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‘MIRTIS popiežiui; sau 
KIA ITALUOS ŽMONES.

Detroite Kratos Ir
Ateivių Areštai.

Federalinės valdžios a- 
gentai Detroite padarė visą 

Į eilę kratų, jieškodami įšmu-
, igeliuotų ateivių. Jie arešta- 

sus tos organizacijos skyriuslvo 3 lietuvius: Jurgi Luko-FAŠISTAI SUTREMPĖ 
JO PAVEIKSLĄ.

Mussolinio įsakymu uždary
ta 15,000 katalikiškų 

organizacijų.
Sunkus laikai atėjo juo

dam popiežiaus internacio
nalui. Nespėjo d a užgesti 
bažnyčių gaisrai Ispanijoj, 
o jau italai užkure pirtį 
“šventajam tėvui.”

Santikiai tarp popiežiaus 
ir Italijos vyriausybės buvo 
jau įtempti nuo kovo mėne
sio, kuomet “šventas tėvas” 
atsisakė priimti Mussolinio 
atstovą, kuris neina bažny
čion. Atsilygindamas už to
kį pasistatymą, Mussolinis 
atsisakė kalbėti su popie
žiaus agentu.

Tas incidentas davė me
džiagos abiejų pusių propa
gandai. Fašistų laikraščiai 
ėmė aštriai kritikuoti popie
žiaus politiką, o Vatikano 
organas “Osservatore Ro
mano” pradėjo agituoti 
prieš fašistus.

Pasekmė buvo ta, kad pe
reitą sąvaitę fašistai studen
tai Romoj įtaisė demonstra
ciją prieš popiežių, apsupo 
katalikų laikraščio “Civita 
Cattolica” spaustuvę, išdau
žė jos langus, paskui įsiver
žė vidun ir per išmuštus lan
gus pradėjo mėtyt gatvėn 
vos tik išleistą knygą “11 
Papa” (“Popiežius”). Radę 
tenai pakabintą ant sienos 
didelį popiežiaus paveikslą, 
studentai išnešė jį gatvėn ir 
mosuodami juo ėmė šaukti: 
“Štai šalies išdavikas!” Pa
skui tėškė “šventąjį tėvą” į 
žemę ir sutrempė jį kojomis.

Policija į šitą studentų 
demonstraciją visai nesiki
šo. Vienas ilgaplaukis stu
dentas pradėjo sakyt pra
kalbą ir smerkti visą katali
kų kunigiją, o ypač popie
žių. Kitas studentas, mato
mai klerikalas, jo kalb? 
pertraukė ir pareiškė save 
protestą. Tuomet visas susi
rinkimas nuužė prie katali
kų studentų bendrabučio ii 
išdaužė tenai visus langus, 
išlaužė duris, išnešė gatvėn 
daugybę knygų ir popie
žiaus laikraščio “Osservato
re Romano,” ir viską gatvėj 
sudegino.

Šitokios riaušės prieš po
piežių ir jo bažnyčią pasi
reiškė ne vien tik Romoj, 
bet ir kituose miestuose. Bo- 
lognoj pereitą subatą ties 
katalikų įstaigomis buvo 
išsprogdintos net 4 bombos. 
Veronoj buvo uždegti vys
kupo rūmai. Venecijoj buvo 
išdraskyta 3 katalikų kliu- 
bai. Sisalgoj dviem popie
žiaus kunigams buvo ap
daužyti antausiai. Romoje 
po visą miestą išlipdyti pla
katai, kuriuose šaukiama: 
“Mirtis popiežiui! Mirtis 
kunigams! Mirtis katalikų 
akcijai!”

“Katalikų akcija,” tai to
kia klerikalų organizacija, 
kuri turėjo po visą šalį savo 
skyrių. Yra ir Lietuvoje to
kia klerikalų organizacija. 
Tai yra juodojo internacio
nalo nugarkaulis, tai stip
riausia popiežiaus atrama.

Mussolini dabar įsakė vi-

Italijoj uždaryti. Tų skyrių!šių (Lukas), Jurgį Žemaitį 
ji turėjo 15,000 su 500,000 j įr Broniu Miškinį. Lukošius 
narių. 1 ....

Kuo šita kova klerikalų 
su fašistais pasibaigs, da
bar da per anksti pranašau
ti. Daugelis spėja, kad tai 
yra jau pradžia popiežiaus 
galo. Manoma, kad santi
kiai tarp Vatikano ir Romos 
gali būt visai nutraukti ir 
kad popiežius vėl užsidary
siąs savo dvare kaipo “liuo- 
so noro kalinys.” Bet gali 
būt ir blogiau. Jis gali būt ir 
iš Vatikano išvytas.

Kuboje Lukauskas 
Užmušė Krakauską.

“Keleivio” skaitytojas, 
Mačys Ramančius, prane
ša mums iš Havanos šitokią 
žinią:

Naktį Į gegužės 18 d. už
mušė Tamošių Krakauską. 
Velionis buvo pasirengęs 
važiuot atgal į Lietuvą ir bu
tų iš Havanos išvažiavęs 
gegužės 19 d. Jo draugas 
Juozas Lukauskas rengė 
jam išleistuves. Vėlokai va
kare jis išsivadino į vieną 
aludę, gerokai apgirdė deg
tine, paskui nusiviliojo Į 
miesto aikštę ir geležine dū
da (paipa) sudaužė jam gal
vą ir atėmė pinigus. Kra- 
kauskas, kaip vietos laikraš
čiai rašo, greitai mirė. Juo
zas Lukauskas iš Havanos 
pabėgo ir tik gegužės 25 d. 
policija ji sugavo. Tardant 
jis atrastas kaltu nužudyme 
Tamošiaus Krakausko. Iš 
kur paėjo užmuštasis Kra- 
kauskas iš Lietuvos, žinių 
nėra, bet jis buvo 58 metų 
amžiaus ir 7 metus išgyve
nęs Kuboje. Užmušėjas Juo
zas Lukauskas paeina iš Ra
seinių apskričio.

VIKTORAS VAITUL1O- 
NIS, LIETUVIS, DALY
VAVO ORO MANIEV- 

RUOSE.
Šiomis dienomis Ameri

koje buvo oro manievrai, 
kuriuose dalyvavo daugiau 
kaip 600 orlaivių, aplėkusių 
visą šalį. Gal įdomu bus mu- 
s*ų skaitytojams žinoti, kad 
vieną tų sparnuotų karo ma
šinų valdė jaunas lietuvis, 
Viktoras Vaitulionis, kurio 
tėvai gyvena Crystal Falls, 
Mich., ir abudu skaito “Ke
leivį.” Jų sūnūs įstojo armi- 
įon karo metu, turėdamas 
tik 17 metų amžiaus. Tenai 
jis buvo paskirtas aviacijos 
mokyklon ir mokyklą bai
gęs tapo armijos lakunu. 
Dabar jis turi jau saržento 
laipsnį ir tarnauja 11-tame 
bombarduotės eskadrone. 
Oro manievrus matė tūks
tančiai lietuvių; bet nei vie
nam turbut neatėjo galvon, 
kad vieną tų orlaivių valdė 
lietuvio rankos.

FAŠISTŲ PRIEŠININKAS 
PASMERKTAS MIRIOP.

Italijos teismas ypatin
goms byloms spręsti pa
smerkė sušaudyt Amerikos 
pilietį Schirru. kuris norė
jęs užmušti Mussolini. Jį 
sušaudė šį panedėlį. 

yra kaltinamas kaipo laiva
korčių agentas, kuris šmu
gelio keliu įveždavęs Ame
rikon lietuvius. Jisai tufe jo 
3 ofisus: vieną Detroite, an
trą Chicagoj, o trečią Wind- 
soro mieste, Kanados pusėj. 
Jis tapo pastatytas iš pra
džių po $10,000 kaucijos, 
bet vėliaus kaucija buvo 
pakelta iki $25,000. Sako
ma, kad iš pradžių jisai prie 
kaltės neprisipažinęs, bet 
vėliaus sutikęs prisipažinti, 
nes bijąs, kad valdžia ne
pradėtų tyrinėti jo biznį ir 
nesusektų visų jo įšmuge- 
liuotų ateivių (už kožną įš- 
mugeliuotą svetimšalį agen
tui gręsia po du metu kalė
jimo).

Be to da imigracijos val
dininkai kaltina Lukošių 
darius neteisingas pilietiš
kas popieras ateiviams. Są- 
rišy su tuo buvę suimti ir 
Žemaitis su Miškiniu.

2,000,000 Litų Nuos
tolių Kauno Teatrui. 
Kipro Petrausko kostiumai 
supleškėjo, bet Babravičius 

savuosius išgelbėjo.
“Lietuvos Žinios” paduo

da apie Lietuvos valstybės 
teatro gaisrą šitokių smulk
menų:

Ugnis sunaikino visas de
koracijas ir dalį garderobos. 
Nuostoliai apskaitomi į 2,- 
000,000 litų. Ugny žuvo be
veik visi Kipro Petrausko 
kostiumai, kurių jis turėjo 
20-čiai operų ir kurie jam 
kaštavo 60,000 litų. Bet Ba
bravičius, springdamas du
rnais, savuosius baksus iš 
ugnies išvilko. Artistės Gri
gaitienės dalykus išnešė 
Griniūtė. Gaisras kilo laike 
repeticijų, turbut iš numes
to cigarete. Kai kurie spėja, 
kad kas nors galėjo padeg
ti iš keršto, nes d auk artistų 
yra atleista nuo darbo.

SMETONA APDOVANO
JO AMERIKIEČIUS 

“ORDINAIS.”
Šiomis dienomis ponas 

Antanas Smetona prisiuntė 
Gedimino “ordinų” kai ku
riems amerikiečiams. Po 
“ordiną,, gavo kun. Milukas 
ir tūlas Bainbridge. Konsu
lui Žadeikiui tapo įteiktas 
Vytauto “ordinas,” o katali
kiškojo Susivienijimo sekre
toriui Šaliunui — Vyties kry
žius.

MOKSLININKAI PAKILO 
I PADANGES.

Fizikos profesorius Pic- 
card (belgas) ir jo padėjė
jas Kipfer pereitą sąvaitę 
užsidarė metaliniame baliu- 
ne ir leidosi į padanges oro 
sluogsnių tyrinėti. Jų baliu- 
nas pakilo virš Šveicarijos 
42,000 pėdų ir pasiekė stra
tosferą, kur iki šiol gyvas 
žmogus da nėra buvęs. Vė
liaus blizgantis jų kamuo
lys buvo matomas virš Vo
kietijos neapsakomai aukš
tai.

SUĖMĖ KOMUNISTŲ 
MITINGĄ.

r___ . Pereitą subatą 1 a ‘
$15,000,000 vertės aukso merginą užmušė, o du vyru salose amerikiečių policija joj kilo potviniai. 
franeuzų kreditui čia palai- sužeidė. Komunistai išdau- t'uėmė komunistų 
kyt- žė daug langų. iš viso 319 žmonių.

f ~ • • • ei. .. . menimis visų žymesniųJaponijoj Streikuoja smukliu langus. Ant akme- 
210,000 Darbininku. ' nų ir plytų buvo parašyta: 

T ... “Jus neklausėt musų per-
Japonijoj valdžia suma-.-’—-- A-; x- -----

nė nukapoti gelžkeliečiams 
algas. Dėlto Japonijoj pa
skelbtas gelžkeliečių strei
kas. Tuo tarpu streikan įei
na apie 210,000 darbininkų.

ATVEŽĖ UŽ $15,000,000
AUKSO.

VARŠUVOS POLICIJA 
ŠAUDO KOMUNISTUS.

Pereitą nedėldienį Var
šuvoj komunistai įtaisė de
monstraciją, kuri pasibaigė 
kraujo praliejimu. Skirsty-,

Laivas “Europa” pereitą dama demonstrantus polici-' 
sąvaitę atvežė iš Paryžiaus ja pradėjo šaudyt ir vieną

Angliakasių Kova
West Virginijoj.

West Virginijos valstijoj 
eina sunki angliakasių ko
va už duoną. Apie 10,0001 
mainerių metė darbą ir ap- į 
skelbė streiką, reikalauda-Į 
mi žmoniškesnio atlygini
mo, nes algos jiems buvo 
jau taip nukapotos, kad 
pragyvent už jas jokiu budu 
nebegalima. Apie 20 kasyk
lų šiaurinėj West Virginijoj 
dabar stovi uždaryta. Strei- 
kieriai daboja kasyklas, kad 
kompanijos neprisigabentų 
streiklaužių. Apsiginklavę 
buožėmis pikietai užima 3 
mylių frontą. Kartais jie 
budi šitoj kovos linijoj per 
ištisas naktis. Sukurtos jų 
ugnys nakties laiku daro 
klaikų vaizdą ir gąsdina 
-kebus iš tolo.

Streikieriams maitinti u- 
nija įsteigė kelis maitinimo 
punktus. Kas diena laikomi 
mitingai. Jie būna labai 
skaitlingi. Smarkiausia ko
va verda apie Scott’s Run. 
Vietos laikraštis “Times” 
rašo: “Scott’s Run kasyklų 
darbininkai streikuoja prieš 
bado algas. Jie priėjo prie 
išvedimo, kad jeigu jau rei
kia mirti badu, tai geriau 
mirti kovojant už geresnes 
sąlygas, negu mirti dirbant 
beveik be jokio užmokes- 
nio. Ištikrujų, maineriai čia 
veda kovą Už visą anglies 
pramonę, kuri dėl savo žūt
būtinės konkurencijos vi
siems neša sunaikinimą.”

NUTARĖ UŽGROBTI 
AUSTRIJOS SOSTINĘ.
Budapešto žiniomis, fran

euzų militaristams vado
vaujant, Rumunijos mieste 
Bukarešte buvo padaryta 
tarp “mažosios antantės” 
vadų slapta sutartis užgrob
ti Austrijos sostinę Vieną, 
jeigu austrai imtų vykinti 
gyveniman savo “muitų są
jungos” sutartį su Vokieti
ja. Užgrobimo darbas esąs 
pavestas atlikti Čekoslova
kijos armijai.

40 FILIPINIEČIŲ FANA
TIKŲ NUTEISTA 

KALĖJIMAN.
40 religinių fanatikų Fili

pinuose pasmerkta ilgiems 
metams kalėti už sukilimą 
prieš amerikiečių viešpata
vimą tenai. Per tą sukilimą 
buvo užmušti du Amerikos 
karininkai ir 3 kareiviai. Du 
sukilimo vadai pasmerkti 
kalėjiman iki gyvos galvos, 
37 gavo po 17 metų, o vie
nas 14 metų kalėjimo.

MOTERYS BOMBAR
DUOJA “SPIKYZES.”
Sussanville, Cal. — Su

siorganizavusios moterys 
čia aną vakarą išdaužė ak- • • • •w _ • _

spėjimu, tai še jums da
bar!”

I

Sunki Bausmė. 45,000 MAINIERIU GYVENA
i 
i iJis yra kaltinamas 

valstybės išdavimu.
Berlyno “Tageblatt” šį 

panedėli įdėjo savo kores
pondento iš Kauno praneši
mą, kad Lietuvos kariume
nės teismo prokuratūra jau 
įteikusi Voldemarui kalti
namąjį aktą. Buvusis dikta
torius esąs kaltinamas vals
tybės išdavimu. Tai yra la
bai sunkus kaltinimas. Karo 
metu valstybės išdavikai 
paprastai būna šaudomi. 
Voldemarui, žinoma, prie 
sienos atsistot nereikės, bet 
kalėjimo duonos jam tikrai 
teks paragauti.

Žvėriškas Moterų 
Kerštas.

Judenberge (Vokietijoj) 
vieno ūkininko žmona suse
kė savo vyrą turint meilužę, 
jauną mergaitę. Laike vieno 
mergaitės pasimatymo su 
ūkininku, jo žmona su" savo 
seserimi puolė mergaitę, nu
plėšė nuo jos drabužius ir 
pripylė karštas smalos tarp 
kojų.

Nukentėjusios mergaitės 
padėtis labai rimta. Kalti
ninkai suimti.

Kruvinas Žvejų
Streikas Ispanijoj.

San Sebastiano mieste, 
kur streikuoja žvejai, perei
tą sąvaitę įvyko kruvinos 
riaušės, kuriose 6 žmonės 
buvo užmušti,, o 28 sužeisti. 
Dėl šito kraujo praliejimo 
kalti esą komunistai su 
anarchistais, nes jie sukurs
tę streikuojančius žvejus 
sukelti “tikrą revoliuciją” ir 
paleisti iš kalėjimo areštuo
tus anarcho - komunistus. 
Kada 3.000 žmonių minia 
pradėjo atakuoti kalėjimą, 
policija ėmė šaudyt ir pasi
pylė kraujas. Paskui komu
nistai apvertė kelis gatvė- 
karius ir pradėjo juos de
gint, bet piliečiu sargyba 
juos išvaikė ir 32 riaušinin
ku areštavo.

PORTUGALIJOS SOCIA
LISTAI SUSIBLOKAVO 
SU RESPUBLIKONAIS.
Kad sudarius bendrą fron

tą prieš atžagareivius atei
nančiuose rinkimuose, Por
tugalijos socialistai padarė 
su respublikonais sutartį 
nedaryt vieni kitiems kliū
čių. Portugalijos respubliko
nai yra pažangus žmonės, 
ne tokie, kaip Amerikos.

t

BAISIOJ BAUDŽIAVOJ
Europa Nori Pakirst 

Ameriką.
Šiomis dienomis Wash- 

ingtone buvo tarptautinis 
biznierių suvažiavimas, ku
riame dalyvavo iš visų pa
saulio kraštų suvažiavę ban
kininkai ir kitokie kapitalo 
atstovai. Dabar Amerikos 
Darbo Federacijos vice
pirmininkas Woll sako, kad 
šitas suvažiavimas vyriau
siu savo tikslu turėjo pa
kirsti Amerikos biznį. Ame
rikai prasiskolinusi Europa 
nenori skolų mokėti, ir su
važiavę Washingtone euro
piečiai kapitalistai daugiau
sia agitavo, kad reikia karo 
skolas panaikinti. Amerika 
nekuomet geruoju tiems po
nams skolų nedovanos, sa
ko Woll, todėl ir šitas tarp
tautinis bankininkų suva
žiavimas išsivystė į visą eilę 
puotų ir bankietų, ir gerai 
priėdę ir šampano “sausoj” 
Amerikoj prilakę, jie išsi
skirstė nieko konkretaus ne
nutarę.

MIRĖ JUOZAS KARA
LIUS, STAMBUS 

FARMERYS.
Boystone, netoli Worces- 

terio, pereitą sąvaitę mirė 
Juozas Karalius, senas ir 
pasiturintis farmerys. Jis 
turėjo čia didelį pieno ūkį. 
Daug metų sunkiai prie 
ūkio išdirbęs, velionis atsi
skyrė su šiuo pasauliu susi
laukęs jau 56 metų amžiaus 
ir nedaug tesirgęs. Gaila ge
ro žmogaus, o juo labiau, 
kad paliko dar nebaigusius 
mokslą vaikus, vieną dukte
rį ir tris sūnūs motinos glo
boje. Bet vargo kęsti jiems 
nereikės, nes mylimas tėvas 
sudėjo jiems gražaus turte
lio.

I

KUR NĖRA KARIUME
NĖS, NĖRA IR BE

DARBĖS.
Islandija šiandien yra 

vienatinė šalis visam pasau
ly, kuri nejaučia nei bedar
bės, nei biznio susmukimo. 
Mat, Islandija neturi kariu
menės, neturi laivyno, to
dėl jos gyventojams nerei
kia mokėti didelių mokes
čiu.K

I

BOMBA UŽMUŠĖ 4 
PIEMENIS.

Netoli Kaschau, Lenkijoj, 
16 piemenų paliko galvijus 
ir sulipo į užtvertą vietą, 
kur kareiviai pratinasi mė
tyt granatas. Radę vieną ne
išsprogusią granatą, vaikai 
ėmė ją vartyti ir ji sprogo. 
Keturi piemenys buvo už
mušti, o keliatas sužeista.

i

LENKIJOJ SUSIDARĖ 
NAUJA VYRIAUSYBĖ.
Pereitą sąvaitę Lenkijoj 

atsistatydino ministerių ka
binetas. Naują vyriausybę 
sudarė Aleksandras Prystor. 
Jos sąstatas beveik tas pats, 
kaip ir senos.

Filipinų Dėl didelių liūčių Turki- 
. Sohoni 

mitingą, kaime 11 žmonių prigėrė, o 
15 buvo sužeista.

50 UNIJISTU SUGRUSTA 
KALĖJIMAN.

Šeimynos badauja, jų vyrai 
mušami ir šaudomi, valdžia 

tarnauja kompanijoms.
Baisus dalykai dedasi 

anglių kasyklose Kentucky 
valstijoj. Tenai 45,000 mai
nerių su šeimynomis gyve
na baisiausioj baudžiavoj. 
Harlano apskrity visa vietos 
valdžia susideda iš kasyklų 
savininkų. Todėl teisybės 
darbininkai neranda nei tei
sme, nei kitur. Jie mėgina 
organizuotis, turi šiokią to
kią uniją, bet vietos teisė
jas ir šerifas pasiryžę ją už
smaugti. Unijistai areštuo
jami ir grūdami kalėjiman. 
Dabartiniu laiku jų sėdi 
apie 50. Aštuoniolika jų yra 
kaltinama žmogžudystėse, 
kurių jie niekad nepapildė. 
Kiti yra kaltinami stačiai už 
“vienijimąsi ir burimąsi,” 
vadinas, už dėjimąsi prie 
unijos, lyg tai butų koks 
prasižengimas.

Šimtai šeimynų badauja. 
Nekurį laiką milicija dalin
davo joms atliekamus nuo 
savo virtuvės trupinius, bet 
dabar ir te nebeduoda. Svei
ki žmonės ubagauja, nes 
darbo negauna, o vogti už
drausta.

Daugiausia kasyklų pri
klauso Amerikos finansų 
ministeriui Melionui, teisė
jui Jonės ir kitiems kapita
listams. Nei vienas jų nepri
pažįsta darbininkų unijos. 
Tų ponų pinigais užlaikomi 
ginkluoti galvažudžiai laiko 
suterorizavę visą apielin- 
kę. Jie muša revolverių ko
tais maineriams per galvas 
iki sukruvinimo; kada mai
neriai nueina kompanijos 
ofisan pasiklaust laiškų, tai 
tie mušeikos išmeta juos 
laukan. Revolverius atstatę 
jie verčia mainerius bristi 
per upę, liepia gulti jiems į 
krykę — ir vis tai dėl “fo- 
nių.”

Unija mėgino kelis kar
tus apskųsti tuos galvažu
džius grand džiurei, bet tei
sėjas .Jonės visuomet pasto
ja tam kelią.

Ir šitokie dalykai dedasi 
ne laukinėj Afrikoj, bet 
“laisvoj” Amerikoj! Bet kas 
gi čia kaltas, jeigu ne tie pa
tys darbininkai? Juk kai at
eis rinkimai, jie vėl balsuos 
už savo neprietelius.

Audra Nukėlė Trau
kinį Nuo Gelžkelio.

North Dakotos valstijoj 
pereitą sąvaitę kilo toks 
smarkus vėjo sūkurys, kad 
netoli Fargo miestelio buvo 
nukeltas nuo gelžkelio trau
kinys ir 12 vagonų buvo nu
versta ant šono. Vienas 
žmogus buvo užmuštas, o 
12 sužeista.

ŽAIBAS PAGIMDĖ 200 
GAISRŲ.

Per Berlyną perėjo nepa
prastai smarki perkūnija su 
ledais ir dideliu lietumi. Te
legramos sako, kad Berlyne 
ir jo apielinkėse perkūnas 
uždegęs 200 namų.
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l APŽVALGA I
“...tegul ‘Laisvė’ pasako, ko- ’ 

kią literatūrą galima skaityti 
Rusijoj ? Ir tai ne kaliniams. Į 
bet laisviems žmonėms. Tekle 
laikraščiai kaip ‘Naujienos’ ir 
‘Keleivis’ ten galima skaityti 
tik pasislėpus. Už jų skaitymą 
galima atsidurti katorgoj. Jei
gu jau protestuoti, tai reikia 
protestuoti prieš visokius des
potus. nežiūrint į tai, ar jie 
yra raudoni, ar juodi, ar kito
kie.”
Jeigu komunistai liautųsi 

melavę ir darę visokias po-, 
litines suktybes, tai jiems 
nebūtų kas veikti.

