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Lietuvoj Didelis Potvinis; 
Nuostoliai Siekia Nilionų.

KAUNO MIESTAS 
APSEMTAS.

Jėzuitai sulipę ant stogų 
žegnoja Nemuną, bet van

duo vistiek kyla.
Pereitos sąvaitės telegra

mos sako, kad Nemunui pa
kilus, vanduo, užliejo Kau
no miestą, apsemdamas 
daugiau kaip 600 namų. 
Kad išjudinus susirėmusius 
ledus ir paleidus susirinkusį 
vandenį žemyn, armijos or
laiviai mėto bombas į Ne
muną.

Nemunas pradėjo tvinti 
jau sąvaitė prieš tai ir atėju
sios dabar 15 balandžio 
“Lietuvos Žinios” paduoda 
šitokių smulkmenų:

Vakar dieną vanduo bu
vo lyg beslugstąs, bet vėlai 
vakare vėl pradėjo kilti. 
Apie 11 vai. nakties sirenos 
pradėjo šaukti apie pavojų. 
Gyveną arčiau Nemuno 
žmonės vėl buvo neramus, o 
vandeniui pradėjus plisti, 
kilo panika.

Jonavos gatvėj vakar va
kare apie 11 vai. buvo susi
rinkęs būrys žmonių pažiū
rėti besiliejančio vandens, 
kai netikėtai urnai vanduo 
pradėjo lietis ir apie 30 žmo
nių buvo apsemta.

Apsemti žmonės pradėjo 
šaukti ir, taškydamiesi, bė- 
go per vandenį į visas puses.

Daugelis žmonių šiandie 
ir vakar iš apsemtų gatvių 
pasisamdo vežiką ir sulipę į 
vežimą pliauškia vandenio 
pilnomis gatvėmis. Kiti kil
nojasi laiveliais.

Kęstučio gatvė tarp Dau
kanto ir Maironio gatvių vi
siškai apsemta. Vanduo 
plauja Valstybės teatro rū
mus.

Šiandien, 15 balandžio, 
apsemta dar daug naujų 
gatvių.

Tumo bažnyčia pilna van
dens; pro užkaltas bažny
čios duris vanduo Įsiveržė 
bažnyčion; bažnyčios rū
siai pilni vandens.

Toliau nuo Vytauto baž
nyčios, jėzuitai sulipę ant 
savo namų stogo žegnoja 
Nemuną ir vaikščiodami 
po stogą skaito brevijorius. 
Bet vanduo vis tiek siekia 
jau ir jų rumus ir Kauno 
miesto ligoninę. Nemunas 
jų žegnojimo nesupranta ir 
nežino kam jie tuos burtus 
daro.

Nežiūrint potvinio, Kau
nui pritruko vandens. Mat, 
dėl potvinio uždaryti šuli
niai, todėl tie kvartalai, ku
rie gyvena arčiau Nemuno 
arba Neries, neturi ko gerti.

Vakar Neries ledas gero
kai nuo Jonavos paslinko 
žemyn, bet žemiau vėl susi
grūdo ir šiandien stovi. Te- 
čiau Nery ledas visur esąs 
sutrukęs ir laukiama kas mi
nutę, kada pradės plaukti. 
Bet jei Neris pradėtų eiti, o 
Nemunas prie Kauno vis 
dar butų užsikimšęs, tai, 
specialistų nuomone, Kau
nui gresia didelė katastrofa, 
nes Nemunas visiškai užsi
kimštų ir dar labiau patvin
tų.

Dabar didžiausias ledo 
susikimšimas prie Pyplių

kaimo, netoli Raudondva
rio. Šiandien į Pyplius nuva
žiavo kariumenės dalys ir 
minosvaidžiais pradėjo su- 
sikimšusį ledą ardyti. Esą 
vilties pramušti.

Kunigų Bylos
Lietuvoje.

Už kurstymą katalikų 
prieš valdžią Tauragės ap
skrity Pajūrio klebonas kun. 
Steponaitis buvo nubaustas 
užmokėti 500 litų pabaudos 
arba atsėdėti mėnesį belan
gėj.

Kvėdarnos vikaras kun. 
Jocis už tokį pat žmonių Į 
kurstymą yra traukiamas 
teisman.

Ukmergės kunigui Ruo- 
kiui iškeltos dvi bylos.

Šėtos kun. Markauskas 
taip pat yra traukiamas teis
man už kurstančius pamok
slus.

Mažeikiuose iškrėstas ku
niginio “Pavasario” pirmi
ninkas Vadeiša. Pas jį jieš- 
kojo nelegalės klerikalų li
teratūros. Kratai pasibai
gus jis suimtas.

Kauno stoty buvo sulai
kyti ir iškrėsti klierikas V. 
Lapšis ir tūlas Pocius. ‘Abu
du areštuoti ir nugabenti 
žvalgybom

i

. VYSKUPAS REINYS 
TRAUKIAMAS TEIS

MAN.
Už pasakytą Vilkmergės 

bažnyčioje politinį pamoks
lą, kuris buvęs nukreiptas 
prieš dabartinę Lietuvos 
vyriausybę, vyskupas Rei
nys traukiamas į teismą.

Už tą patį ir kun. Krupa
vičius esąs perduotas teis
mui.

REIKALAUJA DEPOR- 
TUOT VISUS PIKTA
DARIUS IR KOMU

NISTUS.
Amerikoj prasidėjo agi

tacija, kad butų deportuo
jami visi piktadariai ir ko
munistai. Šitą sumanymą 
pakėlė Jungtinių Valstijų 
vice-prezidentas Curtis, o 
jam pritaria visokios “pat
riotiškos” organizacijos. 
Manoma, kad susirinkęs 
naujas Kongresas išleisiąs 
ir tam tikrą įstatymą, kuriuo 
pasiremdama valdžia galės 
tuos žmones deportuoti. Be 
to, reikalaujama daugiau 
da suvaržyt ateivybę, kad 
neprivažiuotų daugiau dar
bininkų, nes dabar jau Ame
rikoj priskaitoma 6,000,000 
bedarbių ir 8,000,000 tokių, 
kurie dirba nepilną laiką.

PABĖGUSIO ARGENTI
NON JACKEVIČIAUS NE

GRĄŽINS LIETUVON.
Tūlas laikas atgal iš Lie

tuvos pabėgo Argentinon 
tūlas Jackevičius, apsivogęs 
Telšių bankelio direktorius. 
Lietuvos teisingumo įstaigos 
norėjo parsigabenti Jacke
vičių iš Argentinos atgal ir 
atiduoti teisman, bet dabar 
nutarta to nedaryti, nes jis 
pinigų jau neturįs, o prie to 
Lietuva neturi su Argentina 
sutarties prasikaltėlių išda
vimui.
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PIRMOJI GEGUŽĖS DIENA, TARP
TAUTINE DARBININKŲ ŠVENTE.
Šią sąvaitę pripuola 1 gegužės diena. Tai yra tarp

tautinė darbininkų šventė. Visose pasaulio dalyse susi
pratę darbininkai tą dieną meta dirbtuvėse darbą, 
ruošia gatvėse demonstracijas ir stato savo išnaudoto
jams reikalavimus arba kelia protestus prieš skriaudas.

Pirmoji Gegužės, tai nenusižeminimo ir maldų šven
tė, kokių mums teikia bažnyčia ir buržuazija. Tai šven
tė darbininkų vienybės ir kovos už prigimtas žmo
gaus teises, už šviesesnį rytojų.

Taigi lai gyvuoja Pirmoji Gegužės! Lai gyvuoja tarp
tautinė darbininkų vienybė! Lai gyvuoja socializmo 
idėja!

Šalin kapitalistinė tvarka su savo kruvinais karais ir 
alkanomis bedarbėmis! Šalin fašizmas ir visokia žmo
nių priespauda!

Lai gyvuoja laisvas darbininkų pasaulis!

Hooveris Esąs
Atsilikęs 50 Metų.

Amerikos prezidentas 
Hooveris yra skaudus nenu- 
sisekimas. Jis yra atsilikęs 
nuo gyvenimo už 50 metų. 
Taip sako Londono univer
siteto prof. Harold Laski 
Anglijos Darbo Partijos or
gane “Daily Herald.” Jo 
straipsnis sukėlė didelį su- 
siinteresavimą Washingto-_________ *
ne, nes prof. Laski perei-' nę, jeigu jie neturi nei dar- 
tais metais yra skaitęs lėkei- bo, nei pinigų.

yra gerai žinomas ir Ameri
kos inteligentijai. Nurodęs, 
kad Hooveris nič nieko nėra 
sugalvojęs bedarbės paleng
vinimui, autorius sako: 
“Hooveris yra prastas kal
bėtojas, ir ką jis pasako, įs-j 
pudžio žmonėse nepadaro, padariusi Darbo Departa- 
Su kitais jis nelengvai sugy- mento prašoma, kad suma- 
vena ir nedaug yra žymes- žinus bedarbių skaičių.
nių protų, kurie su juo drau- i Imigracijos komisionie- 
gautų. Visi jo paskirti vai- rius Hull sako, kad pereitą 
dininkai daugiausia prastos sąvaitę jis gavęs jau apie 
rūšies.” Hooveris neturįs 250 prašymų, daugiausia 
nei iniciatyvos, nei sumanu- nuo Anglijos piliečių, kad 

grąžintų juos atgal. Sako
ma, kad sugrąžinimas atei
vio atgal valdžiai atsieinąs 
apie $50.

i
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Potviniai Užliejo 
Latviją.

Šios sąvaitės telegramos 
iš Rygos sako, kad didžiau
si potviniai užliejd Latviją 
ir vanduo vis kyla aukščiau.
Režicos,Fridrichštato ir Kre- Į 
salvos miestai esą apsemti

Ateiviai Bedarbiai Arkivyskupas Skvi- 
Gali Grįžt Valdžios rėčkas Jau “Grafas 

Lėšomis. I

Kas neturi darbo ir pinigų, 
o nori grįžti atgal, valdžia 

apmoka tokiam kelionę.
Pereitą sąvaitę Amerikos 

laikraščiai paskelbė, kad fe
deralinė valdžia nutarė be
turčiams ateiviams apmo
kėti kelionę atgal j ją tėvy-

i

jas Yale universitete, todėl. Bet toks ^teivis tiri būt 
legaliai Amerikon įvažia
vęs ir turi būt išbuvęs čia 
nedaugiau kaip 3 metus. Be 
to, jis turi pats paduoti val
džiai prašymą, kad jį grą
žintų.

Šitokį nutarimą valdžia

mo ir nemokąs nieko pla
nuoti. “Retai žmogus, iš ku
rio taip daug tikimasi, pasi
rodo toks ryškus ir elemen
tariškas bankrotas,” sako 
prof. Laski.

“Lietuvos Žinios” prane
ša, kad popiežius apdova
nojęs Lietuvos klerikalų 
pravadyrių arkivyskupą 
Skvirecką “grafo” titulu. 
Lietuvoje visokie titulai yra 
panaikinti, bet klerikalai, 
kaip ir bolševikai, Lietuvos 
įstatymų nepripažįsta.

Žinios iš Lietuvos sako, 
kad arkivyskupas Skvirec
kas yra traukiamas teisman 
už pasakytą kurstantį pa
mokslą bažnyčioje. Gal dėl 
to popiežius ir pakėlė jam 
“ciną.”

Bet klausimas, kokiems 
velniams arkivyskupui rei
kalingas “grafo” titulas? 
Juk “grafas,” tai svietiškių 
didikų laipsnis^ prasimany
tas tam, kad pakelti save 
aukščiau už I 
gi mokslas sako, kad žmo
nės visi yra lygus “Dievo 
vaikai.” Tai kaipgi dabar 
tarp sau lygių jegamastis 
Skvireckas išrodys su grafo 
ragais?

i

NORI APSAUGOT DAR
BININKŲ ATEITI.

Amerikos Darbo Federaci- 
; jos lyderis siūlo sutrumpint 

darbo laiką ir subalansuot 
gamybą.

Amerikos Darbo Federa
cijos pirmininkas Green rei
kalauja, kad prezidentas 
Hooveris sušauktų visos ša
lies konferenciją bedarbės 
klausimui išrišti. Konferen- 
cijon turi būt sukviesti visi 
žymesni pramonės atstovai, 
darbininkų organizacijų įga
liotiniai, valdžios ekspertai 
ir šiaip prityrę ekonomistai.

Reikia gi sykį ant visados

; Bažnyčioj Užmuštas 
Lietuvių Vaikas.
Waterbury, Conn. — Čia 

yra griaujama sena kongre- 
gacionalistų bažnyčia. Vai
kai susirenka pasiimt mal
kų. Pereitą sąvaitę vienu 
laiku priėjo tenai apie 200 
vaikų. Matyt, katras nors iš 
jų ištraukė ramstį, nes dalis 
bažnyčios sugriuvo ir užmu
šė 2 vaiku. Vienas jų buvo 

, Albinas Garbaus- 
budelis nužudęs kalėjime kas, 11 metų jaunuolis, 
jau 44 politinius kalinius.

Tokie dalykai Kuboje de
dasi prie despoto Machado, 
kurį. palaiko Amerikos ka
pitalistų valdžios kanuolės.

Kubos Diktatoriai 5I
Žudo Kalinius.

Iš kruvinosios Kubos at
eina baisių žinių. Santiago 
kalėjime anądien nusižudė 
vyresnysis prižiūrėtojas Val- 
le. Paliktame laiške jisai 
pareiškia negalėjęs pakelti 
tų kruvinų darbų, kokius 
kalėjime atlieka kariumenės 
majoras Arsenio Ortiz. šitas lietuvis,

DAUGIAU LAISVES 
AUTOMOBILIAMS.

Oregono valstijoj išleis
ta įstatymas, kuriuo leidžia
ma automobiliams važiuot 
45 mylias į valandą. Koks 
skirtumas nuo įstatymų 1885 
metais! Tais laikais buvo 

kis išleistas įstatymas, kad dvi
ratininkas, pamatęs atva-

NUBAUDE SMALINIUS 
PATRIOTUS.

Williamantic, Conn. — 
Teismas čia nubaudė penkis 
smalos “didvyrius” užsimo- . ,
kėli po $15 ir $25 pabaudos
užtai, kad pereitą rudeni jie ir stovėti,
išvežė tūlą Delude miškan ir Pa^°l vežimas pravažiuos, 
ištepė jį smala. i —_ r.. „1 __________ BURMOJ KRITO DAR 25

I SUKILĖLIAI.
^NA Iš FRANCIT71 1 Pere^U savaitę apie 500 

NA IŠ FRANCUZIJOS. puslaukinių sukilėlių ataka- 
Garlaiviu “Paris” francu- vo policijos stovyklą. Poli- 

zai atsiunčia New Yorkan cija užpuolimą atrėmė. Su- 
$3,500,000 vertės aukso sa- kilėliai pasitraukė palikda
vo kreditui čia palaikyti. Imi 25 savo lavonus.

iš visų pusių, vietomis matyt 
tiktai namų stogai iš po van
dens. Didžiausi laukai išro
do kaip jura. Fridrichštate 
vanduo apsėmė namus taip 
greitai, kad žmonės neturė
jo laiko pabėgti ir tik laivais 
jie buvo išgelbėti. Daugiau 
kaip 100 namų apsemta ligi 
stogų. _____ _ __ _ _________

Dvinsko priemiestis Gri- šitą bedarbės klausimą išriš- 
va taip pat užlietas. Daugu- ti, kad apsaugojus darbinin- 
va tenai nepaprastai paki- kus nuo pasikartojimo tokio 

į krizio ateity, sako Greenas. 
Išrišt gi šitokį keblų klausi
mą galima tiktai tokioj kon
ferencijoj. Neišvengiamai 
reikia sutrumpinti darbo lai
ką ir reikia taip subalansuo
ti gamybą, kad darbas butų 
paskirstytas lygiai per ap
skritus metus ir kad prekių 
butų gaminama tik tiek, 
kiek žmonės gali suvartoti.

Dėl dabartinio krizio 
Greenas daugiausia kaltina__
automobilių pramonę. Šita 
pramonė išvystė tokio dide
lio spaudimo pardavinėji
mo sistemą, kad beveik kož
nai šeimynai buvo parduotas 
automobilius ant išmokes- 
čio. Kitos kompanijos pra
dėjo automobilių fabrikan
tus pamėgdžioti, ir žmonės 
prisipirko skolon daugiau 
daiktų, negu jie galėjo juos 
išmokėti. Apdėti nepakelia
mais mėnesiniais mokes
čiais, žmonės pagalios priė
jo prie to, kad nebegalėjo 
nusipirkt ir reikalingiausių 
daiktų. Pirkimas sustojo, ir 
sustojo fabrikai. Kompani
jos pradėjo neišmokėtus 
daiktus atiminėti, prisikro
vė sandėlius ir dabar nežino 
kur juos dėti. Tai vis godu
mas pasidaryti kuo dau
giausia pelno. Tas turėtų 
būt sureguliuota ir ateity to
kios betvarkės neturėtu būt.

RUSIJOS DARBININKAI ( ---------------
si^ndžiasi pasauliui j Portugalijoj Revo

liucija Verda.
Portugalija seka Ispani

jos pėdomis. Nors karalių 
portugalai senai jau nuver
tė, bet dabar tenai įsivyra
vo diktatorius Carmona, ku
rį žmonės būtinai nori nu
verst. Prieš jį sukilo ir dalis 
kariumenės Madeiros salo
je. Diktatorius neriasi iš kai
lio, nori tą salą paimti štur
mu, bet negali prieiti, nes ji 
labai kalnuota, o sukilėliai 

Šį panedėlį iš Vilniaus ga- pasistatė ant kalnų kanuo- 
vome žinių, kad potvinis te- les ir gali sunaikinti kiek- 
nai jau nuslūgo. Bet nuosto- vieną laivą. Dabar Portuga
lių jis pridarė labai daug, lijoj prasidėjo ir studentų 
Daugiau kaip 100 namų bu- streikai. Valdžia prisipažįs- 
vo užlieta, o penki visai nu- ta, kad kova su žmonėmis 
nešti. Dabar Vilniuje esą jai kaštuoja $50,000 kas 
1,500 žmonių be pastogės.

lusi.

Philadelphijoj 
Bomba.

West Philadelphijoj per
eitą sąvaitę iš greitai važiuo
jančio automobiliaus buvo 
išmesta bomba, kurios spro
gimas išnešė daug langų ap- 
linkin;uose namuose. Auto
mobilius nudumė ir jo nu
merio niekas nepastebėjo. 
Policija spėja, kad bomba 
buvo taikoma į kepyklos 
skiepą, kur tuo laiku dirbo 
darbininkai. Kepyklos savi
ninkas prieš tai . buvo gavęs 
grąsinantį laišką, kad nupi
gintų duoną ir nelįstų su sa
vo bizniu į kitų kepėjų dist-

1 paKelti save, riktus. Matyt, tai raketierių 
kitus Kristaus darbas.

ŽUDIKAS TURI MIRT 9 
KARTUS IR DA ATSI

SĖST KALĖJIMAN.
Žiūrint paprasto žmo

gaus akimis, kartais mokyti 
teisėjai išrodo tikri bepro
čiai. Štai, Vokietijos mieste 
Diuseldorfe buvo teisiamas 
Peter Kuerten. Kadangi ji
sai prisipažino nužudęs 9 
žmones ir mėginęs dar 7 nu- 
galabint, tai teismas pa
smerkė ji mirti 9 kartus ir 
prie to dar atsėdėti 15 metų 
kalėjime. Devynios mirties 
bausmės už 9 užmuštus žmo
nes, o 15 metų kalėjimo už 
kėsinimąsi kitus nužudyti. 
Supraskit dabar, kaip tas 
žmogžudys gali būt 9 kar
tus pakartas ir da 15 metų 
kalėjime išsėdėt, kada pir
mutinė kilpa jam sprandą 
nutraukia?

CALIFORNIJOJ DREBĖ
JO ŽEMĖ.

Ix)s Angeles mieste ir jo 
apielinkėj vieną pereitos są- 
vaitės rytą gana smarkiai 
sudrebėjo žemė. Nuostolių 
nebuvo.

ANGLIJOS GARLAIVIS 
PRAPUOLĖ.

Jau ilgas laikas kaip pra
puolė be jokios žinios anglų

ISPANAI NORI PARSI
VEŽT RAŠYTOJO KŪNĄ.

Ispanijoj prasidėjo agita
cija už parvežimą namo 
Vincento Blasco Ibanez’o 
kūno. Ibanez buvo žymus 
ispanų rašytojas, bet dėl re
voliucinių savo pažiūrų bu
vo karaliaus ištremtas už
sienin ir 1928 metais Fran
cuzijoj mirė. Ką niekšas 
karalius persekiojo, tą ispa
nų liaudis dabar nori pa
gerbti.

Pereitą sąvaitę Lenkijon 
atėjo iš Rusijos traukinys su 
rūdim. Viename vagone bu
vo rasti du vyrai ir viena 
moteris. Jie sakėsi, kad Do- 
neco kasyklų darbininkai 
juos paslėpę tame vagone, 
kad jie praneštų pasaulio 
darbininkams, jog Rusijos 
darbininkai kenčia nepake
liamą vargą.

VILNIUJE 1,500 ŽMONIŲ 
BE PASTOGĖS.

diena.

NEBRASKOJ SNIEGAS.
Nebraskos valstijoj perei

tą sąvaitę pasidarė žiema.'
garlaivis “Calder of Goole.”) Temperatūra nupuolė 19 
Jis išėjo iš Hamburgo, bet:laipsnių žemiau 1,
Anglijon neatėjo. Ant jo bu- Į tuo pačiu laiku prisnigo po
vo 18 žmonių. ; rą colių sniego.

šalimo ir

• v

ISPANIJA NEIŠLEIDŽIA 
PINIGŲ.

Ispanijos valdžia stabdo 
visus traukinius, kurie eina 
užsienin, ir krečia keleivius, 
kad nesivežtų daug pinigų 
iš Ispanijos į užsienį.
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L1ETUVOS TAUTININ- stipresnių užgrobta * ir pa-, 
KAI TVERIA JAU . vergta. Tokių atsitikimų 
ANTRĄ PARTIJĄ. -yra nemaža buvę praeityj 

Skelbę visą laiką, kad §a^ but h ateity, 
partijų Lietuvai visai nerei
kia, tautininkai tylomis tve
ria jau antrą politinę parti
ją savo valdžiai remti. Apie 
tai praneša 80-tame nume
ry “Lietuvos Žinios,” ku
rios rašo:

“Laikraščiu pranešimais bu- ( 
vusi ‘Ūkininkų vienybė’ virs-: 
tanti politine partija. Tatai ? 
patvirtino pats ‘vienybės’ ly
deris Bulvičius.

“Mes i toki ‘Ūkininkų vie
nybės’ žygi žiūrime teigiamai. 
Juo mažiau maskaradų, juo 
geriau. ‘Vienybė’ visą laiką 
buvo pagalbinė tautininkų par
tijos organizacija; dabar bus 
antroji tautininkų partija, ku
riai bus pavesta ‘kombinuoti’ 
ūkininkų tarpe.

“Savo laiku panašiai pasiel
gė krikščionys demokratai, su
kurdami ‘ūkininkų sąjungą’ ir 
‘darbo federaciją.’

“Matyti, kad ir ‘vienybės’ 
metamorfozos priežastys yra 
tokios pat. kokios privertė ■ 
krikščionis demokratus pasi-; 
dalinti i ‘tris asabas.’ į

“Labai charakteringa, kad,
‘partijų priešininkai’ 
pradeda organizuoti 
partijas lyg norėdami tuo pa
rodyti, kiek rimtumo ir nuo
širdumo yra jų nuolatinėje 
dainoje: ‘nereikia partijų.’
‘nereikia partijų’ ir tt.

“Naujos partijos steigėjų 
sumanymu, toji partija turin
ti būti grynai ‘ukininkiška.’

“Nauja tautininkų partija 
pasisako net už seimo rinki
mus. Kur gi nepasisakysi! Juk 
einant Į kaimą reikia ši tą 
krepšy turėti.”

