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ANGLIAKASIU SUSIRINKIME 
(VYKO KRAUJO PRALIEJIMAS

Ragina Kapot Darbi-Sugavo Banko Plė- Lenkijoj Streikai H VAI CTVDPC CITCTDIN 
ninku Algas. šikus, Kurie Užmu- Ir Riaušės. * V AL01 1 Dud DUDlIvlli

šė Šerifą

DAUGIAU KAIP 100 
ŽMONIŲ SUŽEISTA.

Muštynes sukėlė komunis
tai, norėdami išardyt seno

sios unijos mitingą.
Pennsylvanijos valstijoj, 

Canonsburgo miestely, pe
reitą nedėldienį buvo labai 
liūdnas įvykis. Darbininkų 
susirinkimas virto kruvino
mis muštynėmis, kuriose bu
vo sužeista daugiau kaip 100 
žmonių; penki jų sužaloti 
taip sunkiai, kad juos reikė
jo vežti ligoninėn ir jie gali 
mirti.

Šitą baisų kraujo pralieji
mą įtaisė komunistai, kurie 
stengiasi sugriauti senąją 
angliakasių uniją, Uniteck 
Mine Workers of America, 
o jos vieton įpiršti angliaka
siams savo plauko organiza
ciją, National Miner’s U- 
nion.

Jei tikėti kapitalistinei 
spaudai, tai muštynės prasi
dėjo taip. Senoji unija su
šaukė Canonsburgo apielin- 
kės angliakasių susirinkimą 
Curry beizbolo lauke. Žmo
nių susirinko daug, nes da
bartiniu laiku angliakasiai 
labai domisi savo varginga 
padėtimi. Bet komunistai at- 

a ėjo jau iš kalno susiorgani
zavę triukšmą kelti ir darbi
ninkus demoralizuoti. Ir jie 
pakėlė tokį baisų lermą, kad 
mitingas suiro. Tada komu
nistų agitatoriai sulipo ant 
pagrindų ir ėmė sakyti savo 
prakalbas, biauriai Volioda
mi senąją uniją ir krimina- 
liškai šmeiždami jos virši
ninkus. Žmonės buvo taip 
suerzinti ir supiudyti komu
nistų šauksmais, kad susirin
kusiųjų tarpe pasibaigė kan
trybės ir prasidėjo mušty
nės. Mušėsi bonkomis, kė
dėmis, sulaužytais stalais, 
akmenimis, pagaliais ir kito
kiais įrankiais. Riaušės tęsė
si apie pusę valandos ir jose 
dalyvavo apie 750 žmonių.

P. T. Faganui, angliaka
sių unijos 5-tojo distrikto 
prezidentui, komunistai per
skėlė galvą. Daug moterų su 
vaikais buvo sumindžiota. 
Žmonės paskui ėjo namo su- 

• plėšytais marškiniais, kruvi
ni, be kepurių, tartum ištru
kę iš kokios skerdyklos.

Tai ve, kaip elgiasi darbi
ninkų “draugai” komunis
tai ! Kasyklų baronai jiems 
gali užtai gerai atlyginti.

Kubos Darbininkai 
Prašo Intervencijos.

Kubos darbininkų orga
nizacijos kreipėsi į visos A- 
merikos Darbo Federaciją 
prašydamos pilietinės inter
vencijos, kad nuvertus dik
tatoriaus Machado valdžią.

Savo laiku Amerikos Dar- 
>o Federacija yra pasisa
kius prieš bent kokią gink- 
uotą ar diplomatišką inter

venciją. Kubos darbininkai 
savo atsišaukime dabar tokį 
Amerikos Darbo Federaci
jos nusistatymą apgailestau
ja. Jie nurodo, kad Macha
do despotizmas Kubos dar
bininkams yra to.liaus jau 
nebepakeliamas, todėl jį rei
kia būtinai sugriauti. Juk 
negalima daleisti, kad dėl 
vieno despoto kentėtų tūks
tančiai žmonių.

Iššoko Iš Orlaivio 
Ir Užsimušė.

Jurginų ūkio savininkas, 
George Wallace, pasisamdė 
orlaivį prie Cautauąua eže
ro, New Yorko valstijoj, kad 
pavežiotų jį. Pakilus orlai
viui 1,200 pėdų nuo žemės, 
Wallaee išlipo ant vieno 
sparno ir pasakęs “Laimin
gai nusileisti,” šoko žemyn. 
Jisai nukrito ant Lakeview 
kapinių ir ant vietos užsimu
šė. Tai buvo pereitą nedėl- 
dienį.

Roger W. Babson, didis 
kapitalistinio biznio prana
šas ir mokytojas, ragina A- 
menkos kapitalistus kapoti ^^iplėšFtenką“ Pagnė 
darbininkams algas, nes ki- ini -
taip biznis negalėsiąs paąi- £ leidosi b
taiąd Klysta tie žmones, jis j šerifas Ennen pradėjo 
sako kurie mano, kad auks- Lekiant dideliu grei
tos algos palaiko bizni nes autoraobįiu;!
darbininkas gali daugiau •„AZ. ir

Prie Lenkijos šoferių
Buckley, III. — Pereitą ?tr<:-il;o ,?al! pririeti dar ge-

_ In'/inL’nlm iv noefn T orn O11rA_sąyaitę 3 plėšikai čia užpuo-

uarmninKas gan uaugmu j taikė i duobę ir apsivertė, 
prekių nupirkti. Kagisto, > ...Bet plėšikai išliko sveiki. 

Kai šerifas prie jų prisiarti
no, jie pradėjo šaudyt, šeri
fas taip pat šaudė ir vieną 
plėšikų mirtinai sužeidė. Du 
kiti tada pabėgo ir pasislė
pė kornų lauke. Šerifas da- 

■bar norėjo paimti sužeistą 
> banditą, bet šis gulėdamas 
i ant žemės šovė į šerifą ir už- 
jmušė jį. Tuo tarpu anie du 
banditai išėję per kornus 
ant kito kelio, sulaikė vieną 
automobilį, savininką išme
tė laukan, o patys atsisėdo ir 
nuvažiavo. Netoli Piper City 

l jie šitą mašiną taipgi sudau
žė ir vėl pasislėpė kornuose.

70 
būrį fermerių su karabinais, 
apsupo komų lauką ir pasi- 

kapojimų buvę 6dlipramo-:s’iPusius baaditus suėmė, 
nė^ paskui seka puodu lipi-=Jledu- P^ke esą Laimi- 
ninio pramonė, audimo pra-’2an..‘r Bu™s-. G1 Pasa«^ 
monė, avalinės pramonė,1 Pilkas sakosi esąsJoeMu- 
kasyklų, plieno, tabako, sfr i lach«>?ki. Sprendžiant is tos 
klo, rūbų skribėlių, mašinų,'Pavardes> «ah but len'
popieros ir spaustuvių pra- Ras* 
monės.

Tečiaus baigdamas savo JonūS Vileišis Nete- 
Burmistro Vietos.

Šiomis dienomis Kaune

jis sako, kad vienas gali nu
pirkti daugiau, o 6,000,000 
bedarbių visai negali pirkti, 
nes nieko neuždirba. Ge-1 
riau, sako, nukapot algas ir 
paimti darban daugiau dar
bininkų. Du darbininkai, 
gaudami po $15 į sąvaitę, 
nupirksiu daugiau maisto, 
drapanų ir čeverykų, negu 
vienas gaudamas $30 į są
vaitę.

Pagalios Babsonas priei
na prie išvedimo, kad vis 
viena kas kaip į algų klau-’ 
simą nežiūrėtų, gyvenimas 
verčia jas kapoti. Ir jis nu- 
rodo, kad per vieną tik ge- nu"‘.uo«via č* ?n!.'Bet čia policija suorganizav

i ležinkelių ir pašto tarnauto
jų streikas. Geležinkelių ir 
; pašto tarnautojai yra labai 
nepatenkinti algų sumažini
mais, kurie šiomis dienomis 
buvo pravesti. Jiems valdžia 
siūlo kompensacijų.

Kaimiečių partijos orga
nizuoja savotišką streiką 
prieš vyriausybę. Kadangi 
vyriausybė daug pajamų

KO GELBET VOKIETIJA.
Buv. Ministeris Fall 

Jau Uždarytas 
Kalėjimam

Albert B. Fall, buvusis 
Amerikos vidaus reikalų se
kretorius, šį panedėlį jau at
vyko į federalinį kalėjimą 
Santa Fe mieste ir tuojaus 

gauna iš alkoholio ir tabako, buvo tenai uždarytas. Jis 
tų partijų vadai agituoja yra nuteistas vieniems me- 
kaimiečių tarpe nenaudoti tams ir vienai dienai užtai, 
alkoholio" ir tabako. Šis sa- kad būdamas vidaus reikalų 
votiškas judėjimas sekamas ministerium už $100,000 ky- 
su dideliu susidomėjimu, šį atidavė privatinėms alie- 
Tačiau nežinia, ar kaimie- jaus kompanijoms valstybės 
čiai paklausys agitacijos. : aliejaus laukus. Jis labai no- 

Plocke Įvyko bedarbių {ėJ0 nuo kalėjimo įsisukti 
riaušės. Apie 1.000 bedar-.lr
biu įsibrovė į birža, kuri yra įžvelgtų i silpną jo svei-
miesto savivaldybės patai- >r dovanotų,
pose, ir visiškai ją sunaiki- Bet kaip jodytų, jei- 

Paskui riaušininkai taip Su tokie dideli graftenai du-

gūžės mėnesį 213 kompani
jų nukapojo savo darbinin
kams algas. Daugiausia nu-

no.
pat sunaikino miesto savi
valdybės patalpą, iškūlė lan
gus ir išmetė popierius. Ne
pasitenkinę tuo, darbinin
kai įsilaužė į šalia esančias 
kavines ir jose taip pat pa
darė pogromą. Be to, minia 
išdaužė krautuvių ir bankų 
langus.

ARKLIAI UŽMUŠĖ 
JUOZĄ SAVICKĮ.

Cfifton, Mass.
Juozui Savickiui ant farmos 
šieną, arkliai pasibaidė ir 
smarkiai šoko į šalį. Savic
kis nukrito nuo vežimo ir 
taip sunkiai susižeidė, ’ kad 
neužilgo mirė. Jis buvo jau 
54 metų amžiaus žmogus.

Vežant

PLUNKSNOS SPROGSTA 
FAŠISTŲ RANKOSE.

Pereitą sąvaitę Genujos 
mieste buvo sužeisti du ita
lų fašistai valdininkai. Ka
žin kas jiems prisiuntė per 
paštą po vieną fontaninę 
plunksną dovanų. Bet pa
imtos į rankas jos sprogo ir 
abudu valdininkai buvo su
žeisti.

IŠVOGĖ AUKSĄ IŠ PA
SKENDUSIO LAIVO.
Prieš kurį laiką į Belgų 

pajūrį buvo nuplaukęs lai
vas, kuris norėjo iškelti iš 
vokiečių karo metu paskan
dinto laivo “Tubantia” vež
tą auksą. Narai kelis mėne
sius jieškojo paskandintam 
laive, bet jokių aukso pėd
sakų nerado, nors per savo 
paskutinę kelionę laivas tik
rai buvo paėmęs didelį auk
so krovinį. Dabar aukso jieš- 
kotojų ekspedicija jau su
grįžo į Londoną. Prieita 
prie išvados, kad tas auksas 
išvogtas.

50,000 Vyrų New 
Yorke Lanko Ne

dorybių Vietas.
Nežiūrinti kad prostituci

ja Amerikoje yra uždrausta, 
didmiesčiai čia yra taip pat 
supuvę doros žvilgsniu, kaip 
ir Europos miestai. Štai, 
New Yorke išėjo aikštėn, 
kad tenai yra 40 nedorybės 
namų, kuriuos per sąvaitę 
aplanko tarp 35,000 ir 50,- 
000 vyrų. Namai tie papras
tai yra žinomi kaipo “šokių 
salės,” ir ištikrujų kas va
karas tenai atsibuna šokiai. 
Bet jauni ir seni vyrai atei
dami tenai šokti savo mergi
nų neatsiveda. ' Merginas 
tam tikslui užlaiko tų salių 
savininkai. Iš viso per tą 40 
salių esą samdoma apie 3,- 
000 merginų, kurios “links
mina” atėjusius vyrus sve
čius. Atėję vieni, vyrai išei
na jau poromis. Tos “šokių 
salės’’ esančios tikra Sodo
ma ir Gomora.

“evangeliją” i 
kunigas visgi pataria kapi-' 
talistams perdaug darbinin-l 
kų neskriausti. Kur nesą rei- susirinko nauja miesto tarv- 
kalo algas kapoti, ten jos ga- ba ir rinko naują miesto bur- 
li pasilikti kaip yra. Bet kur mistrą (majorą), kuriuo iki 
biznis būtinai reikalauja ma- šiol buvo gerai amerikie- 

■ čiams žinomas Jonas Vilei- 
ir pa-

žinti išlaidas, ten, sako, rei- ________
kia paaiškint darbininkams šis. Atidaręs posėdį ir pa- 
dalykų stovį, ir jie geruoju sveikinęs naują tarybą, Vi- 
sutiksią dirbti už mažesnį leišis pavedė pirmininko 
atlyginimą. Svarbiausis Bab- vietą generolui Bulotai, kai- 
sono argumentas už algų po vyriausio amžiaus naujos 
kapojimą yra tas, kad pas- tarybos nariui, 
kutiniais keliais metais pra- - - - 
gyvenimas žymiai atpigo. x

Butlegeriai Ginasi 
Karo Gazais Ir

Durnais.
Ties Nantucket sala, Mas- ir Jis nepateko į

sachusetts pakrašty, pajuno 
sargai pastebėjo smugelnin- 
kų laivą vežant iš Kanados 
degtinę. Sargai iššovė iš ka- 
nuolės per laivo viršų, duo
dami jam ženklą sustoti. 
Bet vietoj sustoti, butlege
riai paleido tirštų durnų de
besį, kuris uždengė juos nuo 
sargybos laivo, ir pradėjo 
bėgti. Kaip tik sargybos lai
vas juos besivydamas pate
ko į tuos durnus, tųojaus visi 
8 sargai tapo nuodingomis . _ . _
dujomis paguldyti be sąmo- kinus, 
nės. Pasirodo, kad butlege
riai čia vartojo tokių pat diktatoriškai: 
priemonių, kokios vartoja- gavo 18 balsų, tai yra abso- 
mos karč laukuose. Jie lai- liūtė didžiuma ir jis yra iš- 
mingai pabėgo, o užnuody- rinktas burmistru. Posėdį 
tus sargus paskui reikėjo pertraukti aš neleisiu.” 
guldyti ligoninėn. i jr niekas nedrįso genero-

-------------- lui priešintis, nes generolų 
PERSŲ VALDININKAMS diktatūra dabar valdo visą 
UŽGINTA VESTI S VE- Lietuvą. Laikraščiai tokiais 

TIMTAUTES. rinkimais, matyt, labai ne-
Persų užsienių reikalų mi- patenkinti, nors aštriai kriti- 

nisterija uždraudė savo tar- kuoti ir negali. Jie tik tvir- 
nautojams vesti svetimšales tina, kad Vokietaitis išrink- 
be specialaus leidimo. Už- tas neteisėtai.
draudimą sulaužantieji bus Bet kuris gi iš dabartinių 
tučtuojaus atleidžiami iš Lietuvos valdonų yra teisė- 
tarnybos. tai išrinktas ?

i Priėjus prie burmistro 
rinkimo, fašistai tuo jaus pa
siūlė savo Vokietaitį, kaipo 
lietuvių frakcijos kandida- 

• tą. Žydai pastatė savo, kitų 
tautų žmonės savo, o Vilei
šio šalininkai nesuspėjo jį

rinkimus.
f Balsuojant Vokietaitis ga
vo 18 balsų. Sulyg įstatymų, 
burmistras gali būt išrink
tas tiktai absoliučia balsų 
didžiuma. Kadangi Kauno 
tarybos sąstatas dabar turi 
38 narius, tai burmistrui 
išrinkti reikia nemažiau 
kaip 19 balsų. Vokietaitis 
gavo tik 18, reiškia, jis nėra 
išrinktas. Žydai tuojaus pa
siūlė pertraukti posėdį, kad 
šitą dalyką tinkamai išaiš-

Bet gen. Bulota pareiškė 
.................. : “Vokietaitis

TIMTAUTES.

POPIEŽIUS IŠLEISIĄS 
“BALTĄJĄ KNYGĄ.”
Kalbėdamas į maldinin

kus iš Neapolio, Popiežius 
užsiminė apie konfliktą su 
svietiškąją valdžia. Jis pa
reiškė, kad santikiai su Mus- 
soliniu nėra normalus, ir dar 
nematyti, kad jie greit grįš 
prie normalumo.

Manoma, kad netrukus 
Vatikanas paskelbs “baltą
ją knygą” apie konfliktą su 
valdžia, kadangi Vatikanas 
yra labai nusivylęs paskuti
ne Italijos nota.

Taip pat Romoj vis eina 
gandai, kad netrukus Popie
žius išleis encikliką, nu
kreiptą prieš nacionalizmą. 
Enciklika jau senai gatava, 
tik jos paskelbimas buvo 
atidėtas dėl pasaulinės poli
tikos krizės.

Perkūnas Užmušė 
10 Žmonių.

Pereitos pėtnyčios vakarą 
ir naktį Kanadoj siautė bai
sios perkūnijos, kurios pri
darė labai daug blėdies fer
meriams ir prie to da perkū
nas užmušė 10 žmonių. Dau
giausia nelaimių buvo Onta- 
rio provincijoj. Audra ėjo 
labai plačiai ir pasiekė 
Jungtines Valstijas, 
asmenys buvo 
Pennsylvanijoj, o 
Tennessee valstijoj.

Trys 
užmušti 

vienas

tų atleidžiami nuo bausmės, 
kuomet smulkus vagiliukai 
yra baudžiami 100 kartų 
aštriau? Todėl Hooveris ne
galėjo tos malonės jam pa
daryti ir šį panedėlį buvu- 
sis karo laikų ministeris at
sisėdo belangėn. Žinoma, 
jam tenai akmenų skaldyt 
nereikės. Jis tuo jaus buvo 
patalpintas kalėjimo ligoni
nėn, kur jam duota gera lo
va ir patarnavimas kaip “li
goniui.” Visu keliu iš jo na
mų iki kalėjimo paskui jį 
važiavo du automobiliai su 
laikraščių reporteriais, ir 
kožnas jo žingsnis buvo pra
nešamas spaudai.

14,000 MOKYTOJŲ CHI- 
CAGOJ NEGAUNA ALGŲ

Chicagos miesto švietimo 
taryba turi savo žinioje 18,- 
000 tarnautojų, kuriems ji 
skolinga jau $10,700,000. 
Keturiolika tūkstančių mo
kytojų nėra gavę algų jau 
daugiau kaip du mėne
siai. Miesto iždas yra tuš
čias ir niekas nežino, kur 
gauti pinigų. Ar nereikėtų 
Chicagai paskelbti morato
riumą ir per kokius metus 
visai 
keti?

niekam nieko nemo-

I

Bomba Popiežiaus 
Bažnyčioj.

Romos švento Petro ka
tedroj, prie didžiojo alto
riaus, kur pats popiežius lai
ko mišias, pereitą sąvaitę 
buvo rasta užtaisyta bomba. 
Popiežiaus tarnai išnešė ją 
iš bažnyčios į kiemą ir padė
jo ją tenai, pakol atvyks val
džios ekspertai ją apžiūrėt. 
Bet gulėdama gomba spro
go su tokiu dideliu trenks
mu, kad popiežius net pašo
ko nuo sėdynės. Toj vietoj, 
kur bomba gulėjo, likos iš
rauta gili duobė, skeveldro
mis apdraskyti aplinkiniai 
medžiai ir nuo oro spaudi
mo išbirėjo keliolika langų.

Jeigu sprogimas butų įvy
kęs popiežiui mišias laikant, 
tai jad “šventam tėvui” tur
būt butų kaput.

Romos laikraščiams įsa
kyta apie šitą įvykį plačiai 
nerašyti, tik trumpai nežy
mioj vietoj paminėt, ir vis
kas. Paties popiežiaus dva
ro organas “Osservatore Ro
mano” sustatė apie tai žinu
tę mažutėmis raidėmis ir įg
rūdo ją tarp skelbimų vidu
riniuose puslapiuose, taip 
kad niekas jos ir nepastebė
tų. Negražu mat svietui pa
sisakyti, kad “šventam tė
vui” žmonės pradėjo jau 
bombas šv. Petro bažnyčio
je dėti.

ISTORINĖ KONFEREN
CIJA LONDONE.

MacDonaldas įspėja susirin
kusius diplomatus, kad vi

sam pasauliui gręsia 
katastrofa.

Šį panedėlį Londone susi
rinko septynių valstybių 
konferencija, kad bendro
mis jėgomis davus Vokieti
jai paramą ir apsaugojus 
nuo suirutės visą pasaulį.

Konferencijoj dalyvauja 
Anglija, Amerika, Francu- 
zija, Vokietija, Belgija, Ita
lija ir Japonija.

Pirma negu važiuot į šitą 
konferenciją, francuzų val
džia norėjo pasitarti su Vo
kietijos atstovais ir patirti 
jų nusistatymą. Tuo tikslu 
Paryžiun buvo pakviesti Vo
kietijos užsienio reikalų mi
nisteris Curtius ir kancleris 
Bruening, kurie pereitą su- 
batą ir nedėldienį tarėsi su 
vienais francuzais. Tų pasi
tarimų smulkmenos nežino
mos, bet išleistas spaudai 
pranešimas sako, kad pasi
kalbėjimai buvę labai drau
giški ir nuoširdus, ir kad 
francuzai darysią viską, ką 
tik galėsią, kad apsaugojus 
Vokietiją nuo bankroto. Ne- 
dėldienio vakare Francuzi- 
jos užsienio reikalų ministe
ris Briandas iškėlė vokie
čiams pietus, kur buvo pasa
kyta daug karštų ir entu
ziastiškų kalbų. Po to visi 
išvažiavo Londonan į bend
rą konferenciją su kitų vals
tybių atstovais.

darydamas Londono 
i .aferenciją šį panedėlį 
MacDonaldas įspėjo susirin
kusius septynių didžiųjų 
valstybių diplomatus, kad 
visi jie turi stengtis surasti 
bendrą kalbą ir išdirbti pla
ną Vokietijai palaikyti. Jei
gu šita konferencija pasi
seks, tai nuo jos galės prasi
dėt naujas pasaulio istori
jos lapas. Nuo šios dienos 
politinis ir ekonominis vals
tybių gyvenimas galės grįžti 
į normales vėžes. Bet jeigu 
konferencija išsiskirstys ne
suradus Vokietijai greitos 
paramos, sako MacDonal
das, tai ekonominė katas
trofa, kuri dabar gręsia tik 
Vokietijai, galės sukrėsti vi
są pasaulį.

Taigi, šiaip ar taip, po ši
tos konferencijos turės sekti 
pasaulinės svarbos įvykiai.

POPIEŽIUS MELDŽIASI, 
KAD “AKLI PRARE

GĖTŲ.”
Pereitą nedėldienį popie

žius meldėsi ir prašė Dievo 
stebuklo, būtent, kad “pra
regėtų akliausieji iš visų ak
lųjų.” Manoma, kad tais 
“aklųjų akliausiais” jis va
dina fašistus, kurie nenori 
jam rankon bučiuoti. Bet 
Dievas stebuklo nepadarė. 
Fašistai kaip buvo fašistais, 
taip ir pasilieka.

NOKARAGOJ VĖL 
MUŠASI.

Pereitą nedėldienį įvyko 
revoliucionierių susirėmi
mas su valdžios kariumene. 
Penki žmonės buvo užmušti 
ir keliolika sužeista.

ŽMOGUS SU ŠIRDIM 
DEŠINIOJOJ PUSĖJ.
Varšuvos naujokų ėmimo 

komisija, apžiūrėjusi jau
nuolį Garinorską rado, kad 
pas jį širdis yra dešiniojoj 
pusėj.

.v..
t.f
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l\ APŽVALGA
LIETUVOS “KULTŪRA” 

APIE AMERIKOS 
LITERATŪRĄ.

Lietuvos žurnalas “Kul
tūra” birželio-liepos nume-' 
ry rašo:

“Amerika — didžioji indust-, 
rijos šaKs ir didelių miestų ša-| 
lis. Amerikai. krikštijamai i cialistų lapelio turinys. 
‘Naujo pasaulio’ir kitokiais) Dabar paimkime komuni- 
vardais. žydėjimą bei garbę ki-Įstų lapelį. Jo popiera gelto- 
tų tarpe nešė ir tie patys bado į na, išvaizda šiurkšti, rastas 
ir skurdo vejami bedarbiai ko-Į sunkiai įskaitomas, raidės 
lonizatoriai bei politiniai emi- iškraipytos ir visas jo tech- 
grantai iš įvairių pasaulio kra- ■ niskas darbas be jokio sko- 
štų. Jos kilimą savo laiku ap-! nio. Bet sakysim, kad išvaiz- 
dainavo nacionalinis dainius da čia ne svarbus dalykas. 
W. Withman. Tačiau dabar A- į Bedarbiai pinigų neturi, to- 
merika ne tik puiki milionierių dėl lapelius reikia spausdin- 
ir įvairių industrijos sričių ka- ti kuo pigiausia. Pasiklausy- 
ralių šalis, — šalis, kurioje vai- kini tečiaus jo turinio. Ką 
klojasi Šiandien 8.000.000 be- gi komunistai siūlo bedarbės 
darbių ir badas, šis skaičius Į prašalinimui? štai jų recep- 
gali pilnai parodyti, kad Ame- j tas:

lengvinti padėti tik laikinai, 
bet nuo bedarbės jos nie
kad darbininkų neapsaugos. 
Taigi darbininkai privalo 
organizuotis i politinę parti
ją, paimti i savo rankas val
džią ir Įstatymo keliu panai
kinti privatinę nuosavybę.

