pernai apie 145 mi

elais apie $2,500,000,000.’ bonai buvo numokėta, o miniomis per ketures sąvai- 
O jos išlaidos, Kongreso jau!S18,o80.000 užvilkta. Tos £Pg vasario mėnesy įvairiose 
užgirtos ir da rekomenduo- < skolos Tai merius baisiai slė- Amerikos miestuose atsto
jamos, šįmet sieks $9,055,- į gia ir dėl to jie negali nie- mobiliai užmušė 9127 žmo- 
000,000. * Reiškia, valdžiai i ko pirkti. nes
truks da apie$6,555,000,000 į -------------- - ( - —-------—'
ir ji tuos pinigus turės šiokiu GAUNA $7,000 I SĄVAI- Didelės liūtys ir tirpstan- 
ar tokiu budu iš gyventojų TE UŽ NIŪNIAVIMĄ. tis sniegas Washingtono 
išrinkti. Tai reiškia po $54 Italas vardu Russo Co- valstijoj pagimdė didelius 
kožnai galvai, arba po $200 lumbo, kuris New Yorke patviniu paskutinėmis die- 
kožnai šeimynai. i niūniuoja per radio meiliš- nomis. Telegramos sako,
Taip pasakė Senate demo- kas amerikiečių dainuškas, kad per tą vandenų pakili- 

kratų senatorius Tydings. gauna 87,000 į sąvaitę. mą prigėrė 13 žmonių.

8^550 Ateivių Išva
žiavo, 2220 Įvažiavo

Imigracija Amerikon kas 
sykis eina vis mažyn. Da
bartiniu laiku ant kožno 
įvažiavusio ateivio beveik 
keturi išvažiuoja. Štai Wa- 
shigtono vyriausybė skel
bia, kad per sausio mėnesį 
išvažiavo 8,550, o įvažiavo 
tuo pačiu laiku vos tiktai 
2,220. Be to da per sausio 
mėnesį 1,537 ateiviai buvo 
deportuoti. Iš viso nuo per
eito birželio pradžios iki šių 
metų sausio pabaigos de
portuota 10,771 asmuo.



Antras Puslapis KEttiyĄ _ SO. .BOSTON

ČIA BUVO NUŠAUTAS LINCOLNAS

NUSIGANDO SAVO VEI-igriežtai priešingas lietuvių 
DĄ PAMATĘ. dvasiai. Lietuviai nekenčia

“Keleivyje” buvo jau ra-lj°kios Priespaudos. - Jie nor
syta, koki triukšmą tauti
ninkai sukėlė Pittsburghe 
apvaikščiojant Lietuvos ne- S1 
priklausomybės sukaktuves, 
kuomet vienas kalbėtojų už
siminė apie tautininkų Įvy
kintą smurtą Lietuvoje.

Užsiminimas apie fašistų 
padarytą perversmą mūsiš
kius tautininkus taip nugąs
dino, kad tūli jų beveik prie
puolio gavo. Štai kaip iste
riškai sukliko Brooklvno 
fašistų vued-egos per savo 
“Vienybe”:

būt laisvi žmonės. Tuo tar
iu gi tautininkai yra aršiau- 

laisvės priešai. Lietuvos 
tautininkai smurtu sugriovė 
demokratinę žmonių val
džią, Įvedė karo stovi ir ne
duoda žmonėms laisvai iš
sitiesti. Amerikos tauti
ninkai šitą smurtą užgiria. 
Del to jie ir neturi musų 

žmonėse pritarimo.

“Pittsburghe plečkaitininku 
pasiuntinys Dargis ir j u glo
bėjai socialistai nesidrovėjo 
lietuviams tos visųdidžiausios 
tautinės šventėte panaudoti 
savo žemiausios politinės de
magogijos naudai.

“Jie tą šventę pasirinko iš
lieti savo partini fanatizmą ir 
parodyti internacionalizmą dėl 
to, kad ten buvo susirinkus 
tūkstantinė lietuvių patriotų 
minia. Socialistai - tiksliai no
rėjo tų prakilnių žmonių šir
dis užgauti ir demoralizuoti 
kylanti patriotizmą.

“Kitas socialistas Bagočius, 
ir studentas Grybe, tos šven
tęs proga, vietoj pagerbti žu
vusius už Lietuvos laisvę, irgi 
pasinaudojo proga, ir lietuvių 
miniai iškoliojo Lietuvos vy
riausybę. Ponas Bagočius. 
matomai, tuomi nori užsitar
nauti išgamų paramos, isigaut 
Į tautinės organizacijos. SLA. 
prezidentus.“

Na, kokių gi paralių faši
stai čia taip klykia, ko jie 
blaškosi?

Jie klykia ir blaškosi de 
to, kad socialistai aiškiai 
nušvietė fašizmą. O “Vie
nybės” supratimu, fašistiš
ko smurto r.ušvietimas, “už
gauna prakilnių žmonių šir
dis” ir “demoralizuoja ky
lanti patriotizmą.”

Vadinasi, lietuviški faši
stai nusigando tikrąjį savo 
veidą pamatę.

Bet jeigu “vienybininkai 
patys pripažįsta, jog fašiz 
mas yra toks biaurus daik 
tas, kad jo nušvietimas “už
gauna jų širdis” ir “de 
moralizuoja jų kylanti pa 
triotizmą.” tai kokiem ga
lam jie toki nešvarų daiktą 
pasirinko savo idealu?

UŽ KA FARAONAS MA1 
živ išvijo?

Biblijoj yra Įdomi pasaka 
apie senovės žydų bėgimą 
iš “Egipto žemės, iš namų 
nevalios.” Biblija sako, 
<ad faraonai taip kankin
davę žydus, jog Dievas syki 
pašaukęs Maigių ir liepęs 
am visus Izraeliaus vaikus 
(žydus) išvesti iš tos vergi- 
os i “pažadėtąją žemę”.

Žydams bėgant, Dievas 
daręs visokius stebuklus. 
Jura persiskyrusi ir visi žy
dai perėję per ją sausom ko
jom, o kai Egipto kariume- 
nė juos vijosi, vanduo vėl 
susiliejo ir visa faraono ar
mija žlugo. Paskui fara
ono karalystę apnyko viso
kios nelaimės ir ji pati kir
minai suėdę.

Bet ar iš tikrųjų taip bu
vo?

Štai ką šiandien 
laikraščiuose:

skaitom

Vasario 21 dieną buvo Linco’no gimimo diena. Ta proga Wa- 
shingtone buvo atidarytas naujas Lincolno Muziejus. šitas 
muziejus Įtaisyta sename Fordo Teatre, kur buvo prezidentas 
Lincolnas nušautas.

No. to, Kovo 1932 m. .

Washiitgtonas Ginčijas 
Del Bedarbių Šelpimo.

Amerikos Kongrese, yra 
svarstomas bilius, kuris rei
kalauja, kad valdžia pas
kirtų 375 milijonus dolerių 
bedarbių sušelpimui. Se
nate dėl to biliaus eina labai 
karšti ginčai. Vasario 10-tą 
republikonų konservatyvus 
senatorius smarkiai susikir-

jau nėra toks reikalingas 
daiktas. Jo vietą beveik vi
sur mašina gali užimti. To
liaus. juk motinos nepasi
priešins prieš gamtos Įsta
tymą. vaikus augins. Kad 
ir dabai; šiuo krizio laiku, 
milijonai motinų augina 
kūdikius. Jos juos šildo ir

to su progresyviu republiko-j valgydina, kad ir pačios al- 
nu. i kanos, kraujais pasruvusio-

Konservatyvis senatorius'11?^ badui i akis žiu-
sako. kad Fedaralei val-^1111-^1 C1» šelpti sė
džiai šelpti bedarbius yra‘nu? , “J, H5’ kad jaunų 
labai blogas daiktas. Jisįau£a- Todėl pono Hoove- 
nurnato ta blogumą tame, i ri.° administracija, reakei- 

Maižiaus rolę Egipte. Sir kad bedarbis gaudamas!n1^ republikonų remiama.
Charles Martson. pasiremda- 1-----------------L—1—-------
mas tomis iškasenomis, tvir
tina. kad Maižius buvo tos ka
ralienės meilužis. Po jos mir
ties faraonas Totmes III išvi
jęs iš Egipto visus buvusius 
jos meilužius, jų tarpe ir pati 
Maižiu”.

“Archeologijos kasinėjimai 
Rytuose daug padeda senovės 
žydų istorijai patikrinti. Bu
vo atkastas Egipto karalienės 
Hatasu kapas, kuris nušvietė

Taigi pasirodo, kad Mai
žius ne Dievo nurodymu 
bėgo iš Egipto, bet faraono 
Įsakymu, ir tai ne dėl žydų 
gelbėjimo, o dėl svetimote
riavimo.

šiek tiek pašalpos, pasida- 11 Pnesinasi bedarbių pasal- 
rys tinginys ir jau daugiau Pai- .
nesirūpins sau darbo susi-; Pr(^re^v’ams ;’e-
rasti. Bet blogiausia butų publikonams pasiseks tą bi
tai. sako šitas senatorius, r4 P.er kongresą pervaryti, 
kad tą bilių priėmus, Ame- bus didelis darbininkų 
rikos valdžia prisipažintų Pai!T^ima5‘ kuomet darbi- 
prie pareigos šelpti darbi- n}nkani5 pnpazinta tei- 
ninką. kuomet jau badas ’se reikalauti sau pašalpa 
žiuri i akis ir stato jo gyva-'ne ma-dauti.

o

‘TAUTININKŲ FRON
TAS”—TAI KINIŠKA 

. SUIRUTĖ.
Apie tautininkų “galybę’ 

labai gerai nupasakoja “A 
merikos Lietuvy” tūlas Ne 
politikas. Jis sako:

“Amerikos lietuvių tauti
ninkų ‘frontas’ kovoje su so
cialistais. komunistais ir ki 
tokiais ‘istais’. tur mažai reik 
šmės. Pažvelgus i Amerikos 
lietuvių tautininkų srovę, jo
sios santaiką ir abelną tautiš 
ką veikimą, tautininkų san 
protavimą,—prisimena Chini 
ja ir jos padėtis. Taip yra su 
musų tautininkų srove Ame
rikoje. Kiekviename didmie 
sty randasi tautininkų cent 
ras. leidžiamas tautiškas laik

■ rastis, kiekvienoje lietuvių ko- 
lionijoje yra daug tautiškai 
nusistačiusių lietuvių, atrodo, 
kad tautinė srovė yra tiek di
delę ir turtinga, kaip tolimų 
rytų Chinija' Tačiau ši lie
tuvių srovė silpna ir susidemo- 
ralizavus, mažai reikšmės tu
rinti Amerikos lietuvių visuo
meniškam gyvenime tautiniu 
atžvilgiu. Dėlto, tautininkų 
vadinamas ‘frontas’ silpnas, 
tautininkų organizacijose ko
munistai būt paėmę viršų, jei 
ne socialistų parama.’’

Tautininkai neturi musų 
visuomenėje pritarimo def 
to, kad jų nusistatymas yra

TYČIOJASI IŠ KOVOTO
JŲ UŽ LIETUVOS 

LAISVĘ.

“Naujienos” rašo:
“Musų tautininkai nuolatos 

rėkia, kad Amerikos lietu
viams nereikią kištis i Lietu
vos politiką, nes tai ardą ‘tau
tinę vienybę' ir kelią vaidus 
organizacijose. Bet tas jų rik
smas yra veidmainingas.

“Štai rengiant Vasario 16-os 
iškilmes, kur vadovavo tauti
ninkai. tenai jie pasirūpino, 
kad butų pasiųstos sveikini
mo telegramos Smetonai.

“Smetona sulaužė savo pri- 
saiką ir sutrempė Lietuvos 
konstituciją. Jisai atėmė dau
gumai žmonių balsavimo teisę 
ir valdo kraštą su pagelba 
ginkluotos jęgos — taip, kaip 
kitąsyk Lietuvą valdydavo 
Rusijos caras. Bet musų tau
tininkai ji sveikina ir sako. 
kad tai ne politika.

“O iš tiesų, tai yra bjauriau
sios rūšies politika. Tai yra 
teikimas moralės paramos des
potizmui ir pasityčiojimas iš 
Lietuvos žmonių, liejusių savo 
kraują už laisvę.’’

Ištikrujų, sarmatos pas. 
tautininkus nėra nei už lie
tuvišką centą.

stĮ i pavojų. Republikonų 
valdžios supratimu, darbi
ninkas neturi jokios tiesos 
reikalauti iš valdžios pagal
bos. Jis tik gali eiti uba
gauti ir pasitikėti gerašir
džiu žmonių duosnumu.

Nikaragoj buvo aštrus re
voliucionierių susirėmimas 

su nacionale gvardija, ku
riai vadovauja Amerikos 
karininkai. Du revoliucio
nieriai buvo užmušti ir ke
liolika sužeista. Apie gvar
dijos nuostolius valdžia nie
ko nesako.

Progresyvių senatorius 
kitaip mano. Jis sako, kad 
jei valdžia gali praleisti bi
lių, kuris skiria du tūkstan
čiu milijonų dolerių bankie- 
riu pagelbai, tai kodėl nega
lėtų duoti badaujantiems 
bedarbiams nors tris šim
tus milijonų? Toliaus jis 
senate pareiškė, kad vėlia
va tokios valdžios, kuri ne
nori savo badaujančių pi
liečių gelbėti, yra niekas 
daugiau, kaip tik purvinas 
skarmalas, kuris teršia tvra 
orą

Čia yra aišku, kad valdžiai 
ne darbininkai, bet kapita
listai daugiau rupi. Jei gar
vežiai surudvs ir fabrikų 
stogai pradės varvėti, tai 
čia jau bus didelis nuostolis 
Bet jeigu milijonai darbi
ninkų pabadaus metus-ki- 
tus, arda jei nekurie ir pas 
Abraomą nukeliaus, tai 
kas čia tokio? Juk darbi
ninkas yra liuosas. Jis nie
kam nepriklauso, o nedarbo 
laikais jis yra visai nepagei
daujamas. Tuomet jis ne
rta turtas, bet našta
valdžiai ant kaklo. Iš eko
nominio atžvilgio, jis turė
tų būt išmestas ant dumpo, 
kaip senas nusidėvėjęs au
tomobilius. Tik visa bėdą, 
kad visgi jis gyvas daiktas. 
Jis iš to dumpo išrępliojęs 
vėl Į akis lenda ir valgyt 
prašo.

Pagal dabartini kapitali
stų išrokavimą, tai darbinin
kas ir "era: darbams einant

Jeigu valdžia turi teisę 
reikalauti nuo piliečio gy
vasties karo metu, tai pilie
tis turi didesnę teisę reika
lauti iš valdžios pagalbos, 
kuomet jo gyvasčiai gręsia 
bado pavojus.

Šitą teisę piliečiams pri
pažįsta ir pati valdžia. Juk 
ji siunčia karo laivus Į Kini
ją ir i kitas šalis, kad apgy
nus ten savo piliečių turtą ir 
gyvastį. O jeigu ji gina vie
nus nuo pavojų Kinijoj ar 
pietų Amerikoj, tai kaip gi 
gali atsisakyt ginti juos čia 
pat.namie?

AP. G.
Redakcijos prierašas: Tas

bedarbių šelpimo bilius, 
apie kuri šio straipsnio au
torius kalba, jau tapo sena
te atmestas. Buržuazinė 
spauda paskelbė tai kaipo 
dideli laimėjimą preziden
tui H oo veri ui, kuris visuo
met piestu stoja prieš be
darbių šelpimą.

Pereitą savaitę Brazilijos 
valdžia sunaikino dar 102,- 
806 maišus kavos, kad pa
kėlus kainą.

Japonai 
Naujokas Ima.

Berlyno “Vorwaerts“ iš
spausdino japonų studento 
Torao Hajassi laišką, kurį 
Japonijos cenzūra neleido 
Japonijoj spausdinti. Jisai 
iašo, kaip jis stojo naujokų 
kariumenėn Japonijoj.

Vieną gegužės mėn. dieną 
Hajassi apsirengė tautiš
kais rūbais ir važiavo i mie
stą. Kartu su juo važiavo 
daug jaunuolių. Visi jie bu
vo šventadieniškai apsiren
gę, bet visi nusiminę. Nė 
vienas iš jų. nei vakare, nei 
rytą nevalgė. Tikėjosi, kad 
nebus paimti, jei jie atrodys 
silpni.

Vienarankis, medaliais ir 
ginklais apsikabinėjęs, ka
rininkas pasakė jiems ilgą 
prakalbą. Kiekvienas nau
jokas turėjo rašyti, skai
čiuoti ir paskui nusirengti 
Tikrino jų klausą, matavo, 
žiurėjo dantis.

“Kaip vadinasi tavo val
dovas?” — paklausė storas 
karininkas vieno drebančio 
naujoko.

Naujokas tylėjo.
“Kvaily, tu nežinai savo•r ■

visagalinčio valdovo var
do”,—rėkė karininkas ir 
du kaitų kumščiu smogė Į 
veidą. Paskui kartojo tą pa
ti klausimą kitam naujokui, 
bet ir tas nieko neatsakė. 
Karininkas ji mušė, kol tas 
nuvirto. Sukruvintą jaunuo
li išvilko už kojų iš kamba
rio.

Apie tą jaunuoli girdėjau 
vėliau. Jo brolis buvo paim
tas Į kariumenę ketveriems 
metams. Nuo menko maisto 
ir sunkaus gyvenimo gavo 
džiovą ir mirė prieš tris mė
nesius. Antras brolis nusi
kirto sau pirštą, norėdamas 
išvengti karo tarnybos.

Kad netektų tarnauti ka
riuomenėj, jauni žmonės 
daro Japonijoj Įvairiausias 
kvailybes. Vaikščioja be 
pertraukos 50 dienų i mal
dyklą ir aukoja savo visus 
pinigus dievams, Kad šie 
apsaugotų nuo karo tarny
bos. Nešioja ant kaklo dide
li medžio gabalą, kuris ap
saugąs nuo kareiviavimo. 
Gadinasi nuo mažens aki
niais akis.

Kai atėjo Hajassi eilė, 
karininkas paklausė: “Kiek 
moka tavo tėvai mokesčių? 
Kur studijuoji? Kokiame 
fakultete?” Paskui paklau
sė, ar demokratija yra tei
singa valdvmo forma? 
“Taip”. “Kodėl?” “Todėl, 
kad valdžia yra žmonių ran
kose.”

Už tą asakymą Hajassi 
gavo kumščiu i veidą.

Vakare sušaukė viena
rankis karininkas visus pa 
imtuosius ir pasakė: “Tarp 
jūsų yra simuliantų, blogą 
patriotų ir net demokratų. 
Tai yra didžiausia gėda 
jums”, ir pradėjo ilgą kalbą 
apie valstybingumą.

Jam bekalbant pranešė 
puskarininkis, kad Essida 
(sumuštasis naujokas) iš
bėgęs ir Įšokęs Į upę. Visi 
nuskubėjo pas upę, bet rado 
Essido tik medines klum
pes.

Japonai paprastai vaiz
duojami, kaipo karinga tau
ta, bet tikrenybėje atrodo 
visai kitaip. ”S—ta*”

“AS Negalėjau Išsitiest!"
•* Bekabdamas grabe staiga pajutau smarkų skausmą pečiuose. Užėmė man va

landą ir pasiekti gydytoją, kuri> gyveno tik trijų bu-jkų atstume. Ainegalėjau i'drieM.
•'Gydžiau-- eiektryšku besikaitymu ir įvairiais besimankštymais per savaite laiko, 

tačiau nieko ir a n nepagelbėjo.
•‘Pagaliau aš prisiminiau PAIN-EN PELLER |. kuri naudodavau gyvendamas 

senojoj tėvynėj, "ir išnaudojęs dvi 35c. didumo bonkutes, pajutau, kad mano skaus
mas visiškai išnyko.

“Mano gydytojas man kamavo $28.00. tačiau ENKER PAIN-ENPELLERIS 
suteikė man

Trade

ytUjįBS _ _ _
vis®* palengvinimą tik už 70c.’’ < pasirašo) J. B.. Evanson, M.

PAIN-EXPELLER* Mark

lw J. V. Tat. Biure

Per suvirs 60 metų tikrasis Enker Pain-Evpellerb 
gelbėjo darbininkam* "sugrįžti vėl prie savo darbo.” 
Sustingę sąnariai, skaudami mtrkc’.ai. skausmai pe
čiuose. reumatiški gėlimai, stfėndiegfis. neuralgiia ir 
kiti panašu* skausmai greitai pasiduoda šio puikaus 
linimento dideliai gydančiai galiai.

M PAIN-EXPEUUKRIS padarė kitiems, jis pa- 
daryS' t^ pafj ir jum*.
KAINA 35c. ir 70c. PARDUODAMAS TISUS 

• Tikra*ir pažymėta. INKARO vaubaženfclia.

DVARININKŲ ROJUS
Nuo to laiko, kai Lietuvoj 

Įsiviešpatavo diktatūra, 
dvarininkų luomas kas kart 
daugiau teisių ir privilegijų 
Įgija. Jau buvo rašyta, kad 
Smetonos valdžia (grąžino 
dvarininkams 224,000 ha 
žemės, kuri St. Seimo išleis
tu Įstatymu buvo nusavinta, 
bet dar nebuvo išdalinta.Jei 
skaityti, kad vienas ha že
mės yra veltas 500 litų, tai 
Smetona vienu plunksnos 
pabraukimu Lietuvos liau
dies priešams dvarininkams 
padovanojo 112,000,000 li
tų. Bet litais liaudies skriau
dos negalima išreikšti, nes 
žemė Lietuvoje yra vyriau
sias pragyvenimo šaltinis, 
tai yra vienintelis musų 
krašto turtas. Kas turi že
mę, tas yra Lietuvos ponas. 
Žemė dvarininkų rankose, 
reiškia liaudies masėms am
žiną skurdą, priklausomybę 
ir tamsumą.

