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Bolivijos Revoliucionieriai 
Paėmė Valdžią.

“AMŽINAS” PREZIDEN
TAS NUVERSTAS.

Tuojaus busią apskelbti lai
svi rinkimai ir sugrąžinta 

demokratinė tvarka.
Bolivijos respublikoj, pie

tų Amerikoj, įvyko revoliu
cija ir senoji valdžia su pre
zidentu Hernando Silesu ta
po nuversta. Dabar susidarė 
laikinas direktoriatas iš ka
rininkų, bet greitu laiku ža
dama apskelbti laisvi parla
mento rinkimai ir sugrąžin
ta demokratinė tvarka. Nau
jas prezidentas busiąs pasta
tytas tokiu budu, kad jis ne
galėtų ant visados pasilikti. 
Buvusis iki dabar preziden
tas Šilęs norėjo viešpatauti 

•“amžinai,” ir dėl to prieš jį 
kilo šita revoliucija.

Sukilimas prasidėjo res
publikos pietuose, kur revo
liucionieriai užėmė Villazo- 
no miestą ir visas valdžios 
įstaigas. Sukilėliams čia va
dovavo Roberto Hijanosa, 
buvusis Bolivijos diploma
tas, bet dabar kairiųjų radi
kalų lyderis. Revoliucionie
riai tečiau neatsilaikė ir 
spaudžiami ištikimos val
džiai kariuomenės turėjo 
pasitraukti.

Tuo pačiu laiku betgi išsi
veržė revoliucija pačioj res
publikos sostinėj, La Paz 
mieste, kur randasi šalies 
valdžios centras ir didžiau
sios kariumenės spėkos. Prie 
revoliucionierių prisidėjo 
dalis kareivių. Nusigandęs 
prezidentas Šilęs rezignavo. 
Bet žmonėse ėjo gandai, 
kad jis apgaudinėja visuo- 

' menę; kad prie pirmos pro
gos jis vėl grįš į savo vietą.. 
Prasidėjo mitingai ir de
monstracijos. Vienam mi
tinge pasirodė jauna stu
dentė ant pagrindų ir pra
dėjo karštai agituoti žmo
nes, kad eitų ir uždarytų ši-

tą despotą kalėjiman. Kada 
ji kalbėdama labai įsikarš
čiavo, policija pradėjo į mi
tingą šaudyt. Krito nušau
ta šita jauna kalbėtoja ir jos 
draugas jaunas studentas, 
kuris kalbėjo pirm jos.

Įniršusi minia tuomet 
puolė ant policijos. Bet po
licija tuojaus pasistatė ant 
trokų kulkasvaidžius ir pra
dėjo žerti ugnimi į minią. 
Tai buvo baisi skerdynė. Su
erzinti žmonės ėjo bango
mis vieni paskui kitus, p po
licija juos vis šąudė ir šau
dė. Ant galo minia iškriko.

Ant rytojaus buvo užmuš
tųjų laidotuvės, kur susirin
ko da daugiau žmonių ir vėl 
prasidėjo rusti demonstra 
ciia prieš valdžią. Policija 
vėl pradėjo šaudyt ir da 
daugiau žmonių buvo už
mušta ir sužeista.

Tada sukilo daugiau ka
reivių. Kelios kompanijos 
pėstininkų, lakūnų korpu
sas ir sunkioji artilerija per- ' 
ėjo revoliucionierių pusėn. 
Anksti rytą sukilusi kariu
menė užėmė aukštą kalną 
virš miesto ir pasiuntė val
džiai ultimatumą, kad į dvi 
valandas ji pasiduotų, ki
taip ji busianti subombar
duota. Valdžia bijojo prie
šintis įr už dviejų valandų 
pasidavė. Visi valdininkai 
pasislėpė svetimų valstybių 
atstovybėse, o pats prezi
dentas Šilęs pabėgo ir užsi
darė popiežiaus pasiuntiny
bėj. Minios paskui apsupo 
tas atstovybes ir pradėjo 
šaukti, kad kaltininkai išei
tų ir stotų prieš liaudies tei
smą Bet laikinas karininkų

j ATMUŠĖ MINIĄ NUO 
KALĖJIMO.

Birželio 28 dieną dviejo
se vietose baltveidžiai ban
dė išimti iš kalėjimų juod- 
veidžius ir nulinčiuoti juos. 
Vienas toks mėginimas bu- 

Įvo Beaumonto miestely, Te- 
xas valstijoj, o kitas North 
Carolinoj. Pirmoj vietoj bu
vo suimtas juodveidis, kuris 
prisipažino padaręs per 30 
dienų 8 užpuolimus ant bal
tų moterų. Minia apsupo ka
lėjimą ir pradėjo laužtis į vi
dų. Bet kalėjimo languose 
sustojo su šautuvais sargai 
ir pasakė, kad šaudys, jei 
minia neatsitrauks. Paskui 
pradėjo lieti ją vandeniu ir 
metė keliatą bombų su aša- 

’ rų dujomis. Minia išsiskirs
tė. / z

Antroj vietoj, North Caro- 
’ linoj, buvojareštuoti 7 juod- 
’ veidžiai dėl išžaginimo balt- 
1 veidės mergaitės. Susirin

kusi baltveidžių minia norė- 
1 jo juos nulinčiuoti, bet pa- 
1 šaukta kariumenė atmušė ją. 
’ Tik langai kalėjime buvo 

išdaužyti.

KARALIUS PASODINO 1 
KALĖJIMAN SAVO

* MOTINĄ.
Iš Vienos pranešama, kad- 

naujas Rumunijos karalius 
Karolis liepė suimti ir įka-i 
linti savo motiną, kad ji ne- 

; trukdytų jam šeimininkauti. 
I Ji esanti dabar uždaryta Bal- 
' cico pily, netoli Juodųjų ju- I •nų.

dien-

Politiniai Kaliniai 
Solovkose 

Žudosi.
Berlyno socialistų

rastis “Vorvvaerts” gavo ži
nių, kad Solovecko salose, 
kur bolševikai tremia savo 
politinius oponentus, prakti
kuojami baisus žvėrišku
mai. Dėl menkiausio nusi
kaitimo politiniai kaliniai 
plakami ir’kitokiais budais 
kankinami ir išniekinami. 
Daugelis kalinių, nebepa- 
kęsdami persekiojimų, žu
dosi. Be kitų, nusižudė ir bu
vęs Trockio sekretorius 
Gvozdevas.

Bendrai, Solovecke pasta-

Kruvinas Streikas 

J-
Sevillės mieste, Ispanijoj,

sustreikavo alyvų darbinin
kai. Kaip visur, taip ir čia 
policija išėjo ginti kapitalą 
ir užmušė vieną darbininkę 
iš streikierių tarpo. Protes
tuodami prieš šitokį polici
jos žiaurumą tuojaus metė
darbą ir kiti darbininkai Se-i --------------
villės mieste. Sustojo visi RUMUNIJA PRANEŠĖ 
fabrikai, visi gatvėkariai ir AMERIKAI, KAD KARO- 
kepėjai atsisakė duoną kep
ti. Prasidėjo generalis strei-' 
kąs. Valdžia ir buržuazija 
pradėjo daryt pastangų 
streiką sulaužyt. Į duonos 
kepyklas valdžia pristatė 
kareivius. Gatvėkariams 
operuoti taipgi buvo pasta
tyti streiklaužiai. Jų apsau
gai pastatyta po du ginkluo
tu sargu ant kožno gatvėka- 
rio. Bet kaip tik tie gatvėka
riai pasirodė gatvėse, žmo
nės tuoj pradėjo bombar- 
duot juos akmenimis. Sar
gai pradėjo šaudyt į orą, bet 
tas tik daugiau suerzino mi
nią. Ji puolė streiklaužius, 
nuginklavo juos ir sumušė. 
Taip pat buvo pasitikti ir 
duonos pardavėjai, kurie iš
statė pardavimui kareivių 
keptą duoną. Jie buvo su
mušti ir jų duona sunaikin
ta. Policija pradėjo į žmo
nes šaudyt. Pirmą dieną bu
vo sužeista 150 žmonių, o 
antrą dieną 100. Be to da 
apie 300 darbininkų buvo 
areštuota. Dabar mieste ap
skelbta karo stovis ir jo gat
vėmis patruliuoja kareiviai. 
Kariumenė daboja ginklų 
arsenalus, nes bijomasi, kad 
darbininkai neišplėštų gink
lų.
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PROHIBICININKAS PATARIA 
PANAIKINT PROHIBICIJĄ

, n . i KITAIP ŽMONĖS GALĖS 
1000 Metą Pana- į sukilti. 

mento Sukaktuvės. Politikieriai vartoja prohibi- 
.... cijos įstatymą savo tikslams.Islandijoj pereitą sąvaitę, .

prasidėjo nepaprastos iškil-l Šiomis dienomis rezigna- 
mės. šita sala švenčia 1000 vo New Yorko prohibicijos 
metų savo parlamento su- 

įkaktuves. Turbut retai kas 
i žino, kad pirmutinis pasau
ly parlamentas buvo įkurtas 
Į 930 metais, tai yra, lygiai 
i 1000 metų at^al. Islandija 
; šiandien priklauso Danijai, 
ir Danijos karalius yra kar- 

i tu jos karalium. Šitose iškil
mėse dalvvavo daugybė sve
čių iš visų pasaulio kraštų. 
Jiems nakvoti buvo pastaty
ta net 5,000 butų lauke, nes 

i hotelių Islandijoj nedaug 
į tėra. Parlamento pirminin- 
* kas atidarė ceremonijas, pa- 
J aiškindamas, kaip atsirado 
šitas pirmutinis pasauly par
lamentas. Prieš tūkstantį

1 metų, jis sako, Islandijos gy
ventojai negalėjo taikoj su-

administratorius maj. Camp- 
bell. Washingtonas norėjo 
perkelti jį iš New Yorko į 
Bostoną, bet jis supyko ir 
padavė rezignaciją. Po to 
jis paskelbė spaudoje pata
rimą, kad prohibicijos įsta
tymas butų kuogreičiausia 
panaikintas, nes nieko gera 
iš jo nebus, o blogo labai 
daug. Dabartinė prohibicija 
galinti privesti prie to, kad 
netekę kantrybės žmonės 
gali sukilti. Z

Visi aukštieji Washingto- 
no valdininkai, kuriems yra 
pavesta vykinti prohibicijos 
įstatymas, nieko sau iš to 
nedaro, tik žiuri, kad jiems 
butų iš to politinės naudos.

Per mano buvimą New 
Yorke, sako Campbell, buvo 
suspenduota ir atimta daug 
Įeiti imu bravorams daryti 
alų, daiyti alkoholį, degtinę 
ir taip toliaus. Dabar repub- 
likonų politikieriai Wash- 
ingtone užsispyrė tuos leidi
mus sugrąžinti, nes ateinan
čiais rinkimais jie nori gaut 
šalininkų savo partijai New 
Yorke. Bet jie žino, sako 
Campbell, kad esant man 
prohibicijos administrato
rium, aš nesutiksiu tuos lei
dimus bravorams ir degtin- 

AMERIKOJE SUMAŽĖJO dariams grąžinti. Taigi jie 
GIMIMŲ SKAIČIUS.
Washingtono žiniomis, 

pereitais metais Jungtinėse 
j Valstijose gimimų buvo 
i 78,063 mažiau, negu metai 

PELKĖSE RADO AUKSO pirm to. Patriotai, kurie pa- 
j tys vaikų neturi, bet šuniu
kus vedžiojasi, šituo reiški
niu labai susirūpinę.

LIS UŽĖMĖ SOSTĄ.
Pereitą sąvaitę Rumuni

ja oficialiai pranešė Ameri
kai, kad Rumunijos sosto 
įpėdinis Karolis, kuris už 
mergas buvo išvytas iš Ru
munijos, dabar sugrįžo at
gal ir . tapo pasodintas ant 
sosto kaip teisėtas karalius.

IŠBUVO ORE 464 VA
LANDAS.

Du Chicagos lakūnai, 
John ir Kenneth Hunteriai,

direktonatas tuojaus pasta- tuoju laiku, kartu su sočiai- nutarė išbandyti, kaip ilgai 
te prie atstovybių sargus ir demokratais ir socialistais- gaiima išbūti' pakilus orlai- 

• gatare minioms įssiskirstyt. revoliucionieriais, patalpin- viu i orą. Ir šį panedėli 11 
Revoliucija esanti laimėta ta taipjau nemaža Trockio valanda vakare suėjo Iv-
ir dabar reikią vykinti tvar- šalininkų.
ką.

------------------ , pradė
jęs LEISTI LAIKRAŠTĮ.

Kauniškės spaudos žinio
mis, Voldemaras pradėjęs 
Kaune leisti savo laikraštį, 
nes kiti jo raštų nepriima, o 
jis be rašymo nenurimsta. 
Pirmas laikraščio numeris 
pasirodęs 18 birželio. Jis va- 

“Tautiškas Kelias.”

Protestuoja Prieš į 
Bolševikų Terorą.!
Įvykęs Genevoje Tautų 

Sąjungai remti draugijų su
važiavimas be kitko pasisa
kė ir dėl teroro Sovietų Są
jungoje. t

Kongresas priėmė rezo- dinas! 
liuciją, kurioje sakoma, kad pas diktatorius viskas “tau- 
elementariškų piliečių lais- tiška.” 
vės pagrindų paneigimas 
Sovietų Sąjungoje įžeidžia 
visos kultūriškos žmonijos 
sąžinę. Kongresas protes
tuoja prieš raudonąjį terorą,' 
kuris ardo tautų santaiką ir 
yra nuolatiniu pavojum vi
daus ir išorės taikai.

Kongresas pabrėžia, kad 
jokie diplomatiški sumeti
mai negali pateisinti ramų 
žiūrėjimą į neregėtus Sovie
tų Sąjungos komunistų dik
tatūros žiaurumus.

Kunigas Nušautas 
Prie Pamokslo.

Niagara Falls mieste pe
reitą sąvaitę buvo nušautas 
misijonierius kun. Wood. Jį 
nušovė darbininkas vardu 
Ross, kuris sako, kad kuni- 
gas paviliojo nuo jo paeią.1 „ Jie6 in^josi ir sJker. 
Sako dusi.y ganytojas tan-^į vjenj kit^ 
kiai atvažiuodavo autonio-., tuomet nebuvo ir ne-
bihum.i Rosso namus ir pa- į - kam tvark palai.
Ripmps Rossiene vic įssivez- i m ± •• tkyti. Tuomet jie sugalvojo,

i kad reikia išrinkti iš savo 
tarpo išmintingiausius vy
rus, ir tegul jie tvarko šalį, 
tegul aiškina žmonėms, kaip 
reikia gyventi. Tie atstovai, 
tai ir buvo pirmas parla
mentas. Nuo to laiko Islan
dijoj išnyko vadai ir prasi
dėjo laimingas gyvenimas.

siėmęs Rossienę vis išsivež- 
davo ant savo misijų. Tos 
misijos Rossui nusibodo ir 
jis nusipirko revolverį. Pe
reitą sąvaitę, kai kun Wood 
baigė sakyt pamokslą, Ross 
prisiartino prie jo ir šovė, 
užmušdamas jį ant vietos. 
Paskui Ross atsisuko ir šovė 
savo pačią, kuri sėdėjo lom- 
koje. Vienas špitolninkų 
bandė Rossą sulaikyt, bet 
Ross ir jam spiovė švinu į 
akis. Ross tuomet išėjo iš 
bažnyčios nieko nekliudo
mas, bet vėliau pats nuėjo 
policijon ir pasidavė.

nutarė perkelti mane iš New 
. i Yorko i Bostoną.

Tuo užsigavęs jisai ir re
zignavo ir sako, kad jeigu 
prohibicija yra šitaip vyki
nama, tai daug geriau ją vi
sai panaikinti. Dabar ji 
esanti virtusi biauriausia 
suktybių ir grafto duobe. 

I Campbell visuomet buvo 
■ nuoširdus prohibicininkas, 
bet ir jis persitikrino, kad 
geriau butų ją panaikinus.

RUMUS.
Guatemalos respublikoj, 

pietų Amerikoj, sunkiai pri
einamose pelkėse buvo at-; 
rasti pilni aukso ir kitokių 
brangmenų rūmai. Dabar ta 
vieta apstatyta kareiviais, 
kad plėšikai neišplėštų tur
tų. Valdžia jau išėmė $5,- .

giai 464 valandos arba 20 
parų, kaip jie pakilo ir vis 
dar buvo ore. Kurą ir mais
tą jiems pristato kitas orlai
vis iš viršaus. Jis pakįla virš 
jų ir lėkdamas su jais vieno
du greitumu nuleidžia ant 
virvės į jų orlaivi maistą ir 
kitokius reikalingus daly
kus. Gazolinas paduodamas 
tokiu pat budu per guminę 
paipą.

NUSIUNTĖ KUNIGUI ; 
VIRVĘ IR LIEPĖ 

PASIKARTI.
Kun. J. V. Copper Brook- 

lyne gavo per paštą siuntinį, 
000,000 vertės aukso, o kiek kuriame buvo įdėta virvė ir 
jo tenai da liko, tai niekas laiškas su patarimu, kad jis 
nežino. Rūmai labai seni, tuoj pasikartu. Sako, jei 
jau nieko negyvenami, ir tuojaus nepasikarsi,

PRAGARO MAŠINA 
AUTOMOBILIUJE.

Amarilio miestely, Texas 
valstijoj, pragaro mašina su
draskė advokato Payne 
žmoną ir sūnų. Moteris va
žiavo su vaiku automobi
lium ir staiga įvyko sprogi
mas. Detektivai mano, kad 
automobiliuje po sėdyne bu
vo paslėpta pragaro maši- ~ p
na. Spėjama, kad bombą te- rPrklinaS bllSprOff“ 
nai padėjo politiniai advo-: r 9
kato priešai ir kad jie taikė 
ją jam pačiam* bet pasitai
kė taip, kad tuo tarpu auto
mobiliu paėmė jo žmona.

I -----------------
SAKO, GERIAU KALĖJI

ME, NEGU BOLŠEVIKŲ vo prikrauta nemaža dina- 
“ROJUJE.”

I

Išdegė Rozalimo 
Miestelis.

Lietuvos laikraščiai pra
neša, kad šiomis dienomis 
Rozalimo miestely buvo ki
lęs labai didelis gaisras. Bu
vę jau manytą, kad visas 
miestelis nueina su durnais. 
Ugnis siautė per visą dieną 
ir tik vėlai vakare pasisekė 
ją likviduoti.

Daugiausia pasidarbavo 
NUŠOVĖ KUNIGO SUNŲ. gaisrą gesindama Šeduvos 

Montreale išėjęs iš proto 
darbininkas vardu Albert 
Daubler pasiėmė revolveri 
ir pradėjo šaudyt susirinku
sius vienam hotely vasaro
tojus. Jis užmušė vieno ku
nigo sūnų ir sužeidė kelias 
moteris su juo.

Per Audrą Žuvo 
12

tai aš Pereitos savaitės pabaigo- 
• XT T, ’ ” .

tv (Kanadoj) siautė neap
sakoma audra su perkūnijo
mis. Ledai krito svaro didu
mo, perkūnas trenkė net že
mė drebėjo ir buvo nutrauk
tas visoks susisiekimas. Dau
giausia nuo to nukentėjo 
žvejai, kurių žuvo 30 laivų 
ir 12 žmonių. Harbor Grace 
uoste perkūnas užmušė 5 
žmones, o ledai, krisdami 
tokio didumo kaip žąsies 
kiaušinis, sudaužė namų 
stogus ir išmušė daug smul
kesnių gyvulių. Vienoj vie
toj perkūnas kirto į kelią ir 
išrovė tokį griovį, kad pas
kui reikėjo per jį tiltą staty
ti.

JCAU lAlVlY’./ IlVt^V VVlKUlU, JI V UVJI'.Uk' via a * — 

kas juos pastatė, kol kas lie- tau padalysiu galą. Po laiš- je New Foundlando pakraš- 
ka paslaptis. Taip jau nie- ku pasirašo “3-X.” 
kas nežino ir kas sukrovė te
nai tas brangenybes; spėja
ma, kad tai galėję padalyti 
ispanai, kuomet jie užkaria
vo tą šalį keli šimtai metų 
atgal.

KĖSINOSI NUSIŽUDYTI 
WATERBURIO LIETUVĖ

“Waterbury Republican” 
Smito. Perkūnas tą dinamitą praneša, kad pereitą sąvai-

Vilniaus krašte lenkai su-1 uždegė ir įvyko baisus spro- tę tenai kėsinosi pasidaryt 
gavo bolševiku šnipą Ignati- girnas, kuris sudraskė laivą ’ ” * ’ - - —
ju Kaziną. Sugavo ir atida- i skeveldras. Nelaimės metu 
vė teisman. Bet teisme jis laive miegojo 42 darbinm- 
visus nustebino, nes kreipė- kurių 31 dinamito spro- 
si i teisėja prašydamas nu-gi^o buvo užmuštas. Iš
teisti jį visam amžiui kalėji- griebta iš vandens tik 11, 
man, sakydamas, kad ge- bet ir tie visi sužeisti, 
riau jam busią pabaigti gy
venimas kalėjime, negu 
grįžti į bolševikų “rojų”; 
Teismas bet gi davė jam tik 
10 metų kalėjimo, nes nusi
kaltimas nebuvo toks dide-

• I

dė Laivą.
Kanadoje pereitą sąvaitę 

perkūnas trenkė į darbinį 
laivą šv. Laurino (St. Law- 
rence) upėj, netoli nuo 
Brockvillės, Ont. Laive bu- !_

- . * —— « va a .
I

gaisrininkų komanda.
Iš viso sudegė penkiolika 

namų, devyni jų gyvenami ir 
šeši negyvenami. Nuostolių 
esą padaryta apie 500 tūks
tančių litų.

Namų apdraustų buvę tik lis, kad galima butų smerkti,., ... 
,du, visi teiti neapdrąusti. jį iki gyvos galvos. į šiol vargino vokiečius.

PASKUTINIAI FRANCU- 
- ZAI IŠĖJO IŠ VO

KIETIJOS.
Šią sąvaitę iš Pareinio iš

ėjo paskutiniai francuzų ka
reiviai, kurie nuo karo iki

sau galą Ilginienė, 25 metų 
amžiaus lietuvė. Iš vakaro ji 
susibarė su vyru dėl šeimy
niškų dalykų ir nuėjus Į sa
vo miegamąjį kambarį užsi
rakino. Ilginis pabandė du
ris atidaryt, bet moteris ne
atsiliepė,- ir jis nuėjo į kitą 
kambarį skaityt. Neužilgo 
jisai užuodė gazą. Duris bu
vo išlaužtos ir Ilginienė ras
ta lovoje jau be sąmonės. 
Pilnas kambarys buvo gazo. 
Pašauktas daktaras 
čiaus atgaivino.

ją te-

Indijoj Valdonai 
Prieš Gandhi.

Nors Gandhi nori paliuo- 
suoti Indiją iš po Anglijos 
globos, tečiaus Indijos kuni
gaikščiai ir kitokie valdonai 
tam nepritaria. Netik nepri
taria, bet stačiai priešingi. 
Štai pavyzdis. Norėdamas 
užduoti Anglijai skaudesnį 
smūgį, Gandhi paskelbė 
Anglijos prekėms boikotą; 
jis liepė indams nepirkti im
portuojamų iš Anglijos au
dimų, bet taisyti ratelius, 
verpti bovelną ir austi pa
tiems drobę; iš tos drobės 
daryti kepures, ir kitas dra
panas. Bet Madro preziden-

KALĖJIMO RIAUŠĖSE 
UŽMUŠTI 45 KALINIAI.

Ranguno kalėjime, Indi- 
tijoj indų vyriausybė už- joj, pereitą sąvaitę buvo di- 
draudė net ratelius vartoti 
namuose. Tuo budu Gandhi 
pastangos paverčiamos nie-

. kais.
I

delis kalinių sukilimas, ku
riam malšint buvo, pašaukta 
kariumenė ir 45 kaliniai bu
vo užmušti, o 70 sužeista.
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katas Darrotv, toks yra di
džiausis visam pasauly išra
dėjas Edisonas, toks yra 
Einšteinas ir visa eile kitų 
proto milžinu. O kas yra tie. 
ką tiki į Dievą? Davatkos ir 
špitolninkai. pats tamsiausi? 
elementas!

Socialistai eina kartu su 
progresu, todėl savaimi su
prantama, kad jų pasaulė
žiūra negali sutikti su da
vatkų katekizmais. Jie žiu
ri į Dievo klausimą taip, kaip 
žiuri visi tikrai inteligentiš
ki žmonės.

Gali būt. kad "Draugui’’ 
tai išrodo baisi "bedievybė. 
Bet ne socialistai čia kalti. 
Čia yra kaltas pats "Drau
gas,” kad jis nuo progreso 
taip atsilikęs ir nesupranta 
gyvenimo tendencijos.

f

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje
36-tas Seimas Chicagoje.

