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GĖDINO POLITINES 
KALINES.

Nepasiduodančioms mote
rims nuimdavo visas dra
panas, mušdavo ir neduo

davo valgyt.
Paryžiuje gauta baisių 

žinių iš politinių kalinių gy
venimo Rusijoj. Tos žinios 
sako, kad Nižne-Udinske, 
kur bolševikų žvalgyba tre
mia politinius kalinius, vy
resnysis žvalgybininkas Go- 
možanko terorizuodavo ka
lines moteris ir priversdavo 
jas pasiduoti jo geiduliams. 
Jis vartodavo jas kaip sugu
loves, o kurios nenorėdavo 
jam pasiduoti, toms atim
davo visas drapanas, nuo
gas plakdavo, neduodavo 
valgyt ir kitaip kankindavo.

Mokytoja Makarova ir 
agronome Putnikova, nega
lėdamos pakelti šitų perse
kiojimų, nusižudė Nižne- 
Udinsko tremtinių kempėj.

Sekdami savo viršininko 
Gomožankos pavyzdžiu, že
mesnės rangos žvalgybinin
kai irgi naudojosi tremtinė
mis moterimis.

Tie žvėriški čekistų dar- 
baF išvedė iš kantrybės vi
sus politinius kalinius Nižne- 
Udinske ir jie pakėlė toki 
triukšmą, kad turėjo įsikiš
ti teisingumo departamen
tas ir pradėjo skandalą ty
rinėti. Politiniai kaliniai pa
reikalavo, kad žvalgybinin
kas Gomožanko ir jo sėbrai 
butų tuojaus areštuoti ir ati
duoti teismui kaip bjauriau
si kriminalistai.

Teisingumo departamen
to atstovai apklausinėjo ke- 
liasdešimts moterų ir 42 jų 
paliudijo, kad jos buvo pri
verstos prieš savo norą eiti 
su viršininku Gomožanko i 
jo kambarį ir pasiduot jo 
geiduliams. Kitos papasako
jo, kaip jas persekiojo ir 
kankino, kuomet jos atsisa
kė šito gyvulio užgaidoms 
pasiduoti.

Gomožanko buvo areš
tuotas. Kartu su juo' suimta 
da keli bolševikai žvalgybi
ninkai, kurie gėdino ištrem
tas politines kalines.

Tai ve, kas darosi palai 
mintoj komunistų Rusijoj!

RUMUNIJOJ PALEISTAS 
PARLAMENTAS.

Rumunijoj tapo paleistas 
parlamentas, kuris buvo ne
palankus karaliui. Premje
ras Jorga paskelbė, kad 
nauji rinkimai įvyksią bir
želio mėnesy, bet naujas 
parlamentas turėsiąs būt 
taip “reformuotas,” kad jis 
netarnautų partijų kovai, 
bet “dirbtų tautai,” ir kara
liui turį būt duota daugiau 
galios.

Žmonės tuo pasipiktino ir 
pradėjo šaukti: “šalin kara
lius! Šalin diktatūra! Lai 
gyvuoja respublika!”

TUNNEY VAŽIUOJA 
MASKVON.

Pasidaręs pinigų, buvusis 
Amerikos kumštininkas da
bar važinėjasi po platųjį pa
saulį. Pereitą sąvaitę iš Ber
lyno jis išvažiavo pažiūrėt 
bolševikų sostinės Maskvos.

Pasirėmęs žvaigž
dėm, Pasvėrė 

‘Paukščių Kelią."
Califomijos observatori

joj švedų astronomas Gus- 
taf Stromberg dabartiniu 
laiku tirinėja žvaigždžių ju
dėjimą Paukščių Kelyje. As
tronomai sako, kad Paukš
čių Kelias yra niekas dau
giau, kaip tik didelis žvaigž
džių ratas, prie kurio ir mū
siškė saulė priguli. Visas ši
tas ratas sukasi aplink vieną 
centrą, kuris randasi kažin 
kur Sagitarijaus žvaigždy
ne. Apskaitoma, kad Paukš
čių Kelyje yra į 30,000 mi- 
lionų žvaigždžių. Kiekviena 
jų turi savo kelią ir visos 
kartu keliauja į tą pačią pu
sę, sudarydamos tuo budu 
amžinai besisukantį žvaigž
džių vainiką. Bet ne visos 
jos keliauja vienodu greitu
mu. Vienos jų nešasi po 12,- 
000 mylių į minutę, kitos 
slenka lėčiau. Iš žvaigždės 
greitumo astronomai spren
džia apie jų sunkumą. Taigi 
apskaitliavęs visų jų greitu
mą, prof. Strombergas ir 
priėjo prie išvedimo, kad 
visas Paukščių Kelias sveria 
apie 1,000,000,000,000,000,- 
000,000,000,000,000,000,- 

000,000,000 svarų.
Kadangi musų saulė pri

guli prie Paukščių Kelio, tai 
šitą žvaigždžių susispietimą 
astronomai vadina musų pa
sauliu (universe). Bet mok
slui esą žinoma dar 30,000,- 
000 šitokių pasaulių, kaip 
Paukščių Kelias. Paklauskit 
dabar savo klebono, kur yra 
dangus?

Užkaukazėj Žuvo 
500 Žmonių.

Pereitą sąvaitę Užkauka
zėj buvo smarkus žemės 
drebėjimas, kuris kartojosi 
per kelias dienas. Panedėlį 
jis buvo jaučiamas daugiau
sia Armėnijoj, o vėliaus 
Azerbeidžane. Abidvi šitos 
šalys priklauso prie Sovietų 
Respublikų Sąjungos. Gau
namos Maskvoje žinios sa
ko, kad žuvusių žmonių 
skaičius sieks 500. Sužeisti] 
esą apie 2,000. Nuostoliai 
da neapskaitliuoti, bet jie 
sieksią per 1,000,000 dole
rių.

ARSENALO SPROGIMAS 
UŽMUŠĖ 50 ŽMONIŲ.

auginęs vaikus porą metų. 
Dabar gi jis gavęs telefonu 

Brazilijos laivyno arsena- nuo buvusios savo pačios 
le, kur buvo užtaisomos tor- pranešimą, kad ji atvažiuo- 
pedos, 1 gegužės dieną įvy-i janti pasiimti savo drapanų 
ko baisus sprogimas. Visas ir vaikų. Taigi aš nuspren- 
arsenalas išlėkė į padanges.‘džiau, sako tėvas savo laiš-
Sužeistų priskaityta 70, gi 
užmuštų išimta iš griuvėsių 
45 ir tikimasi da daugiau la
vonų rasti. Sprogimas buvo 
taip smarkus, kad per 3 my
lias aplinkui languose visai 
neliko stiklų.

UGNIS SUNAIKINO 
4,000,000 SVARŲ 

TABAKO.
North Carolinoj pereitą 

sąvaitę ugnis nušlavė dide
lius tabako sandėlius, sunai
kindama 4,000,000 svari 
lapuoto tabako.

Ji norėjo tenai redaguoti 
duchoborų laikraštį.

Garsaus rusų rašytojo L. 
Tolstojaus duktė Aleksand
ra norėjo anądien nuvažiuot 
Kanados provincijon Britų 
Kolumbijon rusų duchobo
rų laikraštį redaguot, bet 
provincijos valdžia jos ne
įsileido, sakydama, kad su 
duchoborais ji turi bėdos 
gana ir daugiau tokių žmo
nių nebenori įsileisti.

Duchoborai yra kilę Ru
sijoj. Jų vardas susidarė iš 
dviejų rusų žodžių: “duch” 
ir “borba,” kas reiškia dva
sią ir kovą. Rusiškai “du- 
chobor,” tai toks asmuo, ką 
kovoja su dvasia. Kadangi 
jie priešingi kiekvienai prie
vartai ir neina kariumenėn, 
tai caro valdžia juos smar
kiai persekiojo, atiminėjo 
jų turtą ir kišo kalėjiman. 
Nabašninkas Tolstojus, kaip 
visų skriaudžiamųjų užtarė
jas, užsistojo už juos ir pa
rašė anglų draugijai “So- 
ciety of Friends” laišką, 
prašydamas duchoborams 

paramos. Anglai sudėjo au
kų ir gavo leidimą atvažiuo
ti duchoborams Kanadon. 
Ir taip jų keliatas tūkstančių 
tenai nuvyko. Bet jie nesu
tinka ir su Kanados valdžia. 
Fizinės kovos nepripažin
dami, jie protestuodami 
prieš valdžią išsirengia ir 
maršuoja miesto gatvėmis 
nuogi. Nelsono mieste 1929 
metais už tokią demonstra
ciją buvo areštuota ir nu
teista 6 mėnesiams kalėji
mo 104 duchoborai. Vėles
niais laikais betgi ir pas juos 
atsirado “bolševikų,” kurie 
sudegino 3 valdžios mokyk
las ir padėjo vyriausiam du
choborų vadui bombą. Va
dinasi, šitie ramybės ir tai
kos mylėtojai pridaro gana 
daug triukšmo, ir todėl val
džia nenorėjo, kad Tolsto- 
jutė juos stiprintų.

Tėvas Nužudė 3 Vai
kus Ir Pats Pasikorė

Syracuse, N. Y. — čia bu
vo baisus atsitikimas. Tėvas, 
vardu Waiwright, užmušė 3 
savo mažus vaikus, paskui 
visus juos pakorė ir ant ga
lo pats užsinėrė sau kilpa 
ant kaklo. Kada policija įsi
laužė į jo namą, visi vaikai 
ir tėvas kabojo nebegyvi 
Policijai buvo paliktas laiš
kas, kuriame tėvas sako, kad 
jo pati pametusi jį ir nuėju
si su kokiu ten šoferiu. Jis 

ke, kad jiems bus geriau ne
gyventi, negu eiti su tokia 
motina.

Meksika Išvijo 6 
Kunigus.

Pereitą sąvaitę Meksikos 
valdžia išvijo 6 ispanų ka
talikų kunigus iš Meksikos, 
nes Meksikos įstatymai 
draudžia svetimšaliams ku
nigams Meksikoj kunigauti. 
Visi šeši jie buvo pasodint’’ 
laivan ir išgabenti Ispani
jon, iš kur jie buvo atvykę.

KINUOS KELIAI 
UŽKLOTI LAVO

NAIS.
Per žemės drebėjimą žuvo 

1,000,000 žmonių ir pa
saulis apie tai negirdėjo.
Šiomis dienomis Bostone 

kalbėjo amerikiečių misijo- 
nierius Findley Andrevv 
apie tas baisenybes, kokios 
darosi Kinijoj. Jisai išbuvo 
tenai Kansu provincijoj 23 
metus ir tik dabar sugrįžo 
Amerikon. Keliais paskuti
niais metais jis buvo paskir
tas tenai šelpti badaujan
čius kiniečius. Badas toks 
baisus daiktas, jis sako, kad 
žodžiais jį sunku išaiškinti; 
reikia savo akimis matyti 
badaujančius žmones, tik 
tuomet suprasi jų būklės 
klaikumą. Pavyzdžiui, pa
šertas musų asilas pribarstė 
sėlenų ant žemės, sako mi
sionierius. Pamatęs tai vie
nas kinietis, krito ant žemės 
ir pradėjo lupomis rankiot 
tas sėlenas. Arba štai kitas 
pavyzdys. Misionierius iš
metė laukan išvalgyto kiau
šinio lukštą. Vaikas jį pa
griebė ir tuoj prarijo.

Kansų provincijoj, kur 
nėra nei gelžkelių, nei tele
fonų, tiek žmonių badauja, 
kad visi keliai užkloti lavo
nais. Žmonės keliauja iš 
vienos vietos į kitą maisto 
jieškodami, ir pakelėj jie 
krinta kaip musės. Jų nie
kas tenai nelaidoja.

1920 metų gruodžio mė
nesy Kinijoj buvo žemės 
drebėjimas, per kurį į 10 
minutų žuvo 1,000,000 žmo
nių, o betgi pasaulis ir iki 
šiai dienai nėra apie tą ka
tastrofą girdėjęs. Tas paro
do, kaip ta šalis yra atsili
kus nuo civilizacijos.

Mirė WaU Streeto 
Karalius.

Pereitą sąvaitę New Yor- 
ke mirė 91 metų susilaukęs 
George F. Baker, žinomas 
kaipo Wall Streeto banki
ninkų karalius. Jis buvo tre
čias turtingiausis Amerikos 
kapitalistas. Bakeris, Mor
ganas, Fordas ir Rokfeleris 
paprastai yra vadinami A- 
merikos “keturiais kara
liais.” Jų turtas iš eilės yra 
apskaitomas taip:
Fordo 
Rokfelerio 
Bakerio 
Morgano

$1,000,000,000
700,000,000
500,000,000
350,000,000

SANDINO ATMETĖ KO
MUNISTŲ PAGALBĄ 
Nikaraguos revoliucionie

rių atstovas Meksikoj prane
ša, kad bolševikai siūlę re
voliucionieriams 5,000 kara
binų ir $100,000 pinigų ta 
sąlyga, kad revoliucionie
rių vadas pasisakytų esąs 
komunistas. Bet gen. Sandi- 
no, kuris vadovauja Nika
raguos revoliucijai, šitą pa
siūlymą atmetęs.

RUSIJA TURI 161,000,200 
GYVENTOJŲ.

Iš Maskvos pranešama, 
kad vėliausis oficialus Ru
sijos gyventojų surašymas 
parodė, jog dabartiniu lai
ku po Sovietais gyvena 161,- 
000,200 žmonių. Pačioj Ru
sijoj yra 110,932,500 žmo
nių, o kiti susideda iš kitų 
sovietinių respublikų.

IKaip Nusmuko
Amerikos Biznis LMal U ¥ VO

Kiek Amerikos biznis yra! A
nusmukęs, tai parodo eks-> f |% Į Ji**j
porto sumažėjimas. Ekspor- j ___________5_Z 
tu vadinasi parduotos i už-; . .
sienį prekės. Pereitais m^ OhlO Komunistai 
tais per kovo mėnesį Ameri-! 
kos biznieriai eksportavo į 
savo prekių taip: 1
Europon už -
Š. Amerikon
P. Amerikon
Azijon ” 
Okeanijon 
Afrikon ”
Gi šiais metais 

per kovo mėnesį išrodo ši
taip:

Europon už
Š. Amerikon
P. Amerikon
Azijon ” 
Okeanijon 
Afrikon ”

Taigi šiais metais per ko
vo mėnesį Amerikos ekspor
tas buvo $61,000,000 mažes
nis, negu pernai tuo pačiu 
laiku. Ar reikia stebėtis, kad 
Amerikoje dabar tokia be
darbė !

$174,749,028
100,294,688 
31,289,104 
42,417,203 
11,309,971 
9,489,261 
išvežimas

$113,838,280
63,068,033
15,139,187
35,460,451

3,452,086
4,922,903

PORTUGALIJOS VAL
DŽIA NUSIGANDO.

Pirmą gegužės dieną Por- nė agitacija. Joje pasakoja- 
rtugalijos sostinėj Lizbonoj m», kad kata.iKai dabar gy- 

eeaamas nėr r.giDto tv- anarchistai išsprogdino veP^ vargą ,egaamas per isgipio ty_ išgąsdino voJe- Valdžia persekiojanti
pereitą sąvaitę užsidegė Don™?- ia$ isgą^imo • bedieviai ruošia-
ta* traukinys su_žmo- metritelją,
.K. Liepsnos apėmė tns^P.^ pasjs]ėpė jštikjmo panaikinti šliuba, krikštą

Traukinio Nelaimėj 
Žuvo 41 Asmuo.
Bėgdamas per Egipto ty 

rus l 
greitasis traukinys su žmo
nėmis.
senoviškus vagonus, kuriuo
se nebuvo jokių prietaisų 

I

sau pulko kazarmėse, kur iš
duot mašinistui signalą, kad buvo per visą naktį. Apie 
sustabdyt traukini. Vagonai tss kazarmes buvo• sustatyti
degė, o traukinys dūmė vi
sais garais. Tarp žmonių ki
lo panika. Jie pradėjo šokti 
per langus ir duris laukan. 
Bet šokdami beveik visi už
simušė arba sunkiai susižei
dė ; kurie nešoko, tie sudegė 
arba baisiai apdegė. Išviso 
41 asmuo žuvo ir keliasde- 
šimts žmonių buvo sužeista. 
Traukinys ėjo iš Aleksand
rijos į Kairą.

SUSIRINKO TARPTAU
TINIS BIZNIERIŲ KON

GRESAS. *
Šį panedėlį Washingtone 

atsidarė tarptautinis biznie
rių kongresas. Delegatų pri
važiavo iš 35 šalių. Jie svar
stys, kaip prašalint visą pa
saulį slegiantį krizį ir kaip 
pagerint biznį. Prezidentas 
Hooveris pasakė prakalbą 
suvažiavusiems kapitalis
tams. Jisai tvirtino, kad dau
giausia pasaulį apsunkina 
ginkluotė. Karo laivynai ir 
armijos prarija bilionus do
lerių, o tuos pinigus juk turi 
sumokėti žmonės. Todėl, 
sako, reikia visiems nusi
ginkluoti, o tada bus galima 
sumažint mokesčius ir gy
venimas palengvės.

CIGARETAS PASKANDI
NO LAIVĄ.

Iš Lizbonos pranešama, 
kad Tagus upėj paskendo 
olandų garlaivis “Arės,” ant 
kurio iš jurininko cigareto 
kilo gaisras. Iš žmonių nie
kas nenukentėjo, bet kelių 
pasažierių žuvo visi daiktai.

KUBOS KALINIŲ ŽUDI
KAS AREŠTUOTAS.
Kubos karininkas Orsen- 

to Ortiz, kuris “gindamas 
savo tėvynę” nužudė kalėji
me 44 politinius kalinius, 
tapo areštuotas už žmogžu
dystę.

Laimėjo Bylą.
Karo metu Ohio valstijos 

reakcininkai išleido prieš 
“kriminalinį sindikalizmą” 
įstatymą, atkreiptą prieš 
tuos, kurie buvo priešingi
karui ir kritikavo valdžią. Jau protestą
Karas pasibaigė, bet tas Įs
tatymas pasiliko galioj. Tū
las laikas atgal tenai buvo 
areštuoti 5 komunistai ir, 
pasiremiant tuo įstatymu, 
jie buvo sunkiai nubausti. 
Bet jie apeliavo į vyriausį 
teismą ir tas dabar juos iš
teisino, pareikšdamas, kad 
“kriminalinio sindikalizmo” 
įstatymas yra priešingas 
Jungtinių Valstijų konstitu
cijai, nes draudžia žodžio'

prieš klerikališką agitaciją 
bažnyčiose. Alytaus bažny
čioje kilo net muštynės, ka
da kunigas Paulauskas pra
dėjo siundyt kaimiečius 
prieš “bedievišką valdžią.” 

Sakydamas pamokslą ji
sai liepė žmonėms neišsi- 
skirstvt, bet susirinkti po 
pamokslo šventoriuje, prie 
bažnyčios laiptų, o jis jiems 
perskaitys svarbų raštą.

__________  _____ Žmonės susispietė apie 
laisvę. Taigi ir komunistai laiptus, spitolninkai išnešė 
lieka laisvi, ir tas įstatymas ant, laiptų staliuką ir kun. 
nupuola. Paulauskas užsirioglino ant 

i jo “svarbų raštą” skaityt, 
i Tai buvo KAK’o (kunigų 
■akcijos komiteto) klerikali-

; kulkasvaidžiai, kad revoliu
cionieriai kartais neužpul
tų.

Alaska Atmetė
Prohibiciją.

Alaskos seimas priėmė ir 
gubernatorius Parks pasira- 
rė bilių, kuriuo atšaukia
mas vietinis prohibicijos įs
tatymas. Bet bilius ineis ga- 
lion tiktai tada, kai jį už
tvirtins Kongresas. Taigi 
dabar jis bus nusiųstas Kon
gresui į Washingtoną.

AMERIKA ĮSILEIDO 
RUSŲ MIŠKĄ

Rusai atsiuntė į Provi- 
dence, R. I., laivą miško me
džiagos, norėdami įsitikinti, 
ar Amerika tikrai jų tavoro 
neįsileis. Bet Amerika šitą 
laivą įsileido, nes buvo įro
dyta, kad belaisviai prie tos 
medžiagos nėra dirbę.

MADEIROS SUKILĖLIAI 
ESĄ NUMALŠINTI.

Portugalijos valdžia gi
riasi, kad sukilusi kariume- 
nė Madeiros saloje jau nu
malšinta. Bet užtai sukilo 
kareiviai ant kitos salos.

REVOLIUCIONIERIAI 
UŽMUŠĖ 50 KAREIVIŲ.

Hondūro revoliucionie
riai užėmė Santa Rosa d e 
Copan miestelį ir rado tenai 
100 kareivių. Pusė jų buvo 
užmušta, kita pusė pasidavė.

MEKSIKA ŠVENTĖ 1 GE
GUŽĖS OFICIALIAI.
Meksikoj 1 Gegužės die

na buvo švenčiama kaipo 
valstybinė šventė.

ARGENTINOJ MUŠAMOS 
ALGOS.

Laikinoji Aregentinos val
džia numušė visiems valsty
bės tarnautojams algas.

ALYTAUS KUNIGAS 
IŠVOLIOTAS PURVYNE.
Žmonės priešinas klerika- 

liškai agitacijai maldos 
namuose.

Vėliausios žinios iš Lietu
vos sako, kad žmonės tenai 

ir tt.
Perskaitęs šitą kurstantį 

raštą, kun. Paulauskas liepė 
iparapijonims pasirašyti pro
testo rezoliuciją prieš civili
nę metrikaciją ir kitus “ne
gerumus” Lietuvoje.

Žmonėse pasidarė triukš
mas. Parapijonys ėmė rėkti, 
kad kunigo pareiga yra po
terius kalbėti, o ne politiką 
varinėti. Spitolninkai, žino
ma, stojo už kunigą. Vyrai 
pradėjo imti vieni kitiems 
už krutu ir šventinti vieni 
kitus kumščiomis. Mušty
nėms prasidėjus, kun. Pau
lauskas buvo nutrauktas 
nuo staliuko ir išvoliotas 
purvyne. Ištrukęs iš maišti
ninkų rankų, jis visas purvi
nas smuko bažnyčion ir te
nai pasislėpė.

Tuo tarpu valdžios šali
ninkai užsilipo ant to paties 
staliuko, pasakė prakalbą 
prieš kunigų politikavimą 
ir praveri ė savo rezoliuciją, 
reikalaudami, kad vyskupai 
uždraustų kunigams daryti 
politinį biznį bažnyčiose.

Panašus triukšmai pasi
kartojo Daugų bažnyčioje, 
Pivošiunų bažnyčioj ir kitur.

Sušaudė 88 Komu
nistus.

Suatau mieste pereitą su- 
batą buvo sušaudyta 88 ko
munistai už komunistišką 
demonstraciją 1 gegužės 
diena.

IŠDEGĖ KANADOS 
MIESTELIS.

Quebec’o provincijoj, ne
toli Montrealo, ugnis aną
dien sunaikino Acton Yale 
miestelį, šešiolika šeimynų 
pasiliko be pastogės.

7 SUKČIAI PAVOGĖ 
$3.000,000.

Buffalo mieste policija 
suėmė 7 žulikus, kurie apsu
ko turtingus biznierius ant 
$3,000,000.
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jie verčia griuvėsiais 
bažnyčias; jie nori 

bedievybę visame pa

BUO, KAD PROGRESAS 
NENUŠLUOTŲ BAŽ

NYČIOS.
Lietuvos brostvininkų lei

džiamas “Panevėžio Balsas” 
nusigando progreso, kuri 
jisai vadina “bedievybe.” 
Sako:

“Nesenai skaitėme laikraš
čiuose, kad Sovietu Rusijoj 
bolševikai atidarė prieštikybi- 
ni universitetą, kuriame bus 
ruošiami tikėjimo griovėjai. 
Studentai busią priimami ir iš 
kitu kraštų. Bolševikams nega
na, kad 
Rusijos 
skelbti 
šaulyje.

“Taip, pat skaitome, kad Vo
kietijoje bedievių kongresas 
buvo surengęs bedievių paro
dą, nukreiptą prieš Bažnyčią.

“Ne paslaptis, kad ir pas 
mus, jei ne bedievybė, tai lais
vamany bė (esmėje tas pats!) 
leidžia plačiai šaknis. Tiesa, 
Bažnyčios ir pragaro vartai 
nepergalės, kaip užtikrino pats 
Išganytojas, bet jos dalis, ša
kas gali bedievybės audros ap
laužyti. Todėl svarbu, kad ta 
audra ypač mus, mažos tautos 
ir valstybės, neparblokštų.”