No. 23. Birželio 3 d., 1931.

KAIP VYKSTA RUSIJOJ 
“PIATILIETKA.”

Lietuviškųjų komunistų 
spauda Amerikoje skelbia, 
kad “penkmečio” planas 
Rusijoj eina kaip ant svies
to.

Bet visai kitokią istoriją 
pasakoja Rusijos laikraš
čiai. Štai, prieš mus guli 
108-tas numeris gelžkelie- 
čių organo “Gudok.” Tai 
Maskvoje leidžiamas laik
raštis ir jame daug kalbama 
apie “piatilietką.”Atpasakot 
visus straipsnius butų per
daug ilga ir nuobodi pasa
ka, todėl paduosime tik kai 
kurių rašinių antgalvius. 
Paskutiniame puslapy eina 
ilgas straipsnis apie šoferių 
paruošimą. Jo antgalvis 
skamba taip:

‘‘BEZ SISTEMY, BEZ RUKO- 
VODSTVA. BEZ PLANA GO- 

TOVIATS1A KADRY 
ŠOFEROV.”

”Otdieh truda tormoziat 
ra įjotu.”

Tai reiškia: šoferiai ruo
šiami be tvarkos, be vado
vybės, be plano. Darbo sky
riai trukdo veikimą.

Antras straipsnis tame 
pat puslapy gąsdina skaity
toją šitokia antrašte:

“EŽEGODNOJE PLOCHOJE 
GORIIYTIJE PRINOSIT 
POTER’ NA 18.000.IHHl 

RUBLEI.”
Tai yra, netikęs kuras ir 

tepalas automobiliams kas 
metai duoda Sovietų Rusijai 
18,000,000 rublių nuostolio.

Straipsnis sako, kad šita 
padėtis “zastavliajet nas bit 
trevogu” — verčia mus kel
ti alarmą.

Penkmečio tikslas yra 
mechanizuoti Rusijoj pra
monę, t. y. žmogaus darbą 
pakeisti mašinomis. Bet tre
čiame “Guduko" puslapy 
skaitome, kad—

“NA DONO-KUBANI IGNO- 
RIRUJUT MECHANIZMY.” 
“Každyj čas prostoja sudov 
prinosit mnegotysiačnyje 

ubytki.”
Tai yra, Dono-Kubanėj 

mechanizmas yra ignoruo
jamas. Laivų prastovėjimas 
kas valandą neša daugtuks- 
tantinius nuostolius.

Šitas straipsnis aiškina, 
kad Dono-Kubanėj buvo or-; 
ganizuotas “mechanizaci-1 
jos skyrius,” kuris turėjo 
pritaikyt mašinas laivų kro
vimui ir iškrovimui. Visa tai 
ineina “piatilietkos” progra- 
man. Į penkis metus turi būt 
viskas mechanizuota. O 
štai, ką tas skyrius per du 
metu padarė:

“Otdiel. suščestvujuščij dva 
goda, umudrilsia postavrt... 
odin podjomnyj kran i neskol- 
ko obykncvennych asfaltovych 
dorožek. Eto—vsio.”

“Gyvuodamas jau du metu, 
skyrius sugudrėjo pastatyt... 
vieną keltuvą ir keliūtą papra
stu asfeltinių keliūkščių. Tai ir 
viskas.”

Per du metu laiko uoste 
pastatyta tiktai vienas kel
tuvas. Laivai kraunami 
žmonių jėga. Į laivą ir iš lai
vo prekės nešamos ant kup
rų arba ritinamos tiltais.

Taigi pasirodo, kad “pia- 
tilietka” neturi t*jJ<ių pasise
kimų, kaip pasakoja “Lais
vė” ir “Vilnis.”

| 
I

VOLDEMARAS TRAU
KIAMAS TEISMAN.

“Lietuvos žinios" prane
ša. kad kariumenės teismo* 
prokuratūra jau parašiusi į

Amerikos valdžia nuolat kalba apie nusiginklavimą, ir tuo pačiu laiku vis ginkluojasi, štai, 
šitame paveiksle matome vėliau rią karo mašiną. Tai laivas, padarytas specialiai karo orlaiviams 
kelti iš vandens, kuomet jie nukrinta i jūres. Svarbiausios jo matomos dalys, tai didelis keltu
vas ir tyros grindys užpakalini įme gale. Tai vieta orlaiviams. Iki šiol šitokiu laivu da nebuvo.

Šis-tas iš Astronomijos
davo. Ir štai, 1930 m. sausio 
23 d. pasirodė, kąd Lovvell 
buvo tiesus. Tą naktį jaunas 
Amerikos astronomas, dir
bąs Lovvell observatorijoj, 
Clyde Tombaugh, rado tą 
senai jieškomają planetą, 
kuri buvo pakrikštyta Plu
tono vardu. Taigi; dabar 
jau yra daugiau kaip metai, 
kai žemė turi naują vyresnį
jį brolį.

Bet apie tą brolį ligšiol la

Devintoji musų sistemos
planeta.

Senovėj, kai dar buvo 
manoma žemę esant pasau
lio centru, buvo skaitomos 
septynios planetos: Saulė, 
Merkurijus, Venera, Mėnu
lis, Marsas, Jupiteris ir Sa
turnas, nes saulė ir mėnulis 
buvo laikomos taip pat pla
netomis. Kopernikui pasta
čius pasaulio centre saulę, 
dalykas šiek tiek pasikeitė, 
nes žemė liko paversta pa- 

'prastu saulės palydovu. Ta- , . ,.
čiau planetų skaičius dar ii- Ja^ maza kas teko sužinoti, 
gai liko tas pat, kol nebuvo >ra P^r , 1 Hlio 
išrastas žiūronas. 1781 m. Taip antai, dar nėra zmo- 
astronomas Heršelis padi- p13, ar J1S yra ar. IPa_

Įdino planetų skaičių naujai zas, nėra davinių, is ku- 
atrastu Uranu, o devynio- »pų galima butų apskaityti 
liktojo šimtmečio pradžioj J° mas^- y° tolumas nuo 

esamu saulės sviruoja tarp 4,o()0 
o, pla- k* T,400 milionų kilometrų. 
Tu ma- Arčiausiai prie saulės jis

1781 m. Taip antai, dar nėra žino-

žas, nes nėra daviniu, iš ku-

. Jo tolumas nuo 
šaulės sviruoja tarp 4,500

voldemarininkų bylos kalti- Praktiški Patarimai dinkit ir sumaišykit
! narna ii akta Teisman esą ‘ ----- -- 'čiau mmėtu misiniu-
traukiama iš viso 24 P
nv^ tn tmne ir hnvusis1 ** NAMV SAVIN1N- rys tamsesni.nvs, tų tarpe ii- pats buvusis 
diktatorėlis. Augustinas 
Voldemaras.

Kaip žinia, ši byla kilo iš 
to, kad Voldemaro šalinin
kai, paprastai “vilkais” va
dinami, pasikvietė į vieną 
Kauno viešbutį Smetonos, 
žvalgybininkų viršininką 
Rusteiką ir tenai norėjo jį| 
paplauti, 
nepavyko, bet Rusteika bu
vo sunkiai 
tas ir užpuolikai vėliaus ta
po sugaudyti.

Kaltinamasis aktas susi
dedąs iš 100 mašinėle rašy
tų puslapių. Matyt, kad prie 
sąmokslo prigulėjo ir pats 
Voldemaras, jeigu jis yra 
kaltinamas kartu su kitais jo 
dalyviais. Byla bus įdomi, 
nes ji turės atskleisti Vol
demaro planus Smetonai 
nuversti.

Nors sąmokslas

peiliais subady-

grąžino viską, 
uždraudė ne-

KAMS.

NEMATO SAVŲ YDŲ.
“Laisvė” išspausdino Ma

skvos lietuvių komunistų 
protestą prieš fašistų terorą 
Lietuvoje. Protesto autoriai 

* sako, kad Lietuvoje—
“Įvedama geležinių grandi

nių (kandalų) sistema (Pane- 
vėžyj). Daugely kalėjimų ati
mama knygos, laikraščiai, ra
šomieji dalykai...”

Dėl šito protesto “Nau
jienų” bendradarbis Mark
sistas daro komunistams ši
tokią pastabą:

Kaip pasidaryt vandens šalti- • -j 
ni?—Tai nėra taip sunkus dar-į^ ];+ 
Įgis, kaip gali kam išrodyt, ži-,' 
noma. visų pirma reikia parink-; 
t i tinkama vieta. Ant lygumos 
šaltinio nepadarysi. Negausi | 
vandens ir ant kalno viršūnės.! 
Šaltinis gali būt tik tokioj vie- i 
toj. kur yra žemėj vandens, ir 
kur tas vąnduo yra slegiamas iš 
kalnų. Amerikoje- ir Kanadoje 
vandenį lengviausia rasti pieti-i 
niuose Įkalniuose, kur kalnai 
stovi į šiaurę. Reikia gauti ilgą 
geležinę kartį, arba vandens- 
dudą. suploti galą, kad ge
riau lystų į žemę, ir pakeliant 
ją aukštyn smarkiai mušti že
myn. Ji lįs savo sunkumu. Kar
tais vanduo tuojaus prasimuša 
ir sauja kelias pėdas aukštyn. 
Kartais reikia bandyti keliose 
vietose, pakol pasitaikys van
dens gysla. Radus vandenį, rei
kia įleisti geležinę dūdą, ir šal
tinis visuomet per ją bėgs. Kadi 
mušant į žemę geležinė kartis.! 
nesvyruotų Į šalis, reikia su
remti tris aukštus kuolus ir vir
šuje pritaisyt kokį nors žiedą ar 
prikalti šmotą medžio su skyle 
ir iškišti per ją viršutinį kar
ties gala.

PRALOTUI OLŠAUSKUI 
SUGRĄŽINTOS TEISĖS.

Musų skaitytojai jau ži
no, kad žmogžudžiui pralo
tu! K. Olšauskui Smetona 
bausmę dovanojo. Bet teis
mas Olšauskui buvo atėmęs 
visas piliečio teises ir jo 
nemažus turtus konfiska
vęs.

Olšauskas kiek laiko pa
sidaužė po užsienį ir ėmė 
“kvaišyt" Smetoną, kad šis 
grąžintų jam turtus ir teises. 
Ir Smetona 
tik medalius
šioti. kurių Olšauskas turi 
daug, dar net caro Mikės 
dovanotų.

Dabar dūšių ganytojas OI-: 
šauskas sugrįžęs Kaunan 
labai gyvai ėmėsi rūpintis 
savo turtų reikalais.

Tuo pačiu laiku katalikiš
koj Ispanijoj ir Italijoj eina 
didžiausi sukilimai prieš ku
nigiją. Italijoj fašistai pa
ties “šventojo tėvo” paveik
slą sutrempė purvynan. Iš-’ 
rodo, jog gali prieiti prie to, 
kad popiežiui reikės bėgti 
iš Romos, taip kaip kardi
nolui Segurai reikėjo bėgti 
iš Toledo.

Mes neabejojam, kad 
Smetona mielai suteiktų kle
rikalų erštui prieglaudą 
Kaune, jeigu Mussolini iš
vytų jį iš Vatikano. Tautiš
kiems zakristijonams Lietu
vos Respubliką valdant, ji 
dar gali virsti duobe viso 
pasaulio išmatoms.

it-

imti nu j grird.i ir 
■erą vanriši. r.j- 

krat^uvėj ar sp- 
‘eaustie soda” ir 
trijose kvortose 

Vartokit šitą

su aukš- ■ Norint 
Ištrinus kitokio >
pasida- I pirkit m:nevų 

tiekoj kvortą 
Į ištirpinkit ją

Grindims ir klijonkėms “pali- į karšto vandens.
7* galit pasidaryti geros Į skiedinį karštą su aštriu sepe- 

' politūros namie. Paimkite pain- *-‘!U ar kempine, 
i tę kerosino, paintę terpentino ir 
paintę sėmėninio aliejaus. Gerai 

. viską sukratvkit, ir užpylę ant•j * *
• skuduro nušveiskit grindis. Ir
Į dulkės nekils, ir grindys gražiai
• išrodys. Terpentino ir aliejaus 
gausite malevu krautuvėj.

Jeigu nuluptos daržovės turi 
pastovėti, tai reikia užpilti jas 
šaltu vandeniu, tuomet jos ne
persimainys. neapdžius ir nepa- 
juos.

i

.Naujausi Lietuviški 
Rekordai columbia.

J6EWCOUUMBIAUTHUANIAJi RECORDS

Kada jūe norite išgirsti sau patinkamą toną ar artistą, natūra
lu, kad manote apie Columbia rekordi 
sugestijų:
10” 75c .

i Balandž-e Dienelėj
IC'MĮ p*

) Petras Mylėjo Katriutę

16210 F 1
I

-C-it, Behaic,” Polka
Oi, Praneli, Negaliu, Polka

rastai yra keletas

Stasys Pauras ir 
Juosas Antanėlis

Junas Dirveiis 
ir Jo Orkestrą

16209 F Liudvinavo Polka
Paukščiu Petka

Mahanojaus Lietuviška
Mainierių Orkestrą

Kaip pažinti sėkių gyvumą? 
—Paberkit grudus ant karštos 
skaurados ir pakaitink it juos. 
Gyvos sėklos tuojaus ims pūs
tis ir sproginėti su tam tikru 
poškėjimu. Tokios sėklos augs 
gerai. Negyvos gi gulės ant 
skaurados ir sudegs neišspro
gusios. Tokių sėklų nesėkit. nes 
jos neaugs.

NUBAUDĖ “RYTO” 
REDAKTORIŲ.

Klerikalų “Ryto” redak
torius Berulis buvo nubaus
tas 300 litų už platinimą ne
teisingų žinių.

O “neteisingomis” žinio
mis fašistai paskaitė tą, kad 
“Rytas” parašė, jog krašto 
apsaugos ministeris Gied
raitis gavo du mėnesiu atos
togų ir po jų vargu ar į savo 
vietą grįš.

“Magic

Colombu Pbooojrapa 
Cca>paoy, Ine.

Notef*

1000 Wa*hiTigton St., 
PoHton. Mass.

Kaip nuimti seną malevą. — 
Kada ant namo sienų prisikrau
na daug malevos, tai ji pradeda 
trukti ir luptis; tada geriausis 
budais nudeginti ją tam tikro
mis lempomis. Nuo liepsnos ma- 
leva atšoksta pūslėmis ir tuo
jaus. pakol karšta, ją reikia nu
imti tam tikromis lopetukėmis. 
Bet jei šitas būdas neparanku 
kur vartoti, tai seną malevą i 
galima nuimti šitokiu mišiniu:! 
20 dalių aštrios sodės (eaustie: 
soda). 20 dalių mineralinio alie
jaus. 20 dalių piuvėnų ir 100 
dalių vandens. Visų pirma sode 
ištirpinama vandeny, paskui 
įdedama aliejus ir gerai išmai
šoma, o paskui sudedamos piu- 
vėnos. šita koše reikia aptepti 
seną malevą. o kai pastovės, nu
trinti skuduru arba aštriu šepe
čiu. Maleva turi nusitrint.

NAUDINGI DALYKAI MO
TERIMS ŽINOT.

štai receptas, • kaip padaryt 
tamsesnius plaukus. Nueikit ap- 
tiekon ir paprašykit, kad su
maišytų šitokį mišinį.

2 ozs. bav rum,
2 ozs. glycerine,
2 czs. aleohol.
Paskui paimkit 10 uncijų juo

dos arbatos (black tea), užpil- 
kit puoduku verdančio vandens 
ir pašutinkit 30 minutų; atvė

Naujausi lietuviški
REKORDAI COLUMBIA

ANTANAS VANAGAITIS ir JUOZAS OLŠAUSKAS
10” 75c. Su Orkestras Akompan.

1G197F (Vaikinų Redos 16198F (Paklausykit Jus Lietuviai
(Merginų Bėdos (Kelias—Vieškelis

PENNSYLV ANUOS ANGLĮ AK AŠIAI
................ Instrumentai 

................  Instumentai
... Yurgis Aranskas, Tenoras 
Orchestra With Incid. Singing

1C203F (Šiaulių Polka 
JO” “
1G19GF

Polka 
Polka75c. (Pavasario Polka........

(Mergytės Išėjimas ... 
(Mahanojaus Moterėlės

(Prūsų Užpoolimas ...
(Vaikelio Polke ................................. Pennsylvanrjos Angliakasiai

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERIŲ ORKESTRĄ
(Nelaimingos Dienos .................................. Orch. wit.h Incid. Sing :
(Meilingas Bernelis ................................... Orch. with Incid. Sing r

1G193F (Žemaitelių Polka J6170F (šiaučiaus Polka
(Marytės ir Yonuko Daina (.Jievutės Polka

1GISSF (Vyras Pijokėlis Daina Singing by Šaukevičius and M. Urbas ji 
(Pasakykie Panaitėle Daina Singing by A. Šaukevičius

STASYS PAURAS. Baritonas ir JUOZAS ANTANĖLIS, Tenoras 
JG183F (Po Močiutės Vartais I619OF (Kad Pavasaris

(Visi Iš Vien (Vyrai, Moters
(.Mergužėlės Ko Nedainuojat

16171F (Svajonė Ir Meilė 16183F (Po Močiutės
(Sudiev Sesutės (Visi Iš Vien

JONAS IHRVELIS IR JO ORKESTRĄ
16172F (Einik Polka 16186F (“Vilkas—Pilkas”, Polka

(Lietuvos Kareivėlių, Polka (“Liudvikas” Polka

Pas mus galite gaut visus lietuviškus Rekordus, kokie tik yra iš
dirbti. Taipgi gali gaut visas operas ir kitose kalbose žymių daini
ninkų ir muzikų. Norint kataliogo, prisiųskite už 2c. štampą. Per 
paštą mažiau 6 Rekordų nešiu nčiame.

Mes priimame Lietuvos Bonus kaipo dalį mokesties, kurie perka 
per mus Radio ar Gramafoną. Už senus Radio ar Gramafoną duo
dam gera įkaitą.

GEO. MASILIONIS
377 Broadivay, So. Boston, Mass.

1G187F

1G2H2F

prasidėjo mažųjų, c~'----
tai p Marso ir Jupiterio 
netų “medžiojimas.” Tų ma
žųjų planetų, arba asteroi- 

I du, ligšiol yra rasta daugiau 
! kaip 1,200, bet kai kurie as
tronomai mano, kad jų skai
čius siekia net 100,000! Vi
sos jos yra labai mažos, pa
našios daugiau į skeveldras, 
negu kad į savarankiškus 
dangaus kunus. Todėl net 
vra manoma, kad tai yra 
liekanos kadaise buvusios 
tarp Marso ir Jupiterio di
delės planetos, kuri dėl ne
žinomų priežasčių suskilusi.

Šių metų viena iš tų ske
veldrų — planetėlių, vardu 
Eros, buvo priėjusi prie že
mės per 25 milionus kilo
metrų. Tai yra mums arti
miausias dangaus kūnas po ■ 
mėnulio. Eros yra 30 kilo- ’ 
meti-ų diametro, taip kad 
ten ekspedicija nuo vieno 
ašigalio į antrą truktų tik žemės gyventojai ligšiol vra 
viena diena. įdomu dar vra • • • -
tas. kad Eros nėra apskritas, j 
kamuolio pavidalo, kūnas, o; 
kampuotas. Tikra skeveld- i 
ra!

Tyrinėjant Urano judėji
mus buvo pastebėta, kad jis 
juda kitaip, negu turėtų bū
ti iš apskaičiavimų. Neži
nant kitokių priežasčių, im
ta manyti, kad už Urano pri
valo būti dar kita planeta, 
kuri ir kliudanti Uraną. Ir 
tikrai, 1864 m. remiantis 
franeuzų matematiko Le 
Verrier apskaičiavimais, 
Berlyno observatorijoj bu
vo pastebėta nurodytoj dan- 

jgaus vietoj naujas dangaus 
kūnas, kuris pasirodė esąs 
jieškomoji planeta, gavusi 
Neptūno vardą. Tačiau ir 
Neptūnas, kaip vėliau paaiš
kėjo, irgi nerodė noro laiky
tis astronomų jam paskirto 
kelio. Ir vėl kilo mintis, kad 
už Neptūno turėtų būti dar 
viena planeta. Bet nežiū
rint visų pastangų, jos ne
pavykdavo rasti, taip kad 
imta manyti, jog Neptūnas 
yra paskutinė saulės siste
mos planeta. Tik vienas 
Amerikos astronomas Per- 
cival Lovvell, miręs 1916 m., 
tvirtai tikėjo užneptuninės 
planetos buvimu, tačiau jo 
nuomonės niekas neparem-

prieis 1989 m. Toj vietoj pa
skutinį kartą jis yra buvęs 
1740 metais. Vadinasi, apie 
saulę jis apsisuka beveik 
per 250 metų. Apie jo sudė
tį ir kitas ypatybes taip pat 
nieko nėra žinoma. Jis gau
na vidutiniškai pusantro 
tūkstančio kanų šviesos ir 
šilumos mažiau, negu žemė. 
Saulė iš Plutono atrodo pa
prasta žvaigždė, kiek dides
nė už kitas. Ir kas žemei 
pikčiausiai, tai kad Plutono 
gyventojai net pro gerus 
žiūronus žemės negalėtų pa
stebėti, nes ji, iš toli žiūrint, 
j skęsta saulės spinduliuose. 
'Taip pat apie Venerą ir 
Merkurijų plutoniečiai nie
kad negalės patirti. Bet 
žvaigždėtas dangus iš Plu
tono atrodo taip pat, kaip ir 
iš žemės. Štai ir viskas, ką

I

patyrę apie vyriausiąjį savo 
sistemos narį — Plutoną,

Ar Žinote, Kad—
Tarp Latvijos ir Lietuvos 

sudaryta sutaiįis, kuri Lie
tuvos lauko darbininkams 
duoda teisę vykti ir apsigy
venti visoje Latvijos terito- 

! rijoje. Pirmiau Lietuvos dar
bininkai galėjo apsigyventi 
tik parubežy.

Skautų organizacija yra 
tikybiškai-militariška orga
nizacija. Apart kitų dalykų, 
kurie paviršutiniškai žiū
rint atrodo geri, nuo jaunų 
dienų skautuose auklėja
mas militarizmas. Nors ši 
oi^anizacija išsiplėtus po 
visą pasauly, bet pažangieji 
žmonės jai priešingi. Ii- Lie
tuvoje priskaitoma 1,500 
skautų. Savo patronu jie 
laiko šv. Jurgi.

Didžiausi Amerikos eže
rai yra šie: Superior—turi 
31,820 keturkampių mylių 
ploto ir 1,266 pėdas gylio. 
Huron — turi 23,010 ketur
kampių mylių ir 750 pėdų 
gylio. Michigan — 22,400 
ketv. mylių ir 870 pėdų gy
lio. Erie — 9,940 ketv. my
lių ir 210 pėdų gylio.

Ateina
Negirtaukit

Vartais !
ii
•i

!>.
i .
s

Išradėjas
F. Laseck

(Lasevičius)

Apsaugoki! Savo Namus
Užrakinkite Atidarytus Langus

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

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

Sutaupysite daug anglių žiemą, nes prietai
sas Langus 
juos negali 
klauskite.

smarkiai sutraukia ir šaltis per 
įeit. Agentams didelis nuošimtis,

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

Telefonas: Mitchell 2—2554
Window
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Užraktu, galite
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Kas skaito ir rašo 
Tas duonos neprašo AMERIKOS LIETUVIU

BINGHAMTON, N. Y. 
Lietuvos Steigiamojo Seimo 

11 metų sukaktuvių 
minėjimas.

Gegužės 15 d. Lietuvių 
Svetainėje buvo suruoštos 
prakalbos paminėjimui 11 
metų sukaktuvių nuo Lietu
vos Steigiamojo Seimo susi
rinkimo.

Prakalbas rengė Bing’n- 
amtono Lietuvių Taryba. 
Publikos buvo daug ir visi 
atydžiai klausėsi kalbų apie 
Lietuvos Steigiamojo Sei
mo nuveiktus darbus, apie 
sutvertą konstituciją ir apie- 
dabartini režimą, kuris sten
giasi viską sunaikint, kas 
tik buvo sutverta Steigia
mo Seimo.

Kalbėtojais buvo p. F. Ži- 
vatas, Andrušaitis ir kun. 
M. Valatka, visi iš Scranto- 
no, Pa.

