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Metai XXV

KOMUNISTAI TRAUKIA 
SUSIVIENIJIMĄ TEISMAN
REIKALAUJA ATIDUOT 

JIEMS KASĄ.

Iims ją iš “socialistų.” O kad 
tuo tarpu “redaktorius” Mi- 
zara nevalgytų duonos už 
dyką, nutarė leisti komunis
tišką biuletinį SLA. “reika
lams,” kurį jis turės rašyti.

Taigi SLA. faktinai skilo. 
Tūli mano, kad skilimas įvy
ko dėl to, jog prezidentas 
Gegužis nepaskyrė manda
tų komisijon nei vieno bol
ševiko. Tiesa, triukšmas pra
sidėjo nuo to. Bet tai nebu
vo skilimo priežastis. Ir 
triukšmas kilo vien dėl to, 
kad santikiai buvo perdaug 
jau įtempti ir ramus darbas 
su komunistais jau nebuvo 
galimas. Jei ne mandatų 
komisijos klausimas, tai ki
ta kibirkštis butų uždegus 
susikaupusį fosforą. Šiaip ar 
taip, skilimas buvo neišven
giamas ir jis vistiek butų 
įvykęs. Sprendžiamas mušis 
turėjo įvykti, ir jis įvyko.

Dabar reikės eit teisman 
ir be reikalo mėtyt advoka
tams pinigus. Bet komunis
tai nieko nelaimės, nes jie 
yra mažumoje ir prie to da 
jie nevykusiai pradėjo. Jie 
pakėlė lermą pirma da negu 
jie buvo pripažinti delega
tais. Taigi jie buvo prašalin
ti ne kaipo SLA. kuopų at
stovai, bet kaipo paprasti 
triukšmadariai.

Visų smulkmenų dėl vie
tos stokos negalime šiame 
numery paduoti. Ilgesnis ap
rašymas tilps sekančiame 
“Keleivio” numeiy. Dabar 
tik tiek pridursime, kad šis 
Seimas lėšavo SLA. na
riams apie $40,000. Delega
tų buvo išrinkta nuo kuopų 
iš viso 522, bet pribuvo tik 
488. Iš to skaičiaus 318 bu
vo taip vadinamos koalici
jos delegatai, o 170 — bolše
vikų. Taigi beveik vienas 
bolševikas prieš tris nebol- 
ševikus. Ir jis skaito save 
“didžiuma.”

Jie išsirinko sau atskirą val
dybą ir pasivadino “legate” 

organizacija.”
Prieš SLA. Seimą “Kelei

vis” pasakė, jog Chicagoje 
įvyks sprendžiamas mušis. 
Taip ir buvo. Įvyko tikra ba
talija, ir bolševikai buvo su
mušti. Sumušti jų pačių tvir
tovėj, ir, kas įdomiausia, 
kailį jiems išpylė pašaukti 
juodukai, kuriuos jie visuo
met skaitė geriausiais savo 
aliantais kovoj prieš buržua
ziją.

Sumušti ir išvyti iš SLA. 
Seimo, komunistai susirin
ko kitoj salėj ir apsiskelbė 
legaliu SLA. seimu, nes jų 
esą “didžiuma.” Mat, vie
nas prieš tris, tai bolševikiš
kai rokuojhnt išeina didžiu
ma.

Apsiskelbę “legaliu sei
mu,” bolševikai nusiuntė 
tikrajam SLA. Seimui “ulti
matumą,” kad išvytus dele
gatus (bolševikus) priimtų 
atgal, tečiaus jiems turį būt 
garantuota, kad “socialfa- 
šistai” daugiau policijos į 
seimą nešauks ir komunistų 
nemuš.

Šitą ultimatumą nunešė 
Mizara ir Soloveičikas, bet 
salės dženitorius jų neįleido. 
Tuomet bolševikai padavė 
savo “ultimatumą” policma- 
nui ir paprašė, kad šis įteik
tų jį Seimo pirmininkui St. 
Gegužiui.

Seimas, žinoma, bolševi
kų reikalavimus atmetė, te
čiaus paaiškino jiems, kad 
nei vienas delegatas iš SLA. 
Seimo nebuvo išmestas. Pra
šalinta iš salės tiktai būrys 
triukšmadarių, kurie atėję 
kažin iš kur kėlė betvarkę. 
Jeigu kartu su tais triukšma
dariais buvo prašalintas 
koks delegatas, tai Seimas 
labai apgailestaująs ir iš- 
reiškiąs , nukentėjusiam 
užuojautą. Su bolševikais 
kurie yra susirinkę atskiroj 
salėj, SLA. Seimas negalįs 
eiti į jokias derybas arba 
svarstyti jų kokius ten ulti
matumus. Visi SLA. kuopų 
išrinkti delegatai esą Seime, 
o ką ten bolševikai mitin
guoja savo salėj, tai Seimui 
neapeina.

Gavę šitokį atsakymą bol
ševikai Meldažio salėj pašo
ko kaip karštu vandeniu ap
lieti. Į teismą, į teismą, jie 
pradėjo šaukti. Ir jie tuo
jaus sumetė apie $600 bylai 
vesti. Nusiuntė komisiją pas' 
advokatą ir liepė traukti 
SLA. teisman, kad atiduotų 
jiems kasą, “Tėvynę” ir na
mą New Yorke, o kad “so- 
cialfašistai” pinigų tuo tar
pu neišeikvotų, komunistai 
pareikalavo “indžionkšino.” 
Bet indžionkšino negavo.

Truputį atvėsę, piaskvie-|mai su jievomis pradėjo bėg- 
čiai išsirinko savo valdybą 
iš tų pačių kandidatų, kurie 
kandidatavo SLA. rinki
muose, ir pavadino ją “lega- 
le” SLA. taryba. Prezidentu 
bus Bacevičius, sekretore— 
Jeskevičiutė, o Rokas Miza
ra bus “redaktorium,” kuris 
“redaguos” SLA. organą 
“Tėvynę,” kai bolševikai at-

SPROGIMAS KAIZERIO 
KOMPANIJOJ.

Buvusis Vokietijos kaize
ris surengė pikniką pereitą 
nedėldienį. Pasikvietė sve
čių, pasiėmė du laivu ir iš
plaukė ant Kaago ežero. 
Staiga ant vieno boto įvyko 
sprogimas, keli žmonės bu
vo sužeisti ir botas prakiuro. 
Kitas botas sugadintąjį iš
vilko į krantą. Sužeistieji 
buvo nuvežti ligoninėn. 
Pats kaizeris buvo kitame 
bote ir išliko svėikas.

LENKŲ SEIMO OPOZI
CIJA AUGA.

Lenkijos seimas turėjo su
sirinkti 29 birželio, bet Var
šuvoj manoma, kad valdžia 
neleis jam susirinkti, nes bi
josi opozicijos, kuri pasta
ruoju laiku labai sustiprėjo. 
Opozicijos partijos dėlto nu
tarė šaukti savo kongresą 
Krokuvoj.

Kanados Duchobo- 
rai Vėl Eina Nuogi.

Kanados duchoborai vėl 
pradėjo viešai vaikščiot nuo
gi. Ar tai dėl karšto oro, ar 
kitokiais sumetimais, apie 
40 plaukuotų rusų pereitą 
nedėldienį nusirengė dra
panas ant kelio netoli Nel
sono miesto, Ontario pro
vincijoj, ir atmaršavo tiesiai 
ant skvero taip kaip Dievas 
juos sutvėrė, neprisidengę 
net figų lapais nei ristikų 
prijuostėmis. Nuogi vyrai ir 
moterys ėjo ranka rankon ir 
nei kiek nesisarmatijo. Juos 
puolė “Pasaulio Krikščionių 
Brolija,” kita rusų fanatikų 
organizacija, ir prasidėjo 
peštynės. Paskui pribuvo po
licija ir pradėjo purkšti nuo
gus duchoborus tam tikra 
smala. Tada naujoviški ado-

Maskvoj Susirenka 
Bolševikų Kong

resas.
Šią seredą, 25 birželio, 

Maskvoje susirenka visos 
Rusijos komunistų partijos 
kongresas. Tai yra pirmuti
nis toks suvažiavimas nuo 
to laiko, kai du metai atgal 

partijos ir apskelbtas “revo
liucijos skebu.” ŠĮ kartą bus 
svarstomas kitų lyderių liki
mas. Dešiniojo sparno va
dai, Bucharinas, Tomskis ir 
Rykovas, kurie priešinasi 
žemės ūkių kolektivizacijai, 
turės pasirinkti vieną kelią 
iš dviejų: arba prisipažinti 
kad jie ligi šiol “klydo” ir 
pasižadėt remti Stalino po
litiką, arba pasilikti prie sa
vo nuomonės ir būti išmes
tais iš partijos, taip kaip 
Trockis buvo išmestas.

Maskvoje iškalno jau nu
matoma, kad Stalino politi
ką kongresas užgirs, nes 
daugiausia tik jo šalininkai 
buvo į šitą kongresą renka
mi. Delegatų turės būti labai 
daug, nes jau pereitą nedėl
dienį jų buvo Maskvon su
važiavusių apie 3,000.

Šitokie bolševikų kongre
sai Rusijoj užima parlamen
tų vietą. Jie renka arba tvir
tina Sovietų vyriausybę, jie 
nustato Rusijos politikos li
niją, nors šitie dalykai jau 
iškalno jiems būna padik
tuoti.

ŠVENTOJ ŽEMĖJ KARIA 
ŽMONES.

Palestinoj pereitą sąvaitę 
buvo pakarti 3 arabai, kurie 
užmušė kelis žydus per bu
vusias riaušes šventoj žemėj 
pareitais metais. Šitas pako
rimas taip sujudino arabus, 
kad jie visoj Palestinoj ap
skelbė protesto streiką. Visi 
muzulmanai paskirtą dieną 
metė darbą ir darė demonst-

Trockis buvo ismestas iš į racijas. Kai kuriose vietose

UŽMUŠĖ PROHIBICIJOS 
AGENTĄ.

North Carolinoj lfeturi 
prohibicijos agentai paste
bėjo nakties laiku automo
bilių, kuris jiems pasirodė 
įtartinas, ir jie pradėjo jį 
vytis. Staiga iš to automobi
liaus pradėjo šaudyt į. besi
vejančius valdininkus. Vie
nas jų buvo užmuštas, o ant
ras sužeistas. Valdininkų 
mašina tuomet nubėgo nuo 
kelio, pataikė į medį ir susi
kūlė. Butlegeriai pabėgo.

Uždraudė Pardavi- 
net Rusijai Karo 

Medžiagą.
Jungtinių Valstijų vyriau

sybė uždraudė Amerikos or
laivių fabrikantams parduo-_______ o___
ti Rusijai 20 karo orlaivių. įbomelių gengė ant Flood

Prie tos progos vyriausy-; skvero primušė vieną juri- 
bė išleido paaiškinimą, kad ninką. Nuo to laiko jurinin- 
Sovietams esą uždrausta j kai pradėjo griežti dantimis 
pardavinėti visokią karo ' —”—L— 
medžiagą ir ginklus. Vadi
nas, bolševikai negali Ame
rikoje ginklų pirktis.

POLICIJOS MUŠTYNĖS 
SU JURININKAIS.

Pereitą sąvaitę Bostone 
ant Boston Common buvo 
gana karšta batalija tarp po
licijos ir jurininkų. Kelios 
dienos atgal South Bostono

ti už miesto, kur jie nusi
šluostė smalą ir vėl apsiren
gė savo drapanas.

Pasirodo, kad Brookly- 
nas yra didžiausis New Yor
ko priemiestis. Surinktos 
cenzo žinios parodo, kad te
nai yra 2,596,150 gyvento
ją _______________

ir ruoštis South Bostono bo- 
mams atkeršyt. Policija sau
gojo visus tiltus ir tunelius į 
South Bostoną, kad neįlei- 
dus čia girtų jurininkų. Tai
gi pereitą sąvaitę ji gavo ži
nių, kad jurininkai organi
zuojasi ant Boston Common 

Harrisburg, Pa. — Tūlas ir puls South Bostoną. Tuo- 
Charles Kalėda čia apdrau-' jaus buvo pasiųsta keliasde- 
dė savo gyvastį ant $25,000, šimts policmanų jurininkus 
o paskui jį rado automobi-išvaikyt. Jų buvo tenai jau 
liuje sudegusį. Apdraudos apie 200. Ir prasidėjo bata- 
pinigai buvo užrašyti ant jo lija. Nors jurininkai mušėsi 
artimų giminių. Bet kompa- labai atkakliai, tečiaus poli- 
nija atsisakė jiems tuos pini- cija paėmė viršų ir išvaikė 
gus išmokėti, sakydama, juos, 
kad žmogus automobiliuje 
buvo taip apdegęs, kad ne
galima buvo įrodyt, jog tai 
buvo apdraustasai Kalėda. 
Kompanijos manymu, sude
gė kas nors kitas, o Kalėda 
bus pasislėpęs. Tai buvo du Įnešė atstovų butan rezoliu- 
metai atgal. Ir šiomis dieno- ei ją, patardamas sumažinti 
mis inšiuranso kompani jos ateinantiems 1931 metams 
agentai New Yorke arešta- ateivvbės kvotą lygiai per 
vo žmogų, kurį jie tvirtina pus. Šitą savo siūlymą jis 
esant Kalėda. Sudegusio pamatuoja tuo, kad Ameri- 
žmogaus lavonas dabar bus ko j darbininkų yra ir taip 
iškastas iš kapų ir bus žiuri- jau perdaug, o kada jų da 
ma, kas jis buvo per vienas daugiau privažiuoja, tai be- 
ir kokiu budu jisai Kalėdos darbe pasidaro da sunkesnė, 
automobiliuje sudegė. Į ---------------

------------------ | POTV1NIS FLORIDOJ.
La Belles apielinkėj, Flo

ridos valstijoj, patvino Ca- 
užlieda-

INSURANCE KOMPANI
JA KASA LAVONĄ 

IŠ KAPŲ.

MASKVOS SĄMOKSLAS PRIEŠ 
JUNGTINES VALSTIJAS

buvo riaušių ir susirėmimų 
su policija.

MEKSIKA LEGALIZUOJA 
PERSISKYRIMUS.

Meksikoj išleistas įstaty
mas, kuriuo legalizuojami 
visi persiskyrimai, kurie bu
vo duoti prie laikinųjų įsta
tymų nuo 1917 iki 1930 me
tų.

ANT ARARARTO KALNO 
EINA MUŠIS.

Iš Tavrizo pranešama, kad 
10,000 turkų kareivių ata- 
cuoia kurdus, kurie įsikasė 
ant Arararto kalno ir stip
riai laikosi. Persų kariume- 
nė daboja sieną, kad turkai 
su kurdais neįsibriautų Per
si jon.

TYRINĖS “VERKSMŲ 
SIENĄ”

Į Jeruzalę pribuvo tarp- 
Rockmarto miestelio, perei- 
nės, kam priklauso toji 
“Verksmų Siena,” už kurią 
dabar arabai su žydais te
nai mušasi.

' _ _____ ___-

Šuliny Rado 3 Nu
šautus Koziminkus.

Georgijos valstijoj, netoli 
Rockmarto miestel'o, perei
tą sąvaitę policija rado ap
leistame šuliny sumestus tris 
lavonus. Kiekvienas jų turė
jo peršautą galvą. Surinktos 
policijos žinios rodo, kad tie 
vyrai buvo nušauti lošiant 
pokerį iš pinigų, o paskui jų 
lavonai sumesti į šulinį. Są- 
rišy su tuo atradimu policija 
suėmė penkis žmones. Vie
nas jų jau prisipažinęs prie 
kaltės.

KRUVINI ĮVYKIAI 
ISPANIJOJ.

Ispanijoj vėl pasidarė la
bai neramu. Pereitos sąvai- 
tės pabaigoje Sevilės mieste 
sustreikavo alyvų darbinin
kai ir policija vieną streikuo
jančių moterų nušovė. Pro
testuodami prieš šitą galva- 
žudystę, tuojaus metė darbą 
visi to miesto darbininkai ir 
prasidėjo generalis streikas. 
Prasidėjo demonstracijos ir 
agitatoriai ėmė visur šaukti: 
“Šalin diktatūra, šalin kara
liaus valdžia, lai gyvuoja 
žmonių valdoma respubli
ka.” Policija puolė demonst
racijas krikdyt. Pradėjo šau
dyt. Daug žmonių buvo su
žeista, kas da daugiau suju
dino šalį. Padėtis pasidarė 
tokia, kad karalius pasišau
kė liberalų vadą Satiago Al
bą, kuris buvo ištremtas iš 
Ispanijos ribų, ir jau pradė
jo tartis su juo apie sudary
mą laisvesnės vyriausybės.

%

RADO NUSKENDUSI 
ŽMOGŲ.

Bostono prieplaukoj pe
reitą sąvaitę buvo rastas plū
duriuojąs nuskendusio žmo
gaus lavonas. Vėliaus poli
cija sužinojo, kad tai buvo 
laivo darbininkas William 
Smith. Matyt, jis nukrito 
nuo laivo ir prigėrė.

Nori Sumažint Atei- 
vybę Per Pus.

Kongresmanas Johnson

INDIJOJ SUŽEISTA 500 
ŽMONIŲ.

Bombėjaus mieste indų 
nacionalistai įtaisė demonst
raciją, kuri valdžios buvo 
buvo uždrausta. įvyko susi
rėmimas su policija ir apie 
500 žmonių tapo sužeista. 
Apie 200 sužeistų buvo nu
vežta į ligonbučius, o 300 
lengviau sužeistų buvo gy
domi kitur. Paskui naciona
listų vadai apskelbė genera- 
lį streiką kaipo protestą 
prieš valdžią.

ĮPRIE DARBŲ UŽMUŠTA
9 DARBININKAI.

Pereitą sąvaitę Massachu- loosahatchee upė, 
setts valstijoj prie įvairių ma daug laukų ir kelių. Gy- 
darbų buvo užmušti 9 dar- ventojai iš žemesnių vietų 
bininkai. Penki jų buvo ve- buvo priversti keltis i aukš- 
dę ir paliko šeimynas be tesnes. Vanduo pridarė daug 
duonpelnių. nuostolių laukams.
« •

. APSKELBĖ TIENTSINO 
BLOKADĄ

Kinijos nacianafistų val
džia pasiuntė savo laivyną 
uždaryti Tientsino uostą, 
kurį nesenai paėmė šiaurės 
maištininkai. Visi laivai 
ineidami tenai ir išeidami 
bus krečiami.

BOLIVIJOJ REVOLIUCI
JA NEPASISEKĖ.

Bolivijos respublikoj, pie
tų Amerikoj, šiomis dieno
mis buvo kilusi revoliucija 
prieš dabartinę valdžią. Re
voliucijos priešaky atsistojo 
buvusis diplomatas Roberto 
Hijanosa, dabar virtęs kai
riųjų radikalų lyderiu. Su
rinkęs gerą būrį šalininkų, 
jis anądien užėmė Villazo- 
no miestą Bolivijos pietuo
se, paėmė į savo rankas poli
ciją, paštą, telegrafą ir mui
tinę, kur jis rado apie 100,- 
000 bolivanų (arti 36,500 
dolerių). Revoliucionieriai 
užsisakė iš Argentinos dau
giau ginklų ir amunicijos, 
bet Argentinos valdininkai 
šitą medžiagą ant rubežiaus 
sugavo ir konfiskavo. Pas
kui sukilėliai išleido mani
festą į Bolivijos kareivius, 
kviesdami juos sukilti ir ap
skelbti “socialę revoliuciją.” 
Bet vėliausios ? ^inios sako, 
kad valdžios kariumenė re
voliucionierius Jafc»Apgalėjo 
ir išvarė jubs is 
miesto. Kai kurie Sukilėliai 
buvo suimti, jų tarpe ir ko
munistas Loza. Kiti revoliu
cionieriai pabėgo, nusineš
dami su savim ir 100,000 bo
livanų.

Vyriausia Teismas 
Patvirtino Komu

nistams Bausmę.
Aukščiausio New Yorko 

valstijos teismo apeliacijų 
skyrius patvirtino bausmę 
šiems komunistų vadams: 
Williamui Z. Fosteriui, Ro
bertui Minorui, Josephui 
Lesteriui, Harry Raymon- 
dui ir Israeliui Amteriui, ku
rie buvo nuteisti kalėjiman 
ryšy su komunistų riaušėmis 
kovo 6 dieną.

iilazono

PASKYRĖ TAM TIKSLUI 
1,000,000 RUBLIŲ.

Amerikon busią atsiųsta 40 
komunistų agitatorių.
Iš Berlyno atėjo įdomių 

žinių. Apsigyvenę tenai ru
sų monarchistai paskelbė z 
Maskvos daromą sąmokslą 
prieš Ameriką. Jie sako, kad 
pereitą sąvaitę Danzige įvy
ko slapta komunistų konfe
rencija, kur buvo svarstoma, 
kaip išvystyt ir sustiprint 
komunistinį vajų Jungtinė
se Valstijose ateinantį rug- 
piučio mėnesį. Trįs New 
Yorko komunistai, būtent 
William Fowler, Harry Up- 
ton ir tūlas Weigherdt, ku
rie pastaruoju laiku buvo 
Maskvoje, atlėkė iš Mask- • 
vos į Dancigą Sovietų val
džios orlaiviu.

Monarchistai sako, kad 
sekanti slapta komunistų 
konferencija busianti Chi- 
cagoje 3 liepos, kur busią 
svarstomi tolimesni jų va
jaus planai. Chicagos kon
ferencijoj dalyvausią ir pie
tų Amerikos komunistų at
stovai. Po Chicagos konfe
rencijos, busią da slaptų su
sirinkimų Baltimorėj ir Phi- 
ladelphijoj.

Berlyno monarchistai tik
rina, kad 17 birželio Mask
va yra paskyrusi 1,000,000 
aukso rublių komunistų pro
pagandai platinti Ameriko
je. Čia busią paleista 40 ap
mokamų agitatorių, kurie 
skelbs “raudonąją evangeli
ją,” kurstydami žmones 
prie riaušių.

Keli komunistai, kurie 
dalyvavo Dancigo konfe
rencijoj, jau gavę įsakymą 
grįžti kuo greičiausia Ame
rikon. Tarp jų esąs William 
Hood iš Philadelphijos ir 
George Holbrook iš Bosto
no. Pereitą ketvergą jie iš
vykę į Marsseilles uostą 
Francuzijoj, iš kur išplaukė 
laivu Amerikon. Jie atvežą 
čionai slaptų instrukcijų iš 
Maskvos. Matyt, monarchis
tai turi savo šnipų tarp ko
munistų, nes kitaip iš kur gi 
jie visas šitas smulkmenas 
žinotų.

RUSAI PIRKO 135,000 TO
NŲ CUKRAUS KUBOJ.

Šiomis dienomis Rusijos 
agentai nupirko Kuboje 
135,000 tonų žalio cukraus. 
Jis bus nuvežtas į Angliją, 
tenai išvalytas ir paverstas į 
baltąjį cukrų, o paskui par
vežtas Rusijon. Buvo laikas, * 
kada Rusija parduodavo sa
vo cukrų užsieniui, o dabar 
ir sau nepajėgia pasigamin
ti. Tai parodo, kad netaip 
jau puikiai tenai viskas ei
nasi, kaip bolševikai giriasi.

»

Vokietijos vidaus reikalu 
ministeris, buvęs kancleris 
Dr. Virtas kongrese pasakė: 
“Komunistinė ir fašistinė 
diktatūra žalinga ir nepa
kenčiama ne tiktai atskiram 
kraštui, bet ir visai Euro
pai.”

PLĖŠIKAS NUŠOVĖ 
POLICMANĄ

Pereitą sąvaitę New Yor
ke plėšikas nušovė policma- 
ną Mitchellį. Plėšikai bėgo 
vienoj taksėj, o policmanas 
jį vijosi kitoj, ir abudu šau
dėsi. Policmanas buvo už
muštas, o plėšikas mirtinai 
sužeistas ir suimtas. Pasiro
dė, kad jis buvo atvažiavęs 
iš Clevelando ir vadinasi 
George Harris.

f I
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Drg. Periamas Jau 
Vos Gyvas.