Biblijos laikais vienas val
donas norėjo sulaikyt saulę 
ir prailgint dieną, kad jis 
galėtų savo priešus apgalėti. 
Gi musų laikų kunigai norė
tų sulaikyt progresą, kad 
prailginus savo viešpatavi
mą. Bet nesustojo saulė, ne
gali sustot ir progresas. Kas 
atgyveno savo amžių ir ne
beatsako gadynės dvasiai, 
tas turės išnykti, kad ir ka
žin kaip kunigams tas ne
patiktų.

“NAUJIENOS” PLiEKiA 
FAŠISTŲ “VIENYBĘ.”
Teisindama Lietuvos dik

tatūrą ir tautininkus, Broo
klyno “Vienybė” pripasako
jo šitokių nesąmonių:

“Amžinos diktatūros niekas 
nenori. -Jes mažiausia nori tau
tininkai. Pati vadinama ‘dik
tatūra' dabar Lietuvoj yra kur 
kas minkštesnė ir laisvesnė ne
gu buvusioji krikščionių neva 
‘demokratija.’ Lietuvoj kari
ninkai Įsteigė laikiną neva 
‘diktatūrą’ dėl to. kad numatė 
tautos Nepriklausomybei ir 
valstybės saugumui gresianti 
pavojų. Dabar tautininkai da
ro viską ką gali, demokratiją 
atstatyti. Juos trukdo plečkai- 
tininkai ir Įvairus ‘demokra
tais’ pasivadinę demagogai...” 

Šita žiopla pasaka išvedė 
“Naujienas” 
jos sako:

kuriais diktatoriai bando pa
teisinti savo neteisėtą valdžią. 
Kur nėra laisvės, tenai nepa
tenkintiems valdžia žmonėms 
nieko kito ir nepalieka, kaip 
kovoti jįrieš ją visokiais bu
dais. Ir kadangi diktatoriška 
valdžia trukdo teisėtų organi- i 
zacijų veikimą, tai susidaro 
proga net ir avantiūristams bei 
provokatoriams išnaudoti savo 
tikslams prislėgtą minių nepa
sitenkinimą.

"Tik diktatūrą panaikinus 
ir Įsteigus laisvę, tauta gali iš-' 
mokti atskirti, kas jai yra ge- į 
ra. o kas bloga; ir tik tuomet Į 
teisėtais ir taikiais keliais gali: 
būt sprendžiami ginčai, kurie 
kyla tarp partijų ir visuome
nės sluoksnių.

"Čia nėra reikalo svarstyti 
neva geras intencijas tų, kurie1 
1926 m. gruodžio mėnesi Įvyki-' 
no Lietuvoje perversmą. Jie | 
atliko biauru kriminališka dar-

-

bą. pakeldami ranką prieš tau- j 
tos išrinktus atstovus, ir yra ■ 
visai nesvarbu, kokiais norais 
jie vadovavosi, nes geri norai 
nepateisina kriminalo.”

Kągi dabar pasakys smur- į 
to užtarėjai iš “Vienybės” 
pastogės?

KODĖL ŠIANDIEN ŽMO
NĖS MAŽIAU VALGO?
Žmonės šiandien suvalgo 

daug mažiau, negu seniaus. 
Amerikoje tas labai aiškiai 
matosi iš statistikų, nes čia 
vra žinoma, kiek yra šaly 
gyventojų, ii kiek per metus 
pagaminama ir suvartoja
ma valgomųjų daiktų.

Viena bankinė New Yor
ko firma savo leidiny “In- 
dex” patiekia šiuo klausimu 
šitokių informacijų:

“Vėliausi tyrimai parodo, 
kad apskritas amerikietis šian
dien i dieną suvartoja maisto 
2,500 kalorijų, o penkiolika 
metų atgal suvartodavo 3.500 
kalorijų. Taip yra dėl to. kad 
sunkiausiems darbams dirbti 
šiandien yra pritaikytos maši
nos ir mažiaus yra naudojami 
žmogaus raumenys.

“Kitas dalykas, kuris suma
žino maisto suvartojimą, yra 
pagerinti namai ir jų apšildy
mas. žmogaus kūnas šiandien 
nereikalauja tiek daug energi
jos kovai su šalčiu.”

Ačiū šitiems technikos pa
gerinimams, žmonės šian
dien mažiau suvalgo.

i

I

GERAI, KAD NETURI 
RAGŲ...

Lietuvos klerikalų “Ry- 
, kad Skuode 

buvo iškelta byla diakonui 
“Fašistų ‘Vienybė’ čia ban-! Lurkui ir kun. Mažeikai už 

do pasakas sakyti mažiems ku- ( kurstančius politinius pa- 
dikiams. bet ji pati pasirodo mokslus bažnyčiose. Abu 
turinti mažo kūdikio protą. Ji klerikalai atėję i teismą ir 
neišmano to. kad visi žmonių padarę šitokį pareiškimą : 
prispaudėjai yra pirmoje eilė- į 
je melagiai ir apgavikai, kurie 
savo nelemtus žingsnius visuo- Į 
met stengiasi pateisinti, vers- į 
darni kaltę ant kitų. Atsimin- į 
kime, pavyzdžiui, nabašninką 
Rusijos carą Mikę: ar jisai ne
skelbdavo. kad jisai noris būti 
geras tėvas savo valdiniams, 
tiktai visokie ‘kramolninkai’ į 
vertę ji imtis griežtų priemo- Į 
nių ? To kruvinojo despoto val
džia šaudydavo darbininkus, 
rykštėmis plakdavo ūkininkus, 
Į Sibirą tremdavo inteligentus, 
ir vis teisindavosi, kad ji tai 
daranti už ‘agitatorių’ ir ‘mai
štininkų’ nusidėjimus.”

Nuraižiusios, kad lygiai T
tokiomis pasakomis teisino p-ol'bt!^ va?‘y^e n,e u‘ 

, - .. . T . ; n teises kistis. Bet i valstv-savo despotizmą ir Ispam- reikalus vis;UnmPt no- 
jos karalius, ir kiti diktato- Deb reiKalus Jie visuomet no 
riai, “Naujienos” tęsia to
liaus :

“Jeigu Brooklyno fašistai iš-J po kiekvieną gyvenimo sri- 
manytu daugiau, negu kūdikis, tį knistis. Anot tos žmonių 
tai jie suprastų, kad despotiz-' pasakos, jeigu degloji ragus 
mas yra priežastis tų neramu-j turėtų, tai visą svietą išba- 
mų, slaptų sąmokslų ir pučų, dytų. i

iš kantrybės ir. tas” praneša,

“Einant 1160 kanonu, šven
tos vietos yra išimtos iš pasau
linės valdžios kontrolės, todėl 
ir pamokslus kontroliuoti, ku
rie sakomi šventose vietose, 
pasaulinė valdžia neturi teisės.

“Bažnyčioj sakyti pamoks
lus Įgaliavimus gavome iš vys
kupo. ir prieš ji tik atsakome.

“Iš to seka, kad pasaulinis 
teismas nagrinėti bažnyčioj 
pasakytus pamokslus—nekom
petentingas. todėl atsisakome 
minėtoj byloj duoti bet kokius 
parodymus ir prašome p. tei
sėją šias bylas nutraukti.“

Tai yra labai charakte
ringas reikalavimas. I kleri-

L

Įaloiminc
ietuvės gaspadines yra garsios pirki* 

---- me vien tik geriausių valgomųjų 
daiktų. Duokite LaTouraine—kavą su 
raudonu puoduku ant skardines—per 
puse šimtmečio ii pripažinta Naujojoj 
Anglijoj geriausia.

Pirkite šviežiai maltą, arba jei turite 
maltuvą pirkite pupas ir susimalkite 
patys namie.

JO/S PATARTINA TURĖT

Iš Laišku Redakcijai
Vienas iš Lietuvos politi

nių emigrantų Lenkijoje ra
šo:

“Draugai, prašau prisiųs
ti man “Keleivi” ba jis man 
patinka. Paskaitai, žmogus, 
“Keleivi,” gauni iš viso pa
saulio žinių, ir gyventi pasi
daro daug linksmiau. Nors 
aš esu be darbo ir tuo tarpu 
užsimokėti negaliu, bet kaip 
nors gal užsimokėsiu ateity. 
Prašau atsiųsti nors po vie
ną num. ant mėnesio. Jei 
galėtumėt siųsti kas sąvaitę, 
tai butų neapsakomai gerai. 
Pas mus yra ir daugiau 
draugų ir 
‘Maiki su

I 
I I
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GERIAUSIĄ

t
i

ltie policijai politikoje daiy- 
I vauti.

EUROPA PERGYVENA 
SUNKŲ KRIZĮ.

»

Nacionalizmas baigia savo realesnė, negu jos projektai 
dienas.

Europa šiandien pergyve
na si

premjerų portfeliuose.
Ta naujoji realybė reiš-

na sunkų krizi. Ją spaudžia kiasi P« visą platų gyveni
me žemės netik ekonominė F v,s« kultūros sąju-

dį. Ir premjerų portfeliai 
tiek čia reikšmingi, kiek jie 
atsako bendrai tendencijai. 
Ta tendencija: Europos vie- 

‘ ningumas. Ir tik per ji gali- 
y ma bus išgyventi visuotinas 

krizis bei atsikratyti viso- 
t kių lokalinių negerovių.

Dabartiniu laiku prasidė
jęs vokiečių-francuzų susi
artinimas, daug kam duoda 
vilties, kad šitų dviejų di
džiųjų tautų susiartinimas 
gali praverti Europos sąjun
gos vartus. Nebusime per 
dideli optimistai. Perdaug 
gerai žinome, kaip vyksta 
tie susiartinimai. Tačiau šiuo 
kartu galime pasidžiaugti,- 
kad tas susiartinimas vyks
ta ne tiek diplomatiškuos 
užkulisiuos, kiek plataus vi
suomeniškumo keliu. O tai 
ne painiavą, bet aiškumą 
Įneša Į Europos perspekty
vas. Todėl jei šitas susiarti
nimas ir neatidarys Europos 

; sąjungos vartų, tai jis, kiek

• suirutė, bet ir kultūrinis su- 
,| smukimas.

Kai kurie daro iš to išve
dimą, kad europiečių civili
zacija jau atgyveno savo 
dienas ir turės išnykti, 
kaip išnyko Egipto, Babilio- 
nijos ir kitos civilizacijos. 
Kitaip sakant, Europa jau 
žengia Į kapą.

Bet kiti mano, kad da- 
, baltinis krizis nėra liga, ku
ri baigsis mirtimi, d tik per- 

Įsilaužimas, nuo kurio turės 
prasidėt naujas gyvenimas 
—gyvenimas visai kitokiais 
pamatais, negu iki šiol bu
vo.

Iki šiol viešpatavo nacio
nalizmas. Žmonės buvo pa
siskirstę Į atskiras tautas ir 
nuolatos tarp savęs pešėsi, 
kartais sukeldami baisiau
sių karų.

! Nacionalizmas jau priėjo 
j prie bankroto. Gyvenimas 
i pasidarė prie jo toliaus ne- ,
begalimas. Taigi jis turėsi jis bus visuomeniškas, tiek 

į žlugti. Nors jis ir kažin kaip! pasibels Į vartus, kad jie bu- 
blaškytųsi savo agonijoj, tų atidaryti.
nors apkvaišę tautininkai ir Ir tie vartai bus kartą ati- 
kažin kokias sienas apie sa-i daryti, nes Į juos^ beldžias 
ve statytų — lokalinio vals-!1' 7 _ ’ *’'. ’

Terryville, Conn. — Pas 
mus yra lenkų šv. Kazimie
ro parapija. Parapijonys la
bai nepatenkinti kunigu, 
prašė vyskupą, kad ji iškel
tų, bet tas neklauso, todėl 
parapijonai pradėjo viso
kias štukas daryti.

Ant šventoriaus čia stovi 
šv. Kazimiero stovyla. Aną 
rytą žmonės atsikėlę pama
tė, kad šv. Kazys apsiren
gęs kaip Į darbą eit. Stovyla 
buvo apauta kelinėm, su žy- 
ponu, su kepure; rankoje 
turi “dinarkę” ir ant kruti
nės prisikabinęs parašą, 
kad jis eina darban. Matyt, 
žmonės keršydami kunigui 
pašiepė šv. Kaži.

“Kel.” skaitytojas.

tėvas, reikia iššaudyt visas 
pasaulis, ir kunigai kartu. 
Ką mislini, tėve?—sakau. 
Ką mislinu? O ar tu, ne
atsimeni, vaike, kaip prie 
Griniaus valdžios visose 
bažnyčiose rėkė kunigai, 
kad bolševikiška valdžia 

įjuos išplaus, o bažnyčias iš
griaus. Ar jie nemelavo, 
vaike? Argi liaudininkai su 
socialistais taip būt darę, 
kaip dabar šitie, padlos, fa
šistai daro? Bet atsimink, 
tėve, sakau jam, kad dabar 
ir kunigai, ir kiti krikdemai 
sykiu su mumis kenčia. Ana 
ir jų pilna ir Varniuose, ir 
kalėjimuose, ir emigracijoj. 
Tuščia jų — sako tėvas — 
kam dar tu jų gailiesi ir už
tari? Tegul juos visus iška
rta, ba jiems taip reikia.

“Dabar visas Lietuvos ru-

t t visa Europa besiblaškyda- 
tvbingumo idėja miršta. Eu- ma visuotiname kryzyje. 
ropos sąjunga šiandien daug V. D.

i sistemai pritaria, tai jo daly
kas. Bet Įdomu butų žinot, 
ar tokie Sirvydai, Pruseikai, 
Vklikai ir Klingos turi ko
kius principus, ar pas juos 
viskas aiškinama tiktai 
“lengvesnės duonos” klau
simu?

I 
i

i
ir visi myli skaityti 

rr» — ’ ”1 evu .
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kitas “neištikimas 
sūnūs,” kreipda

vo gimines, rašo

O štai 
Smetonai 
masis 
šitaip: i

“Nemanykit, kad aš pra- bežius stipriai policija ap- 
šysiu pas jus pinigų! Ne. Aš statytas. Man reikia skubėt, 
noriu gauti nuo jus bent laiš- bėgti, 1 
ką. Aš gerai žinau, kad ir jus rankose, 
dolerių iš ežero i__  /
Aš gerai žinau, o-:, —------------ _ —-—-
nas brolis lietuvis laukia ko! gai, vaike, kovoti ir laimėti” 
marios užšals. ' 
galėtų, tuomet jis eitų namo 
iš prakeiktos Amerikos (!) bežių 
i?- pasakytų: ‘Gana gerti du- kad piano tėvas tapo kaire- 
mus ir valgyti suodžius! Ga- s 
na miestų triukšmo, gana

i

kad neatsidurus jos 
. Todėl tėvui pasa- 

nesemiat. kiau sudie ir išdūmiau at- 
kad ne vie- gal, ištrėmiman. “Laimin- 

- - - - —7
- *----------—----- -

Tuomet jis —palinkėjo tėvas.
• ---------> “Aš laimingai perėjau ru-

ir išsinešiau Įspūdi,

sniu ir už pati Marksą.
“Maike, padaryk iš savo 

ūžesio ir nervų gadinimo! tėvo irgi toki žmogų!”
* * *

; Trys citatos. Komentarų 
čia nereikia. Vardų tų žmo
nių mes negalim minėti. Bet 
tai yra paprasti, susipratę 
darbininkai, gal nei vienos 
dienos mokyklose nebuvę.

Jų mintyse raudona gija 
eina šviesos ir laisvės troš
kimas. Šviesos ir laisvės ne 
tik fyzinės, jei taip galima 
išsireikšti, bet ir dvasinės. 
Be dvasinės laisvės mes ne- 
pasieksim nei politinės lais
vės.

Mus džiugina, kad tokios

Nepaliksiu savo sveikatos 
akmeninėse sienose!’

“O dabar pažvelkim i Lie
tuvos gamtą... Visur miškai 
žaliuoja. Visur ežerai liū
liuoja. Visur upeliai vin
giuoja... Broliai tyru oru 
kvėpuoia... Ar negalėtų ši
tam krašte visi musų broliai 
gyventi?!... Dabar... gyve
na ir brolius smaugia sauje
lė buožių!... 0 mes, broliai 
lietuviai, kaip žiurkės sulin
dę šachtuose vargstam...

“Bet palaukit, broliai !... 
Buržujai pragaiš, o mes grį- j _
šim, busim savo šalies vieš- 'mfn‘tvs#(jarbinTnkų tarpe po- 
pačiais, laimingai gyvensi- navoja. 
me!...”

# * ♦

O štai, kad norit, 
bėglio mintys.

“Sveikinu tave, Maike su- 
tėvu. Ačiū tau, kad taip ge-, miestelis gaudavo vandeni 
rai moki tėvą tašyti. (Tam- ■ iš Highland Park. Savinin

kai šimet pareikalavo, kad 
j Deerfieldas už vandenį 
brangiau mokėtų. Grasino 

• net vandeni uždaryti. Byla 
i atsidūrė teisme ir teisėjas 
nutarė, kad savininkai už

daryti vandeni negali.
Vos tik užėmė vietą nau

jas majoras, tuojau prašali
no veik visus senus tarnau
tojus. Nors tik kelios dienos 
kaip jis išrinktas majoru, 
jau ruošiasi važiuot atosto
gauti. Matyt, Cermak per 
rinkimus gerokai pavargo, 
kol savo konkurentą nuga
lėjo.

Išvažiuodamas atostogų 
majoras pasišaukė policijos 
viršininką ir pasakė, kad jį 
palieka vietoje, tik uždrau-

J? —
trečio; Kas Mums Rašoma.

šuolius, neprasilavinusius 
žmones vadina netašytais). 
Aš savo tėvą tašiau kelis me
tus, bet jokiu budu aptašyti 
negalėjau. Bet Voldemaras 
mano tėvą greitai aptašė. 
Palaikė kelis mėnesius Var
niuose ir tenai jis išmoko ir 
skaityti ‘gazietus,’ ir rašyti. 
O būdavo pakiši laikrašti 
tuojau ir bumba: neskaity
siu, bolševikiškas. Pasiūlysi, 
būdavo, knygą — tuojaus ir 
atsikerta: knygas velnias 
rašė. ‘Mišiaunas ir nišpar- 
nas,’ tai ir jis skaitydavo.

“Dabar, bralia, pažiūrėk! 
Aną kartą ėmiau ir pralin
dau per liniją Lietuvon. Su
sitinku tėvą. Kas girdėti?— 
sakau. Žinai, vaike, — sako

Chicago, III. — Deerfield

Pastabos Vietoj.
Domininkas Klinga, bu

vęs kitąsyk revoliucionie
rius, socialistas, paskui lie- 
įtuviškų korporacijų organi-

Jurbarkas, Lietuva. — Iš- ^torius ir vedėjas (kurios 
viso šiais metais gavau tik \r s6011111'
4 “Keleivio” numerius. Kituj^y Įdėliai dingo), dabar yra 
tur būt cenzūra neįleido, i y1^38. žymiausių cautmin- 
“Naujienos” dažniau parei-į ^y-^3818^’ ‘Vienybes pro- 
na j iteguojamos Tautininkų Fe-
—--------------------------------ideracijos vadas. Žmonių yra

žmonių mulkintojai visuomet; visokių pažiūrų, ir kas ku- 
“Keleivj” peikia. Iriai ekonominei ar politinei

Glėbys gerumų 
ir GERIAUSIAS 
TUOS PINIGUS

Padaryt geresni produktą kaip Budveiser Barley-Malt Syrup 
nėra galima. Grynumas, rūšis yra nuoširdus rūpestis paga- 
mint vien tik geriausią, buvo vadovaujama žvaigžde per virš 
70 metu! Yra geriausias ką žmogus, pinigai ir medega gali 
pagamini ką nors naudingo iš grudų... Parsiduoda visur.

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

Pastaraisiais laikais “Tė
vynė’’ pradėjo koketuoti su 
Lietuvos uzurpatoriaus, va
dinamais “smetonininkais.” 
Nekurie stebisi, kodėl 
toks netikėtas “atsiverti
mas”? Bet jei tie, kurie to
kiais klausimais sau galvą 
sausina, atsimins, kad “Tė
vynės’’ redaktorius p. Vitai- 
tis gauna progos dykai i 
Lietuvą kaipo SLA. ekskur
sijos vadas nuvažiuoti, tai 
supras, jog tai daroma su 
tūlais išrokavimais. Mat, 
yra pas mus “idealistų,” kū
ne randa galimu savo prin
cipus užmiršt,kad ir už... pa
sivažinėjimą.

Budweiser
Barley-Malt Syrup

“Vienybė” matydama iš 
spaudos, jog Vabalas-Pru- 
seika baigia savo karjerą 
kaipo bolševikų vadas, spė
lioja, kad ji priimsią atgal 
ir priglausią lietuviai socia
listai. Lai musų ponai fašis
tai nenugąstauja, socialistų 
partija nėra fašistų partija; 
socialistai Įvairių išmatų ne
renka. Pruseika tiek turi 
progos sugrįžti prie socia
listų, kiek ir p. Valaičio 
pirmtakunas p. Sirvydas, ar
ba jo draugas Klinga, Straz
das-Valonis ir jiems pana
šus. Pas socialistus princi
pai yra principai, o ne pa
puošalas, kurį galima butų 
visuomet numesti arba pa
keisti. Nei bolševikai, nei 
fašistai su socialistais bend
radarbiauti progos neturės.

>.

Komunistai atsidėję mė
gina bedarbę sumažinti: jie 
rengia “demonstracijas,” Į 
jas stumia išalkusių bedar
bių minias, kad kapitalistų 
valdžia galėtų juos gaudyt 
ir deportuoti arba Į kalėji
mus grūsti. Patys vadai to
kiose demonstracijose neda
lyvauja. Gaponų, Azevų ir 
Frainos giminės dar pas 
mumis neišnyko. Kada gi 
lietuviai darbininkai iššluos 
juos iš savo tarpo?

Theoricus, F. R. C.

ŠVIESUS AR TAMSUS—TURTIN
GAS SUDĖTY—GERAS SKONIS 

AT ATINK ANTIS

ANHEUSER-BU9CH
ST. LOVIU

rėtų savo snapą kišti. Jie 
norėtų ir mokyklas kontro
liuoti, ir Įstatymus leisti, ir

- i i

Apsimoka Pirkt Geriasi^ 
Produktų Rūšį.

Qin«eT
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MEXICO, ME. j Kas daryti? Moteris susi- 
Musų bolševikai keisti žmo į Prato sako: Geriau eik, 

nes. Draugijose trūksta I tamsta, namo, 1
narių rimtumo. j ^iau 861£ b negu mano vy- 

* ras.”
Pirmiausiai paminėsiu Toks “lankytojas” sugrį- 

meksikiečius o paskui per- ž ir pasakoja, kad prie li- 
žvelgsiu rumfordiecius, kas io žmogaus nereikia, 
eis į sveikatą Rumfordo ūkė- LigOnįs girdi, sveikas, 
sų kliubui. i —L_ _.-i= iz—:

Kaip visur taip ir tarpe 
meksikiečių yra apie desėt- 
kas bimbininkų, “Laisvės” 
skaitytojų, kurie apie Lietu
vą nenori nei prisiminti, o 
po nosia sau tik murma, zur- _______
za, kad vot Rusija čia butų, moteri ir sūnų, kuri paršau- 
vot kad Maskvos valdžia čia kė iš kaiidžiaus. Kas, sakau, 
butą, tai. J’ojus. Bet... ■ pas ligonį buvo nuo 3 iki 11? 
tuščia ne jų su jų rojum. Man; Moteris apsiverkė ir sako: 
svarbu yra ir aš negaliu su-buvo atėjęs girtas, nepasto- Į--- ~ -- --- .1- — — ~
jaus garbintojai keikia ir 
koiioja “Keleivį.” (Tai jų 
amatas. “Keleivį” keikia 
daugiau negu kitus laikraš
čius, nes “Keleivis” nenuty
li jų šmugelysčių ir suktu
mų. Red.) Sueisi su “Lais
vės” tarnais, tai rimtai nepa
kalbėsi. Prikiši jiems šį-tą iš 
“Keleivio,” tai tuojaus tau 
užkerta: “Ką tu klausai bur
žujiško melagio’.” Žinoma, 
su tokiais fanatikais ginčy
tis neverta: t 
arba pasišalinti. i prje draugijų mes pri-

Dėl tokios maskvinių tak- kiausom tam, kad reikale 
f” ’--------
pykti: kožnas užstoja savo,

DETROIT, MICH. 'kalba? Red.). Jeigu tamstaIviams kalbėti, Bimba nuėjo 
(t . . . _— a • - ari uč nolormlioi ! nas iiATne Irolha.Ateiti” Choro vakarienė matei’ kad aš nelegaliai' pas žydelius ir jiems kalbė- 

nes pats la- ir aps,įv>etu.hT “revoliucija” en?‘au » draugijos ęašalpą,

i Prieina mano eilė. Komi
tetas praneša, kad šiąnakt aš 
turiu eiti prie ligonio dežu- 
ruoti. Ar vienas busiu?—sa
kau. Nuo 11 ligi 7 ryto busit 
du—sako man. Gerai, nuei
nu. Pas ligonį radau tik jo

----- --- -- -- -- -------- o------- ,UUVO ncpaMir 
prasti, kodėl tie rusiško rojvįs ant kojų ir liepiau eiti 

' namo.
■ Apie 11 valandą į duris 
kas tai pasibeldė. Išeinu pa
žiūrėti. Ogi, kad virs per 
duris į virtuvę, šaukdamas 
kur tas ligonis; aš atlankyti 
atėjau! O jau girtas kaip ga
li būti. Šiaip taip su moteria 
nuraminom ir musų “lanky
tojas” palei sinką užmigo.