Padovanota dvarininkam 
žemė dar nėra viskas. Sme
tona “kelia” žemės ūki, bet 
kelia taip, kad tik dvarinin
kai tą “kėlimą” tikrai pa
junta. Vieno grafo Zubovo 
ar kito dvarininko žodis da
bar Žemės Ūkio ministeri
joj daugiau reiškia, kaip 
tūkstančių valstiečių reika
lai. Paskolos, pašalpos, pre
mijos ir kitos iš mokesnių 
žemės ukiui teikiamos leng
vatos dabar tenka dvarinin
kams ir stambiems ūkinin
kams. Smulkus valstietis 
šiandieninėj Lietuvoj gyve
na daug sunkiau, kaip prieš 
karą, daug sunkiau, negu 
keli metai atgal. O Lietuva 
yra smulkių valstiečių kra? 
štas. 80 nuoš. musų krašto 
valstiečių yra smulkus ūki
ninkai.

Dvarininkams Smetonos 
valdžia “atlygina” už nusa
vintas žemes. Atlyginimas 
išmokamas ne einant kokiu 
nors Įstatymu, bet kol kas 
einant “asmeniniu susitari
mu”. Ot, atvažiuoja Į Kauną 
oas Aleksą koks dvarinin
kas ir susidera su ponu mi- 
nisteriu dėl atlyginimo. At
lyginimą išmoka grynais pi
nigais arba mišku. Iki šiol 
miškais dvarininkams “at

lyginta” :

1928 met. 3134 ha miško
1929 met. 2633 ha miško
1930 met. 2598 ha miško
1931 met. 4000 ha miško 
Tai nėra visas miškas, ku-

ri dvarininkai per Smetonos 
malonę surijo. Atlyginimas 
mišku ir 1927 metais jau 
buvo praktikuojamas, o 
taip pat ir šiais metais miš
kai atiduodami dvarinin
kams. Iki šiol dvarininkai 
jau gavo virš dvylikos tūk
stančių hektarų miško! 
Smetonos valdžia miškais 
pradėjo švaistytis kaip tik 
tuo metu. kada miškai atpi
go. Dabar valdžia, duoda
ma dvarininkams mišką, 
skaito po 3,000 litų už ha. 
Miško vertė kraštui, be abe
jonės, yra kur kas didesnė. 
Bet paimkime, kad ir 3000, 
ir tai dvarininkai iš Smeto
nos valdžios jau yra gavę 

įvirs 36,000,000 litų. Trisde
šimt šeši milijonai litų liau
dies turto teko dvarininkam 
vien miškais! Atlyginimas 
pinigais taip pat išmokamas 
“atskiru susitarimu”. Ponas 
Aleksa sulygsta su dvari
ninkais ar iu atstovais, o iž- 
das ir moka. Naryškinai už 
savo majoratą, kadaise gau
tą iš caro už ištikimybę,gau
na 1.800,000 litų. Tai vien 
Naryškinai, viena šeimyna. 
O tokių Naryškinų Lietuvoj 
nėra mažai. Kur visi tie O- 
ginskiai, Tyškevičiai, Vasil- 
čikovai, Komarai ir gaujos 
kitų parazitų! Visi jie tyko 
kuo daugiau iš mužikų Lie
tuvos pasipelnyti ir pasipel
no. Caro numylėtiniai, nete
kę Rusijoj savo turtų, iš su
vargusios Lietuvos atsigrie
bia. Liaudies priešai randa 
Lietuvoj netik šiltą prieglo-, 
bsti. bet ir liaudies litai 
jiems per Chodokauskaičių 
malonę padeda užmiršti jų 
“vai gus”. Lietuvos ’ Vžlstfe-" 
tis moka mokesčius, stena 
neva tai dėl “savo” valstyT 
bės, o parazitai, kurie se
niau tą Lietuvą melžė, jų 
litais naudojasi. Bet jau 
dabar ne rusų caras ir ne 
svetimi okupantai musų ša-. 
IĮ terioja, bet musų pačių iš
sigimę ir Į ponus išėję val
dovai Lietuvos valstiečio 
sąskaiton ponus turtina. 

Žirni. (“Kova”)

Polemika ir Kritika.
/

Kalbam apie lenkų žiauru- riai nutyli, o šaukia tik apie
mus, o apie savuosius 

tylim.
Amerikos lietuvių tauti

ninkai šaukia apie lenkų 
barbariškumą, šiomis die
nomis jie perspausdino iš 
“Trimito” 4-to numerio iš
trauką, kur rašoma, kaip 
Vilniaus krašte lekai perse
kioja ir kankina lietuvius.
Tas rašinys užvardintas:
“Ar tai civilizuotų žmonių 
darbas?”

Bet kodėl mūsiškiai pa
triotai nepasako nieko apie 
tą barbarizmą, kuris viešpa
tauja Lietuvoje?

Man da nepersenai gyve
nant Lietuvoje teko savo 
ausimis girdėti, kaip vaito
ja musų “tautos vado” žval
gybininkų kankinami poli- sai nebalsavo

lenkus.
Lenkų mes nepataisysim. 

Jų inkvizitorius nubuas jų 
pačių liaudis. Bet su saviš
kiais deržimordomis mes 
turime kovoti patys.

Antras nepakenčiamas 
dalykas, tai Smetonos gar
binimas, ypač po to, kaip jis. 
pastatė kelis tuzinus savo 
klapčiukų, kad “išrinktų” 
ji Lietuvos prezidentu da 7 
metams.

Juk visi žino, kad tai 
nebuvo rinkimai, bet rinki
mų išniekinimas. Nei viena 
organizuota Lietuvos žmo

nių partija tuose “rinki-, 
muose” nedalyvavo, nei 
viena savo kandidatų nesta
tė ir Lietuvos visuomenė vi-

Lietuvos liaudis nepake
lia vargo naštos, biznieriai 
žudosi, ūkininkų žemė ir 
namai eina ant licitacijos, o 
Smetona su savo leitenan
tais lėbauja.

...................... iii Ar galima šitokią padėtiA\ n™Z^nC':,U! k?-(l len~ toleruoti. •
V. P. Cibulskis.

tiniai kaliniai. žvalgyba 
juos kankina, kad išpasako
tų paslaptis, kad išduotų 
savo draugus. Lietuvos ka
lėjimuose* dabar praktikuo
jama tikra inkvizicija.

kų patriotai yra žiaurus. 
Bet kada svetimas šuo tave 
kanda, tai nors žinai, kad 
iš jo nieko kita .negalima 
nei tikėtis. Daug skaudžiau

Automobilių gamyba nu
krito 30 procentų.

_ i Washingtono žinioomis, 
yra, kada tave kanda saviš-, per sausio mėnesi šįmet bu- 
kis. Todėl saviškius reikėtų vo pagaminta iš'viso tiktai 
daugiau ir smerkti. į 119,344 automobiliai. Tai

Bet savo valdžias žiauru-'yra 30 procentu mažiau, ne
muš musų tautininkai gud^gu pernai tuo pačiu laiku.
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AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS

Trečiai Puslapis

Km nieko neveikia 
To niekas nepeilda

Lietuviams Artistams.
Šią vasarą Los Angeles; 2. Jis neprivalo būti dirb- 

mieste bus eilinė Dešimtoji tas anksčiau kaip 1928 me- 
Olimpijada—kurioj Įvairiu
tautų jaunimas rodys savo 
vikrumą Įvairiose sporto ša
kose. (Tarptautinė Darbi
ninkų Sporto Sąjunga tą 0- 
limpijadą boikotuoja, dėlto 
kad Los Angeles plutokra- 
tai laiko kalėjiman uždarę 
tenai nekaltą darbininkų 
vadą Mooney.— Red).

Lietuva buvo taipgi pa
kviesta oficialiai šioj Olim- 
pijadoj dalyvauti ir buvo 
priėmusi pakvietimą, bei 
dėl pradėjusio reikštis eko
nominio krizio ir dėl dide
lių iškaščių, atrištų su kelio
ne, Lietuvos Sporto Sąjun
ga gal bus priversta ir atsi
sakyti nuo dalyvavimo.

Prie šios Olimpijados yra 
taipgi Sporto Dailės Paro
da. Jos pirmininku yra ge
nerolas Charles H. Sherrill.
Šiomis dienomis gen. Sher-[ton> D. C. 
rili, atsilankęs Pasiuntiny- Butų gerai, jeigu lietu 
bėję, Įdomavosi, ar Lietu-j yiai artistai, gyvenantieji 
vos dailininkai dalyvaus šioje šalyje, galėtų daly- 
šioje parodoje. Atsakymas ‘ vauti. Jeigu jie tinkamų pa

buvo, kad, deja, to tikėtis veikslų neturi, tai jie galėtų 
negalima. Tuomet kilo su- dar jų pagaminti, nes paro- 
manymas, ar negalėtų joje da prasideda tik 1932 m. 
dalyvauti Čia gyvena lietu- birželio mėn. šie paveiks- 
viai artistai. Pasiuntinybė įai, skulptūros, architekte 
tam pritarė,—jeigu tas ga- ski planai etc. gali būti at
liula butu ivykdinti. silpti Lietuvos Pasiuntiny-

Sąlygoš dalyvavimo šioje bėn Washington’e, o ji at 
Sporto' Dailės Parodoje, liks visa kita su “American 
kaip paaiškino gen. Sher-.f ederation of Art. 
rili, yra sekančios: į Reikalui esant, Pasiunti-

1. Paveikslas, ar skulptu- nybė mielu noru suteiks i 
ra tui i būti tik iš sporto sri- platespių žinių, 
ties arba temomis surišto-į Liet. Pasiuntinybė 
mis su visų rusių sportu. i Wa»hingtone.

tais.
3. A21'

į ir 15 centų skutimas. Lietu-i 
i vis betgi laikosi senos kai-1 
nos: 50 centų už kirpimą ir 
25c už skutimą. Lietuviai

Artistai gali būti ir 
merikos pilietis, gali būt čia 
mokslus baigęs, bet jeigu 
iis gimęs Lietuvoje, tai jo 
darbai bus Įstatyti Lietuvos 
skyriuje ir Lietuva gaus už 
tai kreditą.

4. Už išstatytus paveiks
lus bus premijų ir, jeigu sa
vininkas panorės, jie galės 
būti ir parduoti.

5. Iš Los Angeles, mano
ma, ši paroda keliaus po 
didesnius Amerikos miestus 
ir bus “American Federa- 
tion of Art" globoje.

6. Kalbamoji “American v 
Federation of Art” apsiima 
padengti visas paveikslų ar 
skulptūrų persiuntimo, ap
draudimo (insurance) ir ki
tas su paroda surištas išlai
das, bet tik nuo Washing-

eina kirptis, žinoma, kur pi
giau, o musų barbens pyk
sta, kad savieji jo neremia. 
Bet kas gi nori dvigubai

NORWOOD, MASS. Į Lietuviai čia turi Vytanto I v — —
Vincas Kaziuli* mirė staiga Kliubą ii SLA. kuopą, ir vi-! 7 1} O J A r*

mirtimi. 81 gižiai sugyvena Lietu k?* JD* Zl> lNOrlOlTlb.
__ . x _ vos nepriklausomybei pa-1
Vasario 18 d. staiga mirė mįnėti buvo suruošta vaka-įnnoc /Jie ilTC'sLrn- • - i • • v i iVincas Kaziulis. Jis atsikė 

lė 6 vai. ryto, o jo mo 
atsikėlus 20 minučių iki 7,

Mes Amerikos lietuviai.,‘e‘riT riT’ .k“ri-Oj d?ly,T°r gyvendami demokratinėje' 
S , v¥> šio miestelio lietu-1 n,.jnrat(1me m ie de-

viai, ir visi gražiai
mokėt, jei galima gaut pi- rado virtuvėj vyrą gulinti Draieido, vienas ant kit« 
giau? Raymond ietis. žvairuodami.

Buvęs vakarienėje.
KENOSHA, WIS.

Jaunuoliai dirba rimtai 
Nedarbas. Draugijos 

vienijasi.
Neseniai man teko būti ant grindų.

atsikėlęs, matyt neblogai 
jautėsi, nes jo nueita Į skie
pą, atsinešta anglių ir už
kurtas pečius, paskui, išro
do, atsisėsta kėdėn apsiau
ti kojas, ir jau čia susmukta

LAWRENCE, MASS
Socialistai rengia pra

kalbas.
Kas metai LSS. 61 kuopa

šalyj, pripratome prie de 
m'okratinės tvarkos ri pilnai 
suprantame demokratybės 
vertę. Todėl musų visų yra 
pareiga apginti demokrati
ją nuo jos priešų. Mes ma
tome, kad demokratijos 
priešas, juodas fašizmas 
laisvoj demokratinėje šaly
je, Amerikoje, ir net tarp

S.L.A. 338 jaunuolių kp. su- Gydytojai pripažino, kad surengia prakalbas arba musų lietuvių, kelia tą savo 
sirinkime. Kadangi esu ir mirė nuo širdies ligos. Ka- vakarėlius. Taigi ir ši metą juodą, supuvusi, viduram- 
aš S.L.A. narys, tai buvo ziulis buvo da tik 46 m. am- nutarta surengti prakalbos, i Z1U gadynės necivilizuotą 

vergijos obalsi — pagrobti,žingeidu matyt, kaip jau- žiaus ir paliko moteri su 4 Kalbėtojum yra pakviestas 
nuoliai veda savo susirinki- vaikais. Jis buvo Win?low “Keleivio” redaktorius St.

gai užbaigia. Kaip iš jau- daug prisidėjo ir jo gabus 
nuolių, geriau negalima no- mechanikas K. Naujokaitis, 
rėt. Kas dėl idėjos, tai ži- Laidotuvės buvo 21 vasa- 
noma, kas jiems arčiau prie rjo, 2-rą vai. po pietų. V. 
širdies, tuo jie daugiau Įdo- Kaziulis buvo kilęs iš Del
biau ja ir darbuojasi. Jie bineiių kaimo, Žagarės Pa
jauni, tcdel rūpinasi, kad papajos, Šiaulių apskričio, 
turėjus daugiau pasilinks- «Kekivio.> num 7.tom
minimo. wie rengia caid Lukįįu ju02as teisinasi 
partys , bunco partys dėl

mano jam padarytos pasta-
,T. , . , , bos. Nors jo pasiteisinimai
Viską krūvon suglaudus, j§krajpo teisybę, bet jeigu 
galiu sakyt, kad gavau gerų jau jis kad
įspūdį iš S.L.A. jaunuolių giur socialistas, todėl ma- 
susirinkimo. n’au, ka(j jjs jr darbuosis so-

Beveik visos Kompanijos c^Įigtinėj kripty, ir dėl to 
pas mus nukapojo 10 nusim. gjnzai į§ mano pusės baigti, 
algų, o nekunos ir daug Įjk su sąlyga, kad Pėžos 
daugiau. Butų dar pu^e §iuota vistik bus atsargoj 
bėdos, kad butų darbo, tai (|el Juozo
žmogus užsidirbtum bena Vasario 17 d. SLA. 131

“leap year” šokius ir t. p.

pavergti ir valdyti kitus bei 
paminti po kojų demokra 

Lietuvių Lybės teises. Musų lietuviški 
41...............

pie-

Į šias prakalbas LSS. kuo
pa kviečia visus Lavvrence’o 
lietuvius, nes čia bus aiški
nami patys opiausi šių die
nų klausimai, būtent: socia
lizmas, komunizmas, Lietu
vos padėtis, nedarbas ir 
kaip iš jo pasiliuosuoti. Iš
girsite tokių dalykų, kokių

Mes jau žinom, kad tie 
juodo internacionalo gaiva
lai turėjo tuo tikslu slaptą 
suvažiavimą sausio 10 d. 
Nevv Yorke, Penn Hotely. 
Jie ten slaptai darė sąmok
slą prieš SLA. narius ir pa
čius Susivienijimo princi

pus, kurie riša visus Ame
rikos lietuvius vienon dide
lei! lygybės, brolybės ir 
fratemalizmo šeimon. Jie 
ten. susirinko suokalbiauti, 
skymuoti, tverti-lipinti koki 
tai bendrą frontą. Ir prieš 
ką. Prieš ramius ir ištikimus 
SLA. narius. Prieš tuos na
rius, kurie atsisako pasiduo
ti jųjų juodai Įtakai. Kokis 
tas bendras frontas gali bū
ti, kuomet fašistai sau vieni 
prie uždarytų d uiti suokal- 
biauja, kaip užgrobti Susi-

VI

■t

4

fašistai bando sujungti vi
sas savo jėgas ir užvaldyti 
musų Amerikos lietuvių 
fraternalę organizaciją Su
sivienijimą Lietuvių Ameri-! vienijimą, 
koje saviems tikslams ir sa-Į • , . ,
vai politikai. Jie organizuo-; . Y?a galo svarbu vi
ja savo juodmarškinių ben- įSLA. nariams atkrei- 
drą frontą prieš demokrati-p^i dėmesį i tą taktą, Kad 
nio nusistatymo SLA. na-!tame slaptame juodojo įn- 

i ternacionalo posėdyje daly* 
T” . , . , ivavo ir didesnė dalis SLA.
Jų benoro froiito tikslas dabartinės Pildomosios Ta

da negirdėjote. Taigi prašo- yra visiems aiškus: užgrobt rvb<y5 nariu ka;D tai? Dre. 
me visus atsilankyti ir savo Susiviemiima ir neisileisti £>~
draugus atsivesti.

LSS. 61 ko. Komitetas.

Mirę Lietuviai.
HELVETIA, PA.

M ir ė Juozapas Strouse.
Vasario *4 d. čia pasimirė

Juoz. Strouse. 
viršum metu?

Velionis su- 
dusu-

t*

3-t

įr neįsileisti zj<jentas p> Gegužis, iždo 
į SLA. Pydomąją Tarybą ffiobėjai p. Raginskas ir p.

kai 
riu.

pažangesnių
nusistačiusiu SLA

Nors povaliai, bet visgi 
Baltimorės lietuviai kaiku 
riuose dalykuose progre 
suoja. Dabar turime chorą 
ir neblogų kalbėtojų. Se 
niaus gi nebuvo kam nei re 
zoliucijos parašyti, jeigu 
kada reikėdavo. Kaip Lietu 
va pasiskelbė nepriklauso
ma valstybe, reikėjo daug 
rezoliucijų, tai Lietuvos pri
pažinimo reikale, tai prote 
stuojant prieš lenkus. Jeigu 
ne Dr. Broniušas, tai nebūtų 
buvę kam tų rezoliucijų pa 
rašyti. Dabar jau yra inteli 
gentų pakankamai.

Tai tiek šiuom kartu.
Zigmas.

BALTIMORE, MD.
Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimas ir lietuvių prog

resas.
Vasario 21 vietos draugi

jų taryba minėjo Lietuvos 
nepriklausmoybės paskelbi
mą. Dalyvavo ukrainiečiai 
ir jų choras dainavo. Pro
gramą pradedant vaikai ka
reiviškai apsirengę Įnešė 
ant pagrindų Amerikos,
Lietuvos ir Ukrajinos vėlia
vas. Abu chorai sykiu su
dainavo amerikonišką him
ną. Paskui Lietuvių Dainos 
Draugijos choras padaina
vo Lietuvos himną, o ukrai
niečių choras savo tautos 
himną. Ukrainiečiai buvo 
apsirengę tautikšais rūbais.
Anais metais, kaip buvo at
vykęs prof. M. Biržiška, lie
tuviai da neturėjo savo cho
ro ir “Lietuvą tėvynę” dai
navom visi, kurie buvo sve
tainėje. Lietuviams buvo 
tada labai graudu, kad uk
rainiečiai turi chorą, o mes 
ne. Tuoj po to vietos veikė
jai suorganizavo chorą ir 
dabar jis jau gražiai dai
nuoja.

Tarybos pirmininkas p.
Jaras pradedamas progra
mą pasakė keletą žodžių a- 
pie Lietuvos nepriklauso
mybę ir pavedė pirminin-! amžiaus lietuvaitė. Buvo 
kauti adv. N. Rasteniui. Po i rimta ir pavyzdinga mergi- 
tam visa eilė kalbėtojų buvo!na. Laidotuvėse dalyvavo 
perstatyta, būtent, W. Lau-60 automobilių, 
kaitis, J. Čėsna, J. Kaluška, i Raymonde didelis nedar- 
Dr. Vinikas ir vienas ukrai- • bas. Per gruodžio ir sausio 
nietis. Advokatas W. Lau- i mėnesius gavom dirbti tik- 
kaitis kalbėjo angliškai,' tai po 3 dienas. Viena kom- 
kad patenkinus ir ukrainie- • panija ir algų neišmokėjo 
čius. Vyriausis kalbėtojas’ darbininkams. Paaiškino, 
buvo iš New Yorko atvykęs kad neturi pinigų. Ir eik

ant pragyvenimo, bet dabar kuopa 5uvo ųuruošus taip
nukapotos algos ir darbo vadinamą “Whišt Party/’iliu nuo anglies dulkių. Jis 
mažai, tai jau visai nekokie žmonių " buvo nemaža irt paliko 6 našlaičius, kurių 

Patariu iš kitų kuopafiiks pejno. i tarne yra visai jaunų.
meilini risis mus

įssirgo

pyragai
miestų nevažiuot pas mus 
darbo iieškot.

Vasario 12 d. Amerikos 
Lietuvių Politikos Kliubas 

laikė susirinkimą, i kuri at
ėjo 5 atstovai iš Lietuvos 
Balso draugijos ir pranešė,

SLA. Narys.

