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Triukšmingas S. L. A. 
Seimas Chicagoj.

494 DELEGATAI; KO
MUNISTŲ 196.

Triukšmadariai prašalinti iš 
Seimo su policijos pagalba.

Šį panedėlį “Keleivis” ga
vo iš Chicagos šitokią žinią 
apie SLA. Seimą:

“Panedėlio rytą, 16 birže
lio, Chicagos Lietuvių Audi
torijoj, po numeriu 3133 S. 
Haslted st., atsidarė 36-tas 
SLA. Seimas. Delegatų 
daug, svečių taip pat galy
bė. Bolševikai iš vakaro jau 
turėjo savo slaptą konferen
ciją ir darė planus, kaip ata
kuoti savo oponentus. So
cialistai ir sandariečiai, ro
dos, turės didžiumą, nors 
tikras delegatų skaičius ra
šant šiuos žodžius da neži
nomas. Ūpas visų įtemptas 
ir laukiama smarkių susirė
mimų. Seimą atidarė prezi
dentas St. Gegužis. Matyt 
keliatas bostoniečių, jų tar
pe ir adv. F. J. Bagočius.”

Utaminke po pietų, lei
džiant “Keleivį” į spaudą, 
gauta dar šitokia telegra
ma:

“Seime yra 494 delegatai. 
Bolševikų 196. Pusantros 
dienos bolševikai kėlė tokį 
lermą, kad negalima buvo 
posėdžių laikyt. Tuomet 
triukšmadariai buvo praša
linti iš Seimo su policijos pa
galba. Dabar posėdžiai eina 

• • 99ramiai.

Bėgimas Iš Kalė ji- 
- mo Nepasisekė.

Joliet, III. — Valstijos ka
lėjime čia susekta suokalbis 
bėgti. Iš kresių dirbtuvės 
buvo pradėtas kasti urvas ir 
jau tik 3 pėdos buvo belikę 
ligi laisvės, kaip sargai šitą 
darbą, pastebėjo. Buvo su
imti penki kaliniai, kurie tą 
urvą kasė.

Tarp jų buvo ir William 
Evens, 38 metų vyras, kuris 
yra skaitomas šitokių darbų 
ekspertu. Jis buvo suimtas 
1927 metais, kuomet atėjo 
kalėjiman persirengęs į ku
nigą. Jo krepšy tuomet ras
ta daug nitro glicerino, 
smarkiai sprogstančios me
džiagos, kuria jis manė iš- 
sprogdint kalėjimo sienas ir 
išleisti visus kalinius. Nepa
vyko jo sumanymas tada, 
nepavyko ir dabar.

VOKIEČIŲ AMBASADO
RIAUS UŽMUŠĖJAS 

BEPROTIS.
Vokiečiai sako, kad len

kas Piechowski, kuris Por
tugalijoj užmušė Vokietijos 
ambasadorių Baligandą, 
yra nesveiko proto žmogus 
ir pabėgęs iš Lauenburgo 
beprotnamio. Užmuštojo 
ambasadoriaus kūną parve
ža Vokietijon.
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rie buvo areštuoti toj pačioj 
vietoj, dabar yra perduoti 
Ayero policijai, kuri juos 
kaltina drapanų krautuvės 
išplėšimu.

Keleivio Telefonas
So. Boston 3071 Metai XXV

MAKEDONIJOJ UŽMUŠ
TA 100 REVOLIUCIO

NIERIŲ.
Makedonijos yra dvi vie-

DĖL ŠUNIES SUMUŠĖ 
ŽMOGŲ.

Marlboro, Mass. — Neto
li čia buvo toks atsitikimas. 
Farmerio Wilsono šuo pa
plovė farmerio Simmoneau 
kelias avis. Simmoneau pa
ėmė šautuvą ir Wilsono šu
nį nušovė. Tuomet Wilso- 
nas atėjo su savo sunumi 
pas Simmoneau ir taip pa-

Amerikoj Dabar
Yra 4,699,080

f

na kitai priešingos revoliu- • staraji sumuse, kad reikejoi 
cinės frakcijos, kurios žudo šaukti daktarą. Dabar Sim-
viena kitos vadus ir žymes
nius veikėjus. Iš Sofijos da
bar pranešama, kad per pe
reitus metus tuo budu buvo 
nužudyta 100 vyrų, kurie 
paliko 250 našlaičių. Žudy
nės prasidėjo nuo 1928 me
tų, kuomet buvo užmuštas 
Protogerovas. Nuo to laiko 
jo šalininkai buvo užpuola
mi ir žudomi vienas paskui 
kitą.

Chicagoj Norima 
Uždaryt 6,000 

Smuklių.
Areštuota 1,200 žmonių dėl 

“Tribūne” reporterio 
užmušimo.

Pereitą sąvaitę Chicagoje 
buvo užmuštas dienraščio 
“Tribūne” reporteris Ling- 
le, kuris žinojęs daug pas
lapčių apie smuklių ir kito
kių landynių biznį. Dėl to 
laikraščiai pakėlė didelį 
triukšmą ir policija pradėjo 
neva jieškoti žmogžudžių. 
Buvo areštuota 1,200 nužiū
rimų asmenų, bet iš jų sulai
kyta vos tik 324; kiti paleis
ti.

Tuo tarpu yra paskirta 
$55,000 dovanų tam, kas iš
duos žmogžudžius.

Chicagos policijos komi- 
sivnierius Ruseli uabaf- pra
dėjo vajų prieš slaptas smu
kles, kurių Chicagoje pri- 
skaitoma į 6,000. Jis sakosi 
visas jas išnaikinsiąs.

Ar visi tie policijos žygiai 
yra daromi ištikrujų, ar tik 
dėl “svieto akių,” tai sunku 
pasakyti.

SUDEGĖ DIDELIS ALAUS 
BRAVORAS.

Pereitą sąvaitę Chicagoje 
sudegė milžiniškas alaus 
bravoras, kuris pastatyt kaš
tavo $1,000,000. Sakoma, 
kad Terry Druggan ir Fran- 
kie Lake pasidarę iš to bra
voro milionus dolerių.

Kanadoj Žuvo Du 
Lietuviai.

Amerikos Darbo Federa
cijos pirmininkas Green pa
sakė Kongrese, kad dabar
tiniu laiku Jungtinėse Vals
tijose yra 4,609,000 darbi
ninkų be darbo, ir todėl ne-

Rumunija Turi 
Naują Karalių.
Šiomis dienomis Rumuni

jon sugrįžo princas Karolis 
ir buvo apskelbtas Rumuni-

Šarkis Pralaimėjo 
Muši Su Vokiečiu

BAISUS VIESULAS.
Pereitą sąvaitę per Wis- 

consino ir Minnesotos vals
tijas perėjo baisus viesulas, 
kuris pridarė apie $1,000,- 
000 nuostolių ir sužeidė 
apie 60 žmonių. Penki žmo
nės buvo užmušti. Ant far- 
mų sugriauta daug triobų ir 
užmušta daug gyvulių.

E. Kudirka su draugu atras
ti ant kelio užmušti.

Šiomis dienomis netoli 
nuo Montrealo buvo rasti 
ant kelio užmušti du vyrai. 
Buvo pašaukta policija, ku
ri sužinojo, kad vienas už
muštųjų buvo Edvardas Ku
dirka. Kas buvo jo draugas, 
policija nesužinojo. Musų 
skaitytojas rašo iš Montrea
lo, kad abudu užmuštieji 
buvo lietuviai. Apie 2 mėne
siu atgal jiedu atvažiavę iš 
Hamiltono j Montrealą dar
bo jieškoti; jo negavę, grį
žo pėkšti atgal ir žuvo. Bu
vo spėjama, kad juos užmu
šė automobilius; bet gali 
būt, kad ir plėšikai juos nu
žudė, nes abiejų kišeniai bu
vo išversti ir tušti.

moneau nuvyko teisman ir 
išėmė varantą abiems Wil- 
sonams areštuoti už mušty
nes. Tai, ką padaro kerštin
gumas.

Amerikiečių Eks
kursijos Nelaimės.

Vienas lietuvis ant laivo mi-' 
re, kitas išėjo iš proto.
Šiomis dienomis laivu' 

“Oscar II” išplaukė Lietu-' 
von 400 amerikiečių lietu-i 
vių ekskursija. Dabar South 
Bostone gauta žinių, kad 
plaukiant per jureš vienas 
ekskursantų, būtent Jonas 
Dagilis iš Clevelando, mirė, 
o viena mergina iš Chicagos 
išėjo iš proto. Sakoma, kad 
ji sirgusi proto liga jau ir se
niau.

Laivas jau pasiekė Klai
pėdą ir keleivius pasitiko 
tam tikras klaipėdiečių ko
mitetas.

5 ŽMONĖS MIRĖ ELEKT
ROS KĖDĖJ.

Pereitos pėtnyčios rytą 
Kentucky valstijos kalėji
me buvo nužudyti elektros 
kėdėj 5 vyrai, vienas balt- 
veidis ir 4 juodveidžiai. Vi
si penki jie buvo nuteisti 
miriop už žmogžudystę.

BET GAVO $177,917.

Net Chicagos mušeikos va
žiavo jo pažiūrėti.

Pereitą sąvaitę lietuvis 
Šarkis-Žukauskas i— 
New Yorke su 
kumštininku
Šarkis savo oponentą taip 
sumušė, kad ketvirtame su
sirėmime vokietys jau nebe
galėjo nuo žemės atsikelti, 
ir vis dėlto kumštynių teisė
jai pripažino laimėjimą vo
kiečiui. Mat, jie sako, kad 
Šarkis sudavęs Schelingui 
per žemai. Tai vadinasi 
“foul,” ir vien dėl to Šarkis 
negavo pasaulinio kumšti
ninko vardo. Toji garbė bu
vo pripažinta sumuštam yo- 
kiečiui.

Šitos kumštynės buvo 
ruošiamos Pieno Fondo 
naudai. Prie durų surinkta 
už įžangos tikėtus $711,668. 
Šarkis su Schmelingu gavo 
iš to po $177,917. Tai yra po 
25 nuošimčius nuo pajamų.

Šitų muštynių pasižiūrėt 
buvo atvažiavę keliolika 
gengsterių net iš Chicagos. 
New Yorko policija buvo 7 
jų suėmus ant stoties ir klau
sinėjo, ar ne jie nušovė Chi
cagos “Tribūne” reporteių. 
Bet jie užsigynė nieko apie 
tai nežiną. Jie aiškinosi, kad 
atvažiavę iš Chicagos 1,000 
mylių į New Yorką pasižiū
rėti Šarkio-Schmelingo muš
tynių. Mat, kumštynės, tai 
gengsterių “profesija.”

BRAZILIJOJ YRA 24,000 
LIETUVIŲ.

Šiomis dienomis Wash- 
ingtone viešėjo Brazilijos 
prezidentas, kuris patiekė 
Kongresui kaikurių smulk
menų apie imigraciją. Jis 

__ sako, kad per pastaruosius
išvytas iš Rumunijos dėl to, 4 metus Brazilijon įvažiavo 
kad pametė savo pačią, kuri 405,622 ateiviai, būtent: 
Liuta “V o olr/A Ir 1 t i V T~» 1________4 O 5700
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dovanotina butų, jeigu Kon-*_ 
gresas išsiskirstytų vasaros j jos karalium. Jis buvo teisė- 
atostogoms nepadaręs jokio .tas sosto įpėsdinis, bet buvo
inosto” šitiems bedarbiams 

paremti.
Šimtai ir tūkstančiai jau

nų ir sveikų vyrų, sako 
Green, šiandien sėdi par
kuose ant suolų ir aimanuo
ja, kad negali gauti darbo. 
Ir taip yra po visą Ameriką. 
Skurdas ir vargas plinta po 
visą kraštą, o pagalbos iš 
niekur nesimato ir padėtis 
kas diena darosi vis aršesnė. 
Valdžios raminimai, kad 
darbai greit pagerės, nieko 
negelbsti, nes bedarbė tolyn 
eina vis didyn, šitokio kri- 
zio Amerika senai jau netu
rėjo.

buvo “karališko kraujo/7 o 
pasiėmė paprastą merginą. 
Dabar betgi, kada jį ap
skelbė karalium, jisai sutiko į 
pasiimti pirmutinę savo pa
čią, o nuo antrosios atsi-! 
skirti. Nors jis katalikas ir 
katalikų bažnyčia papras
tiems žmonėms šitokių da
lykų daryt neleidžia, te-' 
čiaus kai karaliui, tai ir dva- 
siškija šunvuodegauja.

Portugalų
Japonų .... 
Italų ......
Ispanų .... 
Lietuvių .
Vokiečių 
Lenkų ....
Rumunų 
Sirijonų .. 
Jugoslavų

Dar Du Išdavikai.

mušėsi 
vokiečių 

Schmelingu.

Į

Tarifo Bilius Pri
imtas.

Šią sąvaitę Kongresas pri
ėmė tarifo bilių arba muito 
įstatymą, dėl* kurio kova ėjo 
per 15 mėnesių. Hooveris ir 
republikonai apskritai ma
no, kad šitas bilius pakels 
Amerikos biznį, *nes jis ap
saugoja šios šalies, pramonę 
nuo užsienio konkurencijos. 
Daugiausia naudos iš jo bu
sią Amerikos farmeriams ir 
fabrikantams. Bet demo
kratai yra kitokios nuomo
nės. Jie sako, kad šitas bi
lius gerbūvio Amerikoje ne
pakels, tik padės fabrikan
tams savo krašto žmones 
plėšti. Apsaugoti nuo sveti
mos konkurencijos, fabri
kantai galės pakelti ant sa
vo produktų kainas ir išnau
doti visuomenę. Bet darbai 
Amerikoje nuo to nepagerė
sią, nes kitos valstybės da
bar norės Amerikai “atsily
ginti” ir jos prekių neįsileis. 
Taigi šitas bilius uždarysiąs 
Amerikos kapitalistams sve
timas rinkas, ir bedarbė čia 
busianti da didesnė. Wall 
Streetui šitas bilius irgi ne
patiko, nes tuojaus pradėjo 
kristi visokių kompanijų po
pieros.

14 KALINIŲ IŠSIKASĖ 
IŠ KALĖJIMO.

Vilią Maria mieste, Ar
gentinoj, pereitą sąvaitę 14 
kalinių išsikasė iš vietos ka
lėjimo ir pabėgo. Jie padarė 
iš kalėjimo ilgą urvą, kurį 
kasė apie mėnesi laiko, ir 
tuo urvu pabėgo.

Peršautas Adžegau
skas Mirė.

Pereitą sąvaitę rašėm, 
kad netoli Nashua, N. H., 
girioje buvo policijos pašau
tas ir suimtas Juozas Adže
gauskas, lietuvis banditas iš 
Bridgeporto, Conn. Antrą 
dieną po peršovimo jis mirė. 

‘Jį palaidojo Lavvrence. Ka
dangi jis buvo tikintis kata
likas, tai laidotuvės atsibu
vo su pamaldomis Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioj.

Jo jaunesnysis brolis Fra- 
nas ir jo sėbras Young, ku-

t
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ANGLŲ AMBASADA GA- Sovietų teismas apskelbė du 
savo agentu Paryžiuje pro

letariato judošiais.
Nelabai senai Maskva bu

vo pareikalavus, kad iš Pa
ryžiaus grįžtų namo du jos 
prekybos agentai, būtent, 
N. M. Baitin, kuris vedė kai
lių departamentą, ir M. A. 
Stromberg, medžio eksper
tas. Bet abudu jie atsisakė 
Maskvon grįžti; todėl perei
tą sąvaitę vyriausis bolševi
kų tribunolas Maskvoje ap
skelbė juodu “darbininkų 
klasės priešais” ir “išdavi
kais,” išskyrė juos iš po So
vietų įstatymų globos ir 
konfiskavo visą jų turtą Ru
sijoj. <1

VO 2,000 BONKŲ 
GĖRIMŲ.

Anglijos ambasada Wa- 
shingtone pereitą sąvaitę 
gavo iš Anglijos 2,000 bon- 
kų puikiausių gėrimų. Wa- 
shingtono ponai dabar ga
lės gerai išsigerti pas anglų 
ambasadorių, o paskui bal
suot, kad prohibiciją reikia 
palaikyt.

PAŠOVĖ IR SUĖMĖ 
BANDITĄ.

Pereitą subatą New Yor
ko policija pašovė ir suėmė 
jauną banditą, kuris apiplė
šė aptieką ir pasiėmęs taxi 
bandė pabėgti. Jis vadinasi 
Michael Delaney, 24 metų 
amžiaus.

Į Metropolijos
Bostono Piliečius:—

šįmet bus apvaikščiojama Trišimtmėtės Massachusetts Bay 
Kolonijos sukaktuvės.

Tų' pirmųjų kolonistų ainių yra keliolika milionų ir jie pa
sklydo po visą šalį. Per šių vasarų ir rudenį jų čia atsilankys 
šimtai ir tūkstančiai, o kadangi šįmet pripuola tos Trišimtme- 
tės Sukaktuvės, tai dauguma nacionalių konvencijų, kaip antai 
Amerikos Legijono, šįmet taipgi bus laikomos Bostone.

Praeity tokios svarbios sukaktuvės būdavo žymimos dideliais 
Fėrais bei Parodomis, tokiomis kaip 1876 metais šimtmetis įvy
kis Philadclphijoj arba 1892-3 metais Pasaulio Fėrai bei Colum- 
bijos Paroda Chicagoj ir Plymoutho iškilmės dešimts metų atgal 
pažymėjimui jo trišimtmečių sukaktuvių.

Bet Bostonas nutarė nelaikyti Pasaulinių Fėrų. Bostono Ma
joras patarė šio miesto piliečiams pažymėti šitas sukaktuves 
priėmimu ir palinksminimu atsilankančių svečių. Šis reikalas 
yra pavestas tam tikram komitetui ir programan ineina visokie 
vieši įvairumai, kurie tęsis per visų vasarų. Visuomenė yra 
prašoma sudėti aukomis $300,000, neskaitant tų pinigų, kų bu
vo paskyręs miestas ir valstija, šita kukli suma gali būt paly
ginta su dešimts ar penkiolika milionų dolerių, kurie dabar ren
kami Chicagoj padengimui jos šimto metų sukaktuvių minėjimo 
už poros metų.

Yra sudarytas Piliečių Komitetas iš žemiau pasirašiusių, ku
rie priiminės aukas į Popblar Tencentetary Fundų.

čekiai prašoma daryti ant vardo George S. Mumford. 
Treas., care of the Atlantic Nat'l Bank. Boston. Mass

Trišimtmefir> Bostono Fondo Piliečių Komitetas:—
PHILIP STOCKTON, President First National Bank 
WALTER BUCKI.IN, President National Shawmut Bank 
HENRY 1. HARRIMAN, Pres. Boston Chaniber of Commerce 
THOMAS NELSON PERKINS, Chairman Boston&Mainc R R 
JOHN J PELLEY, Presiddent N. Y.-N H. & Hartford R R. 
H0WARD M BISCOE. Vtce President Boston & Aibanv R R. 
GEORGE A. ( ARPENTER, President .J. R Whipple Corp 
EOUIS F. •KIRSTEIN, Wm Filenc’s Sons Co.
VVALTER H TRUMBULL, -IR., Kidder Peabody & Company 
JAMESU. PHELAN. Homhlower & Weeks
EDWIN S. WEBSTER. President Stone & Webster. Ine.
GEORGE S. MUMFORD, President The Atlantic NatT Bank

DAUG KRATŲ HOBO- 
KENE.

Hoboken, "N. J., iki šiol 
buvo žinomas kaipo šlapiau- 
sis miestas Amerikoje. Bet 
pereitą sąvaitę tenai atva
žiavo prohibicijos viršinin
kas iš Detroito, suorganiza
vo 100 agentų ir pradėjo 
krėsti linksmybių vietas. 
Dabar nėra tos dienos, kad 
Hobokene nebūtų keliolikos 
kratų. Keliasdešimts žmo
nių areštuota ir visi jie pa
statyti po $1,000. kaucijos.

I ---------------
KOMUNISTAI UŽĖMĖ DU

MIESTU KYNUOSE.
Apie 2,000 ginkluotų ko

munistų Kynuose užėmė du 
miesteliu, būtent Tayeh ir 
Uankšikang, ir tuojaus pra
dėjo juos plėšti. Prie'pasta
rojo miesto priėjo japonu 
karo laivas svetimšaliams iš
gelbėt. Komunistai pradėjo 
šaudyt iš šautuvų į karo lai
vą. Tuomet laivas paleido 
keliatą šūvių iš savo anuotu 
į komunistų kariumenę ir j 
tuojau nutilo.

i
I

Teismas Nepriima 
Komunistą į Liudi

ninkus.
Šiomis dienomis Nevvarke 

buvo komunistų byla, kurioj 
juodveidis Graham, buvu- 
sis komunistų kandidatas į 
senatorius, buvo kaltinamai 
kurstymu prie riaušių. Sako
ma, kad pradėjus andai po
licijai ardyt komunistų susi
rinkimą, Graham šaukęs į 
minią: “Muškit policiją!” 
Jis buvo suimtas su 8 kitais 
komunistais, šitoj byloj iš 
kaltinamųjų pusės buvo pa
statyti 7 komunistai liudi
ninkai, bet teismas .visus 
juos atmetė, sakydamas, 
kad. žmonės, kurie netiki į 
Dievą, negali būt liudyto
jais, nes jų negalima Dievo 
vardu prisaikinti. Bet klau
simas, kodėl teismas negalė
tų jų prisaikinti Lenino ar 
Stalino vardu?

WINN1PEGE DAUG 
GAISRŲ.

Kanados mieste Winni- 
pege, kur yra nemaža lietu
vių. šiomis dienomis buvo 
keliatas didelių gaisrų. Ug
nis sunaikino Vetercrafts 
dirbtuvę, City Oil kompani
jos įmonę ir švinorių sandė
lį. Manoma, kad tos vietos 
buvo padegtos tyčia.

PRIGĖRĖ 60 ŽMONIŲ.
Rumunijoj pereitą sąvai

tę sugriuvo naujas tiltas ir 
100 žmonių sukrito upėn. 60 
jų prigėrė.

RUSAI ATVAŽIUOJA 
AMERIKON PREKYBOS 

PAGALBA.
Darbo žmonių iš Rusijos 

Amerikos valdžia čionai ne
įleidžia, bet visokie agentė
liai gali atvažiuoti prekybos 
tikslais prisidengę, čia yra 
net ir tam tikra Sovietų pre
kybos agentų organizacija, 
kuri vadinasi “Amtorgu.” 
Su pagalba tos organizaci
jos per 5 pastaruosius metus 
Amerikon atvyko iš Sovietų 
Rusijos 1.526 rusai. Tiesa, 
jie įleidžiami laikinai, ir 
909 jų jau išvyko atgal, bet 
kiti dar pasilieka.
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Stalino nusta- 
intemaciona- 
taktika neša 

, kurių buvo gali- 

Stalinas

KURIUO KELIU EIS LIE
TUVOS GYVENIMAS?

“Socialdemokratas” mė
gina nušviesti tą kelią, ku
riuo gaus eiti ateityje ekono
minis Lietuvos gyvenimas. 
Dabar tas išsiaiškinti yra la
bai svarbu, nes—

“Politinėms sąlygoms pasi
keitus, mes turėsime atstaty
dinti ir išplėsti musu partijos 
organizacijas. Kai partijos or
ganizacijos, mes turėsime su
sirišti su darbininkiškąja mu
sų visuomene, šviesti ją. kelti 
klasini darbininkų susiprati
mą, rišti darbininkus i masi
nes politines ir profesines or-i 
ganizaciias ir dalyvauti darbi-j 

ninku kovose dėl jų siekimų.! 

