
KELEIVIS
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS

Prenumerata metama:
Amerikoje ..  ............................ $2.00
Pietų Amerikos Valstybėse,

Kanadoje ir kitur.................. $3.00
Prenumerata pusei metų:

Amerikoje .................................. $1.25
Kanadoje ir kitur už Suvienytų

Valstijų .................................. $1.50
Apskelbimų kainų klauskit laišku. 
Kreipiant ies su kokiais nors reikalais 
adresuokite:

-JULY 1 D., 1931 M.
“Entered aš Second Olai* Matter** February 23, 1905, at the Post | Office at Boston, Mass, uode*- the Act of 5l arch 3, 1879

KELEIVIS
LITHUANIAN WEEKLY

Represents over 75,000 Lithuanians ig 
New England, and about 1,000,000 

in the United Statės.
-

THE BEST ADVERTISING 
MEDI U M. J-

Advertising Ratai 
on Application.

SO. BOSTON, LIEP

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boston. Mass. THE TRAVELER--------- ------- - -.LITHUANIAN WEEKLY

253 Broadway, So. Boston, Itaan.

Keleivio Telefonas
So. Boston 3071

Keleivio Telefonas 
So. Boston 3071No. 27 Metai XXVI

KUNIGAI, NEREIKALINGA 
VISUOMENES NAŠTA
*-------------------------------------

JIE SKRIAUDŽIA ŠALĮ IR 
ŽMONES.

Jie yra svetimos valstybės 
agentai, sako Meksikos 

gubernatorius.
Mes ją u rašėm, kad Vera 

Cruz valstija Meksikoj išlei
do įstatymą sumažindama 
kunigų skaičių iki 11. Ei
nant tuo įstatymu, toj valsti
joj gali būt tik 1 kunigas ant 
kožnų 100,000 gyventojų.

Vienos parapijos bažny
čia kreipėsi į apygardos teis
mą prašydama, kad už
draustų Vera Cruz valstijai 
tokį įstatymą vykinti gyve
nimam Gi valstijos guberna
torius Tajeda reikalavo, kad 
teismas įstatymą palaikytų.

Kalbėdamas už įstatymą, 
gubernatorius argumentavo 
taip: Kunigai yra svetimos 
valstybės agentai. Nuo to 
laiko, kaip fašistas Mussoli- 
ni leido popiežiui įsikurti 
savo valstybę, visi Romos 
katalikų kunigai liko tos 
valstybės valdiniai. Jie pil
do jos įsakymus ir renka jai 
pinigus. Meksikos kunigai 
kas metai surenka iš tikin
čiųjų 15,000,000 dolerių ir 
išsiunčia juos popiežiui. Ne
gana to, jie eikvoja žmonių 
pinigus bažnyčų statymui, iš 
kurių nėra jokios naudos 
kraštui. Tuos pinigus galima 
butų suvartoti mokyklų sta
tymui ir žmonių švietimui. 
Taigi, suėmus viską į krūvą, 
sako gubernatorius Tajeda. 
kunigai yra nereikalinga vi
suomenės našta. Jie yra tik
ri parazitai, kurie skriaudžia 
ir kraštą ir jo gyventojus. 
Dėl to jų skaičius turi būt 
apribotas iki minimumo.

Teismas betgi nepaklausė 
šitų argumentų ir uždraudė 
naują įstatymą kalbamai pa
rapijai taikyt. Teismo ma
nymu, bažnyčia yra tam tik
ra biznio įstaiga, iš kurios 
kunigai daro sau pragyveni
mą. Imti staiga ir atimti 
jiems šitą pragyvenimo šalti
nį butų nepadoru.

Anglių Kasyklos Tai
kosi su Sena Unija
Iš Pittsburgho pranešama, 

kad Pittsburgh Terminai 
Coal korporacija padarė su 
United Mine Workers unija 
naują darbo sutartį, pripa
žindama unijos kontrolę, 8 
valandų darbo dieną ir pa
keldama maineriams mo
kesti. Tuo tarpu šita sutartis 
paliesianti tik 2,400 mainie- 
rių. Ar ji bus taikoma prie 
visų kasyklų, nežinia.

Komunistai tečiaus sako, 
kad šita sutartis nieko nerei
škianti, nes senoji unija ne
turinti tarp angliakasių inta- 
kos. Apie 98 nuošimčiai 
streikuojančių mainerių esą 
komunistų kontrolėj.

Ispanijoj Išrinkta
Steigiamas Seimas 

Rinkimus laimėjo republiko
nų ir socialistų blokas.

Pereitą nedėldienį Ispani
joj buvo renkamas Steigia
mas Seimas, kuris turės pa-

VĖL ŠAUDĖ I STREIKUO
JANČIUS MAINERIUS

Pereitą sąvaitę vėl bu
vo nušautas vienas streikuo
jantis mainerys po komunis
tų vadovybe. Šaudymas įvy
ko netoli Amold City, Pa. 
Sako, kad prie kasyklos su
sirinko streikierių pikietai ir 
vienas vaikas sviedęs kiauši
nį į šerifus, kurie dabojo ka
syklą. Kiaušinis pataikęs į 
stiklą ir dėl to šerifai pradė
jo šaudyt. Streikieris vardu 
Filo Popovič buvo užmuš
tas, 4 kiti maineriai buvo su
žeisti.
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ALGAS Gavo Kalėjimo. HacDonaldas Reikalauja
Pasaulio Nusiginklavimo

rašyti kraštui naują konsti- klės kerpa visus lygiai. Kat- 
tuciją ir nustatyti valdžįos rJe tyreJ°. Įsldir^ Y“?

SPROGIMAS AMUNICI
JOS DIRBTUVĖJ.

Walton Heath miestely, 
Anglijoj, pereitą sąvaitę į- 
vyko baisus sprogimas amu
nicijos dirbtuvėj, kur yra 
gaminamas Anglijos laivy
nui korditas. Keli dirbtuvės 
triobėsiai buvo visiškai su
mauti. Trenksmas buvo 
jaučiamas už keliolikos my
lių. 10 žmonių buvo užmuš
ta ir 19 sužeista.

IRTURKIJOJ SNIEGAS 
KARŠČIAI.

Turkijoj užėjo keisti 
rai. Karšo ir Erzerumo apie- 
linkėse dabar nepaprastai 
šalta ir dažnai pasirodo 
sniegas, šaltas oras labai pa
kenkęs riešutų derliui palei 
Juodąją Jurą. Tuo tarpu 
Smirnos apielinkėj saulė 
taip degina, kad žmonės 
miršta nuo karščio.

o-

DARBININKAS NUSIŠO
VĖ.

Fall River, Mass.— Perei
tą sąvaitę čia nusišovė savo 
vištininke audinyčių darbi
ninkas Brisson. Jis buvo jau 
70 metų amžiaus senukas.

Detroito bedarbiai siunčia-į Detroite buvo toks atsiti- 
mi i kasykla* skebauti. į kimas. Į miesto šelpimo ko-

M. Nabojczyk, ir pradėjo 
reikalauti pašalpos, nes ji 
turi 5 vaikus, vyras senai ne
dirba, ir jie neturi maisto. 
Labdarybės komitetas nu
siuntė ja pas Fordą, nes jos 

i dirbęs 
___________  Bet Fordas 
pasiuntė ją atgal į miesto 

į“welfare” komitetą. Iš tenai 
j liepė jai išeiti. Moteris nėjo. 
.Tuomet buvo pašauktas po- 
I licmanas, kad ją išmestų.
Kai policmanas pradėjo ją 
temti laukan, ji davė jam 
per žandą. Už įžeidimą “val
džios autoriteto” ji buvo a- 

j reštuota ir teisėjas Cotter 
i nuteisė ją 30 dienų kalėjimo. 

Tai ve, kas darosi palai- 
į mintoj Amerikoj. Moteris 
pradėjo jieškot pašalpos, tai 

•gavo kalėjimo, ir penki jos 
: vaikai dabar pasilikę be 
; motinos ir be maisto badau
ja-

Musų korespondentas iš ’ mitetą, atėjo lenkė moteris.
Detroito rašo:

Nuo 22 birželio Fordo žir-

luvj ia 11 nuaidi v vi , - . _ - . - _
formą. Rinkimuose dalyva-. no algos į valandą, tai dabai 
vo 24 partijos, kurios turėjo ■ visiems nukerpa lygiai iki 
išstačiusios iš viso apie 1,-' 
000 kandidatų. Seiman iš
rinkta 467 atstovai.

Nors rašant šitą žinią rin
kimų daviniai da nėra visai 
paaiškėję, bet iš to, kas yra 
jau žinoma, matyt, kad rin
kimus laimėjo republikonų' 
ir socialistų blokas. Ispani
jos republikonai susideda iš 
pažangių žmonių, kurie yra 
griežtai nusistatę už respub
liką.

Dalyvavę rinkimuose ir 
monarchistai, tik jie buvo 
pasislėpę po kitokiais var
dais. Daugiausia jų buvo 
prisidengę “tautine akcija”. 
Klerikalai buvo prisidengę 
“katalikiškųjų tautininkų” 
vardu.

Komunistai keliose vieto
se mėgino sukelti riaušes, to
dėl 6 žmonės buvo užmušti 
ir keliasdešimts sužeista. 
Madrido priemiesty žmonės 
buvo užpuolę vieną bažny
čią ir norėjo pakarti kunigą 
Munozą, sakydami, kad jisai 
paperka balsuotojus, kad 
balsuotų už klerikalus. Baž
nyčia buvo padegta ir “dū
šių ganytojas” buvo jau ge
rokai aplamdytas, bet polici
ja ji apgynė.

VlblCIIU Jiuncipo VglUl 1AI j-. ,

Fordo fabrike. Bet
paleidžia nuo darbo. Len
kus ir rusus bedarbius veža 
iš Detroito į Pennsylvanijos 
anglių kasyklas skebauti. 
Prižada nuo $8 iki $10 į die
ną, kompanijos maistą ir 
drapanas.

Žmonės kalba, kad atei
nančią žiemą: bus labai sun
ku gyventi. Bet nelengva ir 
dabar. Vienas žmogelis čia 
išsikraustė į kitą vietą ir pa
liko savo šunelį Dievo ap- 
veizdai. Valdžia tą žmogų 
sujieškojo ir nubaudė. Bet 
kai kapitalistai paleidžia 
tūkstančius darbininkų ba
dui, tai šita valdžia visai ne
sirūpina.

i
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Lekia Aplink Žemės 
Kamuolį.

Apie sąvaitę laiko atgal 
du Amerikos lakūnai, Wiley 
Post ir Harold Gatty, pakilo

Francuzai Nepriima 
Hooverio Plano.

Hooverio planas paliuo- 
suoti Vokietiją vieniems me
tams nuo karo reparacijų ne
patinka franeuzų buržuazi
jai, ir ji jam priešinasi. Pa-

’ ANGLIJA JAU MAŽINA 
SAVO KARO JĖGAS.

Tuo tarpu Amerika, Francu- 
zija ir Japonija didina 

laivynus.
Anglijos darbiečių val

džios vadas MacDonald pa

Detroite Pašovė 
Lietuvį.

Detroite vaikėzai pašovė 
lietuvį J. Zajankauską, gy
venantį po numeriu 8746 
Witt st., kuomet jis triūsė 
savo kieme apie balandžius. 
Kulipka įsmigo į sėdynę. 
Pagulėjęs miesto ligoninėje 
apie 5 dienas, pašautasis su
grįžo namo, bet kulipkos 
jam neišėmė. Įtarimas buvo 
kritęs ant lietuvio bedarbio 
vaiko V., b« t sakoma, kad • 
šis vaikas savo šautuvėlį se- 
nal >u Pfdavęs, todėl kai- iškraunama 
timnkas da nesurastas. ~ ZZZ

Sugrįžus Zajankauskui iš Majne’o pakraštį butlegerių 
ligonines namo, jo moteris organjzacija norėjo pasirin- 
apsirgo appendixu ir reike- - - - - - - -
jo operaciją daryti. Prie te 
da Fordas paleido jį iš dar
bo, taigi ant syk sugriuvo 
ant žmogaus visokios nelai
mės. J. Griūna*.

ryžiaus valdžia ruošiasi pa- • tiekė parlamentui pasaulio 
ginkluotų jėgų skaitlinių, 
kurios parodo, kad iš visų 
didžiųjų valstybių tiktai vie
na Anglija mažina savo karo 
spėkas. Kitos gi, nors viešai 
kalba apie nusiginklavimą, 
slapta ginkluojasi. Todėl ji
sai reikalauja, kad tas gink
lavimosi darbas butų sustab
dytas ir kad valstybės eitų 
prie nusiginklavimo.

Štai ką parodo MacDo- 
naldo patiektos skaitlinės.

Anglija 1914 metais išlei
do karo reikalams $380,- 

, o pereitais metais 
,--------------—v— __i

kas, kuris per ilgus metus $260,000,000.
buvo “Keleivio” bendradar- j Tuo tarpu kai Amerikos 
Rio iv iinliic cnpifilietu rlnr- ’ _ nUO

i $210,000,000 1914 metais 
i iki $390,000,000 1930 me
tais.

Francuzijos išlaidos karo 
laivynui nuo 1914 metų iki 
1930 metų pakilo $89,000,- 
000.

Japonija .1914 metais įs
ileido ginkluotei apie $75,- 
000,000, gi 1930 metais jos 
karo išlaidos pasiekė jau 
$130,000,000.

Būdamas socialistas ir ka
ro priešininkas, MacDonal- 
das reikalauja, kad pasaulis 
kiek galėdamas savo karo 
jėgas mažintų ir laipsniškai 
eitų prie visiško nusiginkla
vimo. Greitu laiku Ženevoj 
žada susirinkti nusiginklavi
mo konferencija ir MacDo- 
naldas ruošiasi tenai pasta
tyti savo reikalavimą suva
žiavusiems valstybių delega
tams.

siūlyt priešingą planą. Bet 
Washingtone sakoma, kad i 
Hooveris priešingo plano vi- j 
sai nepriimsiąs. Taigi išro
do, kad Hooverio “išgelbė- 

: tas pasaulis” vėl gali atsi- 
1 durti kur jis pirma buvo.' 
•Ant Wall Streeto šį panedė- ‘ 
lį jau smarkiai krito Ameri
kos kompanijų popieros.

t

ŠAUDYMAS PRIE BRAD- 
. LEY KASYKLOS.
Prie Bradley kasyklos, O- 

hio valstijoj, šį panedėlį į- 
vyko šaudymas. Kasykla čia 
dirba pilną laiką. Taigi šį

ties New Yorku oran ir lei- panedėH prie jos atėjo apie 
dosi kelionėn aplink žemės ’ btreikierių pikietų n no- 
kamuolį. Jie perlėkė laimin-, re-]° sustabdyt darbą. Ra
gai per Atlantiko vandeny-^ PradeJ° saudyL 
ną, per Vokietiją, Rusiją, Pienas P^etų duvo pasau- 
Sibirą ir šį antradienį pasie- į .° antras sumustas buo- 
kė jau Alaską. Į 6 dienas ir zemi>- ________

į16 valandų jie padarė apie a*aoim«tt patu i
Į 11,750 mylių kelionės. Visa ^amt^FREPZE^SKIE
i jų kelionė aplink žemę už- ANTJFREEZE 5KIE- 
iimsianti apie 15,000 mylių. 12._ ___r....
šitą žinią, lakūnai bus jau fabrikantams, kurie gamina

Suėmė Butlegerių Į
Organizacijos Vadą. Kuomet skaitytojai skaitys1 Valdžia pasiūlė visiems

Šiomis dienomis federali- SUgr^ę namo, jeigu neatsi- alkoholini skiedini nuo auto-
nes valdžios agentai areštą- įjks jokia neIaimė. 
vo Oscarą Bonnoyerą iš 
Fall River, Mass. Jis esąs 
Naujos Anglijos butlegerių 
organizacijos galva ir norė
jęs papirkti prohibicijos a- 
gentus Maine’o valstijoj. Jis 
siūlęs jiems po $2.00 nuo 

ikeiso iškrautos ant kranto 
degtinės. Tai reikštų $6,000 
į mėnesį, nes kas diena butų 
1.1_______ i po 100 keisų,
arba 3,000 keisų į 30 dienų.

IŠMETĖ MOTERĮ 
TEISĖJĄ

i mobilių užšalimo žiemos lai- 
; ku, kad jie dėtų į tą skiedi
nį ašarini gazą ir prie to da 
ryškiai jį nudažytų violetine

i
I

PRASIDĖJO MEKSIKIE
ČIŲ BĖGIMAS.

Paskutiniais laikais pra
dėjo bėgti iš Jungtinių Vals
tijų meksikiečiai. Nuo 1 sau
sio iš pietų Califomijos iš
važiavo jau apie 75,000 
meksikiečių. Amerikos far- 
meriai labai tuo susirūpinę, 
nes meksikiečiai yra labai 
geri farmų darbininkai. Jų 
bėgimo priežasties niekas 
negali išaiškinti.

kti dėl to, kad tas pakraštis 
mažiau apgyventas ir tenai 
mažesnis pavojus. Iš Port- 
lando degtinė butų siuntinė
jama greitais trokais butle- 
geriams po visą Naują Ang
liją

________________________

KRUVINOS MUŠTYNĖS
NEW YORKE

Pereitą nedėldiepį New 
Yorke, portorikiečių kvar
tale, kilo muštynės, kuriose 
dalyvavo apie 200 žmonių. 
Keturi dalyviai buvo sunkiai 
peiliais subadyti, o keliolika 
buvo lengviau sužeista. Po
licija besimušančius išvaikė, 
bet muštynių priežasties ne
sužinojo.

UŽPUOLĖ SELYKLŲ 
KRAUTUVES.

Connecticut valstijoj pro- 
hibicijos agentai padarė 
“reidą” ant selyklų krautu-' ’

HATHAWAY NUTEIS
TAS IKI GYVOS 

GALVOS.
'Elliot Hathaway, kuris 

vių, konfiskavo daug prekių nesenai Rhode Island valsti- 
ir suėmė jų savininkus. Kra- joj pasmaugė merginą, buvo 
tos buvo Hartforde, New atrastas kaltu pirmo laipsnio 
Britaine, Meridane, Bridge- žmogžudystėj ir pasmerk- 
porte, New Havene ir kituo- tas kalėjiman iki gyvos gai
se miestuose. vos.

Mirė Pranas Skama-
rakas

“Naujienos” praneša, kad______ ________
pereitą sąvaitę Chicagoj OOO’OOO, c 
mirė drg. Pranas Skamara- J tos išlaidos nukrito jau iki

bis ir uolus socialistų dar-; karo išlaidos pašoko 
buotojas. Palaidotas 29 bir- -
želio Lietuv. Tautiškose Ka
pinėse. Liko žmona ir 8 vai
kai, kuriems “Keleivis” reiš
kia giliausios užuojautos.

Velionis buvo kilęs iš Ka- 
rališkių kaimo, Kidulių vals
čiaus, Šakių apskričio. Ame
rikoje išgyveno 28 metus, 
daugiausia Collinsvillėj.

DETROITO LIETUVIAI 
RAŠOSI VAŽIUOT J 

RUSIJĄ.
Detroite Fordo ofiso vir

šuje yra Sovietų agentūra 
“Autostroy”, kuri verbuoja 
mechanikus automobilių 
darbams Rusijoj. Yra daug 
ir lietuvių, kurie jau užsira
šė važiuot Rusijon automo
bilių daryt. J. Griunas

Vyriausis New Yorko teis- spalva, taip kad girtuokliai 
mas išmetė iš teismo suolo jokiu budu negalėtų jo gerti. 
Mrs. Jean Norris, kuri jau " 
per 10 metų išbuvo New 
Yorko miesto teisėja. Į tei
sėjus ją paskyrė 1919 me
tais buvusis New Yorko ma
joras Hylan. Vyriausis teis
mas atrado, kad ji tai vietai

Pereitą žiemą daug jų tuo 
skiediniu nusinuodijo.

REZIGNAVO BULGARI
JOS KABINETAS.

Bulgarijos ministerių ka
binetas padavė rezignaciją, 

netinka, nes naudojo ją savo nes įvykę pereitą sąvaitę vi- 
asmeniškiems reikalams ir suotini rinkimai išėjo prieš 
pasipelnymo tikslams. Be to, j valdžią. Spėjama, kad nau- 
sprendžiant bylas moterims ja vyriausybė susidarys 
ir merginoms ji būdavo per
daug žiauri.

; is 
pažangių partijų koalicijos.

INDIJOJ BUS VISUOTI
NIS GELŽKELIEČIŲ 

STREIKAS.
Geležkeliečių unija Indi-

KATĖ PAVOGĖ MOTERI
ŠKĖS SKRYBĖLĘ.

Vienai lenkei Detroite
prapuolė skrybėlė. Įtarimas joj nutarė apskelbti genera- 
puolė ant kaimynų. Paskui linį streiką, kaipo protestą 
šita lenkė nuėjo netyčia į dėl mažinimo gelžkelių tar- 
sklepą ir rado savo skrybėlėj nautojų skaičiaus. Streikas 
4 mažus kačiukus. Matyt, ru- prasidės 1 rugpiučio. » 
pestinga buvo katė.

IŠSPROGDĖ STREIKLAU-'
ŽIO NAMUS.

JAPONIJOJ PRASIDĖJO 
40 KOMUNISTŲ BYLA.
Pereitą sąvaitę Japonijos

Prie Fairpointo anglių ka-’sostinėj Tokio prasidėjo 40 
syklos, Ohio valstijoj, neži
nia kas išsprogdė streiklau
žio Blackerso namą. Mano
ma, tai bus streikuojančių 
mainerių darbas.

i - --------- .—
UGNIS SUNAIKINO 

BAŽNYČIĄ
Marlboro, Vt. — Pereitą 

sąvaitę čia kilo gaisras, ku
ris nušlavė kongregacionali- 
stų bažnyčią ir keliatą na
mų.

žmonių byla, kurie yra kalti
nami komunistine propa
ganda. Kaltinamuosius sau
goja 200 policistų.

SUSIKŪLĖ PIKNIKO 
TROKAS.

Salėm, Mass. — Grįžda
mas iš pikniko su žmonėmis 
pereitą nedėldienį čia susi
kūlė trokas su automobi
lium. Astuoni žmonės buvo 
sunkiai sužeisti.

AREŠTUOTAS AUTOMO
BILISTAS PASIKORĖ.
Manchester, N. H.—Poli

cija čia suėmė Mykolą Balo- 
ną užtai, kad girtas būda
mas važiavo automobilium. 
Valanda vėliau jį rado poli
cijos nuovadoj jau pasiko
rusį ant savo diržo.

SAULĖS KARŠTIS UŽMU
ŠĖ 50 ŽMONIŲ.

Pereitą sąvaitę nuo saules 
karščio Amerikoje mirė arti 
50 žmonių ir keli šimtai su
sirgo. Be to dar apie 10 žmo
nių buvo užmušta per aud
ras ir apie 20 prigėrė besi- 
maudydami.

PITTSBURGHO MAJO
RAS TRAUKIAMAS 

TEISMAN.
Alleghany apygardos 

grand jury apkaltino Pitts
burgho majorą Klainą ir 
miesto reikmenų departa
mento viršininką Succopą už 
suktybes ir graftą. Jiedu 
traukiami teisman.

LIEPĖ IŠVYT IŠ PENN- 
SYLVANIJOS AGITA

TORIUS.
Pennsylvanijos guberna

torius Pinchot įsakė savo 
valstijos kazokams išvyt vi
sus agitatorius, kurie atvyk
sta iš kitų valstijų ir varo 
kurstančią agitaciją tarp 
Pennsylvanijos angliakasių.

DARBAI PAS FORDĄ 
PARSIDUODA PO $50?
Fordas Detroite kas diena 

paleidžia vis daugiau darbi
ninkų. Eina kalbos, kad dar
bą galima gauti per agentus, 
bet reikia mokėt $50. Vienas 
iš agentų esąs koks ten ad
vokatas. Daugelis eitų darbų 
pirkt, bet nežino kur tie a- 
gentai randasi.

“MR. ZERO” PARDUO
DA BEDARBIUS.

New Yorke vėl pasirodė 
garsusis Urbain Ledux, ku
ris visuomet rūpinasi bedar
bių reikalais ir yra žinomas 
kaipo “Mr. Zero.” Pereitą 
sąvaitę jis suruošė bedarbių 
“licitaciją.” Pastatė 400 
žmonių ir imdamas po vie
ną ant bačkos prašė susirin
kusių juos pirkti, bet nebuvo 
jokio pasiūlymo.

PERUVIJOJ SUKILO 
KARIUMENĖ.

Peruvijos mieste Cuzco 
sukilo du pulkai kariumenės 
ir įteikė parlamentui reika
lavimą. kad naujas rinkimų 
Įstatymas butų aiškiau para
šytas. To paties reikalauja ir 
žmonės. Prieš sukilusi gar
nizoną valdžia pasiuntė sa
vo ištikimus kareivius.