Po prakalbų buvo keletas 
klausimų, i kuriuos p. And
rušaitis tinkamai atsakė.

Gale buvo pasiūlyta ata
tinkama rezoliucija, kuri 
tapo vienbalsiai priimta.

Visa publika buvo pra
kalbomis pilnai natenkinta 
ir rimtai užsilaikė.

P. B. Balčikonis. 
Rezoliucija.

Kadangi 1920 metų ge
gužės 15 dieną Kaune susi
rinko pirmas lietuvių tautos 
istorijoje visuotinu, lygiu, 
slaptu ir betarpiu Lietuvos 
gyventojų balsavimu išrink
tas Steigiamas Seimas pa
gaminti nepriklausomai Lie
tuvai konstituciją. Kadangi 
Steigiamas Seimas pirma
me savo posėdyje gegužės 
15 d., 1920 metų proklama
vo Lietuvos žmonių vardu 
nepriklausomą Lietuvos val
stybę esant atstatyta kaipo 
demokratinę respubliką, ir 
vėliaus pateikė jos konstitu
ciją šiais pagrindais:

—kad žmonių išrinktas 
Seimas turi aukščiausią ga
lią valstybėje, leidžia įsta
tymus, ratifikuoja sutartis 
su kitomis valstybėmis, tvir
tina biudžetą ir kontroliuo
ja vykdomąją valdžią;

—kad visi Lietuvos pilie
čiai yra lygus prieš įstaty
mus ir jokių luomų, privile
gijų nei titulų nėra;

—kad visiems piliečiams 
gvarantuojama asmens, bu
to ir korespondencijos ne
liečiamybė, o taipjau tiky
bos, sąžinės, spaudos, žo
džio, streikų, susirinkimų ir 
draugijų laisvė, ir kad mir
ties bausmė Lietuvoje yra 
panaikinta;—

Kadangi Steigiamas Sei
mas išleido žemės reformos 
įstatymą, suteikdamas teisę 
bežemiams ir mažažemiams 
įsigyti žemės ir tuo budu 
atitaisyti skriaudą, kurią 
Lietuvos valstiečiams per 
šimtmečius darė bajorija 
juos apiplėšdarna ir išnau
dodama ;

Kadangi šitais savo dar
bais Steigiamas Seimas pa
dėjo tvirtą pamatą nepri
klausomai Lietuvai, taip 
kad ji pajėgė atsilaikyti 
prieš visas audras, kurios 
per 11 metų nekartą statė 
pavojun jos gyvybę, tai .

Lai būna nutarta, kad 
Binghamtono lietuviai, 1931 
m. gegužės 15 d. susirinkę 
Lietuvių Svetainėje vienuo- 
liktmetinių Lietuvos Stei
giamojo Seimo sukaktuvių 
minėti, sveikina Lietuvos 
žmones iškovojusius ir iš
laikiusius savo krašto nepri
klausomybę, o taip pat ir 
visus tuos, kurie yra kuo 
nors prie tų kovų prisidėję; 
ir

Lai būna nutarta, kad šis 
Binghamtono lietuvių susi
rinkimas reiškia giliausią 
pagarbą atminčiai tų Lietu
vos kovotojų, kurie žuvo 
gindami Steigiamojo Seimo

DETROIT, MICH. 
Lietuviu socialistų prakalbos 

gerai pavyko.
Dėti oho socialistai gegu

žės 24 surengė drg. Grigai
čiui prakalbas. Prakalbos 
visais atžvilgiais reikia skai
tyti pa v dusiomis. Nors tą 
dieną čia buvo du piknikai, 
bet socialistai simpatikų 
turi daug, todėl ir prakalbo
se su. ‘ 
žmonių.

Baigęs kalbėti .drg. Gri
gaitis leido statyti jam 
klausimus. Daugiausia klau
simų davė buvusieji čia ko
munistai. bet Grigaitis jiems 
atsakė gerai ir teisingai. 
Tarp kitko drg. Grigaitis 
komunistams nurodė, kad 
jie skaito vien bolševikų 
sapnininką, todėl ir apie da
lykus rimtai negalį galvoti.

Bet ši kartą ir komunis
tai užsilaikė džentelmeniš
kai. Gal jiems Dievas davė 
dvasia šventą? Tik išėję iš 
salės čiaudėjo nuo prikišto 
jiems sapnininko.

Vakare pas draugus 
Strazdus susirinko būrelis 
socialistų ir simpatikų. Be
sišnekučiuojant laikas sma
giai ir greitai prabėgo. Drg. 
Strazdienė moka labai ska
niai pagaminti užkandžius, 
o drg. Budvidienė moka 
skanius surius spausti. A- 
biem ačiū už gražų pavaiši
nimą. Gaila, kad šita jauki 
draugijėlė taip greit turėjo 
skirstytis, nes drg. Grigaitis 
skubėjo namon. Jis buvo ga
na daug pavargęs, nes ir še
štadienį turėjo prakalbas.

demokratijos padėkojo. Taip jau vakarė- 
karščiausią lio atminčiai buvo įteiktas 
, kurie už drg. Laliui diplomas, kun 

juos tebekovoja šiandien; padirbo M. J. Šileikis. Ant 
ir j pirmo puslapio vaizdu© ja-

Lai būna nutarta, kad šis ma Amerikos dangarėžiai 
susirinkimas yra įsitikinęs,' ir Kaunas, kurides skiria 
jogei atstatymas demokra-nuo Lietuvos, jura su pira
tinės tvarkos ir grąžinimas’šu “Laimingos Kelionės.” 
Lietuvos piliečiams tų teisių i Juroj matosi laivas, kuris 
ir laisvių, kurias Steigiamas' veža Lalį. Antroj pusėj iš- 
Seimas Įrašė į Lietuvos'pieštos raidės: “drg. A. La- 
konstituciją, yra būtina są-.lio Išleistuvių Vakarėlis, 
lyga, kad Lietuva toliau Į Lietuvių Auditorijoj, Gegu- 
stiprėtų ir atgautų lenkų už-.žės 16, 1931, Chicago, III.” 
grobtą Lietuvos teritorijos čia pasirašė visi vakarėlio 
dalį su sostine Vilnium. ; dalyviai.

Taipgi lai būna nutarta, ; Akomponuojant M. Joza- 
kad ši rezoliucija turi būt vitui, Nora Gugienė ir p. 
paskelbta demokratinėje A- Biežienė sudainavo duetą, 
merikos lietuvių ir Lietuvos specialiai tam vakarui pri- 
spaudoje ir viena rezoliuci-• taikintą dainą: “Plaukia sau 
jos kopija pasiųsta Lietuvos laivelis.” 
vyriausybei per jos pasiun
tinį Washingtone.

Susirinkimo pirm.,
M. Bakaitis.

paskelbtus 
principus, ir 
užucjautą tiems,

Artistas J. Olšaus
kas sudainavo solo: “Leis- 
Įkit į tėvynę.” Paskui susto
jusi publika, vadovaujant 
J. Olšauskui, sudainavo: 
“Sveiki broliai dainininkai.” 

Po to prasidėjo linksmus 
‘šokiai, kurie užsitęsė iki 
į anksty vaus ryto. Šokiams 
' grojo M. Jozavitas ir Petru
ševičius. Korespondentas.

LAWRENCE, MASS. 
Padėkos žodis.

. Gegužės 28 aš išvykau i 
leistuvių vakarėli. Drg. La-,Lietuvą. Ta proga LŠS. 61 
lis darbavęsis prie “Naujie- kuopos draugai suteikė man 
nų per daugelį metų, dabar gražią dovaną, rašomąją 
nutarė važiuoti Lietuvon ir auksinę plunksna. Šita do- 
tenai apsigyventi. Vakarėly Vana man brangi ir aš LSS. 
dalyvavo apie 60 žmonių, 61 kuopos draugams tariu 
“Naujienų” darbininkai ir širdingą ačiū.
šiaip artimesni Lalio drau- ' Draugai, likę šioj šaly erai i na^ietami ( ___ 11__  i_

CHICAGO, ILL.
Drg. A. Lalio išleistuvių 

vakarėlis.
Gegužės 16 dieną, Lietu- £ 

vių Auditorijoj, “Naujie- ‘ 
nos” buvo surengusios drg.Į 
Antanui Laliui — “Naujie-! 
nų" redakcijos nariui — iš-;

“Naujienų” darbininkai ir

Įleido nei artyn, bet palaido-Į
| jo su didžiausiomis bažnyti- ^3 ITlUmS RaSOma. 
: nėmis iškilmėmis. Buvo net ----------
' penkerios mišios atlaikyta.! S°- ®arrc» Mass. — Musų
Kunigų daugiau negu rei-į miestelis nedidelis, turi tik 
kia. Į namus, iš namų, į baž-, dvi dirbtuvėles. Daug yra 
nyčią, į kapus — visu keliu < hetuvių ir lenkų. Dirba pil- 
lvdėjo, giedojo, rėkė, tam- ’ R3 laiką, bet pinigų neturi, 

- - - ----- - - -- nes čia yra keletas “rojaus
I skystimėlio” parduotuvių, 
Ikur musų darbininkai pini- 
'gus palieka.

Dar per Kalėdas į čia at
važiavo iš Warre, Mass., tū
las lenkas. Prisigėrė naba
gas tiek, kad “apsinakvojo” 
ant gatvės ir sušalo.

Turime čia ir bažnyčią, 
į Didesnė pusė gyventojų ją 

kiti apsispiaudę, dar j lanko, bet ten nieko gero ne
išmoksta ir parėję tik šnap- 
selį traukia. Net ir moterė
lės nuo vyrų neatsilieka.

“Keleivio,” manau, tik 
du ezg. teateina. Blogai, 
kad lietuviai netaupo centų 
juodai dienai.

“Keleivio” skai-jas.

BROOKLYN, N. Y.
“Pavvzdinaros” karčem-

ninko laidotuvės. | Rėmis iškilmėmis. Buvo net 
, . . penkenos misios ;Vieno karcemninko gyve- — 

n imas mažai kuo skiriasi 
nuo kito; kožnas kasdien 
girtas, kožnas degtine pra
rūgęs. Jų moterėlės taip-pat. 
Bet čionai rašau ne apie kar- 
čemninko gyvenimą, o apie 
jo gyvenimo “pabaigtuves.”

si rinko pusėtinai daugi Tai ištikrujų buvo ne kokios

gai bei pažįstami. ' dirbkit naudingą darbą,.
Laike vakarienės buvo kad susilauktumet švieses- 

pasakyta visa eilė trumpų nio rytojaus, ♦ '....    r_______
kalbų. Toastmasteriu buvo. Linkiu visiems draugams ■ Drg. Grigaitis pas mus pali- 
“N.” redakcijos štabo narys gero pasisekimo. Draugiš- ko labai gerą įspūdį.
p. K. Augustinavičius. Pir-' kai, / F. Vareika. F. Lavinskas.
mas kalbėjo Dr. Karalius. L. 
Jisai pareiškė, jog Antanas 
Lalis daugeliui Amerikos 
lietuvių buvo lietuvių kal
bos mokytojas. Aš, sako 
Karalius, turiu būti dėkin
gas Laliui, nes jis buvo ir 
pirmas mano mokytojas. į

Antras kalbėjo drg. A.! 
Žymonta* Jis sakė, jog jis t 
netikįs, kad drg. Lalis apsi- ’ 
gyvens Lietuvoj. Esą neuž-’ 
ilgo mes ir vėl pasimatysi-. 
me su juo Chicagoje. i

Labai gražią kalbą paša- • 
kėdrg. P. Grigaitis. Jisai sa
ko: “Tiesiog sunku įsivaiz- ’ 
duoti, jog drg. Lalis atsiski
ria nuo musų ir išvažiuoja į 
Lietuvą. Nuo pat “Naujie
nų” Įsikūrimo drg. Lalis bu
vo su jomis, iŠ pradžių joms 
bendradarbiavo, o vėliau 
per keliolika metų dirbo re- j 
dakcijoj. Jo vedamas pir-! 
mas puslapis, kuri skaityto- i 
jai pirmiausia pamato, pa- j 
sidarė pavyzdžiu Amerikos: 
lietuvių laikraščiams tiek! 
savo gyvumu, tiek iš litera- 
tinio atžvilgio.”

Dr. Biežis nurodė į tai, Į 
jog Lalis pagelbėjo tukstan- j 
čiams lietuvių išmokti ang-' 
lų kalbos. Atvažiavus į šią 
šalį, be jo žodyno tiesiog; 
negalima buvo apsieiti.

Dar daugelis ir kitų kai-' 
bėtojų linkėjo drg. Laliui 
laimingos kelionės. Teikė 
įvairius komplimentus dėl 
jo malonaus ir draugiško bu-, 
dd Kiti nurodė net, kad drg. 
Lalis- neturėjo priešų, ne-i 
žiūrint to, kad jis. dirbo re-J 
dakcijoj. Vienas kalbėtojas 
sako, kad Lalio žodyną mes į 
rasime ir katalikų redakci- ’ 
jose, ir bolševikų namuose 
ir tt. Kiek ilgiau kalbėjo 
Dr. A. Montvidas. Jisai, I 
baigęs kalbą, Padaužų var
du įteikė Laliui dovaną —. 
colio didumo žodyną. Ant-; 
ra dovana buvo įteikta nuo 
“Naujienų” — milžiniškas 
žodynas. Ant galo buvo pa-' 
kviestas pasakyti kelis žo
džius pats Lalis. Jisai susi-; 
jaudinęs nedaug ką galėjo 
kalbėti, bet už visą jam su
teiktą malonumą širdingai

paprastos šermenys, bet 
tikros gyvenimo pabaigtu
vės. (Nelyginant Lietuvoje 
rugių pabaigtuvės.)

East New Yorko dalyje 
per keletą metų pasekmin
gai bizniavojo A. B-ta. Ka
dangi jis niekad neturėjo 
progos išsipagirioti, tai jo 
gyvenimo dienos raukėsi 
nepaprastu greitumu. Pa
galios vieną gražią dieną 
užsiraukė, *akys užsidarė, 
kūnas atšalo ir iš Adomo 
pasiliko niekam netikęs 
daiktas.

štai laidotuvės. Daugelis 
pažĮstamų, “frentų,” kostu- 
merių, našlių ir našlaičių ga
na skaitlingai lankosi Į lai
de tu Ves. Adomas pašarvo
tas viršuj, bet žemai, karče
moje biznis eina po senovei. 
Našlė moteris savo bizni ge
rai supranta ir dėlto laido
tuvės bizniui negalėjo nieko 
pakenkti; priešingai — kad 
biznis geriau eitų, tai lavo
ną išlaikė beveik visą sąvai
tę. Galų gale reikia vežti Į 
amžino poilsio vietą — gal 
čionai ir Adomas išsipagi
rios...

Adomas visą savo gyve
nimą buvo “laisvas” nuo 
visko, tik ne nuo trucyznos... 
Nors i bažnyčią niekad nė
jo, prieš mirti kunigo nesi-

mano

milžiniškas

Kaip šiltas susikimšęs teatras 
beveik pagadino jų romansą 
v 
saus direktoriaus tėvynėje. Tai buvo su
jaudinanti drama, bet Aliutė išrodė ner
vinga ir sumišusi. Ji net padarė pateisini
mą. kad turi išeit, neužsibaigus paveiks
lui. Ji savyje manė, aš niekad daugiau su 
tavim nebeisiu.
Vitas susikrimtęs spėjo. Bet ant laimės jis 
tuoj sužinojo kame buvo kaltė. Antrą die
ną jo instruktorius Skautu drily patarė 
jam vartot Lifebuoy Sveikatos Muilą, ku
ris prašalins visus pavojingus suprakai- 
tavimo dvokimus.
Su prakaitavimo dvokimas: Vitas nė ne
sapnavo kad tame butų kaitės. Bet galima 
daleist. kad sukimštame, šiltam teatre, 
ALIUTĖ tai pajautė! Tą pačia dieną jis 
pradėjo vartot Lifebuoy. \Suprakaitavimo 
dvokimo daugiau nėra. Aliutė taip-pat 
daugiau neatsakys. Dabar ta priežastis

ITAS pakvietė Aliutę pažiūrėt naujo 
paveikslo, kuris buvo padarytas gar-

mes 
Net 
apie

prašalinta, ir ji prielankiai priims jo pa
kvietimą.

Neimk Progos
Mes retai žinome, kad pas mus pasireiš
kia suprakaitavimo dvokimas, nes 
greitai priprantame prie to kvapo, 
dabar, vėsiame ore. mus išgaruoja 
kvorta prakaito, kaipo išmata.
Neimk progos. Prauskis ir mazgokis su 
Lifebuoy. Jo persiveržiančios. antisepti
nės putos, išvalo odos skylutes, palaiko 
kūną švariu ir maloniai kvepiančiu.

Puikus Pagražinimui
Lifebuoy palaiko išveizdą gražia, minkšta, 
lygia ir skaisčia. Priduoda sveikai žėrinti 
skaistumą. Tėmykit Lifebuoy gerumą, jo 
higieniškumą. nes jis dingsta beplaunant. 
Tas pasako daugiau negu žodžiu, koks 
Lifebuoy saugus sargas. Pradėk naudoti 
Lifebuoy šiandien!

LEVER BROTHERS CO., CambridRe, Mass.

Lifebuoy
stops bodų odor

\ j

pėsi, kad tik Adomo dūšelė 
greičiau pasiektų Abraomo 
sterblę.

Jau ir užkasė. Visi lydė
jusieji sugrįžta į namus ant 
rožančiaus. Biznis dar ge
riau pakilo. Nespėjo sueiti į 
vidų, kiti dar prie durų pra
dėjo garguliuoti. Valandžiu
kei praėjus reginys darosi 
nesvietiškas. Vieni girti iš
virtę, 
kiti strapinėja kaip veršiu
kai. Ant galo moterėlės pa
leido savo moteriškas bur
neles. Ak, tu viešpatie, tai 
moterys, tai burnos?!... Ge
riausia pasižymėjo tūla Ba- 
nė, iš ko net muštynės kilo. 
Neblogai pasižymėjo ir ki
tos leidukės, kurių vardus šį 
kartą apleidžiu. Tai bent 
šermenys; tik muzikantų 
truko. Girdėjau, kad sekan
tį sekmadienį turėjo įvykti 
“atgrąžtai,” bet ar įvyko— 
nežinau. Matęs visokių lai
dotuvių, bet šitokių dar bu
vau niekad nematęs. Tai 
tikros gyvenimo pabaigtu
vės. Antanas Lydėtojas.

SPRINGFIELD? ILL.
* Musų bolševikai.

SLA. 158 kuopa gavo kiek 
atsikvėpti, nes ermyderis su 
bolševikais jau pasibaigė. 
Dabar musų bolševikėliai 
vaikščioja kaip musę kan
dę; tuo labiau, kad po pir
mo skausmo juos atlankė 
antras “smutkas,” tai jų 
“vyskupo” Pruseikos išspy- 
rimas iš “Vilnies.”

Prieš kurį laiką šitas po
nas atvyko čia bolševikų 
dirmavoti. Dirmavojo, dir- 
mavojo; stiprino, stiprino, 
bet niekas neišėjo.

Po “Vilnies” seimui mu
sų bolševikai vis dar spar
dėsi. Jei tai butų buvę “ma
niškoj” Rusijoj, tai gal vi
sus “buržujus” butų išspy
rė į aną pasaulį, bet “Dėdės 
Šamo” žemėj mato, kad nie
ko nepadarys, tai ir aprimo: 

Pirmąją Gegužės musų 
bolševikėliai niekur nepasi
rodė. Mat, visa jų “načalst- 
va” susideda iš biznierėlių, 
kurie apie rusišką rojų nei 
mislyti nenori. Jie turi dai
lius karius ir bedarbės ne
jaučia. Kam jiems maišytis 
pirmą gegužės? Dar nesma
gumų turėsi!... Ot, kuomet 
koks parengimas, tuomet ir 
jie ateina aukų pakolektuo- 
ti.

Beje! Bučiau pamiršęs 
pasakyti, kad musų bolševi
kai pasiglemžė SLA. 9-to 
apskričio iždą. Apie jo grą
žinimą jie nei negalvoja. 
Mat, neteko visas SLA. mi- 
lionas, tai reikia pasinaudot 
nors apskričių kasomis, kur 
pripulti galima.

Iš tų užgriebų jie pradėjo 
savo milioną kraut. Pagy
vensim — pamatysim kiek 
jie sukraus.

Darbai.
Darbai menkai eina. Kai 

kurios mainos jau senai už
darytos. Žmonės suvargę ir 
nežino kas reikės daryti. Pa
šalpos iš niekur nieks ne
gauna. Prie St. John Hospi- 
tal susirenka virtynės žmo
nių, nes čia alkaniems be
darbiams atiduoda ligonių 
maisto likučius.

Apart kasyklų, kitokių 
čia darbų nėra. Tuo tarpu 
tos kasyklos, kurios dar kiek 
nors dirba, sudėjo koduoja
mas mašinas ir daug darbi
ninkų išmetė į gatvę. Reiš
kia, patobulintoji techni
ka kapitalistiniatn surėdy
me nepalengvino darbinin
kui darbą, bet atėmė iš jo 
duoną. Petras Rautis.

Pittsburgh, Pa. — čia su
siorganizavo Kupiškėnų 
Kliubo 3-oji kuopa iš 75 na
rių. Dabar Kupiškėnų Kliu
dąs turi apie 500 narių. Vy
riausias jo tikslas, tai pasta
tyti Kupišky, Lietuvoj, liau
dies namus ir įsteigti kny
gyną.

3-čios kuopos valdybos 
sudėtis tokia: pirmininkas, 
Kazimieras Kregždė, vice
pirmininkas, Emilija Katke- 
vičiutė-Pasachienė; kasie- 
rius, Danielius Žąsinas, raš
tininkas, Jonas Baltrėnas.

Valdyba.

Washington, D. C.—Pre
zidentas čia skelbia, kad 
Amerikoje panaikinsią apie 
30 kariumenės stovyklų. Tai 
daroma esą ekonomiškais 
sumetimais. Tų stovyklų ne
kilnojamas turtas busiąs 
parduotas arba perleistas 
<itoms žinyboms.

National American Civil 
Liberties Union pataria 
Hooveriui atsaukt kariume- 
nę iš Haiti. D. N.

Chicago, III.—Šiomis die
nomis teismas čia nubaudė 
50 metų kalėjimo Fredą 
Smithą, 47 metų mašinistą.

Netoli tris metus Smith 
buvo be darbo ir dėlto jis 
virto plėšiku. Pereito balan
džio 7 d. jis plėšė vieną 
krautuvę ir čia užkluptas jis 
nužudė žmogų.

Visą tai darė, matyt, ba
do verčiamas, bet .kapitalis
tinis teismas i jo padėti ne
atsižvelgė ir skaudžiai nu
baudė. D—s.

Nesbitt, Man., Canada.— 
Iš Lietuvos gavau nuo dėdės 
laišką, kuriame jis prašo 
prisiųsti jam “Keleivio” 
kalendorių, už ką net dova
nų pažadėjo. Kalendorių 
greitai ir apdraustu siunti
niu nusiunčiau.

Belaukiant man nuo, dė
dės dovanų, kalendorius 
grįžo su cenzūros pažymė
jimu “grąžinti.”

Sakau, keisti tie Lietuvos 
ponai: kalendorių grąžino, 
bet kodėl, gerbiamieji, ne- 
grąžinat man tų dolerių, ku
riuos 1929 metais siunčiau 
tam pačiam dėdei? Jis jų 
dar negavo ir po šiai dienai. 
Mat, buvęs tuo laiku Stak
liškių pašto viršininkas, Jo
nas Mockevičius iš Sauko- 
nių kaimo, Jezno valsčiaus, 
kažin kur dingo.

Kuomet mano dėdė krei
pėsi pas šitą poną su Kana
dos pašto kvitu, tai jis pa
reiškė: “Už tokį dalyką tu 
eisi kalėjiman. Pinigus, gir
di, senai išsiėmei, užmiršai, 
ir dabar vėl atėjai." Reiš
kia, jei ponas činaunykas 
tave apvogė, tai ir tylėk, nes 
už atsiliepimą atsidursi dar 
belangėj. Pakrovietis.
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BISKI.

namo pasiun
čiau bolševikų link keletą lietu
viškų komplimentų, o redakci
jai siunčiu ši “Interview.” 

Jūsų. Reporteris.