Jseimo raginimo ir grįžti atgal 
Į Lietuvių Auditoriją. Mizaros, 
Andriuliai. Pruseikos ir kiti 
■progresyvių’ lyderiai nusive
dė juos 'laikyti seimą’ kitoje 

svetainėje.
"Jie tenai nutarė pasivadin

ti 'tikruoju seimu,' paskelbti 
savo kandidatų sąrašą (kuris; 
buvo pralaimėjęs visuotinam 
balsavime) 'tikraisiais SLA. 
•viršininkais’ ir užvesti bylą 
prieš Susivienijimą, šituo tiks
lu per kelias dienas buvo ren
ki.mus aukos ir. sako, sukolek- 
ruota apie penkiolika šimtų 
dolerių.

"Pagaliau, tam savo 'seime’ 
’»>Lšertkų ivderiai pervarė nu
tarimą. kad ‘progresyvių’ kon- 
J: .i.? -ai’:-'.' SLA. kuopos siu-į 
siu narių duokles ne Į SLA.; 
centrą, bet i atskirą ‘progresy
vių’ i ią. Mizaros su Andriu-į 
liais žino gerai, kad jeigu kuo-į 

; - ■: • eig<;'. tai jas hąs iš-; 
brauktos ir nariai praras visas j 
sav-> teises Susivienijime. Ko-] 

dėl gi jie liepia savo pasekė-; 
iams taip daryti?

"Ar jie yra pasiryžę Susi
vienijimą suskaldyti po to. kai 
jiems nepavyko ji 'užkariauti'?j 

Ar jie yra taip žiopli, kad tiki
si teismo keliu laimėti tą. ko 
nelaimėjo seime?

’A’akarykštis teisėjo nuo
sprendis turėtų atidaryti akis 
visiem^. Teisėjas pareiškė, kad 
bolševikų skundas neturi jokio 
pagrindo. Ką gi jie tolinus gali 
daryti? Samdys kitus advoka
tus ir gamins naujus skundus, 
—ir vėl kolektuos aukas kovai 
prieš Susivienijimą?...

"Jau laikas, kad ‘progresy
viai’ SLA. nariai suprastų, kur 
juos veda jų lyderiai. Aštuo
niolika tūkstančių dolerių iš
leista 'užkariavimui' seimo; 
pusantro tūkstančio dolerių su
dėta bylai teisme. — ir rezul
tate to viso padaryta gėda or
ganizacijai. kuri turėjo šauk
tis policijos pagelbos triukš
mui malšinti, ir dar didesnė 
gėda patiems triukšmada- 
riamSį kad jie nemoka elgtis, 
kaip civilizuoti žmonės!’’

Pralaimėję revoliuciją,
- . b 

,bėga į užsienį. Mums rodos, 
kad dabar bėgs ir komunis- 

'tai iš SLA.

f I

Birželio 16. 21, 1930. žmogus. Bacevičius. Žino- puolė policiją. Porą polici- kėtasi, yra vietoj pažymėti.
I šį Šeimą buvo išrinkta'

522 delegatai, bet dėl ivai-’i 
rių priežasčių tik 488 teatva-; 
žiavo. Iš to skaičiaus taip 
vadinamos koalicijos dele-! 
?atų buvo 318, o bolševikų 
170. Seimas buvo skaitlin
giausią SLA. istorijoj, ir 
beabejonės pasiliks istoriš
ku Seimu, kaip buvo 16-tas 
Seimas Wilkes Barre. Pa

Adv. Jurgelionio rengta 
naujoji konstitucija, mato
mai kopijuota iš kokios ki
tos organizacijos ir lietuvių 
reikalams neatsakanti, rado 
daug rimto ir verto pasiprie
šinimo, yjfeč jos priesaika, 
kuri užbaigiama paprasta 
forma: “taip man Dieve pa
dėk.” Daug delegatų tam 
buvo priešingi, vienok di
džiuma nieko bloga tame 
nematė ir priesaikos forma 
buvo užgirta. Beabejo, bus 
kitas pataisymas, kur šalia 
“dievuotos” priesaikos bus 
ir taip vadinama “affirma- 
eija,” abelnai vartojama tų, 
kurie su dievais nenori nie
ko turėti ir nuo jų pagelbos 
nelaukia ir nereikalauja.

Kitas dalykas, paskolos 
buvo duodamos patriotams 
be atodairos, pavyzdžiui, 
$20.000.00 Makaveckui iš 
Thompsonville, Conn. ir P. 
Deveniui iš Waterbury, 
Conn. net $50,000.00. Nuosa
vybės nebuvo paskolų vertos 
ir atrodo.kad Makavecko rei
kale SLA. turės apie desėt- 
ką tūkstančių nuostolių. Su 
Deveniu dar blogiau. Duota 
viena paskola $25,000.00, 
neva pirmas mortgičius, ant 
visai mažos vertės namuko. 
Pasirodė, kad banka jau tu
rėjo pirmą mortgičių $12,- 
000.00, tad SLA. paskola • 
vra tik antras morgičius. Už

jantų buvo parblokšta, o 
viena bolševike bobelka po- 
licijantui net ranką perkan
do.

Išvedus vadus laukan, pa
silikusieji kiek nurimo, bet 
vis neleido mandatų komisi
jai raporto išduot. Todėl pri
siėjo dar apie tuziną kitų iš
vesti. Netekę vadų, epiniai 
po vieną iš svetainės išėjo.

Mandatų komisija tuomet 
patiekė raportą, iš kurio pa
aiškėjo, kad visi skundai, 
apart skundo prieš 115 k. 
Wilkes Barre, Pa., tris dele
gatus, yra nepamatuoti, ir 
todėl visi delegatai buvo pri
imti.

Pasirodo, jog bolševikai, 
bijodami kad komisija jų 
delegatų mandatus atmes, 
sukėlė visai bereikalingai 
skandalą, per kurį daugelis 
visai nekaltų žmonių nuken
tėjo ir prie to su virš tris 
šimtai Seimo delegatų per 
pusantros dienos buvo var
ginami ir terorizuojami, ne
leidžiant jiems Seimo pra
dėti.

Regis, aštuoni bolševikai, 
kurie šoko muštis su polici
ja, buvo nuvesti į nuovadą 
ir išlaikyti per nakti. Uždė
jus po $50.00 kaucijos ant 
rytoiaus jie buvo paleisti, o 
atėjus subatos rytui, kada 
turėjo bųti jų teismas, prezi
dentas Gegužis it advokatai

jma. tame reikalavime nie- 
< ko bloga nebuvo. Nors kon- 

rių priežasčių tik 488 teatva-įaiškiai pasako kad 
tokios komisijos sąstatą pa

rtenka pats prezidentas: vie- 
inok nieko blogo nėra tame, 
i kad delegatai pataria prezi- 
| deniui koki žmogų jie norė
tų komisijoj matyt. Jei ne 
visiems jau žinomas bolše
vikų nechališkumas, tai nė
ra jokios abejonės, kad pre
zidentas butų Bacevičių pa
skyręs, 
paskirti 
akompanuotas 
įžeidžiančiais 
kaip “grafteriai,” 
ninkai,” “smokai,” 
fašistai” ir tam panašiai. 
Todėl prezidentas, gerbda
mas savo vietą ir SLA., jo
kiu budu negalėjo kreipti 
atydos į “patarimus” tokių 
nepraustaburnių ir nachalų. 
kaip bolševikų vadai buvo. 
Taigi komisija pasiliko ta 
pati.

Antroj sesijoj, t. y. pane- 
dėly po pietų, mandatų ko
misija patiekė savo raportą. 
Bolševikai dabar jau visai iš 
žmoniškumo ribų išėjo: jie 
rėkė, spiegė, cvpė, kaukė, 
trypė, šokinėjo, ant krėslų 
lipo, vis šaukdami: "mes 
nepripažystame tos komisi
jos,” “priimkit musų Bace
vičių,” “šalin buržujai.” “ša
lin fašistai,” “lai gyvuoja 
•proletaras,” ii- tam panašiai.

Komisija negalėjo rapor
tą perskaityti. Po poros va
landų pastangų padaryti 
Seime tvarką, prezidentas 
neteko vilties ir uždarė sesi
ją iki utaminko, birž. 17, 
lyto.

Utaminke bolševikai į sa
lę atsivedė su savim da di
desnį buri rėksnių ir peštu
kų. kaip prezidentas pa
skelbė. kad mandatų komi
sija išduos raportą, tuojaus 
ant kojų pašoko jau apie 
300—350 žmogysčių ir pra
dėjo grąsinančiu tonu reika
lavimus statyti. Nekurie iš 
jų, kaip Buivydas iš Brook- 
lyno, griebė už kėdės ir jau 

' užsimojo sviesti į preziden
tą, o Stalilionis iš Worces- 
terio ragino aplink jį esan
čius saviškius šokt ant pa
grindų ir atimti nuo sekreto
rės Jurgeliutės ir preziden
to Gegužio dokumentus ir 
juos nuo pagrindų numesti. 

1 Sulaikė juos tiktai adv. Ba
gočius. Julijus Mickevičius 
ir Poška bei Bakanas, kurie 
nrie reporterių stalo sėdėjo 
h- per kuriuos užpuolikai 
būt turėję persiveržti, kol 
prezidiumą butų galėję pa
siekti, 
aišku, 
buvo 
kauti.” 
mui nusitęsus dar kokį pus
valandį, bolševikai pradėjo 
grasinti ir terorizuoti teisė
tus Seimo delegatus. Kaip 
sakyta aukščiau, terorą 
skleidė ne tik bolševikai de
legatai, bet ir pašaliečiai, 
kuriuos jie buvo atsivedę. 
Jokios tvarkos negalint pa
daryti ir terorui kas sykis ei
nant vis žiauryn, padėtis pa
sidarė tiesiog baugi ir dele
gatai pradėjo reikalauti nuo 
prezidento Gegužio prolek- 
cijos. Seimo rengimo komi
sijos pirmininkas Stungis 
matydamas ir suprasdamas 
pavojų, buvo priverstas 
šauktis policijos pagelbos. 
Pirmiausia pareikalavo, kad 
Mizara, 'Andriulis, Žaldo- 
kas ir Bacevičius prasišalin
tų iš svetainės. Jiems to ne
padarius ir triukšmui dar 
daugiau įsisiūbavus, prezi
dentas paprašė policijos, 
kad juos išvestų. Policijai 
vadus vedant, eiliniai ko
munistai siuto,* spardėsi ir

Seimas Wilkes Barre. Pa., 
kada laisvieji atsiskyrė nuo 
klerikalų.

Iš pat pradžių Seime bu
vo jaučiama nepaprastai 
įtempta atmosfera. Mato-Į 
Ima, bolševikai ir koalicija’ 
buvo nusistatę padaryti šį Į 

Rašydama apie areštuo-1paskutinios kovos 
komunistus triukšmada- *au^u-

KAIP JIE KRAIPO 
FAKTUS.

paskutinius kovo:

Bet pats patarimas 
Bacevičių buvo 

su tokiais 
epitetais, 
“šmugel- 

” “sočiai-

jtus
irius SLA. Seime. “Laisvė" 
! nupasakojo taip:

"Teismas panaikino bylas, 

i kurias gegužinio SLA. susirin
kimo fašistai buvo užvedę prieš 

aštuonis draugus. kadangi 
skundikai neturėjo jokių Įro
dymų. kuom tie draugai butu 

: nusikaltę. Reakcionieriai per 

; akis melavo, 
į mus."

O kaip dabar 
“Naujienos,” tai šitaip:

"Aštuoni aršiausieji komu
nistų triukšmadariai buvo su
areštuoti ir padėti po kaucija

SLA. konstitucija nustato 
: aiškiai, kad SLA. preziden- 

■a . . . r

tas paskiria mandatų komi
siją. Mat, Seimui susivažia- 
vus delegatai priduoda sa
vo mandatus Pildomajai 
Tarybai, kuri atidaro Sei
mą: tada prezidentas paski
ria komisiją peržiūrėti man
datus ir skundus, ir naskel-

CHICAGOS TEISMAS IŠ
METĖ BOLŠEVIKŲ 
SKUNDĄ PRIEŠ SLA.

“Naujienos” praneša, kad. 
bolševikų užvesta byla prieš 
SLA. jau išmesią iš teismo. 
Sako:

“Bolševikai, kurie kėlė 'revo
liuciją' Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje seime ir paskui, pa
darę savo seimą, bandė per 
teisiną pasiimti Susivienijimą- 
ir jo turtą i savo rankas, gavo 
skaudų smūgi.

"Gook kauntės Apygardos 
teisinas (Circuit Court) teisė
jo Feinbergo kameroi vakar- 
nagrinėjo bolševikų paduotą 
skundą prieš SLA. Pildomo
sios Tarybos narius — prez. 
Gegužį, viceprezidentą Mika
lauską. sekretorę Jurgeliutę. 
iždininką GngĮ. iždo globėju.- 
Raginską ir Januškevičių ii 
D-rą Klimą — ir tą bolševikų 
skundą atmetė kaip niekur 
nepamatuotą.

“Patvs skundiku advokatai 
. iprisipažino, kad skundas netu

ri pamato.
“Teisėjas Feinberg pripaži

no. kad SLA. prezidentas Ge
gužis elgėsi visai teisingai, kai 
jis, negalėdamas gražumu nu
raminti seime triukšmadarių, 
tvarkai atsteigti pavartojo 
lici ją.’*

Nuo savęs “Naujienų" 
dakcija priduria:

“Tai dar vienas smūgis
mokslininkams. norėjusiems 

užgrobti Susivienijimą ir jo 
milioninį iždą. Bet ar ne lai
kas susiprasti tiems SLA. na
riams, kurie iki šiol sekė pas
kui Mizaras. Andriulius. Pru- 
seikas ir kitus 'progresyvius' 
darbininkų mulkintojus? Ka 
jie laimėjo sekdami paskui 
juos?

“Prieš SLA. 36-tą seimą bol
ševikų lyderiai ragino saviš
kius važiuoti Chicagon ir 'už
kariauti' Susivienijimą. Liepė 

važiuoti net ir tiems, kuriems! 
buvo pranešta iš SLA. centro, 
kad jie yra neteisėtai išrinkti 
ir seime negalės dalyvauti. Su

važiavo Chicagon daugiau kaip; revoliucionieriai, paprastai 
200 teisėtų ir neteisėtų ‘pro- ' - --
gresyvių' delegatų, daugelis iš 
labai tolimų vietų — iš Cali- 
fornijos. iš Massachusetts. iš 
New Jersey ir kitur.

“Kiek tas suvažiavimas 
jiems kaštavo? Jeigu skaitysi

me vidutiniškai tik po $50.00 
už kiekvieno delegato kelionę 
Chicagon ir atgal, tai pasida

rys daugiau kaip $10.000.00. 
Išlikdami iš darbo per astuo

nias ar devynias dienas, tie 

žmonės prakišo vidutiniškai 
gal po $30.00 arba daugiau.— 
kas vėl sudaro bent $6.000.00. I 
Pragyvenimas Chicagoje per! 

sąvaitę laiko jiems kaštavo, 
sakysime, po $10.00 kiekvie-, 

nam, arba $2.000.ČK* visiems. ;
“Taigi visi kartu tie bolše-j 

vikų pasekėjai išleido ne ma-į 

žiau. kaip $18.000.00. ir vienį 
tiktai tam tikslui, kad komuni-i 
stų partijos iyderukų klika pa
siimtų į savo rankas Susivieni-l 
jimą Lietuvių Amerikoje. Ko-; 
kios naudos jie dabar iš to tu-j 

ri?
“Seime Mizaros ir Andriu

liai užkomandavo savo ‘progre-, 

syvius’ draugus elgtis taip.] 
kad juos turėjo išmesti lauk 
policija, ir paskui btirys smar
kiausiųjų rėksnių gavo užsi- 

statyt* kaucijas ir samdyti ad
vokatą. kad nereikėtu ‘pakuta- 
voti’ šaltojoje už savo kvailo 
skandalinima. Vietoje seimo, 
patekti į policijos nuovadą — 
ar tai gražu suaugusiems vy-Į 
rams ir moterims?’

“Bet ir to negana. Išsišokę 
su savo vaikėziška taktika sei

me, komunistu pravadyriai ne
norėjo prisipažinti padarę 
kvailybę, liepdami savo pase
kėjams kelti triukšmą, iki po
licija ateis daryti tvarką. 
Užuot patarę jiems paklausyti

i

liudvdami prieš , ■ > s -: bia, kurie yra teisėti delega
tai, o kurie abejotini. Teisė- 

praneša ti delegatai tada sprendžia 
apskųstųjų kvalifikacijas 

!dalyvauti Seime. Bolševikai 
tą žinodami, prirašė skundų 
prieš 63 koalicijos delega- 

(po $50 cash kiekvienas). Kai manydami, kad spren- 
atėjo ju bvla. tai liudininkai jlžiant šį klausimą jie turės 
parodė teisme už ką jie buvo'vi=US 

iš seimo salės pašalinti. 
SLA. Prezidento vardu advo ; 
katas pareiškė teisme, kad sei

mas nenori triukšmadarių bau
sti. nes ir laiškas jau buvo; 
jiems pasiųstas, kuriame buvo; 
jiems prižadėta susimylėji-; 
mas. Ir dėl to. kad prezidente tavo, 

advokatas nereikalavo triukš
madarių nubaudimo, tai teisė
jas juos nuo i 
savo. Priešingam 
jiems butų buvę suru."

Taigi niekad negalima ti
kėti tam. ką rašo komunistų 
laikraščiai.

^.skųstus delegatus atmesti ir 
tokiu budu užvaldyti Seimą. 
Per du pastaruoju metu jie 
užlaikė keletą padaužų, ku
rie už Maskvos pinigus tran
kės po lietuvių kolonijas, 
kur yra SLA. kuopos, ir agi- 

> “gręžė iš vidaus,” va
rė protestus,* rezoliucijas, 
skundus, ir abelnai kėlė or- 

"baiiZmčs paliuo- ganizacijoj suirutę. Todėl ir 
atsitikime 1 ŠĮ Seimą jie atvažiavo pil-

Gugis ir Borden paprašė tei- tai yra kaltinamas SLA. ad- 
sėjo susimylėjimo, ir teisė- vokatas Lopata, ir buvo gir
ias juos paleido. dėti balsai iš delegatų-advo-

Išėję bolševikai susirinko] katu pusės, kurie šį reikalą 
kit°\ svetainėj, pasiskelbė .tyrinėjo, kad p. Lopata, per- 
didžiumos konvencija ii įleidęs tokį mortgičių, Pauk- 

laikė savo posėdžius per dvi]g£iui jau mjrus, turėtų SLA. 
dienas, "išrinko =avo kan-Į atlygiui. Nuodugniau šį rei- 
didatus viršininkais, sudėjo kalą ištirti pavesta Finansų 
apie $1,400.00 vedimui by- į Komisijai paskirti specialę 
los prieš SLA., kad atėmus j komisija, kuri darvs žings- 
organą, knygas, rekordus n\niŲ SLA. nuostolius iš kalti- 
iždą. Daugiausia bolsevi- ninku atgauti. Devenis, sa
kams kvepia SLA. iždas su koma, prisiskolinęs nuo vi- 
milionu dolerių. ?avo draugų ir palikęs vis-

Byla yra taip vadinama ką Waterbury išvažiavo. Sa- 
“Bill in Eauity,” užvesta koma, kad dabar jis yra Lie- 
Chicagos valstybiniam (ne- 
federaliam) teisme. Nėra 
jokios abejonės, kad ji bus 
išmesta, bet tuo tarpu pada
ryta SLA. nesmagumų, su
trukdymų ir. beabejonės, 
bus nereikalingų išlaidų. Bet 
bolševikų vadai, beabejo
nės, turės puikios progos 
rinkti aukas kovai su “bur
žujais,” tokiu budu jie pasi
pinigaus.

Apsivalęs nuo bolševikiš
kojo brudo, SLA. Seimas ra
miai ir rimtai tęsė savo sesi
jas. Buvo priimti Pildomo
sios Tarybos ir komisijų ra
portai; apsvarstyta ir išdis- 
kusuota daugybė naujosios 
konstitucijos paragrafų (vi
sos konstitucijos dėl laiko 
rtckos negalima buvo per
skaityti, ir todėl buvo atidė
ta iki sekančiam Seimui); 
buvo išdalyta apie $4,500.00 
“tautiškų centų” įvairioms 
labdaringoms įstaigoms ir, 
pagalios, išrinkta naujoji 
vaidyba: prezidentu St. Ge
gužis, vice-prez. A. Mika
lauskas, sekr. P. Jurgeliutė, 
iždininku adv. Kazys Gugis, 
iždo globėjais J. Raginskas 
ir J. Januškevičius* Į pasto
vias komisijas įėjo: įstatų 
Biršlonas, adv. Borden-Bag- 
džiunas ir adv. Lopata; Į 
apšvietus: Dr. Vinikas, Dr. 
Draugelis ir Dr. Montvidas; 
sveikatos: Dr. Karalius, Dr. 
Jonikaitis ir Dr. Zimontas; i 
finansų: adv. Olis, Stungis 
ir Mačiukas; į kontrolės: 
Grinius, Strumskis ir Gla
veckas;' į skundų ir apelia
cijų: adv. Bagočius, adv. 
Rastenis ir adv. Uvick; į 
labdarystės: Jurgeliutė, Ki- 
rienė ir Rauktytė.

Pora incidentų, kilusių ir 
■ nekilusių, bet kurių buvo ti-

jas juos paleido.

nai prisirengę ir “apsigink
lavę.”

Remianties konstitucija, 
prezidentas St. Gegužis pa- 

1 skyrė Grinių iš P’niladelphi- 
jos, U vieką iš Detroito ir 

į iš Brooklyn o į 
■ mandatų komisiją. Nieko 
bloga tame nemanyta ir ne
laukta. Bet bolševikų vadai, 
Mizara, Andriulis ir Žaldo- 

'V'™ kas diriguojant Pruseikai, 
; minčių. i, s °.n, "rn,e‘i kuris sėdėjo prie korespon- 

eR±P.a ,J -lentų stalo, tuoj pradėjobei- 
' • pa i kalanti, kad į mandatu ko-

relsk:mą; i misiją .butu paskirtas jų
“Labai butų naudinga, jeigu;

Ohio valstijos gubernatorius 
butu atsėdėjęs kaipo guberna
torius vieną mėnesį baudžia-; 
mam kalėjime Columbo mies-' 

te. I 
“Naudinga butų, kad kožnas 

teisėjas butų verčiamas atsė
dėti iš pradžių po vieną mėnesį; 
kalėjime. į kurį jis siunčia vi
sokius prasikaltėlius."

Ištikrujų, tai 
sveikas patarima

SOCIALISTAI IR DIEVAS
Chicagos klerikalų “Drau

gas” aimanuoja, kad socia-

REIKALAUJA VISIEMS istrumski i 
VALDININKAMS

KALĖJIMO.
Karta's ir buržuazijos 

spaudoj pasirodo sveikų 
minčių. Štai, “Boston Ame-:

Jistai neįleido Dievo į SLA. kunigo Lathrono 
i'JlS sako 1 voičlrimu •

Pasaulis yra gerai įsitiki- 
. kad socializmas ir bedie

vybė eina kartu. Apie savuo
sius socialistus mes turėjome 
progos įsitikinti praėjusiame 
SLA. seime, kada besvarstant 
naujos konstitucijos projektą, 
i valdybos priesaiką buvo Įdė
tas Dievo vardas ir seimo di
džiuma su tuo pilnai sutiko. 
Tam griežtai pasipriešino so
cialistai. Jie reikalavo antru 
kartu tą klausimą perbalsuoti. 
teėiau ir vėl socialistai pralo
šė. Bet čia socialistai pavarto
jo savo gudrybę. P-nas Grigai
tis davė Įnešimą, kad naujos 
konstitucijos projektą užbaig
ti svarstyti kitame seime.

"Seimo didžiuma čia padarė 
nedovanotiną nusileidimą, su 
pasiūlymu sutiko ir nutartieji 
punktai bus priimti tik už dvie
ili metų, čia pasitvirtina musų 
pareikšta nuomonė, kad SLA. 
slysta iš taip vadinamųjų tau- 
t ninku rankų. Mat, jau dabar 
socialistai juos uz nosies va
džioja. Jau nebeisdristama pa
sipriešinti socialistams, l>edie- 
vy bes plat i n to j airis."

Klerikalų organas labai 
'klysta, kad tik socialistai ne
pripažįsta Dievo. Dievui ne
tiki beveik nei vienas apsi
švietęs žmogus. Žymiausi 
mokslininkai, rašytojai ir 
universitetų profesoriai yra 
vis laisvamaniai. Toks yra

ne:

vra

VAŽIUOJA PAS MUSSO 
LINI MOKINTIS.

Leidžiamas Rygoje “Dar-į 
bininkų Balsas” rašo: 

“Lietuvos tautininkai žūt— ' 
būt nori užginčyti jiems pri
metamą fašistų vardą. Teėiau 
jie savo darbais kaskart labiau 
Įrodo savo kad ir nevisai vyku
si pamėgdžiojimą italų fašiz
mui. štai dabar vėl tautininku

IRGI EKSPERTAS.

eks-vyras yra žvejybosšitas _
pertas. Jis yra Jungtinių t alsti- 
ju žvejybos biuro komisionie- 
rius. duoda per radio patarimus 
žuvininkams kaip reikia meške
rioti. ir ima užtai gerą algą iš

partijos pirmininkas Lapenas, j valstybės iždo. Ji? vadinasi Hen- 

kun. Tamošaitis ir
Janavičius išvažiavo 
pastudijuoti fašistų 
vidaus tvarką ir generalinę ta
rybą. Mat. apie liepos pabaigą 
arba rugsėjo pradžią įvyks

daktaras
Italijon 

partijos

ry O’Malley.