Tečiaus naujas seimas tu
rėsiąs but kitoks, negu ligi 
šiol buvę seimai. Ligi šiol 
Lietuvos ūkininkai ir vals-į 
tiečiai atstovus i seimus 
rinkdavo patys, o dabar į 
jiems atstovus skirsianti i 
naujoji tautininkų partija iš 
savo narių tarpo.

Vadinasi, Lietuvoje ruo
šiamas naujas “tautiškas” 
humbugas.

“MUSU RYTOJUS” VIR
STA TAUTININKŲ 

ORGANU.
Lietuvoje eina savaitraš

tis vardu “Musų Rytojus.” 
Jis skiriamas daugiausia 

! ūkininkams, o kadangi jo 
į kaina labai pigi, tai jis pa
niekė jau 100,000 skaityto
ju, 

į Iki šiol “Musų Rytojus” 
dėjosi visiškai nepartiniu 
laikraščiu, ir jei kas jam 

i prikišdavo, kad jis yra mai
tinamas valdžios “buterbro- 

jdais” (senvičiais), tai jis 
'piktai prieš tai protestuoda- 
ivo.
| Dabai* gi pats “Musų Ry
tojus” pasisako pereinąs į i 

i tautininkų sąjungos rankas' 
į ir oficiališkai tampąs jų! 
partijos organu.

i Reikia pasakyti, kad i'unr - T-i skaitytojui perskaičius, Musų Rytojus visą laika; - 1

Šis paveikslas parodo tris atskirus dalykus, būtent: (1) Amerikos admirolo Plunketo laidotu
vės; (2) Orlaivio katastrofa ties Portlandu. Ore.; (3) Rumunijos Banko galva Demetre Buril- 
Iiaun. kuris šiomis dienomis buvo pašalintas nuo vietos.

Kuo Amerikos Lietuvis Galėtą Padėti i 
Savo Broliui Anapus Okeano.

No. 18. Balandžio 29, 1931.

MUSU KUNIGĖLIŲ 
“PATRIOTIZMAS”

Musų kunigėliai visuomet 
mėgsta dėtis dideliais Lie
tuvos patriotais. Man norisi 
paklausti, ar tokiais patrio
tais jus visuomet buvot?

Aš nesu dar labai sena, 
bet gerai atsimenu, kaip 
musų “dvasiški tėveliai” 
sarmatijos lietuvių kalbos.

Gyvendama arti kleboni
jos aš visuomet girdėdavau 
kunigus tarp savęs kalbant 
tik lenkiškai. O kas gi tie 
kunigai buvo? Ar lenkai? 
Ne, musų kaimiečių, Lietu
vos ūkininkų vaikai.

Kartą aš nuėjau Į klebo
niją. Mat, tais laikais dar 
buvau nesusipratusi merge
lė, taigi paskutinius pinigus

Kaip Argentinos Lietuviai Tvėrė 
Emigrantų Globos Komitetą.

patys 
naujas

i buvo tautininkų laikraštis ir 
i valstybės pinigais buvo 
'Įkurtas. Vienas jo sumany
tojų ir pirmųjų vedėjų bū
damas andai Amerikoje at
virai “Keleivio” redakcijoj 
prisipažino, kad Voldema
ras davęs iš valdžios iždo 
4.000.000 litų paskolos 
“Musų Rytojui” Įsikurti ir 
paskui tą paskolą visai do
vanojęs.

surinkus nunešiau ant mi
šių. Kunigus radau pietau
jant. Na, kad jau pinigų at
nešiau, tai ėmė lietuviškai 
kalbėti. Bet čia prasivėrė 
durys ir Įėjo nususęs šlėkte
lė. Kunigai tuojau pakilo 
nuo sėdynių ir pradėjo “sza- 
nowny panie” sakyti. Man 
tik pirštu parodė duris, kad 
išeičiau, bet lietuviško žo
džio nepratarė, nes tai “mu
žikiška” kalba.

Toks nemandagus kuni
gų apsiėjimas mane pavei
kė. Aš nusprendžiau būtinai 
išmokti lenkų kalbą. Išmo
kau ir, tapus motina, savo 
vaikus lenkiškai mokinau. 
Nes kas gi norės, kad jo vai
kai butų “mužikais?” Šitą 
klaidingą supratimą ir nu
tautėjimą man Įskiepijo 
“dvasiški tėveliai.”

Syki man teko susirgti ir 
atsigulti Kauno Raudonojo 
Kryžiaus ligoninėj. Čia ma
ne nepaprastai nustebino ir 
persilaužimą padarė netikė
tas man Įvykis. Mokyti vy
rai, daktarai Stankus ir Šliu
pas, klausau, kalba lietuviš
kai ! Čia man ir gimė mintis, 
kad lietuvių kalba nėra jau 
tokia biauri, jei mokyti vy
rai ją vartoja.

Bet... virto kiti laikai. 
1905 metai praskleidė Lie
tuvai šviesesnę padangę. 
Lietuvių kalba dabar jau 
nebuvo taip ujama, kaip pir
miau. Taigi ir musų “dvasiš
ki tėveliai,” nenorėdami lik
ti piemenimis be bandos, 
prisitaikė prie aplinkybių ir 
ėmė lietuvių kalbą vartot.

Istorija išmarginta fak
tais, kad visa dvasiškija at
kakliai laikosi senovės pa
pročių ir prieš kiekvieną 
naują mintį kovoja. Bet gy
venimas eina savo vaga ir 
su užsispyrėliais kunigais 
nesiskaito. Kuomet jie pa
silieka perdaug užpakaly, 
tuomet ir jie vejaši progre
są.

Kad taip yra, prisimin
kim tik visus mokslo išradi
mus, prieš kuriuos kunigai 
seniau kovojo, o dabar pa
tys jais naudojasi.

Bet grįžkim prie temos. 
Papūtus naujam vėjeliui, 
musų kunigai ėmė dėtis ge
rais lietuviais.

Paaugus mano šuneliui, 
pas tuos pačius kunigus, ką 
pirmiau nenorėjo lietuviško 
žodžio ištarti, nuvedžiau ji 
išpažinties. Vaikas, kaip 
pirmiau sakiau, buvo auklė
jamas lenkiškoj dvasioj, 
taigi dabar jau gavau nuo 
kunigėlio “velnių,” kad vai
ką taip auklėjau. Čia, girdi, 
Lietuva ir vaikai reikia lie
tuviškai auklėti.

Tuomet aš buvau tikinti 
moteris ir nedrįsau atrėžti 
jam, kad prie to tu pats ma
ne privedei.

Koktu darosi klausyti ku
nigų, kuomet jie giriasi bu
vę ir esą Lietuvos patriotais. 
Lietuvių kalbą ir džiūstantį 
Lietuvos medį ne jus išlai
kei, bet svietiški musų inte
ligentai, socialistai ir liau
dis. Jus buvote to žydelio 
rolėje, apie kuri nuo 1905 
metų žmonėse liko tokis 
anekdotas.

Kuomet revoliucinis ju
dėjimas išsiplėtė ir buvo 
laukiama perversmo, tai vie
nas žydelis, kad pasirodyti 
dideliu kovotoju ir revoliu
cionierium, pasirišo ant laz
das raudoną skepetą ir pra
sidaręs duris praeivių klau
sia: “Pristav nito?” —
“Spravnik nito?” Gavęs at
sakymą, kad tų ponų jau se
nai nėra, žydas per duris iš
kišo raudoną skudurą ir su
šuko: “Svoboda!” Taip el
gėsi ir kunigai.

A. Veliuoniškė.

Gal ne vienam “Keleivio” veikalai turi nemažą pasise- 
šio kimą. Pavyzdžiui: jauno ra- 

straipsnio antraštę kils min- šytojo P. Cvirkos veikalas 
Nes ‘ “Saulėlydis Nvkos valsčių- 

juk jums ir savo bedu užten-1 je” 
ka, ‘ .............
zirzimas brolių iš “krajaus” 
prašant visokių pagelbų juk 
jau Įgriso iki gvvam kaului.

Bet aš čia ne apie tos ru-! 
sies pagalbą noriu pakalbę-\ 
ti. Šiuo kanu norėtųsi man: 
su “Keleivio” skaitytojais i Lietuvoje 
pasidalinti mintimis dėl gry- įvairiais 
nai kultūrinės pagalbos, ku- i onieny . _ _
ria jus galėtumėt suteikti Pai’tiją, bet visus tuos, ku- 
savo Vienminčiams Lietuvo- »?e.^aito save progreso ša- 
je. Aš manau, kiekvienam }*n!n^ais T ^un®.ma^° v^°" 
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i obaisiu: 

“kovoj teįgysi tu savają tei
sę.”

Tokios pagalbos galima
y

i tis jo suvis neskaityti, 
i

“TEGUL BUS PRAKEIK
TA RESPUBLIKA,” SA

KO KARDINOLAS.
Telegramos sako, kad Is

panijos klerikalai jau pra 
dėjo kovą prieš naują res- į

VOKIEČIAI SIŪLĖ LEN
KIJAI UŽGROBTI 

LIETUVĄ.
Nesenai vienas Paryžiaus 

laikraštis paskelbė sensaci
ją, buk vokiečiai siūlą Len
kijai užimti Klaipėdą, o 
Dancigo koridorių ir Gdynę 
atiduoti Vokietijai.

Dabar Varšuvos “Kurjer 
Czerwony” rašo, kad toks 
vokiečių pasiūlymas Lenki
jai nesąs jokia naujiena. 
Jau pereitą vasarą du vokie
čių karininku, apsivilkę ci
viliais drabužiais, grįždami 
iš Maskvos kaipo “turistai, 
buvo sustoję Vaišu vos vieš
buty “Europa” ir tenai ta
rėsi tuo klausimu su lenkų 
diplomatais. Jiedu pasisakę 
esą aukštų Vokietijos sferų 
Įgalioti padaryt Lenkijai ši-: 
toki pasiūlymą:

Lenkija turi grąžinti Vo- j 
kietijai Dancigo koridorių

I 
I 
į publiką. Toledo arkivysku-j 

J pi jos kardinolas, vyriausis 
; Ispanijos kunigų erštas, sa

kydamas Toledo katedroj 
pamokslą, sušukęs:

“Tegul bus prakeikta Ispa
nijos respublika! Tegul ji ne- 
kuomet neprieina prie tvar
kos.”

Dėl ko šitas šventas bizū
nas respubliką keikia, tele
gramos nesako, bet nesunku 
dasiprotėti. Kiekviena revo
liucija. griaudama seną val
džią, šluoja laukan ir buvu

sius tos valdžios ramsčius. 
; Gi tvirčiausis monarchijos 
ramstis visuomet yra katali
kų bažnyčia. Nors jauna Is
panijos respublika kol kas 
da griežtų žingsnių prieš 
klerikalus nedaro, bet kar
dinolas nujaučia, kad jo kai
lis turės nukentėti. Pavyz
džiui, jau kalbama, kad baž
nyčia bus atskirta nuo vals
tybės. Tai reiškia, kad dva
siškija negaus algų iš vals
tybės iždo. Negana to, kuni
gams jau uždrausta kišti sa
vo nosį i politiką. O kai su
sirinks steigiamas seimas, 
klerikalams gali but da neš
čiau. Taigi dėl to jų šulas ir 
šaukia: “Tegul bus prakeik
ta respublika!”

J?

Argentinoje dabar didelė pasitiki ir gali neišrinkti jų 
bedarbė ir nuo jos kenčia Į pastovų ’ 
daug lietuvių. Todėl kilo tą,

“Globos Komite- 
” i tą trumpą laiką suda-

baigiama išpardavinėti, 
o be to tas nuolatinis žinoma, toks veikimas ne- 

; lengvai vykdomas. Daug 
energijos tenka eikvoti ko
vai su tais, kam nepatinka 
naujos srovės Įtaka.

Tai kovai vesti Amerikos 
lietuviai savo vienminčiams 

galėtų padėti 
budais. Čia turiu 

ne atskirą grupę ar

I ^*«-**-*%^ V Y* * **Z vi OVSV4C*

! sumanymas organizuoti ko- rė apie 10 įvairiais vardais 
kia nors pagalbą bedar- savo “organizacijų” ir nuo 

' biams. Vasario 10 dieną Į kožnos atsiuntė po atstovą,i Lietuvos konsulatą buvo su-: 
šaukti tuo tikslu visi organi-1 
zacijų ir laikraščių atstovai.' 
Atvyko šie delegatai:

Nuo Lietuvių Kliubo — 
Jasiukynas, nuo Tėvynės 
Mylėtojų D-jos — J. Budre- 
vičius, nuo katalikų Bend
ruomenės — kun. Janilio- 
nis, nuo klerikališkojo laik
raščio “Vyturio” — kun. 
Bumšd, nuo Atbudimo — B. 
Ivanauskas, nuo Socialistų 
Sąjungos—J. Stepaitis, nuo 
“Pietų Amerikos Naujienų” 
—St. Miščikas, nuo Lietu
vių Susivienijimo — J. Dai- 
Ivdė, nuo laisvamanių orga
no “Argentinos Lietuvių 
Balso” — Štabinskas ir pats 
Lietuvos konsulas Gaučys.

Komunistų ir anarchistų 
atstovai neatėjo.

Klerikalai tuojau pradėjo 
daiyti pastangų paimti kon-i 
ferencijos vadovybę Į savo 

■ rankas.
Bet “Pietų Amerikos 

į Naujienų” atstovas Mišči
kas pareiškė, kad dabarti- 

i niu laiku reikia steigti gry- 
!nai bedarbių komitetų, ku- 
Įris rūpinsis lietuviais bedar-' 
i biais. Bet toki komitetą gali 
sudalyti tiktai patys bedar
biai, gi čia steigiamas komi
tetas gali tiktai paruošti dir
vą.

Šito pasiūlymo labai nu
sigando ir konsulas, ir kleri
kalų vadai kunigai. Kilo 

Galų gale nutarta ---- . — ... „
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kuris globotų bedarbius. Čia 
tuojaus kilo lėšų klausimas. 
Kur tas komitetas gaus pi
nigų bedarbiams šelpti?

“Argentinos Naujienų” 
atstovas Miščikas pasiūlė, 
kad lėšų reikia reikalauti iš 
Lietuvos valdžios, nes be
darbiai pinigų neturi.

Klerikalai ir tautininkai 
su konsulu priešaky ir šito 
pasiūlymo nusigando. Jie 
stojo užtai, kad bedarbių 
reikalais reikia rūpintis pa
tiems. Jeigu Lietuvos val
džia duos pinigų, tai gerai, 
o jeigu ne, tai nieko jai ne
padarysi.

Tuomet Miščikas pasiūlė 
delegatams išeiti iš konsu
lato ir tverti atskirą komi
tetą bedarbiams globoti. 
Tam pritarė socialistai ir 
laisvamaniai, bet klerikalai 
balsavo prieš, o kiti susilai
kė, ir tas sumanymas nepra
ėjo.

Kovo 1 dieną vėl buvo su
šauktas pačių organizacijų 
atstovų susirinkimas, bet so
cialistai jau nebeatėjo.

Gi klerikalai, pamatę pir
mutiniam susirinkime kad 
kitos organizacijos jais ne-

kad tuo budu sudarius kon
ferencijoj savo didžiumą. Ir 
didžiumą jie sudarė.

Pamatę šitokią negražią 
klerikalų politiką, laisvama
nių atstovai iš konferencijos 
taip pat pasitraukė protes
tuodami. Klerikalai tuomet 
susidarė vieni patys komi
tetą ir nutarė Įsteigti bedar- 

į biams valgyklą klerikalų 
i name. Už bedarbių maitini- 
į mą komitetas turės klerika
lams užmokėti, bet jie pasi
ims sau kreditą: “Žiūrėkit, 

;kokie mes geri! Bedarbius 
I šelpiam!” Konsulas priža
dėjo duoti 6 lovas, kurios 
į bus pastatytos klerikalų na
me bedarbiams nakvot.

S. Ž.
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Raišku, koki dideli vaidmenį kovoj ne dievų valią 
i šiais laikais visuomenėje 
i vaidina spauda Įvairiuose j 
pavidaluose. Juk veik vi-• 
suose pasaulio kraštuose , - _
viešpataujantis sluoksniai, but suteikti, mano nuomone 
norėdami palaikyti plačias ĮSUV1S įmanomais budais, 
mases savo Įtakoj, stengiasi i Pirmiausiai, visi pažan- 
ivairiais budais laikyti savosios minties Amerikos lietu- 
rankose. Dėlto nesivaržoma vių laikraščiai turėtų pla- 

•---- •------—- f^a| išpropaguot kiekvieną
tos rūšies pasirodžiusį leidi- 

so. Juk įvairus didieji Euro- ni Lietuvoje. Taip pat ture- 
pos 1___________________

' dažniausiai yra kapitalistų 
j nuosavybė. Ten, kur kapita- 
jlo jėga taip nepasireiškia, 
! viešpataujanti klasė spau
dai savo rankose palaikyti 

j griebiasi kitokių priemonių, 
1 pavyzdžiui cenzūros, kuri 
i smulkiai išsijoja kiekvieną 
laikraščio ar knygos minti.

■ Kiekvienos idėjos šalinin
kui norint spausdintu žo
džiu veikti visuomenę, pir
miausiai rupi tą spaudą kuo- 
plačiausiai visuomenėj pa
skleisti. Tam tikslui atsiekti 
yra Įvairių priemonių.

Šiuo tarpu Lietuvoje kul
tūrinėje kovoje pasireiškia 
dvi srovės: klerikaliniai- 
atžagareiviška ir progresy- 
viška. Pirmos srovės šalinin
kai, būdami šios dienos pa
dėties viešpačiais, turi di
delių galimybių veikti vi
suomenę sau palankia link
me. Jų spaudos platinimui 
tarnauja bažnyčia, mokyk
la. valdžios Įstaigos ir kt.

Kitaip sekasi toj kovoj 
antros rūšies kulturtrege- j 
riams. Savo mintims visuo- i 
menėje paskleisti jie sutin
ka daug Įvairių kliūčių.

Bet nežiūrint visokių i 
trukdymų, paskutiniu laiku j 
ima vis smarkiau gyvenime 
pasireikšt pažangesnė spau
da. Kad ir nelabai žymiai, 
bet nuolat didėja tos kryp
ties laikraščiai ir žurnalai. 
Taip pat sujudo visi tie jau
ni rašytojai, kurie kilo iš 
liaudies ir nori tai liaudžiai 
dirbti. Pavyzdžiui, yra susi
daręs net tokių rašytojų ko
lektyvas “Trečiojo Fronto” 
vardu, kurio nariai praeitais 
metais savo darbais viešai 
Įrodė, kad jie verti rimto vi
suomenės' susidomėjimo. 
Reikia pripažinti, kad jų

mases savo Įtakoj, stengiasi 
Įvairiais budais laikyti savo

I

jokiomis priemonėmis, nesi
gailima jokių lėšų, nei triu-

!
I

i
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LENKAI PEŠASI DĖL 
FRANCUZŲ AUKSO.
Varšuvoj dabar yra su- 

ir Gdynės uosta, o kaip at- šaukta nepaprasta Lenkijos 
lyginimą užtai tegul pasi- seimo sesija dėl gavimo iš 
ima visą Lietuvą su Klaipė- Francuzijos 1,000,000,000 
dos uostu. Trankų paskolos. Svarstant

Vokiečiai, nežadėję len-Tos paskolos išlygas, tarp 
kams Lietuva atiduoti, bet,valdžios ir opozicijos atsto- 
sakę, kad pačių lenkų ka- vų 23 balandžio kilo didelis 
riumenė turinti pulti Lietu-į triukšmas, atstovai išsiko- 
vą ir visą ją užimti.

Šitie du “turistai,” kurių 
vienas buvęs vokiečių gene
rolas, o antras pulkininkas, 
siūlę Lenkijai pilną garanti
ją, kad nei Vokietija, nei | 
sovietų Rusija už Lietuvą nistų partija Sovietų Sąjun- 
neužsistosiančios ir šito- goję turinti 2,000,000 su vir- 
kiam lenkų žygiui nesiprie-1 šum narių. O gyventojų So- 
šinsiančios. (vietų sąjungoje yra apie

Žinomas dalykas, kad to- 120,000,000. Reiškia, iš 120 
kia mažutė valstybėlė, kaip žmonių Rusijoj yra tik 2 ko- 
Lietuva, visuomet gali but munistai.

, atstovai išsiko- 
liojo ir po to opozicija ap
leido salę.

RUSIJOJ ESĄ 2,000,000 
KOMUNISTŲ-

Maskvos žiniomis, komu-

ir Amerikos laikraščiai tų but rašomos plačios re
cenzijos suprantama kiek
vienam darbo žmogui kalba.

Raginti prenumeruoti tos 
rūšies laikraščius ir žurna
lus, 
čių 
nes 
apie tai gerai žino.

Išplatinę kuodaUgiausiai 
spaudos leidinių jau tuo pa- 
remsime savuosius medžia
giškai ir Įnešime naujų min
čių darbo klasės gyvenimam 

Patys kultūrtregeriai, ma
tydami didesnio visuomenė-, . ; . 
je pritarimo, Įgaus didesnės i - TZ
energijos savo tolimesniam steigti Globos komitetą, 
darbui. ....... '

-Juk kreipiasi kartais Į jus 
Įvairaus plauko pisorėliai, 
mergužėlių lelijėlių, švelnių 
vėjelių nevykę dainiai pra
šydami net tokios pagalbos, 
kaip pinigų rašomajam sta
lui ar mašinėlei įsigyti. Ir 
kartais to prašydami jie su
laukia pagalbos. Taigi, aš 
manau kiekvieno laisviau 
mąstančio pareiga aukščiau 
minėtais budais paremti 
kulturini darbą Lietuvoje. 
Nes juk dažnai nuo kultūri
nio laimėjimo pareina ir po
litinis laimėjimas.

Ši straipsni rašiau meke
no neprašomas, nei Įgalio
tas. Pats nesu joks rašyto
jas ir gal kai ką netaip nu
sakiau, kaip reikėtų. Šiuo 
norėjau tik atkreipti Ame
rikos lietuvių dėmesį Į tai, 
kas mano nuomone verta 
susidomėjimo. M-jas.

Tų žurnalų 
vardus čia 
gerbiami

ir laikraš- 
neminėsiu, 
redaktoriai

UŽMUŠĖ VAIKINĄ.
Už 9 kilometrų nuo Seiri

jų ant vieškelio buvo rastas 
nežinomų piktadarių nužu
dytas Žvikelių kaimo gyven
tojas Markevičius Jonas, 18 
metų amžiaus.

Medicinos Žinios.
i

i VĖŽIO LIGA BUSIANTI 
NUGALĖTA.

“Daily Herald” praneša, 
kad dar vienas etapas žmo
nijos kovoj su vėžio liga šio
mis dienomis buvo laimėtas. 
Vienas iš Įžymiausių vėžio 
ligos tyrinėtojų Anglijoj, 
d-ras Lunsden, tvirtina, kad 
jis suradęs serumą, kuris 
naikina vėžio audinius, ne
kenkdamas kitiems audi
niams. Tas serumas buvo 
paimtas iš gyvulių, kuriems 
buvo Įskiepytas vėžys, ir su
naikino vėžio audinius, dirb
tinai augančius stiklinėse 
lėkštėse. Londono medici
nos pasaulio atstovai reiš
kia didelio susidomėjimo 
d-ro Lunsdeno padarytu at
radimu ir skiria jam didelės 
svarbos, tačiau nurodo, kad 
galutinė priemonė prieš ve
ži dar neatrasta. Dr. Luns
den toliau daro bandymus 
Londono ligoninės vėžio ty
rinėjimo laboratorijoj.

J//ZZZZYZ-X7

Visuomet 
vienodas ir 
patikėtinas
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Ka* skaito ir rato

Ta* duonos neprašo AMERIK O S LIETUVIŲ GYVENIMAS
ROCHESTER, N. Y.

