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BEDARBIŲ DEMONSTRACIJA 
PRIEŠ PREZIDENTĄ HOOVERI

Bet teismas visus suimtus 
demonstrantus paleido.
Philadelphijos storkak

liai republikonai pasikvietė 
anądien savo prezidentą 
Hooverį pasitarti, kaip pa
kelti muitus ir prisigrobti 
daugiau aukso.

Kai Philadelphijos be
darbiai sužinojo, kad riebu
sis Hooveris atvyko jų mie
stan, jie išsirikiavo ir nuėjo 
prie hotelio pareikšti jam, 
kad jie alkani ir neturi dar- 
do. Demonstracijoj buvo 
apie 1,000 unijistų ir socia
listų. Jie pasirodė ties hote- 
liu kaip tik tuo laiku, kuo
met susirinkę pilvoti miesto 
burbonai glostė savo vuode- 
guotus frakus ir ruošėsi prie 
gardžių pietų su ponu Hoo- 
veriu. Bedarbiai sustojo ties 
hotelio langais ir iškėlė pla
katus su savo reikalavimais.

Tarp tų plakatų matėsi ši
tokių užrašų:

. “Ponas Hooveri, paimk 
ir mus į Camp Rapidan— 
Mes taipgi norim vakacijų.” 

“Ponas Hooveri, kur yra 
ta pilna dinerkė, kurią mums 
žadėjai per rinkimus? Mes 
norim valgyt.”

“Musų algos į 18 mėne
sių tapo numuštos per pusę.” 

“Ponas Hooveri, kodėl 
neuždedi turčiams mokes
čių bedarbių naudai?”

“Į peklą su jūsų labdary
be — Mums reikia darbo ir 
algų!”

Demonstracija su šito
kiais Šukiais susirinkusiems 
pelnagrobiams nepatiko, ir 
paklusnioji jų tarnaitė poli
cija tuojaus puolė susirinku
sių bedarbių tarpan, min
džiodama juos ir blaškyda
ma arkliais.

Devyni socialistai, kurie 
vadovavo demonstracijai, 
buvo areštuoti. Vežant da- 
boklėn du iš jų buvo sumuš
ti. Tečiaus teismas visus juos 
paleido, nes policija negalė
jo primesti jiems jokio pra
sižengimo.

Oro Manievruose Su
žeista Tik 2 Lakūnai

Gegužės pabaigoj Ameri
koje buvo oro manievrai. 
Jiems pasibaigus Washing- 
tonas paskelbė šitokį rapor
tą: manievruose dalyvavo 
672 orlaiviai: jie išbuvo 
ore 50,000 valandų, padarė 
5,000,000 mylių kelio ir iš 
viso buvo sužeisti tik 2 la
kūnai. Civilinėj aviacijoj 
ant tokios kelionės papras
tai būna 8 žmonės užmušti. 
Per manievrus gi nebuvo 
nei vienos mirties. Tai pa
rodo, kad armijos lakūnai 
geriau išlavinti ir turi geres
nes mašinas.

GIRTAS PERŠOVĖ 
SAVO DRAUGĄ.

Lietuvoje, Plutiškių baž
nytkaimy, Motiejus Mielda- 
žys, 24 metų amž., iš Paža- 
rekio kaimo, būdamas gir
tas revolverio šuviu sužalo
jo j dešini šoną savo draugą 
Motiejų Mikalauską iš Sar
ginės kaimo.
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Moteris, Kuri Nu
žudė 19 Žmonių?
Chicagoje yra areštuota 

tūla Mrs. Margaret Sum- 
mers, kuri nužudžiusi 5 sa
vo vyrus, keliatą tolimes
nių giminių ir keliatą bur- 
dingierių, su kuriais ji buvo 
susidėjus, apdraudus jų gy
vastį ir apdraudą ant savo 
vardo užrašius. Iš viso ji nu
nuodijusi ir kitokiais budais 
nugalabijusi 19 žmonių ir 
už visus juos sukolektavusi 
apdraudos pinigus. Taip 
bent ją kaltina policija. Bet 
piktadarė turi būt dievuota 
moteris, nes policija rado 
pas ją maldaknygę, kurioj 
esą -įrašyta 12 nužudytų 
žmonių pavardės, jų amžius 
ir kiek už juos gauta pinigų. 
Policija daugiausia ta mal
daknyge ir remiasi.

ISPANIJOS VALDŽIA 
PAĖMĖ 1,600 RŪMŲ 

IR BAŽNYČIŲ.
Ispanijos valdžia išleido 

patvarkymą birželio 4 d., 
kuris liečia 1,600 šalies žy
mesnių bažnyčių ir pilių, jų 
tarpe ir buvusio karaliaus 
Alfonso.

Šie turtai, kalbamu pa
tvarkymu einant, priskaito- 
ma tautos istoriniams ir me
no kubiniams. Jie pavedama 
švietimo ministerijos meno 
komisijos kontrolei. Aktua
liai turtai pasilieka bažny
čios arba privačių asmenų 
rankose. Bet tie asmens ne
galės juos parduoti ar pa
vesti kam nors be valdžios 
sutikimo.

Vakarų Kanadoj 
Didelė Sausra.

Winnipego žiniomis, va
karų Kanadoj nuo sausros 
kenčia 3 provincijos: Mani- 
toba, Saskatchewan ir Al
berta. Iš pavasario tenai 
daug blėdies pasėliams pri
darę šalčiai, o dabar laukus 
naikiną saulės karščiai ii 
dulkių debesiai. Kada paky
la vėjas, tai nuo dulkių pa
sidaro tamsus oras. Jau per 
29 metus vakarų Kanadoj 
nebuvę tokių prastų laikų 
kaip dabar.

PASKYRĖ $100,000 BE
DARBIAMS SIUVĖJAMS 

ŠELPTI.
Laikraščiai praneša, kad 

siuvėjų amalgameitų unijoj 
Fondas Bedarbiams Šelpt': 
turėjo 3 birželio dieną susi
rinkimą ir nutarė paskirti 
rubsiuvių bedarbių pašalpa’ 
dar $100,000. Su pirmiau 
paskirtais, per pusantrų me
tų fondas bus jau išmokėjęs 
bedarbiams šelpti $600,000. 
Šis fondas buvo įkurtas dar 
1923 metais. Nuo to laiko 
jin suplaukė apie $7,000,- 
000, iš kurių arti $6,000,000 
jau išmokėta.

Bankininkas 
Nusišovė.

Philadelphijoj nusišovė 
Cresson Wistar, 51 metų 
amžiaus finansininkas. Sav- 
žudystės priežastis buvo pi
niginiai nuostoliai.

Jdponų Daktarai 
Priešinas Gimdymo 

Kontrolei.
Japonijos daktarai nuta

rė priešintis gimdymo kont
rolei ir greitu laiku paduo-

čiai, kad greitu laiku ji ne- 
besutilps savo salose ir rei
kės jieškoti naujų žemių, o 
tas reiškia naują karą. Kad 
prie to nepriėjus, tūli visuo
menės veikėjai pradėjo agi
tuoti už gimdymo kontrolę. 
Labdaringos organizacijos 
jau turi Japonijos did
miesčiuose įsitaisiusios kli
nikų, kur moterims duoda
ma patarimų, kaip apsisau- 
got nuo didelių šeimynų. 
Bet daktarams tas nepatin
ka.

Vyskupas Skundžia 
Kongresnumą.

Metodistų vyskupas Can- 
non traukia tieson Massa- 
chusetts valstijos kongres
maną Tinkhamą, reikalau
damas $500,000 atlyginimo 
už nuplėšimą jam garbės. 
Kongresmanas pavadinęs 
vyskupą “begėdišku prasi
žengėliu” (shamless viola- 
tor). Tai vis atbalsiai buvu
sių prezidento rinkimų, kuo
met politikieriai šmeižė vie
ni kitus politiniais sumeti
mais. Vyskupas Cannon ir
gi politikavo, taigi ir jam te
ko politiškų purvų. Dėl tų 
šmeižtų jis yra apskundęs 
da ir laikraščių leidėją He- 
arstą, reikalaudamas iš jo 
net $5,000,000 atlyginimo.

Apsivogė Bažnyčios 
Viršininkas.

Portsmouth, N. H.—Apy
gardos teismas čia pasmer
kė 7 metams kalėjimo bap
tistų bažnyčios iždininką 
Irvingą M. Collinsą užtai, 
kad sunaudojo savo reika
lams $5,700 bažnyčios pini
gu

MEKSIKOJE MILITARI
ZUOJAMOS MOKYKLOS.

Meksikos Valdžios parti
jos organas “EI Nacional 
Revoliucionario” praneša, 
kad valdžia planuoja įvesti 
pradinėse mokyklose priva
lomą militarinį vaikų lavi
nimą, kad tuo budu suda
rius 800,000 paruoštų karui 
jaunuolių rezervą.

Žydai Neteko Savo 
“Verksmų Sienos.”

Anglijos paskirta ir Tau
tų Lygos užgirta komisi
ja nusprendė, kad Jeruzalės 
vadinamoji “Verksmų Sie
na,” dėl kurios arabai su žy-

Bet kad žydai nesijaustų 
labai nuskriausti, Anglijos 
komisija išleido patvarky
mą, kad arabai turi leisti žy
dams prie tos sienos paskir
tomis dienomis susirinkti ir 
paverkti. Bet susirinkę tenai 
žydai neprivalo sakyti poli
tiškų prakalbų, neprivalo 
pusti avino rago ir nepriva
lo erzinti arabų kitokiais bu
dais. Arabai gi neprivalo 
užkabinėti ramiai susirinku
sių žydų.

Šita pagarsėjusi “Verks
mų Siena” yra niekas dau
giau, kaip buvusios žydų 
karaliaus Salemono bažny
čios griuvėsiai. Babilionie- 
čiai tą bažnyčią buvo su
griovę, paskui Ezra ir Nehe- 
miah ją atstatė, o Romos 
imperatorius Titus 63 me
tais po Kristaus vėl ją su
griovė. Dabar iš jos griuvė
sių yra likusi tik vakarų pu
sės siena. Žydai per amžius 
tenai susirinkdavo ir ap
verkdavo savo praeitį. Ji 
jiems brangesnė, negu lietu
viams Vilnius. O bet gi di
džiųjų valstybių “teisingu
mas” dabar pripažino, kad 
ši siena priklauso arabams, 
nes arabų Jeruzalėj yra 
daugiau kaip žydų.

DA VIENAS KARALIUS 
NUSISPARDĖ.

Šiomis dienomis mirė bu
vusis Arabijos karalius Hus- 
seinas. Jisai gyveno Jeru
zalėj. Karo metu jis buvo 
sukėlęs arabus prieš Turki
ją, bet ir mirdamas to gailė
josi, nes aliantai neatlygino 
jam užtai kaip reikia.

NUSINUODIJO AREŠ
TUOTAS DAKTARAS.

Whitman, Mass. — Ke
lios dienos atgal čia buvo 
areštuotas d-ras Thomas 
Shaw už padarymą nelega- 
lės operacijos vienai nursei. 
Nors mergina pasveiko, bet 
daktaras buvo suimtas ir 
uždarytas belangėn, kur jis 
nurijo nuodų ir mirė.

ŠAUDĖ I ŠUNIS, UŽMU
ŠĖ ŽMOGŲ.

Mariampolės valsčiuje, 
Lietuvoje, tarybos nario ūki
ninko Bliudžiaus nuolat bū
na palaidi šunys, kurie už
puola keliu einančius žmo
nes. Neperseniausiai per 
tuos šunis žuvo Balsupių 
kaimo mokytojas Pr. Gla- 
das. Mat, šaulys Žitkauskas, 
šaudydamas iš brauningo 
į šunis, per neatsargumą 
nušovė mokytoją.

KARO STOVIS ARGEN
TINOJ PANAIKINTAS.
Iš Buenos Aires praneša

ma, kad karo stovis, kuris 
buvo paskelbtas Argentino
je tuojaus po revoliucijos 
pereitais metais, šiomis die
nomis buvo atšauktas. Te
čiaus “apgulimo stovis” pa
silieka da neribotam laikui.

Uodai Užkapojo 
1000 Mulų.

Mississippi paupiu pasi
rodė didžiausi debesiai ypa
tingų uodų, kuriuos vietos 
farmeriai vadina “gnatais” 
ir kurie puola daugiausia 
mulus. Žinios sako, kad ši
tie biaurųs musulai užkapo
jo apie 1,000 mulų. Gyvulių 
apsaugojimui farmeriai de
gina mėšlą ir kitokius puvė
sius, iš kurių būna daug du
rnų, ir tepa mulus aliejum. 
Sakoma, kad išaliejuotų gy
vulių tie uodai nejudina. 
Durnų jie taipgi bijosi.

ROBO DIRBTUVĖ PALEI
DŽIA 1,500 DARBININKŲ

Bristol, R. I.
Statės Rubber kompanijos 
dirbtuvės viršininkai čia pa
skelbė, kad 27 birželio jų 
dirbtuvė čia užsidarys ir 
1,500 darbininkų bus paleis
ta ir. darbo.

Pennsylvanijos Ka- į 
zokai Šaudo 
Mainerius.

Mainerių streikas minkš
tose kasyklose Pennsylvani- 
joj plečiasi. Streikieriai no
ri sustabdyti visą kasyklų 
darbą, nes tik tuomet ang
lies baronai bus priversti 
taikytus. Streikuojantys ang
liakasiai stato apie kasyk
las pikietus ir žiuri, kad nei
tų dirbti. Raitoji valstijos 
policija užpuola pikietus ir 
muša. Westlande šį panedė
lį įvyko kruvinas susirėmi
mas. Streikieriai susirinko 
prie Pittsburgh Coal Co. ka
syklos. kurią kontroliuoja 
pono Hooverio finansų mi
nisteris Mellon, ir tuojaus 
juos tenai užpuolė raiti ka
zokai. Užpuolė ir pradėjo 
šaudyt tiesiog į minią. Du 
maineriai buvo peršauti vie
nas jų mirtinai.

LIETUVA ISVU0
ĮI

RUSIJA NEĮSILEIDŽIA 
AMERIKOS KUNIGŲ.
Rusija atsisakė įsileisti 

tris Amerikos protestonų 
kunigus, kurie norėjo šią 
vasarą nuvažiuoti pažiūrėti 
kaip bolševikai gyvena. Tais 
kunigais yra Holmes iš New 
Yorko, Williams iš Roches- 
terio ir kongregacionalistų 
misionierius Scudder.

LENKAI KVIEČIA PO
PIEŽIŲ PAS SAVE.

Lenkijos klerikalų orga
nizacijos padavė Pilsuds
kiui prašymą, kad jis pa
kviestų popiežių į Lenkiją. 
Čia jam busią daug ramiau, 
negu Italijoj. Lenkų brostvi- 
ninkai mano, kad “šventas 
tėvas” galėtų apsigyventi 
Vevelio rūmuose, Krokuvos 
mieste.

Sugrįžo Kalėjiman 
Po 38 Metų.

Nebraskos valstijoj buvo 
pasmerktas 2 metams kalė
jimo Charles E. Johnson už 
dokumentų suklastavimą. 
Išsėdėjęs metus ir 5 mėne
sius pabėgo. Tai buvo 1893 
metais. Praėjo nuo to laiko 
jau 38 metai, ir Johnsonas 
dabar sugrįžo Į tą kalėjimą 
pabaigt sėdėt likusius 7 mė
nesius. Jis yra jau 66 metų 
amžiaus senukas. Nuo savo 
pabėgimo jis sakosi apke
liavęs aplink pasauli ir turė
jęs daug vargo. Sykį sudužo 
ant jūrių laivas, kuriuo jis 
keliavęs, bet kitas laivas jį 
išgelbėjęs. Dabar gi bedar
bė ir senam žmogui sunkus 
gyvenimas, taigi Johnsonas 
ir atėjo prašytis, kad priim
tų jį kalėjiman atgal. Pri
ėmė.

ŠMUGELIUOJA KINIE
ČIUS AMERIKON.

New Yorke susekta šmu- 
gelninkų ratelis, kuris jau 
per penkeris metus šmuge- 
■iiuoja Amerikon kiniečius, 
imdamas iš jų nuo $500 iki 
$1000 už įvežimą. Šiomis 
dienomis 5 to ratelio nariai 
buvo areštuoti.
DĖL RENDŲ UŽMUŠTA 

8 ŽMONĖS.
Indijos kaime Bavarija 

įvyko muštynės tarp žemės 
savininkų ir nuomininkų, 
kurie norėjo ^ukolektuoti 
rendą už žemę. , Astuoni 
žmonės buvo nušauti ir ke- 
liatas sužeista.

POPIEŽIAUS ATSTOVĄ
Šaudymas Fašistų 

Suvažiavime.
Chemnitzo mieste, Vokie

tijoj, pereitą subatą ir ne- 
dėldienį buvo fašistų šuva-' 
žiavimas, kuriame dalyva
vo pats jų vadas Hitleris ir neša iš Kauno, kad Lietuvos 
buvusis kaizerio sūnūs prin- j užsienio reikalų ministerija

” ” ’ ‘išvijo popiežiaus nuncijų, 
arkivyskupą Bartalonį. Jam 
buvę įsakyta išsikraustyt iš 
Lietuvos į 24 valandas, prie
šingam atsitikime policija 
išgabentų jį varu.

Bartaloni pasisamdęs au
tomobilių ir 6 birželio išva
žiavęs Vokietijos link.

Popiežiui sarmata, kad jo 
agentus iš visur veja lau
kan, todėl jisai pasiskubino 
aukščiau paduotą žinią “at
šaukti.” Jo išleistas prane
šimas sako, kad jo arkivys
kupas Bartaloni nebuvęs iš 
Lietuvos “išvytas,” bet gra
žiuoju “paprašytas” išva
žiuoti.

Popiežius turbut norėtų, 
kad Lietuvos policija duotų 
jo nuncijui į sprandą ir paė
mus už ausų išdrėbtų laukan 
—tiktai tuomet jis gal saky
tų, kad išvijo.

Bet jeigu jegamastis Bar
taloni nebūtų pasiskubinęs 
savo kailį išnešti, jis gal bu
tų gavęs ir į sprandą. Čhica- 
gos “Tribūnos” korespon
dentas praneša iš Kauno, 
kad popiežiaus agentas bu
vo deportuotas be jokių ce
remonijų. Policija iškraustė 
jo bagažą laukan ir sukro
vus į automobilių išvežė vis
ką ant rubežiaus — ir patį 
arkivyskupą Bartalonį ir jo 
mantą.

Reikia neužmiršti, kad 
Lietuva liepė popiežiui atsi
imti šitą agentą dar balan
džio mėnesy. Bet popiežius 
nieko sau iš to nedarė ir 
Bartaloni tupėjo Kaune kaip 
tupėjęs. Ir dabar valdžia su
žinojo, kad 7 birželio jis 
esąs pakviestas į klerikalų 
susivažiavimą Ukmergėje 
pasakyti prakalbą apie Lie
tuvos valdžios ginčą su po
piežium.

Sužinojus apie tuos kle
rikalų planus, tuojaus buvo 
sušaukta nepaprasta Lietu
vos ministerių sesija ir nu
tarta popiežiaus nuncijų iš
vyti į 24 valandas, neduo
dant jam progos nei Ukmer- 
gėn nuvažiuoti.

Jo namą tuojaus apsupo 
policija, kad jis nepasislėp
tų kur. Paskui šita policija 
ir jo bagažą iškraustė lau
kan.

Ir visa to akvvaiždoje po
piežius pasakoja, kad jo at
stovas buvo “paprašytas ~ 
gražiuoju išvažiuot.”

cas Augustas Wilhelmas. 
Eilinių fašistų buvę į 35,- 
000. Ant jų suvažiavimo ko
munistai padarė keliatą or
ganizuotų užpuolimų, per 
kuriuos 2 fašistai buvo už
mušti. Įsimaišė policija ir 
pradėjo užpuolikus šaudyt. 
Sakoma, kad 7 komunistai 
buvę pašauti ir 35 areštuoti.

Popiežius Uždraudė 
Statyt Bažnyčias.
Susipykęs su fašistais, po

piežius uždraudė statyt nau
jas bažnyčias Italijoj. Matyt, 
kad jis jaučia neužtikrintą 
ateitį Italijoj. Jeigu reikės 
iš tenai bėgti, tai pinigus 
galima bus pasiimti su sa
vim, o bažnyčių negi išsine
ši. Nelabai senai jis plana
vo vien tik Vatikano mieste 
statyt apie 2,000 naujų trio- 
besių. Dabar nestatysiąs nei 
vieno. •

Išplaukė Submarinu 
Į Šiaurės Žemgalį.
Pereitą sąvaitę iš Provin- 

cetowno uosto išplaukė bū
rys mokslininkų povandeni
niu laivu šiaurės žemgalio 
tyrinėt. Jų nardomas botas 
pavadintas fantastišku 
“Nautiliaus” vardu, o kapi
tono Nemo rolę turi pasi
ėmęs pats ekspedicijos va
das Sir Hubert Wilkins.

Kitąsyk francuzų rašyto
jas Žiul Vern parašė moks
linę pasaką vardu “Dvide
šimts tūkstančių mylių po 
vandeniu,” kur pasakojama, 
kaip kapitonas Nemo, supy
kęs ant žmonijos, pasistatė 
povandeninį laivą “Nauti
lus” ir užsidaręs jame su 
draugais gyveno jūrėse. Tai 
buvo apie 100 metų atgal, 
kada submarinu da niekas 
nežinojo, todėl toji pasaka 
buvo skaitoma didžiausia 
fantazija.

Nemažesnė fantazija 
šiandien yra Wilkinso su
manymas pasiekti šiaurės 
polių plaukiant po ledais. 
Matyt, jis yra pasiryžęs įvy
kinti tai gyvenime, ką Žiul 
Vem parašė tik savo svajo
nėse. Dėl to, matyt, Wilkins 
ir savo laivą pavadino tuo 
pačiu vardu — “Nautilus,” 
kas reiškia plaukiką.

Bet Wilkinso “Nautilus” 
skiriasi nuo Verno aprašy
tojo laivo. Jis yra aprūpin
tas visokiais instrumentais. 
Iš viršaus jis turi “roges,” 
kurio's slis po ledu. Be to da 
jis turi du dideliu grąžtu, 
kuriais kartas nuo karto bus 
bandoma ledo storumas ir 
semiamas oras kvėpavimui. 
Grąžtai operuojami iš laivo 
vidaus. Viduje pilna visokių 
motorų, baterijų, rodiklių ir 
rankenų. Ar šita keista eks
pedicija sugrįš kada nors, 
dabar sunku pasakyti.

UŽGRIUVUSI ŽEMĖ 
UŽMUŠĖ 5 ŽMONES.
Philadelphijoj šį panedėlį 

įvyko nelaimė. Kasant nau* 
jam bildingui pamatus, už
griuvo žemė ir užbėrė □ 
juodveidžius darbininkus. •

IŠDEGĖ NORFOLKO 
UOSTAS.

Virginijos valstijoj ugnis 
nušlavė Norfolko uostą. Gai
sras kilo iš sprogimo gazo
lino baržoj.
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5 APŽVALGA i
TAUTININKAI CIVILINĘ 

METRIKACIJĄ JAU 
UŽMIRŠO.

Pereitais metais Lietuvo
je daug triukšmo sukėlė su
manymas Įvesti civilinę me
trikaciją. Tuo sumanymu 
ypač buvo suerzinti Lietu
vos klerikalai.

Jau tuomet daugelis ma-j 
nė, kad tautininkai šituo 
klausimu tik spekuliuoja. ' 
Mes irgi netikėjom tam, ‘ 
kad Lietuvos diktatoriai 
nuoširdžiai norėtų Įvesti 
krašte demokratini Įstaty
mą.

Dabar gi galima jau tik
rai pasakyt, jog tai buvo tik 
tam tikras tautininkų ma- 
nievras, kad pagązdinus 
klerikalus. “Lietuvos Ži
nios” praneša, kad apie ci
vilinę metrikaciją dabar jau 
niekas ir nekalba.

Liaudininkų dienraštis ra
šo taip:

“...mes, matydami tikrąjį 
dalykų stovį, įspėjome visuo
menę, kad tai yra tiktai tauti
ninkų manevras, kad pagąz- 
dintų krikščionis, kurie tada 
prieš juos buvo subruzdę. Tau
tininkai tada tvirtino, kad ci
vilinės metrikacijos Įstatymas 
tikrai esą nusistatyta įvesti.

