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LITVINOVAS NUSTEBI

NO TAUTŲ LYGĄ.

Jis siūlo vaistų sergančiai 
kapitalizmo sistemai 

pataisyt
Šį panedėlį Ženevoj atsi

darė Tautų Lygos atstovų 
suvažiavimas, kurin yra pa
kviesta Sovietų Rusija ir ki
tos pašalinės valstybės.

Konferencijos tiksiąs yra 
aptarti tarptautinį krizį, nu
siginklavimo klausimą ir 
daug kitų dalykų, kurie sle
gia visą pasaulį.

Suvažiavusius labiausia 
nustebino atstovo Litvinovo 
kalba. Kadangi Rusija nėra 
Tautų Lygos narys ir ligi 
šiol prastai į ją žiurėjo, tai 
visi tikėjosi, kad Litvinovas 
padarys kokių keistų pasiū
lymų ir išniekins susirinku
sius atstovus kaipo buržua
zijos “gončus.”

Ištikrujų gi Litvinovas 
kalbėjo kaip koks buržua
zinės mokyklos ekonomis
tas. Jisai pabriežė, kad siau
čiantis dabar visame pasau
ly ekonominis krizis yra bu
vusio karo padaras. Po ka
ro beveik visose valstybėse 
žmonės buvo apkrauti ne
pakeliamais mokesčiais, be 
to da Europa tapo suskaldy
ta į daugybę naujų valsty
bėlių, kurios tuojaus pradė
jo savo tarpe peštis už mies
tus ir žemes, nauji rubežiai 
apstatyti sargais ir muitinin
kais, visi ėmė iš naujo gink
luotis ir vieni kitais nepasi
tikėti, susisiekimas pasun
kėjo, o aukšti muitai visiš
kai suparaližiavo prekybą.

Tai yra, žinoma, kapitalis
tinės santvarkos liga.

Dabar klausimas, ar gali
ma nuo tos ligos susirgusį 
pasaulį išgydyt? Sovietų 
Rusija mano, kad galima, ii 
jos atstovas Litvinovas siūle 
vaistų. Jisai pasižada su
stabdyti Rusijos “dumpin- 
gą” prieš kapitalistines ša
lis, bet reikalauja, kad kitos 
valstybės irgi susilaikytu 
nuo ekonominio karo prieš 
savo kaimynus. Ažuot viens 
kitai kenkus, valstybės pri 
valo kooperuot ir gelbėt vie
na kitai. Reikalinga drau
giška atmosfera. Rusijs 
esanti pasiryžus gyventi su 
savo kapitalistinėmis kai 
mynėmis taikoj ir ramybėj. 
Todėl, žinoma, reikia eiti ir 
prie nusiginklavimo, nes iš
laikymas armijų ir karo lai
vynų daugiausia pasaulį ap
sunkina. Turi būt panaikin
ti aukšti muitai ir visokios 
kapitalistų “kartelės,” ku
rios dabar veda galvažudin- 
gą karą prieš savo kaimy
nus.

Visais šitais klausimais 
Litvinovas patiekė suformu- 
liuotą rezoliuciją ir patarė 
visoms valstybėms ją priim
ti.

Jo pasakytą kalbą ir pa
tiektą rezoliuciją Amerikos 
kapitalistinė spauda komen
tuoja visai prielankiai.

Francuzų armijoj dabar
tiniu laiku yra daugiau kaip 
pusė miliono vyrų po gink
lu. Darbininkai savo prakai
tu turi juos maitinti.

Kruvinos Darbininkų 
Kovos Švedijoj.

Švedijos mieste Sendvi- 
kene įvyko darbininkų krau
jo praliejimas, šeši darbi
ninkai buvo kariumenės nu
šauti ir daug sužeista. Pro
testuodami prieš šitą sker- 
dynę visos šitos apielinkės 
darbininkai dabar apskelbė 
generalį streiką.

Istorija šito įvykio tokia: 
Aadalene sustreikavo me
džio apdirbimo darbininkai. 
Kompanijos prisisamdė 
streiklaužių. Streikininkai 
puolė streiklaužius, apmušė 
juos, o kitus surišo ir de
monstruodami miesto gat
vėmis varinėjo surištuosius 
pirma savęs. Vakare kapita
listų valdžia pasišaukė ka- 
riumenę ir liepė į demons
truojančius streikierius šau
dyt. Dėl šito šaudymo socia- 
istų atstovai parlamente pa

kėlė didelį protestą prieš to 
miesto valdžią.

Į streiko apimtą sritį val
džia išsiuntė da vieną trau
kinį kareivių. Darbininkai 
užblokavo gelžkelį, užvers- 
dami skersai bėgių miega
mąjį vagoną.

Vester Norrlande tapo 
apskelbtas generalinis užuo
jautos streikas. Valdžia iš
siuntė tenai karo laivą kovai 
su streikuojančiais darbi
ninkais.

4 Kaimai Lietuvoj 
Buvo Apsemti 

Ligi Stogų.
Atėję iš Lietuvos laikraš

čiai dabar praneša, kad Ne
ries arba Vilijos upei patvi
nus balandžio pabaigoje 
Ukmergės apskrity buvo už
lieti keturi kaimai, būtent: 
Ardiškiai, Valiuniškiai, 
Miktiškiai ir Semeniškiai. 
Namai buvo apsemti ligi sto
gų, o žemesnėse vietose jau 
nei stogų nebesimatė.

Potvinis buvo toks dide
lis, kad Neries upe plaukė 
prigėrę gyvuliai ir nuplauti 
nuo pamatų namai. Dvi gli
čios atplaukusios iš Vilniaus 
krašto sustojo ties Ardiškių 
ir Miktiškių kaimais, Uk
mergės apskrity.

Kairo Riaušėse Už
mušta 30 Žmonių.
Žinios sako, kad Egipto 

mieste Kairo buvo baisi dar
bininkų skerdynė. Triukš
mas prasidėjo dėl gelžkelie- 
čių streiko. Viena telegra
ma sako, kad policija pra
dėjo šaudyt j streikuojan
čius darbininkus iš kulka- 
svaidžių ir 30 darbininkų 
buvę užmušta, o daug dau
giau sužeista.

DAUGIAU DARBO, BET 
MAŽIAU PINIGŲ.

Darbo Departamento biu
ras Washingtone skelbia, 
kad balandžio mėnesy dar
bai “pagerėjo.” Kur pirma 
dirbo 1,000 žmonių, tai ba
landžio mėnesy buvo jau 
1,002 žmonės. Bet atlygini
mas už darbą nupuolė $15.- 
00 ant $1,000.

Amerika—Ligonių 20,000,000 Žmonių
Šalis.

Washingtono žiniomis,1 
Amerikos gyventojai per 
metus išmoka daktarams, li- 
gonbučiams ir vaistams $3,- 
106,000,000. Iš dešimties 
žmonių, keturi čia serga ne
virškinimo ligomis. Iš kož- 
no tūkstančio amerikonų, 
748 apserga bent sykį per 
metus kokiais nors “šal
čiais,” 204 turi tonsilus, o 
144 apserga influenza, plau
čių uždegimu ar panašiomis 
ligomis, taip kad ant 1,000 
žmonių išpuola 1,153 susir
gimai.

Prasidėjo Oro Ma- 
nievrai.

Pereitą sąvaitę Ohio val
stijoj susirinko 500 karo or
laivių manievrams. Jie pa
demonstravo virš Youngs- 
towno, aplankė Davtoną ir 
išlėkė į Springfieldą, III. 
Šios sąvaitės antradienį šita 
oro armada “atakuos” Chi
cagos miestą. Po tam oro lai
vynas trauks į rytus, susto
damas ties kiekvienu dides
niu miestu. Apie 22 ar 23 ge
gužės pasieks Bostoną, pas
kui “puls” New Yorką ir ki
tus miestus Atlantiko pajū
riu, iki pasieks Washingto- 
ną. Tenai bus manievrų pa
baiga.

MOTERIS ADVOKATE 
PASISAVINO LIETUVIŲ 

PINIGUS.
Detroite buvo areštuotas 

Jonas Šimkus, kaipo nelega
liai iš Kanados įvažiavęs 
svetimšalis. Bronius Šiugž
da užstatė už jį $1,000 kau
cijos. Pinigai buvo paduoti 
Šimkaus advokatei, Mrs. 
Katerinai Herlehv, ir kada 
paskui Šimkus buvo nuo 
kaucijos paliuosuotas, šita 
moteris advokatė pasiėmė 
jo kauciją ir visus pinigus 
praūžė. Šiugžda su Šimkum 
kreipėsi į distriet attorney 
ir paaiškino dalyką. Pereitą 
sąvaitę buvo jos byla. Ji 
prisipažino prie kaltės, pra
dėjo verkti ir apalpo teisme. 
Teismas atėmė jai advoka
tės teises ir dabar ji bylų 
vesti jau nebegalės. Bet 
Šiugžda savo pinigų turbut 
jau nebeatsiims. Amerikoj 
labai bloga mada, kad klien
tų pinigai visuomet eina per 
advokatų rankas.

NUŠOVĖ POLICMANĄ 
IR PATS NUSIŽUDĖ.
Washingtono buržuazijos 

naktiniame kliube pereitą 
nedėldienį buvo šokiai. At
ėjo tūlas Montgomery su sa
vo mergina, bet kliubo ve
dėjas nedavė jam stalo. Ta
da įžeistas išvažiavo, ir ne
užilgo atvažiavo su revolve
riu. Jis peršovė kliubo vedė
ją ir užmušė policmaną, ku
ris norėjo jį sulaikyt. Pas
kui išbėgęs laukan prie sa
vo taxi jis paleido du šuviu 
savo galvon ir tuoj mirė.

LIZBONOJ BOMBOS SU
ŽEIDĖ 30 ŽMONIŲ.

Portugalijos sostinėj Liz- 
bonoj pereitą nedėldieni 
buvo daug triukšmingų de
monstracijų, vienos prieš 
valdžią, kitos už valdžią, ir 
buvo mesta keliatas bombų, 
kurios sprogdamos sužeidė 
apie 30 žmonių.

Biu-

Pasauly Be Darbo.
47,000,000 darbininkų yra 

apdrausta.
Tarptautinis Darbo 

ras Ženevoje skelbia, kad 
dabartiniu laiku visame pa
saulyje yra apie 20,000,000 
bedarbių. Aštuoniolikoje 
valstybių darbininkai jau 
turi iškovoję apdraudą nuo 
bedarbės p- iš viso yra ap
drausta jau 47,000,000 dar
bininkų. Dešimty valstybių 
tokia apd rauda yra privalo
ma. Prie šitų valstybių pri
guli: Austrija, Australija, 
Bulgarija, Vokietija, Angli
ja, Italija, Airija, Lenkija, 
Šveicarija ir Sovietų Rusija. 
Daugiausia darbininkų ap
drausta yra šiose trijose val
stybėse :

Vokietijoje 
Anglijoj 
Rusijoj
Kitose aštuoniose valsty

bėse praktikuojama liuoso 
noro apdrauda. Čia priguli 
Čekoslovakija, kur yra ap
drausta 1,129,000 darbinin
kų, paskui seka Belgija, Da
nija, Finlandija, Francuzi- 
ja, Olandija, Norvegija ir 
Šveicarija.

Vadinasi, iš visų civilizuo
tų valstybių tiktai viena pa
laimintoji Amerika neturi 
bedarbių apdraudos.

16,000,000
12,000,000
10,000,000

$5j00 Už $2.50, ir Nie
kas Jų Neperka.
Kanados mieste Toronto 

pereitą subatą ant vienos 
gatvės stovėjo vyras ir šau
kė į praeivius: “Ponai ir po
nios, prašome į vidų, o kož- 
nas gausite auksinius 5 do
lerius už $2.50. Čia nėra jo
kios apgavystės: inėję sto
kite po dešinei į eilę, užmo
kėsite po $2.50 ir gausite po 
$5.00.”

Matyt, tai buvo kokia 
nors reklama. Bet žmonės 
nenorėjo tam pasiūlymui ti
kėti. Kožnas pasižiurėjo į 
šaukiantį vyrą, ir ėjo sau 
toliau. Tik du ar trįs žingei
dumo dėlei užėjo pasižiūrė
ti. Ir tie gavo tikrų auksinių 
penkdolerinių už $2.50.

ŠVEDIJOJ STREIKUOJA 
JAU 32,000 ŽMONIŲ.
Vėliausios žinios sako,

kad užuojautos streikas Šve- tįsius. I___
dijoj plečiasi. Pereitą suba- tomi 1,000,000 lftu. 
ta 90 000 darbininku sn. Itą 20,000 darbininkų su
streikavo Stokholme, kad 
parodžius savo užuojautą 
streikuojantiems popieros ir 
medžio darbininkams Aada- 
lene. Išviso streikavo jau 
32,000 žmonių.

PERDAUG KALINIŲ— 1 
KAPOJA JIEMS GALVAS

Kalinių klausimas Kinijoj daryti Šiauliuose, Biržuose, 
išrišamas labai lengvai. Jei Panevėžy ir Kėdainiuose, 
kalėjime pasidaro jau per-į 
ankšta, tai seniems kali-: 
niams nukapoja galvas, kad j 
naujiems butų vietos. Taip, .......... . ....... ...........
Tenghsieno mieste pereitą rejtą sąvaitę lietus lyjo gel- 
sąvaitę buvo viešai nukirsta tonas kaip arbata. Pasirodo, 
27 kaliniai. kad per dideles audras į orą
.. -------------- buvo pakelta daug geltonų
VARGUOLIS METĖSI PO Puikių, kurios paskui susi- 

TRAUKINIU. ‘maišė su lietaus lašais.
Banlandžio 29 dieną Lie

tuvoje, netoli Panevėžio me- DEMONSTRACIJA PRIEŠ 
tesi po traukiniu žmogus,’ ’’
kuris negalėjo pakelti gyve
nimo vargų. Jis buvo užmuš
tas ant vietos. Liko žmona ir 
vaikai.

''“S™” KUNIGUS APMALŠINUS,
Balandžio 30 dieną Pane

vėžy sprogo bomba. Sprogi
mas užmušė vieną moterį, 
kitai apsvilino kaktą.

Tai buvo nuo karo laikų 
likusi granata.

Iš užmuštosios sunauš te
ko sužinoti sekančias įvykio 
smulkmenas: minėtą grana-

i

i

j • i T * 1 • 1 • v A V d, L<Xlv> ijUOvv v V vili V l*'vy»c5natą jo brobukai radę pnęs spaustuvės_ Nebeišėjo irtau. 
dvejus metus uz tilto prie tj'nink as 4ietuvos
Montvilo fabriko. Namuose ;Ai(|as?, Išsvjs0 pasjrodė tjk. 
•Ve™ nau.į°Jama, '““P® tai du laikraščiai: žydų “Idi- 
boba malkas skaldant, štimme„ ir lenkį .?Dzien 

t. y. ja pavarydavę kirvi. gnwi~nąiH »
Nelaimės dieną taipgi bu

vo skaldomos malkos. Gra
nata bemušant kirvį, i 
žo jos kotas. Vyresnysis su- į 
nūs norėjo likusį galą koto i 
viduje išdegint ir įmetė gra
natą į degančią krosnį.

Netrukus įvyko sprogi
mas. Granatos skeveldra pa
taikė moteriškei krūtinėn ir 
vietoje užmušė.

Krosnis visai išgriauta ir 
visi langai išdaužyti.

Nelaimingoji paliko 3 vai
kus.

Konferencija Apsi
saugojimui Nuo 

Duonos.
Kanados vyriausis komi- 

sionierius Ferguson sušau
kė Londone tarptautinę 
kviečių konferenciją, ku- 

j rios tikslas yra surasti būdą, 
kaip apsaugot pasaulį nuo 
kviečių pertekliaus; kitaip 
sakant, kaip apsisaugot nuo 
perdaug duonos. Mat, kapi
talistinėj santvarkoj viskas 
gaminama dėl pelno, bet 
kviečiai dabar pelno neduo
da, nes dėl jų pertekliaus 
nupuolė kaina. Taigi dėl to 
ir šaukiama konferencija. 
Vaisių trustas Bostone nela
bai senai norėjo suversti j 
jūres visą laivą bananų, kad 
palaikyti rinkos kainas. Gal 

J.s į kviečių konferencija nutars 
’Uir su kviečiais taip padaryti.

Sudegė Lietuvos 
Valstybės Teatras. 
Iš Kauno atėjo žinių, kad 

14 gegužės vakare tenai su
degė Valstybės Teatro rū
mai. Ugnis sunaikino visas 
scenerijas ir brangiausias 

’ artistų drapanas, visus kos- 
. Nuostoliai apskai-

I

DAR-RENKA LATVIJAI 
BININKUS.

Latviai pradėjo Lietuvo
je rinkti darbininkus ūkio 
darbams Latvijoj. Mieste

liuose dalinami ir ant sienų 
lipinami skelbimai, kuriuo
se reikalaujama sveikų vy
rų. Priėmimo punktai ati-

KANADOJ LYJO GEL
TONAS LIETUS.

VVinnipego apielinkėj pe-

ČILI VALDŽIĄ.
Čili respublikos sostinėj 

Santiagoj 2.000 žmonių su
rengė demonstraciją prieš 
valdžią.

ISPANIJA TVARKOSI
KAIP LIETUVOS DARBI

NINKAI ŠVENTĖ 
PIRMĄJĄ GEGUŽĖS.
Pirmąją Gegužės dieną 

Kaune sustojo beveik visos
Karo stovis Madride jau nu

imtas, bet provincijoj 
dar pasilieka.

Ispanijoj da neramu, bet 
bažnyčių deginimas jau su
stojo. Valdžia paskelbė vi

ii- lenkų “Dzien soj respublikoj karo stovį ir 
tvarkai dabot pastatė karei-Kowienski.

ia_ Darbo įmonėse ir fabri- vius, nes kitaip negalėjo įsi- 
I kuose vakar taip pat kai kur siūbavusių riaušių sulaikyt. 
1 dirbta, kai kur švęsta. An- Šią sąvaitę sostinėj karo 
į tai, “Nemuno” geležies fab- stovis jau atšauktas, bet ma- 
i rike buvo šventė, Tilmanso žesniuose miestuose dar pa- 
fabrike ir daug darbininkų silieka.
nedirbo. Nedirbo ir 320— I Bažnyčių ir vienuolynų 
400 miesto savivaldybės ka- deginimas taip nugąsdino 
nalizacijos ir vandentiekio dvasiškiją, kad iš Madrido 
darbininkų. | pereitą sąvaitę pabėgo apie

Universiteto didžiojoj sa-Į 50,000 kunigų, vienuolių ir 
lėj studentai “žaizdrinin- ; kitokių “dvasiškų” dyka- 
kai” ir žydai socialistai pa- duonių.
darė susirinkimą, į kurį su
ėjo labai daug studentų.

Susirinkime kalbėjo inž.
Steponas Kairys, prof. Pu
renąs ir kiti.

Apibudinta Gegužės Pir
mosios reikšmė, kaip tautų 
solidarumo, antimilitariz- 
mo, taikos ir viso pasaulio 
darbo žmonių šventė. P. Kai
rys palietė Lietuvos gyveni
mą.

Baigiant susirinkimą su
giedotas internacionalas.

Kauno sunkiųjų darbų 
kalėjime iš ryto visi politi
niai kaliniai pasipuošė ir 
prisisegė raudonus ženkle
lius; ėjo vaikščioti.

10 vai. visos politinių ka
linių kameros pradėjo dai
nuoti : dainavo internacio
nalą ir revoliucines giesmes.

Kaune ir visoj Lietuvoj, 
policijos žiniomis viso buvo 
iškelta apie 10 raudonų vė
liavų; kai kurios vėliavos iš
keltos visai be obalsių; Kau
ne ir jo apylinkėse buvo iš
keltos 4 vėliavos.

Komunistų literatūros pro
vincijoj visai nebuvo, tik 
Kaune Gegužės Pirmosios 
rytą išmėtyta apie 100 egz. 
atsišaukimų.

Lenkijoj Sustreikavo 
Automobilistai.

Lenkijoj parlamentas ap
dėjo privatinius automobi
lius dideliais mokesčiais, 
kad surinkus pinigų keliams 
taisyt. Protestuodami dėl to 
mokesnio dabar visi Lenki
jos automobilių savininkai 
paskelbė streiką. Naujų au
tomobilių niekas nebeper
ka, o senųjų mašinų savinin
kai grąžina valdžiai lais- 
nius. Pereitą sąvaitę vien 
tik Varšuvoj sugrąžinta 600 
laisnių. Automobiliais va
žiuojant Lenkijos miestuo
se dabar visai nesimato.

GAISRAI ŠLUOJA JA
PONIJĄ.

Pereitą sąvaitę Japonijoj 
vėl buvo eilė didelių gaisrų. 
Kanekomačo miestely sude
gė teatras, kuriame 14 žmo
nių žuvo ugny ir 180 buvo 
sužeista. Niigatoj nuėjo su 
durnais 70 triobų. Akitoj su
degė 600 namų, o Matsue 
mieste sudegė 700.

POPIEŽIUS KELIA 
PROTESTĄ.

Popiežius prisiuntė laiki
nam prezidentui Zamorai 
protestą ir, sakoma, reika
laująs atlyginimo už sunai
kintus bažnyčių turtus, tar
tum jo pinigais ar rankomis 
tie turtai butų sukurti.

New Yorko “Evening 
Post” korespondentas pra
neša įdomių smulkmenų 
apie tai, kaip Ispanijos liau
dis žiuri į bažnyčių degini
mą. Vienas darbininkų va
das pasakęs: “šitie gaisrai 
siekia da Filipo IV ir šven
tosios Inkvizicijos laikų. Jė
zuitai tuomet degino ant 
laužų gyvus žmones, ir nuo 
tų laikų Ispanijos žmonių 
širdyse degė liepsna. Šita 
liepsna dabar naikina kuni
gų lizdus.”

Kitas vyras, apsivilkęs 
mėlynais mechaniko rūbais, 
pasakė korespondentui taip: 
“Prieš bažnyčias mes nieko 
neturim. Bet reikia pamo
kyt kardinolą Segurą, kad į 
politiką jisai nelįstų. Jisai 
neprivalo kišti savo nosį į 
respublikos reikalus. Jo lai
mė, kad jis dabar randasi 
Toledoj, o ne Madride. Bet 
geri Toledos žmonės išvys jį 
ir iš tenai. Kardinolui Segu- 
rai ir jėzuitams turi būt pa
rodyta, kad bažnyčia Ispa
nijos daugiau nevaldys.”

Bet kardinolas Segura ne
laukė, pakol jį išvys. Jisai 
pabėgo pats. Pirma žinios 
sakė, kad popiežius pašau
kęs jį Romon kad pasitei
sintų dėl savo juodašimtiš
ko aplinkraščio, kuris suer
zino liaudį; bet pasirodo, 
kad jis išdūmė iš Toledos 
nakties laiku, kuomet žmo
nės miegojo, ir visą naktį 
važiavo automobilium, kol 
pasiekė Francuzijos sieną. 
Dabar jisai atvykęs Romon 
ir padavęs popiežiui rezig
naciją nuo savo pareigų To
ledos arkivyskupijoj. Jisai 
norįs pasilikti Romoj ir 
dirbti prie popiežiaus dvaro, 
nes Ispanijon grįžti bijąs.

Nors Ispanijos valdžia 
stengiasi bažnyčių turtus 
apsaugot, nes tai visgi žmo
nių padaryti turtai, tečiaus 
kunigų neglosto. Keli kleri
kalai buvo jau išvyti iš Ispa
nijos už priešvalstybinę agi
taciją. Madride suspenduo
tas kunigų laikraštis “EI De- 
bate.”

e



’ 2 KELEIVIS

3 APŽVALGA l
KODĖL ISPANAI DEGI

NA BAŽNYČIAS?
Pereitame “Keleivio" nu

mery mes pasakėm, kad Is
panijos žmonių sukilimą 
prieš bažnyčią išprovokavo 
patys klerikalai. Pavyz
džiui, Toledo arkivyskupas, 
kuris yra vyriausis katalikų 
dvasiškijos Ispanijoj galva, 
pasirodė didžiausis monar
chijos gynėjas, o respubli-• į 

kos priešas. Jisai turėjo drą
sos viešai prakeikti jauną; 
respubliką ir palinkėti, “kad 
ji niekad neprieitų prie 
tvarkos!” Negana to. jis šio
mis dienomis išleido juoda
šimtišką aplinkrašti, ragin
damas katalikus stot i rin
kimus ir balsuoti už bažny
čios rėmėjus, o geriausi jos 
rėmėjai esą monarchistai. 
Karalius Alfonsas, kuris ap
vogė savo šalį, buvęs geriau- 
sis katalikas ir bažnyčios 
teisių gynėjas, žmonės šito
kia nešvaria agitacija pasi
piktino ir pradėjo deginti 
bažnyčias.

Kad ištikrujų taip buvo, 
tai dabar patvirtina ir Don 
Salvador d e Madariaga, 
naujas Ispanijos ambasado
rius Amerikai, kuris pereitą 
sąvaitę atvyko iš Kubos į 
New Yorką. Kalbėdamas 
“Studentų Tarptautinės 
Unijos” susirinkime jisai 
pareiškė, kad “prie tų riau
šių sukurstymo daugiausia 
prisidėjo kardinolo išleistas 
prieš-rinkiminis aplinkraš
tis.”

