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ISPANŲ VALDŽIA ATMETE 
KATALIKŲ TIKĖJIMĄ.

ŽMONĖS REIKALAUJA 
IŠVYT VISUS JĖZUITUS.
Prasideda atskyrimas baž

nyčios nuo valstybės.
Nusikračiusi karaliaus, Is

panija nori atsipalaidot ir 
nuo visų jo buvusių ramsčių. 
Kadangi katalikų bažnyčia 
buvo stipriausia monarchi
jos ir diktatūros rėmėja, tai 
žmonės pradėjo naikinti ją 
ugnimi.

Žmonių antagonizmas 
prieš klerikalizmą pakilo 
taip aukštai, kad jis pavei
kė ir laikinąją respublikos 
vyriausybę. Pereitą savaitę 
ministerių kabinetas jau pa
darė pirmutinį žingsni prie 
atskyrimo bažnyčios nuo 
valstybės. Jis paskelbė pa
tvarkymą, kad nuo šiol vi
sos tikybos Ispanijoj turi ly
gias teises ir visišką laisvę.

Nors šitas patvarkymas 
da neatskiria bažnyčios nuG 
valstybės, nes taip Ispanijos 
ir Vatikano yra dar seno
sios valdžios padarytas kon
kordatas, kuri steigiamas 
seimas turės panaikinti, te- 
čiaus ir dabar išleistas pa
tvarkymas jau sako, kad Is
panijos valdžia atmeta Ro
mos popiežiaus katalikybę 
kaipo oficialų Ispanijos ti
kėjimą.

Ligi šiol katalikybė Ispa
nijoj buvo skaitoma valsty
bės tikėjimu, ir tik ji viena 
turėjo teisę daryti savo apei
gas viešai. Nors nebuvo už
drausti ir kiti tikėjimai, bet 
jų pamaldos galėjo būt lai
komos tiktai bažnyčiose, ne 
viešai. Vadinasi, katalikybė 
turėjo didelių privilegijų 
Dabar tų privilegijų ji ne
tenka, nes bus lygi su kito
mis religijomis. Tai yra 
skaudus smūgis katalikų 
dvasiškuos bizniui.

Vyriausybė išsiuntinėjo 
visoms valstybės Įstaigom? 
pranešimą, kad darant do
kumentus ar priimant vals
tybės tarnautojus, nuo šio’ 
tikybos pareiškimas jau ne
bereikalingas. Ar žmogu.- 
bus katalikas, ar čigonas, 
valstybės akimis žiūrint ta1’ 
nedaro jokio skirtumo.

Išeinant iš šito principo, 
armijoj yra panaikinamos 
visokios pamaldos, o iš mo 
kyklų yra išmetamos tiky
bos pamokos. Tokios pamo
kos galės būt tik tenai, kui 
vaikų tėvai būtinai to reika
laus.

Tuo pačiu laiku Gijono ir 
Barcelonos miestų taiybos, 
pildydamos savo piliečių va
lią, pasiuntė centralinei ša
lies valdžiai reikalavimų, 
kad iš Ispanijos butų išvyti 
visi jėzuitai.

Taigi Ispanijos revoliuci
ja netik karalių nuvertė, bet 
ir popiežiui pusėtinai ragus 
aplaužė.

KINIJOJ JVESTA CEN
ZŪRA.

Kinijoj pradėjo plėstis 
sukilimas. Banditų ir komu
nistų būriai ginkluoti puola 
miestus ir plėšia gyvento
jus. Valdžia pajuto pavojų 
ir Įvedė stiprią cenzūrą. 
Aiškių žinių iš Kinijos da
bar negalima gauti.

Du Baltimores Ko
munistai Nuteisti 

Kalėjiman.
“Laisvė” dažnai rašo, kad 

komunistai, tai susipratę ir 
pažangus darbininkai. Bet 
ar gali būt tas susipratęs ir 
apsišvietęs, ką susirinki
muose triukšmą kelia? Štai, 
Baltimores siuvėjai buvo 
surengę prakalbas ir pasi
kvietę kalbėt “Darbo” re
daktorių, tai komunistas 
Raimontas per visas prakal
bas kėlė betvarkę. Tas pats 
S. Raimontas su V. Kriau- 
čiunu pasigėrę susimušė su 
policija ir dabar buvo užtai 
nuteisti kalėjiman: Raimon
tas vieniems metams, o 
Kriaučiūnas aštuoniolikai 
mėnesių. Prisiunčiu redak
cijai ir iškarpas iš vietos 
anglų spaudos apie jų bylą. 
(Iškarpas gavome. Red.)

Baltimorietis.

Susekė 500,000
Revoliucionierių.

Kubos žvalgyba Įteikė tei
smui pranešimą, kad ji suse
kusi didžiausi sąmokslą 
prieš diktatoriaus Machado 
valdžią. Prie to sąmokslo 
priklausą šeši laikraščiai, 
daug studentų ir Nacionalis
tų Sąjunga, kuri turinti 500,- 
000 narių. Žvalgybos žinio
mis, visi jie esą revoliucio
nieriai ir visi norĮ nuversti 
Machados diktatūrą. Bet 
areštuoti tiek žmonių nega
lima, nes nebūtų kur juos ir 
padėti. Taigi žvalgyba klau
sia teismo, ką ji turi daryti?

Mokytas Durnius.
D-ras William G. Mor- 

gan, Amerikos daktarų 
draugijos pirmininkas, pa
lakė Washingtone, jog A- 
merikoje sunkus laikai už
ėjo dėl to, kad žmonės pra
dėjo linkti prie socializme 
ir gimdymo kontrolės. Išei
na, kad laikai butų daug ge
resni, jeigu žmonės turėtų 
daugiau vaikų ir butų pa
klusnus kapitalistų vergai. 
Ir daktaro laipsni tas žmo
gus turi, ir vistiek žioplas.

POLICIJA NUŠOVĖ 
DU BANDITU.

Camden, N. J. — Perei
gą nedėldieni keturi bandi 
Lai čia užpuolė restoraną ii 
pradėjo jį plėšti, bet pajutę 
policiją, pabėgo ir pasislė
pė po tiltu, kuris eina per 
Deleware upę. Policija juos 
tenai apsupo ir prasidėjo 
šaudymas, kuris tęsėsi pusę 
valandos. Vienas banditų 
buvo užmuštas, o kitas mir
tinai sužeistas ir turės taip 
pat mirti. Pastarasis vadi
nasi Felix Zabylinski, tur
būt lenkas.

NOBLE NUTEISTAS 
VISAM AMŽIUI.

Haverhill, Mass. — Jau
nuolis vardu Rųssell Noble, 
kuris vieną nedėldienio nak
tį čia lovoje užmušė plaktu
ku turtingą našlę, tapo nu
teistas kalėjiman iki gyvos 
galvos.

Baltimorėj Užmuštas 
Žemaitaitis.

Baltimore, Md. — Gegu
žės 20 dieną čia žuvo nelai
mėj Vilimas J. Žemaitaitis, 
26 metų amžiaus lietuvis. 
Jis važiavo pasisamdęs taxi. 
Sakoma, kad vežikas lėkęs 
dideliu greitumu ir privažia
vęs prie gelžkelio nepaste
bėjęs, kad traukinys atūžia, 
o gal ir matė, bet manė spė- 
siąs per gelžkelį pervažiuo
ti. Bet nespėjo. Taxi buvo 
sudaužytas į šipulius ir Že
maitaitis užmuštas. Vežikas 
taipgi žuvo.

Žemaitaitis buvo jaunas 
ir ambicingas lietuvis. Jis 
buvo jau baigęs Loyolos uni
versitetą su A. B. laipsniu ir 
dabar ėmė Baltimores uni
versitete teisių kursą. Tuo 
pačiu laiku dirbo U. S. In- 
dustrial Chemical kompa
nijoj.

Vžgyrė Skapymo 
įstatymą.

Idaho valstijos vyriausi? 
tribunolas pripažino, kad 
išleistas tenai skapymo įsta
tymas neprieštarauja konsti
tucijai. Einant tuo įstatymu, 
tūli nepilnapročiai turi būt 
sterilizuojami, kad negalė
tų turėti vaikų.

Panašus Įstatymas nese
nai inėjo galėn ir Oklaho- 
mos valstijoj. Tenai gali būt 
sterilizuojami netik bepro
čiai, bet ir visokie piktada
riai, kurie patenka trečiu 
kartu kalėjiman.

Ruošiasi Prie 
Streiko.

Amerikos Darbo Federa
cija išsiuntinėjo geležies 
darbininkų unijoms įsaky
mą traukt prie organizaci
jos visus tos pramonės dar
bininkus, nes visiems leng
viau bus streikuoti, kuomet 
geležies ir plieno trustas 
pradės algas kapot.

NEATSARGUMAS RUSI
JOJ BUS SKAITOMAS 

PRASIŽENGIMU.
Dėl stokos patyrimo ir iš 

silavinimo Rusijoj darbinin
kai labai dažnai sulaužo 
mašinas. Todėl vyriausis tri
bunolas Maskvoje išsiunti
nėjo visiems teismams Įsa
kymą, kad nuo šiol neatsar
gumas Sovietų Respublikų 
Sąjungoj bus skaitomas 
“prasižengimu.” Darbinin
kas sulaužęs mašiną ar su
gadinęs kokį darbo Įrankį 
bus baudžiamas kalėjimu 
arba ištrėmimu.

Kapitalistinėj Amerikoj 
yra kaip tik priešingas Įsta
tymas: už sulaužymą maši
nos darbininkas negali būt 
baudžiamas.

NUŽUDĖ DU ŽMOG
ŽUDŽIU.

Rockview kalėjime, Penn- 
sylvanijoj, šį panedėlį elekt
ros kėdėj buvo nužudyti 
Zigmas Szachewicz ir John 
Nafus, kurie plėšimo tiks
lais pernai užmušė 4 žmo
nes.

Surinktos Įvairiose Ame
rikos vietose valgomųjų 
daiktų kainos parodo, kad 
per paskutinius metus mais
tas Jungtinėse Valstijose 
atpigo 18 procentų.

DIDELĖS BĖDOS 
LIETUVOJE.
NEPAPRASTAI ATPIGO 

DAIKTAI.
Svaras sviesto 12 centų, o 

desėtkas kiaušinių 3 centai.
. Lietuvos ūkininkams grę- 

sia katastrofa. Jų gyveni
mas baisus. Kas reikia nusi
pirkt, tai brangu, o ką jie 
turi pardavimui, tai baisiai 
pigu.

Štai vėliausios kainos: 
Pasvalio turguje geriausis 
sviestas parsiduoda po 21/-, 
litų kilogramui. Skaitant tai 
amerikoniškai, bus 13 centų 
už svarą.

Desėtkas kiaušinių Salako 
rinkoj parsiduoda po pusę 
lito, kas Amerikos pinigais 
reiškia du ir pusę centų.

“Lietuvos Žinios” rašo:
Bekonais ūkininkai nusi

vylė, pienu beveik taip pat, 
kiaušininkystė aiškiai neap
simoka, o javų niekas ne
perka.

Prieš ūkininkus stovi 
klausimas: kas bus toliau, 
kas daiyti, ko griebtis?

Jei prisiminsime, kad Vo
kietija, kuri nemaža sunau
doja Lietuvos produktų, 
prieš kelias dienas vėl pakė
lė muitus musų ūkininkų ga
minamiems produktams, kas 
Lietuvai kainuos apie 11 mi- 
lionų litų ir, žinoma, dar 
labiau numuš žemės ūkio 
produktų kainas, — tai su
prasime, kad tas krizis turi 
eiti blogyn, didėti.

Maža to, kad musų vals
tiečius kankina sunkus eko
nominis krizis, jiems niekas 
neina, kaip jie patys sako, Į 
pagalbą.

Lietuvos Žmonės 
Boikotuos Rinkimus.

Lietuvos tautininkai su
manė paimti miestų ir mies
telių valdybas į savo rankas. 
Bet per rinkimus jie negalė
jo to padaryt, nes žmonės 
už jų kandidatus nebalsuo
ja; pavyzdžiui, Kauno mie
sto valdyboj nebuvo nei vie
no tautininko.

Taigi tautininkai sufabri
kavo naują įstatymą savi
valdybėms rinkti. Einant ši
tuo įstatymu, paprasti dar
bininkai, kurie neturi jokio 
turto ir nemoka mokesčių, 
negali būt nei renkami, nei 
rinkimuose dalyvauti. Bet ir 
šitaip apriboti rinkimai da 
negarantuoja tautininkams, 
kad jie praves bent vieną 
savo žmogų. Todėl jie šitą 
įstatymą dar taip “pataisė,” 
kad trečdali atstovų valdžia 
galės skirti i valdybą iš savo 
“partijos,” nežiūrint ar kas 
už juos balsuos, ar ne.

Apsisaugoję šitokiu įsta
tymu, tautininkai paleido 
Kauno, Ukmergės, Panevė
žio ir Šiaulių tarybas ir pa
skelbė naujus “rinkimus” 
15 birželio dieną.

Bet žmonės tokia tauti
ninkų politika pasipiktino ir 
nutarė jų "rinkimus” boiko
tuoti.

Už boikotą pasisakė jau 
visos partijos: socialdemo
kratai, valstiečiai-liaudinin- 
kai, krikščionys-demokratai, 
ūkininkų sąjunga, darbo fe
deracija ir žydai sionistai. 
Nei vieni jų 15 birželio rin
kimuose nedalyvaus.

Hooveris Atsisako 
Šaukt Kongresą.
Senatoriai La Follette, 

Borah ir kiti pareikalavo, 
j kad prezidentas sušauktų 
.nepaprastą Kongreso sesiją 
< šią vasarą bedarbės paleng-
■ vinimui, nes 6,000,000 žmo-
■ nių jau dabar neturi darbo, 
I o žiemai atėjus bus da blo
giau. Bet ponas Hooveris at
sakė, kad jis nematąs reika
lo tokią sesiją šaukti. Mat, 
jis sotus ir bedarbės nejau
čia.

LIETUVOJ KRITO KUM
ŠČIOS DIDUMO LEDAI.

Biržų valsčiuje 7 gegužės 
dieną krito nepaprastai di
deli ledai. Kai kurie šmotai 
buvo kumščios didumo ir 
svėrė po pusę svaro. Lau
kuose buvo išmušti rugiai ir 
kiti pasėliai, o galvijai mu
šami tokiais smūgiais blaš
kėsi Į visas puses. Daugiau
sia nukentėjo Rupeikių, Jo- 
delių ir Druseikių kaimai.

Gegužės 8 dieną panašus 
reiškinys buvo Žeimelio 
apielinkėj, Šiaulių apskrity. 
Ledai krito kiaušinio didu
mo ir išmušė 520 stiklų lan
guose. Laukuose buvo už
mušta daug vieversėlių ir 
kitokių paukštelių.

BOLŠEVIKAI UŽDĖJO 
DARBININKAMS 

$55,000,000 MOKESČIŲ-
Bolševikų valdžia Mask

voje paskelbė, kad ji nuta
rusi uždėt šįmet darbinin
kams $55,000.000 nepapra
stų mokesčių ir tais pinigais 
pastatyt gyvenamų namų 
darbininkams. Šitie mokes
čiai turi būt surinkti per bir
želio, liepos ir rugpiučio mė
nesius.

Kas gauna daugiau kaip 
75 rublius Į mėnesį, turės už
mokėt mokesčių nuo 12 iki 
40 rublių kokiai gyventojų 
kategorijai jis priklauso. 
Kareiviai, jurininkai, poli
cija ir tie, kas turi kokį nors 
bolševikų medalį, nuo mo
kesčių yra paliuosuojami. 
Vadinasi, privilegijuoti luo
mai yra jau ir Sovietuose.

UŽMUŠTAS ČIGONŲ 
KARALIUS BIMBA.

Pereitą nedėldieni Chica- 
goje mirė čigonų “karalius” 
Stepas Bimba, kuri andai 
buvo pašovęs vienas jo kon
kurentų, Paulo Nikolas. Gin
čas tarp judviejų ėjo dėl te
ritorijos, kuriose Įvairios 
čigonų frakcijos laiko būdas 
ir daro biznį “ateiti burda
mi.” Užmušėjas pasislėpė. 
Policija jo jieško.

Ar užmuštasai čigonų 
Bimba buvo giminė komu
nistu Bimbai, tai neteko su- 
žinoti. Žinia tik tiek, kad 
abudu jie turi tų pačių pa
linkimų — vadovauti kvai
lesniems už save. Stepas 
Bimba vadinosi net “kara
lium,” nes turėjęs po savo 
vadovybe 300,000 čigonų.

Angliakasiai Šau
kiasi Pagalbos.

West Virginijos anglia
kasiai iš Kelly’s Creek apie
linkės pasiuntė peticiją val
stijos gubernatoriui ir pre
zidentui Hooveriui prašyda
mi kuo greičiausios pagal
bos badaujančioms šeimy
noms. Kai kurie maineriai 
nedirba jau daugiau kaip 
metai ir neturi iš ko gyventi. 
Sunku išgyventi net ir tiems, 
kurie d a dirba, nes kompa
nijos nukapojo algas. Ang
liakasiai reikalauja, kad val
džia sušauktų kasyklų savi
ninkų ir unijos atstovų kon
ferenciją, nes tik tuo budu 
galima pagalbą organizuot.

VĖL RIAUŠĖS ILLINO- 
JAUS KALĖJIME.

Ant baudžiamos Illino- 
jaus valstijos farmos Van- 
dalijoj pereitą nedėldieni 
600 kalinių pakėlė riaušes, 
kurioms malšinti reikėjo 
šaukti miliciją. Kaliniai su
degino tris farmos triobe- 
sius ir padarė anie $10,0Q0 
nuostolių. Tris kaliniai bu
vo sužeisti.

LIETUVOJE PRASIDĖJO 
KLERIKALU BYLA.

SOVIETAI ATMETĖ 
SUOMIJOS NOTĄ.

Tarp Suomijos ir Sovietų 
Rusijos pagedo santikiai. 
Visų pirma, Maskva nusiun
tė Suomijai protestą dėl va
romos Suomijoj agitacijos 
prieš Rusiją.

Suomija atsakė, jog šita 
agitacija prasidėjusi dėl to, 
kad Rusija persekioja jos 
ribose gyvenančius suomius 
ir tuo budu laužo Dorpato 
sutarti.

Maskva šituo atsakymu 
Įsižeidė ir “formaliai jį at- 
metė,” pareikšdama, kad 
Suomija kišasi Į vidujinius 
Rusijos reikalus. Kuo tas 
ginčas pasibaigs, sunku pa
sakyti.

KANADA SVARSTO VĖ
LIAVOS KLAUSIMĄ.
Kanados parlamente pra

sidėjo diskusijos apie Įsitai- 
symą vėliavos, kuri butų vi
sos Kanados emblema. Ga
lutinai šitas klausimas pa
vesta specialei komisijai.

SUDEGĖ 9 BUŠAI.
Bostono priemiesty Mal- 

dene sudegė Warwicko ga
ražas ir kartu ugnis sunaiki
no devynius busus.

KALTINAMA 12 AS
MENŲ.

Dėl šitos bylos Kauno baž
nyčioj įvyko įdomus kunigų 

susikirtimas.
Šiomis dienomis kariume- 

į nės teismas Kaune pradėjo 
nagrinėti 12 klerikalų bylą. 
Teismas eina prie uždarų 
d uiti. Kaltinamųjų suole sė
di 4 kunigai, būtent:

Kun. Strumila,
Kun. Žvinys,
Kun. Pri jalgauskas ir
Kun. Šalčius.
Kiti 8 kaltinamieji yra at

eitininkai, klerikalinės or
ganizacijos nariai. Jų pa
vardės tokios: Bauba, Bara
nauskas, Mockus, Štaupas, 
Svetulevičius, Mikaila, La
kas ir Masionis.

Kaltinamuosius gina net 
7 advokatai, būtent: Leo
nas, Šleževičius, Požėla, 
Tumėnas, Robinzonas, Rau- 
linaitis ir Choronžickis.

Apkaltinimo aktas sako, 
kad teisiamieji gaminę ir 
platinę prieš valdžią nu
kreiptą literatūrą. Šitie jų 
raštai pereitų metų lapkri
čio mėnesy buvo gabenami 
iš Kauno per Prienus ir Jėz- 
ną j Merkinę, ir žvalgybi
ninkai juos sugavo.

Kadangi į teismo salę pa
šalinė publika neįleidžiama, 
tai ji stovi susikimšus teis
mo koridoriuose. Daugiau
sia tenai matyt kunigų.

Bet reikia pasakyt, kad 
dėl šitos bylos ne visi kuni
gai yra vienodai nusistatę. 
Vieni jų reiškia užuojautos 
teisiamiems, kiti gi kaip tik 
priešingai, nori kad juos ge
rai nubaustų.

Šito dėlei Kauno bazili
koj įvyko net susikirtimas 
tarp dviejų kunigų. Kun. 
Dagilis sakė pamokslą ir 
baigdamas liepė žmonėms 
pasimelsti už teisiamuosius 
kunigus ir ateitininkus, kad 
jų nenubaustų.

Gi kun. Jočys, kuris tuo 
tarpu spaviedojo žmones, iš
girdęs kun. Dagilio žodžius, 
atsistojo iš klausyklos ir lie
pė žmonėms melstis, kad 
teismas tinkamai tuos kuni
gus ir ateitininkus nubaus
tų už politikavimą bažny
čioje. Žmonės klausėsi ir 
nežinojo ką daryt.

FAŠISTAI APKŪLĖ PO
PIEŽIAUS VEŽIKĄ.
Popiežiui užduota nau

jas “smutkas.” Jauni fašis
tai Romoj užpuolė jo pašto 
vežimą, kuris važiavo pro 
Mussolinio ramus, apkūlė 
vežiką ir išbarstė jo švente
nybės laiškus po gatvę. Po
piežius šituo įvykiu labai su
sijaudinęs ir nežinąs ką da
ryli.

KARTAIS IŠ JUOKŲ 
TENKA VERKTI.

South Bostono lietuvis Z. 
Ka-ta sirginėjo kokia ten li- 
gcle. Jis eidavo ligoninėn ir 
po truputį gydėsi.

Kartą jam užėjo Į galvą 
pagązdinti daktarą. Paklau
stas, kaip jis jaučiasi, jis at
sakė daktarui, kad jaučiąs 
didelį norą muštis arba ir 
užmušti ką nors.

Po šito pasikalbėjimo 
daktaras nusiuntęs pacien
tą pas kitą daktarą. Tas pa
siuntęs dar pas kitą ir galų- 
gale musų tautiečiui Ka-tai 
atėmė drapanas ir išvežė Į 
beprotnamį ištirti. Ten pri
pažino, kad jis beprotis ir 
uždarė. •

Atlankiusiems jį drau
gams Ka-ta dabar su ašaro
mis skundžiasi, kad jam su 
bepročiais prisieina gyventi, 
tenka su jais net apsilupti, 
prastai maitina, varo dirbt 
ir tt. Jau kelintas mėnuo kaip 
jis ten vargsta, bet tikisi 
greit iš ten išeiti, nors tai 
jam kainuosią apie $3,000.

Tai mat, ką neapgalvotas 
juokas padaro.

MOKYKLOS BUSAS ĮVA
ŽIAVO EŽERAN.

Pittsfield, Mass. — Neto
li nuo čia Įvažiavo ežeran 
busas, kuris vežė mokyklon 
18 mergaičių. Mašina pasi
nėrė taip, kad tik stogas bu
vo viršuje. Pralaužę stogą 
visi išsigelbėjo, tik 7 mer
gaitės susižeidė.

f
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PRUSEIKA BIJOSI VA

ŽIUOTI MASKVON.
Chicagos komunistų “Vil

nis” praneša, kad Pruseikai 
buvę paliepia nuvažiuot 
Maskvon, bet jis pabūgęs, 
kad “tovariščiai” nepastaty
tų jo prie sienos.