BOLŠEVIKAI IŠDAUŽĖ 
LANGUS LENKŲ 

KONSULATE.
Pereitą subatą Paryžiuje

tautininkų partijos kongresas, i komunistai užpuolė Lenki- 
kuriame numatoma pagrindi- jos konsulatą ir išdaužė lan- 
niai reformuoti, geriau sakant, gus. Tai buvo jų protestas 
labiau sufašlstinti pačia parti- prieš Lengijos valdžią dėl 
ją. Tik jau klausimas, ar Itali- nuteisimo 1

gus. Tai buvo jų protestas

_______> trijų bolševikų
jos batas tiks lietuvių kojai?"'agitatorių Lvove.

Ataka neįvyko^ bet 
kad visi bolševikai 
prisirengę “pasiau- 

Neaprašomam ler-

tuvoj.
Daug triukšmo pridaręs 

Tareila. kurį nekurie tauti
ninkai norėjo SLA. iždinin
ku vietoj adv. Gugio matyti, 
ir iš kurio šalininkų Seime 
laukta triukšmo, Seime el
gėsi kaip džentelmonas. Jis 
aiškiai pasakė, kad pasiduos 
didžiumos norui, ir todėl 
kada Seime buvo iždininko 
rinkimai, Gugis gavo 217 
balsų, o Tareilai komplimen- 
tarių balsų buvo duota 22. 
Amžinas ermiderių kėlėjas 
atvežė Seimo delegatams 
savo propoziciją: . “išrinkit 
mane prezidentu vietoj Ge
gužio, tada aš gvarantuojų 
su bolševikais susitaikyti.” 
Bet renkant prezidentą, jis 
negavo nei vieno balso.

Imant domėn, kad šis Sei
mas Sušivienyjimo nariams 
kaštavo mažiausia $40,000, 
negalima sakyti, kad jis pil
nai apsimokėjo. Nes jokių 
svarbių nutarimų nepadary
ta. Vienok jei šis Seimas bu
vo pradžia Maskvos agentų 
pasikėsinimų galui, tai tie 
pinigai bus išleisti geram 
tikslui.

Seimo rengimo komisija 
buvo surengusi delegatų pri
ėmimui, po draug ir išlaidų 
padengimui, įvairių pramo
gų: banketą, koncertą, šo
kius, pikniką. Viskas nusi
sekė puikiai. Čia reikia pa- 
tėmvti, kad bolševikai nie
kur nedalyvavo, nes jie su
rengė sau “proletariškus” 
vakarus. Jiems nedalyvau? 
jant, visuose vakaruose ir 
parengimuose buvo jauki ir 
maloni nuotaika.

Ateinantį Seimą nutarta 
laikyti Pittsburghe 1932 me
tais. Plotinus, F. R. C.
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Km skaito ir rašo 
Ta* duonos neprašo AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS ®

WATERBURY, CONN. jdai ir pasivadino Lietuvoje! 
v ’ - Į gimusių žydų vaizbos butas, i

1 (Lithuanian Desant Jews’ 
Chamber of Commerce). | 
Toliau jis užgyrė Waterbu-.‘ 
rio biznierių tveriamą Vaiz-Į 
bos Butą, ir taipgi ragino 
rašytis į jį visiems lietu
viams, nežiūrint kokį jis biz
nį užlaiko; o labiausia ragi
no rašytis paprastiems dar
bininkams. Sako toki Vaiz
bos Butai galėtų daug ką 
gero padaryti Lietuvos val
džiai ; pavyzdžiui, girdi, biz
nieriai tokią organizaciją 
turėdami, galėtų parsitrauk
ti daugelį saldainių iš Lietu
vos ir jas čionais išparduoti 
taipe lietuvių darbininkų. 
Sako iš to butų didelė nau
da Lietuvai (suprask Lietu
vos fašįstams fabrikantams) 
ir čionais biznieriams. Taip
gi sakė, kad pereitais metais 
Lietuva išeksportavo į Ame
riką už pusę miliono dolerių 
Įvairių prekių, o importavo 
iš Amerikos į Lietuvą apie 
už du milijonu dolerių.

Užbaigus jam kalbą, iš 
publikos buvo paklausta: 
“Ar Lietuvos žmonėms bus 
kada sugrąžinta konstituci
nės teisės? Ir, ar bus sušauk
tas Lietuvos legalis Sei
mas?” Šį klausimą pasta
čius, nusigando visa ponst- 
va sėdėdama ant steičiaus. 
Dairosi vienas į kitą, žiuri ir 
nežino ką daryt. Pagalios, p. 
Žadeikis atsakė, kad jis į to
kį klausimą negalįs atsaky
ti, o pirmininkas pareiškė, 
kad tokių klausimų daugiau 
niekas nestatytų.

Noriu pastebėti apie tą jų 
Vaizbos Butą, ir iš kokių 
“biznierių” jis susideda. Vy
riausios galvos, to “Chamber 
of Commerce,” yra kunigai, 
su savo gaspadinėmis ir 
zakristijonais. Paskiau seka 
toki “biznieriai,” kurie ne
turi jokio biznio, bet tiktai 
yra paprasti tūlų kompanijų 
arba žydelių agentėliai; 
kaip tai: Buškus, Gudiškis ir 
kiti. Bet su tokiais tai dar 
tiek to. Bet ką gi “faderis” 
Valantiejus, kun. Kazlaus
kas, na ant galo ir “profeso
rius” Vaškelis, žino apie biz
nį? Ką gi musų dvasiški “tė
veliai” gali žinoti aš kokios 
materijos yra geriausia pa
siūtos moterų kelinės ir kiti 
jų “dalikatni” drabužiai?

1 Well. Jie yra dangaus 
agentai ir ten, už debesų, 
nard avinė ja žmonėms lo- 

' tus. Gal todėl ir biznierių 
organizacijas pradėjo tverti, 
kad geresnes pasekmes tu
rėtų. Dabartiniu bedarbės 
laiku ir jiems dolęrukai la
bai sumažėjo lindę į bedug
nius kišenius. Parapijonys 
patys neturi už ką duonos 
savo kūdikiams nupirkti.

“Keleivio” Skaitytojas.

Komunistų kermošius. 
Plikių choras.

Birželio 15 dieną, komu
nistai turėjo surengę “ker
mošių” Maskvos naudai. Jų 
kermošius (piknikas) įvyko 
ant buvusios Lietuvių Socia
listų Sąjungos 34 kuopos že
mės, kuria maskviečiai vra 
užgriebę nuo socialistų. Per 
daugelį metų bevaldydami 
tą žemę, uždirbo kapitalis
tiškų dolerių, o prie tam dar 
prisikolektavo, ir dabar pa
sistatė svetainėje. Taigi, 
šiandien jie surengė ten ati
darymui “didelį” kermošių, 
ir visokiais budais viliojo iš 
bedarbių pinigus; tuos pra
keiktus, kapitalistų išmisly- 
tus dolerius. Bet kokiam tik
slui? — paklaus skaitytojas. 
Gal suteiks kokią pagelbą 
tiems, kurie neturi ką pa
valgyti? Tai absurdas butų 
taip manyti, nes maskvie
čiai tokiais žmonėmis visai 
neinteresuojasi. Jiems visai 
ir neapeina sušelpimas to
kių. Jie iš tokių žmonių dar 
kolektuoja dolerius dėl 
“darbininkų” labo, taip 
kaip kad kunigai daro dėl 
Dievo “garbės.”

Žmonių, buvo 
neperdaugiausia: 
trejetas šimtelių. 
25 centai. Žinoma, maskvie
čių plauko parapijonys ne
mokėjo nei cento: vieni nu
slenka aplinkui per brūzgy
nus, kiti, akį mirktelėję, pa
sako getmonui kad “turįs” 
tikietą ir eina sau į vidų.

Laike kermošiaus, mask
viečių lietuviškos davatkos 
begalo lindo žmonėms į akis 
kaulindamos pinigų viso
kiais budais. Vieną nespė
jai atsikratyti, žiūrėk, jau 
kita lenda su “darbininkiš
kais” reikalais: ir jei žmo
gus bedarbis neduodi jiems 
pinigų, tai gauni velnių. Iš
vadina tave fašistu, darbi
ninkų išdaviku ir tam pana
šiai. Ir taip komunistai tuš
tino bedarbiams kišenius iki 
vėlam vakarui. Paskui pra
dėjo savo biznį garsinti. Pir
miausiai kalbėjo tūlas Va
laitis. Tai tas pats “revoliu
cionierius,” kur sausio 2 die
ną, 1920 metais pabėgo iš 
Waterburio su komunistiš
kais iždais. Mat. kaip tada 
valdžia darė ablavas ant 
maskviečių, tai musų “revo
liucionierius,” draugas Va
laitis, palikęs savo “raudo
nąją armiją,” dingo kaip 
kamparas, net atskaitų ne
išdavė likusiems savo drau
gams , už įvairius parengi
mus. Tečiau, šiandien, žiū
riu, jau ir vėl spyčius rėžia 
maskviečiams.

Taipgi dainavo ir tas 
“garsusis” komunistų Vili
jos choras. Dešimts jaunų 
mergaičių ir pusė tuzino pli
kų senbernių. Mergaičių 
motinos sustoję priėšakv 
ploja kačiukes ir didžiuoja
si, kad jų kūdikiai, kartu su 
plikiais, “tarnauja darbinin
kų klasei.” Ištikro, argi tie 
žmonės nesupranta, kad tai 
yra pažeminimas savo var
do ir kūdikių leidžiant savo 
jaunas mergaites dalyvauti 
kartu su tokiais žemos kul
tūros žmonėmis kaip kad 
lietuviški maskviečiai yra.

Tūlas laikas atgal, čionai 
kalbėjo Lietuvos Prekybos 
buto atstovas Žadeikis/ Tas 
prakalbas rengė jam taip 
vadinamas “Lietuvių Vaiz
bos Butas.” Publikos buvo 
labai mažai, apie šimtelis.

Ponas Žadeikis savo kal
boje pareiškė, kad jis yra 
labai patenkintas tuomi, 
kad Amerikoje pradėjo or
ganizuotis lietuviai biznie
riai į tam tikras organizaci
jas — Lietuvių Vaizbos Bu
tus. Tečiau. jis yra labai pa
sipiktinęs tuomi, kad New 
Yorke ėmė ir susitvėrė žy-

susirinkę 
gal kokia 
įžanga —

••• . .> *■■■■.

Neteko darbo, viltįs 
išsklaidytos—Ką ji 

dabar pasakys 
uerucicu?

VISKO PO BISKI

Tokia gabi! tečiau negalėjo 
išlaikyti darbo - iki - - -

gALDž mieravo suknią savo kostumerkai 
ir galvojo apie tai ką jos darbdavis jai 

sakė kelios minutės atgal. Tai buvo jos pa
skutinė diena darbe. Ir vėl—ta pati pasa
ka Ji negalėjo išlaikyti darbo ilgiau kaip 
savaitės bandymui, nors atrodė, kad visi 
yra patenkinti jos darbu. Ką ji galės pa
sakyti Geručiui, savo jaunam draugui su 
kuriuo atvyko iš Lietuvos keliatas menesių 
atgal su vilčia gauti darbą ir, drauge steng
damiesi. įsigyti namus.

Edstebėjau jos sielvartą, tos krautuvės, 
mergina Saldei paaiškino priežastį jos kliū
ties. Ji prasikaltusi dvokimu paeinančiu 
nuo prakaito, kurio, aiškus dalykas, kostu- 
merkos nepakenčia. Ji laikėsi taip art: jų 
ir Įsipyko joms su tuo nekenčfemu dvoki
mu. Skaityk ką Saldė sako:

» * *
“Atvirai kalbant, aš buvau perdaug įsi-

tikinusi. Aš žinojau, kad aš negaliu prasi
kalsti prakaito dvokimu.

"Kvaila klaida. Aš prasikaltau. Milijonai 
apsigauna, nes mes apsipratę, nesuuodžia- 
rae visada esamo dvokimo. Odos skylutės 
kasdien išleidžia apie kvortą dvokimą da
rančių išmatų. Mano draugė patarė Life
buoy mano apsaugai. Lifebuoy stebuklin
gos antiseptiškos putos išvalo odos skylu
tes giliau—jus, tikrai pasijuntat švaresniu, 
šviežesnių—ir taip saugiu.

Mano oda taipgi pasidarė švaresnė nuo 
lifebuoy Mes dabar jj vartojam visa šei
ma. Lifebuoy malonus, ekstra-švarus kvap
snis, dingstąs beplaunant, patvirtina, kad 
Lifebuoy taipgi valo.’’

Pavartok Lifebuoy sąvaitę ir jį vartosi 
visą gyvenimą.

LEVER EROS. CO., Cambridge, Mass.

Lifebuoy -ss-
stops bodų odor

CHICAGO, ILL. 
Ką davė prohibicija.

Kaip jau žinoma, /įmeri- 
koje yra užginta svaiginan-

Kokios spalvos musės 
nemėgsta.

Londone leidžiamas žur
nalas “Nature” (“Gamta”) 
sako, kad musės daugiausia 
nemėgsta raudonos ir gelto
nos spalvų. Stiklo fabrikan
tai broliai Pilkingtonai darė 
Anglijoj bandymus ir paty
rė, kad Įdėjus langus iš gel
tono ar raudono stiklo, mu
sės tuojaus išnyksta. Bet 
raudona spalva sunkiai pra
leidžia šviesą, todėl jie pata
ria vaitot geltoną stiklą. 
Ypač toks stiklas rekomen
duojama skerdykloms, pie
ninėms ir apskritai visur, 
kur laikomi ar gaminami 
valgomieji daiktai. Nuo mė
lynos spalvos musės taipgi 
bėga, bet netaip daug.

na labai kaistas, tai jie le
kia visą naktį. Vienu žo
džiu, skėriai yra karšto oro 
padaras. Šaltesniuose kraš
tuose jų nėra.

Nuodai metalo poli
tūroj.

»

Metalams valyti yra su
taisyti tam tikri chemikalai, 
paprastai “pališiais” (poli
tūromis) vadinami, žino
ma, niekas tokių dalykų ty
čia negers ir nevalgys, bet 
jeigu jais nuvalysime savo 
šaukštus, peilius ar šakutes 
ir paskui šitų įrankių van
deniu gerai nenuplausime, 
tai ir netyčia galėsime labai 
greitai užsinuodyt. Laikraš
čiuose tankiai skaitome, kad 
tiek ir tiek žmonių užsinuo
dijo valgiu. Tai atsitinka pa
prastai hoteliuose, kur tar
nai valo sidabrą aukščiau 
minėtais preparatais. Kar
tais užsinuodymas ištikrujų 
būna nuo sugedusio valgio, 
bet tankiausia žmonėą ap- 
serga viduriais nuo peilių ir 
šakučių, kurie buvo valyti 
nuodingais preparatais. “Li- 
terary Digest” sako: “Vie
name viešbuty Uticoj nese
nai užsinuodijo apie 30 žmo
nių. Rodos, maistas nebuvo 
sugedęs, bet svečiai sunkiai 
susirgo. Tyrinėjimas paro
dė, kad jie užsinuodiję ka
lio cyanmetaliu (potasium* 
cyanide), tai yra tais pa
čiais nuodais, iš kurių bu
vo padaryta politūra sidab
rui valyti.”

Taigi, kas valo panašiais 
preparatais savo valgomus 
indus, tai būtinai tegul juos 
paskui nuplauna vandeniu 
ir gerai nušluosto.

Skėriai.
Apie skėrius beveik 

bus jau skaitę ar girdėję. 
Dabartiniu laiku tas brudas 
naikina laukus Egipte ir Pa
lestinoj. Girdėt apie juos ir 
Amerikoj. Sakoma, kad jie 
čia pasirodą kas 14 metų. 
Bet kas tie skėriai yra, retai 
kas žino. Taigi įdomu bus 
pasiskaityti, ką apie juos sa
ko Washingtone leidžiamas 
mokslinis leidinys, “The 
Science News-Letter:”

“Amerikos žiogai pasiro
do dideliais skaičiais. Jie 
kaip debesiai užtemdo sau
lę ir labai panėši į tuos skė
rius, kurie naikina javus 
Europoj ir Azijoj. Bet Ame
rikos žiogai nėra tikri skė
riai ir daug blėdės nepada
ro. Jie auga po žeme per 14 
metų, maitindamiesi augalų 
šaknimis; paskui staiga iš
eina viršun, pakyla oran ir 
eina kaip debesiai. Bet jie il
gai negyvena, tik padeda 
kiaušinius ir stimpa. Tada 
vėl per 14 metų niekas jų 
čia nemato.”

Amerikoj yra ir tikrųjų 
skėrių; jie čia pasirodo irgi 
tik retkarčiais ir tai tik pie
tinėse valstijose, nes tai kar
štų kraštų ir saulėto oro 
vabzdžiai. Kiaušinius jie 
deda pavasari. Į 4 sąvaites 
jie išsiperi. Į 6 ar 8 sąvaites 
jie išauga ir įgyja sparnus. 
Tuomet jie pakįla oran ir 
skraido tokiais spiečiais, kad 
užtemdo saulę. Kur jie nusi
leidžia ant sodo ar lauko, 
tenai nelieka nei vieno ža
lio lapelio. Jie gyvena apie 
10 mėnesių ir tuomet stim
pa, palikdami kiaušinius 
naujai kaitai. Taigi tikrųjų 
skėrių amžius tveria tik apie 
metus laiko: du mėnesiu jie 
perisi bei auga, ir apie 8 
mėnesius gyvena, tuo tarpu 
kai amerikoniški žiogai, ku
riuos žmonės taip pat skė
riais vadina, gyvena dau
giau 14 metų.

Tikrieji skėriai 
žemės ir akmenų. Nakties 
laiku jie sutupia ant žalių 
lapų ir suėda juos. Jie nusi
leidžia žemėn tik išryto, kai 
saulė pradeda kaitint. Gerai 
saulės įkaitinti, jie vėl paky
la oran ir lekia toliau. Jie 
lekia tiesiu keliu, nežiūrėda
mi jokių kliūčių, ir nors di
džiausis pavojus jiems prie
šaky butų, jie savo pasirink
to kelio nemainys. Apie vi
durdienį jie vėl nusileidžia 
paėsti, ir paskui vėl lekia. 
Kai saulė pradeda leistis že
myn ir oras truputį atvėsta, 
jie tada nusileidžia nakvy
nei, ir tada jau jie daugiau
sia blėdies padaro. Jeigu 
medžių nėra, tai jie nusilei
džia tiesiai ant žemės ir su
ėda žolę, o ant nakties suli
pa ant visokių krūmokšnių ir 
ant jų nakvoja. Jei oras bu-

visi

Peštukams
nuo kitos. Savo meiliomis i Electric Co. daug darbinin- ,rtk/-kl »•■»«■» cv v»-i r? ’ 1 > • 1 • TT T71 _ T> ir Hemy Ford 
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ras darbe bus artam tyčia ... ... ‘ . , .
jos daugeli privi- ?Ue!dinetl n1uo ,dalbo " ma‘

- ! zuiti gamybą karų. Gegu
žės pabaigoje paleido apie 
800 darbininkų. Visus tuos 
atleido, kurie turėjo auto
mobilius svetimus, o ne For- 

stės. Bedarbių 
■gatvėmis vaikš- 

“darbas gana sun-
Pasaulio Vergas.

kalbomis ir višokiais priža-įk^ paleido L 
dais. kuriuos žada kaip Į automobiliu karalius

koje yra užginta svaiginau-! 
čius gėrimus parddvinėti, ir 
pradėjus vykdyti blaivybę, 
atsirado tam tikros gengės 
butlegerių, kurie, vienok, iš
karto nebuvo taip baisiai 
žiaurus kaip šianciien.

Chicagos miestas gal vie
nas iš žiauriausių miestų 
šioje šalyje. Chicagoje šian
dien yra tikras karės laukas. 
Nėra nei metų laiko, kaip 
šiaurinėje dalyje miesto vie
nos butlegerių gengės prie
šai atvažiavę sustatė 7 vy-. .. . 1 ~ Kežai dovvcirus į eilę ir mirtinai sušaudė. |ži a<ja
S—. <1 tyi i I L*-z\ 11 <■» r *■* m *■

užsnaus,
lioja. Daug šeimynų suardė 
savo šeimyninį gyvenimą be 
butlegeriaudami ar žiūrėda
mi vyrai per pirštus, kaip 
jųjų moterys kraipo kųnelį 
svetimiems vyrams M P!’ 
jokautų pas jas.

Nesenai Chicagoje 
jauni vyrai buvo sus 
gengę užpuldinėti nakties 
laiku moteris, ir bovytis su 
jomis kaip jie supranta, Mo
terys pripažinę, kad tie vai
kėzai bovydavę pagal Pary-

Po tam da keliatas buvo su
šaudyta. •

Šį pavasarį prasidėjo tik-' 
ras karas tarpe butlegerių. 
Velykų dienoje viename sa- 
liune tapo sušaudyta trys 
vyrai; vėliaus da keli, o ge
gužės 31 d. ant So. Peoria ir 
18-th Place, iš kulkasvai- 
džių nušovė 1 vyrą mirtinai, 
o tris sužeidė: be to sužeidė 
vaiką, kuris laikraščius par
davinėjo. Birželio 1 d., nuo 
.Chicagos 50 mylių, Fox 
Lake, nuvažiavę gengsteriai 
su kulkasvaidžiais sušaudė 

lietuvių kolonijos: Monning Hotel viešbutyje 
“ — ~ Jur- fris vyrus mirtinai, o du su

žeidė (iš pašautųjų yra vie- 
^na moteris). Tai vis prohibi- 
cijos vaisiai. Žmonėms gat
ve pavojinga vaikščioti dėl 
kulkasvaidžių kulipkų.

“Blaivybė” Chicagoje 
taip žydi, kad ne tiktai eina 
kova tarpe stambiųjų būtie-

HAMTRAMCK, MICH. 
Rengiasi Vytauto šventei.•

D. L. K. Vytauto komite
tas savo susirinkime birže
lio 5 d., išdavė raportą apie 
darbuotę kas link surengi
mo Vytauto mirties pami
nėjimo. Dalykai stovi taip: 
prie apvaikščiojimo priside
da šios r 
Detroite East Side, šv. *i_ 
gio parapija ir visos draugi
jos. Hamtramcko lietuviai, 
L. A, P. P. Kliubas ir Sanda
ros 87 kuopa ir yra užkvies
ta dalyvauti žymiausis ir di
džiausis šv. Jurgio parapijos 
choras. Taipgi bus kalbėto
jų iš Detroito ir Hamtramck. 
Yra pasižadėjusių ir iš kitų gėrių, bet ir mažieji" petlio- 
mjestų atvažiuoti svarbių riai dėl naminukės veda ko- 
kalbėtojų. Sekantis susirin- vą vienas prieš kitą ir var
tomas atsibus birželio 29 d.ižosi dėl kostumerių net mu- 
Jame nutars galutiną ap-’sų broliai lietuviai ar lietu- 
vaikščiojimo dieną. vės. Moterys pusėtinai paty-

Tautietis, -re vilioti kostumerius vieną

Gegužės 7 d. Mrs. Mary Z. 
Bunt eidama namo iš šven
to Kryžiaus ligoninės tapo 
užpulta'vaikėzų ir išžaginta. 
Ji visus užpuolikus pažinu
si ir policijai pavyko visus 
tris vaikėzus pagauti. Jų tar
pe buvo du lietuviai ir vie
nas itaiijonas.

, Lietuviai, sulyg policijos 
i pranešimu, yra šie: Tony 
Dilkauskas 22 metų. John 
|L e džius 19 metų ir italijo
nas Tony Lacoco 23 m.—vi
si laikomi be kaucijos kalė
jime. Juos detektivai labai 

i sumušė kaip pagavo ir teis
ime atnešė kruvinus drabu- 
jžius, bet teisėjas pasakė, 
kad tas nieko ką jie sumuš
ti; jiems esą d a pergėra 
elektros kėdė. Italijono tė
vai pasiturinti žmonės ir va
ro bylas toliau, kad tuos 
niekšus išteisinus. Lietuviai 
jau sėdėję kalėjime už už
puldinėjimą moterų.

Jie yra katalikų tėvų vai
kai bažnytinių mokyklų iš
auklėti.

Darbai Chicagoje vietoje 
gerėti, tai blogėja. Westem

BARBERTON, OHIO.
Lietuvis išradėjas.

Gerbiamiems “Keleivio” 
skaitytojams pranešu, kad 
aš turiu išradęs naujos ma
dos lokomotyvą ir turiu jau 
patentą iš Washingtono, D. 
C. Jeigu “Keleivio” skai
tytojai interesuotus šiuo iš
radimu, tai galėtum gerą 
darbą nuveikti su nedidele 
suma kapitalo—$l,000.Nau- 
jas lokomotyvas galima pa
daryt nuo penkiolikos iki 
dvidešimt arklių jėgų, kuris 
nereikalauja nei geso, nei 
anglių: dirba elektriką.