Tai toks, suglaudus, SO

Nauji Darbininku Namai Maskvos Užmiesty.

i

šitas paveikslas parodo naują Maskvos priemiestį. Tai darbininkų kvartalas Usačiovka. Gy
venamieji namai čia pastatyti darbininkams maž-daug tokiu planu, kaip Austrijos socialistų 
pastatyti Vienos darbininkams. Juose yra Įtaisyti visi moderniški patogumai ir visas kvartalas 
suplanuotas taip, kad gyventojai galėtų gauti kuo daugiausia saulės šviesos ir oro. Pirma ši
toj vietoj buvo tuščia žemė.

I

Atėjo Pasakų Laikai
Didysai Karas padarė pa-’ čiam tokia menkybe, kokia, 

šauly tokių permainų, apie
I kuriuos 20 metų atgal nie
kas ir svajot nesvajojo. Ka
rūnuoti karaliai, “Dievo pa-

, tepti” valdonai, beveik visi 
' nuėjo kiaulių ganyti, o pie
menys tapo valstybių va
dais, respublikų preziden
tais.

rika privalo turėti ir proleta- 
riškajį žodį, proletarinį rašyto
ją bei propagandistą, šių masių 
organizatorių.“

Peržiurėjus visą eilę A- 
merikos rašytojų ir leidinių, 
“Kultūra” randa, kad tik 
vienas Upton Sinclair, kurio 
veikalas “Jungle” yra iš
verstas ir lietuvių kalbon 
(“Raistas”) — kad tik jis 
vienas šiandien kalba dar
bininko kalba. Nors jis ne
pasižymi kalbos dailumu, 
bet—

“Jo ritorika — būtinas jo 
žanro elementas, visad pilna 
emocionalinio susijaudinimo ir 
todėl pateisinama, kaip impul
sas skaitytojui sužadinti. Ge
riausioje savo knygoje ‘Bosto
ne’ aistringiausią ir stipriau
sia kaitinimo kalba, kokią tik 
žino šių dienų dailioji literatū
ra, U. Sinclair parodė iki ko
kios patetiškos aukštumos ga
lima pakelt ritorini elementą ir 
kokia stipri jėga jame slepiasi.

“U. Sinclair ryškus bruožas 
yra tai. kad jis. būdamas tipin
gas dvasios inteligentas, kartu 
yra ir nenuilstąs kovotojas dėl 
socializmo. Tegul šis sinclairiš- 
kas socializmas ne visai aiškus, 
bet jo užsidegimas socialisti
nėm idėjom ir tas nepaliauja
mas agitatoriaus darbas, pra
dėtas dar ‘Džunglėse,’ iškelia 
Sinclair’ą kaip vieną iš žymiau
sių žmonių vakaruose, dirbantį 
naujo pasaulio statymo dar
bą.“

Tikrumoje, sako “Kultū
ra,” Upton Sinclair yra di- 
džiausis šių dienų Amerikos 
rašytojas. Nes savo kritikos 
ugnimi jisai naikina pūvan
čio kapitalizmo rūmą ir ruo
šia kelią naujai tvarkai. Tuo 
tarpu buržuaziniai Ameri
kos rašytojai, kurie gamina 
visą gatvini šlamštą, neku
ria jokios kūrybos, tik dole
rius gaudydami pataikauja 
gatviniams papročiams, kur
sto lytiškus jausmus ir tvir
kina jaunimą.

“Sudaužykim Hooverio karo 
planus prieš darbininkišką Ru
siją. Kovokime prieš linčiavi- 
mą ir žudymą darbininkų! įtai
sykime 1 rugpiučio demonstra
ciją Boston Common sode!” 

Smarkus, bet tušti žodžiai. 
Ką gi jie turi bendra su be
darbės klausimu?

Ir todėl darbininkas, kuris 
prisiuntė mums tuodu lape
liu, priduria, kad socialistai 
rašo tikrą teisybę. O prie 
komunistų lapelio jis deda 
šitokį prierašą: “Šitų žmo
nių aš nebežinau kaip ir be- 
vadinti. Kibą asilais!”

ir yra miestelis Biržiai (Bir
žai). Visi šitie pavadinimai 
yra kilę ne iš beržo ar berže
lio, bet iš žodžio “biržyt. 
Nėra abejonės, kad iš to pa
ties šaknies yra susidariusi 
ir Biržiškos pavardė.

Il

DU LAPELIAI.
Vienas lietuvis darbinin

kas prisiuntė “Keleivio” re
dakcijai du lapeliu, vienas 
kurių yra išleistas socialistų, 
o antras — komunistų. Abu
du buvo dalinami Bostono 
Common sode, kur abidvi 
partijos anądien turėjo pra
kalbas bedarbės klausimu.

Socialistų lapelis padary
tas švariai, ant baltos popie- 
ros ir gero skonio raidėmis. 
Sulenktas per pusę jis pada
ro keturių puslapių lankeli. 
Pirmame puslapy yra padė
tas gerai padarytas piešinys, 
kuris parodo, kaip mašina 
šluoja darbininkus iš dirb
tuvės. Lapelio tekstas aiški
na, kad apsisaugot nuo be
darbės yra tiktai vienas bū
das — tai paimti mašinas ir 
dirbtuves i visuomenės nuo
savybę. Visokios 
įr net apdraudos

pašalpos 
gali pa-

IŠ KUR KILO BIRŽELIO 
MĖNESIO VARDAS?

Lietuvos “Trimitas” Įieš
ko birželio kilmės. Sako:

“Lotynų, vokiečių, rusų ir 
kitose Europos kalbose šis mė
nuo yra vadinamas kilusiais iš 
‘Jun’ šaknies vardais, kurie 
vienų mokslo vyrų nurody
mais yra gavę pradžią iš die
vaitės Juno pavadinimo, kitų— 
iš Junijaus Bruto. Rymo išva
duotojo nuo karalių globos var
do. Treti vėl mano tą šaknį ki
lus iš žodžio ‘junior’ (jaunes
nysis), kaipo priešingumą žo
džiui ‘major’ (vyresnysis), 
taikomam * gegužės mėnesiui. 
Kaip ten bebūtų, lietuviškas 
pavadinimas ‘birželis’ su 
anais vardais, kaip matome, 
nieko bendro neturi, nes yra ki
lęs regimai iš žodžio ‘beržas.’ 
kuris senovės laikų Lietuvoje 
turėjo musų žmonėms ypatin
gą reikšmę. Berželiais senovės 
Lietuvoje buvo dabinami na
mai, iš jaunų berželių daromos 
šėtros, po kurias vaikštinėdami 
meldėsi musų sentėviai.

“Birželis dažniausiai ne tik 
vakaruose, bet ir Lietuvoje yra 
turtingas perkūnijomis, oras 
tą mėnesį galima sakyti yra vi
sų maloniausias ir jaukiausias. 
Daugelis paukščių birželyje iš
peri vaikučius ir ‘palaimina’ 
savo ‘jaunąją kartą’ vasaros 
darbams. Ūkininkai susilaukia 
šienapiutės, šeimininkės bul
vių kaupimo su daržų ravėji
mo darbais, o taip pat susilau
kia pirmutinių daržovių šalia 
įvairių daržuose ir giriose pasi
rodančių uogų, ypač braškių ir 
žemuogių.”

Nabagas “Trimito” rašy
tojas čia susipainiojo tarp 
šieno ir daržovių bei vuogų, 
ir prie birželio kilmės nega
li prieiti. _

Dalykas yra toks, kad bir
želio mėnesio vardas yra ki
lęs ne iš daiktavardžio 
“beržas,” bet iš veiksmažo
džio “biržyt.” Kai Lietuvos 
ūkininkas sėja javus, tai ki
tas asmuo eina šalia jo ir 
ženklina tą liniją, kur gru
dai baigia kristi, nes kitaip 
sėjikas galėtų palikti neuž
sėtų vietų, arba į tą pačią 
vietą galėtų du kartu įberti.

Taigi tas ženklinimas ir 
vadinasi “biržymu.” Yra 
net žmogaus pavardė Biržys,

LIEPIA DARBININKAMS 
GRĮŽTI PRIE KRIKŠ

ČIONYBĖS.
Darbininkams klaidinti 

mūsiškiai klerikalai Ameri
koje yra Įkūrę “Švento Juo
zapo Darbininkų Sąjungą.” 
Šita šventablyva “susaidė” 
šiomis dienomis turėjo savo 
“seimą,” kur susirinkę keli 
kunigai su zakristijonais 
kalbėjo apie darbininkų rei
kalus. Anot “Draugo,” kun. 
Urbanavičius tame “seime” 
pasakęs pamokslą ir nuro
dęs kelius, “kuriais eidami 
darbininkai galėtų susilauk
ti gerovės.”

O tie keliai, tariant kun. 
Urbanavičiaus žodžiais, yra 
tokie:

“Grįžkime prie krikščiony
bės. o pasaulis pasveiks ir su
grįš ramybė žmonių tarpan— 
tai katalikų bažnyčios šūkis.“

Nagi imkim ir pamėgin
kim i tą krikščionybę sugrį
žti. Įsivaizduokim visą jos 
praeiti. Prikelkime senovės 
Ispaniją ir Francuziją, kur 
krikščionybė daugiausia bu
vo išbujojusi. Ir ką gi mes 
tenai pamatysime. Krikščio
nybės mokytojai susidėję 
su valdžia ir dvarininkais 
jodinėja baudžiauninkų 
sprandais, lupa darbo žmo
gų bizūnais ir mokina: Ken
tėk, nes ir Kristus kentėjo!

Ir kun. Urbanavičius šian
dien mums sako: Grįžkim 
vėl Į tą krikščionybę!

Apie grįžimą krikščiony- 
bėn kalba ne vien tik kuni
gai. Apie tai kalba ir Rok
feleriai ir Melionai, kurių 
kasyklose alkanos darbinin
kų šeimynos yra mėtomos iš 
namų. Krikščionybė reika
linga visiems žmonių mul
kintojams ir išnaudotojams, 
nes ji mokina darbininką 
nešti sunkų jungą ir džiaug
tis, kad jis sunkus. Jeigu tau 
duos per vieną žandą, tai at
suk ir kitą! Tai svarbiausia 
krikščionybės principas.

Ir šv. Juozapo Darbinin
kų Sąjungos vadai liepia 
darbininkams grįžti į tą 
krikščionybę. Tuomet 
sveiks 
mybė 
sako.

Bet 
dabar, 
peštynių nesulaikys jau nei 
kun. Urbanavičius, nei visa 
popiežiaus armija. Nusikra
čiusi baudžiavos pančių, 
darbo žmonių klasė dabar 
veda kovą už galutiną išsi- 
liuosavimą iš kapitalistinės 
sistemos. Ramybė galės būt 
tik tada, kai bus išnaikinti 
visi parazitai ir pasauly už
viešpataus darbo žmogus.

I

i

“pa- 
pasaulis ir sugrįš ra- 
žmonių tarpan,” jie

pasaulis neserga ir 
Jis tik pešasi. O tų

HOOVERIS NUVA1NI- i 
KUOTAS.

Mes jau rašėm “Keleivy,”, 
kad tasai neva Hooverio su
galvotas planas paliuosuoti 
Vokietiją nekuriam laikui 
nuo karo skolų mokėjimo' 
tikrenybėje nėra Hooverio 
nuopelnas. Dabar pasirodo, 
kad Washingtone yra net 
artimų Hooveriui žmonių, 
kurie tvirtina tą pati. Yra 
jau net ir knyga išėjus, kuri 
tos garbės vainiką gražiai 
nuo Hooverio galvos nuima. 
Štai, ką apie tai rašo “Nau
jienos :”

“Tik-ką išėjo iš spaudos ano- 
nvmiško autoriaus parašyta 
knyga apie \Vashingtono įžy- 
menybes. Kaip telegramos pra
neša. toje knygoje labai nemie- 
laširdingai nuvainikuojama 
prezidentas Hooveris. Apie ji 
pasakojama, kad jisai esąs bai
lus ir be nusistatymo žmogus.

“Nežinomas knygos auto
rius atima Hooveriui kreditą 
ir už jo garsųjį karo skolų mo
ratoriumą. Jisai sako, kad sko
lų suspendavimo planą prezi-

be abejo, buvo daugelis ka
ralių.

Respublikos šeimininkais, 
prezidentais, tampa žmonės 
ką nors reiškią, ką nors pa
darę. Ir kai dabar prisime
nam prieš 20 metų -“valdžiu
sius” karalius — nulius, ver
ta dabar papasakoti keletą 

Atėjo, galima sakyt, paša- tikrų faktų apie žmones, ku
ku laikai. rie savo ištverme ir energija

Europos kontinentas, ku- į tapo respublikų šeiminin- 
rio palyginamai nedidėlia-į kais.
me plote knibždėte knibždė- Geriausiu pavyzdžiu gali 
jo karalijos ir jų monarchai, i būt dabartinis Turkijos pre- 
staiga virto pasaulio dalimi Į zidentas, Mustafa Kernai 

! Paša, ir Čekoslovakijos pre
zidentas, prof. Masaryk.

Kernai Paša, kuris šian
dien yra jau nebejaunas 
žmogus, pasiekęs 50 metų 
amžiaus, savo jaunystės die
nose Salonikų apielinkėse 
ganė galvijus. Bet ačiū savo 
ambicijai ir gabumams, ji
sai pateko turkų karo pka- 
demijon, tapo generalinio 
štabo nariu ir, kaip naujas 
kariumenės vadas 1922 me
tais pakėlė maištą prieš Sul
toną, kuris buvo nusileidęs 
aliantams, apskelbė Graiki
jai karą, išvijo iš Turkijos 
įsiveržusią graikų armiją, 

i sugriovė sultono sostą ir 
i dvasiški jos galybę, panaiki
no Turkijoj haremus, pa- 
liuosavo moteris ir apskelbė 
respubliką.

Iš piemenuko kilęs žmo
gus padarė tokią revoliuci- 

; ją, kokios niekas nei sap- 
' nuoti negalėjo.

Čekoslovakijos preziden- 
j tas Masaryk taip pat yra 
daug nuveikęs žmogus, nors 
ne iš “aukšto kelmo” kilęs. 
Pernai jis šventė jau savo 

; 80 metų gyvenimo sukaktu- 
’ ves. Jis gimęs paprastų dar- 
bininkų šeimoj — tėvas bu
vo šaltkalvis, motina—virė
ja. Bet turėdamas didelių 
gabumų ir patraukimo prie 
mokslo, jisai pat* pasiruošė 
prie kvotimų, baigė gimna
ziją ir Vienos universitete 
filozofijos skyrių.

Būdamas 32 metų am
žiaus, Masarykas turėjo jau 
garsaus mokslininko vardą 
ir tampa profesorium Pra- 
goj (1882). Parašė daug 
mokslo veikalų filosofijos, 
sociologijos ir politikos klau
simais. Prieš karą, karo me
tu ir karui pasibaigus savo 
tėvynėj ir užsieniuos vado
vavo tautų išsivadavimo ju
dėjimui, ir daugiausia pasi
darbavo čekų nepriklauso
mybės atstatymui.

Nemanykit, skaitytojai, 
kad tik šie du vyrai pasiekė 
valstybių viršūnes savo iš
tvermės ir energijos dėka. 
Dar randame visą eilę prezi
dentų, kurie panašiais ke
liais pasiekė tai, kuo vra da
bar.

Štai Vokietijoj nuvertus 
kaizerį, pirmuoju Vokietijos 
respublikos prezidentu iš
renkamas Ebertas, jaunystėj 
—paprastas darbininkas. 
Austrų respulikos preziden- 

■ tas Miklas jaunas būdamas 
valgė liaudies mokytojo 
duoną.

Leninas ir Trockis, kurie 
po revoliucijos buvo atsisto
ję prie Rusijos valstybės 
vairo, taip pat juk buvo iš 
darbininkų inteligentijos ki
lę žmonės.

Dabartinis Rusijos dikta
torius Stalinas yra papras
tas amatninkas ir nedaug 
mokyklos suole sėdėjęs.

Taigi aristokratų pasakos, 
kad darbininkai yra “prasto 
kraujo” žmonės ir negali 
valdžioje vietų užimti, tapo 
paties gyvenimo sumuštos. 

! Gyvenimas parodė, kad dar- 
i bininkų klasėj yra kur kas 
• gabesnių ir energingesnių 
žmonių, negu išsigimusių 
aristokratų tarpe.

su ištisa eile respublikų. Dar 
1913 m. Europoj tikrai buvo 
tik dvi respublikos: Fran- 
cuzija ir Šveicarija. Šian
dien gi, 1931 metais, nese
nai Įvykus perversmui Ispa
nijoj, turime 15 respublikų.

Čia ir prasideda vykini- 
mas pasakų apie stiklo kal
nus ir karalaičius į juos li
pančius.

Prieškarinėse karalijose 
viešpatavo nelemta proza, 
šablonas. Karaliją priešaky 
stovėjo įvairių dinastijų na
riai, kuriems pavesdavo ka-Į 
ralių vairą ne įgimtų gabu
mų ar nuopelnų dėka, bet 
darniausiai tik gimus toj ar 
kitoj dinastijoj. Todėl ir su
prantama, kad žmogui ne 
“aukštai” gimusiam, begalo i 
buvo sunku pasiekti tas auk-. 
štybes.

Ir štai atėjo Didysai Ka
ras. Europos plote senosios

dentui prieš jo norą Įpiršę ben
dromis pastangomis ambasa
dorius Charles G. Dawes, se
natorius Dwight W. Morrow ir 
iždo sekretorius Andrew W. 
Mellon kartu su tuzinu New 
Yorko bankininkų, kurie pasi
matymuose ir per telefoną kuo
ne per mėnesį laiko jį spaude 
tą planą priimti.”

Ir dėl to, kad tam “Hoo
verio planui” ponas Hoove- 

. ris taip ilgai ir atkakliai 
priešinosi, Vokietijos krizis 
pasidarė toks aštrus, kad 
Berlynas buvo jau pasiruo
šęs apskelbti bankrotą.

Knyga, kuri iškelia tuos
dalykus viešumon, vadinasi viršūnės nuslinko apačion, o 

• “The Washington Merry-; ligšiolinės žemumos pakilo, 
'i Go-Round.” ; Viršūnėse atsirado jau ne be
i ----- ~ ■ karaliai, bet žmonės iš liau-Į 1926 METŲ DOLERIS »dies
ŠIANDIEN VERTAS $1.42/ Tas viršūnes tie žmonės 

Darbo Departamentas pasiekė labai paprastu budu 
AVashingtone išskaitliavo, —talentu, darbu, gabumais, 
kad pragyvenimas Ameri- ištverme, energija. Kas ne 
koje jau tiek atpigo, jog butų kalbama apie demo- 
šiandien galima apsieiti jau kratiją, bet negalima stačiai 
su $1.00, kur 1926 metais toj demokratijoj pasiekti 
reikėjo mokėti $1.42, j viršūnes žmogui, bunan-

I

SOCIALISTŲ PARTIJA PRAŠO PARAMOS 
STREIKUOJANTIEMS ANGLIAKASIAMS.

Protestuodami prieš tas 
nežmoniškas sąlygas, kurio
se dirbdami jie turėjo kentė
ti badą, apie 25,000 anglia
kasių armija Pittsburgho 
distrikte apskelbė streiką. 
Skurdas, kuris slėgė maine- 
rius dirbant jiems už menką 
atlyginimą po 3 dienas į są
vaitę, dabar pasidarė da 
sunkesnis.

Kad šita angliakasių ko
va prieš kapitalo despotiz
mą nenueitų niekais, tai rei
kia būtinai rūpintis, kad ba
das nesuvarytų tuos žmones 
atgal į darbą.

Alleghem? apskričio So
cialistų Partija jau suorgani
zavo Maineriams Šelpti 
Fondą,,kuris renka aukas ir 
dalina pašalpą angliakasių 
šeimynoms. Fondo komite
tas jau išleido atsišaukimą Į 
visos šalies darbininkus. Už 
surinktus pinigus socialistai 
pirks maistą ir dalins jį mai
neriams, nežiūrint kuriai 
unijai ar partijai jie pri
klauso.

Streikas kas diena eina 
platyn. Daugiau kaip 20,000 
angliakasių ir du ar tris kart 
tiek moterų ir vaikų, niekuo 
nekaltų aukų, kenčia di
džiausi skurdą. Tai yra žmo
nės, kurie neturi vilties nei 
dabarčiai, nei ateičiai. Tie, 
ką gyveno kompanijų na
muose, baigiami jau mėtyt 
laukan, ir neturi kur pri
glausti galvų. Unijos savo 
ižduose pinigų pašalpai ne
turi. O iš miestelių ir kaimų 
kas diena ateina šimtai pra
šymų pašalpos. Kaip palai
minti, ir visgi kaip nežy
mus yra tie keli trokai duo
nos ir kitų valgomųjų daik-

tų, kuriuos dabar unijos ' stus ir visokią medžiagą 
siunčia i streiko apimtas 
vietas. Angliakasiai badau
ja jau dabar, šioje valando
je!

Socialistų įkurtas Anglia
kasiams šelpti Fondas, ku
ris angliškai vadinasi 
Miners Relief Fund,” prašo 
paramos ne vien tik iš vaka
rų Pennsylvanijos gyven
tojų, bet iš visos šalies.

Kai vakarų Pennsylvani
jos maineriai streikavo 1927 
metais, Socialistų Partija, 
susitarusi su kitomis organi
zacijomis, sukėlė streikie- 
riams maisto produktais ir 
pinigais daugiau kaip $100,- 
000.00. Kokia tai didelė bu
vo darbininkams parama! 
Tokia pat parama reikalin
ga ir šiandien. Pašalpai rin
kti ir jai dalinti yra paskir
tas atsakomingų žmonių ko
mitetas. Socialistai nei cento 
neišleis aukštoms raštininkų 
algoms ar kitokiems ofiso 
ekspensams. Visas darbas 
bus atliekamas nemokamai; 
laikas ir triūsas bus aukoja
mas streikuojančių anglia
kasių naudai.

Už surinktus pinigus ko
mitetas pirks gyvenimo reik
menis ir dalins tiesiai strei- 
kieriams, nei vieno neap
lenkdamas, nei vieno nefa- 
vorizuodamas.

Socialistai jau Įkūrė strei
kuojantiems maineriams 
Sveikatos Centrą, kur medi
cinos daktarai prižiūrės 
bendros streikierių sveika
tos, o dentistai gydys ir tai
sys dantis. Visi jie yra socia
listai daktarai, todėl sutiko 
dirbti nemokamai, be jokio 
atlyginimo. Reikalingus vai-

dantims taisyti pirks sociali
stu ikurtasai “The Miners 
Relief Fund.”

Visokias aukas streikuo
jantiems maineriams todėl' 

nu- reikia siųsti šitam fondui, 
The I sekamu adresu: The Miners 

Relief Fund. Room 613, Ly- 
ceum Building, 611 Penn 
avė., Pittsburgh, Pa.

Čekius ir money orderius 
reikia rašyti šitokiu vardu: 
Miners Relief Fund, Jane 
Tait, Treasurer.

I

MIRĖ BADO STREIKIE- 
RIS KALĖJIME.

Augusta, Me. — Vietos 
kalėjime mirė badu kalinys 
Banjamin Turner, kuris bu
vo nuteistas visam amžiui už 
žmogžudystę. Jis buvo ap
skelbęs bado streiką.

I

Amerikos 
Namuose 

Pageidaujamas 
Pakelius

I
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BROOKLYN, N. Y. 
Filozofas ar kerdžius.
Kas tik yra girdėjęs Bim

bos spyčius arba skaitęs jo 
komunistines “abliubeny- 
čias,” visi žino, kad jis yra 
didelis nepraustaburnis. Ko
munistų davatkos vadina jį 
“filozofu” iš nosies, bet rim
tesni darbininkai, kurie se
ka jo veikimą, vadina jį di
deliu darbininkų bloferiu, o 
paprastos davatkos “pa- 
krikštino” paprastu kiaulių 
kerdžium.

Bet tiek to, koliotis komu
nistus nepralenks nei pik
čiausios davatkos. Paimk 
“Laisvės” kelis numerius ir 
turėsi pilniausi pasikolioji- 
mui žodyną.