Kunigai vis nesąmones 
kalba.

Rochestery yra nemažas 
skaičius lietuvių, bet žine-| 
lių “Keleivyje” iš čia mažai 
matosi. Gal tingi žmonės 
rašyti?

Verbų sekmadienį, nors 
esu laisvų minčių žmogus, 
nuėjau į bažnyčią pasiklau
syti ką musų klebonas J. 
Bakšys pasakys. Pasirodo, 
kad kunigų taktika ta pati, 
ką ir šimtas metų atgal.

Musų klebonas, minėtą 
sekmadienį, visą pamokslą 
pašventė “bedieviams.” 
Drožė prieš juos kaip įma
nydamas, o pabaigoj pasta
tė klausimą, ką blogo be
dieviai gali primesti Kris
taus bažnyčiai?

Man žiūrint, kunigas la
bai apsiriko šitą klausimą 
statydamas. Nereikia čia fi
losofo, nereikia profeso
riaus, kad priparodyti Kris
taus bažnyčiai šimtus faktų 
iš vidurinių amžių.

Paimkim istoriją ir pa
kalbėkim apie inkviziciją,'kė Paulauskas, 
apie kryžių kares, per ku
rias tiek daug nekaltų žmo
nių išžudyta neva už Kristų, 
kurio istorija nežino. Prisi
minkim “Baltramiejaus nak
tį,” baudžiavos vergiją ir 
visur musų “dvasiški” tėve
liai turės raudonuoti už jų 
pirmtakunų darbus.

Nereikia siekti mums gi
lios senovės. Apžvelkim mu
sų dienas. Pakalbėkim apie 
streikus. Kam bažnyčia tar
nauja? Ar darbo žmonėms, 
ar kapitalo kraugeriškiems 
parazitams? Rasim, kad 
bažnyčia tarnauja antriems, 
t. y. darbo klasės priešams.

Gerai tiems mulkiams at
sistojus prie altoriaus ble
vyzgoti į neprotaujančią 
minią. Tie žmonės, kurie 
žiopso ir jūsų klauso, nieko 
gero neskaito, neprotauja, 
jie net skaityti nemoka.

Bet, gerbiamieji, išeikit 
jus viešai ir galvojančiai 
publikai išaiškinkit bent to
kius dalykus: kur randasi 
jūsų išsvajotas dangus? Kur 
tas nelaimingasis pragaras? 
Kur tas pereinamasis punk
tas, būtent čyščius, skaityk
la? Ar jis randasi ant šios 
žemės, ar ant kitos plane
tos?

Klausimai prasti ir rimti 
žmonės jų negvildena. Ta
čiau jus, kunigai, dangum, 
pragaru ir skaistykla darote 
gerą biznį.

Aš galėčiau priparodyti 
šimtus faktų, kad bažnyčia 
atnešė žmonijai daug nelai
mių (nėra taisyklės be iš
imties: šį tą bažnyčia ir ge
ro darė).

Aš kalbu rimtai ir kiek
vieną kartą galiu stoti su ju
mis į viešus debatus.

M. Dulkė.

A. a. Dėdynas turėjo I CENTRAL BROOKLYN, 
krautuvėlę, bet gyveno var
gingai ir paliko daug skolų. į 
Mirė 39 metų sulaukęs. Tai 
buvo lietuvis patriotas; pri
klausė prie visokių organi
zacijų, ypač amžinu dar
buotoju buvo SLA. organi
zacijoj. Buvo didelis prie
šas bolševikų ir tas, iš da
lies, kenkė jo bizniui.

P. Dėdynas buvo laisvų 
pažiuių žmogus, bet palai
dotas su bažnytinėm apei
gom. Mat, Worcesterio ligo
ninėj viešpatauja sena ma
da ir kiekvienam ligoniui 
kišamas kunigo patarnavi
mas. Dėdynui irgi buvo pa
šauktas kunigas, nors velio
nis jau nekalbėjo.

Kūnas buvo pašarvotas 
io paties namuose. Visą lai
ką buvo pilna lankytojų ir 
kūnas skendo gėlių miške. 
Laidotuvių dieną daug sve
čių privažiavo iš Bostono, 
Hartfordo, Nevv Yorko ir 
kitų vietų.

Išlydint kūną iš namų, 
atatinkamą prakalbą pasa- 

. Bet čia ke
lios davatkos nusigando ir 
nubėgo kunigui pranešti, 
kad bedievis sako pamoks
lus ir bedievio lavono nega
lima į bažnyčią leisti. Gaila, 
kūmutės pasivėlavo ir nieko 
nepešė.

Prie duobės gražią pra
kalbą pasakė p-lė Jurgeliu- 
tė, SLA. sekretorė.
Kaip kunigai plepa dabar.

Porai sąvaičių praėjus po 
P. Dėdyno mirties vienas iš 
kunigų pasakė tokį pamoks
lą: “Pas mus pasimirė žy
mus bedievis, veikėjas, šu
las. Per visą savo gyvenimą 
jis eikvojo sveikatą ir turtą 
laisvamaniams, bet prieš 
mirtį pamatė, kad viskas 
buvo tuštybė, kvailystė. Tai
gi atsivertė, susitiko su Die
vu, priėmė šventus ''sakra
mentus ir mirė kaip tikras 
katalikas. Graudu buvo žiū
rėti, kaip mirštantis su aša
rom akvse griebė bučiuoti 
kryžių.’7

Tuo tarpu, kaip sakiau, 
aš buvau atlankyti a. a. Dė- 
dyną ir patikau išeinant nuo 
ligonio kunigą. Ligonis jau 
nekalbėjo ir “susitaikyt su 
Dievu,” man rodos, jam jau 
nerūpėjo. Ten buvęs.

N. Y.
Bedarbė ir tamsumas.
Brooklyne, kaip ir kitur, 

didelė bedarbė. Žmonės 
tūkstančiais vaikščioja iš 
vieno gatvės galo į kitą, 
o daugiausia apie dokus 
darbo ^ieškodami, bet to 
darbo niekur nesimato. Prie 
aivų iškrovimo yra unija, į 
curią reikia mokėti Įstojimo 
>10.00 ir po vieną doleri 
<as mėnuo, bet kas iš tos 
unijos, kad kitas darbinin
kas negauna išdirbti nei 
vienos dienos į sąvaitę. O 
<ur ne unijistai dirba, tai 
mokestis visai maža, nuo 41 
cento iki 50 centų.

Balandžio 3 d. sustreika
vo Tilto vėrauzės 35 darbi
ninkai, nes jiems numušė 
5 centus į valandą. Bet ma
no supratimu jiems nereike- 
o streikuoti, nes gavo po 65 

centus į valandą. Didžiu
moj dirbo lietuviai žemai
čiai, lenkai ir rusai. Kas 
juos prie streiko privedė, 
negaliu pasakyti. Dabar tie 
streikieriai stovi prie kitų 
dirbtuvių ir laukia bene pa
šauks dirbti už 41 centą į 
valandą. Tiltas priėmė nau
jus vyrus ir varo darbą kaip 
varęs. Žmonės čia tamsus ir 
dievuoti; neskaito darbinin
kiškų laikraščių ir nežino 
ką streikas reiškia. Vyrai 
beveik visi nuplyšę vaikš
čioja, o moterėlės šilkuose 
šnabžda, nes kožna turi šlu
boje katiliuką ir kaip vyrą 
pasigauna, tai ir kelines nu
mauna. A. M.

Kaip Merga Orlaiviu Nusileido.

Mergos būtinai nori susilyginti su vyrais. Jos ruko cigaretus. 
geria degtinę, jodinėja raitos ir pradeda net orlaiviais lakstyt. 
Miss Elinora Smith mėgino anądien ties New Yorku padaryti 
naują aukštumo rekordą, ir štai kaip ji nusileido: orlaivis apsi
vertė ragožium ir atsistojo galva žemyn. Bet merga stebėtinu 
budu išliko gyva ir sveika, tik susitrenkė.

CHICAGO, ILL.
Gerai pavyko Dzimdzių va

karas ir Steponavičių 
koncertas.

Artistų Vanagaičio-04- 
šausko suruoštas dzimdziš- 
<as vakaras 22 d. kovo pa
vyko gerai. Publikos prisi
rinko tiek, kad pritruko sve
tainėje vietos ir daugelis 
grįžo namo.

Vaidinimas tęsėsi apie 
tris valandas ir visą laiką 
tik jiedu krėtė “funes,” o 
publika kvatojo ir plojo 
delnais. Pati programa sun-

ką, kad jos dieniniai vargai 
tikrai tapo pamiršti. Rodos 
jie persikėlė kur tai į ban
guojantį muzikos pasaulį, 
kur tai toli, toli...

Publika susidėjo daugiau
siai iš dailės mylėtojų ir in
teligentijos, kuri sudarė 
apypilnę Lietuvių Auditori
ją? Kazys.

t

Mirę Lietuviai.
Šiomis dienomis Ameri

koje mirė šie lietuviai:
Jonas Venckaitis, sulau-

kęs pusės amžiaus, mirė ba-

Pietų Amerikoje.
URUGUAY.

Monte\jdeo. — Kovo 24 
čia įvyko didelės nacionalis
tų demonstracijos prieš da
bartinį respublikos prezi
dentą.

Kovo 25 turėjo Įvykti ko
munistų demonstracijos su 
mitingais, bet dėl lietaus jos 
buvo labai silpnos.

Iki šiol čia amatninkai, 
kaip antai staliai, šaltkal
viai ir siuvėjai, vis dar turė
jo darbo, bet dabar ir jų 
dauguma atsidūrė bedarbių 
dilėse. Kaip bus žiemą, jei 
jau dabar matyti gatvėse 
nakvojančių ne tik vyrų, bet 
ir moterų su mažyčiais kū
dikiais?

Paskutinėmis dienomis 
yra labai daug susirgimų 
dėl nepastovios oro tempe
ratūros.

Dar prieš trejetą metų 
Urugvajus buvo vienas iš 
žymesnių kraštų, kur šven
čiamos karnavalų šventės. 
Dabar šis paprotys atšalsta. 
Šįmet Urugvajuje karnava
lai taip silpnai buvo apvaik
ščiojami, kad maža vilties 
ar bebus jie kitą metą šven
čiami. Susipranta, paga
liau, ir “pietiečiai,” kad to
kios sumos pinigų išmesti 
menkniekiams nėra gali
ma.

Po vasaros sezono vėl at
sidarė teatrai ir sustiprėjo

.vena dabar didelį krizį, o 
tas atsiliepia ir į šalies fi
nansus.

Rio de Janeiro mieste ir 
apylinkėj buvo pasklydę 
gandai, kad čia ruošiamas 
perversmas ir kad tam per
versmui likviduoti koncent
ruojama čia kariuomenė. 
Vienok šiomis dienomis po
licijos viršininkas viešai pa
reiškė, kad visoj šaly ramu 
ir gandai pramanyti.

Brazilijos darbo ministe- 
ris Lindolfo Kollor gavo iš 
Kanados grupės kapitalistų 
pasiūlymą mainyti kavą ant 
kviečių. Pasiūlymas svars
tomas.

Buiys ginkluotų Parag
vajaus studentų atbėgo į 
Braziliją. Dabar Paragva
jaus vyriausybė prašo, kad 
Brazilijos valdžia visus juos 
išduotų Paragvajaus polici
jai. Jie, girdi, esą bolševi- 

1 kai.
Šiomis dienomis Sao Pau

lo policijoj užregistruota 
nauja lietuvių kultūrinė 
draugija vardu “Žiburys.” 
Draugijos obalsis “Švieskis 

’ ir šviesk,” toks kaip Lietu
vos Jaunimo Są-gos. Drau
gijoj jau prisirašė apie 60 
narių.

1

WORCESTER, MASS. 
Dar apie Petro Dėdyno 

mirtį ir laidotuves.

NEW BRITAIN, CONN.
Iš prof. M. Biržiškos 

paskaitos.
Vasario 28 d. New Britai- 

ną atlankė prof. M. Biržiš
ka ir papasakojo kokiu bu
du galima butų atvaduoti 
Vilnių.

Pirmiausiai profesorius iš
pasakojo tas šunybes, ku
rias lietuviu tautai daro len- 
kai. Toliaus jis ragino Ame
rikos lietuvius mesti visas 
partijas (kam tas reikalin-

!ga?), susidraugaut su uk- 
irainiečiais ir baltgudžiais, 
I kelt protestus (bet kas ju

PITTSBURGH, PA. 
Lietuviai bolševiku spaudos 

daugiau neberems.
Kaip jau žinoma, čia ge

rai gyvuoja Lietuvių Moks
lo Draugija. Ji turi savo sve
tainę, kurią duoda naudoti 
visoms lietuvių organizaci
joms; turi savo knygyną ir 
nariams prenumeruoja tokį 
laikraštį, kokį narys panori.

Kadangi draugijoj pri
klauso ir bolševikų, tai d-jos 
pinigais prenumeruodavo ,ir 
“Laisvę” su “Vilnim.” Bet 
mes žinom, kad už šitą gerą 
bolševikai negarbingai su 
mumis atsiteisia: jie pur
vais mus drabsto ir visaip 
šmeižia. Jei taip, tai viena
me iš draugijos susirinki
mų nutarta bolševikiškų lai
kraščių niekam neprenume
ruoti.

Grupelė žmonių pas mus 
rūpinasi ir Lietuvos našlai
čiais. Kovo mėnesį į Lietu
vą pasiųsta $146.

Juozas Virbickas.

ku but išaiškint, nes veik vi- landžio 21, Chicagoje. Paė- klXnįd”™ iškasė per ka- 
sa susideda is paskirų gyve- jo g Tauragės apskričio, Ba- Anądien įsMKase pei xa 
nimo Įvykių juokų ir tam takių valsčiaus, Mišeikių Pa^a?u>-----  ---- įlįstai ir pabėgo; iki šiol jų 

į surastas tik vienas.
J Prieš trejetą sąvaičių čia 

vao .j*— .... ė lankėsi iš Buenos Aires lie-
baiandžtoįrirMonteno,1 tuvių kun. J. Janilionis Grį- 

------  *—, “dievo 
tarnas” ėmė visaip provo-

Anądien išsikasė per ka-

j Jr \ v < ■

Apie netikėtą Petro Dė-j klauso?), rašyt rezoliucijas 
dyno mirtį “Keleivy” jau ir siųst Tautų Sąjungai, 
buvo rašyta. Kadangi a. a. j Prakalbos, matyt, visiems 
P. Dėdynas buvo žymus mu- patiko. Susirinko apie 300 
sų kolonijoj žmogus, tai čia žmonių. Įžanga i paskaitą 
dar apie jį prisiminsiu. , buvo ioc. Išmokėjus išlai-

Kovo 18 velionis Dėdy-'das dar ]iko $15> kurie jteik- 
nas, p. Baltrimaitis, p. Ma- ti prof. Biržiškai.

Prakalbos, matyt, visiems
Susirinko apie 300

žeika ir p. Rauktys, su SLA. 
reikalais važinėjo New Yor
ke. Grįžtant iš New Yorko 
juos užklupo sniego pūga. Prieš Kalėdas kai kurios 
Dėdynas smarkiai persišal- dirbtuvės dirbo po 3-4 die
de ir kovo 22 atsigulė mies- nas į sąvaitę. Dabar jos dir

ba tik po 2-3 dienas ir tai tik 
trečia dalis darbininkų, ką 
dirbdavo pirmiau. Kasdien 
vis daugiau darbininkų at
leidžia iš darbo.

Šiuo tarpu miestas šelpia 
800 šeimynų. Miesto ponai 
bėdavoja, kad ir jiems pri
sieis bankrutyti.

Dzūkeli*.

to ligoninėn, kur mirė kovo 
27 dieną.

Išvažiuodamas ligoninėn 
velionis parašė šeimynai 
laišką, kuriame tarp ko kito 
pareiškia, kad nemanąs 
grįžti. Prašo nepirkti bran
gaus karsto, palaidoti pa
prastai ir dukterį Aldoną 
išauklėti lietuviškoj dvasioj.

Darbai.
Pas mus darbai negerėja.

PITTSBURGH, PA. 
Iš L. M. D. veikimo.

Ši draugija kas mėnuo lai
ko savo susirinkimus. Kovo 
mėnesio susirinkime tarp 
kit ko buvo truputis ir skan
dalo. Skandalas kilo dėl til
pusi os “Vilny” korespon
dencijos, kur tūlas “žval
gas” įžeidė L. M. D. ir SLA. 
3-čią apskritį.

Minėtam susirinkime bu
vo gautas iš SLA. 3-čio ap
skričio laiškas, kur siūloma 
imtis atatinkamų žingsnių ir 
savo gerą vardą apginti nuo 
bolševikiškų šmeižtų, čia 
taip pat buvo pasiūlyta ne
prenumeruoti savo nariams 
“Vilnies” ir su tokiais šlam
štais nieko bendro neturėti.

Šitas pasiūlymas ir sukė
lė karštus ginčus. Vieni spy
rėsi, kad bolševikiški laik
raščiai iš L. M. D. butų pa
šalinti. Kiti nurodė, kad ne
galima to daryt be metinio 
susirinkimo. Bolševikai, ži
noma, kiek drūti, gynė savo 
“Vilnį.” Tačiau po ginčų 
didžiuma balsų nutarta ne
remti tokių laikraščių, ku
rie draugiją šmeižia.

LMD. Nary*.

nimo Įvykių juokų irtam takių valsčiaus, 1—...v 
atatinkamų dainų. Kaip ne- kaim0. Amerikoj išgyveno 
kalbėtum, bet Vanagaičio ir 25 metus.
Olšausko gabumų užginčyt ~ .. ..............
negalima. Nors Vanagaitis j 
labai surimtėjęs, bet kuo
met jis išeina ant scenos, tai 
jo visas rimtumas žūva ir 
lieka tik juokdarys. Olšaus
kas, ramus ir tarsi visai ne
mokąs šposų krėsti, bet kuo
met jis pradeda vaidinti, tai 
kiekvienas jo krustelėjimas, 
ir kiekvienas tartas žodis 
patraukia publikos akį ir iš
šaukia juoką. Tai tikras, ra
mus juokdarys.

Šalę kalbamų artistų, da-i 
lį programo išpildė p-lė šo- Į 
kėja Narvydaitė. Ji labaiį 
vykusiai pašoko “farmer-; 
kaitės” rolėje ir potam vie
ną rimtą klesinį šokį.

Du jauni vaikučiai, Nor- 
butas ir šemeta, sugrojo ke
lis muzikos kavalkus ant 
itališkų armonikų.

Kovo 25 d. įvyko rimtas 
koncertas Anelės ir Kazio 
Steponavičių. Steponavičiai 
abudu jauni žmonės ir abu 
rimto meno skleidėjai. Dai
nininkė Anelė Salaveičikiu- 
tė-Steponavičienė, plačiai 
žinoma ir mylima daininin
kė, kurios tvirtas, gerai iš
lavintas soprano balsas, už
kariauja publiką ir teikia 
didelio malonumo. Šiame 
koncerte ji pasižymėjo kuo 
puikiausia nevien savo ge- 
,rai išlavintu balsu, bet drau
ge gera dikcija ir tikrai ar
tistišku jausmų perdavimu 
publikai.

Kazys Steponavičius ži
nomas kaipo geras chorve
dys, orkestros vedėjas ir 
smuikininkas. Šiuom kartu, 
taip sakant, jis debiutavo su 
savo smuiku ir todėl tik atei
tis galės pasakyti jo talentą 
ir gabumus smuikavime. 
Vienok reikia palinkėt jam 
geros energijos ir ištvermės 
dailės darbe.

Simfonijos orkestrą, kuri 
susideda apie iš 40 jaunuo
lių muzikantų, kurią tvarko 
ir "mokina K. Steponavičius, 
vykusiai sugrojo Scherzo 
Tarantelle, Wienauski ir 
Emami, Verdi. Paskutinė su 
orkestrą dainavo solo Ane
lė Salaveičikiutė. Šitas nu
meris taip sujudino publi-

Antanas S. Kreivis (Kra- 
vis), 39 metų vyras, mirė

Mass. Paėjo iš Vilniaus kra- zęs į Buenos Aires
JT’*. ' Z ZA ZT T V“

sto ' - -
Povilas Kazimieras Miką- kuoti ir šmeižti Urugvajaus 

lauskas, 32 metų jūreivis, pažangiąją visuomenę o 
i džiova mirė balandžio 16 d., .YPa£ Jos vadovus. Dabar 
Cheisea ligoninėj, Mass. vai- į žada lankytis aroa pa- 
SĮjjoj 'siųsti savo draugą kun.

Stanislovas Stasiulis, De 'Bumšą į Montevideo reko- 
Paul universiteto studentas, į lekcijoms. Tai matydama 
mirė balandžio 3, Chicago- i pažangioji Urugvajaus lie- 
je. Velionis atvežtas į Ame- tuvių visuomene žada juos 

n^nilnai metu amžiaus, atatinkamai sutikti. A. G.riką nepilnai metų amžiaus.
Franciškus Dvareckas, 50 

metų vyras, po operacijai 
mirė balandžio 16, So. Bos-, 
tone. 1 
skričib, Liškevos valsčiaus.

PERU.
Po antrosios Peru revoliu

cijos, valstybėj grįžta kons
titucinė tvarka. Laikinoji 
vyriausybė jau ruošia pa
skelbti dekretą, kuriuo bus 
grąžinama konstitucinė, 
parlamentarinė tvarka. Ma
noma paskelbti seimo rinki
mai.

Iš Havana praneša, kad 
buvęs laikinasis Peru vals
tybės prezidentas greit grįš 
į savo tėvynę ir rinkimams į 
prezidentus statys savo kan
didatūrą. Tikisi rinkimus 
laimėti.

Lima. Vietos laikraščiai 
praneša, kad Bolivija pa
skelbė mobilizaciją ir ruo
šiasi kariauti su perujiečiais. 
Kiti laikraščiai tai užginči
ja.

BRAZILIJA.
______ Brazilijos vyriausybė nu- 
Paėjo iš Alytaus ap- tarė imtis griežtų priemonių 

. kavos rinkos kriziui išspręs-
Vincas Randauskas Tur- ti. Plantatoriams suteiks di- 

key Run kasyklose buvo su
žeistas, nuo ko ir mirė ba
landžio 21 d. Shenandoah, 
Pa.

Lietuviškoms
Spaustuvėms

Jeigu reikalingas, spaudos 
darbininkas, patyręs Raidžių 
rinkėjas ant Linotvpe. taip pat 
ir rankinių; puslapių laužytojas 
kaip laikraščių taip ir knygų 
ir etc; mažų presų operuoto.! as 
ir Duplex; mats caster etc.

Rašykit, pranešdami sąlygas.
V. ZANIS

% Grand-Vemor Press 
2442 Grand River avė., 

Detroit, Mich.

dėlę paskolą 30 metų. Be to, 
vyriausybė supirks kavą ir 
sunaikins, arba sunaudos 
pagal pasaulinių rinkų rei
kalavimus. Kaip žinoma, 
kavos ūkis Brazilijoj pergy-

Užkietėjimas Vidu
rių Ir Ramatas.

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

HESTERN CHEMICAL CO. 
P. O. Box C, 117; 

PLAINSVILLE, PA.

KODĖL JIS DAUGIAU 
NEATĖJO?

JI jautriai džiaugėsi kada jis atėjo. 
” Bet tuoj pajautė kad kas nors ne
gerai. Išeidamas jis mandagiai dėko
jo 'už linksmą vakarą, bet daugiau 
neatėjo!

Ir kad ji nors butų žinojus priežas
tį. Kambary buvo šilta Šėdint šalia 
jos, jis užuodė prakaito kvapą. Ir tas 
sugadino visą jos patraukimą.

Re abejonės visi prakaituoja, bet 
protingi žmonės nerizikuoja. Lifebuoy 
Sveikatos Muilas apsaugoja mus nuo 
to pasireiškiančio nemalonaus kvapo. 
•Jo tirštos, smetonuotos. antiseptiškos 
putos išvalo skylu'es—prašalina viso
kį kvapa—sudaro maloniai šviežų ir 
švarų jausmą.