Mes turime pasiruošti darbui 
plačiose liaudies masėse.”

“Socialdemokratas” ma
no, kad ateityje reikės dirb
ti kitokiose sąlygose, negu 
dabar. Tos sąlygos bus sun
kesnės, ir štai delko:

“žemės ūkyje senuosius dva
rus ir dvarininkus pakeis nau
jai dabar besikuriąs stambių
jų ūkininkų luomas, i kuri vis 
dar įsilieja naujas biznieriš
kas, “lietuviškas” gaivalas vi
sokių prakutusių vertelgų pa
vidale. Vidutiniai ir smulkus, 
ūkininkai gaus iš pamatų pa-! 

keisti ūkininkavimo budus, at-' 
sižadėdami javų ūkio ir perei-J 

darni prie labiau intensyvaus: 
pieno ir gyvulių ūkio. Ūkio ti-! 

pas jau dabar yra susmulkin-j 
tas ir tokiu daugumoje pasij 

liks, nors gerėdamas bus kas 
kart vis labiau reikalingas ne' 

tik daugiau mašinų, bet ir j 
daugiau darbininkų. Vadinasi.' 
žemės ūkio darbininkai bus pa-,1 

sklaidyti visam krašte daug 
smulkiau, kaip tai buvo prieš, 
karą, dėl to sunkiau prieinami 
ir sunkiau organizuojami. Kla
sinio švietimo ir klasinio or
ganizavimo darbą galės tik tas: 
palengvinti, kad liaudies vi
suotinas apmokinimas palies 
ir darbininkus: intensingam 
ukiui augant, didės kaimo, o 
tuo pačiu ir darbininkų judru
mas. Bet musų darbas kaime 
bus sunkus, nes išblaškytas ir 
susmulkintas.”

»
1

Negeriau busią ir Lietu
vos miesteliuose, nes—

“Didieji prieškariniai fabri
kai Lietuvoje išnyko ir nebe- 
atsigaus. ‘Savoji' pramonė, 
dirbdama l>eveik išimtinai vi
dujinei rinkai, gaus prisitai
kinti musų krašto mastui. Tas 

mastas yra mažas ir pati mu
sų pramonė dirbs mažose Įmo
nėse su mažu darbininkų skai
čium. Dirbs bent pirmoj pra
džioje nepastoviai, nes mažai 
naši, mažai pajėgi varžyti
nėms su pasauliniais milžinais, 
nuolat klampos tarp spekulia
cijos ir bankroto, nuolat klam
pins ir dirbančius jose darbi
ninkus.”

Pasekmės bus tokios:
“Visą tą pereinamąjį ekono

minio persitvarkymo laikotar
pi lydės kaipo pastovus reiški
nys nuolatos nedarbas. Darbi
ninkų prieauglis Lietuvoje yra 
didesnis, kaip darbininkų pa
reikalavimas. Darbininkų eiles 
nuolat papildys nuo ūkių nu- 
slydę naujakuriai, smulkesnių 
ir vidutinių ūkininkų priaugąs 
jaunimas,
kur emigruoti 

nenumatoma.
perteklius lips 
ant nugaros 
rams. kurie
darbo, ir sunkins jiems ekono
minę kovą dėl geresnių darbo 

sąlygų. Dalis Lietuvos darbi
ninkų bus tik sezoniniais dar
bininkais: šiaip taip dirbs va

sarą, o skurs žiemos susilau
kę.”

Taigi ateitis Lietuvos dar
bininkams išrodo gana tam
si.

KOMUNISTŲ TAKTIKOS 
REZULTATAI. -

“Naujienos” rašo: 
"Diktatoriaus 

tyta komunistų 
lui ‘revoliucinė’ 
tuos vaisius, 
ma laukti. Stalinas įsakė vi

soms komunistų partijoms už
imti kuogriežčiausią politiką 
prieš socialistų partijas ir so- j 
cialistų vadovaujamas profesi-į 

nes sąjungas. Parlamentų rin
kimuose komunistai turi sta
tyti savo kandidatus prieš so
cialistų kandidatus, nežiūrint, 
kad to rezultate laimėtų ir at
žagarei viškos partijos. Profe
sines sąjungas (unijas), ku
rias komunistai nepajėgia ‘už
kariauti,’ jie privalo skaldyti ir 
ardyti. Visose kitose darbinin
ku organizacijose komunistai 
turi taip pat vesti ‘užkariavi

mo’ arba skaldymo darbą.
• Jau yra žinoma, ką šita bu

kaprotiška taktika davė komu
nistams Anglijoje: didžiosios 
darbininkų unijos išmetė Sta
lino klapčiukus lauk, rinkimuo
se i parlamentą prakišo vie

nintelis komunistų atstovas 
Saklatvala. iš miestų tarybų 
tapo iššluoti visi komunistai. 
Dabar atėjo eilė ‘stalinizmo’ 
vaisių paragauti ir Erancijos 

komunistams.
"Per keletą paskutinių savai

čių F'rancuzijoje įvyko dauge
lyje apygardų papildomieji rin
kimai į parlamentą, kadangi 
apie tuzinas atstovų dėl tos 
arba kitos priežasties pasitrau
kė iš savo vietų. Tuose rinki

muose didelio pasisekimo tu
rėjo socialistai, laimėdami 6 
naujus mandatus (viso dabar 
yra parlamente 107 socialis
tai). Dvylikoje apygardų, kur' 

įvyko papildomieji rinkimai, 
socialistų balsų skaičius, paly
ginant su 1928 metų visuoti
nais rinkimais, pakilo nuo 
29.000 iki 42.000. nors bendras 

balsuotojų skaičius tose apy
gardose šį kartą buvo 7.000 

mažesnis.
“0 ve kaip pasirodė komuni

stai. 1928 m. jie tose apygar
dose buvo surinkę 13,500 bal- 

; su. gi dabar jie gavo tik 3.500. 
Vadinasi, komunistai pražudė 
tris ketvirtadalius savo šalinin
kų. 1928 m. ant vieno komuni
stų balsuotojo buvo 2 socialis
tų balsuotojai, o šiandien — 
ant vieno komunisto dvylika 

socialistų!”

Vadinasi, šita pramušta- 
galviška komunistų taktika 
žudo juos pačius.

i
I

I
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Didelių galimybių 

šiandien nėra ir 
Tas darbininkų 

ant kojų, guls 
tiems proleta- 

turi pastovesnio
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Tada Aidė sužinojo paslaptį, 
kaip saugoti sveikatą.

X

kaną '"T mėnesį nepribuvus ber- 
.v; mokyklą, jo sesutė Aldu- 

■ jo pa- moKykio- direktorių, kuris 
:mpa' . . a inrčjo į akis. Ji at

kari jos broliukas Jonukas
■ v. žinomas. kaip sveikatos 

kaimietis, 
kaip tik

TRECIĄ
niukui į 

tė ir vėl at 
jai Labai 
ėjo atsipra: 
sersra Jone 
pavyzdys— t ikras Lietuvo: 
pradėjo dažnai sus:-ginė 
į šią šalį.

"Patėmijau.” aiė direktorius, “kad 
rite -puikų, šyvą 
vadiname mažuoju Vyt 
kykla ateina put 
besuprar.ta. kad 
rijų, kurios gali 
kurias rankos splatint Jus žiūrėkit, kad
broliuko rankos butu dažniau plaujamos 
"LIFEBUOY" sveikatai apsaugoti muilu, 
ypatingai prieš vaisi, nes Lifebuoy nuvalo 
kaip purvu-, taip ir bakterijas.”

bet jis 
atvyko

Jus tu- 
dra-ų broliuką. Mes jį čia 

utuku. Bet jis į nso- 
n -arkom Motinos maža

ar.- vai kų prisirenka bakte- 
patrimėy Ii?ą. Yra 27 iisru, 
i isplat

būt 
veik;

Paprastas sveikatas apsauga.

Just? vaikai gali pamanyti, kad Jus per
daug rūpinatės apie ranku švarumą. Pastebė- 
sit, kad juos lengva Įtikint, jog dažnai rankas 
nuo bakterijų apvalyti yra labai svarbu—ypa
tingai prieš valgį—jei jiems ligų pavojų ge
rai išaiškinsit. Lifebuoy, sveikatos muilas, 
teikia daug baltų, it sniegas, antiseptinių pu
tų ir nuvalo bakterijas, apsaugoja šeimos 
sveikatą.

Vaikai, o taip pat vyrai ir moterys, greit 
pamėgsta Lifebuov malonu ir švarų kvapsnį, 
rodantį, kad Lifebuov valo—kuris, teėiau. 
greit išgaruoja po išgręžimo.

Ir tos pačios švelnios, antiseptiškos Life
buoy putos, saugančias sveikatų, pašalina 
bakterijas, palaiko odą gyvą ir skaisčią, išva
lydamas odos skylutes. Taip pat apsaugoja 
nuo nemalonaus prakaito dvokimo.
LEVE R BROTHERS CO, Cambridge, Mass.

LIFEBUOY
HEALTH S O A P į

Removes Germs-Protects Health
t

muos. Dabar apie ji žinos 
jau ir užsienis.

I - ------ !VOLDEMARAS NEŽINĄS 
APIE SAVO BYLĄ.
“Lietuvos Žinios" rašo:

v •Didžioji švente

Telšiai yra vadinami Že
maičių sostine. Miestas įsi
kūręs prie kalvoto Mąsčio 
ežero kranto. Žemaičiai pa
sididžiuodami savo sostinę 
Telšius vietos atžvilgiu lygi
na su Roma: mat,' istorija 
rašo, kad Romą pastatyta 
ant 7 kalvų, panašiai sako
ma ir apie Telšių miestą. 
Telšių apylinkės kalvų kai- —4--------- ----- T — - --
vėlėmis lyg daigstyte nu-' vo dvi gyvatės apsiraičiusios 
daigstytos, daro gražius apie' lazdą, kurios vienam 
vaizdelius. Iš miesto vasa- gale turėjo išskietęs sparnus t 
ros metu matosi spindintis paukštis. Tečiau rusų herbo 
ežero paviršius, . kuris ypač miesto valdyba nepriėmė, 
gražus kartais esti 
čiais saulei tekant.

Telšiai senas miestas. Is
torijoj Telšiai minimi jau 
1317 metais. Rašoma, kad 
tuose metuose Telšių apylin
kėse pirmą kartą pasirodė

dininkams bei atsiųstiems 
“pcselencams” cerkvę.

Karalius Stanislovas Au
gustas suteikė Telšiams 
Magdenburgo teises ir her
bą (ženklą). šis herbas 
vaizduoja vyskupą šv. Sta
nislovą, prikeliantį iš miru
sių Petroviną. Rusų valdžia 

s buvo šį herbą pakeitusi sa- 
1 vuoju herbu. Rusų herbe bu-

rytme-! 1795 metais rusų valdžia
Telšius padarė apskrities 
miestu ir sutraukė daug iš 
Rusijos valdininkų.

Kilus pasauliniam karui, 
1915 metais Telšius užėmė 
vokiečių armija. Rusai pa-hvkzv I7** '------- ------įy -- v *

kryžuočiai. Bet tuomet Tel-jbėgo. Kentėjo leisiu žemai- 
šiai buvo dar ne miestas, o,čiai nuo rusų, bet negeresni 
tik dvaras. j buvo ir vokiečiai. Iš Telšių

1602 metais Lietuvos d i-išvažiuojant, prie Plungės 
dysis kunigaikštis ir lenki- kelio ganyklose stovi kelia- 
jos karalius Zigmantas III tas kryžių. Tai vieta, kur po 
dovanojo iš savo dvaro že- lenkmečio buvo nišų nukan- 
mės sklypą parapijos bažny- kinti ir palaidoti sukilėliai, 
čiai. Medinė parapijos baž- Jų kapą caro kazokai tuo- 
nyčia buvo pastatyta toj vie- met užmindžiojo arklių ka- 
toj, kur dabar yra rusų cerk- nopomis.
vė. I Vokiečiai okupantai irgi

Telšių dvaro trobesiai bu- ne vieną lietuvį čia nužudė, 
vo dabartinėse miesto ribo- Negana to, išeidami iš Tei
se, prie ežero. Tų muro tro- šių vokiečiai sudegino jrnies- 
bėsių griuvėsius dabar gali
ma užtikti i pietus nuo Dur- 
bino upelio. Nuo Durbino 
upelio apie 2<M) metrų, tai-p 
Žarėnų kelio ir ežero — yra 
maža kalvelė. Spėjama, kad

APSIGAVO SU OLŠAUS
KO BYLA.

Apie praloto Olšausko 
žmogžudystės bylą Lietuvo
je buvo parašyta knyga, bet 
klerikalai su vyskupu Kare
vičium priešaky užkirto jai 
kelią. Tą knygą Lietuvoj 
uždrausta spausdinti. Kuni
gai tikėjosi, kad tuo budu 
galės paslėpti savo konfrat- 
ro skandalą.

Bet jie apsigavo. Olšaus
ko knyga negalėjo išeiti Lie
tuvoj, tai išeina Vokietijoj. 
Ir Olšausko darbeliai bus 
aprašyti ne vien tik toj kny
goj, bet vokiečiai nori da 
padaryti ir judomus pa
veikslus, kuriuose busią pa
rodyta, kaip Lietuvos kuni
gu “generolas” viliojo jau
nas mergaites, kaip jis pa
smaugė savo meilužę Birš
tone, ir tt.

Šituo reikalu dabar rūpi
nasi Berlyno filmų kompa
nijos. Filmose dalyvausią 
geriausi Vokietijos filmų ak
toriai ir busią parodyti Lie
tuvos vaizdai: “Saulės” na
mai, Birštono kurortas ir ki
tos “šventos” vietos, kur je- 
gamastis Olšauskas yra 
vaikščiojęs.

Taigi, norėdami Olšaus
ko skandalą užgniaužti, ku
nigai da daugiau jį išrėkia-

Laisvės” Skaity-Į 
to jos Balsas.

Iš visų lietuviškų laikraš
čių. didžiausia šmeižikė yra 
•Laisvė.” Ji be šmeižtų ne-

“Ryšč su prof. A. Voldema-, gali apsieiti. Matyt, ji savo 
ro pareiškimais spaudai, ypač; štabe laiko ekstra žmogų, 
kas liečia konstituciją, kaip kuris kitų pažiūrų žmonėms 
kalbama, jis esąs traukiamas; ------- ----------------- 1-------------- -.1—4-.
tieson. Mums apie tai pasitei-1 

ravus, prof. Voldemaras pa
reiškė nieko apie tai nežinąs."

O Amerikos spaudoje bu-j 
vo rašoma, kad Voldema
ras jau areštuotas ir kad ūži 
“valstybės išdavimą" jis ga-i 
lįs būt net sušaudytas.

Čia turi būt viena iš dvie
jų: arba’ užsienio spaudai 
perdėjo, arba Lietuvos laik
raščiai visos tiesos nežino.

JISAI SKUNDŽIA VAL
DŽIĄ ANT $1,000.000,

Metodistų
Williams, kuris yra gryno krau
jo Amerikos indijonas, apskun
dė dabar šios šalies valdžią rei
kalaudamas biliono dolerių atly
ginimo už auksą, kuri valdžia iš
kasė iš indijonų žemės Dakotos 
valstijoj.

kunigas Lester; 
I

vis naujus vardus sugalvoja. 
Neuždyką laisviečiai kiek
vienam numery kaulija, pra- 
šo pinigų. Už laikraštį kiek- 

i vienas skaitytojas užsimo
kėjęs, bet jiems to neužten- 

, ka.
į “Laisvės” 123 num., ant 4 
puslapio, skaitome žodį 
■’tautoklerai.” Ką tas žodis 
reiškia, tik “Laisvės” “ra- 
zumnos” galvos težino. 
Skaitytojas padaro išvadą, 
kad ten sėdi piemenys ir no
rėdami pasirodyt skaitytojų 
akyse labai “mokytais,” nu
kala naujų, visai beprasmių 
žodžių.

Tam pačiam “Laisvės” 
numery koks tai skaitytojas 
sako, kad jis daugiau “Lai
svės” neskaitysiąs dėl kokių 
ten nesuprantamų slapyžo- 
džių. Tečiaus ne tie slapy- 
žodžiai. o komunistų nerim
tumas gadina visą jų kre 
mėlį.

Jei komunistai nesurim- 
tės, tai netik naujų skaityto
jų negaus, bet nustos ir se
nų. Mes prenumeruojam lai
krašti ne dėl to^ kad išmokt 
koliotis, o dėl sužinojimo 
naudingų mums dalykų.

“Laisvės” skaitytoja.

Kas jų šventės, 
kuomet renkas 
iš aludės
i bažnyčią
Dievui prikaltam 
pažlembti.
—-Jus tai jokio 
aukšto tikslo 
nematyti. .*
Musų šventė— 
tai bent šventė, 
kuomet pilnos 
gatvės eina 
į Laimingąjį Likimą.
Būgnai dunda, 
žodžiai skamba—
Laisvės Giesmę 
žemė jaučia— 
saule širdys 
prisipildo.

Butkų Juzė.

Alkana Pagunda.

VAIKAS PRARIJO
LAZDĄ.

Gridley, Cal. — Vaikas 
vardu Joseph Azevado čia 
žaizdamas su medine lazde
le Įsikišo ją gerklėn ir prari
jo. Lazdelė turi 6 colius il
gio- _ -

to valdybos archyvą. Tiesa, 
jie paliko Įtaisę elektros sto
ti. bet miestas turėjo jiems 
užtai užmokėti 15,000 mar
kių. Pinigų tam tikslui mies
tas pasiskolino iš turtinges- 

toj vietoj buvusi maža pilė- nių gyventojų.
lė. 1919 metų sausio pabai-

Telšių dvare septyniolik- goj Telšius ‘ užėmė bolševr- 
to šimtmečio pradžioj gyve- kai. Miesto valdybos tar
no Lietuvos didikas Povilas nautojus pirmą dieną išvai- 
Sapiega. Jis buvo didžiojo kė, o antrą dieną davė Įsaky- 
Lietuvos kunigaikščio kanc- mą susirinkti. Tuomet prie 
leris ir Telšių dvarą valdė taip vadinamo “Žemaitijos 
kaipo didžiojo kunigaikščio ~ 
vietininkas. Sapiega 1624 
metais išprašė dar iš kara
liaus Zigmanto žemės skly
pą, ant kūno vienos kalvos 
pastatė medini namą ir me
dinę koplytėlę. Tame name 
apsigyveno iš kažkur atsi
kraustę vienuoliai bernardi
nai. Po kelių metų bernardi
nams karalius. Zigmantas 
padovanojo Telšių apylin
kėj esančius ežerus: MąstĮ, 
TausolĮ, Rapuli ir didelius 
žemės sklypus prie Telšių.

Pirmieji Telšių miesto tro
besiai buvo statomi dabarti
nėj turgavietėj.

Ar ten vėtros katikia. dūksta.
Ar perkūnai dunda?
Ar krutinę drasko, plėšo 
Alkana pagunda?

Neužtenka vandens krikšto, 
Krauju šlaksto žemę. 

Eina vyrai, žvanga plienas. 

Jų veidai aptemę...

Liūdną žinią staugia vėjas,

Rauda milijonai:
Naujo keršto, keršto šaukia 

purvini lavonai...

Rūsčiai pažvelgė valdovas: 
Daug žiedų nuskinta... 
Debesys varnų pakilo— 
Kraujo kvapas plinta.

šėlsta, dūksta kraujo juroj 

Alkana 'pagunda, 
Tiktai girios verkia gaudžia 
Nekaltųjų skundą.

Simas Bakšys.

Revoliucinio Komiteto,” ku
rio pirmininku buvo Budi
nąs, iš Telšių miesto valdy
bos tarnautojų buvo sudary
tas (griežtai bolševikams 
Įsakius) iš 3 žmonių kaip ir 
koki komisija, kuri turėjo 
tarpininkauti tarp Revoliu
cinio Komiteto ir gyventojų. 
Telšių miesto valdybos ka
soj bolševikai rado 1440 
markių ir 40 skatikų. Tuos 
pinigus pasisavino. Telšiuo
se bolševikai išbuvo 3 sąvai- 
tes. ,Nors ir neilgai tebuvo, 
bet ir per tą trumpą savo 
viešpatavimo' laiką kaiku- 

j_  iriems telšiškiams gerai širdį
1690 metais bernardinai. Pa|fdė. __

pasistatydino sau dvejų . Bolševikams išėjus atėjo 
aukštų murini vienuolyną, Į,rds. antr}l vokie- 
kur dabar yra klebonija. 'Ciai, kuriems Teisių gyven- 

1710 metais per karus at-i1?^ duoti butus, ma>.
sibelde i Telšius švedai. Yra stL,rrt?’n Pa.nas,al- ,, . 
pasakojama, kad švedai bu-l Telmų nuėsto valdyba 
vę labai žiaurus ir be gaile^lPevr,e.ldus,.( °'W‘US
ėio plėš? TelSy gyventojus.^1™
K tų taip vadinamų šveelų ^ be,mo Mikais, 1920 
metų yra Telšiuose užsilikti-, 
si švedų armota, kuri dabar 
randasi pas rusų cerkvę ant 
Vytauto kalno. Šią armota 
šved,ai buvo paskandinę; 
Masčio ežere, bet vėliau ji, 
buvo ištraukta ir dabar yra 
Įmūryta prie mūrinio pama
to.

1746 metais Telšiai la
biau pagarsėjo, nes čia buvoi 
Įsteigtas “Žemiečių ir mies
telėnų apygardos teismas.” 
Tokių teismų tuomet Žemai
čiuose buvo tik dviejose vie
tose, būtent: Raseiniuose ir 
Telšiuose.

1762 metais Žemaitijos 
didikų ir valstiečių aukomis 
vienuoliai bernardinai pasi
statydino didelę muro baž
nyčią, kuri dabar vadinasi 
katedra.

1831 metais, po vadina
mo lenkmečio, rusų valdžia 
uždarė Telšių parapijos baž
nyčią. Nugriovę šią bažny
čią, ant jos pamatų 1867 me
tais rusai pasistatė savo val-

-----—■ — - - ------- --

VISŲ ŽINIAI
Už visokios rūšies smulkius pasi- 
garsinimus, kaip tai: pajieškoji
mus apsivedimų, įvairius praneši
mus. pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirma sykį skaitome po 2c. 
už žodį, išskiriant pajieškojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimom 
kaina 50c.
Už pajieškojimus įminiu artis 
draugų skaitome po 2c. už žodį. 
“Keleivio" prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę laiikraštL 
už pajieškojimus giminią ir drau- 
STŲ skaitome .tik po lc. už žodį. 
Pajieškojimai su paveiksiu kai
nuoja daug brangiau, r.es kainuo
ja padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiąsti fotografiją ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar
ba pajieškojirr.as greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS
253 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.
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BROOKLYN, N. Y. 
Komunistų veidmainiška 

politika kriaučiuose.
Už dienos-kitos jau įvyks 

musų lietuvių Amalgameitų 
54 skyriaus delegato ir sek
retoriaus rinkimai, tad ne- 
prošalį bus nors trumpai pa
žvelgti į dabartinę musų uni
jos skyriaus padėtį ir komu
nistų politiką.