“Deja, jau daug laiko praė
jo po to garsaus tautininkų 
tvirtinimo, o apie civilinės me
trikacijos Įstatymą jau nieks 
ir nekalba, — jis jau atidėtas 
visam karo stoviui ir užmirš
tas. O juk Įstatymas — viemas 
iš paprasčiausių; nereikalin
gas nei ypatingo paruošimo, 
nei daug laiko.

“Mums dar kartą tenka kon
statuoti, kad tautininkams ne
rupi visų piliečių lygybė, kad 
jie ligšiol nenori atsižvelgti i 
elementarinius reikalavimus 
tų piliečių, kurie nepriguli jo
kiai tikybinei organizacijai, 
jokiai konfesijai.”
Jei prisiminsim Smetonos 

ir Voldemaro duotus pasi
žadėjimus buvusiam prezi
dentui Griniui ir kitiems val
džios atstovams, kuriuos pa
skui be jokios gėdos sumy
nė: jei prisiminsim visą ei
lę kitų neišpildytų pažadų, 
tai po šito eilinio melo mes 
galutinai Įsitikinam, kad 
Lietuvos fašistai yra tikri 
melagiai ir jiems tikėti ne
galima.

KOMUNISTŲ SPAUDAI 
GRĘSIA BANKROTAS.
“Laisvė” 132-rame nume

ry muša trevogą, kad ko
munistų spaudai Amerikoj 
gręsiąs bankroto pavojus. 
Girdi:
“ ‘Daily Workeriui.’ Komunis
tų Partijos centraliniam orga
nui, gresia suspendavimas, 
bent laikinas sustojimas, jei
gu jis negaus greitesnės ir 
duosnesnės pagalbos, kaip iki 
šiol...”

Nors “Daily Worker” yra 
žydų kontroliuojamas laik
raštis, tečiaus “Laisvė” no
rėtų, kad aukas jam dėtų 
lietuviai. Ji sako:

“Lietuvių darbininkų orga
nizacijos turėtų iš savo iždų, 
kiek gali, ‘Daily Workeriui’ 
aukoti arba susirinkimuose 
daryti rinkliavas. Finansinė 
jam parama turi būt renkama 
visuose mitinguose, išvažiavi
muose, piknikuose ir net na
minėse pramogose.”

Bet parama esanti taip 
jau reikalinga ir pačiai 
“Laisvei,” ir “Vilniai.” Chi- 
cagos tavoriščių lietuviška 
gazieta esanti “ypatingai 
kritiškoje, sunkiausioje fi
nansinėje padėtyje.”

Taigi pasirodo, kad Bim
ba visai be reikalo važiavo 
Chicagon su savo “defense 
korpusu” imt iš Pruseikos 
“Vilnį.” Tai yra skylė, Į ku
rią reikia kišti gerus pini
gus.

RUSIJOS DIKTATO
RIAUS ASMUO.

Associated Press kores
pondentas rašo iš Maskvos 
savo Įspūdžius apie diktato
rių Staliną. Daugelis mano, 
kad Stalinas yra rusas. Iš- 
tikrujų gi jis yra gruzinas. 
Jis esąs linksmo budo žmo
gus ii- mėgstąs krėsti juokus 
net labai rimtuose momen
tuose. Štai pavyzdis. Per 
buvusį visuotiną sovietų 
kongresą Maskvoje, kuomet 
premjeras Molotovas su di
džiausiu rimtumu skaitė 
nuo pagrindų Sovietų val
džios pranešimą. Stalinas 
sėdėdamas tarp kitų komi
sam pasakojo juokingas 
anekdotas ir springo juo
kais.

Diktatoriaus vardo Stali
nas neprisiima. Jisai sakosi 
esąs tik komunistų partijos 
sekretorius ir kalbąs parti
jos komiteto vardu. Rusiją 
valdo ne vienas žmogus, jis 
sako. Kaip ten nebūtų, vis 
dėlto Maskva gerai žino, 
kad Stalino visi bijosi ir 
klauso. Jo patarimai reiškia 
tą pati, ką reikšdavo caro 
Įsakymai. Visi žino, kas at
sitiko su Trockiu, kuomet 
jis pradėjo priešintis Stali
nui.

Nors iš paviršiaus Stali
nas išrodo linksmas vyras ir 
mėgsta pajuokauti, savo gi
lumoj jis turi sunkiai galvo
ti ir daug rūpintis. Tas ma
tyt ir iš jo veido. Nes juodi 
kaip anglis jo plaukai jau 
pradeda žilti ir pilnam jo 
veide atsiranda jau gilių 
raukšlių.

Viešai rodytis Stalinas 
nemėgsta. Jis myli pasižiū
rėt baleto šokių ir tankiai 
nuvažiuoja teatran. Bet jis 
sėdi tenai vienas pats, spe
cialiai paruoštoj ložoj, kuri 
nuo publikos yra uždengta 
taip kad jo niekas tenai ne
mato. Iš teatro jis išeina per 
šonines duris, kur publika 
taip pat negali jo pamatyt, 
ir atsisėdęs Į uždengtą auto
mobilių greitai važiuoja na
mo. Ji visuomet lydi keli jo 
asmens sargai.

Nors Stalinas valdo 150,- 
000,000 gyventojų valstybę, 
jis gyvena su žmona ir šei
myna trijų kambarių bute, 
kaip paprastas kaimietis.
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šitas paveikslas buvo nuimtas Ispanijos sostinėj Madride ir prisiųstas Amerikon per radio.
Jisai parodo griuvėsius jėzuitų bažnyčios, kurią žmonės sudegino. Paveiksle galima dar ma
tyt durnus iš griuvėsių rūkstant, šitokių vaizdų šiandien pilni Ispanijos miestai.

į privatišką kiekvieno asmens 
reikalą; tikis su mumis susi
dėjęs darbininkas yra pagei
daujamas musų kovos drau
gas. Bet būdami neitralųs re
ligijos atžvilgiu, mes negalim 
likti neitralųs atžvilgiu bažny
čios, kuri visą galią ir Įtaką ti
kintiesiems nukreipia prieš 
mus.”

Linco programoj yra pa
brėžta, kad religija yra pri
vatinis asmens dalykas. Bet 
kunigai, prisidengę religijos 
skraiste, trukdo darbinin
kų kovą už išsiliuosavimą ir 
tuo budu palaiko buržuazi
jos viešpatavimą.

Todėl:
“Socialdemokratija ir baž

nyčia yra priešinguose kovos 
frontuose. Bet kovodami su 
bažnyčia, mes kovojam ne su 
jos mokoma ir skleidžiama re
ligija. o su tuo vaidmeniu, ku
rį ji vaidina buržuazijos ir pro
letariato klasių kovoj. Mes 
kovojam su bažnyčia ne kaip 
su religine ‘gydykla,’ bet kaip 
su viešpatavimo organizacija, 
susijusia su buržuazija.

“Kokie yra musų kovos su 
bažnyčia tikslai? Ar mes sie
kiam aprėžti bažnyčios moky
mo ir kulto laisvę, atiduoti 
bažnyčią musų atkovotos vals
tybės kontrolei, pakeisti baž
nyčios organizaciją ar ir visai 
ją panaikinti? Ne! Kovoda
ma su bažnyčia musų progra
ma turi tikslą — bažnyčios, at
skyrimą nuo valstybės.”

SOCIALDEMOKRATIJA, 
RELIGIJA IR BAŽNYČIA.

Socialdemokratai kriti
kuoja kunigus ir bažnyčią, 
bet tai nereiškia, kad jie ko
votų prieš pati tikėjimą. Ti
kėjimas yra privatinis žmo
gaus dalykas, sako social
demokratai, ir todėl visiems 
turi būt pripažinta pilna lai
svė tikėti ar netikėti.

Bet kas kita yra bažnyčia. 
Čia yra susispietęs tam tik
ras dykaduonių luomas, ku
nigais vadinamas, kuris iš 
žmonių religijos stengiasi 
daryti sau bizni ir išnaudoti 
tikinčiųjų tamsumą. Todėl 
prieš bažnyčią, kaipo kuni
gų organizaciją, reikia ko
voti.

Socialistų suvažiavimas 
Lince parašė šituo klausi
mu net programą. Vokiečių 
socialistų vadas Otto Bauer 
parašė prie tos programos 
platesni paaiškinimą. Jis 
sako:

“Bažnyčia pasidarė buržua
zijos sąjungininkė.

“Pralotai viešpatauja kapi
talistų nurodomi ir jų reikalus 
gindami. Vyskupai grasina ne
suteikti sakramentų tiems 
darbininkams, kurie kartu su 
savo klasės draugais kovoja 
profesinę ir partinę kovą. Ku
nigai iš sakyklų plusta kovo
jantį proletariatą.

“Į religiją mes žiūrim kaip
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Iš Pietų Amerikos

Apie 20,000 darbininkų 
neteko darbo.

t __

DETROIT, MICH.
Fordas atleidžia darbinin

kus.
Garsus darbininkų “prie- 

telis” Fordas per tris dienas 
(nuo birželio 1 ligi 4 die
nos) atleido apie 20,000 j tjems žmonėms gerai taip 
darbininkų. Dabar jo dirb- įuršti?”

I

nes Dievui, jei jis yra, mal
dos nereikia’...

Bet atėjus rinkimams ši
tie žmonės ir vėl balsuos už 
republikonus ir demokra
tus, Pagalvoji ir manai sau 
žmogus: “Well, tur būt ši-

ARGENTINA.
Kas naujo čia.

Gegužės 25 dieną Argen
tinos respublika šventė savo 
nepriklausomybės šventę.

Nors Argentinos prezi
dentas Uriburu skelbė pa
sauliui, kad Argentina žen
gianti Į ekonominę gerovę, 
bet dabar pats pamatė, kad 
šaly rūgsta juomi nepasi
tenkinimas. Kad išsilaikyti 
vietoje, Uriburu atsikvietė Į 
Buenos Aires iš provincijos 
kelis kavalerijos batalionus. 
Bet šitas jo žygis iššaukė vi
suomenėj ir ypač studentų 
tarpe dar didesni juomi ne
pasitenkinimą.

Matydama šitą nepasi
tenkinimą Uriburu vyriau
sybė išleido dekretą, kuriuo 
kviečia visus Argentinos gy
ventojus dalyvauti provin
cijų savivaldybių, parla
mento, prezidento ir vice
prezidento rinkimuose. Rin
kimai Įvyks lapkričio 8 d. 
Tauta ir visos partijos de
kretą sutiko palankiai.

Buenos Aires lietuviai, 
kurie buriasi apie “Švytu
rį,” savo name mano Įrengti 
vaidinimams sceną. Tai bu
sianti pirmoji Pietų Ameri
koje lietuvių scena. Be to, 
čia pat organizuojamas lie
tuvių orkestras.

BRAZILIJA. 
Padėka.

Iš tikros broliškos širdies 
tariu ačiū drg. Ipolitui Ka- 
naperiui už “Keleivio” pre
numeratą pusei metų. Taip 
pat dėkuoju visiems “Kelei
vio” skaitytojams, kurie 
išgirdo mano atsišaukimą 
ir padavė brolišką ranką, 
sušelpdami mus laikraščiais 
ir knygutėmis. Ačiū jums, 
mieli broliai, kad ginate 
mus nuo tamsos.

Musų kolonija jaunutė, 
silpnutė ir mes patys be jū
sų paramos nematytum 
šviesos spindulėlio.

Taigi visų čia gyvenan
čių lietuvių vardu dar kar
tą tariu ačiū broliams ir se
sutėms amerikiečiams už 
paramą. Iš savo pusės linki
me jums stiprybės, ištver
mės susilaukti džiuginančio, 
šviesaus rytojaus.

Fabijonas Tartilas.

Tai toks yra oficialus so-j minios, 
cialdemokratijos nusistaty
mas religijos ir bažnyčios 
klausimu.

Aš labai linksma kad 
Ema pasakė man leng

va būda

iš-

Žiurėk mieloji tuos 
skaisčius baltinius

ir aš nė biskio netryniau!
“f MA visuomet buvo žvali! Kada 

ji man pasakė apie Rinso ir kaip 
jis sutaupo trynima, aš žinojau kad 
ji duoda man gerą patarimą. Aš tuo 
permainiau ant Rinso ir dabar žiūrėk 
kokie balti skalbiniai visai netrynus. 
Šitas būdas daug lengvesnis.”

Sutaupo drabužius
Kam trint drabužius- kada Rinso
traukia balčiau? Tai puikus būdas 
taupo drabužius ir jūsų rankas.

Rinso tikrai yra taupus muilas. 
Puoduks už puoduką, dvigubai duoda 
putų už papurusius, lengvus muilus. 
Gailus, pastovios putos net kiečiau
siam vandeny.

Puikus skalbtuvėse taipgi. Išdir
bėjai 40 geriausių skalbtuvų reko
menduoja jį. 
Tik pabandyk 
Rinso gailias 
putas dėl di- 
šių! Gaukite 
DIDEIJ pakečį

MILIONAI VARTOJA RINSO 
žlugtui, skalbtuvėje ir dišėms

tuvėse liko tik trečdalis dar
bininkų.

Iš dviejų šiftų jis padarė 
vieną šiftą. Darbininkus at-1 
leidžia be jokio skirtumo: 
nežiūri ar tu senai pas jį 
dirbi, ar ne. Atleidžiamiem 
darbininkam net nesako 
kada pradės dirbti. Girdi, 
reikės, tai mes pašauksim. 
Bet kada to šaukimo sulau
ksi, jei kasdien atleidžia vis 
daugiau darbininkų?

Žmonės nusiminę, 
minę tie kuriuos atleido, nu- surinkti visus nelegalius at
siminę ir tie, kurie liko dirb- eivius iš Kanados. Beabejo, 
ti. Mat, kur dirbo 3 žmonės, čia gali nukentėti ir legaliai 
tai liko tik 1. Kur buvo 5-6,į-—------- rn~* *— 1—t
ten liko 2. Vietoj 10 darbi
ninkų, palikta 3. Ir šitie li
kę darbininkai, už tą patį 
mokesnį, turės atlikti visą 
tą darbą, ką padarydavo 
pirmiau didesnis skaičius 
darbininkų.

Bedarbių padėtis baisi.
Detroite bedarbių didelės 

Naujiems bedar-j 
biams neduoda nei pašai-j 
pos. Sako, eikit iš kur atėję j 
ir nelyskit mums Į akis. 
Mat, Į Detroitą suplaukė 
daug žmonių iš kitų valsti
jų. '

Daugelis darbininkų ne
tenka savo namelio. Mat, 
dabartiniu laiku tie žmonės 
neišsigali mokėti morgičių 
ir taksų. Iš pradžių jie pa
tys stengiasi namus parduo
ti, bet dabar, tai ne taip 
kaip keli metai atgal. Na
mų nėra kam pirkti ir juos 
paima bankai.

Anądien man teko praeit 
pro policijos centralinę. čia 
miestas du sykiu į dieną 
maitina bedarbius, duoda 
šiokio tokio lakalo pasrėbti. 
Bedarbių eilės apima ap
linkui visą skverą. Vis tai 
jauni, 
Stiprus, 
jei tik darbo jiems butų. 
Bet dabar jie suvargę, su
menkę, saule nudegę, o gal 
taip pageltę.

Namelis, kur bedarbius 
maitina, mažas. Nuo 8 v. ry
to čia leidžia vis po 50 žmo
nių pasimaitinti. Įėję tuo
jau turi atkalbėti ryto mal
dą, dėkuoti Dievui, kad už
laiko jų gyvybę ir duoda 
“daily bread”. Ar tai nepa- 
nieka, ar tai nepasityčioji- 
mas iš darbininko, kuris su
kūrė viską, o dabar turi tru
piniais maitintis ir dar mel
stis! Kam? Oigi buržuazijai,
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Nori išvalyti nelegaliai 
įvažiavusius.

Michigano legislatura iš
leido naują patvarkymą, 
kad per 60 dienų užsiregis
truotų visi nepiliečiai atei
viai. Registruojantis bus 
nutraukiamos fotografijos 
ir pirštų antspaudai. Pas
kui jiems bus duoti pasai. 
Šitas patvarkymas liečia a- 
biejų lyčių ateivius. Mano- 

Nusi- ma, kad šituo budu pasiseks

Įvažiavusieji. Tai tur būt 
pirmas toks patvarkymas 
Amerikos istorijoj.

F. Lavinskas.

Iš Viso Pasaulio.
Birželio 28 dieną Ispani

joj žmonės rinks Steigiamąjį 
Seimą. Didžiūnų titulai pa
naikinti.

Pirmą dieną birželio Ru
munijoj buvo parlamento 
rinkimai. Žmonės jais nein- 
domavo ir nedaug kas juo
se dalyvavo.

Sovietų valdžia sakosi 
reikalavusi ant 1 gegužės 
100,000 darbininkų Į Uralo 
metalo dirbtuves, bet atsi
šaukė vos tik 10,000 žmo
nių.

Mokslininkas Wilkins 
ruošiasi plaukti Į šiaurės 
žemgalį po vandeniu, kad 
ledai nekliudytų. Dabar jis 
daro bandymus su savo sub- 
marinu ties New Londonu, 
Conn.

pusamžiai vyrai, 
patys darbininkai,

Žinios sako, kad pietų 
Kinijos armija užsakė už 
$1,000,000 ginklų ir amuni
cijos kovai su nacionalistų 
valdžia.

Afrikoj, Tanganuikos 
apielinkėj, rasta kažin kada 
nukritęs iš dausų meteoras, 
kuris sveria 70 tonų. Jis su
sideda daugiausia iš nike
lio ir geležies.

Maskvos žinios sako, kad 
Sovietų Rusijoj dabartiniu 
laiku apie 10,000,000 mote
rų dirba žemės ūkio dar
bus, kuriuos pirma dirbda
vo vyrai.

Jau antru kart laikraštyje 
rašau persergėdamas lietu
vius, 1_ _ _____ _
nevažiuotų į Argentiną, nes 
čia ras badą ir skurdą. Vie
nok mano balso žmonės ne
paklauso. Štai anądien Bue
nos Aires sutinku porą pa
žįstamų, tik ką atvykusių iš 
mano krašto. Jie sakosi ma
no straipsnį skaitę, bet neti
kėję, kad aš teisybę rašau. 
Todėl dabar sėdi be darbo, 
alkani, apiplyšę ir, jei ne pa
žįstamų paspirtis, kažin ar 
badu netektų mirti.

Pasaulio ekonominis kri- 
zis pakirto viso pasaulio ūkį, 
bet nuolatinės kovos ir re
voliucijos Pietų Amerikoje 
dar labiau negu kur kitur 
nualino kraštą, pakirto pra
monę ir gamybą. Patys Ar
gentinos piliečiai sėdi be 
darbo, tai ką jau kalbėti apie 
imigrantus.

Taigi dar kartą mano 
nuoširdus patarimas lietu
viams susilaikyti dabar nuo 
emigravimo i Argentiną.

j. l. a

persergeaamas lietu-1 .. 
kad dabartiniu laiku į®

KUBA.
Žinių žinelės.

Veisli ispanų tauta daug 
emigrantų duodavo visiems 
kraštams. Daug ispanų emi
gruodavo iš tėvynės dar ir 
dėl nepakeliamo skurdo, 
kurį ant jų užtraukė despo
tas karalius ir kunigija.

Dabar Ispanija tapo lais
va šalim ir kaipo tokia vi
sus išeivius vilioja grįžti tė
vynėn. Gegužės 26, Kubos 
sostinėje Havana, prie Ispa- 

i konsulato susirinko 
i 300 bedarbių ispanų ir pa
reikalavo, kad juos grąžin
tų Į Ispaniją.

Gegužės 26 iš Havanos 
praneša, kad didesnė Ku
bos gyventojų dalis pasiruo
šusi revoliucijai prieš da
bartinę diktatūros vyriau
sybę.

Salos gyventojai labai 
nepatenkinti prezidento Ma- 
chados diktatūra. Jis res
publiką valdo griežtomis 
priemonėmis. Savo politi
nius priešus be mažiausio 
pasigailėjimo spaudžia. Pa
naikinęs visokią laisvę.

HONDŪRAS.
respublika, paprastai,Ši 

priskaitoma Centralinei A- 
merikai, vienok ji nieku, 
bent sukilimų gausumu, ne.- 
siskiria nuo kitų Pietų Ame
rikos respublikų. Nesenai 
dar čia siautė stiprus sukili
mai, bet dabar iš Tegucigal- 
pa Honduros vyriausybė 
skelbia, kad jos kariumenė 
sutriuškinusi paskutinius su
kilėlių burius.

I

Išradėjas
F. I.aseck 
(Lasevičius)

URUGUAY.
Baltųjų vergių pirklius 

ir iš čia veja.
Urugvajaus teismai Įsakė 

susispietusiems čia iš Argen
tinos baltųjų vergių pirk
liams apleisti šalį per de
šimtį dienų. Jeigu kuris tų 
ponų pasiliksiąs, tai jis bu
siąs internuotas kvarantine 
Flores saloj. Tokių vertelgų 
Montevideo dabar yra apie 
150.

Jie pirmiau operavo Ar
gentinoje, importuodami 
merginas Į Argentiną dau
giausia iš Lenkijos, Rusijos 
ir Franci jos. Po to, kaip ta
po išvyti iš Argentinos, jie 
susispietė Urugvajuj. Da
bar ir iš čia veja juos lauk.

“Šventoji Žemė” arba žy
dų Palestina turi 200 mylių 
ilgio ir 60 mylių pločio.

Apsaugokit Savo Namus
Užrakinkite Atidarytus Langus

Su tuo naujai išrastu Langų Užraktu, galite 
atidaryti langą 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 būt prie adaro lango ir ne
galės jo daugiau pakelt ir negręs išpuolimo 
pavojus. langai nebarškės kad ir didžiausioj 
audroj, juos užrakinus. Tie prietaisai tinka 
prie visų langų. Pridėt juos prie lango gali 
bile kas. Langų negadina. Prisidėkite visi juos 
prie langų, turėsite didelę apsaugą už mažai 
pinigų. Tuzinas, dėl 12 langų už $4 00 su ap
mokėtu prisiuntimu.

Sutaupysite daug anglių žiemą, nes prietai
sas Langus 
juos negali 
klauskite.

smarkiai sutraukia ir šaltis per 
įeit. Agentams didelis nuošimtis,

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

Telefonas: Mitchell 2—2554 Ix»ek
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Ka* skaito ir rašo 
Tas duonos neprašo

PITTSBURGH, PA. 
Iš angliakasių gyvenimo.
Visoj Amerikoj, visam 

pasauly siaučia bedarbė. 
Visur minios alkanų ir su
vargusių žmonių. Bet di
džiausias vargas ir išnaudo
jimas, turbut, siaučia Pitts
burgho apylinkės angliaka
sių tarpe.

Kaip jau žiųoma, anglia
kasių unija griuvo per pas
kutinį didijį angliakasių 
streiką. Dabar angliakasių 
likimas randasi absoliutėje 
kompanijų malonėje. O ang
lių kompanijos tuomi nau
dojasi ir nesvietiškai anglia
kasius engia.

“The Pittsburgh Press” 
korespondentas apvažinėjo 
visą eilę anglių kasyklų ir 
aprašo vargingą angliaka
sių padėtį. Tuos aprašymus 
skaitant darosi baisu ir pa- 
mislyt, kaip čia žmonės iš
naudojami.

Aš pats irgi turėjau lai
mės aplankyti vieną anglia
kasių apylinkę ir susipažin
ti su jų padėtim. Man teko 
būti Coversdale, Pa. čionai 
randasi Pittsburgh Terminai 
Coal kompanijos kasyklos, 
kuriose dirba apie 700 ang
liakasių.

Dirba čia kiekvieną die
ną ir ant dviejų pamainų 
(šiftų). Karų duoda tiek, 
kiek darbininkai gali užlio- 
duoti. Bet... angliakasiai vis- 
tiek badauja, nors, kaip sa
kiau, dirba kasdien ir po 9 
valandas.

Dalykas štai koks: pa
vienis darbininkas, kasdien 
lioduodamas anglį, gerai jei 
padaro po $20 į dvi sąvaiti. 
Bet iš šito uždarbio kompa
nija dar atskaito daktarui, 
už lempą, už dinamitą ir už 
kitus galus. Taip kad darbi
ninkui lieka 15-16 dolerių. 
Tuo tarpu jei darbininkas 
gyvena pas žmones ant bur- 
do — jis moka už tai nuo 
$20 ligi $40 mėnesiui. Reiš
kia, nors ir dirbi, bet kas 
mėnuo turi apie $10 neda- 
tekliaus.

Bet čia ir kompanijos už
siima burdingierių laikymu. 
Dar čia tebestovi tos pa
čios “kempės” (barakai), 
kurios per streiką buvo pa
statytos dėl streiklaužių.