Stebėtinai dėl išveizdos
Lifebuoy tyros, baltos putos labai ge
rai veikia dėl jūsų išveizdos. Išblyš
kusią odą greitai atgaivina ir pada
ro sveikai skaisčią. Pradėk vartoti 
Lifebuoy šiandien.

Lifebuoy
HEALTH SOAP Z 

stops bodų odor

ŽMONA SUKAPOJO SA
VO VYRĄ IR DUKTERĮ.

Kovo 25 d. Utenos miesto 
gyventoja Mateliauskienė 
atėjo policijon ir pareiškė, 
kad užmušusi savo vyrą ir 6 
metų dukterį. *

Patikrinus rasta, kad kir
vio smūgiais galvon ir krū
tinėn ji sukapojo savo mie
gojusį vyrą ir dukterį. Mer
gaitė nugabenta apskrities 
ligoninėn mirė, vyro galva 
ir krūtinė taip sunkiai suža
lota, kad maža vilties pa
sveikt. Tų namų kur gyveno 
Mateliauskai gyventojai, tik 
siena atskirti, sako jokio 
riksmo bei bildesio negirdė
ję. žmogžudystės priežastis 
dar neišaiškinta.

Mateliauskai dar visai 
jauni žmonės. Jie prieš me- 

įtus atsikraustė Utenon. Ma- 
teliauskas tarnavo policijos 
nuovadoje raštvedžiu, vė
liau nuovados viršininko 
padėjėju. Mateliauskienė 
apskrities v-ko kanceliari
joje kanceliariste. Paskuti
niu laiku abudu buvo atleis
ti iš tarnystės.

PASIKORĖ NEPILNA- 
PROTĖ.

Šiomis dienomis Papilės 
valsčiuje, Draginių kaime 
bute rasta pasikorusi proto 
liga sirgusi Kenstavičienė, 
49 metų amžiaus moteris.

KUNIGUS BAUDŽIA.
Lukšiai, Šakių apskrities. 

Už agitaciją prieš Smetonos 
valdžią nubaustas Lukšių 
kunigas ir dar septyni kiti 
kunigai po 200 litų pabau
dos.
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Ką Sako Francuzai Apie 
Amerikos Darbininkus.

Kalbėdamas apie Ameri
kos darbininkus, franeuzų 

j laikraštis “Revue de Paris” 
. tarp ko kito sako: 
| “Amerikos darbininkų tik
.būvis yra ] 
' po karo. Kas kart mažiau 
. bėra laisvės ‘laisvojoj Ame
rikoj.’ Amerikos darbinin
kus globoja ne tiek valsty
bė, kiek atskiri kapitalistai. 

'Globoja tam. kad darbinin- 
■ kai nesusiprastų, ar susipra- Į 
Itę, paliktų bejėgiais prieš | 
; kapitalo jėgą. Kapitalistai 
norėtu, kad rasių kova už->•« 

, i 
' dėl iu laikraščiai kursto bal- t „ _  -

jęs fabriko inspektorius, lai
kys tave elgiantis nemora- 
liškai, nebizniškai ir negau
si premijos (dovanų). For- 

_______ ' ’ * ' ‘mo- 
iabai' pasikeitęs , šališki darbininkai’ gali gy-

vent : kas geria, kas gyvena 
nesusivedęs, kad ir civiliš
kai, kas ginčijas su drau
gais gali būt pašalintas. 
Bendrabučiuose viskas yra 
smulkmeniškai sureguliuo
ta: gulėt atdarais langais, 
vyras verda valgyt 3 kartus 
sąvaitėj, pati — irgi 3 kar
tus, pakaitomis. Norint ap- 

, reik 
išlaikyt kvotimus. Kvočia-

imtu vieta klasių kovos, to- ?jp.yen\ bendrabuty 
„ L„l- išlaikyt kvotimus. K 

.tuosius prieš negrus. Fabri- juosius klausia tokių daly- 
. kantai mėgsta, kad jų dirb- M turi padaryt, jei kal

ciu tautu darbininkai: grai- galvojančiu religijos klausi- 
kai ir turkai, italai ir serbai i mais? Ar socializmas geres- i__ - x________ • ni« m nnvatinp.< nunęiavv-

tuvėse dirbtų priešingaujan- biesi su darbininku, kitaip

neauga, tai kopūstai daug 
tarpiau auga ir darbo prie
žiūrai mažiau reikia.

Priežiūra. — Po kiekvie
no lietaus, kaip tiktai žemė 
pradžiusta, tuojau reikia že
mę tarp vagų perart. Jei lie
taus ir nesti, tai vis tiek kas 
10-14 dienų naudinga tar
pelius supurinti. Tas pikt
žolėms irgi neleidžia augti. 
Kurios piktžolės paliko ark
lo nesunaikintos, reikia iš
kapoti rankiniais kauptu
vais. Kai kopūstų diegai 
nuo žemės pakyla, tai nau
dinga juos apkaupti ligi la
pų. Ypatingai tas naudinga 
sunkiose dirvose. Po kaupi
mo reikia pataisyt, kur per
daug žemėmis užversta. Ši- 
tokis peržiūrėjimas naudin
gas po kiekvieno purinimo 
arklu. Kai lapai išsiskečia ir 
tarpelius uždengia, tai dau
giau nieko nereikia daryti.

Lapus galima laužyti tik
tai spalių mėnesi apie porą 
ąvaičių prieš kopūstų kirti

mą. “Žemė.”

AR TIKRAI KRISTUS

—šventa Marija, mylis- kie jie buvo, tokie ir dabar 
tos pilna, susimylėk ant mus yra. Smetonos sūnūs kaip 
—mokinosi pas jėzuitus, taip 

Ka ir tebesimokina.
—Olrait, Maike, jo sūnūs 

mokinasi pas jėzuitus, ale 
kai švento tėvo atstovas at
vežė iš Rymo dovanų, tai 
Smetona jo visai neprisilei
do ir dovanų nepriėmė. Ai
tai ne apibrozijimas aukš- 

įčiausio majestoto? Užtai, 
vaike. Dievas ir užleido ant 
Lietuvos koronę. Gali pra
žūt visa žmonių pakalenija.

—Be reikalo, tėve, visur 
Dievą kiši. Dėl jo Smetona 
gali eit keliaklupsčias apie 

P bažnyčias, arba gali visas 
i jas paversti kazarmėmis. o

Niekas tokio klausimo (“gyvenęs” (mes netikim, 
butų nedrįsęs statyti keli kad toks asmuo gyveno; tai 
šimtai metų atgal. Nedrįso yra mvtas, legenda) apie 
jo statyti žmonės ir 100 me- 500 ar 1,000 metų prieš Kri
tų atgal. į stų. Reiškia, pasaka apie

Kas gi tokį klausimą sta- 
tys? Kas gi abejos, kad to
kio Kristaus, kaip mes įsi
vaizduojame, žemėje visai 
nebuvo buvę? Kiekviena 
kaimo bobelka “žino,” kad 
Kristus buvo ir yra.

Tačiau musų dienos daug 
kuo skiriasi nuo viduramžių. 
Šiandien žmogus pradeda 
į viską kritiškai žiūrėti ir 
svarstyti.

Kristaus problema <iaž-’negu krikščionys, 
niau ir dažniau paliečiama.‘gyvenimas su Prometėjaus 

gyvenimu tikrenybėj nega
lėjo sutapti, negalėjo būti 
vienodas. Jei taip, tai krikš
čionys Kristų sutvėrė iš grai
kų Prometėjaus.

Sakoma, jog Kristus ken
tėjęs už tai, kad norėjęs pa-

Prometėjų gimė anksčiau, 
negu apie Kristų.

Jei analizuosim pasaką 
apie Prometėjų ir Kristų, tai 
matysim, kad jos beveik su
tampa. Jei taip, tai ar seno
vės graikai, ar krikščiony
bės kūrėjai turėjo vieni nuo 
kitų ši mytą pasiskolinti.

Graikai nuo krikščionių 
pasiskolinti negalėjo, nes 
jie istorijai pirmiau žinomi, 

. Kristaus

Apie Kristaus nebuvimą 
pradeda abejoti rimti moks
lo žmonės.

Iš Amerikos lietuvių laik
raščių šituo klausimu, ro
dos, tik “Keleivis” rašė. 
“Keleiviui” rupi, kad žmo- 
nes neklajotų tamsybėje, rjarvį žmonėms gerą, ir grai- 
bet galvotų. ^ ikų‘Prometėjus buvo prie
. keleivio rastą abejo-.Kaukazo kalnu uolos nu- 
janų Kristaus buvimu kum- krvžiuotas už tai kad darė 
gai ir davatkos sunko siurk- ^onėms gerą (jis teikęs 

tabu bent kiek tas, kad ši 
kartą šitą “Keleivio” “be-

ms uz privatinės nuosavy
bės tvarką? Jungtinės Ame
rikos gyventojai ar yra pa
tys laimingieji pasauly? 
Bangžuvės ir pranašo Jona- 
so istorija ar tikra yra?’ Iš 
to, matome, kiek maža beli
ko laisvės Amerikoje. Jei 
nori gyvent, turi pasiduot 
‘generalinei linijai,’ turi val
džiai simpatizuot. Nėra tau 
vietos, jei nesutinki su ko
lektyvu. Amerikos kapita
lizmo režimas ne mažiau 
yra žiaurus už Italijos ar Ru
sijos diktatūros režimus, tik 
jo žiaurumas yra gudriau 
paslėptas. Dar yra vienas 
skirtumas: generalinę liniją 
(visuotinai privalomą elgse
ną) Amerikoje nustato ka
pitalistai, Rusijoj—komuni
stai.

“Amerikos darbininkų 
darbo produktingumas per 
30 metų padidėjo 52 nuoš., 
o reališkos darbininkų al
gos 28 nuoš. tepakilo.”

, —kurių didelis tamsumas ir 
nemažesnė tautinė neapy
kanta.

“Fordas, automobilių ka
ralius, išnuomoja darbinin
kams pigius butus su resto
ranais, kliubais, orchestro
mis. Fordas leidžia savo 
darbininkams laikraščius, 
kuriuose, pavyzdžiui, skai
tome tokias žinias: biblijoj 
801.328 žodžiai. Skaitant 
po 200 žodžių per minutę, 
reikia 66 valandų. 44 minu
čių ir 38 sekundžių visai bib
lijai perskaityt...

“Fordo knygynai ‘šviečia’ 
darbininkų protus taip, kaip 
to nori Fordas, bet jis beve
lija kad jo darbininkai spor
tu užsiėmę butų, kurs nelei
džia galvot. Fordas algos 
dali nutraukia darbininkui 
už ‘nedorą’ elgimąsi: jei su
taupąs laikai namie, ne ban
ke : jei skolini draugui be ti
kros garantijos — tą sužino-

griešnujų:...
—Ei, pabusk, tėve! 

čia eidamas bumbi po 
šia?

—Aš, vaike, nebumbu. 
Aš poterius kalbu. Matai, 
kad sudna diena jau ateina!

—Kur?
—Lietuvoj.
—Sapnuoji, tėve.
—Argi tu. Maike, neskai

tei gazietose, kas dabar Lie
tuvoj darosi?

—O kas?
—Patapąs.
—Sakyk ne “patapąs,” c 

potvinisjtėve. Bet potvinis v __ , _

Kaip Užsiauginti Geru
sans paleidžia ledus ir sme-’tiek pat Jam nereikalingi r
gą. upės visada patvinsta. nej kunigai, nei Smetona,’

—Aš tau sakau. Maike, nej bažnyčios. Į
kad čia ne paprastas potvi-į —Maike. jeigu tu esi toks 
nis, o regli patapas. Gazie-■ neviernas Tamošius, tai aš 
tos rašo. F 1 XT " ...
plaukia negyvi žmonės ir 
galvijai, o Kaune kunigai 
sulipę ant stogų meldžiasi, 
kad Dievas pasigailėtų nors 
bažnyčių. Sako, vaiskas iš 
armotų šaudo, ale vistiek 
negali vandens sustabdyt. 
Tai jau ne prieš gerą. Mai
ke. Tai vis Dievo rykštė už 
bedievių ištvirkimą.

—Nekaltink bedievių, tė-'
ve. 
darė taip, kaip pralotas OI- sos ratai. Ar tu. Maike. 
šauskas. Inai, ką tai reiškia?

—Jie, Maike, daug ar- —O ką?
šiau padarė. Jie pradėjo ra-j —Tai reiškia, kad Dievas 
štavot kunigus už pamoks- rodo eudus. 
lų sakymą bažnyčiose. Sa-1 —Ne. tėve, tame nėra jo- 
ko, jau ir pati Lietuvos arei- kių “eudų.” Visokie spindu- 
vyskupą Skvirecką traukia liai ir šviesos vainikai apie 
i sūdą. ■ mėnulį pasitaiko labai daž-

—Čia, tėve, ne bedieviai nai. Jie pareina nuo saulės 
kalti. Kunigus baudžia pati spindulių, kurie apšviečia 

mėnulį nakties laiku, ir nuo 
tam tikrų sąlygų atmosferoj.

—Tu, Maike, viską išver
ti ant savo moksliško kurpa
lio. Ale pagyvensi ir pama
tysi, keno bus teisybė. O da
bar aš einu pasimelst, kad 
Dievas pasigailėtų musų 
tautos ir duotų dvasia šven- 

galvą guldei ir tą musų prezidentui Smeto-

1 •
i

 ; Tamošius, 
kad Nemunu jau tau galiu parodyt juodu ant 

” = _ bait0. j.afj Į)jevuį ne vis
tiek pat. ba ant dangaus 
Lietuvoje jau pasirodo blo
gi ženklai. Ve. zakristijonas 
gavo iš Lietuvos katalikišką 
gazietą, ką vadinasi “Musų 
Laikraštis," tai ji praneša, 
kad Klaipėdos krašte. Katy
čių kaimo gyventojai matė 

(nakties laiku dideli kryžių 
ant mėnulio, o apie mėnulį 

Jų da nei vienas nepa- tuo laiku sklido dideli švie- 
" ži-

Kopūstai labai naudingaiVieta ir dirva.—Kopūstai
gali augti kiekvienoje vieto-Į laistyti gyvulių mėšlo sruto- 
je ir kiekvienoje dirvoje, mis. Žmonių mėšlu tręšti ir 
tiktai neauga po medžiais, 
kur jie gauna per mažai 
šviesos: ir neauga labai sau
sose dirvose, nes jie reika
lauja daug drėgmės.

i Patręšimas. — Kopūstai 
reikalauja daug trąšos, o 
šaknis turi silpnas, todėl jų 
derlius priklauso nuo duotų 
jiems mėšlo ir kitų trąšų. 
Kopūstai mėšlu neprisotina
mi. Jiems reikia 3-4 kartus 
daugiau, kaip bulvėms ar 
šakniavaisiams. Patys ko
pūstai viso mėšlo negali ap
mokėti. Mėšlą pilnai apmo
ka tiktai kitais metais tenai 
pasodinti svogūnai, pomi
dorai. agurkai, morkos ir ki
tos daržovės. Bet be tokio 
didelio kiekio mėšlo gerų 
kopūstų negalima užauginti. 
Geriau sodinti juos mažes
niame plote, bet gerai pa
ti esti, tai bus mažiau darbo, 
o naudos daugiau. Mėšlu 
tręšti reikia rudeni. Sunkio
se dirvose reikia duoti ark
lių arba avių mėšlo, o leng
vose dirvose galima tręšti 
ir karvių mėšlu. Jei tręšia
ma pavasari, tai reikia tręš
ti tik avių arba arklių mėšlu, 
nes karvių mėšlas mažai

■ naudos duos.
Į Prie gyvulių mėšlo dar 
reikia duoti ir mineralinių 

• trąšų: kalio druskos, super- 
1 fosfato ir čili salietros. Ka

lio druską išbarsto rudenį 
arba pavasari. Superfosfatą 
duoda prieš sodinimą, o čili 

Prieš Velykų šventes Ro- salietrą duoda per 3 kartus, 
kiškio stoties rūmuose, Lie- Pirmu kartu duoda kaip tik- 

i rasoda prigyja, antru 
Kaltininkai kartu po 2-3 sąvaičių, o tre-

valdžia.
—Apie ją aš ir kalbu, 

Maike. Lietuvos načalstva 
išvirto Į didžiausius parma- 
zonus.

—Man Įdomu, tėve, kodėl 
taip greitai persimainė tavo 
nuomonė apie Lietuvos vy
riausybę. Juk tu už Smeto
ną visuomet 
nesenai da sakei prašysiąs nai. Gud bai, Maike. 
jo pensijos ar nors Vytauto —Laimingos kelionės, tė- 
medaliaus užtai, ką vyčių ve! 
vaiską suorganizavai.

—Jes, vaike, aš norėjau 
prašyt §ąu kokio nors atly
ginimo už pasidarbavimą 
tautos labui, ba mislinau, 
kad tautiška Lietuvos ponst- 
va geri žmonės: ale kaip da
bar musų prabaščius per 
pamokslą pereitą nedėldie- 
nj išvirozijo, tai tie tautinin
kai yra tikri šliuptarniai. Jie tuvoje. šeši berniokai išgė- tai 
nori sugriaut bažnyčias ir iš- dino mergaitę. I” 
kasavot katalikų tikėjimą, sulaikyti

Netikėk tam, tėve. Ko kiškio arešto namu

laistyti netinka, nes kopūs
tai esti neskanus.

Žemės dirbimas. — Prieš 
žiemą dirva turi būti giliai 
suarta. Pavasari dirva nau
dinga vėl suarti. Prieš sodi
nimą dirvą gerai supurina, 
suakėja, grumstus volu su
trina ir padaro vagas, nes 
kopūstai geriausia ant vagų 
sodinti, tik labai šlapioje 
vietoje daro ežias (lyses).

Sodinimas. — Sodinti rei
kia tada, kai dirva pakan
kamai Įšilus ir prirengta. 
Sodina rasodą. Peraugusios, 
labai didelės rasodos never
ta sodinti, nes kopūstai blo
gai galvas suka. Rasoda turi 
būti jauna, su 3-4 lapeliais. 
Rasoda turi būti sveika, be 
jokių dėmių. Tarpai palie-' 
kami nemažesni kaip 2 pė
dos. Sodinant, reikia žemę 
pirštais praskėsti, Įleisti ra
idos šaknis ligi lapelių, tik 
žiūrėti, kad šaknis neužsi-j 
riestų, ir žemę prie šaknų ge
rai suspausti. Paskui reikia 
oalaistyti. Geriau sodinti po 
lietaus i atlvtą žemę. Jei že- 
nė labai sausa, geriau pa
laukti, nes daug pasodintų 
diegų pražus. Prieš rovimą iš 
vakaro rasodą reikia gerai 
palaistyti, kad galima butų 
išimti su sveikomis šaknimis. 
Rasoda geriau yra kasti, o 
ne rauti. Ilgų šaknų viršū
nės reikia nugnybti.

Po 7-10 dienų po pasodi
namo laukas reikia peržiū
rėti ir kur diegai neprigijo, 
reikia atsodinti. Pasodinus 
rasodą labai naudinga že- 

įmė apiink diegus uždengti 
ii- pasodinti i Ro- čiu kartu po 2-3 savaičių po mėšlu. Tada žemė nedžius- 

ta, lietus ne užplaka, žolės

dienomis Fordo 
Detroite buvo 

iš eilės jau 20,-

antro karto.

MANO PASTABOS.
Šią vasarą Amerikon at

važiuoja kun. Bučys. Dabar 
šitas keikūnas jau Į vysku
pus pakeltas. Amerikiečiai 
la atsimena, kaip jis čia 
inais metais keikdavo pa
žangias musų organizacijas 
ir spaudą. “Darbininkas” ji 
vadina jau “Ekselencija.” 
Tas titulas man visuomet 
primena ta lenku bučeri, ku- 
ris veršio pasturgalį vadina 
“celencina.”

* * ♦

Nežinau kodėl, bet išgir
dus žodį “ekscelencija” man 
visuomet darosi koktu. Na, 
ir pasakykit, kokiems vel
niams žmogų vadinti tokiu 
.itulu? Vyskupas yra toks 
pat sutvėrimas, kaip visi ki
ti, tai kodėl kunigai zakris
tijonų nevadina “ekscelen- 
cijomis?” Juk krikščionybė 
•ako, kad prieš Dievą visi 
ra lygus; kokiu tada tiks

iu “Darbininkas” kelia vys
kupą Bučį ant “ekscelenci- 
jos,” lyg ragaišį ant šakės?

❖ * *

Lietuvoje nežino kaip tro- 
ką pavadinti, 
laikraščiai rašo “i 

j automobilis,” kitą 
i “sunkvežimis,” o kai kada 
vartoja rusų terminą: 
navikas.”

Kodėl gi nepaimt prigim
do jo pavadinimo—trokas? 
Gal kas sakys, kad tai ne 
lietuviškas žodis? O ar lie
tuviškas žodis “futbolas,” 
“golas" arba “fivi-kleckas,” 
kuriuos galima kas dieną 
Lietuvos laikraščiuose už
tikti?

Jeigu Lietuvos “ponios” 
paprastą arbatą gali vadin
ti “fivi-kleckų” (suprask: 
five o’clock tea), tai kodėl 
nepriimti žodžio “trokas?” 

Prof. Gnaibą.

Vieną sykį 
sunkusis 

syki

“gy

T,

žmonijai išminti, ugnį). 
Krikščionių Kristui latras

dievybę” nutylėjo Rymo ka- Perd"re lr f!rde tul-
J - -į_ i zim. Graikų Prometėjui ere

lis išplėšė jaknas ir jomis 
patį Prometėjų maitino.

Dėl šitų kentėjimų už 
žmonių gerovę Kristus mi
rė. Prometėjus krito į be
dugnę ir taip pat mirė.

Kristus, sakoma, iš numi
rusių prisikėlė; Prometėjus 
irgi atgimė.

1 Prometėjus atgimęs nešė • 
žmonėms palaimą, Kristus, 
sakoma, ir ligi šiai dienai 
tokias palaimas duosniai 
žmonėms beria, nors mes jų 
niekad nejaučiame.

Tai šitokios “amžinos 
tiesos” užrašytos “šventam” 
rašte arba Biblijoj. Kitokių 
Kristaus buvimo įrodymų 
jus neturit, todėl ir nemul- 
kinkit žmonių. Jei esat Dvi
dešimtojo amžiaus žmonės, 
tad leiskit žmonėms protau
ti ir pasidaryti teisingų išva
dų. “Laisvas minčių ir nuo
monių skelbimas yra viena 
brangiausių žmogaus tei
sių” — sako “Žmogaus tei
sių deklaracija.”

A. Garinių Jonas.

i

i

i

♦

MIRĘS ATSTOVU BUTO 
PIRMININKAS.

Nicholas
niojo Kongreso buto pirminin
kas, miręs šiomis dienomis nuo 
plaučių uždegimo. Jis buvo žy
mus Amerikos republikonu šu
las.

Longworth, žemes-

talikų kunigai, o atakom iš
ėjo protestonai-metodistai.

Žmonės man pasakojo, 
kad vienas kunigas savo 
bažnyčioj tain susijaudino 
keikdamas “Keleivi” ir vi
sus tuos, kurie sako, jog 
Kristaus galėjo nebūti, kad 
net nustojo lygsvaros ir 
kontrolės pats savimi.

To “pamokslo” aš negir
dėjau, bet “Žinyne” skai
čiau štai ką:

“ ‘Keleivis’ vėl leidžia ne
žinomas mintis, kad Jėzaus 
Kristaus nebuvo. Jis ima 
kaip faktą, kad kokis Hemy 
Frank savo knygoj aprašo, 
kad Jėzaus buvimas yra iš- 
mislas ir nebūtas daiktas’.”

