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Fral. Olšauskas Reikalauja 
Savo Turtų ir Teisių.

DABAR JIS RANDASI 
ŠVEICARIJOJ.

Kitos valstybės nenorėjo jį 
įsileisti.

“Keleivio” skaitytojai 
turbut jau žino, kad pralo
tas K. Olšauskas buvo iš ka
lėjimo išleistas, bet su ta są
lyga, kad išvažiuotų iš Lie
tuvos. Tačiaus pasirodė, kad 
išvažiuot jam ne taip leng
va, nes nei viena valstybė

Lenkai Su Ukrainie
čiais Nesusitaiko;
Malšindama ukrainiečius 

Lenkijos valdžia pavartojo 
perdaug žiaurių priemonių. 
Lenkai patriotai daug ukrai-

Vokietijoj Laukiama 
Reikšmingų Įvykių. 
Hindenburgą norima ap

skelbti prezidentu iki 
gyvos galvos.

I

Nepaprasti Plėšikai' 
Ivoniškių Dvare \ 

Vienas jų padegė klojimą,, 
nusišovė ir sudegė.

Gudeliai, Mariampolės’
ją, su teise sustot Vokietijoj niečių patriotų sumušė ir 
trim dienom su gydytojais areštavo. Ukrainiečių vadas 
pasitarti. d-ras Levickis ir dabar da

Išvažiavęs Vokietijon, sėdi lenkų kalėjime. Dėl ši- 
pralotas sustojo Karaliau- to teroro ukrainiečiąi pakė- 
čiuje pasiteirauti pas dakta- ‘ 
rus, ar verta jam vykti Švei
carijon gydytis. Tie jam pa
sakė, kad jam daug geriau 
butų išvažiuot Palestinon,

Vokiečių laikraščiai nuro-' apkrities. — Šiomis dieno-ii^ • j t1 c
do, kad po šių metų sunkios mis policija čia gavo žinių, | UUUU19 ĮuyKUS 
ekonominės krizės ateinan- kad Ivoniškių dvare buvo ' tijoS ir Rusijos 
čiais metais Vokietijos lau- pastebėti 3 plėšikai su pora. p
kia ne mažiau reikšmingas pakinkytų arklių. Policija ! < OSieTlįĮ.

Vokiečių-Austrų Sąjunga 
Sukėlė Baisų Triukšmą.

lė didelį triukšmą. Jie išlei
do ateišaukimą į visą pa
saulį ir prie to da padavė 
skundą Tautų Lygai. Norė- 

outų išvažiuot raiesunon, darni tą triukšmą nutildyt, 
kur nors prie Mirties Jūrių lenkai nutarė su ukrainie- 
pakraščio. Palestinon OI- čiais geruoju susitaikyt, 
šauskas labai norėjo važi#o-, Lvove tuo tikslu buvo pra-

nenori tokį žmogų įsileisti, ti, nes žydų žemėj yra daug dėtos “taikos derybos.” De- 
Kreipėsi jegamastis Olsaus- “šventų” vietų, kurios jam, rybose lenkai pareikalavo, 
kas į vokiečių konsulą pra- kajp “šventam” žmogui, bu- i

šydamas vizos, bet šis atsi
sakė jam pasą vizuoti. Tuo
met Olšauskas prašė leidi
mo tik pervažiuoti per Vo
kietiją, sakydamas, kad jis 
važiuosiąs per Francuziją 
Šveicarijon gydytis. Bet vo
kiečių konsulas ir dabar at
sisakė jam duoti vizą, pakol 
jis negaus vizos iš franeuzų 
konsulo.

Nuvyko “tėvelis” Olšaus
kas pas franeuzų konsulą 
vizos prašyti, ogi franeuzas 
ir kalbėt su garsiuoju musų 
pralotu nenori. Ir išėjo tas 
mergininkas nosį nuleidęs 
be vizos.

Galų gale jam pavyko iš
prašyti vizą iš Šveicarijos 
konsulo, bet su ta sąlyga, 
kad Šveicarijon jis yra lei
džiamas tiktai gydytis, ir tai 
ne ilgesniam laikui, kaip 
trys mėnesiai.

Kai Olšauskas gavo vizą

tų labai įdomu aplankyt. 
Bet Palestinon jisai negavo 
vizos, taigi išvyko Šveicari
jon.

Iš Šveicarijos dabar jis 
atrašė Lietuvos valdžiai 
šiurkštų laišką, reikalauda
mas grąžinti jam visas tei
ses ir konfiskuotus jo turtus. 
Jis jaučiasi esąs nekaltas ir 
sako, kad pati valdžia Įro
džiusi jo nekaltybę, nes pa
leidusi iš kalėjimo nebaigus 
jam bausmę. Todėl, jis sa
ko, jam turi būt grąžintos 
visos piliečio teisės ir turtas, 
kuris dabar Kretingoj nori
ma išdalyt jo giminėms.

Olšauskas skaito save pil
nu kunigu, dėvi ilgais skver
nais sutoną ir praloto žiedą. 
Matyt, tokiu jį skaito ir baž
nyčios vyriausybė, jeigu 
jam sutono nenuvilko. Tai
gi mes nesistebėtume, jeigu

kad ukrainiečiai atšauktų 
visus savo skundus ir atsi
šaukimus Į pasaulį. Bet tas 
reikalavimas ukrainiečius 
taip suerzino, kad jie nu
traukė visas derybas su len
kais.

SOVIETAI KVIEČIA PAS 
SAVE ANGLŲ PRA

MONININKUS.
Sovietų Rusijos prekybos 

delegacija pasiuntė anglų 
miško pramonės atstovams 
pakvietimą pasiųsti savo de
legaciją į Sovietų Rusiją 
darbo sąlygų rusų miško 
pramonei ištirti. Tą žygį de
legacija padarė, norėdama 
įrodyti, kad platinamos ži
nios apie priverstiną darbą 
miško pramonėj Sovietų 
Rusijoj yra nepamatuotos.

kia ne mažiau reikšmingas 
politinis apsisprendimas. 
Ateinančiais metais, kaip 
žinoma, baigiasi Hinden- 
burgo prezidehtavimo laikas 
ir turės būti išrinktas naujas 
prezidentas. Jau dabar įvai
rių grupių daroma pasiūly
mų šį klausimą spręsti tokiu 
budu, kad atsižvelgiant į 
dabartinį vokiečių partijų 
susiskaldymą, butų išveng
ta aštrių kovų. Kai kas siūlo 
pratęsti Hindenburgo prezi
dentavimo laiką vieneriems 
ar dvejiems metams. Iš ant
ros pusės siūloma pratęsti 
Hindenburgo prezidentavi
mą net iki jo mirties. Laik
raščiai pažymi, kad prezi
dentas Hindenburgas, dėl 
savo senyvo amžiaus, to
kiems pasiūlymams prieši
nasi. Tačiau tikimasi, kad 
jis sutiksiąs tą pageidavimą 
patenkinti.

baigiasi Hinden- 
zidentav

FRANCUZIJĄ STOJA 
PRIEŠ JĄ PIESTU.

Protestuoja taip pat Italija 
ir Čekoslovakija.

Europoj kilo baisus triuk
šmas. Vokietija ir Austrija 
paskelbė, kad jodvi suda
riusios tarp savęs Muitų Są- 

, Francuziją tuojaus

pakinkytų arklių. Policija rasieny.
juos pasivijo rogėmis va- j Estų Sovietų pasieny, Dol- 
žiuojant ir norėjo sustabdyt. gaja Niva rajone, įvyko kru- 
Bet plėšikai pradėjo Į poli- (vinas konfliktas. Estų sar- 
ciją šaudyt ir greičiau va- gybinis Pihu, apžiūrėdamas_____
ziuot. Zovada plėšikams be- iš ryto sieną, pastebėjo kaž- jungą. T_____ ____ _ j__
lekiant, vienas plėšikas iš- kokį vyrą, kuris, apsisiautęs pašoko, kaip karštu vande- 
krito is rogių ir iškritęs dar baltu apsiaustu, pačiūžomis niu aplieta. Pakėlė taip pat 
smarkiau su policija šaudės, čiuožė iš Estijos pusės So- lermą Italija ir Čekoslovaki-

•*•***1 V/lA?v4UkjIxC40 V į <5 liC'lcUC V vlUlllvj Jvl^U

Šveicarijon, tai tada ir vo- j išgirstume šitą moterų smau- 
kiečių konsulas davė jam • giką vėl kur nors kunigau- 
vizą pervažiuot per Vokieti- jant.

Vokiečių Valdžia 
Valo Policiją Ir 
Kariumenę Nuo 

Fašistų.
Vokiečių valdžia ėmėsi 

griežtų žygių prieš policijos 
ir kariuomenės karininkus, 
kurie atvirai pritaria fašistų 
siekiams. Jau atleisti nuo 
pareigų du Berlyno polici
jos kapitonai ir trys puska- 
rininkai. Prūsų vidaus rei
kalų ministerija taip pat 
ėmėsi baudžiamųjų žygių 
prieš tarėją von Knesebeck, 
kuris aktyviai dalyvauja fa
šistų veikime.

Iš Reino krašto ateina ži
nių apie susirėmimą tarp fa
šistų ir katalikų partijos na
rių. Fašistai užpuolė kleri
kalų partijos mitingą, ji iš
ardė, primušė vietini kuni
gą, smarkiai ji sužeisdami Į 
veidą, ir Į šipulius sudaužė 
katalikų kliubo Įrengimą. 
Per muštynes 12 žmonių bu
vo sužeista.

Rumunija Bijosi
Rusijos Dumpingo.
Rumunija sueina sieno

mis su Sovietų Rusija, todėl 
Rusijos “dumpingą” ji at
jaučia daug daugiau, negu 
tolimesnės valstybės vaka
rų Europoj. “Dumpingu” 
vadinasi vertimas prekių 
ant svetimų rinkų ir parda
vinėjimas jų pigiau, negu jų 
pagaminimas kaštuoja, kad 
tuo budu pakirtus svetimą 
pramonę. Todėl Rumunijos 
kapitalistinė spauda dėl ši
tokios rusų taktikos labai 
sjusirupinus ir sako, kad jei
gu vakarų Europa greitu 
laiku nesusitars ir neapsau
gos savo pramonės, tai So
vietai sunaikins.

Vokiečiai Nemato
Rusijoj Pavojaus.

Berlyno “Vossische Zei- 
tung” plačiai kalba apie tą 
pavojų, kurį tūlos valstybės 
vaizduojasi Rusijos indust
rializacijoj.

Laikraštis pažymi, kad 
Stalinas norįs nukonkuruoti 
senas pramonės valstybes ir 
pralenkti Jungtinių Valsti
jų ekspansiją. Tačiau Sovie
tų diktatorius pats pripaži
nęs, kad Rusija esanti atsili- 

i kusi 50 ar 100 metų ir kad 
i šis atsilikimas turi būti kuo 

_ .____ . greičiausiai nugalėtas. Lai- gai apgavo m apsmeize rusų | šprimenf. rfeš
liaudj. Dabartiniai Rusi jos 200 1 Petras Didysis taip
valdovai vadino save revo-_ * „„i/L ™
liucioniėriais. Mes negali
me pripažinti, kad liaudies 
pavergimas, melas ir teismo 
žudymai butų revoliucijos 
ginklas.

“Mes revoliuciją supran
tame kaipo judėjimą, kurio 
tikslu yra teisybės, laisvės ir 
žmoniškumo įgyvendini
mas.”

VOKIETIJOS SOCIALDE
MOKRATAI APIE RUSI

JOS KOMUNISTUS.
Vokietijos socialdemo

kratų organas “Vorverts” 
rašo:

“Mes' iškeliame dabarti- 
niems Rusijos valdovams 
kaltinimą, kad jie sąmonin-

pat galėjęs pasakyti tuos pa
čius žodžius. “Bet Rusijos 
medžiai neišaugs ligi dan- 

--------h gak0 gitas laikraštis.
i “Rusija yra reikalinga už
sienių pagelbos ir užsieniai 
neturi pagrindo bijoti, kad 

. ta pagelba gali išaugti į pa- 
" vojų patiems gelbėtojams.” 
1_ Laikraščio manymu, komu

nistinė valdymo forma, kaip 
ji dabar pasireiškia Sovietų 
Rusijoj, niekuomet neper-

KANADOS BEDARBIAI 
GRUMIASI SU POLICIJA

Kovo 20 dieną Winnipe- 
go mieste bedarbiai norėjo 
Įtaisyti demonstraciją, bet 
negavo leidimo, todėl poli
cija pradėjo juos sekiot. 
Bedarbiai ėmė policmanus 
uit. Policmanai ėmė juos 
stumdyt, bet iš bedarbių pu
sės pasipylė akmenys ir 
plytgaliai į policijos pusę. 
Bedarbiai labai drąsus ir 
nedaro policijai jokio nuo
laidumo.

VOKIEČIŲ REIKALAVI
MAI ESTIJAI.

Estų socialistų organas 
“Rahva Sehna” praneša, 
kad vokiečių vyriausybė 
Įteikusi Estijai ultimatumą 
dėl atlyginimo už nusavin
tas žemes, kurios priklausė 
vokiečių dvarininkams, da- 
bartiniems Vokietijos pilie
čiams. Vokietija reikalauja 
iš Estijos 10,000,000 kronų 
(apie $2,700,000). Atlygi
nimo reikalaujama už 140 
vokiečių dvarų.

VIEŠBUTY RADO BOM
BŲ SANDĖLI.

Viename Romos viešbuty 
policija užtiko bombų ir di
namito sandėlį. Manoma, 
kad tai buvo skiriama fašis
tams. Du italai buvo suimti.

Be to, jis kliudė vytis kitus 
du važiuojančius plėšikus.

Pėsčias plėšikas šaudy- 
damasis nuėjo į Laišiškių 
kaimą ir įėjo į VI. Prūsoko 
daržinę. Policija ir darži- 
nėn įlindusiam plėšikui ne
davė ramybės. Plėšikas vis 
dar šaudė ir sužeidė Abrao
mą Lėdoną. Paskui plėšikas 
matydamas, kad pasprukti 
vis tiek nepasiseks, daržinę 
uždegė, o pats nusišovė. 
Daržinė sudegė, kartu su 
daržine sudegė ir plėšiko 
lavonas. Iš rastų lavono de
gėsių negalima buvo nusta
tyti plėšiko asmenybės.

Anie du plėšikai nuvažia
vo ir nuvažiavo.

SUOMIJOS FAŠISTŲ
M^nSės’kaJ1™Suomi- žen^ Rnsijos siemi 

ŠFen^Si’m^akar! p^VEDE sIvOA^TO- 

bas. Prakalbų metu į sale vn« Yoavivai nvRFS įsiveržė gauja fašistų, kurie VUS * SAVIVALDYBES, 
išmušė langus ir sudaužė 
lempas. Po to lappujiečiai 
užpuolė du atvykusius į su
sirinkimą socialdemokratų 
kalbėtojus, bet jiems pavy
ko pasprukti į artimą mišką. 
Lappujiečių sargybiniai bu
vo apsupę sodžių iki pusiau- . . .
nakčio, neįleisdami nė vie- pilio apskr. po vieną lietu- 
no gyventojo nei į namus vių atstovą praėjo į Skaistės 
nei iš namų. Pabėgę kalbė- ir Kroslavos valsčių tarybas, 
tojai ilgai klaidžiojo miške --------------
ir tik kitą dieną grįžo į Hel- IŠVENGTA 300,000 ANG- sinkį. « * * * LIAKASIŲ STREIKO.

-------------- ' Šį panedėlį šiaurės Fran
cuzijoj turėjo išeit streikan 
300,000 angliakasių dėl al
gų nukapojimo. Bet pasku
tinėj valandoj abidvi pusės 
nusileido ir didžiuma ang
liakasių sutiko priimti tik 
truputį sumažintą mokestį. 
Mažuma bet gi su tuo nesu
tiko ir nutarė streikuot.

PERSIJOJ PABĖGO 130 
KALINIŲ.

Iš Teherano centralinio 
kalėjimo pabėgo 130 kali
nių. Prieš pabėgdami, jie 
užmušė 4 kalėjimo prižiūrė
tojus. Pabėgusių kaliniu 
plačiai jieškoma, bet iki šio
lei nei vienas nesuimtas.

Ryga.—Latvijos lietuviai 
pravedė savo atstovus į ta
rybas visoj eįlėj valsčių. 
Dūkštos apskrity, Prodės 
valsčiuj lietuviai turės 3 at
stovus. Launesos — 2, Kur- 
eumo — 2, Pilskalnio—vie
ną ir Lašų — vieną. Daugav-

vietų sienos link. Sargybinis ja. Visos trįs jos nusiuntė 
pareikalavo, kad nežinoma-; Austrijai reikalavimą, kad 
sis sustotų, bet šis pradėjo ši tuojaus patiektų joms tos 
bėgti. Pihu keturis kartus sąjungos smulkmenas, 
iššovė į viršų. Tada iš kru-, Austrija atsakė, kad Mui- 
mų pasirodė du Sovietų sar-1 tų Sąjunga buvo sudaryta 

I gybiniai, kurių vienas iššo- grynai ekonominiais tiks- 
vė į estą, sužeisdamas jį į lais, ir kad prie jos galinčios 
smakrą. Estų sargybinis są- prisidėti ir kitos Europos 
monės nenustojo ir pirmiau- valstybės. Bet franeuzai ne- 
sia iššovė į bėglį, vietoj jį j ' 
užmušdamas, o paskui šovė; 
į Sovietų sargybinį, kuris jį' 
buvo sužeidęs. Sargybinis 
parkrito į sniegą, bandė dar 
kartą iššauti į estą, bet, nu
stojęs sąmonės, tuoj mirė. 
Antras Sovietų sargybinis 
jokio aktingumo neparodė, 
tik suriko estų sargybiniui: 
“Kas tau pasidarė?” į susi
šaudymo vietą atvyko sar
gybos viršininkas su keliais 

ro-vhin i« hpt lavonu ian

I

MUSSOLINI MATO 
10,000,000 FAŠISTŲ 

UŽSIENIUOSE.
Italijos fašistai apskaito, 

kad dabartiniu laiku užsie
niuose gyvena 10,000,000 
italų. Į tą skaičių įskaitomi 
visi italai, kurie per 30 pas
tarųjų metų išvažiavo iš Ita
lijos ir užsieniuose gimę jų 
vaikai. Fašistų akimis žiū
rint, visi šitie 10,000,000 ita
lų emigrantų yra fašistai, 
taigi Mussolini skaito savo 
pareiga palaikyti su jais 
ryšius kad jie nežūtų Itali
jai, o ypač kad nežūtų jų do
leriai. Tuo tikslu nutarta 
remti italų mokyklas užsie
niuose, duoti paramos fašis
tinei spaudai ir organizuoti 
fašijas, tai yra, fašistų kuo
pas.

PRAGARO MAŠINA ITA
LIJOS ĮPĖDINIO RŪ

MUOSE.
Iš Turino pranešama, kad 

Piazzetta Pasėlio rūmuose, 
kur gyvena su savo žmona 
Italijos sosto Įpėdinis Hum- 
bertas, sprogo pragaro ma
šina, bet nieko nesužeidė. 
Žinios nesenai sakė, kad 
kunigaikštis Humbertas la
bai nesutinkąs su savo jau
na pačia, kuri yra Belgijos 
karalaitė. Buvo sakoma, 
kad jis ją pametęs ir išva
žiavęs nežinia kur su kita 
moteriške. Gal šita pragaro 
mašina dėl to ir buvo padė
ta, kad užmuštu nekenčia-7 V
mą jo pačią?

SENUKAS MIRĖ BADU.
Baltimorėj mirė badu An

tanas Piekarek, 73 metų am
žiaus senukas. Per 10 metų 
su viršum jisai taupė kiek
vieną centą, kad senatvėj 
turėtų iš ko gyventi. Jam 
mirus dabar rasta jo skry
nioj $2,658.42. Žinodamas, 
kad ilgai tokia suma negy
vensi, jisai bijojo ją paju
dint, laikydamas ją “juodai 
valandai.” Ir taip badauda
mas jisai mirė.

sargybiniais, bet lavonų jau 
nerado. Juos buvo pasiėmę 
Sovietų sargybiniai. Sąryšy 
su Įvykiu iš Narvos Į pasie
ni išsiųsta tyrinėjimo komi
sija. Manoma, kad nežino
mas bėglys buvo šnipas, ar
ba kominterno agentas, ku
ris norėjo slapta pereiti į 
Sovietų Rusiją su svarbiais 
dokumentais.

Susalo 5 Vaikai. 
Tūkstančiai galvijų taipgi 
žuvo nuo šalčio ir sniego.
Per Kansas, Colorado ir 

Nebraskos valstijas pereitą 
sąvaitę perėjo didelės snie
go pūgos ir aštrus šalčiai. 
Coloradoj sniegas užpustė 
vieną busą su mokiniais, ir 
penki vaikai sušalo miriop, 
o 18 apšalusių paguldyta li
goninėn. Kansas valstijoj 
sniegas užpustė vieną mo
kyklą, kur 20 mokinių ir 
mokytoja išbuvo atskirti 
nuo pasaulio per ištisas dvi 
paras. Be to da Kansas val
stijoj buvo užpustyta ir su
šalo ganyklose keli tūkstan
čiai galvijų. Nebraskoj žu
vo du žmonės. Ir visa tai at
sitiko pereitos sąvaitės vi
dury.

nori tam tikėti. Jiems rodo
si, kad muitų sąjunga yra 
pradžia politinio Vokietijos 
ir Austrijos susivienijimas, 
o tokį susivienijimą joms 
griežtai draudžia taikos su
tartis. Taigi, Francuzijos 
akimis žiūrint, vokiečiai su 
austrais dabar sulaužė tai
kos sutartį su aliantais ir da
bar Europai jau gręsia nau
jas karas.

Austrijos monarchistai 
taipgi rėkia gvoltu, kad šita 
sąjunga susti prisianti Vo
kietijos ir Austrijos sociali
stus, užduodama tuo budu 
skaudų smūgį monarchistų 
viltims.

Iš visų aliantų tik viena 
Anglija nesikarščiuoja. Lon
donas pareiškė, kad jam 
Vokiečių-Austrų sąjunga 
visai nerupi. Mat, Angliją 
valdo darbiečiai, kurie im
perialistinių tikslų neturi, 
todėl jiems nėra ko ir bijo
tis.

BEDARBIS IŠSIĖMĖ PAS
KUTINIUS $5 IR NUSI

ŽUDĖ.
Haverhill, Mass.—šiomis 

dienomis čia nusižudė Otis 
Gerard, 63 metų amžiaus 
batsiuvys. Jis išsiėmė iš 
banko paskutinius $5 ir juos 
pragyvenęs atsisveikino su 
šiuo pasauliu, nes daugiau 
pinigų neturėjo ir darbo 
taip pat neturėjo.

č?;

KANDIDATAS TURI 
PRARYT GYVĄ ŽUVĮ.
Roanoke Kolegijoj, Vir

ginijos valstijoj, studentai 
turi kliubą, į kurį Įsirašyda
mas kožnas kandidatas turi 
praryt gyvą aukso žuvį.

SUOMIJOJ SUIMTAS 
ŠAULYS KOMUNISTAS.

Sąryšy su slaptos komuni
stų ‘Organizacijos susekimu, 
Jiveskilėj policija suėmė 
vieną šaulį. Per tardymą jis 
parodė, kad komunistai no
rėję susprogdinti Jiveskilės 
šautuvų fabriką ir du dide
lius apylinkės geležinkelio 
tiltus.