Turiu ir kitą elektrinį mo
torą padaręs, kuris ima iš 
žemės elektrikos srovę. Jį 
bandžiau 15 valandų: dirba 
ir degina 20 lempų po 110 
voltų. Šitam išradimui da ne
turiu patento. Tai pigiausias 
ir geriausias išradimas; jis 
galima už $300 padaryti, 
iki 20 arklių jėgų, kuris tik 
šviesai pagamintų ne ma
žiau kaip 500 lempų po 110 
voltų šviesos. Jeigu kas no
rėtų ir įdomautų, tai per 
laiškus duosiu platesnių in
formacijų. A. J. Žvirbli*,

334 College st., 
Barberton, Ohio.

vengia

Yra žmonių, kurie dėl 
niekniekių pradeda ginčytis 
per laikraštį ir nežino kada 
sustoti. Jeigu redakcija už
daro jiems laikraščio skiltis, 
tai jie pyksta ir mano, jog 
jiems padaryta skriauda, 
nes jie da ne viską visuome
nei pasakė.

Bet kaip visuomenė to
kiais ginčais įdomauja, tai 
parodo sekantis laiškas:

Leviston, Maine.
’ Gerbiama Redakcija: Ka
da bus pabaiga apie tas dvi 
moteris iš Toronto, Canada? 
Piktumas ima, kad žmonės 
siunčia tokius niekus ir že
mina laikraštį. Jau trečias 
numeris pareina ir vis apie 
tas dvi moteris pleškina ir 
vieni kitus šmeižia.

Gerbiama Redakcija: ar 
negalima gauti geresnių raš
tų į musų laikraštį? Jų “raš
tus” patarčiau mesti į gur
bą. Kur tas korespondentas 

1 paliko, katras rašė apie 
1 tas moteris? Nejaugi iš bai

mės sau galą pasidarė? Aš 
patarčiau skyrių “Kanados 
Lietuviai,” užvadinti “Ka
nados dvi moterys.”

Senas “Kei.” skaitytoja*.
PITTSBURGH, PA. 

Piknikas.
Pittsburgho lietuvių tau

tinė šv. Jurgio parapija ruo
šia 4 d. liepos pikniką ant 
visiems žinomos Amšiejaus 
farmos, McRees Rocks, Pa., 
netoli Pittsburgho. Bus vi
sokių žaislų ir kitokių pasi
linksminimų. Reperi.

Žmogus be mokslo — tai 
varpa be grudų. F.

Degtukas turi galvutę, bet 
neturi smegenų. Ug. S.



Mokinkimes Gyventi

i

i

Indijoje eina tautinio išsi- 
liuosavimo kovos. Kovoms 
suprasti reik smulkiau pa- 

nemo- žvelgti i vidaus priešingu-

lytiniais santykiais pasi
reikšti. Dėl to indų, moterų 
judėjimas didžiausiu, tikslu 
turi nugalėti moterų tamsu
mą.

II

Žmonių patarlė sako, kad 
sensti ir mokiniesi. Arba 
vėl: “gyvenimas — mokyk- 

įla.” Šitie žodžiai ne iš piršto 
j išlaužti, o turi gilią prasmę 
į ir reikšmę musų gyvenime.

Daugelis jaučiame, kad 
.mums nesiseka gyventi. Mu
sų gyvenimas neina taip, 

ikaip mes norėtume. Bet ar 
daugelis pagalvojame, ko
dėl taip yra, kodėl gi mums 
nesiseka?

Gal ir pagalvojame, gal ir 
paklausiam patys savęs, bet, 
daugumoj, žmonės nemoka 
savo gyvenimą sutvarkyti.

Indija Yra Pasakų ir 
Revoliucijos Kraštas

—Tegul bus pagarbintas,
Maike.

—Gera rytą, tėve; kas 
naujo?

—Blogi čėsai, Maike. Tos 
susaidės baigia žmogų iš ra- 
zumo varyt.

—Na, na, kame dalykas, 
tėve?

—Nugi, ar tu. Maike, ne
atmeni, ką mudu aną kartą 
kalbėjom? Aš mislinau. kad 

•tik bedievių susaidę Dievas 
koroja už griekus ir užtai 
užleido bolševikais. Bet, kad 
tu žinotum, nesenai seima- 
vojo musų susaidė, ir kad 
niovėsi, tai niovėsi: stačiai 
vieni kitiems už čiuprynų 
kibo. Musų načalstva, žinai.Į 
gera. Išdavė Yaportą gerai ir 
turėjo būt viskas okei. Ale' 
suvažiavę diligatai raportą žmogus niekad negali žinot, 
nepriėmė ir gana. Tur būt kada Dievas jį nukoros.
jau ir mus susaidėj priviso —Tai ne Dievo bausmė, 
cicilistų. tėve, o tik toks aplinkybių

—Palauk, tėve! Ar tu ne- susidėjimas.
galėtum man paaiškinti, ko- —Nesisprečyk, Maike.
kia gi ten jūsų “susaidė.” čia yra Dievo rykštė. Paimk, 
Kaip jos vardas? pavyzdžiui, kad ir musų sei-

—Nugi lietusių katalikų mą: diligatai ėmė ir atmetė 
susaidė, ir dac oi. O kaip načalstvos raportą. O kodėl 
jos vardas, tai aš nei pats ne- taip buvo? Juk prieš vyres- 
žinau. / ' ’ *" J *• ’’
klausiau, tai jis man parašė 
štai kokias litaras: SLRKA.
Kiti sako stačiai “eselerka.” 
Lyg ir koks asilų susivieni
jimas.

—O, tai katalikų susivie
nijimas, tėve. Tenai negali sakai, kad 
būti jokių socialistų. Tenai spaviedotis? 
susispietę kunigai su savo 
tarnais. Kiek girdėjau, tai 
jie labai daug barėsi dėl jo raportas ir buvo atmestas.

—Ar tai šitaip!... O aš to 
visai nežinojau, Maike. Na. 
gud bai, vaike, bėgsiu pasa
kyt apie tai zakristijonui.

—Tau vyčiai plaukus nu
pešė, tėve, o netoli Chicagos; 
vienam kunigui gaspadinė 
(pramušė galvą su pieno bon-' 
ka, kada tas parvažiavo na-į 
mo iš pikniko ir parsivežei 
kitą merginą. Paskui šitas 

i dūšių ganytojas turėjo baž-! 
įnyčioj meluot savo parapi-| 
jonims, buk jis susižeidęs 
sau kaktą nerdamas į van
denį.

—Tai lygiai toks pripot- 
kas, vaike, kaip Ditroite pe
reitą vasarą buvo vienam 
musų kumpozitoriui. Jis nu
ėjo Į ežerą maudytis ir ner
damas nubalnojo sau nosį. 
Taip bent jis žmonėms aiš
kino, o ištikrujų gal ir jam 
kokia ilgaplaukė balių iškė
lė. Matai, vaike, smertelnas

Aš pas zakristijoną nius taip daryt negali...
—O matai, kad gali. At

metė, ir gana.
—Bet toks darbas no gut. 

Maike. Prieš smertį reikės 
iš to spaviedotis.

—Bet kodėl tu, tėve, ne- 
jų “načalstvai” 

Juk vienas iš 
jūsų vadų norėjo užslėpti 
savo raporte $5,000. Dėl to

kun. Garmaus. Vierti sakė,* 
kad Garmus nėra atstovas, 
o kiti tvirtino kitaip. Matai, 
tėve, kur tik susiduri su ku
nigais ar bolševikais, tai vi
suomet prisieina s 
nes tie žmonės vra užsispv 
rėliai. fanatikai.

—Panatikai? O kas 
per sutvėrimas?

—Fanatikais, tėve, vadi- trijų minučių pasikalbėįim 
na tokius žmones, kurie pa-;su p,Ufcnos Aires 
tys mažai galvoja, dalykų Janeiro imama 
nesvarsto, o aklai tiki tam, 
ką jų vadai sako. Jeigu pa
imti fanatikus bolševikus, 
tai rasim, kad jie aklai lai
kosi to, ką jiems 
Rusijos komisarai, 
gai laikosi Romos popie
žiaus Įsakymų.

—Taip ir turi būt, Maike. 
Načalstvos reikia klausyt, 
ba kitaip parėtko ant svieto 
nebūtų.

—Bet tu matai, tėve, kad 
jus labai klausot, o “parėt
ko” pas jus vistiek nėra. Su- 
važiavot ir tuojaus pradė
jot bandyt, ar stiprus jūsų 
plaukai.

—.Jes, Maike, man irgi iš
pešė kuodą.

S: TRUMPOS ŽINIOS
Iš Lietuvos galima kalbė 

taii ti telefonu su Brazilija, Ar 
.. Igentina ir Olandų Indija. Už 

le 
ir Rio de 
312 litų ir 

(pusė: su Javos miestais — 1 4 1 • . • ” .243 litai 50 centų.
Per audra Veviržėnuose 

bažnyčios bokš- i

gj velniną c'ut v ai nj v*. 
Jie pratę visą bėdą suversti 
likimui, aplinkybėms, ki
tiems žmonėms, santvarkai 
ir tt. Nėra abejonės, kad ap
linkuma, valstybės santvar
ka ir kita, turi daug intakos 
musų gyvenimui, ir dažnai 
prieš musų norą, prieš musų 
nusistatytą planą, gyveni
mą pakreipia kita vaga. Nė
ra abejonės ir tame, kad di
delėj didžiumoj musų gyve
nimo nepasisekimai priklau
so nuo to, kad mes nemo
kam gyventi: nemokam su
prasti jo, nemokam nusista
tyti gyvenimo plano, gyve-| 

i nam be jokio aiškaus tikslo, į 
be jokio idealo.

Turėt apčiuopiamą gy ve
lninio tikslą, žinot kuo mes 
; norime būti ir ko siekiame, 
yra nelengvas dalykas ir ne 
vienos dienos darbas. Tuo 

| klausimu yra prirašyta to
mai knygų. Jas beskaityda
mi mes daug galim patirti, 
daug pasimokinti, bet... “gy
venimo mokykla” eina sa
vo vaga ir kasdien begyven- 

1 darni mes vis naujų ir naujų 
■ patyrimų įgauname. Jei mo- 
• kėsim gerai gyvenimo paty

rimais naudotis, tai kasdien 
mes tobulėsim ir savo gyve
nimą gerinsim. Visas vargas 
tame ir yra, kad mes, dau
gumoj, savo gyvenimo paty
rimais nemokam pasinaudo
ti: mes juos greitai pamirš
tam.

Vienas Amerikos lietuvis, 
nėjęs mokslų, apvažinėjęs 
pasaulį ir Įgavęs daug paty
rimų. man pasakė: “Savo 
patyrimų ir pamokų gyveni
me aš neariduočiau už jo
kius pinigus. Pinigus aš grei
tai išleisčiau ir vėl gal lik
čiau kūno ir dvasios elgeta, 
bet su gyvenimo patyrimais 
aš gyvenu ir jais vaduojan
tis aš kuriu gyvenimą to
liau: džiaugiuosi juo ir esu 
Įsitikinęs, kad gyvenime 
praktikos vedamas neatsi- 
dursiu ant bedugnės kraš
to.”

Tai rimtas ir teisingas pa
sakymas, nors gal kiek ir 
perdrąsus.

Dauguma žmonių gyve- 
na, nelyginant, kaip laively
je ant jūrių, kuris neturi vai
ro. Tokį laivelį kur vėjas 
norės, ten vilnys nublokš. 
Gyvenimas ir yra tas laive
lis plačioje jurėje. Nemokė-1 
si jo vairuoti, tave neš prieš 
tavo norą.

Ko gi reikia, kad mes mo
kėtume gyventi; kad mokė
tume nusistatyti savo gyve
nimo tikslą: kad mokėtume 
gyvenimo patyrimais nau
dotis?

diktuoja, nuverstas
O kuni-Įtas, suardytas pieninės sto ;’i 

jgas ir keli ne.mai sugriauti.
Per pasikalbėjimą su žur

nalistu, prof. Voldemaras 
pareiškė, ka.d jis Į ruošiamą 
jam garbės teismą nemanąs 
stoti. Teismo sąstatas yra 
liauskas.

Šių metų cenzo žiniomis, 
Maine’o valstijoj yra tik 
799,662 gyventojų.

Bostone šį pavasarį 15,000 
mokinių baigė mokyklas.

kad taip spręsti yra klaidin
ga. Kartais žmogus ir daug 
metų išsėdėjęs mokyklos 
suole, bet atsilikęs • nuo gy
venimo. Jis gali daug žinoti 
mokslo 'formulių ir įvairių 
terminų, bet gyvenime jis 
tuščias trumparegis, i 
kantis orientuotis. Tuo tar- mus, kurie veikdami viens Į 
pu yra labai daug žmonių, kita komplikuoja tu kovų 
kurie netiynę mokyklos šuo- supratimą.
lo, o gyvenime vaduojasi ge- Kokie tie priešingumai? 
riau negu anie. Išvada vie-' 
na: žmogus ir nebuvęs mo-! piai,>Kja 
•i*nrišv^et^<^ ^av’ntas,i užsienį iš vienos pusės ir di- plunksną moka valdyti ran- 
a . džiausiąs masių skurdas iš koše, dvi iš šimto vos trupu-Šituo as netvirtinu, kad t antros pusėg gali čia pat ti tesimokino.

drauge ekzistuoti. į Net indų universitetų pro-
Yra didžiausi miestai su 'fesoriai menininkai ir poli- 

tramvajais, automobiliais ir tikai yra apsivedę nemoky- 
kitais technikos išradimais,1 tas moteris, kurias jiems vai
kui’ tuo pačiu metu dėl dide- kais esant moterimis prisky- 
lio religinio fanatizmo ne-/ė.
gali nuo tramvajaus bėgių Lengva suprasti kiek tus- 
nuvarvti “šventos” karvės, į čias ir be sielos gali būti su

kuri, bus ant bėgių atsigulu-! gyvenimas tokių žmonių, 
si įkurių sugyvenimas gali vien

visas indų moters apgailėti
nas gyvenimas.

Moterų analfabetizmas.
Iš vienos pusės yra mažas 

skaičius aukštos kilmės mo
terų, kurios eina mokslus 
Europoje, o čia pat milijoni
nės moterų masės šiandien

Fantastiniai turtai, kurie dar nemoka skaityti nei ra- 
savo daugumoje j syti. Dešimt iš šimto vos

ansjsvietęs.
šituo aš netvirtinu, kad; 

mokykla nereikalingas daik
tas! Ne!... Mokykla — tai 
viena iš svarbiausių ir pir
mutinių priemonių lavini
muisi ir pasiruošimui į gyve
nimą. Omeny aš turiu tuos, 
kurie neturėjo laimės mo
kykla pasinaudoti.

Skaitymas knygų ir laik
raščių plėtoja žmogaus pro
tą. Musų raumenys tvirtėja 
jei mes juos mankštinam t. 
y. priverčiam juos judėti, 
dirbti. Lygiai taip ir musų 
smegeninė, musų protas stip
rėja, jei mes daug skaitom, 

i priverčiam musų protą apie 
(tai galvoti, judėti, o ne 
snausti. Ko pirmiau 'žmo
gus nesugebėjo suprasti ir 
įvertinti, tai dabar skaityda
mas knygas ir laikraščius jis 
pradeda suprasti ir įvertinti. 
Gyvenimo patyrimais jis 
kasdien geriau ir geriau pa
sinaudoja. Jis pradeda su
prasti tas klaidas, kurias 
pirmiau darė. Supratęs jas, 
prasilavinęs žmogus ateity 
jų vengs. Kad lengvai gali
ma butų išvengti klaidų ir 
nuo padarytų atsikratyti, 
mes turime turėti tvirtą va
lią, tvirtą pasiryžimą. Be 
tvirtos valios, be tvirto pasi- 

iryžimo, mes dažnai negalim 
atsispirti musų pirmiau da
lytoms klaidoms todėl, kad 
jos įėjo į musų paprotį, jos 
prigijo; o papratimas, sa
ko patarlė — antras prigi
mimas.

Baigdamas noriu pasaky
ti štai ką. Kad mokėjus sa
vo gyvenimą tvarkyti, kad 
nusistačius gyvenimo planą, 
jo gaires, kad nusistatyti gy
venimo tikslą, tai yra kuo 
mes norim būti, pirmiausiai 
mes turim nusistatyti prieš 
bereikalingą ir nenaudingą 
laiko eikvojimą. Liuosą lai
ką pašvęskim gerų knygų ir 
laikraščių skaitymui.

Grudinkim, stiprinkim sa
vo valią.

Skaitykim ir išmoksim gy
venti.

Gir?.ites Žentas.

Tautinio judėjimo prieša
ky atsistojo moteriškė Saro- 
jini Naidu. tuo metu, kaip 
Indijoje moters gyvenimas 
yra pilnos vergės gyvenu 
mas.

Moteris prislėgta, kantri, 
tarnaitė. *

Indijos moters gyvenimas 
nuo lopšio iki mirties yra ra
mus, kantrus tarnavimas, ti
kybinis kantrumas ir dievo
baimingas nusižeminimas.

Religijos mokslu, kasdie
niniais reiškiniais ir visuo
menės Įstatymais moteris 
yra vyro nuosavybė.

Indų šeimos gyvenimas 
remiasi vien moters neri- 

Ibuotu pasidavimu ir klusnu
mu.

Tėvas yra šeimos ponas ir 
valdovas, vaikai ir krikšto- 
vaikai jo pavaldiniai, gi mo
tina, moteris, mergaitės Įsta
tymais pasiremiant yra di- 
delios indų' šeimos beteisės 
mylimos ir niekinamos mo
teriškės.

Basomis kojomis, stebėti
na eisena jos neša didelius 
vandens indus iš šulinių: 
amžinai monotonišku ritmu 
grudus mala, verpia ir au
džia.

Dienų dienas lanko die
vus. Baisiai kerštingos ki
toms moterims, kurioms po
nas parodo malonumą. Vy
ras, namai, vaikai ir pote
riai — štai keturi “kertiniai 
akmens,” Į kuriuos remiasi

ANGLIJOJ BUSIĄ NAUJI 
PARLEMENTO RINKIMAI

Jeigu reakcininkai Angli
joj nesiliaus darę trukdymu 
darbiečių vyriausybei, tai 
galimas daiktas, kad šis par
lamentas bus paleistas, o jo 
vieton renkamas kitas. Mac- 
Donald pasakė, kad rinki
mai gali įvykti ateinantį ru
denį.

YANCEY LĖKS IŠ AME
RIKOS Į MASKVĄ.

Kap. Lewis A. Yancey, 
vienas geriausių Amerikos 
lakūnų, ruošiasi 4 liepos lėk
ti iš Amerikos Rusijon. Jo 
tikslas yra pasiekti rusų sos
tinę Maskvą be sustojimo.
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Dvylikos metu motina.
Indijoje Įvestas Įstatymas 

draudžiantis vaikų vedybas, 
bet kiek maža šis Įstatymas 
atitinka tautos tradicijoms 
ir norui, matyti iš to, kad ke- 
letos valandų anksčiau prieš 
Įstatymams Įsigalėsiant stai
ga apvezdina tūkstančius 
jaunų vaikų. Vaikai, kurie 
pas mus lėlėmis žaidžia, In
dijoje yra tikros motinos ir 
žaidžia gyvomis lėlėmis 
prie kratų. Dažnai dvylikos 
metų mergaitės yra nėščios.. 
Dar nesenai laikė didele-nėti. 
nuodėme atidėti vaikų vedy
bas iki jie subręs.

Tose sąlygose prie didelio 
vaikų mirtingumo jau 5, 6. 
ir 7 metų Mergaitės tampa 
našlėmis.

Bet vienok indų moteriš
kei nėra didesnės gėdos ir 
pažeminimo, kaip negauti 
sau vyro.

Todėl tėvai stengiasi sa
vo vaikus nuo šios gėdos iš
gelbėti ir tik mergaitė atsi
skyrė nuo motinos kūno ir 
išvydo pasaulio šviesos — 
skuba apvezdinti.

Ir taip apvezdindami mer
gaites jie vėl jas Įmeta atgal 
i tamsumą ir visuomenišką
ją vergovę.

Našlės likimas.
Indų našlės likimas yra 

baisus. Ji antra kartu ištekė
ti negali, nes ji yra amžinai 
prisiekusi ištikimybėje savo 
mirusiam vyrui.

Ir kuo moteris priklauso 
prie aukštesnės kastos, tuo 
labiau ir griežčiau draudžia
ma antru kart ištekėti.

_________________________________________

Indų religijoje, kuri vieš
patauja dvasiniame ir socia
liniame gyvenime yra pa
žiūra, kad našlei reik kentė
ti už nuodėmes ankstybes- 
nio gyvenimo ir, kad kiek
vienas sukilimas prieš šią 
bausmę neša dar didesnę ne
laimę esamame gyvenime. 
Nuodėmė, kurią moteris ken
čia, atiduoda ją pilnai neap
draustą Į vyro šeimos ran
kas; ši šventa tradicija ver
čia šią nuodėmę jausti ir 
prieš ši blogą atsiturėti.

Nuo šio likimo išsigelbėti 
našlės gali tik mirtimi ug-' 
nies liepsnose ant vyro kapo 
ir dėl to nežiūrint draudimų 

. tai vienoj vietoj, tai kitoj 
vyksta našlių žuvimas ug
nies liepsnose.

Šioms religijos aukoms 
pagelbėti yra būtinas sku- 

i bus socialis uždavinys, 
i Paskutiniu metu miestai 
turi Įrengę “Fisrami” taip 
vadinamas neturtingų naš
lių prieglaudas, kur jos mo
kydamiesi socialės labdary
bės užpildo dali tuštaus gy- 

’ venimo.
Įkurtos yra net visuome

ninės draugijos, kurios rapi-
■ naši našlių apvezdinimu.

Pirmiau našles išėjusias už 
: kito vyro pašalindavo net iš
■ kastos eilių.

Gi dabar toks griežtas nu- 
• sistatymas prieš našlių vedy- 
; bas padeda nykti visuome- 
; nėję, nes pats religinis fana- 
, tizmas drauge ima kiek silp-

Laiškas.

Žuvusiems Jūrėje Ikaras Iš Gėlių.

Gyvenimas tvarkyti, sukti 
jo vairą taip kaip mes no- 

!”im, nėra niekad vėlu. Tam 
j reikia tik noro, pasiryžimo, 
tvirtos valios ir mokslo pir
miausia.

Mes įpratę manyti, kad 
išmokslintais žmonėmis yra 
tik tie, kurie turėjo progos 
mokyklas lankyti. Tai labai 
sena, atgyvenus biurokratų 
nuomonė. Tik seniau žiūrė-! 
davo Į žmogaus diplomą ir į 
išsėdėtą mokykloje metų' 
skaičių ir iš to spręsdavo 
žmogaus išsilavinimą. Mu
sų laikų gyvenimas parodė,

Iš margųjų lauku 
laiškas j urvą atėjo. 
Prisiminė kalinio laimė visa: 
laiškas dar šienu kvepėjo.
Tėviškės kloniai margieji
tarp štangų pražydo languos. 
Meilė, kaip gyva, stovėjo 
popierio lakštuos baltuos.
Pavasariu liepos pražydę 
ir pievos belaukia pjovėjų.
Taip rašo, taip rašo

širdis mylima,
ir rūtą į laišką įdėjo.
Jis varto. Bučiuoja ir varto 
laiško marguosius lapus. 
O laimė su dalgiu prie vartų 
kalėjime siūlo kapus.

Kazys Jakunėnas.
“L. Ž.” | Tą įkąrą padarė buvusieji Amerikos kareiviai.

Kapitalizmas ir priešta- 
ravimai.

Ekonominio gyvenimo 
vystymasis verčia Indijos 
žmones, begaliniai surištus 
su sustingusia turtuolių reli
gija, taikintis prie technikos 
užkariavimų, kurie, kaip ko
ki didžiausia indų nelaimė- 
griauna be pasigailėjimo se
nąją Indijos visuomenės 
tvarką.

Kapitalizmas kurs vysto 
tik dvi klases—darbininkus 
ir kapitalistus — negali būti 
sutaikintas su kastų tvarka, 
kuri religijai viešpataujant 
per daug šimtmečių spėjo 
sudalyti liaudį Į daugybę 
kastų.

Viena kasta nuo. kitos dar 
ir šiandien griežtai skiriasi.

Yra viešbučiai, kuriuos-’ 
na įeiti drįsta tik vieni bra- 
minai — kunigų ir valdinin
kų kastai priklausą* žmo
nės.

O keletą žingsnių toliau 
šiaudais dengtose triobose 
verda kapitalistinis gyveni
mas, kur formaliai teikia ly
gias politines teises ir pripa
žįsta demokratizmą, bet 
praktikos gyvenime vykdo 
kruvinąjį terorą.

Greta plakatuose skelbia
mi musų laikų moterų reika
lavimai. o čia pat drauge 
parduoda ir apvezdina 10 
metų mergaites.

Kuli (nešikas) ant galvos 
neša naštą, o čia pat automo
biliai zvimbia. Indija atsi
stojo dviejų pasaulių Įta
koje: iš vienos pusės Indija 
su visa savo visuomenės ar- 
chajine tvarka, o iš antros 
pusės veikia Europos kapi
talizmas.

Kova eina už tautinį indų 
'atbudimą ir nepriklausomy
bę, o kapitalizmas savo ke
liu iškelia aikštėn naują dar
bininkų klasę, kuri ima ves
ti kovą už kapitalistinės ir 
archajinės tvarkos panaiki
nimą.