S APŽVALGA 'A\
KODĖL SOCIALISTAI 
ATMETA KOMUNISTŲ

TAKTIKĄ?
Šiame “Keleivio” nume

ry, Jaunųjų Socialistų Sky-i 
riuje, mes spausdiname d-go socialistai

Tiesioginė Akcija jeįgU socializmas Ameriko
je kada įvyks, tai jis įvyks 
tiktai per revoliuciją žmo- 

------ : , . niu protuose. Kitaip sakant,
taip vaizdžiai atpasakoja cjarbininkai čia gali prieiti 
komunistų nenuosakumą, -e geresnė§ tvarkos tiktai 
kad mes manom iop- lis bus _...........- - __ ;__~

A. H. Kalish’o straipsnį ant- 
galviu
Jungtinėse Valstijose.” Nors 
šitas rašinys yra taikomas 
jaunimui, bet jo autorius

----- —r-—----- 
komunistų nenuosakumą, 
kad mes manom, jog jis bus 
įdomus visiems musų skai
tytojams. Taigi atpasakosim 
jį čia lietuvių kalboj, nes 
straipsnis parašytas angliš
kai.

D-gas Kalish rašo taip:
“Daugelis Amerikos radika

lų visuomet laikėsi tos nuomo
nės, kad vienatinis būdas ka
pitalizmui panaikinti yra jėga, 
nes eiti prie to per apšvietę 
imtų perdaug laiko. Nereikia 
teėiaus būti bevilčiu demokra
tijos šalininku, kad matyt, jog 
smurtas šioje šalyje neturi jo
kių šansų pasisekimui.

“Daleiskime valandėlei, kad 
galima butų suorganizuot ir 
išlavint pakankamai tiesiogi
nės akcijos šalininkų visai 
Naujai Anglijai užimti. Nors 
tai maža šios šalies dalis, bet 
visgi apie pusės Prancūzijos 
didumo. Padarę šitokį didelį 
daleidimą, mes visų pirma pa
stebėsim, kad susiorganizavę 
valdžią ir pramonę šitie žmo
nės turi gauti reikalingų sau 
daiktų demokratiniu keliu. Pa
skui mes pamatysime, kad jų 
kontrolė ant šitų valstijų, kuo
met likusi šalis jiems priešin
ga. galėtų išsilaikyti tik kelias 
dienas. Nes juo daugiau šalies 
pramonė yra pakilus, tuo dau
giau ta šalis priklauso nuo ki
tų. Negalėdama gauti iš kitų 
valstijų žalios medžiagos, ku
ro ir maisto. Naujoji Anglija 
labai lengvai galėtų būt badu 
priversta pasiduoti.

“Taigi mes matome, kad lo
gika eina prieš smurto šalinin
kus. Istorija taipgi parodo, kad 
jie eina klaidingu keliu. Vienu 
laiku I. W. W. skaitė savo na
rius desėtkais tūkstančių; tai 
buvo smarkus kovotojai, kurie 
pasigailėjimo niekam neturė
jo ir iš kitų neprašė, tečiaus 
susidūrę su kulkasvaidžiais ir 
policijos brutalumu, jie buvo 
sugniuždinti. Komunistų par
tija 1919 metais taipgi šau
niai pasistatė. Ji savo obalsiu 
‘Revoliucija čia pat už kampo’ 
pritraukė prie savęs jauniau
sius ir veikliausius radikalus. 
Bet Amerikos sąlygos priver
tė juos tą revoliuciją užmiršti. 
Dabar šita partija liepia sau- 
jalei likusių savo narių laukti 
naujo karo.

“Didžiausia bėda su tiesio
giniais akcininkais yra ta. kad 
nežiūrint kaip jų norai butų 
geri, jie neišvengiamai dirba 
reakcijos naudai, šauksmas 
už tuojautinę revoliuciją skal
do darbininkų judėjimą į dvi 
priešingas pozicijas, kas veda 
prie didelio eikvojimo laiko ir 
energijos. Be to, reikia visuo
met atsiminti, kad smurto re
voliucija turi turėt 100 nuo
šimčių pasisekimo, jei norima 
ką nors laimėti. Jeigu socialis
tai pralaimi rinkimus, tai da 
nedidelė bėda, nes sekamais 
rinkimais jie turi progos atsi
gauti. Bet jeigu revoliucija ne
nusiseka. tai kįla juodžiau
sia reakcija, kaip tai buvo 

Vengrijoj ir Italijoj, kur ma
siniai žudymai ir kankinimai 
atstūmė progresą atgal bent 
kelioms gentkartėms.”

Nėra abejonės, kad tas 
pats butų ir Amerikoje, jei
gu susiorganizavę komunis
tai čia pamėgintų smurtu 
versti kapitalistinę tvarką. 
Viešpataujančioji klasė ga
lėtų iš to tik pasidžiaugti, 
nes sukilimą sutriuškinus ji

galėtų apskelbti fašistinę 
diktatūrą su obalsiu “law 
and order,” kur darbininkai 
inegalėtų nei streikuoti, nei 
1 susirinkimų laikyti.

Turėdami visa tai omeny, 
_______ i ir atmeta komu
nistų taktiką. Jie sako, kad

per apšvietę, susipratimą, ir 
tai demokratijos keliu.

AR GALI DAKTARAS 
PAŽINTI SVEIKĄ ŽMO 

GU, JEI TAS SAKOSI 
SERGĄS?

D-ras A. Montvidas rašo 
“Naujienose” apie žmonių 
teisingumą. Jo manymu, 
musų žmonės yra teisingi. 
Štai pavyzdis: dabar bedar
bės laikai, ne vienas galėtų 
apsimesti ligoniu ir gauti iš 
draugijos pašalpą, kuri jam 
butų labai reikalinga, bet 
žmonės to nedaro. Kodėl? 
Gal jie bijosi, kad draugijos 
daktaras sugaus juos meluo
jant? D-ras Montvidas sa
ko, kad yra daug ligų> 
kurių joks gydytojas negali 
pažinti.

Jis rašo:
“...gydytojas butu iš proto 

išėjęs, jei ligoniui sakytų me
luoji, kuomet ligonis pasakoja 
apie skaudėjimus, kūno dalių 
užtirpimus, koktumą, svaigi
mą. nemiega, apetito nebuvi
mą. nuolatinį nuovargį ir de
šimts kitų dalykų. Esama ne
maža ne tik chroninių, o ir stai
gių ligų, kurias galima patirti 
tik iš ligonio išpasakojimo. Jei
gu jis pats savo gudrumu ar
ba pasirinkęs lietuviškame lai
kraštyj aprašytą ligą, ko pas 
mus nestoka. ir pastudijavęs 
kaip ligonis tokioj ligoj jaučia
si. ateitų pas gydytoją ir at
kalbėtų savo skundą, gydyto
jas gali tirinėti ir nieko neras
ti, vienok jis tikės, kad žmo
gus serga, nes jo skundas ata- 
tinka žinomai ligai. Ir kiekvie
nas gydytojas, visai nemany
damas ir negalėdamas žinoti 
ar žmogus tikrai serga ar jis 
turi tikslą ką nors apgauti, ne
drįs išvadinti jo melagiu ir ap
gaviku (nes gali būt klaida) ir 
duos jam liudijimą apie ligą, 
kuris yra geras pašalpos gavi
mui iš draugijų. Nė draugijų 
valdybos, nė jų pasiųstų tiri- 
nėtojų pasipriešinimas ne
gelbsti. Yra įstatymai, kad li
gonis turi teisę pats pasirinkti 
savo gydytoją ir niekas jo ne
gali priversti eiti pas tą, pas 
kurį jis nenori. Draugijos gali 
daug ko įrašyti į savo konsti
tucijas, bet jei tie įrašymai 
neatatinka įstatymams, jie ne
turi legalės vertės. Kurioms 
draugijoms yra tekę bilinėtis 
teismuose dėl užsispyrimo ne
mokėti pašalpos, tos moka net 
ir tuose atsitikimuose, kur yra 
abejonė apie nario sirgimą.

“Ne tik lietuvių, o ir kitų 
tautų pašalpines organizacijas 
nesąžiningi nariai šiais bedar
bės laikais n u ban k rot uotų, jei
gu nors ir 10 nuošimtis butų 
nesąžiningų.“

Taigi, d-ro Montvido ma- 
‘nymu, pašalpines draugijos 
laikosi tiktai ačiū savo na
rių teisingumui. Ir iš to jis 
daro išvadą, kad žmonės, 
ar bent jų didžiuma, yra tei
singi.

IIo

i

n

RELEI

Senovės Indijonų Dievas.

šita baidyklė buvo anądien iškasta Illinojaus valstijos pietuo
se. Tai senovės indijonų Dievas. Jis pastatytas gamtos istorijos 
muziejuje Chicagoje.
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Šių metų 23 gegužės po-1 dominavimui turėtų būti pa- tų “krikščioniškos socialės 
piežius išleido raštą arba darytas galas. Ketvirta, viso- filozofijos” praktikavimo, 
encikliką į savo patriarkus, l se išdirbystės šakose darbi- žmonija įsigijo labai claug 
primatus arcivyskupus, vys- ninkas turėtų būti tikras pel- 
kupus ir visus eilinius kuni- no dalininkas. Penkta, kapi- 
gus “pilnoj paklusnybėj talas ir darbas turėtų ben- 
Šventajam Sostui” esan- dradarbiauti vaduodamies 
čius, pareikšdamas jiems, o teisingumo dėsniais, prisi- 
kartu ir visam krikščioniš- • laikant krikščioniškos lab- 
kam pasauliui, savo nusista- darybės principų. Ir, šešta, 
tymus linkui šiandieninės Romos katalikų bažnyčia tu- 
ekonominės bei socialės pa- retų skiepyt tikrą apaštališ- 
saulio būklės. į ką evangelijos skelbimą taip

Tame rašte jisai griežtai ,darbui, taip ir kapitalui.
pasmerkia šių laikų “ekono
minę diktatūrą,” F-“ * ....... ___ __ _______
rios piniguočiai, girdi, taip pripažinimas, kad socializ- 
begėdiškai ir žiauriai gram- j mas taip pat yra linkęs prie 

netik darbo žmones, bet ir minties”. Bet socializmą ne
galima esą jungti su katali- 

industria- kų bažnyčios dogmomis, 
lizmas, jis sako, puldo doriš- nors jis ir butų paremtas ant 
kai taip darbdavį, taip dar-: teisingumo principų. Ir to- 
bininką; o tam visam esą’dėl socialistiškas valstybės 
kalti godus kapitalistai, di- J supratimas esąs visiškai sve- 
džiulių industrialių korpo
racijų savininkai, kompani-’ 
jų vadai, nedori politikie^ 
riai ir visi kiti žut-but pelną- Į 
grobiai Kalti esą ir patys 
darbininkai. Taip vieni, taip 
ir kiti, vieton dirbti sutarti
nai, ranka-rankon, kad pa
gerinus bei patobulinus so
cialę tvarką, esą perdaug 
biurokratiški, perdaug atsi
davę tam tikriems politiš
kiems siekiams bei išrokavi- 
mams. Didžiausia dabarti
nio ekonominio surėdymo 
blogybė esanti ta, kad kapi
talas samdydamas darbi
ninkų mases, nukreipiąs biz
nį ir visą ekonominę eigą

kartaus patyrimo, ir dvide; 
šimtasis šimtmetis ėmė labai 
sparčiai keisti jos pažiūras. 
Ji pradėjo tiesti naują pa
matą savo socialei filozofi- 
jai ir, kaip atrodo, naujoji 
socialė tvarka išsivystys Į 
tikrai tyrą žmoniškumą — 
tokį žmoniškumą, kokį Kri
stus skelbė ir dėl kurio jis 
buvo nužudytas.

Dėl socialistinio visuome
nės tvarkos supratimo po
piežiui visai nevertėtų siel- 
vartaut, nes socializmo idea
lai gimė dar tada, kada po
piežiai nei nesapnavo apie 
teisingesnį turtų padalini
mą. Socializmo idėjos žmo
nijos tarpe gijo jau senai ir, 
galima drąsiai pasakyti, jos 
nekuomet neišnyks, nežiū
rint ar Vatikanui tai patin- 

timas krikščioniškai idėjai, ka, ar ne. 
popiežius perša valstybių 
vadams naikyti socialistines 
organizacijas iš pačių šak
nų!

Įdomiausis dalykas šitoj 
dėka ku-' enciklikoj yra popiežiaus

zdina į prapulties bedugnę. “krikščioniškos ekonominės

ištisas valstybes. 
Modemiškas

t

giau kaip 11. O bažnyčių 
tenai pristatyta net 2,200.

Vykindama naują įstaty
mą, vyriausybė pasiūlė po
piežiaus agentui, arkivysku
pui Floresui, kad jisai pa
skirtų 11 kunigų, kuriuos jis 
nori palikti bažnyčiose, o vi
si kiti turi išsikraustyt iš Ve
ra Cruz valstijos.

Bet popiežiaus atstovas 
Flores atsisakė tai padary
ti. Vietoj skirti 11 kunigų, 
jisai liepė visiems kunigams 
apleisti bažnyčias ir nelai
kyti daugiau jokių pamal
dų, nekrikštyt vaikų, neduot 
šliubų nei kitokių patarna
vimų tikintiems.

Vadinasi, kunigai vėl boi
kotuos Dievą. Supyko ant

ANTRAS BOIKOTAS 
PRIEŠ DIEVĄ.

Kai tik Meksikos kunigai 
nori parodyt valdžiai savo 
piktumą, tai jie muša savo 
Dievą. Keli metai atgal jie 
tenai apleido bažnyčias ir 
per ilgą laiką negarbino 
Dievo, kam valdžia uždrau
dė jiems politikuoti. Bet pa
matę, kad valdžios tuo ne
nugąsdins, jie vėl sugrįžo 
prie savo biznio.

Dabar Meksikos 
skverniams užduota naujas 
smūgis. Vera Cruz valstija 
išleido įstatymą, kuriuo su
mažinama kunigų skaičius: 
ant 100,000 gyventojų gali 
būt tiktai vienas “piemuo:” 
Kadangi toj valstijoj yra tik 
1,100.000 žmonių, tai kuni
gų negalės tenai būt dau-' valdžios, o Dievui per ausį!

ilga-

ŠIS-TAS Iš PRAEITIES.
ir ėmė prieš “cicilistus” pa
mokslą sakyti. Girdi, “cici- 
listai” nuvers nuo sosto cie
sorių, visus kunigus iškars, 
ir bažnyčias išgriaus, čia 
“pamokslininkas” išlupo 

lietuviu man ® rankų popierą ir mė- 
- - - * gino skaityti, bet nemokėjo, 

įneš tai buvo angliškas raš
ytas.
j Tada jis davė “ukazą” 
j veseilininkams, kad tie ves
tų mane į policiją. Tuojau 
mane sugriebė keli vyrai ir 
ėmė tempti per duris.

Issigrudę per duris tuo
jau sutikom ir porą “angelų 
sargų.” Nežinau, ar juos kas 
šaukė, ar jie patys atėjo, bet 
vedusieji mane perdavė po- 

įlicijai ir ėmė sakyti, kad aš 
“cicilikas” ir renku nuo 
žmonių parašus.

Vienas iš policmanų pa
ėmė mane už rankos, o kitas 
užsidegęs lenpelę ėmė skai- 

i tyti tą popierą, kur aš rin- 
ikau parašus.

Bet policmano butą ne
kvailo, nes perskaitęs po- 

! pierą jis užklausė, ar aš ren-

Ar lengva buvo socialistams 
dirbti lietuvių tarpe?
Tai buvo 25 metai atgal. 

Aš gyvenau tuomet Scran- 
tone ir priklausiau prie vie
tinės socialistų kuopos. Tais 
laikais didžiuma T 
buvo tamsus ir religiniai fa
natikai. Socialistų veikimas 
buvo begalo sunkus, bet mes 
energingai dirbome. Dažnai 
rengdavom prakalbas ir de
batus, kviesdavom kalbėto
jus iš kitų miestų.

Kartą laike musų prakal
bų būrys fanatikų užpuolė 
ir išdaužė svetainės langus. 
Tais laikais ir gatve būdavo 
sunku pereiti, nes ant kiek
vieno kampo stovėdavo bū
rys tamsuolių ir lodavo ant 
tavęs kaip šunes. Tai buvo 
tikri laukiniai indijonai.

Kartą socialistai gavo ži
nią, kad gelbėdamasis nuo 
mirties į Ameriką atbėgo 
latvių revoliucionierius Pau- 
rens, ir kad Amerikos val
džia rengiasi išduoti jį caro 
budeliams. i. . „

Socialistai tuojaus pada-'ku ir pinigus? Sakau, ne. 
rė mitingą ir nutarė duoti Tuomgt policmanas pasakė: 
valdžiai peticiją, kad jo ne- “Eikit ir dirbkite. Jus darot 
išduotų. Čia pat pasidali- gerą darbą.”

Po šitų žodžių ir vestuvi
ninkai sutiko pasirašyti, bet 
aš jų parašų dabar jau ne
ėmiau.

Taip dirbo Amerikos so
cialistai lietuviai 25 metai 
atigal.

nom sritis ir pradėjom rink
ti parašus tai peticijai.

Taip aš pasiėmęs dar vie
ną draugą pradėjau po stu
bas lankytis.

“Šitoj stuboj yra veseilia”!
—tarė mano draugas. “Už-_
eikim, tai gausim daug pa- baugumas iš tų anų laikų 
rašų.” Užeinam. i tamsuolių šiandien šiltose

Vos tik aš pasakiau savo vietose sėdi. Anuomet jie 
reikalą, tuoj visi pašoko'galvas guldė už tai, kad Ru- 
kaip perkūno trenkti, ap-'sijos caro jokia jėga nuo 
spito mane ;. 
dėjo šaukti: “duokim cici- 
likui, duokim!”

Na, manau sau, pakliu
vau kaip rudis kubilan įšo
kęs. Sudiev sveikatai, o gal 
ir pakaušiui.

Mano draugas ėmė jiems 
aiškinti, kad kas nenori, tas nuolių.

i

MOTERYS REIKALAUS 
PROHIBICIJĄ AT

ŠAUKTI.
Amerikos moterų sąjun

ga, kuri kovoja su prohibici- 
ja, praneša, kad greitu laiku 
ji įteiksianti Kongresui ir 
prezident. Hooveriui petici
ją su 1,000,000 moterų para-. « w «
šų, kad prohibicijos įstaty-' gali nesirašvti. Bet jų tarpe, 000,000 lanko mokyklą, 
mas butų atšauktas. Iatsirado vienas “gudruolis” 4,000,000 jau dirba.

aplinkui ir pra- sosto nenuvers. Bet susipra- 
tę žmonės jį nuvertė. Taip 

Ibus ir visom diktatūrom.
Laisvės Mylėtojas.

Iš viso Amerikoje yra a- 
pie 47,000,000 vaikų ir ne
sukakusių dar 18 metų jau- 

Iš to skaičiaus 28,- 
‘ o

Socialistinės idėjos jau 
nevieną “Dievo pateptą” ga
liūną privertė atsižadėti sa
vo “dieviškos kilmės”. Ir 
jeigu Vatikano galiūnai ne
pasiskubins suprasti, kad ir 
jie yra tų pačių gadynės jė
gų valdomi, ir jeigu nepasi
skubins žmonijos progresui 
pasiduoti, tai vieną gražų 
rytą jie pasijus, kad jų visos 
pastangos save “šventai
siais” rokuotis išdulkėjo ke
turiais vėjais.

Socialistiškai protaujan
čios liaudies akimis žiūrint, 
Pijus XI visgi vertas pagiri- 
mo už išreiškimą jo encikli
koj socialistiškų idealų. 
N»rs jis socializmą smerkia, 
jis vis dėlto daug ko iš so- 

Įcialistinio samprotavimo yra 
Tegul pasaulio galiūnai da- pasimokinęs.

Dabar jau “šventam tė-

♦ * ♦

Šiems popiežiaus “apašta
liškiems” posmavimams ko
mentarų nereikia. Darbo 
klasės žmogus jau nekartą 
yra girdėjęs “Canticus Can- 
ticorum” iš pasaulio galiū
nų lupų. Jo triūso vaisiais 
bežarstydami, pasaulio val
donai jam jau nuo senai Do- 

■vydo psalmes giedojo; jam 
Į daug ko žadėjo ir iki šiai 
dienai tebežada — net visą 
Dievo karalystę, tik, žinoma, 

vien tik savo asmens reika- ne čia, ant žemės, bet ten, 
lams, visiškai neatsižvelg- už tolimų žvaigždynų, ir tik 
damas į darbininko žmoniš- tada, kada jo akys ant am- 
kumą, jo garbę, socialę teisę ’ žiu užsimerks, 
ir bendrą gerovę visiems. •

Šių dienų kapitalui, jis sa- ro išvadas iš popiežiaus pa- Į 
ko, niekas daugiau nerupi, reiškimų, nes jiems daugiau- vui” nelieka nieko kita, kaip 
kaip tik ekonominių bei ma-šia “tyros krikščioniškos so- tik parašyti

»

terialių pasaulyj jėgų kon-1 cialės filozofijos” stinga.' dignitatoriams antrą apašta-
centravimas, o"tai, esą, vedaI Nemažai tokios filozofijos lišką laišką ir liept jiems vy- 
prie trilypės kovos už pirmi- j trūksta ir pačiam Vatikanui, kint gyveniman jo įsitikini- 
nybę: iš pradžių kovojama Vatikanas tą f ilozofiją savo- mus, kuriuos jis vadina 
dėl diktatūros ekonominėse ■ tiškai suprato ir savotiškai “krikščioniškai sociale filo- 
sferose, paskui einanti žiauri praktikavo per ištisus šimt-' zofija.” Patartina, kad visų 
kova už valdžią, kad tapti mečius, nepripažindamas pirma tiksliai butų padalinti 
niekam nepersekiojamu e- darbo žmogui ir beturčiui visi Vatikano turtai tarp 

varguoliui net sielos. Vatika- krikščioniškojo pasaulio 
nui nerūpėjo krikščioniškoji varguolių. Paskui išdalint 
socialė filozofija tada,kai vi-j visų bažnyčių ir klioštorių 
sa Europa buvo po jo nykš-. turtus, o paskui paimti ir iš- 
čiu. Nerūpėjo jam ir visa ki- dalinti visų kardinolų, arci- 
ta filozofija, kada kryžius ir, vyskupų ir vyskupų lobius, 
kardas engė pasaulio tautas, neaplenkiant nei tų gerybių, 
žudydamas visus ir visaip, kurių turi prisikrovę seni 
kad tik įsigijus galią ir vi- parapijų klebonai.
sas žemiškas gerybes. Ne- j £acĮa tas bus padaryta, 

patartina Pijui XI pavartoti 
savo įtaką į visus krikščioni
škojo pasaulio galiūnus, 
stambius kapitalistus ir vi
sus kitus piniguočius, di
džiulių industrijų savinin
kus, kad jie visi pasektų Va
tikano pavyzdį. Jei jie su tuo 
nesutiktų, tai galima butų 
juos visus prakeikti, eksko
munikuoti ir, galop, kreiptis 
į krikščioniškąjį pasaulį, 
kad juos visus visur ir vi
saip boikotuotų. Atsiekus to, 
galima butų tverti už spran
do visiems darbininkams, 
kad jie taikoj bei ramybėj 
dirbtų, žinoma, už žmonišką 
atlyginimą, ir dalytųsi savo 
triūso vaisiais su kitais pilie
čiais, taip kaip Kristus mir
damas ant kryžiaus įsakė 
žmonėms daryti.

Tik tuomet bus galima į- 
kunyti tikrą “apaštališką 
Evangelijos skelbimą” ir 
praktikuoti tyrai “krikščio
nišką socialę filozofiją”. Ta
da visiems bus galima giedo
ti: “Te Deum Laudamus!” 

Tuomet ir žmonės bus iš
mintingesni, ir Dievas bus 
skaistesnis, ir Velnias bus 
juodesnis.

. Taigi, “bažnyčios švento
sios” galiūnai, visi į darbą! 
Socialistai linki jums di
džiausių pasekmių!

K. Vidijus.

konominėse varžytinėse.
Kiekvienas gali matyti, sa

ko jis, kad šiandieninėj 
draugijoj yra didelis skirtu
mas tarp mažos saujelės tų, 
kurie visą pasaulio turtą tu
ri apžioję, ir tų milijonų, ku
rie yra paskendę neturte ir 
dideliam varge; Užtai esanti 
šventa pareiga kiekvieno 
žmogaus žiūrėti, kad pro
dukcijos vaisiams nebūtų lei
džiama koncentruotis kelių 
turtuolių rankose, kad žmo
gaus triūso vaisiai butų tei
singai padalinami tarpe dar
bo žmonių.

Padalinimas turtų, jis sa
ko, turėtų būti sutvarkytas 
taip, kad niekas nebūtų 
skriaudžiamas. Jokia viena 
žmonių klasė neturėtų teisės 
savintis darbo vaisius, ta
čiau šita šventa teisė esanti 
peržengiama turtuoliais, ku
rie mano, kad visos pasaulio 
gerybės tik jiems vieniems

kalbėjo jisai apie “krikščio
nišką socialę filozofiją” ta- 
da, kada Ispanijoj už vieną 
nepatinkamą žodelį miny- 
kui žmogus atiduodavo Die
vui dūšią ant laužo degina
mas arba kada jėzuitai kry
žium ir kardu vykino žmo
nių vergiją Naujame Konti
nente.