RUSIJOJ PAKILO ALIE
JAUS GAMYBA

Rusijos aliejaus šaltiniai 
dabartiniu laiku duoda po 
57,000 tonų aliejaus į dieną. 
Tuo budu Rusija yra antra 
stambiausia aliejaus gamin
toja pasauly. Pirmą vietą 
tuo žvilgsniu užima Jungti
nės Valstijos.

JUNGIASI LENKIJOS 
KAIMIEČIŲ PARTIJOS.
“ABC” praneša, kad len

kų kaimiečių partijų': 
“Piast,” “Vyzvolenie” ir 
“Stronriictvo Chlopska” su
sijungimas jau yra įvykęs 
faktas. Kovo 15 d. Varšuvoj 
susirinko naujosios partijos 
vyriausia taryba.

SUDEGĖ 26 KARVĖS.
Newburyport, Mass. — 

Pereitą subatą čia sudegė 
Woodmano farma. Ugny 
žuvo 26 karvės, 2 arkliai ir 
daug įrankių. Manoma, kad 
tvartus uždegė višta vagiai.
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DO MUSSOLINI?
Berlyno “Vossische Zei- 

tung” korespondentas, d-ras 
Sven von Mueller, nuvyko 
pažiūrėti, kaip dirba ir kaip 
išrodo Italijos diktatorius, 
kurį buržuazinė spauda 
taip plačiai reklamuoja. Ir 
štai šito vokiečio įspūdžiai:

“Prieš Palazzo Vanetia du
ris stovi dviguba fašistų sar
gyba. Lekajus sidabruotoj liv
rėjoj priverčia svečią parodyt 
visus Įgaliojimus ir paskui 
perduoda jį valdininkui, kurio 
akylumas labai primena žval
gybos agentą.

“Paskui svečias yra veda
mas laiptų laiptais aukštyn, 
pakol atsiduria prieš storas 
grotas, čia jį paima du kiti le- 
kajai ir nusiveda į ilgą ir im
ponuojantį kambarį. Jo sienos 
apkabinėtos senų artistų pa
veikslais.

“Truputį palaukus, ateina da 
vienas lekajus ir praneša, kad 
Jo Ekselencija sutikęs svečią 
priimti.

“Tuomet lekajus atidaro du
ris į marmuro salę. Tolimoj 
šito kambario kertėj sėdi Mus- 
solini. Svečiui inėjus, diktato
rius išrodo užimtas prie dide
lio rašomojo stalo. Priešais 
stalą stovi dvi minkštos kėdės. 
Šiaip gi tas didelis kambarys 
yra tuščias.

“Per salę reikia eiti prie 
Mussolinio stalo apie pusę mi
nutės.

“Mussolini 
nepažįstamas, 
lės apdegintas
didvyris, kuris 
šistų spaudoje, 
ūgio, apdribęs, 
blyškusiu veidu ir žilstančių
plaukų vyrukas. Apsivilkęs 
nukirptais skvernais surdutu, 
jisai išrodo daugiau kaip mo
kytojas, negu valstybės vadaš. 
Jis turi aukštą kaktą, labai 
juodas akis, storas, raukšlėtas 
lupas ir dideles žandines. Kal
ba susilaikydamas, nedrąsiai. 
Jis moka truputį vokiškai, kai 
kada įmaišo francuzišką sa
kinį ir kalbėdamas daug gesti
kuliuoja rankomis.’’

Tai taip tikrenybėj 
do fašistų “didvyris.“

I 
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FAŠISTAI NORI “SAN
DARĄ” NUPIRKTI?
Nesenai buvo pasklydę 

paskalų, buk vienas turtin
gas Brooklyno tautininkas 
norįs nupirkti iš sandarie- 
čių “Sandarą.“ Bet klerika
lai mano, kad šituo pirkimu 
ištikrujų rūpinasi Lietuvos 
tautininkai.

“Lietuvos tautininkai nuo
širdžiai nori Įsistiprėti Ameri
koje. Toji jų manomoji stip
rybė — spauda. Nei vieno sau 
atsidavusiu laikraščio neturė
dami. jie buvo sumanę atsiųs
ti Amerikon gabų žmogų B... 
ir pradėt leist naują laikraštį. 
Visuomenei tai sužinojus,— 
pakeitė planus. Bet Brooklyno 
‘Vienybė’ ėmė remti visomis 
keturiomis nelegalę vyriausy
bę ir jos žygius. Kalbama ir 
apie pirkimą suvargusios ‘San
daros.’ Einančios derybos. 
Kaž kodėl jie bijo dienos švie
sos.”

Taip pasakoja Chicagos 
kunigų “Draugas.” Kiek ta
me tiesos, mes nežinom.

No. 14. Balandžio 1. 1931.KELEIVIS
darbą nei vienas nemoka, 
duoda tik iš savo krautuvių 
produktus.

Jei ilgai pinigų negausiu, 
tai reikės parduoti karvę ar 
kiaulę.

Tai taip mes gyvename 
fazendose.

Jurgis Bazilius.

KANADOS ATSTOVAS

Maj. VVilliam Duncan Her- 
ridge, kuris šiomis dienomis bu
vo paskirtas Kanados pasiunti
niu Jungtinėse Valstijose.

SOVIETŲ RUSIJA KONT
ROLIUOJA JUOKUS.
“Manchester Guardian” 

laikraščio korespondentas 
rašo iš Rusijos, kad Sovietų 
leidžiamuose juokų laikraš
čiuose juokų beveik nėra, 
nes humoras ir satyra yra 
valdžios kontrolėj. Jeigu 
kas ir parašo gerą juoką, tai 
cenzūra jo nepraleidžia, nes 
toks juokas gali privesti 
prie “oportunizmo ir nepa
sitikėjimo tveriamai prole
tariato galei.”

Geriausis būna juokas, 
sako tas Anglijos laikraščio 
bendradarbis, kada juokda
rys atvaizduoja tikrąją ko
munistų tvarką. Pavyz
džiui:

“žurnale ‘Lupot’ (‘Vyža’) 
eina serija paveikslų, paro
dančių, kaip vienas profeso
rius ruošiasi vykti Sibiran 
jieškoti geležies kasyklų, o at
randa daugybę nesuvartotos 
geležies prie artimiausios dirb
tuvės.

“Kita paveikslų serija pa
rodo, kaip kaimiečiai apsigink
lavę šakėmis ir kirviais apgula 
didelį žemėj urvą, kur jie ma
no mešką pasislėpus, o atran
da savo kaimo mokytoją, ku
ris neturėdamas kur gyventi, 
išsikasė urvą.”

Bet šitokia satyra esanti 
retenybė. Vietoj tikro hu
moro, juokų laikraščiuose 
talpinama sausa ir nuobodi 
propaganda už komunizmą.
ŽVALGYBOS PAGELBI- 

NINKŲ IR JUDOŠiU 
PARTIJA.

Lietuvos komunistų par
tijos organas "Balsas” pir- das Lapenas nuvykęs Latvi- 
mame šių metų numery apie į jon “painformavo” tenai 
savo partiją sako taip: įspaudą, kad Lietuvoje par-

“Musų partijoj be sąmonin- • ti jų jau nebesą. Pas liaudi- 
gų žvalgybos pagelbininkų dar;niūkūs likę tik lyderiai. Bet 
nemaža visokių nesąmoningų ; “Lietuvos Žinios atkerta, 
pagelbininkų. Prie sąmoningų • kad liaudininkai vien tik 
žvalgybos pagelbininkų pri- lyderių turi daugiau, negu 
klauso provokatoriai ir viso- į tautininkai narių, 
kie judošiai. Prie nesąmonin- j--------------------

_ visokie ilgaliežuviai, ku- Į Ą 7irmip 
rie viską, ką tik žino, plepa į, *** IMU—
kairę ir į dešinę.” j Rusu-Japonų karas prasi-

“Lietuvos Žinios,” kurios ’dėJ° 1904 metų sausio mė- 
paduoda iš komunistų orga- o pasibaigė rugpiucio
no šitą ištrauką, nuo savęs f" 190a m. Taikos sutar- 
priduria šitokia pastaba: 'tls. Paslra®yta Portsmoutho 

. t mieste, Amerikoje, spalių
ReiKia tik išsivaizduoti, mėnesv, tu pačiu metu.

koKi ‘komunistini rojų gali su-; ’ ~
kurti tokia komanda! Kokias I ta-t •
. . . tt i Didis gaisras Chicagoiepiatiletkas ji sugalvos! Ko- o_ ®., , , .. , „ , , . 18il metais nusiavė 18,000kie bus judosiu kolchozai, . . . , o.-mr.AnA
‘sovchozai’ ir tt. ■ ???"» P™,are ^00.000,-

“Mes manom, kad tokiems 000 nuostolių.
‘rojaus’ kūrėjams vadovauti 
per maža Aleksos-Angariečio.

“čia reikalingas pats Belze
bubas šikšnosparnio sparnais 
ir pekliška karūna pasipuo
šęs.”

Ištikro, Įdomi tai kompa
nija.

I

pasirodo visai 
Tai ne tas sau- 

ir energingas 
figūruoja fa- 
Tai vidutinio 
suvargęs, iš-

NUNEŠĖ KOMUNISTAMS 
600 DOLERIŲ.

“Laisvė” 63-čiame nume
ry rašo:

"Komunistų Partijos Kont
rolės Komisijos sekretorius d. 
Dirba praneša. kad Max 
Eaum, gavęs pasitikėjimą iš 
draugų žydų dienraščio ‘Frei- 
heit,’ išsiėmė $600 ir pabėgo 
su jais. Jis yra 35 metų, tam
sių plaukų ir akių, ilgo veido 
su atkištomis į priešakį lupo
mis, turi nedidelius tamsius 
ūselius, labai panašus į vokie
tį.”

Vadinasi, komunistas ap
movė komunistus.

Iš Pietų Amerikos.
BRAZILIJA.

išro-

PRANAŠAUJA DAVAT
KŲ “REVOLIUCIJĄ.”
Kas nuvers Lietuvos vy

riausybę?
Ogi davatkos.
Taip galvoja Marijos ka

valieriai Chicagoje. Savo 
“Drauge” jie rašo:

“Iš Kauno gauname žinių, 
jog Tūbelio vyriausybė pavo
juj. Universiteto studentės pa
darė protesto eiseną prie kalė
jimo. Ten uždaryti studentai. 
Jie suimti daugumoj už tai, 
kad tremiamiems i Varnius sa
vo draugams pareiškė užuojau
tos. Policija išsigando mergai
čių. Ko gero gali užvaldyt ka
lėjimą. gali kilt revoliucija. 
Nors mergaitės tylomis pada
rė demonstraciją, bet policija 
balsiai jas koliojo, grūmojo ir 
skirstė. Jos tylėdamos sugrįžo 
iš kur ėjusios. Visi dabar šne
ka, buk studentės tikrai vers 
tautininkų vyriausybę, — jos 
tylėjo ir nieks nežino, ką jos 
mano.’’

Šitos “tylinčios studen
tės,” tai jaunos davatkos. 
Jos ėjo prie kalėjimo dėl to, 
kad tenai buvo uždaryti 
“ateitininkai,” jauni kandi
datai į busimus klebonus. 
Matyt, patys “tėveliai” bi
josi demonstracijas daryti, 
kad negautų lazdų nuo po
licijos, todėl išsiuntė jaunas 
mergaites “revoliuciją” kel
ti.

Bet veltui “Draugas“ ta 
“revoliucija” džiaugiasi. Su- 
sibuntavojusios davatkos 
gali tiktai kunigo gaspadi- 
nę iš klebonijos išvyt, bet 
ne valdžią nuverst.

Lietuvos tautininkų va-

Atsišaukimas j “Keleivio” 
skaitytojus.

Mes, keliolika lietuvių 
šeimynų, gyvendami kavos 
plantacijose, nešam sun
kiausią naštą ir didžiausi 
skurdą. Siaučiantis visam 
pasauly ekonominis krizis 
skaudžiausia atsiliepia čia 
mums, nesenai atvykusiems 
svetimšaliams. Jis yra mums 
tuo skaudesnis, kad mes da
bar neturime jokių ryšių nei 
su Lietuva, nei su savo bro
liais plačioj Amerikoj. Tam
saus skurdo prislėgti, mes 
šaukiamės per “Keleivį” į 
savo brolius amerikiečius, 
prašydami jus užjausti mus 
ir sušelpti nors perskaitytais 
“Keleivio“ numeriais. Drau
gai ir draugės, neatmeskit 
musų prašymo, prisiųskite 
mums perskaitytų laikraš-

Šiomis dienomis pasibai- Jo sostinė yra Stalinabadas, 
gė 6-tasis Sovietų Sąjungos pirmiau buvęs Sušambas. 
kongresas. Jame dalyvavo 
2,343 atstovai, iš kurių 321 
moteris. Nors ir žmonių rin
kti atstovai, bet atvykę kon- 
gresan nevisi turėjo spren
džiamąjį baisą. Iš 2,343 at
stovų balso teisę turėjo tik 
1,509 žmonės.

KUBA.
Lietuvis šnipas išdavinė] a 

lietuvius.
Habana. — Pas mus daž

nai įvyksta šis tas naujo, 
bet parašyti “Keleiviui” nė
ra kam.

Šiuo laiku čia randasi T, , , .
apie 100 lietuvių. Bedarbė . Kongrese buvo ir neooį 
didžiausia ir darbininkai sevl^.,l-V1S12 atstovų, «8 
kenčia badą. Ne tik imigran- nuošimčiai nepriklausė ko
tai neturi darbo, bet ir vieti- J^nnistų partijai, 
niai tik pamariais tąsosi. 
Bent tiek čia gerai, kad šil
ta. Naktimis drąsiai nakvoji 
po atviru dangumi ir nesibi
jai, kad sniegas užklups.

Lietuviai daugiausia užsi
ima siuvimu ir šiaučiavimu,

i

bet mažai dirba. Išvažiavęs • 
į laukus irgi sunkiai darbą 
gauni. Ūkininkai pirmoj ei
lėj ima vietinius darbinin
kus, o jei nuo jų atlieka vie
telė, tai samdosi ir ateivius.

Anksčiau daugiausia lie
tuvių dirbo kasyklose, bet 
1928 metais iš Lietuvos at-1 
važiavo tūlas bažnytinis šni
pas ir veik visus lietuvius iš 
kasyklų išėdė.

Daugumas lietuviu skai
tė “Keleivį,” “Laisvę” ir ki
tus laikraščius. Tai šitas da- 
vatkinas ėmė policijai skųs
ti, kad šie žmonės komunis
tai. Jis ateidavo su policija 
į namus, paimdavo laikraštį 
ir parodydavo policijai vie- 
ną-kitą žodį “komunistas.” 
Policija tokį žmogų tardy
davo ir pareikalaudavo tuč
tuojau kasyklas apleisti, 

į Dabar į mainau neįsileidžia

Žinoma, 
kongrese jie negalėjo prie
šingos bolševikams nuomo
nės reikšti, nes tai reikštų 
“kontrevoliuciją.”

Sovietų Rusijos kongre
sas yra kaip ir aukščiausias 
šalies organas. Jis neva pri
lygsta kitų šalių parlamen
tams.

Paprastai šis kongresas 
’ laiko tik vieną sesiją. Jis 
1 renka vykdomuosius val
džios organus.

Ligi šių metų Sovietų Są- 
jdfcgą sudarė 6 respublikos, 

; būtent: Rusija, Ukraina, 
Baltgudija, Totoriai ir kiti. 
Šių metų kongresas priėmė 
sąjungon dar septintą res
publiką, būtent, Tadžikista
ną.

Pirmiau Tadžikistanas 
buvo Uzbekistano dalis. Tas 
kraštas, užimąs truputį dau
giau kaip 90,000 ketvirtai
nių mylių plotą ir turįs apie 
663,000 gyventojų, yra įsi
spraudęs tarp Afganistano, 
Indijos ir Kinų Turkistano.

Baigiantis kongreso sesi
jai tapo išrinktas vykdoma
sis komitetas, kuris bolševi
kiškai vadinasi VCIK. Ir čia 
įvyko daugumai nelauktas 
siurprvzas. Komitetan iš
rinkti* Aleksiejus Rykovas, 
Tomskis, Bucharinas ir Bliu- 
cheris. Jie visi dabartinio 
Rusijos diktatoriaus Stalino 
priešai.

Rykovas buvo ilgą laiką 
premjeru. Bet Stalinas nu
vertė jį neva už susidėjimą 
su dešiniąją opozicija. Ry- 
kovui, panašiai kaip Ameri- 
rikoj L. Pruseikai ir kitai 
bimbinei opozicijai, prisi
ėjo muštis už “griekus” į 
krutinę ir prašyti atleidimo.

Generolas Bliucheris ne 
taip dar senai buvo įtartas 
sąmokslu prieš Sovietus. Su 
ukrainiečių pagelba jis no
rėjęs nuversti sovietų val
džią.

Tomskis ir Bucharinas ir
gi savo laiku buvę “susitref- 
ninę” “samoderžavco” Sta
lino akyse.

Nors šitie žmonės ir tapo 
išrinkti į vykdomąjį komi
tetą, bet aukštų vietų val
džioj nepasieks. Vienok jų 
išrinkimas spaudoj visaip 
aiškinamas. Pavyzdžiui, A- 
merikos rusų spauda sako, 
kad Stalinas jaučiasi esąs 
labai stiprus ir todėl nesibi
jojęs įsileisti šiuos “priešus.” 

J. Dziem-lis.

čių ar knygučių, nes spauda (neį vieno lietuvių laikraščio.
Kodėl Žydai Nekenčia Kristaus?

Kristus buvo žydas, o bet- nimais iš Rusijos. Krikščio
nys tenai mušė žydus. Jie 
užpuolė vieną jauną žyduką 
ir pradėjo rėkti:

“Vyrai, duokim jam! Jis 
yra vienas iš tų paršyvų žy
dų, kurie nukankino Kris
tų!” Ir jie pradėjo tą žydu
ką mušti ir spardyt, o pri
mušę kišo jam po nosia kry
žių ir liepė, bučiuot Kristų. 
Vaikas nebučiavo, ir jie vėl 
jį mušė.

Silverman sako, kad tuo
met jis pirmu kartu savo gy
venime išgirdo Kristaus 
vardą.

Nežinodamas, ką tas var
das reiškia, aš vėliau pa
klausiau savo mokytojo, sa
ko Silverman. Išgirdęs tą 
vardą, žydas mokytojas at
sistojo, pabalo ir visas dre
bėdamas Įgrumojo man, kad 
mano lupos niekad daugiau 
to vardo neištartų.

Tuomet aš paklausiau sa
vo tėvo, sako Silvermanas, 
ką reiškia Kristus?

“Tylėk!” sušuko tėvas. 
“Tegul niekad ant svieto 
tas žodis iš tavo burnos 
daugiau neišeina!”

Patylėjęs tėvas pradėjo 
pasakot šitokią istoriją:

“Vieną gražią dieną krik
ščionys (Rusijoj) užpuolė 
musų miesteli, pradėjo plėš
ti ir žudyti žydus. Rabinas 
Samuelis, kuris tuo tarpu 
laikė pamaldas, išbėgo iš si
nagogos su Sidduru rankoj, 
Tallitu ant pečių. Pribėgęs 
prie kareivių jis pareikala
vo paaiškinti, kodėl jie ne
stabdo šito pogromo.

“Vienas kareivis išsitrau
kė durklą ir, sušukęs ‘Už 
Kristų!’ smeigė juo myli
mam musų rabinui Į širdį.” 

Šitaip dalykams stovint, 
sako Silvermanas, Kristaus 
vardas, žinoma, negali būt 
žydams malonus.

Pasakojimai apie tuos po
gromus yra perduodami žy
dų tarpe vienos kartos kitai. 
Todėl netik paties Kristaus 
vardas, bet ir visa, kas tik
tai su juo rišasi, žydų yra 
nekenčiama.

pas mus didelė retenybė. O 
be spaudos, tai vistiek kaip 
patamsy be šviesos — neži
nai žmogus nei kur žengti, 
nei ką veikti.

Siunčiant laikraščius ar 
knygutes, prašome adresuo- 

taip:
Fabijonas Tartilas, 
La P-ta Collina, 
Fazenda Ma Cava, 
Estada d e Sao Paulo, 
Brazi!.

* *
Padėtis kavos plantacijose. *

Gaila, kad aš mažai raš- J 
tingas, bet jei mano raštas Į 
Redakcijai tiks, tai retkar- ■ 
čiais iš Brazilijos parašysiu, j 

Dabartiniu laiku aš sugrį-' 
žau iš Sao Paulo ligoninės, 
kur išgulėjau 4 mėnesius.' 
Parėjęs stengiausi rasti Į 
“Keleiviui” bent porą nau-į 
jų skaitytojų, bet tuo tarpu: 
negavau nei vieno.

Gyvename pas dvarponį 
provincijoje, kavos planta
cijose, Artimiausias Sao 
Paulo miestas už 300 kilo
metru, taigi su lietuviais ne
sueinu. Šitoj plantacijoj gy
venam 5 lietuvių šeimynos. 
Jos laikraščių neskaito.

Viena šeimyna nemyli 
“Keleivio,” kam komunis
tus kritikuoja. Kita nemyli 
už tai, kad kunigų juodus 
darbus parodo. Ypač ji pyk
sta už pralotą Olšauską. 
Kaip matote, ir iš vieno, ir iš 
kito galo davatkos “Kelei
vio” nemyli.

Pinigų neturiu dabar nei 
vieno cento. Ne dėl to netu
riu, kad sirgau, nes mano i 
apimtą darbą atliko šeimy-1 
na, bet dėl to, kad dvarpo
nis nemoka nei už pernykš
ti, nei už šių metų darbą. 
Man priklauso gauti už per- j 
na i metus 1,400 milreisų.1 
Kreipiausi Į valdžią, dvar
ponis pasižadėjo sumokėti1 
pinigus tada, kuomet par
duos kavą. Kavos jis turi J 
500,000 maišų, bet niekas 
jos neperka.

Panaši padėtis ir pas ki- [ 
tus plantatorius. Pinigų už

ti

Per Didįjį Karą ties Ver- 
dunu krito 400,000 francu- 
zų.

Juodi arkliai vasaros me
tu kenčia nuo saulės kaitrų 

■daug daugiau, negu kitokio 
! plauko.

NORI ORGANIZUOT 
AMERIKIEČIAMS LIE
TUVIAMS PAGALBĄ.
“Lietuvos Žinios” rašo:
“Kaune norima įsteigti to

kią tarpininkavimo bendrovę. 
kuri padėtų Amerikos lietu
viams Lietuvoj įsikurti. 
tarpininkavimo bendrovė no
rintiems Lietuvoj įsikurti A- 
merikos lietuviams čia parū
pintų — surastų pirkti fabri
kų. malūnų, ūkių etc. Bet ben
drovė nori, kad valdžia duotų 
savo garantiją, nes kitaip ame
rikiečiai vargu bepasitikėsią.”

Tarp balto plauko gyvu- 
■ lių yra daug daugiau kur- 
’ čių, negu tarp tamsiųjų. Tas 
' pats ir su baltaplaukiais 
žmonėmis.
•------------------------------------------

Ta' Per Atlanto vandenyną 
dabartiniu laiku eina po 
vandeniu 21 telegrafo ka
belis (susuktas iš vielų ly
nas ).

Vėliausis automobiliaus 
greitumo rekordas yra 245 
mylios i valanda. Tokio grei-

Riečiams padėti, o ne pelny- Malcolm C«”Pbell. 
tis iš jų, tai jos atsiradimą' . . „ r7 , >
galima butu tik pasveikinti.• KclClVlO Kttlcndo-

Amt, 1931 m. Išsibaigė
rikos lietuvius, mums nesi-Į Šiuomi prašotae užsaky- 
nori gerais tos draugijos mų Kalendoriaus daugiau 
tikslais tikėti. Mums rados, nesiųsti. Tiems, kurie pri- 
kad jos sumanytojams rupi siuntė užsakymus, pasiųsi- 
iš amerikiečių tik pasipini- me kitą knygutę 25c. vertės, 
gauti, daugiau nieko. 1 “Keleivio” Adm.

