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valdžia paskyrė $250,000 
kovai su tuo pavojum. ' SS^K.
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tvarkos. Prie kapitalistinės 
sistemos tas neįvykdoma.
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VIETOJ GINKLO, 
BOIKOTAS.

KELEIVIS
LITHUANIAN WEEKLY

vo pasmerkti sušaudyt ketu-į 
ri v 
dininkai. kaltinami dėl par
davinėjimo miltų privati
niams spekuliantams.

PRIGĖRĖ KONSULŲ 
KOMPANIJA.

BAŽNYČIA NORĖTŲ IN
TERVENCIJOS.

vartoti taurus veži
mams vežti. Dei to kilo riau-

Taigi ir rami revoliucija 
ir pietų Amerika neapsieina be kraujo.

RUSIJOJ SUDARYTA 
KŪNO KULTŪROS 

MINISTERIJA.
Maskvos žiniomis, sovie-

ABISINIJOJ PRASIDĖJO 
SKERDYNĖS.

Abisinijoj užvirė kruvina 
kova tarp valdžios kariume- 
nės ir F

4 SOVIETŲ VALDININ
KAI PASMERKTI 

SUŠAUDYT.
Zaporožje, Sovietų Rusi-

iš bado
Ži- 
jau

MASKVA NORI ANGLO 
SAVO OPERAI VESTI.
Londono “Daily Express”

SO. BOSTON, BALANDŽIO-APRIL 9 D., 1930 M.
“Entered as Second Class Matter” February 23, 1905, at the Post Office at Boston, Mass., under the Act of March 3, 1879.

degta. Kaimiečiai sėdėjo ra
miai sau namie ir žiurėjo per 
langus, kaip “Dievo namai.” 
eina su durnais.
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ri valstybės javų irusio vai- — bu- P“ jūrėse!”
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Prenumerata metams:
Amerikoje ............................. $2.00
Pietų Amerikos Valstybėse,

Kanadoje ir kitur................ $3.00
Prenumerata pusei metų:

Amerikoje.................................. $1.25
Kanadoje ir kitur už Suvienytų

Valstijų ............................... $150
Apskelbimų kainų klauskit laišku. 
Kreipianties su kokiais nors reika
lais adresuotike:

KELEIVIS
253 Broaduav, So. Boston,
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ANGLŲ VALDŽIA ATSISAKO 
KIŠTIS | RUSIJĄ.

Cantenbury arkivyskupas 
reikalauja, kad Anglija už

sistotų už Rusijos tikin
čiuosius.

Anglijos bažnyčios galva, 
arkivyskupas Lang, kieipėsi 
Į parlamentą reikalauda
mas, kad vyriausybė nusiųs
tų Maskvai protestą dėl ti
kinčiųjų persekiojimo. Jisai 
sakosi tyrinėjęs bažnyčios 
padėtį Rusijoj ilgą laiką, 
rinkęs žinias iš gyvenančių 
Rusijoj dvasiškių, studija
vęs Rusijos bolševikų spau
dą, ir priėjęs prie įsitikini
mo, kad tikinčiuosius Rusi
joj ištikro persekioją. Vien 
tik pereitais metais 71 as
muo buvęs sušaudytas ir 112 
pasmerkta ilgamečiam kalė
jimui užtai, kad turėję ko
kių nors ryšių su religija. 
Todėl arkivyskupas Lang 
surašė visą eilę reikalavimų 
ir norėjo, kad Anglijos val
džia tą “ultimatumą” nusių
stų Maskvai. Štai kai kurie 
to klerikalo reikalavimų:

1. Visi dvasiškiai turi būt 
sulyginti teisėmis su kitais 
piliečiais.

2. Darbininkams turi būt 
leista šventadieniais lanky
ti bažnyčias.

3. Turi būt leista spaus
dinti religines knygas ir lai
kyti tikybos pamokas.

4. Turi būt sustabdytas 
bažnyčių uždarinėjimas.

Ir taip toliau.
Bet Į šitus reikalavimus 

ponui arkivyskupui buvo at
sakyta, kad žmonių švieti
mas yra vidujinis valstybės 
reikalas ir jokia svetima 
valstybė neturi teisės Į tai 
kištis. Todėl ir Anglijos vy
riausybė negali diktuoti Ru
sijai, kaip auklėti piliečius, 
religinėj ar antireliginė, 
dvasioj.

Reakcijos atstovas tuo bu
du gavo per nosį ir turėjo su 
savo “ultimatumu” Rusijai 
pasikavoti.

Betvarkė Kapitalis
tinėj

Kynuose miršta 
viena ištisa provincija, 
nios sako, kad išmirė 
2,000,000 žmonių. Tuo pa
čiu laiku Amerikos ir Kana
dos farmeriai neturi’ kur dė
ti savo kviečių. Jie siūlo juos 
už pusdykį, ir tai niekas ne
perka. Daugybė farmerių 
dėl to bankrutuoja.

Argi negalima butų paim
ti Amerikos kviečius ir nu
siųsti juos Į Kynus, kur žmo
nės badauja? Žinoma, kad 
galima, bet reikėtų kitokios'vo vidun
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KRUVINOS MUŠTYNĖS 
CHICAGOS KOMUNISTŲ 
SU ANTI-KOMUNISTAIS.

Pereitą nedėldienį ukrai
niečių anti-komunistų orga
nizacija Chicagoje suruošė, 
protesto mitingą prieš baž
nyčių naikinimą Rusijoj. Vi
sų pirma ukrainiečiai susi
rinko ukrainiečių katalikų 
bažnyčioj, o iš čia jau turėjo 
) rasi dėt jų eisena gatvėmis. 
3et išeinant ukrainiečiams 
iš bažnyčios, būrys komuni
stų užstojo jiems kelią ir 
pradėjo brukti savo literatū
rą. Tuoj pradėjo vieni kitus 
kolioti ir kilo muštynės. 
Du ukrainiečiai buvo taip 
sumušti, kad ligonbutin bu
vo nuvežti jau be žado. 
Lengviau sužeistų buvo keli 
tuzinai. Muštynės sustojo 
tik tada, kai atvykus polici
ja besimušančius išskirstė.

PROPAGANDA UŽ MOO- 
NEY GALI BŪT SIUN

ČIAMA PAŠTU.
Žmonės, kurie rūpinasi 

paliuosuoti iš kalėjimo ne
kaltai nuteistą darbininkų 
vadą Mooney, pasigamino 
savo laiškams konvertų, ant 
kurių atspausdino šitokį rei
kalavimą: “Paleiskit Tomą 
Mooney—jis nekaltas. 13 
metų neteisingo kalėjimo 
yra baisus daiktas.”

New Yorko pašto virši
ninkas atsisakė laiškus su 
tokiais konvertais siuntinė
ti. Piliečių laisvės sąjunga 
tuomet apskundė pašto vir
šininką teisman, bet teismas 
palaikė pašto viršininko pu
sę. Tuomet buvo apeliuota Į 
aukščiausį teismą, ir tas nu
sprendė, kad tokią propa-i 
gandą galima paštu siunti
nėti. Mooney sėdi San Fran-' 
ciscos kalėjime jau 13-ti 
metai, nors visi žino, kad jis 
nekaltas.

Dešimts metų atgal alian- 
tai aprubežiavo Vokietijos 
armiją ligi 100,000 kareivių. 
Didesnės armijos jai nevalia 
dabar laikyt. Negana to, ka
reivio tarnybai nustatyta 9 
metai, kad kareivių apyvar
ta butų lėta ir šalis negalėtų 
greitai militarizuotis. Visa 
tai buvo padaryta e tuo išro- 
kavimu, kad po karo Vokie
tija negalėtų išauklėti dide
lės armijos ir negalėtų už
pulti kitos valstybės.

Bet išėjo priešingai. Vo
kietijos kariumenės vadai 
nutarė išnaudoti tokią padė
ti savo naudai. Turėdami 
kareivi, kuris privalo tar-| 
nauti armijoj 9 metus, va-j 
dai pradėjo jj lavinti visose 
karo šakose. Ištarnavęs 9 
metus, Vokietijos kareivis 
žino jau netik sausžemio, 
bet ir laivyno ir oro tarnybą. 
Jis grįžta namo tikras eks
pertas, kuris gali jau organi
zuoti ir vadovauti naujokus. 
Kitaip sakant, tie 100,000 
Vokietijos kareivių šiandien 
yra paruošti jau ne sekti ki
tų vadovybę, bet vadovauti 
kitus. Ir aliantai dabar labai 
tuo susirūpinę.

PAGROBĖ >15,000 IŠ 
BANKO.

Watertown, Conn. — Ke
turi jauni banditai atvažia
vo automobilium prie Wa- 
tertown Trust Co. 
suvarė visus tarnautojus Į 
kampą ir pagrobę $15,000 
grynais pinigais, pabėgo. 
Užpuolimo metu banke bu
vo 8 tarnautojai ir trys klien
tai.

Mainra* Peršovė komunistų agitato-i majuras i crsuvc riams gręsia mirties Į
V V A Indijoj Prasidėjo Rami 

Revoliucija.
Redaktorių.

Yazoo City, Miss. — Pe
reitą sąvaitę čia Įvyko kru
vina tragedija. Ant gatvės 
stovėjo ir kalbėjosi mieste
lio majoras Stricklin ir den- 
tistas Hawkins. Tuo tarpu iš 
už keitės pasirodė Birsdal, 
vietos trisąvaitinio laikraš
tuko. "The Yazoo Sentinel, 
redaktorius.

“Well,” tarė majoras, kilimo prieš Georgijos vy- 
“dabar aš galiu su jumdviem riausybę. Georgijos valstijos 
suvesti sąskaitas.” Ir išsi- Įstatymai už tokį kurstymą 
traukęs revolverį pradėjo skiria mirties bausmę, 
taikyt i dentistą Šis leidosi! 
bėgti. Majoras paleido jam 
šūvi iš užpakalio ir kulipka 
perėjo dentistui per skver-' 
ną. Paskui majoras atsisuko . 
Į ateinanti redaktorių ir šo-i

BAUSMĖ.
Georgijos valstijoj buvo j 

areštuoti du komunistų agi-i 
tatoriai, Joe Carr ir M. H. j 
Powers. Juos išleido iki teis-Į 
mo užstačius po $1,500 kau
cijos, bet dabar jie busią 
areštuoti iš naujo ir laikomi 
be kaucijos, nes paaiškėję, 
kad platindami komunisti
nę literatūrą ir gyvu žodžiu 
jiedu kurstę žmones prie su-

sudėta krūvon. Dėl to visas 
pasaulis domisi Indijos Įvy- 

■kiais, o juo labiau, kad šita 
‘ milžiniška tauta su savo va
du Gandhi priešaky nori da
bar atsipalaidoti nuo Angli
jos globos.

Viso pasaulio akys buvo 
atkreiptos Į šitą Gandhi ke
lionę. Ką valdžia su juo da
rys, kada jis ateis prie jūrių 
ir pradės daryti druską? Tai 
klausimas, kuriuo įdomavo 

1 visi.
Pagalios, anksti pereito 

nedėldienio rytą Gandhi pa
siekė Dandi kaimą prie 
Kambėjo (Cambay) užla
jos, Įbrido į jūres, pasisėmė 
moliniu puodu suraus van
dens ir išnešęs Į krantą pa-

Nacionalistų vadas Gandhi 
sulaužė druskos monopolio 

įstatymą.
Indijoj prasidėjo Įdomi 

nacionalistų kova prieš vai-i 
džią. Jie apskelbė vyriausy
bei boikotą, neina pareigų, 
neklauso Įstatymų ir tyčia 
juos laužo. Jų vadas Gandhi 
ypatingai pasiryžo sulaužy
ti taip vadinamą druskos 
monopolio Įstatymą. Mat, 
Indijoj valdžia yra paėmus 
druskos gamybą Į savo ran
kas ir išleidus Įstatymą, ku- 
riuo patiems gyventojams ' 
draudžiama druską gaminti. 
Parduodama monopolizuotą ............... , , , - -
druską, pereitais metais vai- statė jį prieš saulę, kad van- 
džia surinko apie $25,000,-!(JU0 ls?aru°tų^o druska puo- 
000 mokesčių.

Gandhi nutarė apskelbti 
boikotą ir valdžios druskai. 
Bet kadangi be druskos 
žmonės apsieiti negali, tai 

jog druskos galima patiems 
pasigaminti. Tuo tikslu ji
sai surinko buri savanorių ir 
leidosi prie jūrių, nuo kurių 
jis gyveno apie 200 mylių 
atstumo. Jis ėjo su savo 
draugais pėkščias, basom 
kojom, todėl jų kelionė tęsė
si apie mėnesĮ laiko. Pake
lėj jis sustodavo kaimuose 
ir miesteliuose, visur skelb
damas savo nepaklusnumo 

^„ie- evangeliją. Jis sakė: “Aš ei- 
ikurti nu sulaužyt druskos istaty-

Kruvinos Fašistų 
Prakalbos.

Pereitą nedėldienį New 
vė jį du kartu. Tas krito mirt Yorke buvo italų prakalbos 
tinai sužeistas. Majoras [ar debatai apie fašizmą. Ke- 
Stricklin tuomet atsisėdo Ji policmanai ir detektivai 
automobiliun, nuvažiavo pas nuėjo areštuoti kalbėtoją 
savo sūnų graborių ir tenai Amandą Borghi, kuris esąs 
pats nusišovė. [paskirtas deportuoti. Pama-

Šito kruvino Įvykio prie- tęs policiją, jisai nušokęs 
žastis buvo politiniai vaidai/nuo pagrindų ir pradėjęs 
Pereitais rinkimais Į mieste-j bėgti per salę šaukdamas 
lio majorus kandidatavo itališkai, kad žmonės tuo 
Stricklin ir dentistas Haw-I tarpu sulaikytų policiją. Vie- 
kins. Redaktorius Birsdall nas detektivas leidosi pas-?. ; t .. °
rėmė dentisto kandidatūrą, kui kalbėtoją vytis, bet ita- 
Prieš rinkimus vieni kitus 

[ juodino kaip galėjo. Majo-Į 
iras Stricklin buvo net areš-[ 
{tuotas ir kaltinamas veršio 
pavogimu. Bet teismas pri- 

' pažino jį nekaltu. Taigi da
bar Stricklin ir suvedė są-! 
skaitąs su savo oponentais.

LIEPOJUJ MOKINIAI IŠ
SPROGDINO SAVE.

.Ties Liepoja Įvyko baisi 
nelaimė. Trys Liepojos mo-j 
kyklos mokiniai rado artile-l 
rijos šovinį ir mėgino jį išar-1 
dyti, bet šovinys sprogo. Du 
moksleiviai sprogimo su
draskyti ir vienas sužeistas. 
Sužeistasis, nuvežtas Į ligo
ninę, mirė. Namiškiai suži
nojo apie nelaimę tiktai ta
da, kai parbėgo namo šuo, 
buvęs su užmuštaisiais. Ne
sulaukę greit vaikų, tėvai---------r o------ Z7 - - — i 
leidosi jieškoti ir tik vėliau, 
ties vienu fortu rado nelai
mės vietą. Sužeistasis išgu
lėjęs tarp užmuštųjų visą 
parą ir, kadangi buvo nusto
jęs daug kraujo, jau nebega
lėjo būti išgelbėtas.

lai pakišo jam koją ir jis su
griuvo. Tuomet jis išsitrau
kė revolveri ir šovė. Kulip- 
ka pataikė dviem žmonėm, 
vieną sužeisdama, o kitą ant 
vietos užmušdama. Tada po
licija areštavo 5 italus. Sa
lėj buvo apie 1,500 žmonių.

NUŠOVĖ IŠDAVIKĄ.
Pereitą subatą New Yor

ke buvo nušautas gengsteris 
Clark. Jisai inėjo aptiekon, 
nusipirko cigaretų, išeida
mas laukan išmetė juos 
aukštyn ir vėl sugavo. Tuo 
tarpu prie jo priėjo kažin 
koks vyras, greitai prikišc 
revolveri prie smilkinio ir 
šovė. Clark griuvo atbulas 
ant aptiekos lango ir Įgriu 

i su visais stiklais. 
Žmogžudys pabėgo. Polici 
ja spėja, kad Clarką bus nu 
šovęs kitas gengsteris už iš
davystę.

Sprogimas Fajer- 
verkų Dirbtuvėj.
Devono miestely, apie 16 

mylių Į vakarus nuo Phila- 
delphijos, pereitą sąvaitę 
Įvyko baisus sprogimas fa- 
jerverkų dirbtuvėj. Nelai
mės pasekmėj 10 darbinin
kų buvo užmušta ir apie 30 
sužeista. Tarp užmuštų dau
giausia moterų. Ekspliozija 
buvo jaučiama net už 30 my
lių. Arčiau prie dirbtuvės 
nukentėjo daug namų, kur 
gyveno darbininkai. Vie
niems - Įlaužti stogai oro 
spaudimu, kitiems nuplėštos 
gonkos, o T 
veik nei .vieno vi 
kėj. Kai kurie namai tapo1 
apdraskyti net už mylios nuo| 
sprogimo vietos.

Dirbtuvė prigulėjo Penn-|

Į de pasiliktų. Tą patį padarė 
ir jo draugai. Tuo budu dru- 

į skos Įstatymas, kuris drau
džia druską gamintis, tapo 
sulaužytas, ir valdžia Gandhi 
neareštavo. Ji aiškina, kad 
tos druskos žmonės vistiek 

i valgyt negali. Bet Gandhi 
i sako, kad šita druska yra ge
ra, tik ją reikia perplauti ir 

■ išvalyti. Ir jis liepia dabar 
i ją visiems gaminti ir parda- 
i vinėti.

Indijoj ir be to jau buvo 
' gana neramu. Bombėjaus 
mieste sustreikavo geležin- 

i kelio darbininkai. Jie nuta- 
įrė dideliais būriais sugulti 
ant gelžkelio bėgių ir tuo 

j budu nepraleisti traukinių, 
i Visi jie esą už Gandhi. Tarp’ 
streikierių ir policijos įvyko 
jau susirėmimas; policija 

[pradėjo šaudyt ir 30 strei
kuotojų sužeidė.

Kitas kruvinas Įvykis bu
vo Kalkutos mieste. Tenai 
valdžia uždraudė vežikamsŽUVĘ MAINERIAI JAU 

IŠIMTI IŠ KASYKLOS.
Kovo 29 dieną Kentucky 

valstijoj, netoli Kettle Island 
miestelio, anglių kasykloj 

i Įvyko katastrofa ir buvo už
mušta 16 angliakasių. Be- 

• veik visi jie buvo vedę ir pa- 
; liko šeimynas. Ėmė apie są- 
j vaite laiko, pakol atkasė ir 
į išėmė jų lavonus. Per visą 
(tą laiką, dieną ir naktį prie 
kasyklos verkė susirinku- i Moterys su vaikais. Da-

POPIEŽIUS UŽGYRĖ 
FAŠIZMĄ

Kalbėdamas dvasiškių su- 
sylvania Fireworks Display sirinkime popiežius pereitą 
kompanijai ir buvo padaly
ta Į 10 triobesių, kurie stovė
jo vienas nuo kito atokiai, 
išmėtyti ant 7 akrų ploto. 
Jeigu visa dirbtuvė butų bu
vus krūvoj, tai nuostoliai 
butų buvę daug didesni.

sąvaitę pasakė, kad katali
kai gali dirbti kartu su fašis
tais, ir jam esą labai liūdna 

i ir širdį skaudą, kada kas pa- 
Isako. jog tarp vienų ir kitų 
negaiš būt vienvbės. Tarp s . ------......

PERDAUG ĮSTATYMŲ.
Massachusetts valstijos 

kalėjimų komisionierius 
Stears pasakė anądien, jog 
Įstatymų yra jau tiek prira
šyta, kad jų gali pilnai už-į
sekti penkiasdešimčiai me-' 
sų.

Ir jis pridūrė, kad jis nie
kuo neprisidėsiąs prie naujų 
Įstatymų leidimo, nes nei 
nauji Įstatymai, nei nauji

kataiikų ir fašistų neprivalą 
būt jokio skirtumo. Ir kur 
čia bus skirtumas, juk fašis
tai atstatė popiežiaus valsty- 

i bę ir da gerai primokėjo pi- 
į nigais.

banko, praneša, kad Albert Coates 
žinomas aųglų orkestro? 
konduktorius, gavo iš sovie
tų valdžios pasiūlymą va 
žiuot Maskvos operą vesti. 
Algos skiriama $50,000 me 
tams.

tų stipresni ir galėtų dau-j Pinigų Gandhi neturi, tur- 
giau darbo padaryti. Kūno to nekrauna, gyvena kaip 
lavinimas bus privalomas Kristus. Maitinasi jis džio- 
visiems. [vintais vaisiais ir vuogomis, _______________ _________

mėsos nevalgo. Šitoj kelio-Į per didžiausi karštį ’ dienos, 
nė j indai visur jį pasitikda- iajku vartoti taurus veži- 
vo kaip kokį dievą.

Albanijos ir Jugoslavijos, Indija yra didelė šalis, tu- šės, per kurias 5 žmonės bu- 
pasieny, netoli Monastiro rj 300,000,000 gyventojų, vo nušauta ir 100 sužeista, 
miesto, keliatas konsulų su-'taigi dusyk daugiau negu vi- 
ruošė ekskursiją ant Ochn-;sa šiaurės i ' ' * ”
dos ežero. Tuo tarpu pakilo (------------------ ----- Z-------------
audra, laivas apvirto ir visa KAIP MUŽIKAI NUŠOVĖ 
konsulų kompanija žuvo. Is 
viso prigėrė 9 žmonės. Jų 
tarpe buvo Graikijos, Jugo
slavijos ir Čekoslovakijos 
konsulai. *

SAVO POPĄ.
Telegrama iš Maskvos 

pasakoja, kad vienam Pa- 
volgės bažnytkiemy popas 
buvo prielankus bolševikų 
valdžiai ir vieną r.edėldienj 
jis pašventė visą pamokslą 
aiškindamas, kad komuniz- 

imas esąs lygiai tas pats 
Ras Gugsos 10,000'mokslas, kurį Kristus skel- 

šalininkų. Ras Gugsa yra bu- bęs. Ir jis ragino kaimiečius 
vusios karalienės Zauditu nesipriešinti žemės kolekti- 
vvras. Ji mirė apie savaitė. vizacijai, bet atiduoti “kol- 
atgal. Žinios sako, kad val-(chozams” visą savo turtą, 
džios kariumenė išskerdė , Tuojaus po to popas bu- 
kelis šimtus Ras Gugsos ša- Vęs nušautas ir jo cerkvė pa- 1 • 1 m 1... « m . LZ Iii n ' i . T r • • v • • — i — •

PAKORĖ BUVUSI 
KAREIVĮ.

I)eleware valstijoj, Wil- 
mingtono kalėjime tapo pa
kartas Louis Galvano, 21 
metų amžiaus kareivis iš 

.—.muj. Brooklvno. Jis buvo pa- 
kalėjimai piktadarybės ne-'smerktas už nužudymą kito 
sumažina. I kareivio plėšimo tikslais.

lininkų ir pats Ras Gugsa 
esąs jau užmuštas.

EGIPTĄ UŽPUOLĖ 
SKIERIAI.