Prieš du metu musų sky
riaus valdyboje buvo žmo
nės antikomunistinio nusi
statymo. Tuomet komunis
tai diena iš dienos per savo 
vietinį šunlapį ir susirinki
muose puldavo ir šmeižda- 
vo tuos žmones be jokios 
atodairos. Jie šaukdavo, kad 
skyriaus valdyba “pataikau
ja” kontraktoriams, “numu- 
šinėja darbininkams algas,” 
“mėto darbininkus iš dirb
tuvių” ir tt. Tai buvo kasdie
niniai komunistų šmeižtai, 
kurių pagelba jiems pavyko 
mažiau protaujančius kriau
čius suklaidinti ir įsibrukti į 
skyriaus viršininkų apmo
kamas vietas.

Dabar bus jau du metai, 
kaip komunistai valdo musų 
skyrių, tad pravartu pa
žvelgti į jų darbo rezultatus. 
Man prisimena, kaip pernai 
šiuom laiku, jau metus ko
munistams musų skyriuje iš- 
gaspadoriavus, buvo perren
kami viršininkai. Tuomet 
jie aiškino kriaučiams, kad 
jie praėjusiais metais tik 
“mokinosi” ir kad su jais da 
prideramai nesiskaitė Joint 
Boardo viršininkai. Bet, gir
di, “ateinančiais metais mes 
parodysime kriaučiams ste
buklus; sutvarkysime reika
lus taip puikiai, kad sky
riaus reputacija pakils ir 
Joint Boardo viršininkai tu
rės su mumis rimtai skaity
tis — turės suteikti lietu
viams geresnes verauzes, su 
didesniais užmokesčiais;

i
i 

y •

mums pa-

. ietį 11 Į7i aųaiotiii^ai xyvfi.iivilu*

sapnavo netekti. Per pasKU- pOiįtikai musų skyriuje.
Pasvirkalnietis.

Mes, knauciai, turėtume 
daugiau susirūpinti musų

mą.
Tai šitokią deklamaciją 

komunistai deklamavo
kriaučiams metai atgal. Na, unijos skyriaus vadovybe, 
o kaip dabar? Ar Buivydas nes šitokia, kokia dabar bu- 
su Vaitukaičiu išpildė nors vo, neša skriaudą ne kam 
dalelę savo prižado? Netik kitam, kaip tik 
kad nieko neišpildė, bet dar 
savo tupčiojimo politika 
apie Joint Boardo viršinin
kus prarado ir tai, ko musų 
kriaučiai nei sapnuoti ne- 

tirnus metus musų skyriaus 
viršininkai prarado visas ge
resnes verauzes; jos teko 
svetimtaučiams, o mums li
ko tik tokios, kurioms dėl jų 
ubagiško atlyginimo, sve
timtaučiai negalėjo^ siūti. 
Rezultatas — mus lietuvis-: 
kiems kriaučiams praėjusi'. ...i‘ 
metą uždarbį numušė taięJ 
kad dabar ubagiško gy .. Žemalės parapijos. Jis buvo 
mo negalima pasidaryti is r r •
savo amato.

Dabar kyla klausimas, 
kas pasidarė su musų sky
riaus komunistiniais virši
ninkais? Juk jie pirmiau 
perkūnus siuntė ant buvusių 
komitetų už “nesirūpinimą” 
lietuvių kriaučių padėtim, o 
dabar patys sužlugo po tų 
“biurokratų” kojomis ir nu
stūmė musų lokalą ant be
dugnės kranto.

Reikia pasakyti, kad mus 
kriaučiškieji komunistai yra 
tiktai Buivydo asmenyje, o 
Buivydo su Vaitukaičiu tik
slas visą laiką buvo: užbai
gus skyriuje viršininkystės

136 metų amžiais, nevedęs, 
ir per ilgus metus buvo “Ke- 
leivio” skaitytojas. Susirgęs 

" Antanas Gulbinas buvo Ili
nojaus valstijoj; bet niekam 
nedavė apie tai žinios ir te
nai išgulėjo du metu ir 7 mė
nesius. Kai sužinota jo pa
dėtis, tuoj pradėta daryt pa
stangų, kad partraukti jį iš 
Kankakee, III., ligoninės. 
Ėmė dar porą mėnesių lai
ko, bet visgi jį parvežė į 
Massachusetts. čia pasirgęs 
da 8 mėnesius, mirė valsti
jos ligoninėj, Medfield, 
Mass. Ten liko ir palaidotas.

_________ Kadangi A. Gulbinas bu- 
terminą, gauti šiokią tokią vo laisvas žmogus, tai prieš 
apmokamą vietą unijos cen- mirtį neprisiėmė kunigo, 
tre. O kad to pasiekti, jie nors ir buvo pašauktas, 
vengė mažiausio susikirti- Antanas Gulbinas paliko 
mo su Joint Board viršinin- jvj seseris Lietuvoj, ir švo- 
kais, kad ir didžiausia butų gėrį Amerikoj. Jeigu kas iš 
skriauda musų lietuviams pažįstamų norėtų gauti dau- 
kriaučiams.________________ giaus informacijų, rašykit

Dar vieną gana karekta- sekančiu adresu: A. F. Se- 
ringą įvykį noriu pažymėti, dauskas, 28 Dana avė., 
tai štai ką: Howard Clothes Hyde Park, Mass.

ICompany Brooklvne šį sezo
ną atidarė savo “insight” ša
pą overkotams siūti. Atida
rant tą dirbtuvę, manyta, 
kad ji galės priklausyti lie
tuvių kontrolei, nes lietu
viai yra geri ovėrkotų kriau
šiai. Bet musų skyriaus vir
šininkai, manydami kad rei
kalaujant tos dirbtuvės lie
tuviams, jie gali prasižengti 
Jcint Boardo viršininkams, 
visai tylėjo, o tuom tarpu žy
dų lokalo viršininkai pasi
naudojo proga ir tą dirbtu
vę paėmė savon kontrolėm 
Kuomet šis klausimas kilo 
musų skyriaus praėjusiam 
susirinkime, tai Vaitukaitis 
aiškinosi, kad jie pirmiau 
apie tai “nieko nežinojo,” o 
dabar, girdi, jau pervėlu; 
bet jeigu norite, sako, tai iš
rinkite komisiją, kad nueitų 
į Joint Boardą su prašymu, 
idant nors kiek ir lietuvių 
darbininkų priimtų ton dirb- 
tuvėn dirbti.

Tai ve, kaip musų sky
riaus viršininkai “veikia!” 
Nei paprasčiausios prieder
mės negali atlikti.

Bet užtai Pildomos Tary
bos susirinkime 3 birželio, 
Buivydui knypkį paspaudus, 
buvo išrinkta komisija pa
reikalauti iš Joint Boardo, 
kad vieną iš musų skyriaus 
viršininkų paimtų ten į Kon
trolės departamentą. Tai* ve, 
kur gludi komunistų gudry
bė! Kuomet per pastaruo
sius du metu buvo kapoja
mos nežmoniškai mus kriau- 
čiams algos, mėtomi iš dirb
tuvių darbininkai, atimama 
iš mus lietuviško distrikto 
geresnės verauzes, tai mus 
Pildomoji Taryba tylėjo. 
Bet kai jau baigiasi jos tar
nybos terminas, tai Buivydo 
užsukta mašina ėmė jieškot 
savo vadams riebių džiabų. 
Na, o kokia nauda unijos

tiems.
Taigi, broliai kriaučiai, 

turėkime drąsos ir pasiryži
mo padaryti galą tai nedo
rai ir pragaištingai komuni-

HYDE PARK, MASS.
Mirė Antanas Gulbinas.
Gegužės 24 d. persiskyrė 

su šiuom pasauliu Antanas 
i Gulbinas. Jis paėjo iš Ma- 

i apskričio, Tirkšlių 
Pušupių kaimo,

JEI JUS gėrėjatės rukymu, kodėl nerukyt maloniausio cigareto, koks 
kada buvo išdirbtas? Camels išdirbti vien tik malonumui ... ne 
kam kitam! Geriausi vsių malonumo suteikiančių parinktiniausi ta
bakai — visi švelniai malonios ypatybės, nunokusių, saulės subrendu
sio Turkijos ir Naminio Tabako sumaišyti čia tikroj kvepėjimo ir 
skonio harmonijoj.

Čia, rūkydamas Camels, gaunat vieną-teisingųjų malonumų. Tas vi
sas jūsų. Gėrėkitės juo!

it PER RADIO ★

Camel Malonumo Valanda — Trečiadienio vakarais * N. B.C., WJZ ir suvienytos stotys. 
Pažiūrėkit savo laiko sąraše.

BROOKLYN, N. Y.
Kriaučių rinkimam*; 

artinanti*.
Apie pabaigą birželio mė

nesio, lietuvių Amalgameitų 
54-to skyriaus įvyksta dele
gato ir sekretoriaus rinki
mai. Tai yra svarbiausias 
kriaučių susirinkimas, koks 
įvyksta per visus metus. Ši
tam susirinkime būna išren
kami du žmpnės, kurie per 
metus laiko tvarko musų 
dirbtuves, leidžia darbinin
kus į darbą, riša įvairius rei
kalus liečiančius musų sky
rių su jungtine New Yorko 
Taryba t. y. Joint Boardu. 
Nustato užmokestį, kuomet 
dabar dirbam štukinį darbą. 
Vienu žodžiu: atstovauja 
lietuvius kriaučius tarp 
darbdavių-kontraktorių ir 
Joint Boardo viršininkų. 
Prisiminus musų skyriaus 
praeities istoriją, atsime
nam turėję visokių žmonių 
tose vietose. Vieni jų sten
gėsi atlikti teisingai jiems 
skirtas pareigas dėl narių la
bo, nesivaduodami politi
niais sumetimais, antri, t. y. 
komunistai, firmoj vietoj, 
rūpinosi savo politiniu kro- 
meliu, bei partijos reikalais. 
Tik prisiminkime Bekampio 
laikus. Kurie kriaučiai atsi
sakydavo aukauti komunis
tų partijai, tiems būdavo de
damos piniginės bausmės, ir 

kitaip pedsekiojami-terori- 
zuojami.

Vėliaus, kuomet skyriui 
vadovavo komunistai, tai 
priešingos pusės nariai, vi- 
suonjet nukentėdavo.

Tas pats yra ir šiandien 
prie dabartines komunisti
nės administracijos.

Paimkime pašalpos dali
nimą. Ar teisingai buvo elg
tasi? Ne!... Komunistai ir jų 
pasekėjai, pašelpos gavo po 
$30, kuomet jiems priešin
gos pusės nariai, kad ir il
gesnį laiką nędirbę, tegavo 
po 10 ar 5 dolerius, o buvo ir 
tokių, kuriems būtinai rei
kalinga pašalpa, bet nieko 
negavo.

Siuntime į darbą taipgi 
nesilaikoma taisyklių, “šau
kimų,” kaip pas musyną pri
imta, dabar beveik visai nė
ra, jei į kokią dirbtuvę rei
kia vieno, ar kito darbinin
ko, tai delegatas bei sekre
torius, pasimojęs savo fran
tą pasiunčia, o kiti gali iš
stovėti po kelis mėnesius be 
darbo. Be to, kuomi komu
nistiniai mus “aficieriai” ga
li pasiteisinti dėl štukinio 
darbo mokesčio darbinin
kams išdalinimo? Savo pa
sekėjams nustatė tokią kai
ną, kad uždirba daugiau po 
kelis dolerius negu metai 
atgal turėjo, tuo tarpu, ki
tiems darbininkams tapo 
numušta nuo 5 iki 15 dole-

Camel
malonumo prižadas

- rių sąvaitėje. Ar tai teisinga, vyks, nes jau kriaučiams įsi-! WATERBURY, CONN. 
ar tai bešališka? Vėrauzės ėdė iki gyvam kaului. Dide- 
taip pat iš musų distrikto lė didžiuma narių nejuo-’ .....
viena po kitai išeina. Pavyz- kais rengiasi dalyvauti rin-' Gegužės pabaigoj įvyko 
džiui 2 metai atgal, Mara kimuose, ir pasakyti komu- parapijos metinė vakarienė.
Rosemberg vėrauzei dirbo 
net 4 lietuvių dirbtuvės, gi 
ant šių metų liko tik viena, 
dar ir tai pilnai nedaduoda 
darbo.

Kalbama firma darbą iš
duoda svetimtaučiams kont- 
raktoriams. Panašių atsitiki
mų ir daugiau yra. šitaip da
lykams esant, savaimi aišku, 
kad visi kriaučiai yra nepa
tenkinti dabartinės komu
nistinės administracijos el
gesiu išskyrus gal tik keletą 
jų aklų pasekėjų. Daugelis 
skundžiasi vienokiu, ar ki
tokiu budu nuskriaustais 
esą.

Tečiau patys viršininkai, 
kad nustelbus tą nepasiten
kinimą nariuose, aiškinasi 
apie savo nuveiktus didelius 
darbus; esą kriaučiai dar at
minsią “Mutt and Jeff.” Ži
noma kad atmins; tik ne su 
pasigėrėjimu ūž jūsų nu
veiktus darbus.

Taip, jie dabar visaip nie
kina ir šmeižia įžymesnius 
skyriaus darbuotojus, o kon
centruoja visas spėkas iš vi
sų pakampių, kad sekan
čiuose rinkimuose vėl pra- 
vedus savuosius ir palaikius 
komunistinę diktatūrą. Te
čiau vargiai jiems tas pa-

nistiniams politikieriams: Biznio gal bus, nes vakarie- 
“Gana fekerysčių musų sky-( L
riuje. šalin bolševikų dikta-! 
turą! Mes norime lygių tei-Į 
šių visiems nariams. Nereik 
mums komunistų lygos pa
skirtų kandidatų; mes išsi
rinksim tokius žmones ko
kių mes norim. Nereik 
mums formanų, kuriais jus 
patys pasigyrė! esą.”

Nėra abejonės, kad tai 
būtina pareiga kiekvieno lie
tuvio kriaučiaus dalyvauti 
šiame susirinkime, kuris 
įvyks pabaigoje birželio, 
Amalgameitų svetainėj. At
siminkit gerai, kad komunis
tai susives savo pačias ir vai
kus, o kartais ir unijai ne
priklausančių įšmugeliuos į 
susirinkimą, kad tik sudaly
ti didžiumą balsuotojų. Bet 
jei mes visi ateisim, tai aš 
užtikrinu, kad mes ir laimė
sim, nes musų didžiuma.

Senas Kriaučių*.

ROKFELERIS STATYS 
MILŽINIŠKĄ TEATRĄ.
“New York Times” pra

neša, kad Rokfeleris ketina 
statyt vidury New Yorko 
milžinišką teatrą, kuris kai
nuosiąs apie 350,000,000 do
lerių.

niavo apie pustrečio šimto 
žmonių.

Kaip Lietuvoj prieš atlai
dus bobos ubagauja kunigė- 
iui kiaušinius ir viščiukus, 
:aip ir pas mus jos ubagavo. 
Sukolektavo už dyką valgių 
ir gėrimų, paskui tie pa
tys aukautojai atėjo val
gyti ir dar užsimokėjo. Ar 
gi negeras biznis?

Ši vakarienė buvo įdomi 
dar ii- tuomi, kad čia daly
vavo dvi “paklydusios ave- 
ės,” kurios savo gyvenime 

tur būt pirmu kartu sėdėjo 
parapijos vakarienėj. Tai 
jonai Tareila ir Žemantaus- 
<as. Sandariečiai ir bolševi
kai, matyt, mažai rėmė Ta- 
reilą S. L. A. rinkimuose, tai 
dabar reikia glaustis prie 
davatkų, kad kitus rinkimus 
“šiur” laimėjus.

Prekybos butas.
Gegužės 25 d. kaip gry

bas po lietaus pas mus išdy
go “Chamber of Commerce.” 
Susirinkime nedaug kas da
lyvavo. Daugiausia kalbėjo 
Lietuvos konsulas p-nas Ža- 
deikis. Įrodinėjo prekybos 
buto naudą ir kiti kalbėto
jai, bet Waterbury vargiai 
išeis iš jo kas nors. Teko gir
dėti, kad pašalimis žmonės 
jau kalba prieš nekuriuos 
valdybos narius. Girdi, jau 
mes juos žinom, kad jie my
li svetimus centus.

Į valdybą tapo išrinkti: 
prezidentu — Jonas Janu- 
šaitis, kasierium — Kazys 
Kažemėkas, raštininku — 
Boleslovas Buskus. Direkto
riais: F. Gudiškis ir A. Bron- 
ski.

Neįvykusio* vestuves.
Iš Lietuvos nesenai atva

žiavo Ona Liaudanskaitė. 
Ji graži mergina ir ameriko
nai ėmė prie jos kibti. Prili
po prie Onutės ir doras vy
rukas, Antanas Vaškevičius. 
Nutarė apsivesti. Supirko 
jaunajai drapanas, nusi
samdę kambarius, susipir- 
ko fomičius ir draugai susi
rinkę kelia “parę.” Šliubas 
turėjo įvykti gegužės 27 d. 
Tik klausom, kad musų An
tanas gegužės 26, niekam 
nieko nesakęs, pasiėmė iš 
banko pinigus, apsirengė ir 
išvažiavo kur tai. Kodėl taip 
atsitiko, Waterbury niekas 
nežino. Vaškevičius buvo 
doras, darbštus ir pinigų tu
rėjo.

Tur būt pabijojo vyras 
netekti laisvės.

Reporteri*.

PHILADELPHIA, PA. 
Trumpos žinutės.

Birželio 2 d. nežinia ko
kiu tai budu užsidegė kun. 
Kaulakio bažnyčia ir labai 
apsvilo. Kad bažnyčia su
degė, tai nesvarbu, nes ga
vę apdraudą pasistatys kitą. 
Bet pažymėtina yra tas, kad 
vienas ugnagesys žuvo, ir 
tai, sakoma, buvęs lietuvis.

Birželio 5 d. trys broliai 
jauni vaikinai išvažiavo į 
Delaware upę laiveliu pasi
važinėti, laivelis apsivertė ir 
visi tris nuskendo ir jau bus 
trečia diena dar nesurasti.

Birželio 22 d. L. Ukėsų 
Kliubas turės puikų pikniką 
visiems gerai žinomoj vie
toj, tai yra, L. Gudavičiaus 
farmoj. Tad lietuviams ver
tėtų nepamiršti šis piknikas, 
nes tai turbut bus vienas iš 
linksmiausių. Ašeruka*.

RASTAS EŽERE PRIGĖ
RĘS ŽMOGUS.

Krašto ežere rastas pri
gėręs Vainiūnų kaimo, Sei
rijų valse, gyventojas Ma
sionis Antanas, 20 metų am
žiaus.
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Kada Bus Pasaulio Galas?I

tau pasida

I

Mai-

Ar reikia savo moterį valdyt?
GAVO $7,000,000.

to-jmu ir vyrai, ir motery

L/

katastrofa ne
žus visai natu-

nes 
gali tukstan- 

pirmyn apskai- 
ir saulės siste-

lingus susierzinimus. Tik to
kiems fanatikams 1

t
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lietuvių 
tai

 , .............. _ . grupėje, kurioje 
galima laukti tik už dauge- be musų saulės yra milionai f- ■ .... .. J   ė.-„ z-. ,- ...

“S-tas.”

šis

vaistai, o greičiau nuodai. 
Tai tik tamsių bobelių iš- 
mislas.

—Na, jau šito tu man ne
pasakysi, Maike. Aš

•»' Z' / z-

snos nauja saulė. R-s.

....... _• nai juda, taip pat ir musų 
kaip tu, žeme amžinai lekia apie sau.

’ i lę, ramiai sukdamosi apie tastrofa, iš užgesusių musų 
savo ašį. Visa pasaulyje ju- saulės sistemos kūnų suliep- 
da. niekas nestovi vietoje, ir snos nauja saulė. R-s.

“Aš visai sutinku su d-ro 
Goodmano nuomone, kad 
vyro turi būti kuo didžiau-! 
šia įtaka namie. 1 

, kad šių
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su tavo žmona kažkas ne
tvarkoj. Artinasi audra. Ar 
turi teirautis, kas yra? Taip. 
Drąsiai į kovą. Nelauk page
rėjimo. Gal bijai? Ne? Tai 
laimėk kovą ir likviduok tą 
įtempimą. Atsimink — po 

žemė’ keliauja ’apVSuię' auį03’ g*3.™“
J p ę’i Mrs. Remmgton is Lon- Vos tik paliečia žeme trau-me ir kitomis planetom^ S- dono ^U0>?a TO?’ he’ ^ės spindį

........— • -P ' n» Jie įrodę..sukeldami be- p|uoštas, Vos tik spėja sušil- 
______ _.................... . ? >«--- • u oras, kaip tuoj viskas su- 
bar netiki nei vienas rimtai lieso žvaigždyne. Saulės sis-į /L* m jj^fežui priešinga krunta- 
galvojantis žmogus. Moks- tema yra menka dalelė “Pie-į Vvrn vipšn-rtavimiii ant mo-1 Pirmiausiai uodai mandu- 
las sako, kad pasaulio galo.no kelio” grupėje, kurioje1^-0 V1—atavimui ant m<> i;oio

_____  ____ i 
lio miliardų metų, siu skai-( kitų saulių. Galingi procesai 
čių mes negalime į<ivaizdin- pasireiškia saulėse, tokie pat 
ti, jie atrodo pasakingi. To- procesai yra ir musų atmosc 
dėl galime būti drąsus, kad feroje, musų žemėje. Visoje 
žemė netolimoj ateityj ne- gyvoje gamtoje reiškiasi gy- 
pražus ir klausimui apie pa- vybės ciklai, tokie ciklai yra

' 
I Bet savo judėsiu cikluose

niekad nesikartoja; kėliau-
J** MVglCUO,

bet niekad nesugrįžta tie
siog atgal į senąsias vėžes, 
nes erdvėje dangaus kūnų 

I keliai vis keičiasi; jau saky- 
r .....................i 
i

Kartkartėmis pasaulį ap- 
skrenda gandai, kad neužil
go bus galas musų žemei. 
Kartą žemė iš tikro žus, bet 
tik tada, kai ji bus pergyve
nusi gamtos duotą amžių. 
Greitam pasaulio galui da-

. judėjimas pilnas įvai- ltpmnima AtsimmK - 
žemė" Cauja ap^lj, auJlr0^ ^ka-taiki 
bet saulė, kartu su musų že-

vo ruožtu keliauja begalinė-i058 -uuu^ p]je pasaulio erdvėje Herkų-Tr?tlską. ka1^ -ir ti
KU LpIk metus zndvdami vieni ,

j APIE KA SUKASI 
VISAS GYVENIMAS

šaulio galą prieiti visai šal- ir planetų gyvenime, 
tai. Į -

Netikėkite visokiems pra- ~ - . ,.„ - \,rA,i o lzeme, kitos planetos ir saule
kad mių civilizacijos ke1.*3?
žiuj įvyksta reiškinių, kurie H P3?“"11? erdves bėgiais, 
rodo didžiausią, dvasine 
tamsą. Visokių pranašauto
jų išgąsdinti netolima že
mės pražūtim žmones pra-' 
deda melstis dievui, perpil-! 
do bažnyčias, savo turtus 
paskiria dvasiškijai. Ne nuo 
Dievo, bet nuo griežtų gam
tos įstatymų priklauso že
mės arba vadinamas pasau
lio galas.