Vasario 16 d., 10 valandą 
nakties, kareivis nušovė 
Leoną Jastramską. Jis pa
ėjo iš Seinų apskričio.

Šiuo laiku policija labai 
persekioja žmones. Visoki 
mitingai viešoj vietoj daryti 
uždrausta. Mainerys.

gi žydai jo nekenčia.
Kodėl?
Atsakymą Į šitą klausimą 

duoda žydas Jacob Silver- 
man žurnale “The Missiona- 
ry Review of the World.”

Jis pradeda savo atsimi-

THE BEST MONEY 
CAN BEY *

Pasiklausykit ką 
Tony Cabooch sa
ko per radio apie 
Anheuser - Bush 
panedčlio vaka
rais per Columbia 
Broadcasting 
System.

GERIAUSIAS UŽ TUOS 
PINIGUS

Sulyginimas, yra tikras būdas nuspręsti kokybę... Jeigu jus 
da nevartojot Budweiser Barley-Malt Syrup. išbandykit. 
Aukščiausia rūšis medžiagos—po ekspertu žinyba išdir
bamas—didžiausia ir geriausiai Įrengta Įstaiga—kvalifi
kuoja mus pasakymą, kad Budweiser Barley-Malt Syrup 
yra “geriausias už tuos pinigus.” Dideliam raudonam 
kene. Parsiduoda visur.

Budweiser
Barley-Malt Syrup

ŠVIESUS AR TAMSUT—TURTIN
GAS SUDĖTY—GERAS SKONIS 

AT ATINK ANTIS

puikia®8'3

Gi«*e

ANHBUSER'BUSCH
ST. LOUIS BM.1S3

Apsimoki? Pirkt Geriasig 
Produktų Rūšį.

3fvlith°,OS
■ "Siaust
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LIETUVIŲ GYVENIM AS

Monraine

JUMS PATARTINA TURĖT GERIAUSIA

Moteris ligoni-

rėjos. Jos moka prisitaikin
ti prie lietuviško skonio ir ši

! Moksleiviai 
labai patenkinti,

* progą tarp savęs susipažin-

Ka* skaito ir rašo 
Tas duonos neprašo

Kas nieko neveikia 
To niekas

No. 14. Balandžio 1, 1931.

BINGHAMPTON, N. Y.
Lankėsi prof. M. Biržiška.

Kovo 12-tą dieną čia bu
vo surengtos prof. Biržiškai 
prakalbos. Žmonių prisirin
ko pusėtinai daug. Dalyva
vo ir ukrainiečių atstovas. 
Nedidelė ukrainiečių mer
gaitė, kuri buvo prisiųsta 
ukrainiečių tautinės lygos, 
įteikė prof. Biržiškai gražų 
gyvų gėlių bukietą. Profe
soriaus kalba buvo gana įdo
mi. Žmonėms patiko. Malo
nus žmogus p. Biržiška.

Vienok buvo ir nepagei
daujamų dalykų. Pavyz
džiui šv. Juozapo parapijos 
choras, kuriam vadovauja 
kunigo gaspadinė. Choro 
vedėja, norėdama pasirody
ti, jau nuo 6-tos valandos 
sukinėjosi ant scenos. Atė
jus laikui, publika laukė iš
girsti p. Biržiškos kalbos, 
bet jo vietoj pasirodė para
pijos choras, pradėjo savo 
“giesmes” ir giedojo tol, kol 
tvarkdarys sustabdė. Būrys 
neišlavintų dainininkų pub
likai visai nepatiko. Išėjus 
prof. Biržiškai kalbėti, dar 
apie dešimtį minučių choras
stovėjo ant scenos ir žiopso- Prieš nusižudymą savo mo
jo. Pradėjus kalbėtojui kai- terį Oną šovė tris sykius, bet 
bėti, ponia gaspadinė pa- tik sužeidė. 7' ’ *
matė, kad jau nebus “čen- nėj jau sveiksta.
čiaus” daugiau giedoti, taigi Petras nuo Liudvinavo.

griovė LSS., Vaitkevičius 
nuėjo su jais ir daug jiems 
aukuodavo. Bet jam mirus, 
jie jį apleido, net ir tikroji 
sesuo. Prisiėjo rūpintis so
cialistams, kuriuos bolševi
kai visuomet šmeižia.

Apart stambios d-ro 
Browno aukos, tris vaini
kus nupirko Gaškai ir J.
Zdanis. Laidotuvėmis rūpi
nosi ir aukavo šie draugai: 
P. K. K. Gaškai $3, J. Zda
nis $3, F. Stalioraitis $2, A. 
S. Bany, J. Tamašauskas, J. 
Kasiulevičius, M. Bartinkie- 
nė, B. Verseckas ir F. Jan
kauskas po $1, I. Sautoc- 
kienė ir W. Trumpickas po 
50c., J. Apšega ir M. Milic- 
kienė po 25c.

Visiems aukavusiems šir
dingą ačiū taria K. Gaškie
nė ir J. Kasiulevičienė.

Vaitkevičius buvo dar ne
vedęs, nors jau apysenis 
žmogus. 17 metų išdirbo 
pas d-rą Browną. Prigulėjo 
prie A. L. A. P. Sirgo vėžio 
liga apie 8 mėnesius.

Kita tragedija.
Kovo 8 d. savo namuose 

nusišovė A. Kazlauskas.

Į * eros Lietuvių grosernės parduoda 
v-J La Touraine kavą—Naujos Ang
lijos geriausiai pageidaujamą. Pirkite 
šviežiai sumaltą, arba jei turit maltuvą, 
pirkite pupas ir susimalkit patys namie.

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

<

parengimu BROOKLYN, N. Y. 
nes gavo Atsišaukimas į visuomenę.

ti. Buvo atsitikimų, kad viė-; esu
noj klasėj sėdėjo ir nežino- ~.... ~ ..........
jo viens kito, kad jie lietu
viai.

Čia pat išrinkta ir komisi
ja, kuri paruoš taisykles 
“Lietuvių Moksleivių Orga
nizacijai.” J. Virbickas.

čiaus” daugiau giedoti, taigi 
lėtai nudūlino nuo “stei- 
čiaus.” Teko nugirsti kal
bant net karštus parapijo- 
nus: girdi, kunigėlis visokį 
pasilinksminimą gavėnioje 
draudžia, o jo gaspadinė 
koncertuotų visą naktį, jei 
tik kas jos klausytų.

Well, atrodo, kad visi fa
natiški prietarai nueis ant 
margio uodegos.

Davatkėlė.

BALTIMORE, MD.
Misijos.

Lietuvių Rymo katalikų 
bažnyčioje dabar laikosi net 
trys kunigai. Senis klebonas 
Lietuvninkas čia kunigauja 
jau per daug metų. Dabar 
jis mažai akimis mato, to
dėl laikoma du pagelbinin- 
kai. Šitie pagelbininkai kas 
sekmadienis pripasakoja 
žmonėms visokių nesąmo
nių. Bet to dar neužtenka: 
didesniam žmonių apmulki- 
nimui kas metai čia par- 
kviečiamas misionierius, ku
ris išbūna po dvi sąvaiti ir 
daugiau.

Šių metų kovo mėnesi ir
gi buvo atvykęs toks misio
nierius. Vieną sąvaitę to 
senbernio pamokslų galėjo 
klausytis tik moterys, o kitą 
—vyrai. Misionierius pasa
kojo kas tik jam ant seilės 
užėjo, o davatkėlės klausėsi 
ir dūsavo.

Iššerti tris senbernius ir 
dar jų gaspadines, tai ne- 
baikos. Baltimorės lietuvės 
moterėlės visos dirba prie 
rūbų siuvimo. Kai kurios ei
na i dirbtuves, o kitos siuva 
namie.

Prie tokių gyvenimo są-

AKRON, OHIO. 
Socialistai juda.

Kovo 1 d. LSS. 20 kuopa 
turėjo savo susirinkimą. 
Svarstyta LSS.konferencijos 
reikalai. Kadangi susirinki- 
man užrašų raštininkas ne
atvyko, tai jo vieton išrink
tas drg. J. Milickas. Konfe
rencijos reikalams iš kuo
pos kasos paaukuota $2 ir 
nutarta pasiųst pasveikini
mas.

Toliau skaityta ir ap
svarstyta New Yorko darbi
ninkų radio stoties laiškas. 
Šitą stotį reakcionieriai da
bar uždarė. Nutarta kiek ga
lint šitą stotį paremti ir čia 
pat sumesta bent kiek aukų. 
Po 25 centus šitam reikalui 
aukavo šie draugai: B. Ver
seckas, J. Jurgelis, J. Tiš-Į _ _
kus, J. Milickas, K. Kupre- lygų, musų moterėlės pagy- 
vičius, M. Lukaševičius, V. venusios ligi 40 metų, pri- 
T. Neverauskas, P. Gaška ir verstos užsimauti akinius. 
K. Gaškienė. 'Didesnė jų dalis susimeta į

Antras susirinkimas nu-; kuprą, nes siuva ir siuva su
tarta laikyti kovo 29 d. pas'silenkę ilgiausias valandas, 
drg. B. Versecką, 373 W.'prie blogos šviesos.
South st., 2 valandą po pie-Į Na, o ką gi atvažiavę to
tų. kie misionieriai gero mums

'duoda? Ko gi jie mokina?
- i Musų moterėles jie išvadi- 

; na “karvėmis,” prigrasina
Prieš načia mirti £1 skaityti “bedieviškų” lai- 

nei žodžio nepasako.
Jau laikas butų musų mo

terims susiprasti (prie to ir 
vyrai prisidėtų) ir tokius 
misionierius vyti laukan.

Mažai korespondentų.
Baltimorėj yra mažai ko

respondentų. Butų gerai, 
kad inžin. Waitkus butų 
nuolatinis “Keleivio” kores
pondentas. Gal būt laikraš
tininkai nei nežino, kaip 
svarbu geros koresponden
cijos? Ką skaito ar neskai
to, bet kas parašyta iš to 
miesto, tai jau neperskaitęs 
nepraleidžia nei vienas.-^

Paliokas gaus lupt.
Tūlas lenkas, Kowalski, 

dažnai mušdavo savo pačią. 
Už tai pati apskundė vyrą 
teismui. Teisėjas Eugene

O’Dunne nusprendė, kad muose algas sumokėdavęs ninkės ir buvo šio vakaro vi- 
poną Kovvalskį reikia pri- savo pinigais šarkiunas.

Kaip matom, šitas žmo
gus buvo didelis bolševikų Į kartą pavaišino mus gar- 
remėjas. Už jo pasišventi- džiomis dešromis su kopus- 
mą, rodos, komunistai ture-'tais.
tų būt jam dėkingi; bet pas Į 
bolševikus netokia taktika: 
visą pasaulį buk jiems už-l 
kariavęs, o tik kiek nepa-Į

", tuojau eisi laukan. į
.Taip įvyko su Trockiu, to- 

Baltimorietis. kiais keliais eina ir lietuviš
ki komisarai.

į “Gudragalvis” eksbarbe- 
ris, kuris turi tik keletą “Vil
nies” šėrų, su Bimbos ir i 
New Yorko žydelių pagelbai 
nori užkariauti “Vilnį” ir 
visą jos biznį pasiglemžti, j 
Suprantama, Šarkiunas sto-Į 
jo ginti savo investuotus pi-į 
nigus.

Užimti tarpusavėmis peš-

rišt ir įkirst 10 rykščių. Bet 
už tai kilo skandalas: legis- 
laturos nariai pasakė, kad 
tokių įstatų čia nėra. Teisė
jas pabūgo ir parašė šerifui 
laišką, kad tas Kowalskiui 
skaudžiai nekirstų, tik po 
valiai sėdynę apkapotų.

Vadinas, moteries muši- tiksi, 
kas vistiek gaus lupti. ™ *

. NO. MINĖT, PA.
Iš angliakasių gyvenimo.
Pas mus mainose dirbam 

po 2-3 dienas į sąvaitę. Už
darbis menkas, betvarkė di
džiausia. Sakysim, tau rei
kia relių ar taizų, tai jų nie
kaip negali prisišaukti. Pa
klausi pas bosus, tai tuojau 
atsako: “Kur aš imsiu, kad tynėmis, bolševikai užmiršo 
nėra? Anglies sluogsnis 4 jau rašyti apie savo “susi- 
ir pusės pėdų aukščio. vienijimą” ir apie “Naujie-

Atvažiavusiems darbas nas” bej Grigaiti, 
sunku gauti. Lietuvių čia tik Centristiniai komunistai 
viena šeimyna gyvena. i organizavo angliakasius,

Dabar kompanija priver- siuvėjus ir kitus darbo žmo- 
stinai visus darbininkus va- nes tol. kol anie gerai ūž
to tris vakarus į mokyklą, dirbdavo. Dabar bedarbė,1 
Mokina, kaip suteikti sužei- dolerių nėra iš ko kolektuo- 
stam darbininkui pagelbą. tai tie mekleriai pradėjo 
Turi žinoti kaip su sužeistu tarp savęs peštis, 
apsieiti, kaip žaizdas apvy- , — — - - - -
nioti ir tt. Tą visą išmokęs ? 
gauni diplomą.

J. Balevičius.

į 
Kažin kuo tos kovos baig- i 

sis? Senas Petras.

Mirė N. Vaitkevičius.
Kovo 2 d. miesto ligoni-j 

nėj mirė Nikodemas Vaitke-Į 
vičius. F ' '■ 
sesuo Volotkienė pasaukė 
ambulansą ir išsiųsdama li
gonį brolį pareiškė, kad jis 
pinigų neturi. Taigi jam mi
rus, lavoną laidoti buvo pa
ėmęs miestas, bet velionio 
draugai kūną atėmė iš mies
to ir sumanė patys jį palai
doti. Tam reikalui d-ras 
Brown davė $100, tuomet 
ir sesuo brolio kūną priėmė 
į stubą.

N. Vaitkevičius visą laiką 
buvo darbininkų reikalų gy
nėjas. Į Ameriką atvažiavo 
iš Rygos 1911 metais ir ap
sistojo Cambridge, Mass. 
1914 metais atvyko į Akron, 
Ohio. Kai 1915 metais čia 
susitvėrė LSS. 244 kuopa, 
velionis pirmas jon įsirašė 
ir visą laiką buvo kovojan
čių darbininkų eilėse.

Kuomet komunistai su-

CHICAGO, ILL 
Boiševikų fronte eina kova.

Raudonas Lenino vulka
nas virė,'kunkuliavo ir galų 
gale pratruko.

“Vilnies” špaltose dar ir 
dabar “filosofuojama” su 
kuo eiti: ar su komunistų 
partija, ar laukan iš parti
jos.

Po “Laisvės” šėrininkų 
suvažiavimo iš komunistų 
partijos tapo išmesti J. Šar
kiunas ir S. Strazdas—K. 
Valionis.

S. Strazdas buvo “Vil
nies” vietinių žinių redak
torium. Iš šitos pozicijos 
jau senai stengėsi išėsti jį 
Gasiunas, Andrulis ir Bim
bos “Daily Workerio” gen- 
gė. Bet Strazdą palaikė L. 
Pruseika, J. Šarkiunas ir šė- 
rininkai.

Strazdas turėdamas tokią 
“jėgą,” su bimbiniais nesi
skaitė ir ilgai dar “Vilny” 
dirbo.

J. šarkiunas, pašalintas 
dabar kaipo “oportunistas,” 
yra stambus biznierius, mė
sos “dyleris,” išvežioja mė
są bučeriams ir pasiturin
čiai gyvena. Jis daug prisi
dėjo prie “Vilnies” namo 
nupirkimo ir daug dolerių 
sudėjęs į “Vilnies” Šerus.

Patys komunistai prisi
pažįsta, kad buvo toki lai
kai, kada “Vilnis” negalė
jusi darbininkams net algų 
užmokėti; tokiuose atsitiki-

DUQUESNE, PA. 
Iš L. N. P. kliubo.

Surengtas vasario 14 
i kliubo šokių vakaras pavy- 
; ko gerai. Publikos atsilankė 
daugiau, negu buvo tikėtasi, 

j Šį kartą publika buvo drą
sesnė, draugiškesnė ir pla
čiai tarp savęs susipažino. 
Salėj matėsi daug naujų 
žmonių, kurie pirmiau į mu
sų parengimus neidavo. Ma
tėsi čia ir jaunimo gražaus, 
ypač merginų.

Tarno Gudmano orkestrą 
iš peties rėžė polkas, valcus 
ir fokstrotus. Butų gerai, 
kad tokį orkestros sąstatą 
Gudmanas visuomet turėtų 
ir nuolatos dalyvautų kliu
bo parengimuose.

Kliubas užsibrėžęs ruošti 
visą eilę pramogų, bet ne 
pasipelnymo tikslu, o dau
giau susipažinimui, pasi
linksminimui ir gražiam 
laiko praleidimui. Kliubas 
nusistatęs burti visus lietu
vius į krūvą ir iš pašaknų 
rauti įsisenėjusią grupių ne
apykantą.

Pirmiau aš maniau, kad 
Duųuesne lietuvius galima 
ant pirštų suskaityti, bet da
bar pasirodo, kad mano 
klysta. Pasirodo, kad čia 
yra daug lietuvių ir jauni
mo, taigi kliubo narių skai
čių, aš manau, galima net 
padvigubinti.

Šitame kliubo parengime 
daugiausia pasidarbavo po
nios Gutauskienė ir Milei- 
kienė. Jos yra geros šeimi-

d.

Kliubas rengiasi gegužės 
mėnesy turėti pikniką. Ren
kitės visi.

Duquesnės Pelėda.

PITTSBURGH, PA. 
Vaizbos butas ir lietuviai 

studentai.
Prie Pittsburgho lietuvių 

vaizbos buto priklauso viso
kių pažiūrų žmonės, išsky
rų-. bolševikus. Daugiausia 
čia susispietę biznieriai ir 
keletas visuomenės veikėjų.

D-rės J. Baltrušaitienės 
sumanymu, vaizbos bu
tas nutarė surengti lietu
viams studentams vakarie- 

, nę, tikslu susipažint su jais 
: ir suburt visus į krūvą.

Prieš tai vaizbos butas 
.buvo manęs suruošt art. A. 
; Vanagaičiui iš Olšauskui 
(koncertą. Kad artistai galė- 
,tų dalyvauti ir studentų va- 
karienėj, tai ji tapo suruoš
ta sekančią dieną po kon
certo.

Tikietai į koncertą buvo 
platinami iš anksto, taigi 
paskirtą dieną publikos pri
gužėjo daug. Bet čia tarp 
rengėjų ir artistų įvyko ne
susipratimas : V anagaitis 
manė, kad koncertas bus 12 
kovo, jau po studentų va
karienės. Tuo tarpu rengėjų 
kaip tik atbulai buvo pa
ruošta. Koncertas tokiu bu
du neįvyko ir publika atsi- 
ėmus pinigus grįžo namon.

Vasario 12 d. buvo stu
dentų vakarienė. Atsilankė 
apie 40 studentų. Atvyko ir 
Vanagaitis su Olšausku.

Vakaras pradėtas Lietu
vos ir Amerikos himnais. 
Toliau, vaizbos buto pirmi
ninkas P. Pivaronas vakaro 
programą pavedė vest A. 
Lelioniui. šis paprašė stu
dentus atsistot ir sugiedot 
savo himną. Po to kalbėjo 
Ed. Schultz, Camegie tech
nikos mokyklos studentas. 
Pagiedojus studentų himną, 
kalbėjo B. Blažaitis iš Frick 
Training School for Tea- 
chers; giedojo ir kalbėjo 
Milda Virbickaitė iš Du- 
ąuesne Universiteto, A. Vi- 
tartaitė iš Pittsburgh Aca- 
demy, A. Bernotas ir kiti. 
Vakarienėj dalyvavo 
universitetų studentai.

Pažymėtina, kad 
moksleiviai kalbėjo 
viškai, nors pirmininkas lei
do ir angliškai kalbėti.

Apart šitų jaunuolių kal
bėjo dar d-rė Baltrušaitienė, 
mokytoja A. Akelaitytė ir 
komp. A. Vanagaitis.

Po užkandžių pp. A. Va
nagaitis su Olšausku padai
navo keletą dainelių.

MONTELLO, MASS. 
Šventėm sukaktuves.

Lietuvių Metodistų Žinv- 
čiai sukako keturi metai, 
kaip sėkmingai gyvuoja. Ta 
proga vasario 27 d. įvyko 
bankietas. Svečių atsilankė 
daugiau, negu buvo tikėtasi.

Muzikali programą išpil
dė Lillian Zabarauskaitė 
pianu ir Žinvčios choras. Pa
skui protestonų sąjungos 
pirmininkas, d-ras E. H. 
Gibson, gražiai lietuvius pa
sveikimo.

Garbės svečiais buvo tik 
ką atvykę iš Lietuvos keturi 
studentai, būtent: Jonas ir 
Darata Jukėnai, p-lė Mari
jona Variakojis ir A. Grybe. 
Jie visi baigę Kauno univer
sitetą ir atvyko čia studijuo
ti teologiją. Pirmieji trys įs
tojo Newtono Baptistų te
ologijos Institutan, o p. Gry
be Bostono universitetan. 
Jie pareiškė, kad Lietuvos 
inteligentija ir jaunuomenė 
nepatenkinta sena Romos 
bažnyčia. Jie jieško ko tai 
naujo. Vieni iš jų eina pas 
protestonus, kiti stengiasi 
atsteigti senąją lietuvių ti
kybą, o dar kiti atmeta tiky
bą visai.

Keletą žodžių pratarė ir 
kun. B. F. Kubilius, per ku
rio rupesnį įsteigta čia L.M. 
Žinyčia. Jis buvo čia ir pir
muoju ministeriu.

Paskutinis kalbėjo vieti
nis ministeris P. Palshis. Jis 
dėkojo jaunimui, ir visiems 
tiems, kurie prisidėjo prie 
šio banketo.

Debatai neįvyko.
L. M. Žinyčia buvo suma

nius surengti su bolševikais 
debatus. Iš bolševikų pusės 
butų kalbėjęs Mizara, o iš 
metodistų — kun. Tiškinas 
iš Yale universiteto. Vėliau 
betgi Tiškinas stoti į deba
tus atsisakė, motyvuodamas 
tuo, kad bolševikai šių die
nų protestantizmo nesu
pranta. Montellietis.

priverstas atsišaukti i visuo
menę melsdamas pagelbos. 
Aš sergu jau septintas me
tas ir kiek turėjau susitau
pęs pinigų, senai pabaigiau 
besigydydamas. Iki šiam 
laikui daktarai nieko negel
bėjo. Dabar atradau dakta
rą chiropraktą, kuris apsi
ima išgydyti. Bet aš jau pi
nigų neturiu, todėl atsišau
kiu i visuomenę ir geros šir
dies draugus. Bukit taip 
mielaširdingi! Pagelbėkit 
man sunkioj valandoj! Tik 
nuo jus, žmonės, priguli ma
no sveikatos atgavimas! Pa
aukok it nors po kelis centus 
ir ištraukto mane iš nelai
mingos ligos.

Pasilieku su pagarba, 
Jonas Stauskas (Shislar), 
9204 Avė. L, Brooklyn, N.Y.

Red. prierašas. Mes patar
tume gerai apsižiūrėti, kad 
jūsų minimas chiropraktas 
neapgautų. Chiropraktai nė
ra medicinos daktarai ir 
jiems tikėti nelabai galima.