Į Indija atsidūrė savitarpių 
kovų arenoje, kur įvairus

čia ne kryžius, bet Ikaras padarytas iš žydinčių aguonų ir luomu, kastu interesai turi 
'paskandintas jūrėse atminčiai tų. ką per karą žuvo ant jūrių, begalo daug įvairiu priešin- 

i Ta i Ir a ra nnrlnrn hiiviiaum ArrusriVoc ' BB. Z.
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ti savo moteriškumo žymių, dama ne prie degtines bute- Varžytinės Dėlei Vytauto Šventes. Redakcijos AtsakymaiI

RUSŲ KALBA LOTYNŲ 
RAIDĖMIS.

Bolševikų liaudies komi
sarų taryba nutarė įvesti lo
tynų raides rusų kalbai.

Šiomis dienomis Washingtone buvo atidengti iš akmens padiryti laiptai pilgrimų atminčiai. 
Pilgrimais Amerikos istorijoj vadinasi pirmieji ateiviai, kurie važiavo čionai jiekodami laisvės, 
kurios Europoje tuomet visai nebuvo. Šitame paveikslėly matosi keli protestonų kunigai, kurie 
dalyvavo prie tų laiptų atidengimo. Kryžių jie jau nenešioja, bet sijonus vis dar dėvi.

VISOKIOS ŽINIOS

Pajieškau pusseserės Onos Šiupu- 
lionienės ir Šiupulionio, gyvenanti So. 
Boston, Mass. Prašau atsiliepti. As 
paeinu iš Tauragės parapijos, Poze- 
runu kaimo. 128)

AUGUSTAS BARTULIS 
7345 Logan st., . Detroit, Mich.

PLAUKĖS MOTERYS PRI- 
! LEISTOS PRIE KOMU

NIJOS?

Keli katalikų vyskupai

J. Z. — Eiles spaudai ne- ■ 
tinka.

Q D __ Visos . ii ĮSU DM- retų arčiau susipažinti, prašau, para- 0. £>. .v£, ir nrisiuski,e paveikslą, kun
minėtos pa^jjo| 4 
daug tuos pačius

APSIVEDIMAI'
Pajieškau merginos apsivedimui 

tarp 38 ir 43 metų amžiaus, kad butų 
dora ir blaiva. Pageidaujama kad 
atsišauktų iš Nevv Jersey, New Yor- 
ko ar Pa. apielinkės. Aš esu 41 metų 
vaikinas, 5 pėdų, 4 col., 160 svarų, do
ras, negeriu ir nerūkau. Gerai. susto- 
viu, biznierius. Merginos, kurios no- 

švkit ir prisiųskite paveikslą, kurį 
pareikalavus sugrąžinsiu.

TON E Y URBAN (27)
26 st., Newark, N. J.

PAJ1EŠK0JIMA!
Pajieškau ponios Vaičienės, ji gy

veno Detroit. Mich. pas žeptį ’a“ 
lauskį. Jie rašė,man kelis laiškus pe
reita ž:emą. bet dabąr jo adreso ne
turiu. Malonės atsišaukti, arba, kurie 
žino ju adresą teiksis pranešti.

‘ K MATEVICIA (27)
r. 1( IRONS, MICH.

liuko. Degtinės buteliuko pa
galba niekas laisvės neiško
vojo. B. T.

“Darb. Balsas.”

L.

PRIE PUSBONKĖS VIL
NIŲ VADUOJA.

Lietuvoje kaskart vis dau
giau atsiranda “kovotojų” 
už Vilnių. Net jau ištisos 
draugijos susikūrė.

Pirmiau vadavo ir dabar 
dar tebevaduoja Vilnių Šau
lių sąjunga, kuri užsukusi 
katarinką vis griežia “mes 
be Vilniaus nenurimsim” ir 
jau dešimti metai maitina 
įvairius latrus prasigėrėlius. (

Kėli metai atgal susikūrė 
dar viena “Vilniui” vaduoti

VOKIETIJA PAKĖLĖ L1E-|AR GALI BŪTI TRUMPA*
TUVOS PRODUKTAMS

MUITUS.
Vokietija, kad palaikius

savo šalies ūkio produktų ___ _____ __
kainas, įvežamiems iš Lie- pakėlė klausimą ar gali būti 
tuvos produktams pakėlė kirptaplaukės moterys pri- 
muitus sekamai: kiaulės ’ ‘ * • * . - ~
centneris buvo 18 markių 
dabar — 27 mar.; arkliai 
štuka buvo 30 markių, da
bar — 150 mark.; kiauši
niai 100 kilogramų buvo 6 
mark, dabar 30 m., sviestas 
100 klg. buvo 30 markių da
bar 50 mark., pienas 100 klg.
buvo galima be muitų įvežti,: w ---------------- -----------------~
dabar 5 mark., kviečiai 1000 brėžė savo neigiamąjį misi- dar geresnis butų dalykas, 
klg. be muito, dabar 150 m., statymą link bubikopfuotų kad rastųsi kovotojai ir Kau-‘ 
miežiai 1000 klg. be muito, moterų, nes trumpų plaukų nui paliuosuoti iš fašistinės' 
dabar 150 mark. mada priduodanti moteriai vergijos.

Lietuva rūpinasi surasti.vyro išvaizdą ir ji nustojan- Tik toji kova turi būti ve- 
savo produktams parduoti ‘ - ,J--------------— J—
kitų vietų — Anglijon, Bel-

. gijon ir kitur.

leidžiamos prie komunijos? 
Šis klausimas nesenai buvo 
svarstytas Vatikane specia- sąjunga, 
liškoje komisijoje. Kardi- ^ Daug metų šios sąjungos 
nolų kolegija teigiamai iš- vaduoja Vilnių prie degti- 
sprendė tą klausimą. Trum- nės buteliuko ir vos ant ko
pų plaukų nešiojimas ne- JU bestovį “tautos vadai 
prieštaraująs krikščionybės kelia taurę “už Vilnių, 
moralei. " i Geras dalykas, kad ran-

Bet vis dėl to kolegija pa- dasi kovotojai už Vilnių, bet 
.J. V V 1, Jį AAVMk'A * ' —
statymą link bubikopfuotų kad rastųsi kovotojai ir Kau-(
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PIRMAS LIETUVIS NU
VAŽIAVO I PERU.

! Gegužės mėnesį pirmą 
sykį nuvažiavo iš Lietuvos 
emigrantas į Peru — seno
vės inkų šalį. Iš viso emigra- 

įvo per praeitą mėnesį 485 
įaanenys — daugiausia į Ar- 
• gintiną — 200 žmonių, į Ka
nadą — 82, į Braziliją—79, 
į Jungtines Valstijas — 76 
asmenys.

DANCIGAS APSKUNDĖ 
LENKIJĄ TAUTŲ SĄ

JUNGAI.
Ženeva. Dancigo laisvasis 

miestas atsiuntė Tautų Są
jungai protestą prieš lenkų 
vyriausybę, kuri sistematin- 
gai boikotuoja Dancigą; kai
po uostą, įsisteigusį nuosavą 
uostą Gdynėj. Proteste nu
rodoma, kad Dancigas buvo 
atplėštas nuo Vokietijos tik 
todėl, kad Lenkijai buvo rei
kalingas priėjimas prie ju
ros. Toliau pateikiama davi
nių, kad 'Dancigo ekonomi
nė padėtis eina kasdien blo
gyn-

Dancigo memorandumas 
sukėlė didelę sensaciją Tau
tų Sąjungos sluoksniuose, 
kur jo saikingas, objektyvus 
tonas ir pamatavimas istori
niais ir sutartim pagrįstais 
faktais padarė gero įspū
džio. Tautų Sąjunga nesi
ims jokių žymių, kol negaus 
raporto iš savo komisaro 
Dancige.

RUSIJOJ NUTEISTI MIR
TI KETURI KOPERA- 

TININKAI.

Maskva. Stalingrado apy
gardos teismas išnagrinėjo 
eilę kOperatorių bylų. Jie bu
vo kaltinami kenkę Sovietų 
kooperacijai. Keturi kalti
namieji nuteisti mirti, aštuo- 
ni —- 1Q metų kalėti sunkių
jų darbų kalėjimo, devyni— 
aštuonerius ir likusieji — 
nuo penkerių ir vienerių me
tų.

I

DIUSELDORFO ŽUDIKO 
PRISIPAŽINIMAS.

Berlynas. Diuseldorfo žu
dikas Kurtenas prisipažino 
prie kelių naujų nusikalti
mų. Dabar jo prisipažintų 
nusikaltimų skaičius siekia 
53. Tarp vakarykščių prisi
pažinimų yra dviejų 12 ir žš- 
tuonerių metų vaikų nužu
dymas 1929 m. ir bandymas 
1926 metais užmušti jauną 
mergaitę, kuri tučtuojau pa
žino Kurteną, kada buvo į 
akis suvesta su juo.

KLAUSIMAI IR 
ATSAKYMAI.

Kl.—Kodėl užrištomis aki
mis žmogus negali eit tie
siai?

Ats.—Žmogus, paprastai, 
daro nelygius žingsnius. 
Viena koja nužengia toliau, 
eita arčiau. Kada žmogus 
mato, tai šitą ydą jis neju
čiomis pataiso. Bet kada jo 
akys užrištos, tai jis neišven
giamu budu kreivuoja.

VYRAI NORI LENGVŲ 
RŪBŲ.

Kaune susidarė būrys jau
nų vyrų, kurie pasiėmė pro
paguoti naujos mados vyrų 
rubus. Jų sugalvoti rūbai yra 
visai paprasti ir lengvi. Juos 
sudaro tik kelnės ir marški
niai. Rūbai turi iš viso tik 
vieną sagą. Šie rūbai norima 
dėvėti ne tik gatvėje, bet ir 
einant į teatrą, į balius ir tt.

Jei šita mada įsigalėtų, 
tai vyrai nors vasarą galėtų 
atsipalaidoti ne tik nucr sun
kių, keliomis eilėmis apsi
velkamų rūbų, bet ir nuo vi- 
sokiti apikaklių, kaklaraiš
čių, petnešų, daugybės sagų 
ir tt. Žinoma, tie naujoviški 
rūbai yra ir daug pigesni: ir 
medžiagos maža reikia ir 
pasiūti paprasta.

Reikia pastebėti, kad Lie
tuvos ponai iki šiam laikui 
nedrįsdavo pasirodyt gat
vėj, kaip mes Amerikoj: 
kelnės, marškiniai, atsegtas 
kaklas. Jie būtinai susivar
žę apykaklėmis, liemenėmis lingas atsitikimas. Žmogus 
ir žiponais. J“

MASKVOJE SUDAROMA 
KINIJOS VYRIAUSYBĖ.

Besvajodami apie komu
nistini rojų, Maskvos bolše
vikai mėto revoliucijos dar
bui užsieniuose varyti bega
les Rusijos darbininkų sun
kiai uždirbtų pinigų. Men
kiausias kurioj nors valsty
bėj judėjimas, bolševikams 
atrodo tikra pasaulinės re
voliucijos pradžia. Tai ką 
bekalbėti apie Kiniją, kui 
eina nuolatinė suirutė. Mas
kvos bolševikai džiaugiasi, 
kad Kinijoj vienur kitur įsi
gali jų bendraminčiai. Ge
gužės pabaigoj Maskvoj bu
vo šaukiamas kiniečių sovie
tų kongresas centralinei so
vietų vyriausybei įsteigti vi
suose kiniečių miestuose ir 
teritorijose, kur komunis- 
tarrts pavyko įsigalėti.

Kl.—Kodėl šaltame ore 
žmogus jaučiasi veiklesnis, 
negu karštame?

Ats.—Sausas ir vėsus oras 
atvėdina žmogaus odą. Tas 
padidina kraujo cirkuliaciją. 
Geresnė kraujo cirkuliacija 
patiekia smegenims daugiau 
oksigeno ir dėl to žmogus pa
sidaro veiklesnis.

Kl.—Ar galima protauti 
nevartojant žodžių?

Ats.—Be žodžių žmogaus 
galvoje gali būt tiktai labai 
paprastos sąvokos, tokios 
kaip alkis, baimė ir tt. Bet 
painesnių dalykų žmogus 
negali be žodžių suvokti. 
Pabandykit apie ką nors pa
galvoti, o tuoj įsitikinsit, 
kad jūsų minty tveriasi žo
džiai, sakiniai. Taigi, be žo
džių protauti negalima.

nės iškilmės, mėtomi liau- 
dies pinigai.

Buk tai sąryšy su Vytau- 
to'metais, Kauno “Švyturio” 
bendrovė išleidusi lenkų ra
šytojo Kraševskio romaną 
“Karalių motina.” Įžangoje 
sakoma, kad tame romane 
puikiausiai matosi Vytauto 
genijus. Bet paskaičius patį 
romaną, ten jokio “geni
jaus” nerandame. Greičiau
siai ten idealizuojamas Jo
gaila. Tuo tarpu Vytautas 
atvaizduojamas begaliniu 
savimeiliu, užsispyrėliu, no
rinčiu gauti karūną bent ant 
galvos užsidėti, kad ir tuo
jaus ją vėl reikėtų nuimti, 
klastingu ir asmeniniais su
metimais einančiu net prieš 
savo tautą, žodžiu sakant, 
tuo romanu “Švyturio” ben
drovė pati save gerokai iš- 
pliekė.

Galop, dar vienas daly
kas. Nesenai Kaune įvykęs 
Dotvinis nunešė tautininkų 
Aleksote pastatytus Vytau
to laiptus. Ar tai nereikš
minga? Juk gal jau nebetoli 
toji diena, kad kitokios rū
šies potvinis nuplaus dikta
tūros likučius su visais jų 
tautiniais maskaradais ir 
stabų gerbimais.

“Darb.” Balsas.”

Atėjus Vytauto jubilėji-. 
niems metams, iškyla aikš-’ 
tėm įvairiausių, dažnai net 
juokingų dalykų. Pirmiau
siai — Lietuvos tautininkai! 
panaikino valstybinę šventę 
15 gegužės, Steig. Seimo su-i 
sirinkimo dieną, kad bent ; 
taip apsidirbus su tuo ne
lemtuoju demokratizmu ir 
panaikinus net prisiminimą 
apie jį. Vieton to, kaipo^ val
stybinę šventę įsakyta švęs
ti rugsėjo mėn. 8 d., nes ta
da esą turėjęs būti vainikuo
jamas Lietuvos karaliumi 
Vytautas. Įdomu, kad da
bar lietuvių tauta turės švę
sti neįvykusio karūnavo  j i- 
mo dieną, kitaip sakant, tų 

* laikų diktatoriaus nepasise
kimo dieną.

Antras dalykas tą patį 
Vytautą savinasi ir lietuviai 
ir lenkai. Lietuviai minės už 
pastangas atsiskirti nuo len
kų ir karunavotis Lietuvos 
karaliumi, o lenkai — už 
1401 ir 1413 metų unijos ak
tus, kuriais remiantis vėliau 
Lietuva su Lenkija susiliejo 
išvien. Matyti abu visai prie - 
šingi dalykai. Vilniuje su
kurti du komitetai Vytautui 
paminėti. Į lenkų sudarytąjį 
įeina patsai Pilsudskis, ku
ris .sutikęs būti garbės pirmi
ninku. O kauniškiame ko
mitete tokiu yra Smetona, 

i Matyt, visi diktatoriai nori 
tos pigios garbės. Ką pada- 

; rysi, reikia jos jieškoti kur 
galima, nes šiaip jų niekas 
negerbia. Tai tam tikslui ir Didžiuma jų buvo atkasta, o 
rengiamos visos tos jubilėji- 15 užtroško.

kežna laiko$f kitokroš tal^pį 26 
kos. Dėl to ir nesutikimųį Pajieškau apsivedimui rašičs ar 
tarp jų yra. Apie tuos skirtu- 
mus buvo 
rašyta, todėl kartoti nėra 
reikalo.

L. Vektarui. — Tamstos 
korespondencijos, kur sa
kai, kad komunistė gaspadi- 
nė tamstą nuskriaudė, įdėti 
negalim. Visuomenei tas bu
tų neįdomu.

Joe Yodzewich. — Į jūsų 
klausimus atsakysim štai 
ką: (1) Senatas yra Kong
reso dalis, todėl kuomet 
Kongresas priima bilių, tai, 
reiškia, kad ir Senatas jį pri
ima. (2) Senatoriai “Bal- 
tamjam Name” negyvena. 
(3) Ar ilgai bedarbiam pri
sieis badauti — pasakyti 
sunku. (4) Norman Thomas 
važiuoja prakalbų laikyti 
ten, kur jį kviečia.

___ ___  gali turėt ir vaikų, be 
skirtumo tikėjimo ir pažiūrų, bet tur 

jau daug kartu turėt $4.000 Aš esu vaikinas, 40 me-
- - tų amžiaus ir turiu farmą vertės

$15.000. Kurios norėtų arčiau susi
pažint, prašau parašyt laišką ir pri
siųst savo paveikslą, kurį pareikala
vus sugrąžinsiu. (27)

A Z—DIN
P. O. Box 145, Schuyler Lake, N. Y.

IŠSIREIŠKIMAI.
Vyro širdis, tai traukinio 

vagonas, į kuri sėdant nie
kados nesi tikra, jog ligi ga
lo teks vienai važiuoti.

Flers ir Cailavet

Pajieškau merginos apsivedimo 
tikslu, nes jryvenimo aplinkybės ver
čia apsivesti. Taijri paneles, kurios 
interesuojaties tuomi, 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 gyvenimui drauges men- 
gino* arba našlės be vaikų, amžiaus 
25 iki 38 metu, turi būt laisvų pažiū
rų; esu Amerikos pilietis. Gali atsi
šaukti ir iš Kanados. Meldžiu prisiųs
ti savo paveikslą, ant pareikalavimo 
sugrąžinsiu. Rašyk adresą (30) 

M. Box 37, Ina, III.

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

11351 Nagle st., Hamtramck, Mfch.

FARMA ANT PARDAVIMO.
9 akrai žemės. 9 ruimų namas, ant 

šteitavo kelio. Dėl daugiau informa
cijų kreipkitės pas: (27)

Felix Wesalow,ski
Plcasant st., Millis, Mass.

BAISUS FANATIKO 
DARBAS.

New Havene buvo Šiurpu
lį 

vardu Spang užlipo su savo 
šeimyna ant taip vadinamo 

kuris

Kl.—Kodėl žmonės nešio
ja žiedus, auskarus ir kitus 
papuošalus? -

Ats.—Tai yra užsilikęs' 
paprotys iš tų laikų, kuomet 
f Įsi žmonės buvo'da lauki
niai. Tuose laikuose žmo
gus turėdamas gražesnį1 
daiktą bijojo, kad jį nepa
nešti, ar kas nepavogtų, to
dėl įsinėrė jį sau į nosį arija 
i ausį. Vėliaus tas jau virto 
oapuošalu, kuris užsiliko ir 
iki šiai dienai.

KALNAS UŽBĖRĖ 
TRAUKINĮ.

Nuslinkusi nuo kalno že 
mė Japonijoj užbėrė trauki- prisimintum, 
nį su keliasdešimts žmonių ___

( Meilės dalykuose mes vis 
dar daugiau ar mažiau esam 
laukiniai. P. Montegazza.

’ Naudokis jaunyste taip,
- kad jos netekęs, maloniai ją 

Karleilis.

PARSIDUODA 6 RUIMŲ NAMAS
Su visais parankumafe. Žemės 21 

lotas. 45 jauni vaisiniai medžiai, vie
nas fėras nuo No. lavvrenee’o ir šia
pus Plesanvalės. (27)

JUOZAS ALEKSINAS
Golf avė., Methuen, Mass.12

STATYS NAUJĄ TUNELĮ .jo West Rock kalno, kuri: 
Bostono gatvėkarių kom-1‘1?". 300 Pė.flų ,ir .is'

paniia yra nutarus statyti v.,en°s pusesy .a status kaip 
nauja tunelį, kuris kaštuos slena, ir iš tos puses Spany 
keliolika milionų dolerių, nustūmė savo žmoną ir 4 
Miesto ir valstijos vyriausy-i''31^’ įu™ krisdami, uzst- 
bės šita sumanymą užgyrė. muse ant vietos. Paskui jisai 
Be to da apie Back Bay bus persižegnojo ir pats nušokę 
atidarytas Cambridge’aus- n,uo to kalno.. Manoma, kad 
Dorchesterio tunelis ir tenai buv® dide is fanatikas ir
įtaisyta nauja stotis.

LEDAI IŠMUŠĖ DAUG 
JAVŲ.

Nevv Yorko valstijoj, Tro- 
yaus apielinkėj, šiomis die
nomis krito labai dideli le
dai, kurie išmušė farme- 
liams labai daug javų. 
Nuostoliu padaryta į $150,- 
000.

per didelį, tikėjimą išėjo iš 
proto.

RUSIJOS SKOLOS 
ANGLIJAI.

7 Londonas. Anglų finansų 
ministeris žemuosiuose ru- 
muose pranešė’, kad rusų 
valdžios skolos Anglijai sie-

Kl.—Kuri tauta pasauly 
šiandien yra daugiausia at
rinkusi nuo progreso ir sto
ri arčiausia prie laukinių?

Ats.—Daugiausia nuo ci
vilizacijos atsilikusiais šian
dien yra skaitomi Australi
jos bušmenai arba juodvei- 
ižiai. Žinoma, šiandien jau 
r jie nėra tokie laukiniai, 

kokiais gilioj senovėje yra 
buvę baltveidžiai. Buvo lai
kas, kada žmogus stovėjo 
la žemiau už dabartinę bež
džionę.

Columbus, Ohio. Perei
gą subatą čia buvo nužudy
mas elektros kėdėj George

- - -kia 900,000,000 svarų ster-| VVilliams, kuris tūlas laikas 
lingu. I atgal užmušė policmaną.atgal užmušė policmaną.

Nėra tikro pasitenkinimo 
pasiturinčiam žmogui, siau
čiant aplink jį skurdui ir al
kiui. Nėra sąžinės ramumo 
laisvam žmogui, kuomet jam 
artimi ir pažįstami žmonės 
tos laisvės neturi. Gk.

Kas vergo retežių nedrįs
ta numest, tas laisvas nie
kuomet nebus!

J. Janonis.

UŽ DYKĄ PER 30 DIENU:
Knyga Daktaras namuose su
Receptais, puslapių 160. $1.00

2 Baksai trejonkės......................$1.00
Ir paveikslas iš karės lauko Lietu

voj dovanų. Adresuokit: (27)
J. YERUSEVIČIUS

Sta. 7, Box 63, Lawrence, Mass.

LIETUVIŠKAS VIEŠ
BUTIS. 

Atlantic City, N. J.
Viešbutis vadinosi ELDORADO 

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

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

GERAS MUILAS.
Lifebuoy muilas yra sveikas ir ge

ras netik rankoms, bet veidui ir mau-l 
dynei. Švelnios jo putos gerai išvalo! 
ir atgaivina odą.

Paprašykit Lifebuoy muilo pas sa-' 
vo krautuvninką. Jeigu jis neturi, tai 
jis užsakys jums.

Lifebuoy muilas yra daromas iš 
paimu ir kokusų aliejų. Jis palaiko 
veido spalvą, tyras ir smagu juo 
praustis.

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

JOHN BUROKAS
164 Washington Street, 
HORCESTER, MASS.

' " - - ... — ..

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. I’artraukiam šeimynas, ūkio darbininkus, 
atliekame įvairius valdžios darbus. Siunčiame pinisrus iš
mokamus doleriais Lietuvoj. Panaudokite mano ilpų me
tų patyrimą, kreipkitės ypatiškai arba per laiškus.

G. Kunašauskas
179 East 3-rd Street, 

New York, N; Y.
Žinomas per 20 metų 
tuo pačiu antrašu.
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MONTREAL. CANADA.
“Boksas” lietuviu bažnyčioj

Nepersenai susitikau 
draugą. — Sveikas, Juozai, 
—sveikas, sveikas; kas gir
dėti, kaip gyvenimas—klau
siu draugo? Sako: — ne
kaip!... kol kas darbo netu
riu ; o čia šią sąvaitę dar pri
puolė tokia “nelaimė," kad 
net sarmata ir sakyti, bet 
kaip tamsta gerai žinomas.) 
tai pasakysiu visą atsitiki-j 
mą.

Žinai, brolau, vakar rytą! 
išėjau darbo pajieškoti. Pa-! 
stovėjau prie tabakinės, ne-! 
paėmė, tai ir traukiau namo. 
Einu pro lietuvių bažnyčią, 
žiurau, kad\atveža negyvėli. 
Manau sau: “vargšas lietu- 
vvs mirė.” Ir nutariau užeiti 
į bažnyčia. Sakau pasižiūrė
siu kaip Kanadoj atlieka pa-j 
maldas, o čia gi žmogus ne 
gyvulys, reikia ir poterius) 
sumesti, kad lengviau Įeitų Į 
“dangaus karalystę.”