Dėl to aplinkraščio jega- 
mastis kardinolas dabar ta
po pašauktas Į Vatikaną 
prieš vyriausi klerikalų bo
są pasiteisinti. Bet važiuo
damas Romon jisai pirma 
nuvyko Paryžiun pasikalbė
ti su pabėgusiu iš Ispanijos 
Alfonsu.

Pabėgęs nuo žmonių teis
mo prasižengėlis kardinolui 
yra didesnis daiktas, negu 
respublika.

Užtai gi Įniršę žmonės ir 
naikina klerikalizmo lizdus. 
Telegramos sako, kad Ma
lagos mieste buvo sudegin
tos 22 bažnyčios, o Valenci- 
joj paleista su durnais 14 
bažnytinių triobėsių.

Bet kunigai neturėtų dėl 
to pykti, nes jie pirmutiniai 
pradėjo vartoti ugnį kovoj 
su savo priešininkais. Nie
kur kitur pasauly “šventoji" 
inkvizicija nebuvo tokia 
žiauri, kaip Ispanijoj, kuo
met tenai viešpatavo popie
žiaus kunigai. Istorija ap
skaito, kad kunigai sudegi
no tenai apie 50,000 žmo
nių. Taigi dabar atsisuko 
antras lazdos galas.

metraliai priešingas pozici
jas sutaikyti?

Jeigu Lietuva yra toks 
juodas fašizmo lizdas, kaip 
“Laisvė” visuomet tvirtina, 
tai reikštų, kad Sovietų Są
junga, darbo žmonių res
publika, gina fašistus. 0 jei
gu taip, tai kaip gi Bimbos 
organas gali už tokią politi
ką Sovietus girti?

Mums čia išrodo, kad 
Bimba visai nežino ką jis 
šneka. Jis turėtų d a pasimo
kyti “savikritikos.”

I

i
i

KUN. TAMOŠAITIS PA
STATYTAS “ANT 

PAKUTOS.”
Klerikalų “Rytas” prane

ša, kad Lietuvos vyskupai 
ima nagan kun. Izidorių Ta
mošaiti. kam jis pataikauja 
tautininkams. Girdi:

“Dvasinė vyriausybė pa
smerkė du prof. kun. Tamošai
čio raštu: ‘Lietuviu Mokytojų
Tautininku d-re Basanavičiaus i , 
Vardo Sąjungos Ideologijos 
Pagrindai’ ir kn/goje KELIAS 
Į LAIMĘ jo straipsni ‘Skautų 
Broli j a—T aut iškasai J auni-
mas.’

“šie raštai užginta skaityti 
ir platinti be atitinkamo dva- 

kos vyriausybės leidimo.
“Už apsileidimus ir prasilen

kimus savo luomo pareigose 
prcf. Iz. Tamošaičiui Įsakyta 
atlikti aštuonių dienų rekolek
cijas. Kol Įsakytos rekolekci
jos jo nebus atliktos, jis laiko
mas suspenduotas. Be to. už
drausta jam be ordinariato lei
dimo sakyti prakalbas ar da
ryti paskaitas susirinkimuose, 
o taip pat dalyvauti spaudoj.”

Taigi “Smetonienės kava
lieriui," kaip kauniečiai 
kun. Tamošaitį vadina, rei
kės turbut su savo broliais 
Kristuje skirtis, nes mes ne
manom, kad jis norėtų skir
tis su tautininkais, kurie da
bar stovi prie valdžios lo
vio.

SI

KAIP GI TAI SUTAIKYT?
Tarp sovietų Rusijos ir 

Lietuvos buvo atnaujinta 
dar penkeriems metams ne
puolimo sutartis. Einant ta 
sutartimi, Lietuva pasižada 
nesidėti prie jokios valsty
bės, kuri eis prieš Rusiją, o 
Maskva iš savo pusės pasi
žada nedaryti jokių žings
nių prieš Lietuvą ir prie to 
ji pripažįsta, kad Vilnius 
yra Lietuvos miestas.

Kalbėdama apie tą su
tarti, bimbininku “Laisvė” 
113-tame numery sako:

“Sovietų Sąjunga buvo ir 
yra draugas mažųjų skriau
džiamųjų tautų, pavergtų ko
lonijų ir tt. Sovietų Sąjunga 
yra darbo žmonių respublika... 
Ji kovoja už tautų ir tautelių 
paliuosavimą...”

Sovietų Sąjunga, darbo 
žmonių respublika, kovoja 
už Lietuvą. O “Laisvė,” ku
ri seka paskui Rusijos ko
munistų vuodegą, keikia 
Lietuvą kaip bjauriausi fa
šistų lizdą.

Tai kaip šitas dvi dia-

GRAFUI ZUBOVUI SIE
NOJAI, O ŽMONĖMS 

ŠAKOS.
Lietuvos laikraščiai pra

neša, kad tautininkų val
džia padarė grafui Zubovui 
gražų prezentą. Už neva nu
savintus jo dvarus jisai gau
nąs dabar 34 nektarus gra
žaus miško. “Lietuvos Ži
nios" 98-tame numery sa
ko:

“Tą mišką Zubovui leidžia
ma plynai iškirsti per dvejus 
metus. Miško žeme lieka nusa
vinta. Sutartis jau vykdoma. 
(Reiškia, miškas kertamas. 
“Kel.” Red.) Vietos gyvento
jai tikisi gauti liekanų.”

Vadinasi, grafas pasiims 
sienojus, o žmonėm paliks 
tik šakos. Bet gali būt, kad 
ir tų šakų dovanai jie ne
gaus, nors grafas sienojus 
gauna dovanai.

Tegul Brooklyno “Vieny
bė” dabar pasako, keno rei
kalams “tautiškoji” Lietu
vos valdžia tarnauja?-

Jdlourainc
v

5svetingumas yra didžiausias geru
mas gaspadines. Vaišinkite jūsų 

svečius su La Touraine kava—tai kava 
su raudonu puoduku ant skardines—yra 
pripažinta Naujoj Anglijoj geriausia!

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

JUMS PATARTINA TURĖT

VILKAI AVIES KAILYJE.
Pernai suėjo 25 metai nuo 

1905 metų revoliucijos. Są
ryšy su tuo. pažangioji spau-; 
da ir pernai, ir šįmet pilna' 
straipsnių straipsnelių, atsi-1 
minimų, dokumentų ir tt.

Tokių straipsnių betgi jus kurį vjenas biznieris
m ir Irk m ’ i

l

GURIAUSIĄ

VISKO PO BISKI.
157 metų turkas apleido I Prie vienos salos Califor-

niic.i 1 Miknai mn-Ameriką.
Zaro Agha, tasai pagar

sėjęs 157 metų amžiaus tur-

nijoj laikosi milžiniškas ruo
nis, pramintas Oskaru, kuris 
yra toks jaukus, jog ima žu
vį tiesiai iš žmonių rankų ir

nerasit klerikalų spaudoje. }n]VO parsigabenęs Ameri- atsidėkodamas parodo van- 
J*ie bijosi ir prisiminti 1905 Į kon kaipo didelę retenybę denPe i - -------------a",~yje Įvairių savo miklu-
metus, nes tais metais,.kuo-. jr tikėjosi iš to pasidaryt i įmo šposų, 
m et susipratusi liaudis ko-! ~ Z,.. I —
vojo už laisvę, kunigai ėjo į- 
su caro bernais ir dirbo šni- y 
pų. išdavikų darbą. <

Kad kas nepasakytų, jog bankroto, nes visą laiką rei- . ..
mes neteisingai toki sunkų kėjo ji laikyti New Yorko ihidusų^valstiečių, 
apkaltinimą kunigams da- hotely, rėdyt ir maitint, gi • y- ’x -x •- 
rom, tai paduosime čia ir amerikiečiai juo neindoma- vo užmušta ne 200 indusų 
faktą, štai, kokius “dono- vo ir už pamatymą jo pini- i valstiečių, o 200 puslauki- 
sus” žandarų vir i
tuomet rašinėjo kun. J. Au-, promoteris. 
gunas:

... ,. , • , _ i džiaugiasi senio atsikratęs.Žiežmarių kleoono kun. J- į _ _ . . . .
Auguno Pranešimas. j v

“Man pavestoje parapijoje, džiaugėsi iš Amerikos išva- 
Avinelių kaime gy vena neišti-, . e .
kūnas asmuo, vardu Mikas ži- nepaiko. Čia kas diena rei- 
danavičius." pas kuri pastaruo- Į kja nusiprausti, užsidėti šva- 
ju laiku lankosi iš Kauno pabė- riais marškiniais ir apsiauti 
ges revoliucionierius Juozas čeveiykais, o jis pripratęs 
Pažerskis — be priešakinių, vaikščiot basas ir civilizaci- 
dantų. Po kiekvieno to paukš- Į05, papročiais savęs neyar- 
čio atsilankymo, apylinkėje at- Žyti. todėl jis labai išsiilgo 
siranda vis naujų atsišaukimų Tu1 ukio
prieš esamąją tvarką ir šmei- gah išsitiesti kaip nori, 
žiamas mus dievinamas Impe- tenai gyvena 36 jo
ratorius. Dievo pateptinis. Pa-Į vaikai ir keli šimtai kitokių 
geidaujama, kad tuodu paukš- giminių, kurių jis buvo jau 
čiu butų suimti ir išti 
biran. kaip 
tvarkai asmeny 
kimą paremti 
ti šiuos liudytojus. Avinėlių 
kaimo gyventojus: Kaži Taurų 
ir Domininką Čepuli.

pinigų, šiomis dienomis jau,
išvažiavo Turkijon atgal. JfAiVO PASTABOS 
vietoj pelno, senis privedė 

savo promoterį beveik prie Į “Laisvė” šaukia: “Mac-
Donaldo valdžia nužudė 200

Faktas yra toks, kad bu-
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KAIP BIMBA EME PRU 
SEIKOS TVIRTOVĘ

I
Tavcriščių draka už “Lais- karčiais ir skvadas pasiro- 

vę” ir “Vilnį.” jdydavo, kad suvažiavimui
Pakol Amerikoje darbai. dauJ=jau inspiracijos butų... 

ėjo gerai ir iš darbininkų1 “Oportunistas” ir ką tik 
buvo galima iškaulyt aukų, iš partijos išmestas Prusei- 
tai komunistų lyderiai pasi-1 ka pakalbėjo vos apie 15 
darydavo lengvą pragyveni-1 minučių; jo kalba buvo vie- 
mą. Bet sustojus darbams/ 
aukų gauti jau negalima, ir 
visiems dykaduoniams iš
misti prie vieno lovio pasi
darė sunku. Nebeužtenka 
abrako. Todėl “tavoriščių” 
tarpe prasidėjo draka. Bim
ba pasiryžo nuvaryt nuo ko
munistiškų ėdžių Pruseiką.- 
Tomis ėdžiomis buvo du ko
munistų dienraščiai, Brook- 
lvno “Laisvė” ir Chicagos 
“Vilnis.”

Kaip kunigai savo kovą 
už būvį dengia Dievo vardu, 
taip raudonieji biznieriai 

i siekdami savo tikslų dangs
tosi revoliucijos skraiste. 
Bimba ėmė rėkti, kad Pru- 
seika esąs “oportunistas,” 
“smulkburžujus,” todėl jis 
ir jo sėbrai turį būt iš “Lais
vės” ir “Vilnies” išmesti. 
Tiedu laikraščiai turį būt jo, 
Bimbos, kontrolėj, nes jis 
esąs tikras proletaras ir ei
nąs su Kompartija.

Ir taip Bimbai pavyko pa
imti savo kontrolėn “Lais
vę.” Bet “Vilnis” buvo da 
Pruseikos rankose; jis ją 
redagavo ir valgė iš jos duo
ną. Šiomis dienomis Chica
goj įvyko “Vilnies” šėri-

mvfiiv *v ii u/^ uuiuavviiią iv pini - — r-— - - , . n*
iršininkui gu nemokėjo. Sakoma, kad i n”2 burmiečių fanatikų: ir pinkų suvažiavimas, ir Bim- 
m. J. Au-j promoteris, kuris buvo jį [juos užmušė ne MacDonal-|ba nuvažiavo tenai su visu 

, parsitraukęs, prakišo apie : do valdžia, bet indų kariu- savo korpusu, kad išmušt 
. . 810,000. Taigi jis dabar j menė. Pruseiką is paskutines jo

nas pataikavimas ir nusi
lenkimas ; jis priesaikavo, 
nenorįs iš Bimbos atimti nei 
“Vilnies,” nei komisarystės 
ir graudžiai dejavo, kad tu
rįs apleisti komunizmą, ku
riam ištikimai tarnavęs per 
12 metų. Deja, Bimba nė 
kiek nesusiminkštino ir 
“prakeikimo” nenuėmė.
Kodėl “Vilnies” šėrininkai 

pavedė save bimbinių 
kontrolei?

- Nors “Vilnies” šėrinin- 
<ai ir nenorėjo savo laikraš- 
į Bimbos kontrolei pavesti, 
iet didelių pastangų laik
raščiui ginti visgi nedarė. 
Kodėl? Ogi todėl, kad fi
nansinė dienraščio padėtis 
esanti labai sunki, beveik 
beviltė. Tą patvirtino ir ra
portai. Darbininkams algos 
esą nemokėtos jau kelinta 
sąvaitė ir tuojaus esą reikia 
sukelti mažiausia kelis tūk
stančius dolerių, kad laik
raštį palaikyti. Kas tuos pi
nigus duos? Opozicija sa
kosi neduosianti, o bimbi- 
niai nėra pratę duoti, jie no
ri tik imti. Todėl tai opozi
cija ir sakosi, kad ji nenorė
jusi laimėjimo, nes tada jai 
tektų rūpintis sukelti pini
gus, kas prie dabartinių ap
linkybių esąs visiškai nega
limas dalykas.

Kaip vėliaus “Vilnies” šė- 
rininkai susirinkę prie baro 
pasakojo, tai algoms, biloms 
už popierą ir kitoms sko
loms apmokėti tuojaus esą 
reikalinga sukelti §5,000. 
Taigi tegul, sako, dabar 
Bimba su savo šalininkais 
deda pinigus tų skolų apmo
kėjimui.

Mūšį laimėję, bimbiniai 
nusigando.

Bimbininkai labai 
gande savo “pergale;” 
dondvario paėmimu 
nesidžiaugia. Iš Meldažio 
svetainės visi “pergalėtojai” 
stačiai nukeliavo į “Vilnies” 
svetainiukę kitą mitingą lai
kyti ir aptarti, kaip čia reiks 
viešpatauti savo naujoj teri
torijoj.

Dabar padėtis tikrai įdo
mi: nugalėtieji “oportunis
tai” patenkinti, o laimėtojai 
nusiminę. Kad taip tebebū
tų tie “gerieji” laikai, kuo
met ir iš matuškos po send- 
vičiuką primesdavo, bepiga 
butų ir raudondvari valdyti; 
bet dabar, sako, Maskvos 
karvės užtrukusios, reikia 
patiems aukų rinktis, o au
kų laikai kažkaip išnyko. 
Nors imk ir važiuok viską 
susidėjęs atgal į Brooklyną. 
Tokia tai Bimbos pergalė. 
Ne be to, kad ir “defense 
corps” reiks kas nors pri
mesti; juk ne veltui jie va
žinėjo tokią kelionę Chica
gos raudondvariui užka
riauti.

pozicijos.
Su policijos pagalba bimbi

niai ima viršų.
Apie šitą komunistų su

važiavimą “Naujienų” “? 
porteris Senas Petras pa
duoda šitokių smulkmenų:

Gegužės 10 d. Meldažio 
svetainėje “Vilnies” šėri- 
ninkai turėjo savo metinį 
suvažiavimą, kuriame lai- 

”_ o pastarieji. mėjo viršų visa bimbologi-

; Bimba ir jo vietininkas 
Bridžportui, Andriulis.

Jau pirmininką renkant 
pasirodė, kad opozicija yra 
pralaimėjusi. Bimbininkai 
pasiūlė į pirmininkus savo 
atsivežtą Mizarą; iš opozi
cijos arba pruseikinių pusės 
pastatė J. Šarkiuną iš Rose- 
lando. Šarkiunas gavo 201 
balsą, o Mizara gavo 262 
balsus. Tas laimėjimas be
matant 
davė pepo. Bimba buvo at
sivežęs apie 100 savo “gvar
dijos,” sumobilizavęs iš

Butų labai gerai, kad pa
duodama šitą žinią “Lais-

I ,.PatV .Zar°/ AęJ?a vė” butu pasakius, kiek Le-
• rl vinnofaoi ve? A Tvvrvvn Lrrvo įcvn . . _ X. .. -______

’i ... - . liiiiv ir oiaiiiiu. duodamas, nes si salis jam žudė sukilusiu
nonotil/n Lroc? /•Iinnn _ _ _ .

nino ir Stalino valdžios iš- 
j rusų valstie

čių ir darbininkų.

į

re-

ištremti Si-' pasiilgęs. Jis buvo vedęsTl 
pavoiingi viešai kaitų, dalyvavo penkiuose 
.. Savo pareis- Turkijos karuose ir gerai da 

nrašau apklaus- atsimena Napoleono veidą.

Tautininkai neapsileidžia 
klerikalams tikyboj, o kleri
kalai nori pralenkti tauti
ninkus tautiškumu. Pirmie
ji praminė 1930 metus “Vy
tauto metais, 
savo biznelį 'Brooklyne pa- ' ja :" Brooklyno “diktatorius’ 
vadino “Vytauto Spaustu-!-- -- i-
ve?’ Prisižiūrėjęs tai madai, I 
vienas mėsininkas So. Bos
tone savo dešras pavadino 
“Vytauto kilbasais.”

išsi- 
rau- 

visai

Katalikų bažnyčiose ver- 
ibų sekmadienį būna šventi- 

“ Kun. J. Augimas.”; narnos Įvairios rykštės-ver- 
. , _ i bos. Jos, girdi, reiškia tas

Šitą dokumentą mes pae- rykštes, kuriomis plakę Kri- 
mėm is ‘Lietuvos Žinių i Kiti aiškina, kad verbos 
-0-to numerio. 1 rej§kia tas palmių šakas, ku-

Jei sitas kun. Auguno nas žmonės klojo asilui po 
pranešimas nėra šnipo ir iš- kojų, kuomet Kristus atjo- 

i daviko darbas, tai kaipgi jes i Jeruzalę. Pasakos pa- 
kitaip tokia judošystę nava-bet žmonės šito 

papročio aklai laikosi ir jei 
kas šitą sekmadienį neturi 
rankoje verbos, tai sako jis 

i laiko rankoje kipšo vuode- 
gą. Žinoma, tikrenybėj nė
ra nei kipšo, nei jo vuode- 
gos.

darbas, 1
kitaip tokią judošystę pava-’^kįmis
dint?

I

Nebetoli jau ta gadynė, 
kuomet nustos žvangėję 
ginklai ir žmonės imsis kul
tūros darbo.

G. Petkevičaitė. Šarkiunas gavo 201 
o Mizara gavo 262

MASKVOS DESPOTAI 
IŠTRĖMĖ 138 SOČIA 

LISTUS.
Rusijoj vėl sugrįžo caro 

laikai. Iš Voroniežo prane
šama, kad Maskvos despotų 
Įsakymu šiomis dienomis iš 
Ukrainos buvo ištremta Į 
Sibyro dykumas 138 socia
listai. Komunistai sako, kad 
šitie socialistai kurstę žmo
nes prieš komunistų partiją, 
užtai jie ir buvę ištremti.

Bet juk ir caro žandarai 
taip sakydavo: “Socialistai 
kursto žmones prieš batiuš- 
ką carą, todėl Į Sibyrą juos!”

Despotizmas Rusijoj kaip 
buvo, taip ir paliko, tik des-

SENIAUSIAS MASONAS

bimbininkams pri-

Čigonai, tai tamsi klajok
lių padermė. Jų rasime vi
sam pasauly ir visur jie likę 
tokiais, kokiais buvę šimtus 
metų atgal. Šitie žmonės 
maišosi civilizuotų žmonių 
tarpe, bet civilizacija, kul
tūra prie jų nelimpa. Atšo
ka kaip žirniai nuo sienos. 
Čigonai myli turėti savo vir
šininkus ir renkasi net “ka
ralius.” Lenkijos čigonai 
jau senai “karalių” turi. 
Lietuvos čigonai irgi buvo 
numatę kandidatą, Stepą 
Orlauską, bet kažin kodėl 
“karaliaus” dar neišrinko.

Josiah Stahl yra seniausis vi------------------
____ ?__ ____ __ _____ sam pasauly masonas, šiomis ________
potai kiti. Pirma buvo caro dienomis jam sukako M metai daug plačiau vartoja negu 
“Ochrana,” o dabar komu->mžiaus. Jisai gyvena Arkansų j pas mus: ten jos atstoja pa- 
nistų “OGPU.’* valstijoj. įsą, ar asmens liudijimą.

Vizitines korteles Kinijoj

Kodėl Jis Neteko 
Darbo?

0ARBDAVYS kartais pasiteisina 
“blogais laikais” atleisdamas ka 

nors iš darbo, nes jis nenori pasakyti 
tikrą priežastį. Mums nesmagu ki
tiems pasakyti: “Jus neatsarjnis pra
kaito dvokimu.”

Nerizikuok, ypatingai dabar kada 
peru darbą trukumą. Niekas nenori 
samdyti nė laikyt žmogaus, kuris tur 
tą ydą. Save apsisaupot, tankiai mau
dytos ir prauskis su Lifebuoy Sveika
tos Muilu Jo švarios-kvepiančios an
tiseptinės putos, išvalo odos skylutes 
ir pašalina prakaito dvokimą.

Puikus veido spalvai
Kas vakaras gerai numazgok veidą 

su Lifebuoy. Įtrink jo švelnias putas 
gerai į odą, tuomet nuplauk. Jis pra
šalins visą purvą ir nešvarumą iš 
odos skylučių—palaikyk odos įžiūrą 
aiškia, šviežia ir sveika. Nusipirk 
Lifebuoy šiandien.

Lifebuoy
HFALTH SOAP Z 

stops bodų odor

Brooklyno, Permsylvanijos. 
Ohio ir Michigan valstijų. 
Su tokia armija Bimba jau 
iš kalno šypsojosi, žinoda
mas, kad Chicagos 
porto raudond varis 
pulti į jo rankas.

Pirmu kalbėtojum 
tytas 8 distrikto organizato
rius Gerbert angliškai už- 
graudeno šėrininkus, kad 
be pasipriešinimo pasiduo
tų Bimbai, nes Bimba esąs 
vienintelis Maskvos patepti- 
nis lietuviškiems komunis
tams išganyti: todėl visa, ka 
jis daro ar sako, turį būti 
priimta negalvojant, nes 
Bimba turi būti neklaidin
gas ; visi, kas eina prieš Bim
bą, eina prieš visą bolševiz- 
mą ir yra nusikaltėliai prieš 
Maskvą ir komunistų parti
ją

Nors opozicija žiurėjo į 
Bimbą lyg katinai į kilbasą, 
bet nei bėgti, nei rėkti ne
drįso, nes policijos sargyba 
ir detektyvai saugojo Mel
dažio svetainę iš lauko ir iš 
vidaus. Keturi policistai švi- 
travo pilnoj rikiuotėj, o ret-

Bridž- 
turės

pasta-

DETROIT, MICH.

PRAKALBOS
Gegužės 24 d., nedėlioję, z 

L. S. S. 116 kuopa rengia žy
mias prakalbas Lietuvių 
Svetainėje, ant 25-th Street 
ir Vernon Highvay, Detroit, 
Mich.

Prasidės 2 vai. po pie
tų. Kalbės “Naujienų” red. 
P. Grigaitis. Detroito ir apie- 
linkės darbininkai kviečia
me atsilankyti paskirtu lai
ku. Kalbėtojas plačiai palies 
darbininkų reikalus. ,
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Kas skaito ir rašo 
Tas duonos neprašo AMERIKOS LIETUVIU GYVENIM AS Kas nieko neveikia 

To niekas nepeikia

CHICAGO, ILL. 
Pirmoji gegužės.

LSS. Centralinė kuopa su
rengė Pirmos Gegužės—vi
so pasaulio darbininkų šven
tės paminėjimą. Dar prieš 
septintą valandą salė buvo 
jau veik pilna. Vėliau tiek 
prisirinko publikos, kad pri
truko ir sėdynių. Daugelis 
grįžo. Vakaro tvarką vedė 
Dr. A. Montvidas.

Atidarydamas programą 
jisai trumpai apibudino šios 
šventės reikšmę, pareikšda- 

• mas, kad didžiausi pasaulio 
protai yra pripažinę socia
lizmą kaipo vienintelę prie
monę darbininkams organi
zuotis ir kovoti prieš viso
kius išnaudotojus; kad nie
ko iki šiol nėra geresnio su
kurta, kaip socializmas.