Mokslas nenusako, kada 
ateis žmonijos, vi<os gyvy
bės ir pasaulio galas. Moks
las išaiškino tik tuos gamtos 

Į pasakysi, Maike. Aš atme- įstatymus, dėl kurių kartą 
nu kaip šiandien, kada kiau-! būtinai ateis paskutinėm va

dės Lietuvoj ganiau, gaspa-’landos musų žemei. Orga- 
dorius kaip uždavė kudai į nizmai miršta nelaiminguo- 

l kumelei gyvatės, tai pasida- se atsitikimuose, kiti baigia 
Irė tokia riebi, kad net žluk-'savo gyvenimą natūraline 
Išėjo. Dėl maudymosi ir sau-!mirtim, nes ir jie visi atiduo- 
įlės. aš nesiginčysiu: gal tu.iti gamtos įstatymams. Pa- 
• Maike, teisybę sakai, ba iš!šauliui gresia toks pat liki- 
'knygų daugiau žinai; ale sa-jmas: jis gali žūti ar tai ka- 
ky’k. ar gi ne griekas su mo-; tartrofingoje nelaimėje, ar 

tterimis sykiu maudytis? Juk |užbaigti savo gyvenimo ei
tai veda* į piktą pagundini- gą natūraline mirtim, 
mą. Lietuvoj, būdavo, mes Kada kalbėti apie žemės 

! vyrai maudomės dieną, o’galą, mes turime kreipti do- 
mergos tik sutemus einaimę į pasaulio sudėti ir pa- 
maudytis. [šaulio istoriją. Ant dangaus

—Jokio nusižengimo do-įmes matome šviesius taškus, 
rai čia, tėve, nėra. Tokis kuriuos vadiname žvaigždė- 
bendravimas maudynėse mi?- J<?s atrodo šaltos ir ne
kaip tik pripratina vienus [judančios. Bet tikrenybėje 
prie kitų ir naikina bereika- pasaulio erdvėje visa amži-

—Gerą rytą, Kur
taip eini užsimąstęs, kad ir 
manęs nepastebėjai?

—Et, Maike, einu nei pats 
nežinau kur.

—Tai kas gi
re, tėve?

—Marnastis 
giau nieko. Vieryk tu man, 
Maike. jau bus sudna diena, 
nekitaip. Aš mislinu. kad ir 
Antikristas jau bus gimęs. 
Pamatysi, kaip tuojau jis su 
geležiniu pečium atvažiuos.

—Aš nesuprantu, ką tu 
nori pasakyt, tėve.
—Nesupranti... Visi mokyti 

taip sako. Jie vis negali ma
nęs suprasti. Ale tu pamaty
si, Maike, kad mano bus tei
sybė.

—Gal truputį perdaug iš- 
sigėrei, tėve?

—Už ką čia gersi, 
ke. kad pinigų nėra.

—Bet man rodos, kad tu 
gėręs, tėve.

—O aš tau sakau. Maike, tėve, moterų blauzdos daro 
kad aš visiškai trezvas. Tei
sybė, vakar buvau pas ku
rną, tai išgėrėm biskį, ale tai 
nuo liekarstvų. Jis turi da iš 
krajaus atsivežęs lietuvišką 
gyvatę ir laiko ją užpylęs 
ruginiu šnapsu. Dabar jis 
nedirba, taigi vakar susitiko 
mane ir sako, koman. kū
mai, išsimesim po burną. Aš 
irgi nelabai fylinau, tai ir 
truktelėjom po kelias bur
nas. Paskui jis sako man. 
koman ant byčių pažiūrėt, 
kaip mergos maudosi. Nu. ir 
nuėjom. O. tu šventas Pran
ciškau, ką aš tenai pama- žemė
čiau! Tai regli Sodoma ir biv " - ' 
Gomora. vaike! Žmonių pa- bu: 
mary kaip musių lietuviš- čiais, nei nieko' 
kam restorane, ir beveik vi-

• j..,™; -------

gos. visi tik voliojasi po smė- kajp įU tėve. i nuomones,
lį. plikos kiškos tik vartosi,! _,\r’ tu, Maike. teisybę’ r“ 
net man plaukai ant galvos sakai? Net man ant širdies.rašo: 
atsistojo... Jau aš. vaike, esu smagiau pasidarė, 
n^kio svieto matęs, ale ši-j _žinorna, kad teisybė, 
tokio ištvirkimo tai da nie-j — . , - . i
kur nebuvau pastebėjęs, j 
Kaip sau nori, Maike, bet j 
tas tai iau ne prieš gerą. Jau1 - 
aš jaučiu, I.„„ .........
nebetoli.

—Nieko blogo, tėve, čia 
nėra. Labai yra sveika pasi
maudyti, ant saulės pagulė
ti, pabėginėti, pasimankš
tinti. Gydymo mokslas arba 
medicina randa, kad saulės 
spinduliai geriausi vaistai 
žmogaus sveikatai: jie už
muša ligų bakterijas ir stip
rina žmogaus kūną, šimtą 
kartų geriau būtumėt pada
rę judu su kurnu, jei vietoj 
gerti tą šlykštybę nuo gyva
tės, būtumėt nuėję ir pasi
maudė, ant saulės pasikepi- 
nę. Juk gyvatė tai nėra joki

jau kitokią nuotaiką: bet aš 
nieko bloga tame nematau. 
Beje!... ką tu. tėve, pirmai 
minėjai; apie kokį tai anti
kristą?

—Taigi, taigi, paaiškink, 
Maike. kada jis pasirodys ir 
kada bus svieto pabaiga.

—Tokios pasaulio pabai-

diais pradeda zuiti saulės 
atokaitoje; toliau musės iš 
plyšių pradeda lįsti, paukš
čiukai čiulbėti, žolės tuoj 
riečia savo žalias galvutes 
aukštyn, medžiai sprogsta, 
ir juo tolyn, juo šiltyn, juo 
gamta vis daugiau ir dau
giau atgyja, kol pagaliau 

>» visa prisipildo gyvybe. Miš- 
Ponia P. B. duoda vyrams ,m^dzia.i apsidengia gra- 

šitoki patarimą: i ziaif ?ahai? laRais ir Ivai.n?-
spalviais žiedais, ant kiek
vienos medžio šakelės arba 
porelė paukščių suka lizdą, 
arba čiulba, gieda,—šaukia, 
vilioja, jieško vienas kito.

Žemai po medžių šako-

teries. Sako:
“Jokių laimingų jungtu

vių negali but be savitar- 
pios lygybės, savitarpios pa
garbos, — o tuos, kuriuos 
mes gerbiam, mes nugalėt 
nesistengiam.

‘‘Vyro meilėj yra daug 
švelnumo, moteries meilėj 
—daug motiniškų jausmų.’

[ta, žemė nekeliauja apie 
saulę vien, bet keliauja pa- 

i šaulio erdvėje ir pati saulė, 
i Ir štai, atsiranda visokių ne
numatytų katastrofų gali
mybės. Gali atsitikti, kad 
visa saulės sistema susidu
ria su kita saulės sistema, ar 
tiesiog žemė su kita planeta. 
Žinoma, ši katastrofa negali 
įvykti netolimoj ateity, 
astronomai 
čiams metų 
čiuoti žemės 
mos kelius.

Jei tokia 
įvyks, žemė >i.xu natū
raliai. Saulė pamažu atauš
ta, o visa gyvybė žemėje yra 
saulės dovana. Kartu su at
aušinau mažėja ir saulės 
traukiamoji jėga. Už milio
nų metų ateis laikas, kai ant 
žemės nebebus jokios gyvy
bės, nes nebus saulės šili
mos, nebus oro. Už miliar
dų metii žemės judėjimas 
paliks tiek lėtas, kad ji ne- 
beišsilaikys reikalingame at
stume nuo saulės, žemė su- 
plus kartu su saule. Kuriam 
laikui žemė vėl suliepsnos, 
bet užges ir ji. Bet žūti nie
kas nežūva, materija ir ener
gija amžina. Ateis nauja ka-

- . ’ įžiais žaliais lapais ir įvairia-
Neduok moteriai jausti, jPaJviaiji zl1eAai^’ .

kad jai įsakai. Toną visuo- ...... .
mot švelnink, kur. nori įsa
kyti. Prieš pasakydamas sū
resnį dalyką apgalvok, ar 
prie esamų aplinkybių, prie 
dabartinio žmonos ūpo gale- mis tas pats. • Visokie vabz- 
si savo pasakymu pasiekti džiai, kirminai, vabalai že- 
tikslą. Nesistenk žmonai mę rausia. Didieji žvėrys 
tapti “smetonėle,” nes greit taip pat nesnaudžia — visi 
nusibosi ir jai bematant iš- skuba susukti gūžtą išrausti 
augs ragučiai. Nevaržyk urvą ir auginti vaikus. Tai 
žmonos ten, kur jos varžyti visų vienintelis tikslas, vie- 
nereik. šeimos santikius nintelis siekimas, 
tvirtina atvirumas. Jei tavo 
paslaptį nors vieną ir men
ką žmona aplinkiniu keliu 
sužinos, tau daug daugiau 
klius, negu kad tu pats jai 
butum ją pasakęs.”

Taigi, anot tos 
patarlės.—“kas galva, 
vis kitoks razumas.”

arba gyvenime dėl tam tik
rų susirgimų reikėjo daryti 
kastraciją. Tai pasigailėji
mo vertas žmogus. Jo nie
kas pasaulyje neinteresuoja, 
jis neturi jokių troškimų, jo
kių idealų. Jis neturi gali
mumo trokšti amžinai gy
venti.

Todėl pats svarbiausias 
taškas, ant kurio remiasi gy
venimo ašis, yra lytinis ins
tinktas — instinktas gyvy
bės.
" Visos kovos, visuomeninė 
santvarka, išradimai yra tik 
priemonės geriau sutvarkyti 
gyvenimą, sudalyti geres
nes sąlygas žmonių giminei 
plėsti. O tiesioginis visų gy
vų padarų tikslas >— plėstis 
ir daugintis. Štai kame yra 
gyvenimo centras, štai ko
dėl paukščiai gieda, augalai 
žydi. “Jaunimas.”

Kas mano, jog gėlės žydi 
tam, kad papuoštų laukus ir 
kad žmogus galėtų tuo pasi
džiaugti; jog paukščiai pa- 
vasąrį gieda, kad linksmin
tų žmogų—gamtos karalių; 
jog žvėrys ir gyvuliai yra 
tam, kad arba butų žmogui 
naudingi arba jį gintų—kas 
taip mano, tai tas klysta. 
Žmogus yra taip pat gamtos 
padaras, jis tik savo buvimu, 
papildo gamtą, bet visai ne 
dėl jo gėlės žydi ir paukš
čiai čiulba.

‘ Augalai yra gyvi daiktai. 
Jie, kaip ir visi gyviai, nori 
amžinai gyventi, nori kuo 
plačiausiai išplėsti savo gi
minę. Ir todėl vos tik apšyla 
žemė, jos jau iš po ledo kiša 
galvas ir tiesia į saulę, kad 
greičiau užaugtų, pražydė
tų, išsėtų sėklas ir vėl mirtų. 
Žiedai—tai augalo lyties or
ganai. Jie, tiesa, yra gražus, 
įvairiaspalviai, leidžia kva
piausius aromatus, bet tai 
ne žmogui skirta. Spalvotą 
žiedą greičiau pastebi vabz-

Kaip Sujungti 2 Bi
čių Šeimynas.

Nelabai senai Anglijoj! Adam iš GIasgow galvoja 
d-ras Goodman paskelbė taip:

J „ “Savo kukliam gyvenime
“Nugalėk savo žmoną." Pa-i mažai teturiu laiko kovoti 

ir ji su 
nori, kad į manim. Be to ir noro jokio 

žmona jį mylėtų, tai jis pri- . nejaučiam. Musų likimas 
valo but jos valdovas. Nes I priklauso nuo mudviejų su- 
ištyželių ir silpnavalių vyrą jungtų pastangų bendrajam 
moterys nemyli. ‘ Ttikslui: vaikam maitinti,

Tas straipsnis sukėlė ang-Įauklėti ir juos padaryti žmo- 
lų spaudoje labai gyvas dis
kusijas. Prabilo šiuo klausi-j

/s. Tai-

gos. kokios tu ir visos da-kPaudoj straipsnį antgalviu:|
vatkes bijosi, niekados ne-i J. < . _ . 3- --  ---------- ----------------------- ;
bus, tėve. Ir negali but jokio!grūdinė jo nuomonė buvo <u žmona, taip pat i 
Antikristo. jtokia: jei vyras nori, kad’manim, r

—Tai kada bus svietui 
galas?

—Dar milijardus metų 
> gvvuos, o kuo- 

met prieis jai galas, tai ne- 
Ljs nei tų antikristų su pe- 

______  Visos šitos!
—, — — ._ i pjtrciAus pramanytos 1

sai nuogi. Ir vyrai ir mer- kienu tamsunams *

, nėmis.
“Mudu taip pat trokšta- 

, . . . - |mc nugalėti, tik nevienas
gązdinti,*paduosime čia įdomesnes antrą? bet likimą.”

.— . I Jcnvis iš Crcwc pritaria
Miss Howard iš Heanoro vvro diktatūrai. Jis sako:

—Žinoma, kad teisybė, 
j .—Na, tai bėgsiu pas ku
rna ir iam išvirozysiu. Tegul, _ ..

lir jis netiki. Ai beeinu, kad uusistebesit, 
.js m.;n užtai užfundvs 

kad sudna diena Gud bai, Maike
—Viso gero, tėve; 

liauk sveikas.

Jei pavasarį bičių šeimy
na silpna, ypatingai, jeigu 
ji be motinos arba su bloga 
motina, kuri jau pavasari į 
bitines akeles deda neapvai- 
sintus kiaušelius, iš kurių iš
sirita tranai, tai tokios šei
mynos reikia prijungti prie 
stipresniųjų arba silpnesnių
jų šeimynų.

Mėginti kokiais nors bu
dais tokias šeimynas pava- 
.sarį pataisyti ar sustiprinti 
neapsimoka.

Sujungimo būdų yra la
bai daug. Iš mano prityrimo 
man rodosi patogiausi šie 
budai.

Vieną dieną ar bent ke
lias valandas anksčiau rei
kia atimti motiną iš tos šei
mynos, kurią mes norime 
prijungti. Iš prijungiamos 
šeimynos išimami visi ko
riai su kiaušeliais ir perai 
(be bičių) ir duodami tai 
šeimynai, prie kurios prijun
giame. Dieną ir antrą ta šei
myna naudinga parukinti 
durnais ir papenėti cukraus 
syrupu. Iš prijungiamos šei
mynos tuščius korius išimti, 
o palikt? tiktai apie 2 koriu, 
ant kurių galėtų bitės sulup
ti. Dar geriau, jei turima 
spietinė (dėžutė), kurioje 
gali tilpti keletas rėmų. Ta
da 2—3 rėmus su medumi 
Įdeda i spietinę, kurią pasta
to avilio vietoje, o avilį nu
kelia į šalį. Į spietinę sušluo
ja ir visas bites.

Vakare, kai saulė nusilei
džia ir visos bitės nurimsta, 
tai spietinę su bitėmis arba 
bites su aviliu atneša prie to 
avilio, prie kurio norima 
prijungti. Avilį atidaro ir už 
lentos arba stiklo deda rė
mus su bitėmis iš prijungia
mo avilio.

Kad bitės ramiau susi
jungtų, tai dedamas bites su 

I koriais reikia apšlakstyti, 
•geriausia medumi pusiau 

. Vie-

MINIŲ POETAS
K. Borutai.

Mano kelias— 
Žaibu kelias, 
O gyvenimas— 
Kova;
Kardas — knygos, 
Kanklės — siela, 
Brolių laisvė 
Man alga.

♦ ♦ ♦

Mano dainos 
Darbo klasei, 
O ne ponams 
Skriaudėjams; 
Ne meilužėms, 
Aukso saulėms; 
Tik prasčiokams, 
Tik vergams.

Vilkaviškio Viktoras džiai", nutupia ant jo jieško- 
dami maisto, išdulkina žie
dadulkes, lekia ant kito žie
do ir atneštomis žiedadul
kėmis apveisia jį. Tam pa
čiam tarnauja ir žiedų aro
matai (kvapai).

Taigi ta taip graži, pas
laptinga gamta tiesioginiai 
ne žmogui skirta. Ir gėlė žy
di, ir paukštis čiulba, kad iš- 
platint savo veislę.

Žmonių gyvenime tas gy
vybės instinktas ne taip ryš
kus. kaip pas žemesnius gy
vius. Mat, žmogus būdamas 
vienas protingiausių gyvių, 
moka savo intimujį gyveni
mą paslėpti, užtušuoti įvai
riais darbais. Ir atrodo, jog 
žmonės gyvena tam, kad ko
votų dėl geresnio rytojaus, 
dėl geresnių sąlygų. Atrodo, 
kad visi mokslo išradimai, 
visos teorijos, filosofija, li-'geriausia ureuumi pusiau 
teratvra, nieko bendro netu- j praskiestu vandeniu. Vie- 
ri su lytinitr instinktu, su in-nas ir antras bites reikia pa
slinktu gyvybės palaikymo, hykmti. Pridėtos bitės ra- 
Bet kaip tik taip yra. Jeigu™*3* sueina į avilį pro apa- 
žmonėse išnyktų gyvybės,čių lentos ar stiklo, kurie tu-

“Daktaras Goodmanas ra
išo tiesą. Žmonos iš vyrų lau- 
jkia užtarimo, kaip iš stipres- 

silpni, seka 
Vyrai gimę 

, kad vadovautų. Kas 
verta turėti, dėl to velta ko
voti.”

Mr. Amy iš Jersey yra to
kios nuomonės:

“Vyras ir žmona vienas 
kitam lygus, bet vyras pir
mas iš lygiųjų. Paskutinysis 
žodis turi jo būti. Bet tai ne
reiškia, kad jis valdytų ir 
žmoną pavergtų, o reiškia 
tik savitarpį bendradarbia
vimą.”

Mr. Bowen iš Bristolio 
vaizduoja vyro ir moteries 
gyvenimą kaip kokią audrą. 
Girdi:

“Ore jaučiamas įtempi
mas. Žmogus nujauti, kad

Be” abejo n>\ ^i vyrai 
___________ .... . .Tą laikų!nu^vy "nas. _ 
[modemiška panelė laikosi -
tokių pažiūrų, bet tai mo- 

kc_ žiemiškosios panelės atvi
riausias prisipažinimas: mes 
taip pat žiūrim į meilę ir į 
jungtuves, kaip ir musų se
nelės, tik nedrįstam to* pa- 

[ reikšti.
I “Jei bučiau ištekėjusi už 

Russell pranešė nuolaidaus, minkšto vyro.

CHICAGOS POLICIJOS
GALVA REZIGNAVO.
Chicagos policijos komi- 

sionierius r-----___________ , ....... .
spaudai, kad jis pasitraukia kurį aprašo d-ras Goodma- 
iš vietos, nes visuomenė per-nas, musų šeimyniniam gy- 
daug jį smerkia, kad jis ne- venime p-1"“1" 
pajėgia suvaldyt bomų.

nebūtų laimės, nes 
aš noriu būti valdoma.

“Man reikalingas vyras, 
Worcestery šiomis dieno- tikras vyras, kuris manimi 

mis apie 60 žmonių sunkiai rūpinsis, kovos dėl manęs, ir 
susirgo nuo nuodingos dog-'dargi mokės mane suvaldy- 
tinės. Du vyrai mirė. Įti.”

“"iki šiol šitas vyrukas pelny
davo sau duoną pardavinėdamas 
kapitalistų laikraščius. Jis už
dirbdavo tik apie $4.50 į sąvai- 
tę. Dabar gi jis jau milionierius. instinktas, tai gyvenimas iš'r’ būti tiek pakelti, kad bi- 
nts jo dėdė mirė palikdamas karto sustotų. Nebūtų nei galėtų praeiti.
iam $7.000.000. šitas laimingas poetų, nei išradėjų, nebūtų1 Kadangi pridėtosios bitės 
žmogelis vadinasi J. W. Cook ir pagaliau ir tų, kas jų raštus,*y|a sušlakstytos meduotu 
gyvena Daytone, Ohio. į jų darbus įvertina. Gamta* vandeniu, tai kitos bitės jas

-------------- .tam įrodyti duoda taip pat! laižo ir ramiai priima.
IŠ GĖDOS NUSIŠOVĖ, pavyzdžių. Kastruotas (ska- rr~ 1 ’ 
Palmerton, Pa. —Perei- '

tą sąvaitę čia įvyko kruvina 
tragedija lenkų Skočekų šei
mynoj. Moteris areštavo sa
vo vyrą, kaltindama jį už 
girtybę. Sugrįžęs iš kalėji
mo Skoček iš piktumo ir gė
dos nušovė savo 16 motų su- kurie arba iš prigimties turi dėti, 
nų ir pats nusišovė.

•1 Kad bitės negrįžtų į savo 
pintas) gyvulys nemiršta,’seną vietą, tai avilio laka 
bet jame nepasireiškia joks reikia įstrižai pridengti len- 
linksmumas, ne? baimė. Jis tele arba šakele su lapais, 
visuomet eina nuleidęs gal- kad iš avilio išeidama bitė 
vą visai nesiįdomaudamas,1 pamatytų kitą padėtį ir ap- 
kas aplink jį dedasi. Įžiūrėtų savo naują vietą. Iš-

Pasitaiko tokių ir žmonių, tuštintą avili reikia kitur pa- 

lytinį defektą (trukumą), Agr. J. Kriščiūnas.

galo.no


KEIK VYRŲ IR 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. PRODUCTS 
3133 So. Halsted Si-, 

Chicago, III.

ir tuninam pianus ir 
(26)

AMBROZAITIS
Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKAS VIEŠ
BUTIS. , 

Atlantic City, N. J.
Viešbutis vadinasi ELDORADO 

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

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

PARSIDUODA 6 RUIMŲ NAMAS
Su visais parankumais. Žemes 21 

lotas, 45 jauni vaisiniai medžiai, vie
nas foras nuo No. Lawrence’o ir šią- 
pus I’lesanvalės. (27)

JUOZAS ALEKSINAS
Golf avė., Methuėn, Mass.

Pajieškau brolio Jono Samųškos,: galima išsirinkti prie vandenų. Pla- 
gyveno So. Boston, Mass., liet dabar į tesnių žinių klauskit pas 
neturiu jokios žinios. Todėl mielas i 
broli, jeigu esi gyvas atsiliepki, ar ( 
jei kas žinote praneškite man, už ką! 
busiu dėkingas.

PRANAS SAMOŠKA
Girkautų kaimas, Tryškių paštas, 

Šiaulių apskritis, Lithuania.

FARMOS.
Toriu visokių farmų, mažų ir di- 

: dėlių, prie miestelio, prie storų, mo- 
: kyklų ir prie šteitkelio marketų^ir

. ' (25)
TONY MARKŪNAS,

Sand Brook, N. J.

T

No. 25. Birželio 18 d., 1930.
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KAIP MUSE...

žiaus agentai. Popiežiui ru-

pritarė

jau-

12

KITAS ŽLUGTAS

m ė-

tikrųjų tai Petro

I

ii *

Ir Rinso yra 
saugas muilas. 
Tavo skalbiniai 

ilgiau laikys.