Atsisėdau suole ir kalbu 
poterius. Kelios bobelės irgi 
meldžiasi. Kunigas šventas 
mišias laiko. Tik klausau už 
pečių sučirškė: “klaupk, 
klaupk, gyvuly Atsigrįž
tu. ogi žiuriu, žvirblių “ka
ralius” (taip vadina zakris
tijoną, dėl jo mažo ūgio). 
Bet... pamaniau; kad čia ne 
Lietuva ir ne diktatūra, bet 
laisvas kraštas, o čia ir suo
lai padaryta, reiškia pasi
melst galima ir sėdėdamam. 
Bet mano apsirikta: “kara
lius” dar kartą pakartojo 
aukščiau sakytus žodžius ir 
ėmė rodyti ‘.‘karališką galy
bę.” Greit pasijutau, kad 
jau turiu porą “boksų.” bet 
pamatęs mane besikeliant, 
“karalius" pradėjo trauktis 
iš savo “pozicijos,” aš gi su
laikiau ji tik prieangy ir, ži
noma. jausdamasis laisvam 
krašte, pasiūliau ir “kara
liui” porą antausių.

Taip ir nunešė mano mal
das, nelabasis “karalius.” Ir 
tai. vargšei, duselei bus sun
kiau ieiti ten kur aniuolai 
“gieda.” ■ 
nutariau 
bažnyčios, kad už jos tarnų 
negali žmogus ramiai mels
tis, ir bažnyčioj gauni “bok
są."

Tai mat kaip elgiasi baž
nyčios tarnai ir ant kiek jie 
sreįbia tą bažnyčią. Jeigu 
laisvesnių pažiūrų žmogus 
butų taip pasielgęs, tai kleri
kalai butų pakėlę didžiausi 
lermą. bet dabartės ramu, 
tyli, taip kaip ir nebūtų.

Taigi, vvrai, eidami baž
nyčioj apsižiurėkit, kad “ka
ralius“ nepavartotų savo 
“galybės.”

P, Liaukiavičius.

darbis gavęs pinigus tuojau 
pragertu. Restoranų savi
ninkams valdžia apmoka po 
25 centus už kiekvieną val
gi. Trys valgiai per dieną 
sudaro 75 centus. Gi taip

i pavalgyti kai
nuoja po 25, 30, 40 ir dau
giau centų už vieną valgį. 
Bedarbiams, rodos, ir val
gyklos, maž daug, yra nuro
domos. kur darbininkams 

tyra patogesnės. Yra tokių 
! restoranų, kur įėjęs pa vai-! 
gyti, tegauni lyg pauostyti:) 

J bet už tai gražus restoranai, 
patarnavimas ir 

žodžiu viskas paįvai-j 
Beabejo, darbiniu-į 

ir patiems tokie ręsto-' 
netinka, nes jie norij 
pavalgyti, o su man- 

patarnavimu jie ne-! 
j gali būti sotus. Už butus vai-’ 
‘džia apmoka po 25 centus i, 
Sparą. Darbininkai yra suya-;l

Lietus papiukdė Kauną ir 
kitas vietas.

Gegužės 27 d. Kaunas 
matė nepaprastą lietų. Tai 
buvo kaip atogrąžų sričių, 
(tropikų) lietus, liejęsis i: 
dangaus čiurkšlėmis, srovė 
mis.

7 vai. pradėjus smarkiai pūkštai.

■ mandagus 
vienu 
rinta. 
kams 
ranai 
gerai 
dagiu

čia matote tiltą, kuris yra s 
ville. Pa., i Coiumbia. Pa. -jis :i 
000.000. ši rudeni jis bus pab;

uatomas ant sujungtų gaupturų per Susųuehano upę iš VVrights- 
;.es B.550 pėdų ilgio ir jo pąstatvmas kaštuos daugiau kaip $3,- 

•aigtas.
• <

No. 27. L»epo« 2 d., 1&36.

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE J

f ■

Piršlys Suvadžioto jas, Vieno veiksmo 
Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga

na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 
moters ir 5 vyrai. \

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

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

“Jaunystės Karštis.’
komedija-farsas. Parašė K. S. Kar- 

povičius, ir F ’---- »»---» «•-
tarties. N V. Koneckio dialogas, vertė 
Špyžas. Labai užimanti, meiliška ko
medija ir perstatymui tinkamas 
dialogas, So. Boston, 1916 m........ :

> i - a
•

Stota Balsai. — Paiki knyga, daufj. 
bė labai gražių eilių ir dainų. Dug 

gražių, spalvuotų paveikslų. _ Popiera 
gera ir spauda graži. Parašė J. B. 
Smelstorius. 221 pusL Popieros

....................................... $i.eo 
apdarais ....................  $L60

Ben-Hur. — Istoriška apysaka iŠ 
25- 1 Kristaus laikų. Parašė Lew

į Wallace. 472 pusi......................... $2.G0
5 ienaveiksmė pajauta —. Lizdeika Duktė, arba Laa- 

Parnsy Kį tava XIV laetašimtyjc. Istoriškas
romansas M. Bernato'siez’o.
468/ pusi.............. .......................  $1.50

' Moteris ir Socializmas. Parašė Augusi 
10c- j Eebel, vertė V. K. R. Yra tai svar- 

n- - r- .-V * ’ Mausią ir geriausia knyga lietuvių
Kunigų Celibatas. Išaiškinta ^kunigų tame svarbiame klausime.

bepatystės istorija, pasekme ir » Pusl/42y. 1915 m. ...................... $2.00
donskas nupuolimas. Šią knygą turėtų , 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mote- į 
rįs, dukterįs ir mylimosios nepapultų j 
tokią kunigų globą. Paraše kun. Geo.; 
Townsend Fo*, D. D., sulietuvino ! 
Ferdinand de Samogitia. ............25c. •

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

miško klausimo, kurią turėtų kiekvie
nas protaujantis darbininkas pers Rai
kyti. Pagal K. Kautskį, parašė Z. Ale-: 

! ksa. So. Boston, Mass., 1914 ra., 
puslapių 28. ................................ 10c.

! . i
i Lengvas Budas Išmokti Angliškai.

Rankios reikalingiausių žodžių Įr 
pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvienas 
gali greitai išmokt kalbėt angliškai. 
Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet čie- 
li sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieš- 
kant. važiuojant kur nors, nuėjus 
krautavėn, pas daktarą, pas barzda
skutį, pas kriaučių, ir tt Su fonetiškų 
ištarimu ir gramatika. Antra padidin
ta ir pagerinta laida. Sutaisė St. 
Michelsonas. Pusi, 95............  35c.

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

ir daugelį 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.
Kodėl Aš Netikiu į Dievą? — Arba 

Tikėjimo Krinika. Kiekvienas geras 
katalikas ir laisvamanis privalo 
ją perskaityti. 64 pusi..................20c.
Alkoholis ir Kūdikiai — Arba kaip ----- - — ------ _-^y. ---------- ,—71—

atsiliepia tėvų vartojimas alkoholio. Parodo dabartines Lietuvos rubezius 
ant ių vaikų. Kas yra arba tikisi ka-JJ Kaip salis yra padalyto j apskn- . _ ’ cius. Tai vra vienatine knv<ra_ kun

*

S apdarais
Audimo

II

t

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

veikslais, perstatančiais įvairius nuo
takius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. Įgijęs šią 
knygą niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kaina........ . ....................$1.00

Delko Reikia žmogui Gert ir Valgyt? 
‘ —Dėlto, kad norisi, atsakys koks
1 nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
; be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
1 vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
' kitas mažiau ? Delko žmogui reikia 
i cukraus, druskos ir kitų panašių da- 
I lykų 1 Kode’ jam reikia riebalų ? ši- 
' tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
' knygutės. Paraše D-ras Ginus.
haina 15c,
Kaip Tapti Suvienytą Valstijų Pilie

čiu? Aiškiai išguldyti pilietystėa 
įstatymai su reikalingais klausimais ir 

' atsakymais lietuvių ir anglų kalbose.
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida............................................  25c.
Kaip Senovės Žmonės Persistatydayo

Sau žemę. — Labai įdomus senovės 
filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dą.' Pagal daugelį autorių parašė 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: “Iš
virkščias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos.” Parašė Z. Aleksa.
40 pusL ....................................... 10c

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

nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios ir 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis

---------------------------------------------- -- ,-------— ....--------- - — ■ . <t

Potvinis Lietuvoj e.
(žiavę nuo farmų, nuo gelž- 
kelių, iš miškų ir kitų vietų. 
Kaip bedarbiai iškovojo nuo 
valdžios maistą ir butus, tai 
komunistų organizacijos 
pradėjo skelbti, kad tai pa
dėjo bedarbiams buvusios 
Kovo mėnesy komunistų de
monstracijos. Ar valdžia ko
munistų pabijojus pradėjo 
duoti bedarbiams maistą, aš 
to nežinau; greičiausia ji 
bolševikų nepabūgo. Teko 
girdėti, kad bedarbiai kol iš
kovojo tą maistą ir butus, 
tai valdžios atstovus mitin
guose ko nepradėję pliekti. 
Ir valdžia nėhorom turėjo 

1 duoti bedarbiams pragyve
nimą.

Dabar valdžia vėl nori ne
beduoti bedarbiams maisto 

j ir buto. Teko girdėti, -kad 
valdžia supykusi, kam ko- 

; munistai gyrėsi, kad jie iš
kovojo pragyvenimą. Ar tas 
teisybė, nežinau. Dabar be
darbiai organizuojasi Į vie
ną didelę uniją ir žada val
džiai nepasiduoti. Kažin 
kaip, lyg aklai vištai grūdas 
teko užmatyti viename ang
lų laikrašty, kad valdžia kas 
diena išmoka, vien tik Win- 
nipege po $3.000. Tai, ro
dos, ir bedarbių ne biskis 
yra. Na, o Winnipega3 sie
kia iki 200,000 gj/ventojų.

Reik pažymėti, kad ir ke
li lietuviai maistą ir butus iš 
valdžios pradėjo gauti. Aš 
velyčiau, kad visi bedarbiai, 
vietoje maisto ir butų, gau
tų gerą darbą, kurių Kana
dos valdžia norėdama galė
tų parūpinti iki ausų kiek
vienam bedarbiui.

Aklas Matė.

I

I

Taipgi, drauguži, 
daugiau nelankyti 
kad už

WINNIPEG, CANADA. 

Iš darbininkų gyvenimo.

Vasarą darbininkai gale-i 
tų užsidirbti sau pragyveni
mui ir žiemai vieną kitą cen
tą, nes Kanadoje tik vasarą 
darbai daugiausiai eina. 
Vienok šįmet pilnas Winni- 
pegas bedarbių, kurie nebe
turi iš ko pragyventi. Pra-Į 
džioje birželio, darbininkai! 
iškovojo maistą ir butus iš 
valdžios. Pavieniai (singe-| 
liai) gauna po $1.00 Į dieną, 
o vedusieji po $2.50. Reik 
pasakyti, kad Kanados val
džia žino kaip reikia pada
linti tą maistą ir butus. Da
roma taip: Neturintiems ko 
valgyti Įsako pasirinkti ko
ki nors restoraną ir priduoti 
adresą. Taip pat Įsako susi-į 
rasti butą ir vėl priduoti! 
valdžiai savininko adresą.) 
Valdžia išrašo čekius, ar tai į 
monev orderius ir Įteikia! 
restoranų ir namų savinin
kams. Bedarbiams pinigų vi
sai neduoda. Tai, rodos, ga
na gera tvarka. Mat val
džia žino, kad nevienas be-

Nėra darkomas
195 nuošimčių grynas

____ Anheeser-Sasch

Buctweiser
Bariey-Mait Syrup

ŠVIESUS AR TAMSUS 
TURTINGAS SUDĖTY 

NĖRA GERESNIO

Pabandyk Dykai
Gyduoles

įsitikink, 
kad 

jf RE M OLĄ
GYDO 

RAUDONĄJĄ GYSLĄ 
KAM KENTĖT kad mos- 

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

Senmiesty yanduo apsė
mė Daukšos gatvę, Muzie
jaus gatvėj vandens buvo 
keliasdešimts 
Bet daugiausia

Į Aleksotas.
Veiverių gatvėj 

keliose vietose
Vanduo

centimetrų, 
paliestas

apsemti 
apatiniai 

___ w nunešė 
lyti, po pusvalandžio jau vi-.gatvės grindinį, kalnas už- 
sas Kaunas buvo patvinęs ir 
daugely vietų gatvės ir tro
tuarai buvo taip apsemti 
kad praeiti jokiu budu ne--

Ypatingai daug lietaus 
buvo Lazdijuose. Bet kai 
kur (Kapčiamiesty) tas lie
tus buvo naudingas.

Taip pat Mariampolės ap
skričio pietų daly ūkininkai 
džiaugiasi tuo lietumi. Prie
nų apylinkėse apsemtas va
sarojus, išguldyti rugiai.

t

slinko ant namų šono, kitoj 
vietoj užslinko ant gatvės ię 
šaligatvio.

Ginteriškių gatvės rajone 
buvo galima. Autobusai, au-i nuslinko kalno dalis^ su puse 
tomobiliai puškojo ligi ste-į ’ 
bulių ir ne visur Į juos gali-į 
ma buvo įlipti.

Gedimino gatvė 
upe, nės pasilieję? vanduo iš 
Kauko gatvės, visu platumu 
ją užliejo, ir. smarkiai bėg
damas tvindė Laisvės alėją. 
Dalis vandens, nespėdamas 
pasukti į Gėdinimo gat.. nuc 
Universiteto rūmų veržėki 
Duonelaičio gatve ir užliejo 
trotuarus. Čia vanduo pa
plovė namo pamatus ir igrio- 
vė rūsio sieną. Gyvenęs ten 
sargas vos spėjo išsigelbėti. Tarn Aleksoto ir Mar- 
o visą turtą vanduo paskan- viankos kalno užslinko ke

lią. Nutruko susisiekimas.
Zvlarviankos daržai 

<emti ir daugumoj sunaikin
ti. 1 namai vandens nunešti, 
kiti — sugriauti.

Miesto centre ugniagesių 
komandos turėjo labai daug 
darbo pumpuodamos van
denį iš apsemtų rusių. Ypač 
užliejo nuo Įgulos bažny
čios ligi Mickevičiaus gat
vės. Apsemtos dirbtuvės 
esančios rūsiuose.

Taip antai Šeno avalinės 
dirbtuvė vandens 
labai nukentėjo.

Girstupio upelis patvinęs 
nunešė kelis tiltus, sugriovė 
keletą sandėlių.

Aleksote smarki srovė bu
vo pačiupusi taksi nešti i Ne
muną. tečiau subėgę žmo
nės spėjo išgelbėti.

Iš Šėtos praneša, kad ge
gužės 27 ir 28 lietus pridarė 
žmonėms daug žalos. Že- 

‘mesniose vietose laukai likc 
vandens apsemti. Bulvės ir 
vasariniai javai, galima sa- 
;kyti. žuvo. Daugely vietų ru- 
įgius suguldė. Apie padary
mus nuostolius policija rinko 
žinias.

Prasčiausiai atrodo padė
tis Utenos apskrity. Ten 
aukštesnėse vietose bus žy
mių nuostolių. Vietomis pa

išeliai nuplauti, bulvės nu
neštos. Tai padarė šeštadie- 

'nio ledai ir smarkus lietus. 
Vanduo nunešė net 
tiltus.

Šiaulių apskr. ėjo 
<u sniegu. Meškuičių 
čiuj padarė nuostolių 
madienio ledai. Ūkininkai 
pakvietė agronomą nustaty
ti nuostolius. Išguldyti ru

zgiai kituose valsčiuose, 
tikrai! Kėdainių apskr. pievos

d-ro Kairiūkščio sodno.
Minkausko gatvė užvers

ta akmenimis. Apsemti ke- 
išrodėHiose vietose apatiniai aukš- 

’~kai.
Vidukalnio gatvėj gręsė 

tikrai stambi nelaimė. Slink
damas žemyn kalnas nuver
tė du tvartu, nunešė kiaules 

. i Nemuno ir artinos prie gy
venamų namų.

Bendrai kalno slinkimas 
vyko stipriai ir greitai. Nuo 
to nukentėjo daugelio namų 

į šonai.
Tam

Juokinga Nelaimė.
Tai buvo apie 25 metai at

gal. Mikas Petrauskas tuo
met dar pirmu kartu atva
žiavo Amerikon su pianistu 
Skirgaila koncertuoti. Atva
žiavo jiedu i So. Bostoną ir 
apsistojo pas A. Žvingalą, 
kuris tuomet leido “Kelei
vį.” Artistai, žinoma, mėgs-į 
ta ilgai iš ryto pamiegot ir 
atsikėlę jau negauna pusry-

dino. Ligi 12 vai. nakties! 
ugniagesiai tuštino tą rusi. :

Pavojingiausia buvo pa
skardžių, gyventojams, nes 
lyjant’ ir po lietaus pradėję 
smukti, griūti žemės. Alek
sote ir Žaliajame kaine daug 
vra tokių nugi’iuyimų. Kai- 
kur jie tiesiog kurioziškai) 
Įdomus. 

’ Tarp Kalnų ir Ožeškie
nės gatvių susikirtime nu
smuko kriaušius su sodu. Ir 
taip gražiai, kad dabar vi
dury gatvės gražiausiai au-) 
ga stačia kriaušė.

Dar įdomesnis atsitiki-j 
mas buvo pernai užpiltame! 
Žemaičių gatvės slėny. Ten) 
užsikimšo po pylimu vamz
dys. Vanduo pradėjo kilti iri 
buvo labai didelio pavojaus, 
kad jis nuvers pylimą ir nu
neš kitoj jo pusėj esančiu?i 
namukus. Tečiau kažkaip 
vanduo prasimušė vamz
džiu. Srovė tiek buvo stipri, 
kad paskutini sunkų cemen
tinį žiedą išrovė ir toli nu
metė, toliau srovė pačiupo! 
tupyklą ir taip ją trenkė i ceJ 
mentinius namo pagrindus.' 
kad iš jos pasidarė šipuliai.

Aleksote daugeliui namų 
užgriuvo kiemus, nunešė 
pernai pastatytus Vytauto 
laiptus.

Patvinus Gedimino ir 
Duonelaičio gatvėms, sun
ku buvo studentams išeiti iš 
Universiteto rūmų. Dauge
lis studenčių, nusiavusios 
brido basos per vandenį.

Nepaprastai smarkiam lie
tui išplovus geležinkelių li
niją pasivėlino traukiniai.

Iš provincijos gaunama 
žinių apie lietaus padarytus 
nuostolius ir potvinius.

Pasėkos atrodo _______I________
nuostolingos. Ypatingai nu-į apsemtos, žemesnėse vieto- 
kentėjo Kauno rajonas. se bulvės pradėjo puti.

ap-

apsemta

kelis

I

lietus 
vals- 
sek-

da nors būti kūdikių tėvais, būtinai 
turėtų perskaityti šitą knygutę. Pa
gal daktarą Holitzerį sutaisė Ba- 
rabošius. Pusi. 23.......................... 10c.
Byla Detroito Katalikų su Socialis

tais. — Pirmą kartą katalikai už- 
«. —, , - duoIč socialistus 31 d. gruodžio, 1911.
31U. Todėl seimimnke pata- Antrą kartą jie užpuolė socialistus 31 
re' jiems patiems išvirti i STASYS?:
Klausinių. kai jie atsikels, j mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
nes jai reikia išeiti. i ieidž“ kovoj su socialistais. Su

J ! naveikslais. 61 pusi......................... Zoc.
_ _1_____ a"_____ L_______ ’

SU artistai ir ėmėsi “kuko-1 ir“aiškiais faktais parodo,)
rauti.” Petrauskas išgriebė Į
1S puodo klausini ir paėmęs talizmas. Kaina ........................ 25c
jį rankon neša, 'prie sinkos, Istori)J
saitu vandeniu nulieti. Bet • Dainose. Jei nori žinoti, kaip seno- 
kiaušinis karštas ir kompo-! vėj lietuviai. . , - r. >tą knvgą. Is jos dasizmosi, kad vyraizitorius nedanesęs JĮ prie i turėjo daug pačių, o žmonos po kelis 
sinkos išmetė ant Žemės.) vyrus. Labai užimanti ir pamokinanti 
Skirgaila žiuri ir juokiasi:

Atsikėlė sekanti rytą mu- , Tecrija, tai ^las, kuris tr^u 95 pusk

knyga. Su paveikslais, Parašė Z.
Alekna...........................................

iOC.---Konservatoriją baigei, Drūtuose audeklo apdaruose ..
3 vistiek durnas. Kas taip Lytiškos Ligos ir kaip nuo ją apsisau- 

kiaušini ima9 Žiurėk ROti Dras F- Matute^sarsią Kiaušini ima. ziureK,. Artra,peržjui-^ ,r pagerintalai- 
kaip reikia daryt... - ~ ■

Ir Skirgaila pasiėmė rail- Materiališkas Istorijos Sopratiosas. 
kon skudurą, išgriebė sam
čiu kiaušinį iš puodo ir su 
verdančiu vandeniu supylė 
jį sau į delną. Ranką baisiai 
nušutino ir išmetė netik 
kiaušinį, bet ir samtį trenkė 
Į žemę.

—Na, matai, — sako Pet
rauskas, — tris universite
tus baigei, o vistiek dur
nas !.. -

da. Kaina

Parašė D-ras F. Matulaitis. 
25c.

Ar Žinote, Kad—
Per paskutinius miestų 

valdininkų rinkimus Rumu
nijoj 9 žmonės buvo užmuš
ti, 59 sunkiai sužeisti, o keli 
šimtai lengviau.

Jungtinės Valstijos yra 
beveik vienatinė šalis pasau
ly, kur yra daugiau vyrų ne
gu moterų.

Anglijoj yra baptistų 
koplyčia su prudu, kur se- 
niaus žmonės buvo krikšti
jami. Dabar tenai įtaisyta 
gydykla reumatizmu sergan
tiems. Svietas pradeda jau 
suprasti, kad sveikata reika
lingesnė negu krikštas.

Rumunijos karalių šeimy
noje vartojama anglų kalba. 
Rusų caras kalbėdavo namie 
vokiškai.' Karaliai visi tokie 
•‘patriotai.”

Baltveidžio' žmogaus pro
tas geriausia veikia prie 65 
laipsnių temperatūros.

Lapeliai iš proletariškos filosofijos. 
' Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje 
įvairiausius nuotikius. tai perskaityk 
šitą knygelę. Kalba labai lengva. Kny
ga protaujantiems darbininkams neap- 
kainucjarr.a. Medega imta iš Greilicho. 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass., 1913, pusi. 80.................... 25c.
Monologai ir Deklamacijos, šioje kny- 

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

Veikalas perstoto 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 
turėto peskaityti kiekvienas katalikas 
ir socialistas. Parašė E. Vandervelde, 
vertė Vardunas. So. Boston, Mass., 
1915 m., pusi. 24............................. 10c-
Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra

eities. Knygutės įtalpa susideda iš 
sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
riškių šventės; (3) I ie*aviai lieka vel
niais; (4) Paskutiniai lietuvių dievai. 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
1912 m., pusi. 32. ...........................19c.
žemė ir Žmogus. Labai įdomi ir pamo

kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip 
žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civitizavo- 
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 ręikia
10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo
šimas užima apie .2 valandas........ 25c.

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

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

1 čius. Tai yra vienatinė knyga, kori 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli
ka ir kaip ji išrodo, čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo 
Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
bolševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų masių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvų 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1M 
Drūtais audeklo apdarais......... $1.50
Eilės ir Straipsniai, šioj knygoj telpa

23 gražios eilės, daugybė straips
nių, juokų, ir tt. Puikiai ilius-

.................................... 25c.

! “Salomėja,” arba kaip buvo nukirsta 
šv. Jonui gaiva. Drama viename 

akte, parašyta garsaus anglų rašti
ninko. Vertėtų kiekviesam per
skaityti. ....................................... 25c.
“O. S. S.” arba šliubinė Iškilmė. —

Vieno akto farsas, l-’bai juokinga* 
ir geras perstatymui. Kaina ___ 15c.

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

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

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

tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 
žmonių lopšinė. Knyga labai pa
mokinanti Paraše Z. Aleksa. 76 p. 25c. 
Paparčio žiedas ir keturios kitoa 

apysakos: (1) 'Neužsitikintis Vyras;
(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; <4> Ko- 
rekta Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ių tt................................. 15c.
Apie Dievą, Veluią, Dangų ir Praga

rą. Parašė Robert G Ingersoll, gar
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 
pus ■ apiu  ............  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 V ėlių 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 (dusias), velnius, jų 
vaidinimąsi ir ttl Pasakos užrašytos 
tokioje tarmėje, kokioje buvo gir
dėtos, pusi. 570. Popieros ap<£ $1.50 
Ar Buvo Visuotinas Tvanas? — Kaip

Nojus galėjo surinkti į kelias die
nas visų veislių gvvunus, 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, i kuriuos negali atsa
kyti jokis kunigas, yra nuosakiai ir 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
be galo įdomi. Kas žodis — tai fak
tas; Iras sakinys — Ui naujas kunigų 
argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. 
Kaina ........................................... ZBc.

KELEIVIS
253 Broadw*y,

So. Botiem,
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE ‘
(J tao musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.) !

LAURAITIS NUTEISTAS 
DUKART MIRTI IR KA

LĖTI LIGI GYVAS BUS.

Jis norėjo sužinoti, kuri bau
smė pirmiau bus Įvykdyta?