IŠ CHICAGOS PADAN
GĖS.

Šiomis dienomis nelaimė 
ištiko du lietuviu, Joną Sle
ževičių ir jo draugą Stanči
ką. Jiedu važiavo automobi
lium skersai Halsted streetą 
ir nepastebėjo, kad ateina 
gatvėkaris. Karas sudaužė 
jų mašiną ir juodu suvaži
nėjo. Sleževičius tuoj mirė, 
o Stančikas sunkiai sužeis
tas.

•" ■■■■ --
Nebuvo skirtumo kaip 
sunkiai aš tryniau, vis 
vien aš negavau baltą 

drabužiu 
_________ —J

A

♦ ♦ »
Kovo 21 d. buvo “Naujie

nų” bendrovės susirinkimas 
ir išrinko naują bendrovės 
valdybą. D-gas Grigaitis 
pasilieka bendrovės pirmi
ninku, d. Ripkevičius vice
pirmininku, Jasiulevičius 
antruoju vice-pirmininku, 
d. Nora Gugis sekretore, d. 
Augustinavičius iždininku.

♦ * ♦
Kovo 28 Lietuvių Audito

rijoj buvo suruoštas iškil
mingas vakaras prof. M. 
Biržiškai priimti. Dalyvavo 
ukrainiečiai ir baltgudžiai. 
Vakaras buvo kupinas dai
nų, muzikos ir kalbų.

♦ ♦ ♦
Keliatas dienų prieš tai 

toje pat salėje buvo “dzim- 
džių” vakaras. Pasirodo, 
kad juokus žmonės mėgsta 
geriausia, nes pasiklausyti 
Ant. Vanagaičio ir Olšausko 
“fonių” prisirinko tiek svie
to, kad ir salėn netilpo.

Sakalas.

iš 5

visi 
lietu-

Nebūk verge 
skalbimo lentos

Išmirkink drabužius balčiau 
“KA!.P sunkios būdavo skalbimo 

dienos! Aš trindavau iki veik 
niiluždavo mano strėnos, bet mano 
baltiniai nebūdavo skaistus, kad ga
lėtum pasidžiaugt. Dabar aš tik 
pamerkiu j Rinso putas, ir jie išei
na skaistus! Aš net nevirrnu.’’

Spalvuoti drabužiai aiškesni 
Ploniausius hovelninius ir lininius 
saugu Rinso putose plaut. Palaiko 
juos aiškiais ir naujai išrodančiais 
po tuzino skalbimo. Tokios labai 
smetonuotos, pastovios putos—net 
kiečiausiam vandeny! Dvigubai 
daugiau, puoduks už puoduką, kaip 
lengvi, papurę muilai. Išdirbėjai 40 
vadovaujančių 
duoja Rinso. 
Geras dėl plo
vimo dišių! 1 
Gauk DIDELĮ / 
paketu. 4

skalbtuvų rekomen-

uj'

MlfJONAI VARTOJA RINSO 
z.luktui, skalbtuve ir dišems

ST. CHARLES, ILL.
Svarbus susirinkimas.
Draugai! Visi, kurie pri

gulite prie Lietuvių Ukėsų 
Neprigulmingo Kliubo, pra
šomi atsilankyti į susirinki
mą 5 d. balandžio, velykų 
dienoje, 3-čią vai. po pietų. 
Susirinkimas įvyks Bažny
tinėje svetainėje. Kurie no
rėsite užsiprenumeruot “Ke
leivį,” patarnauju be jokio 
atlyginimo, svetainėje ar 
pas mane namuose.

M. Sobickas, 621 W. Statė 
st, St. Charles, III.
KAUNAN ATVAŽIUOJA 

INDŲ “DIEVAS.”
“Keleivy” mes jau ra

šėm, kad Indijoje yra “pra
našas” Krišnamurti. .Jis lai
komas jau ketvirtu kart įsi
kūnijusiu dievu Budda.

Šitas “pranašas” nepasi
tenkina vien Indija; jis nori 
aplankyti Europą ir čia 
skelbt savo “mokslą.”

“Lietuvos Žinios” prane
ša, kad “Dvasinės kultūros 
draugija” paėmusi Univer
siteto salę ir laukianti at
vykstant su paskaitomis “di
džiojo pranašo.”

1 t I



VAIZBININKŲ KELIAI

• *

Šitas paveikslėlis parodo pradinę mokyklą, kuri nesenai bu
vo pastatyta Amsterdamo mieste, Olandijoj. Namo sienos pa
darytos iš stiklo, kad vaikai galėtų gauti kuo daugiausia saulės 
šviesos. Atėjus šiltam orui, stiklo sienas galima pakelti ir vaikai 
tada mokinasi visiškai atvirame ore.

VISKO PO BISKI.

No. 14. Balandžio 1, 1931.

! SLA. prezidentu žmogus 
gali jau dvarą Lietuvoj nu- 

į - - - - -

I

Ugniakalnių Išsi- 
i veržimai Ir Žemės 

Drebėjimas.

— 'l

f

sipirkti! Jes, Maike, rašyk 
jiems raidavei, kad aš noriu 
būt SLA. prezidentas!

—Gerai, tėve, aš parašy
siu.

Olandai Stato Mokyklas Iš Stiklo

se Vaizbos Butų reikaluose. 
Ekonominis Centras negali 
atlikti atskirų Vaizbos Bu
tų pareigų, kaip ir atskiras 
Vaizbos Butas negali Ekon. 
Centro rolės lošti. Kiek at
skiri V. Butai parodys vieti
nio pajėgumo, tiek tas atsi
spindės ir Ek. Centro veiki
me. Juk Vaizbos Butai įkū
rė Ek. Centrą, o ne atbulai. 
Tat lietuviškos išeivijos eko
nominio judėjimo vaisiai 
pareina iš atskirų Vaizbos 
Butų savo reikalų suprati
mo, — kitais žodžiais: nuo 
kiekvieno atskiro štato visų 
vaizbininkų moralių ir ma
terialių savybių. Įsižiūrėjus 
Į atskilų Vaizbos Butų vidu
jinės organizuotės stovį ne
galima nepastebėti, kad da
bartiniai Vaizbos Butai yra 
tik užuomazga, gal dešimta 
dalis to, kuo Vaizbos Butai 
turėtų ir galėtų būti ištikru- 
jy-

Tat savo organizacijos 
plėtimas ir stiprinimas yra 
iš eilės pirmoji ir svarbiau
sieji visų vaizbininkų už
duotis. šis reikalas jau buvo 
pirmiau spaudoje iškeltas: 
“Po Ekonominės Konferen
cijos, — Kas Toliau?” Ta
me straipsnyje skaitome: 

______ v yra aišku, kad “Visi be išimties biznio ir 
Lietuvos komersantai labai profesijų žmonės turėtų pa- 
daug pasitiki mūsiškių čia tys savo iniciatyva sujungti 
vaizbininkų jėgomis ir pa
stangomis. Bet paklauski
me patys save: ar esame 
verti didelio pasitikėjimo? 
—Tuo tarpu palikime šį 
klausimą be atsakymo.

Tiesa, A. L. Ekonominis 
Centras sulig savo išgalės 
daro pastangų savo parei
goms atlikti, o jo pareigos 
yra, kaip žinoma, labai svar
bios ir atsakomingos: vado
vauti Amerikos lietuvių eko
nominei organizuotei ir stip
rinti ekonominius santykius 
su Lietuva. Ekonominis Cen
tras jau turėjo tris posė
džius (du Nevv Yorke ir vie
ną Bostone) ir atliko daug 
organizacinio biznio, už
mezgė santikius su Lietuvos 
ekonominėmis sferomis, o 
šiuo tarpu daro pirmuosius štato ribose darbuojasi ir 
žingsnius Amerikos lietuvių žodžiu ir raštu per šiuos iš- 
jaunimo vasarinių ekskursi- tisus metus, o gale metų tam

I.
Dar nėra metų kai per pir

mąją Amerikos Lietuvių 
Ekonominę Konferenciją 
New Yorke buvo Įkurta 
Vaizbos Butų Sąjunga su 
taip vadinamu Ekonominiu 
Centru pryšaky. Vaizbinin
kų darbo laukas — gryna 
ekonomika. Šis svarbus 
žingnis susilaukė visuotino 
pritarimo netik čionai, bet 
ir Lietuvoje. “Šitai gražiai 
Amerikos lietuvių iniciaty
vai džiaugsmingai pritaria 
visos Lietuvos ekonominės 
organizacijos bei įstaigos ir 
vyriausybės sferos” — skai
tome š. m. “Tautos Ūkio” 
žurnale (Nr. 1). Kai Lietu
vos-Amerikos prekyba dėl 
daugelio priežasčių nesivys
to, tai įvairiems trukumams 
pašalinti “reikia organizuo
tis kaip Lietuvos eksporte- 
riams taip ir Amerikos im- 
porteriams. Amerikiečiai 
;uo reikalu jau pirmi prave
da kelią. Nėra abejonės, 
kad ir Lietuvos komersantai 
jau artimiausiu laiku pasi
stengs tinkamai tuo pačiu 
reikalu susiorganizuoti” — 
rašo toliau tas pats “Tautos 
Ūkis.”

Iš tų Lietuvos ekonomis
to žodžių yra aišku, kad

Keleivio” skaitytojai 
dažnai skaito musų laikraš
ty trumpas žinias apie ug
niakalnių išsiveržimus, apie 
žemės drebėjimus, padary
tus nuostolius ir žmonių au
kas.

s Tomis nelaimėmis pernai 
pasižymėjo Javos sala, o šį
met Naujoji Zelandija, Bal
kanai ir kitos šalys.

i Čia paduosime platesnį 
vaizdą apie Merapi vulkano 
išsiveržimą Javos saloje. Tai 
buvo pereitų metų gruodžio 
mėnesį. Vienas francuzų 
laikraštininkas apie tai rašo 
taip

■ “Gruodžio 17 d. aš išva
žiavau i darbą. Ir staiga pa
jutau keistą akių peršėjimą. 
Greitai pastebėjau, kad ir 
oras nėra skaidrus. Supra
tau, kad orą užtvino išsiver
žusio Merapi pelenai. Ug- 
niakalnis nuo musų miesto 
tiesia linija buvo per 50 ki
lometrų. Netrukus pradėjo 
kristi stambesni pelenai. At
rodė IVg sninga. Gatvėse 
nugulė baltas pelenų sluoks
nis. Iš kaimyninio miesto, 
kuris yra 20 kilometrų nuo 
v^niakalnio, paprašė Įjung
ti elektros šviesą, nes ten 
nuo pelenų lietaus gatvėse 
visai tamsu pasidarė, ir au
tomobiliai važiavo su Įžieb
tais žiburiais.

“Gruodžio 18 d. vėl lijo 
pelenais, bet silpniau.

• ’ “Gruodžio 19 d. buvo 
ale su tokia rokun- pranešta, kad vakare ar 

naktį musų mieste galima 
laukti žemės drebėjimo. Ma
no šeimininkas su savo gi
minaičiais pasiėmė prie sa
vęs visas brangenybes ir pi
nigus ir visą naktį nedrįso 
atsigulti, kad pirmam pože
miniam smūgiui ištikus, ga
lėtų pasprukti iš namų.

“Lijo kaip iš kibiro. Be 
paliovos žybčiojo žaibai ir 
griaudė perkūnija. Taip at
rodė mums, nors vėliau pa
tyrėme,

Įka jokio benefito ir vyčių 
I vaiskus.

—Matai, tėve, kaip nege
rai tu padarei, 
būdamas 

i SLA. 
I —Gali 
čia buvo
Bet kaip tu mislini, ar dabar 

Maike, aš negalėčiau prisirašyt? 
geriau

—Sveikas gyvas,
—Ačiū. Maike, už pasvei 

kinimą, ba dabar sveikata 
man labai reikalinga.

—O kas pasidarė?
—Nefvlinu, Maike.
—Reiškia, sergi, 

nueit pas gydytoją.
—Ar tu mislini, ] 

kad aš to nežinau? Pas dak- jur patarlė sako: 
tarą nueit ir durnas patro- vėliau, negu niekad, 
pys, ale pasakyk tu man,! 
kur gauti pinigų, ot. tai busi , 
vyras. Juk žinai, kad pas 
daktarą nueit, tai kišeniuj 
reikia du doleriu turėt už re- : 
ceptą. Ir to da negana—kai 
nueisi su tuo receptu Į ap- 
tieką, tai turi da tris dole
rius paklot už paintę, ba ge
ros rai-viskės dabar negali
ma pigiau gauti.

—O kam būtinai “rai-vis- 
kę” pirkt, tėve?

—Kad kitokios liekarst- 
vos nuo mano ligos nemači- 
ja.

—O kokią ligą tu turi?
—Amoniją.
—Amonija nėra liga, tė

ve. Tai yra toks chemikalas, 
ką moterys vartoja skalbi
mo tikslams. Jis parsiduoda 
bonkomis ir turi labai aštrų 
kvapą.

—Aš, Maike. ne apie to
kią amoniją kalbu. Aš kal
bu apie tokią kvarabą. ką 
žmogui sveikatą suspoilina. 
Kiti ją vadina zapalėnija.

—Tai nėra amonija, tėve. 
Tai yra pneumonija, kitaip 
sakant — plaučių uždegi
mas.

—Dac it, Maike, aš turiu 
plaučių užsidegimą. Užge- 
syt juos gali tik su geru 
šnapsų.

—Jei tu tai]) sunkiai ser
gi, tėve, tai geriau eik namo 
ir atsigulk.

—O kas iš to bus, MaikeJ 
kad aš atsigulsiu? Juk pa
šalpos man niekas neduos. 
Ot. jeigu prigulėčiau prie 
tokios susaidės, ką moka 
bent penkis dolerius benefi
to Į nedėlią, tai atsigult bu
tų kita rokunda. Dabargi tik 
blakės baderiuos, ir dac oi.

— Bet man rodos, kad tuj
priklausai prie kelių organi- noms tik kelionėms.
zacijų, tėve. j —Nevermai, vaike, r.eiš-

—Jes, Maike, aš priguliu eitų. Zakristijonas man sa
pne pilnųjų blaivininkų, bet kė, kad SLA. prezidentas 
musų konstitucija jokio be- gauna užmokėt iš SLA. ka- 
nefito neduoda; musų tiks- sos visus kelionės ekspensus 
las yra naikint snapsą pil- ir da po $8.00 Į dieną, kada 
nais stiklais, užtai mes ir va- tik atvažiuoja i Najorką. 
dinamies pilni blaivininkai. Tik tu pamislyk, Maike: 
Paskui aš da priguliu prie treinas apmokėtas, utelis ap- 
Sčeslyvos Smerties Susai- mokėtas 
dės, bet ji tik rūpinasi, kad dieną!

kad jaunas 
neprisirašei prie

Reikia būt. Maike, kad 
mano misteikas.

—Nežinau, tėve, bet gali 
pabandyt.

—Sei, Maike, tu parašyk 
i SLA. centrą gromatą, ir 
pasakyk, kad vyčių genero
las nori prie jų susaidės pri- 
d rašyt.
la, kad per kitą Seimą jie 
išrinktų mane Į SLA. prezi- 
lentus. Žiūrėsim, ka jie at-4. V 

;akys.
—O kodėl tu nori būt 

SLA. prezidentu?
—Todėl, kad jis gauna 

gerą pėdę, vaike. Zakristi
jonas man sakė, kad dabar- 
inis SLA. prezidentas St.' 

Gegužis gauna 8500 ant me
tų ir prie to da jis išsiprovo- 
jo. kad jo sekretorkai mokė
tų po $10 ant sąvaitės. Aš 
tos sekretorkos nelaikyčiau, 
ba ji nereikalinga, tai visi 
pinigai liktų man pačiam. 
Šitokią pėdę gaudamas žmo
gus galėtum kas diena ar- 
mobilu važinėtis ir da išsi
gert butų už ką. Jes, Maike, 
čia labai geras džiabas; tai
gi tu imk tuojaus ir parašyk 
jiems, kad aš noriu būt jų 
prezidentas.

—Bet kaip tu galėsi būt 
tokios organizacijos prezi
dentu. tėve, kad tu nemoki 
gerai rašyt?

—Savo vardą pasirašyt aš 
moku, vaike, neblogiau už 
St. Gegužį, o jeigu reikės 
kokį straipsni parašyt i “Tė-

Pranašauja baltveidžių j Palyginus Lietuvą su kito- 
rasės nupuolimą. mis valstybėmis.

Philipinų parlamento at- Visoje žemėje yra 65 ne
stovus Roxas pranašauja, priklausomos valstybės. Už 
kad baltveidžių rasės vieš-! Lietuvą mažesnių yra 20 
patavimas pasauly turės pa-. valstybių.
sibaigti, nes jų yra mažu- Didžiausia valstybė, skai- 
ma. Ateity pasaulį valdysią tant visas jos kolonijas, yra 
geltonveidžių rasė, kuriai Anglija. Ji užima 37 milio- 
ir filipiniečiai priklauso. į nūs keturk. kilometrų že- 

Įmės su apie 475,000,000 
_____ Mažiausia valstybė 
! savo žemės plotu ir gyven
tojų skaičium yra popie
riaus arba Vatikano “vals- 
. tybė.”
j Lietuva savo žemės plotu 
mažesnė už Angliją 672 kar

du. o gyventojų skaičiumi 
j tik 206 kartus.

Lietuva savo žemės plotu 
R yra didesnė už mažą valsty

bę Monako, 36,666 kartus. 
■ Gyventojų atžvilgiu — di- 
’ dėmė 1.000 kartų. Už An
dorą Lietuva žemės plotu 

.didesnė apie 110 kartų, gy- 
{ventojų atžvilgiu—442 
tu.

Kaip Italijos fašistai išnau-į žmonių, 
doja žmones.

Italijos valdžia turi paė
mus Į savo monopolį druską 
ir tabaką, tokius produktus, ■ 
kurių daugiausia suvartoja! 
beturčiai, ir yra uždėjus 70 
nuošimčių mokesnio. Per( 
pereitus metus Italijos iiau-j 
dis sumokėjo už tabaką ir• 
druską §213,000,000, ir is 
kožno dolerio fašistai pa
siėmė 70 centų.

15 metų ncužmiegąs 
žmogus.

Austrų kariumenės kari 
ninkas, ungaras P. Kernas,! 
1915 m. buvo rusų fronte Į 
sunkiai sužeistas. Sąmonę 
atgavo tik ligoninėn atvež
tas. Nors sužeistasis pasvei
ko, bet nuo to laiko ligi šiol 
niekad nebuvo užmigęs ir 
jau pamiršo kastai yra mie
gas. Medicinos žinovai ste-

kai

IŠSITARIMAI.
Laimingu gali jaustis tik 

tas žmogus, kuris nesisten
gia kitų laimei kenkti.

savo neskaitlingas pajėgas 
i vietos Vaizbos Butus— ir 
Įsteigti per suvažiavimus 
skaitlingas ir galingas lietu
viu ekonomines organizaci
jas pavydale — Pennsylva- 
nijos, Illinois, Massachu
setts, New Yorko, Connecti
cut. New Jersey, Maryland, 
Ohio, Michigan, Wisconsin, 
Indiana — štatą Lietuvią 
Vaizbos Butu, ir dar gal ki
tų štatų. Tokie Vaizbos Bu
tai butų akyvas parodymas 
lietuvių elemento pajėgumo 
ir kulturingumo.”

Matydami priešais save 
savo pareigų (idealo) vir
šumą, nesidairydami bandy
kime lipti aukštyn. Tegul 
tik esamas kiekvieno Vaiz
bos Buto branduolys savo

Lėtai pasižadėk, o greitai 
padaryk.
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. • , kad jokios audros
nebuvo, o tik ugniakalnis su C'.1” - ~ —T- -- - m
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lės lava (sutirpusius akme- aPim?v . .
nk) ir lianas Rvt« natv- laukęs gula lovon, o jei vaik-
trenksmu vertė iš savo gerk-

niu. Kernas gana gerai jau
čiasi. Tik tuomet j'Į nuovar- 

is, kai nakties su-

Šiuo vizgina uodegą 
.mogui, bet už duoną.

ne

vynę,” tai aš nuvažiuosiu Į 
Najorką ir “Tėvynės” re
daktorius man parašys. (

—Bet jeigu tau, tėve, pri
sieitų tiek daug rašinėti, 
l iek dabar St. Gegužis raši
nėja prieš Jurgeiiutę, ir jei
gu dėl kožno straipsnio rei
kėtų važiuoti New Yorkan, 
tai visa tavo alga išeitų vio-

nis) ir liepsnas. Rytą paty- 
rėm, kad po pelenais ir la
va žuvo 200 žmonių. Keletą 
kaimų užgulė 30 metrų sto
rio pelenų klodas.

“Lava teka giliomis dau
bomis ir viską pakeliui nai- a liaRUIieil 
kiną. Magelano miesto gy-.Į'gj rvto sėdi, 
ventojai bėga iš čia. Trauki-] ‘ 
niai užsikimšę. Bet štai, že-j 
mei plyšus, sugenda gele-Į 
žinkelis. Pabėgėliai turi 
trauktis pėsti.

“Ryžių laukuose užlieto 
vandens nebeliko. Ryžiai ir 
kukurūzai dega nuo pelenų 
ir lavos, ir sudaro ištisą ug
nies jurą.

“Gruodžio 21 d. rytą oras 
buvo skaidrus ir net buvo 
matyti ugniakalnio viršūnė. 
Bet greitai ji vėl pasislėpė 
palenų durnuose.

“Gruodžio 22 d. lava už
liejo naujus plotus, žuvo 
dar keletas kaimų. Vietoj 
žydėjusių, žaliavusių laukų, 
vietoj gražių kaimų atsivė
rė žvilgančios lavos ir pil
kuojančių pelenų plotai.”

išžiodamas, ar sėdėdama.' 
* naktį praleidžia, tuomet la
bai gerai ir linksmai būna 
nusiteikęs. Dieną dirba jis 

•Įstaigoj, namo grįžęs būna 
(su šeimyna, o kai ši gula, iš
eina naktinėn kavinėn ir ten

Jei tu dar nedagyvenai to 
aipsnio. kad tavo mintys 
siena kitai priešintus, reiš
kia, tu dar nepradėjai gal
voti. L. Tolstojus.

MANO PASTABA.
“Laisvės” 59-tame nume- no: 

ry J. Siurba “kritikuoja” 
draugo P. Grigaičio straips- voja 

:, ir da 8 doleriai Į ni apie kapitalizmo plėtoji- 
Ir ant to visko da mąsi. Perskaičius tą “kriti- 

memberis nenumirtų be pa- $500 ant metų ekstra, ir d a ką” taip ir norisi pasakyt: 
skutinio patepimo. Pašalpos savo sekretorkos alga! Bai Ot, asilas užsimanė pamo- 
ji nemoka. Taip pat nemo- gali, juk pabuvęs du metu kyt arą skraidyt!

( Dviem penam tarnauja.
Kristus kadaisįa pasakė: 

i “Dviem ponam negali tar
nauti. Negali tarnauti Die
vui ir mamonai.”

Kristus “mamona” vadi
no žemės turtus, pinigus. Jis 

,sakė, kad kas tarnauja tur
tams, tas nuklysta nuo Die
vo.

Bet Dievą, ligi šių dienų 
buvo ir liko neapčiuopia
mas. Iš Dievo naudos nieks 
negavo. Tuo tarpu su “ma
mona” viską gali padaryti. 
Su “mamona” — dangus 
ant žemės.