Vatikanui niekas galvelės 
nekvaršino, kada visas krik
ščioniškas pasaulis buvo su
raižytas į bažnytines provin- 

I ei jas, kuriose vyskupai lupo 
'dešimtdalį pelno iš visų gy- 

__  ___   ___ ' ventojų, net iš vištų guštų ė- 
priklauso. Tą šventą teisę mė dešimtą kiaušinį! Nerei- 
peržengią ir darbininkai, nes! tada rūpintis apie ko- 
jie irgi mano, kad visi triūso • kią nors filozofiją, kada ka- 
vaisiai tik jiems tepriklauso, raliai, karaliukai ir visokie 

TZ ,___ -________ ,__ ..__ !princai vienas kitą korė irKad prašalinus dabartinę ė kad jsigi£s dides. 
socialę nelygybę, popiežius' • • • • • • • .t e
siūlo taikyt ir praktikuoti tei- i 
sybės principus, sveiką iš
mintį ir gryną krikščionišką 
socialę filozofiją, kapitalui 
ir darbui sąžiningai bendra
darbiaujant.

Visųpirma, jis sako, dar- 
bininkas turi gauti tokį atly , 
ginimą, kad galėtų su savo1

i

nio palaiminimo ir visbkių 
“absoliucijų” iš už augštų 
Vatikano sienų.

Krikščioniška filozofija 
Vatikanui parupo tik dabar, 
kai jis pajuto, kad pasaulio 

' tautos pradėjo slysti iš po jo 
milžiniško nykščio.

Nebūtų Vatikanui bėdos, 
šeima žmoniškai pragyventi jei istorijos faktus butų gali- 
ir dar turėtų galimybės su- ma nuo užrašų lentos nutrin- 
taupinti dalį savo uždarbio ti; bet to dar niekas nepajie- 
juodai dienai. Antra, turtai gė padaryti. Žmonijos takas 
turi būti tiksliau padalinti, lieka neišdildoma pėdsaką 
Trečia, laisvoms industrijoj naujoms kartoms keliauti, 
varžytinėms ir ekonominiam I Per devynioliką šimtų me-
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PITTSBURGH, PA. 
Iš angliakasių streiko.

Į AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS Kas nieko neveikia 
To niekas nepeikia

tarpusavę unijų kovą, reikia 
pasakyti, kad čia vadai pe
šasi už pirmenybes anglia
kasių judėjime. Komunisti-1 
nė unija vartoja visas prie
mones ir komunistinę takti
ką, neatsižvelgiant ar tai 
bus naudinga streikuojan
tiems, ar ne. Jiems svarbu iš
garsinti savo komunistinį 
kromėlį.

United Mine Workers u- 
nija, turėdama 41 met. paty
rimą angliakasių kovose, de-

Pittsburgho apylinkėje 
streikas prasidėjo birželio 1 
dieną. Dabar streikas išsi
plėtė po visą vakarų Penn- 
sylvaniją, užėmė Ohio vals
tijos rytus, West Virginiją 
ir pasiekė net Kentucky val
stiją.

Tikrą streikuojančių ang
liakasių skaičių sunku pasa
kyti, nes streikieriai neorga- ___ __ _______  ______ ___
nizuoti ir angliakasių unijos, da didžiausias pastangas, 
vadovaujančios šiam strei- jęad atstačius savo senąją u- 
kui, ne vienaip apskaitliuoja njj^ kurją bolševikai per di- 
streikuojančius. Komunisti- dijį 1927 metų streiką buvo 
nė National Miners unija beveik paguldę ant šono, 
tvirtina, kad esą virš 30,- Tais metais Pittsburgho dis- 
000 angliakasių išėjusių į < ” —
streiką, o senoji angliaka
sių unija (U. M. Workers) 
sako, kad streike dalyvauja 
tik 20,000 angliakasių. Man 
rodos, kad senosios anglia
kasių unijos apskaitliavimas 
bus teisingenis.

Streiko apimtose vietose 
eina žiauri ir atkakli kova. 
Vien Pittsburgho apylinkėje 
šitos kovos frontas tęsiasi 80

Artilerija, Kuri Lekia 50 Mylių į Valandą

Tai naujas karo pabūklas. Armota, kuri turi 8 colių nasrus, pastatyta ant 8 ratų ir pri
kergta prie troko gali keliauti vieškeliu 50 mylių į valandų. Tai vėliausis Amerikos padaras.

trikte šita unija turėjo 45,- 
000 organizuotų angliaka
sių, o dabar jų buvo likę tik 
keli šimtai. Taigi, norint at- 
steigti senąją uniją, teks 
daug darbo padėti.

Kaip atsirado komunisti
nė unija? Senosios unijos 
angliakasiai buvo nepaten
kinti J. L. Lewiso vadovavi
mu. O kur tik koks nepasi- 

i tenkinimas, nesusipratimas.
su viršum mylių. Iš vienos ten su kromeliu skuba 
pusės beginkliai, alkani ir j komunistai. Ir čia jie pasi- 
suvargę angliakasiai pasiiy-, naudojo laikinu darbininkų 
žę laikytis iki paskutinės,! nepasitenkinimu ir ėmė or- 
kad laimėjus bent unijos pn-j ganizuoti uniją. Bet
pažinimą, o iš antros —ang-. komunistinė unija ligi šiai 
lių baronų samdyti mušei- ■ dienai nieko darbininkams 
kos, arba, taip vadinamoji dar nedavė; ii pasitepkina 
“Coal and Iron” policija. Ji tik skambiais pažadais.

j Pennsylvanijos gubema- 
torus Pinchot aną kartą pa
kvietė į Harrisburgą Pitts
burgh Terminai Coal Co. 
viršininkus ir U. M. W. va
dus į taikos konferenciją. 
Sužinojusi apie tai bolševikų 
unija atsiuntė savo delegaci
ją, su Frank Borich pryšaky. 
Jie atvykę ėmė protestuoti 
prieš gubernatorių, kam jis 

i kvietė U. M. W. uniją, o ne 
Borich’as pareiškė, 

M. W. negalinti

pusės beginkliai, alkani ir j komunistai. Ir čia jie pasi-

or-

kitais pamarginimais.
Šiais metais SLA. 3-čias 

apskritys savo metinį išva
žiavimą rengia liepos 19, 
Adomo darže, Castle Shan- 
non, Pa. Yra pakviestas iš 
So. Bostono adv. Bagočius. 
Jis pasakys čia prakalbą. 
Jis yra SLA. Skundų ir Ape- balsuotų, 
liacijų komisijos pirminin
kas, veda su bolševikais by
lą todėl iš jo bus ko pasi
klausyti.

Šiame išvažiavime bus ir 
ristynės. Risis Kazimieras 
Aleliunas ir čikagietis Juo
zas Bancevičius. Nugalėto
jui bus įteikta Karolio Požė
los dovana. S. Bakanas.

vo balsuoti už White’ą. Bet 
tapęs gubernatorium, jis 
barbenu įstatymo bilių ne
pasirašė. Reiškia, papildė 
veidmainystę.

Dabar barbenai agituoja, 
kad ateinančiais rinkimais 
už p. White’ą nei vienas ne-

kišeniuj turi vos dienai kitai 
pavalgyti. O savo prakaito 
šiais laikais taip greitai ne
parduos!. Taigi šitoj srity 
draugija daug gera yra pa
darius.

Kas link laikraščių neišra- 
šymo, tai musų visų kaltė. A- 
pie 6 mėnesiai atgal buvo 
pasiųlyta išsirašyti Ameri
kos lietuvių laikraščius. Bet 
tuomet draugija neturėjo pi
nigų, nes daugumas narių 
po kelis jau mėnesius nemo
ka mokesnio. Taigi dėl mus 
pačių apsileidimo gražus su
manymas nuėjo vėjais. I»a- 
bar Amerikos lietuvių laik
raščius skaito atskirai, arba 
keli susidėję užsiprenume- • 
ruoja.

Kas link vakarėlių, kurie

jau mums teko girdėti jo 
vedamą muziką. - Teisybė, 
vedėjas rankomis mosykuo- 
ja smarkiai, bet benas tarš
ka kaip perdžiūvę žydo ra
tai. Worcesteriečiai dabar 
sako, kad instrumentai pri
sieis ant sienų džiauti, nes 
vasarą svirpliai geriau pa
gros, negu tokis benas.

Korespondentas.

kos, arba, taip vadinamoji dar nedave: 
nnrl T1 a-1 1_____ — •

ginkluota nuo galvos iki ko-: 
jų ne tik revolveriais, šautu- * 
vais, kulkosvaidžiais, buo
žėmis, bet iy ašarų bombo
mis. Apart šitų galvažudžių 
čia yra daugybė ginkluotų 
šerifų ir valstijos kazokų. 
Visur jų pilna raitų ir va
žiuotų. žodžiu sakant, Pitts
burgho apylinkės anglių ka
syklų kaimeliai turi tikro ka
ro fronto išvaizdą. „

Jei pro anglių kasyklas ei- juos?
na viešieji keliai, tai ke- kad U. LI. ... —o—— 
liaujančią jais publiką poli- streikui vadovaut: ji “streik- 
cija sulaiko, klausinėja, ir laužiaujanti.”
jei nepataikysi atsakyti arba: Gubernatorius priėmė ir 
pasipriešinsi kamantinėji- bolševikų delegaciją. Pir- 
mams, tai gausi ir buožės pa- miausia bolševikai susibarė 
ragauti. . 'su gubernatorium, o paskui

Tarp streikuojančių ang' patiekė šiuos reikalavimus: 
liakasių ir policijos jau buvo (jį Negrai neturi būt žemi- 
susirėmimų. Buvo jau ir nami (2) Ateiviai darbinin- 
kraujo pralėjimo. Dažnai kai neturi būt persekiojami, 
mušeikos užpuola ne tik (Kad streikuojantieji an- 
streikuojančius mamenus, giiakasiai neturi būt mėto- 
bet ir pašaliniams nuo jų jg kompanijų stubų. (4) 
tenka nukentėti. Susirėmi- Teismams turi būt uždraus- 
mų daugiausia įvyksta ten, ta jšdav-ineti indžionkšinus 
kur streikui vadovauja ko-, prješ streikuojančius maine- 
munistinė N. M. O. U. Jie
rengia demonstracijas, ma- j Kalbant apie kompanijas, 
sinius pikietavimus pne ka-’] , s . ...
sykių, tai juos ginkluoti mu
šeikos ir užpuldinėja. N_ 
kentėjusių tarpe yra ne tik 
vyrų, bet ir moterų su vai- 
kais- uniją reikia pripažinti,

Tarp angliakasių nėra vie- ‘ kia leisti angliakasiams or- 
nybes, bet jos nėra ir tarp ■’ ganizuotis, nes tik su orga- 

kompanijų. inizuotais darbininkais bus
Aš jau esu rašęs, kad šia- (galima sutvarkyti angliės 

me angliakasių streike va-: pramonę.
dovauja dvi unijos, kurios; . Kitos gi kompanijos, ku- 
tarp savęs atkakliausiai ko-PTorn vadovauja finansų mi- 
voja; būtent: komunistinė. nisterio Meliono Pittsburgho 
National Miners unija su Coal Co., visom keturiom 
W. Z. Fosteriu priešaky, ir 
United Mine Workers of A- 
merica, kurios prezidentu y- 
ra J. L. Lewis. Jei vienos u- 
nijos šalininkai surengia kur 
mitingą, tai antros unijos ša
lininkai ateina ir ardo susi
rinkimą. Dažnai susirinki
muose įvyksta kruvinos mu
štynės ir tas duoda progą 
įsimaišyti valstijos kazo
kams, kurie, neva tvarką da
rydami, susirinkimą išvaiko.

Jei Fosteris kalba, tai jis 
didžiausią savo kalbos dalį 
pašvenčia niekinimui prie
šingos jam U. M. W, unijos, 
o jei kalba Fagenas, tai jis 
kritikuoja komunistinę uni
ją. Ir reikia pasakyti, kad 
tokiu angliakasių susiskal
dymu kompanijos naudoja
si.

Bešališkai žiūrint į šitą

reikia pasakyti, kad ir čia 
N .vienybės nėra: jos varžosi 
Wu" už rinką. Vienos jų veda su 

angliakasių unija derybas. 
Jos yra tos nuomonės, kad

• • • • A • •, rei-

CLEVELAND, OHIO. 
Visko po biskį.

Kaip visur, taip ir pas 
mus didelė bedarbė. Bedar
bių visur pilna. Jei kur dir
bamas koks darbas, tai jį 
apstoja minia žmonių ir žiu
ri, ar nepaims kurio į darbą. 
Bet man vis keista, kad to-

PARYŽIUS, FRANCIJA. 
“Keleivio” 22 numery Pary

žiaus Lietuvis klysta.
1929 metais kovo 2 d. Pa

ryžiuje įsikūrė Lietuvių Dar
bininkų Draugija. Bet Pa

ryžiaus Lietuvis, matyt, ne- 
ižino kaip šita draugija ku- 
■ rėsį, todėl “Keleivio” 22 nu-

Lietuvių gyvenimas pras-ime1^r/sPe^ė studentus.
tas. Švento Džiordžiaus pa-j . Rejkįa pasakyti, kad įku- 
rapijos bobelės pradėjo zur- *’imui šios draugijos studen- 
zėti prieš kun. Vilkutaitį. fai padėjo daug pastangų ir, 
Pamaldas belaikant jos pa
kėlė lermą. Bet Vilkutaitis 
turi zakristijoj policijos. Ki
lus lermui, policijos buožės 
rėksnius nutildė, o kai kas ir 
šaltąją pamatė. Dabar Vil-

I kutaitis ruko cigarą ir iš bo- 
i belių juokiasi* Mat, Vilku
taitis nieko neužkabina: 
koks tu nori, toks ir buk.

* Naujasis “tėvelis”, kuri 
bobelės “laikina”, girdėt, 
serga—gal nuo naminės?

___ _____ __ ______ ____ _ SLA. 14 kuopa su bolše- 
kioj bedarbėj automobilių .vikaisjau apsidirbo. Kuopos 
pilnos gatvės, o ypatingai 
subatomis ir nedėliomis. Ne
galima net skersai gatvę per
eiti. Šitą vaizdą pamatę pa
šaliniai žmonės mano, kad 
Amerikoje jokios bedarbės, 
jokio skurdo nėra. Taip ly
giai mano ir kalba Amerikos 
buržuazija._________________ ,

Bet tikrumoj taip nėra, plaukai neilgai stovėjo. Štai, 
Badas, skurdas, bedarbė A- nariai ėmė rugoti, kad nu- 
merikoje didelė, tik mes į- žymėtiems nariams neparei- 
pratę gražiai rodytis iš pas- na “Tėvynė . Sako, girdi, 
kutiniųjų.

Čia man prisimena 1921- 
22 metų gyvenimas Rusijo
je. Būdavo, išeisi sekmadie
nį į gatvę, visur tyku (tais 
laikais sekmadieniais gat- 
vėkariai ne vaikščiod avo), 
bet žmonės gražiau ir šva
riau pasirėdę vaikščioja bū
reliais. O jau prie teatrų, taf 
per kelis blokus sustoję lau
kia, kad gaut bilietas į teat
rą. <

nors kito krašto žmogus, tai Paskui sako : “Bus viskas 
jam turėjo atrodyti, kad ' gerai ir visi šarap’. Jeigu 
Rusijoj viskas gerai. Į laikraštis pašte prapuola, tai

Bet darbo dieną reginys ,ne cenLro kaltė.”
čia būdavo visai kitoks. Žiu- I . Toliau Žukas ėmė aiškin- 
rėk, vienas stumia kokį ve- Li, kad adresus daro mašinė- 
žimėlį, kiti susikrovę mai- le, o kontraktą tam darbui 
šus ant kupros velka. Vieni turįs anglas. Ta mašinėlė kai 
basi, kiti vyžuoti. Visi jie ei- kada “pamisuoja” ir vieną- 
na šalygatviais, stumdosi, lo- kitą adresą apleidžia. Taigi 
jojasi. I centro už tai kaltinti nega-

Taigi aš iš šito palyginimo Įima, sako Žukas. Bet mote- 
išvedu, kad iš paviršės ir 1 
šventos dienos dekoracijos vatna mašinėlė, kad 
apie tikrą gyvenimo būklę adresą finišuoja” j' 
negalima spręsti. .mėnesiai.”

pirmininkas ta proga pasa
kė: “Dabar jau bus ramu. 
Kaip pradėsime susirinki
mą, taip ir baigsime. Ir na
mo eisime gražiai plaukus 
susišukavę, nes pirmiau be
siriedami su bolševikais ir 
plaukus susitaršydavom.” 

| Bet “gražiai sušukuoti”

Centras nenori, kad šitie 
žmonės žinotų, kaip einasi 
centre ir kokios ten piovynės 
vyksta.

VTsa bėda raštininkui Ba- 
nioniui. Viena narė sako, 
jei ne bolševikų “Tiesa”, tai 
aš nei jokios gazietos ne
gaučiau. Bolševikai savo 
“Tiesą” nešioja ir visiems 
dykai dalija, jei tik kas nori 

I.JI_ ___ s ____ ją imti.
rą. Jei šituo laiku Rusi-j . Banionis atsistojo aiškin- 
joj i gatvę išeidavo koks Lis, bet žodžio ištarti negali. __ __  T * a 1__ vi _ X_ _ __ ą _ • Dnctlriv Dun Ir

priešinasi unijos pripažini
mui ir su unijom nesileidžia 
į jokias derybas.

Kuo visa tai baigsis, da
bar dar nieko tikro pasakyti 
negalima.

Adv*. Bagočius kalbės S.
L. A. 3-čio apskričio išvažia

vime.
Atėjus vasarai, Pittsbur

gho lietu v. draugijos rengia 
daugybę visokių išvažiavi
mų — piknikų. Vieni juos 
rengia dėl pelno, kiti kad 
pasilinksminti, bet nei vieni 
negalvoja apie kulturinį dar
bą.

SLA. 3-čias apskritys savo 
darbuote nuo kitų draugijų 
daug skiriasi. Jis daug išva
žiavimų nerengia: kas vasa- mus gubernatorius White' “sklokai 
rą jis surengia tik po vieną prižadėjo, jei jį išrinks, tokį Rengtą pikniką ir prakalbas 
pikniką, bet už tai gerą, su įstatymą pravesti. Barberiai Pruseikai sugadino lietus, 
prakalbomis, ristynėmis ir patys balsavo ir kitus agita- Lakewoodietis.

ris pakilo ir sako: “Tai na-
1 mano 

jau šeši
mėnesiai.”

Ohio legislatura užtraukė' Papa Pruseika Bimbos 
paskolą keliams taisyt ir ki-(“sufaituotas” komisaras bu- 
tokiems darbams. Norima tvo ir pas mus atsilankęs. Bu- 
duoti bedarbiams darbo,' vo ir fašistų “Dirvoje”, tur 
kad sumažinus bedarbę. Bet būt pas Karpavičių “džia- 
kol tie darbai prasidės, tai bo” prašyti.
dar nevienas bedarbis kojas Clevelande Pruseikai pra- 
pakratys, nes ponai nesisku- kalbas surengė Mažeika, o 
bina. iCollonwood’e — žebraus-bina.

Jau keli metai, kaip musų kas. Į prakalbas žmones 
valstijos barbenai (skuti- kvietė net atvirukais. Iš kur 
kai) reikalauja, kad valstija jie adresus gavo — aš neži- 
išleistų taip vadinamą “Bar- nau.
ber law”. Pernai prieš rinki-! Kaip girdėt, pas mus "---------- ne Raip

Lakevood ietis.

WORCESTER, MASS. 
Šis-tas iš mus “slauno” 

miesto.
Šių metų pavasaris buvo 

labai gražus, bet dabar daž
nai palyja. Seni žmonės sa- 

! ko, kad jie dar neatmena to
kios lietingos vasaros.

Lietuvių draugijos stro- 
duoda iu^lius,'reikia štai'P»ąį rengiasi prie gegužynių 
ką pasakyti: Rengėjai, kiek išvažiavimų.
man žinoma, mažesnių salių1 . Šįmet turėjom gana dide- 
srėdinasi samdyti. Puiki salė H būrelį lietuvių vaikų ir 
su griežikais dėl 100-150 mergaičių, kurie baigė šv. 
žmonių, draugijai pelno nie-1 Kazimiero parapijos pra- 
kad neatneš. idžios mokyklą. Iš viešųjų

Taigi matai, draugas Pa-mokyklų išėjo irgi gana di- 
ryžiaus Lietuvi, kaip bloga 
rašyti apie dalykus, kurių 
patį nežinai.

Baigdamas noriu pasaky
ti štai ką: gerbiamieji drau
gai ir draugės! Nežiūrėkime 
susirinkimuose kaip kas ap
sirengęs. Nesijuokime kaip 
kas moka kalbėti; nešmeiž- 
kim studentų, kurie atsilan
ko į draugiją, bet ištieskim 
vieni kitiems brolišką ranką 
ir žengkim pirmyn.

Tylus Paryžietis.

I

delis lietuvių būrelis. Dau
gelis iš jų atsižymėjo moks
le.

Worcesterio lietuviai turi 
gana gražių išvažiavimams 
vietų. Turi keletą vasarna
mių prie Quinsigamond eže
ro. Iš parkų pažymėtini: 
Maironių parkas, L. U. Kliu
bo bangalas ir Olimpijos 
bendrovės parkas. Šitose 
vietose visi gali linksmai 
praleisti laiką ir ežere pasi- ' 
maudyti. Viskas gyvuoja 
gerai.

Šjmet Maironių parke pa- 
šalpinės draugijos lenkty- 
niuoja parengimais. Šv.

kurie dar eina Paryžiuje 
mokslus, iki šios dienos 
draugijoje dalyvauja.

Dėl draugijos vardo pa
keitimo irgi negalima stu
dentų kaltinti, nes tuomet 
buvo vasaros atostogos, stu
dentai buvo išvažinėję ir 
tam susirinkime, kur tapo 
pakeistas draugijos vardas, 
nei vieno studento nebuvo. 
Draugijos vardą pakeitė 
“Kuršių riestanosiai”, o ne 
studentai.

Tiesą pasakius, draugijoj 
nėra nei vieno studento na
rio. Jie tik taip į draugijos 
susirinkimus ateina. Studen
tų tarpe yra ir išgamų, bet: — — —-------- ----------------------------~------- ----------------
tokie į musų draugiją neat-' daugiau. Kas dirba, tai tik darbių pas mus labai daug, 
silanko. Atsilankančius gi i po 1-2 dieni į sąvaitę. Beto, Vilkininkų Jonas.

WORCESTER, MASS.
Bedarbė, badas ir muzika.

Bedarbė ir pas mus dide- Jurgio dr-ja 4 ir 5 liepos tū
lė. Daug žmonių nedirba rėš net dviejų dienų geguži- 
jau po 6—10 mėnesių, o ki- nę—pikniką.

į ti dar seniau atleisti iš dar- Darbai eina blogai. Gau- 
; bo. Ir kasdien vis atleidžia ti darbą labai sunku ir be-

silanko. Atsilankančius gi i po 1-2 dieni Į sąvaitę. Beto, 
reikia tik sveikinti, o ne' algas mažina ir mažina be 
šmeižti. pasigailėjimo, žmonės de-

Keista ir tai, kaip Pary- juoja ir akis išplėtę laukia, 
žiaus Lietuvis sako, kad pir- kas iš to visb bus, ko dagy- 
mininko ir jo žmonos pasiu- vensime.
lymu, i susirinkimo vedėjus i Daugelis žmonių jau neiš- 
visuomet išrenkami studen-'gali užsimokėti i pašalpines 
tai. Atsimink, gerbiamasisjdraugijas nario duoklių. To- 
kad draugijos pirmininkas dėl nors senai jie ten pri- 
nėra diktatorius. Jei jums jo klauso, bet dabar iš draugi- 
pasiulymai nepatinka, tai jos prisieina išbraukti ir 
nebijokite atverti lupų ir iš-'tžmogus nelaimingam atsi
rinkite pirmininką toki, ko- tikime lieka be pagelbos.

Kapitalistai tuo tarpu sto
rais kaklais ir pilvais važi-

pasigailėjimo, žmonės dė

ki jus norite, o ne ką pirmi
ninkas su žmona nori.

Tiesa, draugija nekažinką nėjasi ir darbininkų vargo 
neatjaučia.

Bedarbiai badauja, nes 
.kuriuos miestas šelpia, tai 
i penkių narių šeimynai duo
da vos $6 į sąvaitę. Ir šitą 

; pašalpą nuo liepos mėnesio 
•ketina atimti. j

Štai tau, darbininke, ir 
Amerika, “aukso šalis.” i

nuveikė, bet sykiu ir daug 
nuveikė. Nes jeigu šitos 
draugijos nebūtų, tai negali
ma butų ir lietuvio čia sutik
ti. Nevienas desėtkas musų 
brolių, kurie atvyksta čia su 
laikinom vizom laimės jieš- 
koti, sužinoję, kad čia yra 
draugija, atsilanko jon ir 
gauna patarimų, kur eiti, ko Kam dangus, o kam praga-1
prašyti ir ką pradėti. Apart 
to, tokie žmonės pas draugi
jos narius gauna vieną-kitą 
naktį pernakvoti ir duonos I 
plutą sugraužti. Mat, atvyk
sta daugiausia tokie, kurie

Tik Vienintelis
BUDWEISER
jokio kito jam 

lygaus nėra

PHILADELPHIA, PA.
Visi į pasilinksminimą!
LIEPOS 4 D. bus labai 

pražus PIKNIKAS Vytauto 
Parke. Bus lenktynės, virvės 
traukimas, visokių naujų 
pramogų. Kurie per keletą 
metų nesimatė arba nesuėjo 
su savo giminėms, čia susi
tiks ir vėl atnaujins savo se
nus draugiškumus. Yra gra
ži svetainė, bus geri muzi
kantai, taip kad seni ir jau
nimas galės gražiai pasilink
sminti. Tą puikų pasilinks
minimą rengia Am. Liet. U- 
kėsų Kliubas ir Liet. Taut. 
Paran. Todėl nė vienas ne- 
praleiskim tos linksmos die
nos, 4 d. liepos pikniko.