Kairo žiniomis, pereitą 
sąvaitę Egipte pasirodę du 
spiečiai skierių, vienas einąs 
nuo Palestinos, antras nuo( 
Sudano. Spiečiai esą tokie į 
dideli, kad vienoj vietoj: 
skieriams nusileidus ant, 
gelžkelio, turėjo sustoti; 
traukiniai. Skierių sluogsnis 
buvęs 3 pėdų storio. Egipto [

i WILDEY
SAVINOS 

BANK
22 Boy lito* St. Boston 

DABARTINIS 
DIVIDENDAS

RATOJE

Nuošimtis Prasideda 
BALANDŽIO 15

X

New Yorko Broad- 
way Išlėkė j 

Padanges.
Ant šauniausios New Yor

ko gatvės, ant Broadway, 3 
dieną balandžio buvo kilusi 
didelė panika. Po žeme pa
sigirdo sunkus vienas paskui 
kitą trenksmai ir apie 20 di
delių geležinių dangčių išlė
kė oran. Cementinis gatvės 
grindinys taipgi išlėkė i pa
danges ir paskui pradėjo 
kristi žemėn dideliais akme
niniais sklypais. Publika nu
sigandusi pradėjo bėgti Į vi
sas puses ir keliolika žmb- 
nių buvo sužeista. Vienam 
žmogui cemento sklypas nu
krito ant galvos ir tą reikėjo 
vežti ligoninėn.

Vėliaus paaiškėjo, kad 
ekspliodavo žibinamas ga- 
zas. kuris po žeme prisirin
ko fš prakiurusių vamzdžių.

Austrijos seimas priėmė 
įstatymą, draudžianti darbi
ninkams ruošti demonstraci
jas. Socialistai kelia dėl to 
protestą.
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a APŽVALGA a
VIETOJ KARDO LIKO 

TIK RĄŽANČIUS.
Kalbėdamos apie “pote

rių kruciatą,” kurią popie
žius anądien paskelbė dėl 
persekiojimo bažnyčios Ru
sijoj, “Naujienos” sako:

“Abejotina, ar jau tokį dide
lį atbalsi pasaulyje ras papos 
atsišaukimas. Anais laikais, 
kai ‘šv. Petro įpėdinis’ tikrai 
buvo galingas, tai jisai kariau
davo prieš ‘netikėlius’ ir ‘klai
datikius’ ne poteriais, bet kar
du. Kryžiaus karai viduram-į 
žiuose buvo tikri karai, kuriuo-! 
se dalyvavo didelės ginkluotos 
armijos, ėjusios paliuosuoti 
‘šventąją žemę’ iš turkų val
džios. Kardu, o ne poteriais ka-

'S buvo Įsakęs su- 
•pagonišką Lietu-

tenai sektis. Jis buvo kaip tik Tolinus Besiedovskis ati
tinkamas diplomatas vakarti dengia Įdomių dalykų ir 
Europoj. Jis mėgsta parlamen- apie Lietuvos diplomatiją, 
tariškai pasišnekėti ir žino kaip Jis sako, kad būdamas Pa- 
buržuaziją apgauti. Jis turėjo vyžiuje jisai turėjęs slaptą 
didelės intakos tarp francuzų ’ ’ ' ‘ T--x—
liaudies. Užtai Poincare jo la
bai nekęsdavo, o Anglija taip 
pat stengėsi jo intaką Francu
zijoj sunaikinti.

“Bet musų užsienio reikalų 
Komisariatas yra tikras vaps
vų lizdas. Geriausi musų užsie
nio diplomatai turi nukentėti 
dėl asmeninių intrigų. Tas 
niekšas senas girtuoklis (čiče- 
rinas) nieko daugiau nesvajo
ja. kaip tik sunaikinti Rakovs- 
kį. Kada francuzų ‘Matin’ pra
dėjo prieš musų ambasadorių 
pašėlusi vajų, tai čičerinas ne
užtarė už ji nei žodžio ir. žino
ma, musų spauda tylėjo. Pran
cūzai pasidarė iš to išvadą. - . 
kad Sovietai nenori arba nega-! . V.” - . .o ,. . „... hoi kaime sėdi Maskvos sm-

‘ įpai. ir ką Lietuvos mmiste-
Tai esą paties diktatoriaus riai kalba, Maskvos komisa- 

Stalino žodžiai. irai viską žino.

GEN. KUT1EPOV ESĄS 
BOLŠEVIKŲ PAGROB

TAS.
Nelabai senai Paryžiuje 

dingo rusų monarchistų va
das, generolas Kutiepovas. 
Dingo' be jokių pėdsakų, 
tartum nuo žemės kamuolio 

____ __ ____ ___~___ ~ _ butų nusiritęs. Jo sėbrai, po- 
tą. kur reikia valdyt virš milio-(^ja j1' reporte-
no dolerių organizacijos ižde, i VISUT jo lšjieskojo, bet 

“Turint visą šitą galvoje, su- niekur jo nei ado ii nieko ne- 
prantama, kad mes socialistai sužinojo.
einam į bendrą frontą ne poli-Į Paryžiuje susidarė nuo- 
tiškam darbui ir politiškai ko- monė, kad bolševikų Žval- 
vai, bet mes einam i bendrą gybininkai bus jį užmušę ir 
frontą su visais SLA. nariais, lavoną sunaikinę arba kur

\ ė .

, Dabar tečiaus atėjo‘žinių, 
kad Kutiepovas gyvas, tik 
jis jau nebe Paryžiuje, o 
Maskvoje. Sakoma, kad bol
ševikų žvalgybininkai Pary
žiuje jį pagrobę, už chloro- 
formavę, nuvežę Į uostą, o 
tenai įvertę ji rusų laivan ir 
išgabenę Rusijon. Tai Įvykę 
26 sausio.

į Dabar jis esąs uždarytas 
į“Lubiankų” kalėjiman, Ma
skvoje, kur čekistai ji kan
kiną, norėdami išgauti mo
narchistų paslaptis ir planus 
linkui sovietų Rusijos.

Kiek tame tiesos, mes ne
žinome, bet kad gen. Kutie
povas Paryžiuje prapuolė, 
tai faktas.

ti j u. Adv. K. Gugis, einantis 
dabar iždininko pareigas, yra 
žinomas nuo senų laikų kaipo 
rimtas ir nuosakus visuome
nės darbuotojas, ir eidamas 
SLA. iždininko pareigas, dirba 
tik SLA. naudai, palikdamas 
partinį darbą už SLA. sienų. 
Prie to jis yra pilnai kvalifi
kuotas užimti tokia žymia vie-

KODĖL SOCIALISTAI RE
MIA DABARTINĘ SLA. 

TARYBĄ?
Štai, kaip šitą klausimą 

aiškina drg. K. Liutkus, se-, 
nas socialistas ir SLA. na
rys:

“Kodėl mes remiam dabarti
nę SLA. Pildomąją Tarybą? 0 
tai todėl, kad šitie žmonės yra 
verti paramos, ir jie savo dar
bais užsipelno būt SLA. Pildo
mosios Tarybos nariais. Prez. 
S. Gegužis nėra atžagareivis, 
siaurai partiniai nusistatęs. Jis 
yra pažangus, tolerantiškas.! 
nuoširdžiai dirba jau eilė metui 
SLA. labui. P-lė P. Jurgeliutė 
yra viena iš pavyzdingiausių 
moterų darbuotojų. .Ji SLA.

! raštinės ir spaustuvės darbą 
tinkamai sutvarkė ir pastatė 
SLA. finansus taip, kad šian
dien valstijų apdraudos depar
tamentai duoda jai žymius kre
ditus. šalia to ji yra širdinga 
Susivienijimo darbuotoja, lai-

• kanti SLA. aukščiau visų par-

I

pasitarimą su Lietuvos pa
siuntiniu Klimu. Klimas pa
rašęs apie tai Kaunan savo 
vyriausybei. I

• Po dviejų sąvaičių.” sako 
Besiedovskis. ”as jau gavau iš 
Maskv s ilgą telegramą su pa
ras.; čiėerin.’ Jis praneša man, 
kad mano pasikalbėjimas su 
Klinr- esąs jo rankose, ačiū 
G. P. V agentui Kaune. Ir jis 
klausia manęs, kaip aš dristąs 
imtis atsakomybę tokiems 
žingsniams ir grasina mane pa
šaukti į I 
biurą..."

Iš šito 
nešimo

‘1

i Bet jo pastangos nueis vel
tui. Nesustabdė jis laisvos 
minties ir progreso tada, kai 
turėjo savo rankoj kardą, tai 
dabar, kai pas ii beliko tik 
rąžančius, juo labiau nesu
stabdys.

‘ _________________________

KODĖL VYTAUTAS, O NE 
REVOLIUCIJA?

“Naujienos” rašo:
“Iš duosnios dabartinių 

tuvos valdovų rankos, kaip iš 
gausybės rago, pasipylė agita
cija už ‘Vytauto Didžiojo jubi- 
lėjų.’ Kodėl jubilėjus — sunku 
pasakyt. Kaip ‘Naujienose’ jau 
buvo pažymėta, yra nesąmonė 
vadinti 'jubilėjum' mirties su
kaktuves, nes jubilėjus reiškia 
džiaugsmo šventę, o ne gedulą.

"Vytautas, be abejonės, bu
vo vienas stambiausiųjų Euro
pos istorijoje asmenų. Dauge
lis ji lygind su Francuzijos Na
poleonu Pirmuoju. — bet fran- 
cuzams juk niekuomet neatėjo 
i galvą rengti ‘jubilėjus’ savo 
didžiojo imperatoriaus mirties 
sukaktuvėms pažymėti.”

Taigi “Naujienos” mano, 
kad Vytautui nereikėtų toki 
“jubilėjų” rengti. Vieton to, 
daug geriau butų suruošus 
pirmosios revoliucijos jubi
lėjų, nes per revoliuciją Lie
tuva atgavo savo nepriklau
somybę.

Chicagos dienraštis sako: 
“šįmet sukanka 25 metai nuo 

pradžios revoliucinio judėjimo 
Lietuvoje — masinių mitingų 
ir prakalbų (‘revoliucinių pa
mokslų') Lietuvos bažnvtkie- 
miuose.

“šįmet sukanka 25 metai 
nuo garsiojo Vilniaus Seimo, 
kuriame pirmą kartą Lietuvos 
liaudis iškėlė savo programą 
kovos už politinę laisvę.

“šįmet sukanka 10 metų nuo 
Lietuvos Steigiamojo Seimo 
susirinkimo.

“Keista, kad apie šių istori
nių įvykių sukaktuves dar iki 
šiol niekas nekalba. Tik chica- 
giškė Visuomenės Darbo Są
junga nepersenai pranešė per 
‘Naujienas.’ kad ji rengiasi ge
gužės 15 dieną paminėti Stei
giamojo Seimo sukaktuves. Bet 
reikėtų ir to. kas Lietuvoje dė
josi 1905 metais, kuomet pra
sidėjo sąmoninga plačiųjų mi
nių kova dėl Lietuvos pasilrio- 
savimo.

“Senovės istoriją tegul tyri
nėja ir aprašinėja mokslinin
kai specialistai. O musų liau
džiai yra suprantama ir pa
tingai brangi ta netolima pra
eitis, kurioje buvo dedami pa
grindai naujai nepriklauso
mai Lietuvai.”

Mes pilnai su tuo sutin
kame.

i
I

I Lie-
į Maskvą prieš Polit-

| 
Besiedovskio pra- 

mes matome, kad 
užsienio ministeri-

t

kurie tik stovi už išlaikymą nors paslėpę.
SLA. nuo partinių šarlatanų.”

Šitas paaiškinimas yra 
.kaip tik laiku, nes dabar, 
į kai eina SLA. balsavimai, 
i tūli žmones mano, kad so
cialistai nori išnaudoti tuos 
balsavimus savo partijos la
bui.riavo ir kryžiuočiai, kuriem 

Romos papa 
krikščieninti 
va.’

•‘šiandien, 
katalikiškam 
ti karą 
sovietų valdžiai, tai civilizuoto-! 
se šalyse žmonės tik nusikva-! 
totų. Todėl Pijus XI turi ten
kintis ‘poterių krueiata’.”

Taip šiandien yra susmu
kus popiežiaus galybė. Ir iš 
to galima tik pasidžiaugti, 
nes jeigu katalikų galva 
šiandien butų toks galingas, 
kaip jis buvo tamsiuose am
žiuose, tai be jokios abejo
nės jis dabar sukurtų naują 
žmonių skerdynę.

Popiežius smerkia bolše
vikus, kad jie nepripažįsta 
tikintiems sąžinės laisvės. 
Bet šituo žvilgsniu jis pats 
nėra geresnis už bolševikus, 
sako ‘ Naujienos,” nes—

“Papo? niekuomet nepripa
žindavo sąžinės laisvės. Kol jie 
turėjo galią, tai jie taip pat 
smurtu versdavo kiekvieną 
žmogų, ir net ištisas tautas, ti
kėti Į Romos bažnyčios dog
mas, kaip kad dabar bolševikai 
verčia i jas netikėti.”

Mes pasakysime, kad po
piežius yra didesnis despo
tas da ir už bolševikų Stali
ną. tik jo bėda, kad jis netu
ri tiek galios, kiek Maskvos 
diktatorius.

Kai dėl pačios religijos, 
tai ir ‘‘Naujienos” sutinka, 
kad jos naikinimas Rusijoj 
yra visai logiškas. Ir štai ko- 

• dėl:
‘‘Bolševikai smurtu griauja 

tą, kas kitąsyk buvo Rusijoje 
smurtu statoma.

“Cariškoje Rusijoje religija 
buvo visiems žmonėms priva
lomas dalykas. Pats caras buvo 
vyriausias pravoslavų galva. 
Griuvus carizmui, neišvengia
mai turėjo susmukti ir Rusijos 
bažnyčios galybė.

“Šituo atžvilgiu Rusijos re
voliucija nesiskiria nuo kitų 
naujosios gadynės revoliucijų. 
Jau didžioji Franci jos revoliu
cija. aštuonioliktojo šimtmečio 
pabaigoje, paskelbė mirtiną 
kovą katalikų bažnyčiai ir reli
gijai; tik kontr-revoliucijos 
vadas Napoleonas paskui pada
rė su Roma taiką (‘konkorda
tą,’—nuo to laiko tas žodis ir 
pasidarė populiarus). Pastarai
siais-laikais tokius pat konflik
tus tarp revoliucinės valdžios 
ir bažnyčios pasaulis matė 
Meksikoje, Kinuose ir Turkijo
je. Ir visuose tuose konfliktuo
se bažnyčia visiškai pralaimė- 
jb.”

Nekitaip turi būt ir Rusi
joj. Popų ir archirėjų galy
bė tenai jau susmuko ir dau
giau jie žmonių nemulkins.

Žinoma, Rusijos popų Ro
mos popui ne gaila. Bet ne
išvengiamam jų žlugime jis 
mato ir savo likimą. Kas 
šiandien darosi Rusijoj, tas 
rytoj gali būt Italijoj ir kito
se katalikiškose šalyse. Dėl 
to popiežius ir nervuojasi, 
dėlto ir blaškosi. Gindamas 
Rusijos popus, jis nori ap
ginti savo kaili

l
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Tikras
Cigaretų 

M alonumas
ČIČERINAS ESĄS “NIEK
ŠAS” IR “GIRTUOKLIS.”

Taip Sovietų diplomatą 
apibudinęs pats diktatorius 
Stalinas. Apie tai dabar ra
šo buvusis Maskvos pasiun
tinys Paiyžiuje Besiedovs- 
kis. Sanrišy su tuo jis pasa
koja Įdomių dalykų ir apie 
Sovietų intrigas Francuzi
joj. Jis sako:

“Sovietų ambasadorius Fran- 
cuzijai. Rakovskis, 1927 metų 
rudenį pasirašė ‘Trockio opozi
cijos’ išneštą rezoliuciją, ku
rioj buvo siūloma, kilus tarp 
Sovietų ir kitos valstybės ka
rui. išleisti i tos šalies komu
nistus atsišaukimą, kad jie su
kiltų ir atsisakytų eiti kariu- 
menėn. Nuo tos dienos Rakovs- 
kio padėtis pasidarė nepaken
čiama.”

Besiedovskis sakosi bu
vęs tuomet pašauktas iš To
ko Į Maskvą ir Stalinas jam 
pareiškęs, kad—

“Ilgiau RakovskĮ laikyt Pa
ryžiuje nebegalima, o tai yra 
labai skaudus Sovietams smū
gis. nes jam buvo jau pradėję

KODĖL ESAT PATENKINTI mažesniu cigaretų malonumu, kuo
met už tą pačią kainą jus galit turėt Camel cigaretų malonumą?

Camels yra skirtingoj klasėj. Jei jus tik norit durnus kist, bet 
kas bus gerai. Bet jei jus norit pažint tikrą rūkymo malonumą— 
gėrėtis lengvu, nunokusių geriausiai sumaišytų naminių ir Tur
kijos tabakų kvapu, iki aukščiausiam laipsniui gerumo davestam 
moksliškais metodais išdirbystėj ir nesugadintam pervirš taisymą 
—tuomet Camel cigaretas—yra jūsų cigaretas.

Camel cigaretuose rasite visą puikiausią malonumą, kuri 
galime rast rūkyme.

Camel

protestas prieš msi- 
KELI10 BAŽYČIĄ.

Keleivio” 11 numery nu
skambėjo žinia, kad Lietu
vos klerikalai tariasi statyti 
Prisikėlimo Bažnyčią Kauno 
priemiesty, Žaliajame kal
ne, kaipo paminklą Lietuvos 
nepriklausomybės atgavi
mui.

Šis sumanymas negali bū
ti remiamas Lietuvos pažan
giosios visuomenės, nes kle
rikalų tikras tikslas pasista
tyti biznio namus savo nau
dai. Statydami sau bažny
čias jie užtraukia ant liau
dies pečių sunkią mokesnių 
naštą. Jus neturit teisės sta
tyti tokių paminklų, nes Lie
tuva atgimė ačiū pažangia
jai visuomenei.

Taigi š. m. 15 d. kovo mes 
Copper Cliff, Ont., Canados 
lietuviai, viešame susirinki
me, pirmininkaujant B. Ta
mašauskui, nutarėm:

1. Smerkiam tamsiųjų
Lietuvos elementų darbą, 

it. y. sumanymą, statyti Pri- 
'sikėlimo - -
rems tik 
lūs.

2. Turi 
karo stovis ir cenzūra. Turi 
būt spaudos ir susirinkimų 
laisvė.

Į 3. Turi būt atstatyta de
mokratinė tvarka su prezi
dentu Grinium, kuri tapo 
nuversta fašistų kardu 
juodvarnių suokalbiu.

1 Šalin klerikalizmo šmėk
la iš Lietuvos!

Tegyvuoja demokratinė 
tvarka Lietuvoje!

Susirinkimo pirmininkas,
B. Tamašauskas, 

Sekretorius, P. Masys.

Bažnyčią, kuri 
juodvarnių reikš

Nandolnte islai

** -W-««---ycr Salini n
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WORCESTER, MASS. 
Mirė J. Budnis.

J. Budnis buvo apsišvie
tęs žmogus. Jis buvo vienas 
iš pirmutinių lietuvių Wor- 
cestery. čia jis išgyveno 
daug metų ir priklausė 
prie SLA. 57 kp., Lietuvos 
Sūnų ir šv. Liudviko drau
gysčių. Velionis gimė ir au
go Vilniaus rėdyboj, Trakų 
apskrity, Dysnos parapijoj, 
Žilinčiškių kaime. Paaugęs 
iki kariško amžiaus, buvo 
priverstas palikti tėvo dide
lį ūkį ir skubiai prasišalinti į 
Ameriką. Worcesteris buvo 
jo nauja ir pastovi .tėvynė. 
Čia jis išgyveno apie 35 me
tus, sutvėrė kelias pašaipū
nes draugijas ir visados su 
dideliu entuziazmu rėmė 
naudingus lietuvių sumany
mus. žodžiu, viešame lietu
vių gyvenime Juozas Bud
nis ilgai laikėsi priešaky.

Šeimos tėvas.
J. Budnis visur legaliuose 

Amerikos užrašuose užre- 
korduotas kaipo Joseph 
Goodness, nes taip jį nugir
do ir užrašė apskričio kler
kas pilietybės popieras 
imant. Tokiu budu Budnio 
šeima automatiškai tapo 
Goodness family. Goodness 
anglų kalboj reiškia geru
mą, malonumą, meilumą. 
Reikia pripažinti, kad Bud
niai tapę Goodness pamėgo 
naują payardę ir visados gy
veno pagal jos tikrą reikš
mę.

J. Budnis pats pirmutinis 
iš Worcesterio lietuvių nusi
pirko sau namą gyventi. Tai 
buvo gana drąsus, bet stip
rus pamatas, ant kurio vė
liaus išauklėjo sveikus ir pa
vyzdingus du sūnūs ir tris 
dukteris. Suprantama, tas 
atkreipė akis visų vietos lie
tuvių į Budnių šeimą. Visi 
švaresni ir gabesni vietos 
lietuviai stengėsi įgyti arti
mą pažintį ir užmegsti drau
giškus ryšius su Budniais. 
Tekia situacija nemažai pa
veikė į Budnių vaikų jauną 
protą; jie pasiryžo, nuo vy
riausio iki jauniausio, iškilti 
aukščiau visų galvų ir ten 
laikytis. Ir tą jie atsie\ė.

Tuo tarpu kiti lietuviai, 
ypač buvusieji musų saliun- 
čikai, nors ir susirinko turto,

CHICAGO, ILL. 
‘‘Birutės” koncertas ir 

opera.

COAL DALE, PA. 
Kunigu mielaširdingumas.

_. . , Skaičiau “Keleivio” 3
Kovo 23 dieną Lietuvių num. korespondencijoj iš 

Auditorijoj įvyko “Birutės”, Waterbury, Conn., kaip kun. 
koncertas, kuri. išpildė “Bi- Valantiejus išvijo iš darbo 
mtės’ simfonijos orkestrą seną žmogų, buvusį zakristi

joną, Įr paiįk0 duonos 
kąsnio ne tik jį patį ir jo 
šeimynėlę, bet ir tą našlaitę, 
kurią jis augino pas save. 
Nors mažai uždirbdamas, 
žmogelis dalinosi paskuti
niu duonos kąsniu ir varg
šės našlaitės nepastumė. Da
bar senas žmogus paliko be 
duonos. Tas man primena 
mano atsitikimą su minėtu 
kunigu, kurį ir noriu čia at
pasakoti.

Iš Netvarko, N. J., aš at
važiavau į Waterbury pas 
gydytojus ir turėjau porai 
sąvaičių čia apsigyventi. 
Neturėdamas giminių nei 
pažįstamų, paklausiau dak
taro kur gyvena lietuviai, 
nes norėjau apsistoti pas 
savo tautos žmones. Dakta
ras pasakė, kad vienas šo
nas miesto, žinomas Broo
klyn, apgyventas vien lie
tuviais. Paėmęs vežiką nu
važiavau palei lietuvių baž
nyčią ir pamatęs porą vyrų 
stovint, užšnekinau juos lie- 
. _. Pasirodo—lietu
viai. Aš pasipasakojau 
jiems, kad esu ligonis, nepa
einu kojomis ir kad norė
čiau gauti dviem sąvaitėm 
kur nors prieglaudą. Vyrai, 
pamąstę, sako: nežinom 
dabar tokios vietos, vienok, 
sako, vistiek surasim. Mums 
bešnekant, ateina ir kun. 
Valantiejus. Paaiškinom 
jam mano reikalą ir klau
siam, gal kunigas žino kokią 
vietelę. Jis atsakė nežinąs.

miniškų namus. Kunigai va
žinėjasi brangiuose automo
biliuose ir juokiasi iš mul
kių. Vienas kunigas buvo 
nuvažiavęs į Lietuvą ant va- 
kacijų ir italijono pačią pa
siėmė su savim. Ar stebėti
na tuomet, kad parapi- 
jonkos varo visokį biznį? 
Juk tam yra ir spaviednis, ir 
mišios. Tik duok kunigams 
pinigų ir saugokis policijos, 
o į peklą nepapulsi.