Turiu pastebėti, kad Bim
bos piktažodžiavimai sugrį
žta jam pačiam, štai liepos 
5 (rodos, liepos 4 d.? Red.) 
Brooklyno bolševikai buvo 
surengę išvažiavimą į Forest 
Parką ir Bimba turėjo pasa
kyt savo “filozifišką” spy- 
čių. Kadangi Bimbą savo 
palaido liežuvio suvaldyt 
negali, tad pilna burna pra
dėjo kolioti savo senovės 
draugus, išvadindamas juos 
šašais, durniais, sklokinin- 
kais, parsidavėliais, gyva
tėms ir tt. Bimbiniai džiau
gėsi, nes jiems Bimbos plū
dimai patiko. Kiti bolševi
kai knarkštė, spiaudė, švil
pavo, dainavo. T 
atsiliepė—“meluoji, Juda.” 
Iš moterų būrio taip gi gir
dėjosi visokių išsireiškimų, 
viena iš pašonės suriko: 
“Besarmati, susivaidyk, dar
bininkai tavo judošiškus 
darbus supranta!”

Po Bimbos kalbos, iš ka
žin kur išlindo Grikštas ir 
pradėjo Bimbai ausis svilint. 
Anot Grikšto, Bimba esąs 
didžiausias darbininkų par- 
davikas. Jis nieko gero prie 
darbininkų pagerinimo ne
prisidėjo, bet visame bando 
juos suklaidinti, išprovo- 
kuot, suerzint vienus su ki
tais. Jis šaukia visokiais 
balsais aukų, aukų ir da au
kų, ir gatavas išplėšt iš dar
bininko paskutinį sudilusį 
nikelį. Tokius darbininkų 
vadus, kaip Bimba, Grikštas 
liepė atsikratyt arba išvyt į 
Rusiją.

Grikštas pėrė Bimbai kai
lį maž-daug jo paties žo
džiais ir tokiu pat žiaurumu. 
Bet buvo ir Bimbos šalinin
kų. Viena moteris šoko ant 
Grikšto ir pradėjo rėkt, ar 
jis iš proto išėjo ir ar nereik 
jo vežti į “kreizauzę.” Tada 
Grikštas susikibo su minėta 
moteria ir atrėžė jai: “Aš 
nesu joks beprotis, esu vai
kų tėvas, kaip kad jus vaikų 
motina, o jeigu netiki, kad 
esi motina, tad pasikelk... ir 
pasižiūrėk.” Pasipylė tikros 
sorkės. Jautresniam žmogui 
nejauku buvo klausytis. Pa
skui Grikštas puolė vėl Bim
bą ir reikalavo, kad jis eitų 
atsakyt Grikštui į jo pa
klausimus. Bet Bimba tar
tum nurijo liežuvį ir neatsa
kė nei žodžio.

Jaunimo Padauža.

gulmingos kapinės. .Jos pui- ravo, susirinkę buriu, kaip 
kiai atrodo, nes užlaikomos neapsaugota žmogaus gyva- 
švariai. ' stis didžiuliam mieste. Vė-

Dar vienas pagirtinas da-' liau išsiskirstė.
lykas yra tas, kad važiuo- j / ' 
jant Į pikniką gatvėkariais nų” reporteris, 
nereikia nei pėstiems eiti, 
nei autobuso laukti gatvė- 
karių keliui pasibaigus, nes 
patys nariai nuveža žmones 
stačiai i pikniko vietą.

Minėtam parke 4 ir 5 lie
pos buvo tautinės parapijos 
piknikas. Apie tai buvo gar
sinta ir “Keleivyje,” nes šitą 
laikraštį veik visi philadel- 
phiečiai skaito. Garsinimas 
davė gerų rezultatų: pikni
ke žmonių buvo labai daug; 
vienų tik automobilių buvo 
apie 400.

Tvarka piknike buvo ge
ra. Buvo duodami prizai už 
bėgimą ir pypkių rūkymą.

Tautietis.

Apie tai praneša “Naujie-
*» 1 •

Mokina Stirną Šokti Per Tvorą.

S. V. Coffman jš Torringtono, Wyo., pagavo girioje stTmuką, 
užaugino jį ir dabar mokina šokti per tvorą, čia parodyta, kaip

WATERBURY, CONN.
Susitvėrė kupiškėnų kuopa. 
Vienas kupiškėnas aukoja 

1,000 dolerių.
Kupiškėnų Bendras Kliu- 

bas Amerikoje susilaukė 
jau 6-tos kuopos, ir tai bus 
turtingiausia kuopa visoje 
organizacijoje, nes didis ku
piškėnų patriotas ir biznie
rius, Jonas Didisis Bugailiš- 
kis, paskyrė $1,000 steigia
mam Liaudies Namui Ku
piškio mieste. Namo staty- 

Kiti balsiai :bą manoma pradėti 1932 
.....................metais.

Kaip tik žemė tam namui 
bus nupirkta, Jonas Didisis 
Bugailiškis paskirtus savo 
pinigus persiųs Kupiškėnų 
Kliubo Centro Kason Chi- 
cagoje.

Susitverusi 6-toji kupiškė
nų kuopa išsirinko savo val- 
dybon šiuos vyrus: Joną Di
dįjį Bugailiškį — kasierium, 
Jurgį Misiūną — pirminin
ku, Fabijoną Žiurlį — vice
pirmininku, gi Mortą Mažvi- 
liutę—raštininke. Jos adre
sas: 871 Bank st., Waterbu- 
ry, Conn.

Geistina, kad visi vietos 
kupiškėnai susirašytų į šitą 
kuopą. Mokestis — 10 centų 
į mėnesį, arba $1.20 me
tams. Waterburietis.

BRIDGEPORT, CONN.
Banditai suskaldė J. Ra

dzevičiui galvų. x
Iš 10 į 11 liepos, apie 2 

valandą naktį, čia buvo sun
kiai banditų sužeistas lietu
vis J. Radzevičius, kuris dir
bo Centrai Bus korporacijos 
garaže po numeriu 60 Kings 
Highway. j

Radzevičius dirbo prie1 
lango, taigi banditai mėgino 
geležine štanga parmušti jį 
per langą. Nors tai buvo ne- šitas ošys šoka per keturių ir pusės pėdų aukščio kartį, 
lengvas darbas, vis dėlto jie 
sugebėjo smogti jam štanga ’ 
du smugiu. Radzevičius pa
plūdo kraujais ir pradėjo 
šauktis kaimyno Abromai
čio pagalbos. Pribuvęs Ab
romaitis pašaukė FairfieldoJ 
policiją, kuri nuvežė Ra
dzevičių ligoninėn, kur jam 
buvo susiūta žaizda galvoje, 
ir po kelių valandų jisai pa
rėjo namo.

Įdomu čia tas, kad po už
puolimo tuojaus buvo šauk
tasi bosų, bet jie nesiskubi
no pribūti. Policija irgi ste
bisi jų pasielgimu. Gi bosai 
aiškinasi, kad jiems čia ne
buvę reikalo skubintis, nes 
jų pinigai esą apdrausti nuo 
plėšimo. Vadinasi, jei tik pi
nigai apdrausti, tai darbi
ninką banditai gali kad ir 
užmušti, ponams bosams 
nuostolio iš to nebus.

Reporteri*.

ženklas tai bolševizmas, ša
lin raudoną ženklą!” Rimti 
žmonės iš tokio skerečioji- 
mosi pasipiktino. Kad išven
gus ateityje nesusipratimų, 
W. L. D. P. Draugija liepos 
5 d. laikytame savo susirin
kime leido nariams nubal-

Per paskutines 3 sąvaites 
čionai kiekvieną dieną lijo, 
todėl labai apsunkino žem
dirbius. Žolės laukuose ne
gali piauti, turės palikt su- 
put, o kur ir nupiauta, ta pū
va. Dalis žmonių šioje apie- 

------  ------ -------------------- . linkėję pragyvena iš uogų ir 
suoti, kokius ženklelius ant! obuolių; didesnė dalis iš 
piknikų dr-ja turi turėti: • miškų darbo, 
raudonus ar tautiškus. Di- Į 
džiuma balsavo už raudo-i -------
nūs. Taigi, “revoliucija” už TORONTO, ONT., CAN. 
ženklelius užbaigta. žodis mu8ų katalįkams.
Bažnyčioje darbininkų mi- “Keleivio” 25 num. kata- 

tingai ir šokiai. i jjkaj skundžiasi dėl nepasi-
Čionai vietos komunistų Į dalinimo bačkutės ir dėl J. 

partija, ar tai pasekdama; K-ko didelio aplupimo savo 
Rusijos komunistus ar eko- draugų.
nominiu išrakayimu, vieno- Man neapeina ir aš nemi- 
je apleistoje bažnyčioje ant nėšiu ką jie tenai veikė, py-

Ad. Ruzas.

Kanados Lietuviai

PHILADELPHIA, PA.
Neprigulmingujų piknikas.

Apie L. T. Neprigulmin
gujų parapiją “Keleivyje” 
jau senai buvo rašyta. Atro
do, kad jos jau nei gyvos 
nebėra.

Bet tikrenybėj ji gyvuoja 
neblogai. Dabar ji turi virš 
700 narių. Didžiumoj tai vis 
pažangus žmonės. Jie skai
to “Keleivį” ir kitus pažan
gius laikraščius.

Parapija įsitaisė dailų 
parką. Apsodino jį mede
liais ir pagražino šokių salę. 
Dabar šita salė yra viena iš 
didžiausių lietuvių salių už
miesty.

Neužmirštos čia ir nepri-

CHICAGO, ILL.
Be maž ko neužmušė 

sandariečių Zolpį.
Chicagiečiams yra £erai 

žinomas sandarietis darbuo
tojas p. Zolp.

Pirmadienio pavakariu 
eina jis W< od gatve prie 44 
gatvės (ant Town of Lake).

Staiga tikšt, ir subirėjo 
bonka po jo kojomis. Nuste
bo p. Zolp. Dairosi.

—Kas dabar tą bonką 
metė? —masto'jis.—Ir ko
dėl?

Bet ilgai mąstyti ir žiūrėti 
jam neteko. Antra bonka 
prašvilpė pro jo ausį ir vėl 
nukrito po kojomis.

Būrys žmonių, stovėju
sių kitoj gatvės pusėj, ėmė 
šaukti:

—Bėgk, ba užmuš!
įspėjimas p. Zolpiui pasi

rodė labai rimtas ir skubus. 
Todėl jis, kaip matai, ir pats 
atsidūrė kitoj pusėj gatvės.

Ir ką pamatė? Nagi ant
rame namo aukšte, ties ta 
vieta, kur krito po jo kojo
mis bonkos, prie lango stovi 
moteris. Rankoj moteris 
laiko dar vieną bonką. Tur 
būt sekamam praeiviui.

Kas ji? Kaimynai paaiš
kino, kad lietuvė. Kodėl ji 
įširdo?

Čia jau nuomonės skyrėsi. 
Vieni aiškino, kad dėl kait
ros, kiti—kad dėl naminės 
arba, kaip stalincai kalba, 
dėl proletariškos.

Paskutinioji nuomonė tur 
būt bus teisingesnė. Buvo 
pašaukta policija, kuri išga
beno moteriškę į ligoninę. 
Dar kurį laiką piliečiai uta-

| EDMONTON, CANADA.
Draugijų susirinkimuose ap
sieinama storžieviškai. Ne- 
kurkim daug draugijų, bet 

junkime* į vienų.
Birželio 21 čia įvyko V. 

K. D. ir F. S. draugijos susi
rinkimas. Kad susipažinti su 
draugijos tikslais ir jos va
dais, nuėjau ir aš susirinki- 
man. Bet čia mane labai nu
stebino nekultūringas lietu
vių apsiėjimas. Draugija už
sibrėžus plėsti kulturinimo- 
si ir lavinimosi dalykus, bet 
šitoj srity nieko nuveikti ne
gali, nes susirinkę žmonės 
nesigaili viens kitam šlykš
čiausių žodžių.
- Nenuostabu todėl, kad iš 
80 šios draugijos narių į su
sirinkimą atsilanko tik 10 

I žmonių. Ir čia karštuoliams 
. * reikėtų susiprasti, kad susi-

simet aukštuosius moks- rinkusiems nesvarbus jų as- 
lus pas mus baigė šie lietu- meniniai dalykai. Man ro- 
viai: ’dos, tie žmonės turi gana

P-lė Ema Žaliukė iš North■ laiko ir savo ginčams gali 
Side baigė H. C. Frick rasti vietą kur kitur, o ne su- 
Teachers’ Training School sirinkime.
ir gavo diplomą, kuris duo-j Susirinkimo vedėjas irgi 
f a ,4ai_ teis^si mokytojauti prisieina papeikti už leidi- 
pradinėse mokyklose. Gero |mą tokį “jomarką” daryti, 
jai pasisekimo. j Pats vedėjas ima kalbėti

P-lę Mikalina Vitartaitė iš aPie draugijos įstatus, o bai- 
Braddock baigė Pittsburgho ‘ g*a Lietuvos fašistų žibu- 
Akademijoj i ' ’ ’
I „ I,__
dabar galės dirbti kaipo pri- kalbėta.

kim asmeniškumus, meskim 
tas ydas į šalį, ir stokim į 
vieningą, darbininkišką dar
bą. Ten Buvęs.

I
I

PITTSBURGH, PA. 
Penki lietuviai baigė aukš

tuosius mokslus.

WINNIPEG, CANADA.
W. L. D. Pašai pine Dr-ja, 

šelps bedarbius.
5 liepos mėnesiniame su

sirinkime Winnipego Lietu
vių Darbininkų Pašalpinė 
Draugija išrinko tris narius, 
kurie atsikreiptų į kitas 
Winnipege esančias lietuvių < 
draugijas dėl sudarymo 
bendro lietuvių bedarbių 
šelpimo komiteto. Apie pa
sekmes tokio pagirtino dar
bo parašysime vėliau.

Tame pačiame susirinki
me minėta dr-ja nutarė pa- 
liuosuot nuo mėnesinių mo
kesčių tokius narius, kurie 
ilgą laiką būdami be darbo 
neišgali apsimokėt reikalin
gų mokesčių. Tai prie ko 
privedė ta “laimės” šalis 
darbininką žmogų.

Tautininkai mėgino patai- 
kaut fašizmui, bet sukėlė 

“revoliuciją.”
Pas mus yra priimta lietu

vių piknikuose neimt įžan
gos, bet būna prisegami 
ženkleliai ir renkamos au
kos. Aukauja kiek kurio 

. Tokia tvarka dau-

I

Issabele gatvės įsirengė šo
kiams ir mitingams salę. 
Partijos susirinkimus laiko 
rūsy, visuomeninius — baž
nyčioje. Šokius kas šeštadie
nis taipgi daro bažnyčioje. 
Lietuviai į svetimtaučių ko
munistų šokius nesilanko. 
Bet Winnipego Lietuvių 
Darbininkii Pašalpinė Drau
gija ir A. L. D. L. D. 217 kp. 
taipgi samdo tą bažnyčią 
savo susirinkimams laikyt, 
tik ne rūsy, bet net prie pat 
dabartinio Lenino “alto
riaus,” nes komunistai ant 
buvusio altoriaus pastatė 
Lenino paveikslą ir papuo
šė raudonais kaspinais.’

Kitoj apleistoj bažnyčioj, 
palei Sherbrook gatvės, vie
nas žmogus išsirengė kalvę 
ir kausto ten arklius.

Biskį “pipirų.”
“Keleivio” 20* numery aš 

parašiau kad Winnipego lie
tuviai bedarbiai gali užeit 
pas Povilą Januškį pasi
skaityti dovanai kai kuriuos 
laikraščius ir knygas. Tūlas 
“Pipiras” per “Keleivį” tuo- 
jaus ant manęs “sušumijo” 
buk aš Januškį reklamuoju. 
Dabar aš nepakentęs para
šiau, kad darbininkai baž
nyčioje šokius rengia ir mi
tinguoja. Atsiprašau, nepa
manykite, kad aš dabar vėl 
per “Keleivį” pradedu rek- 
lamuot bažnyčią ir altorių.

Kazys Beniušis.

___ „j sekretorystės čiais, ir galų gale nežino net malonė. Tokia tvarka dau- 
kursą ir gavo diplomą. Ji apie ką susirinkime buvo gįausiai čia įsigyveno todėl, 

’___________'2 1“,t L~- 't? -kad-—lietuvių piknikai tan-
vatinė sekretore pas didės-’ Dėl S. ir D. Edmontono kiaušiai būna nedėldieniais, 
nius žmones. Laimingo pasi- kuopos reik pasakyti, kad 0 Kanados įstatymai bilietus 
sekimo ir jai.

Bronius Blažaitis baigė 
Camegie Technologijos In
stitute elektros inžinieriaus 
mokslą. Laimingo pasiseki
mo jaunam Blažaičiui jo 
profesijoj ir neužmiršti lie
tuvių.

Vincas Skinkus baigė
Pittsburgho F’ ' _____ _____
dantų daktaro mokslą. Nors1 tinės. 
jis yra atvažiavęs čionai iš Bet mes nepaisykim jų. 
Philadelphijos, tečiaus mok- Mes pasistenkim kultūriniai 
slą baigęs žada apsigyventi ’ir politiniai susiprasti, tuo- 
Pittsburghe ir čia atidaryti met mokėsim pažinti fašis- 
dentisto ofisą. Sveikinam tą, komunistą, socialistą ir 
jauną daktarą! juodų, klerikalą. Ne tik

Edvardas Šulcas baigė ‘ Pysime juos, bet žinosi- 
...................... ” • • me ir kur kas veda. Tuomet 

nereikės mums kelti susirin
kimuose triukšmo.

Labai sveikintinas suma
nymas prisidėti prie S. ir D. 
draugijos. Tik pagalvokim: 
kokia bus nauda iš daugelio 
draugijų, jei nei viena jų

j draugija užsibrėžus plačius 
tiksjus. Čia, apart pašalpos 
nelaiminguose atsitikimuo
se, veikiama kultūros ir ap
švietos srityse. Taigi tokioj 
organizacijoj gali sutilpti 
visi.

Bet Edmontono komunis
tai tokie pažangus, kad ir 
savo šešėlyje mato fašizmą.

Universitete!Jiems visos draugijos fašis-

Pittsburgho Universitetą su 
aukščiausiu pagyrimu ir 
$100 dovana. Jis mano dar 
tęsti mokslą toliaus ir eiti 
advokato profesijon. Ge
riausios jam kloties! Pitts- 
burghe lietuvis advokatas 
reikalingas.

Bet mes nepaisyk im jų.

Visi šitie penki jauni lie- &era* negyvuos?
___ ‘ _ Jau dabar jus draugija 

vių Studentų Kliubo, “kirtį skundžiasi, kad pinigų nėra, 
jų garbei suruošė bankieta 9^ar P2r^ užsisa- 
su šokiais. Buvo sudainuo- *ysįm laikraščių, ir po musų 
tas Lietuvos himnas p-lei Įpįnigų. Jeigu taip, tai drau- 
Virbickaitei pianu akompa-!&Da e*na Pr’e likvidacijos, 
nuojant, o mokytoja A. Musų čia maža saujelė, 
Akeleitytė sudainavo solo taigi ar verta skirstytis į 
p-lei Stef. Žilinskaitei pianu draugijų draugijėles? Susi- 
pritariant. D-rė J. Baltrušai- burę į vieną galingesnę or- 
tienė ir Dr. J. Urbaitis kal-’ganizaciją mes galėsim 
bėjo. Vakarėlis buvo labai į viens kitam ir nelaimėje pa- 
jaukus. Juozas Virbickas. Įdėti ir lavintis. Tik pamirš-

tuviai priklauso prie Lietu- Jau dabar jus draugija

pardavinėt nedėldieniais 
draudžia.

Pirmiau W. L. D. Pašal
pinė Dr-ja visuomet pikni
kuose sekdavo raudonus 
kaspinukus. Susiorganizavus 
Amerikos L. D. L. D. 217 
kuopai ir jie pradėjo segiot 
raudonus kaspinukus jų pik
nikuose, todėl prasidėjo kai- 
kurių nepasitenkinimas.

30 gegužės W. L. D. P. 
Draugija rengė pikniką ir jo 
surengimo komitetan pate
ko tautininkai. Jie padarė 
ženklelius trispalvius — gel
tonos, žalios ir raudonos. 
Atvyko į pikniką ir komuni
stų. Iš pradžių jie jokių ob
strukcijų nedarė, bet vėliaus 
Seva Paknis “sukamanda- 
vojo” savo tavoriščius, buk 
žalia ir geltona spalva esan
ti fašistų vėliavos ženklas 
ir tie nuo prisegtų jiems 
ženklelių, žalias ir geltonas 
spalvas nudraskė ir numetė.

Birželio 28 d. draugija tu
rėjo antrą pikniką, tautinin
kai komitetan nepakliuvo ir 
ženkleliai vėl buvo padaryti 
raudonos spalvos. Atvykę į 
tą pikniką tautininkai (kai 
kurie net naujosios “Kultū
ros” nariai), nei vienas rau
donų ženklelių nepriėmė, o 
vienas iš jų “Kultūros” dr-» 
jos narys, raudoną ženklelį 
numetė ir kojomis spardy
damas šaukė: “Raudonas

kosi ar mušėsi; aš tik noriu 
pasakyti štai ką:

Visi špitolninkai buvo nu
tarę švęsti kokį tai apvaikš- 
čiojimą. Buvo išrinkę “virši
ninką,” kad tas parūpintų 
“štofo” ir kambarį. Bet kaip 
paskiau reikėjo ponui virši
ninkui atlyginti išlaidas, be 
to da viens jų buvo sudrau
stas, kad nerėkautų vidur
nakty jaučio “balseliu,” tai 
užgauti špitolninkai tuojau 
į “Keleivį” ir pyškina “ko
respondenciją.”

Aš pasakysiu, kad visi jus 
vieno kurpalio žmonės ir 
juodam puodui juoktis, kad 
katilas juodas — neišpuola.

Visi jus gąsdinami dūšių 
ganytojų pragaru ir kito
kiomis baisenybėmis. Kuni
gai jums diktuoja, kad nesi- 
dėtumet prie pažangesnių 
organizacijų, kad neigtu- 
mėt pažangiąją spaudą ir tt.

Ir jus taip darot. Turit sa
vo skiepą ir turit tenai skai
tyklą, nors joje jokio pažan
gesnio laikraščio nėra.

Kažin kas buvo už prenu
meravęs čia “Naujienas,” 
bet jus iš savo skaityklos jas 
išvijot.

Kuomet pasigeriat ir pra
dedat tarpe savęs peštis, tai 
tuomet lendat į darbininkiš
ką, spaudą. Bet man rodos, 
kad jus neturit jokios teisės 
to daryti. Jus turit kunigu- 
žių laikraščius, taigi ten ir 
riekitės, o musų spaudoj sa
vo niekais neužimkit vietos.

! Bet dalykas gludi ve ka- 
Pas mus kiek bedarbių me: davatkiškų laikraščių 

sumažėjo, nes daugelis frei- Toronte gal kokius du tik 
tais išvažiavo į rytus, todėl gauna, taigi ir korespon- 
dabar gaut darbą yra kiek dencijų juose nieks nema- 
lengviau. Bet ir tie, kurie iš- tys ir neskaitys. Tuo tarpu 
važinėję, pradeda palengva pažangiąją spaudą, ypač 
grįžti, nes rytuose darbo ne- “Keleivį,” užtiksim mažne' 
galima visai gaut. I kiekvienoj pažangesnėj šei-

Didžiumoje čionai apdir- mynoj.
ba medžius, lentpiuvės. Se-j Jus, aš žinau, irgi mylit 
niau čia darbininkams mo- pažangiąją spaudą. Taigi 
kėjo po 40c. į valandą, bet meskit tikėję burtams, ku- 
dabar algas nukapojo, moka riais jus mulkina baronas, 
tik 33c. Kompanijos bosai Stokit į pažangias organi- 
kalba, kad da kirs 3 nuošim- zacijas, kur narių nevaržo 
čius. Suprantama, kompani- Romos pančiai. Skaitykit ir 
ja žiuri, kad jai darbininkas platinkit tokius laikraščius, 
dirbtų už pusdykį, nes tuo- 
mi susiplėšia daugiau sau. 
Jiems tas lengva ir padaryt, 
nes per dienas bedarbiai 
apgulę dirbtuves laukia kad 
juos pašauktų.

Lietuvių čionai mažai.

BARNET, B. C., CANADA. 
Bedarbė ir čia žmones 

kankina.

I

kurie veda prie apšvietos, 
prie pasaulio ir darbininkų 
reikalų pažinimo.

Tuomet pamesit tarpusa- 
ves rietenas ir tapsit žmonė
mis pilna to žodžio prasme.

Nedalyvavęs.

SVEIKATA
tai ninp.1 eVAHRAS VEIKAI.TAI DIDELES SVARBOS VEIKALAS 
KIEKVIENAM ŽMOGUI.

Toje knygoje yra pamatinės žinion ii Anatomi
jos, Fiziologija* ir Hygienoa.

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta. 
Kaina 12.50.

KELEIVIS
253 Broad way, So. Bootoo, Maso.
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—Labo lyto, tėve! tarnybos? Ar negeriau būt
—Ant amžių amžinųjų, vvčiu generolu?

