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Veteranai Ruošiasi Labiau 
Šturmuot Washingtoną.

“MES DAR TIK PRADE- 
DAM KOVOT”, SAKO 

VETERANAI

Asilu vaizdino prezidentą, 
kuomet Senatas atmetė 

sumanymą atmokėti bonus.
Kaip jau buvo tikėtasi, 

Senatas atmetė sumanymą 
duoti pasaulinio karo vete
ranams bonus, nepaisant, 
kad atstovų butas tą suma
nymą (billių) perleido ir 
nepaisant to, kad Washing- 
tone susirinko apie 25,000 
eks-kareivių, kurie visą lai
ką buvo apgulę Kongreso 
ramus. Iš dalies tai buvo ve
teranams apsivylimas, bet 
jie nei nesitikėjo, kad Hoo
verio sėbrai kitaip pasielg
tų.

Pažymėtina, kad tą pačią 
dieną, kuomet bonuso bilius 
buvo svarstomas Senato rū
muose,veteranai juokus krė
tė iš paties prezidento Hoo
verio. vJie atvilko vos gyvą, 
nušepusi asilą prie kapito- 
liaus laiptų ir bandė ji įves
ti į “Baltojo Namo” vidų. 
Ant abiejų asilo šonų buvo 
didelėmis raidėmis užrašyta 
“Ho.overis”. Vienok asilas 
lyg tyčia spyrėsi ir neėjo 
laiptais aukštyn, tartum pro
testuodamas, kam jį vadina 
Hooveriu. Susirinkusieji ap
link turėjo gardaus juoko. 
Ten pat buvo ir policija, bet 
ji nedrįso veteranams truk
dyti, tik džentelmoniškai 
patarė paleisti tą asilą, nes. 
“tai esąs nelabai populeriš- 
kas dalykas.”

Kuomet Senatas bonų su
manymą atmetė, Washing- 
tono ponai ir policija pradė
jo džiaugtis, kad dabar ve
teranai jau apleisią sostinę, 
ir siūlė jiems visokius trans- 
portacijos budus, kad tik 
greičiau jie išvažiuotų iš te
nai. Kapitalistinė spauda 
greitai paskelbė, kad bonų 
armija jau krinkanti ir vis
kas busią gerai. Ištikrųjų gi 
dalykai yra kitaip. Nors 
kai kurie neskaitlingi būre
liai veteranų išvažiavo iš 
Washingtono, bet tuo pačiu 
laiku nauji būriai atvyko į 
jų vietą, taip, kad bonų ar
mija nėjo mažyn, bet dar 
labiau didinosi. Kvykusieji 
gi pareiškė, kad jie važiuo
ją namo organizuoti dau
giau savo draugų ir atsiųsti 
juos į bonų armiją. Sakoma, 
kad veteranų skaitlius apie 
rudenį, kuomet įvyks prezi
dento rinkimai, paaugs iki 
150,000.

Veteranų vadai pareiškė, 
kad jie dabar tik pradeda 
kovoti su Washingtono po
nais ir išleido pareiškimus, 
kuriais kreipiama eks-karei
vių domė prieš republikonus 
ir raginama nepamiršti pre
zidento rinkimų dienos.

Klaidą veteranai daro, 
manydami, kad - jiems re 
publikonai ar demokratai 
gali ką gero duoti. Kapitali
stams kareiviai reikalingi 
tik tada, kuomet juos siun
čia žudytis ant karo lauko. 
Tik darbininkiška socialisti 
nė valdžia galėtų tinkamai 
juos aprūpinti ir todėl vete

IŠ SOCIALISTŲ 
DARBO_LAUKO.

SOCIALISTAI REIKA
LAUJA UŽDARYTŲ 
DIRBTUVIŲ BEDAR

BIAMS.
Milwaukee. — Jeigu už 

savininkai

ranai businčiuose rinkimuo
se turėtų remti ne buržuazi
nių partijų kandidatus, bet darytų fabrikų 
Socialistų Partijos isstatytus sakosi nepajėgią savo dirb- 
žmones, kurie yra vargšų tuvių operuoti, tai organi- 
reikalų gynėjai. zuoti darbininkai privalė

.--------------- e i paimti jas į savo rankas. Ši
Konfiskavo Ispani- tokį pareiškimą viešai pa- 
jos Karaliaus

Iš Madrido pranešama, cialistai paskelbė ir planą, 
kad Ispanijos Respublikos kuriuo šitas jų reikalavimas 
valdžia konfiskavo buvusio galima įvykinti gyvenimam 
karaliaus Alfonso turtus, ku-Į Vartojant darbo čekius 
rių vertė yra trys milionai pinigų vietoj, bedarbiai ga- 
dolerių. Tai turtai, kurių Al- • lėtų pasidaryti reikalingų 
fonsas, bėgdamas iš Ispani- savo pragyvenimui daiktų, 
jos, nesuspėjo pasiimt su sa- Jeigu fabrikų savininkai ge- 
vim. Tokiu budu valdžia ra- moju su tuo nesutiktų, so
do dar $2,000,000 grynais' cialistai kreipsis į guberna- 
pinigais, $5,000,000 vertės torių ir reikalaus, kad užda- 
įvairių dailės daiktų ir apie rytos dirbtuvės butų paim- 
$1,700,000 kitokios nuosa-'tos valdžios įsakymu, 
vybės, kurie priklausė įvai- Išleista socialistų rezoliu- 
rioms monarchistinėms cija šituo reikalu sako:“Mes 
draugijoms, bet buvo paves- ’ siūlom, kad vyriausybė pa
tos Alfonso globai. imtų laikinai savo kontrolėn 

visas svarbiausias dirbtu
ves, kepyklas ir visus užda
rytus fabrikus ir leistų be
darbiams dirbti, ne už pini
gus, bet už darbo čekius

Bomba Egypto Ko-
misionieriui.

St. Bees, Anglija. Detek
tyvai čionai surado bombą, į kuriuos galima butų išsikeist 
padėtą po platforma, ant ant kitokių gyvenimo reik- 
kurios kalbėjo lordas Lloyd, menų centraliniame sandė-

ly arba tam tikroj biržoj. 
Padaryti tai nesunku, tik 
reikia norėti.”

buvęs vyriausis Egypto ko- 
misionierius, vienas vysku
pas ir keletas žymesnių poli
tikierių. Prakalbos jiems bu
vo surengtos sąryšy su mo- MILWAUKEE MAJORAS 
kyklos atidarymo iškilmėm.! NENORI GAIŠINTI LAI- 
Nors sakoma, kad bomba KO DEBATAMS SU KO

MUNISTAIS. 
Komunistai nusiuntė Mil-

buvo ekspertų padirbta, bet 
kažin kodėl ji nesprogo ir 
tokiu budu politikierių kai- waukee majorui socialistui
lis išliko sveikas. Hoanui pakvietimą, kad jis 

stotų į debatus su jų Foste 
iriu. Debatai turėjo įvykti 
Chicagoje, buvusioj tenai 
komunistų partijos konven
cijoj, kur Fosteris buvo no-

NAUJOS TAKSOS JAU 
GALIOJE.

Pradedant su birželio 21 
d. įeina į galę naujos taksos 
Amerikoje ant įvairių reik- minuotas komunistų kandi- 
menų. Hooveris pravedė datų į Amerikos preziden- 
naujas taksas, kad subalan- tus. 
suoti valdžios biudžetą, pa- Atmesdamas tų demogo- 

gų pakvietimą, drg. Hoan 
pasiuntė jiems šitokią tele-

dengti ižde nedateklių, ne 
liečiant stambiųjų turtuolių! 
kapitalo. (gramą:

Dabar visi elektrikos nau-1 “Aš esu priešingas to- 
dotojai turės mokėti po 3, kioms darbo žmonių orga- 
centus daugiau, negu iki šiol i nizacijoms, kurios kovoja 
buvo mokama. Ant kitų' viena prieš kitą. Aš skaitau 
reikalingų gyvenime reik- didžiausiu savo priešu kapi 
menų taksos taip pat labai talizmą ir aš pašvenčių visa
aukštos. savo laiką ir energiją kova 

su juo.
“Aš manau, kad butų kri

minalinis prasižengimas ei-
PRIEŠINASI 6 VALANDŲ 

DARBO DIENAI.
Amerikos geležinkelių tru- ’ kvoti laiką ginčams tarpe 

-tas raportavo Washingtono darbininkų organizacijų,ku 
valdžios komisijai, kad pa- rios turėtų ne viena prieš ki- 
keitimas 8 valandų darbo tą kovoti, bet eiti iš vieno 
svaitės į 6 vai. jam kainuo- prieš bendrą savo priešą.Aš 
tų $600,000,000 kasmet dau- neturiu laiko tokiems gin- 
giau, negu dabar kainuoja, čams, kokiu jus siūlote.”

«usi
timui, nors jis butų daromas TRAnKMiilMmAlMF 
vien tik bandymo tikslu. TRAUKINIŲ NELAIMĘ.

------------ - Už tai, kad Rusijoj andai
Vakarinėj Massachusetts sudužo du traukiniai, užmu- 

dalyje pereitą sąvaitę smar- šdami kelioliką žmonių, tei
kus lietus be pertraukos per smas dabar pasmerkė sušau- 
24 valandas pridarė daug dyt Zelionos stoties viršinin- 
blėdies. Išnaikino daržoves, ką ir jo padėjėją. Sakoma, 
javus, išplovė vieškelius ir kad viršininkas girtas buda- 
suardė vandens rezervuarą mas sumaišęs signalus ir dėl 
Springfielde. Ypač labai nu- to įvykusi katastrofa. Tryli- 
keųtėjo šienas. 50 namų bu- ka kitų gelžkeliečių nuteis- 
vo visiškai apsemti vande- ta nuo 1 iki 10 metų kalėji
mu. mo.

Pittsburghe Prasi
dėjo SLA. 37-tas 

Seimus.
Seime dalyvaus apie 200 

delegatų.
Birželio 20 d., 10 vai. ry

te prasidėjo 37-tas Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje 
Seimas. Šis seimas gali but 
’abai svarbiu. Fašistiniai 
nusistatę Susivienijime po
litikieriai visą laiką agituo
ja, kad neatsižvelgiant ir 
visuotino narių balsavimo, 
iie organizuoja savo visas 
jiegas, ir smurto keliu ren
gėsi šiame Seime pasistatyt 
ių plauko SLA. valdybą. 
Jeigu SLA. Seimo delegatai 
į tokius nešvarius fašistų 
pasikėsinimus reaguos tei
singai, tai šis Seimas, likvi
duos visus tokius frakciji- 
nius ginčus. Jeigu delegatai 
neatsižvelgs į tuos reikalus 
teisingai ir bandys panie
kint visuotiną žmonių bal
savimo teisę, tai tuos ginčus 
gali da daugiau paaštrint.

Kol kas iš Seimo platesnių 
žinių da neatėjo ir todėl nie
ko aiškaus negalime prane
šti. Sekančiame “Keleivio” 
numeryje bus aprašyta visas 
Seimo bėgis smulkmeniš
kai.

Einant “Keleiviui” į spau
dą* gavome sekančią teleg
ramą:

Seimas atsidarė panedėly. 
delegatų 206* ūpas įtemptas. 
Tautininkai eina su Sanda- 
riečiais ir nori pravesti Ba- 
čiuną prezidentu. Ar galės, 
nežinia. Michelsonas.

KOMUNISTŲ RIAUŠĖS 
ŠVEICARIJOJ.

Paryžiuje gautomis žinio
mis, pereitą penktadieni ko
munistai sukėlė riaušes Zu- 
richo mieste, Šveicarijoje. 
Riaušėse vienas žmogus už
muštas ir 50 sužeista. Gatvė
se buvo įtaisytos barikados, 
tečiaus daug krautuvių tapc 
apiplėštos. Riaušininkai pa
siekė krautuves ir per bairi- 
kadas. Policija areštavo 50 
ypatų ir atėmė nemažai gin
klų.

SOCIALISTINIS INTER
NACIONALAS IR KARAS 
PRIEŠ SOVIETŲ RUSIJĄ

Zurich, Šveicarija. —Ja
ponų karas prieš Sovietu 
Rusiją neišvengiamu budu 
turėtų sustiprinti kontr-re- 
voliuciją, ne vien tik Sovie
tų Rusijoj, bet ir visam pa
sauly. Taip sako rezoliucija, 
kurią išleido čia Darbinin
kų ir Socialistų Internacio
nalo pildomasai komitetas.

“Jeigu Japonijos kariniai 
pasiruošimai grumuotų So
vietų Rusijai ir toliaus", sa
ko rezoliucija, “tai D.S.I. 
kreipsis į Profesinių Sąjun
gų Internacionalą, kad ben
dromis abiejų Internaciona
lų jėgomis pradėjus griež
čiausią akciją prieš gamini
mą, krovimą ir gabenimą 
visokios karo amunicijos, o 
ypatingai prieš siuntimą ka- 
•o medžiagos Japonijon. Be 
to, abudu Internacionalai 
apskelbs boikotą visiems 
aivams, einantiems Japo

nijon arba ateinantiems iš 
jos.”

DEMONSTRACIJA DĖL 
RAUDONOS VĖLIAVOS 

UŽDRAUDIMO.

Spokane, Wash. — Šio 
miesto buržuazija išleido 
patvarkymą, draudžiantį 
viešai rodyt tarptautinę dar
bininkų klasės vėliavą. To
dėl vietos socialistų organi
zacija nutarė išbandyt, kiek 
tas patvarkymas turi galios. 
Jie suruošė 2,500 žmonių 
demonstraciją, ir kiekvienas 
nešėsi rankoje raudoną vė- 
liuką. Einant demonstraci
jai gatvėmis, prie socialistų 
prisidėjo dar 2,500 žmonių 
ir eisena išaugo į 5,000 vyrų 
ir moterų. Parodai pasibai
gus, buvo didelis mitingas, 
kur socialistų kalbėtojai aš
triai smerkė buržuazijos pa
sikėsinimus prieš darbinin
kų laisvę ir teises.

Socialistų organizatorius 
drg. McKay buvo policijos 
areštuotas, bet užstačius $50 
kaucijos tuoj buvo paleistas. 
Kitų demonstrantų policija 
nelietė, nors kiekvienas jų 
sulaužė tą kvailą mieste pa
tvarkymą.

Lėkė su Eroplanu
J ieškot Uršulės 

Urbos.
Pereitą sąvaitę Uršulė 

Urba, kuri gyvena 28 River 
Street, Schenectady, N. Y. 
atėjo į paštą išsimainyt 
$2000 pastos Money Orde- 
lius. Ant rytojaus pastos 
klerkas Steele surado, kad 
jis sumokėjo Uršulei Urbai 
$500 daugiau. Jis tuojaus 
kreipėsi į policiją ir su jos 
pagalba surado, kad Uršulė 
Urba su savo vyru ant Cu- 
nard linijos laivo Maureta- 
nia išvažiuoja į Europą.

Policija tuojaus susižino
jo su Hobokeno viršininkais 
ir gavo po kiek laiko atsaky
mą, kad Uršulė Urba yra 
atrasta. Tada paštorius 
Steele susitarė su vietiniu 
lakunu ir lėkė į Hobokeną 
nasiimti nuo Urbos permo
kėtus $500.

Kaip policijos inspekto
rius pasakoja, Uršulė Urba 
buvo tuos $2,500 Įsiuvusi į 
-avo šlebės pamušalą.

Paštos klerkui, nulėkimas 
i Hoboken, kad atgauti per
mokėtus $500, kainavo $70.

ŽIAURI ŽMOGŽUDYSTĖ 
KALĖJIME.t

Jacksonvillės kalėjime, 
Floridos valstijoj, buvo 
žiauriai nukankintas kali
nys Arthur Maillefret, 19 
metų jaunuolis iš Westfield, 
N. J. Jis buvo nuteistas te
nai devyniems metams už 
plėšikavimą. Dabar paaiškė 
jo, kad kalėjime jam buvo 
uždėta ant kaklo geležinė a 
pypkaklė, prie kojų prira
kinti dideli geležiniai ka
muoliai, ir taip jis buvo va
rinėjamas prie sunkaus dar
bo. Jis mirė nuo kančių. Dėl 
to buvo areštuotas kalėjimo 
sargas Higginbotham ir ap
kaltintas antro laipsnio 
žmogžudystėj.

Missouri valstijoj pask'el 
bė bankrotą Farm & Home 
Savings and Loan Associa- 
tion, didžiausia statybos 
bendrovė. Jis turėjo 50 mi
lijonų kapitalo.

NAUJAS PERVERSMAS 
ČILĖS VALDŽIOJE.

MIRĖ BUVĘS KLAIPĖ
DOS KRAŠTO DIREKTO

RIJOS PIRMININKAS 
BOETTCHER.

Jis buvo prašalintas iš vietos 
gub. Merkio.

Iš Karaliaučiaus praneša
ma, kad tenai mirė buvęs 
Klaipėdos krašto direktori
jos pirmininkas Otto Boett- 
cheris. Jis sirgo vėžio liga. 
Jam buvo padaryta Kara
liaučiaus ligoninėje operaci
ja, nuo kurios jis ir mirė.

Jis buvo vienu iš tų Klai
pėdos krašto vokiečių, kuris 
vedė su Vokietija svarbiais 
klausimais derybas be Lie
tuvos vyriausybės žinios ir 
dėlto buvęs Klaipėdos kraš
to gubernatorius Merkys, 
pereitą vasario mėnesį, pra
šalino jį iš direktorijos.

Po jo prašalinimo* tarp 
Lietuvos ir Vokietijos iškilo 
ginčai dėl Klaipėdos krašto 
ir toji byla atiduota išspręst 
Tarptautiniam Hagos Tri
bunolui.

Perrenkant Klaipėdos 
seimelio rinkimus, vokiečiai 
vartojo nešvarų smurtą ir į 
Klaipėdos seimelį vėl di
džiuma atstovų tapo išrink
ta vokiečių.

Išbuvo 3 Mėnesius
Razbaininkų Ne

laisvėje.
Šiomis dienomis į Šancha

jų atvyko Amerikos garlai
vio kapitonas Charles Ba
ker, kuris buvo kiniečių raz
baininkų pagrobtas ir išlai
kytas jų nelaisvėj 5 mėne
sius, pakol Amerikos misijo- 
nieriai jį išpirko. Dabar jis 
pasakoja įdomių dalykų a- 
pie pergyventą terorą. Sa
ko:

“Aš buvau surakintas re
težiais ir apie 50 kartų raz- 
baininkai grąsino mane su
šaudyt, jeigu mano draugai 
nepristatys jiems reikalauja
mos sumos pinigų. Jie vertė 
mane rašinėt laiškus ir rei
kalaut, kad pinigai butų 
kuo greičiausia sumokėti. 
Tikrai, aš jau nesitikėjau iš
likti gyvas.

“Tie pusiau civilizuoti, 
žiaurus, nežmoniški sutvėri
mai, kurie vadina save Ki
nijos komunistais, veda pla
tų žmonių grobimo biznį. Jų 
aukomis gali būti bile kas, 
lygiai svetimšalis, kaip ir 
turtingas kinietis. Jie pa
grobs bile ką, už kurio išpir
kimą tikisi gauti didelių pi
nigų. Tai yra tikri razbai- 
ninkai, kurie nedirba jokio 
darbo, o gyvena tik plėši
mais ir turtingų žmonių gro
bimais.

SUDEGĖ 18 VAGONŲ.
Clinton, Mass. — Netoli 

nuo čia įvyko prekių trau
kinio katastrofa ant. Boston 
& Maine gelžkelio. Trauki
nys iššoko iš bėgių ir nuvir
to nuo kelio. Tuoj užsidegė 
vežamas gazolinas ir ugnis 
sunaikino 18 vagonų su pre
kėmis. Iš žmonių niekas ne
nukentėjo.

TAUTININKAI PRIE
VALSTYBĖS VAIRO.

Grove’o vyriausybė'pasida
vė be musių.

United Press agentūros 
žiniomis, Čilėje pereitą pen
ktadienį įvyko naujas per
versmas valdžioje. Be mūšių 
tapusi nuversta Carlos S. 
Davilos vyriausybė, kuri bu
vo žinoma kaipo socialisti
nė. Valdžios priešakyje da
bar atsistojo vėl pulkininkas 
M. Grove. Šį perversmą rė
mė ir įvykdė militaristai* 
kurie turėjo savo lizdą susi
sukę karo ministerijoj, ka
da buvo prezidentu Carlos 
Davila. Jeigu butų pasirodęs 
jiems pasipriešinimas, jie 
butų vartoję spėką. Taip 
praneša vėliausios žinios.

Dabartinė Čilės valdžia 
skelbiasi tyrai nacionalisti
nė ir sakosi agituosianti už 
socializmą tik industrijoj, 
bet nesivadovausianti ko
munistinėmis idėjomis.

Šis perversmas įvyko ne
tikėtai, nes buvo manoma* 
kad šalis jau apsiraminusi ir 
militaristai yra ištikimi so
cialistinei vyriausybei. San
tjago gyventojai tiesiog nu
stebo pamatę penktadienio 
vakare apie 500 ginkluotų 
kareivių apsupant preziden
to palocių. Tuo pačiu sykiu 
ištikimieji socialistinei val
džiai kareivių sargyba pasi
rodė balkonuose ir ant pa- 
lociaus langų su kulkosvai
džiais pasiruošę gintis prieš 
smurtininkus. Bet gatvėse 
pribuvo daugiau smurtinin
kų su tankomis ir šarvuotais 
automobiliais ir valdžiai į- 
teiktas ultimatumas pasi
traukti.

Iš sykio socialistinė val
džia buvo nusprendžiusi ne
pasiduoti, bet nenorėdama 
iššaukti pilietinio karo, ji 
pagaliau pasidavė ir nacio
nalistai paėmė valstybės 
vairą į savo rankas. Pilnes
nių ir aiškesnių žinių stoka, 
kadangi stropiai veikianti 
cenzūra jų neišleidžia.

LEMIA HOOVERIUI 
PRALAIMĖJIMĄ.

Stambus republikonų šu
las Dr. Butler, grįžęs iš re
publikonų partijos konven
cijos, New Yorke paskelbė* 
kad Hooveriui ir republiko- 
nams lemta busiančiuose 
rinkimuose pralaimėti, jeigu 
rytinių valstijų konvencijo
se nebus atmestas jų dabar
tinis šlapiai-sausas nusista
tymas prohibicijos klausi
me. Jis mano, kad demokra
tai turi pilną monopolį šiuo 
atžvilgiu ir jie lengvai re- 
oublikonus sukirsią busin
čiuose rinkimuose šį rudenį.

AMERIKA SIŲS DELE
GATUS ELEKTROS KON

GRESAM ,
Francuzija atsiuntė Ame

rikos valdžiai pakvietimą 
dalyvauti tarptautiniame 
Elektros Kongrese, kuris į- 
vyks Paryžiuje 1 d. rugpjū
čio ir tęsis per penkias die
nas. Pakvietimas priimtas ir 
delegatai busią pasiųsti.



Antra* Poslapi*

į

>EL KUNIGAI DĖVI 
ILGUS RUBUS.

□dėl krikščionių kuni- 
idami bažnytines pa- 

visuomet užsideda
3 moteriškus sijonus, už

kabina baltas firankas, 
nsikabinėja visokiais kas- 

o kai kurie net ir u-
’Tiskuta, kad tik dau- 
’"tų panašumo i mote-

sias plagiatas — šekit ir skai
tykit. Ir skaito: paauguoliai, 
gimnazistai, jaunimas. Ir plin
ta visoki sifilizacija.