Toliau lietuvių metodistų 
laikraštukas “Žinynas” aiš
kina, kad Henrv Frank nėra* 
mokslininkas, istorikas, ra
šo be jokių faktų, nuolat 
Įieško priekabių, neduoda 
“kredito” už gerus darbus, 
klaidina žmones ir net “Ke
leivio” red. “suklaidinęs.”

Kaip matote, čia daug 
pasakyta, bet tas “pasaky- _________
mas” nei kiek Henrv Franko rs • r - > ry >• 
autoriterą nesumažina, nes Kaip LielUVOS 1 fltttl- 
tai tušti ir pikti žodžiai. ninkai Kauno Gatves

Čia man visai nerupi už- 
tarauti Henry Franką. Man rOTulja.
rupi iškelti naujų minčių, 
kurios duotų progą pasvars
tyti pastatytą mano klausi
mą.

Faktas yra, kad istorija 
apie Kristų neturi jokių da
vinių. Pats vardas “Kristus” 
ligi III šimtmečio mažai bu
vo žinomas. Kristus apie sa
vo asmenybę jokių doku
mentų nepaliko. Jis nepara
šė nei vieno rašto, tik apie jį 
ir jo mokslą rašė kiti. Rašė 
krikščionybės kūrėjai. Jie 
sukurė “Naują Testamentą 
ir tą herojų Kristų.

Krikščionys tverdami sa- Valančiaus, 
vo religiją, beveik visas pa
sakas sėmė iš ankstybesnių 
religijų. Krikščionių tikybos 
pamatu yra žydų ir Zara- 
tustros religija. Prie to, anot 
d-ro J. Šliupo, prisidėjo 
Aleksandrijos neo-platoniz- 
mas.

Krikščionys daug ką sko- dinimai irgi gremėzdiški: 
linosi nuo senovės graikų ir Slabada, Viliampolė, Freda, 
kitų. Iš šitų skolintų mytų, Vienas “tautininkas” iš 
per ilgus šimtmečius krikš- Kauno kadaisia man aiški- 
čionys kūrė savo religiją, no, kad Kauno priemiesčio 
teoriją, dogmas ir kit. Freda vardas esąs paimtas

Geresniam dalyko nu- iš tūlo italo Freddo, kurs 
švietimui paimkim Kristų ir Kaune bažnyčią statęs, 
sugretinkim jį su senovės Lauksim dar Mussolinio 
graikų Prometėjum. 'gatvės, kuris Lietuvai fašiž-

Krikščionys sako, kad mą išperėjo; Uracho gatvės, 
Kristus gimė 1930 metų at- Smetonienės ir kitų, 
gal. Graikų Prometėjust Ani« Rūkas.

Kad Lietuvos miestų gat
vės sulietuvinta, tai visi jau 
žino, nors daugeliui gatvių 
palikta ta pati vardo pras
mė, kokią rusai davė. Pa
vyzdžiui: “Sliesarnaja” — 
lietuviškai išversta “Kalvių” 
gat. “Garbarnaja”—“Odų” 
gatvė ir tt.

Negalima sakyt, kad tau
tininkai su visom Kauno 
gatvėm taip padarė. Ne, jie 
rado ir savo “didvyrių,” ku
rių vardai Kauno gatvėse 
skamba.

I Ten rasi vardus kunigų: 
Jakšto, Bara

nausko; “garbingų” Smeto
nos, Napoleono ir kitų. Rei
kia laukti, kad greit pramins 
kokią gatvę popiežiaus Pi
jaus vardu, kurs apdovano
jo Lietuvą konkordatu ir 
septyniais vyskupais.

Į Kauno priemiesčių pava-
1 irgi gremėzdiški:
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Įvairios Žinios
NAUJI AREŠTAI 

RUSIJOJ.
Uzbekistane suimta 30 val
džios narių, o Gruzijoj areš

tuota daug komunistų.
Vokiečių laikraščiai pra-f 

neša apie naujus suėmimus 
Sovietų Rusijoj. Suimta 36 
Sovietų vyriausio teisme 
Uzbekistane narių. Suimtie
ji kaltinami tarnavę prieš- 
revoliuciniems tikslams. Su
imtas teismo pirmininkas 
vyriausias valstybės gynė
jas, 6 teisėjai ir 11 advoka
tų.

Iš Tifiiso pranešama, kad 
ten suimta daug gruzinų ko
munistų. Jie kaltinami su
darę nelegalią grupę pa
skelbti Gruzijos nepriklau 
somybę. Taip pat praneša
ma, kad Leningrade esąs 
suimtas mokslo akademijos 
narys Lazarevas, kuris pa
laikęs santikius su suimtuo
ju prof. Platonovu.

Iš antros pusės, laikraš
čiai praneša, kad Zuchume, 
gatvėj buvo nužudytas ko
munistų Pietų Rusijos par
tijos skyriaus vadas Paču- 
lia. Nužudytojas nesurastas. 
GPU suėmė 18 Įtariamų 
žmonių.

11........

Dykai!
Suvis dykai dasižinosite savo ateitį 

ir kokią laimę turėsite gyvenime, jei
gu parašysite tuojaus indėdami ke
lias štampas dėl persiuntimo. Adre
suokite: (22)

PRACTICAL SALES COMPANY 
1219 N. Irving Avė., Desk. iū, 

CHICAGO, ILL.

..........

Švedų Socialistai Su-

i

1614OF

PAJ1EŠKOJ1MAI 16187F

162O2F

16193F

16188F

10” ’
16197F

A. Andriušiunui. — Ang
liškai tas receptas būt taip: 
2 ounces of lemon juice and 
1 drachm of sugar. Borak- 
sas angliškai rašomas borax.

16203F 
10” 7f
16196F

VISKO PO BISKĮ.

Štai čia 14 metų amžiaus vaikas, Edward Roome, kuris pasie
kė jau 6 pėdų ūgio, sveria 235 svarus ir vis dar auga. Jo tėvas 
nemato iš tokio milžino naudos ir kreipėsi į daktarus, prašyda
mas padaryt sunui operaciją ir sulaikyt jo betiksi} augimą. Bet 
motina tam priešinga. Ji nori, kad jos sūnūs išaugtų Į didžiau
si milžiną. Tarp tėvų kilo ginčas ir dalykas atsidūrė Į teismą 
Los Angeles mieste.

SOVIETUOSE PLANUO
JA NAUJĄ “PIATI- 

LETKĄ.”

I

PAJIEŠKAU PARTNERIO PRIE 
BARBERNĖS. Kad butų nesenas ir 
neženotas; aš ir esu neženotas. Gera 
vieta, apgyventas visokiu tautų. 
Kreipkitės šiuo adresu: Sanitare 
Barber Shop, 116 Bedi'ord avenue, 
Brooklyn, N. Y. (20)

BOLŠEVIKAI ŠAUDO BA
DAUJANČIUS POLITI

NIUS KALINIUS.
Tautinis gruzinų biuras 

Paryžiuje praneša, kad Ba
ku politiniai kaliniai pa- 
skelbė bado streiką, reika-.

Nori Sustabdyt Jo Augimą

n sneioe uauu sucimj, fmuse r įsas Partljas. Jaudami Įteikti jiems kalti- į 
“Keleivy” buvo jau rašy-' nimų ir atiduoti teisman. * 

;a, kad per paskutinius mie- Badavimas tęsėsi 10 dienų, j 
stų rinkimus Švedijoj sočia-' Komunistinė administracija, 
istai paėmė savo kontrolėn griebėsi žiaurių . priemonių. ■ 
Stockholmo miestą. Dabar (Trys badaujantieji kaliniai 
Amerikos socialistų organas (sušaudyti.
‘New Leader” gavo papil- 
lomų apie tai žinių. Švedi- 
:os sostinė dabar socialistų 
ankose. Miesto valdybon 
neina 100 atstovų, ir iš to 
skaičiaus 52 yra socialistai, 
^lyginamos partijų spėkos 
Stockholmo miesto valdyboj 
labar išrodo taip:

Socialistų ............... 52
Konservatorių ....... 34
Liberalų .........   5
Kom. opozicijos .... 6
Maskviniai komunistai 

urinko vos tik 2,413 balsų 
r nepravedė nei vieno savo 
<andidato. Fašistai gavo, 
zos tik 280 balsų ir taip pat 
neturės nei vienos vietos 
miesto valdyboj.

Sovietų Rusija turi jau 
parengusi 1932—1937 me
tų naują piatiletką. Ją su
statė Gosplanas. Jos įvyk-į 
dymas kainuosiąs 60 mihar-j 
dų rublių. Gosplano many-, 
mu, šita pinigų suma teks’ 
surinkti valstybės viduje,. 
nes užsieny gauti paskolą 
Rusija nesitiki. 1

ŠIURPULINGA TRAGEDIJA 
LIETUVIŲ ŠEIMYNOJE

Fašistai atmetė naują 
kalendorių.

Įvairiose valstybėse da-' nerašyti 
bar yra svarstomas 13 mė
nesių kalendorius. Svarstė jį į 
ir Italija. Bet fašistų komi- 
sija atrado, kad tokia griež
ta kalendoriaus permaina 
Italijoj pridarytų daug keb
lumų, todėl nutarė pasilikti 
prie senojo kalendoriaus.

AP SiVEDIMAI
PRAŠYMAS. J mano pajieškojimą 

apsivedimui draugo, prašau daugiau 
' i ir paveikslų nesiųst. Vi

siems, nuo kurių gavau paveikslus, 
duosiu tinkamą atsakvmą.

ST." K—C1JA.

GEROS PARMOS PARSIDUODA
New Jersey valstijoje, prie didelių 

miestų, arti marketai, mokyklos, 
j krautuvės. Aš turiu visokių farmų, 

mažų ir didelių ir visokia kaina, nuo 
$3,000 iki .$40,000. Platesnių žinių 
Klauskite pas (20)
TON Y MARKŪNAS, Sand Brook, N J.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

Permačiusiam. — Tokių 
raštų, po kuriais autorius 
nepasirašo, niekad netalpi- 
nam.

V. P. Svogūnui.—Žinutes 
iš jus apylinkės mielai tal
pinsimi. Prašom rašinėti.

PARDUODU GERĄ FAR.MĄ
50 akerių su gyvuliais, arba be gy

vulių, visi įrankiai. Noriu parduot 
greitai, todėl parduosiu pigiai. Atsa
kymą duosiu per laiškus. (20)

W. MESKAUSKAS
R. F. I). 1, CORRY, PA.

Duodu Paaiškinimą
K'uriems niešti galvos odą, turi 

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

L. J. GECHUS, Room 600.
201 North Wells st.. Chicago. III.

Norvegijoj Eina 
Smarki Klasių 

Kova.
Tarp darbdavių ir darbi

ninkų Norvegijoj kilo labai 
aštri kova. Ginčas eina dėl 
algų klausimo. Kapitalistai 
užsispyrė algas nukapot, o 
darbininkai su tuo nesutin
ka. Fabrikantai tada grie
bėsi lokauto. Iki vasario 15 
jie išmetė iš darbo jau apie 
80,000 darbininkų.

Valdžia pareiškė, kad ji Į 
šitą ginčą nesikiš pakol to 
nereikalaus abidvi kovojan
čios pusės.

Neišrodo, kad šita kova 
greitai pasibaigtų, nes skir
tumas tarp darbininkų ir 
darbdavių nusistatymų la
bai didelis. Pavyzdžiui, 
darbdaviai nori numušti 
dieniniams darbininkams 
12—15 nuošimčių algos, o 
akordiniams net 25 nuošim
čius, ir palikti tas pačias 
darbo valandas. Gi darbi
ninkai reikalauja, kad atly
ginimas už darbą butų pa
keltas 10 iki 20 nuošimčių 
ir kad darbo laikas butų su
trumpintas — vietoj 48 va
landų Į sąvaitę, kad butų 42 
valandos.

Šitas ginčas apima visas 
pramonės ir susisiekimo ša
kas.

Įėjo ir labai nervavosi. Pas 
daktarus bijojo ' eiti, kad 
piršto jam nenupiautų. Kar
tais jis išrodęs visai pami
šęs. Su žmona neturėjęs jo
kio ginčo. Taigi išrodo, kad 
šitą kruviną darbą jis papil
dė protui pamišus.

Vienas musų skaitytojų, 
prisiųsdamas iš angliško lai
kraščio iškarpų, _ priduriaį 
nuo savęs, kad Kulbis esąs ■ 
labai dievuotas katalikas, 
prigulįs prie parapijos ir yi- 
vų katalikiškų draugijų. 
Taigi galimas daiktas, kad 
ir nuo tikėjimo jo protas su
mišo.

KAZYS KULBIS PERSI- 
P1OVĖ SAU GERKLĘ. 

Prieš tai jisai kirviu suskal
dė savo miegančiai žmonai 

galvą.
Elizabeth, N. J. — Perei- , 

tą sąvaitę lietuvių namuose ’ 
čia Įvyko kruvina tragedija, 
kuri savo baisumu sukrėtė 
netiktai lietuvius, bet ir visą 
miestą.

Atsitiko tai Kazio Kulbio 
namuose, apie 5 valandą ry
to. Visa Kulbių šeimyna dar 
miegojo. Kulbis atsikėlė iš 
lovos, pasiėmė kirvį, nuėjo 
Į savo žmonos kambarį, kur 
ji ramiai sau miegojo, ir 
smogė jai kirviu galvon.

Po to jis sugrįžo į savo 
kambarį ir prikėlė 11 metų 
vaiką, su kuriuo jis miego
jo. Pravėręs akis vaikas pa
matė, kad tėvas turi vienoj 
rankoj kruviną kirvį, kitoj 
rankoj skustuvą ir jau ruo
šiasi piauti sau gerklę.

“Papa, papa, ką tu da
rai?!” sušuko šokdamas iš 
lovos nusigandęs vaikas.

“Eik pas mamę. Ji jau pa
plauta,” atsakė Kulbis savo 
vaikui. Ir po tų žodžių per
sipjovė sau gerklę.

Nusitvėręs už lovos kojos, 
vaikas pastraksėjo ant vie
tos, o paskui leidosi į moti
nos kambarį. Ten jis rado 
ją sugriuvusią šalia lovos ir 
visą paplūdusią kraujais. 
Apsikabinęs rankomis savo 
motiną jisai pradėjo verkti 
ir šaukti kitus vaikus.

Atbėgo Jie va, 20 metų 
amžiaus Kulbių duktė. Visų 
pirma ji puolė į tėvo kam
barį. Bet pamačiusi tėvą 
svyruojantį su perplauta 
gerkle ir vis dar su kirviu 
rankoje, ji pabūgo, kad jis 
nepultų ant jos, ir apsisu
kus nubėgo į motinos kam
barį.

Tuo tarpu buvo pabudęs 
jau ir vyresnysis sūnūs Juo
zas, 23 metų vyras. Jisai 
tuojaus prikėlė du jaunesniu 
savo broliu, pašaukė kaimy
nus ir davė žinią policijai.

Policija nugabeno Kazį 
ir Oną Kulbienę ligoninėn. 
Sakoma, kad pats Kulbis 
galįs da pasveikti, bet jo 
žmonai nesą vilties. Per
daug perskelta jos galva.

Šitaip apie tą įvykį rašo 
“Elizabeth Daily Joumal,” 
kurio 
siuntė

Kas 
dvynukų esama juodų, kaip’darbo 
anglis. Tik kvotą padarius sunku

’ _ _ ’*1 _ • • _ T 1 — Y a • . a ~   

Kinijoj Šaukiamas 
Valstybes Seimas.
Šių metų gegužės 5 dieną 

Kankino mieste susirinks 
Kinijos valstybės Steigia- 
nas Seimas, Į kurį yra kvie- 
'iami prekybos rūmų, dar
bininkų unijų ir visokių ki- 
ų organizacijų atstovai.

Seimui bus pasiūlyta ap
svarstyti Kankino vyriau
sybės trijų metų darbo re
zultatus, ir priimti valsty
bės konstituciją, kurią galu- 
inai patvirtinama esamoji 

tvarka. Čankaišeko vyriau
sybė tikisi turėti Seime sa
vo šalininkų daugumą.

Paskutiniuoju laiku Čan- 
kaišekui pavyko patraukti 
-avo pusėn kairiųjų homi- 
dano partijos sparną, susi
dedanti iš studentų grupių.

Vyriausybė paruošė keliš 
šimtus automobilių, kūnais 
naudosis seimo nariai. 
Jiems paruošti taip pat ir 
patogus butai.

Čankaišekas skubina pa
baigti derybas su svetimų 
valstybių atstovais dėl sve
timšalių eksterritorialumo 
eisės panaikinimo. Tokiu 

bud u seimas susirinks visiš
kai savarankioje Kinijoje.

Vokiečių mokslininkų su-' 
važiavime Karaliaučiuje 
d-ras Otto Hahn pareiškė,! 
kad jo išskaitliavimu, musų 
žemė turinti apie 3,000,- 
000,000 metų amžiaus. Jisai 
išveda šitą skaitlinę iš to 
švino, kuris randasi žemėj. 
Švinas pasidaro žemėj iš 
uraniumo arba toriumo, 
kuomet iš tos medžiagos iš
sieikvoja spinduliuojamoji 
energija. Žinant kiek laiko 
ima tai energijai išsieikvoti, 
ir žinant kiek yra švino, ne
sunku prieiti prie išvados, 
kiek išėjo metų tam švinui 
susidaryti.

Naujausi lietuviški
REKORDAI COLŪNB1A

Pajieškau giminaičio Kazimiero 
Levenausko, Tečkenų kaimo ir kai
myno Antano Lapės šepštekų kaimo. 
Endrejavo parėpi jos, Kretingos ap
skričio Pirm .10 metų abudu gyveno 
Argentinoje, Buenos Aires. Kas žino 
apie anuos prašau man pranešti, nes 
jų giminės Lietuvoje turi svarba rei
kalą.

STANISLOVAS LTGNUGARJS 
160 First st., Elizabeth, N. J.

Konstantinopolis smunka.
Konstantinopolis, kurį 

turkai dabar vadina Istan- 
bulu, buvo kitąsyk pasauli
nės reikšmės miestas. Bet 
po karo jis pradėjo smukti 
ir smunka iki šiol, taip kaip 
ir buvusis kitąsyk garsus ru
sų Peterburgas. Pravestas 
1924 metais gyventojų su
rašąs rodė, kad tuomet Is- 
tanbule gyveno da 1,065,- 
000 žmonių, kurių tautinis 
sąstatas buvo toks: 656,000 
turkų, 297.000 graikų, 73,- 
000 armėnų, 12,000 žydų. 
Trim metais vėliaus gyven
tojų skaičius nukrito iki 
673,000, o dabar jau esą tik 
554,000 žmonių.

ANTANAS VANAGAITIS ir JUOZAS OLŠAUSKAS 
75c. Su Orkestros Akompan.
(Vaikinų Bėdos 16198F (Paklausykit Jus Lietuviai
(Merginų Bėdos (Kelias—Vieškelis

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

PENNSYLVANUOS ANGLIAKASIAI
(Šiaulių Polka ............................................... Instrumentai Polka

75c. (Pavasario Polka............................................  Instumental Polka
(Mergytės Išėjimas ....... ■................... Yurgis Aranskas, Tenoras
(Mahanojaus Moterėlės ............... Orchestra With Incid. Singing

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

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

(Žemaitelių Polka
(Marytės ir Yonuko Daina

(Vyras Pijokčlis Daina Singing b.v šaukevičius and M. Urbas
(Pasakykie Panaitėle Daina Singing by A. Šaukevičius

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

16I83F (Po Močiutės Vartais 161901“' (Kad Pavasaris Ateina
(Visi Iš Vien (Vyrai, Moters Negirtaukit
(Mergužėlės Ko Nedainuojat

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

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

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

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

GEO. MASILIONIS
So. Boston, Mass.

Pajieškau giminaičio Klimo Kaz- 
’aucko, 1928 m. atvažiavo į Kanadą 
ir nuo to laiko nežinau kur jis randa
si. Paeina iš Davongalio kaimo. Smil
gių valse., Panevėžio apskr. Kurie ži
not kur jis randasi, prašau pranešti, 
•>rba pats malonės atsisaukt. (18) 

J. GARLIAUSKAS 
Timmins, Ont., Cartada.

Damas Sidaris, pajieškau švogerio 
S. Aišmonto. paeina iš Upinos dvaro, 
Luokės vaisė., ir sesers Julės Sida- 
raičiutės-Jucienės. Kas žino kur jie 
randasi, prašau pranešti, arba patys 
lai atsišaukia. (19)

DAMAS SIPARIS 
Steponkiškės kaimo, Kuršėnų paštas, 
Šiaulių apskr, Lithuania.

Pajieškau brolio Prano Tepelio;

mos bendrovės tikslas esąs paaiškėjo, kodėl taip atsiti-(niai Kulbiai gyvenę neblo- 
leisti knygas, periodinius ko. Jo meilužė turėjusi mei- giausia. Tėvas ir vyresni

1,812,000 
780,000 
773,000 
583,000 
285,000

iškarpas mums pri- 
keli draugai.

prie tokio baisaus 
Kulbį pastūmėjo, 

pasakyti. Ekonomi-

Sovietai turi didžiausią 
armiją.

Francuzų spauda šiomis

Draugai, skaitykit “Keleivį” 
patys ir pasiulykit jį savo kai- 
mvnams užsirasyt.

venusio Cincinna’i, Ohio. Labai mel
džiu atsišaukti (19)

Kazimiera Tepeli utė-Pranskienė
R. F. D., Box 100, Broadbrook, Ccnn.

377 Broadtvay,

I

ČEKOSLOVAKIJA NE
ĮSILEIDŽIA FAŠISTŲ 

SPAUSDINIŲ.
Čekoslovakų vyriausybė 

nutarė uždrausti siųsti per 
paštą eilę vokiečių fašistų 
laikraščių. Uždrausta siųsti 
Į Čekoslovakiją Berlyno, 
Dresdeno, Chemnitzo, Vei
maro ir Breslau fašistų laik
raščius, o taip pat ir kitus 
nacionalsocialistų propa
gandinius spausdinius.

SOCIALDEMOKRATAI 
STEIGIA SAVO SPAU

DOS BENDROVĘ.
Atitinkamos Įstaigos pa

tvirtino socialdemokratų 
“Grandinės” akcinės bend
rovės Įstatus. Steigėjais pa
sirašė prof. Čepinskis, inž. 
Kairys, d-gas Bielinis, adv. 
Purėnienė ir kiti. Steigia-

LATVIAI PYKSTA ANT 
LIETUVOS DĖL PAKĖ

LIMO MUITŲ.
Rygos “Latvis” nepaten

kintas Lietuvos muitų tari
fų pakeitimu, nes tas pakei
timas liečiąs Latvijos inte
resus. Laikraštis nurodo, 
kad Įvežamieji muitai pa
kelti žuvims ir kitiems Lat
vijos gaminiams, kuriems 
paskutiniu laiku, Lietuvos 
Latvijos prekybos sutartį 
sudarius, buvo dedama 
daug vilčių Įgyti platesnę 
rinką.

MEILĖS ŠPOSAS.
Postdamo mieste plačiai 

kalbama apie vieną gana 
Įdomų Įvyki.

Vieno pono meilužė pasi
jutusi esanti nėščia. Tasai 
ją paguldė Į kliniką ir pasi
žadėjo vėliau vesti. Kuriam 
laikui praslinkus ponas gau
na nemalonų pranešimą: jo 
meilužė pagimdžiusi dvynu
kus! Bet nieko nepadarysi. 
Ponas pasiima gėlių bukie
tą ir eina jos pasveikinti. Čia 
jo laukė antras, dar dides
nis smūgis. Pasirodė, kad

girdėjau kad gyvena Chicagoje. x oivuiu
Taipgi pusbrolio Prano Gedmino gy- ^llCDOTYllS pHSkdoC VOCiO- 

vaujamų Europos valstybių 
ginkluotas jėgas. Pasirodo, 
kad Sovietų Rusija turi di
džiausią armiją. Štai paly
ginimas, kiek kuri šalis turi 
ramybės laiku ginkluotų vy
ru:

Rusija ...........
Anglija .......
Italija ..........
Francuzija .... 
Vokietija ....
Jungtinių Valstijų armi

ja turinti 565,000 kareivių 
po ginklu.