Pirmas programe daina
vo jaunuolių choras “Bijū
nėlis.” Sudainavo keturias 
daineles. Chorą mokina žy
mi dainininkė p-nia Stepo
navičienė. Jaunas vaikelis,

, Į nors ypatišką reikalą. (5)
pasilikę^dar ištikimi Bimbos ;Dainos Draugijos koncertas, l ž laimingą sau mirtį.

Baltimorės lietuvių Dai- i

Albinas Smalelis, gražiai 
padeklamavo. Po to, daina
vo vienas stambus progra
mo dalyvis, tai talentingas 
lietuvių dainininkas, “Šalia- 
pinas,” p. Pažerskis. Jisai 
nustebino publiką savo tyru 
ir garsiu baritonu. Jisai lai
mėjo p. Budriko radio artis
tų konteste pirmą prizą.

Toliau kalbėjo “Naujie
nų” redaktorius drg. P. Gri
gaitis. Jo kalba buvo nepa
prastai įdomi ir pamoki
nanti. Po drg. Grigaičio kal
bos išėjo antras kalbėtojas, 
anglas George Koop. Jisai 
kalbėjo gana ilgai ir kvietė 
darbininkus organizuotis, 
nes tiktai būdami organi
zuoti galėsime prasiskinti 
kelią Į geresnę ateitį.

Padaryta 10 minutų per
trauka. Pertraukoje buvo 
rinktos aukos padengimui 
salės ir kitų rengimui išlai
dų. Aukų buvo surinkta 
apie $24.

Po pertraukos programas 
tęsėsi toliau. Iš eilės p-lė Pe- 
čiukaitė gan vykusiai sudai
navo keletą dainų. Ji turi 
labai malonų balsą, todėl 
publika nenorėjo nuleisti 
jos nuo estrados. Po jos išė
jo jaunutė pianistė, tai p-lė 
Briedžiutė. Tikimasi, kad ji 
busianti talentingiausią lie
tuvaitė pianistė.

Dainuoja rusas (pavar
dės neatsimenu). Po ruso 
sudainavo solo p-lė Berkiu- 
tė, kuri dainuoja ir Chica
gos lietuvių chore “Pirmyn.” 
Programą užbaigė didžiulis 
Chicagos lietuvių choras 
“Pirmyn,” kuri vadovauja 
p. K. Steponavičius.

Tame pačiame vakare nu
kentėjo p. Jonas Kaulinas, 
kuris buvo atvežęs “Bijūnė
lio” choro vaikus dainuoti. 
Išėjęs iš salės nbrado auto
mobilio. Jį pavogė.

“Gegužės Karalaitė.”
Gegužės 9 d., šeštadienio 

vakare, Lietuvių Auditori
joj, didelis pažangiųjų lietu
vių choras “Pirmyn,” statė 
operetę“Gegužės Karalaitė.’’ 
Oras buvo lietingas. Publi
kos buvo mažai. Vaidinimas 
ir dainavimas išėjo viduti
niškai. Chorui vadovauja 
p. K. Steponavičius. Reikia 
pasakyti, kad su choru ben
dradarbiauja p. Steponavi
čiaus vedamas Simfonijos 
orkestras, kuris turi didelio 
pasisekimo savo pasirody
mais vietos lietuvių parengi
muose. Ir šį vakarą orkest
ras atliko svarbią užduotį.

Bolševiku “sorkės.”
Skaitantiems lietuvių lai

kraščius žinoma, kad tarp 
Brooklyno bimbistų ir Chi
cagos “oportunistų” gen- 
gės prasidėjo pjautynės. Be 
sirengiant prie didelės re
voliucijos 
ninku

gūžės 8 d. vakare, kai kurie| BALTIMORE, MD. 
į____ ___________________ “ T¥£_____ 1— _ I

sėbrai, Lietuvių Auditorijoj i 
surengė Brcoklyno štabui, 
(Bimbai, „Mizarai, Bukniui 
ir k.) pasitikimo “iškilmes.” 
Šitie Brooklyno komisarai 
atvyko Į “Vilnies” šėrininkų 
seimą, kuris gegužės 10 d. 
Įvyko Meldažio svetainėje.

Nežiūrint lietingo oro, 
Lietuvių Auditorijoj publi
kos buvo daug, nes visi no
rėjo išgirsti ir pamatyti 
“sorkes.” Na, ir buvo “sor- 
kių!” Tai buvo panašu i 
SLA. 36-tą Seimą (toj pa
čioj salėj). Šitos “iškilmės,” 
kurias surengė Andrulis su- 
savo pamočninkais, Bimbai 
buvo nelabai malonios. Jisai 
susilaukė čia baubimų, švil
pimų ir kelionių, kuriu čia*.7 

negalima rašyti. Mat, Bim
ba jau senai “draugui” Pru- 
seikai galando nosį ant te
kėlo, kol tas tapo išmestas 
iš partijos ir pagalios iš 
“Vilnies” štabo. Dabar Bim
ba su policija atvyko per
galėti ir atvesti “ant gero 
kelio” pruseikinius oportu
nistus. Bet šie šiaušiasi prieš 
Bimbos tezius kaip ožiai.

Kova buvo atkakli ir ilga. 
Meldažio salės sienos braš
kėjo, bet Limbiniai prusei
kinius oportunistus “nuga
lėjo.”

Tuo budu ir “Vilnis,” 
kaip ir “Laisvė,” bus kont
roliuojama New Yorko žy
delių “Workerio.”

Korespondentas.

enos Draugija, kuri dar tik 
mėnuo laiko kaip susitvėrė, 
jau rengia pirmą koncertą, 
kuris įvyks sekmadienyje, 
gegužės 24, 8 valandą vaka
re, Lietuvių svetainėje.

Prie šios draugijos susi
spietė gražus būrys vietos 
dainininkų ir dailės mėgė
jų. Į valdybą išrinkta veik
lus asmenys: pirmininku — 
adv. Vincas F. Laukaitis; 
vice-pii mininku — Simas 
Leonavičius; protokolų raš
tininku — Julė Rastenienė; 
finansų raštininku — Kastas 
Matuiiauskas; iždininku — 
Stasys Buikus. Chorui va
dovauja p-lė Lelija Geležiu- 
tė, kuri yra baigusi Peąbody 
muzikos konservatoriją ir 
gavusi muzikos mokytojos 
laipsnį.

Šiame koncerte dalyvaus: 
Leonora Stankevičienė, Ju
lė Rastenienė ir Elena Ma- 
žintaitė, tai sopranai. P-lė 
Rakauskaitė — šokikė, Le
lija Geležiutė — pianistė, 
Margareta Simaitytė ir jos 
tėvas Jonas Simaitis — pia- 
no-ai-monika, sidabrabalsis- 
tenoras Klemensas Andrei- 
kus ir milžinbasis — Matas 
Rutkus. Taipgi dainuos mo
terų choras ir mišrus “Dai
nos” choras. Apart kitų gra
žių ir linksmų dainų, pirmu 
kartu Baltimorėje bus su
dainuota garsioji “Dievui 
Ragučiui Giesmė,” iš Miko 
Petrausko operos “Eglė.”

Po koncerto bus šokiai.
Visi dalyvaukite šiame 

parengime; išgirskite labai 
gražų ir Įdomų koncertą, ir 
pasilinksminkite šokiuose. 
Taipgi paremkite šią pra
kilnią kultūrinę organizaci
ją. Pašalinis.

J

“Vilnies” šėri- 
suvažiavimo — ge-

MANCHESTER, CONN.
Pasistatėm nuosavą namą.

Susispietę Į vieną krūvą 
Manchesterio lietuviai pasi
statė tikslą Įsigyti lietuvių 
visuomeninį namą. Šiandien 
tą tikslą mes jau pasiekėm. 
Kodėl? Todėl, kad čia visi 
išvien juda, dirba, sutikime 
ir draugiškai gyvena. Musų 
kolonija tegul bus pavyz
džiu ir kitiems lietuviams.

Namo statymo klausimas 
gimė 1925 metais. Tuomet 
susidarė kooperatyviška na
mo bendrovė. Darbo pra
džia buvo sunki, bet pasi
ryžimas viską nugali. Garbė 
už tai priklauso pirmam pir
mininkui A. Petroniui, val
dybai ir boarddirektoriams.

Nuo 1928 metų ligi šių 
dienų bendrovei pirminin
kauja gerb. J. Chižius.

Kad pastatyti namą — tai 
reikia pinigų. Kad gavus jų 
—buvo pardavinėjami po 
$25 šėrai. Apart to, būdavo 
rengiami visoki parengimai, 
draugijos ir kuopos irgi atė
jo Į pagelbą ir bendromis 
jėgomis, penkis motus dir
bę. Įsigijom namą.

Sausio 6 dieną, ant nu
matyto pleciaus, susirinko 
daug lietuvių. Dirbo veltui 
ir patys iškasė skiepą. Nuo 
to laiko namas sparčiai au
go, o dabar ant Gahvay 
streeto jau stovi gražus 
“Lietuvių Namas” su sale.

Jo atidarymui manches- 
teriečiai sparčiai ruošiasi. 
Atidarymo iškilmes ap- 
vaikščiosim gegužės 24, 1 
vai. po piet. Programas su
sidės iš prakalbų, dainų, ska
nios vakarienės ir šokių. 
Kalbės gerb. adv. F. J. Ba
gočius iš So. Bostono ir mie
sto valdininkai. Dainuos žy
mi dainininkė p-lė Katkaus- 
kaitė iš Hartford, Conn.

Tikimės, kad šitos iškil
mės visais atžvilgiais bus . ________ a____ _
įdomios, todėl prie progos damas butų kunigus išvijęs 
kviečiu visus, ne tik Man- iš bažnyčios, 
chesterio, bet ir kitų koloni
jų lietuvius.

Noriu paminėti, kad Man- 
chestery randasi apie 300 
lietuvių šeimynų. Tuo tarpu 
nekurie abejoja ir prie na
mo bendrovės neprisideda. 
Tikimės, kad ir jie susipras 
ir stos i bendrą kulturinį 
darbą. Ten Dirbęs.

i

i

PHILADELPHIA, PA.
Šlykštus biznis, kurį Dievu 

remia.
Keletą sąvaičių prieš Ve

lykas musų klebonas Čepu- 
kaitis vis ragino parapijo
ms, kad aukuodami per Ve
lykas duotu nemažiau $2— 
$5.

Sulaukęs Velykų nune
šiau ir aš savo griešną kūną 
Į bažnyčią. Nuėjau ne tam^ 
kad pasimelsti, bet pažiop
soti. Aukų rinkti (teisingiau 
pasakius, ubagauti) išėjo 
pats kun. Čepukaitis. Prieš' 
mane sėdi moteriškė. Jos 
drabužiai nunešioti, bet ji 
tiesia ranką į aukų dėžutę ir 
nori aukuoti kvoterį (25c.).

Kun. čepukaitis, pamatęs 
tokią mažą auką, susiraukia, 
porą sykių piktai pažvelgia 
į moterį, ką tai pasako jai ir 
aukų dėžutę nuo jos atitrau
kia. Reiškia, aukos nepri
ėmė. Dievas “nori” didesnės 
aukos. Moteriškei padarė 
didelę sarmatą.

Bet moteris, matomai, ne
gali daugiau aukoti. Jos vy
ras, tur būt, jau senai nedir
ba. Gal jai reikia išlaikyti 
šeimyna? Bet sotus kunigė
lis to neklausia. Jo delmo- 
nas nepripildomas.

Prie progos parašysiu dar 
vieną makliorystę, kuri ne
senai čia atsibuvo.

Kunigų delmonui papil
dyti čia buvo surengta taip 
vadinama “Novena.” Tai 
tikras jomarkas ir jei Kris
tus šį kartą butų atėjęs ant 
žemės, jis su virvagaliu lup

Atlikite noveną prie šv. 
tano, patikėdami, kad 

jūsų malda, i “ " ‘ -
iškiausyta.Savo intenciją pa
rašykite ant popierio ir pa
dėkite su auka ant grotelių; 
iš ten ji bus paimta ir Įdėta 
į dėžę prie švento Antano 
stovy los” — skelbė kunigai.

V iena moteriškė, kuri 
man suteikė intencijų ap
garsinimą, pasisakė, kad ji 
per išpažinti klebonui pasi
skundė, jog ji įdėjus 5 dole
rių auką už intenciją nume
ris antras, bet jos vyras ne
pasitaisė: kaip skaitė “Ke
leivi," taip ii- tebeskaito. Sa
kau. tėvelis užtikrinai, kad 
Dievas mano norą išpildys. 
Tada klebonas klausią ma
nęs kiek aukavau. Pasa
kiau, kad $5. Tai, girdi, vai
keli, permaža turbut buvo 
auka tokiam reikalavimui.

Atrodo pasaka, bet tai ne 
pasaka, o tikras atsitikimas. 
Man stačiai širdį skauda, 
kad musų tautiečiai, katali
kai taip aklai leidžiasi kuni
gėliams save išnaudoti.

“Parašykit intenciją,” bet 
su doleriu. Jei dolerio ne
duosi, tavo noras neišsipil
dys. Jei aukavai tik $5, tai 
Dievui dar permaža auka. 
Mat, koks Dievas “lokam- 
nas” ant pinigų!

Bet ar tai ne “monki biz
nis?” Ar Dievui reikia mu
sų dolerių?

Pagalvok tautieti! Man 
tavęs gaila. Aš kalbu nepra
simanęs. Aš turiu po ranka 
intencijų sąrašą, kuri gal ir 
jus matėt. Ar nereikia mums 
kito Liuterio, kuris ir šitas 
“indulgencijas” viešai sude
gintų? Tautietis.

KEWANEE, ILL. 
Musų žinelės.

Kewanee yra apie 18,000
užtikrinu, bus gyventojų. Tarp jų randasi J

'ir lietuvių 110 šeimynų. Dar- “Birutė.-
i •_____ _______________ • __ ■ .v»

ANSONIA, CONN. 
Subankrutavo C. A. Ma- 

karevičia.
Makarevičia padarė pa

reiškimą, kad jis savo noru 
bankrutuoja. Skolos pri
duotos teismui siekia $59,- 
728; o turto yra tik $27,550.

Balandžio 30 d. buvo pir
mas klausinėjimas teisme. 
Pasirodo, kad skolininkai 
yra daugiausiai lietuviai, 
darbininkai. Nekurie iš jų 
yra paskolinę Makarevičiui 
po kelis tūkstančius dolerių.

Ilgus metus K. Makarevi- 
čius turėjo saliuną New Ha- 
vene. Užėjus prohibicijai, 
jis persikėlė Į Ansonia, 
Conn., ir atidarė laivakor
čių ir pinigų persiuntimo 
agentūrą. Per ilgus metus 
turėdamas reikalus su žmo
nėmis, turėjo ir daug drau
gų. Jis turėjo keletą namų ir 
buvo pagarsėjęs kaipo pasi
turintis žmogus. Kaipo žmo
gus, Makarevičius buvo ga
na mandagus, švelnaus bu
do ir tikintis katalikas. Vai
kučius leido į airių bažnyti
nę mokyklą. Bet politikoje 
daugiausia rėmė sandarie- 
čius.

Vienas iš kreditorių.

bai pas mus toki: viena iš 
didžiausių išdirbysčių, tai 
Wolworth Co. geležies lie
jykla ir mašinšapė. Toliau 
eina Kevvanee Boiler Co., 
Kewanee Glove Mfg. ir ki
tos mažos išdirbystės.

Su darbais gal bus taip, 
kaip ir visur. Daug žmonių 
be darbo, o kai kas dar dir
ba nuo 4 ligi 1 dienos į są
vaitę. Kai kam gresia skur
das, o gal ir badas.

Tarp lietuvių butų viskas 
gerai, jei nesirastų čia “dū
šių ganytojų.” Pas mus yra 
pora pašalpinių draugijų: 
A. L. U. D-ja ir šv. Antano 
D-ja. Abidvi gyvuoja pusė
tinai.

Turim čia ir šv. Antano 
parapiją, kurioj klebonauja 
kun. V. Ažukas. Šitas “du
sių ganytojas” labai myli 
savo burnelę ir tankiai labai 
šlubas pamaldas atlaiko. Už 
tai “avelės” pradeda šalin
tis iš jo ganyklos.

Didžiausia “nelaimė” įvy
ko kovo 19 dieną. Parapijos 
susirinkime žmonės pakėlė 
klausimą, ar nevertėtų su
mažinti bažnyčios tarnams 
algos? Klebonas nusigando 
ir tuojaus paklausė ar ir jam 
norima numušti algą? Drą
sesni parapijonai pasisakė, 
kad reikia sumažint ir kle
bonui algą. Tuomet dūšių 
ganytojas paskelbė, kad su
sirinkimas uždarytas ir pats 
išėjo per duris. Tada žmo
nės išsirinko sau pirminin
ką ir susirinkimas ėjo toliau.

Šitas žygis, žinoma, kle
bonui labai nepatiko, todėl 
kovo 26 d. per pamokslą 
“ganytojas” savo aveles iš
vadino bolševikais, velniais 
ir kitais “kultūringais” žo
džiais. Aš, sako, atėjau jūsų 
dūšių išganyti, o jus mane 
įžeidėt.

Sarmata Kewanees lietu
viams, kad nesusiprantam, 
o savo sunkiai uždirbtais 
centais penim tokius tipus, 
kurie žmonijai jokios nau
dos neneša. Ten Buvęs.

I

SHENANDOAH, PA. 
Netikėta mirtis.

Balandžio 29 d. Read- 
ingo kompanijos anglių ka
syklose ištiko nelaimė lietu
vi Joną Saurusevičių. Be
dirbant jam kasyklose, Sau- 
rusevičius tapo taip skau
džiai sužeistas, kad čia pat 
ir mirė.

Į Ameriką velionis atvy
ko 1903 metais. Pragyveno 
nevedęs. Visą laiką išdirbo 
šiose kasyklose, kur ir mirtį 
susilaukė.

Lietuvoj kilės iš Pakuo
nio valsčiaus, Kauno ap
skričio, Sodybų kaimo.

Ilsėkis, drauge, amžinai! 
“Keleivio” Skaitytojas.

CHICAGO, ILL.
“Birutei” gerai pavyko 

suvaidint “Raganių.
Baigiant žiemos sezoną, 

s” skaitlingas ir ge
rai išlavintas mišrus choras, 
gegužės 3 d. Lietuvių Audi
torijoj statė dviejų aktų ope
retę “Raganius.” Veikalą 
lietuvių scenai pritaikė P. 
Bukšnaitis. Veikalo siužetas 
susideda 
tazijos, 
raganius užduoda savo kai
mo žmonėms meilės lašų, ir 
kaimiečiai-kaimittės įpuola 
į meilę ir vieni kitus begali
niai myli, nepaisydami am
žiaus ir luomo. Visas veika
las išpuoštas gražiomis dai
nomis ir muzika. Gieda cho
ras, duetai ir solo, su paly
dėjimu orkestros. Visas vai
zdas, visa harmonija puiki 
ir žavėjanti.

Artistų mėgėjų sąstatas 
buvo sekantis: Saugužienė 
—Nora G ūgis; 
kas
Elena — p-lė Pečiukytė; 
Raganius — Kazys Pažers
kis; Kastė — Julė Gapšie- 
nė; Aleksis — Jonas Serse- 
vičius; kun. Dalis — Stasys 
Rimkus; Notaras — Dr. 
Kliauga ir Partlienė davat
ka — Bernice Tverionas.

Visi vaidylos užsipelnė 
geriausių komplimentų, o 
kritikos kuo mažiausia. Vie
nok negalima praeiti nepa
sakius žodį kitą apie tuos 
vaidylas, kurie sugebėjo su
kurti žymesnius vaizdus ir 
atkreipė publikos atydą. To
kiais gabiais artistais pasi
rodė SLA. iždininko “pri- 
siega” Nora Gugis ir art. J. 
Olšauskas. Jiedu vos spėjo 
pasirodyti ant scenos, da 
netarė nei žodžio, susiflir- 
tavo ir iškart užkariavo pub
liką. Potam per visą veika
lą jiedu buvo, taip sakant, 
vadovaujančios scenoj žvai
gždės. Neprasčiau pasižy
mėjo K. Pažerskis, p-lė Pe
čiukytė, Julė Gapšienė, Sta
sys Rimkus ir Jonas Serse- 
vičius. Visi, ir visas choras, 
publikos buvo entuziastiš
kai sutikti.

Dėl papuošimo veikalo, 
buvo Įvesta baleto šokis, ku
rį gerai išpildė “Rūtos” kliu- 
bo mergytės. Jas mokina 
p-lės Misevičiutės ir K. Jur
gelionis. Panelės Marytė 
Griliutė ir Aldona Narvy- 
daitė pašoko duetu šoki.

Vaidinimą režisavo K. 
Jurgelionis, o chorą ir visas 
dainas sumokino Mikas 
Juozavitas. Kad šito, taip 
vykusiai atlikto darbo kre
ditai priguli Maikiui, tai su 
tuom kiekvienas sutiks, bet 
nemažesni kreditai priguli 
artistam-artistėm ir visiems 
dalyviams.

Lai gyvuoja “Birutė” ir 
birutietės! Kazys.

iš juokingos fan- 
kur vienas gudrus

Marmadu- 
Juozas Olšauskas;

Išradėjas
F. Laseck 

(Lasev irius)

“Neškit aukas!” — šau-1 
kė kunigai. Ir bažnyčioje iš
kabino dėl kokios intencijos 
galima aukuoti. Būtent: (1) 
Už savo ir šeimynos didesnį 
pasišventimą aukoti. (2) 
Už sugrįžimą prie Dievo pa
klydusio vyro. (3) Už su
grįžimą prie Dievo visų nu
sidėjėlių. (4) Už savo kokį

Apsaugokit Savo Namus
Užrakinkite Atidarytus Langus

Su tuo naujai išrastu Langų Užrakta, galite 
atidaryti langų tiek kiek 
norite ir užrakinti, taip, 
kad niekas iš lauko pu
sės. negales atrakinti ir 
inlysti per jį. Einant 
miegoti, galėsite laikyti 
langus atdarus. Tas la
bai naudinga sveikatai.

Maži vaikai galės būt prie adaro lango ir ne
galės jo daugiau pakelt ir negręs išpuolimo 
pavojus. Langai nebarškės kad ir didžiausioj 
audroj, juos užrakinus. Tie prietaisai tinka 
prie visų langų. Pridėt juos prie lango gali 
bile kas. Langų negadina. Prisidėkite visi juos 
prie langų, turėsite didelę apsaugų už mažai 
pinigų. Tuzinas, dėl 12 langų už $4.00 su ap
mokėtu prisiuntimu.

Sutaupysite daug anglių žiema, nes prietai
sas Langus smarkiai sutraukia ir šaltis per 
juos negali įeit. Agentams didelis nuošimtis, 
klauskite.

FRANK LASECK
498 FERRY STREET. NFAVARK, N. J.

Telefonas: Mitchcll 2—2554
Window 

Lock

PITTSBURGH, PA.
Prof. M. Biržiškos priėmi

mo komisijos žodis.
Lietuvių Vaizbos Butui 

atsišaukus i visuomenę, visų 
lietuvių (išskyrus bolševi
kus) bendromis jėgomis ta
po gražiai priimtas p. Bir
žiška. Žinoma, buvo ir tru
kumų, bet jie Įvyko ne iŠ 
blogos valios, todėl, mano
me, visuomenė už tai atleis.

Šičia mes norim tart šir
dingą ačiū visoms ir visiems 
tiems, 
mimo 
siems 
čiams, 
pranešimus 
“Vilnis” netalpino), ačiū vi
sų parapijų kunigams, kurie 
garsino bažnyčiose ir vi
siems chorams, bei jų vedė
jams. Vienu žodžiu ačiū vi
siems. Komisija: A. J. Le- 

i lionis, Juozas Virbickas, K. 
į Stravinskas.

V

WORCESTER, MASS.
“Pavyzdingi” šeimyniniai 

vyrai. '
Kas gi nežino Worceste- 

rio “garsių” kalbėtojų Blu- 
siaus ir Skliutakočio, kurie 
pradėję kalbėti apie dramb
lį nueina ant katino?

Šitie vyrai komunistai ir 
labai “pavyzdingi” šeimy
nos vyrai. Bėda tik ta, kad 
pas juos pradėjo lankytis 
žmonės su bresiniais guzikė- 
liais.

Taip anądien užeina tie 
svečiai pas “drg.” Blusių. 
Jo leidukė, sako, turi galvoj 
guzą, kaklas apie gerklę ap
draskytas, rankos pajuoda
vusios, kojos pažaliavusios 
—mažai bepaeinanti.

Skliutakočiui “faitai” dar 
prasčiau išėjo, nes. moti
na su dukteria jį išvijo ir 
daugiau i namus neįsilei
džia. “K.” Skaitytojas.

SCRANTON, PA.
Tautiška parapija gyvuoja.

Teko girdėti, kad gegu
žės 24 d. įvyks lietuvių tau
tinės bažnyčios pašventį- 
mas. Tose iškilmėse daly
vauti užprašyti visi tautiš
kos bažnyčios kunigai, kaip 
antai iš Pittsburgh, Phila- 
delphia, Shenandoah, Law- 
rence, Mass. ir iš kitur.

