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11FTUVI AI PI FSIK AI Popierius Pakeitė

SUIMTI N. H. GIRIOSE.!•
JUOZAS ADŽEGAUSKAS 

PERŠAUTAS.

Jis nesenai ištruko iš polici
jos rankų Connecticut 

valstijoj.
New Hampshire valstijos 

girioje, netoli Nashua mies
to, šį panedėlį policija suga
vo tris banditus, jų tarpe ir 
Juozą Adžegauską, kuris 
angliškai vadinasi Agofsky.

Adžegauskas buvo žino
mas kaipo didelis despera- 
tas. Nesenai “Keleivy” bu
vo plačiai rašyta, kaip jis 
nuginklavo policmaną neto
li Bridgeporto ir pabėgo 
vogtame automobiliuje. Jis 
buvo jieškomas po visą šalį, 
nuo Meksikos iki Kanados.

Šį panedėlį Nashua mies
to policija gave žinių, kad 
girioje, netoli to miesto, bu
vo įklimpęs į purvyną vie
nas automobilius su New 
Yorko blėtomis, ir kad au
tomobiliuje buvo trįs labai 
nužiūrimi vyrai.

Tuojaus nurodyton vie
ton nuvyko keli policmanai 
šautuvais apsiginklavę.- Au
tomobiliaus jau nebuvo. Pa- 
sirode. kad farmeriai su 
arkliais buvo jį iš purvyno 
išvilkę ir jis buvo jau nuva
žiavęs. Policmanai nuėjo 
pažiūrėt į tą vietą girioje, 
kur sąvaitė atgal buvo rasta 
keliatas korčiukių numesta 
nuo naujų drapanų ir palik
ti du seni vyriški siutai. At
vykus į tą vietą, policija pa
stebėjo tarp medžių pasta
tytą automobilių. Jo viduje 
miegojo du vyrai pasidėję 
ant kelių užtaisytus karabi
nus. Policija sučiupo juos 
miegant ir surakino. Vienas 
jų buvo Harry Young, 18 
metų amžiaus vaikėzas iš 
Methuen. Mass., o antras 
buvo Franas Adžegauskas. 
19 metų amžiaus lietuvis, 
jaunesnysis Juozo Adže
gausko brolis.

Suimti jie tuoj prisipaži
no, kad girioj jie gyveno 
jau kelinta diena, ir kad pe
reitą sąvaitę išplėšė drapa
nų krautuvę Ayer miestely. 
Jiedu buvo apsivilkę vog
tais siutais.

Juos surakinus, policija 
pradėjo jieškoti po mišką 
trečio bandito, būtent Juo
zo Adžegausko. Bet jo ne
rado. Tuomet policmanai 
pasislėpė miške netoli to au
tomobiliaus ir pradėjo lauk
ti. Ir neužilgo Juozas Adže
gauskas atėjo. Policija sušu
ko: “Rankas aukštyn!” Ad
žegauskas leidosi bėgti. Ke
turi policmanai šovė kartu, 
bet Adžegauskas įbėgo į 
tankumyną ir prapuolė.

Policija pasišaukė dau
giau pagalbos, apsupo miš
ką ir pradėjo Adžegausko 
jieškoti. Jį rado nuėjusį nuo 
šovimo vietos už kokios my
lios ir susmukusį ant kelio. 
Jis buvo sunkiai sužeistas 
policijos šūviais. Nugabeno 
jį į Memorial Hospitalį, bet 
panedėlio vakare daktarai 
jau pasakė, kad jam nesą 
vilties pasveikti.

Jų automobiliuje policija 
rado daug vogtų daiktų. Su
imti Juozo Adžegausko jau-

___X_
ni sėbrai prisipažino, kad 
pakol jie atvažiavo Į Nashuą 
iš Poughkeepsie, N. Y., jie 
padarė kelioliką plėšimų pa
kelėj. f

KAS 13 SEKUNDŲ AME
RIKOJ GIMSTA NAUJAS 

ŽMOGUS.
Amerikos gyventojų skai

čius auga maždaug po 900,- 
000 į metus. Taip apskaito 
senatorius Johnson. Jo su
rinktomis žiniomis, khs 13 
sekundų Jungtinėse Valsti
jose vienas žmogus gimsta, 
o kas 23 sekundos vienas 
miršta. Kas pusantros minu
tes atvažiuoja vienas imi
grantas, o kas 5 minutės vie
nas išvažiuoja.

Taigi, atėmus mirimus ir 
išvažiavimus, kas 33 sekun
dos čia priauga vis naujas 
gyventojas.

BAŽNYČIOJ RADO 
ALAUS BRAVORĄ.

Lawrence, Mass. — Bul- 
muzų šventykloj čia prohi- 
bicijos agentai iš Lowelio 
padarė kratą ir rado: 16 
kvortų degtinės, galioną vy
no, 1,360 bonkų alaus, visą 
bravorą alui daryti ir daug 
užraugų. Viskas konfiskuo
ta. __________ #
PER 4 MĖNESIUS SUIM
TA 21,000 DEGTINDARIŲ

Iš Washingtono praneša
ma, kad per 4 pirmuosius 
mėnesius šiais metais buvo 
areštuota 21,000 žmonių dėl 
prohibicijos Įstatymo per
žengimo ir suimta 7,600 vi
sokių bravorų. Valdininkai 
sako, kad jie randa tokių 
bravorų, kurių neįtaisysi be 
$10,000 ir be $25,000.

NUTARĖ MIRTI BADU.
Virginijos valstijoj senas 

farmerys Davis nutarė mirti 
ir tuo tikslu sustojo valgęs. 
Jis išbadavo 25 dienas ir 
taip nusilpo, kad gulėda
mas jau nebegalėjo apsi
versti nuo vieno šono ant 
kito, bet mirt vis da nemirė. 
Kai kurie sako, kad valdžia 
turėtų Įsikišti ir neduoti tam 
žmogui save žudyti. Jeigu 
jo badas nebus pertrauktas, 
tai daug ilgiau jis gyventi 
negalės.

ATĖMĖ ŽMOGUI PINI
GUS IR AUTOMOBILIŲ.

Delikatesų krautuvės sa-

vyko aprašyti ūkininkų tur- dabar^ pra-
tą dėl nesumokėjimo mo- 
kesnių už laukų nusausini
mą. Įnirtę ūkininkai puolė 
žandarus^šakėmis ir kirviais, 
kitur pasistatė net barika
das ir kelis valdžios atsto
vų sužeidė. Žandarai pasi
traukė nieko neaprašę.

NOVA SCOTIA PARDA
VINĖS SVAIGINAMUS 

GĖRIMUS.
Kanados provincija Nova 

Scotia nuo 1 liepos tampa 
“šlapia.” Amerikiečiai jau 
gauna iš tenai spausdintų 
skelbimų- su paaiškinimais, 
kaip galima bus nusipirkti 
palinksminančio skystimė- 
lilo. Alaus ir vyno galima 
busią pirkti kožnoj valdžios 
krautuvėj be jokio leidimo, 
bet degtinei reikalingas lei
dimas, kuris busiąs duoda
mas ten pat, kur ji bus par
duodama.

neša, kad Romos katalikų 1 
“šventas tėvas” nutarė pa
keisti savo titulą. Nuo šiol 
jisai vadinsis “Vatikano vai- ; 
stybės karalius.”

Kuomet dvidešimtojo am- . 
žiaus gyvenimas verčia ka- I 
ralius į šiukšlyną tai popie
žius ruošiasi iš naujo kara
liauti. Tas parodo, kaip jis 
atsilikęs nuo progreso.

REIKALAUS DEPOR
TUOTI ATEIVIUS.

Bostono policijos komi- 
sionierius Hultman sako, 
kad jis reikalausiąs depor
tuoti visus ateivius, kurie 
bus areštuoti už koki nors 
prasižengimą ir nuteisti ka
lėjiman.

Lenkas Nušovė Vo
kiečių Ambasadorių

Pereitą sąvaitę Lizbonoj 
buvo nušautas Vokietijos 
ambasadorius Portugalijai. 
Jį nušovė Franas Piechows- 
kis, išvytas iš Vokietijos len
kas. Lizbonos uoste dabar 
vieši vokiečių laivynas ir 
ambasadorius Dr. von Bali- 
gand buvo nuvykęs tą laivy
ną aplankyt. Nulipus jam 
nuo laivo, lenkas šovė ji du 
kartu iš revolverio ir patai
kė abudu kartu. Ambasado
rius tuoj mirė, žmogžudys 
areštuotas.

GYVATĖ JLINDO J 
BURNĄ

Pietųslavijos spauda pra
neša apie nepaprastą Įvykį, 
kuris turėjo vietos netoli 
Bielgrado.

Vienai miegojusiai lauke 
moteriai bumon įšliaužė gy
vatė, kurią miegojusi mote
ris gyvą prarijo. Moteris at
vežta Į ligoninę, kur bus pa
daryta operacija, kad išim- 

’ ti gyvatę iš jos vidurių.

NORĖJO UŽMUŠT ARKI
VYSKUPĄ

Sofijos mieste pereitą są
vaitę buvo padarytas pasi
kėsinimas užmušti bulgarų 
arkivyskupą, bet nepavyko. 
Kas ir dėl ko šitą šventą 
žmogų norėjo i peklą nu
siųsti, žinios nesako.

KROATAI NORI NUSI
KRATYT SERBU DIK

TATŪROS.
Kroatų tautos delegacija 

kreipėsi i Tautų Lygą su 
prašymu, kad ši paliuosuotų 
kroatus iš po Serbijos kara
liaus diktatūros ir .duotų 
jiems autonomiją.

VOKIETIJOJ DIDINAMI 
MOKESČIAI NEVE- 

DUSIEMS.
Vokiečių vyriausybė nu

tarė padalyti Reichstagui 
pasiūlymą, kad mokesčiai, 
kuriais dabar yra apdeda- 
mas nevedusiujų vyrų ir mo
terų turtas, butų padidinti 
10 nuošimčių.

i ___ _______________

KOMUNISTAI MATO RE
VOLIUCIJĄ VISAM 

PASAULY.
Komunistinių unijų inter

nacionalo sekretorius Lo- 
zovskis padarė komunis
tams Maskvoje pranešimą 
apie tarptautinį darbininkų 
judėjimą. Žiūrint jo akimis, 
šiandien visame pasaulyje 
verda revoliucija. O mes jos 
tuo tarpu niekur nematom. 
Tiesa, Indijoj neramu, bet 
tai ne darbininkų, o nacio
nalistų judėjimas.

KYNUOSE SIAUČIA 
DIDELI MŪŠIAI

NAUJAS BOLŠEVIKŲ 
SUMANYMAS.

Berlyno laikraščių prane
šimu, komunistų internacio
nalo vykdomas komitetas 
nutarė paskelbti rugpiučio 
1 dieną revoliucinės kovos 
dieną, kurią viso pasaulio 
proletariatas turės surengti 
naujų demonstracijų. Tos 
kovos dienos obalsis bus: 
“Kova dėl proletariato dik
tatūros” ir “Sąjungos sovie
tų apsaugojimas.”

VALDŽIA GIRIASI 
LAIMĖJIMAIS.

VOKIEČIAI PROTESTUO
JA PRIEŠ LENKUS.
Šiomis dienomis lenkai 

buvo pakėlę triukšmą prieš 
vokiečius, kurių pasienio 
sargyba apšaudžiusi proše- 
panus lenkus ir du jų paė
musi nelaisvėn. Dabar pasi
rodo. kad tie lenkai buvo 
nuvykę Vokietijon šnipinė
jimo tikslais. Vokiečiai no
rėjo juos suimti, lenkai ne
norėjo pasiduoti, todėl vo-j 
kiečiai juos apšaudė ir porą!N““j^ A^ngOJoj pimTnin-

DOROS SARGAS VAGIS.
Laikraščiai praneša, kad 

Providence’o mieste buvo 
areštuotas už automobi
liaus pavogimą Sherman P. 
Bodwell, kurio tėvas yra 

j “Doros Sargų” draugijos
jų sužeidė paėmė nelaisvėn. 
Vokiečiai dabar nusiuntė 
lenkų vyriausybei reikala
vimą, kad jos šnipai dau
giau Vokietijos pusėn ne
landžiotų.

kas.

Indijoj Sužeista 400 
Fanatikų.

Indijos mieste Kapa- 
duandž tarp indų ir muzul- 
monų kilo muštynės dėl reli
giniu skirtumų. Fanatikai

FAŠISTŲ RIAUŠĖSE SU
ŽEISTA 30 ŽMONIŲ.
Wolfenbeuttelio mieste, _

Vokietijoj, fašistai su komu-j taip mušėsi, kad 400 jų buvo: 
nistais užpuolė socialistų visaip sužeista. Anglų ka- 
susirinkimą ir pakėlė muš- riumenė išvyko tvarkos da- 
tynes. Buvo sužeista 30 žmo- ryt.
nių. ----------------

ryt.

ŠVEDIJOJ SUSIDARĖ 
NAUJA VYRIAUSYBĖ.
Pereitų sąvaitę Švedijoj 

atsistatydino ministerių ka-

SIUNTINYS SPROGO
PAŠTE.

Paryžiaus pašte sprogo 
siuntinys, kuris buvo adre- binetas, nes parlamentas ne
duotas baronesai Edouard pritarė jo sumanymui pa
de Rothschild. Nors sprogi- kelti muitus. Naują vyriau- 
mo garsas buvo labai dide- sybę sudarė liaudies parti- 
lis, bet iš tarnautojų niekas jos žmogus, Kari Gustaf Ek- 
nuo jo nenukentėjo. Tai jau man.
trečias siuntinys sprogsta; ----------------
Paryžiaus pašte, adresuotas ( LAIVAS NUSKENDO SU 
įvairiems didžiūnams.

20,000 maištininkų esą už
mušta ir 25,000 paimta 

nelaisvėn.
Naminis karas Kynuose 

nesiliauja ir mūšiai kas die
na darosi vis atkaklesni. 
Vieną dieną valdžia giriasi 
laimėjimais, kitą dieną suki
lę šiaurės generolai skelbia 
savo pasisekimus.

Šios sąvaitės žinios iš Šan
chajaus sako, kad ties Sin 
Cheng valdžios armija už- 
davusi maištininkams labai 
skaudų smūgį. Po kelių die
nų kovos, 20,000 maištinin
kų likę mūšio lauke užmuš
tų, 10,000 jų buvę paimta 
nelaisvėn, o 15,000 patys pa
sidavę. Taigi iš viso toj vie
toj maištininkų armija nete
ko 45,000 kareivių. Jeigu 
tai tiesa, tai ištikro maišti
ninkų nuostoliai sunkus.

Tuo pačiu laiku valdžia 
sutraukė 9 karo laivus ties 
Jočau prieš Kuansi maišti
ninkus, kurie eina iš pietų. 
Valdžios orlaiviai nuolatos 
mėto bombas Į sukilėlių po
zicijas.

Bet šalis tokia plati ir su
sisiekimas toks sunkus, kad 
valdžiai be galo sunku nuo 
savo priešų gintis. Nuveikia 
ji juos vienoj vietoj, tai mai
štas kila kitoj vietoj.

Tai yra maž daug toks 
pat naminis karas, kaip tū
las laikas atgal Meksikoj 
siautė. Generolas eina prieš 
generolą, arba keli genero
lai susivieniję nori nuversti 
valdžią.

Neskaitant paprastų mili
taristinių avantiūristų, Ky
nuose veikia da ir komunis
tų būriai, kurie užpuola 
miestus, žudo gyventojus ir 
plėšia jų turtą.

100 ŽMONIŲ.
Ties Yangtse upės žioti- 

Demokratams Grę-la;vas “Litung” 
■ pataikė ant uolos ir prakiu
ręs tuoj nuskendo. Su juo 
žuvo 100 žmonių. Nelaimė

AMERIKOS KAREIVIAI 
VĖL ŠAUDO NIKARA- 

GUOS ŽMONES.
Žinios iš Nikaraguos res

publikos sako, kad Jungti
nių Valstijų kareiviai šį pa
nedėlį tenai vėl 12 žmonių 
nušovė ir nemažiau kaip 9 
sužeidė: Tarp kareivių nu
kentėjusių nebuvo. Užmuš- 
i yra vadinami “banditais.” 

Bet kažin kaip Jungtinėms 
Valstijoms patiktų, jeigu at
vykę svetimos šalies karei
viai pradėtų čia daryti tvar
ką ir šaudyt “banditus” 
New Yorke ar Washingto- 
ne.

šia Bankrotas.
Demokratų partijos komi- įvyko šį panedėlį 

tetas Washingtone patiekė 
Kongresui savo raportą, iš 
kurio pasirodo, kad asilo 
partija turi $526,927 skolų,* 
o pinigų jos ižde esą vos tik t 
$15,000 su viršum. Skolų taj ^a apjp]ėš^ banką, nusi- 
demokratai pridarė per pe
reitus prezidento rinkimus.

BUTLEGERIS NUŠOKO 
ŽEMĖN 20 PĖDŲ.

Pereito nedėldienio vaka- 
Birželio 16 dieną Mask- re Bostono policija padarė 

voje turėjo atsidaryti meti- ablavą ant butlegerių Back 
nis komunistų kongresas, Bay distrikte, kur gyvena 
bet jis buvo atidėtas iki 25 milionieriai. Kada valdžios 
birželio, nes dėl suvėluotų atstovai Įsilaužė Į tūlo Tom- 
laukų darbų daug delegatų linsono apartmeiitą, Tom
is Rusijos gilumos negali 16 linsonas nėrė per langą lau

kan ir, nušokęs 20 pėdų že
mėn, prapuolė tamsoje. Pas 
jį rado apie 1,000 adresų. 
Policija mano, kad tai vis 
jo kostumerių adresai. Daug 
jų tarpe esą studentų.

KOMUNISTŲ KONGRE
SAS ATIDĖTAS.

birželio atvykti.
Iš Charkovo pranešama, 

kad tenai nuteista kalėti 
nuo 1 iki 10 metų 29 žmo
nės, daugiausia vis valdi------------------------- ------------------------- ------------------J--------- -J ---------------

vininkas Sauer Brooklyne ninkai, kuriuos kaltino tuo, 
parsivežė iš banko $l,000(kad jie rėmė “buožes” ir ap- 
biznio reikalams, bet vos tik skritai turtinguosius žmo- 
jis pastatė savo automobilių,'nes. 
keturi ginkluoti vyrai apsu
po jį, atėmė pinigus, paskui 
išmetė jį iš automobiliaus, o 
patys jin susėdo ir nuvažia
vo.

/

Anglų Orlaiviai 
Bombarduoja 

Sukilėlius.
Žinios iš Indijos sako, kad 

80 anglų orlaivių bombar-

BĖGO NUO LIETAUS, 
LIETSARGIU NUDURĖ 

ŽMOGŲ.
Chicagoj pereitą sąvaitę 

buvo toks atsitikimas. Vie
nas žmogus, bėgdamas nuo davo Afridi padermės suki- 
lietaus, nuleido savo lietsar- lėlius, kurie atėję nuo rube- 
gį prieš vėją ir pataikė ki- žiaus taikėsi pulti ir plėšti 
tam žmogui krūtinėn. Už- Pešavaro miestą. Orlaiviai 
gautas paėjo apie 20 žings- numetė iš padangių 5,00C 

~ • bombų, kurios sprogdamos

NUSIŠOVĖ POLICIJOS 
VIRŠININKAS.

Columbia, S. C. — Perei
tą sąvaitę čia nusišovė poli
cijos ’ viršininkas McGrow. 
Jis buvo traukiamas teisman 
už žmogžudystę, nes tūlas kad jis buvo perdurtas liet- pridarė sukilėlių eilėse di- 
laikas atgal nušovė ligoni- sargio plieniniu galu arti dėlių nuostolių. Nusigandę 
nėj jauną vyrą. McGrow tei- širdies ir tuoj mirė. Žmogus tokios perkūniškos atakos, 
sinosi, kad jis šovęs tą žmo- su lietsargiu nuėjo savo ke- laukiniai paliko savo už- 
gų dėl to, kad tas norėjęs jį liais ir niekas nežino kur jis muštus ir sužeistus ir pabė- 
peiliu nudurti. _____ tdabar yra. go iš kur atėję.

nių ir sugriuvo. Pasirodo,

SUĖMĖ BANKO PLĖ
ŠIKUS.

Mancelona, Mich. — Šio
mis dienomis keturi bandi-

nešdami $960. Vėliaus poli
cija su žmonėmis apsupo 
juos miške ir prasidėjo šau
dymas. Du Eliott broliai bu
vo sužeisti ir suimti, o tre- 

Pas čias geruoju pasidavė. Ket-

KRUVINAS ĮVYKIS ANT 
FARMOS.

Rochester, Mich. — P 
farmerį Clemonsą čia tarną- rirta^ banditas pabėgo.’ vi- 
vo 46 metų amžiaus darbi- sj įje jauni vaikėzai iš Kala- 
ninkas, Henry Clouse. Jisai mazoo, Mich. 
įsimylėjo Į farmerio 13 me- __________
tų dukterį, Marjorie, bet KASYKLA UŽGRIUVO, 
mergaitė jo nemylėjo. Stai
ga vieną dieną abudu jie 
prapuolė. Po kelių dienų 
žmonės rado juos abudu ne
gyvu, Matyt, darbininkas 
nušovė mergaitę ir paskui 
atsigulęs šalia jos pats nusi
šovė.

BOKŠTAS UŽGRIUVO
13 MOTERŲ.

Turkijoj opiumo laukuo
se dirbančiam moterų bū
dui ilsintis po seno bokšto 
dienomis, bokštas staiga su
griuvo, užversdamas jas. 
Trylika moterų užmušta, as
tuonios sunkiai sužeistos.

1P Colorados valstijoj, netoli 
CIimax miestelio, pereitą są
vaitę užgriuvo molibdenu 
mo kasykla. Nelaimė įvyke 
nakties laiku ir todėl kasyk
loj buvo tik 7 darbininkai 
Keturi jų buvo užmušti. Mo- 
libdenumas yra retai kui 
randamas metalas.

MASKVIEČIAI ATMETĖ 
TROCKIO PRAŠYMĄ
Žinios iš Maskvos sako, 

kad komunistai tenai atme- 
,ę Trockio prašymą priimti 
jį atgal komunistų partijom 
ir tokį prašymą buvo pri
siuntęs pats Trockis, ar jo 
^alininkai padavę, žinios ne
sako.

VAŽIUOJANT J PIKNIKU 
SUŽEISTA 8 VAIKAI.
Laconia, N. H. — Važiuo

jant Į pikniką pereitą pėtny 
čią netoli nuo čia apvirtf 
trokas su mažais vaikais ii 
8 jų buvo visaip sužeisti.

POPIEŽIUS JAU TURI 
SLAPTĄ POLICIJĄ.
Iš Romos pranešama, kad 

popiežiaus valstybėje susi- 
<urė slapta policija. Polici
ja turinti tikslą stropiai sek
ei visus atvykstančius Vati
kano teritorijon asmenis.
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‘‘—“j lėti Lietuvoje padėjo buvu-į

0 APŽVALGA D_====_ J
SVEIKA MINTIS APIE 

BOKSĄ.
Šiame pasauly netrūksta 

kvailių. Mes mylime girtis 
dvidešimtuoju amžium, kul
tūros ir civilizacijos progre- ] 
su. Taip. Bet nekuriuose at- ( 
žvilgiuose esam netoliau nu- , 
žengę už senųjų amžių žmo- ■ 
nes. Čia turime omeny viens i 
kitam snukių daužymą arba, 
kaip sako, boksą.