EASTHAMPTON, MASS.
Lietuviai čia sugyvena be 

jokių ginčų.
Darbai čia netik negerė

ję
buvo pažangus žmogus ir į 
mylėjo gražią draugiją.

Sūnūs Juozas.

KEARNEY. N. J. 
Matukaičio laidotuvės.

Vasario 27 d. mirė Vincas
kad L. B. draugija pagei- ja, bet eina vis blogyn. Ne- Matukaitis (Matus). Laidotu- 
dauja, susivienyti su A.L.P. senai užsidarė bovelninė,' vės Įvyko l d. Kovo. šv. Kazi- 
Kliubu. Kliubas priėmė tą tai dabar pusė miestelio be-! miero tautinės bažnyčios kun. 
pasiūlymą ir išrinko komi-. darbių. Kai kuriuos jauįGeniotis jo kūną iš namų pa
siją tam sumanymui ištirti. ‘ miestas šelpia. Bet kas turi lydėjo i bažnyčią, ir ten jis pa- 
Labai sveikytinas L. B. dr- įsigijęs koki lauželį, tai pa- sakė tris pamokslus ir pritar- 
jos sumanymas. Reikėjo šalpos negauna, sako, turi naujant trims kunigams laikė 
tom draugijom senai jau su- i nuosavą narną. Ištikrujų. Į pamaldas lietuvių kalboje. Po 
sivienyt. Susivienijus pa-.daug geriau yra tiems, ku- tam velionio kūnas buvo paly- 
sidarytų musų mieste di- riė nieko neturi; tokiems
džiausią lietuvių draugija miestas duoda kuro. maisto 

ir renčia užmoka, tik mun
šaino neduoda.

ir fiemokratis- j Januškevičius, Jr. bei 
na' daktaras kvotėjas p. Kli-
__  mas. Jie visi kartu tarėsi-

skymavo, organizavo bend
rą frontą prieš kitus SLA. 
narius. Vien tik dėl to, kad 
tūli SLA. nariai nominacijų

______ laiku nebalsavo už tų faši-
Brangus drauge J. Iva- kandidatus į

naiti. pataisyk klaida, kolei ~LA. P Tarybos vietas, 
yra dar nevėlu! ‘ kaip pavyzdžiui, P .Tarei-

. . .x .. lą, kuris skverbiasi } SLA.
Mums visiems pasitaiko iždininkus. Jis kartu su jais 

padaryti klaidų, didesnių ir skymavo jr suokalbiavo, 
mažesnių, bet su-laiku ati- kaįp j^gigrobti tą aukso lo-

Atviras Laiškas 
J. Banaičiui.

taisomos klaidos nelieka 
klaidomis.

Jei, tu mano brangus Juo- . . _ ............
želi, iki šiol dar neapgalvo- 1131 gynėme Susivienijimą 
jai, kokia man skriauda su- nuo. komunistų, kurie buvo 
teikė tavo neapgalvotas pa- Pasnyzę Susivienijimą uz- 
sielgimas su manim, tai ap- gf°oti ir panaudoti jį sa- 
sistok valandžiuke ir pama- vAen?s tikslams ir savai poh- 
stvk " “ tikai. Šiandien prisieina S

vi, SLA. iždą.
Nesenai d a mes SLA. na-

RAYMOND, WASH.
Bankai užsidarinėja, nedar
bas, mirė jauna lietuvaitė.

Šiomis dienomis Ray
monde užsidarė bankas. 
Musų kunigėlis turėjo tenai 
nemaža pinigų, tai banko 
užsidarymas jam buvo ga
na skaudus smūgis. Sumanė 
kiek atsigriebti ir pasiuntė 
buri davatkų per stubas, 
kad rinktų aukas. Bet žmo- 

Įnės neduoda; sako, musų 
pinigai irgi uždaryti ban
ke.

Sausio 10 dieną čia mirė 
Uršulė Keraitvtė, 22 metų

p. Vinikas. Jis perskaitė 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo deklaraciją ir

žmogus namo galvą nulei
dęs. Kaip gyventi, nežinia. 

Raymonds yra 8 barbe-

turtu ir nariais.
Musų mieste yra trys cho

rai ir visi iki šiolei gana tai
kiai sugyvena. Linkėtina, 
kad ir tciiau taip sugyventų.

Pasitaikė dviejų skirtin
gų pažiūrų chorams dainuo
ti viename parengime. Kai 
vieni dainuoja tai kiti katu
tes ploja. Labai pagirtinas 
Kenoshiečiii dailės mylėtojų 
apsiėjimas.

Dailės ratelis gyvuoja su
virs astuoni metai. Turėjo 
daug vaidinimų, koncertų 
ir t.p. Vaidinimai išeidavo 
gerai, bet su koncertais nesi
sekdavo. Turėjo vieną 
mokytoją, kitą ir trečią, bet 
vis tas’pats. Galų gale pa
sikvietė K. Steponavičių iš 
Chicagos. E, brolyti, tuo
jau pasirodė kitokie vaisiai! 
Choras dainuoja gerai ir 
vietoj paprastų vaidinimų 
ir taip paprastų “koncertų”, 
ėmė statyt operetes. Prie 
choro prisirašė daug geni 
dainininkų ir i trumpą laiką 
pastatė operetes “Čigonai”, 
“Beprotnamis”, o dabar ir 
“Sylvią”.

A. Kvederas.

tam
dėtas i Ariingtono kapus.

Velicnis buvo pažangios min
ties ir pavyzdingas lietuvys, jis 
daug pasidarbavo tautiniams 
lietuvių reikalams. Paliko dide
liam r.uliudime žmoną Kotriną. 
-> dukteris ir broli Adomą.

Matukaitis buvo kilęs iš Su- 
t vaiki jos. Dukšų parapijos. Į 
f Ameriką atvažiavo jaunas, vos 
21 metų amžiaus; čia išgyveno

keletą punktų Steigiamojo į riai, jų tarpe ir vienas lietu- 
Seirio konstitucijos, ir savo i vis. Pirma jie visi turėjo u- 
turiningoj kalboj aiškino, l niją ir laikėsi vienos kainos, 
kad tauta negalės gerai kui-Į Atėjus sunkiems laikams, u- 
turiškai gyvuoti bei progre- • nija suskilo ir besivaržyda- 
suoti, jeigu ji neturės spau-; mi už biznį barbenai pradė- 
dos ir susirinkimų laisvės. į jo mušti kainas. Vienas pa- 
Sako, mes pripažįs tam tik rašo ant lango 35c. už plau- 
tokią valdžią, kuri išrinkta kų nukirpimą, o kitas jau 
pačios liaudies. įrašo 25 centai nukirpimas

Importuotos 
Iš Lietuvos

VOKIETIJOS ir kitų šalių, Visokios 
Žolės*ir šaknys, iš kurių sudaroma 
visokios gyduolės. Rašykite ir mar
kutę įdėkite, mes prisiusime katalio- 
?ą-

KAZELL’S BOTANICAL CO. 
Herb Speeialist

lftSa BROADWAY,
SO. BOSTON. MASS

tikai, šiandien 
LA. nariams apginti Susi- 

draugė, kaip tu mane vadi- vienijimą nuo kitos pana- 
nai, savo liuosu noru, nieko SIOS SrnP®8 politikierių. Bu- 
neverčiamas ‘:en-’ fasisbJ, kurių tikslas

. „ A . yra lvginai toks pat, kaip
As ravo žodžiams pilnai komunistų5—užgrobti orga- 

patikejau ir skaiciausi tavo rjjzacjja jr valdyti ją, nesi- 
gyvemmo drauge. Tąyo se- skaitant nė su gLA. konsti- 
se^rs ir km tavo gimines tucjjoje nurodytomis taisy- 
nebuvo pnesingi mudviejų kĮėmjs jr patvarkymais, nė 
suėjimui į seimynin? gyye- su gLA. narių bei
nimą, kas mane Įiadare JW0įVaiia, kurią jie pareiškė no- 
labiau ta\ įm pasitmkmcia. i mįnacijose, parinkdami

Bet kuomet gamta pasky-Įkandidatus i SLA. P. Tary- 
rė man tapti motina tavo,bos vietas. Tokia fašistų po

litika yra be galo Susivieni
jimui kenksminga. Todėl S 
LA. narių pareiga yra budė
ti ir dalyti viską, kas gail

Aš esu tavo gyvenimo

io metų. Viena jų duktė Elena kūdikio, jus visi, tu pats ir 
tavo seserys ir visa giminė, 
paspyrėte mane.

Tu pats prasišalinai nuo!

yra už mokytoją pradžios mo
kykloje. o jauniausioji Juliona, 
tebelanko mokslus.

Laidotuvėse patarnavo gra
belius Akaitis ir gana rūpestin
gai viską atliko.

Laidotuv. Dalyvavęs.

Sugėdykite sveikatą 
—taipgi turėkit

ir skalbinius baltesnius!
‘♦^ESTEBĖTINA. kad jus visuomer 

pavargusi! Ta sunkų darba, ku-j 
rį jos atlieka: pirmadieniais užtekti-:
nai jumis nuvargina ant visos savai
tės. O tas visai nereikalinga! Jus ga
lite turėt baltesnius ir skaistesnius 
drabužius tik išmirkant juos Rinso 
putose.” t
Skalblentės 'jau nereik
Milionai moterų atsisveikino su skalb-1 
lentėm. Rinso sutaupo trynima -su
taupo drapanas. Padaro drapanas taip 
baltas net be virinimo.

Puodukas už nuliukų. Rinso duoda 
putų dvigubai daugiau už lengvosva- 
rius papurusius muilus. Smetonuotos,' 
gailies putos. Salierus dėl geriausių li- 
niųių ir tiems, kurie skalbia spalvuo
tus daiktus.

Išdirbėjai 10 garsių skalbtuvių re
komenduoja __________
Rinso.Jis ste- (
bėtinasirdel 
dišių mazgo- [Į ’ 
jimo. Gaukit II ktl ,
DIDELI pa- 
keėį šiandie. J
MILIJONAI VARTOJA RINSO 

žlnktui. skalhtuvėj ir dišėms.

manęs ir slapstaisi. Ir kokiai^13’ ^af^ apvalius Susivieni-
tu laimę manai atrasti slap 
stydamasis?

Tavo ir tavo giminių min
tys yra tokios, kad aš prisi-

jimą nuo tos rųšeis politi
kierių, kurie vadina save 
tautiečiais ir tėvynainiais ir 
šūkauja, kad Susivienijimas

H. AINSLEY HIGHMAN

Naujai paskirtas French Line
(Francuzų Laivu Linijos) ma- 
nažeris. Jis yra. gerai prityręs 
tame reikale žmogus ir reikia 
tikėtis kad po jo priežiūra, bus 
nesulyginamai puikus patvar
kymai. Laike karės p. High- 
man buvo generaliu auditoriu 
prie Suv. Valst. laivu, vėliau jis 
buvo generaliu agentu Francu
zų linijos Bostono teritorijoj.

kabinau nrie tavęs “stebuk- yra ir kad jiems Priklau" Kaomau pne tavęs stebuK- gQ yiskas Rą Susivienijimas 
turi: 20,000 SLA. narių irlingu” bud u.

Nesisiuliau tau, tu tai ži
nai gerai, ir kada mudu pa
darėm sutarti, ■ tai aš skai
tau ją kaip tvirčiausi doku
mentą.

Jeigu aš tau ir tavo sese
rims pasirodžiau tokia baisi 
ir netinku i jus “garbingą” 
giminę, tai tokiuose santy
kiuose, kaip mudu gyveno- 
rpe, tau reikėjo būti žmoni- 
skesniam su manim pasta
ruoju laiku.

Stambią klaidą padarei ir 
jeigu tu ją nenori greitai 
pataisyti, su manim draugi
škai atsiskaityti — slapsty
kis! Bet visgi neužmiršk, 
kad aš tavo moteris, tu ma
no vyras. Mudu susitiksime 
bile kur. Seserys nepaslėps 
tave po savo sijonais, nes 
per didelis jau esi.

Kataryna Ivanaitienė.

jų sudėti i iždą apdraudos 
ir pašalpos tikslams doleriai 
turi būt pavesti tiems sky- 
meriams - suokalbininkams, 

fašistams, kurie save titu
luoja tautiečiais tėvynai
niais ir kitais neužtarnau
tais blizgučiais. Sakysime, 
p. J. Tareila praeitais rin
kimais skymavo su komuni
stais pasigrobti SLA. aukso 
bolę — iždą, o šiandien jis 
kartu skymauja su fašistais 
slaptuose posėdžiuose ir sie
kia to paties tikslo,—SLA. 
iždo. Puikus tautietis, pui
kus tėvynainis iš jo išeina! 
Visi tosios rųšies gaivalai 
myli save puošti svetimo
mis plunksnomis.

SLA. nariai, budėkime!
Conn. Valstijos SLA 

Veikėjai.
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tu nori užsigin-
tau juodu ant 

ksd tu u'

Teroras
Rumunijoj.

Dabartinė Rumunijos vy
riausybė su profesoriumi 
J.OEgi priešakyje savo užda
riniu pasistatė nuslopinti 
darbininkų judėjimą. Dar- 
bšiunkų organizacijų susi
rinkimams leidimai reikia 
gauti iš vidaus reikalų mi- 
nistrio. Ką tai reiškia vals
tybėje su 16 milijonų gy
ventoju. lengva sau įsivaiz
duoti. Socialistinių organi
zacijų aktingus darbinin
kus Sąmoningomis provo- 
aci jomis apkaltina, areš

tuoja ir mėnesiais laiko ka
tėjimuose. Taip, pav., išlai- 
įkė du mėnesius kalėjime Iz- 
‘ mailo socialdemokratų or
ganizacijos sekretorių už 
tai, kad jis viename mitinge 
esą neteisingai išvertęs ora- 
t< riaus-rumuno kalbą Į rusų 
kalbą.

Socialdemokratų atsto
vas d r. Miresku seime darė 
pranešimą apie policijos 
žiaurų elgesį.Jo išspausdin
tą kalbą išlipino, bet polici
ja visus plakatus nuplėšė. 
Gyventojai neturi dargi ži
noti, apie ką kalbama par
lamente. Antras atsitiki- 

: valdžios organui ypa-nu

Sovietų vyriausybė žymiai. 
suprastino vedybų ir išsisky-, 
rimų procesą. Dabar kiek-' 
vienam pašto skyriuj galima , 
gauti pirkti vedybų ir išsis-: 
kyrimų blankų, lygiai, kaip' 
pašto ženklų, Norintieji susi- • 
tuokti, nusiperka vedybų 
blankus ir, juos pasirašę, čia 
pat atiduoda paštui, kurs už

LIETUVA GYVENA 
SUNKŲ

darbinin- sems pasakyti, tai “kentėki- 
užsienius me”, “laukime geresnių lai- 

darbams. šiemet to melo fa- kų”. 0 tuo tarpu patys ka- 
šistams nebereikia ir toks pitalistai ir visi jų agentai 
“L. Aidas” jau praneša, “kentėti” ir nemano. Taip 
kad jaučiamas darbininkų yra ir Lietuvoj. Smetonos 
perteklius, kad bernai gali- klapčiukai siūlo valstiečiam 
ma samdyti už 250 it. me- taupyti, laukti “geresnių 
tams, t. y. už pusę tos algos, laikų”, bet patys taupyti 
kuri dar prieš kelius metus nesirengia,ypač kur tas tau- 
Lietuvoje buvo mokama. pymas paliestų jų kišenes.

Mieste krizio nasėkas 0 taupyti Lietuvoje butų Mieste knzio pasėkas j pamįnėsįu trumpai: 
verčiama ant darbininkų ir F
mažųjų valdininkų pečių. Lietuvoje galima sutau- 
Dirbtuvių daugelis? užsida- pyti milijonus litų sumaži- 
ro ir mažinama gamybą, nant karininkams algas, pa- 
Darbininkų uždarbiai kar- naikinant karo stovį, karo 
oomi. Ligonių kasų statisti- cenzūrą ir karo komendan- 
ka rodo per visus pernykš- tus. Galima sumažinti ir 
eius metus nepaliaujamą kariuomenės skaičių, nepa- 
darbininkų uždarbių mažė- kenkiant krašto apsaugai.

mažą atlyginimą blankus pa- Karo stovis, tautininkų par-. to buvo varžoma 
siunčia Į vedybų registraci- i tija įr gnipaį suėda daug M išvykimas į 
jos skyrių. Kvitas, gautas1 pinigu ’ ~
pašte įduodant blankus, yra _ *
laikomas vedybų liudymu. Šiandieną jau ir lietuviš- 
Jei porelė nori atsiskirti, tai, kų valdovų sočiai apmoka- 
daro irgi taip pat. Perka iš- mi žurnalistai nebekalba, 
siskyrimo blankus, juos pasi- kad Lietuva esanti “laimin- 
rašo ir pasiunčia paštu į re- ga sala”. Ekonominiai sun- 
gistraturą. Ir viskas. Jie lai- kuinai per daug pasidarė 
komi išsiskyrusiais. Tuo bu- aiškus. Sumažėjusios vals- 
du, norintiems vesti ar atsi- tvbės> pajamos, eksporto 
skirti, nėra reikalo net eiti sunkumai, susitraukusi ga- 
isiregistruoti arba išsiregis- mvba, indėlių bėgimas iš 
truoti. bankų, bankrotai, nedarbas

Į ir kiti sunkaus ukiškio kri- 
Harvardo universiteto zjo reiškiniai nebesiduoda 

profesorius Pikeringas ilgus nuneigiami. Pinniau, kol u- 
metus tyrinėja mėnuolio dė- kiški sunkumai spaudė tik- 
mes, kurios tam tikrais lai- tai Raima ir miestų proleta- 
kotarpiais pasirodo mėnulio ,us, fašistu spauda drąsiai 
paviršiuj. Profesoriaus nuo- tvirtino, kad “pas mus” jo- 
mone, tos dėmės negali būti Rio krizio nėra. Bet kai pri- 
kalnų šešėliais, nes jos nesi- siejo valdininkams algas 
keičia saulei kylant ar lei- mažinti, kai Lietuvos ban- 
džiantis. Pikeringas mano, Ras Komercijos bankui gel- 
kad tos dėmės yra ne kas ki- bėti sukišo kelius milijonus 
ta, kaip užžėlę žolėmis plo- litų, kai reikia noroms neno- 
tai, nors ligšiol buvo neigia- joms biudžetas siaurinti, tai 
ma augmenijos ir gyvijos ga- tenka pripažinti, jog “ir 
limybė mėnuly. Kadangi mus” ekonominis krizis pa- 
mėnuly yra 14 parų diena ir, lietė.
14 parų naktis, tai tos dėmės ■
vra suskubusi dienos metu į Kovai su krizių Lietuvos 
pakilti žolė, kuri paskiau per, diktatūra vartoja buržuazi- 
ilgą naktį vėl išnyksta. Kaipcs visose šalyse praktikuo

jamas priemones, kurių vy
riausias uždavinys, yra ne

piną. šiais metais tas dar 
smarkiau reiškiasi.

Mažiausiai 20,000,000 litų 
galima čia be skriaudos 
kraštui sutaupyti. Lietuvoje 
galima sutaupti ir policijos 
biudžete mažiausiai 10,- 
000,000 litų. Apkarpant 
aukštųjų valdininkų algas, 
panaikinant antras algas, 
asmeninius priedus, reptili
jų fondus (papirkinėji
mams) ir tam panašias, su 
diktatūros išsilaikymu su
rištas išlaidas, Lietuvoje 
galima sutaupyti kitą 10,- 
000,000 litų. Kelius milijo
nus litų galima sutaupyti, 
panaikinant pašalpas tauti
ninkų partijai, “tautiškai” 
spaudai, įvairioms “ūkinin
kų vienybėms”, “Jaunajai 
Lietuvai” ir kitokiems dik
tatūros išperėtoms šliužų 
organizacijoms. Galima su
stabdyti leidimą fašistiniu 
spausdinių liaudžiai mul- 
iinti. galima nemokėt kuni
gams algų, kas vien sutau
pytų kelius milijonus. Be 
jokios skriaudos kraštui 
Lietuvoje galima sutaupyti 
apie 60-70 milijonų litų. To
kią naštą galima nuimti nuo 
Lietuvos valstiečių ir darbi
ninkų pečių! Kas nors pa
sakys mums. jog tuomet nu
kentės policininkai, karo 
komendantai, generolai, 
aukšti ponai ir 11. Žinoma, 
kas tuos 60-70 milijonų 
liaudies pinigų dabar suė
da, tie “nukentės”, bet ūkio 
krizio našta tada bus lygiau 
paskirstyta. Jei ūkio krizis 
yra neišvengiamas, tai jo 
našta turi būti tarp visų luo
mų paskirstyta ir ypač vi
suomenės parazitai, ne
naudėliai ir įvairus derži- 
mordos nereikia be reikalo 
šerti. Visa nelaimė, kad tie 
parazitai šiandien valdžią 
turi savo rankose, todėl jie 
stengiasi krizio naštas su
versti ant liaudies pečių, o 
patys ir krizio metu toliau 
tunka.

Kova su krizių, už teisin
gą krizio naštų paskirsty
mą, yra kova prieš diktatū
ra. Diktatūra pati yra krizio 
didintoja, todėl ją reikia vi
somis priemonėmis pašalin
ti. A. B.

(“Kova”)

Žinios iš Mukdeno sako, 
kad Mandžurijos pasieny 
pradėjo koncemtruotis So
vietų kariumenė. Nors So
vietai sakosi karo nenorį, 
bet japonams jie nepasitiki 
ir todėl nori turėti stiprią 
sargybą Mandžurijos pasie
ny.