Scrantoniečiai pasistatė 
gražiausią muro bažnyčią iš 
visų tautiškų bažnyčių Ame
rikoje. Parapija nei vienam 
banke neturi skolos nei cen
to. Prie to, turi gražią kle
boniją ir svetainę. Turi ka
pines, gražų parką ir ūkę su 
prieglaudos namais dėl se
nelių. Seneliai dabar links
mi pavasario sulaukę. Jie 
kvėpuoja tyru oru.

Bačių Juozas.

Mirė Lietuviai.
Šiomis dienomis Ameri

koje mirė šie lietuviai:
Jonas Devenis, 38 metų 

vyras, mirė balandžio 26, 
Brooklyne, N. Y.

Walter J. Chekas, 39 me
tų vyras, mirė balandžio 2, 
Kenosha, Wis. Kilęs iš Kau
no miesto. Į Ameriką atvy
ko 1913 metais.

Petras Piečaitis, 64 metų 
vyras, mirė balandžio 9, 
Baltimore, Md.

Karolina Mikutavičiutė- 
Runovičienė mirė kovo 13, 
Chicagoje, III.

Margareta Kirkitskienė, 
septynis metus sirgus* mirė 
gegužės 1 d. Mahanoy City.

V. Norkus, mirė Kensing- 
tone, III. Palaidotas gegu
žės 2 dieną.

Karolina Mataitienė, 42 
metų moteris, gegužės 5 d. 
rasta savo kambary pasiko
rusį. Gyveno Chicagoje. Ki
lus iš Aukštekų kaimo, Rad
viliškio valsčiaus, Šiaulių 
apskričio. Nusižudžius buk 
tai iš pykčio.

Tik Vienintelis 
BUDWEISER 
jokio kito jam 

lygaus nėra.

kurie prie šito priė- 
prisidėjo. Ačiū vi- 

lietuviškiems laikraš- 
kurie talpino musų 

(Laisve ir



—Gerai, kad tave, Maike. 
sutikau.

—O kuo aš galiu tau pa-j 
dėt. tėve?

—Rodą čia tokia, Maike: 
einu, kaip žemes pardavęs, 
ir tiek. Ot, sakau, svietas iš
tvirkęs; nei tau senas už se
ną: nei tau giminė už gimi
nę.

—Kalbėk, tėve, aiškiau.
—Taigi išklausyk, vaike, 

iki galo, o tuomet suprasi. 
Tu jau žinai, kad aš visai 
brok ?

—Maždaug žinau.
—Taigi vedluk to aš pa

rašiau savo brolvaikiui gro- mano, 
matą, kad jis atsiustų man 
ant tabako. Jis, vaike, gerai 
Kanados miškuose uždirba: 
gauna po pusantro dolerio i 
dieną.

—Ar tai toks uždarbis ge
ras? Juk už pusantro dole
rio į dieną ir pavalgyt žmo
niškai negalima, o kur kitos 
būtinos išlaidos?

—Bet aš, Maike. nei tiek 
neuždirbu, o ar man gyvent 
nereikia?

—Reikia tai reikia, bet 
kaip gi tu, tėve, gali iš uba
go lazdos prašyti, kad ir 
jam jos reikia? Beje! O ką 
gi jis tau atsakė?

—Ka gi atsakys 
vis? Sako, Maikiui 
čiu $3. l)o jis eina i 
ir jam pinigai reikalingi. 0 išpažjntie 
tu. jis sako ant manęs, ga
vęs pinigų nueisi pas zakris-i 
tijoną i*’ bus “sveikas” — 
“ant sveikatos.” Vadinasi 
pragersi, ir dac oi.

KELEIVIS

Ekonomika, ir Finansai
Per metus žlugo 103 Rusija įieško paskolos 

Anglijoj.
Tarp Anglijos ir Sovietų 

Rusijos atstovų Londone da
bar eina derybos dėl senų 
ir naujų paskolų. Rusijai la
bai reikalingi pinigai “Piati- 
lietkai” baigti. Anglai neno
ri rusams duoti naujų pa
skolų, pakol šie nesutiks ap
mokėti senu obligacijų. 
“New York Times’o” žinio
mis, rusai sutinka užmokėti 
anglams už senuosius Rusi
jos bonus 25 nuošimčius ar
ba vieną jų vertės ketvirta
dalį, bet nori, kad Anglijos 
valdžia garantuotų naują 
paskolą Rusijai. Tai reiškia. 
Rusija pasiūlys savo naujus 
bonus Londono rinkai, bet 
Anglijos valdžia turi garan
tuoti tų bonų pirkėjams, 
kad jų pinigai nežlugs. Ru
sija pasižada grąžinti tą 
skolą tarp 10 ir 15-metų. Ar 
Anglijos valdžia duos tokią 
garantiją, da lieka pamaty
ti.

bankai.
Ir pinigu bankuose suma

žėjo $673,217,000.
Ekonominis krizis Jungti

nėse Valstijose sunkiai atsi
liepė Į bankų bizni. Federa
linės valdžios kontrolierius 
Pole išleido Washingtone 
raportą, kuris parodo, kad 
dabartiniu laiku taip vadi
namų “national” bankų re
sursai siekia $28,126,467,- 
000. Tai esą $673,217,000 

į mažiau, negu buvo 1930 me
tų pradžioje.

Pereitų metų pradžioje iš 
viso šioj šaly buvo 7,316 na- 

’cionalių bankų. Nuo to lai
ko 103 jų jau žlugo.

Žmonių pinigų bankuo
se padėta dabartiniu laiku 

J esą $22,344,166.000. Tai esą 
$572.480.000 mažiau, negu 

jių buvo pereitų metų pra
džioje.

I Bankų sistema Ameriko
je dabartiniu laiku esanti la
bai nevienoda. Kiekviena 
valstija turinti vis kitokią 
bankams tvarką. Iš viso esą 
50 skirtingų sistemų. Kont
rolierius Pole pataria priim
ti vienodą sistemą visiems 
bankams.

išeina: ar yra Dievas, ar ne?
—Su Dievu, tėve, taip iš

eina: kas tiki, tam Dievas 
yra. o kas netiki, tam nėra.

—Bet jeigu Dievo nebūtų, 
tai tuomet nereikėtų ir mel-J 
*tis. O dabar, vaike, pats Kapitalistine spaucta Kas 
Kristus paliko parašęs mal- diena vis ramina visuomenę, 
du knygas ir liepė žmonėms kad “laikai gerėja.” Bet 
melstis. 1 ekonominės statistikos rodo

—Netiesa, tėve. Kristus visai ką kitą. Kuomet dar- 
nepaliko nei vienos raidės bai eina geryn, tai pramo- 
parašęs. 'nėj daugiau suvartojama

—Tai iš kur visos maldos elektros jėgos ir šviesos, 
atsirado? .Dabar skaitlinių palygini-

; —Kunigai sugalvojo. Jie mas rodo, kad elektros su-
ir šiandien nemaža jų prasi- vartojama kas sykis vis ma

nės senos jau nusi- žiau ir mažiau. Elektra yra 
bosta. ! matuojama kilovatų valan-

—Pasakysiu teisybę. Mai- domis. Taigi pasižiūrėkime, 
ko. kad melstis ir aš tingiu, kaip mažėja tų valandų 
ale reikia, ba nesimelsi, tai skaičius: 
sugriešysi. Juk ir kunigai 
meldžiasi.

—Jie meldžiasi tik tuo
met. tėve, kaip žmonės žiu
ri. Bet kai parapijonvs ne- Į 
mato, tai vietoj maldakny-j 
ges jie kortomis lupa ir išsi-. 
gėrę galvomis eina.

—Ar tai gali būt?
—Žinoma! Jei nori, 

klausyk 
ras draugas pasakojo.

—Nu. nu!
—Jis 

lavinęs

Elektros gamyba 
rodo biznio kritimą.
Kapitalistinė spauda kas

I

No. 21. Gegužes 20 d., 1931

Meksikos kova dėl žemes

bedie- lavinęs 
atsiun- sumanė 
mokslą mano.I

I

Kovo 28 1,680,841,000
Bal. 4 ..... 1.672,405,000
Bal. 11 1,638,691.000
Bal. 18 .... 1,632.828,000 
Bal. 25 .... 1,647,040,000 
Geg. 4 .... 1.622.146.000 
Geg. 9 .... 1,599,618,000
Nuo 28 kovo iki 9 gegu- 

pa- žės elektros gamyba suma- 
, ką man vienas ge- žėjo beveik 100,000,000 ki- 

llovatinių valandų. Tas aiš- 
jkiai parodo, kad pramonė 

yra gerokai prasi- ne kyla, bet krinta, 
žmogus. Kartą jis J 
ištirti, ką kunigai ( 

ir tyčia nuėjo neva

—Tai jis baisus bedievis!! 
—Jis rimtas žmogus ir vis- 

ir bus “sveikas” — ką nori pats patirti. Per “iš- 
-veikatos.” Vadinasi,'pažinti” jis ėmė pasakoti, 
rsi, ir dac oi. į kad jis niekad nesimeldžia

—Reikia teisybę pasaky- ir abejoja Dievo buvimu, 
ti. kad tu, tėve, dažnai 
kiems niekams pinigus ir iš
meti.

—Maike, tu esi bedievis, 
užtai ir tu taip šneki. Už 
šnapsą nieko nesako nei ku
nigai. jei su razumu išsigert.

—Tai nudėvėta pasaka, 
tėve. Dalykas yra toks, kad 
kaip tik pradedi gert, tuo
jaus ‘•razumo” netenki. Net 
ir išmintingas žmogus pasi
gėręs nebežino ką šneka: o 
jeigu pasigeria kvailas, tai 
su juo jau visai nebegalima 
susikalbėt.

—Kam čia apie tai šne
kėt. Maike: argi jau aš te
kis durnas, kad gavęs pini
gų eisiu ir pragersiu juos? 
Gal su kurnu būtume paniu
kę ir išmetę, bet su kurnu 
juk reikia. O tas bedievis, 
nors ir mano giminė, to vi
sai nepripažįsta.

—Matyt, jis ne 
vyras.

—Ar tu. Maike, taip mis- 
lini? O gal jis ir ne durnas? 
Ale apie Dievą jis nieko ne
rašo. Na, pasakyk, vaike, 
kaip pagal tavo rokundos

žioplas

žemės priklausytų tiems, ku
rie ją dirba.

Kunigai šito leisti negalė
jo. Tuo jiems buvo atima
mas didelis pasipelnymo 
šaltinis. Todėl Meksikos ku
nigai atkakliai pradėjo prie
šintis šiam sukilimui, o vė
liau net ir fizinę jėgą prieš 
ji pradėjo organizuoti. Kai 
pajautė, kad savų jėgų bus 
maža, tai sukėlė ir šiton ko
von Įtraukė visą savo kleri- 
kališkaji internacionalą.

Kaleso valdžią, kuri aiš
kiai palaikė sukilėlius indi- 
jonus, jie paskelbė biau- 
riausia visam pasaulyje val
džia. Buk ji susidedanti vien 
iš parsidavėlių, žmogžu
džių, o pati Kalesą klerika
lai kitaip nevadino, kaip 
Naujuoju Neronu.

Iš Romos net ir Lietuvos 
bažnyčioms buvo Įsakyta 
melstis už Meksikos kuni
gus. Reiškia, melstis prieš 
indi jonus valstiečius, pa
reikalavusius savo tesiu.

Klerikalų kovos obalsis 
buvo: “Valdžia — tai vel
nias.” Galima Įsivaizduoti, 
kokiu padūkimu metėsi Į 
kovą tie sufanatizuoti pus
laukiniai, kurie patikėjo val
džią velniu esant!

Prieš valdžią kurstyti ku
nigai panaudojo tikybinius 
indi jonų jausmus. Ant svie
to nieko nėra baisesnio, 
kaip sukurstytas fanatikas. 
Jis nieko nebijo ir jam nėra 
jokių ribų. Jis Įsitikinęs, 
kad dirba gerą darbą, ir už 
tai gaus dangaus karalystę. 
Tokiam žmogui žmogus už
mušti — vieni niekai.

Netraukti atsakomybėn ir 
nebausti kunigų už šitokius 
kurstymus, butų ne tik revo
liucijos užkariautų siekių 
pralaimėjimas, bet kilpos 
užnėrimas visiems Meksi
kos darbo žmonėms, nes už 
kunigu pečių stovėjo dvari
ninkai, kurie norėjo vėl sa
vo teises Į žemę atgauti.

Kalesas suprato šių kurs
tymų reikšmę ir numatė prie 
ko visa tai gali privesti. Jis 
nenorėjo persekioti kunigų 
ir kištis Į tikybinius reikalus. 
Pradžioje gražiuoju perspė
jo visus dvasiškius ir prašė 
nesikišti Į valstybės persi
tvarkymo reikalus. Bet kai 
kunigai nenurimo ir fanati
kus net prie sukilimų kurstė, 
tai noroms-nenoroms pri
verstas buvo juos sudrausti.

Kalesą palaikė dauguma 
krašto gyventojų.

Buvo didelės kovos. Dau
gelis sukilusių savo galvas 
padėjo, dar daugiau kraujo 
praliejo, bet vis dėlto lai
mėjo valstiečiai pareikala
vusieji savo žemių.

Svetimšalių feodalų ir 
bažnyčios žemės plotai kon
fiskuoti ir išdalinti žemę 
dirbantiems valstiečiams. 
Visi indijonai, kurie pirma 
tikra to žodžio prasme buvo 
vergais, dabar gavo žemės 
:r tapo laisvais ūkininkais. 
Bendrai, visoj Meksikoj da
bar apdirbama daug didės-’ 
nis žemės plotas, negu pir
ma. Po žemės reformos dir
vonuojančių žemių mažai 
teliko.

Sunkus, teisybė, Meksi
kos ekonominis gyvenimas. 
Kovų metu daug turto su
naikinta ir kovoms vesti pi
nigų daug prisiskolinta, bet 
krašto gyventojai vis dėlto 
laisviau atsikvepia, negu 
dvarininkų ir kunigų vieš
patavimo gadynėj.

Klerikalai dar ir dabar 
negali nurimti, jiems širdį 
skauda žiūrint Į indijonus 
dirbančius tuos žemės plo
tus, kurie prieš keletą metų 
jiems priklausė. Bet turės 
nurimti, nes Meksikoj ne- » 
Įmanoma sudaryti tokia jė
ga, kuri atimtų iš valstiečio 
iškovotą žemę.’ Emgr. V.

Devynioliktojo šimtmečio nių kv. kilometre, 
pradžioje Meksika dar bu- 30 nuoš. Meksikos gyven- 
vo taip vadinamosios Nau- tojų sudaro taip vadinamie- 
josios Ispanijos vice-kara- ji grynieji indijonai, o 43 
lystė: ji buvo du kartu d i- nuoš. yra maišytųjų, kurie 
dosnė, negu dabar yra. Tik-. taip pat gyvena indijonų 
tai 1821 metais, kai atsisky- ------ 1 *' * *
rė nuo Ispanijos ir tapo ne
priklausoma valstybė, jos 
ribos gerokai sumažėjo. Pir
miausia atsiskyrė didžiulė 
valstybė Texas ir prisidėjo 
prie * Suvienytų Valstijų. 
1848 metų kare su Suvieny
tomis Valstijomis Meksika 
nustojo didelių žemės plotų 
šiaurinėje savo dalyje. Tai 
vis buvo kovos dėl didelių 
žibalo versmių, kurias iš
plėšė Meksikai Suvienytos 
Valstijos.

Vis dėlto dar ir dabar Su
vienytos Meksikos Valstijos, 
kaip oficialiai Meksika save 
vadina, yra keturis kartus 
didesnės, negu Vokietija. 
Joje yra 14 milijonų gyven
toju. Palyginus su tokiu di
deliu žemės plotu ji apgy
venta labai retai. Tirščiau
siai apgyventose vietose yra 
tiktai 30 žmonių viename 
kvadratiniame kilometre, o 
dideliuose pietų plotuose 
dažnai nėra nei penkių žmo-

pradžioje Meksika dar bu

kosios

i 
I

Perskaitęs “Keleivi” nemesk 
jc į sali, bet suvyniok ir uždėjęs 
už 2 centu štampą nusiųsk ji 
Lietuvon. Jis padarys ten dauji 
Sero.

I

IŠ DARBO LAUKO
(I'cpartment of Labor.)

ARGENTINA.
Darbininku Kongresas. — 

Kovo 21 dieną Buenos Ai
res mieste Įvyko pirmutinis 
visuotinas Argentinos Dar
bininkų Kongresas. Susirin
ko apie 40 delegatų, kurie 
atstovavo Įvairias provinci
jas. Svarbiausi* klausimas 
Kongreso buvo tas. kaip su
derinti valstybės Darbo De
partamentą su provincijų 
darbo departamentais, kad 
iie galėtu dirbti iš vieno dar
bininkų labui. Nutarta rink
ti iš darbo lauko statistiką 
ir kitokias žinias, kad jomis 
vaduojanties bedarbiai ži
notų, kur galima gauti dar
bo, o kur ne.

gyvenimą. Likusius nuošim
čius sudaro visoki emigran
tai svetimšaliai.

Kaip žinome, visą pasku
tinį dešimtmeti, Meksikoj 
ėjo piliečių karas ir didelės 
vidujinės kovos. Sukilimai, 
gatvių mūšiai, iš pasalų 
žmonių žudymas ir kraujo 
kerštas bent kiek jau apri
mo, tačiau negalima dar pa
sakyti, kad Meksikoje butų 
ramu.

Negalima nei laukti, kad 
po tokios didelės revoliuci
jos, kurią pravedė Meksikos 
valstiečiai prieš savo pri
spaudėjus, kraštas greit 
grįžtų Į ramias, normales 
vėžes.

Juk tai buvo ne paprastas 
perversmas, ne vien asmenų 
pakeitimas, bet didžiulė re
voliucija, kuri panaikino 
Meksikos feodalų klasę ir 
sulaužė kunigų galybę.

Prieš tai didžiausius že
mės plotus Meksikoj valdė 
visoki Ispanų grafai ir sen
jorai. Antra didelių žemių 
valdytoja buvo katalikų ku
nigija.

Katalikiški misijonieriai, 
pradėję platinti indijonų 
tautoje katalikų tikėjimą, 
tiek ją supainiojo, kad vie
tos indijonai gražiuoju ati
duodavo savo žemes “Die
vui.” Tą “Dievo naudi” tur
tų paėmimo būdą, berods, ir 
lietuviai pažįsta. Turtų kro
vimo budai visur panašus, 

rcikas šitokiose pra-į Užtenka ligi tam tikro laips- 
šakose stato visuo-‘ni°. ?n’.°CT .t,k^lska.' ,aP- 

navojun, todėl darbi- Piginti, kad prieš mirti jis 
įtreikuoti ,PavestU savo turt$ Dievui.’

- - ’ j Tokiu budu katalikų bažny
čia ir Meksikoje “prisivilio- 
į jo” sau žemių.

kur darbininkams- turėtų 
bu.t draudžiama streikuoti. 
Prie ti kiu šakų priklauso 
maisto pristatymas, vandens 
tiekimas, kuro parupinimas, 
apšvietimas, vaistų gamini- 

, mas ir tt. Buržuazijos many- į
mu, streikas šitokiose pra-: 
menė ’ šakose stato visuo-Į 
menę p: 
ninkai negali čia si 
nors ir kažin kaip darbda
viai juos skriaustų.

JAPONIJA.
Per keletą šimtmečiu 

Meksikoje viskas taip susi-

i

Masinu pramonė 
| visiškai apmirė.

?.Iašinų ir Įrankių pramo
nė beveik visiškai sustojo, 
sako finansinis Bostono 
“Heraldo” rašytojas. Ir ši
tas apmirimas matomas vi
suose šalies centruose. Kom
panijos netik negauna ma
šinoms užsakymų, bet ir pa
klausimų nebeateina. Jeigu 
pirma ir buvo nauji planai 
daromi, tai dabar jie atidėti 
neribotam laikui.

Per sausio, vasario ir ko
vo mėnesius užsakymai 
dirbtuvių aprūpinimui nau
jomis mašinomis buvo pra
dėję lyg ir kilti, bet balan
džio mėnesy jie vėl nukrito 
ir dabar išrodo, kad tolyn 

‘vis daugiau kris.

to- Kunigas greit suprato su 
kuo reikalą turi ir ėmė atvi- 

įi imi kalbėtis. Jis pasakė, 
kad maldas kunigai Įsteigė 
tik tamsiems žmonėms. Gir
di. žmonėms, taip kaip ir 
vaikams, reikia duoti koks 
nors žai-liukas. Apie Dievo 
buvimą, girdi, ir patys kuni
gai abejoja, bet žmonėms 
to sakyti nenori, nes visi 
virstų, anot tavęs, “bedie
viais.”

—Šiur, kad virstų.
— Na, o tuomet kunigams 

gyvenimas baigtųsi, jie tu
rėtu eiti anglių kasti arba 
kornų sodinti.

—Ves, Maike, kaip žiū
riu, tai ir mano brolvaikis 
nevisai durnas vyras. Pabai- 

i goj savo gromatos jis sako, 
kad meskim seną, o imkim 
naują pasauli sekti. Girdi, ir 
senas šiušis reikia mesti. Ji 

; meta ir davatka, o ima nau
jus nešioti. Ar ne gerai jis 
sako?

—Žinoma, kad taip.
—Na tai solong, Maike, to, kad miesto ižde pinigų 

gerai pasišnekėjom. nėra, o skolint miestas ne
norėjo.

S<1

gerai pasišnekėjom. 
—Viso gero, tėve.

Detroito miestas sulai
kė visokius pageri

nimus.
Detroito miestas buvo nu

taręs paskirti $63.000,000 
visokiems miesto pagerini
mo darbams, kad bedar
biams šiokio-tokio uždarbio 
davus. Dabar gi nutarta visi 
viešieji darbai sulaikyti, iš
skyrus tik tuos, kuriems jau 
kontraktai yra pasirašyti.

• Šitie darbai sulaikyta dėl

KANADA.
Apdėjo algas mokesčiais.

—Nuo šių metų balandžio 1 
dienos Kanadoj inėio galėn 
taip vadinamas “Special 
Revenue Tax Act,” kurio 
tikslas yra sukelti $2,500,- 
000 švietimo reikalams. Ei
nant tuo Įstatymu, iš visų al
sų valdžia ims vieną nuo
šimti mokesnio. Išimtis da
roma tiktai vedusiems as
menims, kurie uždirba ne
daugiau kaip §25 i sąvaitę. 
Tokiems mokesnio nebus. 
Pavieniai darbininkai, ku
rie uždirba per savaite tik 
$15 ar mažiau, irgi paliuo- 
uojami nuo to nepaprasto 

mokesnio.

Valdžia priešinas 8 valan- dėjo, kad žemių savininkais 
du darbo dienai. — Gegu- buvo tik svetimšaliai — Is- 

’žės 25 diena Ženevoj žada panijos grafai ir Romos ku- 
-usirinkti Tarptautinė Dar- jnigai. O vietos indijonai ta- 
bo Konferencija prie Tautų po bežemiais vergais. 
Lygos, kur bus svarstoma Visus žemės darbus atlik- 
larbo sutrumpinimo laikas-davo indijonai: piuti suim- 
visose valstybėse. Japonų davo, derlių sutvarkydavo 
spauda tečiaus praneša, kad ekonomai ir kitokį prižiurė- 
Japonijos valdžia priešinsis; tojai, o feodalas atvažiuo- 
iyedimui visur 8 valandų Alavo tiktai pinigų už par- 
ųąrbo angliakasiams. Japo-'(ĮUOĮą derlių atsiimti. Dažnai 
nijoj darbininkai kamuoja- nei nevažiuodavo, bet jam 

kasyklose dar 10 valan-‘viską nuveždavo, nusiųsda- 
kas diena.

mi
' 1

Darbininkų kompensaci 
jos įstatymas 
dieną Kanados, valdžia.išlei
dę) nauią darbininkų kom
pensacijos Įstatymą, angliš
kai vadinama “Workmen’s 
Cnmpensation Act,” kuris 
sako, kad elarbdavis turi ap
drausti savo darbininkus 
nuo nelaimingų atsitikimų 
tam tikrose apdraudos kom
panijose. O jeigu jis to ne
padarys, tai už darbininko 
susižeidimą ar mirti atsako 
jis pats.

Kovo 25

vo.
Žemę dirbantieji indijo

nai gyveno labai skurdžiai 
ir vargingai.

į Ištisus dešimtmečius ken- 
Įtė šitokią padėti, bet, paga- 

/ kad* organizuotų darbi- ^u, ir jų kantrybė truko.
............Nuo 1910 metų pradėjo 

.ikštvn. Pavyzdžiui, brazdėti. Ir kova‘tęsėsi išti- 
** sais dešimtmečiais.

Kovos obalsiu buvo “Že
mėtų 1 sausio organizuotų mė ir Laisvė,” o socialisti- 
darbininku buvojau 624,-i nes politikos obalsiu.—_“Že- 
500. Vadinasi, ; ' * 1

■ metus paaugo 13 nuošimčių.