Maike. ‘ * Į * ’
—Matau, kad maudytis, 

buvai, tėve.
—Kaip tu, vaike, gali to

kį daiktą matyt, kurio visai 
nėra.

—Bet tu. tėve, visas šla
pias ; iš to aš ir sprendžiu, 
kad tu maudeisi.

—Ju rong, Maike. Aš šla
pias nuo prakaito. Gerai da. 
kad Dievas padarė gerą la
vą per nugarą, o kitaip žmo
gus galėtum prakaite pri- 
gert.

—O kedėl gi nenueini į 
jūres?

—E, ką tos jūrės. Maike! 
Ot. kad butų gero alaus, tai 
galėtum žmogus atsigauti.

—Tu. tėve, nori visokių 
patogumų. O kodėl negali 
pakentėt. kaip Kristus ken
tėjo?

—Aš. Maike. kentėjau il
giau kaip Kristus. Jis gyve
no tik 33 metus, o aš jau bai
giu varyt 70. Taigi laikas 
jau patrajyt šio svieto ras- 
kažių. Sei. ar tu skaitei ga- 
zietose. kad Meksikos kon
sulas buvo sureštytas už 
alaus darymą, bet kai nuėjo 
ant sūdo, tai sudžia jį palei
do ir da policijai velnių da
vė, kam jį reštijo? 

* —Taip. tėve, skaičiau.
—Kaip zakristijonas man 

išvirozijo. tai tokie diploma
tai. kaip konsulai, po Ame
rikos zakonais nepriguli, ir 
vedluk to jie gali daryt alų. 
gali gerti snapsą ir policijai 
špygą rodyt. Ar tas teisybė, 
ar ne?

—Taip. tėve, svetimų val
stybių diplomatai turi taip 
vad inamas eksteritoriales
teises, kurios leidžia jiems 
šios šalies įstatymų nepaisyt. 
Jie vaduojasi savo šalių įsta- 

t ti mais. Žinoma, tas nereiš
kia. kad jie turi visus čia 
vaisinti špygomis. Tai butų 
nemandagu iš jų pusės, o 
diplomatai yra labai manda
gus žmonės. '

—Orait, Maike, tai aš ta
vęs prašysiu vieno daikto. 
Parašyk tu prezidentui Sme
tonai dipliumatišką groma- 
tą ir išklumočyk, kad Ame
rikoj reikalingas naujas lie
tuviškas dipliumatas, ir kad 
tas pleisas geriausia pritik
tų man. Juk man rodos, kad 
ponas Balutis, vėliausis Lie
tuvos ministeris Vašinktone, 
dabar yra išvažiavęs į šen: 
krajų, taigi čia butų kaip tik 
geras čenčius man jo džiabą 
gauti.

—Kedėl gi tu, tėve, taip 
užsimanei diplomatiškos
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KAIP AMERIKOJ APGAUDINĖJAMI 
ŽMONĖS
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—Aš noriu turėt tokias 
teises. Maike. kaip tu jas va
dini. kad Amerikos policija 
negalėtų į mano biznį savo 
nosies kišti. Tada aš įsitaisy
čiau Vašinktono atstovybėj 
toki saliuna, kokio nei Lie- 
tuvos generolų Ramovėj nė-1 
ra. Dalibuk, Maike. pasi- 
samdyčiau geriausi plium- 
beri ir liepčiau paipas taip 
Aidėt, kad į katrą tik ruimą 
nueitum, tenai šaltas alus 
bėgtų ir vokiška kilbasa ant 
torielkos gulėtų. Taigi ei
kim. Maike, pas mane į na
mus ir tu sustatyk man tą 
gromatą. Bus ir tau geriau, 
kaip aš tapsiu Lietuvos at
stovu Vašinktone. Armobi- 
lu galėsi važinėt. Nupirksiu 
naują naktaizą. Koman!

—Pabusk, tėve, nes sap
nuoji.

—Kodėl sapnuoju?
—Todėl, kad Smetona ta

vęs Lietuvos atstovu nekuo- 
met neskirs.

—O iš kur tu tą žinai, Mai
ke? Ar jis ne mano frentas? 
Ar mudu neganėm kiaulių 
sykiu? Jeigu jis paskyrė Ba
lutį. kuris tautiškoj dirvoj 
visai nebuvo pasižymėjęs, 
tai mane, slauną vyčių vais- 
ko generolą, šiur paskirs.

—Tu. tėve, pražiopsojai 
Droga. Tau reikėjo apie tai 
pagalvoti seniau, kuomet 
Lietuvoje buvo kunigų val
džia. Tada gal jie butų-tave 
oasodinę Washingtone, nes 
tu karštas katalikas. Bet 
dandien Lietuvą valdo tokie 
žmonės, kurie katalikiškos 
■palvos nemėgsta. Jie net 
popiežiaus pasiuntinį iš Lie
tuvos išjojo, tai kaip tu gali 
iketis, kad jie tave skirtų ! ?" 

savo atstovu Amerikoje? I ?
--Ju rait, Maike. Aš čia 

oeranksti apsitiešijau. Kiba'/J-1 
eisiu bažnyčion ir sukalbė
siu rąžančių i šventą Cipri- 
ieną. kad sugrąžintų Lietu
voj kunigų valdžią.

—Gali pamėgint, tėve, bet 
iš netikiu, kad šventas Cip- 
rijonas tavęs paklausytų.

RADO PRAGARO MAŠI
NĄ SAVO TROKE.

Bridgenort. Conn.—Kon- 
Iraktorius Fitzgerald, kuris 
užsiima namų perkėlimu, at
ėjo pereitos subatos rytą pa- 
įimt savo troką ir rado Įdė- 
ą pragaro mašiną prie mo
toro. Ji buvo sujungta vielo
mis su troko baterija ir tro: 
ką pradedant ji butų spro
gus. Kas ją tenai Įdėjo, Fitz- 
gerald negali dasiprotėti, 
nes nesijaučia, kad turėtų 
.okių piktų priešų.

Amerikos laikraščiuose 
dažnai skaitome tokio turi- 

įnio skelbimus: “Dirbk na
mie. Užsidirbk gerus pini
gus liuoslaikiu. Nereik jokio 
patyrimo. Tik prisiųsk pašto 
ženklelį.’’

Bet kuomet žmogus pa
siunčia jiems pašto ženklelį 
klausdamas informacijų, tai 
gauna įvairių įvairiausių 
patarimų. Ten nurodoma vi
sa eilė darbelių. kuriuos 

; žmogus tikrai gali liuoslai- 
kiais atlikti ir. rodos, dolerį- 
kitą užsidirbti. Bet tiems 
darbeliams reikalinga me
džiaga ir šitie apgavikai pa
siūlo tau ją prisiųsti, tik 
jiems reikalinga tiek ir tiek 
dolerių depozito.

Jeigu žmogus patiki ši
tiems žulikams ir pasiunčia 
kiek nors pinigų, tai jau-ant- 

|ro atsakymo nuo jų negaus.
Kartais šitie apgavikai 

reikalaujamą medžiagą pri
siunčia, bet kuomet darbi
ninkas padaro darbą ir pa
reikalauja stulytų jam gerų 
pinigų, tai jie atsako, kad 
darbas nevykęs, negerai pa
dalytas ir prašo antru kart 
bandyti. Žinoma, 
kartu reikia depozitas 
ti, nes reikia naujos 
džiagos.

Pereitais metais New Yor
ko valstijos Darbo Departa
mentas gavo labai daug 
-kundų, kad žmonės imda
miesi “namų darbo” atidavė 
tiems aferistams paskutinį 

j savo centą. Ir tokių apgavi- 
I kų kompanijų yra visoj A- 
merikoj. Jos plačiai garsina
si ir surenka i metus 
milionus dolerių.

Valdininkė Perkins, 
tyrinėjo tų apgavikų 
New Yorko valstijoj, 
raporte sako:

"šitos apgavikų kompani
jos šiuo bedarbės metu se
mia didelius pinigus. Jie turi 
savo ofisą New Yorke ir ja
me dirba daug darbininkų. 
Jie garsinasi po visą šalį ir, 
vpač mažuose miestuose. Jie 
siūlo geras algas už mažai 
darbo. Tas darbas susideda 
iš siuvimo apatinių drapa
nų. vėrimo karolių ant šniū
rų. piešimo kortelių ir tt.

"Kad gauti šitą darbą, iš 
žmogaus išreikalauja SI.50, 
S2.00 gyvais pinigais. Ir 
.ukstančiai žmonių, pasiuntę 
pinigus, laukia ir nesulaukia 
šito darbo. Paprastai jie 
greit nesipuola tyrinėti ko
dėl jiems siūlytas ir užpirk
tas darbas neateina. Jie pra
deda jieškot jau daug laiko 
prabėgus, kuomet tos apga
vikų kompanijos persikelia į 
nauja vietą ir nenurodo paš
tui naujo adreso.

"Musų biuras rado, kad 
šitos kompanijos visų pirma 
pradeda skelbtis tolimesnė
se vietose. Jos duoda sau 
penkias dienas pasiekti Ca- 
liforniją ir keturias dienas 

•kitoms vakarų valstijoms. 
Į šitaip sutvarkius dalyką, 
i joms atsakymai su pinigais 
Į grįžta iš visur vienu laiku.
Ir kaip tik sulaukia užtekti
nai atsakymų ir su jais su
renka gražią sumą pinigų, 
tuoj šitą ofisą uždaro ir ati
daro naują kitu vardu, kitoj 
vietoj, ir siūlo jau kitokį 
namų darbą’.

‘'Nuskriausti žmonės, pa
prastai, gyvena toli ir at
vykti asmeniškai į New Yor
ką negali. Taip jų pinigai ir 
šuva.

“Vienas nuskriaustųjų 
pranešimas buvo tokis. Tū
los moters vyras jau ištisus 
metus nedirbo. Vaikai mirė 
badu. Ji nežinojo ką daryti. 
Vieną dieną ji gavo laišką, 
kuriame siūlė jai naminio 
darbo su gera alga. Atrodė 
lyg atsakymas į jos poterius. 
Bet pinigų pasiųsti tai kom
panijai ji neturėjo. Atsimi
nė, kad ji turi dar vieną do

APIE VAIKŠČIO
JANČIUS NUMI

RĖLIUS.
(Iš senovės padavimų)lerį, kurį laikė užsimokėt už 

gazą. Prie to da ji 50 centų 
pasiskolino. Sudarius $1.50 
pasiuntė kompanijai, bet... 
jokio atsakymo negavo. Din
go paskutiniai centai,

“Kitam mažam mieste vie
na moterėlė irgi gavo tokį 
laišką. Ji pranešė apie tai 

psavo kaimynams. Kadangi 
dauguma jų nedirbo, tai pa
siskolinę pinigų visi pasiun
tė prašydami naminio dar
bo. Ir per ištisas savaites jie 
lankė paštą ir laukė darbo, 
bet jo negavo.”

Savo raporto pabaigoj 
Miss Perkins sako, kad jos 
įstaiga kasdien gauna šim
tus laiškų, kuriuose aprašo
mi panašus atsitikimai. Ji 
prašo tuos asmenis, kurie 
panašių laiškų gauna, pini
gų nesiųsti, bet pranešti New 
Yrork Statė Department < 
Labor, 124 East 28th street,' kad jų ponas yra pasirašęs 
New York City. jei tie apga
vikai randasi N. Y. valstijoj.

FLIS.
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Kaip Kinijoje Laidoja 
Mirusius Žmones

Čia papasakosiu vieną at
sitikimą, kurį pasakojant 
girdėjau iš senesnės kartos. 
Taip esą atsitikę Parašnių 
dvare, Vilkaviškio apskrity. 
Parašnių dvaro savininku 
buvo ponas Lengvinas. Visi 
apylinkės žmonės stebėda
vosi, kad Lengvinui sekėsi 
labai gerai gyventi: prisi
statė gerų namų, pritaisė pa
dargų, prisipirko dar dau
giau dvarų. Niekuomet ne- 
gaišdavo nei gyvuliai, nei 
paukščiai. Dvaro darbinin
kai pradėdavo dirbti darbus 
—arti, piauti, kulti, bet tą 
pačią dieną nepasibaigus, 
rytą atrasdavo darbus nu
dirbtus. Kas juos pabaigda
vo dirbti, niekas nematė ir 
nežino — viskas būdavo pa
daryta per naktį. Dvaro dar

ot į bininkai pradėjo spėlioti,

velniui ir jis jam visus rei
kiamuosius darbus nudirba.

Kasmet Lengvinas išva
žiuodavo užsienin. Namo 
grįždavo labai nuvargęs, Vos 
gyvas. Ko jis į užsienius va
žiuodavo ir ką ten daryda

vo, niekas nežinojo, o jis 
“Keleivyje”:pats apie tai niekam nesaky- 

Jaunoms’davo. Savo dvare gyvenda- 
__________ , nutariau irimas Lengvinas vėl atsigau- 

aš parašyti tuo klausimu ke-'davo, nusipenėdavo, 
liatą žodžių.

Ištikrujų mes šiandien ma-'į Spėti, kad ponas į užsienius 
It L4V7JCI IVllllU VJ1VC111"
jį. Vieną kartą Lengvinas iš 

o lietuviai jaunuoliai. užsienių .sugrįžo be galo su- 
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Kodėl Lietuviai Vai
kinai Nesusieina Su 

Lietuvaitėms?
Perskaitęs 

straipsni “Žodis 
Lietuvaitėms,”

Ir anvlinkės žmonės ėmė

tome, jaunos lietuvaites j važiuoja pas velnių vyresnį
jį. Vieną kartą Lengvinas išvadžiojasi su “čiutaba- 

kiais,” <.................................
Pina su svetimtautėm mer
ginom.

Kodėl taip yra, ne visada 
galima teisingai atsakyti.

As pats ...v. *»: x — ----------- . — — » t * * w.
augęs jaunuolis ir draugau- vėl į savo dvarą: apžiūri 
damas su kitais jaunuoliais klojimus, tvartus, savo kam- 
nesyki esu paklausęs, kodėl barius ir darbininkų kama- 
jie neina su lietuvaitėmis? • ras. Pasikinkydavo gražiau- 
Esu išgirdęs atsakymą, kad,sius arklius, pasiimdavo ge- 
lietuvaitės yra O_U. ’
gers,” tai reiškia, išnaudo- j tumu kažkur išvažiuodavo 
to jos, perdaug iš vaikinų i Kartais 
reikalauja. Amerikonai yra bet išjodavo raitas, 
išlaidesni, 
pinigų: 
jais

vargęs, nukankintas ir po 
kelių dienų pasimirė.

Po kiek laiko dvaro dar
bininkai pastebėjo, kad jų

esu čia gimęs ir;ponas naktį iš kapų pareina

“goki dig-Iriausią karietą ir žaibo grei- 
” tai reiškia, išnaudo-'tumu kažkur išvažiuodavo, 

perdaug iš vaikinų'Kartais vežimo neimdavo, 
. Kur -jis 

išleidžia daugiau nuvažiuodavo ar nujodavo, 
lietuvaitės turi su'niekam neteko matyti. Na- 

daugiau “good time,”.nio sugrįždavo nušildęs ark- 
todėl ir kimba prie jų. pus nuo vienų putų.

Musu tautos jaunuoliai. Jokie užraktai Lengvino 
vra kitaip auklėjami. Nuo’ nesulaikydavo► : kur pnejo 
mažens juos daugiau prižiu-:terJ ./ėjo. Bet duris visuomet 
ri tėvai, ir nuo pat mažens ‘palikdavo atdaros ir dėl to 
tėvų vra išakyta neleisti pi- darbininkai žinodavo kad 
nigu be reikalo. Šitą įsaky-P?™ butą. Per naktį Leng- 
mą muši] jaunuolis atsime-Į 
na ir su mergina išėjęs. 
ginai, žinoma, tas negali pa-( 
tikti.

YTa da ir kitas dalykas, 
kurį mums sunku suprasti. 
Mes žinom, kad artimų gi
minių vaikai dažnai būna 
silpni, net ligoti. Ir priešin-j 
gai: juo tolimesnio kraujo _ . .
tėvai, tuo stipresni ir gabes-'dvarą ir vėl paskui grįžda- 
ni būna vaikai. Dėl to jau ir vo į kapus. Ir žmonės neži- 
nati prigimtis dažnai stumiamojo, kaip tuo numirėliu nu- 
mus jieškoti sau poros tarp sikratyti. Tuomet buvo su- 
kitų tautų žmonių. (galvota, kad reikia grabe

jaunuolis, (gulinčiam lavonui nukirsti 
  Į galvą ir padėti ją tarp kojų, 

A -i If_ J į kad numirėlis rankomis ne-
i £.H10ie, 'pasiektų »vėl jos užsidėti.

Aukščiausias ugniakąlnis Buvo pasamdyti keli bude- 
randasi Pietų Amerikoj, Ek- liai ir lavonui galva nukirs- 
vadoro respublikoj, Andų ta ir padėta tarp kojų. Ir 

i ponas į savo dvarą 
'daugiau nebeparėjo. Tiktai 
! prisisapnavo savo bude- 

apie liams, kuriems pasakęs: 
(“Jūsų laimė, kad aš nejiasie- 
? kiu savo galvos...” Ir niekas 

i gy- arkliais nevažiuodavo ir ne
bijodavo, niekas nebemėty
davo ir nebedaužydavo dai
ktų.

Taip tai žmonės pasakoja 
apie Parašnių dvaro poną. 
Žinoma, niekas savo akimis 
tokių dalykų nėra matęs.

J. Almonaitis.

........Avinas ‘baladodavosi, daužy- 

. Mer- (^avosL vartydavo ir mėty- 
’davo daiktus, bet ryto metą 
dvariškiai vėl viską rasda
vo savo vietoje ir nesuga
dinta,

Ne tik dvaro žmonės ma
tydavo, bet ir visos apylin
kės žmonės matydavo, kaip 
Lengvinas pareidavo Į savo

Kinijoj vra paprotys ilgai įspūdi sudaro kinų laidotu- 
laikyti namie mirusių lavo
nus. Mirusio turtingo arba 
šiaip žymaus žmogaus lavo
nas laikomas net po 3 mėne
sius, o mirusių neturtingų 
bei nežymių žmonių lavonai 
laikomi trumpiau. Be to, 
labai įdomios laidotuvių ap
eigos.

Mirus kokiam nors žy
miam valstybėje žmogui, 
laidotuvių procesijos pake
liui statomi pavilijonai ir au
koms deginti aukurai. Tuose 
pavilijonuose būna sukrauta 
senovės ginklų, sidabrinių 
pinigų, mirusio tarnų, jo bu
vusių pokilių vaizdų, tiltų, 
smakų ir kitokių modelių, 
per kuriuos, jų manymu, tu
rės eiti mirusiojo vėlė. Visi 
tie modeliai esti gana gerai 
padaryti ir, einant pro šalį 
laidotuvių procesijai, sude
ginami, kaip auka dvasioms.

Priešakyje procesijos ne
šamas išsiūtas ant raudonos 
vėliavos įžambus ženklas, 
arba pati vėliava visai pana
ši anam ženklui, kas, jų ma
nymu. nurodo mirusiojo vė
lei kelią į tamsybių pasaulį, 
pas savo protėvius; iš abie
jų pusių tos vėliavos eina po 
keletą kupranugarių su va
dovais, vadinasi, kelionei į 
aną pasaulį. Paskui kupra
nugarius varomas būrys ar- j‘C. E 
kliu, kas rodo, kad numirė
lis buvo turtingas ir turėjo 
daug žemės. Paskui arklius 
veda keletą medžioklės šu
nų, kas rodo, kad velionis 
pildė Konfucijaus įsakymą 
ir todėl buvo medžiotojas, 
naikinantis kenksmingus 
žvėris ir tuo palengvinantis 
žmonėms ramiai darbuotis. 
Po to veda pabalnotų ir pa
puoštų arklių, kas rodo, kad 
velionis buvo karingas. Kiek 
toliau nešama daugybė įvai
rių emblemų. Pirmiausia ant 
ilgų lazdų nešami padaryti 
iš geltono šilko apvalus sky
dai, ant kurių išsiūti sma
kai ; tas rodo, kad velionis 
buvo tautiniai-valstybinio 
kraujo; po to tuojau eina 
lentos su sąrašu velionies j Winnipeg, Man., Canada. ' 
protėvių, vėliavos su užra- —Birželio 14 vietos lietu
kais velionies darbų ir nuo- viai komunistai surengė pik- 
pelnų. mediniai kardai, dur- nika. Publikos buvo nema- 
klai, kirviai, ženklai, vėlia- žai. Piknike vpač pasirodė 
vos. Jų nešama taip daug, f “kultūriškai” naujai susior- 
kad net mirga akyse, kaip ganizavusios “Kultūros” dr- 
:ankiam medžių miške. Po jos nariai. Tūli ju buvo tiek 
to seka visokių dvasiškių ei- girti, 1 ’ ’
'.ės, kurie gieda tam tikras džius, : 
giesmes; paskui juos seka kus ir tt. 
daugybė raudotojų; visi jie J ra!... 
baltai apsirengę. Jie neša’ 
ant rankų įvairiausias velio-

viu procesija ir tas milžiniš
kas karstas svyruojantis į 
šonus ant nešėjų pečių. Tur
tingų laidotuvių procesijoj 
muzika nedalyvauja, bet 
užtat stovint karstui namie 
kasdieną prie maldų grie
žia ir muzika. Laidojant vi
dutinio turtingumo miru
sius, laidotuvių procesijoj 
dalyvauja ir muzika, dau
giausia fleitas, o neturtingų
jų laidotuvėse, vietoj muzi
kos. mušama varinėmis 
plokštėmis viena į kitą ir 
medinėmis lazdomis. Bend
rai, juo turtingesnis velionis, 
juo tylesnė laidotuvių pro
cesija ir juo neturi i ilgesnis 
velionis—juo didesnis triuk
šmas esti ji laidojant.

Per laidotuves turtingesni 
kinai, kad ir budistai, susi
prašo pas save daugybę ir 
Konfucijaus pasekėjų dva
siškių, nes jie tiki, kad ir šie 
moka statyti tiltus mirusiųjų 
vėlėms keliauti i ana pasau
li.

X ________________________ _____

Kas Mums Rašoma.
Bayonne. N. J.—Albinas 

Gražulis, šio miesto gyven
tojas, pabaigė New Yorko 
Universiteto civilio inžinie
riaus mokslą su ,“B. S.” ir 

£.” laipsniais. Dabar jis 
laukia vietos prie Stale Ci- 
vil Service Commission.

L—te.

Drummeller, Altą., Can. 
—šiomis dienomis čia lau
kiama Įdomios bylos. Su 
miesto taryba susibylinėjo 
bedarbiai už pašalpą. Kaip 
visur, taip ir čia bedarbių 
netrūksta. Bet tuo tarpu, 
kaip kitų miestų valdybos 
savo bedarbius šelpia, musų 
miVsto ponai griežtai nuo to 
atsisakė. Alkaniems bedar
biams neliko nieko kito, 
kaip tik kreiptis į teismą. 
Teismas Įvyks Albertoje ir 
tikimasi, kad bedarbiai lai
mėsią. J. K. V.

kad karstėsi po me- 
susiplėšė savo švar- 

... Nieko sau kultu-
Eglaitė.

Glen Falls, N. Y. — Bir-
mes namų reikmenes ir rau- želio 21 tūla moterėle trims

i

kalnuose. Jis turi 7 kilomet-, tikrai 
rus aukščio.

Visam pasauly esą
17 milijonų žydų.

Aukščiausias žmonių 
venamas punktas ant žemės 
yra Chulikvinos kaimas Pie
tų Amerikoje, Čili respubli
koje. Jis stovi 5,600 metrų 
aukščiau jūrių vandens ly
gio.

Statistika rodo, kad pa
sauly yra 29,000,000 auto
mobilių ir 5,200,000 trokų.' Perskaitęs “Keleivį” nemesk 
Iš to skaičiaus Šiaurinei A- jo Į šalį, bet suvyniok ir uždėjęs 
merikai tenka 80 nuoš., Eu- už 2 centu štampą nusiųsk jį 
ropai ir kitoms šalims 20 Lietuvon. Jis padarys ten daug 
nuošimčių. gero.

r

I

da ne perdaug garsiai, bet 
užtat graudžiai. Paskui juos 
eina giminės vyrai; arti
miausius gimines tarnai ve
da už rankų. Po jų jau slen
ka gražiai išpuoštas brangus 
baldakimas, po kuriuo neša
mas karstas. Prieš karstą 
barstomi balti, apvalus po- 
pierio gabalėliai, kurie skrai
do ore, kaip sniegas. Tie po- 
pierio skritulėliai reiškia pi
nigus, aukojamus dvasioms, 
kad šios netrukdytų mirusio 
vėlei laisvai keliauti po erd
ves. Geltonos spalvos balda
kimą daro tiktai įnirusiems 
iš karaliaus giminės, nes 
geltona spalva priklauso tik 
karaliui išimtinai, o žalia tik 
kunigaikščiams. Tokie pa
pročiai Kinijoj gyvavo ligi 
šiol. Dabar tenai karalių jau 
nebėra. Bet ar tie papročiai 
persikeitė, sunku pasakyt.