Šituos dalykus nemalonu
■ rašyTi, bet jei mes savo blo- 

- .. Jgus papročius slėpsim, tai
geriau nutilti, njekad jų jr neatsikratysim. 

Prie draugijų mes pri- 

tikos nereikėtų, rodos, nei gautume pagelbą, o tos pa
pykti : kožnas užstoja savo, geibos mes viens kitam ne- 
bet man pikta dėlto, kad jie• gaiėrim teikti, jei tokių blo- 
už akių visai kitaip daro, papročiu neatsižadėsim. 
Jeigu šitie bimbiniai, pasi-. yjusų draugijoj turėtų būt 
gauna kur “Keleivio’ nu-.griežtas nutarimas, kuris 
merį, tai tuomet rodyk jiems draustų ligonių lankyto- 
auksą, šnekink kaip nori,1 jams prisigerti. Girtas nega- 
nepristos ir neatsilieps į ta- n njeko HgOniui padėti. At- 
ve tol, kol visą “Keleivi’ i)UĮai, girtas dar kenkia li- 
perskaitys. Reiškia, “kę‘ei'.goniui, nes alkoholio nuo- 
vyje” randa daug ko Įdo-įdais jr ligonis turi kvėpuoti, 
maus, ko jų laikraščiuose j Kliubietfs.
nėra. Aš manau, kad šitie. 
apmulkinti žmonės savo “ro- į 
jiškais” laikraščiais nepa- . . ,.
tenkinti. Jie dabar sarmati- Bir2,!ka " dar 8,5
jasi viens kito mesti “Lais-. Kovo 18 Chicagą atlankė 
vę” ir grįžti prie seno savo prof. M. Biržiška. Vietos lie- 
draugo “keleivio.” į tuviai ko nesuplėšė žmogų.

Dabar pakalbėsim apie Pirmiausia pasigavo kleri- 
Rumfordo Ukėsų Kliubą. • Italai. Kovo 26 jie surengė 
Pats kliubas neblogiausiai prof. Biržiškai prakalbas ir 
stovi ir prie jo priklauso ir šiaip įvairų programą.^ 
meksikiečiai, ir rumfordie- j Kovo 27 prof. Biržiškai 
čiai. Iš kitos pusės žiūrint, sandariečiai surengė vaka- 
kliube jokios tvarkos nėra, rienę. Dalyvavo apie 400

Iš kliubo viršininkų, aš žmonių. Pažpnėtina, kad 
randu tik tris žmones, kurie įvakarlfneJe dainavo bolse- 
moka savo pareigas eiti. Bu- choro damininke p-nia 
tent: pirmininkas J. MiIler,!^aJ®PkJ®ne-. ,r - • • i Didžiausios iškilmes buvo

■kovo 28, kurias rengė “Nau
jienos.” Čia prisirinko apie 
1,200 žmonių ir keli šimtai 
grižo atgal nuo svetainės, 
nes netilpo. Susirinko vien 
progresyviai. Buvo čia kele
tas ir bolševikų, kurių tarpe 
ir L. Pruseika.

Balandžio 26 A. Vana
gaitis vaidino “Buridano 
Asilą.” Senas Petras.

gelbos mes viens kitam ne-

CHICAGO, ILL.
.s

finansų sekr. Joe Vaznis ir! 
kasininkas Al. Kila.

Pastarąjį dabar ištiko di
delė nelaimė. Dirbant fabri
ke jam labai apšutintas vei
das ir dabar serga.

Kovo 26 nelaimė ištiko 
kitą musų draugą, Dominin
ką Jukną. Jis nukrito nuo 
dviejų aukštų stogo ir sun
kiai susižeidė. Ligonio pri
žiūrėti reikia pasiųsti iš 
kliubo žmones. Pirmininkas 
klausia pas protokolų rašti
ninką kokie žmonės ligonių 
komisijoj, o sekretorius at
sako, kad jis pats nežinąs.

i

Balandžio 19 d. “Ateities” 
Choras buvo surengęs gra
žų draugišką vakarėlį, su už.- 
kandžiais, dainomis ir šo
kiais. Svečių buvo diktas 
būrelis ir, matomai, visi bu
vo užganėdinti.

Vakarienę pavalgius “At
eities” mišrus choras sudai
navo tris daineles. Paskiaus 
dainavo vienos moterys ir 
vieni vyrai. Pagaliau daina
vo trio: p. A. J. Zigmantie- 
aė, p. E. Morkūnienė ir p. 
'Pecenkienė, o ponios A. J. 
Zigmantienės jauna dukre- 
ė joms dainuojant akompa
navo. Visi dainininkai ir 
dainininkės savo užduotį at
iko gerai.

Tą patį vakarą ir tos pa
čios svetainės koridoriuje, 
smarkiai susibarė ir grąsino 
muštis ALDLD. C. P. komi
teto nariai D. Kasparka, A. 
J. Dunaitis, J. Gugas ir M. L. 
Balčiūnas su buvusiu jų ge
ni draugu A. Bačėnu, kuris 
jau senokai yra pasitraukęs 
nuo apšvietiečių.

Pirmieji ant Bačėno užsi
puolė, kad jis šnipas, social- 
tašistas, provokatorius, va
gis ir rašinėjąs apie juos ko
respondencijas “Naujieno
se.” Užpultasis Bačėnas 
gudriai atsikirtinėjo, todėl 
bolševikėliai tiek įsiuto, kad 
kumščius sugniaužę grasi
no “duot į snukį” tik čia įsi
maišė vakaro vedėjas ir gai
dukus nuramino.

Dėl pavadinimo vagim 
Bačėnas pareikalavo paaiš
kint, ką jis yra pavogęs? 
“Tu pa vogiai ‘Aido’ archy
vą” — šaukė komunistėliai. 
Pasirodo, vagyste jie vadi
na tą, kad Bačėnas, “Aido” 
redaktoriui L. Urbonui lei
dus, surinko ir įdavė prof. 
Biržiškai “Aido” komplek
tą.

Šiaip aš A. Bačeną gerai 
pažįstu virš 15 metų ir ži
nau, kad jis nėra nė provo
katorius, nė šnipas. Liuosu 
laiku mėgiamiausias jo už
siėmimas tai skaitymas įvai
rių knygų ir laikraščių, o 
taip pat rašo įvairių kores
pondencijų į laikraščius.

ADAD. susitvėrė iš atski
lusių narių nuo Amerikos 
komunistų partijos 1923 me
tais. Pirmiau ji turėjo apie 
450 narių. Šiandien ši drau
gija visoj Amerikoj teturi 
nedaugiau kai 6 ar 7 narius, 
o D. Kasparka, A. J. Dunai
tis ir J. Gugas būna tos 
“draugijos” nariai ir vadu
kai be vedamųjų.

“Keleivio” Skaitytojas.

• *•

CLEVELAND, OHIO.
Ir čia lankėsi prof. Biržiška.

Balandžio 15 dieną ir mu
sų koloniją atlankė prof. M.- - _ | k?v*.

Komisija sužinota tik iš na- Biržiška. Tą patį vakarą 
_■ Pradėta iš eiles siųsti jam pagerbti buvo suruošta 

prie ligonio. vakarienė. Dalyvavo nema
čia, kad ir kaip norėtum žas vietos lietuvių būrelis ir 

praeiti, vienok negali nepa- ukrainiečiai.
minėti musų ligonių Janky-, Balandžio 16 prof. Biržiš- 
tojų ir tų nenormalumų, ku-,kai buvo surengtos prakal- 
rie čia apsireiškia. į bos. Jo sutikimui buvo ben

gtai, ateina 6 pėdų vyras drai veikiama su katalikais, 
ligonį lankyti, jį prižiūrėti. Į Iš lietuvių čia kalbėjo kun. 
Ligonis gyvena ant antrų lu- Steigmanas, kuris kvietė ri
bų. Musų lankytojas tiek Sus lietuvius prie vienybės, 
jau paėmęs “ant drąsos,” i ir inžin. P. Žuris, kuris nu- 
kad laiptais nepajėgia už-i rodė p. Biržiškos atvykimo 
lipti ir ligonį pasiekia ro- tikslus.
pom. Na, o ką tokis lanky-j iš ukrainiečių pusės kal- 
tojas gali pas ligonį daryti? bėjo du kunigai: vienas uk- 
Pirmiausia ligonio kambary ‘ rainiškai, kitas angliškai, 
pasidaro bravoro atmosfe- Po ju kalbos buvo sudainuo- 
ra. Ligonis mažai kalba, ne- ta 'ukrainiečio solo ir per
gali pasijudinti, vaistai rei-’...................  *
kia duoti kas kelios minutės, 
vandens paduoti per šiau
dą; na-ir žmogus, kuris ne
pastovi ant kojų gali ligonį 
apžiūrėti? Suprantama, kad
na.

rių. ]
r prie ligonio.

r

statytas kalbėti prof. Biržiš
ka. Jo kalba buvo įdomi, 
nes jis nupasakojo visą Lie
tuvos kūrimosi istoriją. Bet 
be Vilniaus, sako Biržiška, 
nepriklausomos Lietuvos 
nėra. Jonas Jarus.

i

tai galėjai mitinge užprotes
tuok Jei to nepadarei, tai 
reiškia faktų neturi ir tik 
pasislėpęs i laikraštį rašai. 
Vienok jei Redakcija tams
tą pažintų, tai tavo raštą į 
gurbą pasiųstų.

Aš draugijų neskriaudžiu, 
bet tamsta, jei tik Bimbai ar 
Fosteriui trumpa, tai tuojau 
aukų iš draugijos prašai. 
(Redakcijai atrodo, kad 
autorius pirmojo autoriaus 
pavardės nežinai, o tik spė
ji. Spėjant dažnai gali su
klysti. Red.)

“Keleivio” Skaitytojas.

DETROIT, MICH.
Iš socialistu darbuotės.
Balandžio 26 d. buvo 

LSS. 116 kuopos susirinki-

jo.
Lauksime dabar kas išeis 

toliau iš tų bulvinių “skroba- 
telių” revoliucionierių.

G O. P.

PROV1DENCE, R. L

Lietuviškas Progra-
mas

Iš Stoties W.L.S.L 248 m. 
1210 kil.

GEGUŽĖS-MAY 10 D., 
9:30 RYTE.

Programas su pamargini- 
mais, kur bus duota svarbus 
klausimai ir tinkanti atsa
kymai pagal klausimus. Ne
praleiskite šios progos. Visi 
Providence’o ir apielinkės

mas pas dr-gą A. Strazdą.! lietuviai nusistatykite savo 
Kuopos nariai labai nudžiu- Radio paminėtu laiku, 
go gavę iš Centro sekreto-j 
riaus pranešimą, kad dr-gasi- 
P. Grigaitis atsilankys pas 
mus su prakalbomis.

Gegužės 23 d., dr-gas Gri
gaitis kalbės Grand Rapids, 
Mich., o nedėlioję, 24 gegu
žės kalbės pas mus Detroite, 
Lietuvių svetainėje, ant 
25-tos gatvės. Dabar kuopa 
laukia iš Centro plakatų ir 
kitos literatūros. Draugai 
darbininkai, rengkites į mi
nėtas prakalbas iš anksto 
patys ir kitus draugus ragin
kite dalyvauti.

116 kp. Franą Lavinską 
išrinko kuopos agentu. Jis 
užrašinės laikraščius ir pla
tins literatūrą. Tą pačią die
ną, po susirinkimo F. Lavin- 
skas gavo du prenumerato
rių “Keleiviui.”

Detroite yra lietuviškų 
Draugijų Taryba. į kurią pri
guli 7 draugijos ir LSS. 116 
kuopa. Gegužės 30 d. Drau- « 
gijų Taryba rengia pikniką; 
Beach Nut Grove Parke. Vi- j 
sus Detroito lietuvius kvie-. 
čia dalyvauti.

Po prakalbų 116 kp. turės 
draugišką pasikalbėjimą ■ 
pas dr-gą A. Strazdą, ten 
kuopa laiko savo susirinki
mus. O gegužės 31 d. 2 vai. 
po pietų bus kuopos sekan
tis susirinkimas. Visi Det
roito darbininkai prašomi 
prisidėti. F. Lavinskas.

Radio Komitetas.

Pietų Amerikoje.
BRAZILIJA.

Žiauriai pasielgė.
Sao Paulo.—Žvakių dirb

tuvėj čia dirbo virš 120 dar
bininkų, jų tarpe ir lietuvių 
apie 30 žmonių.

Vieną dieną to fabriko in
žinierius atėjo patikrinti 
darbą ir rado du darbinin
ku berūkant prie darbo. In
žinierius labai supyko ir da
vė įsakymą pusę darbinin
kų iš darbo paleisti. Girdi, 
jis apskaitė, kad čia per
daug darbininkų, jei jie turį 
laiko rūkyti.

Ir paleido. Paleistųjų tar
pe pakliuvo veik visi lietu
viai, nes jie šitame skyriuje 
dirbo, kur užklupo rūkan
čius. Likusiems darbinin
kams užkrovė visą darbą. 
Dabar 60 žmonių turi pada
ryti 120 žmonių darbą.

LIEUVIŲ BUDAVOJIMO IR 
SKOLINIMO DRAUGIJA.

(LITHUANIAN BUILDING and LOAN ASSOCIATION) 
1917 metais sausio mėn. įsteigta ir šteito užtvirtinta

SAUGI IR PELNINGA PINIGAMS LAIKYTI DRAUGIJA 
Galima pinigus prisiųsti ir per paštą iš toliaus.

NETOLI VIENO MILIONO DOLERIŲ JAU YRA ir už 
visus pinigus per paskutinius 13 metų buvo išmokėta abelnai. 
virš 8 nuošimtis metams.

6 nuošimtis yra mokamas už taupymui padėtus pinigus.
SERIJOS ATSIDARO IR NAUJI NARIAI BUS PRIIMTI 

GEGUŽĖS 5 D., nuo 6 iki 9 vai. vak. ir vėliaus bus galima už
sirašyti iki Gegužės 12 dienai pas Sekretorių ar Pirmininką 
ofise bile laiku: 197—199 Adams St., Newark. N. J.

MOKESČIŲ PRIĖMIMAI ATSIBUNA KAS PIRMA ANT
RADIENI. DIREKTORIŲ MITINGAI KAS ANTRĄ ANT
RADIENĮ Kiekvieną mėnesi, šv. Jurgio D-jos Svetainėje. 
180 New York Avė., Newark. N. J.

Ar gali būt žiauresnis pa
sielgimas?
Girtuoklis žemina lietuvių 

vardą.
Sao Paulo, Perdizes rajo

ne apsigyveno tūlas alkoho
likas Abromavičius, kuris 
dažnai sukelia pasipiktini
mo vietos lietuvių ir brazy- 
lų tarpe.

Balandžio 4 d. minėtas 
tipas parėjo girtas ir vaikš
čiodamas po lietuvius ėmė 
kabinėtis, kad stačiai nepa
kenčiama buvo. Vakare jis 
nusibeldė pas brazilus ir ten 
gerokai juos apdaužė. Bet 
čia vyras pamatė, kad juo
kais tas viskas nepraeis. Tai
gi smuko laukan ir dingo iš 
gyvenamosios vietos. Nema
tom mes jo dar ir šiandien.

Ar nevertėtų neįsileisti jo 
savo tarpan, nes dėl vieno 
tamsuolio svetimtaučiai mus 
visus ims pirštais badyti.

Lietuvių komunistų 
liekanos.

Jau daugiau metų laiko,jau naugiau nieių luino, 
į kaip policija konfiskavo ir
uždarė lietuvių komunistų 
laikraštį “Garsą.” Tuomet 
jų paimta atsišaukimai, vi
sas archyvas, o vadai de
portuoti Lietuvon. Rodos, jų 
visai nebeliko.

Bet balandžio 4 kažin iš 
kur lietuviai bolševikai vėl 
pasirodė, nors slaptai, kaip 
zuikiai. Jie slaptai išleido 
net laikraštuką, “Darbinin
kų Žodis.” Laikraštukas ra
šomąja mašinėle atmuštas 
ir nepažymėta nei kas jį lei
džia, nei kur jis randasi. 
Laikraštukas savo špaltose 
pilnas šmeižtų ir net grasi
nimų. Tai tikras padugnių 
darbas. Žemaitis.

TORRINGTON, CONN.
, Atsakymas “Torringtono 

Pikčiurnai.”
“Keleivio” 13 num. tilpo 

iš mus miesto koresponden
cija, kur tūlas “Pikčiurna” 
sako nežinąs kaip apsiginti 
nuo nemandagių žmonių. 
Girdi, jo laikraščius išstvars- 
to “draugai” ir jam nelieka 
ką skaityti. Tas pas komu
nistus nenaujiena. Jei kur 
randasi vienas, du ar trys 
komunistai, tai tarp jų eina 
varžytinės už kiekvieną 
daiktą. Taigi tamsta nei ne
lauk iš jų susipratimo, nes 
jo nesulauksi.

Toliau minėtas žmogus 
rašo, kad čia nesąžiningi 
žmonės išnaudoja pašalpi- 
nes draugijas. Girdi bedar
bė, tai pasiramsčiuodami 
lazdele eina pas daktarą, 
gauna paliudymą ir ima be- 
nefitą.

Tai netiesa, ką tamsta ra
šai. Bedarbė ar nebedarbė, 
bet ligonių netrūksta. Tiesa, 
ir aš ėjau pas daktarą su laz
dele. (Bet korespondentas 
pavardės jokios neminėjo. 
Gal jis visai ne apie tamstą

PATERSON, N. J.
Bimba “sklokininkų” nusi

gando ir pabėgo.
Patersone gyvena apie 4 

tūkstančiai lietuvių. Čia yra 
šv. Kazimiero pašalpinė 
draugija, kuri priklauso Ro
mos trustui; Sūnų ir Dukte
rų Draugija, laisvų žmonių; 
Lietuvių Piliečių Kliubas, 
gana skaitlingas ir gerai gy
vuoja; ALDLD. 84 kuopa ir 
moterų IDA. Paskutinės dvi 
komunistinės.

Balandžio 25 d. čia buvo 
surengtos komisarui A. Bim
bai prakalbos. Nors nesu 
bolševikas, bet prakalbų nu
ėjau pasiklausyti, nes norė
jau girdėti, kaip Bimba va
nos sklokininkus. Pasirodo, 
kad Patersone veik visi bol
ševikai “sklokininkai” ir 
jiems nepatinka Bimbos 
diktatūra.

Apie 7:30 vai. saliukė jau 
buvo pilna žmonių. Netru
kus pasirodė ir komisaras 
Bimba.

Vos tik jis įžengė į salę, 
tuojaus publika visokiais 
balsais ėmė baubti. Tavoriš- 
čius Bimba ir šiaip, ir taip 
taikstės, bet publika nenu
rimsta ir gana. “Velnias su 
Patersono sklokininkais” — 
pamanė tur būt Bimba. Bet 
jis už. tai neturėtų pykti, nes 
tokias priemones pats Bim
ba vartojo Brooklyne “Lais
vės” šeri n inkų suvažiavi
me.

Negavęs “čenčiaus” lietu-

Smulkesnių informacijų suteikia Sekretorius:
A. S. TREČIOKAS. 197 Adams St„ Newark. New Jersey.

Be trynimo 
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ARGENTINA.
Musų naujienos.

Buenos Aires. — Iki šiol 
Pietų Amerikos socialistai 
patys leido laikraštį “Pietų 
Amerikos Naujienas,” bet 
dabar kažin kodėl jas per
davė tam tikrai spaudos 
bendrovei “Spauda.”

Keisti mus lietuviai, o gal 
keistais juos padaro karšta 
pietų saulė. Pietų Amerikos 
socialistų tarpe nekurį laiką 
figuriavo K. Norkus, P. Čiu- 
čialis ir kiti. Dabar ant tų 
žmonių visi šunys kariami. 
Gerai. Pirmasis jau Lietu
voj buvo žinomas spekulian
tas, bet čiučialis Lietuvoj 
buvo gerai jau žinomas kai
po socialistas ir gražių fel
jetonų rašytojas. Kas gi Ar
gentinoje jį paveikė?

Prie socialdemokratų da
bar dirba p. Stepaitis. Bet 
Lietuvoje, rodos, jis Var
niuose sėdėjo kaipo socia
listas revoliucionierius.

“Pietų Amerikos Naujie
nose” minimas Miščikas. 
Kokiu budu jis atsidūrė čia? 
Juk tai baisus bolševikas bu
vo. Sėdėjo Varniuose, Ar
gentinoj redagavo bolševi
kų laikraštį, dabar jau so
cialistų eilėse, šitie dalykai 
gana įdomus. O gal aš klys
tu? Gal čia kiti žmonės, tik 
tomis pačiomis pavardė
mis?

Cordoba. — Čia gyvena 
nemažas lietuvių būrelis. Jų 
tarpe yra tik keletas analfa
betų, kurie paskendę religi
nių burtų baloje. Daugumoj 
lietuviai pažangus ir atsipa
laidavę nuo religinių prie
tarų.

Aną kartą ir čia atzujo 
kun. Janilionis musų kiše
nių “palengvinti.” Nepasi
sekė ir nepasiseks, tik cor- 
dobiečiai nesnauskit. Dau
giau gyvumo! A. S.

I



tėve

vai-

lengva suprasti. 
Šiuo laiku kaip tik gražiau
sia^ metų laikas, i 
šaltos ir nejaukios 
visa gamta atbunda, 
voj pasirodo labai

nes is po
■ žiemos

Lietu- 
mėgia- ' 

ma gegutė. Liaudies daino
se raibąją gegutę plačiai 
apdainuoja. Pasakas apie ją 
pasakoja. Ji kaip tik prade
da dabar kukuoti. Todėl lie
tuviai šį mėnesį ir pavadino , 
jos vardu.

—Ai sy! Dabar man aiš
ku. Znočijas, liepos mėnesį 
vadina už tai. kad tu.cmet 
liepos žydi, o rugpjūtis už 
tai, kad tuomet rugius plau
na.

—Taip, 
—Bet man 

aišku, 
šnektoj 
kuriuos 
juzina.

—Tegul bus pagarbinta 
Maike.

—Gali sau garbinti, 
jei taip nori.

—Tai jau ir mojam
ke. susilaukėm.

—Lietuviai taip nesako, 
tėve.

—Na, o kaip?
—Reikia sakyt: susilau

kėm gegužės mėnesio.
—Ju rong. Maike. Ši

taip sakydavo tik pagonys. 
Bet kai musų tauta priėmė 
šventą katalikų vierą, nuo 
to čėso šitą mėnesį mes va
dinam mojum, ba ir bažny
čiose laiko majavas noba- 
ženstvas, kalba rąžančių, 
gieda litanijas ir daug pote
riauja į nekalto prasidėji
mo panelę švenčiausią.

—Daug tuščio tu. tėve, 
čia pasakei, bet palauk, pa
sikalbėkim aiškiau.

—Vaike, ilgai nešnekėk, 
bo aš pasivėluosiu ant ma- 
juvkos.