Štai “Vilnies” pasakoji
mas:

“Pruseikos pozicija buvo de
šini, oportunistinė. JVKP. ir 
CB. tyrinėjo Pruseiką. Jo lini
ja buvo perstatyta ir 3 Inter
nacionalui. Kada Internacio
nalas jo liniją persvarstė, su
rado. kad ji yra oportunistinė. 
priešpartinė. L. Pruseikos lini
ją pasmerkė netik JVKP.. bet 
ir tokie dd., kaip Kapsukas, 
Angarietis, Daubaras. Kom. 
Internacionalas liepė L. Pru
seikai, kad jis atvažiuotų i 
Maskvą ir perstatytų savo po
ziciją pačiam Kom. Internacio
nalui, bet Pruseika atsisakė.”

ne-

de- 
va-

======= 
ARGUMENTAI UŽ IR 
PRIEŠ DEMOKRATIJĄ.
Demokratija reiškia žmo

nių valdžią. Demokratijoj 
patys gyventojai renka ša
lies vyriausybę ir parlamen
tą, kuris leidžia Įstatymus ir 
prižiūri valdžios darbų.

Jungtinės Amerikos Val
stijos taip pat yra skaito
mos demokratine valstybe, 
tečiaus kapitalistinė šios ša
lies spauda prie kožnos pro
gos stengiasi demokratijai 
Įkąsti. Kodėl ji taip elgiasi, 
nesunku suprasti. Mat. prie 
demokratijos darbininkai 
gali pravesti i valdžią savo 
atstovus ir gali Įvykinti de
mokratiją pramonėj. O de
mokratija pramonėj reiškia 
socializmą. Dėl to plutokra- 
tai ir nemėgsta demokrati
jos. Jie bijosi jos.

Stipriausis jų argumen
tas prieš demokratiją yra 
tas, kad demokratija yra ge
riausia dirva graftui.

Bet tai yra melas. Stip
riausios Europoje demokra
tijos — Anglija, Francuzi
ja. Vokietija ir Skandinavi
jos valstybės — beveik 
žino kas yra graftas.

Net Amerikoje, kur 
mokratija labai siaura,
gysčių valdžioje, palygina
mai, yra daug mažiau, negu 
tose šalyse, kurias valdo vi
sokie “dievo pateptiniai.”

Ir nesunku suprasti, ko
dėl taip yra. Demokratijoj 
suktybes daryti yra pavojin
ga, nes visuomet kas nors 
gali išvilkti sukčius viešu
mon ir pastatyti juos prieš 
visuomenės teismą. To visai 
negalima padaryti tenai, 
kur šąli valdo karalius ar 
kitoks diktatorius. Diktato
riai prieš nieką neatsako ir 
nieko nesibijo. Todėl jie ga
li plėšti kraštą kiek tik jiems 
patinka.

Kas mokinosi istorijos, tas 
žino, kaip senovės Romoje 
vogdavo mokesčių rinkėjai, 
arba kaip plėšė savo šąli 
Francuzijos karalius su ku
nigais pirma revoliucijos.

Karo metu Amerikoje de
mokratija buvo labai suvar
žyta, ir bematant graftas 
pakėlė šlykščią savo galvą. 
Wilsono ministeriai net val
stybės aliejaus laukus už 
kyšius išdalijo “šimtapro
centiniams patriotams.”

Rusijoj buvo didžiausia 
autokratija, ir valdininkai 
daugiausia tenai vogė.

Taigi gyvenimo faktai pa
rodo, kad demokratija yra 
tobuliausia valdžios forma 
ir geriausis vaistas nuo graf- 
to. Jeigu kai kur ji turi da 
silpnų pusių, tai tik dėlto, 
kad ji da negana išvystyta. 
Bet tokie nedatekliai nereiš
kia, kad reikia grižti atgal 
prie diktatūros ar despotiz
mo. Priešingai, nedatek- 
liams prašalinti reikia dau
giau išplėtot demokratiją: 
reikia |vesti ją į pramonę ir 
reikia duoti liaudžiai dau
giau ąpšvietos.

Paminklas Užmuštiems Gomelio Studentams.

šitas triobesys pastatytas prie Cornell Universiteto ir pašvęstas atminčiai buvusių to univer
siteto 264 studentų, kurie buvo užmušti per Didi ji Karą.

T. M. D. DARBUOTOJAMS
šiam sekančias informaci-

Ir Lengvai Pasiekiamas 
Mokslas Amerikoje?

" i Ar tai teisinga? Ar tai 
kad tvarka? Ne. Supuvimas. Ir 

nežinodami Ame- socialistai eina prie to, kad 
-i mokyklos durys butų atda-

Šis klausimas daugeliui 
jdomus, *tuo labiau, 1— 

i žmonės, 
rikos sąlygų mano, kad čia 
mokslui įgyti sąlygos labai 
patogios.

Daugeliu atžvilgių gal čia 
sąlygos ir geresnės, ypač 
pradini ir vidurini mokslą 
įsigyti, bet iš kitos pusės, 
Amerikoje, kaip ir visose 
kapitalistinėse valstybėse, 
darbininko vaikui pasiekti 
aukštąjį mokslą gana sunku.

Štai faktai. Amerikos 
“Office of Education” gau
na šimtus užklausimų kur ir 
kaip galima butų Įgyti auk
štąjį mokslą pačiam dir
bant, sakysim, dirbtuvėje? 

I Kaipo atsakymą Į tai, mi
nėta Įstaiga pagamino net 
knygutę “Self Help for 
College Students.” Pasiro-

ros visiems.
Tiesa, Amerikoje veikia 

282 Įstaigos, kurios skolina 
moksleiviams pinigus išėji
mui mokslo. Bet... tik skoli
na. O skolindamas duok ga
rantiją, kad paskolą grąžin
si.

Garantiją... Bet ką moks
leivio darbininkas tėvas ga
ili garantijai Įkeisti? Plaktu- 
• ką! Ševelą! Argai savo 
j raumenis? ’... Ne. Tokios 
į garantijos šitos Įstaigbs ne- 
i ims.

Ir čia, šiomis “lengvato
mis,” gali pasinaudoti smul
kioji buržuazija, o ne darbi
ninkas. Ir naudojasi, šitos 

{įstaigos kasmet išskolina 
i apie $4,000,000.
; Kas dirba ir mokinasi; 

už mokslą? knv- kas Įdomauja šiuo klausimu, 
i gali Įsigyt “Bureau of Edu
cation Bulletin 1929 Nr. 2.”

JĖZUITAI.
Jėzuitais vadina tam tik

rą vienuolių broliją.
Savo laiku šitie vienuo

liai buvo labai Įsigalėję. Se
niaus jėzuitai no tiek rūpi
nosi c:.r.gi.’I::.:s reikalais, 
kiek svi: ti; kais. Jie vi ar ki-

r.csi ir politini gyve
nimą stengėd laikyti cc.vo 
rankoje, šlykščiausis jezui- do, kad apie 200,000 -moks 

; tų obalsis, tai “tikslas patei- leiviu dirba ir mokinasi. Jie PzUėbio L-. V _ .......... _.....

Malonu yra pranešti, kad 
mums C. V. pavyko susitvar- jas: 
kyti pačiam centre.

Per musų pačių neatsar
gumą draugijos reikalai bu- 

patekę i rankas tokių
■dėmę T. M.... 

vietas ?as esate gavę paskiausiai, 
‘r kiek?

(c) Kiek turėjote užsimo- 
praeity to- kėjusių narių kuopoje?

(d) Ar galite atnaujinti 
Nesant buvusią kuopą, jei gausite

iš Centro atatinkamą para
mą ir kooperaciją?

(e) Ar yra kuopoje įmo- 
reikaiai vedami ketų, bet Į Centrą nepasiųs

tai organiza-įtų pinigų? 
v ii

(a) Kada paskutiniu kar
tu siuntėte pinigus buvu
siam sekretoriui p. V. Sir
vydui, ir kokią sumą?

(b) Kada ir kokias kny-
vo
žmonių, kurie pa.- 
D. atsakomingasias 
nepildė savo pareigų ir mu
sų draugija paliko be vairo.: 
Draugija tuliku.- 1 į 
kius didelius darbus, paliko 
veik bereikšmės 
centre atsakomingiausio na- 
rio-sekreteriaus, kuopos už-' 

; migo.
! Kuomet 
iatsakommgai, ,
’cija tarpsta ir visi džiaugia-į Nemanykite, kad T. M. D. 
si: bet kuomet pasirodo ap- yra žlugusi. Ji turi dar $10,- 
sileidimas, tuomet visuose 000 vertės turto, ir gali daug 
|kampuose girdima nepasi-----  -1*-1----
tenkinimai. Tokių nepasi
tenkinimų buvo ir T. M. D. 
apleistuose darbuose. Bet 
dabar nejieškokime kalti
ninkų, nes pradėję kelti 

kas tam kaltas,
e, 

J o po ilgų ginčų busime pri- 
i versti grįžti patys prie sa- 
' ves, ir pasakyti, kad mes na-. 
itys buvome kalti, pavesda- 
Įmi vadovaujančias vietas; _
j žmonėms, kurie jų vesti ne- liųsluogsnis Amerikoje ran- 
igali. dasi Mammoth Seam ruože,

komunis- i Štai ko nuo jūsų kuopų arti AVilkes Barre, Pa. Jis
• — - — - -

Pruseika buvo vyriausis 
lietuvių komunistų Ameri
koje vadas, mokytojas ir jų 
laikraščių redaktorius.

Dabar jis išmestas iš jų 
partijos, prašalintas nuo lai
kraščių ir piktai šmeižia
mas. Negana to, jam d a bu
vo Įsakyta važiuot i Maskvą 
ir stot prieš raudonos inkvi
zicijos teismą. Pruseika ne
važiavo, nes žino, kad jam 
tenai butų labai karšta pir
tis.

Maskvos agentų ir diplo
matų užsieny, kurie atsisa
kė važiuot Maskvon, yra jau 
labai daug. Rusijoj tokie ne- klausimą.

“ne- jokio darbo nenuveiksimsugrižėliai vadinami “r* 
vozvraščencais.” Prie jų da
bar prigulės ir Pruseika.

I

KIRVIAI IR POLICIJA 
KOMUNISTŲ PARTIJAI 

GINTI.
Apie “Vilnies”

ii'
I

<.a u;

DRG. A. LALIS IŠVA 
ŽIUOJA LIETUVON.
Draugas Antanas Lalis, 

“Naujienų” redakcijos na- 
nys ir lietuviškai-angliško 
žodyno autorius, šiomis die
nomis apleidžia Ameriką ir 
išvažiuoja Lietuvon lietuvių 
kalbos žodyną redaguoti.

Atsisveikinimui su savo 
draugu “Naujienos” suren
gė ir išleistuvių vakarėli 17 
gegužės. Dalyvavo apie 100 
artimesnių d-go Lalio drau
gų ir draugių. Visi apgailes
tavo, kad jiems tenka su juo 
skirtis.

“Keleivis” linki d-gui La
bui smagios kelionės ir ge
riausios kloties Lietuvoje.

įsina priemones.” Reiškia, 
j siekdami tikslo jie su prie- 
; menėmis nesiskaito. Galima 
žmogų kankinti ir net už
mušti, bile savo tikslo atsie
kus. Užtai jėzuitai visur bu
vo ujami, o nekurtose vals
tybėse jiems visai buvo už
drausta egzistuoti.

Po karo betgi ir jie atsi
gavo. Mat, karas paliko ge
rą dirvą visoms padugnėms 
bujoti (komunizmui, jėzui
tizmui ir k).

Lietuvos klerikalų “Ry
tas” sako, kad pereitais me
tais Jungtinėse Amerikos 
Valstijose buvę 4,231 jezui- 

!tas. Juju skaičius padidėjęs 
! iki 214/
I

Imant valstijomis, jezui- 
j tai Amerikoje dalinasi taip: 
Marylando valstijoj jų yra 
1,101: Missouri — 798;- Ca- 
lifomijoj — 716; Chicagos 
mieste — 646; Naujoj Ang
lijoj — 621; New Orleans . .
mieste — 349. ■ Jiems net nėra reikalo, nes

Visam pasauly esą apie j milionai, šių laikų santvar- 
21,000 jėzuitų. koj, padaro juos ir moky-

--------------- ’tais, ir garsiais.

gero darbo atlikti. Viskas, 
ko mums reikalinga, tai su
sitvarkymo. Gaunamomis 
nuo jūsų informacijomis ga
lėsime prieiti prie tvarkos, 
ir tuomet šauksime seimą. 

■ Nesigailėkite suteikti ko- 
daugiausiai informacijų.

A. B. Strimaitis,
G. P. O. Box 127, 

New York, N. Y.

l

Storiausis akmeninių ang-

tų suvažiavimą Chicagoje; viršininkų yra prašoma. Pra- turi 50 pėdų storumo, o vie-j 
mes jau rašėme. Musų pra-' neškite žemiau pasirašiu- tomis siekia net ligi 80 pėdų.
nešime buvo pasakyta, kad, 
bimbiniai buvo pasikvietę; 
policiją kovai su pruseikine, 
opozicija.

Dabar gi pasirodo, kad, 
bimbiniai turėjo netik poli-1 
ei ją. bet ir kirvių turėjo atsi
vežę “Vilnies” spaustuvei 
išdaužyti, jeigu pruseikmė, 
opozicija butų paėmusi vir
šų.

Apie tuos kirvius kalba 
patys komunistai. Ta pati 
“Vilnis” 117-tame savo nu
mery rašo:

“Salaveičikienė, kuri rapor
tavo (ALDLD. 104 kuopos su
sirinkime) kaipo suvažiavimo 
delegatė, pareiškusi, kad d. 
Bimba reikalavęs Meldažio 
samdyti policiją suvažiavimui 
ir. kita. Kompartija turėjo su
rinkus žmones (su kirviais), 
kurie butų sudaužę ‘Vilnies’ į 
mašinas, jeigu opozicija butų 
laimėjusi suvažiavimą.”

Žinoma. Bimba ginasi. Jis 
sako, kad Salaveičikienė 
meluoja. Bet Salaveičikienė 
juk tokia pat komunistė,; 
kaip ir Bimba. Taigi kuris 
iš judviejų meluoja, sunku 
pasakyti.

GERIAUSIAS
UŽ TUOS

PINIGUS

I

AMERIKOS KAPITALAI 
UŽSIENY.

Pereitų 1930 metų pra
džioje Amerikos kapitale-1 
tai užsieniuose investavę Į 
apie 7 bilionus ir 478 milio- į 
nūs dolerių. Šitie investmen- 
tai išskirstyti taip:
Kanadoj f 
Piet. Amer.
Europoj 
Kuboj
Vidur. Amer.
Azijoj 
Australijoj 
Afrikoj

I

Vien tik Budvveiseris gali už- 
tįkrinti tai. ko jus tikitės. 
Nėra nieko panašaus kaip 
Budveiser BaFlęy-Malt Sy- 
rupas... Geresnio produkto 
nerasite už jokią kainą—tai 
yra GERIAUSIAS UŽ PI
NIGUS,” ir yra patikrintas 
faktas, kad ima pirjr.envbę 
art visu kitu skonyje ir ge
rume.
Paklausykit?, ką sako Tony 
Cabooeh per Radio apie 
Anheuser - Busch panedėlio 
vakarais per Columbijos 
Broadcasting Systemą. 4

$1,960,320.000
1,547,895,000
1,352,753,000
1,053,751,000

917,093,000
394,540,000
149,154,000
102,229,000

i

Budweiser
Barley-Malt Syrup

ŠVIESUS AR TAMSUS—T IRTI N- JL
GAS SUDĖTY—GERAS SKONIS 

ATATINK ANTIS

Apsimoka Pirkt Geriausią 
Produktą Rūšį.

Gh«*T
Gėri*a» //

H

užsidirba sau pragyvenimą, 
užsimoka i 
gas ir tt. Jei jie nedirbtų — 
mokytis negalėtų. Jie dirba 
todėl, kad jų tėvai neišgali įpiayra paminėti visi darnai, 
duoti jiems pinigų. Reiškia, 
šita 200,000 moksleivių ar- --
mija, tai darbininku vaikai. tetų, *ur randasi,

Dirbti ir mokytis? Ar tai studentų, mokyklų reikalą- 
galima? Ar tai normalu? n'”ke?t;s. 112
Ne. Tai supuvusios kapitali
stinės santvai-kos padaras.

Buržuazijai mokyklos du
rys plačiai atidarytos. Bet 
buržuazija tingi dirbti, tin
gi mokytis.

Istorija rodo, kad bur
žuazija (karaliai, kunigaik
ščiai ir visa ponija) beveik 
nieko pasauliui nedavė. Iš 
jų tarpo mes nerandam tų 
garsių genijų, kokius ran
dam kilusius iš darbo klasės 
eilių.

Jaunieji buržujukai spor- 
tauja, važinėjasi ir prisi- 
gaudo tik pačių elementari
nių žinių. Galvot jie nemyli.

j kuriuos moksleiviai dirba, 
sąrašai kolegijai ir universi- 

kiek turi

maisto ir kambario kaina ir 
tt. Reikia rašyti Superinten- 
dent of Documents, Govern- 

iment Printing Office, Wa- 
shington, D. C.

Giraitės Žentas.

4 t* j n i • i Darbininku vaikai dirbaAplink d ienomis fizini darbą. Nat-
Nabašninkas Stirbis kitą

syk nupiešė SLA. karikatū
rą —dideli vyžuotą vyrą su 
vištos galva. Reikėtų kokią 
nors emblemą ir Brooklyno 
tautininkų ‘‘federacijai” pri
taikyt. Mano supratimu, to
kiai rimtai organizacijai at
vaizduoti geriausia tiktų 
višta be galvos.

“Vienybės” buvusis vedė
jas p. D. Klinga važiuoja 
Lietuvon. Paklaustas, gal 
vyksta parvežti “Vienybės” 
redaktoriui medali nuo Sme
tonos. jis atsakė: “Ne, jei 
medali gausiu, tai pats ne
šiosiu.” O tuo tarpu musų 
dženitorius visai gerą meda
li anądien išmetė Į'pelenų 
bačką.

Už “dešinumą” ir “supu
vusi smulkiai-buržuazini 
akyplėšiškumą” Vabalas- 
Pruseika tapo išmestas iš 
komunistų partijos. Šita 
partija dabar baisiai sure- 
voliucionėjo. Bimba pasi
darė karštesnis revoliucio
nierius da ir už Frainą.

timis, kuomet reikėtų ilsė
tis, jie sėdi prie knygos, stu
dijuoja, protauja tol, kol 
nusikamuoja ir liga orga
nizmą palaužia.

Daugelis jų tikslo nepa
siekia, miršta. Bet daugelis 
ištveria ligi galo ir žmonija 
gauna gerą, užsigrudinusi 
kaip plienas, narį. Tik toki 
žmonės sukurė ir tebekuria 
laimingesnį pasauli.

Eikim toliau prie davinių. 
Aukščiau minėtoji mokslei- 
vių-darbininkų armija lan
kė 611 Amerikos kolegijų. 
Per metus šitie studentai 
bendrai uždirbo $33,000,- 
000. Ne, jie uždirbo ne 33 
milionus. Jie uždirbo de- 

(šimts kartų daugiau, o nuo 
buržuazijos iravo tik 33,- 
000,000.
j---------------------------------

Išradėjas
F. Laseck
(Lasevičius)Potvynis Kaune apsėmė j 

30 gatvių, užliejo 2,000 na-' 
mų ir padarė apie 10,000,- 
000 litų nuostolių. Ledams 
išėjus ir Nemunui nuslugus, 

! gaisrininkai pumpuoja van
denį iš rusių. Žmonės grįžta 
I savo butus atgal ir randa 
pečius ištyžusius, tinką nu-į 
kritusį, lovas sumirkusias, j 
Toks potvynis Kaune jau; 
nebe pirmas ir ne paskuti
nis. Ar gi ne žiopli buvo tie, 
ką pastatė tokioj vietoj mie
stą? Prof. Gnaiba.

/------------------ '
Nebūk taip paika. Elze. 
Niekas netrina. Kodėl 
nebandai mano bnčą?

Pasako 
būdą išskalbi drabužius 

balčiau.
“AS NEGALIU suprast, Elze—pro

tinga mergina kaip tu, trina dra
bužius! Pakeisk i Rinso, puikų ‘be 
darbo’ muilą. .Jis ištraukia purvus— 
viską tu turi padaryt—nugręžt. Tas 
sutaup? jums spėką—sutaup> drabu
žius, taipgi!”
Tirštos piltos—skalbtuve, taipgi
Net kiečiausiam vandeny, Kir.so pu
tos tirštos, smetonuotos, pastovios-. 
Jums neteik šmotu muilo, nuotrupa 
arba minkštintojų. Puoduks už puo
duką, Rinso duoda dvigubai putų už 
lengvosvarius, papurusius i -.uilus. 
Tos tirštos putos padaro drabužius 
tokiais baltais, net virint nereikia.

Išdirbėjai 40 
garsių skalb" 
tavų rekomen
duoja Rinso.
,r .

i mazgo’, dišėm
Gaukite 1)1- 1 

; DELJ pakečį |

I 
I

seseriai lengvą

j.i rvinsjs. .

jis puikus 1

MILIONAI VARTOJA RINSO 
žluktni,'- skalbtuvčje ir dišėms.

Apsaugoldt Savo Namus
Užrakinkite Atidarytus Langus

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

Maži vaikai galės but 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. Langai negadina. Prisidėkite visi juos 
prie langų, turėsite didelę apsaugą už mažai 
pinigų. Tuzinas, dėl 12 langų už $4 00 su ap
mokėtu prisiuntimu.

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

FRANK LASECK
498 FERRY STREET, NEWARK, N. J. Window

Telefonas: M i te heli 2—2554 Eock
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Kas skaito ir rašo
Tas duonos neprašo
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Kas nieko neveikia
| To niekas nepeikia

tampa dideliais oratoriais. 
Blaivi būdami tyli, kaip mu
sę kandę. Grinorka.

Lietuviai čia apsileidę, 
ypač studentai.

1929 metais, kovo 2 dieną 
čia įsikūrė lietuvių draugija. 
Iš pradžių ji vadinosi “Lie
tuvių Darbininkų D-ja Pa
ryžiuje.” Vėliaus, prisidė
jus prie draugijos studen
tams, vardas buvo pakeis
tas. Dabar draugija trumpai 
vadinasi, “Lietuvis.”

Paryžiuje ir priemiesčiuo
se gyvena apie 400 lietuvių. 
Pi ie draugijos priklauso 75 
žmonės. Nario mokesnis 3 
frankai mėnesiui^ Paryžiaus 
lietuviai į draugiją žiuri šal
tai.

Lietuvių studentų Pary
žiuje randasi apie 40. Dau
gelis iš jų prisidėjo prie 
draugijos, bet apart gražių 
žodžių, jokio jie veikimo iki 
šiol neparodė. Anksčiau 
studentai dar dažniau drau
gijoje lankydavosi, o dabar 
į susirinkimą ateina 1 arba 
2.

Bet kas nauda ir iš tų atsi
lankiusių studentų? šiaip 
jie nuo prisirašymo dienos 
draugijoje akių nerodo. Su- 
sirinkiman ateina, matomai, 
tik garbės jieškoti; mat, 
studentą visuomet pastato 
susirinkimui pirmininkauti. 
Nariai šitokių pirmininkų 
nenorėtų, bet kad juos pa
siūlo draugijos pirmininkas 
su savo žmona, tai mes, eili
niai, nusileidžiam, nenorim 
priešintis.

Nuo pradžios savo gyva
vimo draugija nieko gero 
nenuveikė. Pirmiau dar iš 
Lietuvos ateidavo šeši laik
raščiai: “Lietuvos Žinios,” 
“Lietuvos Aidas,” “Sekma
dienis,” “Trimitas,” “Ry
tas” ir “Vilniaus Rytojus” 
(Reikėtų stengtis pažangių
jų laikraščių išsirašyti; kaip 
ve: “Keleivis,” “Socialde
mokratas,” “Naujienos,” 
“Kova,” “Kultūra” ir k. 
Red.). Dabar, išrinkus nau
ją draugijos valdybą, ji taip 
“smarkiai” darbuojasi, kad 
neateina jau nei vienas lai
kraštis.

Pirmininkas teisinosi, kad 
laikraščių prenumerata išsi
baigusi’ bet kodėl jis prenu
meratos neatnaujina, tai 
tik jam težinoma. Juk na
riai, rodos, moka nario mo
kesnius? 75 nariai, po 3 
frankus, padaro 225 fran
kus į mėnesį. Tai kur tie pi
nigai dedami?