NEAPGALVOTI “PAT
RIOTŲ” ŽYGIAI.

Pereitam “Keleivio” num. 
mes rašėm apie kruviną len
kų kareivių užpuolimą ant 
lietuviško jaunimo Dmitrau 
kos kaime. Reaguodami į tai 
Lietuvos “patriotai,” su šau
lių sąjungos pirmininkt 
Žmuidzinavičium priešaky. 
Kaune surengė “protesto’ 
demonstraciją. Demonstra
cijai kalbėjo pats ministeris 
pirmininkas Tūbelis, taigi j 
įgavo oficialės reikšmės

Butų buvę viskas gerai 
jei Lietuvos patriotai butų 
rimtai protestavę ir demons
travę. Bet taip nebuvo. Jie 
puolė lenkų laikraščio re
dakciją, Perkauskio resto
raną, Ossovskio knygyną ii 
tt. Visur langai išbyrėjo 
Laisvės Alėja važiuojančias 
dvi lenkų gimnazijos moki
nes demonstrantai išsitrau
kė iš ratų, apkūlė, apstumdė 
ir paleido.

Kad tai negražus ir lauki
nis darbas — aiškinti nepri
sieina. Ko norėta tuomi at
siekti — mums neaišku. Ne
jaugi Lietuvos patriotai toki 
trumparegiai, kad nesupra
to net to, jog šitokiu “didvy
riškumu” lenkų nenugąsdin
si. Bet iš kitos pusės, tų “pa
triotinių” išsišokimų vaisius 
mes jau matome, štai, “Liet. 
Žinios” rašo:

“ ‘Slowo’ praneša apie eksce
sus Vilniuje, nukreiptus prie? 
lietuvius. Praėjusią sąvaitę į 
Vilnių atvyko Rygos lietuviu 
gimnazijos ekskursija iš 87 
žmonių. Trečiadieni, išeinant iš 
katedros, kur buvo atlaikytos 
specialės pamaldos, lietuvių 
moksleivius puolė lenkų jauni
mas. Kilo muštynės, kurių me
tu lenkai pavartojo lazdas. Ke
li lietuvių moksleiviai buvo ap
daužyti. ir vienas jų Ostaška. 
sužeistas į galvą.

“Kitą dieną toj pačioj aikš
tėj vėl pradėjo rinktis lenkų 
jaunuolių grupės. Tečiau šį 
kartą prie susirėmimo nepri
ėjo. nes policija lenkų prie lie
tuvių neprileido. Lietuviai bu
vo apšvilpti ir apšaukti.

“Naktį iš ketvirtadienio i 
penktadienį nežinomi asmenys 
išdaužė lietuvių internato lan
gus žvėrinčiuj. kur buvo apsi
nakvoję Rygos ekskursinin- 
kai.”

Matote, prie ko prieina 
tuščiagalviai patriotai?

Lietuvos demokratinė 
spauda šį žygį pasmerkė 
kaipo netikusią priemonę, 
bet už tai patriotai apšaukė 
ją “lenkuojančia.”

Kitoj vietoj tas laikraštis 
sako:

“Už ką juos taip skriaudžia
me? Ar už tai. kad jie kalba 
lenkiškai? Ar už tai. kad jie. 
būdami Lietuvoje mažumoje, 
nenori atsisakyti nuo savo tau
tybės ir savo tėvų kalbos?

“Manau, kad lietuviams, ku
rie ant savo nugaros jautė 
priespaudą ir žiaurias pastan
gas juos ištautinti. gėda ir ne
pridera taip daryti. Manau, 
kad ir menko proto, o smarkių 
kumščių jaunikaičiai turėtų tąj 
suprasti. Jei jiems svetimi mo
ralės jausmai, tai turėtų juos 
sulaikyti paprastas išrokavi- 
mas: atminkite, kad mažas ak
muo didelius vežimus verčia. 
Net galingos valdžios, o kai ka
da ir galingos valstybės griū
va dėl to, kad. persekiodamos 
savo mažas tautas arba tam 
tikras gyventojų grupes, suda
ro iš jų tuos akmenis, ant ku
rių paskui griūva.“

Tokių kareivių pašėlimų 
būna netik pas lenkus, bet ir 
Lietuvoje. “Liet, žinios” sa
ko:

“Kauno gyventojai, tur būti, 
dar atsimena gegužinę ant Ne
muno kranto, kad šauliai ir ka-

reiviai pradėjo šaudyti ir su
žeidė keletą žmonių, o jų tarpe 
net vieną karininką. Prieš po
rą metų Šiaulių priemiesčio 
Gubernijos parke jaunimas 
šoko. Atėjo 2—3 kareiviai ir 
įsimaišė i šokančių tarpą. Susi
kivirčiję su gegužinės daly
viais, kareiviai nubėgo Į karei
vines, pasikvietė ginkluotus 
kareivius su viršila ar puskari- 
ninkų priešakyje ir pradėjo 
gainioti šokančius. Išgirdęs 
šaudymą ir žmonių klyksmą, 
aš išėjau iš savo buto ir pama
čiau. kad vaikinai ir mergaitės 
bėga į namus, vejami ginkluo
tų kareivių. Viena moteriškė 
pribėgusi prie manęs, pradėjo 
šaukti, kad kareiviai užmušę 
jos sūnų. Aš nubėgau prie tele
fono. kad pranešti apie muš
tynes į pulko štabą, o nepri
siskambinęs (buvo šventadie
nis). pranešiau policijai, pra
šydamas tuoj atsiųsti didesni 
policijos buri, kad padarytų 
tvarką. Policijai atvykus, buvo 
atstatyta tvarka. Rezultate — 
keletas vyrų sumuštų šautuvų 
buožėmis, o vienam perdurta 
durtuvu ranka. Kliuvo ir mer
gaitėms.“

Mes visuomet sakėm, kad 
patriotizmas yra didžiausia 
tarptautinių nesutikimų 
priežastis.

“DRAUGO” RECEPTAS
S. L. A.

Kalbėdamas apie S. L. A, 
seimą ir komunistus, Chica
gos “Draugas” sako, kad ko
munistai ' esą pasiryžę už
griebti S. L. A., bet tas 
jiems, girdi, nepasiseks. Su
sivienijimą komunistai sten
giasi užkariaut ne vien dėl 
milijono dolerių, bet dėl to, 
kad pakėlus savo nusmuku
sį vardą Maskvos akyse.1 

Toliau “Draugas” kalti
na socialistus ir tautininkus, 
kad šie nemokėję SLA. va
dovauti. Kur tas “nemokė
jimas” apsireiškė, “Drau
gas” neparodo. Vieną, ką 
marijonų laikraštis įžiūri, 
tai tą. kad: “per ištisus me
tus šliupas prakalbomis, o 
kiti per ‘Tėvynę’ skelbę be
dievybę.” Ir ot, užtai Dievas 
bausdamas SLA. parodė sa
vo rykštę — užleido bolše
vikais.

Ir SLA. “ligom” pagydyt 
“Draugas” siūlo tokį recep-

į Tuias laikas atgal, vienas 
“Jei tautininkai butų tauti-’ žmogelis iš Lietuvos pasi

ninkais pilnoje to žodžio pras-’skundė savo sesutei Ameri- 
mėje, jei jiems ištikrujų rupė- koj, kad jam sunku Lietuvoj 
tų tauta ir stambios tautiškos 
draugijos gelbėjimas iš pražū
ties. jie pakeistų savo nusista
tymą. prisipažintii prie praei
ties klaidų, patys grįžtų prie 
tikėjimo ir Susivienijimo kon
stituciją pertvarkytų tikėjimo 
dėsniais. Tuomet Susivieniji
mas pats išsivalytų nuo išga
mų ir pasiliktų pilnai tautine 
organizacija. Nes organizacijų 
ir ištisų tautų ateitis gludi ti
kėjime ir doroje.”

Kiekvienas, mat, ant sa
vo arkliuko joja: bolševikai 
į Maskvą, klerikalai į Romą. 
Mes manom, kad šį kartą 
nei vieno, nei antro arkliu
ko SLA. nereikalauja ir 
pats turi ganėtinai jėgų tvir
tai stovėti savo pozicijose. .

siūlo toki recep-

7,630,280 GYVENTOJŲ 
ILLI NOJUJE.

Vėliausis cenzas parodo, 
kad Illinojaus valstijoj yra 
7,630,283 gyventojai. Ta' 
yra 1,145,000 daugiau, negu 
1920 metais buvo. Priaugo 
daugiausia Chicagos mies
te.

IŠBUVO ORE 230 
VALANDŲ.

Ch'cagos lakūnai Ken- 
neth ir Hunter išbtivo ore 
230 valandų. Gazolino jiem 
priduoti a vo kitas orlaivis 
per guminę dūdų.

SKONIS, kvepėjimas, visas naturališkas gerumas randasi Camel ciga- 
retų dūmuose, kuris išeina iš to malonaus rūkymo. Leiskit dūmams 
aplink jūsų veidą sukytis ... paragaukit, paustykit, rūkykit tiek, 
kiek jum patinka! Ar pirmas ar paskutinis dienos, Camel cigaretas, 
kiekvienas jūsų jausmas jums pasakys, kad to visko, ko trokštat, tame 
cigarete rasit!

Camels
»

r

*. J. IrrMhb Tob^rt
Viaatoa-Salaa. N. C.

j
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Camel Malonumo
WJZ ir suvienytos stotys. Pažiūrėkit savo laiko atrakę

APIE BOLŠEVIKŲ ROJŲ.
Tūlas laikas atgal, vi

gyventi ir kad jis norėtų kur 
nors emigruoti. Sesutė Ame
rikoj, prisiskaičius iš “Lais
vės” apie bolševikų rojų, 
parašė jam, kad geriausia 
butų emigruoti į komunistų 
Rusiją. Bet ve, koki ji gavo 
atsakymą:

“Keista man, kad jus 
Amerikoj sėdėdami įsivaiz
duojat, buk Rusijoj viskas 
gerai einasi. Mums arčiau 
Rusijos gyvenantiems gerai 
žinoma tas bolševikiškas 
rojus.

“Vienas musų senas inži
nierius turi reikalo dažnai 
atlankyti Maskvą. Jis gerai 
pažįsta Rusijos gyvenimą, 
nupasakoja jį gana bešališ
kai ir todėl yra pamato jam 
tikėti.

“Jis sako, kad dabar Ru
sija negyvena, bet merdi. 
Žmonės, kurie pažįsta dailę 
ir žmonišką gyvenimą — it 
pelės urvuose tuno. Jie pe- 
lėja, jie dvasiniai skursta, 
liūdi ir laukia šviesesnės 
ateities.

“Bolševikai remiasi nesu
brendusiais jaunuoliais, en
tuziastais, kurie išaugo bol
ševikų atmosferoje ir nieko 
geresnio nematė. Jiems ge- L- _ • —_ *_ _ .

I MANO PASTABOS.
“Bolševikijoj žmonės pi

nigų turi, bet nėra kas už 
juos pirkti. Svetimų valsty
bių. prekių bolševikai neįsi
leidžia, o namie gamina vi-__ ___
sai prastus dalykus. Taip, aš tam tikiu, nes pasku- 
pavyzdžiui, audeklų kitokių tiniu laiku jo raštus dažnai 
kaip lininiai ir ‘čiortakožas’ - —
nėra, ‘čiortakožas’, tai šiek 
tiek įmaišyta vilnų. Ši ‘ge
lumbė” stebėtinai stipri ir 
panešiojus nu^iglencevoja 
lygiai kaip skūra arba ame
rikoniškas ‘renkotis.’ Dėl ši
tų savybių, šitą medžiaga ir 
vadina ‘velnio skūra. Ne- Apie bolševikų veikalus, 
stebėtina todėl, kad šmuge-, Nepersenai “Laisvė” 
lis ir kontrabanda pasiekia skundėsi, kad lietuviai bol- 
net Maskvą. įševikai neturi

“Mano šeimininkė, žydė, veikalėlių 
turi giminių Maskvoje ir esą vaidinti 
dažnai juos atlanko. Ji sa- ir 
ko, kad suvažinėti į Maskvą 
gerai apsimoka. Sako, kad 
važiuojant reikia nusivežti 
ekstra pora batelių, šilkinių 
kojinių, dar vieną suknelę 
—ir tau netik kelionės išlai- 

1 dos grįš, bet dar ir gražaus 
pelno gausi. Ji taip ir da- temomis, 
ranti: nuvažiuoja į Maskvą r _ ‘__ , _________ ,

, ponia,’ o grįžta nuplyšusi, šauki. Jūsų “pisoriai” tokių' 
Yra žmonių, sako žydė, ku-į dalykų neįkanda. Jus ture-j 
ne myli geresnes drapanas, tumėt džiaugtis ir tuo, kad 
bet Rusijoje to negauna, to- jje nors “Laisvę” pripecko- 

. dėl pakliuvusį iš kito krašte ja.
Vienas klerikalas duoda 

bolševikams šitokių patari
mų:

“Mano nusižiovavimu, pa-

Ponas Račkauskas.
Laikraščiuose buvo rašy

ta, kad Lietuvos atstovas 
Afrikoje, V. Račkauskas, 
lyg ir ištremtas (žinoma, 
mandagiai) i atogrąžų kraš-

matau Amerikos “Tėvy
nėj.” Pirmiau jis buvo lyg ir 
negirdimas spaudoj, matyt, 
turėjo daugiau tarnybinio 
darbo; dabar Afrikoj yra 
liuosesnė valandėlė ir jis to
dėl šį tą parašo.

Įnešu, kad Nelaisvė pasiūly
tų. jei atsiras dramaturgų, 
parašyti tragedijas šiais var
dais : ‘Sikirski’ (t. y. išgarsė
jęs Soloviecko saloj kalėji
mas), “Stalinui kojos nepa
bučiavęs — duonos korte
lės negausi” ir kitais. Šioms 
realybėms labai daug yra 
medžiagos.” G. Žent.

Turkija su Grekija pasi
rašė draugingumo sutarti.

Sveikatą jam atėmė kunigo 
pakurstyta fanatikų taika.

Visuomenė turbut dar ne
bus pamiršus, kaip anais 
metais, da prieš karą, lietu
vio kunigo pakui-styti fana
tikai netoli Hoosick Falls, 
N. Y., užpuolė ir sunkiai su
mušė drg. Joną Perkūną, 
kuris buvo nuvažiavęs tenai 
prakalbų laikyti. Krikščio
niški razbaininkai sudaužė 
jam galvą, sulaužė strėnas, 
ir nuo to drg. Perkūnas tapo 
suparalyžiuotas ir iki šiai 
dienai guli paliegėliu bied- 
nujų prieglaudoj Brooklyne.

Kadangi drg. Perkūnas 
iš amato buvo rubsiuvys ir 
daug yra pasidarbavęs rub- 
siuvių organizacijos labui, 
tai Amalgameitų rubsiuvių 
54-tas skyrius retkarčiais 
paaukoja jam keliatą centų 
ir nusiunčia savo žmogų jį 
aplankyti. Šiomis dienomis 
pas jį buvo nuvykęs A. Ži
linskas. Taigi pasiklausykit, 
ką jis dabar rašo “Darbe” 
apie drg. Perkūno padėtį:

“Atlankiau 1 d. gegužės, 
š. m., radau prirengtą vežti 
operavimui, tad neilgai teko 
kalbėtis, už valandos laiko 
pribuvo ‘trokutis,’ užrito 
drg. Perkūną, kaip kokį 
rąstgalį, ir nuvežė. Aš paly
dėjau per kiemą ir atsisvei
kinau. Drg. Perkūnas ištarė: 
‘Gal paskutini kartą.’

“Gegužės 4 d., kartu su F. 
Vaitukaičiu, atlankėme ir 
įteikėme $25 nuo Amalga
meitų 54 skyriaus; tą pačią 
dieną atlankė ir drg. Tiškai 
iš Brooklyn.

Operacijos priežastis.
“Kaip jau buvo rašyta 

drg. Stanelienės iš Newark, 
N. J., ir jo paties laiškuose 
54 skyriui, tai per keletą pa
stangų metų jokis drg. Per
kūno kūno reikalavimas ne
buvo įmanomas be kitų pa- 
gelbos. Ta priežastis pagim
dė pūslės ligą ir 1 d. gegu
žės operacija buvo daroma 
ant pūslės.

“Birželio 5 d. radau pusė
tinai silpną, mažai tepajėgė 
ir kalbėti. Temperatūra tą 
dieną buvo pakilus (kaltė 
buvo primetama šiltam 
orui). Nupirkau ‘ice cream,’ 
bandė valgyti po biskį, taip
gi nunešiau vyšnių; tos jam 
geriausia patiko.

“Kuomet tik atlankyda
vau ir šį bei tą nunešdavau, 

, visada klausdavo: Ar tai 
. nuo būrelio? Ir kiekvieną 
kartą duodavo gerus linkė
jimus būreliui (54 skyr.).”

Taigi, jeigu koks kunigas 
ar kitas klerikalas jums mė- 

> gins kada pasakot apie 
“krikščionišką dorą” ir mei- 

. lę artimo,” tai jus priminkit 
jam dr-gą Perkūną, kurį 
taip žvėriškai sumušė kuni
go pakalikai.

“savo” scenos 
ir todėl priversti 

i “buržujiškus” 
“fašistiškus” veikalus bei 

operetes. Tam pačiam 
straipsnely autorius šaukia 
bolševikų “galybes” para
šyti scenai veikalus apie ke
turis sušaudytus Lietuvoje! 
komunistus, apie Gastoni-l 
jos streikierius ir kitomis

Bereikalo, “savikritike,” į 4.^.1,J..'

žmogų prašyte prašo, kad 
parduotų savo drabužius.”

Tai bolševistinio “rojaus” 
Aš tikras, kad čianri, nes geriau nežino ir to- vaizdas. ________

dėl visom keturiom palaiko nieko nėra perdėta ar pame- tiektos fabulos dramoms vra 
esamą tvarką. luotą. G. Ž. • --------x - -rpermenkos. Vietoj tų, aš
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NES vienas; draugas pasakė kitam, kad ši įstaiga dabar 
tarnauja daugiau kaip dešimčiai tūkstančių žmonių 
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LAWRENCE, MASS. jrą šonkaulių truko, kitam 
Klimašauskas Amerikoje įranka ir ^0Ja iš “zoviesų” iš- 
kanrU Vii™. 'spruko, o trečiam sprandas

nuo “glamonėjimo” tiek 
“nutuko,” kad nei iš vietos 
pajudint negalėjo. Sėdi mu
sų Petras kaltintojų suole, 
nors truputį susirūpinęs, bet 
žvalus, sveikas ir be ma
žiausios žymės bei mūšio 
pėdsakų ant veido. Kitam 
suole, jo vakarykščiai prie
šai, sėdi kaip tikri iš po Ver- 
duno invalidai: apraišiotom 
galvom, parištom rankom, 
su kriukiais po pažastų. 
Prasideda teismas. Proku
roras klausia Klimašausko: 
“Kaltas ar ne kaltas sumu
šime šių trijų vyrų?”—“Ne, 
pone, aš tik gelbėjau savo 
gyvastį” — atsakė musų tau
tietis. — “Bet kaip tu būda
mas vienas išdrįsai stoti į ko
vą su trimis vyrais?”—“Tas 
niekis, atsakė vėl Klimašau
skas. Mano tautiečiai Lietu
voje stojo į kovą už musų 
Sostinę Vilnių, vienas prieš 
dešimt lenkų ir tai nenusi
gando, o man prieš tris, tai 
tik juokai.” — “Bet kaip tu 
vienas, be jokio ginklo, pli
komis rankomis galėjai taip 
smarkiai sumušti tris vy
rus?” įsimaišė pats teisėjas. 
—“Aš esu dirbęs šlektuzėje 
ir gana gerai pripratęs muš
ti kiaules.” “Bet juk čia 
žmonės, o ne kiaulės”—pri
dūrė teisėjas. — “Aš nema
tau, pone teisėjau, jokio 
skirtumo tarpe lenkų ir 
kiaulių: jie visur lenda, vi
saip lenda ir visados lenda.” 
Išgirdęs teisėjas tokį atsa
kymą išmetė bylą iš teismo 
ir visiškai paliuosavo Kli
mašauską nuo atsakomybės.

Klimašauskas ir vėl apsi
gyveno savo senoj būstinėj 
Lawrence ir po senovėj my
luoja ir bučiuoja savo pa
čiukę ir vaikučius.

“Chilo Chilonides.”

bandė atvaduoti Vilnių.
Musų kolonijoje gyvena 

tykus, lėtas ir niekam į kelią 
ne įeinantis lietuvis, vardu 
Petras Klimašauskas. Myli 
jis darbą nemažiau už savo 
pačiukę ir vaikučius. Per 
keliolika metų jam čia be
gyvenant, viskas klojosi 
kuogeriausia: triūsė jis die
na dienon dirbtuvėje, o par
ėjęs namo ilsėjosi, skaitė 
knygas, laikraščius ir links
mai žaidė su vaikučiais ir 
savo žmona. Atrodė viskas 
tvarkoje ir tik vien paukš
čių pieno tetruko: gyveno 
jis, taip sakant, kaip pas 
Dievą už pečiaus. Bet laimė 
ratu rieda, čia musų koloni
joje pristigo jam užsiėmi
mo. Musų Petras atsisveiki
no su savo šeima ir leidosi 
į plačią Ameriką laimės jieš- 
koti. Besibastydamas po ne- 
kurias valstybes, atsidūrė 
net Akmens Kalnų valsty
bėje Vermont, apielinkėse 
jos sostinės Montpeller. Čia 
Klimašauskas sužinojo, kad 
nepertoli tos vietos tęsia
mas naujas plentas ir kad 
ten reikalaujami- darbinin
kai. Leidosi į nurodytą vie
tą stoti į eiles žemės knisi- 
kų, plento darbininkų. Taip 
jam bežingsniuojant keliu, 
sutiko jį trįs, gana įtartinos 
išvaizdos žmonės, kurie pri
siartinę užklausė ar jis gali 
jiems duoti degtukų. Gavę 
atsakymą, kad pas jį degtu
kų nesiranda, pradėjo viso
kiais žodžiais kolioti jį ir 
vaišinti šlykščiausiais epite
tais. Nors musų Petras iš 
prigimties kantrus žmogus, 
vienok tų plūdimų tyliai pra
leisti negalėjo ir manda
giai užklausė kas jie per 
vieni, kad taip nemandagiai 
įžeidžia nepažįstamą ir ne
kaltą žmogų. Mes, girdi esa
me lenkai — atrėžė jam su 
pasididžiavimu nepažįsta
mieji. — O tu kas per vie
nas — užklausė jo. “Aš, at
sakė Petras, esu lietuvis.” 
“O, tai tu litvinas? — poče- 
kai brolyti. Tu lietuvis ir ne
nori mums, lenkams, degtu
kų duoti? O ar nežinai, kad 
chamai visuomet ponams 
turi tarnauti ir jų norus pil
dyti?”