Jei šitose kempėse gyve
ni, tai į dieną turi mokėti 
po $1.50. Be to, turi turėt 
savo muilą, rankšluostį ir 
pats apsiskalbti.

Bet ką aš šneku, kad rei
kia kompanijai mokėti po 
$1.50; ji pati pasiima, jei 
tik tu turi uždirbęs. Jei dar 
pinigų tiek neturi uždirbęs, 
bet gerai stengiesi (reiškia, 
taip darbi kaip jautis, kad 
net akys iš kaktos verčiasi), 
tai kompanija palaukia, kol 
pinigų pasidarysi. Kitaip 
bosas tave išvys iš mainų ir 
sykiu iš kempės.

Jei kempėj gyveni, tai bo
sas ir rūpinasi tavim, kad 
mainose pasidarytum bent 
$1.50 į dieną. Jis žiuri, kad 
kempės darbininkai gautų 
ikvaliai karų ir geresnį 
“pleisą.”

Tuo budu, jei dar turi ge
ležinę sveikatą, tai nuo bur- 
do tau liks kokis doleris ir 
išsigėrimui. Ir jei tik myli 
išsigerti, tai nereikia tau nei 
pėdės laukti. Jei tavo yra 
daugiau uždirbta pinigų ne- 
^u reikalaujama už burdą 
kempėje, tai eik į ofisą ir 
čia gausi taip vadinamą 
“skriptą” (tai pinigo ženk
las, kuris turi vertę tik kom
panijos krautuvėse per
kant).

Butlegeris “skriptą” iš
maino į grynus pinigus, o 
tuomet pirk ir gerk, kiek 
nori; t. y. kiek pinigų turi.

Bet ir čia be išnaudojimo 
neapsieinama. Už kiekvie
ną tavo “skripto” dolerį, 
mainydamas butlegeris duo-

AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS
da tau tik po 75 centus. Ir arba net ir kasyklas uždaro, 
taip visi darbininko sunkiai apie organizacijos atstejgi- 
uždirbti centai grįžta vėl mą negali būt nei kalbos, 
kompanų kišeniun. Į Bet taip visados būti ne-

Gyvent pas privatišką galės. Laikai keisis ir ang- 
gaspadinę butų daug ge- liakasiai organizuosis. Jų 
riau: vieną, čia apie $5 pi- nieks nuo to nesulaikys, nes 
giau, gaspadinė skalbia ta- bruzdėjimas angliakasių 
vo drapanas ir geriau maiti- tarpe ir dabar yra.vo drapanas ir geriau maiti
na, negu kempėje. Bet pri- 
vatiškai gyvendamas netu
rėsi “loskos” pas bosus. 
Daibą tau duos tokioj vie
toj kur stori “šleitai,” tiek 
karų, kiek tu prikrauti galė
tum, tau neduos ir tu, žmo
gau, visą laiką gyvensi pra
siskolinęs gaspadinei. i

Taip dalykams stovint, me apSVarstyta gana rimtų 
atsiranda tokių gudruolių, klausimų. Perskaičius ir pri- 
kurie neina nei į kempes, nei smus pereito susirinkimo 
pas gaspadines gyventi. protokolą ir finansinę apy- 
Jie nori “ekonomiškai gy- skaitą, sekė raportai iš auk- 
venti, todėl pasiima kokią štesniujų organizacijos įs- 
šantę, lauželi ir gyvena po 6 taigų ir delegato Jankaitu- 
vyrus vienam kambary. Jie,ko. Iš delegato pranešimo 
patys skalbiasi, patys H11' paaiškėjo, kad didžiuma lie
čiasi valgyt, vienu žodžiu, tuvių dirbtuvių visai nedir- 
taj tikri atsiskyrėliai-zoko- įja Rejškia, ir kriaučiai turi 

bedarbę. Toliaus buvo skai- 
darbininkų tytas laiškas nuo Amerikos

PH1LADELPHIA, PA. I 
“Pavyzdingas** katalikų 

piknikas.
 ! Gegužės 24 Romos kata- 

Pittsburghas ir vėl bus liu- likų šv. Kazimiero parapija 
dininkų didžiųjų angliaka- surengė pikniką. Gal už tai ■-* - - - - | T - - -.. .... . •

Kompanijos, žinoma, dės 
didžiausias pastangas, kad 
angliąįcasių organizavimasi 
sutrukdyti. Ir čia, aš manau 
netolimoj ateity, senasis ’

šių kovų su kapitalu.
S. Bakanas.

BROOKLYNO KRIAUČIŲ REIKALAI
Kriaučių susirinkime pigus 

“draugas” subliūško.
Gegužės 27 lietuvių kriau- 

i čių 54-to skyriaus Įvyko mė- 
! nesinis susirinkimas, kuria-

ninkai.
Šeimyninių —------- , VJV««,

padėtis irgi negeresnė, o gal:Lietuvių Piliečių Kliubo, ku- 
net blogesnė. Jų tarpe irgi.riame prašoma paaukuoti 
vargas viešpatauja. Nors jie;pinigų supirkimui naujų ra

kandų kliubo statomam na
me. Apkalbėjus nutarta pa
aukuoti $300.00.

Toliau kalbama apie pri
sirengimą prie busiančio 

i kriaučių generalio streiko 
New Yorke ir apylinkėje. 
Paskutiniais laįkais kriau

tę čių uždarbiai New Yorko

ir kožną dieną dirba, bet 
gyvena pusbadžiai, apiply
šę ir kompanijų krautuvėm 
prasiskolinę.

Pasikalbėjus su anglia
kasiais gauni patirti, kad ki
tose anglių kasyklose dar 
blogiau. Ten dar, girdi, ma
žiau moka, ir to užmokesnio 
negali gauti pei tris,; markete labai nupuolė, ypa- 
menesius. Arįghakasiai su . . lktuviu dirbtuvėse
i— ... t.*— tik ?°"*kur komunistams bevado-
lemis maitintis. < ----- 2
badauja ir Pittsburgho lab
daringos draugijos teikia 
jiems pašalpą maistu ir dra
bužiais. Nors ir pačiam Pitt- 
sburghe yra pakankamai al
kanų bedarbių, bet anglia-

V*

vaujant ir smarkus darbi-
ninkas negali užsidirbti nei 
$25.00 į sąvaitę. Tad su
prantama, iškilus klausimui 
apie streiką, ir lietuviai 
kriaučiai rimtai apsvarstė 
esamąją padėti: užgyrė

dėl pirmoj eilėj jie šelpia
mi.

Nekurios kompanijų krau
tuvės nuo darbininkų lupa board direktorių ir kitų 
du kartu brangiau, negu! aukštesniųjų unijos įstaigų, 
šiaip krautuvės. Angliaka- iš unijos pusės bus išstatyti 
šiai Čia prievarta verčiami reikalavimai pakelti 10 nuo- 
pirkti tik kompanijų krau- šimčių algos ir sutvarkyti 
tuvėse. Šituo reikalu net (marketą taip, kad nebūtų iš- 
valdžia įsikišo ir kelių kom- ’ siunčiamas unijistams pri- 
panijų, žinoma mažesni,1 klausąs darbas lauk iš mies- 
viršininkai gavo net į kalėji
mą atsisėsti.

Angliakasiai pasigenda
unijos.

Prieš didijį streiką ang
liakasiai buvo organizuoti;

tarė jį remti.
Kaip buvo pranešta iš 

kitu

to į skebines dirbtuves.
Kaip ir buvo tikėtasi, ko

munistai pasiūlė didesnius 
reikalavimus. Čia pigus 
“dr-gas” Buivydas pateikė 
rezoliuciją, kad reikalautlidAdOlal UUVŲ l/I . ------------------- ------------------------- -------------------

turėjo savo uniją ir buvo iš- 40 valandų į sąvaitę, 5 die- 
neblogą uždarbi, nų savaitėje, pakėlimo 15 

Tuomet daugumas anglia- nuošimčių, įvedimo sąvaiti- 
kasių mažai paisė unijos, nio darbo, ir dar keletą kitų 
nesuprato jos reikšmės, ne- reikalavimų. Žinoma, prieš 
silankydavo į susirinkimus, tokius reikalavimus nieko 
pasiduodavo komunistų šar-, negalėtum sakyti, bet aš

kovoję

latanų agitacijai ir uniją 
niekindavo.

Mat, tuomet komunistai 
per prakalbas ir spaudą 
skelbė, kad senoji unija rei
kia sugriauti ir suorganizuo
ti naują, “darbininkišką.” 
Man pačiam tekdavo su 
angliakasiais kalbėtis ir 
ginčytis tuo reikalu. Dau
gelis iš jų pritardavo bolše
viką agitatoriams,- ir kuo
met aš perspėdavau, kad su
griovę senąją uniją jus pasi- 
tamausit kapitalistams, tai 
mane apšaukdavo Lewiso 
agentu.

Šiandien visi angliakasiai 
mato, kad ištikro pasitar
nauta kapitalui. Šiandien 
jau nieks nešneka apie su
tvėrimą naujos, “tikrai dar
bininkiškos” unijos, o pasi
genda senosios unijos. Dar
bininkai sukandę dantis 
kenčia ir laukia progos, kad 
šitą uniją atsteigus. Bet da
bartiniu laiku, kada visoj 
šaly šiaučia bedarbė, kuo
met kompanijų šnipai da
boja mažiausį angliakasių 
pasijudinimą ir pajutę ang
liakasių šiokį tokį bruzdėji
mą veja juos lauk iš darbo

6,000 Angliakasių Išėjo j Streiką.

kad katalikų piknikas, tai 
ir “šventinto” vandenėlio 
čia netruko, šokių salėje jo
kios tvarkos nebuvo. Girti 
šokikai svaidė tokius ‘‘gra
žius” žodžius, kad į laikraš
tį jų negalima nei dėti.

Einant man pro šalį ge
riančių žmonių, vienas pa
siūlė ir man išsigerti. Aš at
sakiau, kad negeriu. Tuo
met girtuoklėliai mano ad
resu pasakė, kad, girdi, tik 
žiopliai negeria.

Tiek to — manau sau. Aš 
žioplinu toliau. Bet štai 
pasigirsta motenj kliksmas. 
Žiuriu — parapijonys vieni 
kitiems nosis lygina. Publi
ka peštukus perskiria, bet 
po valandžiukei ir vėl jie su
sikimba. Nosys paplūsta 
raudonam skystimėly, pub
lika jau išskirt nevalioja ir 
pašaukia policiją. Tuojau 
pribuna pustuzinis guzikuo- 
čių ir šventus parapijoms 
pradeda lazdomis šventinti.

Bet čia vienas iš drąsuo
lių ir policijos nepabūgo; 
tik švyst policmanui per 
marmūzę. Skandalas! Poli
cija netik kad lazdų jam ne
sigaili, bet dar ir branzalie- 
tus ant rankų uždeda, ir pa
reiškia, kad jis areštuoja
mas už priešinimąsi polici-

Negirdėtas skandalas 
Mičiulio dirbtuvėj.

Toliau delegatas pranešė, 
kad iš lapelmeikerių lokalo, 
gegužės 26 d. ryte prieš pra- 
dėsiant darbininkams dirb
ti, atvažiavę apie 30 vyrų į 
Mičiulio dirbtuvę ir pareiš
kę, kad neleisią pradėt dirb
ti. Dalykas yra tokis: New 
Yorke yra lokalas, kuriame 
priklauso tik ant “special” 
mašinų dirbantieji darbinin
kai. Tas lokalas nepriklau
so Joint Boardui ir jų žmo
nės lietuvių šapose nedirbo. 
Dabar ir iš jų yra daug ne
dirbančių, taigi kiek laiko 
atgal, to lokalo komisija at
ėjo į lietuvių 54 skyriaus 
pildomąją taiybą, ir reika
lavo, kad jiems butų leista 
ir lietuvių šapose užimti 
“special” mašinų darbą. 
Žinoma, jų reikalavimas ne
buvo patenkintas, tad jie su
manė prievarta įsiveržti į 
musų dirbtuves.

Mičiulio dirbtuvės darbi
ninkai tokiam jų žygiui pa
sipriešino ir iš to kilo muš- Į 
tynės, kurių pasekmėje vie-i^as uz pnesinimąsi ponci- 
nas darbininkas tapo pavo-Mai- 
jingai sužeistas. Vėliaus, tą! Policijai bemalšinant mu- 
pačią dieną, Mičiulio šaposišeikas, areštuotasis su pan- 
komisija nuvyko į Joint čiais pasprunka į mišką. 
Boardą apsiskųsti dėl šito! Vėl skandalas, ablava ir po 
užpuolimo, bet čia tų pačių kelių minučių bėglį atsive- 
mušeikų tapo užpultas ir su-' da.
muštas tos šapos pirminin-j Kaipo gerą kataliką už
kas brolis Barzdaitis. Tai stoja čia pat buvęs pikniko 
yra biaurus tų žmonių pasi-; vyriausias, klebonas Kau- 
31gimas, ir organizacijai lakis. Jis atsiprašo policijos, 
oadarytas skaudus smūgis.' jr ta areštuotąjį paleidžia ta 
Apgailėtina ir tų dviejų na- sąlyga, kad iš pikniko nėš
ių, kuriems prisiėjo nekal- dintusi namo.
Mc M mušeik>» raI">’bės- «

gerai apkulti? '
. Segančią meną po sko vjgj bažnytiniai žmonės, fa- 
įvykio, musų skynaus pildo-■ na(ikai „ užtai ir

' žmonės. _______

PITTSBURGH, PA.
Birželio 3 d. — Kitoj vie

toj aš aprašiau skurdų ang
liakasių gyvenimą. Jau ten 
aš nurodžiau, kad Pitts- 
burghas artimoj ateity bus 
liudininku žymių įvykių.

Ir toji kova jau prasidėjo. 
Šiandien jau trečia diena 
kaip prasidėjo streikas ir 
kasdien vis daugiau ir dau
giau angliakasių išeina į 
kovą.

Dėl baisaus išnaudojimo

Streikuojančių angliaka
sių reikalavimai tokie, nors 
dar oficialiai nepaskelbti: 
50 centų už toną, prie sveti
mo turi būt unijos žmogus ir 
dar šioki toki pagerinimai.

Komunistinės National 
Miners Unijos vadai dau
giau revoliucijingesni ir ka- 
ringesni, negu United Mine 
Workers vadai. Jie dau
giau angliakasiams žada, 
tai tur būt ir pasisekimo

Uvl lOlldv<VlvJ IlIIlvJ. ■ • 1*1*'
matomai, angliakasiu kant- t?rP gargusių angliakasių 
rvhė iai išsibaigė Geriau dau£iau turi- Bet ar Nattory De jau įssioaige. Geriau, , M. TT_U/.C vo/iai
streikuot, negu dirbt ir ba- 
daut — mano angliakasiai. 

Streiko pasekmes netoli
ma ateitis parodys. Bet 
jau dabar numatoma, kad 
streiko prospektai neperge
riausi. Tam yra dvi priežas
tys, būtent: dabar visoj šaly 
siaučia bedarbė. Angliaka
sių unija sugriauta. Uždar
biai, vietoj 1927 metais mo
kėtų 77 centų už prikastą 
anglies toną, dabar numušti 
ligi 30 centų. Kuomet čia 
gyvavo angliakasių unija, 
tai prie anglies svėrimo 
ji turėjo savo žmogų, kuris 
neleido apgaudinėti anglia
kasių. Dabar anglį sveria 
vieni kompanijos žmonės, 
ir kiek jų malonė, tiek dar
bininkui užrašo.

Dabar Pittsburgho dist- 
rikte dirbo apie 25,000 ang
liakasių, tuo tarpu 1927 m. 
jų dirbo keli šimtai tūkstan
čių. Reiškia, anglies pra
monė nukrito iki žemiausio 
laipsnio.

Antra priežastis, kuri 
streiko laimėjimą gali pa
kreipti į nepageidaujamą 
pusę, tai varžytinės tarp 
dviejų unijų. Senoji “U. M. 
W.” unija varžosi su komu
nistine “National Miners” 
unija už vadovavimą strei
ke.

Bet angliakasiai labai su
vargę, baisiai išnaudojami 
ir pusbadžiu gyvendami 
nežiūri nei į jokius prospek
tus: jei laimės ką — gerai, 
pralaimės — tai irgi nieko 
nepraras, nes blogiau jau 

..----- negali būti, kaip dabar bu-
Tautietis. * vo.

nal Miners Unijos vadai pri
ves šį streiką prie laimėji
mo, tai kitas klausimas. Pa
tyrimas ką kitą sako. Ko
munistai dažnai moka tik 
muštynes išprovokuoti tarp 
streikierių ir kompanijų 
mušeikų.

Streikas prasidėjo sekan
čiose mainose: Pittsburgh 
Terminai Coal Co., Cover- 
dale maina No. 8, streikuoja 
700 angliakasių, Homing 
maina, No. 4 — 300 anglia
kasių, Mollenauer, No. 3 — 
350, P. & W. maina, netoli 
nuo Avella, — 400 anglia
kasių, Castle Shannon, No. 2 
—300 angliakasių, Pitts
burgh Coal Co., Montour, 
No. 10 — 100 angliakasių, 
Chartiers Creek Coal Co., 
Buffalo maina Canons- 
burghe — 250 angliakasių. 
Valvo Coal Co., Gilmore 
maina Cecile — 180 anglia
kasių, Hillman Coal & Coke 
Co., mainos netoli nuo Point 
Marion — 250 angliakasių. 
Burgesttstow Coal Co., Pax- 
ton maina, netoli nuo A vėl
ios — 45 angliakasiai. Du- 
ąuesne Coal Co., Aurora 
maina, netoli nuo Alella — 
250 angliakasių. Valley 
Camp Coal Co., netoli nuo 
New Kensingtono — 150 
angliakasių. J. H. Jonės 
Bertha maina — 200 ang
liakasių. Poland Coal Co., 
mainos netoli nuo Point Ma
rion — 150 angliakasių.

Reiškia, per 3 dienas virš 
minėtos kasyklos išėjo į 
streiką. Apie tolimesnį strei
ko bėgį pranešiu.

S. Bakanas.

manau, kad organizuotiems 
darbininkams jau gerai ži
noma, kad kur tik komunis
tai vadovavo streikus su 
savo “dideliais” reikalavi
mais, tai visur darbininkai 
tapo suvilti ir streikai buvo 
pralaimėti.

Taigi šitas klausimas bu
vo pusėtinai ilgai padisku- 
suotas, ypatingai apie 40 
darbo valandų. Čia buvo 
nurodyta, kad patys darbi
ninkai neprisilaiko dabar 
esančių 44 vai., o ką jau 
kalbėti apie jų sutrumpini
mą?

Tinkamai buvo pasakyta 
ir pačiam rezoliucijos auto
riui, kaip jis kartą prisipa
žino, kad, esą, kaip “bizė,” 
tai jis dirbąs iki 10—11 vai. 
vakaro. Vadinasi jis pats 
vienaip kalba, kitaip daro 
ir netiki savo žodžiams ką 
kalba.

Apkalbėjus šį klausimą 
susirinkimas vienbalsiai už
gyrė unijos planus, o pigus 
“draugas” taip ir subliūško 
su savo rezoliucija, negavęs 
nei vieno balso net iš pačių 
komunistų.

moji taryba laikė ekstrą su
sirinkimą, dalyvaujant iš1 
generalio ofiso Amalgamei- 
tų unijos Patifskiui ir “Dar
bo” red. A. Jankauskui. Ap
svarsčius šį nemalonų įvy
kį nutarta pareikalauti iš 
Joint Boardo pinigiško atly
ginimo nukentėjusiems Mi-j 
nulio darbininkams, o la- 
lelmeikerių lokalo biznio I 
Agentą, kuris toms mušty-' 
nėms vadovavo, nuimti nuo j 
darbo, ir kitus užpuolikus' 
tinkamai nubausti.

Šis nutarimas buvo rapor
tuotas skyriaus . susirinki
mui ir tapo vienbalsiai už- 
girtas.

Dar buvo pakeltas klau-j 
simas, kad sekančiuose 54 j 
skyriaus delegato ir sekre-' 
toriaus rinkimuose butų Į 
slaptas baloti n is balsavimas, 
bet skyriaus pirmininkas, 
bolševikas Jakubonis, tą 
klausimą paliko paskiau
siai, kada jau buvo vėlus lai
kas ir žmonės buvo sukilę 
eiti namo. Tokiu budu šitas 
klausimas liko nesvarstytas.

Aišku, pirmininkas tai 
darė sužiniai, nes komunis
tai gerai žino, kad jei butų 
įvestas slaptas balsavimas 
tai jie niekuomet savo kan
didatų nepravestų. Tečiau 
anksčiau ar vėliaus, jie visi 
pas kriaučius taip subliūkš, 
kaip subliūško pigus “drau
gas” Buivydas. Juo toliau, 
juo daugiau pradedam pa
žinti komunistų veidmainy
stes. Svyrūnėlis.

“Dainos” Draugijos Pirmas Koncertas, pp Simas Leonavičių, sta- 
i sys Butkus, Antanas Bradu- 
' nas ir Vincas Lukaševičius 
žymiai prisidėjo prie drau
gijos suorganizavimo. Jie 
keturi šį vakarą įteikė “Dai
nos” chorui ir tą didelį gė
lių buketą-v^zą. Pagaliaus 
dėkojo “Dainos” Draugijos 
pirmininkui, adv. V. F. Lau
kaičiui, už parupinimą pa
parčių ir paimu scenos pa
puošimui.

Koncertui užsibaigiąs se
kė šokiai ir tęsėsi iki pirmos 
valandos nakties. Jaunimas, 
kartu ir suaugusieji, pajutę 
dainos jėgą ir pavasario 
džiaugsmą, linksmai banga
vo po svetainę.

Gražiame pavasario laike 
gimė prakilni organizacija 
ir surengė žavingą vakarą. 
Garbė tiems, kurie darbuo
jasi prakilniame kultūros 
ir švaraus pasilinksminimo 
darbe!

Linkiu “Dainos” draugi
jai augti, bujoti, ir tokių pa
rengimų kuodaugiausiai su
rengti.

Po visko ramiai grįžau 
namolei. Net ir miegant 
sapnavosi praeito vakaro 
malonus įspūdžiai. Ypatin
gai ta graži įžanginė daina: 
“Kur namas mus, kur kraš
tas mus; senas Nemun’s pui
kiai plaukia; daug saviesp 
jis upių traukia...

Ant Kurelaitis.

BALT1MORE, MD.
Gegužės 24-tą Baltimo- 

rės Lietuvių “Dainos” dr-ja 
surengė pirmą savo koncer
tą. #

Tą dieną buvo Sekminės, 
ir Baltimorės lietuviai turė
jo visokių pramogų, vienok

i 
Į

Laimė, kaip sveikata: kai 
jos nepastebi, esi sveikas.

. Turgenevas.

piano išpildymą ji gavo nuo 
“Dainos” draugijos puikų 
rožių buketą. “Dainos” cho
ras irgi gavo didžiulę vazą 
rožių, lelijų, pionijų ir smi- 
drų.

Solistai-dainininkai dai- 
jvr navo visi žavėjančiai. Šoki-
tas mažai koncertui paken-1 kės, Katrina Rakauskaitė ir 
kė, publikos prisirinko apy
pilnė svetainė.

Apie 8 valandą ir aš pa
siekiau lietuvių svetainę. 
Žmonės skalsiai traukė į vi
dų. Neilgai trukus pasikėlė 
ir uždanga. Visų akys suži
bėjo.

Scena papuošta gyvais 
paparčiais ir palmomis. Vi
dury išsirikiavęs “Dainos” 
choras. Tai gražus būrys 
dailiai pasipuošusio jauni
mo. Prie piano sėdi p-lė 
Margareta Simaitytė. Išei
na p-lė Lelija Geležiutė, 
chorvedė, ir užima savo vie
tą. Publika smarkiai ploja.

Choras sudainuoja tris 
daineles. K. Andreikus ir 
M. Rutkus sudainuoja due
tą. Dainuoja Elena Mažin- 
taitė solo. Geležiutė skam
bina piano. Paskui dainuoja 
moterų choras, keli solistai 
ir tt. Visa programa susidė
jo iš 14 punktų ir tęsėsi be 
pertraukos dvi valandas.

Mišrus ir moterų chorai 
dainavo labai gražiai. Tai 
buvo panelės Geležiutės de
biutas choro vadovavime. Ji 
parodė savo gabumus gerai. 
Už chorvedystę ir gražų

Antoneta Remeikytė, pui
kiai išpildė savo dalykus. 
Margareta Simaitytė ir jos 
tėvas Jonas Simaitis, piano- 
armonikomis kai sudrožė 
kelius dalykus, tai rodėsi, 
kad visa ulanų pulko kape- 
lija graudė.