Budnio šermenys.
Velionis pusę savo gyve

nimo buvo karštas katalikas 
ir uolus parapijonas. Todėl 
priklausė jis prie parapijos 
ir šv. Liudviko bažnytinės1 
draugystės. Laikui slenkant 
laipsniškai atvėso, prasi
blaivė ir pasitraukė iš ne
protaujančių tarpo. Galop 
jis aiškiai ir viešai pareiškė 
esąs laisvas žmogus.

Tdkia kryptis link progre
so galima lengvai suprasti. 
Viena, velionis labai mėgo 
skaityti knygas ir laikraš
čius, ypač “Keleivį.’’ Antra, 
jis buvo tėvas penkių inteli
gentiškų vaikų ir vyras la
bai sumanios ir darbščios 
moteries.

Reikia pasakyti teisybę, 
kad p. Budinienė yra tikras 
inteligentiškos savo šeimos 
nugarkaulis. Mat, ji paeina 
iš pasiturinčių namų, gero
kai Lietuvoj pamokyta, tik
ra Lietuvos advokato Kviet- 
kausko sesuo. Todėl savai- 
mi suprantama, delko Budi
niai laikė sau gėda maišytis 
su tamsiais avinais kunigų 
tvarte.

J. Budinis numirė nuo šir
dies ligos, nesirgęs. Išvaka- 
ro šnekėjo, juokavo ir pasa
kęs visiems labanakt, nuėjo 
pasilsėti 10 valandą nakties. 
Iš ryto rado jį bemiegantį 
amžinu miegu. Į kapus jį pa
lydėjo didžiulė minia, su 
daugybe gyvų gėlių. Palai
dotas Hope kapinėse. Lai
dotuvės buvo tikrai kultū
ringos, amerikoniškos, be 
burtų ir burtininkų. Grabą 
nešė Lietuvos Sūnų draugy
stės atstovai.

Ačiū Budnių šeimai, kuri 
parodė seniems musų grino- 
riams, kaip nabašninkas rei
kia atiduoti laidoti. Lietu
viai čiagimiai atmetė nekul
tūringas lietuviškas vestu
ves ir čigoniškas krikštynas 

; su kaukimais ir žviegimais, 
taigi laikas jau atmesti ir 
laukines šermenis. Laiky
mas stuboje nabašninkų po 

! kelias dienas ir staugimas 
vilkų balsais daro gėdą vi
siems lietuviams. Tiktai lau
kiniai prie numirėlio kaukia 

• ir draskosi. Panašiai daro ir 
Į disciplinuota Ly- 3 £

blaivo proto pastangomis.
Pirmutiniai keturi vaikai 

baigė Leicesterio vidurinę 
mokyklą ir aukštesnių kur
sų kolegijas, o paskutinė 
mergaitė jau baigia antrus 
metus Leicesterio High 
School. Vyriausis vaikas jau 
baigė Massachusetts Col- 
lege of Pharmacy. Taipgi jis 
baigė Bostono univ ersitete 
komercijos administracijos 
skyrių ir dabar ten pat mo
kinas teisių. Apart to, jis yra 
Massachusetts College of 
Pharmacy fakulteto narys, 
t. y. jis ten profesoriauja. 
Gi antras sūnūs, Benediktas, 
šįmet baigs Massachusetts 
College of Pharmacy. Vy
riausia duktė, Lucillė, baigė 
Leicester Academy ir Be- 
cker’s College. Ji dabar uži
ma atsakomingą poziciją 
Worcester Šilk korporaci
joj. Antra duktė, Marijona, 
taipgi baigė Leicester Aca
demy ir Becker’s College ir 
dabar eina sekretorės parei
gas Becker’s kolegijoj. Gi 
jauniausia, Onutė, dar mo
kinasi. Ir tai sunkiadarbių 
žmonių vaikai. Graži šeimy
nėlė!

Kada jums reikalingas 
bankieriaus patarimas

•'TŽ

Palyginimas.
Tuo tarpu kiti tokie pat 

darbo žmonės keikia pasau
lį už visus jų vargus ir nepa
sisekimus. Nebūtų jie tokie 
nelaimingi, jeigu neduotų 
iškraustyti pustuščių kiše
nių “spykyzėse.” Worceste- 
rio lietuviai pastatė ir už
laiko dvi dvasiškas “spyky- 
zes,” kur specialiai išlavinti 
žulikai kuone gvoltu atima 
pinigus iš žioplių dėl užlai
kymo jaunų mergų. Tie Ro
mos agentai pasistatė čia 
mūrinį namą, prisiviliojo 
jaunų mergų net iš Chica- 
gos, ir lupa kailį “broliams 
lietuviams.” Moterys vagia 
pinigu^ nuo vyrų ir neša į 
“spykyzes” senberniams, o 
jų vaikus gaudo policija per 
naktis. Praeitą pavasarį po
licija po visą miestą išsivai- 
kė keturis lietuvius bome- 
lius ir sugavusi pasodino į 
kalėjimą ant 10 metų. Pra
eitą rudenį vieną lietuvį, 19 
metų bomelį, policistas už
mušė ant Harding st. už va
gystę. Šią žiemą atsirado 
šaika plėšikų, kurie dienos 
šviesoj užpuldinėjo žmones 
Galop policija pagavo visą 
saiką, o laikraščiai įdėjo jų 
paveikslus ir ilgą aprašymą. 
Štai jų vardai: John Lucas 
(Lukašiunas), 23 metų; 
John Vaitelevičius, 18 me
tų; Joseph Bynovvski, 17 m., 
ir Stepas Wojcekoskis, 17 
metų. Du lietuviai ir du len
kai. Visi jie dar maži būda
mi prasižengė prieš tvarką 
ir buvo atimti nuo tėvų ir 
atiduoti į 
man School iki 16 metų am
žiaus. Dabar jiems gręsia 
ilgametis kalėjimas. Kuni
gas Jakaitis viešai bažny
čioj prisipažino, kad jo pa
rapijoj Worcestery yra apie 
300 vaikų atimta iš tėvų ir 
atiduota į pataisos mokyk
las. Ot, prie ko bažnyčios 
“dora” priveda!

Daug jaunų lietuvaičių 
“uždarbiauja” savo stubose. 
Jos niekad nieko nedirba, 
bet raudonos, storos. O kiek 
jų yra pataisos namuose už 
nedorą gyvenimą? Ir tai vis 
dievobaimingų katalikų vai
kai. Mat, motinos daug lai
ko sugaišta bažnyčioj ir 
pletkas nešiodamos, savo 
liežuviais “bedievius” ma- 
tuodamos, tai vaikų pri
žiūrėti neturi laiko.
O kunigėliai sau lėbauja.
Pas mus jau nusibodo 

klausytis apie jaunesnes ir 
gražesnes parapijonkas, ku
rios slankioja pasieniais va

ikyti, tai darbininko žmo- kare apie klebonijos langus, 
gaus rojus. Ir tą Budiniai at- 0 ką jau sakyti apie nepil- 

■ nametes davatkų dukteris,

KIEKVIENAS biznierius turi reikalų, apie 
kuriuos geriausiai yra pasitarti su ban- 

kierium.
Jeigu jus esate klijentu The First National 
Bank of Boston, jus galite savo reikalus ap
tart su viršininkais didžiausio banko Naujoj 
Anglijoj.
Toji banka jau patarnauja Bostono pirk
liams per 127 metus. Ji jau matė šimtus 
smulkių biznių išaugant Į didžiausias ir pa
sekmingas firmas. Ji pasiūlo ir jums tą nau
dą, kurią Įgijo per ilgus metus patyrimo, 
pagelbint pirkliams pakilt aukščiau.

rht F1RST
NATIONAL BANK of

BOSTON

SKYRIAI
VVEST END BRANCH — 132 Oambridge Street
\orth Station Branch Washington St. Branch

North Station 588 AVashington St.
19 kitu Skyrių Bostone,

VUUU,

bet nemokėjo gyventi. Už-i• • ____
i

I
I

tai jų sūnus šiandien dirba 
garažuose, mazgoja ir šme-j 
ruoja automobilius, o dukte
rys trankosi gatvėmis su' 
graikais, sirijonais ir net 
matrosais.

Tiesa, kai kurių musų 
“beermonų” sūnus lankė 
airišką “kiaulėdžių” (Col
lege), bet pabaigę tą moky
klą musų jaunuoliai moka 
tik poteriaut. koliotis ir bo- 
les svaidyt. Vienas tokių gi
riasi išėjęs į “lojalius,” bet 
žmonės sako, kad jis ne loja, 
o tik “šiušius šainina ant dy- 
po.”

Kas nori išauklėti pavyz
dingus vaikus ir naudingus 
piliečius, privalo šalintis nuo 
tokių kaimynų ir pasirinkti 
tinkamesnę atmosferą, kur 
vaikai gali išvystyt savotiš
ką individuali charakterį.

Tą Budniai aiškiai perma
tė ir nieko nesiklausę par
davė savo namą ant Ward 
st, lietuviais ir lenkais ap- 
gyventoj sekcijoj, o persikė
lė gyventi į Cherry Valley.

Budinai čia įsigijo 10 ake
lių žemės ir dvi stubas po 
lapuotais medžiais. Nuo 
vieškelio Budiniai turi išsi
kasę privatinį kelią į kiemą. 
Aplink Budinių žemę ap
vesta akmeninė siena. Vidu
je randasi 10 akrų puikiai 
išdirbtos žemės, daug vaisi
nių medžių, vynuogių, na
minių paukščių, vienas ark
lys ir pora karvių. Galima

siekė be jokių šelmysčių ar

WATERBURY, CONN. 
Komunistams atimta salė.

Trokas užmušė lietuvį.
Lietuvių piliečių kliubas 

savo susirinkime nutarė ne- 
nuomuoti komunistams sa
lės. Pats kliubas gal butų to 
ir nedaręs, bet jam taip pa
tarė miesto valdovai. “Jei 
jus nepaklausysite, — mes 
jums bizni uždaiysim,” pa
sakė viršininkai.

Musų biznierius, sanda- 
rietis P. K., 8 kovo nuvežė 
į Naugatucką tūliems len
kams skystimėlio. Vienas 
lenkas išgėrė keletą burnelių

išvežioja nabašninką po ke
lias gatves, nusiveža net pas 
kunigą ir užmoka riebiai, 
kad šis parūkytų iš puodo. 
Na, ir pilvuotas velnių gau
dytojas įlenda į juodą mai
šą, užsikabina baltas firan- 
kas ir vaikščiodamas aplin
kui zurza: “Abrakadabra, 
hokus-pokus, krijeleison, 
bromo seltzer, pliukšt!” Pa
skui su paroda veža lavoną 
į kapines, kur ir vėl kunigas 
zaunija, graudena ir gązdi- 
na vėplas. Tai puslaukinių 
žmonių papročiai.

Garbė p. Budnienei ir jos 
sunui profesoriui J. H. 
Goodness už tokią gražią 
pamoką lietuviams. Galima 
tikėtis, kad Budnių pavyzdį 
paseks ir kiti save gerbian
tis lietuviai.

Negrinorius.

DINAMITAS SUŽEIDĖ 9 
DARBININKUS.

Dedant naujas vandens 
rynas New Yorke šiomis die
nomis sprogo dinamito suvis 
600 pėdų po žeme. Sprogi
mas sužeidė 9 darbininkus.

rutės” : 
su choru. Be paprasto kon
certo, buvo dar sudainuota 
koncertinėj formoj opera 
“Cavalleria Rusticana.” 
Daugelis manė, kad opera 
bus dainuojama ir vaidina
ma kaip visos kitos operos, 
bet “Birutė” ir skelbimuose 
pranešė, jog ji nevaidins mi
nėtos operos, o tik dainuos. 
Kad ir be vaidinimo, solis
tai visgi turėjo savo roles, 
kurias jie labai gerai atliko. 
Pav., Turiddu rolėj Jonas 
Romanas, Alfeo rolėj Pra
nas Jakavičius, Santuzos ro
lėj Salaveičikiutė - Stepona
vičienė, Lucijos rolėj Sta- 
niuliutė-Voight, ir Lolos ro
lėj p-nia Gapšienė. Ypatin
gai p-nia Steponavičienė šį 
kartą sužavėjo klausytojus. 
Ji netik gerai dainavo, bet ir 
savo interpretacija atsižy
mėjo kaip įgudusi operos 
dainininkė, užtai ji gausiai 
buvo apdovanota aplodis
mentais ir gražiomis gėlė
mis.

Operos dainavimui prita- 
rė didelė “Birutės” simfoni
jos orkestrą. Dainavo ir cho
ras kartu su solistais, kas su
darė labai jaukią atmosferą 
klausytojuose.

Veikalas buvo trumpas— 
vieno veiksmo, bet gyvas ir 
gražus. Klausytojams nebu
vo kada nuobodžiauti.

Publikos visgi buvo ne- 
perdaugiausia — apie ket
vertas šimtų. Tai labai ma
žai kai dėl “Birutės” paren-

/

gimo, bet gal oras sutrukdė, Aš gi, tuo tarpu, jau pasto- 
nes užėjo smarkus lietus. negaliu. Vyrai pastebė-
Chicaga buvo paskendus ję? kad aš labai sergu, kuni-

nes užėjo smarkus lietus. vėti negaliu. Vyrai pastebė-

Senuką, gatvių šlaviką, 
•Jeną Tubavičių gatvę šluo
jant piitrenkė troko ratas ir 
po kelių dienų jis mirė. Jis 
palaidotas 15 kovo Kalvari
jos kapuose. Tubavičius bu
vo gero budo žmogus, taigi 
nemažas lietuvių būrys paly
dėjo jį į kapus. Reporteris.

Kuris Laikraštis 
Geriausis?

Kas norit žinoti, katras 
laikraštis geresnis, prašau 
perskaityti šį mano laišką. 

. Aš išbandžiau visokius laik- 
to skystimėlio ir nuėjo gult, raščius, nes norėjau rasti 
Kaip gulė, taip ir nekėlė. Po.kuris iš jų tinkamiausias, 
kelių valandų rado jau su-; Skaičiau katalikiškus ir pa- 
stingusį. Specialistai d akta-s žangiuosius, bet man jie visi 
rai ištyrė, kad mirė nuo nuo- atrodė nuobodus skaityti, 
dingo munšaino. Lietuvis ir mažai naudingų žinių,

pušniuose.
Kovo 25 d. naktį užėjo 

smarkus lietus, kurį lydėjo 
sniego audros. Apie pusiau
dienį jau visi gatvėkariai 
buvo pamesti gatvėse be va
žiuotojų. Juos saugojo tik
tai patys konduktoriai. Bu
vo nutrauktas visokis susi-; 
siekimas: trokai, automobi
liai, net ir elevatoriai laiki
nai buvo sustoję. Vėjas ir 
pustymas buvo toks smar
kus, kad žmonės negalėjo 
nei galvos laukan iškišti. Ir 
taip tęsėsi apie porą dienų 
be paliovos. Tiktai trečią 
dieną pradėjo kasti sniegą 
nuo gatvių ir palengva pra
dėjo gatvėkariai važiuoti. 
Bet ir tai tik pavažiuoja ke
lis blokus, ir, žiūrėk, jau vėl 
kur įklimpsta ar nuo bėgių 
nukrinta.

Per porą dienu daug dirb
tuvių uždaryta, nes darbi
ninkai nieku budu negalėjo 
dasigauti į darbą ir turėjo! 
būti namie. Taksikabai lyg

įgui sako: “Nugi, prabaš- 
čiau, priimk tą žmogelį į si- 
ratų namus; matai, kad ko- 
liekas ir neturtingas žmo
gus, nes senai jau serga.” 
Kunigėlis išgirdęs, kad aš 
neturtingas, pakratė rankas 
ir apsisukęs nuėjo savo ke
liais.

i Aš šiaip taip paėjau lietu
vio krautuvę, kur gavau va
landžiukę pasilsėti. Čia at
sirado žmogus, kuris nuve
dė mane pas neturtingą naš
lę moterį, kuri, pamačius 
mano sunkią padėtį, priėmė 
su atvira širdžia ir laikė 
kaip giminę.

Tai parodo, kiek Kris
taus mokslo mokytojai turi 
mielaširdystės ant vargšo 
žmogaus ir kiek atjaučia jį 
nelaimingam padėjime.

“Keleivio” skaitytojas.

I

WATERBURY, CONN. 
Lietuvių Laisvės Kapinių 

reikalu.
Balandžio 11 dieną yra 

išsislapstę — niekur negalė- šaukiamas visų lotų savinin- 
jai prisiprašyti, kad duotų kų susirinkimas po numeriu 
“raidą,” nes jiems buvo tik-j 103 Green street. Lotų savi-naudingu

straipsniai be vertės. Tral<1?: nes jiems puvo uk-j iy.s ureen su-eeu notų sąy,- 
. _ . . . . ... ... ra rugiapiutė: dirbo over- ninku yra o4 ir visi kviecia-
Nei vieno kito laikraščio kol kur sugriuvo ar- mi ateiti, nes reikia aptarti,

negalima sulyginti su Ke- ba motora išd egjno. ;.................. • '
lemu.” “Keleivis aiškiai1 
ir teisingai paduoda viso P^kon^r^voT^^u- 
^‘° ir kitel«>- Nore dauguma jų turi!
mokslo žinTas! Kaip ūkano-iautomobilius, bet nei;

toj dienoj pasirodžius saulu-' 
tė nušviečia rukus, taip “Ke
leivis” šviečia ir skaidrina 
musų protą. “Keleivis” yra 
geriausias darbininkų laik
raštis, todėl mes neturėtume 
mėtyti pinigus kitiems laik
raščiams, kurie visokiais 
prietarais tamsina musų pro
tą.

Su “Keleiviu” aš nema
nau • niekuomet skirtis ir 
siunčiu $2.25 už prenumera- 

Piliečiai paskundė jį į City tą ir kalendorių. Redakcijai 
ir administracijai iš širdies 
tariu ačiū už gražų darbo 
žmonių laikraštį.

J. Paskonis.
| Philadelphia, Pa.

biznierka lenkė tuojau buvo 
areštuoti. Pirmasis pastaty
tas po $5,000 kaucijos, o an
troji po $3,000.

Pas mus yra Jonas Čes
nakas, kuris kovo 9 dieną 
biskį išsigėręs ir susipe
šė. Jo oponentas taip smo
gė Jonui, kad šis reikėjo iš
vilkti į gatvę. Policija pa
šaukė ambulansą ir nugabe
no i ligoninę. Dabar jis guli 
be žado ir vargiai pagis.

Atleido iš tarnybos lietu
vį policmaną Juozą Petraus
ką. Jis yra ištarnavęs 12 me
tų. Kaipo policmanas, Pet
rauskas buvo geras, be rei
kalo nieko neužkabindavo, 
todėl ir pinigų jam vis trum
pai būdavo, skolindavosi. 
r:mi v 
Hali, ir jis tapo prašalintas. 
Gaila žmogaus. Padėtis pra
sta, nes žmona retai kada iš 
ligoninės išeina, dukrelė ir
gi serga. į

| kaip ateity kapines pagra- 
“Naujienų” darbininkai žinti. Y ra ir kitų reikalų ap- 

i- kalbėti.
Kapinyno sekr.

S. Vidžiūnas.
į vienas nedryso bandyti va
žiuoti, išskyrus presmoną p. 
Šmotelį, kuris turi naują 
Forduką; tai jis “ševelu” 
išsikasa iš sniego, ir važiuo
ja toliau.

Sako, Chicaga per 40 me
tų neturėjusi tiek daug snie
go kaip šį pavasari. Lygioj 
vietoj sniego buvo apie 19 
colių gilumo, o kaip kur tai 
iki 15—20 pėdų.

Vanagaičio koncertas.
Balandžio 6 d. Lietuvių 

Auditorijoj ponas A. Vana
gaitis davė didelį juokų va
karą. Dabar jisai manąs ke
liauti vėl į pasaulį dzim- 
dziaut. Korespondentas.

Generalis Agentas
TRUMPA KELIONĖ

Lietuvon—tik 7 dienos, o ne 14. 
Europa, Bremen ir Columbus 
laivai kalba už save. Laivakor
tės Klaipėdon ir atgal $181.00. 
Laivakortės Kaunan ir atgal 
$203.—$211—$219. Laivakor
tės Klaipėdon $107.00. Laiva
kortės Kaunan $111.22—$113.72 
—118.72. War tax $5; Head tax 
$8. Dėlei Pasų ir Permitų su
grįžimui tuojaus rašykit pridė
dami 2 centu štampą ir adre- 
suokit: (-)

P. MIKOLAINIS AGENCY 
188—190 Sands 9L, 
Brooklyn, New York.
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legendomis,

Ve, karalius

čia buvo pir-

Z

rių bepročiu. Ligonį išvežė

Zaratustrą.

35.

. I

! į

užgaidoms; 
iš Paryžiaus 

kortavimui, me- 
arklių lenkty-

jdovaująs didelį buri demo- tančius 
raga- nu (piktųjų dvasių) ir plati-:P«^ž. . °. t t? _____ ~ ’ m m lii*7

1919 metais gruodžio pra
džioje jau buvo matyti, kad 

Aš buvau tame batalijone • Kolčakas neišsilaikys, vie

apskrity yra agronomas, pie- storumo 
nininkai ir tt., kurie kasdien’1T‘tas į<

buvo apsau- tustra ir gavęs patirti apie 
ką piktadarį Arimaną, kuris va-

vardu, “didesnei tustra Pats J*l išgalvojo. 
...garbei.” / Vėliaus Arimaną pasisa-
Tokie deginimai buvo la- vino mahometonai, o da vė

‘iškaišydavo gėlėmis, o ru- 
griežclavo garsus to

Už Ką Degindavo Gražesnes 
Ir Gabe nes Moteris.

koja apie savo Kristų. Ma-;
tyt, jie pasiskolino ją iš Za- j 
ratustros.)

Zaratustra mirė apie: 
1,000 metų prieš Kristaus į 
gimimą. Pirm Zaratustros{ 
niekas apie tokį Arimaną 
nežinojo. Todėl senovės ty-

No. 15. Balandžio 9, 1930.

Apie Buvusi Lietuvių 
z Batalijoną Sibyre.

Į Kerėjimai, prietarai, bur- žiu ir sakydavo viską darą 
į tai dar ir dabar yta giliai Kristaus 
įleidę šaknis tamsioje liau- Dievo g 
dvje. Lietuvos kaime dar ir TA— ------— - . „ , - , .
dabar tikima, kad yra tokių bai dažni, ir, tur būt, storasbaUs ir..z-^ai; z^a.1 v^‘ 
moterų, kurios gali apkerėti sluoksnis žemės Vakarų Eu- ^ino JI . šėtonu (Satan). 
gyvulį, kad jis neėstų; gali ropos yra sudarytas iš “ra- ^.ors atskilę nuo žydų knks- 
iš svetimos karvės persivesti ganų" pelenų. Degančios «<>nys vėliau savo tikėjimą 
pieną i savo karvę ir t. p. ‘mėsos kvapas ir dūmai slė- truputį leformavo, tečiaus

* ... -i • ii Aė žmones. Šėtonas pas juos pasiliko ikižodžiu tikima kad yry j ijoj g M šiai dienaL
žmonių, kurie kažkokių ne- naują geležinkeli, dar- ------------ - —-
zmomų jėgų padedami daro . , . - - - 1 ‘ ... ...
visokius šposus. :?inin1 ;daug

—Tegul bus pagarbintas, kinčiam žmogui tada nebu- 
Maike!... Ar žinai, kad Ve- tų jokios baimės nei vogti, 
lykos jau nebetoli? nei užmušti, tik žiūrėk, kad

—Žinau, tėve, bet kokia iš policmanas nenutvertų už 
to nauda! - {apykaklės, o bažnyčia dova-

—Iš ko? nos viską.
I *-

—Is Velykų. Į —Maike, tu negerai mane
—Tai tu, Maike, turbut da supratai. Dievas dovanoja 

nebuvai velykinės, kad taip tiktai tavo dūšiai, ale kuna 
šneki? Velykinę spaviednį gali nukorot. Ve, karalius 
reikia kaneč atlikti, ba tuo-i Dovydas nusidėjo prieš Die

vą, kad užmušė Galijotą. 
Dievas jo dūšiai užtai dova
nojo. ale kūną smarkiai nu
baudė. Prieš jį susibuntavo- 
jo jo paties sūnūs Absalo- 
mas. ir Dovydas tada turėjo 
bėgti savo žmonių keikia
mas. Tai matai, kokia Dievo 
mielaširdystė!