Aš pats dalyvausiu

SUDEGĖ 8 VAIKAI.
Netoli Jonųuieres, Que 

ras- Kanadoj, šį panedėlį sudegė
Nors bedarbė, nors ir farmerio Potvino namai ir 

skurdas, bet šiomis dieno-; ugny žuv0 8 vaikai.
mis čia susiorganizavo nau-j----------------------------------- -—
ja orkestrą. Ją veda gabus AURIUJ?ASIAUKAUT UŽ 
mokytojas P. Bliudžius. Li-j - 
gi šiol jis vedė ir mokino 1 
“Lietuvių Beną,” bet pora- 
savaičių atgal nuo jo pasi
traukė ir iš gabiausių muzi
kantų suorganizavo orkest
rą.

Lietuvių beną vesti paėmė 
vargonininkas, nors pats 
ant tų instrumentų griežti 
nemoka ir giliau muzikos 
nėra studijavęs.

•7

NEUŽMOKĖTĄ 
BALANSĄ

Gražus, veik naujas, mahog-any me
džio, vėliausios stailos, player pianas. 
Šeimyna kuri tą painą pirko, dabar 
neišgali toliau už jį mokėt, nes vyras 
neteko darbo. Tikra pardavimo kaina 
to piano $740, bęt vieton kad paimt 
atgal ji i storą, mes parduodame tie
siog iš jo namų, kuris yra jūsų apie- 
linkėje, už likusią mokestį ŠIOS Ku
ris tą pianą pirks, mes duosime visai 
dykai išbandyt jūsų namuose, nereik 
nieko įmokėt, tik nupirkus reikės nu- 
mokėt po $1 savaitėje. Pašaukite ar
ba rašykite N'ew England Music Co. 
Olympia Theatre. Lynn, Mass.

A

NORIU PARDUOT
5 BIČIŲ ŠEIMYNAS

Visos Šeimynos Stiprios.
Kaina atskiros šeimynos $12.00 ant vietos.

L. KONCIS
i>7 Battery St., No. Abington, Mass.
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Ką Mokslininkai Mate 
l0 Mylių Aukštybėse

KAS BUVO ALEKSAND 
RAS VOSYLIUS

—Tegul bus pagarbintas,* 
Maike.

—0 kas girdėt, tėve?
—Blogos navynos, vaike. 

Aną dien turėjau važiuot i 
Klyvlentą ugadas daryt tarp 
parapijonų. o dabar gavau 
gromatą iš Špicburko, kad 
ir tenai trobelis pasidarė.

—Turbut tu kalbi, tėve, 
apie Pittsburghą. nes tokios 
vietos, kaip špicburkas, nė
ra.

—Gal tavo teisybė. Mai
ke.

—Bet kodėl tu sakai, tė
ve, kad tai blogos naujie-.o nos?

—Tai koks čia gerumas, 
vaike, kad katalikai bunta- 
vojasi prieš kunigus? Šito
kių dalykų iki šiol da nebu
vo.

—Bet aš jau pereitą syki 
tau aiškinau, tėve, kad kova 
yra neišvengiama. Aš tau 
sakiau, kad net šventieji 
danguje kelia revoliucijas.

—Aš tam nevieriju.
—Jeigu tu esi geras kata

likas, tėve, tai turi tam ti
kėt. nes taip rašo šventas 
raštas.

—Nemeluok. Maike. šven
tam rašte tokių istorijų nė
ra. šventųjų Živatą aš ži
nau ant pometies. bet apie 
revoliuciją danguje tenai nė
ra nei pusės žodžio.

—Bet pasakyk man. tėve, 
kaip atsirado velnias?

—Ot, Maike. šito tai aš 
negaliu pasakyt.

—Na, o sakai, kad šventą 
raštą žinai atmintinai. Pasi
rodo. kad pats truputį pame
lavai.

—Olrait, 
toks kytras 
kokiu spasabu velnias užgi
mė.

—Jeigu tikėti biblijai, tė
ve, tai velnias atsirado per 
revoliuciją danguje. Kai 
Dievas pradėjo perdaug bo- 
saut, tai dalis aniuolų jam 
pasipriešino ir pakėlė maiš
tą. l’et jie buvo da neorga
nizuoti. neturėjo nei unijos, 
nei partijos, ir prieš savo bo
są neatsilaikė. Dievas juos 
apgalėjo ir nušlavė iš dan
gaus i pragaro gelmes. Krin
tant i prapultį jiems išaugo 
ragai, uodegos, spalva per
simainė, ir taip atsirado vel
niai.

— Ar tu, Maike, tam tiki?
—Aš, tėve, netikiu, nes 

biblijai aš apskritai netikiu. 
Bet visgi šitoj pasakoj yra 
ir pamokinimo. Nors tikre
nybėj tokios kovos danguje 
visai nebuvo ir tokių velnių 
šiandien niekur nėra, te- 
čiaus šitoj pasakoj yra daug 
tiesos, tėve.

‘Keleivio” 23 num. mes 
jau rašėm, kaip du moksli
ninkai pakilo metaliniam 
baliune i padanges oro 
sluogsnių tirinėti. Dabar 
apie tą jų drąsų žygį galima 
suteikti platesnių žinių.

Tuo laiku, kuomet visas 
pasaulis su didžiausiu žin
geidumu gaudė žinias apie 
prof. Piccardo baliuną, ku
ris neįžiūrimose padangėse 
plaukiojo virš pietų Vokie
tijos ir Austrijos, pats Pic
cardas su savo pagelbinin- 
ku. pasirodo, nieko apie tai 
nežinojo, nes jie buvo labai 
užimti svarbiais moksliniais 
tyrimais. ___ ...____ ______

i Atidaryti langų baliune kalui jis buvo pasiėmęs su 
mokslininkai negalėjo, nes savim visai tuščius indus (iš 
vidury reikėjo laikyti aukš- jų oras buvo išpompuotas) 
tą temperatūrą.

Iš šitos priežasties moks
lininkai nematė nuo žemės 
tų šviesos signalų ir raketų, 
kuriomis Tiroliaus valdžia 
stengėsi atkreipti Piccardo naujoji Amerikos 
domę.

į 52.000 pėdų aukštybėse.
“Viskas, ką aš mačiau tuo 

laiku,” pasakoja Piccardas, 
“tai buvo mėlynas oras. 
Kad pasiekti stratosferą, 
reikėjo sunaudoti trys va
landos laiko.

I “Deguonio (oksigeno) 
mes turėjom užtektinai, bet 
toje aukštybėje buvo begalo 
šalta.

“Mes buvom labai šiltai 
apsirengę, bet čia su nusi
stebėjimu patyrėm. kad mu
sų dar neganėtinai šiltai ap- 
sirengta.

“Į viršų mes kilom labai 
greitai. Aš pastebėjau, kad 
altimetras rodo, jog musų 
pakilta 26.000 pėdų nuo že
mės. Ir kol aš šitą užrašinė
jau, altimetras jau rodė 52,- 
480 pėdų (16,000 metrų).

“Pasiekę šitą aukštybę, 
mes pradėjom mokslinius 
tyrimus. Čia mes jautėm ne
apsakomą šaltį ir tik tas 
kiek kliudė ramiam musų 
darbui.

“Aplinkui mes nieko kito 
nematėm, kaip tik mėlyną 
atmosferą.

“Žemė nuo musų buvo už

mentai nenukentėjo.
Piccardas buvo pasiėmęs 

su savim du kartu tiek de- 
guonio kvėpavimui, kiek 
jo numatymu reikėjo. Bet 
oro trukdymai leidžianties 
žemyn privertė jį beveik vi
są oksigeną suvartoti, 
t Baliune liko šito elemen
to tik vienai valandai kvė
puoti, ir jei per vieną valan
dą mokslininkai butų dar 
nenusileidę žemėn, tai jie 
abudu butų žuvę, užtroškę 
aklinai uždarytame baliu
ne.

Piccardas parsivežė ir to 
oro, kuris randasi 52,462 
pėdų aukštybėse. Tam rei-

—Maike, aš noriu balso. 
Aš negaliu suprast, kaip tai 
ta pati istorija gali būt ir 
melas ir kariu teisybė. Iš- 
virožyk man. kaip tas išei
na.

—Turėk kantiybės, tėve, 
ir klausyk, o tada pats su
prasi, kaip tas išeina. Vel
nių niekad pasauly nebuvo ir 
nėra, ir kas apie juos švent
rašty pasakyta, tai yra me
las. Bet pati tos pasakos są
voka yra teisinga. Žmogus, 
kuris ją parašė, davė jai to- ■ 
kią pat išvaizdą, kokią jis 
matė kasdieniniame žmonių 

•gyvenime. Šitame gyvenime 
vergai visuomet kelia maiš
tus prieš savo ponus. Pris
paustas eina prieš savo pri
spaudėją. Taigi tos pasakos į 
autorius negalėjo isivaiz- 

j duoti, kaip aniuolai galėtų 
kentėti danguje Dievo dikta
tūrą, nepakėlę prieš ją maiš
to? Ir maištas kilo. Bet Die
vas ji nuslopino, nes tais lai
kais ir ant žemės revoliuci
jos nenusisekdavo. Jeigu kas 
rašytu biblija šiais laikais,'«/ «. V b. *

tai sukilę aniuolai veikiausia 9—10 mylių, bet mes jos ne- 
Dievą nuverstų nuo sosto ir galėjom matyti dėl metere- 
apskelbtų danguje respubli- ologinių sąlygų.
ką. j “Stratosferoj mes išbuvo-

—Maike, tu taip nekal- me daugiau, negu buvo nu
bėk. ba man šiurpuliai eina matyta musų plane. Ir čia 
per skūrą.

—Taigi matai, tėve, kad galvojimo, kaip laimingai 
be revoliucijų net ir danguje nusileist ant žemės.

- -____ ZA ... ____ X > “T 1-, '

mums reikėjo didelio ap-

neapsieinama. O tu nore-' 
>tum, kad parapijose jų ne- 
įbutų. Tai negalimas daiktas.
Kur tik nelygybė, tenai ir 
dirva revoliucijai.

—Maike, tu dabar apsu- 
Į kai man razumą. Aš turėjau 

Maike, jeigu tu važiuot i Špicburką ugadas 
tai pasakyk gi, daryt, o tu sakai, kad para-' 

pi jose reikia revoliucijų. Tai 
kas gi man dabar daryt: va
žiuot, ar nevažiuot.

—Gali važiuot, tėve, juk 
pittsburgiečiai tavęs nepa
kars. B’ogiausiame atsitiki
me galėsi gaut tik Į kuprą, o 
jeigu pasiseks, gal kunigas 
priims už zakristijoną.

—Gerai sakai, Maike. Za
kristijono džiabas man kaip 
tik tiktų. Prie mišiauno vyno 
butų gera šlužba. Na, tai ir 
gud-bai, vaike.^

—Laimingos kelionės, tė
ve.

ir iškilęs į padanges pasiėmė 
stratosferos oro.

Tuo tarpu apie pasiektus 
rezultatus Piccardas nekal
ba. Jis pareiškė tik tiek, kad 

profeso
riaus Michelsono (jis nese
nai mirė) teorija apie kos
minius spindulius, kurie, 
kaip buvo spėjama, randasi 
stratosferoje, dabar pui
kiausiai patvirtinta.

Laike Piccardo tyrimų, ši
tie spinduliai aiškiai perėjo 
per tas dujas, kurios iš ba
liono buvo paleistos. Pasi
tvirtinus Michelsono teori
jai, kariu pasitvirtina ir 
Einšteino reliativybės teori
ja.

Kas tas Piccardas?
Piccardas yra Šveicarijos 

pilietis. Jis baigęs Ciuricho 
politechnikumą. Dabar jis 
profesoriauja Briuselyje. • 
Pirmieji jo bandymai šioj 
srity buvo sutikti su ironija 
ir pajuoka.

Pereitų metų rugsėjo mė
nesį jo baliunas į padanges 
nekilo, nes iš jo tekėjo leng
vosios dujos. Gruodžio mė
nesį bandymas pakilti irgi 
nenusisekė 'dėl blogo oro. 

Ir po šitų nepasisekimų 
mokslininku nieks jau nein- 
domavo. Bet Piccardo, ma
tomai, esama atkaklaus 
žmogaus, energingo ir užsi
spyrusio užsibrėžtą tikslą 
pasiekti. Dabar jo vardas 
jau įrašytas istorijoj, bet ne 
kartu su Napoleonu, Alek
sandru Didžiuoju ir kitais 
tos rūšies “genijais.” o su 
Koperniku. Galilėjum ir 
kitais mokslo vyrais.

Jo moksliniai bandymai 
pavyko tik dėl to, kad jis 
per metų metus sunkiai dir
bo ant šito baliuno projek
to. Visas smulkmenas jis 
taip gerai numatė, kad iš
vengė visokių nelaimių.

Belgijos karalius dabar 
šitą mokslo vyrą apdovano
jo aukščiausia Belgijos gar
be. Leopoldo ordenu.

Mokslininkas Piccardas 
dabar ilsisi mažam kaimely 
Gurdži. Kaimelis pilnas už
sienio korespondentų. Pic
cardas pasakoja, kad jo pa
kilimas oran jo taip nenu
vargino, kaip dabar vargi
na tie korespondentai.

Kartą korespondentai pri
kėlė ji iš miego ir paklausė, 
kaip jis jautėsi stratosferoj. 
Tuomet mokslininkas atsa
kė: “Ten aš jaučiausi ge
riau. negu dabar jaučiuosi, 
kuomet jus mane traukiat iš 
miego.”

Aleksandras Vosylius, jaunas Socialis
tu s- Revoliucionierius, fašistų nužudytas 
1929 m. gegužės 24 Kaune, gimė 1905 m. 
kovo 3 d. Žiurių-Gudelių kaime, Paežerių 
valsčiaus, Vilkaviškio apskr. tėvų ūkinin
kų šeimynoje. Jo tėvai ir šiandien dar te
nai tebeukininkauja.

Atėjus laikui mokytis, Aleksandras bu
vo atiduotas i garsią anais laikais, pažan
gių inteligentų įkurtą, Mariampolės Rea
linę Gimnazija, kur ir mokėsi iki ją kade- 
mai uždarė. Aleksandras čia tai ir prade
da pirmus politikos žingsnius. Vos pirmo
je klasėje bebūdamas pradėjo platinti so
cialistinę spaudą. Būdamas 4 klasėje jau 
stojo i moksleivių aušrininkų organizaci
ja. Buvo “Aušrinės” redakcijos ir Aušri
ninku Organizacijos C. K. nariu. Būdamas 
Aušrininkų organizacijoj apsisprendžia ir 
stoja slapton S. R. Maksimalistų Jaunimo 
Sąjungon. Būdamas studentu lankosi Lie
tuvos Scc. Rev. Maksimalistų Sąjungos su
sirinkimuose.

Aleksandras buvo veiksmo žmogus. 
Siaučiant Lietuvoje fašistinei diktatūrai, 
liejasi liaudies kraujas. Aleksandras ne
rimsta. Jis nori žygio. Žygio, kuris primin
tų siurbėlėms, kad ir liaudis moka gintis ir 
smerkti miriop budelius. Aleksandras sto
ja i Kovos Buri, pradėtą organizuoti S. R. 
Marks. iniciativa. čia jis gyvena savo tik
ruoju gyvenimu, randa pritaikymo savo

SAUGOKIS BERNYTI.
Graži, dora ji mergaitė, , 
Pajuokautum tu su ja;
Bet jos šypsos taip galingos, 
Tuoj pavergtų jos tave.

Ne, bernyti, nepradėk), 
Te ji eina kur tik nor, 
Klaidų kelią pamylėsi 
Ir klajosi šen ir ten.

Mergų širdis neteisinga. 
Jinai myli tris šimtus;
Pasigavus sau laimingą, 
Nusijuokia iš kitų.

Šiandien “myliu” tau sakytų, 
Rytoj kitam tris bučkius, 
O jei trečią pamatytų, 
Tai kraipytų jam akis.

O, bernyti, tu dabokis!
Mergų šypsą apgauli;
Ką jos kalba, neklausyki, 

x Kol prie šliubo nevedi.
Prisiuntė A. Kučinskas.

PARYŽIUJE SUDEGĖ 
PARODA.

Paryžiuje buvo atidaryta 
Prancūzijos kolonijų paro
da. Buvo pastatytas tam tik
slui Sumatros stiliaus rūmas 
ir tenai buvo išstatyti Įvairių 
pasaulio produktų pavyz
džiai. Bet pereitą nedėldie- tos 
nį ugnis viską sunaikino. nei

Lengvąjį orą, kuriuo bu
vo pripildytas musų kamuo
lys, mes turėjom išleist labai 
po valiai, nes kitaip musų 
kamuolys butų nusileidęs 
ant žemės taip, kaip nusi
leidžia išmestas iš rankos 
akmuo.” .

Iš dausų į žeme.
Tokioj aukštybėj moksli

ninkas pastebėjo, kad mė
nulis šviečia daug aiškiau, 
kaip nuo žemės žiūrint. Kas 
minutė mėnulio aiškumas 
mažėjo, temo ir iš to Piccar
das sprendė, kad jo baliu- 
nas leidžiasi žemėn. Tą pa
tį rodė ir altimetras.

* Kuomet mokslininkams 
pasirodė žemė, tai ji atro
dė kaip didelis bliudas.

Išbuvęs 18 valandų tokio
se aukštybėse, Piccardas su 
savo draugu laimingai nusi
leido ant Greit Gurdži snie
guotos viršūnės, kuri turi 
9,000 pėdų aukščio ir ran
dasi pustrečios mylios nuo 
Italijos ir Austrijos rube- 
žiaus.

Piccardas bijojo, kad jo 
kamuolys neatsiremtų į ašt
rią ledų kalnų viršūnę, bet 
baimė praėjo, kuomet ba- dienas prieš tai apie 200 du- 
liunas sustojo ant snieguo- chcborų

vietos. Nei kamuolys, nuogi išėjo prieš valdinin- 
turėtieji viduje instru- kus pareikšti savo protestą.

DUCHOBORAI PRIEŠI
NAS GYVENTOJŲ 

SURAŠYMUI.
Kanadoj duchoborai ap

mušė kelis valdininkus, kuo
met šitie nuvyko pas juos 
rinkti žinių, reikalingų gy
ventojų surašymui. Kelias

nusirengė ir visi

GYVENIMO LIKIMAS.
Sunkios, liūdnos mano dienos,— 
širdį spaudžia sopuliai,
Jau ne kartą man blakstienos’ 
Slėpės ašaros tyliai.

Kančių taurę paragavęs,
Vargo žengdamas taku,
Esu tankiai sudejavęs: 
‘Oi kaip sunku, man sunku!”

Man liepsnojančią krutinę 
Drasko audros ir skausmai,

- Jau senai gamtos mėlynė 
Man šypsojosi linksmai.

Prisiuntė A. K—nas.
----------------------------------- 9

Dainele Liaudies Motyvais.
Vieškeliais, kurie vingiuojas
Į tėvelio dvarą,
Vežiau mergai aukso žiedą
Ir šilkinę skarą.
Vežiau žiedą, vežiau laimę 
Mariose žvejotą.
Vežiau savo jaunas dienas— 
Dar nepažabotas.
Daug kalnų pravažiavau aš, 
Daug kelių pramyniau. 
Nesuklupo ristas žirgas 
Skambančiam ledyne.
Tik suskilo pasagėlės
Plieno akmenyse,
Ir pabėgo mano laimė
jau nebepa vysiu.
Ei sukviesiu visus vėjus
Ir paukščius sukviesiu,
Kad plačiais sparnais sugautų
Mano laimę šviesią;
O paskui keliu smiltingu
Į mergiotės dvarą— 
Parsivežčiau aukso žiedą
Ir šilkinę skarą.

Stepas Zobarskas.
♦

energijai. Išsiauklėjęs rusų “Narodovolcų 
dvasioje, manė esant reikalinga fašisti
niam terorui, prieš pastatyti revoliucinį te
rorą. Kovos Biuro pasirinkta pirmon eilėn, 
vyriausias fašizmo Įkvėpėjas, kruvinasis 
Voldemaras.

Aleksandras aktingiausias Kovos Būrio 
narys. Jis rūpinasi visomis smulkmenomis. 
Todėl ir gegužės šeštam atėjus, Aleksand
ras pasiima pavojingiausi darbą—bom
bas mesti. Gegužės šeštą. Aleksandras su 
bombomis portfely, prie Valstybės teatro, 
ramiai laukia pasirodant vyriausio Lietu
vos budelio — Voldemaro, praleisdamas 
pro šąli visokio laipsnio kariškius ir ponus 
i teatrą. Voldemaras keliomis minutėmis 
pasivėlina, lyg tyčia, leisdamas publikai 
sueiti i teatrą. Sodas lieka apytuštis. Pasi
rodo Voldemaras kariškių sargų lydimas. 
Pasigirsta šūviai. Pasibaigus šaudymui ir 
pasitraukus i šąli kitiems būrio nariams, 
paliekant vietą bombų sprogimui, prie te
atro buvo toks vaizdas:—Vienas adjutan
tas ramiai gulėjo čia pat ant tako, greta jo 
nukritusi Voldemarienė ir ant savęs užsi
traukusi savo sūnėną, kiek arčiau prie te
atro, ant cementinio tako, gulėjo Volde
maras ir kaž kur i šalį nubėgęs ir sudribęs 
kitas adjutantas, kap. Virbickas.

Buvo pats laikas sprogti bomboms. Bet 
jos nesprogo!

Aleksandras ramiai žiurėjo, kai buvo 
šaudoma, matė svyruojanti, bėganti ir par
griuvusį Voldemara. Manė, kad jis jau ne
begyvas. Bombų jėga buvo didelė. Alek
sandras žinojo, kad bombų sprogimas už
muš Voldemarienę ir mažą vaiką. Bombų 
nemetė. Sulaužė susitarimą, bet tuo pačiu 
vėl iškėlė revoliucionierių žmoniškumą, 
parodė, kad reikia gerbti nekaltas kraujas.

Nors Voldemaras ir gvrėsi. kad tauta su 
iuo, kad liaudis jį mylinti, bet pats anei 
žingsnio nedarė be kariškų palydovų ir be 
plieninio pancirio. Jis tik iš išgąsčio pra
dėjo bėgti ir, kulku pritrenktas, nugriuvo. 
Aleksandras, Įsitikinęs, kad su Voldema
ru baigta, pasitraukė, šūviai prie teatro 
pastatė ant koiu visas fašistines galybes. 
Nežiūrint to, Aleksandrui pavyko miestą 
apleisti liuosai, tik jis nebesusitiko su 
draugais ir vienas, bombas nešinas, trau
kėsi toliau. Nežinia dėl kurių priežasčių 
sprogusi bomba ii sunkiai sužeidė ir krau
juose paplūdęs Aleksandras buvo privers
tas iieškoti prieglaudos pas eiguli Kazį 
Riekli. kuris pranešė Budos girininkui Ba
sanavičiui. o pastarasis policijai. Gegužės 
9 dieną Aleksandras policijos ir šaulių bu
vo suimtas ir pristatytas Kaunan, čia žval
gyba pradėjo, žiauriausiais budais kan
kindama, tardyti ir reikalauti draugų iš
davimo. Bet Aleksandras, būdamas sun
kiai sužeistas ir nežmoniškai kankinamas, 
i policijos reikalavimus tik panieka teatsa
kė. Jis sakė, kad “Aršiau mirties nebus, o 
nieko geresnio aš iš jus nelaukiu.” O Alek
sandrą taip kankino, kad net toks, prie vi
sa ko pratęs kalėjimo viršininkas Reikalą, 
ir tai neišlaikė — pradėjo protestuoti prieš 
kalėjime daromas kankynes. Aleksandro 
sveikata buvo visai silpna. Bombos sužei
stas. žvalgybos nukankintas vos tekvėpa- 
vo. Fašistiniai budeliai, bijodami, kad jis 
nemirtu, griebėsi apvilkti jo mirti “istatv- 
mų” rubu. Gegužės 23 d. sudarė iš kari
ninkų karo lauko “teismą,” su visoj Euro
poj pagarsėjusiu budeliu pulkininku Bra- 
zplevičium priešaky. “Teismas,” žinoma, 
išnešė Ameksandrui mirties sprendimą.