Klaipėdoj pasibaigė Įdo
mi žmogžudžių ir plėšikų 
Lauraičio ir Daukšos byla.

Teismas išnešė tokį spren
dimą :

Lauraitis už dvi apgalvo
tas žmogžudystes prie Mike. 
laičių nubaudžiamas du kar
tu nf.rties bausme, o už Ka
tino užpuolimą ir apiplėši
mą sunkiųjų darbų kalėji
man iki gyvas bus.

Daukša už plėšimą ir už
puolimus nubaustas 8 metus 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

Teismui paskaičius spren
dimą, Lauraitis ramiai pa
klausė :

—Tai kuri bausmė man 
dabar reiks pirma atlikti,— 
ar busiu pirma mirtimi nu
baustas, ar pirmd turėsiu ka
lėjime sėdėti ligi gyvas bu
siu?

Teisėjas nieko jam neat
sakė. Tada jis vėl užklausė, 
ar galėsiąs paduoti malonės 
prašymą, bet teisėjas taip 
pat nieko neatsakė.

KUMELĖ SUGRĮŽO PO 
10 METŲ.

Vieno Mažeikių apskr. 
ūkininko 1920 metais vagys 
pavogė 8 metų kumelę. Ligi 
šio laiko ūkininkas visai bu
vo pamiršęs savo kumelaitę. 
Tik štai vieną rytą pabudęs 
jis išgirdo savo kieme žven
gimą. Išėjęs pro duris, jis 
pamatė kieme savo anais 
metais pavogtą ir dabar su- 
grižusią kumelę.

KUNIGŲ KOVA.
Gruzdžiai, Šiaulių apskr. 

Nevisuomet vien tik grieš- 
ninkai pešasi, bet pešasi ir 
dvasiškos asabos. Štai kad ir 
Gruzdžių klebonas K-kas 
su pagelbininku S-tu taip 
susipyko dėl “centų,” kad 
pradėjo griešniems žmo
nėms išsipasakoti vienas an
tro griešnus darbus.

Klebonas sako, kad jo pa
dėjėjas einąs pas panas, gi 
kunigas skelbia, kad jo kle
bonas gyvenąs ne su seseri
mi.

Pradėjo skundai plaukti Į 
“aukštesnius” dvasininkus. 
Klebonas ant padėjėjo rašo 
skundą iš 10 lapų, kunigas 
ant klebono (iš jo paties žo
džių) iš 11 lapų... Atvažia
vo kunigų tardytojai, sušau
kė ■parapijoms kvotai pra
vesti. Moterys daugiausia 
palaikė jaunąjį, gi kleboną 
dauguma vyrų palaikė. Tuo 
tardymas ir baigės.

Klebonas K-as taip Įpyko 
ant moterų (žinoma, kurios 
skundus davė), kad vienai 
senai panai bažnyčioje val
gyklą taip palietė, kad ta 
tuoj kaip lepšė nusirito.

Aukštesnieji dvasininkai 
rado reikalą tuos du ožiu 
perskirti. Jaunasis supakuo
tas ir jau pasiųstas Ukmer- 
gėn, o klebonas dar tebepa- 
kuojamas, mat, tas turi daug 
bulvių ir kitokių gėrybių, tai 
dar pardavojasi...

II

Miliciją.
ir socialistas s čia draugai pamatė, kad

Sudegino, o Dabar Garbina

Penki šimtai metų atgal Francuzijoj kunigai sudegino ant 
laužo Orleano merginą Joaną kaipo “raganą.” Dabar popiežius 
pripažino, kad ji buvo ne ragana, bet šventa, šitas paveikslėlis 
parodo bažnytinę precesiją, kurią nesenai kunigai buvo suruošę 
Orleano mieste tai merginai pagerbti.

SI

Į

Lietuvos Fašistų Vergijoj
J. KRUKONIS. ____

Musų tarpe Įkalintas, ne- draugais ir nuėjau Į raštinę, j plati, kad aš, rodos, gyveni- 
bejaunas žemaitis (pavardę Visi kaip vienas palydėjo;me dar nesu tokios tirejęs. 
jau pamiršau). Kadaisia jis mane ir mano daiktus nešė. Ryto metą, viena kume- 

laika, du ginkluoti šauliai 
mane lydėjo Į Žarėnų mies
telį. Išsišnekau su jais. Ne- 
fanatikai žemaitukai, su
pranta padėti ir maloniau 
vaiytų fašistą negu mane. 
Bet... reikia lydėti, reikia 
laukti momento.

Žarėnuose mane uždarė 
valsčiaus daboklėj. Ateina 
daboklės sargas pasikalbam, 
atneša man valgyti, atneša 
laikraščių. Žiuriau, žmogus 
mano pažiūrų, visa širdžia 
atjaučia mums, tik bėdavo- 
ja, kad vienas politinis, jam 
padarė tiek bėdos, kad šis 
žmogelis ir pats nežino kuo 
tas baigsis. Nežinau ir aš 
kuo baigėsi to žmogaus by
la.

(Bus daugiau)

buvo garsus dievukų dirbę- ligi geležinių vartų. Čia ru-l 
jas. Jis dirbo netik dievu- bežius ir už jo draugų patar
tus žmonėms, bet dirbęs navimas negalimas.

w »  — j • j  • * _ _ * •

Raštinėj vėl privertė nu-
• Iščiu

pinėjo visus drabužius, iš-

ŽIAURI ŽMOGŽUDYSTĖ
Kovo 31 d. gyventoja 

Vienrankių kaimo, Papilės 
valse. Barbora Butkaitė die
ną išėjo pas kaimynę Anto- 
niną Znotaitę. Apie 6 vai. 
vakaro Butkaitė grįžusi na
mo rado jos ūkio nuominin
kus jau miegančius. Pasibel- 
džius Į duris jas atidarė jos 
ūkio nuomininkas Daukin
tis Jonas ir pradėjo ją kolio- 
ti sakydamas: “Jau parsi- 
velki žalty.” Bet Butkaitė Į 
tai nieko nepaisė nuėjo Į sa
vo kambarį ir atsigulė.

Naktį apie 2-3 vai. mie
gant Butkaitė pajuto, kad 
kažin kas spaudžia jos gal
vą. Atsipeikėjusi pažino sa
vo nuomininką Daukintį, 
kuris laikė jos galvą, o jo 
•žmona rišo Butkaitei ran
kas. Butkaitė kiek galėda
ma stengėsi išsisukti, bet jau 
buvo per vėlu, nes rankos 
buvo surištos. Daukinčiai 
norėjo surišti Butkaitei ir 
kojas bet nepavyko, nes ji 
iš visų jėgų stengėsi išsiva
duoti. Paskui Daukinčiai 
apipylė ją žibalu, išvedę į 
prieangį uždegė ir išstūmė 
laukan. Butkaitė draskyda
ma nuo kūno degančius dra
bužius nubėgo pas kaimynes 
Znotaites, kurios apie tą įvy
kį pranešė kaimo seniūnui 
ir nelaimingoji mergaitė bu
vo nugabenta , Mažeikių li
goninėn. Atsipeikėjusi pa
pasakojo smulkmenas. Dau
kinčiai buvo jos ūkio nuomi
ninkai ir buvo jai skolingi 
250 litų. Tą dieną ji buvo su 
jais dėl minėtos skolos smar
kiai susipykusi. Butkaitė ba-: 
landžio 7 d. mirė.

Skrodimo metu rasta, kad _______ _ ___
oda ant nugaros, šonų pa-j kaime birželio 4 d. beeida- 
juodavusi, gangTenuota ir(ma gelžkeliu Bačkauskienė 
vietomis sukietėjusi taip, pastebėjo iš priekio atei- 
kad pajudinus braška. i nant traukinį, persimetė ant

Policija padarė smulkų kitų bėgių, bet čia iš užpa- 
namų apžiūrėjimą. Lovoje kalio ateita kito traukinio, 
buvo rasta aplaistytų vietų 1 ~~
su žibalu ir kambary buvo 
jaučiamas degėsių kvapas.

Abudu kaltinamieji patal
pinti Šiaulių kalėjime, o by
la perduota spręsti Šiaulių' vestuvėse dievobaimingos 
apygardos teismui.

KALINYS APIPLĖŠĖ 
ARBATINĘ.

. Kalinys Kuprėnas Anta
nas, paleistas vasaros dar
bams iš Utenos arešto na- 

išplėšęs Guščenkovo

i

SUVAŽINĖJO ŽMOGŲ.
Lazdijuos žmonės vežė 

su talka malkas. Važiuojant 
risčia nuo kalno, nukrito nuo 
malkų vežimo Markelis, ku
rį kitas su malkomis veži
mas pervažiavo. Sunkiai su
žeistas Markelis atgabentas 
Kauno ligoninėn.

RADO DAUG PINIGU
Plikiškis, Rokiškio vals

čiaus. Gegužės pabaigoje A. 
Kiečio bernas be laiko pasi
traukęs iš tarnystės pradėjo 
gerai uliavoti, ir savo gimi
naičiui girtis, kad radęs po 
akmeniu labai daug pinigų.

Pinigai esą 600 metų se
numo. 300 jų bankui parda
vęs, bernas gavęs už juos 70 
litų. Apie radinį pats bernas 
man pasakojo.

UŽMUŠĖ TRAUKINYS 
MOTERĮ.

Garliavos valse., Jesės

kuris ją užmušė. '

ULANŲ PULKE MĖTĖ { KRIKŠČIONYS LAIMIN- 
KOMUNISTU PROKLA- Į GAI DERAS! SU TAU-

MACIJAS IR GAVO 6 į TININKAIS.
METUS KALĖJIMO.
Pernai pavasarį Ulonų• 

pulke Alytuje buvo rasta j 
primėtyta komunistinių pro
klamacijų.

Policijai tuojau kilo Įtari
mas ar tik čia nebus Alytaus 
gyventojo Saltono darbas, 
nes jis buvo atsižymėjęs ko
munistas. Ii" tikrai, padarius 
kratą, policija pas Saltoną 
rado ir daugiau komunistų 
atsišaukimų ir Tilžėj lei
džiamo “Balso.”

Kariumenės teismas Sal
toną nubaudė 6 metus sunk, 
darbų kalėjimo.

Yra gandų, kad krikščio
nių demokratų derybos su 
tautininkais einančios lai
mingai. Derybų Įkvėpėjai 
esą dešinieji krikščionys, 
jau senai nepatenkinti par
tijos opozicija valdančiai 
grupei.I „

KAIMO BERNAS KALBA 
APIE “PRIEŠVALSTYBI

NĮ ELEMENTĄ
Kupiškis. Gegužės 25 d. 

vakarams ruošti salėje įvy
ko šaulių susirinkimas.

Šaulys V. Eidukas kalbė
damas, tarp kitko užsiminęs 
apie šaulių chorą, kuris ruo
šiasi į dainų šventę, pasakė. 
kad chore dalyvauja ne vie
ni šauliai, bet ir priešvalsty
binis elementas.

Choro vedėjas šaulys 
Vrubliauskas ir kiti tuomi 
užsigavo ir reikalavo tokį 
Ėiduko pasakymą užproto
koluoti. Teko vėliau išgirsti. 
Eiduką žadama net tieson 
patraukti, o choras pasivadi
no “Dainų mėgėjų” choru.

NUTEISĖ KAPITONĄ 
STEPONAITI.

Kariumenės teismas gegu
žės 23 d. nagrinėjo kap. Ste
ponaičio bylą.

Teismas jį nubaudė 1 me
tus ir 4 mėn. karo kalėjimo. 
Laipsni teismas jam paliko, 
bet išmetė iš tarnybos.

VĖL AKMUO DARBAN.
Natkuškiai, Rokiškio vals- 
čiaus. Gegužės 31 d. Klišio 

J TrrvctfHiTrzic’zi rlizivnkoi’min Ornc 
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šeimos vyrukas V. Čyžas, 
akmeniu S. Mikalkenui pra
kirto galvą. M. padarytas 
perrišimas, o Č. patrauktas 

1 atsakomybėn.

PAGAUTAS KARVELIS, 
mų, išplėšęs UuscenKovo ^Butrimonių kaime, Biržų 
Izidorio, gyvenančio Obelių vai. pagautas pašto karve- 
miestely arbatinės langą iš lis. Ant dešinės kojos yra 
bufeto išnešė 140 litų. Kup- žiedas, kuriame išspaustas 
rėnas 
tas.

tuojau buvo sulaiky- lenkų arelis ir skaitlinė 
1980.

8 LIETUVOS SOCIALDE
MOKRATAI IŠTEISINTI.

Kaune tik ką pasibaigė 8 
jaunų socialdemokratų poli
tinė byla. Fašistų žvalgyba 
provokaciniu budu “sulip
dė” jiems bylą, Įkišo Į kalė
jimą ir daugiau kaip metus 
tenai juos kankino. Žvalgy
bos provokacija buvo tokia 
nevykus, kad ir kariumenės 
teismas, prie geriausių norų, 
tų jaunuolių pasmerkti ne
drįso. Jie dabar laisvi. Bet 
kas jiems atlygins už pa
neštus jų vargus, už sutruk
dytą mokslą? Ar nubaus 
klastingus melagius šnipus 
už kandžiojimą nekaltų 
žmonių? Anaiptol, ne. Fa
šistai ir toliau remsis tais pa
čiais šnipais ir nekaltus žmo
nes grųs i kalėjimus.

GRIAUSTINIS SUDEGI
NO TRIOBAS.

Drulėnų kaimas (Kupiš
kio valse.). Visai menkas 
griaustinis uždegė Petro 
Gaidimausko gyvenamą 
triobą. ,

Namie nebuvo nei vieno 
žmogaus, taip kad netik vi
sos triobos supleškėjo, bet ir 
visas ten buvęs šioks toks 
turtas. Nukentėjusieji liko 
vienuose drabužiuose. Na
mai nebuvo apdrausti.

NUBAUDĖ LENKŲ v 
LAIKRAŠTĮ.

“Dzien Kovvienski redak
torius leidėjas Boleslovas 
Butkevičius Kauno komen
danto nubaustas 3,000 litų 
už nevykdymą privalomų 
redakcijos taisyklių išleistų 
komendanto 1927 m. Jis 
cenzūros išbrauktąsias vie
tas paliko baltomis ir neuž
pildė jas nauju tekstu. But
kevičius S3.000 litų sumo
kėti negalėjęs ir todėl Įkiš
tas i kalėjimą.

KAUNO GATVĖJ ARK
LYS SKENDO.

Šermukšnių gatvėn Įva
žiavo vežimas su žvyrium. 
Vos tik nusileido kiek pakal
nėn, vežimas susmuko Į ba
lą iki pat dugninės, o arklys 
iki pusiau šonų. Maža to. 
Arklys pavalkų varžomas 
negalėjo tinkamai galvos 
pakelti ir buvo pavojus, kad 
jis prigers. Pagalbos veži
mui gauti buvo sunku, nes 
niekas per giliausią liūną 
prie arklio .negalėjo prieiti. 
Visą dumbliną arklį su veži
mu vežikas su dideliu vargu 
iš duobės iškrapštė.

drožinėjimo darbą ir įvai- . ri ri..
riom bažnyčiom. Rašte, sjrengti ligi nuogam, 
žmogelis mažai'ką nusima-pinėi0 2. J__1__ ,
no, bet už tai skaptavime is vertė čemodaną ir du karei- 
medzio, tikras genijus. Be- viai SU atkištais durtuvais 
dirbdamas dievus, pats pa- nulvdėjo mane i Varnių po
pietėj Dievą, pasidarė be ' 
dievis, paskui L ^ricriri^, 
ir kaipo tokis, kaipo "pavo- eįnu ne j laisvę ir ju vei- 
jingas visuomenei” asmuo,'(|aj pradėjo 
atvarytas čia ir uždarytas * 
neribotam laikui. Jis tai ir 
buvo didžiausis musų pro
fesorius musų darbuose. 
Pasirinkai tinkamą pagalį, 
apdirbai ji su kirviu ir ob
lium, ir tuojau bėgi pas pro
fesorių, kad jis paišeliu su
tvertų kompoziciją. Po to 
imi išdrožinėti,, dažnai jam 
parodydamas ar taip dirbi.

Mano antroji kelionė.
Taip slinko mus dienos ir 

1927 metai ėjo prie galo. 
Gruodžio pradžioje aš turė
jau Mariampolės apygardos f. 
teisme bylą. Mano pareiški-į 
mas, kad noriu emigruoti iš* 
Lietuvos, senai jau pasiekė j 
“aukščiausius” ponus. Jo-( 
kio atsakymo negaunu ir tas 
laukimas kankina, žmona ir ' 
du vaikučiai prisiglaudę 
pas svetimą ūkininką pusba-! 
džiauja, verkia manęs, ilgi-* 
si, o štai ir nelaimė: vaiku- j 
tis išaukštai kritęs labai su-! 
simušė ir guli ant mirties į 
patalo. Širdį drasko, pei-i 
liais varsto ir dažnai, širdis 
lyg sustoja plakus ir kvape, 
pritrūksta.

Gana šalta saulėta diena!V fc <
ateina viršyla, liepia atiduo-j 
ti valdiškus daiktus, pasiim-į 
ti savo viską apsirengti ii! 
pasiruošti kelionei. Širdis 
plaka džiaugsmu. Man ne-! 
galvoj kur jie mane gabens.. 
Bile tik gabens per laukus,1 
per tyrą orą, per laisvę. Bent 

1 pamatysiu laisvus žmones. !
Visi draugai džiaugiasi: j 

“Paleidžia, paleidžia Kru-; 
konį” — visi šaukia. Visi 
puola mane, prašo atlankyti,1 
išėjus, jų šeimynas, papasa-j 
koti jiems musų gyvenimą,! 
parašyti jiems į stovyklą ap-į 
linkiniais keliais kas dedasi 
“laisvėje” ir tt.

Aš jau prisirengęs. Atėjo 
viršyla, atsibučiavau su

rauktis neapy
kanta ir kerštu smaugėjams.

Policija uždarė mane jos 
mizernam kalėjimukant čia 
radau porą žemaičių atlie- 
įkančių kelių parų bausmę; 
į nuo jų išgirdau daug gražių 
pasakų: čia policija (reik 
pasakyti labai žmoniška) 
davė “Lietuvos Žinių” -ir 
“Socialdemokrato” paskai
tyti (stovykloj mes gauda- 
vom tik oficiozą skaityti) ir 
aš ėmiau jaustis taip laisvai, 
kaip paukštis girioje. Šita 
“laisvė” man atrodė tokia

i

SUVAŽINĖJO VAIKĄ.
Mariampolės geležinkelio 

stoty traukinys suvažinėjo 
geležinkeliečio Jasunskio 
vaiką.

RAŠO SKUNDĄ.
Pašiušvys, Kėdainių aps. 

Davatkos nuėjusios pas kle
boną ir grasiusios duoti 
skundą vyskupui, kam jis 
davęs Šliiibą tam bedieviui 
K. Mikalčiui su katalike A. 
Jesaityte. Bet klebonas lie
pęs dar palaukti.

g DIEMOS ANT VANDENYNO
PER CHERBOURG— 

6 PER BREMEN 
keliaujant iš Lietuvos ir j

LIETUVĄ 
greičiausiais garlaiviais 

BREMEN 
IR 

EUROPA
arba populiariu ekspre

siniu garlaiviu
COLUMBUS

Informacijų klauskit pas 
vietinį agentų arba 
NORTH GERMAN 

LLOYD
65 Statė Street,

Boston.

h

EKSPRESINĖ KELIONĖ I EUROPA
PER HAMBURGU MUSŲ MODERNINIAIS LAIVAIS

HAMBURG DEUTSCHLAND
ALBERT BALLIN NEW YORK

Išwižiuoja reguliariai kas sąvaitę, prieinamos kainos 
sioginiai gclžkeliais susisiekimai su Lietuva. Taipgi regu
liariai išplaukimai męs populiariais kambariniais laivais:

ST. LOl'IS, MILVAUKEE IR CLEVELAND

Dėl informaciją kreipkitės į lokalinius agentus musą

Hamburg.American Line
209 Tremont Street

I

Tie-

i

i

Boston ,

DARBAS, KURI VERTA PAREMTI
(SEPTYNERI “KULTŪROS” ŽURNALO METAI)

Spausdintas žodis yra didelė‘švietimo ir žmonių kultūrini
mo priemonė. Neretai gerą, rimtai tvarkomą, mokslo ir li
teratūros žurnalą negali atstovauti net dešimtis ar šimtai 
mokyklų. Tiek jis- plačiai skleidžia šviesos ir tiek reikšmin
gas žmonių mokslinimo atžvilgiu yra jo darbas.

Tokiu žurnalu Lietuvoj yra jau septynerius metus einąs 
“KULTŪROS” ŽURNALAS. Per tą visą laiką to žurnalo 
išėjo virš 60 sąsiuvinių,.kurie visi kartu paimti sudaro apie 
3,500 puslapių. Tai jau knygos, kurios vertos susidomėjimo. 
“Kultūros” žurnalas nuo pat pasirodymo siekia šių uždavi
nių: (1) teikti populiarioj, visiems suprantamoj formoj svar
biausių mokslo žinių; (2) Lietuvoj visuomet remti pažangą, 
neigti“ tai, >kas atgyveno savo amžių ir kas trukdo kultūri
niam krašto progresui.

Tai programą, kuriai turi pritarti kiekvienas šviesuolis 
lietuvis.

“Kultūros"’ žurnalas yra subūręs aplink save daugelį mokslo žmo- / 
nių, profesorių, rašytojų, literatų, nuolat teikiančių savo raštų jo skil
tims. Galima paminėti: prof. K. Aleksą, prof. P. Avižom, prof. V. 
Biržišką, K. Sielini, doc. J. Brazį, K. Borutą, Butkų Juzę, prof. V. Če
pinskį, doc. P. Galaunę, J. Galvydį, J. Dagį, doc. Elisoną, prof. T. Iva
nauską, Kapnį, d-rą J. Kairiūkštį, Ig. Končių, K. Korsaką, prof. VL 
Lašą, d-rę Lašier.ę, dr. Lazersoną, prof. P. Leoną, J. Laužiką, J. Pa
leckį, amerikietį K. V. Račkauską, Br. Railą, P. Rusecką, inž. Senkevi
čių, Ig. Šlapelį, VI. švilpą, J. Šimkų, P. Tarasenką, prof. J. Vabalą- 
Gudaiti, A. Žvironą ir kt.

• žurnalo turinys nepaprastai įdomus ir turtingas. Šit tik pasklaidy- 
kim kad ir 1929 metų nekurtuos jo numerių puslapius. Apie ką tik čia 
nerašoma ir ko tik čia nėra. Pavyzdžiui, iš fizikos bei technikos sri
ties įdėta šie straipsniai: “Šių dienų kosminės fizikos žinios,” "Tarp- 
planetinės rakietos,” “Atomas,” “Kino filmų gamyba,” “Išradimai ir 
mokslo progresas,” “Aviacijos istorija,” “Elektronai ir išradimai,”

, “Kas pakeis akmenines anglis,” “Vokiečių technikos miližmąį,” 
vizija“ ir visa eilė kitų. Iš gamtos-medicinos—“Socialinis lyties ęner- 
gijos sunaudojimas," “Protas, kuris save atrado,” “Hipnozė,” 
džionių kalba,” “Nuplautos galvos atgaivinimas,” “Keisti laukini^ 
žmonių papročiai,” “Žmonių giminės pagerinimas.” “Pavasaris,” “Apie 
gydymą -su hipnozės pagelba,” “Psichologija ir jos raida,” “Žmonės ir 
žvaigždės,” “Kaip tyrinėjami“ smegenys,” “Ateities muziejus,” “Vita
minai,” “Kas yra sapnas” ir kiti. Iš visuomenės, istorijos srites — 
“Progreso problema,” “Spaudos draudimo klausimai,” “Nusiginklavi
mo klausimas,” visa eilė dėdelių moksliškų straipsnių apie Amerikos, 
Anglijos. Francuzijos, Rusijos, Japonijos ir Vokietijos politinę, ekono
minę bei visuomeninę padėtį (“Ekonominės geografijos bruožai”). Iš 
meno, literatūros srities—rimti kritikos straipsniai apie lietuvių rašy
tojus (Savickį, A. Tūlį, amerikietį, Ad. Mickevičių), apie Lietuvos li
teratūrines kryptis, visa eilė straipsnių apie Vokiečių, Francuzų, Italų 
moderniąją literatūrą, vertimai iš garsiųjų rašytojų—Gorkio, L. Tols
tojaus, originali lietuvių beletristika, poezija ir dar beveik antra tiek 
kitokių įvairių straipsnių, *mokslinės kritikos žinių, vertimų. Visi

■ straipsniai rašyti pirmaeilių Lietuvos literatų, profesorių arba išvers
ti iš garsių užsienio mokslininkų ir rašytojų raštų.

“Kultūra” išeina kas mėnuo dideliais 40—50 puslapių sąsiuviniais, 
puikiai ir gausiai iliustruota. Per metus jos prisirenka stora 600 su 
viršum puslapių knyga. “Kultūra” yra žinomos “Kultūros” būrelių 
organizacijos ir Lietuvos “Kultūros Tarybos” organas.