“Bet liūdna ne vien tik tai. 
Liūdna, kad šiandien tai por
nografijai kaip tik geriausios 
sąlygos augti ir klestėti. Kai 
visuomeninis gyvenimas para- 
ližuotas. tada kaip tik labiau
siai prasideda miegamųjų kam
barių gyvenimas. Pornografi
jos gėlė visada žydi tiktai šute 
mose:”

Kaime jaunimo girtuok- 
’iavimas ii- muštynės, o mie
te pornografija—tai dikta- 
uros viešpatavimo rezulta- 
ai.

„/iVi
yra daroma todėl, 

senovėj kunigų parei- 
ne vyrai, bet mote- 

’t"i, kų apie tai skaito- 
‘ Kultūroje”:

buvo minėta, kad pir- 
kstės žemdirbystės stadijoj 

nigu pareigas dažniausia ei- 
’avo moterys, bet kada žemės 
ūkio darbai tapo svarbiausiu 
vyrų užsiėmimu, tada ir tiky
boj viršų pradėjo imti vyrai. 
Tečiaus moterų vaidmuo tiky
boj paliko gilių pėdsakų ir po 

kaip vyrai monopolizavo ti- 
’cvbos dalykus. Vyrai kunigai, 
kad daugiau butų panašus i 
moteris, stengdavosi prisisa- 
vint pastarųjų papročius: ne
šiodavo ilgus rubus, o Kybelos 
tikybos kunigai net kastruoda
vo save. Tose tendencijose bū
ti laba panašiems Į moteris iš
augo ir šių dienų katalikų ku
nigų celibatas".

Tie laikai, kuomet namų 
galva buvo ne vyras, bet mo
teris, istorijoj yra žinomi 
matriarchato vardu. Matri
archatas reiškia motinos 

r?, t avimą. Vyro viešpa 
' ’?s vadinasi patriar- 

S’ , nuo lotynų žodžio 
o? ter —r tėvas.

Matriarchato laikais, kuo-
* kunigų pareigas eidavo 
t~rįs, dievai būdavo irgi 
giausia moteriškos ly- 

s.
Bet kuomet vyrai nustūmė 
*z'ris Į užpečki ir paskel- 

kad jos vieta turi būti 
nrie puodų ir vaikų, tuomet 
ir dievų lytis buvo pakeista: 
vietoj moteriškų deivių, at
sistojo vyriški dievai.

Žmonės senai jau apie tai 
užmiršo ir mano, kad taip 
buvo visuomet, kaip dabar 
yra. Bet ilgi moteriški ku
nigų sijonai ir šiandien dar 
liudija, kad buvo laikai, 
kuomet kunigų pareigas ėjo 
moterys.

PRASIDĖJO LITERATU 
ROS PUVIMAS. Fašistų vuodegos iš “Vie

nybės” abazo aiškiai pasi- 
“Kulturoje” skaitom, kad Sakė, kad jie stoja už smur- 

apminis visuomenės gyve- tą §LA. Seime. Atmetę Į ša- 
nimui, Lietuvoje prasidėjo jį visokią gedą ir padorumą, 
literatūros puvimas. Vietoj jie 70-tame “Vienybės” nu- 
švaraus, pamokinančio skai- mery sako:
tymo, plinta visokia porno
grafija. Girdi: “Dalis delegatu bus įvairiau

siu partinių srovių. Jų tikslas, 
kaip jau žinome, bus savo par
tinėms ideologijoms patarnauti 
ir savo srovines idėjas pravesti 
i SLA. gyvenimą. Seimas bus 
tų srovių politikieriams propa
gandos dirva. Jie stengsis de
legatus paveikti, išrinkti jų 
srovei palankią valdybą...”

Iš to reikia suprasti, kad 
šitokią politiką, nežiūrint 

rėkit į viršelius, tų šlykščių bro- keno ji butų, reikia pasmer- 
šiurų, aptvindžiusių paskutiniu ktl.
metu musų knygynus: ten mir- į Bet pasiklausykit, ką tam 
sa profesorių, daktarų vardai, pačiam straipsny Smetonos 
Vadinasi, žinok, šias brošiūras pataikūnai kalba toliau: 
rašė ne bet kas, o rimti mokslo

“Knygynų languose, miestų 
kioskuose pilna pornografinės 
literatūros. Ir lietuvių kalba 
jos kas kartą vis daugiau ir 
daugiau Lietuvoje pradeda at
sirasti. Ji pas mus ateina at
sargiai. Svetimose kalbose por
nografija mėgsta rodytis ro
manų, apysakų pavidalu. Pas 
mus ji ateina apsidengusi rim
ta mokslo skraiste. Tik pasižiu

“Ištikimi SLA. tautinei idė
jai delegatai savo jėgas turi 
suburti ir išrinkti tautinei S.L. 
A. idėjai ištikimus ir nesvy
ruojančius vadus: SLA. prezi
dentu Juozą Bačiuną, vicepre
zidentu Antaną Mikalauską, iž
dininku Joną Tareilą...”

Ir kitus tautininkų kandi-

žmonės. Vadinas — pirkit ir 
skaitykit — tai rimta prekė. O 
iš tikrųjų dažnai visų tų profe
sorių ar daktarų nė bute nebū
ta. Arba dar biauriau: paimta 
rimta mokslo knyga, išrinktos 
iš jos visos tos vietos, kurios 
liečia intymiausius lyčių santy
kius ir kurios drastiškiausiai 
veikia skaitytojo vaizduotę, su- datus, 
dėta be jokios sąsajos vienon Ką gi tai reiškia? Ar tai 
broėluron, padaryta biauriau-. ne propaganda už savo par-

tijos žmones? Ar tai ne bru
kimas savo kromelio politi
kos į SLA. gyvenimą?

Juk tai lygiai tas, ką faši
stų vuodegos patys smer
kia ! Ir daugiau negu tas.Jie 
tengiasi įbrukti savo parti- 
os žmones i SLA. valdybą 

□ries didžiumos valią.' Vi
suotinu balsavimu SLA. na- 
iai tautininkų kandidatus 
tmetė, tai “Vienybė” norė- 
ų visuotiną balsavimą su
mindžioti. Ji norėtų padary
ti taip SLA. Seime, kaip 
smetoniniai smurtininkai 
oadarė Lietuvoj 17 gruo
džio naktį. Ji aiškiai stoja
įž smurtą.

Bet mums rodosi, kad šita 
iuodašimtiška taktika faši- 
tams nepavyks. Demokrati

nio nusistatymo SLA. nariai 
mokėjo apsaugot Susivieni- 
imą nuo komunistiškos dik

tatūros, mokės ji apsaugoti 
ir nuo fašistiško smurto.KATALIKŲ SUSIVIENIJI

MO SEIMAS.
Šiomis dienomis Wilkes- 

Baire'iuose susirenka Lietu
vių Romos Katalikų Susivie
nijimo seimas. Ta proga 
“Draugas" rašo:

“Kiek atsimename, prieš 2 
metus buvusis seimas Niagara 
Falls buvo triukšmingas. Sei
me iškilo tokie klausimai, kurie 
nustebino atstovus ir kurių 
svarstyti jie nebuvo pasirengę. 
Ir dėl to jie pasiliko neišspręsti 
ir tas neišėjo organizacijai Į 
sveikatą. Poros metų bėgyje 
nematėme Sus-mo veikime jo
kio gyvumo nei iš centro valdy
bos. nei iš pačių kuopų pusės 
Tarp kuopų ir centro nesijau
tė to stipraus ryšio, kuris rei 
kalingas organizacijos Įdėti 
mui. Centras pasitenkino išim
tinai raštinės darbais o kuopos 
džiaugėsi galėjusios mokes
čius, iškolektuoti ir į centrą 
pasiųsti. Kitokio veikimo nesi
matė.”

Kunigai negali suprasti 
kodėl jų valdomas Susivie
nijimas apmirė. O mums to 
apmirimo priežastis visai 
aiški. Gyvumas reiškiasi tik 
tenai, kur verda kova. Kuni
gų Susivienijime tos kovos 
nėra. todėl nėra jame ir gy
vumo.

“Draugas’’ mano, kad Sei 
mas turėtų padaryti “gerų 
padarymų”, tuomet pradėti i 
augti katalikų organizacija 
Bet tai yra klaida. Vienais 
nutarimais organizacijos 
augimo nepakelsi.

MONARCHISTŲ SĄMOK 
SLAS ISPANIJOJ.

Madrido policija padarė 
barono de Morą namuose 
tratą ir rado dokumentų, 
kurie parodo, kad monar- 
ehistai daro sąmokslą grą
žinti Ispanijon karalių Al
fonsą. Pasiremiant tais do
kumentais Madride buvo su
imta keliatas labai aukštų 
asmenų. Barcelonoj gi buvo 
areštuotas generolas Emilio 
Barrera, kuris Primo de Ri- 
veros laikais buvo stambiau- 
ds diktatūros šulas. Sako-
ma, kad dabar šitas juoda 
'imtiškas generolas kurstęs -tų valstybių pinigus. 
Barcelonos garnizoną sukil- galima nusipirkti ir drapa- 
ti prieš respublikos valdžią nų, ir avalų, ir valgomųjų 
r grąžinti monarchiją. produktų.

BEGĖDIŠKA FAŠISTŲ 
AGITACIJA.

AR UŽSITRAUKI?

Tylėjimas 
gali būti auksinis

. . . bet ar dėl to kiti 
cigaretu skelbimai paprastai

tyli šiuo klausimu?

"l^" ADA teisybė -Laudi — labai naturaliaka 
'“‘“‘vengti dalyko! Užsitraukimas senai baro 
“neliečiama” tema cigaretu skelbimuose. Ir 
nenuostabu, kiekviename tabako lape - net 
geriausio ir lengviausio — gamta slepia tūlus 
nešvarumus, kurie, jei nepašalinti, nepalankūs 
jautrioms gleivėms!

Ir kadangi, žinodamas ar nežinodamas, kiek
vienas rūkytojas ar rūkytoja užsitraukia kokią 
nors dalį dūmu iš savo cigarete. Lucky Strike 

išvystė tą didį mokslišką proęesą, kuris pašalina 
tūlus nešvarumus. Luckies tą procesą išrado. 
Tik Luckies jį ir turi! —

Ar užsitrauki dūmą? Daugiau kaip 20.000 
gydytojų, kuriems buvo duota išbandyti Luckies, 
pamatuodami savo nuomones savo pačių patyri
mu rūkyme, pareiškė, jog Luckies mažiau erzina 
gerklę negu kiti ei garėtai.

“It’s toasted”
Jutą Apsaugo - prlei knHijimut - prieš k—lj

O. JC. AMERIKA
ATSUK LUCKY STRIKE RADIO PROGRAMĄ—(0 noJersSks 
tr.imtEhl (S petmlio geriettsieit iokhi orkestre" ir Lucky Strike 
imtomis, kiekiieny Antrtdietrro, Krtiirtedienio. ir Sritejirnio vekerg, 

per N.B.C. Radio tinkle.

LE1VIS, SO. BOSTON

LAIŠKAS IŠ SOVIETŲ RUSIJOS
Kaip gyvena darbininkai 

Leningrade.
Nelabai senai viena “Ke

leivio” skaitytoja Bingham- 
tone gavo iš Leningrado lai
šką nuo savo draugės ir pri
siuntė jį mums. Kadangi jis 
gerokai nušviečia Sovietų 
Rusijos darbininkų gyveni
mą, .tai manome, kad ame
rikiečiams bus įdomu jį pa
siskaityti. štai jc turinys:

“Noriu parašyt tamstai, 
kas pas mus Leningrade gir
dėt. Aš jau antras mėnuo 
kaip nedirbu, nes dėl men
kos sveikatos negaliu sun
kaus darbo dirbti. Darbai 
oas mus dabar eina prastai 
ir daug darbininkų be dar
bo, taip kaip ir pas tamstas. 
Musų laikraščiai rašo, kad 
pas tamstas baisus nedar
bas, kad žmonės Amerikoje 
miršta badu, nesą kuo nei 
apsivilkti, nei kas valgyti, 
nei kur gyventi, nes namų 
savininkai išmetę darbinin
kus į gatves. Malonėk man 
apie tai parašyt.

“Pas mus irgi nieko gero 
nėra, ir kas sykis eina vis 
blogyn. Pragyvenimas bran
gus. Viską duoda pagal kor
teles, ir duoda labai mažai. 
Riebalų visiškai nėra. Pieno 
taipgi nėra. Kur buvo dra
panų krautuvės, tai dabar 
galima gauti tik pudros, per- 
fumų ir kitokių niekų. Kas 
turi aukso arba kitų šalių pi
nigų, tas gali nusipirkti vis
ko, nes valdžia atidarė krau
tuvę, kur priima auksą ir ki- 

Tenai

“Mano sūnūs Antanukas 
jau antrą žiemą turėjo išbū
ti be žieminio palto (apsiau
sto), nes negali nusipirkti. 
•Jis mokinasi sliesoriaus dar
bo.

“Tamstai turbut teko pa- J.s5?lls ™>yja, Kaa
stebėti ‘Laisvėj’, kad Rusi- p**™*kad 
joj stinga apie 2.000,000 tvarkoje kad tik gyvenk ir 
darbininkų. Tai absurdas ir no.lek--.bai dėl gerumo, tai 
kasdieninė komunistų de- Poodis sako ir šuo ka- 
magogija. Tas utopistu lai- papianta. issyk pur-
kraštis nebežino kai., sukti fos.‘- •’u.‘!a: tohau ~ 
Amerikos da. bu.inka.11 H ’ re,skia “ Parama, 
tus.
ka tas laikraštis rašo. Ti

Pas mus visai to nėra, I Lietavos žmonžs dar vis?
i nesenai pergyvenę rusų val
dymą, toliau vokiečių, kai 
kurjuokai ima, kuomet kapitali

stinis pasaulis taip bijosi 
boiševizrno. Žinoma, komu
nistams tik to ir reikia.

“Skaudesnio gyvenimo 
nerasite visam pasauly, kaip 
dabar Rusijos darbininkai 
gyvena. Jau antri metai kaip
visi dirbam pusbadžiai, nes ti, manyti ir rašyti, tai Lie-
neturirn tų produktų, kurie 
reikalingi sunkų darbą dir
bant. Dabar sustojo darbai. 
Nedarbas buvo
tik tuo, kad 4 
bom, o 5-tą šventėm. Per 
mėnesį 24 dienas dirbom, o 
6 nedirbom. Tokiu budu da
vėm darbo tiems darbinin
kams, kurie buvo be darbo.
Dabar vėl darbai sumažėjo, j darni dūsauja, tyli ir misly- 
nes nėra žalios medžiagos ja. Ką jie mislyja, palieku3 * t i — T * A * 1 * 1 3_ 1 * • x • •dirbtuvėms. Iš Amerikos ir 
Anglijos negaunam nieko. 

“Baugu, ii- baigiu... ?...

broliams amerikiečiams at
spėti. Čia pridedu penkis to
kius skelbimas.

Skelbimai.
ĮVEDĖ 5 DIENŲ DARBO

SAVAITE. Marijampolės apskr. policijos pir
mos nuovados viršininkas J. Zarans-

Standard O ii of New Jer- bs pasirėmęs Civ. Proc. Įst. 1030 
sey kompanija, kuri samdo
43,000 darbininkų, ivedė 5. Marijampolės valė., įvyks varžytynės 
dienų darbo sąvaitę,'kad vi- “
siems ištektu darbo. I Turtas susideda iš šių daiktu: ar

No. 25, Birželio 22 <L, 1932

Arba: ką Lietuvos žmonės 
mislyja?

Lietuviški juodašimčiai į 
visas šalis triubyja, kad

bolševikų, krikščionių 
(kunigų)—visko nepapras
to mate, labai gerai moka į- 
vertinti “Dievo duotą” val
džią.

šiandien, kai Lietuvoje a- 
pie valdžią ir apie valdinin
kus tegalima tik gerai kalbė

tuvos žmonės apie savo vai 
džią blogai nė nekalba, ne 
rašo. Tik tyli ir mislyja. O 

sumažintas į ką mislyja, niekas nežino! 
dienas d ir- Lietuvos miesteliuose ir 

net kaimuose, kur yra vals
čių raštinės, viešose vietose 
tvoros ir sienos nuklijuotos 
skelbimais, kuriuos žmonės 
praeidami skaito, o skaity-

pas, įkainuotas 110 litų; kuliama ma
šina, įkain. 200 litų; akselinė maši
na, įkainuota 150 litų; vežimas ant 
geležinių ašių, įkainuotas 100 litų; 
vienaarklės rogutės sa odine plėške, 
įkain. 100 litų; juoda kumelė trijų 
metų, įkain. 200 litų; senas manie
žas, įkain. 120 litų, ir juodmarga 
karvė, įkainuota 120 litų. Nuo įkai
nuotos sumos prasidės varžytynės.

Turtas parduodamas, kad gautais 
pinigais padengus Marijampolės apy
linkės smulkaus kredito draugijos ieš
kinį sumoje 1050 litų su susidariusio
mis išlaidomis.

Varžytynės įvyksta antru kartu. 
Marijampolė, 1932 m. V. 20 d.

Nuovados Viršininkas,
(parašas neįskaitomas).

2.
Marijampolės apskr. policijos pir

mos nuovados viršininkas J. Zaraus- 
kas, pasirėmęs Civ. Proc. Įst. 1030 
str. skelbia, kad šių metų gegužės me
nesio 28 d. įvyks varžytynės Gustai
čių km., Marijampolės vaisė . pas u- 
kininkų Gustaitį Motiejų, kilnojamam 
turtui parduoti Turtas susideda iš šių 
daiktų:

Kuliama mašina, Įkainuota 100 litų,
5 avys su ėriukais, po 15 litų— viso 
90 litų; senos rogės, įkainuotos 25 li
tai, 2 kiaulės, po 30 litų; eglinis pa
prastas stalas, įkainuotas 15 litų, ir 
eglinė spinta, įkainuota 25 litai.

Varžytinės įvyksta antru kart ir 
turtas bus parduodamas iš pasiūlytos 
kainos. Turtas parduodamas, kad 
oadengus Marijampolės Ūkiniu. S-gos 
Liaudies Banko ieškinį 550 litų su 
nuošimčiais ir išlaidomis.
1932 ra. gegužės mėn. 15 d.

(Tas pats parašas)
X

Marijampolės apskr. policijos virši
ninkas J. Zarauskas skelbia, kad 24 
gegužės Kirmelinės kaime, Marijam
polės vaisė., pas ūkininkų Piikaitį 
Kazį įvyks varžytynės ir pars įduos jo 
kilnojamas turtas, susidedantis iš šių 
daiktų: budnikas laikrodis, keturios 
kėdės, uosinė sofka, uosinis stalas, 
uos i nė komoda su veidrodžiu, lova ą- 
žuolinė, juodmarga karvė 4 metų, 
juodmarga karvė 5 metų, juodmarga 
karvė 10 metų, bulius juodmargis, 
juodmarga telyčia, telyčia žalmarga, 
telyčia juoda, bulius juodmargis, 
dvejos darbinės rogės, penki balti be
konai (suprask: kiaulės) po 60 litų; 
baltas kuilys. Paminėtas turtas par
duodamas už skolų, sumoje 1795 litų 
su nuošimčiais ir išlaidomis Mari_ 
jampolės Vok. Smulk. Kred. Drau
gijai. (Tas pats parašas)

4.
Marijampolės apskr. policijos pir

mos nuovados viršininkas J. Zaraus
kas skelbia, kad 31 gegužės. Mešku
čių kaime, Marijampolės vaisė., pas 
ūkininkų Čėplų Antanų įvyks varžy
tynės kilnojamam turtui parduoti.

Turtas susideda iš šių daiktų: bė
ras arklys, įkainuotas 100 litų; jood- 
marga karvė. įkainuota 120 litų: ma
niežas, įkainuotas 400 litų; juodmar
ga karvė, įkainuota 100 litų ir $uod- 
margas bulius, įkainuotas 100 litų. 
Turtas parduodamas, kad gautais pi
nigais padengus Smulkaus Kredito 
Marijampolės žemdirbių draugijos 
ieškinį, sumoje 760 litų su išlaido
mis. (Tas pats parašas)

a.
Marijampolės aps. policijos l_os nuo

vados viršininkas J. Zarauskas skel
bia, kad 18 gegužės Tarpučiuose, p. 
Bliudžiaus dirbtuvėje. įvyks varžyty
nės pil. Čėsnos Antano kilnojamam 
turtui parduoti: traktorius, įkainuo
tas 2500 litų, kad gautais pinigais 
padengus pil. čėsnos Antano skola, 
sumoje 1960 litų su išlaidomis Smul
kaus Kredito Marijampolės žemdir
bių draugijai-

Asmens, pirkusieji per varžytynes 
daiktus, pinigus privalės sumokėki 
vietoje. (Parašas tas pats)

Nemanykit, amerikiečiai, 
kad tie penki skelbimai pir
mutiniai ir paskutiniai! Šie 
skelbimėliai tik keletos die
nų. Jei panašius skelbimus 
iš \dsos Lietuvos bent vieno 
mėnesio surinktum, tai ne
tilptų i visas Amerikos lietu
vių laikraščius.

Gal kas pasakys, kad tie 
žmonės, kurių turtą iš var
žytynių parduoda, kokie gir
tuokliai— nemoka gyventi? 
Visai ne! Štai, sakysim, toks 
Meškučių kaimo, Marijam
polės valsčiaus, Motiejus 
Senkus, Gustaičių kaimo 
Motiejus Gustaitis, Kirmėli- 
nės kaimo Kazys Plikaitis, 
Meškučių kaimo Antanas 
Čėpla, Tarpučių kaimo An
tanas čėsna—tai vis žmonės 
su plačiomis iniciatyvomis, 
visuomeniniais užsimoji
mais. Juk girtuokliai ir apsi
leidėliai turtų ir neturi, to
dėl nėra kas jų ir parduot 
Čia iš turinčio, iš norinčio 
gyventi, ilgų metų sukaup
tas turtelis atimamas. Ko
dėl? Todėl, kad “gera” Lie
tuvoje, kad žmogaas nuosa
vybė Įstatymais “saugoja-

•
Važiuokite greičiau, ame

rikiečiai, Lietuvon; vežkitės 
savo turtelį, čia šimtai nuo
vadų viršininkų a la J. Za
rauskas tik laukia, kad gau
tų “iš varžytinių” parduoti.

Oi, kaip gera Lietuvoj!
Smilga.
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Kas skaito ir rašo 

Tas duonos nepraio LIETUVIU GYVENIMAS Kas nieko neveikia 

To niekas nepeikia

PITTSBURGH, PA.
Visko po biskį ii Pitts- 

burghc padangės.
Gegužės 29 d. Carnegie 

Pa., APLA. 3-čios kuopos 
svetainėje Įvyko SLA. 3-čio 
apskričio susivažiavimas. 
Suvažiavime dalyvavo 10 
kuopų su 23 delegatais: ap
skričio valdybos* nariai ir 
komisijos nariai turėjo 
sprendžiamą balsą, tai viso 
suvažiavime dalyvavo 37 
delegatai.