Valdžia kelia muitus, ne
va tai “tautiškai gamybai” 
saugoti, bet tikrenybėj nau
ji muitai tik užverčia nau
jas naštas ant valstiečių ir 
bendrai visų vartotojų kup
ros. Negali pagelbėti nė 
oremijos bekonų ir sviesto 
eksportui, nes pinigai toms 
premijoms ir primokėji- 
mams imami ne iš dangaus, 
bet iš tų pačių mokesnių 
nokėtojų. Tai yra tik per
dėjimas iš vienos, mažos, į 
kitą, didelę, kišenę. Pasku
tiniu metu Vokietijos ir 
Anglijos muitų politika 
(sviesto ir bekonų ekspor
tas) žada Lietuvos ekspor
tą į tas šalis dar labiau už
smaugti. Greit eksportas į 
tas šalis, nežiūrint Į visus 
primokėjimus, vargu ūki
ninkams beužsimokės. Kai
mas bėdnėja, o su juo kartu 
skurdas persimeta ir Į mie
stus. Lietuvos valdžia daro 
viską, kad krizis gultų ant 
ių, kuriems gyvenimas ir 
taip yra sunkus. Kalbama 
apie “taupumą”, bet to tau
pumo ten, kur galima ir rei
kia taupyti, visai nerodoma 
Palyginus su Lietuvos pajė 
gurnu fašistai išpūtė valsty
bės aparatą ir ypatingai a- 
paratas pačiai diktatūrai 
saugoti ir kraštui smaugti 
yra išpusta. Policija, viešo
ji ir slaptoji, suėda dabar 11 
su puse milijonų litų dau
giau, kaip 1927 metais. Ka
riuomenei (karininkams) iš
leidžiama apie 18 milijonu 
litų daugiau. Valdininkų a- 
parate visi aukštieji valdi
ninkai gauna didesnes al
gas su visokiais asmeniniais 
ir kitokiais priedais. Tauti 
ninku partija ir fašistų 
spauda per metus suėda ke
lius milijonus litų. Vien per
nai metais valdžia iš valsty
binių pinigų sudėjo apie 20 
milijonų litų Į Kauno staty 
bą. Prieš statybą, žinoma, 
nieko nebūtų galima sakyti, 
bet finansuoti iš suvargusio 
kaimo suplėštais pinigais 
privačią statybą, tuo pat 
metu. kai kaimas nebepajė
gia išsimokėti, reiškia remti 
pasiturintį biednojo* pini
gais. Tokių pavyzdžių ga
lima ir daugiau butų pasa
koti ir visi jie ro^o, kad fa
šistų valdžia kiek rimtesnės 
kovos su ūkio krizių ir ne
mano vesti. Nemano ir ne
gali.

Kapitalistinėj visuome
nėj kriziai yra “natūralūs” 
reiškinys. Juos gimdo pati 
kapitalistinė santvarka, joje 
glūdintys prieštaravimai 
tarp gamybos pajėgumo ir 
pagamintų turtų paskirsty 
mo. Kas yra šalininkas ka
pitalistinės gamybos budo, 
tas ir į krizius žiuri, kaip 
“dievo koronę”, iš kurios 
negalima ištrukti. Visa, ką 
kapitalistai ir jų advokatai 
moka dėl krizio darbo ma-

tingu aplinkraščiu draudžia 
mokytojams skaityti prane
šimus arba paskaitas, nors 
tai butų ir moksliško turi
nio, darbininkų organizaci
jose.

Vienu laiku su socialde
mokratu partijomis viso pa
saulio ir rumunų. socialde- 

įmokratų partija buvo pasi
ryžai suruošti sausio mėn. 
eilę mitingų, skirtų nusigin
klavimo problemai. Bet vy
riausybė uždraudė visus 

laiko mitingus. Ta pati vyriausy
bę visuose tarptautiniuose 
kongresuose Įtikinėja, kad 
ji stovi už nusiginklavimą.

Tokiose sąlygose tenka 
dirbti rumunų darbininkų 
organizacijoms. Bet poli
cinis teroras negali jų nuslo
pinti.

“S—tas”

i P

aš niekad tau
1 kodėl popiežius 
vŲ sapnininko 
V* tik žadėjau tau 
H kolei jis drau- 
wkšJ;škas knygas

Ui paaiškink.
Lžihai ką, tėve? Pa- 
ją kluasimą kitam 

nepasens. Matai, 
au nedaug

t

Aitą >yki, vaike, aš
V tirta>.

neužmiršk, tėve, 
Wgavėnia. -Jeigu tu 

kumpi valgyti. 
I tu gali nebijoti

1 rait. Malke. Tu 
Y ant gero kelio at- 
fctfiigas mums nie- 
ill priklodu I^iisvamanybė paliuosoos dar* 
Ų pa. ako. Na. tai ibininkus nuo pragaro baimės, 
\llbai. Malke. Aš;o socializmas — iš kapitalizmo

per pa-

tilt trezvas.
-- ---------

; vergijos.

tol IŠRADIMAI IR PAGERI-
MTOAI

Alyriflėiojas Norden- ir’s nejaučia beveik jokio 
Stlė, kad nuodingo- kausmo, o tokia operacija 
fa nėra siu dienu at- duoda gerų vaisių.
; I’.ub «t. nuodingas Prahos inžinierius Pavli- 
Mojc X\I amžiuje kovskis išrado motorą, kurį 
Amerikos indijonai natobulinus, bus padarytas 
^baltaisiais. Indi jo-[tikras perversmas motorų 
Yavo puodus su »le-;-rity. Jau prieš penkiasde 
* augliais. Praiarti-įširnts metų inž. Dieselis no- 
brie baltųjų ir parin-irėjo sukonstruoti motorą,

jie mesdavo į j kurs butų varomas ne benzi
nui pipirų. Kadangi nu, aliejum ar kitu kuriuo 
> yra daug_ kapsici-į brangiu kuru, o anglių dul- 
^iru-dumai tuoj aš-,kėmis. Tik dabar inž. Pavli- 
lįsdavo

kurie astronomai sako matę 
mėnuly ugniakalnių išsiver-
žimus. Jei taip butų iš tikrų- krizį Įveikti, bet krizio pa
jų, tai mėnuly turėtu būti 'čkr.s suversti ant silpnes- 
vandens. o gal ir oro, vadi-'niųjų pečių. Ir Lietuvoje ke- 
nasi. galėtų būti organiška j barni muitai, mažinami dar

bininkų ir tarnautojų uždar
biai, kraunamos naujos na
štos ant valstiečių. Valdžia 
pati “pataria” ūkininkams 
mažinti lauko darbininkų 
uždarbius. Aleksa per Že
mės Ūkio Rūmų suvažiavi
mą visai nesivaržydamas 
nurodė, jog ūkininkai dar 
turi vieną rezervą, tai, bū
tent, darbininkų algos. Su
valkijos buožės (“ūkininkų 
vienybė”) savo suvažiavi
me nuėjo dar toliau už savo 
šefą ir stačiai pareikalavo 
Įvesti lauko darbininkams 
naują baudžiavą, pavydale 
darbo pasų, kur butų žymi
ma darbštumas, paklusnu
mas, ištikimybė ir kitos 
“tautiškos dorybės”. Alek-

gyvybė. Juk ir žemėj yra ži
nomos bakterijos ir augalų 
sėklos, kurios gali pakelti di
deli temperatūros svyravi
mą. Jei kada bus pastatyti 
galingesni žiųponai, tai, gal
būt, bus visiškai pakeista 
nuomonė apie mėnulio dy
kumą. žemės palydovas ga
li pasirodyt gyvenamas.

Egipto gydytojas Modinos 
praneša, kad jis atradęs nau
ją būdą gydyti morfinis
tams, kokainistam ir opiumo 
mėgėjams. Budas yra labai 
paprastas. Žmogui ant nuga
ros yra užlipinamas ispaniš
ko plasterio gabalas, po ku
riuo per trumpą laiką susi
renka skystimo. Tą skystimą 
Modinos Įleidžia į paciento 
kūną. Taip įčiepytas žmogus 
kelis mėnesius negali net pa
manyti apie svaiginamus 
nuodus. Po šešių mėnesių 
čiepijimo galiojimas pasi
baigia ir jį reikia pakartoti. 
Kinų vyriausybė pranešė, 
kad ji, kovodama su svaigi
namų nuodų vartojimu, vi
sus sugautus nusikaltusius ne 
tik baus, kaip kad ligšiol, bet 
ir prievarta čiepys gydytojo 
Modinos budu. T—tas,

a ūkininkus “ramina”, kad 
ateinančiais metais galima 
busią samdytis pigių darbi
ninkų, kiek tik kas norės, 
nes esą numatoma kaime 
didelis nedarbas, o valdžia 
iš savo pusės sumažina vi
sus žemės kasimo darbus. 
Lietuviškame kaime nedar
bas, išskyrus gal porą vasa
ros mėnesiu, vra chroniš- 
kas, bet Lietuvos fašistai 
pernai tyčia skelbė, kad esą 
“trūksta darbininku.” Del-

,«■ oo aiKiių motoras via varo
negali nieko veik-’mas daug pigesniu kuru, ne- į

Adam i esi nuo indijo-gu Dieselio, o energijos duo- { 
jbrių dujų, baltieji d a tiek pat. Įdomu, kad inž. { 

išrado ir priešduji- Pavlikovskio motorą galima.} 
Būtent, kaukės pa- kūrenti net piuvėsiais ir pe-, J 

^•suvilgyta actu s ke-lais! Ii
bikoma prie burnos' _ l{

į Prancūzų dantų gydytojas ♦ 
'de Rojas sugalvojo naują » 

^ben<> chirurgas dantims gydyti. Lig- •
•galvojo nauja pa- šiol, norint dantį užplom-' • 
M. vėžio operaci- buoti arba padengti purcelė- * 

Atyti. Mėsos, prie ku- nu ar auksu, reikėdavo ilgai 
Mna prieiti supeikiu vaikščioti pas gydytoją ir iš- 
r Virai yra pavojinga kęsti nemaža skausmo. Pa- 
W nęišsiiietų krau- gal de Rojas būdą, skaudan- 

ft/ panaikinamos elek- ti dantį galima busią išgydy- 
•fak Tuo tikslu prie ti per vieną atsilankymą. De 

vietos priartina- Rojas ištraukia skaudamąjį 
ty** apaktas, iš ku- dantį, deda į tam tikrą vars- 
Apšiama į žaizdą lig totėlį, ir atlieka kas reikia: 

žaibelių, kurie įstato plombą, užlieja kraš- 
nereikalin- tus auksu ir t.t. Po to gerai 

^doinu, Kad lino- išvalo danties skylę ir ten

ATĖJOM PASAULIN.

Atėjom, kad skurdą į šalį nušluoti, 
Suvienintom jėgom praskaidrinti žemę; 
Kad mirtiną smūgį vergijai suduoti,— 
Nors butų kovojant padangės sutemę.
Atėjom, kad ašaras brolių nušluostyt, 
Vargdienius iš skurdo visus išvaduoti; 
Nutildyti verkiančias motinas gatvėj,— 
Praduti išalkusiems broliams neduoti.
Atėjom, kad saulę į lūšną įnešti 
Ir žemę arto jaus žiedais nusagstyti;
Kad fabrikų sienas apšviesti dulkėtas 
Ir duoti pasaulį varguoliams išvysti.
Atėjom ne verkti, malonių prašyti,
Bet savo jėgomis puvėsius nušluoti;
Kad seną pasaulį naujai atstatyti —
Ir vergus iš skurdo visus išvaduoti.
Atėjom griausmingi ir drąsus į žemę, 
Perskrodę pasaulį ugnia meteoro;
Nore liūdna širdyje, padangės sutemę— 
Kovosim vis vien iš idėjinio noro!... 

1919-10-23 J. Narbutas.

Čili
mentas
kuriuo

respublikos parla- 
priėmė įstatymą, 

numatoma steigti 
cukrinių runkelių ūkį su 
valdžios pagalba ir gaminti 
cukrų namie. Iki šiol čili 
importuodavo nendrių cuk
rų iš Jungtinių Valstijų. 
Taigi Amerikos cukraus 
trustas dabar neteks rinkos 
Čili respublikoj.
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Penktas Puslapis

AUSTRIJOS DOVANA 
HOOVERIUI.

Alfonsas Išsižadėjo kiek vokietua su- 
v m . . MOKĖJO ALIANTAMS
Karaliaus Teisių. reparacijų?
Tarp Ispanijos monarchi- Tarp francuzų ir vokiečių 

stų kalbama, kad buvusis kilo ginčas dėl klausimo, 
Ispanijos karalius Alfon- kiek ištikrųjų Vokietija su
sas jau išsižadėjęs savo mokėjo aliantams reparaci- 
“prigimtų teisių” prie Ispa- jų arba atlyginimo už karo 
nijos sosto ir pavedęs jas nuostolius. Paryžius sako, 
pretendentui Carlosui. Gi kad iš viso aliantai esą gavę 
šis iš savo eilės vėl skelbiąs iš Vokietijos 20,769,900,000 
Alfonsą ‘‘teisėtu Ispanijos, aukso markių. Bet Berlynas 
Franeuzijos ir Portugalijos tvirtina, kad Vokietija įmo- 
sostų Įpėdiniu”. Bet klausi- kėjusi jau 63,673,000,000 
mas, kas jam leis ant tų so- aukso markių, iš kurių vie- 
stų atsisėsti? Juk Alfonsas na tik Francuzija gavo 20 
yra Ispanijos žmonių nutei- bilionų markių. Tai skirtu- 
tas kaip valstybės išdavi- mas yra ant 47,000,000,000 
kas, ir jeigu tik jis Įkeltų aukso markių.
koją Ispanijon, jis tuojaus Ištikrųjų vokiečiai ir yra 
butų areštuotas ir uždary- tiek -mokėję, kiek jie sako.
tas kalėjiman. bet francuzai nenori skaityt 

visų Įmokėjimų prie repa
racijų. Pavyzdžiui, vokie
čiai turėjo užmokėt alian- 
tams 1,200.000,000 aukso 
markių už tai, ką paimti ne; stovylaitę Kaipo 

Austrijos.

Čia parodytas Austrijos at
stovas Pročnik, kuris Įteikė 
Hooveriui šita

Dombrovos ir Krokuvos 
apielinkėse sustreikavo len
kų angliakasiai. Dombrovos 
mieste streikieriai įtaisė jau 
tris demonstracijas, kurių 

t metu jie svaidė akmenimis į 
policiją ir keliatas policma- 
nų buvo sužeista. Keliolika 
streikierių buvo areštuota. 
Streikas kilo dėl to, kad ka- 
yklų kompanijos nukapojo 

algas.

Iš Plataus Pasaulio,FAJI£SK0J1MA1-
: ŠSIAGDUTĖ VAIČiULEVIčIUTĖ, 

,, , ... T . 2* , J. . J: fcajleškau kaiminkos, po tėvais josMoterų organizacijoms Jungtinėse Valstijose kr- įspardė Marjona Marijauckaitė, pa
reikalaujant, čekoslovaki- niečiai kas diena surenka a- eir,a..iš <į*va*tų kaimo, Artanavo 
joj išleistas įstatymas, ku- pie $100,000 kovai su Ja-, jmsųriai atvažiavau iš Lietuvos, tu
rkio vedęs wras bus vadi-' ponija. Tuos pinigus jie f?1£svlaroų reia“!* “7° kuJ 
namas ne šeimynos gal- siunčia Kinijos valdžiai. ' ia atsišaukia <n

i va”, kaip iki šiol budąvoj --------------- MAG- vaičiulevičiutė

ŠIŠALDINO VULKANAS 
SP1AUDO PELENAIS

Unimako saloje, Alaskos 
pakrašty, atsivėrė šišaldino 
ugniakalnis ir pradėjo mė
tyt iš savo žiočių didelius 
debesius dūmų su pelenais. 
Nuo 1913 metų šitas vulka
nas* neveikė.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

bet “šeimynos sargas'
to, pasklusnumas vyrui, 
nesiskaitys moteriškės 
reiga.

Be! Japonijos valdžia pasky- 
jau rė dar $7,040,000 karo rei

kalams Mandžurijoj. Šan-

Altum Road, Findlen, Mass.

iau
pa-

Čekoslovakiios valdžia 
nutarė Įsileisti Trockį trims 
mėnesiams gydymosi tiks
lais. Jis ketina apsistoti 
Pityano kuroite. Dabarti
niu laiku jis gyvena Turki
joj.

ANTANAS OŽKINIS, pajieškau 
mano b -olio vaikų, j:e gyveno pir- 

,.-5 -i — m’au E’izab-.-th, Pa. Kas žino kur jie
chajaus ekspedicija iki-šiol randasi. „raišti,
japonams kaštavo jaū$5į- 1590 GarfŽuTt OŠKIMsGaryt In<L 
000,000, neskaitant užmuš
tų ir sužeistų žmonių, >

*Dabar Organai yra 
stiprus ir sveiki”

AMSTERDAM, N. Y Lietuviai! 
Girdėjau kad ten gyvena mano tėve
lis Julius' Mačėnas. • Kas apie jį kų 
nors žino, arba vra girdėję, maalo- 
nekite man pranešti.

JOHN MAČĖNAS 
So. 19 Avė., Cicero, III.

SUGRIOVĖ TRIOBĖSl,
KAD NEREIKTU VAL

DŽIAI TAKSŲ MO
KĖTI.

Nevv Yorko turtuolis, laisvėn aliantų kareiviai
Cortlandt Field Bishop, ku- dirbo vokiečiams visokius vyrai žaidžia lėlėmis 
ris Lenox’e turi dideli dva- darbus karo metu. Berlynas žos mergaitės.
rą, šią sąvaitę liepė sugriau- tuos pinigus skaito į repara- _________
ti savo arklides, kad nereik- cijas, o francuzai sako, kad
tų valdžiai taksų mokėti. Tų prie reparacijų tas nepri- 
arklidžių pastatymas kašta- klauso. Vokiečiai užmokėjo 
vo $100,000. Seniaus, kai aliantams 8,500,000,000

S. Miliui. — Joks pašti
ninkas negali atsisakyti pri
imti pinigus į pašte banką. 
Kur paskui paštas tuos pini- 

Kartais, mat, ir senijgus deda. tai rūpintis nerei- 
kaip ma-| '<ia. Valdžia visuomet už 

tuos pinigus atsakys.

Washingtono 
dovaną nuc

BOLŠEVIKAI TURĖJO 
VAGIU ORGANIZACIJĄ

Iš Samaros pranešama j

Montre&lo parapijos cho
ristui. — Korespondenciją 
talpiname sutrumpinę. Jei- 
tu kunigas išviliojo iš para- 
rijono automobilių ir neno-Amerikoje buvo da varto- aukso markių užtai, kad pa- , - organizaci ia oriei -............. .

jami arkliai, šitose arklidė- skandino savo karo laivyną S - f ^nrimiUin šSmamd ** už Pin^ mokėti, tai tę
sę stovėdavo 60 arkliu ir 20 aliantų rankose. Šitos su- parapijonas patraukia

noko- — r-o«o.,o-o; .omur.ktų jaceikos sekreto-1 kunigą teisman. Kėlimas ši-įvairiausių vežimų. Dabar mos francuzai irgi neskaitoarklių vietąužėmė automo- prie reparacijų ~ Kaip tas "-^inin^h-1 daug
blliai ir kitokios masinos, ginčas bus įsnstas, doko- _ ... ® - --*1 Snaustam 7mncnu TUPkn
Arklidė stovėjo tuščia, bet sunku pasakyt.
valdžia vistiek reikalauda- ---------------
vo už ją mokesčių. Dabar ji
negaus už jas nei cento. Ki
tos Bishopo triobos Įtaksuo- 
tos $818,000.

dabar

KINIEČIAI STATYS 
AMERIKIEČIUI 

PAMINKLĄ

, . .. . ... .skriaustam žmogui niekokomunistinių organizacijų Ib4 dg kore.
. irsinmk^ Šita saika papiį ^n5encij* „ klausira 
ne 748 plėsimas ir pavogė g wži š
daugiau kaip 50 tonų viso
kiu prekių iš vagonų ir san-J neiki
dėlių. Vogtas prekes jie pa-

ne, kitą syk rašydami kc

Šanchajaus mieste kinie- skui parduodavo spekulian-L-
VOKIETIJA SKAIČIUO- č*3* nutarė pastatyti pamin- tams ir padarydavo daug

rašytumėt 
tiktai ant vienos lakšto pu
sės.

Argentinoje dideli karš
čiai. Buenos Aires mieste 
keliomis pastaromis dieno
mis temperatūra be palio- 
■os laikėsi apie 92 laipsniu 
Fahrenheito.

Buvo laikai, kad Ameri 
kos butlegeriai degtinę ga
bendavo iš Kanados Į Jung
tines Valstijas. Dabar jau 
jie gauna gėrimų iš Jung 
tinių Valstijų į Kanadą. Su
rinktos Kanados valdžios 
žinios parodo, kad per pe 
reitus metus tenai buvo į- 
šmugeliuota degtinės už 
$45,835,000.

“Aš kenčiau per daugUipmetų nflo 
silpnų organų”, rašo p. t£ Janusas 
Reading, Pa. “Aš turėjau prastą 
skilvį. Mano inkstai, buvo silpni. Aš 
buvau nervuotis, turėjau galvos 
skaudėjimus ir nemiegodavau gerai 
naktimis. Aš ėmiau daugelį visokių 
vaistų, bet jie man negelbėjo. Pa
galios aš gavau bonkų Nuga-Tone. I 
mažiau kaip sąvaitę laiko aš pasi
jaučiau daug geriau. Dabar mano 
organai stiprus ir sveiki. Nuga-Tone 
.vra pastebėtini vaistai dėl silpnų, li
guistų žmonių.” »

Visose pasaulio dalyse yra miiio- 
nai žmonių, ku’ių. svekiata ir stipru
mas tapo atsteigtr^IbgarTone ir jei 
gu jūsų sveikata nėra geriausia, ar
ba jeigu jus jaučiatės pasenę prieš 
laikų, būtinai imkite Nuga-Tone. J.ei- 
gu aptiekinikas neturi jo, paprašykit 
ji užsakyti iš savo urmininko' Žiū
rėkite. kad gautumėt Nufi-Tone 
Substitutai yra be vęriųp.

