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MPREZIDENTAS HOOVERIS 
“IŠGELBĖJO PASAULI

Bažnyčioj Pakorė Politikieriai Vagia ’ Šerifai Šaudo Strei- 
Kunigą.

Dalias jnieste, Texas vai- ]------ - -
stijoj, pereitą sąvaitę buvo dalas. Išėjo

i savo bažnyčioj j miesto labd
SUTIKO PALIUOSUOT 

VOKIETIJĄ NUO RE
PARACIJŲ.

Ant Wall Streeto kilo di
džiausia spekuliacijos or

gija, laukiama “gerų laikų.”
Šį panedėlį ant Wall 

Streeto New Yorke smar
kiai kilo Šerai, nes Hooveris 
pasakė, kad reikia paliuo- 
suot Vokietiją vieniems me
tams nuo karo reparacijų 
mokėjimo. Wall Streeto me- 
kleriai padarė iš to išvedi
mą, kad tai pakels biznį ne 
vien tik Vokietijoje, bet ir 
visam pasauly, ir todėl jie 
šoko pirkti visokių kompa
nijų šėrus. Šerai, žinoma, 
pradėjo smarkiai kilti. O 
Wall Streeto sukčiams nėra 
didesnio džiaugsmo, kaip 
šėrų kilimas. Jiems rodosi, 
kad dabar jau vėl prasidėjo 
“bull marketas,” ir kad visa 
tai padarė jų Hooveris. To
dėl jie rėkia: “Ura už Hoo- 
verį! Jis išgelbėjo pasaulį!”

Bet Hooveris taip gali 
“išgelbėt” pasaulį, kaip Eli
sonas “apsaugojo” Ameri
ką nuo karo. Išgelbėt kapi
talistinį pasaulį niekas ne
gali. Jis jau peraugo, pase
no ir jam laikas žlugti. Lai
kinai jis gali da atsigauti, 
bet po to ir vėl seks kriziai.

Šitas plutokratų riksmas, 
kad “Hooveris išgelbėjo pa
saulį,” yra tikras humbu- 
gas, nes paliuosuoti Vokieti
ją nuo reparacijų sugalvojo 
ne jisai, o patys vokiečiai to 
reikalavo. Jie atvirai pasa
kė pasauliui, kad toliaus re
paracijų mokėti jau nebega
lės. Tuo tikslu Vokietijos 
atstovai buvo jau Londone 
tartis su Anglijos valdžia, ir, 
matyt, tuo pačiu reikalu da
bar Londonan nuvyko Ame
rikos iždo sekretorius Mel- 
lon. Hooveris tiktai sutiko 
su tuo, ko vokiečiai reikala
vo. Bet kitokios išeities jis 
juk ir neturėjo, nes vokie
čiai jau aiškiai pasakė, kad 
jie mokėt nebegali.

Paliuosavimas Vokieti
jos nuo reparacijų reiškia, 
kad aliantai turi būt taip 
pat paliuosuoti nuo mokėji
mo skolų Amerikai. Taigi 
šitas “Hooverio išgelbėji
mas pasaulio” Amerikai 
reikš galų gale apie $400,- 
000,000 nuostolių metams. 
Kai Wall Streeto rykliai ap
sižiūrės, kad tą nedateklių 
jie turės dapildyti iš savo 
kišenių, tai jie supras, kad 
jų džiaugsmas buvo visai 
durnas.

” ...

1 baptistų kun. B. P. Brown.! mento polit^ki<

LIETUVOS RINKIMUOSE 
TAUTININKAI SUMUŠTI

Bedarbių Pašalpą, kuo jaučius Maine-
Detroito mjeste kilo skan- ' riUS.
>1oc kad įgi •

bes departa-’ Sj panedeh netoli Pitts- 
’ ,i_i vagia bu,‘gho įvyko streikuojan- 

iamus pa-! angliakasių skerdynė.

kad Unija, kuri vadovauja strei- 
iš ryto apie 250 

politišką streikierių pikietuot Wild- 
'vvoodo kasyklą. Kapitalistų 

dėlto kad' lsmas^ra išleidęs mjunc- 
i lpn<rvn ” i tiona, kuriuo pikietuot drau- i lengva. |j-- ‘ -r.,;..:

riai! baptistų kun. B. P. Brown.| mento pon
oOlOS gyventojai I Pareinant jam vakare na-i bedarbiams —„ .- - - ,

“ - - 1 keturi nežinomi vyrą; šalpos pinigu*.‘“Tbe Detroit komunistų Natronal Miners
rv___ >» T^aneŠa 1 ’ :ni1a vannvama srrpi-

ormick, ku- e€-^
Badauja. ;mo, ]

Plaukiant laivui “Golden P3^0^ 
Coast’” pro pietų Ameriką, |^n» 1 
nuo Palmerstono salos išsi- 
irė valtelėj keliatas žmonių 
ir pradėjo mosuoti ranko
mis, lyg šaukdamiesi pagal
bos. Laivo kapitonas nuta
rė sustot ir patirt, kame da
lykas. Valtelė prisiartino ir 
jos žmonės-paaiškino, kad 
nelabai senai per tą salą 
praūžė didelė audra, sunai
kino visą gyventojų maistą 
ir dabar jie miršta badu. 
Laivo kapitonas išlipo kran- 
tan ir ištikrųjų rado viską 
sunaikinta. Nors nedaug jo 
laivas maisto turėjo, bet pu
sę jo atidavė badaujan
tiems žmonėms.

SUSTREIKAVO ORIEN- 
TO MAINERIAI. .

Orient, III. —Pereitą są- 
vaitę čia sustreikavo Nr. 1 
ir Nr. 2 kasyklų darbinin
kai, nes toliaus jau nebega
lėjo pakęsti išnaudojimo. 
Kasykloj Nr. 2 pirma dirbo 
angliakasių, o dabar Įstatė 
mašinas ir didžiumą darbi- 
nininkų paleido; prie maši-

Jt, nuvežė bažny- Free Press” 
nuvilko visas drapa- Charles J. 

nas. paskui surišo užpakaly ris turi i 
rankas, užnėrė ant kaklo džiabą, prisipažino vogęs 
virvę ir pakorę ant kandę- bedarbių pin 
liabro greitai prasišalino. vogti “buvo 1

Kunigui pasisekė užsika-' 
bint kojomis už sakyklos, kad jis pasiimtų ant savęs 
kurioj jis sakydavo pamok- šelpt 3,200 ^buvusių savo 
sius, ir taip į ją atsirėmęs jis darbininkų, kurie dabar ne
pradėjo šauktis pagalbos, turi darbo irįreikalingi pa- 
Atbėgo kelios moterys, ku- šalpos. Iki šiol miestas juos 
rios ėjo tuo tarpu pro baž- šelpęs, bet dabar jau nebe- 
nyčią, ir pamatė, kad ant j turįs pinigų. Fordas atsa- 
kandeliabro kabo jų kuni-'kė, nevokit, tai turėsit pini
gas, visas nuogas.

Moterys pakėlė didelį 
riksmą ir tuoj subėgo dau
giau žmonių, kurie nuėmė 
kunigą dar gyvą. Vėliaus 
jis papasakojo policijai, 
kad paskutiniais laikais jis 
buvo gavęs keletą grąsinan- 
čių laiškų. Savo užpuolikų 
jis nepažįstąs, bet žinąs, kad 
tai buvę jo parapijonys.

Į

Miestas kreipėsi j Fordą,' !lžia™,a- Ta‘gį- kaiP ‘ik.Į>™ 
i •• ••_ a kflsvk ns nsKirndp or r Pikio-

kurioj jis sakydavo pamok- šelpt 3,200 ^buvusių 
sius, ir taip į ją atsirėmęs ji$ darbininkų, kurii 
pradėjo šauktis pagalbos, turi darbo irįrei 
Atbėgo kelios moterys, ku- šalpos. Iki šiol r
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Generalis Streikas 
Peruvijoj.

Peruvijos Darbininkų 
Konfederacija nutarė ap-

nų pastatė tik 250 žmonių..skelbti 24 valandų genėrali- 
Taigi - -
streiką ir reikalauja, 
duotų visiems dirbti, 
visi nori gyventi. Apie tai 
praneša “Keleivio” skaity
toja P-lė.

maineriai apskelbė
- - - kad

nes

Vestuvėse Išskerdė 
U Žmonių.

Netoli Kranskopo, Afri
koj, buvo čiagimių vestu
vės. Kuomet susirinkę sve
čiai linksminos ir šoko, juos 
užpuolė gauja priešingos 
padermės laukinių ir pradė
jo ragotinėmis badyt. Ves- 
tuvninkai užsidarė gličioj; 
užpuolikai padegė jų grįčią 
ir sustojo su ragotinėmis 
prie durų. Katrie tik bėgo iš 
ugnies į lauką, tie buvo nu
durti arba sužeisti. Išviso 
buvo nugalabyta 14 žmo
nių, tame skaičiuje 4 mergi
nos.

nĮ protesto streiką prieš val
džią dėl darbininkų skerdy
nių aliejaus ir cukraus lau
kuose. Pereitą nedėldienį 
Limos universitete įvyko 
masinis darbininkų mitin
gas, kur kalbėtojai aštriai 
smerkė valdžią ir kvietė uni
versiteto studentus ir karei
vius stoti iš vieno su darbi
ninkais ir nuversti krauge
rius.

gM- T sTūlas Levvis prisipažino 
jau pavogęs nuo alkanų 
darbininkų $2Q7,000 pašal- 

—Jisai rašydavopos pinigų.
čekius iš labdarybės depar
tamento neva kaip užmoke- 
snĮ už maistą bedarbiams, 
bet paskui juos perrašyda
vo ant savo vardo ir padė
davo Į savo banką. Banko 
darbininkai pastebėjo, kad 
tas ponas pasideda savo są- 
skaiton tiek daug miesto če
kių, ir iškėlė jo vagystę aik
štėn. Dabar tas sukčius ka
lėjime.

Yra ir-d augiau - prasivo- 
gusių politikierių.

kasyklos pasirodė streikie- 
rių pikietai, šerifai tuojaus 
pradėjo šaudyt. Bjivę palei
sta iš viso apie 100 šūvių. 
Vienas streikieris buvo už
muštas, o 6 sužeisti. Sako
ma. kad vienas šerifas irgi 
sužeistas. •

Ir galima užtikrinti, kad 
už šitą kraujo praliejimą ne- ■ 
1 1 J •• • I

Automobiliaus Ne
laimėj Užmušti Du 

Lietuviai.
Bridgeport, Conn. — A- 

pie 6 valandą 21 birželio 
rytą čia įvyko baisi nelai
mė. Aleksandras Kalvaitis 1 
važiavo automobilium iš kimai, Kai kurie Amerikos 
pasilinksminimo ir kartu su laikraščiai jau gavo nuo sa- 
įuo važiavo Ona Gečiutė n vo korespondentų žinių apie 
Izidoras Kvietkus Smar- rinkimų rezultatus. Pasi- 
kiai važiuodamas Kalvaitis rodo? kad nežiūrint to fak- 
pataikė^ į medj^ir užsimušė jOg vjsos didžiosios Lie

tuvos partijos rinkimuose 
visai nedalyvavo, Smetonie
nės tautininkai vistiek buvo 
sumušti. Juos sumušė žydai 
ir kiti mažumos elementai.

_ - . „ , — .x. x . i Į Kauno miesto valdybą
žuvęs su ja Kalvaitis taip fcuvo renkama 24 atstovai, 
pat buvo gyvanašlis, apie 40, jg t() skaičiaus lietuvių iš
metu amžiaus, siuveias is'_-_i.a._ __ a.-i. i o t_

MIESTUS VALDYS KI
TATAUČIAI.

Žydai, vokiečiai, lenkai ir 
rusai visur paėmė viršų.
Mes jau rašėm “Keleivį,” 

kad 15 birželio Lietuvoje 
buvo miestų, arba kaip jie 
tenai sako, savivaldybių rin-

ant vietos. Ona Gečiutė 
taipgi buvo užmušta, o Izi- 
doras Kvietkus sunkiai su- i 
žeistas.

_ .. . _ -„ . i Ona Gečiutė buvo apie 30
bus pakartas nei vienas šeri- rnetų amžiaus gyvanašlėj 
fas, nei vienas teišėjas. i *
T7 • y • ” i ** * — • 1V1 L4O HvULtV 1Ų 1O“

Kunigo Laidotuvėse™^ a™?1?“®- S1y,ve.^ 18'rinkta vos tik 12. Ir kažin 
Užmušta 6 įmanęs visi jie tautininkai.Užmušto d Žmonėm iamato- .S,Hžeistas. ^vietk.^ da, ar visi jie tautininkai.Lzmusta 0 ZmOTteS. yra specialus policistas, 38(Kitataučiai sud lygiai 

Pereitą sąvaitę Meksikos metų amžiaus ir da nevedęs
mieste Huatusco žmonės už
mušė vieną katalikų kunigą. 
Subatoje buvo jo laidotuvės. 
Vežant kūną j kapines, kle
rikalai Įtaisė demonstraciją 
prieš valdžią. Trys vietos 
policininkai norėjo demons
trantus išvaikyt, bet fanati-

vyras.
Apie tai praneša “Kel.” 

skaitytojas.

Kubos Despotai 
Šaudo Bedarbius.
Kubos mieste Bayamo

Rockforde Užsidarė 
3 bankai.

Rockfordo mieste, Illino- 
juje, kur gyvena daug lie
tuvių, šiomis dienomis užsi
darė 3 bankai: Security Na- 
tional Bank, Manufacturers 
National Bank ir Peoples 
Bank and Trust Company. 
Nėra abejonės, kad ir lietu
vių pinigų buvo tuose ban
kuose padėta.-Vietos laikra
štis “Register-Republic” ra
mina žmones, kad užsidarę 
bankai turto turį Į valias ir 
galėsią depozitoriams viską 
atmokėti.

Nutarė Sutrumpint 
Darbo Valandas 

Kasyklose.
Tarptautinė darbo konfe

rencija prie Tautų Lygos 
Ženevoje priėmė nutarimą, 
kuriuo draudžiama kasyk
lose dirbti ilgiau kaip 7 va
landas ir 45 minutes Į dieną. 
Balsuojant šitą nutarimą, 
darbdavių atstovai atsisakė 
balsuoti.

PALESTINOJ MUŠA BE
DARBIUS ŽYDUS.

Iš Jeruzalės pranešama, 
kad Afuleh mieste bedar
biai žydai Įtaisė demonstra
ciją. Policija juos užtai ap
mušė, 5 sužeidė ir 12 areš
tavo.

PER AUDRĄ SUŽEISTA 
40 ŽMONIŲ.

Vestfalijoj, Vokietijoj, 
pereitą sąvaitę buvo labai 
didelė audra, per kurią 3 
žmonės buvo užmušti ir 40 
sužeista.

BANDITAS PARODĖ 
GINKLŲ SANDĖLI.

Fitchburg, Mass.— Poli
cija sugavo čia plėšiką Me- 
lansoną, kuris gerai užkur
tas prisipažino prie visos ei
lės plėšimų, išdavė savo 
sėbrą Leblancą ir parodė 
savo ginklų snadėlį, kuris 
buvo užkastas Į smėlį už 
miesto. Policija rado tenai 
16 revolverių. Tie ginklai 
buvo paimti iš ginklų krau
tuvės, kuri kelios dienos at
gal buvo išplėšta. Malinso- 
nas da jaunas vaikėzas, bet 
jau per 15 metų beveik nuo
latos susiduria su kalėjimu. 
Pirmu kartu jis buvo užda
rytas 12 metų amžiaus. Ir 
dabar vos tik buvo iš kalėji
mo paleistas. Išėjęs laisvėn. 
Į 3 dienas jis papildė 9 už
puolimus.

Mažutė Revoliucija 
Francuzijos Mieste.

Roubaix mieste, Francu- 
zijoj, sustreikavo tekstilės 
darbininkai. Sustreikavo ir 
nutarė suruošti gatvėse de
monstraciją prieš savo iš
naudotojus. Valdžia de
monstraciją uždraudė. Kad 
apsisaugojus nuo policijos 
ir raitų žandarų užpuolimo, 
streikieriai pradėjo statyt 
gatvėse barikadas. Apie 
1,000 žmonių išardė grindi
nį ir sukrovė iš akmenų sie
nas, užtverdami gatvėse 
perėjimą. Be to da prieš tas 
sienas buvo sukalta kuolai 
ir užtvertos spigliuotų vielų 
tvoros. Pagalios gatvės bu
vo aplietos kerosinu, kad 
reikalui esant jas galima 
butų uždegti ir sudegint už
puolikus.

Išlaikę šitas pozicijas visą 
dieną ir naktį, sekantį rytą 
streikieriai pasitraukė. Mie
stelis buvo taip nugąsdintas, 
kad tuojaus nubalsavo pa
skirt iš iždo streikierių rei
kalams 500,000 frankų.

kai puolė juos su kuolais ir pereitą nedėldienį buvo su- 
akmenimis ir pradėjo mušt. Į žeista _ apie tuzinas bedar- 
Gindamiesi policininkai tris.............
fanatikus užmušė, bet patys 
irgi žuvo. Taigi išviso laido
jant šitą kunigą užmušė 6 
asmenis.

Žinios sako, kad kitose 
Cruz provincijos vietose 
taipgi buvo sumišimų, nes 
valdžia pradėjo vykinti nau
ją įstatymą, kuriuo ant 
100,000 gyventojų palieka
ma tiktai vienas kunigas. 
Fanatikai tam priešinas ir 
vejamus kunigus užsistoja.

ŽYDŲ POGROMAS 
LENKIJOJ.

Glosovo miestely, Lenki
joj, buvo padarytas žydų 
pogromas per katalikų at
laidus. Kažin kas paleido 
paskalą, buk einant katali
kų procesijai, žydai metę Į 
procesiją plytgalį. Ir tikin
čiųjų fanatikų gauja tuojau 
puolė draskyt ir degint žy
dų krautuves, mušti žydus. 
Keli žydai buvę sužeisti.

bių. Jie susirinko ties sale, 
kur miesto valdininkai ir ki
ti parazitai turėjo puotą. 
Apdriskusių bedarbių pasi
rodymas gadino ponams 
apetitą ir jie liepė policijai 
šaudyt. Sakoma, kad mies
to majoras Perez ir senato
rius Quintm George taipgi 
šaudę nuo balkono Į bedar
bių minią. Bedarbiai prašė 
darbo ir duonos, o despotai 
pavaišino juos švinu. Bet po 
to budeliai pabūgo žmonių 
keršto ir pasišaukė kariu- 
menę, kad saugotų valdžios 
Įstaigas, nes pasklydo gan
das, kad bus sudegintas vi
sas miestas.

VENEZUELA VEJA LAU
KAN SAVO PREZIDENTĄ 

Venezuelos žmonių atsto
vai parlamente pareikalavo, 
kad prezidentas Juan Batis
tą Perez tuojaus pasitrauk
tų iš vietos, kitaip busiąs iš
mestas. Revoliucinis žmo
nių bruzdėjimas prieš tą po
ną jau senai eina.

NAUJAS SĄMOKSLAS 
ISPANIJOJ.

Ispanijoj susektas naujas 
monarchistų sąmokslas prieš 
respubliką. Sąmokslininkai 
suimti.

DARBININKUI NUPIOVĖ 
RANKĄ.

Brolių Levfrių lentpjūvėj 
Šančiuose darbininkui Za
jančkauskui nupiovė dešinę 
•anką. Zajančkauskas be 
sąmonės nuvežtas ligoni
nėn.

PER POTVINĮ PRIGĖRĖ 
ŠIMTAI ŽMONIŲ.

Hunano provincijoj, Ki
nijoj, labai patvino Siango 
upė ir Tuntingo ežeras. Pot- 
vinys pasidarė toks didelis, 
kad šimtai žmonių prigėrė, 
o tūkstančiai liko be pasto
gės ir be maisto.

KINIJOJ SIAUČIA KRU
VINOS KOVOS.

Tarp valdžios ir komuni
stų Kinijoj eina atkakli ko
va. Žinios iš Honkongo sa
ko, kad Kiangsi provincijoj 
valdžios kariumenė sunaiki
no komunistų diviziją; bet 
kitoj' vietoj komunistai pa
ėmę nelaisvėn 20,000 karei
vių, 100 mortarų ir 30 kul- 
kasvaidžių.

North Billericoj, netoli 
Bostono, ties gelžkelio dirb
tuvėmis traukinys užmušė 
nežinomą žmongų apie 45 
metų amžiaus.

SUGAVO 3 LAIVUS SU 
DEGTINE

Pereitos sąvaitės pabai
goje jūrių pakraščių sargy
ba sugavo 3 laivus su degti
nės šmugeliu. Vienas jų bu
vo paimtas ant jūrių ties 
Connecticut valstijos pakra
ščiu, antras ties New Yor- 
ku, o trečias ties New 
Hampshire. Paimtos degti
nės vertė apskaitoma j 
$333,000.

Mussolini Neduoda 
Popiežiui Jokių 

Garantijų.
Užsieny buvo pasklydę 

paskalų, buk Italijos val
džia užtikrinusi popiežių, 
jog daugiau Italijoj nebusią 
jokių riaušių prieš Vatika
ną. Dabar Mussolini viešai 
pasakė, kad šitokių prižadų 
Italija negali daryti, nes nie
kas pasauly negali sulaikyti 
išsiveržimo žmonių protes
tų prieš popiežiaus politiką.

Toliaus Mussolini pridū
rė, kad uždaryti “katalikų 
akcijos” kliubai negali būt 
išnaujo atidaryti, nes tai or
ganizacija, kuri gyveno Ita
lijos žemėj, o tarnavo sveti-, 
mai valdžiai, būtent popie
žiui. Šitokių dalykų jokia 
valstybė negali toleruoti.

pusę Kauno rotužės.
Antram didžiausiam po 

Kauno mieste, kurio vardas 
aiškiai nepaduotas, bet spė
jama kad Šiauliuose, žydai 
išrinko didžiumą.

Nors žinios da nėra visai 
aiškios, bet jos jau parodo, 
kad “tautiška valdžia” ne
turi Lietuvos žmonėse jokio 
pritarimo. Ji griebėsi nedo
riausių priemonių, kad pa
ėmus savivaldybes į savo 
rankas. Ji paleido visų di
desniųjų miestų tarybas ir 
naujiems rinkimams sufab
rikavo tokį įstatymą, kad 
darbininkai ir tarnautojai 
negalėtų balsuoti. Be to, 
trečdali narių į savivaldy
bes valdžia skiria iš savo 
“partijos” be jokių rinkimų.

Protestuodami nrieš šito
kią begėdišką politiką, Lie
tuvos socialdemokratai, val
stiečiai liaudininkai, krikš
čionys demokratai ir kitos 
žymesnės partijos paskelbė 
šitiems rinkimams boikotą 
ir visai juose nedalyvavo.

Ir nežiūrint visa to, tauti
ninkai vistiek rinkimus pra
kišo. Juos sumušė žydai ir 
kiti neskaitlingi kitataučiai.

Na, o kas butų, jeigu į rin
kimus išeitų visi Lietuvos 
žmonės!

PRADĖJO STATYTI VY
TAUTO MUZIEJŲ.

Kaune pradėta statyt Vy
tauto muziejus. Jau nužy
mėta muziejaus ribos, eina 
paruošiamieji darbai.

Žemės plote, kur bus pas
tatytas muziejus, dabar y- 
ra vienas miesto namas, ku
rio pusė teks nugriauti. Da
bartinis karo muziejus ga
lės stovėti, nes Vytauto mu
ziejus statomas už jo.

IŠDEGĖ ST. JOHN 
MIESTAS.

Kanados provincijoj New 
Brunswick šį panedėlį ugnis 
nušlavė St. John miestą. 
Nuostoliai apskaitomi į 
$10,000,000.

SURADO KOMUNISTŲ 
PROPOGANDOS SPAU

STUVE.
Sao Paulo miesto policija 

(Brazilijoj) susekė didelę 
spaustuvę, kur buvo spaus
dinama komunistų propa
gandos literatūra. Policija 
areštavo spaustuvės : 
ninkus ir suėmė keliatą ko-1trenkė 4 žmones 
munistų veikėjų.

f

PERKŪNIJA PRIDARĖ 
DAUG BLĖDIES.