—Tu. tėve, sakai, kad 
gryną lietuvišką žodį, gegu
žės mėnuo, vartojo lietuviai 
stabmeldžiai. Labai teisin
gai. Musų bočiai, nepažinę 
katalikų tikėjimo, daug gry- 
niau lietuviškai kalbėjo, ne
gu dabar tu kalbi. Tik priė
mus katalikybę lenkų kuni
gai Įnešė musų kalbon to
kius barbarizmus. kaip: 
mojus, majuvka, viena, r.o- 
baženstva, griekas, spavied- 
nis, viroznas ir daug, daug ., T. .. „
kitu, šitie žodžiai nėra lie- Pa' ĮieP0S sužydi,
tuviški ir dabar mes jų jau 
atsikratė™, nebevartojam.

—O kaip aš. Maike. ne
vartosiu jų, kad aš naujų 
nesuprantu. Kad tu žino
tum, Maike. aš jau net pote
rių naujovišku 
Kur aš sakau 
tai jie dabar 
nės.” Kur aš s 
nūs,” tai jauni 
dėjėlius."

—Man visai nestebėtina, 
kad tu. tėve, naujų, tikriau 
sakant. grynų lietuviškų žo
džių nesupranti. Tu. mat. 
neskaitai lietuviškų laikraš
čių ir knygų, todėl ir nesu
pranti.

-—0 kaip gi aš juos supra
siu skaitydamas? Boto, da
bar beveik visos knygos be
dieviškos.

—Jei skaitydamas kurio 
žodžio negali sau išsiaiškin
ti, tai geriausiai jį pasižy
mėti ir paklausti pas žinan
tį. .Jei kada reikės, klausk 
pas mane, aš visuomet tau 
paaiškinsiu.

—Denk ju, Maike; aš tra- 
jisiutaip daryti. O dabar iš 
virozyk man, kodėl lietuviai 
mojų vadina gegužės mėne
siu?

tėve.
nevisai dar 

Maike, kodėl musų 
yra tokių žodžių, 
ir mes, ir paliokai 
bet jie mano razu- 

mu ne polcki, o lietuviški. 
Paleiskim, kišenius.

—Taip, tėve, tokių žo
džių yra. Galimas daiktas, 
kad ir lenkai nuo mus pasi
skolino vieną-kitą žodį. Juk 
mes kaiminystėj gyvenam, 
todėl tokie pasiskolinimai 
gali įvykti. Kad ir žodis ki
šenius. Musų supratimu, ši
tas žodis turi lietuvišką 
kilmę ir gali būt paimtas 
nuo žodžio “kišti." Juk į ki
šenių mes viską kišam. Len
kai tuo tarpu žodžio “kišti” 
neturi. Paimkim žodi “lie-

K-’

KELEIVIS
v

įvairių Salių Milionieriai.

nesuprantu, 
“mylistos,” 

sako “malo- 
akau “grieš- 

sako “nusi-

{žmonės lipa į jas ir raško jų 
jžiedus. Galimas daiktas, 
kad ir šitas vardas paimtas 

Lpti. Lenkai žo- 
neturi, bet ir jie 
vadina “lipiec.” 

išvedžioji- 
yra tik spėlioji- 

z-goriškai aš nega- 
t, kad. jie teisingi, 
musų patriotų no- 
ą pasisavint tiktai
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Turtingiausis pasauly 
žmogus.

Ar žinot, kas yra turtin
giausis pasauly žmogus? 
Ne Fordas, ne Rokfeleris, 
ne Morganas ir ne Melionas, 
bet Hyderabado kunigaikš
tis Nizam.

Taip sako United Press 
žinių agentūra, kuri šiomis 
dienomis buvo paliepusi sa
vo korespondentams visų 
valstybių sostinėse surinkti 
žinias, kas kur daugiausia 
turto turi.

Į Taigi iš tų koresponden
tų surinktų žinių ir paaiškė
jo, kad Hyderabado valdo
nas yra didžiausis pasauly 
plutokratas. Jo valdomoji 
kunigaikštystė Hyderabad 
randasi pačiam Indostano 
viduty. Indijos žmonės vaik
ščioja nuogi ir miršta iš ba
do, bet jų valdonai kuni
gaikščiai visi yra turtuose 
paskendę. Nizam iš visų jų 
turtingiausis. Jis turi 13,- 
000,090 pavaldinių ir apie 
$500.000.000 gryno aukso. 
Bet kiek yra verti jo šeimy
nos perlai ir deimantai, to 
niekas nežino; žinoma tik 
tiek, kad jie siekia daug mi- 
lionų. Kiek Nizam turi tur
to. tai galima spręsti iš to, 
kad karo metu jisai paau
kavo Anglijos valdžiai $50,- 
000.000 karo reikalams.

Bendrai yra manoma, 
kad visi Nizamo lobiai yra 
vei ti mažių mažiausia $2,- 
000,000,000. Iš Indijos Ni
zam niekur neišvažiuoja. 
Bet kada jis keliauja po In
dija. tai yra ko pažiūrėt. Pa
vyzdžiui. nelabai senai jis 
vyko į New Delhi. Specia
liame jo traukiny buvo 22 
miegamieji vagonai. O pas
kui šitą traukinį ėjo dar 4 
traukiniai vien tik su jo ba
gažu. Vienas traukinys ve
žė jo automobilius, kurių jis 
turi 1 viriai 400. Metiniu ip- 
laukų Nizam gauna $40,- 
000.000. tai yra beveik po 
$110,000 Į dieną. Turtin
gesnio žmogaus už jį nesą 
įsame pasauly.

Amerikos milionieriai.
Kiek yra iš viso Ameriko

je milionierių ir kiek jie tu
ri turto, sunku tikrai pasa
kyti, nes jie slepiasi. Gali
ma kartais numanyti apie 
jų pajamas tik iš to, kiek jie 
mokesčių valdžiai užmoka, 
bet ir tuos mokesčius val
džia slepia. Mat, plutokra- 
tai supranta, kad jie yra 
pralobę iš svetimo prakaito, 
todėl nejauku jiems tuos lo
bius visuomenei rodyt.

Yra tečiaus žinoma, kad 
per Didi jį Karą Amerikoje 
pasidarė apie 6,000 nauju 

Kuomet darbi- 
savo kraują ii 
laukuose, tai
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Wall Streeto brokeris Dil-llionų markių. Po jų seka 
lon — $6,000,000, ir tt

Anglijos piniguočiai.
iOtto Wolf, kuris padarė mi- 
i lionus iš plieno ir blėtos.
| Visai kitokiu budu praio-

Anglijoj milicnierių pri-i bo Francois Coty, kuris yra 
skaitoma į 540. Kaip paro- skaitomas didžiausiu turtuo- 
do oficialus finansų minis- liu Prancūzijoj. Šitas žmo- 
terijos raportas, 1929 me- gus susikrovė milionus ga
lais visų jų pajamos siekė mindamas kvepalus ir pud- 
$278,560,000, arba, bend- ras veidams, kurių daugiau- 
rai imant, po $500,000 kož- šia išperka jaunos moterys, 
nam. į Keturiasdešimts metų at

gal Coty atvyko Francuzi- 
jon iš Korsikos. Tuomet jis 
buvo 18 metų amžiaus vai
kėzas. Apsistojęs Rivieroj, 
jisai užtiko vieno chemiko 
krautuvėlėj labai puikios 
perfurnos. Jis gavo jos re
ceptą, nuvažiavo Paryžiun 
ir pradėjo pardavinėti save 
perfumą. nešiodamas ją nuc 
durų prie durų. Tokia buvo 
jo karijeros pradžia.

i šiandien jis yra politinė 
ir finansinė galybė Francu- 
zijoj. Jo turtai šiandien yrs 
apskaitomi į $50,000,000. 
kuriuos jis surinko iš mote
rų uz savo perfumas ir mil
telius veidams.

Be kvepalų, Coty padare

Sako, Amerikos pakraštis 
skęsta j Atlantą.

Amerikai tyrinėti Taryba 
išleido nesenai savo biuleti- 
nį, kuriame svarstomas 
klausimas, ar Amerikos ry
tų pakraštis skęsta į Atlan
tą, ar ne? Pasiremdami van
dens lygiu, užrekorduotu 
daug metų atgal ties Fort 
Hamiltonu, N. Y., profeso
riai Lane ir Cheney tvirtina, 
kad Amerikos pakraštis skę
sta. Per 214 metų jis nusi
leidžia 1 pėdą, taigi kas sy
kis jura užima vis daugiau 
sausžemio.

32 amerikonas pasilenkė 
karaliui.

Amerikos spauda prane
ša, kad šiomis dienomis 32 
amerikiečių “leidės” turėjo 
garbės pamatyt Anglijos ka
ralių ir pasitursint prieš jį. 
Da nelabai senai Amerikos 
žmonės mušė to karaliaus 
valdžią kaip kokį šunį lau
kan, o šitos “ponios” skaito 
sau dideliu unaru pasilenkti 
prieš tą karūnuotą vėplą.United Press reporteris 

sako, kad dabartiniu laiku 
Anglijos milionierių skai
čius žymiai sumažėjęs, bet 
vis dėlto esą tokių, ką turi 
po $100,000.000 vertės tur
to. Prie tokių priklausą 
Westminsterio kunigaikštis, 
laivų savininkas Sir John 
Ellerman, ir lordas Iveagh, 
kuris pralobo iš alaus.
Švedijoj turtingiausis yra 

“degtukų karalius.”
Turtingiausis žmogus 

Švedijoj yra Ivar Krueger, 
žinomas kaipo “degtukų ka
ralius.” Jis turi jau 55 mė
lis amžiaus, plikas, tečiaus 
iar nevedęs ir gana gerai 
išrodo. Dabartiniu laiku ji- gero biznio da ir kaipo laik- 
sai turi arba kontroliuoja 
trisdešimtyje valstybių 250 
degtukų fabrikų ir pagami
na 90 nuošimčių viso pašau
to degtukų.

Šitas švedas pradėjo savo 
karijerą dar jaunas būda
mas Jungtinėse Valstijose. 
Paskui jisai sugrįžo Švedi- 
ion ir paėmė į savo rankas 
įedidelį degtukų fabrikėlį, 
kurį turėjo jo tėvas. Reorga
nizacijų ir kombinacijų ke- 
iais jisai greitu laiku užval
dė visą degtukų pramonę 
Švedijoj. Tuomet jis pradė- 
’o pasiglemžti degtukų biz
nį kitose valstybėse. Ge
riausią progą -savo planams 
jis pamatė po karo, kada 
valdžioms reikėjo pinigų. 
Jis tuojaus leidosi siūlyt 
joms paskolų, bet su ta išly
ga, kad jos duotų jam išim
tiną teisę degtukus gaminti 
r pardavinėti. Šitas planas 
jam taip sekėsi, kad 1930 
metų pabaigoj jisai turėjo 
jau išsiderėjęs 14 valstybių 
degtukų monopolį, o kitose 
šalyse gavo labai naudingų 
koncesijų savo degtukus 
pardavinėti. Net ir Lietuvos 
valdžia už gautą paskolą 
itidavė jo monopolijai visą 
legtukų gamybą, taip kad 
labar Lietuvoje niekas ki
tas neturi teisės degtukų 
nei gaminti, nei pardavinėti 
kaip tik “degtukų karalius,’ 
Ivar Krueger.

Eks-kaizeris yra turLn- 
giausis vokietys.

Buvusis Vokietijos kaize 
is ^Vilhelmas, kuris dabar 
ryvena Olandijoj, yra tur- 
ingiausis vokietys. Mano

ma, kad dabar jis yra da 
urtingesnis, negu buvo 
nrieš karą. Jo lobiai 1913 
metais buvo apskaitomi Į 
$35,000,000, o dabar siekią 
$62.000,000.

Prieš kara už kaizerį bu-*• -

raštininkas. Jis leidžia Pa-
lu.mi Algelių

ir “L’Ami du Peuple.” Pa
starasis yra pigiausis laik
raštis Fi aneuzijoj, nes par
siduoda tik po 15 sentimv 
už numerį. Ir įdomus daly
kas. kad savo laikraščiuose 
Coty nekuomet neskelbia 
save produktų.
Jugoslavijos ir Burgarijos 

kapitalistai.
Mažesnės Europos valsty

bės taipgi turi milionierių. 
Jugoslavijoj didžiausis ma- 

Drach 
palikęs 
($100,- 
jis šitą

Paskyrė šnipų biurą, kad 
sektų valdininkus.

Visi žino, kad visi valdi
ninkai yra sukčiai ir vagys. 
Todėl Kinijoj tapo paskir
tas specialus šnipų biuras, 
kad sektų visus valdinin
kus, pradedant nuo papras
to policmano ir baigiant ka
bineto ministeriais.

AMERIKOS LAIVYNO 
ADMIROLAS.

Admirolas F. H. Sehofield. 
kuris šiomis dienomis buvo pa
skirtas Jungtinių Valstijų lai
vyno vyriausiuoju vadu.

Paėmė streikuojančius dar
bininkus kariumenen.
Graikijos sostinėj Atė

nuose sustreikavo andai 
duonos kepėjai. Į jų vietas 
valdžia tuojaus pastatė ar
mijos kepėjus, o streikuo
jančius darbininkus paėmė 
kariumenėn. Mat, Graikijoj 
yra įstatymas, kuris leidžia 
valdžiai mobilizuoti bile ku
rios pramonės šakos darbi
ninkus armijon. Mobilizuoti 
kepėjai buvo tuojaus pri
statyti į armijos kepyklas 
ir turėjo kepti duoną karei
viams.

Nutarė pastatyt 4,000 
naujų kaimų.

Paryžiaus žiniomis, fran- 
euzai turi užsibriežę pasta
tyt Algerijoj 4,000 naujų 
kaimų vietos gyventojams, 
pastatyt mokyklų, duot že
mės ūkio įrankių ir mokint 
puslaukinius to krašto žmo
nes naudingo žemės darbo. 
Dabar tie žmonės gyvena 
būdose, kurias jie vadina 
“gurbais.” Už naujus na
mus francuzai tikisi imti po 
200 frankų nuomos metams. 
Žemei dirbti manoma parū
pint jiems 50,000 plūgų ir 
100,000 darbinių gyvulių.

gnatas yra Arthur 
kuriam tėvas yra 
500.000,600 dinarų 
000.000). Po karo 
kapitalą jau dvigubai padi
dino 
c* n i'H ■ 
kų 
darbų.

Antras Jugoslavijos mi- 
lionierius yra Georg Wei- 
fertz, kuris išnaudodamas 
vario, sidabro, anglies, švi
no ir geležies kasyklas susi
krovė apie $80,000,000. Vė
liaus jisai įsteigė Serbų Tau
tos Banką.

Trečias turtingiausis Ju
goslavijoj žmogus yra And
rėj Sarabon, kurio turtai 
apskaitomi į $16,000,000. 
Tisai pralobo iš krautuvių, 
bankų, laikraščių ir daugy
bės kitokių biznių.

Bulgarija milionierių ne
turi. Piliečiai tenai apdėti 
dideliais mokesčiais ir di
džiausis kapitalistas neturi 
daugiau kaip $300,000. To
kių yra tik du ar tris, bet ir 
tie nedrįsta prisipažinti.

Vengrijoj ir Lenkijoj di
džiausius lobius valdo 

dvarininkai.
Vengrijoj didžiausis tur

tuolis yra kunigaikštis Paul 
Fst'-rhazy. kuris turi užgro- 

ibęs 300,000 akrų žemės. Jo 
. dvaruose yra pastatyti di- 

vo turtingesni 4 jo piliečiai, (ic]i cukraus fabrikai ir pie- 
viena iš tų buvo ginklų fab- no produktų dirbtuvės. Visi 
rikantė p-lė Bertha Krupp. žemės darbai atliekami ma
jus turtas tada buvo ap- finomis ir jo ūkiai yra skai- 
skaitomas į $70,000,000, tomi pavyzdingiausiais že- 
kuomet kaizeris turėjo $$•->,- 'mes ūkiais visame pasaulv. 
000,000. ' ’

Kaizerio 
niu laiku susideda iš daugy-;T. 
bes pilių, dvarų ir padarytų 
investmentų Vokietijos ir 
Olandijos pramonėse.

Francuzas Coty, kuris 
pralobo iš moterų.

Po kaizerio turtingiausi, 
vokiečiai šiandien yra plie-' 
no fabrikantai Flick ir Ihys-| 
šen. Pastarasis valdo plieno 
pramonę Ruhro distrikte. 
Kuris iš judviejų yra dides- 

a-

Jis pralobo išnaudo- 
as darbininkus prie miš
ių medžio apdirbimo

7

>is pinigų eikvotojas. Kiek 
’o turtai verti, niekas tikrai 
nežino; bet jis turi turėti jų 
za.na, nes tik vienai me- 
ižioklės ekspedicijai Afri
koje jis išleido $250,000.

Kunigaikštis Radvila, Po- 
ockio sunaus Juozo uošvis, 

yra antras turtingiausis žmo
gus Lenkijoj.
Rumunijoj daugiausia auk- 
;o surinko katalikų kunigas.

Stambiausis turtuolis Ru
munijoj yra Dinų Mihail, 
kuris turi $6,500,000 vertės 
tukso plytų. Jis yra senber
nis ir neturi jokių giminių. 
Tą auksą jam paliko mirda
mas jo brolis kunigas, kuris 
gyveno klioštoriuje Pirenė- 
’ose ir visą savo gyvenimą 
>raleido kuopdamas turtus.

Dinų Mihail gyvena iš že
mės. Visas jo auksas yra 
augiai sudėtas užsieniuose 

‘r neneša jokių palūkanų.
Lietuvos “milicnieriai.
Lietuvos kapitalistai visi 

ydai. Stambiausis jų esąs 
Richardas Tilmansas. Jis 
įtvykęs Lietuvon iš vokiečių 
Westphalijos dar jaunas bū
damas. Lietuva tuomet bu
žo po Rusijos valdžia. Til
mansas užsidėjo Kaune ne
didelį vinių ir sriubų biz- 
nelį, bet tas jam taip pasi
sekė, kad greitu laiku jis 
tapo stambiausis geležies 
fabrikantas Lietuvoj. {departamentas ruošia dide-

Antrą vietą po jo užima liūs oro manievrus, kurie ap- 
Volfas, taipgi žydas, žino- ims visą šalį. Karo orlaiviai 
mas kaipo “alaus karalius” j lakstys virš didžiųjų miestų 
Lietuvoje.

Trečias iš eilės seka Leo
nas Soloveičikas, irgi žydas, 
kuris pralobo vesdamas 
plačią prekybą Lietuvos 
miškais ir javais.

Apie kun. Vailokaitį ir 
kitus krikščionius demokra
tus, kurie būdami prie vai- mentui, pareikšdamas, kad 
džios vairo pasistatė sau karo manievrai ir bombų 
bankus ir prisipylė maišus mėtymas nesutinka su vieša 
pinigų, Kanados laikraštis Amerikos politika, kuri 
pinigų, United Press visai esanti priešinga visokiems 
neužsimena. Matyt, ji nebu- karams ir reikalaujanti tai- 
vo

386,270 Amerikos piliečių 
gyvena užsieniuose.

Washingtono žiniomis, 
šių metų 1 sausio dieną už
sieniuose buvo 386,272 A- 
merikos piliečiai. Daugiau 
kai pusė to skaičiaus buvo 
Kanadoje, 88,300 Europoj, 
20.280 Azijoj, 13,720 pietų 
Amerikoje, 3,470 Afrikoj, 
1,956 Australijoj, o kiti įvai
riose salose.

Imant Europą, daugiau
sia amerikiečių yra Francu- 
zijoj. Nors tarp zkmerikos ir 
Rusijos nėra diplomatinių 
santikių, tečiaus Amerikos 
piliečių tenai esą apie 1,800.

Rokfeleris “gyvena kaip 
kopūstas.”

Amerikos chirurgų kole
gijos pirmininkas d-ras Mil- 
ler pasakė, kad Rokfeleris 
susilaukė 90 metų dėl to, 
kad jis “gyvena kaip kopūs
tas.” Tai reiškia, jis dabar 

j nieko neprotauja, nepersi- 
| valgo, ir dėl to būdamas la- 
|bai silpnos sveikatos susi- 
' laukė tokio seno amžiaus.

milionierių. 
rinkei liejo 
žuvo karo 
“šimtaprocentiniai patrio

tai" namie sėdėdami krovė 
sau milionus.

Stambiausi plutokratai A- 
merikoje dabartiniu laiku 
,..„ finansų ministeris Mel
ionas, automobilių fabrikan
tas Fordas, Wall Streeto 
bankininkas Bakeris, alie
jaus karalius Rokfeleris, da
žų fabrikantas Du Pontas ir 
taip toliau.

Kiek katras jų turi pini- 
sunku pasakyti, žinoma

nuo žodžio lip 
džio “lipti" 
tą mėnesį 
Visi šitie mano 
mai. tėve, 
mas ii- kai

i liu tvirtint 
• Daugelis r
retų vi
-au, bet taip daryti negražu. 
Pavyzdžiui, dr. J. Basanavi
čius kadai -ia. įrodinėjo, kad 
net Anglija gavo savo var
dą nuo lietuvių žodžio “an-, 
2’1 i ’s ’ TU

-Denk ju, Maike! Kaip tik liek, kad vien įplaukų iš 
žiuriu, tai tu ir mane gra- savo turtų jie gauna po ke- 
matičnai išmokysi. Ve. jau liolika. ir keliasdešimts mi
gai voj, rodos, visa gramati- lionų per metus. Pavyzdžiui 
ka ir sukas.

—Dar mes apie gramati
ką nei nekalbėjom, tėve.

—Na, tai kitą syk pakal
bėsim. O kiek gi dziegorius 
rodo, vaike?

—-Jau po septynių, tėve. 
—O kad jį parakai! Tai 

jau ant mojavos pervėlu. 
Kibą eisiu pas kurną: jis sa
kė turįs padaręs geros ‘ mo- 
juvkos.” Cudbai, Maike!

vra

i

i

J

Fordas pereitais 1930 me
tais gryno pelno turėjo $55,- 
000,000. Tai daugiau da ne
gu tas Indijos kunigaikštis 
Nizam.

Dabartiniu laiku Jungti
nėse Valstijose yra 362 žmo
nės, kurie vien apdraudos 
savo gyvybei turi išsiėmę 
nemažiau $1,000,000. Dažų 
fabrikantas Pierre du Pont 
yra apsidraudęs $7,000,000 nis magnatas, sunku pas; 
: laimi, judamųjų paveikių kyti, tik tiek žinoma, kad jų

Antras žemės magnatas 
turtai dabarti-'Vengrijoj yra kunigaikštis 

“’assilio Fastetics, kuris tu
ri 140,000 akrų žemės. Po 
karo revoiiucinė Vengrijos 
valdžia buvo visus tuos dva
rus konfiskavus, bet atsisto
ję prie valstybės vairo reak
cininkai tautininkai vėliaus 
visus konfiskuotus turtus 
dvarponiams grąžino atgal.

Lenkijoj taipgi daugiau- 
ia turtų priklauso dvarinin

kams. Grafas Alfred Potoc- 
kis turi Karpatuose puikiau
sią 
yra

pilį ir net užsieniuose 
žinomas kaipo didžiau-

r*

Motcrys protestuoja prieš 
ruošiamus oro manievrus.

Kaip žinia, gegužės mė
nesio vidury Amerikos karo

ir mėtys bombas. Šitokia ka
ro jėgų demonstracija ta- 
čiaus ne visiems patinka. 
Štai, kongregacionalisčių 
moterų suvažiavimas Mas- 
sachusetts valstijoj anądien 
išnešė protesto rezoliuciją ir 
pasiuntė ją Karo Departa-

apie tai painformuota, kos. S*
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Vėliausi Įvykiai Ir Asmenys
keleivis

Įvairios Žinios
Įdomi Vištų Byla Duchoborai Suskilo
Tarptautiniame 

Tribunole.

Tarp Kanados duchobo- 
rų Įvyko skilimas. Pas juos 
atsirado savotiški “balševi-, 

j kai,” kurie pasivadino “Lai- j 
!svės Sūnumis” ir pradėjo 

Vienuoliai reikalauja išnai- niekinti visa, kas senųjų du- 
kinti vištas, nes jos “mote- choborų gerbiama. Pavyz- 

riškos” gimties. džiui, nesenai tie “Laisvėsriškos” gimties.
Greitu laiku tarptautinis' Sūnus” padėjo bombą ir su- 

teisingumo tribunolas Haa- * sprogdino duchoborų “kara- 
goje turės spręsti da negir- 
dėtą pasaulyje bylą. Turės ! 
būt išspręstas klausimas, ar ' 
vištos, kaipo “moteriškos” . 
gimties ’paukščiai, gali būt 1 
pavojingos vienuolių “čys- ' 
tatai,” ar ne. 3

Bylą užveda “Šventojo 1 
Kalno” respublikos vienuo
lių vyriausybė.