Svarbiausias suvažiavimo 
nutarimas, vienbalsiai pri
imtas, tai, kad Pittsburgho 
ir apielinkės delegatai SLA. 
Seime balsuotų prieš priėmi
mą naujos konstitucijos. 
Priimia . rezoliucija užgi
nanti "Tėvynės” vedamąją 
liniją linkui Lietuvos dikta
toriškos valdžios ir pasmer
kė fašistų laiškrašeių puoli
mus "Tėvynės” redakcijos. 
Išneštas papeikimas tiems 
Pildomosios Taiybos Na
riams, katrie vaduodamiesi 
“papročiais”, nėleido dėti 
Dr. Viniko vardo ant balo
to i SLA. Sekretoriaus vie
tą. Nutarta pasiųsti Seimui 
pasveikinimą ir $25 aukų, 
skinant $15 Į Našlių ir Naš
laičių Fondą ir $10 Į Moks
leivių Fondą. Taipgi paau
kavo $25 naujai susitvėru
siam Lietuviu Dainos Cho-

Apvaikščiojimas baigės Ga-' 
siuno ir tautiško kunigo su-' 
keltomis kapinėse sorkėmis.;

Iš šalies žiūrint į tokias' 
sorkes kapinėse, tikrai daro 
nemalonų Įspūdi.

Tautiškas kunigas per ke
lis pastarus metus atvažiuo
ja i tautiškas kapines kapų 
puošimo dienoj laikyti pa
maldas už numirusius ir sę-Į 
kvt pamokslą. Ir buvo atsi
tikimų, kad jis iškrėsdavo 
šposų. Būdavo nusiima ba
tus, po kojoms pasiriša len
teles, į rankas pasiima dide
li kryžių ir ima šukaut apie 
šventą Franciškų. Tas buvo 
taikoma ne tiek įnirusiems, 
kiek kunigų bizniui. Bet tas 
kiekvienam protaujančiam 
yra žinoma.

šiemet susirūpino numi- 
nisiais ir bolševikai, ir atė
jo gelbėti iš fašistų ir ku
nigų nevalios, ir kad pada
rius šiek tiek Įtakos smun
kančiam pas mus bolševikiš
kam kromeliui.

Vienas iš Dalyvių.

Daug šeimynų jau maitina 
miestas, dirbtuvės ir salavei- 
šiai. Negana to, kad nedir- > 
ba, bet dar ii- mokestį nu 
mušė 25't. Ir netik pas mus

BROOKLYN, N. Y.
Kunigas iš karčiamininko. 

Pletkininkai ir kitkas.
Davatkiškam Brooklvne

mažai dirbama, bet ir visoje g®!?02®® menuo buvo
Pittsburgho apielinkėj taip 
yra. Pelėda.

cu- i
daunas” ir pelningas. Da
vatkos užsiganėdino “cu- 
daunom” sorkėm, o “dūšių;

. FUI.
P. Pivariunas buvo pada

vęs skundą prieš Apskričio 
pinnininką ir rezignaciją. 
Skundas buvo atmestas, o 
rezignacija tapo priimta. 
Vieton Pivariuno, Apskričio 
organizatorium tapo išrink
tas P. Dargis.

Carnegies mc*terjs turėjo 
surengusios delegatams ir 
svečiams puikią vakarienę 
ir pasibaigus posėdžiams 
puikiai pavaišino. %♦ # #

Bolševikų komisaras Ga
siunas ir “tautiškas” kuni
gas Vipaita, pakrėtė špo
sų numirėliams.

Gegužės ,30 d. kaipo ka
pų pagražinimo dienoje, lie
tuvių tautiškose kapinėse 
buvo apvaikščiojimas. Tau
tiškas kunigas Z. Vipartas 
laikė pamaldas, sakė pa
mokslą, liepė poteriauti už 
karėje žuvusius kareivius. 
Po pamaldų sekė kalbos. 
Tautiškų Kapinių Draugijos 
pirmininkas P. Pivariunas, 
pirmas padarė Įžangą, ir 
pakvietė kalbėti bolševikų 
komisarą J. Gasiuną. Gasiu- 
nas savo kalboje pradėjo 
kritikuoti kunigus ir pote
rius. Jis paminėjo, kad ku
nigai einančius kareivius Į 
karę laimina ir ginklus pa
šventina, o paskui liepia 
žmonėms melstis už žuvu
sius kare. Gasiunas gerai 
pylė kaili visiems kunigams 
ir poteriams, ir visai kapi
talistų sistemai.

Gasiunui taip revoliucio- 
nieriškai kalbant, kun. Vi
partas ir jo šalininkai pra
dėjo nerimauti ir daryti jam 
pastabas ir kelt neramumą. 
P. Pivariunas, nors yra di
delis tautininkas, bet Gasiu
nui leido kalbą užbaigti. 
Gasiunui baigus kalbėti, Pi 
variunas padarė pastabą, 
kad jis su Gasiuno kalba ne
sutinka ir pakvietė kalbėti 
kun. Vipartą. Vipartas pra 
dėdamas kalbą pirmiausiai 
pareiškė, kad jis nusiimąs 
kepurę ir žemai nusitenkąs 
prieš poną Pivariuną ir prieš 
visus nabašninkus šiose ka 
pinėse, o tada pradėjo šauk
ti, kad tas bolševikas kalbė
tojas esąs durnius ir dar 
syki durnius, žodžiu sakant, 
kun. Vipartas plūdo Gasiu
ną neprotingai. Tada Gasiu
no šalininkai pradėjo reika
laut, kad kunigas nesikoliot.

DU Q U ES N E, PA. 
Triukšmas Kliubo susirinki

me. Darbai.
Gegužės 29 d. buvo vieti

nio lietuvių kliubo susirinki
mas, kuriame kilo toks ar- 
mydelis, kad beveik reikėjo 
šauktis policijos. Triukšmą 
sukėlė narys J. P., kuris už 
nemokėjimą mėnesinių mo
kesčių buvo suspenduotas ir 
pašalintas iš kliubo, vienok 
atėjo Į ši susirinkimą ir ban
dė elgtis kaip pilnateisis na
rys. Jis tai darė vaduoda
masis kliubo nutarimu, kuris 
buvo padalytas balandžio 
mėnesio susirinkime, — kad 
laike dabartinės bedarbės ir 
iki 1933 metų nespenduoti 
narių už negalėjimą užsi
mokėti mėnesinių duoklių. 
Bet J. P. jau balandžio mė
nesyje kliubui buvo neužsi
mokėjęs už pusę metų, ir fi
nansų raštininkas buvo jam 
siuntęs pranešimus, vienok 
jokio atsakymo negavo, ir 
todėl ji kliubas išbraukė i« 
narių tarpo.

Nepaisant kliubo nutari
mo, J. P. atėjo Į susirinki
mą gegužės 29 d. ir atsisėdo 
tarj) narių. Pirmininkas pa
reiškė, kad jis iš kliubo jau 
yra išbrauktas ir paprašė iš
eiti iš susirinkimo. J. P. at
sistojęs pareiškė, kad jis ši 
kliubą tvėręs, namą statęs ir 
turtą sudėjęs, 20 metų išbu 
vęs nariu ir 1.1. Pirmininkas 
vėl pareiškia: “tamsta jau 
neturi balso, negali čionai 
kalbėti, nes nesi daugiau šio 
kliubo nariu.” Tuomet J. P. 
išvadino pirmininką šuns 
vaiku ir pradėjo armydeli 
kelti. Rimtesnieji nariai tuo- 
mi pasipiktino ir ėmė reika
lauti, kad J. P. apleistų sve
tainę. Tuo pačiu laiku atsi
rado keletas J. P. šalininkų, 
kurie palaikė jo pusę ir to
kiu budu pradėjo’ visi šaukt, 
kaip kokie laukiniai. Prisiė
jo pertraukti susirinkimą ir 
vėliau, po pasiaiškinimui, 
prieita prie kompromfco ir 
J. P. tapo priimtas atgal Į 
kliubą. Tik už koliojimasi 
jis nubausta $1.00.

Nuo savęs kliubiečiams aš 
norėčiau patarti, kad atėję 
į susirinkimą rimčiau svars- 
tvtumėt dabartinius kliubo 
reikalus, o nekeltumėt suiru
tės apie kokią ten degtinės 
bačką, kurią kas tai išgėręs 
apie 15 metų atgal. Reikėtų 
labiau prisilaikyti konstitu 
cijos ir tvarkos.

Dabar biskis apie darbus. 
Tau trečias metas, kaip pas 
mus darbai eina prastai ir 
nežinia kada dalykai page
rės. Yra daug tokių darbi
ninkų, kurie gauna dirbti tik 
5 valandas Į porą savaičių.

AMBRIDGE, PA. graikų
. . i siais. Sorkes įvyko įs prieza-

APLA. narių domei. sties Įšventinimo Į ilganda- 
Laisvės” 122 Nr. Anta-rokių gvardiją penkis nau- 

nas Bimba aiškiai pasisako,' jus mulkintojus, 
kodėl bolševikai stengiasi; Penktasis mulkintojas bu- 
apvesdinti APLA. su savo vo Įšventintas gegužės 29 
LDS. (“darbininkišku susi- d. Jo tėvukas karštas kata- 
vienijimu”). Išaiškindamas, likas, keli metai atgal jis bu- 
kaip savo politiką visur vo garsus saliunčikas. 
veda visokie fašistai, demo-J Musų vienybininkai fašis- 
kratai ir republikonai, Bim- tai pastaruoju laiku pavirtę 
ba pabrėžia, kad ir komuni-J tiesiog bobiškais pletkinin- 
stai panašiai privalo daryti, kais. Kur tik pas juos už- 
vpač pašalpinėse organiza-' eisi, vis išgirsi Šmeižiant pa
či jose, esą, “klasiniai sąmo- žangiuosius kandidatus i S. 
ningi revoliuciniai darbinin- L.A. Pildomąją Tarybą, vi- 
kai stengiasi pravesti savo saip juos niekinant ir vis 
darbininkišką politiką ir iš- aukštinant Kauno surūgusią 
šluoti lauk buržuazinę poli- Smetoną. O jų tamsus paka- 
tiką.” (likai dar džiaugiasi tuomi,

Toks Bimbos pareiškimas ‘ nes, esą, tas pakels musų 
rodo ne ką kitą, kaip tik tai,,tautą, kaip ant mielių. Ne- 
kad bimbiniams pasiekus nuostabu, nes fašisteliai nie- 
savo užmačias APLA. orga- ko kito ir neišmano, kaip tik 
nizacijoj, prasidės “šlavi- pletkavoti. Gaila jų vaikų, 
mas” lauk visų tokių elemen- kurie tokius puikius pavvz- 
tų, kurie Bimbai išrodys džius gauna nuo savo tėvų. 
buržujiniais”. Kaip mato-l Pas Brooklyno paneles ir 

me, bimbiniams rupi pašai- ponias Įeina madon sveika- 
pinėse draugijose politikau- tą taisyt badavimu. Betaisy
ti, o ne pašalpos reikalai. Į damos savo figūras taip jos

APLA. jau gyvuoja nuo į i. grabų galės nužengti. 
1907 m. ir joje yra visokių Kai kurios nuo suliesėjimo 
pažiūrų žmonės, bet kaip Jau taip baisios, kad nei pu- 
greit ji bus suženyta su bol- droš su dažais nepaslepia 
ševikiniu “susivienijimu”, užbadėjusio veido.

gra-

čį augiausia iš Albany, N. Y. 
ir iš Schenectady. Gaila,? 
kad vietinių mažai matėsi 
šiame parengime. Atsilankė 
tik labiau susipratusieji, o 
kiti matomai namie sėdėjo 
ir spėliojo, ar mums pasi
seks, ar ne. Bet apie tokius 
neverta nei rašyti, nes jie 
laikraščių neskaito ir nieko 
teveikia. Kažin, ar gi jie
įiekad nepradės protauti?*

Keikia prisiminti, kad pas 
nu< vra dar pora organiza- 
•ijų, buten, LDS. pašalpinė 
Iraugija, ir ALDLD. 238 
tuopa (bolševikinės), ku- 
ios, v ienok, pradėjo krikti. 

Variai vieni išmiršta, o kiti 
'švažinėja. ALDLD. prezi- 
lentas nuvažiavo atgal Į 
Brooklyną, o sekretorius iš
dūmė Rusijon net niekam 
nieko nesakęs apie tai ir nei 
mandato niekam nepalikęs. 
Likusieji kamarotai tyli ir 
žiuri, kas bus iš jų vyriausy
bės: ar jie dar sugris, ar jau 
visai apleido Troy’ų,

Vietinis.

užsuktų. Argi tinka per ra
dio pasakoti apie išpažinti 
ir kitokie bažnytiniai biz
niai garsint? Z. G.

WORCESTER, MASS.
Iš L. S. ir D. B. Dr jos 

susirinkimo.
Birželio 7 dieną pusmeti

nis Lietuvos Sūnų ir Dukte
rų Broliškos Dr-jos susirin
kimas, i kuri nariai buvo 
šaukti per laiškelius. Suėjo

Birželio 5 d. Pittsburgho ™T 200 narių. Žymiausias 
iiubas bu re“ca^as buvo sudaryt pasto-

PITTSBURGH, PA. 
Sėkmingas Pittsburgho Lie

tuvių Radio Kliubo Pik
nikas.

Lietuvių Radio Kliubas 
vo surengęs pikninką Ado
mo Sodne, Castle Shannon, 
Pa., kuriame dalyvavo tuk

vų iždą, todėl ir nutarė su
dėt i iždą $5,000.00. Bet jei
gu iždas paauks, tai iš per-

Itentfnė ‘“ifetuviu ' p'ublikos' J**® 3<im"k6‘
minia. susidedanti iš fitt-s- k®* .paskolmo perkant O-
burgho Liet. Radio Kliubo 
nuoširdžių draugų, rėmėjų 
ir programo klausytojų. Tai 
buvo tartum kokia didžiulė 
Pittsburgho ir apielinkės 
lietuvių šventė.

Šiame didžiuliame lietu

lympijos parką. Dabar už
ėjus tokiam smarkiam kri- 
ziui, daugelio, kurie skolino 
ant to reikalo, paskola yra 
veik bevertė.

Užbaigus svarstyti bėga
mus dr-jos reikalus, kad pri-

viu išvažiavime teko sutikti .nauJb i e*kalų, užrašų ra" 
stinmkas J. Baksis įssitrau-svečių ir iš tolimųjų kolioni- 

jų, kaip tai iš Ohio, W. Va., kia sklokininkų “N. Gady-

taip greit prasidės rųsiavi- 
mas “gerų” ir “blogų” na
rių ir sykiu šlavimas jų lau
kan iš APLA. kuopų. Todėl 
APLA. nariai turėtų rimtai 
pagalvoti kol dar nėra vė
lu, ir apsisaugoti, kad bim
biniai nepasiektų savo už
mačių.

J. Padauža.

TROY, N. Y.
Darbai. Kliubo veikimas. 

Bolševikai krinka.
Su darbais pas mus, kaip 

ir kituose Amerikos mies
tuose, gana prastai. Žmonės 
dirba mažai, po dvi bei po 

Mes matome, kad tas bol- tris dienas sąvaitėje. Ameri- 
ševikų naujas susivienijimas konus jau miestas maitina,
vos tik susitvėrė, o jau vie- bet lietuviai dar apseina be 
ni su kitais ėdasi savo spau- (pašalpos, kadangi daugelis 
dą. Ar gali tokia organizaci- jų yra pusėtinai prasigvve- 
ja augti ir bujoti? Kur yra[nę.
skirstomi “gėri” ir “blogi”. ‘Troyaus lietuviu būrelis 
nariai, ten bus tik barnių or- mažas, bet visgi šiek tiek 
ganizacija, o daugaiu nieko.1 darbuojasi. Turim sutvėrė 
Kas daugiausia bimbiniams Troyaus Lietuvių Kliubą. 
rupi, tai aukos, o ne organi- kuris 21 gegužės buvo su- 
zacijos gerovė. Aš esu tos rengęs balių Ukrainų svetai- 
nuomonės, kad jeigu APLA.' nėj, Wateroliet, N. Y. Ba- 
bus suvienyta su LDS., tai Hus pasisekė gana gerai. Bu
jai gręsia iškrikimas.

Praeivis
vo graži diena. Daug svečių 
atsilankė iš apielinkės, o

BALTIMORE, MD. 
Dainavo per radio.

Birželio 10 d. vakare Dai
nos draugijos choras pirmą 
kartą dainavo per radio. Ne
tik lietuviams malonu buvo 
girdėt žavėjančius balsus, 
bet manau, kad ir svetim
taučiai gėrėjos girdėdami 
gražias meliodijas. Dainos 
draugijos choristai turi ge
rus balsus ir reikia spręsti, 
kad L. Geležiutė yra gera 
choro mokytoja, nes i trum
pą laiką išlavino apie 50 y- 
patų, kurių balsai puikiai 
harmonizuojasi. » Adv. W. 
Laukaitis Dainos draugijos 
pirmininkas, paaiškino per 
radio angliškai ir lietuviš
kai ir perstatė chorą dainuo
ti. K. Andreikus turi aukštą 
ir gerai išlavintą tenoro bal
są. Kaip Andreikus dainavo 
per radio solo dvi lietuviš
kas daineles, tai atrodė kaip 
Babravičius. Butų gerai, kad 
Dainos draugija ir daugiau? 
dainuotų per radio.

Pereitą žiemą dainuoda
vo per radio parapijos cho
ras. Kaip choras dainuoda
vo, taip, bet kuomet kuni
gas pradėdavo savo bizniš- 
kus reikalus garsinti per ra
dio, tai tikrai visiems Įsipyk- 
davo. Jeigu amerikonams 
tokias pasakas duotų ant ra
dio, jie tuojaus savo radio

kurie klausydami Lietuvių Į1;. a 1I)1.aso.J<.a^ ^^tų pas- 
Radio programų ir sužinoję, Įt aih‘a>tT susirinkimui.

- - - 'Ir jis skaitė net įssikarscia-
vęs. Perskaitęs pradėjo rė
kaut, kad jis čia yra šmei- 

lyvavus ir pasimačius su ki- tanias, dėlto, kad jis esąs 
tais Lietuviu Radio progra- komunistas, o ne sklokimn-
mos draugais ir su savo sc-'kas: Po t®..'??® “T0, k9®tas 
nais pažistamais. "an,Į Paaisk.no, kad viskas,

Diena'pasitaikė labai gra- k?s.te? Parašyta, yra teisy-
ži, tik gal būt buvo kiek per )c “• dr'!a J?k«! f“
šilta. Saulė kaitino be pasi- ‘Y® ”<*“?• Bimbistas Baksis
gailėjimo, bet Adomo Sod- ?ka.udzla!1 sus‘.vyIe' 0 "arl?1 
ne randasi pakankamai ža- ls Į® susikareciavimo turėjo
iių ir lapuotų medžių, kurie ^aI^ 3usJuoko‘, „ ...
susirinkusius svečius apsau- , j31? antras įs eiles
gojo nuo karštųjų saulutės bimbinių bandymas sukelti 
pinduliu. suteikdami malo- Palaipinėje draugystėje ko- 

naus pavėsio. Jaunimas vi- Y'.un!st!"i triukšmą. Gegu-
sai nepaisė šilto oro ir gra- 3 d; P"™mmkas J. Pet- 

- - - kūnas skunde du narius, da-

kad Pittsburgho Liet. Radio. 
Kliubas rengia pikniką, ke
liavo tolimą kelionę, kad da-

žiausiai linksminosi šokių
svetainėje prie linksmosios bar vėl užrašų įastimnkas 
Jono Vainausko norėjo paskandalyt. Ir tai
per visą dieną. vis ne bite kokie, bet dr-stės 

PLR. Kliubo darbuotojai au^oritetai. Narys.

VANCOUVER, B. C. 
Nelaiminga Onytė.

Čionai yra keletas jaunų
miniai?Dirbo visi'sušilę,' bZt “etuvi,>. ’r P°' a H^aičių. 
sykiu jautė ir pasitenkini- Nesenai viena tų panelių, O-
ma, kad Pittsburgho ir apie- PĮ**. g1™^0, ’ v,en« Y?1' 
linkės tokia skaitlinga pub- kmft- Po klek la,ko ?tvaz,!3- 
lika remia PLR. Kliubo dar- v.° 18 ku[ t3‘ kaval'V
buotę, palaikymui Lietuvių ".“į k«fe Kelzkel.ų darbi- 
Radio programų. ninkas J. M., irgi lietuvisjis

Publika pradėjo rinktis i a‘ka!’»™ nu®
Adomo Sodną nuo 11 vai'. P1™*1"1® meilužio ir pats
prieš piet. o Lietuvių Radio P"?lek« 9"^. 3"g.ma‘(("?- 
programas prasidėjo nuo!let,A įvesti. Pirmutinis 
1:30 po pietų, iš stoties K.j™e,'u.zg.^m nesipnesm® ir
Q. V. Patenkinimui tu klau- <)n-vte (l',lel7- "'t'1®-!Jau

veno su gelzkelieciu. Mes

gražiai ir mandagiai patar
navo visiems, bet ir turėjo 
pakankamai darbo patar
naujant tokiai skaitlingai

sytojų, kurie pribuvo ankš
čiau. Adomo Sodne p. Ka- . . , . ......
tilius iš Homestead, Pa., tu- !???« ‘® la.ukl'1!’" kitaip

vis laukėm vestuvių, bet iš

HUDSON, MASS.
Daug bedarbių. Bolševikiš

kas skandalas.
Hudsone randasi nema

žai “Keleivio” skaitytojų, 
bet žinučių niekas neparašo 
iš musų miestelio.

Šiuomi laiku darbai pas 
mus visai sumažėjo. Randa
si daug bedarbių. Kai ku
riuos lietuvius jau miestas 
maitina, o katrie turi savo 
namus, tiems darbo neduo
da. Reiškia, nors imk ir 
griaužk sienas. Lietuviai tu
rėtų prieš tai protestuoti. •

Čionai randasi vienas 
smarkus bolševikas, kurį 
vietos lietuviai vadina “di
džiagalviu”. Kur jis tik nu- 
simufina, vis sukelia army
deli tarp šeimynų. Mat, jis 
yra didelis bobininkas. Jo 
moteris vis netikėdavo kuo
met jai pasakydavo, kad 
vyras nėra ištikimas jai. Vie
nok gegužės 20 d. moteris 
pati persitikrino, nes savo 
draugutĮ sučiupo svetimote
riaujant ir pati tuomet per
sitikrino. Tuomet iškilo mu
štynės ir policija pribuvo. 
Visiems buvo gardaus juo
ko. Tai jau trečias iš .eilės 
skandalas šiais metais, kurį 
vis sukėlė tas didžiagalvis. 

“Keleivio” skaitytojas.

Tik pamėgykite šitas švelnias 
gailias putas dišėms!

ISUTAUPYKITE darbą—vartokite Rinso. 
Dišėo, puoliai, skaurados—švarios aky- -

mirksny! Riebalai nusiplauna šitose snie- | 
tonuotose putose. Puodukas už pu'iduką, 
Rinso duoda dvigubai putų už papurusius 
muite*—net kieciamdame vandeny. Nėra 
iryn* Stebėtinas porcelėnarns, čerpėms, 
Unolėms, medžiui. Sutaupo trynimą skalbi
mo dienoj. Gaukit DIDELI pakečių.

Alinto
Milionai vartoja Rinso cebėry, skalbtuvėj, bliude

rėjo automobiliuje pritaisęs 
radio priimtuvą ir tokiu bu
du buvo girdimas Lietuvių 
Radio programas.
Iš lietuvių biznierių, tur

but daugiausiai remia PLR. 
Kliubo parengimus Jonas 
Dargis, savininkas lietuvių 
kepyklos “Kaunas”. .Jis ge
rai parėmė ši pikniką ir sa
vo trokais veltui vežė publi
ką i pikniką.