10’
16165F

Rnta, tu sakei tiesą apie 
Rinso muilą. Ve. mano 
skalbiniai k?ip sniegas.

Pas .. „ _
kių, kokie tik yra lietuvių kalboje išdirbti. Kreipkitės pas mus, o gau
site visko.

Pajieškau gyvenimui draugės mer
ginos arba našles ne jaunesnes kaip 
35 metų. Aš esu 42 metų vaikinas, 
nevartoju svaigalų. Katra norėtumėt 
gaut sau laisvą ir blaivą draugą, ma
lonėkit atsišaukti. (25)

.1UOZAS TAMOSEVICIUS
112 So 1-st st., Brooklyn, N. Y.

Popiežius Daro Suirutę Palestinoj.
Skaitytojai atsimena; kaip nimą, tai katalikų spauda 

Palestinoj arabai buvo pra- rekomenduoja 
įdėję -skersti žydus. Dabar “šventąsias vietas’ 
pradeda aiškėti, kad tas <'

Jis yra netoli 6 pėdų ūgio, 
lynų akių, šviesaus veido, plaukai 
neperšviesųs,# kalba plonai ir palin- 
<ęs iš pečių. Aukščiau paduotas jo 
paveikslas. .Jis prasišalino su kita 
moteriške, kuri yra šviesių plaukų, 
rudo veido, palinkusi iš pečių ir tari 
10 metų vaiką. Jiedu prasišalino iš 
South Bostono, pakeisdami pavardes. 
Jei kas tokius kur nutėmytų, prašau 
man duoti žinia, o gausite atlygini- 
io. PAULINA GAIGALS (26) 
948 Jamaica avė., Brooklyn, N. Y.

IŠPLĖŠĖ IŠ BANKO 
$19,000.

nančiu iš Puodžių kaimo. Pirmiau 
jie gyveno Scoikin, Pa. Jų pačių, ar
ba žinančių apie juos, prašome pra
nešti šiuo adresu: 256 Hamilton st., 
New Haven, Conn. (25)

APSIV ĖDIMAI-
Pajieškau apsivedimui merginos 

arba našles be vaikų. Rašant prašau 
prisiųsti ir savo paveikslus. Aš esu 
amatninkas ir gerai stoviu. (25)

JOSEPH BUTKAWITZ,
287 Bedford avė., Apt. 15, 

Brooklyn, N. Y.

(Dirbtuvės vaizdelis)

^Gelbėkit! — pasigirdo
n, -

_________________________________ i
Reikalingi keturi burdingieriai, pa

ranki vieta, arti dirbtuvių, švariam 
name, visos vigados. šeimininkė ne
turi vaikų. Meldžiu atsišaukti. (28) 

11351 Nagie st., Hamtramek, Mich.

’ Marė Vaičiulienė po tėvų Paulaus- 
kiutė iš Jaseniaukos kaimo, Lazdijų 

t?- • • parapijos, pajieškau Baikausko V in-
Kl'UVinOS gl’in- co Baikauskiutės Antaninos, paei-

Pajieškau moteries dėl apsivedimo 
38 metų. Aš 40. Gerai užsilaikantis, 
nebijau darbo, mylinti Lietuvoj apsi
gyventi. gal't iš Lietuvos atsisaukt ir 
paveiksią prisiųsti sykiu. (26)

TONY VALANG
151 W. 20-th st., Nevv York, N. Y.

Pajieškau merginos apsivedimo 
tikslu, nes gyvenimo aplinkybės ver
čia apsivesti. Taigi paneiės, kurios 
interesuoiaties tuojni, tai malonėkite 
atsišaukti ir su pirmu laišku prisiųs- 
kite savo paveikslą, kurį ant parei
kalavimo sugrąžinsiu ir ant rimto lai
ško duosiu kiekvienai atsakymą. (28) 

P. O. Box 1576, Detroit, Mich.

Pajieškau apsivedimui rimtos mer
ginos nuo 17 iki 26 metų. Aš esu rim
tas vaikinas ir pasiturintis 28 metų. 
Malonėkite susipažinti su manim. 
Platesnių žinių suteiksiu per laiškus, 
su pirmu laišku prašau prisiųsti pa
veikslą. G. K.

4 Bannockburn avė.,
Montreal, Canada.

KOKIU LAIVU IR LAIKU
ATKELIAVOTE į AMERIKĄ?

Surandu vardus laivu ir dieną atkeliavimo į Ameriką. 
Sutaisom pasus, vizas ir leidimus sugrįžimo Parduodam 
laivakortes ant visų linijų. Aprupinam keleivius iki laivo 
išplaukimo. Partrauktam šeimynas, ūkio darbininkus, 
a1 liekame įvairins valdžios darbus. Siunčiame pinigus iš
mokamus doleriais Lietuvoj. Panaudokite mano ilgų me
tų patyrimą, kreipkitės ypatiškai arba per laiškus.

G. Kunašauskas
Žinomas per 20 meti) 179 East 3-rd Street,
tuo pačiu antrašą. New York, N. Y.

Granuhtio*3*
van;u

Pajieškau _ giminaičių^ Stasio _^c- j likusius ant lengvų išmokėjimu.
gyveno Brooklyn, N. Y., o dabar ne-Į 
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. Amelia Moliejunienė
517 Whitesbo:o st., Utica, N. Y.

11 % t i

Reikalaudami katalogų, prisiųskit 2c. štampą.
MES PRIIMAM LIETUVOS BONUS \ 

Nuo tų, kurie pirks pas mus Radio ar Gramafoną, priimam Bon 
kaipo dalį mokesties.. Mažiau 6 Rekordų, per paštą nesiunčiama.

GEO. MAS1LIONIS |
377 WEST BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

♦--ž
----------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------... 1 f. ---------------------------

įdirbėjai

BoJUsnt
ar skalbiamos masino-

„Z SZt »—•
•tu kuri pataria P Trin'.masVartok muilą, purvą. , lrękalbiant ce-

Tas sutaupė juo®nereikalingas- Tas balčiau n^ is_
, R,inso is"»’rfco . „„-eikia dirbt ra'- 
Srti-. J. F“-

Gi“k i”'“"''
tas ) įpusti muilai J

LUX-dusyk ilPaU ^irbSdge, Mass.
Gvar’X Co- Cam
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VISOKIOS ŽINIOS
f

FORDAS PALEISIĄS 
DARBININKUS ATO

STOGŲ.
Fordas Detroite paskelbė, 

> vidury 
. ’ visas tris

“Dainininkas kilęs iš savo dirbtuves tenai ir pa- 
’ _ i visus darbininkus 

atostogoms, bet algas mokė
siąs.

Dabartiniu laiku trijose 
jo dirbtuvėse Detroite dirba 
108,000 žmonių ir padaro j 
dieną 9,200 automobilių ir 
trokų. Balandžio mėnesy pa
darydavo apie 110,000 ma
šinų j dieną, bet dabar dar
bai sumažėjo. Kitose auto-

LATVIAI APIE JONĄ 
BUTĖNĄ.

Latvių socialdemokratų 
partijos organas “Socialde- 
mokrats” apie dainininką kad liepos mėnesio 
Joną Butėną tarp kitko ra- jisai uždarysiąs 
šo: “Dainininkas kilęs i" ’' ’'
Amerikos darbininkų šei- Įeisiąs 
mos ir pats savo pajėgomis 
pasiekė žymių rezultatų. 
Net italų spauda, kuri apie 
svetimtaučius visada atsilie
pia nepalankiai, apie jį la
bai gerai atsiliepė.—Ir šiam 
koncerte Butėnas . turėjo la
bai gero pasisekimo. — Pa
žymėtina, kad dainininkas, 
kaip jau darbininkų šeimos 
narys, visada buvo artimas mobilių kompanijose darbai 
darbo liaudžiai. Tai žinojo visai prastai eina, 
ir vietiniai lietuvių klerika-| ----------------
liniai—reakcingi sluoksniai. MEKSIKOJ YRA 16,404,- 
ir stengėsi visomis pajėgo-' ..............
mis sutrukdyti jo atvykimą’ 
Rygon. Net atstovybėje kilo 
visokių “kliūčių” visuose, 
reikaluose.

“Butėnas atvyko į Rygą 
savo asmeninėmis lėšomis, 
negaudamas net paprastųjų 
lengvatų. Žinoma, jis neva
žiavo dainuoti tiek išrinktai 
publikai, kaip Šaliapinas, 
bet našlaičių naudai. Šiuo 
jo viešėjimu koncerto publi
ka buvo labai patenkinta — 
dainininkui prisiėjo duoti 
priedų net tris kartus paei
liui. Tikimasi, kad jis ir atei
ty Rygos nepamirš.”

030 GYVENTOJŲ.
Meksikos gyventojų cen

zas šį pavasari parodė, kad 
15 gegužės tenai buvo iš vi
so 16,404,030 gyventojų, 
būtent, 8,065,695 vyrai ir 
8,338,335 moterys.

HAREMAS IR JUDAMI 
PAVEIKSLAI.

Judės užkariavo net ir ha
remą. Sirijoje, Beiruto mie
ste, garsines filmas pradėjo 
lankyti ir haremų moterys. 
Haremo moterims skiriami 
speciališki paveikslai, kada 
nei vienas vyras negali įeiti 
į teatrą. Moterys ateina eu
nuchų lydimos, kurie žiuri, 
kad jos užsiliktų “čystatoje” 
ir nepažvelgtų į pašalinį vy
rą.

Tečiau nesenai vis dėlto 
įvyko skandalas. Vaidinimo 
metu pasigirdo riksmas: 
“Vyras! vyras!” Tai buvo 
teatro teknikas, kuris pri
žiūri aparatą. Eunuchai tuo
jaus vyrą išvedė, moteiys 
pradėjo slėptis po kėdėmis 
ir tt. Bet tai dariusios tik bi
jodamos eunuchų, nes jos 
dideliu dėmesiu seka meiliš
kas filmų scenas.

LIŪTAS ŽMOGŲ TIK 
PAUOSTĖ, O ŠUNĮ 

NUSINEŠĖ.
Afrikoje anądien buvo ši

toks atsitikimas: medžioto
jas Morton ramiai.sau mie
gojo savo palapinėj, kaip 
nepaprastas lauke triukšmas 
pažadino ji iš miego. Jam 
tik akis pravėrus Į palapinę 
įbėgo trys šunes, o netrukus 
paskui juos — milžiniškas 
liūtas. Medžiotojas visas ap
mirė. Bet tik akimirksny pa
uostęs ji, liūtas rado vieną 
šunį palovy. Nieko Morto- 
nui nedarydamas, žvėris pa
sigrobė šunį ir nusinešė.

DETROITE DINAMITAS 
UŽMUŠĖ 6 DARBI

NINKUS.
Dirbant prie vandens įtai

sų Detroite šį panedėly įvy
ko baisi dinamito ekspliozi
ja, kuri užmušė 6 darbinin
kus. Per neatsargumą vie
nas dinamito suvis buvo pa
liktas tunely užtaisytas, bet 
neiššautas. Atėjusi kita dar
bininkų permaina šį pane
dėlį nieko apie tai nežinojo 
ir pradėjo kasti tunelį toliau. 
Dinamitas buvo pikiu už
gautas ir progo.

Jūsų Svetingumo 
gerumas priklauso 
nuo kavos gerumo

Vartokite

Folk Song 
Folk Song
Folk Song 

F’olk Song

paskelbti —^Gelbėkit! — pasigirdo
interna-šauksmas ir nutilo. Truko’ 

cionaline zona ir jos valdy- diržas ir smarkiai sutrenkė.

lam§ Palestinoje. Konsulų tarškėjo ir sustojo. Kilo pa- 
” . Subėgo darbininkai, 

atbėgo užveizdos, atlėkė 
s pats

skerdynęs organizavo popie- mą perduoti užsienio konsu- Mašina kažkaip sucypė, 
___  žiaus agentai. Popiežiui ru- 1 : TZ----- *-*-o,'z"z' l ,i« 

Jamaicoj, netoli New Yor- P> pasigrobti žemę, nes te- korpusas turis organizuoti nika 
ko, banditai pereitą sąvaitę nal J’ra (laug šventą vie-specia ę anbą^ kurioje da- jį 
užpuolė Richmond Hill Na- fĮ pavyzdžiui Betlejaus lvvaus ir popiežiaus agentai, keikdamas 
tional Ranka naombė XI9 - miestas, Jeruzale ir daug ki- Jei katalikų bažnyčios savininkas. Ant gnndų, prie 
000 grynais^ pinigais ir pa- PĮ- Kariumenės ir laivyno galva cnln^iisins masinos nanln-

bėgo automobilium. šventas tėvas i
_________ Į reikia griebtis intrigų.

Ir Romos katalikų spau
da jau pradėjo energingą 
kampaniją už tai, kad Jeru
zalė ir Bedėjus butų išskirti 
iš Britanijos mandato. Vati-

(Pasaka apie teisybę.) kano nuomone, “Šventosios 
Kirvakotų kaimo gyven- Vietos” turi būti perduotos 

tojo Petro Krieko gyslose jam valdyti, nes po Latera- 
tekėjo šlėktų kraujas. Jo tė- no sutarties pasirašymo Va- 
vas bažnyčioje visuomet len- tikanas esąs savystovi vals- 
kiškai rąžančių murmėdavo, tybė. Jei šis projektas sutik- 
Jis irgi buvo panašus į savo tų kitų bažnyčių pasiprieši- 
tėvą. Jei jam nuvažiavus į 
bažnyčią, kas nors prieida
vo prie jo vežimo, tai jis taip 
ir rėkia: į

—Nežargaj per ienų ba 
ja ciebe snuki zamarzuja. į

Visa apylinkė jį daktaru 
vadino. Gydė jis nuo visokių 
ligų. Kartais pavykdavo, 
bet, kad man tiek litų, kiek 
jis žmonių pas Abraomą nu-1 
varė.- Ir štai dar kas: jeigu] 
pas jį koks nors ligonis, tai 
niekuomet jo nerasdavo na
muose, tik jo žmona sėdi ir 
žiuri pro langą. O kuomet 
jau žmogus ruošdavos eiti 
namo, tai taip ir sutinka 
Petrą Krieką tarpdury.

—Prašė panie do vidurio, 
—sakydavo Kriekas ir tem
pia žmogų atgal. O ten jau 
pradeda gydytojauti. Pa
ima už rankos, patikrina 
pulsą, ir drebia piliečiui į 
akis teisybę; tada ir tada ap- 
sirgai, tas ir tas skauda ir tt. 
Ligonis net akis išverčia. Iš 
kur jis il gino! Stebuklingas 
daktaras! Pas tokį daktarą 
atėjęs žmogus vien viltimi 
išgytų, o Kriekas juk neap
sikiaulins, dėl visko ir vais
tų duoda. Kuomet žmogus 
išeina palikęs penkinę. Pet
ras Kriekas delnus trinda
mas vaikšto po kambarį ir 
kalbina žmoną:

—Ką, ar ja nemuvilem, 
musų kvailių ben-

Stebuklingas 
"Daktaras.”

i butų toks galingas, sulūžusios mašinos, paplu- 
neturi/ tai kaip jis dabar yra bejėgis, kęs kraujuose gulėjo užmuš

tai jis tuojaus griebtų visą tas darbininkas.
pasaulį į savo nagus. į —Amžiną atilsį!—meldėsi

-------------- j verkdama darbininkė.
Paskutinis gyventojų su- —Kaip musė!—pasigirdo

rasas parodė, kad Chicagos balsas is būrio, 
mieste yra 3,373,750 gyven-į '

—  , r  j----------------------------------1,

dešimtmeti paaugo 672,048; 
žmonėmis.

Pajieškau brolio Motiejaus Simo-1 FARMOS.
naičio. Paeina iš Jestrakio kaimo, j Parsiduoda 85 akrų farma, 35 ak- 
Plutiškių parapijos, Mąriampolės , rai nuvalyti, kitkas geras miškas; 6 

dirbtuvės apskr. Apie 16 metų atgal gyveno ruimų namas, vištininkai (7 m. senu- 
Mahanoy City, Pa. Apleisdamas P*. Į mo), bamės visi farmos įrankiai, 
valstiją sakė važiuos tarnaut į Suv., Kaina $5,500, į nešt $1,500; randasi 
Valstijų kariumenę. Po 9 metų girdė-Į Connecticut valstijoj. — Charles R. 
jau gyvena Mass. ar Ohio valstijose. ■ Van Tascher, 647 Main st., Hartford, 
Malonėkite atsišaukti pats ar kas apie Conn., Tel. 5-5224.
jj žino, už ką busiu dėkinga.

MAGDALENA GUDINIENĖ
Sch. Co., Marlin, Pa.

: —Kaip musė! —
tojų. Reiškia, per paskutinį kitos.
- - - --------- ' —Buvo—nebėra!

—Toks šviesplaukis, 
nutis!

—Vargšė motina!
—Čia tankiai vis kas nors 

atsitinka!...
—O Dieve! — žegnojosi 

drebančiomis rankomis se- 
Įnas darbininkas.

Neužilgo vėl viskas nuri
mo. Lyg nieko nebūta... 
Kožnas buvo savo vietoj ir 
skubino darbą. Lavonas ta
po išneštas. I 
dys išplautos. Mašina sutai
syta, diržas susiūtas. Už
muštojo vietoj dirbo jaunas, 
pilnas gyvumo kitas darbi
ninkas... Kaip musė!...
Chicago. Virvytė.

UŽSIMUŠĖ LIETUVOS 
INŽINIERIUS BLAŽYS.
Kaip praneša Lietuvos 

laikraščiai, inžinierius Bla
žys būdamas Berlyne iškri
to per langą iš 4-to aukšto ir 
užsimušė.

kad dlia 
dzi.

O iš
Ktieko gydymo paslaptis la-| 
bai paprasta. Pamatęs, kad 
ateina ligonis, Kriekas taip 
ir dingsta, o jo žmona pir
miausia pasako žmogui, kad 
daktaro nėra namie, pas
kiau klausinėja: kada susir
gai, kas skauda, na, ir kitų 
smulkmenų. Tuo tarpu Krie
kas užsiritęs ant grįčios prie 
lubų skylutės mandagiai lai
ko ausį... _ j

Taip ir varo sau šlėkta 
biznį, o žmonės iš plačios 
apielinkės pas jį plusta, ti
kėdami, kad Kriekas ste
buklingas daktaras. Į

“L. U.”

Pajieškau savo vyro, Prano Geiga- 
lo, kuris 1929 metų 16 sausio prasi
šalino nuo manęs palikdama mane 
sergančią, be pinigų ir su sergančiu 
vaiku.

PAJIEŠKOJIMAI

ir pa-
liaos. skalbt-

visai

FARMOS—FARMOS 
ANT PARDAVIMO.

80 akrų juodo molio žemės, su bu- 
dinkais, sodu, mišku ir upeliu. Ant 
žviruoto kelio, 3 ir pusę mylios nuo 
miesto. Kaina $3,800, į mokėt $1,000, 

.. „ . . .. „__ Tu-
pinsko, ir Igno" Cepinsko, girde,jaur;u ;r daugiau gerų farmų, didelių ir 

mažų, prie miestų ir mark?tu. !>ėl in
formacijų rašvk arba atvažiuok pas

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

LAIMĖJIMUI 100 
DOLERIŲ.

Už geriausį nurodymą atviručių 
turinio.

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

P. LAHRENCE
701 W. laimbard st., Baltimore, Md.

MAINYKITE
Savo Senas Victrolas 
ant Naujų Radiolų. Už 
jūsų senas Victrolas 
skaitome $76 tiktai 
birželio mėnesy.

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

JONAS B
560 Grand St.,
Telefonas Stagg 5633.

Generalis Agentas
Lietuviai! Aš parduodu ir perku: 
Namus, Farmąs, Lotus ir Vande
nio Prūdas- Per mane galite pirkti 
ir parduoti. Taipogi, jei jums yra 
kiti reikalai dei turtų Lietuvoje. 
3£; d'rbu visokius dokumentus t? 
užtvirtinu. Esu registruotas prie 
Lietuvos Respublikos kaipo Viešas 
Notaras (Notary Public)- Viso
kiame reikale kreipkitės pas

JOHN BUROKAS
164 Washington Street, 
WORCESTER, MASS.
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Humoristika
dounų ir kitų galų prismilkyta, 
keik visokių apzurtų priskaity- 
ta! Bet nieks nepamaėije.

Ir. tataa. dėl to nusprogas gai- 
de. tokiu laiku ir pri toke om- 
žiaus turėjau palikti ba sava 

Barboros. Jozis Burba.
"Žemaitis.

KAIP KULIŲ ŽEMAITIS 
NAŠLYS PALIKO.

(Žemaitiškai).

Nėr ko ir klauste, visi pažino 
mona Barborą. Kcn ten ii- saky
te! Jau Juzaps yra na i ontra 
galą spirams, vo aplee Barborą 
negal ir rokunda bute. \ einu žo- 
diu būva “pora sulig Deiva no

rą.” .
Ali. tatąą, anos būva pui- 

kums, ali. tataa, anos būva 

zgrebnums ’.
Omžinaatilsis, būva sutvė- 

rims, koke dabar—gali skersaa 
ir išilgaa visa žale žemę su žibu
riu parete—daugiau nebrasi.

Kol dar jauna tabibuva. ont 
visų keturių, omžinaatilsis, bū

va pasegta.
Ar kur kokes nubongas būva, 

ar kokei patalkee, ar šeep koks 
pypkių sunešims. ana visur pir- 

moo ugnie stovėję.
Vo vaikee vis lioub skaninses 

pri anos, kap kalins pri lašinių. 
Ana visus liou’o išjoukte ir teik:

Pas mus kalnaa. veini molee
Ir vaikelee kap dugnolee.
Pas mus seinas ir lintynas 
Ir vaikelee kap liečynas. 

Arba:
Dvi kapeiki turėjau, 
Su mergyte gulėjau.
Ana praša keturių. 
Aš vargšelis nuturiu. 

Arba:
Vojus vaikee. jus žalnieree.
Jus na nona kavaiieree.
Kcn jus turėt—troba šalta. 
Vo too troboo—kale balta.
Vuo aš i anos dainas, pasipus- 

dams, lioubu atsilleipte:
Jus mergeles, jus agounas. 
jus ba musę, kap be dcunas.
Kap r.ueetat i kamarą, 
nieks ir durų nabuždara.
Kožną naktį lyg gaidgystių 
gal pri jūsų vis prilyste.
Jus mergeles, jus petruškos, 
jus ba musų, kap ba druskos. 

Arba:
I^iukat. laukat par naktelę, 
pasitaisiuses lovelę.
Bet vaikinų nėr nė znoka.— 
keik tas jums ivara stroka.
Vo kap yr tik po Kalėdų— 
dar daugiau visokių bėdą: 
kožnus skombals parver širdį.

, • vo piršlių vis nesigirdi.

B
einą žeimą ir nadevinojau. 
aitiau Earhorą pri pat krot- 
kų/Vo kunigs didelee šventably- 

vaa palaimina. Iš bažnyčes 

eetont vargomistra dar su var- 

gonaas paliurlina:
Veskit, veskis—tava y r, 
Kibk už bizą. dauk i kuprą!— 
Veskis, veskis—tava yr.
Ir prasidėję nu tos deinos gy

veninis kap kokioo pasakoo. 

zika su basedla pastipusee 
kee grajije:

Jouds katins. oudega nešins, 
jouds katins. oudega nešins; 
vo ta kate vis ton pati, 
vo ta katė vistor. patį.
Vo tas dainavims tep par 

širdį, lyg pat kulnų, ir eje:
Vakar būva graži pana, 
šendeina motriške; 
vakar būva ir pardaug, 
šendeina nė biške.
Ba veina gala būva vykusi ta 

mona Barbora! Kap ana lioub iš
virs boilių (bulvių) su silksulte, 

tad tep būva skanee, kad nega- 

lėjee atsivalgyte.
Ir but galėjęs visą omžį tep. 

kap inksts taukusi išgyvente. 
jee na tas, parka gaidys.