Ta pačią dieną, t. y. iš 23 i 24 gegužės 
Aleksandras tapo paimtas iš kalėjimo ir 
automobiliu, karininkų-budelių gaujos ap
suptas, nugabentas i paskutini jo gyveni
mo etapą, i sušaudvmo vietą. Karininkas 
—budelis, ekzekucijos vyresnysis, pasiūlė 

j Aleksandrui pasakyti paskutini žodi. Alek- 
| sandras pasakė tik “Nuimkit maišą nuo 
galvos. Bet budeliai maišo nenuėmė. Mat, 
drąsiau žudyti...

Penkiais šūviais užmušė Aleksandrą 
Vosylių. .Jo vardas taps Įrašytas greta ro
mantiku — revoliucijos herojų Vieros Za- 
sulič. Kaliajevo, Sazonovo, ’Spiridonovos 
ir kitu.

Aleksandras Lietuvos liaudžiai nemirė. 
Jau šiandien jį apdainuoja liaudies daina, 
tą lietuvišką žalų bernužėlį, šovusi i sma
ką, Lietuvą paglemžusi.

* * *

Galima manyti, kad teroras prieš val
dančius diktatorius nėra tiksli kovos prie
monė, bet tas negali kliudyti nusilenkti 
prieš drąsu revoliucionierių, padėjusį už 
Lietuvos liaudies laisvę savo jauną gyvy
bę. Garbė jo atminimui! Jo vardas, šalia 
visos eilės kovotojų už musų pavergtos 
liaudies laisvę, yra priminimas, kad tik per 
kovą atgausime prarastą laisvę. “ “S. P.

-M t
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Įvairios Žinios
Susprogdino Kunigo Kunigas Paliko Gas 
Koncevičiaus Auto

mobilį.
Mahanoyaus “Saulė” pra

neša iš Mt. Carmel, Pa.; kad 
nežinomi žmonės tenai dina
mitu susprogdinę lietuvių 
kuniso Koncevičiaus auto
mobili. Jj rašo:

“Kas tokis užsikeisejo ant 
gyvasties Lietuviszko kuni
go Juozo Kancevicziaus, 
prabaszciaus Lietuviszkos 
parapijos, padedams szmota 
dinamito po metoriu naujo 
automobiliaus kuris stovėjo 
ka tik užbaigtam naujam 
garadžiuja ant kampo 7-tos 
ir Poplar ulycziu, kuris taip
gi ir likos suardytas.

“Piktadaris gavosi in vidų 
per langa, pridrutindamas 
dinamitą su knatu po moto- 
riu. Matyt mane kad kuni- 
gos Konceviczius ta diena 
iszvažiuos nauju automobi- 
lium, bet kunigas ta diena 
buvo iszvažiavęs isz miesto. 
Naujas automobilius buvo 
vertas 1,400 doleriu ir visai 
likos sunaikintas.”

Kunigas sakosi nežinąs 
priežasties, dėl kurios toks

padinei $340,000.
“New York Times” pra

neša, kad Romos kataliką 
kunigas Cassidy, kuris išbu-1 
-vo New Brightone šv. Petro' 
parapijos klebonu 28 metus,! 
surinko iš biednų žmonių! 
$340,000 ir mirdamas visus J 
paliko savo gaspadinei. Da-' 
bar parapija skundžia bu
vusią jo mergą ir nori tuos 
pinigus atimti, nes žino, kad 
tai parapijonų pinigai. Ku
nigas sakydavęs, kad šita 
merga,-yra jo “sesuo,” 
daoar paaiškėjo, kad ji 
dinasi Anna Neuman, 
diška pavarde, 
airišką pavardę, Cassidy.

iu" '.'jr-.T-je— -Ta. 

Pajieškau sunaus Felikso Ruš- 
aus, kilęs iš Luokės valsčiaus, Tel- 

š.ų ap.skr. Jis išvažiavo į Ameriką 
prieš karą ir gyveno kokį laiką laiw- 
rence, Mass. Kurie žinote kur jis ran
dasi, prašau praneškite, arba pats lai 
atsiliepia žemiau nurodytu adresu. 
Yra svarbus reikalas. (27)

M1SS A. KANAPAR1S
327 Piymouth st., Brooklyn, N. Y.

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

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

B
ATLANT1C CITY, N. J.
LIETUVIŠKA UŽEIGA

Ruimai nakvynei—geri ir pigus. Sal
dus gėrimai ir užkandžiai. Kurie lan- 
koties Atlantice, užeikite. (29)

JONAS BERTI LIS
7 So. Texas Avė., Atlantic City. N. J.

NAŠLĖ MOTERIS JIEŠKO DARBO.
34 metų, turiu 2 vaikus, jieškau 

darbo ant farmos. pas gerą žmogų. 
MRS. A. PALUT1S (27)

71 Division Avė., Brooklyn, N. Y.

REIKALINGAS PARTNERIS ANT 
KARMOS. Dėl senatvės, nepajiegiu 
apdirbti. Kurie norėtų prisidėt prie 
patyrusio farmerio, atsišauki! šiuo 
įdresu: F. M. BERTULIS (28)
Box ĮSI, Stratford, Cona. -

bet
va-
žy- 

o jis turėjo

FARMERYS APŠAUDĖ 
GOLFININKUS.

Supykęs, kad golfininkai 
išmina jo pievas ir laukus,! 
Ohio valstijos farmerys H.1

Taip dabar išrodo iš vidaus pertaisytas buvusio Amerikos prezidento Abrahamo Lincolno 
kapas Springfielde, III.

Magdalena Cibirkiutė-Bradauckie- 
.rc, 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., Georgetown, Iii.

PITTSBURGH. PA.
Pasirandavoja 3 arba 2 

Ruimai
Pas našlę moterį. Pageidaujama, 

kad butų dori žmonės. (27)
MRS. A. PA!.L 7048 Kedron St., 
HomeKood St*., Pittsburgh, P*.

APSIVEDIMA1.
NUSKENDO LAIVAS SU 

ŠMUGELIU.
____ _________ ____ Ties Connecticut valstijos

E. Crank pasiėmė šautuvą pakraščiu degtinvežių lai- 
ir liuobė grankulkomis Į po- vas susidūrė su valdžios lat
rą ponaičiukų, kurie brai- vu ir nuskendo. Valdžios 
džiojo po jo lauką jieško- agentai sako, kad šmugel- 
dami pamestos bolės. Abu- nmkai tyčia ant jų užvažia- 
du buvo pašauti, bet nepa- f vo, norėdami juos paskan- 
vojingai. Farmerys buvo su- dinti, bet valdžios laivas 
imtas, bet paleistas po kau- 

pasikesinimas galėtų būt pa- cija. 
darytas. Bet priežasčių juk 
gali būt labai daug. Kunigai 
visur elgiasi su parapijoni- 
mis despotiškai. Jie neduoda 
žmonėms net atskaitų iš pa
rapijos finansų. 0 jeigu pa- 
rapijonys kreipiasi pas vys
kupą reikalaudami naujo 
kunigo, tai vyskupas juos iš
veja. Žmonės pastato baž
nyčią, bet neturi joje balso ________ _____ ____
ir negali pasirinkti kunigo,'^ nežinanti. Jos advokatas' 
kokio jie nori. Dėl to yra j

ZUBRICKIENE
IŠTEISINTA

“Keleivy” mes plačiai ra-

N0RW00D, MASS. i 
Mirė Antanas Kuzis.

Birželio 22 d. Pondville ligoni-; 
nėję mirė Antanas Rožis, 45 me
tų amžiaus. Jis išgy veno Nor- 
woode 17 metų ir dirbo Ameri- 
can Brake Shoe ir Foundrv kom
panijoj. Velionis buvo pavienis, 
Amerikoje giminių neturi. Lie
tuvoje liko 3 broliai ir viena se- 

buvo stipresnis, todėl jis at- s“°* Pa®jo is Kiepių ka.mo, U- 
silaikė, o butlegerių botas tencs aPsk- Kauno "u!)- Palaido- 
žuvo tas t3*50 birželio. Lai būna

jam amžina atmintis.
I Antanas žarlim
17 Quincy Avė. Norvood. Mass.

šėm apie baisią žmogžudys- gin^lu.
tę Brooklyne. Dabar papil
domos žinios sako, kad Ab- 
raitis kalėjime išėjęs iš pro
to. Zubrickienė vis gynėsi ir

PAJ1EŠK0JIMAI.
Pajieškau mano pažystamo Antano 

Rimkaus (Rimkios) Girdėjau gyve
na N'ew Britain, C->nn. Kas apie ji 
žino prašaji pranešti, arba pats lai 
atsišaukia. (28)

MISS LUCIA SIUSAITŽ 
2507—5-th avė., Pittsburgh, Pa.

Tokio žiniomis, Japoni
jos armija dabartiniu laiku 
turi 231,000 kareivių po

PLYMOUTH, PA.
Mirė graborius Maslauskas. 

Pereitą sąvaitę Wilkes 
įBarre ligoninėje mirė Pet- 

Šiomis dienomis Ameri- ras Maslauskas, 44 m. am- 
: žiaus, sūnūs Aleksandro ir

Mirę Lietuviai.

sakė nieko apie žmogžudy- fcoįe mjrg lietuviai: žiaus, sūnūs Aleksandro ir
stę nezmaib. .Jos advokatu \ Jonas Jablonskas, 34 me- Rcžfe, Velionis gimė Ame 
ir£J ^ieztai reikalavo, kad (u vyras, mirė birželio 21 

buvę jau kruvinų muštynių Zubrickienė butų paleista, RidJevvood N Y 
bažnyčiose. Gali būt. kad kaipo nekaltai suimta mote-1 Marė Dešimskienė, 54 m. . . .
dėl to ir kun. Koncevičiaus lis moteris, krisdama ant laip- me^ perkalbetoju teisme ir
naujas automobilius buvo Tarp kltko gltOj byi0J pa. tu gusimuš- ir nuo to miJį vienu jaiku buv .........
susprogdintas. įsirodė Amerikos Įstatymų Wilkpx Ran e Pa iknn^iTmann

Jis galėjo būt su^rogdm^ Pro_| Lucija Sarapienė-Slavins-
tas ir kitokiais sumetimais. kurorag tarp kita ko pareis- kaitė 32 metu moteris mirė

. —. >• , ke, kad L tatv*ma. reikalaut ;biiz»riiv vuiučtKUie, iii. . • •• - -
kun. Koncevičiaus parapijo-Įja pristaityti lavoną ir turė-,paėjo g Panevėžio apskri-! tmgesnials’ jls nenelge 
nu neturi is ko žmoniškai pa- įj koronerio paliudymą, jog čio Smilgių valsčiaus Rru- kitaip manančių žmonių, 
valgyt. 0 kunigėlis perkasi užmuštasis miręs nuo suteik- žiu’kaimo " naujus automobilius jų pini- t0 jam ■ - — • ^1U kaimo- 1

. —7 y . ~ . junas .jauMaisnas, o'* mu
rv.11i.ala™;.!I!^11ty. vyras, mirė birželio 21'rikoje jr visą Iaįką gyven0 

iplymouth, Pa. Buvo per 15

'o išrinktas
konsilmanu. Nors velionis 
buvo tikintys žmogus, bet 

i. - - t oi žvv - • tu i turėdamas reikalus su pro-birzelio 21, Chicagoje, III.. - - - - -- ___ — • _ ’i • tingesniais, iis neneigę ne

smūgio. Be šitokio
I 

Dominykas Petraitis, pus-
F. Klimk.

gaiš. Ar gi tai ne pikta zmo- Įrodymo nieko nereiškia net amžis žmogus mirė birželio 
nenS’ r ™ užmusė->° prisipažinimas 22, Chicagoje, III. Kilęs iš

Pagalios dinamito po jo prie kaltės. Reiškia - proku-;Taur2£ės aįskriči0, Eržvil- 
masina galėjo pakisti buvu- roras netlkl? kad Andrius ko v^čaus^žiukaičiq kai. 
šioji jo gaspadme arba pa Zubrickas mirė nuo keno tai mo 
vaiytas iš darbo .zaknsbjo-! rankoSj nors jo kunas ga_j gtanislovas Medelinskas.
nas bei vargonininkas Tai- balais supiaustytas ir įsmė- 56 metu vyras, mirė birželio 
gi, priežasčių JT3 labai tytas po Vlsą miegtą. |22, Chicagoje, In. Paėjo iš
vičius iu nemato& Ir Pereit3 penktadienį .Biržų apskričio, Vabalnykų
VILIUS Jy • RmnVlvnn inicoiac Cnrtk' vq lepiais Ramnnrolm kai-Brooklvno teisėjas Curtis’valsčiaus, Ramongalių kai-

Elzbiętą Zubrick'ienę ištei-!mo. Amerikoje išgyveno 28 
sino ir paleido laisvėn. JI 
turinti 42 metu amžiaus. Ji.

ė buvo suimta kartu su Abrai-’metų moteris, mirė birželio

“CIVIC FEDERATION” 
NUTARĖ KOVOT SU 

KOMUNISTAIS.
Amerikoje yra reakcinė 

buržuazijos organizacija, 
kuri vadinasi “1---------
vic Federation” ir kovoja 
prieš visokį i 
Šiomis dienomis jos pildo- Kazys Abraitis Kings aps-, 
moji valdyba New Yorke kričio grand-džiurės pripa-Į 
vienbalsiai nutarė organi- žintas kaltu ir atiduotas teis-! 
zuot tarptautinę kovą prieš mui, kuriame jis bus teisia- bmiis Jonas Feipėns, 57 
sovietizmo arba komumz-. mas uz žmogžudystę. Dabar 
mo idėjų platinimą. Tuo tik-’" 
siu nutarta sudaryti komite-. 
tą iš 100 žmonių ir susižino
ti su kitomis tautomis.

Ji. metus.
Barbora Naugžemienė, 57

Išradėjas
F. Laseck 

(Lasevičius)

Pa. ieškau v-'r o Miko Petkavsko, 
kuris mane apleido gegužes mėnesy, 
1930 m. ir išvažiavo į Lietuvą. Bet 
dabar girdėjau 1 a<l pargrįžo atgal į 
Amerika, bet pas mane negrįžo. Pra
šau ateiti ir pasitarti, jeigu su ma
nim nenori gyventi, tai persiskirsim 
gražiuoju, tad bus mažiau lėšų. Jeigu 
kurie žinote kur jis randasi, meldžiu 
man praneš’i. už ką skiri i penkis do
lerius atlyginimo, kas pirmas praneš.

Mrs. Zuzč Petkauskienė (27)
139 Bowen st., So. Busto-., Mass.

Noriu susipažinti su mergina tiks
lu apsivest. Gali būt našlė, tik be vai
kų, ir kuri nori būt vieno vyro žmo
na. Aš esu 43 metų, 18 metų kaip 
našlys Norinčios susipažinti, su pir
mu laišku prašau prisiųskit savo pa 
veikslą. Atsakymą duosiu kiekvienai. 

M. J. SAPOŽNIK
709 W. 57th st., Chicago, III.

i ■

1 Pajieškau apsivedimui merginos ar 
našlės nuo 35 iki 45 metų; aš esu 10 
metų doras darbininkas. Merginos 
ar našlės, kurios pinigų ir neturėtų, 
bet kad turėtų nors biznį, malones 
su manim susipažinti. Aš apie save 
paaiškinsiu per laišką arba ypatiš- 
kai. Su pirmu laišku prašau prisiųsti 
paveiksią, kurį pareikalavus sugrą
žinsiu. Atsakymą duosiu kiekvienai

M. C. S. 129)
: 182 East Avė., Freeport, N. Y.

GERAS PIRKINYS
Parsiduoda čeverykų taisoma - ša- 

pukė, labai gera vieta, turtingais 
žmonėmis apgyventa; taigi, pragyve
nimas užtikrintas, šiaučiaus nėra ar
čiau kaip pusantros mailės. Parduo
siu nebrangiai, nemokantį tą darbą, 
mokysiu per 30 dienų. Turinti kiek 
pinigų galit nusipirkt ir būti sau bo
su. Nepraleiskit progos. Priežastis 
pardavimo senatvė. (28)

SENAS KAREIVIS
731 Chandler št., W>rcester, Mass.

FARMOS! FARMOS! PARSIDUO
DA. Nuo 20 iki 200 akerių, su budin
gais, gyvuliais, mašinoms, užsėtais 
’aukais. Prie didelių miestų ir mar
iety. Parsiduoda pigiai, su mažu 
imokėjimu. Rašykit pas: (28)

STANTON S' FARM AGENCY 
LOWELL, MICHIGAN.

GEROS FARMOS PARSIDUODA
New Jersey valstijoje, prie didelių 

miestų, arti marketai, mokyklos, 
krautuvės. .Aš turiu visokių farmų, 
mažų ir didelių ir visokia kaina, nuo 
83,000 iki $40,000. Platesnių žinių 
klauskite nas. (28)
TON Y MARKŪNAS, Sand Brook.NJ

Pajieškau pusbrolio Simo X o«v- 
>iaus i š Obšrutu kaimo, Paežerių 
valsčiaus, Vilkaviškio apskričio; A- 
merikoje gyvena apie 2*> metu. Pra
šau jo paries ais:šat:kt ar kurie žino- r p 1, Box 71, 
te pranešti jo antrašą. (27)
K.GENCEVICIUS, 1235 Queen st. W. Į

Toronto, Ont., < anada. į

Pajieškau merginos apsivedimui 
nuo 18 iki 25 metų, tikyba nesvarbu. 
Aš esu 25 metų, lietuvis, turiu farmą 
9 tūkstančių vertės. Kuri mylėtų gy
venti ant farmos, prašau susipažinti; 
su laišku prisiųsti ir paveikslą, kurį 
reikalaujant grąžinsiu. A DOLLY 

Flemington, N. J.

Pajieškau pusbrolio Simo Mažei
kos, Gečelaukm kaimo. Nemunaičių 
parapijos, Vilniaus rėdybos. Pir
miau* gyveno New ."k, N. J., dabar 
nežinau kur jis randasi Turiu svar
bu reikalą, prašau atsiliept.

ALENA KRAJAUCKIUTĖ
21 N. Leonard st., Waterbnry, Conn.

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, lietuve. Atsakysiu į pa
siūlymus rimtai. Laiškus siųskite se
kančiai: (27)
Pil. Dukienei. Bažnyčios gat. 16, 

Raseiniai, Lithuania.

Pajieškau apsivedimui merginos a- 
. pie 25 amž.; merginos malonėkit atsi- 
i šaukti gyvenančios netoli Bostono. Aš 
esu vaikinas, nebuvau ženotas. augš- 
tas, sveriu 175 svarus, turiu gerą dar- 

— ----- . bą Draugai sako, kad neprastai iš-
t s adresą, nes turiu svarbų reikalą, rodau. Galiu skaityt ir rašyt angliš-

Jieškau draugų ir pažystamų, ma
tomi būt nuo ju išgirst kur jie gyve
na Prašau prisiųst Bronės Vagony- 
t„ ‘.
Rašykite ir priduokit kitų draugų ad
resus, busiu dėkingas.

GUST FRANK
Turin, Altą., Canada.

kai, 34 metų amžiaus. Kuri protinga 
mergina susipažins su manim, nieka
dos nesigailės, nepaisau kur mergina 
gimus ir augus, bet turi mylėt lietu
vius ir lietuvšką gyvenimą.

! JACK MILTON
Gen. Dėl. Medford, Mass.

PARSIDUODA — TABAKO IR 
PAUKŠČIU FARMA. 31 akeris že
mės, 4 kambarių stuba, 2 karų gara- 
džus, barnė, 90 pėdų vištininkai. 2 ta
bako daržinės; pusė akerio aspara- 
gus. apie 500 iki 600 vištų, nekurie 
įrankiai, visos daržovės apsodintos, 10 
akerių miško. Tabako laukas paran- 
davotas už $625. Gesas, elektriką, bė
gąs vanduo. Ant žymaus vieškelio, 
tarpe Hartfordo ir Springfieldo, prie 
Phelpis kampo Parduodu pigiai. Pa
matykite arba klauskite. (29)

H. J. MEIDL1CH
Warehouse Point, Conn.

Gydo Vėžio Ligą
Viršuje ir Viduriuose. Kerint pa

tarimu kreipkitės pas (27)
F. RAČIUKAS

108 Vernon st_, Hartford, Conn.

NORITE ŽINOT
Kaip galit gaut už DYKĄ “Mystiš- 

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

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

Apsaugoki Savo Namus
Užrakinkite Atidarytus Langus

Su tuo naujai išrastu Langų 
atidaryti langa tiek kiek 
norite ir užrakinti, taip, 
kad niekas iš lauko pa
sės. negalės atrakinti ir 
inlysti per jį- Einant 
miegoti, galėsite laikyti 
langus atdarus. Tas la
bai naudinga sveikatai.
būt prie adaro lango ir ne-

82.00 PLAYER PIANAS $2.00.
Parsiduoda geras Player Pianas, 20 rolių ir suolelis, už balancą. 

Viskas, kas tik reikalinga, tai baigt mokėt po $2 00 j savaitę. Gera 
proga norinčiam pirkt. Daugiau informacijų klauskit laišku arba 
ypariškai Pristatysime į bile vietą.

B. SIMONAVIčIUS, 226 Webster Avė.. Providence, R. I.

Užraktu, galite

Window 
Lock

I

Maži vaikai galės būt prie adaro lango ir ne- 
galės jo daugiau pakelt ir negręs ispuolimo 
pavojus, langai nebarškės kad ir didžiausioj 
audroj, ju*š užrakinus. Tie prietaisai tinka 
prie visų langų. Pridėt juos prie lango gali 
bile kas. Laifeų negadina. Prisidekite visi juos 
prie langų, turėsite didelę apsaugą už mažai 
pinigu. Tuzinas, dėl 12 langu už J 1.00 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
493 FERRY STREET. NEWARK, N. J.

Telefonas: Mitche’l 2— 2554

rf 
:Sf

čiu ir kaltinama sąrišy su 21, Chicagoje, III. Paėjo iš 
j Tauragės apskričio, Kve- 

Prisipažinusis nužudęs ir ^arnos . valsčiaus, Gvaldą
NatiOnal Ci- ZubH<*P nužudymu.

??
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radikalizmą, rupiav.stęs Andriu Zubrieką kaimo Amerikoje išgyveno,
L, nilrU. Vc-n-c Akroiflc tčincrc onc_ >4 metUS.
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UŽPUOLĖ AMERIKOS 
KONSULATĄ.

Leipcige vokiečių komu
nistai pereitą sąvaitę buvo] 
užpuolę Amerikos konsula-

jis yra Kings County ligoni
nėje tyrinėjamas kaipo pa
mišėlis, kuris užsigynė bent 
koki prisipažinimą padaręs 
nužudyme Zubricko. Dabar, 
sakosi, neatmenąs nieko a-, 
pie prisipažinimą, bet vis-, 
tiek grand-džiurė ji Įkaitino.

Papildomai sužinojom, 
kad Zubrickienė vėl išnaujo'

SPRINGF1ELD. ILL.
Birželio 5 d . šių metų, mirė 

~ ~----- 77 metų (
ziaus. Amerikoje išgyveno 32 metus.' 
Paėjo iš Simno miestelio, 
prigulėjo prie dviejų draugijų. laido-Į 
turvėse dalyvavo daug žmonių ir lydė-Į 
jo į kapus apie 50 automobilių. Pdi-i 
ko žmoną, 5 sūnūs ir 3 dukteris dide-! 
iiame nubudime. I-ai būna jam amži-| 
na atmintis 
siems
name

1616

Velionis ;
•rf
■į

VIENINTĖLĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ 
Automobilių Technikos Mokykla 

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

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

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
325 E. 14-th STREET Ncar 1-st Avenuc NFAV YORK CITY

nuo musij gyvųjų. Vi į 
dalyvavusiems laidotuvėse. 1i- 
nuoširdų ačiū. V. FETPERISJ 
W Capital av., Springfield, 111. j

CHELSEA. MASS. 
Mirė Jonas Leikus.

Birželio ¥1 d. mirė nuo širdiesa. z * * X/Zz U Ui Iv n 1U11V Vvl J Oi 1 C* U4 J siuv >dllUlUO

ta ir išmušė keliatą langų^1 suareštuota ir reikalaujama ligos Jonas Leikus, sukakęs 50
Tai buvo jų. protestas prieš jos užsistatyt 850.000 kauci- metų amžiaus. Jis paėjo iš Rau- 
Ameriką dėl nuteistų mi- ją, jei nori būti paleista. Ji donės valsčiaus, nuo Veliuonos, 
riop 8 juodveidžių Alaba- laikoma kaipo svarbi liūdi- Raseinių apsk. Paliko savo my
nios valstijoj. Jie buvo te- 'ninkė apkaltinto Abraičio Įima žmoną Marcelę ir sūnų Ka
nai nuteisti už kriminalini byloje už žmogžudystę. zimierą. 20 metų, kuris lanko 
pasielgimą su dviem balt-, Juo tarpu surankioti i- North Eastem Universitetą. Ve- 

, Įvairiose Brooklyno dalyse lionis prigulėjo prie Vytauto Dr-
! lavono kavalkai iki šiol dar stės ir Lietuvių Piliečių Klinbo. 
: nėra galutinai ir oficialiai Buvo pažangus žmogus ir rėmė 
pripažinti nužudytojo Zub- visados kulturinius lietuvių rei- 

juodveidžiai ricko lavena dalimis. Tokiu

veidėm mergaitėm.