Publikai koncertas labai 
patiko, todėl ir katučių ne
sigailėta.

Programe kalbėjo adv. 
Nadas Rastenis. “Dainos” 
draugijos vardu jis dėkojo 
visiems už atsilankymą į šį 
koncertą; džiaugėsi, kad ši 
organizacija, ketverto sąvai- 
čių senumo, išstengė pa
rengti puikų vakarą; kvietė 
visus dainininkus ir daini
ninkes prisidėti prie šios or
ganizacijos, kad padarius 
didelį chorą: prašė visuo
menės paramos, kad galin
tieji prisidėtų prie draugi
jos kaipo nariai-rėmėjai 
(kas moka $10.00, ar dau
giau, gauna tikėtus į drau
gijos parengimus veltui, ir 
būna draugijos nariais-rė- 
mėjais). Pranešė, kad min
tis organizuoti tokią draugi
ją kilo Baltimorės Lietuvių 
Draugijų Taryboj, ir kad

Laisvamanybė paliuosuos dar
bininkus nuo pragaro baimės, 
o socializmas — iš kapitalizmo 
vergijos.
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Ten, Kur Anglį Kasa 25 Metai Atgal
Prie Cooper skvero gele- iš mažumės turiu gerą nu- kur ir išgulėjau metus ir aš- 

žinės tvoros vartų sėdėjo jautimą. Kartą ant stoties tuonis mėnesius. Dabar lau- 
keletas darbininkų. j laukiu traukinio. Nagi at- kiu teismo sprendimo. Ga-

__Neduok viešpatie būti PJ®ka’ atpyska traukinys be \ęs atlyginimą, būtinai va- 
asilo varinėtoju. Sudiev tuo-j Saryeži°. Vietoj jo, ant pir-1 “......

ir

- ~ —L- . ■■■ .L ' , ~ —---------------------------------------------------------------

(Prisiminus 1905 metų re- Į Ir vėl ėmė rinktis ir mi- 
voliuciją Seinų apskrity.) jtinguoti vyrai. Jie pasako- 

Tais laikais dar buvau jo, kad prieš carą sukilo 
vaikas. Bet garbingus 1905 “cicilistai.” (Seinų apskrity 
metus šiek tiek prisimenu, dar ir šiandien senesnieji 
Tie metai, nors vaikiškoj žmonės neištaria žodžio so- 
sieloj, bet tiek įsmigo, kad cialistai, o sako cicilistai). 
atmintis apie juos liks, ma- 'Jie eina, girdi, į kaimus, ima 
nau, kol gyvas busiu. j vyrus su savim, kad tie pa-

žiuosiu Califomijon gydy
tis.mojo vagono riogso geleži

nis reketys. Čia pat pro ma
ne praėjo ir tamsiai rainas 
katinas.

—Ehe! manau sau; jau 
aš šituo traukiniu nevažiuo
siu. Ir ką jus manote? Vos 
tik traukinys išėjo, iš kitos 
stoties ateina telegrama, 
kad Įvyko traukinio katast-[ 
rofa.

—Ir tokių pavyzdžių, jei 
norite, aš galiu šimtus pa
pasakoti. Taip buvo ir šitoj 
kasykloj. Nei iš šio, nei iš to. 
be jokio pūtimo, mano lem
pelė net tris sykius užgeso. 
Ką tai reiškia? Žinoma— 
nelaimę.

—Buvo apie 12-ta nak
ties, prieš Kalėdas. Aš su 
Čaliu stovėjau pietiniam pe
rėjime, pačiam gale. Ilga
ausis mano bendras ir šį 
kartą užsinaravijo.

—Tik štai, po mano ko
jomis sudrebėjo žemė. Pro 
ausis praūžė stiprus vėjas. 
Įgriuvo šachta. “Ach tu. be
stija,” manau sau ant Čalio. 
“Nepasiskubinom išeit i ne
pavojingą vietą.”

—Atsimenu, 38 italijonai 
tuomet žuvo. O devyni žmo
nės. tam skaičiuj ir mudu su 
Čaliu, per šešias-septynias 
paras po žeme buvom užmū
ryti.

—Karbitas ir degtukai iš
sibaigė. Užviešpatavo pra
gariška tamsa ir tokia drėg
mė, kad kūnas be paliovos 
šiurpuliais ėjo. Čia aš ir ga
vau viso kūno reumatizmą 
ir sukietėjimą užpakalinio 
smegenų mazgo.

—Bet visa tai vieni nie
kai, palyginus su tom kan
čiom, kuomet išalkęs mulas 
ėmė esti mano drabužius, o 
paskui ir kūną.

—Pabėgt nebuvo kur. 
Vietelė, kur mes buvom už
berti, turėjo apie 7 jardus 
ilgio. Sienose nei vieno ur
vo, nei vieno plyšio, kur ga
lima butų pasislėpti nuo mu
lo dantų. Gintis irgi neturė- 

« jau kuo. Didelio akmens ne- 
: pakelsi, o mažesnių, kuriais 
[ aš mulą mėčiau, jis nebijojo.

—Mulas, kaip nepermal- 
- - rn i-v •- į , .-*■ , - *•;------ --------- 'i daujamas žvėris, sekė mane,

mo. Tuos sukilimus isprovo-. vėl jam lempelę uždegtum. Į Lėtai sugriebia dantimis 
kavo pati dvasiskija. apie po to tyčia eina p---- 1 -
ką aš jau pereitą 
aiškinau.

met pasaulis ir ramybė jūsų 
dvasios. Išbūt 8 vabandas su 
šituo gyvuliu po žeme, tai ne 
juokai. Per tą laiką jus taip 
nusikamuosit, taip sugady- 
sit sau nervus, kad užmušt 
šitą gyvulį jums atrodys per- 
maža.

Taip kalbėjo liesas, vidu
rinių metų žmogus. Jis išsi
traukė tabakerką, pauostė 
tabako ir tęsė kalbą toliau:

—Taip, taip... Aš pats 
esu maineris. Penkiolika 
metų paeiliui kas rytas aš 
leisdavausi i kasyklas, kai- 
po mulų varinėtojas. Ach, 
tu viešpatie! Ot, kur bėdos 
turėjau!... Bet...-ne ant to
kio pataikė. Aš kalbu apie 
savo bylą, kuri tęsiasi jau 
šeši metai ir keturi mėnesiai, 
šitą “keisą” aš pats užve
džiau. sužinojęs tiesas. Ar 
tikėsit, vyrai, kad Michiga- 

jno kompanija, kurioj aš dir- 
įbau, šita byla labai susiru- 

.............. . pino. O “suprym kortas” 
ąs JI mą01311, tai ne į neišgydomą mano reuma- 

tavo biznis, Maike; tu man įjzm^ kurį aš gavau kasyk- 
tik atsakyk į mano klausi- ( žiuri rimtai. Jeigu žmo- 

visam gyvenimui liko 
_ tai čia, brace, ne

padės jau nei pinigas, nei 
lojaris. Tai faktas.

■'-! —Istorija štai kokia. Ma
ino žiniai buvo pavestas vie- 

jeigu nas mulas, čaliu jį vadinau, 
tada Tai buvo ne Dievo, bet pa- 

> sutvėri

mą. ir dac oi. Išvirozvk , y 
trumpai ir aiškiai, kodėl pa- be kojų, 
gal tavo rokundos velnias 
negali pavirst į ožį?

—Todėl, kad jo visai nė-!
ra.

—Olrait, Maike, 
velnio nėra, tai kas ____
buntavoja žmones prieš ku-,t’es Liucipieriaus 
nigus? * ~

—Tu, tėve, nevykusiai 
šitą klausimą statai. Žodis 
“buntavoja” čia visai ne 
vietoj.

—O kaip tu. Maike, šitą mė ir užaugo šitose kata-i 
klausimą pasakytum? į’---- 1----- -------------- • i-.

—Aš pasakyčiau:
dėl žmonės kįla prieš kuni-.moj.
gus?”

—O kodėl tau, Maike, ne
patinka žodis “

—Visų pirma todėl, kad savo požeminio 
jis turi visai kitokią pras- Ant jo kaktos

imas.
—Jis buvo neaukštas, bet 

ilgas, liesas, turėjo ilgus ir 
tankius plaukus. Jis nebo
davo nei šalčio, nei amžino 
drėgnumo. Rodos, jis čia gi-

y
Iš rusų kalbos vertė

J. Krukoni*.

“butleri-Naujas žodis — 
zacija.

Nauji žodžiai gimsta kar
tais labai įdomiose apysto- 
vose. Štai,-, nelabai senai A- 

' merikos armijos majoras 
j Smidley Butler sakė Phila- 
Idelphijoj prakalbą per ra
dio ir pradėjo keiksnoti. 
Kada jis ištarė žodį “heli,” 
radio stoties viršininkai tuo- 
įaus “atskyrė jį nuo oro!” 
Nors jis kalbėjo iki galo, 
bet jau niekas jo kalbos ne
girdėjo.

Dabar vėl toj pačioj Phi- 
ladelphijoj per radio sakė 
prakalbą kitas karininkas! 

[būtent pulkininkas V. A. 
Carroll. Kada jis įsikarščia
vo ir pradėjo koliot socialis
tus, stoties vedėjai jį taip 
pat izoliavo, ir nors jis tęsė 
savo kalbą dar apie 20 mi
nučių, bet publika jau ne
girdėjo nei žodžio. Kai pas
kui jam buvo apie tai pasa
kyta, jis supykęs sušuko: 
“Ar ištikrujų jus mane but- 
lerizavot?”

Ir taip, visai netyčiom, 
į pasidarė naujas žodis, “but- 
lerizacija,” kuris reiškia at
skyrimą kalbančiojo asmens 
nuo oro; “butlerizuot,” tai 
pasielgti taip kaip su Butle- 

! riu.

—Labo n to, tėve!
—Tegul bus pagarbintas, i 

Maike.
—Kur taip skubini, tėve?
—Bėgu į spaviednį.
—Taip anksti!?
—Jes, Maike, reikia sku-j 

bint, ba atsitiko baisi nelai
mė.
—Kokia nelaimė?

— Baisu ir sakyt. Maike. 
Mano škaplerius ožys suėdė.

—O kaip tai atsitiko?
—Per neapsižiūrėjimą. Pe

reita subatvakari buvau iš- 
ėjęs pas savo kurną ant far
mos pasilsėti. Jis gyvena 
prie ežero, taigi aš užsima
niau išsimaudyt. Drapanas 
pasidėjau po medžiu, o ant 
viršaus padėjau škaplerius. 
Kada išlipau, radau farme- 
rio ožį, kuris baigė ėsti jau 
antrą mano panceką, o škap- 
lerių jau nei dūko nebuvo. 
Tokio atsitikimo aš kaip gy
vas da nebuvau turėjęs. Tai
gi skubinu išsispaviedot, ba 
turiu labai nespakainą su- 
menę.

—Nusiramink, tėve, 
burtams netikėk.

—Kas čia tau d o burtai, 
kada šventos brostvos atsi
duria ožio pilve! Ir kas gali 
pasakyt, koks tas ožys bu
vo?

—Ar tai ožys ožiui nely
gus? *

—Žinoma, kad ne. 
syk pikta dvasia gali 
ožį pavirtusi.

—Tai kitas prietaras, tė
ve. Aš jau nesykį tau aiški
nau. kad pasauly nėra jokių 
dvasių, nei piktų nei geni, 
todėl ir ožiu pavirsti jos ne
gali.

—Dabartiniais laikais, 
Maike, atsitinka visai nega
limi flaiktai. Ve, katalikiš
koj španijoj žmonės degina 
bažnyčias, o italijonai šven
to tėvo abrozdą sumindžiojo 
į dortą. Negana to, gazietos 
rašo, kad iš Lietuvos tapo 
išvytas ir šunimis, išpiudytas 
arei vyskupas Bartulionis, 
kurį šventas tėvas buvo at
siuntęs į Kauną, kad paba- 
gaslovytų Lietuvos žemę ir 
jos žmones. Kas gi galėjo ti
kėtis. Maike, kad šitokie čė- 
sai ateis? Ligi šiol kunigai 
mums sakydavo, kad tik ci
cilistai ir bedieviai bažny
čias griauja, o dabar patys 
katalikai pradėjo naikint 
Dievo karalystę iš pat pa- 
demeni jos. O jeigu katali
kai gali pavirsti į bažnyčių 
naikintojus, tai pasakyk tu 
man, kodėl velnias negalėtų 
pavirsti į ožį?

—Bet pasakyk, tėve, 
tu velnią matei?

O

Kitą 
būt Į

Ikombose, kurios randasi ke- 
“Ko-’leto tūkstančių pėdų gilu-

Į —Aš žinojau, kad mano 
I mulas jau daugiau kaip trys 
metai saulės nematęs. Kas- buntavoia. > ............ . ,\ Jdien jis išeidavo į darbą iš 

tvartelio.
_ _ ____ s visuomet dė

mę: o paąkui todėl, kad jis karbito lempelė, kuria, 
ne lietuvių kalbos žodis, kaip man matos, mulas la- 
“Buntavoja” reiškia kursto, i bai didžiavosi. Pasitaiko, 
Gi paskutiniuose^ katalikų būdavo, kad jo lempelė už- 
sukilimuose prieš dvasiški- [ gesta. Tuomet mulas išdi-. 
ją as nematau jokio kursty- [džiai prieina prie tavęs, kad ■ 

’T'icnVilirv-iįtcr ivr~ 1 *_____ 1__________ 1 w i a

nau, kol gyvas busiu. Į vyrus su savim, kad tie pa-
Ir dabar akyse stovi 1904 gelbėtų jiems nuginkluoti 

metų vaizdas, kuomet pra-Į žandarus ir plėšti caro Įstai- 
sidėjo Rusų-Japonu karas, igas.

Ir Vieštartu kaimo, Laz-| Vieni tokiems samany-
- -- - - ’ - 'mams pritardavo, kiti griež

čiausiai priešindavosi, tvir
tindami, kad ir kunigai ba
rasi ir keikia tuos, kurie 
prie “cicilistų” prisideda.

Bailesnieji vakarais slėp
davosi kaip žvirbliai, kad 
užėję “cicilistai” neišsives- 
tų jų; bet daugumas daly
vaudavo užpuolimuose ant 
paštų, valsčių raštinių ir 
monopolių.

Socialistai, kaip žinia, 
naikino tik caro įstaigas, 
kad tuomi užduot valdžiai 
didesnį smūgį. Bet šita sui
rute ėmė 
ir vagys, 
atmatos 
užpuldavo ramius gyvento
jus, pasisakydavo esą “so
cialistais” ir pareikalauda
vo geruoju atiduoti jiems 
viską. Nestebėtina todėl, kad 
dauguma žmonių, nesuge
bėdami atskirti socialisto 
nuo plėšiko, ėmė socialistų 
bijotis.

Po apiplėšimui Krasnavo 
raštinės, greitu laiku tapo 
išplėštas Lazdijų paštas, nu
žudytas jo viršininkas, ku
ris nenorėjo geruoju pasi
duoti, o taip pat išdaužytas 
monopolis. Revoliucinis ju
dėjimas apėmė visą Seinų 
apskritį, o ypač Lazdijų 
apylinkę.

Šito judėjimo pryšaky 
stovėjo stambus ūkininkas 
Leliašius, gyvenantis netoli 
Krasnavo raštinės. Caro val
dininkai susispietė apskri
ties centre ir tik ten laikėsi.

Kiek laiko praėjus, kazo
kų baudžiamieji būriai pa
sirodė ir Seinų apskrity. Re
voliucinis judėjimas greit 
buvo nuslopintas ir daugu
mui to judėjimo dalyvių te
ko skaudžiai nukentėti. Ku
rie spėjo, tie spruko užsie
nin. Kuriuos sučiupo caro 
budeliai, tuos arba iškorę, 
arba ištrėmė katorgon Siby- 
ro tirlaukiuose.

Taip baigėsi musų apy
linkėj 1905 metų revoliuci
nis judėjimas, kurio nuslo
pinimui prisidėjo garsus 
Seinų pralotas Antanavi
čius ir kiti kunigai.

Bet revoliucinė kibirkštis 
neužgeso. Ji davė mums 
spaudą, ji smilko per dvyli
ką metų ir po dvylikos metų 
suliepsnojo plačiausiom ža
rom.

Tie, kurie 1905 metais sė
dėją ant krosnies, dabar iš
augo vyrais-ąžuolais. Jų 
jaunutėj sieloj 1905 metai 
sėjo revoliucijos sėklą. Ji 
augo, bujojo ir po dvylikos 
metų prispaudėjus sutriuš
kino.

Čia kaip kam reikėtų pa
galvoti ir pasidaryti tinka
mas išvadas. Pirmiausia 
pagalvokit jus, Lietuvos 
viešpačiai “tautininkai.” Ca
ro kumštis buvo daug galin
gesnis už jūsų kumštį, vie
nok jis ištižo atsimušęs į 
plieninę liaudies krutinę.

1905 metai iškėlė obalsį, 
kad viskas liaudžiai- per 
liaudį. Šito obalsio liaudis 
neatsisakė ir neatsisakys. 
Visoki parazitai ir kūno ša
šai pakenčiami tol, kol jie 
neįkyrėja. Jūsų diktatoriš
ka “samoderžavija” arti
moj ateity irgi turės subyrė
ti į šipulius.

P. Liaukevičius. 
Montreal, Can.

dijų valsčiaus (tada buvo( 
Krasnavo valsčius), Seinų 
apskrities, daugelis vyrų tu
rėjo apleisti gimtinę, tėvus, 
vaikus ir draugus, ir vykti i 
tolimąją Mandžiuriją su ja
ponais kautis.

Klausimas, už ką? Ogi už 
caro reikalus. Plačiosioms 
masėms ir pavergtoms tau
toms tas karas nieko gero 
nežadėjo. Karas mums nešė 
vargą, badą, ašaras ir, pa
galiau, šaltuosius kapus.

“Za vieru. caria i ote- 
čestvo,” musų kaimas 
su ašaromis išlydėjo savo 
mylimuosius sūnūs ir drau
gus.

Besiliejąs Mandžiurijos 
laukuose kraujas liaudžiai 
!r pavergtoms tautoms davė 
suprasti, kad dabar laikas 
atsikratyti žmogžudžio caro 
ir jo bernų.

Ir 1905 metais pradėjo 
braškėti caro sosto pamatai. 
Ištikimiausi caro bernai 
viens po kito buvo siunčia
mi “pas Abraomą.” Liau
dis pradėjo rodyti savo galę, 
nes ji pamatė kas yra jos 
vargų kaltininkai.

Kaip šiandien matau kai
mo vyrų susiėjimus. Jie kal
bėjo apie kok| tai Vilniaus 
Seimą ir jo nutarimus. Tas 
Seimas, girdi, nutaręs vyt iš 
Lietuvos visus caro bernus, 
o krašto tvarkymą paimt Į 
savo rankas.

Kaimo žmonės svarstė ir 
Įvairiai spėliojo. Vieni “pra
našavo,” kad jiems reikės 
žandarus nuginkluoti. Kiti 
sakydavo, kad negana juos 
nuginkluoti: jie reikia su
naikinti, nes ir jie šaudė 
Lietuvos žmones už lietuviš
kų knygų skaitymą. “Šven- 
tesni” žmonės sakydavo, 
kad “griekas” žmogų žudy
ti. Kas taip darys, girdi, tas 
eis Į peklą, nes taip skelbia 
kunigai.

Tokias diskusijas kelda
vo vyrai susirinkę pas kuri 
nors kaimyną. Mes gi, vai
kai, sėdėdavom ant pečiaus, 
klausydavom ir darydavom 
savo “išvadas.” Man ge
riausiai tikdavo tų vyrų pa
sakojimai, kurie sakydavo, 
kad kaip nebus rusų žanda
rų, tai nereiks bijoti nei lie
tuviškų knygų skaityti.

Mat, man prisiminė toks 
atsitikimas musų namuose. 
Vyresnioji sesutė su broliu 
mokinosi pas “daraktorių” 
(taip vadino slaptą moky
toją. kuris mokino lietuviš
kai iš maldaknygės). Tėve
lis buvo kaimo šaltyšius (se
niūnas).

Vieną kartą kaime pasi
rodė žandarai. Žmonės slap
tai ir skubiai pranešė “da
raktoriui.” Šis liepė vai
kams kuogreičiausia išbė
gioti, o lietuviškas malda
knyges pats išslapstė.

Atlikęs šitą darbą, moky
tojas šoko į kluoną ii- su vy
rais ėmė kulti javus.

Pas šaltyšių atvyko žan
darai, tačiaus nieko įtartino 
nematydami, davė kelis pa
rėdymas ir išvyko. Vaikai 
vėl greit susirinko ir “mo
kykla” tęsė darbą toliau.

Bet štai, vieną dieną per 
visą apylinkę žaibo greitu
mu pralėkė žinia, kad “cici
listai” išplėšė Krasnavo val- 
ščiaus raštinę, sunaikino 
knygas, išplėšė kasą ir i sku- 
tussudraskė caro paveikslą.

Iį

naudotis plėšikai 
Šitie visuomenės 

dažnai ginkluoti

i Beprotis išplėšė 12 namų.
Paskutinėmis dienomis 

Worcesterv pradėjo dažnai 
• kartotis Įsilaužimai ir na- 
[mų išplėšimai. Policija ne- 
! galėjo piktadarių susekti. 
Tik dabar paaiškėjo, kad 

[tai buvo vieno bepročio 
[darbas. Jis dirbo valstijos 
bepročių ligoninėj Worces- 

itery kaipo virėjas ir nebuvo 
i saugojamas. Atlikęs savo 
darbą virtuvėje jisai išeida
vo po pietų, išplėšdavo kam 
nors namą ir vėl grįždavo 

i Į beprotnamį. Dabar jis pa
sisakė papildęs jau 12 tokių 

i plėšimų. Ji perkėlė Į bepro
čių farma Bridgewatery.

pati dvasiskija apie po to tyčia eina į tamsius | drabužiu likučius ir svkiu 
sy.M tau kampus, rodos džiaugda- i5U 0(la ir mėsomis atplėšia 

: masis, kad tamsa nuo jo bė- [
—Ne, Maike, čia yra zly- Sa-

I —Būdavo suriksi: De
šinėn, čali!”... Ir gaila tuš
čiai pasakytų žodžių. Ne-Į 
klausys, padla, ypač kuo-; 
met piktas. O piktas jis bū
davo prieš piet ir vakare, Į 
kuomet alkanas. Tuomet, j 
jei sakysi jam dešinėn, tai i 
jis būtinai suks kairėn. į 

_______ I —šitą jo “triksą” aš greit, 
pabudavot^da įpratau ir griebiausi gud- 

____ į Tuo- rurno- ^an reikia dešinėn,; 
butu darbo ir............ komanduoju mulą kai- j

pasitaisytų. rėn- Jei reikia kairėn, tai aš i 
s to nenori, dėl to lle.Pllį Jan? suktls dešinėn. Irj 

kad taip šelmį apgaudayau. Bet! 
sergėkis, būdavo, nusijuok-Į 
t i. Pamatys, kad tu jį apga-

• vai, tai pradės taip po valiai 
Į eiti, kojas vilkti, kad iš pyk- 

—Nesąmones kalbi, tėve, čio nežinai nei kur dėtis.
Bedarbę ne velnias padarė,' 
bet kapitalistinė santvarka.1 
Q tą santvarką kaip tik pa
laiko ir popiežius su kuni
gais. Dalykai pagerės tik ta
da, kai darbininkai paims 
pasaulį į savo rankas ir įves 
socializmą.

—AUtok nuo manęs, pa- 
kusa, ir nevesk manęs į pik
tą pagundą. Socializmas yra 
bedievių mokslas ir aš jo bi
jausi. Gudbai, Maike, man 
reikia skubint bažnyčion, 
ba girdžiu, kad zakristijo- šiau truputį italijoniško. Na, 
nas jau skambina. klausykite toliau:

—Iki pasimatymo, tėve. ' —Reikia pasakyti, kad aš

dūko darbas. Tu pats matai, 
kad visam sviete nėra pa- 
rėtko. Šapos visur užsidaro, 
žmonės neturi darbo, tai už
puldinėja vieni kitus ir plė
šia. Šventas tėvas galėtų pa- 
rėtką Įvesti. Jis galėtų liepti 
katalikams tverti naujas pa
rapijas ir statyt bažnyčias. 
Amerikoj ant kožno stryto' 
galima butų i 
po vieną Dievo namą. Tuo- f1*.111?- 
met visiems 1 
svietas tuojaus 
Ale velnias .
ir buntavoja žmones, 
Švento tėvo neklausytų. 
Vcdlug to, Maike, ir darosi 
visokie sumišimai.

kur

Mašinos užima žmonių 
vietą kasyklose.