Kansas valstijoj buvo la
bai smarki perkūnija. Per-

savi-Į kūnas užmušė 2 vaiku, pri-
> ir uždegė

daug namų.
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iAPIE KOKIOS LIETUVOS 

RAMYBE JIE TAUZIJA?
Vienas sandariečių, bū

tent Povilas Dargis, nuva
žiavo iš Amerikos į Berlyną 
ir susipažino tenai su Lietu
vos politiniais emigrantais. 
Pamatęs jų sunkią kovą už 
Lietuvos laisvę, jisai parašė 
vienam sandariečiui Pitts- 
burghe šitokį laišką:

“Pažindamas Tamstą dar iš 
SLA. Seimo Chicagoje ir žino
damas Tamstos demokratiš
kus nusistatymus ir visuome
ninį darbą, kreipiuosi į jus. “ponai 
kad pasistengtumėte pagelbėti 
šioje nelygioje demokratijos 
kovoje su Lietuvos fašistais. 
Gyvenu Berlyne. Greit grįšiu 
Pittsburghan.”

Bet šito sandariečio nusi
statymai, matyt, nelabai de
mokratiški, nes Dangio laiš
kas pateko Brooklyno fašis
tams, o šitie dabar 
“Vienybėj” mala:

“Taigi, tie asmenys, kurie 
jau tūlas laikas save vadina 
tikrais sandariečiais ir Lietu
vos tautininkais, dabar vienas 
po kito pasirodo tikrai kuo esą. 
Remti pučininkus, kurie ardė 
ir nori ardyti Lietuvos ramy
bę, jokiu budu negali tautinin
kas, kuris siekia Lietuvai ge
rovės, ramybės ir pažangos.“

“Vienybės” fašistai čia 
“pučininkais” vadina politi
nius Lietuvos emigrantus, 
kurie ardą Lietuvos ramy
bę.

Mes norėtume, kad “Vie
nybės” fašistai nors kartą 
pasakytų aiškiai, apie kokią 
Lietuvą jie tauzija? Nes vie
ningos Lietuvos šiandien nė
ra. Iš vienos pusės tenai sto
vi ginkluotų smurtininkų 
klika, kuri neteisėtai vadina 
save valdžia, o iš kitos pu
sės kankinasi kalėjimuose 
veiklesnieji darbininkai ir 
inteligentai, merdi išardy
tos profesinės sąjungos, 
kenčia komendantų suvar
žytos partijos ir vos kvėpuo
ja karo cenzūros pažabota 
spauda.

“Gerovė, ramybė ir pa
žanga” valdžiai šiandien 
tenai reiškia negerovę ir ne
laisvę žmonėms. Ir atbulai: 
gerovė ir ramybė žmonėms 
reikštų žlugimą “tautiškai 
valdžiai.”

Taigi, tegul “Vienybės” 
fašistukai pasako. kuriai 
Lietuvai jie reikalauja ra
mybės: ar Smetonos ir žval
gybininkų Lietuvai, ar vals
tiečių ir darbininkų Lietu
vai?

bet tai tik dėl to, kad jos mi
nios yra daug tamsesnės, ne
gu protestonų. Su progresu 
bet gi turi eit ir katalikai, 

i Vėliausi Įvykiai Meksikoj, 
Ispanijoj ir Italijoj parodė, 

į kad ir katalikų dvasiškijos 
intaka liaudyje jau pradeda 
nykti. Kai civilizacija pa
kils aukščiau, tai išnyks ir 
diktatūros ir bažnyčios.

savo

ŠALTAS PRIĖMIMAS 
BIRŽIŠKAI LIETUVOJE.

Kaip matyt, tai Lietuvos 
i” nepasitiki prof. 

Biržiška. Štai ką apie tai ra
šo South Bostono “Darbi
ninkas:”

“...prof. M. Biržiška, turėjęs 
Amerikoje pas lietuvius nuo
širdų ir šiltą priėmimą ir išly
dėtas tikru entuziazmu, visai 
kitaip atsidūrė Lietuvoje. Pro
fesorius mėgino rengti paskai
tas. kuriose norėjo supažin
dinti su Amerikos lietuvių tik
ru gyvenimu, bet laikraščių 
korespondentai biauriai iš
kraipė jo mintis.

“Profesorius. Vilniaus vada
vimo reikalą turėdamas dėme
sy, norėjo patarnauti vyriau
sybei. suteikdamas jai savo 
Įgautųjų žinių. Bet Lietuvos 
tautininkų vyriausybei visai 
tas nerupi ir ji neparodė 
kio susidomėjimo.

“Tenka sužinoti, kad 
vieno, dabartiniu metu 
maus, laikraščio redakcija 
vo gavusi beveik įsakymą nie
ko gero apie prof. Biržiškos 
kelionę nerašyti. Jis ten susi
laukė ir kitokių nemalonumų.

“Prof. M. Biržiška norėjo 
pavažinėti po Lietuvos dides
niuosius miestus, miestelius ir 
pasidalinti savo kelionės įspū
džiais. Bet po patirtų įvairių 
nemalonumų, jis nutaręs savo 
sumanytą darbą nutraukti ir 
rudenį parašyti knygą apie 
savo kelionę. Tai teko patirti 
iš visiškai patikimų šaltinių.”

Lietuvos “ponams,” ma
tyt. nepatiko, kad amerikie
čiai parodė prof. Biržiškai 
tokio karšto pritarimo, kuo
met fašistai čia boikotuoja
mi.

I

I

RAMINA SAVE, KAD 
BAŽNYČIA LAIMĖS.

So. Bostono “Darbinin
kas” ramina save, kad visi 
diktatorių užsimojimai ant 
bažnyčios nueisią niekais. 
Sako:

“Kaip ilgai jiems pavyks 
diktatoriauti. netolimoji atei
tis gal parodys, bet ir bolševi
kai ir Mussolini įstojo į labai 
pavojingą vagą: pradėjo kovo
ti su Bažnyčia. Ne jie pirmi, 
ne jie paskutiniai tą daro, bet 
jų istorija bus vienoda ir pa
naši istorijai visos eilės Baž
nyčios priešų, kurie jau yra 
žuvę. Vieni jų kovojo ilgiau, 
kiti trumpiau. Vieni suteikė 
didesnius Bažnyčiai smūgius, 
kiti mažesnius, bet visų buvo 
vienodas likimas ir vienodas 
vardas — velioniai.”

Mes pilnai sutinkam su 
tuo, kad smurtu išnaikint ti
kybinius prietarus neleng
va. Bet užtai labai sėkmin
gai juos naikina apšvieta ir 
mokslas. Jau šiandien Ame
rikoje daug bažnyčių užsi
daro, o toliaus jos visai bus 
nereikalingos. Katalikų baž
nyčia laikosi kiek stipriau,

t

Lindberghas Vėl Ruošiasi Lėkt Per Okeaną.
KELEIVIS

Jaunas švedas Lindbergh pagarsėjo visoj Amerikoj vien dėl to, kad jam pasisekė pirmuti
niam perlėkti Anlanto okeaną iš Amerikos i Europą. Dabar jis vėl ruošiasi panašion kelionėn, 
tik i priešingą pusę — per Ramųjį Vandenyną. Po pirmutinės savo kelionės jisai jau apsive
dė. todėl kartu sa juo dabar nori lėkti ir jo pati. Bet Lindberghas dabar jau atsargesnis. Jis 
žino, kad tokioj kelionėj mašina gali pagesti — ir tuomet sudieu šiam pasauliui. Dėl to prie sa
vo orlaivio jis davė pridėt iš apačios dvi dideles plūdes, taip kad nukritęs i vandenį orlaivis ga
lėtų laikytis ant viršaus. Šis paveikslėlis parodo darbininkus dirbant prie tų pludžių.

x■
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Angliakasių Streikai ir visko_po biskį.
• Vienas Bostono žydų ra-Kas iš jų Išeis. binas pataria pasaulio vals

tybėms, kad jos perkeltų 
Tarptautinį Tribunolą iš 
jHaagos Į Jeruzalę. Mums 

todėl savo aki- nistų pagalba "United Mine rodos, kad daug geriau bu- 
mis* angliakasių kovos nega-, Workers” uniją sugriauti, tų Į Pilviškius, 
lim matyt. Mums prisieina tai komunistų organizaciją 
orientuotis tik tomis žinio- jiems 
mis, kokių paduoda buržua- lengva, 
zinė spauda. Į P

Mes gyvenam toli nuo an- panijoms pavyktų su komu- -U,- ‘ 11 --gilų

VoAieh’jos bonai 
nusmuko.

Pradėjus Vokietijai skųs
tis, kad ji jau nebegalėsian
ti daugiau mokėti karo re
paracijų ir kad jai gresiąs 
bankroto pavojus. Amerikos 
rinkoje smarkiai nukrito jos 
paskolos bonai. Nukrito ly
giai privatinių vokiečių 
kompanijų popieros, kaip ir 
valstybės obligacijos. Vo
kiečių Elektros B-vės pa
skolos lakštai, kurie moka 
7 nuoš. palūkanų, nukrito 
nuo $104 iki $82. Dabar jau 
jie atsigavo iki $86. Gi res
publikos paskolos bonai, ku
rie taip pat moka 7 nuoš. 
palūkanų, nusmuko nuo 
$105 iki $93. Vokiečių val
džia ir stambios biznio or
ganizacijos yra užtrauku
sios Amerikoje keliatą vi
sokių paskolų ii- visų tų pa
skolų bonai parsiduoda 
Wall Streeto biržoj New 
Yorke. Visi jie dabar smar
kiai krito, nes žmonės, kurie 
turėjo tų bonų nusipirkę, nu
sigando kad jų pinigai gali 
žlugti, ir visi urmu pradėjo 
juos pardavinėti. Tečiaus 
šią sąvaitę jų kainos vėl pa
šoko.

KOMUNISTŲ LOGIKA.
"Laisvė” 144-tame nu

mery šaukia, kad streikuo
jantiems maineriams reikia 
aukų, žinoma, tas aukas 
reikia siųsti į komunistų šta
bą New Yorke.

Bet kuomet socialistai 
renka aukas streikuojan
tiems maineriams šelpti, tai 
“Laisvė” juos kolioja užtai 
“streiklaužiais.” Tam pa
čiam puslapy ji rašo:

“PITTSBURGH. PA. — So
cialistų Partijos Pildomasis 
Komitetas čionai laikė savo po
sėdžius ir nutarė šauktis į 
žmones aukų 'dėlei šelpimo 
mainerių.’ Bet ištikrujų tos 
aukos bus renkamos streiko 
laužymui, nes jos eis į reakci
nės United Mine VVorkers uni
jos vadų kišenių.”

Ot, jeigu tos aukos eitų Į 
Bimbos kišenių, tai viskas 
butų all right!

PROTESTONŲ VYSKU
PAS REIKALAUJA IŠ

HEARSTO $1,500,000.
Metodistų episkopalų ba

žnyčios vyskupas Cannon 
apskundė geltonosios spau
dos savininką Hearstą teis
man, reikalaudamas $1,- 
500,000 atlyginimo už ap- 
juodinimą jo vardo. Mat, 
pereitą vasarą ta spauda pa
skelbė, buk vyskupas Can
non turėjęs neprideramų ir 
nemoralių reikalų su tūla 
Mrs. H. McCallum. Vysku
pas sako, kad tai yra šmeiž
tas.

‘ ......

pinigų, tai galima bonus už
statyti banke ir gauti ant jų 
paskolą. .

Be to, dabartiniu laiku 
galima labai pigiai nusi
pirkti gerų kompanijų šėrų. 
Čia investyti pinigai gąli į 
porą metų užaugti dvigu
bai ir trigubai. Bet su Šerais 
reikia elgtis atsargiai. Ne
reikia klausyti nežinomų 
agentų ir brokerių. Geriau
sia pasiklausti patarimo sa
vo banke. Kalbant bendrai, 
geriausią ateitį turi elektros 
kompanijų šėrai, žinoma, 
ne visų. Dabartiniu laiku ge
riausia yra kalbama apie 
“United Corporation.” Tai 
yra Morgano interesų kont
roliuojama korporacija, ku
ri turi supirkus svarbiausias 
elektros šviesos ir pajėgos 
kompanijas. Jos šėrai New 
Yorko biržoj parsiduoda 
dabartiniu laiku apie $24 ir 
moka 75c. dividendų. Pirkt 
juos patartina apie $20. 
Jie yra buvę apie $50, ir nė
ra abejonės, kad ateity eis 
da aukščiau. Kita daug ža
danti kompanija yra “Uni
ted Aircraft & Transporta- 
tion,” taip pat Morgano in
teresų kontroliuojama orga
nizacija. Ji turi supirkus vi
sas geriausias orlaivių kom
panijas, turi valdžios kont
raktą oro paštui vežiot, sta
to geriausius orlaivius ir tu
ri didelę ateiti. Jos šėrai yra 
buvę apie $150, o dabar juos 
galima pirkti apie $23—$25. 
Dividendų jie nemoka. Visi 
šėrai dabar nupuolę, nes 
biznis eina labai blogai; bet 
užtai šitokiu laiku geriau
sia juos pirkti. Kaip biznis 
pradės eit gerai, tai juos 
pirkti bus jau per vėlu, nes 
tada jie bus gerokai pakilę.

Amerikos valdžia turi 
.. $1,099,903,063

deficito.
Vėliausios žinios iš Wash- 

ingtono sako, kad federali
nės valdžios iždas turi SL
OGO,903,063 nedatekliaus. 
Valdžios pajamos susideda 
daugiausia iš taksų. Gi tak
sos Amerikoj yra renkamos 
nuo pajamų. Biznis perei
tais metais buvo prastas, pa
jamų žmonės turėjo ma
žiau, todėl ir taksų valdžia 
negalėjo surinkti tiek, kiek 
jai reikia savo išlaidas pa
dengti.

Kitas valdžios Įplaukų 
šaltinis yra muitai, kuriuos 
ji ima už Įvežamus iš užsie
nio dalykus. Dabar gi ir mui
tai žymiai sumažėjo, nes 
kaip laikai sunkus, tai ir 
įvežimų iš užsienio būna ma
žiau.

sunaikinti butų jau Naujas Chicagos majoras 
Cermak prisipažįsta, kad jis 
nežinąs kaip išvesti tą mies
tą iš finansinio krizio. O 
mes žinom — reikia apdėt 
mokesčiais visus butlege- 
rius ir politikierius, kurie 
dabar yra paliuosuoti nuo 
visokių taksų.

’ ’. į Bet jeigu kapitalistai ir
Nors tos žinios trumpos ir• nevartotų smurto prieš ko- 

tendencinės, linkusios kal-*į munistų uniją, tai vistiek ji 
tint darbininkus, vis dėl to “ 
iš jų matyt, kad mainerių 
kova kas dieną darosi at
kaklesnė. Negana troški
nančių bombų, kurias šeri
fai mėto i angliakasių susi
rinkimus, paskutinėmis die
nomis buvo jau keliūtas ir jie suvienys 
kruvinų susirėmimų.
rence miestely, Ohio valsti- sius, kurie sudaro maigiau- uiinios gaivu ir nukreipė 

v — klausytojų dėmesį. Bet jei
gu taip, tai reikėtų uždėti 
pabaudą ir visoms bažny
čioms, kurios šventryčiais 
beldžia varpais ir trukdo 
žmonėms pasilsi.

su laiku pakriks, kaip pa
kriko kitos jų vadovauja
mos organizacijos. Jeigu jau 
jie negalėjo išsilaikyti vie
nybėj savo partijoj, būda
mi visi vienos spalvos, tai Prezidentas Hooveris rei- 
kaip gi galima tikėtis, kad kalauja “pamokyt” tuos la- 

' .,ir yie' kunus, kurie jam prakalbą
FIo- nybėj Amerikos angliaka- sakant pradėjo parpti virš cnic Iri iri o cnriarn marengu- - • i • i • -

i
I »

joj, pereitą sąvaitę buvo su-‘šią žmonių minią kokią tik 
žeisti 8 agliakasiai, kada įgalima Įsivaizduoti?
300 jų išėjo pikietuot ka- • Taigi, šiaip ar taip, ko- 
svklų? | munistų pasirodymas ang-

’ Angliakasiai streikuoja liakasių lauke nelemia dar- 
ne vienoj vietoj, bet ketu-. bininkams nieko gera, 
riose valstijose: Pennsylva-! --------- ——
nijoj, West Viri 
tucky ir Ohio. Jie reikalau
ja trumpesnių darbo valan
dų. aukštesnės mokesties už 
darba. geresniu darbo salv- 
gų ir pripažinimo unijos.

Kasyklų baronai atsako, 
kad jie negalį tų reikalavi
mų išpildyti, nes laikai esą 
labai sunkus.

Kova darosi tuo sunkes
nė, kad darbininkams ten
ka laikytis netik prieš orga
nizuotą kapitalą, bet ir savo 
tarpe eina aštrus ginčai.Mat, 
komunistai nori sugriauti 
“United Mine Workers of 
America,” o jos vieton pa
statyti savo komunistišką 
“National Miners’ Union.”

Dabartiniai streikai eina 
daugiausia tuose d ištruktuo
se, kuriuose per kelis pasta
ruosius metus jokios anglia
kasių organizacijos nebuvo. 
Dabar gi tenai ir viena ir ki
ta unijos stengiasi organi
zuoti savo lokalus. Komuni
stai turi daugiau pritarimo, 
nes jie garsiau rėkia ir dau
giau žada.

Iš šalies žiūrint tečiaus iš
rodo, kad iš to komunistų 
riksmo daugiausia naudos 
yra kasyklų kompanijoms, 
nes kai darbininkuose eina 
savitarpinės peštynės, tai 
jie negali susivienyt bend
rai kovai prieš savo išnau
dotojus. Yra net spėjama, 
kad komunistų unijoj veikia 
privatinių detektivų agen
tūrų provokatoriai. Ir gali 
taip būti. Kapitalistai žino, 
kad gerai organizuoti dar
bininkai yra didelė jėga. 
Todėl labai gali būt, kad 
pasamdyti jų provokatoriai 
tyčia kelia angliakasių tar
pe suirutę, kad šie negalė

jų susivienyt. O jeigu kom-

Ar Žinote, Kad—
Pietų Amerikoje, Amazo

nės upėje yra didelių žuvų 
vadinam-ą pianinais, 
sveria po 500 svarų.

Jos

Amerikos gelžkeliai pa
reikalavo, kad valdžia leis
tų jiems pakelti 15 procen
tų mokesnio ant pervežamų 
prekių. Bet darbininkams 
algų jie nemano kelti.

Lenkijos žemės ūkio ban
kas pernai išdalino 180,- 
000,000 zlotų paskolos. Iš 
tos sumos 7.500,000 zlotų 
gavo mažažemiai. Tuo tar
pu Lietuvos žemės bankas 
skolina pinigus tik stambes
niems ūkiams.

1926 metais Suvienytose 
Valstijose už skolas išlicita- 
vo 80,000 farmų. Manoma, 
kad pernai tokių nelaimin
gų farmerių buvo dar dides
nis skaičius.

Pirmutinė spyna buvo iš
rasta Vokietijoj 1540 me
tais.

I
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Škotijos katalikų kardi
nolas Bourne aiškina, kad 
popiežiaus enciklika, kurio
je jis sako, kad katalikas 
negali būt socialistu, visai 
nedraudžianti katalikams 
prigulėti prie anglų Darbo 
Partijos. Tai yra juokingas 
aiškinimas, nes Darbo Par
tiją valdo socialistai.

Sovietų Rusijoj yra 325,- 
000 silpnapročių vaikų, o 
11,260 kurčių ir nebylių. 
Valdžia dabar nutarė visus 
juos mokinti visokių amatų, 
kad jie galėtų dirbti kokį 
nors naudingą darbą vals
tybei. Tam tikslui skiriama 
60,000,000 rublių.

Vengrijoj pereitą sąvaitę 
buvo pakartos dvi moterys, 
Szabo ir Csardos, kurios nu
nuodijo savo vyrus.

Pernai i Lietuvos kariu- 
menę Klaipėdos krašte pa
ėmė 995 vyrus, bet iš jų tik 
563 temokėjo lietuviškai 
kalbėti.

Turtingas fanatikas, ame
rikietis Halsts, Londone nu
sipirko šv. Prano atvaizdą, 
už kurį užmokėjo $2,500,- 
000. Bedarbiams šis ponas, 
žinoma, neduotų nei vieno 

1 peno.

1 Vengrijoj žydas biznie
rius Eugenijus Vite pasta
tė savo lėšomis katalikams 
bažnyčią.

Kur geriausia vieta 
pinigams?

Kas turi susitaupęs kelia- 
ta šimtų dolerių, tam patar
tina laikyti savo pinigus 
banke. Bet kas turi keliatą 
tūkstančių, tam reikėtų juos 
invesdinti, nes bankai da
bar moka labai mažą pro
centą, o prie to ir pavojinga 
juose daug pinigų laikyt, 
nes dabartiniais laikais 
daug bankų užsidaro.

Saugiausia vieta pini
gams yra valdžios bankai 
paštuose. Tiesa, čia moka
mas da mažesnis procentas, 
negu privačiuose bankuose. 
Bet su pinigais visuomet 
taip yra: juo saugesnėj vie
toj jie padėti, tuo mažesni 
procentą jie neša. Taigi, 
kas turi nedaug pinigų ir no
ri juos apsaugot, tegul pa
deda juos pašto bankan.

Bet kas turi keliatą ar ke- 
lioliką tūkstančių dolerių, 
tas gali nusipirkti stiprių 
kompanijų bonų. Geriausia 
nueit i savo banką ir pasi- 
teiraut pas viršininkus, ko
kius bonus jie patartų pirk
ti. Bankai tuos dalykus ge
riausia žino ir jie visada 
duos geriausių patarimų.

Nereikia bijotis, kad gali 
prireikt paskui pinigų. Bo
nus visuomet galima par
duot. Ir parduodant procen
tas už juos gaunamas vi
suomet ligi paskutinės die
nos; tuo tarpu kaip išimant 
pinigus iš banko procento 
prisieina dažnai netekti. Te- 
čiaus nėra reikalo bonus ir 
pardavinėti. Jeigu prireikia

Biznio barometrai 
krinta vis žemyn.

Biznio kilimą arba kriti
mą parodo trys dalykai: 
prikraunamų prekių vago
nų skaičius, plieno gamyba 
ir elektros sunaudojimas. 
Pereitą sąvaitę visi trys šitie 
barometrai nukrito žemyn. 
Pereitą sąvaitę prekinių va
gonų visoj šaly buvo pri
krauta 760,890, tuo tarpu 
kai 1930 metais tuo pačiu 
laiku buvo prikrauta 934,982 
vagonai, o 1929 metais 1,- 
055,768 vagonai. Tai parodo 
kiek per du metu yra nukri
tęs biznis.

Taip pat ir su plieno ga
myba. Pereitą sąvaitę visų 
plieno kompanijų pagamin
tas plienas siekė tik 38 nuo
šimčių to, ką jos gali paga
minti dirbdamos pilną lai
ką. Plienas yra vartojamas 
mašinoms, namų statybai, 
tiltams, gelžkeliams, auto
mobiliams ir tt. Taigi, kai 
plieno gamyba krinta, tai 
reiškia, kad krinta kitos pra
monės šakos.

Elektros pajėgos pereitą 
sąvaitę buvo visoj šalv su
vartota 1,581,000,000 'kilo
vato valandų, tuo tarpu 
kaip pereitais metais tuo 
pačiu laiku buvo suvartota 
1,663,000,000 kilovato va
landų. Elektros jėgos suvar
tojama mažiau dėl to, kad 
darbai prasčiau eina.

Taigi šitie trys baromet
rai ir parodo, kiek nuo pe
reitų metų yra pablogėjusi 
ekonominė padėtis Ameri
koje.

moUž
Greita pagelia naudo jaut

PepsimcScltzei 
tašyk tepsime SeltzerCp. 

tOorcostor, Mass. o 
CMJSI SAMTELĮ DYKAI
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Ka» skaito ir rašo 
Tas duonos neprašo

P1TTSBURGH, PA. 
Angliakasių streikas tebesi
tęsia. Už streiko vadovybę 
kovoja dvi unijos. Valdžia 
pasiruošus ginklais ir ašarų 

bombomis streikierius 
malšinti.

Angliakasių streikas ap
ėmė Pittsburgho, Ohio ir 
West Virginijos rajonus. 
Pritardami angliakasių rei
kalavimams sustreikavo ir 
kai kurių dirbtuvių darbi
ninkai.

Už streiko vadovybę ei
na didelė kova tarp senos 
United Mine Workers uni
jos ir bolševikiškos National 
Miners Union. Ir šita kova, 
šitas darbininkų jėgų skal
dymas darbininkams neina 
į sveikatą. Bolševikai demo
ralizuoja darbininkų judė
jimą ir buržuazija į tai žiū
rėdama tik rankas trina iš 
džiaugsmo.