AFRIKA AUKAUJA
AMERIKAI.

Kamaruno
vakarų Afrikoj sukėlė $3.77 budu yra manoma, kad var- laidotuvėse tariame širdingą a- 
aukų ir prisiuntė tuos pini- giai teismas galės pripažinti 
gus Į New Yorką badaujan- kaltu Zubricko nužudyme ir 
tiems Amerikos žmonėms prisipažinusi prie tos žmog- 
sušelpii . žudystės Abraitį. t

kalus. Visiems, kurie dalyvavo

čiu. I^i būna jam amžina at
mintis.

Velionio žmona 
ir sūnūs.

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS BALSAI
Papn<>8ta daugeliu spalvuotų puikių pu veikslų, 

223 pushp. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 
(tekianniot anl viečų susirinkimų.

palinksmins ji SV laisvas nvo 
DARBO VALANDAS.

Knygoje trijų rusių eilės:
TAUTIŠKOS. OEIMINISKOS IR DARBIMNKIAKOS. 

T»i gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvi' kalbu)*.
Kiek vien aa turėtų papuošti aav* knygynų mina* knyga.

KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25.

Kiek'lenaa •malplrke* tų knygų pasidžiaugė. Pinigus gerins
ią -ųst "Money Orderiu.” Popierinius -galima siųst tiesiog pa
prastam konverte. bet reikis aiškiai užrašyt savo ir "Keleivio” ad
resą ir nepamiršt prilipint už 2c. marką.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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Namu Daktaras
REIKALINGIAUSIA IR N AUDINGIAUSIA 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.

“Namų Daktaras" laukta knyga jau laug 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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' • KKCKIVIS No. 27. Liepos 1 d., 1931
tuomi duoti gerą pavyzdį 
kitiems.

Pastaruoju laiku Winni- 
pego karštakošių tarpe žo
dis “fašistas” virto išsiko- 
lioiimo žodžiu.

1 Dėl neteisingų korespon- 
sybe, tą melagystę visuo- dencijų nereikia gaidžio 

‘ ašaromis verkti, bet reikia 
A. Sakalas, kritikos paremtos faktais. 

-------------- j (Bet tos “kritikos” plates- 
WINNIPEG, CANADA. nei visuomenei neįdomios ir 

Bedarbė, varge., skurdą.. j?s uk .elzin?
w .Geriausia rašyti taip, kad

“Aukso šalis nuėjo “ant nekiltų tuščia polemika, 
bom.” Koks skurdas ir var-, p>et] (

igas bedarbių tarpe, tai sun-j “Keleivis” savo simpati- 
ku ir įsivaizduoti. i Rus pažįsta ir be I^nio V.

(virožijimo. Pipiras.
Red. prierašas: Ginčų,

Kanados Lietuviai
Kaip Merginos Žuvauja.

bet matydamas ‘‘Darbinin
ke” kad prasilenkia su tei-

menei ir norėjau parodyti.

ku ir įsivaizduoti.
Mes lietuviai, gyvendami

Lietuvoje tik ir svajojome, ___ _________ _____ _
kaip pasiekt tą "aukso’ šalį mums regis, užtenka. Tuo
Kanadą. Mes manėme, kad 
čia lengvai prisipilsim kiše- 
nius, grįšim Lietuvon ir lai
mingai gyvensime. Bet at
vykę čia apsivylėme. Kele
tas metų atgal dar buvo ga
lima šis tas susitaupyti, bet 
ar daug tokių laimingų bu
vo? Labai mažai. Dabar 
daugumas grįžtų atgal, bet) 
neturi net kelionei pinigų. 
Taigi, anot tos patarlės, nuo 
vilko bėgom, ant meškos už- 

i bėgom.
į Dabartiniu laiku milio- 
nus darbininkų išstūmė iš 

! darbo pagerintos mašinos. 
Darbininkai atsidūrė gatvė
je. Gerai dar kurie gauna 
iš valdžios pašalpą. Tie bent 
kiek gali gyventi, bet juk 
tūkstančiai bedarbių jokios 
pašalpos negauna. Jie gyve
na ir miega paupiuose. Per
sišaldo, serga, miršta, bet 
kas to paiso? Ir neturėsim 

igeriau tol, kol nesusijungsi
me po raudona socialistų 
vėliava.

“Keleivio” 24 num. drg. 
A. Bullock iš Montrealo

I
1

klausimu ginčytis “Kelei
vis” nei vienai pusei vietos 
daugiau nesuteiks.

»

^2

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE.* fc- t

FORT WILLIAM, ONT., 
CANADA.

Bedarbių padėtis sunki.
Dauguma bedarbių iš mie

sto maisto negauna. Kiti 
gauna labai mažą paramą, 
būtent po $2.45 į sąvaitę.

Šelpiančiuosius surašo kur 
gimęs, kada į Kanadą atvy
kęs ir tt. Juos žada vežti ten, 
iš kur atvažiavę. Taigi žmo
nės nusigandę ir bijosi eit 
pašalpos prašyt. Jie geriau 
eina ant freitų ir ten pusba
džiai gyvena. Daugelis min
ta tik žuvimis, kurių patys 
pasigauna.

Tokioj padėty yra daug ir 
lietuvių. Fortwilliamtietis.

1861 metais Lietuvoje Ru
sijos caras buvo uždraudęs 
laukuose pakelėmis statyti 
kryžius. Dabar iš Lietuvos 
kryžių galima butų pastaty
ti gražų miestelį.

MONTREAL, CANADA. 
Bedarbiai ir jų šelpimas.
“Darbininkas” melavo.
Nelabai senai “Darbinin

ke” buvo rašyta, kad Mont- 
realo dūšių ganytojas Bobi
nas labai rūpinasi bedarbių 
parapijonų likimu. Anot 
“Darbininko,” kun. Bobi
nas šelpia bedarbius parapi
jomis netik gautais iš labda
ringų draugijų pinigais, bet 
ir savo ne vieną penkiadole- 
rinę yra paaukavęs bedar
biams. Ištikrujų tai butų 
gražus darbas ir kaipo dū
šių ganytojas privalėtų taip 
daryti, bet toli gražu jis taip 
nedaro.

Esu įsitikinęs, kad nė vie
nam bedarbiui parapijonui, 
nė vieno nuosavo cento kun. 
Bobinas nėra paaukavęs ir 
nepaaukuos.

Nekurį laiką bedarbiai 
parapijonai per kun. Bobi- 
ną gaudavo pašalpos po $2 
į sąvaitę. Ir gaudavo tik tie, 
kurie nuėję į kleboniją gar
bindavo Bobiną ir laižyda
vo jam rankas. Kurie nemo
kėdavo tituluoti jo, tuos iš
vadindavo bolševikais, ko
munistais ir išvalydavo lau
kan.

Pradėjęs davinėti pašal
pą bedarbiams, kiekvieną 
sekmadienį kun. Bobinas iš 
sakyklos neigdavo pažan
giąsias draugijas, kad jos 
nešelpia savo bedarbių, o 
sutaupytus pinigus, girdi, iš
leidžia kokiai tai agitacijai. 
Girdi, pas mane nei vienas 
parapijonas bedarbis ne
kentėjo bado ir nekentės.
Kad ir kelis metus tęstųsi• klausia, kaip vakaruose far- 
bedarbė, vis tiek parapijo- mose darbai eina. Reikia 
nai bus sušelpti ir apsaugoti ’ pasakyti, kad ir čia darbų 
nuo bado. Inėra. Šįmet Manitobos, Sas-

Tačiau nepraslinko nei kachevana ir Albertos pro- 
keli mėnesiai, o jau pašalpa i vincijose labai sausa vasa- 
bedarbiams sustabdvta. ra. Lietaus nėra ir dauguma 
Man teko kalbėtis su kai ku- barmenų, nors_ javus sėjo, 
riais gavusiais pašalpą pa- piauti neturės ką. Iš pa- 
rapijonais, kurie kreipėsi vasario čia jei ir gaudavo 
paskutiniu laiku prie kun. kas darbą, tai mokėdavo už 
Bobino dėl pašalpos, bet JI labai pigiai: po $10—$20 
kunigas atsakęs, kad jau ne- j mėnesį. Farmeriai, _ mat, 
turis pašalpiniu pinigų ir ne- t brangiau negali mokėti, nes 
žinąs iš kur jų gauti. Kas JU kviečiai labai pigus, 
žino: gal turi, gal ir neturi, Į Ant geležinkelių irgi sun- 
nes niekas nežino kiek kun.'ku darbas gauti. Ir čia ma- 
Bobinas yra gavęs pašalpai žai dirba, ir dirba tik seni, Į 
pinigų ir kiek jų yra išda- prityrę darbininkai, 
vęs. Sunku jį kontroliuoti,) Bedarbiai freitais važi
nes pašalpą jis duodavo ne- nėja iš lytų į vakarus, iš va- 
imdamas nuo gavėjo jokio karų į rytus, bet darbo nie- 

Tokiu budu lengva kur negali gauti. Nuo tokių 
važinėjimų reikėtų susilai
kyti, nes jie tik blėdį neša.

Nemuno Banga.

parašo.
jam atsiskaityti su įstaiga 
davusia pašalpai pinigų.

Kur gi tie Bobino priža
dai? Kur ta pašalpa, kurią 
prižadėjo jis duoti bedar
biams ligi nepasibaigs be
darbė?

Parapijonai bedarbiai 
jaučiasi apvilti ir šiandien 
kenčia didžiausi skurdą.'draugiją 
Tuo tarpu pažangiosios dr-į užsimojo net “Keleivio

Iš LongBeach, Cal.. išplaukė ant jūrių 20 gražuolių žuvaut | ip aktar£TvSi irTiŽŽSu ”
dėl "čempijonato.” šitą unarą laimėjo p-lė Inez Shumard, kuri į 
vieną valandą sugavo 46 žuvis.

Jaunųjų Socialistų Skyrius
THE YOUNG SOCIALIST

Direct Action in the 
United Statės.

number of American

more industrially advanced

I
ra-

pro-

~J***y*U* KartU*.’’ Vienaveiksmė 
komedija-faraai. Parašė K. S. Kar- 

povičiu*, ir Suaižiedavimaa Pagal Su
tartie*. N. V. Koneckio dialogas, vertė 
Spyžas. Labai užimanti, meiliška ko
medija ir perstatymui tinkama* 
dialogas, So. Boston, 1916 m..... 10c.

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

ir gera* perstatymui. Kaina .... loc

Piršlys Suvedžiotojas, Vieno veiksmo 
Komedija. Parašė Ben. Rumšą*. Ga

na juokingas veikalėlis. Dalyvauja Š 
moters ir 5 vyrai.

Kunigo Meilė, Vieno valksmo Komedi
ja. Parašė Ben. Rumšas. Juokingas,—---- .---- ,-------  . . . -

veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 2 mo-l žmonių, vyrų ir moterų^ Pagal E. Eek- 
ters. Abu veikalėliai vienoje kny
gutėje. Kaina............................ 25c.

į NihilistaL Tragedija trijuose aktuose.
Veikalas perstata nužudymą caro 

Aleksandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš
viso reikalaujamos tik 28 ypatos. - 
So. Boston, 1913, pusL 61...............25c.
Švento Antano Stebuklas. Dviejų vei

kimų komedija. Perstatymui reikia

Šimas užima apie 2 valandai.........25c.

a 
country is, the more interde- 
pendent it becomes; New Eng- 
land. unable to get raw material,

i

A 
dicals have always held that 
gress thru education is too slow 
and that the only way to abolish 
capitalism is by force. Now, 
one does not have to be hope-
lessly optimistic over the possi-. 
bility of change by demoeratie! 
means to see that the chances 
for success by violent means in 
this country are absolutely non- 
existent.

Let us suppose for a moment 
that enough adherents of direct 

i action could be trained and or-

Lengvas Budas Išmokti AngMkaL
Raukius reikalingiausių žodžių ir 

pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvienas 
rali greitai išmokt kalbėt angliškai. 
Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet či*- 
li sakiniai, pasikalbėjimai, darbo jieš- 
kant, važiuojant kur nors, nueju* 
krautuvėm pas daktarą, pas barzda
skutį, pas kriaučių, ir tt Su fonetiškų 
ištarimu ir gramatika. Antra padidin
ta ir pagerinta laida. Sutaisė St 
Michelsonas. PuaL 95.................... 85c.
Žema ir Žmogus. Labai 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 

liu paraše Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass., 1912 m., pusi. 63................  25c.
Paparti* ŽM“ ir keturios kiton 

apysakos: (1) Neužsitikintis Vyra*;
(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmones 
paikai tiki j visokius prietarus, 
burtus ir tt.................................. ***•
Uouvių Šeimynų Iatarijn Juškevičiaus

Dainose. Jei nori žinoti, kaip seno
vėj lietuviai gyveno, tai perskaityt si- 
t g knyg$. Iš jos dasižinosi, kad vyrai 
turėjo daug pačių, o žmonos po kelią

’ Žingsni* Prie Šviesos. Vieno akto vaiz-j vyrus. užimanti ir pamokinau a
delis ir monologas Našlaitė. Parašė; knyga. Su paveikslais, rarase

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

iv. Jonui galva. Drama viena-n* 
akte, parašyta garsaus anglų rasti 
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti. ....................................... 21c

Drian Bambos Spyčial. — Ir kitą 
fone*. Daugiau juokų, negu Amen 

koj munšaino. Šioje knygoje telpa nei

Alekna. ........,........ . ..................
Drūtuose audeklo apdaruose • • • • • oc«
Kodėl Aš Netikiu | Dievą? — Arba

Tikėjimo Eriaika. Kiekvienas geras 
katalikas ir laisvamanis privalo

ppralfaltytl. 64 pUsl. .••••••• 20C.

Kar Musų Bočiai Gyveno? — Arta 
tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 

žmonių lopšinė. Kr.ygs labai pa
mokinanti Parašė Z. Aleksa. 76 p. “•*.

Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra
eities. Knygutės įtalpa susideda 1S 

sekančių dalių: (1) Gina ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
riškių šventės; (3) Lietuviai lieka vel
niais; (4) Paskutiniai lietuvių dievai. 
Parašė Z. Aleksa. So. Beatos, 
1912 m., pusi. 32........................... 1Cc-

Biblija Satyroje. — Labai idoml if 
juokinga knyga su 379 puikiais pa

veikslais, perstatančiai* įvairius me
tikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs 
knygą niekas nesigailės. 382 pus
lapiai Kaina............................ >1 (M

Kaip Senovės žmonės Persistatydavo
Saa žemę. — Labai įdomus senovės 

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

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta ? _ Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? li
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina ••••••.••• ■••..••••••••*. 13e.
Lytiško* Ligas 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............................25e.
Lietuvos Respublikos Istorija ir žem- 

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

Kristaus laikų. Paraše Lew 
Wallace. 472 pusL..................... £2.04
Amžinas Dainos. Šioj knygutėj telpa

44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie, taip ir susirinkimuose. 
Pusi. 32............................................ Ifc.

v
Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa 

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

i j r j r ..u * e i 72 “Džian Bambos spyčiai,” eilės, p*coal. and food from the ręst of i humoristiški straipsni®
the country.could very easily be kai ir juokai Antra pagerinta 
starved into submission. laida. 128 pa*L........................ ..

We see. therefore, that logic tebaik
is against the proponets of viol- žiu ir juokingų monologų ir dekiama- 
ence; history'also proves them ^SntarišST’t 
to be on the wrong track. The I ristiško* ir laisT 
I. W. W. at one time numbered 
its members in the tens of 
thousands; strong fighters who 
gavę and asked no ųuarter, būt 
when oppcsed by machine guns 
and police brutality they were 
crushed. The Communist Party 
started out auspiciously in 1919 
by attracting the youngest and 
most active 
slogan of “the Revoliution 
around the comer.” 
ties of the American scene, how-) 
ever. made them postpone the 
revoliution. Now, it is telling its 
few remaining followers to wait 
for the next war.

The chief fault to find with 
the direct actionists. however. 
is that no matter how well in- 
tentioned they may be, they 
cannot help būt play into the j 
hands of reaction. The cry for an 
immediate revolution breaks | 
the labor movement into two 

, hostile camps, which leads to a 
gTeat waste of time and energy. 
Moreover^ it mušt always be re-, 
membered that violent revoliu-) 
tions mušt be 100^ successful i 
to accomplish anything. If Sočia- ■ 
lists lose an eleetion, it means j 
little since they have a chance 
to come back at the next elee
tion ; while every Socialist mem- 
ber eleeted is a definite step 
forvvard. If a revolution fails. it 
is followed, aš in the cases of 
Italy 
blackest 
uholesale slaughter and 
ture, all progress 
for many generations.

The American ruling 
uould likę nothing better than 
an attempted revoliution which 
could easily be suppressed and 
a Fascist dictatorship sėt up 
under the cry of “law and or- 
der.” It is therefore a natūrai 
conclusion to say that if Socia- 
lism is ever to come to the 
United Statės it mušt come by a 
revolution in the minds of the 
people; and the only weapons 
will be democracy, 
and organization 
on the 
fields.

iaida. 128 pust . 28e
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Padarys Jūsų Miegą ‘VYT a"d a“2 ~ of New England, a small sec-
Poilsingą

Silpni nervuoti žmonės randa, kad 
Nuga-Tone yra pastebėtini vaistai 
sugrąžinimui naujo stiprumo ir gy
vumo ir padarymui jų miego poilsin- 
gu ir atgaivinančiu. Nuga-Tone su
stiprina raumenys ir organus, nu
veikia galvos skaudėjimą, kvaitulius, 
skaudėjimus nervuose, raumenyse ir 
sąnariuose, sustiprina silpnus inkstus 
ir kitus gyvastį nius organus, 

• skilvio pakrikimus, ir išvalo 
nuo ligų perų. Būtinai gaukite 
Tone. Jis yra pardavinėjamas 
kininkų Jeigu aptiekininkas 
jo, paprašykite jį užsakyti dėl 
savo urmininko.

nugali 
kūną 

Nuga- 
aptie- 
neturi 
jus iš

tion of the United Statės, būt 
about half the size of France. 
The first thing to note after 
this great supposition is that 
the šame number of people or- 
ganized on the political and in
dustrial field could get any- 
thing they wanted by demo- 
eratie means. Secondlv. control 
over these statės with the ręst
of the country hostile could not i 
for more than a few days. The į

l

Humoristika

goie telpa daugybė naujų, labai gra-
__ ; darbininkiškos, 

__>s, tautiškos, humo- 
_______ laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinsa viso
kiems apvaikšėiojimams, baliams, kon
certams ir tt. Ar.tra pagerinta lai- 
da. So. Boston, 1914 m ,................25c.
Apis Disvą, Vehdą, Dangą ir Draga 

rą. Parašė Robert G. Ingersoll, gar 
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 
puslapiu .......................................
Ar Bito Visuotinas Tvanas? — K*i|

Nojus galėjo surinkti i kelias dis- 
nas visų veislių gyvūnus, kurie gyva

WINNIPEG, CANADA. 
Atsakymas L-niui V.

“Keleivio” 24 num. tūlas 
L—nis V. iš Winnipego, ra
šydamas apie “Kultūros” 

‘ i pasikarščiavo ir 
” rė

jos saviesiems nežada to, ko dakciją pamokyti kaip įves- 
negali išpildyti arba duoti. Įti savo bendradarbiams cen- 
Vienok šitos draugijos kiek’zurą. Tarp kit ko šitas žmo- 
galėdamos savo bedarbius |gus Winnipego lietuviuose 
daugiau šelpia, negu kun. “
Bobinas su savo draugijo
mis.

Ar ne gėda tam kun. Bo
bino bernui, kuris “Darbi
ninke ” melavo ir šmeižė 
pažangiąsias draugijas. Ka
talikiškos draugijos nėra 
nei vieno bedarbio nario 
sušelpusios. Jos griežtai lai
kosi to nusistatymo, kad na
rys reikia šelpti tik ligoje, o 
kitose nelaimėse nario jie 
nešelpia.

Netikėkim ir tam-, kad 
kunigui Bobinui darbinin
kų šelpimas rūpėtų. Jam 
draugai tie, kurie turi pini
gų, nes jie tuomet ir kuni
gui duoda uždirbti.

Nemanykit, kad aš rašau 
šališkai, su tendencija pa
žangiąsias draugijas išgirti, 
o katalikus nupeikti. Visai 
ne. Aš tuo tarpu niekur ne
priklausau ir agituoti už ką 
nors man nėra jokio reikalo,

1

i
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į
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surado ir fašistų “centrą.” 
Visus “Keleivio” korespon
dentus, apart savęs, apšau
kia melagiais ir fašistais. 
(Netiesa. L-nis V. nesako, 
kad tik jis teisingai rašo. Jis 
sako: “Kiekvienas įdomus 
ir reikšmingas lietuviškai vi
suomenei 
pego, bus parašytas bešališ
kai tų draugų, kurie myli 
tiesą ir socialistinę spaudą.” 
Red.)

L-nis V. save laiko socia
listu, bet socialisto pareiga 
yra ne koliotis, o patikrin
tais faktais sukritikuoti or
ganizaciją ar melagingą ko
respondentą. (L-nio V. ko
respondencijoj mes neran
dame jokių koliojimų. Tam
sta pats sau prieštarauji, nes 
nesenai tą draugiją kritika
vai, o dabar užstoji. Red.)

Kiekvienas socialistas tu
ri būti mandagus, šaltai ir 
rimtai dalyką išaiškinti, ir ant galvos likusį vandenį.

I

DAKTARO PATARIMĄ. 
JIS PILDĖ.

Ryte atėjęs daktaras rado Pe
tro moterį mirusią.

—Ar davei miltelius, kuriuos 
aš prirašiau ?—klausia daktaras.

—O kaip gi — sako Petras.
—Atsimeni? Aš liepiau duoti 

ligoniui tiek miltelių, kiek ant 
................. Daugiau jų 

negali duoti, nes jie labai stip
rus.

—Taip, sako Petras, —aš jūsų 
patarimą pildžiau, tik neturėjau 
dešimtuko, tai vaistams saikuoti 
vartojau du nikeliu. Vienok, na
bagė mirė ir gana.

Jonas Dambrauskas

Wash-

i įvykis iš Winni- dešimtuko laikosi.

ŽINOK KUR FLIRTUOTI.
Vienas ponas praeidamas pa

matė gražią mergaitę, laistančią 
gėles lange, ir sako:

—Gražute, kad tu mane taip 
globotumei, kaip savo gėles’...

—Mielu noru, nors ir dabar,— 
atsakė mergina,—ir išpylė jam

NE KAUNE. BET WASH- 
INGTONE.

“Vienybė” rašo:
“Lietuvos ministeriu

ingtone busiąs paskirtas p. Jo
nas Vileišis, jei jis toliau Kau
nui neburmistrausiąs.”

Tai da viena naujenybė. Iki 
šiol Lietuva savo atstovus Wa- 
shingtonui skirdavo Kaune, o 
dabar ji darys tai pačiam Wa- 
shingtone. Kažin, ar tai bus ko
kia nors fašistų gudrybė, ar jų 
nežinojimas gramatikos?

IR MAŽŲ VAIKŲ DABAR 
NEAPGAUSI.

Pas Jonus kartą buvo svečių. 
Jiems užkandžiaujant į kambarį 
įpuola maža Jonų mergaitė ir sa
ko: " *

"Mama, mama’... Musų katė 
turi penkis katukus”.

“Kas čia stebėtino, dukrele?” 
— sako motina.

“Kaip gi nestebėtina!” — at
sako mergaitė. “Juk, musų katė 
da neturėjo šliubo.”

radicals with the na išsimėtę po visą žeme3 Kamool;. 
u ! Kaip jia galėjo tuo* gyrimus prasto.1 

------- n is sutalpinti? Is kur eme« 
The reali- tiek vandens, kad vis* žemę apsem

tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
I iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti į 

po tvano juočvcidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šimtai 
kitų klausimų, į kuriuos negali atsa
kyti jokis kunigas, yra nuosakiai ii 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knygs 
be galo įdomi. Kas žodis — tai fak
tas; kas sakinys — tai naujas kunigų 
argumentas griūva. Mokslas b 
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina ................ .
Amerikos Macochas. — Arba kaip ka- 

talikų kunigas Hans Schmith papio- 
i ve merginą Oną Aumuller. Su 
i paveikslais. 16 pusi..........................I®6-
į Kunigų Celibatas. Išaiškinta kunigų 

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

I rįs, dukterįs ir mylimosios nepapultų i 
■! toki$ kunigu glcbą. Parašė kun. Geo. 
į Townsend Fo*, D. D., sulietuvino 
! Ferdinand de Samogiti*. ...... 25c. 
! Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 

historijos, etnografijos, geografijos, 
i astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatą, budus 
gydymosi, vaistus, įvairių nurodymų 
amatninkams, ūkininkams, daržinin
kams, šeimininkams ir kitiems. Iš įvai
rių 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. Ją 
turėtų peskaityti kiekvienas katalikas 
ir socialistas. Parašė E. Vandervelde, 
vertė Vardunas. So. Boston, Mass., 
1915 m., pusi. 24. ....••••.••••• 10c.
Moteris ir Socializmas. Parašė Augusi 

Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar
biausia ir geriausia knyga _ lietuvių 
kalboje tame svarbiame klausime. 
Pusi. 429, 1915 m.......................... 82.OC

• i Kaip jis galėjo tuos gyvūnas prastoj 
atitnlnirti ? Iš kur ėmėsi

and Hungary, bv the 
reaction. where by 

tor- 
backi s sėt

class

political

education, 
of the people 
and industrial 

A. H. K.
«

Young Socialist is an
*

The
editorial service of the Young 
People’s Socialist League, an 
organization of young people 
betvveen the ages of 16 and 30 
whose purpose it is to develop 
its membership, socially and in- 
tellectually, so that they may 
bring about the Cooperative 
Commonwealth. Please send 
comments on these articles to 
the Editor, A. H. Kalish, 21 
Essex St., Boston, Mass.