JAI SIŪLOSI 1,120 VYRŲ.

ir akypiėšos.

tą injunctio-

lietuvių

I

i
i

tai “injunc- 
kaipo skubo 
išklausinčja-

didelio aš
“Vienybės”

bolševikų
Kaip žinot. \Vorcestery 

vienas didžiausių Ameri- 
bolševikų lizdas:

pripažinimas
ir patarimas juos iš- 

Bet tuo tarpu 
prie bolševikų 
ir nemokėda-

* lu-

Strošnas Laimėj imas”}

—Gud yvmnk
Kur tu buvai šį rytą, kad aš 
negalėjau tavęs surasti?

—Mokykloj, tėve.
—Ar tai tu kas dieną eini 

į škulę?
—O kaipgi! Reikia eit.
—Sei. Maike. aš norėjau 

paklausti tavęs vieno daik-

identas Smetona turėtų ir 
man mokėti pensiją. Tai 
.. - a r . i. i _ „ i.:  i---- jVGt, klaike, hunia fOnunua 
išeina iš gero medalio. Už 
dvka gauni pinigu!

—Bet aš netikiu, kad Lie
tuvos valdžia mokėtų pensi
jas už ordinus. Dabartinė 
Lietuvos valdžia jau nei pa
ti nežino to skaičiaus, kiek 
ji prikalė įvairių medalikų. 
Jeigu visiem' apdovano
tiems ji mokėtų dar pensi
jas. tai iš kur gi ji pinigų im
tų.

—O padotkai, vaike, kur? 
Lietuvos mužikai turi žemę, 
tai tegul ir moka.

—Bet Lietuvos
kai.” 
sumoka tik 
tuo taip 
360.000.000 litų, 
gyventojai jau 
tiek mokesčių, kiek valdžia 
išleidžia.

i —Tai iš kur ji gauna pi
nigų?

' —Ji parduoda krašto gi
lias. Štai, tik pereitą gegu
žės mėnesi vienu kartu par
davė miško už 110.039 litus. 
Tą pat mėnesį įvyko ir ki
tos miško varžytinės, bet už 
kiek tuomet pardavė neteko 
sužinoti.

—Tas. vaike, tai nogud. 
Bet palauk, aš tau papasa
kosiu kitą savo pripotką.

—Kas gi atsitiko?
—Susimislinau ■ 

liką paver.dravoti. 
A nglijo 
važinėj 
japoniškas 
džiasi po J 
tai ir man. 
ko vaisko 
navažinėt.

—Geriau, tėve, padary
tum, kad pasijieškotum ko
kio nors darbo.

— Taigi aš 
j ieškot i 
važiuosiu į Najorką 

“Vienybėm” 
ten reikalą

Lietuvių bolševikai laiks nuo terio delegatai buvo didžiausi 
laiko gauna Amerikos teismuo- naehalai 
se “didelių laimėjimų.” 
giriasi ir džiaugiasi. Visų pir- Pildomoji Taryba pavedė Tams
ina, po Chicagos Seimo jie 
lošė’ 
vėl jie “atėmė" iš SLA. tą gar
sųjį milioną dolerių; po to jie 
“gavo” penkis šimtus tūkstan
tinių narių New Yorko valsti
joj. ir New Yorko Insurance 
Departamentas jiems “išdavė” 
čarteri. Dabar jie paskelbė da 
vieną “dideli laimėjimą,’’ bū
tent. "laimėjo” bylą prieš Wor- 
cesterio "fašistus,” ir tos “per
galės" atminčiai jubilėjus ren
giamas. Nors iš patyrimo žino
jau. kad bolševikai yra mela
giai. ir kad jų pranešimams ne
galima tikėti, bet manau sau, 
gal kartais kas ten tame Wor- 
cestery nepaprasto pasidarė, 
ypač kad nuo SLA. Įgaliotinio 
adv. Bagočiaus josiu oficialių 
žinių nei pranešimų nebuvo 
niekur matyti. Taigi, sakau, 
eisiu pas adv. Bagočių ir parei
kalausiu. kad aiškiai pasakytų, 
kame dalykas ir kaip ten ta S. 
L. A. byla su \Vorcesterio bol
ševikais stovi. Mano “inter- 
view." žodis-žodin. buvo toks:

Aš: Atėjau gauti informaci
jų apie tVorcesterio 
bylą, 
buvo 
kos 
SLA. Seime Chicagoje Worces-

—Ko taip?
—Zakri-tijūnas skaitė 

man iš Čikagos “Draugo." 
kad Lietuvos prezidentas 
prisiuntė Amerikon čielą 
baksą medalių, arba, kaip 
jie tenai vadina, ordinų, ir 
apdovanojo jais daug aukš
tų asabų, bet aš ir "Vieny
bės” redaktorius negavome. 
Taigi aš norėjau tavęs. Mai
ke. paklausti, kaip tu vokuo
ji, ar čia yra koks misteikas, 
ar koks bedievių triksas, 
kad mudviem su ponu Va
laičiu neprisiuntė Gedimino 
ordinų? j

—Gal judu neužsitarna- 
vct. i

—Ne. Maike, čia turi būt 
kokia apmilka. Jeigu meda
lius dalintų, kaip tu sakai, 
vedink užsitarnavimo, tai 
už ką gi butų ordiną gavęs 
bobų apiekunas kun. Milu
kas arba Eselerkos pisorius 
galiūnas? Pagal teisybę, tai 
visų pirma ordinas priguli 
man. vyčių vaisko generolui, 
o paskui “Vienybės” redak
toriui, ka taip ščyrai stoja 
už tautišką Lietuvos na- 
čalstvą. Taigi aš vokuoju, 
Maike, kad reikėtų parašyt 
gromatą i Vašinktoną jo ce- 
lencijai Lietuves užstovui 
Balučiui ir paprašyt, kad jis 
diplomatiškai išaiškintų, ko
dėl ir vedluk ko aš negavau 
ordino.

-—Gerai, tėve, parašyt ga
lima, bet arei tai užsimoka?

—O kodėl neužsimokės?
—Todėl, kad tie modaliai 

neturi jokios reikšmės. Tai 
yra viduramžių paprotys ir 
musų laikų žmonės stengiasi 
jau at: įkratyti jo. Tiktai at
silikusių šalių valdininkai 
dar puošiasi visokiais bliz
gučiais. Respublikonų virši
ninkai šitos mados jau nesi
laiko. Amerikoje ir prezi
dentas, ir visi ministeriai 
dėvi paprastas piliečių dra
panas, be jokių dekoracijų.

—Veidiminut, Maike. Tu 
šito biznio gerai nesupranti. 
Jei nori, tai paklausyk savo 
seno ir buvolno tėvo. Prie 
ruskio, būdavo, jei tik gau
ni ordiną, tai tuojaus tau už dypo ir sakau konduktoriui, 
ji ir pensiją paskiria. Vadi- duok man tikėtą Į Najorką. 
nas, jeigu 
tuvos atstovas prisegtų Ge- gus ir laukiu. O jis suskaitė 
dimino ordiną prie mano 
mundieros, tai Lietuvi

sakyti, kad skundėjai yra SLA. 
ir SLA. 57 kuopa, aš turėjau 
pridėti sekančius žodžius: “An- 
anas Bernotas, prezidentas; 

Tonas Platukis, vice-preziden- 
as; Vladas Jankauskas, fin. 
•aštininkas; Ona Zinkiutė. fin. 
rast, pagelbininkė; Jonas Kazl
auskas, užrašų raštininkas; 
Juozas Krapkaitis, iždininkas, 
ir Juozas Onušaitis, Motiejus 
Tamošiūnas ir Antanas Krapa- 
rickas. iždo globėjai, užveda šią 
>ylą vardan SLA. 57 kuopos. 
vVorcester, Mass.”

Aš: Ir tai viskas? 
Adv. B.: Tai viskas.
Aš: Ir tamsta pataisei, tai 

'ra, tą priedą pridėjai?

Adv. B.: Tai yra taip vadina- 
Dabar ma "Bill in Eųuity for Account- 

ir jais spaudoj buvo rašoma, kad SLA. ing," ir ji užvesta ne Bostono 
bet \Vorcesterio teisme. Bylos 
numeris yra: 46251 Eųuity. 
Supericr Court. VVorcester. Toj 
byloj yra reikalaujama nuo bu
vusiųjų 57 kuopos viršininkų 
kurie nuėjo su bolševikais, 
dviejų dalykų: SLA. vardu yra 
•elkalaujama atskaitas iš visų 
mokesčių, kuriuos bolševiką' 
surinko iš 57 kuopos ir nepa
siuntė į Centrą, o 57 kuopos var
du reikalaujama, kad bolševiką’ 
sugrąžintų visą turtą, kurį jie 
nusinešė neturėdami prie to jo
kios teisės, čia jau aš turėjai 
išimt prieš juos uždraudimą 
(injunetion). O kadangi Wor- 
cesteris yra provincijos mieste
lis ir Superior teismas nevisada 
turi ten posėdžius, 
tion’o” klausimas, 
tas reikalas, buvo 
mas Bostone.

Aš: Ar tamsta 
ną gavot?

Adv. B.: Taip, be jokių argu
mentų. bolševikų pačių advoka
tas sutiko, kad kitokios išeities 
nėra, ir pasirašė ant tam tikrų 
stipuliacijų.

Aš: Bet kaip tai pasidarė, 
kad galutinai bylą pralošėt?

Adv. B.: 
pasidarė.” 
lošta, bet 
ta “lošti.” 
žės 15 paskelbė, 
nrakišo bylą prieš L. D. S.” 
tarpu gi 
byla eina 
(“Lietuvių. 
vienijimą") arba to “susivieni
jimo" kuopą, nes tokios prgani- 
zacijos Mass. valstijoj visai nė
ra; bet byla eina prieš asmenis, 
pas kuriuos manoma randasi S. 
L.A. arba 57 kp. turtas, būtent: 
Staliulioni. Gelskj, šalaviejų. 
Stiegą. Karaziją. Norvaišą, Ju- 
■ių ir šiupėną. Teismų procedū
ra yra tokia, kad kaltinamųjų 
advokatas turi teisę bylą užtęsti 
tam tikrais formalumais ir at
sakymo nereikalauja teismui 
padu ti per tam tikrą laiką. Ši
toj byloj bolševikų advokatas 
Įdėjo atsakymą tiktai 19 gegu
žės, 
būt “pralošta.” bolševikų laik
raščių pranešimais 15 gegužės, 
jeigu jų advokatas tiktai 19 ge
gužės atsakymą Į teismą teidė- 
jo?

Aš: Bet vis kas nors turėjo 
būti, nes mačiau laikraščiuose, 
kad tamsta teisme buvai ir su 
jų advokatu kalbėjai?

Adv. I>.: Taip. Gegužės 11 aš 
buvau Worcesterio teisme šios 
bylos preliminarių klausimų iš
rišimui. Įnešus man skundą 
teisman, bolševikų advokatas 
Įdėjo savo “demurrer,” pasirem
damas štai kokiu argumentu: 
pirma. Susivienijimo konstitu
cija einant, kuopos turtas yra 
kuopos, o ne Centro, todėl Cen
tras negali to turto reikalauti; 
antra, 57 kuopa yra laisva orga
nizacija (voluntary associa- 
tion), o ne korporacija (juridi
nė y pa ta), todėl ji savo vardu 
negali i teismą įnešti skundo ir 
r.egali būti skundžiama. Bolše
viku advokatui įnešus teisman 
tokius techniškumus ir darant 
obstrukcijas greitam klausimo 
išrišimui, aš tą “demurrer” per
stačiau Worcesterio Eųuity tei
sme 11 gegužės dieną. Pirma
me klausime teisėjas palaikė 
mano kontenciją. kad SLA. turi 
teisę šioj byloj imti dalyvumą; 
o antram klausime, ar 57 kuo
pa gali savo varde skųsti savo 
buvusius viršininkus, nutari- 

i mas buvo sekantis: kaipo neju- 
ridinė vpata (SLA. čarteris ne
padaro kuopos korporacija, tik
tai valstijos išduotas čarteris i 
tegali organizaciją paversti i tas St. Joseph mieste, Missouri 
juridini asmenį — korporaciją), valstijoj, 
kuopa negali skųsti savo buvu- rysčių. 
siu viršininkų, 
niai legališki 57 kuopos 
ninkai gali skųsti C? 
vardu. Todėl aš turėjau patai
syti savo bylą sekančiai: vietoj ■ sipažinęs vieną žmogų užmušęs.

iš- tai su tais Worcesterio bolševi- 
bylą prieš SLA.; neužilgo kais sąskaitas suvesti, gi bolše

viku laikraščiai skelbia, kad 
SLA. bylą pralošęs, vadinas, jie 
laimėję. Iš tamstos, tos bylos 
vedėjo, jokių žinių neturime. 
Visuomenė, o ypač Susivieniji
mo nariai, labai susidomėję ir 
nori žinoti, kaip ir kas ten atsi
tiko. Ar tamsta sutiksi infor
macijų suteikti?

Adv. Bagočius: Sutinku, mie
lu noru.

Aš: Visų pirma, kodėl Tams
ta nieko spaudai apie bylos eigą 
nepranešei? Juk tylėjimas yra 
lyg ir prisipažinimas, kad bolše
vikai bylą išlošė.

Adv. B.: Advokatai bylas ve
da ir argumentuoja teismuose, 
ne spaudoj. Polemizuoti su bol
ševikais gali tiktai jiems lygus, 
o aš prie tokių savęs nepriskai- 
tau. Antraip vertus, kadangi 
šyla tebėra teisme, tai bent

Adv. E.: Taip. Įstatymais ei- 
įant tokias pataisas aš galėjau 
padaryti bėgyje dešimts dienų. 
>et šiame atvėjuje, kad pagrei
tinti bylos baigimą, aš padariau 
:uojaus.

Aš: Tai ką čia bolševikai 
mėjo?

Adv. B.: Laimėjo tiek, 
užmojo dabartinių SLA. 

tuopos viršininkų vardus.
Aš: Tai kokia jiems iš to nau

ja ir ko jie taip džiaugiasi?
Adv. B.: Tokia nauda, kaip ir 

š buvimo bolševiku.
Aš: Tokiu budu byla dar tu

rės būti? Ar žinot kada?
Adv. B.: Šitos rūšies bylas 

ardo specialiai paskirti teisė
tai, vadinami "Master.” šių mė
li 3 birželio dieną teismas vėl 
jesėdžiaus Worcestery ir tą 
lieną teisėjas paskirs Masteli. 
:uris vėliau nurodys tardymui 
iienas.

Aš: Ar manot tą bylą išlošti?
Adv. Bagočius: Jei nebūtų bu- 

ę jai rimtų priežasčių, aš nebu- 
’iau jos pradėjęs. Apie išloši
mą spekuliuoja arba pranašau
ja tiktai'šarlatanai, o ne advo
katai. Aš perstatysiu teismui 
SLA. ir SLA. 57 kuopos pusę, 
bolševikai turės beabejo savo
tiškus pasiteisinimus, kurie pri- 
lerančioj formoj jų advokato 
bus teismui perstatyti. Teisėjas 
tars galutiną žodį.

Aš: Bet vis numanot...
Adv. Bagočius: Netik numa- 

įau, bet žinau, kad teismuose 
paprastai teisingoji pusė laimi.

Aš: Ar greit bus pabaiga?
Adv. Bagočius: Be rudens ne

bus. Jei prisieitų kokiu klausi
mu vienai ar kitai pusei eiti į

Taigi kaip byla galėjo Supreme Court’ą. tai be kito pa
vasario nepasibaigs.

Aš: Ar apsimoka taip po teis
mus tąsytis?

Adv. Bagočius: Suprantamas; 
dalykas, kad ne. Bet ką turi da-i 
ryti geri žmonės su akyplėšo- 
mis? Ir Lietuvos ubagui bota
gas nešioti neapsimoka, bet nuo 
šunų apsigynimui turi neštis, 
nori ar nenori.

Aš:
sibaigus aš ir vėl

Adv. Bagočius: 
kiu laimės!

Aš: Eidamas

Vokiečių p-lė Friedel Haerlin. 
kuri šiomis dienomis gavo 1,120 
laiškų nuo visokių vyrų prašant 
jos rankos. Šitie pasisiūlymai 
atėjo pa to, kai Vokietijos laik
raščiai Įdėjo jos paveikslą ir ap
rašė ją kaipo gražiausią mergi
ną visam pasauly.

koks rašinėjimas laikraščiuose 
butų prasižengimas prieš juris
tų priimtą etiką, tedėl aš ir ne
daliu spaudoj kalbėti arba mi- 
lių žingeidumą tenkinti.

Aš: Bet nebus juk prasižen
gimas prieš tą “juristų etiką,” 
jei tamsta man i klausimus at
sakysite ir aš spaudoj prane
šiu?

Adv. B.: Ne. jei tik nuo savęs 
■pagražinimų” nepridėsite.

Aš: Na, tai kaip gi stovi Wor- 
esterio kuopos bylos su bolše

vikais? Rodos dar prieš Seimą 
SLA. prezidentas Gegužis tam
stą Įgaliojo tyrinėti kokį skan
ią, gen. organizatoriaus Žuko 
paduotą. Aš kalbu apie skundą 
)rieš 57 kuopos bolševikus vir
šininkus, kurie grasino Žuką 
jžmušti ar iš Worcesterio gyvo 
neišleisti. Bolševikai gyrėsi, kad 
jie tą bylą laimėję. Ar tiesa ?

Adv. B.: Generaiis’organiza- 
orius Žukas padavė skundą 

prieš nekurtuos 57 kp. narius ar 
viršininkus. Tas skundas buvo 
prez. Gegužio pavestas man iš
tirti ir Pildomąją! Tarybai ra
portuoti. Pirmu sykiu Susivie
nijimo istorijoj tokiame skun
de apskustieji paėmė anglą ad
vokatą juos ginti. Prie Žuko 
skundo prisidėjo dar skundai 
>18 ir 358 kuopų, kuopos pasi
samdė ir nuo savęs advokatus. 
Susidėjo taip, kad aš atsidu
sau teisėjo tardytojo rolėj. Tu
rėjom, regis, keturis posėdžius, 
kuriuose laikytasi reguliarės 
teismų procedūros, su advoka- 
ais iš abiejų pusių ir su -viso

mis teismuose priimtomis cere
monijomis ir formalumais. Toks 
tardymo būdas užima daug lai
ko, ir pirma negu tardymas bu
vo baigtas ir aš galėjau išgirs
ti apskųstųjų pasiteisinimus, 
atėjo 36-tas Seimas. Kas atsiti
ko Seime, visiems jau yra žino
ma. Po Seimo apskųstieji per 
ava advokatą pranešė man. 
:ad jie toliau tardyme nedaly
vausią. Tada aš padariau tam 
ikras išvadas ir pridaviau ata- 

. inkam’; rekomendacijų Pildo
mąją! Tarybai. Bendrai, tai bu
vo pripažinimas apskųstųjų 
kaltais 
braukti iš SLA. 
jie, pristodami 
‘Susivienijimo” 
mi i SLA. mokesčių, patys save 
•šbraukė. ir todėl manau, kad 
P. T. nerado reikalingu imtis to
limesnės akcijos tuo reikalu. 
Tai toks buvo bolševikų pirmos 
bylos “laimėjimas:” jie pasi
traukė nuo kovos lauko, pabė
go. Suprantamas dalykas, nie- 

’kas jų nesivaikys, nes jie nie- 
jkam nereikalingi.

Aš: Na. o kaip su dabartine I ~byla, kurią jie giriasi laimėję? 
' Daugumas greičiausia nežino, 
nei kas ta byla, nei už ką. Gir
dėjom tik. kad užvesta Bostono 
teisme ir bolševikai net skun
dėsi, kad traukdami juos Bos- 

Hone pridarėt jiems daug i-'dni-

New Yorką pernai aplan
kė 13,000,000 žmonių ma
žiau, negu 1929 metais. Mat, 
bedarbė veikia.

Knnnn ctnfrmnc Vv* ** iitfY 
muziejus. Jo pastatymas 
kaštuosiąs anie 2,000,000 

litų ($200,000). Muziejui 
pastatyti valdžia paskyrė 
400,000 litų, o iš visuome
nės iau surinkta 350,000 Ii- 
tų.

Nieko panašaus “ne
Byla netiktai nepra- 

dar nei nepradė- 
Bolševikai jau gegu- 

kad “Fašistą’
Tuo 

faktas yra toks, kad 
. ne prieš “L. D. S.” 

Darbininkų Susi-

tai kaip toli galėsi mane už 
tuos pinigus nuvežti. Sako, 
iki Bridžporto. Orait, sakau, 
duok Į Bridžportą, o nuo te
nai jau aš pėkščias dabaig- 
siu. Na. ir išvažiavau. Ale 
kad tu žinotum, vaike, kai 
išlipau Bridžporte, tai neži
nojau katroj pusėj Najor- 
kas. Paklausiau vieno nige- 
rio ir jis man parodė, kur 
eit. Ale kai pradėjau eit, tai 
atėjau atgal i Bostoną.

—Reiškia, pravažinėjai 
pinigus ir tikslo nepasiekei, 
tėve.

—Bet tai ne viskas. Mai
ke. Gazietos rašo, kad italjo
nai nori šventą tėvą iš Ry
mo išvvt. Pasakyk. Maike, 
kas čia bus. kad visas svie
tas pradėjo buntavotis prieš 
karalius ir kunigus? Ar ne
bus tik sudna diena arti?

f

—Aš čia nieko nepapras
ta nematau, tėve. Laikai da
bar sunkus ir žmonės prade
da daugiau protauti. Jieš- 
kodami savo vargų šaltinio, 
jie atranda, kad pasauly 
perdaug yra dykaduonių, 
kurie nieko nedirba, o gyve
na poniškai. Prie šitokių dy- 

po Ame- kaduonių galima priskaityt 
. Sakau,

>s ciesoriaus sūnūs 
asi po šaut Ameriką, 

s ciesoraitis bel- 
unaitet Steits, na, 

, staršam lietuviš- 
gencrolui, reikia

75 nuošimčiai Lietuvos 
prekybos randasi žydų ran
kose.

“muži- 
kaip tu sakai, už žeme 

18.000,000 litų; 
u valdžia praleidžia 

Lietuvos 
nesudeda

visus karalius ir popiežių su 
visais- jo kardinolais, vys
kupais. kunigais ir davat
komis. Jie nieko pasauliui 
neduoda, o suėda milionus. 
Ir negana, kad veltui duona 
ėda. bet dar kiša savo nosj i 

,darbo žmonių gyvenimą, no
ri kontroliuoti jų reikalus, 
varžyti laisvę; nori diktuo
ti. kas darbininkui valia da
ryt. o ko nevalia. Dėlto žmo
nės ir pasipiktino, dėl to ir 
n radėjo varyti tuos geradė- 
jus iš savo tarpo.

—Gali būt, Maike, kad 
kunigėliai negerai daro. Juk 
ir musų klebonas nekitoks. 
Žmonės nedirba, o jam vis 
duok ir duok. Lokamnumas 
neišpasakytas. Aš, vaike, 
geras katalikas, ale pereitą 
nedėldienį iau ir mane iš
vedė iš cerplyvasties. Per 
visą pamokslą sakė, kad 
turtų nereikia rinkti, o pas
kui pasiėmė krepšį ir eina 
pinigų kolektuot. Pakišo ir 
man po nosia. Atidaviau pa
skutini nikeli, o paskui ta- 
baką turėjau nuo kūmo vog
ti. Vadinasi, net sugriešyt 

jo celencija Lie- Paklojau prie langelio pini- prisiėjo.
Matai, tėve, tuojaus ir 

ir sako, kad i Najorką už tu suprasi, kodėl žmonės ky- 
tick negalima. Orait, sakau, h prieš kunigus.

ir mislinau
Pirmiausia,darbo 

sakau 
ir užeisiu

—O koki 
rėjai, tėve?

—Reikalo 
turėjau, ale 
diktoriai labai gud žmo
nės: jei tik koks Raulas pas 
juos užeina, jie savo gazie- 
toj tuoj ir pleškina, kad lan
kėsi toks ir toks tautietis. 
Vedluk to, sakau, užeisiu ir 
aš. tegul ir mano vardą svie
tui pagarsina.

—Na, ir buvai?
—Taigi sakau, kad nepa

sisekė. Bostone nuėjau ant

ne
re

Lietuvoje Įvestas privers
tinas tikybos mokymas. Te
nai ir laisvamanių vaikai 
turi mokytis tikybos, nes ki
taip jie negauna mokyklos 
baigimo liudymo. Tai pasi
tyčiojimas iš žmogaus lais
vės.