United Mine Workers 
unija daugiau linkus taikiu 
budu susitart su darbda
viais. Ji nenori riaušių, ne
nori kraujo pralėjimo. Tuo 
tarpu bolševikų unija karš
čiuojasi ir griebiasi pačių 
kraštutiniausių priemonių.

Gubernatorius Pincho yra' 
pasiuntęs tam tikrą komisi
ją padėties ištyrimui. Jis 
neva stengiasi darbdavius 
su darbininkais sutaikint. 
Tam reikalui birželio 17 jis 
tarėsi su abiejų šalių atsto
vais. Bet ir čia komunistai 
pakėlė gvoltą, kad jie nesi- 
skaitys su jokiomis sutarti
mis, kurias padarys darb
daviai su U. M. W. of Ame
rika. Darbininkų vardu kal
bėti, girdi, kompetentingi 
tik jie, komunistai. Bet pa
sirodo, kad nei administra
cija, nei kompanijos su jais 
nenori skaitytis.

Kiek šitose apylinkėse 
streikuoja darbininkų, sun
ku pasakyti, nes ir čia nėra 
sutarimo. Pavyzdžiui, U. M. 
W. unija skelbia, kad strei
kuojančių yra 14,000 žmo
nių. Tuo tarpu komunistinė 
unija sako, kad streikuoja 
27,000.

Vietos valdžia pasiren
gus prie visokių įvykių. Gin
klai, amunicija, ašarų bom
bos ir kitkas stovi gatavai 
malšinimui galimų riaušių.

Jau dabar be susidūrimų 
neapsieinama. Andai strei- 
kieriąi apdaužė traukinį, 
kuris iš Clevelando vežė 
60 streiklaužių į New Kens- 
ingtoną. Pa.

Belle Vemon streikieriai 
sumušė du U. M. W. unijos 
vadu. Reiškia, jie pritaria 
komunistinei unijai. Bet čia 
reikėtų atsiminti, kad jei 
tarpe darbininkų pradės 
kraujas lietis, tai šviesesnio 
rytojaus mes niekad nesusi- 
lauksim.

Birželio 11 susirėmime 
tarp streikierių ir policijos 
prie Westlando pašauta du 
darbininkai. Be to, daug su
muštų ir sumindžiotų ark
lių kanopomis. Prie Ells- 
vvortho irgi įvykęs streikie
rių smarkus susikirtimas su 
policija.

Birželio 13 minia mėgino 
paliuosuot iš Belmonto 
(Ohio) kalėjimo areštuotus 
draugus. Policija su ašari
nėm bombom minią atrėmė. 
Nuo bombų pritroško kelio
lika asmenų.

Birželio 15 policija areš
tavo 5 streikierius. Juos kal
tina tuo, kad jie dinamitu iš
ardę kelią prie vieno anglia
kasio namo, kuris atsisakęs 
streikuot.

Wheeling, W. Va., poli
cija uždraudus piketuoti ka
syklas. Čia kasyklose dirba 
streiklaužiai.

Taigi kova verda visu 
smarkumu. Mus džiugintų ir 
tikėtumės, kad ko*va bus lai
mėta, jei tarpe darbininkų 
butų vienybė, solidarumas.

=
AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
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Deja! to viso darbininkams 
trūksta. G. Vėliausi įvykiai Ir Žmonės

Kairėj paveikslėlio pusėj yra parodytas pertaisytas Lincodno paminklas Springfielde. III., 
kuri atidarant anądien prezidentas Hooveris pasakė prakaibą. Gi dešinėj pusėj stovi Angli jos 
darbiečių valdžios vadas Ramsey MacDonald su savo dukterimi ties Cheųuers rūmais, kur šio
mis dienomis jis turėjo svarbią konferenciją su Vokietijos respublikos atstovais.

BROOKLYN, N. Y.
Kriaučių padangėj.

Vieni gimsta, kiti miršta, 
o kaip kas ir nusišauna. Taip 
atsitiko štai su Antanu Gu
žu.

Tūlas laikas atgal, šitas 
ponaitis buvo stambus 
kriaučių kontraktorius. Di
delis ponas, už visus kitus 
visa galva didesnis, todėl 
norėjo būt ir gudresnis. Bet 
šiomis dienomis jo profesi
ja baigėsi liūdnai. Birželio 
12 d., savo dirbtuvėj, trimi 
šūviais į krutinę jis pats sau 
galą pasidarė.

Kodėl taip darė — neži
nia. Žinia tik tiek, kad ke
lios dienos prieš jo mirtį 
unija sulaikė jo dirbtuvėj 
darbą ir Įsakė nedirbti tol, 
kol nesumokės darbinin
kams užsivilkusių algų. O 
buvo jau tokių darbininkų, 
kurie negavę mokėt už 2—3 
mėnesius.

Darbas minėtoj dirbtuvėj 
ėjo gerai, tik nebuvo tvar
kos dėl pačių bosų kaltės. 
Darbininkai čia buvo mul
kinami, bet išėję iš kantry
bės ėmė kelti protestą ir 
nors nerangiai, bet atkreipė 
atydą ir unijos ponai.

Randasi čia ir daugiau to
kių dirbtuvių. Jose bosauja 
toki žmonės, kurie keli me
tai atgal patys buvo darbi
ninkais. Jie labai daug įsi
vaizduoja: “Ką jus prieš 
mus? Mes bosai, o jus pa
prasti darbininkai.”

Unijos ponai mažai do
misi darbininkų gyvenimu. 
Jiems daugiau sapnuojasi 
Rusijos migdolai, negu dar
bininkų gerovė.

Gal kas pasakys, kad len-ljo dėl ko bolševikai priklau- 
gva darysi užmetimus, bet sė prie SLA. ir kaip jie pasi- 
sunku trukumus prašalinti, elgė seime, tuoj bolševikai 
Taip teisintis ir netikslu, ir pradėjo kolioti kalbėtoją, 
negalima. Tokių apsileidi- Bet kalbėtojas, f " ~“ 
mų iš unijos pusės toliau ne
galima pakęsti. Dalykai rei
kia būtinai taisyti, nes jei 
ir toliau taip eisime, tai 
giedresnės dienos niekad 
nesulauksime.

Naujas “mesijošius.”
Visi žino, ir gazietos rašė, 

kari šią vasarą į Ameriką 
atsigramozdina vysk. P. Bu- 
čys. Ir štai, šiomis dieno
mis, prašmatnesnės Brook
lyno davatkos to apžėlusio 
žmogaus susilaukė. Oi, kiek 
čia linksmumo! Kiek čia 
džiaugsmo! Sako, palai
mins mus celencija ir bu
sim ščeslyvos (kaip čigono 
bizunėlis).

Kunigai ėmė iš kailio ner
tis, kad tik daugiau dolerių 
surinkus.

Pirmiausiai, birželio 7 d. 
New Yorke surengė Bučiui 
vakarienę. Prieš tai kunigai 
bažnyčiose šaukė, kad para- 
pijonai pirktų į vakarienę 
tikietus. “Kas pirksit bilie
tą, tai užeikit pas mane” — 
sakė storas kunigas. “Bilie
tai labai pigus, tik po $3 as
meniui.”

Bet musų davatkos už- 
girdę tokį “pigumą” — nu
leido nosis. Kai kurios vis
gi pirko ir mokėjo tris dole
rius. Bet daugiau buvo to
kių, kurios sukišę nosis vie
na antrai šnabždėjo: 
jį nogla! Duosiu aš jam tris 
dolerius. Ir man niekas ne
duoda!...”

Kaip sau norit, bet Brook
lyno davatkos jau sušykštė- 
jo. Jos apsikabinėjusios įvai
riais rąžančiais, medalikė- 
liais, daugelis iš jų sakosi 
esą dar “nekaltos” (lyg žy
do bezmėnas), bet doleriu- 
kus kunigam jau nevisai 
noriai kiša.

Būt gerai, jei tie žmonės 
atsikratytų prietarų ir imtų 
gyventi savo protu.

Jaunimo Padauža.
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Turiu pripažinti, kad drg.

žiutės ir p-lės Simaičiutės 
fotografijas. Žinoma, nieks 
nebūtų tam nutarimui prie
šingas, bet jei talpinat “Vie
nybėje,” kuri savo skaityto
jus ant pirštų skaito, tai ko
dėl tų paveikslų nepatalpint 
išsiplatinusioj pažangioj 
spaudoj? N. S.

Kas Mums Rašoma.
Brooklyn, N. Y. — Bolše

vikai su Bimba šaukia ant 
Jono J. Kulio kam jis orga
nizuoja Kupiškėnų kliubą. 
Girdi Kulis dirba “socialfa- 
šistam.” Tuo tarpu mes visi 
gerai žinom, kad Kupiškė
nų kliubas mano pastatyti 
Kupišky liaudies namus, 
kur kupiškėnam ir apylinkei 
bus kultūros židinys. Taigi 
čia jokio “socialfašistinio” 
veikimo nėra ir mes bolše
vikų šauksmo nepaisom. 

’ Keista tik tas, kas tam Bim
bai darosi? Kupiškėnas.

CLEVELAND, OHIO. ..
Joninių piknikas 27—28 • 

birželio.
Nepaprasta Joninių šven

tė įvyksta Clevelande, kurią 
rengia du laikraščiai: “Dir
va” ir “Margutis.” Cleve
lando ir apielinkės lietu
viams bus didelė šventė. 
Programą išpildys Dzimdzi- 
Drimdzi artistai: J. Olšaus
kas ir A. Vanagaitis. Cleve
lando lietuviai rengiasi ur
mu važiuoti į tą Joninių pik
niką.

Lietuvaitės puošiasi, da
binasi, nes piknike bus gra
žuolių kontestas, todėl visos 
clevelandietės nori laimėti 
gražų vardą.

“Margutis” su dainoms ir 
juokais atvyksta specialiais 
“flattajerais,” kreivu keliu 
iš Chicagos. Jis važiuos ke
liu Nr. 42 ir netoli Bruns- 
wick, Ohio, apsistos Neuros 
farmoj. Ten tai ir bus Joni
nių naktis su “vabaliukais,”

Pittsburgh, Pa. — Keiste
nybių visur pilna. Visi gerai 
žinom, kad skustuvas aštrus 
daiktas ir tik biskį prilytė- 
jęs ji—įsipiauni. Tuo tarpu 
šiomis dienomis pas mus 
buvo toks atsitikimas, kad 
17 metų vyrukas, Morris 
Dye, nepilnaprotis, nurijo 
skustuvo dviašmeni peiliu
ką ir niekur neisipiovė. Dėl 
operacijos pasisekimo buvo 
abejojama, tačiau ir ji pasi
sekė laimingai padaryti. Vi
duriuose pas šitą vaikiną 
apart skustuvo rasta dar 
apie tuzinas visokiu spilku- 
čių. “ K. V.

DILLONVALE, OHIO. 
Bolševikams rugiapiutė.
Kuomet Pennsylvanijoj 

sustreikavo angliakasiai, tai 
į mainų apylinkę prilėkė 
bolševikų “vadų,” 
juodvarnių. r“ 
randasi ir “Laisvės” gizelis 
R. Mizara. Visi jie nori “va
dovauti” streikuojantiems 
ir iš to pasidaryti sau gerą 
bizni. Bet Mizara “Laisvė

AKRON, OHIO.
Drg. P. Grigaičio prakalbo. ^.Grigaitis savo prakalboj

ir bolševikų taktika. aiškiai ir nuodugniai fak; 
tais įrodė dėl ko bolševikai

Birželio 13 d. Akrone spiet^ į s L A pasirodo, 
!?nSLS^. pr^xvaJ.D°nl1^,drg- bolševikai ėjo Į SLA. ne dėl 

. .......... re‘ apdraudos bei pašalpos, bet 
kad galėtų savo nešvarią 
politiką varyti, o paskiaus 
užgriebti organizaciją ir pa
daryti iš jos politinę maši
ną. Bet tas jiems nepavyko, 
ir prisiėjo apleisti organiza
ciją nieko nepešus.

Antroj temoj kalbėtojas 
plačiai ir aiškiai įrodė, kad 
socializmas, tai vienintelė 
organizacija, kuri stoja už 
darbininkus ir kovoja prieš 
išnaudotojus.

Nematau reikalo kopijuo
ti visą prakalbą, nes tai už
imtų daug vietos. Tik tiek 
turiu priminti, kad musų lie
tuviški bolševikai pasielgė 
prakalbose taip, kaip 15 me
tų atgal kunigų suorgani
zuoti vyčiai elgdavosi. Bet 
bolševikai toli gražu juos 
pralenkia. Ir aš visai mažai ką laimės bolševikų 
stebiuosi, nes žinau, I 
didžiumoj jie tiek mokyti, j 
jog savo vardą kryžiumi pa-' 
sirašo. Iš tokių žmonių no-i 
rėti, kad suprastų bent pa
prastą mandagumą ir susi
rinkime užsilaikytų kaip ci
vilizuoti žmonės, tai butų 
nesąmonė. B. Versackas.

P. Grigaitis, “Naujienų’ 
daktorius.

Prakalbas surengė SLA. 
198 kuopa ir LSS. 20 kuopa. 
Dar publikos visai mažai te
buvo susirinkę, tik štai įmar- 
šuoja būrys bolševikų, su 
Mažeika priešaky. Mat vie
tiniai nesugeba kelti triukš
mą prakalbose, tai pasikvie
tė Mažeiką iš Clevelando.

Pradėjus kalbėtojui pir
mą temą, kurioje nurodinė- 

I io dėl ko bolševikai Driklau-

aiškiai ir nuodugniai fak
tais įrodė dėl ko bolševikai

'Pasirodo/

. .P paparčio žiedu ir kitais mar- 
Tarp kitų čia gumynais. Ponas Jonas. Mirę Lietuviai.

•

Šiomis dienomis Ameri
koje mirė šie lietuviai.

Elena Stanislovaitienė, 
44 metų moteris, mirė ge
gužės 31 d. Newark, N. J. 
Palaidota E. Oregon kapi
nėse.

j Marė Dublins, kurią rado 
.. ... , , nusinuodijusią Shenan-
Namo savininkas bylą £>a arų gatvės, pasi-

CHICAGO, ILL. 
Mūsiškiai “ponai” nemoka 

rendos.
je” verkšlena, kad mainie- Tuhs laikas atgal beta

inai “apsileidę:” nerengia viskujų ponų laikrastj eia 
įjam prakalbu, neužsisako Patraukė teisman uz nemo- 
I ekstra “Laisvi” kopijų. kejimų uz samdomų namą

Bet suskridę iš visų kraš- j rendos. ...................
tų “vadai” nepamiršo ir' ^ajpo j x K<*«-

lOhio valstijos. Štai birželio I laimėjo. Is P°nų laikras- ro^ė, kad tai yra Eleonora 
14 d. Dillonvale, Ohio bol-įclP priteisė užvilktą 1 endą petrOnienė. Jos vyras, girdi, 
ševikų unija sušaukė Ohioįuzmokct 'gyvena Detroite, Mich. Ve-
ir W. Vireiniios distrikto 1. P° byla! porą jjonė pametus vyrą ir duir W. Virginijos distrikto i: A* TT • T v»*kzv***»w 1- 1 Y ~ 1 • V ¥*<* Al uu

mainerių konferenciją. Mai- j kartų mokėjo, bet paskui ma^u vaiku, trankėsi po šią 
Įnieriams savo reikalai rupi, M Pall0ve ,ir.mane’ kad apylinkę.
taigi ir čia atsilankė apie.v ls^af )U‘S &erai-. Stanislava Stasiuliene-
109 mainieriai. Daugiausiai1 .^t.1?arP° ^avininkas ne* Jogminaitė, 39 metu mote- 
čia prakaitavo ------ ™- .
Foster ir Dunne. Maineriai , vokatui, 
nutarė streiką plėsti, bet ar, 

į na lanuco uvicviinU Vcouvi 
nes žinau, kad paujami, tai teks pamatyti

, gerai žino
damas bolševikų taktiką, 
nekreipė atydos į jų zau
nas ir kalbėjo, ką turėjo už- 
sibriežęs pasakyti: Iš publi
kos pasigirdo balsai, kad 
bolševikams jau karšta. Ta
da kalbėtojas pasakė, kad 
antroj temoj dar bus jiems 
karščiau. Bolševikai laiki
nai aprimo ir klausė pra
kalbos. Užbaigus pirmą te
mą, padaryta pertrauka 
apie 10 minutų.

Po pertraukos pirminin
kas P. Yurgelis pareiškė, 
kad antroj temoj kalbėtojas 
išaiškins socializmą ir jo 
platformą. Beto, paaiškins 
bolševizmą ir jo tikslą.

Pradėjus kalbėtojui ant
rą temą, ir vėl bolševikai 
ėmė nerimauti. Tada kalbė
tojas pasakė: “Ar už tai jus 
triukšmą darote, kad bolše
vikų vardą nešiojat? Papra
stas mandagumas, man ro
dos. ir jums reikalingas, bet 
jus net to nežinote.” Tada 
bolševikai aprimo.

Užbaigus antrą temą, pir
mininkas pareiškė, kad da
bar galėsite duoti klausi
mus. Kalbėtojas atsakys j 
kiekvieną rimtą klausimą. 
Tuojaus bolševikai sustojo 
ir pradėjo drožti “spyčius,” 
vietoj duoti klausimus, čia 
kalbėtojas padarė pastabą 

, kad duokite 
klausimus, o ne “spyčius” 
sakykite. Aš tik i klausimus 
atsakysiu, o “spyčių” man 
nekalbėkite, nes man jų ne
reikia.

Ir kurie “spyčiai” buvo 
kiek panašus j klausimą, 
kalbėtojas aiškiai ir tinka
mai atsakė. Tuomi ir užsi
baigė prakalbos.

Publika buvo pilnai pa
tenkinta drg. P. Grigaičio 
prakalbomis, tik bolševi
kams nepatiko, nes kalbėto
jas nurodė jų darbus ir tuo
mi juos numaskavo.

Jogminaitė, 39 metų mote
ris, mirė birželio 14 Chica
goje, III. Kilus iš Tauragės 
apskričio, Laukuvos vals-

komunistai nusileido ir pasiskundė savo ' j,
*, o advokatas 

brūkšt į banką, kurioje Chi- 
vado-i^gos “ponijos” gazietos S,‘sakiėių“kaimo.
_ j. , centai gulėjo, ir uždėjo are- Jonkus> bir-

J. L. G. st3- to - -----

BALTIMORE, MD.
Musų viltys nubluko. “Dai

nos” draugija dedasi su 
Brooklyno fašistėliais.
Ne taip dar senai Balti- 

morėj susitvėrė “Dainos” 
draugija. Vardas gražus, ir 
iš jo sprendžiant, draugija 
turėjo tarnauti ir darbinin-

• I

3; i ... želio 13 nuo apopleksijos
Sakau, tiki a bėda musų stajga mįrė Vytauto darže, 

ponams ’ ir ponioms !... Mt sGreenwoo(į In. Velio- 
le neturi nei pinigų, nei nfa di buv0 visai svei.

ti
! Jie neturi
“checking account.

Mat Tararak.

CHICAGO, ILL.
SLA. nariai susirūpino.
Paskutiniu laiku Chica

goje užsidarė keletas ban-

“Kad ’ sakydamas,

Į

----------------- :------------------r AM AI. ŽH RĖK KOKI BAL
TI TAVO MARŠKINIAI. O JIE 

NĖ TRINTI. NĖ VIRINTI
kui, ir kitų pažiūru tautie-^ų. Kiti susijungę 1 vieną, 
čiui. Nors iš draugijos vado- Ir vienam, ir antram atsiti- 
vybės galima buvo spręsti, i kime žmonės susirūpino pa
kari ši draugija bus sanda- /lėtais* pinigais, 
rietiškai-tautiška. j ,PT * ~~ . .

Pasirodo,
darytos musų 
peapvvlė. f

kas, dirbo ant kapinių, par
ėjęs pavalgė pietus, paskai- 

■ tė laikraštį ir grįžęs prie 
'darbo sutiko netikrą mirtį. 
; Kilęs iš Joniškio valsčiaus. 
I Bernardas Gegužis, mirė 
gegužės 26, Wilkes Barre, 

• Pa.

HAMDEN. CONN. 
Mirė Ema Kalkevičienė. žmo-

SLA. nariams irgi parų- na Vinco Kalkevičiaus. Velionė 
kad anksčiau! P° ar saugiai stovi Susivie-! atvažiavo Amerikon 1898 

j išvados mus nijimo pinigai. Į tai SLA. tais ir tais metais apsivedė. Vi
štai birželio 10'finansų komisija pareiškė, są laiką gyveno Hamdene ir

mė

įvyko šios draugijos susi- ^a<1 SLA. pinigai stovi Uni- 
rinkimas. Iš pranešimų čia ...... .
paaiškėjo, kad pirmas drau
gijos koncertas, kuris ir 
“Keleivy” buvo labai palan
kiai aprašytas, davė gryno 
pelno suvirs $100.

Toliau kai ką nustebino 
pikniko rengimo komisijos

li Dabar aš netri- j Į Į

Pasako Tarnui kaip 
naujas muilas, taupo 

darbą ir drabužius 
“AR PAMENI kaip greitai :avo 

marškiniai s tįsi nešiodavo! Tai 
tik todėl, kad jie buvo trinami Mane 
nuvargindavo taipgi' _
nu ir nevirinu — ir mano skalbiniai 
baltesni negu bent kada! Spalvuoti 
drabužiai būna skaistus kaip nauji. 
Todėl, kad aš permalčiau į Rinso 
Tai stebėtinas muilas!”

Tirštos, saugios putos
Tūkstančiai mums rašo, koks stebėti
nas yra Rinso. Puodukas už puoduką, 
dvigubai duoda putų už papurusius 
lengvus muilus—ne’ kiečiausiam van
deny. Gailios, pastovias putos ištrau
kia purvą!

Puikus taipgi ir skalbtuvėj. Išdir
bėjai 40 geriausiu skalbtuvų reko
menduoja Rinso. Saugus dėl geriau
sių bovelninių 
ir lininių. Nė
ra geresnio kai 
jo tirštos pu
tos mazgojimui 
dišių. Gaukit 
DIDELJ pekečį

MILIŪNAI VARTOJA RINSO 
Skalbtuvrje. ir dišėms

versal Statė Banke, kurio 
prezidentu yra Juozas J. 
Elias.

Šitas bankas, girdi, stovi 
tvirtai. Kuomet paskutinė
mis dienomis kiti bankai ne
atsilaikė prieš depresiją, ši
tas bankas gerai uždirbo ir 

raportas, kurį pareiškė, kad savo šerini n kams nutarė iš- 
liepos 19 “Dainos” draugi- "
ja rengia pikniką kartu su 
Brooklyno “Vienybe.” Iš
tikrujų keista, kam tų “ženy- 
bų” reikia? Ar tam, kad į 
tuščią “Vienybės” maišą 
įmest keliasdešimt dolerių? 
Jeigu jau “Dainos” dr-jos 
vadai toki “Vienybei" duos- 
nųs, tai tur būt ir iš gauto 
koncerto pelno pusę skirsit 
“Vienybei”?

Kad tarp “Dainos” drau
gijos ir “Vienybės” eina 
flirtas ir gali įvykti “ženy- 
bos,” matom ir iš to, kad ši
tam susirinkime nutarta 
“Vienybėj” patalpinti “Dai
nos” choro, p-lės L. Gele-

t

į

mokėti ekstra dividentą.
Išrodo, kad sumaniose 

rankose SLA. pinigams pa
vojaus nėr. N. J.

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI.

New Havene. Paliko 3 dukteris 
Henry. Katerin ir Mae. visos ve
dusios ir sūnų Mikolą. Califor- 
nijoje. Palaidota Hamden Plains 
kapuose. Lai būna jai amžina 
atmintis.

VINCAS KALKEVIČIA.

I

K. Baraišui. — Jūsų žine
lės nepatalpinom, nes neži
nom iš kokio miesto rašot, t

John Milleriui. — Eilės 
jJersilpnos, nedėsim.

Jonui J. Kuliui. — Jūsų 
pranešimą apie kupiškėnų 
kliubo susirinkimą Broo- 
klyne gavom pervėlai ir to
dėl įdėti negalėjom.

MIRĖ JURGIS 
PRICEVIČIUS.

Birželio 9 dieną Waterhnry 
mirė širdies liga Jurgis Price- 
vičius. susilaukęs jau 66 me
tu amžiaus. Velionis buvo 
vienas seniausiu Waterburio 
lietuviu kolonijos gyventoju 
ir buvo susikūręs jau gražų 
gyvenimą, paliko gražiai iš- 
auklėjęs vaikus. Jo duktė No
ra yra ištekėjusi už adv. K. 
Gugio Chicagoje ir yra žino
ma visoj musų išeivijoj inte
ligentė.