—Aš čia nematau jokios 
mielaširdystės, tėve.

—Jes, Maike, čia didelė 
mielaširdystė. Dovydo kū
nas buvo nukorotas. ale jo 
dūšiai atleista.

—O iš kur tu žinai, tėve, 
kad jo dūšiai buvo atleista? 
Ar tu su ja susirašinėji?

—Taip yra šventose kny
gose parašyta.

—O kas tas knygas para
šė? Ar ne žmonės?

—Šiur, kad žmonės.
—Tai iš kur jie galėjo ži

noti. kaip Dovydo dūšiai ei
nasi?

—Tu manęs taip daug ne
klausinėk, Maike, ba ir aš 

į tokių dalykų nežinau. Tai 
'yra švento musų, tikėjimo 
itajemnyčia.

—Tu. tėve, patari man ei- 
' ti velykinės

met sumenė pasidaro daug 
spakainesnė.

—O ką tai reiškia?
—Ar tu nežinai, Maike, 

ką reiškia nuspakajyt sume-l 
nę?

—Ne, tėve. Lietuvių kal-l 
boję tokių žodžių nėra.

—Tai tu. vaike, da nemo-l 
ki čystos lietuviškos šnektos. 
Jeigu tu nuvažiuotum į Že
maitiją. iš kur visi lietuviai 
atsirado, tai tu pamatytum, 
kad tenai visi sako “spakai- 
na sumenija.”

—Tu turbut nori pasakyt, 
tėve, rami sąžinė?

—Tai gal koks naujas pa
vadinimas, Maike. Regli že
maičiai šitokių žodžių neju- 
zina. Bet aš tau pasakysiu, 
vaike, jeigu tu nežinai, ką; 
mynina spakaina sumenija,] 
tai nueik į velykinę spavied-i 
nį, o kunigas tau viską iš-Į 
klumočys.

—O tu, tėve, ar jau bu
vai?

-Šiur.
—Ir dabar geriau jautie

si?
—Jes, Maike.
—O kodėl gi pirma nege-i

rai jauteisi? ;ti velykinės išpažinties, c
—Pirma buvo sumenija į pasirodo, kad tu ir pats ne- 

nespakaina. Matai, sykį su {žinai, kokiems galams toji 
zakristijonu mišiauną vyną,velykinė reikalinga, 
išgėrėm, o kitą sykį svetimą' — ~
šolderį suvalgėm. Kada kri- ANGLIJOS 
vida yra žmogui padalyta.' 
tai ant sumenijos guli sun-' 
kūmas, žmogus žinai, kad' 
padarei kitam kiaulystę iri - .
po smerties reikės užtai at-il^1 amc]nja? lSiaG 
pakutavot. Bet kai nueini ĮlnJm?b ’ ........... .
spaviednį ir ščyrai išsispa-j

jau 10 metų paslinko, dalių: lengvosios artileri- 
kaip Sibyre žuvo 9 lietuvių jos> kulkasvaidžių, raitelių 
batalijono kariai.Jie kas me-• jj. pggtininku. 
tai minimi, bet tikro to įvy-j 
kio aprašymo man neteko 
matyti.

uuvau uaiiic uaiaujiuiv *-----------------•/-? ----
nuo pradžios ligi pabaigai,'nok musų vadai dar laikėsi

’ ~~ ~ ■ t Einant Arimanui iš tautos
;..:.„i bekasdam?4’ rado i taut^’ keitėsi netik J° var_' 

..„„g žmonių kaulų. Moksli- das’ bet ir prasmė. Šiandien 
Tai taip dar yra dabar. įlinkai tuo labai susidomėjo, Pas katalikus Velnias jau 

kada veik kiekvieno ukinin- manė rasią koki nepaprastą J’ra surištas su užgrabiniu 
ko grįčioje yra bent vienas archeologinį reiškinį, bet gyvenimu ir pragaru.* Zara- 
laikraštis; kada kiekvienam nu<jVylė Ten buvo 150 pė- tustros tikėjime šitokių daly- 

‘ .-i sluoksnis suda- klJ visai nebuvo. Pas jį ne- 
....... .š kaulų, mėsos gabalų buvo nei pomirtinės baus- 

aiškina. kaip reikia šerti gy- jį. rupu likučių. ' Tas viskas .nei pragaro. Situs “pa- 
vulius, kad jie duotų ukinin- kvepėjo degėsiais. Ir paga- gerinimus” išgalvojo jau vė- 
kui naudos. Na, o kas galėjo jjay archvve rasta dokumen- Česnių laikų kunigai. Persų

ir raštą maža kas (jegjnimo yieta. J .. .
’ > kada visas Raganų deginimai, tai bu- sunaikintas su visais S3-

mokslas buvo paremtas vien vo didelės katalikų iškilmės,'vb demonais už 3,000 metų 
legendomis, prietarais, ka-kuriose buvo tikrai krikš- P? J°» t-.y- Zaratustros,-gi
dą kiekvieną reiškinį aiškin-J čicniškas pragaras. Ir iš tie-’^imo, ir tada prasidėsiąs 
dayo tik viršgamtimų jėgų sų lenka abejoti, ar yra Die-1 laimmgas žmonijos gyvem- 
veikimu? P as. kad jis taip leido savo n^as’ knri° jau niekas dau-

Taip buvo viduramžiuo- vardo spekuliantams tiek giau nebedrumsiąs.
se. kada bažnyčia ir kunigai skriaudų daryti visai žmo-!------------------------------------
viešpatavo. Tai buvo di- nijai. J-a. i
džiausio tamsumo ir fanatiz-j (“Jaunimas.”)
mo laikais. Ir niekuomet ne- ---------------
buvo tiek nekaltų aukų kiek I* J 17 i • •»
tuomet. Garsus to laiko fak- 1A2.S lSTciuO 
tas yra raganiai ir raganos.! _______
Kas jie buvo? Tai paprasti Biblija smulkiai aprašo,į

vulius, kad jie duotų ukinin- kvepėjo degėsiais. Ir paga-
j.._- t i . y-’---________ - ~

dėtis tais laikais, kada apie tak kad Jen buvo “‘raganų” Pranašas_ Zaratustra skelbė, 
knygas ir raštą maža kas deginimo .vieta. ;had velnias (Arimanas) bu-
girdėjęs buvo, kada visas Raganų deginimai tai bu-sunaikintas su visais sn-

todėl galiu apie jį trumpai 
papasakoti.

Batalijonas susitvėrė 1919 
metais, 10 birželio, ir vadi
nosi L. D. K. Vytauto bata- 
lijonu. Jis priklausė prie 5 
lenkų divizijos. Batalijoną 
visu kuo aprūpino lenkai ir 
Francuzų ekspedicija. Visa 
tvarka , komanda ir unifor
mą buvo lietuviška. Jis susi
dėjo iš 450 kareivių ir 21 ka
rininko. Batalijono organi
zatoriais buvo: kap. L. Lin
kevičius, kap. V. Navakas, 
kap. K. Tunkus ir Novo Ni- 
kojajievsko kun. A. Mikais.

Šitie 4 vadai ir buvo pasi
žadėję generolui Kolčakui 
ginti jį nuo bolševikų ir su
kilusių prieš jį ūkininkų, ku
riems vadovavo Rogovas.

Batalijonas susidėjo iš 4

Paskutinis Lietuvos 
moh ikonų.

40 klm. nuo Kauno, Ne-, 
žmonės, kuo nors pasižymė- kaip buvo sutvertas pašau- 'munu žemyn, dešinėje pusė-i ___ __ _ _• * . • k • - • •• • t ■ ve • V e eję: sumanesni, gabesni, gra-Jis. žmogus- ir visi gyvūnai, je, važiuojant garlaiviu pa-i 
žesni arba pagaliau biaures- bet kada ii’ kaip buvo su- matysite netoli Dubysos įta-j 
ni, žodžiu,'jie kuo nors ture- tvertas velnias, nepasako. O kos, iš tolo, gražų baltą va-j 
jo skirtis iš kitų žmonių. 0 bet gi jis šiandien lošia svar- Į dinamą Belvederio dvarą 
tokių žmonių pasitaiko gana bią rolę visose religijose, f ant kalno. Iš dvaro į pakal- 
daug, turint galvoj, kad tuo- Galima sakyti, kad be velnio nę leidžiasi gražus betoni- 
met viską turėjo pats žmo- visas kunigų “mokslas” su-jniai laiptai, beveik į patį pa- 
gus sau išgalvoti. Ypač me-bliukštų, kaip pradurta pus-. vandenį. Dabar tas dvaras,

I tie parkai ir tie gražus sodai 

Įmuose veikia įsteigta aukšt.

dicinos srytis tuomet buvoję. tie parkai ir tie gražus sodai
visai nežinoma, žmonės gy-, Taigi, kada ir kas šitą ra-—valdžios nuosavybė. Ru- 

----- -- -- Ari“- *=--»-•» Į mucse veikia įsteigta aukšt.
Toj srity; Tvrinėjant tikėjimų isto-1 pienininkystės ir gyvulinin- 

;• ___ __ kad vėl-;Vystės mokykla, kun ruošia
' nia išgalvojo Zaratustra ar-:naH^^nSus kraštui darbinin- 
' ' ‘ įUS.

Bet kas 
miau?!

Belvederio dvaras, žino
mų dvarininkų Burbų rezi
dencija, kuriems priklausė ir 
dar apie dešimtį apylinkės 

{dvarų. Pirmiau čia orgijas 
'kelti (ištvirkauti) suvažiuo- I - - -

dėsi žolėmis ir kitokiais na-1 guotą sutvėrimą išrado? 
miniais vaistais. Toj srity i 
daug gabumų parodė mote- rjja ])UVO susekta, 
rys. Būdavo tokių, kurios - - - - -
mokėdavo gydyti. žinojo įa Zaroasteris, kuris įkūrė 
daug visokių žolių ir tas kijsenovė5 medų ir persų tikv- 
tiems mesdavosi į akis. To-Aa ‘
kia moteris tuoj būdavo ap-i ‘Zaratustra pavadino savo 
saukiama ragana, leiskia jijgra(įjma Arimanu. Jis sa- 
veimo padedama gali gydy- kosi sus*ipažinęs su juo bū
ti. O bažnyčia gydymo tuo-;damas visagalį Dievą 
met nepripažino Esą Die-|svečiuoį Arkanfuoio iydi- 
vastaip nons, kad žmogų.-mas ^ajaĮyg^a nuVykęs pas .. T .
?ngtų. Gydy mat, taiL nu>1Je? Visagalį ir papasakojęs, kaip davo ne tik Lietuvos dvari- 
nmas* Dievo valiai. Ir tokia.- fmcnės gyveną be jokios minkai, bet iš Lenkijos ir 
moteris— • raganas nuteis-,tvarkcs_ Visagalis įgaliojęs' Francuzijos.

vykti atgal pas Pokylių metu didžiuli 
(žmones ir įkurti tikrą tikėji-! parką iliuminuodavo, takus 
mą. 1 A

Taigi, būdamas pas Visa- iriuose _ .
gali ant konferencijos, Žara- laiko pakviesti smuikiniu

PARLAMEN
TAS PRIEŠ MIRTIES 

EAUSMĘ.
Anglijos darbiečiai įnešė 

tymo suma- 
kuriuo panaikinama 

1 mii ties bausmė už pabėgi- 
™<ioiriai kunigas užiiuoda i iš kariumenfc tarnybos 

įsus griekus atlei-l Sumanymas priimtas 219 
{balsų prieš 35. Ginčas tuo 
klausimu Anglijoj ėjo jau 
nuo karo laikų, kuomet ar- 
mijon buvo įvesta aštri dis
ciplina ir dezertyrai buvo 
baudžiami mirties bausme.

pakutą ir vis 
džia.

—Aš nesuprantu, tėve, 
kaip kunigas gali tau atleis
ti už skriaudą, padarytą ki
tam žmogui? Tokį atleidi
mą galėtų padaryti tiktai 
nuskriaustasis.

—Tu nežinai Dievo galy
bės, Maike. Tu gali smertel- 
ną grieką papildyt, gali net 
žmogų užmušt, bet jeigu tik 
ščyrai išsispaviedosi ir tei
singai pakutą atliksi, tai 
Dievas tau dovanos viską. 
Jesary!

—Jeigu ištikrujų taip bu
tų, kaip tu, tėve, sakai, tai 
tikėjimas butų didžiausis 
akstinas prie pikto. Tuk ti

NUŠOVĖ 3 KALINIUS.
Iš Folsom kalėjimo, Cali- 

fornijoj, pereitą nedėldieni 
mėgino bėgti 3 kaliniai. Sar
gai pradėjo juos šaudyt ir 
visus tris užmušė. Visi trys 
jie buvo plėšikai.

Bulgarijoj areštuota 50 
komunistų, kurie palaikyda
vę slaptą susisiekimą su 
Maskva.

anksčiau ir vyrus ir mažus 
vaikus, bet tas pamažėli ny
ko ir liko vien moterys “ra
ganos.”

Raganomis 1 
kiamos ir tos moterys, 
turėjo gražias akis.

Prieš sudegindami i
na, pirmiau kunigai ją nąs piktą pasauly. Jis esąs 
klausdavo, ar ji prisipažįsta priešingas visiems geriems , 
esanti su velniu. Ir kuomet darbams ir sumanymams. Ir iems ir tt 
neprisipažindavo, būdavo pačiam Zaratustrai jis tuo-1 • 
žiauriausiai kankinama: bu- jaus 
lavo kariama už plaukų, nu- t i. 
raukiamos krūty?, ir tt. Ir 
jeigu dar neprisipažindavo. Zaratustra 
įei tai būdavo vaikų motina, savo Samnunanis, *"*. 
atnešdavo jos vaikus ir mo- manas pasiuntęs didelį buri 
tinos akyvaizdoje kankin- demonų ir įs; ' 
Javo. Tuomet, žinoma, mo
tina turėdavo “prisipažinti" 
Jr būdavo sudeginama.

Nėščios moterys taip pat 
nebūdavo laisvos nuo laužo. 
Būdavo atsitikimų, kad ar
ba bekankinant arba ant 
laužo gimdavo kūdikis, kurį 
čia pat esąs kunigas nužu
dydavo, sakydamas, kad 
“velnio padaras turįs žūti.”

Į deginimo vie|ą prisirink
davo minios žmonių ir visi 
gėrėdamies žiūrėdavo į tą 
laužo reginį.

Raganoms niekas negalė
davo niekuo padėti, nes bu
tų taip pat sudegintas.

Ir tas visas ceremonijas 
vedė kunigai ir prie degan
čių lupų drįsdavo kišti kri

kai.
-Jaunas grafas leido tuks- 

į savo 
vežtoms 

meilužėms, 
’džioklėms,

Jisai pardavė skolinin- 
pradėjęs pinkles staty- kams garsius Burbmes mis- 

! kus, bet nepakako ir to. Kaz- 
Skelbdamas savo tikėjimą'kokiu budu papirkęs gydy- 

sykį pareiškė tojus, jis staiga apšaukė nuo- 
šalininkams, kad Ari; lat sirguliuojantį brolį And- 

isakas jiemšT, Pa’ryžiun, iš kur Jis daugiau

atkakliai ir pasisakė genero
lams Filipovui ir Merkulo- 
vui, kad lietuvių atskiras 
batalijonas iš Novo Nikola- 
jievsko eis ginti Kolčaką ant 
Altajaus kalnų, kryptimi į 
Semipalatinską.

Mums buvo paduota 2 
ešelonai. Traukiniu važia
vom 120 viorstų ir apsisto
jom ant stoties Čerepanovo. 
Buvom visi gerai ginkluoti. 
Naktį iš gruodžio 9 į 10, mu
sų vadų buvo įsakyta užimti 
Čerepanovo miestelį. Už- 
ėmėm stoties telegrafą, ban
ką ir kitas svarbesnes mies
telio įstaigas. Linkevičiaus 
įsakymu visur buvo išstatyta 
sustiprintoji sargyba. Musų 
raitieji žvalgai jodinėjo šen 
ir ten. Kulkosvaidininkai ir 
artilerija stovėjo pasiruošę. 
Taip laukėm sutikti priešą.

Ant stoties ir visų svar
besnių įstaigų buvo iškelta 
lietuviškos vėliavos. Visi įs
tatymai buvo paruošti lietu
vių kalba. Visur kliksmas, 
šukavimai, komandos bal
sai. Nebuvo kampelio, kur 
nesigirdėtų lietuvių kalba. 
Sibyro miestelis Čerepanovo 
virto Kaunu, Mariampole ar 
kitu Lietuvos miestelių.

Apie 12 valandą nakties 
vadai, išdavę griežtus įsaky
mus, patys gerokai įkaušę, 
užėmė I klasės miegamąjį 
vagoną ir ramiai sumigo. Jie, 
matyl, manė, kad kareiviai 
ištikimi jiems ir nieko čia 
blogo atsitikti negali. Bet jų 
apsirikta. Kareiviai tuojau 
nuėmė lietuviškas vėliavas, 
per 10 minučių buvo areš
tuota visa esamoji miestely 
Kolčako žandarmerija ir ap
stotas musų vadų miegama
sis vagonas.

“Ponai, gana jau miego
ti!” — pasigirdo kareivių 
balsai. Pilnas vagonas pri
gužėjo kareivių. Pamatęs 
kas dedasi, kapitonas Lin
kevičius sušuko: “Karinin
kai, prie ginklų!” Įvyko su
sišaudymas, per kurį iš re
volverio tapo nušautas ka
reivis J. Petrulis, o iš šautu
vo paručikas P. Čarneckis. 
Susišaudymas greit likvida
vosi, ir batalijono visa vado
vybė buvo areštuota. (Reiš
kia. ją areštavo patys lietu
viai.—Red.)

Po šito įvykio, kareiviai 
išrinko 3 delegatus ir nu
siuntė juos pas sukilusius 
ūkininkus, kuriems vadova
vo Rogovas. Prasidėjo dery
bos, po kurių lietuvių bata
lijonas prisidėjo prie suki
lėlių. Tapo perrinkta val
džia, kuri jau nesivadino 
“ponais,” bet “draugais:” 
“draugas komisaras,”
“draugas voenkomas,” “po- 
litkomas” ir tt. Iš kaimo bu
vo duotos padvados musų 
amunicijai, ir mes sykiu su 
Rogovu patraukėm į Alta
jaus kalnus laukti centrali- 
nės sovietų valdžios. Sovie
tai mus užėmė 22 gruodžio. 
Visas batalijono turtas tapo 
perduotas jiems.

Sovietai išgyrė mus ir vi
sur turėjom gerą-vardą. Tai 
ve kokiu budu mes išgelbė
jom savo gyvybes. O jei bu
tų klausyta musų vadų, būt 
visų žūta Sibyro dykumose, 
kaip žuvo lenkų 5-tos divi
zijos kariai. Jie klausė savo 

riaus pavaduotojas Jahncke pri-ftrumparegių vadų, ir jų kau- 
sega laivyno lakūnui medalį už- laj liko išmėtyti po Sibyro 

K. Katinas.

grafą, kai jis iššaudęs visus 
veidrodžius paprašė sąskai
tą. Grafas nieko nesiderėjęs 
sumokėjo už “nuostolius” ir 
paliko nustebusį pardavėją.

50 rublių už kaimietės 
bučkį.

Jojo grafas kartą pane
mune ir susitiko iš lankos 
grįžtančią gražią kaimietę. 
Nušoko nuo arklio ir sušuko:

—Tai puiki mergina! Pa
bučiuok mane, — gausi 50 
rublių!

Mergina, žinoma, nustebo 
tokiu pono pareiškimu ir ne
žinojo ką atsakyti. Tuo tar
pu prisiartino grafas, sugrie
bė merginą, apkabino ją ir 
pabučiavo. Įspraudęs jai į 
ranką 50 rublių, greit nujojo 
tolyn.

Kaip “Adomą ir J ievą” 
uodai užpuolė.

Belvederio senasis sodi
ninkas pasakoja, kad kaitą 
grafas parsivežė iš yaršuvos 
gražią panelę, o netrukus su
važiavo ir daug svečių į jo 
suruoštą savo meilužei gerb
ti pokylį.

Pavakare, kai svečiai po 
šokių išėjo į parką pasivaik
ščioti, jiems buvo paskelbta, 
kad sode bus suvaidintas ro
jus. Netrukus už paruoštų 
permatomų širmų pasirodė 
visiškai nuogas grafas Bur
ba ir jo meilužė. Juodu pra
dėjo vaikščioti po sodą. To 
“įspūdingo” pasivaikščioji
mo “rojaus žmonės” negalė
jo pabaigti, nes juos užpuo
lė uodai.

“Jaunųjų Pasaulis.”

UŽSITARNAVO.

♦

I
Amerikos laivyno sekreto-

nn-žurl v-ti Te- ir negrįžo. Dabar visi dvarai
> teko vienam grafui Alek

sandrui. Jis pradėjo dar pla
tesne sauja žarstyti pinigus, 
uliavoti, rengti didžiausius 
pokylius ir mylėti iš karto 
visas dvaro tarnaites ir visas 
besisvečiuojančias damas.

skelbėjai yra melagiai. • Į Daug keistų, šiurpių ir 
Kada šitas velniškas pla- juokingų šposų su grafu 

Arimanui nenusisekė, Aleksandru pasakojo vienas 
senis iš Klangių kaimo.

Viešėdamas vieną vasarą 
Paryžiuje, grafas Aleksand
ras užėjo į didelę brangių 
veidrodžių krautuvę; pasi
švaistė ten, bet nesusiderė
jęs dėl kelių frankų už vieną 
veidrodį, jis išsitraukė pišta- 
lietą ir pradėjo šaudyti į. 
veidrodžius. Kuklus parda-įtai, kad šis drąsiai kovojo prieš tyrus.

---- žiurėjo j’sukilusią Nikaraguos liaudį. | Kanada.

maus tie Piktojo tarnai buvę 
atremti šventais Zaratust
ros žodžiais ir kruša akme
nų. Jis svaidęs į juos tokiais 
dideliais akmenais?, kaip na
mas. žinoma, tai yra aiškus 
melas, bet visų tikėjimų

nas
jisai atėjęs pas Zaratustrą ir 
bandęs jį papirkti. Jis siūlęs 
Zaratustrai viso pasaulio val
džią. kad tik jis liautųsi 
skelbęs šventą mokslą ir 
pereitų jo pusėn. Zaratustra 
bet gi šitą pasiūlomą atme
tęs ir po to ėmęs savo moks
lą skelbti da karščiau, negu 
pirma. (Labai panašią pasa
ka krikščionys dabar paša- vėjas išsigandęs
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Bet atsakymo negauna.
Aną sąvaitę popiežius 

buvo surengęs pamaldas už 
Rusijos žmones, kurie degi
na savo medinius dievus ir iš 
bažnyčių daro kliubus.
Į tas pamaldas atėjo ne- 

rųaža buvusių caro tarnų ir 
Sovietų Rusijos spauda kitokių juodašimčių. Jie irgi

neturinti iš ko jų atiduoti.
A 7---------------------

SOVIETAI LAUKIA 
KARO.