“Kad jus esate chamai, aš 
tą jau senai patėmijau, bet 
imti tokius storžievius sau 
už tarnus ir naudotis jų ma
žiausiu patarnavimu, man 
nei Į galvą neatėjo.” Šis at
sakymas lenkučius išvarė iš 
jų ir taip jau mažos lygsva
ros. Jie paraudonavo kaip 
vėžiai ir užkimusiais bal
sais rėkdami: “tu, tu... mus 
chamais vadini, tu psia 
krrr...” puolė kaip Įtūžę 
žvėrys ant Klimašausko. Bet 
šis matydamas pavojų nenu
sigando. Suspaudė savo ga
na didoką leteną į apvalią 
kumštį, truputį plačiau pra
sižergė ir iš lėto pradėjo at
mušinėti lenkučių jam taiko
mus smūgius. Po nekuriam 
laikui patėmijo, kad lenku
čiai, kaip tie gaidukai, pra
deda silpnėti ir tankiai iš 
nuovargio alsuoti; tuomet 
jis sučiupo juos tris į glėbį 
ir pradėjo tikrai lietuviškai 
artimo “meilės” mokyti, o 
kuriam iš jų laikinai pasise
kė iš glėbio pasprukti, tas 
sutiko galingą kumščią ir 
“paglostytas” į tarpakį bei 
sprandą, puolė vėl Į glėbį. 
“Mušis už Vilnių” tęsėsi apie 
45 minutas ir gal būt ilgiau 
tęsęsis jei ne butų įsimaišiu
si su intervencija, motorcyk- 
liais pribuvusi policija. Ry
tojaus rytą, visi gyventojai 
ramios sostinės susirinko 
pamatyti tą didvyrį, kuris 
užpultas tris sykius dides
nės spėkos, nepasidavė, bet 
savo priešus taip “paglamo
nėjo,” kad vienam iš jų po-

BRIDGEPORT, CONN. 
Bolševikų piknikas ir 

“pamokslas.”
Birželio 6 d. nuspren

džiau atlankyti darbiečių 
jomarką, .ir tai ne bet kokį, 
o apskričio. Prisiartinus Į jo- 
marko vietą, priėjo elgeta 
su paišiukais. Nieko čia nuo
stabaus; elgetai reikia pa
aukoti; gaila tik, kad šitam 
nelaimingam žmogui “dar- 
biečiai” pardavinėja mėnu
lio šviesos skystimėlį ir išvi
lioja paskutinius centus.

Paeinu toliau, ogi kad 
apipuls mane visokios biz- 
nierkos; viena siūlo kendes, 
kita beibes... šiaip taip iš jų 
ištrukau ir manau, kad jau 
bus ramu. Kur tau!... Prišo
ka dar viena biznierka ir 
prašo imti “čenčių.” “Ką gi 
tu pardavoji?”—klausiu aš. 
“Nugi žiūrėk,” sako, “Ar 
nepažįsti?” Žiuriu, Lenino 
paveikslas. Aš dar paklau
siau, kodėl jis toks juodas? 
Biznierka sako, kad jis ne
buvo juodas, bet kovojo už 
juodus žmones.

Einu toliau pažiūrėti. 
Prie baro “draugai” prašo 
šnapso. Bartenderis sako, 
kad skystimo jis turįs, tik 
stikliukų neturįs. Draugai 
sako, duok mums iš didelių; 
neišpuls. Taip po pilną di
delį stiklą ir išmovė. Na, ir 
geria — pamaniau sau — 
kaip vandenį.

Pašaliais publika pradėjo 
murmėti. Jau vakaras ir lie
tukas pradėjo lašėti, o pro
gramas neprasideda ir ga
na. čia buvo, mat, iš Hart-

fordo chorelis; norėtųsi jo 
pasiklausyti. Prasideda ir 
programas. Bridgeportietis 
J. J. Mockaitis pe įstato ap
skričio sekretorių J. V. Va
laitį kalbėti. Na, ir pradeda, 
lyg • potporučikas, drožti: 
“Draugės ir draugai! Nebė- 
kit iš čia, nebijokit lietaus. 
Jus ne cukrus, nesutirpsit. 
Ar jus žinot, kad dabar be
darbė? Ar jus žinot, kas rei
kia daryti? Reikia aukauti 
komunistams, komunistų 
partijai. Tada mes padary
sim vieną šteitą. Už tai tu
rės visi balsuoti ii- mes savo 
šteite (gal ant mėnulio?) 
turėsim komunistų valdžią, 
sutversirn bedarbių taiybą 
ir mokėsim bedarbiams pen
siją. Jei to nepadarysim, tai 
prapultis, daugiau nieko. 
Ačiū, draugės ir draugai.”

Taip “draugas” J. V. Va
laitis “suramino" bedarbius.

Reporteris.

UTICA, N. Y.
Mirė A. Motiejūnas.

Gegužės 22 d. čia mirė 
Antanas Motiejūnas, 38 me
tų amžiaus lietuvis. Palai
dotas su kun. Pranciškaus 
Zabėlos bažnytinėmis apei
gomis, nors tos apeigos su
sidėjo tik iš pakrapinimo 
šaltu vandeniu. Paliko žmo
ną ir sūnų dideliame nuliū
dime. Velionis apie 12 metų 
buvo “Keleivio” skaityto
jas.

Ilsėkis, Antanai, šios ša
lies žemelėj.

Žinučių rinkėjas.

WORCESTER, MASS. Į 
Komisarų piknikas.

Birželio 8 d. čia įvyko 
apielinkės lietuvių komisa
rų garbintojų suvažiavimas. 
Tų manieyrų pažiūrėti nu
ėjau ir as. įeinant į parką 
man prisegė raudoną “ribi- 
ną.” Žvalgaus*, kas bus to
liau. Žiuriu, kad pradės bo
belės su “skarbonkom” ba- 
rabouyti: yiena prašo aukų 
politiniams kaliniams, kita 
nei pati nežino kam, bet vis
tiek renka. O jau biznis kad 
eina, tai eina: kaip dėl 
“draugų” darbininkų, tai 
viskas dvigubai brangiau. 
Po kiek laiko pasigirdo di
džiausio jų tarpe žmogaus 
balsas: “visi į čionai!” pro
gramas prasideda!...” Pir
miausia buvo plaukimo lenk
tynės. Po jų “didelis vyras” 
vėl šaukia, , kad visi eitų Į

Sako, jei mus vieną padės į Į 
kalėjimą, tai rašykimės de-l 
šimts; jei tuziną padės į ka
lėjimą, tai rašykimės šimtas,1 
L .____  UI____ ....
Po jo kalbėjo kokia tai bo- Rodos, kiekvienam šlu
belė iš Bostono. Ji kvietė ra- vėjui bei prosytojui reikėjo 
švtis prie kokios tai vaikų buti tame susirinkime. Visi 
prieglaudos. Paskui kalbėjo unijos nariai buvo kviesti 
kokios tai “unijos” sekreto- atvirutėmis, kad ateitų iš- 
rius. šitas žmogiukas nėsa- ,prirsti buvusios Amalgamei- 
vu balsu ėmė šaukti ir vis tų konvencijos delegato ra- 
dėl “garbingos” Maskvos.1 P?rtą. Iš 200 narių susinn- 
Laike jo kalbos pasipylė au- kiman atvyko vos 15. Drg. 
ku rinkėjai. Publikos buvo R* Matoliauskas buvo Amal- 
daug, tai atsirado ir tokių, gameitų konvencijoj ir pn- 
kurie aukavo. | rengė gerą raportą, tik deja,

. . irubsiuviai neatėjo klausyti
ziunu, toliau stovi du jo .Neina į susirinkimus rub- 

Maskvos pritarėjai ir du ke-.siuviai, neina nei kitų drau- 
leiviečiai ir kad derasi tarp gijų nariai. Bet kamgi, po 
savęs, tai derasi. Prisiarti- šimts pypkių, dejuoti, kad 
nau ir aš artyn. Apie ką jie blogai. Kur tik pasitaiko su
kalba — nežinau, tik štai, sieiti su rubsiuviais, tai visi 
pakyšt ir aukų rinkėja. Pa-(' dejuoja, kad negali užsi
suko kepurę bolševikėliams dirbti ant pragyvenimo. Iš 

Baltimorės kliaučiai

BALTIMORE, MD. 
Rub* kivių apsileidimas.

_ ____ _____ Birželio 4 d. 218-tas lietu-
o tuomet iškovosim viską. vbJ skyrius laikė susirinki- 
r_ „u ____“7 ------------ —
belė iš Bostono. Ji kvietė ra- vėjui bei prosytojui reikėjo

. ten girdi bus dai- P°.nose ir Iaukia nikelio. Bet tikro,
nos ir'’prakalbos. Užrėplio-I^^e pakratė galvas; reiškia,1 dabar mažiau uždirba už nendB-irt prakalbos, 
jamlarit kalno, žiūrim, kad 
jau programo vedėjas ki
tas, mažas žmogutis ir tai ne 
worcesterietis. Matai, reikės 
perstatyti kalbėtojus, kurių 
pavardės angliškos ar žy
diškos, o musų “didelis”, vy
ras anglų kalbos nemoka.

Pirmiausia viens po kito 
“dainavo” chorai. Na, ir dai- 

įnavo! Lygiai kaip per at- 
puskus Pivašunuose ubagai. 
Toliau eina prakalbos ang
liškai. Po jų, vienas farme- 
rys kalba lietuviškai. Per vi
są savo kalbą jis verkė, kad 
Mass. valstijoj prie^ komu
nistų priguli tik 50 žmonių.

neduos. Moterėlė pažiurėjo, Jamatninkus. Pereitą rudenį 
pažiurėjo, ir kad tėkš kepu-1Uni ja suagitavo prosytojus, 
rę į žemę, net visi nikeliavai buvo gavę pakėlimo nuo 
išlakstė. Sako: “Kokių vėl- 5 jįj 15 nuošimčių užmokes- 
nių taisote aukas rinkti, kad ėio; bet, kad nesirašė prie 
patys neduodat?” Vadinasi, unijos, tai kaip tik darbas 
bolševikėliai nutaria pauba- sumažėjo, tai firmos vėl nu- 

bet patys ne- kirto da ir su magaryčiomis. — 1 —- w v . ■ _ v a • e a • « •gauti iš kitu, 
duoda. Žvalgas. Nors ir sakė, kad. jei dirbsi-

te pigiaus, tai darbo bus, bet 
vistiek darbo nebuvo ir da
bar da nėra. Da tuo laiku 
buvo tokių neišmanėlių

WATERBURY, CONN. 
Nauja įstaiga.

Waterburio lietuviams 
tur būt žingeidu bus žinoti, 
kad North American Civic 
League vėl atidarytas lietu
vių reikalams. Šiuom kartu 
tenai vadovauja Magdalena 
Vidžiunienė. Ponia Vidžiu- 
nienė yra tikra lietuvė; nors 
čia gimus, bet per daugeli 
metų susipažinus su lietuvių 
judėjimu. Savo gabumu ji 
gali daugeli patarimų lietu
viams suteikti. Visiems ži
noma, kad North American 
Civic League tikslas yra tei
kti visokių patarimų apie 
atlyginimo Įstatymus, apie 
pilietybę ir apie Amerikos 
imigracijos Įstatymus, čia 
taipgi gailina pramokti ang
lų kalbos.

Visi patarimai teikiami 
veltui.

Nors ateivių mažai atke
liauja Į šią šąli, bet yra senų 
gyventojų, katriems irgi tie 
patys patarimai suteikiami 
ir gali būt naudingi.

Česlovas Tamošaiti*.

NELAIMĖ ANT EŽERO.
Vermonto valstijoj perei-__ _  ___ _________

tą sąvaitę atsitiko nelaimė Smetonos garbintojų, kurie 
ant Dunmore ežero. Mokyk-^susjrjnjęg išleido lapelius, 
los vaikai su savo mokytoja va(į lietuviai nesirašytų prie 
išplaukė motoriniu botu po unijos, nes, girdi, Greifo f ir- 

kurie dirbo Greifo darbą ne
streikavo ir negavo pakelti 
užmokesčio, bet vistiek visą 
žiemą ir dabar da Greifas 
mažai darbo duoda.

Dabar turėtų suprasti, 
kad Greifas tik tada geras 
dėdė, kaip iš jo perka rubus 
kitų darbo šakų žmonės. 
Nors bedarbė visus lygiai 
kankina, bet jeigu rubsiu- 
viai laikytųsi prie unijos, tai 
vistiek šiokią-tokią kaleiną 
turėtų. Jei ir toliaus rubsiu- 
viai nesirūpins savo reika
lais, tai atsidurs visai blogoj 
padėty. Daugelio jau seny
vų kriaučių prie kitų darbų 
neims, o prie rubsiuvių ne- 
pajiegs skubinti ir bus iš
mesti. Taigi, budėkite kol 
d a nevėlu. Zigmas.

ežerą pasivazmet, botas ap-|ma darbo neduosianti. Nors 
sivertė ir vaikai prigėrė.

■

Šiltame sezone vaikai vis dažniau žaidžia tyrame ore— 
lauke, todėl reikia labai saugoti vaikų rankas, ir jas 
užlaikyti labai svariai nuo visokių nešvarių mikrobų. 
Daug visokių pavojingų ligų mikrobų pakliūva nuo 
rankų i burną ir tokiu budu Į kūno sistemą, todėl pata
riama visuomet gerai nusiplauti rankas prieš valgy- 
siant su Lifebuoy muilu—toiletinis muilas su mikrobus 
naikinančiu putojimu.

TROKAS SUGRIOVĖ 
TILTĄ.

Marylando valstijoj, ne
toli nuo Fredericko mieste
lio, pereitą sąvaitę sugriuvo 
plieno tiltas per Monocacy 
upę. Nelaimė Įvyko, kuomet 
ant tilto užvažiavo didelis 
trokas. Tiltas jo neatlaikė ir 
nubraškėjo žemyn, 
žmonės buvo užmušti, 
sužeisti. ,

Trįs 
o 7

Nikelių šeimoj nebuvo UŽ

AKRON, OHIO.
APLA. 40 kp. ir jos lyderka.

Gegužės 25 d. viršminėta 
kuopa buvo surengusi pik-J 
niką pas P. Sidarį ant Far-: 
mos. Netikėtai pasitaikė pro-1 
ga ir man nuvykti į tą pikni
ką. Vos tik spėjau išlipti iš 
mašinos, tuoj pamačiau gir
tą moterį po sodną krapinė- 
jant. Tai buvo tos kuopos 
lyderka. Ji darė sodne “pro
gresą.” Vienas žingsnis į 
priekį, o du atgal, ši moteris 
yra bolševikų galva. Jie vi
sur ir visuomet už ją bal
suoja. Ji taipgi yra ALDLD.' 
kp. narė ir moterų “progre- 
sisčių” aukšta činovninkė.

Piknike Buvęs.1

Žydra-akis ir starkus, pil
nas gyvumo ir vis juda— 
tai toks vaikas Frank 
Nickels. Tikras Lifebuoy 
zenkis—linksmas ir sveiks

ligos
•‘MUSŲ Šeimoj per ilgus metus nei vienas ne- 

sirgo.” sako Mrs. Frank V. Niekei s, 40 West
Albermarle Road. Philadelphia, Pennsylyania, 
kuomet mes pas ja atsilankėme. “Mes nežinome 
kas tai yra liga.”

“Bet mes visuomet vartojame Lifebuoy muilą,” 
ji pridūrė, “o Lifebuoy, tai geriausias būdas ap
sisaugoti nuo ligų.”

Jos vyras sako, kad nusimazgojus kūną Life
buoy muilu žmogus jauties, tarsi toniką priėmęs 
Mrs. Nickels savo šeimoj įvedi- net paprotį neat
sižvelgiant kur ar kame jie butų, būtinai visuo
met vartoti Lifebuoy muilą sau ir savo vaikams.

Vartok šį sveikatą saugojantį muilą.
Niekelių šeima labai panaši kitoms italų links
moms šeimoms gyvenančioms šioje šalyje ir var- 
tojančiom Lifebuoy muilą. Tėvas visuomet var
toja Lifebuoy muilą sugrįžęs iš darbo; motina ir 
vaikai labai dažnai plauja rankas Lifebuoy mui
lu. Todėl ta šeima sveika.

ilgus metus

L I F E

Ar Tamsta neduodi savo šeimai šį paprastą 
būdą sveikatos apsaugai? Rankos negali išsisau
goti nuo visokių-mikrobų. Tik pagalvokite kokius 
daiktus per vieną dieną Tamsta ir jūsų vaikai 
čiupinėja, tuos pat daiktus čiupinėja ir kitas,— 
gal anas buvo nesveikas—pinigai, durų rankenos, 
telefonai ir kiti panašus daiktai gali būti užkrės
ti mikrobais. Mokslas užregistravo dvidešimts 
septynius ligų mikrobus, kuriuos rankos platina 
Kam visuomet būti pavojuje, jeigu galima apsi
drausti r.uo to lengvu anti-septiku Lifebuoy mui
le? Jis apsaugo odą ir ją užlaiko nuo sutrukime.

Tamstos šeima juk vistiek turi vartoti kokį 
nors muilą, tai kodėl nevartoti Lifebuoy,* kuris 
ir sveikatą apsaugo—be jokių ekstra mokesnių? 
Tamstai tuojaus patiks Lifebuoy malonus ne
paprastai svarus kvepėjinfas, kuris dingsta, ge
rai nuplovus. j, >L : . . »

Vartok Lifebuoy vieną savaitę ir vartosi visą 
savo amžių.

LEVER BROTHERS CO, Cambridge, Mass.

B U O Y
S O A PH E A L T H

Removes Germs-Protects Health

NIEKAS NEKALTAS 
16 ŽMONIŲ GYVASTĮ.
“Keleivyje” buvo jau ra

šyta, kaip pereitą sąvaitę 
per viršininkų apsileidimą 
t'es Long Island Sound su
degė prekių laivas “Tha- 
mes” ir ugny žuvo 16 žmo
nių. Valdžia šitą įvykį ištyrė 
ir atrado, kad dėl tos nelai
mės niekas nekaltas.

CLEVELAND, OHIO.
Juozas Vincą kumščiuosi* 

su amerikonų.
Juozas Vincą, nesenai at

vykęs iš Šiaulių Lietuvos 
kumštininkų čampijonas, 6 
liepos kumščiuosis čia su 
amerikonu Rocky Stone.

Kumštynės įvyks ne pa
čiam Clevelande, bet visai 
netoli nuo šio miesto, būtent 
ant Neuros farmos, Bruns- 
wick, Ohio, kur bus didelis 
piknikas.

Be to da bus ir ristynes. 
Juozas Komaras imsis su 
Antanu Ačium. Taigi cleve-. 
landiečiams bus ko pasižiū
rėt. J. G.
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RAUDONOJI 
VIENA.” i KADA NAMINIAI GYVULIAI SUŽVEREJA
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j V iename savo geriausių vaikalų, “Prigimties balsas,” niekuomet taip daug su žmonėmis nebendrauja, kaip, pa
tai mažos Jack London pasakoja apie šuni, kuris Alaskoje ir kitose vyzdžiui, šunys arba arkliai. Karvės ir buliaus prijaukini-

Lietuviui ši tikrovė atrodys, 
lyg kokia pasaka.

Vienos miestas. 1 
ir neturtingos Austrijos Res
publikos sostinė, socialde
mokratų tvarkoma. Nevel
tui ji “raudonąja Viena va-, 
dinama. Nežiūrint palygina
mai mažų piniginių įplaukų, 
socialdemokratų vedamos 
politikos dėka Vienos mies
tas per paskutinius 10 metų 
visiškai pasikeitė. -Jis virto 
proletariato tvirtove, socia
listinio valdymo pavyzdžiu.

Milžiniški savivaldybės 
pastatyti namai ne tik pa
keitė ištisų miesto kvartalų 
vaizdą, bet jie sudaro naują 
butų kultūrą. Prieš karą iš 
1,000 pastatytų trobesių 953 
neturėjo vandentiekio ir iš
einamų vietų. Dabar tiedu 
dalykai yra kiekvienam sa
vivaldybės pastatytam bute. 
Iš 1,000 butų pirma tik 62 
butai turėjo prieškambarį: 
dabar beveik visi butai turi 
prieškambarius.

Dabar darbininkams pa
statyti gražus, patogus ir 

[šviesus butai su dideliais 
(langais ir aukštom lubom 
pagal paskutinius technikos 
bei higienos reikalavimus, 
su visais galimais patogu- 

imais. Visi pastatyti namai 
turi didelius gėlėmis apso
dintus kiemus vaikams žais
ti. Vaikų priežiūrai dides
niuose namuose įsteigti mie
sto išlaikomi vaikų darže
liai ir lopšeliai. Iki šiol yra 
36 tokie darželiai. 13 lopše
lių ir 8 įstaigos, kur moterys 
palieka savo vaikus darbo 
metu. Namuose, kur yra virš 
300 butų. įsteigiamos gari
nės skalbyklos. Daugelyj 
butų yra vonios.

Toksai butas atsieina nuo
mojančiam jį darbininkui 8 
kartus pigiau, negu prieš ka
rą privačių asmenų pastaty
tas kaštavo daug blogesnis 
butas. Tokia tvarka yra pa
siekta Austrijos socialdemo- 
kratiškų savivaldybių poli 
tikos dėka, nes savivaldybė 
neskaito procentus už Įdė
tus i statybą pinigus ir nelei
džia fašistams panaikinti 
butų nuomininkų apsaugos.

Vaikų aikštelių ir viešų 
sodnų skaičius kasmet didė
ja, saulės vonių užtenka vi
siems žmonėms. Senos kapi
nės paverčiamos sodnais. 
16,430,000 kvadratinių met
rų žemės plotas virto savi
valdybės nuosavybe, kuri 
tuo budu turi savo rankose 
26 ir pusę nuošimčio 
Vienos miesto ploto.

Vienos miestas pragarsė
jęs savo pavyzdingu švaru
mu. Savivaldybė turi 18 gat
vėms šluoti traukinių, iš ku
kių 10 veikia dieną ir naktį. 
Kiekvienas traukinys per 7 
valandas apvalo 70"kilomet
rų. Asfaltuotos gatvės yra 
epamos tepalu, kuris paša- 
ina dulkes.

Viena yra visam pasauly
je pragarsėjusi “Vonių mie
sto” vardu. Savivaldybės 
‘Amalienbad yra gražiau
sios Europos vonios. Skait- 
’ ingos komisijos, kasdien 
aplankančios Vieną iš visų 
oasaulio kraštų, pripažino 
Vienos miestą pavyzdžiu 
butų kultūros ir higienos sri
tyse. Prie savivaldybės yra 
rengta visa eilė įstaigų, ’ku- 
’ios rūpinasi jaunimo prie
žiūra; jaunimo biuras, vai
tų ligoninės, ambulatorijos, 
sporto aikštelės ir tt. Per 16 
metų Viena pasiekė tokios 
oažangos, kokios ji nebūtų 
pasiekusi per šimtą metų, 
jeigu ji nebūtų patekusi i 
socialdemokratų savivaldy
bių rankas. Socialdemokra
tai, kurių tikslas rūpintis ir 
gerinti proletariato būklę, 
supranta, kiek naudos dar
bininkams gali atnešti tiks
lingas miesto tvarkymas, 
r visomis jėgomis stengiasi

—Tu klysti, te ve. Chica- 
gos Seime kova ėjo už pini--

*• . v. —v.

kių ten religinių priežasčių.
—Tu, Maike, d a per jau

nas, tai tokių dalykų nesu-

—Tegul bus pagarbintas,
Maike!
- —Labo ryto, tėve! Iš kur j gus ir vadovybę, o ne dėl ko
tu taip uždusęs?
• —Iš Čikagos, vaike. 
'■ —O ką tu tenai veikei?

—Ką veikiau Čikagoj! Ar pranti. Aš tau sakau, kad čia; 
gi tu nežinai. Maike, kad te- i buvo Dievo įykštė, ir dac oi. 
nai buvo didžiausia vaina? Dievas yra labai mielašir- 
Bolševikai norėjo sumušti'dingas tiems, kas ji myli, 
tautiečius per SLA. Seimą, ale sunkiai koroja tokius, ką 
Taigi, kaip janirolas, tai ir I jį užmiršta. Jis nukorojo da- 
aš nuvažiavau pasižiūrėt tos l bar SLA. Seimą, užleisda- 
batalijos. [ mas ant jo bolševikus, ir tuo

—Na, o kaip gi tau pati- ■ pačiu kartu nukorojo bolše- 
ko, tėve? Ivikus.