Jai ir kitiems velionio Pri- 
cevičiaus artimiems "Kelei
vio” redakcija reiškia giliau
sios užuojautos.



KELEIVIS

DVASIOS JUOKIAS
(Ištrauka iš IX Einhorno knygos “Juoda—Raudona.’> $Ume Tai juokėsi dvaSlOS gabiausių Ispa- 

Madridas miegojo. Kažkur dar tebe- žmonių, kurie tapoištremti arba su-

Na. 26. Birželio 24 d., 1931

anė Pieno Farmai,Tam, 
Kas Neturi Labai Daug Galvijų
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skambėjo pavargusi mandolina. Fontanai deginti ant inkvizicijos laužo. Tai juokėsi 
soduose ėmė aukščiau trykšti.' žvaigždės 'jlsa Pdypo politika, pnvedusi jį pne be
tapo didesnės. į dugnes.

— — - - - ------ - - Dvasios juokėsi iš jo.
Jos juokėsi tyliai, paslaptingai, o Pily

pas žegnojosi, žegnojosi ir nesuprato jų.
Bet Olandijoj. Anglijoj taip pat girdėjo 

:ą dvasių juoką ir suprato jį, ir todėl ten 
žmonės nenusiminė, o kovojo toliau.

Ir kai nenugalimoji armada nugrimzdo 
i dugną, o dvasių juokas nuskambėjo per 
pasaulį, — buvo jau per vėlu.

Pilypas sėdėjo tada nusvirusia galva 
orie išbraižytų žemėlapių ir laužė rankas. 
Tai buvo tik nereikšmingi popierių gaba
lai.

O dvasios juokėsi.
Amžinos istorijos dvasios.

♦ ♦ ♦

Keičiasi laikai. Keičiasi ir Pilypai. Bet 
Ivasios amžinai juokiasi iš jų.

Jos juokės per Liudviko XV puotas, jos 
juokėsi žieminių rūmų salėse Peterburge, 
’os juokėsi laimėtojui i ausį Bauskėj, o da
bar jos juokiasi visoj Europoj, visuose 
kampuose, kur tik pasisuka, kur tik sėdi 
Pilvpai ir žymi žemėlapį raudona, juoda ir 
auksu.

Juokiasi dvasios Versalv. Jos juokiasi iš 
telegramų, džiugių naujienų, iš taikos 
♦raktatų, iš 14 paragrafų. Tai juokiasi ne 
bolševizmas, ne jo laimėjimai, ne teorijos 
ar idėjos: tai juokiasi ištuštinti laimėtojų 
iždai, juokiasi milijonai skolų, sugriauta 
oramonė. milijonai bedarbių, tai juokiasi 
visas sutriuškintas, senas gyvenimas, kurį 
oatys laimėtojai savo rankomis sugriovė ir 
kurio daugiau neatstatys.

Dabar sėdi keturi Pilvpai Versalyje ir 
braižo Europos žemėlapį. Jie tvirtai veda 
savo plunksnas, vienas vietas apliedami 
krauju, antras auksu, o visą žemėlapi nu
dažydami juodai. Bet už ju pečių juokiasi 
dvasios, jų neišvengiamo žlugimo dvasios.

Jie to negirdi, bet tie. kuiie turi ausis, 
tie girdi, tie žino, kad visas popierinis Ver
salio trobėsvs sugrius, kaip kortų namelis, 
o Europos žemėlapis, kuri jie braižo, yra 
tik nereikšmingas popieriukas — gali jų 
auksas tekėti, gali jų laivynas būti galin
giausias. jie gali visam pasauliui diktuoti, 
—Dvasios juokias Jų tyliose, naktinėse sa
lėse.

Ir gali tylia naktį išdidžiausiai skambėti 
'š Versalio klausimas:—kas juokias?

Už ju pečių juokiasi istorija, badas, var
gas, neišvengiamos ir nenumaldomos ka
ro pasėkos.

Kaip milžiniški stulpai, stiebės į dangų, 
bažnyčių bokštai nerdami savo išdidžią
sias viršūnes žvaigždėsna, tarytum jie 
remtų mėlynąjį dangų.

O viename milžiniškame trobesy, po 
skliautuotom tamsiom lubom, sėdėjo prie 
žvakės šviesos dvi juodos, rūsčios būtybės 
ir pasilenkusios ant žemėlapio tyliai kal
bėjosi.

Tai buvo -Ispanijos karalius Pilypas 
’ Antrasis ir jo slaptasis patarėjas Didysis 
Inkvizitorius.

I . Kambarys buvo gotų stiliaus su daugy
be kampų ir nišų, kurios pripildė rūmą 

j apytamsiu miglotumu. Sienos buvo lygios, 
be jokių papuošalų. Tik rytų pusėj kabojo 
didelis juodas kryžius, o vakarų pusėj sto
vėjo didelis gaublys.

Tvirta ranka vedžiojo Pilypas savo rau
doną plunksną po žemėlapį ir žymėjo ja
me ribas. Ten buvo vietų audažytų krauju, 
vietų, apdengtų juodais dažais ir vietų, 
pažymėtų auksu, — o visa tai reiškė anų 
laiku Europos politinę būklę.

—Tai mes kraujuje prigirdysim,—rodė 
Didysis Inkvizitorius Į mažą kampeli že
mėlapy. — kur buvo mažoji, laisvoji, su
kilusi Olandija. — O šitas vietas mes auk-

koof FramingPl an.Z\ 
(Menti latop */

flAY M0W

vai-'no. ba varnos nakties laiku'su apipilsim. — tai buvo kai kurios Vokie- 
s gy- neskraido. Taigi vedluk to tijos katalikiškosios kunigaikštijos.

{aš ir klausiu tavęs, Maike,! —O visas kitas vietas mes juodu už- 
—O kam i žemę? Nueik, koks yra priimtas parėtkas dengsim — ir jis uždėjo savo ranką ant vi- 

tėve į jūres Išsimaudvk ge- ant raplanų: ar jiems pave-jsos Europos, 
rai, prieš saulę pasikaitink/lyta spiaudyt tiesiaijmo-( P;1—

—Halio, Maike! Ot, 
ke. užėjo karščiai! Nors 
vas i žemę lįsk...

rai. prieš s
o busi daug sveikesnis.

spiaudyt tiesiai žmo
nėms ant galvų.

Pilypas Antrasis žiurėjo tvirtu ir sustin-
ar į kelnių1 gusiu žvilgsniu į spalvotus brėžinius ir jo

—Kad jau aš. Maike. nuo|k‘šeni*.An^kuos?.I^Py galingas akių žvilgsnis buvo tvirtas kai jo 
tokių zbitkų atpratę?

—Tai ne “zbitkai 
Maudytis reikia 
ypač vasaros laiku

—Maike. nevesk mane į 
pagundą. Buvau aną vaka- 
karą su zakristijonu nuėjęs į 
pamarį, tai tikra sodomija 
ir gomorija. Jaunos mergos 
ir senos bobos be andarokų 
voliojasi po smėlį kaip rau
donos statinės, ir jokios sar
matos padlos neturi. Vyrai 
irgi kelines nusiėmę, tik-ka- 
mizelkas užsidėję, rangosi 
kaip vijūnai, ir policija nie
ko nesako. Zakristijonas da 
norėjo ilgiau pažiūrėt, ale 
aš nusispioviau ir sakau, 
koman greičiau namo, ba 
čia ir gerą žmogų gali išvest 
iš doros kelio.

-—Tai parodo, tėve, kad 
tavo galvoje yra nedorų 
minčių. Aš einu tenai mau
dytis kas diena, tečiaus ma
nęs iš doros kelio niekas dar 
neišvedė— Man nei galvon 
tokie dalykai neateina.

—Dac inaf, Maike. Aš ne
noriu, kad tu man daugiau 
apie tokias neenatas šnekė
tum. Geriau paaiškink man 
ką nors iš mokslo. Ve, išvi- 
rozyk man šitą klausimą: 
kaip dabar gazietos rašo, 
kad Lindberghas nori su sa
vo boba lėkt rapalanu per 
mares, tai kur jiedu tada 
spjaudys — ar ant žemės, 
ar į kelnių kišenius?

—Tiedu spjaudys į jūres.
—Olrait, Maike, o kur jie 

spjaudo, kaip lekia per mie-

įCAHRl

Farmeriai. kurie verčiasi iš 
pieno,' šįmet skundžiasi, kad 
pienas labai atpigo. Bet vis gi 
jie daug laimingesni už tuos, 
kurie verčiasi iš javų. Nes javai 
šįmet netik atpigo, bet ir par
duot juos sunku.

Pieno kainos visuomet pri
klauso nuo pašaro kainų. Kai 
pašaras pigesnis, tai ir pienas 
atpinga. Kuomet pašaras pa_- 
brangsta. tai ir pieno kaina pa- 
kįla. Taigi farmerys, kuris ver
čiasi iš pieno, nuo šitų permai
nų nedaug nukenčia. ,

Todėl pieno ūkis beveik vi
suomet geriau apsimoka, negu 
javų ūkis.

Bet pieno ukiui labai svarbus 
daiktas yra turėti tinkamą ba- 
nę arba daržinę, kur būna su
krautas pašaras ir karvės sto
vi. Ji turi būt taip pastatyta, 
kad žiemos laiku nebūtų per
šalta. o vasarą nebūtų perkars
ta. Dėl to ji turi būt gerai išvė
dinama ir nusausinama.

Paduotas čia braižinys paro
do gerą banės planą. Ji turi 36 
pėdas pločio ir 4.2 pėdas ilgio, 
bet jos erdvė taip padalyta, kad 
yra 15 pertvarų melžiamoms 
karvėms, yra atskiras užtvėri- 
mas veršiams, atskiras bergž
džioms karvėms ir atskiras bu
liui. Iš vieno galo yra šilo, kur 
rauginamas žalias pašaras, ir 
ten pat kambarys pašarui mai
šyt.

Pridėtas čia planas parodo.

1TTI

OHO
a Ji ukį Lind- laimėjimai Niderlanduose, tvirtas, kaip jo 

bergo pikčerį, tai jis turėjo nenugalimas laivynas, kuris stovėjo prie 
dabai plačias kelnes. Aš i Ispani jos krantų, tvirtas, kaip jo politika 
klausiau savo kūmo, kam to- 
klos plačios kelnės reikalin
gos. tai jis man išvirozijo, 
kad tose kelnėse esąs dide
lis robinis kišenius dėl spiau- 
dymo.

—Kur žmonės iš orlaivių 
spjaudo, tai aš tikrai nega
liu tau pasakyti, tėve, ir to
kiais klausimais mums visai 
nėra reikalo savo galvų lau- 
žvt. nes vra svarbesniu rei
kalų.

—Gal tau. Maike, tas ne
rvai bu. o man nauja kepurė 
vra didelis daktas. Man ne
lik kepurę suspoilino. ale ir 
sarmatą padarė. Tik tu pa- 
mislyk gerai: nuvažiavo vy
čių generolas į Klyvlento 
miestą, ir jam tuojaus tenai 
apibiauriojo uniformą! Ir 
kad jau pataikytų kur ant 
bato, ar šiaip kur. o dabar 
'tačiai ant galvos!

—Žinoma, tėve, kad tai 
nesmagus dalykas. Bet ką 
gi čia dabar jau padarysi, 
kad taip atsitiko. Sukalbėk 
poterius ir paaukok viską 
Dievo garbei.

—Vaike, man pikta!
—Bet ne tau vienam taip 

pasitaiko, tėve. Ve, komuni
stai savo vadams pamazgas 
mt galvų pila, ir tai jiems 
reikia kentėti.

—Jes. Maike. svietas šian- 
lien baisiai pagedęs. Vyres
niam nėra jokios pašenavo- 
nės. Žmonės pasidarė tokie 
vajauni. kad nei tau kunigo 
žiuri, nei generolui nusilen
kia. Visi tik nori muštis ir 
revoliucijas kelti.

—Pats gyvenimas prie to 
veda, tėve. Pasauly nėra tei
sybės. Stipresnis spaudžia 
silpnesnį. Stipresnius palai
ko ir kunigai, ir įstatymai. 
Kas gi tuomet spaudžia
miems daiyti? Maldomis ir 
prašymais nieko negausi. 
Dėl to žmonės ir kįla prieš 
savo išnaudotojus.

—Jes, Maike, taip ir Kly- 
velente atsitiko. Parapijo- 
nys susibuntavojo prieš sa
vo kleboną ir nori iškikyt. 
Tas nepasiduoda, ir eina f ai
tas. Bet pasakyk, Maike, ko
dėl seniau tokių faitų nebū
davo?

—Kaip gi tai nebūdavo! 
Kova yra taip sena, tėve, 
kaip pasaulis.

riuose as mačiau sy 
tėve.{

visiems.
i.

i

stą?
—Per miestą lėkdami jie

du veikiausia visai nespjau
do. Bet kodėl tu, tėve, tokių 
keistų klausimų klausi?

—Matai, vaike, čia yra 
tokia istorija. Kaip aš bu
vau pereitą nedėlią i Klyv- 
lentą nuvažiavęs, tai Klyv
lento vyčiai nupirko man 
naują kepurę. Sako, nupir
kom generolui Žukauskui 
auksinę šoblę. tai tau nors 
kepurę užfundysim. Ir už- 
fundijo regli generolišką 
kaškietą. Bet vieną vakarą 
išėjom ant St. Clair avinų 
pasivaikščiot, tik staiga kaž
kas šlapia lept man ant gal
vos, ir apdirbo naują kepu
rę. Iš pradžių aš mislinau, 
kad tai varna padarė: ale 
Klyvlento vyčių staršas man 
išklumočijo. kad čia turbut 
kas nors nusispiovė iš rapla-

Romoje.
Staiga kambary pasigirdo tylus juokas, 

vg kažkas kafhpe iš jo juoktųsi.
‘ — Chi—-chi—chi—chi—

Pilypas įtempė klausą, o Didysis Inkvi
zitorius surimtėjo.

—Kas juokiasi? — sušuko garsiai Pily
pas.

—Chi—ch i—ch i—cha—cha—cha—
Vėl nuskambėjo duslus, tolimas juokas 

oer dešimtis tamsių kampų ir nišų.
Didysis Inkvizitorius parsižegnojo.
—Kas juokiasi? — vėl sušuko Pilypas.
—Jus reformacijos dvasios! Jūsų did

vyriai kabalduojasi ant visų Niderlandų 
kartuvių, plaukioja išpurę Olandijos ka
naluose. Mano šnipai tykoja jus saugiau
siuose Vokietijos užkampiuose. Nukaliau 
jums tvirtą diplomatinę grandinę Anglijoj 
ir papirkau visus jūsų draugus.

Jus humanizmo dvasios! Jūsų knygos 
dega visose Europos aikštėse. Jūsų langus 
aš uždangstysiu dvasiškiu apsiaustais, kad 
jus nematytumėt saulės šviesos. Jūsų lais
vės idėjos, kaip pelėsiai, žydės ant drėg
nų sienų mano tamsiuose kazematuose. 
Jūsų žąsų plunksnas aš iškaposiu savo plie- Į 
niniu kalaviju. Inkvizicijos ugnys išde
gins visas jūsų tvirtoves.
' —Cha—cha—cha—cha — vėl skambė

jo slopus juokas.
—Maranai! —griuvo Pilypas bejėgiš

kai Į fotelį.
- Jūsų didenybė, — tarė Didysis Ink

vizitorius. — inkvizicijos pogrindžiai toli 
nuo čia ir juose kalinamųjų balsai negali Į 
Jus pasiekti. Čia juokiasi kitos dvasios.

Abudu nuleido galvas.—
Tarp keturiu seno bažnyčios kambario j 

sienų juokėsi istorija.
Tai juokės tvirtieji, neįveikiami dėsniai,! 

prieš kuriuos kovojo Pilypas.
Tai juokėsi ne reformacija, ne Liuterio! 

'r Kalvino mokslai, ne Erazmo aštrios į 
knygos.

Aname kambary juokėsi nuteriotos Is
panijos dvasios, tai juokėsi nuvarginti Is
panijos gyventojai, kurie nuolatinių karų 
kankinami, inkvizicijos ir fanatizmo sle
giami, skendo nuolatiniame dvasios tam-

i
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VALSTIEČIO DALIS
Laukiau ryto jauno, tyro...
Jo gailėjaus per naktis... 
Rankiojau rasas efiro, 
Gėlėmis maldžiau mintis.

Laukiau laimės užburtosios,
Laukiau laimės nekaltos: 
Laukiau meilės, laukiau josios 
Svajonėlėm apsuptos...

Ja priglausti, išbučiuoti 
Aš norėjau taip karštai— 
Radastėlėm apsagioti 
Ir iškilt, iškilt aukštai.

P>et jinai vis neateina...
O. kažin kur skraido ji?
Kaž-kieno pamilo dainą?
Ir skausmai, skausmai nauji.

J. S. Nugalėtojas.

LAUKIAU RYTO
Karti dalia sunau...
Tėvai mus seniau
I žagrę pajungę jaučius
Plėšdavo skynymus pono saulei dar neaušus,
Dabar i geležini plūgą jungiam kuiną,
Bet vis dalia vienoda—

Rankove prakaitą nuo kaktos braukiam 
Ir žiedų pavasario sulaukę alkstam.

kaip turi būt nulietas iš kon- 
kreto banės pamatas, kaip pa
statytos sienos ir kaip surištas 
stogas. Lietinis pamatas virš 
žemės turi būt 3’ 8”, tai yra, 3 
pėdos ir 8 coliai. Medinė siena 
nuo pamato iki stogo. 10’ 8”. tai 
vra, 10 pėdų ir 8 coliai. Banės 
viduje nuo žemės iki lubų turi 
būt 9 pėdos aukščio. Ant lubų 
vra pakankamai vietos šienui.

Nedideliam pieno ukiui, kurį 
gali apeiti vienas žmogus, .šito
kia banė yra labai paranki.

Jeigu kas norėtų tokią pasi
statyti ir reikalautų daugiau 
paaiškinimų, tai tegul parašo 
farmų architektui šiuo adresu: 
VVilliam A. Radford, 407 So. 
Dearborn st.. Chicago. III. Jisai 
duos musų skaitytojams paaiš
kinimų nemokamai, tik reikia 
nusiųst štampą už 2c. atsaky
mui.

Fordo Darbininkų Vargai

—Maike. tu man apie pa
sauli nešnekėk, ba aš ilgiau 
gyvenu, tai ir pasaulį ge
riau pažįstu. Mano laikais 
tokių sumišimų ant svieto 
visai nebuvo.

—Jeigu aš turėčiau laiko, 
aš tau, tėve, tuojaus paro
dyčiau, kad tu klysti. Aš tau 
parodvčiau, kad net ir šven
tieji danguje pešasi. Bet da
bar aš neturiu laiko, taigi aš 
tau papasakosiu apie tai ki
tą sykį.

—Olrait, Maike.

Jei surinktum žemės klonių klonius—
Prakaitą ir ašaras juose supiltum:— 
Klonių nel>eužtektum.
Jei norėtum pievų žiedus raudonai papuošti, 
Musų krauju, lietu amžiais, 
Nudažytum žemės žiedus.

Dainą vargo mes dainuojam
Ar prie plūgo saulei bundant.
Ar pušis smagliasias verčiam— 
Vis daina varguos išausta skrieja.
Pasiskundžiam. padejuojanti. lygiam laukui,

* žaliam šilui. 
Oi, pikta dalužė musų brolių vargdienėlių.

S. Kareiva.

nuo Fordo agentų paskui 
negali atsiginti. Lenda ir 
lenda, kad pirktum naują 
automobilių. Jie net gąsdi
na, kad darbo neteksi, jei
gu nepirksi. Parduoda “len
gvom” išlygom, ant išmokė
simo. Įmokėk $100, o pas
kui išmokėsi po truputį. Ir 
daugelis nusipirko. Dabar 
juos paleido iš darbo, mo
kėt jie nebegali, ir Fordo a-

Musų korespondentas iš 
Detroito rašo: Pas mus blo
ga padėtis. Fordas atleidžia 
galybes žmonių. Ir atleisda
mas neužmoka, tai paskui 
reikia važinėt 3-4 dienas, 
pakol gauni pinigus. Sako
ma, kad išvesti iš kantrybės 
vyrai ir moterys su vaikais 2 
birželio užpuolė Fordo sam
domąjį biurą, išdaužė lan
gus ir sulaužė rakandus. 
Reikėjo šauktis policijos su 
šautuvais, kad numalšintų . 
riaušes. Kapitalistų spauda automobilius
nieko apie tai nerašo.

Fordo šapose bosai daž-j 
nai dalija darbininkams ,-.. . 
blankas, kur reikia atsakyt Į 
klausimus: Vardas ir i, • G -f- • , ,
rardė? Koki turi 
lių? Ar jis naujas, ar senas 
Kiek mokėjai? Kokiu me- 
tu? Ar manai nauja pirk-i^V‘ ?s
ti? Jei taip, tai koki? Ir tt. ig 'S ? °vbl ‘V. p,.rk'

r • |ti ir neliepiau tiek vaikų tu-
Kai tą blanką išpildai, tai rėt.

■

atgal. Įmokėti pinigai pra
žūva.

t
- Kai žmogus nueina pas 

i pasiskųsti, kad 
klausimus: Vardas ir pa-1 H?/n

^ netekęs darbo, tai perdėti- 
' inis su velnio šypsą atsako: 

O ką gi aš kaltas? Juk aš

t
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Įvairios Žinios
KAS TOJI CAU- 

FORNIJA?
Vienas francuzų rašyto

jas pavadino Californiją di
džiausių priešybių šalim. 
Įvairiose apylinkėse gamtos 
ir klimato skirtumai yra kuo 
didžiausi. Vėsi ir drėgna pa
jūrio sritis ir šiltas sausas 
šalies vidus. Niaurios vietos, 
kur nepaprastai šilta, k. a. 
“Mirties slėnys” ir Mohavų 
dykuma, ir amžinas sniegas 
ant kelių tūkstančių metrų 
aukščio Siera Nevada. Nuo
bodžios, neapmatomos vie
tos su naftos bokštais, ir ža
vingi kurortai Ramiojo van- klaida.

Dar Prie Brookly 
no Žmogžudystės.

Pereitam “Keleivio” nu
mery tilpo platus praneši
mas apie tai, kaip Brookly
ne buvo nužudytas Andrius 
Zubrickas.

Tame pranešime betgi 
buvo “iškraipytos surištų su 
tuo Įvykiu žmonių pavar
dės. Ten buvo pasakyta,* 
kad buvusis Zubricko “bar- 
tenderis,” kuris dabar yra 
areštuotas ir kaltinamas Zu
bricko nužudymu, vadina
si Kazys Obiedis. Tai yra 

________________ . Tikra jo pavardė 
denyno pakrašty, kur auga yra ne Obiedis, bet Abraitis. 
palmės, šalies šiaurėj vyrau- Musų skaitytojas prisiun- 
ja žemdirbystė ir miškinin- tė iš Brooklyno dar šių pa- 
kystė. Maždaug tukstanties pildomų informacijų apie 
metrų aukšty prasideda miš- AbraitĮ:
kingos sritys su kedrais, kip- “Kazimieras Abraitis yra 
rais ir sekvojais. Californi- gražus vaikinas ir aš jį pa
jos pietuose dirbtiniai že- žįstu per 10 metų. Jis gyve- 
mės drėkinimo Įrengimai j 
nevaisingą dykumą pavertė yra gerų katalikų vaikas ir 
milžinišku vaismedžių sodu, 
kur auginama

Musu skaitytojas prisiun-

B

Taip išrodo pam;nklas, kurį republikonai pastate Mationo miestelyje, 
Ohio valstijoj, buvusiam prezidentui Hardingui. Jo prezidentavimas pasi
žymėjo dideliais šmugeliais ir skandalais. Jis mirė nuo nuodų. \ ieni sako, 
kad jis pats atsigėręs nuodų, manydamas, jog boakoj buvo degtinė, o kiti 
tvirtina (yra net tam tikra knyga parašyta), kad jį nunuodiję artimi jo 
sėbrai.

Kaip Gyvuoja Komunistų 'Susivienijimas'

Pajieškau gyvenimui draugo, nuo 
35 iki 60 metų, turinti ūkę ar pramo
nę, ar bent šiaip pasiturinčio, neve- 
dusio ar našlio. Tikyba nesvarbu. Aš 
esu 34 metų, lietuvė. Atsakysiu į pa
siūlymus rimtai. Laiškus siųskite se
kančiai : (27)
Pil. Dukienei, Bažnyčios gar. 16, 

Raseiniai, Lithuania.