Šita keista vienuolių res- 1 
publika randasi Chalkidikos 
pusiasaly, netoli Makedoni- . 
jos ir Graikijos. Vienuolik
tame šimtmety tenai buvo 
išviso 180 visokių vienuoly
nų, o šiandien visokių baž
nyčių ir koplyčių skaičius 
siekia 935. Tame pusiasaly 
yra didelis Athoso kainas, 
kuri italai ir graikai vadina 
“Šventuoju Kalnu.”

Vienuolių sinodas tenai 
yra nutaręs ir savo konstitu- 
cijon Įrašęs, kad jų respub
likoj negali būt nei moterų, 
nei “moteriškos” gimties 
gyvulių. Gyventojų tenai 
yra apie 3,000, ir visi jie vy
rai.

Bet vienuoliai mėgsta 
kiaušinius. O kadangi vištas 
laikyti pigiau, ne kaip pirk
tis kiaušinius iš apylinkės 
ūkininkų, tai beveik kiek
vienas Athoso vienuolis lai
ko keletą nuosavų vištų.

Pernai vienuolių galvos 
kažkaip ėmė ir susigriebė: 
vištos juk yra moteriškas su
tvėrimas!

Tuojaus buvo sušauktas 
sinodo susirinkimas. Susi
rinkimas tęsėsi daug dienų 
ir nakčių. Po ilgų svarstymų 
ir ginčų, pagaliau buvo nu
tarta, kad senas Įstatymas 
turi būt vykdomas ir kad iki 
1930 metų lapkričio 30 die
nos visos vištos Athoso res
publikoje turi būt išžudytos.

Deja. Pirmą kartą res
publikos istorijoje vienuo
liai ėmė ir savo vyresnybei 
pasipriešino. Jie atsisakė si
nodo nutarimo klausyti ir 
savo višteles galabinti.

Sinodas tad kreipėsi Į 
Graikijos užsienių reikalų 
ministeriją, reikalaudamas, 
kad ji atsiųstų i Atncsą ka
reivius ir kad tie vištas iš
skerstų.

Graikijos užsienių reika
lų ministeris, kuriam toks 
reikalavimas pasirodė labai 
keistas, laišku sinodui šaltai 
atsakė taip:

“Šventi vienuoliai gali 
laikyti vištų, gali nelaikyti. 
Tai ne mano reikalas.”

Sinodo galvos susisielojo.
Kas bedaryti?

Vėl galvojo, svarstė ir, 
pagaliau, nutarė, kad vie
nintelė išeitis dabar yra 
kreiptis Į Haagos teismą ir 
prašyti, kad jis priverstų 
Graikijos vyriausybę išsker
sti neklaužadų vienuolių 
vištas...

liaus” Petro Variagino pa
minklą. Be to da jie sude
gino keliatą mokyklų, nes 
jie priešingi priverstinajam 
mokslui. Dabar senoji du- 
choborų organizacija už
griebė tų maištininkų visą 
turtą ir nori juos išvyti iš sa
vo tarpo, bet tie neina. Val
džia j savitarpinius ducho- 
borų ginčus nesikiša.

Nusitvėrė Už Kiše- 
niaus, Gavo Mušt.

Barcelonos miestan perei
ta nedėldieni atvažiavo lai
kinas Ispanijos prezidentas 
Zamora. Minios žmonių su
brinko ji pasitikti. Pasiro
džius prezidento automobi
liui, vienas vyras nusitvėrė 
už užpakalinio savo kelinių 
kišeniaus. Minia tuojaus 
puolė ant jo ir pradėjo mušt. 
Ji manė, kad tas žmogus no
ri išsitrauki revolverj ir 
šaut prezidentą. Kada poli
cija ji išgelbėjo ir pradėjo 
klausinėti, jis paaiškino nu
sitvėręs už kišeniaus bijoda
mas, kad kas neištrauktų jo 
pinigų. Ginklo pas ji nera
do.

J

Kodėl Kiniečiai
Lupa Misijonierius?

Amerikos misijonieriai 
giriasi per spaudą, kaip jie 
rūpinasi badaujančiais ki
niečiais. Girdi, per pereitus 
metus Kinijon buvę nuga
benta iš Amerikos 4,694,400 
biblijų.

Vadinasi, vietoj duonos ir 
bulvių, misionieriai kiša al
kaniems kiniečiams savo 
biblijas. Ar galima tuomet 
stebėtis, kad kiniečiai lupa 
tiems '‘labdariams” kaili?

HINDENBURGAS BUVO 
IŠRINKTAS 6 METAI

■
'. irt

čia parodyta 3 atskiri vaizdai: (1) Jaunosios L panų respublikos laikinoji vaidžia. (2) Ame
rikos vaisių trusto ofisas Nikaraguoj. kuri vietos gyventojai šiomis dienomis išdraskė. (3) 
Sam H. Thompson. naujas Federalinės I'armų Tarybos galva, kuris užėmė pasitraukusio Alex- 
andro Legge vietą.

Mirė Lietuviai.KANADA ŽERIASI AME
RIKOS PINIGUS.

Pažiurėjus Į Amerikos gy
ventojus, ir apskaičius tas 
sumas, ką dabar išmetama 
per šalį, atrodo, kad Ameri
koj nėra nei ekonominio kri
zio, nei bedarbės.

Kaip žinom, Amerika 
sausas kraštas. Darbininkai 
čia nuodijasi namine ir kito
kiais skystimėliais; stam
bioji buržuazija išveža mi
lijonus Į Paryžių ir kitur, o 
vidutinis elementas savo pi
nigus “dumpuoja” ant Ka- metų vyras, mirė balandžio 
nados rinkos.

Žinios sako, kad šią va
sarą Kanadą atlankys 5,- 
000,000 amerikiečių. Dau
giausiai važiuoja savo auto
mobiliais. Šita žmonių ar
mija Kanadoj paliks apie 
$325,000,000.

Pernai Kanadą aplankė 
5,409,458 amerikiečiai. Iš 
šito skaičiaus 4,110,000 
amerikiečių svečiavosi Ka
nadoje neilgiau, kaip vieną 
parą, bet ir šitos trumpos 
vaišės kaštavo Jiems apie 
$300,000,000.

Šiomis dienomis Ameri
koje mirė šie lietuviai:

J. Bagužinskas, 5 dienas 
pasirgęs mirė balandžio 12, 
Šeltser City, Pa. Velionis 
buvo bolševikas, bet prieš 
mirtį nuo kunigo priėmė vi
sus “patepimus,” o už palai
dojimą kunigas gavęs net 

x i abv pu.vx iuaib-

vė.”
Jonas Kasparavičius, 47

j

t

RŪSY ŽEMĖS PRISLĖGĖ 
ŽMOGŲ.

Žeimelio valse., Steigvi- 
lių kaime, imant iš rūsio 
runkelius, žemių prislėgtas 
Kutra Jonas. Atvykę vietos 
gyventojai Kutrą rado jau 
nebegyvą.

PAJIEŠKAU GASPADINĖS ap
žiūrėt 3 kambarius ir 8 metų mergai
te. Norinčios dirbt, atsiliepkite. Iš ar
čiau galite klaust per telefoną nuo 
6 iki 10 vai. vak. Hyde Park 2426-W. 
F. Repšys, L. T. Home, Sprague si., 
Keadville. .Mass. (20) į

PAJIEŠKAU PARTNERIO PRIE 
BARBERNĖS. Kad butų nesenas ir 
neženotas; aš ir esu neženotas. Gera 
vieta, apgyventas visokių tautų. 
Kreipkitės šiuo adresu: Sanitary 
B'irber Shop. 116 Bedfcrd avenue, 
Brooklyn. N. Y. (20)

PIRATAI SUSPROGDINO 
DU LAIVU.

Iš Kantono pranešama, 
kad jūrių plėšikai Kinijoj 
išsprogdino du nedideliu 
garlaiviu, užmušdami kartu 
60 žmonių. Tai buvęs pira
tų kerštas tų laivų savinin
kams, kam jie atsisakė su
mokėti jiems reikalaujamą 
pinigų sumą.

IŠ AMERIKOS I EUROPĄ 
Į 30 MINUTŲ.

Vokiečių mokslininkai to
bulina rakietą, kuri už dvie
jų metų jau galėsianti laks- 
tyt tarp Amerikos ir Euro
pos su laiškais ir kitokiais 
siuntiniais. Į 30 minutii 
perlėksianti per Atlantą.

ji

24 d., Brooklyne, N. Y.
Povilas Kloniunas, 51 me

tų amžiaus vyras, mirė ba
landžio 23 d. Chelsea, Mass. 
Kilęs nuo Raguvos.

Stefanija Mikadait, 31 
metų moteris, mirė balan
džio 25, Chicagoje, III. Gi
mus Telšiuose. Amerikoje 
išgyveno 21 metus.

Jchanna Ulienė, 48 metų 
moteris, mirė balandžio 22, 
Brooklyne, N. Y.

Klemensas Šarka, 44 me
tu vvras. balandžio 27 d. sa- vmtusio Cincinnali, Ohio. laibai mel- *■ - iva 1 1 • • J'zii’i nėct c o n L-+ i / lOlvo skutykloje neblaiviam 
stovy du sykiu šovė savo 
žmoną, kurią sunkiai sužei-' 
dė, o trečiu šuviu pats save mieros 
nudėjo. Tatai Įvyko dėl šei- 

jmyninės nesantaikos, Chi- 
eago, III.

Juozas Vabalas, mirė Chi
cagoje, III.

. PAJIEŠKOJIMAI.
Damas Sidaris, pajieš' au švogerio 

S. Aišmonto, paeina iš Upinos dvaro, 
Luokės vaisė., ir sesers Julės Sida- 1 
raičiutės-Jucienės. Kas žino kur jie ’ 
randa-’i. prašau pranešti, arba patys , 
lai atsišaukia. (19) į

DAMAS SIDARIS ’
Steponkiškčs kaimo. Kuršėnų paštas, 
Šiaulių apskr., Lithuania.

Pajieškau brolio Prano Tepelio, 
girdėjau kad gyvena Chicagoje. 
Taipgi pusbrolio Prano Gedmino gy- 

džiu atsišaukti. (19)
Kazimiera Tepeliutė-Pranskienė 

R. F. D., Box 100, Broadbrook, Conn.

I

MIRĖ GREITRAŠČIO 
IŠRADĖJAS.

Aurora. Colo. — Pereitą 
savaitę čia mirė Robert R. 
Lence, taip vadinamojo Pal- 
merio greitraščio sistemos 
išradėjas. Jis buvo 38 metų 
amžiaus.

ATGAL.
Šiomis dienomis sukako 

jau 6 metai, kaip Hinden- 
burgas buvo išrinktas Vo
kietijos prezidentu. Už jj 
balsavo 14,500,000 žmonių. 
Šiandien jis turi jau 83 me
tus amžiaus.

DU KARTU ATSAKYTAS) 
DABAR SUSIŽADĖJO |

J*s labai ją mylėjo ir norėjo vesti.
Bet nors atrodė kad jis jai patin

ka, ji nepasakė “Taip." Paskui jos 
brolis davė jam supras;i kodėl. Jo 
prakaitavimo dvokimas ją užgavo.

Tuojaus jis pradėjo vartot Lifebuoy 
Sveikatos Muilą. Prakaitavimo dvoki
mas dingo. Mergina daugiau neatsi
sakė. Jie linksmai susižiedavo.

Nerizikuok su prakaitavimo dvo
kimu. Visada mazgok s ir maudykls 
su Lifebuoy, užbaik visus užgavimo 
pavoju s. Jo švarios-kvepiančios, anti- 
sept'nes putos išvalo odos skylutes, 
prašalina visokį dvokimą, ir jauties 
šviežiu ir švariu.

VARŠUVOJ AREŠTUO
JAMI KOMUNISTAI.
Artinanties pirmai gegu

žės, lenkų policija suėmė 
slaptą komunistų susirinki
mą Varšuvos priemiesty.

Podbrodos gelžkelio sto
ty kažin kas metė bombą 
pereitą nedėldieni. Bomba 
užmušė garvežio mašinistą 
ir suardė stoties vidų.

Išradėjas
F. Laseck 
(I Misevičius)

PARDAVĖ TVIRTOVIŲ 
PLANUS.

Štrasburge francuzų žval
gyba areštavo 4 vyrus, kurie 
buvo pavogę pasienio tvir
tovių planus. Jie prisipaži
no perdavę tuos planus vo
kiečiams.

Veido spalva greit pagerėja
Nuolatinis piovimasis s'i Lifebuoy 

yra lengvas būdas įgyli gražių veido 
spalvą. -lis atgaivina išblyškusią odą 
ir padaro žėrinčią, sveiką ir skaisčią 
grožę. Pradek vartot Lifebuoy šian
dien.

Lifebuoy
HEALTH SOAP Z 

stops bodų odr.r

dainavimu Šaukevičiaus ir Urbienės. Jūs norėsite tų

NEW COLUMBIA UTMUANLAN RECORDS

Dvi gražios liand:es dainos gerai žinomų artistų, Vanagaičio 
ir Olšausko—tikrai malonu jus girdėti

SUBATOS VAKARĖLI
VILNIUN TRAUK

Naujausi Lietuviški 
Rekordai columbia.

162C5F j
10”—75c I
Kitas puikiausias rekordas Mahanoy City Mainierių Orkestrą, 
su dainavimu Šaukevičiaus ir Urbienės. Jūs norėsite tų 
rekordų.

16206F ( OI MERGELE
10”—75c I STOVIU PRIEŠ* TAVE

Eikite pas savo vertelgą ir reikalaukite jo pagrajyti bi kur; 
Columbia Rekordą dėl jūsų ir prašykite jo vėliausio katalogo. 
Jūs taip pat galite juos užsisakyti per laiškus.

Columbia Records

Columbia Phonograpb 
Compacy, Ise.

1000 tVashington St. 
Boston, Mass.

Note**

Naujausi lietuviški
REKORDAI COLUMBIA

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

16197F (Vaikinų Bėdos 1G198F (Paklausykit Jus Lietuviai
(Merginų Bėdos (Kelias—Vieškelis

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

PENNSYLVAN1JOS ANGLIAKASIAI
.............. Instrumentai...Polka 

.............. Instumental Polka
... Yurgis Aranskas, Tenoras 
Orchestra With Incid. Singing

16203F (Šiaulių Polka .. 
10" 75c. ~ ~
16196F

Pajieškau pusseserių Julės, Kazi- 
! ir Elzbietos Daujotaičiu ir 

pusbrolio Viktoro Daujotaičio; Viek
šnių parap. Visi frvveno Chicago, III. 
Jie patys lai atsišaukia, arba kurie 
žino kur jie randasi, malonėkite pra- 

I nešti. (19)
Elzbieta Balčinnaitė-Satkauskienė 

' 30 Emerson avė., Montello, Mass.

Pajieškau pusbrolio Stanislovo Den- 
vanio, paeina iš Vaba'ninku vals

čiaus, Biržų apskr ; apie nirm 12 me- 
’ tu jis buvo New Brunswick ligoninė- 

/"'! •« O e’ Yor' e. n”o to laiko nežinau
.L kur jis randasi Per pasaulinę karę

® ; h'ivo Vokietijoje, Amerikos kareivis.
“So. tVcodslee, Cnt.. Canada. Jan. «as anie ji žino, prašau pranešti.

16.—Triperio Kartus Vynas yra s'e- i Mrs. Jieva Ikenvairutė-Končes 
betinas va;stas, jis prašalina^ pilvo ' 57 Battety St., No. Abing'.on, Mass. 
skausmą akymirksny. Vinc. Nadvor-'------------------------------------------------
nik ” Jo sudėtinė tai padaro.

TRINERIO 
KARTUS VYNAS 

padarytas iš šaknų ir žievių kas su
teikia greitą pagelbą r.uo užsikimši
mo ir palaiko žarnas valnas. Užkimš
ti viduriai sustabdo viso kūno veikmę 

sukelia nuodus visoj systemoj.
Triperio Kartus Vynas tuos nuodus 
išblaško, prašalina užsikimšimą, blo
gą apetitą, gaivos kvaitulį, gezus, 
nervinjrumą ir panašius simpto’Yius 
paeinančius nuo pilvo suirimo. Jūsų 

i parankumui, jus aptiekorius. dabar 
Į turi dviejų didumų, mažoms ir dide- 
> lems bonkutėms. Daugelis gydytojų 
ji rekomenduoja.

Pilvo Skausmas

Pa nešk." n 
liausko, 
gyveno 
irdčjati

dėdes Benedikto Kava- 
Krakių parapijos; pirnvau 

Elizabet’’, N’. .T. paskiau, 
persikėlė į New Britam, 

Ponn. Turiu svarbų reikalą, meldžiu 
•tešaukti io paties arba kas žino 
’Pie ji, prašau pranešti, už ką aš bu
du labai dėkingas. (21)

CHARLES SMIGELŠKIS
14 Lake avė., Binghamton, N. Y.

(Pavasario Polka.......
(Mergytės Išėjimas ...
(Mahanojaus Moterėlės

(Prūsų Užpuolimas ...
(Vaikelio Polka ............................ I’ennsylvanijos Angliakasiai

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MA1NERIV ORKESTRĄ
(Nelaimingos Dienos .............................. Orch. with Incid. Sing.
(Meilingas Bernelis ............................... Orch. with Incid. Sing.

(Žemaitelių Polka
(Marytės ir Yonuko Daina

(Vyras Pijokėlis Daina Singing bv šaukevičius and M. Urbas 
(Pasakykie Par.aitėle Daina Singing by A. Šaukevičius

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

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

JONAS DIRVELIS IR JO ORKESTRĄ
1G195F (Vestuvių Valcas ............................................. Orchestra, Waltz

(Nauja Gadyne, Mazurka ....................  Orchestra, Mazurka

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

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

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

16187F

1G202F

16193F

1G188F

VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ 
Automobilių Technikos Mokykla 

Jau Eksistuoja 20 Metų.
Trumpu laiku išmokiname viską kas 
link AUTOMOBILIU MECHANIZMO. 
Praktika ant vietos. Išardymas, sutai- 
symas, suprast elektriką ir magnetiz
mą, ir važiavimą, ir planą automobilio; 
mokinam dienomis ir vakarais lieluvių 

Ž ir anglų kalbose. Mokytojais yra žymus ekspertai—L. TICHNIAVI- 
? CIUS, B. J. VAITKUNAS ir kiti Leidimą (License) ir Diplomą gva- 
ą rantuojame už mažą užmokestį. Mes padedam kiekvienam prie pirki- 
j- mo karo. Užsirašymas į mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte iki 9-tai 
S valandai vakaro. Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
I 325 E. 14-th STRRET Near 1-st Avenue NEW YORK CITY 
SdgPRKRPi XXta ta ta ta.ta XXX ta XX X~ X * XX XX XX XXX XXX XXjXX

Pai’eš'--au Baltramiejaus Veličkos, 
"aka’niškiu kaimo. Velionos parap., 
->irmi-’u gyveno Bristol, Conn.; Bene- 
likto Milerio, Ruksioniu kaimo, .Jono 
Jonaičio, gyveno Weslfield, Mass. Vi- 
i nuo Veliuonos. Kas žino kur j>e 

■’ndasi, prašau pranešti, už ka busiu 
dėkingas, arba pats lai atsišaukia; 
vra svarbas reikalas. (20)

JERONIMAS ČELKONIS
P. O. Ros 125, Port Ludlow, Wash.

Pajieškau brolio Juozapo Kiera’o. 
paeina iš Jodanių kaimo, Dokiškių 
narapijos; 20 metų Amerikoje, pir
miau gyveno Chicago, Iii. 8 metai 
negaunu jokios žinios kur jis randas; 
‘tiriu svarbų reikalą. Kas žino kur 
:i~ randas, prašau praneškite, busiu 
dideliai dėkinga. (21)

ANASTASTA KEPOLAITĖ
Kuštamame 2354.

Buenos Aires, Argentina.

I

Duodu Paaiškinimą
Kuriems niešti galvos odą, turi 

pleiskanų, slenka plaukai. Vaistų ne
parduodu, tik pri&iunėiu pamokini
mą kaip turėti tankius, gražius plau
kus. Nelauk kol tapsi plikagalviu. 
Vyrai, moterys 1. . .... . 
aiškinimui prisiųst. (23)

U J. CEC HUS, Room 600,
201 North Wells st„ Chicago. III.

GEROS PARMOS PARSIDUODA
New Jersey valstijoje, prie didelių 

miesų, arti marketai, mokyklos, 
krautuvės. Aš turiu visokių farmų, 
mažų ir didelių ir visokia kaina, nuo 
$3,000 iki $40,000. Platesnių žinių 
klauskite pas (20)
TON Y MARKŪNAS. Sand Brook, NJ.

Užraktu, galite

VVindosv 
L tek

Apsaugckit Savo Namus
Užrakinkite Atidarytus Langus

Su tuo naujai išrastu Langų 
atidaryti langą tiek kiek 
norite ir užra' int;, taip, 
kad niekas iš lauko pu
sės, negalės a:rakinti ir 
inlysti per ji. E.nant 
miegoti, galėsite laiky i 
langus atdarus. Tas la
bai naudinga sveikatai

Maž. vaikai galės būt prie adaro lango ir n ■- 
galės, jo daugiau pakelt ir nagręs išpuolimo 
pavojus. langai nebarškės l ad ir didžiaus’oj 
audroj, juos užrakinus. Tie prietaisai tinka 
prie visų langų. Pridėt juos prie lango ga'i 
Prisidėkite visi juosbile ras. Langų negadina, 

prie langų, turėsite didelę apsaugą už mažai 
pinigų. Tuzinas, dėl 12 langų už S4.00 su ap 
mokėtu prisiuntimu.

Sutaupysit j daug anglių žiemą, nes prietai
sas Langus smarkiai sutraukia ir šaltis per 
juos negali įeit. Agentams didelis nuošimtis, 
Klauskite.

FRANK LASECK
493 FERRY STREET, NEWARK. X J.

Telefonas: Mitchell 2 2551

, s—seni ar jauni, kreip
ki; ės laišku ir pridėkite markutę pa-

§50.00 Vertės Nauda
Suteikiu, gerai išmėgintą formulą 

kuri pamokins kaip su mažais kaš
tais galima užauginti Į greitą la ką 
Naujus. Storus, Tankius ir Gražias 
Plaukus. Sulaikyti plaukų slinkimą, 
galvos odos\ niežėjimą, pleiskanas, ir 
taip toliau. Vaistus susita sysite pa
gal pamokinimą. Norint informacijų 
prisiųsk markę jeigu yra galima. (26

L. J. CECHUS, Room 600. 
201 North Wells Bldg., Chicago, III.

Pajieškau Onos Krauklienės. no 
antru vyru Kernagienė; paskutiniu 
sykiu gyveno Chicagoje. laibai serga 
brolis Jrrgis Krauklvs ir nori su Se
vere pasimatyti Atsišauk pati arba 
kurie žinot kur ji randas, prašau pra
nešti. M. KERNAGIS (20)
243 Dickinson st., Philadelphia, Pa.

Po i ieškau dėdžių Jurgio Andriuš
kevičiaus, paeina iš Auglininkų kai
mo (aš esu sesers Teklės sūnūs) ir 
Barn°sio Matusevičio — Margų kai
mo. Kr -orio valsčiaus, Trakų apskri

čio. t Aš paeinu iš Andriunų kaimo ) 
Jie išvažiavo į Ameriką apie 28 me- 
'ai. ir nuo to laiko apie juos nieko 
nežinau. Jei gvvi prašau atsišaukti;
■š atvažiavau j Kanadą, turiu svar- gu parašysite tbojaus indėdami ke- 
b;ų reikalų. Kurie apie juos ką nors lias štampas dėl persiuntimo, 
žino, prašau pranešti, už tai bnsiu suokite: 
dėkingas.

A. NAGINEVIČIUS
1932 Iberville st, Montreal,

Dykai!
Suvis dykai dasižinosite savo ateitį 

ir kokią laimę turėsite gyvenime, jei-

(20) ,

(’anada.

Adre 
(22) 

rRACTICAL SALES COMPANV 
121!) N. Irving Avė., Dės k. K., 

CHICAGO, ILL.