Mass. Sovietų Rusijos spauda kitokių Juodašimčių. Jie irgi 
Mass. plačiai svarsto Lenkijos pa- meldėsi kartu su popiežium

isirengimą karui prieš Rusi- ir skundėsi Dievui, kad ne- 
’ “Izviestija” nurodo, kad ga/i daugiau savo 1: 
Lenkijos vyriausybė daro 

.visas pastangas sudaryti ma- 
p^r^stM^<'lasS'ter^alinę_ bazę karui prieš

» 'myli
miems" tautiečiams bizū
nais kaili lupti, kaip jie da
rydavo ppe caro, kuomet 
bažnyčios ir popai turėjo 
pilną valią.

Šitoj govėdcj popiežius, 
buvo “didžiausis“

Jeigu paprastas žmogus 
pradėtų šitaip kalbėti, tai 
kaimynai, be abejonės, pa
šauktų policiją, kad nuvež
tų jį į pamišėlių namus.

Bet popiežius sako, kad 
jis šitokiais žodžiaisjšnekasi 
'U Dievu. Dievas tėciaus ne
atsiliepė. Gal ir jis nesupra
to, ką “šventas tėvaą” norė
jo jam “išvirozyt?’

Eks- Klierikas.

St. Charles, III. — Aš iš
dirbau vienoj dirbtuvėj 18 
metų. Dabar turiu 40 m. am
žiaus, todėl atleido mane iš 
darbo. Atleista daug ir to
kių, kurie išdu’bę po 25 me
tus. Musų vietoj priimti jau
ni vyrai, kurie nemoka dar
bo. ir už pigesni mokesnį

5

PAJIEŠKOJIMAI I IMEMAT10ML PtfEI 
ANDPOWEKCO* i

--------------- . . • $100 atlyginimo tam, kuris pirmas 
suteiks teisingas žinias, kur randasi i 
Antanas Noreyka—bučeris, Jurgis | 

Ankudavičius, Arftanas Dailidė, An-i 
tanas Baltrušaitis, Juozas Butkus, 
Jeronimas černeckis—jie visi gyve
no Detroit, Mich. Jonas Dmiulevi- 
čius, Panemunio dvaro; Antanas Ba- 
gotaitis, gyveno Chicagoje; Pranas 

Jt-U . Rakauskas gyveno British Coiumbia;dilba, . Pastatytos naujos Max Scbmidt, gyveno Valdez, Alas- 
ruašinos irgi daug darlfinin- ka; Pranas Batąitis, Jonas Norkaitis, 
ki^-išstųmė iš darbo. . rj^s^pktS®

Ig. Grigs.

Boslon. Mass., Kovo 19, 1930.
Board Direktoriai paskelbė 

reguliarį kvartalinį dividendą 
1%% ant 7"< Preferred Stako 
šios kompanijos ir reguliari 
kvartalini dividendą 1^% ant 
6% Preferred Stako škps kom
panijos, išmokamo 15 Balandžio, 
1930, tiems, kurie buvo ant re-

i kordo uždarant biznio knygas 
! Kovo 29 d., 1930. čekiai bus pa
siusti. Transferio knygos nebus

— »

1 uždarytos.
R. G. LADD, Ass’t. Treas.

Boston. Mass., Sausio 8 d., 1930.

Girdžių kaimo; Stasys Paukšt s, Vir<- 
eentavos kaimo; Stąsis Kuprišauskas 
Zizų kaimo Prašau pačiu atsišaukti.

J. TOTORAITIS
3975 E 29-th st., Cleveland, OhioCLEVELAND, OHIO.

Programas per Radio, 
W. H. K. 1390 kl. c. Balan- 
džio-April 13, Nedėlioję, 
8:45 ryte: Pasikalbėjimas 
Petro su Jonu, 
si numirėliai.”
kare, bus rodomi Paveikslai 
iš Kristaus gyvenimo. Sve
tainėj, 7017% Superior avė. 
Įžanga dykai. Visus prašome 
pasiklausyt. M. T.

Kas Mums Rašoma.
I 
j 
i
i
1

i

Pajieškau dėdės Jono Povilaičio, iš
" apskr, Liep ‘

____ L-ikas kaip gy’
Lietuvos Šiaulių apskr, Liepurių 
kaimo. Jau senas laikas kaip gyvena 
Amerikoje, norėčiau sužinoti ar jis 
da gyvas. Kas apie jį žino prašauMcundsville, W. Va. — 

Dėl mažos mokesties, čia 
streikuoja 500 mainerių. 
Pirmiau už toną anglių bu
vo mokama 51c., dabar 
kompanija 6 centus numušė 
ir už akmenį visai nieko ne
skaito, nors jis ir 3 pėdų bu
tų.

Dabar unija maitina 400 
žmonių. Peter Dan.

Ludington, Michigan. —> 
Gerbiamoji “Keleivio” 
redakcija ir administracija! 
Pastebėjau, kad» Maikio tė
vui ant mundyro dar vienc 
lopo trūksta, todėl siunčiu 
meney orderį $2.25 sumai. 
Už juos nupirkit Tėvui dai 
vieną lopą, prisiųskit mar 

kalendorių ii 
mano

, Kas apie jį
i pranešti arba pats malonės atsišauk
ti. ANTANAS POVILAITIS

Į Howey Gojd Minės,
Red Lake, Ont., Canada.

PARSIDUODA GRAŽI FARMA
50 akerių, norima greit parduot už 

pusę kainos. Platesnių žinių klauskit 
per laišką. (15)

W’m. MESKAUSKAS
R. D. 1, ■' Corry, Pa.

kai dirbą pilnu tempu. Glau
di lenkų generalinio štabo 
sąjunga su Pabaltės ir Ru- žinoma, 
munijos generolais nesanti žmogus. Apsivilkęs ilgais 
jokia paslaptis. Lenkų aukš- baltais marškiniais, tokiais 
tieji karininkai daro vizitus kaip senos moterys eidamos 
I _ . _ . _ ir_
kuriuos atsakoma revizitais, škinių užsimovęs auksu iš- 
Tai liudija, kad lenkai nori siuvinėtą raudoną apsiaus- 
esamą karo sąjungą sustip- tą. jisai užsirioglino laip- 
rinti ir politiniu susitarimu, tais prie altoriaus ir atsisu- 
Pagreitintu tempu lenkų esą kęs į susirinkusią minią, per
vedamos derybos clel suda- žegnojo j^, tartum bijoda- 
rvmo sutarties su Vokietija, mas, kad velnias jos neap- 
Šios sutarties tikslas yra ga- sėstų.
rantuoti Lenkijos užpakalio Bet juokingai išrodė, kuo- 
saugumą, jei kiltų karas su met sveikindamas popiežių 
Rusija. To gręsiančio karo choras uždainavo. “Tu Ėst 
ženklai darosi vis aiškesni. Petrus” (tu esi Petrash ir 
Lenkų spaudos priešsovieti- priėjo prie posmo, kur yra 
nė kampanija, kurioj daly- pasakyta: “Ir ant šitos uolos 
vavo ir lenkų oficiozai ir ku-'aš pastatysiu bažnyčią savo, 
ri esanti vedama prisiden- ir jos nepergalės nei praga- 
gus krikščioniškais obal- ro vartai.”
siais, turi būti aiškinama,1 Ir po šitų žodžių popie- 
kaip karo žingsniai. j žius su savo-kunigais šaukia-

Taip pat lenkų spaudos si i Dievą ir prašo pagalbos, 
kampaniją aiškina ir “Prav- nes pastatyta ant tos “uolos” 
da.” Ji nurodo, kad šios ru- bažnyčia Rusijoj jau baigia 
sies lenkų fašistų darbai esą griūti. Ji griūva tenai ir be! 
ne kas kita, kaip pasirengi- “pragaro vartų.” . 
mas karui su Sovietų Rusija.

2&T932?i kaimynines valstybes, i gulti užsideda, o ant tų ma

VAŽIUOJANČIŲ LIETU
VON ŽINIAL

Buvusieji Baltic-America 
laivai neis į Klaipėdą.
Pasiuntinybė gavo sekan

tį kablegramą iš Lietuvos:
“Visiems Amerikos lietu

viams. Baltic America Line 
pardavė laivus lenkams, to
dėl jie nebus Klaipėdon įlei
sti. Tiesų susisiekimą tarp 
New Yorko ir Klaipėdos pa
laikys Švedų Amerikos Li
nija. Pirmas laivas išplau
kia iš New Yorko balandžio 
26 d. Praneškite visiems 
ekskursijų vadovams ir lai
kraščiams. Pasirašo: Ame
rikos lietuviams sutikti Ko
mitetas.”

Pasiuntinybė iš savo pu
sės kreipia Lietuvos piliečių 
atydą, kad sąryšy su ginču 
dėl Vilniaus užgrobimo nė
ra tarp Lietuvos ir Lenkijos 
nei diplomatinių, nei ekono
minių santykių, ir todėl Lie
tuvos pasai ir vizos neduo
damos vykimui Lenkijos te- 
ritorijon. Laivai su lenkų 
vėliava skaitosi lenkų terito
rija. _ Balutis,

Lietuvos Pasiuntinys. 
Washington, D. C. 
1930 m. balandžio 4 d.

“Kur randa- 
Nedėlios va-

PARSIDUODANA.MAS SU ŠTORU.
Savininkas mirė, tu. i būt apmokė- 

i morgičiai, todėl parsiduoda pigiai 
Klauskite pas (16) _

A.. S. STONKUS
Spring st, Brookville, Mass.

Reikalingas Barberis
Turi mokėt savo amatą gerui. Ge

rai užsilaikančiam žmogui darb is an’ 
visados, gera mokestis. Norint infor
macijų klauskite. (16)

F. NAVICKAS
631 Morton avė., Chester, Pa.

“Keleivio” 
siuntinėkit geriausį 
draugą “Keleivį.”

Frank Urvich.
Ačiū! Viską padarysime. 

—Red.

Šitokių prieštaravimų ir 
nesąmonių pilni visi tįkėji- 

KOMINTERNAS PEIKIA mai, bet tikintieji to nema- 
ANGLŲ KOMUNISTUS. Jo, nes jie neprotauja.

Komintemo prezidiumas1 ritos popiežiaus
paskelbė pa peikimą anglu furuostos pamaldos buvo ti- 
komunistų laikraščiui “Dai-ikra Komedija. Pavyzdžiui, 
ly Worker” už netikusi “rau-;Pa^,e1^? . .^a.?a. a.u]<sJy.n 
donosios dienos” kovt 6 d.|5Pek? įoO“1?!““.! tu5C14 orą 
Tvoriirteima šitokiais žodžiais:paruošimą.

ŠAULIŲ ŽMOGUS TAR
NAVO LENKIJAI ŠNIPU. '

Lietuvos valdžios orga
nas, “Lietuvos Aidas,’’ pra
neša, kad šiomis dienomis 
buvo areštuotas šaulių są
jungos tarnautojas, Stepas 
Vilkickis, nes pasirodė, kad 
jis buvo Lenkijos šnipas. 
Kartu su juo areštuota ir ke- 
liatas kitų asmenų.

Pas Vilkickį buvusi pada
lyta krata ir sakoma, kad 
kratos metu rasta nemaža jo 
kaltę įrodančios medžiagos. 
Jis asmeniškai ir per tarpi
ninką kurjerį špionažo tiks
lu per Latviją ir Vokietiją 
vedė susirašinėjimą su Len
kija.

Sąiyšy su Vilkicku Stepu 
suimtas dar pil. Žarskis Jo
nas ir kurjeris Vąitkevičius 
Vladas, kuris vedė susiraši
nėjimą ir surinktąją špiona
žo medžiagą tiesiog per 
administracijos liniją per
duodavo į Lenkiją.

Be minėtų asmenų šioj 
byloj dar suimtas įtariamas 
palaikęs glaudžius ryšius su 
Vilkicku Stepu vyr. Įeit'. Ka
valiauskas Juozas.

“Teisk mane, o Dieve, ir 
atskirk mane nuo tautos, ku
ri nėra šventa. Išgelbėk ma
ne nuo neteisingo ir apga- 
vingo žmogaus. O, Dieve, tu 
esi mano galybė, kodėl tu 
mane apleidai?”

O patarnautojas atsako:
“Ir kodėl aš vaikščioju 

nusiminęs, kuomet mano 
priešas mane skriaudžia?"

Toliaus vėl popiežius kal
ba:

“O Dieve, ateik man Į pa- 
_  ____ ________ galbą; o Viešpatie, pasisku- 

Sibyrą už priklausymą so-|bink~ ™an pagelbėt. Tegul 
cialistinėms organizacijoms. 
Tai lygiai taip, kaip ir prie 
caro būdavo.

IŠ DARBO LAUKO
Detroite šiomis dienomis 

20,000 bedarbių šturmavo 
Fordo fabriką, nes buvo pa
skelbta, kad tenai reikia 
dabininkų. Dabar “labda
rys” Fordas pasišaukė poli
ciją, kad saugotų jį nuo be
darbių.

Telegrama iš Maskvos sa
ko, kad pereitą sąvaitę iš te-Į 
nai ištremta 90 socialistų į

i

I

(susimaišo ir susisarmatija 
•tie, ką jieško mano dusios.; 
Sugrąžink atgal ir sugėdink; 
tuos, ką trokšta man blogoj 

Paryžiuje buvo didelis so- Tegul džiaugsmas būna; 
cialistų mitingas, kuriame tiems, kmie jiesko tavęs, ir 
dalyvavo apie 10,000 darbi- tegul jie linksminasi tavy- 
ninkų. Susiorganizavusi ko-1 Je--Bet aš esu biednas ir pa-1 
munistų šaika tą mitingą už- galoos reikalingas. O Dieve, 
puolė ir pakėlė triukšmą, pagelbėk man.
Kilo muštynės, į kurias Įsiki
šo policija. Komunistai pei-* 
liais subadė 3 socialistus ir 
vieną policininką. Policija 
sužeidė 6 žmones. Tai ve, 
prie ko veda komunistų pro
vokacijos. •

Austrijos mieste Hirten- 
berge fašistai užpuolė socia
listų susirinkimą ir taip jau : 
įvyko muštynės, kuriose bu
vo sužeista apie 15 žmonių.

Kentucky valstijos vaka-

Pajieškau brolio Vinco Vasiliausko, 
apie 39 metų amžiaus atvyko 1925 m 
i Kanadą Dirba pirmiaus Port Wil- 
liams, paskui giriose apie Sante Ma-' 
rie, paskiau, 1 _
buvo Montreal, Canada. 
Liaudinskų kaimo, 
Šakių apskr. Jeigu jo draugai žinot 
ar kas su juom atsitiko, meldžiu kuo- 
greičiausiai pranešti šiuo antrašu, aš 
jums užtai atlyginsiu. (15)

JOHN WASSE
104 S'>. 12th st., S-S, Pittsburgh, Pa

PARSIDUODA GERA FARMA.
Geroj vietoj, arti prie miestelio, ge''iriose apie aanie .via- ....vj -----r-------r

t v balandžio mėnesy ležinkelio stoties, cementinis steito 
a’ Canada Paeina iš kelias tik viena maile, taipgi daug kitų 
limo, Jankų valsčiaus, miestų apielinkėje tarp 8 ir 10 mailių 
J e i-u io draugai žinot tolumo, geri marketai viskam. Žemes

KUNIGAIKŠTIENĖ OLGA 
SUBANKRUTAVO. j

Austrijoje subankrutavo Į 
kunigaikštienė Olga Leuch-1 ruošė sustreikavo. 1,000 ang- 
tenberg, kilusi iš Rusijos liakasių. Jie reikalauja dau- 
Romanovų giminės moteris.1 giau mokesties.
Jos vyras karo metu tama-1 ----------------
vo caro armijoj, o vėliaus Michigano valstijoj, neto- 
buvo organizavęs kontrevo- Ii Marshall miestelio, far- 
liuciją prieš bolševikus. Pe- mos darbininkas griauda-- 
reitais metais ji nupirko mas seną triobą rado puodą 
Austrijoj milžinišką girią su su 2,000 auksiniu dolerių, 
pagarsėjusia “Baltosios Mo-! —----------- -
teries” pilimi, kur buk tai Amerikos darbininkų or- 
vaidinosi špukai. Išlaikymas ganizacijos pakėlė protestą 
tos pilies taip brangiai atsi- prieš Johną J. Parkerį, kurį 
eina, kad kunigaikštienė da- norima paskirti aukščiausio 
bar paskelbė bankrotą. Ji šalies• • teismo nariu. I

105 akeriai, 70 dirbamos, 35 ganyklos 
bušiai malkoms. Pyčių ir kitokių vaisių 
medžių 4 akrų sodas. Pro galą farmos 
teka Susųuehanna upė Žemė derlinga, 
auga kornai, kviečiai ir kitokie javai. 
Budinkai geri, stogai nauji, barnė su 
skiepu ir vanduo bamėj. Stuba 7 rui- 

i mų ir vanduo; 2 arkliai, 6 karvės, 1 
į bulius, 4 žiemičiai veršiai, 170 vištų, 
Į 3 kalakutai, 10 porų balandžių, visi 

. .. „ ...'farmos įrankiai. Viską parduodu už
*P,‘* JiT„S..v?l’aSaU *t600, įnešti tik $1,800, kitus laiky-

Isiu ant 5 ar 6 nuošimčio. Priežastis 
* pardavimo—neženotas, noriu važiuot 

į Lietuvą apsilankyti. (15)
KRANK BARTASZČIUS

R. F. D. 4, ULSTER, PA.

Pajieškau brolių Augustino ir Kaži- • į 
miero Basčių, paeina iš Gelgaudiškio I 
parap, Šakių apskr, Suvalkų gub. Pir-1 
niau gyveno Elizabeth ir Nevvark, N.J. 
r . ’ " : ’ .—
arba pats lai atsišaukia. (15)

K. BASTIS
7903 Wade Park avė, Cleveland,Ohio

AUTOMOBILIŲ PIRMA LEK
CIJA UŽDYKĄ.

Jeigu interesuojatės sužinot apie 
lutomobilių kliūtis ir kaip pataisyt 
Turintieji automobilius už pirmas lėk- Į žin<>T broliai amerikiečiai, 
rijas sutaupinsite $100 00. Prisiųskite Į pranešti, 
įtampą, gausite lekciją. (15)1 Elvyra Rataitė-Skopienė

JOSEPH J. STANKUS | žvainiai kaitrias, Salantų vaisė.,
8448—63rd Rd., Elmhurst, N. Y. Į Kretingos apskr., Lithuania.

Naujausi Lietuviški
Rekordai columbia.

IVORCESTERIO LIETUVIŠKA ORKESTRĄ 
10" 75c. ALBINA LIETUVNIKAITĖ. LEADER

16159F (Lktksmybės Polka ................... Vorcesterio Lietuviška Orkestrą
(Lietuviško Kliu’oo, Polka .... Worcesterio Lietuviška Orkestrą 

16157F (Sher.adorio Polka. Ork .. Mahanojaus Lietuvių Mainerių Ork. 
f Bernelio Polka. Incid. Singing. Mahanojaus Lietuv.
(Paprieniokų" Polka
(Frano Polka .... Mahanojaus Lietuviška Mainerių

(Piatro Polka
(VestuvMĮ ...... Mahanojaus Lietuviška Mainerių 

(Katriutės Polka 
(Klaipėdos Polka

(Žalia Girelė
(Lik su Dievu Panitelia

(Onyte (SESERIS PAULIUKONIUTĖS) ..................
(Oi. Dainos (A. Bačiulis) ..............................................

(Pragėriau Žirgelį ..................    A.
(Eisim Laukan.............. . ................,.......... '•........... A.

(Atneša Diedas Kukulių Viedrą. K. Menkeliuniutė ir
(Šią Naktelę Miego Nemiegojau, Menkeliuniutė ir F. Stankūnas 

(Oi, Berneli Vienturti! .................................... K. Menkeliuniutė ir
(Mielaširdystė.............................................................. F- Stankūnas
JONAS BUTĖNAS. Baritonas, su Vargonų Akompan.

(Linksma Diena Mums Nušyito .......... Jonas Butėnas, Baritonas
(Pulkim Ant Keliį.......................................su Vargonų Akompan.
(Velnių Šimtą (A. Vanagaitis) ................................. Comie Song
(O—Čia—čia (A. Vanagaitis) ................................. Comie Song

(Pragėriau Žirgelį .............................................. (A. Vanagaitis)
Eisim Laukan................................................. (A. Vanagaitis)

(Kačiukas
(Šalta žiemužė................................................. (A. Vanagaitis)

Rekordai lietuviški, pagaminti geriausių artistų dainininkų, 
muzikų ir monologistų.

Pas mūs galite gauti netik rekordų, kurie yra garsinami, bet viso
kių, kokie tik yra lietuvių kalboje išdirbti. Kreipkitės pas mus, o gau
site .visko. Reikalaudami katalogų, prisiųskit 2c. štampą.

MES PRIIMAM LIETUVOS BONUS
Nnuo tų. kurie pirks pas- mus Radio ar Gramafoną. priimam Ik,nūs 
kaipo dalį mokesties.. Mažiau 6 Rekordų, per paštą nesiunčiame.

Main. Ork.
16142F

16143F

16147F

16137F

16153F

16145F

16158F

16151F

1C140F

16154F

16145F

16138F

Z

Orkestrą

Orkestrą

Fofk Song 
Folk Song 
Vanagaitis 
Vanagaitis 
Stankūnas

Pajieškau tėvų Edvardo ir Teofilės 
Rato ir sesers Vladzės Rataitės, pir
miau gyveno R. F. D. Edgeliff, Pa., 
M’esimoreland Co. Nuo 1924 m jo
kios žinios negaunu Kas apie juos 

malonės 
(15)

Kas nori Įsigyt gerą Farmą
Aš turiu keletu farmų pardavimui, 

didelių ir mažų. Kurie iš lietuvių no
rėtų įsigyt farmą. kreipkrtės pas ma
ne; 
siu

I

I Pajieškau Kazimiero Mikolaičio, 
Į gyveno VVaterbury, Conn, paeina iš 
I Žagarės miest. Aš važiuoju Lietuvon, 
Į tad noriu kad greitai atsišauktų. Ar
ba kurie žinote apie jį, malonėkite 

I pranešti. (16)
VLADAS AUKSELIS 

'Į 70 Tudor st., ■ So Boston. Mass.

Pajieškau švogerio Petro Ališaus
ko, iš Lietuvos Girdiškės dvaro, atva
žiavo j Ameriką prieš karą. Prašau 
atsišaukti, arba kurie apie jį žino 
malonėkite pranešti; turiu svarbų rei
kalą. Busiu labai dėkingas. (16) 

-JOSEPH SURVILLA 
6809 So. Rockwell st, Chicago, III.

Pajieškau tetos Onos Butaitės, po 
vyru pravardės nežinau; girdėjau gy
vena Detroite. Prašau atsisaukt arba
kas apie ją žino malonės pranešti !

ADOLPH BUTĄ (16)
P. O. Box 1S5, Kapuskasing. Ont.. į 

Canada. ‘

aš parduosiu kokią norės ir duo- 
gerą patarnavimą. (16)

JOSEPH MIKOLAP 
Main Street. Te!. 226—3 

MEDVVAY, MASS.

GERA FARMA
Prie didelio vieškelio (Statė Road), 

110 akerių—60 akerių išdirbtos, 5 
akeriai sodo, 14 kambarių mūrinis 
namas ir 9 kiti budinkai, 13 karvių, 
27 avys, kiaulių, vištų, 2 arkliai, ma
šinerija. vežimai, javai, pusantros 
mylios į bizniavą miestą. Kaina už 
viską $5,000. {mokėt $2,000. Geras 
Bargenas. MRS. CONOR (15)

Box 184, Saratoga Springs, N. Y.