Amerikiečiams lietuviams, kurie nors ir gali skaityti ang
lų kalba einančius žurnalus, vis dėlto butų neabejotinai pra
vartu skaityti ir “Kultūrą.” Jie tuo darytų keleriopos nau
dos. Pirmiausia: turėtų nuolatinį rimtų, įdomių mokslo ži
nių šaltinį savo gimtoj kalboj. Antra—paremtų taip reikš
mingą Lietuvos žmonių švietimo bei mokslinimo darbą, kurį 
jau 7-ri metai varo “Kultūros” žurnalas ir dabar norėdamas 
dar labiau jį išplėsti, būtinai turi didinti savo skaitytojų 
skaičių. Be to, “Kultūros” žurnalas gali gerai tikti ir lietu
vių kalbos geresnio pramokymo priemone, nes jo raštai aiš
kus, sklandus, taisyklingi, šiaip jau reikia pastebėti, kad 
“Kultūroj” plačiai liečiami ir Amerikos gyvenimo, mokslo 
bei literatūros klausimai. 1929 metų žurnale apie Ameriką 
jau tilpo net keletas didelių straipsnių, kurie gali būti labai 
įdomus ir patiems amerikiečiams.

Apskritai, “Kultūra” vienintelis panašios rūšies žurnalas 
Lietuvoj, tiek savo turiniu, tiek savo išvaizda prilygstąs to
lygiems Amerikos bei Europos žurnalams.

žmogus, kuris domisi Lietuvos švietimu, jos mokslo lite
ratūros ir kultūrinio gyvenimo reiškiniais, noras nięko geres
nio, kaip užsiprenumeruoti “KULTŪRĄ.” Jos kaina me
tams labai pigi—tik 3 doleriai. Užsakant giminėms ar pa
žįstamiems Lietuvoj—tik 2 doleriai. Adresas:
“KULTŪROS” žurnalui, Šiauliai. Aušros ai. 15, Lithuania.
“Kultūra” dirba didelį darbą, kurį verta paremti. Tuo la

biau, kad pačiam rėmėjui ji teikia nepaprasto atsilyginimo 
—rimčiausios mokslo šviesos. Užsiprenumeruokit “Kultūrą."

iV
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Vietinės Žinios
TEISYBĖ AR BLOFAS?

i em
i kai

rei

Majoras sakosi negaunąs 
darbininkų, o bedarbių 

pilnas miestas.
Šią sąvaitę Bostono dien

raščiai paskelbė nepaprastą 
dalyką, kad Bostone trūksta 
darbininkų.

"Aš džiaugiuos, kad biz
nis jau tikrai pagerėjo.” pa
sakė majoras Curley. Mies
tas turi darbo biurą 
ployment bureau».'
Fordo dirbtuvė kreipėsi 
kalaudama < 0 eleKtrotech- 
nikų ir sliesorių < mašinis
tų), ir gavo atsakymą, kad 
tokių amai ninku nėra.

Taip sako majoras Cur
ley.

Negana to. miesto viešųjų 
darbų departamentui esą 
reikalingi braižytojai
(draftsmen). ir tų taip pat 
negalima esą gaut. Papras
tai braižytojų laikinai gali
ma gauti iš Technologijos 
Instituto, bet dabar ir-tenai 
nesą atliekamų, visi studen
tai užimti.

Taigi išrodo, kad darbai 
jau eina gerai, jeigu darbi
ninkų trūksta.

Bet tuo pačiu laiku laik
raščiai pilni skelbimų, kur 
mašinistai, braižytojai ir ki
tokie amatninkai pajieško 
darbų ir niekur negali jų 
gauti.

Taigi ir supraskit dabar, 
ai major< > paskelbta pasaka 
yra teisybė, ar blofas.

Atsidarė esperantininkų 
kongresas.

vi sausas?” 
bona. mi dankas

"Kiel 
"Tre 

vinį”
Taip ši panedėli s 

si Bostone esperan 
kurių apie 100 
čia i savo metine 
ją-

Esperanto yra 
kalba tarptautiniam susiži
nojimui. Nors ji sunkiai pla- 

teeinu^ jos sslininKi] 
ji a visame pasauly. Ir Ame
rikoje yra esperantininku 
sąjunga, kurios * atstovai šią 
sąvaitę susirinko Bostone 
apkalbėti tos rialocs 'pada
rytą progresą ir kaip ją pla
tinti ateity. Tai yra jau 23- 
čia jų metinė konvencija.

S ve i k i n d a ir. i esi e .<p e ra n - 
tininkai sako: "Kiel vi sau
sas? tai reiškia, kaip jau
tiesi. arba sveikas gyvį 
taip užkalbinti, jie at 
"Tre bone, mi dankas 
Tai reiškia: "Labai 
aš dėkuoju tau."

Esperanto kalba 
klauso jokiai tautai. -J 

1 >ci n t? i u rs 1 i u
kaip kitos kalbos, bet 
sutaikyta dirbtiniu bud 
autorius buvo \ aršuvos ž 
das. d-ras Zamer.hoff. kur 
jau vra miręs.

sveikino-
.tininkai. 

suvažiavo 
konvenci-

Nori uždrausti visas radios 
po 11 valandos.

Dorchesterio kaun.'ilma- 
nas AVilsonas Įnešė Bostono | 
valdybcn Įstatymo sumano
ma, kad po 11 valandos va- 

‘ ' įstos viso
kios radios, dainoe ir muzi- 

Tarp H vai.
7 vai. ryto nepri- 

nes 
r žmo-

Sugavo banditą Stanwhite- kare butų uždrau; 
Stanislovaiti.

Pereitam “Keleivio” nu
mery rašėm, kaip lietuvis 
vaikėzas, kuris angliškai va
dinasi Stanvvhite, apgavo 
policiją ir pabėgo iš kalėji
mo. kur jis buvo užrakintas 
už penkerių durų ir apvilk 
tas “straitjacketu,” kad ne
galėtų pajudint nei rankų 
nei kojų.

Dabar ji sugavo Brook- 
line policija. Pasirodo, kac 
šitas jaunas desperatas bu
vo Įlindęs tenai i vieno mi- 
iionieriaus namus, kurio sa 
vir.inkai dabar yra išvažia
vę vasaroti pajūry, ir tuose 
namuose apsigyvenęs, 
stebėjęs išmuštą langą, 
iicmanas pasišaukė sau 
galbon daugiau spėkų ir tą 
namą apsupo. Tada vienas 
policmanas inėjo i vidų ii 
išsitraukęs revolveri pradė
jo atsargiai dairytis. Ant an
trų lubų jis rado milionie- 
riaus lovoj mieganti Vikto
rą Stantvhite. kurio tikroji 
pavardė yra Stanislovaitis. 
-Jo čeverykai buvo pastatyti 
šalia lovos, o švarkas paka
bintas ant lovos galo. Polic
manas papurtė jauną plėši
ką už 
lovos kaip p 
Iššoko iš 

: bjauriais 
Įpolicmano. Prasi
Abudu parvirto an 
po tamsiai 
Tuo tarpu pribuvo 
licmanas ir jaunas 
tautieti 
rakinę

‘ beno 
kur lis 
tas. K 
ia

ka namuose, 
vakaro ir 
valo būt jokio triukšmo, 
tai pasilsio laikas 
nėms reikia miegot

Kai kam tas su 
jai nepatiks, bet iš: 
nėra blogas, nes c 
.ekiu žmonių, kuri 
^vo radio arba g: 
nėr visą naktį, vis; 
pydami, kad jų kair 
•i ramvbės ir pailsi

Reikalauja injunetiono 
P«eš policiją.

Sav ininkai namų, kurie 
randasi po numeriu 358 Tre- 
mont st., užvedė bylą prieš 
Bostono policijos departa
mentą ir reikalauja injune
tiono uždrausti policijos 
agentams lankytis Į tuos na
mus ir daryti kratas. Savi
ninkai sako, kad nuo naujų 
metų ikkšiam laikui policija 
ouvo Įsiveržus Į jų namus 
32 kartu su kūjais, kirviais 
ir stangomis, sudaužiusi du
ris. išvarčiusi grindis ir sie
nas, jieškodama svaigina
mų gėrimų, bet nei karto 
nieko neradusi.

Valdžios agentai Bostone' 
kinfiskavo 125 bačkas su 
vėžiais, po kuriais buvo pa
slėpta degtinė. Degtinės ver
tė apskaitoma j $75,000.

Bolševikų “Laisvės” cho
ras atstatė nuo “džiabo” sa
vo dirigentų Bolį.

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

Namas nesenai pastatytas, su vi
sais modemiškais įtaisymais, visos 
grindįs ąžuolinės, garu šildpmas, ne
ša geras rendas, visada užimtas ir 
stovi geriausioj South Bostono vietoj 
prie jūrių kranto, kur miestas deda 
milionus dolerių visokiems pagerini
mams ir kur praperčių vertė už kelių 
metų bus labai aukšta. Jnešt reikia 
tik $1,500, ir namas jūsų. Ant įneštų 
pinigų 'gausit apie 33 procentus pelno 
metams. Dėl pllatesnių žinių kreipki
tės “Keleivio” redakcijon. (-)

V 111 . 
ierai.

Subadė kita vyrą prie 
savo pačios.

PAJIEŠKAU KAMBARIO.
Norėčiau gauti su valgiu ir kad 

žmonės butų blaivus. Kas tokią vietą 
turi, prašau pranešti šiuo adresu: 
M. Freiman, P. O. Box 1424, Boston, 
Mass. -

BICEH1S JIEŠKO DARBO.
Turiu 12 metų patirimą. Kam rei

kalingas geras buėeris, meldžiu kreip
tis į F. D., 286 Fourth st., So. Boston, 
Mass.

r?SZS2S2S2S2S2S^5HS21>di>aS2S25>2Sffi?j
K Telefonas: So. Boston 1058. E

§ BayViewMotor|
K Peter Trečiokas ir
S Jos Kapočunas 3
E GERIAUSI LIETUVIAI R
g MECHANIKAI. E
E Taiso visokius automobiliu !• Įn 
E gerai patarnauja. Cj
Cj Agentūra Studebaker ir Kraitine 2J

Reikale kreipkitės ir gausi* 
ju patenkintą patarnavimą. $
rfl Pardavimo vieta: j“
£ 549 E. BR0ADWAV g
9 Taisymo vieta: K
g 1 HAMLIN ST, K
p] kampas E._ Eirht «t„ [“

SOUTH BOSTON. MASS g 
r?5a5«?52ę?'7?ę?5?^!,^,'3^,t352SK2?C

Derchester Ctothing Shop
SIUTUS. OVERKOTUS SIU

VAME ANT UŽSAKYMO.
ŠTYMU VALOME IR PROSI- 
NAME. TAIPGI SIUVAME 
NAUJAS PUTRAS IR PERMO- 
DEL1LOJAME SENAS, NES 

TURIM TAM TIKRAS 
MAŠINAS.

MARTIN WALULIS 
1854 Dorchester ave^ 

DORCHESTER, MASS.
Tel. Columbia 4246

Lietuvis OBtometnstas

priskiriu 
ati tiesinu

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

107 SUMMER STREET, 
LAWRENCE, MASS.

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

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

Telefonas 21324
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MikolaitisByrdas Bostone.
Pereitą pėtnyčią Bosto

nan buvo atvažiavęs vice- 
udmirolas Byrdas, kuris ne
senai sugrįžo iš pietinio že
mės ašigalio. Jam pasitikti 
buvo Įtaisytos didelės iškil
mės. Važiuojant jam per fi
nansini Bostono distriktą, iš 
bankų ir brokerių ofisų pei 
langus išberta ant gatvių 11 
:*mų sukarpytos popieros.

.. Vietomis per popierą negali- 
C’ ma buvo pereiti.lln ; 
iHl •

.<■ Bostone yra 13,000 bedarbių 
čių1 Paskutinis cenzas parodo, 
1V( kad Bostono mieste yra 13,- 

’' m JO suaugusių žmonių 
darbo.

; ? j ______________

EXTRA! EXTRA!
PUIKUS METINIS

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

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

Šis piknikas 
miausių. 
gėrimų, 
ra grieš 
šokius, 
tos, kur „ . .
Be to, Draugija paskelbė manifestą 
visiems broliams lietuviams norin
tiems tapti jos nariais piknike visi 
galės prisirašyti už pusę įstojimo. 
Pašeipos moka 7 dol. sąvaitėje, o pa
simirus — $200. pomirtinės. Nariai 
yra liuosi nuo visokių varžymų. Tat 
gerbiamoji visuomenė, visi esate ma
loniai kviečiami atsilankyti, o busite 
pilnai užganėdinti. Įžanga nemokama.

Pikniko Rengėjai.

“Laisves” pliauškalai apie 
munšainą.

1)< 'ISvVlKU 
pir- 
įsio-

reDolte- 
•Ke- 
icija 
kc- 

•Din-

“Keleivio”

Lietuviškųjų 
"Laisvė" išspaust! ir.o 
mam puslapy stambia 
mis raidėmis savo 

1 rio pranešimą, buk 
leivio" spaustuvės 
išvežus! "4 bačkute: 
lioliką gorčių menui 
dūlių." Norėjusi 
Michelsoną paimti, 
išsimelavęs. kad v 
"samdininkas" ir n 
dalykas. Anot "L 
tai Gegužis ir nuo 

i dėl to nukritęs. k< 
■ "munšaino prisiraga

Vadinasi. "Laisvi 
sudaryti 
Įspūdžio, 
spaustuvė 
mas munšamas.

Žinoma, visa tai yra šmeiš-j 
tas. "Darbininkas" irgi bu
vo paskelbęs melą, buk "Ke
leivio" name policija radusi 
"bravorą." bet jis buvo nors 
tiek atsargesnis, kad nepa- 
—i-ė. jog Gegužis "munšai- 

prisiragavęs" nuo kope- 
nuvirto ir koją nusilau- 
"Laisvė" už šitą šmeižtą 

atsidurti teisme.
)ėje buvo ve kaip.1 

a par

I

Pa- 
po- 
na-

i

peties, ir sis šoko is 
eno spiruoklė. 

lovos ir keikdamas 
žodžiais puolė ant n- 

Prasidėjo kova, 
žemės ii 

pradėjo grumtis, 
kitas po-

; ir jaunas musu 
buvo apgalėtas. Sti- 
ji policmanai nuga- 

policijos nuovadom 
ir dabar sėdi uždary- 
ai Brookline’o poiiei- 

į irieis. tada ji paims Bo
stono policija, kuri rengia 
jam gera nii<i už pabėgima. 
Bostono policija griežia ant 
jo danti ne vien dėl to. kač 
jis iškirto jai toki šposą, pa
bėgdamas per penkias spy
nas ir specialius sargus, bet 
r-ž k>ci c.ihsr i< -

1 vra

-■

Nori krautuvių ant Colum
bia Road.

Miesto valdyba pataria 
majorui Curley atmainyti 
patvarkymą, kuriuo drau
džiama steigti krautuves an: 

• C < lumb i a Pa >ad. Valdyba 
mano, kad krautuvės nieke 
nekenktų tarp Buttonvvood 

< st. ir Dorchester avė.

L O

litai i

seifą, 
dantį

i les 
savaitę 
v* igtas 
$4,11* H I

Stonehamo miestely, 
toli Bostono, sudegė 
dirbtuvė “Old Tannery.

be

ne- 
odų

Parsiduoda pigiai groserių štorru- 
ka.-. biznis išdirbtas per 7 metus. Ga- 
. e a pirkti ir su stuba. (28)

, ’> E Third st., So. Boston, Mass.

riek atsargesni
■ sakė
* no

;žė.
‘gali da 

Tlkren
• "Keleivio" apartmentinia- j 
me bildlnge (ne spaustuvėje 
gvver.a > šeimynos Įvairiu

kautų žmonių. Gyvena ir 
: viena airių bolše vikų šeimy- 

B-Viševikai. pasirodo, be-j 
k visi yra munšainieriai. 
"Laisvės" agentai South į 

Bostone kuone visi Įsitaisė' 
;j\d’ i namus ir automobilius iš 

^7imunšaino. Pasirodo, kad ir 
Į' :o airio bolševiko, kuris gy- 

ū.m vero "Keleivio" bildlnge. 
butą munšainierio. Policija

- ;r padarė pas ji kratą ir ra
do. rodos.’kelias pante?" al
koholio. Tai ir viskas.

Bet tai buvo ne "Keleivio" 
spaustuvėj. "Keleivio" spau
stuvė randasi visai kitame 
name.

"Laisvė" taip pat meluo
ja. buk policija norėjusi pa
imti Michelsoną. ir buk ji.- 
teisinęsis esąs "samdinin
kas." Nieko panašaus nebu
vo.

"Keleivio" leidėjai visuo-, 
met buvo ir yra munšaino! 
priešininkai, ir 
kui airiui, pas 
rado alkoholio, 
liepė išsikraust.

ve 
T r

MILŽINIŠKAS METINIS

<

__ ; bus vienas iš links- 
Jame bus skanių valgių ir 

visokiu žaislų, puiki orkest- 
lietuviškus ir amerikoniškus 
Parkas dailus, yra daug vie- 
galima tyru oru pakvėpuoti.

rARKWAY AUTO SER VICE
«nd F1LLING STATIOlt 

Studebaker Karų Agentūra, taip
gi geriausia taisymo vieta.

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

VIKTOR VAITAITIS
415 Old Colony Ava,

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

Kelrodis: Važiuoti Elevateriu iki 
Forest Hills, iš ten Washinjrton Grove 
st. karu iki Grove st. Ten bus žmo
gus, kuris nurodys pikniko parką.

PARSIDUODA STORAS dė? Meat! 
■•arket-fr Groserne, awryventa lietu-j 

j. parsiduoda pigšai. Atsišaukit 
as. (27)
176 W. Eiehth st- So. Boston. Mass.

PENTINU IR TAISAU 
NAMUS.

UŽ PRIEINAMA KAINĄ 
Jei reikia ir Popieriooja.

ęera darbą. Klauskite kainų. 
JUOZAS TAMOŠAITIS (-> 

11 Ticknor sL. So. B«ston, Mass. 
Tek So. Boston 1396-M.

j

r R. J. VASIL

1
409 BROADWAY, ROOM 4, 2

SO. BOSTON, M ASS. 4

Parduodu: NAMUS. FARMAS, J 
KRAUTUVES. 5

Inšiurinu: AUTOMOBILIUS, 2
NAMUS, FORNlšIUS, KRAU- 4 

$ TU V ES ir t L \
X Apdraudžia gvvaatį ir sveikatą. J 
5 PADARAU VISOKIUS DOKU- 4 
'' MENTUS kaip čia. taip ir lae- < 
'* tuvoje, greitai ir atsakančiai.

Norint gero patarnavimo, kr ei p- J 
3 kitės, R. J. VASIL
X 409 Broadvvav, So Boston, Mass 2 
č 1

LIETUVIŠKA. 
BUČERNE 

Užlaikome geriausią tavorą ir 
parduodame pigiausia kaina. Mė
sos visuomet šviežios.

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

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

Pas mus galite gaut visokį ta
vorą pigiai ir gerą.

J. PATKAUSKAS
STRAND CASH MARKET 

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

TeL So. Boston 1761 ir 2483-W

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Estate and Insuraaco
Justice of the Peace

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

i DR. J. MARCUS
{ IŠ MASKVOS IR KAUNO
! Specialistas slaptų ir kroniškų ligų 
! moterų ir vyrų, kraujo ir odos.
į Elektriką ir 606 gydoma
| jei reikalas.
Į 261 Hanover St., Boston. Office 7
• Tel.: Richmond 0668, Gar 5437. 
Į Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
| Nedėliomis iki 4 vai. po pietų.■

!11

Vaika ms Įvesta 5 centų fė- 
ras ant strytkarių.

Su 1 liepos diena Bosto
no gatvėkarių kompanija 
įvedė 5 cer.tų fėrą visiems 
vaikams nuo 5 ligi 14 metų 
amžiaus. Ligi 5 metų nerei
kia nieko rr.' kė*

Be: šita, nupig 
tis bus galioje i 
dieny. būtent r.u 
landai po pietų 
Labor Day.

Remia

ant
119

va
iki

PIKNIKAS
South Bostono Moterų Pašelpinė Apšvietos Praūž ia

Liepos-July 6 Dieną,
JOSEPH KRAUS FARMOS
Bullard St., Walpo!e. Mass.

I’.knikas prasidės nuo 12 valandos dieną ir trauksis iki vakaro.
Vie*a prie pat eženp. kranto, kur galima ir maudytis ir laiveli.'.:- 

-aš važsr.ėti. Bus daug ;auni>rr> ir suaugusių iš visų miestų, ta n- 
gi bu- prvga susieiti, susipažinti, kartu visiems pasilinksminti ir 
ma or.ia; laisą pavėsy prakišti Bus skanių valgymų ir gčrinvi.

Visus atsilankyti širdingai kviečia. RENGfiJAl.
Pastaba: 

sts.. kaip 1 
važiuoti, t?

N’ South B st no I •-•uvi-j Salės, kunpas E ir Silver 
vai. ryto išeis specialiai bosai Į pikniką. Kas norės jais 

rul nepavėlooja pribūti.

DIDELIS METINIS

PIKNIKĄ S
Rengia Sandaras 1-mas Apskritys, susidedantis iš 12 kuopą,

Liepos-July 4 Dieną,
TAUTIŠKAM PARKE METHUEN, MASS.

Yra didelė graži vasarinė salė, kurioje grajis puiki orkestrą ir 
jaunimas galės šokti ir linksmintis. Bus įvairių žaislų, užkandžių ir 
gėrimų AtMOankę visi bus patentinti--* __

Iš Bostono, nuo Sandariečių Salės. 327 E st, 10 vai. ryte eis spe
cialiai busai. Norinti važiuoti visi užsiregistruokite tuojaus. 

Visus Kviečia RENGĖJAI.

Du Metai Išmokėjimui 

PLUMBING & HEATIHG 
į POWERS & MEHEGANS 

500 Broadway,
Tel. So. Boston 4599-

1 " i

So. Boston.
------Milton 6211

antras tomas įdomios knygos

PASAULIO 
r ISTORIJA

TeL Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS) 

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

nuo 10 iki 12 ryte.
881 MASSACHUSETTS AVE-, 

(arti Centrai skvero) 
CAMBRIDGE, MASS.

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 
aptiekoje geriausias patarnavi
mas ir teisingas patarimas. Vais
tus nusiunčiam ir per paštą. At
minkit musų adresą.

D. CABIT
100 DORCHESTER STREET, 

Kampas Broadvvay, 
SO- BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799.

laidojimus; 
kuriuos paveda] 
mano prižiurėji-< 
mui, visuomet* 
būna patenkinti] 
ir sutaupina g»-< 
rokai pinigų. ] 

Mano kaina* 
visiems ir 
vienoda.

JONAS PETRUŠKEVIČIUS ] 
Lietuvis Graborios *

162 Broad way. So. Boston, Mass.] 
Residence: 313 W. 3-rd street. *

Telefonas: So. Boston 0304-W.

—

šiame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą, 
Romos imperiją, jos demokratiją ir imperializmą, apie pra
džią krikščionybės, Kristit krikščionių kilimą ir išsiplėti
mą. apie Azijos tautų istoriją (hunu, persą, kinų), apie atsi
radimą Mahometo ir musulmonų tikybos, apie viduramžių 
krikščionišką pasauli Ir kryžiaus karus, apie garsų ldnų- 
mongolų karo vadą čingls Chaną ir jo darbus, kaip užkaria
vimas Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu “Mongolai ir 
čigonai.” l

Knygoje yra daug paveikslų, iemlaplų, piešinių. Išleido 
Tėvynės Mylėtojų Draugija. Apdaryta, puslapių SOL 

Kaina .... $2425.

KELEIVIS
2.»3 l’.ROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

a p

g

Vėliais i, geriansiai 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 SQU ARE 

BOSTON.
OLYMPIA THEATRE BLDG,

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

tr
i EXTRA

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

vos ir visados šviežias Dieles 
galima gaut pas

DAVID CABITT
REG. APTIEKORIUS

Visados pasirengęs jums patarnaut
100 SALĖM STREET 

BOSTON, MASS.
Telef. Richmond 1686 

Aptieka atdara nuo 8 iš ryto 
iki 10 vakaro.

k

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.

f’52SHS^H5HS2SHSH5HSHSHSHSH52S2SBS2S2SH5HS2SBSHS2S2S2SH3'HSZ5£5HS2SZSZr,

S Pirkit Dabar, Sutaupykit Pinigus | 
[J BARGENA1! Tiktai per Birželio mėnesį. r
S SPECIALĖS KAINOS NAMŲ SAVININKAMS I 
g IR POPIERIUOTOJAMS.
N Popieros Sienoms 6c. ir brangiau. Tinkamos j kožną namų kambarį. f 
R Floor ir Trim Water proof Varnish $2.00, ..
g] Flat W h i t e 1* en tas ■••••••••*••...• $1.90, . .

Shellac, •> sv. viedras • «••• — ••••••«. $3.2»>, ..
p White Enamel .................. ...................  $3.50, ..
9 Visokią Spalvų Pentai ...................... $2.00. ..

$1.5* 
$1.25
$2.35
$2.90
$1.50

nž 
už 
už 
uz 
už

r«i. 
gal 
gal. 
gal. 
gal-

«

dabar 
* dabar 

dabar 
dabar 
dabar

Pristatymas Dykai arba Užmokant Persiuntimą.

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

Telef. Highland 4321. Netoli nuo Dudley Street.

\