Senovės rymiečiai tūks
tančiais rinkosi i koliziejų 
žiūrėti kaip žvėrys drasko . 
žmones: arba kaip gladiato
riai viens kitą varsto. Mums 
šiandien tai atrodo šlykštu. 
Ispanijoj kad ir šiandien su
leidžiami arenon buliai, 
kur juos Įerzina ir paskui vi
durius išleidžia. Mums atro
do šlykštu. Bet kuomet pas 
mus sueina du jauni vyru
kai ir ima vienas kitam snu
kius daužyti, tai dauguma iš 
musų sako, kad tai yra 
“sportas.” Musų spauda, 
ypač fašistėlių "Vienybė,” 
kiekvienam numery, pir
mam puslapy garbina kumš
čio “didvyrius.” Lietuvos 
“poetai” ištisas eiles pa
švenčia tų peštukų garbei. 
Krutamuose paveiksluose ir
gi dažnai matom toki “spor
tą.”

Labai vykusiai apie bok
są atsiliepia "Lietuvos Ži
nios.” Jos rašo:

“Labai norėčiau kreipti mo
tinų ir auklėtojų dėmesį į tą 
žalą, kurią neša žmoniškume 
jausmo auklėjimui perdidelis 
bokso pamėgimas.

“Nesenai teko man matyti 
laikraščiuose tokią iliustraci
ją: boksininkas šarkey apka
binęs savo mažiuką sūnelį, mo
ko jį kaip reikia suduoti geres
ni smūgį savo draugui ar bro
liui. Nuolat per radio girdime 
ir laikraščiuose skaitome pasi
gėrėjimą. kad kaž koks boksi
ninkas nugalėjo savo partneri. 
Boksininkas vaizdinamas lyg i 
koks didvyris. O jeigu boksi-| 
ninkas lietuvis, tai. girdi, Lie- į 
tuvai esanti neapsakoma gar
bė. nes josios sūnūs mokąs ge
riau už kitus nosis triuškinti 
ar šonkaulius laužyt, o gai ir 
mirtinai priešininką sukulti. 
Jeigu snukių daužymas yra 
toks jau gražus "sportas." tai 
tuomet visai negalima piktin
tis ir smerkti kaimo bernų 
muštynes po kermošius. Kiek 
kartų girdėjau studentų pasi
gyrimus. kad tiek ir tiek dan
tų išmušę besiboksuodami sa
vo draugams.

“Jaunuomenė ir vaikai nuo
lat girdėdami iš vyresniųjų ar 
laikraščiuose skaitydami pana- 
girikus boksininkams, pripran
ta žiūrėti į kumštynes, kaipo Į 
girtiną “žygį.” Jiems nudyla 
žmoniškumo jausmai, ir jie 
jau nesupranta viso kumšty
nių šlykštumo."

Su tokiais nudilusiais 
žmoniškumo jausmais mes 
šiandien matome netik vai
kus, bet ir suaugusius, ir net 
kaikurių laikraščių redakto
rius. Darbininkams tas 
“sportas” visai nepakeliui 
ir nuo jo reikėtų patiems ša
lintis ir savo vaikus drausti.

taigi. jei gaučiau da koki bol
ševikų savaitrašti, tai tuomet 
aš galėčiau spręsti, kuri parti
ja yra geresnė.”

Reikia pasakyti, kad šito
kių bešališkų žmonių šian-1 
dien nedaug pas mus yra.! 
Jeigu visi darbininkai šitaip' 
protautų, tai bergždžių peš
tynių musų visuomenėj gal 
visai nebūtų.

Gaila tečiaus, kad paten
kinti šito draugo prašymą 
mes negalim, nes nežinom' 
jokio bolševikų savaitraščio 
Jungtinėse Valstijose.

D-RAS ŠLIUPAS VĖL KA
RIAUJA SU KUNIGAIS.

“Žemaičio” 21-mame nu
mery yra išspausdintas d-ro 
Jono Šliupo straipsnis “Kas' 
tautą mulkina ir kvailina,”* 
kur jis peria kunigams kailį; 
be pasigailėjimo.

Nurodęs, kad kunigai ko-

šieji Lietuvos kunigaikščiai. 
Pavyzdžiui:•*

“Jogaila užsimanė lenkų ka
rūnos ir lenkiškos pačios. 
Užuot Lenkiją gavęs i kraiti. į 
jis Lietuvą pardavė Lenkija:.! 
ir Lietuvos auklėjimą pavedė Į 
lenkų kunigams—katalikams. 
To katalikams ir tereikėio: at
ėję Įsiviešpatavo ir lietuvius už 
čiuprinos pagriebė. Laikui bė

gant, Vilniaus diaceziia pa; 
savino 87,370 valakų žemės 

susikrovė milžiniškas sumas 
baudžiauninkų kraujo, žem; 
čių vyskupystėje pasiglemžė 

19,784 valakus žemės. Vėliau 
prisidėjo Vigrių-Seinų diacezi- 
jo. Dar yra gyvų senelių, ku
riems teko ragauti kunigiškų ' 

pyragų, o raštuose galima pa
siskaityti apie liaudies vargus 
ir sielvartus.

"Tautos mulkinimui jėzuitai 
Įsteigė Vilniaus akademiją, ku-i 
ri bajorų jaunimą mokė riau
šes keiti, po kaimus kunigams!

O

Nurodęs, kad kunigai ko- 
lioja ir niekina visus pažan
giuosius žmones* šliupas ra
šo:

“...bet jeigu kas nors teisy
bės žodį pasako apie juos, tai 
jie skubinai jieško valstybės 
protekcijos, nepasitikėdami nė 
Dievais nė Velniais, kurių jie 
nemaža prisiperėję yra. o ku-’ 

rie juos apginti neįstengia nuo 
teisybės rimbo.”

Katalikų kunigams Įsiga-

ŽMOGUS, KURIS NEBIJO 
JOKIO LAIKRAŠČIO.
Vienas musų skaitytojas 

rašo iš Monroe, Wash., šito
kį laišką:

“Tamstelės, aš norėčiau Ik
su paklausti, kokie išeina bol
ševikų savaitraščiai. Aš žinau 
du bolševikų laikraščiu, būtent 
‘Laisvė’ ir 'Vilnis.' bet abudu 
jie dienraščiai, o darbininkui 
dienraštis neužsimoka skaity
ti, nes perbrangiai išeina ir 
kas diena nėra laiko jis skaity
ti.

“Dal>ar aš skaitau du laik
raščiu, fašistinę ‘Sandarą’ ir 
socialdemokratini 'Keleivi;’

statymai išmintingi ir žmoniš
ki buvo, iš tėvynės išgujo 
(1658 m.).

“šalis knibždėjo visokiais 
vienuoliais, basais ir naginiuo- Vengrijos
tais, gobtarnotais ir negobtais, nenurimsta . _ ____
vyriškais ir Moteriškais, kurie Dabar jie rimtai kalba, kad 
darbą dirbti vengė, o tik tingi- ši rudeni reikia apskelbti 
niaudami f * - - - - *• * ”
das bambėjo.

Ir vėliaus, kada Lietuva 
pateko po Rusija, kada mu
sų inteligentija kovojo už 
atgavimą savo spaudos, tai 
musų dvasiškiai garbino ca
ro valdžią. Jie tarnavo ne 
savo liaudžiai, bet jos engė
jams.

Tapus Lietuvai nepriklau
soma, kunigai norėjo paso
dinti ant jos sosto kataliką 
karalių; o kada tas nepavy
ko, tai popiežius pripažino 
Vilnių lenkams.

Pagalios šliupas atranda, 
kad kunigai ir dusios neturi. 
J is sako:

"Nors kunigai šiandie pa
žangiuosius Įtaria esant bedie
viais. bet jie patys, pasirodo, 
tokiais besą, ir kad jie dusios 
neturi, lai patvirtina savo dar
bais. ne tik nuolatos Liaudį 
keikdami, bet ir nemoraliu gy
venimu ir kitais bjauriais pa
sielgimais, kaip pav. prelatas 
Olšauskas.”

VISKO PO BISKI [
Būtinai nori būt asilais.

reakcininkai 
be karaliaus.

Padidns Šventųjų
J
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ir 
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kumpius rinkti ir kiaušinė 
šaliai nei kelių kilnių vyru ne- 
išauklėjo per 200 metų. Liau
džiai gi tik rykštėmis "is gal-! 

vos ožius varinėjo.” jeigu ku
nigų ir ponų drįso nepaklausy
ti. Tai yra katalikų vaizdusis 

mokymas...
"Tik protestantizmui Lietu-’ 

voje atsiradus dėka Radvilų ir 
Kiškų šeimoms, Įgijome rastą 
ir liaudies mokyklas, kuriose 
nė lietuviškoji kalba nebuvo 
užmiršta. Bet ir protestantus; 
katalikų kunigai persekiojo.} 

jų bažnyčias, knygynus ir tur
tus naikino, nuo vietų šalino.. 
Kitus — socionus. kuriu nusi-’

maudami ir elgetaudami mat- buvusių Hapsburgų šeimy- 
- ” nos nari kunigaikštį Otto

Vengrijos karalium. Laisvi 
tie žmonės nenori būt. Jiems 
būtinai norisi karaliaus bi
zūno.

Popiežius vėl “neklai
dingas.”

Parmos mieste, Italijoj, 
pirklys Eugenio buvo nu
baustas 5 mėnesiais kalėji
mo ir užsimokėti $52 pini
gais vien užtai, kad jis ne
prielankiai atsiliepė apie po
piežių. Vadinasi, kritikuoti 
katalikų bosą vėl nevalia.

Lindbergbas laukia Įpėdinio
Laikraščiai praneša, kad 

pagarsėjęs Amerikos lakū
nas Lindbergh, kuris nese
nai vedė ambasadoriaus 
Morrow dukterį, dabar jau 
laukia Įpėdinio.

Turėsime naujus šventus da padaryti juos šventai- 
patronus Amerikoj. siais. . , , • • •I Kalbamais kankiniais yra 

Senovėje, viduramžių ga- Teofilius da Corte ir Katri- 
dynėje, šventieji augo kaip na Thomas. Teofilius buvo 
grybai po lietaus. Tais lai- jezujtas kunigas, o Katrina 
kais šventinimas arba pake- ' - - . , • ------
limas žmonių į šventuosius 
buvo lengvas daiktas. No
rintis tapti šventuoju eidavo

—vienuolė. Be tų dviejų yra 
dar astuoni francuzai jėzui
tai ir šeši kunigai, kurie žu
vo Kanados ir New Yorko

i “šventus” karus kaipo kry- teritorijose laike kolonistų 
žeivis; jei jis sugrįždavo kard su jn<i į jonais. Be jų, į 
gyvas, būdavo apdovanotas " • ’ "
garbės ordenais ir titulais ir 
ji paliuosuodavo nuo viso
kių nuodėmių; o jei jis žū
davo “šventame” kare, tai 
bažnyčia apskelbdavo jį 
“šventuoju.” šventųjų isto
rija gilina tokių “karžygių.”

Ima $1,000,000 algos.
Paskutinėmis dienomis 

paaiškėjo, kad Bethlehem 
Steel korporacijos viršinin
kai Eugene P. Grace ir Char- 
les M. Schwal ima po $1,- 
000,000 algos metams, šitas 

Šiaip gi faktas esąs labai slepiamas

Išrodo, kad Šliupas supy
ko ant kunigėlių tik dabar, 
kai jie privertė vaklžią kon
fiskuoti jo knygą, f * _____
paskutiniais laikais jis buvo nuo darbininkų, kurie per 
jau gana gražiai su jais su- ----- ------ ’
s > gyvenęs.

visą savo gyvenimą negali 
imiliono pamatyt.

Camels
padariti rūkyti
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NUO DIENOS, kaip Turkijos ir naminiai saulėj nunokusio tabako la
pai išrinkti, išdirbti Camels cigaretus, kiekvienas žingsnis daromas 
viena minčia — išdirbti tikrai malonius cigaretus.

„ Malonumas, kuris randasi Camel cigaretuose, yra vienintelė prie
žastis rūkyti. Dėlto Camels turi pretenziją būt geru rūkymu. Camel 
rūšis turi puikų švelnumą, yra leng\i ir nepaprastai maloniai kvepią. 
Ųžsirūkykit Camel cigaretą!

★ PER RADIO * 
Camel Malonumo Valanda — Trečiadienio

Pažiūrėkit savo laiko sąraše.
vakarais N. B. C., WJZ ir suvienytos stotys,^

■i $ ' n
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šventuosius bus pakeltas ir 
kardinclas Robertas Bellar- 
mine, pasižymėjęs teologas 
rašytojas, kuris savo laikais 
kovojo su Britanijos kara
lium James’u. Da vienas 
kandidatas i šventuosius yra 

į italas vardu Filippini, kuris 
Romos popiežiams nete-įsteigė minyskų ordeną.

kus politinės galios ir suma-* Yra žmonių, kurie sako, 
žėjus kryžiaus karams, su-'ka(i tarnauti Romos katali- 
mažėjo ir kandidatų skai- kų bažnyčiai yra netikslus 
čius į šventuosius. Ypač ky- klykąs; bet tie žmonės, 
lant civilizacijai ir mažėjant man rodos, klysta. Jokia 
religiniam fanatizmui pa- vaistybė arba organizacija 
šauly, popiežiai nedrįso neatsilvgina taip gausiai, 
šventuosius apsčiai gaminti, kaip Romos katalikų bažny- 
Nunai daugelis žmonių jaus- ėįa; Kiek garsių, moksluose 
tusi pajuokon išstatyti, jei pasižymėjusių, arba visuo- 
juos apskelbtų “šventai-. menės labui ‘ gero padariu
siais.” Net Mussolini jaustu- sįy žmonių buvo seniau ir 
si kvailai, jei popiežius pa- dabar, o tečiau už jų dar- 
skelbtų jį šventuoju už tai, bus jiems nebuvo taip atly- 
kad jis atstatė Vatikano po- gjnta_ Galilėjus, Koperni- 
litinę valstybę ir paskyrė iš kas, Thomasius, Grotius ir 
italijonų kišeniaus šimtus daug kitu mokslo vyrų nei 
milionų lyrų. Vįduramžių dešimtos ‘ dalies tiek garbė* 
laikais už tokį pasidarbayi- jr materialės naudos savo 
mą dėl katalikų bažnyčios gvvenimo dienose negavo, 
labo popiežiai duodavo ti- kiek gauna “garsus herojai” 
tulus gyviems, o po mirties Romos 
tokius padalydavo šventais.

Pavyzdžiui, tokį pataikų-! 
na, kaip musų Augustinas5 
Voldemaras, senovėje butų 
padaręs dideliu ir turtingu 
žmogum, gal butų davę vys
kupo ar kardinolo titulą, o 
jam mirus jis butų tapęs 
šventu lietuvių “patronu,” ■ 
už tai kad pasitarnavo Ro-i 
mos katalikų bažnyčios in-į 
teresams, padarydamas pa
lankų jai konkordatą ir pa-į 
vesdamas Lietuvos mokyk- į 
las jėzuitų globai. Bet da
bar Voldemaras tik pagirti 
gavo: net medalio jam ne
davė, nes nūnai ne tokie lai-; 
kai.

Bet atgavęs savo valsty-! 
bę, popiežius vėl mėginai 
grįžti prie viduramžių ma
dos. Jisai jau pradeda da
linti visokius titulus, hono
rarus, žinoma, tik tokiems, 
kurių turtai siekia milijonus. 
Keletas Amerikos piniguo
čių iau gavo titulus, kaip ku
riems net tapo suteikta “gar
bė” būti popiežiaus puodo 
valvtojais (ehamberlainais). 
Popiežiui dabar labiau rei
kalingi pinigai ir politiška 
Įtaka, negu laike pastarų 
50 metų, kada jis buvo užsi
daręs Vatikano rūmuose ir 
skaitėsi “kalinys," netekęs 
politinės salios. Atgavęs da
bar savo valstybę, kad ir la
bai menką, jis vėl pradeda 
riesti savo nori ir dalinti 
“titulus,” kad sudarius sau 
šalininkų visam pasauly.

Taip ambicijų vedamas, 
katalikų bažnyčios monar- 
kas pradeda didinti jau ir 
šventųjų skaičių. Štai, “New 
Yorko Times” skelbia, kad 
popiežius šaukia kardinolų 
tarybą (Curia) i konsistori
ją apsvarstyti kandidatus į 
šventuosius, 
kandidatais 
franeuzų ir kitų tautų jėzui
tų ir kunigų kitados su fran- 
euzais imperialistais atvy
kusiais į Kanadą steigti nau
ją Prancūzijai Imperiją. Tie 
kunigai ir jėzuitai atvyko 
neva tikybą skelbti pago
nims indijonams, bet kartu 
ėjo ir šnipų pareigas, ir dėl
to buvo imi i jonų nužudyti. 
Taigi dabar popiežius pa
skelbė juos kankiniais ir ža-

katalikų bažnyčios 
tikinčiame pasauly. Užtai 
jie ir remia ją.

V. M. Klausutis.

Chicagoį Bus 
Sprendžamas 
Mušis

Numatytais 
yra keletas

Ateinančią sąvaitę Chica
goje susirinks SLA. Seimas. 
Amerikos lietuvių politikoj 
jis turės nemažiau reikšmės, 
kaip Europos politikoj turė
jo mušis prie Mamos.

Per didiji karą vokiečių 
armija laužėsi iki Mamos 
upės nesulaikoma. Prie Mar- 
nos jai buvo užduotas spren
džiamas smūgis ir ji pradė
jo trauktis atgal.

S. L. A. Seime Chicagoje 
susirems komunistai su anti- 
komunistais. Komunistai da
ro didžiausių pastangų, au
koja paskutinius savo cen
tus, kad tik nusiuntus kuo 
daugiausia savo kandidatų. 
Jie būtinai nori sudaryti 
Seime didžiumą, nes Sei
mas turės patvirtinti Pildo
mąją Tarybą, kuri nesenai 
buvo visuotinu balsavimu 
išrinkta. Rinkimuose komu
nistai buvo sumušti ir i SLA. 
viršininkus nepraėjo nei vie
nas jų kandidatas. Bet jeigu 
Chicagos seiman susirinktų 
jų didžiuma, tai jie galėtų 
visuotinu balsavimu išrink
tą centro valdybą atmesti, o 
.jos vieton Įstatyti savo žmo- . 
nes. Tuomet jie pasiimtų į 
savo rankas SLA. organą, 
daugiau kaip $1,000,000 tur
to, ir visa tai naudotų komu
nistų parti jos labui. Galimas 
daiktas, kad didžiausią lie
tuvių organizaciją jie sunai
kintų taip pat, kaip sunaiki
no Lietuvių Socialistų Są
jungą su visu jos turtu. Tai 
butų didžiausi* smūgis kul
tūriniam lietuvių gyvenimui 
Amerikoje.

Bet reikia tikėtis, kad 
prie tokios nelaimės nepri
eis. Reikia tikėtis, kad toks 
smūgis Chicagoje bus už
duotas patiems komunis
tams.
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narių teises, 
komunistinė
Negana to, 
Įkalbėti na-

yra pasakęs per pamokslą: 
“Gal manęs čion nebus, bet

Gegužės vidury, Lietuvos 
valdžia pardavė miško už 
289,567 litus. Gegužės pa
baigoj žadėjo parduoti irgi 
tokią pat “porciją.”

Parengimas buvo vykęs ir 
darė gerą Įspūdį.

Piknikas neįvyko, nes su
kliudė lietus.

Nealksninis.

nok nepasižymi. Garsus jis.

gegužės 24 buvo parengtas 
balius ir gegužės 25 d. turė
jo būti piknikas. Nors dar 

{raportas nežinomas, bet ga
lima spėti, kad balius pasi-

Ię čia yra lietuvių.
Šis miestelis randasi apie

SUMAŽĖJO GYVENTOJŲ
Haverhill, Mass. — šis 

miestas dabar turi tik 687 
gyventojus. Per 10 metų su
mažėjo 5,197 žmonėmis.

ištiko didžiausios ciais tėvų naturalizavimu, 
nelaimės metu. Nelaukta ir Sah gauti taip vadinamus

kalą.
Vienas ir svarbiausias rei

kalas. kaip bus šaukiamas mano žodžiai nepražus, — I-VI- — • j i B »v
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AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
NEW HAVEN, CONN. 

Visko po biskį.
New Havenas skaitosi di

džiausiu musų valstijoj mie- _________ ____
stu. Pramonės žvilgsniu vie- j ^kė ^uoskiek nors pelno.

Garsus lis!“ • ’
apdraudos kompanijomis ir 
Yale universitetu.

Lietuvių kolonija, palygi
nus su kitais Connecticut 
miestais, nedidelė. Biznie
rių, apart kelių bučeminkų, 
nėra. Lietuviai daugiausiai 
dirba įvairiose mašinšapėse, 
bresinėse, peiliukų ir spynų 
išdirbystėj. Garsi ir didelė 
robinių dalykų dirbtuvei vi
sai užsidarė. Didelė laikro
džių dirbtuvė irgi paleido 
tūkstančius darbininkų. Čia 
yra didelė koi-seių dirbtuvė, 
kur dirba daug lietuvių mo
terų. Nepersenai mirė šios 
dirbtuvės vyriausia galva, ir 
jo vietą užėmė kiti. Kiti 
žmonės — kita tvarka. Ėmė 
saviškai tvarkyti, o ypač 
darbininkes skriausti. Jau ir 
pirmiau jos buvo begalo iš
naudojamos. Darbas štuki- 
nis ir taip mažai už jį moka, 
kad darbininkės už visą są
vaitę darbo, gauna vos $5. 
Namo neleidžia; ir darbo 
dienų nesutrumpina. Tą 
darbą, kurį dabar darbinin
kės padaro per sąvaitę, jos 
galėtų atlikti jį į porą dienų. 
Kitą laiką jos sunaudotų na
mie šį-tą pasidarydamos, o 
kartais ir kitur centą užsi
dirbti galėtų. Bet darbda
viams tas neapeina. Dides
nei darbininko paniekai jie 
vartoja šlykščiausius budus. 
Darbininkės padarę į dieną 
kelis tuzinus, sėdi rankas su- 
dėjusios, arba snaudžia, ar
ba anekdotus pasakoja, bet 
ar gali būt linksmi anekdo
tai tokiai biauriai padėčiai 
esant?

Nauji bosai įvedė naują 
madą algas mokant. Pirmiau 
ateidavo bosas su algų vo
keliais (konvertukais), kiek
viena priėjus pasiimdavo, ir 
baigta. Dabar naujus bosus 
atlydi žandaras su revolve
riu rankoje, ir šis, atkišęs re
volverį į clarbininkes, stovi 
tol, kol išmoka pinigus. 
Amerikos kapitalistai grei
tu laiku ir miegant prie lo
vos statysis po du policma- 
nu.

Skriaudžia darbininkus, 
bet nešvari jų sąžinė sako, 
kad ateis laikas ir skriau
džiamieji padalys galą savo 
skriaudėjam.

Iš “Vienybės” jomarko 
išėjo “pis.”

Gegužės 18 d. čia turėjo 
Įvykti “Vienybės” “kongre
sas” ir koncertas. “Kongre
se,” apart “Vienybės” šta
bo, dar buvo: Alksninis ir 
Kazokas. Visi nutarė su
rengti jomarką-pikniką 
“Vienybei,” kad surinkt 
koks šimtelis dolerukų.

Kon,certan irgi nedaug kas 
atsilankė ir rengėjai, grei
čiausiai, lys skylėn.”

Teko skaityti Chicagos 
“Drauge,” kad ponas profe
sorius kampininkas labai 
pasipiktinęs, kam musų kun. 
Karkauskas sumos laiku lei
do bedieviams vienybie- 
čiams po bažnyčia mitinguo
ti. Bereikalo ponas “profe- 
sorže” piktiniesi. Ar gi tam
sta nežinai savo kolegų psi
chologijos? Juk- kiekvienas 
kunigėlis, pamatęs dolerį, 
nebos nei šventos sumos, nei 
šventos bažnyčios. Doleris 
yra šventesnis už viską. Tai 
kam padyvyt musų Karkau- 
skui?