PAJAUTA
* LIZDEIKOS DUKTĖ

ISTORINIS ROMANCAS 
ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE

Tai yra begalo įdomus skaitymas.
Knyga susideda is 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
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

^S==^=========S==========3 
VEKSELIŲ KLASTUOTO- KAIP VILNIAUS DARBI- 

JAS ČEKIŠKĖJ BANDĖ j
SKANDINTIS.

Šiomis dienomis policija 
pas įtariamus vekselių klas
totojus Šmuilą ir Maksą 
Jutkauskus, Čekiškės miete- j 
te darė kratą.

Kratos metu pas Šmuilą 
J. rasta skysfymas, vadina
mas “Tintentod,” kurio pa- 
gelba šis išplaudavo vekse
liuose skaitlines ir pakeis
davo kitomis.

Jutkauskas buvo areštuo
tas ir iki užbaigsiant kvotą, 
laikinai laikomas vietos 
valsčiaus valdybos dabok-' 
Įėję. Ant rytojaus, areštuo
tasis prašėsi sargo, kad jį iš-. 
leistų iš daboklės oran. Ve
dant pro šulinį Jutkauskas 
puolė į šulinį tikslu nusižu
dyti, bet nepavyko, nes šuli
ny vandens tik apie 1 metrą. 
Iš šulinio jis greit buvo iš
trauktas. Šokdamas J. kiek 
susižeidė. Teko patirti, kad 
kriminalinė policija išaiški- __________________
no ir nustatė, kad J. dauge- jos ge^ policininkas nespė- 
liui, kurie jam buvo skolin- j0 ateiti. Nelaimingoji išdu- 
gi ir išdavę vekselius, jis mė į Laisvės Alėją ir kaž 
juos perdirbdavo ant didės-, ding0 Kai kurie. ją pa
neš sumos, o kai kurių net ir žįstą pasakoja, kad ji buvo

N1NKAI KOVOJA UŽ 
SAVO REIKALUS.

Laikraščiai praneša, kad 
Vilniuj įvyko nepaprasta 
bedarbių demonstracija. 
Norėdami, kad butų priim
ta bedarbių delegacija, de
monstrantai atsigulė gatvėj 
prieš vaivados namus ir tuo 
budu sutrukdė gatvės susi
siekimą. Bedarbiai gulėjo 
tol, kol vaivada priėmė jų 
delegaciją, pažadėjo jai ar
timiausiu laiku imtis ener
gingų priemonių kovai 
nedarbu.

SU

ČIGONŲ “KARAS.” DAU* 
GI AUSI AI KLIUVO SUČI- 
GONĖJUSIAM LIETU

VIUI.
Kupiškis. Gegužės 21 d. 

kupiškėnai turėjo progos 
jamatyti čigonų kautynes, 
’arpusavyje susimušė trys 

čigonai, į jų tarpą įsimaišė 
celios čigonės. Kautynių 
įrankiais vartojo peilius, ak- 
nenis ir lentagalius. Atkak- 
iai kovėsi pakol nepribuvo 

policiją. Pamatę policiją, 
vyrai kruvini krito ant že
mės ir gulėjo neva negyvi.

“Karžygiai” buvo suso
dinti į vežimą ir nuvežti da
boklėm

Kautynėse smarkiai nu
kentėjo čigonu virtęs lietu
vis, kuris išmoko jų kalbą,

IŠ PAVYDO IŠĖJO 
IŠ PROTO.

Gegužės 6 d. kauniečiai 
pastebėjo šūkaujančią, po 
gatves bėgiojančią ponią. Iš 
karto niekas nieko įtartino 
lyg ir nepastebėjo. Bet ksfi 
ponia įbėgo į miesto ^sodą, 
prikibo prie vienos moters, 
pradėjo ją plūsti ir mušti, 
visi suprato, kad ji nepilno 
proto ir bėgo šauktis polici-

parašus padirbdavo. labai graži moteris. Priva- 
tiškuose vakarėliuose daug

PERKŪNO IR AUDROS kartų ją išrinkę grožio ka-
VAISIAI.

Birželio 1 Šėtos valsčiuj,
Gaižunų kaime audra su le- nesugyvenusi su savo vyru, 
dais sunaikino 36 ūkininkų‘kurs mylėjęs kitą moterį, ir 
pasėlius apie 200 ha ploto ir pamišusi iš... pavydo. 
Kirdaikių kaime, to pat vai- . ________ 1__ i ___________

raliene. Ji buvo ištekėjusi, 
bet paskutinėmis dienomis

sčiaus, palietė apie 10 ūkių, AR NUBAUS SVETIMOS
bendro ploto apie 70 ha, su
naikindama dali pasėlių.

ŠALIES LAKŪNĄ.
Birželio 3 dieną iš Lenin

Nuostolių padaryta, spėja- grado į Karaliaučių skrido 
ma, apie 82,000 litų. Be to, “Derulufto” oro linijos lėk- 
Gaižunų kaime išdaužė gy- j i-uvas, bet sugedus jo moto- 
venamujų namų langus ir.rui turėjo Šiauliuose nusi- 
a pd rask ė" stogus. Ledai bu-! leisti. Čia atvykęs policijos 
vo miškinio obuolio didu-.viršininkas, apžiūrėjęs lėk- 
mo jtuve vežamus daiktus ir ra-

Gegužės 30 d. Kuršėnų dtarptautinei oro susisie- 
valsčiuj. Nutaučių kaime!kimo sutarčiai priešingų da- 
nuo perkūnijos sudegė tykų, lėktuvo pilotui Her- 
Žvirblio Povilo daržinė ir įmanui Vestphai surašė pro- 
kutė su ten buvusiu turtu ir 
ūkio padargais. Nuostoliai 
siekia 5,000 litų. Turtas ne
apdraustas.

Birželio 1 d. Simno vals
čiuje, Babrauninkų kaime 
nuo perkūnijos sudegė se
kantieji trobesiai ir daiktai: 
gyvenamas namas, kluonas, 
klėtis, tvartas po vienu sto
gu, du atskiri tvartai, ma- 
niežiui pastogė, įrairųs ūkio 
mašinų įrankiai, drabužiai, 
baldai. Nuostolių padaryta 
24,830 litų.

tokolą.

JAUNA APGAVIKE.
Nesenai Kaune buvo su

laikyta aukų rinkėja Alek
sandra Tamulytė, kuri pasi
vadinusi inž. Prusevičiaus 
dukterimi, rinko aukas, ne
va kokiam tai vargšui ir jo 
4-riems badu mirštantiems 
vaikams. Dabar ta pati Ta
mulytė ir vėl sulaikyta, bet 
jau ne kaipo aukų rinkėja, 
o kaipo elgeta. Ji iš Onos 
Armanavičiutės Kaune, pa
vogė auksinį žiedą ir pini
ginę su 5 litais pinigų.

VERGUOS GYNĖJAS.

va-

KOMUNISTŲ TERORO BYLA
Puldė* korespondencija 

kalėjime.
Byloje figūravo ir Puldės

ŠIAULIUOSE.

Gen. DeSaussure, buvusis 
vedė čigonę ir sykiu klajoja das pietinių valstijų armijos, 
SU čigonais. Kažkokiu daik- kuri laike naminio Amerikos 
tu jam smarkiai prakirsta karo mušėsi už palaikymą juod- 
galva. veidžių vergijos. .Jis tebėra gy-

  • vas ir gyvena Tennessee valsti- 
OLŠAUSKAS “VEIKIA”. joj, kur juodveidžiai ir šiandien 

tt-. , .------------------------------ neturi žmogaus vardo.Kiekvienam savo pazjsta- 
mui Kostas Olšauskas kal
bėjo, kad atgavęs teises 
trauks daugybę žmonių ir 
organizacijų teismo atsako
mybėn už šmeižtus. Teises 
atgavęs jis tuos gandus pa
tvirtino. Jis pasakė trauksiąs 
atsakomybėn spaudą, o ypač 
knygelės “1” 
kas” autorių ir leidėją. Pa
skutiniuoju metu, publikai 
susidomėjus, “Dienos” ben
dradarbis dėjo pastangų su- • . J' 
žinoti viską iš paties Olšau-, 
'k—Tiesa — pradėjęs OI-' e*‘ išgyvenu’ šioje šalyje
gaustoj trauksiu visus metus. Ateivis galėjo tar- 
šmeižikus teismo atsakomy- armijoj ir galėjo būt 
bėn. Visi Kauno laikraščiai garbinga! is jos paliuosuo- 
tiek temokėjo, kad šmeižė teclaus paįiuosavinio pa
manė visokiais budais. Nei P>«“> neparodo, kur jis nuo 
pavardžių, nei laikraščių pa- laiko įgyveno.. Jis galėjo
vadinimu inma nenasakv. 'būt įsvaziavęs užsienin ir tik 

dabar sugrįžęs. Gi natūrali
zacijos įstatymas sako, kad 

kad svetimšalis gali tapti šios ša
lies piliečiu tiktai išgyvenęs 
čia 5 metus be pertraukos.

J. Zakarauskui.— Klaida 
mažos svarbos, neverta tai
syti.

Liudvinavo Petrui. — Jū
sų korespondencijos netal- 
pinsįm, nes apie tai “Kelei-

ŠIAULIUOSE YRA 
3,495 DVIRAČIAI.

Apskrities savivaldybė 
ligšiol yra išdavusi šiems 
metams 3,495 leidimus dvi
račiais važinėti.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

J. Zarembai.— Mums ro- 
, kad liudininkai bus 

i draugui reikalingi įrodymui. 
' incr psi iševvenes šioie šalvie

LIETUVOS ŠAULIAI 
STEIGIA KARČIAMAS.
Šėta. (Kėdainių apskri

čio). Vietos šaulių būrys šį 
pavasarį atidarė miestely 
kliubą su svaigiaisiais gėri
mais. Nors šaulių valdyba 
mananti padariusi dideli 
darbą, bet dabar kliubas 
virto paprasčiausiu traktie
rium, kuriame nusigeria ne 
tiktai šauliai, bet ir šiaip 
piliečiai.

OLŠAUSKAS TURTUS 
ATGAUS.

Lietuvos laikraščiai pra
neša, kad Olšauskas kreipė
si į kompetentingus asmenis
dėl savo turtų, kuriuos jam]1^; 
giminės nenori grąžinti. Ol
šauskui esą užtikrinta, kad 
jis turtus atgaus.

vadinimų aš jums nepasaky
siu. Tai mano dalykas...— 
supyko.

—Mieste kalbama, 
tamsta stosi vienuolynan? I

—Aš? O kam tat įdomu? i 
Sutvarkęs savo reikalus ga-Į 
lesiu ir stoti. Bet tas bus ma
no asmeniškas dalykas.

Po to kalba nutruko. Ko
stas Olšauskas kalbėjo apie 
savo sveikatos stovį ir 
skundesi kad jam kalėjimas 26 num. parašė drg. 
padaręs daug žalos J Verseckas. ,

Toliau Lietuvos laikras-i ,
tis sako, kad sekančiuose I Proletarui. — Dar apie 
“Dienos” numeriuose bus at-į Smetonos bernus netalpm- 
spausdinti labai įdomus, dar |s™-Tuščių polemikų dėl 
niekur neskelbti, kurjozai iš i “Kultūros” dr-jos, mums ro- 
K. Olšausko gyvenimo kalė- dos, jau užtenka, 
jime.

Be to, “Lietuvos Žinios” 
praneša, kad Kauno apygar
dos gynėjui pasiūlius, Kau
no miesto policijos vadas 
pravedė kvotą ir patraukė 
tieson “Kosto Olšausko” lei
dėją J. Belecką. Beleckas 
patrauktas tieson už tai, kad 
paskelbęs ekspraloto bylos 
medžiagą, o byla buvo 
sprendžiama prie uždarų du-

Taigi “ober policeiskis” 
Olšauskas jau “veikia” kaip 
“veikęs”.

MOTERIS VAGIS.
Kaune dienos metu' buvo 

pastebėta beišlipanti pro 
langą iš Prano Galinio kam
bario moteris, kuri kaip 
įtartina sulaikyta. Sulaiky
toji yra žinoma vagilė reci- 
divistė Ališauskaitė Marė, 
bausta už vagystes du kar
tu ir dar turinti už vagystes 
5 bylas ir dvi bylas už su
pirkinėjimą vogtų daiktų. 
Sulaikytoji aiškinosi, kad į 
Galinio kambarį pro langą 
papuolusi netikėtai, slėpda
mosi nuo kažkokio vyro, ku
ris ją vijosi. Nors neilgai 
Ališauskaitė “šeimininka
vo,” bet spėjo surasti 157 
litus.

IR VIS TĖVYNĖS LABUI.
Dėka naujojo, tautininkų 

įvesto, savivaldybių rinki
mų įstatymo iš anksčiau bal
savusių 15 tūkstančių ma- 
riampoliečių dabar balsavi
mo teisę beturės tik 1,500, 
daugumoj svetimtaučiai — 
spekuliantai. Gi tu, Lietuvos 
darbininke, ką esi šalies kū
nas ir kraujas, — jei neturi 
reikiamo turto, kurio reika
lauja “tautiškasis” rinkimų 
įstatymas, — tik stovėk ir 
žiūrėk, kaip veikia “patrio
tai.”

SUSIDAUŽĖ MOTOR- 
CIKLAI.

Kaune, birželio 7 d., ties 
Vytauto prospektu susidau
žė du motorciklai: Vienas 
motorciklas smarkiai susi
daužė ir sužeidė keleivį. Jis 
nugabentas ligoninėn. Kitas 
sveikas tuč tuojau nuvažia
vo.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rūšies smulkius pasi- 
garsinimus, kaip tai: pajieškoji
mus apsivedimų, įvairius praneii- 
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 žodį, išskiriant pajieškojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
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 skaitome 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 pajieškojimus greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS
253 BROADWAY, 

SO. BOSTON, MASS*

FELIX LACHESNEZ-HEl’DE 
LAIVU PARIS VAŽIUOJA 

EUROPON.

Generalio Managerio padėjė
jas Francuzų Linijos p. Felix 
Lachesnez-Heude, liepos 1 d. 
laivu Paris, važiuoja per Le 
Havre į Paryžių kompanijos rei
kalais.

Metai atgal užėmus jam nau
ją vietą, jis žymiai padidino 
skaičių keleivių trečia ir antra 
klase, tarpe kurių buvo gana di
delis skaičius lietuvių.

Nuteistasis mirti Kasperaitis 
grasina mirtimi. į

Birželio 10 d. kariuome
nės teismas sprendė didelę laiškai, rašyti Šiaulių kalėji- 
Šiaulių komunistų reikomo i 
sekretoriaus Polijansko už- i 
mušėjų bylą. i

Svarbiausiais šios bylos J 
kaltininkais buvo Jonas Ka- 1 
speraitis ir Giršas Puldė.

Kaltais teisiamieji nė vie- : 
nas neprisipažino.

Oficialiniais daviniais nu
statyta, kad 1929 m. lapk. 1 
7 d. Šiaulių miesto gyvento
jas komunistas Adomas Po
li janskas, išėjo iš namų ir 
žadėjo po poros valandų su
grįžti. Polijanskas turėjo su
sitiki i su kitu komunistu, bū
tent su Frenkelio fabriko 
darbininku Giršu Puldė.

Tą pačią dieną Polijans- 
kas dviejų asmenų lydimas 
nuėjo Bučiunų kaimo lir.k. 
Po dviejų valandų Polijans
ko palydovai sugrįžo vieni.

Lapkričio 13 d. Kazys 
Venckunas veždamas žabus 
pamatė žmogaus lavoną kru
vinu veidu. Pranešė polici
jai. Tuojau buvo nustatyta, 
kad tai Polijanskas nužudy
tas politiniais sumetimais.

Polijansko našlė tuojau į- 
tarė jos vyrą nužudžius Gir- 
šą Puldę.

Įtariamieji asmenys buvo 
areštuoti.
Teisiamųjų pasiaiškinimai

Policijos žiniomis, Kaspe 
raitis gyvendamas Šiauliuos 
vadinęsis “Stiopka”, tai teis
mas jį ir klausia, ar jis va
dinęsis tuo vardu.

Kasperaitis kategoriškai 
neigia ne tik, kad jis vadi
nęsis “Stiopka”, bet kad ir 
Šiauliuose tuo metu butų gy
venęs. Be to, Kasperaitis pa
reiškė, kad jis esąs komuni
stų partijos narys, bet žudy
ti Polijansko negalėjęs dar 
ir dėl to, kad komunistų par
tija nepripažįstanti indivi
dualinio teroro, o tik masi
nį. (Kad žudyt, tai žudyt 
bent 100 žmonių. Red.) Po
lijansko nužudymas esąs in
dividualinis teroras.

Teisiamasis G. Puldė teis
me pareiškė, kad jis komu
nistų partijai priklausęs jau 
nuo 1926 m. ir kurį laiką bu
vęs Šiaulių reikomo sekreto
rium, o vėliau pareigas per
davęs Adomui Polijanskui.

Reikomo pirmininkas 
“Stiopka” Puldei vienąsyk 

, sakęs, kad Polijanskas yra 
provokatorius ir jį už tai 
reikia nužudyti. Tas klausi
mas buvęs aptartas 1929 m. 
reikomo susirinkime, kuria
me dalyvavęs ir jis, Puldė.

Reikomo nutarimas nužu
dyti Polijanską buvęs nusių
stas komunistų partijos cent- 
rokomui patvirtinti. Vėliau 
“Stiopka” Puldei sakęs, kad 
jau viskas tvarkoj ir liepęs 
Puldei Polijanską iškviesti į 
Pagyžių gatvę prieš Venc- 
Iausko namus. Tą syk Puldė 
Polijansko neiškvietęs, bet 
antrą ar trečią sykį iškvietęs. 
Bet kuriam tikslui tada Po
lijanską “Stiopka” liepęs iš
kviesti — Puldė nežinąs.

MĖSINIS
UNIJA

Ar
■MM BUMi umMsaSMMIN

Informacijos ir Laivakortės 
gaunamos pas savo agentą arba 
SWEDISH AMERICAN LINE 
10 Stale Street. Boston, Mass.
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esanti jau tuo, kad ji nebe
pataisoma. Kas daryti, jei 
vėliau paaiškėtų, kad Kas- 
peraitis nekaltas? O ar ma
ža yra atsitikimų, kad teis
mai padaro klaidingus 
sprendimus?!

Ši byla esanti neaiški. Zy- 
monas kaltina ir policiją, ku
ri ne kaip reikiant tyrusi ir 
aiškinusi šį įvykį.

Zymonas prašo jo gina
mąjį Kasperaitį išteisinti.
Paskutinis kaltinamųjų ko

munistų žodis.
Kapulaitė— ginasi esanti 

nekalta ir prašo, kad ją teis
mas išteisintų.

Puldė — verkia ir prašo 
pasigailėti, dovanoti.

Mankovas — nieko neži
nąs, esąs nekaltas.

Kasperaitis—pradėjo teis
me aiškinti komunistų pa
žiūras į individualinį terorą, 
bet teismo oirmininkas jį su
stabdė. Tada jis norėjo kal
bėti dėl mirties bausmės. 
Pirmininkaująs neleido Ka- 
speraičiui ir apie tai kalbėti. 
Tada Kasperaitis nuo pasku
tinio žodžio visai atsisakė.

me. Puldė teisme nesigynė, 
kad kalėjime būdamas jis 
rašęs savo draugams laiškus, 
kuriuose gyręsis, kad pasise
kę provokatorius pašalinti iš 
kelio, t. y. nužudyti Polijan
ską. Be to, Puldė pasisakė, 
kad “Stiopkos” įsakytas, jis 
nuvežęs į Kuršėnus komuni
stų literatūros ir davęs Man- 
kovui ją išplatinti.

Liudininkai rodė taip pat 
teisiamųjų nenaudai. Antai, 
liudininkė Žalpienė parodė, 
kad 1929 m. vasarą užėjęs 
pas ją vyriškis ir klausęs, ar 
ji ŽalDienė,

Paskui nepažįstamasis pa
sisakęs, kad jis Rusijoj pati
kęs Žalpienės vyrą, buvęs 
komunistas. Nepažįstamasis 
pasivadinęs “Stiopka”. Liu
dininkė tvirtina, kad tas ne
pažįstamasis esąs vienas tei
siamųjų, būtent Kasperai
tis.

Kažėmėkas parodė, kad 
jo žiniomis Polijanskas bu
vęs nužudytas dėl to, kad jis 
atšalęs komunistų partijai ir 
neva neatsiskaitydavęs. Į Sprendimą*.

Teisman buvo pakviesti ir 9 vai. vakaro teismas pa- 
ekspertai. Mat, nužudytojo skelbė sprendimą. Jonas Ka- 
Polijansko nortfelv buvo ra- speraitis 28 m. amž. pasmer- 
sta daug rankraščių.

Eksoertų nuomone, dalis 
Polijansko portfely rastų 
rankraščių yra Kasparaičio 
ranka rašvtu. Portfelis buvo 
rastas nas Kapulaitę.

Prokuroro kalba.
Po šito prokuroras sako, 

kad yra visiškai įrodyta, jog 
“Stiopka” ir Kasperaitis — 
tas nats asmuo. Teisiamieji 
Polijanską nužudę politi
niais motyvais ir padarę di
delį nusikalstamąjį darbą. 
Vienas to nusikaltimą daly
vis Chavkinas oabėgęs už
sienin, bet dalis atsidūrė tei- 
siamųiu suolan. Prokuroras 
teisiamajam Kasperaičiui 
•^reikalavo mirties baus
mės, kitiems teisiamiesiems 
atatinkamai mažesnės baus
mės.

Gynėjo kalba.
' Kasperaičio gynėjas Zy

monas pirmiausia pareiškė 
nusistebėjimo, kad prokuro
ras taip lengvai siūląs mir
ties bausmę. Kalbant iš es
mės, mirties bausmė bloga

I
ST. LOUIS,

i
B

Greičiausi
PASAULY LAIVAI

>REMEN
EUROPA

Mažiau Negu 5 Dienas Ant 
V andens

per Cherbourg—6 d. per Bremen 
Tik 7 DIENOS I LIETUVĄ 
Speciali* 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 Be y Is ton St, 

Boston.
NOITI M A NLLOYD

I

ktas sušaudyt. Girša Puldė, 
15 metų kalėjimo; Kapulai
tė pusantrų metų sąlyginio 
kalėjimo; Mankovas ir Vol- 
pė, išteisinti.

Sprendimo klausydami 
visi teisiamieji labai jaudi- 
nos. Net ir Kasperaitis, kuris 
visą laiką buvo ramus ir ko
rektiškas, išgirdęs, kad jis 
pasmerktas mirti, išėjęs iš 
lygsvaros sušuko: “Darbi
ninkų valdžia visus jus iš
šaudys!...”

Nuteistieji paduosiu vy
riausiam tribunolui kasaci-’ 
jos skundą.

PRIGĖRĖ GAUDYDA
MAS ANTIS.

Naumiesčio valse., Spie
čių kaime, nuskendo duo
bėje šikšniaus pustrečių 
metų vaikas. Tėvai niekuo
met neleisdavo vaiko kieme 
žaisti, nes jis gaudydavo 
antis. Bet tėvams nesant na
mie išbėgo kieman, gaudė 
antis ir puolęs duobėn nu
skendo.

Greitas Laivų Patarnavimas į Europą 
Per Hamburgą Musų Moderniniais Laivais 
HAMBURG
ALBERT BALLIN

Išvažiuoja 
reguliariai IDEUTSCHLAND 

NEW YORK 
reguliariai kas sąvaitę. Taipgi 
išplaukimai mus populiariais 

kambariniais laivais: 
MILWAUKEE IR CLEVELAND 

Prieinamos kainos
Tiesioginiai gelžkeliais susisiekimai su Lietuva 

Dėl informacijų kreipkitės į lokalinius 
musų agentus

Hambudg-American Lim
80 Boylston St., Little Bldg.. Boston. i

ANTRAS TOMAS {DOMIOS KNYGOS

PASAULIO 
r ISTORIJA

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

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

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

KELEIVIS
253 Broadivay, South Boston, Mass.
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Vietinės Žinios’!v “Jes, aš pasigėriau, ir ką jų* 
man padarysit?**

Pereitą subatą Camb-

Komunistai suardė juodvei- 
džių mitingą.