Abelna šio pikniko nuo
taika buvo tikrai draugiška 
ir maloni.

Radio Korespondentas.

išėjo. Kiek laiko J. M. pa
gyvenęs su Onyte apsidžiau
gė ir paspruko kur tai, kad 
nuo Onytės pasislėpus. Da
bar nabagė mergina norėtų 
sugrįžti prie pirmutino sa
vo meilužio, bet pastarasis 
jos neprisileidžia. A. R.

Pramonės depaitamentas 
paskelbė, kad visi svetimša
liai gelžkeiių darbininkai. Į 
90 dienų turi tapti Meksikos 
piliečiai, kitaip jie neteks 
darbo.

NEW YORK, N. Y.
Drg. Perkūnas dar gyvas.
Kovo 20 dieną aplankiau 

drg. Perkūną, nesitikėdamas 
rasti jį gyvą. Radau vargšą 
gulinti kaip koki medžio 
šmotą. Jis jau nevaldo nei 
kojų, nei rankų, tečiaus kal
bėt dar gali. Jam labai sma
gu, kuomet kas ji atlanko. 
Todėl draugai turėdami 
progos nors retkarčiais at
lankyki drg. Joną Perkū
ną. Jo pavardė kiek per
kreipta : vieton Perkūnas, 
jis čia užrašytas “Perki- 
nas”. Jojo veido išveizda 
žymiai persimainius. .Jis 
dabar randasi ant Welfare 
Island, No. Fl, Ward Pass, 
New Yorko mieste.

K. Rutkus.

Romos katalikų popie
žiui Pijui XI-tam sukako 
jau 75 metai amžiaus.

NUO VISOKIŲ LI
GŲ GYDUOLĖS.

DVI KRAUTUVĖS LIETUVIŠKU 
GYDANČIU ŽOLIŲ «R ISDIRBYSTft
lietuviškų vokiškų gyduolių nuo Vi
durių Užkietėjimo. Skilvio N,.mali
mo, Nenoro Valdyti, Strėnų ir PečH> 
Skaudėjimo, Patrūkimo, Dusulio 
(Asthmal. Peršalimo. Skausmo po 
Krutinę, Reumatizmo, Plaukų Slinki
mo, Pleiskanų, šlapinimo Ievoje, Nuo 
Nervų—Išgąsčio, Priemiečio, Nemie
gojimo, Galvos Skausmo, ir Galvos 
Svaigimo. Nuo Baltųjų ir kitų ligų.

Čionai jus galite gauti ir tokių gy
duolių, kokių kitur negaunate. Žolės 
ir šaknys partrauktos iš Lietuvos ir 
kitų šalių, visados šviežios ir pigiai 
parduodamos. Esu vienintelis lietuvis 
žolių specialistas Amerikoje. Esu su
teikęs daugeliui sveikatą. Klauskite 
laiškais arba ypatiškai. Pasiunčiam 
per paštą visur.

KAZELL'S BOTANICAL CO. 
Wholesale Rotanir Druggists

10SA W. RROAI)WAY 
SO. BOSTON MASS.

I
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

—Tegul bus garbinamas 
Jėzus Kristus amžių, am- 
zius!

—Gerą dieną, tėve. Kodėl 
tu taip sukaitęs ir pridusęs, 
gal turėjai ka nors sunkaus 
dirbti?

—Rokunda pas mus Mai
ke yra tokia. Gazietos rašė, 
kad Vilniaus jo mulkilenci- 
ja vyskupas Mukalkevičius 
šiomis dienomis blagaslo- 
vino lietuviškas parapijas, o 
lietuviai pasveikino visur

—Sei, Maike, aš skubi- lietuviškai ir prašė, kad 
nuosi ant rodos pas šventos' jiems leistų melstis bažny- 
trejybos zakristijoną, tenai i čioje lietuviška kalba. Da- 
susirinks visokios vožnos bar mes visi šventablyvi 
asabos. į žmonės žadame paduoti vy-

—Tai ką tame susirinki- 'skupui gražią proseni ją, 
me taip svarbaus jus turite kad jo mulkiselencija lietu- 
aptarti? j vių balso išklausvtų. Ir po ta

—Md .ai, Maike, mus la- s prošenija pasirašysime visos 
bai išnevožija paliokai, jie i šventablyvos susaidės ir pa-
neduoda mums melstis lie
tuviškai, jie sako, kad musų 
viera grubijeniška ir už tai 
mes turime tuos nedaverkas 
pamokyti.
• —Gerai, tėve, tai kaip jus 
norite lenkus pamokyt?

—Vot, Maike, mums tas 
padaryti labai yzi. tik turim 
surašyt vožna prošeniją. 
Anesti gad, Maike, tokiai 
asabai bile ką parašyt nega
lima.__ *
• Pereitą nedėlią po visų 
ceremonijų mes turėjome 
schodą. šventos trejybos 
protokolavas sekretorius sa
ko reik rašyt jo emoksce- 
lencijai, o jo pamočnikas za 
kristijonas. sako, jus dur
niai, kur jus girdėjote, kad 
į tokias aukštas dukaunas a- 
sabas taip kvailai rašytų: 
sako, reikia parašyt gražiai 
kaip šventabliviems žmo
nėms pridera. Reik pabaera- 
slovyt ir rašyt: “Tegul bus 
garbinamas dvasių šventų 
vadovas”, ir paskui parašyt 
visą prošeniją.

—Tėve, iš tavo pasakos 
negalima suprasti nieko. 
Pradėjai pasakot, kad len
kai jus skriaudžia, o dabar 
kalbi apie kokį ten prašymo 
rašymą.

—Šarap Maike. aš žinau 
gerai kad mus paliokai išne
vožija ir aš kaipo tikras vy
čių generolas turiu savo vie- 
rą užstot, bet aš bijau užru- 
styt duchaunas asabas ir 
prošeniją reik parašyti 
šventablyvai.

—Tėve, vis vien aš nega
liu suprasti kam jus tuos 
prašymus norite rašyt ir ko
kiu reikalu?

—Aš tau sakau Maike, 
kad bedieviai nieko nežino. 
Ir ar tu žinai, kad puikią 
prošeniją paduoti duchau- 
nai asabai, tai lietuviams 
butų didelis unaras ir mes 
daug išlaimėtumėm.

—Niekus kalbi, tėve, ir 
tiek, paaiškink kam jus tą 
prašymą rengiat ir kokiu 
reikalu?

siusime. Tada mes tiems ne- 
daverkoms paliokams ragus 
nulaušime.

—Niekus jus darot, tėve. 
Lenkai fanatikai yra tokie 
oat kaip ir jus. Lenkų kuni
gai mokina savo parapijo- 
■>us taip. kaip jiems geriau. 
Jie žiuri, kad galėtų dau
giau išviliot iš jų pinigų. 
Vyskupas tain pat non dau
giau aukų. Jeigu vyskupas 
laugiau gaus nuo lenkų, tai 
įis lenkams bus prielankes
nis. Jusu prašymai neturės 
jokios reikšmės.

—šarap. tu zloduche, ant 
duchaunos asabos taip kal
bėt. gali žemė praryt.

—Keliauk sveikas, tėve, 
net su savo prašymais jus 
nieko nelaimėsite.

SENO LAISVAMANIO LAIŠKAS 
IŠ LIETUVOS.

Prikalt, rupužę, prie lentos 
ir...

Prasidėjus Kaune Petru
lio (buvusio finansų minis
terio) bylai ir laikraščiams 
parašius, kiek jis šimtų tūk
stančių litų išeikvojo arba 
sau i kišenę susikimšo, ma- 
riampoliečiai keikdami pra
keikdami išnešė Petruliui ši
tokį verdiktą:

—Prikalt, rupužę, prie 
lentos, ir nešiot, kaip pernai 
Vytautą, po visą Lietuvą!

Žmonės džiaugiasi, bet 
kalba...

Jau kelinti metai Lietu
vos tautininkai viešpatauda 
m i ir Lietuvą valdydami 
(juokdariai sako: Lietuvą 
valgy dami ) daug savo kole
goms (buvusiems Lietuvos 
“valgytojams") bylų iškėlė, 
daug ką nubaudė... Visa tai 
darė pompastiškai, demons- 
trativiai, lyg tai. rodos, bu
tų didis valstybinis dalykas. 
Tolimačiai (toliau matą) 
juokaudami sako: Na. na. 
pažiurėsme, kas bus, kiek i 
teismą papuls dabartinių 
“didvyrių”, kai tautininkų 
valdžia kada sugrius. Juk 
nieko amžino nėra. Pažiū
rėsim dar. kokį himną da
bartinis krizių krizis pagim
dys!?

Juokai, pikta ir graudu...
Kai aš pažiūriu Į Lietuvos 

alstybės atgijimo pradžios 
istoriją, tai juokai, pikta ir 
graudu darosi. Buvę minis- 
teriai. direktoriai. visoki 
‘dideli valdininkai”, beveik 

visi traukiami atsakomybėn 
už visokius kriminalinius

orasižengimus. Išeitų, lyg 
Lietuvos valstybę sukurė ko
kie žulikai. apgavikai, sve
timos naudos grobikai ir vi
sokie niekšai. Juokai, pikta 
ir graudu darosi.

Šiandien pamačiau 
“Keleivi”.

Amerikos lietuvių laikra 
štiš “Keleivis” Lietuvoje la
bai laukiamas- ir pageidau
jamas svečias. Bet jis didelė 
retenybė! Tiesioginiai “Ke 
leivio” užsirašęs neturiu 
Tad kur nors netyčia jį pa 
matęs labai apsidžiaugiu 
Štai ir šiandien— gegužės 
14 d.—pamačiau “Keleivio” 
net du numeriu—12 ir 13-tą. 
Ji pasiuntė vienam Lietuvos 
čiliečiui V. Kaunas iš Mon- 
tello, Mass. Susirinko būre
lis lietuvių, skaitome, gėri
mės ir juokiamės, kaip Mai 
kė su Tėvu kalbasi apk 
kiaulių šventinimą...

“Keleivis” vis toks. koks 
buvo seniau—pilnas sveiko 
ir protingo jumoro. Skaitai 
ir nori skaityti., Ne taip, kaip 
dauguma musų — Lietuvos 
—laikraščių, kuriuos be
skaitant tik pyktis paima, 
kai matai, kad per akis me
luoja ir mulkina...

Kadangi “Keleivis” (taip 
man matos) daugiau anti- 
klerikališkas, negu kitoks, 
tai dabar tautininkams Lie
tuvoje su klerikalais šnai
ruojantis, reikėtų mielu no
ru “Keleivį” Įsileisti Lietu
von. Ypač dabar, kai mes 
vežliojame prie civilinės 
metrikacijos, '“Keleivis” la
bai naudingas butų laikraš
tis. Klipyta.

Visko pi Biski
Minkštosios anglies gamyba 

sumažėjo.
IVashingtoniškis Kasyklų 

Biuras skelbia, kad 4 birže
lio pasibaigusią sąvaitę min
kštosios anglies buvo pnga-‘ 
minta Jungtinėse Valstijose 

■ 3,633,000 tonų, kas reiškia 
315.000 tonų mažiau negu 
-ą vaitę prieš tai. Kietosios 
anglies iškasta tiktai 523,-į 
000 tonų, palyginus su 729,- 
)00 tonų sąvaitę atgal.

Ginklų fabrikas dirba 
viršlaikį.

Remingtono ginklų fab- 
ikas Hartforde paskutiniais 

laikais pradėjo dirbti virš- 
aikį. Daugiausia užsakymų 
utis šaujamai medžiagai.

Kavos naikinimas eina 
toliau.

Kavos naikjnimo vajų 
Brazilijos valdžia tęsia to
liau. Išviso sunaikinta jau 

940.411.428 svaru kavos pu- 
pelių. Mažindama kavos iš
tekli. valdžia nori pakelti 
jos kainą.

Nepiliečiai vyrai paliuosuo
ti nuo kvotos.

Kongresas priėmė Įstaty
mą, kuriuo Amerikos pilie
čių moterų nepiliečiai vyrai 
rali būt įleidžiami be jokios 
čvotos. Kitaip sakant, jeigu 
Amerikos pilietė ištekės už- 
ienyje už svetimšalio vy- 

•<>, tai jis gali Įvažiuoti Ame- 
ikon nežiūrint jokios kvo- 
os.

RUSŲ EMIGRANTŲ LIKIMAS.

-
Dar pamenam, kaip sun- Visi tie sukilimai sukilu- 

ku buvo Airijai gauti iš An- siems, be kraujo praliejimo 
glijos autonominio valdymo ir sunkių represijų, nieko 
teises. Dabar vėl gauname nedavė. Jie tik padidindavo 
žinių, kad senas kovotojas emigraciją į Ameriką, 
už Airijos nepriklausomybę,: Kovos už neprikfausomy- 
De Valera, atsistojęs vai- be Amerikoje atsiliepė ir 
džios priešaky, daro žygių Airijoi. Visu pirma čia su- 
nutraukti su Anglija pasku- silpnėjo prekyba, c paskui ir 
tinius ryšius. audinių pramonė, vieninte-

Įdomu tačiau, kad Angli- lė Airijos pramonės šaka. 
ja De Valeros pastangoms 1774 m. beveik trečdalis Ai- 
nelabai daug dėmesio krei-( rijos audėjų, bado spiriami, 
pia. Londonas sako, kad te- persikėlė į Ameriką, 
gul sau Airija atsiskiria, bet, Nepasisekimai Amerikoje 
tada mes su ja elgsimės vi-! privertė Angliją nusileisti ir 
sai kaip su svetima valstv- A ii i jai. Vieto j negailestingo
be, įvesim muitus kaip ki
toms valstybėms ir pažiūrė
sim. kaip šita musų salos 
kaimynė gyvens..

Iš tikrųjų, ryšiai su Angli
ja Airijai yra labai vertin
gas dalykas. Atsiskyrus nuo

BELGIJOS PARLAMEN
TE PERŠAUTAS SOCIA

LISTU ATSTOVAS.
Belgijos parlamente pe

reitą sąvaitę buvo ne papras 
as įvykis. Kažin koks juo

dašimtis šovė iš galerijos 
atstovų salę. ir socialistų at
stovas Uytroever krito len 

•gvai sužeistas. Šovikas buvo 
areštuotas. Jis vadinasi 
Vens. Policijos klausinėja- 
nas, kodėl jis šovė, jis pasa
kė norėjęs nušauti Uytroev- 
ri.

AMERIKOS MISIJONIE- 
RIAI BĖGA IŠ KINIJOS.
Jungtinių Valstijų atsto

vybė Peipine (seniaus Peki
nas) kreipėsi į Kimi valdžią 
prašydama kareivių aštuo
niolikai Amerikos misijo- 
nierių palydėti, kurie nutarė 
bėgti iš Kinijos. Jie bijosi, 
kad be palydovų jiems bė
gant neatsitiktų kas blogo.

KAIZERIS DIRBA 
DARŽE.

Buvusis Vokietijos kaize 
ris jau pasveiko (jis sirgo 
influenza) ir dabar kas die
na dirba savo darže.

Liūdnas jų likimas. Išvyti 
iš tėvynės, bastosi po sveti
mas šalis, nerasdami namų, 
besislėpdami nuo Įvairių a- 
gentų- sunkiai dirbdami už 
kiekvieną duonos kąsnį.Bol- 
ševikų išsklaidytos buvusios 
rusu diduomenės liekanos 
apsistojo Berlyne, New Yor
ke. Tokioj. Paryžiuj ir kito- 
e Europos, Amerikos ar A- 

zijos sostinėse. Sunkus pra
gyvenimas jiems. Caro Rusi
joj buvusi pažiba priprato 
lengvai gyventi, nieko nesi- 
upinti, staiga patenka be 

žymesnių kapitalų Į sveti
mą kraštą. Kiek kas suspė
jo aukso ar papuošalų kartu 
pasiimti. — turėjo neku
riam laikui duonos kąsniui, 
bot kas džiaugėsi išnešęs 
tiktai kailį,—tas papuolė Į 
vargą.per kurį retai kas iš jų 
iškilo iki savystovaus gyve
nimo. Buvusi rusų didžiuo- 
menės pažiba, kaip tai auk
šta karininkija, dvasiškių 
dalis ir kunigaikščiai, dabar 
liko kelneriais, naktiniais 
sargais ir šoferiais. Didžio
sios dvaro damos daugiau
sia laiko madų salonus.

Neseniai pravestas rusų 
emigrantų organizacijos 
skaičiavimas nustatė, kad 
vos 5 nuoš. Europoj esančų 
rusų emigrantų pelno sau 
luoną. 40 nuoš. gyvena iš 
avo turtingesnių tautiečių 

suteikiamų pašalpų, o kiti 
daugiausia palikti Dievo va
liai. Tarp atskirų diduome
nės liekanų geriausia išsi
verčia kunigaikštienė Jussu- 
pov.Ši, caro seserėčia ir gar
saus Rasputino nužudytojo 
kunigaikščio Jussupovo 
žmona- turi gana didelj ir 
modernišką madų saloną. O 
visos kitos kunigaikštienės 
siuvėjos gyvena labai pras
tai.

Ypatingai didelis rusų e- 
mįgrantų vargas Paryžiuje 
Moterys, kurių žibančios ir{ 
brangios madų suknės prieš 
karą buvo Petrapilio balių1

papuošalai, dabar turi kitom 
kirpti ir siūti'rubus. Mote
rys, kurios pirmiau turėda 
vo pulkus tarfiaieių, dabai 
tampo sunkius kibirus, plau
na langus ir indus, kur noi> 
po “Paryžiaus stogais”, kad 
užsidirbtų pragyvenimui. 
Kitos vėl per naktis dainuo
ja ar šoka (tik, žinoma- jau
nesnės) kur naktiniuose lo- 
kaluose, nežinodamos kas 
tai yra doras pavalgymas ar 
išmiegojimas.

Kas dedasi šių buvusiųjų 
didikų širdyse, sunku pasa
kyti. Daug iš jų dar tikisi 
sugrįžti į tėvynę, pamatyti 
nors patį paprasčiausi rusų 
kaimo gyventoją, kurį jie 
pirmiau kastu su gyvuliu ly
dino, o dabar ilgisi. Bet ma 
ža vilties jiems palieka: 
daugiausia jiems tenka už
baigti gyvenimą toli nuo sa
vo gimtosios žemės, sveti

mam krašte ir tarp svetimų
jų. K. Da.

Kas nori pirkti sultono 
rumus?

Turkų valdžia nutarė iš- 
larduot sultono dvaro trio- 
Sesius. Kas nori mokėti po 
510 į mėnesį, gali nupirkti 
puikiausius ramus, kur sal
onas su savo pačiomis vo- 
icdavosi.

Nuteistas kalėj man nori 
būt pakartas.

Hartforde anądien buvo 
nuteistas kalėjiman iki gy- 
os galvos d-ras -Guilfoyle. 

Tį kaltino nužudymu mote- 
ies. Jis prie tos kaltės ne

prisipažįsta ir kalėjime ne
ini i sėdėti. Jis padavė teis- 
nui prašymą, kad vietoje 
imžino kalėjimo, lieptų jį 
lakarti. tai busią daug“žmo- 
niškiau.”

PLĖŠIKAI SURIŠO 10 
ŽMONIŲ IR PAGROBĖ

$50,000.
Tris plėšikai Nevv Yorke 

užpuolė Bristol Steel Iting 
Co. ofisą, surišo 10 tarnau- 
ojų, užkimšo jiems bumas, 
ir surinkę auksinių daiktų 

už kokią $50,000 ar dau
giau, nieko nekliudomi pa
bėgo.

Kur jus eisite, jus visur 
rasite šitą salyklą

auitdius nuKjue;

BLUE RIBBON MALT
HI (•(. ( \ r

Anglijos, Airija vargu gale- ja. 
tų išsilaikyti ekonominiu at
žvilgiu, nes ji tada neturėtų 
tu ekonominių lengvatų, tei-, 
kiamų jai Britų imperijos, 
kaipo savo sudėtinei daliai, 
ir. iš kitos pusės, Airija jo
kiu budu negalėtų lenkty
niuoti su tokiu ekonominiu 
milžinu kaip Anglija.

Airijos pastangos atsipa- 
’aiduoti nuo Anglijos turi 
įau pusėtinos metų eilės is
toriją. Airija jau pora šim
tų metų daro griežtų žygių 
nusimesti nepageidaujamą 
Anglijos globą.

Airijos separtizmo (sieki
mo atsiskirti) priežastvs y- 
ra ekonomiškai socialinės. 
Aštuonioliktame amžiuje

teroro. Airijoj užėjo kiek 
pakenčiamesni laikai.

Žingsnis po žingsnio, po 
ilg< s ir atkaklios kovos, ai
riai gavo visišką autonomi
ją. o dabar nori atsikratyti 
ir paskutinių ryšių su Angli-

Žinoma. dabartiniai Airi
jos žygiai visai atsipalaiduo
ti nuo Anglijos jai praktiš
kos naudos neduotų. Tie ry
šiai tautišku atžvilgiu var
gu kokios žalos daro, o eko
nominiu atžvilgiu Airijai jie 
duoda labai daug naudos.

Žiūrint iš šalies, dabarti
nė airių kova prieš Angliją 
remiasi daugiau tautiniu fa
natizmu. negu išmintinga, 
praktiška politika.

Kačių Garbintojai
Senovės egiptėnai muzi

kos dievą ir meilės deivę 
vaizdavosi žmonėmis' su
kačių galvomis. Memfise ta 

buvo vedama savotiška že-} moteris buvo laikoma gra- 
mės reforma. Dirbamos že-ĮZ^^nė, kuri buvo labiau pa
mes Airijoj buvo atiduoda- na^ - , . . .. ,
mes didžponiams, o smuki Bendrai Egipte kates bu
kieji ūkininkai buvo verčia- xo (lievinamos.Faraonų Įsa- 
mi bankrutuoti, vargti ir
bėgti duonos ieškoti sveti
muose kraštuose, nes nuo
moti žemę jiems buvo labai

kymu lAivo nukalami meda- 
likiukai su katino atvaizdu. 
Tuos medalikiukus kabin
davo ant kaklo “katinui pa-

į švęstų vaikų”.
Istorikas Herodotas sako,brangu, o duodamose ga 

nvklu žemėse taip pat buvo',
■inkų Įsikurti. kart katel Pa(,vesus> tu

Šita savotiška politika ir
lašėjo Airijos liaudyje pir
mą separatizmo sėklą. Prie 
to dar prisidėjo karaliaus 
Turgio III (1760—1820)nu
sistatymas prieš svetimos 
būtybės ir kitokios religijos 
(katalikus) airius. Greta su 
ekonomin. veiksniais pra
dėjo veikti ir politiniai veik
sniai, taigi nuo antros aš
tuoniolikto amžiaus pusės 
žalioji Airijos sala laukė tik 
progos tinkamai atsakyti jų 
žemėj pasodintiems anglų 
didžponiams lordams. Nuo 
to laiko prasidėjo ir nepa
klusniųjų airių persekioji- 
nai. areštai, judėjimo vadui 
:štrėmimai.

Septynerių metų karas, 
paskutines Airijos liaudies 
gyvybės sultis traukęs, dar 
labiau kėlė airių nusistaty
mą prieš anglus. Nors tuo 
metu atviro sukilimo nebu
vo, tačiau Airijos liaudis vis 
rlaudžiau glaudė savo eiles. 
Separatistinio judėjimo dva
sia vis augo ir vidutinės 
klasės, pirkliu ir smulkių 
nuomininkų eilėse.