Apart to, draugijoje ran
dasi 50 knygų, bet ir knygy
nėlis daugiau neauga. Pa
skaitų jokių nerengia. Ne
gana to, susirinkimuose net 
protokolai neskaitomi ir ne
tvirtinami. Gaila, kad na
riai nepareikalauja to.

Vakarėlius draugija ma
žai kada rengia. Jeigu kada 
ir surengia, tai visuomet 
nuostolių turim. Čia yra kur 
nors šuo pakastas. Dabar 
susirinkimuose mažai narių 
lankosi, nes nėra jokios 
tvarkos, bet tuorni padėties 
nepagerinsim. Susirinki
muose lankykimės visi ir gy- 
dykim draugijos žaizdas.

Paryžiaus Lietuvis.

BROOKLYN, N. Y.
Ilgaandarokiai padangė

mis skraido.
Visi žinot, kad dabar be

darbės laikai. O kaip žmo
gus nedirbi, tai visoki vel
niai į galvą ir lenda. Kar
tais prisieina supykinti ir 
ponus redaktorius, rašinė- 
iant kvailas korespondenci
jas. Bet šį kartą aš parašysiu 
ne kvailystę.

Gazietose skaitėm, kad 
jau ir kaivės orlaiviais le
kioja. Stebėjomės, bet tai 
čia butą naujienos? Karvė 
gi dūšios neturi, tegul ją 
velnias padangėmis nešio
ja. v

Naujiena didelė štai kur. 
Musų dvasiškus tėvelius, ar
ba kaip kiti vadina ilgaan- 

“nečystas dūkas” 
padangėmis nešio-

darokius 
pradėjo 
ti.

» ♦ *

gražią dieną sė-Vieną 
džiu kambary ir žippsau per 
langą į žaidžiančius vaikus. 
Staiga pasibeldė į duris, ir 
nelaukus nei kvietimo, įgriu
vo tūla davatkapalaikė. Už- 
dusus, čiaudėdama kiša man 
“Darbininko” 33 num.

Atgavus kiek kvapą sako 
man: “Ar matai, ką čia ra
šo? Šv. Jurgio klebonas, 
kun. N. Pakalnis, balandžio 
28, iš Nevv Yorko į Bostono 
‘Darbininko’ redakciją or
laiviu padangėmis nupurpė. 
Ir nebijok tu man?!...”

—Kodėl gi musų tėvelis 
nepurps — aiškinu moterė
lei. Argi mes neuždirbam 
dolerių? Ar mažai mes jam 
prikrovėm per Velykas?

—Taigi, taigi — pritarė ir 
davatka. Kiekvienam para- 
pijonui buvo prisiuntęs laiš
ką su “biznis-kartu.” Ten 
buvo parašyta, kad kiek
vienas pažymėtų ant kartos 
kiek jis duoda pinigų, pas
kui kortą su pinigais reikia, 
girdi, Įdėti į konvertą, užli
pinti ir nunešus bažnyčion 
įmesti į kašę.

—Tėvelis gudriai daro— 
sakau aš. Šitaip jis sužinojo 
kiek jo parapijoj kvailių 
randasi, o žinant kiek jų tu
ri, lengva savo pajamos 
apskaityti.

—Laik fon — sako mano 
bendrakalbė. , Nors ant 
“biznis-kortos” buvo para
šyta kiekvieno parapiiono 
vardas ir pavardė, bet aš ne
paisiau jokių kvarabų: kor
tą šiut į pečių ir kunigui 
kiek norėjau, tiek daviau.

Tai tiek šiuo kart apie 
Brooklyno prašmatnybes.

Jaunimo Padauža.

ORIENT, ILL.
Musų žinelės.

Kaip visur, taip ir čia su 
darbais sunki padėtis. Ka
syklos per 4 mėnesius buvo 
visai uždarytos. Dabar, nuo 
gegužės 11, neva pradėjo 
dirbti. Sako, priims 300— 
700 darbininkų. Pagerintos 
mašinos ir čia iš darbininkų 
daug darbo atima.

Lietuvių čia gyvena ne- 
daugiausia. “Keleivi” visi 
mylėtų skaityti, tik neatlie
ka jam pinigų, nes neapsiei
nama be linksmybės skysti
mėlio.

Yra pas mus iš Lenino pa
sekėjų. Žmonės tušti, bet

JaTouraine
Z a Touraine kava, gardžius Lietuvių

< valgius padaro da net gardesniais. 
Prisilaikykite tvirtai prie La Touraine 
Kavos—tos kavos kur yra raudonas 
puodukas ant skardines.

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

JUMS PATARTINA TURĖT GERIAUSIĄ

- *

PLYMOUTH, PA. 
Atlankykim kapus.

BRIDGEPORT, CONN. [
Piliečių mokesčių dingimas.

Connecticut valstijos; Lietuvių Tautiškų Kapi- 
Fairfield kauntėj per 5 me- nių Bendrovė rengia didelį 
tus jau trečiame mieste kapų apvaikščiojimą. Kaip 
dingsta tūkstančiai dolerių ‘ -
sumokėtų piliečių mokesčių. 
Kaitinami taksų kolektoriai.

Penketas metų atgal 
Bridgeporte dingo $80,000. 
Miesto valdžia tada buvo 
republikonų rankose ir tak
sų kolektorium buvo taipgi

kasmet, taip ir šįmet ši šven
tė atsibus gegužės 30 (De- 
coration Day). Amerikiečiai 

i J s • • v 1 •« • e
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i tą dieną iškilmingai ap- 
j vaikščioja. Paprotys gražus 
ir mums, lietuviams, atsilik
ti nuo kitų neverta. Jau 9 

 _____ ___ _ metai, kaip Plymoutho tau- 
republikonas. Už išeikvoji- tinių kapų bendrovė tą die
nią visuomenės pinigų jam n4 gražiai apyaikščioja. Šį- 
teko pasėdėti porą metu ka- met apvaikščiojimas irgi 
Įėjime. Vadinasi, per du me- bus gražus. Programa prasi- i y •/_ _ _ _ _ Y _ • 1 •_1_ _ 1__• rl ZL-, 1 A ovrt lzoru

-—West Wyominge. 
Bus keli kalbėtojai.

Taigi kviečiame lietuvius 
iš visos apylinkės skaitlingai 
dalyvauti ir atsivesti tuos 
žmones, kurie ant musų ka
pų dar nėra buvę.

Gegužės 30 diena yra at
minimo diena. Tėvai atlan
ko vaikų kapus, vaikai — 
tėvų, draugai — draugų ir 
pažįstamųjų. Netik kad at
lanko : mirusiųjų pagarbai 
sodina gėles, uždeda vaini
kus ir tt.

Taigi sakau: ateikite visi 
ir pamatykite ką laisvos 
minties žmonės nuveikė. 
Mes įsigijom gražiausias 
kapines iš visų apylinkės 
kapinių. Vienur kapinės jau 
griūva į mainas, kitur, kad 
iškasti duobę, reikia su di
namitu akmuo šaudyti, dar 
kitur karstai guldomi į van
denį. Tuo tarpu musų kapi
nės lygios, žvynuotos, ir 
smėlio dirva.

Bendrovės vardu kvie
čia, St. Žukauskas.

tu šitas ponas užsidirbo ka- ries 10 vai. ryte ant kapinių 
Įėjime $80,000. Neblogas žemės, West Wyominge. 
biznis!

Trįs metai atgal buvo iš
vogti Norwalko gyventojų 
mokesniai. Tenai pavogta 
$25,000, bet apie kolekto
riaus teismą neteko girdėti; 
laikraščiai tik rašė, kad tiek 
pinigų trūksta miesto kasoj. 
Taigi gali but, kad čia tak
sų kolektoriui nereikėjo nei 
kalėjiman eiti. Mat, mažes
nę sumą pavogė.

Dabar Bridgeporto “He- 
rald” paskelbė, kad Shelto- 
no miestely, 8 mylios nuo 
Bridgeporto, prapuolė $15,- 
000. Kaltinamas taksų ko
lektorius ir buvusis “politi
kierių caras” Hill. Bet vis
kas daroma švelniai ir man
dagiai. kad kaltininko per
daug neapkaltinus.

Bet matytumėt, koks but 
triukšmas, jeigu piliečių 
taksas šitaip išeikvotų dar
bininkų partijos pastatytas 
valdininkas!

Reporteris.

balandžio 27, Chicagoje.
Motiejus Daujotas, 40 me

tų vyras, mirė gegužės 11 d. 
Chicagoje, 111. Kilęs iš Upy
nos valsčiaus, Kliukių kai
mo, Tauragės apskričio.

Stanislovas Vitkauskas, 
56 metų vyras, mirė gegu
žės 16 dieną, Lowell, Mass.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

Korespondentui. — Apie 
“Buridano Asilą” ir “Raga
nių” išleidom, nes apie tai 
pirmiau parašė kitas bend
radarbis. Kitką sunaudo
jo m. Ačiū.

Ansonijos Svečiui. — 
Apie K. Makarevičių mums 
parašė pirmiau kitas bend
radarbis, todėl jūsų žinelės 
nespausdinsim. Apie And
rulio mirtį idėjom. Ačiū.

A. Falkmanui. — “Šakė” 
ir “Kardas” jau senai susto
jo ėję, todėl ir adreso nuro
dyti jums negalime.

K. Bernužiui. — Apie 
Daubaraitės deportavimą 
“Keleivį” jau buvo rašyta. 
Jūsų žinios nesunaudosim.

Grinorkai. — Už žineles 
ačiū. Prašom nemiršti mus 
ir ateity.

BRAZILIJA.
Padėkos žodis.

Sao Paulo. — Gerbiamas 
musų broli tautieti, drg. J. 
Krukoni! Visų čia gyvenan
čių lietuvių vardu tariu jums 
ačiū už “Keleivį,” kuri ga
vau kovo 11 dieną. Dėkuo- 
jam tamstai už šią taip bran
gią mums dovaną. Mums, 
čia gyvenantiems, didelė re
tenybė susitikt su laikraščiu, 

' o ypač iš Amerikos.
Gavęs nuo jus šiuos nume

rius tuojaus pranešiau savo 
draugams. Visi labai susido- 
mėjom ir begalo džiaugė
mės. Susirinko čia apie 50 
lietuvių ir visi klausėmės 
įvairenybių ir laikraščio juo
kų.

Visi esam pilni džiaugs
mo ir užsiganėdinimo, kad 
musų broliai. Amerikos lie
tuviai, atjaučia mus, pasken
dusius šioj nelaimingoj šaly. 
Mes tikimės, kad • broliai 
amerikiečiai ir toliau mus 
atlankys su laikraščiais ir 
naudingomis knygutėmis.

Tad dar kartą tariu ačiū 
už suteiktą mums dovaną..Su 
pagarba, Fabijonas Tarti- 
las, Ėst. d e Sao Paulo, La 
P-ta Collina Fazenda da 
Cava, Brazil.

Red. prierašas: Į pirmes
ni drg. Tartilo atsišaukimą 
atsiliepė geraširdis Ipolitas 
Kanoperis iš Brooklyn, N. 
Y., ir užrašė jiems “Kelei
vį” pusei metų.

Vyriausybė stengiasi judė
jimą nuslopinti. Areštuota 
daug Įtariamų asmenų.

ARGENTINA.
Buenos Aires. — . 

džio pabaigoj įvyko mieste 
i rinkimai. Rinkimų daviniai 
tokie: radikalai gavo 335,- 
521 balsą; konservatoriai 
—116,727 balsus; socialistai 
—28,808 balsus. Laimėjo li
beralai su konservatoriais, 
vienok didelį balsų skaičių 
turi ir socialistai, kuomet ko
munistai čia nei pasirodyt 
negavo.

Respublikos prezidentas 
pareiškė, kad naujas minis
terių kabinetas bus sudary
tas iš visų partijų, išskyrus 
buvusio diktatoriaus Yrigo- 

•veno šalininkus. Ministerių 
pirmininku numatomas kon
servatorius.

Gegužės 12 iš Urugva
jaus praneša, kad Argenti
nai gręsia nąuia revoliucija.

Tačiau Argentinos vidaus 
reikalų ministeris Octavio 
Pico užginčija tuos gandus. 
Jis sako, kad Argentinoje 
viskas ramu ir jokių sukili
mų nėra ir nebus. Valstybė, 
girdi, žengia į ekonominį 
gerbūvį.

Taip atrodo tiems, kurie 
prie valdžios lovio stovi. 
Bet vienas Amerikos kores
pondentas, kuris ilgai tyrė 
Argentinos padėtį sako, 
kad jei Uriburu vyriausybė 
ir toliau taip švaistys pini
gus kaip ligi šioliai, tai šių 
metų Argentinos biudžete 
bus ‘ $45,460,000 nedatek- 
liaus. Taip dalykams sto
vint ramu negali būti.

Balan-

KUBA.
Havana. Prieš kokį laiką 

Kuboje buvo daug areštuo
ta politinių veikėjų, jų tarpe 
nemažai studentų. Dabar vi
daus reikalų ministerijos įsa
kymu visi politiniai kaliniai 
paleidžiami laisvėn.

Gegužės 11 Havanoje su
imtas Kubos ir Jungtinių 
Valstijų pinigų dirbėjas, tū
las Saavedra. Pinigų dirbė
jų buvusi nemaža gengė, = rrte streiKo prisiueju u cwui 
kurios vadu buvęs suimtasis Marcos Universiteto studen- 
Saavedra.

PERU.
Lima. Gegužės 8 d. Peru 

respublikoj buvo jaučiamas 
silpnas žemės drebėjimas.

Gegužės 9 d. Limoj su
streikavo autobusų šoferiai. 
Prie streiko prisidėjo ir San

tai. Streikieriams paremti 
sustreikavo ir kitos darbi
ninkų organizacijos. ĮvykoPARAGVAJUS. ninku organizacijos. Įvyko 

Asuncion. — čia ir vėlei demonstracijos. Kad išgąs- 
prasidėjo revoliucinis judė-^dint demonstrantus, polici-us prasidėjo revoliucinis juae- dint aemonstr 

(jimas. Visoj šaly neramu.' ja šaudė į orą.
• .... -- ........ *
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Sekančių Ypatų: j
PETRAS KATAUSKAS, Gen. Kontraktorius JUOZAS CIŽAUSKAS, švinorius (Plumbcr) • 
VINCAS DEGUTIS, Kontraktorius JURGIS KARSOKAS. Maliorius *
EDW ARDAS ŠIMKONIS, Elektros Specialistas JONAS DIRVELIS. Arkitektas

TACOMA, WASH.
Kas naujo pas mus.

Sunkus laikai. Kaip visur, 
taip ir čia bedarbė didelė. 
Daug žmonių maitina “Sa- 
laveišių Armija” ir miestas. 
Musų miestas žinomas kai
po medžio išdirbystės mies
tas, bet dabar nėra kas dirb
ti. Žmonės namų nestato, 
nes pinigų neturi. Bet ir taip 
ketvirta dalis namų tušti 
stovi. Galima juos pirkti už 
pusę kainos, bet nėra kam 
pirkti.

Žmonės, sakau, nedirba 
ir darbo gauti nei nesitikėk. 
Kurie dar dirba, tai dirba 
nepilną laiką.

Lietuvių čia nemažai gy
vena. Visi sugyvena gražiai 
ir sutikime. Nei lietuviškos 
bažnyčios, nei kunigo netu
rim, taigi nėra kam žmonių 
supiudyti. Atsitikimų čia 
yra visokių, bet Į laikraštį 
nėra kam parašyti. Nei vie
nas nenori “nusidėti,” kiti 
bijo, o dar kiti laiko neturi.

“Kel.” Skaitytojas.

I

CLEVELAND, OHIO.
Turėjom gražų parengimą.

Nors mus spaudžia bė
dai be, kaip ir kitur, bet ne
pasiduodant jai: dirbam 
kulturini darbą.

Štai SLA. 14 kuopa, ben
drai su “Dirvos” bendrove, 
surengė balių su vaidinimu. 
Vaidinta komedija “Žentai 
iš Amerikos,” kurią parašė 
“Dirvos” red. K. Karpavi
čius. Komedija duoda daug 
juoko ir labai teisingai vaiz
duoja Amerikos lietuvius 
senbernius, kurie sugrįžę į 
Lietuvą “meilinasi” prie 
jaunų mergelių. Iš to flirto 
musų amerikonai pasidaro 
tiek bėdos, kad paskui ne
bežino nei kaip iš jos išbris
ti.

Turiu pabrėžti, kad mes 
turim gerų aktorių mėgėjų, 
kurie savo roles gerai atlie: 
ka. Nepamirškim to, kad 
darbininkui žmogui šitas 
darbas nelengvai duodasi, 

i vienok kas netingi pašvęsti 
laiką, tas tikslą pasiekia.

Po vaidinimo ėjo šokiai, 
j Turėjom gerą muziką. Pub- 
: likos buvo pilna svetainė.

Jonas Jaru*.

f

Mirė Lietuviai.
Šiomis dienomis Ameri

koje mirė šie lietuviai:
Jonas Andrulis, išgyve

nęs Amerikoje apie 20 metų, 
mirė Ansonijoj, Conn. Pali
ko moterį su mažais vaikais. 
Kilęs iš Kivilių kaimo, Ak
menės valsčiaus.

Valerija šukaitvtė, 21 me- 
,ų mergelė, komplikuota li- 
;a mirė Wilkes Barre, Pa.

Elena Dulskienė, po trum- 
oos ligos mirė gegužės 13 d. 
Mahanoy City, Pa. J Ame
riką atvežta dar maža mer
gaite.

Elena Pajauskienė, F. 
Abeko sesuo, 48 metų mote
ris, mirė gegužės 15, Brook- 
iyne, N. Y. Sirgo reumatiz
mu ir širdies liga. Gyva bū
dama dalyvavo bolševikų 
judėjime.

Juozas Sknabulis, 26 me
tų vyras, nuo galvos ligos 
mirė Pottsvillėj, Pa.

Catharine šlegus, 19 me
tų mergelė, mirė gegužės 
5 d., Brooklyne, N. Y.

Marijona Žekonienė, art. 
A. Vanagaičio tetulė, mirė
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Lietuvių Ukėsy Kliubo Nau jo Vasarnamio Atidarymas
--------- ĮVYKS----------

Memorial Day, GEGUŽES-MAY 30, 1931, šeštadieny, 
TAI BUS IŠKILMINGAS ATIDARYMAS SU DIDELIU PROGMAMU 

PROGRAME DALYVAUS:
Aušrelės Choras, L.N.C. Orkestrą, Miesto Maj. M. 0’Hara, 

Alderman J. Sullivan; bus ir kiti kalbėtojai. 
PROGRAMAS PRASIDĖS 2-ra VALANDĄ PO PIETŲ- 

PO PROGRAMO BUS LINKSMI ŠOKIAI IKI NAKTIES VĖLUMOS.
Lietuvių Ukėsų Kliubas nuoširdžiai užprašo visus Naujos Anglijos Lietuvius dalyvaut šio

se Naujo Kliubo Vasarnamio Atidarymo Iškilmėse, ši vieta randasi ant Quinsigamond 
ežero kranto prie Davis Way, išeina iš Lake Avė.. Worcestery. L. IT. Kliubo Komitetas.
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KELEIVIS No. 22. Gegužės 27 d., 1931

Amerikos Darbo 
Agentūros

KLAUSIMAI IR 
ATSAKYMAI.

Naujas Japonų Ministeris Pirmininkas.

—Tegul bus pagarbintas, ’ pamokslą nesakė. Kaip tu 
Maike...

—Tu ir vėl garbini, tėve. ‘ imtų man šluotos,
—Taip reikia. Maike. Da

bar buvo Sekminės, kada 
visi geri katalikai eina spa-

įrokuoji, Maike, ar jis nepa- 
, jeigu aš 

jo apie tai paklausčiau?
—Aš manau, tėve, kad 

mušt negausi; tik neklausk 
viednės, taigi nuėjau ir aš. i kunigo, kur jis deda parapi- 

—Na, ir kas iš to? ■ jos pinigus.
—Priėjau prie spavied-1 ^da mane muš-

nyčios langelio, persižegno-ibi. 
jau ir sakau: “gud moroink, "-’t. 11 _Vein.u?5a’ )Ci: 
fader!” O kunigas kai su- klebonijos tisrai išmestų, 
riks ant manęs: “ar tu ne ka
talikas?” šiur, sakau, kad 
katalikas! O jis man sako, 
jeigu katalikas, tai kodėl ne
sakai “tegul bus pagarbin
tas?” Ir kad davė man vel
nių, tai tokios sarmatos ne
buvau turėjęs kaip gyvas. 
Taigi vedluk to, Maike. aš 
dabar pastanavijau susitikęs 
žmogų visada pradėt kata
likiškai.

—Tik su žydu susitikęs 
taip nesakyk, tėve, nes jis 
gali spiaut tau i akis.

—Na, Maike. tu esi mo
kytas vaikas, tai išvirozyk 
man. kodėl žydai Kristaus 
nemyli?

—Tam yra daug priežas
čių, tėve. Bet svarbiausią 
role čia lošia žmonių kova 
už būvi. Žydai yra apsukrus 
biznieriai. Krikščionys biz
nieriai jiems pavydi ir kurs
to prieš juos savo žmones. 
Todėl nekultūringose šaly
se, kur žmonių fanatizmas 
yra stiprus, labai dažnai 
Įvyksta žydų pogromai 
Krikščionys muša žydus, 
naikina jų turtą ir rėkia, kad 
jie tai daro vardan Kristaus. 
Dėl to žydai ir nekenčia šito 
vardo.

—Na. gerai, Maike, o ko
dėl gi 
krikšto? Juk niekas 
muštų, jeigu jie butų krikš
tyti.

—Kiek aš žinau, tai žydai 
yra krikštyti lygiai taip, kaip 
ir tu.

—Ką tu 
krikštytas 
tu?... Kad 
mūzą, tai 
manęs!...

— Nesikarščiuok, tėvo. Aš 
nesakiau, kad tave rabinas 
krikštijo. Aš tik norėjau pa- 
briežii. kad žydai turi savo 
krikštą, kaip katalikai savo.

—Žydų krikšto, Maike, 
negali lygint prie musų krik
što. Žydai nepakrikštija 
žmogaus, o tik suspoilina ji.

—Bet ir Kristus, tėve, bu
vo žydiškai krikštytas, o bet
gi tu nesakai, kad jis buvo 
“suspoilintas.”

—Apie tai, vaike, musų 
klebono.’ da nei laito per

. gerai, Maike, o ko- 
žydai nenori priimt 

jų ne-

sakai, ką? Ar aš 
žydišku krikš- 
duosiu per mar- 
nebliuznysi ant

Nesenai Japonijoj susidarė naujas ministerių kabinetas, čia 
parodytas kabineto pirmininkas arba premjeras Reižiro Vakat- 
suki savo privačiuose namuose. Senas kabinetas pasitraukė 
daugiausia dėlto, kad prieš ji labai protestavo darbininkai ir ki
ti pažangesni sluogsniai.

Klausimas:— Kam pri
klauso Alaska? Kanadai ar 
Amerikai?

Atsakymas:—Alaska da
bar priklauso Amerikos 
Jungtinėms Valstijoms. Se
niau ji priklausė Rusijai, 
bet 1867 metais iš Rusijos 

i nupirko Amerika.

i
I

ii
knygy- [

I 
valdžia i 

žemės 
ypatin-

Niekur kitur pasaulyje I džisma knyga “Industrini 
nejaučiamas taip didelis rei- Employment Information 

Bulletin.” Ją galima gaut 
kiekvienam viešam I 
ne.

Be to, federalė 
užlaiko specialius 
ūkio darbo biurus, 
gai javų valymo metu, kur 
stengiamasi parūpint darbo 
jauniems, tik ką mokyklą 
baigusiems žmonėms. Šitie 
biurai veikia išvien su vals
tijų ir miestų agentūromis.

Valstijų ir miestų darbo 
biurai.

Šitie biurai, kain ir fede
ralinės valdžios išlaikomie
ji. patarnauja žmonėms už 
dyką, šitos rūšies biurų 
Jungtinėse Valstijose ran
dasi apie 200.