STEBUKLAI NEPASI
RODĖ.

Italijoj vienai davatkai 
prisisaprtavo “panelė šven
čiausia”'Poggetto kaime. Ji 
švelniai Į ją prašnekėjusi ir 
liepusi sekantį vakarą atsi
vesti savo tėvus ir kaimynus 
i ta vieta. Kita vakarą susi- ar našlės, kurios piftigų ir neturėtų 
t knd turėta nors biznį, malonėsrinko minia žmonių, bet 
“stebuklai” nepasirodė.

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

P. TURSKIS
295 Linden avė, Jersey City. N. J

Pajieškau apsivedimui merginos ar 
našlės nuo 35 iki 45 metų; aš esu 10 
metų doras darbininkas. Merginos

FARMOS! FARMOS! PARSIDUO
DA. Nuo 20 iki 200 akerių, su budin
tais, gyvuliais, mašinoms, užsėtais 
laukais. Prie didelių miestų ir mar- 
ketų. Parsiduoda pigiai, su mažu 
imokėjimu Rašykit pas: (28)

STANTONS FARM AGENCY 
LOWELL, MICHIGAN.

su manim susipažinti. Aš apie save 
paaiškinsiu per laišką arba ypatiš
kai. Su pirmu laišku prašau prisiųsti 
paveikslą, kurį pareikalavus sugrą
žinsiu. Atsakymą duosiu kiekvienai. 

I M. C. S. (29)
182 East Avė., Freeport, N. Y.

PAJIEŠK0JIMA1.
T>«» ti VVTO M’kO Fct K21’• _

kuris mane apleido gegužės mėnesy, NAŠLĖ MOTERIS JIEŠKO DARBO. 
1930 m ir išvažiavo i Lie’uvą P»et metų, tunu _ vaikus, jieškau
dabar girdėjau kad pargrįžo atgal 1 
Amerika, bet pas mane negrįžo. Pra
šau ateiti ir pasitarti, jeigu su ma
nim nenori gyventi, tai persiskirsim 
gražiuoju, tad bus mažiau lė .ų. Jeigu 
kurie žinote kur jis randasi, meldžiu 
man praneš’i, už ką skiriu penkis do
lerius atlyginimo, kas pirmas praneš.

Mrs. Žuzė Petkauskienė (27)
139 Bovven st, So. Boston, Mass.

Pajieškau vyro Miko Petkausko,

darbo ant farmos, pas gerą žmogų
MRS. A. PAKUTIS (27)

71 Division Avė., Brooklyn. N. Y.

PARSIDUODA LIETUVOJE ŪKĖ
25 hektarai geros žemės, visi nauji 

budinkai, padarai reikalingi prie 
tikės, parduodu pigiai. Kurie važiuo
ja į Lietuvą ir nor ten įsigyt gerą 
ūkę. klauskite kainos pas savininką 
ypatiškai ar laišku Mitkaičių kaime, 
Nevarėnų valse., Telšių apskr. (26) 

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

Nuo Visokią Ligą 
GYDUOLĖS.

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

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

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

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

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

KAZELL’S BOTANICAL CO. 
(HERB SPECIALIST) 

108-a Broadway, So. Boston, Mass.
Pasiunčiam per paštą visur. (-)

PAJIEŠKAU DARBO J BARBERN'E
Esu prie to amato atsakąs ir turiu 

reikalingus įrankius; singeiis vyras. 
Kuriam reikalingas geras barbens, 
parašykite laišką. (26)

K A BUMBULIS.
.. ,, ,, v„- ' 37 Terrace, Bridgeport. Conn.Pajieškau sunaus Felikso Kus- 

kaus, kilęs iš Luokės valsčiaus, Tel- 
šių apskr. Jis išvažiavo į Ameriką 
prieš karą ir gyveno kokį laiką Law- . 
rence, Mass. Kurie žinote kur jis ran
dasi, prašau praneškite, arba pats lai , 
atsiliepia žemiau nurodytu adresu.__ ____ v
Yra svarbus reikalas (271 kad butų dori žmonės.

MISS A. KANAPARIS . |
329 Plymouth st., Brooklyn, N. Y.

Į musų rankas pateko ofi
cialus raportas, kuris nu
šviečia komunistiško “Lie
tuvių darbininkų Susivieni-. 
jimo” darbuotę nuo 1930 
metų 21 lapkričio iki šių me
tų 9 gegužės. Per tą laiką Į 
“Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimą” Įstojo 759 na
riai, nuo 16 iki 60 metų am
žiaus užsimokėdami bent 
vieną mėnesinę.

Iš to raporto pasirodo, 
kad “runyt” savo “Susivie
nijimą” komunistams reikia 
labai daug pinigų. Jų kons
titucija uždeda visokių 
“assessmentų” nariams. Ne
skaitant paprastų mėnesi
nių duoklių, kožnas narys 
privalo da mokėti po 5c. Į 
mėnesį administracijos išlai
doms. Kas yra užsirašęs 
$1,000 pomirtinės, tas turi 
mokėt tų “extra” mokesnių 
15 centų mėnesiui. Negana 
to, sausio mėnesy visi na
riai apdedami da 25 centų 
mokesniu “organizacijos la
bui.” Įstojant organizacijon 
reikia mokėti nuo $1.50 iki 
$5.00.

Ir nežiūrint tų visų “ex- 
tra” mokesčių, komunis
tams jam prisieina rinkti 
aukas ir paskolas traukti iš
laidų padengimui.

Štai jų oficialė atskaita, 
. parodanti kiek jie iki šių

rengiau jį, atsiraitojau ran-_metų 9 gegužės surinko ir

no virš mano kirpyklos. Jis

išauklėtas bažnytinėj dva- 
obuoliai, šioj. Jo motina ir dabar kas 

kriaušės, apelsinai, citrinos, diena lanko bažnyčią. Koks 
slyvos, aprikozai, migdolai, metas atgal jis norėjo ją nu- 
riešutai ir vynuogės. Kiek durti peiliu, 
akys siekia — visur vieni j 
vaismedžiai. Iš pradžių tai (dėjo pasitaisyt, ir motina jį 

^t paskum paliuošavo. Jis yra 26 metų 
amerikiečiai, amžiaus. Nužudytasai Zub- 

' , o jo 
žmona, Ona Zubrickienė, 
41 metų amžiaus.”

Zubrickis gyveno kertėj 
Whipple ir Harrison avė., 
Brooklyne. Tenai jis turėjo 
“spykyzę,” o Abraitis tema
no už “bartenderi.” Zubric
kienė Įsimylėjo Į ji ir Įvyko 
tragedija.

Abraitis dabar papasako
jo policijai šitokią istoriją:

“Ji žadėjo visados mane 
mylėti, jei aš nužudysiu jos 
vyrą. Aš atsakiau, ‘Ne.’ Tuo
met ji pasiūlė man pinigų— 
$300. Kai ji buvo prie baro, 
aš prislinkau prie Andriaus 
su kirviu ir rėžiau jam Į gal
vą — vieną, antrą ir trečią 
kartą.'

“Kai pamačiau, kad jis 
nebegyvas, aš įtraukiau jį Į 
prausiamajį kambarį, nu-

, tai gavo 6 mė
nesius šaltosios, bet priža- 

1 — • "1 • 1 • J. • ••

Išmokėta:
Gatvėkariams .... $ 
Algos sekretoriui ir 
vice-prezidentui .... 
Ofiso darbininkam 
Už telefoną ...........
Vice-prez. kelion. 
Pašto ženkleliams 
Ofiso įtaisymas .... 
Renda ...................
Popiera ...............
Ofiso reikmenys .. 
Paskolos atmokėta

1.30

930
490

34.27
35.54

215.52
282.88
175

16.76
14

348.11

PITTSBURGH, PA.
Pasirandavoja 3 arba 2 

Ruimai
Pas našlę moterį. Pageidaujama. 

. ----- (27)
MRS. A. PALL. 7048 Kedron St., 
HomeHoad Sta., Pittsburgh. Pa.

atrodo gražu,
vargina, nes
čia žiurėjo naudos, o ne gro- ’ rickas buvo 50 metų,
žio.

100,000 ŠŪVIŲ I VIENĄ 
SEKUNDĄ.

Francuzas, vardu I. A. 
Seguin, išrado judomiems 
paveikslams traukti foto
grafinį aparatą, kuris daro 
100,000 šūvių į sekundą, tai 
yra, į vieną sekundą nuima 
tiek paveikslų. Išradėjas ti
kisi šitą greitumą padidinti 
dar iki 1,000,000 paveikslų 
į sekundą. Tuomet paveik
slų judėjimas turės būt tiek 
lygus, kad juose nebus ma
žiausio mirgėjimo.

BULGARAI APIPLĖŠĖ 
SAVO MIESTĄ.

Bulgarijos valdžia krei
pėsi i Francuzijos valdžią 
prašydama suimti ir išduo
ti pabėgusį Francuzijon bul
garą Uzunovą. Sakoma, kad 
jis suorganizavęs buri žmo
nių, užpuolęs Bulgarijoj vie
ną miestą, apiplėšęs polici
jos viršininką, pagrobęs iš 
majoro ofiso surinktus mo
kesčius ir pabėgęs.

ŠIAURVAKARIUOSE 
IŠDŽIUVO LAUKAI.

Amerikos šiaurės vaka-- 
ruose šįmet tokia sausra, ko
kios tenai jau nebuvo per 
daug metų. North Dakotos, 
Montanos, Oregono ir Wa- 
shingtono valstijose laukai 
taip išdžiuvo, kad žuvo be
veik visi pasėliai.

PASMERKĖ 34 RUSIJOS 
ŠNIPUS.

Rumunijos kariumenės 
teismas pasmerkė ilgiems 
kalėjimo metams 34 žmo
nes, kurie išduodavo Rusi
jai rumunų kariumenės pa
slaptis. Byla tęsėsi 45 die
nas. Pasmerktųjų tarpe yra 
3 moterys ir 2 karininkai.

UŽSIDARĖ DIDŽIAU- 
SLS MIESTO BANKAS.

Pontiac, Mich. — ŠĮ pa
nedėlį užsidarė didžiausis 
šio miesto bankas, būtent, 
Pontiac Commercial and 
Savings Bank. Jis turįs apie 
$19,000,000 turto. Skolos 
nepasakytos.

kovės ir supiausčiau.”
Abraičiui prie lavono be- 

triusiant atėjusi ir Ona Zub
rickienė, užmuštojo vyro ■ 
žmona. Ji padėjusi Abrai
čiui pabaigti darbą ir suvy
niojusi supiaustytas dalis i 
popiera. Vėliau jiedu išne
šioję tas dalis ir išmetę po 
visą Brooklyną. Abraitis sa
ko, kad jis supiaustęš Zub- 
ricką Į 100 gabalų.

Nuo to laiko Abraitis sa
kosi gyvenęs su Zubrickie- 
ne krūvoj iki šio laiko.

Kai žmonės paklausdavę 
Zubrickienės, kur vyras, tai 
ji atsakydavusi, kad “išva
žiavo ant vikeišino.”

Zubrickienė prie kaltės 
neprisipažįsta ir visus Ab- 
raičio pareiškimus užginči
ja. Kai jis paDaigė policijoj 
savo pasakojimą, ji prabi
lo: “He is erazy. Take him! 
away!”—“Jis beprotis. Ves-! 
kit jį šalin!” į

Policijos nuvestas Į vieną’ 
tuščią lotą, kur buvo numes-! 
ta daNš lavono, Abraitis 
apalpo ir susmuko be žado.

kiek išmokėjo.
Gauta:

Assessmentų ....
Įstojimo mokest.
Procentų .......
Reikmenų .......
Aukų ...............
Paskolinta ....

$ 648
2,153.57

3.84
21.25
78.74

898.11

Gauta viso labo $3,801.51

PAVOGĖ DIPLOMATO 
DEGTINĘ.

Washingtone tapo apvog
ta Salvadoro atstovybė—iš-

Išmokėta išviso $2,543.38
Neatmokėtos skolos 9 ge

gužės buvo dar $550. Anks
čiau ar vėliau ją reikės at
mokėti. Taigi, pridėjus šitą 
sumą prie kitų išmokėjimų, 
gausime $3,093.38 išlaidų.

Reiškia, $3,093.38 komu
nistams kaštavo prirašyt 
prie savo “Susivienijimo” 
759 narius. Ir reikia atsimin
ti, kad tų narių jiems nerei
kėjo jieškoti, nes tai vis jų 
šalininkai, kurie pasitraukė 
iš SLA pasiryžę tuojaus dė
tis prie naujos organizaci
jos! Kas gi bus toliaus?

Čarterio savo “Susivieni
jimui” komunistai da nega
vo.

Kenya kolonijoj Afrikoj 
kilo badas, nes užėję skėrių 
debesiai sunaikino visus ja
vus ir daržoves.

Išradėjas
F. Laseek 

(Lasevičius)

Pajieškau dėdės Benio Gelčio, yra 
svarbus reikalas, mirė jo brolis Juo- ■ 
zas Gelčius. Jis paeina iš Suvalkų 
gub, Mariampolės apskr, Prienų 
parapijos, Juodaraiščio kaimo. Apie 
30 metų kaip Amerikoje, daugiausia 
dirbdavo giriose prie kirtimo medžių. 1 
3 metai atgal dirbo Bay Pond, N. Y, 
Dūke Parselle Camp. ir nuo to laiko 
nieko apie jį nežinom. Tankiai jis at
silankydavo į Uticn, N. Y ir ten pa
gyvendavo kokį laika, bet 3 metai ir 
tenai neatvažiuoja. Kas žno ką nors 
apie tokį žmogų, prašau pranešti,; •
busiu dideliai dėkingas. (27)

A. YENCH-YANČAUSKAS
174 Roebling st, Brooklyn, N. Y.

Gydo Vėžio Ligą
Viršuje ir Viduriuose. Norint pa

tarimu kreipkitės pas (27)
F. RACICKAS

108 Vernon st., Hartford. Conn.

REIKALINGAS PARTNERIS ANT 
FARMOS.
apdirbti. Kurie norėtų prisidėt prie 
patyrusio farmerio.
adresu:

Pajieškau pusbrolio Simo Vosy
liaus i š Obšrutų kaimo, Paežerių 
valsčiaus, Vilkaviškio apskričio; A- 
merikoje gyvena apie 20 metu.' Pra
šau jo paties atsisaukt ar kurie žino
te pranešti jo antrašą. (27) I
K.GENCEVIčIUS, 1235 Queen st. W.

Toronto, Ont., Canada.

Magdalena Cib: rkiu’ ė-Bradauckie- 
nė. pajieškau pusbrolio Motiejaus 
Sadinaucko, kilęs iš Garliavos para
pijos, Ilgakiemio kaimo: pirmiau gy
veno Ansonia. Conn, dabar nežinau 
kur randas. Jis pats lai atsišaukia, 
arba kurie žinot kur jis randasi, ma
lonėkite pranešti.

MRS. M. BRADAUSKIENĖ
313 E. 13th st , Georgetovn, III.

APSIV ĖDIMAI
________________________________________ i____

Dėl senatvės, nepajiegtu

atsigaukit šiuo 
F. M. BERTULIS (28) 

Stratford. Conn.
I
I

i
....

■ miestų, 
Krautuvės.
mažų ir didelių ir visokia kaina, nuo 
$3,000 iki $40,000. Platesnių žinių 
klauskite pas, (28)
TONY MARKŪNAS, Sand Brook.NJ.

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

Apsaugoki 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. I-angai nebarškės kad ir didžiausioj 
audroj, juos užrakinus. Tie prietaisai tinka 
prie visu langų. Pridėt juos prie lango gali 
bile kas. Langų negadina. Prisidekite visi juos 
prie langų, turėsite didelę apsaugą už mažai 
pinigų. Tuzinas, dėl 12 langų už $4.00 su ap
mokėtu prisiuntimu.

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

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

Telefonas: Mitchell 2—2554
Window

GEROS FARMOS PARSIDUODA
New Jersey valstijoje, prie didelių 

arti marketai, 
Aš turiu visokių farmų,

iki $40,000.

mokyklos,

NORITE ŽINOT
Kaip galit gaut už DYKĄ “Mystiš- 

ką Krystalą,” su kuriuom dasižino- 
sit savo Ateitį ir Laimę ir viską, ką 
norėsit. Rašykit tuojaus indėdanti ke
lias štampas paaiškinimui. Adresuo
ki: (27)
PRACTICAL SALES COMPANY 

1219 N. Irving Avė, Desk. 9, 
CHICAGO, ILL.

S2.00 PLAYER PIANAS $2.00.
Parsiduoda geras Player Pianas, 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. S1MON AVIČIUS, 226 Mebster Are, Providence. R. I.----------------- f—------------------------------------  ■ , ——

Joninių*Naktis
CLEVELAND, OHIO. Rengia du Laikraščiai: 

“Dirva” ir “Margutis.”
Programą išpildo Dzimdzi-Drimdzi: A. Vanagaitis ir 

J. Olšauskas.
Bus renkama gražuolė-liet u vaite ir gražuolis vyras. 
ŠEŠTADIENIO VAKARE, Joniniu programa prasidės 

11 vai. SEKMADIENY—1 vai. po pietą.
Piknikas atsibus NEIIROS FARMOJ, netoli Brunswick,

Ohio. prie kelio num. 42, apie 30 mylių nuo Clevelando. 
Įžanga 25c. ir 50c. Vaikams veltui.

Prašome visus dalyvauti.

te

VIENINTĖLĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ 
Automobilių Technikos Mokykla 

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

anglų kalbose._ Mokytojais yra žymus ekspertai—L. TICHNIAVI- 

rantuojame už mažą užmokestį. Mes padedam kiekvienam prie pirki- 
'___ "" ' •*-’ “' į

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

n

ir anglų kalbose. Mokytojais yra žymus ekspertai—L. TICHNIAVI- 
CIUS, P>. J. VAITKUNAS ir kiti Leidimą (License) ir Diplomą gva- 

mo karo. Užsirašymas j mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte iki 9-tai

SIELOS BALSAI

» I 
I 
»

i 
» 
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♦ 
I

i
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Patrankė Vyras, Bet 
Šejalejo Palaikyti

j' buvo taip graži, kad vyrai visada 
norėjo su ja susipažinti. Bet ji jų 

palaikyt ilgai negalėjo. Jie greitai 
pastebėdavo, kad ji turi vieną, net ir 
gražiai merginai nedovanotiną idą. Ji 
nebuvo atsargi nuo prakaito dvokimo!

Jei mes nesisaugojam, tad šiuo bu
du labai lengva ką nors užgauti. Mu
sų odos skylutes visado prašalina 
dvokiančias išmatas. Dėl to, atsar
gus žmonės, visada maudosi ir prau
siasi Lifebuoy Sveikatos Muilu. Nes 

liios putos, išvalo odos skylutės ir 
prašalina visokį dvokimą.

Veido spalvą padaro malonia
Kas vakaras nusiplauk veidą su 

i Lifebuoy. {trink jo tyras, švelnias 
' putas gerai į odą. Patėmyk kaip švie- 
! žia ir aiški jūsų veido spalva taps, 
i Nusipirk Lifebuoy šiandie.

Lifebuoy
HEALTH SOAP ' 

stops bodų odor

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

nešta UŽ $300 degtinės. A- Lifebuoy priimnios švarios-kvepian- 
merikos valdžia turi tą deg- 
tinę atpirkti.

*

“NAUTILIUS” SUGEDO.
Nardomas laivas “Nauti- 

lius,” kuriuo Wilkinso eks
pedicija buvo išplaukus Į 
šiaurės žemgalį, sugedo ne-, . _________ ______ _
pasiekęs savo tikslo ir da- komitetas Įteikė prezidentui 
bar kitas laivas tempia jĮ Perezui reikalavimą, kad jis 
Airijcn. Gerai, kad tai atsi- tuojaus pasitrauktų iš savo 
tiko ne po ledu. j vietos.

LIEPIA PASITRAUKT 
VENEZUELOS PREZI

DENTUI.
Venezuelos parlamento

Papuošta daugelis spalvuotą puikią pavelka!?, 
223 pustap didžio, apie 150 Įvairią eilią, tinkas? 

deklamuot ant viešą snsirinkimti.
PALINKSMINS JI SŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Knygoje trijų rūšių eilės:

TAUTIŠKOS, ŠEIMINIŠKOS IR DARBIN1NKIŠKO8. 
Tai gražiausia ir turtingiausia eilią knyga Beturiu kalkėj* 

Kiekviena* turėtų papuošti eave knygyną ausėta knyga.
KAINA TIK $1.00. 

Audimo apdarais $1.25.
Kiek'lrnaa nuaiplrke* ta knygą pasidžiaugs. Pinigus gertnu- 

mu -t "Money Orderiu.” Popierinius -galima siųst tiesiog pa
prastam konverte, bet reikia -yrašyt aavo ir “Keleivio” ad

ir nepamiršt prilipant ui 2c. markę.
“KELEIVIS”

253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Namu Daktaras
- /

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

Musų sveikatos literatūroje, tai yra vienintelė tokia knyga Ji tūks
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 “drugštorį” gausite 
reikalingus vaistus.

"Namą Daktaras” laukta knyga jau daug metų. Dr A. J. Karalius 
parašė tokią knygą, kokios mes lietuviai neturėjome. Darbininkui 
žmogui ji labai naudinga. Sutaupysite daug pinigų 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 $1.00, tuomet gausite “Namų 
Daktarą” ir gi už $1.00. Siųskite money orderius arba du doleriu pa
prastam laiške šiuo adresu:

“MARGUTIS,” 2437 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
tis yra vienintelis dainų su gaidoms žurnalas, visam lietuviškam 
pasauly.
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Kanados Lietuviai
PRELATE, SASK., CAN. 

Dar farmų reikalu.
“Keleivio” 19 num. tilpo 

mano straipsnis farmų klau
simu. Tuo reikalu aš gavau lietuvių pašalpinė draugija 
labai daug laiškų ir visiems surengė pikniką. Kadangi 

.tai buvo pirmutinis šių me- 
! tų piknikas, be to ir oras bu
vo ganėtinai gražus, tai pu
blikos gausiai susirinko.

Prie lietuviškos muzikos 
: publika linksminosi ir buvo 
j užganėdinta. Bilietų čia ne- 
!buvo, o gegužinės išlaidoms 
’ padengti buvo renkamos au
kos. Svečiai todėl turėjo ga
limybės aukuoti tiek, kiek 
jų kišenius leido. Aukavu
siems buvo segiojami tauti
nių spalvų ženkleliai. •

Bet čia atsirado keletas I 
Maskvos bernų, kurie parei- i 
kalavo, kad jiems butų pri
segti kitokios spalvos ženk-i 
lėliai (tur būt norėjo bolše-' 
v i kiškos?)

Tas jų nieku nepamatuo
tas reikalavimas sudrumstė 
kiek gerą besilinksminan
čiųjų nuotaiką, bet toliau 
publika i Maskvos bernų 
nerimtą elgėsi nekreipė jo
kios domės ir linksminosi 
iki galui.

Užsibaigus gegužinei, ka
da publika ėmė skirstytis, 
musų lietuviški bolševikai 
dar pademonstravo savo 
“patriotizmą” Maskvai: jie 
užtraukė internacionalą. Ko 
jie norėjo tuomi atsiekti — 
sunku suprasti. Man rodos, 
kad ir patys “giesmininkai” 
nežino kam buvo reikalin
gas taip brangus darbinin
kų kovos himnas terlioti kur 
krūmuose be jokios pras
mės.

Pasirodo, kad šitie Mask
vos davatkos, kurie save va
dina kultūringais ir sąmo
ningais vadais, nežino, jog 
darbininkų internacionalas 
tai ne mazgotė, su kuria ga
lima butų ir stalą valyti, ir 
kiaulių lovį šluostyti.

Šitas jų netaktiškas pasi
elgimas dar kartą parodė 

.mums, kad lietuviški komu- 
nasi valdžios žemės, kurias į nistai yra nemokšos. Jie dar 
valdžia duodavo žmonėms ■ nežino kas tai yra intema- 
ir tokiu budu kolonizuoda- Icionalas ir kas tas komuniz- 
vo kraštą. Bet dabar, sakau,Imas. Jie akli kaip tas elge- 

• “homshtatai” be-Įta ir eina ten, kur juos dik
tatoriukai veda. Jie negal
voja ir nesvarsto.

Publika skirstėsi ir stebė
josi bolševikų nac-hališku- 
mu. Eglaitė.

atsakyti į juos nepajėgiu. 
Todėl aš dar prašysiu “Ke
leivio” suteikti kampeli vie
tos.