Todėl Kristaus “vietinin
kai” ant tų mokinimų spjo
vė. Ne tik, kad spiovė. Jie 
pašiepia Kristų. Tyčiojasi iš 
jo.

i Jei tu nekentei “mamo- 
,” tai mes gi tyčia tave 

ant jos užsedysim. Taip gal- 
i dabartinis Kristaus 

“ vie t i n i n kas, ” popi ež ius.
Leisdamas savo pinigus, jis 
rnt vienos pinigo pusės už- 
tupdė Kristaus paveikslą, o 
ant antros — savo.

Mes Kertam Mišką.
(Naujuoju stilium.)

Nubrauk nuo kaktos prakaltą
Ir trauk! [rankove
Nesnausk,
Nes šaltis speigina,
O lūšnoj grajija
.Alkana armonika vaikų.

Užgriežkime ir mes su piuklu 
maršą, 

pilvas 
alkanas.

Kaip griežia musų

.Juk liūsti nčra ko.
Dabar mes kertam 
Pavasary plukdysim upėmis

i miestą. 
Vėliau statysim ponui rūmą,— 
Pastatę galėsime ir dvėst 

palėpėje iš bado. 
Sakau:—
Mums liūsti nėra ko!...

mišką,

Patrauk, patrauk,
Kad žalias medis subraškėtu, 
Taip kaip braška sudžiūvę tavo 

sąnariai.
Patrauk sparčiau,
Tada ir žalias medis nuvirs 

greičiau.
Dabar mes kertam mišką, 
Kada gi kirsim savo vargą, 
Kada mes versim ji jį, 
Kaip verčiam šmaglią pušį, 
Ar eglę aukštą!

S. Kareiva.

jaunimo vasarinių ekskursi
jų j Lietuvą organizavimu, 
ir jau yra paruošęs Ekono
minio Centro leidinį Nr. 1. 
Visa tai dar tik kukli darbų 
pradžia: Ekon. Centrui ten
ka pasirūpinti suorganizavi
mu studijų—tų ekonominių 
klausimų, kurie artimiau
siai liečia lietuviškąją atei- 
viją Amerikoje. Čia Ekon. 
Centrui tenka pasijieškoti 
ir pasikviesti Į talką rim
čiausias išeivijos ekonomi
nes pajėgas, o jų trūkstant 
—ir svetimtaučius. Iš kitos 
gi pusės, Ek. Centro parei
ga yra gilinti ir plėsti eko- 
lominius santikius su Lietu
va, jieškant praktiškų san- 
larbininkavimo formų, čia 
Ekon. Centras neprivalo 
praleisti progos parinkti, 
įgalioti ir šią vasarą pasiųs
ti savo reprezentantą — ste
bėtoją į Lietuvos Ekonomi
nę Konferenciją, kuri žada 
Įvykti šią vasarą Kaune.

II.
Kai A. L. Ekon. Centras, 

kupinas geriausių norų, sto
vėdamas plataus dirvono 
gale, bando arti vieną vagą 
po kitos, tegul atskiri Vaiz
bos Butai nemano, kad jie 
jau yra atlikę savo užduoti 
ir gali ramiai ant patalų ii- mažėjo eksportas 
setis. f
Butas, kaip savo vidujinės tastrofos, tenka sumažinti 
organizuotės žvilgsniu taip Įvežimą. Nedarbas didėja, 
ir savo veikimo planuose, užsienių valiutos atsarga, 
yra autonomingas kūnas, kuri anksčiau siekė 80,000,- 
veikiąs savo štato ribose ir 000 latų, dabar sumažėjo iki 
sulig savo štato įstatymų. 30,000,000 latų, ir kai kas 
Ekonominis Centras iš for- pradeda abejoti dėl lato pa
malęs pusės yra tik koordi- stovumo. Latvija gyvenanti 
nacijos priemonė bendruo- sunkius laikus.

tikro štato visų vaizbininkų 
suvažiavimai (konferenci
jos) bus įvykęs faktas. Tat 
visi vaizbininkai — pirmyn! 
Ekonominės depresijos lai
kas baigiasi. Tat bendro
mis pajėgomis baikime jį 
greičiau.

Į tuos vaizbininkų suva
žiavimus bus sunešti visų 
lietuviškųjų kolonijų vietos 
ekonominiai reikalai ir klau
simai, ir tie klausimai bus 
svarstomi ir sprendžiami. 
Vieta tokioms konferenci
joms tiktų (gal $u keliomis 
išimtimis) štato sostinė. Ten 
butų priimta iš anksto pa
ruošta Vaizbos Buto konsti
tucija ir tada tik įvyktų da
bartinių Vaizbos Butų reor
ganizacija tais pagrindais, 
kuriuos patiesė pirmoji A- 
merikos lietuvių ekonominė 
konferencija.

P. Žadeikis, L. G. K. 
1931, kovo 15 d.

1 ----------- —--------------

LATVIJOJ SUNKI EKO
NOMINĖ PADĖTIS.

įšalvi jos finansų ministe
ris piešia Latvijos ekono
minę padėti labai tamsio
mis spalvomis.

Paskutiniu laiku labai su- 
J ir todėl, 

Kiekvienas Vaizbos jei nenorima prieiti prie ka-

i l — _________________________

i
----------------------------------------- ----------------------------------
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Reikalinga Medžiaga 
Apie D-rą Šliupą.
Lietuvoje yra ruošiama 

spaudai d-ro Jono Šliupo 
biografija. Tuo reikalu rū
pinasi p. J. V. Girdvainis. 
Visokių atsiminimų apie 
Šliupą autorius jau turįs pu
sėtiną pluoštą, bet juose kal
bama vis apie d-ro nuopel
nus. Tokia biografija butų, 
žinoma, vienpusiška, nepil
na, nes kiekvienas žmogus 
gyvendamas ir klaidų ne
maža pridaro. Pridarė jų ir 
d-ras Šliupas. Taigi jo bio
grafas norėtų ir tas klaidas 
nurodyt.

D-ras Šliupas gyveno ir 
veikė ilgus metus Ameriko
je. Taigi Amerikos lietuviai 
ir galėtų daugiausia žinių 
apie ji suteikti. Kas yra tu
rėjęs su d-ru Šliupu kokių 
reikalų, kas turi apie ji įdo
mesnių atsiminimų, ne vien 
tik gerų, bet ir blogų, tegul 
ilgai nelaukdamas parašo 
juos ir nusiunčia šitokiu ad
resu: J. V. Girdvainis, Šan
čiai, Estų g-vė 8 nr., Lithua
nia.

SUSEKĖ LENKIŠKŲ PINI
GŲ KLASTAVIMO 

DIRBTUVĘ
Berlyno kriminalinė poli

cija vasario 26 d. susekė 
miesto vidury modemiškai 
įtaisytą pinigų falsifikavi
mo dirbtuvę. Ten buvo fab
rikuojami lenkų 100 zlotų 
banknotai. Padirbėjų grupė 
buvo išsiplėtusi Vokietijoj. 
Ji paskleidė jau daug pa
dirbtų banknotų, padaryda
ma tuo ne maža nuostolių. 
3 asmenys suimti. Laukia
ma daugiau suėmimų.

ČEKOSLOVAKŲ PA
SIUNTINYBĖS RUSI

JOJ PASLAPTIS.
Laikraščių koresponden

tai Maskvoje gaudo Čeko
slovakijos atstovybės sekre
torių Stilipą, norėdami su
žinoti, kodėl jis iš tikrųjų 
atsisakė nuo sekretoriaus 
vietos atstovybėj ir nori tap
ti Sovietų Rusijos piliečiu, 
bet iki šiolei gaudomasis iš
sislapstė. Visos pastangos 
ji surasti nuo to laiko, kaip 
jis nuvyko pas užsienių rei
kalų komisariato Europos 
departamento viršininką iš
gauti leidimų, reikalingų ap
sigyventi Sovietų Rusijoj, 
pasibaigė be rezultatų. Kai 
kas tvirtina, kad Stilipas ši
taip pasielgė dėl to, jog bi
jojo teismo Prahoj už nusi
kaltimus, kurių jis padarė. 
Tačiau čekoslovakų pasiun
tinys pareiškė, kad Stilipas 
serga persekiojimo manija 
ir neturi ko bijoti iš savo vy
riausybės. Rusų valdžia, iš 
savo pusės, pareiškė, kad 
Stilipas kreipėsi į ją, prašy
damas globos, ir kad prašo
ma globa jam bus suteikta.

Čekoslovakų atstovybės 
paslaptis dar labiau pagilė
jo. kada Prahoj buvo pa
skelbtas trumpas valdžios 
įsakymas, kad čekoslovakų 
pasiuntinys Maskvoj Girsa 
atleistas nuo pareigų ir at
šauktas i Prahą, kur turi at
vykti iki balandžio 1 d,

AMERIKA UŽDRAUDĖ 
DEGTUKŲ ĮVEŽIMĄ.
Washingtono vyriausybė 

šį panedėlį išleido patvar
kymą draudžiantį įvežti A- 
merikon degtukų iš aštuo- 
nių valstybių, būtent: iš 
Lenkijos, Latvijos, Estoni- 
jos, Suomijos, Norvegijos, 
Švedijos, Olandijos ir Aust
rijos.

AMERIKOS JAUNIMAS 
IŠTVIRKĘS.

Amerika — sausas kraš
tas. Rodos, girtybės ir ne
dorybių čia neturėtų būt.

Tačiau pažiurėjus į Ame
rikos gyvenimą, matom vi
sai kitą vaizdą. Įvestoji pro- 
hibicija išmušė iš kelio daug 
ir dorų žmonių. Paleistuvys- 
ė Amerikoje nenaujiena, 

nors čia “doros brigadų” 
netrūksta.

Tenka matyti važiuojant 
per miestą jaunuolius, ber
niukus ir mergaites, kurie 
tarp savęs dalinasi “paintę” 
ir geria uždraustą skystimė
lį. Tenka matyti ir kino te
atruose, stačiai viešai ge
riant. O vienas salės dženi- 
torius man pasakojo, kad po 
kiekvienų šokių, moterims 
skirtam kambary jis randa 
tuzinus tuščių paineių.

Pernai “Keleivy” buvo ra- 
Švta, kad Connecticut vai- 
stijoj kelios turtingų tėvų 
dukterys išsivežė tūlą vyrą 
i mišką, ir pareikalavo, kad 
jis visas jas “pamylėtų,” o 
kuomet jis jų neužganėdi
no, tai jos jį primušė ir vos 
gyvą miške paliko.

šiomis dienomis “Kelei
viui” panašų atsitikimą rašo 
iš Ohio valstijos. O tokių 
faktų mes pririnktume 
daug.

Taigi pasirodo, kad pro- 
hibicija yra nenaudingas 
daiktas. Slaptose “spyky- 
sėse” gauna pirktis svaiga
lų ir jaunimas, ko negalėjo 
padaryti pirmiau.

SUOMIJOS ŠAULIŲ 
TARPE ESAMA 

KOMUNISTŲ.
Suomių šaulių organiza

cijoj susektos komunistų 
kuopelės. Nustatyta, kad 
vienas iš žymesnių šaulių 
kelis kartus važinėjo į So
vietų Rusiją, kur dėvėjo 
•audonos armijos karinin
ko uniformą. Visoj eilėj vie
tų padaryta kratų ir suėmi
mų.

FRANCUZIJOJ SLENKA 
ŽEMĖ.

Lione vėl pradėjo slinkti 
žemė. Pradėjo judėti 200 
metrų pločio šlaitas miesto 
pakrašty. Žemė užgriovė 
jau kai kuriuos kiemus ir 
atsirėmė į namus. Kol kas 
didelių nuostolių nepadary
ta. Liono Paryžiaus geležin
kelio linija tuo tarpu užda
ryta.

Mahatma Gandhi Sako Prakalbą.

Mahatma Gandi indams yra tas pats, kas žydams buvo Mai- 
žius. Maižius išvedė žydus iš Egipto nelaisvės, o Mahatma Gan
dhi nori paliuosuoti indus nuo Anglijos globos. Jis eina be ke
purės, basas ir be kelinių, tik paklode apsigaubęs. Čia jis paro
dytas prieš indų susirinkimą prakalbą sakant. Jie tiki jam kaip 
dievui.

Mirę Lietuviai.
WORCESTER, MASS. !

RUSIJOJ VĖL GRĮŠIĄS 
PRIVATINIS BIZNIS.

vilnių Užplūdo
VIENUOLIAI.

“Vilniaus Rytojus” rašo, 
kad metai į metus Vilniuj 
atsiranda kaskart daugiau 
vienuolių, kurie atvyksta iš 
Lenkijos gilumos. Nejaugi, 
klausia laikraštis, tai Vil
niaus krašto “kultūrinimo” 
tikslas?

Bayonnėj, N. J., nusišo
vė Leonas Čepinskas, 41 
metų amžiaus lietuvis dar
bininkas. Jis buvo nevedęs. 
Manoma, kad savžudystės 
priežastis buvo nedarbas.

—
Vokietijos Reichstagas 

nutarė nuimti nuo komunis
tų ir fašistų atstovų asmens 
neliečiamybę. Apie 70 fa
šistų ir komunistų atstovų 
dabar busią areštuota.

Belgijos angliakasiai nu
tarė priimti 5-kiais nuošim
čiais sumažintą algą.

PAJ1ESK0J1MAL

Naujausi lietuviški
REKORDAI COLUMBIA

10”
16197F

16140F

ANTANAS VANAGAITIS ir JUOZAS OLŠAUSKAS 
75c. Su Orkestros Akompan.

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

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

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

•. (Pavasario Polka................. . ................................ .. Instumental Polka
... Y urgis Aranskas, Tepor.- s 
Orchestra With Incid Singing

—------  į “New York Times” ko-
Mire Dėdynas. i respondentas Duranty pra-

Pereitą sąvaitę, iš 26 į 27 neša iš Maskvos, kad Sovie- 
kovo, apie 1 valandą nak- tų valdžia mananti vėl leisti 
ties, staigia mirtimi mirė i smulkiai privatinei pramo- 
Petras Dėdynas, 39 metų nei ir prekybai veikti, nes 
amžiaus vyras. ' i valstybinis bolševikų kapi-

Šita žinia vietos lietuvius talizmas jau perdaug nu- 
labai nustebino, nes Dėdy- į varginęs žmones, 
nas išrodė labai sveikas ....... .............
žmogus, pilnais raudonais j Karaliaučiuje policija is- 
veidais ir nepaprastai jud-įP/^ įasistams kaili, kada 
rus. Jis retai kada prisėsda-; Jie pci'ėjo įtaisyti uzdraus- 
vo, vis eidavo ir eidavo, ir^ demonstraciją. Kaizerio 
vis paskubom, vis risčias. ‘ supus_ Augustas Vt įihelmas 
Išrodė, kad jis niekad nei taiPS1. keliatą guzų,
miega, nei valgo, tik dirba nes ėj° kartu su ,asistais. 
ir dirba.

Velionis dirbo netik sau 
(jis turėjo toniko ir aiskry-', 
mo biznį), bet ir visuome
nei. Daugiausia jis darbavo- tęs į Lietuvą ir iš Lietuvos iki 
si SLA. kuopose ir Tėvynės 1 d. Gegužės š. m, tas gaus žy- 
Mylėtojų Draugijoj.

Velionis buvo labai drau-‘ 
giško budo ir su visais sutik- džiausiais ir greičiausiais 
davo, tik 
vodavo. 
dukterį.

i Zablackai Jucz-is. Pr- ;.as ir Petras, 
paeina iš Bartašiškių kaimo. Kaltinė
nų parapijos, Tauragės :.pskr, prieš , 

i karą gyveno kur tai Michigan ar 
Illinois valstijose. Prašau atsišaukti, 
arba katrie žino kur gyvena, malonė
sit pranešti; yra svarbus reikalas, 

j Jieško sesuo Agota Zablackaitė-Tur- 
kienė. (14)

MRS. AGOTA TURKIENĖ 
; P. O. Eox 597, Weston, Ont, Canada

Pajieškau dėdes Domininko Grinos, 
paeina iš Lcbdegėnų kaimo, 

Įčių vaisė, Ukmergės apskričio 
1 miau gyveno Chicagoje.
bią žinią iš Lietuvos, 
šaukti arba kas apie jį žino malonė
kite pranešti. Jo brolis gyvena Chi
cagoje. J. PUKENTS
2402 Manufacturers St,

Montreal, Canada

i

Anykš- 
; Pb- 

Turiu svar- 
Prašau atsi-

Pajieškau Mateušo Pones, Medeko- 
nių kaimo, Rozalimo vaisė, Panevė
žio ap>.kr, pirmiau gyveno St. Louis, 
Mo. Kas apie jį žino malonėkite pra- _ 
nešti, arba pats lai atsišaukia.

KT.EMENCAS INGAUNES 
9840 Russell st, Detroit, Mich.'

Pajieškau dėdžių Jono Kasparavi- i 
čiaus ir Justino Franckevičiaus, se-i 
niau gyveno rodos Cleveland, Ohio. I 
Prašau dėdžių atsišaukt, aš neprašę- i 
siu nuo jūsų pinigų, tik noriu susi- j 
rašinėti, arba kurie žino kur jie ran- ' 
das, malonėkite pranešti. (14)

AUGUST KASPARAVIČIA 
Okszej ui. 48 Rosek. Sosnowec, 

Po'and.

16203F
10” 75;
16196F (Mergytės Išėjimas ...

i Mahanojaus Moterėles
16187F (Prūsų Užpuolimas __

(Vaikelio Polka ................................... Pennsylvanijos Angliakasiai
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERIŲ ORKESTRĄ

162O2F (Nelaimingos Dienos .................................... Oreh with Incid. Sing.
(Meilingas Bernelis ..................................... Orch. with Incid. Sing.

16193F (Žemnitelių Polka
(Marytės ir Y’onuku Daina

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

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

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

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

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

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

.Mes priimame Lietuvos Bonus kai|x> dalį mokesties, kurie perka 
per mus Radio ar Gramafoną. Už senus Radio ar Gramofoną duo
dam gerą įkaitą.

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

REIKALINGAS PAVIENIS VYRAS 
’ ant mažos ūkės. Geistina, kad nevar

totų svaiginančių gėrimų. Dėl algos 
ir platesnių informacijų rašyk;

P. Stonis, 1549 Washington st., 
Waipole, Mass.

SVARBI ŽINIA
Nupigintos Laivakortės.

Kas pirks pas mane laivakor-

miai pigiau, būtent: 
Nuvažiuoti ir parvažiuoti di- 

s lai- 
SU bolševikais ko-’vais (Bremen. Europa ir kt.) iš 
Paliko žmoną ir

Reporteris.
# ♦ ♦

dienomis Ameri-Šiomis 
koj mirė dar šie lietuviai:

Jonas Leščinskas, 29 me
tų vyras, kelias savaites pa
sirgęs mirė Danvillėj, Pa.

Jonas Bendzat-Bendžai- f 
tis, 51 metų vyras, mirė ko
vo 15 d. Chicago, III. Paėjo 
iš Raseinių apskričio, Jur
barko valsčiaus, Greičių kai-, 
mo. Amerikoj išgyveno • 
apie 40 metų. Atvyko dar į 
visai jaunas vaikas.

Jurgis Kaminskis, 55 me- , 
tų vyras, mirė kovo 16 d. 
Chicago, III. Paėjo iš Rasei
nių apskričio, Vargavos* 
miestelio. Amerikoj išgyve
no 35 metus.

Mateušas Toleikis, pus-: 
amžis žmogus, mirė kovo 19 
dieną Chicagoje. Paėjo iš 
Tauragės apskričio, švėkš-j 
nos valsčiaus, Kalkiškių i 
dvaro. Amerikoje išgyveno ■ 
21 metus. 1

New Yorko i Kauną ir atgal už 
:$177.00 (pirmiau buvo $219.00;
dabar sutaupinsite S42).

Kitais visais laivais iš New 
Yorko Į Klaipėdą ir iš Klaipėdos 
i New Yorką $150.00 (pirmiau 
buvo $181.00).

J Tuoj kreipkitės asmeniškai, 
arba laiškais dėlei pasų, vizų ir 
kitų reikalingų dokumentų. Esu 
Notaras, darau visokius doku
mentus, daviemastis ir tt. Rei
kale kreipkitės šiuo adresu:

JONAS SEKYS (-)
226 Fark St.. Hartford, Conn.

Tel. 6-1036.

A Sustabdyk Niežėjimą ‘
U Nekasykite. tai pavojin-

jr;4. ]> I STfitos pa~H-
nuo ntežtunčTos 

rėpkite Esko.
Tnin vėsinantis. rami
nant ;s. jis sustabdo I- 
«’rantį iiinžejimą. Gau
kite jį iš savo aptie
kęs.

i';.* 1 n <'■ 1 rerTfokamo

Į

SUDEGĖ BUDISTŲ 
MALDYKLA.

Burmoj sudegė garsi bu
distų maldykla, kuri buvo 
pastatyta 585 metais prieš 
Kristaus gimimą. Kartu su 
ja sudegė daug brangeny
bių ir budistų šventenybių. 
Šita maldykla buvo 170 me
trų aukščio.

I

i

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS BALSAI
Papuošia daugeliu sp ilviM’tų puikių pa veikslų. 

223 puslap. didžio, apie ).;o įvairiu eilių, tinkamų 
deklamnot an* ie^u *-<i.-iri<»kin»u.

PALINKSMINS JlrŲ L A H' AS NUO
DARBO (LAM»A.x
Knygoje trijų rūšių eilės;

TAIJTISKO8. 6EIMJNIM4OS IR DARBININKIŠKOS 
Tai gražiausia ir turtingia::s<> eilių knyga lietuvių kalboje. 

Kiekvienas turėtų papuošti «»vn knvgyną minėta knyga.

KAINA TIK $1.00. 
Audimo apdarais $1.25.

Kilki kam nusipirkęs tų knygą pasidžiaor*. Pinigus 
šia siųst “Money Orderiu.” Popierinius -galima siųst tiesiog pa- 
piastĄ.n Konvrive, t>ei reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad
resą ir nepamiršt prilipint u? 2c. markę.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Pajieškau brolio Antano Matijo- 
šaičio, pae;na iš Skirsnemunės para
pijos, Vensloviškių kaimo, Kauno gub. 
Apie 33 metai jis Amerikoje, girdė
jau kad seniau gyveno Ansonia, Conn , 
dabar nežinau kur jis yra. Aš buvau 
Amerikos kareivis, pasaulinėje karė
je, turiu $3,000 pinigų ir boną. Da
bar sergu ir neturiu kam aprašyt 
Prašau atsišaukt, arba kurie apie jį 
žinote, malonėkite pranešti. (15) 

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

PARSIDUODA TONIKO IŠDIR
BY ST Ė. Priežastį pardavimo sužino
site pas savininką. Klauskite- tik per 
aišką "Keleivio” ofise, 253 Broad- 

way, So. Boston, Mass. (14)

GEROS FARMOS!
100 akerių geros juodžemės, geri 

budinkai. visi prie farmos įrankiai, 
mašinerija, ir gyvuliai. Parsiduoda 
viskas už $2,800.

ANTRA FARMA—128 akeriai ge
ros juodžemės, nuolaidi, geras namas 
ir daug medžių. Kaina $2,500. Norin
ti platesnių žinių klauskite. (15) 

FRANK RUDZINIS
R. L Box 58a, Berlin. Md.