Didesniuose miestuose, 
kaip New Yorke, Chicagoje. 
Bostone. Philadelphijoj ir 
kitur, šitie biurai turi net po 
kelis ofisus.

Pereitais metais šitie biu
rai parūpino darbą šito
kiam skaičiui darbininkų: 
oaprastų darbininkų 59,000: 
labrikiĮ darbininkų 5,000: 
ndų mazgotojų 4,000: šo
ferių 2,500, žemės ūkio dar
bininkų 2,500; viešbučių 
tarnų 2,000 ;dailydžių 1.500: 
knygvedžių ir kitų raštinės 
darbininkų 1,000; virėjų 
900; mašinistų 700; namu 
orižiurėtojų 600; ugniage
sių 600; pritarnautojų 500.

Privatiniai biurai.
Šitos rūšies darbo biurą' 

bando padaryti sau pelno 
Kuomet interesantas i tok' 
biurą atvyksta, tai jis turi 
mokėti tam tikrą užsiregist
ravimo mokesni i r tam tik- 
ą sumą, kuomet darbą gau

na.
Privatinėse darbo agen- 

urose labai dažnai pasitai
ko apgavysčių, todėl valsti
jos Į ši reikalą pradėjo kiš
is ir jų veikimą reguliuoti. 

Pavyzdžiui, New Yorko Įs- 
atymai nuo privatišku dar

bo agentūrų reikalauja, 
kad: (1) Kiekviena privati
nė darbo agentūra turėtų 
’eidimą. (2) Kiekviena pri
vatinė agentūra turi užsista- 
yti kaucija. (3) Leidimas 
turi būti iškabintas viešoje 
vietoje. (4) Kiekviena dar
bo agentūra turi iškabinti 
'statymo reguliacijas, kurios 
turi būt atspausdintos toje 
kalboje, kurią aplikantai 
supranta. Turi paduoti var
dus ir adresus viršininkų, 
kuriems galima pasiųsti 
kundus. (5) Namų tarna1' 

•r darbininkai už darbo pa- 
’upinimą turi mokėti tik 10 
nuošimtį pirmos algos. Kas
ininkai. ofisų darbininkai 

Tr panašus, turi užmokėti 
nirmes savaitės algą. Jeigu 
agentūra daugiau reikalau- 
a, ji turės užmokėti baus
mę aiba agentas bus kalėji
man pasodintas ir jo leidi
mas bus atimtas. Darbo 
gentura turi išduoti kvitą 

;ž priimtus pinigus. Kvitoie 
uri būt Įrašyta vardas ir ad
resas aplikanto. diena kada 
pinigai užmokėti, ir kiek, ir 
kokis darbas gautas. (6) 
Jeigu darbas nenarupintas 
tai pinigai sugrąžinami. Jei
gu darbininkas neteko dar
bo laike vienos sąvaitės ne 
iš savo kaltės, arba jeigu jis 
pats apleidžia darbą, kuo
met randa kad darbas ne
tinkamas, agentūra jam turi 
sugrąžinti tris kenktadalius 
pinigų, arba agentūra turi 
iam rasti kitą darbą. (7) 
Darbo agentūra turi atgal 
sugrąžint i pinigus ir užmo
kėti kelionės lėšas, jeigu 
žmogų iš miesto siunčia ir jis

kalas turėti gerai organi
zuotas darbo agentūras, 
kaip Amerikoje. Ir niekur 
kitur nėra taip sunkiai ši 
problema išsprendžiama, 
kaip Amerikoje. Iš visų pa
saulio šalių suvažiuoja žmo
nės čia darbo jieškoti. In
dustrijos ir biznio procesas 
Amerikoje stumia darbinin
ką iš vieno užsiėmimo į kitą. 
Retai čia rasime tokį žmo
gų, kuris visą savo amžį pra
leistų prie vieno darbo. Daž
niausiai darbininkas dirbęs 
daug įvairių darbų.

Amerikos darbo agentū
ros nėra valdžios įstaigos. 
Karo metu buvo bandoma 
visas darbo agentūras suor- 
ganizuot į vieną kūną, bet iš 
to nieks neišėjo. Šiandien 
prie federalinės valdžios 
gyvuoja tik U. S. Employ
ment Service Washingtone. 
ši Įstaiga renka statistines 
žinias ir teikia informacijas 
apie darbo aplinkybes, ypa
tingai darbo agentūroms, 
kurias išlaiko valstijos ir 
miestai.

Jieškoti darbo čia galima 
dvejupu budu: tiesioginiu, 
kuomet asmuo pats kreipia
si i darbdavį, ir netiesiogi
niu. kuomet asmuo kreipia
si Į tarpininkus, t. y. į darbo 
biurus "employment ofisais” 
vadinamus.

' Tiesioginis būdas, 
is

į Paskutiniais keliais me
tais fabrikai ir industrijos 
įstaigos pačios ėmė steigti 
darbininkų samdymo biu
rus. Čia darbininkai betar
piai gali kreiptis darbo jieš- 
kodami.

1 Dažnai šitie ofisai organi
zuoti ir prityrusiam darbi- 
inkui geriau čia kreiptis, 
negu vykti i pašalinį biurą. 
Bet vra atsitikimu, kad šitie 
ofisai ir fabrikai nėra gerai

Klausimas:— Ar galima 
spiritualizmo seansuose iš
šaukti dvasios?

Atsakymas:— Negalima; 
tai yra humbugas.

Kl.:— Kiek yra visame 
pasaulyje kalbų ir kiek kal
bų Amerikoje?

Ats.:— Į ši klausimą mus 
buvo nesenai atsakyta. Pa
kartosim : paskutinis kalbi
ninkų tirinėjimas sako, kad 
pasaulyje yra 2,796 kalbos. 
Kiti sako, kad pasaulyje yra 
tik 560 kalbų, kurias skirsto 
taip: Europoje 48 kalbos, 
Afrikoje 118, Azijoje 153, 
Australijoje 117„ Ameriko
je 124 kalbos. Bet, kaip aną 
kartą mes jau minėjom, i šį 
klausimą sunku tikrai atsa
kyti dėl to, kad sunku iš
skirti kur atskira kalba, o 
kur tik kalbos dialektas.

Kl.:— Ar dar gyvas bu
vęs Rusijos caro diplomatas 
Vitte, kuris su japonais pa
prašė taikos sutarti?

Ats.:— Dabar jo niekur 
negirdėti. Gali būt, kad jau 
miręs, o gal ramiai sau kur 
ryvena.

Kas Mums Rašoma.
Kewanee, III. — Gal tam

stos nei nežinot, kad aš esu 
“Keleivio” skaitytojas. Ju-

—Olrait. Maike, dabar aš 
noriu kito dalyko pas tave 
paklaust. Ar tu skaitei ga- 
zietose. kad šventas tėvas 
priėmė prie savęs vieną žy
dų rabiną, kuris kartu
juo gyvens, bet valgys ko- 
erną valgį ir melsis užsidė

jęs Maižiešiaus ragą ant 
raktos.

—Taip, tėve, skaičiau.
—Na, o kaip tu rokuoji, prižiūrimi. Dažnai čia dar- 

ir tas gali būt teisybė? :hą prižada. Darbininkas per
—žinoma, kad teisybė. ištisas savaites eina žiūrėti, 
-Tai kaip dabar Dievas Ka,la t P.ai.ras.dirbti.’ Ji®* of’- 

žinos, katro maldų klausyt: ™ "g™"1™,1 ™pi tlkJ,r‘- 
švento tėvo «>• rabino* .kalbinti kuodaugiausia zmo- ,i švento tėvo, « rabino. . Rad .. dideHo burio pa_ 

■ ^aU P^^kysiu, tėve, ?Dmti ?au tinkamiausius.
<ad Dievas neklausys jų nei Taigj tie, kurie perdaug ti-

!ki šitiems ofisams, dažnai 
j būna apvilti ir sugaišta daug 

ne- laiko.
Nekurios firmos deda ap- 

garsinimus laikraščiuose.
neklauso nei jusu. fri^amos 50 ar 100 

t J 'darbininkų. Ir čia, papras- 
..“Kaip tu gali prirodyt, p-j, tos kompanijos meluoja.

---- Joms gal reikia vos kelių . as gaiė_ {Įar|?injniaĮ i-^t jos norj tuos 
tyt, tėve, tuks- Relis išrinkti iš šimto.

;džių: bet 
užteks ir vieno. Ve. pora m e-Į Netiesioginis būdas,
ų atgal siaurės Lietuvoj bu-| Darbo agentūros suranda 
/o didelė sausra. Visas kras-fĮarbus vejk išimtinai pa

prastiems darbininkams. 
Prityrę, specialistai Į šitas 
_ , paprastai, nesi

kreipia.
Darbo agentuių Ameri

koje mes rasim labai Įvairių. 
Vienas jų užlaiko federalė 
valdžia, kitas valstijos, vie
tinės Įstaigos, darbo unijos, 
darbdavių draugijos, Įvai
rių profesijų ir amatų orga
nizacijos, filantropiškos 
draugijos ir, galų gale, pri
vatus asmens.

Darbo biurai, kuriuos už
laiko federalė, valstijų ir 
miestų valdžios, pagelbą 
teikia dykai.
Federaliniai darbo ofisai.

U. S. Employment Office 
Washingtone turi savo sky
rius beveik visose valstijose. 
Šitie skyriai renka informa
cijas apie darbo stovį savo 
apylinkėse. Visos šitos in
formacijos suplaukia Į cent- 
ralini biurą Washingtone. toje vietoje neranda darbo 
Čia jos sutvarkomos ir išlei- FL1S.

zieno. nei kito.
—Kodėl neklausys?
—Todėl, kad jis ausų 

turi.
Tai kaip jis musų mal

Maike. kad neklauso? 
—šito Įrodymui 

:iau tau pasta 
.antį ir vieną pavy

doms gal reikia vos kelių

as šaukėsi į dangų ir prašė 
ietaus: žmonės ėjo apie 

oažnvčias Kruvinais keliais pp<*puturas 
ir meldėsi su ašaromis, o 
<aulė kain kepino, taip ke-( 
lino. Nežiūrint visų maldų, 
neiškrito nei vienas lašas 
ietaus. Išdžiuvo laukai ir 

ganyklos, šuliniai ir upeliai. 
Badas atėjo žmonėms ir gy
vuliams. Kitais matais užei
na vėl perdaug lietaus. Su
uosta laukuose ir javai, ir 
šienas, ir vėl ateina badas. 
Žmonės meldžiasi ir mel
džiasi. kad Dievas sulaiky
tų lietų, o lietus kaip pila, 
taip pila. Taigi šitie pavyz
džiai ir parodo, tėve, kad 
Dievas žmonių maldų ne
klauso. I

—Jes, Maike. tu čia gana 
davadlyvai nušnekėjai. Gali 
būt, kad ir man neužsimoka 
rąžančių kalbėti? Palauk, 
nueisiu pas zakristijoną ir 
paklausiu, ka jis apie tai tai 
mislina. Gudbai, vaike!

— Lig I pasimatymo, tėvo!

Kl.:— Aš
North ir South 
vra viešų žemių, 
luoda žmonėms 
Ar teisybė?

Ats.:— Taip. 1929 North 
Dabotoje buvo 152,113 ak- 
ų neapgyventos viešos že- 

i nės. South Dakotoj tokios 
l temės tais metais buvo 402,- 
570 akių. Šita žemė javams 
netinka, bet ganyklos ne
blogos. Tuo reikalu galit ra
šyti į General Land Office. 

; Department of the Interior, 
i Washington, D. C.

I

girdėjau, kad
Dakotose 
kuriomis 
naudotis.

Klausimas: Ar preziden
tas Hooveris moka mokes
čius (taksas) už gaunamą 
avo algą, ar ne? — K. L.

Atsakymas: Jungtinių A- 
merikos Valstijų preziden- 
as nemoka jokių mokesčiu 

jž savo algą; bet Įstatymai 
•eikalauja, kad jis mokėtų 
mokesčius už pajamas iš ki
tų šaltinių.

Klaus.: Ar tiesa, kad bu- 
į vo toks popiežius, kuris tu
pėjo meilužę ir vaikų? Jeigu 

į taip. tai kaip jisai vadinosi? 
į —Žingeidus.

Atsak.: Tokių popiežiij 
buvo ne vienas; tečiaus dau- 

: giausia iš jų yra “oagarsė- 
' ięs” Aleksandras VI, kuris 
; nusidėjęs su merga vardu 
! Rosa Vanozza turėjo 5 vai- 
i kus.

Timmins, Ont., Canada.
—Timmins—sustojimo vie
ta. Iš šiaurės Ontarijos i čia : 
ateina vienas geležinkelis irisų laikraščio skaitytoju štai 
čia baigiasi. Už Timmins kaip tapau.
jus daugiau nieko nemuty- Kaiminystėje su manim 
šit kaip tik uolų kalnus ir gyveno p-nia G. Arlauskie

nė. Pas ją aš nužvelgiau, 
j kad ji skaito “Keleivį.” Pa- 
isivelinęs pas ją, pradėjau ir 
iaš “Keleivį” skaityti. Be- 
įskaitydamas “Keleivį” pa
mačiau, kad jis yra vienas iš 
geriausių lietuvių laikraščių. 
Aš visados buvau tokių min- 

įčių, kain “Keleivis,” taigi 
šitą laikraštį begalo pamė
gau. Ten Buvę?.

i

I

nutriušusius krūmokšnius.
Bet šitie akmens kalnai 

yra garsus, nes čia randasi 
kasyklos. Darbininkai bū
riais Į čia atvyksta, bet dar
bas ir čia sunku gauti. Nors 
Timmins mažas miestelis, 
bet bedarbių vietoj priskai- 
tema Į 600.

Kasyklose darbas pavo
jingas ir reikia dirbti 1,500 
pėdų gilume. Bet bedarbis 
lystų i didžiausi pavojų, bi
le tik darbo butų.

Lietuvių čia yra apie 6 
šeimynos ir keletas pavie
nių. Lietuvos mergaičių pas 
mus nėra. Nevisi ir lietuviai 
dirba. Kai kurie dirbo miš
kuose. bet už 2-3 mėnesius 
gavo vos po S15, $20. Lietu
viai tarp savęs gražiai sugy
vena. Tintiminsielis.

Boston, Mass. — “Kelei
vy” užtikau tūlo draugo pa
stabų apie tris žymiausius 
Amerikos vyrus. Du iš jų 
jau mirę, o vienas dar gyve
na. Žymiausiais tas žmogus 
.kaito Wahingtoną, Lin- 
coiną ir HooverĮ. Bet man 
matos, kad jis turėjo klaidą. 
Žymiausiais reikėtų skaity
ti: (1) Lincolną, nes jis pa- 
1 luošavo vergus. *(2) Fordą, 
nes jis paliuosavo arklius 
nuo vežimo. (3) HooverĮ, 

y. nes jis paliuosavo darbinin- 
Nors bedarbė, pinigų’kus nuo darbo. S. Barz, 

bet bažnvčia jau pa-; , . o x- * - Lake Supenor, Que., Ca-
jnada. — Miškuose darbai 
mažai eina. Kompanijos 
skelbė, kad mokės po $26 ir 
$35 į mėnesį. Bet kuomet 
darbininką pristato dirbti, 
tuomet pareiškia, kad mė
nesinio darbo šįmet nėra. 
Jei neri — dirbk nuo štukų 
arba nuo 1,000 pėdų. Nuo 

įštukų ar nuo pėdų dirbant 
p.uri labai sunkiai dirbti, kad 
i pasidarius dienai pusantro 
dolerio. Už burdą turi mo
kėti $1 Į dieną. Tau lieka 
50c.. ir švilpauk su jais, jei 
non. Jokio darbų pagerėji
mo. tuo tarpu, nematyt.

Balandžio mėnesį iš kle
vų sulos čia virina sirapą. 
Šįmet žmonės susigabeno 
visokios rūšies puodų, ėmė 
virti “munšainėlį” ir kelti 
p kn.i.us. Šleivas-Kreivas.

I

Phiiadelphia, Pa. — Pe 
reitą vasarą čia apdegė Ii c 
tuvių Rymo katalikų bažny 
čia. 
nėra, 
taisė ir dar didesnę padar 
(primūrijo). Kam čia reikė 
jo didesnės bažnyčios — aš 
nežinau. Retkarčiais nuei
davau ir aš Į bažnyčią pa
žiopsoti, bet vietos čia nie
kad netrukdavo. Bobų pu
sėj sėdėdavo kiek daugiau 
žmonių, bet vyrų pusėj suo
lai visuomet apytušti.

Pirmiau bažnyčia neturė
jo bokšto. Dabar išmūrijo 
ir bokštą. Bokštan Įkėlė ir 
varpą. Kažin ar visa tai n i- 
kaiinga Dievo garbei, ar ku
nigų bizniui? Parapi jonas.

Pittsburgh, Pa. — Pitts
burgho sandariečius negali
ma kitaip pavadinti, kaip 
tik šiaudiniais sandariečiais. 
Čia yra tautiška lietuvių pa
rapija. Prie jos priklauso 
daugiausiai sand ariečiai. 
Net jų kun. Z. Vipartas pri
klauso prie “Sandaros” ir 
visokiais budais juos remia. 
Vienok musų sandariečių 
vadai su kun. Kazėno šali
ninkais susidėjo ir Įsteigė 
vaizbos butą. Rengdamiesi

Klaus.: Ar tiesa, kad Ko
lumbas. kuris atrado Ameri
ką. vėliaus buvo uždarytas 
kalėjiman?—M. N. R.

Atsak.: Su Kolumbu bu
vo taip. Ispanų valdžia bu
vo paskyrus ji tvarkyti nau
ją koloniją Amerikoj. Bet 
kolonistai ėmė skųstis, kad į 

Į jis negerai veda reikalus. 
Tuomet Ispanijos valdžia 
pašaukė Kolumbą pasiaiš
kinti, o jo vietai užimti tuo 
tarpu prisiuntė general-gu-'sutikti prof. Biržišką, visus 
bernatorių Bobadillą. Šitas Į Romos agentus pakvietė da- 
Bobadilla atvykęs čionaiįlyvauti, bet kun. Viparto 

> nenorėjo 
, kun. Kazė- 

Taut. Parapijenis.

I

■uonaoiiia atvykęs čionai gyvauti, i— 
tuojaus Kolumbą surakino' nekvietė, nes to 
ir surakintą išsiuntė Ispani-įRymo bernas, J

i jon. Laivo kapitonas norėjo nas.
retežius nuo Kolumbo nu- ——-------
imti, bet šis neleido to pa- T__  __  ___
daryti ir surakintas nuvyko labai sunkus laikai. Kasyk- 
prieš Ispanijos karalių. Ka- los dirba tik dvi dieni Į są- 

; ralius liepė ji paliuosuoti ir vaite, o kitokių darbų pas 
į išteisinti. i mus nėra Joc Peža.j

Yukcn, Pa. — Pas mus

Boston, Mass. — Perskai
tytus “Keleivio” numerius 
as pasiunčiu i Lietuvą, už ką 
gaunu daug padėkavonių. 

.Asmansu, kad taip daro ir 
i kiti “Keleivio” skaitytojai.
_ Netaip dar senai aš išsiun
čiau du pundu laikraščių. 
Vieną siunčiau apdraustą, 
kitą paprastą. Vienas pun
das kažin kur dingo, o kitas 
ugi ižo atgal suardytas su 

Kybartų antspauda. Reiš
kia. .Lietuvos cenzūra juos 
grąžino. Kaip sau nenorit, 
bet vistiek tai biaurus tu 

Į valdininkų darbas. Artai 
. nereikalinga revoliucija, 
[kaip Ispanijoje? Darželis.

i I
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ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS

vos, kuri nebijo saulės, nes te-' 
nai. paprastai, visą dieną saulė

i
i

iš lau- 
laiptai 
namui 
inėjus.

i I 
I
i
I

namą, 
tveria-

sta, o jeigu ir nubluks, 
sunku nudažyt iš naujo.

Malonią Ir Viliojančią Išvaizdą.

Bet žmonės bruzda ir kas

Pajieškau brolio Jono lepeno, pir
ma gyveno Kinpston, Pennsylvania 
Kas apie jį žino, prašau pranešti. (21 

Adv VINCAS LAPENAS 
Vytauto gatve 29, Biržai, Lithuania.

Pajieškau gyvenimui drauges nuo 
50 iki 40 metu, be skirtumu tikėjimo. 
Aš esu našlys. Kuri mylėtų šeimy
niška gyvenimą, malonės arčiau susi
lažinti Pageidaujama kad butų iš 
Kanados. J. Bernotas (23)
M.F.S. Mine, Bierfait, Sask., Canada

i SUĖMĖ DIDŽIAUSI MUNz

I
I
I

Kastancija Pal’anavičiukė, pajieš
kau Juozapo Daltuvo. jis paeina iš 
Suvalkų gub., Plutiškių parapijos, 
Jas traukio kaimo; girdėjau kad gy
veno Baltimore. Md. Prašau jo paties 
itsišaukti aiba kurie žinot apie jį, 
malonėkite pranešti. (25)

KASTANCIJA P. RAUDEN
414 William st., Harrison, N. J.

ISPANIJA IŠVIJO 
VYSKUPĄ.

Iš Madrido pranešama

I miną, malonėkite pranešti sekančiu 
antrašu: Aleksandras Mikalauskas,

Į % Pharmacia Russa, Avenida paes 
de Barros 11, Sao Paulo (Mooca), 
Brazil.

GEROS KARMOS PARSIDUODA
New Jersey valstijoje, prie didelių 

miestų, arti marketai, mokyklos, 
krautuvės. Aš turiu visokių farmų, 
mažų ir didelių ir visokia kaina, nuo 
83,000 iki $40,(MM). Platesnių žinių 
klauskite pas, (24)
rONY MARKŪNAS. Sand Brook.NJ.

JIEŠKOMI:
Pavilčiuras Jeronimas, kilęs iš Už

palių miestelio, Ukmergės apskri
ties; dabartinių laiku esą gyvena 
Brooklyne, N. Y.

Pittsburgh, Pa.
Kruklio Karma dabar Cherrydale 

Earm. Tos pačios kainos 
Kviečiami visi lietuviai 
piknikus, kaip ir pirma.

Telefonas: Seoickley 70 Ring 3

Paj-eškau Antano Ambrazo, Ragu
vos kaimo, Pabaisko parapijos, Uk
mergės apskričio; pirmiau jis gyveno 
apie B stoną. Turiu labai svarbų rei
kalą. Kas žino apie jį prašau man 
pranešti, arba pats malonės atsišauk
ti. JONAS ZAGRECKAS

265 Second st., Elizabeth, N. J.

PAJIEŠKAU DARBO PRIE KRIAU
ČIŲ. Uost ine ar apielinkėje. Kuriems 
reikalingas kriaušius, tuojaus galiu 
atvažiuot. A. YUOD-ŠIS (22 

49 Parkdale st., Sotnerviile, Mass.

LABAI GERA PROGA!
Parsiduoda 2 Namai laba* pigini 

Jokių pataisymų- nereikia. Priežastį 
pardavimo sužinosite ant vietos. Ne- 
atbutinai tur būt parduoti. (234 

A. WASKELEV1CH
550 W. 42 plare, Chicago, 111.

Piknikams.
daryti čia 

(23)

Groserne ir Bučerne
Parsiduoda pigiai valgomų daiktų 

Krautuvė. Biznis geras, persitikrin- 
kit. Pamatyt: 25 BerkeJey Street. 
Lawrence. Mass. (23)

Lifebuoy
HEALTH SOAP Z 

stops bodif odor

Pajieškau dėdės Benio Gelčiaus 
(Beny Gelchis), seniau j’s gyveno 
Bay Por.d, N. Y., Duck Parseile 
Camp, daugiausiai dirbo giriose prie 
kirtimo medžių. Mirė brolis Juozas, 
yra svarbus reikalas. Kas, žino kur 
jis randas, prašau pranešti, arba pats 
lai atsišaukia greitai. (22)

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

Grovas de Romantines, kuris 
patarė Ispanijos karaliui Alfon
sui pamesti sostą ir bėgti užsie
nin.