Statistika parodo, kad 
mašinos išstumia darbinin
kus netik iš fabrikų, bet jos 
atima iš žmonių darbą ir 
anglių kasyklose. Pennsyl- 
vanijos anglių kasyklose 
šiandien yra 3 syk daugiau 
mašinerijos, negu jos buvo 
1927 metais. Ir dėl to tūks
tančiai mainerių neturi dar
bo. Jų vietoje dirba maši-

: gerą gabalą. Paskui kramto 
[ir ryja. Jo dantys čiauška, o 
dvi akys, kaip nematomo 

[siaubūno, fosforine šviesa 
! patamsy žiba.
i —Sunku pasakyti, bet aš 
manau, kad šitokioj padėty 
aš išgyvenau daugiau nei 

[parą laiko. Toliau aš nete
kau jėgų. Tuo labiau, kad 

i mano guminiai batai jau bu- 
įvo pilni kraujų.

—Nežinau pats kokiomis 
jėgomis aš vikriai užšokau 

: mului ant kupros. Kairiaja 
.ranka nusigriebiau mulo 
įkarčių. o dešinėj laikiau di- 
įdelį akmenį ir juomi ėmiau 
i per galvą mulą mušti.

—Gyvulys net kelis kar
tus pašoko ir piestu atsisto
jo, bet manęs nukrėsti ne
galėjo.

—Mano kojos traškėjo. 
Akmenys gabalais mėsas 
nuo jų plėšė, nes mulas, lyg 
tyčia, savo šonais trynėsi į 
akmenuotą sieną.

—Bet aš, be atvangos, ak
meniu kalu ir kalu jam tar
pe ausų. Du sykiu gyvulys 
nesvietiškai subliovė (tas 
balsas dar ir šiandien man 
ausyse girdisi). Paskui pa
siūbavo kaip nuplautas me
dis ir... griuvo negyvas. Mi
rė mano čalis ir prisikels 
gal tik Mykolui archaniolui 
užtriubijus.

—Subudau aš ligoninėj,

—Arba pabandyk, jei no
ri, prikabint vieną vagonėlį 
virš normos. Nei iŠ vietos 
tuomet nepasijudins. Ir sto
vės, prakeiktas, tol, kol ne
atkabinsi vagonėlio. O nu
baust nei negalvok. Pirštu 
prilytėsi, tai kad šoks ant 
tavęs, kaip koks diktatorius! 
Užgausi ji, tai gali ir galvos 
netekti... Na, o kas norit pa
šniaukti tabako? Sveikas 
daiktas.
tabakas, ar ne? Matai, įmai-

nuo akių... Stiprus

nos.

SMARKIAUSIS JĖTI- 
NINKAS.

I

f

Kenneth Churchill iš Califor- 
r.ijos yra smarkiausis jėtinin- 
kas tarp Amerikos kolegijom!. 
Per paskutinį tumamentą Cali- 
fornijoj jisai numetė jėti 220 
pėdų ir 7 colius, šis paveikslėlis 

i parodo jį užsimojusį sviesti ra- 
! gotinę.

i
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Įvairios Žinios
KEISTI NORAI.

Bijojo, kad gyvo nepalaido
tų, todėl prašė jam mirus 

peršauti širdį.
Rcmoj šiomis dienomis 

mirė prof. Arnoldas Kon
sorti, technikos instituto di
rektorius. Konsorti ilgą lai
ką sirgo neurastenija. JisJa- 
bai bijojo letargo mirties, 
kad nebūtų gyvas palaido
tas.

Konsorti kūnas buvo pa
dėtas institute, (garbės sar
gybes pareigas ėjo studen
tai. Dienos metu Į institutą 
atėjo doč. Terezina Bornio- 
li ir paprašė studentus, kad 
jie išeitų iš kambario, kuria
me gulėjo Konsorti kūnas. 
Studentams išėjus, pasigir
do šūvis.

Vėliaus paaiškėjo, kad 
Bornioli šovė iš revolverio Į 
mirusiojo Konsorti širdį. 
Tardoma Bornioli pareiš
kė, kad taip padaryti prašęs 
pats Konsorti. Bornioli žo- 

! džius patvirtino ir mirusiojo
K • Winnipeg, Canada. — 

Gegužės 19 čia siautė ištisą 
__ r____________ __ r____ 69 VAIKŲ MOTINA. dieną sniego pūgos. Iš ge;
fašistams katalikų daugiau Austrijoj nesenai mirė Ber- gRZČs 19 Į 20 naktį truputį 

palikda^ apklota sniegu ir vis dar 
Keturis kar- sninga Pučia šiaurys vėjas,

ŠVEDAI NEPATENKINTI,1 
KAM ANGLIJA PERKA 

SOVIETŲ MIŠKĄ.
Švedijos ir Suomijos miš

ko pramonininkai atsiuntė 
Anglijos parlamento na
riams memorandumą, kuria
me sako, kad anglai impor
tuodami miško medžiagą 
iš Sovietų Rusijos kenkia 
švedų ir suomių miško rin
koms.

Bolševikai, kaip žinia, 
miško medžiagą parduoda 
už pusdykę, todėl anglai ir 
perka ten, kur gauna pigiau. 
O Sovietai mišką parduoda 
pigiai dėlto, kad jiems la
bai reikalingi pinigai “pia- 
tilietkai.” Beto, sakoma, 
prie miško medžiagos apdir
bimo vartojami mažai arba 
visai neapmokami kaliniai 
ir politiniai internuoti žmo
nės.

MUSSOLINI SUDRAUDĖ 
. FAŠISTUS, KAD NEPUL

TŲ KATALIKŲ.
Dėl kilusio tarp fašistų ir Konsorti duktė. 

Vatikano konflikto, Įsimai
šė pats Mussolini. Jis Įsakė

Naujas Žuvusiam ‘Titanikui’ Paminklas
KELEIVIS

Keliolika metų atgal žuvo atsimušęs i aisbergą didžiausis tuomet garlaivis “Titanikas,” ku
ris buvo tik ką pastatytas ir pirmu kartu plaukė per jūres su apie 1,700 keleivių. Beveik visi 
jie žuvo. Taigi jų atminčiai dabar Washingtone buvo pastatytas šis paminklas. Gegužės 26 die
ną prezidentas Hooveris ji atidengė. Ant pedestalo stovi figūra išskėstomis rankomis, lyg 
šaukdamosi pagalbos. Šitame paveiksle paminklas panašus į kryžių, nes ji -fotografuojant iš
skėstos figūros rankos ir galva buvo dar apkaltos lentomis.

Z
B

PARSIDUODA 7 RUIMŲ NAMAS 
ir pulruimis su

nes turiu va- 
W. S1EM ASZKO, 

Broad Street, Bridgewater, 
(24)

FARMOS PARSIDUODA!

ir štoras-grosemė,
2 stalais; prie geros gatves, arti fab
rikų. Parduodu pigi u, 
žiuot į sena šalį.
379 "

Mass.

PARSIDUODA LIETUVOJE ŪKĖ
25 hektarai geros žemes, visi nauji 

b idinkai, padarai reikalingi prie 
ūkės, parduodu pigiai. Kurie važiuo- 
i-> į Lietuva ir nor ten įsigyt gerą 
ūkę, klauskite kainos pas savininką 
v-atiškai ar laišku Mitkaičių kaime, 
Nevarėnu valse., Telšių apskr. (26) 

STASYS BAGDONAS
250 — 4-th st., So. Boston. Mass.

■ --- — ■ ■ ■» ■ —
PARDUODU FARMĄ

80 akerių, arti miesto, gera žemė, 
ausdinta; gęra stuba — 6 ruimų ir 
kiti budinkai. Parduodu su gyvuliais 
a- be gyvulių, su augmenimis arba 
be aue-menų. Viskas gatava gyveni
mui. Kaina pigi, kurie nori gyvent 
ant farmos. gera proga. (25)

MRS L. RUDOVICH
R. 2, Box 3, Madison, Florida.

PARAKU UŽDEGĖ 
NAMĄ.

Gegužės 16 d. Kvėdarnos 
vaisė., Mauslininkų kaimo 
gyventojo Zigmo Berlins- 
kio. sudegė gyvenamas na
mas ir tvartas 37,300 litų 
sumai. Gyvenamas namas 
buvo apdraustas 9,870 litų 
sumai. Gaisras kilo nuo 
skaldymo paraku akmenų 
netoli gyvenamo namo.

Norsė Rekomenduo
ja Trinerio Kartų 

Vyną
III , May 6, 1931.—Ma- 
apetitas pernai metą 

blogas. Kadangi aš esu 
aš žinojau kad

“Chicago,
no žmogaus 
buvo lal»ai 
norsč virš 20 metų, 
tik turint sveikas kepenas ir gromu-
' mojančius kelius, gali jo apetitas 
būt sugrąžintas. Aš turėjau saugiai 
veikti, nes jis veteranas (buvo sužei
stas), bet Trinerio Kartus Vynas 
daug pagelbėjo atgaut jo apetitą. Aš 
galiu pilnai rekomenduot jį. Jūsų 
F. T.” Trinerio Kartus Vynas išvalo, 
žarnas, pagelbia gromuliavimui, at- 
budavoja apetitą ir sudrutina syste- 
;ną. Visose aptiekose. mažą ar didelę 
bonką Jeigu negalite gaut jūsų kai- 
mynistėje, rašykite pas. Jos Triner 
Co, 1333 So. Ashland avė., Chicago, 
III. ’ ______ _______ ___

NORITE ŽINOT
Kaip galit gaut už DYKĄ “Mystiš- 

ką Krystalą,” su kuriuom dasižino- 
sit savo Ateitį ir Laimę jr viską, ką 
norėsit. Rašykit tuojaus indėdamį ke
lias štampas paaiškinimui. Adresuo
ki^ (??>
PRACTICAL SALES COMPANY 

1219 N. Irving Avė.. Desk. 9, 
CHICAGO. 1LL.

PARSIDUODA GERA FARMA
160 akerių. visa prie žvyruoto ke

lio ir prie didelės upės, žemė pirmos 
rūšies, apsėta; parduodu su gyvu
liais ar be gyvulių. Kaina $3,000. 

j W ŽEMAITIS (25)
Brower. Ont., Canada.

FARMA PARDAVIMUI!
24 akeriai, 10 dirbamos. 200 vištų, 

prie šteito kelio, arti didelių miestų; 
vieta labai graži. Kurie negali ar ne
myli sunkiai. Šapoje dirbti^nepralei- 
skit šios progos. Kaina $lj800 (mo
kėt $1,000, likusius ant lengvų išmo
kėjimų J. DERMEITIS ‘ (25)

R. 3, Box 101, Caro. Mich.

GEROS FARMOS PARSIDUODA
New Jersey valstijoje, prie didelių 

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

i Teofilė Andziulaitienė,
56 metų moteris, mirė gegu- 

. 'žės 14r Philadelphia, Pa. ( 
Šiomis dienomis Amen-i Barbora Stromskienė, mi- 

koje mirė šie lietuviai: I rė gogužės 29, Chicagoje.
Antanas Baltunas, pusės. julė janaitienė, 36 metų 

i amžiaus žmogus, nelaimin-' moterjs. mirė gegužės 16 d. 
I ga mirėia mirė gegužės 29, philadelphijoj. 
Chicagoje. Tą dieną, baigęs Petronelė Eurkaitienė-Ro- 
darbą. ėjo namo. Einant į pusfe amžiaus mote- 
sKčisai gatvę aru jo užbėgo • mįra gegužės 31, Chica- 
gi-eitai ėjęs automobilius; t Paejo iš Tauragės ap- 
ir jį ant vietos užmušė. Au- ^ ŽJ iči valsčiaus, 
tomobihu važiavo kokių 18 Aukžtapių- įaim0. 
metų vaikezas, kuris tapo, „ ;A. -. .... „ . J . suimtas. Paėjo iš Kretingos Teodora Šukiene, 43 me

timais šitie valkatos padegi- apgkričio, Kartenos mieste- 

kompanijoms padarė jau _ <?i nnn ann u hiclu.

Kas Mums Rašoma. I Mirė Lietuviai.
i

nepulti. Dabar katalikų or- nardo Šchenberg 56 metų lašalo ir dar pasnigo. Žemė 
ganizaciios saugojamos. —t — — -i—

Tarp fašistų ir popiežiaus 
spaudos eina griežta pole
mika. Klerikalai aiškinasi, 
kad jie prieš valdžią jokios 
akcijos nevedę, o fašistai už
sipuola, kad tokia akcija 
buvo vedama. ________ ____ _____

Dėl šito skandalo popie- tvirtas, 77 metų amžiaus se- 
žius dabar “liūdi” ir katali- nis, o jo vaikų gyvena 67. 
kamš uždraudė dalyvauti, 
visokiose tautinėse iškilmė
se.

amžiaus moteris, 
ma 69 vaikus. 1 
tus ji gimdė po keturius vai
kus, septynis kartus po tris 
ir šešiolika kartų dvynukus. ■ 
Jos vyras tebegyvena. Ant
rą vedęs jis dar turėjo 18 

j vaikų. Jis yra sveikas ir

oras saitas, tikra žiema.
Pipiras. I

Philadelphia, Pa. — Ilgą ’ 
laiką čia siautė padegėjų 
gengė. Kažin kokiais sume-

nėjo namus ir apdraudos lio. Amerikoje išgyveno apie

PLAYER PIANAS $2.00.
Parsiduoda geras Player Piani.s, 20 rolių ir suolelis, už balancą. 

Viskas, kas tik reikalinga, tai baigt mokėt po $2.00 į sąvaitę. Gera 
proga norinčiam pirkt. Daugiau informacijų klauskit laišku arba 
ypatiškai. Pristatysime į bile vietą.

B. SIMONAVIČIUS, 226 Vebster Avė., Providence, R. I.tų moteris, mirė gegužės 22, 
Camden, N. J.

PAJIESKOJIMAL< NUSKENDO SUBMARI- api,e $U)00’000_ nuostolių, j 
NARSrU,tS BtOLŠEy,KA,S geng&pJSlS'dudaT^lžiaus, birželio 1 rastas be %

Bolševikų kai o laivynas areštuoti. .Jų vardai toki: monės ant „nion avė 11 18 
darė manievrus Baltijos ju- charles Titeibaum ir Da-'gatve? kampo. Chicagoje; R” X"vi”ČAs '
roj pereitą sąvaitę Ties Medoss. ... .
Kronstatu įvyko nelaime. • 
Vienas submarinas suskiu- i 

j rė su kitu laivu ir nuskendo dienomis

Bolševikų karo laivynasMOKSLAS NORI VISIŠ
KAI GAMTĄ KONTRO

LIUOTI.
Esseno muziejuje (Vo

kietijoj) dabar yra išstaty
ti vieno Miuncheno. inžinie-'su 45 bolševikais, 
riaus planai, kuriais numa-Į 
tomą pažeminti vandens 
lygi Viduržemio juroje.

Šiuo planu manoma ati
dengti nauju žemės plotų 
Europos (gyventojų pertek-jjrftvų kompaniją, reikalau- kitus turtus. Po to.

I

liui apgyvendinti ir suteikti 
Sacharai vandens.

Jonas Bužas, 42 m. am-
Pajieškau brolio Jono I^apėno, pir

ma gyveno Kingston, Pennsylvania.

VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ 
Automobilių Technikos Mokykla 

Jau Eksistuoja 20 Metų.
Trumpu laiku išmokiname viską kas 
link AUTOMOBILIU MECHANIZMO. 
Praktika ant vietos. Išardymas, sutai- 
symas, saprast elektriką ir magnetiz
mą, ir važiavimą, ir planą automobilio; 
mokinam dienomis ir vakarais lietuvių 

ir anglų kalbose. Mokytojais yfa žymus ekspertai—L. TICHNIAVI- 
CIUS, B. J. VAITKUNAS ir kiti leidimą (License) ir Diplomą gva- 
rantuojame už mažą užmokestį Mes padedam kiekvienam prie pirki
mo karo. Užsirašymas į mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte iki 9-tai 
valandai vakaro. Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

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

S!

K

S!

nuvežtas i ligoninę, mirė są
monės neatgavęs. Kaip ir 

Borden, Utah. — Šiomis kas jį užmušė, nepatirta. 
____čia suimta tūla Gužas išėjo apie 6 vai. ne- 

Viktorija Brewster, 29 me- dėldienio vakarą iš namų ir 
tų moteris. Ji kaltinama net buvo rastas tik rytmetį be 

Ji greit sąmonės, nutrenktas gatvėj, 
prisiviliodavusi vyrus. Pas- Priklausė prie SLA. 129 kp., 
- - - - - - kad jai ir prie kitų vietinių draugi-

panija apskundė “Gillette” aprašytų vyras apdraudą ir jų.
“meili” ( Jozafina Valickiutė, mirė 

dama $7,000,000 atlygini- moteris vyrą nunuodydavo, gegužės 10. Philadelphijoj. 
mo už sulaužymą kokios ten paveldėdavo jo turtus ir vi

liodavusi kitą, žinoma, tur
tingą vyrą. Šitaip uždar
biaudama ji surinkus $100,- 

įOOO. S-ė.
i Washington. — Draugija 
prieš prohibiciją skelbia, 
kad Amerikos žmonės kiek-

______________ f

“GILLETTE” TRAUKIA- 8 vyrų nužudymu. 
MA TEISMAN. ~

United Cigar Stores kom- kui išprašydavusi,

sutarties.BAŽNYČIAS PAVERČIA
KULTŪROS ĮSTAIGOMIS

Ribinske, Sovietų Rusijoj, 
ant Volgos kranto stovi di
delis soboras (bažnyčia). 
Dabar šita bažnyčia perdir- vidurv i_ _ • i__i
re bus Įtaisyti trys aukštai, Nustatyta, kad tai Mrs. Wa-

RADO MOTERS LA
VONĄ UPĖJ.

Vemon, Vt. — Pereitą są- j 
vaitę čia buvo pastebėtas 

_ upės pluduriuojąs
bama Į keleivių stoti. Sobo- nuogas moteriškas lavonas.

N-s.

Juozas Baciuška, šiomis 
dienomis pasikorė Spring- 
field, III. Sako, labai susi- 
graužė moteriai mirus, ėmė 
smarkiai gerti, o galų gale 
nusižudė. Buvo karštas ko
munistas, bet jam mirus, gi
minės palaidojo su bažnyti
nėm apeigom.

Vytauto gatvė 29, Biržai, Lithuania.

Kastapcija Pal'apavičiukė, pajieš
kau Juozapo Daltuvo, jis paeina iš 
Suvalkų gub., Plutiškių parapijos, 
Jastraukio kaimo; girdėjau kad gy
veno Baltimore, Md. Prašau jo paties 
atsišaukti arba kurie žinot apie jį, 
malonėkite pranešti. (25)

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

Pajieškau kaimyno Andriaus Dirsės, 
Naujasodės kaimo, Taujėnų valsčiaus 
Ukmergės apskr. Girdėjau kad jis gy- 
vena Chicagoje. Prašau atsisaukt, tu
riu svarbų reikalą, kurie žino kur jis 
randas malonėkit pranešti. (24)

ANTANAS VALIKONTS
P. O. Box 148, Cliffside, N J.

APSIV ĖDIMAI

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

$8,000.000, kas metams su
daro apie $3,000,000,000. 

j Alaus vartojimas — sako ši 
■ draugija — Amerikoje su- 
' mažėjo, bet degtinės vis 
į daugiau ir daugiau suvarto- 

Japonijos sostinėj sudegė ’aT-a' , •• .....- - - & Šitos draugijos tyrineji-
rinių ištaigų, k. a. mokyklų,' tarnautojai išnešė iš ugnies mai 1°^°’ kad metais 

’ant $54,833,188 negu buvo 
verti tais metais padaryti 
Amerikoje automobiliai. 
Reiškia, jei žmonės būt ne-

kur tilps keleivių salės, kult- rawaka, 5 vaikų motina, ku- 
bazė, skaitykla, tarnauto-, g balandžio Bellows Falls
jams patalpos ir skutykla. Į miestely nušoko nuo tilto. !

Soboro varpinė perdir- ' 
bama Į švyturį, kuriame bus 
Įkeltas šviesasvaidis.

Lietuvoj iš bažnyčių irgi ________,___
reikėtų padaryt daug kultu- (didelė ligoninė. Slaugės ir

IŠNEŠĖ 500 LIGONIŲ 
IŠ UGNIES.

knygynų, teatrų, muziejų ir 500 ligonių, 
kitų Įstaigų. I ----

  Į Kinija mėgina sekti Ru- 
VIENUOLES IR IŠ KALĖ- sijos ekonomini planą ir pa- 

JIMŲ VARO. _ Iskyrė tam tikrą komisiją 
Madridas. - '---------------------------------------------- _

kuri monarchiją nuvertus nūs. 
buvo paskirta generaline 
Ispanijos kalėjimų direkto-^ 
re, paskelbė, kad iš kalė ji- • 
mų bus pašalintos visos vie< 
nuolės, kurios ten atlikdavo 
“mielaširdystės darbus.” į 
Vienuolėms apleisti kalėji
mus duotas vieno mėnesio 
laikas.

- sKvre tani iiitra Komisiją, - , . ■ ■ , . . ,
— Anglė Kent, kuri darytų šalies ukiui pla- gerę’ AU1 b-ut nupirkę V1’

/' > p FLAVOPfl'

^ymaltSY’1
, w Bt;s< ”

RENDOS TURĖS KRISTI.
Washingtono valdžia ma

no, kad atėjo laikas jau ren- 
doms kristi. Maisto kainos 
nuo 1920 metų nukrito jau
arti 50 procentų, bet rendos1 
dar laikosi. Statomoji me-’ 
džiaga dabartiniu laiku, 
esanti pasiekus jau dugno, 
namų statyba atpigus, todėl 

" ir rendos turi atpigti. Bet 
tada ir mokesčiai ant namų 
turėtų nukristi, o dabar jie 
vis dar kyla. I

Visuomet 
vienodas ir 
patikėtinas

1 tVv47
X/ \ MaB/ c

Pajieškau apsivedimui vyro nuo 40 
iki 50 metų; aš esu 40 metų, turiu ir 
turto, penkių pėdu :r astuonių coliu 
aukšta. Kam reikalinga gaspadinė 
tinkanti ant farmų arba mieste. Su 
pirmu laišku turit prisiųst paveikslą, 
ant pareikalavimo sugrąžinsiu.

J MILT.ER
3416 So. Union avė., Chicago, III.

Noriu susipažint su vyru, kuris ža
da apsivesti ir mylėtų gyvent .ant 
farmos Nuo 22 iki 26 metų, kataliku 
tikybos. Turi būt blaivus, turi turėt 
apie $3,000. nes tiek yra ant farmos 
paskolos. Farma verta $9,000. Tėvai 
nerseri dirbt, aš viena neišgaliu su
tvarkyt. Esu 21 metų. 155 svarus, 5 
nėdų 6 colių aukščio, šviesi. Vaikinas 
-tiri būt gražus, s>> pirmu laišku nri- 
sitist paveikslą. Pageidaujama, kad 
bot Amerikoje gimęs ir rašytų man 
angliškai. A. H. R.

Box 42, Summit City, Mich. I

SIELOS BALSAI

I sus Amerikoje pagamintus 
automobilius ir jų kišeniuj 
butų dar likę 55 milionai do
lerių. D. N.

Winnipeg, Canada. — 
“Keleivio” 20 num. buvo ra
šyta, kad pas Povilą Jauniš- 
kį galima gaut pasiskaityti 
laikraščių. 
bet už tuos laikraščius 
Jauniškis, 
nemokėjo. Dauguma tų 

, laikraščių pareina buvu
siems Jauniškio burdine-ie- 
riams, kurie išvažinėje kitur 
darbo jieškoti.

I Keista ir tas, kad K. Be
niušis pirmiau tą patį Jau- 
niškĮ išvadindavo spaudoj 

i “šventakupriu”, o dabar jį 
Reklamuoja. Reiškia, Beniu- 
šui trūksta pastovumo. , 

1 Su Jauniškiu pažangus 
lietuviai nestlgyvcna ir pas 
jj nesilanko. Pipiras.'

Tiesa, galima, 

nei K. Beniušis

Ji Norėjo, Kad Jis 
Nesiartintų Taip 

Arti
AR jums neteko sutikti žmones biz

ny ar sueigoj—sėdėti arti jų gat- 
vėkarv ar teatre—ir kęsti prakaito 
dvokimo nesmagumą? Jus negalėjo
te užtektinai greitai nuo jų pasiša
linti!