Daugumas klausia, kokia 
dabartiniu laiku farmų kai
na. Į tai turiu pasakyti, kad 
su trobesiais, išdirbtos že
mės kainuoja nuo $10 iki 
$25 už akrą, žiūrint žemės 
rūšies.

Perkant visą sekšiną (640 
akrų), reikia mokėti pusę 
gyvais pinigais (apie 200— 
500 dolerių) ir kita pusė lie
ka išmokėjimui per 12 me
tų.

Farmas daugiausiai par
duoda tam tikros kompani
jos, bet pasitaiko, kad par
duoda ii- patys farmeriai, 
tokiomis pat sąlygomis, 
kaip aukščiau minėjau. Pa
sitaiko, kad gali nupirkti 
farmą su gyvuliais, mašino
mis ir kitu inventorium.

Nedirbama žemė parsi
duoda po $3—$10 už akrą. 
Per pirmus du metu už že
mę nereikia nieko mokėti. 
Paskui per 10 metų turi iš
mokėti visą sumą su 6 nuoš.

Šita žemė, apie kurią da
bar kalbu, randasi šiaurinėj 
Saskachevvana dalyj. Čia 
nenaudojamos žemės dar 
dideli plotai randasi. Jeigu 
susirastų daug norinčių, tai 
galima butų gauti dar ir 
nuolaidą, nuo minėtos kai
nos.

Dar kas link “homshta- 
tų.” Dabar jų nebeduoda, 
bet žemę pardavinėja tokio
mis pat sąlygomis, kaip ir 
kompanijos, tik biskį že
mesne kaina, šičia žemės 
gali gauti tik tie, kurie išgy
venę šioje provincijoje ne
mažiau keturių metų. Iš ki
tų provincijų ateiviai žemės 
negali gauti.

“Homshtatais” čia vadi-

jau šitie 
veik panaikinti. Geresnias 
žemes nuo valdžios atper
ka kompanijos ir paskui Įš- 
mugeliuoja kitiems.

Daugelis klausė apie pa
skolas. Taigi paskolos duo
damos, ale tik tiems, kurie 
pirmiau yra gavę “homsh- 
tatą” ir turi šiek tiek ap
dirbę žemės. Paskolos duo
damos tik mašinomis ir ki
tais žemės ūkio Įrankiais.

Pas mane klausė daugelis 
ir amerikiečių apie Kana
dos farmas. Į tai turiu pasa
kyti. kad amerikiečiai Ka
nados farmų nepažįsta. Ka
nadoj mažiausia farma yra 
iš 160 akrų žemės. Bet da
bartiniu laiku, dirbant su 
didelėm, ištobulintom ma
šinom. skaitoma mažiausia 
ūkė iš pusės sekšino, t. y. 
320 akiii žemės. Šitokią ūkę 
gali vienas žmogus ap
dirbti, tik piutės laiku jis 
turi samdytis daug darbi
ninkų.

Farmose čia sėjami tik 
kviečiai. Jeigu nori gyvuli
ninkyste verstis, tuomet sė
jama tik avižos. Kitokių ja
vų čia nesėja.

Dėl amerikiečių įvažiavi
mo Į Kanadą. Taip, Įvažiuo
ti gali tie. kurie nusistatę 
pirkti farmą. Toki žmonės 
turi turėt parodymui ma
žiausia $500. Kitokiu budu 
nei vienas Amerikos pilietis 
ivažiuot Į Kanadą negali.

Apie darbus ant farmų 
reikia pasakyti, kad jų da
bar visai nėr. Atsiras tik ja
vų piutės laiku.

Tai tiek turėjau šį kartą 
pasakyti. J. Kuzma.

ibint neprityrusius lietuvius 
■namus statyt, nes, girdi, sta- 
’tant ir parduodant namus 
galima čia geras biznis pa
daryti. Tokių žmonių atsi
rado ir jo sūkiai kalbai pa
tikėjo. Apie 10 vyrų sudėjo 
po $500. ir tas bilderis pra
dėjo darbą. Namą pradėjo 

Gegužės 30 \V innipego statyt gegužės mėnesy, o 
baigė tik pereito gruodžio 

į mėnesi.
Pats ponas nebuvo nei iš 

į automobiliaus išsėdės. At-
■ važiuoja, būdavo, pažiūri 
'kaip jo darbininkai dirba, 
j ir vėl važiuoja. Kad nebūtų 
užšalę, šitas “kontrakto- 

' rius” tuos namus butų sta
tęs visus metus, nes jo sėb
rai už darbą ėmė po $1 į va
landą, i

Į *■ 7 ~■ gražių pinigėlių liko,
i Jeigu kas iš si 
prikišdavo jam. kad namas 
labai brangiai kainuosiąs, kitiems stačiai, kad jei ma
nės perilgai prie jo dirba- - - - - -
ma, tai ponas kontraktorius 
atsakydavo: “Nevermai!
Jus, grinoriai, nežinote Ka
nados rulų.”

Tiesa, šiandien namas 
jau pastatytas, bet apie jo 
pardavimą nėra nei minties. 
Namas kainavo daugiau 
$11,000. o dabar už jį siūlo 
tik 7-8 tūkstančius. Mano 
manymu, namas reikėtų par
duoti ir už tokią kainą, nes 
toliau jo vertė dar gali nu
kristi, tuo tarpu įdėti darbi
ninkų pinigai neneša nieko, 
o tik nuostoli duoda. Bet ir 
čia nužiūrima, kad “geras” 
katalikas su sėbrais, kurių 
rankose ir dabar namas ran
dasi, mano, jog namas liks 
tik jiems vieniems. Mat, ši
tie “grinoriai” išvažinės ki
tur ir jų $500 liks.

Vienok taip nebus. Šitas 
tipas, kuris nemoka dorai 
net pavardės pasirašyti, mu
sų už nosies nevedžios. Rei
kia tik mums susiprasti ir 
prieš savus išnaudotojus ko
voti lygiai taip, kaip ir prieš 
kitataučius.

Ateity mums reikalingas 
didesnis ir atsargumus, kad 
bile kas mus neskriaustų.

Saulės Spindulys.

WINNIPEG, CANADA.
Maskvos davatkos 

netaktiški.

f

TORONTO, CANADA.
Kaip “savas” “savuosius” 

apmovė.
Pas mus Toronte yra Įsi

gyvenęs lietuvis namų sta
tymo kontraktierius ir labai 
didelis katalikas.

Nežiūrint i tai, kad jis ti
kisi numiręs pakiiut i dan
gaus karaliją, čia ant žemės 
yra didelis nenaudėlis.

Štai, kiek laiko atgal tū
las P. B., ilgą laiką nedir
bęs. susijieškojo sau darbą 
ir pradėjo dirbt. Išdirbus 
jam apie porą sąvaičių, ogi 
sužino apie tai “geras” ka
talikas.

“Aha,” mano jis sau. “Tu 
nenusilenkei man! Tu neat
ėjai prašyti, kad aš tau dar
bą Įprašyčiau; tu nenupir- 
kai man bonkos šnapso, aš 
tau už tai ‘pafiksysiu.’ Bo
sai yra mano geri pažįsta
mi, nes aš jiems šapą bildi- 
nau. Aš nueisiu ir pasakysiu 
jiems, kad tu bolševikas, 
bažnyčion neini ir tt.”

Ir tikrai taip padarė, kaip 
kalbėjo. Jis bosams prime
lavo, o tie patikėjo ir šitą 
žmogų iš darbo paliuosavo.

Taigi sakykit, draugai, ko 
vertas tokis žmogus? Ir ši
taip šuniškai padaro jis jau 
ne vienam ir ne pirmą kar
tą.

Apie šitą žuliką papasa
kosiu dar daugiau. Apie po
ra metų atgal jis ėmė kal-

Jūrių Gyvuliai Caiiforni joj.

gjSĮĮo.oAooo.o gc
Califomijos pakrašty anądien pasirodė nepaprastai daug ruo

nių. čia parodyta jų banda ties Long Beac-h kurortu, žvejai sa- 
. _ . . ko, kad šitie jūrių gyvuliai dabar plaukia iš Meksikos vandenų

O Pačiam irgi _ į šiaurę, nes apie Meksiką vasaros metu jiems peršilta. Pasiro-
|do, kad netik oro paukščiai, bet ir vandens gyvūnai kilnojasi iš 

pulninkų vietos Į vietą, taikydamiesi prie sezonų permainų.

nai kurti žemės ūki, tai to
kio sklypo, kaip tamsta ma
nai imti, geriau neimk, nes 
ten busi ir nelaisvas, ir val
go pamatysi ligi ausų.

To sklypo savininkas bu
vo paėmęs “homstatą” už 
vieną dolerį. Dabar jis iškir
to medžius, liuosos žemės 
čia visai mažai, o tik kel
mai ir akmenys riogso.

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE

“Jaunystės Karitia." Vienaveiksmė, Lengvas Budas Umoktf Angliškai, 
komedija-farsaa. Paraše K. S. Kar-: Raukiu* reikalingiausių žodžių ir 

povičius, ir Susižiedavim&s l’agal Su- pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip 
tarties. N. V. Koneckio dialogas, vertei lengvai ir suprantamai, kad kiekvienus 
Špyžas. Labai užimanti, meiliška ko-: gali greitai išmokt kalbėt angliškai, 
mediją ir perstatymui tinkamas i Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet čie- 
dialogsa, So. Boston, 1916 m. .... 10c.I Ii sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieš- 

..... * kant, važiuojant kur nors, nuėjus
O. S. S.” srba ŠHubinė Iškilme. — i Krautuvėn, pas daktaru, pas barzda- 

Vieno akto farsas, labai juokingai i akutį, pas kriaučių, ir tt. Su fonetiškų 
ir geras perstatymui Kaina .... loc j ištarimu ir gramatika. Antra padidin- 

I ta ir pagerinta laida. ~
Piršlys Suvidžiotojas, Vieno veiksmo. ilichelscnas. Pusi. v5. 

Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga-> 
na juokingas veikalėlis. Dalyvauja Z 
moters ir o vyrai.

Kunigo Meilė, Vieno valksmo Komedi
ja. Paraše Ben. Rumšas. Juokingas 

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

KENORA, ONT., CANAD. 
Lietuviai mėgsta pasigirti.

Šis-tas apie žemės ūkį.
Kanados lietuviai, nors 

jie prie dūšios neturi cento 
(žinoma, nevisi), nors jie 
vargsta kaip ir visi, bet pa
sigirti mėgsta. Negerai, jei 
žmogus verkšlena, dejuoja 
ir vis tik savo vargais skun
džiasi, bet ir pagyru puo
das nepageidaujamas.

Lietuvių patarlė sako: 
“Negirk dienos be vakaro.” 
Ir mes bukim nuoseklus — 
negirkim to dalyko, kol ge
rai nepatirsime.

Taip pereitą pavasarį 
“Keleivy” buvo rašyta apie 
pavyzdingą lietuvį Juozą 
Brazauską. Girdi, jis jau 
nupirko žemės sklypą, ga
lėsiąs laisvai gyventi ir kitų 
duonos neprašysiąs.

Mes gyvendami Winni- 
pege, ir dar būdami bedar
bių eilėse, paskaitę tokią ži
nutę net pašokom iš džiaug
smo. Norėtum ir mes imti 
pavyzdi iš J. Brazausko, no
rėtume ir mes įsigyti žemės 
sklypelį, kurti gyvenimą ir 
lietuvišką kaimelį.

Su tokiais norais mes nu
vykome i Kenorą pasižiūrė
ti ir su sąlygom apsipažinti. 
Ir atvykę vietoje patyrėm, 
kad ta žinutė ne kas kitas, 
kaip tuščias pasigyrimas.

Ir čia man vėl lenda į gal
vą klausimas: kokia nauda 
iš to pasigyrimo? Apart to, 
pačiam girtis netinka: lauk, 
kad kitas pągirtų, o jei to
kio neatsiranda — reiškia 
pagyrimo tu nevertas. (Mes 
atsimenam gerai, kad apie 
J. Brazauską kitas asmuo 
rašė, o ne jis pats. Tokių 
raštų, kur autorius pats save 
giria, redakcija nenori dėti. 
Red.)

Nors aš nesu agronomas, 
bet pasakysiu Brazauskui ir

irinta laida. Sutaisė St. 
i........................85c.

Žemė ir Žmogus. Lalai įdomi ir pamo
kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip 

žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civilizavu
si Daugelis paveikslų įvairių rasių 
žmonių, vyrų ir moterų Pagal E. Rik
liu parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass., 1912 nu, pusi. 63................... 23c.

•
Paparčio Žiedas ir keturios kitos 

apysakos: (1) Neužsitikintis Vyras;
(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4> Ko- 
rekta. Jose nurodoma ka:p žmonės 

; paikai tiki į visokius prietema, 
į burtus ir tt...................................

___ _________________ ______ ,, ... Uošvių Šeimynų Istorija Juškevičiau* 
kimų komedija. Perstatvmui reikia Dainose. Jei nori žinoti, ka.p seno- 

10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo- vėj lietuviai gyveno, ta! pęr*xiutyt 
Šimas užima apie 2 valandas. .... 2«c.’ tą knygų. Iš uis dasmnoai, kad vyra* 

‘ turėjo daug pačių, o žmonos po kelis 
Žingsnis Prie šviesos. Vieno akto vaiz-! 

delis ir monologas Našlaitė. Parašė!
K. S. Lietuvaite. So. Boston, Mass., i 
1914 m., pusi. 23...............................10c.
“Salomėja,” arba kaio buvo nukirst* 

šv. Jonui galva. Drama vienam* 
akte, parašyta garsaus anglų raiti 
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti ............................................28c

Džian Bambos Sęyčlai. — Ir kitoi 
fonėa. Daugiau juokų, negu Amen 

koj munšaino. Šioje knygoje telpa nei 
72 “Džian Bambos spyčiai,” eilės, pa 
sik&lbėjiinai, bumo ris t i ški straipsniu 
kaj ir juokai. Antra pagerinta 
laida 128 pUSl. ..••••••••••••••
MoBoUgai -r Deklamacijai. Šioje kny

goje telpa daugybė naujų, labai gra- 
ir juokingoj monologu ir dekiama- 

eijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams, baliams, kon
certams ir tt. Antra pagerinu lai
da. So. Boston, 1914 m.,................ 25c.
Apie Diev», Velniu, Dangų ir Prnga

rg. Parašė Robert G. Ingersoll, gar 
■iausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib 
lijos prietarų naikintojas. 72 
puslapio ............................................*•*

Ar Buvo Visuotina* Tvanas? — Kąh 
Nojus galėjo surinkti į kelias die 

nas visų veislių gyvūnus, kurie gy ve ; 
na išsimėtę po visą žemės kamuolį: , 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prasto; I 
savo arkoj sutalpinti ? Iš kur ėmės: ' 
tiek vandens, kad visą žemę apsero i 
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaų j 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti, 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šimtai 
kitų klausimų, į kuriuos negali atsa
kyti jokis kunigas, yra nuosakiai ir 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyg* 
be galo įdomi. Kas žodis — tai fak 
tas; kas sakinys — tai naujas kunigų 
argumentas griūva. Mokslas b 
niekalas nuo pradžios iki galo. 
Kaina
Amerikos Macochss. — Arba kaip ka- • 

talikų kunigas Hans Schmith papio- ■ 
i ve merginą Oną Aumuller. Su j 
; paveikslais. 16 pusi...........................10c.
! Kunigų Celibatas. Išaiškinta kunigų 
■ bepatystes istorija, pasekmės ir jų 

Prausias nėr mptus tik karta , doriškas nupuolimas. Šią knygą turėtų 1 rausias per meru.s tik Kartą,- j perskaftyti kiekvienas vyras, tėvas ir 
Per Velykas ar Kalėdas,— 1 jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mote-
Jam vanduo—tai tikros bėdos! įt^^^,’L1®^,^.rrtSš3nek1unPUG^ol

Kokia ta “farma” galim 
spręsti kad ir iš to, jog ji ! 
parsiduoda už $40. Dabar 
girdėjau atiduotų ją dykai, 
bet ir tai nieks nenori imti.

Viską suglaudus pasaky
siu. kad mes, lietuviai, že
mės ūki kurkim, tik jieško- 
kim tokios žemės, kur tikrai 
galėtum Įsikurti ir ateity 
gyventi. Ežerėlis.

Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose.
Veikalas persiūto nužudymą caro 

Aleksandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas, iš
viso reikalaujamos tik 28 ypatus. 
So. Boston, 1913, pusi. 61................25c.
Švento Antano Stebuklas. Dviejų vel-

1 . . “ . ' 
1U aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, jo

Humoristika
*

*

*

-f

t
i
i

PORA ŽODŽIŲ APIE ŠVARĄ.
I.

Kai sutinki žmogų švarų. 
Tuoj širdyje daros gera. 
O sutikus kokį laužą, 
Kažkas širdį taip ir griaužia. 
Apie toki murzį žmogų 
Ir rašyti nepatogu.
Bet kovodamas už švarą. 
Aš skelbiu čia murziams karą. 
Pirmas—Simonas Darašius! 
Kur čia tavo tas kudašius!— 
Visas miestas tik ir kalba. 
Kad apskretęs jis. kaip dalba. 
Vaikšto niekad nesiprausęs. 
Juodas kaklas, juodos ausys, 
Panagėse pilna raugo — 
Ką pasėsi, viskas auga!

_Na, tai marš čionai Į šviesą: 
Pažiūrėsim, ar tai tiesa! 
Ir pamatę, kaip atrodai. 
Mes tau duosim puikią rodą.

II.
Ok. tu, Simon. Simonėli, 
Apsileidęs bernužėli.
Kiek ant tavęs juodo purvo— 
Iš kokios tu peklos urvo? 
Pažiūrėk, tave apniko 
Svėrės, ropės ir ridikai. 
O čiuprynoj ir tarp ūsų 
Milijonai juodų blusų! 
Ai-ai-ai! Tai bent navynos — 
Čia ir daržas ir žvėrynas,— 
Ir tai visą juk nešioja 
Simonas ant savo kojų! 
Ale ko čia Simą girti— 
—Marš stačiai į karštą pirtį. 
O pirty paliks jis brudo 
Nemažiau, kaip kokį pūdą!

III.
Simą pirtyje uždarę, 
Imsim nagan šliurių Marę— 
Ok, ta Marė savo kojų 
Dar kaip gyva nemazgojo! 
Butų ji daili mergiotė, 
Bet išglebus, kaip mazgotė, 
Nes iš lovos atsikėlus, 
Taip ir vaikšto susivėlus. 
Pažiūrėk, čia sinką valo, 
Tuoj nuo sinkos—ir prie stalo, 
Tuoj už šaukšto ir prie puodo, 
Nors jos rankos visos juodos. 
Iš šalies baisu žiūrėti!
Tiktai ką čia ir kalbėti. 
Ką čia tokią murzą tirti— 
Už kaltūnų — ir į pirtį!

IV.

I

Dar parodysiu jums vaiką, 
Kurs švaros neprisilaiko. 
Nors jisai visai dar mažas. 
Bet sustyrės tartum ražas. 
Tai tasai Skilandžių Kaulas, 
Juodas, kaip čebato aulas. 
Jam. išdykėliui, nerupi 
Nei pirtis, nei srauni upė. 
Jis sau. šelmis, akis varto.

Be pirties, be karšto garo. 
Jis neduos mums nieko gero 
Tik nušveistas ir nuplautas 
Bus jisai naudingas tautai. 
Na. gana tam Raului stirti— 
Marš ji, peckelį. i pirtį, 
Duot jam. šelmiui, šimtą 

vantų— 
Mums nereikia juodų trantų!

V.
Pasidairę mieste, sodžiuj, 
Daug dar rasim juodaodžių— 
Lietuvoje dar ne vienas 
Juokiasi iš higienos.
Šią sąvaitę reikia skirti 
Murziams tiems karščiausią 

pirti, 
Mest i upę juos ar jurą. 
Kad nušveistų savo skūrą. 
Reikia skirti vietą gražią 
Muilui, šarmui ir ragažei. 
Kad nė vienų juodų kojų 
Nebeliktų mus tautoje. 
Reikia dar be to ir gričioj, 
Ir kamaroj ir seklyčioj 
Apžiūrėti kožną kampą 
Ir švaros uždėti štampą,— 
Kad pasuoliai ir paloviai 
Neberugtų tartum grioviai; 
Naikyt vortinklius tarp balkių. 
Negailėti luboms kalkių, 
Kad prūsokams, blusoms.

blakėms.
Išplvkytos butų akys. 
Kad visi mus parazitai 
Išsikraustytų tranzitu! 
Neužmirškit apžiūrėti 
Kiemą, sandėlius ir klėtį, 
Apvalykit viską smulkiai 
Nuo pelėsių, šiukšlių, dulkių! 
Kur tik purvas, ten ir bloga, 
Ten ir ligos, ten ir sloga, 
Kai švaru bus mieste-kaime. 
Pagerės viskas savaime!

J. Martinaitis.

tokių kunigų globų. Parašė kun. Geo.
Towr.send Fo*, D. D., sulietuvino
Ferdinand de Samogitia..................25c.

Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos,
historijos, etnografijos, geografijos, 

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

trumpais ir aiškiais faktais parodo, 
kaip iki šiol keitėsi draugijos formos, 
ir kodėl turės būt pakeistas kapi
talizmas. Kaina .......................... 25c
Socializmas ir Religija. Labai įdomi 

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

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

1 vyrus. Labai užimanti ir pamokinami 
, knyga. Su paveikslais, Parašė Z. 
■Alekna. ....................»....................
Drūtuose audeklo apdaruose .... 75c.
Kodėl Ai Netikiu j Dievą? — Arba

Tikėjimo Kriaika. Kiekvienas geras 
katalikas ir laisvamanis privalu 
ją perskaityti. 64 pusi....................2Oc.

Kur Musų Bočiai Gyvūne? — Arba 
tyrinėjimas, kur buvo piriuatiuu 

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

Stabmeldiška Lietuva iš Artino* Pra
eities. Knygutes įtalpa susideda iš 

sekančių dalių: (11 Gina 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., posl. 32..............................!**•

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

veikslais, perstatančiais įvairius nuo- 
rikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šių 
knygų niekas uesigailča. 382 pus- ' 
lapial Kaina.................................$1.00

Kaip Senovės Žmonės Peraietatydavo
Sau Žemę. — Labai įdomus senovės 

filosofų daleidimai apie žemes išvaiz
dų. Pagal daugelį autorių parašė 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: “Iš
virkščias Mokslas arba Kaip Ataira- 
de Kalbos.“ Parašė Z. Aleksa.

' 40 pusL .......................................... 1®®-
: Delko Reikia Žmogui Gert ir Valgyt?

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
j nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
' be vaigio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maista3 duoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau? Delko žmogui reiki* 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Ui
tuos klausimus suprasi tiktai iš lios 
knygutės. Paraše D-ras G-inua. 
Kaina .............................................. lfc.
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. Apolovą 
ir daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. So. Boston, Mass.. 
1909 m., pusi. 63.............................  25c.
Lietuvos Respublikos Istorija ir žemė

lapis. — Šitas veikalas parodo, kaip 
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovų su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tų val
džių rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios ii 
kaip ji buvo apskelbta respublika 
Pridėtas didelis spalvuotas zemlapi* 
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 musių Su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visų Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.00 
Drūtais audeklo apdarais.......... $1AO
Ben-Hnr. — Istoriška apysaka U

Kristaus laikų. Parašė Lew 
Wailace. 472 pusi............................$2.64
Amžinos Damos. Šioj knygutėj telpa

44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie, taip ir susirinkimuose. 
Pusi. 32.............................................  75c
Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa

23 gražios eilės, daugybė straips
nių, juokų, ir tt. Puikiai ilius
truota. 95 pual. ............................... !5c

PAJAUTA
* LIZDEIKOS DUKTĖ

ISTORINIS ROMANCAS 
ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE

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

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

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

KELEIVIS
253 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
I (Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

LENKAI PRIEŠ LIETU
VIUS PAVARTOJO KAR-1

DUS IR DURTUVUS.
Gegužės 28 d., į Valkinin

kus, okupuotoj Lietuvoj, bu- J23*. Tamašauskas, antrąsyk 
vo atvažiavęs vyskupas M i- kariumenės teismo nubaus- 
chalkevičius, kurį sutiko lie
tuvių jaunuomenė ir apie 
200 raitų vyrų. Sutinkant 
giedojo lietuviškai. Gegu
žės 29 buvo pamaldos. Tra
kų dekanui pradėjus sakyti 
lenkiškai pamokslą, žmonės 
iš bažnyčios išėjo. Lenkų 
kareiviai mėgino žmones su
laikyti, bet nepajėgė. Vys
kupo išlydėti taip pat buvo 
susirinkę raitų vyrų, pasi
puošusių lietuvių tautiniais 
ženklais. Dalis raitų vyrų 
buvo sustoję klebonijos 
kieme, o kiti dar rinkosi. 
Čižonių kaimo vyrams at
vykstant, lenkų kariumenės 
raiteliai, apie 50 vyrų, kurie 
stovi Valkininkuose, gatvėj 
juos' užpuolė ir su kardais 
kelis vyrus ir arklius sužei
dė, sudraskė papuošimus, 
drabužius ir išskirstė. Taip 
pat dalyvavo ir lenkų raitų 
strelcų (šaulių). Nukentėję 
lietuviai skundėsi vyskupui, 
bet nesusilaukė užtarimo. 
Vyskupui išvykstant, žmo
nės neleido išnešti ir bažny
čios vėliavų ir kitų papuoši
mų. Lenkų kariumenės lydi
mas vyskupas išvyko Į Val
kininkų stotį.