Laidojant visus kitus, var
tojami raudoni baldakimai, 
ant kurių išsiuvami auksi
niai smakai. Karstas neša
mas ant aukštų raudonų neš
tuvų. Nešėjų skaičius skiria
ma pagal velionies luomą: 
kunigaikštį turi nešti ne ma
žiau kaip 84 žmonės. Keistą

tavo vaikeliams perpjovė 
gerkles ir paskui pati bandė 
nusižudyti, bet žmonės ią 
sulaikė.

Policijoj moterėlė pareiš
kė, kad ji žudė vaikus ir pa- 
.ti norėjo nusižudyti, už tai, 

vyras grasino ati- 
į beprotnamį, o ji 
su savo vaikais 

K. L.

kad jos 
duoti ją 
gailėjosi 
skirtis.

Pontiac, Mich.— Darbai 
silpnai eina. Pusę žmonių iš 
darbo atleido. Keli bankai 
užsidarė. Viename banke 
$12,000 išvogta, po ko vie
nas banko tarnautojas nusi
šovė. ^mones puolėsi atsiim
ti iš bankų savo pinigus. Per 
tris dienas bankai pinigus 
mokėjo, bet paskui užsida
rė. Iš penkių banku liko tik 
vienas. Stanley Casper.

Washington, D. C.— Da
bar daugiausia čia kalbama 
apie Hooverio “planą” ir 
Francijos nesutikima su 
juo. Hooveris, matyt, į kom
promisus eiti nemano. Jo su
galvotas “planas” kaip tik 
duoda jam progos pragarsė
ti politikos lauke. J. D. K,
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Įvairios Žinios
Lenkijos Čigonai 
Kelia Revoliuciją.

KUBOS DARBININKAI 
PRAŠO INTERVENCIJOS.

Kubos darbininkų organi
zacijos atsišaukė Į Pan-A- 
merikos Darbo Federaciją 
prašydamos padaryti inter
venciją ir padėt jiems nu
versti despoto Machado val
džią, kurią tenai palaiko 
Wall Streeto bankininkai.

BROOKLYN, N. Y. 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo IŠVAŽIAVIMAS į 
FOREST PARKĄ, sekma- 
dienv, 2 d. RUGP1UČIO- 
AUGUST, 1931 m.

Bus puikiausis pasilinks
minimas po medžiais tyra
me ore. Užkandžiai, šalti gė
rimai, etc. Taipgi bus ge
riausi kalbėtojai ir juokda
riai; virvės traukimas, zva- 
no mušimas. Du kontestai 

vyrai pypkes, o

Vėliausios Įdomybės Amerikonų Tarpe

Pajieškau LIETUVIŲ ŪKININKŲ, 
gyvenančių Oregonu ir Washingtono 
valstijose. Norėčiau su jais apsimai- 
nyt laiška:s, nes noriu važiuot į minė
tas valstjas gyvent, nes North I)ako- 
toj nusibodo. Prašau parašykite. (31) 

PETRAS JANICHAS 
CANDO, N. DAK.

Pajieškau švogerių Juozapo ir Ig
naco Lenkų, jie gyveno Scranton, Pa. 
Kurie žinote kur jie randasi arba jie 
patys, meldžiu duoti žinių ant šio ad
reso. Adomas Kontautas (30)

8173 Lafayette st., Detroit, Niek.

Pajieškau pusbrolių Petro ir Wlado 
Dirsių iš Papurvių kaimo, Šėtos para
pijos. I*rašau atsisaukt, kurie žinot 
kur jis gyvena prašau pranešti.

PETER DIRSIA (31)
25 So. 35-th St., Belleville, III.

Pajieškau tėvo Aleksandro Jasaus, 
jis gyveno Girardville, Pa, bet aš 
pamečiau jo adresų. Turiu svarbų rei
kalą. Kurie žinot kur jis randasi, pra
šau pranešti. Duosiu atlyginimų. (30) 

JONAS JASAS
3-338 Auburn avė., Chicago, III.

šis paveikslėlis parodo tris vėliausias Įdomybes Amerikoje, būtent: (1) Privatinė milionierkos 
Ross jachta “Lismore,” kuri šiomis dienomis išėjo su kitais laivais lenktynių iš Newporto Į 
Plymouthą. (2) Naujai išrinkta Nacionalės Švietimo Draugijos pirmininkė Florence M. Hale iš 
Augustus, Me. (3) Amerikos laivyno mokyklos kadetai išeina išSan Souci parko Berlyne.

PAJIEŠKOJIMAI. Nuo Visokią Ligų 
GYDUOLĖS.

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

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

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

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

Esu vienintelis Amerikoje lietuvis 
žolių ir šaknų specialistas ir dauge- 
iui esu suteikęs sveikatų. Klauskite 
aiškais arba ypatiškai:
- KAZELL’S BOTANICAL CO. 

(HERB SPECIALIST)
108-a Broadway, So. Boston. Mass.
Pasiunčia m per paštą visur. (-)

Nori nuversti savo “karalių” 
ir išsirinkti “prezidentą.”
Gyvename demokratijos 

laikais, todėl ir čigonai ne
nori, kad juos valdytų “ka
raliai” ar kitokie diktato- 

• • i ;nai. i
Telegramos iš Varšuvos 

sako, kad Lenkijos čigonų 
“karalystėj” prasidėjęs jau 
revoliucinis judėjimas. Či
gonai nori atsikratyti visų 
karalių ir įsivesti demokra
tinę tvarką savo tarpe.

Lenkijoj yra apie 30,000 
čigonų, kurie veda dar no
madų gyvenimą, tai yra, ne
turi nei pastovios vietos, nei 
užsiėmimo, bet kilnojasi iš
vietos į vietą, nemoka vals- rūkymo, 
tybei jokių mokesčių, neina merginos ilgus cigaretus. 
kariumenėn* tarnauti ir ne- Prof. Poškos dviejų instru- 
priklauso jokiai ^bažnyčiai, mentų benas grieš iš peties. 
Vienu žodžiu, jie nudaro Todėl visi ruoškitės. Įžan- 
valstybėje lyg ir savystovią ga į parką visiems dykai.

tiškais papročiais ir turi net teriu, 
savo “karalių.

Žiemos laiku jie susimeta 
Į miestus ir miestelius, o pa
vasarį susėda į vežimus ir 
su visomis šeimynomis lei
džiasi kelionėn po visą šalį. Į

Per ilgus metus visus juos 
valdė vienas viršininką^, ku- vasarinius palocius. Prie sta- 
ris vadinos “Lenkijos čigo- tvbos dirba virš 400 darbi
nu karalystės karalius.” Bet ninku. Vieta, kur palociai 
keliatas metų atgal jis mirė, statomi, labai graži: kalnuo- 
Pasiliko du “sosto” įpėdi- ta, ant ežero kranto, 16 my- 
niai, Bazil Kwiek ir Michal lių nuo Romos. Viskas bus 
Kwiek, kurie pradėjo ginčy- įtaisyta karališkai, 
tis už “karūną.” Dėl to gin
čo įvykdavo didelių mušty
nių tarp čigonų.

Bazil K\viek surinko ne
toli Varšuvos didelį buri sa
vo šalininkų ir skaudžiai su
mušė Michalo rėmėjus. Kitų 

'vietų čigonai tečiaus užsi
stojo už Michalą ir jis buvo 
išrinktas “karalium."

Dabar gi atsirado trečias 
jų brolis, Rudolf Kwiek, jui. 
kuris pradėjo agituoti, kad 
karaliai jau išėjo iš mados, 
visur juos veja laukan, todėl 
reikia ir čigonams nuo to se
novės šlamšto apsivalyti. 
Reikia, sako, Lenkijos čigo
nams savo karalių nuversti 
ir apskelbti “Čigonų Res
publiką.” Karaliaus vietą 
turįs užimti prezidentas.

Ir žinios sako, kad šita 
propaganda randanti čigo
nuose didelio pritarimo. Va
dinasi, revoliucija jau prasi- > 
dėjo ir gali būt, kad neužil- Skolų moratoriumu kai 
go išgirsime, jog “čigomi kas džiaugiasi. Girdi, $800,- 
karalius” Lenkijoj jau nu- 000,000 karo skolų, kurios 
verstas. turėjo būt šįmet išmękėtos,
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IS DARBO LAUKO

FARMA PARSIDUODA.
45 akeriai, su budinkais, apsėta ir 

tpsodinta; 7 karvės, 4 telyčios, 1 ver- 
;is, 2 arkliai ir visi reikalingi įran
kiai; netoli gerų marketų, 10 mailių 
t Worcestery, arti Statė kelio. Žemė 
gera, viskas au$a gerai. Upelis teka 
»er visų farnių. Pamatykite ir persi- 
.ikrinkite. Kaina $6,000. Reikia įneš- 
-i biskį daugiau kaip pusę. Turiu ir 
iitą farmą, 85 akeriai geros žemės su 
judinkais, be gyvulių. Kaina $3,500. 
Platesnių žinių klauskite. (31)

A. VITKUS
103 Joslin Road, Osford, Mass.

Paiieškau motinos NELkS AUKŠ- 
ČIUNAS-VAIČIULIONIS. Jinai išva
žiavo iš Chicagos jiereitą metą, neži
nome kur. Musų tėvas išvažiavo dirbt 
ant farmos, o mudvi su Maryte pali
ko Chicagoje. Marytė paimta į prie
glaudos namus ant metų, aš neturiu 
taip kur gyvent ir norėčiau kad ji 
pasiimtų pas save. Kurie žinote kur 
ji randasi, prašau pranešti. (30) 

ANNA AUKŠCUNAS
3603 So. Union avė., 2nd floor Rear. 

Chicago, III.

Pajieškau pusbrolio Prano Žigo, 
paeina iš Stakliškių miestelio; du 
metai kaip gyvena Brooklyne, N. Y 
Turiu jam svarbų reikalą. Kas žino 
kur jis yra, prašau pranešti. (31) 

ADAM ŽIGAS
Draper Hali M.A.C. Amherst, Mass.

Pajieškau brolių Juozo ir Nikodemo 
Mitrikevičių, Menkupio kaimo, Kalva
rijos, parap., Suvalkų gub. Kurie ži
not kur jie randas, prašau pranešti, j 

ANDRIUS M1TRIKEVIČ1A
89 Thomas st., Rochester, N., Y.

Pranė Baronas iš Butniunų kaimo, 
Kauno gub., pajieškau brolio Juozo 
Barono. Girdėjau kad jis išvažiavo į 
Argentiną. Prašau, brolau, atsiliepk, 
nes labai pasiilgau. Kurie žinot kur 
jis randasi, malonėkite pranešti. (31) 

F. SMITH
77 Division avė., Brooklyn, N. Y.

toms šeimynoms 1,000 ka
reiviškų palapinių. Maistas 
taip pat būtinai reikalingas, 
nes kitaip maži vaikai pra
dės mirti badu. O juk tai bu
tų baisi gėda Amerikai, kuri 
nežino kur dėti duonos ir 
aukso.

DYKAI
PAAIŠKINU KODĖL PLAUKAI 

SLENKA.
Kodėl randasi pleiskanų ir galvos 

odų niežti. Kaip sulaikyti plaukų slin
kimų, išnaikinti pleiskanas, galvos o- 
dos niežėjimų ir kaip užaugint greitu 
laiku Naujus. Storus. Tankius ir 
Gražius Plaukus. Norint informacijų 
prisiųsk markę. (35)

L. J. CECHUS,
201 North Wells St. Room 600 

Chicago, III.

tai žino, bet šitą pripažino 
dabar ir Wickershamo ko
misija, kurią Hooveris yra 
paskyręs prohibicijai ir*ki- 
tokioms piktadarybėms ty
rinėti. Šita komisija dabar 
patiekė Hooveriui savo ra
portą apie teismų neteisin
gumą ir kaipo pavyzdį nuro
do Mooney-Biilingso bylą. 
Nežiūrint visų įrodymų ir 
faktų, kad valdžios liudinin
kai prieš tuodu darbininkų 
vadu buvo papirkti niekšai 
teismas atsisakė jų bylą per
žiūrėt iš naujo. Tai juk aiš
kus neteisingumas, aiškus 
teisėjų parsidavimas vienai 
pusei. Beveik tokiais žo
džiais kalba Wickershamo 
komisija. Ir vis dėl to Moo- 
ney su Billingsu sėdi Cali- 
fornijos kalėjime.

Areštavo 200 streikuojančių 
darbininkų; vadas 

peršautas.
White Plains, N. Y.—Ke

lios dienos atgal čia sustrei
kavo prie kelių taisymo 750 
darbininkų, nes darbdaviai 
nukapojo jiems algas. Strei
kuojančių vieton buvo atga
benta streiklaužių sukalto
mis apykaklėmis. Streikie- 
riai juos puolė. Buvo pa
šaukta policija, kuri tuojaus 
pradėjo mušti streikierius 
lazdomis. Kada prieš lazdas 
žmonės ėmė priešintis, poli
cija pradėjo šaudyt. Sako
ma, kad iš pradžių keliatas 
šūvių buvę paleista oran, 
bet kada streikieriai šito ne
paisė, tai vienas policmanas 
šovė tiesiai į streikierių vadą 
Arthurą Rose, 40 metų am
žiaus vyrą. Kulipka perėjo 
jam per petį ir jis tuoj su
smuko. Pamatę savo vadą 
krintant, streikieriai ėmė 
bėgti. Tokia mat Amerikos 
darbininkų vienybė. Paskui į 
policija da 200 streikierių:

Popiežius išleido naują1 areštavo ir rankioja iš jų at-* 
ra. tą, kui ian7e v ei kalena, eivius. Kurie neturi pilietis-i 
kad Italijoj socialistai turį kų popierų, tuos deportuo- 
laisvę, o katalikų veikimas gią. 
suvaržytas. Nemeluok, tėve, i 
socialistai ten labiau perse
kiojami, negu katalikai.

Apie Voldemaro bylą už 
pasisavinimą 50,000 danų tuota Anna Burlak, 20 metų 
kronų rašo net tolimosJBra- amžiaus lenkė mergina, ku
ždi jos laikraštis 
do.”

kuri tvarkosi savo- Važiuojant Jamaica elevei- 
išlipkite ant 85-tos 

gatvės ir eikite į kalnus. 
Nuoširdžiai kviečia

Rengimo Komitetas.

n

Iš Viso Pasaulio.
Popiežius statosi puikius

Kielcų (Lenkijoj) valsty
biniam parako fabrike Įvy
ko sprogimas. Du darbinin
kai užmušti ir vienas sun
kiai sužeistas.

Birželio pabaigoj Galici
joj (Lenkijoj) siautė dide
lės audros. Netoli Lvovo au
dra atplėšė nuo traukinio 
vagoną ir nuritino jį pavė-

....
Plutokratai nusigando 

beginklės merginos.
Pereitą sąvaitę buvo areš-

“O. Estą- ri darbavosi tarp streikuo- : 
Į jančių audėjų Rhode Island 
I valstijoj. Kadangi ji yra ge
ra kalbėtoja ir turėjo strei
kierių tarpe didelio pritari
mo, tai plutokratai įžiūrėjo 
joje didelį sau pavojų ir nu
tarė jos nusikratyti. Taigi 
ji buvo areštuota ir atgaben
ta East Bostono koncentra- 
' ei jos punktan, kur laikomi 

yra deportuojami ateiviai. Imi- 
* gracijos komisionierė Mrs. 

Tillinghast nori deportuot ją 
Francuzijos dabartinė vy- Lenkijon, kad apsaugojus 

riausybė nori, kad dabartį- Amerikos kapitalizmą nuo 
niai Lenkijos rubežiai nepa- “raudonojo pavojaus.” Bet 
sikeistų. Daugiausia ji bijo, suimta mergina sakosi, kad 
kad atplėšti nuo vokiečių ji yra gimusi Pennsylvanijoj, Į 

taigi ji šios šalies pilietė ir 
-----  ------ ; negali būt deportuota. Ją gi- 

LENGVA IŠVENGTI Ina International Labor De- 
VASAROS LIGŲ fense organizacijos advoka- 

“Gary. Ind., Birželio 7 d., 1931.— 112.S
Aš kentėjau kas vasarą nuo pilvo Ii-' o •

VMCTIUČIII CTDriFAC gų. šiandien aš žinau kad tų negeru- Areštuotų StreikieriųVALSTIEČIŲ STREIKAS >™«u. a, „r- Rho(le jsland vaktijoj yr*

Danijoj prasidėjo valstie? TRINERIO ‘ Xn

turėjo būt šįmet išmokėtos, 
dabar eis’tautų ukiui ir ger
būviui kelti. Ar nuo to page- 

___  rėš darbininkų buitis—ten- 
Warren, Pa. — Tūla Mrs. ka abejoti.

Edna Birkman čia nušovė, 
savo įgrisusią katę, įdėjo ją 
į dėžę ir darže užkasė. Po 
dviejų savaičių daržininkas 
rengė žemę daržovėms ir 
netikėtai atkasė dėžę su-ka
te. Atidarius ją, katė iššoko 
ir nubėgo į virtuvę. Keistas 
ir neįtikėtinas dalykas. Sau-'‘kraštai negrįžtų Vokietijai, 
jama ji galėjo būt kulkos ne-----———----------- _——
paliesta, bet kaip ji be mais-1 ’ 
to ir oro žemėje galėjo išbū
ti tiek laiko?

KATĖ — GAJUS SU
TVĖRIMAS.

Jungtinėse Valstijose 
10,000,000 bedarbių.

TRINERIO
t KARTAUS VYNO i tik užtai, kad streiklaužį pa-
a > i,'3 "Č m ) 'e i ze es O Vjen^ pilną valgomą šaukštų prieš Į vadino “skebu.”
kesčius. Streikuoja jau 40,- 
000 valstiečių.

Vienas streikuojančių val
stiečių vadų per pasikalbėji
mą pareiškė, kad žemės ūkis 
gyvena sunkius ekonominio 
krizio laikus. Todėl valstie
čiai yra priversti reikalauti 
sumažinti mokesčius ir laiki
nai juos atidėti, iki bus per
gyventi sunkus ekonominio 

•krizio laikai.

valgį ir aš randu smagumų gyventi. | 
blusų, G. F.” Tai yra tinkamiausias ba
das, geriau perspėti apie tokius ne
gerumus, nes pataisyt. Trincrio Kar
tus Vynas prašalina nuodingas atma
tas susirinkusias žarnose ir tuomi 
panaikina priežastį pilvo ligų. Pasi
imkit sa savim važiuojant ant vaka- 
cijos ir persitikrinkit kad žarnų užsi
kimšimas, blogas apetitas, ar galvos 
skaudėjimas . ir nepoilsingas miegas, 
nevargins jumis. Rekomenduotas 
daugelio specialistų Pas visus aptie- 
kininkus, mažom ar didelėm bonkom. 
Jeigu negalima gauti jūsų apielinkėj, 
rašykit į Jos. Triner Co., 1333 South

ĮAshland, Chicago, UL

Baisi padėtis anglies 
kasyklose.

Dviejų universitetų profe
soriai ir “Nation” žurnalo 
redaktorius buvo nuvykę 
Pittsburgho apielinkėn pa
žiūrėti savo akimis, kaip te
nai gyvena maineriai. Su
grįžę jie dabar pasakoja 
baisiu dalvku. Pennsvlvani- 
jos ir Obio kasyklose tūks
tančiai mainerių su šeimy
nomis yra išmesti iš kompa- 
nijii namų ir neturi dabar 
nei pastogės, nei maisto. 
Angliakasių komitetas pa
siuntė valdžiai reikalavimą, 
kad tuojaus prisiųstų išmes-

Motina su 5 vaikais išmesta 
gatvėn.

Iš Bridgeporto, Conn., 
mums prisiųsta iškarpa iš 
“Bridgeport Telegram.” Pa
dėtas pirmam puslapy pa
veikslėlis parodo, kaip iš
mesta iš namų moteris su 
penkiais vaikučiais sėdi pas 
kaimyną ant laiptų nusimi
nusi ir nežinia ko laukia, 
šeimynos tėvas išvažiavęs 
^larbo jieškot; renda už 3 
savaites buvo jau nemokėta, 
ir namų savininkas išmetė 
motiną su kūdikiais laukan. 
•Jos rakandus jis užrakino ir 
sakosi neatiduosiąs, pakol 
jam nebus užmokėta užsivil
kusi renda. Kas dabar šitai 
motinai su vaikais daryti? 
Gal kunigėlis pasakytų, ku
ris liepia palaikyti kapita
lizmo tvarką?

IĮ
REIKALINGA ŠEIMININKĖ ANT
ŪKĖS. Platcsnias žinias .suteiksiu per 
laišką. JOSEPH W GRIGE (31) 

R. 1, BERLIN, M D.

PAJIEŠKAU VYRO, kuris mylėtų 
dirbt ant Dairy farmos. Geram vyrui, 
gera vieta ir mokestis, 
šiuo adresu:

R. D. 4,

Atsišaukit
MRS M. SUSLA 

Montrose, Pa.Pajieškau giminaitės Genės Valen- 1 
į
| 6 kambarių, visi parankumai, gė

dų žemės, kaina $4,800. Tel. Stone-
ham 0691-M. Savininkas: A. Prive,
16 EmeraM et, Stoneham, Mass.

taitės, Kovo.mėnesy išvažiavo iš Cal-, 
Kary, sakės važiuos į Saskatoon; nuo: 
to laiko jokios žinios apie ją neturim ! . - ,Kas žino kur ji randasi, malonėkit ^aS’J5°^2e'
pranešti, busiu labai dėkingas, arba 
pati lai atsišaukia. (31)

A. KUČINSKAS
Box 1, Lantrdon, Altą., Canada.

Pajieškau draugų Tamošiaus Grigo 
ir Jono čereškos, du metai atgal kar
tu dirbome anglių kasykloje, Kana
doje, dabar nežinau kur jie randasi. 
Prašau pačių atsišaukti, arba kurie 
žino kur jie randasi, malonėkite pra
nešti. busiu labai dėkingas.

P. YURKSTAS, 4680 Notre Dante 
st., W., Montreal, Canada. ,

i ----
I

SUĖMĖ DIDELI ALAUS i__
BRAVORĄ. I

Lavvrence, Mass. — Fede- 
raliniai prohibicijos agentai 
pereitą sąvaitę čia užuodė 
didelį alaus bravorą ir viską 
konfiskavo. Buvo paimta 52 
bačkos po 16 galionų gatavo 
alaus, be to da 1,250 bonkų 
alaus keisuose ir 4 šalditu- 
vai po 1,000 galionų pilni 
alaus. Paimta daug visokių 
mašinų ir areštuota 5 žmo
nės, kurie dirbo bravore.

APSIVEDIMAL
Pajieškau našlės ar merginos, ne 

jaunesnes 30 metų ir nesenesnės 45 
metų; aš esu 42 metų, turiu porą 
vaikų, bet jau suaugę. Turiu gerą 
darbą ir savo stubą su vienu akeriu 
žemės. Man reikalinga gaspadinė. 
Gali atsisaukt kad ir turinti vieną 
vaiką. Su laišku prašau prisiųst ir 
paveikslą. J. M.

119 LyiTnfield st., Peabody, Mass.

Pajieškau merginos ar našlės nuo 
20 iki 30 metų, turi būt pasiturinti. 
Aš esu 27 metų, 5 pėdų 8 col. aukščio, 
sveriu 150 svarų, tariu savo namą, 
vertes $15,000. Prašau prisiųst ir sa
vo paveikslą, kurį pareikalavus su
grąžinsiu. j. W

I P. O. Box 91, AVilkes Earre, Pa. 
n

NAMAS PARSIDUODA.

NORITE ŽINOT
Kaip galit gaut už DYKĄ “Mystiš- 

ką Krystalų,” su kuriuom dasižino- 
sit savo Ateitį ir Laimę ir viską, ką 
norėsit. Rašykit tuojaus indėdami ke
lias štampas paaiškinimui. Adresuo
ki: (.32)

PRACTlfAL SALES COMPANY 
1219 N. Irving Are.. Desk. 9, 

CHICAGO, ILL.
— —-

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje aprašomi Dievai. Dradedant nuo saulės 
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.
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Mooney nekaltas, bet ii ka
lėjimo nepaleidžiamas.
Thomas Mooney ir War- 

ren Billings, kuriuos ura-pa- 
triotai 1916 metais pasmer
kė miriop ir kuriems^vėliaus 
mirties bausmė buvo pakeis
ta amžinu kalėjimu, yra vi
sai nekalti darbininkų va
dai. Darbininkai senai jau i

C *
J.,- *'

Senovė* Lietuviu Žinyčia

VnRtir'gnū dabartinė* krikščionybės gadynėj# kAakriaaaa 
ne- tik tada grlea a škiai aupraati Dievo ketinamą.

Knvge didelio formato, turi 271 pualapi. Kaina ypioroa apdarai* 
andhno 25 Pinigu* galima tinsti popiartnį dolerį

.„k, "Mnnev Orderi.” Adrosuokft sakančiai:
KELEIVIS, 253 Broadway, South Boston, Mass.