Kap išvažiavau anondeina su 
pusvaikiu i Klaipėdą, tep ana. 
veina palikusi, didile insirupina 
aplee sava Juzupą (žnočijas, 
aplee moni), kad vėl tei vokytee 
kon nuors mon nepadarytų.

Kap tik atdarė, eedama iš tro
bos duris, tep tas nakabis gai
dys nulėkė nu trobos ir ikrita i 
vėdralį. kur nešė paršilaatiou 
ėste. Ana tujau, omžinaatilsis, 
persigondusi pakrita.

Ik Klaipėdos parvažiavęs tep 
ir atradau batakšonte ba žada.

Keik būva visokių žiurkžolių1 
sudouta, keik visokių Agotas

z

viu 
pui

ŠVAROS SAVAITĖS DAINOS 
Daina apie gaspadarną 

gaspadinę.
Jau tai bėda paskutinė. 
Kad netikus gaspadinė: 
Pieną melžus pasmardina. 
Duoną minkius pagadina. 
Sutros teka, rievės lupas. 
Ir bendrai prarūgęs ūpas. 
Galvą kasos—žvėris gaudo, 
Nykščiais blusų kailius mauna. 
Ir visokį nešdams brudą, 
Andarokas sveria pūdą. 
Grįciej, asloj grybai auga, 
riasi ten visokio raugo, 
šimtą metų dėtas, kurtas. 
Langus puošia musių turtas.
msi valgyt jos kopūstų, 

Tarakonai burnoj žūsta, 
^ašinių nekoks jos smokas, 
Kirmėlių, mat. yra znokas. 
Duoną kerčioj spaudžia vargas 
Ant jos šunes. katės žargos. 
O pažvelki kaip ji laiko, 
Mylimiausią savo vaiką. 
Suodins, juodas kaip šėtonas, 
Kūną dengia kaip betonas. 
Purvo lukštas colių dviejų. 
Tokį vaiką nevaliejų.
Jąu tai bėda paskutinė. 
Kas tur tokią gaspadinę.

Vėliausia Mada Jauniems Vyrams.

savo aojas aukščiau kelių, tai kodėl negalėtų tą patiJeigu merginos gali r xt. savo kojas aukščiau kelių, tai kodėl negalėtų tą patį dary
ti tyrai? žinoma, kad gali. Ir to.-oa mada jau atėjo, štai, šiame paveikslėly matote buri vaikėzų 
su trumpom kelinaitėm ir n.-smukusiom pančekom. Tai Dartmmoulho Universiteto studentai.

iii

Apie švaros savaitės darbus. 
Ulės, blakės, tarakonai, 
Musės, blusos, šimtakojai. 
Nedilginkit musų šonų, 
(Labai nemalonu).— 
Mes iškrėsim gričias. svirnus, 
Padurkus išskalbsiu!, 
Muilo, šarmo negailėsim. 
Dažnai išsitrinksim, 
šiaudus lovų mes mainvsim 

Kožną mėnesėli.
Marškinėlius mes dėvėsim, 
Tik po nedėlėlę.
Patalinę iškarstysim 
Ant margų tvorelių. 
Išdaužysim išdulkinsim, 
Kas mielą dienelę.
Vandenėliu apsipilsim 
Kas mielą ryteli.
Nesiprunkšim iš burnelės, 
Kai bėri žirgeliai.
Tėvužėli. nabagėli. 
Tu buvai laimingas.
Kartą gimęs, antrą miręs. 
Du kartu nuplautas.
O man bėda, didi gėda, 
Negaliu trivoti.
Reik man praustis, reik valytis 
Per švaros sąvaitę.
Mergužėle, lelijėle. 
Gailėkis dalelės.
Motinėlei sengalvėlei. 
Nereikia svarelės.
O dabar užėjo čėsai. 
Reikia jau svarelės. 
O švaros jei nedabosi. 
Negausi bernelio.

visa

“L. U.”

ROŽIŲ SLĖNIS,

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE

Piršlys Suvadžiotojas, Vieno veiksmo 1 Sielas Balsai. — Puiki knyga, daugy* 
Komedija Parašė Ben. Rumšas. Ga- į bė labai gražių eilių ir dainų. Da:ig 

na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2: gražių, spalvuotų paveikslų. Popiera 
moters ir 5 vyrai. I gera ir spauda graži. Parašė J. B.

i Smelstorius. 2J1 pust Popieros 
Kunigo Meilė, Vieno valksmo Komedi-| apdarais ............  $1.00

ja. Parašė Ben. Rumšas Juokingas į Audimo apdarais ...................... $1.50
veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 2 no-' _ ... . ._
terš. Abu veikalėliai vienoje kny- Ben-Hur. ■ xstonska apysaka M 
gulėję. Kaina .................. .’...... 25c■ • ***»• Paraae

į Wallace. 472 pusL.........................$2.00
“Jaunystės Karštis." Vienaveiksmė 

kemedija-farsas. Parašė K S. Kar-, 
poviėius. ir Susižiedavimas Pagal Su
tarties. N. V. Koneckio dialogas, vertė 
Špyžas. 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 knygų turėtų |

jaunikaitis, kurie geidžią, kad jų mote-l juokinga knyga su 379 puikiais pa- 

rikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šią 
knygų niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kaina  ......................  $1.00
Delko Reikia Žmogui Gert ir Valgyt? 

i —Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 

; be valgio žmogus silpsta ? Ir delko 
į vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
į kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
I cukraus, druskos ir kitų panašių da- 

_____________ __________ lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Si- 
Rankius reikalingiausių žodžių ir tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 

-- -■ -_______ knygutės. Parašė D-ras G-mus.
Kaina .........................................  15c.

!

t Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilio
rių? Aiškiai išguldyti pilietystęa 

įstatymai su reikalingais klausimais ir 
į atsakymais lietuvių ir angių kalbose. 
I Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida .............................................  25c.
Kaip Senovės Žmonės Persistatydave 

Sau Žemę. — Labai įdomus senovės 
filosofų daleidimai apie žemės išvaiz- 

i dą. Pagal daugelį autorių parašė 
, Iksas. Antra knygutės dalis yra: “Iš
virkščias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos.” Parašė Z. Aleksa. 
40 pusi.............................................. 10c.
Lietuvos Respublikos Istorija ir Žem- 

lapis. — Šitas veikalas parodo, kaip
Į nuo 190Š metų revoliucinės Lietuvos 
, spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val- 

Tikėiimo Krinika. Kiekvienas trerasdž®i..r*aaė-ir_gynė: kaip paskui revo- 
italikas ir laisvamanis orivalo iiucija paėmė viršų, kaip Lietuva li- 

. kos panuosuota is po caro valdžios ir 
.......... Į kaip ji buvo apskelbta respublika 
Arba kaip Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 

........... ■ parodo dabartinės Lietuvos rubežius
i ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
’ čius. Tai yra vienatinė knyga, -kuri 
i parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli- 
i ka ir kaip ji išrodo, čia telpa visi 
! svarbesni dokumentai: Steigiamojo 
j Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
bolševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų musių 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 apdaram...........$1.50
Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa 

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

šv. Jonui galva. Drama viename 
akte, parašyta garsaus -anglų rašti
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti.............................................. 25c.
“O. S. S.” arba Silabinė Iškilmė. — 

Vieno akto farsas, labai juokinga* 
ir geras perstatymui. Kaina ____15e.

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

koj munšaino. šioje knygoje telpa net 
72 “Džian Bambos spyčiai,” eilės, pa-

Ben-Hur. — Istoriška apysaka iš 
05- | Kristaus laikų. Parašė Lev 

į Wallace. 472 pusL.........................$2.00
Pajauta. — Lizdeikų Duktė, arba Lis- 

1 tuva XIV metašimtyje.' Istoriškai 
romansas M. Berną to wicz’o.
468 pusi.......................................... $1.50
Moteris ir Socializmas. Paraše Augusį

Bebel, vertė V. K. E. Yra tai svar
biausia ir geriausia knyga lietuvių 
kalboje tame svarbiame klausime. 
Pusi. 429. 1915 m..........................$2.00

perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir. Biblija Satyroje. — Labai įdomi ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mote- j juokinga knyga su 379 puikiais pa- 
rįs, dukterįs ir mylimosios nepapultų į' veikslais, perstatančiais įvairius nuo
vokių kunigų globą. Parašė kun Geo.' 
Townsend Fo*, D. D., sulietuvino • 
Eerdinand de Samogitia..................25c

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

miško klausimo, kurių turėtų kiekvie-j 
nas protaujantis darbininkas verstai-- 
kyli. Pagal K. Kautskj, parašė Z. Ale-’ 
ksa. So. Boston, Mass, 1S>14 m., 
puslapių 28. .................................. 10c /

Lengvas Budas Išmokt: Angliškai, 
r. ’.

pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvienas 
gali greitai išmokt kalbėt angliškai. 
Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet ėie- 
li sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieš- 
kar.t, važiuojant kur nors, nuėjus 
krautuvei), pas daktarų, pas barzda
skutį, pas kriaučių, ir tt Su fonetiškų 
ištarimu ir gramatika. Antra padidin
ta ir pagerinta laida. Sutaisė St.

i Michelsor.as. Pusi. 95....................... 35c.ANADOS LIETUVIAIBulgarijoje, i šiaurę nuo ! 
Filipolio, anapus triukšmin
gos Maricos, tęsiasi kalnų 
apsupta pasakinga rožių ša
lis. Pradedant nuo “Viduri
nio kalno,” išilgai Stremos n 
Tundžos upių, per 130 kilo
metrų vis rožės, rožės ir ro
žės — visa įvairiaspalvių ro- 
žiu jura. Toj rožių juroj rai
buliuoja ryškus ir skaistus 
bulgaraičių apdarai. Tai bul
garės rožių derlių renka: jos 
skina rožių žiedus ir deda i 
krepšius. Pirmuosius žiedu." 
skina tarp 1 ir 15 gegužės. o; 
paskutinius apie 15 birželio. 
Kai pavasaris esti šiltas, ro
žių derlių greičiau sudero- 
ja: kai pavasaris šaltokas iri 
lietingas — derliaus doroji-; 
mo darbai užtrunka ilgiau. 
Rožių žiedus skina kas die
ną nuo saulės patekėjimo iki 
9 valandos ryto, nes patyri
mas parodė, jog rožių žie
dai, nuskinti po 9 vai. ryto, 
nustoja aromato ir mažiau 
duoda kvapaus aliejaus.

Nuskintas rožes deda Į 
maišus ir krauna i vežimus 
po 100 maišų i kiekvieną. 
\ įsą tą krovini veža i dideli 
iš trijų pusių atdarą, paviet; 
(stoginę). Čia jas pasveria ir 
paskleidžia kokio metro sto
rumo margu kilimu. Paskui 
rožių žiedus deda i kubilus 
ir su vandens pagalba spau
džia aliejų. Iš pradžiūs bėga 
tamsus, nemalonios išvaiz
dos sirupas. Po ilgo ir sudė
tingo darbo ant varomo skys
čio ima pluduruoti eterinio 
aliejaus lašeliai, kurie kve
pia kaip ką tik nuskinti ro
žių žiedai. — 1000 rožių žie
dų sveria 1 kilogramą. Iš 
vieno hektaro galima pri
rinkti 3000 kg., arba 3 mili
jonus rožių, o iš šitų 3 mili
jonų rožių galima išvaryti 

tik 1 kg. aliejaus. Iš viso šia
me rožių slėny per metus iš
varo apie 1000 kg. rožių 
aliejaus, kuri visą išveža Į 
Franzuciją ir Jungt. Ameri
kos Valstijas. Taupus vokie
čiai patys gamina dirbtinę 
esenciją arba labai nedaug 
perka tikrojo rožių aliejaus 
iš Francuzijos.

Bulgarai didžiuojasi ro
žių kultūra ir tam jie turi 
rimtą pagrindą, nes pagami
na 83 nuoš. visos pasauly 
gaminamos rožių esencijos. 
Pati gamta davė jiems šią 
monopoliją, nes kalbamasis 
slėnis nuo šiaurės vėjų pri
dengtas Balkanų kalnų; 
gausus drėkinimas, švelni 
žiema, šiltas pa varusis—štai 
tos ypatingos sąlygos, ku
rios palankios lepaus auga
lo kultūrai.

t 
I

Į

i

DALYKAS. KURIO NIEKAS 
NEŽINO.

Policmanas mokina automo
bilistą. kuris vos tik nesusikulė 
su kitu automobilium:

‘‘Ar tamsta nežinai, kad mote
riškei visada reikia duoti pusę 
kelio!”

Automobilistas: “Bet 
Ii žinoti. Į kurią pusę 
suksis

kas ga- 
moteris

GUDRUOLIS.
—Kas tas Edisonas?
—Tai toks biznierius.

do elektros lempą, o paskui su
galvojo gramofoną, kad žmonės 
per naktis nemiegotų ir vartotų 
jo lempas.

ką išra

Skilvio Uždegimas 
ir rūgštys viduriuose 

išgydyta po 2 metu 
sirgimo, su

Pepsinic Seltzer
R.M.StrPut,S»h^rth.Mt.

SAMPELIS DYKAI 
rašyk 

Pepsinic Seltzer Ce.

a •"

j
HAMILTON, CANADA. 

Užmušti du lietuviai.
Montreal. Canada. — Ka

nadoj gyvenimas labai nuo- 
Birželio 8 diena ant kelio 5 traksta, vis-

-- ■- kas netaip einasi, kaip žmo
gus norėtum. Lietuvoj turė
jau visko, nieks nerūpėjo, 
turėjau žmoną ir vaikus, o 
čia turiu kentėti. Darbai 
prastai eina, užgyvent ma
žai ką gali ir i Lietuvą dar 
grįžti negalima. Dirbu prie 
pentorių. Pentijam dideli 
tiltą. Į valandą gaunu 50c.

Hamilton-Toronio policija 
rado du vyriškus lavonus. 
Vienas iš jų dar buvo gyvas, 
bet jau be žado: nuvežus li
goninėn mirė. Iš veidų nei 
vieno negalima buvo pažin
ti, bet pas vieną rasti doku
mentai parodė, kad tai yra 
Edvardas Kudirka 28 metų 
amžiaus, iš Lietuvos paeina, ; 
Vilkaviškio apskr. 
kių valsčiaus,
mo.

Pas antrą jokių dokumen
tų nerasta, apart antrašo iš 
Montrealo, t--------------------
lieka nežinomas.

E. Kudirka atvvko Kana- taiP ?.°?is , . - ...
h .n 1928 metais. Dirbo ant P?!lclJab muštynes tapo lik- 
farmu, vėliaus gyveno Ha-1 duotos: nors paskui dar 
imikone, čion darbo netekęs;Pora kar^ bande mustls- 
(išvažiavo pas giminaičius įl Du mano pažįstami lietu- 
Montreala. Bet ir ten darboįviai buvo išvažiavę darbo 

į negavęs, 
miitonan: ir štai, randa gu- 

jlintį dar 
i ■deKus.
! E. Kudirkai tartum peiliu 
nubadyta galva, gi antrasis 
neturi jįokiu žaizdų, tik dė- 

imės ant veidui Mirties prie- 
įža<tis dar nežinoma; spėja- 
Įma, kad buvo užmušti ve
ržant automobilium apiplėši
mo tikslu, nors pinigų vargu 
pas juos rado.

E. Kudirka turi Lietuvoje 
■tiną. dvi sesutes ir brolį. 
Tegul būna lengva jud

viem, draugužiai, šios šalies 
žemelė.

Nuliūdęs draugas.

m

' • ‘pilviš-1 Dirbam 9 valandas, bet daž- 
.~Ambrazu kai- nai ir todėl ne kasdien 

gaunam dirbti.
Birželio 1 d. buvo lietuvių 

piknikas. Gėrimų buvo už- 
toflėf dar iki šiol tektinai ir musų broliai pri

sitraukę pradėjo viens ki- 
daužyti. Įsikišus

•?

ntrealą. Bet ir ten darboįviai buvo
ketino grįžti Ha- jieškoti. Birželio 6 dieną ne-

Hamiltoną nepa-
toli Edmontono juos rado 
ant kelio užmuštus. Sako 
kad jiems einant 
kelią automobilius 
mušęs.

1 •

I

J 
skersai 

bus už- 
V. St.

Mcntreal, Canada.—Dir
bu geležies dirbtuvėj. Dar
bas gana sunkus, ilgos va
landos, mažas atlyginimas. 
Esu nepatenkintas nei dar
bu, nei Kanada ir gal greit 
prisieis važiuoti i Lietuvą. 
Bedarbiu pas mus galybė.

P. L.

Redakcijos Atsakymai.
Aklas Matė. — Toki sla

pyvardį vaitoja jau senas 
rašytojas, kurio tokiu slapy
vardžiu yra net knyga iš- 

, “Magaryčios.” Todėl 
matyt, doresnių patartume draugui šito šla

mi nčių. šmeižia musų mote- pyvardžio nevartoti, o pasi- 
ris Z. O. E. buk tai jos be rinkti kitokį.
musu žinios apleido Eomon-.  --------- ------------------- ——
:™a'ir išvyko i Torontą, ke- ANT IŠGIJIMO KELIO

Z , - i •' v i “Peoria. II!.. Apr;l 24. — Daug ken-
no ai KISemų tuštinti. 'tėjau mio aitrumo ir galvos skaudč-

Mudų, minimu motera vy- jimo užpakalyj, svaigau ir buvau be- 
‘i;i Trinerio Kartaus 

t Vyno reguliariai ir dabar žinau, kad

Mrs. Alice VVest.”
i TRINERIO KARTI S VYNAS 
' yra saugiausias būdas pašalinti vi
durių trubelius Daugelis daktarų jį 

’ ’ —J Visose aptiekose iš
Dept. 6, 1333 So 

Ashland Avė.. Chicago, III.
t

EDMONTON, CANADA.
Atsakymas ‘'Gyvanašlių 

meilužiui.”
Koks tai šmeižikas, netu- ėjus, 

vedamas, i

ra i, randame reikalo “Ke-į^ SuS™, 
leivio” 
reikšti,

skaitytojams pa- sveikstu, 
kad musų moterys ____

išvažiavo mudviem prita 
riant. Nors mes ir čia turi 
me darbą, bet esam nepa-, rekomenduoja. L 1 *W1 VI 1 T T • d OS i Fino Itenkinti mažu atlyginimu; 
be to mes žinome, kad To-i 
ronte už tokį darbą daugiau Pabandyk Dykai 
moka. Kad nelikt visai be, Gyduolės 
darbo, mes išsiuntėm pir-į 
miau moteris, o paskui ir pa-‘ 
tys manome ten vykti.

Minimas šmeižikas ture-į 
damas asmenišką pykti, pa-j 
norėjo patenkinti savo me-. 
švarią sąžinę ir nekaltai 
šmeižia moteris. Minėtų mo
terų vyrai pasirašo:

V. Z. ir J. Ind.

įsitikink, 
kad

RE M OLA
GYDO 

RAUDONĄJĄ GYSLĄ 
KAM KENTĖT nad moti- 

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

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

ir daugeli iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. So. Boston, Mass.. 
1909 m., pusi. 63.............................25c.
Žingsnis Prie Šviesos. Vieno akto vaiz

delis ir monologas Našlaitė. Parašė
K. S. Lietuvaitė. So. Boston, Mass., 
1914 m., pusi. 23...............................10c.
Kode! Aš Netikiu į Dievą? — Arba

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

Alkoholis ir Kūdikiai — j
atsiliepia tėvų vartojimas alkoholio; 

ant jų vaikų. Kas yra arba tikisi ka-; 
da nors buri kūdikių tėvais, būtinai | 
turėtų perskaityti šitą knygutę. Pa
gal daktarą Holitzerį sutaisė Ba- 
rabošius. Pusi. 23............................10c. •I 
Byla Detroito Katalikų su Socialis

tais. — Pirmą kartą katalikai už
puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
Antrą kartą jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. Šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
leidžia kovoj su socialistais. Su 
paveikslais. 61 pusi...........................25c.
Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 

trumpais ir aiškiais faktais parodo, 
kaip iki šiol keitėsi draugijos formos, 
ir kodėl turės but pakeistas kapi
talizmas. Kaina .......................... 25c.

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

vėj lietuviai gyveno, tai perskaityt ši
tą knygą. Iš jos dasižir.osi, kad vyrai 
turėjo daug pačių, o žmonos po kelis 
vyrus. Labai užimanti ir pamokinanti 
knyga. Su paveikslais, Parašė Z. _ 
Alekna. ......................................... «j^C-
Drūtuose audeklo apdaruose .... 75c., 
_ . ... - _ i sikalbėjimai, humoristiški straipsniu-Lytiskes Ligos ir r.aip nuo jų apsis u-| j_a; ,r juoĮ<aj Antra pagerinta

goti. Paraše D-ras F. Ma,u»aitis., Jaida 12g j................;.................. 25c.
Antra, peržiūrėta ir pagerinta lai
da. Kaina .....................................  25c. j Davatkų Gadzinkos. — Ir kitos links-... - —
Materiališkas Istorijos Supratimas.

Lapeliai iš proletariškos filosofijos. 
Jei nori žinot, kas gimdo pašau’yje 
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 naujų, laba; gra

žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimam;, 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 
t irėtų 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) IJetuvos moterų ir vy
riškių šventes; (3) Lietuviai lieka vel
niais; (4) Paskutiniai lietuvių dievai. 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
1912 m., pusi. 32............................... 10c.
Žemė ir žmogus. I^abai 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

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

Lithuanian Self-Instruction, by J. Trū
kis1. For practical ūse by travelers, 

tourists and those who wish to learn 
Lithuanian. Vadovėlis anglams mokin
tis lietuvių kalbos. Chicago, III. 
1908, pusi 73 .. ............................... 50c.

I
■
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i

mos dainos. Apart juokingų “Da
vatkų Gadzinkų” telpa 30 įvairių juo
kingu 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 kitoa 

apysakos: <1) Neužsitikir.tis Vyras;
(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonėa 
paikai riki j visokius prietarus, 
burtus ir tt...................................... 15c.
Apie Dievą, Velnią. Dangų ir Praga

rą. Parašė Kobert 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
lera; apie dvasias (dūšias), velnius, jų 
vaidimmąsi ir tt. Pasakos užrašytos 
tokioje tarmėje, kokioje fcuvo gir
dėtos, pusi. 570. Popieros apd. $1.50 
Ar Buvo Visuotinas Tvanas? — Kaip

Nojus galėjo surinkti į kelias die
nas visu 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 
aiškiai 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 ............................................... Ne.

KELEIVIS
253 Broadway,

So. Botioa, Masti
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LIŪDNI ŠIŲ DIENU 
FAKTAI.