Pajieškau Petro Saveikio-Pasarni- 
kų kaimo; Antano Uiaeko, Lopšaus 
kaimo; Jurgio Nalivaiko ir Prano 
Vfetelionio — Palonų kaimo; visi Sei
rijų parapijos. Tūrių svarbų reikalą 
jiems pranešti. Frank Babarskis 

4054 So. Roekvell st, Chicago, III.

Pajieškau pusseserių Julės. Kazi- 
mieros ir Elzbietos Daujotaičių ir 
ousbrclio Viktoro Daujotaičio; Viek- 
’nių parap. Visi gyveno Chicago, III. 
Jie patys lai atsišaukia, arba kurie 
žino kur jie randasi, malonėkite pra
nešti. (19)

Elzbieta Balčiunaitė-Satkauskienė 
30 Emerson avė., Montello, Mass.

leidinius, steigti spaustuves,‘liškų santykių ir su negru—'vaikai gerai dirbę, turį sa- 
litografijas, bibliotekas kny- akrobatu, kuris tuo metu vo namą ir gėlių darželį už- 
gynus ir tt. 1 gastroliavo Potsdame. pakaly.

-------------- | -------------- | Vaikai sako, kad jų tėvas
Keliomis paskutinėmis New Yorke prie Park avė. pradėjęs keistai elgtis nuo 

dienomis Burmoje buvo už- sudegė 5 aukštų namas, kurį to laiko, kaip prie darbo 
mušta 200 sukilėlių. Burma gesinant 1 žmogus buvo už- jam buvo sužeistas pirštas, 
priklauso prie Indijos. muštas, o 17 sužeista. tNuo to laiko jis dirbt nega-

Amerikietis išrinktas j 
Rusijos sovietą.

Per paskutinius rinkimus 
Stalingrade buvo išrinktas i 
vietos sovietą amerikietis 
inžinierius A. L. Raskin, ku
ris dirba Sovietų valdžiai 
prie “piatiletkos” plano vy- 
kinimo. Rusijos konstituci
ja leidžia dalyvauti rinki
muose ir būti renkamiems 
visiems, kas tik dirba nau
dingą valstybei darbą, ne
žiūrinti ar kas pilietis, ar ne. 
Tik ponams, kunigams ir 
kitokiems dykaduoniams, 
kurie gyvena iš svetimo triū
so, nevalia dalyvauti rinki- 
muose.
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Kanados Lietuviai
PRATINA KAREIVIUS PRIE MASKŲ. Į PRAŠO PAREMTI

No, 18. Balandžio 29, 1931.

TORONTO, CANADA.
Ir lietuviai skebauja.

Toronto Joint Board In- 
ternational Ladies Garment 
Workers Union visus To
ronto “dressmakerius” išve
dė i streiką. Jau 7 savaitės, 
kaip streikas tebesitęsia. 
Dauguma dirbtuvių jau pri
ėmė unijos sąlygas ir darbi- į 
ninkai grižo prie darbo. Ki-' 
ti dar nesusitaikė ir strei
kuoja, tik nekurie lietuviai 
pastreikavę kelias dienas 
nuėjo skebauti. Negana kad 
patys skebauja, jie dar nu
sivedė didžiausi buri lietu
vių, prikalbėję jiems, kad 
progai pasitaikius reikia 
naudotis.

Daugiausiai lietuvių ske
bauja Norman Grand Sho- 
pėj. Buvo net tokių, kurie 
turėtus darbus metė ir nuėjo 
skebauti.

Visi lietuviai skebai susi
deda iš aklų davatkų, t. y. 
iš Romos ir Maskvos gar-1 
bintojų.

Už ankstyvesnį skebavi- 
mą vienas lietuvvs gavo “bo
selio” vietą prie prosintojų. 
šitas žmogus tai tikras dar
bininkų kraujagerys.

Streikierys.

Pavyzdžiui, esi komunistas ’ 
ar šiaip tave areštuos de- j 
monstracijoj, tai ir tikėkis 
“free ride ”

Nemuno Bangos.:

QUEBEC, CANADA.
Mirė J. Vaitonis.

Savo laiku “Keleivyje” 
■buvo rašyta, kad dirbant 
I tunelyje Jonas Vaitonis su
žeistas. Jam tapo sulaužy
tas nugarkaulis.

Išgulėjęs apie septynias 
sąvaites ligoninėj, musų 
brangus draugas atsiskyrė 
su šiuo pasauliu. Palaidotas 
kaip laisvų minčių žmogus. 
Paskutinį kartą atsisveikin- 

' ti buvo atvažiavę iš Ameri
kos sesutė ir du broliai. Vie
tos draugai iškilmingai pa
lydėjo Joną į kapus ir atida
vė paskutinę pagarbą.

Lai bunie jam lengva šios 
šalies žemelė.

Nuliūdę draugai.

I

—>

k •

Amerikos armijoj įvesta paprotys pratint kareivius prie ga- 
ziniu masku. kad karo metu jie galėtu geriau jas vartoti. Čia 

' parodyta, kaip užsidėję maskas kareiviai lošia beizbolę. Vienas 
jų čia bėgdamas parvirto.

KAS MUMS RAŠOMA.

I

Benton, III. — Musų mie- pagrabinė arba pakasynų 
stelis kaip išmiręs. Kasyk- nuotaika. Daug miesto dar
ios ir bankai uždaryti, o bininkų paleista iš darbo._______ ___  ___________________7 w |/MavXK7VU kO V6.CAA Kjyj»

! daugumą žmonių šeria mies-' Bedarbė didėja. Visi page- 
tas. rinimai nugrimzdo i bedug-

T1_____ -M.-.---------------- A_J- „*J---------- I . ... -

•
! Ylakiai, Lietuva. Mieli 
i broliai, amerikiečiai! Nuo
lankiai prašau nepaniekinti 
mano prašymo. Aš, Kazys 
Buividas, Ylakių valsčiaus, 
Gedrimų kaimo, beturtis, 
neturiu nei sklypelio žemės, 
nei savo trobelės, bet sūnų 
leidžiu Į mokslą. Jis moki- j 
naši Kauno Meno Mokyklo
je ir turi ją greit baigti, tik 
man truksta lėšų jo mokslo 
užbaigimui.

Ėjau per sodžius, maniau 
kad geri žmonės sumes kiek 
pinigų tokiam tikslui,

KNYGOS GAUNAMOS “K 
KNYGYNE

*Jan*yatis KarMi." VlenaTtOcamč 
komedija-farsas. Parašė K. S. Kar- 

povičius, ir Saaižiedavimaa Pasai Su
tarties. N. V. Koneckio dialogas, vertė 
špyžaa. Labai užimanti, meiliška ko
medija ir perstatymui tinkamas 
dialogas, So. Boston, 1916 m. .... 10c.

i “O. S. S." arba Šliukinė Iškilmė. - 
j Vieno akto fanas, labai juokingas 
j ir geras perstatymui. Kaina .... 15c

■' Pirklys Suvedžiotojas, Vieno veiksmo 
Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga

na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 
moters ir 5 vyrai.

1 Kunigo Meilė, Vieno valksmo Komedi- 
, ja. Parašė Bėn. Rumšas. .Juokingas

__  Dėt veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 2 mo- 
apsivvliau. Dažniausiai ma- tora.. Abu veikalėliai vienoje kny- 

O ant ko ...................ne paklausdavo: “ 
tavo vaikas mokinasi?” Man

SISMO”
Leagvaą Buda* Haakti AagBikaL

Rankios reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų. ti knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvienas 
gali greitai išmokt kalbėt angliškai. 
Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet čie- 
li sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieš- 
kant, važiuojant kur nors, nuėjus 
krautuvėn, pas daktarų, pas barzda- 
skgtį, pas kriaučių, ir tt. Su fonetiškų 
ištarimu ir gramatika. Antra padidin
ta ir pagerinta laida. Sutaisė St. 
MicheJsonas. PusL 95........................35c.

žaai ir laac**. labai įdomi ir pamo
kinanti knyga. Ii jos sužinosi, kaip 

žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civilizavu
si. Daugelis paveikslų įvairiu rasių 
žmonių, vyrų ir moterų. Pagal E. Rėk
liu parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass., 1912 m, pusi. 63.................  25c

WINNIPEG. CANADA.
Bolševikų parengime 

peštynės.
Šiuo kanu musų bolševi

kai be pinigų sėdi. Pereitą 
rudeni jie prirašinėdavo 
darbininkus prie unijų, par
davinėdavo Įvairius bilietus 
ir pinigų pasidarydavo.

Dabar tas biznis neina, 
todėl beveik kiekvieną šeš
tadieni jie rengia šokius. 
Sako, kad surinkti nuo šokių 
pinigai eina bedarbių šelpi
mui, bet mes gerai žinome, 
kad dar nei vienas bedarbis 
nuo jų pašalpos negavo.

Kovo 7 d. per šokius kilo 
triukšmas. Rengėjai norėjo 
išprašyti iš salės vieną lie- 

Susinnko daugiau M- Kiti ^ojo metamo ne- 
................ leisti. Insimaišė ir franeuzai 

bedar- vienam lietuviui kirto Į

WINN1PEG, CANADA.
Bedarbių demonstracija.

Dabartiniu laiku Winni- 
pege siaučia didžiausia be
darbė. Dauguma darbinin
kų baigę darbus miškuose 
atvažiuoja Į "VVinnipegą, nes 
čia pigesnis pragyvenimas.

Kovo pabaigoj komunis
tų vadovaujami bedarbiai i 
surengė ant Market skvero 
masini mitingą ir demonst
raciją. c - -
kaip 1,000 bedarbių.

Kiek pakalbėję. bv,l£ll- -v ------- ---------- -.— -7 t
bių eisena patraukė Į Wood- Apart to, susipešta
yard, iš kur duodama be
darbiams pašalpa. Tačiau 
policija pirmiau nuvažiavo 
ir per vartus į vidų demon
strantų neįsileido. Čia buvo 
sakomos prakalbos, o apie 
4 vai. demonstrantai sugrį
žo prie unijos būstinės.

l

| Pereitais metais uždary
dami kasyklas žmonėms ap
mokėjo čekiais, bet jų ir po 
šiai dienai nėra kur iškeisti.

Subankrutijus pernai vie
nam bankui, susiorganizavo 
kitas. Žmonės pirko šėrus, 
pasidėjo pinigus, bet ir tas 
po kelių mėnesių subankru
tavo. Dabar žmonės reika
lauja nuo šėrininkų pinigų. 
Banko valdyba ir stambes
ni šėrininkai atiduoti teis
mui. Kuo šita byla baigsis 
—sunku pasakyti.

Bentonietis.

I

nę. “Prosperity” kojas pa
kratė ir išeitis viena: ar ant 
šakos, ar kanale.

Jos Mirauski.

Brooklyn, N. Y. — Musų 
ponija su kunigija rengia
si išleisti Į Lietuvą prof. M. 
Biržiška. Tam tikslui, kaip 
sakiau, ponija rengia ban- 
kietą. Kad į bankietą neat
eitų prasčiokai ir negadin
tų ponams ūpo, tai Įžangą 
Į bankietą padarė labai pi
gią tik... $3 asmeniui. K. S.

ir su kitu franeuzu. Vienas 
iš jų pabėgo, o kitą lietuviai 
gražiai apdaužė.

Parengimas davęs apie 
$30 pelno.

Tūlą musų lietuvi 
detektivai jau trečiu kartu 

_ ______ areštavo už degtinės parda-
Prisikimšo čia tiek žmo- vinėjimą. Pasimokęs, žmo

nių. kad net judėjimas tapo ?us- Nemuno Bangos,
sustabdytas, 
pradėjo bedarbius skirstyt.. 
Demonstrantai pasipriešino; 
ir kilo muštynės. Darbinin-i 
kai i policiją svaidė ledo ga
balais, pagaliais ir kit kuo, 
bet policija paėmė viršų ir 
bedarbius greit numalšino. |

Šitam susidūrime areštuo-1 
ti 3 žmonės, kurių tarpe vie-: 
nas ir lietuvis. Iš areštuotų 
du smarkiai policijos su
mušti.

Ant rytojaus visus areš
tuotuosius iš kalėjimo unija 
išėmė, uždedama po $25 
kaucijos, o už lietuvi net 
$200. Mat, lietuvis, sako, su-1 
mušęs policininką.

Reikia pažymėti, kad rte-i 
monstracijoj buvo didžiau
sia betvarkė. Gatvėmis ei
dami bedarbiai užkabinėjo 
ramius gyventojus.

Dabar Kanadoje bedar
biai rašomi i tam tikrus są
rašus. Paskui tie sąrašai bu
sią pasiųsti Į Ottawą, neva 
bedarbių apdraudai.

Visoj Kanadoj,

Čia policija
l
iI

S. P.

NARSUS LAKŪNAS.

nuo civilizacijosAtskirti
Point Barrow gyventojai andai 
mirė Alaskos snieguose nuo dif- 
teri.jos. Susisiekti su jais kitaip 
nebuvo galima, kaip tik oru. 

ir ypač Taigi lakūnas Joe Crosson, ku- 
Winnipege rengiami mitin- ris parodytas šiame paveikslėly, 
gai ir norima iškovoti, kad nulėkė tenai ir numetė vaistų.

I 
f

I 
I

miesto darbininkai gautų po I 
$25 į sąvaitę, kad dirbtų po 
5 dienas sąvaitėje, ir kad 
butų 7 valandų darbo die
na. Taip kovoja komunisti
nės unijos pataikaudamos 
bedarbiams, kad daugiau jų 
suvaryt į savo bučių.

“Keleivy” buvo rašyta, 
kad Kanados valdžia mano 
deportuoti tuos ateivius, ku
rie reikia šelpti. Šitos žinios 
tuo tarpu nepasitvirtino ir 
dar nei vienas bedarbis ne- 
išdeportuotas. Žinoma, tuos 
deportuoja, kurie Kanados 
valdžiai nepageidaujami.

kas “Keleivi*’ tik skaitys, 
šviesią ateiti matys; 
O kas draugui užrašys. 
Tas daug gero padarys.

4J
/y 
/palengvina 

f sustirusius
1 skaudamus 
k muskulus

Sloan’s
Liniment

Northampton, Mass. — 
Kovo 12 d. 2 valandą nak
ties sudegė P. Zaleskio na
mas. Šeimyna visa miegojo 
ir būt žuvus liepsnose, jei 
nebūt suburtus viena mer
gaitė. Ji sukėlė visą šeimy
ną. bet jau per duris negali
ma buvo išeiti. Žmonės išsi
gelbėjo per langą.

Zaleskio sūnūs Jonas šok
damas per langą susižeidė 
ranką. Senis Zaleskas ap
svilę plaukus, kiti nenuken
tėjo. Gaisrininkai atvyko 
pervėlai. Namas sudegė ir 
padarė apie $4.000 nuosto
lių. Spėjama, kad gaisras 
kilo nu6 elektros laidų.

J. R.

Binghamton, N. Y.—Ko
vo 12 d. mus atlankė gerb. 
prof. M. Biržiška. Jo sutiki
mui buvo susidaręs tam tik
ras komitetas, kuris atsto
vavo visų srovių lietuvius 
apart bolševikų. Gerb. sve
čias buvo apsistojęs pas po
nus Balčius. Po prakalbų 
Bielazarų namuose Įvyko 
draugiška vakarienė. Prof. 
M. Biržiška pas mus paliko 
gerą įspūdį.

Kovo 27 Balčikonio krau
tuvėje įvyko vietos veikėjų 
susirinkimas, kuriame iš
rinktas Vilniui vaduoti ko
mitetas. Į laikinąją valdybą 
išrinkti: pirmininkas Anta
nas Balčys, raštin. Kazys 
Almonas, iždininku J. D. 
Chamo.

Dar niekad nebuvo taip 
gyvai jaučiamas reikalas at
gaivinti LSS. 33 kuopą, 
kaip dabar. Nei viena kita 
organizacija nepajėgs vado
vauti darbininkams, kaip 
LSS. Labai laikas pasirū
pinti LSS. 33 kuopos atgai
vinimu. P. B. Balčikonis.

pasakius, kad iš jo gali būti | *£££ 
geras piešėjas, dailininkas, Ikini scenoj perstatomas veikalas. Iš-; 
ūkininkai ' 128 ™tos.
“Kad eitų ant kunigo, mie
lai duočiau.”

Nors mano vaikas badau
ja, bet pasiryžęs mokyklą 
baigti. Tiesa, iš valdžios jis 
gauna 50 litų mėnesiui sti
pendijos, bet tais pinigais 
tik už kambarį gali užsimo
kėti, o kur maistas, drabu
žiai, dažai, drobė ir kitos 
mokslo priemonės?

Daugiau prie sunaus mo
kslo aš nepajėgiu prisidėti, į __ j-i ėėTz- i • • » j ’ koi munšaino. šioje kuygujc —— 
tOCid gavęs .Keleivio acl-?72 “Džian Bambos spyčiai,” eilės, pa 
resa, nors nedrąsiai, bet sikalbejimai, humoristiški straipamu 
kreipiuosi i jus broliai, ame- įlSTįSii. 2**
rikieėiai. Jus daug Lietuvai ir «.je to,.
aukoiot, paaukoklt ir si- . goję telpa daugybė naujų, labai gra- 
tam įerani tikslui. Aš tikiu, 
kad mano vaikas JUS UZ tai revoliucionier-.škc£. 'tautiškos, hurno- 
nepamirš. įristiško, ir\ . . , . . • skambios, visos geros. Tinka viso

Jei kas Siųstų pinigų — tiems apvaikščiojimams, baliams, aon-

___________ 25c.

I Apie Dievą. Velniu, Dangų ir Prnfa
ra. Parašė Robert G. Ir.gersoll, gar

• - •* 11-— a.  Z 

iijos prietarų naikintojas. 72 
puslapiu .........................................

atokvdsvn-iviso reikalaujamos tik 28 ypatos. dlbaKyaaV o . , Boston, 1913, pusL 61............... 25c.
Svsato Antano Stebuklas. Dviejų vei

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

I
Žingsnis Prie šviesos. Vieno akto vaiz- 

| delis ir monologas Našlaitė. Parašė 
I K. S. Lietuvaitė. So. Boston, Mass ,
• 1914 m., pusi. 23...............................10c.
“Salomėja,” akinta

šv Jonui galva. Drama viename 
akte, parašyta garsaus anglų rasti

, ninko. Vertėtų kiekvienam per- 
| skaityti. ......................................... 28c

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

koj munšaino. šioje knygoje telpa net

Paparčio ttedao ir keturios kitos 
apysakos: (1) Neužsitikintis Vyraa;

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

prašau adresuoti taip: Ka- e,e^tžms^rV An,l”^enntaU1* 
ziui Buivydui, Kaunas, Me
no Mokykla, Lithuania. , _____ __ ___ _

Nuo Redakcijos. — Gali aiausias pasaulyje kalbėtojas 
būt, kad šitą mokini tikrai 
vertėtų paremti. Bet pana
ma 1 
nors žinomą amerikiečiams 

; organizaciją arba Įstaigą, 
nes kitaip bile kas galės to
ki laišką parašyti ir pinigų 
paprašyti.

VV. VA.

turėtų eiti per kokia ** Boto VtoootiaM Tranas? — K*q___ - Nojus galėjo surinkti į kelias die
* '■---------- -------- 1------- - -

Humoristika

*

i*

•gėlės.

I UmvIu Žeimy** Istorija JušUvičiaus
Dainose. Jei nori žinoti, kaip seno- 

' vėj lietuviai gyveno, tai perskaityt ši- 
< tą knygų. Iš jos dasižinoai, kad vyrai 
i turėjo daug pačių, o žmonos po kelis 
I vyrus. Labai užimanti ir pamokinanti 
{knyga. Su paveikslais, Parašė Z.
Alekna. .......................................... 5Gc.
Brutuose audeklo apdaruose .... 75c.

Kodėl Ai Netftia j Dievų? — Arba
Tikėjimo Krinika Kiekvienas geros 

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

K ar Mm* Bočiai Gyvom? — Arba 
tyrinėjimas, kor buvo pirmutini 

žmonių lopšinė. Knyga labai pa
mokinanti Parašė Z Aleksa 76 p. 26e

Stabmeldiška Lietam iž Artimos Pra
eities. Knygutės įtalpa susideda iš 

sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
riškių šventės; <31 Lietuviai lieka vel
niais; (4) Paskutiniai lietuvių dievai. 
Parašė Z. Aleksa So. Boston, 
1912 m., pusi. 32............................... 10c.

Biblija Satyroje. — Lobai įdomi ir 
juokinga knyga su 379 paikiais pa

veikslais. perstatančiais įvairius nuo- 
tikius nuo prieš sutveri mo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šių 

. knygą niekas uesigailės. 382 pus
lapiai Kaina .............................. 11.06

Kaip Senovė* Žmonės Persiststydsvs
Sau Žemę. — Labai įdomus senovės 

filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių parašė 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: “li- 
rir!:ščias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos.’* Parašė Z. Aleksa.

! 40 pusL .............................................18*

Delko Reikia žmogui Gert ir Valgyt?
i —Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalu’ •>- 
tuos klausimus saprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mus.
Kaina ...................  Iže.

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

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

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

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

Lietuvos Respublikos Istorija ir Žom- 
lapis. — šitas veikalas parodo, kaip 

nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tų val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios ii 
kaip ji buvo apskelbta respublika 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapia 
Darodo dabartinės Lietuvos rubežiua 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli
ka ir kaip ji išrodo, čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo 
Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
bolševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.06 
Drūtais audeklo apdarais.......... 81 66

Ben-Hor. — Istoriška apysaka ii 
Kristaus laikų. Parašė Lew

Vallace. 472 pusi............................$2.06

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

romansas M. Bernatowicz’o.
168 pusi...............   $1J6

Amžinos Dainos, šioj knygutėj telpa
44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin

ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie, taip ir susirinkimuose

28c | PusL 32............................................. 18e

——nr— o----- - -nas visų veislių gyvūnus, kūne gyv, 
na išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvenus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmės? 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juoaveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šimtai 
kitų klausimų, į kuriuos negali atsa
kyti jokis kunigas, yra nuosakiai ii 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
be galo įdomi. Kas žodis — tai fak
tas; kas sakinys — tai naujas kunigų 
argumentai griūva. Mokslas b 
mokslas nuo pradžios iki galo. 
Kaina ............................................. 88e
Amerikos Macochas. — Arba kaip ka- 

l talikų kunigas Hans Schmith papio- 
■ ve merginą Oną Aumuller. Su 
; paveikslais. 16 pusi......................... 10c.
Kunigų Celibatas. Išaiškinta kunigų 

! bepatystės istorija, pasekmės ir jų 
doriškas nupuolimas Šią knygą turėtų 

1 perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
į jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mote
ris, dnkterįs ir mylimosios nepapultų į 

: tokią kunigų globą. Parašė kun. Geo 
j Tovnsend Fo*, D. D., sulietuvino 
; Ferdinand de Samcgitia..................25c
žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 

j historijos, etnografijos, geografijos, 
' astronomijos, aritmetikos, medicinos 
į ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatą, budus 
gydymosi, vaistus, įvairių nurodymų 
amatninkams, ūkininkams, daržinin
kams, šeimininkams ir kitiems. Iš įvai
riu šaltinių surinko J. Laukis. Chica-* —- ------ 1  — oao

63 00
- ,-------------- r--------------------- t

, tai paskutinis Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris
- - trumpais ir aiškiais faktais parodo

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

knyga šituo svarbiu klausimu. Ją 
turėtų peskaitvti kiekvienas katalikas 
ir socialistas. Parašė E. Vandervelde

1915 m., pusi. 24............................. 10c
Moteris ir Socializmas. Parašė Augus 

_ Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar 
biausra ir geriausia knyga lietuvį 
kalboje tame svarbiame klausime. 
Pusi. 429, 1915 m..........................|2.0(
Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpi

23 gražios eilės, daugybė straipt 
nrų, juokų, ir tt. Puikiai ilius
truota. 95 pusi........... ...................

petilietkai. Tai mano griežtas po. iii. 1911 nt, puslapių 392^ 
perspėjimas, tai prieš paskuti-į Ap<iaryta.............................    _ .

nis perspėjimas, 
perspėjimas, o paskui... ir tavo- 
riščius komisaras nuėjo.