S. L. A. 142 kuopa.
Į SLA. Seimą išrinkta trys 

atstovai. Visi rimti žmonės 
—nei vieno bolševiko. Tur 
būt pirmą kartą taip skait
lingai musų kuopa bus at
stovaujama. Delegatams rei
kės daug lėšų, o kuopa pini
gų mažai turi. Tuo tikslu

Renka Tobuliausio Sudėjimo Merginą

NEW BRITAIN, CONN.
Pirmoji Gegužės. Bolševikų 

taktika.
Prieš pirmą gegužės išmė

tytuose lapeliuose buvo pa
sakyta, kad tam tikrą dieną 
ir valandą visi darbininkai 
ir darbininkės mestų visus 
darbus ir susirinktų tam tik
roje vietoje. Nueinu ir aš te
nai pasižiūrėti. Žiuriu ir vie
nas, ir kitas prieina prie ma
nęs ir klausia: “kur gi mus 
komunistai, kad nei vieno 
nesimato?” O vienas iš 
draugų ir sako: “Tai dar jus 
nežinot tų veidmainių? Nu
eiki!, sako, į dirbtuvę, pa
žiūrėkit po benčium ir pa
matysit kaip jie demonst
ruoja.” Kitas vėl aiškina: 
“Taigi, jie sakė, kad komu
nistai bus pirmutiniai; sakė, 
mes iškovosim darbinin
kams žmoniškesnį pragyve
nimą ir teises.” 0 antras 
jam atrėžia: “Ar dar jie 
mažai kovoja? Jie kovoja, 
tik ne su kapitalistais, o su 
doleriais. Žiūrėkit, kaip do
leris susitraukė, sumažėjo. 
Ir tas pysiukas popieros pa
būgo bolševikų ir susitrau
kė. Vyrai, sako, ar ne laikas 
mums jų šalintis, kaip žy
dui kiaulės?”

Nežinau, ar visur “tavo- 
riščiai” turi tokias darbinin
kiškas širdys kaip pas mus. 
Jei visur jie toki, tai tegul 
juos raudonas gaidys lai
mina. Tik prisiminkim, kaip 
jie pasielgė su musų vaikais 
sugaudytais į chorą. %Bet 
apie tai “Keleivy” jau buvo 
rašyta. Apie kitus jų darbe
lius teks kitą kartą parašy
ti. Kazio Sūnūs.

| KLAUSIMAI IR
Gegužėse 26 d. palaido- ! ATSAKYMAI
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BROOKLYN, N. Y. 
Padėkos žodis.

jau savo mylimą moterį1
Magdaleną Zdanavičienę, Piliečių vaikai neminėti Na- 
po tėvais Lietuvinikiutę (iš turalizacijos Certifikatuose. 
Padavimo kaimo, Daukšų. Klausimas:— Pradžioje 
parapijos). Laidotuvėse da-jsausjo mėnesio tapau Suv. 
lyvavo gražus būrelis gimi-. Valstijų piliečiu ir gavau pi- 
mų ir pažįstamų. . lietybės certifikatą. Turiu

Negalėdamas kiekvieną nepilnametį sūnų, ir jis visai 
asmeniškai sutikti, noriu 
bent per laikraštį padėkoti 
tiems mano geradėjams, 
prieteliams ir draugams, ku
rie gėlėmis, atsilankymu, 
palydėjimu, raminančiu žo
džiu, ar kitu budu prisidėjo 
palengvinti skausmų naštą, 
kuri mus i

neužvardintas pilietybės cer- 
tifikate. Kaip jis gali daro- 
dyti jo pilietybę?

S. V. New York, N. Y. 
Atsakymas: — Sulyg pi

lietybės naujų reguliacijų, 
visi tie, kurie tampa pilie-

traginga mano moters mir
tis mane labai užgavo. Vie
nok, šis netikėtas įvykis pa
rodė, kiek draugiškumo, 
kiek kilnaus užjautimo gali
ma tikėtis iš savo prietelių.

Stinga žodžių atsidėkoti 
už toki nuoširdų atjautimą. 
Ypatingos padėkos žodį no
rim tarti p. Vižlianskienei, 
(velionės sesutei), kuri pa
gelbėjo visuose reikaluose 
laike pagrabo. Taip pat gi- 

sų, kriaučiai, ar bent vienas,; tuvių gyvena apie 10 šeimy- J!®® Dambinskuf^iš

Shenandoah, Pa.; švoge- 
riams S. Pileskiui ir J. Au- 
šiurai iš Wilkes Barre, Pa.; 
pusbroliams Vižlenskam iš 
Sullivan County, N. Y.; ir 
Vainikevičiui iš Rome, N.Y.

Pagaljau, turiu tarti žodį 
ir šeimininkėms už pavaiši
nimą sugrįžus nuo kapų. Ant 
galo tariu didelį ačiū ir gra- 
boriui Juozui Levandai (Le- 
vandauskui) už taip malonų 
patarnavimą ir prirengimą 
laidotuvių. Nuoširdžiai dė
kui visiems, nors čia ir nesu- 
minėtiems už išreiškimą 
mums užuojautos taip sun
kioje gyvenimo valandoje.

Juozas Zdanavičius, duk
tė Ona Sidabrienė ir žentas 
Kazimieras Sidabras.

čia matote vyrą miemojant merginą. Tai yra p-lė -Jean Drumond, 17 metų amžiaus New ; 
Yorko gražuolė, kurią Amerikos ir Paryžiaus n . ekspertai pripažino gražiausia ir tobuliau
sia suaugusia moteriške visoj Amerikoj. Ji turi ’ pėdas ir 7 colius ūgio ir sveria 118 svarų.

BROOK.LYNO KRIAUČIŲ REIKALAI UNCOLN PARK M,CH
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SCRANTON, PA.
Tautinės bažnyčios ūkis.

Scrantono lietuvių tauti
nės bažnyčios parapija turi 
savo ūkį kur užlaikomi se
neliai. Iš kun. Valatkos teko 
gauti tokių žinių.

Ūkis stovi labai gerai. 
Gaspadoriauja Jonas Valat
ka. Ukyj yra 20 geros veis
lės karvių ir už pieną gauna
ma $300 į mėnesį. Yra taip 
pat arkliu, veršių, kiaulių ir 
vištų. Kiaušinių kaip bulvių. 
Seneliai linksmi, po sodą 
vaikščioja ir švilpauja. Jie 
sveikai pavalgę ir išmiego
ję. Tam viskam daug triūso 
padeda musų gerb. klebonas 
kun. M. Valatka. Garbė už 
tai jam ir visiems parapijo- 
nams.
Pasikorė Simonas Stankus.

Gegužės 28, Hyde Park, 
ant šakos rado pasikorusį 
lietuvį S. Stankų. Nusižudy
mo priežastis dar .neišaiš
kinta. Turėjo apie 40 metų 
amžiaus.

Mirė.
Gegužės 24, čia mirė Mi- 

kolas Kačergius. Velionis 
7 metus išbuvo biednujų na
muose. Paėjo iš Suvalkijos, 
Sasnavos valsčiaus, Ma
riampolės apskričio. Turėjo 
jau 75 metus amžiaus. Ame
rikoj išgyveno 27 metus. 
Nors su žmona turėjo divor- 
są, bet jam mirus, buvusioji 
žmona paėmė ir gražiai pa
laidojo su tautinės bažny
čios apeigomis.

Bačių Juozas.

I

BROOKLYN, N. Y.
Artinasi kriaučių viršininkų 

rinkimai. Komunistai
jau prabilo.

Birželio mėnesį įvyksta 
ietuvių kriaučių, 54 sky

riaus delegato ir sekreto
riaus rinkimai. Komunistai- 
ygiečiai jau prašneko už 

savuosius, štai gegužės 27 d. 
“Laisvėje” atvirai pasisako 
už statymą “savo” narių į lo- 
<alo valdybos vietas. Labai 
gerai; dabar kriaučiai ais
čiai žinos, kad komunistai 
pasirižę įvesti diktatūrą lo- 
II*- • X. 1 . • MU4OU0. XU'J UIV71U MllOl-

kale, ir suminti paskutines {traukėte prie savo lygos, ne- 
miisų teises po savo komu- va buvusj kataliką, S. Mo
nistinių batu. Tonau, tam sjuų žadėdami ji statvti į 
pačiam rašiny kategoriškai (sekretorius. Tečiau: tai pras- 
pareisKia, kad ir ateityjeua meškerė. Katalikai kriau- 

mes turim lokalą valdyti. ..................................
Vadinasi, ar jus, kriaučiai,J 
norit, ar nenorit; ar jums 
tinka ar ne, musų šeiminin
kavimas lokale, bet mes ii 
toliau jus valdysim, ir ką 
jus padarysit?

Tuom pačiu, nustoję pas 
Rūtinio parodumo, dar drįs 
ta prisiminti pirmiau buvu 
sius delegatus; Bubnį, Mi-{pavešim vadovauti musų lo- jauną laisvą parapiją. Jis

čaitį, Karvelį ir kitur. Ne, __ ______ ______ ___ ,
vien algas leidote nežmoniš- 10 mylių nuo Detroito. Tai 
kai nukapoti, ale ir unijines nesenai įsikūręs miesčiukas, 
valandas panaikinot. Ištie-jbet jau vadinasi “city.” Lie-
* Z --------------------------- z,---------. '* —

ne komunistas delegatas nu-įnų ir apie tiek pavienių. Jo- 
puldė taip musų uždarbius, kios organizacijos, jokio vi- 
kaip kad dabar yra? Mes!suomeniško veikimo čia ne
gerai žinome jūsų purviną! 
politiką. Artinantis rinki
mams, jus pilsit kiblius 
šmeižtų ant visų rimtesnių
jų ir bepartyvių kriaučių. 
Jus apgaulingu budu ban
dot prisigerinti prie katali
kų kriaučių, kad pasigaut 
jų balsus. Tuo tikslu prisi-

ra. Lietuviai labai pamėgę 
“mėnulio šviesą” ir tik ją 
traukia.

Dirbtuvių čia irgi kaip ir 
nėra. Randasi trys “Engine 
hausės,” kur taisomi loko
motyvai.

Nedidelis Jonas.

SUGRIUVO TILTAS.
Italijoj sugriuvo fašistų 

statomas tiltas per upę Stu- 
rą. Žuvo 8 darbininkai.

čiai žino Masiulį kaipo veid
mainį, ir gerai atsimena jo 
pasitamavimą komunistams 
anais metais, laike kun. Pet
kaus bylos su “Laisve.” Da
bar, laike rinkimų, tie žmo
nės žinos už ką balsuoti. At
ėjus gi rinkimams, mes 
kriaučiai savo balsavimu pa- 

į rodysim kokiems žmonėms

PHILADELPHIA, PA.

Šeši sužeistu Dievai sudegė.
Pietinėj miesto pusėj čia 

randasi dvi lietuvių bažny
čios—Rymo katalikų ir Lie
tuvių neprigulminga su lais
vomis kapinėmis.

Pora metų atgal tarp tų 
parapijų ėjo didelis karas. 
Rymiečių kun. J. Kaulakis 
matydamas avelių bėgimą 
pas neprigulminguosius, vi
sokiais budais šmeižė tą

chelsoną ir kitus, ir stengia
si juos diskredituoti. Rašy
dami apie Bubnį sako, buk 
jis daręs visas pinkles, kad 
musų lokalas nustotų rinki
mu teises. Tai yra absurdas, 
daugiau nieko. Juk nei vie
nas, pirmiau buvęs viršinin
kas, nėra tiek sumynęs Ioka- 
lo, nei pačių 
kaip dabartinė 
administracija, 
jie dar bando 
riams, kad tik jie gali loka- 
lą vadovauti.

Užmetimą jie daro ir bu
vusiam delegatui Michelso- 
nui, sakydami: “Kur tik rei
kėdavo susidurti su darbda
viu, tai Michelsonas lysda- 
vo i palėpi.” Aš manau, kad 
šito klausimo kriaučiams 
aiškinti nereikia. Jie gerai 
žino kas giliau Įlindo i pa
lėpi; ar anuo laiku Michel
sonas, ar dabar Vaitukaitis 
su Buivydą? Jei tuomet Mi
chelsonas darė kuriai dirb
tuvei nusileidimus, tai pir
mai progai pasitaikius, vėl 
juos atgal atgavo.

Pavyzdžiui, pas Mičiuli 
norėdamas palaikyt dirbtu
vę ant tapkočių, leido nusi
mušti po $2, bet pradėjus 
siūti overkotus, ačiū Michel- 
sono pasidarbavimui, tie $2 
vėl darbininkams buvo su
grąžinti.

Parodykit jus, bolševikiš
ki pagyru puodai, ar sugrą- 
žinot darbininkams bent ku
rioj dirbtuvėj, numuštas al
gas? Netik kad nesugrąži- 
not, bet įvedus štukinj dar
bą dirbtuvėse leidote nu
mušti ne $2, ale net iki $10 
ir daugiau; pavyzdžiui, pas 
Žiugždą šalaviejų, Atko-

birželio mėnesi nepaprastas i 
susirinkimas, tai kiekvienas 
kriaučius būtinai dalyvaų,- 
kim. Tik skaitlingai 
mi i susirinkimą, gaiėsnif^ 
sirinkti tokius žmones, 
rie didžiumos narių nuonidfe 
ne, bus tinkamiausi atsto
vauti darbininku, o ne bosų 
reikalus. Lapelis.

Dievas nukoros tuos neža- 
lezninkus, nes Dievas, tikrai 
sakau jums, laisviečių nemy- 

‘ ' J. Kaulakįo pra-
JRMŠsipildė, bet atbu- 
uėyas “nukorojo” ne 

*‘nezaležninkus,” o patį 
ktrft.' Kaulakį.

Birželio 5 d. kun. J. Kau- 
lakio bažnyčioje kilo gais
ras, išdegė bažnyčia, alto
riai su dievuliais, įpuolė lu
bos ir sužeidė 6 žmones.

Gaisro priežastis dar ne
buvo žinoma man rašant.

Onytė.

WESTVILLE» ILL. 
Atsidarė lietuvių kalbos 

mokykla.
Šiuomi pranešame .West- 

villės ir apielinkės lietu
viams, kad nuo birželio mėn. 
pradžios atsidarė vasarinio 
sezono pamokos vaikams bei 
mergaitėms, kurios nori pra
mokti lietuvių kalbos, skai
tyti ir rašyti. Pamokos tei
kiamos dovanai.

Norintieji lankyti pamo
kas, gali bile dieną užsira
šyti pas L. T. parapijos kle
boną kun. A. A. Mikalaus
ką, 219 W. Main st., West- 
ville, UI.

"certificate of derivativė 
citizenship.” Už tą certifi- 
katą reikia užmokėti $10. 
Kadangi toki certifikatai 
gaminami atskirai, tai vai
kai nepriskaityti prie tėvų 
pilietybės certifikatų.

Jeigu jūsų pilietybės pra
šymas turėjo visas informa
cijas apie šeimyną, tai sūnūs 
lengvai galės darodyti jo pi
lietybę. Jis turės pasakyti 
natūralizacijos aficieriui 
tamstos natūralizacijos cer- 
tifikato dieną kada išduo
tas ir certifikato numerį. 
Kuomet jis sulauks 21 metų 
amžiaus, jis galės, jeigu no
rės gauti “certificatą of de
ri vative citizenship.”

Išbuvimas užsieny.
Klausimas:— Atvykau į 

Suv. Valstijas 1913 m., išgy
venau čionais iki 1920 m., ir 
išvažiavau į Lietuvą. Tenai 
išgyvenau tris metus ir su
grįžau į Suv. Valstijas 1923 
m., bet šituo kartu atvykau 
per Kanadą, ir nebuvau už
registruotas, kitais žodžiais, 
nelegališkai įvažiavau. Ar 
galiu tapti Suv. Valstijų pi
liečiu, paduodant tik pirmą 
atvažiavimo dieną, nes aš 
1917 m. išsiėmiau pirmas 
popieras?

J. D. Chicago, III.
Atsakymas:— Jūsų pir

mos popieros negeros. Jau 
laikas išsibaigė. x(Jos geros 
tik septyniems metams.) 
Tamsta perilgai išbuvai už
sieny. Negali legališkai sa
kyti, kad tavo rezidencija 
Suv. Valstijose nebuvo per
traukta. Nors jūsų negali iš- 
deportuoti, dėl nelegališko 
atvažiavimo 1923 m., bet da
bartinės reguliacijos neduos 
jum Suv. Valst. pilietybės.

FLIS.

Daug yra budu pagaminti 
gera kava. Nekurie užvirina, 
nekurie perkošia. Kiti naudoja 
perkulatorių. Jeigu jusu kava 
nėra tokia kokia turėtu būti 
... nekeiskit gaminimo budo, 
pakeiskite jusu kava

Vartokite

a iouraiae

TRUMPOS ŽINIOS
Vokietija kasmet išlei

džia kariumenei ir laivynui 
25,150,000 svarų sterlingų. 
Ji turi 100,000 kareivių. Kai
zerinė Vokietija turėjo 800,- 
000 kareivių ir išleisdavo 
66,350.00 sv. sterlingų.

Lietuvos Steigiamojo Sei
mo 10 metų sukaktuvių pro
ga, valstiečių liaudininkų 
partiją sveikino: Latvija, 
Austrija, Suomija, Čekoslo
vakija, Estija, Bulgarija ir 
kiti.

Norvegijoj mirė garsus at
šiaurių tyrinėtojas Nanse- 
nas. Susirinkę šimtai tūks
tančių žmonių iškilmingai jj 
palaidojo. Nanseno smege
nys tapo išimti mokslo tyri
mams, o kūnas, sulyg velio
nio noro, tapo krematorijoj 
sudegintas.

Italijos karalius suteikė 
Smetonos partijos šulams po 
medalį. Juos gavo: kun. Mi
ronas, kun. J. Tamošaitis, 
karininkas Gustaitis ir “L. 
A.” redaktorius V. Gustai
nis.

Trieste nežinomų asmenų 
buvo nužudytas vietos fa
šistų pirmininkas ir jo žmo
na.
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monopolizuoja.

ve vadina “senu." visai nė-:tramck ir Deų-oit buvo įžan-
____ _ ____ ~ rrn i V. 1-3— ____

j°je gyvenančius

savo

Kaip pataisyti situaciją?

Man rodos, kad be komu
nistų ir jų komunistiškos re-

į “Išlaidos: Iš Chicagos i 
bedarbė: žmogus: Muskegon $7; i Kart $1.50; 
darbo. Taip, tai i Grand Rapids— $4.50; į 

Bet reikia žinot, kadiŠaginaw $5, į Detroitą $3.-

Kaip komunistai bedarbę kuris rašė tą brošiūrą, buvo 
arba girtas, ar gal neturi vi-

Bedarbės Priežastys.

I
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Darbininke, Kur Eina 
Tavo Pinigai?

—Gud mornink, Maike' 
—Sveikas gyvas, tėve! Aš 

girdėjau, kad nesveikuoju [.
—Kas link sveikatos,! 

Maike, tai aš sveikas, ačiū 
Dievui, tik nelabai links-! 
mas.

•—O kas gi tavo širdį 
graudžia, tėve?

—Man markatna darosi.! 
kad svietas labai pasileidęs.!

—Aš nemanau, tėve, kad 
dabar jis palaidesnis, kaip 
seniau buvo.

—Ką tu čia man pasakoji. 
Maike! Ar gi tai šitaip se-j 
niaus būdavo? Toks zenkis. 
kaip tu, seniaus, būdavo, su
sitikęs vyresnį iš tolo kepu
rę nusiima ir rankon pabu
čiuoja, o dabar jau vaikai 
pradeda tėvus mokinti. Tu 
pats, Maike. susitikęs nie
kad man rankon nepabu
čiuoji.

—Rankų bučiavimas, tė
ve, yra vergijos laikų lieka
na. Laisviems žmonėms tas 
paprotys netinka.

—Tai kas man iš tos lais
vės, Maike, jeigu vyresniam 
nėra pavožojimo?

—O kas tau butų iš to, 
jeigu aš tau rankon pabu
čiuočiau, tėve?

—Tiesą pasakyt, Maike, 
aš ir pats nežinau, koks man 
butų iš to pažitkas: ale kad 
visas svietas taip daro, tai 
jau turbut taip reikia.

—Ne, tėve, visas svietas 
taip nedaro.

—Tu, Maike, vis myli spo- 
ryt. Bet ateik tu nedėlioj iš 
ryto musu bažnyčion, kada 
kunigas ateina žmonių spa- 
viedot, tai pamatysi, kad 
kožnas katalikas siekia jam 
pabučiuot į ranką. O kaip 
po spaviednės jis nueina na
mo. tai davatkos bučiuoja 
tą pleisą, kur jis sėdėjo.

— Bažnyčia ir kunigas nė
ra kulturingumo pavyzdys,) 
tėve, todėl iš jos mokintis = 
nereikia. Ji b,.v , *"
atsilikusi t— ~y”—:— ”■ 
garbino senovę.

—Ir aš tau : 
kad senovėj 
riau gyventi, negu dabar. 
Net ir oras būdavo geresnis, 
ir žmonės buvo linksmesni.

—Atleisk, tėve, kad aš ir 
vėl priverstas esu tave kritu 
kuot. Senovėj ne oras buvo 
kitoks, bet tu buvai kitoks. 
Tu buvai jaunas, sveikas, to 
dėl tau viskas išrodė geriau 
ir linksmiau, šiandien pase
nę tavo viduriai jau nebega
li suvirškint maisto, kūnas 
negali taip lengvai pakelt) 

- oro permainų, ir tau rodosi 
kad pasaulis jau persimai
nė. Ne, tėve, pasaulis neper- 
simainė, tik tu persimainei.

į
Kad nepamanytumet, jog 
^J^i^!I’-aŽnuraŠysiuiš1savo'“draugą?"po pažaįčia; , antagonizmas [ voiiGCijos" bedarbes galima
^Ra^rt^iš ^atsibuvusio' '..Pundelį brošiu-\butų lengvai prašalinti, jei

drg. Seno Vinco prakalbu \jL.L - 

maršruto. Įplaukos: aukų su—-kau jam‘ 
rinkta 7" 
Scottville — $4.50, 
Rapids — $20.18, Saginav 
—$11.80, Hamtramck 
$15.42, Toledo — ! 
troit — $24.17, Winds^r —

Vincą. Šitas ponas, nors sa- $7.15. Viso $90.12. 1___
w • z z •• • • . — : i. _______F * ~~

ra senas, žmogus pačiam’ga į prakalbas, bet kiek su- 
drutume ir galėtų dirbti ša-j rinko,-apskritys nežino, 
po j kaip ir mes dirbam. Gal j “Išlaidos: U ’ 
sakysit, 
negauna 
taip. L - -  ----  --- -- , ---- j £,------
šitas tipas ir pirmiau nedirb-;50, į Toledo ir atgal $4.50; 
davo. Visas jo darbas, tai i po Detroitą ir Windsor važi- 
peckeliojimas “Laisvėj" ir nėjant išleista $1; iš Detroit 
“pamokslų” sakymas. Iš tori Gibbstown, N. J., $26.50. 
jis ir gyvena. j Viso kelionei išleista $53.50.

Sykį jis “Laisvėj” skun-i Dviejų 
dėsi savo prastu gyvenimu.)$25—$50. 
Vienas iš skaitytojų per! 
“Laisvę" patarė jam imti 
še vėlą ir... “prakaitu pelny
ti duoną," kaip ir kiti. Bet 
šitas ponas labai tuo užsiga
vo ir per tą pačią “Laisvę” šį 
draugą išplūdo.

Seno Vinco “pamokslai” 
man teko girdėti, bet iš jų aš 
nieko gero, nieko įdomaus 
ar pamokinančio neišsine- 
šiau. Tuo tarpu keli centai 
prisiėjo išmesti.