—Aš ir pats nežinau, kaip' —Kokiu budu?
čia pasakyt, Maike. Buvo; —Ogi ve kokiu. Bolševi- 
daug lermo ir kelionių, aptikai organizavo Amerikos ni- 
galo atėjo policija ir pradė
jo bolševikus lupt. Tokio 
faito, vaike, aš da kaip gy
vas nebuvau matęs. O tai vis 
valuk to. Maike. kad šita su- 
saidė turėjo bedievišką na- 
čalstvą ir jos prezidentas St- 
Gegužis, kaip rodos, nene
šioja ražančiaus. Ir šitą Sei 
mą atidarydamas jis nei ne 
persižegnojo, nei poterių ne
sukalbėjo. Kai mes vyčiai 
padarom skodą. tai prezi
dentas visada liepia atsi
klaupti ir sukalbėt poterius, 
o tik tada pradedam mitin
gą. Užtai, vaike, pas mus ir 
parėtkas geras. O pas jus 
bolševikai akis drasko. Vie
nas net krėslu norėjo mesti 
į prezidentą, tai dar laimė, 
kad policmanas spėjo jį su
gauti. Čia. vaike, aiški Die
vo koronė. Jus užmiršot Die
vą, užtai Dievas apleido jus 
bolševikais.

—Niekus kalbi, tėve. Bol
ševikai negali būt Dievo ka
reiviais. nes jie patys netiki 
Dievui.

—Bet tu vieryk man, ką 
aš tau sakau, Maike. Jeigu 
bolševikai butų ne Dievo už
leisti, tai jie nebūtų turėję 
tokių didelių gerklių rėkti. 
O jie baubė kaip buliai.

—Jie rėkė dėl to, tėve, 
kad negalėjo prieiti prie 
SLA. kasos. Juk katinas ir
gi rėkia, kad mato dešrą, o 
negali pasiekti.

—Gal būt, kad čia tavo 
teisybė, Maike, ale man ro
dos, kad Dievas vistiek jūsų 
SLA. koroja už griekus.

‘ —Už kokius griekus? 
—Aš tau sakiau: užtai.

kad bedieviškai viskas buvo 
vedama. “Draugas” teisybę 
parašė, kad reikėjo katali
kiškai viską vesti, tai tokio 
trobelio nebūtų buvę. Kas 
tai matė, kad tokia didelė 
organizacija, o nei vienų mi
šių per metus neužperka! 
Sčeslyvos Smerties Susaidė 
turi daug mažiau memberių. 
o kas mėnesį duoda ant ek- 
zekvijų.

I

gėrius, kad padėtų jiems re
voliuciją sukelti. O kaip da
bar nuvažiavo į Chicagą re
voliuciją daryt, tai nigeriai 
išpvlė jiems kailį.

—Kokie “nigeriai?”
—Nagi tu žinai, Maike. 

kokie yra nigeriai: juodi 
žmonės ir dac oi.

—O kaip jie į Seimą pa
seko?

—To, Maike, tai aš nega
liu tau išvirozyt. Atėjo sv 
lazdomis, kaip su bezmė- 
nais, ir pradėjo per nugaras 
lupt. Kaip tik katras komu
nistas pradeda rėkt, taip ni- 
geris tuojaus ir liuobia jam 
nėr kuprą. Ir skaudžiai mu
ša. Viena bolševike norėjo 
nigeriui įkąsti, tai kad jis jai 
užkanivolijo, tai ji net atsi
sėdo. Na, ir pasakyk, Maike, 
ar tai ne Dievo koronė, gaut 
tokią pirtį nuo nigerių?

—Aš sakau, kad ne. Žmo
nėms visuomet prisieina nu
kentėti, kuomet jie padaro 
klaidų gyvenime.

—Bet aš tau pasakysiu, 
Maike. kad vienas dalvka 
man visgi patiko SLA.
me.

—O kas?
—Jie Dievą priėmė.
—Kaip tai?
—Na, matai, ligšiol 

susaidė buvo bedieviška. O 
dabar ji i ved ė naują prisie 
ką ir įrašė Dievo vardą. Ir 
u pamatysi, Maike, kad da

bar tenai nei vienas bolševi
kas neprisirašys.

—Prisieka nieko nereiš
kia, tėve. Ji narių įsitikini
mo negali pakeisti.

—-les, vaike, prisiekos 
niekas negali laužyt. Dabar 
ir “Tėvynė” jau negalės ra
šyt, kad Dievo nėra, ba 
SLA. konstitucijoj bus para 
y ta, kad yra.

—Bet aš tikiu, tėve, kad 
toji konstitucija bus dar pa 
taisvta.

—Na, gud bai, vaike. Tu
riu skubint pas zakristijoną, 
ba ir jis laukia naujienų i* 
Čikagos stalicos.
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siaurės neišbrendamų sniegynų srityse buvo verčiamas mas laikosi tų metodų, per kuriuos jie buvo prie žmogaus 
žiaurių ir blogai su juo besielgiančių aukso jieškotojų ve- priartinti: per ilgą jų laikymą tvartuose, kur jie gauna sa- 
žioti roges ir, pagaliau jų pavarytas, prisimetė Pr^e vilkų vo maistą ir jį gr omuliuoja. Jei jie ilgą laiką nuo anksty- 
burio. Jis tapo jų vadovu, bet savo likimą ir galą sušilau- bo pavasario iki rudens gauna laisvai pabūti ganyklose, 
kė susitikęs savo senąjį poną ir jį iš nelaimės begelbėda- kur žmonių paprastai nemato, jie pradeda palengva žvė- 
mas. Tokie atsivertimai į vieną ar antrą pusę gamtoje, rėti, 
žinoma, galimi. ‘ «

Teko pažinoti vieną šunų laikytoją ir pardavėją, kuris 
laikė uždaręs klėtkoje įvairių veislių šunis. Tai buvo al
kanąją 1917 metų žiemą, žmonės neturėjo ko valgyti, ką 
jau bekalbėti apie šunis. Alkis padarė juos piktais ir sukė
lė juose plėšrius jausmus. Ir vieną dieną, kada to šuns 
pirklio žmona eidama per apšalusį kiemą paslydusi nu
virto, ją puolė kieme buvę apie 40 šunų. Jie butų ją su
draskę į šmotelius, jei jos vyras, žmogus herkulesiškai bandomis po visus pampasus. Kiekvienas eržilas rinko 
stiprus, nebūtų pasiskubinęs su storu botagu rankose jai į aplink save tiek kumelių, kiek tik galėjo. Bet atskiros 
pagalbą ir jau gerokai įnirtusių šunų apkandžiotą nebūtų bandos su didžiąją banda palaikė tam tikrus santikius. 
išgelbėjęs. Bet šie prijaukinti ir visuomet geri gyvuliai bū
dami alkani ir gyvendami būryje, naktimis užpuldinėda
vo vieni antrus ir sudraskę suėsdavo.

Medžiotojams gana dažnai pasitaiko sužvėrėję šunys, 
su kuriais jų šeimininkai blogai elgėsi. Tokie šunys iš na
mų pabėgę bastosi po laukus ir miškus. Amžinai išskės
tais nasrais, medžiodami kiškius arba stirneles, jie yra tik
ras prijaukinto naminio gyvulio sužvėrėjimo pavyzdys. 
Tie šunys nebesilanko į jokius namus. Jie netik nustoja 
dalies savo prisirišimo prie žmogaus, bet, lygiai kaip ir 
laukiniai žvėrys, mato jame savo priešą, ir pajutę jį prisi
artinant, pabėga. Jie" turi visas laukinių žvėrių jutimo ir 
pajautimo savybes. Yra, pavyzdžiui, patirta, jog tie su
žvėrėję šunys, kaip vilkas arba lapė, medžioja tiktai nak
tį, o dieną guli kur miško tankumyne. Jie niekuomet ne
susimeta į burius, bet pasitaiko, jog gyvena dviese. Tuo
met vienas iš jų išeina žvalgytis grobio, o kitas guli 
atsigulęs krūmuose. Pirmasis pastebėjęs kiškį ar kurį kitą 
žvėrelį užvaro jį ant antrojo, kuris sugavęs auką sudrasko.

Dar lengviau sužvėrėjimas vyksta pas kates, kurios sa
vo plėšriųjų budo savybių galutinai niekad nenustoja. 
Greičiausia taip yra todėl, jog svarbiausias katės jutimo 
organas yra akis. Kates maitina blogai ir todėl per uoslę 
su žmonėmis susidraugauti jos niekuomet negali. Tokiu 
budu katės tik geriausiomis .sąlygomis prie žmonių gali 
jausti tokį prisirišimą, kaip šunys. Jos labai greit sužvė- 
rėja: apie tikrą katės prijaukinimą negali būti nei kalbos. 
Kaimuose katinai paprastai jau trijų, keturių metų am
žiaus pasidaro savo namų priešais ir slankiodami aplink 
po laukus ir mišką, pasidaro plėšriais. Pavyzdžiu gali bū
ti garsios Vokietijos pelių katės, kurių niekuomet nepasi
seka prijaukinti. Pelių katės pareina namo, laka padėtą 
joms pieną, dažniausia kada arti nėra nei vieno žmogaus, 
ir vėl kaip šmėklos prapuola daržinėje arba tvarte. Pa
gautas peles jos išneša į kiemą, visai jų neėsdamos.

Lygiai taip pat sužvėrėjimą galima pastebėti ir pas ra
guočius, kas paaiškinama tuo, jog tie naminiai gyvuliai

. J

1535 metais Pietų Amerikoje buvo įkurtas miestas Bue
nos Aires, bet vėliau priešams užpuolus, gyventojams te
ko jį apleisti. Apleisd.anr miestą, jie nespėjo pasiimti su 
savim arklių. Tie arkliai per 30 metų taip sužvėrėjo, jog 
kada 1580 metais miestas vėl buvo atstatytas, jo apylinkė
se radosi didelės laukinių arklių bandos. Tai buvo tų pa
liktųjų arklių ainiai.

Tie gyvuliai, “eimaronais” pavadinti, lakstė didelėmis

Eimaronai gyventojams buvo tikra rykštė, nes trypė 
laukus ir pasėlius. Pagautus eimaronus tekdavo ramdyti, 
kaip tikrus laukinius arklius-mustangus.

Visiems prijaukintiems gyvuliams taikomas vienas bū
tinas ir stebėtinas dėsnys, kad nuo tos akimirkos, kada 
prasideda sužvėrėjimas, jų kūnas ir psichika pasidaro ge
resni ir tobulesni Kartu tobulėja ir jų protas. Prijaukintų 
gyvulių kova už būvį palengvinta. Jie nebepažįsta jokių 
pavojų ir kiekvieną dieną aprūpinami maistu. Laisvėje gi 
arklys pats turi susirasti sau ganyklą. Per lietingąjį laiką 
jis su dideliu vargu tegali išsisaugoti bet kur neprigėręs; 
žiemą jį gali užpulti vilkai. Dar visai jaunas eimaronas 
užpuolamas musių, kurios jį kandžioja, o į žaizdas deda 
savo kiaušinėlius ir tokiu budu daug jaunų kumeliukų nu
nuodija. Be to, kiek kartų tų arklių bandoje kyla panika. 
Kiekviena neaiški priežastis gali šimtines barnias privers
ti bėgti be atodairos ir kalnuotose vietose užsimušti arba 
nugriūti į bedugnes. Visa, kas gyva, tokios bėgančios ban
dos kelyje pasipainioję, yra žuvę, nes tada arkliai bėga 
žaibo greitumu susiglaudę į krūvą, kaip lavina.

Jei prikimšus pilną krepšį durnų vištų nuvesti jas į miš
ką ir paleisti, tai po metų galima jas medžioti, kaip kurap
kas, jei jų nespės išgaudyti lapės. Jos turės visas laukinių 
vištų savybes. Jos miega medžiuose, priešui besiartinant 
kvaksi ir puikiausiai lakioja tarp šakų. Per vienerius me
tus jos lakiojimo meną visiškai prisimena, lyg nebūtų bu
vusios kvailomis naminėmis vištomis, kurios aukščiau tvo
ros negali pakilti.

Tas svyravimas tarp prijaukinimo, susigyvenimo su 
žmogumi ir sužvėrėjimo lieka menkai išaiškintas, šios 
mįslės sprendimas yra toje aplinkybėje, jog tie dvylika 
tūkstančių metų, kuriuos, sakysime, šuo išbuvo prijaukin
tas, palyginus su tais milijonais metų, kuriuos jis buvo lau
kinis, yra tik lašas amžinybės juroje. Geologiškiems ir 
biologiškiems pasikeitimams įvykti neužtenka tokio trum
po laiko, kad nugalėtų praamžių formas ir praamžių veis-* 
lės būvio bruožus,—tam reikalingi milionai metų.

H. Hyan.

viso

kuo daugiau jiems naudos 
padaryti. Maža naudos duo
da uždarbio pakėlimas, jei
gu išlaidos yra didelės, o pa
togumų maža. Austrijos so
cialistai parodė mums, kiek 
pinigų darbininkas gali su
taupyti ir suvartoti kitiems 
reikalingiems dalykams, jei
gu už puikius rumus reikės 
mokėti 8 kartus pigiau, ne
gu už blogą nepatogų butą. 
O kiek dar "patogumų jis tu
ri be jokio atlyginimo!

Daug galima rašyti apie 
Austrijos Socialdemokratų 
nuveiktus proletariato nau
dai darbus, bet vienam ma
žam 
šysi.

straipsnely to nesura- 
j. Miškalnis. 

“S-tas.”

SESUTEI.
paskinki man, sesute 

daug pavasario gėlių; 
kad žydėtų jos man bute, 
suramintų, užjaustų.
šiandienų aš pasiilgęs 
Jų žiedelių mėlynų! 
Noriu lėkt aukštai iškilęs, 
Ten kur daugel žydi jų.
Trokštu grynu gėlių oru 
Ten nulėkęs pakvėpuot, 
Ir išvydęs saulės šviesą, 
Himnus, arijas dainuot!
Tad priskinki man, sesute, 
Daug pavasario gėlių. 
Kad žydėtų jos man bute, 
Suramintų, užjaustų...

A. Byra.

Eik.

Montreal, Can.

Turkams Parduotas Lietus
Nesenai sukako 200 metų, jam nukirsti galvą, 

kaip ungarų mieste Scigeto P 
už burtininkavimą ant lau- pasakyta

... lietų.” kurs turėjęs užeiti
Kaltinamajam rašte buvo ant Scigeto apylinkės.

—.....-”“7 K«sakyta, kad šie dvylika’ Tikslas buvo pasiektas:
zobuvo sudeginta 11 zmo-asmenų esą “pardavę tur- jau galima buvo užvesti by- 
mų - penkios moterys ir kams lietų.” Tuo Sietu visoj ]ą Ročui. Tai ir ivvko. Neuž- 

™ vou™ apylinkėj kaip tik buvo už- in^ jis kartu su" kitais d e- 
ejusi kaitra. Kovojl prieš šimt nuteistųjų žengė ant 
kaitrą nieko negelbėjo ir laužo ir mirė baisia mirtim, 
maldos Laike pamaldų dva- Visą nuteistųjų nuosavybę 
sisk!ai kaimiečiams aiškino, jr turtą paėmė kataliku baž- 
kad Dievas šiuo atveju nėra nyčia ir atidavė vyskupo Na- 
kaitros priežastis. Dievas........................
negalįs pykti ant taip gerų, 
žmonių kaip jie; kaitrai 
esanti raganų ir jų bendri
ninko velnio darbas.

unv OUUCglllU

Šiam aiškinimui labai pa-,vieną 13 metų mergaitę, bet 
prasta priežastis. Vyskupas Ispanijoj “raganos” viešai 
Nadasclijus, kurio globoje į buvo deginamos dar 1781 
buvo Scigeto miestas, labai metais.
įsigeidė turtingo ūkininko. Iš “raganų” deginimo Sci- 
Ročo nuosavybės. Vyskupo gete iki šiai dienai yra užsi-

šeši vyrai. -Juos visus kaltino 
begalo sunkiam, bet jokiu 
bud u neįmanomam prasi
kaltime — kad jie pardavę 
turkams lietų.

Pradžioj buvo kaltinama 
15 asmenų, bet trims pavy
ko įrodyti savo nekaltybę, 
nors tokiu budu, kurs jiems 
davė mažai džiaugsmo ir 
naudos. Visą penkiolika kal
tinamųjų pertikrino vande
niu: visus kaltinamuosius 
įmetė Teiso upėn ir paliko 
ten kelias minutes. Kas tuo 
laiku nuskendo, buvo įro
dęs, kad neturi nieko bend------------------____ . _____.... UZ.C1-
ro su raganomis ir burimu. širdis dėl to neskaudėjo, likę dvi atmintys: vieta, kur 
Tą pripažino “nekaltu” ir kad žilasis vyras, kurį ati- įvyko deginimas, dabar va- 
palaidojo su pridedančia duos laužo liepsnoms, jau dinama “raganų sala,” ir 
garbe. Kas mokėjo geriau turi 82 metus. Jo širdis ir j konfiskuotoji Daniel iaus 
plaukti ir nenuskendo, tam protas rūpinosi vien turtin-;Ročo nuosavybė, dar iki šiai- 
“kaltė buvo įrodyta” ir “ne- gojo ūkininko aukštos ver-'dienai prigulinti katalikų 
klaidingasis teismas” galėjo tės nuosavybe. Sulaikė vys-'bažnyčiai, Scigeto vyskupy- 
daryti savo darbą. Iš 12 Ii- kūpąs visą eilę senų moterų, stei. A.
kusiujų teismas vienbalsiai pavartojo ispanų inkvizici- “Laisvas Žodis.”
11 pasmerkė mirti ant lau- jos kančias, ir jos visos “pri----------------------------- ---------
žo. Prieš dvyliktąjį kaltina- sipažino.” Jos pasakojo, Vokietijoj atidarytas pa- 
majį teismas buvo “gailės- kad jau daugelį metų palai- minklas žuvusiems submari- 
tingesnis,” nes pripažino, kę santikius su velniu ir Ro- nų kareiviams. Paminkle 
kad šis asmuo dar nėra pri-;čo vadovybėj attikdavę viso- pasakyta, kad per pasaulinį 
siekęs velniui, tik su juo kius gėdos darbus. Paga- karą Vokietijos žuvo 199 
meilinosi, ir todėl nutarė liau, jos “pardavę turkams submarinai ir 5,132 žmonės.

dasdijo globai.
Panašių sudeginimų vi

duramžiais buvo visoje Eu
ropoje. Bavarijoj dar 1754 
metais ant laužo sudegino
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per tris dienas

Vienuolyne.

ir tuninam pianus ir 
(26)

AMBROZAI’HS
Brooktyn, N. Y.

, Prano Geiga- 
6 sausio prasi- 
likda®%e«nane 

su ^ąc^unčiu

— — _________________ •

Rengia suvienytomis spėkomis

West Lynu, Mass
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.Vaizdelis iš.Indijos riaušių, čia parodyta, kaip indu1 policmanai muša savo tau
tiečius, Gandhi šalininkus, kurie neklauso valdžios. ‘ .
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N0JĮ6. Birželio 25 d., 1930. KEL E Į V I S

VISOKIOS ŽINIOS
Indai Policmanai Muša Savo Tautiečius

SUOMIJOJ SUIMTA KO
MUNISTŲ SPAUSTUVE.

Helsinkis. Helsinkio poli
cija susekė slaptą komunis
tų spaustuvę, kurioj buvo iš
spausdintos gegužės 1 d. 
proklamacijos. Spaustuvė 
Įrengta vienos siuvėjos bute. 
Darant kratą rasta daug ko
munistų literatūros ir Įvai
rių suomių komunistų parti
jos dokumentų. Kratos me
tu Į butą atėjo nepažįstamas 
asmuo. Padarius pas jį kra
tą, rastas revolveris ir dide
lė suma pinigų. Suimtasis 
pasinaudojęs tuo, kad buvo 
blogai saugojamas, šoko 
pro langą iš antro aukšto, 
tečiau nelaimingai. Policija 
rado jį sulaužyta koja. Pa
aiškėjo, kad tai žinomas ko
munistas, baigęs Sovietų 
Rusijoj agitacijos kursus.

AR GALIMA ARKLĮ PA
VADINTI ARTISTĖS 

VARDU. .
Budapešto teisme buvo 

svarstoma įdomi bylą. Ar
tistė Rožė Felgo patraukė 
teismo atsakomybėn lenkty
nių arklių savininką už tai, 
kad jis vieną savo arklį pa-1 1
vadino artistės vardu. Artis
tė Įteikė jieškinj, kurį teis
mas nutarė patenkinti.

PAMESTA NUPIAUTOS 
ŽMONIŲ AUSYS.

Varšuva. Nežinomas as
muo ties Njozdu, netoli Lo
dzės, iš traukinio lango iš
metė Į platformą Į gelsvą 
popierių Įvyniotą pakietuką. 
Geležinkelio tarnautojas, at- 
rišęs pakietuką, nustebo ra
dęs trylika porų nuplautų 
žmonių ausų. Policija sten
giasi susekti keleivį, kuris iš
metė pakietuką, tečiau iki 
šiolei jis nesurastas. Lodzės 
vaivadija pasiuntė telegra
mas Krokuvos, Lvovo ir 
Liublino universitetams, 
klausdama ar jų anatomijos 
institute nepavogta nuplau
tų žmonių ausų.

SUOMIJOS MOTERYS 
SOCIALISTĖS.

Socialdemokračių moterų 
sąjunga Suomijoj Įsikūrė 
1900. Partijai dabar pri
klauso 10,000 moterų. Są
junga kas met organizuoja 
Įvairiose vietose apie 18 dvi- 
sąvaitinių kursų. Kovo mė
nesį Įvairiose vietose buvo 
padaryta 48 moterų susirin
kimai. Perskaityta 87 refe
ratai kurių klausė 11,477 
moterys. Sąjunga leidžia so
cialdemokračių moterų lai
kraštį “Tovoritas” (“Drau
gė”). Per paskutinius rinki
mus, iš 59 socialdemokratų 
išrinkta 8 moterys.____

KOMUNISTAI LOTYNI- 
ZUOSIĄ ŽYDŲ KALBĄ.

Maskva. Charkpve Įvyko 
ukrainiečių žydų švietimo 
veikėjų konferencija. Ko
munistas Kamenšteinas pa
reiškė, kad, esą, reikalinga 
lotynizuoti žydų kalbą. Jis 
nurodė, kad lotynų šrifto 
taikymas žydų kalbai esąs 
jau ne naujas dalykas. 1§28 
metais jis jau iškilęs Ameri
koj. Konferencijos dalyviai 
priėmė rezoliuciją dėl loty
nų šrifto Įvedimo, kuri per
duota ortografinei komisi
jai.

FRANAS TAUZA TURĖS 
MIRTI ELEKTROS KĖDĖJ

Birželio 30 dieną Wilkes 
Barrėj turės būt nužudytas 
elektros kėdėj Franas Tau- 
za, kuris apie du metu atgal 
pametė Worcestery savo 
žmoną su dviem vaikais ir 
virto plėšiku. Nuvažiavęs Į 
Luzerne, Pa., jisai Įsilaužė 
krautuvėn, o kada policma- 
nas jį užklupo, jis šovė ir 
policmaną užmušė. Užtai 
dabar jis yra nuteistas mi- 
riop. Jo pati tebegyvena 
Worcestery dideliam varge 
ir neturi pakankamai pini
gų savo vaikų maistui, te 
čiaus vistiek nori važiuoti 
Wilkes Barre ir atsisveikin 
ti su juo prieš jo mirtį. Ji 
prašo, kad valdžia padėtų 
jai tikėtą nupirkti.

DIUSELDORFO ŽUDY
TOJAS.

Diusseldorfas. Suimtasis 
žmogžudys Kurtenas—dar
bininkas. Jis policijai buvo 
jau senai žinomas. 1928 me
tais jis buvo išleistas iš ka
lėjimo, kur atliko bausmę už 
jaunos mergaitės užpuoli
mą. Charakteringas jo po
sakis kalėjimo draugams: 
“Kada aš busiu laisvas, 
Diusseldorfas pamatys sen
saciją.” Pakartotinai prane
šama, kad Kurtenas prisipa
žinęs prie visų “Diusseldor- 
fo vampyro” padaryti! nu
žudymų.

SUIMTA 11 GENEROLO
UŽMUŠĖJŲ.

Taline, Estijoj, suimta 11 
generolo Unto užmušimo 
dalyvių. Vienas iš svarbiau
sių kaltininkų yra komunis
tas Balmanas.