Išbartasis priėjo prie kito ta- 
voriščio ir skundžiasi:

—Didelio čia daikto! Griežtas 
perspėjimas, 
perspėjimas, paskutinis perspė-j 
jimas. o paskui... o paskui ką gi j 
tu man padarysi ? Iš dirbtuvės. 
vistiek neprašalinsi.

Dudutis.

VEIDAMS PENTAS DAUG 
KĄ-REIšKIA.

Nepažint jau Daratėlės: 
lupos—kraujas, veidas
Siuvąs suknią ilgą baisiai, 
kad nuslėpt senatvės vaisiai. 
Sako trumpos — ištvirkimas, 

i pasileido mus jaunimas.
Ta, kur dėvi kirptus plaukus. 

,nuo bažnyčios pasitraukus.
Ta, kurios be pudros veidas, 

!ta stačiai jau pasileidus.
Nuo mados kas atsilieka, 
tos papildo baisų grieką. 
nes šį kartą ponavoja 
ilgos mados mus galvoje. 
Draskė, plėšė kalendorių, 
“Ištekėti baisiai noriu.” 
Siuvo suknią baisiai ilgą. 
“Ištekėsiu neužilgo.” 
Tepė lupas, dažė nosį, 
“Ištekėjus ponavosiu.” 
Užaugino ilgus plaukus, 
“Kaip čia piršlio susilaukus.” 
“Kaip čia taip sukombinavus, 
kad bagotą vyrą gavus”... 
Taip svajojo ir dūsavo, 
per mergystę visą savo.

{O veideliai maliavoti, 
kaip meteliai pakavoti. 
Kaip nuslėpti, kaip užkloti, 
Kaip “dūšelę” sužvejoti?

Chicago, III. — Velykinis 
“Keleivio” num. chicagie- 
čiam labai patiko, nes labai 
Įdomių straipsnių jame ra
do. Kad bučiau turėjęs, bu
čiau pardavęs daugiau eg
zempliorių, negu paprastai 
parduodu. Už gražius apra
šymus reikia pasakyti ačiū 
“Keleivio” rašytojams.

Jau jus tur būt girdėjot, 
I kokia nelaimė pas mus Įvy
ko. Tunely Įvyko sprogimas 
ir gaisras. Užmušta daug ir 
lietuvių. Keli jau iškasti, o 
kiti dar užversti žemėmis.

Chicagos rinkimuose lai- jkiai išbarė tingini darbininką: 
mėjo demokratai. Mieste'

Ii
i

i

BOLŠEVIKIŠKOJ DIRBTUVĖJ
Tavoriščius komisaras smar

—Aš sakau! Draugas kliudai

i

priešpaskutinis 1 verte Vardunss. So. Boston, Mass.,

PERJAUNI KIAUŠINIAI.

širde-Jaunavedys: Kur eini 
le?

Nuotaka: Nešu krautuvinin
kui kiaušinius atgal, kad padė
tų po višta, nes permaži da.

SVEIKATA ■ 
TAI DIDELfiS SVARBOS VEIKALAS 
KIEKVIENAM ŽMOGUI.

Toje knygoje yra pamatinės žinios H Anatomi
jas, Fiziologijos ir Hygienos.

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta. 
Kaina 92M.

KELEIVIS
2S3 Broa<lway, So. Boston, Mass.
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GREIČIAUSI
PASAULY LAIVAI

Šiais metais Lietuvos lai
kinosios sostinės sąmata 
(biudžetas) siekia 8,391,- 
327 litus.

NAUMIESTY 102 BE
DARBIAI.

SKANDINAVŲ-AMERIKOS LINIJA
ATLANKYKIME LIETUVĄ

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

yra palaikomas nuolatinis susisiekimas 
Ncw York — Kopenhaga — Klaipėda.

Išplaukia
BIRŽELIO 27 D.

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

A. L. Laivakorčių Agentams Kooperuojant

PAMATYKIME LIETUVĄ 
ŠVEDU AMERIKOS LINIJA

Pirmutinė Istorijoj
AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNUOLIŲ EKSKURSIJA

NORTH
OMĄ N

LLOYD

Norint važiuoti A. L. E. C. rengiama “Jaunuolių Ekskursija” kvie
čiami užsiregistruoti laišku Ekonominio Centro pirmininko Dr. P. 
Puskunigio raštinėj. Adresas: Dr. P. Puskunigis, No. Grafton, Mass.

1. Balandžio -30 d. Specialė Lietuvių Ekskursija.
2. Gegužės 29 d. Ekskursija Amer. Liet. Taut. Federacijos.
4. Liepos 23 d. Specialė Lietuvių Ekskursija.
5. Rugpiučio 19 d. Amerikos Lietuvių Ekon. Centro Ekskursija.
Informacijų ir laivakorčių, kreipkitės pas savo laivakorčių agen

tą arba i raštines švedų Amerikos Linijos,— nevėluokite.

SWEDISH AMERICAN LINE
10 Statė St., Boston. 21 Statė Street, New York

| LIETUVA
Rengia

Amerikos Lietuvių 
Ekonominis Centras

Motorlaiviu

“GRIPSBOLM”

Lietuvių R. K. Susiv. Amerikoje Pirmoji Ekskursija 
GEGl Ž ĖS-Mav 29 d. Laivu “FREDERIK VII r”

Linksmiausia Vyčių Ekskurija Tiesiog į KLAIPĖDĄ 
BIRžELIO-June 6 d. laivu “HELLIG OLAV"

Amerikos Lietuvių Jaunuolių Ekskursijas Rengia 
Amerikos Lietuviu Ekonominis Centras 

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

A. L. Laivakorčių Agentams Kooperuojant

rininkai. Nuostoliai dar ne-į ■■ 
apskaičiuoti, bet spėjama i 
bus labai dideli.

KELEIVIS

re IK. re —

!

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

KLERIKALAI TURI UŽ
MOKĖT 550,000 LITŲ.
Jau pernai Kauno apy

gardos teismas nusprendė, 
kad buvusi klerikalų orga
nizacija, “Ūkininkų Sąjun
ga,” turi užmokėti žemdir
bystės ministerijai 550,000 
litų. Bet iki šiol klerikalai 
tos sumos nesumokėjo.

Taigi dabar į teismą bu
vo pašauktas kun. P. Baltru
šaitis ir kiti buvusios “Ūki
ninkų Sąjungos” šulai, kad 
jie nurodytų turtą, kurį mi
nisterijos galėtų parduoti ir 
sukolektuoti 550,000 litų.

Klerikalų šulas Stulgins- 
kas nurodė, kad Kaune dar 
yi-a tos Sąjungos sklypas že
mės, dveji muro namai, vie
nas medinis namukas ir san
dėlis. Kartu paėmus tas tur
tas esąs vertas 500,000 litų, 
bet jis esąs užstatytas ban
kui už paskolą ir bankas 
reikalaująs 16,000 litų.

Žemės ” ūkio ministerija 
dabar prašys teismo, kad 
pripažintų tos klerikalų są
jungos bankrotą ir lieptų 
parduoti jos turtą ant Imita
cijos.

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIS 
VIS SMUNKA

Lietuvos ūkininko pragy-| 
venimo šaltinis tai grudų 
ūkis. Žemaitijos ūkininkai 
visą laiką gerai laikėsi iš li
nų ūkio. Tačiaus linų eks- 

į portas jau nuo 1927 metų 
vis mažėja. Štai trijų metų 
daviniai. 1927 metais iš Lie
tuvos išvežta linų už 66,600,- 
000 litų, 1929 m. už 32,000,- 
000 litų, o 1930 metais jau 
tik už 19,600,000 litų Gru
dų ūkis irgi negirdėtai ken
čia. Pieno ūkis neišvystytas. 
Gyvulių ūkis dar jaunas.

Vienintelis diktatorių pa
jamų šaltinis — miškai. Bet 
miškai neauga kaip grybai, 
tuo tarpu kertami labai 
stropiai.

AMERIKONAS ĮSIPAI
NIOJO J ANDAROKUS.
Šunskai, Mariampolės ap

skritys. Daugumai ameri
kiečių tur būt bus pažįsta
mas Jurgis Storpirštis, nes 
jis ilgą laiką gyveno Ameri
koje. Tai senas jau žmogus 
ir labai karštas katalikas. 
Lietuvoje kas nedėlią neša 
aplink bažnyčią didelį kry
žių ir prie kitų “brostvų” 
priklauso.

Dabar šitą žmogų ištiko 
didelė “nelaimė.” Nors jis 
vedęs ir turi jau nebejauną 
žmoną, bet susidraugavo su 
kaimyno mergele M. C. Tar
pe susidraugavusių greit pa
simaišė garnys ir dabar “ge- 
valt” — bėda.

Nors jis yra pašėlusiai 
skupus, bet bijodamas an- 
trapatės pretenzijų, visą 
ūkę užrašė brolio sunui. Ir 
štai, dievotas žmogus, per 
tą velnio pagundą neteko 
turto.

Blogai ant senatvės.
Joe Braun.

NAIKINA PAKELĖSE 
MEDŽIUS.

Širvintų miestelis stovi 
prie Vilniaus-Ukmergės vie
škelio. 16 kilometrų to vieš
kelio eina per Širvintų vals
čių. Vieškelis iš abiejų pu
sių buvo apsodintas po dvi 
eiles beržų. Beržai vasaros 
karštomis dienomis tiekė 
keleiviams pageidaujamą 
pavėsį ir labai puošė apylin
kę. Bet valsčiaus viršaičiu 
būnant Jonui Usavičiui, per 
tris metus baigiama tie ber
žai kirsti malkoms. Jų vie
toje nei vieno' medelio ne
pasodinama.

ŠIAULIUOSE SUSEKTAS 
KOMUNISTŲ LIZDAS.
Šiomis dienomis Šiaulių 

policija susekė Miglovaros 
gt. 13 nr., gerai organizuotą 
komunistų gaują, su instruk
torium, visu literatūros san
dėliu ir jo vedėju.

Maskvos agentai nenuils
tamai dirba ir kasmet siun
čia savo agentus į visas pa
saulio šalis. Lietuvoje jie 
stengiasi pirmoje vietoje už
kariauti Kauną ir Šiaulius, 
bet tas darbas jiems ne
vyksta. Komunistų sandėly 
rasta 3,000 egz. komunistų 
literatūros, 3 šapirografai, 
pora revolverių. Pats Ku
činskas nors niekur nedirba, 
bet pinigų matomai jam ne
trūksta, nes ir arešto metu 
pas jį rasta per 300 litų.

Kad ir kaip komunistai 
stengiasi susukti Šiauliuose 
gūžtą, bet jiems tas nevyks
ta ir kiekvieną “darbą” lau
kia stiprus smūgis Jus.

VANDENS KUBILE SLĖ
PĖ SPIRITĄ.

Šakių apskr. policijos vir
šininkas Gudas, pas Nau
miesčio gyv. Šimaitienę Ma
rijoną padarė kratą ir rado 
kontrabanda pargabento 
denatūruoto spirito vandens 
kubile.

Vasario 27 d. Mariampo
lės apygardos teismas Nau
miestyje Šimaitienę nubau
dė 8 lit. 40 cent. arba 2 pa
rom arešto; be to, nutarė iš
tremti 1 metams iš pasienio 
ruožo.

TRAGEDIJA KAIMO 
PIRTY.

Šiomis dienomis viename 
kaime netoli Šiaulių nežino
mi piktadariai nušovė to 
pat kaimo gyventoją, P. 
Rinkuną. Vėliau sužinota, 
kad tą vakarą Rinkunas kū
reno pirtį.

Praslinko gerokai laiko, 
bet jis negrįžęs. Vėliau kaž
kas ėmęs belsti į duris; sū
nūs manydamas kad grįžta 
tėvas, atidaręs duris, ir pro 
jį prazvimbusi kulka. Už
trenkęs duris jaunasis Rin
kunas pradėjęs šaudyt. Taip 
pasakoja pats sūnūs.

Bet kaime visai kitaip 
kalba. Sako, kad sūnūs la
bai su tėvu nesugyvenęs ir 
tarp jų dažnai įvykdavę ne
susipratimai. Sakęs, kad vis
tiek nušluosiąs tėvą nuo šio 
“margo svieto.”

Kaune bylos paslaptys 
paaiškės per tardymą. Jus.

Indijos nacionalistų vadas Mahatma Gandhi, kuri nacionalis
tai laiko “šventuoju,” ilsisi sename Delhi mieste pas daktarą 
Ansari. Indijoj žmonės vaikščioja pusiau nuogi; Įsidėmėkit, 
kad daktaras čia stovi taip pat be kelinių ir basom kojom.

DIDELIS GAISRAS 
UKMERGĖJ.

Kovo 26 d. Ukmergėj bu
vo didelis gaisras. Sudegė 
5 gyvenamieji namai. Gais
ro metu buvo labai didelis 
vėjas. Gaisras prasidėjo 10 
vai. ryto ir tęsėsi iki 15 vai. 
Gaisrą gesino savivaldybės 
komanda, kariška techniš
ko pulko, miesto šaulių ko
manda ir šiaip piliečiai. Gai- 
sro metu suželti penki gals- kamb je kažko pra3įjo pimnlzm N;įinctnlioi rior no. .. i > i **jieškoti. Daukšui paklausus: 

į “ko jus čia jieškote?” nepa- 
jžįstamasis tuojau atsigrįžo 
>su revolveriu rankoje ir įsa- 
■ kė Daukšui kelti rankas auk
štyn. Daukša keldamas ran-

Naumiesty (šakių apsk.) Įkas, kaire ranka išmušė iš jo 
buvo šiomis dienomis be-•rankos ginklą ir tuojau pra- 
darbių surašinėjimas. Yra 
užsirašę 102 bedarbiai. Kaip 
tenka girdėti, daug bedar
bių nėjo užsirašyti, bet jau 
ir toks skaičius bedarbių 
kaip Naumiesčio miestui yra 
gana didelis.

BEGINKLIS KAIMIETIS 
UŽMUŠĖ GINKLUOTĄ 

PLĖŠIKĄ.
Kovo 19 d. pas pil. Dauk

šą Vincą Bernotiškių kaime, 
-Tauragės valsč., vakare at- 
| vyko nepažįstamas asmuo 
j ir prašė nakvynės, bet Dauk
šas jo nepriėmė. Kovo 21 d. 
‘apie 7 vai. rytą pas Daukšą 
vėl butan atvyko tas pats 
nepažįstamasis ir drąsiai

JEI PATRUKĘS, 
Bandyk Tą Dykai

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

Parankumą.

dėjo grumtis. Besigrumiant 
Daukšui pavyko paimti nuo 
grindų revolverį, kuriuo be
sigindamas jis buvo privers
tas šauti į nepažįstama jį. 
Šūviai pataikė į dešinį šoną 
ir mirtinai vietoje užmušė. 
Pas nukautąjį jokių doku
mentų nerasta, bet vėliau 
paaiškėjo, kad jis yra Ignas 

’• i Kazlauskas, apie 40 metų

IŠ PAVERGTO VILNIAUS
Vilniaus krašte tik 30— 

36 nuošimčiai vaikų tebe- 
lanko mokyklas. Okupantai 
skelbia, kad truksta moky
tojų ir mokykloms patalpų, 
tačiau lietuviams prašant 
leisti steigti mokyklą, atsa
koma.

Dailininkas Vyt. Kairiūk
štis suruošė ir dar mano 
ruošti visą eilę paskaitų apie 
meną. I paskaitas prisiren
ka daug žmonių, bet lietu
vių atsilanko mažai, atrodo, 
kad jie paskaitas boikotuo
ja.

Pramonės krizis labai pa
lietė Vilnių. Dirbama tris 
dienas į sąvaitę. Visi stiklo 
fabrikai stovi. Mažai juda 
odų pramonė, malūnai, bra
vorai, konservų fabrikai ir 
medžio pramonė.

ŽINIŲ ŽINELĖS.
Smetoninė vyriausybė ap

dėjo mokesčiais (“padot- 
kais”) visus tarnautojus ir 
laisvų profesijų žmones: 
advokatus, gydytojus ir k.

Lietuvoj veikia socialde
mokratinei moksleivijai šel
pti fondas. Per penkis me
tus šis fondas pašalpoms iš
leido 60,005.14 litų.

Susitvėrė akcinė bendro
vė “Lietuvos Cukrus” ir pra
dėjo jau statyt cukraus fab
riką, kurią baigs spalių mė
nesy.

Vaškų biednuomenė, Bir
žų apskrity, labai kenčia 
dėl kuro stokos. Sako, čia 
malkos brangesnės už cuk
rų. Ir tai dedasi miškų kraš
te.

Sukčių kun. Spudą ir krei- 
vaprisiegį kun. Birutavičių 
kunigų tribunolas uždarė 
vienuolyne. Pirmąjį dviems, 
o antrąjį vieniems metams.

amžiaus, buvęs žinomas re- 
cidivistas-plėšikas, du kartu 
už plėšimus sėdėjęs Šiaulių 
sunkiųjų darbų kalėjime. 
Kazlauskas kilęs iš Telšių 
apskričio ir buvo jieškomas 
Šiaulių apygardos teismo.

IR LIETUVOJE SKE- 
BAMS GALVAS SKALDO.

Goldbergo kepykloj, Kau
ne, kažkas sudavė su akme
niu dirbančiam darbininkui 

i į galvą. Nukentėjęs tvirtina, 
, * # | kad tai padaręs kitos kepyk

los darbininkas, kuris buvo 
Švedija perka iš Lietuvos! jį įspėjęs nedirbti Goldber- 

linus ir bulves, bet moka 15 go kepykloje, nes, esą, tos 
nuoš. pigiau, nes produktai kepyklos darbininkai strei- 
neapdirbti gerai., kuoją.

Kovo 19 d. Berlyne mirė 
žymus Vokietijos socialde
mokratas Hermann Miuller. 
Dėl jo minies Lietuvos so
cialdemokratai pasiuntė vo
kiečiams užuojautos pareiš
kimą.

Dėl Prasto Apetito 
ir Nevirškinimo

Ar jūsų apetitas yra prastas. Ar 
jus turite keblumų su suvirškinimu 
to, ką jus suvalgėte? Ar turite gasus. 
ar išpustus pilvą ar vidurius? Ar jus , 
vargina konstipacija ar silpni inkš- 
tai ? Ar jus esate nerviškas ir negali- ! 
te gauti gero nakties poilsio? Jeigu ' 
jus turite vieną šių pakrikimų, jus . 
nusistebėsite kaip greit Nuga-Tone ; 
suteiks pageidaujamą pagelbą.

Nuga-Tone suteikia jums geresnę t 
sveikatą ir didesnę spėką, kadangi jis ’ 
išvalo kūną nuo ligas ir nesmagu
mus gimdančių nuodų. Jis stimuliuo
ja nervus, muskulus ir organus, su
teikia jums gerą apetitą ir leidžia 
jums lengvai suvirškinti viską su
valgytą. Tik nors trumpą laiką ėmus i 
Nuga-Tone jus jau nebevargins dau- j 
giau konstipacija, silpni inkstai ar Į 
pūslė, nevirškinimas, ar panašios li
gos ir jus pabusite rytais labai su
stiprėję ir atsigaivinę po gero nak- Į 
ties miego.

Nuga-Tone yra pardavinėjamas vi-i 
su vaistų pardavėjų. Jeigu jūsų par
davėjas neturi jų stake, paprašykit jį 
užsakyti jų dėl jus iš savo džiaberio..

I)R. P. PUSKUNIGIS 
A. L. E. C. Pirmininkas.

New York-Klaipėda
Per Gothenburgą

I ŠEŠIAS DIENAS PER OKEANĄ!
Trumpiausia ir Parankiausia Kelionė per HAVRE Milžiniškais Laivais, 
PARIS—April 30 (6 P. M.) May 22 (MUnight)
FRANCE—May 8 (.3:30 r. m.) May 29 (6 p. m.)
ILE DE FRANCE—May 15(4:30 p.m.) June 5 (iop. m.)
Trumpiausia gelžkelio kelionė per Francuziją. Visi keleiviai aprūpinti 
privačiais kambariais. Visur moderniški parankumai. Išsigėrimas ir 
šauniausis Francuzų valgis. Žemos kainos į visas Europos dalis

Kreipkitės pas bile autorizuotų agentų, arba

FRENCH LINE
421 BOYLSTON STREET, BOSTON, MASS.

UŽ VIENĄ NAKTUŽĘ 
2.400 LITŲ.

Vienas Kauno ponas ga
vęs paskolą 5000 litų, iš to 
džiaugsmo sumanė pabalia- 
voti. Smarkiai įsigėrę ir nu
važiavo pas “panas” meilės 
pirkti. Praleidęs naktį pasi
juto, kad truksta 2,400 litų. 
Tuoj į policiją. Bet “panos” 
klausiamos neprisipažino, 
ir sakėsi, kad jos tik gavu
sios po 16 litų. Taip vargše
lis pusę savo paskolos ir pa
liko “panų” haremui didin
ti. Jus.

Gaukit Dykai Ištyrimui
Kiekvienas patrukęs vyras ar mo

teris tur tuojaus rašyt pas W. S. Rice, 
61-S Main St., Adams. N. Y. išban
dymui dykai jo puikios metodos. Tik 

! uždėk ant patrukusios vietos ir žaiz- 
' da užgis ir jums bus greitai pagalba, 
i Nepamiršk pareikalaut dykai išban- 
’ dymui to gero Prietaiso. Kam nešiot 
' visą amžių pritaikytoįą. Kam rizi- 
i kuot kad prisimestų gangrina nuo 
' mažo patrūkimo, kuris tūkstančius 
; nuvarė ant operacijos? Daugybė vy
ru ir moterų kasdien nepaiso patru- * 
kimo vien dėlto, kad neskauda rr gali: 
vaikščiot. Išbandyk tuojaus dykai, 
nes tai yra stebėtinas daiktas gydy-! 
mui patrūkimo. Rašykite tuojaus 
W. S. Rice, Ine., 61-S Main Street, 
Adams, N. Y.

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SAUKOS
U2GIRTOS IR TVARKOMOS

DVI DIDŽIOSIOS EKSKURSIJOS

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

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

LANCASTRIA
(2) Birželio-June 16

Iš NewYorko per Soothamptoną į KLAIPĖDĄ 
Puikiausiuoju CUNARD Expresiniu Didlaiviu

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

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

BREMEN 
EUROPA
MAŽIAU NEGU 5 DIENOS ANT VANDENIO 

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

Specialis trūkis iš Bremerhaven
Arba keliaukite fllRTtt

#ekspresiniu laivu V V O U O
Taipgi nuolatiniai kas sąvaitė išplaukimai 
gerai žinomais Lloyd Kabininiais Laivais 
Berlin-Stottgart-Gen. von Steuben-DreMen 

| Informacijų klauskite pas bile vietinį
I agentą arba
I 65 STATĖ STREET, BOSTON

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

Reikalaukite Nuo Savo Agento Laivakortės ant
SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE

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

248 Washington St., Boston, Mass. 130 La Šalie St, Chicago, UI. 
“fl9 St Antonie Street, Montreal, Canada.

RICHMOND TRUST CO„ 
2701 E. Allegheny A v. Philadelphia 
RAUKTYTĖ MISS J.
12.3 Millbury St, Woreeater, Mase. 

SEKYS JOHN
228 Park St., Hartford, Coaa. 

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

■3255 S. Halsted SU Chicago, III. 
MIKOLAINIS P.