Kad per kiekvienas pra
kalbas bolševikai renka au
kas, tai senai jau mes visi 
žinom. Nežinojom tik to, 
kur tos aukos eina. Dauge
lis iš musų, tur būt, manė, 
kad visgi, bent dalis musų 
aukų, eina ar tai politi
niams kaliniams, ar šiaip 
naudingiems tikslams. Vie
nok tokią mąno nuomonę 
“Laisvė" išsklaidė, paskelb
dama 23 gegužės ALDLD. 
dešimto apskričio raportą.

Gana didelę dalį musų 
draugų darbininkų turi su
klaidinę Maskvos agentai 
arba bolševikai iš “Laisvės” 
štabo. Tie žmonės nežino, 
kad bolševikai mums nieko 
gero nedavė ir duoti negali. 
Jie susikūrė sau lizdelį, šil
tas vieteles ir musų u:-dirb- 
tais centais minta, šį kartą 
aš noriu pakalbėti apie vie
ną jų tipą, būtent apie Seną

Maike, tu manęs nemo
kyk, ba tu tiek nežinai, kiek 
aš. Kaip aš buvau jaunas 
bernas, tai apie partijas ir 
gazietas niekas da nežino
jo: o dabar kožnas piemuo 
jau kritikuoja načalstvą ir 
nori balsuot. Net bobos jau 
pradeda kalbėt apie politi
ką. Ar gi tas da neparodo, 
kad ateina svieto pabaiga?

—Tas neparodo jokios 
svieto pabaigos, tėve: tas tik 
parodo, kad žmonės po tru
putį progresuoja.

—-Jes, vaike, progresuoja. 
O to progreso aš daugiausia 
ir bijausi.

—Kodėl?
—Aš tau pasakysiu. Mai

ke. kodėl. Musų parapijoj 
nesenai buvo Gyvojo Ra- 
žančiaus pamaldos su zupel- 
nais atlaidais, tai tu pama
tytum, kokių ten begėdžių 
priėjo! Vienas atėjo beveik 
iki pusės bažnyčios nenusi
ėmęs kepurės nuo galvos. O. ;—;—-
kitas išeidamas jau bobin- . vašų tikybų skelbėjai tvir-[ 
čiuje cigaretą užsirakė. Mer- tina, kad tik jų vienų tikyba į 
gos ateina su numalevotais ^ra ir kad tiktai _yie
feisais, nukirptais plaukais, 
o burnoj čiujingamas, tik 
kramto ir kramto, kaip tos 
ožkos. Vienu žodžiu, jokio 
pavožojimo Dievo namams 
ir panelei švenčiausiai sopu
lingai. O ar žinai, kas čia 
kaltas?

—O kas?
—Ogi tavo 
—Ne tiesa.

kurie lankosi 
žančiaus" 
progreso 
silikę. U 
gresuoti, bažnyčioj tu jų ne
matysi, leve. Jie sėdės tuo
met kur nors knygyne ar 
klausysis moksliškų paskai
tų, bet ne rąžančių kalbės. 

. —Šiandien tu perdaug 
‘upartas, Maike. Aš ateisiu 
pas tavo kitą sykį.

—Ligi pasimatymo, tėve.

• •

\Wn-H susitikau k]inhp galvoje. Falsifi-
antagonizmas Jr

nesanti pumteų orosiu- i nkis DUlli ieil5vaiKa pardavoji, mielasis?:^ tai v,bkab-. J?kl? darbininkai, kurie sudaro
n/jam. O jis atsako: darbininkų vadas taip kal-faidžiumą krašto gyventojų, 

aujysu- “Literatūra,” nusipirk vie- betl .nega11’ kai.p - ^eEabro’i labiau protautų, sektų veda- 
Muskegon-^.401^ taižin^ dėlį0 dabar siuroje komunistai kalba. ma politiką, kreiptų dau- 

’’ G.randiyra bedarbė.” I Žinau, ~ T .............. ’ ------
Nanrinou? * ...

S™50 D? jam naMa^nupirkau brošiu- žmoniški, eksploatuoja ne'val<liįinky. 
do.ou, ue- J c-v.ŠUo,, tik darbininkus, bet ir smul-; vienas žvn

1 Žinau, jog J. V. Ameri-'gjau domės į organizavimą- 
Norėdamas palengvinti kos kapitalistų trestai ne-'si ir pastatymą tinkamesnių 

x-----‘ _i„„i —.■ šiandien kiek-
tik darbininkus, bet ir smul-į vienas žymus ekonomistas 
kius “buržujus” pramoni-Jsako, kad mašinos pavaduo- 
ninkus; kad yra labai daug, ja darbininkus. Jei maši- 

valstybiniame j nos gali pagaminti daugiau

Ji visuomet buvo DINAMITAS SUDRASKĖ 
nuo gyvenimo ir[ KASYKLŲ SAVININKĄ.

Kasyklų savininkas Phil- 
sakau, Maike,;lips nusipirko Denvero mie 
buvo daug ge-ste. Coloradoj, dėžę dina

mito ir vežėsi ją automobi 
iiuje namo. Dinamitas spro
go ir sudraskė Fhillipsą ir j< 
automobilių i skutus. Namu 
langai išbirėjo per kėliau 
mylias.

sąvaičių alga po 
Viso pasidaro 

į $103.50. S. Vincui išmokė
ta $63. Apskritys lieka sko
lingas drg. Senam Vincui 
$40.50. Drg. Seno Vinco pra
kalbų maršrutas Dešimtam 
Apskrity davė nedatekliaus 

! $40.50. Užsilikus skola drg. 
| V. Andriuliui (kitam “pa- 
į mokslininkui”) $25. Dabar 
■apskritys turi skolos $65.50. 

“Nutarta atsikreipti Į Pir
mą Apskritį, kad prisidėtų 
su $13.25 prie padengimo 
lėšų Senam Vincui iš Detroi
to į Gibbstown.”

Matote, kur musu pinigai 
į nuėjo? — “Draugo” kiše- 
'niun. Negana to, kad sume
tėm $90.12, dar turėsim su
dėt $65.

Ir vis tai einama su gra
žiais obalsiais ir vis tai da
roma “darbininkų reika
lams.” Laikas butų mums su
siprasti ir nesiduoti tiems 
dykaduoniams išnaudoti.

Kralikas.

_ relę. Skaitau jos pirmuose 
H*am- ^P^buose ne apie bedarbę, 

bet atsišaukimą, kalbinantį 
darbininkus rašytis į komu
nistų partiją. Tarpe kita ko 
brošiūroje sakoma, kad tik 
būdamas komunistu bedar
bę prašalinsi.

Budama_s pats darbinin
kas ir priklausydamas uni
jai, aš žinau darbininkų gy
venimo sąlygas, pažįstu vi
sas jų bėdas, i 
nuovokos turiu ir apie be
darbių priežastis. 
mas tą brošiūrą maniau, jog 
rasiu ką nors nauja apie be
darbės problemas. Bet kur 
tau! Visuose lapeliuose bro
šiūroje kalba eina ne apie 
bedarbę, bet apie komunis- 
tų kiemelio interesus; de- 

į magogi ja ir burnojimas
prieš unijas, prieš Amerikos 
Darbo Federaciją, prieš “so- 
cial-fašistus” ir tt. Nėra au
toriaus vardo brošiūroje, tik

Visi Dievai Vienodos Kilmes.

niems apsireiškęs tikras Die-[ 
vas. Kitų tikybų sekėjai yra; 
arba pagonys arba kokie! 
nors paklydėliai, eretikai.! 
Bet tikybų atsiradimo isto-i 
rija, rodo kad visų tikybų at-! 
siradimo yra bendras pa- 

igrindas, tik savaip perdirb- 
įtas ir aiškinamas. Visos in- 

progresas. idoeuropiečių tikybos yra pa- 
tėve. Žmonės. rcmtcs Vedų mitais ir legen- 
i “gyvojo ra?'domis. Pavyzdžiui, visose ti- 

namaldas, nuo kybose mesijo atsiradimo j 
stovi labai toli at-P^^pda. via beveik ta pati. 

Kada jie pradės pro- Budistai tiki, kad nekalta 
i mergelė vardu Maria pagim- 
jdė Budą, pasaulio “išgany
toją.” Buda gimęs stebuk
lingai, t. y. neturėjęs žemės 
tėvo, bet pats dievas tapęs 
kuru mergelės iščiuje. Ir 
kuomet Buda gimė, atsira
dusi nauja žvaigždė dangu
je. Karaliai skubinę su do
vanomis pagarbinti jį. Jį dar 
kūdikį nešę į bažnyčią ir 
pranašai išpranašavę jo atei
tį. Jis pasižymėjęs dieviška 
išmintimi ir ginčydamasis 
su raštų mokytojais juos nu
ginčydavęs...

Užaugęs Buda ėjęs į ty
rus jr ten per keturias sąvai- 
cs (pas katalikus Kristus 

buvo septynias savaites ty
ruose) pasninkavęs ir mel
dęsis. Jį gundęs šėtonas, ža
dėdamas viso pasaulio kara 
lystes, bet Buda jį nugalėjęs 
Paskui Buda grįžęs į pasau
lį skelbęs savo mokslą ir da 
tęs stebuklus: gydęs ligonis 
vaikęs iš kiaulių ir žmonių 
piktus velnius ir kitokius

■ stebuklus dalydavęs. Jis 
' vaikščiojęs ant viršaus juros 

negrimzdamas.

ATSIDARĖ MUZIKANTU 
SUVAŽIAVIMAS.

Šią sąvaitę Bostone susi
rinko muzikantų sąjungos 
35-ta konvencija. Dalyvau
ja arti 500 delegatų. Kon
vencija posėdžiauja Copley 
Plazoj. viename iš puikiau
sių ir brangiausių Bostono 
viešbučių.

neteisybės valstybiniame nos gali pagaminti daugiau 
aparate, korupcija, neigi- ■ produktų ir pigiau, tai rei- 
mas įstatymų, privilegijos irtkja tų produktų didesnį nuo- 
biurokratizmas tarsi koks šimtį duoti jo gamintojams- 
smakas siaubia visą šalį ir darbininkams; jei žmogus 

žmones, gauna 40 centų į valandą už 
Tečiaus apie šiuos dalykus'savo darbą, jam reikėtų ir 
komunistų rašytojas visai'galima duoti 60 centų. Tūlo

se industrijos šakose darbi
ninkams reikia pakelti al
gas dvygubai, tuomet jie ga- • 
lės ne tik geriau egzistuoti, 
bet daugiau naminės indus
trijos produktų išpirkti; tas 
pakels abelną biznį ir eko
nominę gerovę.

šalę to, reikia sutrumpin
ti darbo valandas. Tada pa
sidarytų daugiau darbų ar
ba vietų.

Nūnai /Ymerikos industri
joje yra taip, kad darbinin
kai dirbą po 12-ką ir 10-tį 
valandų į dieną už visai ma
žą atlyginimą. Darbininkas 
gaudamas už sąvaitę laiko 
darbo atlyginimą 19 arba 
25 dolerius, negali savo šei
mą išmaitinti. Todėl ir mo
teris eina dirbti.

Taigi reikalinga socialinė 
žastis yra techniškame auto-, ir ekonominė reforma, rei- 
mate: mašina nūnai yra taip'kia motinas paliuosuotr iš 
ištobulinta Amerikos indus-1 fabrikų, tuomet pakaks dar- 
trijoj, kad ji gali paliuosuo-'bų tėvams—visiems darbi- 
ti šimtus tūkstančių darbi- ninkams. Tokias reformas 
ninku nuo rankų darbo. Tos galima padaryti be revoliu- 
mašinos netik paveržia iš j ei jos, jei tik darbininkai, 
darbininkų darbus, bet jos vietoje klausyti komunistų, 
pagamina šimtą kartų dau-Į klausytų tikra savo draugų 
giau produktų, negu seniau organizatorių, jei jie nepa- 
pagamindavo darbininkų taikautų kapitalo partijų 
jėga. Tai viena priežastis'magnatus, o balsuotų už sa- 
dabartinių bedarbių. Yra ir yo kandidatus į valdžią, 
kitokių.

Bedarbes pagamina vi
daus šalies vyriausybės ne
tikusi politika: mokesčių su- tu 
tvarkymas, muitai ir tt. ““

Svarbi ir didelės reikšmės 
priežastis gimdanti bedar-'Socialistų partijos kandida- 
bes yra tame, kad atlieka-tas Thomas yra visoj šaly 
mas iš produkcijos kapita-; populiarus, žinomas kaipo 
las neteisingai yra išdalina-; rimtas ir gabus žmogus, o 
mas: darbininkai ir smulkus ne toks demagogas, kaip 
pramonininkai negauna komunistų Fosteris, kuris 

> jiems priklausomos kapita-:mato darbininkų laimę tik 
lo dalies, trustai pasiglem-j revoliucijų kovose ir krau- 
žia visą gaunamą iš produk-j juose. Bet Thomas vos gale
rijos pelną, dėlto darbinin- jo surinkti apie pusę milijo- 
kai ir smulkus pramoninin- no balsų, kuomet kapitališ
kai neturi daug pinigų ir ne- tų kontroliuojamų partijų 

. gali visko išpirkti, ką jie pa-* (republ. ir demokr.) kandi- 
i datai surinko po kelis milio- 

ZZZ' nūs balsų. Apie 65 nuoš. bal- 
jsuotojų buvo darbininkai ir

• ; smulkus biznierėliai, kurie
[gyvena lygiai skurde su 
;darbininkais. Keno čia kal
ite? Aišku, kad darbininkų, 
nes jie nenori protauti. 

I Mes turime prisipažinti, 
kad mes patys kalti daugely 
dalykų. Dėlto esame išnau
dojami, dėlto yra bedarbė, 
o magnatai turi tiek kapita
lo, kad gali mėtyti ant nie
kų. "VVashingtono statistikos 
rodo, kad ,17 nuoš. kapitaiis-*’ 
tų valdo 85 nuoš. Ameriko
je esamo kapitalo; kuomet 
likusieji 83 nuoš. gyventojų 
valdo tik 15 nuoš. Ameri
kos kapitalo.

Tai tiek šiuom kartu apie 
bedarbių priežastis ir socia- 
lę bei ekonominę nelygybę. 
Butų visai kas kita, jei mos, 
darbininkai, protautume ir 
organizuotumės, šviestumės 
ir bandytume suprasti savo 
poziciją ir reikšmę gyveni
mo.

neprisimena; jis nepasako,! parptu vi- • - . -j
taigi šiek tiek '°8 jame supuvime yra vi-

- - sas bedarbes pagrindas ir
Pirkda" Amerikos biednuome- 

nės vargų priežastis.
Komunistų nurodymais, 

yra tik vienas būdas teisybę 
ir lygybę padaryti Ameri
koje, tai sukelti revoliuciją, 
arba padalyti visus darbi
ninkus komunistais; tuomet 
bus viskas tvarkoje, rojus 
ant žemės. Išnyks bedarbės, 
visos bėdos, nebus išnaudo
jimo. Patikėti tokioms ko
munistų pasakoms gali tik 

pasakyta, kad išleista'J. V. tamsus, nesusipratęs darbi- 
Komunistų Pol. liet, centro ninkas. 
biuro. Iš “argumentų’’ ir to-i priežastys.
no supratau, kad bene bus< • *
tik brošiūros autorius “gar-! Mano, nuomone, bedar
ius” Bimbalas. jbni . Pažastys Amerikoje

T.,. . , .. , . . . yra įvairios. Visu pirmiau-
Istisi brošiūros straipsniai gja darbu sumažėjimo prie- 

kalba apie rojų komunis- ' - - -
tų valdomoj karalystėj, o! 
niekinami socialistų ir Am. 
Darbo Federacijos vadai. 
Pamaniau sau, kad žmogus,

Ten, Kur Melsvas 
Šilas.

Lūšnos kiauru stogu 
nuolat švilpia vėjas, 
o juoduos arimuos 
vargas duoną sėja.
Melsvas ginų kraštas, 
pušys vargą gaudžia, 
žalios eglės mini 
vargšų dali graudžią.
Gali šilas ūžti, 
paukščiai giesmes pinti, 
gali juodas vargas 
brolius nukankinti.
Aidi liūdnos dainos, 
mini vargą juodą— 
ponai darbo brolius 
perka ir parduoda.
Ir todėl lūšnelėj 
ramią tylią naktį 
širdys netikėtai 
vėtromis ims plakti.

Kazys Jakubėnas.

Buda turėjęs 12-ka moki
nių. Jų tarpe buvęs vienas 

i blogas mokinys — išdavikas 
Debadata (kaip pas katali
kus Judas Iškąri jotas). 

; Ir miręs Buda pasirodęs 
j savo mokiniams. 
Į Kinų šventose knygose 
• yra aprašyta, kad Buda gi
męs iš šventos dvasios. Šing- 
šind.

Prieš jo gimimą atsiradu
si žvaigždė—“Mesijo žvaig
ždė,” kuri apreiškusi jo gi
mimą.

Pasakos apie Jėzų yra to
kios pat, kaip ir pasaka apie 
Rudos atėjimą.

•Jėzus taip pat gimė iš ne
kaltai pradėtos mergelės 
Marijos, per šv. dvasią. Jam 
gimus, pasirodė ant dan
gaus žvaigždė ir vedė kara
lius norinčius pagarbinti 
vaikelį ir tt. Kartojasi ta pa- 

i istorija, sukurta 500 metų 
anksčiau pas indus.

Tą pačią legendą paėmė 
iš indų ne vien krikščionys 
ią paėmė ir kitos tautos ir ja 
lemia savo pranašų bei die
vų atsiradimą.

Indai, kuomet dar kitos 
autos buvo labai barbariš

kos, palyginti, turėjo jau su
kūrę savo kultūrą kartu ir 
savo dievą anksčiau iškėlė ir 
jo atsiradimą parėmė virs- 
gamtišku reiškiniu — pa
gimdė iš “nekaltai pradė
tos” ųiergelės ir pridavė jam 
viršgamtišką galią, t. y. jis 
darė tai, ko paprastas mir
tingas žmogus ne tik pada
ryti, bet ir suprasti negali.

Visos tikybos yra žmonių
sukurtos ir visos remiasi vie- r’e pastaruoju laiku pradėjo naikinti jų laukų pasėlius. Pasiro- 
nodomis legendomis, tik sa- ^afl chemiškai pagaminta ugnis yra tinkamiausis būdas ko- 
vaip perdirbtomis. J-a. vai su tais vabzdžiais.

į& ■ ’jy

4

(“L. Ž.”) gamina.
' H.J -.

Į valdžią.
Tam nereikia revoliucijos, 
bet susipratimo.

Gerai atmenu pereitų me- 
prezidento rinkimus. 

Kandidatavo republikonas, 
demokratas ir socialistas.

Liepsnosvaidžiais Naikina Skierius '

!

InternatHjna ;

Egiptėnai chemiškomis liepsnomis deginą skierių spiečius, ku-

|

i J

vai su tais vabzdžiais,
/

i V. M. Čekanauskas.

x
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LIETUVOS FAŠISTŲ 
CENZORIAI.

Chicagos knygyne “Lietu
va” man teko matyti Kau- 
no cenzoriaus grąžintą 
knygų siuntinį iš Lietuvos. : 
Ant siuntinio pažymėta: 
“Retour non admit,” lietu
viškai irgi pasakyta: “Ne
leistina, atgal.” Išrišus kny
gas, pasirodė, kad tautinin
kų cenzorius net ant knygos 
pirmame puslapyje, uždėjęs 
sekamą užrašą: “Durniai, 
bedievių Lietuvoje nėra.” 
Apačioje puslapio dar kartą 
parašyta: “Lietuvoje bedie
vių nėra—durniai”! Well, 
šitas paskutinis sakinys ro
do, kad ponas cenzorius lyg 
ir netyčia pasakė, kad Lie
tuvoje bedievių nėra — yra 
tik durniai. Šitas posakis tin
ka kaip tik pačiąm Kauno 
cenzoriui ir jo vienmin- 
čiams.

Knygas buvo užsisakęs 
studentas S. Cemaško, Duo
nelaičio gatvė’ No. 4, bt. 3, 
Kaunas. Knygų siųsta viso 5 
egz. Viena jų anti-religinio 
turinio, kitos iš sveikatos 
srities. Knyga,.kurioje fašis
tų cenzorius padėjo savo 
reikšmingas pastabas, yra 
“Bedievių šventraštis,” su
dalyta iš 3-jų metų laikraš
čio “Kardo” kompletų. 
“Kardas” ėjo prieš 10 metų, 
buvo Lietuvių Laisvamanių 
Federacijos organas. Cen
zorius matomai yra religinis 
fanatikas, tinkąs vien baž
nyčioje rąžančių bambėti. 
Gaila, kad Lietuvos valdžia 
šitokiems ignorantams, ku
rie kitų įsitikinimus tyčia 
įžeidžia, paveda cenzoriaus 
pareigas eiti. “N.”

TARP ANGLIJOS IR PO
PIEŽIAUS SANTIKIAI 

AŠTRĖJA.
Anglų vyriausybė parei

kalavo, kad Vatikanas at
šauktų iš Jeruzalės lotynų 
patriarchą Luigi Barlasiną 
ir jo padėjėją vyskupą Fel- 
iingerį. Pasirodo, kad šie du 
“šventojo tėvo” agentai ir 
žodžiu, ir pinigais rėmė ara
bų nacionalistus, kurie eina 
prieš žydus.

Anglų vyriausybė sužino
jo, jog tai yra daroma tuo 
tikslu, kad Jeruzalė ir Bedė
jus tektų popiežiui.

Maltos saloj, kuri yra An
glijos laivyno bazė Tarpže- 
mio juroj, eina kova tarp 
bažnyčios ir valstybės. Ta 
kova paaštrėjo ypač dabar 
prieš artėjančius rinkimus.

Vyskupai šaukia neduo
sią “išrišimo” tiems, kurie 
nebalsuos už papai tinka
mus kandidatus.

Matosi, kad Vatikano 
“šventam karaliui” kasdien 
apetitas didėja.

keleivis
t

16165F

16159F

16168F

16164F

1C163F

16160F

16167F

Sudeginę Savo Budas Kaliniai Miega Lauke

Šis paveikslėlis parodo kiemą Columbus kalėjime, kur nesenai sudegė keli šimtai kalinių. Ka
da ugnis sunaikino kelis kalėjimo triebėsiu . likusiems kaliniams buvo pastatytos kieme bu
dos. Bet jie jas sudegino, tikėdamiesi, kad juos tuomet išleis laisvėn. Bet jų neišleido ir dabar 
jie miega šitame kalėjimo kieme po atviru dangumi.

SE'^SELa““' Ar Žinote, Kad-
Augmenims būtinai yra 

reikalingas oras. Jeigu že
mė bus perdaug šlapia ir 
oras prie šaknų neprieis, tai 

irs. Dėl to ir žo-

s
>

PAJIESKOJIMAI

Naujausi Lietuviški 
Rekordai columbia

\VORCESTER1O LIETUVIŠKA ORKESTRĄ
Albina Lietuvnikaitč, Leader

(Dviejų žodžių, Polka ..........................................................
t Lietuvos Kvietkos, Valcas .................................................

(Linksmybės Polka ..........................................................
(Lietuviško Kliubo Polka ...................................................

MAHANOJAUS LlETGi.IŠk A MAINERIŲ ORKESTRĄ Į 
Leader: Fr. Yoijtėą Jįiinging by A. Šaukevičius

(Sharkes Kumštinės (Dalis Pirma) ........................... Orchestra Svith
(Sharkės Kumštines (Dalis Antra) .................. Incidentai Sinįring

(Močiutės Mazurka ............................................................ Orchestra with
(Kariška Daina ..'....................................................... Incidentai Singing

(Butkiškių Polka ............................................................................. Orchestra
(Storų Bobų—Polka ........................... Pennsylvanijos Angliakasiai

16162F (Gaspadinč Aną Dieną .......................   Orchestra
(Zanavykas .............................................. Pennsylvanijos Angliakasiai

(Lazdijų Polka .........................................Orchestra with Incid. Singing
(Mylimo Polka .................................................................................... Orchestra

MIKAS PETRAUSKAS, Tenoras
Su Orkestros Akompan.