Geresnė Sveikata, 
Didesnis Stiprumas

Silpni, liguisti vyrai ir moterys ras 
N'iga-Tone pastebėtinais sveikatos ir 
spėkos vąistais. Ši puiki gyduolė iš
valo kūną nuo ligų peru. Jis suteikia 
naują spėką ir stiprumų silpnam skil
viui ir kitiems organams Po ėmimo 
Nuga-Tone per trumpą laikų jus tu
rėsite geresnį apetitą, maistas bus 
lengviau suvirškinamas, jus busite 
sveikesnis ir stipresnis ir miegas bus 
poilsingas ir atgaivinantis Nuga- 
Tone yra pardavinėjamas aptiekinin 
kų. Jeigu aptiekininkas neturi jo, pa
prašykite jį užsakyti dėl jus iš savo 
urmininko.
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VISU ŽINIAI.
Už visokios rųšies smulkius pasi
garsini mus, kaip tai: pajieškoji
mus apsivedimų, įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodį už sykį. No
rint tų patį apgarsinimų 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, minimam 
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 klišes. Todėl norint 
talpint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografijų ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar
ba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS
253 BROADWAY,

SO. BOSTON, M A 88.

Namų Daktaras
REIKALINGIAUSIA IR NAUDINGIAUSIA DAKTARIŠKA 

KNYGA, su aprašymais visokių ligų, nurodymais kaip gydytis ir dau
gybe ,receptų. Tų knygų parašė DR. A. J. KARALIUS, o išleido 
“MARGUTIS.”

Musų sveikai* 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 receptų. Su ta knyga nuėjęs į bile “drugštorį” gausite 
reikalingus vaistus.

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

Kaina dabar nupiginta. Margučio skaitytojai gauna tų, knygų oi 
pusę kainos. Kas užsirašo 8 mėnesiams “Margutį,” tai “Namų Dak
taras tekainuoja tik Vienas Itoleris.

Užsirašykite “Margutį” 8 mėn. už $1.00, tuomet gausite “Namų 
Daktarų” 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 a[>darų $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 lietuviškas* 
pasauly.
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CLEVELANDO PARAPIJONŲ KOVA ž
SU KUN. VILKCTAKIU.

(Užbaiga) Rašo Senas Parapijonas.
Taip praėjo mėnuo ir kitas, 

bet komisija negauna jokios ži
nios nuo vyskupo, žmonės pra
dėjo nerimauti ir barti komisiją, 
kodėl nieko neveikia. Žmonių 
spiriama komisija eina ir vėl pas 
vyskupą. Bet vyskupo asistentas 
praneša, kad šiandien vyskupo 
matyt negalėsite, nes jis “labai 
užimtas.” Ir kiek sykių komi
sija buvo pas vyskupą nuėjus, 
visados gaudavo tokį atsakymą.

Komisijai ir žmonėms pritru
ko kantrybės ir 23 d. gegužės š. 
m. susitarė 20 vyrų eiti pas vys
kupą ir tai jau bus paskutinis 
sykis. Prieš ėjimą nutarė susi
rinkti Lietuvių Svetainėje ir iš 
ten visiems sėsti į gatvėkarį ir 
važiuoti.

Vos tik atėjo svetainėn pora 
žmonių, kaip štai įeina trys po- 
licistai ir klausia, ar čia bus su
sirinkimas tų žmonių, kurie su 
demonstracija maršuos per mie
stą pas vyskupą.žmonės paaiški
no policistams. kad čia jokio su
sirinkimo nebus ir nebus jokių 
demonstracijų, tik keli vyrai 
važiuos gatvėkariu pas vyskupą. 
Policmanai sako: “Father Vil
kutaitis mums sakė, kad jus lai
kysite susirinkimą, o po susirin
kimo demonstruodami trauksite 
pas vyskupą, o leidimo (permito) 
tam neturite, taigi mums įsaky
ta jus išvaikyti. Bet jeigu taip, 
tai važiuokite — good luck!” 
Žmonės susėdo į gatvėkarį ir 
nuvažiavo. Rado vyskupo asis
tentą jau belaukiantį. Jam per 
telefoną jau buvo pranešta, kad 
“atmaršuos daugybė žmonių”.

Tiesa, kaip suėjo į raštinę, tai 
užpildė visą kambarį. Vyskupo 
asistento veidas persimainė, ne
žinia ar iš baimės, ar iš piktumo. 
Dar nieko jo neklausus pasakė, 
kad vyskupo matyt šiandien ne
galėsite. nes jis užsiėmęs kitais j 
reikalais, žmonės paklausė, kada 
mes jį galėsim matyt? “Aš ne
žinau”, atsakė asistentas, žmo
nės sako: “Jeigu jus nieko neda
rote su kun. Vilkutaičiu. tai mes 1 suimtųjų skaičius buvo jau ko- 
patvs jį prašalinsim iš bažny- ne dvigubai didesnis. Parapijonų 
čios”.

66

Jau keliuose susirinkimuose 
žmonėms buvo aiškinama, kad 
yra surinkta parapijos atskaita 
nuo 1920 iki 1931 metų ir iš
rinkta veikiančioji komisija tų

Policija areštavo ne visus1 Vilkutaitį. 
tuos, kurie dalino apgarsinimus, 
bet tik tuos, kurie kunigo paka
likų buvo jai nurodyti. Prie 
bažnyčios pasidarė inkvizicijos 
laikų vaizdas. Buvo suareštuota 
vienuolika vyrų ir viena moteris.' 
Visi jie buvo nuvesti į kleboniją 
parodyt kunigui Vilkutaičiui. 
Tur būt jis manė, kad areštuoti 
puls jam po kojų ir prašys susi- 
mvlėjimo. Bet vietoj to, jis iš
girdo iš tų žmonių labai nema
lonių jam replikų.

Iš klebonijos visi suimtieji ka
talikai buvo susodyti į patrolės 
vežimą ir nugabenti į Centralinę 
policijos stotį. Gi likusieji prie 
bažnyčios žmonės tuojaus. kas 
gatvėkariais, kas automobiliais, 
nuvažiavo suimtuosius išpirkti, 
žmonių policijos stotyje prisi
rinko arti trijų šimtų; net patys 
policijos valdininkai stebėjosi iš 
tokio didelio būrio žmonių, o y- 
pač nedėldienį. Kaip išėjo visi iš 
policijos stoties, tai išrodė kaip 
po kokio mitingo. Suimtųjų ne
reikėjo “beluoti”—juos paleido 
pasirašius tik vardą ir pavardę. 
Ant rytojaus turėjo įvykti teis
mas. bet teisiamieji pasakė, kad 
jie neturi advokato, tai teisėjas 
bylą atidėjo ant 5 d. birželio.

Tuo tarpu buvo gautas advo
katas. kuris susipažino su situa
cija ir paaiškino, jog mes čia šią 
bylą pralaimėsime, kad ir kažin 
kokių pastangų darytume, nes 
jau visur esą patepta ir bausmė 
iš kalno užsakyta. Taigi, sako 
advokatas, aš mėginsiu perkelti 
bylą į aukštesni teismą, prieš 
prisaikintųjų suolą, kurį kuni
go ar vyskupo intaka negalės 
pasiekti.

Atėjus birželio 5 dienai, byla 
buvo atidėta ant 16 birželio, o 
paskui ant 23 birželio.

Kaip tik kunigo mašinerija 
pajuto, kad jo priešininkai sten
giasi perkelti bylą i ankštesnį 
teismą, tuojaus prasidėjo nauji 
parapijonų areštai. Birželio 16

I

advokatas pasakė, kad jis nega-
Aš nepaisau. Eikite ir darv- lesias pinigiškai atsilaikyt. nes 

kitę ką jus norite”, atsakė asis- policija einanti už kunigą ir a- 
tentas, ir išėjo į kitą kambarį, reštams nebusią galo. Kunigui 
palikęs žmones bestovinčius. I reikalaujant, policija gaus va- 

Nesulaukdami jo ateinant,' rantų ir areštuos kiekvieną jo 
žmonės apleido raštinę ir parva- j priešininką, kad ir be jokios kal- 
žiavo namon. Kadangi ant ryto-jtės. Ir nuėjus Į teismą bylą vis- 
jaus buvo nedėldienis, tai žmo- :tiek reikės pralošti.
nės nutarė eiti stačiai į zakristi- ‘ Suprasdami, kad jie yra pa- 
ją ir kaip tik kun. Vilkutaitis prasti darbo žmonės ir negalės 
eis pirmų mišių laikyti, pasakę- prieš kunigo ir vyskupo kapita- 
ti jam. kad mes tavęs nenorime; lūs atsilaikyti, suimtieji para- 
eik sau pas vyskupą ir ten sau pijonvs sutiko su advokato pa- 
melskis. ' tarimu. Birželio 23 d. visi stojo

Kaip buvo nutarę, taip ir pa- teisman. Pirmiausia teisėjas iš
darė: anksti nedėldienio rytą su- klausinėjo policiją, kuri stovė- 
sirinko apie 50 vyrų ir visi sta- dama kunigo pusėje gerokai me
čiai per bažnyčią numaršavo į 
zakristiją. Rado kunigą Vilku- 
taiti jau rengiantis laikyti mi
šias. ir du detektyvus, žmonės j- 
ėję pareiškė savo reikalavimą. 
Detektyvai klausia kun. Vilku- 
taičio, ką jie turi daryti. Kuni-' ris sakė, 
gas suriko, kad šauktų daugiau nuėję Į zakristiją 
policijos ir patrolės vežimą. > nigą “papjauti.”

Tuojaus pribuvo dar du de-1 Toliaus kalbėjo 
tektyvai ir šeši uniformuoti po- bet teisėjas nenorėjo nei klau- 
licmanai. Policija pradėjo stum- syti, užsigrįžo visai į kitą pusę, 
ti žmones į bažnyčią prie sėdy- Advokatas norėjo parodyt, kad 
nių. 
šino.
ir saugojo kunigą, o lauke buvo jokios priežasties; 
patrolės vežimas.

Pasibaigus paskutinėms 
šioms, visi

Kunigui 
tarė šaukt 
Svetainėje 
toliaus. Buvo atspausdinti pla
katai ir 31 d. gegužės jie turėjo 
būt dalinami prie bažnyčios. Su
sirinkimas turėjo įvykti 5 d. bir
želio. Bet eidami 31 gegužės j 
bažnyčią žmonės pastebėjo, kad 
policijos buvo jau du syk dau-] 
giau, kaip pereitą nedėldienį. 
Po pirmų mišių išeinant žmo
nėms iš bažnyčios pradėta dalint 
apgarsinimai. Tuojaus parapi
jos komitetas, polici ja ir visi kiti 
kun. Vilkutaičio pakalikai šoko 
prie plakatų dalintojų, pradėjo 
juos stumdyti, atėmė plakatus 
ir prasidėjo areštai.

tavo; tik vienas policistas teisy
bę pasakė, kad jis nematęs nie
ko blogo, ką tie žmonės butų 
darę. Toliaus klausinėjo kitų 
kunigo pakalikų, 
kiek tik galėdami.

buk šie

tę tikrina, kad altoriuje yra Die
vas- Bet prie sienos prispirti 
parodo, kad jie netiki į tą Die
vą. Kaip ir kun. Vilkutaitis, ne- 
sišaukė prie Dievo, bet prie po- 

ž ruonių. kurie eina prieš kunigą licijos. Reiškia, jis tiki, kad po- 
licmano lazda turi dauginus ga- 

Ta atskaita žmonės remsis lybės, negu tas Dievas, ku- 
patol. pakol kun. Vilkutaitis ne- riam jis liepia tikėti, 
patieks kitos ir neparodys, kuri. _____ _______
yra padėti tie pinigai, kurių su-[ SKUSTUVU PASIPIOVĖ 
lig šitos atskaitos trūksta. O 
trūksta sulyg jos net $160,000!

Parapijos išlaidoms komisija gugffaSU££ 
vrp na OHO nors

SEMS.

Stačiūnų valsčiuje, Dar
skyrė po $20,000 metama, nors 
kaip kurį metą buvo ir mažiau. 
Sulyg komisijos apskaičiavimo, 
šiandien turėtų būt jau ir baž- | NUSIŠOVĖ & MEILĖS

» piovė 62 metų amžiaus Mic- 
Jcelftmas Kazys.

nyčia išmokėta, ir parapijos ka
soje turėtų būt $105.000. Bet 
dabar skolų ant bažnyčios yra
$55.000. taigi parapijos kasoje tUSeviCWS. 
turėtų būt $160.000 pinigų, nes 
bėgyje 10 metų parapijonai yra 
sumokėję virš $475,000.

Taigi lai sprendžia skaityto- 1] 
jas, ar tikintieji žmonės gali 
būti ramus, matydami savo pa
rapijoj šitokią betvarkę? Dėl 
to ir parapija smunka. Iš dau
giau kaip 2.700 parapijonų 1925 
metais dabar beliko vos tik 700. 
Vadinasi, į penketą metų dingo 
2.000 katalikų. O kas gi juos 
nuo bažnyčios atstūmė ir gal 
jau bedieviais padarė, jeigu ne 
tas dvasiškijos užsispirimas 
prieš žmonių valią?

Dabar trumpai parašysiu 
apie bažnyčią. Ji pastatyta 1921 
metais. Apie jos stilių nėra ko 
rašyti: ji yra dirbtuvės pavida
lo. “Skiepe” yra svetainė, ant 
antro aukšto mokykla, o ant 
trečio bažnyčia. Nežinau, ar vi
sur taip daroma, ar tik Cleve- 
lande. Nuo pat bažnyčios pasta
tymo įvesta mada bažnyčios na
me rengti kas savaitė kortų lo
šimo vakarus su šokiais. Nieko 
neturėčiau prieš kaziriavimą ir 
šokimą Dievo name, nes ir Die
vas geriaus jaučiasi, kada jo 
sutvėrimai linksminas. Bet čia 
buvo toje linksmybėje ir kita 
priežastis. Jaunimas vogčiomis 
eidavo laiptais vedančiais į baž
nyčią ant trečio aukšto ir ten 
sėdynėse patamsėję romansus 
darydavo. Dabar jau yra pritai
syti geležiniai vartai, kuriuos 
laike parengimų užtraukia ir 
užrakina.

Pora metų atgal anglų 
raštv “Cleveland News” 
gana ilgokas straipsnis, 
buvo rašoma apie bažnyčią ir tą 
tuščią žemę, kuri randasi ap
link bažnyčią. Matomai, ameri
konams įkirėjo riksmas 
einančių žaisti visokių 
kėlių.

Tarp kitko rašo taip: 
nės nupirko tokį gražų 
tikėdamiesi turėti dievnamį ir 
ramaus gyvenimo vietą. Bet 
labai apsiriko, žmogus praeida
mas pro tenai nieko daugiaus 
neišgirsta, kaip riksmą ir ne
švarių žodžių aidą. Geriaus butų 
buvę, kad butų pavertę į tikrą 
žaislų vietą po gera priežiūra.”

Dabar dar parašysiu apie šv. 
kurie melavo. Jur^° parapijos organą, čia 
Viena mote- * kiekvieną nedėldienį prie baž- 
“areštantai” 

ir norėję ku-

Kavolių kaime nusišovė 
pasiturįs ūkininkaitis J. Ma- 

Kalbama, kad 
nusišovė dėl merginos. Ve
dama kvota.

KANADOS ATSTOVAS. KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE.

kaltinamieji,

laik- 
tilpo 
kur

ten su- 
ištvir-

“žmo- 
sklypą,

Vienaveiksmi 
komedija-farsa*. Parašė K. S. Kar- 

poričius, ir Sosižiedavinia* Pagal Sa- 
tartis*. N. V. Koneckio dialogas, vert® 
špyža*. Labai užimanti, meiliška ko
medija ir perstatymui tinkamas 
dialogas, So. Boston, 1916 m. .... 10c.

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

Ir geras perstatymui. Kaina .... los

Pirily* Suvadžioto)a*, Vieno veiksmo 
Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga

na juokingas veikalėlis. Dalyvauja ž 
moters ir 5 vyrai.

Kanigo Meilė Vieno valksmo Komedi
ja. Parašė Ben. Rumšas. Juokingas 

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

NihUiataL Tragedija trijuose aktuose.
Veikalas perstata nužudymą caro 

kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš
viso reikalaujamos tik 28 ypatus.
So. Boston, 1913, pusL 61................25c.
Avento Antano Stebuklas. Dvieją vei

kimą komedija. Perstatymui reikia 
10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo
šimas užima apie 2 valandas......... 28e.

ŽingSĮtis Prie Šviesos. Vieno akta vaiz
delis ir monologas Našlaitė. Parašė 

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

šv. Jonui galva. Drama vienam* 
akte, parašyta garsaus anglų rasti 
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti. ..........................................  Me

parodytas Wi!liam
Duncan Herridge, kurį šiomis j Aleksandro IL Labai puikus' ir "nesun- 
dienomis Kanada paskyrė savo 
atstovu Washingtone.

Humoristika
*

*

-i
LIETUVIŠKA KANTRYBĖ
Jei nelyja, ar nesninga, 
žmogus jauties harmoningu. 
Šiaip nedidelė gudrybė, 
jeigu šaltis nosį žnybia.
Mat lietuviškam narodui 
niekas per baisu nerodos.
Tiek kaimiečiai, tiek miesčionys 
baisiai kantrus musų žmonės.
Į milinę sau įsmukęs 
plauka sniegu galva ūkės.
Nei jam šiurpu, nei jam šalta; 
niekad jam nereikia palto.
O miestely yra vietų.
Galima ir pailsėti. 
Galima net po biskutį 
lyžterėti ir čerkutę.
Ir atgal kai ūkės galva 
brenda per pusningas kalvas, 
jam ir sniegas tas toks šventas, 
nebe sniegas, o cementas.
“Olia, broliai! Tramta-drita, 
Kad būt lova pataisyta!
Velnių bobos! Jus jau basos! 
Kur išvirtosios kilbasos?”

*

maišosi su kojom, 
rankom, šokim kojom, 
dulkiu debesėliai, 
mergos, bernužėliai.

SUKTINIS NAUJAIS 
MOTYVAIS.

Dunda bubnas. armonika, 
šoka Jons su Veronika.
Kojos 
šokim 
Sukas 
kaista
Muzikantai galvas kraipo 
iš linksmumo ir nuo tvaiko, 
šokit, vyrai, šiandie “rūkas”, 
štai pasiuto Morkeliukas, 
dar su koja patrepena, 
gundo šokti jauną, seną. 
Staukit triubos, gauskit stygos, 
juk dar snapso nepristigo. 
Valio bubnas, armonika, 
rausva, riebi Veronika. 
Vargą vargstam begalinį, 
na. da treptelkim suktinį, 
šito šokio smarkus taktas, 
varva prakaitas nuo kaktos.

VL Al.

nyčios yra dalinamas keturių 
puslapių didumo lapelis, užvar
dintas : “Clevelando Lietuviu 
žinios.” šio lapelio leidėjas yra 
Povilas Šukys, išeina berods 
jau šeštas metas. Pradedant jį 
leisti, žmonės turėjo jam daug 
. . .Ne tiek lapeliui,

I
. ..................................................- ■' ----------------|
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žmonės policijai nesiprie- nekurie iš kaltinamųjų žmonių' prijautimo. 
Policija stovėjo bažnyčioje yra areštuoti visai nekaltai, be kiek pačiam leidėjui, kuris buvo 

bet teisėjas ^k nuskuręs ir nuvargęs, kad 
Į pareiškė advokatui, kad savo

mi- nusistatymo jis vistiek nepa-‘ 
išvažinėjo kas sau. ----------- ^s_ i— •

priešingi žmonės nu- 
susirinkimą Lietuvių 
ir tartis, kas daryti

Mieste šaltis ryja nosį. 
Kožnas pasistiepęs kosi. 
Bet lietuviai po alėją, 
kad ir šąla—žioplinėja.
“žinote, truputį šalta. 
Neturiu aš naujo palto.
Vistik, kaip čia iškentėjus 
į alėją neišėjus?”
Nors ir kosi. Nors ir sloga. 
Apskritai, gyventi bloga.
Nors ir nosys baisiai rausta, 
bet iš proto nesikrausto.
Susilaukę liepos karščių, 
Visi puola prie šaltbarščių, 
ŠO batvynių prisilupę, 
Su- varlėmis maudos upėj.

A. Mazalaitė.
f

KAM SUNKUS GYVENIMAS.
kožnam buvo gaila žiūrėti. Da
bar šį lapelį kun. Vilkutaitis ir 

> keisiąs. Teisėjo nuosprendis bu-! ParaP’J°s komitetas labai myli, 
vo toks: Tie, kurie buvo arės-!nes gali rašyti visokias
tuoti vieną syk|. turėjo užsi- pliovones ant nepatinkamų sau1 
mokėti po $2.20; o tie, kurie bu- Į žmonių. lapelio leidėjas yra ne- 
vo areštuoti po du sykiu—po pastovus žmogus. Jis yra buvęs 
$4.40. Prie to dar uždėjo vi-' tautininkas, liberalas, katalikas, 
sam metui suspendavimą tame ’r keitėsi po kelis syk, tik da- 
veikime ir kiekvieną mėnesį at- ^ar iau apsistojo ant vietos, nes 
silankyti pas “probation ofice- katalikų pusės daugiausiai j»-

Kunigo šalininkai išgirdę tei- j reiškimo: 
sėjo nuosprendi, ko nepamišo iš 
džiaugsmo.

Nors ir tapo nubausti, bet’ 
žmonėse nusiminimo nėra, žmo-' viską, galėčiau surašyti didelę 
nėse, kurie eina prieš kun. Vii- (knygą. Bet skaitytojai jau ir iš 
kutaitį, dar didesni? ūpas pakilo. 
Nubaustųjų vietoje stoja kiti 
ir darbas varomas tolyn su di-

, desne energija.

nigų gauna. Anot jo paties įsi- 
“Buvau visokis ir 

daug žinau. Bet geriausias obal- 
sis: ‘Rublis kalba, rublis tyli’.”

Smulkmeniškai rašant apie

to, kas buvo pasakyta, matys, 
kaip eina kova parapijonų su 
kunigu ir kokia teisybė pas ku
nigus. Jie žmonėms net susinę-

SMARKI PIANISTĖ.

—Išrodo, kad Elena yra smar
ki pianistė.

—O. ir kaip da! Kada reikia 
dišius plaut, tai ji visada 
piano sėdi.

prie

i Moteris: Išrodo, kad tamstos 
gyvenimas labai sunkus.

Valkata: Poniutė įspėjai. Va
saros metu, kada ant farmų yra

TAIP APSIGIMĘ.
Tūlas miesčionis pakliuvo kai

man ir pamatęs basus vaikus bė
giojant pas vieną moterėlę klau
sia:

“Kodėl jūsų vaikai basi bė
gioja ?”

“Dėlto, kad jie taip apsigimę”, 
atsakė jam šaltai moteris.

“Hm”, —sako miesčionis. “0 
aš ir nepastebėjau, kad musų 
vaikai gimsta apsiavę...”

KAS SVARBU IŠGIRSTI.
Skolintojas.—Aš dabar jus 

paskutini kartą klausiu: ar jus 
mokėsite ar ne?

Skolininkas.—Dėkui Dievui, 
| kad jau paskutinį kartą. Man 
taip jau įkyrėjo jūsų kalba.

ir vuogų ir agurkų, tai sunku KĄ REIŠKIA “TAIP SAU?” 
tenai prieiti, nes dieną perdaug 
karšta, o naktį uodai kanda. Gi 
žiemą, kada nėra nei karščių, 
nei uodų, tai farmeriai lyg tyčia 
nieko neaugina laukuose.

—.Jonai, kodėl vakar pas 
vą nebuvai ant parės ?

—Taip sau, nenorėjau. 
—Kaip tai, taip sau? 
—Kad neprašė, padla.

Jie-

L*M*a* Budas Itaoktl AKgUHcaL
Rankim reikalingiausių žodžių ir 

pasikalbėjimų. Si knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvienas 
gali greitai išmokt kalbėt angliškai. 
Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet čie- 
li sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieš- 
kant, važiuojant kur nors, nuėjus 
krautuvėn, pas daktarą, pas barzda
skutį, pas kriaučių, ir tt. Su fonetiškų 
ištarimu ir gramatika. Antra padidin
ta ir pagerinta laida. Sutaisė St. 
Michelsonaa. Pusi. 95...................... 35c.
ŽMri ir Žmogus. Labai įdomi ir pamo

kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip 
žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civilizavo- 
si. Daugelis paveikslų įvairių rasių 
žmonių, vyrų ir moterų. Pagal E. Rėk
liu parašė Z. Aleksa. So. Boaton, 
Maaa., 1912 m, pusi. 63................  23c.
Paparčio Žiedas ir keturios kito* 

apysakos: (1) Neužsitikintia Vyras;
(2) žydinti Giria; (3) Klaida; (4i Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietaras, 
burtus ir tt» .. -................  lfc.
Lloarią žeimynų istorija Juškevičiaus

Dainose. Jei nori žinoti, kaip seno
vėj lietuviai gyveno, tai perskaityt ši; 
tą knygą. Iš jos dasižinosi, kad vyrei 
turėjo daug pačių, o žmonos po kelis 
vyrus. Labai užimanti ir pamokinanti 
knyga. Su paveikslais, Parašė Z. 
Alekna. ......................... -............ 50c-
Drūtuose audeklo apdaruos* .... "5c.
Kodėl Aš Netikiu i Dievų? — Arba

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

Kur Mos* Bočiai Gyvom? — Arba 
tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 

žmonių lopšinė. Knyga labai pa
mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. 2S*

Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra
eities. Knygutės įtalpa susideda ii 

sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
riškių šventės; (3) Lietuviai lieka vel
niais; (4) Paskutiniai lietuvių dievai. 
Parašė Z. Aleksa So. Boston, 
1912 m., pusi. 32............................19c.