OLANDIJA.
Darbininku organizacijos 

?vga. — Centralinis statis
tikų biuras Haagoje prane-

ninku skaičius Olandijoj ei
na aukštyn, r 
1929 metų' 1 sausio unijos 
turėjo 552,100 narių, o 1930.

I .

J

, per vienus | mė priklauso tiems, kurie ją
13 nuošimčiu, dilba.”

ANGLIJA.
Pramoninio ginčo Įstaty

mas. — Anglijos, reakcinin
kai parlamente buvo pasiū
lė prie pramoninių ginčų Įs
tatymo savo “pataisymą,” 
kuris tečiaus balsų daugu
ma buvo atmestas. Tame jų 
“pataisyme” buvo išvardv-

šita 19 metų mergiška, Eli- 
1 n ra Smith, anądien ties New 
Yorku pakilo orlaiviu 32,500 pė
dų nuo žemės. Tai yra naujas 
auk Humo rekordas moterims 
lakūnėms. Dėl to ji čia ir juo-

ta visa eilė pramonės šakų, kiasi taip plačiai, i

; Ilgai teko indi jonams kd- 
’ votį, kol išvijo feodalus ir 
pasiekė bent dali šitų savo 
siekių. Ispanijos grafai ir 
senjorai nenorėjo pasiduoti, 

I nenorėjo išleisti iš savo ran- 
; kų žemės.

Pirmiausia jie samdė ne
susipratusius indijonus, juos 
ginklavo ir siuntė prieš su
kilusius savo vientaučius. 
Kai tatai negelbėjo, tai pa
siėmė pagalbon kunigus.

Įdomu čia tai, kad kuni
gai šiton kovon labai noriai 
metėsi, nes jie patys tiesio
giniai buvo suinteresuoti.

Krašto liaudis, sukėlusi 
maištą dėl žemės, jokiu bu
riu nesutiko palikti neliestų 
bažnyčios turtų. Ji reikala
vo, kad butų atimtos iš baž
nyčių tos žemės, kurias jie 
buvo pagrobę ar išvilioję. 

I Reikalavo, kad ir bažnyčios
//

■
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įvairios Žinios
Genijai—Keisti 

Žmonės,
Geniališkumas, tai bepro

tystė — pasakė vienas mok- ja __________ ___ ___
slo žmogus. Į senatvę žmo- įteikė Zamorrai manifestą. 

Manifesto pradžioj pažymi
ma, kad darbininkų klasė 
prisideda prie naujosios 
tvarkos. Paskui reikalauja
ma, kad butų leista balsuoti 
piliečiams, turintiems 21 
metus ir kad be jokių sąly
gų butų Įvesta 8 valandų 
darbo diena. Naują darbo 
tvarką turėtų prižiūrėti dar
bininkų inspektoriai. Vy- ( 
riausybė turi griebtis prie-1 
monių, kurios išspręstų eko- ši 
neminę krizę ir si

kalba kiti.gus suvaikėja
Ir vienas, ir antras posa

kis tur būt turi šiek tiek tei
sybės.

Štai, Italija didžiuojasi 
garsiu savo rašytoju Gab- 
riel _ 
gus sukūręs tiek daug daly
kų, dabar kvailystes rodo. 
Jis gana turtingas žmogus. 
Turi gražų karališką dvarą. 
Aną kartą jis paklaustas kas 
garsiausi Italijoj žmonės, 
atsakė: “Karalius ir aš.” Be 
to, jis pasisakė, kad jam tek
sią net Italijos karalium bū
ti.

Dabar žinios iš Milano 
apie ši garsų ir keistą žmo
gų praneša, kad jis savo 
dvare pradėjo statyti sau 
kapą (mauzoliejų). Kuo
met šitas kapas bus užbaig
tas, tuomet, sako D’Annun
zio, aš save armotos šuviu 
susidraskysiu. “Kai aš ug
nies ir durnų audroj išnyk
siu,” pasakė D’Annunzio 
savo garbintojams, 
rėsite pajieškoti ir surasti 
mano dešinę ausį, nes nėra arsenalas.

D’Annunzio. Šitas žmo-

ISPANIJOS SOCIALISTU 
IR DARBININKŲ MANI

FESTAS.
Ispanijos socialistų parti- 

ir darbininkų sąjunga

Buvęs Kitąsyk Greitas Vežimas

šiomis dienomis viena krautu.ė Nev. Yorke palt.do Į miestą 
tą vežimą su arkliais kąipo apsiskeibim > priemonę, nes šian- 

___ ; * ; ; \-Jkliudytų dien New Yorke tokia “kalamaška” jau didelė “naujenybė.” 
pragyvenimo brangumo di- Bet 1850 metuose ji buvo greičiausia tu- siekimo priemone, 
dėjimą. Toliau vyriausybė 
turi pasirūpinti pastatyti 
darbininkams namus, suor
ganizuoti socialinę globą, ir 
išleist Įstatymą, kuris pa-, 
lengvintų kooperatyvų plė- ir vasario

KAS MUMS RAŠOMA.

Baltimore, Md. — Iki šiol| Vancouver, Canada. —
. Darbininkai gyvena di- čia neturėjom laisvo lietu- 
Jdžiausioj vergijoj. Bedarbė viško choro (katalikų ir bol- 
didelė. Darbas reikia už pi- ševikų chorai nelaisvi: jie 
nigus pirkti, o uždirbi tik dainuoja ir elgiasi taip, kaip 
centus. Nežiūrint to, darbi- jiems iš aukšto diktuoja), 
ninkai ir už tokius darbus Dabar susiorganizavo “Dai- 
varžosi, gatavi užsimušti. 
Jokios vienybės tarp darbi
ninkų nėra. Lietuviai viens 
kitą šmeižia. Kartais net ap
silupa, nes geria, “politikuo
ja” ir pykstasi. Prieš toki 
nekultūringumą reikėtų ko- 
voti. Reikėtų imtis dorai ir jiesko.ii;. * Bukauskas Juozas, sūnūs Jono,vienybėje gyventi. j 1925 m. išvykęs iš Lietuvos į Cubą,

Miško Vergas, kame išgyveno apie ketverius metus. 
_____________ ; Perminąs Vaclovas, kilęs iš Viekš- 

ir gyvenęs Amerikoje 
st., So. Norwood,P AJ IEŠKOJIMAI.

Paueškau pusbrolio Stanislovo Den- 
v nio, p-ena iš Vabalninku vals
čiaus. Biržų apskr.; apie pirm 12 me
tų jis bu'-o New Brunswick ligonine- 
•c. New Yorl e. n”o to laiko nežinau 
kur jis randasi. Per pasaulinę karę 
b ;vo Vokietijoje, Amerikos kareivis 
Kas apie ji žino, prašau pranešti.

Mrs. Jieva Denvaniutė-Končės
57 Battcry St., No. Abington, Mass.

t

Ankeny, Iowa. -— Sausio Britaine davė $142.00. Wa- 
__ t a _ vasario mėnesiais pasįterbuiy vaidinimas davė 

tojimąsi. Taip pat turėtų bu- mus buvo labai gražus oras. į $143.70. Viso labo $1,283.
ti išleistas sindikalinės kont- Karšta kaip vasarą, žmonės 
rolės Įstatymas pramonei, 'laukus arė, bet štai kovo 

-------------- 'pradžioje pasirodė sniegas, 
IŠSPROGDINTA KINIJOS po vasaros žiema, lauko 

darbus sustabdė.
Kiek laiko atgal čia už

ARSENALAS.
Kiniečių tvirtovėj Jaču, - ---- ----- —o—

• netoli Kantono, išlėkė Į pa- mušė studentę Usomutę. Ji 
dangės ginklų ir amunicijos1 laukė gatvėkario. Tuo tar- 

_____Dešimts žmonių5pu susidūrė du automobi- 
pasauly tobulesnio organo, buv0 užmušta ir daug sužei-piai i . ’ - . X

Graži suma, kuri butų ne
vienam našlaičiui nušluos- 
čius ašaras. Dabar tie pini
gai numesti kaip i balą.

D. S.

kai mano ausis, ir dėlto ji Spėjama, kad arsenalą 
negali žlugti. ,5US išsprogdinę priešai.

SOVIETAI MATO NEIŠ 
VENGIAMĄ KARĄ SU 

KAPITALISTAIS.
Vyriausias SSSR, kariu- 

menės vadas. Vorošilovas 
Gegužės Pirmosios proga iš
siuntinėjo SSSR, kariume- 
nei Įsakymą, kuriame parei
škiama, kad Sovietų kariu-,
menė esanti didelio karo iš-' MIRĖ NUO BAIMĖS, 

pitalistinio pasaulio su So- Plymoutn, Mass.
* . . 1 .v rvni’L’nm 1AC nnn

vietų sąjunga esąs neišven
giamas.

GANDHI NEVAŽIUOS 
AMERIKON.

Indijos nacionalistų va
das Mahatma Gandhi nuta
rė Amerikon nevažiuoti. 
Turbut dėlto, kad jam buvo 
pasakyta, jog čia reikia ap
sivilkti kelinėm.

AUSTRIJA NEĮSILEI
DŽIA VOKIEČIU 

FAŠISTŲ.
Laikraščių pranešimu, 

strų vyriausybė nutarė 
leisti Įvažiuoti i Vieną 
kiečių nacionalistų i

perkūnijos aną nedėldie- 
. ni čia nuo baimės mirė Re- 
j na Rovatti, 23 metų mergi
na.

Paj:ešlau brolių .Jono ir Ju<‘zo Ra
kauskų. pirm apie 9 metus jie gyve
no ^Ve'-'t Virginijoj. Prašau atsisaukt. 

ONA MAZULAUSKIENĖ 
8020 Suffolk avė., Philadephia, Pa.

j dėdes Benedikto Kava- 
K rakių parapijos; pirm'au 

J, paskiau, 
New Britain. 

lą, meldžiu

nos” choras. Jam vadovau
ja p-lė Lilija Geležiutė. Cho
re dainuoja adv. Rastenis, 
adv. Laukaitis, kriaučių 
kontraktorius Levanavičius 
ir kiti. Burzuk.

rią miestelio 
1173 Washington
Mass.

Krause Jurgis 
Wilheimo, kilęs iš 
Tauragės apskrities; atvyko į Ameri
ką 1907 metais; prieš Pasaulini Ka
rą gyveno Pittsburgh, Pa.

Jieškotnieji ar asmens žiną apie 
juos prašomi kreiptis į Lietuvos Pa
siuntinybę AVashingtone: Lithuanian 
Legation, 2622 — 16-th St., N. W., 
Washington, 1). C.

(George), sūnūs 
IJauglaukio kaimo,

Sloan’s
Liniment

kabai GERA PR<MJA!
Psrsiduoda 2 Namai labai pigiai, 

lokių pataisymų nereikia Priežastį 
pardavimo sužinosite ant vietos. Ne- 
atbutnai tur būt parduoti. (23) 

A. U ASKELEVICH
550 W. 42 place, Chicago, III.

GEROS FARMOS PARSIDUODA
New Jersey valstijoje, prie didelių 

miestų, arti marketai, mokyklos, 
krautuvės. Aš turiu visokių farmų, 
mažų ir didelių ir visokia kaina, nuo 
$3,000 iki $40,000. Platesnių žinių 
klauskite pas, (24)
TON Y MARKŪNAS, Sand Brook.NJ.

Parsiduoda Čeverykų 
Taisymo Šapukė.

Visi įrankiai ir mašinos geram sto
vyje. vieta labai gera, nes apgyventa 
pasiturinčių žmonių, apmoka gerai, 
darbo yra; pragyvenimas užtikrintas, 
rer,<la pigi, taipgi eina ir fomišius 
dėl dviejų ruimų ir kičino. Kas turi 
kiek atliekamų, galėtų pasidaryti 
lengvą ir gerą pragyvenimą, nebijįoti 
bedarbes ir būti sau bosu. Priežastį 
pardavimo, sužinosit ant vietos. Ne
mokanti tą darbą, praraokinsiu, turi 
būti mandagus, nes čia inteligentiški 
žmonės gyvena. G. A. (21)

»• 731 Chandler St., Worcester, Mass.
Pajieškau gyvenimui draugės nuo 

30 iki 40 metų, b<‘ skirtumo tikėjimo. Į 
Aš esu našlys. Kuri mylėtų šeimy
nišką gyvenimą, malones arčiau susi
pažinti. Pageidaujama kad butų iš 
Kanados. J. Bernotas (23)
M.F.S. Mine, Bienfait, Sask., Canada

1

APSIVEDIMAI-
Pajieškau draugės apsivedimui, ne- 

senesnės kaip 40 metų. Aš esu 40 
metų, turiu savo namą, esu našlys, 
turiu 4 vaikus, (leistina kad butų ge
rt gaspadinė ir mylėtų šeimynišką 
gyvenimą. Malonėkit arčiau susipa- 
iint per laiškus. (21)

JOHN MASAITIS
319 Liberty street, Sharon, Pa.

Pajieškau 
l'ausko, T 
gvveuo E'izabcth. N. J . 
girdėjau persikėlė į 1-. 
Conn Turiu svarbą reika!.. 
atsišaukti jo paties arba kas žino 
apie j;. prašau pranešti, už ką aš bu
siu labri dėkingas. (21)

i CHARLES SMIGELSKIS
į 11 I.ake avė., Binghamton, N. Y.

Pajieškau Adomo Knišio, Alytaus 
apskr.. Stakliškių valsčiaus, Jaune- 
nių kaimo, aš pamečiau jo adresą ir 
negaliu su juo susirašyti. Kas apie jį 
žino, maionėkite pranešti arba pats 
lai atsišaukia. (22)

VINCAS KNIUŠIS
Rua Siiva Pinta 68. Bom Retira, 

Brazil.

Waterbury, Conn.
PARDUODAM STUBAS, KARMAS, 
LOTUS. Mainome visokias Farmas 
mieste ant properčių. Atliekam viso
kius raštiškus darbus tame reikale. 
Esu Notary Public (Rejantas), darau 
raštus visokiose kalbose. Visokiame 
reikale meldžiu kreiptis po sekančiu 
adresu: (22)

VVATERBL'RA REAL ESTATE 
ENCHANGE

39 Chatfield ave_ Waterbury, Conn. 
L. G. Natkevičius.

Tcronto, Ont., Canada.— 
“Keleivy” jau buvo rašyta 
apie staigią P. šarkšno mir
tį. Pasirodo, kad velionis nu
nuodytas su nuodinguoju 
alkoholiu. P. šarkšnas, tai 
tamsumo ir godumo auka. į 

Norėdamas greitai pra
lobti, jis susidėjo su nedora 
lietuviu, butlegerių, kuris 
sakė jam, kad greitu laiku 
jie tiek ir tiek pinigų pasi
darysią. Prie šito “biznio” 
šarkšnas prikalbinęs dar ki
tą lietuvį, čia pasimaišęs 
lar ir ketvirtas, kuris sakė 
mokąs daryta pinigus. Šark
inas su savo draugu naujų 
jinigų darymui atidavę apie 
52,000. Su šitais pinigais 
/ienas iš apgavikų pasislė- 
>ęs. Kad dalykas neišeitų Į 
viešumą, šarkšnas ir buvo 

1?! pagirdytas su nuodais, nuo 
i ko ir mirė.

Biržiška kalbėjo j Žmonės, susipraskit ir vi-

i ir vienas užšokęs ant 
šalvgatvio mergaitę ant vie
tos užmušė.

Napoleono Posūnis.

Pajieškau gyvenimui draugo, turiu 
biznį ir vienai per sunku biznį ves’i. 
Aš esu 34 metą. Taipgi norėčiau par
duot biznį pigiai. (22)

ANNA BANNEY
752 Greenwich st., New Yark City.

PAJIEŠKAU DARBO PRiE KRIAU
ČIŲ, Bostone ar apielinkčje. Kuriems 
reikalingas kriaučius, tuojaus galiu 
atvažiuot. A. YUOD-ŠIS (22 

49 Parkdale ste Somerville. Mass.

Duodu Paaiškinimą
Kuriems niežti galvos odą,turi 

pleiskanų, slenka plaukai. Vaistų ne
parduodu, tik prisiunčiu pamokini
mą kaip turėti tankius, gražius plau
kus. Nelauk kol tapsi plikagalviu. 
Vyrai, moterys—seni ar jauni, kreip
kitės laišku ir pridėkite markutę pa
aiškinimui prisiust. (23)

L. J. CECHUS, Room 609.
201 North Wells st, Chicago. III.

Jonas Galinis, jieškau sesers Do- 
mos Galiniutės — jos vyro vardas 
Antanas Raulinaitis. Pirm 2ft metų 
gyveno Cambridge, Mass.; 1908 me
tais išvažiavo į Michigan valstiją ir 
dabar nežinau kur jie randasi. Kurie 
ži”ot kur jie yra, malonėkit pranešti, 
arba pati lai atsišaukia (22)

JOHN GALINIS
R. D. 2, East Mounton Ro.ad., 

Waterbury, Conn.

Pajieškau giminaičio Juozo Solio, 
paeina iš Balbieriškio valse., Gudelių 
parapijos, Leišiškių kaimo, Suvalkų 
gub.; pirmiau rodos gyveno Chicago- 
jo. dabar — ”
žino prašau pranešti, už ką busiu dė
kingas, arba pats 
svarbus reikalas.

JUOZAS
968 Hermine,

Pittsburgh, Pa. — Balan
džio 18 d. pas mus lankėsi 
prof. M. Biržiška. Stoty pa
sitiko ji 12 lietuvių automo
bilių. Pirmiausia svečią pa- 

I veikino kun. Z. Vipartas. 
į Paskui visi nuvažiavo Į 
IShanle hotelĮ pietų. Čia kal
bėjo 4 ukrainiečiai, trys lie
tuviai ir p. Biržiška.

Balandžio 19 prof. Bir
žiškai buvo surengtos pra
kalbos. Dalyvavo apie 1,506 
žmonių. Čia dainavo 4 lie
tuvių chorai. Buvo pasiža
dėjęs ir ukrainiečių choras 
bet nedalyvavo.

Gerb. V
apie 2 valandi, bet jo kalbą suomet apgalvokit kiekvie- 
r.e visi girdėjo, nes kalbėjo savo žingsni, 
tyliai. Miesto valdininkai V. P. Svogūnas,
nei vienas nedalyvavo, nors '--------------

.buvo pasižadėję. Studentai Torringtcn, Conn. — Ba- 
surinko 50 prenumeratų landžio 11 d. pas mus turė- 
“Musų Vilniaus.” J. V. jo Įvykti “didelės'

ii

OLANDIJA TURI 7,920,- 
464 GYVENTOJŲ.

i Padalytas gyventojų su
rašomas Olandijoj parodo, 

kiečių!'naČionalUŪ'Vrelchš- ^lis. ,labar a.rti
tago atstovui dr. Groebbel- Per de-
sui. kuris čia turėjo skaityti Pr'aUg?.daUglaU
paskaitą. Taip pat neduota bJ1P 1,000.000 galvų.

au- 
ne- 
vo-

I

Leišiškių kaimo, Suvalkų

nežinau kur. Kas apie jį

lai atsišaukia. Yra 
(22) 

MOTUZĄ 
Montreal, Canada.

Pajieškau brolio Juozapo Kiepalo, 
paeina iš Jodanią kaimo, Dokiškių 
parapijos; 20 metų Amerikoje, pir- 

; miau gyveno Chicago. III. 8 metai 
negaunu jokios žinios kur jis randas; 
turiu svarbų reikalą. Kas žino kur 
jis randas, prašau praneškite, bus:u 
dideliai dėkinga. (21)

ANASTASIA KEPOLAITĖ
Bustamante 2354,

Buenos Aires, Argentina.

leidimo įvažiuoti nacional-' 
socialistų atstovams g. . 
Frankui, Goeringui ir Esse-. 
riui.

PROF. M. BIRŽIŠKA 
AMERIKĄ JAU 

APLEIDO.
Važinėjęs po Ameriką 

Vilniaus Vadavimo są-gosĮ 
atstovas, i 
Ameriką apleido balandžio 
25 d. Ką jis čia atsiekė — 
mes nespręsim. Sulyg paties 
p. Biržiškos žodžių, jis ap
lankęs apie 40 lietuvių kolo
nijų. Atlaikęs 70 susirinki
mų. Pasakęs 100 prakalbų,

dr I MIRĖ ANGLŲ RAŠYTO
JAS ARNOLD BENNETT.

Londone mirė vienas žy
miausių dabartinių anghi 
rašytojų, Arnold Bennett, 
eidamas 63 metus.

VĖL GRIŽO “KELEIVIS” 
IŠ LIETUVOS.

prof. M. Biržiška,! Šiomis dienomis “Kelei- 
’ ” ’ ’ -vio” Rcdakcijon grižo iš

Lietuvos musų laikraščio 11 
ir 12 num. Lietuvos ponams, 
matyt, pasirodė “nekošer- 
nas” vienas kitas teisybės 
žodis. Kažin, ar ilgai Lietu
vos cenzūra tokias komedi- 

kurių klausę apie 20,000 jas loš? 
žmonių. Amerikoje išbuvęs 
pustrečio mėnesio.

l

| New York, N. Y. — Ame
rikos davatkos užsimanė 

PARVEŽĖ 2,000,000 GA- į padidint “šventųjų” skaičių. 
LIONU BANGINIŲ į Šią vasarą Į Romą mano 

TAUKŲ. (vykti būrys maldininkų ir
šiomis dienomis Ameri- prašyti popiežių, kati tas 

kon atplaukė norvegų lai- padarytų šventąją tūlą “mo- 
1......kuris medžio- tiną” Getcn, kuri čia mirė

jo šiaurėje banginius (vie- metų atgal.
lioribus). Su 300 žmonių' Tai buvus vienuolė. Bu- 
laivas išbuvo toj medžiok- vus ištekėjus, bet vyrurmi- 
lėj 18 mėnesiu sausžemio rus įsteigus Gailestingųjų 
nematęs ir parsivežė 2,000,- seserų kongregaciją. D-s.

vas “Larson,”

000 galionų ištirpintų ban
ginių taukų.

KINIJOJ UŽMUŠTA 
7,000 BANDITŲ.

Kinijos nacionalistų val
džia praneša, kad centrali- 
nėse provincijose jos kariu-' 
menė užmušė 7,000 banditų 
ir 500 jų paėmė nelaisvėn? 
Šitose kovose krito 1,000 
kareivių. |

Galvos Kvaitulys 
Koktumas,Vėmimas 
Nemalonumai po 

valgiui
Greitai Pagydomi 
tepsime Seltzer 
Rašyk Peysinic Seltzer Ca 

Worcester. Mass. o
GAUSI SAMPELJ DYKAI

PAJIEŠKAU DARBO ANT FARMŲ
Moku visokį farmų darbą, taipgi 

pataisau senus namus ir pentinu Jei
gu kuri moteris norėtų gaspadoriaus, 
galiu tą darbą atlikt. Esu našlys, 46 
metų, vaikų neturiu, blaivas ir taba
ko nerūkau. Norint platesnių žinių, 
klauskite per laišką. (22)

JOE EZDENOVIS
208 W. Main st., Westville, III.

Winnipcg, Canada.—Ba
landžio 15 dieną ant Mar
kei skvero čia Įvyko vėl be
darbių masinis mitingas. 
Pamitingavę bedarbiai vy
ko Į parlamento ramus. Ant 
Main streeto demonstran
tams kelią pastojo policija. 
Bedarbiai išsisklaidė Į šaly- 
gatvius ir nuėjo kur reikia. 
Čia buvo sakomos prakal
bos. Laike prakalbų studen
tai darė dideli triukšmą, bet 
darbininkai juos išvaikė.

Po kalbų bedarbių minia 
vėl ėmė maršuot gatvėmis 
neklausydama policijos per
spėjimų. Policija labai su
mušė 4 darbininkus, kuriuos 
nugabeno ligoninėn. Arešta
vo 10 žmonių. Ten Buvęs.

Pajieškau dėdės Benio Gelčiaus 
(Beny Gelchis), seninu jis gyveno 

•” K 1" ' P°n<k N- Y., Duck Parselle
DOlSeVl- Camp, daugiausiai dirbo giriose prie 

Mirė brolis Juozas, 
svarbus reikalas. Kas žino kur 

jis randas, prašau pranešti, arba pats 
lai atsišaukia greitai. (22)

A. YENCH
174 Roebling st.. Brooklyn. N. Y.

PAJIEŠKAU DARBO ANT FAR- 
MU AR PRIE STUBOS UŽ GASPA- 
DINĘ. Kam reikalinga gaspadinė 
arba gerą darbininkė ant farmos, pa
reikalaukite. Aš esu 40 metą, vaikų 
neturiu. Plačiau paaiškinsiu laišku. 

II. T. K. (21)
2545 Campbell avė., Detroit, Mich.

PAJIEŠKAU GASPADINĖS ap
žiūrėt 8 metų mergaitę ir tris kamba
rius. Darbas nesunkus ir gaii būt ant 
visados. Norinčios tokį darbą dirbt iš 
toFau rašykite laišką, iš apielinkės 
galit telefonuot: Hyde Park 2426-W.