(Lietuva Tėvyne Musų__  Folk
(Tykiai Nemunėlis Teka . Folk

(Kur Banguoja Nemunėlis Folk
(Birutė .....................................  Folk

mus galite gauti netik rekordų, kurie yra garsinami, bet Tįso

Orelilistra 
Orchestra 
... Ffclka 
... I>lka

16166F

Song 
Song
Song 
Song

Pas mus galite gauti netik rekordų, kurie yra garsinami, bet viso
kių, kokie tik yra lietuvių kalboje išdirbti. Kreipkitės pas mus, o gan- 
c i i vziclrr* L*'j l'i nzles mi L- •> f o lzvrrti a iivc-L-iė- O— ---------

PAŠOVĖ UŽPUOLIKĄ 
POLICMANĄ. -

Akron, Ohio. — Čia buvo 
toks atsitikimas. Policmanas 
Hollovvay susitiko ant šokių 
merginą ir pasisiūlė parvežt 
ją namo. Važiuodamas jis 
išsuko iš kelio ir pradėjo ją 
atakuoti. Mergaitė pabėgo 
ant artimos farmos ir tenai 
pasislėpė. Policmanas manė, 
kad farmerys Įsileido ją vi
dun ir pradėjo laužtis į du
ris. Farmerys mainydamas, 
kad laužiasi • plėšikas, pa
ėmė šautuvą ir liuobė. Dabar 
tvarkos sargas guli ligoni
nėj pilnas šruotų.

site visko. Reikalaudami katalogų, prisiųski^ 2c. štampą. 
NŪS

GEO. MASILI0N1S

____________ i
Pajieškau MARTINO ULOZO iš 

Lietuvos paeina iš Stakliškių mieste
lio, Alytaus apskr. Atvažiavo jo bro
lis Jonas į Kanadą, neri su juom susi- 
žinot. Aš turiu jo adresą, prisiųsiu! 
jums daug naujienų. Prašau atsi
šaukti, arba kas ji žiro, malonės 
pranešti. MŲ< ULOZAS (24) 

480 Canal st., Ncw York, N. Y.

MES PRIIMAM LIETUVOS
Nuo tų. kurie pirks pas mus Radio ar G 
kaipo dalį mokesnes.. Mažiau 6 Rekordų, per paštą

Kaip žinoma, dabar Pa
lestinos globojimo teisę turi 
Anglija. Dabar Romos ka
talikų spauda pradėjo ener-į 
gingą kampaniją už tai. kad , .....................Je,Slė ir Bedėjus butų iš- ± “ r J
skirti iš Anglijos globos.
tikano nuomone, “švento- ] 'f Ketu n« la-
sios” vietos turi būti perduok žolynai jĮri£ertų.
tos jam valdyti, nes po Late-. Daugelis ligoninių jau at- 
rano sutarties pasirašymo, meta priprastą joms baltą 
popiežiaus valstybe at>ta- Spaiva> 0 Įveda netik spal- 
tyta ir Vatikanas^esąs sava- Vuotas patalines, bet ir pa- 
rankiska v aisty oe. ReisKia, ^ag ]ovag {]až0 Įvairiais da- 
jiesko žemiškos, o ne dan- 
giškes karalystės. i ’ ________

---------------- Amerikos telefono ir tele-
BOLŠEVIKAI UŽMUŠĖ grafo kompanija yra di

džiausia kapitalo organiza
cija visam pasaulyje. Ji turi 
$4,000,000.000 turto ir sam
do 454,000 darbininkų.

Lašišoms (saimonams) 
prisegti ženklai parodė, kad 
i 44 dienas šita žuvis nu-

PIETŲ AŠIGALIS.
Pietų ašigalio srytimis ligi 

paskutiniųjų laikų buvo ma
žiau domėtasi, kaip šiaurės 
ašigaliu. Mat šiaurės ašiga
lis yra daug arčiau nuo da
bartinio kultūros centro; per 
jį eina teoretiškai trumpiau
sias oro kelias tarp Europos 
ir Amerikos. Šiaurės srytys 
nepaprastai turtingos me
talais ir, kas svarbiausia, ga
li būti žmonių gyvenamos, 
nes turi sveiką klimatą, ir 
yra be didelių sunkumų pri- (komunistų partijos vai 
einamos. Tad aišku, kad da- mo) 
bar šiaurėj nėra nei vieno “Iljič 
gabalo žemės, kurs niekam tarp darbininkų ir kontroli

nės komisijos. Kilo susirė
mimas, kurio metu 1 komu
nistas buvo užmuštas.

I

Mąs, sunūs ir duktė, pajieškom sa
vo tėvo Stasio Balčiaus ar Barčo ar 
Bolsono. Jis išvažiavo iš Waterburio 
apie 15 metų atgal. Kas apie ji žino, 
prašom pranešti, ar jis gyvas ar mi
ręs, nes jis labai mums reikalingas 
dėl pasirašymo popierų. Kas pirmas 
apie jį praneš. gaus $2.00 dovanų

MR. B. B., (21)
699 N. Riverside st.,

Waterbjry, Conn.

Boaus

377 WEST BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Pajieškau pusbrolio Juozo Petrušo-1 
nio, kilęs iš Suvalkijos, Lazdijų kai-1 
•no. Girdėjom, kad gyvena Pennsyl-. ;)0 akrų z(.mC.s daUnai už.
vanijoj. Kas pirmas apie jį mums i - -- • • - .
praneš, tas gaus $5jh) dovanų. (24)

ANTANAS ČESNA ir
FRANK DOWDOROWICZ

109 Court st., Elizabeth Port, N. J.

FARMA PARSIDUODA*.
Pasenęs savininkas nori parduot

sėta, 12 karvių, 4 telyčios, 2 arkliai, 
daug vištų, visi farmos įrankiai, ma
šinos. naujas 9 ruimų namas su vi
sais rakandais, didelė banė, šilo, ga
ražas, vištininkai, prie šteito " " 

, netoli miesto, geras marketas.
Pajieškau pusbrolių Juozo ir Ado-j pasiūlymo neatmesiu Rašykit ang- 

Andriausį liškai. N. MEISLER. (24)
Uncasville, New London, Conn.

i
i

kelio, 
Gero

DARBININKĄ.
Rusijoj laike “čistkos” 

y* 
Marinpolio fabrike 
Įvyko smarkus ginčai

Pajieškau Stasiaus Mickevičiaus, 
paeina iš Rymučių sodos, Kontaučių 
par.. Telšių apskr. Taipgi pajieškau 
pažįstamu iš Telšių miesto: Stasiaus 
Urbanavičiaus, Vlado Bnlevičiaus, 
Vinco Jonušo, Laucevičiaus ir kitų 
pažįstamų. Girdėjau, kad jie visi gy
vena apie Bostoną ar New Yorką. 
Prašau atsišaukti arba kurie žino 
pranešti, už ką busiu labai dėkingas. 
Vladas šliageris—“Wal(er ScMager" 

1309 —63 st., Kenosha, Wis.

mo Šalkauskų, ir dėdės Andriaus 
Venckaus. Saikauskai kilę iš Čižiūnų 1 
valsčiaus, o Venckus iš Liaukiškių 
kaimo, visi trįs Aukštadvario vals.

MIKOLAS VENCKUS (24) 
Box 6, Bradstreet, Mass.

(24)

GAVO $1,000 UŽ SAPNĄ.
Fon du Lac miestely, Wis- 

consino valstijoj, buvo ši
toks atsitikimas. Važiavo tū
las Wilson automobilium ir 
susidūrė su kitu automobi
lium. Niekas nebuvo sužeis
tas, bet sekančią naktį Wil- 
sonas atsikėlė kažin ko iš 
lovos ir eidamas po tamsiai 
atsimušė nosimi į stiklines 
duris. Stiklas truko ir sužei
dė jam veidą. Dėl šito susi- 
žeidimo jis apskundė ano 
automobiliaus savininką, sa
kydamas, kad minėtasai au
tomobilių susidūrimas taip 
paveikęs į jo nervus, kad jis 
nakties laiku iššokęs iš lo
vos ir susižeidęs. Ir šitai 
dūmai jo pasakai teismas 
patikėjo ir priteisė $1,000 
atlyginimo, kurį privalo už
mokėti kito automobiliaus 
savininkas.

nepriklausytų.
Visai kitaip dalykai stovi 

pietų ašigaly. Jis yra labai 
toli nuo civilizacijos centrų. 
Pietų ašigalio srytį sudaro 
sausuma, žemynas maž 
daug Europos didumo. Tas 
žemynas yra padengtas sto
ru ledo sluoksniu. Jokių 
ypatingų gamtos turtų čia, 
:uo tarpu, nerasta. Oras ne
paprastai žiaurus ir žmogui 
gyventi ten butų sunku. To
dėl ligšiol į pietų ašigalį bu
vo maža kreipiama dėmesio. 
Tečiau paskutiniuoju laiku 
ir čia įvyko atmaina. Pietų 
ašigalis patraukė į save visų 
akis. Būtent paaiškėjo, kad 
pietų ašigalio jurose dar yra 
labai daug banginių, kurie 
šiaurėj jau beveik išnaikin
ti. Atsižvelgiant į tai, pietų 
ašigalio sryčių priklauso
mybės klausimas iš karto 
pasidarė aktualus. Anglai 
pasirodė ir čia apsukriausi. 
Jie karo metu pamažu pa
ėmė į savo rankas beveik pu
sę pietų ašigalio žemyno, 
reikia pasakyti — pačią ge
riausią dalį. Amerika ir 
franėuzai apsižiūrėjo per 
vėlai. Anglai aplenkė tisus 
konkurentus. Ateity, gali
mas daiktas, pietų ašigalis 
įgaus ir politinės reikšmės.

Paryžius per dvi valandas 
buvo atskirtas nuo pasaulio. 
Mat, dėl nepakėlimo algų 
sustreikavo porai valandų 
visi telefono ir telegrafo tar
nautojai.

NUBAUDĖ ATEIVIŲ 
ŠMUGELIUOTOJĄ.

New Yorke buvo nuteis
tas visiems metams kalėji- 
man žydas Morris Baskin, 
kuris užsiimdavo šmugelia- 
vimu ateivių iš Lenkijos 
Amerikon.

į 44 dienas šita žuvis 
plaukia 1,300 mylių.

Vokietijoj yra 171 socia
listų dienraštis. Be to, socia
listai tenai turi savo radio 
stotį.

Meškos beveik visuomet 
vaikugzVęda žiemos laiku.

Pajieškau Juozo Puodžiuno. Petro 
Dapkuno. Juozo ir Jono Star.iškių, vi
si iš Geistriškių kaimo, Keturvalakių 
parapijos. Prašau jų pačių atsišauk
ti, ar žinančių apie juos pranešti šiuo 
adresu: Petras Meškunas

R. 1, Bos 130, Eatonville, VVash.

Mare Vaičiulienė po tėvų Paulaus-Į 
kilti iš Jaseniaukos kaimo, Lazdijų! 
parapijos, pajieškau Baikausko Vin
co ir Baikauskiutės Antaninos, paei
nančių iš Puodžių kaimo. Pirmiau 
jie gyveno Scolkin, Pa. Jų pačių, ar
ba žinančių apie juos, prašome pra
nešti šiuo adresu: 256 Hamilton st., 
New Haven, Conn. (25)

FARMOS.
Turiu visokių farmų, mažų ir di

delių, prie miestelio, prie što.rų. mo
kyklų ir prie šteitkelio marketų, ir 
galima išsirinkti prie vandenų. Pla
tesnių žinin klauskit pas (25)

TONY MARKŪNAS,
Sand Brook, N. J.

APSIVEDIMAL

PRANCŪZAI:

le meilleur que 1’ on puisse 
acheter pour son argent

Pajieškau pusbrolių, Juozo Žilionio 
ir Igno Radzevičiaus. Pirmas kilęs iš 
Stakliškio miestelio, antras iš Alši- 
ninkų sodžiaus. Jie patys ar kas apie 
juos žino, teiksis pranešti šiuo ad
resu: N. RADZEVIČIA
36 Park st., Nashua, N. H.

Pajieškau apsivedimui merginos 
ar našlės ūkininkės, kuri turi savo 
ūkį. metų gali būt tarp 25 ir'45, gali 
būt kad ir su vienu ar dviem vaikais. 
Aš esu 39 metų vaikinas, moku ūkio 
darbus, taip pat moku karpenterio 
darbą, galiu viską pabudavoti ir pa
taisyti kas reikia. Platesnių žinių 
apie save suteiksiu per laišką. Pra
šau su pirmu laišku prisiųsti savo pa
veiksią. kurį reikalaujant sugrąžin
siu. Atsakymą duosiu kožnai. Ne ūki
ninkių prašau nerašinėti. (24)

' J. JUSKE
R. D. 4, Montrose, Pa.

FARMOS.
Parsiduoda 1<M) akrų farma, 50 ak

rų nuvalyta; 10 rūmų namas, 9 kar
vės, vienas arklys, 250 vištų, paso
dinta 50 bušelių bulvių ir pasėta 5 
akrai komų; visi farmos įrankiai. 
Kaina $7,000, įnešt $1,500. Randasi 
Connecticut valstijoj. —r" Charles R. 
Van Tascher. 647 Main st., Hartford, 
Conn., Tel. 5-5224.

ANGLIJOJE MOTERYS 
NENORI ILGŲ SIJONŲ.'

Londone įvyko moterų 
mitingas. Buvo svarstomas 
“ilgų sijonų klausimas.” Iš 
trijų šimtų moterų tik viena 
pati jauniausioji pasisakė už 
ilgus sijonus. Visos kitos įro
dinėjo savo teisę nešioti 
trumpus sijonus, nes jie yra 
praktiškesni ir patogesni. 
Jeigu ilgi sijonai užviešpa
tautų, tai moterys žadančios 
dėvėti kelnes, nes tai butų 
dar patogiau.

DŽIUMA MASKVOJE.
Berlyno spauda praneša, 

kad Maskvoje užregistruoti 
keli susirgimai džiuma. ši 
epidemija pateko Maskvon 
iš Azijos per atvykusius iš 
Turkestano žmones.

—kurie skaito franeuziškai, 
tie žino, kari aukščiau paduo
ti žodžiai reiškia: “geriausias 
ką už pinigus gali nupirkti.” 
Ir tie, kurie vartoja Bud- 
weiser Barley-Malt, žino, kad 
nėra geresnio predukto, nes 
jame nėra užvaduotojų, prie
maišų, užpildymu, dirbtinės 
spalvos ar skonio. -Jis yra 100 
nuošimčių tyras ir kuo pui
kiausios rūšies.

Pajieškau savo vyro, Prano Geiga- 
lo, kuris 1929 metų 16 sausio prasi
šalino nuo manęs palikdama mane 
sergančią, be pinigu ir su sergančiu 
vaiku. Jis yra netoli 6 pėdų ūgio, mė-

Pajieškau gyvenimui drauges mer
ginos arba našles ne jaunesnės kaip 
35 metu. Aš esu 42 metų vaikinas, 
nevartoju svaigalų. Katra norėtumėt 
gaut sau laisva ir blaivą draugą, ma
lonėkit a<sišąukti. (25)

JUOZAS TAMOSEVTčKJS
112 So 1-st st., Brooklyn,-N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų. Rašant prašau 
prisiųsti ir savo paveikslus. Aš esu 
amatnirkes ir gerai stoviu. (25) 

JOSEPH BUTKAWITZ,
287 Bedford avė., Apt 15, 

Brooklyn, N. Y.

lynų akių, šviesaus veido, p'aukai 
neperšviesųs, kalba plonai ir palin
dęs iš pečių Aukščiau paduotas jo 
paveikslas. Jis prasišalino su kita 
moteriške, kuri yra šviesių plaukų, 
rudo veido, palinkusi iš pečiu ir turi 
10 metų vaiką. Jiedu prasišalino iš 
South Bostono, pakeisdami pavardes. 
•Jei kas tokius kur nutėmytų, prašau 
man duoti žinia, o gausite a'lygini
mo. PAULINA GAIGALS (26) 
948 Janiaica ave, Brooklyn, N. Y.

Mergina 28 m., pasiturinti Lietu
voj, noriu apsivesti su pasiturinčiu 
vaikinu Amerikoj. MISS BRP'E

P. O. Gen. Dėl., Center Line, Mich.

FARMOS—FARMOS 
ANT PARDAVIMO.

SO akrų juodo molio žemės, su bu- 
dinkais, sodu, mišku ir upeliu. Ant 
žviruoto kelio, 3 ir pusę mylios nuo 
miesto. Kaina $3><mi. į mokėt $1,000, 
likusius ant lengvų išmokėjimu. Tu
riu ir daugiau gerų farmų, didelių ir 
mažų, prie miestų ir marketu. Dėl in
formacijų rašyk arba atvažiuok pas

JOSEPH STANTON, (26)
Real Estate Broker, Latreli, Mich.

PARSIDUODA 6 RUIMŲ NAMAS
Su visais parankumais. Žemės 21 

Jotas, 45 jauni vaisiniai medžiai, vie- 
fčras nuo No. Ijawrence‘o ir šią- 
Plesanvalčs. (27)

JUOZAS ALEKSINAS
Gotf avė., Methuen, Mass.

nas 
pus

12

LIETUVIŠKAS VIEŠ
BUTIS.

Atlantic City, N. J.
Viešbutis vadinasi JILDORADO 

IIOTEL. tik trečios durys nuo Broad- 
walko, arti visokių pasilinksąjįinimų 
ir arti Steel Pier. (29).

ANTANAS ŽALIS, Savininkas.
178 S. Carolina avė., Atlantic •City.

?Op FLAVORtP Sendintas 3 Mėnesius 
Išdirbant

Žiūrėk, kad Torio paveiksiąs butu 
ant kožno keno viršaus.

Knygutė su nurodymais kaip ga
minti gerus valgius bus nusiųsta 
kožnam, kas paprašys.

Pajieškau moteries dėl apsivedimo 
38 metų. Aš 40. Gerai užsilaikantis, 
nebijau darbo, mylinti Lietuvoj apsi
gyventi. galit iš Lietuvos atsisaukt ir 
paveiksią prisiųsti sykiu. (26)

TONY VALANO
151 W. 20-th-st., New York, N. Y.

LAIMĖJIMUI 100 
DOLERIŲ.

geriausį nurodymą atviručių

KOMINTERTO IRIMAS.
Čekoslovakų komunistų 

vadas ir vienas Kominterno 
šulų šmeral išmestas iš Ko
minterno vykdomojo komi
teto. Šmeralis yra Stalino 
švogeris. j

Anhcuser-Busch

Budweiser
Barley-Malt Syrup .

ŠVIESUS AR TAMSUS—TURTINGAS SI'DĖTY-NĖRA GERESNIO
S. S. Pierce Co.

Pajieškau giminaičių Stasio Če- 
pinsko, ir Igno Cepinsko, girdėjau 
gyveno Brooklyn, N. Y., o dabar ne
žinau. Jie patįs ar kas žinote pra
neškite man. Iš kalno tariu ačiū už 
pranešimą arba jiems patiems už at
sišaukimą šiuo adresu: (26)

Mrs. Ameba Mcliejunienč
517 Whitesb<>ro st., Utica, N. Y.

MAINYKITE
Savo Senas Victrolas 
ant Naują Radiolą. Už 
jūsų senas Victrolas 
skaitomo $76 tiki ai 
birželio mėnesy.

pgi parduodam naujausiusTaipgi parduodam naujausius re
kordus ir visus muzikališkus instru
mentus (Cash or Credit). 
į namus, taisom 
gramofonus.

JONAS B
560 Grand St..
Telefonas Stagg 5633.

Pri statom 
ir tuninam pianus ir 

(26)

AMBROZAITIS
Brooklyn, N. Y.

Boston, Mass.

Rival Foods, Ine. 
Cambridge, Mass.

ST. LOUIS
XZro MakcriofBuich F.xtra Ory GinpcrAlc BM-1S4

Distributors,

ANHEUSER-BUSCH

KOKIU LAIVU IR LAIKU
ATKELIAVOTE į AMERIKĄ?

Surandu vardus laivų ir dieną atkeliavimo į Ameriką. 
Sutaisom pasus, vizas ir leidimus sugrįžimo. Parduodam 
laivakortes ant visų linijų. Aprūpinant keleivius iki laivo 
išplaukimo. Partraukiam šeimynas, ūkio darbininkus, 
atliekame įvairius valdžios darbus. Siunčiame pinigus iš
mokamus doleriais Lietuvoj. Panaudokite mano ilgų me
tų patyrimą, kreipkitės ypatiškai arba per laiškus.

G. Kunašauskas
Žinomas per 20 metų 1J9 East 3-rd Street,
tuo pačiu antrašu. New York, N. Y.

už _ _
turinio.

Naujos fotografijos, labai įdomios. 
Lietuviu Istoriniai Vaizdai. Kaina 10c. 
12 atviručių už dolerį. Mokestį siųs
kite sykiu, taisyklės pažymėtos atvi
rutėse. Teisinga proga. (-)

P. LAMRENCE
701 W. Lombard st., Baltimore, Md.

REIK VYRŲ !R MOTERŲ
Po visus miestus ir mieste

lius. pardavinėti naujus vaistus, 
kurie naujai yra išrasti ir labai 
turi geras pasekmes. Mokame 
didelius komišinus. Rašykite 
laišką. (25)

T. A. D. PRODI CTS 
3133 So. Hafeted St„ 

Chicago, III.

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

JOHN BUROKAS
164 Washmgton Street, 
WORCESTER, MASS.
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KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE

Kunigo Meilė, Vieno vaiksmo Komedi- apdarai
Į3- Parašė Ben. Rumšas. Juokingas Audimo

Al»«s ________• • _____ *

I

čia mano moterį

v;

Z

!a

Ben. Rumšą

jam bvs trumpi žie-

Radiolite* f f.(M)

r 
i

i

i 
I

Į-; 
m

i

Ar čia

TIK S1-00
Šia Biblija, pinotus

visu vaistų pardavėjų. .Jei- pi 16 tilUSIH. ~—o—

• $ ?tak«; švarioje lovoje paguldytas.

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

na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 
moters ir 5 vyrai

75c.

IDILIJA.”

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

davėjas neturi
ji užsakyti jų dėl jus iš

Radiolite* $4.00
ir skaitlinės

YAMKEE ^|5C

mažas wri?t - watcli,
Radini i te*

Pirkdami ieškokit pagarsėju
sio INGERSOLL vardo laik
rodžio ciferblate. Ingersoll
laikrodžiai yra toki tvirti ir
atsidėtini, kad parduota
80,000.000 nuo laiko, kaip
pirmas Ingersoll laikrodis pa
darytas, 40 metu atgal.

Kiti Jn^ersoll Laikrodėliai
MITE — Dailiai

$5.00
5VRIST—Ingersoll' s žemiausio* kainos

v»rist-wateh, $3.50
.ntNIOR Maža*, plona, ki-enini*, laik

rodėlis, $3.25
irfcot: rodykliai

ING^RSOEI,
*Iliumii

WATCM €O., Ine

i

Humoristika

I

t

DARŽELY.

laikraščiai gie- 
ir kaip Lietu-

Gieda, gieda, rašo. mala, 
nesimato tam ir galo.
Ta šalelė rojus, rojus, 
myli ponus ir artojus, 
šviesk, saulute, šildyk 
glostyk tautišką darželi. 
Bet kai žiuri margą svietą, 
ponui minkšta, vargšui kieta. 
Mužikėlio menka laime.
vargas mieste, vargas kaime...

REIKĖTŲ UŽDĖTI PRO
CENTUS.

Valkata: — Ar negalėtum 

tamsta išmesti man koki kvote- 
ri?

Biznierius: — Neturiu laiko. 
Ateik rytoj.

Valkata: — Tai, koks neiš
manėlis! Tokiais sunkiais lai
kais prašo laukti!