Persitikrinkit. kad kiti tavęs ne
vengtų dėl šios priežasties. Maudykis 
ir prauskis su Lifebuoy, Sveikatos 
Muilu, kuris išvalo odos skylutes ir 
pašalina prakaito dvokimą.

Gerčkis jo švelniom, gausiom, anti
septinėm putom, nuo kurių pasijunti 
tain smagiai šviežių ir švariu. Paste
bėk jo priimnų extra-švarų kvapą, 
kuris dings-a besiplaunant. Jis pasa
ko, kad esi saugus nieko neužgau i.

Puikus veido spalvai
Lifebuoy valo švelniai, tačiau pil

nai. Jis laiko odos skylutes liuosas 
nuo užsikimšusių nešvarumų—išblyš
kusiai, pajuodusiai odai greit grąži
na šviežų, sveiką skaistumą. Nusi
pirk Lifebuoy šiandien.

Lifebuoy
HEALTH SOAP Z 

stops bodų odor

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našles, nuo 32 iki 45 metų, aš 
esu vaikinas, turiu pinigų, negeru 
svaigalų, mvliu rimtą gyvenimą. 
Vietinėms užlaikysiu ppslant.i ir duo- , 
siu atsakvmą visom. J KALWTN, 

207 W. Newton st., Boston, Mass.!

Pajieškau merginos ar našlės ansi- 
vedimui. nuo 45 iki 60; geistina, kad 
turėtų kiek turto Aš esu našlys, 65 
metų, vaiku neturiu. |

MICHAEL GUDMAN
2213 Charleston st., Chicago, III. |

Merginos ar našlės, jieškau ansive- 
dimui; tarp 25 ir 40 metų; aš esu 38 
metų Geistina kad butu pas:turinti 
ir blaiva; aš esu pasiturintis Su nir- 
mu laišku prašau paveikslą; pareika
lavus, sugražinsiu. B M. (26) 
P. O. Box 302, Dexter, Maine.

REIKALINGAS VYRAS AR MO
TERIS prie farmos; moteris gali tu
rėt ir viena vaika. Mokestis pagal 
darba CHAS PAUŽA (25)

R. F. D. 2, Box 45, Killingly, Conn.

PARSIDUODA RESTORANAS
Geroi vietoj prie Edisono ir kitu 

dirbtuvių, biznis sekasi labai gerai. 
Priežastis, likau viena ir važiuoju 
Lietuvon (25)

Savininkė BESIE BAGINAS
31 Hudson Avė-, Brooklyn, N. Y.

Papuošta daugelio spalvuotą puikių paveiknlf, 
223 puslap. didžio, apie 150 (vairių eilių, tinkaaių 

deklaniuot ant viešų susiriakimų.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Knygoje trijų rūšių eilės:

TAUTIŠKOS. SEIMINISKOS IR DARBININKIŠKOS. 
Tai gražianaia ir tartingianaia eilių knyga Betėvių kalBefe. 

Kiekvienas turėtą papeoiti aavo knygynų eunėtn knyga.
KAINA TIK $1.00. 

Audimo apdarais $1.25.
Klekvienaa nnaipirkęn tą knygą paaidžlanga. Hnigaa gerino 

aia siųst "Money Orderiu.” Popierinius -galima siųst tiesiog pa
prastam konvente, bet reikia aiškiai užrašyt aavo ii “Keleivio” ad
resą ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

GRAŽUS. DIDELIS FRONT RUI- 
MIS išsiduoda pigiai. Vienam ar 
dviem vyrams žiemos laiku apšildo
mas. Klauskite (26)

P. TURSKIS
205 Limfai avė, Jeraey City, N. J.
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Namu Daktaras
v

REIKALINGIAUSIA IR NAUDINGIAUSIA DAKTARIŠKA J 
KNYGA. su aprašymais visokių ligų, nurodymais kaip gydytis ir dau- * 
gybe receptų. Tą knygą paraše DR. A. J. KARALIUS, o išleido 
“MARGUTIS.”

Musų sveikatos literatūroje, tai yra vienintele tokia knyga Ji tuks- ‘ 
tančiams suteiks sveikatą. Susirgus kokia liga, jus rasite didelę pa
galbą, nes “Namų Daktaras” ne tik aprašo ligos gydymo būdą, bet [ 
paduoda vaistų receptą. Su ta knyga nuėjęs į bile “drugštorj” gausite 
reikalingus vaistus.

“Namų Daktaras” laukta knyga jau daug metų. Dr. A. J. Karalius 
parašė tokią knygą, kokios mes lietuviai neturėjome. Darbininkui 
žmogui ji labai naudinga. Sutaupysite daugepinigų įsigiję daktarišką 
knygą “Namų Daktaras.”

Kaina dabar nupiginta. Margučio skaitytojai gauna tą knygą už 
pusę kainos. Kas užsirašo 8 mėnesiams “Margutį,” tai “Namų Dak
taras tekainuoja tik Vienas Doleris.

Užsirašykite “Margutį“ 8 mėn. už $1 tM), tuomet gausite “Namų 
Daktarą” ir gi už $1.00. Siųskite money orderius arba du doleriu pa
prastam laiške šiuo adresu:

“MARGUTIS,“ 2137 W. 69-th Street. CHICAGO, ILL.
Atskirai perkant. “Namų Daktaras” tvirtuose apdaruose kainuoja 

$2 00 Be apdarų $1.50. Knyga apie 200 puslapių su autoriaus paveik
slu Vyrų ir Moterų ligų nurodymai kaip gydytis.

“MARGUTIS” yra muzikos, dainų ir juokų mėnesinis žurnalas su 
gaidomis ir paveikslais. Dainų mylėtojams tikras draugas. Metams 
kainuoja $1 50. Be "Margučio” nėra linksmumo namuose. “Margu- u 
tis yra vienintelis dainų su gaidoms žurnalas, visam lietuviškam o 
pasauly. ,

vri v9
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Kanados Lietuviai
WINNIPEG, CANADA.

Drąsus bedarbių 
pasirodymas.

Miestas čia numatė 
tikras duobes kasti, 
apie naują darbą aplėkė i 
žaibo greitumu. Bedarbiai 
nekantriai laukė tos laimin
gos dienos, kuomet galės už
sidirbti nors ant gabalėlio 
duonos.

Prie darbdavio raštinės 
rinkdavosi daugybė bedar
bių ir laukdavo ištisas die
nas. Gegužės 26 buvo skirta 
tą darbą pradėti. Prie dar
bo susirinko apie 2,000 dar
bininkų. Visi nuplyšę, išba
lę, akys kerštu blykčioja.

Didelį pilvą vilkdamas 
atėjo ir darbdavys. Inžinie
rius pradėjo tvarkyti maši
ną. Sutvarkė ir pradėjo ka
sti, o bedarbiams liko tik 
žiūrėti į mašinos besisukan
čius ratus ir spartų darbą.

Bet bedarbių čia kantry
bė truko. Jie ėmė protestuo
ti prieš mašinos darbą. Jie 
pareikalavo mašiną sustab
dyti ir duoti darbo alka
niems bedarbiams.

Storapilvis darbdavys nu
sigando ir griebėsi telefono, 
kad iššaukus policiją. Greit 
keturi policmanai pribuvo, 
bet jiems bedarbiai nenusi
leido ir vis reikalavo maši
ną sustabdyti.

Bet darbdavys atsisakė 
darbininkų reikalavimą iš
pildyti. Jis pareiškė, kad 
šalę savęs turįs stiprią sar
gybą ir todėl nebijąs nei vi
sos minios darbininkų.

Tada bedarbiai griebėsi 
akmenų ir jais ėmė bom
barduoti mašiną ir mašinis
tą. Čia policmanų viršinin
kas i__L
vienam seneliui kirto į gal- dirba, 
vą. Senelis krito ant žemės, f------

tam 
Žinia

spaudoje garsintis. Jeigu jie 
pirmiau savo organu laikė 
“Vienybę,” tai tegul ir da
bar savo “pasiaiškinimus” 
siunčia “Vienybei” ar “Lai
svei” su “Vilnim”

“Keleivio” redakcija ne
privalo duoti vietos bepras
miams aiškinimams iš fašis
tinio liogerio.

Tą patį galiu pasakyti ir 
dėl kitų fašistinių korespon
dentų ir jų raštų. Kiekvie
nas įdomus ir reikšmingas 
lietuviškai visuomenei Įvy
kis iš Winnipego, bus para
šytas bešaliai tų draugų, ku
rie myli 
spaudą.

Kada 
įvairių 
gas pasakas, tai jis nustoja 
būti autoritetingu. Taigi 
ypač “Keleivis” turėtų to 
vengti.

Man svarbu, kad “Kelei
vis” butų populiarus ir pla
čiai skaitomas. Todėl redak
cija turėtų kreipti ypatingą 
dėmesį į Winnipego kores
pondentus. Iš VVinnipego 
daug rašo ir daugiausiai ra
šo fašistai (?), mat, čia jų 
centras, o jie lenda ten. kur 
gali slėptis.

Tai tiek šį kartą galėjau 
pasakyti. L-nis V.

tiesa ir socialistinę

laikraštis talpina 
melagių fantastin-

MONTREAL, CANADA. 
Padėtis nepagerėjo.

Laukėm pavasario ir ma
nėm, kad laikai pagerės, at
siras darbo. Bet štai jau ir 
vasara, o nieko geresnio nė
ra. Atšilus orui pagerėjo tik 
važinėjimas freitais. Bet kas 
iš to važinėjimo, blaškymo
si, kad kur ir nuvažiuoji, tai 
darbų nėr, ypač dėl ateivių.

nusigriebė lentgalį ir Jei kokioj dirbtuvėlėj dar

franeuzai.
tai dirba vietiniai, 

Jie irgi kenčia
bet tuo tarpu atzvimbė ak- dantis sukandę, bet bent 
muo ir policijos viršininkui kiek_ dirbant, titsz 
tėškė į žandą. Jis apsipylė padėties nejaučiama, 
kraujais ir mušis baigėsi Į 
darbininkų laimėjimu.

Darbas atidėtas tolimes
niam laikui. Mašina suar
dyta ir nuvežta į miestą. Ši
tam susikirtime nukentėjo 2 
darbininkai ir 3 policmanai. 
Vėliau atvyko apie 50 po
licmanų, bet jie nieko čia 
nepešė, pasivėlavo, nes ma
šina jau buvo išgabenta į 
“muziejų.” Ten Buvęs.

šitos sunkios

skebauti ir ėmė kitus darbi- kad šie neužsidirba nei ant MERGAITĖ VAIKINO ROLĖJ, 
ninkus prie to kalbinti. Gir- duonos kąsnio.
di, likite pas mane ir dirbki-j Tai mat, lietuviai darbi

ninkai, pagalvokit, ypač 
tie, kurie ėjote prie šito tipo 
skebauti. Ką gero jus atsie
kėte? Nieko. Pakenkei ki
tiems darbininkams ir da
bar patys darbo netekote. 
Nors dabar jau padarytos 
klaidos neatitaisysi, bet at
eity reik žinoti, kad never
ta streiklaužauti.

Pirmiau šis tipas pats sa
ve skaitė susipratusiu žmo
gum ir geru oi-ganizacijų 
veikėju. Buvo net Sūnų ir 
Dukterų pašalpinės dr-jos 
pirmininku, bet dabar drau-' 
gija įvertino jo darbus ir iš 
tos vietos išspyrė. Gerai pa-J 
darė, kad draugija nuo pa-; 
razitų valosi. Dabar Č-skas 
likosi vienas ir pats nežino' 
prie ko šlietis. Pirmiau jis ...

; buvo karštas komunistas, Ivisų student‘^ .-vra genausia

te; turėsite “štedi” darbą ir 
uždirbsit po $40-50 į savai
tę.

Daugumas darbininkų, 
vieni neapsimąstę, kiti var
go spaudžiami, paklausė jo 
ir ėmė skebauti, dirbdami 
už pusdykę.

Kol streikas tęsėsi, Č— 
skas stengėsi kuodaugiau- 
siai susižvejoti skebų, kad 
sudarius didesnę jėgą prieš 
streikierius. Jis visai negal
vojo apie tai ar po streiko 
bus darbo visiems jo suvir
tiems darbininkams, ar ne.

Nors šitas darbininkų ne
naudėlis kažin nuo ko ga
vo ir į kaili, bet ištikimai 
skebavo tol, kol streikas ta
po likviduotas darbininkų 
pralaimėjimu.

Pasibaigus streikui, V. č Maskvos komisarų agentas, 
—kas pamatė, kad ir jam o dabar nė pats nežino kuo 
pavojus praėjo, ir jis ’* “
lupti žmonėms kaili 
lupęs. Todėl prižadėtą 
di’’ darbą užmiršo, 
darbininkų paleido o 
siems pradėjo tiek mokėt,’

Miss Elva Statler, kuri lanko 
Radcliffe mergaičių kolegiją. Iš

gali save pavadinti.
kaip Visa tai ne iš piršto lauž- 
“šte- ta. Už iškeltus faktus aš 
daug pats atsakau ir nesibijau pa- 
liku- sirašyti tikrą pavardę.

A. Kelmelis.

I

Humoristika
*

*

beizboles gaudytoja.

WINNIPEG, CANADA. 
Dar apie “Kultūros” dr-ją.

Kas “Keleivio” 19 nume-, 
ry apie šitą draugiją aprašė, 
tai aprašė teisingai. To fak
to, kad draugija yra fašisti
nė, niekas negali užginčyti.

Panašiai, gal kiek apsilen
kiant su tiesa, buvo aprašy
ta “Laisvėje” ir “Vilny.” 
Dabar iš eilės keliuose “Ke
leivio” numeriuose smetoni
niai fašistėliai aiškinasi, 
kad apie juos neteisingai ra
šo. Reiškia, jie mano ap
dumti winnipegiečiams a- 
kis, bet tas jiems nepasi
seks.

Nesmagu tas, kad “Ke
leivis,” būdamas socialisti
nės minties reiškėjas, duo
da vietos murziniems fašis
tų pasiaiškinimams. (Kiek 
talpinom korespondencijų 
apie tą draugiją, tai vis bu
vo rašytos musų skaitytojų. 
“Keleivis” savo skaityto
jų mintims išreikšti visuo
met duoda vietos. Kad da
lykas išsiaiškintų geriau, 
mes ir duodam vietos ir vie
nai, ir antrai nuomonei. An
trą vertus, tos draugijos vei
kime ir jos korespondenci
jose mes dar jokio fašizmo 
nepastebėjom. Jei tikrai ta 
draugija pasirodys fašisti
ne, tai “Keleivis” su ja jo
kių reikalų neturės. Red.)

Kada jie ruošėsi fašistinę 
draugiją steigti, tuomet jie 
nematė reikalo pažangioje

Padėtis ant ūkių, sako, ir
gi negeresnė. Trūksta lie
taus. viskas išdžiuvę. Butų 
gerai, jei gyvenantieji lietu
viai vakarų Kanadoj (Sask., 
Altą., Man., ir kitose pro
vincijose), parašytų per 
“Keleivį” kokia padėtis su 
darbais pas juos. Ten yra 
didžiausios ūkės ir daugu
mas iš mus, nežinodami tik
ros padėties, kabinasi ant 
freitų ir važiuoja, nors daž
nai tas vargas nueina nie
kais. To nereikėtų, jei mes 
vieni kitus informuotume 
per savo mėgiamaji “Kelei
vį.” a A « .A. Bullock.

I

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE.

“Jannystėe Karštis.” Vienaveiksmė. 
komediją-farsas. Parašė K. S. Kar- 

povičius, ir Susižiedavimas Pagal Sa-! 
tarties. N. V. Koneckio dialogas, vertė 
špyžas. Labai užimanti, meiliška ko
medija ir perstatymui tinkamas 
dialogas, So. Boston, 1916 m. .... 10c.

“O. S. S.“ arba šliubinė Iškilmė. - 
Vieno akto farsas, labai juokingos 

ir geras per s Uty m ui Kaina .... 15e 

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

na juokingas veikalėlis. Dalyvauja Z 
moters ir 5 vyrai.

Kunigo Meile, Vieno valksmo Komedi
ja. Parašė Ben. Rumšas. Juokingas 

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

Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose.
Veikalas perstoto nužudymą caro 

Aleksandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš
viso reikalaujamos tik 28 y pa tos. 
So. Boston, 1913, pusL 61.............  25c.
švento Antane Stebuklas. Dviejų vei

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

Žingsnis Prie šviesos. Vieno akto vaiz

K S. Lietuvaitė. So. Boston, Maus., 
1914 m„ pusi. 23. .............. 10c. i
“Salomėja,” arba kaip buvo nukirsti 

šv. Jonui galva. Drama vienam* 
akte, parašyta garsaus anglų rasti 
įlinko. Vertėtų kiekvienam per- 
ikaitjrti. ........................................... Ž9c

Džian Bambos SpyčiaL — Ir kito» 
fonėa. Daugiau juokų, negu Amen 

koj munšaino. Šioje knygoje telpa net 
72 “Džian Bambos spyčiai,” eilės, p* 
sikalbėjimai, humorist»ški straipsniu 
kai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusL.................................28e
Monologai ir Deklamacijos, šioje kny

goje telpa daugybė nauju, labai gra
žių ir juokingų monologų ir deklama
ciją. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams, baliams, kon
certams ir tt. Antra pagerinta lai
da. So. Boston, 1914 m.,.................25c.
Apie Dievą, Velnią, Dangą ir Praga 

rą. Parašė Robert G Ingersoll, gar 
niausiąs pasaulyje kalbėtojas ir Bib 
lijos prietarų naikintojas. 72 
puslapiu .....................................  2Be

Ar Buvo Visuotinas Tvanas? — Kai>
Nojus galėjo surinkti i kelias 

nas visų veislių gyvūnus, kurie gyvo 
na išsimėtę po visą žemes kamuolį. 
Kaip jis galėjo tuos gjrvunu3 prasto; 
savo srkoj sutalpinti? Iš kur ėmėm 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitu veislių žmonės? Šitie ir šimtai 
kitų klausimų, į kuriuos negali atsa
kyti jokis kunigas, yra nuosakiai ii 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
be galo įdomi. Kas žodis — tai fak
tas; kas sakinys — tai naujas kunigų 
argumentas griūva. Mokslas b
mokslas nuo pradžior iki gaio. 
Kaina ............................................... 23»
Amerikos Macochas. — Arba kaip ka

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

bepatystės istorija, pasekmės irją 
doriškas nupuolimas. Šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mote- 

i ris, dukterįs ir mylimosios nepapultų i 
tokią kunigų globą. Paraše kun. Geo. 
Tovmsend Fo*, D. D., sulietuvino 
Ferdir.and de Samogitia.................. 25c.

Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 
historijos, 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, 111. 1911 m., puslapių 392
Apdaryta......................................... $3.00
Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 

trumpais ir aiškiais faktais parodo, 
kaip iki šiol keitėsi draugijos formos, 
ir kodėl turės būt pakeistas kapi
talizmas. Kaina .............. 2oc
Socializmas ir Religija. laibai įdomi 

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

Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar
biausia ir geriausia knyga lietuvių 
kalboje tame svarbiame klausime. 
Pusi. 429, 1915 m.......................... 22.00

Lsb<tm Baisa Uteaktt AsgUksL
Rankios reikalingiausią žodžių ir 

pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvienas 
gali greitai išmokt kalbėt angliškai. 
Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet čie- 
li sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieš- 
kant, važiuojant kur nors, nuėjus 
Krautuvėn, pas daktarą, pas barzda
skutį, pas kriaučių, ir tt. Su fonetiškų 
ištarimu ir gramatika. Antra padidin
ta ir pagerinta laida. Sutaisė St. 
Michelsonas. Pusi. 95.........................85c.
ŽmM te taNgoa. Labai įdomi ir pamo

kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip 
žmogus gyveno žilcie senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civilizavo- 
st Daugelis paveikslų įvairių rusių 
žmonių, vyrų ir moterų Pagal E. Rėk
liu parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass., 1912 m„ pusL 63.................. 25c.
Paparčis Žiedas te keturios kitos 

apysakos: (1) Neužsitikintis Vyras;
(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (41 Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip įmonės 
paikai tiki j visokius prietarus, 
burtus ir tt.........................  i**-
Uscvią šeimyną Istorija Jažkevičisus

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

»*..» rrie šviemm. Vie.™ akto v.lz-1 vyrus. Labai užimanti ir pamokinanti 
deiis ir monologas Našlaitė. Parašė, knyga. Su paveikslais, Paraše Z.

PONAS MATAS...
(Pletkai-ne-pletkai.)

Kadangi tūla lietuvių da
lis mėgsta vadinti save “po
nais,” tai aš teikiu tokį titu
lą ir ponui Matui, ponų ir 
ponių šimto brenčių organi
zacijos vadui.

1 Kaip ponas Matas atsira
do Dėdės Šamo žemėj, tikrų 
žinių nėra; bet kada jis pa
sirodė Chicagoj, tai maž
daug numanoma.

Iš paties pono Mato pasa
kojimų ir išsireiškimų yra 
žinoma štai kas: Musųčiu- 

ižėj ponas Matas yra dirbęs 
.kaipo visų amatų meistras, 
į būtent: kaip pasekmingas 
i bankierius, kaip sumanin
gas inžinierius, kaip gabus 
chorvedys, kaip pianistas 
prie simfonijos orkestros, 
kaip mašinistas ir ant galo 
kaip linotypistas.

Visas šitas profesijas po 
TAI BENT KONFERENCIJA. Musųčiužę bestudijuoda- 

Lietuvoj skaitosi kermošius. mas, pona> Matas ^susipaži 
jei yra penkios bobos ir Tarno- no mĮlzmišką organi
nius. Anaiptol, iš vienos bobos zacija, kun tun 100 brenčių 
kermošiaus nebūna. iir susideda is vienų tik po-

1 nu ir ponių.
Konferencija mes vadiname,

žmonių susirinkimą. Anaiptol,1 kaip tik ponas Mata> ta
is vieno asmens konferencijos P° organizacijos y^du, 
negali būti. - 'Jis tuoj ir atvažiavo Chica-

. ’gon.Tuo tarpu pas šventuosius vi;, Riek gužinoti ~a jjg 
sai kiteip d^ykai stovi. Ana. o o
gegužes Draugas rašo, kad F .j j

“Aušros Vartuose tuoj po ge- ...
gužiniu pamaldų šv. Onos kon- 1- Paraše organizacijos 
ferencija.” ‘ Duducis. .vardu kehatą čekių, kuriuos 

___ i paskui ponai ir ponios 
turėjo padengti iš savo iždo.

2. Pats vesdamas organi
zacijos biznį ir knygas, per 
porą metų pasisavino apie 
S2,800 organizacijos pini
gu-

4.„„' 3. Kada Tėvynės Miego-
tojų Draugija prisiuntė Stri
mų Jonui money orderį, tai 

. - • . • ponas Matas pasirašė ant jo
As jokių vargu strimų Jono vardą ir pasi-

*

*

KADA ŽMOGUS BŪNA 
NEKALTAS.

Teisėjas Į kalini. — Tamsta 
esi kaltinamas savo žmonos pa- 
šovimu. Ar turi kokių pasiteisi
nimų?

Kalinys. — Taip, ponas 
jau. Aš ją pašoviau visai 
čiom.

Teisėjas. — Kaip tai 
čiom?

Kalinys. — Matai, aš taikiau 
i jos motiną.

teisė- 
nety-

nety-

TORONTO, ONT 
CANADA.

Lietuvis, ir dar bolševikas, 
išnaudoja lietuvius darbi

ninkus.
Vienoj moterų dresių siu

vykloj dirba lietuvis kont- 
raktorius, Vincas Č—skas. 
Kadangi dirbtuvė didelė ir 
daug siuvėjų dirba, tai pro- 
sinimo darbą V. Č—skas 
paima ant kontrakto; pas
kui nuo savęs samdo prosy- 
tojus ir moka jiems kiek jo' 
malonė leidžia.

Pirmiau prie jo dirbo 
vienuolika lietuvių, č—skas 
mokėdavo jiems po $9-$10 
į savaitę ir tik seniaus dir
bantiems mokėdavo kiek 
daugiau.

Siaučiant bedarbei, ir ši
tas darbininkų “prietelis” 
savo prosintojams nukapo
jo algas. Jis puikiausiai ži
no, kad darbas kitur sunku 
gauti, todėl manė, kad pas 
jį darbininkai už dyką 
dirbs.

Ir žmonės kentė, dirbo, 
ką gi darys, bet galų gale 
pritruko kantrybės ir išėjo 
į streiką, reikalaudami, kad 
darbdąyys priimtų uniją.