PARDUODU GERĄ KARMĄ
53 akerių su gyvuliais, arba be gy

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

W. MESKAUSKAS
R. F. D. 1, CORRY, PA.

Nekentėk 
Gėdos

Dtlti Spoguotot 
Odos

Scvera's Esko pašalina kanki
nančią eczema. niežėjimą, pa
gelbsti pašalinti spuogus, pa
lieka odą švelnią ir sveiką. Ūž- 
: kimas per 50 metų. Pas ap- 
tiekininkus. Sempelis DYKAI. 
Rašyk W. F. Severą Co.. Cedar 
Rapids. Iowa.

VirtnKit Stvers*, Sktn 
d.4 Malonios Ilties.

»



' « KBCE1V1S No. 19. Gegužės 6 d., 1931.

Kanados Lietuviai
WINNIPEG, CANADA.
Winnipego ir apylinkės 

lietuvių dėmesiui.
Po didžiojo karo tūkstan

čiai vargingųjų Lietuvos pi
liečių pasklido po platųjį 
pasaulį. Visur mes jų rasi
me, bet ypač daug jaunųjų 
emigrantų atsidūrė Pietų 
Amerikoje ir Kanadoje. 
Kodėl būtent? O todėl, kad 
į šituos kraštus mums buvo 
praviresnės durys.

Visiems gerai žinomos 
tos sąlygos, kurios mus ver
tė apleisti gimtąjį kraštą. 
Trumpai tariant, mus išvarė 
iš savo krašto vargas ir ne
nugalimas skurdas.

Jei Lietuvos vargingas 
valstietis ir darbininkas bė- 
go svetur duonos jieškoti 
tuomet, kuomet Lietuva bu
vo dar pusiau demokratiš
ka valstybe, tai po fašisti
nio 1926 metų perversmo 
emigracija iš Lietuvos pasi
darė masine ir nebesulai
koma.

Nėra reikalo ir vietos čia 
aprašyti su kokiu sunkumu 
ant Lietuvos liaudies pečių 
užgulė diktatūros slibinas. 
Apie tai mes kasdien skai- 
tėm ir tebeskaitom pažan
giojoj spaudoj. Čia tik prisi
minsim, kad per tą, palygi
namai trumpą diktatūros 
laiką, šimtai geriausių musų 
brolių nelaiku nuėjo į ka
pus nuo smailios fašisto kul
kos. Tūkstančiai jų įkalinti 
kalėjimuose rudyja. Šimtai 
vargsta ir skursta emigraci
joj, 
kas 
mažiausios 
apkrautas 
mokesčiais 
mui.

Fašistai

socializmą. Tik pašalinę fa
šistų diktatūrą galėsime pa
gerinti savo būvį ir tik tuo
met nereikės klajoti nei po 
Kanados, nei po kitų kraštų 
tyrus.

Todėl kam rupi tokios or
ganizacijos Įsteigimas, kam 
rupi socialistinė idėja, kam 
rupi darbininkų reikalai, 
kam rupi šiandieninės Lie
tuvos padėtis visus tuos 
kviečiame tuo reikalu pasi
tarti. Taip pat kviečiame vi
sus pažangiuosius “Kelei
vio” skaitytojus Winnipege 
ir apylinkėje gyvenančius 
užeiti tuo klausimu pas 
draugą J. Novogrodską, gy
venantį 37 Grove st., Winni- 
pege.

Į darbą, draugai, nes prie
šas nesnaudžia ’

Jonas Martinonis.

Valstietis ir darbinin- 
ne tik kad neturi nei 

laisvės, jis dar 
nepakeliamais 

fašistų išlaiky-

apsikabinėję or-

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO" 
KNYGYNE

i Lengvu Bodu Išmokti Angliškai. 
Rankios reikalingiausių žodžių ir 

: pasikalbėjimų. Si knyga sutaisyta taip 
; lengvai ir suprantamai, kad kiekvienas 
' gali greitai išmokt kalbėt angliškai, 
i Joje telpa 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. Su fonetiškų 
ištarimu ir gramatika. Antra padidin
ta ir pagerinta laida. Sutaisė St 
Michelsonaa. Pusi. 95..................... 85c.

.visai nežymią nuosavybę.
Beto, korespondentas pra- 

i našauja, kad kiti nariai ma
no, kada nors, kur nors nuo
savybę turėti. Na, argi gali 
būt dar kvailesnė nesąmo
nė?

Toliau korespondentas 
piktinasi kam, girdi, mes 
skaitom “Vienybę,” “Nau
jienas,” “Keleivį” ir kitus 
laikraščius.

Taip. Mes skaitom tuos ir 
dar daug kitų leidžiamų J. 
A. V. ir Lietuvoj; bet tas 
mus nežemina. Tik toks 
žmogus, kuris daug skaito, 
moka savarankiškai galvo
ti ir išvadas daryti. Tik toks 
gali skirt gerą nuo blogo, 
draugą nuo priešo.

Kai dėl darymo susirinki
mo tuo laiku kuomet mieste 
ėjo bedarbių demonstracija, 
reikalaudama duonos; turiu 
pasakyti štai ką: Susirinki
mui laikas buvo paskirtas 
dviem savaitėm iš anksto, 
t. y. per pirmą susirinkimą. 
Tuomet susirinkimas nega
lėjo numatyti busimą už 
dviejų savaičių demonstra
ciją. apie kurią pranešė tik 
trimis dienomis prieš įvyks
tant. Beto, tuomet buvo šau
kiama ne demonstracija, bet 
tik mitingas.

Jeigu tamsta ir ateityje 
operuosi tik tokiais “fak
tais,” diskredituodamas šią 
draugiją, tai aš patarčiau 
šias pareigas pavesti kitam, 
kuris gal sugebės geriau tą 
atlikti. f

nes ir daro ką, tai daro savo kurie 
asmens naudai.

Mano nuoširdus noras
yra patarti Winnipego lie- kurie mylit gyventi ant far- 
tuviams būti atsargiems, mų, gerai apgalvokit ir ilgai 
Nestokim ton draugijon, negaišinkit laiko. Susiru- 
nors ji ir kultūrine vadina- pinkit šiuo klausimu. Dabar 
si. Kiekvienas susipratęs farmos labai atpigę ir leng- 
darbininkas šitą draugiją ---- ’ ’------ ’-----“—
boikotuos tol, kol jos kons
titucija nebus pakeista ir 
draugija įstatyta į tikrai kul- 
turinius rėmus.

Dabar draugija serga ne
pagydoma fašizmo liga ir 
anksčiau ar vėliau ji mirs.

Proletaras.

ir samdo, tai moka 
mažas algas.

Taigi, broliai lietuviai,
“JamysUs Karitia.” Vienaveiksmė 

komedija-faraaa. Parašė K. S. Kar- 
porieiua, ir Susižiedavimas Pagal Su
tarties. N. V. Koneckio dialogas, vertė 
Špjržas. Labai užimanti, meiliška ko
medija ir perstatymui tinkamas 
dialogai, So. Boston, 1916 m. .... 10c.

“O. S. S." arba Afiabinė Iškilmė. - 
Vieno akto farsas, labai juokingas 

ir geras perstatymui. Kaina .... loc

Piršlys Suvedžiotojas, Vieno veiksmo 
Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga

na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 
moters ir 5 vyrai

Kunigo Meilė, Vieno valksmo Komedi
ja. Parašė Ben. Rumšas. Juokingas 

veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 2 mo
ters. Abu veikalėliai Kenoje kny
gutėje. Kaina ............................... 25c.

Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose. 
Veikalas perstato nužudymą caro 

Aleksandro II. Lnbai puikus ir nesun
kiai seenoj perstatomas veikalas. Iš
viso reikalaujamos tik 28 ypatus.
So. Boston, 1913, pusi. 61................ 25c.
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 nukirsti 

šv. Jonui galva. Drama vienam* 
akte, parašyta garsaus anglų rašti 
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti ........................................... 23c

Džiną Bambos Spyčiai. — Ir
I fonės. Daugiau juokų, negu Amen 
' koj munšaino. Šioje knygoje telpa ne' 
72 “Džian Bambos spyčiai,” 

kai ir juokai Antra pagerinta 
laida. 128 pual............

' Monologai ir Deklamadje*. Šioje, kny
goje telpa daugybė naujų, labai gra-

Tas žinnmsi na rijų. Visokios temos: darbininKisKos, 
Į SS, Žinoma, pa- reTOiitieionieriškos, tautiškos, humo- 

1 ristiškos ir laisvamaniškos. V įsos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams, baliams, kon- 

neklauso, certams ir tt. Antra pagerinta lai-
da. So. Boston, 1914 m.,................. 25c.

A. Bullock. Apie Dievą, Velniui rą. Paraše Robert G. in^ersoii, gą* 
-■ ■■■■ 1 siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib

lijos prietarų naikintojas. 72 
puslapiu ..........................................- 28e

Ar Buvo Vis no tinas Tvanas? — Kai) 
Nojus galėjo surinkti į kelias die 

nas visų veislių gyvuaus, kurie gyve 
na išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prasto; 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmės' 

; tiek vandens, kad visą žemę apsem

vomis sąlygomis galima Įsi
gyti. Permatoma, kad kvie
čių kaina kils, o tuomet kils 

' ir farmų kaina.
Mudu su draugu mielu 

noru prisidedam prie šito 
darbo. Norintieji smulkes- 

i nių žinių galite rašyti mums 
■laiškus, o mes kiekvienam 
i atsakysime. Adresas toks: 
J. Kuzma, Box 196, Prelate, 
Sask., Canada. f

žemė ir Žmogų. Labai įdomi ir pamo
kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip 

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

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

(2) Žvdinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
' rėkta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir it. .......••••••••••• I®®-

Llenrią Šeimynų Istorija Juškevičiaus
Dainose. Jei nori žinoti, kaip seno

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

i vvrus. Labai užimanti ir pamokinanti 
■ knyga. Su paveikslais, Parašė Z. 
i Alekna. ......................................... ^Oc-
i Drūtuose audeklo apdaruose .... < 5c.

Kodėl Aš Netikiu i Dievą? — Arba 
Tikėjimo Klinika. Kiekvienas geras 

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

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

žmonių lopšinė. Knyga labai pa
mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. 2®e

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...............................1®®-

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

veikslais, perstatar.čiais įvairius noo- 
! rikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
! iki užgimimo Kristaus. įgijęs šią 
knygą niekas nesigailės. 382 pus
lapiai Kaina ................................ >1.04

Kaip Senovės Žmonės Persistatydave 
Sau Žemę. — Labai įdomus senovės 

filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių parasJ 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: “14- 

I virkščias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos.” Parašė Z. Aleksa. 

! 40 pusL.............   10®
tiek vandens, kad visą žemę ap^sm ; „ ,L. . _ . , v
tu’ Kur tas vanduo dabar yra? Kaip Delko Reikia Žmogui Gert ir Valgyt?

I iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti l --------e—v—
! a ___ z__ j__

l ir kitų veislių žmonės? šitie ir šimtai

PRELATE, SASK., CAN. 
Farmų klausimu.

“Keleivy” skaitėme, kad 
yra pageidaujančių lietuvių, 
kurie norėtų Įsigyti Kanado
je ūkę. Tai labai rimtas 
klausimas.

Mes du draugai lietuviai 
gyvenam tolimoj vakarų 
provincijoj Saskatchewan' 

Ši provincija, aš manau, be
veik visiems žinoma, nes tai 
turtingiausia kviečių provin
cija ir daugiausia emigran
tų čia reikalaujama.

Mudu su draugu prieš še
šis metus atsidūrėm čia irgi 
kaip darbininkai emigran
tai. Dabar jau turim Įsigiję 
farmų ir gyvenam du sykiu 
lengviau, negu miesto dar
bininkai. Tiesa, šįmet pigus 
kviečiai ir farmerių padėtį 
kiek pasunkino, bet darbi
ninkų šiandieninė būklė dar

; MONTREAL, CANADA. 
Kunigas ir policija.

Į Pora metu atgal lietuvių 
■katalikų parapija turėjo se
klesnį kunigą. Dabar čia sė
di jaunas, Londone gimęs, 
kunigėlis. Kažin iš kur šis 
žmogus prisigėrė diktatoriš
kų svaigalų ir parapiją val- 

j do su policijos pagelba. 
į Žmonėms tas nepatinka ir 
i bažnyčią vis mažiau ir ma- 
įžiau lanko. Gali dar lazdų 
i gauti, kalba žmonės. Žino
ma, ši žinia mus tik džiugi- į 
na, nes žmonės susipranta, [ __ _ .
kad prievarta brukamas ti-;humomtiškijtraipąEiu 
kėjimas nenaudingas.

Dar vienas charakterin-, 
gas “tėvelių” noras tai tas.'

i
I

eWINNIPEG, CANADA
Atsakymas “Laisvės” 

korespondentui.
Winnipege ligi šiol nebu

vo kitos lietuviškos skaityk
los kaip tik ALDLD. 217 kp. 
knygynėlis vien tik su ko
munistų literatūra. Todėl 
daugelis lietuvių neturėjo 
orogos lavintis, nes knygų 
įsigijimas pavieniam asme
niui brangiai kainuoja. To
dėl kai kuriems iš lietuvių 
kilo mintis suorganizuoti 
tam tikslui naują draugiją.

Pirmiausia buvo sušauk
ta iniciatorių pasitarimas, 
kuriame nutarta tokią drau
giją steigti ir pavadinti ją 
“Kultūros” draugija. Vė
liau buvo sušauktas steigia
masis susirinkimas, kuria
me išrinkta valdyba: pirmi
ninku W. Dylis, vice-pirmi- 
ninku J. Paliliunas, iždinin- 

*ku A. Urbonas
;s.

Draugijos narys, blogesnė.

denais ir kitokiomis blėko- Į rjum y. Žinaitis 
mis. Jie kelia bankietus, .tyta paruoštasismis. .
švaisto iš liaudies surinktus 
pinigus kalėjimų statybai, 
imasi sau negirdėtas akas 
ir tt.

Toki šiandien vaizdą ma
tome Lietuvoje.

Ar galim mes, išeiviai, 
ramiai į tai žiūrėti? Ne, ne
galim. Negalim dėl to, kad 
ten kenčia musų broliai ir 
seserys. Negalim ramiai ran
kas sudėję žiūrėti dėlto, kad 
daugelis ir mus dar grįš tė
vynėn ir norės laisvai gy
venti, kaip gyvena kitų tau
tų žmonės.

Kas gi seka? Pirmoj eilėj 
štai kas: Mes turime kovo
jančiai Lietuvos liaudžiai 
padėti vesti pačią kovą, kad 
ji kuogreičiausiai išsiliuo- 
suotų iš fašistinės vergijos. 
O tą padaryti mes galime, 
tik suburkime visas jėgas 
vienon krūvon po socialisti
ne vėliava. Eidami į frontą 
prieš fašizmą mes tik tada 
laimėsime, kuomet kovai 
busime tinkamai pasiruošę 
ir organizuoti. O tai kovai 
turime ruoštis neatidėlio
jant nei vienos minutės.

Winnipego pažangiųjų 
lietuvių tarpe kilo mintis įs
teigti Winnipege Lietuvių 
Socialdemokratų Partijos 
organizaciją. Ta darbininkų 
partija yra seniausia ir po
puliariausia darbininkų par
tija. Ji pasižymėjo ne žo
džiais, bet darbais. Tik pri
siminkim 1905 metų revo
liuciją. Prisiminkim antrąją 
Rusijos revoliuciją 1917 m. 
Prisiminkim Vokiečių revo
liuciją 1918 m. ir mes pa
matysime milžiniškus so
cialdemokratų nuopelnus 
netik darbininkams, bet ir 
visam kraštui.

Naujai steigiamos orga
nizacijos tikslas bus eiti prie 
pašalinimo fašistinės dikta
tūros Lietuvoje, prie atsta
tymo laisvos demokratinės 
Lietuvos, šiandien musų šū
kis kova už demokratiją! 
Per demokratiją — kelias į

ir sekreto-
Apsvars- 

konstituci-

I

I

jos projektas.
. Sekantis susirinkimas bu

vo sušauktas 29 d. kovo, ku
riame patvirtinta konstitu
cija. Įnešta sumanymas pa
siskirti Lietuvoj leidžiamą 
“Kultūros” žurnalą organu. 
Sumanymui visi pritarė: bet 
atsižvelgiant į blogą finan
sinį draugijos stovį, šis 
klausimas paliktas tolimes
niam laikui.

Ir štai, dar nespėjo gimti 
jauna draugija, kaip tūlas 
korespondentas iš Winnipe- 
go prisidengęs slapyvar
džiu “Tas pats,” “Laisvėje” 
rašydamas daro įvairius už
metimus naujai draugijai, gi 
vietomis net pranašo rolę 
pasiėmęs bando pranašauti.

Kad nesuklaidinus visuo
menės, aš į kai kuriuos už
metimus čia pasistengsiu at
sakyti.

Pirmiausia, koresponden
tas užmeta, kad viskas buvo 
daroma kaip ir slaptai. Tai 
neteisybė. Čia slapto nieko 
nebuvo. Buvo išsiuntinėti 
laiškai tokiems žmonėms, 
kurie buvo numatomi nau
dingais kūrybiniam darbui.

Toliau “Laisvė” rašo: 
“Kiti šiai draugystei artimi 
žmonės išrodo, surišti smul
kios nuosavybės turėjimu ar 
manymu kada nors, kur 
nors ją turėti.”

Čia tai jau daugiau negu 
nesąmonė. Juk mes netvė- 
rėm komuną, bet savitarpio 
lavinimosi draugiją. Gi dar 
iki šiol neteko iš niekur gir
dėti, kad asmuo stodamas 
kokion nors draugijon išsi
žadėtų savo turto. Kodėl jū
sų ALDLD. 217 kuopa laiko 
savo tarpe nariais tokius as
menis, kurie žymiai didesnę 
nuosavybę turi?

Juk ten priklauso biznie
rių ir net kontraktorių, ku-, 
rie kartais ir žmones samdo 
atlikimui savo biznio reika
lų. Gi šios draugystės kai 
kurie nariai nors ir turi, bet'

WINNIPEG, CANADA.
Apie Smetonos bernus ir 

“kulturini” bizni.
AVinnipego lietuviški fa- 

šistėliai jau senai “Vieny- 
bėję” verkšleno, kad butų 
?era įsteigus fašistų sąjun-; 
gos skyrių. Anot jų, čia, gir- į 
di, veikimui dirva plati, nes Į 
daug lietuvių.

Pagaliau tokia organiza- į 
cija pas mus išdygo. Tiesa,! 
šitos organizacijos vardas i 
gana gražus, nes vadinasi! 
Kultūros draugija. Rodos 
reikėtų tik pasveikinti. Bet 
deja... ir prie geriausių no
rą to mes negalime padary
ti, nes gerai pažįstame tuos 
žmones. Vieni iš jų Lietuvo
je buvę pavasarininkais, ki-l 
ti federantais, fašistais-tau-! 
tininkais ir šiaip žmonės 
klebonijos plutomis išauk-, 
lėti. (Naujoji organizacijai 
savo organu pasiskyrė Šiau-! 
lių “Kultūrą,” ar tai jie da-l 
ro veidmainiaudami, laikas 
parodys. Red.)

Kad ši
yra fašistinė, neprisieina 
daug nei kalbėti. Steigiant 
ją, į susirinkimą buvo kvie-! 
čiami tik fašistai ir bažny-! 
čia lankantieji. Pats susirin-' 
kimas įvyko beveik slaptai; 
ir kitokių pažiūrų žmonės i 
nebuvo Įsileidžiami.

Aš žinau, ir smetoninkai 
gerai žino, kad Winnipege 
yra ir pažangiųjų lietuvių, 
kurie myli ir gali kultūros 
darbą dirbti. (Šitas ir mums 
metėsi į akis, nes naujoj 
draugijoj mes nematom nei 
vieno žinomo mums asmens. 
Red.) Tačiau naujieji “kul
tūrininkai” nerado reikalo 
tų žmonių kviesti. Kodėl? 
Ogi todėl, kad kiekvienas 
žmogus, kuris yra atmetęs 
katalikiškus prietarus, jiems 
atrodo komunistu. (Mes gir
dėjome, kad Winnipege yra 
tokių žmonių, kurie skaito 
save socialistais ir kartu 
bendradarbiauja su komu
nistais: net jų laikraščiams 
rašinėja. Tokie žmonės ne- 1 
turi aiškaus nusistatymo. 
Nestebėtina todėl, kad dėl 
vieno kito tokio tipo visus 
progresyvius sugretina su 

i komunistais. Red.) Tokį 
: žmogų jie stengiasi viso
kiais budais išprovokuoti. 
Tai, žinoma, negražus dar
bas, bet fašistai moralinės 

' etikos neturi. Jei tokie žmo-

Dėl kviečiu pigumo dau
gumas farmerių dirba patys 
ir darbininkų nesamdo. Jei

( goję telpa daugyn naujų, k*“-
i kad moterys kasmet gimdy- Žiu ir juokingų monologų ir dėklams- 
j tu vaikus. ’ Tas, žinoma, pį. '<*■ vi— —« 
gerintų jų biznį.

Moterys, kurios šito “baž-
; nyčios mokslo”
Įsako mažai kuo skiriasi nuo
i paleistuvių.

Humoristika

*

I

litoji organizacija vuodegos galas.

—Dėlto, kad noris;, atsakys koki 
nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duodu daugiau spėkų, 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Si
tuos klausimus suprasi tiktai iš šiol 
Knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina.......... ....................   1®®
Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau

goti. Parašė D-ras F Matulaitis. 
Antra, peržiūrėta ir pagerinta lai
da. Kaina ...................................... 25c.

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

ir daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. So. Boston, Mass.. 
1909 m., pusi. 63. ..•••••••••••• 2uc

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

nuo 1905 metų revoliucines Lietuvos 
spėkos vedė kovų su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios ii 
kaip ji buvo apskelbta respublika 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
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 viai 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo 

taikos sutartis su 
bolševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visų Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... 31.06 
Drūtais audeklo apdarais..........SI 5#

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

tVallace. 472 pusi...........................$2.09

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

romansas M. Bematowkz'o. 
468 pusi...............   |1.I4

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

ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie, taip ir susirinkimuose. 
---------- 18e

po tvano juodveičžiai, raudonveidžiai 
l ir kitų veislių žmonės? šitie ir šimtai 
i kitų klausimų, į kuriuos negaii atsa
kyti jokis kunigas, yra nuosakiai ii 

Į aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knygs 
• be gaio įdomi. Kas žodis — tai fak- 
’ tas; kas sakinys — tai naujas kunigų 
' argumentas griūva. Mokslas v 
' >nokslas nuo pradžios iki galo.
į Kaina ................................................ ž®*
i
! Amerikos Macochas. — Arba kaip ka

talikų kunigas Hans Schmith papio-
■ vė merginą Oną Aumuller. Su 
; paveikslais. 16 pusi............... f.... 10c.
i Knrnigų Celibatas. Išaiškinta kunigų 
i bepatystės istorija, pasekmes ir jų 
j doriškas nupuolimas. Šią knygą turėtų 
I perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
Į jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mote
ris, dukteris ir mylimosios nepapultų ;

' tokią kunigų globą. Paraše kun. Geo. 
i Tovvr.send Fo*, D. D., sulietuvino
Ferdinand de -Samogitia................... 25c.

„j ...... Knyga žinių iš mitologijos, 
. his to rijos, etnografijos, geografijos, 

__ aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokiu patarimų apie sveikatą, budus 

j gydymosi, vaistus, įvairių nurodymų 
i amatninkams, ūkininkams, daržinin- 
’ kams, šeimininkams ir kitiems. Iš įvai- 
Į rių šaltiniu surinko J. Laukis. C'nica- 
I go. III. 1911 m., puslapių 392.
Apdaryta ....................................... $3.00

LITERATIŠKAI KALBANT | AR TURIT GIMINIŲ ANT
“Tu esi durnius, ir kiaulė.’’) MĖNULIO?

tarė “Lietuvos žiniose” ponas; Vienas lietuvių laikraštis 
Girdėtinas Girdėtinumas savo skelbia: Musų agentūra siunčia žinynas, 
kaimynui. ' pinigus į visas pasaulio dalis.' as^v^mijos,'

“O tu esi neskustas kiaulės jei turit kur giminiu, ateikit pas i* *----
atsake jam mus, o mes teisingai patar- - ■ •=—r—----- «—-

nausim.ponas Neužtylėtinas Neužtylė- 
tumas.

»

—Kodėl tu nenueini pas bar
bėti plaukų nusikirpti?

—Aš negaliu tenai eit. 
—Kodėl?
—Aš palikau tenai savo liet

sargį.
—Ar tai dėl to negalima nu

eiti?
—Taip, bet aš parsinešiau 

daug geresnį.