Meksikos mokyklose ti
kyba dėstyti uždrausta. 
Prieš tai labai šiaušiasi kle
rikalai, kurie nori žmonių 
sąmonę migdyti nuo mažų 
dienų.

Popiežius dėl bedarbės 
kaltina Ameriką. Girdi, A- 
merikoje reikėtų pastatyti 

i dar keliasdešimts tukstan- 
įčių bažnyčių, tai būt visiems 
darbo.

Šitas vaikėzas buvo arestuo-

Monarchija ir diktatūra 
remiasi jėga. Monarchijai 
ir diktatūrai tarnauja ne 
idėja, bet karjeristai, kurie 
asmeninius interesus stato 
aukščiau už visuomenės in
teresus. Jiems daugiau rupi 
pinigai ir ordenai, negu 
valstybės reikalai. Monar

chija ir diktatūra laikosi tol, 
kol liaudžiai trūksta pakan
kamo susipratimo.

Romos trustas labai tur
tingas. Viso pasaulio nesu
sipratusių žmonių sukrautą 
bažnyčiose turtą klerikalai 
paveda popiežiui. Apart 
bažnyčių, klebonijų, vienuo
lynų, dvarų ir kitų turtų, kle- 
nkatyi turi ir savo ligoninių. 
Čia gydomi “dievoti” žmo
nės, o jei kartais pakliūva 
“bedievis,” tai iš jo stengia; 
masi padaryti “gerą” kata
liką.

už visą eilę piktada- 
Jis vadinasi Michael 

tečiaus dabarti- Burke ir turi vos tik 16 metų 
virsi- amžiaus, bet policija primeta 

57 kuopos ■ jam jau nemažiau kaip 100 plė
šimų ir sakoma, kad jis jau pri-

Chicagos klerikalai giria
si, kad Chicagoje jie turi 21 
ligoninę su 3,750 lovų. Pe
reitais metais, girdi, šitose 
ligoninėse gydėsi 70,44 6 li
goniai. Visos šitos ligoninės 
priklauso “Jo Eminencijai” 
kardinolui Mundeleinui, ku
ris šiomis dienomis lankėsi 
pas popiežių ir nuvežė jam 
daugiau kaip $1,000,000 
grynų pinigų, iškaulytų iš 
biednų tikinčių žmonių.
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Darbininko ne- 
nuo šiol Rusi- 

“nusikaistamuo-

Pajiešlau brolio Jono Lapėno, pir
ma gyveno Kingston, Pennsylvrtnia. 
Kas apie jį ž:no. prašau pranešti. (24 

Adv VINCAS LATĖNAS 
Vytauto gatvė 29, Biržai, Lithuania.

Papuošta daugelio spalvuotu puikiu paveiksią, 
223 pu.-lap. didžio, apie 150 įvairiu eilių, tmkaaią 

dėklamuot am viešę susirinkimu.
PALINKSMINS JI SŲ LAISV AS NUO 

DARBO VALANDAS.
Knygoje trijų rūšių eilės:

TAUTIŠKOS, AELMI NIEKOS IR DARBININKIŠKOS. 
Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalbėt*. 

Kiekvieaaa turėtų papuošti savo knygynų minėta knyga.
KAINA TIK $1.00. 

Audimo apdarais $1.25.
Kiekviena* nnaipirkųs ta knygų pasidžiaugs. Pinigus geriau
sia siųst “Money Orderiu.” Popierinius -galima siųst tiesiog pa
prastam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad
resų ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

"KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

padarė jam operaciją, 
ligonis neišlaikė. Palaido
tas gegužės 25.

Nors taryba lenkų pasiteisi
nimą neva atmetė, bet skun
do svarstymą atidėjo ligi ru
dens. Reiškia, lupkit dar 
žmonėms kailį.

NORITE ŽINOT
Kaip galit gaut už DYKĄ “Mvst'š- 

ka Krystala.” su kuriuom dsrižino- 
sit savo Ateitį ir Laimę ir viską, ką 
norėsit. Rašykit tuojaus indėdami ke
bas štampas paaiškinimui. Adresuo
ki: (27)
PRACTICAL SALES COMPANY 

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

Esti vaikinas, vidutinio ūgio, 31 j 
metu amžiaus: mechanikas, turiu pa . 
s’ovų darbą; esn pasiturintis, svai- ; 
galu nevartoju. Noriu susipažinti su 
mergina, apsivedimui, kuri mylėtų 
dora šetmvnišką gyvenimą Daugiau 
žinių suteiksiu per laišką. Su pirmu ; 
laišku prašau prisiųsti paveikslą,: 
kurį pareikalavus grąžinsiu.

M r. P. S.. P. O R^x 3OS, 
Redcliff, Altą , Canada.

iŠ DARBO LAUKO
(Department of Labor.) '

Kastancija Paltanavičiukė, pajieš
kau Juozapo Daltuvo, jis paeina iš 
Suvalkų gub., Plutiškių p trapi jos, 
Jas traukio kaimo; girdėjau kad gy
veno Baltimore, Md. Prašau jo paties 
atsišaukti arba kurie žinot apie jį, 
ma'ončkite praneš'i. (25)

KASTANCIJA P. RAUDEN
414 William st., Harrison, N. J.

Pajieškau kaimyno Andriaus Dirsės, 
Nauiasodčs kaimo, Taujėnų valsčiaus 
Ukmergės ap-kr. Girdėjau kad jis gy
vena Chicagoje. Prašau atsisaukt, tu
riu svarbų reikalą, kurie žino kur jis 
randas malonėkit pranešti (24)

ANTANAS VALIKONTS
P. O. Box 148, Cliffside, N J.

Pajieškau švogerio V. Šankaus ir 
sesers Adelės Stanikunaitės—ji gyve
no Chicagoje, 4402 So. Artesian avė., 
bet laiškais nesurandu. Prašau atsi
liept arba kurie žinote malonėkite 
pranešti. V. STANIKUNAS 
P. O. Box 5, Antelope, Sask., Canada.

Paiicškau gyvenimui draugės nuo 
30 iki 40 metu, be skirtumu tikėhmo. 
Aš esu našlys. Kuri mylėtų šeimy
nišką gyvenimą, malonės arčiau susi
pažinti. Pageidaujama kad butų iš
Kanados J. Bernotas (23) :
M.F.S. Mine, Bienfalt, Sask., Canada ’

Pa.i’eškau merginos apsivedimui. 
esu doras vaikinas, 40 metu, turiu 
biznį ir savo namą, ir karą. Kuri my
ktu šeimyniška gyvenimą malonės 
susipažin'i. Su laišku nrašau prisiusi 
ir puveikslą, kuri reikalaujant grą
žinsiu. ANT. URBAN ,
26 Soboie st, Newark, N. J.

PARSIDUODA 7 RUIMU NAMAS 
ir štoras-grosernė, ir pulruimis su i 
2 stalais; prie geros gatves, arti fab- ’ 
rikų. Parduodu pigiai, ne<s turiu va- ; 
žinot. į seną sali. W. SIE.MASZKO, ' 
379 Broad Street, Bridgewater, ! 

Mass. (24) II

PARSIDUODA VIENOS ŠEIMYNOS 
NAMAS, šviesos ir šiluma, antras 
rantas užpakaly — 2 šeimynų ir što- . 
relis su tavoru, yra garadžus ir Ga-! 
žolino šteišinas ir 2 lotai žemės. Ge- j 
ra vieta, geriausias streetas — vi
sam mieste Randas $85 j mėnesį. 
Viską parduodu už $8.000

W. BURKE
20S Eront st„ Eveter, N. H.

Mass.

skal-" aršių

vimas. Be kitų tuščių kalbų, ^ovuį Ispanijoje protestuo- į Kupiškio miestely apie tur 
šitam suvažiavime buvo N a^ininuj Paviete ir Gedimino'ontvp

Tačiau šis protestas turi būt Įvesti šaligatvius, 
švelnus, kad Ispanija i IftC
trauktų su popiežium santi- it/zL/zifivf 
u:,, * ’ 4 ¥7X/

norite

Rinso
papurę

PIRMOJI JO AUKA.
Gegužės pradžioje per 

Rokiškio apskritį praūžė 
pirmoji pavasariškoji audra 
su smarkiu vėsulu ir perkū
nu. Nuo perkūno trenksmo 
buvo uždegtas Girelės kai
mo gyventojas U. Šaraus- 
kienės gyvenamas namas, 
kurį subėgę apylinkės gy
ventojai pusiau sudegusį už
gesino. Be to, tame pat kai
me perkūno buvo nutrenk- 

šimtus ju užmušė. Smerkda- tas Vilis Romusis, 24 metų 
mi šitoki valdžios elgesį, so- amžiaus. Jis buvo mėgintas 
cialistai reikalauja, kad Į atgaivinti, tačiau tas nepa- 
Saigoną butų nusiųsta par- sisekė. 
lamento komisija dalykams 
ištirti.

FRANCUZIJOS SOCIALI- PIRMAS PERKŪNAS IR 
ŠTAI SMERKIA VAL

DŽIOS ELGĖSI.
Francuzų socialistų orga

nas’ “Popuiaire” išspausdi
no aštrų protestą prieš val
džios elgėsi su kolonijų gy
ventojais. Proteste nurodo
ma, kad Indokinijos provin
cijoj Saigone vietos gyven
tojai buvo suruošę 1 gegu
žės demonstracija. Francu- 
zų kariumenė pradėjo Į de
monstrantus šaudyt ir kelis

čia parodyti trys atskiri dalykai: (1) žuvusių Amerikos kareivių motines ir našlės, kurias 
šiomis dienomis valdžia nuvežė Francuzijon parodyt, kur guli užkasti jų sūnus ir vyrai; jos 
čia nuimtos ant laivo “George VVashington” prieš pat išplauksiant iš New Yorko. (2) Wall 
Streeto mekleris Mortimer L. Schiff, paskirtas Amerikos skautų tarybos pirmininku. (3) Pa 
minklas buvusiam Amerikos prezidentui Ilardingui. kuri artimi jo frentai nunuodijo. Pamink
las pastatytas Mariono miestely, Ohio valstijoj, iš kur Hardingas buvo kilęs; jį atskleis pre
zidentas Hooveris 16 birželio.

KAIP TAUTŲ SĄJUNGA 
UŽTARIA SKRIAUDŽIA

MUOSIUS. 1___ ________________________________________________
Gegužės pabaigoj tik ką popiežius PROTESTUO- KUPIŠKY DARYS ŠALĮ- i 

pasibaigė Ženevoje Tautų JA 1R BuoSI. I GATVIUS.
Sąjungos Tarybos suvažia-; Popiežius Įsakė savo at- ’ Valsčiaus valdvba nutarė i 
vimas. Be kitų tuščių kalbų, Tsnanrioie protestuo-! Kupišl kio miestely apie tur-

BALUTIS IŠVAŽIAVO 
LIETUVON.

Washington, D. C. — Ge
gužės mėn. 29 d. Lietuvos 
ministeris Amerikos Jung. 
Valstijose p. B. K. Balutis
“France” laivu išvyko Į Lie- svarstytas ir Silezijos vokie- 
tuvą. Pakeliui į Lietuvą, p.Įčįų skundas , prieš lenkus. 
Balutis sustosiąs Paryžiuje 
ir Berlyne. Grįždamas i A- 
meriką apsilankysiąs Lon
done.

Lietuvoje p. Balutis išbu
siąs apie tris mėnesius. Tą 
laiką jis sunaudosiąs atosto
goms ir savo pažinčiai su 
Lietuvos aktualia padėtimi 
atnaujinti.

P. Balutis ketina grįžti Į 
Ameriką apie spalių mėne
si. Jam nesant Washingto- 
ne, jo pareigose ji pava
duos Pasiuntinybės sekreto
rius p. M. Bagdonas.

AMERIKA PRAGERIA 
PER METUS 
$2,848,000,000.

Draugija kovai su prohi- 
bicija išleido knygutę, paro
dydama. prie ko prohibicija 
privedė kraštą. Per pereitus 
metus Amerikos žmonės už
mokėjo už importuota deg
ime $2,848,000,000. Tai yra 
bilionas ir 29 milionai dau
giau, negu buvo pragerta 
1914 metais.

NUŽUDYTAS ODESOS 
GPU TEISĖJAS.

Žiniomis iš Maskvos, Zi- 
novjevsko geležinkelio sto- 
tv rastas nužudytas Odesos 
GPU teisėjas Buchholz. 
Prieš kelias savaites jam bu
vo Įteiktas Raudonos Vėlia
vos ordinas už jo pasidar
bavimą kovoj su priešrevo
liuciniu judėjimu Odesoj.

LENKIJOJ SUSEKĖ MER
GINŲ GAUDYMO OR

GANIZACIJĄ.
Varšuvos laikraščiai pra

neša, kad policija tenai su
sekė naują baltų vergių par
davinėjimo organizacija. Į 
šią aferą Įvelti taip pat Var
šuvos geležinkelio stoties 
valdininkai, kurie pristati
nėjo minėtai organizacijai 
atvažiavusias iš provincijos 
neprityrusias kaimo mer
gaites.

FOTVYNIAI PRIDARĖ 
RYGOS UOSTUI DAUG 

BLĖDIES.
Nors Dauguvos potvynio 

pavojus jau praėjo, bet pa
kilęs vanduo tiek prinešė 
Rygos uostan dumblo, kad 
dideli laivai uostan dabar 
visai negali ineiti ir krovi
mo darbus atlieka atviroj 
juroj. Uostas dabar reikės 
valyti, o tas Rygai daug kaš
tuos.

KAUNO GATVĖMIS ZUI
KIAI BĖGIOJA.

Šiomis dienomis Kaune 
išilgai Laisvės alėją iki Įgu
los bažnyčios atbėgo kiškis. 
Tikras pilkasis laukų zuike- 
Es. Ties Įgulos bažnyčia Ne
priklausomybės aikštėje tru
puti sumišo, Į kurią pusę iš 
čia pr.sukus, paskui nukurė 
žemy n Gedimino gatve.
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IŠSIUNČIA VOKIETIJOS 
ATSTOVYBĖS JURIS

KONSULTĄ?
Dėl nežinomų mums prie

žasčių, Lietuvos policija, 
kaip girdėt, Įteikė Vokieti
jos atstovybės juriskonsul
tui Baumgerteliui praneši
mą, kad iki birželio 14 d. jis 
apleistų Lietuvą. Vokiečių 
atstovybė daranti žygių, 
kad juriskonsultas butų pa
liktas.

KANADA.
Bedarbė mažėja. — Ka

nados darbo ministeris Ro- 
bertson išleido pranešimą, 
kad paskutinėmis dienomis 
bedarbė Kanadoj žymiai su
mažėjo. Prie to prisidėjo du 
veiksniai: vienas, prasidėję 
laukų darbai ant farmų, o 
antras, suvaržyta imigraci
ja. kuri per 6 pastaruosius 
mėnesius sumažino ateivių 
skaičių 53 nuošimčiais. Ne- 
vedusiems bedarbiams pa
šalpa jau sustabdyta.

PORTUGALIJOS RYTU 
AFRIKA.

Sutrumpino darbo valan
das.
lytų Afrikoj išleistas nau
jas Įstatymas, kuris nustato, 
kad žmogus neprivalo dirb
ti daugiau kaip 48 valandas 
i sąvaitę. Tai reiškia 8 va
landas Į dieną.

KUBA.
Suvaržys ateivybę.— Ku

boj dabar yra svarstomi du 
Įstatymų projektai imigra
cijai suvaržyti. Vistiek kuris 
jų bus priimtas, ateivybė 
bus labai apsunkinta.

VOKIETIJA.
Bedarbė sumažėjo.— Ba

landžio pradžioje Vokieti
joj buvo 4,756,000 bedar
bių, tai yra 224,000 mažiau, 
negu buvo 15 kovo. Bedar
bių skaičius sumažėjo dau
giausia dėlto, kad pavasa
riui atėjus prasidėjo laukų 
darbai.

RUSIJA.
Baus darbininkus už neat

sargumą. — Komunistų val
džia Įsakė teismams nuo šiol 
bausti darbininkus už neat
sargumą prie darbo. Jeigu 
dirbdamas darbą darbinin
kas sulaužys mašiną ar kito
kį darbo Įrankį, tai jis bus 
baudžiamas kalėjimu arba 
ištrėmimu, 
atsargumas 
joj skaitosi 
ju darbu.”

ATSAKYMAI.
Senės Vyrui. — Mesti šei

myną mes nepatariam. Jei
gu jau sugyventi negalima, 
tai reikia pasitarti abiem ir 
gražiuoju prieiti prie kokio 
nors nutarimo. Jeigu žmona 
vyro nekenčia, tai veikiau
sia ji nesipriešins ir persi
skirti. Nutarus geruoju skir
tis, nereikėtų nei advokatų 
samdyti; užtektų nueit 
abiem pas teisėją ir jis per
skyrimą duotų. Bet ardyti 
lizdą turint mažų vaikų, bu
tų baisus daiktas. Taigi, ge- 
i uoju pasitarus, gal butų ga- 

' įima susitarti ir nesutikimus 
sušvelninti. Kalbėt apie tai 
reikia labai mandagiai, ra
miu tonu, nesikarščiuoti, ne
teisint savęs ir nekaltint vie
nas kito, 'rifes tai klausimas 
be galo opus, ir vienas neat
sargus žodis gali sukelti 
audrą ir visas pastangas pa- 

j versti niekais.
W. Martinui. — V aisiai 

nukrinta nuo medžių nenu- 
, nokę dėlto, kad medis ne- 

39 motų i gauna pakankamai maisto 
vyras, mirė VVilkes Barre, į iš žemės. Geriausis me- 
Pa. džiam maistas yra karvių

Mykolas Vijūnas, 41 me-’mėšlas. Jo galit gauti išva- 
tų vyras, staiga mirė balan- žiavę už miesto pas kokį 
džio’30, Racino, Wis. Buvo • nors faimerį. Jei turit auto- 
kilęs iš Kunigiškių kaimo, ■ mobilių, galit prisidėt Į bak- 
Žemaitkiemio valsčiaus, Uk- są arba maišą ir parsivežti; 
mergės apskričio. Į Ameri-; o jeigu savo vežimo neturit, 
ką atvyko 1912 metais. Vi- paprašykit, kad kas kitas 
junas buvo žinomas kaip atvežtų. Žemę apie medį 
“sandariems,” SLA. ir TMD. reikia šakėmis supurint, pa- 
narys. (daryt aplinkui griovelį, pri-

Vincentas Kareiva, 40 dėti mėšlo ir žemėmis už
metu vyras, mirė gegužės dengti. Malkų pelenai taip- 
22, Chicagoje, III. Paėjo iš gi sustiprina medį. Jei medis 
Vilkijos miestelio, Kauno j bus stiprus ir sveikas, tai 
apskričio. j ir vaisiai nuo jo nekris ir sa-

Jonas Kvietkus, 23 metų' kai nebėgs. Reikia taip pat 
vyras, pasirgęs dvi sąvaiti neužmiršti, kad medžiai ir 
mirė Chicagoje. Velioniui, be vandens negali augti; to- 
galvoj augo votis. Daktarai t dėl jeigu lietus nelyja, tai 
padarė jam operaciją, bet medžius reikia palaistyt 

bent porą kartų Į sąvaitę.
Pittsburghiečiui. — Apie 

prof. M. Biržiškos lanky
mąsi Pittsburghe “Keleivy” 
jau buvo rašyta. Jūsų kores- 

i pondencijos netalpinsim dar 
’ ir dėlto, kad ji pasenus. 
■ Prof. Biržiška pas jus lan
kėsi balandžio 18, o jus ko
respondenciją parašėt ge
gužės 20.

A. Urbonui. — Tamstos 
atsakymo J. Biliui nedėsi
me, nes musų skaitytojams 

i neaišku bus kaip tas B. tam- 
! stą apšmeižė “Laisvėj.” 
’ Antrą vertus, su “Laisvės” 
i šmeižikais ginčytis neverta. 
,Tų žmonių tamsta neišmo- 
įkysi ir neįtikinsi.
1 Perspektyvu). —Apie Ža
lio deportavimą “Keleivy” 
buvo plačiai rašyta. Daly
kas jau primirštas, todėl ju
rų atsakymo “Kanados Ver
gui” nedėsim.

PER ŠVENTES ŽUVO 
30 ŽMONIŲ.

Per praėjusią subatą ir 
nedėldienį Naujoj Anglijoj 
visokiuose nelaiminguose 
atsitikimuose žuvo 30 žmo
nių. Daugiausia aukų pa
ėmė vanduo. Automobiliai 
užmušė tik vieną.

HONDŪRO SUKILIMAS 
NUMALŠINTAS.

Hondūro respublikos val
džia praneša, kad kilusią 
nesenai revoliuciją jai pavy
ko numalšinti ir dabar vėl 
viskas esą ramu.

šiomis dienomis Ameri
koje mirė šie lietuviai:

Motiejus Gasiliauskas, 48 
metii vyras, mirė gegužės 1, 
Kingston, Pa. Kovo 19 ve
lioniui anglių kasyklose su
laužė koją. Nuo to užsinuo
dijo kraujas ir žmogus mi
rė.

J. Misevičius, 
mirė Wilkes Barre

ę KOP Ft AVOPfū

Amerikos 
Namuose 

Pageidaujamas

Groserne ir Bučcrnė Į Pittsburgh, Pa.
Parsiduoda pigiai valgomų daiktų Kruklio Karma dabar Cherrydale 

Krautuvė. Biznis geras, persitikrin- Farm. Tęs pačios kainos Piknikam*, 
kit. Pamatyt: 25 B?rkeiey Street, Kviečiami viri lietuviai daryti čia 
L»wren»e. .Mass. (23) piknikus, kaip ir pirma. (23)

j Telefcn-s: Sswickley 70 Ring 3

$50.00 V ertės Nauda
t Suteikiu, gerai išmėgintą formulą 
Ituri pamokins kaip su mažais kaš- 

( tais galima užauginti į greitą la>ką 
GEROS KARMOS PARSIDUODA > Naujus. Storus Tankius ir Gražius 

New Jersey valstijoje, prie didelių Plaukus. Sulaikyti plaukų slinkimą, 
miestų, arti maricetai, mokyklos, galvos od< s nte. ėjimą, pleiskanas, tr 
krautuves. Aš turiu visokių farmą, tn’P tonau.. Aais’us susitaisysite pa
na zų ir didelių ir visokia kalta, nuo P mokinimą. Norint informacijų 
$1,00 l iki $40,000. Platesnių žinių markę jeigu yra galima. 426
k'auskite pas, (24) ’ L. J CECHUS. Room 600,
1ONY MARKŪNAS. Sand Brook.NJ. 20! North WeBs Bldg , Chicago, UL

LABAl GERA PROGA! 
Parsiduoda 2 Namai labai p’g'ai. 

Jokių p tą symų nereikia 1’riez.a: tį 
I pardavimo sužinosite a.’it vielos. Ne- 
albutnai tur būt parduri. (23) 

A. WASKEI.EV1CH
55* W. 42 plare. Chicaga, ilk

I — —........... ..

BUS VOLDEMARO 
“VILKŲ” BYLA.

Birželio pabaigoj ar lie
pos pradžioje kariumenės 
teisme bus nagrinėjama 
Voldemaro “geležinių vil
kų” byla, kurie pernai norė
jo papiauti žvalgybos virši
ninką Rusteiką.

Tos tirštos,
duoda baltesnius
&TAI >ra

matyt balčiaus.us 
bandyk Rinso!

kį arba visai netrynus.

luoduką, taupuspuoduks už p' 
bai putu kaipL Ir vra saasus. 
stangu*- ‘ • korncnduoja JI-
biamų mašinų r

Gran«'',(>tas

ikalbiamų nmn-
i. Dra-

duoda dvign-

lenjjvosvanai,
.. Išdirbėjai 4U

*’^UkClamb^,

„nitas

muilai—j,s

Brolhers C o-

VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ 
Automobilių Technikos Mokykla 

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

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

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
325 E. 11-th STREET Near 1-st Avenue NEW YORK CITY 

x>• ■■■■ x;rtxxi«x;« «* - = «x

Dėl Silpnų 
Inkstu

Jcijr'i ,ius turite silmus inkstus. jus 
he atidėliojimo turite imti Nusra- 
Tone. šie puikus vaistai sustiprins 
.ilsų silpnus izkstus ir kitus organus 
ir neprikiš daugelio ligų ir vargo. 
Nuga-Tone pašalina iš kūno ligų pe
rus ir nuveikia konst i naciją. Jis su
teiki jums sveikų skilvį, stipresnius 
nervus ir raumenis ir pagerina abel- 
na sveikatą. Būtinai gaukite Nuga- 
Tone. Jis yra pardavinėjamas aptie- 
kininkų. Jeigu aptiekininkas neturi 
jo, paprašykite jį užsakyti dėl jus iš 
savo urmininko.