Bet išėjus į streiką, šitas 
kraujagerys pirmas stojo

BLOGA SU MEDINE KOJA.

—Aš girdėjau, kad tu. Šimai, 
ir vėl buvai belangėn papuolęs.

—Taip; išsėdėjau 30 dienų.
—Už ką?
—Užtai, kad medinę koją tu

riu.
—Juk tas Įstatymams neprie- 

šinga.
—Taip, įstatymams neprie- 

šinga. bet medinę koją turėda
mas negali nuo policmano pa
bėgti.

ABUDU MELAGIAI.
Susiėjo du pagyru puodai ir 

pradėjo girtis savo turtais.
Vienas sako. — Aš turiu taip 

daug pinigų, kad eidamas gulti 
visuomet juos pasidedu po pa
galviu, nes bijau, kad kas nepa
vogtų.

Antras atsako. — O aš nega
liu taip padaryt. Jeigu aš savo 
pinigus pasidėciau po pagalviu, 
tai negalėčiau taip aukštai gal
vos užkelti.

KADA PRASIDEDA VISOS 
BĖDOS.

Jiedu nutarė vesti ir jis Įkišo 
jos pirštą Į žiedo skylę. Jinai pa
bučiavo jam Į lupas ir sako: 
“Dabar jau aš tavo; aš viską su 
tavim darysiu ir padėsiu 
vargti visus vargus.”

“širdele, ką tu kalbi?” užpro
testavo jisai. ...........

. . .„ ėmė pinigus, už ką StrimųAs zmau, kad dabar neturi, , jonas net ketino jj ti
paaiskmo jinai. “Bet turėsi, k*P Į^dės Šamo globai

Duducis Dabar teko girdėti, kad 
, visi šitie pono Mato nuopel
nai busią raportuoti “ponų” 

į ir “ponių” 100 brenčių (vie
nas jų kalbėtojas sakydavo, 
kad “benčių”) organizaci- 

| jos busiančiam seime, kuris 
žada įvykti Butlegerių mie- 

Įste. Tikimasi, jog už tuos 
pasižymėjimus jam bus 
įteiktas Vytauto medalis1 
(kiti sako: vilko bilietas).

Mat Tararak.

apsivesim.”

TARP KŪMUČIŲ.

VAIKO ŽINGEIDUMAS.
Bobutė.—Kaziuk, vakar nak

tį pas mus buvo garnys ir atne
šė tau mažutę sesutę. Ar nori 
ją pamatyt?

Kaziukas. — Nenoliu. 
dyk man tą galnį.

Palo-

Ciciiija. — As* atėjau tau pa
sakyt, kurna, kad jūsų krikšty
nos vakar man nepatiko.

Kunigunda. — Kodėi nepati
ko? Ar negeri buvo kilbasai?

Ciciiija.— Dėl gerumo tai ne- 
šlekčiausi, ale kad negana jų bu
vo. Aš parėjau pusiau alkana 
namo.

Kunigunda. — Bet aš tau pa
sakysiu, kurna, kad kilbasais 
sunku ir prikimšti tokią bačką, 
kaip tu.

AR NORIT
KŪDIKIO?

Kiekviena ženota moteris norinti 
turėt neužginčijamą laimę—kūdikį, 
turi rašyt tuojaus Dr. H. G. DePew, 
Suite ELA, Coates House, Karnas 
City, Mo. Minėtas daktaras prisiunčia 
dykai apmokėdamas pasta, per 30 
dienų, reguliari dolerio didumo ne- 
specifišką gydymą, veikiantį ant 
Glanduarų (gilių), kuris buvo naudo
jamas su džiaugsmingoms pasek
mėms per tukstancius 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.)

Alekna. ........................................... 50c
Drūtuose audeklo apdaruose .... 75c.
Kodėl Ai Netikiu j Dievą? — Arba

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

Kur Musą Bočiai Gyvono? — Arte 
tyrinėjimas, kur buvo pirmutine 

žmonių lopšine. Knyga labai pa
mokinanti. Parašė Z. Aleksa 7* p.

Stabmeldiška Lietuva ii Artimos Pra
eities. Knygutes įtalpa susideua 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 m., pusL 32.............................. l^C-

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

veikslais, perstatančiais įvairius nuo- 
tikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. Įgijęs šią 
knygą niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kaina ................................. fl.Of

Kaip Senovės žmonės Persistatyėavs
San Žemę. — Labai įdomus senovės 

filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių parašė 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: “Iš
virkščias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos.“ Parašė Z. Aleksa. 
40 pusL............................................. ite.
Delko Reikia Žmogui Gert te Valgyt?

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

• be valgio žmogus silpsta ? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kode! jam reikia riebalų? Si
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mus 
Kama •■»•••■•••••• 15e

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

Antra, peržiūrėta ir pagerinta lai
da. Kaina .................... 25c.
Tabakas, kaip jis žmonėms kenkia.

Liaukimės rūkę! Pagal A. Apoiovą 
ir daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. So. Boston, Mass.. 
1909 m., pusi. 03................................ 25c
Lietuves Respublikos Istorija fr Žem- 

lapis. — Šitas veikalas parodo, kaip 
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su cafo valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios ir 
kaip ji buvo apskelbta respublika 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapte 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli
ka ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo 
Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
bolševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu 
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą

1 iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... |!.O4 
Drūtais audeklo apdarais...........ji.M

Ben-Hur. — Istoriška apytaka M 
Kristaus laikų. Parašė I<ew

Wallace. 472 pusi............................ 12.04
Amžinos Dainos, šioj knygutėj telpa 

44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie, taip ir susirinkimuose. 
Pusi. 32............................................ 10e
Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa 

23 gražios eilės, daugybė straips
nių, juokų, ir tt. Puikiai ilius
truota. 95 pusi.................................... Ne.

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
25» BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

I
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

NUBAUDĖ ŠNIPINĖJU- 
S1US LENKAMS.

Kariumenės .teismas vie
šai sprendė kelių piliečių, 
šnipinėjusių lenkams, bylą.

1930 m. birž. 10 d. pas 
Ukmergės pil. šemberą bu
vo padaryta krata ir rasta 
surašyta įvairių kariumenės 
įsakymų.

Šemberas papasakojo, 
kad 1927 m. jis nuvykęs 
okupuoton Lietuvon ir ten 
susitikęs lenkų karininką 
Zaleckį, kuris įkalbėjęs teik
ti Lenkams žinias apie Lie
tuvos kariumenę. Tuojau 
Šemberas susirado sau gerą 
bendradarbį puskar. J. Gi- 
neiką, kuris ir pradėjo Šem- 
berui tiekti žinių. Šemberas 
iš Zaleckio gaudavęs už tei
kiamas žinias honoraro po 
85—$10, kuriuos dalyda- 
vęsis su Gineika, kai Šem
beras Zaleckiui daugiau ži
nių nunešdavęs, tai ir po 
$30 gaudavęs. Bet buvęs 
vienas keblumas, tai sunku 
pereiti per administracijos 
liniją. Tai kliūčiai pašalinti 
Šemberas susipažinęs su pa
sienio policininku Macijau
sku, kuris Šemberą ir per- 
leisdavęs per administraci
jos liniją. Už perleidimą per 
sieną šemberas policininkui 
Macijauskui davęs zomši
nes pirštines ir laikrodėlį.

Tam darbui paaiškėjus, 
tieson buvo patraukta Šem-, 
beras, L. Macijauskas, J. 
Gineika, Ad. Remeika, Ant. 
Juras, J. Čimbaras, Č. Leo- 
nikas.

Dabar
mas šią bylą išsprendė ir 
nubaudė
darbų kalėjime: Šemberį— 
9 metus, Gineiką — 7 me
tus, Remeikį ir Macijauską 
nubaudė po 1 metus lygti
nai, o kitus išteisino.

KERŠTAS I GERĄ 
NEIŠEINA.

Naujųjų Aleksandriškių' 
kaime (Semeliškių vai., Tra
kų apskr.) nedideliame ūky
je gyveno rusas — kolonis
tas Aleksas Rungas su savo 
vaikais ir anūkais (viso dvi
dešimts penki asmens). Jau 
nuo senai tėvas su sunum 
Simanu nesutikdavo ir sū
nūs nekartą grąsino “pamo
kysiąs” tėvą, jeigu jis nepa- 
vesiąs jam viso ūkio.

Gegužės 12 dieną abu Se
meliškių miestelyje gerai įsi
gėrę pradėjo bartis ir besi
bardami parėjo namo. Na
mie dar kiek pagirtuokliavę 
pradėjo muštis. Sūnūs, pa
griebęs peilį, smogė tėvui į 
krutinę, bet, matyt, girtas 
būdamas, gerai nepataikė ir 
tik lengvai tėvą sužeidė.

Tuoj po šio, Simanas iš
ėjęs į lauką, padegė gyve
namąjį namą ir tvartą. Tvar
tas sudegė visiškai, o gyve
namojo namo šis tas dar li
ko.

Liūdi dabar tėvai su ma
žais vaikučiais netekę pa
stogės ir viso kito turto, liū
di, žinoma, ir padegėjas Si
manas, tupėdamas arešto 
namuose ir laukdamas bau
smės.

ŠAKIŲ PADANGE. 
Nesvaru* limonadas.

Mariampolės apyg. teis
mas M. Rubinšteiną už li
monado nešvarų gaminimą 
nubaudė 200 litų pinigais 
arba 10 parų arešto.

Kūdikį įmetė į upę.
Vieną vasaros dieną Sra- 

vinskas Pranas ir Samojaus- 
kas Simas meškeriojo Ori- 
jos upėje (Dagilių kaime, 
Kidulių vai.). Bemeškerio- 
dami, ištraukė skarmaluos 
įvyniotą kūdikio lavoną.

Mariampolės apygardos 
teismas šakiuose kaltino 
Kidulių valsčiaus, Dagilių 
kaimo gyv. Antosę Banaity- 
tę, 22 m. amžiaus, tuo, kad 
ji, pagimdžiusi gyvą pavai
nikį kūdikį, jį nužudė, muš-j 
dama kietu daiktu per smil- 

į kinį ir įmetė upėn.
o e A "Roti q mi.Ties Royal Gorge, Colorados valstijoj, per Arkanso upę šio-' Teismas A. Banaitytę nu- 

mis dienomis buvo atidarytas šitas aukšėiausis visam pašau- baudė 3 mėnesius kalėjimo, 
ly tiltas. Nuo vandens paviršiaus iki tilto yra 1.053 pėdos aukš- bet nuo Šios bausmės atlei- 
čio. Per visą upę tiltas kabo ore. Jis pastatytas vien tik automo-' 
biliams ir veda į Valstybinį Colorados Parką.

T

VAGIA ARKLIUS IR 
PLĖŠIA NAMUS.

i Gegužės 3 d. Kelmės vai. 
Kanopėnų kaime nežinomi 
asmenys pavogė pil. But
kaus Juozo dvi kumeles, bri
ką su pakinktais, paltą ir 
vieną centnerį nešukuotų li
nų. Nuostolių padaryta 
3,000 litų sumai. Gegužės 4 
dieną Kražių miestelyje iš 
arklių jomarko pavogė Moc
kaus Domo eržilą, 300 litų 
vertės.

Gegužės 6 naktį nežino- 
mi piktadariai iš Skaudvilės 

IŠMETĖ PROIlInGĄ Val ’ Gilvyfi,J- kaim° gyVen’

Šiomis dienomis Viekš
nių lietuvių vidurinėj mo
kykloj buvo toks atsitiki
mas:

Pertraukos metu kieme 
žaidė I ir II kl. mokiniai. Dr. 
Montvilo sūnūs, 12* metų 
berniukas klasėje prie lan
go valgė bananus ir nuolu
pas mėtė žaidžiantiems vai
kams ant galvų. Mėtomi ________ _
pradėjo mėtytoją barti ir siems vejantis, piktadariai 
prikaišioti, kad Montvilas f * * — —
esąs lenkas. Pagaliau nutarė 
atkeršyti: stvėrė Montviliu- 
ką ir išmetė pro langą. Mon- 
tvilukas kelis metrus krisda
mas, nusilaužė ranką.

kariumenės teis-

kalėti sunkiųjų

Į

PAGAVO ALOVĖS BAŽ
NYČIOS MONSTRANCI

JOS VAGJ.
Gegužės 18 d. Birštono 

mieste tapo sulaikytas Na
vickas Vladas, kuris gegu
žės 3 d. iš Alovės bažnyčios 
buvo pavogęs monstranciją 
2000 litų vertės.

GYVENTOJAI APGULĖ 
MIŠKO SARGĄ.

Gegužės 10 d. Antazavės 
valsčiaus, Vienasėdžių kai
me, pas pil. Raubiškį Juozą 
apie 20 rusų, du iš jų gink- į 
luoti revolveriais, o kiti pa
galiais ir akmenimis, už 
puolė eigulį Šablinską. Ei
guliui Šablinskui užsidarius 
gryčioh, užpuolikai kirviu 
išdaužė gryčios duris bei: 
langus ir iš revolverių šaudė I 
į eigulį. Eigulis šablinskas 
gindamasis sužeidė iš revol
verio kelis užpuolikus.

LENKŲ PILIETIS SUŽEI 
DĖ LIETUVOS POLI

CININKĄ.
Gegužės 5 d. Seinų baro 

policininkas Matusevičius, 
ties Liubavu, ant administ
racijos linijos sulaikė einan
tį lenkų pilietį, kuris puolė 
policininką, norėdamas jį 
nuginkluoti. Policininkas re
volverio šuviu peršovė už

puolikui ranką. Jam pavyko 
pabėgti atgal už administ
racijos linijos.

do, jei laike trijų metų ne
nusikals.
Actu apsinuodijo mergaitė.

Kazlų-Rudoj, gegužės 16 
dieną actu apsinuodijo Di- 
mitrivičaitė Juzė, 18 metų 
mergelė. Nuvežta j Kauno 
miesto ligoninę, po trijų 
valandų mirė. Apsinuodiji
mo priežastis nevykusi mei
lė.

SWEDISH AMER1CAN LINE
10 Statė St., Boston. 21 Statė Street, New York

PAMATYKIME LIETUVĄ
ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA

Pirmutinė Istorijoj
AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNUOLIŲ EKSKURSIJA

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

Rugpiučio 1 d., Specialė Lietuvių Ekskursija. 
Rugliučio 19 d. Amer. Liet. Ek. Centro Ekskursija.

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

| LIETUVĄ
Rengia

Amerikos Lietuvių 
Ekonominis Centras

Motorlaiviu

“GRIPSHOLM”
Išplaukia

BIRŽELIO 27 D.

sss

»

Ė

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

New York-Klaipėda
Per Gothenburgą

SPECIALE

tojo Grabausko Petro pavo
gė arklį su pakinktais, 636 
lt. vertės, ir to pat kaimo gy
ventojo Heringo Peisės iš 
kiemo vienkinkį vežimą, 
150 litų vertės.

Gegužės 7 naktį pas pil. 
Adomonį Joną Jasiukiškių 
dvare, Kurklių vals., trys 
ginkluoti piktadariai išplė
šė šiaudinį stogą ir pavogė 
5 pudus lašinių. Nukentėju-

tris kartus iššovė iš kariško 
šautuvo ir pabėgo Ukmer
gės link.

$50.00 Vertės Nauda
Suteikiu, gerai išmėgintą formulę 

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

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

GINKLUOTI UŽPUOLĖ 
KELIU VAŽIUOJANT.
Gegužės 4 d. Raudondva

rio valse., Kulautuvos miš
ke trys vietiniai jauni vyru
kai, 17-18metų ginkluoti re
volveriais ir durklais, už
puolė važiuojantį vieškeliu 
pil. Makauską Juozą iš to 
pat valsčiaus Žem. Mazuriš- 
kių kaimo ir atėmė iš jo 25 
litus. Užpuolikai sulaikyti.

TAURAGĖS KALĖJIME 
PASIRODĖ ŠILTINĖ.
Gegužės mėn. 5 d., Tau

ragės aps. arešto namuose 
pasireiškė susirgimų šiltine. 
Susirgęs kalinys Kiauleitis 
patalpintas į apskr. ligoni
nę.

LIETUVOS EMIGRANTAI
Šįmet ligi gegužės 1 d. iš 

Lietuvos į įvairias pasaulio 
valstybes išvažiavo 478 
žmomės, 200 vyrų ir 278 mo
terys.

KIEK PARDUOTA 
DEGTINES.

šiemet per pirmuosius tris 
mėnesius Lietuvoje parduo
ta degtinės už 10,488,295 
litų.

PRIGĖRĖ TRYS VAIKAI.
Gegužės 3 d. Palaivarko 

kaime, Degučių vals., prigė
rė Portnovo Uatino kūdroj 
trys vaikai: 2 berniukai fr 
viena mergaitė; Vosylius 7 
metų, Demjanas 5 metų ir 
Aleksandra 4 metų.

Štai Gyduolės Su 
Kuriom Išgydė 
Daug Žmonių.

Dabar proga tas geras Gyduoles 
įsigyt nupiginta kaina.

Nužeminta kaina bus tik per trum
pą laiką, todėl reikalaukit tuojaus. 
Jus pamatysite kokią naudą jums jos 
suteiks. Pavartojus mus gyduoles, 
jus atgausite sunaikintą sveikatą ir 
vėl busite tvirtais vyrais ar moteri
mis. Jos padarytos iš žolių ir neturi 
jokių nuodų nė chemikalų. Jos geros 
ir vaikams.

No. 1. Com Sustiprinimui kraujo 
ir pagerinimui apetito — 35c.

No. 2. C. D. Com. Suvalninimui 
liuesų vidurių — 25c.

C. D. M Sutaisymui vidurių, labai 
gerai veikia — 5Oc.; 3 baksai—$1.00.

No. 3. E. F. Nuo nervų, išgąsčio, 
galvos skaudėjimo, bemiegės—40c. 
arba 3 už $1.00.

KIDNEY AID. nuo_ inkstų ligų, 
strėnų skaudėjimo — 50c.

Nuo Baltųjų — $1.00.
K. K. D. nuo Reumatizmo, rankų 

ir kojų skaudėjimo — $1.00.
Visokias gyduoles prisiunčiame per 

paštą visur. Su orderiu siųskit ir pi
nigus.
KAZELL'S BOTANICAL CO.

Herb Specialist
108 W. BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

SUDEGĖ NAMAS IR AP
DEGĖ ABU ŠEIMININKAI

Gegužės 5 d., naktį, Ve
liuonos valse., Girtėnų kai
me, dėl nežinomos priežas
ties sudegė pil. Martyno 
Kučinsko namas su vi
sais buvusiais jame daik
tais, drabužiais ir 370 litų. 
Iš viso gaisro padaryta 1200 
litų nuostolių. Sudegęs tur
tas neapdraustas. Gaisro 
metu smarkiai apdegė Ku
činskas ir jo žmona Marce
lė.

PEILIU DŪRĖ SERGAN
ČIĄ ŽMONĄ.

Gegužės 4 d. pil. Galinis 
Pranas, 27 metų amžiaus, 
gyv. Gireišių kaime, Pane
munėlio valse., savo žmonai 
Marijonai, 22 metų amžiaus, 
gulinčiai lovoje smogė pei
liu į pilvą, sunkiai sužalo
damas, o pats, išbėgęs kie
man, peiliu perdūrė sau pil
vą ir krito į sodželką, bet 
žmonės suspėjo jį ištraukti. 
Abudu nugabenti Rokiškio 
apskr. ligoninėn.

EKSKURSIJA

Į LIETUVA
Išplaukia iš New Yorko

laivu PRESIDENT ROOSEVELT 
Birželio 24 d.

Per Hamburgą

Trečios klasės laivakortės
$107.00
$181.00

New York j Klaipėdą............... .
New Yorkas—Klaipėda ir atgal

Nepriskaitant taksus.
ši ekskursija oficialiai rengiama vadovaujant.

LIETUVIŲ AGENTŲ ASOCIACIJAI

KELEIVIAI į Lietuvą bus po priežiūra ir vadovyste gerai 
žinomų ekskursijų vadų, parinktų adė! jų prityrimų ke

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

Informacijoms apie laivakortes ir tt. kreipkitės į vie
tinius lietuvius 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 

Montelio, Mass.
BOGDEN. J. G.

432 W. Long Avenue 
Du Bois, Pa.

"DIRVA”
6820 Superior Avenue 

Cleveland, Ohio 
GENDROLIUS. N.

361 Broadway
So. Boston, Mass. 

KAžEMĖKAS. K. CH.
797 Bank Street

Waterbury. Conn.
MOLIS. P. 

1730 — 24th Street
Detroit. Mich. 

MIKOLAINIS. P.
188 Sands Street 

Brooklyn. N. Y.
RA URTYTĖ. J.

123 Millbury Street 
Worcester, Mass.

SEKYS. J.
226 Park Street 

Hartford. Conn.
SIDABRAS. K.

875 Cambridge Street 
Cambridge, Mass.

"NAUJIENOS”
1739 So. Halsted Street 

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

Chicago. in.
"SANDARA”

3236 So. Halsted St. 
Chicago. III. 

TREČIOKAS. A. S.
197 Adams Street

Newark. N. J. 
URB8AS. J. J.

187 Oak Street
Lasrrence, Mass. 

“VIENYBE” 
193 Grand Street

Brooklyn. N. Y. 
VASILIAUSKAS, J. 

814 Bank Street
Waterbnry. Conn. 

VELECKIS. A. 
502 South Are

Bridgeport, Conn. 
VAIiNORA. K. J.

Franklin Savings Bank *
Trust Co., Pittsburgh, Pa. 

VARA8IUS. A.
So. 12th and Carson Streets 

Pittsburgh. Pa. 
VITKAUSKAS. J. T.

2791 E. Allegheny Avenua 
Philadelphia. Pa. 

VIESULĄ. K. J.
1128 Washington Street 

Norvrood .Mass. 
ZOLP. J. J.

4559 So. Paulina Street 
Chicago, III.

PRISIMUŠĖ PAJŪRIO 
MIŠKŲ URĖDAS.

Gegužės 5 d. važiuoda
mas motorcikliu ties Taura
ge prisimušė ir nusilaužė 
koją Pajūrio miškų urėdas 
p. S. Zelba.

Pašalina Gaso Skau
smus Viduriuose

Nuga-Tone greitai pašalina gaso 
skausmus skilvyje ar viduriuose, nu
gali dyspepsiją ir kitus skilvio pakri
kimus. Jis pasaldina kvapą, priduo
da gerą apetitą, nugali galvos skau
dėjimą kvaitulius, inkstų ar pūslės 
silpnumus ir konstipaciją ir sustip
rina silpnus nervus, raumenis ir or
ganus. Nuga-Tone išvalo kūną nuo 
ligų perų ir padarys jus stiprų ir 
sveiką. Būtinai gaukite Nuga-Tone. 
Jis yra pardavinėjamas aptiekinin- 
kų. Jeigu aptiekininkas neturi, jo 
prašykite jį užsakyti dėl jus iš savo 
urmininko.

DEUTSCHLAND 
NEW YORK 

reguliariai kas sąvaitę. Taipgi 
išplaukimai mus populiariais 

kambariniais laivais: 
MILWAUKEE IR CLEVELAND 

Prieinamos kainos

I ŠEŠIAS DIENAS PER OKEANĄ! 
Trumpiausia ir Parankiausia Kelionė per HAVRE Milžiniškais Laivais, 
PARIS—June 12 (6 P. M.) July 1 («p.m.)
FRANCE—June 17 («p.m.) July 6 (iop.m.j
1LE DE FRANCE—June 24 (12:.to p. m.) July 11 (4:3* p. m.)
Trumpiausia gelžkelio kelionė per Francuziją. Visi keleiviai aprūpinti 
privačiais kambariais. Visur modemiški parankumai. Išsigėrimas ir 
šauniausis Francuz.ų valgis. Žemos kainos į visas Europos dalis

Kreipkitės pas bile autorizuotą agentą, arba
FRENCH LINE

421 BOYLSTON STREET. BOSTON. MASS.i
V

KAUNE PIRMĄ KART 
“REGISTRUOS” PLOK

ŠTELES, REKORDUS.
Į Kauną atvyko iš Lon

dono Mr. Jessup, “Colum
bia” inžinieris, kuris elekt
rišku budu “registruos” apie 
30 lietuviškų plokštelių. Dai
nuos ir Kipras Petrauskas.