Biblija Satyroj*. — Labai įdomi ir 
juokinga knyga su 379 puikiais pa

veikslais, perstatančiai* įvairius nuo
takius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgiję? šią 
knygą niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kaina ............................. $1.96

Kaip Senovė* žmonės Persistatydavs
Sau Žemę. — Labai įdomus senovės 

filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių parašė 
Iksas. Antra knygutes dalis yra: “Iš
virkščias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos.” Parašė Z. Aleksa. 
40 pusi...........................................  !•*-
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? Si
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mua. 
Kaina ............................................ lt*
Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau

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

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

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 u 
kaip ji buvo apskelbta respublika 
Pridėtas didelis spalvuota* žemlapia 
parodo dabartinės Lietuvos rūbe žiu* 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kur! 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli
ka ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo 
Seimo nutarimai, taiko* sutartie 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 .... $1.04 
Drūtai* audeklo apdarai*..........$13*
Ben-Hnr. — Istoriška apysaka U

Kristaus laikų. Parašė Lew 
Wallace. 472 pual..........................$2.M
Amžinos Daines. Šioj knygutėj telpa

44 geriausių Jovaro dainų. Jo* tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie, taip ir susirinkimuose. 
Pusi. 32..............................................13c
Eiles ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa

23 gražios eilės, daugybė straip*- 
, nių, juokų, ir tt. Puikiai iliu*- 

$2.00 truota 95 pusi................................tBe.

i f

Džta* B»s*ko* SpyžisL — Ir kttrn 
fone*. Daugiau juokų, negu Amen 

koj munšaino. Šioje knygoje telpa net 
72 “Džian Bambos spyčiai,” eiles, pa 
»ilr«Th® jimair humoristiški straipsniu 
kai ir juokai Antra pagerinta 
laida. 128 puri..................................2«e
. ....... . ir Ddriamaeijos. šioje kny

goje telpa daugybė naujų, labui gra
žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliueionieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams, baliams, kon
certams ir tt. Antra pagerinta lai
da. So. Boston, 1914 m.,................ 25c.
Apie Dievų, Velnią, Dangų ir Praga 

rą. Parašė Robert G Ingersoll, gar 
šiaušia* pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 
puslapiu ..........................................

Ar Buvę Visuotina* Tvanas T — Kaij
Nojus galėjo surinkti į kelias di* 

nas visų veislių gyvūnas, kurie gy ve 
na išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmones? šitie ir šimtai 
kitų klausimų, į kuriuos negali apsa
kyti jokis kunigas, yra nuosakiai ii 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
be galo įdomi. Kas žodis — tai fak
tas; kas sakinys — tai naujas kunigų 
argumentas griūva. Mokslas b 
mokslas nuo pradžios iki galo. 
K ai n n  .............  M*
Amerikos Maeochas. — Arba kaip ka

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

bepatystės istorija, pasekmės ir jų 
doriškas nupuolimas. Šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mote
ris, dukterįs ir mylimosios nepapultų ; 
tokią kunigų globą. Parašė kun. Geo. 
Townsend Fo*, D. D., sulietuvino 
Ferdinand de Samogitia. .............25c.

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

astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatą, budus 
gydymosi, vaistus, įvairių nurodymų 
amatninkams, ūkininkams, daržinin
kams, šeimininkams ir kitiems. Iš įvai
rių šaltinių surinko J. Laukis. Chica
go, 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. Kama ...••..••••••. 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

Be bei, vertė V. K. R. Yra tai svar- i 
blausia ir geriausia knyga lietuvių 
kalboje tame svarbiame klausime. į 
Pusi. 429, 1915 m. ........................ C ’

I

PAJAUTA
LIZDEIKOS DUKTĖ

ISTORINIS ROMANCAS
ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE

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

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

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

KELEIVIS
25.1 RROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

MERGINOS ŽUDO SAVO

SIUNČIAMUS LIETUVON 
AMERIKIEČIŲ PINIGUS 

VALDININKAI PASI
SAVINA 

Gavėjo pavardę parašo 
patys.

Keli Babtų apylinkės pi
liečiai gavo laiškus iš Ame-

KAUNE PADARYTA 
DIDELE AFERA.

Šiomis dienomis Kaune 
įvyko didelė afera. Žinomas 
Kauno milionierius Kambe- 
ris, sužinojęs, kad vyriausy
bė žada pakelti įvežamam 
cukrui muitą, užpirko užsie
ny masę cukraus ir jį sukro-

rikos, kuliuose jų giminai- vė muitinės sandėliuose. Pi- 
čiai išsiuntė dolerių. Pilie- 1------------ 1——
čiai eina į Babtų pašto įstai
gą, kurioje viršininku buvo 
Kostas Gatavinas, ir klausia 
ar dar jų doleriai neatplau
kė iš Amerikos. Viršininkas 
atsako, kad nei vienas dole
ris dar negautas.

Kitas pilietis gavo laišką 
iš brolio, kuris rašė, kad jam 
pernai išsiuntęs $500, bet 
pinigų vis tiek nėr.

Atkėlus į Babtus naują 
pašto viršininką ir padarius 
reviziją Babtų pašto įstaigo
je, paaiškėjo, kad viršinin
kas Gatavinas adresatų pini
gus savindavosi. Perlaidose 
Gatavinas už adresatus pats 
ir pasirašydavo.

Kauno apygardos teismas 
birželio 2 dieną nubaudė 2 
metus sunk, darbų kalėjimo, 
o birželio 18 d. iy2 sunkių
jų darbų kalėjimo; be to, iš 
Gatavino priteisė valstybei 
civilinio jieškinio 4,400 litų.

nigų pirkti buvo paskolinęs 
iš keletos bankų, kuriuose 
Kamberis turėjo didelio pa
sitikėjimo. Bet vyriausybė 
uždėjo muitą ir Kamberio 
cukrui. Tuomet Kamberis 
paskelbė bankrotą, o gulė
jusį muitinės sandėliuose 
cukrų, pirktą skolintais iš 
bankų pinigais, slapta išda
vė Segalio, Alperavičiaus ir 
Rabinavičiaus ekspedicijos 
bendrovei. Tokiu budu kai 
kuriems bankams (daugiau
sia nukentėjo Komercijos 
bankas) padalyta iki kelių 
šimtų tūkstančių litų nuosto
lių. Kamberis, Segalis, Al- 
peravičius ir Rabinavičius 
(visi žydai) suimti ir paso
dinti Kauno sunkiųjų darbų 
kalėjime. Vedama kvota.

NUSIŠOVĖ TRIUKŠMIN
GAS POLICIJOS 
VIRŠININKAS.

“Keleivy” buvo jau mi
nėta, kad Utenoje nusišovė 
policijos viršininkas Jačio- 
nis.

Dabar atėjo apie jį dau
giau žinių. Pasirodo, kad tai 
buvo girtuoklis, mušeika, 
tikras deržimorda.

Nusižudymo išvakarėse 
jisai buvo atėjęs Utenos 
gelžkelio stotin ir pusėtinai 
išsigėrė. Apie 2 vai. naktį 
vėl atėjo į stotį ir pradėjo 
reikalauti kaž-kokių doku
mentų, kirto kelis kartus 
buvusiam tenai tarnautojui 
į žandą ir pradėjo baisiai 
triukšmingai šumyt. Atvy
kęs stoties budėtojas inci- 

n dentą likviduoti irgi gavo 
keliatą smūgių veidan ir rei
kalavimą dokumentų. Ka
dangi tai buvo nakties metu 
ir pagelba sunkiai prisišau
kiama. todėl išprašyti jis bu
vęs nelengva. Vėliau, apie 
4 vai. vėl buvo automobiliu 
atvažiavęs, o paskui grįžo 
namo ir nusišovė.

Velionis buvo dar jaunas, 
mėgo triukšmingą gyveni
mą ir neribotą valią.

KIEK PADARĖ NUOSTO
LIŲ GELEŽINKELIŲ 

KATASTROFA.
Paaiškėjo, kad ties Jona

va įvykusioj geležinkelių 
katastrofoj nuostolių pada
ryta 500,000 litų. Sudaužy
tas garvežis, sugadinta pen
ki priekiniai vagonai ir juo
se buvusios prekės. Tardy
mas nustatė, kad dėl katast
rofos kaltas Žeimių stoties 
viršininkas, kurs laikinai at
leistas iš tarnybos. Taip pat 
atleisti iš tarnybos garvežio 
tarnautojai. Katastrofa įvy
ko dėl to, kad Žeimių sto
ties viršininkas nebuvo pra
nešęs Jonavos stočiai apie 
išvykusį prekinį traukinį ir 
per anksti išleido Šiaulių 
traukinį, kurs, pasitikėda
mas kelią esant laisvą, va
žiavo greitai ir pavijęs pre
kinį traukinį jį sudaužė.

VAIKUS.
Šių metų pradžioj viena 

inž. X. tarnaitė įtarė kitą 
tarnaitę, kad ta savo lovoj 

. kažką slepianti. Įtariamo
sios tarnaitės lova buvo pa
tikrinta ir rastas negyvas 
kūdikis.

Tarnaitė Stasė Kviklytė 
aiškinos, kad kovo 3 d. savo 
lovoje gulėdama pagim
džiusi kūdikį, kurį tuojau ir 
užsmaugus. Paskui laukus 
progos jį slaptomis nunešti 

kapus ir palaidoti.
Auginti nenorėjus dėl to, 

tad esą gėda neištekėjusiai 
vaiką turėti.

Kauno apygardos teismas 
Kviklytę nubaudė pusantrų 

metų sunkiųjų darbų kalėji
mo.

Kita mergina, Anelė Juo
dytė, Aukštadvario vai., 
Mockunų kaimo, pasielgė 
dar žiauriau: vasario 28 d. 
ji pagimdė kūdikį, kurį, pa
griebus didelį medkotį peilį, 
tuojaus po gerkliuke ir pa
plovė. Papiautą kūdikį už
metė į užpečkį, peilį pakišo 
po balkių, o žemę, kurioje 
buvo prisitaškę kraujo, api
barstė pelenais. Pati atsigu
lė lovon.

Bet tuojau viskas išėjo 
aikštėn, sužinojo policija. 
Apygardos teismas Juodytę kiai tvarkytis. Gatvių pa- 
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Nežmomo Kareivio Antkapis.

Taip išrodys naujas antkapis ant nežinomojo kareivio kapo 
Arlingtono kapinėse, Washingtone. Imant iš nešinės i kairę, ši
tos figūros reiškia: Narsumą. Pergalę ir Taiką.

nubaudė pusantrų metų sun
kiųjų darbų kalėjimo.

DIDELIS SPROGIMAS

KĄ DABAR VEIKIA 
VOLDEMARAS.

Kaip žinoma, Voldemaro 
ištrėmimo I

UŽSIMUŠĖ MOTORCIK- 
LISTAS.

Birželio 20 d. iš Plutiškių 
važiavo į Kauną motorciklu 
Matulka ir dar vienas žmo
gus. Pervažiavus Garliavą, 
matyt, dėl greito važiavimo 
sprogo užpakalinė padanga 
ir įvyko nelaimė: p. Matul
ka krito be sąmonės ir at
vežtas į Kauną mirė, o jo 
draugas sveiksta.

BEPROTIS PRIMUSE VIR 
ŠAITJ IR SEKRETORIŲ.

Rokiškis. Ragelių bepro
tis Kirlys įėjęs į valsčiaus 
valdybos įstaigą, geležiniu 
daiktu sumtišė viršaiti ir se-_. la^as ^į^^jikretorių. Nukentėjusiems li- 

sių metų liepos 24 d, Taigi., gOnjnėje padarytsa perriši
Voldemaras šios datos labai 
laukiąs ir esąs nusistatęs ko
voti už tai, kad po liepos 24 
d. jis galėtų Platelius apleis
ti. Voldemaras norįs apsigy
venti Kaune.

Spaudoje buvo žinių, kad 
Voldemaras rašąs kažkokį 
mokslo veikalą, bet tai ne
tiesa: Voldemaras dabar, 
nuolat vaikščiojąs po Šuaze- 
lio dvaro laukus ir vis sielo- J 
jąsis savo byla kariumenės. 
teisme.

Jo pati išvažiavo andai 
Francuzijon, nes iš tenai ji 
yra kilus. Ji pasakė, kad ru-, 
denį gal grįšianti atgal pas i 
vyrą, o gal ir visai negrį- 
šianti.

(mas.
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KAIP ATRODO KĖ
DAINIAI.

Kėdainių naujas miestas, 
pavasariui atėjus, ėmė smar-

kraščiai apsodinti mede
liais, kiekvienas gyventojas 
stengiasi savo sklypą ap
tverti gražesne tvora. Visur

ŽALIAJAME KALNE nutiesti platus cementiniai 
Žaliojo kalno rinkoje šalygatviai, gatvės žvyruo- 

(Kaune), šaltkalvio S. Kut-'tos. Namai iš lauko pusės 
kevičiaus dirbtuvėje sprogo dažomi. Čia atsidūręs junti 
šveis-aparatas. ! tikrą naujo miesto nuotai-

Apylinkės gyventojai ir ką. Nors butai brangesni, 
rinkoje buvę žmonės buvo kaip senam mieste, bet daug 
smarkiai išgąsdinti smar- kas čia stengias apsigyventi, 
kaus sprogimo, kuris sudre-l Visai kitas vaizdas seno 
bino orą ir namų langus. I miesto. Čia beveik visur ma-

Tuč tuojau po sprogimo tai tą patį, ką galėjai matyti 
pasigirdo moterų riksmas.' prieš kelis metus. 
Pasirodė, kad sprogusio tan-, 
ko skeveldros sužeidė dvi 
rinkoj buvusias moteris, ku
rios stovėjo nuo sprogimo 
vietos 5—7 metrai atstu. 
Viena jų sužeista stipriai ir 
buvo nugabenta pas gydyto
ju . ' _ ________________

Kita tanko skeveldra pa- kių kėdainiečiai išgeria dau- 
taikė šalia bėgusiam vaikui giau kaip balto skystimė- 
į koją, bet nesužeidė. ]įo...

Šiaip, visa sprogimo jėga 
nuėjo į balagano lubas, ku
rias ir išardė.

Statomų namų nematyti, 
didesnių gatvių cementiniai 
šalygatviai aptrupėję, nuo
šalesnėse gatvėse — ką ir 
kalbėti!... O mieste dulkių, 
dulkių!... Automobiliui pra- 

t važiavus,—dėkis dujų kau
kę. Gatvės nelaistomos. Dul-

SUMAŽINO BAUSMĘ.
Kuniginės moksleivių (at

eitininkų) sąjungos pirmi
ninką stud. Damaševičių 
Smetonos valdžia buvo iš
trėmus 6 mėnesiams į Lie
tuvos Sibyrą, Varnius. Bet 
dabar jo pasigailėta ir jis 
apgyvendintas Panevėžy po 
policijos priežiūra. Iš Pane
vėžio išvykti jam uždrausta.

JAI

PRITRENKĖ ŽMONES IR 
UŽMUŠĖ ARKLIUS.
Vilkaviškio apsk., Gižų 

valsčiuje, Išlandžių kaimo 
ūkininkė Marė Staniškienė 
nunešė į laukus artojui val
gyti. Užėjus lietui su perkū
nija, perkūnas juodu pri
trenkė, o žagrėje du arklius1 
užmušė.

NUPIGINTOS 
Trečios Klasės 

Laivakortės į EUROPĄ 
1 TEN IR ATGAL 

nuo Rugpiučio (Augusi) I D. 
iki Spalių 15 D. 

laivu LEVIATHAN T£*[ 
New York į Cherbourg - - - $146.00 
New York į Southamptoną - 138.00

GEORGE WASHINGTON, AMERICA, 
REPUBLIC. PRESIDENT HARDING, 
PRESIDENT ROOSEVELT Ten ir 

atcal 
New York j Plvmouth - - - $129.00 
New York į Cherbourg -- 136.00 
New York į Hamburg - - - 145.00

Laivai išplaukia: j visas pasaulio 
dalis kas savaite. Pasiteiraukite 

pas vietinius arentus arba 

UNITED STATĖS 
LINES

UOSTOM OFFICB 
Wnlter A. Vrlmnų <iea. Agt.

W SOrte Street

GEMF.RAT, OFFICES 
4T. Hr»«*w«y 

Mew Yerk City

TRAUKINYS UŽMUŠĖ 
DEGTUKŲ FABRIKO 

VEDĖJĄ.
Mažeikiuose prie semafo

ro Viekšnių pusėn traukinys 
mirtinai suvažinėjo Frialin- 
derį Sleiną, 58 metų am
žiaus.

Frialinderis buvo Miečio 
degtukų fabriko Mažeikiuo- Jįjį* 
se vedėjas. ■ __

GAISRAI.
kampiniai (Jankų vals- 

' čiaus, Šakių apskr.). Sudegė 
V. Jurgelaičio didelis, nau
jai atremontuotas vėjinis 
malūnas. Gaisro patys savi-i 
ninkai nematė ir gesinti sve-1 

į timų beveik nieko nepribu- 
į vo. Degėsių liko apie 200 li
tų vertės. Malūnas buvo ap
draustas 5,000 litų. Spėja
ma, kad gaisras kilęs iš pyp
kės.

Birželio 9 d. sudegė B. 
Baltrušaitienės naujai atre
montuotas gyvenamas na
mas. Namas apdraustas ne
buvo. Gaisras sunaikino vi
sus gyvenamame name bu
vusius daiktus. Miegantieji 
vos pabudo ir spėjo išbėgti 
neapsirengę. Gaisro kilimo 
priežastis dar nežinoma, bet 
spėjama, kad iš kamino. 
Nuostolių padaryta apie 
5,000 litų.

ŠTAI UŽ KĄ ŽMONĖS 
BYLINĖJASI.

Joniškėlis. Pernai arbati- 
ninkas N. veždavo kelius 

i taisantiems griovkasiams 
'parduoti pyragą. Bet vieną 
1 kaitą pas arbatininką atėjo 
griovkasis ir pasiūlė pirkti 

' vabaliuką, kurį jis rado jo 
keptam pyrage. Griovkasis 

įprašė už vabaliuką “pasko- 
! linti” 30 litų, bet arbatinin- 
kas derėjosi, siūlė mažiau. 

, Griovkasis nesutiko pigiau 
j vabaliuko parduoti ir išėjęs 
patraukė arbatininką teis
man už nešvarumą ir liudi
ninku pristatė vabaliukus. 
Jau antri metai kaip jie tą
sosi po teismus. Ir šiomis 
dienomis arbatininkas pra
šė teismą atidėti bylą žadė
damas pristatyti dar dau
giau liudininkų, kurie pasa
kys, kad jo arbatinėje tokie 

. vabaliukai negyvena.

I

KUNIGŲ IR ATEITININ
KŲ BYLA PERDUOTA 

VYR. TRIBUNOLUI.
Kadangi visi nubaustieji 

kunigai ir ateitininkai pa
davė kasacijos skendą, tai 
jų bylą su kasacijos skun
dais kaYiumenės teismas per
siuntė vyriausiam tribuno
lui.

O VISGI “ATKERŠLNO.”
Turžėnų valse., Kleboniš

kių kaime Br. J-nis prieš 
penkis metus sugyveno su 
M. D-te kūdikį. M. patraukė 
kavalierių teisman ir laimė-, 
jusi bylą dar porą metų lau
kė pasiūlymo ją vesti, bet 
nesulaukusi, vykdomąjį raš
tą įteikė antstoliui, kuris ap
rašęs “kavalieriaus” turtą 
leidžia į varžytines. Tečiau 
ir dabar nesulaukusi tos 
“laimės,” savo buvusį “ka
valierių,” sėdintį vakare 
prie atdaro lango, apdrabstė 
karvės išmatomis.

I

I NUMAŽINTOS J ABI PUSES KAINOS

Į KAUNĄ IR ATGAL
PER HAMBURGĄ I

i 80 Boyktmt St., Little BHg., Boston.

U. S. Karo Mokesčiai Atskirai
TRECIA KLASE ANT VISŲ MUSŲ LAIVŲ 

Pradedant RUGPIUČIO (AUG) 1 D.
Dėl informacijų kreipkitės į lokalinius musų agentus. i

Aug. 22 (No<»n)

I ŠEŠIAS DIENAS PER OKEANĄ! 
Trumpiausia ir Parankiausia Kelionė per HAVRE Milžiniškais Laivais, 
FRANCE—July 25 (6 P. M.) Aug. 22 (Noon)
ILE DE FRANCE—Aug 1 <n am.) Aug. 26 gzzop.m.) 
PARIS—Aug. 16 (i a. m.) Sept. 2 (10P.M.)
Trumpiausia gelžkelio kelionė per Franeuziją. Visi keleiviai aprūpinti 
privačiais kambariais. Visur moderniški parankumai. Išsigėrimas ir 
šauniausia Francuzų valgis, žemos kainos į visas Europos dalis

Kreipkitės pas bile autorizuotą agentą, arba
FRENCH LINE

421 ROYLSTON STREET, BOSTON, MASS.

PRAŠANT SUPIAUS- 
TĖ GALVĄ.

Kėdainiai. Skongolių kai
mo viena pilietė iš prigim
ties galvoj turėjo nemenką 
guzą. Į senatvę atsibodo gu
zas. Reik plaukus šukuot, o 
jis tau kliūna. Paprašė kai
myno, kad padarytų opera
ciją. Kaimynas geros širdies 
žmogus. Pasigalando peilį, 
na ir nupiovė guzą. Bet ope
racija nevisai nusisekė. Vos 
spėjo guzą nupjauti, kai 
operuojamoji krito be są
monės. Tik po ilgo gaivini
mo, pasisekė sąmonę atgau
ti.

ŽYDŲ KAPUOSE — KO
MUNISTŲ SANDĖLYS.
Panevėžio kriminalinė po

licija žydų kapuose rado 
komunistų literatūros san-

PASAULY LAIVAI i
Greičiausi

BREMEN 
EUROPA

Mažiau Negu 5 Dienas Ant i 
Vandens 

per Cherbourg:—G d. per Bremen 
Tik 7 DIENOS J LIETUVĄ 
Speciali* trūkis iš Bremerhaven 

Arba keliaukit ekspresiniu laivą 
COLUMBUS 

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

Boston.
NOBTI •BBMANLLOTD

. KURTUMAS 
PRAŠALINTAS 1

Jei apkursti arba blogai 
girdisi nuo slogos, ūži
mo galvoje, influenzos, 
skarlatino, netobulų au

sų būgnelių, didelio sutrenkimo arba 
smarkaus šūvio, sugrąžina girdėjimą 
vartojant <

Wilson Ausų Būgnelius t 
Jie nuolatos vartojami daugiau kaip 
38 metai, šimtų tūkstančių per visą 
našauti. Tūkstančiai žmonių, kurie 
blogai girdėjo arl>a turėjo užimą gal
voje. džiaugiasi, pasikalbant su savo 
draugais, eina į bažnyčią ir teatrus. 
Jie yra smagus, telpa ausin ir visai 
nesimato, nėra dratų. baterių, nei 
galvos daliu. Jie nebrangus. |

DOVANAI KNYGA nuo apkurtimo 
ir pridėtais dėkavonių laiškais nuo 
daugelio vartotojų su pranešimais nuo 
paties išradėjo, kuris pats buvo kur
čias daugiau 20 metų, bet dabar girdi.

MILSON EAR DRl M CO.. Ine. 
827 Todd BuiMing. Loutsville, Ky.

NUPIGINIMAS NEPAPRASTAS
Laivakorčių Kainų Cunard Linijos Laivais į

LIETUVĄ
NEGALI būti jokių pasiteisinimų savo giminėms Lietuvoj, kad 
kelionė j Lietuvą labai brandi. Cunard Linija padare nepapras
tą laivakorčių kainų nupili-rimą kelionėms į ten *r atgal visais 
jų laivais Nupiginimas įeina galion nuo rugpiučio 1 dienos iki 
snalių 15 d Štai jums proga, kokia gali daugiau nepasitaikyti. 
Nepraleisk jos! Vienas šių didžiulių laivų

MAURETANIA AQUITANIA BERENGARIA 
išplaukia iš New Yorko per Cherbourgą kiekvieną trečiadienį.
Keletas kitų savaitinių išplaukimų per Angliją ir Havrą.
Minimaliai kainuoja............................... $161.00
1 Klaipėdą ir atgal.......................... $150.00

Taip pat nupiginimai ir į kitus viso pasaulio uostus.
LAIVAKORTfiS J TEN IR ATGAL 

GALIOJA DVIEM METAM.
Smulkesnių informacijų kreipkitės

CUNARD LINE

Išradėjas
F. Laseck 
(Lasevičius)

Apsaugoki Savo Namus
Užrakinkite Atidarytus Langus

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

Maži vaikai galės būt prie adaro lango ir ne
galės jo danginu pakelt ir negręs išpuolimo 
pavojus. I.angai nebarškės kad ir didžiausioj 
audroj, juos užrakinus. Tie prietaisai tinka 
prie visų langų. Pridėt juos prie lango gali 
bile kas. Langų negadina. Prisidėkite visi juos 
prie langų, turėsite didelę apsaugą už mažai 
pinigų- Tuzinas, dėl 12 langų už $4 00 su ap
mokėtu prisiuntimu.