PARSIDUODA NAMAS su gara- 
džium, didelis sklypas žemės, višti- 
ninkas, vaisių medžiai. Methuen. Vie 
ta kaip tik darbininkui žmogui. No
rint platesnių žinių klauskite pas 
William Ivanovich, 89 Oak street 
Methuen, Mass. (16)

Pajieškau dėdės Jono Strakausko, 
paeina iš Gelgaudiškio parapijos, ša
kių apskr. Amerikoje jis gyvena apie 
30 metų. Aš esu Antano Štrakausko 
sūnūs. Gerbiamas dėde, jeigu gyvas 
prašau atsišaukti, turiu svarbių ži
nių Arba kurie žino kur jis randasi 
malonėkite pranešti. (15)

KAZYS STRAKAUSKAS 
Sielecka ui. 15, Będzin, Poland.

GYVULIŲ AUGINIMUI FARMA 
PARSIDUODA. 160 akerių žemės, vi- 
31 budinkai nauji, jaunas sodas 115 
vaisinių medžių, 45 raguočių galvijų, 
J arkliai, 3 kiaulės, daug vištų, pul
kas balandžių, vainos ganyklos per 
15 mailių, dvi leikutės yra ant tos 
farmos. Aplinkui lietuvių kolonijos. 
Norintieji platesnių žinių klauskite 
■aišku: Wm. KARROLL (15)
R. 1, Box 54), Irons, Mich.

APSIV ĖDIMAI.

PARSIDUODA SODA FOUNTAIN
Geroj vietoj, biznis gerai išdirbtas, 

pačiame centre South Norwood. Kuris 
myli tokį biznį, niekados nepralaimės, 
nes gyvenimas galima padaryti ge
ras. Randa ne brangi. Fountanas ir 
kitų įtaisymų vertė siekia virš $3,- 
000.00; galima pirkti už $2.000.

A. K. NEVIACKAS (17) 
1122 Mashington st., Norwood. Mass.

Telephone — Norvvood 1009

KOLEKTUOJAME
SENUS PINIGUS IR ŠTAMPAS. 

IR SENUS LAIŠKUS, ir mokame 
nuo $25.00 iki kelių tūkstančių. Pa
gal jų senumą ir vertę. Rašydami lai
škus ir norint informacijų prašome 
įdėt 2c. štampą atsakymui. (15) 
M r. E. Pascoe, Box 391, Library, Pa.

VAŽIUOJU LIETUVON
Parduodu farmą už pusę kainos; 

už $750 — 40 akerių, prie šteito kelio, 
4 mylios nuo miesto; 15 akerių dirba- 

_____, stuba barnč ir šantė—geros, 
80 akerių žemės daug s'ulpu. malku ir mažu įrankių.

—■= ■ K ŠAULEVICIUS (14)
R. 3, Box 25, Caro. Mich.

Pajieškau merginos arba našlės 
apsivedimui. tarp 30 ir 40 metų am
žiaus; geistina kad butų graži, kad ■ 
urėtų nors $1,000 pinigų, ir butų ' * 

’aisva Aš esu vaikinas 40 metų, tu- ' mos 
riu puikią farmą, f” ’ " "
Michigan valstijoj. Taigi, kuri mylė- į 
tų gyvent ant farmos, prašau susi- Į 
■ašyt ir prisiųst paveikslą. Plačiau 
.usirašysime laiškais. (15)

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

farmos:
budin-
tuišys, 
barge- 
Taipgi 
Grand 

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

STANTON’S FARM AGENCY 
LOWEI.L. MICH

farmos:
Parsiduoda. 160 akerių su 

kais, mišku, upelis, gyvuliai. 
PtKinrnn* pigiai javai, apsėtas laukas. TikrasPARSIDUODA PIGIAI , pas u- S7500. įn.oket $3,800.

ŠIAIČIAUS MAŠINERIJA. Kiau- mes turime daug farmų arti 
skite šiuo adresu:

Mrs. E. K. Dolangauskas
86 Broad st., New Britain, Conn.

GYDUOLES
Tikrai išgydo Reumatizmą. Taipgi 

turiu gerų gyduolių nuo šalčio, pras
tų vidurių ir galvos skaudėjimo. Už
laikau Trejas-Devynerias iš Palan
gos. 3 didumų už 75c, $1.50 ir $3.00. 
Pristatau teisingai, be pinigų nesiun- 
čiu M. KLIMAITIS (-)

3019 G lenda le avė, Pittaburgh, Pa.

co

O•n

o
O
2•vr
2m
3

GERA NAUJIENA! SVARBI ŽINIA!
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GERA NAUJIENA! SVARBI ŽINIA!

Sloan’s
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PARSIDUODA 5 AKERIŲ FARMA
Visi budinkai nauji, elektros švie

sa, 17 milių nuo Atlantic City. viena 
mile į miestą, bažnyčią ir dirbtuves 
Klauskite pas savininką. Petras 
Valentą, R. F. D. 1, Egg Harbor City, 
N. J. (15)

NAUJI KALENDORIAI
Klauskite Katalogo, iš Kurią 

Pasirinksite Visokių 

JONAS KERDIEJUS 
663 FOURTH ST.

S. BOSTON, MASS., U.S.A.

«•

Holland-America Linija rengia ekskursiją į Lietuvą ant didelio laivo 
dam,” 1 _ ,
Klaipėdą ir atgal arba $161.00 į Kauną ir atgal. Ant šio didelio laivo “Statendam 
visi bus linksmi ir patenkinti savo kelione. Tuojaus kreipkitės pas vietinį agentą, 
kurių adresai žemiau:

P. BARTKEVIČIUS N. GENDROLIUS K. SIDABRAS
678 N. Main St, Mofftello. Mass. 361 Broadway, So. Boston. Mass. 875 Cambridge St, E. Cambridge.

> “Staten- 
kuris išplauks Balandžio 24 dieną. Laivakortės nupigintos iki $150.00 į 
- - - • *-------~~ * • ■ ’ * *
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KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE

“Jaunystės Karštis.” Vienaveiksmė. Ls.igraa Bodas Išmokti Angliškai, 
komedija-faraas. Parašė K. S. Kar- Rankios reikalingiausių žodžių ir 

povičius, ir Sasižiedaritnae Pagal Su- pasikalbėjimų. Si kuyga sutaisyta taip 
m w v j -, —i ir suprantamai, kad kiekvienai

įliams, Kanevo šeimynai ir
• j_________ rr m__

Lieku didžiausiame liūde
sy su dviem mažom dukre
lėm. Ona Žilaitiene.

' draugams iš Toronto.
I
I
I 

! geras daiktas, nes kaip nuo' 
i burdingieriaus kelis dole- 
' rius gauni, tai labai gerai 
| šiais sunkiais laikais.

Taigi savo demagogija 
neatsiekęs tikslo, kun. Bo
binas griebėsi dar šlykštes
nių priemonių. Pereitą sek
madieni netoli durių ramiai 
stovėjo keletas “Keleivio" 
skaitytojų. Įlipęs sakyti pa
mokslo, kun. Bobinas parei
kalavo i _ 
sėstis nebuvo kur. Tuomet 
ėmė vaiyti iš bažnyčios. Ne
klausyti Bobino nebuvo ga
limybės, nes aplink bažny
čią patruliavo policija. Pa- 
rapijonys kunigu pasipikti
nę ir rengiasi išvyt iš para
pijos. Parapijonas.

Kanados Lietuviai
11v.

MONTREAL, CADANA. Iras dalykas, ir burdingieriai 
Nevedęs “tėvelis” sujudo 

su savo špitolninkais.
Labai teisingai “Keleivy” 

buvo įrodyta, kad jei ne pa
žangieji žmonės, tai lietu
viai klerikalai ir po šiai die
nai butų klebonijose snau
dę. Tas faktas pasikartojo 
Montreale. Pirmiau čia kun. 
Bobinas ir kiti zakristi
jonai bei davatkos snaudė 
ir sapnavo apie dangaus 
migdolus. Bet atsirado žmo
nių, prasidėjo visuomeninis- 
kulturinis veikimas. Tuo
met musų klerikalai su kun. 
Bobinu ir Bačiu pryšaky 
šoko šitą kulturinį darbą 
griauti ir tamsybės rukus 
leisti. Ačiū pažangiųjų ju
dėjimui, ir musu klerikalai 
“juda.”

Jie turi čia susitvėrę “šv. 
Teresės draugiją.” Kovo 8 
šitos draugijos tūzas V. Ba- 
čys laikė “paskaitą” apie 
pamatinį tikėjimą. Kalbėjo, 
kalbėjo, bet nieko nepasa
kė, o galų gale priėjo tokios 
išvados: “Aukščiausia esy
bė žmogaus protui nesu
prantama, bet į ją reikia ti
kėti.” Ar gi neabsurdas kal
bėti apie tokius dalykus, ku
rių pats nesupranti?...

Šis “mokslavyris” neat
skiria net socialistų, sanda- 
riečių ir kitų pažangiųjų, ir 
“Drauge” rašydamas visus 
bendrai bolševikais vadina.

D. S.

!

I

Il ..... ....
tų vyrų sėstis, bet
’_______ 1____ _ -

WINNIPEG, CANADA.
Neteisybę rašo.

“Keleivio” 8-tame nume
ry K. Beniušis rašo, kad be
darbiai gaudami iš miesto 
pašalpą džiaugiasi, nes ne
reikia važiuoti i miškus šaltį 
kęsti. Tai yra pasityčioji
mas iš bedarbių.

Šįmet iš Winnipego dar
bininkų i miškus nieks nei 
nereikalavo, nes ir ten dar- 

. o miškai apgulti 
bedarbiais. Tai kaip galima 
rašyti tokią netiesą?

Lietuviai yra darbštus 
žmonės, ką pripažįsta ir ( 
darbdaviai, jie darbo ne-i 
vengia, jei tik jo butų. ’ 
Sveiki vyrai, kurie bado ver
čiami valdžios pašalpa min
ta, jaučiasi kaip gyvi grabe. 
Bet atsiranda tokių žmonių, 
kaip K. Beniušis, kuris sa
ko, kad mes džiaugiamės.

Visi norėtume, kad Win- 
nipego korespondentai tei
singai rašytų apie musų var-

Meškos Mėgsta Pasmaguriauti.

HAMILTON, CANADA. į
Ačiū!

Nuoširdžiai tariu ačiū vi
siems Hamiltono lietuviams, 
kurie skaitlingai dalyvavo 
mano vyro, Antano Žilai- 
čio, laidotuvėse. Y patingai 
dėkuoju draugams Gurk- votų fantazijų. Pipiras.

I

WINNIPEG, CANADA.
Blogi darbai gyvenimą 

suardo.
Pernai “Keleivyje” buvo 

rašvta, kad Veronika Žu- 
kauskienė su savo vyru Vla
du Žukausku, važiuodami iš 
Winnipego į Toronto, trauki
ny paliko savo mažą kūdikį.

Vaikutis buvo paimtas į li
goninę ir greitai mirė, o tėvai 
už tai gavo po 4 mėnesius ka
lėjimo. Atlikę bausmę jie ta
po deportuoti į Lietuvą.

Gelbėdami save, Žukaus
kai buvo neteisingai prisika
binę ir prie Erlicko, bet 
teismas pastarąjį išteisino. ,

Šiomis dienomis minėtoji 
Žukauskienė kreipėsi laiš-; 
ku pas tą patį Erlicką, kad Į 
jis paimtų ją vėl į Kanadą.

Dabar Žukauskienė tar
naujanti Kaune valgykloje. 
Vyras ją pametęs ir gyvena 
kur tai vienas.

“Tik paimk,” sako Žu
kauskienė Erlickui, “tai aš 
busiu tau už tarnaitę, kol ■ 
mane laikysi.”

Viską Žinantis.

komedija-faraas. Parašė K S. Kar- 
prfkVlAilia (*kM«i i •* Kr« m*la Qaa_
tarties. N. V. Koneckio dialogas, vertė 
špyžas. Labai užimanti, meiliška ko
medija ir perstatymui tinkamas 
dialogas, So. Boston, 1916 m. .... 10c.

“O. S. S.** arba šliubinė Iškilmė.—
Vieno akto farsas, labai juokingai 

ir geras perstatymui Kaina .... 15c

Piršlys Suvadžietojas, Vieno Veiksmo
Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga

na juokingas veikalėiis. Dalyvauja 2 
moters ir 5 vyrai.

Kunigo Meilė, Vieno valksmo Romeai- 
• ja. Parašė Ben. Rumšas. Juokingas 
veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 2 mo
ters. Abu veikalėliai vienoje kny
gutėje. Kaina ............................... 25c.

Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose, 
i Veikalas perstata nužudymą caro 
i Aleksandro II. Labai puikus ir nesun- 
: kiai scenoj perstatomas veikalas, lš-

So. Boston, 1913, pusL 61................ 25c.
i Švento Antano Stebuklas. Dviejų vei- 
! kimų komedija. Perstatymui reikia 
! 10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo
šimas užima apie 2 valandas......... 25c.

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

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

šv. Jonai galva. Drama vienam* 
akte, parašyta garsaus anglų rašti 

! cinko. Vertėtų kiekvienam per- 
į skaityti. •

gali greitai išniokt kalbėt angliškai 
Joje telp3 netik atskiri žodžiai, bet čie- 
ii sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieš- 
kant, važiuojant kur nors, nuėjus 
krautuvėn, pas daktarą, pas barzda
skutį, pas kriaučių, ir tt. Ša fonetiška 
ištarimu ir gramatika. Antra padidin
ta ir pagerinta laida. Sutaisė St.
Michelsoaaa. Pusi. 95....................... 35e.

j »*«* OUVUVJ Į/V1 cvav’-usa.-' v

šitas paveikslėlis buvo padarytas Rainier parke, Washingto- k* ypatos*

no valstijoj. Jis parodo, kad meška ištikrujų yra smalsus su
tvėrimas.

BRUK-KLYNO IŠKILMES.
(Feljetonas).

Ir prabėgo dienos, 
Ir patiko vienas 
J. V.Laitis su Ko.

Bruk-klynas yra slaunas mie
stas. Daug metų čia perėjosi ir

KLAUSIMAI IR 
ATSAKYMAI.

{ Žemė ir Žmogau. Labai įdomi ir pamo
kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip

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

Paparčio Žiedas ir keturios kitau 
apysakos: (1) Neužsitikintis Vyras;

; (2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
' rėkta. Jose nurodoma kaip žmonės 
' paikai tiki j visokius prietarus, 
: burtus ir tt...................................... 15e.

. Llenvfą šeimynų Istorija Juškevičiaus
Dainose. Jei nori žinoti, kaip seno- 

! vėj lietuviai gyveno, tai perskaityt ši
tą knygą. Iš jos dasižinosi, kad vyrai 
turėjo daug pačių, o žmonos po kelis 

j vyrus. Labai užimanti ir pamokinanti 
i knyga. Su paveikslais, Parašė Z. 
j Alekna. ........................................... 50c.
' Drūtuose audeklo apdaruose .... 75c.

' Kodėl Aš Netikiu j Dievą? — Arba 
Tikėjimo Krinika. Kiekvienas geras 

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

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

žmonių lopšinė. Knyga labai pa- 
rnekinanti Parašė Z. Aleksa. 76 p. 2še

Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra
eities. Knygutės Įtalpa susideda iš 

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

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

veikslais, perstatančiais įvairius b>;o- 
tikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. Jgij ęs šią 
knygą niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kaina ............................... $1.0$

Kaip Senovės Žmonės Pers»taiydav«
Sau žemę. — Labai įdomus senovė* 

filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių parašė 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: “iš
virkščias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos.” Parašė Z. Aleksa. 
40 pusi. ........................................... 16e.

Kl.—Kuri respublikų pa
saulyje seniausia?

Ats.—Pirmoji respublika 
buvo Romos respublika, 
apie 500 metų prieš Kris
tų. x$i respublika tvėrė tik 
apie 20 metų ir virto monar
chija. Julius Cezaris buvo 
vėl atsteigęs 
joje diktatoriavo. 1 
priešininkai nužudė _____
respublikos virto imperija. cijų.“vi«&iąos’tėmos: 
Tai seniausia respublika,1 
bet ji dabar jau negyvuoja. Į ikankaos,

Tš jrvvnnianriii ro«nnhli kiems apvaikšeiojimsms, oanams, , Ife gx\uojancių lespuoil-,cenair . irtt. Antra pagerinta 1»- 
2 bjus Islandija i

.. 2!<

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

! koj munšaino. šioje knygoje telpa ne 
72 “Džian Bambos spyčiai,** eilės, pa 

; sikalbėjimai, humoristiški straipsniu 
kai ir juokai. Antra pagerinta 

respubliką ir jlaida- 128 pust...................... 2t«
Bet jį Monologu! ir Deklamacijos. šioje kny- 
. ir iš • goję, telpa daugybė naujų, labai gra- 

.. ! žiu ir juokingų monologų ir tarna
vę. i____: darbininkiškos,

I revoiiucionieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 

, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams. baliams, kon- 

kų seniausia bus Islandija i 1914*^,^77. T. 25c.
(Iceland). Tai Danijos sala.; Apie Diwr^ yeinią. Dangų ir Fraga 
Pereitais metais Islandija r3- Parašė Robert G. Ingersoll, gar

* ’ - * * ta 1 siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
j naikintojas. 72 

puslapiu ..............................................25*

Ar Buvo Visuotinas Tvanas? — Kai)

r■*“&“* —.• '-'C ........• — stas. Daug metu Cia perėjosi ir
8^ fašistukai.

Vasario 16 dieną, kada lietu
viškas svietas švenčia savo ka
raliaus Uracho susmukimą, o 
respublikos užgimimą, slauna- 
me musu Bruk-klyne pasklydo 
gandas: “Iškilmės, iškilmės; 
ant Grandstryčio didelės iškil
mės !”

Raiti ir pėsti (tfu, apsirikau; 
Amerikoje nieks raitas nejodi- 
nėja), seni, jauni ir kuproti, vi
si traukė ir sugužėjo salėn.

Publikos pilna galiorka. Pen
ki žiliai partery, pusantro ložo- 
se.

Publika laukia, grimasas da
ro.

Nuo galiorkos štai švilpukas. 
Po jo antras, trečias; visas tu
zinas.

Reiškia, tuojau pradės. Tai 
signalas!... Bet kodėl vedėjai 
diriguoja nuo galiorkos?!...

Vietoj “Bože caria chrani.” 
orkestras groja “Ameriką,” pa
skui “Lietuva.” paskui vėl 
“Amerika.” "Lietuva” ir tt.

Prasiskleidžia didelė paklodė 
ir pasirodo angelas... Ne, ne an-,---- •«,---- —
gėlas, ale merga. Ji užtraukia, hypnotizuoja. 
kaip lakštingala. O ne, kaip 
žvirblis.

Ji gieda, gieda; o ponai gėles, 
' I kvietkas po kojom tik kloja, tik 

kloja.
Ir mokėk gi tu man iš pomie- 

ties giedoti?... Kantičkos ji ne
turėjo.

Po giesmių, dainų ir džiazų, 
Sugulevičius prabyla. Sako, vy
rai, kas jums yra? Razumniau- 
sias Jons kalbės!

Ir kyšt iš po palos, musų Jo
nas atsistoja.

—Brangus broliai ir seselės, 
—pradeda Jonas net pabalęs.— 
Trylika metų vajavojom, Sme
tonai nepriklausomybę iškovo- 
jom. Dabar rašome gazietą ir 
gvamizuojame svietą Į mus bu
čių—pederaciją. Jei su mumis 
eisite, tai po 20 metų visi sėdė
sime Vilniuje. (Gal Lukiškiuo- 
se?)

Jonas rėkė, kumščią vis kil
nojo, bet visgi ant galo susipra
to ir nuo steičiaus nužingsniavo.

Prasidėjo antras turgus. Au
sis ištempėm ir klausom, ką gi 
Gėla Jurgis pasakys?

—Apicierius ir mužikas—sa
ko—Lietuvoj gerai gyvena. Ru
gių buizos prisisrėbę, guli ant 
pečiaus ir stena.

—Smetona lokius medžioja. 
Ant ateitininkų į Varnius joja. 
Lietuva mus progresuoja. Sako, 
Jurgis nemeluoja.

Ir šnekėjo, ir plepėjo; jau pu
sė nakties atėjo, Gėlų Jurgis 
nesupranta, kad žmonių kantry
bė jau išsemta.

Ir galiorka, ir partjera susi
tarę. rods, iš vieno, kad už
trauks jau koncertėlį!...

Sugulevičius nebetvėrė ir 
Jurgį už sprando tvėrė: “stok, 
gana plepėti, žmonėms laikas 
jau gulėti,”

Ir taip iškilmingos iškilmės 
baigėsi tragiškai, trivardžių po
nų sielvartu. J. P.

Humoristika
*

*

LIETUVOJ PO ŠVENČIŲ.
Kur po švenčių tik nueini, 
visi jaučias nespakaini. 
Vienas rėkia pilvą sopa, 
kitas galvą užsilopęs.

Kažkas taip likimą lėmęs, 
kad ant kaktos aiškios dėmės, 
čia raudona, ten mėlyna, 
o iš nosies teka vynas.

Daug kas nebeturi stalo 
arba kito kurio galo.
Kitas vėl iš bonkų stato 
šeimynini Araratą.

Moterims visur vis gelia— 
gaila truputi suknelių.
Kai kurios gi per imtynes 
nebeteko apatinių.

metais Islandija
I • - • r ‘ Blausias pasauiI minėjo 1,000 metų savo par-, prietarų 
•lamento sukaktuves.

MONTREAL, CANADA.
Žmonės rengiasi kun. Bo- 

biną išvyt.
Montreal, tai Kanados 

didmiestis. Jame randasi 
nemažas būrelis ir lietuvių. 
Turim savo ir bažnyčią su 
“tėveliu” Bobinu. Bet dau
gumos parapijonų kitokia 
nuomonė, negu “tėvelio.” 
Daugumas iš mus skaito ir 
myli “Keleivj,” tuo tarpu 
kun. Bobinas bijosi jo, kaip 
velnias šventinto vandens. 
Net kelis sekmadienius kun. 
Bobinas išsijuosęs Įrodinė
jo, kad “Keleivio” skaityt 
nevalia. Ne tik kad patiems 
skaityti negalima, bet 
galima esą pas 
laikyt ir tų žmonių, 
rie jį skaito. “Jeigu 
burdingieriai skaito ‘Kelei
vi’ ”, pasakojo kun. Bobi
nas, “ir jus tokius žmones 
ant burdo laikot, tai užsi- 
traukiat nuodėmę ant savęs 
ir ant savo vaikų.”

Tačiau šitais gąsdinimais 
kun. Bobinas nieko nelai
mėjo. Žmonės puikiausiai 
žino, kad “Keleivis” tikėji
mo neniekina, tik parašo 
teisybę apie kunigus; o kas 
teisybė, tai ne griekas. Ant

Kožna šeima aimanuoja: 
“Musų šeimoj trūksta kojos! 
Ach ta koja, miela koja! 
Kuris velnias ją nujojo?’’

Kitiems tarti neparanku, 
kad nebranda vienos rankos. 
“Girdi, nosį atiduosiu, 
jei kas ranką atvaduosit!”

O miesteliuos ir kaimuose 
nebeklauskit apie nosis.
Ten nuo smūgių nebe ronos,' 
bet jau ištisi lavonai.

Taip po visą mielą šąli 
“linksminosi” kaip kas gali. 
Ir su skausmu ir ištyko 
žada keršyt per Velykas!

A. Mazalaitė.

i ne-; 
save 
ku- 

jusųi

GERAI IŠMOKINO.
Motina mokina savo

j mergaitę:
—Onyte! Kuomet mes busim 

kur pas žmones, tai tu nesakyk, 
kad nori “laukan.” Sakyk, ma
ma. aš noriu pasivaikščioti.

—Gėlai, mamyte — atsakė 
mergaitė.

Kartą motina su Onute nuėjo 
pas kurną i svečius, šnekėjo il
gai ir pabaigos jos šnektai nesi
matė. Onytė ėmė prašytis “pa
sivaikščioti.”