KURIE NORĖTŲ VAŽIUOT Į KA
NADĄ AUTOMOBILIU už mažą at- 
alyginimą, nuvežime ir parvešim. Iš
važiuojam Gegužės 29, o, 1 Birželio, 
grišim atgal. Norinti informacijų te- 
lefonuokite: F. REPŠYS
Sprague st., Readville, Mass. Į

$50.00 Vertės Nauda
Suteikiu, gerai išmėgintą formulą 

kuri pamokins kaip su mažais kaš
tais galima užauginti į greita laiką 
Naujus, Storus, Tankius ir Gražinu 
linukus. Sulaikyti plaukų slinkimą, 
gaivos odos niežėjimą, pleiskanas, ir 
taip toliau. Vaistus susitaisysite pa
gal pimokinimą. Norint informacijų 
prisiųsk markę jeigu yra galima. (26

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

Užrieti i!
Suvis dykai dasižinosite savo ateitį 

ir kokią laimę turėsi’e gyvenime, jei
gu parašysite tuojaus indėdami ke
lias štampas dėl persiuntimo. Adre
suokite: (22)

PRACTICAL SALES COMPANY 
1219 N. irving Are.. Desk. K., 

CHICAGO. JLL.

Pittsburgh, Pa. — Lietu
viški! davatkų, tinginių, ar
ba kaip kunigai vadina “se
serų,” Amerikos lietuvių 
.tarpe priviso daug. Chica- 
goje jau jos nebesutelpa, to
dėl sau lizdą susisukę Pitts- 
burghe.

Sakom bedarbė. Sakom 
daug musų žmonių badau
ja. Daug našlaičių, senelių 
nėra kam išlaikyti, o kas gi 
šitas tingines išlaiko? Ogi 
mes pūslėtom savo rankom. 

! Jeigu netikit, pasiskaity
kit šitą atskaitą: Vaidini
mas “Krėvės Pily” Hartfor
de ir apylinkėj davė vienuo
lynui pelno $579.50. - Hart
fordo parapijos rinkliavos 
ir kita, davė $417.80. To pa-j 

•ties veikalo vaidinimas New|

\u prakalbos. Skelbė, kad medžių..r.. ..... , yra svarbus reimisijas laikys tavonscius
“Laisvės” redaktorius J., 
Siurba, bet atvyko tūlas' 
Kriauciavičius. Publikos' 
vietoje sėdėjo 13 žmonių, o j 
paskui liko tik 5. Štai jums 
svarbiausios “prakalbos” 
mintys: “Amerikoj yra 10,- 
000,000 bedarbių. Su jų šei
mynom bus apie 15,000,000 
žmonių. Rusijoj tiesia gele
žinkelius, štato namus, bu- 
davoja mašinas ir 50 nuoš. 
algos pakėlė darbininkams. 
Kinijoj darbininkams kapo
ja galvas, bet jų yra 75,- 
000,000, tai visiems vistiek 
galvų nenukirs. Indijoj 300 
milijonų darbininku, Indiją 
“Keleivis” valdo (?’), todėl 
šimtą darbininkų sušaudė,1 
o jei “Naujienos” valdytų, 
tai sušaudytų 500 darbinin
kų.” ‘ ‘ ‘

Ir visą laiką “prakaibi- 
ninkas” tik tokius nonsen
sus kalbėjo, kol salėj nebeli
ko nei vieno žmogaus.

Pamėgdžiotojas.

Ar tu tikėsi, 
šie lininiai 
nėra trinti?

Brooklyn, N. Y. — Šio-
• ,. . ! nuotusmis dienomis pas mus kum- pUoduk 

gai surengė pelningą jomar- 
ką, misijas, kaip jie sako.

Nors bedarbė, bet žmo
nės būriais ėjo ir paskuti
nius dolerius nešė. Vyrai 
neitų, bet bobos išvaro. Pa
sirodo, musų žmonės myli 
komedijas ir pasakas. Duo
kit jiems pasakų, nesvarbu 
kokių, tik duokite, o jie bus 
ramus ir patenkinti.

Jaunimo Padauža.

bal-

Nuostabu matyti 
taip skaisčius 

drabužius
* Aš NEMAČIAU taip skaisčiu

tintų! Ir jūsų spalvuoti daik'ai 
skalsius kaip nauji Pamanyk, jus 
net netrynėt—oi. Rinso stebėtinas! 
Aš niekad nesiklapatysiu su paprastu

, muilu daugiau.”
Tirštas, saugios putos

.Jus stebėsitės, taipgi. Jus niekad-U^ 
matėt tokių putų kaio Rinso— smeto- 
nuotos ir pastovios—dvigubai putų.

:s už puoduką, už lengvnsva- 
rius, papurusius muilus. Nereik mink
štintojų, net kiečiausiam vandeny.

• Tos tirštos putos ištraukia purvus 
—sutaupo trynimą. Drabužiai laiko 
ilgiau.

Puikus skaibtuve, taipgi. Išdirbė
jai 40 garsiųjų 
skalbtuvų visad 
rekomenduo- 
j i ji Puikus 
mazgojimui 
dišių. Gaukit 
DIDEIJ pakečį

Mil.lONAI VARTOJA RINSO 
žluktai, skalbtuvįje ir dišėms

ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS

PASAULIO 
r ISTORIJA

/

šiame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą, 
Romos imperiją, jos demokratiją ir imperializmą, apie pra
džią krikščionybės, Kristų, krikščionių kilimą ir išsiplėti
mą, apie Azijos tautų istoriją (hunu, persų, kinų), apie 
atsiradimą Mahometo ir musuimonų tikybos, apie vidur
amžių krikščionišką pašau’j ir kryžiaus karus, apie garsų 
kinų-mongolų karo vadą Cingis Chaną ir jo darbus, kaip 
užkariavimas Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu “Mon
golai ir čigonai.”

Knygoje yra daug paveikslų, žemlapių, piešinių. Išleido 
Tėvynės Mylėtojų Draugija. Apdaryta, puslapių 301.

Kaina ........... $2.25

KELEIVIS
253 Broa^ray, South Boston, Mass.
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Kanados Lietuviai
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lengvesnėj formoj, ir po to
kia korespondencija nepa
sirašyti tikrą pavardę.

Baigdamas draugystės 
vardu pažymiu, kad ateity
je su rimtomis koresponden
cijomis skaitysimos, bet i 
panašius šlamštus, kur nesi
skaitoma su teisingumo dės
niais, visiškai domės ne
kreipsime. A. Urbonas.

FAŠISTAI SUMUŠĖ NEW 
YORKO ORKESTROS 

DIRIGENTĄ.
Pereitą sąvaitę Bolognos 

miesto teatre Italijoj fašistai 
sumušė New Yorko Phiihar- 
monic Symphony orkestros 
vedėją Toscanini užtai, kad 
jis atsisakė griežti fašistų 
himną ir karaliaus maršą.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

WINNIPEG, CANADA. 
Komunistų melai.

Iki šiam laikui, komunis
tų spaudoj iš Winnipego vi
siškai mažai kas tebuvo ra
šoma, nes rimtesnieji komu
nistų veikėjai jei ir parašy
davo ką nors, lai vengė be
reikalingai apšmeižti sau 
nepalankius asmenis bei 
draugijas. Gi karštagalviai 
nors gyvoj kalboj ir nesi
gailėdavo savo “komplimen
tų,” bet būdami “negramat- 
nais” spaudoj pasirodyti ne
galėjo.

Bet štai, kur buvęs nebu
vęs atvažiuoja iš Bienfait, 
Man. jau ten gerai pagarsė
jęs melų ii- šmeižtų rašymu, 
save skaitąs karštu komuni
stų “veikėju,” tūlas Juozas 
Bilis. Na ir Winnipege savo 
juodą darba tęsia toliau.

Jis “Laisvės” 95 num. 
puola mane, kad aš W. L. 
D. P. Dr-joje nesutikau iš
mokėti T. D. Apsigynimui 
$25. Šiuomi pareiškiu, kad 
aš kaip iki šiol taip ir toliau 
darbininkų klesei priešin
gas nebuvau ir ateityje ne
manau būti. Atsižvelgda
mas i draugystės blogą fi
nansini stovi ir daugumos 
narių nuomonę, aš Įnešiau 
mažesnę, $10 sumą, ir per
spėjau pirmininką, kad jis 
skaitytųsi su daugumos na
rių nuomone. Bet aš nebė
giojau po svetainę, kaip kad 
tamsta rašai; net iš vietos 
nebuvau pasikėlęs. Kodėl 
tamsta neparašei kaip ko
munistas J. Urbonavičius 
net aukštyn pašokdamas 
mušė abiem kumščiom Į sta
lą ir diktatoriškai reikalavo, 
kad neatsižvelgiant nei Į 
daugumos narių nuomonę, 
nei Į kitus f 
Įnešta $25 suma butų išmo- sakyt, 
keta.

Tamsta vadini mane “Ro
mos kataliku.” Tikrai Įspė
jai. Visuose mano asmens 
dokumentuose pažymėta; 
“Rymo katalikas.” Gi tikė
jimo dogmų pildymą ar ne
pildymą reguliuoju aš pats.

Kuomet aš čia ir U. S. A. 
gyvendamas pradėjau dirb
ti darbininkų klasės naudai, 
tai pats dar be kelinių Lie
tuvoj bėgiojai.

“Laisvės” 96 
pats J. Bilis rašo 
jai susitvėrusią 
“Kultūrą.” Čia ... x. .. 
džios iki galo patalpina me
lagingas žinias.

Jums per komunistiškus 
akinius žiūrint matosi viso
kį “katalikai.” “fašistai,” 
“špitolninkai” ir tt. Bet kiek 
jūsų raštuose yra teisybės 
galima spręsti kad ir iš to: 
jus sakot, kad šiai draugijai 
priklauso ir kelios moteriš
kės, kuomet draugija iš 20 
narių nei vienos moteriškės 
savo tarpe kol kas neturi.

Komunistai neriasi iš kai
lio dėl šios draugystės Įstei
gimo, ir jei jie ir ateity taip 
rūpinsis, tai gali gauti nervų 
suirimą.

Balandžio 25 d. “Kultū
ros” draugija rengė šokių 
vakarą. Kai kurie komunis
tų darbuotojai bėgiojo po 
namus demagogiškai skleis
dami melagingas žinias, kad 
tik žmonės neitų Į ši vaka
rėlį. Nors daugelis žinoda
mi komunistų taktiką nepa
klausė jų zaunų, bet keletas 
jiems vistik pasisekė suklai
dinti. Bet žinokit gerai, kad 
vieną kartą apgauti žmonės 
daugiau nesileis klaidinami 
ir ateityje panašiais dema
gogiškais žygiais nieko ne- 
atsieksit.

Perskaitę “Laisvėj” šiuos 
visus šmeižtus, matyti ir pa
tys komunistai sarmatijasi, 
nes W. L. D. L. D. 217 kuo
pos susirinkime nutarė, kad 
rašant korespondencijas 
nors ir šmeižti, bet kiek

Brunui Dikčiui. — Tren- 
tono Sinodo mes nežinom. 
Spėjam, kad draugas turi 
gaivoje ne Trentono Sino
dą. bet Trento Konsiliumą. 
Jeigu taip, tai tas konsiliu
mas buvo susirinkęs Trento 
mieste du kartu, 1545 ir pa
skui 1562 metais. Trento 
miestas randasi Tyrolijoj, 
kuri tuomet buvo Austrijos 
provincija; ji guli tarp Ita
lijos ir Bavarijos, apgyven
tas vokiečių katalikų. Kai 
dėl Vilniaus Įkūrimo, tai 

žinių nėra. Istorija 
kad toje vietoje, kuri 

žinoma kaipo Vil- 
kraštas, lietuviai gy-

GARSUS FINANSININKAS.

Montague Norman. Anglijos 
Banko gubernatorius, kuris šio
mis dienomis lankosi Ameriko
je.

Naujas Gyvumas Dėl 
Silpnų Nervų

jvi/u jūsų nervai ir raumenys yra 
silpni nr jūsų gyvastingieji organai 
stokuo'3 spėką ar jėgų, imkite Nuga- 
Tone ir bukite stiprus, sveiki ir gy
vus. Nuga-Tone padarė stebuklus 
dėl milionų žmonių visose pasaulio 
dalyse. Jis pašalina iš kūno ligų pe
rus, kurie gimdo ligas ir organų su
silpnėjimų. Jus galite gauti Nuga- 
Tone aptiekoje. Jeigu aptiekininkas 
neturi jo. paprašykite ji užsakyti dėl 
jus iš savo urmininko.

aiškių 
sako, 
dabar 
niaus 
veno jau 10-tame šimtmety; 
paties Vilniaus vardas pasi
rodo tik apie 1125 metus; 
tuomet jis buvęs jau vy
riausia lietuvių drutvietė. 
Tai viskas, ką apie Vilniaus 

formalumus jo atsiradimą dabai- galima pa- 
. Tiesa, yra pasaka 

apie geležini vilką, kuri Ge
diminas matęs per sapną ir 
pabudęs toj vietoj Vilnių 
Įkūręs. Bet pasakai tikėti 
juk negalima. Kaip rodos, 
tai Vilnius buvo Įkurtas da 
prieš Gediminą, nes istorija 
sako, kad kai Gediminas 
nutarė mesti Trakų pili, tai 
jis persikėlė Į Vilnių. Į ki
tus draugo klausimus atsa
kėme laišku.

Sigytui.—Feljetonas apie 
kunigaikšti Bobiną perdaug 
ištęstas ir nuobodus — ne
spausdinsime. Rašant felje
tonus reikia pasirinkti Įdo
mius tipus ar nepaprastas 
situacijas ir nupiešti juos 
gyvais vaizdais, čia, žino
ma. reikalinga fantazija. 
Kitaip feljetonas išeis nuo
bodus, netikęs.

P. Samaškai. — Straipsni 
gavome ir, jei tiks, sunaudo- 
sim. Prašom rašinėti, tik re
dakcijai rašant reikia rašyti 
|ant vieno popieros lapo šo
no ir rašyti rašalu, o ne pai
šeliu.

Kaziui Jašiunui. — Per
sodinti medeliai geriausia 
vėlai rudeni arba anksti pa
vasari. kuomet jie dar netu
ri lapų. Nekurie medeliai 
Pagyja ir vėliau pasodinti 
(gegužės mėn.), bet kiti ga
li ir nudžiūti. Jei jau kitos 
išeities nėra ir medeliai su 
lapais prisieina sodinti, tuo
met geriau lapus nubraukti 
ir ilgesnes šakas apgenėti, 
nes neapgenėtas medeliai 
daug savo syvų išeikvoja Į 
orą ir nudžiusta. Apgenėtas 
medelis, jei turi geras šak
nis ir dažnai laistomas, gali 
prigyt. Patartina nupiaustv- 
tas vietas užtepi su čiepų 
mostimi, arba gerai išmin
kytu moliu.

S. Survilai. — “Dirvos” 
pasakoms mes netikim ir 
patariam tamstai netikėti. 
Žuvusi prieš 9 metus mergi
na su nieku negali važinėti. 
Neva vežusiam tą merginą 
galėjo taip tik pasirodyti.

num. tas 
apie nau- 
draugystę 
nuo pra-

i

Jaunutį Soaafctg Skyrius “ VSV™™”
THE YOUNG SOCIALIST Iportant facts, should be care- 

fully studied by every Socia
list.

A few of the salient features 
of the new capitalism. outlined 
in this pamphlet, are worth re- 
emphasizing. First of all, the 
great ballyhoo about higher 
wages is aismissed by the sta- PirMy* SnT»diiotoia«, Vieno veiksmo 
temeni that “thus far more in-: 
dustrialists who favor higher | 
wages for the workers in other į 
concems have failed to apply į 
them voluntarily to their own 
business.”

Dr. Laidler then goes on to 
show that there has been an in
ereased separation betvveen the 
ouųership and control of in
dustry. Exeeutives working on 
a salary basis, aini unaffeeted 
by the profit motive, are piling 
up profits for absentee owners 
who, in most eases never see the 
plant whence their income are 
derived. This fact removes the 
old argument against Socialism 
that ownership is necessary to 
call forth business initiativė.

The lašt few years have also 
seen an encrmous concentration 
of industrini control through the 
development of mergers, hold- 

, ing companies and trusts. The 
Įdiffusion of stock ownership, 
• through widely heralded as the 
opening up of a new era for 
workers, has reallv helped to 
concentrate the actual control 
of policies into the hands of a 
few insiders. Meanwhile our na
tūrai resources have come under 
the control of a few corpora- 
tions; two corporations control 
one nalf of the iron ore; four 
corporations. half of the copper 
resources; the aluminum com- 
pany owns almost all the beau- 
xite deposits, etc.

In electrical power. four 
groups control most of the 
electricity produced; the Bei! 

į Telephone controls over three 
j fourths of the telephone servi- 

iška- ce- 1° banking one pereent of the 
pasi-

The New Capitalism.

During the past few yeąrs 
apologists for the present eco- 
nomie system have been loudly 
extoHing the virtues of the new 
capitalism whieh. in contrast to 
the old capitalism, was rapidlv 
solving the problem of unem- 
plovment and eliminating the 
need for Socialiam by the vo- 
luntary . giving cf high wages 
plūs the opportunitv for em- 
ployee ownership of corporation 
through the buying of stoeks 
and bonds. Most soeialists sėt 
down all the beoks written on 
this theme as “some more capi- 
talist propaganda.” Socialist 
eaeih’ tore the whole theory to 
pieces. One of the leaders, Har- 
ry W. Laidler. has recentlv 
written a pamphlet, “The New 
Capitalism and the Socialist” 
(Rand Boek Store, 7 E. 15-th 
St.. New York City, Price 10c.), 
which summarizes the whole 
ąuestion very concisely. This 
pamphlet crammed full of im-

“Jaunystė* Karitis.“ Vienaveiksmė 
kcmedija-farsas. Parašė K. S. Kar

po vi čius, ir Susižiedavimas Pagal Su- 
! tarties. N. V. Koneckio dialogas, verte 
Špyžas. I.abai užimanti, meiliška ko
medija ir perstatymui tinkamas 
dialogas, So. Boston, 1916 m. .... 10c.

“O. s. S." arba Mintinė Iškilmė. - 
Vieno akto farsas, labai juokingai 

ir geras perstatymui. Kaina .... 15c

Lengva* Burta* Išmokti Angliškai.
Rankios reikalingiausių žodžių ir 

pasikalbėjimų. Ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekviena* 
gali greitai išmokt kalbėt angliškai. 
Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet čie- 
ii sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieš- 
kaiit, važiuojant kur nors, nuėjus 
krautuvei), pas daktarų, pas barzda
skuty. pas kriaučių, ir tt. Su fonetiškų 
ištarimu ir gramatika. Antra padidin
ta ir pagerinta laida. Sutaisė St. 
Michelsonas. Pusi. 95.........................35c.

Humoristika

f
*

KODĖL “LAISVEI” NE
SISEKA.

Iš Bruk-klvno mums prane
šama. jog "Laisvei” dabar nesi
seka dėl to. kad komunistai su
skilo Į dvi dalis ir neliko tinka
mų redaktorių. Tavoriščiaus 
Skinkio galva esanti permaža. o 
tavoriščiaus Tauro kelinės tuš
čios. Gi draugas Paukštys visai 
iš "Laisvės” pasitraukė, nes 
pas ji suiręs kažin koks ten ner
vas.

DZUKAS GERIAU MATO.
žemaitis (žiūrėdamas į baž

nyčios stogą). Veiziek. veiziek... 
ar mata. kas tena ont bažnyčios 
stogą ?

Dzūkas. Nu kų... mažam ir 
matau.

Žemaitis. No tai veiziek gera. 
Aš matau, kap veins kuisis (uo
das) ten vakščio.

Dzūkas. Cikrų ciesų sakai. 
Aš dar regiu, kap jis kairių akį 
mirksi.

PATAIKĖ DALGIS Į AKMENI.

Atvažiavo farmerys iš Cali- 
fomijos i Floridą ir pradėjo gir
ti*. kaip pas juos Califomijoj 
viskas gerai auga. Pamatęs pas 
floridietj arbūzą, californietis 
su nusistebėjimu klausia:

—Ar tai didesni obuoliai pas 
jus neauga?

—Kokie čia tau obuoliai! — 
atkerta 
kad čia 
obuoliai.

floridietis. — Matai, 
musų vynuogės, o ne

MUSŲ DIENŲ VAIKAI.
Motina: Kam tu skaitai tą 

knygą apie vaikų auklėjimą?
Mažutė duktė: As noliu žinot 

ai tu gėlai mane augini.

4h
*

PATAIKĖ.
Moteriškė perskaičiusi 

bėle “Muzikos daktaras”______ ________ banks of the country possess 
beldus įeina į butą, ir kreipiasi ^6 • of the totai resources. 
i buto savininką:_____________ ; Then to round out the pieture

—Tamstą busite ponas dak- we see financiers on as many as 
taras ? i separate Boards of Directors.

—Taip, bet man rodosi tams- For the workers the new ca- 
ta esi apsirikusi. Aš daktaras, pitalism has brought inereased 
bet tik muzikos.

—Taip, taip! man to ir 
kia: man ausyse tartum 
groja...

SUGAUTA MELUOJANT.

insecurity. The 10% decrease 
rei- from 1922 to 1927 in the number 
kas of workers in industry proved 

j this. Further. while the output 
per worker has increased 54% 
and the average (to be dis- 
tinguished from the minimum) 
income is now over $3,725. the 
new capitalism just likę old has 
fallen down in the distribution 
of this wealth; and so, despite 
the fact that there should not, 
logically, be any poverty in the 
land. there are today millions of 
people on the verge of starva- 
tion. Meanwhile the income of 
the wealthiest one hundreth of

Motina: Mari.ion, kur pereitą one pereent doubled in the five 
naktį taip ilgai buvai?

Marijona: Niekur... Mes su
Jonu į žvaigždes žiūrėjome...

Motina: Pereitą naktį žvaigž-of the unskilled. Young men and 
džiu nebuvo. Dangus buvo apsi- women graduating from school 
niaukęs. ’ are finding the trades and pro-

Marijona: Ar ištikro? O mu- fessions overcrowded. The pro-

years from 1921 to 1926.
Finally, skilled workers are 

‘ falling every day into the ranks

' are finding the trades and pro-

du to visai nepastebėjom... : portion of tenant farmers is 
constantly inereasing. Indepen- 

TIESIOGINIAI IR NETIESIO- dent tradesmen are being re-
■ placed by clerks in great chain 

moki- stores.
I In other words, the new capi-

GINTAI MOKESČIAI.
Mokytojas aiškina 

niams:
—Mokesčiai esti tiesioginiai' talism. so far from eliminating 

• a • • • • • TV i ' _ _
t .V,.
rely l>een preparing the way. 
Now there are needed men and 
women who will complete the 
work by educating the masses 
to the need for public ownership 
and democratic management of 
industry as the way out from 
our present- economic chaos.

A. H. K.
* * *

The Young Socialist is an 
editorial service of the Yong

i Komedija. Parašė Bert Rumšas. Ga
na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 

t moters ir 5 vyrai.