Pagaliau judėjimas pra
dėjo reikštis vis dažnesniais 
sukilimais. 1761 metais su
kyla taip vadinami “White 
boys” (baltieji vyrukai) 
prieš nepaliaujamą ariamų 
Žemių mainymą Į ganyklas, 
dėl ko tūkstančiai žemdir
bių turėjo netekti ne tik sa
vo pragyvenimo šaltinio, bet 
ir savo pastogių.

1763 m. kyla nauji nera
mumai dėl nepaprastai sun
kių dešimtinių ir kitų sun
kenybių.

Dar smarkesnis sukilimas 
buvo 1771 metais, vadinamų 
taip plieninių vyrų.

namų gyventojai nuskusda
vo sau antakius, l^sd tuo pa
žymėtų gedulą. Katės lavo
nas buvo balsamuojamas, 
dedamas į medinį karstą, 
pagražintą emaliumi ir net 
auksu, ir laidojamas kačių 
kapinėse.

1890 metais Egipte buvo 
rasta katakombose, vadina
mose “Dianos Grotu”, 180,- 
000 kačių mumijų. Mumijos 
vėliau buvo išvežtos Į Lon
doną.

Yra labai įdomus padavi
mas. kuris rodo, kaip egip
tėnai garbino kates.

Persų karalius Kambiras 
puldamas Egipto miestą Pe- 
luzą Įsakė puolančios ka
riuomenės priešaky varyti 
kačių rują. Be to. daugelis 
kareivių vietoj skydų nešė 
kates.

Egiptėnai bijodami su
žeisti dievinamas kates, ne- 
sikovė ir pasidavė.

Egiptėnai manė, kad ka
tės apsaugoja žmones nuo 
gyvačių. Katėms buvo pa
ruošiami puikus guoliai, ap
laistyti kvepalais. Per iškil
mes ir šventes katės buvo 
laikomos garbingoje vietoj.

Graikai taip pat gerbda
vo kates. Korinte stovėjo di
delė žalvario katino stovy- 
la.

Germanai laikė kates 
veidmainingumo, bet ir lai
svės simboliu.

Vėliaus krikščionių kuni
gai, norėdami kad žmonės 
tik jų šventuosius garbintų, 
pradėjo skelbti, buk katė 
esanti velnio gyvulys. Vel
nias visados pasirodąs ka
tės pavidale. Juodas kati
nas būdavo laikomas neat
skiriamas visų raganų drau
gas ir valdovas.

v
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Visokios Žinios
Šaliapinas Įtaisė 

Skandalą Rusų 
Operoj.

Rusų operoj Paryžiuj pe- kimų vajaus biuras čia pa
reitą subatą Šaliapinas įtai- skelbė, kad Syracuae, Min- 
sė skandalą. Buvo statoma nesotos ir Chicagos univer- p.,rtųa 
Puškino “Mozartas ir Šalie- sitetų studentų konvencijos prn- “ n\por 
ri.” Supykęs scenoje Šalia- nominavo savo kandidatais

STUDENTŲ KONVENCI
JOS EINA UŽ SOCIALIS

TUS.
Chicago. — Socialistų rin-

REZOLIUCIJA PRIEŠ 
FAŠIZMĄ.

Buvusi Mihvaukee mieste 
Amerikos Socialistų Parti
jos konvencija priėmė šito
kia rezoliuciją:

Kadangi dėl fašistinio re
žimo Italijos Socialistų Par
tijos' didelė n; rių dalis yra 
iVh’pškiusi po visas pasau
lio dalis,

Tai Amerikos Socialistų 
usirinkusi savo i 

on Mihvaukee 
miestrt, dar S' ki nareiškia

domi žodžiai buvę tiek ne- masą.
švarus, kad daug rusų aris- Thomaso kandidatūrai 
tokratų moterų sukilo ir iš- remti susidarė studentų 
ėjo iš teatro. Paskui šalia- kliubai sekančiuose univer- 
pinas užsipuolęs ant orkes- sitetuose: Pennsylvania, Co- 
tros vedėjo Šteimano, kad lumbia, Princeton, Swarth- 
šis nemokąs orkestroš v°st;. mere, Harvard, John Hop- 
Įžeistas tokiu afrontu. Štd- kins, Mount Holyoke, North 
manas perlaužęs savo bato- Carolina, Mirinesoita, Syra- 
ną pusiau ir sviedęs Į Šalia- cusc, Chicago, Pittsburgh ir
pina. Po to šteimanas visai kai kuriuose kituose. neitai ^umižti Italiion ner-
rezignavęs iš orkestros ve-' Jeigu lietuviai studentą^ Jaiėtoiais ir te-ti savo dalba 
dejų. Rusai šitokia Šalmui- norėtų apie tuos kliubus pia- f()jiauJ už siutina išvedimą 
no diktatūra labai pasipik- tesnių informacijų, terašo ‘ .n^ ... . P
tino, bet svetimšaliai, nesu- šiuo adresu: Socialist Cam-
prasdami rusų kalbos, žiūrė- paign Headauarters, 549 
jo j sceną nustebinti ir neži- Randolph St., Chicago. 
nojo, kas tenai darosi: ar ---------- -----

tautinio kapitalizmo reakci
jos Įiankis.

Fašistinio teroro paverg
ta': i It Ii jos darbininkų kla- 
.°i Partija raiškia karščiau
sios savo užuojautos ir so
lidarumo. ,

Ji siunčia Italiios Socia
listu Partijos nariams -pa
sveikinimų ir linki jiems 

. i Per
galėtojais ir tęsti savo darbą 
toliaus už galutiną išvedimą 
Italijos proletariato iš kapi
talizmo vergijos į socializ 
mo laisvę.

Talka

H FU

tarpe salyklos ir jos 
vartoto <u yra biilina1 reikal il
ga. kad griūti rczu'tatus.
Kadangi ji padaryta ekspertu ir 
t’k dcl ekspertu. !5i'BWEISER 
vartotojai žino kad jie gali pa
sitikėti šitai salyklai visados. 
Tegul jusu štornin! as jums pri
stato BUDWEISE1{—ir tėmy
kite kaip Bl'DWE!SER prista
tys gerumą. 3 svarai dideliame 
kene—šviesus ar tamsus.

Penktas Puslapi*

APSIVEDIMAI.
Amerikos pilietė pageidauja susipa

žint su Kanados vaikinais apsivedimo 
tikslu. Geistina, kad atsilieptų rimtas 
vaikinas, vedantis ramų ir gražų gy
venimų, tinkantis prie biznio. Turi 
būt 6 pėdų aukščio, 30 metų amžiaus. 
Atsakymų duosiu tik ant rimtų laiš
kų.

AMERIKOS PILIETE 
3252 So. Ila’.sted St., ChPtago, III.

Pajieškau ap-iv-.-dimui lųerginog 
tarp 20 ir 30 metų, mylinčio# gražų 
"vvei ima ir su ki.-k kapitalo! Aš esu 
35 m"t’i Su pirmu laišku meldžiu pri
siųsti paveiksią, kuri ant pieikala- 
vimo grąž.insiu. Atsakymą t duosiu 

kiv vienai.
K. P. 15131 W. Wa-w*n Avė., 

Dearbom, Mich.

aktoriai tarp savęs pešasi, ar 
to reikalauja Puškino veika
las.

6 Mėnesiai Kalėjimo

Turtuolė Mirė Nuo 
Ištvirkusio Gyve

nimo.
_7V . . Nuo ištvirkusio gyvenimo
U Z Antausį Karaliui, ir nuolatinio girtavimo Co- 

“Keleivv” buvo jau rašy- lorados valstijoj miiė milio- 
ta. kad ispanas darbininkas nierka Mary Elkins, kilusi 
kirto buvusiam Ispanijos Osage ind i jonų giminės.

Valdžios daktaras daryda
mas skrodimą nustatė, kad 
mirtis ją ištiko nuo perdide- 
lės alkoholinių gėrimų gau
sybės. Prieš mirtį ji buvusi 
girta per kelias dienas be 

ką 6 mėnesiams kalėjimo, pertraukos. Paskutiniu laiku 
Nuteistasis vadinasi Gonza- .įuodveidė buvo apskun- 
les Macanares. Buržuazinė dus ją dėl paviliojimo jos 
spauda skelbė, kad gavęs i v.vro- Išrodo, kad turėdama 
snuki, Alfonsas “laikėsi daugybę pinigų šitą palai- 
garbingai”. Bet kurie tą ivy- dunė nieko daugiau ir nedir- 
ki matė. pasakoja visai ką ; hk girtuokliavo ir vyrus 
kitą. Sako. kain tik buvusis viliojo. Visų pirma ji buvo 
Ispanijos karalius išlipo iš susituokus Californijoj su 
laivo ir buržuazija pradėjo kumstinihku Corbettu. Pas- 
ji sveikinti, Macanares pri- KU1 su juo persiskyrė ir susi
ėjo prie io ir, kaip Ispani- tuokė su vežiku Bovrlesu. Tą 
ios išdavikui, tėškė Į žandą JT?1 Pametė ir susigavo tūlą 
vieną syki, antrą ir trečią. Deny berry. Dabar ir su tuo 
Alfonsui nosis tapo visai su- JaH buvo .pasimetus, o prisi
plota, jo žandas perkirstas. yjhojo juodveidi, ne-
Kai policija darbininką su- ziunnt kad tas buvo vedęs, 
laikė ir paklausė, kas jis per ^ai taip gyvena turčiai.
vienas, jis atsakė: “Aš esu _ ~ ~
Ispanijos respublikos pilie- Dešimts metų atgal Nevv 
tis!” Aš ji nubaudžiau už *?rke buvo Įkurtas trafiko 
skriaudas, kokiu jis pridarė teismas, kuriam iki šiol au- 
Ispaniįai ” r (tomobilistai sumokėjo jau
* Alfonsas stovėjo kaip ne- $3,000,000 pabaudų, 
bilvs ir taip buvo nusigan
dęs. kad jo kinkos drebėjo 
ir jis nei rankos negalėjo pa
kelti prieš duodamus jam 
smūgius. Kai policija darbi
ninką nuvedė, Alfonsas nu
bėgo kaip išgąsdintas zuikis 
prie laukiančio automobi-' 
liaus, ir Įlindęs mašinon 
greit užsidarė, bijodamas, 
kad daugiau negautų lupt. I

karaliui Alfonsui i žanda. 
kuomet Alfonsas išlioo iš 
laivo franeuzu uoste Marse- 
liuie. Tai Įvyko 13 gegužės. 
Dabar franeuzų buržuazijos 
teismas nuteisė tą darbinin-

COOLIDGE PRIEŠINGAS 
KARO SKOLŲ PANAI

KINIMUI.
Buvusis Amerikos prezi- 

lentas Coolidge yra griež 
ai priešingas tam sumany
mui, kad Amerika išsižadė
tų karo paskolų buvusiems 
avo aliantams. Duodama 

tas paskolas, jis sako, Ame
rikos valdžia nenorėjo nie
ko išnaudoti nei pasipelnyti. 
Tie pinigai buvo sukelti, pa
skolomis tarp Amerikos 
žmonių. Juos tun kas nors 
itmokėti. Jeigu Europa jų 
neatmoka, tai mes turėsime 
apdėti savo žmones mokes
čiais, kad musų valdžia ga
lėtu savo skolas atmokėti.

NEW JERŠEY PLANUO
JA MIRTIES BAUSMĘ 

“KIDNAPERIAMS”.
New Jersey valstija, kur 

buvo išvogtas ir nužudvtas 
Lindbergho vaikas, ruošiasi 
išleisti Įstatymą, kuris baus
tų vaikų grobikus mirties 
bausme.

SUDEGĖ 6.000,000 
MEDŽIO.

PĖDŲ

Ontario provincijoj, Ka
nadoj, netoli North Bav mie
stelio pereitą sąvaitę ugnis 
sunaikino 6,000,000 apdirb
to medžio ir keliolika vago
nų. Viskas prigulėjo Mageau 
Lumber kompanijai.

NEW YORKE NESĄ 
32,000 “SPYKYZIŲ.”

Yra dažnai sakoma, kad 
New Yorkas turis 32,000 
“spykyzių”. Bet prohibici- 
jos viršininkas Woodcock 
sako, kad tiek nesą. Jo ži
niomis, Nevv Yorke esą tik 
3,844 “tokios vietos.”

NUSIŽUDĖ LAIVŲ KOM
PANIJOS VEDĖJAS.
Seattle mie5*te nusižudė 

Ben Van Presley, Alaska 
Steamship Co. vedėjas. Ji 
rado persišovusį per galvą.

PAVOGĖ IŠ BANKO 
$200,000.

Philadelphijoj pereitą są
vaitę vagys pašaukė Girard 
Trust Co. banko klerką prie 
telefono, tuo tarpu kiti jų 
sėbrai pagrobė $200,000 
vertės bonų, kurie buvo ne
toli langelio, ir pabėgo.

2EMVUOG1Ų PYRAGAIS 
UŽSINUODIJO 70 ŽMO

NIŲ
Clevelande pereitą sąvai

tę 70 žmonių užsinuodijo 
taip vadinamais “strawber- 
ry short cake’ais”. Tai yra 
amerikoniški paštetai, ku
riuos jie daro iš minkšto 
grybelio (plono pyrago), 
plaktos grietinės ir žemvuo- 
gių. Matyt, tie skanskoniai 
buvo pasenę.

Iš Plataus Pasaulio.
Argentinoje visos politi-" žinios i* Turkijos sako, 

nes partijos, išskyrus radi- kad Olimpo kalne šiomis 
kalus
sakė už dabartinę preziden-■ nai vienas piemuo ir keli]

JIEŠKAU DARBO
C< rt-s valias tarti^čiai, kurie ga- 

,:t s t-’kti bent kokį darbų, pagel
ti.-b-t -"an. Aš sutinku dirbti nuošir- 
d-'iai 10 valandų į dienų už $1.00. Del 
šios bedarbės m-tekau viso turto, taip 
pat ir darbo. Esu šios šalies piiietis, 
3,5 metu, sveriu 157, vedęs; kalbu lie
tuviškai ir angliškai, tom kalbom ga
liu ir tašyt. Nevartoju svaiginančių 
gėrimų ir nerūkau. Galiu pentyti, esu 
dirbęs valgomų daiktų krautuvėj ir 
ant ūkės. Išbandymui, vieną sąvaitę 
sutinku dirbti nemokamai ir savo lė
šom atvažiuosiu. Galiu ir asmens liū
di jimą priduoti Jeigu kam reikalin
gas tokis žpaogus, rašykite sekančiai:

T. S—DAS (27)
253 Broadway, So. Boston, Mass.

PARDUOSIU LABAI 
PIGIAI.

Vienuoliką lotų geros žemės ir sodą 
priemiesty Thonipsonville, Conn. Ge
ra proga darbininkui žmogui nusi
pirkti Tik apie 7 m i nutas eiti pėkš- 
čiam į miestą Thompson ville. Kreip
kitės tiesiai prie savininko.

K. SIDABRAS
342 W. Broad»ay, So. Boston, Mass.

FARMA ANT PARDAVIMO
_ _ . . - 40 akrų žemės, 38 dirbamos ir 2

ir konservativus, pasi- dienomis rasta sušalęs mirti- krai miško, geri budinkai, žemė der- 
- *1 lingu—juodžemis su moliu, ant gero 

kelio, tik 2 mailės j miestą. Kaina 
$3,2(M). ir pusę į mokėt. Norinti pirkt, 
prašomi greitai atsišaukti, ba aš greit 
turiu išvažiuoti. (26)

ZUZANA ADAMS,
R. 1, Box 97, Fountain, Mich.

to Justo valdžią ir prieš dik-; šimtai avių. Pastaruoju lai-
taturos grąžinimą. Konser- 
vativai nebuvo prie to kvie
čiami. Radikalai nors ir bu
vo kviečiami, bet neprisidė
jo, nes Justo valdžiai jie 
nepritaria. Prieš diktatūros 
grąžinimą jie padarė savo 
pareiškimą skirium, nepa- 
remdami Justo.

ku, kuomet žemai buvo di-] 
deli karščiai, kalnuose tenai 
siautė didelės sniego pūgos 
ir šalčiai.

ISPANIJOS MONARCHI-
STAI NENURIMSTA
Telegramos sako, kad Tu- 

luzos mieste, Francuzijoj, 
šiomis dienomis Įvyko Ispa
nijos didžiūnų susirinkimas, 
kur buvo tartasi, kaip ko
kiais budais atstatyti mo
narchija.

UŽMUŠTA 50 HONDŪ
RO SUKILĖLIŲ.

Žinios iš Tegucigalpos sa
ko, kad 500 valdžios karei
vių buvo susirėmę su tokiu 
oat revoliucinierių skaičium 
LaBarranca mieste. Po kar
štos batalijos, sukilėliai bu
vę apgalėti ir išbėgioję, pa 
ikdąmi mūšio lauke 50 la
vonų.

Argentinos valdžia palel
io dalį kareivių jų tarny
bai da neišsibaigus, nes iž- 
las neturi pinigų jiems už- 
aikyti.

Hidalgo ir Vera Cruz val
stijose Meksikoje nesenai 
buvo išleisti Įstatymai, ku
riais valdžia gali paimti bile 
kokią privatinę nuosavybę 
visuomenės reikalams. Da
bar ir kitose Meksikos vals
tijose darbininkai pradėjo 
reikalauti tokių pat Įstaty
mų. Meksika smarkiai links
ta prie socializmo.

Kanados plieno ir anglių 
trustas pasirašė su Ameri
kos United Mine Workers 
jnija naują mokesties sutar
ti, kuria angliakasių algos 
numušamos 10 nuošimčių. 
Sutartis galios tik iki atei
nančių naujų metų.

|GERA VERTĖ UŽ AUKSĄ 
BRANGESNĖ.

Priežasčių delei labai pigiai parsi-
menę, kurios jie tenai ture-11AA aaa T -l i-1 -n -/inl *’ "erl kehal’ miskas, geri budin-
JO 100,000. Liko tik ii,5001 kai, apie 10 raguočių, arkliai, kiau.
jurininku tvarkai daboti les- v'^?'ra užsėta rugiais, kw- ■’ .... i .i Icąais, dobilais, avižom, bulvėm, 40tarptautiniame kvartale. | mailių r.uo didmiesčio Clevelando. Y- 

ra dirbamos mašinos. Neturint visų
.. , . . . .pinigų imsiu morgičių su lengvu ia-Kanados karo laivas Em- Į mokėjimu. Kaipo dalį paimsiu mai-

pres of Britain” atplaukė išha1s loti> ar, k* kitą. Bedarbės miea- į. .. . .. . . . I tuose, ant farmos bado nekęsi, priešFrancuzijos į Kanadą į 4 bosą nedrebėsi.

Iš Šanchajaus japonai iš
traukė jau visą savo kariu

dienas ir 9 valandas. Tai y- 
ra naujas greitumo rekor-j 
das.

Porcupine kalnuose, Ma- 
nitobos provincijoj, Kana
doje, siaučia didelis miškų 
gaisras.

PAJIEŠKOJIMAL

DABAR JI TI KI DAUG PAKVIETIMŲ. 
N ĖR “B. O.” DARYT J^ NEPOPUL1ARE

SŲNAIKYKIT “B. O” PAVOJŲ
(kūne kvap^)

gKYLUTĖS nuolat išleidžia dvokiančių at
matą. Jeigu mes neapsisaugojam, neži

nom la»’a “B. O.” (kūno kvapas) gali pa
piktinti kitus ir jie tuomet vengs su mumis 
draugaut. Bukit atsargus! Mazgokitės regi; 
bariai su Lifebuoy. Tėmykit kiek daug pu
tų jis duoda, r.et šaltam ar kietam vande
ny. Šitos tirštos smetonuotos putos išvalo ir 
apsaugoja skylutes, prašalina “B. O.” Pa
gelbsti apsaugot sveikatą, nuvalo gemalu- 
nuo rankų. Jo priimnus. tikrai švarus kva
pas išnyksta besiplaur.ant.

Stebėtinas ve’do odai
Lifebuoy švelnios, valančios putos atgaivina 

f-dą. nada’-o ia
skaisčiai sveiku žvilgė
jimu. Pamėgykit šitą 
lengvą grožybės prižiū
rėjimą jus nusidžiaug
site. Priim .iti L ftbuoy 
šiandien.
Produk. Mver Bros. Co.

Krėsdama vienus namus, 
Havanos policija sakosi ra- 
lusi sąrašą 60 žmonių, susi- 
ariusių nužudyt Kubos dik- 
atorių Machado. Šituo sąra- 
u vaduodamosi, policija sd- 
?mė jau keliolika asmenų.

Tumumano mieste, Ar
gentinoj, streikuoja cukraus 
larbininkai, reikalaudami 
lidesnių algų ir 8 valandų 
larbo dienos. Apylinkės u- 
kininkai ėjo i miestą prisi- 
lėti prie darbininkų, bet po- 
icija juos sugrąžino.

Duisburge, Vokietijoj, be- 
larbiai pradėjo plėšti valgo
mųjų daiktų krautuvę. Poli- 
:ija ėmė šaudyt ir vienas be- 
larbis buvo užmuštas.

Nuo sausros Brazilijos 
šiaurės rytuose šįmet nuken
tėjo 500,000 ūkininkų. Rau
donojo Kryžiaus organizaci
ja teikia jiems pašalpą.

Ispanijoj šiomis dienomis 
krito labai dideli ledai su 
lietum. Išmušta daug ma
žesnių gyvulių ir sunaikinta 
daug javų laukuose.

TRINERIO 
KARTUS VYNAS

nuo užsikimšimo, blogo ape
tito, kvaitulio, nemiego. Vi-

uos* aptiekoje.

Pajieškau mano tėvo ANTANO 
PAULAUSKO. Atsišauk tėveli, nes 
aš turiu svarbų reikalą jums pranešti. 
Čia yra jo paveikslas.

Jis yra mėlynų akių ir dešinės ran
kos trečias pirštas yra trumpesnis, 
leigu kurie jį pažįsta, malonėkit man 
pranešti, kur jis randasi. (25)

STANISLAVA PAULAUSKAITĖ 
86 Napoleon St., Nevvark, N. J.

Pajieškau tėvo Juozo Mažvilos, pir- 
miaus gyveno Waterbury, Conn At
važiavo į Ameriką 1905 m., iš Lietu 
vos paeina nuo Atkočiškių kaimo, Su
bačiaus valsčiaus, Panevėžio apskri
čio. Prašau atsišaukti, arba kas žino. 
malonės pranešti. (26)

ALBINA MAŽVILAITĖ 
157 Goravale Avė. Toronto, Ont.

Canada

Pajieškau kaimyno Antano Raubic- 
ko iš Meškuičių miestelio, Šiaulių aps
kričio, ir giminaičio Jurgio Biručio. 
Noreikų kaimo, Meškuičių valsčiaus, 
Šiaulių apsk. Prašau atsišaukti, arba 
kurie žinot kur jie randasi, malonė
kite pranešti. (26)

MISS VARONIKA URMA'NITĖ 
Box 13, Weston, Ont, Canada.

Kreipkitės ypatiškai ar per laišką 
dienomis ar vakarais antrašu: (26)

K. J. KLIKAS
1340 Russell Road Cleveland, Ohio

FARMA PARSIDUODA
Modemiškas namas 8 ruimų, visi j- 

[ rengimai, barnė su elektrikos šviesa 
ir miestelio vanduo, 8 karvėms vie_ 
ta; vištininkai dėl 2000 vištų su elek
triką, cementinis perinimui namukas, 
13 akerių žemės. Parduodu už $6.500, 

|$500 įmokėt. Lengvi išmokėjimai. Tu
riu ir kitų farmų didelių ir mažų. Te- 
lefonuokite arba rašykit pasimaty
mui. * (25)

M J. MEDVASKAS 
2 Mechanic St.. Foxborą, Mass.