KAIZERIS DA NEMIRŠTA
Laikraščiuose buvo pra

nešta, kad buvęs Vokietijos 
kaizeris Wilhelmas serga; 
bet vėlesnės žinios sako, 
kad jis sveikas ir kapoja 
malkas, kaip kapojęs.

BOLŠEVIKAI SUŠAUDĖ 
PENKIS JURININKUS.
Helsinkis. Žiniomis iš 

Kronštato, vyriausias teis
mas nuteisė mirti aštuonis 
raudonojo laivyno jurinin
kus. Jie buvo apkaltinti pa
laikę glaudžius ryšius su 
suomių baltgvardiečių orga
nizacija .ir bandė šnipinėti. 
Sprendimas Įvykdytas. Pen
ki kiti jurininkai nuteisti 
nuo penkerių iki 10 metu 
kalėjimo.

KAROLIO MARKSO MO
KYKLA VOKIETIJOJ.
Prūsijos švietimo ministe- 

ris d-ras Grimme patvirtino 
Neikelno savivaldybės nuta
rimą “Kaizerio Fridricho 
gimnaziją” pavadinti “Ka
rolio Markso mokykla.”

ELGETA MILIONIERIUS.
Kopenhagoje mirė 80 me-J 

tų elgeta. Jo daiktuose rasta 
5 milionai švedų kronų.
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Baisus Skandalas ! KAS1ER^^ KAPVOce -Jspanu^poucua
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| anądien
Italijoje suimtas kunigas ir--""- 
trys jo sėbrai už vienuolyno 

auklėtinės pagrobimą.
Italijos Avelino provinci

ja sujaudinta nepaprastu 
Įvykiu, dėl kurio tapo suim
ti keturi asmenys, būtent: 
Ottorino Tolino, Francesco 
Tolino, kunigas Palmiera ir 
mergina Filomena Grosso.

Visi keturi yra kaltinami 
dėl pagrobimo iš Avellino 
vienuolyno vienos 17 metų 
mergaitės, Rosinos d i Muro.

Abidvi mergaitės, Rosina 
ir Filomena buvo vienuoly- Iš Cambridge, Mass. $28.00 
no auklėtinės ir labai susi- Iš Lav.rence, Mass. 39.30 
draugavusios. Paleista atos- Iš So. Bostono ......... .. 26.00 
togų, Filomena papasakojo 
savo pusbroliui, kad Rosina Viso už tikietus 
esanti šimto tūkstančių do
lerių paveldėtoja.

Jam parupo turtas ir jis 
sumanė pagrobti Rosina ir 
ją vesti. Savo sumanymui 
Įvykinti jis pasikvietė padė
jėju kunigą Palmiera ir sa
vo dėdę Francesco, Pussese
rė Filomena sutiko savo 
draugę Rosina išduoti. K. Gaujoms............

Jie laukė netoli vienuoly- V Aniesta
no, ir kai auklėtinės, seserų j. Urbono auka...................
vienuolių vedamos, ėjo pro- c. J. Martin iš Detroito 2.00 kabintas ženklas

Kaiminkos dalinasi 
tuo baltu skalbinių 

sekretu.
“A® SAKIAU tau, kad nėra nieko 

geresnio kaip Rinso. Ar matei 
kada tokias putas! Dabar tavo balti- 
tiniai ilgiau laikys, nes prie Rinso 
nereikia nei virinti.

“Aš manau, kad tai puikus muilas, 
ar ne? Iš trupučio tiek daug putų. Ir* 
švelnios, saugios,putos.”

Tinka ceberiui ir skalbynei.
Jums reikia tiktai Rinso—minkštes- 
•nio nereikia net ir kiečiausiam van
deniui. Tirštos jo putos paleidžia puV- 
vą, išskalbia baltinius daug balčiau.

38 skalbynių išdirbėjai rekomen
duoja Rinso. Taupykit plonus skal
binius.
Gauk DIDELI 
paketą. Paban
dyk Rinso ir 
kada plaunat 
savo indus.

MILIONAI VARTOJA RINSO 
cebery. skalbynėj ar biiude.

MONTELLO, MASS.

PIKNIKAS!
Su Naktiniais Šokiais

Rengia Lietuvių Tautiško 
Namo Bendrovė.

Liepos 3 naktiniai šokiai prasidės 
9 vai. vakare ir trauksis iki 4 vai. ry
to.

Liepos 4 piknikas prasidės 1 vai. 
po pietų. Bus visokių žaislų ir lenk
tynių ir bus duodamos dovanos. Šo
kiai prasidės 6 vai. ir trauksis iki 
11:45 vai. nakties. -

Liepos 5 šokiai nuo 8 iki 11:45 vai 
nakties. ' ’’ ■ 7*‘.

Muz.ika bus puiki, grieš 8 uruzi- 
kantai. \ X •

Vieta: Savoj Svetainėj, < »
Šalia Winter St., Montello, Mass. 
Kviečiame visus atsilankvti, į 

RENGIMO KOMISIJA.

APSrVZDIMAl
Pajieškau merginos apsivedimui 

tarp 38 ir 43 metų amžiaus, kad butų 
dora ir blaiva. Pageidaujama kad 
atsišauktų iš New Jersey, Nėw Yor- 
ko ar I‘a. apielinkės. Aš esu 41 metų 
vaikinas, 5 pėdų, 4 col, 160 svarų, do
ras, negeriu ir nerūkau. Gerai susto- 
viu, biznierius Merginos, kurios no
rėtų arčiau susipažinti, prašau para
šykit ir prisiusite paveiksfą, kurį • 
pareikalavus sugrąžinsiu.

TONEY URBAN (27)
26 Goble st., Newa$c, N. J.

Pajieškau moteries dėl apiivedimo 
38 metų. Aš 40. Gerai užsilaikantis, 
nebijau darbo, mylinti Lietutaoj apsi
gyventi, galit iš Lietuvos atsisaukt ir 

j paveikslą prisiųsti sykiu. (26)
TONY VALANG t

• 151 W. 20-th st., New Yorkį N. Y.

Pajieškau apsivędimui rtšlės ar 
gyvanašlės, gali turėt ir vąikų, be 

! skirtumo tikėjimo ir pažiūrų, bet tur 
* turėt $4,000. Aš esu vaikinas, 40 me- 

..tų amžiaus ir turiu farmą vertės 
SaVO apsaugai $15,000. Kurios norėtų arčiau susi- 

’ pažint, prašau parašyt laišką ir pri- 
siųst savo paveikslą, kurį pareikala
vus sugrąžinsiu. (27)

A. Z—DIN
P. O. Box 115, Schuyler Lake, N. Y.

Rusijos diktatorius Stali
nas nepasitiki kariumenei ir 
žvalgybai.
; is suorganizavo specialų iš 
.aunu kaukaziečių buri.

PAJLEŠKOJIMAI
Pajieškau Pranės Kukliutės. po vy-j 

ro vardo nežinau. Paeina iš Alytaus 
apskrities, Daugų parapijos, Užukal- 
nių kaimo. Girdėjau kad gyvena So. 
Boston, Mass. Turiu svarbų reikalą, 
jos pačios arba žinančių prašau duoti 
man žinot. ----- '------
23 Barclay st.,

John Degesiunas
Worcester, Mass.

Pajieškau savą
lo, kuris 1929 ųacęįrf?*' 
šalino irįjj 
sergančią^: 
vaiku.

Pajieškau merginos apsivedimo 
tikslu, nes gyvenimo-aplinkybės ver- 

' čia apsivesti. Taigi paneles, kurios 
interesuoja:ies tuomi, tai malonėkite 
atsišaukti ir su pirmu laišku prisiųs- 
kite sa-vo paveikslą, kurį aut parei
kalavimo sugrąžinsiu ir ant rimto lai
ško duosiu kiekvienai atsakymą. (28) 
P O. Bot 1576, Detroit, Mich.

Reikalingi keturi burdingieriai, pa
ranki vietą, arti dirbtuvių, švariam 
name, visos vigadpss šeimininkė ne
turi vaikų.. Meldžiu atsišauktji (28) 

11351 Nągle st., Hamtraųick, Mich.
.j ; f ______ ' ■ * - y ______
KARMA AN^ PARDAVIMO.

9 akrai žemės, 9 ruimų namas, ant 
šteitavo kelio. Dėl daugiau informa
cijų kreipkitės pas: (27)

Kelix Wesalowslu
Pleasant st., Millis, Mass.

mieste
Įtaisė 

Beren-

policija
Grand apie 30,000 žmonių 

kasierių demonstraciją prieš 
ji pavo- guero valdžią. Polici ja pra- 

30 žmonių

: anądien areštavo 
'National Banko 
; Herbertą ir kaltina 
gimu iš to banko $600,000. dėjo šaudyt ir 
Išviso iš to banko esą pa-'sužeidė, 
vogta apie $1,000,000, ir vis j 
tai esą “savųjų” darbas.

AUKOS POLITINIAMS 
KALINIAMS.

Lietuvių Socialistų Sąjun
gos VI Rajonas buvo suruo
šę? Lietuvos politinių kali
nių naudai vakarėlį šių me
tų 22 vasario Lawrence, 
Mass. Taigi čia skelbiama 
to vakarėlio atskaita:

Už tikietus pribuvo:

SUMAŽĖJO GIMIMŲ 
SKAIČIUS.

Prūsijoj sumažėjo gimi
mų skaičius. 1928 metais gi
mė 18 žmonių mažiau i? 
kiekvieno tūkstančio; 1929 
metais gimė 18 ir pusė ma
žiau iš kiekvienu tūkstančio. 
Vedybų skaičius per du me
tu irgi nepaaugo; jų buvo 
365,300. Mažiausiai gimi
mų yra Berlyne. Vokiečiai 
gudrus žmonės, taikosi prie 
gyvenimo aplinkybių.

1 -------------------------------------------------------

Jis yra netoli 6 pėdų ūgio, 
lynų akių, šviesaus veido, plaukai 
neperšviesųs, kalba plonai ir palin
dęs iš pečių. Aukščiau paduotas jo 
paveikslas. .Jis prasišalino su kita 
moteriške, kuri yra šviesių plaukų, 
rudo veido, palinkusi iš pečių ir turi 
10 metų vaiką. Jiedu prasišalino iš 
South Bostono, pakeisdami pavardes 
Jei kas tokius kur nutemytų, prašau 
nan duoti žinią, o gausite atlygini
mo. PAULINA GAIGALS (26) 
948 Jamaica avė., Brooklyr., N. Y.

$93.30
113« PIKNIKAS!

i
Liko ...... -................. $81.94 pr-stė Šv. Juozapo ir Dr-stė Lietuva;

Be to draugai surinko ant San? ir Dukterų
blankų sekančiai: . _ Nedėlioj, 6 LIEPOS-JULY,

Prasidės 10-tą valandą iš ryto 
PAUL LEBELL GROVE 

390 Andover St., Danvers. Mass.

cesijoj pasivaikščioti, Filo
mena greitai pribėgo prie 
Rosinos ir pabučiavo ją, tuo 
duodama savo sėbrams su
prasti, kurią jie turi pagrob
ei.

Grobikai bėrė seserims 
vienuolėms druskos Į akis, 
kad jos apžlibtų, o paskui 
pagrobė Rosiną, nusinešė ją 
i savo automobilį ir nudūmė, 
tuo tarpu 
auklėtinės, 
bėgiojo.

Policija 
jieškojo, kol pagaliau suse
kė ir areštavo kunigą Pal- 
mierą, abudu Tolinus ir Fi
lomeną. Bet jų pagrobtos 
Rosinos dar niekur nepavy
ko surasti, ir spėjama, kad 
grobikai kur nors ją nužudė 
ir kūną paslėpė.

kai visos kitos 
klykdamos, iš-

KARMOS.
Parsiduoda 70 akrų farma, 20 akrų 

ariamos, kitkas miškas; 6 kambarių 
stuba. barnė, kai kurie įrankiai. Kai
na $2,000, jnešt $1.000: randasi Con- 
neetieut valstijoj. — Charles R. Van 
Tascher, 647 Main st., Hartford, 
Conn., Tel. 5-5224.

KARMOS—KARMOS 
ANT PARDAVIMO.

8b akrų juodo molio žemė?, su bu
dintais. sodu, mišku ir upeliu. Ant 
žviruoto kelio, 3 ir pusę mylios nuo 
miesto. Kaina $3,800, įmokėt $1,000, 
likusius ant lengvų išmokėjimu Tu
riu ir daugiau gerų ’far.-nų, didelių ir 
mažų, prie miestų ir markini. J >ėl in
formacijų rašyk arba atvažiuok pas

JOSEPH STANTON, (26)
Rcal Estą te Broker, Lowell, Mich.

S. Sabonis iš S. Barre $22.40- 
S. Uždarinis pridavė nuo 
IzSS. 144 kp. Haverhill 17.64 i 3 
M. Miehelsonienė .......
J. Urbonas................... 5.65, choras.____________________
P. Garjonis .................... 3.75j Kelrodys: Važiuokite Nevrburyport

.. 2.50 į Turnpike iki West Peabody Rail Roa< 
Crossing. Nuo gelžkelio antras kelia 
po kairiai tai Andover st. Čia bus iš 

2 '' . Dabar už vieno:
mylios ir piknikas. Iš Ix>welio reiki: 
važiuoti per Lavvrence ir imkite “bul 
vardą” į Middleton. Čia nuo skvere 

tai Andover st. Pakelyje 
“gasolino station” matysiteVisi pinigai nusiųsti į.Lie-I“*”1 

tUVą. J. Kairaitis. Užstatytą ženklą.

Pajieškau giminaičių Stasio Če
ginsko, ir Igno Cepinsko, girdėjau 
ryveno Brooklyn, N. Y., o dabar ne
šinau. Jie patįs ar kas žinote pra
lenkite man. Iš kalno tariu ačiū už 
oranešimą arba jiems patiems už at
sišaukimą šiuo adresu: (26)

Mrs. Ameba Moliejuniene
517 IVhitesboro st., Utica, N. Y.

Pajieškau savo vyro J. Šilkausko- 
Silk. Kas apie jį žino, meldžiu man 
pranešti.

Viktorija Šilk (šilkauskienč)
5033 Reuter avė., Dearborn. Mich.

Pajieškau ponięs Vaičienės, ji gy
veno Detroit, Mich. pas žentą Va- 
auskį. Jie rašė ntan kelis laiškus pe
reitą žiemą, bet dabar jo adreso ne
turiu. Malonės atsišaukti, arba kurie 
žino ju adresa teiksis pranešti.

K MATEVIČIA (27)
R. 1, IRONS, MICH.

PARSIDUODA 6 RUIMŲ NAMAS
Su visais parank ūmais. Žemes 21 

lotas, ja jauni vaisiniai medžiai, vie
nas fėras nuo No. Lawrence’o ir šią- 
pus Plesanvalės. (27)

JUOZAS ALEKSfNAS
12 Golf avė., Methuen, Mik.

Už DYKĄ PER 30 DIENŲ:
Knyga Daktaras namuose su 
Receptais, puslapių 160. $1.00

2 Faksai trejonkės....... .. $1.00 
Ir paveikslas iš karės lauko Lietu

voj dovanų. Adresuokit: (27)
J. YERUSEVIČIUS

Sta. 7, Box 63, Lawrence, Mass.

LIETUVIŠKAS VIEŠ
BUTIS.

Atlantic City, N. J.
Viešbutis vadinasi ELDORADO 

HOTEL. tik trečios durys nuo Broad- 
vvalko, arti visokių pasilinksminimų 
ir arti Steel I’ier. . (29).

^ANTANAS ŽALIS, Savininkas, 
178 S. Carolina avė., Atlantic City.

AUKŠTO MOKSLO 
BARBERIS.

CLEVELAND, O CLEVELAND, O
Štai neparasta naujiena Vidur-Vakarinių" 

Valstiją Lietuviams

NEPAPRASTAS PIKNIKAS IR 

« BOXING MATCH 
(Sunkaus svorio kumštynės)

- \
Lietuvos čampionas-milžinas iš Šiaulių

JUOZAS VINCĄ
su

MAINYKITE
Savo Senas Victrolas 
ant Naujų Radiolų. Už 
jūsų senas Victrolas 
skaitome $76 tiktai 
birželio mėnesy.

Taipgi parduodam naujausius re
kordus ir visus mu-zJkališkus instru
mentus (Cash or Credit). Pristatom 
į namus, taisom 
gramofonus.

JONAS B.
560 Grand St-
Telefonas Stagg 5633.

KOCKY STONE
WEST HANOVER, MASS.

PIKNIKAS
Hauov.er’ro IJduvių Kliubas, rengia 
labai gražų pikniką, Nedėliojo.

29 BTRŽELIO-JUNE, 1930. 
ant j. Ramanausko karmos 

. Circnit’ st.. West Hanover, Mass.
P/asidės 11 vai. iš ryto. 

Gerbiamieji apielinkės Lietuviai:—
Prašome visus atsilankyti į šį mu

sų Pikniką ir paremti mus mažą sau
jelę lietuvių, kurie čia gyvenome. 
Rengėjai deda visas pastangas, kad 
padaryt Pikniką puikiausiu ir svečiai 
turės daug smagumo. Mes norime 
mažą musų namelį perta'syt į dides
nį, todėl kiekvienas centas bus mums 
parama. Todėl visi apielinkės lio;n- 
viei malonėkite į musų pikniką atsi- 

! lankyti. Rengėjai užtikrina, kad tu- 
! rėsite daug smagum o.

KVIEČIA KOMITETAS.
į 
i

Isitėmvkit gerai ir atminkit dieną — bai bus

Nedėuoj, LIEPOS-JULY 6
Taipgi imtynes

JUOZ. KOMARAS ir ANT. AČIUS

(Tikietas $1. vaikams iki 15 m. dykai.) 

NEUROS FARMOJ 
Brunswick, Ohio

KAIP NUVAŽIUOT: Automobiliais visi važiuokit MEDINA- 
BRUNSW!CK Routo 42 į pat BRUNSVICK centrą. Iš centro tik 
2 mailės j Ncuros Karmą. Brunsvick yra 25 mailės nuo Cleve- 
lando j pietus. Iš Pittsbnrgo, Youngstowno ir kitur Clevelando 
siekti nereikia. Iš DETROITO ir kitų vakarinių miestų važiuo
kit Routc 20 iki Medina ir paskui į Brunswick. (Išsikirpkit šitą.)

Šis jaunas vaikinas lanke du metu 
VVorcesterio Technologijos Akademi
ją. bet jam tas mokslas nepatiko, to
dėl atvyko į Bostoną ir užsiėmė bar
beno amatu, kur jam taip sekėsi, kad 
jis buvo pakeltas į barberių mokyto
jus Bostone. Neužilgo jis statys savo 
barbernę Worcestery ir mes mokyto
jo darbą. Užsidirbęs daugiau pinigų' 
jis žada važiuoti Vokietijon ir lankyt 
daktarų kolegija. .Jo lietuviška pavar
dė yra Vincas Puodžiūnas. Jis gyve
na ant M iii būry s t.j Worcester, Mass J

Generalis Agentas 
Lietuviai! Aš parduodu ir perku: 
Namus, Karmas, Lotus ir Vande
nio Prtidus- Per mane galite pirkti 
ir parduoti. Taipogi, jei jums yra 
ki'i reikalai dėl turtų Lietuvoje. 
n! dirbu visokius dokumentus ir 
užtvirtinu. Esu registruotas prie 
Lietuvos Respublikos kaipo Viešas 
Notaras (Notary Public)- 1 
kiame reikale kreipkitės pas

JOHN BUROKAS
164 Washington Street, 
WORCESTER, MASS.

KOKIU LAIVU IR LAIKU
ATKELIAVOTE Į AMERIKĄ?

Surandu vardus laivų ir dieną atkeliavimo į Ameriką. 
Sutaisomi pasus, vizas ir leidimus sugrįžimo Parduodam 
laivakortes ant visų linijų. Aprūpinant keleivius iki laivo 
išplaukimo. Partraukiam šeimynas, ūkio darbininkus, 
atliekame įvairius yaldžios darbus. Siunčiame pinigus iš
mokamus doleriais Lietuvoj. Panaudokite mano ilgų me
tų patyrimą, kreipkitės ypatiškai arba per laiškus.

G. Kv įskas
179 East 3-rd Street, 

New York. N. Y.
Žinoma.* imt 20 motų 
tuo pačiu antrašu.
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Korespondencijos
Ino lietuvių katalikų parapi
ja pakilo aukštai nutrenkus 

■ tą supkų Rymo jungą.
Bačių Juozas.

PROVIDENCE, R. I.
Lietuvaitė baigė aukštąją 

mokyklą.
Šiomis dienomis 

Griškiutė-Griško, 22 
amžiaus lietuvaitė, 
čia Pembroke 
Brovvno universitete.

Kas Mums Rašoma.

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE — 4 J

Ona 
metų 
baigė 

kolegiją

nvtinėj salėj surengė šo-
"iek0| Marlin.'yz-Gerbiamas 

ir mums nesutndtde _ I Redaktoriau! Pamatęs "Ke-
Turiu paminėti, kad pne ;e:vvj- 3„je j Gegužio; 

Birutės choro prisidėjo ga- ne!aim ' (|i(le|iai 3pgai|e: 
bus muzikas ir veikėjas Juo- -- -
zas Jurčiukonis. Jis turi su-

Ona Griškiutė-Griško.

Ona yra paprastų darbi
ninkų duktė, bet per tėvų 
pasiaukavimą baigė tokią 
aukštą mokyklą. Ji iš pat 
jaunų dienų buvo gera mo
kinė. baigus high school ga
vo stipendiją Į universitetą 
dėlei savo atsižymėjimų. Ir 
dabar kolegiją baigė kaipo 
viena iš trijų gabiausių mo
kinių; prie to ji buvo pripa
žinta gražiausia tos kolegi
jos mergina ir atsižymėjo 
kaipo geriausia pasirėdžiusį 
(“best dressed”) iš visų.

Ji mano toliau imti moky
tojos kursus aukštesnėms 
mokykloms. K. S. K.

GILBERTON, PA.
Mandagi žiurkė savo gy

vybę išgelbėjo.
A. Sutkevičiaus bute pri

viso I ' 
lyg kaimyno Juozo patari
mo, 
lyti 
priėjo pilnas ■
kiu, tai virvukės patrauki
mu su lentukėm uždarė vi
sas jų landynes. "Dabar, sa
ko Juozas. Į darbą kaimyne.'’ 
Viena žiurkė pamačius, kad 
jos draugės krinta ant že
mės be jokio pasigailėjimo, 
užšoko ant laiptų, atsisėdo 
ir pirmutines kojytes pridė
jus prie snukelio, ėmė nesa
vu balsu rėkti.

“Žinai ką, kaimyne — sa
ko Juozas — šitai žiurkelei 
dovanokim gyvybę; ar ma
tai kaip ji gražiai prašo? 
Taip ir išsigelbėjo tas sutvė
rimėlis. Lašas.

labai daug žiurkių. Su

sumanė žiurkes perva- 
per šerengą. Kuomet 

skiepą^ žiur-

Sieloa Balaat — Paiki knyga, daugx> 
bė labai gražią eilių ir dainą. Drnig 

gražių, spalvuotų paveikslą. Popiers 
gera ir spauda graži. Parašė J. B. 
Smelstorius. 221 pusi. Popieros 
apdarais ........................................ >1.05
Audimo apdarais  ................... $1.5®
Ben-Hur. — Istoriška apysaka ii 

Kristaus laikų. Parašė Lev
Wallace. 472 pusi..........................$2jN

Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Lie
tuva XIV metašimtyje. Istoriškas 

romansas M. Bernatovicz’o.
468 pusi....................................... $145®
Moteris ir Socializmas. Parašė Augusi

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

i Biblija Satyroje. — Labai įdomi it 
juokinga knyga su 379 puikiais pa-

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

na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 
moters ir 5 vyrai

Kunigo Meilė, Vieno vaiksmo Komedi
ja. Parašė Ben. Rumšas. Juokingas 

veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 2 mo
ters. Abu veikalėliai vienoje kny
gutėje. Kaina...............................25e.
“Jaunystės Ksritia.“ Vienaveiksmi 

komedija-farsas. Parašė K. S. Kar- 
povičius. ir Susižiedavisias Pagal Su
tarties. N. V. Koneckio dialogas, vertė 
Špyžas. Ltbai užimanti, meiliška ko
medija ir perstatymui tinkamas 
dialogas, So. Boston, 1916 m........ 10e.
Kunigų Celibatas. Išaiškinta kunigų 

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

Kurgi Tas Viskas Nyksta. Labai žin
geidi knygutė iš politiškai-ekono- 

miško klausimo, kurią turėtų kiekvie
nas protaujantis darbininkas perskai- 
kyti. Pagal K Kautskį, parašė Z. Ale
ksa. So. Boston, Mass., 1914 m., 
puslapių 28. ................................ 10c.