Biržiečiams neleido pami
nėti Steig. Seimo 10 metų 

sukaktuvių.
Bi žai. Valstiečių liaudi

ninkų Biržų kuopa buvo pa
siryžusi 15 gegužės suruošti 
Biržuose viešą Steigiamojo 
Seimo 10 metų sukaktuvių 
paminėjimą. Buvo paduotas 
prašymas Biržų karo ko
mendantui suruošti viešą 
pranešimą: pirmuoju butų 
kalbėjęs buvęs seimo narys 
K. Kregždė ir kitų politinių 
grupių atstovai, būtent: 
krikščionių demokratų, so
cialdemokratų ir tt. Komen
dantūra maloniai sutiko 
duoti leidimą St. Seimo 10 
metų paminėti. Gavus leidi
mą Biržų kuopos valdyba 
užmezgė ryšius su kitomis 
politinėmis partijomis, ga
vo sutikimą iš daugelio pre
legentų, išnuomavo didžiau
sią Biržuose kino salę ir pla
čiai pagarsino apielinkėj iš
kilmingą St. Seimo sukaktu
vių minėjimą. Viskas sekėsi 
puikiai. Bet... nuvykus į Bir
žų nuovadą įregistruoti lei
dimo, kaip to reikalauja šių 
dienų sąlygos, nuovadoje 
buvo pareikšta, jog leidi
mas karo komendantūros at
šauktas. Leidimą Biržų nuo
vada paėmė ir nebegrąžino. 
Tokiu budu St. Seimo 10 me
tų sukaktuvių paminėjime 
biržiečiai ir negalėjo su
ruošti.

Biržų visuomenė, be ofi
cialių iš centro atsiųstų val
dininkų, buvo pasiryžusi iš
kilmingai minėti St. Seimo 
sukaktuves. Ir tas supranta
ma — nes tik St. Seimas da
vė kraštui teisėtą vyriausy
bę, nustatė valstybės san
tvarką, paremtą demokra
tizmo principais (konstitu
cija), pravedė žemės refor
mą, žymiai sustiprino val
stybės sritis, D biržiečiams 
itin svarbu dar ir tas, kad 
d-rui Griniui būnant vyriau
sybės priešaky buvo praves
tas geležinkelis iki Biržų.

KRUVINAS LENKŲ KA-, 
REIVIŲ DARBAS.

Lietuvos laikraščiai pa-j 
duoda šitokį atsitikimą/ 
Dmitraukos kaime, kuris 
randasi lenkų pusėj, lietu
vių jaunimas surengė šokių 
vakarėlį ir gavo tam vaka
rėliui leidimą iš lenkų pus
karininkio Vilkovskio, bet 
paties Vilkovskio į šokius 
nepakvietė. Žmonių susirin
ko apie 40.

Apie 11 valandą vakaro į 
šokių salę įsibrovė minėtas 
puskarininkis, vieno lenkų 
kareivio lydimas ir pareika
lavo, kad jaunimas tučtuo
jau išsiskirstytų. Kareivis 
vienam vakarėlio dalyviui 
Kurkučiuiz Jokūbui kirto 
šautuvo buože. Kiti vyrai,
tai matydami, puolė prie ka-’ 
reivio ir išvedė jį pro duris.lja pastatyti šitokį švituri Tafto 
Greitai po to, puskarininkis atminčiai, \ieta jam_ parinkta 
Vilkovskis atsivedė apie 25, Alms parke, apie 1,500 pėdų,

TAFTŲ SVITURYb.

Cincinnati miestas projektuo-

I 
į

apsėdę visi 
ceberi,

visi išsipila į kiemą ir po du, 
po tris, ar didesniais būre
liais vaikščioja aplink ligi 

‘saulutė pradeda slėptis. Sau- 
išsi-4ei nusileidus, pasirodo vir-

kareivius, kurie pradėjo va-įauk^'\au oriaiv"# porto. Pats 
karėlio dalyvius žiauriai paminklas žada būti 100 pėdų 
mušti t__2_’_, 2__ 2__ L
Puskarininkis Vilkovskis ™uro įr kainuosiąs apie $40,000. 
Kurkučiui durklu pervėrė virsuie bus elektriškas švitu- 
kakla. Kiti vakarėlio dalv-,rys-*- * • viai, matydami gresiantį pa-į 
vojų pradėjo bėgti. Lenkų* 
kareiviai bėgančius lydėjo; 
šautuvų ugnimi. \ 
Kurkutį kareiviai išmetė iš 
buto į kiemą kur Vilkovskis 
sužeistajam dar perdūrė j 
durklu nugarą. Išbėgiojus l- 
vyrams^ kareiviai nežmoniš
kai pradėjo dafužyti šautu
vų buožėmis buvusias vaka
rėly motelis ir mergaites. 
Durklu subadytą Kurkutį 
lenkų kareiviai nusitempė į 
postą.

Po to, Vilkovskis į vaka
rėlio butą įmetė bombą, ku
ri išardė visą namo ’ 
Egzekucija tęsėsi ligi 3 vai. 
ryto.

Iš viso lenkai paleido apie 
100 šūvių ir sužeidė du lie
tuviu, vienas iš kurių, Alek
sandras Kurkutis, neužilgo 
mirė.

Šautuvų buožėmis. į aukščio, padarytas iš balto mar-:

JURBARKE SUSEKTA 
PINIGŲ DIRBIMO 

Analnusii FABRIKĖLIS.
..P P Jurbarke sulaikyti netik-

rų 5-ličių metalinių monetų 
padirbėjai, Domas ir Pra
nas Greičiai. Kreciant pas 
juos rasta padirbtos mone- 
itos po 5 lt., klišė ir dirbtinių 
pinigu aparatas.
VAKARUŠKŲ VAISIAI.

Rokiškio stotis. Vakaruš
kininkas Adolfas Bružas, 
matydamas, kad kiti vaka
ruškininkai ant jo niršta, iš- 

' ėjo namo. Trys vakaruški- 
yidų. ninkai B. vijosi primušti. B. 

k; besigindamas Teseckiukui 
akmeniu praskėlė galvos 
kiaušą ir išmušė akį. Nuken
tėjęs išvežtas Panevėžio li
goninėn, o B. patalpintas 
daboklėm

II

KĖSINOSI NUŽUDYTI 
SAVO ŽMONĄ.

Liubavo valse., Mariam
polės apskr. gyventojas Pr. 
Mažauskas šovė į savo žmo
ną Petronėlę norėdamas ją 
nužudyti.

Be to jis šovė ir į savo 
brolio žmoną, bet nepataikė. 
Žmona Petronėlė sunkiai 
sužeista. Priežastys žudymo 
—blogi šeimoj santikiai. 
Kaltininkas pasislėpė.

SOCIALDEMOKRATU 
STUDENTŲ BYLA.

Gegužės 28 d. Kariume- 
nės teismas Kaune nagrinė
jo politinę bylą. Kaltinami 
studentai: Alf. Jakubėnas, 
Ad. Dagys, Alf. Gučas, J. 
Bigelis, Kipr. Ausiejus ir 
tarnautojai — St. Galinis 
(Vinco brolis), Kaz. Bartuš- 
ka ir St. Vasiliauskas. Kalti
namieji yra žaizdrininkai ir 
socialdemokratai. Iš kaltini
mo akto matyti, kad jie kal
tinami tuo, kad esą buvę su
siorganizavę Į slaptą Res
publikos gynėjų sąjungą ir 
norėję parengti sukilimui 
Lietuvos fabrikų darbinin
kus, kariumenę bei valdiš
kų įmonių tarnautojus. Kal
tinamuosius gynė prisieku
sieji advokatai prof. Leo
nas, prof. Stankevičius ir 
Purėnienė. Kuo byla pasi
baigė, da negavom žinių.

VALDŽIA ATIMA IŠ ŪKI
NINKŲ GALVIJUS.

Smaliečiai, Papilio valse, j 
Kaimas susideda iš 36 ūki
ninkų. Ūkininkus skaudžiai 
palietė 1928 m. nederlius. Jie 
turėjo bristi į skolas, mokė
dami net 60 nuoš. per metus. 
Buvo .kalbama, kad vyrjąu-> 
sybė, norėdama palengvinti} 
sunkią ūkininkų būklę, at
leis juos nuo mokesčių už 
1928 metus. Dėjai Kalbos 
pasiliko tuščiomis kalbomis. 
Dabar žemės mokesčiai jieš- 
komi per policiją. Tuo tiks
lu gegužės 10 d. Papilio po
licininkas aprašė pardavi
mui iš varžytinių pusės kai
mo ūkininkų karves ir ark
lius. Dėl to ūkininkams liko 
tik du keliai: netekti per 
patį sėjos laiką arklių, arba 
lysti dar į didesnes skolas, 
mokant negirdėtus ’ aukštus 
nuošimčius.’

Kitų apielinkės ūkininkų 
būklė taip pat sunki. O mo
kesčiai vis didinami, štai, 
atgijo buvusių Lietuvos oku
pantų išrasti šunų mokes
čiai, vietos savivaldybei mo
kesčiai padidinti 100 nuoš., 
o seniūnams algos—net 25 
nuoš.

■ ■ - •

IR TAUTININKAI REI
KALAUJA SEIMO?
Gegužės 17 d. įvyko tau

tininkų suvažiavimas. “L 
A.” praneša, kad suvažiavi
mas priėmęs rezoliuciją, ku
ria vyriausybė prašoma 
ruošti busimojo seimo ir pre
zidento rinkimų įstatymus.

Lietuvos Fašistų Vergijoj
= J. KRUKOMS. ============== 
lygus, vieno likimo žmonės.:gali gauti karceri); kas pri 
Bet pasirodo, kad ir bul-įgulti i 
vėms lupti reikia praktikos i...............
ir įgudimo. Juokų pridary-j Po šito poilsio, paprastai, į i 
davo vienas mus draugų,; - • •’ ’•
<uris mėgo, ir turėjo iš ko, i 
juostis. Jis visuomet, kaip 
įmerikonai sako, atrodyda
vo sportu, kvepalais i“ x
šlakštęs. Nueis, būdavo/šyla ir nežmonišku balsu su- 
julvių skusti, taikysis, tai- rinka komandą: "Baigta!” 
ivsis nesusiteršti, bet kur.
tau: r~ “
didžiulį 
pliumpt, pliumpt ir

Juokingai atrodydavo,] 
kuomet pašaukdavo atsineš- ' 
ti malkų. Į kambarį duoda
vo tik po vieną glėbį malkų. 
Reiškia, jei esi didelis vyras, 
tuo labiau, jei turi ilgas ran
kas,- tai atsineši didelį glėbį 
malkų ir geriau prišildysi 
kamerą; jei esi mažas—bus 
maža iš tavo atneštų malkų 
ir nauda. Kadangi aš esu 
nedidelis vyra.' ir ilgų ran
kų neturiu, tai retai kada ir 
malkos prisiėjo nešti. Pa
prastai, “deleguodavom” di
džiausi iš kameros žmogų. 
Sykį, kitą aš išsigudrinęs nu
sinešiau virvelę. Prisikro
viau malkų tiek daug, kad 
pasikelti negaliu (mat pritū
pęs krauni, krauni viens ki
tam, kad tik daugiau paė
mus). Šiaip taip davilkau 
ligi vartų, o jau čia iš tavęs 
nieks neatims. Bet... pra
keiktas viršyta uždraudė 
daugiau virveles naudoti. 

‘Kiek pakeli, kiek apimi ir 
panėši—imk ir nešk, kad ir 
visą vežimą, bet jokių pa- 
gelbinių pabūklų neleidžia 
vartoti.

Juokinga ir skaudu būda
vo žiūrėti į šitą "malkinę ei
seną.” Aplinkui, su šautu
vais rankose, kareiviai. Vi
duriu, apie 20 žmonių, pri
sikrovę aukščiau galvos 
malkų, išsižioję, akis išver
tę, stenėdami vos velka. At
simenu puikiausiai kaip man 
akys iš kaktos versdavosi. 
Išsprogę jos ir kitiems, bet 
ką darysi — šaltis kęsti ne
malonu.

Moterys į savo kambarius 
irgi pačios turi atsinešti mal
kų.

Be aukščiau nurodytų dar
bų, kasdien dvylika žmonių 
einam bulvių skusti. Visi 
darbai, taigi ir šis, nedaro 
niekam išimties. Čia nėra 
nei seimo atstovo, nei diplo
mato, nei darbininko: visi

/<aip Kalbama j
’ Graikijoje f

TO KAAAITEPON IIOY
AYNASDE NA AIOPUHTE 
—nedaro skirtumo kokioj kalbJj, -bet reiškia ^‘ge
riausias, ką pinigas gali nupirkt.” Pardavimo re
kordas yra sumušamas kas dieną, nes Budweiser 
Barley-Malt Syrup lipa naują laiptą aukštyn savo 
gerumu. Nėra užvaduotojų, nėra priemaišų, nėr už
pildymų, nėra dirbtinė spalva nė skonis, bet 100 
nuošimčių tyras. Vainikuojamas aukščiausio paty
rimo ir žinojimo laipsniu per 70 su viršum metų.

3 mėnesius susendintas Išdirbant.

Parsiduoda visur.

Tėmykite, kad “Tony” 
paveikslas butų ant vir
šaus kiekvieno keno.
Knygutės kuriose nuro
doma kas geriausia val
gyt, bus prisiunčiamos 
ant bile adreso pareika
lavus.

u.

12,000 LITŲ NUOSTOLIŲ
Veliuonoj, Žibintų kaime SUVAŽINĖJO MERGAITĘ 

D. Rožino sudegė gyvena- Kaune Daukanto gatvėjD. Rožino sudegė gyvena- Kaune Daukanto gatvėj 
mas namas su statybos me- motorciklas suvažinėjo 10 
džiaga. Nuostolių padaryta metų mergaitę. Mergaitei 
12,000 litų. Namas neap- sulaužyta koja. Motorciklis^ 
draustas. .tas suimtas.

Budweiser
Barley-Malt Syrup

’ b UGITT OR DARK - RICH IN BODY
S. S. Pierce Co.

- NOT BITTER

Distributors,

Distributors",
Rival Foods, Ine.

Boston, Mass.

Cambridge, Mass.

ANHEUSER-BUSCH — ST. LOUIS
Alto Afakert oj Bure h Extra Dry Gingcr Ale - BMZ155

(Bus daugiau)

I

i

t

Didžiausia Ekskursija

i nenori—turi laikytis: 
tvliai ir kiliems nekliudyti, h • v e . . * , ‘ I

NUKEJO NUSAoTl 
ŽMOGŲ.

St. Likšai iš Narkunėlio 
kaimo, Obelių vai., einant 

įsu meškere per Narkunėlių 
lauką nežinomas asmuo šo
vė iš ki-umo į jį iš šratinio 
šautuvo ir sužeidė.

aplinki 
bulves i 
baltą1 

manyšką,” žiūrėk, jau ir 
aptaškė. Arba prisieina ši
tam ponaičiui valyt išeina-! 
masįas vietas, čia, brat, ir aš 
vos į “bygą” nenuvažiuoda
vau; o jam, vargšui, nei ode
kolonas nepergali natūralių 
“kvepalų.”1 Šiaip jis buvo ge
ras ir draugiškas žmogus. 
' Praleidę rytinį patikrini
mą ir atsigėrę kavos, mes 
visą dieną liuosi. Kuomet 
gražios ir šiltos, saulėtos bu
vo dienos, mes išeinam į kie
mą, sugulam ant vejos ir 
skaitom išsineštas knygas. 
Susėdam būreliais, juokau
jam, šnekučiuojam ar dis
kusijas varom. Musų drau
gai bolševikai visuomet su
simetę vienon krūvon, turi 
savo šnektas, savo juokus ir j 
kitą. Į mus jie arba visai ne- j 
kalba, arba vieną, kitą žodį ' 
pramykę vėl užsičiaupia. Jų' 
tarpe ir mergelės, Abraomo! 
ainės, žydelkaitės. Jie su 
jom verčiasi, bovinasi ir 
jiems, žinoma, smagiau ne
gu mums.

Kuomet prisiartino žiema 
ir musų žaliąją pievelę ap
klojo baltas sniegas, mes vi
są dieną sėdim kamerose, ar 
dirbam savo “dirbtuvėj.” 
Kamerose skaitom, rašom 
laiškus arba kazvruojam.

Prisiartina pietų laikas. 
Jei ir buvo pakrikę draugai, 
tai dabar visi susigrūda į 
kameras pietų valgyti. Vir
tuvės darbininkai su kaše- 
varu priešaky viedrais ne
šioja tyrą putrelę ir “kaše- 
varis” kiekvienam į bliude- 
lį įpila po samtį. Apart “ka- 
zionos” putrelės, kiekviena 
“gaspadinę” pavaišina savo 
šeimyną ir iš “locno aruodo.' 
Tai sviesto šmočiuką gausi, 
tai lašinių ar dešros, tai sil
kės Uodegą; vienu žodžiu, 
tai gaspadinės dalykas, ką 
ji ras galimu šeimynai duo
ti-

Po pietų dežiuruojantis 
turi plauti indus, o visa sto
vykla turi teisės vieną valan
dą ilsėtis. Kas nori, tas gali 
eiti prigulti, (tik būtinai nu
sirengus, nes jei komendan
tas ras apsirengusį gulint—

PAVARGĘS?
Esorka Suteiks Naują 

Tvirtumą!
Ar jus trokštat.- būti enrr-U- 

ki ir gyvus? Tai leiskite E>or- 
ka ju* atbudav'oti. Esorka grei
tai siurrąžms jūsų sistemą į 
normalumą pašalindamas pilvo 
pakrikimus. koiistipaciją. ne- 
mie?ą ir pairusius ner\ us. Su
teiks jums pageidaujamą tvir
tumą. Klausk savo aptickinin- 
ko. 18

5 DIEIIOS AMT VANDEHYIIO
PER CHERBOURG—

6 PER BREMEN 
keliaujant iš Lietuvos ir į

LIETUVĄ
greičiausiais garlaiviais

BREMEN
IR

EUROPA
arba populiaria ekspre

siniu garlaiviu

COLUMBUS
Informaciją klauskit pas 

vietinį agentą arba 
NORTH GEKMAN 

LLOYD 
65 Statė Street, 

Boston, Mass.

į Vytauto Iškilmes

LIETUVOJE
Cunard Linijos Milžiniškuoju Greitlaiviu

AQUITANIA
Iš New Yorko į Lietuvos Portą

KLAIPĖDĄ
per Southamptoną

Su Palydovais ir Prižurėtoįai*

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

Tuoj po Mokyklų Užsidarymo.
Pakeliu] ekskursijos aplankys didžausį ir garsiausi pasauly meistą 
Londoną, kur 3-čios klases keleiviai dovanai gaus pilną pasiviešė- 
jiir.ą ir pavėžinimą autobusuose 
miestą.
Keliaut su šiomis ekskursijomis 
keleiviai. Kelionėn išrengia visi

su aiškintojais apžiūrės tą įdomų 

maloniai kviečiami ir pašaliniai 
Cunard Linijos Agentai.

LINE
Boston, 

Mass.

EKSPRESINE KELIONĖ I EUROPA
PER HAMBURGĄ MUSŲ MODERNINIAIS LAIVAIS 

HAMBURG DEUTŠCHLA^Sf
ALBERT BALLIN NEW YORK f

Išvažiuoja reguliariai kas savaitė, prieinamos kainos. Tie
sioginiai gelžkeliais susisiekimai su Lietuva. Taipgi regu
liariai išplaukimai mus populiariais kambariniais laivais:

ST. LOUIS, MILVALKEE IR CLEVELAND
Dėl informacijų kreipkitės į lokalinius agentus musų

Hamburg.American Line
209 Tremont Street----------------------------------------- Boston

Prastas miegas ir
nusilpę nervai

Žmonėms, kurie turi silpnus, pa
krikusius nervus, nedali rasti sero 
nakties poilsio ir atsikelia rytais pa
vargę ir nusikamavę, pastebėtina pa
gelta* suteiks Nuga-Tone. Ši puiki 
gyduolė suramina ir sustiprina ner
vus, stimuliuoja organus ir funkcijas 

i ir suteikia poilsingą, atgaivinantį 
miegą.

Niekas negali prilygti Nuga-Tone 
išvalymui kūno nuo ligas gimdančiu 
nešvarumą, ar nugalėjimui konstipa- 
cijos Jis pagamina užtektinai rie
baus, sveiko kraujo, suteikia jums 
geresnį apetitą, pagerina virškinimą, 
nugali gasus ar išpūtimą pilve ar vi
durinėse ir prideda sveiką raumenų 
suliesusiems kūnams

Senyvi žmonės, ar tie, kurie jau
čiasi seni ir nusilpnėję, bus maloniai 
nustebinti kaip daug jaunesni ir ener-< 
giškesni jie pasijaus paėmę Nuga- 
Tone nors tik kelias dienas. Nuga- 
Tone yra pardavinėjamas visų vaistų 
pardavėjų. Jeigu jūsų pardavėjas ne
turi jų stake, paprašykit jį užsakyti 
jų dėl jus iš savo džiaberio.

[atostogaut 1
LIETUVOJ

Skandinavų-Amen kos Linija
—4

iSnerfn- 
tas kojos 
rietas?

Sloan’s
Liniment

OFKIALINĖ LIETUVOS VYČIŲ
EKSKURSIJA LIEPOS 5-tą DIENĄ

Laivu FREDER1CK III
LIETUVON per KLAIPĖDĄ

SMAGIAUSIA—PATOGIAUSIA—KELIONĖ
Visas kelias vandeniu iki Klaipėdos

LAIKO NEDAUG!—RUOŠKITĖS!
Dėl visą informacijų kreipkitės pas jūsų agentą arba j

Skandinavian American Line
27 WHITEHALL STREET NEW YORK CITY

-12. 31
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Vietinės Žinios
BAISI NELAIMĖ ANT 

JŪRIŲ.
Sučiupo 105,000 loterijos 

tikėtų.
Roxbury policija pereita 

sąvaitę užklupo žulikų liz
dą, kurie pardavinėdavo 
žmonėms loterijos tikėtus. 
Iš viso buvo paimta 105,000 
tikėtų, kelios mašinėlės ir 
areštuota 9 žmonės. Tikėtai

vienas tų “pulų” 
vra žinomas kaip “Grand 
Ten Cent Special,” o kitas 
—South Endo “pulas.” 
“pulai” turėjo keliatą ir lie
tuvių agentų, kurie pardavi
nėja musų žmonėms tikėtus, 
sakydami, kad jie gali lai
mėti pinigų. Tai yra tikra 
apgavikų šaika, ir jeigu jos 
agentai kur pasirodytų su 

IrkiinačJoi’c! juOS tUO-
sulaikyt ir pa-

i

Netoli Bostono susikūlė du 
laivai ir žuvo 47 žmonės.
Pereitą savaitę nakties 

laiku, kuomet ant jūrių bu
vo tirštas rūkas, netoli Bos
tono susikūlė du laivai. Gar
laivis “Fairfax” pataikė ga- buvo padaryti dviejų “pulų 
žolino laivui į šoną ir pra- vardais; 1 ’ 
mušė jį. Ant jo įvyko spro
gimas ir kilo baisus gazoli
no gaisras, kuriame apdegė 
daug žmonių. Kai kurie 
liepsnodami krito į vandenį, 
bet iš tenai niekas jų negel
bėjo. Kiti nespėjo iš degan
čio laivo išsigauti viršun ir 
nuėjo jūrių dugnan kartu su 
laivu. Žuvo iš viso 74 žmo
nės. i panašiais tikėtais,

Dabar paaiškėjo, kad jaus reikia : 
“Fairfax” laivo kapitonas/šaukt policiją, 
paskandinęs gazolino tanką, 
nedavė net S. O. S. žinios ki
tiems laivams, kad pribūtų 
jam į pagalbą. Taigi dabar 
visi kaltina to laivo kapito
ną Brooksą. Išrodo, kad ji'(farmos netoli 
stengėsi visą nelaimę pa-|Reikja pasakvti 

galbos. Netoli nelaimės vie
tos buvo keliatas pakraščio 
sargybos laivelių ir jie leng-: 
vai butų galėję išgelbėt vi
sus žmones.