Tel. Foxboro 401-11

PARSIDUODA FARMA
200 akerių žemės, 30 akerių apsė- 

Ita, 200 obelių, 16 galvų gyvulių, pora 
arklių ir visos feros mašinerijos; 200 
kvortų pieno parduodam ant dienos 
ir visą pieną parduodam Exeter mie- 

Istelyj. Namas 7 kambarių, elektrikos 
I šviesa, yra vanios vandenio sistamos.
I Kaina $7,500. (25)

W. BURKE
208 Front Street, Exeter, N. H.

Lietuviški Rekordai
COLUMBIA

Mes turime didelį perviršį, todėl per 
trumpą Piką daug numerių parduo- 

|dam po 35c vieną.
Taipgi parduodame Radios, Pianų 

Roles ir daug kitokių muzikalių in
strumentų. Agentams duodant gerų 
nuošimtį.

Vietos ir apielinkės lietuviai malo
nėkite užeit ir persitikrinti kokie pui
kus rekordai po 35c. __  (-)

JONAS B. AMBROZAITIS 
560 Grand St, Brooklyr. N. Y.

Pajieškau Onos Pauiauckienės, ji 
gyveno seniau Scranton, Pa. Girdėjau 
kad jos vyras mirė, ji turi du vaikus. 
Kas žino kur ji randasi, malonėkite 
pranešti.

MRS. JULIA BELECKIENĖ
Box 264 Bridgeport, Ohio

AGRONOMAS
PETER J. KUSAVICHIUS 

Kam reikalingas kreipkitės po šiuo
adresu: (26)

4M E. 7th SL, So. Boston, Mass.

LIETUVIŠKAS

VIEŠBUTIS
Tik liH) pėdų nuo marių iki 

PERSIIING HOTEL 
178 South Carolina Avė. 
ATLANTIC CITY. N. J. 

Maudytis tiesiai iš Hotelio. Kam- 
bariai švarus, patarnavimas man
dagus, kaina pigi. Malonėkite atsi
lankyt. (-)

ANT. ŽALIS, SAVIN.

Vyram ir Moterim
Reikia perskaityti naują 

D-ro Margerio Knygą 
GONORĖJA

labiausia paplitusi lyties ligą. 
Kaštuoja tik 50 centų. Reikalaukit 
“KELEIVIO" knygyne, arba pat 
autorių:

DR. MARGERIS
3421 So. Haisted Street, 

CHICAGO, ILL.
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CHICAGO, ILL.
Nelaimingi Įvykiai musų 

stokjardų tėvynėj.
Paskutinėmis dienomis 

Chicagoje buvo daug nelai
mingu atsitikimų tarp lietu
vių. Keliatas dienų atgal bu
vo rastas miške nušautas 
Juozas J. Paiekas, žymus 
Brightono Parko lietuvių 
veikėjas. Jis buvo Gedimino 
vardo statybos ir paskolų 
bendrovės raštininkas, da
lyvavo visokiose draugijose 
ir biznio organizacijose. Ge
gužės 27 dieną jisai išvykt 
darban i prapuolė be jokios 
žinios. Už poros dienų žmo
nės rado ji miške nušautą. 
Ar jis pats pasidarė sau ga
lą, ar kokie piktadariai jį 
nugalabijo, kol kas niekas 
negali pasakyti.

Gegužės 29 dieną nelai
mė ištiko Antaną Stankų, 
kuris prie South Cicero avė. 
turi gazolino stoti. Taisant 
jam gazolino pumpą, kažin 
kaip gazoliną pasiekė ugnis 
(gal nuo cigareto) ir Įvyko 
sprogimas. Stankus buvo 
aptaškytas degančiu gazoli
nu ir skaudžiai apdegė.

Gegužės 27 dieną ligoni
nėj mirė kun. Tarnas Gaspa- 
raitis, kuris 26 gegužės bu
vo sunkiai sužeistas automo- 
biliaus katastrofoj.

Birželio 3 dieną mirė A- 
gota Jankauskienė, 50 metų 
amžiaus moteris, palikdama 
nuliūdusį vyrą ir 3 sūnūs. Ji 
buvo kilusi iš Dievaičių kai
mo, Sudargu parapijos, ša
kių apskričio. Amerikoj iš
gyveno 27 metus.

Birželio < d. mirė Myko
las Gužauskas, 49 metų am
žiaus lietuvis, kilęs iš Žari- 
škių kaimo, Žigaičių para
pijos. Amerikoj išgyveno a- 
pie 25 metus, paliko dukterį 
ir sūnų.

Birželio 2 dieną mirė 32 
metų amžiaus susilaukus Ju
lijona Šeputienė, po tėvais 
Razmanskaitė. Ji buvo kilu
si iš Vizbutų kaimo, Taura
gės parapijos. Amerikon at
vyko ape 10 metų atgal. Pa
liko nuliūdusį vyrą, du sunu 
ir dukterį.

Gegužės 28 dieną persis
kyrė su šiuo pasauliu Myko
las Žagunis, 48 metų am
žiaus lietuvis, kilęs nuo Pa
nevėžio. Amerikoje velionis 
išgyveno 27 metus. Ar buvo 
vedęs, neteko patilti; rodos, 
kad nepaliko nei žmonos, 
nei vaiku.

Taip nyksta senesniųjų 
lietuvių karta. Kas sykis 
mus lieka vis mažiau ir ma
žiau. Naujų spėkų iš Lietu
vos neatvažiuoja. Praeis da 
keliolika metų, o iš musų iš-' 
eivijos beveik nieko nebe-, 
liks. Ir kaip greitai tas da
rosi. Gimėm ir augom Lietu
voje, o mirti atvažiavom A- 
merikon. Keista ir liūdna.

Apysenis.

SCRANTON, PA. 
Išvyko Į Lietuvą.

Šiomis dienomis apleido 
Ameriką šie lietuviai: Jonas 
Milašauckas su žmona ir jų 
duktė Kastancija. Jie išva
žiavo Į Lietuvą apsigyventi. 
Taipgi išvyko Lietuvon pa
sisvečiuoti : Antanas Siau
rukas, p-nia Lagunienė, p- 
nia Žvaliauskienė, p-nia Pa- 
česienė Kaz. Kraujalis su 
žmona. Linkėtina jiems lai
mingos kelionės ir laimingo 
sugrįžimo.

Kun. M. Valatka serga. 
Šiuomi laiku jis randasi ant 
Lietuvių Tautiškos parapi
jos ūkės. Scrantono parapi- 
jonai linki jam greito pagi
jimo ir geros sveikatos.

Senas Juozas.

rWATERBURY, CONN. 
Išleistuvės p-lei Vaitenaitei.

Birželio 15 d. laivu Berin- 
garia išvažiavo į Lietuvą p- 
lė M. Vaitenaitė. Jos brolis 
Juozas surengė išleistuvių 
vakarą, kuriame prisirinkę 
daug svečių atsisveikinti ii 
palinkėti jai laimingos ke
lionės.

P-lė Vaitenaitė išvyko 
Lietuvon tik pasiviešnagėti 
ir draugai trokšta jos greito 
sugrįžimo, nes ji čionai savo 
maloniu budu visiems yra 
pageidaujama ir reikalinga.

Vienas iš draugų.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

Chas. A. Wilkas. — Ačiū 
už iškarpą. Prie progos pa
sinaudosime.

Bedarbių Draugui. — Jū
sų raštelio sunaudoti nega
lime, nes dalykas per daug 
siauras. Bolševikams, kurie 
turi kelis namus ir gerai pa
silaiko, bedarbiai neapeina 
Nėra ko stebėtis kad jie pa
taria bedarbius mesti an 
gatvės.

MONTREAL, KANADA.
Atsirado naujos rųšies 

inspektoriai.
Pas mus lietuviai kas kart 

pradeda vis daugiau “pasi
žymėti”. Tik gaila kad iš at
bulo galo. Diel—us, aukšto 
ūgio vadinama? vokietukas, 
ir Juozas Vai—čus, mažo u- 
gio, bet “kytros galvos’’, jo 
patarėjas, nueina pas neku- 
rios našlės Dud—nės na
mus, apžiūri kad jos langai 
seni. Nutarė, kad tie langai 
netikę ir reikia juos išdau
žyk Nutarta, padaryta, naš
lės langų neliko. Rytą metą 
Simas prasiblaivęs, pasijau
tė kad gal būt blogai, dūmė 
pas savo draugą inspekto
rių ant rodos. Juozo butą 
gudraus, sutaria našlę užga
nėdinti. Tuojaus Juozas nu
bėga pas Dud—ne ir susitai
ko sudėti naujus langus ir 
magaryčioms inspektoriai 
sutiko pridėt porą baksų 
miežainės.

Nepavykus inspektoriams

Paveikslas parodo Columbia upės tvenkinį netoli nuo miesto U'enatchte. Wash. Vieną pus? tvenkinio už
baigus jau gaunama 12U.UUO arklią pajiegos elektriko*. Kada bus užbaigta antra dalis tvenkinio, tad duos 
25OJMM1 arklių pajiegos. Tam reikalui jau išleista 1$ milijonų dolerių.

I

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE

TORONTO, ONT.

“O. S. S.” ' arba šliubinė Iškilmė._
. v teno akto farsas, labai juokingas 
ir geras perstatymui. Kaina .... 15c.
Piršlys Suvadžiotojau, Vieno veiksmo 

Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga
na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2
moterys ir 5 vyrai.
Kunigo Meilė. Vieno veiksmo Kome

dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin
gas veikalėils. Dalyvauja 2 vyrai ir
2 moterys. Abu veikalėliai vienoje 
knygutėje. Kaina..........................25c.
Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose. 

Veikalas perstato nužudymą caro
Aleksandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš
viso reikalaujamos tik 23 ypatus. 
So. Boston, 1913, pusi. C1............. 25c.
Švento Antano Stebuklas. Dviejų vei

kimų komedija. Perstatymui reikia
10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo
šimas užima apie 2 valandas. .. 25c.«
Žingsnis Prie šviesos.Vieno akto vaiz

delis ir monologas. Našlaitė. Parašė
K. S. Lietuvaitė. So. Boston, Mass. 
1914 m, pusi. 23............. ................10c.
“Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta 

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

Džian Bambos Spyčiai.— Ir kitos fo- 
nės. Daugiau juokų, negu Atneri-rie mus visus lygiai spau- zis: paliko žmoną ir 3 vat Jkofi^^rii  ̂knygoj; telpa net

«. i . . . . džia. Pažiūrėkim mes šiarf- kus. Tarp žmonos ir vvro la- te “Džian Bambos spyriai", eilės,
1. kitu tyčiojasi, o pat. taip djen j Toront„ ,iarbininkus. bai tankiai kiWavo įesusi.

aro’ koki jie vargą kenčia! Man pratimai dėl tikėjimo. Mo-
“Laisvės” Nr. 89 tilpo ko-Teko pamatyti kur miestas teris yra didelė davatka: ji 

respondencija iš šio paties maitina singelius vyrus ir netik nedėldienius praleis- 
miesto, kurioj raginama sto- jiems nakvynę duoda. Kaip davo bažnyčioj, bet ir kiek- 
i i kovingas darbininku ei- pamačiau, nustebau. Nega- viena rvta viską palikusi ręv©iiuc»on»eri«k©s, tautiškos, tamo- 

les ir kovoti prieš įsnaudo-; Įėjau ilgai ten būti, man sir- bėgdavo į bažnyčią. Taip 
tojus. Taigi, aišku, kad atė-;di pradėjo skaudėti. Tie pat neduodavo ramumo ir 
jo laikas susiprasti ir stoti ĮI vargšai nežmoniškai laiko- savo vyrui. Negalėdamas to 
darbininkų klasės kovotojų mi sukimšti į toki seną na- visko pernešti, vyras paliko 
eiles, kad galėtum pasiekti mą, kuriame nėra vietos nei šeimyną ir niekas nežino 
teisybės ir naujos pasaulinės' atsistoti, o gulėti turi vie- kur jis prasišalino. Kiek lai- 
tvarkos. Bet kaip “Laisvės” i nas kitam ant kojų. Metai ko tam atgal, jo brolio žmo- 
korespondentas ten pat pri-!laiko kaip barzdas skute, na dėl tikybinių nesusipra- 
melavo kitus niekus, tai jei- pajuodę, nuplyšę ir kartu timų apleido 3 kartus savo

su langais, jie sugalvojo 
pelningesnį reikalą, kad ap- 
simokėt bėdas.“Advokatas 
Juozas pataria savo drau
gui surasti pasiturintį žmo
gų, o jis turi gerą planą. Jis 
turi atsivežęs iš Lietuvos du 
tuščiu vekseliu, tik reikia, 
kad pasiturintis žmogus po 
jais pasirašytų. Simas pata
rimą tuojaus išpildo. Jis nu
eina pas nekurią panelę Jie- 
vutę, kad toji prikalbintų 
gerai jam pažįstamą ir pasi
turinti vyrą E. V—k j, kad 
tas pasirašytų po vekseliu. 
Vyras nieko blogo nemany
damas, pasirašė ant gražios 
popierėlės. Inspektoriai ga
vę vekselį labai džiaugiasi 
ir sako, kad jiedviem tas 
padengs visas bėdas ir galės 
pasilopint puspadžius nau
jiems darbams. Bet ar jiems 
tas viskas išeis ant sveika
tos, vėliau ar anksčiau suži
nosime. Tečiaus lietuviai 
tuodu inspektorių tūrėtų tu
rėt domėję.

Jot Š&Itanosis.

gu visi darbininkai tuomi 
užsiimtų, tai naujo pasaulio 
niekad nesulauktumėm.

Noriu paklausti “Laisvės” 
korespondento, kokiu pama
tu rėmeisi, kad rašei, buk aš 
ėjau pas kunigą Garmų ma
lonės prašyti, kad pagelbėtų 
apsivesti, ir buk tai aš jam 
pataikavau ir išpažinties ė- 
jau? Tikrenybėje visai ki
taip buvo. Juk aš buvau mie
sto valdyboje ir klausiau ar 
galima gauti iš miesto vy
riausybės oatvirtinimas kasA
tink vedybų: išsiėmiau lais- 
nes ir vėl klausiau, ar to pa
kanka poroje gyventi. Mies
to valdyba man aiškiai 
atsakė, kad neturiu tei
sės taip ilgiau gyventi kai 
vieną mėnesį. Mat, Kanados 
įstatymai nurodo, kad rei
kalingas kunigo patvirtini
mas. Taigi gana aišku, kad 
kunigai yra valdžios agentai 
ir tokiu budu gyvenimo ap
linkybės priverčia mus ves
tuvių sutarti daiyti pas ku
nigą. Vestuvių sutartį man 
galima buvo paimti bile 
kokioje bažnyčioje: lenkų, 
žydų, rusų: bet aš. kaipo be
darbis, turėjau taikytis prie 
aplinkybių—kur arčiau, kur 
pigiau ir kad nereikėtų per
kalbėtojo samdytis ir taksų 
mokėti. O kunigus ir tautas 
aš visus lvgiais laikau.

sveikatos nustoję ir taip nu- vyrą. bet neturėdama kur 
siminę, tartum jie butų ant nutūpti, vėl sugrįždavo, 
mirties nuteisti. Ten randa- Kol Torontoj nebuvo pa

rapijos ir lietuvio kunigu- 
žio. nebūdavo nė tiek daug 
nesutikimų. Dabar, ko dau
giau meldžias, to daugiau

si ir keletas lietuvių.
Tikras Zerkolas.

TORONTO, ONT. 
‘Apsėdo nelabasis”. tokie tikvbos 

Pas mus lietuviai pradeda mus ♦ 
bėgti nuo savo šeimynų. Ne
perseniai K. š—tią pasitvė-

Žemė ir Žmogus. Labai įdomi ir patno- 
įeinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip 
žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civdizavo- 
si. Daugelis paveikslų įvairių rasių 
žmonių, vyrų ir moterų Pagal E. Rėk- 
liu parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass., 1912 m, pusk 63..............25c.

Paparčio Žiedas ir keturios kitos apy
sakos: (1) Neužsitikintis Vyras;

<2> Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
reKta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt.......................... 15c.

Lietuvių šeimynų Istorija Juškevi
čiaus Dainose. Jei nori žinoti, kaip 

senovėj lietuviai gyveno, tai perskai
tyk šitų knygą. Iš jos dasižinosi, kad 
vyrai turėjo daug pačią, o žmonos po 
kelis vyrus. Labai užimanti ir pamo
kinanti knyga. Su paveikslais, Pa
rašė Z. Aleksa .............................. 50c.
Drūtuose audeklo apdaruose .. 75e.

Kodėl Aš Netikiu į Dievą? — Arba
Tikėjimo Kritika. Kiekvienas geras 

katalikas ir laisvamanis privalo jų 
perskaityti. 64 pusi. ................... 20c.

Kur Musų Bočiai Gyveno? — Arba
tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 

žmonių lopšinė. Knyga labai pamoki
nanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. .. 25c.
Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra

eities. Knygutės įtalpa susideda iš 
sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
rų šventės; (3) Lietuviai lieka vel
niais; (4 j Paskutiniai lietuvių die
vai. Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
1912 m., pusi. 32.......................... 10c.
Biblija Satyroje.— Labai įdomi ir

juokinga knyga su 379 puikiais pa
veikslais, perstatančiai s įvairius nuo
takius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šių kny.
gą niekas nesigailės. 382 pusla
piai. Kaina.................................. $1.00
Kaip Senovės Žmonės I’ersistatydavo

Sau Žemę.— Labai įdomus senovės 
filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių parašė Ik
sas. Antra knygutės dalis yra: “Iš
virkščias Mokslas arba Kaip Atsirado 
Kalbos/'Parašė Z. Aleksa. 40 pusi. 10c
Delko Reikia Žmogui Gert ir Valgyt?

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 

na išsimėtę po' visą žemės kamuolį? į vienas maistas duoda daugiau spėkų
= *----——Uitas mažiau? Delko žmogui reikia

cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalu? Ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina................................................ 15c.

niukai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi.......... ........................ 25c.

Monologai ir Dcklamaeijoa. Šioje kny
goj telpa daugybė naujų, labai gra

žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos,

skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams, baliams, 
koncertams ir tt. Antra pagerinta 
laida. So. Boston, 1914 m. ------ 25c.
Apie Dievą, Velnią. Dangų ir Praga

rą. Parašė Robert G Ingersoll, gar
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 pus- _ 
lapių »•«••»••••••• — ••••••.... 25c.
Ar Buvo Visaotinas Tvanas?—Kaip

Nojus galėjo surinkti į kelias die
nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve-

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 žmonės? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokia kunigas, yra nuosakiai 

C ir aiškiai išdėstyti šitam veikale.
atsikartoja nesutikimų. Tai Knyga be galo įdomi Kas žodis—Ui

vaisiai pas

Pašešupietis.

faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. Kai
na ............................ ...................... 25c.
Amerikos Macochas. —Arba kaip ka- 

Ulikų kunigas Hans Sehmith pa
pjovė merginą Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi...................... 10c.

ręs radio paliko savo gražią NUOGUS DUCHOBORUS 
žmoną ir nušvilpė pas neku- TREMS ANT S Al ,Qg,
rią finlandietę. Bet moteris į valdžia nutarė Celibatas.— Išaiškinu kuni-
patraukė i teismą ir po keliu' i ' i ’.e i. pu ^patystės fetorija,pasekmės ir

-r- tuos 2o0 duchoboru, kūne jų doriškas nupuolimas šią knygą tu-sąvaicių teismo prispirtas , ka- perskaityti kjkvienas vyras te
turėjo sugrįžti atgal pas sa- ..° nu , 11 ° metam. ka , vas ir jaonikaitIS, kūne geidžia, kad 

' leiimo UZ nuogas demons- jų moteris, dukteris ir mylimosios ne-
VO žmoną. ij-rneiia*; ištremti ant Darrv PaPuIt« » ’okU kunigų globą. Parašėe vi sci.s „ k u emu ani uarcy ųun g«o. Towsend Fo*, d. d., su-

Apie porą sąvaičių atgal, sales ir pristatyt juos tenai lietuvino Ferdinand de Samoshia 25c.
niekam nieko nesakęs pra- prie žemės darbo. Jie au- žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 
sišalino nežinia kur Mel— gins tenai daržoves. historijos, etnografijos, geografijos, 

astronomijos, aritmetikos, medicinos

Tabakas, kaip jis žmonėms kenkia.
Liaukimės rūkę! Pagal A. Apolovą 

ir daugelį iš gyveninio patyrimų para
šė K. Stiklelis. So. Boston, Mass.
1909 na., pusi. 63 .......................... 25c.
Ben-Hur.— Istoriška apysaka iš Kri

staus laikų. Parašė Lew Wallace. 
472 pusi......................................... $2.00
Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau
goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant
ra, peržiūrėta ir pagerinta laida. 
Kaina.............................................. 25c
Amžinos Dainos.— Šioj knygutėj tel

pa 44 geriausių Jovaro dainų. Jos 
tinka deklamacijoms ir dainavimui,
kaip namie, Up ir susirinkimuose. 
Pusi. 32 ..........................................15c.
Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa 

23 gražios eilės, daugybė straipsnių,
juokų, ir tt. Puikiai iliustruota.
95 pus......... ............. .................... 25c.
Lietuvos Respublikos Istorija ir Žem- 

lapis.—šitas veikalas parodo, kaip
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys! nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos

GARDI

i Hame ir Dešra
KIEKVIENO STALO PAPUOŠALAS

EsseM Išdirbiniai Sukelia Apetitą
Tai Paslaptis Mėsų Išdirby s tėję

JKeletą mėnesių atgal, juk 
pats “Laisvės” korespon
dentas paėmei šliubą pas 
svetimtautį kunigą ir spa- 
viedojaisi pas lietuvių kuni
gą. To dar neužteko, ir lie
tuvį kunigą Baroną prašei 
už perkaibėtoją, bet šis ne
sutiko—nežinau dėl kokių 
priežasčių. Taigi, “Laisvės” 
korespondentas ant kito pa
matai ir šiaudą, o ant savęs - 
nei vežimo nematai.

VEAL-
LOAF

Tušintos ir Virtos 

Hemės, Dešros ir 

Skilandžiai

(Kind Žiūkai)

EsseM
Specialybė

FRANK-
FURČIAI

• į

visokių patarimų apie sveikatą, bu 
i dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro- 
: dymų atr.aXninkams, ūkininkams, dar
žininkams. šeimininkams ir kitiems.
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis.
Chicago, III. 1911 m., puslapi; 392.
Apdaryta .......... ........................ $3.00
Socializme Teorija, tai veikalas, kuris 

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

knyga šituo svarbiu klausimu. Ją 
turėtų perskaityti kiekvienas katali
kas ir socialistas. Parašė E Vander-
velde, vertė Vardunas. So. Boston,
Mass., 1915-m., pusi. 24...............10c.
Moteris ir Socializmas. Parašė August 

Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar
biausia ir geriausia knyga lietuvių
kalboje tame svarbiame klausime.
Pusi. 429, 1915 m................... $2.00
lengvas Badas IšaMkti Angliškai.—

Rankius reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvėn, pas daktarą, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Su fone
tiška ištarimu ir gramatika. Antra
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė __ „ .__ _
St. Mkhelsonas. Pusi. 95..............  35c. t truota. 95 pa*L

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 įr 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemiapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo. Cja telpa visi svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, 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 .... $1.90 
Drūtais audeklo apdarais .... $1.50
Lytiško* Ligoo ir kaip nuo jų apciaan- 

goti. Parašė D-ras F. Matulaitis.
Antra, peržiūrėta ir pagerinta lai
da. Kaiaa ...................................... 2®e.
Bea-Har. — Istoriška apysaka H 

Kristaus laikų. Parašė Lew
Wallace. 472 posL...................... |2.M

šioj knygutėj talpa 
44 geriausių Jovare dainų. Jos tin

ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie, taip ir susirinkimuos*. 
Pus*. 32. ••••••*•••**•*••••*,*• Išc.