LIETUVIU LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ

U ALKEGAN, ILU

APSIVEDIMAI.
zKė.ikalinga gyvenimui draugė mer- 

giwę ar našlė, apie 30 metų; aš esu 
vaikinas 37 matų, turiu savo puikią 
gyvenimui vieta. Meldžiu paveikslų 
prisiųst su laišku, bus grąžintas at
rak (12)

I-RANK DUBICKAS
305 Jericho T. Pike,

Florai Park, L. I., N. Y.

1IEŠKAU DARBO PRIE SUTA1- 
SY.MO SODĖS. Per 5 metus dir

bau prie to darbo ir esu patyręs. Ga- 
iu sutaisyt visokias sodes, sy rupus 
r padaryt kendes. Esu 20 metu vai

kinas, kalbu lietuviškai ir angliškai.
Kam toks darbininkas reikalingas, 
prašau atsišaukti. (12)

GEORGE BERNOTAS 
Draper Hali, Amherst,
—--------------------------

SE.
Štai vienas žurnalistas su 

rinko statistikos davinius a- 
pie Vokietiją,* kurie gana 
keistai atrodo.

Vokietija turi reguliari- 
nės armijos 100,000 vyru. 
Tiek teleidžia Versalės tai
kos sutartis. Bet 
armijos tikrojo 
nežinoma. Ši armija pri
skaito apie 120,000 vyrų. I- 
ki 1931 metų galo Berlyne 
automobiliu buvę veik tiek 
pat, kaip New Yorke. Šių 
metų pradžioj automobilių 
esą mažiau, nes kai kurios 
finuos subankrutavo ir iš

ėmė automobilius iš apy
vartos.

Per 7 metus (nuo 1924 
iki 1931 m.) Vokietija išlei
do kovai su nedarbu 12 mi
lijardų markių. Pernai 13,- 
304 firmos pareiškė nega
linčios užmokėt valdžiai 
mokesnių.

Apie pereitų metų bank
rotą ir nepasisekimus šiaip 
rašo: lapkričio mėn. suban
krutavusios 1,215 firmos ir 
gruodi—1,178.

1931 m. lapkričio mėn. iš
vežta iš Vokietijos Į užsie
nius 17,680,000 metrų fil
mų už 3,090,000 markių 
vertės. Įvežta tik 2.197,000 
metrų filmos maždaug už 
500,000 markių. Taigi Vo
kietijai judžių pramonė su
daro didelį eksporto kontin
gentą.

klą Robertui Shortui, ame
rikiečiui lakūnui, kuris gin
damas Šanchajų žuvo ko
voje su japonų lakūnais. Jis 
vienas pats puolė 6 japonų 
orlaivius ir nušovė japonų 
vadą, bet tuojaus ir pats 
buvo nušautas. Jo orlaivis 

noiici«tu užsidegė ir liepsnodamas 
skaičiaus

pinigo. Negana to, tie va- 
gvs, patys būdami valdi
ninkais, išleido 150.000 ru
blių neva gaudymui vagių, 
kad nukreipus nuo savęs

J. Kuzmai ir kitiems.—
Į Tamstų rašinio “Keleivin 
nedėjome, nes jame nėra 
:okio konkrečio plano. Mu
sų manymu^ lietuvių far 
nerių kolonija Kanadoj buri uožiurą. Šiomis dienomis

Samaros mieste buvo jų by-Į ų geras daiktas, bet visų 
la. Vienas jų pasmerktas su-1 nirma reikėtų sudaryti to- 
šaudyt, o kiti sugrusti į ka-|’dos kolonijos šalininkų or- 
Įėjimą.

GAVO POLITIŠKĄ DŽIABĄ.

šitą airišiy politikierĮ, W. 
McCarthy, Hooveris paskyrė 
tvarkyti rekonstrukcijos korpo
raciją, kurios tikslu yra sustip
rinti ištyžusj kapitalistinį biznį 
Amerikoje. Ar kam bus iš to 
naudos, ar ne, bet visa eilė po
litikierių jau gavo prie tas kor
poracijos džiabus su riebiomis 
algomis.

Valdyba- 1993 metams.'
A. Saluckas, pirmininkas,

802—8th St.. Waukegan, III.
M. Ambraziunas, vice-pirmininkas.

801 McAlester Avė. Waukegan, III
B. J. Masiliunss, n-rašų raštin-nkas,

Į 818—lOth PL, Waukegan, III.
I B. Sirvidas, turtų raštininkas,

164—lOth St., No Chicago, III.
K. Vaitekūnas, karioring.

72e — 8-th st, Waukegan, IU.
Kasos globėjai:

J. Petraitis,
907 So. Jackson st., Waukegan, 111. 

Pranas Rastis,
838 Prescott st., Waukegan, 111. 

Knygiai:
K Dambrauskas,

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

820 So. Victoria st, Waukegan, III. 
Maršalkos:

R. Geniotis, J. Stočkus.
Draugijos susirndtimai btma kas 

paskutinį ketvergų kožno mėnesio, 
Z:30 vakare, Liuosybės Svetainėje

•1SSTRA. Parsiduoda geri 
klės šunes—gončai. gražus balan- 
Ižiaai. gražios vištos Bantams veis

lės—S6 00 pora: taipgi galit gaut ir 
kiaušinių $3 už 15. Taipgi turime 
!«ėiu medaus, 10 svaru viedrukas— 

$2.00; gerų grybų $1.00 už kvorta. 
Turime pardavimui farmų, labai pi
gia kaina. P. D. ANDREKUS, (11
Pigeon Lofts. Pent«ater, Miefc.

PARSIDUODA GRAŽI VIETA. 
Dviejų šeimynų Namas, moderniš

kai įrengtas, didelė barnė, skirtingų 
rūšių vaisinių medžių, virš 7 akerių 
žemės, arti skvero. Kaina $6.500. 
Pirmas mortgičus Cooperative Ban
kos $5,000; įnešti reik $1,500. Klau
skite. (11)
736 M'ashington St..

Stoughtoo, Mass. Telef. 9841.

AGRONOMAS
PETER J. KUSAVICHIUS 

Kam reikalingas kreipkitės po šiuo
įdresu: (26)
498 E. 7Dt SU So. Bastau. Mana.

GERA PROGA!

PARSIDUODA FARMA.

ttKELEIVIO’

KALENDORIUS
1932 METAMS

Tamzaciją ir., išrinkti komi
siją, kad ji susižinotų šituo 
-eikalu su Kanados vyriau 
ybe ir gautų apie kolonijos 
steigimą visas informacijas. 
Zieta kolonijai reikėtų pasl
inkti kur žiema būna trum
piausia, kur žemė derlin
giausia, ir, kas svarbiausia, 
kad butų netoli nuo gelžke- 
io stoties.

124 akeriai žemės, Barnė, Višti- 
ninkai, Ledaunė, Kiaulininkai, gara- 
džiai keturi, Namas, pora arklių, 
karvės, 50 kiaulių, 100 vištų, veisli
nės turkės; upelis teka per kiemų, 
didelė upė teka per laukų, daugybė 
žuvų; elektriką, telefonas, visokios 
mašinos, 100 kortų prikirstų malkų 
Norint plačiau ka sužinot, kreipkitės 
ypatiškai ar per laiškų. (11)

LUIS BIEUALSK AS
P. O. Box 321. Webster, Mass. 

Tel. Webster 72-W

LABAI NUPIGINTOS {DOMIOS 
KNYGOS

Deklamacijos ir Dainos apie Pa
saulinį Karų, 75 pusi....................25c

Gražiausios Pasakos ......................25c
{domiausios Istorijos .................. 25c

Kas prisius 50c tam prisiųsiu visas 
3 knygas, o kurie prisius $1.00, tiems 
pridėsime šv Istorijų, didelę, su 50 
paveikslų. Pinigus galite prisiųsti 
Pašto štampomis, Money Orderį arba 
pinigais. (10)

P. MIKALAUSKAS 
248 W. Fourth St. So.

Vyram ir Moterim

GARDI
I

DŽIAUGSMAS UŽMUŠĖ 
ŽMOGŲ.

Airvs vardu McGarvock 
gavo Airijoj žinią, kad Den
verio mieste, Amerikoje, 
mirė jo giminė ir paliko jam 
$17,200. Iš to džiaugsmo 
sustojo McGarvocko širdis 
ir jis krito negyvas.

Jame telpa daug įdomių Statistikų, Straipsnių, 
Eilių, Juokų ir Paveikslų.

Opa, opa, upa, upa, 
Pruseika jau Bimbą lupa!

Buvusiam Lietuvoje. —
‘Vienybės” korespondento 
pasakos apie Lietuvos dar
bininkų uždarbius buvo jau 
••umuštos, todėl tamstos 
traipsnelio nedėjome. Vis- 
iek ačiū, kad parašėt.

Torontiečiui. — Tams
ios pranešimo apie “Kultū
ros” koncertą nespėjome 
’aiku Įdėti, o dabar jį skelb
ei, žinoma, jau nebūtų pras
mės. Kai dėl šmeižikų iš 
‘Laisvės” ir “Vilnies” gar-!}
Ių”, tai geriausia butų juos } 
gnoruoti. Juk jie kraipo 
■raktus ne dėl to, kad jų ne
žinotų, bet dėl to, kad nori 
juos kraipyti. Tai jau tokia į 
ių prigimtis. Jų nepataisysit 
r neišmokinsit, nes mokin- J 
is jie nenori.

S. Pociui. — Siuntinius iš 
svetimų valstybių atidari- Į 
lėja kiekviena valdžia, nes!} 
kitaip paštu galėtų eit viso-į} 
kia kontrabanda. Bet laiš-;{
kų, ypač registruotų, vai-1 pabandykit šiandien EsseVl produktus

Hame ir Dešra
KIEKVIENO STALO PAPUOŠALAS

ŠEsseM Išdirbiniai Sukelia Apetitą
Tai Paslaptis Mėsų lidirbystėje »

Tušintos ir Virtos

Hemės, Dešros ir 

Skilandžiai 

(K ind Žiūkai)

FURČIAI
FRANK-

VEAL-
LOAF

EsseN
Specialybė

KIEKVIENĄ VALANDĄ GATAVI VALGYMUL 

30 puikiai prirengtų skirtingų gatunkų

Reikia perskaityti naujų 
D-ro Margelio Kaygų

* GONORĖJA
labiausia paplitusi lyties liga. 
Kaštuoja tik 50 centų. Reikalaukit 
“KELEIVIO” knygyne, arba pas 
autorių:

< DR. MARGER1S .
3421 So. Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

South Ashland 
GriU Inn

Joe Martin-MartiMevičias 
Lietuvis savininkas 

Lengvų Skanių Užkandžių 
ir Minkštų {sigėrimų 

Paranki užeiga smagiai praleist 
valandėlę laiko.

6818 So. Ashland Avė. 
CHICAGO, ILL.

DOVANAI

KNYGELĖ (katalogi 
išmokti anglų kalbos, 
kos, biznio, aritmetikos, knyg- 
vedystės, laiškų rašymo, gra
žaus rankraščio, ir tt, be Įsa
kymo mokyklos. Rašyk antrašu: 
G. LEV ĖSK IS/1336 W. 12tk sU

Los Angeles, Calif.

Apie 120 žymių anglų iš
leido Londone atsiliepimą Į 
visuomenę, kad reikia šau
kti tarptautinę konferenciją 
pasauliui nuo bankroto gel
bėt. To atsiliepimo autoriai 
mano, kad bankrotas gresia 
visam pasauliui, ir kad vie
natinis būdas jam atitolinti 
—tai panaikinti visas tarp
tautines skolas.

Šitos dainos tųsa “Keleivio” 
Kalendoriuje.

Kiekvienas turėtų tą Kalendorių Įsigyt, nes ja
me rasit daug naudingų pasimokinimų. Kaina 50c.

“Keleivio” prenumeratoriams tik 25 c.
Mokestį galima siųsti kartu su prenumerata arba 

skyrium vien tik už Kalendorių.
“KELEIVIS”

253 Broadway, So. Boston, Mass.

ižia neturėtų atidarinėti.
Montrealo paukščiui. —

Tamstos korespondencijos 
nedėjome, nes labai ištęsta, 
o nieko Įdomaus joje nėra. 
Draugijos susirinkimai ir 
narių ginčai — tai jau labai 
paprasti dalykai ir patartu
me apie juos nerašinėt. Jei- f 
gu įvyksta kas nors nauja, » 
tuomet prašome pabrėžti. • 
Tik nerašykit ilgų korės- ; 
pondencijų. Kuo trumpiau, • 
tuo geriau.' l

foriReikalaukit pas savo krautuvininką ir bučerį.
nn -it-

t

h

i.

ESSEN PACKING CO.
lOlBeaconSt 2BradleySt.

LAWRENCE WORCESTER
7149 — Telefoną* — 5-1896

Si
i:

r
r

PAS MUS GAUSITE tikras 
piikas plunksnas ir

Gvarantuejam Patenkinimų. 
•Kalci ros ir patalai, Materijos Sila
bines musų speciališkurnąs. Tavo-

prisiunčiam paštu apdraustai. 
LEPIE-S-EUROPEAN

FEATHER CO.
56 Ckanncey Street, Boston, Mass. 
Rampas Bedford St., netoli Wash- 
ington St ir Jordan Marsh

ment Storo.
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Žydą Tikėjimas I Velnią. į ™™2- ™
Kaso \ yriansis Pirmos Inžinierius.

Nėr t jokia paslaptis, kad mu 
su firmai nesiseka. Tą visi žin< 
ir g:.I todėl praminė mus tingi
niais. Viskas, ką dabar musų fir-

Žydams tebegyvenant E-[žus kūdikius ir atiminėja vy- 
gipte buvo žinomas velnias rasos protą. Lilita karštais 
Azazėlis. Paskutiniu lafįcu1 apsikabinęjitoais ir pabueia- 
žydai aukodavo jam ožį, ku- vimais mirtinai slopina vy
ri iškilmingai nugabendavo f*rus,~jf ėda žmones ir visada
tyrus ir ten gyvą paleisdavo, būna alkana. Iš meilavimosi ma turi- s-vo vardą 

“Trr girdu Kbubas”.
Štai kokia šio kliubo atsiradi

mo 'istorija:
Keletas Pietų tam atgal, su

ėjom mes, keturi ekspertai iš ke
turių skirtingų sričių, ir nu
sprendėm p ; vienu stogu gyven
ti. vienu rankšluosčiu šluostytis, 
vienomis šukomis šukuotis ir iš 
vieno stiklo gerti.

Taip nusinešta todėl, kad iš
eitu pigiau. Viena pastogė, vie-

Egipiietiu dievas Setas bu- su vyrais jai gema daugiau 
vo piešiamas žalčio pavida- velniukų, kurie taip pat žmo- 
le, norinčio praryti saulę. Žy-iries kankina. Ji yra prostitu- 
dai šio baisaus egiptiečiu ! sijos velnienė ir platina slao-
dievo, kuris Įvarė jiems bair 
mę, nepamiršo ir išėję iš E-P-‘ 
gipto,—iš jo žydai susigal
vojo sau «smaką—hydrą. 
Maižius tekalba tik apie lau
kinius velnius. Karalių kny-: 
goj randame paminėtą Bei 
zebubą, bet čia ji mini ate 
kaip velnią, bet kaip dievąf: 
“Achazas, sūnūs Aehavb. 
Izraelio viešpats, garbino 
Vaalą (Balą). Kai jis apsir
go, pasiuntė pasiuntinius į- 
sakydamas jiems: eikit ir 
paklauskit Belzebubo, Ekro- 
no Dievo, ar aš pasveiksiu iš 
ligos? Bet Dievo angelas pa
sakė Alijošiui: kelk ir eik 
Samarijon priešais pasiunti
nius pasakyk jiems: Ar nėra 
Dievo Izraeliu j e, kad jus-
kla’isinėjate Belzebubo, Ek
rano Dievo?” Taip yra para
šyta Karalių knygoj.

Sename Įstatyme minama 
labai piktas velnias Asmo
dėjus. Todijaus knygoj As
modėjus Įsimylėjęs Sarą pui-

tas litras.
Lilita gimdo karštliges, 

kūdikių ji nekenčia ir būda
ma Adomo žmona gimdė tik 
piktas dvasias. Dar ir dabar

umuhrjos ir "Mažosios Azi-
di-jos gyventojams ji yra 

džiausią baisenybe.
Iš to matom, kokia buvo 

Eguista senovės žmonių 
vaizduotė. Tik dvasininkai 
velnių nebijodavo, jie turė
jo Įvairius ginklus ir sakėsi 
gali atitolinti piktas dvasias 
ir pačius baisiausius velnius.

Gerb. skaitytojai tik gerai 
pagalvokit, kam tas viskas 
buvo daroma ir kodėl buvę 
atsiradę tiek daug visokių 
bjaurybių, kad žmogui ne
buvo jau kur ir dėtis. Ir vis 
dėlto kai kūrei dar garbina 
senus tamsiuosius, prietarų 
kupinus laikus.

Pagal V. FišerĮ S. P.

aei mokslas, nei .kia apšvieta. 
>ile tik pinigų butu.

Jis pats tik kryželiu savo pa
vardę pasirašo, ir labai tuomi di- 
ižiuojasi. Sako. tai pigiausias 
jąsirašymo būdas, nes rašale 
mažiau vartojusi ir Uikas susi 
:aupo. Einant Taylorio syste- 
mos dėsniais, tai tikra ekenomi 
ja.

Matot, labai praktiškas biz
nierius, bet ir jam nesiseka.

Nuo to laiko, kaip jis išnuo
mavo savo tėvui modemišku; 
namus ant farmos, kurie, kaip 
vėliau pasirodė, buvo be kamino 
ir be durių, dar jokis liostumeri; 
neatėjo pas ji biznio daryti.

Tokių žiaurių gyvenimo ap 
linkybių verčiamas p. Lepšė i

Jeigu pirmiau visų keturių Lš- įstojo į "Tinginių Kliubą”, ka: 
aidos. sudėjus i krūvą, būdavo, pigiau butų galima pragyventi 
sakysim $1.00 (keturi kvode-į Trečias narys yra visokių le 
•iai). tai dabar pasidaro tik vie- gališkų ir nelegaliskų reikalų pa 
na ketvirtadalis tų išlaidų, arba tarėjas Blynas.
tik 25c. Blyno patėvis mokinosi advo

Tas kiekvienam aišku, ir katuros per visą savo amžį, be
mums tas buvo aišku. Bet kodėl ;r mirė jos neišmokęs, žmonėi

nas rankšluostis, vienos šukos 
ir vienas stiklas reiškia taupumą 
75-kiais nuošimčiais!

prie tokio taupumo kliubui ne 
siseka—tai tiesiog negalima su
prasti!

Kompeticijos tarpe kliubo na
rių nėra, nes kiekvienas narys 
yra skirtingos srities ekspertas.

štai pirmas narys, kamarnin- 
kas-Košė; jis nuo vidurių užkie
tėjimo jau pusiau nuplikęs vy-

sako, kad sūnūs paveldėjęs pa 
tėvio talentą ir todėl patarėj 
tapo.

Blynas yra gabesnis už savo 
patėvį, nes jisai visiškai nesi- 
mokinęs bando daryti bizni, kai 
po “advokatas”.

Ir jis labai mandagus vyru 
kas. štai, kada jis tik šukuoji

kią dievobaimingo Raguolo 
dukterį. iš pavydo pirmą 
naktį užmušė septynis jos 
vyrus. Izraelio sūnūs vaito
jo juodąją ir baltąją magi
ją, kurie velniui ir jo arti
miesiems duodavo didelę ga
lybę. Rabinas Bachay tvir
tino, buk Nojus savo laifen 
paėmęs ir porą velnių, kad 
tvano metu neprigertų. Ji? 
už tai labai gyrė Nojų, kad 
jis norėjęs išgelbėti visus 
Dievo tvarinius. Dėl šito 
klausimo Bachay 
delĮ ginčą

Tikėjimas Į velnią pas žv-

KANADOS
LIETUVIAI

MONTREAL. KANADA
Kunigas vadžioja parapijo

mis už nosių.
Pralobęs musų kunigas 

Robinas užsimanė automo
biliaus, o įsisaitęs automo- 
dilių pareikalavo, kad para- 

''ioiją ir garažą pastatytu. 
■ °arapija nutarė garažą pa-

^acnay yjiej o 4*"‘statyt, ne brangesnį
su nitais rabinais Voin Mano m&nv-•taip uz S500. 

nu, tam darbui prižiūrėti i 
dus nemažiau buvo išsivys- uarapija turėtų išrinkti iri 
tęs, kaip ir pas kitas tautas. • komisiją, bet ji paliko viską

a , \r , , . . — -ant kunigo ranku, manvda-zydu KaoaiOj piešiamai „ ,
Įheyas, kaip arų senukas.] kiauIrafe Redarv5 Bet gž_ 
Jis tan nuneriu ir septym.-, ■ p dįj
takstancius mauku pluoštu , , j. r -- - s ... -/4.-1 - i y t- --istatvt parapiionai apsiziu-(tikrai susKaitvtai. -Jis ouvcl- -• „H „ c--ne' .... c .. , . « -gio. Kad ns atsieis ne SoOO.nnlnardo mvnu auks-f- •* ’ -pBStt inui.uuuv «u,nų anįe $2.000.
cio. Rankų pirštai tuii mm- * .
joną du šimtus uikstaiiSų* Žmonės sujudo, nes pini 
mylių, o rankos kaulas tur:'
24,000 mylias. Jį apsupa S

gų nėra. o prie to d a nese
nai daug reikėjo išleisti 

milijonai gerų dvasių. Vv- bažnyčios pataisymui. Pra- 
riausi velniai vadinasi: Sata-
nimas, Sėdimas ir Molocha? 
Kabalas — piktas naikinime 
angelas. Vyriausi demonai: 
Samilas, Ievos gundytojas ir 
žmonių skundikas danguje 
Satanachimas. vyriausias 
generolas (jo štabo karinin
kai: Amonas. Bsrbatosas » 
Pruslas), kurio užduotis bui- 
vo gundyti moteris ir mer 
ginas. Reikia pastebėti, kad 
ir žilo i senovei labiausiai 
moteris sugundydavo kariš
kiai. Jis buvo labai puiku? 
kareivis, net dainininkų .pa
siversdavo ir šventnamiuose 
žavėdavo savo balsu moteris, 
giedodamas šventas giesmes. 
Azazėlis —Dievo rykštė ir 
mirties velnias. Bedregonas 
—mažiukas velnias, turįs 50 
galvų ir 65 akis, o jo oda iš
rašyta žydiškomis raidėmis 
Pagaliau stovį Asmodėjus ir 
šlubas velnias Lezegusas.