Visi “Fairfax” laivo vir
šininkai dabar yra sulaikyti 
ir vedama aštri kvota.

J. Gegužis jau sugrįžo iš 
ligoninės.

Šį utarninką “Keleivio 
administratorius J- Gegužis 
jau parvažiavo iš ligoninės, 
kur jis išgulėjo arti 4 savai
čių. Jo koja tečiaus nėra da 
sugijus ir atsistoti ja vlau ne
gali, vaikščioja "kriukiais 
pasiremdamas.

Tie

Piknikas ant Rožėno farmos
Dorchesterio SLA. kuopa 

i turėjo suruošus pikniką pe- 
‘reitą nedėldienį ant Rožėno 

Tauntono. 

slėpti ir dėl to nesišaukt pa- njknpKains tenai labai graži 
iir p. Rozėnas davė ją SLA. 
kuopai nemokamai, todėl 
kuopa tikėjosi gerai išeiti. 
Bet buvo kitaip. Pats Rožė 
nas prisivežė toniko, aiskry- 
mo, prikepė ančių, sudėjo 
viską prie pat įvažiavime 
ant savo verandų, pasistatė 
stalus ir ėmė daryti iš SLA. 
kuopos sukviestos publikos 
bizni. Kuopos supirkti daik
tai atliko neišparduoti, o pas 
poną Rožėną. sakoma, išėję 
viskas. Pasirodo, kad p 

, Rožėno esama gero biznie
riaus. Kuopa sukvietė žmo
nes, o jis pasipinigavo.

Franas Bernatavičius, 84 
metų senukas, gyvena 

visų apleistas.
Šį panedėlį “Keleivio” re

dakcijon atėjo kito vyro ve
damas Franas Bernatavi
čius pasiskųsti savo likimu. 
Jis yra jau 84 metų amžiaus 
senukas, truputį nedagirdi 
ir labai nusiminęs, kad ne
senai mirė jo žmona, taip 
pat jau 82 metų susilaukusi. 
Bernatavičius kalba apie ją 
ir verkia. Sako, išgyvenom 
krūvoj 64 metus, buvom la
bai vienas prie kito pripratę, 
o dabar jos nėra. Ir stam
bios ašaros rieda per jo se
ną veidą.

Ištikro, gyvenimas jo ne
malonus. Užaugino jis vai
kus, bet jie pakriko po pla
čią Ameriką ir apie seną sa
vo tėvą užmiršo. Laimė da. 
kad jis turi namelį, iš kurio 
gauna $30 rendos į mėnesį, 
tai iš to ir gyvena. Tai pa
daro apie $360 metams. Bet 
iš tos sumos miestas atima 
iš jo daugiau kaip S100 tak
sų, reikia užmokėti už van
denį. reikia užmokėti nuo
šimčius už morgičių, dabar 
da skolininkas pareikalavo į 
ir sumos po keliasdešimtsj 
dolerių kas 3 mėnesiai su
mokėti. taip kad nežinia, ar 
senukui liks koks nikelis 
ant duonos, ar ne.

“Valgau tik sykį į dieną,” 
pasakoja verkdamas Berna
tavičius. “Bet užtektų man 
ir to, kad tik mano žmona 
butų gyva...”

Musų redakcija patarė 
jam kreiptis į miestą su pra
šymu, kad paliuosuotų jį 
nuo mokesčių. Bernatavi
čius gyvena po numeriu 187 
Third st.

Vienas “papkornas” 
kaštavo $126.

Šiomis dienomis Bostone 
buvo juokinga ir kartu įdo
mi byla. Jos apystovos to
kios. Tūlas laikas atgal ma

ržas vaikas. Carl Sandmark. 
ėjo gatve ir mėtė į viršų 
“papkornus.” Tai yra spir
ginti su molesu komai. Vie- 

I nas tų komų pataikė 3 metų 
[mergaitei į veidą ir ji verk- 
iclama įbėgo į savo namus. 
-Jos tėvas, Edmund Hayes 
pasivijo vaiką ir sudavė jam 
į kailį. Apmuštas vaikae 
parbėgo namo ir pasiskun
dė savo tėvui. Tėvas patrau
kė Hayesą teisman už muši
mą jo vaiko. Ir “džiurė” da
bar pripažino, kad Hayes 
vra kaltas: jis neturėjęs tei
sės svetimą vaiką mušti 
Hayes turėjo sumokėti pa
baudos ir teismo lėšų $126. 
Ir tai dėl vieno “papkorno/

t

Didelės čigonų muštynės.
Pereitą nedėldienį po pie- 

‘.ų ant Rochester gatvės, Bo
stone, buvo didelės čigonų 
muštynės, kuriose dalyvavo 
apie 200 čigonų. Rochestei 
streetas yra siaura ir purvi 
na gatvukė tarp Harrisor 
avė. ir Albany streeto. Te
nai čigonai yra apsigyvenę. 
Pereitą nedėldienį pas juot 
atvyko į svečius čigonų iš 
kito miesto, ir svečiai bosto
niečius čigonus apvogė. Sa

j koma, kad pavogė S200 
; Kada namiškiai pastebėjo 
[vagystę, kilo lermas. Pradė
jo vieni kitus kaltinti ir 1'š t( 
prasidėjo muštynės. Laike 
muštynių svečiai su 8200 pa
bėgo, o namiškiai ėmė muš
tis savo tarpe. Pribuvusi po
licija ant galo juos išvaikė 
ir keliatą čigonų areštavo.

Saule užmušė 5 žmones.
Bostone vėl prasidėjo kar

ščiai. Pereitą nedėldienį jū
rių maudyklėse Bostono 
apielinkėj maudėsi apie 
1,500,000 žmonių. Karštis 
buvo didžiausis apie 4 va
landą po pietų, kuomet ter
mometras rodė prieš saulę 
netoli 100 laipsnių. Pauks- 
nėj buvo 94 laipsniai. Sau
lės spinduliai užmušė 5 žmo
nes. Be to da per tą dieną 7 
žmonės prigėrė.

Konduktorius užmuštas.
Ant New Haveno gelžke- 

lio South Bostone buvo už
muštas konduktorius McMa- 

llone, kuris tvarkė tuščius 
'vagonus į eiles. Jis buvo 

iš užpakalio ir
Ant Ątlantic avė. busas 

susikūlė su troku, ir dvi mo-’ parmuštas 
terįs važiavusios busu likoįkeli vagonai persirito per jo 
sužeistos. | kūną.

Iš Lynno padangės.
Lynnas yra netoli Bosto

no, galima sakyt. Bostono 
priemiestis, ir lietuvių čia 
vra gana gražus būrys. Jie 
turi 6 draugijas, nuosavą 
narna su sale ir vaikų mo
kyklėle. Biznierių vra e•re •
jau prasigyvenusiu: p. 
niprauskas turi odų d ir 
vę, kur dirba apie pusė 
to darbininkų, o p. Bint 
skalbykloj dirba >0 žmonių. 
Balkus išdirba lietuviškas 
dešras, kurios yra pagarsė
jusios beveik visoj Naujoj 
Anglijoj. Turim ir kitokių 
savų biznierių. Yra vienas 
lietuvis advokatas ir vienas 
inžinierius. Pastarasis turi 
miesto darbą. Jo pavardė 
yra Černiauskas. Reikėtų 
mums tiktai lietuvio dakta
ro. O dirva jam čia butų ne
bloga. nes lietuvių daug. 
Dabar Lynno lietuviai yra 
sujudę pirkti kur nors kem- 
oę piknikams laikyti. Pikni
kai dabar labai madoje, o 
išvažiuoti nėra kur. Draugi
jos suvienytomis jėgomis 
dabar ruošia pikniką netoli 
Denvers, Mass. Jis žada 
įvykti 6 liepos.

Darbai Lynne dabartiniu 
laiku eina neblogiausia.

Mirė majoro žmona.
Pereitą sąvaitę mirė Bos

tono majoro Curley žmona, 
kuu nuo senai jau sirgo vė-' 
zio liga.

_____ _
Tūla Miss Charlotte Jor-! 

dan, kun skaito save gra-i 
žuole, apskundė dentistą'; 
DeEiitą, reikalaudama iš jo' 
; 1'9^2 a^ysbiimo už bučkį,’ 
sūri jis pasiėmęs be sutiki
mo.

PAJIEŠKAU DARBO. Darbą galiu 
atimt karpenderio, pentoriaus ir po- 

leriavimo darbą ir taip toliaus. (26) 
STANLEY KURAUSKAS
M. Brandu a.v. So. Boston, Mass.

zerai
Ga~ 

rbtu- 
šim- 

gelio

Vaikai įtaisė mokykloj 
pogromą.

Plummerio mokykloj Kast 
Bostone vaikai įtaisė tikrą 
pogromą. Pradėję dūkti be 
jokios priežasties, jie sulau
žė keliose klasėse visus ra
kandus, sudaužė 250 rekor
dų fonografui, 150 stereop- 
tiškų stiklų ir 64 rašalines, 
kuriomis jie svaidė į sienas, 
’ubas ir juodąją lentą. Mo
kytojos stalčiai buvo išlauž
ti, kortos su mokinių rekor
dais išimtos ir sudegintos.

Visi šelmiai dabar yra 
raukiami vaikų teisman. Be 

to. jie bus nubausti mokyk
loje ir jų tėvai turės užmo
kėti už sunaikintą mokyklos 
urtą.

Atsimušė automobilius i ge
ležinius vartus.

Važiuodamas automobi- 
ium apie 40 mylių Į valan- 
ią, žydukas Kushner atsi- 
nušė visu smarkumu Į gele
žinius vartus, kuriais buvo 
uždarytas Charlestowno til- 
as. Automobilius persilau

žė per vartus ir apvirtęs ke
is kartus atsistojo ratais 
lukštyn. Pats Kushner. sė
jėjo prie vairo, buvo užmuš
iąs, o tris kiti žydai sunkiai 
sužeisti.

PRAŠYMAS.
As, Petronėlė Baužiute, kviečiu sa

vo mylimą tėveli, Juozą Baužą, am 
savo vestuvių, kurios bus 28 d. birže
li. (June), Lietuviu svetainėj, Nor- 

wood, Mass. šiuom tarpu aš nežinau 
kur jus. teveli, gyvenat, todėl krei
duosi prie jūsų per laikrašti ir nuo
širdžiai meldžiu mane aplankyti, už 
ką labai busiu tau dėkinga.

Tave mylinti duktė,
Petronėlė Baužiute.

EKSKURSIJA Į ROJŲ
Iš Lietuvių M. žinyčios

Nedėlioj, Biržefio-June 22 d. lygiai 
A.iip 12:30 vai. ryte išvyks Lietuvių 
M. Žinyčios Ekskursija iš So. Bosto- 
r.o į Arnold Arburetąm Parką; pui- 

i.it'sia vieta visame pasaulyje. Ku
rie žadate važiuoti, ateikite" ant pas
iirto laiko prie L. M. Žinyčios. Jei lys, 
l>us atidėta ant kitos nedėlios.

Kviečia visus Komitetas.

EXTRA! ENTRA!

PUIKUS METINIS

PIKNIKAS
Rengia D. L. K. Keistučio Draugija. 
Ivyts L1EPOS-JULY 4-tą Dieną,
Piknikas prasidės 10:30 vai. ryto ir 

trauksis iki vėlumos. Draugijos nuo
savam Parke, OAKLANl) GROVE, 
E. Dedham. Mass,

Šis piknikas bus vienas iš links
miausių. Jame bus skaniu valgių ir 
gėrimų, visokiu žaislų, puiki orkest
rą grieš lietuviškus ir amerikoniškus 
šokius. Parkas dailus, yra daug vie
tos, kur galinta tyru oru pakvėpuoti. 
Be to, Draugija paskelbė manifestą 
visiems broliams lietuviams norin
tiems tapti jos nariais piknike visi 
galės prisirašyti už pusę įstojimo. 
Pašei pos moka 7 dol. sąvaitėje, o pa
simirus — $200. pomirtinės. Nariai 
yra liuosi nuo visokių varžymų. Tat 
gerbiamoji visuomenė, visi esate ma
loniai kviečianti atsilankyti, o busite 
pilnai užganėdinti. įžanga nemokama.

Pikniko Rengėjai.

Kelrodis: Važiuoti Elevatorių iki 
Forest Ililis, iš ten VVashington Grove 
st. karu iki Grove st. Ten bus žmo
gus, kuris nurodvs pikniko parkų.

(26)

PENTINU IR TAISAU 
NAMUS.

UŽ PRIEINAMĄ KAINĄ 
Jei reikia ir Popieriuoju.

Gausite gerą darbą. Klauskite kainų. 
JUOZAS TAMOŠAITIS (-) 

11 Ticknor st., So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1396-M.

Su $1,500 galit nusipirkti 
2-šeimynų namą.

Namas nesenai pastatytas, su vi- 
-a'< moderniškais įtaisymais, visos 
grir.dįs ąžuolines, garu šildomas, ne- 
-a geras rendas, visada užimtas ir i 
<->vi geriausioj Sou‘h Bostono vietoj;

<. jūrių kranto, kur miestas deda 
K>nus dolerių visokiems pagerini

mams ir kur praperėių vertė uz kelių i 
metų bus labai aukšta. Jnešt reikia i 

k ir namas jūsų. Ant įneštų
: migų gausit apie 33 procentus pelno 

.(■tams. Dėl pllatesnių žinių kreipki- 
■ ės "Keleivio” redakcijon. <-)
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R.J.VAS1L |
409 BROADWAY, ROOM 4, X

SO. BOSTON, MASS. e
Parduodu: NAMUS. KARMAS, | 

KRAUTUVES. X
Inšiurinu: AUTOMOBILIUS, X
NAMLS, FORMŠILS, KRAU- « 

TUVES ir tt. X
Apdraudžiu gyvastį ir sveikata. J 
PADARAU VISOKIUS DOKU- ® 
MENTUS kaip čia. taip ir l.ie- X 
tavoje, greitai ir atsakančiai. A 
Norint gero patarnavimo, kr ei p- X 
kitea. R. J. V ASIL ą
409 Broadwav, So Boston. Mara X

I

I

♦ 
♦

I

♦

DIDELIS DAINŲ

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

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

South Boston Hardware Co.
Gerą Tavorą Gausite Pigiau!

S2JJ0
$1 25
$1.40
$2.50,
$4.50
$1.50 

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

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

Apart paminėtų dalykų, turime visokių įran
kių: pentoriam, plumberiam it kitokiems me
chanikams. Viską pristatėm į namus veltui.

Lietuviška

Egyptian pentas 24 spalvų
Spėriai flat pentas ...........
Baltas žibantis pelitas ... 
(.eras baltas Enasnel .1.. 
Geriausias Enamel ...........
Siekas, baltas ir raudonas . 
Pelito ir varnišiausI

Screen pentas (pusė galiono) 69c. 
Varnišius ............................ $1.00
Floor varnišius ................... $1.75
Baltas tyras lead, 109 sv. $11.45 
Sienom popieros rol<»nuo5 iki 60c 
Stogams smala, galionas . . 75c. 
Langų sietukams dratai, pėd. 2,/įc 

... 25c.

... 95c. 

... 49c.

Massachusetts valstija turi 
4,235,236 gyventojus.
Sutrauktos krūvon pasku- 

inio cenzo surinktos skaitli- 
lės parodo, kad šių metų 
balandžio pradžioje Massa- 
husetts valstijoj buvo 4.- 

235,236 gyventojai. Tai yra 
apie 400,000 daugiau, negu 
buvo 10 metų atgal, 
ledaug paaugta.

Visgi

I

I
*

I

♦

I
♦

Šarkis ruošiasi žuvaut.
Šarkis sugrįžo iš New Yor

ko nusiminęs. Bet sako, kad 
Schelingas laimėjo, nežiu- 
int kokiu budu, ir jam rei
dą pripažinti pasaulio čam- 
piono vardą. Pats Šarkis da
bar ruošiasi žuvaut.

Ukėsų pikniko nebus.
Pereitame “Keleivio” nu

mery rašėm, kad South Bos- 
ono Ukėsų Draugija ruošia 
įvažiavimą ant jūrių 29 bir
želio' Dabar draugija pra
šo mus pranešti, kad to išva
žiavimo nebus, nes išdegė 
sala, ant kurios ekskursija 
ketino apsistoti.

THE CAMPBEU.

Seniausia, Didžiausia ir Prieinamiausią 
Geležinių Daiktu Krautuvė South Bostone

S0. BOSTON HARDWARE CO
379 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
J. KLIMAS, Savininkas Tel. So. Boston 0122.

Du Metai Išmokėjimui

PLŪMBING & HEATING
POWERS & MEHEGANS

500 Broadway,
Tel. So. Boston 4599-

So. Boston.
---- Milton 6211 

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

| SPECIALĖS KAINOS NAMŲ SAVININKAMS §
IR POPIERIUOTOJAMS. 'į

ln * «1
K Popieros Sienoms 6c. ir brangiau. Tinkamos j kožną namų kambarį, (jį 
S Floor ir Trim Water proof Varnish $2.00,

N Fiat M'hite Pentas ................................ $1.90,
re Shellac, 5 sv. viedras .............................  $3215,

hite Enamel $o.a0,
K Visokių Spalvų Pentai ....................... $2.00,

už 
už 
už 
už 
už

dabar 
dabar 
dabar 
dabar 
dabar 

jį Pristatymas Dykai arba Užmokam Persiuntimą.

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

j? Telef. Highland 4321. Netoli nuo Dudley Street. p
^£52S2SaS2S2S2S2SZS2S2S2S2S25?S2S25HSHSHSa5HSHSa5?S?S2S25HS2S2SaS25a5a

$1.50 
$1.25 
$2.35
$2.90
$1.50

gal. 
gal. 
gal. 
gal. 
gal.

. PARSIDUODA puikus pleisas, vie
nas akras žemės, 5 ruimų namas ir 
vieno karo garažus, 2 vištinir.kai, 15 
vaisingų medžių, 3 grepsinės bušios, 
didelis daržas ir visas apsodintas, 
yra daug paukščių, vištų, ančių ir žą
sų; vienas fėras nuo Bostono. Kama 
$4,900. Priežastis pardavimo išva
žiuoja į seną kontrą. Parduoda savi
ninkas. (26)

PAUL ZIROLIS
554 E. Fifth st, So. Boston, Mass.

Lietuvis Optometnstas

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

J. L. PASAKARN1S, O. I). 
447 Broadway, So. Boston, Mass.

I
 Telefonu: So. Boston 1058. C,

Bay View Motorą

Peter Trečiokas ir § 
Jos Kapočunas re

GERIAUSI LIETUVIAI K 
MECHAN1KAL K

Taiso visokius automobiliM bK 
gerai patarnauja. K
Agentūra Studebaker ir Erskine K 

Reikale kreipkite* ir gausit jg 
patenkintą patarnavimą. įįj

Pardavimo vieta: re
549 E. BROADWAT » 

Taisymo vieta: re
1 HAMLIN ST., pi

kampas E. Eigkt p]
SOUTH BOSTON, MASS. S 

TtSaSZS25H525£525e5^53SaS252S25a^

Telefonas 21324
‘ MEDICINOS DAKTARAS

C. j. Mikolaitis

i

i

I

i

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

107 SUMMER STREET, 
LAMRENCE, MASS.

LIETUVIŠKA 
BUČERNE

Užlaikome geriausią tavorą 
parduodame pigiausia kaina, 
sos visuomet šviežios.

Taipgi užlaikome šviežius 
gus. Chop Suey—3 svarai ..

Pagardinimui Chop Suey, 
tokit China Boy Soy Sauce, 
už bonką.

Pas mus galite gaut visokį ta
vorą pigiai ir gerą.

J. PATKAUSKAS 
STRAND CASH M ARK ET 

331 BROADM AY. SO. BOSTON.
Telefonas: So. Boston 0551.

ir
Me-

die- 
25c. 
var- 
15c.

| DR. J. MARCUS Į 
I Iš MASKVOS IR KAUNO Į 
Į Specialistas slaptų ir kroniškų ligų | 
1 moterų ir vyrų, kraujo ir odos. !

Elektriką ir 606 gydoma •
jei reikalas. J

j 261 Ilanover St.. Boston. Office 7 I 
» Tel.: Richmond 0668, Gar. 5437. | 
| Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. • 
| Nedaliomis iki 4 vai. po pietų. | 
u.------------------------- 1

I

Tel. So. Boston 1761 ir 2483-W

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Estate and Insurance 
Justice of the Peaca

Visame patarnauju gerai.
59S E. Broadway, So. Boston, Mass.

Dorchester Clothing Shop
SIUTUS, OVERKOTUS SIU

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

TURIM TAM TIKRAS 
. MAŠINAS.

MARTIN WALULIS 
1854 Dorchester avė, 

DORCHESTER, MASS.
Tel. Columbia 3240.

j į FARKWAY AUTO SER VICE
J I and F1LLING STATION
,* I .I Studebaker Karų Agentūra, taip

gi geriausia taisymo vieta.
Jeigu norite, kad Jūsų automo

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

VIKTOR VAITAITIS
415 Old Colony Avau,

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

UN1VERSAL MOTOR SALES C0
472 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

NAUJAS GRAŽUMAS 
NAUJAME FORDE

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

Apsimokėtų jums pirkt pas teisingus žmones čia pat ant vietos, nes 
gatjti: geresnį patarnavimą.
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LAIDOJIMUS] 
kuriuos paveda] 
mano prižiurėji-, 
mui, visuomet’ 
būna patenkinti] 
ir sutaupina g»-< 
rokai pinigų. ] 

Mano kaina’ 
visiems ir visur] 
vienoda. <

J JONAS PETRUŠKEVIČIUS ] 
] Lietuvis Graborius _ ’
> 162 Broadway, So. Boston, Mass.] 
] Residence: 313 W. 3-rd street. < 
• Telefonas: So. Boston 0304-W. ]

Tel. Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 7-9. 
Nedeliomis ir Šventadieniais 

nuo 10 iki 12 ryte.
881 MASSACHUSETTS AVĖ., 

(arti Centrai skvero) 
CAMBRIDGE, MASS.

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

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

Dr. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE 

BOSTON.
OLYMPIA THEATRE BLOG, 

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

y

ENTRA
LIETUVIŠKA APTIEKA 
Jūsų Senas Aptiekorius toj pačioj 
vietoj per pastaruosius 26 metus 
ir nėra sąryšy su f>ile kita aptieka. 
VisAdes 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.

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
pelių ir Dielių iš Lietuvos. Musų 
aptickoje geriausias patarnavi
mas ir teisingas patarimas. Vais
tus nusiunčiant ir per paštą. At
minkit musų adresą.

D. CABIT
100 DORCHESTER STREET, 

Kampas Broadway, 
SO BOSTON, MASS.

Tjel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799.

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 HUTINGTON AVĖ, netoli Mass. Avė, BOSTON, MASS.
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