Vyskupo vizito metu len
kų kareiviai sužeidė šiuos 
lietuvius: Eidukonį Juozą 
kardu Į galvą (sunkiai), 
Černiauską Antaną durtu
vu į šoną (sunkiai), Čer
niauską Stasį kardu Į ranką 
(lengvai) ir Jankauską Juo
zą (lengvai). Yra ir daugiau 
sužeistų. J

as 8 metus sunkiųjų darbų 
galėjimo, buvo iš kalėjimo 
vaiomas į kariumenės teis
mą, kur jam turėjo būti pa
skelbtas galutinėje formoje 
teismo sprendimas.

Tamašauskas vos tik bu
vo išvarytas pro kalėjimo 
vartus, jis akimirka puolė 
per gatvę ir ūmai persirito 
)er esančią prieš kalėjimą 

antroje pusėje Mickevičiaus 
, gatvės tvorą ir pasislėpė 
tieme. Prižiūrėtojų tarpe 
tilo panika: jie sukėlė 
triukšmą, šaukė “stok!” 
“pasiduok!” ir tt.

Tamašauskas iš to kiemo 
jateko į kitą kiemą, o iš čia 

Kęstučio gatvę. Kęstučio 
gatve jis nubėgo į Mickevi
čiaus gatvę, o paskui pasu
ko Laisvės alėjon. Subėgo 
daugiau prižiūrėtojų, atsi
rado policija ir būrys vijosi 
pabėgusį kalinį. Laisvės alė
joj Tamašauskas buvo su
laikytas ir nuvarytas kariu
menės teisman galutinėje 
formoje teismo sprendimo 
paklausyti.

Kandidatės I

KOMUNISTAS KALINYS 
SUKĖLĖ DIDELĮ 

TRIUKŠMĄ.
Garsus komunistų veikė-

JE1VIS

Iš šitų septynių merginų šiomis dienomis Galvestono mieste, 
Texas valstijoj, buvo renkama “Miss Universe,” v»o pasaulio 
gražuolių karalaitė. Iš kairės į dešinę čia sėdi: “Miss Švedija,” 
“Miss Vokietija,” “Miss Norvegija,” “Miss Francuzija,” “Miss 
Danija,” “Miss Austrija” ir “Miss Belgija.”

“Miss Belgija,” pati kraštutinė iš. dešinės pusės, laimėjo 
“Miss Universe” titulą. Vadinasi, ji buvo pripažinta gražiausia 
pasaulio mergina. Ji vadinasi Netta Duchateau. Ji turi labai 
gražiai išsivysčiusį kūną. Žinoma, vis tai yra dykaduonių bur
žujų žaislas, kuris plačiai visuomenei neturi jokios reikšmės.

TMD. Prisikėlimas.! Maudymosi Aukos, i
__________ j Cooinės 97 T .imtuvai Np.'

Kuomet laikraščiuose tilpo 
atsišaukimas T. M. D. reikaluo
se: “Vyrai pajudinkim žemę,” 
tai vienas iš labai arti stovėju
sių prie T. M. D. reikalų man 
rašo: “Nejudink gulinčią bėdą.”

UŽMUŠĖ ŽMOGŲ.
Turžėnų valsčiuje, Rud- 

menos kaime įvyko šiurpi 
žmogžudystė. Anisenko su 
sunumi Jonu užpuolė to pa
čio kaimo gyventoją Ani- 
senką Filponą ir kuolu su
daužė jam galvą. Vežamas 
Kaunan mirė. Mušeikos su- 

mo surastas. į laikyti.
* * • 
s !

Gegužės 28 ties Apyta
laukio bažnyčia Nevėžyje, 
Kėdainių apskr., maudyda
masis prigėrė 12 metų vai
kas Mikalauskas Stasys.

Gegužės 27 Lietuvoj, Ne
munėlio upėje ties Velikio- 
nių dvaru, N. Radviliškio 
valsčiaus; maudydamasis 
nuskendo Kačiulis Domas, 
34 metų, paeinąs iš Vabal
ninko miestelio. Jo lavonas 

Nenusistebėjau iš to laiško, P° penkių valandų jieškoji- 
nes žinojau, kad tai buvo pasa
kyta ne blogais norais. Prasmė 
to išsireiškimo buvo tokia, kad 
bereikalingai aš stengiuos paju
dinti letargan paguldytą drau
giją. nes dabar Amerikos lietu
viu gyvenimą apėmęs pesimiz
mas, i viską žiūrima šaltai, i bi
le koki, kad ir geriausį sumany
mą, atsiliepiama negatyviai.

Kitas dalykas esąs tas, kad 
T. M. D. jau atgyveno savo die
nas, atliko savo darbą, nes susi
kūrus Lietuvos Nepriklausomy
bei. atsiradus galimybių leisti 
Lietuvoje knygas geresne, ty
resne lietuvių kalba ir pigesniu 
budu, mums Amerikoje konku
ruoti su Lietuvoje esamomis 
knygų leidimui organizacijomis 
visiškai nėra prasmės, ir nega
lima, ir todėl T. M. D. jau kaipo 
tokia paliko visiškai nereikalin
ga. i

Taip, tame yra daug tiesos. 
Lietuvoj literatūra plečiasi, leidi
niai iš kalbos atžvilgio tobules
ni ir yra pigiau pagaminami. 
Bet tai dar nereiškia, kad musų 
išeivijoj Amerikoje neliko pa
mato ar dirvos organizuotai 
žmonių grupei, kokia yra T. M. 
D., skleisti apšvietą minių tar
pe, akstinti žmones prie skaity
mo, prie apšvietos. Ar jau mes 
esam tiek prasilavinę, kad vis
ką žinom? Jei taip butų, tai 
mes butume kultūringiausia 
pasaulyje tauta. Bet aš esu tru
puti kitokios nuomonės. Aš bu- 

jsiu šalininkas tų mokslo vyrų, 
kurie sako, kad “aš besimoky
damas išmokau kaip reikia mo
kytis.”

Tik tas žmogus daug žino, 
kuris žino kiek jis nežino.

Mes konkuruoti su Lietuvos 
knygų leidėjais nemanome; at
virkščiai, mes galime tik pa
gelbėti jiems, partraukdami iš 
tenai parinktos literatūros.

Kol Amerikoje mes galėsime 
užsilaikyti, tol ir musų gyveni
mo eiga turi būti normalė: kaip 
negalima apsieiti be drapanos, 
be pastogės, be maisto, be bri
liantų, be degtinės ir kitų sma
guriavimų, taip negalime apsi- 

■ eiti be dvasiško maisto, be ap- 
, švietos.

Tiesa, musų organizacija bu
vo pakrypusi į tokių žmonių 
rankas, kuriems T. M. D. buvo 
“bėda,” ir tą “bėdą” jie “pagul- 

: dė,” ir pataria jos daugiau neju
dint. Bet aš savo gyvenime bė
dų neturėjęs, noriu patirti, ką 

į tai reiškia turėti bėdų.
Kaip tiktai C. V. užgirs pla

nus naujam darbui, tuoj juo pa
sidalysime. Tuo tarpu prašome 
siųsti kodaugiausiai žinių iš sa
vo kolonijos, kuopos, stengsi
mės klaidas atitaisyti. Kas ne
gavo literatūros, ar už savo mo
kesčius kvitų, teikitės rašyti 
man. A. B. Strimaitis, G. P. O. 
Box 127, New York, N. Y.

NESUSITARIA KAS TU- PABĖGO GAUJA VAGIŲ. 
RI LIGONINĘ STATYTI.

Prašalino Pilvo 
Rugštumą į 

“Stafford Spring, Conn., Kovo 28, 
1931.—Aš mėginau visokių vaistų dėl 
nevirškinimo, kuriuos garsino per ra
dio, bet pasekmių negavau. Paskiau 
aš pavartojau

Trinerio Kartaus j 
Vyno

po valgio, pasekmės buvo stebėtinos. 
Rukšt urnas ir nervingumas išnyko. ‘ 
Aš jaučiuos labai gerai ir pripažins- ■ 
tu, kad Trinerio Kartus Vynas yra • 
stebėtinas vaistas. Jūsų Barth. S.” 
Mėginkit nuo rukšt ūmo ir gesu po 
valgio; nuo žarnų užsikimšimo, prieš 
valgį, ir jūsų blogumai tuoj pranyks. 
Gydytojai rekomenduoja jį. Pas visus 
aptiekorius, mažom ar didelėm bon- 
kom, vertingas kuponas kiekvienam 
pakečiui. Jeigu negalima gauti jūsų 
apielinkėj, rašykit pas Jos. Triner 
Co., 1333 So. Ashland Avė., Chicago, 
Ulinois.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųšies smulkius pasi- 
garsinimus, kaip tai: pajieškoji- 
mus apsivedimu, įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c. 
už žodi, išskiriant pajieškojimus 
apsivedimu, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimom 
kaina 50c.
Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c. už žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę laiikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų s'kaitome tik po lc. už žodį. 
Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuo
ja padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar
ba pa j ieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS
253 BR0ADWAY, 

SO. BOSTON, MASS.

I!
Šiomis dienomis pabėgo

Kad Kaunui trūksta tin- daug Ukmergės kalėjimo 
karnos ligoninės ir kad yra i kalinių, kurie buvo išvalyti 
būtinas reikalas tokią ligo-! dirbt prie Pagelažių durpy

no. Tarp pabėgusių esąs ir 
Žemaitis, didelis plėšikų 
gaujos vadas.

Greitas Laivų Patarnavimas į Europą
Per Hamburgą Musų Modeminiais Laivais 
HAMBURG
ALBERT BALL1N

Išvažiuoja 
reguliariai

ninę statyti — visos įstaigos' 
pripažįsta, bet nepasidalina 
ligoninės statyba. Kauno 
miesto savivaldybė statytų, 
bet jos biudžetas nepajiegia, 

~ sveikatos departamentas ne- 
Kas jis buvo ir kodėl žudė-įnori ligoninę statydinti ir ją 
si, pasakojama taip: Albi- išlaikyti, o kad savivaldybė 
nas Vanagas buvo turtingų butų tos ligoninės šeiminin- 
ukininkų sūnūs iš Užpalių kas; universitetas irgi esąs 
valse. Rokišky jis baigė 6 linkęs savo valdžioj turėti 
gimnazijos klases, lankė tokią modernišką ligoninę, 
specialius komercinius kur-Į bet su tuo nesutinka vidaus 
sus Panevėžyje. Po to jo reikalų ministerija. Taigi, 
dėdė Vanagas, didelis pre-l kol kas dabar ir aiškinamas 
kybininkas Panevėžy, pa- klausimas, kas turi ligoninę! 
gelbėjo savo giminaičiui Įsi- statyti, 
kurti prekybos įmonę Ro-| ----------------
kišky ir leido neribotą kre- SAKO, ŠALTAS VANDUO į giamojo Seimo susirinkimo, 
ditą. Su vietos prekybinin- “PAMAČIJO.” -.•••.
kais gerai sugyveno; jei Va- .nagui reikėdavo kada 1,000 . Papi ? valsčiuje gyvena
litų kelioms dienoms, gau-H™ į "j™1’ k 1°Ijimį uždraudė,
rlnvn iš kaimvnn _ lauRe .gimstant KŪGI-. _____

DĖL MEILĖS NUSIŽUDĖ 
JAUNAS BIZNIERIUS.

Rokiškis. — Nesenai čia 
nusižudė jaunas prekybi
ninkas Albinas Vanagas.

ŽINIŲ ŽINELĖS.
Prie cukraus fabriko sta

tybos tarp dviejų vagonėlių 
pakliuvo darbininkas ir ta
po mirtinai sutrintas.

ST. LOUIS,

13 “MAIŠTININKŲ” 
BYLA.

šiomis dienomis Barana- 
vičiuose, Vilniaus krašte, 
buvo svarstoma įdomi 13 
“maištininkų” byla. Barana- 
vičių apylinkėse yra daug 
balų ir pelkių, kurių nei per
važiuoti, nei perbristi nega
lima. Vienoje vietoje ties 01- 
sevičių kaimu pastatyta per 
pelkes' tiltas. Tas “kultūros 
padargas” nepatiko aplin
kiniams gyventojams; ilgai 
jie ginčijos, kam tiltas sau
got, o kam tvarkyt, ir paga
lios vieną gražią dieną olse- 
vičėnai, apsiginklavę bas
liais ir kirviais, visi išsiren
gė tiltą ardyt; kai kas buvo 
mėginęs net padegti. Apie 
įvykį buvo pranešta polici
jos nuovadai, kuri tuoj iš
siuntė Olsevičiuosna 6 poli
cininkus. Bet įsikarščiavę 
sodiečiai ir valdžios atstovų 
nenusigando: prieš jų šau
tuvus išnešė dalges ir po 
trumpos “kovos” visus 6 po
licininkus ir šaltyšių paėmė 
“plenan” (nelaisvėn), už
darė tvarte ir, apstatę sar
gybiniais, išlaikė keletą va
landų, kol atsiųstas iš Bara- 
navičių stiprus policijos bū
rys belaisvių neišleido. Il
gai policija sodžių kamanti
nėjo kaltininkų jieškodama: 
nieks neprisipažino. Paga
lios, suradus 13 nusivarė 
areštan. Teismas svarbiausi 
kaltininką P. Šilą nubaudė 
3 metais kalėjimo, o kitus 
po 2 metu.

Pačiam Voldemarui ir da 
23 jo sėbrams įteiktas kalti
namasis aktas. Byla bus 
apie rugpjūčio mėnesį.

I
J
Į Gegužės 15 dieną suėjo
II metų nuo Lietuvos Stei-

Tautininkų opozicinės gru- 
: pės ta proga rengė paminė
jimą, bet valdžia tokį minė-

davo iš kaimynų — žydų.,. - T.. „ .
prekybininku pasiskolinti - ./0J1T laime negreit 
visai be vekselių; žinoma, ?USVI‘°’ ne kitų gerų
tų pat ir jis dažnai padaryUmon^, Patarimas kažin 
davo paskolindamas savo k?‘P buv?' zm°-
kaimynams. L"”*’- ta‘.se™?1 kažkas pa-

Vanagas buvo jaunas, šgjto vandens. Ir jiems gimė 
gražus vyras, vietos mote- duktė 0 sekančiais nitais 
rys juo žavėjosi, bet Albi- gjmg sunus. Tėvas turis apie 
nas perdaug buvo užimtas 60 metu amžiaus. ‘ 
prekybos reikalais ir neture- v. , . „ . . , _jo laiko joms. Bet vasario Slek tame teisJ'bes> mes
mėnesį Įvykęs vietos kliube Įnezinome- 
kaukių balius viską pakrei
pė kita kryptimi. Baliuje vi
sos moterys atakavo Vana
gą, o tvirčiausia ir gabiau
sia pasirodė ponia M. Jos

. v • • • i u 11 pnuuvuit liauja suipi uma irpirmas bučkis suerzino jau- jėgą silpniems inkstams ir kitiems 
ną ir dar gana naivų Vana-b,r^anams, J-!s- ‘šva,° krau,^’ nu*?!i 

. x i_ -i • • j * ..skilvio pakrikimus ir pasalina iš ju-gą ir pO to bučkiais dažnai Įsų kūno skausmus ir dieglius. Jeigu 
juodu keisdavosi, slapti pa-|j^s turite silpnus inkstus ar nusidė- 
Simatymai dažnedavo, mei-Įnėra gera, imkite Nuga-Tone ir at- 
lė ju tarpe plėtėsi. Bet mo- I gaukite sveikatą ir gyvumą. Jis yra 
teris pabūgo vyro, pabugusi
žmonių kalbų ir pagailę jai pi užsakyti dėl jus iš savo urmininko, 
kūdikio, nors tai buvę sun-1----------------------------- •--------
ku, bet ėmusi mažiau Albi
nui simpatizuoti. Jam tas 
buvo didelis smūgis ir pri
vedė iki savižudybės. Jo ki
šenėj rastas laiškas mylima
jai M. ir kitas savo arti
miesiems.

Eks-pralotas Olšauskas 
sutvarkęs savo turtus mano 
stoti į Kretingos vienuoly
ną pamėginti jo gyvenimo. 
Jei patiks vienuolio gyveni
mas tai Olšauskas persikel
siąs į užsienio kokį nors 
vienuolyną. Mes sakom, kad 
papratusiam su mergom 
ti, vienuolynas nepatiks.

už-

Sustiprina Silpnus 
Inkstus

Nuga-Tone išvalo kūnų nuo ligų 
perų ir priduoda naują stiprumą ir

• 9 9

Katino miesto kapai įsi
terpę beveik vidury miesto. 
Todėl eina kalbos, kad ka
pinės reikia perkelti kur 
kitur, o toj vietoj Įtaisyti 
miesto sodą.

$50.00 Vertės Nauda
Suteikiu, gerai išmėgintų formulą 

kuri pamokins kaip su mažais kaš
tais galima užauginti į greitų laiką 
Naujas, Storus. Tankius ir Gražius 
Plaukus. Sulaikyti ptaukų slinkimą, 
galvos odos niežėjimų, pleiskanas, ir 

i taip toliau. Vaistus susitaisysite pa-

Tiesioginiai gelžkeliais susisiekimai su Lietuva 
Dėl informacijų kreipkitės į lokalinius 

musų agentus

NftMMM-AmniCNI
80 Boylston St., Little Bldg., Boston.

DEUTSCHLAND 
NEW YORK 

reguliariai kas sąvaitę. Taipgi 
išplaukimai mus populiariais 

kambariniais laivais: 
MILWAUKEE IR CLEVELAND 

Prieinamos kainos i

— 
Visos pastangos bus pašvęstos padaryt kelionę atmintina ir pilna 

įvairumų ir malonumų dėl tų, kurie dalyvaus ekskursijoje. 
Reikalaukite Nuo Savo Agento Laivakortės ant 
SCANDINAV1AN-AMERICAN LINE 

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

248 Washington St., Boston, Mass. 130 La Šalie St., Chicago, III.
969 St. Antonie Street, Montreal, Canada.

SKANDINAVŲ- AMERIKOS LINIJA
ATLANKYKIME LIETUVĄ

Remkime Saro Uostų — 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-July 3 d. Laivu “FREDERIK VIII” 
LIEPOS-July 25 d. Laivu “UNITED STATĖS” 

A. L. .Laivakorčių Agentams Kooperuojant

NUBAUDĖ ŠIAULIŲ 
KLEBONĄ.

Šiaulių karo komendan
tas už susirinkimo sušauki
mą be leidimo nubaudė 
1,000 litų pinigine bauda ar
ba vienu mėnesiu arešto 
Šiaulių kleboną kun. Sara- 
pą. Karolis Dambrauskas, 
Liet, banko skyriaus kasi
ninkas už tą patį nusikalti
mą nubaustas 300 litų arba 
taip pat 1 mėn. arešto.

KAITROS LIETUVOJE.
Jau daugiau kaip savai

tė laiko Lietuvoje labai šil
ta. Ypatingai karšta Kaune. 
Temperatūra 
snių šilumos. Šiaurės ir rytų 
Lietuvoje buvo audrų su lie
tumi ir perkūnija.

per 40 laip-

ORO SUSISIEKIMAS 
PER LIETUVĄ.

Nuo gegužės mėnesio 
prasidėjo oro susisiekimas 
tarp Vokietijos ir Rusijos 
per Lietuvą.

n
morth
LIOYD

M A N

G. v • • gal pamokinimą. Norint informacijųreiciausi . prisiųsk markę jeigu yra galima. (26

PASAULY LAIVAI

BREMEN 
EUROPA

Mažiau Negu 5 Dienas Ant 
Vandens 

per Cherbourg-6 d. per Bremen 
Tik 7 DIENOS I LIETUVĄ 
Specialia trūkis iš Bremerhaven 

Arba keliaukit ekspresiniu laivu
COLUMBUS

Taigi nuolatiniai kas sąvaitę iš
plaukimai gerai žinomais Loyd 
Kabininiais Laivais. 
Informacijų klauskit 
pas bile vietinį 
agentą arba 
252 Boylston SL,

Boston.
NOBTI OI*LLOYD

NUSIŠOVĖ MERGINA.
Gegužės 17 d. šovėsi į gal

vą iš revolverio Kulvičaitėi 
Leonora, 18 metų amžiaus 
mergina, gyv. Šančiuose. 
Vežant ligoninėn Kulvičai- 
tė mirė.

I

L. J. GECHIS, Room 600.
III *W siPM MPO.M I0Z

ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS

PASAULIO 
ISTORIJA

I ŠEŠIAS DIENAS PER OKEANĄ! 
Trumpiausia ir Parankiausia Kelionė per HAVRE Milžiniškais Laivais, 
PARIS—July 1 (6 p. m.) July 18 (sp.m.)
FRANCE—July 6 (iop.m.) July 25 (sp.m.)
ILE DE FRANCE—July 11(4:.wp.m.) Aug. 1 (ii a.m.)
Trumpiausia gelžkelio kelionė per Francuziją. Visi keleiviai aprūpinti 
privačiais kambariais. Visur moderniški parankumai. Išsigėrimas ir 
šauniausis Fnmcusą valgis. Žemos kainos į visas Europos dalis

Kreipkitės pas bile autorizuotų agentų, arba
FRENCH LINE

421 BOYLSTON STREET, BOSTON, MASS.

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 pašau IĮ 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

KELEIVIS
253 Broadway, South Boston, Mass.
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Vietines Žinios
BAISI TROKO KATA

STROFA.
t _____ ___________

Sužeista daug lietuvių vai
kų važiuojant į pikniką.
Pereito nedėldienio rytą 

Cambridge’uje įvyko baisi 
nelaimė. Apie 20 jaunų 
mergaičių ir vaikinų važia
vo troku į pikniką. Dau
giausia jų tarpe buvo lietu
vių vaikų. Visi jie buvo mo
kiniai. Troką operavo Law- 
rence Evans, 19 metų vaikė
zas. Jaunuoliai visada mėg
sta važiuot labai greitai. 
Taigi ir šitas dūmė Brattle 
streetu, kiek tik jo trokas 
galėjo bėgti. Vaikai buvo 
linksmus ir dainavo.

Tuo pačiu laiku Fresh 
Pond parkway keliu taip 
pat greitai važiavo automo
bilius. Ant kryžgatvio jiedu 
susitiko. Abudu bandė išsi
lenkti, bet buvo jau pervė- 
lu. Trokas davė automobi
liui į šoną ir numetė jį nuo 
kelio. Automobilius apvirto 
kelis kartus ir sugniuždin- 
tas atsigulė ant šono. Tro
kas taip pat apsivertė ir at
sistojo ratais aukštyn. Vai
kai buvo išmėtyti po visą; 
skverą.

Joseph Witham, 17 i 
jaunuolis, kuris sėdėjo 
ke šalia vežiko, išlėkė 
priešakinį stiklą ir ant 
tos buvo užmuštas.

Julius Alatoni 
amžiaus ] 
vo sunkiai sužeistas 
riuose ir visas apdraskytas 
iš viršaus. Pasveikti jam ne
są vilties.

Jonas Kručinskas, 50 me
tų amžiaus vyras, taipgi 
sunkiai buvo sužeistas; jam 
suskaldyta galva, sužeistos 
abidvi rankos ir kojos.

Lengviau sužeisti yra: 
Juozas Laukaitis, 15 metų 
vaikas: Povilas Baškis, 17 
metų jaunuolis: Tarnas Žu
kauskas. 20 metų, ir Benys 
Paulekas, 15 metų.