Eilės ir Strtipenial. šioj knygoj telpa 
23 gražios eilės, daugybė straipa* 

juokų, ir tt. Paikiai ilioa-

Gal pyksti ant manęs, 
kad nepakviečiau į savo ves
tuves. Juk gerai žinai, kad 
aš vestuvių nekėliau, nes 
neturėjau iš ko; antras me
tas nedirbu, reikia žiūrėt 
kad ištektų ant barščių. Jei
gu bučiau pakvietęs ir pa
vaišinęs kokiais barščiais 
vietoje degtinės, tai butum 
dar aršiau pykęs.

Nesišmeižkim, draugai, 
o verčiau stokim į darbinin
kų eiles ir kovokim prieš ba
dą ir prieš kapitalistus, ku-

KIEKVIENĄ VALANDĄ GATAVI VALGYMUI. 

30 puikiai prirengtų skirtingų gatunkų
ir prieskonių.

Pabandykit šiandien EsseM produktus
Reikalaukit pas savo krautuvininką ir bučerį.

ESSEM PACKING CO.
lOlBeaconSt. 2BradleySt.

lawrence worcester
7149 —Telefonas— 5-1896

SVEIKATA
TAI DIDGLfiS SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.
T«jc knygoje yra pamatinės žinios iš Anatomi
jos, Fiziologijos ir Hygienos.

Kas skaitys tą knygą, tas sužinos apie savo 
kūno mechanizmą ir tokių dalykų, kokių pirma 
nežinojo.

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2.50

KELEIVIS
253 Broaduray So. Boston, Mass.

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

Šių Dienų Kai-kurios Naujenybės.

BEDARBIS PAVALGĖ 
RESTORANE IR PERSI

PIOVĖ KAKLĄ.
Kaune anądien buvo šito

kia tragedija. Į “Centrali- 
ni” restorana

SAKYKLOJ MIRĖ 
KLEBONAS.

Sekmadieni gegužės 1 d. ■ 
apie 1 vai. šv. Jurgio para-j

joj, atėjo su draugu Bertu-
Lakvės ali-i**** bažnyčioj Pakapės j 
'.......... ' klebonas kun. Gelžinis, apie'

; 57 metų amžiaus, besakydalis ir užsisakė pietus. Išgėrė: 
po keliatą “kleboniškų”.

Papietavus, kai jau atėjęs 
laikas mokėti sąskaitą,

u K* >^“ka »itu, nei as nemokėsim. Mo riksmu Sakyklon grūdosi j 
meniu ištraukęs skustuvąj žmon& fr !
ir rėžęs sau per kaklą. Res- Ul, u.
torane kilusi. panika. Ręsto
rano savininkas p. Tumai

mas pamokslą apie vaikų el
gesį su tėvais ir ištaręs “Tė
vų meilė” po šių žodžių ša

klebonas jau nejudėjo. Pa
kviestas gydytojas konstata- 

• vo. kad plyšusi širdis.
Klebonas paliko didelį 

turtą, todėl policija nuvy- 
tuoj aprašė daiktus,

puolęs atimti skustuvą, ta
da Bertulis ėmęs švaistytis 
ir grąsines Tumui, kad ir ji
papjausiąs, jei lįs artyn Jau O - & neižllešiotų.
buvo mėginąs antra karta'

! kusi

rėžti i savo kaklą, iš kurio 
smarkiai tekėjo kraujas.. 
Tumas, nežiūrėdamas pavo
jaus, tvėręs Bertuliui už 
rankos, išmušęs skustuvą. 
Tuo pat momentu nusilpęs 
Bertulis ir kritęs ant grindų, 
kur jau buvo bala kraujo.

Bertulis turėjo prie savęs 
ir laišką pasirašęs, kur jis 
sako, kad nutaręs nusižudy
ti dėl to, kad buvęs atleistas 
iš darbo (jis dirbo Kėdai
nių miestelio valdyboje 
knygvedžiu)ir dabar neturįs 
iš ko gyventi.

RŪPINASI ĮSTEIGTI
LAISVAS KAPINES.
Gegužės m. 20 d. Kultū

ros taiyba sušaukė didelį su
sirinkimą laisvų kapinių 
steigimo klausimu. Visi kal
bėtojai nurodė būtiną reika
lą tokias kapines steigti, nes 
laisvamanių yra daug, o lai
doti jie verčiami katalikų 
kapinėse. Mirusių laisva
manių artimieji turi begales 
rūpesčių ir nemalonumų, kol 
susidera su kunigais.

LIETUVOJ ŽMONĖS 
DUOSNIAI AUKOJA VI

SIEMS APGAVI 
KAMS.

V. Gudynas, jau kelisyk 
teistas už “aukų” rinkimus, 
išėjęs iš kalėjimo vėl ėmėsi 
to amato: nuvyko Žemaiti
jon ir ėmė rinkti aukas kaž
kokiam studentų jubilieji
niu! leidiniui. Gudynas pri
rinkęs aukų apie 5000 litų. 
Aukų rinkimo lapus sako ga
vęs iš kažkokio J. Daugė
los už tai ir dali surinktų pi
nigų atidavęs Daugėlai.

Krim. policija Gudyną 
padėjo kalėjiman, o kvotą 
pasiuntė teismui.

(1) Sbfjrfa Uittiui Ji 
(2) Kaip atmaršavę “bosų

ugs Bryan, kuri bus pastatyta rugpiučio mėnesy. I’otomac parke, M'ashingtone. 
veteranai” stato.kempes \Vashiagtone. (1) Prezidiumo ruimai Santiago, Čilėje.

Nužudytas Marcinkus Buvo Amerikietis
Buvo nusipirkę* ūki ir tur- Marcinkus buvo geras ir 
tingai gyveno. Razbaininkai sugyvenamas žmogus. Pra- 
atėio pas jį į namus, surišo džioj Lietuvos grižo iš Ame- 

ir nušovė. l ikos ir pirko ūki. Gyveno
! “Keleivy” jau buvo rašy- turtingai ir turėjo geroką pi- 
ta, kad Pabebirviu vienasė- sumą paskolinęs. Bet 
dy, Girkalnio valsčiuje, iaz- neatrodo kad žmogžudystė 
baininkai nušovė surištą u-j butų padaryta pasipelnymo 
kininką Marcinkų, o jo žmo- j tikslais.
ną ii- dukterį paliko surištas
lovoje.

Dabar Lietuvos laikraš
čiai praneša, kad nušauta- 
sai Marcinkus buvęs Ameri-

RUOŠIASI GYVENTOJŲ 
SURAŠINĖJIMUI.

Centralinis statistikos biu
ras jau pradėjo ruoštis Lie

kos lietuvis. Jo nužudymas tuvos gyventojų surašinėji
įvykęs taip:

Apie 8 valandą vakare,
! gegužės atėjo du žmonės 
prašytis nakvynės. Marcin
kui beklausinėjant, iš kur

mui, kuris turi būti 1933 m., 
jei dėl kurių priežasčių ne
bus sutrukdytas. Surašinė
jimas įvyks visoje Lietuvoj, 
taip pat ir Klaipėdos krašte.

jie esą, nepažįstamieji išsi- Praeitas (1923 m.) gyvento-

NELAIMINGI ATSITIKI
MAI KĖDAINIUOSE.
Šį pavasarį pradėjus Lie

tuvos bankui Kėdainių sky
riaus statymo darbus, daug 
miesto ir provincijos darbi
ninkų raclo sau čia darbo.

Bet vos mėnuo laiko kaip 
dirba, o jau darbininkai vie
nas be šonkaulio, kitas su 
kiaura galva ir be nosies, 
trečias visai rankos nevaldo.

Taip šiomis dienomis, ka
sant banko statymo darbam 
reikalingą šulinį, vienas išSusirinkimas nutarė pra- , - ,. T-

šyli Kultūros tarybą daryti ^J° s"I,ny^
žygių Vidaus reikalų minis-|keliant la suluuo pllną klb>- 
terijoj, kad pakeistų Įstat.
ta prasme, kad savivaldybės 
galėtų įsteigti kapines ir 
prašyti Kauno miesto savi
valdybę įsteigt savivaldybės 
kapines, kuriose galėtų visi 
laidoti.

ra žemes, pusiaukely truko 
virvė, kuria buvo pririštas 
ribiras, kibiras krito į šuli
nį sunkiai sužeisdamas bu
vusį jame darbininką. Su-

TAURAGĖJ IŠKRĖTĖ 
“VYTAUTĄ”.

Baisogala. Komaras at- . Vieną dieną Tauragės pa
leido iš tarnybos Moralinės 'licija apsilankė R. Kacaitės 
dvaro urėdą Vanslauską. laikomam viešbuty “Vytau- 
Vanslauskas dėl to smarkiai Jas ir padarė kratą. Rado 
susijaudino, parašė žmonai tuščių išgertų alaus bonkų, 
atsisveikinimo laiškutį, pa- i neakcizuotų užsienio vyno ir 
siėmė skustuvą ir išėjo pušy-j kitų gerybių, kurių Kacaitė 
no link 'slaptai pardavinėjo! Kas už-

Bet, matyti, žmogus 
gailėjo savo vmkuc.ų, o, gal . , . 
būt, pabijojo žudytis, ir pa- Taigi 4d
zjstamų nematomas nuvyko kom;anija> kuri 
Jonavon darbo ieškot. - o k įnaJd’aug degti-

buvo jau Baisogalos polici 
joj-

IŠ NUMIRUSIŲ PRISI
KĖLĖ.

Policininkas, pasiėmęs 
kokia 10 vyrukų, nuėjo la
vono ieškoti. Išvaikštė, iš- 
šniukštinėjo visus krumus,

SKIEPIJA KIAULES NUO 
RAUDONLIGĖS.

Rokiškis. Čia po visus kai
mus vaikšto tam tikras as
muo ir skiepyja kiaules nuo 
raudonligės. Yra nemažai 
tokių, fcurie kiaulių neskie
pija, nes neturi lėšų už skie
pijimą sumokėtMokestis 50 
et. nuo kiaulės.

žeistasis darbininkas neval- žydų kapus, pušyną, bet nie- 
do rankos. ! ko nerado. Rytojaus dieną

Kiek vėliau, kasant že- ‘ Vanslauskas apie vakarą at
mes, užgriuvo ant darbinin- sirado namie jau gavęs dar- 
to žemės brylė ir parvertė jį bo.
ant įkalto kuolo. Krisdamas' ----------------
darbininkas išsilaužė šon- ! NUBAUDĖ STREIKININ- 
kaulį. i KĖS.

nės. Po kelių dienų Kacaitė 
jau vaikščioja po namus ar 
net nueina į įstaigas, kur 
dirba minėti kompanijonai, 
ir reikalauja pinigų. Vienam 
net antstolis atėmė baldus. 
Taigi tie klijentai geruoju 
nesusirokavę, sako: “mes 
tau parodysim degtinę slap
tai pardavinėti”. Ir taip pra
nešus “kur reikia” Kacaitei 
teko atsakyti.

SENOVĖS LIEKANOS 
GARDINE.

Vilniaus laikraščiai pra
neša, kad stiprinant Gardi
ne Nemuno plaunamą pilies 
kalną, buvo atkasti murai 
iš XII-XIII šimtmečio, kada 
Gardinas buvo atskiros ku
nigaikštystės sostinė. Iki 
šiolei pavyko atkasti tik da
lį mūrų ir todel sunku nusta
tyti, kam jie buvo skirti. Ga
limas dalykas, kad ten butą 
gyvenamo trobesio. Jeigu 
tai pasitvirtintų, tai butų se
niausias pasaulinės statybos 
palaikas Rytų Lietuvoj. Ka
sinėjant buvo rasta kelios 
akmeninės kulkos ir daug 
senovės keramikos fragmen
tų ir pavyzdžių.

MOTERIS PAGIMDŽIUSI 
VILKIUKĄ.

“Dienos Nauj.” praneša' 
kad vienoje Kauno ligoni 
nėję moteris pagimdžiusi 
vaiką, kuris labiau panašus į 
vilkiuką, negu Į žmogų. Jo 
viršutinė lupa ir apskritai 
veidas esąs tikro vilko.

LIETUVOJ BANDOMA 
APGYVENDINTI

FAZANAI.
Medžiotojų draugija pir

ko Vokietijoj 30 fazanų pa 
telių ir 5 patinus, kujrių dalis 
paleista Pėlanių ir dali 
Lokelėnų miškan. Fazanai 
laukiniai, tik ką sugauti.

Vienas iš darbininkų, neš- Į piungės linų apdirbimo 
damas gan sunkų brasą, iki- fabriko streikavusios mer- 
so į skylę koją ir gnuvant gaitės Telšių kario konien, 
brasas prispaudė jo galvą į danto nutarimu nubaustos 
muro sieną ir sunkiai ją su- triukšmo kėlimą po 3 pa

ras arešto arba 50 litų pini
gais. Nubaustosios septy
nios mergaitės bausmę atli
ko. Be to, Telšių karo ko-

ičad- •»unr*iic mendantas buvo nubaudęs
ĮSAKE ŽMOGAUS du žydus ir vieną lietuvį už 

GRIAUČIUS. kurstymą streikuoti po 3
Daukiškių kaime, Šiaulių mėnesius kalėjimo ir tuos 

valse. pil. Pranas Kairys ar- pačius už kėlimą triukšmo 
dainas savo daržą, išarė po 14 parų arešto.
žrąogaus 'griaučius. Grei-------------------------- --------------
čiaasia, kad tai griaučiai žu
vusio kario, nes toj vietoje 
pasaulinio karo metu buvę 
apkasai ir ėjusios rusų vo
kiečių kautynės.

žalojo. Krisdamas darbinin
kas sulaužė sau nosį. Visi 
sužeistieji paguldyti ligoni
nėn. i

Nuga-Tone išgydė 
mano kvaitulius"
Per daugeli mėty”, rašo p. A. Luk

sis. Bethlehem, Pa., “apturėjau kvai 
talius ir jokie vaistai man nesrelhejo. 
Aš perskaičiau apie Nugra-Tone ir _ 
nastebetinas pasekmes, kokiu įmonės j 
susilaukė, todėl ir aš nusipirkau bon
ką Aš graliu teisingai pasakyti, kad 
Nugra-Tone išgydė mano kvaitulius. 
Dabar aš turiu sveikatą ir stiprumą 
jaunystės.”

Nuga-Tor.e išvalo kūną nuo ligas 
gimdančių nuodu, kurie iššaukia ligas 
ir silpnus organus. Jis suteikė gerą 
sveikata milionams žmonių visose pa
saulio dalyse. Jeigu jus esate silpni ar 
liguisti, būtinai gaukite bonką Nuga- 
Tone. Aptiekininkai jį pardavinėja. 
Jeigu aptiekinir.kas jo neturi, papra
šykit ji užsakyti iš savo urmininko. 
Nepirkite jokių kitų vaistų, būtinai 
'reikalaukite Nuga Tone.

traukia revolverius ir sušun
ka :“aukštyn rankas!” Gyve
namajame name buvo be% 
Marcinkaus jo duktė ir žmo-' 
na. Nepažįstamieji visus su- 
raišto ir susodina ant suolo. 
Marcinkienei ir jos dukterei 
liepia atsisveikinti su savo 
vyru ir tėvu, nes jis gana 
žmonių kraujo prigėręs ir jie 
jį nušausią. Marcinkus siūlė 
pinigų, kad tik gyvą palik
tų, bet nepažįstamieji, sako, 
ne pinigų atėję. Paskui vie«- 
nas iš jų šauna į Marcinkų, 
pataiko veidan ir tas kniūp
sčias krinta į aslą. Tas pats 
norėjo ir dukterį nušauti, 
bet antrasis sudraudė. Pali
kę Marcinkienę ir jos duk
terį surištas žmogžudžiai iš
sinėšino. Šios greit atsipalai
davo, iššoko perdangą ir nu
bėgo pas kaimynus. Joms 
beveik po valandos grįžus, 
kartu su ginkluotais kaimy
nais, rasta, kad žmogžu
džių dar kartą grįžta ir susi
rinkta brangesni daiktai: 
aukso žiedai, auksinė apy
rankė, auksinis laikrodis, 
revolveris ir pinigų 87 litai 
žmogžudžiai buvo išsitepę 
veidus ir gerokai įgėrę 

Gegužio 11 dieną atvažia
vo iš Kauno ir Šiaulių kele
tas kriminalinės policijos 
valdininkų įvykio tirti.

jų surasmejimas buvo pada- 
•ytas rasų pavyzdžiu, kitų 
metų surašinėjimas mano
ma daiyti latvių pavyzdžiu, 
jagal kurį jie gana pavyz
dingai padarė gyventojų su
rašinėjimą (1930 m.). Ma
noma surašinėjimą daiyti 
riekvienam asmeniui atski
ruose lapuose. Surašinėjimo 
diena dar galutinai nenusta- 
yta. Manoma padaryti apie 
kovo pradžią, arba rugsėjo 
mėn. vidurį

ŽMONĖS TURĖS SUMO- 
KĖT VALDŽIAI 270,000,- 

000 LITŲ.
Valstybės biudžetas šiems 

metams dar galutinai nepri
imtas, bet, kaip skelbia “L. 
A.” jis busiąs suvestas apie 
270,000,000 litų, nes šiemet 
pajamų manoma turėti apie 
50 milijonų litų mažiau ne
gu pernai. Nepaprastų išlai
dų tęsti arba užbaigti jau 
pradėtiems darbams skiria
ma apie 30 mil. litų. Žemės 
ukiui remti skiriama 15 mil. 
litų.

NUSINUODIJO 70 METŲ 
ŽYDAS.

Kaune nusinuodijo acto 
esencija 70 metų amžiaus 
žydas. Turbut nesaldus bu
vo gyvenimas.

ALB. RIMKA IR P. ŠAL
ČIUS PAKELTI J PRO 

FESORIUS.
Teisių fakulteto taryba 

savo posėdy nutarė docen
tus Alb. Rimką ir P. Šalčių 
pakelti į ekstra ordinari
nius profesorius, o prof. Ko- 
emeriunui ir prof. Janumie- 
rui suteikti daktaratas. t

Alb. Rimka yra gyvenęs 
keliatą metų Amerikoje ir 
dirbęs čia prie laikraščių.

NEGALĖDAMA MOKIN
TIS, NUSINUODIJO.
Ukmergėje actu nusinuo

dijo žydaitė D. Gruevičaitė, 
15 m. amžiaus. Nusižudė 
dėlto, kad tėvai neturėjo lė
šų ją leist toliau gimnazi
jom

ŠILTINĖS EPIDEMIJA
Lenčių km. Krakių valse, 

žmonės pradėjo sirgti šilti
ne. Du žmonės jau mirė. To 
pat valsčiaus Ažytėnų kai
me taip pat serga šiltinė ir 
jau vienas mirė. Gudžiūnų 
bažn. km. taip pat smarkiai 
serga. Labai keista, kad 
siaučiant tokiai baisiai li
gai, dar ligi to laiko nesiim
ta griežtų priemonių ligai 
sustabdyti.

HOLLAVUAMLRICA LINE

DIDELE EKSKURSIJA
Į LIETUVĄ

Rengia
Lietuviu Ktiviikortiti Agento 

Sąjunga Amerikoje
Populiariu ir nauju Garlaiviu

STATENDAM
IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO

LIEPOS 16 DIENĄ

IR DEGTUKŲ FABRIKAI 
MAŽINA DARBĄ

Teko sužinoti, kad Jona
voj švedų degtukų fabrikas 
jau prieš kurį laiką pradėjo 
dirbti po 4 dienas per savai
tę. Michalinavoj Slabadoje 
degtukų fabrikas šiomis 
dienomis pradėti dirbti 5', 
dienas per savaitę po 7 va-« 
landas.

Darbo sumažinimą sindi
katas aiškina degtukų hiper- 
produkcija.

Į LIETUVA
tVRE, ANT GREITO

>ARIS
PLAITtlT PER HAVRE, ANT GREITO EXPRESO LAIVO

BIRŽELIO 29 LIEPOS 22

ILE PE FRANCE
LIEPOS 9 pietomis 
Liepos 30 pietomis 

Rugpiuėio 27 pietomis ,
Žemos Kainos į Visas Lietuvos Dalis 

Informacijų ir vietų klauskite pas mus ageMus.

cfcneh. JQne
421 Boylston St, Boston. 19 State St. Neur York

LAFAYETTE
LIEPOS 16

Sėdant laivan iš vakaro

Į KLAIPĖDĄ
Geras maistas ir patarnavimas, naminė nuotaika 

DEL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS Į:
AMBRASflBIUS, J.

168 Grand St., Brooklyn, N. V 
AMBROZE. V. W 

178 Ferry St., Nevrark, N .1 
“AMERIKOS LIETUVIS”

14 Vernon St. Woreester, Mass.
BALTUTIS, P. P.

3327 S. Halsted st. Chicago, III 
BARTKEVIČIUS, B.

678 JJįT. .Main st. Montello, Mass 
“DIRVA”

6820 Superior Avenue 
Clevvland, Ohio.

MAKAREVICTUS, K A
62 Jackson St., Ansonia, Conn. 

MOLIS, r.
1730—24th St., Detroit, Mich. 

“NAUJIENOS"
1739 S. Halsted st. Chicago, PI 

' RAUKTYTft, J.
123 .Miilbury Street

Worccster, Mass.

(PER ROTTERDAM)

SEKYS, J
226 Park St., Hartford, Conn. 

SIDABRAS, K
342 Broadway, S. Boston, Mass 

STULPINAS, V. M.
.1400 So. Emerald Avė. 

Chicago, III.
TREČIOKAS, A. S.

197 Adams St., Nevrark, N. J.
URBŠAS, J. J.

1.87 Oak St., Ijtwrenee, Mass.
VA RASIUS, A.

So. 12th and Oarson Streets,
Pittsburgh, Pa. 

VASILIAUSKAS, J
814 Bank St Waterbury, Conn. 

“VIENYBfi”
193 Grar.d St. Brooklyn, N Y. 

VELECKIS, A
502 South ave.Bridjreport.Conn.

ZOLP, J. J. L
4559 S. Paulina St. Chicago, Ill.g

K
 “KELEIVIO”

ALENDORIUS
1932 METAMS

Jame telpa daug įdomių Statistikų, Straipsnių, 
Eilių, Juokų ir Paveikslų.

Opa, opa, upa, upa, 
Pruseika jau Bimbą lupa!

Šitos dainos tąsa “Keleivio” 
Kalendoriuje.

Kiekvienas turėtų tą Kalendorių įsigyt, nes ja
me rasit daug naudingų pasimokinimų. Kaina 50c.