Mt. Vernon kongregacio- 
nalistų bažnyčioj, kur: ran
dasi kertėj Mass. avė. ir 
Beacon st., šį panedėlį buvo 
juodveidžių protesto mitin
gas dėl nuteistų miriop 8 
juodukų Alabamos valstijoj. 
Susirinkime kalbėjo nacio- 
nalės juodveidžių organiza
cijos kalbėtojai. Komunis
tams pikta, kam šita organi
zacija užsistoja už pasmerk
tuosius. Komunistai nori, 
kad tik jų partija rūpintųsi 
tuo reikalu. Todėl atėję i ši
tą protesto mitingą komuni
stų agentai pradėjo reika
laut sau “klausimų” ir ėmė 
koliot kalbėtojus. Kilo ter
mas ir mitingas prisiėjo už- 
daryt. Pagalios pribuvo poli
cija ir visus išvaikė.

Išėjo iš baliaus ir rado su
šaudytus automobilius, i 

Copley Plaza hotely pe
reitą savaitę baigęs mokyk
las jaunimas turėjo šokius,

. ---- ------- Jaunuoliai suvažiavo tenai
Sako, algos tur būti visiems automobiliais, kuriuos susta- 

numuštos per puse. tė Trinitv place. Išėję po šo- 1 • * • x 1 T • •kell
i:į rado savo automobilius su- 

 ;- šaudytus. Vienoj mašinoj 
ZZį fabri- buvo net 19 skylių. Sienoje, 
T. Simonds i Prteš kurią tie automobiliai 
. . ..____________ taipgi rasta daug

i skylių. Tečiaus šaudymo 
' niekas negirdėjo. Policija 
j spėja, kad tenai šaudėsi au
tomobiliais važiuodami gen- 
gsteriai. Kulipkų tankumas 
rodo, kad šaudyta iš kulka- 
svaidžių, kurie buvo aprū
pinti tildomais prietaisais, 
todėl šaudymo balso niekas 
negirdėjo.

Ne laiku atšventė “Fordžiu- 
lajų”.

So. Bostone prie jūrių kas
met sukraunamas didelis 
laužas ir 4 liepos šventėje jis 
uždegamas.

Bet šįmet nežinia kokie 
šposininkai užkure tą laužą 
pirm laiko. Ugnis buvo pa
kišta pereitos pėtnyčios va
karą. Laužas užliepsnavo 
taip smarkiai, kad ugnage- 
siai dirbo 3 valandas, pakol 
ugnį užgesino.

Į tą laužą paprastai suve- 
žama visokių rąstų ir balkių 
tiek, kad galima butų pasta
tyt porą nemažų namų. Po 
gaisro laužas buvo atnaujin
tas ir dabar jau jį saugoja 
sargai, kad vėl kas neužkur
tų. Jį uždegs 4 liepos vakare. 
Šitų ceremonijų pažiūrėti 
paprastai susirenka iki 20,-

šią savaitę Stattlerio Kote- kių važiuot namo, 
ly yra susirinkusi Ameriko; 
biznierių konvencija. Saky
damas čia prakalbą f 
kantas Alvan T. 1______(.
pareiškė, kad visi Amerikos ptoyėjo, 
biznieriai ir aukšti valdinin
kai privalo reikalaut tuo jaus 
numušti algas visiems per 
pusę, nes tik tuomet galėsią 
ps.gerėt darbai.

“Jei algos nebus numuš
tas dabar”, jis kalbėjo, “tai 
mes turėsime kitą pramonės 
krizį ir sunktis laikai nepasi
baigs patol, pakol algos pa
čios turės nukristi. Taigi ge- 
riau paimti ricinos dabar’ 
kad nereikėtų sirgti vė
liaus.”

Jisai sako, kad 200 įvairių 
reikmenų dabar parsiduoda 
jau 1913 metų kainomis, tuc 
tarpu gi algos laikosi dar du 
syk aukščiau, negu jos buvo 
1913 metais, šitokie skirtu
mai negalį greta vienas kite 
egzistuoti, sako Simonds.

i

Išreklamuotas komunistų 
susirinkimas neįvyko.

Pereitą nedėldieni komu
nistai ruošėsi laikyt masinį 
mitinga ant Boston Common 
sodo. Nors leidimo tam su
sirinkimui jie negavo, vis 
dėl to visą savaitę platino 
skelbimus, kad mitingas bū
dąs. Buvo skelbiami ir kal
bėtojų vardai. Paskirtu lai
ku susirinko būrys žingei- 
duolių pažiūrėt, kas ten bus, 
bet komunistai nepasirodė.

Šitų <___ t x
paprastai susirenka iki 
000 žmonių.

Pereitą nedėldieni 
pat laužas supleškėjo 
vere miestely. Tai irgi 
korių darbas.

Juozas Ramanavičius gave
120 metų kalėjimo.

Juozas Ramanavičius, 18 
metų amžiaus vaikėzas iš 
Everetto, pereitą savaitę bu
vo nuteistas nuo 77 iki 120 
metų kalėjmo už banditiz
mą. Jisai buvo kaltinamas 
visa eile plėšimų. Jisai už
puldavo žmones ginkluotas 
ir atimdavo pinigus. Proku
roras pasakė, kad jisai da 
nematęs tokio pavojinge 
žmogaus, kaip Ramanavi
čius. Nuteistas ir vedamas 
kalėjman Ramanavičius pa-; 
sakė, kad ilgai jis nesėdė- i 
siąs. Sakomas pabėgsiu iš čia 
prie pirmos progos. Kaip ro
dos, Ramanavičius buvo len-1 
kas ar gal sulenkėjusių lie-1 Tuinylienė papasakojo, kad 
tuvių vaikas. Į pas juos yra apie 200 lietu-

Keleivio” redakciją atlan
kė tolima viešnia.

Birželio 25 “Keleivyj” 
lankėsi d-gė Barbora Tuiny- 
lienė (Tuinell) iš Seattle, 
Wash. Ji yra “Keleivio” 
skaitytoja nuo jo užgimimo 
dienos. Tais laikais drg. 
Tuinylienė su vyru gyveno 
Bostone, bet jau 1906 metais 
persikėlė į Seattle. Dabar, ji 
atvyko atlankyti giminių ir 
pažįstamų, o iš čia vyks į 
Chicago. Ilk, kur deleguoja
ma į “VVomen’s Benefit As- 
sociation” konvenciją.

Iš savo kolonijos drg.

Iškrėtė 30 Charlestowno
“spykyzių.”

Charlestovvne pereitos su-, -------- ----------------------------
batos vakare buvo ablavas ridge’uje buvo areštuota tu- 
“spykyziyL Federalinės vai- la Mrs. Mary Fitzgerald iš 
džios agentai iškrėtė net 30 
vietų. Daug durų buvo iš
mušta kūjais ir kirviais, kai 
kur buvo išlaužtos net grin
dys ir išardytos sienos degti
nės bejieškant. Trys žmonės 
buvo areštuoti.

Wollatono. Šį panedėlį ji 
buvo pastatyta prieš teismą 
ir jai paaiškinta, kad ji yra 
kaltinama, už girtybę. “Jes, 
aš buvau girta, ir ką jus man 
padarysit?*’ atšovė moteris. 
Šitokį jos pasistatymą teisė
jas paskaitė “teismo įžeidi
mu’’ ir nuteisė ją užtai atsė-

NAMAS, ŽEMĖ IR TRO- 
KAS SO. BOSTONE.

3 šeimynų namas su dideliu lotu 
žemės ir 31į 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
(SEY.MOUR) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
496 BROADWAY, 

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.

Ant Hodgton streeto buvo 
užpultas Peter Madagan. dėt 5 dienas belangėj, o pas- 
Bomai perskėlė jam galvą kui jis svarstys jos bylą dėl 
ir atėmę pinigus pabėgo. girtybės.

EPUIKUS PIKNIKAS!
RENGIA D. L. K. KEISTUČIO DRAUGU A, 
LiEPOSJULY 4 DIENĄ, 1931

Piknikas prasidės 11 vai. ryto ir trauksis iki vėlumos
Oakland Grove, East Dedham, Mass.

Šis piknikas bus vienas iš puikiausių. Jame turėsime daug žais
lų, skanių valgių ir gėrimų. Bus puiki orkestrą, kuri grajys lietuviš
kus ir amerikoniškus šokius. Todėl prašome visuomenę koskait- 
lin^iaus ai atsilankyti.

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

ka p<> $200.00 pomirtinės Šios draugijos nariai yra liuosi nuo viso
kiu trukumu, tad bus gera proga nepriklausantiems prisirašyti ir 
už pusę ĮSTOJIMO (ant paiko).

Tad gerbiamoji Lietuvių visuomenė, esate maloniai prašomi seni 
ir jauni kuo skaitlingiausia at -ilankyti, o mes tikimės, kad atsilan
kę busite užganėdinti. įžangos į pikniką nebus širdingai kviečiame 
visus dalyvauti PIKNIKO RENGĖJAI.

Kelrodis; Važiuot Elevateriu iki Forest Hills, iš ten Dedham Li- 
n<» karu važiuoti iki Grove St Ten bus žmogus, kuris nurodys pik
niko vietą. Jeigu lytu tą dieną, tai pikniko nebus.

Socialistai turės pikniką.
Įvykęs pereitą subatą 

“Keleivio” name socialistų 
susirinkimas nutarė sureng
ti antrą pikniką. Čia pat bu
vo išrinkta ir komisija vie
tos suradimui.

Komisiją apžiurėjus kele
tą vietų pasamdė rugpiučio 
2 dienai James McAnn dar
žą. North Eastone. Ši vieta 
dabar žymiai pagerinta, to
dėl ir piknikas bus smages
nis už buvusius.

i

Malevoju ir Taisau
NAMUS

\Jei Nori Nupentyt ♦ 
: Ar Pataisyt Namą ♦
»♦*
<««

Į
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ADVOKATAS
J. B. GAILIUS

Ved* visokias provaa. 
Daro visus legalius dokumentas

317 E STREET, 
(Kampas Broadvvay) 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

Mes užlaikomo 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 paštų. At
minkit musų adresą.
•D. CAB1T (Ret Aptiekoriaa) 
19* DORCHESTER STREMT, 

pampas Broadvvay, 
SO BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 3799.

LITHUANIAN 
FURNITURE C0.

Iš lauko ir vidaus. Taipgi pranešu, 
ka.i persikčiiau gyvent į Dorchesterį 

R. PERNICKAS
21 Raven st.. DORCHESTER, Mass. 

Telefonas, Columbia 8093.

PERKRAUSTOME I ARTIMAS 
IR TOLIMAS VIETAS.

Už kiekvieną daiktą gvarantuojam.

Tel. Porter 3789

Dr. John Repshu
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAI 
Valandos: 2-4 ir J-9. 
Nedėliomia ir šventadioaiais 

nuo 10 iki 12 ryto.
881 'MASSACHUSETTS AVM, 

(arti Centrai skvero)' 
CAMBRIDGE, MASS.

t L1ETUVYS »

\0PT0METRISTAS\
LIETUVIS

t
I ♦ I
♦

i
♦
i — - 
| laiku.

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

| “7. L. PAŠAKARNIS, O. I). 
| 447 Broadway, So. Boston, Mass.

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

LIETUVĖ DENT1STĖ
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

So. Bostoną “sausina”.
Pereitą penktadienį iš vie

nos lietuvių šeimynos L— Z 
streeto “sausi” ; _ 
žė visą “štofą” ir apie ketu
ris “kostumerius” (kiti per 
langus iššoko ir pabėgo).

Pereitą šeštadienį ant 
Gold streečio prohibicinin- 
kai apnyko vieno airišie 
stubelka; Suimta trvs vyrai 
ir dvi moterys. Išgabenta ke
li galionukai ir “štofo”. Vie
na moteris, apsidraskius vei
dą net iki kraujų, iš polici
jos nagų paspruko.

Susirinkęs airišių burv? 
apgailestavo “nelaimės iš
tiktuosius”. Tuo tarpu ap.- 
Iinkiniai lietuviai tik juokė
si. Gerai, girdi, kad “spyky- 
zę” rado pas airišius. Jei 
tas butų atsitikę pas lietu
vius, tai airišiai “polakam” 
butų, girdi, 
šę.

vių. Yra Gedimino dr-ja, S. 
L.A. kuopa ir ALDLD. Mie- 

Įste jokių šapų beveik nėr.
___ f ant E Darbininkai dirba anglių 

agentai išve- kasyklose. Jos vyras turi 
kriaučių šapą. Bedarbių ir 
pas juos daug, biznis pras
tai eina.

Jų apylinkė miškuota. Y- 
ra meškų, vilkų ir kitų žvė
rių. Daugelis užsiima me
džiokle.

“Keleivis” pas juos atke
liauja į 7, o žiemą, kartais, 
ir į 11 dienų. Bet lietuviai jo 
ten laukia. “Kad ir skalbiu, 
tai metu darbą ir imu ‘Ke
leivi’ skaityti, o parėjus vy
rui iš darbo, tuojau rapor
tuoju kas ‘Keleivyje’ ‘eks
tra'”— sako d-gė Tuinylie
nė.

Nei lietuviškos bažnyčios, 
nei lietuviško kunigo pas 
juos nėra. Tais dalykais, gir
di. mažai kas “badariuoja- 

žmonės daugumoj pa-

Lietuviai baigę mokslą.
Šįmet Boston Girls High « 

Schoolę baigė 402 mokinės, 
tame skaičiuje dvi Mic’nel- 
sonų dukterys: Regina ir 
Violeta. Su pagyrimais šią 
mokyklą baigė šios lietuvai
tės: Violeta R. Micheiso- 
naitė, Elena F. Balutvtė ir 
Leonora R. Borisiutė.

So. Bostono High School 
baigė šie lietuviai: Agota 
Kasparavičiūtė. Sofija Bra
stelė, Emilija Vilkiutė. Iza
belė Bakučiutė, Ona Armo- 
niutė, Klara Ašmenskiutė, 
Ona Navikiutė. Ji e va Ma- 
caitė, Elena Matiutė, Mari
jona Gružiutė. Mykolas Re- 
meikis. Jonas Zaikis, Vincas 
Ja n Ulevičius. Jonas Norkus 
ir Juozas Likas.

Burdette kolegiją šįmet 
baigė 386 mokiniai. Jų tarpe 
11 lietuvių baigė stenografi
jos, knygvedystės ir sekreto- 
rystės kursus, štai jų var
dai : Ona Zulonaitė, Cecilija 
Karbauskaitė ir Julija Vait
kevičiūtė, visi iš So. Bosto
no. Bronė Kašėtaitė, Nelė 
Petkunaitė ir Sofija Vismi- 
naitė iš Montellos; J. E. 
Klimavičius iš Haverhillio, 
Birutė U. Širgaliutė iš Nor- 
woodo; Ona Glebiutė. E. 
N. Grigaliūnas ir Marija 
Jankauskaitė, iš Cambridge.

Boston University Law 
School baigė Petras Shimo- 
nis. Valstijos ekzaminus 
turėjo 27 d. birželio. Shimo- 
nis paeina iš Lavvrence; ža- dėjome, 
da apsigyventi Bostone. sveiks,

Ona Kubilienė baigė Nau
jos Anglijos k»nservatbrija Nušoko nuo tilto ir prigėrė, 
ir gavo muzikos diplomą. Ji Somervilėj aną vakarą nu-1 
dabar išvažiuoja Europon šoko nuo tilto į Mystic Ri-j 
lavintis muzikoje toliau. ver ir prigėrė nežinomas ’ panike dalyvauti.

------------vyras. Policija lavoną sura-
Ant Bovvdoin avė, du vy- do. Jo kišeniuose rasta laiš- 

rai taisė seną automobilių kų ir kitokių popierų su var- 
savo kieme. Staiga sprogo du Joseph M. Dermity iš 
tanka su gazolinu ir abudu East Orange, N. J. Gal bu- 
buvo skaudžiai apdengint!, vo koks bedarbis.

Ant Myrtle avė., Camb-i 
ridge’uje apiplėšta valgomų
jų daiktų krautuvė. Plėšikas 
paėmė $126 ir pabėgo.

Liepos 4 d. “Sandaros” 1- 
mas Apskritys rengia gražų 
pikniką Maynard e. Bušai iš 
So. Bostono išeis 11:30 ryte.

D.L.K. Keistučio Dr-stė 
4 liepos turės pikniką East 
Dedhame; prasidės 11 vai. 
ryte.

Jeigu kas pirks varnišiaus 
pas Klimą, tai žinokit, kad 
geresnio negausite visame 
pasauly. Water Spar Ena
mel sudžiūsta net vandeny.

Pas Jurgi Liką jei nusi
pirksi kepurę, tad nors ir 
automobilius užvažiuos, bet 
ios nesulaužys.

Jurgis Masiulionis pagaus 
jums balsą net iš Kauno o- 
peros. Bet turite gaut pas jį 
Radio arba rekordą.

I » ♦ I I 
<->» 11 Ticknor St„ So. Boston. Mass. i

Tel. So. Boston 1396-M. !

KLAUSKITE KAINOS
Jei reikia ir Išpopieriuojn. 

Gausite gerų darbą ir pigiai. 
JUOZAS TAMOŠAITIS

326 W. BR0ADWAY 
SO. BOSTON, MASS.

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

ir langus išmu-1
P. P. O.lsi”; 

_______ i žangus.
Pakeliui i Mass. valstiją.Sužeidė Joną Bratėną .. ,

Pereitą savaitę prie Blue fbaugė Tuinylienė aplankė 
Hill avė., sužeidė Joną Bra- Kanadą. Montreab nus
teną, kuris plačiai žinomas 
So. Bostono lietuviams ir gy
vena po num. i 
Park. Jam 1 
Woodciiffe gatve, atvažiavo 
automobiliu nekuris Whalen 
iš IValtham ir smarkiai už- i 
gavo Bratėno vežimą. Išsi-J 
gande arkliai šoko visu ■ 
smarkumu bėgt ir Bratėnas I 
nupuolė nuo vežimo. Jo ark-! 
liūs sulaikė policmanas, o; 
patį Bratėną nuvežė į ligoni
nę. Iš patikimų šaltinių gir- i

, kad Bratėnas pa-

tas jai nepatikęs, nes ten 
daugiausia franeuzų kalba 

61 Thomas i Nebegirdėti, daug bažnyčių 
bevažiuojant; žmonės įeligingi, tamsus.

I

TRECIAS METINIS

PIKNIKAS!
Rengia Darchesterio S. L. A. 359 K p. 

NEDĖLIOJĘ
12 LIEPOS JULY, 1931, 
ant James McAnn Daržo

PRIE DIDELIO EŽERO
North Easton, Mass.

Prasidės 11 vai. ryte.
piknikas bus pavyzdingas

Sandaros I-mo Apskričio

PIKNIKAS!
LIEPOSJULY 4, 1931

Vose’s Paviilion, 
Maynard, Mass.

Grajis J. Dirvelio Orchestra Vasa
rinėj salėj ant ežero kranto, visi ga
lės šok'i. Ežere galės maudytis, lan
koje žaisti. Kviečiame visus daly
vauti ir pasilinksminti

KOMITETAS,
PASTABA: Norintieji važiuot į 

Pikniką Bušu, turi užsiregistruoti iš 
aukšto “Sandaros” Kliube. 327 E St, 
So. Bostone. Bušai išeis 11:30 vai. ryt.

PARSIDUODA GERAS 
AUTOMOBILIUS

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

irS .
I smagus Vieta prie ežero, bus galima 
i maudytis, pasivažinėt motoriniais 
: laivukais. " ' . * ’ .
; bus gardžiausių

Bus duodamos dovanos pasižymė
jusiems žaisluose.

GRIEŠ LIETUVIŠKA MUZIKA.
Kviečiame visus šiame linksmame

pasivažinėt
Valgių ir gėrimų visokių

• S. L. A. 359 KUOPA.
KELRODIS: Važiuot į Stoughtona 

Iš tenai paimt kelia į Tauntona. Pa
važiavus apie 3 mylias tuo keliu, bus 
kapinės po dešinei J dešinę palei tas 
kapines eina kelias, Eim street. Pasi
šokt į tą kelią ir važiuot iki jo galo, 
suktis vėl į dešinę. Toliau bus kelias 

1 pažymėtas ligi pikniko.

LAIKRODININKAS
P. VALUKONIS

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

389 BROADH’AY, 
SOUTH BOSTON, MASS. '

dar-KALENDORIUS ir spaudos 
bus padarom gražiai ir gretai.

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

geriausi ir nebrangininkai.
LIET. AMATNINKV BIURAS 

R. židžitinas, menedžeris.
315 E St.. prie Broadway, 
SO. BOSTON, MASS.

brukuojamos 
Mašinėlės

PARKWAY AUTO 
SERVICE

and FILLING STATION 
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

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

VIKTOR VAITAITIS
415 Old Colony Avė., 

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

Darbas geras, ’ kaina

fi:

KĄ PADARYS $150
Užtikrins ypatai užbaigt būdavot 

vasarnamį. Viskas sufremuota, sto
gas užkaltas, grindys nutiestos, ir 
ruimai išdėstyti. Viskas prirengta 
darbščiam žmogui, tik užbaigt 4 kam 
barių vasarnamį su maudyne Dir
bimui pienus duoda dykai. Visai ša
lima prie smėlio byčių ir Mirror Eže
ro. Šalo gražaus pušyno, su šaltinio 
vandeniu. Dide is lotas su gvaran- 
tuota savasties teisė. Likusieji 
$388 ant 5 metų išmokėjimo 23 
mailės į pietus nuo Bostono-Provi- 
dence kelio ir North street, Wrentam; 
pravažiavus \Vel>er Duck Inn pirmas 
kelias po dešine. Pasiklauskite stote, 
75 Mirror Lake avė. iš North street 
išeina, arba rašyk.te E. G. Hinden- 
!and, 101 Tremont st, Room 915K.' 

. Boston, Mass.

MES REKOMENDUOJAM

SPIEGEL’S
137 SUMMER ST, BOSTONE.

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

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

vos ir visados šviežias Dioloa 
galima gaut pas

DAVID CABITT
REG. APTIEKORIUS

Visados pasirengęs jums patarnaut
100 SALĖM STREET 

BOSTON. MASS. 
Telef. Richmond 1686 

Aptieka atdara nuo 8 iš ryto 
iki 10 vakaro. i

<

LIETUVIŠKA 
BUČERNE 

Užlaikome geriausi* tavor* iri 
parduodame pigiausia kaina. Me-| 
sos visuomet šviežios. j

Taipgi užlaikome Šviežios die- j 
gu«. Chop Suey—3 svarai .. 25c. i 

Pagardinimui Chop Suey, var-4 
tokit Chiua Boy Soy Sauce, 15c.! 
už bonkf. *
Lietuviški skilandžiai . ...sv. 35c I 
Švieži sūriai nuo fermų. J
Visokį tavor* pas mus galite gaut f 

pigiai ir gerą. Į
J. PATKAUSKAS •

STRAND CASH MARKET J 
*31 BR0ADWAY. SO. BOSTON.I

Telefonas: So. Boston **61. |

TeL Richmond 0668. Gar. 5437.

DR. J. MARCUS*
Rusijos-Liet u vos Daktaras 

ir Chirurgas 
261 Hanover St-, Bo-ton, Mass. 

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

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

i

Dr. G. L. Killory
60 SCOLLAY SQUARE 

Room 22, BOSTON 
• Tel. Haymarket 0827 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 1.

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

Mano kainai 
visiems ir visur; 
vienoda. <

; JONAS PETRUŠKEVIČIUS ; 
I Lietavia Grahnrioa
> 162 Rroadvvay, So. Boston, Mana.;

Reaišmce: 313 W. 3-rd atrnat. < 
Telefoną: So. Boaton 9*01 W ;

Tel. So. Boston 2660.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENT1STAS

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 BROADMAY, tarp C ir D st.
SO. BOSTON. MASS.

Telefonas .21324
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. Mikolaitis

1 PAITI ’S MENS įPAUL’S MENS
SHOP

Didelis Pasirinkimą* 
Vyrams Drabužių.

Skrybėlių, Marškinių ir Visokių 
§ Pasirėdymų. Geras Tavoras ir di- 
| delis pasirinkimas visokių stailų. 
3 Tik viena lietuvio Paul’s krautu

vė ant Broadway, netoli F gatvės.
456 BR0ADWAY

S0. BOSTON, MASS.

I

Telefonas: So. Boston 1058.

Bay View Motor
Peter Trečiokas ir Jos Kapočunaa 

GERIAUSI LIETUVIAI 
MECHANIKAI.

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

Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkinantį patarnavimą.

Pardavimo vieta:
549 E. BR0ADWAY

Taisymo vieta:
1 HAMLIN STREET, 

kampas E. Eight Street, 
SOUTH BOSTON, MASS.

į

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

167 SUMMER STREET, 
LAWRENCE, MASS.

------------------------------------- s------

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

R. J. VASIL |
499 BROADWAY, ROOM 6, '

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

KRAUTUVES.
Intinrinu: AUTOMOBILIUS,
NAMUS, FORNIŠIUS, KRAU- ! 

TUVES ir tt. ;
Apdraudžia rvvairti ir a’oikata. * 
PADARAU VISOKIUS DOKU- X 
MENTUS kaip čia. taip ir Lto- j 
tavoje, greitai ir atsakančiai. X 
Norint gero patarnavimo, kraif* J 
kitos. R- J. VASIL X
4*9 Broadtray, So. Besto*, ■*** f

t
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