TARP ŽYDŲ.
Leiba: “Ui. kad tu žinotum, 

koks mano Icikas smart boy. 
Jam gale valgyt aiskrymas ir 
rūkyt cigaretas.”

Ivioiše: *'Nii, tas tai nekas. Ale 
ka tu matytum mana boisas! 
Ui. kokia jam galva ture! Jam 
gale kalbėt su viena ranka!”

TAUTIŠKAM
Kaip tautiški 

da apie Lietuvą, 
voje yra tikrumoje. Rašo Bara- 

bošius "Kratiny:”

. III.

Daugel laikraščių dainuoja: 
Kraštas musų progresuoja. 
Lyg prieš lietų baisios tylos, 
nekamuoja žmogų bylos. 
Kaip Adomui ten po rojų— 
jokio klapato po kojų.
Eini blaivas, eini girtas, 
bet be baimės eini tvirtas. 
Nieks tau kelio neužstoja, 
nieks Į galvą tau netvoja. 

Bet netaip jau tikrumoje, 
kaip tie laikraščiai byloja. 
Bylos drumsčia baisią tylą, 

bylą seka nauja byla, 
čia užpuolė, čia nuvilko, 
čia sprogdino štabą “vilko.”

IV.

Musų laikraščiai dainuoja: 
kraštas, kraštas progresuoja. 
Iš to džiaugsmo pilvas sopa, 
kraštas vejasi Europą. 
Kaime radio nereta, 
telefonai tinklą meta.
Kur iškelsi savo koją, 
dirvom traktoriai ropoja. 
Miestus puošia dangorėžiai, 
j kultūros žengiam vėžes.

Bet netaip jau tikrumoje, 
kaip tie laikraščiai byloja. 

Į kultūros žengiam vėžes 
mes be jckių dangorėžių. 
Bet kas turi drąsią ranką, 
gali dieną plėšti banką. 
Kaip New Yorke ar čikage, 
musų broliai drąsiai vagia. 
Oi tu aukštas dangorėži. 
mes juk panašus Į vėžį. 
Plepam, plepam. Jojam, lojam, 
atbuli pirmyn ropojam.

ai proponuojania pastatyt 
kur belų sudėti svarbus Šates dokumentai.

KI RI LIGONINĖ GERIAUSIA
Pirmas ligonis.— Ar tu žinai.; 

Jonai, kuri mus mieste ligoninėj 
geriausia ?

Antras ligonis.— Man rodosJ 

kad visos jos vienodai geros.
Pirmas.— Ne... miesto ligo-: 

ninė geriausia.
Antrasis.— Kodėl ?

daktarai geresni ?
Pirmasi

mirė.

HAMILTON, CANADA.
Atsakymas koresponden

tui X.
“Keleivio” Nr. 18, kores

pondentas X išvadino S .r..r 
ir Dukterų draugijas vaidy
bą peštukais ir Maskvos da
vatkomis. Minėtas jo kores
pondencijoj susirinkimas 
praėjo ramiai ir tvarkingai 
Neva nukentėjęs M. K., dar 
iš Lietuvos buvo susipykęs! 
su draugijos pirminiflku.

Panelės Zofijos, nieku 
iegu Įtarti negalima. Sar-1 

i tnata Povylui taip kalbėti 
Į <avo vaikus auginant. O tu, 
Z syt, kad jau pradėjai su 
sventakupriais” kariaut, tai 
• kariauk, ir laisvą vyrą 
auk. Reikėtų ir kitoms lie- 

ir 
Zofijos pavyzdžiu 

Aklas Matė.

tuvaitėms gaut drąsos 
p-lės
S€*kl.

V.

Musų laikraščiai dainuoja: 
kraštas, kraštas progresuoja, 
žydi meilė, tarpsta grožis, 
nieks jo teršt neatsivožys. 

Mus mergelės nedažytos, 
ponaičiukų nelaužytos.
Mus berneliai nieko, nieko, 
nepapildė jokio grieko. 
Džiaugtis reikia, kad jaunuoliai 
bažnytėlę lanko uoliai.

Bet kai žiuri tikrumoje, 
ūžti pradeda gaivoje. 
Zenkiai kelnėm prosavotom. 
panos lupom maliavotom. 
Padabojo merga ženki, 

mergą myli zenkiai penki. 
O kai penki myli jauną, 
tai ne dyvas kati apgauna. 
Vainikėlis vysta žalias, 
bylinėkis su berneliais. 
Verkti reikia, nors jaunuoliai 
bažnytėlę lanko uoliai.

VI.
Taip tai dedas mus šalyje 
ir ne laiku sninga, lyja. 
Kartais saulė, kartais vėjas 
glosto šmugelio mėgėjus. 
Sako, bunda musų sodžius, 
žydi mokslas, žydi laimė 
ir blaivybė musu kaime. 
Pastebėjęs mokslo diegą 

kožnas džiaugias ir užmiega. 
Taip tai laikraščiai byloja 
šias grožybes Lietuvoje, 
švilpia vėjas pas kamarą, 
samagonkę žmonės varo.

Buvo smarkios vakaruškos, 
skamba peiliai ir dainuškos. 
Musų žaliasai jaunimas 

už pagaikščių sporto imas. 
Taip tai senas musų sodžius 
leidžia vakarus nuobodžius.

VII.
Ir žodžiu ten laikraščiuose 
gieda laimę išsijuosę.

Redakcijos Atsakymai.
J. Kurmiui.— Ta m stos ži

nelės netalpinsim. Siunčiant 
raštus reikia pasirašyti ir sa
vo tikrą pavardę bei adresą.

Viską Žinančiam.—Tams
tos atsakymo Edmontono 
korespondentui neidėsim. 
Dėl užgautų moterų tilpo 
jau net du atitaisymai, ir tą 
ginčą skaitome jau užbaig-; 
tu.

Buvusiam Akrone. Ohio. i 
—Draugas labai neaiškiai 
kalbi apie ženkliukus, beskę 
ir užmigusią poniutę. Nega
lėjom suprasti, kaip ten bu
vo, ir todėl nejdėsime.

Kazio Sunui. — Kores
pondencijos dalį praleidom, 
nes apie tą pati nesenai “Ke
leivy” rašė kitas draugas. 
Prašome rašyti tik ant vieno; 
popieros lapo šono.

M. Gškiniui.— Tokio sa
vaitraščio. kiek mums žino-; 
ma. Jungtinėse 
visai nėra.

Dabar jis vaikščioja po šlu
bas ir visaip pirmininką 
šmeižia, o susirinkimuose 
jieško priekabių. Tas jam 
nesiseka, todėl po minėte 
susirinkimo i trečią dieną 
paskelbė, kad ji maršalka su 
pirmininku mušę i galvą.

Kalbėt. kad valdyboj 
viešpatauja Maskvos davat
kos, yra daugiau negu žiop
la. Tiesa, draugijoj priklau
so Įvairių pažiūrų žmonės ii 
daugumoj laisvų minčių, 
kurie nesilaiko Įsikibę juo
dojo skverno ir nekalba gy
vojo ražančiaus: bet niekas 
čia savo politinių Įsitikini
mų nerodo, nes draugija 
bepartyvė.

Korespondentui X. valdy
ba pataria neužsipuldinėti 
be faktų, kad paskui nerei
kėtų už tai atsakyti.

Valdybos Įgaliotas, pro
tokolų raštininkas J. Baličas.

Red. pastaba. Ginčus rei
kėtų baigti. Niekur taip vie
nas kito nešmeižia, kaip Ka- 
įnados lietuviai. Ir. kas blo- 
įgiausia, šmeižimams pasi- 
Įrinko spaudą. Ar tai kultu- 
’ ringą?

VANCOUVER, CANADA.

Iš lietuvių gyvenimo.
Čia yra nemažas lietuvių 

būrelis. Y’ra daug seniau ap
sigyvenusių, yra ir naujų 
migrantų. Musų miestelio 
lietuviai labai atsilikę, pa
skendę girtuokliavime, pa- 
■eistuviavime ir tt.

Dauguma naujų imigran- 
ų, susitaupę kiek pinigų, 
itsikvieeia iš Lietuvos mer
geles. mano apsivesti ir su
skurti šeimynini gyvenimą. 
Pagirtinas daiktas. Vienok 
ir čia painiojasi musų tam- 
'U> elementai. Jie stengiasi 
oavilioti. paveržti iš tų vy
rukų mergeles. Reikią pa
sakyti. kad labai dažnai 
•iems tas padaryti pasiseka, 
š io kyla peštynės, nesusi- 
ratimai ir lietuviai, svetim- 

.ančių akyse, nustoja vardo.
Laikas butų susiprasti. 

. Tautietis.

—Magdžiuk-rupužiuk!— 
šaukia kaimo gražuolei rau
donskruostis Jurgis ir, pa
sivijęs “rupužiuką,” šnabž
da ausinžadėjai šį vaka
rą svirnan Įsileisti.- Ateisiu, 
lauk!...

—Nereikia priprasti,—at
kerta mergina ir paraudus 
bėga į triobą.

“Tai nieko, jos visos to
kios,'’ galvoja sau Jurgis ir, 
pastovėjęs valandėlę, nusi
spjauna, taikliai užmina 
varlę, kuri suspiegia, ir šyp
sodamos nužygiuoja.

Gi Magdė seklyčioje ima 
plauti indus. Jos lupytėse 
plati šypsena.

“Nieko sau šelmis, gal 
priviliosiu,” pinasi jai min
tys. Bet staiga... terkšt... 
naujitėlis molinis puodas iš 
rankų...

—Kad tave kur bala, kar
vė neraliuota! — iniršta mo
tina. — Kur tik ką nedarys,! 
VIS pliumpt. terkšt, trinkt J LeB«T“ Budas Išmokti Angliškai.'lykų? Kodėl jam reikia riebalų?' ; 
činkt, brinkt — viską iš ran
kų... Tikra Stervą!... Uuu...

Ūžia motina.
Magdė senai svirnely už

sidarius, papoteriavus guli, 
bet miegas jos akių nelipdo. 
Ji laukia...

O motina trioboje vis dar
“bumba.”

Lauke tamsu, nors i aki _______ T. ..............r.... ,
durk. Drėgnas vėjas kede- iš ?yveraiw patyrimų para-

v . J , se K. Stiklelis. So. Boston, Massna pavasarinių medžių la- 
pus. šilta.

Tėvas dar prieš gulsiant 
kuiną girdo. Sodnely kaž ^pusi^ 
kas subraškėjo. Senis prity- 
lo ir klausosi. Į ____________ ~

Agrastu kitimuose tikrai I ir laisvamanis privalo
kaz kas braška ir slapčiomis 
artinasi prie svirno.

“Tai vagis užuodžia svir
ne kumpi,”—mano senis,— 
“palauk tu, dar pasikalbėsi- 
va.”

Sielos Balsai. — Pu9d knyga, daugy, 
bė labai gražių eilių ir dainų. Daug 

gražių, spalvuotų paveikslų. Popiera 
gera ir spauda graži. Parašė J. B. 
Sraelstorius. 221 pusi. Popieros

-ais .................................... $1.00
udimo apdarais .................... •• $1.50

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

Wallace. 472 pust....................... $2.00
Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Lie* 

tuva XIV metašimtyje. Istoriškas 
romansas M. Bernatovicz’o.
46d pusL ....................................... $1X0

' Moteris ir Socializmas. Paraše August 
, Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar
biausia ir geriausią knyga lietuvių 
kalboje tame svarbiame klausime.
Pusi. 429. 1915 ra. ....................... $2.00

“Jaunystės Karštis.” Vienaveiksmė 
komedija-farsas. Parašė K. S. Kar

pavičius, ir Susi žiedą vi mas Pagal Sa- ' 
tarties. N. V. Koneckio dialogas, vertė 
Spvžas. Labai užimanti, meiliška ko
medija ir perstatymui tinkamas • 
dialogas, So. Boston, 1916 m........ 10c.
Kunigų 'Celibatas. Išaiškinta kunigų 

bepatystės istorija, pasekmės ir jų 
doriškas nupuolimas. Šių knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir Biblija Satyroje. — Labai įdomi ir 
jaunikaitis, kurie geidžią, kad jų mote-' juokinga knyga su 379 puikiais pa- 
tąs, dukteris ir mylimosios nepapultų į veikslais, perstatančiais įvairius nuo- 
tokią kunigų globą. Parašė kun. Geo. tūrius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
Tovvnsend Fo*, D. D., sulietuvino j įįj užgimimo Kristaus. I ’ 
Ferdinand de Samogitia...............25c.:’——- -------- -—~~~

Kurgi Tas Viskas Nyksta. Labai žin
geidi knygutė iš poiitiškai-ekono- 

miško klausimo, kurią turėtų kiekvie
nas. protaujantis darbininkas perskai- 
kyti. Pagal K Kautskį, parašė Z. Ale
ksa. So. Boston, Mass., 1914 m., 
puslapių 28................................... 10c.

/

YANREE <|5C
Pirkdami ieškokit pagarsėju
sio INGERSOLL vardo laik
rodžio ciferblate. Ingersoll 
laikrodžiai yra toki tvirti ir 
atsidėtini, kad parduota 
80.000.060 nuo laiko, kaip 
pirmas Ingersoll laikrodis pa
darytas, 40 metu atgal.

Kiti Ingersoll Laikrodėliai 
MITE — Dailiai mažas wrist - vvatch, 

$5.00 Radiolite*
WRIST—Ingersoll' s žemiausios kainos 

wrist-wateh, $3J>0 Radiolite* $4.00 
.ntNIOR Mažas, plona- kUcninis laik

rodėlis, $3.25 Radiolite* $4.00 
♦Uiumir^oti rodykliai ir skaitlinės 

INČERSOLL 
WATCB CO., In».

M’trTorlr • C&cogo • Ssr FraneuM • Morttr^a!

.. „ įgijęs ši«
knygą niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kaina............................. $1.00
Delko Reikia žmogui Gert ir Valgyt?

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų, 

_ . _____ _____  ___ kitas mažiau ? Delko žmogui reikia
į cukraus, draikos ir kitų panašių da- 

' _ ~ ~ _ __ - __ _ __ Si-
Raukius reikalingiausių žodžių "ir tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 

pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvienas \ Kaina ............................................ 15c.
gali greitai išmokt kalbėt angliškai.'„ . _ .... „...
Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet čie-! ^a*P Tapti Su vienytę 5 alstiję 
li sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieš-; . 51“' Aissiai išguldyti pilietystes 
Jcant, važiuojant kur nors, nuėjus ' įstatymai su reikalingam klausimais « 
1----- *- - - • ■ - - atsakymais lietuvių ir anglų kalbose.

Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida 25c,
Kaip Senovės Žmonės Persistatydave 

Sau Žemę. — Labai įdomus senovės 
filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių parašė 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: “Iš
virkščias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos.“ Parašė Z. Aleksa.
40 pusk .......................................... 10c.
Lietuvos Respublikos Istorija ir Žem- 

iapis. — Šitas veikalas parodo, kaip 
nuo 1905 metų revoliucines Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo- 

i liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li- 
; kos paliuosuota iš po caro valdžios ir 
i kaip ji buvo apskelbta respublika, 

ir Kūdikiai — Arba kaip ’ Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
.......... parodo dabartinės Lietuvos rubežius 

. ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
I čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri 

parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli
ka ir kaip ji išrodo, čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo 
Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
bolševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mušiu su lenkais ir tt 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.00 
Drūtais audeklo apdarais..........$1.50
Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa

23 gražios eilės, daugybė straips
nių, juokų, ir tt Puikiai ilius
truota. 95 pusi..................................25c,
“Salomėja,” arba kaip buvo nukirsta 

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

i
i “O. S. S.” arba šiiubinė Iškilmė. — 
; Vieno akto farsas, labai juokingas 
■ ir geras perstatymui. Kaina .... 15c.
Džian Bambos Spyčiai. — Ir kitos 

fonės. Daugiau juokų, negu Ameri
koj munšaino. šioje knygoje telpa net 
72 “Džian Bambos spyčiai,” eilės, pa
sikalbėjimai, humoristiški straipsniu
kai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi.................................. 25c.
Davatkų Gadzinkos. — Ir kitos links

mos dainos. Apart juokingų “Da
vatkų Gadzinkų“ telpa 30 įvairių juo
kingų dainų, eilių, parodijų, ir tt 
Daugelis iš dainų tinka juokingoms 
deklamacijoms, šešta pagerinta 
laida. 48 pusi................  10c,
Kur Musų Bočiai Gyveno? — Arba 

tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 
žmonių lopšinė. Knyga labai pa
mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. 25c. 
Paparčio Žiedas ir keturios kitos 

apysakos: (1) Neužsitikir.tis Vyras;
(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paika: tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt,................................. 15c.
Apie Dievą, Velnią, Dangų ir Praga

rą. Parašė Robert G. Ingersoll, gar
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 
puslapiu ........................................ 25c.
Amžinos Dainos, šioj knygutėj telpa

44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie, taip ir susirinkimuose. 
Pusi. 32............................................. 15c.
Iš gyvenimo lietuviškų Vėlių bei Vel

nių. Pasakos surinktos d-ro J. Basa
navičiaus. šioj knygoj telpa keli šim
tai gražių pasakų, apie rojų (dangų), 
čyščių, peklą; apie giltinę, marą, cho
lerą; apie dvasias (dūšias), velnius, jų 
vaidinimąsi ir tt. Pasakos užrašytos 
tokioje tarmėje, kokioja buvo gir
dėtos, pusi. 570. Popieros apd. $1.50
Ar Buvo Visuotinas Tvanas? — Kaip

Nojus galėjo surinkti į kelias die
nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šimtai 
kitų klausimų, į kuriuos negali atsa
kyti jokis kunigas, yra nuosakiai ir 
aiškini išdėstyti šitam veikale. Knyga 
be galo įdomi. Kas žodis — tai fak
tas; kas sakinys — tai naujas kunigų 
argumentas griūva. Mokslas ir
mokslas nuo pradžios iki galo. 
Kaina ..-........................................... 2*

KELEIVIS
253 Broadway,

So. Boston, Masti

krautuvėn, pas daktarą, pas barzda
skutį, pas kriaučių, ir tt. Su fonetiškų 
ištarimu ir gramatika. Antra padidin
ta ir pagerinta laida. Sutaisė St.

' Michelsonas. Pusi. 95. .. .*............35c.

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

- , -. . šė K. Stiklelis. So. Boston, Mass .medžių la- į 1909 m., pusi. C3............................. 25c.
Žingsnis Prie Šviesos. Vieno akto vaiz

delis ir monologas Našlaitė. Parašė
K. S. Lietuvaitė. So. Boston, Mass., • 

.. ’ *3.........-.................. 10c.
Kodėl Aš Netikiu į Dievą? — Arba 

I , Tikėjimo Krinika. Kiekvienas geras

ją perskaityti. 64 pusi. . ........20c.
Alkoholis

atsiliepia tėvų vartojimas alkoholio 
ant jų vaikų. Kas yra arba tikisi ka
da nors būti kūdikių tėvais, būtinai 
turėtų perskaityti šitą knygutę. Pa
gal daktarą Holitzerį sutaisė Ba- 
rabošius. Pusi. 23...........................10c.
Byla Detroito Katalikų su Socialis

tais. — Pirmą kartą katalikai už- 
j puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
, Antrą kartą jie užpuolė socialistus 31 

vi^artžia Tau nrio,gruodžio’ 1913 m šioj išti'v l. di LCjct. -JdU pi ie i sai telpa teismų rekordai ir prirody-
į mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
į leidžia kovoj su socialistais. Su 
‘ paveikslais. 61 pusi..........................25c
j i
Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 

KaŽ trumpais ir aiškiais faktais parodo,1 
• kaip iki šiol keitėsi draugijos formos, 
ir kodėl turės būt pakeistas kapi- 

Kaina ........................  25c.

V iCŠpatie... Po Šimts velniu... I Lieuvių šeimvnų Istorija Juškevičiaus 
Oi, oi, Dievuliau... ‘ i .Jei nori žjnoti> kaiPvej lietuviai gyveno, tai persKaityt si- 

__ “ j ' įsižinosi, kad vyrai 
tujėjo daug pačių, o žmonos po kelis 
vyrus. Labai užimanti ir pamokinanti 

is, Parašė Z.

| Drūtuose audeklo apdaruose

Senis pasiima branktą ir 
pasilenkęs slenka prie svir
no. Laukia, štai, juodas še
šėlis 
svirno langelio.

“Laikas. Žersiu rupūžei!”! 
—mąsto senis.

Pasigirsta smūgis... 
kas sunkiai sudrimba.

—O, Jėzau... Gyvatė... O,!talizmas

Dėl tų. kurie žudo
svarumą ar stiprumą 

••r.ės. kuriuos vargina žuciimas 
svarumo ar stiprumo, neteki- 

■: ■■'zo, prastas apetitas ir kurie 
jaučiasi pavargę -r sumen- 

imti Nuga-Tone ir pastebėti 
driis pagerėjimą.- seks Jau 

. , ui dienų. Šis puikus sveika- 
lip.umo budavotoja s priduo- 

■: i.- geresnį apetitą ir nugali 
ipaciją, nevirškinimą, gasus ar 

’ą pilve ar viduriuose ir pana- 
silpr.inančias ligas.

Nuga-Tone greitai pašalina iš ku- 
nuodingas atmatas ir tuo nugali 
'ipaciją, inkstų ar pūslės idegi- 

ą. gai.os skaudėjimą, kvaitulius ir 
; ligas. Tūkstančiai vyrų ir 

ado Nuga-Tone kaip ’ik tuo. 
is suteikė geresnę sveikatą ir 
’ipruma. Jis suteikia poilsiu- 
vinar.tį miegą, sveikus rau- 
liesusiems tunams. Būtinai 
de Nuga-Tcne yra parda-

su Pa
veikslais

Pirmu
Kartu

Lietuvių
Kalboje

atsigauna silpnas balsas.
—Ar tai tu, Jurgi? ■ 

nis pažino kaimyną, — kas 
gi tave, ženteli... O aš ma-i 
niau, kad vagis...

Išbėga Magdžiukė. Jos' 
širdis lyg akėtvirbaliu per-j 
smeigta. Iš triobos ir motina

■ su žiburiu pasirodo.

WiNNIPEG, CANADA.
Mergelė supliekė šven- 

takupri.
St. Boniface ligoninėj 

darbuojasi keletas lietuvai
čių. iš kurių viena yra žemai
čiuke Zofija. Tai linksma ir 
riebi mergaitė, dar nesenai 
atvažiavusi iš “krajaus.” 
Prie jes vaikinai lenda, kaip 
musės prie medaus. Na. ir 
kas čia tokio?... Bet musų 
karštas katalikas Povvlas"

i didžiojo bučerninko “Zido
riaus” brolis ir partneris, 
store ėmė vambryti, kad Zo
fija nedora mergaitė.

Išgirdus apie tai Zofija, 
šventakupriui parašė laišką, 
kuriame žemaitiškai sako: 
“Tamsta puonas! Tek sa
vo dokteres veiziek, kad kas 
kuon nepadarytų bluogą, 
vuo apei moni neropinkis.”

Winnipigiečiai dabar turi
gardaus juoko ir visi giria' 
Zofiją už drąsą. Užklausus 
pačią Zofiją apie tai, ji sa
ko: “Vuo kuon tas šventa- 
kupris nuo monęs nuor? Ar 
aš prie anuo lendu? Aš tuo- 
kio domeus neikaduos ne- 
klauseisiu. Vuo je dar moni 
užkabens, tai toumet ašei 
dar geresni lašką jam i para- 
šeisiu.”

Minėto “šventakuprio” 
giminaitė, keturi metai kaip 
iš Lietuvos atvykus, augina 
“nekaltai pradėtą” sūneli. 
Kas pats toks, fai ir apie ki
tus taip mano.