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

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

187 Oak St, Lawrenee, Maaa. 
VASILIAUSKAS J.

814 Bank St„ Waterbury, Conn. 
“VIENYBĖ”

19.3 Grand St, Brooklyn, N. Y. 
VARASHIS A.
Sol2th & Omon. Pittshurgh.Pa. 

WEISUL K. J.
1128 Washington, Norvood. Maaa. 

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

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

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

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

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

BOGDON J. G.
4.32 W. Ix>ng Avė., DnBois, Pa.

“DIRVA"
68 Superior Avė., Cleveland, O.

Franklin Sav. & Trost Co.
K. VAIŠNORA. Manager.

2615 Penn. Are., Pittsbargh, Pa.
GENDROLIUS N.

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

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

95 Liberty St, Ansonia, Conn.
MOLIS P.

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

17.39 S. Halsted St.. Chicago, III.
EMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOl?
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j DAKTARŲ
ADRESAI.

Suimti portugalai prisipa
žįsta, kad jie buvo 

įšmugeliuoti.
Tie 47 portugalai, ką bu

vo suimti Connecticut vals
tijoj ir atgabenti i East Bos
tono koncentracijos punktą, 
prisipažino, kad jie buvo Į 
šią šalį įvežti šmugelio ke
liu. už ką jie labai brangiai 
agentams užmokėjo. Kai 
kuriems įvažiavimas kašta
vęs net iki $2.000. Negana 
to, agentai sudarė "raketą,” 
kuris paskui juos nuolatos 
gąsdino deportavimu ir rei
kalavo vis daugiau pinigų 
"apsaugojimui.”

kyti, kokios valdžios formos’ kurie jų pareiškė net
ji pageidauja. Yra ir nenuo- dziaugs-mo. kad juo^ depor- 
ramų. kurie dabartine pade- ^uoJa’ne^Cla Jaurle’
timi nepatenkinti. Pavyz-;^.UY,^ ima." ..Tle.
džiui, komunistai respubli- J’iai agentai išlupdavę iš jų 
kai yra lygiai priešingi, kaip kiekvieną centą.
ir monarchistai. Ir jie buvo: 
iau pradėję kelti triukšmą.1 
Bet komunistų Ispanijoj ne-' 
daug ir jie tuojaus buvo nu
tildyti. Gal kiek sunkesnė

V

Visokios Žinios
Į Ispanijos Respub

lika Tvarkosi.
Nauja Ispanijos respubli

ka tvarkosi gana sklandžiai. 
Amerika, Anglija ir visos 
kitos didesnės valstybės jau 

" i valdžią ir 
užmezgė su ja diplomati
nius santikius. Steigiamojo 
seimo rinkimai paskelbti 21 
birželio. Liaudis pati visuo-J 
tinu balsavimu turės pasisa-;
! l’rkl.’try^ t-o 1 tnrm CNC

Dideli Potviniai 
Vilniaus Krašte.

Žinios iš Varšuvos sako, 
kad šiomis dienomis labai 
patvino Neris ir kitos upės 
Vilniaus krašte. Daug kai
mų ir miestelių esą apsemta pripažino naują 
vandeniu ir atskirta nuo ci
vilizacijos. Penki žmonės 
jau prigėrę, du iš jų žuvo 
Vilniaus gatvėse. Trys ka
reiviai prigėrę provincijoj. 
Vanduo jau pasiekęs Vil
niaus miesto vidurį ir jau tik 
už kelių mastų esąs nuo ka
tedros.

Upėmis plaukią prigėrę 
gyvuliai, namų rakandai ir 
vežimai. Iš miestelių ateina 
telefonu baisios žinios ir 
šauksmas, bet pagalbos 
jiems negalima esą paduot, 

................... ' ’’ ’ iš-
ap- kova bus su klerikalais, nes 
ga- kunigai turi nemaža intakos 

i i tamsius ūkininkus, taip 
esą kaip ir Lietuvoje. Bet ma-

kaip

Mirė lietuvis Szentiks.
Balandžio 27 d. džiova 

mirė Richardas Szentiks, 35 
metų vyras. Pašarvotas pas 
seserį ir švogerį siuvėją Ai- 
duką ant 154 D streeto, So. 
Bostone. Laidos trečiadienį 
2 vai. ant miesto kapinių. 
Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Jonas Petruškevičius.

Rep.

Federalinės valdžios kon
trolerius McCarl iš Wash- 
ingtono Įsakė sustabdyti vi- ’ 
šokį darbą prie naujo pašto, 
statybos Bostone, nes susek- ’ 
ta graftas kontraktą darant.

NAMAS PARSIDUODA
Dorchester, 3 šeimynų, 18 kamb, 

reception halls, moderniškas, 3 karų 
garažas su šiluma, 3 minutės prie 
gatvėkarių. Parsiduoda pigiai. Tel.: 
Talbot 3183. - (10)

PARSIDUODA VALGYKLA
Geroj vietoj, So. Bostone, apgyven

toj lietuviais ir kitokių tautų. Savi
ninkas turi kitą biznį, tur parduot 
greitai. Klauskite "Keleivio” ofise, 
253 Broadway, So. Boston.

CAMBK1DGE. Paėmimas už skolą.
Dviejų šeimynų Namas, 5 ir 6 ruimai, 
3 metai statytas, visi įtaisymai. Par- 

i siduos už menką pasiūlymą ir lengvų 
terminų. Agentai nereikalingi. Na
mas ant Magr.olia avė, netoli Inman 
skvero. P. FOLEY’. 16 Leonard avė, 
Camb. Tel. Univ. 2665-W. (19)

ir
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LIETUVIŠKA 
BUČERNE 

Užlaikome geriausią tavorą
parduodame pigiausia kaina. Mė
sos visuomet šviežios.

Taipgi užlaikome šviežia* die
gus. Chop Suey—3 svarai .. 25c.

Pagardinimui Chop Suey, var- 
tokit China Boy Soy Sauce, 15c 
už bonką.
Lietuviški skilandžiai ....**. S5c 
Švieži sūriai nuo farmą.
Visokį tavorą pas mus galite gaut 

pigiai ir gerą.
J. PATKAUSKAS 

STRAND CASH MARKET 
231 BROADWAY, SO. BOSTON.

Teleforu: So. Boston 66SL

T«L Porter 3789

Dr. Jobu Repsbis
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valaadoa: 2-4 ir 7-9. 
Nedaliomis ir šventadieniai* 

nuo 10 iki 12 ryte. 
881 MASSACHUSETTS AVI.

(arti Centrai skvero) 
CAMBRIDGE, MASS.

nes tiltai išnešti, keliai 
plauti ir susisiekti su 
semtomis vietomis nesą 
limybės.

Tokie pat potviniai 
Lietuvoj ir Latvijoj. Dau-, noma apsidirbti ir su kleri- 

: kalais.Į

PASMERKTI JUODVEI- 
DŽIAI ATMETA KOMU

NISTU PAGALBĄ.
Alabamos 

juodveidžiai 
miriop už užpuolimą ir išgė-į 
dinimą dviejų baltveidžių 
merginų. Norėdami patrauk
ti savo pusėn Amerikos 
juodveidžius. komunistai 
ėmė šaukti, kad baltoji bur
žuazija norinti tuos juodu
kus nužudyt neteisingai, to-! 
dėl reikia šitą jos pasikėsi-' 
nimą “atmušti,” reikia pa
smerktuosius gelbėt. Bet 
štai, pasmerkti juodveidžiai 
Įteikė dviem savo kunigam 
pareiškimą ir paprašė jį pa
skelbti spaudoje, kad komu
nistų talkos jie niekad ne- 
prašė ir atmeta ją.

Šitaip apglušinti komuni
stai dabar nori išaiškinti, 
buk tie juodukai buvę savo 
kunigų “apgauti” ir visai 
“nežinoję.” kam jie tą pa
reiškimą pasirašę.

guvos ir Nemuno upėmis 
taip pat plaukią išardyti til
tai. namų stogai, rakandai 
ir žuvę gyvuliai.

!
I

HONDŪRO SUKILĖLIAI 
ESĄ APGALĖTI.

Hondūro respublikos val
džia (pietų Amerikoj) gi
riasi, kad sukilėliai daugu
moje vietų esą jau apgalėti. 
Jie buvo užėmę svarbiausi 
bananų distrikta. kuri kont
roliuoja Amerikos vaisių, 
trustas. Visiems Amerikos 
piliečiams Washingtono val
džia patarė pasitraukti iš 
Hondūro gilumos i pajūrio 
miestus, kuriuos gali pasiek
ti Amerikos laivyno kanuo- 
lės.

POŽĖLA IMSIS UŽ 
$25.000.

“New York Enąuirer” 
praneša, kad ristynių bro
keris Glen Ridge pastatė 
ristiką Peseką ir pasiūlė bu
vusiems kareiviams bedar
biams $25,000 aukų, jeigu 
jų vadas Brooks paskirs ant
rą ristiką. kuris stotų prieš 
Peseką. Brooks paskyręs 
lietuvių drutuolĮ Karoli Po
žėlą iš Chicagos. Pesekas 
sutiko su Požėla ristis. Lai
kas ristvnėms busiąs«/

skelbtas vėliaus.

i

Jau antra savaitė, kaip 
Welleslev apielinkėj nakties 

i laiku vienas banditas užpul
dinėja sustojusias automo
biliuose meilužių poreles ir 
apiplėšia jas. ši panedėlį jis 
vėl vieną porą apiplėšė. Jis 
turėjo su savim ir dvi jaunas 
merginas.

Į Tūla Mrs. Minter, 36 me
dų moteris, netoli Bostone 
metėsi ant kelio po automo- 

. biiiais ir buvo ant vietos už- 
' mušta.

valstijoje 8 --------------
vra pasmerkti PERSIKRAUSTOM

NAUJON VIETON.
PETRAS ŠVEDAS ir J KAZU- 

K< >NIS perkraustome musų BAR- 
BERNĘ ruo E streeto, po numeriu 
322 BROADU AY. Naujoj Vietoj ar.t 
kirpimo plaukų ir skutimo numažina
me kainas. Visus musų senus kostu- 
merius ir abelnai visus lietuvius pra
šome atsilankyti į naują vietą

NEW YORKE SUŽEISTA 
33 ŽMONĖS.

Pereito ketvergo naktį 
ant Brooklyno tilto susiku- 

pa-įlė du gatvėkariai. Nelaimėj 
į sužeista 33 žmonės.

V

Vietinės Žinios
PIRMOS GEGUŽĖS 

PRAKALBOS.
Lietuvos moterų atstovė 

tarptautiniame suvažiavime
Šiomis dienomis Bostone 

buvo tarptautinis moterų 
suvažiavimas, kuriame da
lyvavo motervs iš visu pa-

Lietuviai ir anglai socialis
tai apvaikščios tarptautinę 
darbininkų šventę iš vieno.

Ši penktadienį, 8 valandą sau]j0 kraštų. Nuo Lietuvos
vakare, viso Bostono socia
listai susirinks Į Lorimerio 
salę, Tremont Temple Bil- 
dinge, ir apvaikščios tenai 
Pirmos Gegužės šventę.

Kartu su anglais ir kitų 
tautų draugais dalyvaus ir 
lietuviai. Kalbės d-gas Ja- 
mes Maurer, Pennsylvanijos 
darbininkų vadas ir senas 
socialistų veikėjas. Prakal
bos prasidės 8 valandą va
kare. Bus taip pat ir vietinių 
kalbėtojų.

I prakalbas yra kviečiami 
visi darbininkai, nežiūrint 
ar kas prie socialistų pri
klauso, ar ne.

Tremont Temple randasi 
ant Tremont streeto, maž
daug apie tą vietą, truputi 
aukščiau Boston Common 
sodo.

I

|
KLAUSYKIT AUSIS PASTATE-
Aš. Petras J. Kusavičius. pranešei 

visiems, kad aš pabaigiau Agrikultu- ■ 
ros mokslą kovo 9 d . 1931 m. Tam | 
•ikslui buvau pašven'ęs septynis me- ' 
tus suviršum laiko. Dabar pajieškaa 
vietos už urėdą art didelių ūkių arba ! 
ant didelio ploto žemės, 
žmogus reikalingas, tai 
kreiptis po šituo antrašu:

P. J. KUSAVIČIUS. A
498 E. 7-th St.. So. Boston. M ass.
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Ant Columbus avė. buvo 
sumuštas ir apiplėštas nak- 
vynnamio savin. Schultz. 
Ji apiplėšė vyras ir moteris, 
turie buvo atėję pasisamdy- 
i kambari nakvynei. Jam 
itimta $209.

Šiomis dienomis vagys iš
plėšė majoro sekretoriaus 
namą ir pavogė $600 vertės 
daiktų.
<AM REIKALINGAS GERAS K AM
BARYS geroj vietoj arti, prie strvt- 
tarių; vyrams, merginoms ar pavie
tei ypatai, kreipkitės šiuo antrašu: 
V. Gegužis. 49 Buttonwuod street. 
Dorchester. Mass. Savininką galima 
matyt bile kada.

VISOKIU DAIKTU TURIl PAR- 
)UOT: Merginų ėeverykų. Vyriškas 
jutas (didelio 48 saizo). Vaiko bei- 
ikelis: Diring room vaiko setas ir 
‘aug kitokių daiktų. Kreipkitės 
633 E. 7-th St.. ant 3 lubų.

PARSIDUODA BUČERNĖ IR
GROSERNĖ.

Geroj vietoj, per ilgus metus ap
gyventa; galima pirkt kartu su na
mu. Namas mūrinis ant kampo, 4 šei
mynų ir 3 š orai, storai lisų neturi. 
Kaina $22,000; kas pirks be agento, 
vienu tuksiančiu pigiau. Kurie neno
ri namo, gali ra.ndavot vieną storą 
su visais įrengimais. Savininką gali
ma matyt. (19)

1816 Dorchester avė.. Dorchester.

Maleuoiu ir Taisau
NAMUS

Kam toks į 
i malonėkite j 
i: (20)1
Agronomas. į

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

R. PF.RNICKAS
21 Raven st.. D<)RCHESTER, Mass. 
Telefonas, Columbia 8093.

i

brukuojamos
Mašinėlės
(T Y PEWRITERS) 
išdirbysčiu. naujos ir

$17.50 ir brangiau.
at-

\Jei Nori Nupentyt
| Ar Pataisyt Namą į
<♦<«ti•

i t 
♦

KLAUSKITE KAINOS Į
Jei reikia ir Iš po pienuoju. •

Gausite gerą darbą ir pigiai. { 
JUOZAS TAMOŠAITIS (-) • 

11 Ticknor SL. So. Baston, Mass. J
Tel. So. Boston 1396-M. Į

JOHN W00DS
GERIAUSIA ANGLIS 

IR KOKSAI
Šeimynoms pristatymas 

musą Speciališkuma*.
Dabar geriausias laikas 

užsakymus.
308 ATHENS STREET. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
TeL Sol Bootou 0784 ir 0781.

I LIETUVYS J
\0PTOMETRISTAS\

LIETUVYS

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

J. L. PASAK ARNIS, O. D.

ADVOKATAS
J. B. GAILIUS

317 E STREET, 
(Kampas Broadway) 

SOUTH BOSTON. MASS.
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

A rda visokias provas, 
Daro visus legalius dokumentus

PARKWAY AUTO
SERVICE

and FILLING STATION
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

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

VIKTOR VAITAITIS
415 Old Colonv Avė.. 

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

Tel. l'niversity 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

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

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

I i * t ♦ ♦ t 
• 447 Broadway, So. Boston, Mass. !

g
a

Dr. J. C. Landžius |
(SEY.MOUR) į

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas > 
496 BROADWAY !

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

Valandos: nuo 2—4 ir 7—8. t

PAUL’S MENS I 
SHOP

Didelis Pasirinkimas 
Vyrams Drabužių.

Skrybėlių. Marškinių ir Visokią 
Pasirėdymų. Geras Ta v oras ir di
delis pasirinkimas visokią stailą. 
Tik viena lietuvio Paul’s krautu
vė ant Broadway, netoli F gatvės.

456 BR0ADWAY
SO. BOSTON, MASS.

.......
{ Tel. Richmond 0668. Gar. 5437.

: DR. J. NARCUS
i Rusijos-Liet u vos Daktaras
• ir Chirurgas
I 261 Hanover St-, Boston. Mass.
| Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak.
I Šventadieniais: nuo 9 iki 4 po piet. 
{ Gyvenimas: 490 Blue H iii Avė, 
t Rosbury, Mass.
Į Valandos: nuo 8 iki 10 vakare.Telefonas: So. Boston 1058.

MES REKOMENDUOJAM

SPIEGEL’S
137 SUMMER ST, BOSTONE.

Visokios rūšies Delikatesą. Impor
tuotų Sūrių. Kumpio. Dešrą, Pa- 
'endrisų. Visokios Duonos ir Ger- 
man Coffee Cakes. Sykiu ir Resto- 
rantas su geriausiu Namie gamin
tu maistu.

!

K. SIDABRO
Laivakorčių Agentūra
Nėra skirtumo kur kas gyve

na. bet kurie nor važiuot Į Lie- 
Ituvą, prirengiu visus reikalin-! 
gus kelionėje dokumentus ir ge-| 

i riausius kambarius laivuose. 
Atstovauju visas didžiausias
laivu Kompanijas. Kurie mano- ■ 

i te keliauti Į Lietuvą ar atsivež- | 
ti savo mylimus, kreipkitės ypa- : 
tiškai arba laišku pas mane. Pa- 

i tarnavimas geras.
K. SIDABRAS

875 Cambridge Street, 
Cambridge, Mass.

Bay View Motor
Peter Trečiokas ir Jos Kapočunas 

GERIAUSI LIETUVIAI 
MECHANIKAI.

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

Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkinantį patarnavimą.

Pardavimo vieta:
549 E. BROADMAY 

Taisymo vieta:
1 HAMLIN STREET, 

kampas E. Eight Street, 
SOUTH BOSTON, MASS.
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Visų 
naujintos,

Gaiima gauti lengvais išmokčji- i 
mais. Ateikit pasižiūrėti.

R Ž1DŽIUNAS
E st.. So. Boston. i

< Kampas Broa<iway).

(22) i

315 Mass.

LITHUANIAN
FURNITURE C0.I 

I

moterų organizacijų buvo 
atvažiavusi p. Elena Gimbu- 
taitienė. Supažindinimui p. 
Gimbutaitienės su Bostono 
lietuvių moterimis, adv. Šal- 
nienės rupesniu buvo su
rengti pietus City Clube. 
Viešniai tenai buvo Įteikta 
atminčiai auksinė plunksna.

PERKRAUSTOME Į ARTIMAS 
IR TOLIMAS VIETAS.

Už kiekvieną daiktą gvarantuojam.
326 W. BROADWAY

SO. BOSTON. MASS.
Telefonas: So. Boston 1618-W.

Gyvenimo: So. Boston 2395-M.

(-) I

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

vos ir visados šviežias Dielaa 
galima gaut pas 

DAVID CABITT 
REG. APTIEKORIUS

Visados pasirengęs jums patarnaut
100 SALĖM STREET 

BOSTON. MASS. 
Telef. Richmond 1686 

Aptieka atdara nuo 8 iš ryto 
iki 10 vakaro.

Dr. G. L. Killory
60 SCOLLAY SUVARĖ 

Room 22, BOSTON 
Tel. Ilaymarket 0827 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 1.

Pereitą nedėldieni Bosto- - 
ne ir apielinkėj buvo smar
kus lietus ir audra. Pridary
ta daug nuostolių.

Mattapane buvo rasta sa
vo namuose nusišovęs polic- 
įnanas Blackburn.

Majoras Curley prisivirė 
košės.

Bostono majoras Curley 
oakėlė riksmą prieš polici
jos departamentą, kad šis 
neprižiūri automobilių pa
tvarkymo. Kai kurie auto
mobiliai išstovi pastatyti 
vienoj vietoj po kelias va
landas, ir policija to nema
tanti. Olrait, tarė policijos 
komisionierius. Jeigu jau 
taip, tai darysime tvarką. Ir 
ant rytojaus pats ponas Ma- j 
Įoras buvo sugautas. Jisai 
pasistatė automobilių dvi- ■ 
guboj eilėj ir nuėjo barzdos 
skustis, kada jis sugrįžo,! 
•jrie jo automobiliaus 
buvo policijos pririštas

9 9 f'TS.
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NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
užlaikome visokią Vaistų ir 

Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosu
lio, Nusilpnėjimo Strėnų. Kraujo 
Valymo. Reumatizmo, Slaptingu 
Ligų. Taip-pat visokių žolių, La
pelių ir Dielių iš Lietuvos. Musų 
aptiekoje geriausias patarnavi
mas ir teisingas patarimas. Vais
tus nusiunėiam ir per paštą. At
minkit musų adresą.

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

Kampas Broadvvay,
SO BOSTON, MASS.

Tei. So. Boston 2629, 2173 ir 27W.

PENTŲ ir SCREEN
PARSIDUODA PIGIAI

South End Hardicare
SEHCO PENTAS

11 SPALVŲ IR BALTAS dėl vidaus ir lauko.
Tą pentą mes gv?rantuojame. kad 8 QC 
duos piiną patenkinimą arba gruzinam I vi) 
jums pinigus................................ Gal.

PARDUODAME PIGIA KAINA

MII.L END PENTAS .................... GAL. 98c.
Tamsiai Pilkas ir Briunas, Raudinas, Rusvas, 

Bronzavas. žalias ir Burinis. Geras pentvt 
barnes. stogus, tvoras, etc.

t

t

ANTRAS TOMAS (DOMIOS KNYGOS

PASAULIO
ISTORIJA

WIRE
dabar!

SCREEN
WIRE 

imant Rolį 
GALVANIZED 

2'/{t. ket. pėda 
COPPER 

5c. ket. pėda.
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šiame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą, 
Romos imperiją, jos demokratiją ir imperializmą, apie pra
džią krikščionybės, Kristų, krikščionių kilimą ir išsiplėti
mą. apie Azijos tautų istoriją (hunu, persų, kinų), apie 
atsiradimą Mahometo ir musulmonų tikybos, apie vidur
amžių krikščionišką pasaulį ir kryžiaus karus, apie garsų 
kinų-mongolų karo vadą čingis Chaną ir jo darbus, kaip 
užkariavimas Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu “Mon
golai ir čigonai.”

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

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

KELEIVIS
253 Broadmay, South Boston, Mass.

FLAT VVhite Paintss gal. $1.19 Garantuotas Pure White or 
SH1NGLE STAIN . ... gal. $1.25 Orange Shellac ....... gal. $1.S5

LAIŠK AIS AK TELEFONU UŽSAKYMUS GREIT ’ŠPII.DOME. 
Telefonas: HANCOCK 6105 ir 6106. Dykai vietos pristatymas. 
Atdaras Sulietoms iki 10:30 vakare. Daug Vietos Sustojimui.

SOUTH END HARDWARE CO 
1095 WASHINGTON ST.. BOSTON 

NEflR DOVER ST EL STATION

SCREEN 
PENTAS
95c. gal.

DABAR

Taipgi

a.

GERIAUSIA PROGA
Jeigu tamstos norėsite tinkamai 

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

Kreipkitės tuojaus pas:
VINCENT B. AMBROSE

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

Insuranre ir Real Estate Agentas.

Tel. So. Boston 2660.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

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

251 BROADVAY, tarp C ir D st. 
SO. BOSTON. M ASS.

Telefonaa 21324
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. Mikolaitis
Valandos: nuo 2 iki 1 po pietą, 

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET, 

LAMRENCE. MASS.

DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

3421 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

1 R. J. VASIL
469 BROADWAY. ROOM 4, <

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

KRAUTUVES. v
Inšiurinu: AUTOMOBILIUS, j
NAMUS. FORNlšIUS, KRAU- X 

TUVES ir tt.
Apdraudžia gyvastį ir sveikatą. 3 
PADARAU VISOKIUS DOKU- 
MENTUS kaip čia, taip ir Lis- 
tavoje, greitai ir atsakančiai. ! 
Norint gero patarnavimo, kreip- 4 
kitės, R. J. VASIL 11
409 Broadvay, So. Boaton. M*** 1

i