KANADOJE PARSIDUODA FARMA
400 akerių, arti Wmnipego, kuria

me yra 300,000 gyventojų. Geras biz
nis iš pienininkystės. Galima pada
ryt daug pinigų. Platesnių žinių 
klauskite per laišką. (16)

AUGUST YUNAITIS
ST NORBERT, MAN., CANADA.

ONA BLUŽIUKĖ, Bardiškių kai
mo. šidlavos valsčiaus, Raseinių aps., 
norėčiau susižinot su mano giminė
mis ir pažystamais. Prašau atsišaukt i 

MISS ANNA BLUŽIUKĖ (17) 
19 Kirkpatrick st., Pittsburgh, Pa.

MASAŽISTĖ
BARBARA TUKIS, G. M.

Jei jaučiatės pailsęs, pabandykite 
Swedish Massage. Ant pareikalavi
mo ateinu ; namus.

94 CLAREMONT AVEk, 
MONTELLO. MASS. 

Telef. 7012-J.

APSIVEDIMA1.
Pajieškau gyvenimui draugės, turiu 

biznį, namus, mokytas; tinkama atsi-į 
šaukit. BARONAS (15)

R. 2, Warrcn. Mich.

PAJIEŠKAUS GASPADINĖS
Ant ūkės, tarp 35 iki 45 metų am

žiaus. Platesnias žinias suteiksiu per 
laišką, malonės atsišaukt.

JOE ARLAUCKAS
R- 1, FreeseiL Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos, ar 
našlės nuo 35 iki 40 metų. Plačiau 
apie save paaiškinsiu per laišką 

ANTON GRINIS
701 W. 31-st st., Chicago, III.

NEPAPRASTAS 
IŠRADIMAS 

KAIP PALAIKYTI JAUNYSTĘ. 
Tūkstančiai žmonių yra mokėję 

daug pinigų už šitą stebėtiną receptą, 
— bet dabar kiekviena moteris ar mer

gina gali įsigyti jį dykai. Įdėkit 2c. 
štampą, klauskit paaiškinimo. (-) 

L. L. APOLIS. A prie korius, 
6338 S. Campbeil Avė, Chicag*, III.

I

GEO. MASILIONIS ||
377 WEST BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS. |!

PARSIDUODA NAMAS 
su visais parankumais; 
man labai sunku išsimokėti, 
daug skolos. Parduosiu pigiau 
mokėjau.

MRS. A PALL
7048 Kedron st, Homewood 

Pittsburgh.

8 ruimų, 
esu našlė, 

turiu 
negu 
(17)

sta , 
Pa.

a loiiidine
✓

. . per trisdešimts

metų tikroji kavos

rūšis Naujoj Anglijoj

ir tokia tebera.

W. S. Q U I N B Y
BOSTON CHICAGO

COMPANY
N E W Y O R K F H

DYKAI!
Kiekvienam prisiusime labaT ste

bėtiną knygelę, katroj rasite daug 
naujų išradimų ir stebėtinų daiktu. 
Rašykit tuojaus įdėdami kelias štam
pas dėl persiuntimo. Adresuotik: (18) 

PRACTICAL SALES COMPANY 
1219 N. Irving Avė., Dėslu K., 

CHICAGO, ILL.

Generalis Agentas 
Lietuviai! Aš parduodu ir perku: 
Namus. Farmas, Lotus ir Vande
nio Prudus- Per mane galite pirkti 
ir parduoti. Taipogi, jei jums yra 
kiti reikalai dėl turtų Lietuvoje, 
aš dirbu visokius dokumentus ir 
užtvirtinu. Esu registruotas prie 
Lietuvos Respublikos kaipo Viešas 
Notaras (Notary Public)- Viso
kiame reikale kreipkitės pas

ADVOKATAS

Ignas J. Barkus
725 Slater Building 

WORCESTER, MASS.
Gyvenimas: 101 Sterling St. 

Ofiso Tel.: Purk 3491 
Namų TaL: Mapla 4*64. ..

JOHN BUROKAS
164 Mashington Street, 
WORCESTER. MASS.

LAIVŲ VARDAI
Yra būtinai reikalingi gavimui pirmųjų ir antrųjų pilietybes po- 

pierų, kaipo ir PERMITŲ-leidimų sugryžt Amerikon.
Laivų vardus gana greitai surandu žemiau paduotais metais: 

Antverpen-New York tarpe 1906 iki 1915, 
Bremen-Baltimore 1912 iki 1915, 
Bremen-Philadelphia 1912 iki 1915, 
Glasgow-New York 1912 iki 1915, 
Libavos—New York 1907iki 1915, 
Liverpool-New York 1906 iki 1915, 
Liverpool-Philadelphia 1906 iki 1915, 
Rotterdam-New York 1906 iki 1915, 
Southampton-New York 1906 iki 1915.

Bremeti ir Hamburg-New York suradimas laivų vardų už
trunka kiek ilgiaus )

Reikalaukite aplikacijų ir pridėkite 2 centu štampą, ir adresuokit;
P. MIKOLAINIS

188-190 Sands St., Brooklyn, New York.

♦!I:I »iI i
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Kad skalbi"'"'

- No. 15. Balandžio 9, 1930.
1 ■/....................... - — .. '■ •••'

MONTREAL, CANADA. siu. Lietuviu katalikų para-
Žuvo jaunas lietuvis. :pijoj Klebonauja kun. B Jis 

lyra lietuvių tautybes ir kal-
Kovo 4 dieną, apie 6 va- įja gražiai lietuviškai. Tai 

landą ryto, ant Alexandre ir karjškQ budo žmogus, kuris 
Dorchester gatvių kampo, 
rastas perplauta gerkle Jo
nas Jasiunas, 26 metų am
žiaus vaikinas, iš Lietuvos

savo reikalavimus paremia 
griežtumu, apsilenkdamas 
net mandagumo. Taip pat 

.w yra peiktina, kad lietuvių
paeinąs iš. Pandėlio parapijos klebonas pirmoj
čiaus, Rokiškio apskričio, vietoj skaito franeuzus, pas-: 

Jo gyvenimo Kanadoj kiau anglus ir tik trečioj vie-' 
trumpa istorija tokia: Į Ka- toj lietuvius. Ką nors pra-) 
nadą atvažiavo apie trys nešdamas. visuomet pir- 
metai atgal. Nekuri laiką miausia praneša franeuzų, 
dirbo fanuose. Paskui buvo paskiau anglų ir tik paskiau- 
Winnipege, Hamiltone, To- šia lietuvių kalbomis. Tuo- 
ronto, bet tankiausia būda- mi lietuviai parapijonai pa- 
vo bedarbiu. J. Jasiunas bu- sipiktine.

! Po patapijos bažnyčia 
* yra skiepas, kuriame kartais 
" kunigas suruošia taip vadi

namą “koncertą.” Tas mažai 
duoda naudos parapi jo
nams; bet už tai kunigas 
“kvoterių” pusėtinai pri- 
gaudo. čia mada laike to
kio “koncerto” vaikus susi- 
vesti. Todėl pertraukomis ii 
vaidinant, ypač užpakalinėj 
daly salės girdisi vien tik 
vaikų ir jų motinų suruoš
tas “koncertas.” Bažnyčios 
tarnas tūlas K. laike tokių 
“koncertų” tur būt'jaučiasi 
visagalis viešpats, kad taip 
nemandagiai elgiasi su lan
kytojais. Bet turėkit omeny 

' gerb. kad tokiu savo elgesiu 
nesugrąžinsit p/ie savęs 

! “paklydusios avelės,” nes 
avelės šiurkštumo bijo. Tik 
ten jos glaudžiasi, kur jau
čia malonumą. Ne avelė.

Redakcijos Atsakymai. Korespondencijos

vo geras dailydė. Jis steng-| 
davosi surasti savo amato ‘ 
darbo, bet jo nelaimei, tas 
nepasisekė, už tai dažnai 
nusiskųsdavęs draugams ir 
labai nusimindavęs; bet 
šiaip, paprastai būdavo link
smas ir gražių minčių vyru
kas.

Apie 6 mėn. atgal, J. Ja- 
siunas atvažiavo iš Toronto. 
Gyveno po num. 2763 Cha- 
teauguay ir visą laiką dirbo 
malūne, bet šiuo laiku, su
mažėjus darbui, pirmadie
niais nedirbdavo.

Kovo 3 d., 2 vai. po pietų, 
apsirengė, paėmė iš šeimi
ninkės $50 (pas ją buvo pa
sidėjęs), prie savęs turėjo 
apie tris ar keturias dešimtis 
dolerių, ir išėjo. Paklausus 
šeimininkei kur eisiąs su tiek 
pinigų, jis juokais atsakė, 
kad eisiąs pasmaginti širde
lę; bet paskui rimtai pasa
kė, kad gal i banką pasidė
siu^ pinigus. Velionis buvęs 
gerame upe.

Ant rytojaus policija už
tiko jį negyvą tokiame sto-

rAIP. MANO SKAL
BĖJA IRGI VARTOJ \ 
RINSO. JI ŠUTAI TO 
DRABUŽIUS. JU<

NEREIKIA TRINI

PAKESLEY, CANADA. 
Darbininkų vargai.

Šiais metais Kanadoj sun
ku surasti darbą. Daugelis

vy: Nuo salygatyio žengta H draugų iš miestų klausia apie 
šoną ir kniubscio sukrista Į darbus miškuose. I tai turiu 
uz lentų tvoros su perpiau-l^ - - ... - - -
ta gerkle ir su didele mėlyne miestu 
kaktoje aukščiau akies. Sku-i^ *■’ 
siuvąs nupuolęs kiek i Plie‘įčiai darbininkų vaikšto kem- 

Ipe nuo kempes ir darbo ne
įgauna. Aš dirbau Oregone 
prie White Co., bet ir ten 
darbą pabaigėm. Dabar dir
bu Lumber Co. Darbas, kad 
ir sunkus, bet dar pakelia
mas, vienok gyvenimo sąly
gos labai blogos. Kempė la
bai mažutė. Gulime visi ant 
bendrų narų. Nešvarumas 
didžiausias, pas kiekvieną 
randasi gyvio. Darbininkų 
išnaudojimas didžiausias; 
mat, jokios organizacijos 
nėra, tai bosai ir elgiasi kaip 
jiems patinka. Apart to, pa
čių darbininkų tarpe randa
si tokių nesusipratėlių, kad 
kam nors prasitarus prieš iš
naudojimą, tuojau bėga ir 
Įskundžia bosui. Todėl dar
bininkai bijo viens kito ir 
visi sukandę dantis kenčia. 
Taigi, draugai, patartina 
vienas kito nekandžioti, bet 
organizuotis ir reikalauti 
geresnio atlyginimo.

Miško darbininkas.

a'.bčj3

!

A. Palskiui, A. Snapaus- 
kui ir M. Stakioniui.—Tam
stų ‘'protesto” netalpinome, 
nes jis niekuo nepamatuo
tas. Sakote, kad tilpusi iš 
Lawrence’o 6-tame “Kelei
vio” numery koresponden
cija “pasmerkė ir smarkiai 
užsipuolė” Liaudies Chorą. 
Tai yra grynas tamstų pra
simanymas. Mes tą kores
pondenciją iš naujo peržiū
rėjome, bet “pasmerkimų” 
ir “užsipuolimų” joje nega
lėjom Įžiūrėti. Priešingai, 
korespondencija parašyta 
labai švelniu tonu* ir manda
gia forma. Jeigu kurie kon
certo dalyvių nebuvo pami
nėti, tai to juk negalima 
skaityt “užsipuolimu.” La
bai tankiai pati redakcija iš
leidžia vardus, kada jų bū
na perdaug, o vietos nėra.

SLA. 198 kuopos nariui. 
—Mokyti kuopos valdybą 
per laikrašti nėra paranku.

• Tamsta geriausia gali tatai 
padalyti kuopos susirinki
me.

P. Janickui. — Piude ge
riausia veisiasi karosos; bet 
tai prasta žuvis. Geriausia 
butų užveisti ešeriais (yel-!gI umireuų, nuilvs puM. 
low perch). Ta žuvis nėra labai patiko. Jai pianu

• ~ pritarė p. Paliučunas.
Toliau dainavo vietinė 

dainos mylėtoja, panelė Ele
na Vasiliauskaitė. Ji dirba 
dirbtuvėje, vienok turi gra
žų soprano balseli. Pianu 
jai pritarė p-lė Mažeikiutė.

Baigęs Yale konservato
riją p. Jurgis Dovidonis pa- 
griežė smuiku keliatą žavė- 
jančių meliodijų. Pagaliau 
buvo perstatyta Juozo Ma-

WATERBURY, CONN. I
Senasis musų majoras, Į Penkių kliubu konferencija, 

per 8 metus valdydamas) 
miestą, pridarė skolų. Da- 
bar turim naują, energingą buvo^i^n^“ L^no Pilie’ 
majorą p. Franką Hayes. Jis - -- -
tuojau atleido daugumą ne-i 
tikusių valdininkų, kurių di
džiuma uždyką imdavę al
gas.

Sausio 4 d. šv. Juozapo 
parapija turėjo balių. Pub
likos buvo daug, nes neėmė 
jokio Įžangos mokesčio. 
Pelno, matyt, padarė, nes 
buvo karčių ir saldžių gėri
mų. žmonės daugiau kar
čiąją gėrė' ir ant rytojaus 
skaudančiomis makaulėmis 
vaikštinėjo. i

Musų klebonas žino, kaip 
gešeftas daryti.

Sausio 5 d. tapo sureng
tas koncertas p-lei Onai 
Kadkauskaitei iš Hartfordo. 
Panelė Kadkauskaitė yra 
nesenai grižus iš Europos. 
Dainavo Lietuvoje, mokino
si Italijoj. Turi gražų sopra
no balsą. Sudainavo keliatą 
gražių dainelių, kurios pub-

LAWRENCE, MASS.

Kovo 9 dieną čia Įvyko 5 
kliubu konferencija, kurią

pasakyti, kad nevažiuokit iš 
nes darbas ir miš

kuose sunku gauti. Tukstan-
ki, ant rankų užsimovęs j 
pirštines, o kišeniuose rasta 
daug laiškų popieros, du 
gatvėkario bilietai ir 6 cen
tai pinigų.

Tai turėjo atsitikti nak
čia, nes rastas lavonas jau 
sustingęs.

Nors velionis nepaliko pi
nigų, bet draugai apsiėmė 
palaidoti, vienok vietinis ku
nigas neprisileido nei artyn; 
mat neprigulėjo prie para
pijos. Šetekšnos sūnūs.

MONTREAL, CANADA.
Musų draugijos.

Montrealyje yra nemažas 
skaičius lietuvių. Visi atva
žiavę vienu tikslu — gauti 
darbą ir sudaryti sau tinka
mą pragyvenimą. Bet dabar 
siaučia didelė bedarbė. Ji 
liečia ir šios kolonijos lietu
vius.

Prie organizacijų lietu
viai nepribrendę. Čia yra 
Įsteigta pašalpinė organiza
cija D. L. K. Vytauto ir Tau
tiškas kliubas, kurio nariai 
yra išimtinai tik senai apsi
gyvenę Kanadoje lietuviai. 
Kliubas turi nuosavą namą 
820,000 vertės, už kuri dar 
skolingas apie §7,000. Da
bartiniu laiku kliubas pelno 
jokio nedaro ir jau senai 
skolos nemoka, vien tik nuo
šimčius, pomirtines ir pašal
pas. todėl žmonės bijo ir ra
šytis, kad subankrutavus 
šiai organizacijai nežūtų jų 
pinigai.

Kita pašalpinė organiza
cija yra K. L. S. D. P. D., tu
rinti 50 narių. Tai yra dar 
jaunutė organizacija, Įsteig
ta 1928 m. Didelio veiklumo 
neparodo; bet gavus veik
lesnių narių galima tikėtis, 
kad išsivystys i didelę ir 
naudingą organizaciją.

Yra keliatas ir bažnytinių 
organizacijų, bet aš apie jas 
mažai žinau, todėl ir nei ašy-

čių Kliubas. Jos tikslas: su
sitarti kliubams taip, kad va
saros metu nebūtų varžyti
nių piknikus rengiant.

Buvo atstovaujami šie 
kliubai:

1. Lynno Piliečių Kliubas.
2. Peabody Lietuvių Kliu

bas.
3. Lowellio Vytauto Kliu

bas.
4. Haverhillio Gedimino 

Kliubaš.
5. Lawrence’o Kliubas.
Kadangi vasaros metu 

tankiai pasitaiko keliems 
kliubams parengti piknikus 
tą pačią dieną, tai buvo kal
bama, kaip to išvengti. Nu
tarta, kad kožnam kliubui 
butų paskirta diena. Delega
tas iš Peabody pranešė, kad 
jų kliubas turės pikniką 15 
birželio; Lowellio kliubas 
savo pikniką laikys 7-8 bir
želio; Lynno — birželio pa
baigoj ; Lawrence’o—liepos 
vidury arba pabaigoj, o 
Haverhillio—rugsėjo mėne
sy. Dienos tikrai da nenu
statytos, nes nežinia, kokio
mis dienomis galima bus 
kempes gauti. Apie tai vieni 
kitus painformuos vėliau.

Buvo taipgi kalbama apie 
, čia augantį musų jaunimą 
—kas daryti, kad jis neatsi
tolintų nuo lietuvių. Nutar
ta kviesti jaunuolius prie 
kliubu.

Toliaus kalbėta apie pro- 
. hibiciją, kuri tiek daug pik
to kraštui neša. Lawrence’o 

; visų tautų kliubai yra nuta- 
. rę kovoti prieš tą Įstatymą, 
, todėl raginta ir lietuvių kliu- 
. bai prie tos kovos prisidėti.

Kita konferencija nutar-

* gardi. Dėl prūdo užveisimo. 
patartume kreiptis i savo 
valstijos žvejybos (Fisheries 
& Game) skyrių. Manome, 
kad iš tenai galėsit gauti 
prūdo užveisimui žuvų ir 
reikalingų nurodymų, kaip 
jas geriau auginti. 

Aitvarui. — Neužsimoka 
apie privatinius asmens da
lykus rašyti. 

A. Juknai.— Tamstos ko- žeikos juokingas veikalėlis, 
respondencija tilpo jau iš kurio publika turėjo gar- 
13-tame “Keleivio” nume
ry, 6-tam puslapy, “Kas 
mums rašoma” skyriuje.

A. Mažeikai.—Beveik vi
sų redakcijų yra priimta grą
žinti tik tas netelpančias ko
respondencijas, prie kurių 
būna pridėtas toks reikala
vimas ir reikalingi pašto 
ženkleliai. Priešingame at- 
vėjuje jos yra naikinamos. 
Rodosi, kad taip atsitiko ir 
su tamstos korespondencija.

Amerikos piliečiui.— Dėl 
pamestų popierų patartume 
nuvykti Į natūralizacijos biu
rą Chicagoje, o tenai gausi
te tikrų informacijų, kas ir 
kaip reikia daryti.

J. M.—Mums nesupranta- 
—, kodėl Chicagos paštas rokai apdegė------- z ----- . . . , e ■ • T • 4. t-n v • • i i j Kraujas apsunkinamas maistu, tai jis 

Pcmeroy ir pamatęs, kad jo neregistruoja laisKų į Kietu- PenKios is jų buvo apdraus-į negali pašalinti susikimšimu, pasida- 
mylimoji mergina šoka su vą. Bostono paštas regist- tos. T-.ohiancini nuVontainlro užterštas ir nesveikas, 
kitu kavalierium, išsitraukė ruoja.
revolveri i 
šaudyt, 
sužeisti 
tas.
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ŠARKIS APSKŲSTAS ANT S500,000.

Kol Šarkis neturėjo pini- perdaug skaudžiai jį kumš- 
gų. tai neturėjo ir bėdų; bet čiavęs, o sutarta buvę mušti 
kaip tik jis prasigyveno, neskaudžiai, 
tuojaus atsirado žmonių, j '
kurie pradėjo prie jo kabin-1 tuojaus atsi 

imti. Vienas tokių yra Ema- 
nuel “Rocky” Stone, buvu- 
sis kitąsyk sunkaus svorio 
kumštininkas, • kuri Šarkis 
dabar samdydavosi kaip pa- 
gelbininką sau treiniruotis. 
Stone dabar reikalauja iš 
Šarkio pusės miliono dole
rių (§500,000) atlyginimo 
už nereikalingą jo sumuši
mą. Stone sako, kad treini
ruotis kempėj Šarkis varto
jęs ji kaip “kumščiuojamą 
maišą,” norėdamas padaly
ti žiūrėtojams juokų. Ir ben
drai treiniruojanties Šarkis

Tik pasidarykit pinigo, o 
....... J tsiras “frentų,” ku-

tis ir nori dolerius is jo at- rįe norės su jumis pasidalyti.

O’DONNELL, CANADA. 
Prasti laikai.

Čia randasi nikelio ir va
rio kasyklos. Nors darbas 
jose labai sunkus, bet ir to 
negali gauti. Dirbama po 8 
valandas. Maineriui moka 
60c., o leiberiui 53c. valan
dai. Darbininkai jokios or- 
ganizacijjos neturi ir tik 
džiaugiasi, kad gauna dirb
ti.

Dabartiniu metu daug 
darbininkų atleido iš miš
kų, todėl bedarbių priskai- 
toma Į 4,000 žmonių. Tiek 
daug žmonių privažiavus 
sunku net nakvynę gauti, 
todėl dauguma miega skie
puose.

Lietuvių musų apylinkėj 
yra tik keliolika pavienių. 
Girdim, žada atvažiuoti ir 
šeimyninių lietuvių.

Peter Rameikis.

PERŠOVĖ DU MEILUŽIU 
ŠOKIU SALĖJ.

Skovvhegano miestelyje, 
Maine'o valstijoj, buvo aną 
vakarą šokiai. Atėjo tūlas

I

JEI PATRUKĘS,
BANDYK TA DYKAI.

Uždek ant bile patrukusios vietos, 
senos ar naujos. Didelės ar mažos, ir 
j;s busite ant kelio, kuris pertikrino 

tūkstančius.
Siunčia Dykai Prirodymui
Kiekvienas patrukęs, vyras, mote

ris ar vaikas, privalo tuojaus rašyti 
pas W. S. Rice, 70-N. Main street. 
Adams, N. Y., reikalaujant dykai iš
bandymui jo puikios stimuliuojančios 
aplikacijos. Uždėk ją ant patrukusios 
vietos ir muskulai pradės trauktis; jie 
susijungs taip, kad atsidarymas arba 
patrūkimas prapuls natūraliai, ir tuo
met diržai ir kitokie muskulų palai
kytojai palieka nereikalingi. Nepra
leis progos neišbandęs šios puikios 
i tetodos. Jei jūsų patrūkimas butų ir 
te skausmo, tai koks yra išrokavimas 
c'ėvėti diržus visą jūsų gyvenimą? 
Kam bereikalingai kentėti? Kam rizi
kuoti gangrina ir kitais pavojais nuo 
mažo patrūkimo ir paskui eiti ant 
peracijos stalo ? Daugybė vyrų ir 

moterų nepaiso savo patrūkimo tik 
todėl, kad tie patrūkimai nėra skaus
mingi. Rašykit tuojaus reikalaudami 
išbandymui dykai šios puikios meto- 
os patrūkimo gydymui. Rašydami 

vartokit žemiau įdėtą kuponą.

Dykai nuo patrūkimo
W. S. Rice, Ine.
70-N Main st., Adams. N. Y.