—Tuojau, tuojau — sako mo
tina.

Po geros valandos 
vėl ėmė prašytis.

—Jau eisim — tarė
Praėjo dar gera

Mergaitė dabar priėjo prie mo
tinos ir sako:

—Mama, dabar gali sėdėt. Aš 
jau prisivaikščiojau kelnaitėse.

Orijos sk.

maža

mergaitė

motina, 
valanda.

I

dar- 
Ma-

MEDAI S MfeNUO.
šeimininkė į samdomąją 

bininkę. — Vadinasi, tu, 
linda, turi jau vyrą. O jūsų me
daus mėnuo ar jau pasibaigė?

Malinda. —Mudviejų medaus 
mėnuo buvo trumpas. Pirmas 
dvi savaites vyras padėjo man 
žluktą išskalbti, o paskui jau 
pati turėjau apsidirbti.

i( -----------------------
JIS NAUDOJASI “BARGENU” 

i Agnieška.—Tu sakei, kad ta- 
■ vo vaikinas labai skupus, o gro- 
matas rašo kas diena.

Cicilija.—Matai, aš jam pa
sakiau, kad valdžia greitai pa
brangins štampas.I

UŽUOJAUTA. KAM ANDA- 
ROKUS MAUNA.

A. L. R. K. federacijos cent
ro valdyba nusiuntė Jo cencelen- 
cijai metro-po-litui arei vysk. 
Juozui Skvireckui užuojautą, 
kam fašistai numauna kuni
gams andarokus ir kiša kalėji- 
muosna už “Dievo žodžio” skel
bimą.

GUDRUS LIETUVIS.
Kartą lietuvis nuėjo ant laivo 

prašyti darbo.
—O ar tu esi kada nors buvęs 

ant jūrių?—klausia kapitonas.
—O ką tu mistini; ar aš iš 

Lietuvos treinu atvažiavau?!— 
atšovė lietuvis.

< PAVARGĘS?
Ą Esorka Suteiks Naują 
} Tvirtumą!f Ar jtjR trokštate būti enrrTi*-

■ ki ir gyvus? Tai leiskite Esor-
■ ka ju* .atbildavotį. Eaorka jrrpi-I tai nurražina jusij sistema į
| normahim^ pašalindamas pilvo
| pakrikimus. konstipaciją. ne-
H mioirą ir pairusius nervus. Su-
■ teiks jums pasrmdanjama tvir-
W tuma. Klausk savo aptiekinin-

ko. 1«

4 SeverącfSORk\

Kl.—Ar ištikrujų spiritiz-'
mo seansuose 
kilnojasi?

Ats. - 
ninku 
stalai kilnotis negali. Patys' 
dalyviai insikalba sau, kad 
italas JUda, girdi bildesį ir, kitų klausimų. į kuriuos negali atša
lt. Jie DatVS np^moninaai kyti nuosakiai iiV. “sąmoningai dėstyti šitam veikale. Knygs

—L Kas žodis — tai fak
tas; kas sakinys — tai naujas kunigų 
argumentas griūva. Mokslas ii 
mokslas nuo pradžios iki galo. 
Kaina ...............................................
Amerikos Macochas. — Arba kaip ka

talikų kunigas Har.s Sc’nmith papjo
vė merginą Oną Aumuiler. Su 
paveikslais. 16 pusi............................ 10c.
Kunigų Celibatas. Išaiškinta kunigų 

bcpatystčs istorija, pasekmės ir jų 
doriškas nupuolimas, šią knygą turėtų 
oerskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mote
ris, dukterįs ir mylimosios nepapultų į 
tokią kunigų globą. Parašė kun. Gao. 
To’-nsend Fo*, D. D., sulietuvino 
Ferdinand de Samogitia...................25c.
Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 

historijos, etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatą, budus 
gydymosi, vaistus, įvairių nurodymų 
amatninkams, ūkininkams, daržinin
kams, šeimininkams ir kitiems. Iš Įvai
rių šaltinių surinko J. Laukis. Chica
go, III. 1911 m., puslapių 392.
Apdaryta.......................................$3 00
Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 

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

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

Bebel, verte V. K. R. Yra tai svar 
biausia ir geriausia knyga lietuvių 
kalboje tame svarbiame klausime. 
Pusi. 429, 1915 m ..........................$2.00
Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa

23 gražios eiles, daugybė straips
nių, juokų, ir tt. Puikiai iliua- 
truota. 95 pusi......... ........................

“J“ Ncjos galėjo surinkti Į kelias die'
patys Stalai na3 veiklių gyvur.us, kurie gyve 

Į na išsimėtę po visą žemės kamuoti ?
_ , Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prasto;

---- Daugelis moksli- £3Vo arkoj sutalninti? Iš kur ėmėsi 
tvirtina, J ‘ ™

niuAsii------ ------- . — .kad nafvc t:ek vandens. kad- Tis* apse~. ! ' ri- k*7 Kar tas vanduo dabar yra? Kaip Į Driko Reikia Žmogui Gert ir Valgyt?
311. Patys ‘š Nojaus šeimynas galėjo atsirasti i — Delta, kad norisi, atsakys kola 

<311 kad tvano juodveidžiai, raudonveidžiai. nemokša. Bet deiko gi norisi? Deikc 
. au, Adu . jr kltu ve;sija įmončS? Šitie rr šimtai vaigio žmogus silpsta? Ir delkr.• • ’ ’ ’---- i--

itt. Jie patys i 
judina stalą arba jų sąmo- 
i ningai neveikiančiam protui 
:taip atrodo. Tokiu atveju' 
dalyviai viens kitą lyg iri

‘ Kl.—Ar galima išprana
šauti ateitis?

Ats. — Mokslininkai ma
no, kad negalima. Galima 
spėti ir kartais atspėti, bet 
tai bus tik atsitiktinai. Ta
čiau negalima neigti to, kad 
žmogus, sveikai ir logiškai 
protaudamas, pažinodamas 
gerai žmonių santikius, gy
venimą, susivokdamas isto- 
tijos reiškiniuose, gali nu
matyti, kas gali atsitikti 
ateity. Tik šitaip galima at
spėti arba “išpranašauti.”

Visų “šventųjų” pranašų 
pranašavimai, apie kuriuos 
myli kalbėti kunigai, yra tik 
pasakos. J. Krkns.

l

iI

i

i

JEI PATRUKĘS, 
Bandyk Tą Dykai.

f j

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

Parankamą.

uv raigiv x------- -- _

vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
Deiko žmogui reikia 

cukraus, druskos ir kitų panašių da- - - - - - - • -
J JT ---- - -------------- - - '

tuos klausimas suprasi tiktai iš šio*

Ifa.
i

Lytiškos Ligos ir kaip nno jų apsisau
gotu Parašė D-ras F. Matulaitis. 

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

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

ir daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. So. Boston, Mass.. 
1909 m., pvsL C3............................... 25c

Lietuvos Respublikos Istorija ir Ž««- 
lapis. — Šitas veikalas parodo, kaip 

nuo 1905 metų revoliucines Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gyr.ė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios ir 
kaip ji buvo apskelbta respublika 
Pridėtas didelis spalvuota* žemiam* 
parodo dabartinės Lietuvos rubežiua 

; ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli
ka ir kaip ji išrodo, čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo 
Seimo nutarimai, taiko* sutartis su 
bolševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų musių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, koris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaua. Kaina .... $1.0! 

Drūtais audeklo apdarais.......... $). tč

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

Wallace. 472 pusi........................... $2.W

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

romansas M. Bernatawicz’c.
468 pusi.......................................... $1JI

Į Amžinos Dainos, šioj knygutėj telpa 
■ 44 geriausių Jovaro dainų. Joe tin-
! ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
į namie, taip ir susirinkimuose.

Me i Pusi. 32................................................ lite

kiras mažiau?

lykų? Kodėl jam reikia riebalų ?

knygutes. Paraše D-ras G-mūs 
Kaina ................... ...........................

Gaukit Dykai Ištyrimui
Kiekvienas patrukęs vyras ar mo

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

SVEIKATA
^-^TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.
Toje knygoje yra pamatinės žinios iš Anatomi
jos, Fiziologijos ir Hygienos.

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina SX50.

KELEIVIS
253 Broadvay, So. Boaton, Mass.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
Amerikos Jurininkai Eina Panamos Miesto Pažiūrėt

(Nuo mu»ų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.) |

TAUTININKŲ SĄJUNGA 
JAU PAKEITĖ PRO

GRAMĄ.
Kauno apskrities viršinin

kas įregistravo pakeistus 
tautininkų sąjungos įstatus. 
Ta proga tautininkų s-gos 
centro komiteto pirm. Lape
nas “Žydų Balso’’ (“Id.St.”), 
korespondentui pareiškė, 
kad tautininkų sąjunga lai
kantis katalikiškos dorovės. 
Pakeistuose dėsniuose esą 
numatoma steigti įvairius 
rumus — moterų, ūkininkų, 
pirklių, amatininkų ir kt. Be 
ko kita Lapenas korespon
dentui paaiškino, kad pas
kutiniuoju laiku voldemari- 
ninkai prašę grąžinti jiems 
vietas ir pasižadėjo lojaliai 
bendradarbiauti su vyriau
sybe. Lapenas griežtai už
ginčijęs gandus apie minis- 
terių kabineto persitvarky
mą.

UŽ KOMUNISTINĘ LITE
RATŪRĄ GAVO 6 ME

TUS KALĖJIMO.
Vasario 25 d. Mariampo- 

lės apygardos teismas na
grinėjo dviejų brolių Povi
laičių iš Naumiesčio bylą. 
Jiedu buvo kaltinami plati
nime komunistinės literatū
ros. Teismas juos pripažino 
kaltais ir kiekvieną nubau
dė po 6 metus sunkiųjų dar-. 
bų kalėjimo. Tą pačią dieną 
kai kurie nuteistųjų “bend
raminčiai” prie teismo po
sėdžio metu ir vežant Povi-! 
laičius į Vilkaviškio kalėji
mą-labai triukšmavo, už ką 
teks, rodos suviršum 20 as-, 
menų, išvažiuoti iš Nau-! 
miesčio ilgalaikinėms “atos
togoms.”!

LEIS EMIGRUOTI I 
ARGENTINĄ.

Laikinai emigracija
Į šiomis dienomis Amerikos laivynas darė manievrus ties Panamos kanalu. Paveikslėlis paro

de, kaip manievrams pasibaigus iškeliami į krantą Panamos miesto pažiūrėt.

Veiverių Padangėj
Pavasarininkai svetimais arkliais jodinėja. Jaunas ku

nigėlis ir panelės mokytojos.

žiūrėk, vakare visas būrys 
panų ir traukia pas kunigė
lį. Laikas bėgo smagiai. Ku
nigėliui į talką ateidavo jau
nas vaistininkas. Viskas gę- 

gyvenk ir norėk, bet 
žmonių liežuviai?!... 

Susirinko Tuojaus ėmė visaip malti ir 
pranešė net mokyklų in
spektoriui. Šitas be jokio 
pasigailėjimo panas moky
tojas ėmė ir iškėlė kitur. 
Skurdžiai tur būt vargšėms 

o kunigėlis jau

GALI ĮVYKTI LIETUVOS 
POLITINIŲ PARTIJŲ 
PERSIGRUPAVIMAS.
Lietuvos valstiečių liaudi

ninkų sąjunga jau senai 
braška. Veik visi nukentėję 
liaudininkai (sėdėję kalėji
muose ir Varniuose), nepa
tenkinti savo senųjų vadų 
taktika demokratinės vy
riausybės ir perversmo lai
kais. Apart to, pas liaudi
ninkus pasireiškia dvi nuo
monės ir dabar: vieni eitų į 
koaliciją su tautininkais, ki
ti ne.

Apart to patirta, jog gali 
suskilti ir krikščionių demo
kratų partija.

Atsiskyrusiai partijos da
liai buk vadovaus pralotas 
Jakštas-Dambrauskas. Ji bu
sianti artimesnė dabartinei 
vyriausybei.

• v1S 
Lietuvos į Argentiną buvo 
visai sustabdyta. Dabar į tą DRĄSUS LAISVAMANIS 
kraštą vėl leidžia emigruoti,; LAIMĖJO BYLĄ, 
bet tik vyrus pas žmonas,: Įdomia vieno studento 
vaikus pas tėvus ir kitus ar- byla nesenai nagrinėjo tai- 
tunuosms gimines. Kai tik bos teismas. Ant paso stu- 
ouklė ten pagerės, leis emi- dentui tikybos grafoj buvo 
gruoti ir visiems kitiems. 'pažymėta “Rymo Katali-

4 “DŪŠIŲ GANYTOJAI” i 
KAR1UMENĖS TEISME.
Šiomis dienomis kariu- 

menės teismui buvo atiduo
ki 4 kunigai ir 9 studentai 
“ateitininkai,” kunigų klap
čiukai. Jie yra kaltinami 
tuo, kad 'pereitų metų 29 lap
kričio iš Kauno gabeno į 
Jėzno ir Merkynės mieste
lius priešingą valdžiai kleri
kalų literatūrą ir tenai ją 
platino.

doid vui 1C1<1Z<1<X ciiu^iuuvi, i.i n
bet tik vyrus pas žmonas, Į Įdomią

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI.

Jaunimo Padaužai. —Už 
iškarpas ačiū. Išrašas iš 
“Musų Momento” netinka.

ARANAVIČIAUS NUŽU- 
DYTOJŲ BYLA.

Pernai rugpiučio pabai
goj Kaune prie vienų palei- 
stuvybės namų slenksčio 
buvo rastas vienos ekspedi
cijos firmos buhalterio Ara- 
navičiaus lavonas.

Policija nustatė, kad Ara- 
navičių nužudžius Pešė Kro- 
mytė su savo meilužiu Kon- 
taravičium iš Žaliojo kalno. 
Dabar Kauno apygardos tei
smas sprendžia Kromytės ir 
Kontaravičiaus bylą.

kas.” Bet studentas, būda
mas laisvamanis, tą pažy
mėjimą išbraukė, o vieton 
jo parašė: “Laisvamanis.” 
Kai toks pataisytas pasas 
pateko į nuovados viršinin
ko padėjėjo rankas, jis su
statė protokolą ir studentą 
patraukė į teismą. Taikos 
teisme šios bylos negrinėji- 
mas buvo labai įdomus ir su
kėlė didelių teologiniai-ju- 
ridinių diskusijų tarp stu
dento ir policijos valdinin
ko. Valdininkas kaltino stu
dentą dokumento suklasto
jimu, o studentas gynėsi, 
tvirtindamas, kad senasis 
įrašas neteisingas ir jis tik 
ištaisė klaidą. “Bet tamsta 
esi krikštytas kataliku” —

DAR NIEKAD TAIP NE
VOGĖ, KAIP DABAR.
Vasario 28 d. vidurnaktį

Šilavoto valsčiaus, Skersba- 
lio kaime nežinomi asmens 
pavogė iš nerakinto Kleizos 
tvarto 500 litų vertės arklį ir, Straipsnio ištisai nedėjome, 
iš klėties daug drabužių. bet jo mintimis pasinaudo-

Kovo 5 d. naktį Krosnos ^ome’ ačiu* 
valsčiuje, Krosnos dvare, iš Liudvinavo Petrui.— Įdė-
nerakinto Česnos tvarto ne-! jome aukščiau prisiųstą ko- 

i žinomi asmens pavogė ark- respondenciją, todėl pasku- 
! Ii, rogutes ir plėškę. Nusta- tinės nedėsim. 
!tyta,kad piktadariai nuva- j. Shid|auskui. _ Tokiu 
daS° per y’ kaiP nuo.tikis’

Geras “Keleivio” drau
gas iš Hammond, Ind., pri
siuntė mums laišką, kurį jis 
gavo iš Lietuvos. Laiške tarp 
kit ko sakoma: “Akėčių kai- • 
me, Veiverių valsčiuje, pas rai; 
Pavalkių įvyko pavasariam-! tie 
kų susirinkimas, 
jaunimo ir iš kitų kaimų. 
Sutkų kaimo pavasarinin
kai pasirodė labai poniški; 
jie pėsti nevaikščioja, taigi 
eidami į susirinkimą pake- i 
liui paėmė kelių ūkininkų Į gyvenasi, 
arklius ir atjojo. Jie didžia- į sutanoj nebetilpsta. Sako su 
vosi savo “didvyrišku” dar-1 juo negerai darosi ir jo na- 
bu, bet neilgai. Rytojaus čalninkai rengiasi kunigiš- 
dieną atvažiavo policininkai ką andaroką tuojau jam nu- 
ir visus areštavo už arklių 
vogimą. Ot, tai tau ir pava- j 
savininkai, dvasiškas jauni
mas.

“Dar vienas nemalonu
mas (kaip kam!) buvo Lu
kšiuose. Čia yra dvi sesutės: 
akušerė ir universiteto stu
dentė. Netoli nuo Lukšių 
yra Žyplių žemės ūkio mo
kykla. Mokytojauja apie 
šešios panos. Taigi panų 
musų apylinkėj yra užtek
tinai, bet poniškų bernų 
trūksta.

“Laimei ar nelaimei, čia 
atkėlė jauną, gražų kunigė- 

Panos tuojau su kunigė
liu susipažino. Būdavo, tik
i: 
M-

i
mauti.

LABAI VARŽOSI DĖL 
MIŠKO.

Kruopiuose, Šiaulių ap
skrity, buvo išvirtėlių ir sau
suolio miško pardavimas. 
Nors buvo skelbiama viešas 
miško pardavimas, bet tarp 
žmonių ėjo didžiausios var
žytinės. Pasitaikė, kad dėl 
iššauktos geresnės vienetos 
varžėsi net po 3 žmones ir 
tuo budu užsivaržė po 50 ir 
80 litų virš kainos. Daugiau
sia varžėsi miško spekulian
tai, kurie verčiasi mišku. O 
ūkininkui savo reikalams 
buvo gana sunku nusipirkti.

šiomis dienomis iš Nau-, 
miesčio, šakių apskr., žydų

laikrašty skelbti negalima.
Pipirui. — Jūsų minimą

• sinagogos buvo išvogti 2000 asmenį Redakcija gerai pa- 
i litų vertės religiniai rūbai, žįsta. Mums visai nesvarbu, ! T~l • 1 _ J ____  __ bo/l acjv/H Ir i YY111C

DRAUDŽIA SVEIKINTIS
SU KALINIAIS.

Kauno sunkiųjų darbų 
kalėjimo felčeris Paulaus
kas vakar sveikindamasis 
padavė vienam kaliniui_ _____ ___ ________
ranką ir už tai kalėjimojir- tvirtino policijos valdinin-

■ v " 1__ “Bet tai padaryta be
mano žinios ir sutikimo, kai 
aš dar ir skaityti nemokė
jau” — atsikirto studentas. 
Ir byla baigėsi studento iš
teisinimu.

šininkas Paulauską nubau- kaS. 
d ė 7 paromis daboklės.

STATYS ŽVEJAMS 
UOSTĄ.

Vyriausybe šįmet nusi
stačiusi pastatyti Šventosios 
uostą. Darbams atlikti jau 
ir varžytinės paskirtos, ku
rios įvyks kovo 30 d. Uostas 
kaštuosiąs apie 1 mil. litų.

SVARBI PASTABA!
Labai numažintos kainos trečios klesos tiktai 5150 į Klaipėdą 

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

laivakortės geros dviem metam.

SKANDINAVŲ-AMERIKOS LINIJA
ATLANKYKIME LIETUVĄ

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

yra palaikomas nuolatinis susisiekimas 
New York — Kopenhaga — Klaipėda.

J”

Didžiausia Bendra Ekskursija
GEGUŽĖS-May 16 d. Lanu “UNITED STATĖS" 

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos užgirtos.

Lietuviu R. K. Susiv. Amerikoje Pirmoji Ekskursija 
GEGUŽĖS-May 29 d. Laivu “FREDERIK VIII”

Linksmiausia Vyčiu Ekskurija Tiesio? i KLAIPĖDĄ 
BIRŽELIO-J une 6 d. Laivu "HELLIG OLA V”

Amerikos Lietuvių Jaunuolių Ekskursijas Rengia 
Amerikos Lietuvių Ekonominis Centras 

LIEPOS-July 3 d. Laivu “FREDERIK VIII" 
LIEPOS-July 25 d. Laivu “UNITE!) STATĖS" 

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos užgirtos.

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

Reikalaukite Nuo Savo Agento Laivakortės ant 
SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE 

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

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

Pasirodo, kad vagys yra ki- kad jis nesveikino mus 25 
lę iš Plungės ir gastroliuo- metų sukaktuvių proga, 
darni iš miesto į miestą va- į j Malinskui. — Juokų su- 
ginėja kas po rankomis pa- naudot negalėjom, nes vie- 
puola. Naumiesčio policija nas jau senai visiems žino- 

j sužinojus, kad jie išvyko į mas, antras laikraščiui ne
sakius, padarė žygių jiems; tjnĮ-a.
užkirsti kelią ir jie buvo are-• T .
štuoti. Vienam iš jų, prieš . Tošių Lėlytei. —- Jus įta- 

! areštuosiant, pasisekė pa- riaL kad korespondentas po 
bėgti. -raštu pasirašė ne savo pa-

t

GREIČIAUSI
PASAULY LAIVAI

t t

NUBAUDĖ TRIS KO
MUNISTUS.

Vasario 26 d. Kariume- 
nės teismas Kaune svarstė 
trijų komunistų: Antano 
Sniečkaus, Jono Kasperai- 
čio ir Povilo Jankausko by
lą. Visi trys buvo kaltinami, 
kad pernai pavasarį rengė 
Gegužės Pirmosios šventę 
pagal gautus iš Maskvos nu
rodymus. Kratos metu pas 
juos rasta instrukcijų, nele
galių laiškų ir literatūros. 
Teismas visus tris pripažino 
kaltais ir pasmerkė: Anta
ną Sniečkų ir Joną Kaspe- 
raitį po 15 metų, o Povilą 
Jankauską 12 metų kalėti 
'sunkiųjų darbų kalėjime.

NE LIETUVOS PILIEČIAI 
BYLINĖJASI DĖL TUR

TO LIETUVOJE.
Pietųslavijos pilietis stud. 

Janko Sušovičius vedė Len
kijos pilietę Janiną Nagnos- 
kaitę. Janina įpėdinystės 
keliu paveldėjo Dirvonėnų 
dvarą, Šiaulių apskrity. Ga
vę dvarą, abu jaunavedžiai 
atvažiavo į Dirvonėnus ir 
čia apsigyveno. Bet čia jie 
pradėjo nesugyventi ir da
bar bylinėjasi dėl turto.

KLERIKALINA LIETUVĄ
Lietuvos klerikalinimas 

sparčiai žengia pirmyn. Ku
nigai Žemaičiuose steigia 
daugybę naujų vienuolynų. 
Į kai kurius vienuolynus 
partraukia vienuolius iš Af
rikos ir Azijos kraštų misi
jų. Tie importuotieji dievo 
tarnai turi uždavinį priga
minti vietinių vienuolių. 
Valdžia, nežiūrint Į bumo- 
jimąsi su klerikalais, moka 
iš iždo klerikalams milžiniš
kus pinigus. Už pačios Lie
tuvos pinigus Lietuva yra 
klerikalų kolonizuojama. 
Statomos bažnyčios su val
džios pašalpa. Mokyklose, 
ypač žemesnėse viešpatau
ja kunigai. Valdžia klerika
lams kas met išmoka daug 
daugiau, negu konkordatas 
to reikalauja. Klerikalų sa
vijauta kila ir jie nenusime
na dėl vieno kito arešto. Tas 
jų neįveiks, o liaudyje pri
duos didesnio autoriteto, bus 
kankiniai už šventą vierą.