I Greitas Lavą Pataruvims i br»H
Per Hamburgą Musu Moderniniais Laivais 
HAMBURG
ALBERT BALLIN

Išvažiuoja 
reguliariai

ST. LOUIS,

Tiesioginiai gelžkeliais susisiekimai su Lietuva 
Dėl informacijų kreipkitės į lokalinius 

musų agentus

80 Boylston St., Little BMg., Boston. i

SKANDINAVŲ-AMERIKOS LINIJA
ATLANKYKIME LIETUVĄ 

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

yra palaikomas nuolatinis susisiekimas 
New York — Kopenhaga — Klaipėda.

Amerikos Lietuvių Jaunuolių Ekskursijas Rengia 
Amerikos Lietuvių Ekonominis Centras

LIEPOS-Jsly 3 d. Laiva “FREDERIK VIII” 
LIEPOS-July 25 d. Laiva “UNITED STATĖS” 

A. L. Laivakorčių Agentams Kooperuojant

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

Reikalaukite Nuo Savo Agento Laivakortės ant 
SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE 

Lietuvos Paštų Valdybos Kontragento Paštui Vežioti.
„ 27 Whitehall Street, New York City
248 Washmgton St., Boston, Mass. 130 I,a Šalie St, Chicago, III. 

969 St. Antonie Street, Montreal, Canada.

Greičiausi
PASAULY LAIVAI

.REMEN
EUROPA

Mažiau Negu 5 Dienas Ant 
Vandens 

per Cherbourg—6 d. per Bremen 
Tik 7 DIENOS f LIETUVĄ 
Specialia trukia iš Bremerhnven 

Arba keliaukit ekspresiniu Janu
COLUMBUS

Taigi nuolatiniai kas sąvaitę iš
plaukimai gerai žinomais Ix>yd 
Kabinimais laivais.
Informacijų klauskit 
pas bile vietinį 
agentą arba 
252 Boylston St.,

Boston.
NOKTI O B* M A NLLOYD

UNITED STATĖS LINES
BOSTON OFFICE 
Walter A. Mclsaacs 

75 Statė Street
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V

Visokios Žinios
ISPANIJA UŽDRAUDĖ 
KLERIKALŲ PROPA

GANDĄ.
Ispanijos valdžia įspėjo 

visus kunigus ir vyskupus, 
kad jie liautųsi vedę kleri- 
kališką agitaciją bažnyčio
se. Kai kuriuose miestuose 
vietos vyriausybė siunčia sa
vo atstovus i klerikalų mi
tingus žiūrėti, kad tenai ne
būtų agituojama už kardi
nolą Segurą iš Melagos ir 
Viktorijos vyskupus, kurie 
nesenai buvo iš Ispanijos 
ištremti. i

PANAIKINS DIKTATŪ
ROS PAAUKŠTINIMUS 

ARMIJOJ.
Ispanijos karo ministeris 

ruošiasi išleisti patvarkymą, 
kuriuo bus panaikinti armi
joj visi paaukštinimai, ko
kie buvo padaryti diktatū
ros metu.

UŽMUŠĖ MEKSIKOS 
PREZIDENTO PUSBROLĮ

Oklahomos valstijoj šį 
panedėli šerifas Guess su 
savo sėbru nušovė Emilių 
Cortesą Rubio, Meksikos 
prezidento pusbrolį, ir jo 
draugą Manueli Gomezą. 
Abudu meksikiečiai buvo 
studentai ir lankė Kansas 
valstijoj universitetą. Šį pa- 
nedėlį jiedu važiavo auto- 
mobilium i Meksiką savo 
tėvų atlankyt. Šerifas juos 
pasivijo ir be jokios prie
žasties nušovė. Kada paaiš
kėjo, jog nušauti jaunuoliai 
vra žymių Meksikos šeimy
nų vaikai, kilo didelis triuk
šmas.

Ar ne laikas butų Ameri
koj pažaboti savo šerifus, 
kurie mėgsta taip greitai i 
žmones šaudyt.

VAIKAS SUDEGINO 
MIESTELĮ.

Quebec provincijoj. Ka
nadoje, pereitą nedėldieni 
sudegė Notre Dame de 
Tring miestelis. Ugnį sukė
lė mažas vaikas, kuri tėvai 

Ji apgyventa ispanų ir nori, paliko namie vieną, o patys 
būt nepriklausoma respub-. išėjo bažnyčion. Pasiėmęs 
lika. To reikalauja unijoms-'degtukus, vaikas sukurė ūg
ių partija, stipriausia Porto ni, kuri paskui ir nusiavė vi- 
Rico organizacija. įsą miesteli.

PORTO RICO NORI NU
SIKRATYTI AMERIKOS 

VALDŽIOS.
Porto Kičo yra Jungtinių 

Valstijų valdoma teritorija.

stipriausia Porto ni, kuri paskui ir nušlavė vi-

Jaunas lietuvis baigė 
aukštą mokslą.

Jonas Norkevičius, kuris 
angliškai rašosi Norton, bai
gė Massachusetts Technolo
gijos Institute jūrių inžinie
riaus kursą su mokslo baka- 
liauro (Bachelorof Science) 
laipsnių ir gavo diplomą. 
Teko sužinoti, kad jaunas 
musų lietuvis gavo jau ke-. 
liatą pasiūlymų 
kompanijų 
imti jų laivynuose inžinie
riaus vietą

iga.
Vyresnysis Jono brolis, 

Vladas Norkevičius, kuris 
baigė šitą aukštų mokslų Įs
taigą pora metų atgal, yra 
gerai southbostoniečiams ži
nomas. Jų tėvai Norkevi- 
čiai gyvena Ne\v Britaine, 
Conn. Nors turtų jie neturi, 
bet taupiai gyvendami visgi 
sugebėjo porą sūnų išleisti Į 
mokslus. Massachusetts 
Technologijos Institutas yra 
vienas iš geriausių aukštųjų 
mokyklų visoj Amerikoj, 
mokslas kaštuoja §500 me
tams, ir nedaug lietuvių te
nai lankosi. Sunku tenai ir 
Įsigauti. Garbė tam, kas ga- 

, Ii jon Įstoti ir pabaigti.
‘■Keleivio” redakcija lin

ki Jonui Norkevičiui švie- 
isios ateities, bet neužmiršti 
senų savo tėvų ir lietuvio 
vardo.

WORCESTER, MASS. 
Prakalbos.

Birželio 16 d., ateinanti 
utarninko vakarą. Lietuvių 
Dr-jų Salėje, 29 Endicott st., 
bus prakalbos.

Kalbės Bostono socialistų 
sekretorius drg. Alfred B. 
Lewis, temoje: “Bedarbė ir 
kaip ją panaikint.”

V. Aniesta, kalbės lietu- 
iš laivų viškai, kokia nauda darbi- 

New Yorke už- ninkams iš kooperacijos.
I Louis Epštein kalbės taip-

Sako, bažnyčia turi savo 
biznį reklamuoti. ,

Kun. Johnson sako, jog 
žmonės šalinasi nuo bažny
čios dėl to, kad bažnyčia ne
pakankamai savo biznį rek
lamuoja. Jeigu krautuvnin- 
kai savo prekių nerekla- 
muotų, jis sako, tai žmonės 
vargiai eitų pas juos pirkti.

Bet I........................
prekių, o ką gi kunigai gali 
žmonėms duoti už jų pini
gus? Seniaus jie parduoda-

su gana gera ai- gi apie kooperacijos reika- vo dangų, bet šiandien žmo-
lus angliškai.

Paskolino uždraustą knygą 
—$100 pabaudos.

Vienas žydelis Dorches- 
tery turi knygynėlį ir už pi
nigus skolina knygas skai
tymui. Kad biznis geriau ei
tų, jis laiko daugiausia to
kio turinio knygas, kurios 
dilgina lyties jausmus. Šio
mis dienomis jisai paskoli- 

krautuvninkai turi no uždraustą knygą vienam 
high school mokiniui. Suži
nojo apie tai mokyklos per- 
dėtinis, ir žydelis buvo pa
trauktas teisman, kur jis bu
vo nuteistas užmokėti $100 
pabaudos.

Dr. J. C. Landžius
(SEYMOUR) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
496 BROADMAY, 

SO BOSTON, MASS. 
Telefonas So. Boston 2712.

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

Valandos: nuo 2—1 ir 7—8.

I

Juodveidis laimėjo 
$145,000.

Kartais netikėtai pasitai
ko žmogui didelė laimė. 
Štai, Bostono juodveidis Jo- 
seph Kennedy, paprastas 
darbininkas, nusipirko už 
$1 loterijos tikėtą ant Der
by arklių lenktynių Angli-

nės jau nenori už tokį “ta
vorą" pinigų mokėt. Dėl to 
kunigėlių biznis ir smunka. 
Čia jau nepadės jokia rek
lama. •

4 rių NAŠLAIČIU NAUDAI.

PIKNIKAS!
Rengia Trys Draugijos, 

D. L. K. Kęstučio. Susi v. Liet. Šv. 
Kazimiero ir Gedimino Kliubas

DOVANOJO RAUDONA 
VĖLIAVĄ ISPANIJOS 

ATSTOVUI.
Šiomis dienomis Pary- 

puolė ant kelio' Grayhaund žiun atvyko naujas Ispani- 
firmos busą ir apipiešė 18 jos atstovas. Largo Caballe- 
pasažierių. Jiems atimta re, kuriam Franeuzų Darbo 
§668 pinigais ir §275 vertės Federacija Įteikė raudoną 
brangmenų. vėliavą.

APIPLĖŠĖ BUŠĄ.
Shamrock, Tex. — Perei

tą nedėldieni netoli nuo čia 
gauja ginkluotų plėšikų už-

V

Vietinės Žinios

Per egzaminus nukrito 
mokyklos lubos.

Suffolko teisių mokykloj 
pereitą sąvaitę Įvyko nelai
mė. Kuomet 100 studentų 
prakaitavo per egzaminus 

i rišdami paskutines teisių 
; problemas, staiga subraškė- 
jjo lubos ir pradėjo griūti 
! tinkas. Gražiai išprašyti 
[studentų drabužiai ir para- 
; syti raštai buvo užberti kal- 

> ir galvos 
egzaminai 

sutrukdyti, 
atidalytas 
nusikratę 

studentai perėjo te-

...........................................................

joj, ir laimėjo §145.000. Iš- BIRŽELIO-JUNE 14, 1931 
Munchback Parke,

Roslindale. Mass.
Pradžia 2 vai. po pietų.

Gros geras orkestras. Lietuviškus 
ir Amerikoniškus šokius.

p. I Gerbiamieji Bostono ir apylinkes 
, lietuviai. Mes turime savo globoj ke- 
. lėtą našlaičių, kurių tėveliai yra mi- 

! rę ir neturi jokios pagalbos. Viršmi- 
. ’ I nėtos draugijos tam tikslui surengė 
— ..4 ir pelnas skiriamas mi

nėtiems našlaičiams. Tad gerbiama 
' visuomenė. atjauskite labdaringą 
darbą Prašome atvykti ir paremti šį 

ką ir patys galėsite gražiai "pasi
linksminti ir. tą kilnų darbą parem- 
si'e. Vargšams našlaičiams parama 
labai reikalinga.

Kviečia Trijų Draugijų Komitetas.

girdęs apie savo laimėjimą, 
juodveidis pašoko aukštyn, 
trenkė darbą ir tuojaus nu
sipirko storiausi cigarą. Bet 
truputi pagalvojęs jis atvė
so ir tarė: “E, nusispiaut! 
Ką gi tie §145,000 reiškia, 
palyginus su Rockfellerio išvažiavimą 
milionais!”

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

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

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

D. CABIT (Reą: Aptiekorius) 
1M DORCHESTER STRERT.

Kampas Broadway, 
SO- BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799.

T«L Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 7-9. 
Nekėliomis ir šventadieniai! 

nuo 10 iki 12 ryte.
881 MASSACHUSETTS AVR, 

(arti Centrai skvero) 
CAMBRIDGE, MASS.

I UETUVYS !

\OPTOMETRISTASl

i
♦

♦
♦

Slinkiai serga J. Lapeikienė kilnų tikslą. Atvažiuodami j šį pikni-
Ją atvežė į Mass. General 

Hospital ir Baker Memorial 
padarė operaciją. Gydyto
jai sako, kad ji pasveiks.

LITHUANIAN 
FURNITURECO.

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

J. L. P Aš AK ARNIS, O. D.
447 Broadway, So. Boston. Mass. *

i t 
♦
) 

«

BRIGHTON, MASS.
Balandžio 24 staiga prie 

darbo čia mirė Simonas Ma- 
liukas. Mat, velionis turėjo 
širdies ligą.

S. Maliukas buvo sulau
kęs 55 metų amžiaus. Kilęs 
nuo Žemaitijos. Dideliam 
nubudime paliko moterį, 12 
metų dukrelę ir broli. Buvo 
labai darbštus vyras. Pri-

; kėmis, o kitiems
[ pramuštos. Bet
i nedaug buvo i 
Tuojaus buvo 

i kitas ruimas ir, 
j dulkes,
nai. Už penkių minutų stu
dentai jau sėdėjo naujoj 
klasėj ir varė savo darbą to
liau. tartum nieko nebūtų 

i atsitikę. Tai amerikoniškas
“efficiencv.”

PLIKUS

PIKNIKAS!
Rengia Lietuvių Ukėsą Draugija 

SEREDOJE,
BIRŽELIO-JUNE 17, 1931

Piknikas prasidės 11 vai. rytą 
trauksis i' i vėlumos.
OAKLA5D GROVE

EAST DEDHAM, MASS.
Šis piknikas bus vienas iš puikiau

sių. -Jame turėsime daug žaislų, ska
nių valgių ir gėrimų. Bus puiki or-, 
kestra. kuri grajys lietuviškus ir 
amerikoniškus šokius. Todėl prašome 
visuomenę kuo skaitlingiausia atsi- į 
lankyti. įžangos Į pikniką nebus.

Širdingai kviečiame visus dalyvaut 
Pikniko Rengėjai.

KELRODIS: Važiuoti Elevateriu 
iki Forest Hills. iš ten AVashington 
Grove St. karu važiuerti iki Grove St. 
Ten bus žmogus, kuris nurodys pik
niko vietą.

Pasarga: Jei lytų, pikniko nebus

ir

I

•Jei Nori Nupentyt j 
• Ar Pataisyt Namą |

i♦i.. <->«• 11 Ticknor St, So. Boston. Mass. |
• Tel. So. Boston 1396-M. *

KLAUSKITE KAINOS
Jei reikia ir Išpopieriuojn. 

Gausite gerą darbą ir pigiai. 
JUOZAS TAMOŠAITIS

M •«3 s
06

* e
□ 05 Z h c o cc g

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

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

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

PERKRAUSTOME | ARTIMAS 
IR TOLIMAS VIETAS.

Už kiekvieną daiktą gvarantuojam.

326 W. BROADWAY 
SO. BOSTON, MASS. 

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

kain tai’ j 
bulvin į 

ir į vai- i 
- , _ . . . .. nu mukiu žaisiu įsus geriausi muzi-klaUSe prie dviejų Vietinių kantai, tad galėsite gerai pasišokti. | 
pašalpinių draugijų ir čia 
aktingai darbavosi.

Lietuviai čia turi savo 
svetainę, dažnai rengia Įvai
rius parengimus ir rengimo 
komisijoje visuomet mes 
matydavom a. a. S. Maliu- 
ką.

Drg. Maliukui mirus Įvy
ko toks nemalonus Įvykis. 
Kūnas dar nepalaidotas, liū
di jo draugai ir šeimyna, o 
kiti, lyg tyčia, toj svetainėj, 
kur velionis daugiausia dar
bavosi, surengė šokius. Tas 
rimtesniems žmonėms darė 
nejaukų Įspūdi.

Bet buvo ir gerų draugų, j 
kurie supirko velioniui daug! 
vainikų ir gražiai ji palai- ' 
(lojo. Šitiems draugams ne-Į 
sukliudė nei lietinga diena. į

Ta proga velionio žmo
na prašo jos vardu pade-1 
kuoti visiems dalyvavu
siems laidotuvėse.

Simonai, lai bunie tau 
lengva Amerikos žemelė.

Brightonietis.

L I N K s M A S

PIKNIKAS!
Rengia Brightono Paša!pine Dr-stė 

A’ienvbė. Nedėliojo.
BIRŽELIO-JUNE 14, 1931
ANT BUVUSIOS ALEKO PARMOS 

Wi]son Street. Norvood. Mass.
Pikniko vieta prie ežero, tad bu;- 

gera proga pasimaudyti.
Bus eilė įdomių žaislu,

. Bėgtynės. virvės traukimas, 
sodinimas, pypkių rūkymas, 
rių kitokių žaislų. Bus geriausi muzi-

_ „ i.
Taipgi bus gardžiausiu valgių ir gė- 

į rimų.
1 Taigi, gerbiamieji, norėdami tyra- 
i me ore linksmai laiką praleisti, daly- 
i vaukite šiame piknike.

Bušai išeis kaip 10 vai. ryte nuo 
Lietuvių Svetainės. 26 Lincoln Street 
Brighton. Mass.

KELRODIS: Važiuokite iki Nor 
: woo<i Center. paimkit Providence ke- 
! lią Pavažiavus pusę įųailios po deši 
■ne rasit Wilson Street. Ant kampo 
Į yra gazolino stotis, ir važiuokite iki 
■ pikniko vietos. Bus ant kelio kamp«- 
! plakatas.

Širdingai kviečia Pikniko Komit
Pastaba: .Jeigu tą dieną lytų, tai 

j piknikas įvyks kitą sekmadienį, Bir-

ROKFELERIS DAVĖ BAŽ
NYČIAI $400,000.

Aliejaus karalius Rokfe
leris paaukavo baptistų 
bažnyčiai §400.000. Ar ste
bėtina, kad bažnyčios tar
nauja kapitalui?

Malevoju ir Taisau
NAMUS

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

R. PERNICKAS
21 Raven st.. DORCHESTER, Mass. 
Telefonas, Columbša 8093.

želio 21

!Į

I

1 RUIMU FORMCn s, PARDUO-!
IK Išvažiuoju Lietuvon, turiu grei-: 
tu laiku parduot. Viskas gera, ateikit' 
pažiūrėti. K. VALINCIUS. 3 lubų.'
236 Bolton street.. So. Boston, Mass. '

PIKNIKAS!
Gabijos ir Aušrelės Chorai 
Rengia Puikiausi Pikniką, 

Nedėlioję,
21 BIRŽELIO JUNE, 1931 

Vose’s Pavilion Parke
M A Y N ARI). MASS.

Šis piknikas bus labai indomus, nes 
-engia musų jaunuoliai. Programas 
bos platus:

Dainos, Visokie Sportai ir Žaislai.
Dalyvaus Dirvelio Orkestrą

Visos apie'.ir.kės jaunimas ir suau
gusieji malonėkite atsilankyti. 

Kviečia AUŠRELĖ ir GABIJA.

LAIKRODININKAS
P. VALUKON1S

Taisau Laikrodžius. Rašomąsias 
Plunksnas ir tt. Darbas užtik
rintai geras , ir teisinga kaina.

389 BROADVAY, 
SOUTH. BOSTON. MASS.

ADVOKATAS
J. B. GAILIUS

Veda visokias provas. 
Daro visus legalius dokumentus

317 E STREET, 
(Kampas Broadway) 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

dar-KALENDORIUS ir spaudos 
bus padarom gražiai ir gretai.

K ARPENTERIAI, pentoriai. plu- 
meriai ir kiti mechanikai lietuviai 

geriausi ir nebrangininkai.
LIET. AMATNINKV BIURAS 

R. židžiunas, menedžeris.
315 E St.. prie Broadvvay, 
SO. BOSTON, MASS.

I)r ūkuojamos 
Mašinėlės

LIETUVIŠKA 
BUČERNfi

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

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

Pagardinimui Chop Suey, var- 
tokit China Boy Soy Saucs, 15c. 
už bonką.
Lietuviški skilandžiai ....ar. 25c 
Švieži sūriai nuo faraią.
Visokį tavorą pas mus galite gaut 

pigiai ir gerą.
J. PATKAUSKAS 

STRAND CASH MARKRT 
231 BROADWAY, SO. BOSTON.

Telefonas: So. Bastos 965L

TeL Riehmond 0668. Gar. 5437.

DR. J. MARCUS
Rusijos-Lietuvos Daktaras 

ir Chirurgas
261 Hanover St., Boston, Mass.

Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak. 
Šventadieniais: nuo 9 iki 4 po piet.
Gyvenimas: 490 Blue Hill Are,

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

ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS

PASAULIO
ISTORIJA

ši

Dr. G. L. Killory
60 SCOLLAY SUVARĖ 

Room 22, BOSTON 
Tel. Haymarket 0827 

Somerset 2041-J.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 7 vak. 

Šventadieniais nuo 10 iki 1.

Pitlsburgh Proof 
Products

Water Spar, Greit Džiustąs 
EnameI ir Varnish

SPCOAL 
OFFia’ Lamp

$1

I

PARKWAY AUTO
SERVICE

and FILLING STATION
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

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

VIKTOR VAITAIT1S
415 Old Colony Avė., 

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

I

fa

Tel. So. Boston 2660.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

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

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

Telefonas 21324
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. Mikolaitis

Cambridge’uje iš polici
jos nuovados iššoko per lan
gą ir užsimušė Alicija Cu- 
sack, 30 metu amžiaus mer- 
gina, kuri buvo areštuota už 
girtuoklystę.

Pereitą nedėdienį Massa
chusetts valstijoj automobi
lių nelaimėse buvo sužeista 
16 žmonių.

Hudsono gatvėj policija 
padarė ablavą ant kiniečių 
kvartalo ir iškrėtus keliatą 
namų areštavo 32 kiniečius 
už lošimą iš pinigų.

Šiame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą, 
Romos imperiją, jos demokratiją ir imperializmą, apie pra
džią krikščionybės, Kristų, krikščionių kilimą ir išsiplėti
mą. apie Azijos tautų istoriją (hunu, persų, kinų), apie 
atsiradimą Mahometo ir 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

r KELEIVIS
253 Broadway, South Boston, Mass.

Bus Demonstruojami Pėt- 
nyčioje ir Subatoje 

Birželio-June 19 ir 20 d. 
SOUTH BOSTON 
HARDWARE CO.

379 Broadway, So. Bostone 
Užeikit persitikrinti! I

MES REKOMENDUOJAM

SPIEGEL’S
137 SUMMER ST, BOSTONE.

Visokios rūšies Delikatesą, Impor
tuotų Sūrią, Kumpio, Dešrą, Pa- 
lendrisą. Visokios Duonos ir Ger- 
man Coffee Cakes. Sykia ir Rcsto- 
rantas su geriausiu Namie gamin
tu maistu.

I PAUL’S MENS 
į SHOP

Didelis Pasirinkimas 
Vyrams Drabužių.

| Skrybėlią, Marškinią ir Visokią 
S Pasirėdymą. Geras Ta v oras ir di- 
B delis pasirinkimas visokią stailą. 
§Tik viena lietuvio Paul’s krautu- 
is vė ant Broadway, netoli F gatvės.

456 BROADWAY 
£ SO. BOSTON, MASS.

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

197 SUMMER STREET, 
LAWRENCE, MASS.

I

DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

3421 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

JOHN WOODS
GERIAUSIA ANGLIS 

IR KOKSAI
Šeimynoms pristatymas 

musų. Speciališkumaa.
Dabar geriausias laikas duot 

užsakymus
308 AT11ENS STREET, 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Tel So. Boston #7M ir 9781

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

vos ir visados šviežias Dietai 
galima gaut pas__

DAVID CABITT
REG. APTIEKORIUS

Visados pasirengęs jums pataniaot 
100 SALĖM STREET 

BOSTON. MASS.
Telef. Riehmond 1686 

Aptieka atdara nuo 8 iš ryto 
iki 10 vakaro.

Telefonas: So. Boston 1058.

Bay View Motor
Peter Trečiokas ir Jos Kapočunaa 

GERIAUSI LIETUVIAI 
MECHANIKAI.

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

Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkinantį patarnavimą.

Pardavimo vieta:
549 E. BROADWAY 

Taisymo vieta: ___
1 HAML1N STREET, 

kampas E. Eight Street, 
SOUTH BOSTON, MASS.

R. J. VASIL
409 BROADWAY, ROOM «, 

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

KRAUTUVES.
Inšiurinn: AUTOMOBILIUS,
NAMUS, FORNIšIUS, K RA U- ] 

TUVES ir tt.
Apdraadžin gyvastį ir sveikatą. 1 
PADARAU VISOKIUS DOKU
MENTUS kaip čia, taip ir Ue- 
tavoje, greitai ir atsakančiai. 
Norint gero patarnavimo, kreip
kitės, R- J. VASIL
469 Broadiray, So. Boston, Mani ;