< Lengvas Budas Išmokti Angliškai. 
’ Rankius reikalingiausių žodžių ir 

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

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

ir daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. So. Boston, Mass.. 
1909 m., pusi. 63...........................  25c.
Žingsnis Prie Šviesos. Vieno akto vaiz

delis ir monologas Našlaitė. Parašė 
K. S. Lietuvaitė. So. Boston, Mass . 
1914 m., pusi. 23..............................10c.
Kodėl Aš Netikiu į Dievą? — Arba

Tikėjimo Krinika. Kiekvienas geras 
katalikas ir laisvamanis privalo 

| ją perskaityti. 64 pusi.................. 20c.
I Alkoholis ir Kūdikiai — Arba kaip 

atsiliepia tėvų vartojimas alkoholio 
ant jų vaikų. Kas yra arba tikisi ka
da nors būti kūdikių tėvais, būtinai į 
turėtų perskaityti šitą knygutę. Pa-; 
gal daktarą Holitzerį sutaisė Ba- 
rabošius. Pusi. 23...........................10c.
Byla Detroito Katalikų su Socialia-, 

tais. — Pirmą kartą katalikai už
puolė socialistus 31 d gruodžio, 1911.] 
Antrą kartą jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. Šioj knygutėj išti-

MONTREAL, CANADA. 
Lietuviams reikia orga-

A'ienintėle Kanadoje vie
ta. kur randasi daugiausia 
lietuvių, bene bus Montrea- 
las. Bet, nors ir daug lietu
vių čia randasi, nors ir daug 
ir Įvairiose Įmonėse jų dir- 

įba; bet apie jų gyvenimą, 
rodos, mažai kas "Keleivy
je" prasitarė. Ir kodėl taip? 
Juk yra žmonių, kūne suge
bėtų tai atlikti ir nors trum
pai apibudinti savo tautie
čių gyvenimą. Tiesa, gal 
daug kas pamano, kad tai 
neįdomu aprašyti tokie da
lykėliai. kurie neparodė di
delių permainų, bet jei Įsi
žiūrėti Į kiekvienos dienos

pati organizacija sustingusi. 
Yra lietuvių, kurie gyvena 
neblogiausiai, bet jei orga
nizacijos naudai reikėtų ke
li centai paaukoti, tai Amen! 
Šie žmonės Į organizaciją 
žiuri pelno akimis. Jiems 
turbut rodos, kad viskas ką 
jie veikia, turi but gerai ap
mokėta ; o visuomenės labui 
tai ir mažojo pirštelio pa
krutinti bijo. Daugumos lie
tuvių nuomonė, čia tinka
miausia vra kokia nors ne 
kraštutinė pavyzdžiui, “so- 
cialdemokratiška” organi
zacija. Visas blogumas ta
me. kad ir jos čia niekas ne 
siėmė iniciatyvos suorgani
zuoti. Be viso ko, čia randa-; 
si klebonas su savo nežymio
mis šventomis organizacijo- 
jomis, kurios Velykų šven
tėms buvo surengę vakarė
li. Vaidinta buvo net keli 
veikalėliai, bet viskas atro
dė ne lietuviška, o svetima. 

'Bet ko iš jo daugiau ir norė- 
tyje klestėja laisvas spaus- gyvenimu, rašau bent kelis ti, jei ir pamokslo gero ne- 

kad api- gali pasakyti. Paskyrus Į 
Kanadą p. Yčą konsulu, bu
vo laukiama, kad gal jis] 
prisidės prie lietuvių susibu-i 
rimo. Vienok jo laukta ir ne- l 
sulaukta. Aš manyčiau, kad] 
vienintelis kelias i laisvesni] 
gyvenimą tai pačių lietuvių 
rankose, be organizacijos 
nepasiekiamas. Bet kraštu
tinės organizacijos mažai 
butų prieinamos ir nesutik
tų su daugumos, o ypač 
Montrealo lietuvių nuomo-’ 
ne. Tad norėčiau kitą kart]

itaujtk Malonėkit nuo manęs 
. . perduoti jam didžiausios

organizavęs orkestrą ir mo-. ^uojautos' žodeli. Jis yra
. Imusų apielinkes senas ((rau

gas ir visuomenės darbinin
kas. Atsimenu kaip 1^18 
metais New Philadelphijoj, 
Pa. per SLA. prakalbas, 
karštagalviai katalikai fana
tikai. kunigo užsiundyti su 
akmeniu sumušė jam koją. 
Gal tą pačią ir dabar susi
žeidė?

Draugui J. G. Gegužiui 
linkiu greito pasveikimo.

A. J. Banišauskas. gyvenimą, jis visuomet skir-

kiną Birutės chorą.
Garbė musų veikėjams ir 

visam Ansonijos jaunimui.
Vakarų Rengėjas.

SCRANTGN, PA.
Iš lietuvių tautinės parapijos

Scrantono lietuvių tauti
nė parapija šiomis dienomis 
pradėjo būdavot! bažnyčią, 
kuri bus gražiausia toj mie
sto dalyje. Bažnyčia bus su 
dviem aukštais bokštais, 
stovės ant aukšto kalnelio, 
liepomis apsodinto, aplink 
šventorių apmuiyta tašytais 
akmenais. Labai gražiai iš
rodo iš šalies žiūrint ir pra
eiviai eidami pro sali atkrei
pia akis ir mato, kad lietu
vių tautinė parapija Įsigyja 
tokią gražią rezidenciją.

Mirusis vyskupas Gritė- 
nas daug gero padarė ir pa
kėlė mus parapiją aukštai. 
Dabar, po jo. vėl turim gerą 
vadą ypatoje kun. M. Va- 
ladkos. Jis taip pat darbuo
jasi dėl mus tautiečių. Ant
ra linksma mums žinutė ta. 
kad lietuvių tautinė parapi
ja Įsigija gražiausias kapi
nes visoj apielinkėj. Kapi
nės Įvairiais medeliais apso
dintos, kaip tai: liepomis, 
klevais, beržais: prie to da 
randasi Gedimino Parkas, 
apaugęs lapuotais medeliais. 
Čia yra didelė salė šokiams: 
parke Įtaisyta sėdynės ir sta
lai. taip pat yra išbudavota 
valgiams virti vieta ir dide-i 
lis kambaiys dėl išsigėrimo.'____
Gražiausia vieta dėl pikni-'nėr kur išvežt, gi vietos 
kų. Tautinės parapijos ūkis kalams pernykščio gero der 
su prieglaudos namais sene- liaus nevalioja 
liams, verta nuo S25.000 iki Biednuomenei. f 
$40,000. Matote visi Ameri- geriau, nes duona pigesnė, alų laikraščiuose buvo 
kos lietuviai, kaip Scranto-f P. Sam. :šyta, kad jos jau mirusios.

J. Indreliui ir V. Zales
kiui.—Jūsų atsakymą “Gy
vanašlių Draugui,’’ talpina
me. Tikros korespondento 
pavardės nei viena redakci
ja neišduoda. Antrą vertus 
mes ją jau ir pamiršom.

“KeL” skaitytojui, Pitts- 
burghe.—Jūsų žineles įdėti 
negalėjom. Nesupratom kur 

Husų kunigas^vakarus pralei
džia. Prašomą “Keleivio” 
num. išsiuntėm.

S. Barzeliui. — Mes bu
vom draugui rašę laišką, kad 
tokių asmeninių dalykų lai
kraštis išspręsti negali. Tam 
yra teismas ir jeigu jis nie
ko gero jum i nepadėjo, tai 
mes tuo labiau negalėsim 
padėti. Laikraštis nenori su- 

‘ siiaukti bvlu.
P. Bazarui. — Alūnas an 

gliškai rašosi “Alum,’’ o ta
riasi: "elam.” Laišku nega
lėjom tamstai šito paaiški- 

, irimo nusiųsti, nes neprida- 
|vėt savo adreso.

Zanemunčikui. — Dabar
tinis Lietuvos prezidentas 

] Smetona turi vedęs už pa
čią lenkę, o Voldemaras tu
ri franeuzę.

i V. Mažeikai. — Mes ne
galime tamstai tokių Įstaigų 
adresų Pittsburghe nurodyt, 
bet patartume ‘ tamstai nu

mykti i artimiausią policijos 
(nuovadą, o tenai jie suteiks 
l tamstai visas informacijas.

i__________ |sis nuo sekančios dienos gy-
Šventežeris, Lietuva. —penimo.

Nors "Keleivi” remi kada! Būdamas tik ką atvykęs iš 
gaunu pamatyti, bet žinau]Lietuvos ir dar mažai susi- 
ir girdžiu, kad jūsų laikraš- pažinęs su vietos lietuvių

dintas žodis. Jūsų laikraštis j žodžius ir noriu, 
nesidrovi pasakyti lieso.- žo-'budintų vietos senieji lietu- 
dj. Tad Įsidėmėkit, draugai.) viai.
kad mes. dzūkai 
dvasios vergai.
mės iš jūsų.

Neišbraukit iš 
Maikio su tėvu.

ir Lietuj Atvykęs Montrealan, pir- 
oaug ^Ki-|miausia stengiaus aplankyti 

.. nuo seniau gyvenančius lie
tuvius ir patirti apie jų, ir 
vėliau atvykusių tautiečių 
gyvenimą. Iš jų papasakoji- 

Pereitą žiemą labai buvo mų patyriau, kad dauguma 
pa- ų neorganizuoti nors kitas 
s - ir kelioliką metų jau išgyve- 

Keliuose namuose pa-

"Keleivio'
__  Tam sky
riuj ir aš bendradarbiausiu.

šilta. Gražus, ankstyvas 
vasaris, be jokių audrų.
ta. tankiai palyja, javai la-]nęS. ]
bai gražiai atrodo. Matytis, tyriau visišką paskendima 
bus ankstyvesni metai ir j biznio glėbin ~ 
derlingi.
tik viena iš didžiausių bėdų 

jgaspadoriam. kad javų kai
nos labai nukrito. Centneri^ 
rugių — 5-6 litai: avižų — 
6-7 litai, kviečių — 14 litų: 
miežių 6 litai: bulvių 2 litai.

Prie tokių kainų, ūkinin
kams tikra katastrofa. Mat.

rei-

Tiesa, iš jų,

kos lietuviai, kaip Scranto-f

i

ANSONIA, CONN.
Jaunimas veikia.

Ansonijoj. Derby ir apie
linkėj visai mažai dirba ir 
beveik kasdien vis naujus 
darbininkų buriu? atleidžia.

Nežiūrint bedarbės, An
sonijos jaunimas smarkiai 
veikia visuomeninĮ-kulturi- 
ni darbą. Adomui Slavins
kui pasidarbavus, čia suor
ganizuotas “Birutės” cho
ras. Choras dar visai jaunas, 
vos 23 vasario gimė, bet jau 
spėjo pastatyti scenoje ke
turis veikalėlius. Gabiau
sias musų vaidyla — tai A. 
Slavinskas. “Birutės” cho
ras veikia ir platesnėj apie
linkėj. Paskutini vaidinimą 
jis turėjo Bridgeporte, 
Conn. Čia savo laiku yra 
dainavęs ir Brooklyno cho
ras, bet “Birutės” choras pa
sirodė geriau, šitan paren- 
giman prisirinko gražios 

. publikos; butų buvę dari 
daugiau bet musų kunigai,’ 
kaip ir bolševikai, visur ko
ją kaišioja, jei ne jų krome- 
liui dirbama. Kad pakenkti 
musų parengimui. Bridge- 
porto kunigas, vietoj bažny
čioj ausines klausyti, pobaž-

r

Viskas butų gerai, rodos, nekurie ir priklauso!baugiau patašyti arba skai- 
Dukterų draugijai Styti apie lietuvių organiza- 

kuri. rodos, yra komunisti- C1^’ ^U!.1 Pne ai“
nė: bet organizacija jiems1 mm^e;?ni0 tojaus.^ 
antraeilis dalykas todėl ir] Jackus Dvibarzdis. |

-------------------- :
Redakcijos Atsakymai.

C. B. Jankauskui. — Tam
sta klausei ar gyvos tos mo- 

sudorot.Iteris. kurios prie laikrodžių 
žinoma, taip dirbdamos apsinuodijo. An-

> ra-

| Kaip ARABAI
įdeda

—ir tas reiškia “geriausias ką už pinigus gali pirkt.” 
Kada Motina Gamta gali pagamini geresnių mede- 
gą ir mokslas geresnių metodą, tad nė pirmiau, nė 
dabar jus negalite gaut ką nors geresnio kaip Bud- 
weis.?r Barley-Malt Syrup. Nė darkomas, nė užpil
domas. Nėra dirbtina spalva, nė skonis. Gvaran- 
tuotas 100 procentų tyrumo.

mėnesius susendintas išdirbant

Tėmyk, kad “Tony” pa
veikslas butų ant vir
šaus kožno keno.
Knygutės kuriose nuro
doma kas geriausia val
gyt. bus prisiųstos ant 
bile adreso pareikalavus

AnKeuser-Busch

Budweiser
Barley-Malt Syrup

šVIEsrs AR TAMSI S—TURTINGAS SUDĖTY—NF:R GERESNIO
Pierce Co.. Boston

Foods, Ine., Cambridge

G. Hanschildt, Jamaica Plain

S. S.
Ri'. oi

Paul

Pardavėjai.

ANHEUSER-BUSCH — ST. LOUIS
d tjto .Uakerg oj Ruse h F.ztra Dry G inge r Ale BM 158
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SOCIALISTŲ DEMONST
RACIJA VARŠUVOJ.
Varšuva. Čia lenkų socia

li ista i mėgino surengti de- į ____ a • • • __ _ Jt-f—_ — —monstraciją prieš ypatingos 
seimo sesijos atidėjimą. Po
licija demonstrantus išsklai
dė.

PASTABOS
Šiomis dienomis _ ..... .............. .....

puotos Lietuvos atvažiavo] leidžia kovoj" su socialistais. 
Amerikon p-lė Kastancija > Paveikslaii-61 P1*551...........
Kliukinskaitė, uoli ‘
V1O Skaitytoja. Ji paeina iSjkaip iki šiol keitėsi draugijos formos,; 
Paliūnų kaimo. Seinų apskr., I ir kodėl turės but pakeistas kapi- 
Puncko parapijos. Apsigy-!131“ Kama ................... ~~
veno Stamforde, Conn., pas^Lieuvią šeimyną Istorija Juškevičiaus

_ 7 7 A Tai viziri ICAin 9PHO-

savo tėvą.

veikalais, perstatančiai^ įvairius nuo- 
tikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šią 
knygą niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kaina $1 00
Delko Reikia Žmogui Gert ir Valgyt?

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau ? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Si
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mos. 
Kaina ...........................................  15c.
Kaip Tapti Suvienytų Valstiją Pilio

rių? Aiškiai išguldyti pilietystės 
įstatymai su reikalingais klausimais ir 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbose 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida .............................................  25c.

Kaip Senovės Žmonės Persistatydavo
Sau Žemę. — Labai įdomus senovės 

filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių parašė 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: “iš
virkščias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos.” Parašė Z. Aleksa.
40 pusi. 10c.

Lietuvos Respublikos Istorija ir Žeut* 
! lapis. — Šitas veikalas parodo, kaip 
i nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
i spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
I kaip tuo pačiu laiku kunigai tą vai- 
, džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li- 

t kos paliuosuota iš po caro valdžios ir 
' kaip ji buvo apskelbta respublika.
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri
čiu?. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli- 
Ka ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo 
Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
bolševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... >1.00 
.. ..........................................i............ $15®
Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa

23 gražios eilės, daugybė straips
nių, juokų, ir tt. Puikiai ilius-

25c.• •••••••••••••••

niu sai telpa teismų rekordai ir prirody- Drūtais audeklo apdarais 
4^ OKU mui nripmnnin katalikai dasi- *mai, kokių priemonių katalikai dasi- 

’ ' - ’ ’ " ' Su
. 25c.

“Kelei-I Sociahzino Teorija, tai veikalas, kuris truotą. 95 pusi. . ____________
trumpais ir aiškiais faktais parodo,] „ • , ■ . .
rin iki šiol keitėsi draugijos formos, “Salomėja,” arba kaip buvo nukirst®

Dainose. Jei nori žinoti, kaip seno
vėj lietuviai gyveno, tai perskaityt ši
tą knygą, iš jos dasižinosi, kad vyrai 
turėjo daug pačių, o žmonos po kelisl • turėjo dau? pačių, o žmonos po 

Kui IO vyrus. Labai užimanti ir pamokinantiStasys S. Daunys, ______________
tėvai South Bostone turi knyga. Su paveikslais, Parašė z. 
valgomųjų daiktų krautuvę, 
šiomis dienomis baigė Jung
tinių Valstijų Laivyno Aka
demiją Annapolyje, Md.

Alekna. .................................. 50c-
Drūtuose audeklo apdaruose .... 75c.

PASKIRTA DVIEM KUNI 
GAM PENSIJOS.

Tautininkų ministerių ka
binetas paskyrė kun. F. Sra- 
giui ir kun. šoparai po 200 
litų pensijos iki gyvos galvos.

ŠVEDAI LIETUVOJE JAU 
RODO RAGUS.

Sąryšy su Įvedimu degtu
kų monopolio jau arti 200 
darbininkų iš degtukų dirb
tuvių atleisti iš darbo.

Kada apetitas yra prastas 
ir miegas nepoilsingas.

Yra pastebėtina kaip greitai Nuga- 
Tone pagerina apetitą ir suteikia po- 
ilsingą ir atgaivinantį miegą. Šis 
didelis sveikatos ir stiprumo budavo- 
tojas išvalo kūną nuo ligas gimdan
čių nuodų, nugali konstipaciją, su
teikia jums geresnį apetitą, pagerina 
virškinimą ir padidina spėką ir sva
rumą pas silpnus, nusikamavusius 
žmones

Nuga-Tone ypač yra geras dėl 
abelno nusikamavimo ir nusilpnėji
mo, nežiūrint ar tai paeina nuo se
natvės, kokios nors užsisenėjusios 
ligos, ar perdaug didelio iščiulpirr.o 
organų. Jus galite 'gauti Nuga-Tone 
kur tik vaistai yra pardavinėjami. 
Jeigu jūsų pardavėjas neturi jų sta- 
ke, paprašykit jį užsakyti jų dėl jus 
iš savo džiaberio

Nebus daugiau
Užkietėjimo

Dujų Skilvyje 
širdies PiktumoGreita pagelia naudo jant

PepshncSei
Kasyk Kepsime SeltierCa. mrctsttr, Mass. o
MŪŠI SAMPELJ DYKAI

šv. Jonui gaiva. Drama vienam* 
akte, parašyta garsaus anglų rašti
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti................................ 25c.
“0. S. S.” arba šliubinė Iškilmė. —

Vieno akto farsas, labai juokingas 
ir geras perstatymui. Kaina .... 15c.
Džian Bambos Spyriai. — Ir kitos 

fonės. Daugiau juokų, negu Ameri
koj munšaino. Šioje knygoje telpa net 
72 “Džian Bambos spyčiai,” eilės, pa
sikalbėjimai, humoristiški straipsniu- 

_ i
laida. 128 pusi.............................. 25c.
Davatką Gadzinkos. — Ir kitos links

mos dainos. Apart juokingų “Da
vatkų Gadzinkų” telpa 30 įvairių juo
kingų dainų, eilių, parodijų, ir tt. 

, Daugelis iš dainų tinka juokingoms 
deklamacijoms, šešta pagerinta 
laida. 48 pusi...............  10c.
Kur Musą Bočiai Gyveno? — Arba 
• tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 
žmonių lopšinė. Knyga labai pa
mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. 25c.
Paparčio Žiedas ir keturios kitos 

apysakos: (1) Neužsitikintis Vyras;
(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt................................. 15c.
Apie Dievą, Velnią, Dangą ir Praga

rą. Parašė Robert G. Ingersoll, gar
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 
puslapiu .......................................  25c.
Amžinos Dainos. Šioj knygutėj telpa

44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie, taip ir susirinkimuose. 
Pusi. 32.............................................15c.
Iš gyvenimo lietuvišką Vėlią bei Vel

nią. Pasakos surinktos d-ro J. Basa
navičiaus. šioj knygoj telpa keli šim
tai gražių pasakų, apie rojų (dangų), 
čyščių, peklą; apie giltinę, marą, cho
lerą; apie dvasias (dūšias), velnius, ją 
vaidinimąsi ir tt. Pasakos užrašytos 
tokioje tarmėje, kokioje buvo gir
dėtos, pusi. 570. Popieros apd. $1.50 
Ar Buvo Visuotinas Tvanas? — Kaip

Nojus galėjo surinkti į kelias die
nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemą apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šimtai 
kitų klausimų, į kūrinos negali atsa
kyti jokis kunigas, yra nuosakiai ir 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
be galo įdomi. Kas žodis — tai rak
tas; kas sakinys — tai naujas kunigą 
argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. 
Kaina ...........................................  Me.

KELEIVIS
253 Broad va,,

So. Boatoa, Mate.

_ . , . - auLamvjiiiiai, iiumui ksusai juaipa
* j«okai . Antra Perintagoti. Parašė D-ras F. Matulaitis. 

Antra, peržiūrėta ir pagerinta lai
da. Kaina .................................... 25c.
Materiališkas Istorijos Supratimas.

Lapeliai iš proletariškos filosofijos 
Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje 
įvairiausias nuotikius, tai perskaityk 
šitą knygelę. Kalba labai lengva. Kny
ga protaujantiems darbininkams neap- 
kainuojama. Medega imt3 iš Greilicho. 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass., 1913, nusl. 80................  25c.

Monologai ir Deklamacijos. Šioje kny
goje telpa daugybė naujų, labai gra

žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams, baliams, kon
certams ir tt. Antra pagerinta lai
da. So. Boston, 1914 m................... 25c.
Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose.

Veikalas perstato nužudymą caro 
Aleksandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš
viso reikalaujamos tik 28 ypatos.
So. Boston, 1913, pusi. 61...............25c.
Socializmas ir Religija. Labai įdomi 

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

Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra
eities. Knygutės įtalpa susideda iš 

sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
riškių šventės; (3) Lietuviai lieka vel
niais; (4) Paskutiniai lietuvių dievai. 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
1912 m., pusi. 32..............................10c.
žeme ir žmogus. Labai įdomi ir pamo

kinanti knyga. Iš jos sužinosi; kaip 
žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civilizavo- 
si. Daugelis paveikslų įvairią rasių 
žmonių, vyrų ir moterų. Pagal E Rėk
liu parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass.. 1912 m., pusi. 63. ............... 25c.
šventu Antano Stebuklas. Dviejų vei

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

Lithuanian Sdf-Instruetion, by J. Lau
kis. For practical ūse by travelers, 

tourists and those who vrish to learn 
Lithuanian. Vadovėlis anglams mokin
tis lietuvių kalbos. Chicago, III. 
1908, pusi 73 ................................  50c.

I I
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ir pašaliniai 
Agentai.

jinr;ą ir pavėžinimą autobusuose 
miestą.
Keliaut su šiomis ekskursijomis 
keleiviai. Kelionėn išrengia visi
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ATOSTOGAUTkad

gld^ žC. Birželių £$

LIETUVOS KARO 
TEISME.