Iš Kabalo sužinome ir ke
turias velnienes: Lilita— 
pirmutinė Adomo žmona, 
vėliau ji gyveno su Samailu 
—Ievos gundytoju. Narna— 
Asmodėjo motina ir šeme- 
rono, požeminio velnio, žmo
na. Machlata—velniškų šo
kių užtarėja. Igameta — 
naktinė velniuke, kuri tre
čiadienio ir penktadienio 
naktimis klaidžioja su 18,-

lėjo reikalaut, kad kunigą: 
uojaus sušauktų parapijos 
mitingą ir paaiškintų, kodėl 
is tokį puošnų garažą sta-1 ;o« atžvilgiu niekam 
o. Bet kunigas to mitingo 
tešaukė. Tuo tarpu atėjo 
netinis parapijos susirinki
mas, kur kunigas turi duoti 
tskaitą už pereitus metus.
Tisi laukė, kiek jis paduos 
'laidų už garažą. Bet Bobi- 

■,as ne durnas, jis garažo lė- 
ų skirium nepaduoda: jos 
pridėtos pas jį prie bendrų 
Parapijos išlaidų.

Parapijonys tuo nepaten
kinti ir reikalauja pasakyti, 
kiek kaštavo garažo pasta
tymas. Kunigas aiškina, 
kad jis “negalįs” tokių daly
kų skelbti, nes einant ko-į 
kiais ten vyskupo patvarky
mais, parapijonys neprivalą 
'mulkių atskaitų žinoti.

Tai taip ponas Bobinasį 
vadžiota savo parapijomis i 
iž nosių, ir tie nežino kaip!

’ ir kur teisybės jieškoti. (čia į 
ne kunigas kaltas, bet patys 
parapijonys, kurie jam pini
gus deda. Tegul neduoda 
nei cento, tada nereikės nei 
atskaitų jieškoti.—Red.)

Parapijos choristas.

ra?, nors šiaip jau nieko sau savo pleiskanuotus (Jaukus, nie- 
žmogus. Jis niekam nei blogo nei kad plaukų šukuose nepabėk? 
gero. Kitą narių biznis jam visai ir beveik pusę pleiskanų iškrato 
neapeina, nes jis ir pas apie sa-j tr jį3 viską žino. Nieks jair 
vo bizni mažai rūpinasi. nfeko negali pasakyti — api<

Tiesiog Įdomu tėmyti Košę konstituciją, geografiją, probi 
prie jo matematiško užsiėmimo, bieiją, politiką ir raugvtus agur 

Pasidės vyras arkuši popierio kus.
ir daro visokius braižinius ant Blynas sako, kad viskas kvai 
io. Linijos ir numeriai tik mirga lystė prieš amžinystę* o amži 
skersai ir išilgai. nystė — prieš raugytus agur

Pasišauks jis savo kolegas ir kus.
sako: j Ką tai reiškia, mes nesupran

—Matot, vyrai, aš išgalvojau tam, bet ir Einšteiną juk maža 
naują būdą, kaip išmieruoti že- kas supranta, 
mę ten. kur vandens ji apsemta. Anyway, Blynas yra smart

—Kaip tai galima? — stebisi vyras, vienok ir jis nesuriša ga 
kliubieeiai. io su galu. Vargsta ir tiek. Jav

—Labai paprastai: reikia ap- kelinti metai, kaip vaikščioja su 
skaičiuoti, kiek išilginės linijos išplyšusiom alkūnėm, 
turi ilgio ir kiek tame plote sker- Keista, vienok šventa teisybė 
-ines gali būti ilgos, na ir atsa- kad Blynas nei kiek neišgali pri- 
kvmas bus gatavas. sidėt prie kliubo palaikymo

Kolegos vis nesupranta ir tei- Mes jau net užmiršom, kada ji? 
riauiasi: paskutiniu sykiu yra mokėjęs.

—Bet kaip tų linijų ilgumą Dabar ketvirtas narys, grybų 
sužinoti? pirklys Buiza. Tai musų vy-

Košė pakrapšto nosį ir užsi- iriausias amžium kolega ir la- 
mą.-čiusiai aiškina, kad apie tai biaosiai pasiturintis finansiškai 
ii? dar galvoją?. žmogus.

Tai stebėtina? vyras; jis vi- Buiza yra poniškos išvaizdos, 
uomet galvoja ir galvoja ir nie- minkšto budo, visuomet su pla- 

kad nieko neišgalvoja. čia šypsą, išrodo kaip džentel-
Sakau. tokis vyras kompetici- monas.

nėra pa- Nuo to laiko, kaip šis kliuba? 
vo.iinga?. O visgi ir jam nesise- tapo suorganizuotas, ponas Bui
ka. Nors musų pasilaikymo išlai- za beveik visus mus užlaikė, 
dosl imam proporcionaliai. da- Jis ir rendą užmoka, jis rank- 
žar labai mažos, vienok ir to jis šluostį, šukas ir stiklą nupirko,
nesugeba sukrapštyt su savo ka- žinoma, vis su ta išlyga, kad
marninky. te. mes jam atsimokėsią, kaip tu-

Antra? narys yra namų iš- rėsim pinigu,
nuomavimo agentas Lepšė. Jis Bet tų pinigų kaip nėra. taip
iau kitokio charakterio: apsuk- nėra.
rus ir baisiai skupus; bet į kitų Dabar jau .ir Buiza skundžia- 
bizni savo nosies nekiša. si, kad toliau jis neišgalįs mus

Lepšė yra tos nuomonės, kad palaikyti. Sako. kreditai išsi- 
Amerikoj žmogui nereikalingas baigė.

KIEK LIETUVOJE TELE
FONŲ.

Šiomis dienomis Lietuvo- 
000 velnių armija ir kankina ie išėjo' “elefonų knyjra;
žmones. Bet baisiausia yra 
Lilita. Kiekvieną naktį ji la
kioja po įvairiausius žemės 
kraštus. Ją lydi 480 legionų

1932 metams, iš kurios pa
sirodo, kad visam Kaune y-! 
ra vos tik 4,345 telefonai. 
Klaipėdoj jų yra 1,376. Pa-

‘‘KELEIVIO" SKAITYTOJAMS 
KANADOJE.

DRAUGAI:—

UJ: KANADOS DOLESI Bankai Suv. YalsMj'o- 
?e išmoka tik 75 centus, tai didelė skriauda. Bet 
Suvienytu Valstijų Paštas, už Canadian Postai 
Jlor.ey Orderį, išmoka pilną sumą.

‘f \ To<iei užsisakant “Kdeivį”, knygų, arba duo
dant paskelbimą, geriausiai išpirkti pastoje “In
ternational Postai MoneyOrder”. Snmčiant “Kelei
viui” laišką su Money Orderiu, patartina para
šyt savo adresą atgal ir prilipyt už 3c. paStos 
markutę; nepridėjus markutės, vietos paštas lai
ško gali neišsiųsti.

Su augšta pagarba,
“KELEIVKT ADM.

253 Broadway, 9a

velnių. kurie užmušinėja ma- nevėžy 445. Šiauliuose 542

PLAUKIMO čEMPIJONfi.

Amerikietė Eleonora Holm, 
~uzrią matote šitam paveikslėly, 
’umušė visus plaukimo rekordus.

Todėl aną dien mes turėjome 
kliubo mitingą ir bandėm pa- 
ikrinti. ar tikrai jau kreditai iš- 
ibaigė.

Buiza atsistojo mitinge ir sa
ko:

—Vyručiai, lengviausias ma
to Įrodymas, kad kreditai jau 
šsibaigė, tai faktas, kad grybai 
au išsibaigė. Nėra grybų—nė- 
a pinigų, ir todėl nėra jums 
langiau kreditų.

šis jo argumentas atrėmė vi- 
as musų kritikas. Vienok Bly
nas padarė peržvalgą iš viso mu- 
ų gyvenimo ir paskelbė tokius 
'aktus:

1) Mes bandėm gyventi eko
nomiškiausiai, kaip tik buvo ga
lima.

2) Rankšluostis buvo skalbia- 
nas tik syki per šešius mėne- 
ius.

3) šukos jau beveik be dantų, 
o vis dar buvo vartojamos tos 
pačios.

4) Į joki lietuvišką laikraštį 
skelbimo nedavėm.

5) Jokio laikraščio nei vienas 
neužsiprenumeravom.

6) Kaip velnias kryžiaus mes 
tolinomės nuo ėjimo Į parengi
mus. jegiu reikėjo pirkti tikie- 
tas.

7) Jokiam visuomeniškam 
darbui savo laiko ir pinigų ne- 
eikvojom.

8) Vaigydavcm dažniausia tik 
“beef stew".

9) Nieks veltui nenumesta; 
net tuščio? munšaino pantukės 
buvo išparduotos po centą, o jų 
gana daug buvo.

Kamaminkas Košė, kuris la
bai atydžiai klausėsi raportų, 
pakilo ir sako:

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO" 
KNYGYNE

“O. S. s.- arba š'iubinė Iškilmė— 
Vieno akto farsas, labai juokingas 

ir geras perstatymui. Kaina .... 15c.
Piršlys Suvadžiotojas. Vieno veiksmo 

Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga
na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2
moterys ir 5 vyrai.
Kunigo Meilė. Vieno veiksmo Kome

dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin
gas veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir
2 m terys. Abu veikalėliai vienoje 
knygutėje. Kaina............................25c.
Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose. 

Veikalas perstato nužudymą caro
Aleksandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš
viso reikalaujamos tik 2S ypatos.
So. Boston, 1913, pus!. GI..............25c.
Švęsto Antano Stebuklas. Dviejų vei

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

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

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

šv. Jonui galva. Drama viename 
akte, parašyta garsaus anglų rašti
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti................................................ 25c.

Džian Bambos Spyčiai.— Ir kitos fo- 
nės. Daugiau juokų, negu Ameri

koj munšaino. Šioje knygoje telpa net
72 “Džian Bambos spyčiai”, eilės, 
pasikalbėjimai, humoristiški straips
niukai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi...................................25c.

Monologai ir Deklamacijos, šioje kny
goj telpa daugybė naujų, labai gra

žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų.’ Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimatns, baliams,
koncertams ir tt. Antra pageriu:a
laida. So. Boston, 1914 m.............. 25c.
Apie Dievų, Velnią. Bangų ir Praga-

Žemė ir Žmogus. 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 rasių 
žmonių, vyrų ir moterų. Pagal E. Rėk
liu parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass., 1912 m., pusi. 63 .............. 25c.

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

2) Žyainti Giria; (3) Klaida; (4, Ko-
•ekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
laikai tiki į visokius prietarus, 
burtas ir tt............................ 15c.

Lietuvių šeimynų Istorija Juškevi
čiaus Dainose. Jei nori žinoti, kaip 

senovėj lietuviai gyveno, tai perskai
tyk šitą knygą, iš jos dasižir.osi, kad 
vytai turėjo daug pačių, o žmonos po 
kelis vyrus. Labai užimanti ir pamo
kinanti knyga. Su paveikslais, Pa
rašė Z. Aleksa .................................50c.
Drūtuose audeklo apdaruose .. 75c.

\odel Aš Netikiu j Dievą? — Arba 
Tikėjimo Kritika Kiekvienas geras

katalikas ir laisvamanis privalo ją 
>erska:tyti. 64 pusi...................... 2Cc.

Kur Musų Bočiai Gyveno? — Arba
ryrinėiimas, kur buvo pirmutinė 

žmonių lopšinė. Knyga labai pamoki
nanti Parašė Z. Aleksa. 76 p. .. 25c.
Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra

eities. Knygutės įtalpa susideda iš 
sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
rų šventės; (3> Lietuviai lieka vel
niais; (4) Paskutiniai lietuvių die
vai. Parašė Z. Aleksa. So. Boston. 
1912 m., pusi. 32.......................... 10c.
Biblija Satyroje,— Labai įdomi ir 

juokinga knyga su 379 puikiais pa
veikslais, perstatančiais įvairius nuo
takius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. Įgijęs šią kny.
gą niekas nesigailės. 382 pusla
piai. Kaina........................... ........$1.00
Kaip Senovės žmonės Persislatydavo

Sau Žemę.— Labai įdomus senovės 
filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių parašė Ik

rą. Parašė Re bert G. Ingersoll, gar- Į sas. Antra knygutės dalis yra: “Il
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib- virkščias Mokslas arba Kaip Atsirado 
lijos prietarų naikintojas. 72 pus- _ j Kalbos."Parašė Z Aleksa. 40 pusi. 10c 
apių ....................................... .. ’ • 25c Delko Reikia Žmogui Gert ir Valgyt’
Ar Buvo Visuotinas Tvanas?—Kaip -Dėlto, kad norisi, atsakys koks

Nojus galėjo surinkti į kelias die- nemokša. Bet deiko gi norisi? Delko—_ _ ___ ______ __ _ i_ Irnas visų veislių gyvūnas, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnas prastoj

be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų 
kitas mažiau ? Delko žmogui reikia

savo arkoj sutalpinti ? Iš kur ėmėsi cukraus.^ druskos ir kitų panašių da- 
tiek vandens, kad visą žemę apsem- lykų? Kode! jam reikia riebalų? ši
tų? Kur tas vanduo dabar vra? Kaip tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
po tvano jaodveidžiai, raudonveidžiai Kaina............................... ................loc.
ir kitu veislių žmonės? šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai

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

ir daugelį iš gyvenimo patyrimų para-
ir aisčiai įsoėstyti šitom veikale, šė K. Stiklelis. So. Boston, Mass.
Knyga be gaio įdomi. Kas žodis—tai 1909 m > pusi. go .......................... 25c.
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir Ben-Kur.— Istoriška apysaka iš Kri- 
mo'-'s’as nuo pradžios iki galo. Kai- stau? laikų Parašė Levr tValiace. 
na .................................................... 25c. 472 pusi. ... .................................82.00
Anc-rikos Kdebebas. —Arba kaip ka- Lytiškos Ligas ir kaip nuo jų apsisan- 

talilcų kunigas Hans Sehraith pa- goti. Parašė D-ras F. Matuiaitis. Ant-
piovė merginą Oną Aumuller. Su ra, peržiūrėta ir pagerinto laida, 
paveikslais. 16 pusi......................... 10c. Kaina .......................... .... ............... 25c
Kunigų Celibatas.— Išaiškinta kuni- Amžinos Dainos.— Šioj knygutėj tel- 

gų bepatystės istorija, pasekmės ir pa 44 geriausių Jovaro dainų. Jos 
ju aoriš-as nupuolimas^ šią knygą tu- tinka deklamacijoms ir dainavimui,
rėtų perskaityti kįkvienas vyras, tė- kaip namie, tap ir susirinkimuose.
vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad Pusi. 32 ...........................................15c.
jų moterjs, dukterįs ir mylimosios ne- . . . .. ., . .
papultų į tokią kunigu globą. Parašė ,r Straipsniai. Šioj knygoj telpa
kun Geo. Towsend Fo*. D. D., su- . 23 STaa°s eilės, daugy be straipsnių, 
lietuvino Ferdinand de Samogitia 25c. ir tt. Puikiai iliustruota.

95 pus............................. ................ 25c.
Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, .. .

h:storijos, etnografijos, geografijos, Lietuvos Respublikos Istorija ir žem- 
astronomijos, aritmetikos, medicinos lapia.—Šitas veikalas parodo, kaip 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys nu0 revoliucinės Lietuvos
visokių patarimų apie sveikatų, bu- spėkos vedė kovų su caro valdžia, ir 
dus gydymosi, vaistus, įvairių naro- kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
dymų amatninkams. ūkininkams, dar- diią rėmė^ir gynė: kaip paskui revo- 
žininkams, seimininkams ir kitiems. Bucija paėmė viršų, kaip Lietuva li- 
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. kos paliuosueta is po caro valdžios ir 
Chicago, III. 1911 m., puslapi; 392. kaip ji buvo apskelbta respublika.
Apdaryta .....................................83.00 Pridėtos didelis spalvuotas žemlapis............. par<xjo dabartinės Lietuvos rubežius
Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris jr kaip šalis yra padalyta į apskri- 

trumpais ir aiškiais faktais parodo, čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa- 
kaip iki šiol keitėsi draugijos formos, rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kodėl turės but pakeistas kapi-_ ir kaip jf išrodo, čia telpa visi svar- 
talizmas. Kaina ............................ 25c. besni dokumentai: Steigiamojo Sei

mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais. sutartis su latviais, apra
šymas visu mušiu su lenkais ir tt.

Socializmas ir Religija. Labai įdomi 
knyga šituo svarbiu klausimu. Ją

—Ai negaliu iigalvoti, kode!, terėų I^si-aitytl kiekviena, katali- v,a ii ne knvga. bet tiesio, žibinta 
nrie tekiu aplinkybių mums ne-
siseka ir kodėl nėra daugiau kre- j Mass., 1915 m, pusi 24...............10c

Moteris ir Socializmas. Parašė August 
Bobel, vertė V. K. R. Yra tai svar

biausia ir geriausia knyga lietuvių
kalboje tame svarbiame klausime.
Pusi. 429, 1915 m.................... $2 60

dito?
Į jo klausimą ilg’ai niekas nie

ko neatsakė. Viešpatavo gili ty
la. Pagaliau Blynas jam pareiš
kė:

—Be reikalo tu dar galvoji,— 
juk tu niekad nieko neišgalvojai, 
anv way!

šis Blyno pareiškimas, mato
mai. patiko ponui Buizai, nes jis 
plačiai nusišypsojęs, palingavo 
galvą ir dar syki pakartojo:

—Vyrai, nėra daugiau grybų...
Tuomi ir musų mitingas pa

sibaigė. nes žodžiui 
teismo nėra.

vas, kuris apšviečia visą Lietuva 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... J1.00 
Drūtais audeklo apdarais .... SI.50
Lytiškoa UgM ir Kaip nuo ją apsmu 

-nb Parašė D-ras P. Matulaitis 
. ntra r.eržrurSta ir pagerinta Įsi

9Bc
Hen-Har 

KristausLengvas Badas Išmokti Angliškai.—
Raukius reikalingiausių žodžių ir pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip 172

lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai.

Istoriška apysaka ll
laikų Parašė Le»

«?•»
AmžhMe Dainos, šioj knygutėj telp* 

44 geriausių Jovaro datųn Jos tin 
ka deklamacijoms ir dainavimai, kai*

bei čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar- namie, taip ir susirinkimuose 
bo iieškant. važiuoiant kur nors. ir— : nbo jieškant, važiuojant kur nors, nu- Pusi. 32. 
ėjus krautuvėn, pas daktarą, pas bar
zdaskutį. pas kriaučių ir tt. Su fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Ar.tra 
padidinta ir pagerinto laida. Sutaisė
St. Michelsonas Pusi. 95.............. 35c. truota 95 nusi

lik
Eilės »r Ptraipselal šioj knygoj tatp> 

23 gražios eilės, daugybė straies
nių. juoku, ir tt Puikiai 'liu»

nėra nei

VILKU MEDŽIOKLE. 
Buktos miške, Marijam

polės apskr., žmonės pa
stebėjo vilkų vaikščiojant, 
kurių pirmiau čia neužsilai
kydavo. žmonės nepasiten
kino tokiais “svečiais” ir 
š. m. sausio 9 dieną surengė 
medžioklę. Dalyvavo daug 
aukštųjų valdininkų iš 
Kauno. Po dienos darbo ne
pavyko r.ė vieno vilko nu
šauti, bet už -tai buvo nu
šauta 4 lapės ir apie 20 kiš
kių.' Panaši medžioklė ne-, 
trukus manoma surengt dar j 
kartą.

Sveikata
TAI DIDELES SVARBOS VEIKALAS 
KIEKVIENAM 1MOGUL

Toje knygoje yra pamatinės Žinios tt Aastoal- 
jos, Fiziologijos ir Hygienos.

Ka3 skaitys tą knygą, tas sužinos apie savo kū
no mechanizmą ir tokių dalykų, kokių pirma ns- 
žinojo.

Knyga labui puikiai iliusttuota. taip <ad kiek
viena? aiškiai gali suprasti ir matyti savo kūno 
organus paveiksluose.

Knyga 340 puslapių, gražiai audiniu apdaryta.
Kaina S2£«. 

KELEIVIS
2S3 Broadaray, So. Bostoa, Mass.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE

BAŽNYČIOS
KAMBARIO.