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

II
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Kanados Lietuviai
I nariai, kurie turi noro dirbti 
I politinėje dirvoje, stos i tą 
; organizaciją nariais.

Ateity, norėdami kriti
kuoti šios draugijos Įstaty
mus bei jos darbuotę, atvy- 
kit Į susirinkimus, kuliuose 
visuomet bus durys Jums 
atdaros; susipažinkit su jos 
Įstatais ir veikimu, tuomet 
gal neprisieis rašinėti tokių, 
nieku nepamatuotų užmeti
mų ir bereikalingų spėlioji
mu.

W. L. D. “Kultūra” vald.

WINNIPEG, CANADA. 
Nerimta kritika.

Tik spėjus susitverti Win- 
nipege W. L. D. “Kultūrai,” 
tuojaus spaudoje pasirodė 
Įvairių kritikų, teisingiau 
sakant šmeižtų, šios draugi
jos adresu. Todėl draugijos 
Įgaliota valdyba nutarė pra
šyti gerb. “Keleivio” Re
dakciją patalpinti ši valdy
bos paaiškinimą.

Rimta ir pamatuota kriti
ka yra naudinga kiekvienai 
organizacijai. Bet deja 
“Kultūros” draugija tokios 
kritikos per spaudą iki šiol 
nesusilaukė, išskiriant tik 
šmeižtus.

“Laisvės” keliuose nume
riuose ši draugija vadina
ma “fašistinė” bei “social- 
1‘ašistinė,” darbininkų prie
šų organizacija ir tt. To iš 
komunistų ir buvo tikėtasi, 
žinant, kad komunistams, 
kas kartu su jais nedirba 
arba nors atvirai jiems ne
simpatizuoja, yra skaitomi 
darbininkų priešais ir titu
luojami mums jau žinomais 
“titulais.”

“Kultūros” draugija yra 
nepartinė. Jos Įstatuose pa
žymėta, kad draugija poli
tiniame veikime visai neda
lyvauja.

Bet komunistai nežino nei 
šios draugystės Įstatų, nei 
jos veikimo, ir griebiasi vi
sokių šmeižtų iš papratimo, 
kad diskredituoti draugiją 
žmonių akyse.

“Keleivio” 19 num. tūlas 
korespondentas iš Winni- 
pego, po slapyvarde “Pro
letaras,” taip pat puola šią 
draugystę. Proletaras nenu
rodo blogąsias puses ū__  __ ___________
gystės Įstatuose bei jos vei- Dukterų” K. L. S. P. Dr-jos 
kime, tik sako, kad juos rei-, valdybai, 10534 — 95th st.. 
kia pakeisti. Bet ką ir kaip Edmonton. Altą., Canada. 
— nenurodo; taigi čia nėra 
jokia kritika.

Toliau Proletaras sako, 
kad jis šios draugystės na
rius pažinojo dar Lietuvoj. 
Tai gana keista. Kokiu bu- 
du Proletaras galėjo paži
noti Lietuvoj visus asmenis, 
kurie dabar priklauso šiai 
draugijai, kuomet daugu
ma narių yra skirtingų ap
skričiu gyventojai? Kad vie- 
nas ar kitas iš narių priklau
sė kokiai nors religinei or
ganizacijai, tai čia nėra nie
ko baisaus. Keičiantis gyve
nimo aplinkybėms, keičiasi 
ii- žmonės. Mes žinom, kad 
ir religiniai fanatikai kar
tais atsipalaidoja savo fana
tizmo ir būna gerais darbi
ninkais socializmo dirvoje.

Proletaras rašo, kad ši 
draugystė serga ir prana
šauja jai greitą mirti. Tai 
tuščia pranašystė, nes per 
paskutini susirinkimą iš da
lyvavusių 10 svečių, pirmi
ninkui paaiškinus draugys
tės tikslą ir perskaičius jos 
Įstatus 9 iš jų Įstojo Į šią 
draugystę nariais.

Per paskutini susirinki
mą kartotinai iškeltas klau
simas 
Šiauliuose 
nalą už organą, 
narių 
šiuom 
tiems 
no, kad tai yra laisvos, so
cialistinės minties mokslo ir 
kultūros laikraštis, kuriame 
bendradarbiauja daugelis 
mums žinomų mokslo žmo
nių. Po šito susirinkimas 
vienbalsiai nutarė pasiskir
ti ji sau už organą.

šiuomi pareiškiam, kad 
ši draugija nėra priešinga 
bent kokiam laisvam darbi
ninkiškam judėjimui, bei 
organizacijoms. Taip pat 
nėra priešinga ir sumany
mui steigti Winnipege so
cialdemokratų kuopą. Ir yra 
vilties, kad ir šios draugijos

I

EDMONTON, ALTA., 
CANADA.

Įsisteigė draugija.
Albeitos provincijoje gy

venantiems lietuviams svar
bu žinoti, kad Edmontono 
mieste naujai Įsikūrė Kana
dos Lietuvių Savitarpinė 
Pašalpos Draugija, vardu 
“Sūnų ir Dukterų” ketvir
toji kuopa. Aukščiau minė
toji draugija Kanados lie
tuvių tarpe yra plačiai žino
ma kaipo vienintelė stip
riausia iš esamų Kanadoje 
lietuvių pašalpinių draugijų. 
Jos centras yra Toronte. Jis 
turi jau virš 300 narių ir 
virš $3,000 sutaupų. išmo
kėjimui pašalpų.

Edmontono 4-toji kuopa 
Įsikūrė 1 d. kovo šiais me
tais. Laike steigiamojo su
sirinkimo buvo pastoję na
riais tik 7 asmenys, bet da
bartiniu metu jau yra 16 na
rių. Yra daug .norinčių stoti 
nariais, bet dėl neturėjimo 
darbo ir lėšų negali to 

i padaryti. Gyvenantieji šios 
i provincijos ribose, ir norin
tieji pastoti nariais, dėl pla
tesnių informacijų rašykit 

drau- sekančiu antrašu: “Sunu ir

pasiskirti leidžiamą 
“Kultūros” žur- 

Didžiuma 
yra susipažinę su 
žurnalu. Nežinan- 
pirmininkas paaiški-

tai kam dar gyventi, 
tiek mirt ar šiandien, ar ry
toj” — “paguodė” lietuvis 
lietuvi. Reiškia, jei darbo 
neturi, tai neik ir “nelysk i 
akis” jam. Geriau eik ir šok 
nuo tilto.

Tai mat, kaip mes vienas 
kitą atjaučiam. Tie žmonės 
sakosi tiki i Dievą, Į bažny
čią, bet tas tikėjimas štai ko
kios artimo'meilės išmokino,

Atskyręs gerą nuo blogo.

VVINNIPEG, CANADA.
Mano pastabos dėl “Kul

tūros” draugijos.
“Keleivio” 19 numery 

“Draugystės Narys” nori pa
slėpti vilką avies kaily. Apie 
avo išperėtą “Kultūros” 
Iraugiją jis sako, kad Win- 
įipego lietuviai neturėjo 
irogos lavintis, nes knygų 
sigijimas pavieniam asme- 
įiui brangiai kainuoja.

Tiesa, pavienis žmogus 
legali prisipirkti daug kny- 
jų. bet ar šito motyvo už- 
eko tam, kad reikėtų naują 
Iraugiją steigti? Ne. To 
jermaža. Permaža dėl to, 
kad visos pašalpinės draugi
jos, tarp ko kito, rūpinasi ir 
ipšvieta, kultūra.

štai. W. L. D. Pašalpinė 
Dr-ja jau penki metai tam 
atgal, nutarė Įsteigti knygy
nėli. Nauji “kultūrininkai,” 
man regis, yra šios draugi
jos nariais. Taigi jei jums 
rūpėjo kultūra, reikėjo ne- 
•tfeieti nauios draugijos ir 

mus neskaitlin- 
o imtis darbo prie 

pašalpinės draugi-

teigti naujos 
neskaidyti 
?ų jėgų, 
minėtos 
jos.

Jūsų

Broliai lietuviai! Mums 
regis, kad mes nei vienas 
nesame tikri, jog mus neuž
klups nelaimė, susižeidimas 
arba šiaip liga. Todėl kvie
čiame visus, kam vra svarbi 

! savoji ateitis, apsidrausti 
‘nuo netikėtų nelaimių, Įsto
jant Į šią draugiją. Valdyba.

i

BIENFAIT. SASK., CAN.
Tikintieji lietuviai neužjau

čia savo tautiečių.
Tūli du draugai, lietuviai, 

išbuvę ilgą laiką be darbo ir 
neturėdami nei cento pini
gų, išėjo jieškoti darbo pas 
ūkininkus. Jei ir negausim 
darbo, tai gal gausim nors 
pavalgyti — galvojo bedar
biai.

Ir vaikščiojo jiedu po pla
čią Kanados šąli. Vienur 
gavo dieną kitą padirbėti, 
kitur pavalgyti, kitur gavo 
nakvynę ir tt..

Praėjo du mėnesiai, o pa
stovaus darbo vis negavo. 
Taip bevaikščiodami jie at
ėjo prie anglių kasyklų, ir 
čia sužinojo, kad kasyklose 
dirba ir daugiau lietuvių. Jie 
esą seni jau gyventojai ir 
pasiturinčiai gyvena.

Išgirdę tai musų klajok
liai bedarbiai labai nudžiu
go. Čia, mano jie, tikrai pas 
savo žmones gausim nakvy
nę. o gal ir pavalgyti. Bet... 
apsivylė vargšai. “Pabaž- 
ni” lietuviai neįsileido jų 
nei i stubą. Su vienu tokiu 
pasipūtėliu teko jiems pasi
kalbėti prie durų.

“Gal tamsta žinai mums 
koki darbą?”—paklausė jo 
bedarbiai. “Nežinau!” —
trumpai atsakė ir veido iš-j 
raiška parodė, kad jis su be
darbiais nenori’kalbėtis. Jis 
jaučiasi didesniu, nes turi 
darbą ir biskĮ pinigų.

“Mes dirbtume ant farmų 
ar kur kitur tik už burdą”— 
aiškino jam bedarbiai.

“Jei jau už burdą dirbt,

I

i

išpera. “Kultūra,” 
<akot, nepolitinė draugija. 
W. L. D. P. D. irgi nepoliti
nė. taigi čia galėjot tilpti 
visi. Pašalpa su kultūra eina 
lygiagrečiai, taigi jūsų užsi
mojimas steigti naują drau
giją negali būt aiškinamas 
gerais norais. (Mums irgL 
keista, kad žmonės steigia 
Iraugijų draugijėles ir pas
kui jos nieko neatsiekę žlun
ga. Pašalpinėj draugijoj ga- 
•imas, ir net pageidaujamas, 
apšvietos-kulturos darbas. 
Nariai tokių draugijų gali 
būt Įvairių politinių pažiū
rų ir dalyvauti tinkamose 
jiems organizacijose. Red.)

Toliaus “Draugijos Na
rys” gieda, kad buvo išsiun
tinėti laiškai tokiem^ žmo
nėms, kūne buvo numato
mi naudingais kūrybiniam 
darbui.

Absurdas 
gali būt. 
žmonių Į 
giamaji 
pakviesti 
“Vienybė: 
žmonės, rodos, nėra buvę 
jokioj draugijoj net papras
tais nariais, taigi ir pro “kū
rybini darbą” nenusimano.

Viską i krūvą suėmus rei
kia pasakyti, kad tie žmo
nės, kurie dabartiniam be
darbės laike tveria “bepar- 
tyves” draugijas, eikvoja 
brangų laiką, skaldo palai
pinės draugijas, gimdo ne
santaiką, jieško garbės ir 
nori pasižvejoti dolerių.

Susipratę lietuviai netu
rėtų šitos “bepartyvės”, 
“Kultūros” draugijos remti, 
nei i jų parengimus eiti. W. 
L. D. P. Dr-jos gražus tiks
lai. Į ją Įstojęs ir sau naudą 
turėsi, ir kitam nelaimėje 

Pipiras.

ir didesnio ne
iš man žinomų 
tos draugijos stei- 
susirinkimą buvo 

tik Brooklyno 
s” skaitytojai. Tie 
rodos.
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Nekentėk 
Gėdos

Delei Spoguotot 
Odos

nancu
Sevcra’s Esko pašalina kanki- 

eezema. niežėjimu, pa
gelbsti pašalinti spuogas, pa
lieka oda švelnią ir sveiką. Ūž- 
tikimas p«r 50 metą. Pas ap- 
tiekininkus. Sempelis DYKAI. 
Rašyk W. F. Severą Co.. Cedar 
Rapids. Iowa.

Vartok it Severą** Skin Soup 
riet SfatonioM <Moa. S>

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE

I Lengvas Budas IhaoktI AngliikaL 
Rankios reikalingiausių žodžių ir 

į pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta ta’p 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvienas 
gali greitai išmokt kalbėt angiiškaL 

i Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet čie- 
I Ii sakiniai, pasikalbėjimai da.bo jieš- 
' kant, važiuojant kur nors, nuėjus 
krantuvėn, pas daktarą, pas b&szda- 

; akutį, pas kriaučių, ir tt. Su fonetiškų 
ištarimu ir gramatika. Antra padidin
ta ir pagerinta laida- Sutaisė St. 
Michelsonas! Pusi. 95......................  35c.
Žemė ir Žmogų. Labai įdojri ir pamo

kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip 
žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civilizavu
si. Daugcdis paveikslų įvairių rasių 
žmonių, vyrų ir moterų. Pagal E. Rėk
liu parašė Z. Aleksa. Su. Boston, 
Mass., 1912 m., pusi. 63....................25c.
Paparčio žiedu ir keturios kitos 

apysakos: (1) Necžsitikintis Vyras; 
(2> Žydinti Giria; (3} Kiaida; (4, K >- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonėa 
paikai tiki j visokius prietaras, 
burtus ir U.........................................!*<•
Lieuvių Šeimyną Istorija Jušaevičjau* 

Dainose. Jei nąri žinoti, kaip seno
vėj lietuviai gyveno, tai perskaityt lo
tą knygą. Iš jos dasižinoei, kad vy-a:

“Jaunystės Karštis." Vienaveiksmė 
komedija-farsas. Parašė K. S. Kar- 

povičius, ir Susižiedavimas Pagal Su
tarties. N. V. Koneckio dialogas, vertė 
Špyžas. Labai užimanti, meiliška ko
medija ir perstatymui tinkamas 
dialogas, So. Boston, 1916 m......... 10c.

“O. S. S.” arba šliubinė Iškilmė. —
Vieno akto farsas, labai juokinga? 

ir geras perstatymui Kaina .... 15c

Piršlys Suvedžiotojas, Vieno Veiksmo 
Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga

na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 
moters ir 5 vyrai

Kunigo Meilė, Vieno valksmo R’oir.edi- 
! ja. Parašė Ben. Rumšas. Juokingas 
į veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 2 mo- 
į terš. Abu veikalėliai vienoje kny- 
t gutėje. Kaina ...............................  25c

Nihi}i«t»i. Tragedija trijuose aktuose.
Veikalas perstatų nužudymą caro 

‘ Aleksandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš
viso reikalavjamcs tik 28 ypatus. 
So. Boston, 1913, pust 61................25c.
Švęsto Antano Stebuklas. Dviejų vei

kimų komedija. Perstatymui reikta 
10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo
šimas užimu apie 2 valandas......... 25e.

Žingsnis Prie šviesos. Vieno akto vai?.. , .-------------- . .
delis ir monologas Našlaitė. Parašė knyga. Su paveikslais, Paraše Z.

K. S. Lietuvaite. So. Boston, Mass., 
1914 m., pusi. 23. 10c.
“Salomėja.” arba kaip buvo nukirst; 

šv. Jonui galva. Drama vienam* 
akte, parašyta garsaus anglų rasti 
ninko. Vertėtų kiekvienam per* 
Bkąutyti* 28)

DSm Baatbos Spyėšsi. — Ir kito.
fonės. Daugiau juokų, negu Amen 

koj munsaino. šioje knygoje telpa nef 
72 “Džian Rimbus spvčiai,” eilės, pa 
sikalbejimai, humoristiški straipsniu 
kai ir juokai. Antra pagerinta 
laidx 128 pusL................................. 28«
Monologai ir Deklamacijos, šioje kny

goje telpa daugybė naujų, labai gra
žių ir juokingų monoic-gų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucicnieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams, baliams, kon- 

į certams ir tt. Antra pagerinta lai- 
. da. So. Boston, 1914 m.,.................25c.
! Apie Dievą, Velnią, Dangų ir Praga 
i ra- Parašė Robert G. ingersoli, gar 
! Blausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib 
I lijos prietarų naikintojas. 72 
Į puslapiu '............................................ 3Se

1 Ar Buvo Visuotinas Tvanas? — Kaij 
i Nojus galėjo surinkti į kelias die 
: n&3 visų veislių gyvūnus, kurie gyve 
j na išsimėtę po visą žemės kamuolį ? 
' Kaip jis galėjo tuos gyvenus prasto; 
: savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem- 

' h.? Knr tas vanduo dabar vra? Kait

<

Šitas paveikslėlis parodo detektivu arba seklių mokyklą 
Cnicagoje. Ant žemės guli kulipkomis suvarstytas kūnas. De- 
tektivų pareiga yra susekti iš kurios pusės ir kaip žmogus 
buvo nušautas. Bet šitame atsitikime čia guli ne tikras lavo
nas, o tik prikimštas žmogaus pavidalo maišas, ir ji studijuoja 
studentai, kurie mokinasi detektivu profesijos.

iŠ

Humoristika

f

i
DARATĖLĖ SVAJOJO 

LIKT KARALIENE.
pasklydo linksmas aidas,

*

Ir
visą liūdėsi išsklaidęs. 
“Panos, dėdės ir dėdienės, 
rinksim grožio karalienes.”
Kas palieka karaliene, 
geria vyną, maudos piene. 
Važinėja po kurortus, 
dėvi šilką, valgo tortus. 
Gal pats Dievas laimę retą, 
siunčia tiesiai pas Daratą. 
Argi ji nebe gražuolė, 
ar skaistumas jos prapuolė. 
Ar veidai ne maliavoti, 
gal išrinks, kas gal žinoti?

i “Ėsiu tortus, mirksiu piene, 
busiu grožio karalienė.
Gersiu vyną, pirksiu dvarą, 
oi kaip linksma, oi kaip gera." 
Bet ne visa taip išėjo, 
Daratėlė kaip norėjo.
Rinko valsčiuje gražuolę— 
Daratėlė nepapuolė.
Ten išrinko trumpaplaukę, 
Daratėlė to nelaukė...
Ir supykusi ji manė, 
kad išrinko ten piemenę.
Bėga dienos, aiškiai matos, 
juokias žmonės iš Daratos, 
kad Įėjo jai galvoje, 
likt gražuole Lietuvoje.
Oi supyko Daratėlė, 
kad Į “sostą” jos nekėlė. 
“Kas čia yra, kas čia yra, 
ar ir mirti reiks be vyro. 
Ar čia skurst neištekėjus, 
ar čia grabą dirbt pradėjus?"

GERAI ATKIRTO.
Mergina vesdama iš jomarko 

telyčią linksmai dainuoja.
—Gal tave kas pabučiavo, 

kad tu tokia linksma?—kalba i 
ją Jonas.

—Ar tai pabučiavimas pri
duoda linksmybę?

—O kaip gi.
Tai pabučiuok mano telyčią, 

ji tokia nusiminus!
Orijas Sk.

I

I
i

turėjo daug pačių, o žmonos po kelis 
I vyras. Labai užimanti ir pamokinanti 
1 kn.-./a Ru :vav»ilr&lai£_ Paraše Z.

5«C.
i ZfC.

f
SUNKIA! RŪPINAS BEDAR

BIAIS.
Aukštos ponios surengė iškil

mingą balių bedarbių naudai. 
Apie 3 vaiandą ryto ponia Vel- 
tuiėda išėjo iš salės ir lipa i puo- 

; šnų savo automobili. Prisiarti- 
. no bedarbis ir kepurę nusiėmęs 
i maldauja:

—Kaip drįsti mane ant gat
vės užkabinėti? Ar nežinai, kad 
aš visą naktį išbuvau ant kojų 
šokdama justi naudai ir dabar 

I nuvargus vos paeinu...

I

KODĖL VIŠČIUKAI 
STIMPA?

Vos susituokę du jauni mies
telėnai nutarė užsiaugint ant 
piazos vistu, tai pigiau pragy
venimas kaštuosiąs. Išvažiavę 
ant farmos jiedu nusipirko senę 
vištą ir 20 mažų viščiukų.
'Už savaitės jiedu vėl atva- Apdaryta*'.*.*, 

pas tą pati farmeri ir 
. kad jo viščiukai bu- 
nes visi išstipę.

I

AlckziH. •••...•.•••••••••• 
Drūtuose audeklo apdaruose
Kodėl Ai Netikiu j Dievą? — Arba

Tikėjimo Krinika. Kiekvienas gerus 
katalikas ir laisvamanis privalu 
•4 perskaityti. 64 pusi.................... 20c.

Kur Mat? Bočiai Gyvtno? — Albu 
tyrinėjimas, kur buvo pirmutioi 

žmonių lopšinė. Knyga labai pa
mokinanti Parašė Z. Aleksa, 'ii p. 24«

Stabmeldiška Lietuva iš Arilaąoe 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. Boa ton, 
1912 m., pusi. 32.............................. 1<**-

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

veikslais, perstatančiais įvairius nuo
takius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šią 
knygų niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kama $1.00

Kaip Senovės Žmonės Persistatydave
Sau Žemę. — Labai įdomus senovės 

filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dų. Pagal daugelį autorių parašė 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: "Iš
virkščias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos.” Parašė Z. Aleksa. 
40 pusi. ĮCe.
Delko Reikia Žmogui Gert Ir Valgyt?

—Dėlto, kad norisi, ataakyi koki 
nemokša. Bet delko gi norisi? Delkc 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kode! jam reikia riebalų? Si
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mua. 
Kaina ........................ i 4c
Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau

goti. Parašė D-ras F. Matulaitis 
Antra, peržiūrėta ir pagerinta lai
da. Kaina ^-5c.
Tabakas, kaip jis žmonėms kenkia

Liaukimės rūkę! Pagal A. Apolovą 
ir daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. So. Boston, Mass.. 
1909 m., pusi. 63..............................25c
Lietuvos Keapubtikos Istorita'Yr Že»

lapis. — šitas veikalas parodo, kaip 
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, i» 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džių rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios i? 
kaip ji buvo apskelbta respublika 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlspis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežiua 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli
ka ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo 
Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
bolševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų muštų su lenkais ir tt 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visų Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.96 
Drūtais audeklo apdarais...........$1 te
Ben-Hur. — Istoriška apysaka H

Kristaus laikų. Parašė Lew 
VVallace. 472 pusi............................ $2.0*
Amžinos Darnos, šioj knygutėj telpa

44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie, taip ir susirinkimuose. 
Pusi. 32................................v...........18c
Eiles ir Straipsniai, šioj knygoj telpa

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

Iš kur ėmė® 
lįsk vanueus, a-cmj 
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaij 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti > 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šimtą: 
kitų klausimų. į kuriuos negali atsa
kyti jokis kunigas, yra nuosakiai ii : 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyg» ! 
be galo įdomi. Kas žodis — tai fak ! 
tas; kas sakinys — tai naujas kumgx 
argumentas griūva Mokslas ir 
mokslas nuo pradžioj iki galo. 
Kama •■...•«■■>.«»•« - .*•*•••• 1®*
Amerikos Macochas. — Arba kaip ka- i 

talikų kunigas Hans Schmitn papio- i 
vė merginų Oną Aumulier. Su 
paveikslais. 16 pusi............................10e.
Kunigų Celibatas. Išaiškinta kunigų 

bepatystės istorija, pasekmes ir jų 
doriškas nupuolimas. Šią knygą turėtų 

i perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
; jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mote
ris, dukteris ir mylimosios nepapultų į 
tokią kunigų globą. Parašė kun. Geo. 
Town#end Fo*, D. D., sulietuvino 
Ferdinand dc- Samogitia.................. 25c.