Kas turi susitaupęs keliata 
tūkstančių dolerių ir svajoja 
apie pasistatymą sau vienos šei
mynos namo, tai dabar kaip tik
geras laikas pradėti darbą. Sta- šia laikos šios varsos: 
temoji medžiaga dabar jau pu- ruda ir tamsiai

PAJIEŠKAU DARBO ANT KARMŲ
Moku visokį farmų darbą, taipgi 

pat- isau senus namus ir penU’ru Jei
gu kuri moteris neretą paspadoriavs 
giliu t-i darbą atikt. Esu našlys, 4f
netų, vaikų neturiu, blaivas ir taba
ko neruk.au. No’int platesnių žinių 
klauskite per laiške. (22)

JOE EZDENOV1S
20S \V. Main st, YVcstiiUe, Ui.

Paj’eškau gyvenimui draugo, turiu 
biznį ir vienai per sunku biznį vesti. 
Aš esu 34 metų. Taipgi norėčiau par- 
luot biznį p'giai. (22)

ANNA BANNEY
752 Grcenwich st., Ncw York City.

Pajieškau griminaičio Juozo Solio, 
paeina iš Balbieriškio vaisė. Gudelių 
parapijos, Leišiškių kaimo, Suvalkų 
gub.; pirmiau rodos jryveno Chicago
je, dabar nežinau kur. Kas apie jį 
ino prašau pranešti, už ką busiu dė

kingas, arba pats lai atsišaukia. Y ra 
svarbus reikalas. (22)

JUOZAS MOTUZĄ
968 Hermine, Montreal, Canada.

v . Sia'i us. ir neturėdamas’ giminią ir kur 
su pagelta kitu 

atvykau į Braziliją sau Iši
eškodamas. Ap.ūs’o!au Js *o

No. 22. Gegužis 27 d., 1931
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Šis paveikslėlis parodo francuziško stiliaus namą. Iš oro pu
sės ši trioba yra dengta t’nku arba “stucco.” Ji susideda iš 6 
kambariu, neskaitant taip vadinamo “sun-parliorio.” Plati prie
šakio siena ir ilgos stogo linijos yra paįvairintos gotikomis, be 
kuriu namo išvaizda butu perdaug plokščia ir nuobodi. Namas 
turi 21 pėdas pločio ir 26 ilgio.

gerai nemoka, tai geriau pasi
kviesti nusimanantį žmogų, tik
rą karpenterį. Jisai patars ir ko
kio medžio nupirkti.

Geru skoniu pastatyta tvora 
bus didelis namui pagražinimas.

Vietoj tvoros, žinoma, gali
ma pasisodinti ir špalierą, kuris 
da p;giau kaštuos, negu tvora. 
Už $3.00 galima gauti 100 me
dukų, kuriuos sodinant po 6 co
lius vieną nuo kito, galima pa
daryti 50 pėdų ilgio špalierą 
(heęlge). Medukų yra špalie- 
rarns visokių, bet geriausia tam 
tiklsui tinka vadinamas “Cali- 
fornia Privet.” Jis labai gajus 
ir greitai šakojasi, tik reikia jį 
kas rudenį nukarpyt.

Dabar sodinti jau beveik per- 
vėiu. Geriausia sodinti anksti 
pavasary arba vėlai rudeny, ka
da medeliai apmirę ir neturi la
pų.

JIS LIEPĖ KARALIUI 
PASITRAUKTI.

PRANCŪZIJOJ SUSTREI
KAVO 100,000 AUDĖJŲ.

Lille’o apielinkėj, Fran- 
.•uzijcj, gegužės 18 išėjo 
Ireikan 100,000 audėjų pro
testuodami dėl algų nuka- 
•x)jimo. Jiems nutraukta 4 
nuošimčiai uždarbio.

automobilių 
prezidentas

CHEVROLETAS DIRBA 
PILNĄ LAIKĄ.

Chevroleto
kompanijos

I Knudsen sako, kad visos tos 
. kompanijos dirbtuvės dabar 
įeina pilną laiką. Kompani- 
;ja turinti 35,000 darbininkų.

‘ V

Įvairios Žinios.

JIEŠKAU DARBO: •
Esu j iunas berniukas;. 20 nwt-

-y veri-i Uetu.ycje. 
žmorią. 
mes jį 
Paulo mieste, ir sen-idau kad ir čia 
nei kiek geriau kaip Lietuvoje — 
žmonių n; i/ažiavusių iš kelių Euro
pos valstybių, daugybėmis, o darbai 
ir čia vis: i mrržai eina. Tad ir čia tik 
valgas. Todėl prašau, Piet į Ameri- 

___  . kos lietuvių, kuriuos š’t'is laikraštis 
Pajiešlau Adomo Knišio, Alęt us pasie1 ia. jeigu kuris iš jų.-ų žino'u- 

apskr, Stakliškių valsčiaus, Jaune- : mėt vielą ant ūkis ar b le kur kitur, 
nių kaimo, aš pamečiau jo adresą ir j kur butų galimas pakenčiamas dar- 
negaliu su juo susirašyti. Kas apie jį j gauti, kuri atlikdamas aš gale- 
žino. malonėkite pranešti arba pats įčiau užsipelnyti žmonišką pragvve- 
lai atsišaukia._____________ (22) i—.-.lu,, —...i ........

VINCAS KNIUŠIS
Rua Silva Pinta 68. Bom Re'ira,

Brazil.

Graži, Bet Ne popu 
liarė... Dabar Ji 

Žino Kodėl
negalėjo suprasti kodėl ji t 

draugi ’etu.i. taip mažai 
tegauna, iki viena dieną 

pašnabždėjo jai ausin

vos ar šviesiai žalios. Jos ir akį 
erzina, ir nepraktiškos, nes nuo 
saulės greitai nublunka. Dau
giausia yra priimtos ir geriau- 

pilka, 
i žalia. Balta 

sėtinai atpigus, statyba irgi spalva taipgi yra vartojama ir 
daug pigesnė negu buvo keli me- gražiai išrodo, bet dideliuose 
tai atgal, ir šitokį namą, kaip miestuose, kur daug durnų ir 
čia parodytas, šiandien galima dulkių, ji nepraktiška, nes grei- 
pasistatyti jau $1.003 ir iki $2.- tai aprūksta ir namas tuojaus 
000 pigiau, negu keli metai at- išrodo purvinas. Balta spalva .
gal Į geriausia tinka tenai, kur nėra svarbos nutarimą morgečių

Šitoks namas su garažu dviem' fabrikų ir geležinkelių arti.
automobiliams šiandien kaštuos1 Virtuvės sienas galima nuda- 
nuo $7.000 iki $9.000 — skirtu- Į žyt tokia spalva, kokia kam ge-

' riau patinka, nes svetimi jų ne
mato ir eras jų neveikia, o jei
gu pasirinkta spalva vėliaus nu
sibos. tai nesunku ją pakeisti 
kitokia. Amerikoje dažniausia 
virtuvėms vartojama žalia spal
va, paskui seka gelsva, o trečią 
vietą užima 
gelsva 
niausią

1
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mas priklauso nuo vietos, nuo 
medžiagos ir nu.) vidaus užbai
gimo.

Šitokios išvaizdos namas yra 
franeuzų stiliaus, nors dėl lygių 
jo sienų i” aukštų stogo kampų 
galima butų pavadinti ir anglų 
stilium. Ištikrujų, šitokio pavi
dalo triobčsiai yra statomi ir 
Anglijoj, ir Francuzijoj, nors 
Anglijoj jie dažniausia būna iš 
akmens, kuomet franeuzai daž
niau stato iš medžio ir paskui 
dengia cementiniu tinku, kuris 
geriau yra žinomas “stucco” 
vardu.

čia yra parodyti pirmojo 
antrojo aukštų planai.

EiNiNG-TM. 
ic&"* iz-o-

«26’0"---------------

First Floor Plan.

Apatiniame aukšte randasi 
nemaža svetainė arba parlioris. 
valgomasai kambarys, virtuvė 
su valgomuoju kampeliu ir 
“sun-parlioris.” Inėjimui 
ko yra pusiau apskritus 
iš plytų, kurie priduoda 
daug grožio. Iš lauko
tuojaus yra nedidelis prieangis 
su klozetu drapanoms pasika
binti. o toliau?. po dešinės, eina 
laiptai i antrąjį aukštą.

t

Morgečininkams 
Žinotina.

Vyriausio Tribunolo nutari
mu, užmorgečiuotas turtas 
gali būt parduotas bankrote 

byloj.
Jungtiniu Valstijų Vy

riausis Tribunolas (Supre- 
me Court) padarė didelės

klausimu.
1 Jeigu žmogus prieina1 
prie bankroto ir turi ant sa
vo vardo užrekorduotą na
mą ar kitokĮ nekilnojamą 
turtą, tai jo skolininkai gali!

ŠAINO BRAVORĄ.
Viename New Yorko ga

raže, kur aukšti žmonės lai
ko savo automobilius, fede
ralinės valdžios agentai pe- 

I reitą sąvaitę užtiko degti- 
įnės dirbtuvę su 103,000 ga- 
į lionų katilu. Tai esąs di- 
idžiausis bravoras, koks tik 
buvo kada atrastas. Gata
vos degtinės buvo padary
ta 20,000 galionų.

Jonas Galinis, jieškau sesers Da
mos Ga’iniutčs — jos vyto vardas 
Antanas Raulinaitis. Pirm 29 metų 
gyveno Cambridge. Mass.; 19OK me
tais išvažiavo į Michigan valstiją ir 
dabar nežinau kur jie randasi. Kurie 
žinot kur jie yra, malonėkit pranešti, 
arba pati lai atsišaukia (22)

JOHN GALINIS
R. D. 2, East Mounton Road., 

Waterbury, Conn.

J«m-ž’ii 
•ižk'.ietinių 
’os pussesere pašnabždėjo jai ausin 
—persergėjo .būti atsargesnei prakai
to dvokimu.

Mes visi prakaituojant Musų odos 
skylutės kasdien paliuo.-uo.ia apie 
kvortą dvokiančių išmatą. Mes tatp 
tuo dvokimu apsiprantam, ir pas sa
ve jo nepastebint. Bet mes pastebim 
pas kitus žmones, taip kaip jie pa
stebi pas mus.

Nerizikuok kitus užgauti ir tapt 
nepopuriariu. Nuolatos maudykis ir 
prauskis Lifebuoy Sveikatos Muilu ir 
visada busi apsaugotu. Nes Lifebuoy 
švelnios antisept’nės putos išvalo 
odos skylutes ir prašalina dvokimą.

Pagražina veido spalvą
Vartok Lifebuoy ir veido spalvą 

pagražinti. Jis padaro veido odą min- 
KŠtą, švelnia kaip velvetas. Pabandyk 
Lifebuoy sąvaitę ir norėsi vartot jį 
visada.

tuną, tai jo SKonninKai gan’ y —
tą turtą uždaryti (forclose) į . .. spanijos valdžia išvi-
ir parduoti iš varžytinių, vis- j ų() ’š ?ayo . šalies vyskupą 
tiek kad ir morgečiais jis bu- v*ateo Mucicą, kuris kurstė 
tu andėtas. įmones prieš respubliką.tų apdėtas.

Morgečininkas yra ver
čiamas priimti tokią sumą, 
kokia bus gauta per varžyti
nes, kad ir daug mažesnę už 
morgečių.

Kadangi tokios varžyti
nės būna labai menkai skel-

mėlyna, šviesiai
arba smėlinė yra malo-
ir sveikiausia akims;

mėlyna turi migdančios inta- 
kos, bet užtai musės jos nemėg
sta. Mėlynai išmalevota virtu-' 
vė vasaros metu turės daug ma
žiau musių, negu žaliai numale- biamos ir mažai kas jose da- 
vota. f lyvauja, tai namas gali būt

Sun-parlioriui popieras, ra- parduotas už pusdykį ir 
kandu užtiesalus ir kitokius da- morgečininkas gali turėt di- 
lykus reikia rinktis tokios spal- delllį nuostolių.
•.-n« Vnri nobiin smilės; nes te-i šitaip dalykams stovint, 

namų savininkams sunkiau

AREŠTAVO 423 AUTO
MOBILIUS.

Per balandžio mėnesį 
Massachusetts valstijos po
licija suėmė 423 automobi
listus, daugiausia vis už per- 
greitą važiavimą.

AR SMETONA 
PREZIDENTAS.

Second Floor Plan.
Antrame aukšte yra 3 miega

mieji kambariai ir maudynė su 
toiletu. Maudynės viduje yra 
nemažas klozetas baltiniams ar 
kitiems daiktams susidėti.

‘ Bendrai imant, tai yra gražus 
namas iš lauko, parankus iš vi
daus, ir nebrangus pastatyt. 
Taigi, kas galvoja statyt sau 
stubą. gali pasižiūrėt šito plano, 
o gal jis jam ir patiks.

Kokias rinktis popieras. spal
vas ir kitus pagražinimus.
Malevojant namą iš lauko vi

suomet reikia pasirinkti tokius 
dažus, kurie neerzins kaimy
nams akių ir ilgiau laikysis. 
Nekuomet nedėkite iš lauko to
kių spalvų, kaip mėlynos, ruža-

$50.00 Vertės Nauda
Suteikiu, gerai išmėgintą formulą 

kuri pamokins kaip su mažais kaš
tais galima užauginti į greitą laiką 
Naujus, Storus, Tankius ir Gražias 
Plaukus. Sulaikyti plaukų slinkimą, 
galvos odes niežėjimą, pleiskanas, ir 
taip toliau. Vaistus susitaisysite pa
gal pamokinimą. Norint informacijų 
prisiųsk markę ieipu yra galima. (26

I. J. GECIIUS. Room 600,
201 North \Vclls Bldz, Chicago, Iii.

šviečia. Sun-parliory būna daug bus gauti paskolų ant savo 
langų, todėl tenai daugiausia namų. Ir šitas patvarkymas 
prieina dulkių iš oro ir audekli
niai daiktai greitai susiteršia. 
Juos tenka dažnai skalbti. Ku
rie ncnubluksta nuo saulės, tai 
nusišeria nuo skalbimo. Taigi 
labai ryškių, žėrinčių spalvų 
audeklo tenai nepatartina var
toti. Geriausia pasirinkti smė- j 
linę ar pilką spalvą, kuri nuo 
skalbimo ir saulės nesikeičia.

Pcpierą sun-parlioriui patar
tina nupirkti truputį geresnės 
rūšies ir brangesnę, o ant sienų prieš valstybės mokyklas 
ją uždėjus — i 
Brangesnės popieros spalva ma
žiau bi.jo saulės, o nuvarnišiuotą 
popierą galima mazgot — ji ne- 
nusišers ir nepramirks.

Pintiniai rakandai sun-par- 
liory gali būt numalevoti švie
siomis spalvomis, kad teiktų ję0S kapitalistų remiamas, 
kambariui daugiau gyvumo. ~
Aliejiniai dažai negreit nubluk- diena laukiama revoliuci- 

tai ne- jos žinios sako, kad Sancti 
[Spiritus mieste pereitą su
kaitę jau buvo prasidėjęs 
'sukilimas, bet kariumenė jį 
numalšinusi. Anksčiau ar 
vėliau, diktatūra vistiek tu
rės griūti.

liečia visas valstijas.
.................................................X

Ekvadoras Depor
tuoja Kunigus.

Ekvadoro respublikos vy-! 
riąusybė išsiuntinėjo vi
siems provincijų gubernato
riams Įsakymą areštuoti ir 
deportuoti visus katalikų 
kunigus, kurie tik per pa
mokslus ar kitur agituos

nuvamišiuot'arba kurstys žmones prieš 
------ respublikos valdžią.

KUBOJ LAUKIAMA 
REVOLIUCIJOS.

Kubos diktatorius Ma
chado laikosi tiktai Ameri-

Graži tvorelė pagražina
Tvorelės apie namus 

mos ne tiek dėl apsaugos, kiek 
dėl pagražinimo namų ir loto. 
Namas be jokio aptvėrimo išro
do neužbaigtas.

Turtingesni amerikiečiai tvo
ras daro geležines. Jos gerai iš
rodo ir ilgai laiko. Bet darbo 
žmogui ar neturtingam musų 
profesionalui tas butų perbran- 
gu. Todėl galima pasistatyti 
medinę tvorelę, tik ji turi būt 
ne peraukšta ir ne perstoro me
džio. Stulpai turi būt keturkam
piai ir jų viršus aptaisytas 
gzimsais (mouldingais). Jeigu 
gatavų stulpų tinkamo storio 
negalima gauti, tai juos reikia 
sukalti iš lentų.

Kas nusimano apie medžio 
darbą, tas gali tokią tvorą pats 
pasidaryti. Bet kas tokio darbo

JAPONIJOJ AREŠTUO
JAMI STREIKŲ VADAI.

Pereitą sąvaitę Japonijoj 
buvo areštuota 20 vyrų, ku
rie prikalbino 200 angliaka
sių apskelbti streiką kaipo 
užuojautą astuoniems šim
tams angliakasių, kurie 
streikuoja kitoj kasykloj.

GREEN PRITARIA 
STREIKAMS.

Amerikos Darbo Federa
cijos vadas Green pasakė, 
kad darbininkai privalo 
priešintis algų kapojimui 
visomis išgalėmis, o jeigu 
reikia, tai ir streikuok

Nuvertus šalies išrinktą
ją ir teisėtąją Griniaus val
džią Lietuvoje, iš po nakties 
19 gruodžio 1926 pastatyta 
Lietuvos diktatorium A. 
Smetona, kuris poniškos vie
tos daugiau norėjo, negu 

[senstanti mergina tekėt.
Smetona niekeno nerink

tas, tik jo artimų sėbrų tau
tininkų ir kunigų Įstatytas 
valdžion, kuri po šiai die
nai Seimo neturi. Tad kaip 
galima vadinti toki poną, 
iei ne diktatorium?__

Fašistai vadina j?reziden- 
tu ir da su “jo excelencija.” 
Jei Smetona prezidentas, tai 
kodėl Rusijos Lenino bei 
Stalino nevadint panašiai? 

! Vadint Smetoną Lietuvos 
prezidentu, kad musų, o 
Staliną diktatorium, kad ru
sų, tai saumyliška ir ne iš
mintinga.

Kaip fašistai ir nakties 
didvyriai diktatūrą negerb
tų, ir Smetoną neaukštintų, 
jie negali ji prezidentu va
dint.

Jei Smetona prezidentas, 
tai tegu pasako, kas ji rin
ko? Kokiam laikui jis iš
rinktas, ir kada baigsis jo 
prezidentavimo laikas?

Jei to fašistai negali pa
sakyt. tai jie negali Smeto
nos ir prezidentu vadint; jie 
gali ji vadint “jo excelenci- 
ja,” diktatorium, guberna
torium. caruku ar garbgo- 
da, tik ne prezidentu.

Smetona prezidentu vadi
namas rodo fašistų tamsu
mą ir nežinojimą, kas yra 
prezidentas.

Prezidentą renka šalies 
piliečių dauguma; jo laikas 
ribotas; laikui išėjus, jis 
paliekamas arba kitas ren
kamas. Smetona gi laikosi 
už ginklų sienos, kaip rusų 
caras. A. Rūkas.

Paupelis, kurie bus pedulinpai paminėti 
Decoration Day (Kapų denoj), butų buvę 
iki šiol su mumis, jei jie nebūtų kankinęsi

PILVO SUIRIMU
Paveizdan, kiekvienas gydytojas pasakys 
jums, kad užsikimšimas daro palankumą 
įsivystyt apendicitui, kuris šiandien spar
čiai aupa.

Trinerio Kartus Vynas 
suteikia tvirtą napelbą tiems, kurie kenčia 
nuo užsikimšimo, blopo apetito, palvos 
skausmo, išpūtimo, neramaus n.iepo ir pa
našių pilvo blopumų. Jis paliuosuoja užsi
kimšimą žarnų, prašalina susirinkusius 
nuodus jūsų kūne ir atstato į normalę 
veikmę promuliuojančius orpanus. Jus ap- 
tiekininkas dabar turi dvejopo didumo, 
mažoms ir didelėms bonkoms. Vertingas 
kuponas kiekviename pakely.

Daug daktarų re
komenduoja jį, nes 
fonnula TRINERIO 
KARTAUS VYNO 
sutinka su vėliau
siais moksliškais iš
radimais.

Iš St. Louis gy
dytojas rašė mums 
Sausio 21 d., 1931:

“Aš turėjau ge
ras pasekmes su 
Trinerio Kartum 
Vynų, malonėkit 
prisiųst man da 
vieną bonką var
tojimui klinikoj.”

Pabandykite jį šian
dien! Imk valgomą 
šaukštą tris kartus 
į dieną ir saugok 
kokios bus pasek
mės.

VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ 
Automobilių Technikos Mokykla 

Jau Eksistuoja 20 Metų.
Trumpu laiku išmokinama viską kas 
link \UTO.MOBILIV MECHANIZMO. 
Praktika ant vielos. Išardymas, sutai- 
symas, suprast elektriką ir magnetiz
mą, ir važiavimą, ir planą automobilio; 
mokinant dienomis ir vakarais lietuvių 

nglų kalbose. Mokytojais yra žymus ekspertai L. TICHNIAVI- 
rCIUS, 15. J. VATTKUNAS ir kiti Leidimą (License) ir biplomą gva- 
rant’jojame už mažą užmokestį. Mes padedam kiekvienam prie pirki
mo karo. Užsirašymas j mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte iki 9-tai

»

Waterbury, Conn.
PARDUODAM STUBAS. KARMAS, 
LOTUS. Mainome visokias Karmas 
mieste ant properčiii. At'ickam viso
kius raštiškus darbus tame reikale. 
Esu Notary Public (Rcjantas). darau 
raštus visokiose kalbose. Visokiame; 
reikale meldžiu kreiptis po sekančiu 
adresu: (22)

M ATERBl RY REAL ESTATE 
EXCHANGE

39 ChatfieH avė, Wa(crhury, Conn. 
I, G. Natkevičius.

r "•1 —

MSH
-K'3 valandai vakaro. Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietą.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
* 325 E. 14-th STREET Near 1-st Arenu- NEW YORK CITY'

lx> IX ir 'X > ':-.;x]xXfx v>.'r'r xpt :x«;x'x

Nuo Visokių Ligų 
GYDUOLĖS.

TIKRA LIETUVIŠKA GYDANČIU 
ŽOLIŲ IR ŠAKNŲ KRAUTUVĖ.
Nuo visokių ligų, kaip tai: vidurių 

užkietėjimo, skilvio nemalimo, neno
ro valgyti, strėnų ir pečių skaudėji
mo, patrūkimo, dusulio (asthma), 
peršalimo, skausmo po krutinę, reu
matizmo, plaukų slinkimo, pleiskanų, 
šlapinimosi lovoj, nuo nervų, išgąsčio, 
priemėčio, nemiegojimo ir galvos 
skaudėjimo ir kitu ligų.

Čionai jus galite gauti ir tokių 
daiktų, kokių kitur negaunate.

Pas mus galima gauti šimtai viso
kių kitokių žolių ir šaknų partrauktų 
iš Lietuvos ir kitų šalių. Visados švie
žios ir pigiai parduodamos.

Esu vienintelis Amerikoje lietuvis 
žolių ir šaknų specialistas ir dauge
liui esu suteikęs sveikatą. Klauskite 
laiškais arba ypatiškai:

KAZELL’S BOTANICAL CO. 
(IIERB SPECIALIST) 

lftS-a Broadway, So. Boston. Mass.
Pasiunčiam per paštą visur.

PASAULIO
ISTORIJA

Siame 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 musulmonų tikybos, apie vidur
amžių krikščionišką pasaulį ir kryžiaus karus, apie garsų 
kinų-mongolų karo vadą Čingis 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

KELEIV1S
253 Broadivay, South Boston, Mass
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Kanados Lietuviai
WINNIPEG, CANADA.

Kaip musų bolševikiška 
ALDLD veikia.

Balandžio 25 Įvyko eilinis 
ALDLD. susirinkimas. Sve
čiai, sako, čia pageidauja
mi. todėl ir aš nuėjau pa
žiopsoti. Susirinkiman atsi
lankė labai mažai narių: su 
svečiais susidarė vos kelio
likos asmenų susirinkimas.

Nariai apsėdo stalą (taip 
atrodė, kaip Lietuvos fašis
tinis kariumenės teismas) ir 
paskelbė susirinkimą atida
lytu.