Sutaupysite daug anglių žiemą, nes prietai
sas Langus

, juos negali 
klauskite.

smarkiai sutraukia ir šaltis per 
įeit. Agentams didelis nuošimtis,

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

Telefonas: Mitchell 2—2554
Window 

Lock

ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS

PASAULIO 
r ISTORIJA

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

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

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

KELEIVIS
253 Broathcay, South Boston, Mass.
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Visokios Žinios
West Virginijoj Nu- 681 Bankai Žlugo Į 
šauta 2 laineriai.
West Virginijos pietuose 

šį panedėlį buvo nušauti du 
angliakasiai, kurie įpetę 
streikierių eiles ir grižo į 
darbą. Jie dirbo Raymond

* 6* Mėnesius.
Washingtono žiniomis, 

per šešis pirmuosius mėne
sius šįmet Amerikoj užsida
rė 684 bankai, kuriuose bu- 

_____  ________ w vo žmonių padėta $453,- 
Citv Coal kompanijos ka- 994.000 pinigų. Daugiausia 
sykloj, Putnam kauntėj. bankų žlugo Chicagos apie- 
Streikas tenai buvo apskelb- linkėj. Imant atskiromis val- 

i- stijomis, užsidariusių bankų 
kaičius išrodo taip:

Illinojuje, 100. 
Io\voj, 49. 
Indianoj, 45. 
Minnesotoj, 42. 
Pennsylvanijoj, 37. 
Mississippi, 37.

tas 6 liepos. Beveik visi mai- 
neriai metė darbą, bet pas
kui kai kurie jų grižo dirbti. 
Ši panedėlį grįžtant jiems iš 
darbo, vos tik elektrikinis 
vežimas išlindo iš kasyklos 
tunelio į aikštę, tuoj sutarš
kėjo keli šūviai ir du ma i ne
riai nusirito nuo vežimo. Pa
skui tą vežimą važiavo da 
kitas vežimas, veždamas 95 
žmones, bet jis tuoj buvo 
sustabdytas tunely, kad ne
patekus į ugnį, šūviai ėjo iš 
kitos pusės upelio, nuo ap
augusio krūmais kaino. Kas 
šaudė, niekas nežino.

LENKIJA PALEIDO 
DAUG DARBININKŲ.
Lenkų valstybinės Įstai

gos paleido keliasdešimts 
tūkstančių tarnautojų. Dalis 
jų priimta neatatiniais tar
nautojais, dalis gi visiškai 
paleista. Pirmoj eilėj paleis
ti tie valdininkai, kurie už
ėmė keletą vietų, ir tie. ku
rie turėjo kokių pajamų iš 
šalies. Valdininkai, kurių 
žmonos taip pat tarnavo, 
nubausti kalėjimu arba 
jiems uždėtos disciplinari
nės bausmės. Kai kurios mi
nisterijos sumažino valdi
ninkų skaičių 10 nuošimčių.

NĖŠČIOS MOTERYS 
NEBUS ŽUDOMOS.

Aukštieji Rūmai Angli
joj trečiuoju skaitymu pri
ėmė Įstatymo projektą, ku
riuo mirties bausmė nėš
čioms moterims, pasmerk
toms mirti, pakeičiama ka
lėjimu iki gyvos galvos. Da
bar lieka Įstatymą karaliui 
patvirtinti.

Gillette kompanijos byla.
Bostone jau kelintą są

vaitę eina Gillette skutamų
jų mašinėlių kompanijos by
la. šėrininkų mažuma ap
skundė kompanijos direkto
rių tarybą, kaltindama juos 

‘suktybėmis. Skundėjai sako, 
kad 1929 metais, kai biržoje 
labai kilo visokių kompani
jų Šerai, Gillette kompani
jos direktoriai pasiskolino 

ikompanijos vardu $25,000,- 
: 000 iš bankų ir pradėjo pirk-

i

Peršovė dukterį, kuri užsi
stojo už motiną.

John Forrester gyveno at
siskyręs nuo pačios. Jiedu 
turėjo ir dukterį Jessię, kuri 
gyveno su motina. Aną va
karą Forrester atėjo pas sa
vo pačią ir pradėjo reikalau
ti, kad ji grįžtų pas jį. Mo
teris atsisakė. Tada jis išsi
traukė revolverį ir pradėjo 
sakyti, kad nušausiąs Ją. 
Duktė šoko judviejų tarpan 
ir išskėtė rankas, lyg nore-

įti ant biržos Gillette kompa-jdama savo motiną uždengti, 
inijos serus. Publika tuos šė-.Forrester paleido šūvį mer- 
įrus pardavinėjo, o Gillette .gaitei ir peršovė ją. Po to 
kompanija juos pirko. Ačiū į jis parėjo namo ir pats nusi- 
tokiam atkakliam pirkimui,! 
šėrų kaina pašoko nuo $50
iki $80. Tuomet ponai direk- žinyčies Metinis Piknikas

šovė.

toriai pardavę kompanijai ir 
savo šėrus aukštomis kaino
mis. !
yra nukritus jau iki $19. Tai- panike

Spot Pond Parke, 
Įvyks Nedėlioj, Liepos-

PIKNIKAS!
Rengia Cambridge’aus ir So. Bostono Socialistai,

Nedėlioję,
2 RUGPIUČIO-AUGUST, li'il M.

ant McANN DARŽO, NORTH EASTON, MASS.
Tai bus pilnas žaislų Piknikas. Bus visokios rūšies žaislų ir lenk

tynių. Plaukimo lenktynės bus labai žingeidžios, nes stotis padaryta 
pačiam vidury ežere. Bus dovanos pasižymėjusiems žaisluose.

Sportininkai, malonėkit dalyvauti ir visi parodykit savo gabumus.
Kurie norės, galės pasivažin *t motoriniais laivukais. O kuris pir

mutinis iš laivuko išpuls, tam bus didžiausis preisas.
KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI.

KELRODIS: Važiuot į Stoughtoną. Iš tenai paimt kelių į Taunto- 
r.ą. Pavažiavus apie 3 mylias tuo keliu, bus kapinės po dešinei. J de
šinę palei tas kapines eina kelias, Elm street. Pasisukt į tą kelią ir 
važiuot iki jo galo, suktis vėl į dešinę. Toliau bus kelias pažymėtas 
ligi pikniko

♦

Dr. J. C. Landžius
(SEYMOUR) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
496 BROADUAY, 

SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas So. Boston 2712.

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

Valandos: nuo 2—4 ir 7—8.

RUIMAI IŠSIDUODA
laibai gražus, visi įtaisymai, pa-

a.-.-j.- _ hi -b,-,, Volvvo ! D 5 ^VtieilOJ, rankioj vįetoj; 4 minutos nuo Centrai„įanditn tą >eių kaina ,jujy i<f31, 10 Vai. ryte, skvero Vieta labai švari ir tinkama
:i.r i?in nr»_: visokiu £eranl inteligentiškam žmogui, arba

* *■- - <iėl n<>rn< ž.enotu. Ateikite naši žiūrėt.turėsime

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

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

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

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

Kampas Broadway, 
SO- BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629. 2172 ir S7M.

L1ETUVYS

OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 

! ir amblyopiškose (aklose) aky- 
Į se sugrąžinu šviesą tinkamu- 
i laiku.
{ J. L. PAŠAKARN1S, O. D. 
• 447 Broadway, So. Boston. Mass.

dėl poros ženotų. Ateikite pasižiūrėt. 
Galima matyt nuo 5 iki 9 kas vaka
ras, išskiriant nedėliomis. (30)

4 St. Paul sU ant pirmų lubų, 
Cambridge, .Mass. Tel. Univ. 1250-J.

gi kompanija, prisipirkus tų gportu ir žaislų, Jaimėto- 
šėrų po $80, turi didelių jams * bus duodamos geros 
nuostolių. Ir už tai sėrmm- dov Kgiai kaip vy
kų mažuma traukia direkto- rams> jaunuoliams, taip ir 
rius atsakomybėn. 'moterims. Turėsime visokių

_ , TT7 _ i užkandžiu ir gėrimų. Prašo-
Be kelinių ant gatves. me visug dalyvauti.

Prie Augustino bažnyčios! Gražus vakarėlis 
ant E gatvės gyvena lietu-' Paruoštas su programų ir 
vių šeimyna P—. Jie užlai- užkandžiais, ketverge, Lie
ko gardaus skystimėlio ir da pos-Julv 23, š. m., 7:40 vai. 
kitko. Pereitos pėtnyčios vakare.* Prašome ateiti į Lie- 
naktį jis pasikvietė pas save tuvių M. Žinyčių. Komit 
kitą lietuvį, kuris dirba vie-j 
name restorane, ir tas gero- • 
kai nusivaišino. Kas ten 
daugiau atsitiko minėt neno
rime. bet užtenka to, kad 
P— turėjo išsiprašyt savo 
svečią ant gatvės ir prasidė
jo šorkės. Jis pagriebė savoj 
svečiui už skvernų, užvertė 
švarką ant galvos, partren
kė ant gatvės, paskui numo
vė kelines ir palikęs jį be 
kelinių, pats pabėgo. Ka
dangi tas atsitiko jau išryto, 
tai aplinkui gyvenanti žmo
nės pastebėjo ir moterys per 
langus pradėjo šaukti: “po- 
lakas be kelinių, polakas be 
kelinių.” Rep.

l
I

■•9

PARSIDUODA GERAS 
AUTOMOBILIUS

5 pasažierių Buick Sedanas, mažai 
Įvažinėtas, ir geram stovy. Užmokė- 
Ita $1.850, parsiduoda labai pigiai. 
; Klauskite “Keleivio” ofise.

LAIKRODININKAS

NUOGUS DUCHOBORUS 
SODINS KALĖJIMAN.
Kanados parlamentan įne- 

. štas įstatymo sumanymas, 
kuris reikalauja, kad žmo
nės, kurie visiškai išsirengę 
iš drapanų daro miesto gat
vėse demonstracijas, turi 
būt sodinami kalėjiman. 
Sunkiausia bausmė turi būt 

metai.o O

Pora tuzinų italų pereitą 
nedėldienį nuvažiavo troku 
i Revere “byčius” maudytis. 
Grįžtant atgal trokas apsi
vertė ir 20 žmonių buvo su
žeista.

i

P. VALUKON1S
Taisau Laikrodžius. Rašomąsias 
Plunksnas ir tt. Darbas užtik
rintai geras ir teisinga kaina. 

389 BROADMAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

į Jei Nori Nupentytt

»
i

LITHUANIAN 
FURNITURE C0.

KONSULAS AREŠTUO
TAS UŽ ALAUS DA

RYMĄ.
Oklahoma City buvo are

štuotas Meksikos konsulas 
Valdez už alaus darymą. 
Bet teismas ji paleido, nes 
konsulas skaitosi svetimos 
valstybės diplomatas, o dip
lomatai galį netik gert, bet 
gali ir pasidaryt gėrimų, jei
gu jie nori. Įstatymai jų ne
liečia.

!• APIPLĖŠĖ BANKĄ.
i Green Bay, Wis.—šį pa
nedėlį gauja plėšikų atva- 

ižiavo čia dviem automobi- 
iliais prie Southside Statė 
Banko, vienam automobi- 

j liuje pastatė kulkasvaidį, 
pagrobė iš banko $5,000 ir 

į pabėgo.

AMERIKA STATO 11 
KARO LAIVŲ.

Washingtono valdžia pa
skelbė, kad šią seredą atsi
daro pasiūlymai vienuoli
kai naujų karo laivų, kurių 
statyba turi greitai prasidė
ti. Vadinasi, einam prie “nu
siginklavimo.”

OHIO KASYKLOSE SKE 
BAI NUŠOVĖ STREI- 

KIERĮ.
Ohio valstijos pietryčiuo

se, ties Gaylordo kasykla ši 
panedėlį streiklaužiai nušo
vė IVilliamą Simoną, 16 me
tų amžiaus streikierį, kuris 
prigulėjo prie komunistinė? 
National Miners’ Unijos ii 
buvo išėjęs ant pikietų. Au
tomobiliais važiavo j darbą. 
Apie 40 pikietuotojų užstojo 
kelią. Tada streiklaužiai iš
sitraukė revolverius ir šau
dydami Į visas puses pasilei
do per pikietų grandinę.

Vietinės Žinios
Trukęs vandentiekis pa- 

tvindė Bostoną.
Statė ir Broad gatvių ker

tėj pereito nedėldienio nak
tį truko didžioji vandentie
kio ryna ir vanduo pradėjo 
veržtis tokiu smarkumu, kad 
bematant visos aplinkinės 
gatvės virto upėmis. Van
duo pradėjo veržtis per lan
gus į skiepus, kur dideli fi
nansinio distrikto ofisai tuo
jaus prisisėmę iki lubų. Van
duo sunaikino daug svarbių 
dokumentų, sugadino ra
kandus ir prinešė daugybę 
dumblo. Ant Statė Streeto 
grindinys tapo iškeltas apie 
penkias pėdas ir išardyti ša
ligatviai.

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-€urry 

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

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

PERK R AUSTOM E I ARTIMAS 
IR TOLIMAS VIETAS.

Už kiekvieną daiktą gvarantuojam.

'Ar Pataisyt Namą
KLAUSKITE KAINOS 

Jei reikia ir Išpopieriuoja. 
Gausite gerą darbą ir pigiai. 

JUOZAS TAMOŠAITIS ( 
11 Ticknor SČ. Se. Boston, Mass.

Tel. So Boston 1396-M.

» « 
t t • 
t
«LIETUVIŲ ŽINIAI

Kurie atvažiuojat Į KEVERE { 
BEACH. malonėkit užeit pas J 
LIETUVIUS. Padarome valgių 
ir turime minkštų gėrimų. (31)

J. KIRMELAVičIUS, Savin.
60 Boulevard,

Revere Beach. Mass.

iiI

SAVININKAS VAŽIUOJA LIETU
VON GREITU LAIKU. PARDUO
DA FORNlšIUS. Geri Fornišiai, par
duodu pigiai. Galima pirkt visus ar
ba pavieniais šmotais. Galinta matyt 
nuo 4 iki 7 vakarais. Užeikit pasižiū
rėt. V. MAČIULAITIS (30)
20 Winfield st., So. Boston, Mass.

Žada kapot algas.
Teko girdėti, kad langų 

plovimo kompanijos žada 
nukapot algas savo darbi
ninkams net po $10.00 į są
vaitę. Darbininkai, kurie 
gaudavo iki šiol po $33 už..... ..
savaitės darbą, sako, begaus tono apielinkėj plRiausiai. 
tik $23.00. Darbas labai pa- " ’
vojingas, jokia apdraudos 
kompanija prie tų darbų Spring street. 
dirbančiųjų neapdraudžia. 
Kadangi langų plovėjai nė
ra organizuoti, tad nieko 
aiškaus nesimato, ar jie eis 
į streiką, ar sutiks ramiuoju 
dirbti tokį pavojingą darbą 
už mažą atlyginimą. S. B.

Budavojimui Medega
ŽVYRĄ. SMĖLI. CEMENTĄ 

ir abelnai visokią medega 
MALKAS, supiaustytas ar nepiau- 

I stytas. Pristatome Bostono ir Brock-

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

A. STONKUS
. Holbrook. Mass.

Telefonas Brockton 3281-J.

GERA VIETA PIKNIKAM
Draugystėms duodu Piknikams vie

tų dykai. Graži vieta, prie ežero. Yra 
ir svetainė, bet jeigu nųrėtų vartot 
svetainę, tai skaitau $10.00. Pama
tykite. KRANK RAŽĖNAS (35) 
/JSg No. Main «(.. Raynham. Mass.
Tel. Taunton Exchange 853 Ring 4.

ADVOKATAS
J. B. GAILIUS

Veda visokias provas. 
Daro visus legalius dokumentu

317 E STREET, 
(Kampas Broadway) 

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

326 W. BROADWAY 
SO. BOSTON, MASS. 

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

I

TeL Richmond 0668. Gar. 5437.

DR. J. MARCUS
Rusijos-Liet u vos Daktaras 

ir Chirurgas 
261 Hanover St-, Boston, Mase.

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

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

brukuojamos 
Mašinėlės

LIETUVIŠKA 
BUČERNE 

Užlaikome geriausią tavori

dar-KALENDORIUS ir spaudos 
bus padarom gražiai ir gretai.

KARPENTERIAI. pentoriai. Nu
meriai ir kiti mechanikai lietuviai 

geriausi ir nebrangininkai.
LIET. AMATNINKŲ BIURAS 

R. didžiūnas, menedžeris.
315 E SU prie Broadway, 
SO. BOSTON, MASS.

___ _ _ „ . .ir 
parduodame pigiausia kaina. Mė-
sos visuomet šviežios.
Pigiai šviežių diegų—Chop Suey. 

China Boy Soy Sauce 
Lietuviški skilandžiai ir etc.

Visokį tavorą pas mus galite gaut 
pigiai ir gerą.

J. PATKAUSKAS 
STRAND CASH MARKET 

231 BROADWAY, SO. BOSTON.
Telefeuui: Se. Boetou 6661.

Dr. G. L Killory
60 SCOLLAY SQUARE 

Room 22. BOSTON 
Tel. Hay market 0827 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 1.

Suneš apriejo 3,484 žmones.
1 Per 12 dienų Massachu
setts valstijoj šunes sukan
džiojo 330 žmonių, o per vi
są šių metų pusmetį iš viso 
buvo aprieta 3,484 asmenys. 
Todėl sveikatos departa
mentas reikalauja, kad šu
nes butų suvaržyti, o palai
di šaudomi. Bet sunku šitą 
reikalavimą Įvykinti, nes šu
nes daugiausia laiko turtin
gos senmergės ir šiaip “auk
šti” žmonės, kurie turi daug 
Įtakos ir šunų šaudymui 
priešinasi.

LINKSM \S

PIKNIKAS!
Rengia Šv. Jono Krikštytojo Dr-stė. 

Nedėlioję.
26 LIEPOS-JULY, 1931 M. 
ant buv. ALEKO FARMOS, 
WILSON ST., N'»RWOOD. M \SS.

šio pikniko surengimai dedama di- 
l džiausiu pastangų, kad padaryti jį

šiais metais.
Pikniko vie’a prie ežero, tad bus 

gera proga pasimaudyti. Taipgi bus 
geri muzikantai, tad galėsit gerai pa
sišokti. Taipgi bus gardžiausių val
gių ir gėrimų. Taigi, gerbiamieji, no
rėdami tyratpe ore linksmai laiką 
praleisti, dalyvaukite šiame piknike. 
Kelionė į abi puses, suaugusiems 
$1.90; vaikams 25c.

BUŠAI IŠEIS: pirmas kaip 10:30 
ryte, nuo Main ir Portland gatvių; 
antras kaip 10:15 ryte nuo Lietuvių 
Bažnyčios ant Windsor gatvės.

Kelrodis. Važiuokit iki Norvvood 
Center, paimkite Proviclėnce kelią. 
Pavažiavus pusę mailės po dešines ra- 

' šit Wi!son street. Ant kamĮ>o yra ga-

Juodveidis pabėgo su
$150,000.

Savo laiku meš jau rašėm, 
kad Bostono juodveidis, Jo
seph Kennedy, laimėjo ant 
loterijos $150,000. Iš tų pi
nigų jis turėjo užmokėti val
džiai $30,000 taksų. Bet jis 
valdžią apgavo. Pasiėmęs Į skaitlingiausiu ir įvairiausiu pikniku 
$150,000 į kišenių, jisai pa-l 
bėgo iš Amerikos ir valdžia! 
dabar negalės gauti iš jo nei 
vieno cento.

I

Į

Uždraudė myluotis apie 
vandenį.

Apie Birch ežerą, iš kurio 
Lynno miestas ima vandeni, 
vakarais suvažiuodavo auto
mobiliais daug jaunų pore
lių myluotis. Kai kurie jų iš-

I 
I

Statys dvi naujas high- 
schooies mergaitėms.
Mokyklų komitetas nuta

rė statyt dvi naujas high- 
schoolcs mergaitėms. Viena 
bus Dorchestery ir kaštuos 
_ • , - i jata*iavuj puse manės po uesines ra- mie.'tui S 1,-00,060, o kita į šit Wi!son street. Ant kampo yra ga- 
bus pastatyta South Endeizolino st0»„ir važiuokite iki pikniko 
UŽ S1,000,000. I 6 PIKNIKO*KOMITETAS.

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
linų pas mus.

VIKTOR VAITAITIS
415 Old Colony Are., 

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

f

Tei. So. Boston 2660.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS 

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

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

251 BROADWAY, tarp C ir D lt.
SO. BOSTON, MASS.

Telefonas 21324
MEDICINOS DAKTARAS

C. j. Mikolaitis
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare.
147 SUMMER STREET, 

LAVVRENCE, MASS.

| vietos.

Tikrina darbininkų piliety
bę prie tunelio darbų.
Bostono miesto taryba būdavo tenai per visą naktį 

įsakė tam tikrai komisijai ir palikdavo primetę negra- 
patikrinti visus darbininkus, žiu daiktų. Taigi dabar Lyn- 
kui ie yra pasamdyti prie no miestas uždraudė apie tą 
East Bostono tunelio darbų, vandeni nakties orgijas da- 
kad visi 
liečiai 
jai. Vadinasi, nepiliečiai 
gali tenai darbo gauti.

butų šios šalies pi- ryti. Policmairai vakarais ir 
ir Bostono gyvento- naktimis važinėja ant mo- 

r.e- torciklių ir žiuri, kad meilu
žių tenai nebūtų.

VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

Automobilių Technikos Mokykla
Jau Eksistuoja 20 Metų.

Trumpu laiku išmokiname Viską kas 
link AUTOMOBILI), MECHANIZMO. 
Praktika ant vietos. Išardymas, šutai- 
symas, suprast elektriką ir magnetiz
mą. ir važiavimą, ir planą automobilio; 
mokinant dienomis ir vakarais lietuvių 

ir anglų kalbose. Mokytojais yra žymus ekspertai—L. TICHNIAVI- 
CIUS ir kiti. Leidimą (License) ir Diplomą gvarantuojame už mažą 
užmokestį. Mes padedam kiekvienam prie pirkimo karo. Užsirašy- 
mas į mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte iki 9-tai valandai vaka- 

- ro. Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.
COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL

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

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 gamia- 
tu maistu.

| Didelis Pasirinkimas 
Vyrams Drabužių.

| Skrybėlių, Marškinių ir Visokių 
a Pasirėdymų. Geras Ta v oras ir di- 
| delis pasirinkimas visokių stailų.
5 Tik viena lietuvio Paul’s krautu- 
| vė ant Broadvvay, netoli F gatvės.
į 456 BR0ADWAY 
* SO. BOSTON, MASŠ.

I

DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

3421 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483
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LIETUVIŠKA APTIEKA’ 
Jūsų Senas Aptiekorius toj pačioj ' 
vietoj per pastaruosius 26 metui 
ir nėra sąryšy su bile kita aptieka. ) 
Visados šviežios šaknys ii Lietu

vos ir visados šviežias Disiei 
galima gaut pas

DAVID CABITT
REG. APTIEKORIUS 

Visados pasirengęs jums patarnaut 
100 SALĖM STREET 

BOSTON, MASS.
Telef. Richmond 1686 

Aptieka atdara nuo 8 ii ryto 
iki 10 vikaro.

Telefonas: So. Boston 1058.

Bay View Motor
Peter Trečiokas ir Jos Kapočnnaa 

GERIAUSI LIETUVIAI 
MECHANIKAL

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

Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkinantį patarnavimų.

Pardavimo vieta:
549 E. BROADVAT

Taisymo vieta:
1 HAMLIN STREET, 

kampas E. Eight Street, 
SOUTH BOSTON, MASS.

R.J.VASIL
<•> BROADWAT, ROOM 4, 

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

KRAUTUVES.
IfiMurina: AUTOMOBILIUS, <
NAMUS. FORNlšIUS, KRAU- ] 

TUVES ir tt.
Apdraudžiu gyvastį ir sveikata. ' 
PADARAU VISOKIUS DOKU- J 
MENTUS kaip čia. taip ir Lto> - 
tavoje, greitai ir atsakančiai. 
Norint gero patarnavimo, kreip* 1 
kttto, R. J. VASIL 
4M Broadway, So. Beatos, Msas ;

I
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