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

astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokiu patarimų apie sveikatą, budus 
gydymosi, vaistus, Įvairių nurodymų 
amatninkams, ūkininkams, daržinin
kams, šeimininkams ir kitiems. Iš įvai- 

. rių šaltinių surinko J. Laukis. Chica- 
go. Iii. 1911 m., puslapių 392.

......................................$3.00

Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 
trumpais ir aiškiais faktais parodo, 

kaip iki šiol keitėsi draugijos formos, 
ir kodėl turės būt pakeistas kapi- 

. Kaina ........................... 25c
■ Socializmas ir Religija. Labai įdomi 

knyga šituo svarbiu klausimu. ^Ją

__ Juk ir socialistas. "Parašė E. VanderveHe,
- -- veriė Vardunas. So. Boston, Mass.,

10c

Moteris ir Socializmas. Parašė Augusi 
Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar

biausia ir geriausia knyga lietuvių 
kalboje tame svarbiame klausime.

'■ Pusi. 429. 1915 m............................ $2.00
svei- _____ _______________________

i -------------

žiuo.ja
skundžias:
vę negeri.

—O kokiu lesalu jus juos lesi- talizmas. 
not? — klausia farmerys.

Ar tai JUOS reikia lesint? turėtų peskaityti kiekvienas katalikas 
nustebo jaunavedžiai. - 
mes nupirkom senę vista, kad ji 1915 m p>jsi 24 
...................... ’ į- -”- -juos pažindintų.

SOVIETŲ RUSIJOJ.
Į vieną restoraną užeina 

katos komisaras.
—Ar jus pasiutot? — suriko 

ant tarnautojų jisai.—žiūrėkit, 
kiek pas jus ant grindų purvy
no!...

—I’amislyk!... — atkirto pa
tarnautojai. Negi galim viską 
sykiu aprėpti! Nuo stalų purvy
no jau atsikratėm; dabar imsi
me nagan grindis.
— - -- .

I
I 
I

PATENKINTAS KLAUSIMI .
Istorijos pamokoj mokytojas 

klausia vieno mokinio žyduko: 
Na, pasakyk man. kaip ėjosi Iz
raelio tautai po to. kaip ji išsi-; 
liuosavo iš Babilonijos vergijos?

—Ačiū, pone mokytojau, la
bai gerai. <

Surukęs Skilvis 
pasaldinamas ir ’ 

pagydomas tuo jaus su 
PepsmkSeltzer 
VAISTINĖSE 25). 50«.»K? 

SAMPELIS DYKAI
mml

t

pajauta
* LIZDEIKOS DUKTĖ

ISTORINIS ROMANCAS 
ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE

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

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

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

KELEIVIS
2.1.1 BROAI>WAY, SOUTH BOSTON, MASS.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

MIESTŲ SAVIVALDY
BES RINKS TIK TAU

TININKAI.
Mes jau rašėm, kad Lie

tuvos diktatoriai iš gyvento
jų atėmė paskutinę piliečio 
teisę. Jie išleido tokį savi
valdybių įstatymą, kad mie
stų valdybose sėdės tik Sme
tonos ar Tūbelio skirti žmo
nės. Įstatymas sako, kad 
pusę miestų tarybų atstovų 
renka žmonės, o kitą pusę 
skilia valdžia. Burmistrą 
irgi skiria valdžia iš prista
tytų trijų kandidatų. Jei pri
statytieji trys kandidatai 
valdžiai nepatiks, tai mies
tas turės nurodyti kitus tris, 
šita komedija eis tol, kol 
Smetona ar Tūbelis ras sa
vo ištikimą žmogų ir paskirs 
jį burmistru. Su tokiu “įsta
tymu” demokratinė visuo
menė jokiu bud u sutikti ne
gali. Tai pasityčiojimas iš 
žmonių.

Jau dabar Tūbelis palei
do penkių miestų tarybas. 
Miestuose dabar šeiminin
kauja vieni burmistrai. Į sa
vivaldybes paskirti nauji 
linkimai, bet atėję iš Lietu
vos laikraščiai sako, kad ši
tą įstatymą boikotuoja opo
zicija, t. y. socialdemokra
tai, valstiečiai liaudininkai 
ir krikščionys demokratai. 
Visos šitos partijos rinki
muose nedalyvaus. Tegul 
balsuoja vieni smetonlai- 
žiai, jei taip nori.

Savivaldybių rinkimų ko
misijos pirmininku Smeto
na paskyrė socialdem. K. 
Bielini, bet šis nuo tos “gar
bės” atsisakė.

IR ČIA KYŠIŲ BUTĄ
Teisingumo ministerijos 

rūmų pūva grindys.
Lietuvoj beveik nei viena 

valdiška statyba neapsiėjo 
>e šmugelio. Taip buvo su 
Valstybės teatru, su Valsty
bės spaustuvės rūmais ir ki
tais. Dabar, nors teisingumo 
ministerijos rūmai yra ką 
tik pastatyti, bet jau pūva 
grindys. Dėlto teisingumo 
ministeris paskyrė komisi
ją, kuri patikrins kas kaltas,' 
kad taip greit, tokių puikių 
rūmų pūva grindys. Šis paveikslas parodo 3 atskirus dalykus, būtent: (1) Baigiami statyt netoli Chicagos “švie

sos Rūmai f’ (2) Anglijos buržuazija apvaikšėioja savo mėgiamojo poeto Shakespeare’o gimi
mo sukaktuves, kuriose buvo nešama 75 tautu vėliavos; (3) Wellesley mergaičių kolegijos stu
dentės eina lenktynių ritindamos su savim medinius lankus.
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KUN. VAIČAITIS IR KUN. 
BARČAITIS GAVO 

KALĖJIMO.
Griškabūdžio klebonas 

kun. Vaičaitis nuteistas už
mokėti 500 litų pabaudos 
arba atsėdėti 1 mėnesi kalė
jime, o jo kamendorius kun. 
Barčaitis turi užmokėti 1,-, 
000 litų arba atsėdėti 2 mė
nesiu belangėj už kurstymą 
žmonių prieš tautininkų val
džią.

TARP LIETUVOS KUNI
GU GALI ĮVYKTI 

SKILIMAS.
Musų skaitytojai jau ge

rai žino, kad tarp Lietuvos 
klerikalų ir smetonininkų 
eina dideli nesusipratimai. 
Dėl to Kauno arkivyskupas 
Skvireckas uždraudė kuni
gams dalyvauti tautininkų 
partijoj.

Lietuves laikraščiai rašė, 
kad kanauninkas Mironas 
iš “Tautininkų’’ partijos iš
stojęs. Kun. Tamošaičiui 
buvo užduota “pakuta” ir jis 
suspenduotas. Kaune kun. 
Jočys net Bazilikoje drįso 
už tautininkus kalbėti.

Dabar Berlyno laikraš
čiai rašo, kad nei kun. Mi
ronas, nei kun. Tamošaitis 
iš tautininkų partijos neiš
stojęs. Reiškia, Rymo ne
klauso. O jei taip, tai tarp 
Lietuvos kunigų gali Įvykti 
skilimas.

ALAUS FABRIKU SIN
DIKATAS BRAŠKA.
Lietuvos alaus fabrikai 

buvo sudarę savo sindikatą, 
bet paskutiniuoju laiku iš 
sindikato išstojo Klaipėdos 
liaus bravoras ir varo pla- į 
žią konkurenciją prieš kitus 
liaus bravorus.

Šitas bravoras įsteigtas 
1784 metais. Fabrikas pa
statytas pagal paskutinius 
echnikos reikalavimus ir jo 
gaminamas alus savo skoniu 
r maistingumu viršija viso- 
d lietuvišką alų. Kodėl šis
liaus fabrikas išėjo iš sindi- • 
<ato, mes nežinome, tik gir-j Mtip Aiirtr aaiičciv ac lime, kad dėl to labai susi- NUBAUDĖ MUŠEIKAS, 
•upmo Lietuvos alaus bra-, Panevėžio apygardos tei- 
.oru sąjunga. į smas nagrinėjo trijų brolių

_________ 'Darulių ir Ramono bylą.
NUBAUDĖ PINIGŲ PA- ’Juos kaltina tuo, kad per 

DIRBĖJUS. j vakaruškas pas Pašakauską
Pil. V. Klustaitis, J. Si- ~ 

•eika ir K. Medišauskas šių 
metų pradžioj Petrašunuo- 
;e sumanė pinigus dirbti ir 
daug penkličių nuliejo. Pa
dirbtomis penklitėmis tie 
piliečiai kioskose pirko pa
pirosus. Bet jų penklitis taip 
pirmityviškai buvo padirb
ąs, kad įioskininkai paži

no ir falsifikatorius atidavė 
policijai.

Kauno apygardos teis
mas vakar nubaudė Klustai- 
tį pusantrų metų, Sereiką ir 
Medišauską po 1 met., pil. P. 
Steponaitytę, kaip tos gru
pės dalyvę — 1 mėn. kalė
jimo.

Didžiuliškių kaime pereitą 
rudenį sukėlė muštynes, už
mušė basliais Joną Žiūką, 

i pramušė galvą šeimininkei 
ir dar vienai moteriškei. Po
vilas Darulis ir Povilas Ra
monas gavo užtai po 8 metus 
katorgos, o kiti du kaltina
mieji buvo išteisinti.

KALĖJIMO VALDININ
KAS AREŠTUOTAS.
Šiomis dienomis Kaune 

buvo areštuotas ir uždary
tas kalėjiman buvusis sun
kiųjų darbų kalėjimo reika
lų vedėjas Viktoras Jasio- 
nis. Jo prasižengimas viešai 
neskelbiamas.

SENIS UŽPUOLĖ VIEN
MARŠKINĘ MOTERĮ.
Gegužės 5 d., naktį, Kvė

darnos vai., Lembo kaimo 
gyventojas X., apie 60 metų 
amžiaus, kėsinosi užpulti to 
pat kaimo gyventoją Y., 34 
metų amžiaus, kuri tuo me
tu buvo išėjus iš trobos lau
kan vienais baltiniais savo 
reikalu.

Sukėlus moteriai triukš
mą ir išbėgus jos vyrui, X ją 
paleido ir bėgdamas išmušė 
trobos langą.

- APIE LIETUVOS SOSTI
NĘ VILNIŲ.

Vilniaus miestas užima 
10,400 hektarų. Jame gyve
na 185,000 gyventojų. Vil
niuje yra 140 kilometrų gri
sių ir tiek pat negrįstų gat
vių. Kanalizuotų gatvių il
gis 50 kilometrų. Vilniaus 
miesto magistratas laiko 5 
ligonines su 945 lovomis ir 
60 mokyklų su 10,000 moki
nių. Vilniuje yra 6 valstybi
nės gimnazijos, ir 30 priva
tinių (jų tarpe lietuvių gim
nazija, kur mokosi 400 mo
kinių). Pradžios mokyklų 
lietuviai turi 2: Ryto drau
gijos su 55 mokiniais ir Kul
tūros su 25 mokiniais. Vil
niaus miesto visi turtai—ju- 
domi ir nejudomi — siekia 
84,056,580 zlotų vertės.

TRAUKINY PANELĖ 
ŠOVĖ VYRĄ.

Traukiny tarp Vilkaviškio 
ir Kazlų-Rudos stočių Įvyko 
incidentas.

Iš Vilkaviškio stoties trau- 
kinin Įlipo pil. Kazys Bla- 
žaitis iš Patukiškių kaimo, 
Alvito vai., Vilkaviškio ap., 
o paskui ji p-lė Ona Saka- 
tauskaitė iš Šalkaičių kai
mo, taip pat Alvito vai.

Traukiniui einant Į Kazlų- 
Rudą p-lė Sakalauskaitė ne
pastebėta prisiartino prie 
Blažaičio ir paleido į jį iš 
revolverio šūvi, bet nepatai
kė. Blažaičio draugas p-lę 
sugriebė už rankų ir išgel
bėjo nuo nelaimės, nes re
volvery rasta dar 4 kulkos.

Kazlų-Rudoj policija in
cidento dalyvius suėmė. Pa
sikėsinimo priežastis meiliš
ka: Blažaitis žadėjęs vesti 
ją, bet nevedęs. Vedama 
kvota.

STUDENTAI SAKO PRA
KALBAS EAŽNYČIOSE.

“Lietuvos Aidas” prane
ša, kad 3 gegužės Pandėlio 
bažnyčioj (Rokiškio aps.) 
kunigas leido studentui Ad- 
mundui Binkevičiui pasaky
ti prie didžiojo altoriaus mi
tinginę prakalbą. Jis kalbė
jo, žinoma, klerikaliskai, 
agituodamas už kunigų kro- 
melį. Žmonės tuo pasipikti
no ir kai kurie demonstruo
dami išėjo iš bažnyčios ne
laukdami pabaigos.

KLAIPĖDOJ IŠLIPO AME
RIKIEČIŲ EKSKURSIJA.

Gegužės 7 dieną Klaipė
dos uoste išlipo visas būrys 
Amerikos lietukų. Jų tarpe 
yra ir advokatas Braciulis iš 
Chicagos. Kai kurie ameri
kiečiai mano Lietuvoj pasi
likti.

LIETUVOS DELEGACIJA 
I ŽENEVĄ.

Lietuvos delegacijos Į 
Tautų Sąjungos tarybos se
siją tokia pat, kaip pereitą 
kartą: užsienių reikalų mi- 
nisteris dr. Zaunius, Lietu
vos m misteris Francuzijai p. 
Klimas ir kun. Tamošaitis.

NUSIŽUDĖ ŠIAULIŲ KA
LĖJIMO PRIŽIŪRĖTOJAS.

Gegužės 11 dieną sunkių
jų darbų kalėjimo prižiūrė
tojas Feliksas Grybauskas, 
išplaukęs valtelėje i Šiaulių 
ežerą, nusižudė, persišauda
mas iš revolverio. Paliktame 
raštelyje savižudyš prašo 
nieko dėl jo mirties nekal
tinti, tačiau policija jo nusi
žudymo priežastį stropiai ti
ria. Jau apklausinėta vienas, 
kitas asmuo, apklausinėtų 
tarpe ir viena panelė.

Eina įvairių gandų. Vieni 
kalba, esą nusižudėlis daug 
skolos pasidaręs, kiti — nu
sižudęs dėl nepavykusios 
meilės.

Greičiausi 
PASAULY LAIVAI 

BREMEN 
EUROPA

.Mažiau Negu 5 Dienas Ant
V andens

per Cherbourg—<> d perBremen
Tik 7 DIENOS Į LIETUVĄ 
Speciali* trukia iš Bremerhaven 

Arba keliaukit ekspresiniu laivu 
€ O L U M BU S

Taigi nuolatiniai kas sąvaitę iš
plaukimai gerai žinomais Ix>yd 
Kabinimais Laivais.
Informacijų klauskit 
pas bile vietinį 
agentą arba
252 Boylston St., 

Boston.
NORfR O EI M A NLLO YD

i

I

i

!
ST. LOUIS,

ii
Greitas Laivų Pataraavinas į Earepą
Per Hamburgą Musu Moderniniais Laivais 
HAMBURG
ALBERT 1JALL1N

Išvažiuoja 
reguliariai

DEUTSCHLAND 
NEW YORK 

reguliariai kas sąvaitę. Taipgi 
išplaukimai mus populiariais 

kambariniais laivais: 
MILVAUKEE IR CLEVELAND 

Prieinamos kainos
Tiesioginiai gelžkeliais susisiekimai su Lietuva 

Dėl informacijų kreipkitės į lokalinius 
musų agentus

Nambubc-JUumcan Imk
80 Boylston St., Little Bldg.. Boston.

T •

I
I LIETUVA

rai. P. PUSKUNIGIS 
A. L. E. C. Pirmininkas.

Norint važiuoti A. L. E. C. rengiama “Jaunuolių Ekskursija” kvie
čiami užsiregistruoti laišku Ekonominio Centro pirmininko Dr. P. 
Puskunigio raštinėj. Adresas: I>r. P. Puskunigis. No. Grafton, Mass.

Išplaukia
BIRŽELIO 27 D.

Rengia
Amerikos Lietuvių 
Ekonominis Centras

Motorlaiviu

“GRIPSHOLM’

PAMATYKIME LIETUVĄ
ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA

Pirmutinė Istorijoj
AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNUOLIŲ EKSKURSIJA

IR ŽYDAMS SMETONA 
DALINA ORDENUS.
“Idiše Štime’’ redaktorius 

p. Rubinšteinas gavo Gedi
mino ordeną antro laipsnio.

Kiek girdėt, “Žydų Bal
sas” agituoja už dalyvavi
mą savivaldybių rinkimuo
se. Tuo tarpu, demokratinė 
žudų grupė (“Folksblat”) ' • « - • w •rinkimuose nusistačiusi ne
dalyvauti.

PERKŪNAS TRENKĖ
BAŽNYČIĄ.

Gegužės 5 d. perkūnas 
trenkė i Rokiškio katalikų 
bažnyčios aukštąjį bokštą ir 
numušė kryžiaus dalį.

LIETUVOS UNIVERSI
TETE STEIGIAMA KA

TEDRA KLAIPĖDOS 
TEISEI.

Nuo ateinančio rudens se
mestro Lietuvos universite
te steigiama nauja katedra 
prie teisių fakulteto, kurioje 
bus dėstoma Klaipėdos tei- 

įsė. Ši katedra turės pareng
ei tinkamą kadrą teisininkų 
Klaipėdos kraštui.

Šioje katedroje dėstys du 
nauji profesoriai: adv. iš 
Klaipėdos p. Mevreris ir dr. 
Milčius, buvęs valstybės 

■ kontrolierius.
I

I

ŽINIŲ ŽINELĖS.
Gegužės 9 Kaunan atvy

ko Latvijos spaudos darbi- 
ninkų-žurnalistų delegacija 
rinkti Latvijos - Lietuvos 

spaudos vienybės komitetą. 
Gražus tai susiartinimas 
tarp giminingų tautų.

GATVĖS AUKLĖTINIAI.
Panevėžio gatvėse bėgio

ja ir pagal kino slankioja 
vaikai 7—13 metų amžiaus, 
kurie užkabinėja praeivius, 
ruko papirosus ir prašo iš
maldos. Savo išvaizda jie 
primena Maskvos “bezpri- 
zornych.” Visi tokie vaikai 
yra darbininkų, kurie išei
dami Į darbą savo vaikus 
atiduoda gatvės globai. Kal
tinti tėvus negalima, nes jie 
neturi laiko ir lėšų, kad jų 
vaikai butų kitaip globoja
mi. Bet jeigu valstybė, ar 
savivaldybė randa lėšų.sta
tymui Įvairių Įstaigų, tai tuo 
labiau turėtų rasti lėšų vai
kų daigeliams ar panašioms 
įstaigoms steigti.

LIETUVIU LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖS i 
VALDYBA 1931 METAMS!

KAUKEGAN, ILL.
W. Gabrys, pirmininkas,

730 McAlester avė., VVaukegan, III.
J. Mačiulis, vice-pirmininkas,

906 Prescott st., Waukegan, III. 
B. J. Masiliūnas, užrašų raštininkas,

SIS — 10-th A., \Vuukegan, Iii. 
Suse Gabriutė, turtų raštininkas, 

_ 730 McAlester avė., Waukegan, III.
K. Vaitekūnas, kasierius,

72C — 8-th st., Waukegan, III.
Kasos globėjai:

J. Petraitis,
907 So. Jackson st., Waukegan, III. 

Pranas Rasti/,
i 838 Prescott st., Waukegan, III.

Knygiai:
K. Dambrauskas,

118— 10-th st., No. Chieago, III. 
Simonas Gentaras,

S20 So. Victoria st., Waukegan, I1J.
Maršalai:

703 Lerox avenue, Waukegan, III. 
R. Geniotis,

914 So. Victoria st., Waukegan, III.
Draugijos susirinkimai būna kas 

paskutini ket vergą kožno mėnesio, 
7:30 vakare, l.iuosybės Svetainėje.

KUN. LIPNICKAS NU
BAUSTAS.

Pasvalio taikos teisėjas 
(mirovoi sud ja) nubaudė 
kun. Alfonsą Lipnicką už
mokėti 500 litų arba atsėdė
ti 1 mėnesį kalėjimo už kur
stančius prieš valdžią pa
mokslus Linkuvos bažny
čioje.

Bolševikai Lietuvoje ma
nė pirkti už 3-5 milionus li
tų veislinių kiaulių, bet' j. StočkuSt 5 
stambiausia toj srity Įmone, i 
“Maistas,” atsisakė rusams 
parduoti lietuviškas kiaules.

Smetonine valdžia palei- 8 s Adams st., waukegan, m.

AR NORIT 
KŪDIKIO?

Kiekviena ženota moteris norinti 
turėt neužginčijamą laimę—kūdikį, 
tt’ri rašyt tuo jaus Dr. H. G. Del*ew, 
S ui te ELA, Coates House, Kansas 
City. Mo. Minėtas daktaras prisiunčia 
dykai apmokėdamas pasta, per 20 
dienų, reguliarį dolerio didumo ne- 
specifišką gydymą, veikiantį ant 
Gla'nduaru (gilių), kuris buvo naudo
jamas su džiaugsmingoms pasek
mėms per tūkstančius moterų Nėra 
jokios atsakomybės, nei iškaščių. Tik 
prisiųskite savo pravardę ir adresą, ir 
prisiųsim gyduolę paprastai suvynio
ta ir knygelę “Childless Marriages.” 
Rašykite tuojaus, tik paskirta dalis 
minėtų gyduolių bus siunčiame dykai 
per šį mėnesį. (Apg.)

do Kauno, Šiaulių, Panevė-, 
žio ir Ukmergės miestų ta-’ 
rykas. Paliko tik burmist- ■ 
rus, kurie pradėjo “samo- 
deržavno” miestus valdyti. 
Visi štampai, blankai, ant
spaudai padaryti tik bur-’ 
mistrų vardu. I

Lietuvoj jau senai mano
ma paversti Nemuno jėgą Į 
elektrą, kurios užtektų visai į 
Lietuvai Tuo reikalu susi- Į 
domėjo belgai ir siūlosi ga- ’ 
lingają elektros stotį įreng-' 
ti. Jie reikalauja, kad jiems ( 
butų leista per 50 metų sto
ti naudoti. Prie to belgai siū
lo dar 100,000,000 litų val
džiai paskolos. Visuomenė 
tam priešinga, bet valdžia 
Nemuną gali parduoti, nes 
jai pinigų norisi.

RADO LAVONĄ
Gegužės 6 d. Mariampo- 

lės apskr., Liudvinavo vai., 
Ąžuolyno kaime Kazio Stro- 
lio raštas Šešupėje lavonas. 
Jis prigėrė žiemą, užėjęs ant 
plono ledo. , r--------------------------------- timnkystės kursai.
Duodu Paaiškinimą

Kuriems niežti galvos odą, turi 
pleiskanų, slenka plaukai. Vaistų ne- 
parduodu, tik prisiunčiu pamokini
mą kaip turėti tankius, gražius plau
kus. Nelauk kol tapsi plikagalviu. 
Vyrai, moterys—seni ar jauni, kreip
kitės laišku ir pridėkite markutę pa
aiškinimui prisiųst. (23)

L. J. CECHUS, Room 600.
201 North Wells st.. Chieago. III.

!

Prienuose kas vasarą vei
kia dviejų savaičių sodinin- 

ikystės, daržininkystės ir bi-

Kariumenės teismo pro
kuroras jau parašė volde- 
marininkams kaltinamaji 
aktą, kuris susideda iš 100 
mašinėlia rašytų puslapių. 
Tieson traukiama pats Vol
demaras ir 24 jo šalininkai. i ----- ————————— (
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I ŠEŠIAS DIENAS PER OKEANĄ!
Trumpiausia ir Parankiausia Kelionė per HAVRE Milžiniškais Laivais, 
ILE DE FRANCE—June 5(iop. m.) June 24(i2:30p. m.) 
PARIS—June 12 («p. m.) July 1 (6 P. M.)
FRANCE—June 17 («P.M.) July 6 (iop.m.)
Trumpiausia gelžkelio kelionė per Francuziją. Visi keleiviai aprūpinti 
privačiais kambariais. Visur moderniški parankumai. Išsigėrimas ir 
šauniausis Prancūzų valgis, žemos kainos į visas Europos dalis

Kreipkitės pas hile autorizuotų agentų, arba
FRENCH LINE

421 BOYRSTON STREET, BOSTON, MASS.

I

Linksmiausia Vyčių Ekskurija Tiesiog j KLAIPĖDĄ
BIRŽBLIO-June 6 d. Laivu “HELLIG OLAV'

' Amerikos Lietuvių Jaunuolių Ekskursijas Rengia 
Amerikos Lietuvių Ekonominis Centras 

LIEPOS-July 3 d. Laivu "FREDER’K VHI” 
LIEI’OS-Jidy 25 d. Laivu “UNITE!) STATĖS” 

A. L. Laivakorčių Agentams Kooperuojant

SKAND1NAVŲ-AMERIKOS LINIJA
A T L A N RYKIME LIETUVĄ

Remkime Savo Uostą — Klaipėdą
Kam baladotis po svetimus kraštus, kuomet dčl lietuvių 

yra palaikomas nuolatinis susisiekimas 
New York — Kopenhaga — Klaipėda.