NELANKO
VARO IŠ
Pažaislis. Kleboniškių 

km. pas ūkininkę Z. išsi
nuomavo kambarį visai žie
mai K. N. Iš pradžių K. N. 
su šeimininke gerai sugyve
no, bet kai tik Ž. sužinojo, 
kad K. N. nelanko bažny
čios ir kad jo vaikai nemo
ka poterių, užsispyrė būti
nai iš kambario išvaryti. 
Daro jam visokių nemalo
numų, kad tas kuo greičiau 
iš kambario išsinešdintų. 
Kaimynams ūkininkė Z. sa
ko: “Nenoriu, kad bedievis 
gyventų mano namuose. Ką 
man pasakys kunigas, kai 
sužinos, kad pas mane na
muose gyvena bedievis”. 
Tiesa, ūkininkė Ž. į bažny
čią eina labai dažnai, bet 
sugrįžusi iš bažnyčios, ar 
ji pildo 10 dievo įsakymų?

NAKTIBALDOS.
Prieš kui i laiką Kleboni

škių kaime kažkokie nakti 
baldos pridaro daug šposų. 
Kartais po nakties randi nu
kabintus vartus ir nuneštus 
į kaimo galą, tai rogės už 
vilktos ant stogo, tai rąstais 
užrioglintas kelias ir t- p. 
Neseniai į šio kaimo seniū
no šulini “šposininkai” įme
tė didelę kaladę. Daug var 
go turės, kol ją ištrauks. 
Pernai gegužės mėn. 1 d. to
kie “šposininkai” net komu
nistinę vėliavą iškabino mo
kyklos kieme.

ŽIEMOS SPORTO SCENA.

žiūrint iš orlaivio taip išrodo žiemos žaidimu stadijonas prie 
Lake Placid, N. Y.

BEDARBIAI REIKALAU
JA DARBO.

Mažeikiuose anądien su
sirinko ties Miesto Valdyba 
apie 300 bedarbių ir ėmė 
Miesto Valdybos reikalauti 
darbo. Bet čia tuojau pri
buvo Policijos 1 nuov. v-ko 
padėjėjas, kuris pareikala
vo visus tuojau išsiskirstyti.
Kai kurie kalba, buk sakęs,
Kad čia darbo niekas ne
duoda ir kad tuo reikalu lai 
einą pas advokatus prašy
mo rašyti.

Taip bevilčiai pastovinė- 
jus, bedarbių minia išsis
kirstė. Tik po šio įvykio 
Miesto Valdyba pradėjo 
bedarbius registruoti. Bet 
ar iš to kas gera išeis, ne
žinia. Visam Mažeikių mie 
ste bedarbių priskaitoma a- 
pie 500 žmonių. Padėtis yra 
apverktina. ,_

Tuo metu i Miesto V-ba ( vl^įu. var&u slėgė
buvo atvykęs iš Telšių Ligo- ‘ °?1as,™n *aske -moclos 
nių tarnautojas Petryla ku- ,V.d«- Skambesms vejas pa; 
riam 'teko net dokumentas H* »«S[ąras dauzesi. Ir via 

pakampiai hudesj dainavo, 
manyta, kad ar tik nebus!O tą liūdesį išdainavo tė\o 
kaltininkas to įvykio. Tuo mi5ls; .
tarpu kai jis ėjo savo parei- slr<^ls+- ne_
gas— registravo kasos na-l765 ^’ ^a( sustmgo toji ran- 
rius.

Močios Ašaros.
Vėtrinių lūšnoj šį vakar 

[liūdniau, ne kaip per visą 
[gyvenimą, šitas pats vargas 

slėgė. Aša-

Įka, kuri lengvai sunkų kūjį 
svaidė. Lengvai akmenisDabar girdėt, kad dauge-i . .. ,.lis suka galvas, kodėl taip h“a Se’ 9 ^ar ^nSy^aV 

staiga vienu metu ir taip ne- vas kryžiavo. Ir tik juodu 
tikėtai bedarbiai susirinko. • Paartu Juo<^ duoną pir- 
Tie ponai norėtų įmatyti,
kad tai darbas kokių nors 
agitatorių.

KO SULAUKSIME?
Giedraičiai. Pas mus visi 

domisi gyvenamuoju mo
mentu: tenka nugirsti viso 
kių kalbų. Vieni sako, kad 
artinasi valanda Vilniaus 
atvadavimo, davatkos aiš
kina, kad po tų visų “pašau 
linių perversmų”, neramu
mų, ateis “pasaulio galas’ 
“dievo teismo diena”, dar 
kiti sako, kad įvyks “pasau
linė revoliucija.”

Mums, sunums, perskau- • 
du. Mes nuo šiandien skel
biam revoliuciją. Rikiuo
tėm einam išpirkti nukry
žiuotus sermėgius. Mes sa
vo krauju užrašysim sau lai
svę. Laisvę save ir žagrę 
valdyti!

Ne vienas seimėgio sū
nūs atplėštas nuo vagų. Ne 
kartą keliais vieškeliais ir 
plentais retežiai žvangėjo. 
Ne kartą Močios ties lūšnos 
sąsparais slobo dėl savo sū
nų. Taip pat ne kartą susi
liejo šunų staugimai su len
ciūgų bildesiu prie kojų. Ne 
kartą.

Mačios, neraudokit, kad 
pūdymuose įbestos žagrės 
verkia be artojų, kad tik vė- ; 
jas žagrėm groja... Ir kam [j 
slopti, kad svirnų pakraigė-' 
e dalgės laukia piovėjų. Po 

viesulingų žiemos pūgų vi
suomet pavasaris sužaliuo
ja. Žemė žieduose paskęsta.; 
Toks pavasaris galingesnis 
už. vėtrą.

Mužikai jau kartą buožes 
nusviedė. Ir da kartą nu
svies. Kas sulaužys tą, kuris 
akmenis laužo?

Štangos lūs, ne sermėgis; 
murai grius, ne sermėgis. 
Mes juodai dirbam, juodai 
vargstam. Ir su juoda jėga 
žengiam rytdienos laisvei.

Musų vardas — proleta
rai. Musų laukui nėr rube- 
žiaus. Mes žengiam nuš- 
iuot kryžius. Ir kol gyveni
mas bus kryžiais užtvertas, 
tol mes kovai gyvensim. O 
kova — gyvenimo ideališ
kas tikslas.

A. Badaitis.

Į LIETUVA
Per Havre, ant Greito Expreso Laivo

ILE DE FRANCE
KOVO 22 D., 6 vat vakare 

Balandžio 8 d. Balandžio 30 d.

LAFAYETTE DE GRA S> E
Kovo 15 d. Baland. 16 Balandžio 5 d.

3-čia Klase j Klaipėdą ir atgal $157.
Informacijų ir vietų klausiate pas mus agentus.

efreneh 4ne
421 Boylston St., Boston. 19 State St New York

<t U

Pajauta
* LIZDEIKOS DUKTĖ

ISTORINIS R0MANCAS 
ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE

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

puslapių, didelio formato 
Parašyta garsaus rašytojo AL Beraatarttiaaa. 
Kas myli dailiąją literatūrą, patartina turėt

šitą knygą savo namuose Ją galima gauti 
“Keleivio” knygyne. Kates $1.50.

‘ KELEIVIS
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matom kaip klebonija 
di. Tik gėlės ir gėlės, 
vis tam kunigui maža. Nori 
ir žemę ir dangų valdyti!

Kristus alkanas ir basas 
vaikščiojo. O kunigo pilvą 
ir platus sutonas nepasle
pia. Jam dievas kaip pirk
liui prekė. Kai duodi, tai 
zvanija. O ne, tai ne...

Lūšna verkė kantičkos 
žodžiais. Verkė ir užverkė 
tėvo gyvenimą. O močia 
sielvarto ašarom prašė gra
bui lentos. Ir kol išprašė, 
viedrais ašarų išliejo. Aša

kom grabą pripylė.
Liūdesio maršu šuva nu

lojo tėvą į kapines. Už kai 
mo nulydėjo. Už tėvo dūšią 

Juodi

zy-
Bet

* 1• v •» **

ii

1X0.
Sei-mėgiai jį pažinojo 

kaip didelį maištininką 
[prieš carą. Kai caras varė
sermėgius kasti apkasus diųšuva dievui staugė. 

Didžiausis šįmet šaltis Į džiajam kraujo tvanui, jis [alksniai liūdėjo.
Lietuvoje buvo 9 vasario.!iškėlęs lopetą drąsiai rėž- Visi vargai močiai griu- 
Visoj Lietuvoj tą dieną šal- davo: “Mes milijonai, mes[vo. Visas audras moči2 ne
lis siekė nuo 16 iki 21 laip- masė, ir kas mums caras! | §e. Močia su dviem mažom 
snio pagal Celzijaus terma- Mes dėl jo geidulių žemę. dukterim. Su dideliu var- 
metrą. Pagal amerikonišką krauju nelaistysim. Mes1
termometrą tai reiškia apie guldom galvas tik dėl visų 
3 laipsniai žemiau zero. žmonių brolybės. O caras

------------- _ budelis ir lietuviui ir rusui.
NAUJAS LAIKRAŠTIS. Kam mums karo! Mes teieš- 

Vasario 24 dieną Lietu- kom laivsės ir lygybės!” 
voje žadėjo pasirodyt nau- Prieš kunigą jis irgi nety- 
jas laikraštis “Verslas”. Jis pėdavo. Bažnyčion eidavo 
skiriamas biznierių ir amat- tįk paagituot. * Tik laukia

ŠALČIAI LIETUVOJE.

ninku reikalams. Į kada sermėgiai susiburia 
šventory. O tada tik revo
liucija ir revoliucija... Šit,

NE-

KULTŪRA
TIKRA TO ŽODŽIO PRASME.

Nereikia daug Įrodinėti, kad 
kiekvienas kultūringas žmogus 
tik tuo atveju turės pilnos tei
sės nešioti tą vardą, jei jis seks 
kultūros ir'Tnokslo pažangą, do-j

riai V. Čepinskis, Myk. Biržiška, 
Vac. Biržiška, VI. Lašas, Vabe- 
las-Girdaitis, Bagdonas ir dau-| 
gelis kitų.

‘Kultūra” nuo 1931 metų I

gu.
Kas juodai duonai va 

gas ars? Ka? badą ir ašara- 
užars? Kas?! Niekas ne 
girdi, nemato.- Vien vargas 
šliaužioja. Sopuliai širdį ė- 
da.

Kada išdžius lūšnos sąs 
paros primirkytos močios 

Kada šuva links
mai sustaugs? Kada pasku
tinį syki bus nuneštas kry
žius ant Golgotos kalno?Oi, 
kada?!

Vėtros lūšną neaplenkia. 
Vėtros baigia tuščią kluoną 
plėšti. Pfo kiaurą stogą vis 
vėtringesnę gaidą traukia. 
Vėjiškesni vėjai kryžiuojas.

DIEVO TARNAMS 
SISEKA.

Bagotoji. Balotosios pa
rapijos salėj dievo tarnai 
kas šventadienį šaukia susi
rinkimus, į kuriuos neina nė 
vienas susipratęs darbinin
kas.

Vasario 2 d. Pagotosios 
kunigas po pamokslo pa
siuntė savo du klapčiukus Į 
gatvę su popierom, kuriuos 
ėmėsi dalyti praeinantiems 
žmonėms. Popiergaliuose 
visokiais biauriais budais 
šmeižiami socialistai ir lie
piama juos visus vyti iš pa
rapijos. Daugelis žmonių 
tų popiergalių nė į rankas 
neėmė.

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Uaeuoeu* Uojgelsu gpaivnot^ puikių puvrtt>-t*. 
223 puslap. didžio, apie 150 Įvairių eilių, tinka ra*

ieklamuoi aat riešų eonirtakimv
JVSŲ LAISVAS -- 

- DARRO VAL/NDAS
Knygoj* trijų i 

TAUTIŠKOS, ŠEMINIŠK08 BĮ DARBININKIŠKOS.
Tai gražiaariB Ir - ----------- - - -----------

KAINA TIK 91.49.

KIEK YRA LIETUVOJE 
KALINIU.

Šių metų sausio 1 d. Lie- 
Ir kaip močiai sudrausti tas tuvoj buvo 3,219 kalinių. Į

«a siąst “Money Orderis.” Fosterims sčųst tiesiog pa
prastam konverte, bet reikto aisčiai užrašyt savo ir “Keleivio“ ad 
rasų ir nepamiršt prilipint ui 2e. markę.

‘‘KELEIVIS”
253 BROAD4VAY BOSTON MARA

mėsis žmogaus mokslinės ir ku- į tampa pažangiosios lietuvių mo- 
rybir.ės minties pastangomis bei 
laimėjimais.

Sekti tą toki įvairu ir tokį 
gausų šių dienų mokslini bei kul
tūrinį progresą pilnai galima tik

derniškosios literatūros organu, | 
kurį remia tokie talentingi ra
šytojai, kaip: K. Boruta, Ant. | 
Venclova, P. Cvirka, K. Korsa
kas—J. Radžvilas, J. Šimkus— I

turint atatinkamą vadovą, ku- p^. Daugnora, Ant. Tulys ir kit. 
ris greitai ir aiškiai apie viską Taigi. “Kultūra” talpina ne tik 
mus informuotų, kuris ne tik in- moksliškus straipsnius, bet ir 
formuotų, bet ir pats kartu eitų apysakas, eilėraščius, kritikas, 
su tuo progresu, už jį kovoda- ' Amerikietis, norįs pažinti nau 
mas ir jį ugdydamas. : jąją lietuvių literatūrą, neras

Nieks neginčys, kad lietuviai geresnio tuo reikalu žinių teikė- 
teturi tik vieną tokį tobulą in- ' jo, kaip “Kultūra.”
formatorių apie visus mokslo ir , «Kultura» savo ;^aizda ir su- 
Iiteraturos naujuosius laimėj i- tvarkymu yra visai moderniška 
mus, apie visas žmonijos pro- jr prįįVgsta goriausiems tos ru- 
greso pastangas ir užkariavi- • §ies užsienio žurnalams. «Xui-

skavdys sonarioi
Slcsodcntls oiiiAuIob yra Uoga bet

nepasiduok. Užtfink Sioan’s Lini
nėm. Atkartok kas valandą. Sloan's 
karštis įkaitins tarė kaip saulės 
iriesa. Išvarys skaudėjimą. 35

SLOAN’S
Li n i m e nt

19 Lirhuanim

vėtras ir tuos vėjus?
Jau penkios dienos kai

nėra duonos. Iš gyslų krau
jas džiūsta. Pilve duobė.
Visu kunu šiurpulingas ba
das teka. Iš alkio svaigu, giau kaip du šimtai. 
Kasdien badas ir badas.

Tas juodas šuva, kuris 
staugė nešant tėvo grabą, 
jau išdvėsė iŠ bado. Var
noms teliko tik jo nususius 
grobius draskyti.

Močios! Močios! Jūsų a- 
šarom liūnai prakiuro, že
mė pramirko. Bet nei die
vas, nei vienos valstybės 
valdonas jūsų sopulių neat
jaučia.

šį skaičių įeina ir nusikaltė
liai ligi 17 metų, kurie yra 
laikomi mažamečių draus
mės įstaigose. Tokių maža
mečių nusikaltėlių yra dau-

LIETUVOS

INIOS

mus, tai jau devinti metai ei-. įura” yra pažangus žurnalas, ji 
nantis Lietuvių žurnalas KUL- ’ <$kiejdžia laisva mintį ir kovoja 
TURĄ.” “Kultūra.” yra popu- jsu reakcija. “Kultūra” yra tikra 
barus mokslo, visuomenės ir li- įo rodžio prasme kultūra, 
teraturos žurnalas. Be to, ji yra į
gausiai ir puikiai iliustruotas Į Amerikiečiai daugiausia skai- 
žurnalas, išeinantis kas mėnesį angliškus žurnalus, bet jie 
dideliais 64 puslapių storumo turėtų, pagaliau, sužinoti, kad 
sąsiuviniais. Metinis “Kultūros” 1 Kultūra plačiai rašo ir apie 
komplektas sudaro apie 800 pus- Amerikos gyvenimą. Tikrai kul-■ • v- ♦ a IiaAiivtbo tinrroli inlrinlapių didžiulę paveiksluota kny- 
gą. Nežiūrint savo populiariš- 
kumo, t. y. suprantamumo “Kul-

»(

fe ir

turą” vis dėlto yra tikrai rimtas

turingas lietuvis negab jokiu 
budu apsieiti be “Kultūros.”

“Kultūra,” tas toks vertingas ’ 
žurnalas, visiems metams Ame-:

moksliškas ir literatūriškas žur-Į rikoje tekainuoja tik 3 doleriai/ 
nalas. ' o Ijetuvoj — tik 2 doleriai. Pi- į

"Kultūroj” rašo patys žy-! giau negalima nė norėti. Užsa-' 
miausieji Lietuvos mokslininkai kymu3 reikia siųsti šitokiu ad- 
ir rašytojai. Užtenka paminėt resu: “Kultūros” žurnalas, ! 
lik tokius vardus kaip: profeso-: Aušros ak 15, Šiauliai. Lithnania

OR%-ilHii

7 Dienos | 
LIETUVĄ

Greičiausi 
Garlaiviai Pasauly

BREMEN - EUROPA
Paikas geležinkeliu susisiekimas iš 
BREMERHAVEN I LIETUVĄ

Taipgi nuolatiniai kas sąvaitę išplaukimai 
perai žinomais Lloyd Kabininiais Laivais. 
Užsisakykite vietas pas vietinius agentus, 

reikalaudami Lloyd laivakorčių, smel
kiant greičiausią patarnavimą.

North German Lloyd
252 Boylston Street Boston

prašomo kiekvieną šio laikraš- 
sknitytoją. kuri* tnri Reumatinį 
Ra limenti skaudėjimus. Lumbasro 

. r Pūdam. parašyti mums paduodant 
savo vardai? adresą, kad mes kiekvienam 

galėtumėm pasiųs t i 
bandymui Vieno Do
lerio įlanką torstj 
Reumatinių Gyd u ri
lių. Mes norime savo 
kaštais įtikinti kiek
vieną kenčiantį ką 
K n h n’s Rhenmatie 
Fever Remedy atliks. 
Mes esame tame tik
ri ir norime, kad 
kiekvienas kenčiantis 
nuo Reumatizmo ži
notų ir butų tikras

tame. Nebandykite išvilioti Reumatizmą 
p- r kojas ar odą su plasteriais ir pai
niais metaliniais įtaisais. Nebandykite 
^krapštyti jį su limmentni«. elektra, ar 
magnetizmu. Nebandykite iškalbėti su 
-ikalbėjimo mokslais. Jos turite j| išva

ryti lank. Jis yra sistemoje ir iš ten jus 
turite, ji varyti.

Kaip tik tą. mes manome. Rnhn’sGy- 
dnolč* ir atliks ir štai kodėl jos turėtų 
pabalinti Reumatinį Karštį, Raumenų 
-kaiblėjimus. Neuralriją ar Kodarrą. R< 
matizmas tori išnykti, jeigu jus norite 
i^aviliiiosiioti nuo skanumų ir kentėjimų. 
Musu gyduolės turėtų pašalinti aštrins, 
begiančius skausmus, kurčius raumenų 
skaudėjimus ir karštus, drebančius ®u- 
tmusius sąnarius.

S1.00 BONKA UŽ 25c
norime, kad jus išbandytųmėt 

Kuhn - Rhenmatie Fever Remedy ir pa- 
sužmotumėt. kaip tūkstančiai jau

- i/inojo. kad Reumatizmas rali Tinti pa- 
ii:m.e. Viskas ką mes prašome tai teį- 

. > išbandymo. Jeigu jus rasite pagelbą
io tusu n'galiavimų užrisakykite dau 

: tęsimui gydymos. Jeigu nepagelbės, tno
ir n/sihahes. Mos nesiunčiame mažos

< utės nopersko didumo ir ne-
• -:r. iom praktiškos vertės, bet reguliario 
. durno bonką. pardavinėjamą ap tiekose

> vKną dolerį. Si bonka yra sunki ir
. 's turime mokėti Dėdei Šamui už jos
• •nešima pas jūsų duris. Jus turite pri- 
s-usti mums ?."» centus apmokėjimui per- 
.-•.i-ntimo. dėžutės ir supakavimo ir ii 
p Ino didumo Vieno Dolerio Bonka bus 
: :o.»u« pasiųsta jums dykai, viską ap- 
mok.-mt. Nieko nereikės mokėti priimant 
ar vūlisoa.

KI IIN REMEDY CD.. DRFT. B. W.
1R55 Mdnankee Avenue. Chicago, UI.
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GERIAUSIAS PAŽANGIOSIOS LIAUDIES 
DIENRAŠTIS

“LIETUVOS ŽINIOS” turi savo korespondentų Lie
tuvoje ir visame pasaulyje, todėl jos nepraleidžia nei 
vieno įdomesnio gyvenimo reiškinio.

Kam tikrai rupi laisva nepriklausoma, demokratiš
ka, platiems sluogsniams tarnaujanti spauda, tas pri
valo prisidėti- prie "LIETUVOS ŽINIŲ.”

Visi skaitykite, platinkite ir bendradarbiaukite 
“LIETUVOS ŽINIOSE”.

Kaina: Suv. Valstijose, Pietų Amerikoje, Kanadoje 
ir kitose valstybėse:

METAMS 8 DOL., PUSEI METŲ 4 DOL.
Pinigus geriausiai siusti Money Orderį (Pašto per

laidą) arba Bankos čekį.
“LIETUVOS ŽINIOS”

GEDIMINO GATVE 38, KAUNAS, LITHUANIA.