TAI VISTIEK, KAIP RANKOJ
Motina: Vai Jėzau, vaikas 

prarijo nikelį! Ką dabar dary
sim?

Tėvas: Ką gi čia dabar pa
darysi. Tegul sau laikosi, juk 
ateinančią pėtnyčią jo gimta
dienis, tai nikelį vistiek butų 
reikėję duot.

GUDRI MERGAITĖ.
—Tėtuk, ar nori dar keiko?
—Ne. vaikeli, nenoriu.
—O dabar klausk tu manęs f-į^ėi turės būt pakeistas kapi- 

apie tai!... Ori jos sk. I talizmas.
' Socializmas ir Religija- Labai įdomi 
į knygų šituo svarbiu klausimu. _ Ją 
i turėtų peskaityti kiekvienas katalikas 

—Rodei tamsta nepaziurejai ' ^^ardunas. So. Boston, Mass., 
į traukiniu tvarkrašti? Tuomet 1915 m., pusk 24..........................10c.
nebūtum traukinį pražiopsojęs. Moteris ir Socializmas. Parašė Augusi 

—Tame ir dalvkas, kad man Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar- 
x x i -x- ", x • x biausia ir geriausia knyga lietuviutą tvarkrašti bestudijuojant ■ •
traukinys išėjo.

I Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris Seimo nutarimai,
trumpais ir aiškiais faktais parodo, 

kaip iki šiol keitėsi draugijos formos,

25c

KAS ČIA KALTAS?

NESISEKA.

ar moki išlaikyti—Maryte, 
paslaptį ?

—O kaip gi! Tik viena man 
vis nepasiseka: papasakoju kam 
nors, kas nemoka paslapties iš
laikyti !

Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar 

kalboje tame svarbiame klausime.
Pusi. 429, 1915 m.............................$2.0C
Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa

23 gražios eilės, daugybė straips
nių, juokų, ir tt. Puikiai ilius
truota. 95 pual.................................  2#e i Pusi. 32.

Sveikata
VAI niDFT .es SVARBOS VEIK ALTAI DIDELES SVARBOS VEIKALAS 
KIEKVIENAM ŽMOGUL

Toje knygoje yra pamatinės žinios i* Anatomi
jos, Fiziologijos ir Hygienon.

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

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

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

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boaton, Mm.
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Lekia Šikšnosparnio Sparnais.
KAS GIRDĖTI LIETUVOJE

j (Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.) ||

BUVUSIO KUNIGO KŪ
NAS PALAIDOTAS 

RUSŲ KAPINĖSE.
Valstybės gimnazijos Uk

mergėj mokytojas Dolan- 
gauskas, kuris kitą-syk yra 
buvęs katalikų bažnyčios 
kunigas, išėjo anądien į kie
mą ir užpustas vėjo tapo ant 
vietos suparaližiuotas. Ir po 
dviejų dienų jis mirė neat
gavęs nei kalbos. Kuomet 
teko numirėlį laidoti, vietos 
klebonas griežtai uždraudė 
laidoti parapijos kapinėse,
motyvuodamas tuo, kad ve- , 
lionis neatliko prieš mirtį i 
išpažinties. Aiškinimo, kad 
velionis žodžio neatgavo, 
klebonas nepriėmė dėmesin 
ir pridūrė, kad velionis ka- 
lendravot pas save klebono 
nebuvo užprašęs.

Velionies šeimai kilo vi
sai rimtas klausimas, kur gi 
dėti numirėli? Gerai, kad 
dar stačiatikių šventikas su
tiko priimti Į stačiatikių ka
pus, surašyti mirties metri
kus ir pats net iš namų iki 
kapų su apeigomis palydė
jo. Velionies šeima turėjo, 
žinoma, netik su tuo sutikti, 
bet dar būti dėkinga.

Kovo 30 nežiūrint į šaltą 
orą velionies palydėti susi
rinko didžiausia minia žmo
nių. Čia buvo kuone visi 
Ukmergės inteligentai, gim
nazijos ir kitų mokyklų mo
kytojai ir mokiniai. Lydint 
ir ant kapų grojo dūdų or
kestras. Pasakyta prakal
bos, uždėta vaikinai. Bet dėl 
tokio klebono elgesio visų 
pasipiktinimas buvo di- 
džiausis. Visi nerimaudami 
klausė; kada gi galų gale 
valdžia pasirūpins civile 
metrikacija ir kada bus už
kirstas kelias tokiam kuni
gu sauvaliavimui? * ’~ c

IŠDALYTAIS DVARAIS 
ŽMONĖS DŽIAUGIASI.
Krosnykas, Liškevos vals

čius. Šitas dvaras išparce
liuotas 1925 metais, bet nau
jakuriai jau spėjo įsikurti. 
Visi pasistatė reikiamus tro
besius, įsigijo gyvulius, su- 

; sitaisė padargus, ir dabar nė 
nepamanysi, kad čia nauja- 

; kuriai gyvena.
Krosnykiečiai nelaukia 

malonių, bet patys triūsia. 
Daugumas susitaisė ūkio 
mašinas, kiti trobesius skar
da dengia, kiti net muro na
mus stato. Nuo 1929 metų 
čia veikia javų valymo pun
ktas. Ir švietimo srity kros
nykiečiai neatsilieka, be
veik visi skaito laikraščius.

i Šiais metais pas mus pa- 
■reina 14 egzempliorių pa- 
; žangiųjų laikraščių, vienas 
• klerikališkas ir du fašisti
niai.

Kur pirma gyveno vienas 
dvarininkas ir skurdo desėt- 
kai nuskriaustujų, šiandien 
čia dirba dešimt naujaku
rių ir keturi daržininkai.

I

Bcstonietis Adolf Matz bando skraidyt be orlaivio, prisitai
sęs šikšnosparnio pavidalo sparnus. Jis tikisi šitą būdą tiek iš- 
vvstyt, kad žmogus galės skraidyt kaip paukštis. Pinigų ši
tiems bandymams jam duoda viena turtinga moteris.

PRIE KO PRIVEDA 
PYKTIS.

- Ašmintos valsčiuj, Išlau- 
žos kaime, Kazys Jurkša py
kosi su Juozu Petrausku. Jis 
norėjo Petrauskui atkeršyti

PIKTAS KERŠTININKAS 
GAVO 8 METUS KA

LĖJIMO.
Nesenai spaudoj buvo ra

šyta, kad Nepriklausomybės 
aikštėje Kaune buvo rastas 

už kojos sužalojimą. Ir at-į su^ąį^a& luvonas. Tiriant 
keršijo. ” 'paaiškėjo, kad tai butą pu.

Vieną šventadienį Išlau- JaP^aPs^° lavono.
į žos bažnytkaimy K. Jurkša, ’ Išaiškinta, Kad Janxaus- 
i radęs Gvlaičio kluone gulin- ką užmušė jo kaimynas An
tį girta Petrauską, ji užimi- tanas Ramanauskas. Mat, 
šė suduodamas branktu ke- prieš keletą dienų Jankaus-

i žos bažnytkaimy K. Jurkša,

į tį girtą Petrauską, jį užmu-

Išaiškinta, kad Jankaus-

* IŠAIŠKINTI IR SUIMTI 
GARSUS ARKLIAVAGIAI 

Mariampolės policija jau 
susekė ir suėmė arkliava
gius, kurie kovo 104. Gude
liuose, Mariampolės apskr., 
atsišaudydami peršovė vie
ną pilietį, padegė daržinę, 

■ ir vienas iš jų pats nusišovė 
ir sudegė, o kiti atsišaudy
dami pabėgo su iš ten pat 
pavogtais arkliais ir rogė
mis. Paaiškėjo, kad tai butą 
arkliavagių, kurie turėjo ry
šius su anksčiau likviduo
tais arkliavagiais, veikusiais 
ne tik Mariampolės apskri
ty, bet ir gretimose. Šių va
gių prieš kalbamą įvykį bu
vo padaryta Krosnos ir šeš
tokų apylinkėse, Mariam
polės apskrity keletas ark- 
liavagysčių, iš kurių su pa
vogtais arkliais buvo atvy
kę į Gudelius.

Policija nustatė, kad pas
kutiniu metu pasikartoju
sios arkliavagystės buvo at
liktos šių vagių. Sulaikius 
vagis aiškinama ir jų bend
radarbiai, kurie kuo nors 
buvo prisidėję prie jų. Kaip 
teko girdėti, tai policija jau 
nustatė, kad nusišovęs va
gis buvo arkliavagis Jab- 
ionskis Šimas, daug kartų] 
baustas už vagystes ir kitus: 
nusikaltimus, o paskutiniu • 
laiku buvo pajieškomas.KOKIŲ ESAMA KUNIGŲ ieto smUgm į pakaušį ir kas Ramanauskui kirtęs per 

™ . į veidą ir išvaręs iš savo kam-
_w,J*27 d. Mariampolės1 bario. Už tai Ramanauskas 

apygardos teismas Prienuo- j patykojo naktį Jankauską 
se K. Jurkšą teisė. Jis kaltu! sugrįžtant namo ir geležine 
neprisipažino. spyna sudaužė jam gahą,

Buvo apklausta penkias- j paskui keliais sulaužė kruti- 
dešimt aštuoni liudininkai. Įn£- . „

Teismas Kaži Jurkšą, 29 Kaun» aP^' 
metu amžiausį pripažino «1“a.usk« nubaufe 
kaltu ir nubaudė 8 metams kaletl sunkiųjų darbų kale- 
sunkiųjų darbų kalėjimo. Jirne-___________________
Be to, iš jo priteisė Onai Pe- 

nunešė į kapus, trauskienei 1,000 litų, nužu-

Šiauliai. — Tūlam gelžin- smilkinį 
keliečiui mirė motina. Tuo Kovo 
laiku jis neturėjo pinigų. 
Atėjo pas kleboną ir duo
damas jam vekselį prašė, 
kad jo motiną palaidotų su 
visom ceremonijom. Bet 
klebonas sako: “Kad neturi 
pinigų, tai ir nelaidok!”

Tada gelžinkelietis krei
pėsi į kunigą L., kad tas jo 
motiną palaidotų. Šis sutiko 
ir velionę 
Bet čia iš kažkur atsirado dytojo Petrausko laidojimo 
klebonas. Pradėjo su kuni- išlaidų ir po 500 litų kasmet 
gu ginčytis. Paskui klebo- mokėti jos išlaikymui ligi 
nas skėlė kunigui lazda, pa
stūmė ir įvertė į duobę. 
Matyt, musų “ganytojams” 
daugiau rupi litas, negu na- 
bašninko dūšia. Jus.

gyvos galvos.

KOMENDANTAS NU- | IŠ PYKČIO APSIPYLĖ 
BAUDĖ PAVASARI

NINKUS.
Raseinių karo komendan

tas nubaudė Viduklės “Pa
vasario” kuopos pirminin
ką Antaną Saročką ir revi
zijos komisijos narį Joną 
Sakalauską po 500 lt. arba 
1 mėn. kalėjimo. Nubaustie
ji uždaryti Raseinių kalėji
me.

ACTU.
! Susipykus su savo vyru, 
Kauno pilietė M. V. 5 balan
džio norėjo išgerti acto, bet 
apsiliejo krutinę ir nuside
gino. Medicinos pagalba su
teikta.

*

Darykit
KĄ NORS 

Delei to Jautimas 
NUVARGUSIA!

Pavirgtisi dieną ir naktį? 
Dabokis' Pasilaikyk tinka
mam stovyje su Severą’s 
Esorka—tonikų nuo virški
nimo paįrimu. Sutvarkys 
jus greitai. Užtikimas per 50 
metu. Pas aptiekinlnkus.

mokanti net lietuviškai, vy-l 
rai.

I ŠEŠIAS DIENAS PER OKEANĄ! ' 
Trumpiausia ir Parankiausia Kelionė per HAVRE .Milžiniškais Laivais, 
FRANCE—May 8(3:39 p. m.) May 29 (6P.M.)
ILE DE FRANCE—May 15(I:.k>p.m.) June 5 (iop. m.) 
PARIS—May 22 (MUnight) June 12 (6 p. m.)
Trumpiausia gelžkelio kelionė per Francuziją. Visi keleiviai aprūpinti 
privačiais kambariais. Visur moderniški parankumai. Išsigėrimas ir 
šauniausis Franeuzų valgis, žemos kainos į visas Europos dalis

Kreipkitės pas bile autorizuotą agentą, arba

FRENCH LINE
421 BOYLSTON STREET, BOSTON, MASS.

to ęOVfcgLP >> I £.fe* —

elgetų Užplūdimas.
Kupiškis. — Nuo balan

džio mėn. pradžios pas mus 
tebeina elgetų užplūdimas. 
Elgetos plaukia, kaip sako
si, iš Amerikos, Latvijos ir 
kitų šalių. Tvirti, barzdoti, 
dauguma žydų tautos, ne

MEDIS UŽMUŠĖ ŽMOGŲ
Šiomis dienomis Dervins- 

kas Mikas iš Milgaudžių 
kaimo, Gaurės valsčiaus, 
Tauragės apskričio, su savo 
bernu Antanu Šimkų ir Nau-' 
joku Jurgiu iš Viežaičių kai-Į jos valdžia nenori laikyti, 
mo nuvažiavo Į mišką mal- i Priverstas buvo keliauti Į 
kų kirsti. Naujokui ir Šim-’ “šventą žemę” ant “paku- 
kui piaunant statų medi,.tų” kur Kristus vaikščiojo, 
papūtė smarkus vėjas ir me-1 Pakeliui i Palestiną, 01- 
dis virto visai priešingon šauskas kelioms dienoms 
pusėn ir užgavo Dervinską, sustojo Romoje ir, matyt, 
begenėjantį šakas nuo nu- eis bučiuoti popiežiui pan- 
piautų medžių. Parvežtas Į tapli. Nors žmogžudį, bet 
namus Dervinskas už pusva- kaipo kunigą, popiežius, ži- 
landžio mirė. noma, priims.

PRALOTAS OLŠAUSKAS 
RYME “SPAVIEDOSIS.”

Mes jau rašėm, kad žmog
žudžio Olšausko Šveicari-

DĖL ŠEIMYNINĖS NE- 
SANTAIKOS GERIA 

ACTĄ.
Kovo 16 d. Babtų valse., 

Vilčetavos kaime nusinuodi
jo Aleksandra Lisauskaitė, 
18 metų amžiaus, o kovo 17 
dieną nuodijosi jos pussese
rė Fima Lisauskaitė, 19 me
tų amžiaus. Abidvi nuodijo
si actu. Aleksandra Lisaus
kaitė, nuvežta Kėdainių li
goninėn, ten mirė. Fima 
Lisauskaitė nuvežta Kauno 
ligoninėn; jos gyvybei pa
vojus pašalintas. Nustatyta, 
kad jiedvi nuodijosi dėl šei
myninės nesantaikos.

Liguisti Skilviai
Liko Išgydyti ~

Pastebėtina yra kaip greitai Nuga- 
Tone nugali nevirškinimą, rūgštų 
skilvį, gasus ar išpūtimą skilvyje ar 
viduriuose, atsiraugėjimus, galvos 
skaudėjimą prastą skonį burnoje ir 

“■ r—agurotis paeinančius 
___ prasto virškinimo. Nuga-Tone 
pašalina iš kur.o ligų pertis ir sutei
kia naują jėgą ir gyvumą gyvastin
giesiems organams. Jis sustiprina 
nervus ir raumenis, nuveikia konsti- 
pac’ją, pagerina abelną sveikatą ir 
padaro jūsų miegų poilsingą ir atgai
vinantį. Nuga-Tone yra pardavinėja
mas aptiekininkų. Jeigu aptiekinin- 
kas neturi jo, paprašykit ji užsakyti 
dėl jus iš savo urmininko.

NELAIME.
Šiomis dienomis prie 

Šiaulių stoties darbininkai 
valė nuo kelio sniegą. Stai
ga netikėtai užvažiavo ma
nevruojantis garvežys, ku
ris pastumdamas vagonus 
beveik mirtinai suspaudė 
vieną iš dirbusių darbinin
kų. ‘ Nukentėjęs nuvežtas 

-miesto ligoninėn. Jo gyvybė 
j pavojuje.

prie

Greita 
pagelba 
sustingusiam 
kaklui!

Sloan’s

GREIČIAUSI
PASAULY LAIVAI

BREMEN 
EUROPA

MAŽIAU NEGU 5 DIENOS* ANT VANDENIO 
per Cherbourg — 6 dienos per Bremen

TIK 7 DIENOS j LIETUVĄ
Specialis trūkis iš Bremerhaven
Arba keliaukite f/YI TIMDITC* 
ekspresiniu laivu VVljUrLD

Taipgi nuolatiniai kas sąvaitė išplaukimai 
gerai žinomais IJoyd Kabininiais Laivais 
Berlin-Stuttgart-Gen. von Steuhen-Dresdea 

Informacijų klauskite pas bile vietinį 
agentą arba

65 STATĖ STREET, BOSTON

at

Liet. Valstiečių Liaudi
ninkų-S-gos Centro Komite-

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

Didžiausia Bendra Ekskursija
GEGUŽĖS-Mav 15 d. Laivu “UNITED STATĖS”

A. L. Laivakorčių Agentams Kooperuojant

SKANDINA VŲ-AMERIKOS LINIJA
ATLANKYKIME LIETUVĄ

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

yra palaikomas nuolatinis susisiekimas 
New York — Kopenhaga — Klaipėda.

cui Oškiniui, “Lietuvos Ūki
ninko” redaktoriui.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

Linksmiausia Vyčių Ekskurija Tiesiog j KLAIPĖDĄ
BIRŽELIO-June 6 d. Laivu “HELLIG OLAV”

Pittsburgho Kupiškėnų 
*. — Jūsų 

į pranešimą apie susirinkimą 
gavome pervėlai ir todėl ne
talpinome.

Teisybei. — Apie inty
mius dalykus neverta rašyti, 
nes tai sukeltų bereikalin
gus ginčus. Nedėsim.

A. Bulakui. — “Skurdo 
gaivintoja” netinka. Antros 
eilės, mums regis, nurašy
tos, tik neparodėt iš kur.

A. G., Urugvajuj.—Jūsų 
atsišaukimą gavome, bet jo 
talpinti nėra prasmės.

' kliubo komitetui.•_ •
Į

I
i

Greitas Laivų Patarnavimas į Eirapą
Per Hamburgą Musų Moderniniais Laivais
HAMBURG
ALBERT BALLIN NEW YORK

Išvažiuoja reguliariai kas sąvaitę. TalPĘ* 
reguliariai išplaukimai mus populiariais 

kambariniais laivais: ___ 
ST. IX)UIS, MILVAUKEE IR CLEVELAND 

Prieinamos kainos
Tiesioginiai gelžkeliais susisiekimai su Lietuva 

Dėl informacijų kreipkitės į lokalinius 
musą agentus

Hamburg- Amerkan Link
709 Tremont Street. Boston

I
i

Amerikos Lietuvių Jaunuolių Ekskursijas Rengia 
Amerikos Lietuviu Ekonominis Centras 

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

A. L Laivakorčių Agentams Kooperuojant

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

Reikalaukite Nuo Savo Agento Laivakortės ant 
SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE 

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

248 Washington St., Boston, Mass. 130 Šalie Št, Chicago, III.
969 St. Antonie Street, Montreal, Canada.

10 Statė St.. Boston.

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

Išplaukia

BIRŽELIO 27 D.

Rengia
Amerikos Lietuvių 
Ekonominis Centras

Motorlaiviu

“GRIPSHOLM”

PAMATYKIME LIETUVĄ
ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA

Pirmutinė Istorijoj
AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNUOLIŲ EKSKURSIJA

Gegužes 29 d. Ekskursija Amer. Liet. Taut. Federacijos. 
Liepos 23 d. Specia’ė Lietuvių Ekskursija.
Rugpjūčio 19 d. Amerikos Lietuvių Ekon. Centro Ekskursija.

Informacijų ir laivakorčių, kreipkitės pas savo laivakorčių agen
tą arba į raštines Švedų Amerikos Linijos,—nevėluokite.

SWEDISH AMERICAN LINE
21 Statė Street, New York

| LIETOVį I

DR. P. PUSKUNIGIS 
A. L. E. C. Pirmininkas

NewYork-Khęeda
Per Gothenborgą

0000000000000090000000

!

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGOS
U2G1RTOS IR TVARKOMOS

DVI DIDŽIOSIOS EKSKURSIJOS

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

o iš Bostono Gegužės-May 28
Stačiai i KLAIPĖDĄ, be persėdima Gražiuoju CITNARD Laiva

LANCASTRIA
(2) Birželio-June 16

Iš NewYorko per Southamptoną j KLAIPĖDĄ 
Puikiausiuoju CUNARD Eapresinra Didlaiviu

AQUITANIA
Dovanai aplankant Didžiausi Pasaulio Miestą Ix>ndoną. šiai Ekskur
sijai Anglijos Lietuviai rengia speeialį priėmimą Londono Liet. Kliube 
Abi Ekskursijos plauks į Klaipėdą tiesiu keliu per puikųjį Kiel kanalą 

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

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄ-GA: 
AMBRAZIEJUS J.

168 Grand St, Brooklyn, N. Y.
“AMERIKOS LIETUVIS’

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

3327 S. Halsted St, Chicago, 10.
BARTKEVICIA P.

678 N. Main St, Montello, Mass.
BOGBON J. G.

432 W. Long Are, DuBois, Pa.
“DIRVA”

68 Superior Avė, Cleveland. O.
Franklin Sav. & Trust Co.
K. VAIŠNORA, Managcr.

2615 Perm. Avė, Pittsburgh,
GENDROLIUS N.

361 Broadtvav. So. Boston, Mass.
K A ŽEMĖKAS K. CH.

797 Bank St, Waterbury, Conn.
M AK ARF.VICIUS K.

95 Liberty St, Ansonia, Conn.
MOLIS P.

1730 - 24-th St, Detroit, Mich.
“NAUJIENOS”

Pa.

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

SEKYS JOHN
226 Bark St.. Hartford, Conn. 

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

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

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

197 Adams St., Newark, N. J. 
URBSZO J. J.

187 Osle St., Lavrrence, Mass. 
VASILIAUSKAS J.

811 Bank St„ TVaterbury, Conn. 
"VIENYBE”

19.5 Grand St, Brooklyn. N. Y. 
VARASHIS A.
So 12th įį ( arson, Pittshurgh.Pa. 

WEISUL K. J.
1128 VVashington, Nornood, Mass. 

ZOLP J. J.
1739 S. Halsted St.. Chicago, III.. 4550 S. Paulina St.. Chicago, III.
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Vietinės Žinios
=====

72 METU TURTUOLIS 
IMA 20 METŲ LIETU

VAITĘ.
Jis yra Dr. Nason, o ji— 
Blanche Urbonavičiūtė.
Bostono dienraščiai pe

reitą sąvaitę paskelbė tikrą 
sensaciją. D-ras Osborne 
C. B. Nason, kuris turi jau 
72 metu amžiaus, bet tur
tingas ir plačiai žinomas 
Cambridge’aus gydylojas, 
veda už pačią Blanche Ur
ban, kurios tikra pavardė 
yra Urbonavičiūtė, 20 metų 
amžiaus lietuvaitė.

D-ras Nason yra netiktai 
senas žmogus, bei jau ir naš
lys; jo žmona mirė 1923 
metais.

P-lė Urbonavičiūtė dabar 
gyvena Bostono priemiesty 
Somerviilėj, bet augo audi- 
nyčių mieste Laivrence ir 
tenai baigė highschoolę: 
pernai ji baigė slaugių kur
są Roberto Bi ighamo ligo
ninėj ir tenai gavo nursės 
diplomą.

D-ras Nason pasakė laik
raščių reporteriams, kad ji
sai susipažino su p-le Urbo
navičiūte savo ofise. Tūlas 
laikas atgal ji atėjusi pas ji 
kaip paciientė. Jos liga bu
vusi nedidelė. Jis ją apžiū
rėjęs ir tuojaus Įsimylėjęs.

Angliški laikraščiai pa
žymi, kad p-lė Urbonavi
čiūtė yra lietuvaitė ii- gyve
na su savo tėvais. Ji turi da 
tris seseris ir du broliu.

i

nas, turi dirbti tik 4 valan
das i dieną.

Kalbėdamas apie 
zaciją drg. Maurer 
kad jos mes neturim. 
Įima esą vadinti civilizacija 
tokios tvarkos, kur milionai

civili- 
sako, 

Nega-

Socialistai apvaikščiojo 
Pirmos Gegužėj šventę. 
Pirmoji Gegužės, tai viso 

pasaulio darbininkų šventė. 
Tą dieną susipratusių darbi
ninkų minios demonstruoja 
savo jėgas. Taip bent turėtų 
būti.