I Kunigo Meilė, Vieno valksmo KomeJi- 
I ja. Paraše Ben. Rumšas. Juokingas 
■ veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 2 mo
ters. Abu veikalėliai vienoje kny
gutėje. Kaina ............................... 25c

j NihilistaL Tragedija trijuose aktuose.
Veikalas perstato nužudymu caro 

Aleksandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatoma? veikalas. Iš-! 
viso reikalaujamos tik 28 ypatus. 
So. Boston, 1913, pusi. 61................ 25e.
šventu Antano Stebuklą*. Dviejų vei

kimų komedija. Perstatymui reikia 
10 aktorių. 8 vyru ir 2 moterų, lo
šimas užima apie 2 valandas......... 26c. ■

Žiagaaia Prie šviesos. Vieno akto vare- ■ 
delis ir monologus Našlaitė. Parašė 

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

šv. Jor.ui galvai Drama vienam* 
akte, parašyta garsaus anglų rašo 
ninko. Vertėtų kiekvienam per- 
skaitytL ............................................ 25c

Džian Bambės SpyčiaL — Ir kit®1 
fonės. Daugiau juokų, neiru Amen 

koj mnnšaino. Šioje knygoje telpa ne' 
72 “Džian Bambos spyriai,” eilės, P» 

‘ sikalbčjimai, humoristiški straipsniu 
kai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusk ............  25<
Monologai ir Deklamacijos. Šioje kny

goje telpa daugybė naujų, labai gra
žių ir juokingu monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, hunio- 
ristiško* ir latavamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikšciojimams, baliams, kon
certams ir tt. Ar.tra pagerinta lai
da. So. Boston, 1914 m.,................. 25c.
Apie Dievų, Velnią, Dangų ir Praga 

r*. Parašė Robert G. Ingersoll, gar 
•rausias pasaulyje kalbėtojas ir Eib 
lijos prietarų naikintojas. 72 
puslapiu 26c

Ar Buvo Visuotinas Tvanas? — K«ll
Nojus galėjo surinkti į kelta* die 

nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve 
na išsimėtę po visų žemes kamuolį 1 
Kaip j s galėjo tuos gyvūnus prasto; 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmė* 
tiek vandens, kad vis* žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasC 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir staitai 
kitų klausimų. į kuriuos negali atsa
kyti jokia kunigas, yra nuosakiai i» 
aiškiai išdėstyti šitam veikale Knygt 
be galo įdomi. Kas žodis — tai fak
tas; kas sakiny3 — tai naujas kunigų 
argumenta* griūva. Mokslas i?
mokslas nuo pradžios iki galo. 
Kaina ...............................................
Amerikos Macochns. — Arba kaip ka

talikų kunigas Hans Schmith paplo
vė merginą Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi............................ 10c.
Kunigų Celibatas. Išaiškinta kunigų 

bepatystės istorija, pasekmės ir jų 
doriškas nupuolimas. Šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mote
ris, dukteris ir mylimosios nepapultų j 
tokią kunigų globą. Parašė kun. Geo. 
Townsend Fo*. I). D., sulietuvino 
Ferdinand de Samogitia...................25c.
Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 

historijos, etnografijos, geografuos, 
astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų l>ei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatą, budus 
gydymosi, vaistus, įvairių nurodymų 
amatr.inkams, ūkininkams, daržinin
kams, šeimininkams ir kitiems. Iš įvai
rių šaltiniu surinko J. Laukis. Chica
go. III. 1911 m., puslapių 392.
Apdaryta....................................... $3 00
Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 

trumpais ir aiškiais faktais parodo, 
kaip iki šiol keitėsi draugijos formos, 
ir kodėl turės būt pakeistas kapi
talizmas. Kaina ........................... 26c
Socializmas ir Religija. Labai įdemi 

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

Rebel, vertė V. K. R. Yra tai svar 
biausia ir geriausia knyga lietuvių 
kalboje tame svarbiame klausimo. 
Pusi. 429, 1915 m.............................$2.00
Eilė* ir Stniponiai. Šioj knygoj telp»

23 gražios eiles, daugybė straipo 
nių, juokų, ir tt. Puikiai ilius
truota. 95 pu*l.....................................25*

Žemė ir Žmogne. I-abai įdomi ir pamo
kinanti knyga. Iš jos sužinosi, taip 

žmogus gyveno žiloje senovėje. Kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civili- avo- 
si. Daugelis paveikslų įvairia 
žmonių, vyrų ir moterų. Pagal E. Rėk
liu parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Maaa., 1912 m., pusi. 63..................

Paparčio Žiedą* ir keturios kiton 
apysakos: iii Neužsitikintis Vyras, 

(2) Žydinti Giria; (3) Klaidą; (4) Ko- 
rfekta. Jose nuroLma kaip zn.cnea 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt. ................................  lae<

Ueovią šeimynų latarija Juškevičiaus
Dainose. Jei nori žinoti, kaip seno

vėj lietuviai gyveno, tai perskaityt ši
tų knygų. Iš jos dasižinosi, xad vyrai 
turėjo daug pačių, o žmonos po kelis 
vyrus- Labai užimanti ir pamokinanti 
knyga. Su .paveikslais, Parašė Z 
Alekna. ............................................ 5?c'
Drūtuose audeklo apdaruose .... ibc.

Kode! Aš Netikiu į Dievą? — Arta
Tikėjimo Krinika. Kiekvienas geras 

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

I Kur Mos* Bočiai Gyveno? — Arta 
tyrinėjimas, kur buvo pirmutine 

žmonių lopšinė. Knyga labai pa
mokinanti Paraše 21 Aleksa. 76 p. žae.

Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra; 
eities. Knygutės įtalpa susideda is 

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

Biblija Satyroje. — I-nbai įdomi i» 
juokinga knyga su 379 puikiais pa

veikslais, pers’tatanėiais įvairius nuo
takius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. Įgijęs šią 
knygą niekas nesigailės. 382 pus- 
lupiai. Kaina ............................... $1.66

Kaip Senovė* Žmonės Persistatyėav*
Sau Žemy. — Labai įdomus senovei 

filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių parašė 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: “Iš
virkščias Mokslas arba Kaip Atvira* 
do Kalbos." Parašė Z. Aleksa 
40 pusL .............................................. J®*-
Dėl ko Reikia Žmogui Gert ir Valgyt?

i —Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
nemokša. Bet delko gi norisi ? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau? Delko žmogui reiki* 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalą ? ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš «oe 
knygute*. Parašė D-ras C-mui 
Kaina 10^

Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau
goti. Parašė D-ras F. Matuiastis.

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

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

ir daugelį iš gyvenime patyrimų para
še K. Stiklelis? So. Boston, Mass.. 
1909 m., pusi. 63................................ 25c.

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

nuo 1905 metų revoliucinės Li-tuvo* 
spėkos vedė kovų su caro vaidila, ir 
kaip tuo pačia laiku kunigai tą val
džių rėmė ir gynė; kaip paskui rėvą, 
iiucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios ir 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žem’ani* 
parodo dabartinės Lietuvos rubežiu* 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri
etas. Tai yra vienatinė knyga, kur! 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli
ka ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo 
Seimo nutarimai, taiko* sutartis su 
bolševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia vi3a Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.0$ 
Drūtais audeklo apdarais...........II S41

Ren-Hur. — Isteriška apysaka Ii 
Kristaus laikų. Parašė Lew

VVallace. 472 pusi............................ t2.0i

Pajauta. — Lizdeikų Duktė, arba Lie
tuva XIV metašimtyje. Isteriška* 

romansas M. Bernatowicz’o.
468 pusi....................................... Ii.M

Amžino* Dainos. Šioj knygutėj telpa
44 geriausių Jovaro dainų. Jo* tin

ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie, taip ir susirinkimuose. 
Pusi. 32................................................. lše.

ir netiesioginiai. Kas pasakys t the need for Socialiam has me- 
netiesioginiu mokesčiu pavyz
dį?

—Šunų mokestis, — pone mo
kytojau.

—Kodėl jį vadini netiesiogi
niu?

—Kad jį moka ne patys
nes. o jų šeimininkai.

šu-

GERA VIETA BIMBAI 
IR MIZARAI.

Maskvos komisarų organas------ ~ e * j 1 U JI 1<U Vite VI LI!“ JLUIlg

“Izviestija” skundžiasi, kad Ru- Peoples Socialist League... Com- 
sijai trūksta apie 30,000 mo-’ments
kytojų, kuriems nei kandidatų ■ quests for further information 
nesą.

Ot, gera
Bimbai!

on these articles or re-

| will be gratefully received. Edi-
proga Mizarai ir tor. the Young Socialist, 21 

Essex St., Boston, Mass.

■«'

SVEIKATA 
TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 
KIEKVIENAM ŽMOGUL

Toje knygoje yra pamatinės žinios iž Anatomi
jos, Fiziologijos ir Hygienos.

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

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

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

KELEIVIS
253 Broadvay, So. Boston, Man.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

APIE GARSUJJ LIETU
VOS SiBYRĄ—VARNIUS

Gyvenime gali pagarsėti 
vietos ir net žmonės netik 
savo gerumu, bet ir blogu
mu.

Mažas Varnių miestelis, 
garsus ne tik Lietuvoje, bet 
ir užsieniai jį žino. Čia yra 
tas “čyščius,” kuriame valo 
smetonininkai savo “neišti
kimuosius.” Apie šitą ne
malonios atminties miestu
ką “Panevėžio Balsas” pa
duoda šitokių žinių:

1417 metais įsteigtosios ir 
1421 metais rudenį popie
žiaus patvirtintosios Žemai
čių vyskupijos centru iki 
lenkmečio yra buvęs Varnių 
miestelis. Ypač XIX-to šimt
mečio antroje pusėje, val
dant Žemaičių vyskupiją 
vyskupui Motiejui III—Ka
zimierui Valančiui-Valan- 
čiauskiui, Varniai buvo vie
nas tų centrų, iš kur pasi
reiškė kovos prieš pravosla- 
viją ir nurusinimo akciją. 
Šią akciją prieš maskolius 
vyskupas Valančius buvo 
pradėjęs, bene, 1867 metais, 
popiežiui Pijui IX-tam pri
tarus. Ir jau tuomet Var
niuose buvo dvi bažnyčios: 
medinė, mūrinė ir seminari
ja.

Dabar Varniai tėra mažas 
miestukas su 2-3 tūkstan
čiais gyventojų. Medinė 
bažnyčia priklauso Senųjų 
Vainių parapijai, o muro— 
Naujųjų Varnių parapijai. 
Seminarijos rūmuose dabar 
ir yra toji garsioji koncent
racijos stovykla, kurios ko
mendantas yra majoras Ru
daitis.

Pats miestelis mažai kuo 
skiriasi nuo kitų valsčių 
miestelių: trys, keturios gat
vės; paminklai: vyskupui 
Valančiui ir dar kažkam, 
kuris, bene greit baigs su
nykti ir subyrėti.

Nuo Varnių iki Telšių 
gelžkelio stoties skaitoma 
kelio per 31 kilometrą. Pu- 
siaukely tarp Varnių ir Tel
šių yra Žarėnų miestelis.

Turgai Varniuose esti kas 
pirmadienis ir ketvirtadie
nis be didžiųjų jomarkų.

Varniškiai paštą gauna 
kasdien, be šventadienių. Ir 
šiaip susisiekimas Varniai- 
Telšiai arkliais nėra bran
gus ir kas vežtų nesunkų su
rasti ir Varniuose, ir Tel
šiuose.

i ŠNIPAS I MINISTERIUS.
Su Lietuvos smetoninin-

kais, galima sakyt, neina nei 
vienas rimtas, senas veikė
jas, aušrininkas ar kitas ko
votojas už Lietuvos laisvę. 
Smetonininkų eiles sudaro 
visi pienburniai, tusti kar- 
jieristai, karininkėliai, stu
dentėliai ir tt.

Jų viršūnėse sėdi lašinis- 
tas Lapenas, vidaus reikalus 

, tvarkė viršininkėlis Arayi- 
čius, bet balandžio pradžioj' ' _ - - v • 1 _ • I

ŽMONĖS KUNIGAMS
KAILI LUPA.

Kunigų laikraštis “Žemai
čių Prietelis” skundžiasi, 
kad Mažeikių apskr., Sedos 
vai., Barsiu kaime kovo 20 
dieną po pietų pas kun. J. 
Petrauskį įėjo nepažįstamas 
žmogus, kurs, I 
pasirodė, esąs Vacys Kra-! ministerijos išspyrė ^ir p 
pauskis-Krapočius iš Bars
tyčių. Nepažįstamasis po ke-

kaip paskui i šį ponelį nežinom koja įsj

vietą užėmė nesenai Volde
maro “vilkų” piautas, bet

lių priekabių ir pasityčioji- Jiepapiautas šnipas Rustei-
mų sugriebė kunigą ir neži
nia kuo .visa tai butų pasi
baigę, jei ne šeimyna, kuribaigę, jei
išgirdusi subėgo ir pakėlė 
triukšmą. Buvo tuojau pa
kviesti ir kaimynai. Pikta
darys, matydamas kad gali 
ir jam kliūti, paleido kuni
gą ir jį nešvariais žodžiais 
pravardžiodamas ir grąsin- 
damas kitu keliu atkeršyti, 
išsinešdino.

Laikraštukas tą žmogų 
vadina nedorėliu, kad se
nam kunigui neduodąs ra
mybės. Bet nepasako tos 
“užpuolimo” priežasties. 
Matyt kunigas perdaug jau 
žmonėms Įkyrėjo.

ka.
Buvusis ministeris Aravi- 

čius negi eis iš ministerių į 
apskrities viršininkus, todėl 
jam rengiama kita šilta vie
telė. ,

Ir taip Lietuvos fašistė- 
liai sau šiltas vieteles suka 
ir suka. Bet visuomenei nuo 
jų darosi šalta, ir ji kada 
nors užkurs pirtį, kad pasi
šildyti.

Linkėtina.

Kur Nejaučiama Bedarbė I

Čia grupė dykaduonių susirinkusi Floridoje golfą lošti. Jų vi
dury su akiniais ir knygute rankose stovi “aliejaus karalius” 
Rokfeleris. Bedarbės tie ponai visai nejaučia, nes darbininkai 
prikrovė jiems centų Į valias.

ŽODIS AMERIKOS PAPILIEČIAMS.
Aš noriu patarpininkauti i atsisakyk, išrašyk mums

tarp Lietuvos ir Amerikos'‘Keleivį.’ Su pagarba, kny- 
papiliečių. Aš gerai žinau, gyno vedėjas, Jankūnas.” 
kad Amerikoje gyvena daug Bet aš 
papiliečių. Jų tarpe, be abe- prisipažinti, 
jo, yra daug ir “Keleivio” 
skaitytojų. Su šitais žmonė- pati dar tik nesenai iš Lie- 
mis aš ir noriu pasidalinti ' x 1 *" 1 
mintimis.

Visi tur būt žinome apie1 
kupiškėnus ir jų organizaci- turiu, 
ją. Kupiškėnai organizuoja! 
visus to krašto išeivius ir no
ri Kupišky įsteigti liaudies 
židinį, knygyną. Jų darbas 
gražus ir girtinas. Lietuvos 
kupiškėnai visados jiems 
bus dėkingi. Taigi, papilie
čiai, neužmirškime ir mes 
savo gimtojo kraštelio.

Papily knygynas jau yra 
Įsteigtas 1927 metais. Jo 
įrengimui pinigus aukavo

su širdgėla turiu 
kad jų prašy

mo negaliu išpildyt, nes aš

tuvos atvykau ir mano ap
linkybės neleidžia nei vieno 
dolerio išleisti, nes aš jų ne-

Aš kreipiuosi į jus, Ame
rikos papiliečiai, ir prašau 
paaukuoti nors po vieną 
knygą ar laikraštį. Viską 
siųskit tiesiog šiuo adresu: 
Papilio Ev. Reformatų kny
gynas, Papilio paštas, Biržų 
apskritys, Lithuania.

Cigaitė.
Cleveland, Ohio.

Kapitalistai, buriami vi-

LIETUVOS GYVENTOJAI
Pereitais metais Lietuvoj 

gimė 32,976 berniukai ir 
31,188 mergaitės —viso 64,- 
164 asmenys. Tuo pat laiku 
mirė 19,126 vyrai ir 18,025 
moterys — viso 37,151 as
muo. Vadinasi, priaugo 
13,850 vyrų ir 13,163 mote
rys — viso 27,013 asmenų. 
1930 metų pradžioje visoje 
Lietuvoje buvo 1,120,560 
vyrų ir 1,219,469 moterų, vi
so 2,340,029 asmenys. 1931 
m. sausio 1 d. visoje nepri
klausomoje Lietuvoje buvo 
1,134,410 vyrų ir 1,232,632 
moterų — išviso 2,367,042 
asmenys.

Daugvaisiniai gimdymai. 
Užregistruota 1,510 gimusių 
dvynais — 789 berniukai ir 
721 mergaitė, ir 33 gimusie
ji trynais — 21 berniukas ir 
12 mergaičių. Viso užregist
ruota 1,543 gimusieji gimė 
daugvaisiais gimdymais.

DIDELIS SKANDALAS 
UKMERGĖJE.

Balandžio 24 d. 5 valan
dą Ukmergės miesto bur
mistras p. Kuzma ėjo su 
gimnazijos mokytoju ponu 
Kuosa Gedimino gatve, nie
ko nelaukdami ir nemany
dami.

Netikėtai juos pasitiko, 
basliu nešinąs, pil. Streima- 
nas ir puolė mušti.

Pirmuoju smugiu Į galvą 
Streimanas paguldė ant že
mės burmistrą Kuzmą, kuris 
neteko sąmonės. Po to pra
dėjo basliu tvoti mokytoją 
Kuosą. Šis, gavęs smūgių 
per šoną, leidosi bėgti ir iš
sigelbėjo nuo užpuoliko.

Apsidirbęs tokiu budu su 
dviem vvrais, Streimanas 
dar pridėjo porą smūgių 
gulinčiam ant žemės bur
mistrui Kuzmai ir dingo.

Policija leidosi jieškoti 
užpuoliko.

Užpuolimo priežastis spė
jama, kerštas. Mat, Strei
manas nuomavo iš savival
dybės butą, kuri vėliau savi
valdybė perdavė kitam.

Povilas Kuzma yra senas 
Ukmergės burmistras, bu
vęs Rusijos Durnos atstovas.

P. Kuosa yra gimnazijos 
vokiečių kalbos mokytojas.

ŽUDOSI IŠ NUOBO
DUMO.

Balandžio 6 d. Kaune Ze
nonas Ilgauskas, 18 metų 
amžiaus, norėdamas nusižu
dyti, persišovė krutinę. II- 
gauskas nuvežtas ligoninėn. 
Jis paliko raštelį, kad žudė
si dėl nuobodaus gyvenimo.

Broliams Amerikos Lietuviams.
Prašymas.

1 Klaipėdos kraštas, kita
dos grynai lietuviškas, apie 
500 metų vilkdamas vokie
čių jungą, nemaža suyokie- 
tėjo. Po didžiojo karo šis 
kraštas buvo pripažintas 
Lietuvai, o 1923 m. ir pri
jungtas prie-jos.

Dabar Klaipėdos krašte 
vyksta sunki ir arši kova lie
tuviškumo su vokiškumu. 
Ta kova tuo sunkesnė, kad 
Vokietijos vyriausybė ski
ria dideles sumas vokišku-, 
mo palaikymui nuo jos at- 
skirtuose kraštuose. Iš tų su
mų nemaža dalis tenka ir 
Klaipėdos kraštui. Kaip lai
kraščiai skelbia, šiais metais 
Vokietijos vyriausybė, vo- 
kiškumo kituose kraštuose 
palaikymui, yra paskyrusi 
30 milijonų markių.

Lietuvybę palaikyti ir jos 
teises pasekmingai apginti 
Klaipėdos krašte galima 
steigiant Įvairias draugijas, 
kuriant mokyklas. -Šiais me
tais švietimo ministerija bai
gia statyti Pagėgiuose (ne
toli Tilžės) gimnazijos rū
mus.

Naujuose- rūmuose yra di
delė salė ir tinkamos patai- 

žfe Idierią Stata iOdo P°s dėl kino- Pačiuose Pagė-

ŽINIŲ ŽINELĖS.
Lietuvoje gyvuoja “Žur

nalistų Sąjunga.” Paskuti
niam tos sąjungos susirinki
me patvirtinta Latvijos-Lie
tuvos spaudos vienybė, nu
tarta įstoti i tarptautinę žur
nalistų sąjungą.

Per potvinį Kaune buvo 
vandens užlieta ir “Social
demokrato” spaustuvė. Dėl 
šitos priežasties laikraštis 
išėjo kelias dienas vėliau.

Lietuvos arcivyskupas 
Skvireckas uždraudė kuni
gams dalyvauti tautininkų 
(fašistų) partijoje. Gal dėl 
šitos priežasties -tautininkų 
tūzas kun. Mironas iš tos 
partijos jau išėjo. Kas bus 
su kun. Tamošaičiu, kun. 
Tumu ir kitais? x

“Motinos Diena” Lietuvo
je švenčiama kasmet pirmą
jį gegužės mėnesio sekma
dieni. Šįmet šventė gegužės 
3 dienų.

Prof. M. Biržiška gegu-

Bremene. Kaune jis laukia
mas gegužės 2 d., vakare.

protestonų sinodas. įvairaus sukuo pertekę, legalizuoja 
turinio knygų jau yra apie karus ir nukloja žemę pro- 
400. " .

Aš žinau gerai, kad įsigy
ti knygų Lietuvoje labai 
sunku. Todėl aš Lietuvos 
papiliečių vardu prašau A- 
merikos papiliečius, kurie 
turite perskaitytų knygų.

letariato kaulais.
A. Badaitis.

OKUPUOTOS LIETUVOS 
ŪKININKAI SKURSTA.
Lenkų laikraščiai skelbia, • 

kad Vilniaus krašto ukinin-į 
kų padėtis esanti labai sun
ki. 90 nuošimčių jau pristi
gę duonos ir pašaro. Jiems 
padėti nesą galimybės, nes 
vyriausybė pinigų neturinti. 
Vien Vilniaus-Trakų apskri
čiui šiek tiek aprūpinti rei
kią .2 milionų zlotų.

giuose kino nėra. Tad mo
kykla, turėdama nuosavą 
kino aparatą, o filmas gau
dama veltui iš švietimo mi
nisterijos, galėtų suruošti ir 
viešų seansų, tuo labiau su
siartintų su krašto gyvento
jais ir dar gautų lėšų, šelpi
mui neturtingų mokyklos 
mokinių, kurių musų moky
klose netrūksta ir kuriuos 
prisieina ne tik knygomis, 
rašomąją medžiagą, rūbais, 
bet ir grynais pinigais su
šelpti. Nuosavas kino apa
ratas mokyklai butų didelis 
pliusas ne tik lėšų atžvilgiu, 
bet ir kulturiniu, moksliniu 
ir pedagoginiu.

Taigi aš, Pagėgių gimna
zijos direktorius, išdrįstu 
kreiptis į jus, lietuviai ame
rikiečiai, prašydamas paau
kuoti besikuriančiai musų 
gimnazijai kino aparatą. 
Dabar, kada visur paprastie
ji kino aparatai yra keičia
mi garsiniais aparatais, tai, 
mano manymu, kad ir ne
blogą negarsinį aparatą ga
lima prieinamai gauti.

Tikiuosi, kad musų padė
tį kovoje su vokiškumu su
prasit ir Klaipėdos krašto 
lietuvinimo darbe mums pa- 
gelbėsit. (pas.) L. Tomas.

DEUTSCHLAND
NEW WRK

reguliariai kas sąvaitę. Taipgi 
išplaukimai mus populiariais 

kambariniais laivais:
MIIAVAUKEE IR CLEVELAND
Prieinamos kainos

Tiesioginiai gelžkeliais susisiekimai su Lietuva 
Dėl informacijų kreipkitės į lokalinius 

musų agentus

AR NORIT 
KŪDIKIO?

Kiekviena ženota moteris norinti 
turėt neužginčijama < laimę—kūdikį, 

“ " T. DePew,
- TT^ ouiie c.L>A, Čoates House, Kansasgyną. L Z tokia brangią do- City. Mo. Minėtas daktaras prisiunčia 

- ‘ ■ ’ _ ’ ' ’ _ ’ , per 30
dienų, reguliarį dolerio didumo ne- 
specifišką gydymą, veikiantį ant 
Glanduarų < giliu >, kuris buvo naudo
jamas su džiaugsmingoms pasek
mėms per tūkstančius moterų Nėra 
jokios atsakomybės, nei iškašėių. Tik 
prisiųskite savo pravardę ir adresą, ir 
prisiųsim gyduolę paprastai suvynio
tą ir knygeię “Childless Marriages.” 
Rašykite tuojaus, tik paskirta dalis 
minėtų gyduolių bus siunčiame dykai 
per šį mėnesį. (Apg.)

IMI 4VV V VU LUrCl 1IIV lJcilllĄ ‘ tutinu

pasiųskite jas į Paįilio kny-

vaną Lietuvos papiliečiai ££ ’r^Tkr^ ati 
visuomet bus jums dėkingi.

Aš pasiunčiau keletą kny
gų ir “Maikį su Tėvu” (“Ke
leivį”). Dabar gavau nuo 
knygyno vedėjo dėkavonės 
laišką, kuris maždaug taip 
skamba:

“Julyte! Labai mes tams
tai dėkingi už knygas, o dar 
daugiau dėkingi už Maikį 
su Tėvu. Maikei ir tėvui mes 
neduodam nei atsikvėpti, 
kai jie pakliūva į musų ran
kas. Julyte, buk tokia gera, 
išrašyk mums ‘Keleivį,’ kad 
jis visada pas mus eitų. Mes 
norim palikti tokie gudrus, 
kaip Maikis.

“Mes žinome, kad jums 
Amerikoje daug lengviaus 
įsigyti knygą ar laikraštį, 
negu mums, Lietuvos varg
dieniams. Taigi, Julyte, ne-

SUSTOKIT!
NERAŠYKIT 

Vailoku ESKO

'*HAVWt

Nekasykit eczema ar Įdegtą o- 
dą; tas tik padidina įdegimą. 
Severa’s Esko suteikia raminan
čią. gydančią pagelta. Užaki
mas per 50 metų. Pas aptieki- 
ninkus. Sempelis DYKAI. Ra
šyk W. F. Severą Co., Cedat 
Rjpids. Iowa.

Vartnkit Severa’s Skin Seap 
M Malonios »Mos. 11

J
I ŠEŠIAS DIENAS PER OKEANĄ!