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

“Raudonas akademikas” su
pykęs ant advokato išprašė 

pats sau sunkią bausmę.
Kariumenės teismui teko 

išspręsti bylą... per keliasde- 
šimts minučių. Kaltinamųjų 
suole sėdėjo jaunas Jonavos ' 
žydas — darbininkas Dris- 
kinas, tikrai labai nudriskęs 
ir turįs neišlavinto žmogaus 
išvaizdą. Ji kaltino platini
mu komunistų atsišaukimų 
tarp Jonavos lentpiuvės dar
bininkų.

Te ismui pirmininkavo 
pulk Budrevičius, gynė iš 
paskyrimo adv. Choronžic- 
kis.

Paskirtasis gynėjas pra
dėjo Įrodinėti, kad jo gina
masis, nemokėdamas lietu
viškai, nežinojo platinamų
jų proklamacijų turinio, 
bendrai yra dar per jaunas 
(20 metų), mažai suprantąs, 
politikoj nesiorientuojąs ir 
net nežinąs, kas yra tas bol
ševizmas.

Tuos žodžius išgirdęs 
Driskinas pašoko iš vietos ir 
pradėjo kolioti gynėją.

—Aš viską suprantu, esu 
komsomolcas. Nereikia man 
tokio advokato.

Advokatas teismui leidus 
z tuomet atsisakė ginti tą jau

nuolį, bet pirmiau paprašė 
dar sykį Driskiną paaiškinti, 
kas per daiktas “komso
molcas.”

—Žinau visą, bet nepasa
kosiu, šiurkščiai atsakė ko
munistas.

Teismas neilgai pasitaręs 
nubaudė Driskiną 6 metams 
sunkiųjų darbų kalėjimo. 
Salėj pasakojo, kad Driski
nas žūt but nori patekti Mas
kvon Į raudonųjų agitatorių 
akademiją ir todėl pats su
interesuotas, kad jį nubaus
tų teismas ir tuo atestuotų 
kaip veiklų “veikėją.”

APIE LIETUVOS PRAMO
NĘ IR GAMYBĄ.

Alaus dirbtuvės ,yra pri
taikytos didesnei gamybai, 
negu vidaus rinkos pareika
lavimas. Turėdamos nežy
mų eksportą, alaus Įmonės 
nedirba visu tempu. Alaus 
gamybai vartojama vietiniai 
produktai išėmus apynius, 
kurie tečiau galėtų būti au
ginami ir Lietuvoj.

Lietuvoj yra 10 alaus Įmo
nių; jose dirba apie 300 dar
bininkų.

Alaus bravorai daugu
moj gamina vaisvandenius, 
selteri ir mineralinius van
denis.

Augalinių riebalų gamy
ba, prasidėjus sviesto eks
portui turi perspektyvų aug
ti, nes ūkininkai parduoda
mi eksportui sviestą, prade
da vartoti margariną, koko- 
varą ir kitą.

Sacharino gamyba eina iš 
Įvežamos žaliavos ir tiktai 
vidaus rinkai.

Tabako ir papirosų garny, 
ba taip pat eina vidaus rin
kai. 14-je tabako fabrikų 
dirba apie 500 darbininkų. 
Čia tenka pastebėti esančius 
musų vietinio tabako gamy
bos netobulumus. Ligi šiol 
dar veikia rusų Įstatymas, 
kuris ūkininkams trukdo 
auginimą tabako ir neša di
delius nuostolius, nes fabri
kai neturi teisės šio tabako 
rūšiuoti.

NEMATYTOS PRISIGĖ
RUSIO JAUNIMO 

PEŠTYNES.
Sudargai, Ramoniškių 

kaime, randasi miškelis, kur 
kasmet ruošiami jaunimo 
pasilinksminimai. Ir šjmet. 
balandžio pabaigoj, toks pa
silinksminimas Įvyko. Jau
nimas buvo drūčiai išsikau- 
šęs smirdančios baltakės. 
Mat čia labai vartojamas de- 
ginamasis spiritas. Už vieną, 
litą šito skystimėlio prisi
traukęs tai ir marios ligi ke
lių.

Netoliese, čia gyvena ūki
ninkas F. K. Jis turi dvi 
dukreles taigi ir tėvui ne
blogas biznis iš tamsaus jau
nimo. Minėtą dieną pas F:K. 
išsikaušę vyrukai pradėjo 
už merginas luptis. Pašali
niai draugai matydami, kad 
du gaidukai pešasi, pradėjo 
i jų tarpą maišytis ir užvirė 
smarkesnė kova. Ūkininkas 
būdamas labai stiprus vyras 
norėjo išsklaidyti gaidukus, 
bet pats tapo labai sumuštas 
ir abidvi dukterys taip pat. 
Negana to, išdaužyti visi 
'angai ir kitų nuostolių pri
daryta. Vėliaus minia muš
damos išsigrūdo Į laukus ant 
vieškelio ir labai įniršę mu
šėsi. Kad ir vidurdienis bu
vo, bet kaip apjakę mušėsi, 
nežiūrėdami ar kaltas ar ne
kaltas. Kruvinose muštynė
se dalyvavo virš 100 žmo-i 
1 _ 
einantieji tuo keliu, turėjo 
sustoti iki narštos perėjo.

PASISAMDĖ BĖDĄ.
Didėja, Rokiškio vals

čiams. Našlė Ž. labai apsi
džiaugė nusisamdžiusi mer
gą, kuri buvo iš okupuotos 
Lietuvos. Mat merga apsiė
mė tarnauti tik už maistą. 
Našlei išvažiavus i malūną, 
merga tuojaus pasidarė sau 
karatą vonią. Našlė sugrįžus 
negalėjo pro duris Įeiti, 
žvilgterėjo pro langą, ir pa
matė mergą kubile besimau- 
dančią. Merga šeimininkei 
papasakojo, kad ji turinti 
reumatą; tad esą ir gydosi 
tokiu budu.

—Žinai ką dėdenyte? — 
Ar ne gautum man parako? 
pradėjo prašyti merga šei
mininkės. Šeimininkė nieko 
blogo nemanydama išvaikš- 

Vyr. Tribunolas kariume- čiajo visa kaimą ir voš gavo 
teismo sprendimą pa- Mer

kė:
—Žinai, tamsta, ką man 

davei? Jei aš mirsiu, tai bu
si kalta. — Šeimininkė nusi
gando ir pamanė, kad mer
ga jai tyčiomis spąstus su
taisė.

Merga laukia krikštynų, 
o šeimininkė, kad pastaroji 
paraką prarijus nemirtų iki 
krikštynų mergą globoja.

Musų “dirbtuvė.”
Daugelis pas mane klausė, 

ar ir mus varo prie Įvairių 
darbų kaip tai daro su kri
minalistais nusikaltėliais? 
Ne. Apart jai; mano minėtų 
darbų, mus nesiunčia nei 
točkų vežioti nei kitų prak
tikuojamų- darbų dirbti. 
Gauni kirsti malkas tai ir 
viskas. Ir kur mus siųs dirb
ti: juk mus dešimts kartų 
smarkiau saugoja negu kri
minalistus.

Liuosą nuo knygos laiką 
mes praleidžiame save 
“dirbtuvėje.” Tai vienas šal
tas, tuščias kambarys, kur 
visi renkasi dirbti, drožinėti 
Kamerose toki darbai už
drausti.

Susimetę po kelis centus 
nusipirkom porą oblių, po
rą piuklelių, kaltukų, pore 
plaktukų, tekėlą, porą kirve
lių ir musų “šapa” aprupin 
ta Įrankiais. Didžiausis Įran
kis — peilis yra pas kiekvie
ną. Medžio savo dirbiniam! 
imame arba iš malkų arba 
virayla mums nuperka mies
tely ant rinkos. 
Į Iš aprašymo vargiai ka! 
supras kokių gražiu darbe- 

niu. Pravažiuojantieji ir pra.'11! š;tie. belaisvės žmonės, 
einantieji tuo keliu, turėjo>r padaro. Danę 
sustoti 'iki narstos perėjo, as tunu
Seni žmonės pasakoja, kad 11 karP.t.
toj apielinkėj dar nėra buvę ™lz!au Y.151 b^al° stebejo- 
tokio triukšmo nei karo lai-,81-. Šiandien as pate neisi 
ku. Tai mat kokios gėrimo į aizduoju, is kui tiek kant 
oasekmės; žmones padaro !?bes rasdavosi Pamany 
netik biednus, bet koliekus Is ku™ sklrt° P3*3'10 
ir kvailius, o kartais ir gyvy-:kokl° puses sprindžio storu- 
bes netenka. E. V. Im?: «lkia ,st3s-vt' P383"^

__________ colio storumo lentukę. Ta *1_ 1____1________ __  *_1___ A__ _

žmoniška kirvi. Bet musu 
Į • *

kirviai toki aštri, kad ant ji
■ • t v i • • a • m •

NUBAUDĖ DEMONST
RANTUS.

Vvriausias Tribunolas 
sprendė kasacinį skundą ko
munistų Kontauto ir Kučins
ko byloj. Kontautas su Ku
činsku- kariumenės teismo 
buvo pasmerkti miriop.

nės 
tvirtino. Patvirtinus jnirties 
sprendimą, Kauno komunis- 
tai susirinko prie Tribunolo 
rūmų demonstruoti.

Vos demonstracijai prasi
dėjus viena moteris demons
trantų vidury iškėlė raudo
ną vėliavą su šūksniais: 
“Šalin mirties sprendimas 
darbininkų klasės kovoto
jams!”, o vienas demonst
rantų—žydas pradėjo mė
tyti atsišaukimus. Vėliavos 
nešike ir metęs atsišauki
mus buvo tučtuojau suimti.

Pas atsišaukimų barsty
to ją kratos metu rasta dar 
100 atsišaukimų “Į draugus 
darbininkus!” ir “šalin fa
šistų budelių valdžia!”

Paaiškėjo, kad moteris 
buvusi Elena Morkunaitė, o 
vyras Jokūbas Beilisas.

Kariumenės teismas Bei- 
liso ir Morkunaitės bylą 
sprendė ir nubaudė Beilisą 
8 metus sunk, darbų kalėji
mo, Morkunaitę 3 metus pa
prasto kalėjimo.

VODLEMARIŠKA KO
MEDIJA.

“Rytas” praneša, 
prokuratūra iškėlusi prof. 
Voldemarui bylą už valsty
bės išdavimą.

“L. A.” praneša, kad prof. 
Voldemaras dėl duotų laik
raščių korespondentams in
terviu, kurie žeminą tauti
ninkų sąjungą, atiduotas 
tautininkų sąjungos garbės 
teisman.

Pats Voldemaras sakosi 
nieko nežinąs.

! xKuo baigsis ta komedija, 
dabar sunku pasakyti.

BE DVIEJŲ LITŲ “DU- n\eko-. twetanr
NFKrAMn žmonišką kirvi. Bet mušt 

SfUb NE1SGANU. kirviai toki aštri, kad ant ju 
Ginteliškiai. Telšių apsk. j Varšavą gali joti. Tu pri- 

Vietos klebonas savo para- gužęs tašai..prakaitas bėga 
pijonis apdėjo 2 litų pagal- 0 didžiausis būrys draugų 
vio mokesčiu. Kuomet pilie- apstoję ragina skubėti. Ii 
čiai nenorėjo mokėti, kuni- jje visi turi po neatkeliamą 
gas griebėsi prievartos. Su< pagali malkos ir iš jos nori 
sirgęs parapijonas J. Dau- nusitašyvti lentukę, kuri tik- 
gela norėjo pasimatyti su tų darbui. Kiniai tik du ii 
“dvasišku tėveliu,” bet, ku- jje pasilsėt tik naktį gauna, 
nigas atsisakė važiuoti, nes Baigiai tašyti, eini ob- 
šis nebuvo pagalvio sumo- lftioti. Gerai jei greitai gau- 
kėjęs. Kunigui buvo svar- sj “čenčių." Raitais pusdie- 
besni du litai kaip išgany- ni išlauksi, kol prisieis tave 
mas žmogaus “dūšios.” Bu- eilė ir gausi i rankas oblių, 
tų sumokėjęs du litu ir butų Kaip sakiau, "musų dirbtuvė 
gavęs ir sakramentą ir pas- tai keturios sienos, lubos ii 
kutinį patepimą. grindys. Kaip obliuoti? Kur

Matote, kad kunigas tik Įsisprausti lentą? Be:to ga- 
už du litu nenorėjo išganyti nma ^apsieiti uždarytam 
žmogaus “dusią” iš pragare žmogui. Ant grindų prikal- 
kančių, o Kristus ėjo ir vie- ta plona lentutė, kuri turi 
nos paklydusios avies jieš- aštrų Įpjovimą. Gavęs oblių 
koti. puolei" ant kelių, vieną galą

--------- -------  lentukės atrėmiai Į prikaltą 
VĖL AUTOMOBILIO KA- ramsti, kitą galą atrėmiai 

TASTROFA. ; keliu ir obliuok. Ar tai leng-
Važiuojant nuo Šiaulių vas darbas, lai skaitytoja: 

Kelmės link, Įvyko automo- sprendžia.^ 
bilio katastrofa. Automobi- Ir taip iš gramėzdiško pa
lis priklauso Tallat-Kelpšui galio, gauni gražią lentutę is 
Tadui, Tauragės apšk., Lau-j 
kuvos vai. Jame važiavo jis' 
pats, šoferis Jacevičius ir 
Leibaitė Filė. Visi lengvai 
sužeisti. Katastrofa Įvyko 
dėl lužusio vairo.

Lietuvos Fašistų Vergijoj _ J. KRUKONIS. ------■ % 
kurios jau gali dirbti ciga- 
retams dėžutes. Supiaustai 
ą tam tikrais gabalais ir 
irasideda vidurio išėmimas. 

Su peilio ir gaubto kaltuko 
pagalba, šis darbas, palygi
nus su tąsymu ir obliavimu, 
eina lengvai. Bematant vi
durys išskaptuotas ir lieka 
tik pritaikinti dengtuvėlis ir 
apdirbti viršus. Dengtuvėlis 
:ma daug darbo, nes iš storo 
pagalio reikia gauti ploną, 
ketvirčio colio stonimo len- 
ukę. Kantrybė viską nuga- 
i.
Taip apdirbęs, imi aštrią 

oopierą, pirmiau stiklą ir 
luglencevoji virau ir vidų, 
tad tiktų polituravimui. At- 
ikęs ir tą darbą, jei pats ne
moki priešti vaizdelių, tai 
įeši kitam dailininkui, ku- 
•ių turėjom apie penkis. Su 
•uodo tušo pagelba, šitie 
lailininkai stebėtinai gra
žiai nupiešdavo Įvairius 
vaizdelius. Štai už grotomis 
ipkalto lango, sėdi kalinys. 
Toliau, saulutė leidžiasi ir 
ųuneia jam paskutini savo 
spinduli. Paukštelis atsisė
dęs ant jo lango grotų, gie
da jam giesmelę. Arba vėl: 
jer štangų langą kalinys 
žiuri ir gėrisi laisve. Merge- 
'ė priselenus prie kalėjimo 
duoda jam rožę.

Vienu žodžiu, čia pamaty
si Įvairių Įvairiausių vaizdų, 
stebėtinai vykusiai padary- 
,ų ir dažnai atėjęs stovyklos' 
komendantas ir pamatęs! 
Juos, labai nejaukiai susi-! 
-aukia. Daugelis musų dir
binių pasaulio nepamato, 
įes su panašiais vaizdais, 
jeigu nori ar pats išsinešti 
ar kitam kam perduoti, sto
vyklos “načalstva” konfis
kuoja.

Apart cigaretam dėžučių, 
iltie įmonės dar darydavo: 
visokius rėmelius paveiks- 
am, rašalines (tik stiklai 
•eikia pirkti) plunksnako
čius, knygom piaustyti pei
lius, pasiramsčiavimui laz
das, moterų tualetui dėžutes 
r dar Įvairių Įvairiausių da- 
ykėlių. Viskas taip gražiai, 
^ip rūpestingai padaryta.1 
kad žiūrėtojas, negyvenęs 
musų gyvenimu, jokiu budu 
nenori sutikti, kari čia ran
kų ir lenktinio peilio darbas, 
o ne fabriko. Komendantas 

j r kiti ‘,‘načalninkai” atvykę 
:i stovyklą atsigėrėti negalė
davo musų dirbiniais ir vi- 
įiuomet šį tą iš draugų išsi- 
kaulindavo. Žinoma, nei 
vienas šitiems ponams neno- 
d duoti savo kraujuoto dar- 

i 'jo, bet skurdas priverčia 
litiduoti savo darbą, kad ir 
!?avo budeliams. Už gautą 
|vieną, kitą litą, šitie žmonės

MIRĖ GRAPAS TIŠKE
VIČIUS.

“Elta” praneša, kad Fran
cuzijoj mirė Lietuvos di
džiūnas grapas Tiškevičius, 
kuris savo laiku buvo Lietu-

nusipirks svareli cukraus, vos atstovu Londone, 
laiškams popieros ir tt.į 
Jiems nemalonu vis tik kitų! 
draugų šelpimu naudotis, ir į 
jie nori bent mažą dalelę' 
prisidėti prie bendros musui 
ekzistencijos.

Reik paminėti, kad šituo-j 
se darbuose mes turėjom ge
rų mokytojų. Iki pakliuvau 
kalėjiman, aš nemokėjau 
peilio vartoti. Čia, draugų 
pagalba išmokau išdrožinė
ti gražių dalykų, žinoma,! 
išėjęs Į laisvę, vargu tuo ži-l 
nojimu pasinaudosi, nes kur' 
gi imsi tiek kantrybės. Bet i 
aš džiaugiausi Įgytu žinoji-' 
mu ir svajojau, grįžęs kada 
nors i mokyklą pasidalyti 
juo su vaikučiais. Deja... Į 
mokyklą man giįžti neprisi
ėjo ir vargiai prisieis.

(Bus daugiau)

s DIENOS ANT VANDENYNO
PER CIIERBOURG— 

6 PER BREMEN 
keliaujant iš Lietuvos ir į 

LIETUVĄ 
greičiausiais garlaiviais 

BREMEN
IR

EUROPA'
arba populiariu ekspre

siniu garlaiviu

COLUMBUS
Informacijų klauskit pas 

vietinį agentą arba
NORTH GERMAN

LLOYD
65 Statė Street, 

Boston, Mass.

Didžiausia Ekskursija
į Vytauto Iškilmes

LIETUVOJE
Cunard Linijos Milžiniškuoju Greit laivių

AQUITANIA
Iš New Yorko j Lietuvos Portą

KLAIPĖDĄ
per Southamptoną 

Su Palydovais ir Prižurėtojais

LIEPOS (July) 6 <L
Laikraščio “Vienybė” Vakarinė Ekskursija 

Tuoj po Mokyklą Užsidarymo.
Pakeliui ekskursijos aplankys didžausį ir garsiausi pasauly meistą 
Ix>ndoną, kur 3-čios klases keleiviai dovanai gaus pilną pasiviešė- 

su aiškintojais apžiūrės tą įdomų 

maloniai kviečiami 
Cunard Linijos

33 Statė Boston, 
Mass.

EKSPRESINĖ KELIONĖ | EUROPA
PER HAMBUROy MUSV MODERNINIAIS LAW^

HAMBURG DEUTSCHLAND.|
ALBERT BALLIN NEW YORK ’

Išvažiuoja reguliariai kas savaitė, prieinamos kainos. Tie
sioginiai gelžkeliais susisiekimai su Lietuva. Taipgi regu
liariai išplaukimai mus populiariais kambariniais laivais:

ST. LOl IS, MILWAUKF.E IR CLEVELAND
De! informacijų kreipkitės į lokalinius agentus musų

Hamburg-American Line
209 Tremont Street Boston

Praleisk Vakacijas
TĖVYNĖJ

NETURĖJO APETITO 
“Chicago, III . May 1. — Viską b#m-; 
džiau nuo savo vidurių trobelių, bet; 
veltui. Neturėjau apetito, o nuo val
giu kvapo koktu darydavosi. Imu 
Trinerio Kartaus Vyną ir kad jus pa- 
nfatvtumėt mane valgant dabar!

Mrs. Kat. Klindera." 
TRINERIO KARTUS VYNAS 
yra natūralūs tonikas, jis gelbsti vir-i 
škinimui. valo vidurius ir stiprina vi
są kūną. Bandyk jį, gausi bile aptie- 
koje Sempeliai dykai iš Jos. Triner 
Co., Dept. C, 1333 So. Ashland Avė.,1 
Chicago, III.

Liepos (July) Išplaukimai
S.S. America ................ ,.......... .............. July
S.S. President Harding
S.S. Leviathan ............. -
S.S. President Roosevel
S.S. George Washingtoi
S.S. Republic ................

LIETUVOJ
Skandinavų-Amerikos Linija

.......... Jriy
......... July

t.......... ..........Juiy
n ......... .......... July
——----- .......... July

l)čl visu informacijų kreipkitės pas jūsų agentą arba j

Skandinavian American Line .
27 WHITEHALL STREET NEW YORK CITYi

I I

SMARKIAI SUSIMUŠĖ.
Kaune Lukšio gatvėj gy

ventojas Maizelis smarkiai 
susimušė su savo motina. 
Prasidėjus muštynėms kilc 
didelis triukšmas, kova per
sikėlė,gatvėn ir dėlto subė
go daug smalsuolių.

Maizelienė paguldyta li
goninėn, o sūnūs taip pat 
nukentėjo, bet tuoj areštuo
tas.

Sloan’s
MVlIlllVnT

2-ra ir 30-ta
9-ta

16-ta
16-ta
23-čia
26-ta

Plaukia i Piymouth — Cherbourg — Southampton — Hamburg
Juros ramios, dienos saulėtos. Visa gamta susijungia padaryti liepos 

mėnesį maloniausiu keliauti.
Pasirinkite bet kurį iš puikių United Statės Lines Laivyno laivų ir 

jūsų planuojama kelionė Tėvynėn bus ilgai atmenoma.
Keliaujant šiais Amerikos laivais, jūsų tam praleisti pinigai pasiliks 

Amerikoj — prisidės padidinti jūsų šalies gerovę.
Pirkite į abu galu laivakortes kad užtikrinti lygius patogumus sugrįžti.
Pilnų informacijų, kainų ir t.t., kreipkis pas savo vietos laivakorčių 

agenta ar rašykite tiesiog į

UNITED STATĖS LINES
BOSTON OFFICE office*

Walter A. MaclMtacs, Gen. Agt. n
75 Statė Street Verk Ci«y

OFICIALINĖ LIETUVOS VYČIŲ 
EKSKURSIJA LIEPOS 5-tą DIENĄ

Laivu FREDERICK II!
LIETUVON per KLAIPĖDĄ

SMAGIAUSIA—PATOGIAUSIA—KELIONĖ
Visas kelias vandeniu iki Klaipėdos

LAIKO NEDAUG!—RUOŠKITĖS! W
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_ _ KELEIVIS

Į Darbininkė moteris gavo Į Tpi^ Kanuos . _
GGT $34 ir $3*5 ndfnas, a ir 6 ruimai, atlikt karpenderio, pentoriaus ir po-

'1 r'.ithp chester Tel M»nnt >L"rne st ’ l)or’ Paavimo darbą ir taip toliaus. (26)I Darbininke vardu ( atne-p,R-ur- f ei- Hubbard ssis. ---------’---- --------
vienam PAJIEŠKA^Tį^..

oa.me piaujo v.......... k k'aVO «V.mSWR
.. ____________________________iš Bostono streetkanų 5*^“
LIETUVIŲ VAIKAS AP-tik gaila, kad tie . gabumai M-a“ '

GAVO POLICIJĄ- 1 reiškiasi negeruoju kryps-
---------- I niu.