Malonėkit prisiust visiškai dykai 
-jūsų stimuliuojančią aplikaciją 
nuo patrūkimo.
Vardas ...........................................
Adresas ...........................................
Valstija ..........................................

daus juoko.
Tai vis musų veiklus jau

nimas. Garbė jiems.
Paskutiniu laiku pas mus 

priviso daug vagilių. Nega
na, kad kišenius iškrausto, 
bet išveža net seifus. Biz
nieriaus L. Liaudanskio iš- , . - . .
vežė seifą 1,000 svaru sun- ta sušaukti vasaros pabaigoj, 
kūmo, §800 ir kitokių^daik- Konferencijos darbams ap- 
tų. Sausio 11 d. vagiliai Įsi- rašyti išrinkta J. Urbonas, 
laužė į C. Strikulio krautu- Konferencija užsidarė pa- 
vę; paėmė §20, kumpių, keltu upu. Jonas Urbonas, 
dešrų ir kitų daiktų. Gali-. n Cit J AI P VII A C
mas daiktas, kad tą vagys- rEKM V AlAi T IvIAj 
tę papildė ir bedarbiai, ku
rių čia nemažai yra. t

Sausio 6 d, nakčia užside-l 
gė Petro Devenio 5 aukštų).— ----- ----, —------- - -
rtarnoa išnešioja po visą kūną. Jis yra taipgi
namas. iNUOSIOIIU^ pri. Kaito-srovė. Į<arj nuneša nusidėvėjusias 
ma SU viršum $25,000. Ge-j dalis. Abi funkcijos reikalingos dėl

> K lrrantnvpą i ?eros sveikatos ir ilgo amžiaus. Jei 
v ai<xui.u į j;ralIjas apsunkinamas maistu, tai jis 

ro užterštas ir nesveikas.
TRINERIO KARTUS VYNAS 
gerbsti kraujui apsivalyti, pagreiti
na virškinimą ir gaivina visą kūną. 
Tai geriausias tonikas pavasario me
tui. Visose aptiekose. Sempeliai nuo 
Jos. Triner Co. 1333 So. Ashland avė., 
Chicago, 111.

NEMOKAMO SEMPELIO 
KUPONAS, Dept. 6.

.'ardas ..............................................  .
5 dresas ..................................................

Jonas Urbonas.

GREIT SENDINA
Kraujas dvejopai veikia. Jis ima 

nuo skilvio sienelių maisto daleles ir

. Labiausiai nukentėjo! 
laikrodžių pardavinėtojas 

ir pradėjo juodu A. Captainui. — Už ad- lietuvis Viktoras. Jis neturė- 
Abudu buvo sunkiai reso permainymą nieko ne- jo apdraudos ir apskaito iš- 
šaudvtojas areštuo- imam. Eilės laikraščiui per- vogtų jam daiktų apie už 

silpnos.

b

YANKEE
Tnger-oll Yankee vra labiausiai populiariškas ir daugiausiai 
p iL ir- j» . laikrodis. Virš 80.000.000 žmonių nešiojo Ingersolls 
nuo pat ,ų i-<lirbv*tr« pradžios, 40 metų atgal. Pirkdami ieškokit 
' ardo I NGERSOLL laikrodžio ciferblate. Tai Jūsų apsaugojimas.

50

pasaulio 
geriausią 
laikrodį!

Junior . . . S3.2ą
Mažas, plonas kišeni
nis laikrodėlis

Radiolite* $4.00

rišt ... 83.50 
In:<T-ol| . žemiausioj 
kaino, laikrodėlio.

R'idiolile* $4.00

Mite ... §5.00 
Dailiai mažas wrist- 
v>atcb.

Radiolite* įj-iO 
I'tuninoti rodyki-" ir ikaitlinės — rodo Uiką tamsoje.

INGERSOLL WATCH CO., Ine.

$2,000. Gaisro priežastis — 
sprogimas aliejinio pečiaus.

Juozas Kišonis, 19 metų 
jaunuolis, gavo 5 metus i 
pataisos namus, už visą eilę 
vagysčių. Reporteris.

Galvos Kvaitulys 
Koktumas,Vėmimas 
Nemalonumai po 

valgiui 
Greitai Pagydomi 
PcpsinicSeltzer 
Rašyk Pepsinic SeltzerCa. 

Worcester, Mass. o 
GAUSI SAMPELĮ DYKAI

TIESIAI Iš 
F AKTORES

Italioniska 
Armonika

Geriausia ant 
Marketo A*

Dideis pasirinkimas ar
monikų įvairaus styliaus 
ir didumo. Bile stylią 
padaro ant užsakymo. 
Visi instrumentai yra 
ranką darbas ekspertą 
iš geriausios tnedegos 
Pattnkinimas gvaran- 
tuojamas. Mes taisom* 
arba imam mainais 
totus instrumentus 
Klausk dykai kataliogo

ITALIAN 
323 W Polk Street,

Pabandyk Dykai

I

^įsitikink, 
kad

RE MOLĄ
GYDO 

RAUDONĄJĄ GYSLĄ 
KAM KENTĖT kad mos- 

tis su REM-OLA yra taip 
maloni ir lengva vartot—nesutepa 
drapanų. Ji gydo—klausk jų aptie- 
Loriaus, arba parsisiųsk dovanai 
Sampelj—paprastai apvyniotas ir 
užpečėtytas Rašykit Henry Thayer 
& Co., Cambridge, Mass

ACC0RDE0N MFG CO. 
De pt. 15, Chicago, IIL



plaukia iš San Diego, Cal., i New \orko pakraštį.

r

t

brazilijono, Muravičiutė už 
mongolo, Zakarytė už per
so. Jos visos jau turi kūdi
kius, o vyrai jas jau pametė.

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ
Iš NF.W YORKO:

vienės išsrėbti, viena mote
ris tuojaus nuvirto nuo suo
lo. Du vyrai mirė ant ryto
jaus.

nančiame. Ar užtai reikia Į 
juos spiaudyt?

PLUNKSNAS.
Patalus, Kaldras ir visokias lovų 
įrodinės,

Vasario 14 d. ^Ų IR PERSŲ.

už svetimtaučių.
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APKVAIŠUSI MINIA SU- LIETUVAITĖS TEKA UŽ 
MU£Ė NEKALTĄ ŽMOGŲ KINŲ, MONGOLŲ, JAPO-

Rc kiškis.
buvo nelabai malonus nuti-j Iš Pietų Amerikos gauna- 
kima s. Pil. R. niekaip nega- mos žinios, kad lietuvaitės 
Įėjo suvaldyti savo naturin- vienos iš skurdo, antros ap- 
go ai klio ir pravažiuoti pro gautos išeina Į paleistuvys- 
Roki ikio miestą. Tą maty- tės namus, o dar kitos išteka 
dam: s jo pažįstamas Kaina- už svetimtaučių.
liškiu Strumskelis, apsiėmė Vien Rokiškio apskričio 
arkli i per miestą pravažiuo- žinomos mergaitės ištekėjo 
ti. įs -dus važiuoti arklys pa- už šių svetimtaučių: Šukytėti. įs -dus važiuoti arklys pa- už šių svetimtaučių: Šukytė 
dūke ‘ir liko nebesuvaldo- ir Balaišytė už kinų, Zerevi- 
mas. Tą dieną Rokišky buvo čiutė už negro, Karosytė už 
kermošius, ir arklys bėgda- ’ 
mas apvertė moterį, bet ne- 
suže' dė. Moteris paleido sa
vo k tkarinę, o keletas raitų 
prad i jo vytis ir šaukti: “Tu
rėkit i vagį.” Arklys nuo

• šauk-.mo dar labiau pasiuto 
ir leidosi į rinką. Žmonės 
pam: nė, kad važiuoja vagis 
ir pridėjo Strumskelį mušti 
jienemis, botkočiais ir kitais 
daik ais. Minia sutirštėjo, 
pribivo du policininkai, ar
klys buvo sulaikytas. Minia 
StruiaskelĮ taip baisiai su- „___ _______
mušė, sudraskė, kad nejau- tų tauku, paėmė juos ir pa
ku į žmogų buvo ir žiureti.'dėjo atgal ten, kur taukai 
Bet kai dalykas i^čjo aikš- visuomet stovi.

Kitą dieną šeimininkė pa-

UŽSINUODIJO ŽIURKIŲ 
NUODAIS.

Luokė. — Skliausčių kai
me pas ūkininkus Stasiulius 
priviso žiurkių. Jie nupirko 
nuodų ir sumaišę su taukais 
išdėliojo juos visokiose vie
tose. Bet vienas Stasiulių 
nieko apie tai nežinojo ir ra
dęs nepaprastoj vietoj padė-

ku į žmogų buvo ir žiūrėti. Į
jr» i i j_i_ i____

tėn, tai minia pradėjo kal
tinti policiją, kam ji leidusi ėmė tuos taukus ir įdėjo i 
žmoį-ų sumušti. Daugelis .bulvienę. Nespėjo tos bul- 
pakvaišėlių turės atsakyti 
teisme.

GIMNAZISTŲ PLĖŠIKŲ 
BYLA.

Mariampolė. — Vasario 
13 d taikos teismas nagri
nėjo garsią jaunų plėšikų 
bylą. Kaltinamieji 3 gimna
zistai, kiti 7 irgi kada tai mo
kinęs is, nuo 17 ligi 20 metų 
amži rus. Kai kurie jau ma
tę Kilnaberžę, seni recidi- 
vistai. Jie savo laiku buvo 
apvo xę Penčylos ginklų 

" krautuvę, viešbuti, Valst. 
gimnaziją, mok. seminariją, 
apie 3 krautuves ir daug ki
tų.

Trys gavo po 1 metus ka
lėjimo, kiti mažiau, 2 nuo 
bausmės atleisti sąlyginiai. 
8 padėti kalėjiman. Visuo
menė šia byla buvo gyvai 
susidomėjus.

TRIUKŠMINGOS VES
TUVĖS.

Papilė. Jonaičių kaime 
buvo vestuvės ir tose vestu
vėse įsigėrę susipešė. Kad 
likviduoti peštynes, susitarę 
keturi asmens pasikinkę ark
lius - ažiavo parsivežti poli
cijos. Iš važiavusių tarpo 
vienas buvo šaulys, kuris pa
siėmė karišką šautuvą ir re
volverį. Bevažiuojant lauku 
(nak ies metu) ėmė ir užsto
jo keletas vyrų, reikalauda
mi l ankas kelti aukštyn. 
Šauljs Jokubauskas nieko 
nelaukdamas paleido du šū
viu, kur vienas pataikė Į pil
vą Griciui. Peršautasis ligo
ninėj? mirė. Jokubauskas ir 
jo bi olis areštuoti, vedamas 
tardj mas.

.*■

KELEIVIS

KARO LAIVAI PLAUKIA I NEW Y ORKĄ.

SUSMENYJIMO LIETDVIŲ 
AMERIKOJE REIKALAI.

PLĖŠIKAI UŽPUOLĖ. į

Kovo mėn. Sprukų kaime, į 
Veliuonos vai. pas Pešių Sta
sį atvykę trys nepažįstami 
vyrai, kurių vienas buvęs j 
ginkluotas revolveriu, parei-i 
kalavo atiduoti pinigus. Pil. 
Pešys puolė ginkluotą plėši
ką, norėdamas atimti iš jo 
ginklą, bet plėšikas šovė ir 
sužeidė Pešiui kairės rankos 
pirštą. Plėšikai, pagrobę 100 
litų, pasislėpė.

KANADOS 
PATIKIMA AGENTŪRA 
PARDUODAME LAIVAKORTES 

Visu LINUĮJ.
Padarome įgaliojimus. Užrašome 

visus laikraščius.
Padarome afidavitus žmonoms, vai

kams. tėvams, broliams ir seserims; 
taipgi partraukiame ant farmų darbu 
draugus bei prietelius. Išsistorojame 
pasus, vizas; pagelbstime išsiimti pi
lietybės popieras. Patarnaujame sku
biai. gerai ir teisingai. Atliekame 
darbus asmeniškai ir raštu. Teikiame 
informacijas dykai. Siunčiame pini
gus į visas pasaulio dalis. (15)

GENERAL S. S. AGENCY 
397 Queen Street. West, 

TORONTO, ONT, CANADA.

PLĖŠIKAS MOTERIES 
RŪBUOSE.

Taujeliuose (Eržvilko pa
rapijoj) pas vieną siuvėją 
atėjo ūkininkas Nav. persi
rengęs i moterį. Buvo apy- 
vakaris. Užsirekomendavo 
(persitatė) esanti kaž-koki 
našlė. Prašė parodyti kelią, 
palydėti. Siuvėjui išėjus ly
dėti, kiek paėjus minima 
našlė staiga išsitraukė iš 
rankovės jiešmą ir pareika
lavo atiduoti pinigus.

IŠTRAUKĖ LAVONĄ.
Šiomis dienomis Čekiškės 

valsč., ties Kilovo kaimu, 
Dubysos upėj žvejai ištrau
kė Jofės Jankelio lavoną. 
Jofė gyveno Airiogaloje, 
1929 m. lapkričio 17 d. jis 
nežinia kur buvo dingęs. Jis 
buvo nepilno proto.

MURZ1NA AGITACIJA reitame Seime ir gins atei- 
UŽ TAREILĄ. nančiame. Ar užtai reikia į

----------- x . . juos spiaudyt?
So. Bostono pustuzinis. ‘ Sandariems,

“didvyrių” su rėksniu S. __________
Mockum pryšakyje siunti- AR TEISINGI PASKALAI 
nė ja agitatyviškus lapelius ApjE TAREILINIUS? 
Sandaros kuopoms ir SLA.; --------- -
nariams, kad balsuotų už Ta-j šiomis dienomis tarp S. 
reilą, o ne už Gugi į SLA. Į L. A. narių pasklydo labai 
iždininkus. Jie rašo: “Turi
me po ranka daug laiškų iš 
tų SLA. kuopų, kurios nomi
navo Gugį. Bet dabar jos 
būtinai reikalauja, kad Ta
reila kandidatuotų ir pasiža
da už ji vienbalsiai balsuo
ti.”

Mes nesame girdėję, kad 
bent viena SLA. kuopa bu
tų nutarus balsuoti už Ta
reilą. Jeigu Tareilos šalinin
kai ištikro butų gavę tą 
“daugybę laiškų” iš SLA. 
kuopų, nutarusių balsuoti už 
Tareilą, tai jie butų iš tošį 
“daugybės” nors kelių kuo-1 
pų numerius pažymėję. Bet 
jie savo lapeliuose to nepa
daro. Aišku, kad jie tos 

/'daugybės laiškų” negavo. 
Tai yra tik murzina jų agi
tacija, kurios tikslas yra su
klaidinti balsuotojus.

Žinoma, jeigu Sandaros 
centras nebūtų apsileidęs, 
tai viešai patartų sandarie- 
čiams nekreipti domės į tuos 
kelis rėksnius. Bet nežiūrint 
Centro apsileidimo, prieš 

1 SLA. Tarybos nominacijas 
; sandariečiai yra nutarę (tu
rėjo vienur kitur veikėjų su
sirinkimus) palaikyti Gugi į 
SLA. iždininkus. Ir kai Ta
reila išlindo su savo kandi
datūra, beveik tuo pačiu lai
ku Ryti] sandariečiai turėjo 
Hartforde skaitlingą konfe
renciją, kur priėjo prie šito
kio nusistatymo: Gugis ar 
Tareila, kuris juodviejų no
minacijose gaus mažiau 
balsų, tas turės ištrauk
ti savo kandidatūrą.

kompromituojančių paska
lų apie poną Tareilą ir jo ša
lininkus. Nežinodami, kiek 
juose tiesos, norime viešai 
paklausti p. Tareilos, ar 
jiems yra kokio pagrindo, 
ar ne.

Pasakojama štai kas:
1. Tareila veržiasi į SLA. 

iždininkus norėdamas pa
slėpti tuos nuostolius, kokių 
per ji pasidarė Susivieniji
mui. Sakoma, kad jis reko
mendavęs SLA. Piidomajai 
Tarybai paskolinti pusėtiną 

įsumą pinigų tūlam Makavec- 
lkui ant nekilnojamojo turto. 
Tas tunas dabar pasirodė 
nesąs tos paskolos vertas ir 
musų Susivienijimui pasida
rą gana didelių nuostolių 
ačiū ponui Tareilai. Kitą to
kią pat paskolą jis rekomen
davęs duot Deveniui. Čia 
SLA. irgi turėsiąs prakišti. 
Ponas Tareila bijąs, kad dėl 
šitų paskolų jam nepasida
rytų kokių nesmagumų, to
dėl noris pats tapti SLA. iž
dininku.

2. Tareilos kandidatūrą 
karštai remiąs artimas jo bi
čiulis p. Žemantauskas, ku
ris turi Waterbury bankeli. 
Tarp Tareilos ir Žemantaus- 
ko esą taip sutarta, kad jei
gu Tareila taptų SLA. iždi-

, ninku, tai SLA. pinigus jis 
, padėtų Į Žemantausko ban- 
. keli.

Jeigu tai butų tiesa, tai 
. butų labai negražus skanda- 
, las. Todėl mes prašome, kad

pp. Tareila ir Žemantaus
kas viešai paaiškintų, ar tai 
tiesa, ar ne.

Penki SLA. nariai.

DEVYNIASDEŠIMTS SĄ
NARIŲ RANKOSE IR 

KOJOSE.
—Ar kuomet nors pamislijot, 

kad mes turime 22 sąnariu kiek
vienoj rankoj ir 23 sąnarius 
kiekvienoj kojoj—viso devy
nias dešimts sąnariu?

—Taip, gana daug, bet kas 
tame nuostabaus?

—Tik pamanykite, kiek skau
smų šitie sąnariai gali mums pa
gamini. Jus žinote patys, kad 
peršalimas gali Įsigalėti bent 
viename šitų 90 sąnarių, ir kuo
met žmogus turi dirbti su skau
dama ranka ar koja, tai ir pats 
darbas pasidaro dešimts kartų 
sunkesniu.

—Tai kas reikia daryt tuo
met?

—Beabejonės reikia tuojaus 
skausmą prašalinti. Nelaukite 
iki skausmas pastoviai įsisenės. 
Aš visuomet skaudamą vietą 
vakare ištepu su Sloan’s Lini- 
mentu ir jis pagelbsti tiesiog 
magišku budu. Rytmety aš vėl 
jaučiuosi pilnai tinkamu sun
kiam dienos darbui.

DIDELE EKSKURSIJA

Į LIETUVĄ
Paminėti Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vytauto, 

500 metu mirties sukaktuves, Lietuvos valdžia padarė su
tvarkymus švęsti šĮ dideli Įvykį iškilmingai, spektakliais, 
parodomis visuose kaimuose, ir miestuose.

šia nepaprasta proga yra ne tik dalyvaut ir matyt tą viską, 
bet ir drauge pasisvečiuot su savo giminėm ir draugais.

KELIAUKITE populiariu garlaiviu

S. S. “CLEVELAND”
KURIS IŠPLAUKS Iš BOSTONO. BIRŽELIO 8. 1930.

Taipgi parankus išplaukimai iš Bostono 
GEGUŽĖS 4 ir LIEPOS 13

Specialiai traukiniai iš Hamburgo iki Memel.
Oficiališka ekskursija, patvirtinta Lietuvių Agentų D-jos 

Dėl informacijų kreipkitės prie bile agento nario 
Lietuvių Laivų Agentų Asosiacijos

ARBA f

HAMBURG-AMERICAN LINE
209 Trenmont St., Boston, Mass.

Pukus. Paduškas.

parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypati- 
škai arba rašykit. 
Gvarantuojam už- 
siganėdinimą.
Pas mus gausite 
tikras europiškas 
plunksnas ir pu
kus. Aplankykit 
Musu Nauja Što- 
rą LEPIUS.

European Feather Čo., 54 Chauncy
St., prie Bedford st., Boston, >lass.

Sloan’s
Liniment

TIESIAI I KLAIPĖDĄ

Aį\YTAUTQ

UŽMUŠĖ 8 VILKUS.
UI mergės apskirtv, Lėnų 

mišk uose buvo suruošta ab- 
lava ant vilkų. Nušauta iš vi
so 8 vilkai. Varikai varė vil
kus su raudonomis vėliavė
lėmis, kurių vilkai labai bi
josi (kaip ir fašistai) ir at
gal per varovus nei vienas 
vilkas neperėjo. Varant be 
tokių vėliavėlių, vilkai pa
prastai neina į prieki, bet 
prasimuša per varovus 
gal.

DEGTINĖS AUKA.
Rokiškis. Reikia pastebė

ti, kad šįmet mieste gyvuoja 
du tiakteriai ir keliolija ar
batinių. Kai kuriose arbati
nėse geriama ir baltoji “ar
bata.” Vasario m. pabaigoje 
Tam išiuno arbatinėje gir
tuokliai supjaustė savo vie
ną draugą. Ligoninėje jis 
atsidarė ant mirties patalo.

at-

! Kaip jau visi žino, adv. 
Gugis gavo arti 4,000 balsų, 
o senis Tareila vos tik 900. 
Bet nežiūrint kad kone visi 
SLA. nariai dabar stoja už 
Gugi, senis Tareila prievar
ta veržiasi, kad jį rinktų į 
SLA. iždininkus ir gana.

I Tareila ir pats gerai žino, 
kad jo neišrinks, tečiaus jis 
to nepaiso. Šito užsispyrimo 
kitaip negalima išaiškinti, 
kaip tik jo noru kenkti Cent
ro Tarybai ir pačiam SLA. 
labui. Štai, kada Centras pa- 

i siūlė SLA. 11 kuopai su
rengti Waterburyje prakal- 

> bas organizatoriui Žukui, tai
■ i araia su savu iremu z,e-

Kaip jus galite išvengti 
blogumų konstipacijos

Yra pastebėtina kaip greitai Nuga- 
Tone nugali net sunkiausius priepuo
lius konstipacijos ir išvalo kūną nuo _
susirinkusių nuodu kaltu už daugelį Tareila SU saVO frentU Že- 
hgn ir negalių, tarp kunu yra men-į A i ikėjantis apetitas, nevirškinimas, at- Hl&DttlUsku KUOpOS SUSlTin- 
nrortmai, sraivos skaudėjimas, tvai- kimo 2 sausio suagitavo na- 
tuliai, inkstų ar pūsles įdegimas. su- . , jai.' h.
silpnėjimas nervų ir muskulų .siste- T1US, kart ŽUKUI prakalbų Dė
mų, abetnas nusilpnėjimas, taipgi rengtu. Žukas jiems nepatin- 
prastas miegas, jautimasis navargu- , , -  • • ot * -r»-i
siu ir sudribusiu ir netekimas svaru- ka. kam jis gina SLA. Pil- 
mo ir spėkų. idomają Tarvbą. Jiedu, mat,

Nuga-Tone suteikė geresnę sveika-'tą tūkstančiams žmonių, kurie atga- rtOIrt, kad Žukas Šmeižtu 
vo stiprumą, energiją, jėgą paėmę jį SLA. Valdybą, taip kaip bol- 
tik per trumpą laiką. Nuga-Tone - -r. : daro
taipgi suteikia'poilsines, atgmvrnan-
tį miegą ir smagumą ir linksmumą, f Negana to, tareiliniai savo 
kurie yra bendri gerai sveikatai. Jus - — - - -
galite gauti Nuga-Tone kur tik vais
tai yra pardavinėjami. Jeigu jūsų

lapeliuose niekina socialis- 
vaiiiKjam. jųjų tus. kurie gina SLA. nuo

pardavėjas neturėta ju stake. papra- crrntinoniu bolŠPV’ilcil Snpiii- šykit jį užsakyti jų dėl jus iš savo ^ocla*
'džaberio. listai gynė Susivienijimą pe-

Dvi Didžiosios Ekskursijos
į Vytauto Iškilmes

LIETUVOJ E
Cunard Linijos Milžiniškuoju Greitlaiviu

AQUITANIA
Iš New Yorko j Lietuvos Portą

KLAIPĖDĄ
per Soathtmptoną

Sa Palydomis ir Prižnrėtojais

BIRŽELIO (June) 18 d.
.Amerikos Lietuvą Tautinės Sandaros 

Oficalė Ekskursija.