į vardę, bet kito, jums gerai 
pažįstamo žmogaus. Gal ir, 
taip, bet kodėl į mus nesi
kreipia tas žmogus, kurio; 
pavardė sakot panaudota? 
Be to, tamsta kaltini korės-.! 
pondentą dėl pasisavinimo ! 
svetimos pavardės, o savos ! 

| pavardės nepasirašai. Neži-; 
i nodami, su kuo turim reika
lą, tamstos rašto nedėsim. 
Reikia pastebėti, kad kores
pondencija iš Copper Cliff 
nieko nešmeižia; atbulai, 
pasakyta, kad lietuviai do
rai gyvena ir myli laikraš
čius skaityti.

V. Čepuliui. — Ačiū už 
laiškelį, bet “Keleivin” jo 
nedėsime, nes apie tą “auk- 
sadarį” jau viskas buvo pa
sakyta. ;

Kaziui Jakštui. — Žodis 
“katalikas” yra kilęs iš grai
kų kalbos ir reiškia: bend
ras, visuotinas. ;

~ i

EUROPA
MAŽIAU NEGU 5 DIENOS ANT VANDENIO 

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

Speeialis trūkis iš Bremerhaven
Arba keliaukite ZXW TTMDTTC 
ekspresiniu laivu VULUfIDUD

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

Informacijų klauskite pas bile vietinį 
agentą arba

65 STATĖ STREET, BOSTON
r

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGOS
UŽGIRTOS IR TVARKOMOS

DVI DIDŽIOSIOS EKSKURSIJOS

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

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

LANCASTRIA
(2) Birželio-June 16

Iš Ne w Yorko per Southamptoną į KLAIPĖDĄ 
Puikiausiuoju CUNARD Ezpresiniu Didlaiviu

AQU1TAKIA

Greita pagelia naudo jaut

Už

PepsmicSdtar
Rašyk Persime MtzerCo. 

Vdorcoster, fftus. o
GAUSI SAMPELJ DYKAI

IR ARKLIAMS DEDA 
DANTIS.

Kauno miesto gyventojas 
Jokūbas Bielogurskis pirko 
iš šacho Margovskio ir Zot- 
ko Budrovskio du arklius. 
Ryto metą nupirktų arklių 
pastebėjo, kad vienas ark
lys aklas, o antram, kad iš- 
rodytų jaunesnis, įdėti dan
tys. Kriminalinė policija 
tuo reikalu veda kvotą.

PAIN-EKPELLER
z i 1

APIPLĖŠĖ GINKLUOTI 
. REVOLVERIAIS.

Aukštikalnių kaime, Rad
viliškio valsčiuje du gink
luoti revolveriais piktada
riai iš piliečio Simonaičio! 
atėmė 740 litų. Į

Kilis
r"» ‘MikPMN 'H

Dovanai aplankant Didžiausi Pasaulio Miestą Londoną, šiai Ekskur
sijai Anglijos Lietuviai rengia speciali priėmimą Ix>ndono Liet. Kliube 
Abi Ekskursijos plauks į Klaipėdą tiesiu keliu per puikujj Kiel kanalą 
Parduoda Laivakortes, bei Keleivių Čekius; išrū

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

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

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

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

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

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

“DIRVA”
68 Superior Are, Cleveland, O.

Franklin Sav. įį Trust Co.
K. VAIŠNORA. Manager.

2615 Penn. Avė., Pittsburgh, Pa.
GENDROLIUS N.

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

797 Bank St, Waterbury. Conn.
MAKAREVICIUS K.

95 Liberty St, Ansonia. Conn.
MOLIS P.

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

1739 S. Halsted St, Chicago. III. I

RICHMOND TRUST CO„ 
2701 E. Allegheny Av. Philadelphia 
RAUKTYTĖ MISS J.
123 Millbury St, M'orcerter, Mass. 1 

SEKYS JOHN
226 Park St, Hartford. Conn. 

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

3255 S. Halsted St, Chicago, 111. 
MIKOLAINIS P.

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

107 Adams St, Neįtark, N. J. i 
URBSZO J. J.

187 Oak St, I.awrenee, Mass. j 
VASILIAUSKAS J.

814 Bank St, Waterbury. Conn. i 
“VIENYBĖ** i

193 Grand St, Brooklyn, N. Y. j 
VARASHIS A.
Sol2th & Carson. Pittsbnrgh.Pa. i 

U EISUL K. J.
1128 Wa<hington, Norwood. Mass. 

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

ooooecooocoocooooooooooooocoooooooooooGoocį
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Visokios Žinios
ESTIJOS ŽVEJU NE

LAIMĖ.
Prie Latvijos krantų iš

gelbėti 13 estų žvejų, kurie 
per tris sąvaites buvo blaš
komi po jurą ant atskilusios 
ledo lyties/ Lytis atskilo 
jiems bežvejojant ruonius 
ties estų Kūno sala. Žvejai 
jau buvę nustoję vilties išsi
gelbėti, nes lytis pamažu 
trupėjo. Jie maitinosi ruo
nių mėsa, kurios riebumą 
galėjo pakelti tik dėl nepa
prasto alkio.

Bet dabar pasirodo, kad Į 
jurą nuo estų pakraščių nu
nešta ant lyčių dar apie 30 
žvejų. Kai kurie jų tarpe ju
roj jau daugiau kaip mėnuo. 
Sąrišy su tuo žvejų jieškoti 
išsiųsti du estų lėktuvai. 
Taip pat vieną lėktuvą iš
siuntė Latvijos karo aviaci
ja.

SOVIETU RUSIJOJ PA
NAIKINTOS VELYKŲ 

ŠVENTĖS.
Žiniomis iš Maskvos, So

vietų vyriausybė susitarė su 
profesinių darbininkų są
junga dėl Velykų švenčių 
panaikinimo. Velykų šven
tės buvo paskelbtos papras
tomis dienomis. Darbinin
kai, kurie neateitų i dirbtu
ves, bus tuoj atleidžiami 
vietų.

1;

Montelliečiai pinigų dirbė
jai paleisti ant i: bandymo. , 

Montellos lietuviai Susli- 
nas. Suslinienė ir Matutis, 
kurie buvo andai areštuoti 
už spausdinimą ir nlatini- 
mą netikrų pinigų, šį pane- 
dėli buvo nuteisti kalėjiman1 
nuo 2 iki 10 metų, bet šita 
bausmė jiems suspenduota 
ir jie paleisti ant išbandy
mo. Vokietys fotografas 
Krugeris, kuris buvo kalti
namas kartu su jais, gavo 
du metu suspenduoto kalė
jimo. Sunkiausia bausmė te
ko Suslinams (Suslevi- 
eiams), nes Suslinienė turė
jo užsimokėti $5 pabaudos 
pinigais, o pats Sus’inas tu
pėjo užmokėti net $500.

I Sprogimas Stoughtono dirb
tuvėj sužeidė 4 darbininkus.

Meade Rubber kompani
jos dirbtuvėj Stoughtone šį 
panedėli Įvyko sprogimas, 
kuris sužeidė 4 darbininkus, 
jų tarpe Juozą MilanskĮ.

PAREIORIO SETAI

RADIO SETAI
Visokių išdirbysčių.
Pas mus pirkdami 
sutaupysite pusę 

pinigų.

LITHUANIAN FURN1TURE CO

KARPETAI

SETAI
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Užeikite pamatyt tu gražiu 
daug pigesni.

Naujai atėję iš fabrikos. 
Galite pasirinkt bile 

kaina.

Gražiausių pavyzdžių, minkštos, gerai austos ir gvarantuo- 
tos kad gerai nešiosis.

Baldu. .Jus persitikrinsite, kad pas mus daiktai geresni ir 
Mus Krautuvėje galite pasirinkt visko, ko Jums tik reikalinga.

IŠ PIETŲ AMERIKOS 
EMIGRANTAI GRĮŽTA 

LIETUVON.
Didelė išeivių dalis tapo 

emigracijos agentų suvilio
ta ir išgabenta i Pietų Ame
riką. Didelė jų dalis, šiuo 
krizio metu atsidūrė baisio
se sąlygose. Taigi Lietuvos 
valdžia išleido Įstatymą, 
kad tos emigracijos kompa
nijos suviliotus darbininku: 
grąžintų savo lėšomis. Įsta
tymas numato, kad kiekvie 
na emigi-acijos Įstaiga kas 
met turi grąžinti 2 nuoš. ne 
mokamai ir 2 nuoš. už pust 
kelionės kainos savo išga 
bentų iš Lietuvos piliečių.

Pernai iš Brazilijos par 
vežta nemokamai 97 emi 
grantai ir tiek pat už pust 
tainos: iš Urugvajaus 1€ 
nemokamai, 3 už pusę kai
nos: iš Argentinos 115 ne
mokamai ir 52 už pusę kai
nos.

1931 m. iš Brazilijos mu
sų emigrantų dar daugiai 
Lietuvon nori sugrįžti. Nu
statyta, kad šįmet visos emi
gracijos Įstaigos turės grą
žinti Lietuvon 77 pil. nemo
kamai ir 77 už pusę kainos.

Lietuvon pirmoj eilėj grą
žinami tie, kurie būtino rei
kalo verčiami.

Pernai grąžintų emigran
tų išlaidos sudaro 400.00C 
litų, bet jų nemokėjo nei val
stybė, nei emigrantai.

i

VAIKAS MIRĖ NUO 
DEGTINĖS.

New Yorke pereitą sąvai
tę nuo degtinės mirė Harold 
Kelly, 5 metų amž. vaikas. 
Jis buvo paliktas namie vie
nas ir radęs ant lentyno 
bonka degtinės tiek jos pri
sitraukė, kad parėję namo

PAŠOVĖ BANKO PLĖ
ŠIKĄ.

Travelers Ręst miestely 
South Carolinoj. vienas ban 
ditas užpuolė farmerių ban 
ką ir pagrobęs 88,000 leido- 

' si bėgti. Bet fermeriai jį pa
sivijo, pašovė ir suėmė. Vi

te vai rado jį virtuvėj jau | si pinigai buvo sugrąžint 
'bankui atgal.

ii

- r ~ LtI 

KS
Didelis Velykų 
ir Pavasario 

Bargenas!
T*L Porter 3783

Dr. John Repshu
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAI 
Valandos: 2-4 ir 7-9.
Nedčliomis ir šventadieniai* 

nuo 10 iki 12 ryte.
MASSACHUSETTS AVB, 
(arti Centrai skvero) 

CAMBRIDGE, MASS.

nebegyvą.

i Vietines Žinios
h _ _____ ________ _ .. -

GARRETTO DŽIURĖ NE- Majoras Curley grūmoja už- 
SUSITAIKO. darysiąs Bostono gatves.

Majoras Curley pareika 
kad legislatura duotų 

; Bostono miestui $5,000,00f 
i iš tų pinigų, kuriuos valstija 

surenka gazolino mokės 
j čiais. Valstija ima tuos mo
kesčius neva keliams taisy 
ti, o žmonės, kurie tuos mo- 

I kesčius moka, važinėja ii 
: Bostono gatvėmis. Gi tom.- 
gatvėms taisyti reikia pini
gų. Taigi, jeigu legislatura 
neduos penkių milionų dole 

irių, tai Curley sakosi su 
stabdysiąs visą gatvių taisy
mo darbą ir uždarysiąs gat
ves, kaipo nepravažiuoja
mas.

Jau šešias dienas prisaikin- 
ti šuolininkai išsėdėjo uždą- lavo, 

ryti ir vis ginčijas.
Leidžiant “Keleivi” 

spaudą Garretto byla tebėra 
da neišspręsta. Jau šešias? 
dienas prisaikintujų džiuri- 
ninkų suolas sėdi užrakin
tas ir vis negali susitaikyt’ 
dėl šito prohibicijos eršto; 
kaltės. Nuosprendis turi būt 
išneštas vienbalsiai, bet iš 
12 džiurininkų 2 laikosi už 
Garrettą. Žmonės sako, kad Į 
tie du esą papirkti. Supran
tama, gali būt visaip, bet ti
krai to niekas negali Įrodyt.

ŠĮ panedėli teisėjas pasi
šaukė džiurininkus pas save 
i kambarį ir Įsakė šiaip ar 
taip ginčą baigti. Bet ko] 
kas tai nieko negelbėjo. De
šimts vyrų yra Įsitikinę, kad 
Garrettas yra kaltas ir todėl 
nenori dviem pasiduoti. Jei
gu jie nesusitaikytų, tai Gar
retto byla, veikiausia, butų 
jau numarinta, nes vargiai 
valstija benorėtų trečiu kar
tu ją nagrinėti. Visuomenė 
jaučia, kad su Garrettu Į ši
tą prohibicijos skandalą yra 
Įvelta daug stambių polici
jos valdininkų ir visokių po- 
Iitikiei ių, todėl ir yra taip 
sunku ji pasmerkti. Čia vei
kia tam tikra mašina, kad 
jis nebūtų pasmerktas, nes 
kitaip jis galėtų išduoti ir 
kitus kaltininkus.

Cambridge’aus gyvento
jas Alex Zankowski užmti 
šė Jozefiną Lakis. Tai atsi
tiko Rudskienės namuose 
Visi buvo gini. Zankowskis 
dabar pastatytas po $25,006 
kaucijos.

i

Jei Nori Nupentyt 
Ar Pataisyt Namą

KLAUSKITE KAINOS
Jei reikia ir Išpopieriuoju. 

Gausite gerą darbą ir pigiai.
JUOZAS TAMOŠAITIS (-)

11 Ticknor St., So. Biston. Mass. 
Tel. So. Boston 1396-M.

DABAR

Leido laikyt automobilius 
vakarais ant gatvių.

Pastaruoju laiku Bostono 
policija buvo Įvedusi pa- 
varkymą, kad automobilius 

negali ilgiau stovėti vienoj 
vietoj, kaip vieną valandą. 
Teatrai, kliubai ir restora
nai pradėjo protestuoti, kad 
oks patvarkymas labai ken

kia jų bizniui, nes žmonės 
atvažiavę iš toliaus automo
biliais negali ilgesniam lai
kui sustoti. Taigi majoras 
Curley liepė policijai šitą 
patvarkymą atšaukti, ir ŠĮ 
panedėli jis buvo atšauktas. 
Dabar automobiliai gali sto
vėti vienoj vietoj nuo 6 va
landos vakaro iki 1 vai. ry- 
o. Tarp šitų valandų auto

mobilius galima laikyti net 
ant Tremont streeto, sodo 
pusėje.

Nusišovė prie publikos ir 
policijos akių.

ŠĮ panedėli Bostone nusi
šovė Almy Adams, plačiai 
žinomas real-estatininkas. 
Einant pro šalį žmonėms ir 
stovint netoli policijai, jisai 
užėjo už automobiliaus ir 
šovė sau galvon. Tai Įvyko 
prie Berkely ir Stuart gat
vėj. būtent toj vietoj, kur 
žmonės stato savo automo
bilius. Susirinko didelė mi
nia žmonių, pakol policija 
nuvežė lavoną šalin. Sako
ma, kad savžudystės prie
žastis buvęs biznio smuki
mas.

DRAUGU ŽINIAI.
So. Bostono ir Cambridge’

aus socialistų bendras susi
rinkimas Įvyks subatoje. 
balandžio 4 d., 1931, kaip 8 
vai. vakare, “Keleivio” ofi
se. Yra keli svarbus reikalai 
apkalbėjimui: malonėkite
būtinai visi nariai susirinkti.

W. A. Anesta.

Malevoiu ir Taisau 
NAMUS

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

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

v čtiausios mados Parliorio Setai, puikiau
siai apdi/bti. Velour arba Mohair apmu
šalai. Ni .‘kad pirmiau tokios rūšies seto 
taip pigi ii nebuvo pasiūlyta.

Mieg 
Ruimio

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

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

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAI. SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Tel. So. Boston 2660.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENT1STAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 9 vak.
NEDČLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

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

251 BROADAVAY, tarp C ir D st. 
SO. BOSTON, MASS.

LITHUANIAN FURNITURE CO.
32J—328 BR0ADWAY, S0. BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston 4618-W.

i
t
• 
t 
t 
t 
t
»

*
*
*
*
t 
t 
»
i 
j

I.

Lcwellis pasiliko be vandens
ŠĮ panedėli Lotvellyje 

sprogo viena didžiųjų van
dens rynų ir 80,000 mieste
lio gyventojų pasiliko be 
vandens. Rynai sprogus 
daug skiepų buvo užlieta ir 
žmonės turės daug nuosto
lių. Be to, miestas atsidūrė 
dideliame gaisro pavojuje, 
nes kilus ugniai, nebūtų kuo 
ją gesinti. Naujai rynai Įdė
ti reikėsią apie 36 valandų 
laiko.

Hood Rubber kompanija 
priėmė darban 5,700 

žmonių.
Šiomis dienomis Water- 

tovvne atsidarė Hood Rub
ber Co. dirbtuvė, kuri sto
vėjo nekuri laiką uždaryta. 
Vietos dienraščiai sako, kad 
pereitą sąvaitę kompanija 
priėmusi darban 5,700 žmo
nių.

Negirdėta Proga.
Krautuvė ir 2-jų šeimynų namas 

po 6 kambarius, geroj vietoj ant 
Broadvay, rančos $990. Ant greito 
pardavimo tik už $3,800, įmokėti 
$1,000, likusieji ant lengvų išmokėji
mų. Matykite: (14)

J. BALUŠA1TLS
arba Boston Realty Trust

317 E Street ir Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

PARKWAY AUTO
SERVICE
and FILLING STATION
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

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

VIKTOR VAITAITIS
415 Old Colonv Avė..

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

: LIETUVIŠKA 
BUČERNE

• Užlaikome geriausią ta vorą ir
• parduodame pigiausia kaina. Mė-
• sos visuomet šviežios.
I Taipgi užlaikome šviežio* die-
• gus. Chop Suey—3 svarai .. 25c. 
{ Pagardinimui Chop Suey, var-
• tokit China Boy Soy Sauce, 15c. 
| už bonką.
Į Lietuviški skilandžiai ....*v. 35c 
Į Švieži sūriai nuo farmų.
• Visokį tavorą pas mus galite gaut 
{pigiai ir gerą.
fi•

Į

J. PATKAUSKAS
STRAND CASH MARKET 

331 BROADMAY. SO. BOSTON.
Telefonas: So. Borto* 955L

♦

♦ ».

Dr. J. C. Landžius
(SEYMOUR)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
496 BROADMAY 

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

Valandos: nuo 2—4 ir 7—8.

Telefonas 21324
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
197 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

K. SIDABRO
Laivakorčių Agentūra
Nėra skirtumo kur kas gyve

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

K. SIDABRAS
875 Cambridge Street, 

Cambridge. Mass.

Pentinu ir Taisau 
NAMUS

Už prieinamą kainą padarau iš se
nų grindų tikrai naujas. (13)

K. SASNAUSKAS 
3«3 tVINDSOR STREET.

Cambridge. Mass.. Tel. Porter 1415-W

LAIDOJIMUS: 
kuriuos paved*: 
mano prižiurę ji-, 
mui, visuomet' 
būna patenkinti: 
ir sutaupina g*-< 
rokai pinigų.

Mano kaina ■ 
visiems ir viaur' 
vienoda.

i JONAS PETRUŠKEVIČIUI 
Lietuvi* Graborin*

• 162 Broadway, So. Boston, Maa*. 
Rartdenco: 313 W. 3-rd rtraot.

; Trtafo***: So. Borto* 93O4-W

{ Tel. Richmond 0668. Gar. 5437.

i DR. J. NARCUS
1i
{ 261 Hanover St.
| Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak.
I Šventadieniais: nuo 9 iki 4 po piet. 
{ Gyvenimas: 490 Blue Hill Avė, 
t Rozbury, Masa.
Į Valandos: nuo 8 iki 10 vakare.

—_ —• a am*v
Rusijos-Lietuvos Daktaras 

ir Chirurgas
Boston, Mass.

I

g
t*
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GERIAUSIA PROGA

i

r

Merginos užmušėjas pa
smerktas kalėjiman iki 

gyvos galvos.
Žydukas Abraham Gold- 

berg, kuris pereita vasario 
mėnesi ant Franklin Fieldo 
nušovė savo mylimą, prisi
pažino kaltu antro laipsnio 
žmogžudystėj ir buvo nutei
stas kalėti visą amžių.

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

Kreipkitės tuojaus pas:
VINCENT B. AMBROSE

3C1 Broadway. South Boston. Mass.
Tol. So. Boston 0897

Insurante ir Real Estate Agentas.

Dr. G. L. Killory
60 SCOLLAY SQUARE 

Room 22, BOSTON 
Tel. Haymarket 0827 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 1.

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

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

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

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

Kampas Broadway, 
SO BOSTON, MASS.

Tel. So. Bosion 2629. 2173 ir 2799.

I PAUL’S MENS 
! SHOP
S Didelis Pasirinkimas 

Vyrams Drabužių.
* Skrybėlių. Marškinių ir Visokių
« Pasirėdymų. Geras Tavoras ir di- 
5 delis pasirinkimas visokių stailą. 
•g Tik viena lietuvio Paui’s krautu- 

vė ant Broadvvay, netoli F gatvės.
456 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.

I
ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokias provas. 

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

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

JOHN WOODS
GERIAUSIA ANGLIS 

IR KOKSAI 
šeimynoms pristatymas 

musų Speciališkumaa.
Dabar geriausias laikas 

užsakymus.
308 ATHENS STREET, 

SOUTH BOSTON, MAsS.
Tel. So. Borto* 0786 ir 3781.

Dr.S.Andrzejewski
LENKIšKAI-LIETl'VIšKAS 

DANTISTAS
Ofiso valandos nuo 10—7 
Nedčliomis nuo 1—3

80 BOYLSTON ST.. Little Bldg 
Room 807, Boston, Mass.

Tel. Hancock 9689
25-ki metai praktikoje

I

duot

Telefonas: So. Boston 1658.

Bav View Motor
Peter Trečiokas ir Jos Kapočunas 

GERIAUSI LIETUVIAI 
MECHANIKAI.

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

Reikale kreipkitės ir gausit 
palenk inan į patarnavimą.

Pardavimo vieta:
519 E. BROADAVAY

Taisvmo vieta:
1 HAMLIN STREET, 

kampas E. Eight Street, 
SOUTH BOSTON, MASS.

i

| R.J.VASIL ?
4 409 BROADVVAY, ROOM 4, ?
> SO. BOSTON, MASS. ; 
| Parduodu: NAMUS. F ARNAS, ? 
? KRAUTUVES.
f Inšiurinu: AUTOMOBILIUS,
ė NAMUS, FORNlšIUS, KRAU- :
5 TU V ES ir tt.
Ž Apdraudžia <y»a»tį ir sveikatą. 1 

PADARAU VISOKIUS DOKU- ] 
MENTUS kaip čia, taip ir Lie- 
tavoje, greitai ir atsakančiai. į

A Norint gero patarnavimo, kreip- < 
i kitėa, R. J. VASIL 1
X 409 Broadw*y, So Roafon, Mm* J

*

I

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

vos ir visados šviežias DieiM 
galima gaut pas 

DAVID CABITT
REG. APTIEKORIUS 

Visados pasirengęs jums patanuuit 
100 SALĖM STREET 

BOSTON, MASS. 
Telef. Richmond 1686 

Aptiek* atdara nuo 8 iš ryto 
iki 10 vakaro.

MES REKOMENDUOJAM

SPIEGEL’S
137 SUMMER ST., BOSTONE. 

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

J

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

t LIETUVYS '

[OPTOMETRISTASi

t

♦

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

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

t