Dabar ką tik išėjo H po spaudos 

j^auja Lietuviška 
BIBLIJA 
* SATYROJE

Biblijos 5’4*8 coliur. tori 3S2 
pn.lapiiH ir 379 paveikslėliu*. Ijibai 
idomi ir naudinga kiekvienai ypatai. 
Žmosua skaitydama* si* Biblija ir tš- 
mydama* į paveikslėlius. (karte per
statų kas buvo pirm Mtvirimo svieto 
ir iki užgimimai Kristdhs), užmirš vi
sas savo varsas ir džiaucsis jokiai to
kia kniza izijo, 
ntos vakarai

kaina
Norinti naut 

siuskit Erpreso ar Paėto Monev Orde
riu. aiba reiistruotane laiške adnsn:

“KELEIVIS”
255 Broadway,

Balsas nusilpo ir Visai nu-j u kny^ą. Iš jos da 
tjįO. turėjo dausr pačių. <

-- Motina.... žiburį nešk, j knyga. Su paveikslai! 
Vagi pagavau,— šaukia 
vas.------------------------------ į———-

__ O' tpv-pli La? vSl Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau- —171... teveli, UZ ką;... V ei KOti parašė D.ras F Matulaitis.
I Antra, peržiūrėta ir pagerinta lai- 
I da. Kaina ...................................  25c.

— se-11 Materiališkas Istorijos Supratimas. 
Lapeliai iš proletariškos filosofijos. 

Jei neri žinot, kas gimdo pasaulyje 
įvairiausius nuotikius, tai perskaityk 
šitą knygelę. Kalba labai lengva. Kny
ga protaujantiems darbininkams neap- 
kainuojama. Medega imta iš Greilicho. 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass., 1913, pusi. 80. ................. 25c.

Monologai ir Deklamacijos. Šioje kny
goje telpa daugybė nauju, labai gra

žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka* viso
kiems apvaikščiojimams, baliams, kon
certams ir tt. Antra pagerinta lai
da. So. Boston, 1914 m...................25c.
Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose. 

Veikalas perstato nužudymą caro 
Aleksandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš
viso reikalaujamos tik 28 ypatos.
So. Boston, 1913, pusi. 61...............25c.
Socializmas ir Religija. Labai įdomi 

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

Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra
eities. Knygutės įtalpa susideda iš 

sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy- 

i riškių šventės; (3) Lietuviai lieka vel
niais; (4) Paskutiniai lietuvių dievai. 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
1912 m., pusi. 32............................10c.
Žemė ir žmogus. Labai įdomi ir pamo

kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip 
žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civilizavo- 
si. Daugelis paveikslų įvairių rasių 
žmonių, vyrų ir moterų Pagal E Rėk
liu parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass., 1912 m., pusi. 63 ................25c.
švento Antano Stebuklas. Dviejų vei

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

Lithuanian Self-Instruction, by J. Lau
kis. For practical ūse by travelers, 

tourists and those who wish to learn 
■ •_ Lithuanian. Vadovėlis anglams mokin-
LIlimrldiT l's l’etnvių kalbos. Chicago, III.

1908, pusi 73

Šeimynoje suirimas. Visi
Jurgis

Magdžiukė prie jo sėdi ir 
jos akutėse ašaros spindi.

—Širdel, Jurguti... šnabž
da ji, bet jai pritrūksta žo
džių, užtai Jurgis pajunta 
jos karštų lupų antspaudas.

Jis laimingas.
Už poros mėnesių Jurgis 

Magdžiukei spaudė bučkius 
viešai, nes jau jie vienas ki
tam juridiniai priklausė.

O žmonės visaip šneka. 
Vieni sako, kad tai brank
tas, kiti—tamsi naktis; treti 
—svirnas gelbėjęs suvesti' 
juos Į porą. Bet kas ten be
supaisys.

Sloan’s
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Ši regykla parodo Amerikos studentų bendrabučio atidary
mą Paryžiuje. Jame gyvens apie 260 Amerikos studentų, kurie 
lanko mokyyklas Paryžiuje.

kalėjiman.
k

KEŽE;v; s
Amerikiečių Bendrabutis Paryžiuje.

“UOLUS” ŽANDARAS.
Mariampolė. Šiomis die

nomis Mariampolėje vienas

turėtų nedarbas j

r

sui

KĖSINOSI IŠŽAGINTI.
Čekiškė.- Gilti keturi vy

rai atvyko Į K. namus, kur 
; kėsinosi išžaginti ten nakvo- 

švj jusią panelę Š. Jai smarkiai

| ICAS GIRDEI! LIETUVOJE
I (I luo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

tarpe. Visi puolė prie durų,iclJa šių vyrukų kaz kodėl 
kurios tuojau užsikimšo, nes tuoJau nearestavo ir tik lyto 
publikos buvo prisirinkę sau- Pravedė kvotą kun
sakimšai. {dabar perduota valstybes

Kadangi pats Įvykis buvo!^n^ub

įūūūŪŲUuįįūrtnZn_~. *i nį-į-į-—

Praleisk Vakacijas
TĖVYNĖJ

TRINERIO KARTUS VYNAS 
nekuomet neapvilia. Tik reik jį pa
bandyti. Viscse apiiekose. Sempeliai 

i iykai iš Jus Triner Co.. Dept. 6, 
1333 So Ashland Avė., Chicago, III.

SUNKI ARGENTINOS 
DARBININKŲ BŪKLĖ.

Argentina dabar gyvena 
sunkų ekonomini krizį, ku
rio pabaiga nenumatoma. 
Musų piliečiai su mažais vai
kais retai gauna darbo. 
Jiems tenka sėdėti emigra
cijos namuose, kol vaikus iš
dalina Į vietines prieglau
das, iš kur jie jau negrąži
nami tėvams. Kada prie
glaudose vietos nėra, tėvai 
dažnai savo vaikus pameta 
gatvėje. Lietuvių tarpe buvo 
keletas panašių atsikimų. 
Taip pat atsitinka, kad tė
vai per spaudą siūlo savo 
vaikus geriems žmonėms 

i auginti. Čia dedame vieną 
jįtokhj skelbimų. “Būdamas 

dirb i 31 įmonė su 300 dar-Į neturtingas ir turėdamas 
bininkų. Ši pramonė dar nė-'daug mergaičių siulau ge
ra nustelbusi įvežimo, nors Iriems žmonėms dviejų, mė- 
medžiagos pakankamai turi, nėšių mergaitę, gimusią Ar
čia /eikalingas pramoninin-'gentinoj.” Emigracijos na- 
kų didesnis aktingumas. - 'muose jis gyveno apie tris 

Saldainių ir šokolado pra- mėnesius. Į Argentiną atvy- 
monė neblogiausių rezulta- ko su dviem mergaitėm, o 
tų pasiekė. Ši pramonės šaka čia gimė dar viena. Bendrai,

LIETUVOS PRAMONĖS 
IR GAMYBOS APŽVALGA

Aliejaus pramonė Lietu
voje turi pagrindą, nes Lie
tuva, sėja daug linų ir gau
na sėmenų. Spaudžiant sė
menis gaunama valgomasis 
ir .ekniškasis (pokastas) 
aliejai.. Išspaudos eina kar
vių šėrimui, kas yra svarbu 
vystant pieno ūkį. Dalis fab
rikų spaudžia aliejų dar ir iš 
įvežamų saulėgrąžų sėklų.

šioj pramonės šakoj dir
ba trys dirbtuvės su 100 dar
bininkų. Ši šaka duoda ir 
kaikurį eksportą.

Kviečių, bulvių pakanka
mai turime, todėl galime ga
mintis makaronų, bulvių 
miltų, krakmolo. Šioj šakoj

i

—
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UGNIS NEDAVĖ SUVAI
DINTI “ŠV. BARBOROS.”

Kamajuose davatkos su
drengė vakarą 11 gegužės.
i Tik pradėjus vaidinti “i . v. . .
Barborą,” nuo pakabintos pnesinantis ir visa gerkle 

i lempos pradegė lubos ir kilo ^ūkiant pagalbos, atbėgo iš 
; gaisras. Ant salės lubu buvo ^Ko kambario josios brolis 
įprikrauta šiaudų, kurie užsi-11
'degė ir gaisras butų labai P°reJ? s- apginti, lėčiau šie 
! greit’išsiplėtęs, bet buvo lai-’ketun .vyrukai puolėjuos 
ku pastebėta ir čia buvusieji “J §er«kai sumušė,
gaisrininkai gaisra greit lik-*^ei-gmai pavyko pasprukti 
vidavo. ’ iIS barba1^na^- Suplėšytais

Kilus gaisrui, kilo didelis. ,b abužiais ji iššoko pro lan- 
triukšmas ir panika publikos M n‘ nPb^° 1 policiją Poli- 

vr- •__ i- j__ iCiuj siu vvrnkn ka? knr p

dar dienos šviesoj, žymiau 
nukentėti beveik niekam ne
teko.

Pats “šv. Barboros” vaidi
nimas po gaisro Įvykti nebe
galė jo ir publika išsiskirstė.

AUTOBUSŲ JUDĖJIMAS. f
Išdžiūvus keliams auto- f

busų judėjimas nepaprastai 
gyvas. Kasdien i Kauną at
eina ir išeina nuo 90 ligi 100 
busų. Keleivių kasdien iš 
Kauno stoties išvažiuoja ir j 
•stoti atvežama apie 3,000 •
žmonių.
TIKRAS VAISTAS VIDU

RIŲ NEGALĖMS
‘-Detroit, Mich. April. 27. Dirbau 

per 14 metų prie bresinių pleitų ir 
buvau pilnas bresinių nuodų. Per 2 
metu vartojau X. (čia paminė'.a nau
jai ir labai skelbiamas tonikas). Ne
gelbėjo! Dabar imu Trinerio Kartų 
Vynų ir matau, kad tikrų daiktų už
tikau. Ferd. Kreus.”

tų pasiekė. Ši pramonės šaka
jau bando ir eksporto gali- tenka šelpti panašias šeimy- 
mumus, o vidaus rinkoj ji 
visai tvirta.

Čia dirba 39 įmonės su
1,000 darbininkų.

Kavos ir cikorijos gamy
bos šakoj dirba trys dirbtu
vės.

Spirito pramonės turi sa
vo žaliavą ir patiekia mono-:kurie rengiasi važiuoti į Ar- 
poliui reikiama kieki spiri- gentiną, nevažiuoti neturint 
to. _ . . 1

Vaisių vyro gamyba spar- iš ankšto galėtų parūpinti 
čiai plečiasi. Jos dirbiniai darbo, o ypatingai Įspėjame 
žymia dalimi išstūmė impor-1 susilaikyti nuo važiavimo 
tuojamą vyną. Obuolių, uo- žmones su mažais vaikais.

nas, ypatingai duoti prie
glaudą sulaikytoms, gatvėj 
paklydusioms, ar iš tarny
bos atleistoms musų mergai
tėms, nemokančioms kalbos 
ir neturinčioms jokios prie
glaudos.

Todėl įspėjame visus tuos,

tuojamą vyną. Obuolių, uo
gų suvartojimas gerai atsi
liepia j ukius, tečiau maža 
dar iniciatyvos.

Spirito, vyno ir mielių ga
mybos srity dirba 28 dirbtu
vės su 300 darbininkų 
viršum.

FAŠISTAI NELEIDO MI
NĖT STEIGIAMOJO SEI

MO SUKAKTUVIŲ.
Lietuvos Steigiamojo Sei-

■ mo 10 metų sukaktuves pa-
■ minėti rengėsi visos politi- 

PANELĖ NORĖJO VESTI nės grupės, žinoma, apari
PANELĘ. . tautininkų.

Kaune šiomis dienomis Vėliausi Lietuvos laikraš- 
kaž koks “kavalierius” pasi- čiai praneša, kad gegužės 
vadinęs Sabastijanausku Ta- 15 d. turėjo Įvykti valstybės 
du, susipažino su panele G. teatre iškilmingas Steig. 
S., susidraugavo ir pasiža- Seimo 10 metų sukaktuvių 
dėjo ją vesti. Jaunas kava- minėjimas. Tečiau minėji- 
lierius sužiedotinei nusi- mui negautas leidimas, 
skundė, jog jis dabar netu-! Butų kalbėję: Dr. K. Gri- 
ris gražių rūbų ir vedyboms nius, A. Stulginskis, M Šle- 
pinigų. Kadangi panelė bu- ževičius, S. Kairys ir O. Fin- 
vo šiek tiek pasiturinti ir no-kelšteinas. ,
rėjo ištekėti, todėl savo su-‘ 
žieduotinitii nupirko naujus’ 
gražius rubus, jungtuvių žie-1 
dus užmokėdama už tai _____ _____ ____
600 lit. Abudu jaunavedžiai kirpimas, kad nebūt nuobo- 
nusiskubino pas kleboną kliientams * *
šliubo imti. f

Bet deja, policija ši “ka
valierių” areštuoja ir nusi
varo Į policiją.

Patirta, kad policija aiš
kindama šio “kavalieriaus” 
asmenybę nustatė, jog jis 
buvo irgi panelė tik vyriš
kais rūbais apsitaisius.

Nustatyta, kad šis jauna- 
vedis buvo Sabastijanaus- 
kaitė Teklė policijai žinoma 
vagilė — aferistė, teismo 
bausta už panašius nusikal
timus tris kartus ir dar turi 
4 ne šspręstas bylas. Sabas- 
tijanauskaitė Teklė ir šį kar
tą persirengusi vyriškais 
drabužiais ir vaidindama’ 
jaunavedžio rolę norėjo ap- j pasityčiojimas, bet 
gauti ir pasislėpti provmci- žinoma nuvalkiota 
joje. Z3_______,

Policija iš Saba.stijanaus- su žmonėmis visgi nereikė- 
kakės daiktus atėmė ir jtei-|t darvti iuoku. Tai nerjmta 
kė nukentėjusiai. Sabastija- •„ nppra7u 
nauskaitė iki teismui padėta ---------- ' ------

DAR VIENA PRALOTO 
OLŠAUSKO BYLA.

Kauno Apygardos teis
mas sprendė dąr vieną pra
loto Olšausko bylą. Būtent 
praloto Olšausko brolio žmo
na — Natalija Olšauskient 
iškėlė pralotui Olšausku 
8,000 litų civilinį jieškinį 
Mat, pralotas Olšauskas už
griebęs brolio dvarą ir val
dęs. Dėl to Natalija Olšaus
kienė turėjusi apie 8,000 li 
tų nuostolių.

Pralotas Olšauskas teis
man pats nestojo, bet Įgalio
jo savo reikalams ginti adv. 
Cinkauską.

Praloto Olšausko gynėjas 
Cinkauskas Įteikė Apygar
dos teismui Tribunolo spren
dimą, kuriame sakoma, kad 
pralotas Olšauskas jokių 
teisių neturįs, taigi ir turto 
turėti neturįs teisių. Dėlto iš 
praloto Olšausko, kaip iš 
nieko neturinčio, negalima 
esą nieko ir išjieškoti. Jieš- 
koti galima tik iš praloto Ol
šausko įpėdinių.

Apygardos teismas nuta
rė praloto Olšausko bylą ati
dėti ir palaukti kol praloto 
Olšausko įpėdiniai perims 
jo tuną.

BEDARBIŲ DEMONST- ! 
RACIJA VILNIUJE.
Paskirtą dieną, bedarbiai 

susirinko prie socialinės glo
bos įstaigos, bet buvo poli
cijos išsklaidyti. Kiek vė- 
iau jie vėl susirinko, šį kar- 
ą prie vaivadijos rūmų. Be- 
larbių pasiųstai delegacijai 
ricevaivada Kirtiklis parei
škė, kad valdžiai labai rupi 
bedarbių klausimas ir kad 
daromos pastangos gauti 
kreditų, kurie leistų apru- 
ointi didesni bedarbių skai
čių darbų.

SMETONA PALEIDO 
LENKŲ ŠNIPUS.

Respublikos prezidento 
aktu paleista iš Kauno sun
kiųjų darbų kalėjimo: 
-Bronskis. Pekarskis, Braz
das ir Dikas.

Jie visi keturi, už šnipinė
jimą lenkams ir valstybės iš- - 
davimą, buvo pasmerkti ka
lėti kol gyvens. Tuo tarpu’ 
Lietuvos politiniai kaliniai ■ 
pūdomi kalėjimuose.
CUNARD LINIJA STATO NAUJĄ ‘

LAIVĄ.
Cunard laivų kompanija praneša, 

iš vyriausio savo ofiso Liverpuly, kad 
šiomis dienomis ji pavedusi kontrak- Į 
tą anglų firmai, John Brown & Co.,’ 
pastatyti naują garlaivi greitam su-, 
sisiekimui tarp New Yorko, Cher- 
bourgo ir Southamptono.

EKSPRESINE KELIONĖ į EUROPĄ
PER HAMBURGĄ MUSU MODERNINIAIS LAIVAIS

HAMBURG DEUTSČHLAND
ALBERT BALLIN NEW YORK
Išvažiuoja reguliariai kas savaitė, prieinamos kainos. Tie

sioginiai gelžkeliais susisiekimai su Lietuva. Taipgi regu
liariai išplaukimai mus populiariais kambariniais laivais:

ST. LOLIS, MILWALKEE IR CLEVELAND
Dėl informacijų kreipkitės į lokalinius agentus musų

Hamburg.American Line
209 Tremont Street

i

Didžiausia Ekskursija

, papasakojo 
'seną seną, dar, sako, nuo 
maro metų anekdotą, kaip 
maždaug “prieštvaninis mi- 
licistas skutasi ir kaip žmo
nes nuovadoje skuta”... Juo
kai juokais. Juk kokių gyve
nimas padaro juokų bei 
anekdotų, tai nė didžiausias 
šiepikas bei galvočius nesu
galvos. Čia taip ir buvo. 
Linksmas kirpikas papasa
kojo iš gyvenimo seną anek
dotą — o uolus žandaras pa
šoko, ir vali rašyt “protoko
lą.” Na ir rašė, na ir “dikta
vo” ir liudininkus šaukė, ir 
baudžiamus straipsnius tai
kė.

i Čia, vyrai, ne pajuoka, ne 
bet visiems 

i “med- 
iviežje usluga.” Iš anekdotų

PEILIU SUŽALOJO
ŽMOGŲ.

Gegužės 4 d. Vendžioga-, 
loję, rinkoje, Benevičius 
Juozas iš Leckiškių kaimo 
drauge su savo broliu Jonu,' 
peiliu sunkiai sužalojo Ma-( 
rijoną Bradauską iš Lapių 
valse, Nukentėjusis pagul-1 
dytas ligoninėn.

s—i

KALĖJIMUS VIS DIDINA.
Atatinkamose Įstaigose 

esą projektuojama artimiau
sioj ateity atremontuoti Kau
no, Šiaulių ir Panevėžio ka- 
ėjimus.

Šiauliuose ant moterų 
skyriaus ir pirties busią pri
statoma antras ir trečias 
aukštas, atremontuosią se
nąjį kalėjimą ir ten padaly
sią dirbtuves, kieme pasta
tysią ūkio sandėli.

Panevėžy prie kalėjimo 
sienų esą prijungta apie 900 
kvadratinių metrų žemės. 
Ant to ploto busią pastatyta 
kalėjimo patalpos.

Visam šitam bus išmesta 
nemažos pinigų sumos.

1 BRAZILIJĄ.
Juodupis (Rokiškio ap.). 

Čia yra daug lauko darbi
ninkų, kurių padėtis labai 
sunki. Ypač ši pavasari, ka
da, rodos, 1 
pranykti, čia kaip tik darbi
ninkų didelė dalis priversti 
sėdėti be darbo, nes daugu
ma ūkininkų dėl valdiškų 
skolų ir dėl draugiškų vek
selių pasidarė labai taupus. 
Kas pirmiau samdė 2 sam
diniu, dabar tenkinasi vienu 
ir tam pačiam atlyginimas 
mažas. Todėl dauguma dar
bininkų rengiasi važiuoti 
Brazilijon, o kuriems “lai
mės” šalis nepasiekiama, 
vyksta Latvijon, kur taip pat 
ne “pyragai” laukia.

Skausmai 
aplink širdį 

Pašalinami 
sa pirmąją doza fimAAčmn, Smuervrlle, Mass fepsmkScltzer 

VAISTINĖSE 25*, 50*, 
SAMPELIS DYKAI 

nvyk Pepsirtic Seitzer Co. 
Warcester, Mass.

DIDELĖ APGAVYSTĖ.
Kaune valstybiniame deg

tinės monopolyje susekta 
labai didelė apgavystė. Nuo
stolių padaryta apie 200.000 
litų. Keletas asmenų areš
tuoti. Svarbiausias nusikal
tėlis Maizelis pabėgęs.

S DIENOS ANT VANDENYNO
PER CHERBOURG— 

6 PER BREMEN 
keliaujant is Lietuvos ir j

LIETUVĄ 
greičiausiais garlaiviais 

BREMEN
IR

EUROPA
arba populiariu ekspre

siniu garlaiviu
COLUMBUS

Informacijų klauskit pas 
vietinį agentą arba 
NORTH GERMAN 

LLOYD
65 Statė Street,

/ PAILSĘS? > 
\ Esorka Suteikia Naują f y Gyvenimui Prasmę! C

Jrfstl ju«n virškinimo
■ m.i tinkamai veiki."., in* sralitc ■
■ Ciane žaisti, cia’ie dirbti ir pil- ■
■ nai džiaugti* iryvenimn. Var- ■
■ lokite Esorka. laiko įrodyta ■
■ tonika. kad palaikyti normalų ■
■ virškinimų. pak-nsvinti pilvo &
I pakrikimu, ir pašalinti kond:- ■
* paviją. Klausk savo aptieki- ■

ninko.______________________ 17

KOKIUS VAISTUS MUSŲ 
MOTERĖLĖS VARTOJA.
Jūžintai. Bajoriškių kaime 

moterėlė aimanavo, kad jos 
maža dukrelė nušutusi ir po 
keleto sąvaičių mirusi.

—Ar gydei tamsta? — už
klausiau.

—Gydžiau, kurgi negydy
si.

—Kokius vaistus vartojai, 
ir pas koki gydytoją buvai?

—Tai pas murrn yra išmin- i 
tinga moteris, kuri*man pata- Į 
rė roną tepti aliejum ir vištos 
mėšlu.

—Ar tepei?
—Tepiau. Tuojau šašai už

sidėjo, bet visgi mirė.
Butų pravartu, kad gydy

tojai kaimuose padarytų pa
skaitų ir pamokytų žmones.

Liepos (July) Išplaukimai
S.S. Air.erica .......................... -............. July
S.S. President Harding ....................... July
S.S. Leviathan ........................................ July
S.S. President Roosevelt .....................July
S.S. George Washington .....................July
S.S. Republic .......................................... July

Plaukia i

2-ra ir 30-ta
9-ta

16-ta
16-ta
23-čia
26-ta

Plymouth — Cherbourg — Southampion — Hamburg

Juros ramios. dienos saulėtos. Visa gamta susijungia padaryti liepos 
mėnesį maloniau-u kelianti.

Pasirinkite bet kurį iš puikių L’nited Statės Lines Laivyno laivų ir 
jūsų planuojama kelionė I ėvynėn bus ilgai atmenoma.

Keliaujant šiais Amerikos laivais. jūsų tam praleisti pinigai pasiliks 
Amerikoj — prisidės padidinti jūsų šalies gerovę.

Pirkite į abu galu laivakortes kad užtikrinti lygius patogumus sugrįžti.
Pilnų informacijų, kainų ir t.t., kreipkis pas savo vietos laivakorčių 

agentą ar rašykite tiesiog į

UNITED STATĖS LINES
■OSTON OFFICE _ G F. VFR II. OFFICES

Walter A. Gen. Agt. 45 Br*adw»y
75 Statė Street York < i«y

------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------

į Vytauto Iškilmes

LIETUVOJE
Cunard Linijos Milžiniškuoju Greit laivių

AQUITANIA
iš New Yorko j Lietuvos Portą

KLAIPĖDĄ
per Southamptoną

Su Palydovais ir Prižurėtojais

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

Tuoj po Mokyklų Užsidarymo.
Pakeliuj ekskursijos aplankys didžausį ir garsiausi pasauly melstą 
Londoną, kur 3-čios klasės keleiviai dovanai gaus pilną pasiviešė- 
jimą ir pavežinimą autobusuose 
miestą.
Keliaut su šiomis ekskursijomis 
keleiviai. Kelionėn išrengia visi

su aiškintojais apžiūrės tą įdomų 

maloniai kviečiami ir pašaliniai 
Cunard Linijos Agentai.