Pirmiausia sekretorius iš- 
slebizavojo pereito susirin
kimo protokolą, bet iš jo 
nieko negalima buvo supra
sti, kas ten užrašyta. Vie
nok susirinkimas jį patvirti
no.

Po to ėjo naujų narių pri
ėmimas. Iš atsilankiusių sve
čių neatsirado nei vieno, 
kuris norėtų į “literaturką” 
Įstoti. Tiesa, sekretorius pri
rašė savo draugą, bet jei ne 
draugiški santikiai, tai ir šis 
vyrukas vargu ar būt Įstojęs 
šion draugijom

Pirmininkas ir nariai ėmė 
raginti, prašyti, kad svečiai 
rašytusi, bet nieko negelbė
jo. O vienas, Samulaitis, ku
ris net kitus komunistais pa
darė, pareiškė, kad jam už
tenka jeigu jis tik prijaučia 
draugijai.

Sprendžiant nario mokes
nio klausimą pasirodė, kad 
daugelis narių jau po du 
metu nemokėjo 
kesnio.

Čia “idėjinis” 
už darbo klasės
Plečkaitis, pareiškė, kad jis 
žino ir nurodė net pavardes 
tokių žmonių, kurie turi pi
nigu ir galėtu apsimokėti, 
bet nemoka.

Tokis “drg.” F............
“pranešimas” daugeliui ne
patiko, ir vienas narys pa- _____ _ ~ r..
stebėjo, kad komunistai U10" i taikintos prakalbos, o vaka-

l

I

I

I

tokį jausmą, kaip kad bu
čiau buvęs Kauno “tolkuč- 
koj,” kur visi kalba, rėkia, 
prie savęs tempia, kad tik 
nupirktam iš jų kokį supu
vusi ryzą.

Bet ir šita “sobranija” pa
sibaigė daug anksčiau negu 
buvo norėta. Mat, sekreto
rius ir jo “partneris” dar 
jauni vyrukai, nusibodo čia 
ir nebaigę susirinkimo jau 
rengėsi išeiti, tik nariai ėmė 
pašiepti todėl apsiliko.

Pabaigoj dar nutarta įs
toti į pašalpinę draugiją. 
Mat, čia yra jau S500, iš ku
rių gal ir komunizmui kiek 
nors iščiulps. Bet Kanados 
lietuviai, manau, gerai pa
žįsta komunistų rojų, todėl 
nesiduos, kad jų pinigai ei
tų diktatūros palaikymui. 
Visokia diktatūra yra prie
spauda, o mes prieš prie
spaudą privalom kovoti.

Baigdamas turiu pasaky
ti, kad tokio “pavyzdingo” 
susirinkimu aš dar nebuvau 
matęs. V. Lapienis.

I

TORONTO, ONT., CAN. . šalpos į sąvaitę. Bet nuo ba-Į iškratė bolševikiškos unijos 
Apie Winnioego “Kultūros” . landžio 14 dienos duoda tikinamus ir konfiskavo 15,000 
draugija ir* socialdemokra-1 P? J?.8O. Už pašalpą ati- ‘egzempliorių propogandinės 

tų’ organizaciją. idirbtl dabar nebereikia. literatūros. Reikia pažymėti,
“Keleivio” 19 num. teko Nors pašalpa pasiutusiai [ bolševikai savo litera- 

skaitvti net kelios žinutės iš maža bet * f* $ daugumos itur? uoliai platina klekvie- 
Winniųego Vienoj’ iš jų kai- bedarbių atiminėja. Skur- nose prakalbose, bet darbi- 
bama apie naujai susitvėru-! das j badas bedarbių eilėse «inkai JV literatūros prade
da kokia tai “Kultūros” dr-i didelis. Daugelis neturi kuopia jau neimti _

- * ------ -apsirengti, gatvėmis vaikš-i Paskutiniu laiku iš Bien-
čioja apiplyšę ir alkani, ši- i t'a;t0 atsibaladojo tūlas lie
tų nelaimingųjų tarpe ran-ituv1^’ bolševikas. Dabar jis 
dasi daug ir lietuvių. j “Laisvėje

. r, pego lietuvius. Tai purvinas
Pirmam (>A<ni7os «• draugams dar- ; moters ir”5 vyrai.

io Kanifo Meilė, Vieno valksmo Komedi- 
______ 2 į Į2- Parašė Ben. Rumšas. Juokingas 

“Kplpi- . ve*kalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 2 mo- 
įveiei j terš. Abu veikalėliai dienoje kny-

> gutėje. Kaina ................................. 25e.
į Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose. 
( Veikalas perstatų nužudymą caro 
i Aleksandro II. L^'oai"puikus ir nesun- 
Į Iriai scenoj perstatomas veikalas. Iš
viso reikalaujamos tik 2S ypatus. 
So. Boston, 1913, pusi. 61................25c.
Švento Antane. Stebuklas. Dviejų vei

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

Žingsnis Prie S-.i-sos. Vieno akto vaiz- ■ 
delis ir monologas Našlaitė. Parašė 

K. S. Lietuvaitė. So. Boston, Mass., 
1914 m., pusi. 23.
“Salomėja,*' arba kaip buvo nukirst* 

šv. Jonui galva. Drama viename 
akte, parašyta garsaus ingių rasti 
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti. ........................................... 25c.

Džian Bambos Spyčiai. — Ir 
fonės. Daugiau juokų, negu Amen 

koj munšaino. Šioje knygoje telpa nei 
72 “Džian Bambos spj'čiui,” eiiės, pa 
sikalbčjimai, hurr.oristiški straipsniu 

i kai ir juokai. Antra pagerinta 
| laida. 128 puaL................................. 2bt
i Monologai ir Dektainscljos. Šioje kny- 
I goję telpa daugybė naujų, labai gra- 
! žiu ir juokingų monologų ir deklama- 
! ei jų. Visokios temos: darbininkiškos, 
j revoliucionieriškos, tautiškos, hunio- 
1 ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
į skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams, baliams, kon-

■ ceriams ir tt. Antra pagerinta lai-
■ da. So. Boston, 1914 m.,................. 25c.t

prašau grei- Apie Dievą, Velnią, Dangų Ir Praga 
rą. Parašė Robert G. Ingersoll,'gar 

! siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bifc 
lijos prietarų naikintojas. 72 

* i ...........................................
i Ar Baro Visuotinas Tvanas? — Kai?

Nojus galėjo surinkti į kelias die 
nas visų veislių gyvūnas, kurie gyve ; 
na išsimėtę po visą žemės kamuolį: i 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prasto; ■ 

! savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmės' I 
tiek vandens, kad visą žemę apsem • 
—---------- -- ’ ‘ J- j*
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirast i

I ir kitų veislių žmonės ? šitie ir šimtai: 
. kitų klausimų, į kuriuos negali atsa- i

tamstele. triukšmą kyti jokis kunigas, yra nuosakiai b ,

be galo įdomi. Kas žodis — tai fak ■ 
tas: kas sakinys — tai naujas kunigų i 

; argumentas griūva. Mokslas b • 
i mokslas nuo pradžio* iki galo.
Kaina ...............................................

I . ;
Amerikos Macochas. — Arba kaip ka

talikų kunigas Hans Sc'nmith papio- ! 
vė merginą Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi............................10c.
Kunigą Celibatas. Išaiškinta kunigų 

bepatystės istorija, pasekmes ir jų 
doriškas nupuolimas. Šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mote
ris, dukteris ir mylimosios nepapultų i 
tokia kunigu globą. Paraše kun. Geo. 
Townsend Fo*, D. D., sulietuvino 

; Ferdinand de Samogitia...................25c.

Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos,' 
historijoš, etnografijos, geografijos,! 

astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatą, budus 
gydymosi, vaistus, įvairių nurodymų 
amatninkams, ūkininkams, daržinin
kams, šeimininkams ir kitiems. Iš įvai
rių šaltinių surinko J. Laukis. Chica- 
go, III. 1911 m., puslapių 392. 
Apdaryta ....................................... $3.00
Socia!izwo Teorija, tai veikalas, kuris 

trumpais ir alkiais faktais parodo, 
kaip iki šioi keitėsi draugijos formos, 
ir kodėl turės būt pakeistas kapi- 

, talizmaa Kaina ........................... 25c
' Sociaiizai&s i< Religi ja. įLabai įdomi 

KRiKs- JONIŠKA LABDA- i knyga šituo svarbiu klausimu.Ją
RYBĖ.

Krikščioniu misionieriai at
siuntė savo kunigams namie ši
tokią telegramą iš Kinijos: 
“Musu provinci joj baisus badas. 
Jau du milionai žmonių mirė ir 
greitai mirs da 4 milionai, jeigu 
negausime 
Duona 
žmonės 
medžių 
atsiųsti

Kunigai namie sušaukė pasi
tarimą ir mušė atgal šitokį at
sakymą: “Jūsų telegrama gatr- 
ta. Tuojaus išsiųsim jums 4,- 
000,000 biblijų.”

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE

“Jaunystė* Karštis." Vienaveiksmė 
komedija-farsns. Parašė K. S. Kar- 

povičiua, ir Susižiedavimas Pagal Su
tarties. N. V. Koneckio dialogas, vertė 
Špyžas. Labai užimanti, meiliška ko
medija ir nerstatymui tinkamas 
dialogai, So. Boston, 1916 m......... 10c.

“O. S. S.“ arba ttiubiuė Iškilmė. - 
Vieno akto farsas, labai juokinga* 

ir geras perstatymui. Kaina .... loc

Šmeižia Winni- Piršlys Suvadžiotojo*, Vieno veiksmo 
Komedija. Paraše Bien. Rumšas. Ga

na juokingas veikalėiis. Dalyvauja 2

Lengvu Bedu liuokt! Angllikal.
Rankine reikalingiausių žodžių ir 

| pasikalbėjimų. Si knyga sutaisyta ta>p 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvienas 

' gali greitai išmokt kalbėt angliškai. 
Į Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet čie- 
: ii sakiniai, pasikalbėjimai darbo jięš- 
l kant, važiuojant kur nors, anėjua 
j ierautuvėn, pu daktarą, pas barz la- 
■ akutį, pas kriaučių, ir tt. Su fonetiškų 
i ištarimu ir gramatika. Antra padidin
ta ir pagerinta laida. Sutaisė SL 
Micheisonaa. Pusi 95.........................85c.
tTTii ir Žuogna. Labai įdomi ir pamo

kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip 
žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civilizavo- 
si. Daugelis paveikslu įvairių rasių 
žmonių, vyrų ir moterų Pagal E. Rėk
liu parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass., 1912 nu, pusi. 63.................. 25c.
Paparčio Žiedu ir keturios kitos 

apysakos: (1) Neužsitikiatis Vyras;
(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonėa 
paikai tiki į visokius prietarus, 

į burtus ir 15c.
Liverių šeimynų Istorija Jašicsvičians

Dainose. Jei nori žinoti, kaip seno
vėj lietuviai gyveno, tai perskaityt ši
tų knygų. Iš jos dasižinosi, kad vyrai 
turėjo daug pačių, o žmonos po kelis

“J 
ją." Koks tai draugijos narys, į 
įsakydamas “Laisvės” ko- 
•espondentui, stengiasi vi
suomenei įrodyti tos draugi
jos gerą tikslą ir gražų vei
kimą.

Mano nuomone šita drau
gija prisidengus skraiste ir 
savo gražiais obalsiais gali 
visuomenę suklaidinti. Vie
las dalykas, kad tos draugi
jos vadai niekam nėra žino
mi kaip visuomenės veikė
jai. Tai yra paprasti Smeto
nos bernai. Suvilioti “auk
so kalnų” jie atvyko į šį kra
štą to aukso pasisemti, kad 
sugrįžę Lietuvon galėtų dar 
vieną medalį Smetonai nu
kalti. Bet dabar patys mato, 
kad aukso nepasisems, todėl 
stengiasi Smetonai kitokiu 
budu patarnauti, būtent 
steigdami tokias draugijas, 
kur butų liaupsinamas Sme
tona.

Aš manau, kad Winnipe- 
go ir apylinkės lietuviai su
sipras ir jųjų nerems savo 
sunkiai uždirbtais centais. 
Dabartinė Lietuvos padėtis 
mums visiems gerai žinoma. 
Ne vieną iš musų Smetonos 
bernai išvijo iš tėvynės, kad 
eitum tarnauti svetimam 
kapitalui ir nekliudytum jo 
“samoderžavijai.”

Kad užsieny nevarytum 
akcijos prieš Smetonos po
litiką. musų tarpe ir užsieny 
vra gana daug Smetonos 
bernų, kurie tiesioginiai ne
galėdami nieko mums pada
lyti, nori bent atitraukti 
mus iš kovos lauko ir pa
skandinti juodose jų organi
zacijose.

Jeigu jie savo fašistines 
organizacijas vadintų tik
ruoju vardu, tai į jas mes nei 
vienas nepakliutume, todėl 
tokiam nešvariam darbui 
vartojama toki gražus žo
džiai. kaip “Kultūra.”

Sakau, aš tuos žmones pa
žįstu. todėl drąsiai sakau, 
kad iš “Kultūros” dr-jos bus 
tik fašistų lizdas.

Išeitis kokia? Neatidėlio-( 
jar.t reikia visiems burtis po 
socialdemokratų vėliava ir 
kovoti prieš Smetonos reži
mą. bei jo juodąsias organi
zacijas.

Vienas winnipegietis, Jo-’ 
nas Martinonis, iškėlė labais 
svarbų klausimą kas link or- j 
ganizavimo sociaIdemokra-; 
tų kuopų Kanadoje. Šitą i 
mintį aš sveikinu ir sutinku 
su ta nuomone, kad darbą 
reikia tuč tuojau pradėti. Aš 
manau, kad ir kiti draugai 
su manim sutiks ir stos i so
cialdemokratu eiles.

D irbkim vi som is išgal ė- 
mis, kaip kam aplinkybės 

įleidžia. Darbininkų vienas 
j kelias: per kovą žengti į ge- 
į resni rytojų į socializmą.

A. K. Aitvaras.

“Laisvėje
Pirmąją Gegužes ir Win-; darbas « 

nipego darbininkai šventė., bininkams patarčiau to1 
Buvo demonstruojama gat-;šlamštu lapo neskaityk Skai- j 
v ese su orkestrą ir ant Mar-; tvkim ir platinkim 

bos.
Policija dar prieš šventę

ket skvero sakomos prakal- : vį/* nes tai puikiausias mu
sų laikraštis.

Nemuno Banga.

Humoristika I
i_ r_ _ .
'vyrus. I-abai užimanti ir pamokinanti

- ' Su »>»veikslais. Parašė Z.
‘~ . J..................   50c.
Drūtuose audeklo apdaruose .... 75c.
Kodėl Aš Netikiu į Dievų? — Arba

Tikėjimo Krinika. Kiekvienas geras 
katalikas ir laisvamanis privalo 
ją perskaityti. 64 pus!.....................20c.

Kur Muaą Bočiai Gyveno? — Arba 
tyrinėjimas, kur buvo pirmutine 

žmonių lopšinė. Knyga labai pa
mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. 36e

Stabmeldiška Lietuva iš Arūasoa Pra
eities. Knygutės įtaipa 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 So. Boston, 
1912 ra., pusi. 32............................... 16c.

Biblila Satyroje. — I-abai įdomi i» 
juokinga knyga su S79 puikiais pa- 

veikslai.-, perstatančiai? įvairius nuo
takius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. Įgijęs šią 
knygą niekas nesigailės. 332 pus
lapiai. Kaina................................ tl.96

Kaip Senovės Žmonėe Persistttydavs
Sau Žemę. — lAbai įdomus senovei 

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

i virkščias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos.” Parašė Z. Aleksa. 
40 pus L  .......................................... lOe.
Deiko Reikia Žmogui Gert ir Valgyt?

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
nemokša. Bet deiko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir deiko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau? Deiko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Si
tuos klausimus suprasi tiktai iš žioc 
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
^ta.na 15e
Lytiškom Ligos ir kaip nuo jų apsisau

goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. 
Antra, peržiūrėta ir pagerinta lai
da. Kama ........................................ 25c.
Tabakas, kaip jis žmonėms kenkia. 

Liaukimės rūkę! Pagal A. Apolovą 
ir daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. So. Boston, Mass.. 
1909 m., pusi. 63............................... 25c
Lietuvos ttespublikos Istorija :r žemė

lapis. — šitas veikalas parodo, kaip 
nuo 1905 metų revoliucines Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, u 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios ir 
kaip ji buvo apskelbta respublika 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubezius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri
tus. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli
ka ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo 
Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
bolševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu 
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina ____$1.06
Drūtais audeklo apdarais...........$1
Ben-Har. — Istoriška apysaka H 

Kristaus laikų. Parašė Lew
VVallace. 472 puvl.............................$2.0*
Amžinos Dain-es. Šioj knygutėj telpa 

44 geriausių Jovaro dainų. J s tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie, taip ir susirinki nuošė

. 32. ...................... 16c
Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telp* 

23 gražios eilės, daugybė straips
niu, juokų, ir tt. Puikiai iKus-

. $2.06 truota. 95 pusi..................................... 25c

*

I

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

10c. j ‘--------------

LETHBRIDGE, ALTA, 
CANADA.

Pirmoji Gegužės pas mus.
šiais metais ir musų mies

telis šventė darbininkų pir
mosios gegužės šventę.

Jau iš pat ryto prie ukrai
niečių salės susirinko nema
žas darbininkų būrys. Ligi 
pietų čia ėjo paskaitos, pra
kalbos ir buvo nutarta išeiti 
į gatvę.

Pirmą valandą į eiseną su
sirinko apie tūkstantis dar
bininkų. Demonstracijai nie
kas nekliudė. Nors policijos 
tą dieną čia buvo daug dau
giau kaip paprastai, bet, 

[matyti, nedrįso užkabint al- 
! kanų. įnirtusių darbininkų 

.. ... • minios.
Pleckaunoj Demonstrantai pavaikš- 

__ ’|čiojo gatvėmis ir vėl grižo į 
svetainę, kur ėjo šventei pri-

nario mo-

kovotojas 
reikalus.

“drg. 
pranešimas” <

ka sužinoti kiek kas pinigų! re atsibuvo koncertas, 
turi.

Bet vėliau pasirodė, kad I 
ir pats Plečkaitis jau ilgas 
laikas kaip nario mokesnio 
nemoka. O jis juk senas ka
nadietis, taigi daugiau tu
rėjo progos pinigų užsidirb
ti. Vienok reikia pasakyti, 
kad tie nariai, kurie nemo
ka mokesnių, skaito save iš 
draugijos išstojusiais. Jiems 
atsibodo komunistinė drau
gija ir jos raštai, nes ten 
apart demagogijos ir melo 
nieko daugiau neranda.

Toliau kalbama bėgamai
siais reikalais. Iškeliama, 
kad dr-jos korespondentas, 
J. Bilis, (“Laisvės” 118 nr. 
liepia ji išvyti iš visų bolše
vikiškų organizacijų. Ten ji 
vadina judošium, streiklau
žiu, provokatorium. Red.) 
“Laisvėje” apsilenkė su tie
sa. Kai kurie nariai pastebė
jo Diliui ir kitiems, kad ra
šant netiesą nereikia minėti 
pavardžių, nes, girdi, vėliau 
būna daug nesmagumo. 
(Reiškia, pavardžių nemi
nint galima meluoti? Nieko 
sau bolševikų etika! Red.).

Taip “Laisvėje” buvo ne
teisingai aprašytas Urbonas 
(į tai pats Urbonas atsakė 
“keleivio” 21 num.), kurį 
ALDLD. narys Narutavi
čius priverstas buvo atsi
prašyti. Dabar jaunieji na
riai, karštagalviai, kaip Ur
bonavičius, Bilis ir kiti, už 
toki “buožei” nusižemini
mą, žada Narutavičių pra
šalinti iš draugijos.

Vienas dalykas susirinki
me man keistai atrodė; bū
tent: “tavoriščiai” viens ki
tą titulavo “ponu.” Ir nors 
aš buvau komunistiniame 
susirinkime, tečiau jokio 
skirtumo tarp fašistinių ir 
komunistinių mitingų nepa
stebėjau.

Iš susirinkimo išsinešiau

I

Šitoj viso pasaulio šven
tėj ir demonstracijoj matėsi 
ir lietuvių keletas. Reiškia, 
pradeda susiprasti, pradeda 
įvertinti solidarumo reikš
mę, pradeda nebijoti, jei ka
pitalistai už tai net ir depor
tuotų. Valio už tai. lietuviai 
darbininkai ’

Mes nelaisvėje išauginti. 
Mes Įpratome kantriai, ne- 
murmėdami vilkti uždėtą 
ant mus sprando jungą, to
dėl ir čia atvykus, kiekvie
nas drąsus darbininkų žy
gis, kiekviena demonstraci
ja mus gązdino ir mes bijo
davom išeiti net į gatvę. Da
bar, matau, ir pas mus atsi
randa drąsos.

Prasilenkė su tiesa.
“Keleivio” 15 num. buvo 

rašyta, kad pas mus jokios 
organizacijos nėra. Teisy
bė, 'nėra, bet sumanymas 
kurti draugiją pas mus bu
vo ir daugumas lietuvių tam 
pritarė, tik atsirado tokių
žmonių, rodos ir anos korės-: 
pondencijos autorius, kurie 
pasakė, kad. neverta steigti i 
jokios draugijos ir mokėti 
jai nario mokesnį. Girdi, ge- 
riau tuos pinigus pragerti gaus/viso7 viltys,!
ar kazyres nusipirkti, tuo-5 ;__ _ __ _ ’
met, esą, bus darbo ir laikas uo k;iip nebuvo, taip ir nė-1 

i greičiau praeis. ‘ra. ' 1

I

I

WINNIPEG, CANADA. 
Darbininkų vargai.

Tai jau ir pavasaris bai- 
Bedarbiai su nekant-. 

manė

T
giasi.
rumu laukė jo, nes

i

ar kazyres nusipirkti, tuo- vienok, nuėjo niekais: dar-1

I

*

APDŪMOJIMAS PO MISIJŲ 
BRUK-KLYNE.

Davatkėlės musų šneka: 
Viens kitą liežuviais plaka; 
Vieniems tinka šiupinys, 
Tuščių žodžių rinkinys, 
0 aš, griešnykas, rašysiu, 
Ką girdėjau—pasakysiu.

♦ * ♦

Šįmet turim vieną bėdą; 
Štai, pavasaris mus ėda: 
Darbų nėra, žmonių minios’... 
Plynė žino iš kur imas.
Vienos bėdos negana, 
Prisidėjo dar antra:
Į Bruklyną atsirangė 
žmogus keistai apsirengęs.
Gal ponaitis? Kur. tau, ne... 
Ar tikėsite mane— 
Atpyškėjo skerdžius Jonas, 
Kurio ilgas balakonas.
Vieni sako iš Chicagos;
Kiti: “Gal iš kitos ‘agos’?” 
Treti, sako, iš pat rytų: 
Ten bijojo, kad nevytų.

* ♦ ♦

Įsilipo į statinę.
Išpūtė jis kakarinę, 
“Dramplijonys ?!”... jisai tarė 
Ir bedievius smarkiai barė.
“Dievas su žaibu, perkūnu. 
Išnaikins dūšias su kunu 
Visų griešnykų piktųjų 
Ir bedievių nelabųjų.
Griežtas karas blusom, blakėm. 
Ir šeimynoms besarmatėms, 
Ką vaikų nenor gimdyti 
Ir bažnyčios užlaikyti.”

* * ♦

Šitaip rėkė musų Jonas, 
Lakstė net jo balakonas.
Matai, misijos čia buvo, 
Dolerių daug musų žuvo.
Nors ir silkės galvą graužiam. 
Nors ir skurstam, galvas 

laužiam.
Bet šitiems, štai, ve dvikojams 
Paskutinius centus klojam.