Bet šiandien taip nėra. 
Nėra dėlto, kad darbininku 
eilėse kapitalo agentai ir 
“kairus darbininkų užtary
tojai” (turiu galvoj komu
nistus), pasėjo demoraliza
cija.

Bedarbė, ekonominis kri- 
zis visu sunkumu 
darbo liaudį, 
išsisklaidžiusi 
išvesti minias 
galimybės.

Bostono socialistai, ame
rikonai ir lietuviai kartu, 
skaitlingai susirinko Tre- 
mont Temple salėje. Atmos
fera jauki, nes tai vienos šei
mynos nariai čia susirinkę.

Iki prakalbų apie 10 mer
gelių platina socialistų lite
ratūrą. Čia dau? išplatinta 
žurnalo “The Unemployed.” 
“Socialist Songs,” “Un 
employment and the Mecha- 
nical man” ir kitų.

Po to, vienas iš draugų iš
eina ant scenos ir atidarę 
mitingą. Orkestrą labai gra
žiai sugrajina maršą. Pirmi
ninkaujantis pasako pritai
kintą momentui prakalbėlę. 
Publika sustoja ir gieda 
“The Red Flag.” Orkestrą 
vėl pagriežia ir išeina kal
bėti drg. James H. Maurer.

Jau senas žmogus. Darbo 
nukamuotas, sulinkęs, bet 
energingas, drąsus, jaunas 
dvasia. Jis kalbėjo netoli 
tris valandas. Jo kalbos te
ma buvo: “Bedarbė ir me
chaninis žmogus."

Pirmiausia drg. Maurer 
vaizdžiai nupasakojo, kaip 
pagerintoji technika išmetė

užgulė
Bet ta liaudis 

ir šiandien 
Į gatvę nėra

’ vaikučių kenčia badą, šalti, 
o jų tėvai nuo tamsos ligi 
tamsos šliaužioja gatvėmis 
darbo ir duonos jieškodami. 
Geriau grįžti i pelkes, sako 
Maurer, ir gyventi su bež
džionėmis, negu tokioj civi
lizacijoj kamuotis.

Bet socializmui ateiti nu
mato gerą. Karas darbinin
kus išmušė iš vėžių. Darbi
ninkai ėmė sekti buržuaziją. 
Kapitalistai, žerdami milio
nus aukso, buvo duosnesni 
ir darbininkams. Darbinin
kai ėmė geriau gyventi ir 
-avo reikalus užmiršo. Keli 
metai atgal negalima buvo 
susikalbėti su tais, kurie Įsi
gijo radio. automobilį, gra
žų forničį ir tt.

Bet dabar jau jie susipra
to, kad tas buržuazijos duos- 
numas buvo tik laikinas. 
Įgytas turtas grįžta kapita- 
ui atgal, nes darbininkas 
maino jį ant duonos.

Socialistų idėjomis vėl 
jau kas kart vis daugiau do- 
ninasi. Ateis laikas, gal ir 
labai greitai, kada pasaulis 
tvarkysis socialistiškai.

Baigus drg. Maurer’ui 
kalbėti, sustojusi publika 
<u orkestru sugiedojo “In
ternacionalą” ir išsiskirstė.

Apvaikščiojimas buvo 
gražus ir Įdomus. Gaila tik, 
tad lietuvių dalyvavo ne- 
daugiausia. Petryla.

Visi kunigai myli titulus.
Popiežius Lietuvos arci- 

vyskupą Skvirecką apdova
nojo grafo titulu. Musų kun. 
Virmauskui ligi to toli. Jei 
niekas tų tituių jam neduo
da, tai nors jis pats pasiima. 
Aną kartą sakydamas pa
mokslą musų Virmauskas 
pasigyrė tokiu “načalninku” 
esąs; girdi, kaip majoras  ----- —— --— —-----
miesto galva, taip aš jus gal- už krutu. Girdi, kaip tu drį- 
va. < 
“asilai.” 
žodžio? Kunigas ir 
mus visai 1 
na, jei jis musų galva.

Peter.

Dėl rendos italas peršovė 
lenkų.

Pas italą Penolę gyveno 
Everette lenkas Kaczanek. 
Gyveno ir nemokėjo rendos. 
Aną vakarą pas lenką atėjo 
svečių, ir kada visi susėdo 
nrie stalo gert ir valgyt, ita
las ėmė ir užsuko žiburius. 
Lenkas supykęs išbėgo prie- 
menėn ir susikibo su italu

Gerai, kad nepridėjo sti man tokią sarmatą daryt.
Bet kam čia ir to O italas sako, užmokėk ren- 

‘ ■ be to dą, rupuže, tai nebus sar- 
begalviais vadi- matos. Lenkas taukšt italui 

per žandą. O italas išsitrau
kė revolveri ir pykšt lenkui 

i į pilvą.
tuntas, o lenkas guli ligoni
nėj.

Japonų princas Bostone.
šiomis dienomis Bostone 

lankėsi Japonijos princas 
Takamatsu, kuris su jauna 
savo pačia atvažiavo Ameri
kon “honey moon” praleisti. 
Majoras iškėlė tai porai ofi
cialų priėmimo bankietą. 
Princą daboja, kad kas i ke
lines neįšautų.

Dabar italas areš-

30 žmonių Bostone turėjo 
] užsimokėti po S5 pabaudos 
! užtai, kad prie savo auto
mobilių turėjo tik po vieną 

i žiburį iš priešakio.
———————

Socialistų žiniai! 
Ateinančios pėtnyčios 

kare, kaip 8 vai., 
bridge’aus 
draugai susirinkite Į “Kelei
vio” ofisą. Visi draugai bū
tinai dalyvaukite, nes turi
me daug reikalų, kurie ne
vilkinant turi I 
Taip pat turime r_____
ir prie pikniko. Komitetas.

SLA. 359 kuopos piknikas.
SLA. 359 kuopa (Dor- 

chesterio) nutarė surengti 
pikniką. Vieta jau paimta, 
būtent, visiems gerai žino
ma McAna fauna, North 
Eastcne. Piknikas Įvyks lie
pos 12 dieną. Kad vieni ki
tiems nepakenktų, prašytu
me kitų draugijų tą dieną 
savo piknikų nerengti.

Valdyba.

Ant Boston Common 1 ge- j SVARBUS PRANEŠIMAI 
Lietuvių Metodistų Žinyčios

Subatoje, Gegužės-May 9 
.dieną, 1931. 7:30 vai. vaka-į 
re, įvyks Sprogstančio Ber-' 
žo Šokiai, po vadovyste L. 
Ž. Moterų Ratelio.

Nedėlioję, Gegužės-May 
10 d., pripuola “Motinos 
Diena.” 
su nepaprastu 
p-nia Ona Kubilienė

„ x „ nuos. Nedėlios vakare.___
kimą. Publika tikėjosi pa-’vai., p. Adomas Grybe skai- 
matyti didelių muštynių, to- tys paskaitą, temoje:

gūžės policija stovėjo su 
kulkasvaidžiais ir bom

bomis.
Pereitos pėtnyčios vaka

rą ant Boston Common so
do buvo laukiama didelių 
Įvykių, nes komunistai buvo 
išsiėmę leidimą laikyti tenai 
1 gegužės mitingą, o patrio- 
:ai su “komunistų naikinto
ju” kongresmanu Fishu tu
rėjo priešingą jiems susirin-

va-
Cam- 

ir So. Bostono

Anądien Bostone buvo 
areštuotas komunistų agita
torius Kaplan, kaip nelega- 

i liai Įvažiavęs ateivis. Bet jo 
advokatas pristatė jo metri
ką, kuri parodo, kad Nath- 
an nėra joks svetimšalis, nes 
jis New Yorke gimęs.

Į

Valstijos kalėjime Char- 
but aptarti, lestovne pasipiovė kalinys 

* prisirengti Frank Budingame.
K AM REIKALING AS GERA!; KAM
KARYS geroj vietoj, netoli Columbi:- 
Station; vyrams, merginom ar pavie- 

, nei ypatai,
V. Gegužis.

i Dorehester.
matyt bile kada.

kreipkitės šiuo antrašu
49 Battonu-ood street 

Mass. Savininką galim:

PERSIKRAUSTĖM 
NAUJON VIETON.

! PETRAS ŠVEDAS ir J. KAZU 
. KONIS perkraustėme musų BAR- 
BERNE nuo E s$»eeto, po numeriv

■ 322 BROADW.iY, Naujoj Vietoj ant 
kirpimo plaukų ir skutimo numažina- 
me kainas. Visus musų senus koštu-

! nerius ir abelnai visus lietuvius pra- 
; šome atsilankyti į naują vietą

\Malevoju ir Taisau 
NAMUS

Iš lauko ir vidaus. Taipgi pranešu 
kad persikėliau gyvent Į Dorehester;

R. PERMOKAS
21 Ravėti st.. DORCHESTER, Mass 
Telefonas, Co’untbia 8093.

pripuola “Motinos
Ją apvaikščiosime ‘ 

programų.' 
dai-. 
7:30

“Ka- 
dėl susirinko apie 15,000 talikų kova su Protestoniz- 
žiopsotojų. Apie 12,000 jų mu.” Prašome atsilankyti Į 
klausėsi nevvyorkiečio Fish, nurodytus parengimus. * 
o kiti susispietė apie komu
nistų kalbėtojus.

Policija buvo pasiruošus 
kaip ant karo. Trįs šimtai 
pėkščių ir raitų policmanų 
stovėjo kalbėtojus apsupę ir 
tik laukė, kada jiems bus 
paliepta pradėti ataką. Ten 
pat stovėjo policijos auto
mobilius su kolkosvaidžiais, 
ašarinėmis bombomis ir 250 
specialiai padarytų ilgų 
buožių.

Bet iš didelio debesio lie
taus nebuvo. Viskas pasi
baigė ramiai. Nebuvo nei 
vieno arešto, nei vienos pra
muštos galvos.

Ant rytojaus buržuaziniai 
laikraščiai net juokus iš ko
munistų darė. Pavyzdžiui, 
“Boston Herald” Įdėjo ka
rikatūrą. kur Maskvos ko
misaras duoda Bostono ko
munistui velnių, sakyda
mas: “Ar tai toks iš tavęs 
komunistas’ Kodėl gi tu ne
gavai areštuot per pirmą ge
gužės?”
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Brukuojamos 
Mašinėlės 
(TYPEMRITERS) 
išdirbysčiv, naujos ir at

naujintos, 817.50 ir brangiau.
Galima gauti lengvais išmokėji
mais. Ateikit pasižiūrėti.

R. ŽIDŽIUNAS 
p: st.. So. Boston. Mass. 
(Kampas Broadtvay).

Visu

(22)
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BALIUS! BALIUS!
Saldžiausios Širdies Viešpaties Jčzeus Dr-stė, 

Rengia Gražų Balių,

SUBATOJE,

GEGUŽĖS-MAY 9 D, 1931
PARAPIJOS SVETAINĖJE,

492 E. Seventh Street, So. Boston, Mass.

Prasidės nuo 7 vakare.
Bus puikiausia muzika ir gražus pasilinksminimas.

Visus kviečiame į šį balių atsilankyti. VALDYBA.

Soaris pasmerktas miriop,
,.„o____Joaųuin Pita Soaris, 32
iš darbo milionus darbinin- j metų amžiaus portugalas iš 
kų. Kodėl taip atsitiko—; Patersono, N. J., pereitą sa
kiausia kalbėtojas — kad ’ vaitę buvo pasmerktas mi- 
toji mašina, kurią pats dar- riop. Jis bus nužudytas elek- 
bininkas padarė kad jam tros kėdėj po 5 liepos. Pc- 
tarnautų, iš savo sutvėrėjo reitą vasarą jisai atvažiavo 
atėmė duoną? 0 todėl, kad iš New Jersey 
ją pasiglemžė kapitalas.

Vienok, sako kalbėtojas, 
taip ilgai nebus. Mašina turi 
tarnauti ir tarnaus darbi
ninkui. Darbininkas, pasi
gaminęs sau tobulas maši-

c
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PENTŲ ir SCREEN
PARSIDUODA PIGIAI

South End H ar dvare

WIRE
dabar!

LAIŠKAIS AR TELEFONU UŽSAKOMUS GREIT IšPiLDOME.
Telefonas: HANCOCK 6105 ir 6106. Dykai vietos pristatymas. 
Atdaras Subatoms iki 10:30 vakare. Daug Vietos Sustojimui.

SEHCO PENTAS
11 SPALVŲ IR BALTAS dėl vidaus ir Jauko.
Tą penią mes gvarantuojame. kad $^ QC
duos pilną patenkinimą arba grąžinant Į »Vv 
jums pinigus................................. Gal.

PARDUODAME PIGIA KAINA

SCREEN
WIRE

Imant Rolj
GALVANIZED

2%c. ket. pėda 
COPPER 

5c. ket. pėda.
MILL END PENTAS ..................... GAL. 98c.
Tamsiai Pilkas ir Brianas, Raudonas, Rusvas, 

Bronzavas. žalias ir Bufinis. Geras pentyt 
barnes, stogus, tvoras, etc.

SCREEN
PENTAS
95c. gal.

FLAT White Painias gal. $1.19 Garantuotas Pure White or
SHINGLE ŠTAI N . .. gal. $1.25 Orange Shellas,....... gal. $1.95
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Dr-gas Raulinaitis vėl 
ligoninėj.

D-ras J. P. Raulinaitis vis 
nepasitaiso. Jis turi vandens 
plaučiuose ir serga dusuliu. 
Nekuriam laikui buvo iš li
goninės parėjęs ir bandė 
vaikščiot, bet pasijuto blo
giau ir pereitą sąvaitę vėl 
sėjo miesto ligoninėn.
KLAUSYKIT AUSIS PASTATE.
Aš, Petras J. Kusavičius. pranešu 

■įsiems, kad aš pabaigiau Agrikultu- 
"os mokslą kovo 9 d, 1931 m. Tam 
ikslui buvau pašventęs septynis me- 
us suviršum laiko. Dabar pajieškau 
,-ietos už urėdą ant didelių ūkių arba 
int didelio ploto žemės. Kam toks 
smogus reikalingas, tai malonėkite 
treiptis po šituo antrašu: (20)

P. J. KUSAVIČIUS, Agronomas, i 
498 E. 7-th St, So. Boston, Mass.

NAMAS PARSIDUODA
Dorehester, 3 šeimynų, 18 kamb, 

reeeption halls, moderniškas, 3 karų 
garažas su šiluma, 3 minutės prie 
gatvėkarių. Parsiduoda pigiai. Tel.: 
Talbot 3183. (19)

DIDELĖ PROGA!
Dėl priežasties, kad važiuoju j seną 

kraju, parduodame Restorantą už la
bai žemą kainą. Klauskite, (20)
70 I street, So. Boston, Mass.

CAMBRIDGE. Paėmimas už skolą. 
Dviejų šeimynų Namas, 5 ir 6 ruimai, 
3 metai statytas, visi įtaisymai. Par- 
siduos už menką pasiūlymą ir lengvų 
terminų. Agentai nereikalingi Na
mas ant Magnolia avė., netoli Inman 
skvero. P. FOLEY. 16 Leonard avė., 
Camb. Tel Univ. 2665-W. (19)

PARSIDUODA BUČERNĖ IR 
GROSERNĖ.

Geroj vietoj, per ilgus metus ap- f 
-yvert a; galima pirkt kartu su na
riu. Namas marinis ant kampo, 4 šei
ny nu ir 3 storai. Storai lisų neturi, 
ėaina $22,000; kas pirks be agento, 
ienų tūkstančiu pigiau. Kurie neno- 
i namo, gali randavot vieną storą 

;u visais įrengimais. Savininką gali
na matyt, (19)
1816 Dorehester avė, Dorehester.

Plumbing-Heating
Taisome ir Naujus dedam 

Klauskite kainos 
Darbas pirmos rūšies, gvarantuotas. 

Reikale darom ant išmokėjimo. 
MARTIN and RENO 

Cambridge.
Vakarais, Univ. 7079.

191 Cambridge St., 
Univ. 1920.

LITHUANIAN 
FURNITURE C0.

K. SIDABRO
Laivakorčių Agentūra
Nėra skirtumo kur kas gyve- 

įa, bet kurie nor važiuot į Lie- 
uvą. prirengiu visus reikalin
gus kelionėje dokumentus ir ge- 
iausius kambarius laivuose. 

Atstovauju visas didžiausias' 
aivų Kompanijas. Kurie mano- 
e keliauti i Lietuvą ar atsivež- 
i savo mylimus, kreipkitės ypa-; 

’.iškai arba laišku pas mane. Pa
tarnavimas geras.

K. SIDABRAS
875 Cambridge Street, 

Cambridge, Mass.

(-)

[Jei Nori Nupentyt •
\Ar Pataisyt Namą ♦
• ---------------------------------- .
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KLAUSKITE KAINOS
Jei reikia ir Išpopieriuoju. 

Gausite gerą darbą ir pigiai.
JUOZAS TAMOŠAITIS

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

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.

I.

PARKWAY AUTO
SERVICE

and F1LLING STAT1ON 
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 Colony Avė, 

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

• i   — ----

11

MES REKOMENDUOJAM

SPIEGEL’S
137 SUMMER ST_ BOSTONE.

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

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

vos ir visados šviežias Dieio* 
galima gaut pas

DAVID CABITT
REG. APTIEKORIUS

Visados pasirengęs jums patarnaut
100 SALĖM STREET 

BOSTON, MASS. 
Telef. Richmond- 1686 

Aptieks atdara nuo 8 iš ryto 
iki 10 vakaro.

881
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496 BROADM'AY
SO. BOSTON, MASS.

Telefonas So. Boston 2712.
Valandos: nuo 2—4 ir 7—8.

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS 

C. J. Mikolaitis

Dr. G. L. Killory
60 SCOI.LAY SUVARĖ 

Room 22. BOSTON 
Tel. Haymarket 0827 

Somerset 2OI4-J.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 7 vak. 

Šventadieniais nuo 10 iki 1.

Tel. Univcrsity 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

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

678 Massachusetts Avė.. 
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE. MASS.

Tel. So. Boston 2660.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną
Nuo 2 iki 9 vak.
NEDALIOMIS: 
iki 1 v. po pietą 

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

251 BROAinV A Y, tarp C ir D st.
SO. BOSTON. MASS.

-..........
• Tel. Richmond 0668. Gar. 5437.

; DR. J. MARGUS
i Rusijos-Liet u vos Daktaras
1 ir Chirurgas
I 261 Hanover St., Bosion, Mass.
• Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak.
J Šventadieniais: nuo 9 iki 4 po piet. 
! Gyvenimas: 490 Blue ILill Avė, 
t Rosbury, Mass.
| Valandos: nuo 8 iki 10 vakare.

1 ................................ —---------------

♦ Dr. J. C. Landžius !
! (SEYMOUR)
I Lietuvis Gvdvtojss ir Chirurgas » ««•* ”
I
•II».

I DAKTARŲ
ADRESAI.

TeL Barter 3789

Dr. John Repšius
(KERŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAI 
Valandos: 2-4 ir 7-9. 
Nedėiiomi* ir šventadieniais 

nuo 10 iki 12 ryte. 
MASSACHUSETTS AVM. 
(arti Centrai skvero) 
CAMBRIDGE, MASS.

I LIETUVYS

10PT0METRISTAS

PERK RAUSTOM E I ARTIMAS 
IR TOLIMAS VIETAS.

Už kiekvieną daiktą gvarantuojam.

326 W. BROADWAY
SO. BOSTON, .MASS.

Telefonas: So. Boston 4618-4V. 
Gyvenimo: So. Boston 2395-M.

.

: LIETUVIŠKA 
BUČERNE

• Užlaikome geriausią ta vorą ..
{parduodame pigiausia kaina. Me-; 
t sos visuomet šviežios.
t Taipgi užlaikome šviežio* die-
* gus. Chop Suey—3 svarai .. 25c. 
{ Pagardinimui Chop Suey, var- 
t tokit China Boy Soy Sauce, 15c.
• už bonką.
♦ Lietuviški skilandžiai . —av. 35c 
I Švieži sūriai nuo farmų.
♦ Visokį tavorą pas mus galite gaut 
{ pigiai ir gerą.
• J. PATKAUSKAS
i STRAND CASH MARKET 
t 331 BR0ADWAY, SO. BOSTON.
| Telefonas: So. Boston 0551.

ir

I

Išegz.aminuoju priskiriu
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose 'aklose! aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu- 
laiku.

J. L. I’Aš AK A KNIS, O. D.
447 Broadaay, So. Boston, Mass. į

Į

JOHN WOODS
GERIAUSIA ANGLIS 

IR KOKSAI 
šeimynoms pristatymas 

musą Speciališkumas. 
Dabar geriausias laikas 

užsakymus.
308 ATHENS STREET, 

SOUTH BOSTON, MASS, 
TeL So. Boston 9789 ir 9781.

duot

LAIDOJIMUS; 
kuriuos paved*; > 
mano prižiurėji-<1 
mui, visuomet'; 
būna patenkinti; > 
ir sutaupina go-.; 
rokai pinigų. ; i 

Mano kaina'; 
visiems ir visur;! 
vienoda. <;

! JONAS PETRUŠKEVIČIUS ’' 
I Lietuvi* Grahoria* <;
► 162 Broadvray, So. Boston, Mm*. J i 
[ Residence: 313 W. 3-rd streot. <
► TaMfonaa: So. Ro«to» 9KU-W J >

i-i m n------------- ~-~į- 1 n — r m r *
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PAUL’S MENS
SHOP

$ Didelis Pasirinkimas | 
Vyrams Drabužių.

5 Skrybėlių, Marškinių ir Visokią S 
’«! Pasirėdymą. Geras Tavoras ir di-£ 

delis pasirinkimas visokią stailą.
Tik viena lietuvio Paul’s krautu- g 
vė ant Broadway, netoli F gatvės. | 

456 BR0ADWAY
r SO. BOSTON, MASS. j

I 
I i

Valandos: nuo 2 iki 4 po pietą, 
nuo 7 iki 8 vakare.

107 SUMMER STREET, 
LAM'RENCE, MASS.

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

3421 So. Halsted Street
* CHICAG0, ILL.

Tel. Boulevard 8483

Telefonas: So. Boston 1058.

Bay View Motor
Peter Trečiokas ir Jos Kapočunas 

GERIAUSI LIETUVIAI 
MECHANIKAI.

Taiso visokius automobiliu* ir 
gerai patarnauja.
Agentūra Studebaker ir Erskine.

Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkinantį patarnavimą.

Pardavimo vieta:
549 E. BROADWAY

Taisymo vieta:
1 HAMLIN STREET, 

kampas E. F.ight Street, 
SOUTH BOSTON, MASS.

ii R.J.VASIL
; ; 499 BROADWAY, ROOM 4,

SO. BOSTON, MASS.
' ’ Parduodu: NAMUS, FARMAS,
] , KRAUTUVES.
i ! Marinu: AUTOMOBILIUS,

NAMUS, FORNlšIUS, KRAU
TUVES ir tt.

Apdrandžin gyvastį ir sveikatą. 
PADARAU VISOKIUS DOKU
MENTUS kaip čia. taip ir Lie
tuvoje, greitai ir atsakančiai. 
Norint gero patarnavimo, kreip
kite*. R. J. VASIL
499 Broadway. So. Boaton, Maa*

900000 99 CiC OOC “i L

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

Mes užlaikome visokią Vaistą ir 
Gyduolių. Nuo Patrukime, Kosu
lio, Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo 
Valymo, Reumatizmo, Slaptingų 
Ligų. Taip-pat visokią žolių, La
pelių ir Dielių iš Lietuvos. Musų 
aptie'--oje geriausias patarnavi
mas ir teisingas patarimas. Vais
tus nusiunčiant ir per paštą. At
minkit mnsų adresą.

D. C.ABIT (Reg. Aptiekorius) 
1«W DORCHESTER STREET, 

Kampas Broadway,
SO BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 1799
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SOUTH END HARDVVARE C0
1095 WASHINGTON ST., BOSTON

NE4R DOVER ST EL STATlON

I 
»
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valstijos Į 
Loveli} pas merginas, ir pa
sigėręs dvi jų nušovė. Užtai 
jis dabar turės mirti pats. 
Portugalijos prezidentas 
mėgino ji paliuosuoti, bet 
nieko negelbėjo.