Trumpiausia ir Parankiausia Kelionė per HAVRE Milžiniškais Laivais, 
PARIS—May 22 (Midnight) June 12 (6 P. M.)
FRANCE—May 29 (6 p. m.) June 17 («p. m.)
ILE DE FRANCE—June 5(iop.m.) June 24(12:3op.m.j
Trumpiausia gelžkelio kelionė per Francuziją. Visi keleiviai aprūpinti 
privačiais kambariais. Visur moderniški parankumai. Išsigėrimas ir 
šauniausis Francuzų valgis. Žemos kainos į visas Europos dalis

Kreipkitės pas bile autorizuotą agentą, arba
FRENCH LINE

421 ROYLSTON STREET, BOSTON, MASS.

Hambucc-American Line
709 Tremont Street. Boston

Greitas Laivą Patarnavimas į Europą
Per Hamburgą Musu Moderniniais Laivais 
HAMBURG 
ALRERT BALUI N

Išvažiuoja 
reguliariai

ST. LOl IS,

i
Linksmiausia Vyčių Ekskurija Tiesiog į KLAIPĖDĄ
BIRŽELIO-June 6 d. Laivu “HELL1G OLA V’

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

Reikalaukite Nuo Savo Agento Laivakortės ant
SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE

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

248 Washington St, Boston, Mass. 130 Ia Šalie St., Chicago, 11).
909 St. Antonie Street, Montreal, Canada.

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

Amerikos Lietuvių Jaunuolių Ekskursijas Rengia 
Amerikos Lietuvių Ekonominis Centras 

LIEPOS-July 3 d. Laivu “FREDERIK VIII' 
LIEPOS-July 25 d. Laivu “UNITEI) STATĖS” 

A. L. Laivakorčių Agentams Kooperuojant

SKANDINAVŲ-AMERIKOS LINIJA
ATLANKYKIME LIETUVĄ

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

yra palaikomas nuolatinis susisiekimas 
New York — Kopenhaga — Klaipėda.

[ĮR 8 8 8

GREIČIAUSI
PASAULY LAIVAI

REMEN | 
EUROPA’
MAŽIAU NEGU 5 DIENOS ANT VANDENIO 

per Cherbourg — G dienus per Bremen 
TIK 7 DIENOS J LIETUVĄ 

Specialis trūkis iš Bremerhaven 
ekspresiniu laivu COLUNBUS 

Taipgi nuolatiniai kas sąvaitę išplaukimai 
gerai žinomais Lloyd Kabinimais Laivais 
Ber'in-Stuttgart-Gcn. von Steuben-Dresden 

Informacijų klauskite pas bile vietinį 
agentą arba

65 STATĖ STREET, BOSTON

I
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SWED1SH AMER1CAN LINE
21 Statė Street, New York10 Statė St., Boston.

Gegužės 29 d. Ekskursija Amer, Liet. Taut. Federacijos. 
Rugpiučio 1 d. Speciali- Lietuvių Ekskursija.

Rugpiučio 19 d. Amerikos Lietuvių Ekon. Centro Ekskursija
Informacijų ir laivakorčių, kreipkitės pas savo laivakorčių agen

tą arba į raštines švedų Amerikos Linijos,—ne vėluok i te.

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

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

Išplaukia
BIRŽELIO 27 D.

Rengia
Amerikos Lietuvių 
Ekonominis Centras

Motorlaiviu

“GRIPSHOLM”

PAMATYKIME LIETUVĄ
ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA

Pirmutinė Istorijoj
AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNUOLIŲ EKSKURSIJA

| LIETUVA

NewYork-Klaipeda
Per Gothenburgą

k
v



Vietinės Žinios
Lankyt Harvardo Universi
tetą reikia $1.190 metams.

Norint lankyt Harvardo 
Universitetą, reikia turėt 
mažių-mažiausia §1,100 me
tams. Tiek atsieina moks
las, kambarys ir valgis, ne-

APSISAUGOKIT MERGI
NŲ “R AKĖTO.”

Paskutinėmis dienomis iš
ėjo aikštėn naujas “rake
tas,” kuri operuoja jaunos ir 
dailios merginos, gaudyda
mos vyrus Į savo tinklą.

Šita šaika veikia taip, skaitant drapanų, važinėji- 
Tarp Massachusetts ir Rho- mosi išlaidų ir kitokių mo- 
de Island valstijų, ant dide- kesnių.
lio automobilių kelio, vaikš
čioja kelios merginos. Pa- 
mačiusios atvažiuojant au
tomobilium vieną vyrą, jos 
atsistoja ant kelio ir prade
da mot, prašydamos, kad 
jas pavėžėtų. Vyras, žino
ma, neatsisako. Bet kaip tik

TREČIOKAS IR BURBA 
AREŠTUOTI.

Prohibicijos agentai išga
beno visą jų munšaino 

fabriką.
Pereitą subatą Pijus Bur

ba apvaikščiojo savo gimi
mo dieną. Bet ji buvo nelai
minga. Prohibicijos agentai 
kažin ką jo namuose užuo
dė ir padarė kratą. Jie rado 
tenai daug gerų daiktų ir 
viską pasiėmė sau. Išlupo 
du geru katilu degtinei virti, 
vienas jų net 100 galionų 
Įtalpos, ir rado apie 600 ga
lionu užraugtą Vienas kati
lų buvęs jau

Pradedant nuo 1900 me
tų. mokslas šitoj mokykloj 
ėjo vis brangyn ir brangyn. 
Apie 30 metų atgal galima prie jo pati Pijų Burbą, 
buvo apsieit su $500 me- Burba buvo areštuotas ir 
tams. Mokslas tada kaštavo pasakė, kad ne jis vienas tą 
$150. kambarį galima buvo biznį daręs bet turėjęs ir 
gaut už $100 metams, valgį partnerį, būtent Vladą Tre- 

jis įvažiuoja iš vienos valsti- už §160, o kitus reikalingus čioką, kuris angliškai vadi- 
i AValter Tracy. Taigi 

į buvo suimtas ir Trečiokas.

lų buvęs jau užkaistas ir 
prohibieininkai sakosi radę

jo mergina tuo- dalykus už S100. Iš viso pa- našijos į kitą, 
jaus jam pareiškia: “Klau
syk, duok man penkis dole
rius! Aš nenoriu su tavim 
jokio ginčo: duok man grei
tai pinigus ir aš išlipsiu iš 
tavo automobiiiaus.”

“Ką tai reiškia?’’ klau 
nustebęs vyras.

“Tai reiškia, kad man rei
kia pinigų,” aiškina mergi
na. “Tu atvežei mane iš vie
nos valstijos į kitą, o įstaty
mai šitokią transportaciją 
skaito baltos vergijos biz
niu, ir kaip tik pamačius 
pirmutini policmaną aš im
siu klykti, 
areštuotas. Aš pasakysiu, 
kad tu gabeni mane prievar
ta, ir tai nedoriems tikslams.

“Bet kas gi tavo pasakai 
tikės?” aiškinasi vyras.

“Aš turiu įrodymų. Tu su
draskei visas mano drapa
nas, kada aš norėjau iš
trūkt. Štai—” i

Čia šita gražuolė atsisega 
viršutinį savo ploščių ir pa
rodo sudraskytą į skutus vi
są savo šlėbę ir net apati
nius baltinius. Vyras mato, 
kad bus blogai, todėl pa
duoda penkinę ir išleidęs 
savo “draugę” kuogreičiau- 
sia dumia toliaus, linksmas, 
kad už §5 atsikratė tokios 
bėdos.

Gi šita panelė tuo tarpu 
atsistoja ant kelio ir gaudo 
kitą vyrą, kad nuvežtų ją at
gal per valstijos sieną, kur 
ir vėl pasikartoja ta pati is
torija.

Sakoma, kad šitos pane
lės “dirba” reguliares dar
bo valandas, taip kaip dirb
tuvėj ar ofise, ir gauna iš 
padaryto biznio tam tikrą 
nuošimtį. Gi visą šitą sche
mą kontroliuoja tam tikra 
“raketierių” organizacija. 
Merginos esančios gerai iš
lavintos ir mokančios savo 
aukas taip nugąsdinti, kad 
nei vienas be penkinės ne- 
paspruksta. Penkinė, tai ma
žiausia mokestis. Jeigu vy
ras išrodo turtingesnis ir tu
ri brangesnį automobilių, 
tai užmokestis jam statoma 
aukštesnė.

įeidavo apie $510. 
šiandien gi už mokslą rei

kia mokėti $400 metams, už, 
kambarį apie $240, už vai-; 
gį apie §350, o visokiems ki-' rnu+;nis 
tiems reikalams apie §200. ’ 
kas padaro iš viso SI.190.

eina pi- 
gvn. tai apŠvieta brangsta. 
Kambarys ir valgis mokyk
los dormiterijoj ateinan
tiems metams pabranginta 
§93. kuomet valgomieji pro
duktai ir namų rendos nu
krito visoj šalv.

ACi

1 Kuomet viskas

tu tuojaus busi Šalnos sugadino daug sodų, 
josMassachusetts i 

vakaruose šios -ąval 
džioje buvo keliatas 
stiprių šalnų, kurios 
no daug sodų žiedų 
dėjusių dygti komų.

alčio buvo apie 6 laips-j

<7.1 

lės pra
ganą 

sugadi-
ir pra- 
Vieto-

mis : 
niai.

Bus socialistų piknikas.
Gegužės 31 dieną bus pir- 

socialistų piknikas 
North Eastone. visiems ge- 
‘•ai žinomoj vietoj. McAnn 
Darže, prie ežero, tarpe miš
ko.

Cambridge’aus ir So. Bo- 
<tor.o socialiau organizaci
jos kviečia lietuvius iš visos 
Bostono apielinkės. Piknike 
bus visokių žaislų ir pasižy
mėjusiems bus duodamos; 

' dovanos. Be to, grieš lietu
viška muzika. Bus šalto ais- 
krynv-. gardžių senvičių ir 
saldžių gėrimų.

Kelrodis: Nuo Bostono
, reikia važiuot į Stoughtoną. 
' Iš tenai paimt kelią į Taun- 
toną. Pavažiavus apie 3 my
lias tuo keliu, bus kapinės 
po dešinei. Į dešinę palei tas

Į kapines eina kelias, Elm 
i street. Pasi<ukt į tą kelią ir 
važiuot iki jo galo, o tenai 
vėl suktis į dešinę. Toliau 
kelias bus pažymėtas ligi 
pikniko.

I

Majoras Curley išvažiavo 
Europon. '

Bostono majoras pradėjo 
važinėtis. Dabartiniu laiku 
jisai randasi Airijoj ir va
žiuos pažiūrėti Paryžiaus. 
Amerikos žmonės skundžia- 

gio kambarys, kur tempera- si blogais laikais, bet ponui 
turą siekia 56 laipsnių že- majorui blogu laikų nėra, 
miau zero. Tai yra toks bai
sus šaltis, kad dabartiniu 
vasaros laiku darbininkai 
tenai dirba užsimovę storas 
kailines pirštines, šiltas vel
tines kepures, apsiavę dide- :----- -----
liais batais su kailio pamu- Turbut nusibodo toks gyve- 
šalu, apsivilkę kailio keli- nimas. 
nėm ir keliais kailiniais. Ais- 
krymas tenai šąla taip grei
tai, kad i 45 minutes jo pa
daroma 50 tonų.

Tai, kokius stebuklus da
ro 20 amžiaus technika!

Į 45 minutes padaro 50 
tonų aiskrymo.

Bostono priemiesty So- 
mervillėj pieno firma 
“Hood" Įtaisė naujovišką 
dirbtuvę aiskrymui daryt. 
Tam tikslui yra 60 pėdu il-

šiomis dienomis Massa
chusetts valstijoj buvo pri
leista prie “baro” 185 nauji 
advokatai. Kur jie visi ir pa
sidės?

Dorchestery nusišovė Re- 
ginald Lund, 14 metų vai
kas. Jo motina serga pas 
dukterį, o jis gyveno pats 
vienas ir lankė mokyklą.

SMULKIŲ REIKMENŲ 
STORAS.

UŽLAIKOME VISOKĮ GROSERĮ: 
Kavos, Arbatos, visokių produktų 
Kenuose. Ice Creamo, Cigarų, Cigare
tę ir ete. Apielinkės lietuviai prašo
mi reikalingus daiktus gaut pas ma
ne. Tavoras šviežias ir geros rūšies.

Plumbing-Heating
Taisome ir Naujus dedam 

Klauskite kainos 
Darbas pirmos rūšies, g varant uotas. 

Reikale darom ant išmokėjimo. 
MARTIN and RENO 

191 Cambridge St., Cambridge. 
Univ. 1920. Vakarais, Univ. 7079.

DAKTARŲ
ADRESAI

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

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

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

D. CABIT (Reg. Aptiekorius) 
199 IM1RCHESTER STREET.

Kampas Broadway. 
SO BOSTON, MASS.

TeL So. Boaton 2629, 2173 ir 2799.

TeL Porter 3789

Dr. John Repšius
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJA* 
Valandų*: 2-4 ir 7-9. 
Nedėliomis ir šventadieniais 

nuo 10 iki 12 ryte.
881 MASSACHUSETTS AVR, 

(arti Centrai skvero) 
CAMBRIDGE, MASS.

« LIETUVYS |

\OPTO1HETRISTAS\
SKOLINU PINIGUS ant Namų ir 

taisau namus: pentinu ir popieriuoju, 
ir karpenterio darbą atlieku. (23) 

RAPALUS PETRAUSKAS 
JI Asp nwa)l R >ad, Dorchester.
Telephone: Talbot 0586.

i 
* »*
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tinkamu- {

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

J. L. PASAK ARNIS, O. I). ,
447 Broaduay, So. Boston. Mass. t

<->
KASTANTAS ŠIDLAUSKAS j 

918 Broadnay. Kampas P Street, 
SOUTH BOSTONE.

Puikiausia Proga!
DORCHESTERY, prie Fields Cor- 

ner, 6 šeimynų, šiluma, štoras; rau
dos $1'9 i mėnesi. Savinas Bankus -

.. • ™ Būdavot nedega
CODM.VN StjUAiCE, 3 šeimynų.! 

15 Ruimu. Geri visi įta: ymai. Ran- i 
dos ?105 i mėnesį. Kaina $9,5<H).

NEl’ONSET AVĖ. 3
Rui-.iij, extra lotas.
Platesniu informacijų 

II. L ASK1N
Dorchester.

2550.

PRIE 
nu. 15 
$7,300. 
k r e.
655 Miashington st.

TeL Geneva

i

Pronskus Bostone.
Šią savaitę Bostone lanko- 

“Naujienų” redakcijos 
bendradarbis Pronskus. Ji
sai atvyko čia savo moksle 
reikalais ir savaitės pabai
goje vėl išvažiuoja. Jis ap
lankė “Keleivio” ofisą ir ar
timesnius savo pažįstamus.

si

i

' Kai kurie Bostono mieste 
valdybos nariai ėmė kriti
kuoti majorą, kuris piliečiu 
pinigais kelia balius viso
kiems svieto perėjūnams. 
Pavyzdžiui. Japonijos kuni
gaikščiui vaišinti buvo išlei
sta §8.000, o juk tai piliečių 
pinigai.

Bostono policija suėmė 4 
žulikus, kurie atvykę k 
Brooklyno mėgino prigaut' 
keliatą Bostono bankų. Visi 
keturi uždaryti ir kiekvie
nas pastatytas po §15,000 
kaucija.

LITHUANIAN 
FURNITURE C0

Ant Dorchester avė. auto
mobilius Įvažiavo i duobę, 
kurioj dirbo gazo kompani
jos žmonės. Penki darbinin
kai buvo sužeisti.

Prie miesto ligoninės at
važiavo automobilium Char- 
’es Hugnes ir atsimušė Į ge
ležinę tvorą. Ligoninės tar
nautojai rado ii prie maši
nos vairo apalpusi. Pasiro
dė, kad jis buvo persišovęs. 
Pora mėnesių atgal nusišo
vė jo pati.

Airy s plėšikas vardu Mi- 
ehael O’ Keefe buvo nuteis
tas kalėti 25 metus už tai, 
kad ginkluotas apiplėšė ke
liatą žmonių.

P-nios 0. Kubilienės Atsisveikinimo
Kon ertas!

Rado Kaufmano lavoną.
Bostono gumos fabrikan

tas M. B. Kaufmanas, kuri: 
pereitą rudeni išvažiavo su 
draugais i Maine’o girias 
medžioti ir prapuolė, buvo 
atrastas ši pansdėli nebegy
vas. Jo nueita nuo savo kem
pes apie 13 mylių i šiaurę, 
pereita Kanados pusėn ir te
nai pelkėse numirta. Tris 
miško sargai užėjo ji gulint 
aukštieninka, su viena ran
ka ant krutinės, o kita prie 
šono. Jokių žaizdų,jo kūne 
nebuvo. Sargai yra tos nuo
monės, kad Kaufmanas pa
klydo Maine’o giriose, vaik
ščiodamas nuvargo, atsigu
lęs užmigo ir miegodamas
mirė. <

Už jo suradimą, 
negyvo, yra 
000 dovanų, 
miško sargu 
tuos pinigus 
viso Kaufi

PERKRAUSTOME Į ARTIMAS 
IR TOLIMAS VIETAS.

Už kiekvieną daiktą gvarantuojam.

Tel. University 9466

I)r. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

ŽVYRĄ. SMĖLĮ. CEMENTĄ 
ir abelnai visokią medegą 

MALKAS, supiaustytas ar nepiau- 
stytas. Pris'alome Bostono ir Brock- 
tono apieliakėse pigiausiai.

Taipgi perkraustome į tolimas vie
tas ir aplinkui. (-)

A. STONKUS
Spring Street, Holbrook. Mass. 

Telefonas Brockton 3281-J.

šeimv- . . -Kaina r°n° apieimkese pigiausiai.
klaus-

NAUDOKITĖS 
PROGA!

SPgCIAL
Short Time

Offer

i

I

i

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
V?da visokias provas. 

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

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

Maleuoju ir Taisau 
NAMUS

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

R. BERNIUKAS
21 Raven st., DORCHESTER, Mass 
Telefonas, Columbia 809X

» 
» 
i 
i 
» 
«
i 
♦ 
t
♦

Galima frauti lengvais išmokėji- t

brukuojamos 
Mašinėlės 
(TYPEWRITERS)

Visų išdirbysčiu, naujos ir at
naujintos. $17.50 ir brangiau.

(22)mais. Ateikit pasižiūrėti.
R. ŽIDŽIUNAS

E st.. So. Boston, Mass.
(Kampas Broaaway).

\Jei Nori Nupentyt
: Ar Pataisyt Namą •

i

326 W. BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: So. Boston 4618-W.
Gyvenimo: So. Boston 2395-M.

! LIETUVIŠKA 
BUČERNE

t Užlaikome geriausią tavorą ir 
{parduodame pigiausia kaina. Mč- 
I sos visuomet šviežios.
{ Taipgi užlaikome šviežiu* die-
• gus. Chop Suey—3 svarai .. 25c. 
{ Pagardinimui Chop Suey, var- 
I tekit China Boy Soy Sauce, 15c.
• už bonką.
I Lietuviški skilandžiai ....*▼. 35c 
{ Švieži sūriai nuo farmų.
• Visokį tavorą pas mus galite gaut 
{ pigiai ir gerą.

J. PATKAUSKAS 
STRAN'D CASH M ARK ET

• Dr. J. C. Landžius
« (SEYMOUR)
I Lietuvis Gvdytojas ir Chirurgas 
i 496'BROAI)WAY
{ SO. BOSTON, MASS.
• Telefonas So. Boston 2712.
{ Valandos: nuo 2—4 ir 7—8. Į

. ......................... ..
} TeL Richmond 0668. Gar. 5437.

i DR. J. MARCUS
į

---------- —• x araav,w
Rusijos-IJetuvos Daktaras 

ir Chirurgas 
i 261 Hanovcr SU, Boston, Mass. 
• Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak. 
{šventadieniais: nuo 9 iki 4 po piet. 
{Gyvenimas: 490 Blue Hill Avė, 

Roxbury, Mass.
Valandos: nuo 8 iki 10 vakare.

i
»

:
i
J

KLAUSKITE KAINOS
Jei reikia ir Išpopieriuoja. 

Gausite gerą darbą ir pigiai.
JUOZAS TAMOŠAITIS

11 Ticknor St_ So. Boston, Mass. i 
Tel. So. Boston 1396-M. «4

JOHN WOODS
GERIAUSIA ANGLIS 

IR KOKSAI
Šeimynoms pristatymas 

musų Spcciališkumas.
Dabar geriausias laikas duot 

užsakymus.
308 ATHENS STREET, 

SOUTH BOSTON, MASS. 
TeL So. Berte* 9789 fr 9781.

Dr. G. L Killory
60 SCOLLAY SQUARE 

Room 22, BOSTON 
Tel. Haymarket 0827 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 1.

1

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

Mano kaina < 
visiems ir vi*ur; 
vienoda. <

Tel. So. Boston 2660.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

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

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

gyvo ar 
paskirta $10,- 
Taigi tie tris 
dabar galės 

pasidalyti. Iš 
ano iieško.iimui 

■'o šeimyna ir giminės bus iš
leidę jau $42.500.

1

kininkas į io ir gar-
sus pianistas p. Schwab. i

Kviečiame atsilankyti ir 
išgirsti ypač p. Kubilienę 
dainuojant, kuri išvažiuoja 
Lietuvon ir vadovaus jau-

I

Nedėlioję, Gegužės 24 c.. 
1931 m., 7:30 vai. vak.. Lie
tuvių M. Žinyčioj, kampas 
4-tos ir Atlantic- sts., South 
Boston, Mass. įvyks koncer
tas.

Šiame koncerte be p. Ku- nuolių ekskursijai 3 d. Lie- 
bilienės dalyvaus žymiau- 'pus mėnesio. Įžanga 75c. 
sias Naujoje Anglijoj smui-; 50 centų.

and it costs you only 10c if 
you bring the coupon at the 
bottom of this ad.
Choosc either clcsr Water- 
Spar Varnish to give a rich, 
brilliant varnish finish to shab- 
by flocrs, furniture or woo<f- 
vvork, cr makc your choicc 
from the wo:ijerful hues, 
rhades. and stunning colcrs of 
WatcrSpar Quick-Drying Cof- 
ored Varnish or Enamel.
Even boiling water canr.ot 
harm clcar WaterSpar Var
nish. Colorcd \X atcrSpar Var
nish comes in severai natūrai 
wood colors and rcnews old 
finishes uithotit the expense of 
removing them. Colored Wa- 
tcrSpar Enamel dries quickly 
and brushes smoothly —■ the 
practical, put-it-on-yourself 
finish that puts checring color 
into your home.
Clip the cnupcn nov! Come in for 
your full-sized 30' can—for a lim- 
ited tirne only, available at lOf.

SOUTH BOSTON 
HARI)WARE C0.

Jonas Klimas, Savininkas. 
379 BR0ADWAY, 

SO. BOSTON, MASS.

PARKWAY AUTO 
SERVICE 

and FILLING STATION 
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

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

VIKTOR VAITAITIS
115 Old Colonv Avė., 

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

! JONAS PETRUŠKEVICIUR
, Lietuvis Graborie*
* 162 Broadrvay. So. Boston, Mm*. 
[ Rertdeeee: 313 W. 3-rd rtrert.
* T»l*fonwi: So. Ro«to» W'4-W

Telefonas 21324
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. Mikolaitis

 

I
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MES REKOMENDUOJAM

SPIEGEL’S
137 SUMMER ST„ BOSTONE.

Visokios rūšies Delikatesų, Impor
tinių Sūrių. Kumpio, Dešrų. Pa- 
ler.drisų. Visokios Duonos ir Ger
ui n n Coffee Cakes. Syki* ir Resto- 
rantas <u geriausiu Namie gamin
tu maistu.

r

PAUL’S MENS
SHOP

Didelis Pasirinkimas 
Vyrams Drabužių.

Skrybėlių. Marškinių ir Visokių 
Pasirėdymų. Geras Tavoras ir di
delis pasirinkimas visokių slailų. 
Tik viena lietuvio I’aul's krautu
vė ant Broadvay, netoli F gatvės.

456 BR0ADWAY
SO. BOSTON, MASS.

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

107 SUMAIER STREET, 
LAVYRENCE. MASS.

ir
»

EYTRA
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 Dielou 
galima gaut pas

DAVID CABITT
REG. APTIEKORIUS

Visados pasirengęs jums patarnaut
100 SALĖM STREET 

BOSTON, MASS. 
Telef. Richmond 1686 

Aptieka atdara nuo 8 ii ryto 
iki 10 vakaro.

K
E

c

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

Telefonas: So. Boston 1058.

Bay View Motor
Peter Trečiokas ir Jos Kapočunas 

GERIAUSI LIETUVIAI 
MECHANIKAI.

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

Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkinantį patarnavimą.

Pardavimo vieta:
549 E. BROADWAY 

Taisymo vieta: ____
1 HAMLIN STREET, 

kampas E. Eight Street, 
SOUTH BOSTON, MASS.

R. J. VASIL
409 BROADWAY. ROOM 4, 

SO. BOSTON, MASS.
Parduodu: NAMUS, FARMAS, 

KRAUTUVES.
Inšiurinu: AUTOMOBILIUS,
NAMUS, FORNIšlUS, KRAU

TUVES ir U.
Apdraadžiu gyvastį ir sveikatą. 
PADARAU VISOKIUS DOKU
MENTUS kaip čia, taip ir Lie
tuvoje, greitai ir atsakančiai.
Norint gero patarnavimo, kreip
kite*. R. J. VASIL
409 Broadvray, So. Boaton, Mm*

S