J. P.

KAS KAM PATINKA.
Vyras: Kodėl tu tai daininin- 

Nėra čia kam ir Leniną' Bet atšilus orui, bedar- j“! te,p kar*tai p,ojl? Juk 11 ,a' 
už tėvą primesti, nes daugu- biams pasidarė kiek leng- ba‘1ą?s^ ?ainaV°L* • 
mai mus lietuvių dar ražan- viau. Viena, nereikia šiltų ra ‘ JT z,nau’ bet JOS s,e H‘ 
čiai kaklus graužia ir mal- drabužiu, antra, ir su nak-,man paun

..................................................................................... ' ‘

Dauguma bedarbių netu-1 
ri kuo mokėti už nakvynę, 
todėl nakvoja tuščiuose ta- 
voriniuose vagonuose. Koki 
malonumą ir poilsį teikia 
tokia nakvynė, manau, kož- 
nas supras, bet kapitalisti
nėse šalyse mes geriau ne
gaunam. I

I Pirmiaus valdžia duoda
vo bedarbiams po $4.20 pa-

daknygės kišenius drasko, vyne “lengviau. 
Taigi pirmiau reikia nuka-! ~
binti nuo kaklų rąžančius, o 
tik tuomet galėsi jiems Le
niną siūlyt.

Kaip tas šuo nestaugęs, 
taip mes lietuviai vis neapsi- 
einam savo trigrašio nepri- 
kišę. Reikėtų viskas veikti 
šaltu protu, objektyviai, ne
prasilenkiant su tiesa.

Canados Vergas.
OMJSiSMmųmM

TRIUKŠMO BELAUKIANT.
Yienas žmogelis atėjo į alinę į

ir šinkorkai sako:
—Gerbiamoji,

čiau stiklą alaus, nes kilus triuk
šmui aš turėsiu pasišalint.

šinkorka skubiai padavė stik- i P“31*?’0
lą alaus.

—Dar vieną... Dar vieną...,
Duok dar šeštą stiklą, nes triuk
šmui kilus aš turėsiu pabėgt— 
vis kartojo ateivis. uea „k——

—Koks gi čia triukšmas gali
kilt ? — piktai paklausė seimi- po tvano juoaveidžiai, raudonveidžiai 
nm t’ , . . kitų klausimų, į kuriuos negali atsa-

—\ ot. tamstele, triukšmą kytį jokia kunigas, yra nuosakiai b
jau ir pradėjai. Aš neturiu kuo aiškiai išdėstyti šitamveikale Kny^si 
užmokėt už alų...

VISl R IŠEITĮ RANDA.

—Raulai. aš girdėjau, kad ta
vo sūnūs vis dar lanko universi
tetą. Jis. man rodos, turėjo jį 
baigti jau du metai tam atgal ir 
gauti daktaro diplomą?

—Matai. Šimai, dabar žmo
nės jauniems daktarams nepa
sitiki. tai mano sūnūs nutarė 
dar porą metų lankyti universi
tetą. kad išeitų senesnis dakta
ras.

trumpais ir aiškiais faktais parodo, 
kaip iki šioi keitėsi draugijos formos, 
ir kodėl turės būt pakeistas kapi-

, talizmas Kaina ........ .
Socializmai ir Religija.

‘ turėtu peskaityti kiekvienas katalikas 
ir socialistas. Parašai K. VandervcMe, 
vertė Vardunas. So. Boston, Mass., 
1915 m., pusi. 24.................................10c-
Moteris ir Socializmas. Parašė Augusi

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

greitos pagalbos, 
senai jau pasibaigė, 
maitinasi samanomis ir 
žieve. Ar negalėtūmet 
pagalbos ?”

įsitikink, 
kadREMOLA

GYDO 
RAUDONĄJĄ GYSLĄ

Pabandyk Dykai
Gyduolės

KAM KENTfiT kad ma
ris su REM-OLA yra taip 

maloni ir lengva vartot—nesutepa 
drapaną. Ji gydo—klausk jų aptie- 
koriaus, arba parsisiųsk dovanai 
Samnriį—paprastai apvyniotas if 
užpečėtytas Rašykit Hsary Thaysr 
& Co, Cambridg*. Maso

PAJAUTA
* LIZDEIKOS DUKTĖ

ISTORINIS ROMANCAS 
ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE

Tai yra begalo įdomus skaitymas.
Knyga susideda iš 45 šaunių romancų, 468 

puslapių, didelio formato.
Parašyta garsaus rašytojo M. Bernatavičiaus. 
Kas myli dailiąją literatūrą, patartina turėt 

šitą knygą savo namuose. Ją galima gauti 
“Keleivio” knygyne. Kaina $1.50.

KELEIVIS
253 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS. t

✓
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos L&ikr&sčių.)

KIEK POTVINIS KAU
NUI PADARĖ NUOS

TOLIŲ?
Paskutinėmis f 

per potvinį Kaune buvo ap-

ŽADA LEISTI NAUJĄ 
LAIKRAŠTI KAIMUI.
Gegužės mėnesį šiauliuo-

žiniomis, se turėjo pradėt eiti didelis, 
a t ------_r-t visai provincijai skiriamas

semta 204 namai ir nuken-, sąvaitraštis “Naujienos.” 
tėjo 3,326 gyventojai. Nuos- Laikraščio bus kelios lai- 
tolių padarjrta už kelis mili-|dos: Šiaulių kraštui, Suval- 
jonus litų. Nukentėję gyven- kijai ir kitoms Lietuvos sri- 
tojai į savo namus jau sugrį- tims. Laikraštis atstovaus 
žo, bet jie taip permirkę ir pažangiąją provincijos vi- 
daiktai tiek sugadinti, jog suomenę be partinių skirtu- 
žmonėms tenka didelį vai- mų. Redaktoriumi bus žur- 
gą vargti. Kai kurios šeimos, Ralistas Petras Kežinaitis. 
nespėjusios per potvinį iš-' --------------
gelbėti patalines ir rubus, PAGAVO LAIŠKŲ VAGf. 
dabar miega ant nuogų len-1 Šiauliuose balandžio 24 
toj. o daugelis mažų vaiku'dieną vakare sugautas 
dėl drėgnų patalpų apsirgo.: vagfe kuris v ,‘lav0 | paš. 
Kauno miesto valdyba šiuo t0 dėžutfe papaja ko,.es. 
tarpu paskyrė nukentėjų-1 pondenciją, nulupinėdavo 
on nuo ro° P0?™0. “’P? nuo laiškų pašto ženklelius. 
20,000 litų. Be to susiorgani— - - -
zavo specialus šelpimo ko
mitetas, kuriam pirminin
kauja ponia Zaunienė.

Šitas komitetas balandžio 
25 ir 26 Kaune rinko aukas 
pinigais ir daiktais. Laike 
rinkliavos virš Kauno skrai-' 
d ė aviacijos orlaivis ir mėtė 
atsišaukimus, kuriuose ragi
nama aukuoti nukentėju- 
siems.

dabar miega ant nuogų len- i
tų, o daugelis mažų vaiku 'j į
dėl drėgnų patalpų apsirgo:; vagis, kuris vogdavo g paš_

Tą darbą jis varė kelias die
nas, todėl pražuvo daug lai
škų.

s

Buržuazijos Žaislas.

i-i
šiomis dienomis Washingtone buvo suruošta “Vaikų Sveika

tos Diena.” Ta proga suorganizuoti vaikai nunešė Hooverio 
žmonai bukietą brangių gėlių. Ką tas turi bendra su vaikų 
sveikata, sunku suprasti; bet buržuazija visuomet taip žaidžia

Ar Žinote, Kad—
Pereitais metais Ameriko

je prigėrė 6,500 žmonių.! 
Prigėrusių tarpe 40 nuoš. 
sudaro jaunimas nuo 12 ligi 
24 metų, kurie nemokėjo 
plaukti. j

-----•--------
Nėra kito gyvio, kuris at- i 

eitų į pasauli toks silpnas, 
toks menkas, toks bejėgis, 
toks opus, kaip žmogus — 
sako Vygandas.

1927 metais visam pasau
ly gyveno arti dviejų bilio- 
nų žmonių. Ligi šiam laikui 
žmonių priaugo dar 30 mi- 
lionų.

Girdėta jums iš biblijos 
Jordano upė prie savo inta- 
kos turi tik 180 jardų plo
čio ir 3 pėdas gylio.

Amerikoje yra suvirs 14,- 
000 milionierių, kurių meti
nės pajamos siekia nema
žiau $100,000.

I

VOKIEČIAI KERŠINA.
Klaipėdoj daug kalbų su

kėlė žinia iš Juodkrantės, 
'kad ten nulaužta Lietuvos 
nepriklausomybės medelio 
viršūnė, o žievė nulupta. 
Medelis turės nudžiūti. Jis 
buvo pasodintas 1928 metais 
Ievos kalne. Juodkrantės 
gyventojai tuo darbu labai 
pasipiktino. Valsčiaus vir
šaitis paskyrė 50 litų, o kai
mo valdyba 100 litų, tam, 
kas nurodys piktadarius.

Amerikiečiams bus neaiš-

VOLDEMARAS IR ČIA 
“DIKTATORIAU  J A.”

Plateliai. — Prof. Volde
maras visą žiemą aktyviai 
dirbęs prie rašomojo stalo. 
Rašęs kažkokį dideli veika- ___ __ _____________ _
lą apie Lietuvos politinį irjku kas gi ten per medis? 

Mat, Lietuvoj sugalvota, be
veik kiekvienais metais pa
sodinti kokiai nors atmin
čiai medį. Taip Lietuvoj jus 
rasit “Nepriklausomybės 
Medį,” “Vilniaus Medį,” 
“Aušros Medį” ir tt.

Dažniausiai sodinami 
ąžuolėliai. Paprotys butų ne
blogas. Jį pagimdė tautinin
kas kun. Tumas-Vaižgantas 
su kademais ir, kad panei
gus darbo žmonių šventę. 
Pirmą Gegužės, jie paskyrė 
medžio sodinimo švente.

Prieš tai Lietuvos darbo 
liaudis savo laiku protesta
vo ir “šventę” boikotuoja ir 
dabar.

Klaipėdos krašto vokie
čiai šį medelį sunaikino, 
matyt, patriotiniu kerštu.

JCCKUS NESIDUOS 
SUŠAUDYTI. • 

į Teko sužinoti, kad Šiau
lių kalėjime Jockus pareiš
kė, jog sušaudyti nesilei- 
siąs: jei matysiąs, kad blo
gai, tai pats sau galą steng-

kulturinį gyvenimą. Pats 
veikalą perrašinėjęs maši
nėle. Vedęs plačią kores
pondenciją ir nuodugniai 
sekęs Lietuvos ir užsienio 
periodinę spaudą.

Laisvomis nuo darbo va
landomis vaikštąs Platelių 
apylinkėse, kalbasi su žmo
nėmis, turis daug pažysta
mų. Be to, jis labai domisi 
ūkio ir ūkininkavimo reika
lais. Einąs į tvartus prižiūrė
ti p. š’uazelio tarnautojus, 
kad sąžiningai gyvulius šer
tų.

Ponia šuazelienė laikinai 
išvykusi užsienin. Tuo tar
pu vyriausiu dvaro šeimi
ninku likęs prof. Voldema
ras. f

BANDĖ PABĖGTI • TRUMPOS ŽINELĖS. 
PLĖŠIKAS. T. . t-— u + .

\ ezant iš Mažeikių j Šiau- torjus prof Vincas Čepins- 
lių sunkiųjų darbų kalėjimą kas gegužės 3 d. šventė sa- 
svarbuis piėsikus, kūne turi v0 metu amž jubilėju. 
kaiėti iki gyvos galvos, yie- Prof y. čepinskas yra ne- 
nas is jų Einikis nedavazia-1 nuiistamas socialdemokra
tus keliolika kilometrų iki £as 
Šiaulių šoko pro išeinamos 
vietos langą iš einančio trau
kinio, sutraukęs retežius. 
Nežiūrint to, kad traukinį iš 
karto nepasisekė sustabdyti, 
vienas iš lydėjusių polici
ninkų šoko taip pat iš einan
čio traukinio ir plėšiką Ei- 
niką pasisekė sugauti.

INFORMACIJOS BIURAS 
AMERIKOS LIETU

VIAMS.
Ekonominių studijų drau

gija Įsteigė Amerikos lietu
viams ekonominės informa
cijos biurą Kaune. Biuras 
tirs sritis ir rinks žinių, kur 
pelningai ir naudingai ame
rikiečiai galėtų sunaudoti 
kapitalus ir sutaupąs, kad iš 
to butų didžiausia nauda 
valstybei ir jiems patiems.

Lietuvos žmonės už žemę 
ir miškus sumoka valdžiai 
18,300,000 litų mokesčių 
kasmet.

Jųs Galite Turėti 
Gerą Sveikatą

Nujra-Tone suteikė milionams žmo- 
!• nių perą sveikatą ir stiprumą. Jis su

teikia jums gerą apetitą, jūsų skilvį 
oadaro sveiką ir stiprų, neveiklus or
ganai lieka atgaivinti, skausmai ir 
diegliai išnyksta. Nuga-Tone taipgi 
išvalo kūną nuo ligų perų ir nuvei
kia konstipaciją. Gaukite bonką 
Nuga-Tone. Buk sveikas ir stiprus 

~ ~ ~ " * ’ "J • Jeigu
aptiekininkas neturi jo, paprašykite

Ministerių kabinetas pri
ėmė nauia miestų savi vai- Aptiekininkai jį pardavinėja.
t. v:.. : TY t. t r aptiekininkas neturi jo, įiapiasjMicdybių Įstatymą. Dabar Kau- ji užsakyti dėl jus ir savo urmininko.
ne pusę atstovų rinks žmo- ------ ------------------------- -
nės, o pusę paskirs valdžia. AR NORIT 
Burmistrą irgi valdžia pasi- rzrmrizr/19
rinks iš pristatytų 3-jų kan- KU
didatų. Kaip matote, fašis
tai žmonių teises visai nai
kina.

Balandžio 23 d. iškilmin
gai paminėta 25 metų su
kaktuvės nuo mirties Povilo 
Višinskio. Tai buvo žymus 
darbuotojas, demokratas.

Balandžio 21 d. Lietuva 
pripažino naują Ispanijos 
vyriausybę.

Kiekviena ženota moteris norinti 
turėt neužginčijamą laimę—kūdiki, 
turi rašyt tuojaus Dr. H. G. DePew, 
Suite ELA, Coates House, Kansas 
City, Mo. Minėtas daktaras prisiunčia 
dykai apmokėdamas paštą, per 30 
dienų, reguliarį dolerio didumo ne- 
specifišką gydymą, veikiantį ant 
Glanduarų (gilių), kuris buvo naudo
jamas sū džiaugsmingoms pasek
mėms per tūkstančius moterų. Nėra 
jokios atsakomybės, nei iškaščių. Tik 
prisiųskite savo pravardę ir adresą, ir 
prisiųsim gyduolę paprastai suvynio
tą ir knygelę “Childless Marriages.” 
Rašykite tuojaus, tik paskirta dalis 
minėtų gyduolių bus siunčiame dykai 
per šį mėnesį. (Apg. i

10 Statė St^ Boston. 21 Statė Street, New York

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

PAMATYKIME LIETUVĄ
ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA

Pirmutinė Istorijoj
AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNUOLIŲ EKSKURSIJA

Rugpiučio 1 d. Speciale Lietuvių Ekskursija.
Rugpiučio 19 d. Amerikos Iaetuvių Ekon. Centro Ekskursija.

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

J LIETUVA
Rengia

Amerikos Lietuvių
Ekonominis Centras
Motorlaiviu 

“GRIPSHOLM” 
Išplaukia 

BIRŽELIO 27 D.

SWEDISH AMERICAN LINE

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

New York-Klaipeda
Per Gothenburgą

SPECIALE
EKSKURSIJA

Į LIETUVĄ
Išplaukia iš New Yorko

laivu PRESIDENT ROOSEVELT 
Birželio 24 d.

Per Hamburgą

Trečios klasės laivakortės
New York j Klaipėdą............... .
New Yorkas—Klaipėda ir atgal

Nepriskaitant taksus.
ši ekskursija oficialiai rengiama vadovaujant.

$107.00 
$181.00

LIETUVIŲ AGENTŲ ASOCIACIJAI

KELEIVIAI j Lietuvą bus po priežiūra ir vadovyste gerai 
žinomų ekskursijų vadų, parinktų «dėl jų prityrimų ke

lionėse. Tai didelis palengvinimas keleiviams uostuos, ke
lionėje ir laive.

1 Greitas Laivę Patarnavimas į Europi
Per Hamburgą Musą Modeminiais Laivais 
HAMBURG
AI,BERT BALLIN

Išvažiuoja 
reguliariai

Informacijoms apie laivakortes ir tt. kreipkitės į vie
tinius Fetuvios agentus, kurių adresai čia nurodomi.
AMBRAZIEJUS. J.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

“AMERIKOS LIETUVIS”
14 Vernon Street 

Worcester, Mass.
BALTUTIS. P. P.

3327 So. Halsted Street 
Chicago. III.

BARTKEVIČIUS. P.
678 No. Main Street 

Montello. Mass.
BOGDEN. J. G.

432 W. Long Avenue 
Du Bois, Pa.

“DIRVA”
6820 Superior Avenue 

Cleveland. Ohio 
GENDROLIUS, N.

361 Broadway
So. Boston. Mass. 

KAžEMfiKAS. K. CH.
797 Bank Street 

Waterbury, Conn.
MOLIS. P.

1730 —24th Street 
Detroit, Mich.

MIKOLAINIS. P.
188 Sands Street 

Brooklyn. N. Y.
RAUKTYTfe. J.

123 Millbury Street 
Worcester, Mass.

SEKYS. J.
226 Park Street 

Hartford, Conn.
SIDABRAS. K.

875 Cambridge Street 
Cambndge, Mass.

deutschland 
NEW YORK 

reguliariai kas sąvaitę. Taipgi 
išplaukimai mus populiariais 

kambariniais laivais: 
M1LVAUKEE IR CLEVELAND
Prieinamos kainos

PASLYDO NUO LIEPTO 
IR PRIGĖRĖ.

Balandžio 27 d. pil. No- * 
reika Juozas, 80 metų am
žiaus, gyvenantis Babtų 
valse., Kirbičų kaime, eida
mas lieptu per upelį Aluntą, 
įkrito į vandenį ir prigėrė.

Dykai!
Suvis dykai dasižinosite save ateitį 

ir kokią Ihim^turėsite gyvenime, jei
gu parašysite tuojaus indėdami ke
lias štampas dėl persiuntimo. Adre
suokite: (22)

ERACTICAL SALES COMPANY 
1219 N. Irving Avė., Desk. K., 

CHICAGO. TLL.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted Street 

Chicago, III 
STULPINAS, V. M. 
3255 So. Halsted Street

Chicago, UL 
“SANDARA”

3236 So. Halsted St/ 
Chicago, III. 

TREČIOKAS, A. S.
197 Adams Street 

Newark. N. J. 
URBšAS. J. J.

187 Oak Street
Lawrence, Mass. 

“VIENYBĖ”
193 Grand Street 

Brooklyn, N. Y. 
VASILIAUSKAS, J.

814 Bank Street 
Waterbury, Conn. 

VELEčKIS, A.
502 South Are. 

Bridgeport, Conn.
VAIŠNORA. K. J.

Frankiin Savings Bank & 
Trust Co.t Pittsburgh, Pa. 

VARA4IUS. A.
So. 12th and Carson Streets 

Pittsburgh. Pa. 
VITKAUSKAS. J. T.

2701 E. Allegheny Avenne 
Philadelphia. Pa. 

VIESULĄ. K. J.
1128 Washington Street 

Norvrood .Mass.
ZOLP. J. J.

4559 So. Paulina Street 
Chicago, I1L

1
i

ST. LOUIS,

Tiesioginiai gelžkeliais susisiekimai su Lietuva 
Dėl informacijų kreipkitės į lokalinius 

musų agentus

Hambum-Amhhcjui Imti

likNER AT, OFFICES 
45 Rronitnny 

Mev» York Cl«y

80 Bovkton St.. Little Bldg., Boston.

GREIČIAUSI
PASAULY LAIVAI

SKANDINAVŲ-AMERIKOS LINIJA
ATLANKYKIME LIETUVĄ

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

yra palaikomas nuolatinis susisiekimas 
New York — Kopenhaga — Klaipėda.

I ŠEŠIAS DIENAS PER OKEANĄ!
Trumpiausia ir Parankiausia Kelionė per HAVRE Milžiniškais Laivais, 
FRANCE—May 29 (sp.m.) June 17 (sp.m.)
ILE DE FRANCE—June 5(iop.m.) June 24 (i2:3o p. m.) 
PARIS—June 12 (6 p. m.) July 1 (6 p. m.)
Trumpiausia gelžkclio kelionė per Francuziją. Visi keleiviai aprūpinti 
privačiais kambariais Visur moderniški parankumai. Išsigčrimas ir 
šauniausis Prancūzų valgis. Žemos kainos į visas Europos dalis

Kreipkitės pas bile autorizuotą agentą, arba
FRENCH LINE

421 BOYLSTON STREET, BOSTON. MASS.

BREMEN
EUROPA
MAŽIAU NEGU 5 DIENOS ANT VANDENIO 

per Cherbourg — S dienos per Bremen
TIK 7 DIENOS J LIETUVĄ 

Specialis trūkis iš Bremerhaven
Arba keliaukite ITMDITC
ekspresiniu laivu LULUrlDUD

Taipgi nuolatiniai kas savaitė išplaukimai 
gerai žinomais Lloyd Kabininiais Laivais 
Ucriin-Stuttgart-Gen. von Steuben-IJresden 

■ Informacijų klauskite pas bile vietinį
I agentą arba
I 65 STATĖ STREET, BOSTON

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

Ridi-liaukite Nuo Savo Agento Laivakortės ant
SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE

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

243 Washington St., Boston, Mass. 130 T-a Šalie St., Chicago, III. 
9C9 St Antonie Street, Montreal, Canada.

Lietuvių R. K. Susiv Amerikoje Pirmoji Ekskursija 
G EGI zf-S-May 29 d. Laivu “FREDERIK VIII”

Linksmiausia Vyčių Ekskurija Tiesiog į KLAIPĖDĄ 
Bl Rž E LIO-J utie C d. Laivu “HELLIG OLA V

Amerikos Lietuvių Jaunuolių Ekskursijas Rengia 
Amerikos Lietuvių Ekonominis Centras 

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

A L Laivakorčių Agentams Kooperuojant

KĄ VEIKIA LIETUVOS 
RAŠYTOJAI KALĖJIME.

Politinis kalinys Zaleskis 
parengė savo eilėraščių rin
kini, tik neturi pinigų jį at
spausdinti. Autorius džiaug
tųsi, jei kas pasiimtu jo eilė-. 
raščius išleisti. įo_ z_ r______ o ___

Politinis kalinys Ruzgys siąsis pasidaryti. Kitas Joc- 
(buvęs nubaustas mirt) bai- kaus gaujos dalyvis pasmer- 
gia rašyti didelę apysaką ktas mirti jau mėgino kalė- 
“Tarp gyvenimo bangų, ’ jime nusižudyti, tačiau kalė-x , (ILLlvJ A1 UOIZj v< V. 4 j vi y vCtVlCtvl j

kuriai tema imta iš realaus ir jjmo administracija laiku j
kalėjimo gyvenimo. Baigęs pastebėjo ir sulaikė, 
apysaka j ieškos leidėjo. Vi-į --------------
sa apysaka sudarys kelis TVARKOMA PALANGA 
spaudos lankus.

Duodu Paaiškinimav
Kuriems nie.ti galvos odą, turi 

. " "tai. Vaistu ne-
j parduodu, tik prisiunčiu pamokini- 

ip > urvui lunruur., Kražius piau- 
Nclauk kol tapsi plikagalviu. 

Vyrai, moterys—seni ar jauni, kreip
kitės laišku ir pridėkite markutę pa- 

(23)
L. J. GECIIUS, Room GOD, 

201 Nerth Wells st„ Chicago. III.

Garsusis Lietuvos vasaros • slenka plauk* , i—__„ 1:4.- , , . 'parduodu, tik pnsiunciu pamokim-Kauno kalėjime esą lite- kurortas Palanga bus nuo- mą kaip turėti taukius, gražius piau- 
ratai ir literatūros mėgėjai dugniai pertvarkytas: bus t'/./’’ 
smarkiai rengiasi kalinių Ii- taisomos alėjos, gatvės, na- i...„___ .. .....
teraturos vakarui, kurį su- ma]’, parkai, įtaisomos mau- a>škinimui 
rengsią ateinančio mėnesio Ryklės, tiltas ir tt. 1
pabaigoj.