8 No. 26. Birželio 25 d., 1930.

v

Vietinės Žinios
PAJIEŠKAU DARBO. Darbą galiu

Įrine Stafford. kuri 
banke plauja grindi

Jaunas Stanwhite peršovė 
panšapės savininką ir pabė

go iš kalėjimo.
Pereitą sąvaitę Bostono 

policija sugavo Viktorą 
Stanwhite, 17 metų amžiaus 
lietuvi vaikėzą, kurio tikra . , , , „ j
pavardė yra, rodos, Stanke- plakatus pue Hood
vičius. Jis pereitą pėtnvčia *ubber. , vartų,
buvo užpuolęs ant Dove> ^omumstai teisinos!, kad .111 
streeto panšape (senu daik- P^katai buvo politinio tun
tų krautuve) ir’plėšimo tiks-'"!0' todel ..^ms dal!nt,‘ G- 
laks pašovė jos savininką.^™“ neg^ej°, nes ir kapi- 
Policija jj sučiupo ir uždarė Įa IstU iH1.itikieiiai savo pla- 
, 1 katus dalina be leidimų. Tas

Xe\v ^et teisėjo nepertikrino.
Nuteisti abudu komunistai 
apeliavo.

Nubaudė komunistus už 
plakatų dalinimą.

Walthamo teismas nubau
dė du jaunu komunistu iš 
Bostono po $10 už tai, kad 
be leidimo dalino komunis-

dm XV — 40-

_____ atlyginimo užtai,i — __
kad važiuojant jai tos kom- Su $1,500 gali* —«;pir|rti 

2-šeunynų
”‘ vi- 

sritis .žuolinfc,
>a ge as rendas, visada užimtas ir ’ 
stovi geriausioj South Bostono vietoj 
pt^ ^nų kranu, kur nliesUs 
•' a ir ku™n-V!S°kiemS PWini- 
mams ir k®r prapereių vertė už kelių 
t k $1^ ?r ‘ aUkšta’
t.k $1^00, ir namas jūsų. Ant įneštų1 
pinigų gausit apie 33 procentus peln^ 
nieta^ Dėl platesnių žinių kre^kGl 
tęs Keleivio redakeijon. I

j

STANLEY KURAUSKAS
320 W. Broadway. So. Boston, Mass.,

PARSIDUODA STORAS dėt Mest 
; ir Groserne, apgyventa lietu

vių, parsiduoda pigiai. Atsišaukit 
pas, (27)

176 W. Eighth st.. So. Boston, Mass.

panijos busu, busas susikalė
su automobilium. ji parpuo
lė ant sėdynės ir susitrenkė 
nugarą.

Policmanas peršovė žmogų.
Cambridge'uje policma

nas peršovė O’Reilly. 43 me
tų amžiaus vyrą, kuris norė
jo nuo jo pabėgti. Policma
nas norėjo jį areštuoti, nes 
manė, kad jis yra tas žmo
gus, kuris pavogė kerpėtų 
už kelis tūkstančius dolerių.

PENTINU IR TAISAU 
NAMUS.

UŽ PRIEINAMĄ KAINĄ 
Jei reikia ir Popieriuoju-

/ kalėjimam Jis ten pasisakė 
esąs Frank Paige iš I\.. 
Yorko. Bet vėliaus paaiškė-j 
jo, kad jis nėra joks Paige j 
ir nėra iš New Yorko, o tik j 
iš Dorchesterio, kur gyvenai 
jo motina. Pirma jo tėvai!. 
gyveno South Bostone. Čiap0 pi’asideti Oliverio Gar- 
jis dar mažas būdamas bu- byla. Bet jis teisme ne- 
vo jau patekęs i policijos Pa>n‘°de. Dabar policija ji 
rankas už visokias šelmystes ^aU(^(j po visą valstiją. Taip 
ir atiduotas Į pasileidusių’bent laikraščiai sako, o iš
vaiką mokyklą, bet jis iš ta Pa}i policija
nai Dabėffo i padėjo jam pasislėpti. Gar-Ataidi dabar vėl ne-buvęs Bostono po- 
laisvėj, jaunas Stanwhitel'1^<» generolas kratoms 
nusim nė, kad jam nepasi- ' *> •rtl *r but.egenams gan- 
sekė ta panšapę ant Dover (‘š • Bet pastaruoju aikv 
streeto apiplėšti, ir iš to nu-^mo P.aa,,sk,e« apie ji laba’ 
siminimo jis suplėšė ^.'“gražių dalykų. Jis dabar 
teri, pasidarė kilpa ir nore- Ritinamas graftu n 
jo kalėjime pasikarti. Poli- ™uSel'u- Kailanf,1 ka.n.u s“ 
įija bet gi laiku tai pastebė- ’u<?..''.aIlnos grafto pimgais 
jo ir išgelbėjo. “Jus vistiekį. ’ ’
manęs čia neišlaikysite," 
pasakęs policijai. Ir tuo- 
jaus pradėjo draskytis po 
savo celę. Tuomet policija 
nuėmė nuo jo visas drapa
nas, o apvilko taip vadina
mu “straitjacketu,” kuria
me žmogų taip suriša, __
jis negali nieko padaryt. Ir J 
apvilkę ji tokiu kostiumu, !t

Garretas pabėgo.
Ši panedelį Bostone turė-

Dabar policija ji

Gegužis da negali vaikščiot.
Daugelis klausinėja, ar 

“Keleivio" adminisirat<»rius 
J. Gegužis jau pasveiko, 'tai
gi šiuomi pranešam, kad jis 
vaikščiot da negali ir gal da 
negreit galės. -Jis randasi 
dabar Dorchesteryje pas sa
vo broli.

Nauja Lietuviška 
Bučemė.

Kertėj H ir 8-tos gatvių So Bos
ine, gahma gaut visokių lietuvišku 

ka.lP skilandžių. “Birutės” 
. \k,a:R1UVlsok‘ų reikmenų minkš- 
.ems genmams Kainos pigesnės 

.a.p kitur, taboras visada šviežias, 
lar.i.ivimas gn.ltas ir teisinas. 

" igu netikit, tai ateikit ir nersitik- 
rmkit. GEORGE PETRAITIS

I

Jausite gerą darbą. Klaų^kū< kainų 
JUOZAS TAMOŠAITIS (-) 

11 Ticknor st, So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1396-M.

R. J. VAŠU 
$ 409 BROADWAY, ROOM 4,
V SO. BOSTON, MASS. 
f Parduodu: NAMUS. FARMAS, 
y KRAUTUVES.

Inšiurinu: AUTOMOBILIUS,
v* NAMUS. FORN1Š1US, KRAU- 
X TUVES ir tt. •
X Apdraudžia gyvastį ir sveikatą,
& PADARAU VISOKIUS DOKU- 
X MENTUS kaip čia, taip "•'!*- 

-tavoje, greitai ir atsakančiai. 
Norint gero patarnavimo, kreip
kitės, R J. VAS1L
409 Broadvsv, So. Boston, Mus

JOOOOOOOOOOOOOObOOOOObM*?

- [ir kiti ponai, tai spėjama, 
-v kad jie padėjo jam dabar

I pasislėpti, kad apsaugojus 
{netik jo kaili, bet kanu ii 
i savo.

Drgė Višniauskiene sugrįžo 
iš Floridos.

Drgė A. \ išniauskienė 
(West) buvo išvažiavus ato
stogų pas savo dukterį Ony
tę, kuri yra ištekėjus tenai 
už vieno milionieriaus. Ji ra
šo mums, kad turėjo labai 
smagią vakaciją. o labiau, 
kad kas sąvaitę ją tenai ap
lankydavo "Keleivis." Drau
gai A. Višniauskai gyvena 
po num. 73 Southern avė.. 
Dorchestery. ir yra jau la
bai seni "Keleivio" skaity
tojai.
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South Boston Hardware Co
Gerą Tavorą Gausite Pigiau!

Screen pentas (pusė galiono) 69c. 
Varnišius ............................. $1.00
Floor varnišius ................... $1.75
Baitas tyras lead, 100 sv. $11.45 
Sienom popieros roląsnuo 5 iki 60c 
Stogams smala, galionas .. 75c. 
Langų sietukams dratai, pėd. 2 G e 

.. 25c.
. 95c.
. 49c.

Egyptian pentas 24 spalvų
Spėriai flat pentas ...........
Baltas žibantis pentas
Geras baltas Enamel ....
Geriausias Enamel ...........
šlėkas, baltas ir raudonas 
Pento ir varnišiaus

Apgavo tamsų rusą.
Beris Semioniuk. kuris

*'ka'dįgyvena Chelsea. turėjo susi 
- taupęs $2,000. Pereitą savai 

apvunę jį uvnru ^uumU,> 1
uždarė Į kitą celę. Čia buvoį".ar5)O Jieskoti. Daug įsvaiks- 
pristatytas prie jo specialis čiojęs ir darbo neradęs, jis 
sargas ir ligi gatvės buvoju^syx9 - Boston Commor 
penkerios užrakintos durvs. Pas“sėt. Tenai susitiko jk 

5. išradėją, kuris sakėsi tu Policija mane, kad is čia! 
jaunas musų tautietis jau; 
neištrūks.

Bet sargas truputi užsnū
do, ir pabudęs už 10 minutų 
pamatė, kad jo kalinio jau 
nebėra. Jis kažin kaip išsi
nėrė iš “straitjacketo,” apsi
vilko savo drapanom, apsi
avė kojas, pasiekė iš mie-. 
gančio policmano raktus, at-! 
sirakino duris ir pabėgo. Ir j 
visa tai jis atliko i 10 minutų 
laiko.

Policija sako, jog Bosto-Ras tulikas ju neidėjo tenai.
UnlAUm« d o no. I -v

(“išradėją,”
i ris išradęs toki perfumą, ku 
riuo palaistyti pinigai pei 
naktį pasidvigubina. Semio
niuk vra tamsus rusas ir žu«

Iikui patikėjo. Jis išsiėmė it 
j banko savo $2,000, nuėje 
abudu i kotelį, kur “išradę 

j jas” palaistė jo pinigus per 
Tumu, uždarė į dėžutę ir lie- 
i pė parsivežt namo ir palai
kyt iki ryt dienai. Kada an- 
rytojaus Semioniukas atida 
re tą dėžutę, jo pinigų tenai 

| visai nebuvo. Pasirodo, kad
no kalėjimo istorijoj da ne-j 
buvę tokio atsitikimo, kadi 
kalinys galėtų pabėgti iš 
“straitjacketo.” Tiktai vie
nas magikas Houdini pasi- 
liuosuodavo iš to kostiumo. 
Bet tas žmogus išeidavo per 
visokius uždaktus: jis išei
davo net iš užrakintos skry
nios ir įmestas į vandenį ar
ba užkastas į žemę. Stanke
vičių vaikas gi nėra joks 
magikas. tik paprastas bo- 
mukas, o tečiau jis išeina iš 
nelaisvės lengviau da negu 
didžiausis pasaulyje momr 
dalytojas. Užtai dabar laik-i 
raščiai vadina jaunąjį Stan- 
vvhite antruoju Houdini.

Reikia neužmiršti, sako
“Boston Herald,” kad išsi- “Darbininkui” sapnuojasi 
nėręs iš savo “straitjacketo”' bravoras.
Stanwhite buvo^ visiškai1 “Darbininkas” įdėjo “ži- 
nuogas ir basas. Nes vienas!nią.” buk “Keleivio” name 
savo drapanų jis buvo jauįpolicija radusi... bravorą, 
suplėšęs norėdamas pasi- Tai yra melas. Niekas jokio 
karti, o likusias policija nuo:bravoro “Keleivio” name 
jo nuvilko ir uždarė kalėji-'nėra radęs, nes tokių daiktų 
mo ofise. Stanwhite turėjo!pas mus nėra. Bravoras 
pririnkti raktus net prie pen-; “Darbininko” redaktoriui 

matyt, nuo to

Socialistų konvencija.
Birželio 29 dieną Bostone 

\Ta šaukiama Massachusetts 
valstijos socialistų konven 
ei ja. Ji susirinks Americar 

I House viešbuty, 56 Hanovei 
!st., 11:30 vai. ryto. Dalv 
Į vaut gali sprendžiamuoju 
i balsu kiekvienas partijos 
i narys. Pasveikinimo prakal- 
ibą delegatams pasakys Ja- 
cob Panken iš New Yorko 

I Vakare kaip 6 jo gtrrbei bus 
iten pat vakarienė. Čia daly- 
;viai turės mokėti po $1.5C 
j nuo asmens. Vietą užsisaky
ti reikia iš kalno Socialistų 
ofise, 21 Essex st., Bostone.

44

Žvejybos kompanijos nu
tarė (lidinti Bostono žuvų 
prieplauką, taip kati galėtų 
ateiti ant syk bent 25 dideli 
žvejų laivai ir iškrauti žuvį.

VASARINĖ MOKYKLA 
VAIKAMS.

Tėvai siųskite savo vai
kus Į Lietuvių M. žinyčios 
Vasarinę Mokyklą, kurioj 
jie galės išmokt visokio ran
kų darbo ir sporto. Geriau 
era vaikams būti iki pietų: 
mokykloj, negu lakstyti gat
vėmis. Mokykla atsidarys 
•jtarninke, Liepos-July 1. 9 
vai. rvte. L. M. Ž. Komit.

BlČEKiS JIEšKO DARBO
Turiu 12 metų 

.•alingas geras > u< 
is j F. D.. 2-S6 F o
Mass.
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$2.50
$1.25
$1.40
$2.50
$4.50
$1.50

remuveris 1.49
Žolių sėklos, si arais ... 
šakės žemei kasti .... 
Griebliai .........................

Pirkit Dabar, Sutaupykit Pinigus
BARGENAI! Tiktai per Birželio mėnesį.

SPECIALĖS KAINOS NAMŲ SAVININKAMS 
IR POPIERIUOTOJAMS.

Popieros Sienoms 6c. ir brangiau. Tinkamos j kožną namų-kambarį.
Floor ir Trim W*tar proof Varnish $2.00, .. dabar
Flat H’hite Pentas .............. ?................ $1.90, .. dabar
Shellac, 5 sv. viedraa ...........................  $3.25, .. dabar
U’hite Enamel .................................  $3.50, .. dabar
Visokių Spalvų Pentai .................  $2.00, .. dabar

Pristatymas Dykai arba Už moka m Persiuntimą.

B. & D. WALL PAPER CO. f
2150 Washington Street, Roxbury, Mass. Č

Telef. Highland 4321. Netoli nuo Dudley Street. [
,^S2525aS2S2S2S2S2S2S2S252S2S25aS2SaS25ZSa5252S25?S252S252S2S2Sa£2S2S2

$1.50
$1.25
$2.35
$2.90
$1.50

už 
už 
už 
už 
už

Sal- 
CaL 
SaL
Sal. 
S*l-

PARSIDUODA puikus pleisas, vie
nas akras žemės, 5 ruimų namas ir 
vieno karo garažus, 2 vištininkai, 15 
vaisingų medžių, 3 grepsinės bušios, 
didelis daržas ir visas apsodintas, 
yra daug paukščių, vištų, ančių ir žą
sų; vienas fėras nuo Bostono. Kaina 
$4,900. Priežastis pardavimo išva
žiuoja į seną kontrą. Parduoda savi
ninkas. (26)

PAUL ZIROLIS
554 E. Fifth st., So. Bostorf, Mass.

Lietais OftMetnsta

gS2SHScSHSH5eSHS2525dSa5žSa252SaS 
Jj Telefonas: So. Boston 1058. 9

g Bay ViewMotor|
Peter Trečiokas ir

į Jos Kapočunaa ta
$ GERIAUSI LIETUVIAI K
g MECHANIKAI. K
B Taiso visokius automobiltaa b K 
G gerai patarnauja. K
“j Agentūra Studebaker ir Erakino jįj 
“] Reikale kreipkitės ir ganabS 
“] patenkintą patarnavimą. B

Pardavimo vieta: rO
549 E. BROADWAY g 

Taisyme vieta: ta
1 HA.MLIN ST, ta

kampas E. Eigkt et, g 
SOUTH BOSTON, MASS. £

5252S2S2S252S2S? s

Su ta mašina padaro iš senų florų dailesnius 
negu nauji. Ją gali operuoti kiekvienas. Ga
lima pirkt ar pasirandavot.

Apart paminėtų dalykų, turime visokių įran
kių: pentoriam, plumberiam ir kitokiems me
chanikams. Viską pristatom į namus veltui.

Seniausia, Didžiausia ir Prieinamiausią Lietuviška 
Geležinių Daiktų Krautuvė 'South Bostone

S0. BOSTON HARDWARE C0.
379 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. 
J. KLIMAS, Savininkas Tel. So. Boston 0122.
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Sukaktuvių Pardavimas
Nepaprasti Bargenai Visoj Krautuvėj.

ANT RENDOs
3 ruimai ant G.-im. - -• . .<■ 

te, elektra, gazas :r • 
'.edčlios. Atsišauki pas

K. K1 <’IN SK A S
322 Dorchester st,

extr\: i:\tra:
PUIKUS METINIS

PIKNIKAS
bengia D. L. K. Keistučio Dratigi’a. 
jvyks LIEPOS-J1 Iri 1-t.i Diena,
Piknikas prasidės \

‘rauksis iki vėlumos. I’ 
:avam Parke. OAKLAND

Dedham. Mass,
Šis piknikas b: 

■niausiu. Jame bt 
gėrimų, visokiu ž 
"a grieš lietuviški 
šokius. Parkas d: 
tos, kur galima tj 
Be to, Draugija 
visiems broliams lietuviams 
tiems tapti jos nariais s -,- 
galės prisirašyti už 
Pašelpos moka 7 dol -avj 
simirus — $2<>o nomirti:. 
yra liuosi nuo visokių varžy 
gerbiamoji visuomene, vi 
Joniai kviečiami a‘s:lankv: 
pilnai užganėdinti. įžanga 

Pikniko Rengėjai
Kelrodis: Važiuoti E 

Forcst Kilis, iš ten Wash ■ 
st. karu iki Grove st. T... 
gus, kuris nurodys pikniko •,

I

GVARANTUOTOS

MAŠINOS

ŽOLEI PIAUTI

$4.69 $7.50 vertės.

... 69c. 
<• 23c. 
... 39c. 
... 79c. 
... 31c.

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

J. L. PAŠAKARN1S. O. D. 
447 Broadway, So. Boston, Mass.

Telefonas 21324
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET, 

LAMRENCE, MASS.

ir

LIETUVIŠKA 
BUČERNE 

U žlaikome geriausią tavorą
parduodame pigiausia kaina. Mė
sos visuomet šviežios.

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

Pagardinimui Chop Suey, var- 
tokit China Boy Soy Sauce, 15c. 
ui bonką.

Pas mus galite gaut visokį ta
vorą pigiai ir gerą.

J. PATKAUSKAS 
STRAND CASH MARKET 

331 BROADWAY, SO. BOSTON. 
Telefonas: So. Boston 0551.

I DR. J. MARCUS
J IŠ MASKVOS IR KAUNO
Į Specialistas slaptų ir kroniškų ligų
1 moterų ir vyrų, kraujo ir odos.
į Elektriką ir 606 gydoma
i jei reikalas.
| 261 Hanover St, Boston. Office 7
• Tel.: Richmond 0668, Gar. 5437. 
į Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
l'Nedėliomis iki 4 vai. po pietų, 
i________________ _______________ _

$1.50 15 Volt Radio B. Batteries
Radio Tubes ....................................
Langų Uždangos .........................
Galvanizuoti kenai pelenams.... 
Geros šluotos ................... -.........

GARDEN HOSE Ilgio 12 

iki 20 Pėdų Su Muterkomis 

6c. už pėdą. .

DIDELIS PENTO BARGENAS
STANDARD AND STAR READY PAINT .............. $1.79 gal.

$3.00 ir $4.00 vertės 
UŽDANGŲ NEDAUG—BALTŲ NĖRA.

$2.25 STIPRI

FLOOR VARNISH .........................
VIDAUS FINISH VARNISH ...
FLAT BALTAS PENTAS ...............
ENGLISH BALTAS ENAMEL ...
PENTO IR VARNISH REMOVER ....

\

a

<

H

NAUJAS GRAŽUMAS 
NAUJAME FORDE

Naujų Fordų pavidalai, spalva ir - 
zis, yra pateikti pasirinkimui'
Apsimokėtų jums pirkt į 

gus žmones čia pat a:i 
gausit geresnį patamai

pririnkti raktus net prie pen-i 
kerių durų: jis turėjo visas’sapnuojasi, matyt, nuo to 
jas atrakinti, pereiti per vi-1 laiko, kai policija išgabeno 
są eilę koridorių: paskui jis:visą munšainą iš “Darbinin- 
turėjo Įsivogti nieko nepa-’ko” namo, 
stebėtas į kalėjimo ofisą, su-j --------------
sirasti tenai savo drapanas,! Muzikantų konvencija 
apsivilkti, apsiauti kojas ir Bostone priėmė rezoliuciją 
išeiti laisvėn. reikalaudami, kad prohibi-

Ištikro, tas vaikėzas turi cijos įstatymas butų atšauk- universal motor s h i 
turėti nepaprastų gabumų, tas. ’ ‘ 472 Broadwaį,‘ so. ^tOn, m

ro-

CO. 
ass. Į

Į

I

VALSEAR
STAP*

.. $1.39 gal.

........ 1.19
... 1.29
... 1.79
... 1.00

n

99

99

TOILETO Sėdynė SU NIKELIO ZOVIESKOM 
Dabar $1-59

ŠIMTAI BARGENŲ.
Tel Hancock 6105-610* Dykai Vietos Pnstatymas.

SOUTH END HARDWARE CO.
1095 WASH}NGTON ST, BOSTON.

Du Metai Išmokėjimui

PLUMBING & HEATING
POWERS & MEHEGANS

500 Broadway,
Tel. So. Boston 4599-

So. Boston.
----- Milton 6211

9

TeL So. Boston 1761 ir 2483-W

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Eetate and Insuraneo 
Justice of the Peacs

Visame patarnauju gerai.
598 E. Broadway, So. Boston, Mase

Dorchester Clething Shop
SIUTUS. OVERKOTUS SIU

VAME ANT UŽSAKYMO.
ŠTYMU VALOME IR PROSI- 
NAME. TAIPGI SIUVAME 
NAUJAS FUTRAS IR PERMO- 
DELIUOJAME SENAS, NES 

TURIM TAM TIKRAS 
MAŠINAS.

MARTIN WALUL1S 
1854 Dorchester ave^ 

DORCHESTER, MASS.
Tel. Columbia 3240.

PARKWAY A7T0 SatVICE
aad F1LLING STATION 

Studebaker Karų Agentūra, taip
gi 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
41S Old Colony Ava,

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

• LAIDOJIMUS 
kuriuos paveda 
mano prižiūrėji
mui, visuomet 
būna patenkinti 
ir sutaupina 
rokai pinigų.

Mano kaina 
visiems ir visur 
vienoda.

► JONAS PETRUŠKEVIČIUS
I Lietuvis Graborius
> 162 Broadway, So. Boston, Mass. 
Į Residence: 313 W. 3-rd street.
’ Telefonas: So. Boston 0304-W.

i

TeL Porter 3789

Dr. John Repšius
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 7-9. 
Nedėliomis ir šventadieniais 

nuo 10 iki 12 ryte.
881 MASSACHUSETTS AVĖ, 

(arti Centrai skvero) 
CAMBRIDGE, MASS.

Vėliausi, geriausiai veikianti »•- 
dikališki ir elektra gydymai, duo

da greičiausius rezultatus.
Suvirs 25 metus specialistas ner
vų ir kroniškų ligų.—Vaistai spe
cialiai pritaikinti kiekvienai ligai. 

Dr. KILLORY
66 SCOLLAY SQUARE

BOSTON.
OLYMPIA THEATRE BLDG-,

ROOM 22
VALANDOS: DIENOMIS nuo 
9 iš ryto iki 7 vakare.
ŠVENTADIENIAIS: nuo 10 iki 
1 dieną.

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

vos ir visados šviežias Dieies 
galima gaut pas 

DAVID CABITT
REG. APTIEKORIUS 

Visados pasirengęs jums patarnaut 
100 SALĖM STREET 

BOSTON, M ASS.
Telef. Richmond 1686 

Aptieka atdara nuo 8 iš ryto 
iki 10 vakaro.

NAUJA LIETUVIŠKA

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

D. CABIT
100 DORCHESTER STREET, 

Kampas Broadway, 
SO- BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 it 2799.

Dr. Med.Leo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Back Bay 7279.
222 HUTINGTON AVĖ, netoli Mass. Avė., BOSTON, MASS.
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