Yra ir daugiau sužeistų 
lietuvių vaikų, bet jų pavar
dės anglų reporterių labai 
iškraipytos ir sunku pasaky
ti, kaip jie ištikrujų vadina
si; pavyzdžiui: Blanche 
Subshasus. John Luąuatis.

Nei vienas asmuo ant tre
ko neišliko sveikas, ir taip 
pat visi sužeisti buvo auto- 
mobiliuje.

Mašinoms susimušus, pa
kilo sužeistų mergaičių ir 
motenj didžiausias klyki
mas. Keli asmenys buvo pri
spausti po mašinomis, kiti 
buvo surakinti sulūžusio
mis mašinų dalimis ir nega
lėjo iš jų išsigaut, pakol 
nepribuvo pagalba.

Abiejų mašinų šoferiai 
buvo areštuoti už užmuši
mą žmogaus ir pavojingą 
važiavimą.

IRado pavogtą automobilį 
iškruvintą.

Pereitos subatos naktį So- 
mervillėj buvo pavogtas iš 

privatinio garažo automo
bilius, kuris prigulėjo Clo-

Lietuviai baigę mokslą, i tildai Monroe. Vėliaus poli- 
Julija Senkiutė baigė ei ja rado jį papieštą Revere 

South Bostono High Schoolę 
ir gavo keturiems metams 
stipendiją lankymui kolegi
jos. Apart jos šią mokyklą 
baigė Ona Devinskaitė (Da- 
vis) ir Edvardas Balnis. Po
vilas Bratėnas baigė Me- 
chanics High Schoolę.

Visiems jiems L. M. Žiny- 
čioj buvo surengta “parė” ir 
kiekvienam įteikta po dova
ną.

P-lė Elena Mikulskytė 
užbaigė Boston University 
secretarial kursą ir gavo 
diplomą.

Jozefina Grigaliunaitė, 62 
Randolph avė., Hyde Park, 
baigė Portia teisių mokyklą 
su aukštu pagyrimu.

Rep.

miestely. Jo stiklai buvo su
daužyti ir automobilius iš- 
kruvintas. Policija spėja, 
kad vagys susimušė ir pali
ko kruviną mašiną.

Kozirninkus apiplėšė.
Po numeriu 165 Columbia 

Rd., Dorchestery, šeši ko- 
zirninkai nakties laiku lošė 
pokeri iš pinigų. Staiga i vi
dų Įsilaužė 4 ginkluoti vyrai 
ir atstatę revolverius liepė 
kozirninkams sustot veidais 
prie sienos. Paskui iškraustė 
jiems kišenius. surinko iš vi
so apie $2,000 pinigų, nu
movė auksinius žiedus, at
ėmė laikrodėlius ir pabėgo.

Kunigas areštuotas dėl 
žmogaus užmušimo.

Pereitą sąvaitę buvo areš
tuotas Romos katalikų kuni
gas Charles p. Blancard už
tai, kad važiuodamas auto
mobilium užmušė žmogų ir 
pabėgo. Kai policija jį su
gavo, tai jis teisinasi, kad 
visai nežinojęs, jog po jo 
mašina žmogus susipainio
jęs. Bet tai nėra joks pasitei
sinimas. Jei važiuoji -auto
mobilium. tai turi žiūrėt, kad 
viską ant kelio matytum.

Penkiasdešimts vienas
M • 99piemuo.

šiomis dienomis Bostono 
kardinolas O’Connell iš- 
šventino i “piemenis” 51 vy
ruką. Sulyginus su didžiau
sia moksleivių armija, kurie 
baigė svietiškas mokyklas, 
naujų kunigėlių 
visai nežymus.

nuošimtis 
Bet reikia 

atsiminti, kad ir šitam men
kam jų skaičiui jau trūksta 
ganomųjų “avių.”

NAMAS, ŽEME IR TRO
KAS SO. BOSTONE.

3 šeimynų namas su dideliu lotu 
žemės ir 3*4 tonų Packard trokas. 
Turi būt greitai parduotas. Lotas ga
li būt vartojamas laikymui apie 10 
automobilių kas duotų gražaus pelno. 
Netoli mokyklų, busų, krautuvių, ge
roj tykioj vietoj. Cash $400. Lengvos 
išlygos. Kaina $3,300. (27)

A J. KUPSTIS
332 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Dr. J. C. Landžius
(SEYMOUR)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
496 BROADUAY, 

SO BOSTON, MASS.
Telefonas So. Boston 2712.

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

Valandos: nuo 2—4 ir 7—8.

Šarkio pati išteisinta.
Pereitą rudenį Šarkio pa
važiavo automobilium irli

susikūlė su taxi. Kompanija 
patraukė ją teisman, reika
laudama $10.000 atlygini
mo.- Dabar buvo byla ir teis
mas kumštininko moterį 
teisino.

PARSIDUODA GERAS 
AUTOMOBILIUS

5 pasažierių Buick Sedanas, mažai 
važinėtas, ir geram stovy. Užmokė
ta $1,850, parsiduoda labai pigiai. 
Klauskite "Keleivio” ofise.

1:

ADVOKATAS
J. B. GAILIUS

Veda visokias provas. 
Daro visus legalius dokumentu*

317 E STREET, 
(Kampas Broadway) 

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

LIETUVOS

LINKSMAS PIKNIKAS!
Rengia A. L. D. L D .193 Kuopa 

Rrighton. Mass., Sekmadieny.
BIRŽELIO-JUNE 28, 1931

BUVUSIO AL1KO L'KĖJE
AVILSON ST., NORM'OOD. MASS.

Gerbiamieji! Katrie pritariate dar
bininkiškam veikimui arba norite 
linksmai praleisti laiką, visus kvie
čiame atsilankyti, nes turėsite pro
gos linksmai pasišokti prie geros 
muzikos; tyrame ežero vandenyje pa
simaudyti ir be to bus dar ir daugiau 
įvairių kitokių linksmų žaidimų, taip 
kad laiką praleisite kuo puikiausiai.

KELRODIS: Važiuokite iki Nor- 
ų wood Center, paimkite Providence ke- 
*“ , lią t No. 1), truputį pavažiavę paim- 

i kitę po dešinei Wilson Street ir va 
, ziuokite iki pikniko vietos.

Pastaba: Jeigu tą dieną lytų, tai 
piknikas atsibus sekamą sekmadieny, 
t. y Liepos 5 dieną, 1931.

Visus kviečia Rengimo Komisija.

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

Mes užlaikome visokių Vaistų ir 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosu
lio, Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo 
Valymo, Reumatizmo, Slaptingų 
Ligų. Taip-pat visokių žolių, La
pelių ir Dielių iš Lietuvos. Musų 
aptiekoje geriausias patarnavi
mas ir teisingas patarimas. Vais
tus nusiunėiam ir per paštą. At
minkit musų adresą.

D. CAB1T (Reg. Aptiekorius)
199 DORCHESTER STREBT.

Kampas Broadway, 
SO- BOSTON, MASS.

Tel. Su. Boston 2629, 2173 ir 8799.

\0PT0M ET RISTAS

Susikūlė gatvėkaris.
Įvažiuojant i tuneli prie 

Tremont streeto ir Broad- 
\vav anądien susikūlė du 
gatvėkariai. Keliolika žmo
nių buvo sukrėsta ir keliatas 
lengvai sužeista.

Išvažiuoja į Lietuvą.
Žinoma dainininkė p-nia 

O. Kubilienė liepos 3 išplau
kia į Lietuvą. Ta proga bir
želio 20 L. M. Žinyčios mo
terų ratelis surengė jai iš
leistuves. Susirinko gražus 
būrelis draugų ir draugių

P-nia O. Kubilienė atvež
ta į Ameriką apie 12 metu 
amžiaus mergaitė. Lietuvą 
beveik užmiršus, jos būklės 
neįsivaizduoja. Bet kalba ii 
rašo gerai lietuviškai ir ang
liškai. Dabar ji nutarė at
lankyti Lietuvą.

Šitose ’išleistuveše atsi 
sveikinta ir su kita “Kelei 
vio” drauge-bendradarbe 
Anele Liutkuviene. kuri kar

Svečiai iš Pittston, Pa.
Pereitą sąvaitę lankėsi 

Bostone Franas Palionis ir 
Jonas Kapočius iš Pittstono. 
Jie aplankė ir “Keleivio” 
redakciją ir apdovanojo 
savo draugus, užrašydami 
“Keleivį”. Svečiai papasa
kojo, kad ir Pittstono apie- 

i linkėję darbininkui žmogui 
tokie patys pyragai. Dau- 

, kitos 
dirba tik trumpą laiką, ki
tokie darbai taip-pat eina 
prastai. Darbo žmonės ai
manuoja ir nekantriai lau- 

i< 17 metu kia pagerėjimo. Svečiai ap- 
lietuvį vaikas, bu- 1®nk? p’’zla

viJn- atgal. Keleivio persona- x , ... .
las linki laimingos kelionės. Kubiliene išvyksta ;

Baigė Bostono Universitetą 
Šiais metais B. L’. Secre- 

tarjal kursą baigė jauna lie-' 
tuvaitė Elena Mikulskaitė. 
duktė Petro Mikulskio, 402 
E. 4th St., iš So. Bostono. 
Pereitą pirmadienį po mo
kyklos apeigų buvo iškelti 
pietus Mikulskių namuose, 
kur dalyvavo daug svečių ir 
giminių iš Gardnerio, Sud- 
burio, Dorchesterio. Brook- 
line, Billerica, ir kitų vietų. 
Pažymėtina tas, kad sve
čiam? besidžiaugiant pabai
gimu januolės mokyklos, 
tėvai paskelbė svečiams, 
kad jų dukrelė pasižada būt 
mylimąją Jono E. Pralgau- 
sko, sunaus Antano ir Jie- 
vos, 
46 Armadine St.. Dorches
tery. Linkėtina laimingos 
pasekmės susižadėjusiems 
jaunuoliams ir daug džiaug
smo tėvams Mikulskiams.

Svečias.

metu gelis mainų nedirba.
tro-
per
vie-

Socialistų Žiniai.
Birželio 27 d. ateinančioj 

šubatoje nuo 8 vakare, bus 
bendras 71 ir 60 kp. susirin
kimas “Keleivio” redakci
joje. Y]ti pripuolamai svar
bus reikalas, todėl būtinai 
risi draugai dalyvaukite. 
Susirinkite būtinai 8 vaka
re. K. Zabitis.

•s grįžta
“Keleivio” persona

kurie gyvena po num.

Lietuvą. Rep-ris.

Pabudo ir vėl užmigo.
Beveik metus laiko neišė

jęs. šiomis dienomis vėl pa
sirodė ‘‘Naujo Tarpininko” 
numerėlis. Laikraštukas la
bai mažo formato ir da men
kesnio turinio. J. P-it.

Sandaros 1-mo Apskričio

PIKNIKAS!
LIEPOS-JULY 4, 1931

Vose’s Pavillion, 
Maynard, Mass.

Grajis J. Dirvelio Orchestra \ asa- 
inej salėj ant ežero kranto, visi ga- 
čs šokti. Ežere galės maudytis, lan
doje žaisti. Kviečiame visus daly- 
auti ir pasilinksminti

KOMITETAS.
PASTABA: Norintieji važiuot i

Tikniką Bušu, turi užsiregistruoti iš 
lukšto “Sandaros” Kiiube. 327 E St., 
So. Bostone. Bušai išeis 1:30 vai. ryt

Budavojimui Medega
ŽVYRĄ. SMĖL|, CEMENTĄ 

ir abelnai visokią medegą 
MALKAS, supiau«tytas ar nepjau

stytas. Pristatome Bostono ir Brock- 
tono apielinkėse pigiausiai.

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

A. STONKUS
Spring Street, Holbrook. Mass. 

Telefonas Brockton 3281-J.

\Jei Nori Nu penty 1I 
: Ar Pataisyt Namą •
t

t

KLAUSKITE KAINOS
Jei reikia ir Išpopieriuoju. 

Gausite gerą darbą ir pigiai. 
JUOZAS TAMOŠAITIS

L1THUANIAN 
FURNITURE C0.

i 
I
♦ ♦I
i
♦

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

J. L. PASAKARNIS, O. D. 
447 Broaduay, So. Boston. Mass.

♦ t

J

Lietuvaitė ištekėjo už 
svetimtaučio.

Birželio 17 So. Bostone 
susituokė p-lė Paulina Ber- 
notavičiutė su Vv’iiliam F. 
Griffin.

Vasarinė Mokykla.
Su Birželio 29 d. prasidės 

vasarinė Mokykla Lietuvių 
M. Žinyčioje, 4-th ir Atlan- 
tic St.. So. Bostone. Mokyk
los valandos nuo 9 iki 12 
prieš pietus. Bus pamokos iš 
medžio išdirbinių, siuvinė
jimas, sportas ir dorovė. 
Kurie tėvai ir nepriguli 
prie Žinyčios, bet jų vaikai 
gali lankyt musų mokyklą. 
Pamokos visiems veltui. Tė
vai prašomi pasiųst vaiku
čius mokyklon paskirtu lai
ku. L. M. Ž. Komitetas.

EPUIKUS PIKNIKAS!
RENGIA D. L. K. KEISTUČIO DRAUGIJA.
LIEPOS-JULY 4 DIENĄ, 1931

Piknikas prasidės 11
Oakland Grove,

Šis piknikas bus vienas 
lų, skanių valgių ir gėrimų, 
kus ir amerikoniškus šokius. Todėl prašome visuomenę koskait- 
Iingiaus:ai atsilankyti.

Gal jau visiems yra žinoma, kad parkas labai didelis ir yra daug 
vietos. Taip pat turime priminti, kad D. L. K. Keistučio Draugija 
yra geriausia iš visų kitų draugijų Bostone ir apylinkėje. Pašalpos 
sergantiems moka po $7.00 savaitėje, o pasimirus draugija išmo

ka p<> ?20:>.(»o pomirtines, šios draugijos nariai yra liuosi nuo viso
kių trukumų, tad bus gera proga nepriklausantiems prisirašyti ir 
už PUSE {STOJIMO (ant parke).

Tad geibiumoji Lie’uvių vis'j' n.enė, esa'e maloniai prašomi seni 
ir jauni kuo sk Jt'i giavia a' i’ankyti. o mes tikimės, kad at-ilan- 
k- busite ūžt r . :.ti. Jž.ingos i pikniką nebus Šird.ngai kviečiame 
visus dalyvauti PIKNIKO RENGĖJAI

Kelrodi': Vai.i . c E! -.;;- r::: iki Forest Hills, iš ten Dedham Li
ne karu važi uoti iki Grove St. T n bus žmogus, kuris nurodys pik
niko vietą. Jeigu lytų tą dieną, tai pikniko nebus.

vai. ryto ir trauksis iki vėlumos
East Dedham, Mass.

iš p;:ii 'ausiu, .lame turėsime daug žais- 
Bus puiki orkestrą, kuri grajys lietuviš- 

amerikoniškus šokius. Todėl

»'
I

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

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

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

- ♦

I
*

•JI " “Za nij ■ - » .’l “ "o - » 1 A lo V ” ’ ė
11 Ticknor St_ So. Boston, Mass. • 

Tel. So. Boston 1396-M. !

PERKRAUSTOME I ARTIMAS 
IR TOLIMAS VIETAS.

Už kiekvieną daiktą gvarantuojam.
326 W. BROADWAY

SO. BOSTON. MASS. 
Telefonas: So. Boston 4618-M.

Gyvenimo: So. Boston 2395-M.

♦

LAIKRODININKAS 
P. VALUKONIS 

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

389 BROADVVAY, 
SOUTH BOSTON. MASS.

'.i 
L-i

nivas METINIS
Išpardavimas/

Apvaikščiojamo 30 metus pasekmingo augimo su NEAPSAKOMU 
M TAUPI MU PINIGU ANT TA VORU! DYKAI VIETOS PRI
STATYMAS: DAUG VIETOS SUSTOJIMU:

GATAVAI SUMAIŠYTAS PENTAS
Tamsiai Žalias. Brunas. Pilkas. Bulavas ir Smetoninis— 
Patenkinantis petitas, kuri vartoja kožną dieną. Už gal. .

dar-K \LENDORUS ir spaudos 
bus padarom gražiai ir gretai.

Drukuojamos 
Mašinėlės

Tel. Richmond 0668. Gar. 5437.

DR. J. MARCUS
Rusijos-Lietuvos Daktara* 

ir Chirurgas
261 Hanover St., Boston, Mass. 

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

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

i

die-

LIETUVIŠKA 
BUČERNfi

Užlaikome geriausią tavorą ir 
parduodame pigiausia kaina. Mė
sos visuomet šviežio*.

Taipgi užlaikome švieži’
gus. Chop Suev—3 svarai .. 25c.

Pagardinimui Chop Suey, var- 
tokit China Boy Soy Saace, 15c 
už bonką.
Lietuviški skilandžiai . ...BV. 35c 
Švieži sūriai nuo farmų.
Visokį tavorą pas mus galite gaut 

pigiai ir gerą.
J. PATKAUSKAS 

STRAND CASH MARKET 
831 BROADWAY, SO. BOSTON.

Telefonas: So. Boston 966L

Dr. G. L. Killory
60 SCOLLAY SQUARE 

Room 22. BOSTON 
Tel. Havmarket 0827 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 1.
I

GVARANTl OTAS TYRAS 
SHELLAC

Orange, už galioną ............. $1.5!
Baltas, už galioną .............  $1.7!
PAINT IR VARNISH ........... §9’
REMOVER. gal
RAUKŠLĖTA DARŽAMS HOSE 
Aukštos Rūšies, Gvarantuota. Už
baigta sujungimui galai— ... 4’ 
50 pėdu ilga, už pėdą
GALY \NIZED CORRUGATED 

RUBBISH BAČKOS
Gerai padarytos ilgam laikymui
Tikra kaina $1.25.................. 83‘
Parduodam už

5 FT. STEP LADDERS 
su Lentyna Viedrui

Tvirtai padirbtos iš gero medžio 
geležiniai spyriai po kožnu 89< 
laiptu Specialiai nupiginta

SASH CORD
Langams arba pasidžiovi- .. 35‘ 
mui virvė. 100 pėdų

TIKRAS GI LE MOTORO 
ALIEJUS

I.ight. Medium, Heavy ir
Extra Heavy. Už gal............ 53‘

Tiktai 5 gal kenas
ANMVERSARY SPECIAL

Musų Kičino Skyriuj Jūsų .. 47‘ 
pasirinkimui, tik
Tikri Aluminiai, Poloniai styliaus 
Pastebėtinos vertės, Percolatoria 
— I puodukų. Virimui Kalitukai— 
3 kv. su dangčiu, Convex Sauct 
l’an -2 kv., Pudingui Pan—3 kv 
Dubeltavas Virdulis—!’» kv. ir ete

INTEKIOR SI’AR VARNISH 
Tik viduje vart. 
medžio darbui . 
už galioną

FLOOR IR TRIM 
VARNISH. gal.

$ j (M)

MTNCIIESTER
4 Peilių—Dotible Gear— 

Bali Bearing
LAWN MOWERS

S”Gražiai užbaigta pilkai, 
auksuotai ir raudonai. 

14 ar 18 col. didumo ...
POŽEMINIS

GARBAGE RECEIVERS
Visas metalinis—10 gal. 
talpos—sunkus, galva- .. $3-19 
lized inner cans

15 Galionų .................. $3.98
ENTENSION WINDOW 

SCREENS 
18x33 
24x33

29c
39c

40% SUTAUPYSITE ANT 
SCREEN VVIRE

Imant rolį. Galvanized 
xet. pėda 2C

ROOF COATING
Užlaiko ir apsaugoja Stogą.
Tikrai vertingas. Gal............  39r

Tik o j*al kenas
LANGAMS UŽDANGALAI

__ IR ROLIS
Geros rūšies, stiprios medegos.
tvirta sprindžina Roly ....... 37c

Visokios spalvos.
PARDUODA ŠIMTUS VISOKIUSTORAS, KURIS PLAČIAI

BARGENU. PI NTU. PLUMBINGO REIKMENŲ. ELEKTRIKAI 
IR IM DAVOJIMUI DAIKTU. VERTINGU DARŽAMS DAIKTU. 
VIRTUVĖS ĮRENGIMU- PRIBUK IT ANKSTI:

Užsakymus per paštą ar telefonu, 
greitai išpildome.

’i’el. Hancock 61O.»—6’06

Dykai Vietos Pr’s’atymas. Daug 
vietos sustojimui. Subatomis 

atdaras iki 10:30 vakare.
•

SOUTH END HARDWARE CO.
1095 WASHINGTON ST., BOSTON

NE4R OOVER ST EL STftTION

i

I

KARPEVTERIAI, pentoriai, plu- 
mcriai ir kiti mechanikai lietuviai 

geriausi ir nebrangininkai.
LIET. AMATMNKU BIURAS 

R. židžiunas, menedžeris.
315 E St., prie Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS.

PARK1NAY AUTO 
SERVICE

and FILLING STATION
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

Jeigu norite, kad Jūsų automo
bilius ilgai laiky'ų, duokit patai
syt mums. ' 
prieinama . Jeigu norite, kad jūsų 
karas gerai trauktų, imkite gazo
liną pas mus.

VIKTOR VAITAITIS
415 Old Polony Avė., 

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

Darbas geras, kaina

MES REKOMENDUOJAM

SPIEGEL’S
137 SLMMER ST, BOSTONE.

Visokios rūšies Delikatesų, Impor
tuotų Sūrių, Kumpio, Dešrų, Pa- 
lendrisų. Visokios Duonos ir Ger- 
man Coffee Cake*. Sykiu ir Resto- 
rantas su geriausiu Namie gamin
tu maistu.

EUTRA
LIETUVIŠKA APTIEKA 
Jūsų Senas Aptiekoriu* toj pačioj 
vietoj per pastaruosius 26 metus 
ir nėra sąryšy su bile kita aptiek*. 
Visados šviežios šaknys ii Lietn- 

▼o* ir visados šviežia* Dieta* 
galima gaut pa*

DAVID CABITT
REG. APTIEKORIUS 

Visados pasirengęs jums patarnaut 
100 SALĖM STREET 

BOSTON, MASS.
Telef. Richmond 1686 

Aptieka atdara nuo 8 ii ryto 
iki 10 vakaro.

I

LAIDOJIMUS.; 
kuriuos paveda; 
mano prižiurėji-. 
m ui, visuomet' 
būna patenkinti; 
ir sutaupina gn-. 
rokai pinigų.

Mano kaina' 
visiems ir visur; 
vienoda.

> JONAS PETRUŠKEVIČIUI
[ Lietuvis Graboriua
► 162 Broadtray, So. Bouton, Mm*. 
j Rmridencu: 313 W. 8-rd straat.
* Telefonas: So. Boston *364-W.
^a«»»«t»****»**a*****»

I

PAUL’S MENS 
SHOP

Didelis Pasirinkimą* 
Vyrams Drabužių.

Skrybėlių, Marškinių ir Visokių 
Pasirėdymų. Geras Ta voras ir_ di- 

a delis pasirinkimas visokių stailų.

l 
i

i

- Tik viena lietuvio Paul’s kraut u- 
3 vė ant Broadway, netoli F gatvės, 
į 456 BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS.

Telefonas; So. Boston 1058.

Bay View Motor
Peter Trečiokas ir Jos Kapočuna* 

GERIAUSI LIETUVIAI 
MECHANIKAI.

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

Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkinantį patarnavimą.

Pardavimo vieta:
549 E. BROADWAY 

Taisymo vieta:
1 HAMLIN STREET, 

kampas E. Eight Street, 
SOUTH BOSTON, MASS.

i

I

Tel. So. Boston 2660.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

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

251 BROADAVAY, tarp C ir D st. 
' SO. BOSTON, MASS.

Telefoną* 21324
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. Mikolaitis
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietį), 

nuo 7 iki 8 vakar*.
107 SU.MMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgą*

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

3421 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483
------------------------------—
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Į R.J.VASIL 
! 409 BROtDWAY. ROOM 4,
> SO. BOSTON, MASS. 
j? Parduodu: NAMUS. FARMA8,
S KRAUTUVES.
S Inšiurinu: AUTOMOBILIUS.
| NAMUS. FORN1Š1US, KRAU- 
K TUVES ir tt.
» Apdraudžia gyvastį ir sveikatą. 
9 PADARAU VISOKIUS DOKU- 
K MENTUS kaip čia. taip ir Lie
ji tavoje, greitai ir atsakančiai. 
K Norint gero patarnavimo, krsi*> 
g kitės, R. J. VASIL
K 409 Broadway, So. Boston, Mm ]

»T z