UNITED STATĖS LINES
BOSTON OFFICE
TValter A. Mclsaacs

73 Statė Street

LIETUVAITĖ LAKŪNĖ.
0. Steponaitytė baigė 

aero kliubo skraidymo kur-' 
sus ir jau šią vasarą atliks ; 
skraidymo praktikos pamo
kas. Tai pirmoji lietuvaitė 
—lakūnė

PAŠALINK
ODOS ĮDEGIMĄ! 
Vartok Severą'* E**®

1

Nebekentčkit nuo odos įdegi- 
gimo. Scvera’s Esko suteikia 
greitį, raminančią pageltą ken
kiantiems nuo odos. Užtikimas 
per 50 metu. Pas aptiekinin- 
kus. Sempelis DYKAI. Rašyk 
W. F. Severą Co.. Cedar Ra- 
pids. Iowa.

Vartok it Sever. « Skin So’D 
dcl Malonia Odo*

I I I
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iVietinės Žinios''
WORCESTERY

PRAKALBOS
Budavojimui Medega

ŽVYRĄ. SMĖLį CEMENTĄ 
ir abelnai visokių medegų 

MALKAS, supiaustytas ar nepjau
stytas, Pris'atome Bostono ir Brock- 
tono apielinkėse pigiausiai.

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

A. STONKUS
Spring Street, Holbrook. Mass. 

Telefonas Brockton 3281-J.

| GERK l’ROGK! Ateikite pamatyt 
tuojaus Iš priežasties greito išvažia-

1 rimo, parduodam už stebėtinai pigia 
kaina. Gerai įrengta valgykla, tik už 
$250.00!! 70 1 Street, So. Boston,
Mass. T. Galio. Sav. (23)

650 orlaivių manievrai.
Šį panedėli virš Bostono 

pasirodė didžiausia orlaivių 
armada. Daugiau kaip šeši 
šimtai sparnuotų karo maši
nų su didžiausiu užimu pra
dėjo skraidyt virš miesto 
įvairiose formacijose ir vi- 
«cmis kryptimi^ Tai buvo 
neva priešo užpuolimas ant1 
miesto. Vietos lėktuvai pa- liškai 
kilo oran ginti savo miestą, reikalus 
Pamanicvravus apie pusva- ~ 
landi, “priešas” buvo atrem- viškai, kaip darbininkai ga- 
tas, Bostonas “apgintas.”. 
geležiniai paukščiai išsi
skirstė ir nuiėkė toliaus.

Sudėjus krūvon visų šitų.Levis kalbės angliškai te- 
“Badarbė ir kaip nuo 

jos gintis.”

' Cukrus saldus, bet darbinin
kams dirbti kartu.

Bostone bedarbė didelė. 
; Geriausiai dar dirba “cuker- 
nė,” net po 5 dienas i sąvai
tę. Bet darbas čia sunkus ir 
vietomis pavojingas sveika
tai. Uždarbiai čia niekad di-i 
deli nebuvo, bet dabar bosai į 
darbininkams dar nukirpo 
po kelis centus nuo valan
dos.

Darbininkai čia dirba po 
9—10 valandų i dieną. Jo
kios organizacijos nėra. Dir
ba daugiausia lietuviai ir ai
riai. Taigi ir vieni, ir kiti re
ligingi žmonės. Jie skursta<_• •L*

ir kantriai velka kapitalistų 
jungą, vildamiesi gauti užtai 
“dangaus karalystę.” O kad 
lengviau i dangų patekus, 
jie dar dalijasi sunkiai už- 

su kunigė- 
S. K. L.

DIEVO NAMUOSE 
VELNIAVA.

Dievo tarnas prie altoriaus 
gavo lupt.

Rusų pravoslavų šv. Mi
chailo cerkvėj Lynne buvo 
daug' triukšmo pereitą ne
dėldieni. Parapijonys puolė 
popą Tkača prie altoriaus ir 
pradėjo jį šventinu Popo ša
lininkai šoko savo dūšią ga
nytoją ginti, ir Dievo na
muose pasidarė tikra velnia
va.

Kažin kas davė apie tai 
žinią policijai. Kada polici
ja atvyko, šventikas Tkač 
buvo patiestas prie didžiojo 
altoriaus ant grindų; kelio
lika vyrų ir moterų sugulę 
ant jo laikė prispaudę prie 
žemės ir mušė, o jo šalinin
kai nusitvėrę už visų jo ran- į]jibtajs 
kų ir kojų tempė kiekviena?- 
į save, norėdami ištraukti jį 
iš apačios.

Kada policija kunigą pa- 
liuosavo. tai jis buvo jau 
tiek nukamuotas, jo rankos 
ir kojos tiek ištampytos ir 
išsukinėtos, kad jis nebega
lėjo nuo žemės atsikelti ir jį 
teko vežti ligoninėn, kur pa
sirodė. kad jam reikia užsiū
ti ir keliatas žazdų. Kai ku
riems jo šalininkams r 
reikėjo lopyt pakaušius ir 
žandus susiuvinėti.

Apklausinėjus buvusius 
tenai žmones policija rado 
padėti taip supainiotą, kad 
ji nieko neareštavo ir paliko 
parapijonų ginčą su kunigu 
jiems patiems išspręsti.

Sakoma, jog ginčas tarp 
parapijonų ir kunigo kilęs 
dėl to. kad jie pareikalavo 
atskaitų, parodančių, kur jų 
dūšių ganytojas deda para
pijos pinigus. Jų apskaitlia- 
vimu, jis pasisavinęs apie 
$10,000. Kunigas atsakęs, 
kad ne jų biznis kištis į pa
rapijos pinigus, ir jis jiem- 
jokių atskaitų neduosiąs. 
sai klausąs tiktai vyskupo.

Šitokia arogancija para
pijonys įsižeidė ir nutarė sa
vo kunigą išvyt. Bet vysku
pas palaikė jo pusę. Tuomet 
žmonės nutarė savo šventi
ką boikotuoti: kada jis lai
kė pamaldas bažnyčioj, tai 
jie nueidavo į skiepą mes
tis. Pora savaičių atgal jie 
rado ant skiepo durų užde-; išdegutavo vos tik 
tą naują spyną. Pasitarę, jie namą po numeriu 
tą spyną numušė. Bet čia jie r^e. es^
buvo kunigo šalininkų už- Naujos grindys, 
pulti ir apmušti, 
jų net sukruvinti, 
reitą nedėldieni 
nueit bažnyčion ir laike pa
maldų išmesti 1 
kan. Kada jis pradėjo ske- 
rečiotis ir nepasiduoti, kilo 
muštvnės.J _________

centais

• 5

Ateinanti antradienį. 2 d. 
birželio, Worcesterio lietu
vių salėj, 29 Endicott st., 
8 valandą vakaro bus pra
kalbos. Kalbės 3 kalbėtojai.

Louis Epštein kalbės ang- 
1_'i apie ko-operacijos 

' is.
J. G. Gegužis kalbės lietu-

Ii pagerint savo padėtį.
Bostono socialistų orga- 

: nizacijos sekretorius drg.

•mašinų varomąją jėgą, pa- moję: "Badarbė ir kaip nuo
■ sidaro 3,000.000 arklių spė- jos gintis.”
ka. --------------

Bolševikų aruodai tuštėja.
Bimba važinėdamas 

Ameriką su “misijom.”

liais.

po 
ne

aplenkė ir So. Bostono. Čia 
davė “snvčiu” gegužės 3 d. 

Apie patį “spyčių” nekal
bėsiu, nes gaila butų laik
raščio vietos. Įdomu tik tas, 
kad bolševikam ir Bostono 
karvutė jau užtruko. Pir
miau, būdavo, jie priuba- 
gauja čia gražių dolerių, o 
šį kartą, nors ir per ašaras 
Bimba prašė, sumetė tik 
$21. Taigi ir lėšos nelabai 
tpsimokės. O kur Bimbai?

t

Gegužėj mėn. 31 dieną, 
Nedėlioję. 11 vai. prieš 
piet, So. Bostone, Lietuvių 
M. Žinyčioje kalbės- lietuvis 
studentas Jonas Lukėnas. 
-lis šįmet baigia Newton 
Theological Seminary. Yra 
labai geras kalbėtojas, todėl 
prašome at. ilankyti jį išgir
sti. Žinyčios Komitetas.

DAKTARŲ 
ADRESAI.

SKOLINU PINIGUS ant Namų ir 
t: is;:u t a nus: pentinu ir popierluoju, 
ir karpenterio darba atlieku. (23) 

RAPALUS PETRAUSKAS
1 J Asp nw all R »ad.
Telephone: Talbot

Dorchester.
0586.

DU ŽIAUSI \S SUKČIUS
P. VALI KOMS

Su- u 1. .ikrod-.ius kas minutą, ape- 
rarijas darau, t.tu brangius aliejus: 
žodžiu sakant, padarau vėl kaip nau
ja Taisau ir parduodu Rašomas 
•>iunksnas, setus, paišelius ir kitokius 
daiktus.

3S9 Broadway. So. Boston. Mass.

Norėjo nudėt Japonijos 
karaliaus sūnų?

Anglijos karaliaus sūnūs 
vendravoja po Pietų Ameri
ką. o Japonijos mikado su 
nūs važinėjasi po Jungtine. 
Amerikos valstijas.

i Kaip pirmąjį, taip ir ant
rąjį sekioja būriai policijos 
nes žmonės monarchai.- 

taipgi stengiasi atsikratyti.
3 11 ; Balandžio pabaigoj Ja 

ponų princas su žmona at 
vyko Bostonan. Čia juos iš
kilmingai pasitiko ir apgy
vendino Coplev Plaza vieš
buty. Bet policijai viena mo
terėlė pakuždėjo, buk j: 
girdėjusi du vyru kalbant 
kad reikės princas nudėti 
Ar taip buvo ar ne—nežinia 
bet karališkai asabai kinko? 
pradėjo drebėti. Jis tuojau 
paprašė, kad jo sargybai at
siųstų daugiau policijos 
Žinoma, kapitalistai jo pra
šymą kuogreičiausiai išpil
dė.

Dabar Japonijos impera- 
Ji- torius atsiuntė ponui Hoo- 

veriui telegramą dėkuoda- 
' mas už tai. kad jo sūnų A- 
merikoje visur “iškilmingai 
ir nuoširdžiai” priima.

Taip, kapitalistai ji pri
ima, bet ne liaudis.I __________

Išdegutavo naują namą.
Nežinomas piktadaris ar 

piktadariai pereitą sąvaitę 
pabaigtą 
7 Bogan- 
Roxbury. 
sienos ir

Kai kurie laiptai ištepti juodu SITI ii'-! darbo, bet supranta kiek rors apie 
Taigi pc-'dančiu degutu, kuris 
jie nutarė vartojamas žvyro

Susekė automobilių vagių 
organizaciją.

Bostono policija sakosi 
-usekus vagių šaiką. kuri 
vogdavo visoj Naujoj Ang- 
!ijoj automobilius. Suimtas 
vienas vagis viską išdavė. 
Jo nurodymais policija nu
vyko i Claremontą. N. H., ir 
•ado tenai suvežta 50 vogtų 
automobiliu.

Vaikai išplėšė mokyklos 
seifą.

Arlingtone buvo areštuo
ti 3 vaikai, kurie išplėšė Bel
monto mokyklos seifą ir pa
vogė $125.

Mirė.
Julius Kazlauskas. 38 me

tų vyras, netikėtai mirė ge
gužės 18 dieną.

Adomas Makarevičius, 41 
metų vyras, mirė gegužės 
20. Gyveno po numeriu 38 
Mercer st. Paliko žmoną, dvi 
mergaites ir sūnų. Buvo ki
lęs iš Aukštadvario, Trakų 
apskričio.

Klara Bublienė, 47 metų 
moteris, mirė džiova gegu- 

i žės 23 d. Gyveno ant E st., 
|So. Boston, Mass. 

Į r-Z " T
/motas, kuris negali dirbi

I darbo, bet sunranta kiek 1
yra 

keliams 
- - -• . laistyt. -Jo negalima nei nu-
kunigą lau- plaut, nei išdžiovint.

Senyvas Žmogus
it sunkaus

| namą, gal gaut vielą už janitorių. 
Mokestis nedidelė. Gali atsisaukt iš 

. So Bostono ir Erightino; iš toliau 
neatsišaukit. Palikit savo paaiškir.i- 

i ma “Keleivio" ofise.

SMULKIU REIKMENŲ 
ŠTORAS.

UŽLAIKOME ViSOKį GliOSERĮ: 
Kavcs, Arbatos, visokių produktų 
Keliuose. Ice Creamo, Cigarų, Cigare
tę ir etc. Apielirkes lietuviai prašo
mi reikalingus daiktus gaut pas ma
ne. Tavoras šviežias ir geros rūšies.

(-)
KASTANTAS ŠIDLAUSKAS

918 Broad* ay. Kampas P Street, 
SOUTH BOSTONE.

Parsiduoda Štaras
Sodos fontanas. Ice Cream, Ken- 

džių, Cigaretų, Cigarų ir Groserio 
Parduodu dėlto, kad turiu važiuot 
Lietuvon; parduodu pigiai (23)

JOHN KUCINSKIS
710a tVashington st Stoughton. Mass

TURIU PARDUOT 
PLAYER PIANĄ

Prisieina išsikelt Birželio 10 d ir 
turiu parduot mano PIayer Pianų la
bai pigiai. Pianas veik naujas, maho- , 
ganv keisai. Už bile žemė pasiūlymų,' 
virš $100. Tikra to piano kaina $695. 
Atsakančiai šeimynai duosiu ir ant 
išmokėjimo Pašaukit: Breakers 9090, 
arba rašykit: -133 M'ashington St., 

! Lynn. .Mass.

Plumbing-Heating
I Taisome ir Naujus dedam 

Klauskite kainos
Darbas pirmos rūšies, gvarantuotas. 

Reikale darom ant išmokėjimo.
M tRTIN and RENO

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

Dr. J. C. Landžius
(SEYMOUR)

LIETUVIS GYDYTOJAS
196 BKOADU'AY.

SO BOSTON, MASS.
Telefonas So. Boston 2712.

Vidurių Ligų ištyrimui naudoja 
X-Ray; Odos ir Plaučių ligoms, 
Ultra-violetinius spindulius.

Valandas: nuo 2—4 ir 7—8.

TeL Porter 3785

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAI 
Valandos: 2-4 ir 1-9. 
Nedėliomis ir šventadieniai* 

nuo 10 iki 12 ryte.
881 MASSACHUSETTS AVM, 

(arti Centrai skvero) 
CAMBRIDGE, MASS.

1 I IETLVVSt

\OPTOMETRISTAS

♦
♦ 
t: 
t
*
4

i l l
♦ 
ti i i l 
I

Išegzannnuoju priskiriu
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškuse (aklose) aky
se sugrųžinu šviesą tinkamu- 
laiku.

J. L. PASAK ARMS. O. D. 
447 Broad* ay, So. Boston, Mass.

NAUJA LIETUVIŠKA 
APTIEKA

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

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

D. CAB1T (Reg. Aptiekorius)
100 DORCHESTER STREET. 

Kampas Broadway. 
SO BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629. 2173 ir 2799.

JOHN W

LITHUANIAN 
FURNITURE C0.

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

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

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAI. SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.
- i — .... ...

NAUDOKITĖS
PROGA!

SPECIAL
S h o r t Time

Offer

GERIAUSIA ANGLIS 
IR KOKSAI

Šeimynoms pristatymas 
musų Speciališkumas.

Dabar geriausias laikas duot 
užsakymus.

308 ATIIENS STREET. 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Tel. So. Boston ir »781.

«
brukuojamos 

Mašinėles
: (TYPEM RITERS)
• Visų išdirbysčių. naujos ir at-
I naujintos, $17A0 ir brangiau.
• Galima gauti lengvais išmokėji-
I mais Ateikit pasižiūrėti. (22)

R. 21D2IUNAS
t 315 E st.. So. Boston. Mass.

i Kampas Broadway).
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\Jci Nori Nupentyt» 
; Ar Pataisyt Namą »

KLAUSKITE KAINOS J 
t Jei reikia ir Išpopieriuoju. *
• Gausite gerų darbų ir pigiai. <

JUOZAS TAMOŠAITIS (-) {
• 11 Ticknor St- So. Boston. Mass. t

Tel. So. Bos’on 1396-M. !
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PERKRAUSTOME I ARTIMAS 
IR TOLIMAS VIETAS.

Už kiekvienų daiktų gvarantuojam.

326 W. BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

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

• LIETUVIŠKA
Į BUČERNE
♦ Užlaikome geriausią tavorą ir 
{parduodame pigiausia kaina. Mė- 
■ sos visuomet šviežios.

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

{ Taipgi užlaikome šviežius oie-i 
» gus. Chop Suey—3 svarai .. 25c. i 
j Pagardinimui Chop Suey, var-J 
{ tokit China Boy Soy Sauce, 15c. i
♦ už bonkų._ J
♦ Lietuviški skilandžiai ....*v. 35c į
{ Švieži sūriai nuo farmų. Į
♦ Visokį tavorą pas mus galite gauti
{ pigiai ir gerų. J
♦ J. PATKAUSKAS Į
{ STRAND CASH MARK ET {
♦ 331 BROADWAY, SO. BOSTON.i
| Telefonas: So. Bootoe 9661. |

f

[ Dr. J. Č. Landžius
................................ ........

i
Iit »I

(SEYMOUR)
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

496 BROADVVAY
SO. BOSTON, MASS.

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

• ’ " - "-p 
| Tel. Richmond 0668. Gar. 5437.

; DR. J. MARCUS
i Rusijos-Lietuvos Daktaras
* ir Chirurgas
I 261 Hanover St- Boston, Mass.
•Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak. J 
{šventadieniais: nuo 9 iki 4 po piet. > 
{Gyvenimas: 490 Blue 11:11 Avė- Į 
i Rosbury, Mass. i
{ Valandos: nuo 8 iki 10 vakare.
L----------—..

Dr. G. L. Killory
60 SCOLLAY SQU ARE 

Room 22. BOSTON 
Tel. Haymarket 0827 

Somerset 2014-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 7 vak.

Šventadieniais nuo 10 iki 1.

Tel. So. Boston 2660.

Areštuoja loterijos bosus.
šiomis dienomis Bostono 

policija suėmė penkis rake- 
tierius, kurie vedė visokius 
loterijų “pulus.” Sakoma, 
kad suimti šitie sukčiai nori 
su policija taikytis. Jie žada 
užmokėti visus pinigus 
tiems, kurie yra iš jų laimė
ję, bet policija turi užtai 
juos paleisti iš kalėjimo ir 
daugiau “nebaderiuot.” 
Vienas žydelis sakosi lai
mėjęs net $13,000 ant “Ken- 
tucky Derby” tikėto, bet nie
ko negavęs. Dabar gi “pu- 
lo” bosai žada ir jam viską 
užmokėt, jeigu policija juo<- 
paleis. Ką policija darys, da 
nežinia.

Subankrutavo didelė ap- 
d raudos kompanija.

Šiomis dienomis nuėjo 
bankrutan Atlantic Mutual 
Casualtv Insurance kompa
nija. kurioj buvo apsidrau
dė daug automobilių. Iš tos 
priežasties ir apie 1,500 Bo
stono taksių pasiliko be ap- 
draudos.

i

Reikalingas Darbininkas.
Kuris moka karpenterio ir pento- 

įiaus darba. lai kreipiasi šiuo adresų: 
KRANK ZOKAS,

16 Glenside ar.. Jamaica Plain. Mass.

Malevoju ir Taisau 
NAMUS

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

K. PERMOKAS
21 Raven st.. DORCHESTER, Mass. 
Telefonas, Columbia 8093.

i

PIRMUTINIS
ŠIŲ METŲ

Neužmirškit socialistu 
pikniko.

Neužmirškit, kad atei
nanti nedėldienj No. Kašto
ne bus lietuviu socialistų or
ganizacijų piknikas ant 
McAnn farmos. Plačiau apie 
tai paaiškinta atskiram sk 
bime, kuris telpa šiame pus
lapy.

31 d. Gegužės, Nedčldieny
Rengia Cambridge’aus ir So. Bostono Socialistai

Ant McANN Daržo
NO. EASTON, MASS.

Bus užkandžių, gėrimų ir visokių pasilinksminimų. 
Už pasižymėjimą sport >ce bus duodamos dovanos 

Vieta tarp miško ir prie dailaus ežero.
GRIEŠ LIETUVIŠKA MUZIKA.

KELRODIS: Važiuot j Stoutri toną. Iš t-na; paimt kelią į Taun- 
tmą. Pavažiavus apie 3 mylias uo keliu, bus kapinės po dešinei. J 
dešinę palei tas kapines eina kelias, Elm street. Pasisukt į tą ke
lią ir važiuot iki jo galo, suktis vėl į dešinę Toliau bus kelias pa
žymėta? Ii/i pikniko.

>i

and it costs you only 10c if 
you bring the coupon at the 
bottom of this ad.
Choose cither dcar Water- 
Spar Varnish to give a rich, 
brilliant varnish finish to shab- 
bv floors, furniture or uoocf- 
work, or make your choicc 
from the vonderful hues, 
shadcs. and stunning colors of 
WaterSpar Quick-Drying Col- 
orcd Varnish or Enamel.
Evcn boiling water cannot 
harm clear WaterSpar Var- 
r.ish. Colored WaterSpar Var
nish comes in several natūrai 
vood colors and renevs old 
finishcs vvithout the cxpcnse cf 
removing thcm. Colored VC a- 
tcrSpar Enamel dries quickly 
and brushes smoothly ■— the 
practical. put-it-on-yourself 
finish that pnts cheering color 
into your home.
Clip the coupon non! Come in for 
your full-sijed 30C can—for a lim- 
ited time only, available at lOį.

SOUTH BOSTON 
HAR1)WARE CO.

Jonas Klimas. Savininkas. 
379 BROADWAY, 

SO. BOSTON, MASS.

ADVOKATAS
J. B. GAILIUS

Veda visokias provas. 
Daro visus legalius dokumentus

I —

317 E STREET, 
(Kampas Broadway) 

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

'» EXTRA
i 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 Dieloo 
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 Į 
iki 10 vakaro.

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

Mano kaina t 
visiems ir visur; 
vienoda. <

JONAS PETRUŠKEVIČIŲ® J 
Lietuvis Grahorios <

162 Broadway, So. Booton, Mass J 
Rosidence: 313 W. 3-rd street. < 

Tolsfonaa: So. Bo«to» 0304-W J

DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

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

251 BROADWAY. tarp C ir D st.
SO. BOSTON. M ASS.

i “

i
Telefonas 21324

MEDICINOS DAKTARAS

C. J. Mikolaitis

PAUL’S MENS
| SHOP
? Didelis Pasirinkimas 

Vyrams Drabužių.
- Skrybėlių. Marškinių ir Visokių 

Pasirėdymų. Geras Tavoras ir di-
» delis pasirinkimas visokių stailų.

Tik viena lietuvio Paul’s krautu- 
| vė ant Broadway, netoli F gatvės.

456 BR0ADWAY
- SO. BOSTON, MASS.

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 patarnavimų.

Pardavimo vieta:
549 E. BROADWAY 

Taisymo vieta: ___
1 HAMLIN STREET, 

kampas E. Eight Street, 
SOUTH BOSTON, MASS.

t

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

167 SUMMER STREET, 
LAWRENCE, MASS.

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

R. J. VASIL į 
| 409 BROADWAY. ROOM 4, J
£ SO. BOSTON, MASS. 1

’ Parduodu: NAMUS, KARMAS, Z
KRAUTUVES. V

Inšiurinu: AUTOMOBILIUS, ]'
NAMUS, FORNlšIUS, KRAU- J, 

; TUVES ir tt. U
Apdraudžia gyvastį ir sveikatų. • 

» PADARAU VISOKIUS DOKU- X 
£ MENTUS kaip čia. taip ir Lio- 5 
S tavoje, greitai ir atsakančiai. x 
K Norint gero patarnavimo, kretp- 4 
» kitėa, R. J. VASIL S
K 409 Broadway, So. Booton. M*** X 
tooooooooof ooS