CUNARD LINE
33 Statė 

Street

ATOSTOGAUT 
LIETUVOJ

Skandinavų-Amerikos Linija
ASMENIŠKAI vadovaujama per Kun. G. M. ČĖSNĄ

EKSKURSIJA
Birželio 14-tą Dieną
Laivu ‘ UNITED STATĖS”

LIETUVON per KLAIPĖDĄ

OFICIALINĖ Lietuviu VYČIŲ

EKSKURSIJA
Liepos 5-tą Dieną
Laivu FREDERIK VIII

LIETUVON per KLAIPĖDĄ

SMAGIAUSIA—PATOGIAUSIA—KELIONĖ 
Visas kelias vandeniu iki Klaipėdos

LAIKO NEDAUG!—RUOŠKITĖS!

7

Dėl visų informacijų kreipkitės jūsų agentą arba j

Skandinavian American Line
WHITEHALL STREET NEW YORK CITY
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Vietinės Žinios
BOSTONE PRISKAITYTA 

TIKTAI 780,850 GY- 
. VENTOJ Ų.

J. Gegužis jau taisosi.
“Keleivio” administrato

rius jau pradeda sveikinti. 
Jo kojai buvo padaryta ope
racija ir per porą dienų po 
to jis kentėjo dideli skaus
mą, bet dabar jau skausmas 
praėjo ir ligonis jaučiasi ge
rai. Neužilgo mano jau ir ii 
ligoninės parvažiuot. Žino
ma, vaikščiot da ilgai nega-

Majoras Curley atsisakė 
pasirašyti cenzą.

Dalydami gyventojų su
rašą pereitą balandžio mė
nesi valdžios darbininkai 
suskaitė vos tik 780,851 gal
vą Bostone. Musų miestas 
tuo budu nupuola i dešimtą lės. 
vietą sulyg didumo. 
lenkia jau Baltimorė, 
priskaityta 790,000 gyven
tojų.

Bostoniečiai mano, kad 
čia bus kaltė cenzo darbi
ninkų. kurie skaitė gyvento
jus. Jie nesuskaitė visų žmo-, Piurės : 
mų. Tokios nuomonės 5ia lęumštvniu 
ir Bostono majoras Curley. 
Jis atsisakė net pasirašyti ~............... .......
cenzą. Spauda » visuomenė ^mon^ ir abudu išvažiuos 

atostogoms. Jiedu aplankys 
SLA. Seimą Chicagoj, o pa
skui ' ‘ - -
niam 
mes,
Namo parvažiuos liepos mė 
nesy. Ofisas per tą laikt 
bus uždarytas. •

JĮ pra-J ------------- —
kur D-ras Kapočius išvažiavo 

New Yorkan.
ši panedėlį d-ras Kapo

čius išvažiavo į New Yorką 
kur jis dalyvaus ekonomi
nėj lietuvių konferencijoj ii 

Šarkio-Schmelingc

Sugrįžęs iš New Yorkc 
musų dentistas pasiims save

pradeda reikalauti, kad Bo
stono gyventojai butų per
skaityti iš naujo. Už tai sto
ja net tokia Įtakinga biznie
rių organizacija, kaip Bos
ton Chamber of Commerce.

Ištiesų, cenzo darbinin
kai šįmet buvo baisiai apsi
leidę ir sutingo. Mes žinom 
daug lietuvių, kurių jie visai 
neužrašė.

ketina sustoti ilges- 
laikui ant Tabor Far- 
Michigano valstijoj

Barzdotas senis gaudo 
mergaites.

Miltone pereitą sąvaib 
j prapuolė 11 metų amžiau: 
j mergaitė. Vėliaus ji sugrįžt 
namo ir pasakė, kad barzdo 
tas senis, apie 60 metų am 

ižiaus, buvo ją pasigavęs ii 
. parsivežęs automobiliurr 

kandidatai j atei-:namo, 0 tenai ją užmarinei 
tam tikrais vaistais. Ji paro 
dė policijai ir tuos namus 
kur tas senis ją laikė. Pas 
kui ji pabėgo.

Mass. valstijos socialistų 
konferencija.

Birželio 29 dieną, nedė
lioję, Bostone Įvyks Massa
chusetts valstijos socialistų 
konvencija, kur bus nomi
nuojami I 
nančius valstijos rinkimus, 
šitoj konvencijoj dalyvaus 
ir svečias iš New Yorko, bu-, 
vusis teisėjas -Jacob Panken. 
didelis socialistų draugas ir 
veikėjas. Kadangi jam su
kanka jau 50 metų amžiaus, 
tai ta proga bostoniečiai nu
tarė po konvencijos iškelti 
jam pietus American House 
viešbuty. Dalyvauti gali visi. 
Tikietas $1.50 asmeniui. 
Ten pat bus ir konvencija. 
Newyorkietis svečias pasa
kys prakalbą.

M. Petrauskas jau išvyko 
Lietuvon.

Pereitą nedėldieni p. M 
Petrauskas jau išplaukt 
Lietuvon. Prie laivo ji paly
dėjo būrys artimesnių drau 
gų ir pažystamų. Kompozi 

i torius išrodė nusiminęs, tur 
Ibut gaila buvo palikti Ame 
: riką. kur jis taip ilgai gyve
no ir veikė. Bet, prie dabar
tinio jo sveikatos stovio, Lie- 

i tuvoje jam bus daug geriau 
, o juo labiau, kad valdžia 
žada mokėti jam pensiją.

Kiniečiai ir Bostone 
kariauja.

Kiniečiai mušasi netik sa
vo tėvynėj, bet ir Bostone. 
Čia yra jų dvi organizacijos, 
tarp kurių jau senai eina 
kova. Viena tų organizacijų 
vadinasi Hip Sing, kita — 
On Leong.” Valdžia pradė
jo juos jau persekiot, dėl tošį 
savitarpinės jų kovos. Taigi 
pereitą savaitę “Hip Singo” 
delegacija atsilankė pas po
licijos viršininką Hultmaną 
ir prižadėjo, kad jie dau
giau nekovosią. Bet nepra
ėjo 24 valandos po šito pri
žado, Everetto skalbykloj 
vėl vienas kinietis buvo nu
šautas. Jo skaibyklon neži
nomas kinietis su kauke ant 
veido ir trim revolverio šū
viais nudėjo jį.

Socialistų piknikas atidėtas
Pereitą nedėldieni turėje 

į būt Cambridge’aus ir So 
Bostono socialistų piknikai 
North Eastone, bet dėl lie 
tingo oro negalėjo Įvykti ii 
buvo atidėtas kitam kartui 
Diena bus paskelbta vėliau

Darbininkai reikalauja at
šaukti prohibicijos Įstatymą

Jungtinė spaustuvių dar
bininkų taryba savo susirin
kime ši panedėlį priėmė re
zoliuciją, reikalaudama, kad 
prohibicijos Įstatymas butų 
atšauktas.

Adv. Bagočius išvažiuoja 
atostogoms.

Birželio 10 d. a. 
Bagočius su žmona 
kais išvažiuoja trumpoms 
atostogoms pas p. Bagočie- 
nės tėvus, kurie turi gražų 
ūki netoli Pittsburgho. Jis 
taipgi dalyvaus SLA. Seime 
Chicagoj. Grįš į offisą lie
pos 15, 1930. Jam išvažia
vus, ofisas bus atdaras ir vi
si reikalai tvarkomi Įgaliotų 
pagelbininkų.

keleivis

Somervillės mokyklų ko-j 
mitetas nutarė nesamdyti 

adv. F. J. senesnių mokytojų, kaip 45; 
ir vai- amžiaus. Na, o kur tu

ri dėtis senesni?

Didelis gaisras So. Bostone.
Pereitoj pėtnyčioj po pie

tų South Bostone užsidegė 
L streeto tiltas ties armijos 
baze. Suvažiavę iš visų pu
sių ugnagesiai gaisrą užge
sino, tečiaus ugnis padarė 
apie $1,000,000 nuostolių.

Aktorka reikalauja $100,000 
už plaukus.

Bostono aktorka vardu 
Eugenia Hubert apskundė 
teisman vieną “grožio salio- 
lą” reikalaudama $100,000 
itlyginimo už sudarkymą jai 
plaukų. Ji sako, kad ji nuėjo 
i tą pagražinimo vietą susi- 
garbiniuot sau plaukus, pa
sidaryt taip vadinamą “per- 
manent wave.” Begarbi- 
liuojant jos plaukai buvę 
sudeginti ir dabar visai nu- 
rupėję. Dabar per ilgą lai

ką ji negalėsianti nei vaidin- 
i, nei publikai pasirodyt, ir 
ižtai ji nori gauti 100.006 
lolerių. Mums rodos, kad 
kožnas galėtų duot savo 
ralvą nusvilint, jeigu už tai 
galima butų gauti tokią kru- 
:ą pinigų.

Paliuosavo suimtą anglų 
laivą.

Jūrių pakraščio sargai 
oereitą sąvaitę suėmė ir at
vedė Bostono uostan anglų 
aivą “Firelight,” kuri jie 
manė esant butlegerių deg- 
inlaiviu. Bet dalyką ištyrus 
oasirodė, kad laivas degti- 
įės neturėjo ir teismas ji pa
mosavo.

«

Ukėsų draugija ruošia 
ekskursiją ant jūrių.

So. Bostono Lietuvių Ukė
sų Draugija ruošia išvažia
vimą laivu ant jūrių 29 bir
želio. Laivą gauna iš Bosto
no miesto, jis išplauks 10 
,'ak ryto nuo Eastern avė. 
Sekančiame “Keleivio” nu
mery bus apie tai plačiau.

šlaike graboriaus kvotimus.
Petras Dumblauskas (Du

rnas), graboriaus Petruške
vičiaus posūnis, baigė mo
kyklą ir išlaikė valstijos 
kvotimus į graborius. Kol 
kas jis pasilieka dirbti prie 
jatėvio.

F.X1KA! EXTRA!

Puikus Piknikas
Rengia Lietuvių Ukfeų Gedimino 

Draugija, įryks
Birželio-June 17 d., 1930
I tknikas prasidės 1,1 vai. ryto ir 

trauksis iki vėlumos.
OAKLAND GROVE. 

EAST DEDHAM, MASS.

i

Į
Šis piknikas bus vienas iš puikiau-i 

siu. Jame turėsime daug žaislų, ska
lių valgių ir gėrimų. Bus puiki or- 

kmi grąjys hetuviškus ir ame- 
: ikonisKus šokius Todėl prašome vi
suomenę koskaitlingiausiai atšilau-1 
kyti. ' I

šios d-jos nariai yra liuosi nuo viso-' 
•x.t’ <.run.d>nui, tad bus trera oro«ra ne-| 

gulintiems prisirašyti už puse įs
toji mo < ant parka).

I ad gerbiamoji lietuviu visuomenė? 
< >a e maiomai prašomi seni ir jauni
• ..skaitlingiausia atsilankyti, o mes
■ Alines, sad atsilankę busite užganė-

■ ’ -i. Įžangos j pikniką nebus.
Siruingai kviečiame visus dalyvau- 

____________ PIKNIKO RENGĖJAI

Kelrodis: Važiuoti Elevateriu iki 
ores: Hills, iš ten Mashington Gro-

• M k:.-U važiuoti iki Grove St. Ten 
u< žmogus, kuris nurodvs pikniko

vietą.
i asarga: Jeigu lytų, pikniko nebus.

DIDELIS DAINŲ
PIKNIKAS

Nedėlioję, BIRŽELIO-JUNE 22 D., 1930 M. 
VOSE’S PAVIL1ON, MAYNARD, MASS.
Rengia Aušrelė ir Gabija su didžiausiu programų, dainomis, žais

lais, Base Bali, lenktynėmis, plaukimu; taipgi grieš J. Dirvelių Or
chestra. Kviečiame visus dalyvauti RENGĖJAI.

No. 24. Birželio 11 d., 1930.

PENTINU IR TAISAU 
NAMUS.

UŽ PRIEINAMĄ KAINĄ 
Jei reikia ir Popieriuoju.

Gausite gęrą darbą. Klauskite kainą. 
JUOZAS TAMOŠAITIS (-) 

11 Ticknor st., So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1396-M.
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South Boston Hardware Co
Egyptian pentas 21 spalvų 
Special flat pentas ...........
Baltas žibantis pentas ... 
Geras baltas Enamel . — 
Geriausias Enamel ...........
Šlekis, baltas ir raudonas . 
1‘ento ir varnišiaus

THE CAMPBEU.

Gerą Tavorą Gausite Pigiau!
$250
$1.25
$1.40
$2.50
$4.50 
$1.50

remuwis 1.49
Žolių sėklos, svarais 
šakės žemei kasti . 
Griebliai ....................

Su ta mašina padaro iš seną florą dailesnius 
negu nauji. Ją gali operuoti kiekvienas. Ga
lima pirkt ar pasirandavot.

Apart paminėtų dalykų, turime visokių įran
kių: pentoriam, plumberiam ir kitokiems me
chanikams. Viską p rista to m į namus veltui.

Screen pentas (pusė galiono) 69c. 
Varnišius ...................... $ 1.00
Floor varnišius .................... $1.75
Baltas tyras lead, 100 sv. $11.45 
Sienom popieros rolės nuo 5 iki 60c 
Stogams smala, galionas .. 75c. 
Langų sietukams dratai, pėd. 2 Vi c 

25c.
95c.
19c.

II
II
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BALL BEARING MAŠINOS
ŽOLEI PI A UTĮ -................ $5.59

Seniausia, Didžiausia ir Prieinamiausią Lietuviška 
Geležinių Daiktų Krautuvė South Bostone

SO. BOSTON HARDWARE C0.
379 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
J. KLIMAS, Savininkas Tel. So. Boston 0122.

j
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Lietuvis Optometnstas

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

107 SLM.MER STREET, 
LAWRENCE, MASS.

Telefonas 21324
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. Mikolaitis

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

J. L. PAŠAKARN1S, O. D. 
447 Broadway, S«». Boston, Mass.

Tel. So. Boston 2660.
DAKTARAS

A.L.KAPOCIUS
U ET U VIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną

Nuo 2 iki * vak. 
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietą 

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name. 
Broadway, tarpe C ir D St, 

80. BOSTON, MAS8.

SIETAI LANGAMS, ROLIAls"" 
Juodi 2c. ket. pėdai. 
Galvanizuoti 2',c. ket. pėdai.

GARANTUOTA
GAKDEN HOSĖ 
50 pėdų ilgJo

S3.79
VVhite English Enamel ir

White Gloss I’aint .. $1.95 gal.

čystas šelakas .-........... $2.49 gal.
5 pėdą kopėčios .................... $1.10

\ isa eilė pljJmbing reikmenų.

Tel: Hancock 6105—6106 
Dykai Vietos Pristatymas.

SOUTH END 
Hardware Co.
1095 Washington Street,

Prie Dover St. EI. Station

už 
už 
už 
už 
už

gal. 
gal. 
gal. 
gal. 
gal.

Pirkit Dabar, Sutaupykit Pinigus |
BARGENAI! Tiktai per Birželio mėnesį. 

SPECIALĖS KAINOS NAMŲ SAVININKAMS 
IR POPIERIUOTOJAMS. y

Popieros Sienoms 6c. ir brangiau. Tinkamos į kožną namų kambarį.
Floor ir Trim Water proof Varnish $2 00, .. dabar $1.50

p] Flat White Pentas ............................... $1.90, .. dabar $1.25
nl Shellac. 5 sv. viedras ........................... $3.25, .. dabar .$2.35

White Enamel ......................................... $3.50, .. dabar $2.90
S Visokių Spalvų Pentai ....................... $2.00, .. dabar $1.50
(n Pristatymas Dykai arba Užmokant Persiuntimą.

B. & D. WALL PAPER CO.
2150 Washington Street, Roxbury, Mass. 

įf Telef. Highland 4321. Netoli nuo DudJey Street.

t

Tel. I’orter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 7-9. 
Nedėliomis ir šventadieniais 

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

881

Dorchesteriečių piknikas
15 birželio.

Nepamirškit, kad Dor 
ichesterio SLA. kuopos pik 
nikas Įvyks 15 birželio ant 
Pvožėno farmos. ~ 

'skelbimą šiame 
j puslapy.

Jei ateinanti
i lytų lietus, tai piknikas bu
rtų atidėtas kitam nedėldie- 
jniui, o jeigu lytų ir kitą ne- 
Idėldienį, tai butų atidėtai 
dar kitam.

Tėmykit 
“Keleivio'

nedėldienj

I

Arklys užmušė pasiutusį 
šunį.

Brocktono priemiestyje 
Campelloj užpereitą subatą’ 
pasirodė vokiškų šeperdų 
veislės didelis šuo pasiutęs. 
Jis keliose vietose užpuolė 
darbininkus einant Į darbą, 
o paskui puolė arklį Įkinky
tą Į pieno vežimą. Arkliui 
buvo sukandžiotas snukis 
ir priešakinės kojos. Nuo 
skausmo arklys šoko piestu 
ir kaustytomis savo kojomis 
užmušė šunį. Kada polici
ja atvyko su šautuvais, šuo 
buvo jau nebegyvas. Ars lys 
atiduotas gydyt.

t

Norwoode pasirodė šiltine
Keli mokyklų vaikai Nor- 

,voode apsirgo šiltine. Svei
katos organai susirūpinę.1 
tad liga neišsiplėtotų (lau
pau.

Roxburyje nusižudė 
kytoja Elizabeth Grant. 
nušoko nuo šešių aukštų na
mo stogo ir užsimušė. Ji bu
vo jau 60 metų amžiaus mer
gina ir turbut sunku buvo 
vienai gyventi.

PUIKIAUSIAS

PIKNIKAS
NEDĖLIOJĘ

15 D. BIRŽELIO-JUNE. 1930

mo
ji

ant F. ROZENO FARMOS
RAYNHAM, MASS.

Rengia Dorchesterio S. L. A. 359 kuopa.
Jeigu jums patinka piknikai, kvr nors kitur rengiami, tai šis 

rai patiks. Nes vieta yra tikrai puiki. Šalę didelis ežeras su smilčių 
pakrantėms dėl maudymosi. Didelė ir lygi pieva dėl žaislų. Bus bėg- 
tynių, trauktynių ir kitokių linksmybių. Dovanos už pasižymėjimus 
bus duodamos gyvu tavoru.

Kelrodis. įsitėmvkit savo spidomiterius: nuo Mattapan skvero va
žiuot j Stoughfoną. o tenai paimt Tauntono kelią ir važiuot tiesiog, iki 
nuvažiuosit 21 mylės nuo Mattapan skvero. Tenai bus skerskelis, Elm 
street. Pasukt po kairei į tą streetą ir pavažiavus apie mylę, bus pik
nikas. »

tik-

LIETUVIŠKA 
BUČERNE 

Užlaikome geriausią tavorą 
parduodame pigiausia kaina. 
.'<>.< visuomet šviežios.

Taipgi užlaikome šviežius 
gus. Cho;) Stięy—3 svarai ..

Pagardinimui Chop Suey, 
'■■kit— China Boy Soy Saucc, 
už bonką.

i’as mus galite gaut visokį ta
vorą pigiai ir gerą.

J. PATKAUSKAS 
STRAND CASH MARKET 

331 BROADWAY, SO. BOSTON. 
Telefonas: So. Boston 0551.

ir
Mč-

dic- 
25c. 
var-
15c.

I 
I
I 
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Pereitą sąvaitę sugriuvo! 
siena, kuria buvo aptvertas, 
žaislų daržas prie Morton 
streeto. Vienas vaikas buvo 
užmuštas, keli sužeisti.

Pereitą nedėldieni Allsto- 
ne banditai išplėšė aptieką 
m pabėgo. Policmanas kelis 
kartus juos šovė, bet jie ne
sustojo.

i
r?52S2S2SE5eS2SdS2SHb eS^SžSaZS2S2§ 
§ Telefonas: So. Boston 1058. |

I Bay View Motor
Peter Trečiokas ir

* Jos Kapočunas
GERIAUSI LIETUVIAI 

MECHANIKAI.
Taiso visokius automobilins I) 
gerai patarnauja.
Agentūra Studebaker ir Erskine

Reikale kreipkitės ir gausi: 
patenkintą patarnavimu.
Pardavimo vieta:

519 E. BROADVAT 
Taisymo vieta: 

1 HAMLIN ST„ 
kampas E. Eight sL, 

SOUTH BOSTON, MASS.
Qi5H5a5asa535H52SH5253
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NAUJAS GRAŽUMAS 
NAUJAME FORDE

Naujų Fordų pavidalai, spalva ir grožis, yra 
pateikti pasirinkimui.

Avsimokėtn jums pirkt pas teisingus žmones čia pat ant vietos, nes
gausit geresnį patarnavimą. _

s į i

Tel. So. Boston 1761 ir 2483-W

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Estate and Insuranca 
Justice of the Peaco 

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

Dorchester Clothing Shop
SIUTUS. OVERKOTUS SIU

VAME ant užsakymo.
ŠTYMU VALOME IR PROSI- 
NAME. TAIPGI SIUVAME 
NAUJAS PUTRAS IR PERMO- 
DELIUOJAME SENAS, NES 

TURIM TAM TIKRAS 
MAŠINAS.

MARTIN WALULIS 
1854 Dorchester ave_ 

DORCHESTER, MASS.
Tel. Columbia 3240.

PARKWAY AUTO SERVICE
■nd F1LLING STATION

Studebaker Karų Agentūra, taip
gi geriausia taisymo vieta.

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

VIKTOR VAITAITI3
415 Old Colony At*..

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

i DR. J. NARCUS
i Iš MASKVOS IR KAUNO
! Specialistas slaptų ir kroniškų ligų 
i moterų ir vyrų, kraujo ir odos.

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

J 261 Hanovet S4-, Boston, Office 7
• Tel.: Richmond 0668, Gar. 5437. 
j Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro.

• I Nedėliomis Iki 4 vai. po pietų.

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

vos ir visados šviežias Dieles 
galima gaut pas

DAVID CABITT
REG. APTIEKORIUS 

Visados pasirengęs jums patarnaut 
100 SALĖM STREET 

BOSTON, MASS.
Telef. Richmond 1686 

Aptieka atdara nuo 8 iš ryto 
iki 10 vakaro.

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

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

Dr. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE 

BOSTON.
OLYMPIA TH KATRE BLDG^ 

ROOM 22 
VALANDOS: DIENOMIS nuo 
9 iš ryto iki 7 vakare.
ŠVENTADIENIAIS: nuo 10 iki 
1 dieną.

k

UNIVERSAL MOTOR SALES CO.
472 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

LAIDOJIMUS 
kuriuos paveda 
mano prižiūrėji
mui, visuomet 
būna patenkinti 
ir sutaupina ge
rokai pinigų.

Mano kaina 
visiems ir visur 
vienoda.

JONAS PETRUŠKEVIČIUS 
Lietuvis Graborius 

162 Broadway. So. Boston, Mara.
Residence: 313 W. 3-rd street.

Telefonas: So. Boston 0304-W.

Du Metai Išmokėjimui

PLUMB1NG & HEATING
POWERS & MEHEGANS

500 Broadway,
Tel. So. Boston 4599-

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

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

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

D. CABIT
100 DORCHESTER STREET, 

Kampas Broadway, 
SO- BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799.

So. Boston.
-----Milton 6211

Dr. Med.Leo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Back Bay 7279.
222 IIUTINGTON AVĖ., netoli Mass. Avė., BOSTON, MASS.