“Keleivio” prenumeratoriams tik 25 c.
Mokesti galima siųsti kartu su prenumerata arba 

skyrium vien tik už Kalendorių.
“KELEIVIS”

253 Broadvray, So. Boston, Mas*.

t
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/
Z

Vietines Žinios
Ji Viena Perskrido Atlantiką. DAKTARŲ ADRESAI

Dar Vienas Kroatų 
Vadas Nužudytas.
Kroatų sostinėj Zagrebe

AUSTRALIJOS LAUKI
NIAI SUVALGĖ LAKŪ

NUS?
~___ _ ~___ ~ .__ Tūlas laikas atgal Austra-

šiomis dienomis vidurdienv Hjoj dingo vokiečių laku- 
las Bertram su savo draugu 
Klausmanu. Dabar jų orlai
vis atrastas, bet jų pačių nė- 
a. Manoma, kad vietos lau

kiniai bus juodu užmušę ir 
suvalgę.

Parsiduoda žemė su visais 
numirėliais.

Somervillėj nesenai užsi
darė Highland Trust Com- 
oany bankas. Jis buvo da
vęs ant pirmo morgičiaus 
oaskolą Zvviller Kapinių 
Bendrovei. Dabar visas ban
ko turtas likviduojamas, o 
šita bendrovė negali sava 
morgičiaus bankui atmokė
ti, todėl banko resyveris pa
skelbė kapines pardavimui 
iš varžytinių.

Bostono laikraščiai kelia 
klausimą, kas gali norėt ka
pines pirkti. Tūli bando net 
atspėti, kaip bus vedamos 
tokios varžytinės. Aukcio 
aierius gal pradės nuo $10, 
000. Bet ar jus duotumėt to
kią suma už sklypą žemės. 
<ur prikišta pilna numirė
lių? Aišku, kad aukcionie- 
rius turės nusileisti. Jo pa
siūlymas gali būt tok:

“Ponai, štai gražus skly
pas žemės, gyva biznio Įstai
ga, Įkainuota $10,000. Kas 
duos $10.000? Niekas? Ka? 
duos $8,000? Na, penki tuk 
stančiai? Kas duos penkis' 
Trįs? Ar niekas neduoda 
trijų? Vienas tūkstantis? 
Kas duos tūkstanti? Ponai 

NUMETĖ KŪDIKI NUO Juk vienos tvoros už tuks- 
TILTO IR PATS NUŠOKO. tant-‘ nepastatysit’.. O že- 

' mė! Žemė su visais joje New i orke anądien buvo turtais ”
Htoks atsitikimas. Per Man- ,r tį' tik niekas nieko ne. 
hattano tiltą ėjo vyriškis ir į
vedėsi apie dviejų metų 
mergaitę. Priėjęs tilto vidų 
rio, kur tiltas pakilęs * virš 
vandens 200 pėdų, jis paė
mė savo mergaitę ir pakėlęs 
metė per barijerą. o paskui 
ir pats nušoko žemyn. Kris
dami nuo tokios aukštumos 
į vandenį, abudu užsimušė.
Jų lavonai buvo iškelti ir vy
ro kišeniuje rasta popierų, iš 
kurių nustatyta, kad jis va
dinosi Roy Amery, pasauli 
nio karo veteranas, 35 metų 
amžiaus ir gyveno Brookly
ne. Mergaitės asmenybė ne
nustatyta.

ant gatvės buvo nušauta 
kroatų nacionaHstų - vada 
Budak. Manoma, kad ji bu 
nudėję Jugoslavijos vai 
džios agentai, nes kroata' 
nori nuo Jugoslavijos kara 
lystės atsimesti ir sudaryt 
nepriklausoma Kroatijo 
valstybėlę. Del to kroatų ne 
priklausomybės judėjime 
vadai ir galabijami. Budai 
jau nebe pirmas krinta nut 
kiMvinos neišaiškinami 
žmogžudžių rankos.

Jugoslavijos karalystė y 
ra didžiojo karo produktas 
Norėdami atsilyginti Serbi 
jai už jos talką per didij; 
karą, aliantai atplėšė nue 
Austro-Vengrijos daug že
mių, atidavė jas Serbijai ii 
taip padidintą Serbiją pava 
dino Jugoslavija. Tokiu bu
du Jugoslavijos sąstatan 
pateko ir Kroatija. Nors ii 
serbai, ir kroatai yra to pa
ties kraujo slavai, tečiaus 
vieni kitų nekenčia kaip 
nuodų, ir todėl kroatai nor 
nuo Jugoslavijos atsiskirti.

Tai yra maždaug tokia 
pat padėtis kaip Lenkijoj 
kuriai yra atiduoti Galicijos 
rusinai ir Gąsdino baltgu- 
džiai. Lenkai, rusinai ir 
baltgudžiai taip pat yra sla
vai, bet negali vieni Į kitus 
žiūrėti. Ir pavergti rusinai 
su baltgudžiais taip pat nori 
atsikratyt Lenkijos hegemo
nijos, kaip kroatai nori atsi- 
mest Jugoslavijos jungą.

Bus puikus piknikas.

Nedėldieny, 26 birželio. 
Nonvoode ant buvusios A 
leko ūkės, Įvyks labai pui
kus piknikas 359 kp. Susiv. 
Liet. Amerikoje. Kuopa tu
ri seime savo delegatą, to
dėl praneš visus svarbesnius 
seimo Įvykius. Visi dalyvau
kite šiame puikiame pikni
ke. Kurie rūpinasi S.L.A. 
reikalais, tie sužinos kas 
seime padaryta.

Kuopos narys.

Dr. A. We»t atostogauja.

Dr. Antanas Vyšniauskai 
(West) išvyko atostogų Į 
Montrealą, Kanada. Sugrįš 
liepos 1 d.

Užmušė girtą merginą, ga- Girtuoklis miegojo lauke su 
vo tik 8 mėnesius kalėjimo. 1,599.00 kišeniuje.

Francis X. Kennev, 40 Ant Revere byčių policL- 
metų amžiaus vyras, ŠĮ pane- tas patėmijo mieganti vyrą 
dėl j buvo nuteistas 8 mene- šio panedėlio naktį. Jis ban- 
sius kalėjimo už tai, kad.au- dė jį pažadinti iš miego, bet 
tomobilium užmušė mergina šis buvo kaip negyvas. Tuo- 
Mary Conley ir pabėgo Į met pašaukia policijos veži- 
New Jersey’ valstiją. Teisme mas ir girtuoklis nuvežtas i i 
paaiškėjo, kad mergina bu- policijos su ti. Pramigęs jis' 
vo girta. Kenney išstūmė ją nustebo, kai pamatė kad; 
iš savo automobiliaus nak- randasi už grotų, ir tuojaus' 
ties laiku, o ii rankomis ske- paklausė kiek reikia užsista-, 
rėčiodama užėjo automobi- tyti kaucijos, kad galėtu bu-j 
liui už akių. Vyras tuo tarpu ti paleistas iš džėlos. ‘Tuoj 
paspaudė savo mašiną ir tarpu jis išsėmė iš kišeniaus: 
parmušė merginą po ratais. $1,599 ir apkaitęs kaucijos- 
Todėl dėl jos užmušimo sumą. likusius Įsidėjo atgal. 
Kenney nebuvo nei kaltina- Sako. laimė dar kad pakliu-t 
mas. JĮ nubaudė tik dėl to, vau i policijos rankas, nes; 
kad jis pabėgo iš nelaimės girtą butų komai greitai ap- 
vietos. nedavęs apie tai po- valę. Policija jo vardo neiš

duoda.

SOVIETU GAMYBA 
PAKILUSI 20 PROCEN

TŲ.
Maskvos “Pravda” rašo, 

kad šįmet visose pramonės 
šakose per 3 mėnesius pada
ryta visko vienu penktdaliu Puiki vakacijoms kelionė 
daugiau, negu pernai tuo Pradedant su šiuo nedėl 
pačiu laiku, bet vis dėlto ne- dieniu, didžiulis laivas Ply 
pasiekta to laipsnio, koks y-'mouthh pradės plaukyt’ Į 
ra užbriežtas “piatiletkos” t Plymouth ir kitas istorines 
plane. j vietas. Yra puiki orkestrą

---------------šokiams ir pasilinksmini-
JAVAI KANADOJ IŠRO- mams.

DO GERAI. Aplinkinis tikietas yra
* Kanados statistikų biuras taipgi nupigintas; suaugu- 

skelbia, kad vakarinėse pro- siems $1.25, vaikams 75c.
vincijose javų derlius šįmet ------------------------------------
išrodąs daug geresnis, negu 
pereitais metais. Vaisių der- i 
liūs taipgi išrodąs gerai, o ♦
Britų Columbijoj net ir labai ‘ 
puikiai.

žinios.
Drąsus žydas atmušė 

plėšiką.
Bostono žydelis Nathan 

Minskv, kuris ant Shawmut 
avė. turi cigarų dirbtuvėlę, 
pereitą sąvaitę parsivežė iš 
banko $4,500 pinigų darbi
ninkų algoms išmokėt. Ir 
kaip lik jis inėjo savo prie
menėm tuoj prie jo pristojo 
nepažįstamas vyras ir atki
šęs revolverį pareikalavo 
atiduot maišiuką su pini
gais. Nors revolveris žydui 
baisus daiktas, bet netekti 
pinigų butų da baisiau. To
dėl jis nutarė geriau mirti, 
bet geruoju su pinigais ne
siskirti. Ir jis movė visu 
maišu su pinigais banditui 
per galvą. Jis išmušė jo re
volverį ir pridėjo dar kelis 
smūgius. Užpuolikas nusi
gando ir pabėgo.

Charlestovno prieplaukoj 
rasta pluduruojąs moteriš
kės lavonas. Nustatyta, kad 
tai buvo tūla Nelie McEner- 
ney, kuri sąvaitę prieš tai 
buvo prapuolus iš namų. 

Keturių Našlaičių Naudai

PIKNIKAS
Rengia Trys Draugijos. D.L.K. Kęs- 
učin. Susiv. Lietuvių šv. Kazimiero 
r Gedemino l'kėsu Vyrų ir Moterų 

Draugiia. Penktadieny.
BIRŽELIO-JUNE 26, 1932

Pradžia 10 vai. ryte

Oakland Grove
E. DEDHAM, MASS.

Gros geras orkestras lietuviškus ir
amerikoniškus šokius.

Gerbiamieji Bostono ir apylinkės 
ietuvįai! Mes turim savo globoj ke

letą našlaičių, kurių tėveliai yra mi- 
*ę ir neturi jie pagalbos. Viršminėtos 
iraugijos sumanė tam tikslui su
rengti išvažiavimą ir pelną tiems na- 
šlaičiams paskirti. Gerbiama visuo
menė. atjauskite labdaringą darbą 
Prašome visus atvykti ir paremti šį 
kilnų tikslą ir patys gražiai pasilin- 
ksminsit. Vargšams našlaičiams pa- 
-ama labai reikalinga.

Kviečia KOMITETAS.
Kelrodis: Važiuoti Elevatorių iki 

Forest Hills. iš ten Dedham Line ka- 
-u važiuoti iki Grove st. Ten bus 
mogus. kuris nurodys pikniko vie

tą. Jeigu lytų tą dieną, tai pikniko 
nebus.

R. M. ŽIDŽIUNAS
Drukuojamos Mašinėlės, ir visokis 
Spaudos, Mimeografo ir rašto patar

navimas Įvairiomis kalbomis.
PETRAS KETVIRTIS

Parduodu laikrodžius, auksinius daik- 
us. radios, gramofonus ir rekordus. 
313 E St. prie Broadway So. Boston

(Atdara vakarais nuo 6 iki 9)

Užsidariusio Medford 
Trus Co. banko direktoriai 
traukiami teisman už nele
galių paskolų davimą. Iš jų 
reikalaujama $1,000,000 at
lyginimo už banko nuosto- 
ius.

KETVIRTAS, METINIS

PIKNIKAS
NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mes užlaikome visokių Vaistų ir
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų. Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingų Li
gų. Taip-pat visokių Žolių, Lapelių, 
ir Dielių iš Lietuvos. Musų aptie
koje geriausias patarnavimas ir 
teisingas patarimas Vaistus nu- 
siunčram ir per paštą. Atminkite 
musų adresą.

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

Kampas Broad»av 
SOUTH BOSTON. MASS 

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799

j♦
|
L
♦ Rengia Dorchesterio Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 359 kuopa.

nedėlioję. BIRŽELIO-JUNE 26 D., 1932
Ant Buvusios Aleko Ūki Nonvood, Mass.

Vieta puiki ant kranto didelio ežero, kur bus galima maudytis, žu
vaut ir piaukiot ant laivukų.

Kad užganėdinti atsilankiusius, rengėjai stengiasi šį pikniką pada
ryt iš visų atžvilgių įdomų. Bus įvairių žaislų dėl suaugusių, jaur.ų ir 
mažų. Už geriausius pasižymėjimus bus duodamos puikios dovanos.
Tarp kitų įvairumų bus jaunas lietuvi* drutuolis Pranas Gudaitis. Jis 
parodys kiek žmogus gali pakelti.

Taipgi yra šokiams salė ir bus geri muzikantai, kurie grieš lietuviš
kus ir angliškus šokius. Atsilankiusieji nesigailės.

Kvieča RENGĖJAI.
Važiuot reikia iš Bostono per Norwood į \Valpole, 

J Wilson st. ir važiuot iki pat pikniko.
paskui paimti

Amerikone Amelia Earhart Putnam, kuri šiomis dienomis 
viena pati orlaiviu nuskrido iš Amerikos i Europiu Jos tikslas 
buvo be sustojimo pasiekti Paryžių, bet kelionėj išdegė dalis jos 
motoro ir ji buvo priversta nusileisti Airijoj.

SLA. kuopų susirinkimas.
%

Ateinantį ketvirtadienį, 
30 birželio, vra šaukiamas 
371, 375, 360 ir 188 SLA. 
kuopų susirinkimas, kuris į- 
vvks South Bostono lietuviu 

2

Ties Warren tiltu. Char- 
es upėj buvo atrastas 7
metu amžiaus TerrazzanoR' . ,. , -- ...
avonas. Vaikas buvo p.a- “e,to< Ft't:!“y-IOrTneJ' , 
puolęs iš namu kelias dienas1 Atlantic st., kalP. 7:3° . vaL 

j vakare. Visi nariai malones 
r 'būtinai susirinkti, nes yra

ruošiamas bendras piknikas 
ir reikia paskirti reikalingas 
komisijas.

Ohio Carpet Co. iš War- 
reno apskundė So. Bostono 
Gillette kompaniją, reika
laudama $100,000 atlygini
mo dėl kokios ten sutarties 
sulaužymo.

Bostone esą geriausi parkai
Šiomis dienomis Bostone 

apsistojo keliautojas Tho
mas Prentice iš Australijos. 
Susipažinęs su Bostono mie
stu ir jo apylinkėmis jis pa
reiškė, kad jis niekur pa
sauly nematęs tokių gražių 
parkų, kaip Bostonas turi.

ANT RENDOS
5 ruimai, elektriką, gazas ir visi 

nauji įrengimai. Geram žmogui išduo
tam labai pigiai. Savininką galima 
matyt tarpe 3 ir 4 vai. po pietų.

377 W. 2nd St- So. Bostone

Pereitą nedėldienį ant 
Revere “byčių” buvo apie 
125,000 žmonių. Apie 50 tė
vų per dieną pametė savo 
vaikus.

DORCHESTERY. 4 ruimai ir visi 
naujoviški įrengimai. Vieta puiki, gy
vena lietuviai. $24 į mėnesi Klaust: 

125 Wrentham St. Tel. Talbot 475>

ANT RENDOS
7 ruimai; 2 storai, vienas barberiui 

kitas šiauėiui. 2 partneriai darė gerą 
gyvenimą per 20 metų. Savininką ga
lima matyt bile kada. (25)
303 E Street. So. Boston, Mass 

Tel. So Boston 4120

DIDELIS LODŽINHOUSE. 
Netoli North Stationo, streetai iš

3 pusių, ruimai geri, nuo $2 ir auk
ščiau į sąvaitę. 124 Staniford st.. 
Boston. (25)

Trįs puikus kambariai.
Visi naujausi įrengimai, 

labai parankus mažai šei
mynai. Matyt galima bile 
laiku. 253 Broadway, South 
Bostone.

Tikrai Lietuviški
Skilandžiai, Dešros,

Lašiniai, Hemės ir
visokių šviežių mėsų.

Viskas išdirbta taip, kaip' 
Lietuvoje. Kurie norite turėti 
gardžių mėsų, užeikite persitik
rinti.
LIETUVIŲ KOPERACIJA

365 Seeond St., So. Boston.

r
♦I

A. J. West, M. D.
LIETUVIS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Valandos:
Nuo 2 iki 4 d., nuo 7 iki 8 vak.
478 Gallivan Boulevard

DORCHESTER, MASS.
Telefonas Talbot 0847

Tel. Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 7-9

Nedėliomis ir Šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryte.

278 HARVARD STREET 
(kampas Inman st.)

CAMBRIDGE, MASS.

DR. J. NARCUS
IŠ MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas slaptų ir kroniškų ligų 
moterų ir vyrų, kraujo ir odos. 

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

261 Hanover St, Boston, Mass.
Tel. Capitol 2257 Highlands 3315 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 

Nedėliomis: iki 5 vai. po pietų.

\OPTOMETRISTAS
L1ETUVYS

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky- 

i se sugrąžinu šviesą tinkamu-
laiku.

J. L. PAŠAKARNIS, 0. D.
( 447 Bro*dway, So. Boston, Ma

h r2 Kainos

TRIP •• JVį
Pasilinks. Taksai prisk. 

Subatoj, BIRŽELIO 25 
Nedėlioi. BIRŽELIO 26 

i Prašvkit DYKAI tikieto 
PARAGON PARKĄ 

Laivai išplaukia nuo
Kovei Wharf 9:3<C ryte, 
po tam kas valandą, nuo 
10:15 ryto iki 8:15 vaka
ro. Grįžta iš Nantasket 
Beach 11:30 ryte. Kas va
landą 2:30—3:45 dieną 
iki 7:45 vakaro. Paskuti- , 
nis laivas j Bostoną 9:45 
v akare.

NANTASKET BEACH 
STEAMBOAT CO.

Frcderic L. Lane Treas. & Gen. Mgr.

I(/

BOSTONO IR APYLINKĖS PAŽANGIŲJŲ S.L.A. KUOPV

DIDELIS PIKNIKAS
ĮVYKS NEDĖLIOJĘ

Liepos 3-čią dieną, 1932
Tuojaus po SLA. Seimo 

JAMES McANA DARŽE

NO. EASTON, MASS.
Sogrįžę iš Pittsburgho delegatai darys pranešimą apie Seimą. 

Kalbės adv. F. J. BAGOČIUS ir Keleivio" redakt. MICHELSONAS.
Bus vinotių žaislų ir lenktynių: bėgimas, plaukimas, pypkorių 

lenktynės, apsiavimo lenktynės, bulvių rinkimas ir daug kitokių.
Pasižymėjusiems bus duodamos dovanos. Bus taipgi gerų užkan

džių ir gėrimų.
Visus maloniai kviečia Bostono ir apylinkės SLA. KUOPOS.
Kaip nuvažiuoti: Važiuot į Stougditoną, o iš tenai paimt Taūntor.o 

kelią. Pavažiavus tuo keliu apie 3 mylias, po dešinei bus kapinės. 
Palei tas kapines į dešinę eina kelias vardu Elm Street. Paimkit tą 
kelią ir važiuot iki jo galo, o nuo tenai vėl į dešinę. Toliau kelias bus 
paženklintas rodyklėms*

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGU 

Gydo aštrias ir kroniškas ligas vyrų, moterų ir vaikų. Vartoja X-Ray 
aparatą ištyrimui vidurių ir plaučių ligų. Ekzaminuoja kraują, šlapu
mą, ir spiaudalus savo laboratorijoj. Suteikia patarimą laiškais kitur 
gyvenantiems. 15 metų praktikos.

Ofiso valandos: 2—< p. p.; 7—8:30 vak. Tel. S. B. 2712.
4N EAST BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

LINKSMAS

PIKNIKAS
Rengia Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 43 kuopa. So. Boston. Mass.

NEDĖLIOJĘ,
BIRŽELIO-JUNE 26, 1932

A. Ramanausko Farmoje
King Street, West Hanover, Mass.

Piknike bus platus pranešimas a- 
pie SLA. Seimą: kaip jis pavyko, ko
kie nutarimai padaryti ir kurie iš
rinkti į Pildomąją Tarybą. Visiems 
bus svarbu išgirsti.

Visus Kviečia RENGĖJAI.

KELRODIS.—Važiuojant iš Bosto
no link Quincy ir East Weymouth 
imkite kelią No. 3. Iš Brockton ir S. 
Weymouth imkite kelią No. 102. Prie 
Hospitalės pasukt po kairei į Rock
land. Iš Rockland ant Market St. pa
sukti po kairės ir tiesiai Į pikniko vie
tą-

AUTOMOBILISTAI
Taisome visų išdirbysčių Au

tomobilius. Sutaisom Ignitions 
ir Generatorius. Ištaisome su
lankstytus fenderius ir bodies 
ir apipentiname. Darbas gva- 
rantuojamas ir kaina pigiausia. 
Vieta vadinasi (-)

STEVE’S REPAIR SHOP 
565 Eighth st. So.Boston, Mass.

Tel. So. Boston 2351-R
Stcve Janeliunas, savininkas, 

pirmiau buvęs Broadway Ga- 
rage vedėjas.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokias provas.

Daro visus legalias dokumentas 
317 E STREET,

z (Kampas Broadvray) 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas: South Boston 27M 
Namų: Talbot 2474.

Telefonas: So. Boston 1058.

Bay View Motor
Peter Trečiokas ir Jos

GERIAUSI LIETUVIAI 
MECHANIKAI

Taiso visokius aatomoMHuo I 
gerai patarnauja.

Studebaker Agentūra
Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkinanti patarnavimą.

Taisymo ir demonstravimo 
vieta:' ,

1 HAMLIN STREET,
kampas E. Eigkt Otrant, 

SOUTH BOSTON,

Tel. Univeraity »466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

UETUVĖ DENTIST* 
VALANDOS: 9-6 ir 7-0.

678 Masgachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. G. L Killory
M SCOLLAY SQUARE 

Room 22, BOSTON 
Tel. Haymarket 0827

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

Šventadieniais nuo 10 iki L

Jl.

Tel. So. Boston 26M. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS.
UETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną 
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 st. 
SO. BOSTON, MASS.

Jei Nori Nupentyt 
Ar Pataisyt Namą

KLAUSKITE KAINOS 
Jei reikia ir Išpopieriuoju. 

Gausite gerą darbą ir pigiai. 
JUOZAS TAMOŠAITIS (-) !

11 Ticknor SL, So. Boston, Masu. |
Tel. So. Boston 1396-M.

| EXTBA |
{LIETUVIŠKA APTIEKA 
♦Jūsų Senas Aptiekorius toj pačioj a 
{vietoj per pastaruosius 26 metusi 
♦ ir nėra sąryšy su bile kita aptieka { 
{Visados šviežios šaknys ii Lietu- 
{ ves ir visados šviežias Dieles 
I galima gauti pas:

DAVID CABITT
REG. APTIEKORIUS 

Visados pasirengęs jums patanmnt 
1M SALEM STREET 

> BOSTON, MASS.
Teief. Lafayette 9342 

Aptieka atdara nuo 8 iš ryto
iki 10 vakaro.

PARKWAY AUTO 
SERVICE

and FILLING STATION
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

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

VIKTOR VAITAITIS
415 Old Celony Ave^

SO. BOSTON. MASS. 
Telefonas: Se. Boetou #777.

I