Lietuvos Ūkininkas
EINA VIENĄ KART4 J SĄVAITĘ 

Talpina įvairias naujienas iš viso pasaulio. Iš politinio 
gyvenimo Lietuvos ir kitu valstybių. Įvairiu apysakų 
ir pamokinimų.

Tikrai smagus ir naudingas savaitraštis. Mylintieji 
skaityt gerus raštus, visi 9kaito. Prenumerata Metams 
Amerikoje 2 doleriai.

“LIETUVOS ŪKININKAS”
GEDIMINO GATVE 38, KAUNAS, LITHUANIA.



Aštunta* Puslapis No. 10, Kovo 9, 1932 m.KELEIVIS, SO. BOSTON

Vietinės Žinios
I

Apšvietos DraugijosRekonstrukcijos bonai jau 
parduodami.

Citizens’ Reconstruetion 
Organization prašo mums 
praneši, kad rekonstrukci
jos bonų galima jau dabar

SLA. ŠMEIŽIKAI PLATI- atgal jis paėmė iš kokio ten nusipirkti bankuose, nors 
NA LAPELIUS. ĮStaškuno brolio $75 už sa- oficialiai jie bus išleisti 15 

vo darbą. Bet jie perša p. kovo ir nuo tos dienos skai-
Bus svarbus SLA. 43 kuo- § Gegužį, kuriam preziden- tvsis nuošimtis.

pos susirinkimas. taujant musu organizacijai Ką' tie rekonstrukcijos
Šią seredą, 9 kovo, kaip padalyta apie $500.000 bonai reiškia ir kas juos 

7:30 vakare, South Bostono nuostolių, beveik pusė SLA. leidžiat.
Lietuvių Salėj bus labai turto. Juos leidžia pati Jungti-
svarbusSLA 43 kuopos su- Ir tuo pačiu laiku jie sako, nių Valstijų valdžia. Jų tik- 
sirinkimas. Tenai bus bal- kad SLA. turi būt liuosa slas yra paliuosuoti pini-
suojami kandidatai Į SLA. nuo. pollitikos. Juk jie čia gus, kuriuos dabar žmonės
Pildomąją Tarybą. varo šlykščiausią politiką, namie slepia. Laikomi na-

Tuli politikieriai jau pla- kokią tik galima jsivaizduo- mie pinigai neneša jokių
tina po South Bostoną savo ti! *" nuošimčių, o tie bonai neš 2
lapelius antgalviu "Saugo- Nuo šitokių politikierių procentu. Procentas buvo 
kime SLA.”," kur labai ne- ištikrujų reikia SLA. sau- nustatytas žemas tuo tikslu, 
dorai šmeižiami ne jų plau- goti, nes jeigu jie da ilgiau kad žmonės nepradėtų imti 
ko žmonės. Lapeliai pra- inusų Susivienyjime pašei- savo pinigų iš Savings Ban- 
sideda šitokiais žodžiais: myninkaus, tai iš to miliono ° 1 " 1 “

“Organizacija kaip SLA. dolerių, kuriuom mes taip 
turėtų būti liuosa nuo poli- didžiavomės, tuojaus nieko 
tikoos. Prie jos vairo tu- neliks. Jie tūkstančius sū
rėtų būti tie asmenys, kurie kišo savo sėbrams Deve-
savo darbais ir gabumais niams ir Makaveckams, o _ e
yra to užsitarnavę, o ne ku- kitus tukstačius pražudė ki- duoti ir pirm metų. Jie vi
rių politinių grupių įpiršti.” tur. Jie sukišo $835,000 į tuomet turės pilną pinigo 

Šita pasaka primena tą bonus, kurie šiandien guli vertę ir juos ims visi bankai 
čigoną, kuris pats buvo va- Meliono banke Pittsburghe kaip gryną pinigą, 
gis, tečiaus bėgdamas šau- ir verti jau vos tik $340,000! Taigi, kas laiko namie 
kė: “Laikykit vagi’” Tai yra $495,000 nuostolių, savo dolerius be jokio nuo-

Lygiai taip daro ir šitų la- O jei pridėsime $25,000 su- simčio, tam patartina tuo- 
pelių autoriai. Jie šaukia, kištų Deveniuš ir $20,000 Į jaus nueiti i bile banką ir 
kad SLA. turėtų būt liuosas Makavecko namą, kur Ta- užsisakyt lu bonų. Reikia 
nuo politikos, o patys savo reila trajanką parduoda, tai orasyti "Reconstruetion 
politiką tenai bruka. Jie rė- nuostuolių turėsime dau- Bonds. Jie parduodami ne- 
kia, kad mes nerinktume j giau- kaip pusę miliono do- tik Bostone, bet visuose ban-

kų. Bonai busią įvairiomis 
sumomis: no $50, po $100 ir 
po $500. Jie leidžiami tik 
vieniems metams. Po metų 
valdžia juos atpirks atgal. 
Bet juos galima bus par

kuose po visą Ameriką.

Už pašalpą gavo kalėjimo.
Tūla Zofija Kolandra, 

našlė ir dviejų vaikų moti
na. Lvnno distrikto teisme

SLA. viršininkus tokių kan- lerių. 
didatų, kuriuos perša poli- Bet musų tautininkai sa- 
tinės grupės, o tuo tarpu jie vo lapeliuose apie tai nei 
patys savo politinius kandi- puse žodžio neužsimena, 
datus mums perša. Čia jau Argi reikia suktesnių poli- 
jie sumuša patys save. ... tikierių?

Į iždo globėjus jie perša Taigi šią seredą visi SLA. buvo ’nuteista metams ka- 
S. Mockų. Žinoma, jis žmo- 43 kuopos'nariai turi būti- Įėjimo užtai, kad turėdama 
gus kaip žmogus. Bet slap- nai ateiti susirinkiman. kad ^^nke $9,000 išėmė iš mie- 
ti politikieriai, norėdami tie politiški šmugelninkai st0 $1300 pašalpos. Ji apė
ji įpiršti į SLA. iždo globė- negalėtų pravesti savo slap- Į;avc
jus, prirašė apie jį tokių da- tų planų.
lyku, kurių jis pate manau, S.L.A. Narys. Į įj 1)anedėli Naujoj Angli-

nerašytų. Jie sako: joj siautė smarkios vėtros
S. Mockus visą gyvenimą Tunelio traukinys suvažine-jy "pridaro daug žalos.

veikiantis lietuvių organiza- jo Bartkevičiūtę. " “____________ ’
cijose, Boston Instrume-nt t 4. •Mfg. Co. sekretorius-knyg-' j • Pereita° Savaite do GERIAUSIOS MALKOS 
vedis.” Tai skamba labai Z. ’ L’f ‘ - P.° kietų ir minkštų medžiu, jau supiau-traukiniu pateko mergina ir stytos su pristatymu 1 namus tik bombastiska:. Išrodo, kad b £ S12.« «
p. Mockus nei mamos papo kad Haymarket S<1. -I budi.

526 Merriroajrk St. Methoen. Maas

R. M. ŽIDŽIUNAS
PTT1P 4mici" ■*>******k***e7‘<- asvs^zavvv, J*** * i'7 , kukuojamos Mašinėlės, ir visokisIU jausme e O gu ac J ną ranką, sumaigė galvą IT-Spaudos. Mimeosrrafo ir rašto patar- 

se veikti. Juk .ai gr.na nr- vd kūną labai apdraskė.! 
sąmonę Apie knygų vedi- Be - labaf d ,
mą p. Mockus taipgi nedaug ^nta eJIektros kibirkžti^
TincimonA noe taL-io;’ Lt ■n v t S _ „

navimas įvairiomis kalbomis.
PETRAS KETVIRTIS

i Parduodu laikrodžius, auksinius daik
tus. radios, gramofonus ir rekordus.nusimano, nes tokias knv- £a„vti ,4^Xi«-i'us' ’ žrramofonus ,r re“rdusReikėjo saukti Ugnagesiu>j 515 E St. prie Broad*ay So. Bostongaj, kaip Boston Instrument jr kad

Mfg. kompanijos, gali ve- 
sti bile kas. Toj kompam-K Vž,jaus paaaėjo. kad
joj įsvmo tik vienas žmogus ui buv0 LucFi a Bartkevičiu- 
dirba, tai jos knygų neg?. w metų amžiaus mergai-
Įima jų., lyginti prie SLA. jg East Cambridge’aus. 
knygų, kurios tun būt ve jį tyčia nušoko „ ®0 ,at. 
damos pagal vėliausią msu- fonįž/ traukiniu, ar per
rance kmnpamjų sistemą. _ neatsargumą, tenai nuvirto. 

Bet nebūtų tiek bloga, jei- tikrai niekas nežin0
gu tie slapti politikieriai, __________
pasitenkintų tiktai savo po-i SenalaJ ..rodo 5unics- 
litines grupes kandidatų kontrakte
piršimu. Dabar gi jie netik'.
savuosius perša, bet ir kitus Massachusetts legislatu- 
šmeižia. Pavyzdžiui, jie ron buvo įneštas bilius, ku- 
skelbia tuose lapeliuose, ne- n° tikslas buvo uždrausti 
va SLA. istorija pasiremda- fabrikantams ir kitokiems 
mi, kad Bagočius jau vra darbininkų samdytojams 
sykį SLA. prezidentu buvęs, vartoti taip vadinamą 
bet dėl pasisavinimo $75 iš d o šunies”. (yellow dog’) 
J. Staškuno pašalpos buvo kontraktą. Žemesnysis legi- 
suspenduotas slaturos butas bilių priėmė,

čia kaip tik SLA. istorija b?t senatas, kur sėdi dau- 
yra iškraipyta. Nes iš tikru- gĮausia fabnkantų, atmetę 
jų Bagočius pats iš SLA. ĮI- Y . masi> ponai
prezidento vietos rezignavo, aiškiai parodė, kad jie stoja 
O tie $75 ar $80 buvo jam vergijos palaikymą. Nes 
Staškuno brolio užmokėti ^og kontraktas įs-
už sugaištą laiką ir kelionės reis^įa vergiją. Dar-
lėšas, kurios pasidarė Ba- bimnkas pasirasęs tą kont- 
gočiui renkant mirusio Sta- raktą netenka savo laisves, 
škuno palaikus. Tas buvo ^1S n.egah prigulėti pne um- 
aiškiai dokumentais priro- J°^’. JJS negali streikuoti ne- 
dyta SLA. Seime Worce- gali reikalauti zmomskes- 
stery. Taigi pasakojimas, n1^ ( ^rbo jis tikras
kad Bagočius “panaudojo (vergas-__________________
Staškuno posmertinę” yra
grynas šmeižtas, šitą gerai 
žino ir to lapelio autoriai.
Dėlto jie nedrįso ir savo pa
vardžių po tuo lapeliu *ph-’ 
sirašvti. Vjy -

Jie sako kad negalima 
Bagočiaus rinkti i SLA. pre
zidentus, nes apie 2b metai

ją iŠ 1 Atdara vakarais nuo 6 iki 9)

Telefonas: So. Bonten 1G58.

Bay View Motor
Pete’- Trečiokas ir Jos Kapsėtume

GERIAUSI LIETUVIAI 
MECHANIKAI.

Taiso visokius autonmbiiias ir 
gerai patarnauja.

Studebakcr Agentūra
Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkinant; pa'areari’na.

Taisymo ir demonstravimo 
vieta:

1 HAMLIN STREET,
kampas E. Eight Strart, 

SOUTH BOSTON. MASS

Ateinanti nedėldienį, 7, 
valandą vakare, Lietuvių 
salėj bus vakarienė. Mote
rys pagamins gardžių už
kandžių ir gėrimų. Įžanga, 
50 centai asmeniui. Kvie
čiami visi, kas tik nori sma
giai laikS praleisti. * *

Pabėgo 5 kaliniai.

Iš Billericos kalėjimo, ne-1 
toli Bostono, šio panedėlio 
naktį pabėgo 5 kaliniai. Jie' 
išpiovė lango grotas ir sar
gams sumigus paspruko. 
Vėliaus du pabėgusiųjų bu
vo sugauti laukuose, o kitų 
la nesuranda.

Už $1,400,000 tik S metai 
kalėjimo.

Šį panedėlį federalinia- 
me teisme Bostone buvo nu
teistas 5 metams kalėjimo 
Stephen Richards, kuris 
pardavinėdamas apgavin- 
gus serus žmonėms surinko 
$1,400,000. Iš viso buvo ap
gauta apie 20,000 žmonių. 
Bet ne už jų skriaudas Ri
chards gavo kalėjimo, o už 
vartojimą pašto apgavin- 
giems tikslams.

Li -stu vaite—scenos 
žvaigždė.

Alicė Kukoraitė, jauna 
lietuvaitė' iš Roslindale, 
Mass., tapo išrinkta Para- 
mount sindikato teatrų sce
nos žvaigždė ir pavadinta 
"Miss Paramount”

Bedarbis nusišovė.
Pereitą sąvaitę Somervil-. 

lėj nusišovė Bartlett S. Rey-' 
nolds, 72 metų amžiaus se
nukas kuris neturėjo iš ko : 
gyventi.

GYDYTOJŲ ADRESAI

A. J. West, M. D.
LIETUVIS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Nuo 2 iki 4 d. nuo 7 iki 8 rak.
478 Gallivan Boulevard

DORCHESTER, MASS.
Telefono* Tslbot 0847

ToMoms siSM
MEDICINOS DAKTARAS

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

7 iki 8 vakaro.

PERKAME BONUS
Ar tui i Lietuvos Boną? 

Nes mes perkam Lietuvos 
Bonus ir mokam pagal die
nos kursą. Tuojau praneš
kite mums, kokį turit Boną 
ir kiek yra prie jo kuponų. 
Greitai gausi atsakymą ir 
pasiūlymą giynais pinigais. 
Prie progos aplankykit mus. 

Musų krautuvė atdara ir
vakarais iki 9 valandai. 

Parduodam laivakortes ir
siunčiam pinigus—doleriais 
—į Lietuvą, Lenkiją ir Lat
viją.

Nuo dabar ant čeverykų 
skrybėlių, marškinių ir kal- 
drų numušam 25 nuošimti.

Malonėkit mus nepamiršt.
AMERICAN DRY GOODS 

STORE
P. BARTKEVIČIUS, Sav.
678 No. Main Street, 

Montello, Mass.

Jei Nori Nupentyt i 
j Ar Pataisyt Namą •

KLAUSKITE KAINOS 
Jei reikia ir Išpopierinojn.

Gausite gerą darbą ir picini 
JUOZAS TAMOŠAITIS

11 Tieknor SU So. Boston 
Tel. So Boston 1396-M.

J

» I

{ £xnu
1 LIETUVIŠKA APTIEKA S
1 lasų Senas Apriekorins toj pačioj * 
I rietoj per pastaruosius 26 metus • 
* ir nėra sąryšy stf bile kita aptieks ! 
{ Visados šviežios Šakny* ii Lieta-1 
t ros ir visados šviežias Dietos ♦Kalima

DAVID ČABITT
REG. APTIEKORIUS

♦ Visados pasirengęs jums patarnaut {
* 190 SALEM STREET 

BOSTON. MASS.
Telef. Lafayette 9342 

Apooaa atdara nuo 8 19 ryto •fH m

LIETUVIŠKA 
BUČERNE

Užlaikome sreriausit tavor* ir 
parduodame pigiausia kaiaa. Mė
sos visuomet šviežioa.
Pigiai šviežių diegs—Chop Saey.

Cbina Boy Sey Saoce 
Lietuviški skilandžiai ir etc. 

Visokį tavorą pas mus gaHta gaut
pigiai ir gerą.

J. PATKAUSKAS
STRAM) CASH MARKET

SS1 BRO4DWAY, SO. BOSTON. 
Telefonas: So. Bestoa 0U1.

f

1T1. { IMPORTUOTA ir MINKŠTOJI {

ANGLIS
Musų anglys duoda

DAUGIAU ŠILUMOS 
ir būna Mažiau Pelenę.

BURTON FURBER 
COAL CO.

10 High St., Boston. 
Tel. Hubbard 4422

PARKWAY AUTO 
SERVICE

and FILLING STATION
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

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

l VIKTOR VALAITIS 
413 Old Ool©ny Avė.,

SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas: So. Boston 9777.

f,?

ELEKTR1KINIS REFRICIRATORIDS

sutaupo pinigus

1AIP, tai tikrenybė. Elektri- 
kints refrigiratorius yra 

taupus. Visupirm, jus galit 
pirkt valgi didesniu saiku, ilge
snėm kainom ir tokiu budu sn-

taupyt pinigus. Paskui jus galite laikyt valgius keletą 
dienų, kurie paprastai greitai susigadintų—pavyzdžiui 
išvirtos daržovės, mėsos, kiaušiniai, sviestas ir pienas. 
Tas. taipgi, yra taupymas.

Bet svarbesnis už taupymą, tai parankurnas ir gerumas 
kur jus gaunat nuo elektrikinki refrigiratoriaus. Koks 
jis yra švarus! Kaip sveiką ir šviežų jis palaiko jus 
valgi. Kiek skanių naujų prieskonių jus galite paga- 
mint su jo pagalba.

Kodėl neužeiti į vietini Edisono sandėlį, arba į bile 
gerą krautuvę kur parduoda elektrikinius refrigirato- 
rius ir paprašykit kad parodytų jums naujus modelius. 
Tenai jus galėsit išsirinkt vieną koks jums patinka ir 
išmokėt už jį po biskį.

žemiau 50" yra Saugi Sritis
Jums reikalingas refrigiratorius 

taip žiemą kaip ir vasarą, kad pa
laikyti jūsų valgias saugiai žemiau 
50 laip. Žiemos oras. išskyrus ke
lias dienas to nepadaro. Jums 
roikaiingas elektrikins refrigira- 
ratorius per apsritus metus.

THE B O S T G m
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C O M P A H »

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo aštrias ir kroriškas ligas vyrų, moterų ir vaikų. Vartoja X-Ray 
aparatą ištyrimui vidurių ir plaučių ligų. Ekzaminuoja kraujų, šlapu
mą, ir spiaudalus savo laboratorijoj. Suteikia patarimą laiškais kitur 
gyvenantiems. 15 metų praktikos.

Ofiso valandos: 2—4 p. p.; 7—8:38 rak. Tel. S. B. 2712.
496 EAST BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

197 SUMMER STREET, 
LAWKENCE, MASS,

TeL Porter 3789

Dr. John Repshis
(BEPtYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 7-9. 
MsdėBoatis ir Šveatadisslsta

nuo 10 iki 12 ryto.
278 HARVAKD ST. 
(kampas Inmaa st.)

CAMBBIDGE, MASS.

į DR. J.MARCUS
IŠ MASKVOS IR KAUNO 

1 Specialistas slaptų ir kroniškų ligų 
į nmterų ir vyrų, kraujo ir odos.

Elektriką ir 606 gydoma 
4 jei reikalas.
| 261 Hanover St., Boston, Mass.

Tel. Capitol 2257 Highlands 3315 
Valandos: N uo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Kedėliomis: iki 4 vaL po pietų.i

UETUVYS

OPTOMETRISTAS'

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

J. L. PAŠAKARNIS. O. D.
447 Braadway, So. Boston. Maso.

i

TeL Unirersity 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

UETUVE DENTIST1 
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Ave^l
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. G. L Killory
•9 SCOLLAY SQUARE 

Boom 22. BOSTON 
TeL Haymarket 9827

Somerset 2044-J. 
Nao 9 ryte iki 7 v

nuo 10 iki L

TeL So. Boston 264S. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

NEDALIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

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

2S1 BROADWAY, tarp C ir D st. 
SO. BOSTON, MASS.

Muzikos Mokykla
Lietuviai! Kurie norite pamokinti 
savo berniukus ar mergaites muzi
ka, pradėkjteyleisd dabar. Moki- 
iu savo studijoj, taipgi eir.u ir į 

pamuš Namik esu kožnų diena 
nuo 9 iki 3 po pietų. (-)

VALENT. PALTANAVIČILTĖ 
912 E. Rroadway, S. Boston, Mass.

Patyrimas Yra Dideliu Mokslu
Per 30 metų praktikos, suradau vaistus, kurie yra tikrai ge

riausi nuo ŠALČIO.
Nors sunkiausiai sloga butų išsivysčiusi, mano vaistai su

teiks stebėtiną palengvinimą.
Niekados nelaukite kol šaltis smarkiai pas jus įsigalės ir 

paguldys į lovą. Tada gali būt pasekmės blogos Turėkite vi
sados nuo šalčio vaistų savo namuose. Pajutę kad pas jus pasi
reiškia sloga, tuojaus vartokite pagal nurodymą.

Vaistus ir nurodymą kaip vartoti, mes prisiunčiame jums j 
namus už $1.00. Pareikalaukite persitikrinimui.

K. SIDLAUSKAS
APTIEKORIUS

373 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

KOKIUS DIEVUS ŽMONIS 
GARBINO SENOVUE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulės 
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.

Ypstiugsi dabart’uSs krikėėlonybėe 
pertkrityt, nes tik tada galės aiškiai tem

Knyga d’delio formato, tari 271 poslapį. Kaina poplayt, 
—41.00: audimo apd. — 41.2*. Pinigus gailina siųsti •o^ssl 
arka “Moaey Orderi." Adr—Stlt* aeksaMalJ

253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

c 9

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda

Daru visus legalius
317 E STREET, 
(Kampas Braadvay)

SOUTH BOSTON, MASS.
South Boston 2791

Namų: Ta&et 2474.

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Vaistų k

. Nuo Patrūkimo, Kosu
lio, Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo 
_Valymo, Reumatizmo, Slaptingų 

visokių žolių, La- 
iš Lietuvos. Musų

geriausias pataraavi- 
ir teisingas patarimas. Vais

tus austančiam Ir per paitų. At>

D. C (Bet. Aptiekertas)

Brosdwsy, 
^K>JW8TON. MASS.