LIEPOS (July) 6 d.
Laikraščio “Vienybė” Vakarinė Ekskursija

■> Tuoj pa Mokyklą Užsidarymo.
Pakelia} ekskursijos aplankys didžausį ir garsiausi pasauly meistą 
Londoną, kur 3-čios klasės keleiviai dovanai gaus pilną pasiviešė- 
jirr.ą ir pavežinimą autobusuose tu aiškintojais apžiūrės tą įdomų 
miestą.
Keliaut su šiomis ekskursijomis maloniai kviečiami ir pašaliniai 
keleiviai. Kelionėn išrengia visi Cunard Linijos Agentai.

CUNARD
33 Statė Boston, 

Mass.

V 26.

VISOS PASTANGOS BUS PAŠVĘSTOS PADARYT KE
LIONĘ ATMINTINU ĮVYKIU. PILNĄ ĮVAIRUMŲ IR 
MALONUMŲ DĖL TŲ, KURIE JOJE DALYVAUS.

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI 
I KLAIPĖDĄ:

Trečia klesa į vieną pusę .... $107.00
Trečia klesa į abi pusi.......... $1R1 60
Turist. trečia kl. į vieną pusę $123.50
Tur. treč. kl. j abi pusi (min.) $204.00
Cabin kfesa ...............................C
UŽ VAIKUS: NUO 1 iki 10
pusė kainos.
UŽ KŪDIKIUS iki 1-nų metų 

Valdžios Revenue ir Head 
atskyriam.
TANKUS IŠPLAUKIMAI LAIVŲ 
STAČIAI Iš KLAIPĖDOS.

$142.50 
metų

$5 50 
Tax

17 Balandžio —“Litnanpi"

1 Gegužės------“Pokmia”

17 Gegužės — “Estonia”

26 Gegužės — “Lituania”

SMAGIAUSIA“ IR PATOGIAUSIA KELIONĖ
De) informacijų ir laivakorčių kreipkitės tuojaus 

pas savo vietos Agentą.
NELAUKIT PASKUTINIŲ DIENŲ.

BALTIC AMERICA LINE
8 Bridge St., New York, N. Y. 315 So. Iiearborn St, Chicago, UI. 

Union Trust Bldg., Pittsburgh, Pa. 616 St. J a mes Št., Montreal, Can.



v

Vietines Žinios
keleivis No. 15. Balandžio 9, 1930.

I Verbų Nedėlia Lietuvių
M. Žinyčioje.

___ __o____Iškilminga^ ceremonija 
nūs 13 metų amžiaus. Tėvai Įvyks balandžio 13, 1930, ly-

Prapuolė vaikas.
Bostono priemiesty Chel- 

sea prapuolė Ligovskių su-

SKOLINU PINIGUS ANT NAMU 
ir noriu upmainyt 3 šeimynų namų 
ant farmos. (16)

MRS. M. SAMBAS
44 Aspinwali Rd.. Dorchester. Mass.

duoda policijai $1,000 kad giai 11:00 vai. ryte. Vakare 4

“Stebuklingo” kunigo me
daliai esą apgavystė.

Kardinolas O’Connell iš
leido pranešimą, kad atsira
do apgavikų, kurie vaikščio
ja tarp tikinčiųjų katalikų ir 
pardavinėja kažin kokius 
medalius, sakydami, jog tie 
medaliai esą padalyti iš 
Maldeno kapinių, kur yra 
palaidotas “stebuklingas” 
kunigas. Tie medaliai kata
likų bažnyčios nesą pašven
tinti ir surinktų už juos pini
gų, žinoma, kardinolas ne
gauna, todėl tie medaliai 
esą 100 procentų apgavystė. 
Mes pridursime, kad visi 
“stebuklai” yra apgavystė.

Tai buvo “prakalbos.”
Pereitą nedėldieni South 

Bostono Lietuvių salėje kal
bėjo kokia tai Mažeikienė. 
Teisybė, ta moteris rėkavo, 
bumojosi daug. Kartojo žo-j 
džius •‘darbininkai ir darbi
ninkės,” “mes proletarai.” 
“mes,” “mes” ir jie “siurbė
lės.” Prikalbėjo daug. Kal
bėjo ir apie Sovietų Rusiją. 
Daug mačiusi Rusijos, daug 
žinanti, viskas tenai augą 
kaip ant mielių: tiesa, esą 
skurdo, vargo ir utėlių, bet 
už tad viskas “darbininkiš
ka,” viskas “proletariška." 
Kapitalistai Sovietus smau
gę, smaugę., bet nepasmau
gę ir patys sprandus nusisu
kę. Visiems darbininkams 
tavoriščka Mažeikienė liepė 
pasiimt daug kapitalistiškų 
dolerių ir važiuot i Rusiją. 
Grįžtant liepė aplankyt iri 
Lietuvą, bet toje fašistų Lie-! 
tuvoje nepalikt nei vieno su
puvusio cento! Lai toji Lie
tuva prasmenga!

“Pabagaslovijus” Sovietų] 
Rusiją da kelis kartus, kad 
ten viskas darbininkų, vis
kas gerai, viskas malonu ir 
visko pilna, Mažeikienė da
vė “prikazą” visiems darbi
ninkams šelpti Rusiją, au- 
kaut dolerius ir gyvastį, nes 
kitaip “proletariato tėvynei” 
busią riestai — kapitalistai 
suėsią ją su kaulais ir iš ger- 
sią kraują.

Paskui ji davė instrukcijų 
kaip vaišinti lietuviškus bur
žujus. -Jie visi esą “siurbė
lės,” visi “išnaudotojai” ir 
“kraugeriai.” todėl “susi
pratę” darbininkai juos turi 
vadinti “kraugeriais,” pa- 
kišt jiems po nose komunis
tišką špygą ir parodyt piau- 
tuvą ir priekalą.

“Buržujus.”

Policijos komisionierius 
serga.

Bostone dabar eina skan
dalinga buvusio prohibici- 
jos agento Garretto byla. 
Kas diena vis iškeliama 
daugiau grafto ir vagysčių. 
Ir visa tai buvo daroma po 
policijos globa. Policijos ko- 
misionierių Wilsoną šita by
la taip paveikė, kad jis net 
apsirgo. Paskutinėmis die
nomis jis jau nebeatvažiavo 
ir į savo ofisą. Artimi jo 
draugai sako, kad jis pasi
daręs baisiai nervingas, su
džiūvęs ir naktimis negalįs 
miegoti.I ----
Norėjo pabėgti iš kalėjimo. 

I Valstijos kalėjime susek
ta sąmokslas bėgti. Laike 
vakarienės pastebėta, kad 
trūksta dviejų kalinių. Pra
dėta jieškoti ir pasirodė, 
kad vienoj celėj jie palindę 
po lova kerta skylę muro 
sienoj. įrankių jie buvo atsi
nešę iš kalėjimo dirbtuvės. 
Jie tuoj buvo suimti ir užda
ryti į saugesnę vietą. Abudu 
yra nuteisti už plėšikavimą.

r

Nukrito nuo stogo.
Pereitą sąvaitę Chelsea 

gyventojas. Thomas Far- 
mer. taisė stogą ir paslydęs 
nukrito nuo 22 pėdų aukš
čio. Buvo nugabentas ligo
ninėn ir daktarai sako, kad 
jo gyvybė pavojuje.

Miškai dega.
Bostono apielinkėj dega 

i labai daug miškų. Aslando 
j apskrity išdegė 250 akrų. 
Sudegė keliatas triobų. Kai 
kuriems miestukams gręsia 
ugnies pavojus.

1 Pereitą subatą Lynne bu
vo suimtos dvi italės mote
ly s. kurios platino netikras 
20-dolerines. Jos du bank
notu buvo jau išleidusios ir 
da keturis policija rado jų 
kišeniuose.

!

Ant Causevvay streeto 
policija sulaikė pavogtą au
tomobilių, kuriuo važiavo 
du jauni bomeliai. Paleidus 
policijai porą revolverio šū
vių per automobiliaus stik
lus, vagišiai tuojaus sustojo 
ir pasislėpė.

surastų vaiką, bet iki šiol turėsime labai puikų pro- 
policija da nesurado. Tėvai gramą is paveikslų ir gies- 
bijosi, kad vaikas nebūtų mių. Maloniai prašome atei- 
keno nors nužudytas. Li- ti. L. M. Ž. Komitetas, 
govskiai gyvena po numeriu 
167 Fourth st., Chelsea.

P. Grigas.

4 RUIMAI ANT RENDOS.
3 ruimai ir kičinas, gazas ir elekt

ros šviesos, ant trečiu lubų, gera pro
ga Cambridge'aus lietuviams. Renda 
$12 mėnesiui. Kreipkitės pas: (15)

Jonų Rupeikų,
46 Market st, Cambridge, Mass.

Brocktone užsidegė ledo- 
ir anglių kompanijos trio- 
bos. Iš ugnies buvo išgelbė
ta 50 arklių. Vis dėlto gais
ras padarė $35,000 nuosto
lių.

Lietuvis Optometnstas

Nusižudė architektas.
Parašęs kelia tą atsisveiki

nimo laiškų, pereitą sąvaitę 
nusišovė R. N. Cram, geraisuimtas nusišovė R. N. Cram, gerai 

kuris žinomas Bostono architek- 
pavogė tas. Jo žmona sako, kad jis 

’ 1 turėjęs stambių finansinių

Bostone tapo 
George A. Rivinius, 
Philadelphijoje 
$500,000. Policija sako, kad _ _
jis prie kaltės jau prisipaži- nepasisekimų ir tankiai kal- 
nęs. bėjęs apie nusižudymą.bėjęs apie nusižudymą.

PARSIDUODA 2 ŠEIMYNŲ NA
MAS. 6 ir 7 ruimai, visi įrengimai. 
Norvvoode. viduryje miesto, arti ka
rų. treinų ir krautuvių. Labai gra 
žioj vietoj ant kalno, sodas, visokit 
kvietkų. didelis garadžus, 7 lotai že
mės. Savininkas nori parduoti arb- 
išmainyti kur arčiau Bostono, šis na 
mas yra vertas jus apžiūrėjimo, nes 
yra tikras bargenas. (15)

ANTANAS J. BRŪZGA
5 Chapel st, Norwood, Mass.

NAMAS PARDAVIMUI.
• 5 ruimų bungalow. viskas naujo
viškai įrengta. 12 lotų žemės, du viš- 
tininkai. daug vaisinių medžių. Gali
te mary; savininką tiktai Subatomis 
ir Nedėliomis. (17)

JUOZAS ALELIUNAS
17 Sherman st, Brockton, Mass.

LIETUVIŠKA 
BUČERNE 

Užlaikome geriausių ta vorą 
parduodame pigiausia kaina. Mė
sos visuomet šviežios.

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

Pagardinimui Chop Suey, var- 
tokit China Boy Soy Sauce. 15c. 
už bonką.

Pas mus galite gaut visokį ta- 
vorą pigiai ir gerą.

J. PATKAUSKAS 
STRAND CASH MARKET 

331 BROADMA Y. SO. BOSTON.
Telefonas: So. Boston 0551.

I

ir

Į 

f

Bostono mokyklų komite
tas reikalauja iš valstijos 
$5,000,000 statybos dar
bams.

Pataria gert netoli ligon- 
būčių.

Valstijos chemijos biuro 
viršininkas Dr. Adams pata
ria žmonėms nepirkti ir ne
gerti taip vadinamos “dže- 
kės” (Jamaica Ginger), nes 
jau daug žmonių nuo to gė
rimo buvo suparaližiuota ir
daug mirė. Jeigu jau kas bu-' 
tinai nori,tuos nuodus gerti.] 
sako d-ras Adams, tai tegul 
bent nuvažiuoja kur netoli 
ligonbučio, kad galima butų 
tuojaus jam tuos nuodus iš
pumpuoti.

CAMBRIDGE, MASS. 
Lietuvių Jaunuomenės 

Pašalpos Draugija.
Daugumui yra žinoma, 

kad prie minėtos Draugijos 
gali priklausyti vyrai ir mo
terys nuo 16 iki 40 metu.<z *-

Minėta draugija yra viena 
į iš rimčiausių, ji šimtus savo 
narių yra sušelpusi ligoje: 
moka po §6.00 i sąvaitę pa
šalpos ir $150.00 pomirtinės. 
Priklausant Į šią Draugiją 
reikia mokėti tik 50 centų 
kas mėnesį. Cambridg’e’aus 
ir apielinkės lietuviams pra- 

i nešame, kad Draugija yra 
nutarusi priimti visus norin
čius prisirašyti už pusę įsto- 

Įjimo, sekančiame susirinki- 
j me, kuris įvyks ketvergo va- 
; kare,

Howell Essex Svetainėje,

už

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

J. L. PAŠAKARN1S. O. D. 
447 Broad»ay, So. Boston, Mass.

instruments bring you

prices widūn
the budget of every famiįy

Parsiduoda 14 Ruimų 
Namas

su visais įtaisymais, 3 karų gara
džus, dideiė barr.ė, vištininkas. api« 
100 rasinių medžių, apie 2 akrai že
mės. prie karų ir treinų. arti storai 
Noriu greitai Darduot. už pigią kainą 

MRS. SHELALIS
93 Cass st, W. Roxbury. Mass.

COBB GARAGE
Tik 3 minutes nuo Broadway arbt 

5 minutos nuo Market Terminai, atr 
kampo C ir 2-nd street. Turime viso
kias naujausios mados mašinas maz- 
arojimui ir jrrisinimui automobilių. 
Darbas gfreitas ir gerai padaromas Už

■ labai pigią kainą Ekspertai mecha-
■ nikai būna dienomis ir naktimis Ga- 
I rąžius būna atdaras visados. Parduo- 
i dame Shell gazoliną ir aliejų. Jei no- 
Į rite kad jus karas gerai bėgtų, pamė

ginkite pas mus įsipilt gazo. Jei norit 
gero patarnavimo, kreipkitės pas mus. 
Manag STEPONAS JANELIUNAS

COBB GARAGE (-)
206 Second St_ Kampas C St., 
SO. BOSTON, MASS. Tel. 2920. 1

NAUJA LIETUVIŠKA

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

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

I). CABIT
100 DORCHESTER STREET, 

Kampas Broadway. 
SO- BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799.

SOUTH END
Hardware Co

I

1
>
I.

5 Telefonas: So. Boston 1058. K 
-J pj
| Bay ViewMotor s

Peter Trečiokas ir > 
g Jos Kapočunas g

2 GERIAUSI LIETUVIAI Ž-
I- MECHANIKAI. B
G Taiso visokius automobilius ir G 
G gerai patarnauja. G
G Agentūra Studebaker ir Erskine. G 
“j Reikale kreipkitės ir gausit £ 
G patenkintų patarnavimų. G
3 Pardavimo vieta: rjį

549 E. BROADWAT 3 
™ Taisymo vieta: 3
3 1 HAMLIN ST, 3
nJ kampas E. Eirht st, 3 
: SOUTH BOSTON. MASS. g

»ieto- Radio-RE-45: A be mnacrru 
Cnmpietc mntical ir^trutnent. Repr«xfoceo 
br- aJcast sr.d recordvd music ciectricaiiy 
with the realiam of the
•onal perto rmance. W. ""

English Flat White Paint
White Enamei. Gloss Paint

Your Choice ...................... $1.95 Gal.

STANDARD PLATE
Creosote Shingle Stain $1.00 Gal.

mosiOne o f the 
bvaulifnl radio 

rabi neis ererbuilt
Victor Radio R 52: Clas^ica! desijtn of fioMt 
wa',:-.ut veneers. Marųuerry door panel« of 
matehed butt wainut: reeded Icts. Speaker 
covering of uniųue etched-Roid Bengaleae 

, Damask. Art griil of bnestbirda-eye mape. OOO

PARKWAY AUTO SERVICE
•nd FILLING STATION

Studebaker Karų Agentūra, taip
gi geriausia taisymo vieta.

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

VIKTOR VAITAITIS
415 Old Colony Avė,

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

Tel. So. Boston 1761 ir 2483-W

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Estate and Insurance 
Justice of the Peace 

Visame patarnauju gerai.
598 E. Broadvay, So. Boston, Mass.

Gal.

Telefonas: So. Boston 4768

D-ras Balaban
GYDYTOJAS IŠ RUSUOS . 

DORCHESTER STREET 
So. Boston,, Mass.

Gyvenimas ir Ofisas 
1234 Blue Ilill Avė, 

Mattapan. Tel. Milton 2952.

375

i1
■
• 

___________ ______________ 1 
moterų ir vyrų, kraujo ir odos. |

Elektriką ir 606 gydoma ‘ 
jei reikalas.

f 261 Hanover St, Boston, Ofisas | 
i Tel.: Richmond 0668, Gar. 5437. j 
I Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. Į 
į Nedėliomis iki 4 vai. po pietų. JI------- —I

Į DR. J. MARCUS Į
• Iš MASKVOS IR KAUNO
• Specialistas slaptų ir kroniškų ligų I
■
I
S

I
1
I

» 
»
> 
»

Į

Pure Shellac
Orange or White

Ųuart 75c.................... $2.65

Screen Wire, By the Roll
Black Galvanized
2c. Sq. Ft....................2’/4C. Sq. Ft.

$2.9.5 
98c. 
29c. 
69c.

I 
I

f

Vėliausi, geriausiai veikianti me- 
dikališki ir elektra gydymai, duo

da greičiausius rezultatus.
Suvirs 25 metus specialistas ner
vų ir kroniškų ligų.—Vaistai spe
cialiai pritaikinti kiekvienai ligai. 

Dr. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE 

BOSTON.
OLYMPIA THEATRE BLDG, 

ROOM 22
VALANDOS: DIENOMIS nuo 
9 iš rvto iki 7 vakare.
ŠVENTADIENIAIS: nuo 10 iki 
1 dienų

k

Kunigas areštuotas
vagystę.

Cambridge’uje šį pane- 
dėli buvo areštuotas baptis
tų parapijos kun, 7’ ”
Daniels. Parapijos komite- j)eCĮ 
tas sako, kad jie rinkę au- yjass 
kas naujai bažnyčiai ir iš tų 
auku kunigas pasisavinęs v;Ana nqrl- 
$1,147. C' '-i-'- nar>'
katalikų “dūšių ganytojai,”

7:30 valandą, Balan- 
10 dieną, 1930 m..

, 40 Pros-
Street, Cambridge, 
Draugijos nariai yra 

'J prašomi prikalbinti bent po 
. . Valdyba.O kiek pasisavina_________

, . v ORLAIVIO KATAS-
kunų parapijonys visai ne- TROFA.
kontroliuoja. Kansas valstijoj, netoli

T ~ ——— Hays miestelio, pereitą ne-
Lynpe buvo suimtas H-, dėldienį nukrito žemėn or- 

liam F . Reilly, 19 metų am- |ajvjs su 3 žmonėmis. Visi 
ziaus ainsiukas, kuris apsi- užsimušė

Victor-Radio Ccrn-.olc R-32: Exe!txtve nevr 
rr.oder-stz.ed circtiit; newVictorefeetro-dyns- 
mic ^neaker. EverythinM you have ever 
vranted in a radio act—and tone quality that 
•eta a new standard.

M1CRO - SYNCHRONOUS

Victor-experience, Victor's 
resources, Victor's name, 

Victor's leadership
Of course *hc v. hole >orld is talkini a b o u t Victor-Radio. 
Nothing can approach this revolutionarv instrument for «tm- 
plicity of operation and conitruction, precision of reccpnon 
and muaical ųuality. Only Victor could have creatcd it.

A CHILD CAN TUNE VICTOR-RADIO!

Patartumėm užsisakyt Radio tuojaus, kad turėtumėt tikrai šventėms savo 
namuose. Mes taipgi užlaikome visus Victor Rekordus geriausių Artistų ir 
Dainininkų. Priimame Lietuvos Bonus kaipo dalį mokesties perkant Radi" 

Gramafoną. Taipgi priimame senus Radio ir atskaitome tinkamų kai- 
nerkant naują.

ar 
na

ginklavęs dviem revolve
riais per dvi sąvaitės užpul
dinėjo ir plėšė gazolino sto
tis nakties laiku.

♦

Buenos Aires mieste, Ar
gentinoje, .streikuoja laivų 

■ krovėjai.

GEO. MASILIONIS
377 BR01DW4Y, SO. BOSTON,

Fertilizer, 100-lb. bag 
Spading Forks ..........
Bamboo La»n Rakęs . 
Jx>ng Handie Spades .

Atdaras Subatos Vakarais 
iki 10:30.

Tel: Hancock 610.5—6106
Daug vietos sustojimui 

Dykai Vietos Pristatymas. 

1095 Washington St 
at Dover St. EI. Station.

JUS ŽINOTE KAD
BLl’E RIBBON MARKET

2 STORAI
Parduoda šviežias ir geriausias 
Mėsas. Daržoves ir Groserį. 
SPECIALIAI ŠIĄ SĄVAITĘ: 

Chop Suey .................. 3 sv.—
China Boy Sauce. bonka -----
Lietuviškas Skilandis .... sv.

BLUE RIBBON 
MARKET

6.58—8-th
Cor. 8 and L St. 

Tel. S. B. 3169-M

357 Broadway, 
So. Boston.
Tel. S B. 1129

1

20c. 
25c.
39c.

st.

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 Ilieles 
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.

Dorchester Clothing Shop
SIUTUS. OVERKOTUS SIU

VAME ANT UŽSAKYMO.
ŠTYMU VALOME IR PROSI- 
NAME. TAIPGI SIUVAME 
NAUJAS FUTRAS IR PERMO- 
DEL1UOJAME SENAS, NES 

TURIM TAM TIKRAS 
MAŠINAS.

MARTIN WALULIS 
1854 Dorchester ave^ 

DORCHESTER. MASS.
Tel. Columbia 3240.

Dr. MedLeo J. Podder iš Petrogrado
Specialistai Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Back Bay 7279
m HUNTINGTON AVB, ■•toli Man. Ava^ BOSTON, MASS.

PIANUS PASKOLINAM

DYKAI!
Turime 98 pianus (Grands, Players ir l'prights, naujų ir pavartotų), ir norime juos susta
tyt namuose Philadelphijoj ir apielinkėj ir jie gali būt tenai vartojami kol mums jų prireiks 
—o tai reiškia neapribotų laikų. Musų kompanija uždarė keliatų krautuvių ir tie pianai 
surinkti iš Norfolko, Richmondo ir Lynchburgo. Vietoj laikyt tuos pianus pakol nukris jų 
kaina, mes nutarėm verčiau parduoti juos dabar labai nupiginta kaina, taigi kas norės nu
sipirkti pianų bėgy kelių ateinančių mėnesių, turės geros progos tai padaryt. Visi pianai, 
kurie liks neparduoti, bus pastatyti tose šeimynose, kurios mano greitu laiku pianų įsigy
ti. ir tai už tų reklamų, kurios mes gausime laikydami tuos pianus gerose šeimynose.

Daugybė radijų, kombinuotų fonografų, gramofonu ir rekordu bus parduota
negirdėtomis kainomis.

Nei persiuntimo, nei rendos. nei kitokių ekspensy. Jus turit atvykt j musų krautuvę, jeigru 
norit pasirinkti. šitam pasiūlyme nėra jokių kabliukų. Tokia proga pasitaiko sykį gyvenime

CHAS. STIEFF>1

9
Open Evenings Philadelphia, Pa. 1717 Chestnut St.
t.opvright l»Z0 1-. C. GorsucA

.. 