. H*? £
' - j ~ f .•

Ne w York-Klaipėda
Per Gothenburgą

Rugpiučio 1 d. Specialė Lietuvių Ekskursija.
Rugpiučio 19 d. Amerikos Lietuvių Ekon. Centro Ekskursija.

Informacijų ir laivakorčių, kreipkitės pas savo laivakorčių agen
tų arba j raštines Švedų Amerikos Linijos,—nevėluokite.

Visos pastangos bus pašvęstos padaryt kelionę atmintina ir pilna 
įvairumų ir malonumų dėl tų, kurie dalyvaus ekskursijoje.

Reikalaukite Nuo Savo Agento Laivakortės ant
SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE

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

248 Washington St., Boston, Mass. 130 La Šalie St., Chieago, III. 
909 St Antonie Street, Montreal, Canada.

I

SWEDISH AMERICAN LINE
10 Statė St., Boston. 21 Statė Street, New York
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Visokios Žinios
Biznis Eina Geryn;

Biznis Smunkc
Buržuazinė spauda bai 

šiai nenuosaki. Ant tu pačiu 
puslapių Amerikos dienraš
čiuose straipsnių ir žinių 
antgalviai prieštarauja vie 
ni kitiems. Štai panedėlic 
žinios: “Per balandžio mė
nesi biznis žymiai pagerė 
jo,” skelbia Žemdirbvstė; 
Departamentas iš Wash- 
ingtono. O toliaus tam na 
čiam laikrašty telpa šito
kie faktai:

“Plieno užsakymai tekit 
smulkus, kokių pirma nie 
kas nežinojo.” “Vagonų fa
brikai mažai perka skar
dos.” “Skardos gamyba su
mažinta ir kainos krinta že 
myn.” “Šilko pramonėj pei 
balandžio mėnesi darba 
sumažėjo 10 nuošimčių.' 
“Metalų rinka sudemorali- 
zuota.” “Baltini:>re & ()hi< 
gelžkelio kompanija šią są
vaitę paleidžia iš savo dirb
tuvių 2,000 darbininkų."

Tai ve. kaip “biznis eina 
geryn!" Jisai smunka, o nt 
geryn eina.

SAKO, GANDUI MUL
KINA INDIJĄ.

Indijos komunistas Sa- 
>urdži Saklatvala pasakė 
.ondone, kad Indijos nacio- 
ralistų vadas Mahatma 
landhi yra didžiausi? ž mo
lių mulkintojas. Pasinaudo
jamas indų prietarais, jisai 
iepia jiems nepirkti Angli
jos audeklų, bet sėsti prie 
senoviškų staklių ir patiems 
lusti drobę. Tai yra tikra 
įesąmonė, sako Saklatvala. 
Rankos negali su mašino
mis konkuruoti, ir todėl se
noviškas rankines stakles 
•eikia mesti laukan, šitą ga- 
ėtų padaryti tiktai komuni- 
tai. Ir bendrai, Saklatvalos 
nanymu. Indijos klausimas 
tebus išrištas patol. pakol, 
enai neįsikurs tokie sovie- 
ai. kaip Rusijoj.

Socialistų piknikas pavyko.
Lietuvių socialistų pikni

kas North Eastone pereitą 
nedėldienj gerai pavyko. 
Diena pasitaikė graži, žmo
nių privažiavo daug ir visi 
smagiai linksminosi iki va
karo. Jaunimas maudėsi, 
ėjo lenktynių ir žaidė viso
kius žaislus. Lietuviški mu
zikantai griežė lietuviškus 
šokius, tečiaus šokikų daug 
nebuvo, nes ant pievos sun
ku šokt.
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Nori apdėt moteris 
$2 mokesčių.

Senatorius Fish iš Brook- 
line Įnešė Massachusetts 
valstijos senatan pasiūlymą, 
kad moterys sukakusios 20 
metų amžiaus butų apdėtos 
do $2 pagalvio mokesnio. 
Vyrams, kurie dabar moka 
irgi po $2.00, jis reikalauja 
pakelti iki S3.00. Darbinin
kų algos kapojamos ir darbų 

. nėra, o mokesčius politikie- 
■ riai vis kelia ir kelia. Prie

Bostono majoras pas 
popiežių.

Pinigų prisidėjęs, Bosto
no majoras Curley važinė
jasi i>o Europą. Pereitą ne
dėk! ieni jisai atsidūrė net 
pas “šventąjį tėvą.” Popie
žius ji pasveikino ir davė si
dabrini medalį, o jo dukte
riai Marei užkabino ražan- 
aą 
kos

VARŠUVOJ UŽSIDARĖ 
JUDĖS.

Nežincmas piktadarys ar 
beprotis Harvardo universi
tete pradėjo pjaustyti žy
mių žmonių paveikslus. Su
naikinti jau du paveikslai.

ko gi tas veda?
r

South Bostone 6 žmones 
užsinuodijo valgydami pajų 
su plakta smetona. Visus 
reikėjo vežti ligoninėn.

Ant (’ovington streeto, 
South Bostone, atsipalaido- 
jo nustatytas trokas ir pasi
leidęs be vežiko pakanlnėn 
sunkiai sužeidė dvi moteris.

yra puikiausioj 
giries, su viso- 

pasilinksminimui 
Salė ir tt. Šiame 

linKsmu-

POLICMANAS PERŠOVĖ 
MERGINĄ.

Holyoke. Mass. — Perei
to nedėldienio naktį čia Įvy
ko tragedija. Policmana? 
Coffey. kuris turi žmoną ii 
4 vaikus, išsivežė automobi
liuje merginą ir išbuvęs su 
ja visą naktį susipyko ii 
peršovė, o paskui ir sau pa
leido kulipka galvon. Ji< ga' 
pasveiks, bet jai vilties nė
ra.

Protestuodami prieš 
oakeliamus mokesčius, 
kiais lenkų valdžia apdėjo 
visus teatrus, Varšuvoje visi 
iudomujų paveikslų savinin
kai uždarė savo bizni. Kiek 
’aiko prieš tai dėl tokios pat 
iriežasties sustreikavo visi 
Lenkijos automobilistai.

ne
ko-

Ant Berkeley streeto. prie 
pat policijos nuovados, va
gys pavogė troką prikrautą 
brangių drapanų.

Campbell X-Ray Kompa
nija šiuomi praneša, kad ji 
šiomis dienomis Įrengė pil
nutėli X-Ray spindulių apa
ratą Dr. J. Kandžiui, South 
Bostone.

LINKSMAS

PIKNIKAS!
Rengia Lietuvių Jaunuomenės 
Pašalpos Draugija, Nedėlioję.

BIRŽELIO-JUNE 7 D., 1931
PINE H IRSI RESEKVAT1ON 

DARŽE. BEDF0RD HILUS, MASS. 
Busri ir autom hi!i.-:i iš?:s 11-15 vai 
ryte nuo kampo I’ortland ir Main St^ 
Vėlesrvai važiuos nuo Park Studijos. 
875 Cambridge si. lygiai 11:30 rye 

Mirimas daržas 
v>-1-.j, tarp didelės 
kžais įtaisymais 
Yra nania ir didelė
pikrike b"s gera muzika ir 
mo bus užtenkamai visiems. Todėl vi
sus kviečiame atvažiuoti.

DRAUGUOS VALDYBA
KELRODIS: Iš visų miestų važiuo

jant per Cambridge, reikia važiuoti 
Massachusetts Avė. iki West View 
l apinių kurie aptverti geležine tvo
ra. Važiuojant iš Bostono davažiavus 
kapines reikia pasukt į kairę į West 
View strytą ir laikanties po kaires 
važiuoti iki Daržo. Bus paženklinta 
plakatais.

DIDELI RUSU UŽSAKY
MAI ANGLIJOJ.

Londonan atvyko dvi ru- 
<ų delegacijos su dideliais 
užsakymais. Rusams reikią 
naujų laivų ir elektrinės ma
šinerijos už keliolika milio- 
nų.

šeši South Bostono vaikė
zai išvažiavo automobilium 
į Nevv Yorką šventes pralei
sti. Bet norėdami pasmar- 
kaut, paleido automobilių 
pergreitai. netoli Worceste- 
rio apsivertė aukštyn kojo
mis ir dabar visi guli ligoni
nėj sulopytais pakaušiais.

NAUDOKITĖS 
PROGA!

SPECIAL
Short Time 

Offer

'Vietines Žinios-i

Kraujo Įleidimas neišgel
bėjo Laukaitienės.

Cambridge'aus ligoninėj 
: Jono Laukaičio žmo- 
38 metų amžiaus mote- 
palikdama našlaičiais 

ir invalidą vvrą 
manė, kad Lau-

mirė
na, : 
ris,
4 vaikus 
Daktarai 
kaitienė galėtų pasveikti 
jeigu jai Įleisti sveiko žmo
gaus kraujo. Buvo užklaus 
ti policijos ir ugnagesių de
partamentai. ar neatsiras 
juose liuosnorio. kuris pa
aukautų jai dali savo krau
jo. Bet iš policmanu ir gais
rininkų tokių liuosnorių ne
atsirado. Tuomet atsirado 
žmogus vardu Phillip R. 
Kennv, 36 metu amžiaus ve- 
žikas, kuris sutiko duoti sa
vo kraujo. Daktarai sujun
gė judviejų gyslas ir Lau
kaitienei kraujo prileido, 
bet tas nieko negelbėjo. -Ii. 
mirė pereito nedėldienio ry 
tą-

Dcrchesterio gyventojai 
priešinasi gazolino tankoms.

Vienas biznierius užsi
manė pastatyt po No. 170 
Barnard avė.. Dorchestery. 
gazolino ir kūrenamojo alie
jaus stoti. Jis norėtų laikyt 
tenai 25.600 galionų gazoli
no ir tiek pat kūrenamojo 
diejaus. Gyventojai pakė
lė prieš tai stipi-ų protestą. 
Jie nurodo, kad toj apielin- 

gyvena 
ir ant savo

kėj 
nes 
prisiskolinę 
gų: pastačius

! >toti.
i kristi.
į Jauti morgičių atmokėjimo. 
Į ir žmonės galėtų atsidurti 
'labai keblioj padėty. Išrodo, 
[kad miesto vyriausybė žmo- 
[nių protesto paklausys ir 
i gazolino stoties steigti te
mai neleis.

_________________________

neturtingi žmo- 
namų turi 

iš bankų pini- 
s tenai gazolino 

namų vertė gali nu- 
bankai gali pareika-

Susiorganizavo naujas 
lietuvių benas.

šiomis dienomis So. Bos
tone susiorganizavo Lietu
vių Ukėsų Kliubo benas. Su
sirinkimas ir pirmoji beno 
pamoka Įvyko gegužės 18. 
Beno valdyba sudaro šie as
menys: F. Kriaučiūnas, ly
deris: Urnikas. iždininkas: 
R. židžiunas. sekretorius- 
erganizatorius.

Benas savo pamokas tu
rės trečiadieniais, 7:30 va
kare. Lietuvių Svetainėje, 
ant E streeto.

Prie beno prisidėjo jau 
gana patyrusių muzikantu.

Norintieji prisirašyti, 
kviečiami atsilankyti 
pamokas.

Po sliubo tuoj ir krikštynos.
Nesenai mes rašėm, kad 

vienas 72 metų amžiaus tur
tuolis Cambridgė’uje vedė 
20 metų lietuvaitę iš Somer- 
villės. Praėjo dvi ar trys są- 
vaitės po vestuvių, o musu 
jaunoji pora jau apvaikš- 
čioja krikštynas. Musų lie- 

1 tuvaitė padovanojo “ jau- 
Gerinasi senis Ameri- nam” savo vyrui sūnelį. Kad 
politikieriui, nes gali kiek, krikštynos butų su- 

prisieit jieškot Amerikoje puolusios kartu su vestuvė- 
prieglaudos, kuomet italai mis. 
iš Romos išvarys. GERA PROGA! Ateikite pamatyt 

tuojaus. Iš priežasties greito išvažia- 
v imo, parduodam už stebėtinai pigią 

- , - • * kainą. Gerai įrengtą valgyklą, tik užsąvaitę buvo suimtas $250.06!! 70 I Street, So. Boston, 
su degtine ir areštuo-1 -Mass. t. Galio, Sav.______ (23)

Bostono prieplaukoj pe
reitą 
laiva 
ta 21 žmonės.

SKOLiM PINIGUS ant Namų ir 
taisau namu : pentinu ir popieriuoju, 
ir kart- ';.terio darbą atlieku. (23) 

RM'ALUS PETRAUSKAS
41 \splnwall R >ad. Dorchester.
Telephone: Talbot 0o86.

Parsiduoda Storas
Stulos fontanas, Ice Cream, Ken- 

džių. Cigaretų, Cigarų ir Groserio. 
Parduodu dėlto, kad turiu važiuot 
Lietuvon; parduodu pigiai (23)

JOHN KUCINSKIS
710a Washington st Stoughton, Mass

IIdlevoju ir Taisau
NAMUS

Iš lauko ir vidaus. Taipgi pranešu, 
kad persikėliau gyvent į Dorchesterį.

R. l’ERNICKAS
21 Raven st.. PORCHESTER, Mass. 
Telefonas. Columbia 8093.

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

Mes užlaikome visokią Vaistą ir 
Gyduolių. Nuo Patrukime, 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. musų adresą.

D. CAB1T (Reg. Aptiekorius)
100 DORCHESTER STREET.

Kampas Broadvvay, 
SO- BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 2173 ir 2799.

Dr. J. C. Landžius
(SEY.MOUR)

LIETUVIS GYDYTOJAS
496 BROADVVAY,

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

Vidurių Ligų ištyrimui naudoja 
X-Kay; Odos ir Plaučių ligoms, 
LTtra-violetinius spindulius.

Valandos: r.uo 2—1 ir 7—8.

ToL Purter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAI 
Valandos: 2-4 ir 7-9. 
Nedėiiomis ir šventadieniais 

nuo 10 iki 12 ryte.
MASSAC1IUSETTS AVM. 
(arti Centrai skvero) 

CAMBRIDGE, MASS.
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! LIETUVYS I

\OPTOMETR1STAS\

t
i

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

J. L. PAŠAKARNIS, O. I>.

Uždraudė garsiai operuot 
radio.

Bostono miesto valdyba 
išleido patvarkymą, kuriuo 
draudžiama nuo 12 valan
dos nakties iki 7 ryto gar
siai operuot radio imtuvus. 
Radio muzika ar kalbos ne
privalo toliau girdėtis, kaip 

senatvė ii į per 100 pėdų. Tai yra geras 
■enukui reikės sis ; patvarkymas, nes yra žmo

nių, kurie visai užmiršta, 
kad jų muzika gali ardyt 

(kaimynams netik ramybę, 
bet ir nervus.

I

I

Davatkos išvarė žmogų 
iš proto.

Po num. 21 Broadvvay gy
veno tūlas lietuvis, 70 metų 
senukas. Jis buvęs taupus 
buvęs boseliu, taigi susitau
pęs apie $10,000.

Kadangi atėjo 
tuojau gal senukui reikės sis 
pasaulis atsisveikinti, tai ji 
ėmė lankyti davatkos ir net 
kunigas, kad jis savo sunkiai 
sutaupytus pinigėlius paves
tų “Dievui ant garbės," t.y. 
—kunigui.

Šitie “svečiai" žmogeliui 
taip Įkyrėjo, kad jis ėmė eit 
iš proto. Ir išėjo. Dabar jis 
uždarytas beprotnamy.

I

Kadangi jo pinigams da-h 
bar yra paskirtas globėjas, j 
tai davatkos su kunigu ne-H 
nurimsta. Toks gardus kas-1 
nelis buvo ir išspruko.

Dabar iie lanko ta žmogų ;</ t <—' *- 1 I

beprotnamy ir nori iš ten iš
imti, o pasiųsti vienuolynam ! 
Žinoma, ten nuplauktų ir jo h 
pinigėliai. Vai-ku-ku.

PERKRAUSTOME j ARTIMAS 
IR TOLIMAS VIETAS.

Už kiekvieną daiktą gvarantuojam.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

SMULKIU REIKMENŲ 
STORAS.

UŽLAIKOME VISOKĮ GROSERf: 
Kavos, Arbatos, visokių produktų 
Kūnuose, Iee Ureamo. Cigarų, Cigare- 
■ų ir etc. Apielinkės lietuviai prašo
mi reikalingus daiktus gaut pas ma
ne. Tavoras šviežias ir geros rūšies.

(-) 
KASTANTAS ŠIDLAUSKAS

918 Broadway. Kampas P Street,
SOUTH BOSTONE.

i

South

JOHN W00DS
GERIAUSIA ANGLIS 

IR KOKSAI
Šeimynoms pristatymas 

musų Speciališkumaa.
Dabar geriausias laikas duot 

užsakymus.
308 ATIIENS STREET, 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Tel. So. Boston 9789 ir 9781.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokias provas. 

Daro visus legalius dokumentus
317 E STREET, 
(Kampas Broadway) 

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

t

■Jei Nori Nupentyt!
;lr Pataisyt Namą ♦• ______  *i i ii

i

KLAUSKITE KAINOS
Jei reikia ir Išpopieriuoiu. 

Gausite gerą darbą ir pigiai.
JUOZAS TAMOŠAITIS

11 Ticknor St„ So. Boston. Mass. i 
Tel. So. Boston 1396-M. I

i beno

Koncertas.
Gegužės 24 dieną 

Bostono lietuviu metodistų 
žinyčios salėj Įvyko p. Onos 
Kubilienės koncertas, kuria
me dalyvavo taip pat smui- 
kininkas-virtuozas D'Blasio 
ir pianistas Harold Schwab. 
Ponia 
gerai.
“Karvelėlis,
“Aš bijau pasakyt.” Kiti ar
tistai irgi neblogai savo už
duoti atliko, žmonių buvG 
nemaža. Tarp svečių matėsi 
ir d-ras Puskunigis su žmo
na iš "VVorcesterio. Apskri
tai, koncerte viešpatavo jau
ki nuotaika. Studentas.

Kubilienė dainavo
Ypač gerai išėjo 

“Naktis” ir

LAIKRODININKAS
P. VALUKON1S

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

389 BROADV. AY.
SOUTH BOSTON. MASS.

“SANDAROS” I-mo APSKRIČIO

piknikas
Nedėlioj, BIRŽELIO 7 d., 1931

MAPLE PARK. METHUEN, MASS.
Šiame piknike dainuos: S. Paura ir J. Šulskis, 

Graiis gera orchestra ir bus visokių Unksmių žais
lų. Kviečiame visus dalyvauti. Rengėjai.

KELRODIS: Atvažiavę į Lavvrence važiuokite E.-scx strytn. Pri
važiavę .Jackson st. pasukit po kairei ir .Jackson strytu važiuoda
mi priva'iuosit parka

I

and it costs you only 10c if 
you bring the coupon at the 
bottom of this ad.
Choose cither dcar Water- 
Spar Varnish to give a rich, 
brilliant varnish finish to shab- 
by floors, furniture or wood- 
vork, or make your choice 
from the wondcrful hues, 
rhades, and sttmning colors of 
WaterSpar Quick-Drying Col
ored Varnish or Enamel.
Even boiling water cannot 
harm clcar WatcrSpar Var- 
r.ish. Colored WaterSpar Var
nish comes in several natūrai 
avood colors and rcnews old 
finishes vithout the expense of 
removing them. Colored Wa- 
terSpar Enamel dries quickly 
and brushcs smoothly <— the 
practical, put-it-on-yourseif 
finish that puts cheering color 
into your home.
Clip the coupon nov! Corr.c in for 
your full-sijed 30<p can—for a lim
ited time toly, available at lOį.

SOUTH BOSTON 
HA IIIMARE CO.

Jonas Klimas, Savininkas. 
379 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

i
i

I

Vgood for

Name

...2Oc
—toward the pnrchase of. • 

can of WafcrSpor Varnish 
or Enamel, clcar Of colored.

I

I

I

326 W. BROADWAY 
SO. BOSTON, MASS. 

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

Į LIETUVIŠKA 
BUČERNE

♦ Užlaikome geriausią tavorą ir 
{parduodame pigiausia kaina. Mė-
* sos visuomet šviežios.
{ Taipgi užlaikome šviežius die-
♦ gus. Chop Suey—3 svarai .. 25c. 
| Pagardinimui Chop Suey, var- 
! tekit China Boy Soy Sauce, 15c.
• už bonką.
I Lietuviški skilandžiai ....sv. 35c 
{ Švieži sūriai nuo farmą.
• Visokį tavorą pas mus galite gaut 
{ pigiai ir gerą.
t J. PATKAUSKAS
{ STRAND CASH MARKET
• 331 BROADWAY, SO. BOSTON. 
| Telefonas: So. Boston 0551.

I
> 
t

................................... . 
| Tel. Richmond 0668. Gar. 5437. ! 

: DR. J. MARGUS Į 

i Rusijos-Lietuvos Daktaras «
• ir Chirurgas •
* 261 Hanover St., Boston, Mass. .
•Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak. • 
{šventadieniais: nuo 9 iki 4 po piet.j 
{Gyvenimas: 490 Blue Hill Avė, | 
t Rosbury, Mass. 4
Į Valandos: nuo 8 iki 10 vakare. Į

Dr. G. L. Killory
60 SCOLLAY SUVARĖ 

Room 22, BOSTON 
Tel. Haymarket 0827 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 1.

PAIIKWAY AUTO
SERVICE
and FILLING STATION 
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

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

VIKTOR VAITAITIS
415 Old Colony Avė.. 

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

<
I

LAIDOJIMUS; 
kuriuos paveda; 
mano prižiurčji-, 
mui, visuomet < 
būna patenkinti; 
ir sutaupina go-< 
rokai pinigų. ; 

Mano kaina< 
visiems ir viaur; 
vienoda. <

JONAS PETRUŠKEVIČIUI ; 
Lietuvis Grahoriua

162 Broadway. So. Boston, Maaa.;
Raaidence: 313 W. 3-r4 otroat. . 

Talefoaaa: So. Boatoa 9804-V.

Tel. So. Boston 2660.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

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

251 BROAI)WAY. tarp C ir D st. 
SO. BOSTON. MASS.

Telefonas 21324
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. Mikolaitis

MES REKOMENDUOJAM

SPIEGEL’S
137 SUMMER ST., BOSTONE.

Visokios rūšies Delikatesų, Impor
tuotų Sūrių. Kumpio, Dešrų, Pa- 
lendrisu. Visokios Duonos ir Ger-

PAUL’S MENS 
SHOP

Didelis Pasirinkimas 
Vyrams Drabužių. 

Skrybėlių. Marškinių ir Visokią 
Pasirėdymų. Geras Tavoras ir di
delis pasirinkimas visokių stailų. 
Tik viena lietuvio Paul’s krautu
vė ant Broadvvay, netoli F gatvės.

456 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.

*J

I _____ ..._ _________ _______
man Coffee ( akės. Sykiu ir Resto- 
rantas su geriausiu Namie gamin- 

; tu maistu.

I

i

extra 
LIETUVIŠKA APTIEKA 
Ju’ų Senas /Vptiekorius toj pačioj 
vietoj per pastaruosius 26 metus 
ir nėra sąryšy su bile kita aptieks. 
Visados šviežios šaknys iš Lietu

vos ir visados šviežias Dialoo 
galima gaut pas

DAVID CABITT
REG. APTIEKORIUS____

Visados pasirengęs jums patarnaut 
100 SALĖM STREET

BOSTON, MASS. 
Telcf. Richmond 1686 

Aptieks atdara nuo 8 ii ryto 
iki 10 vakaro.

Telefonas: So. Boston 1058.

Bay View Motor
Peter Trečiokas ir Jos Kapočunas 

GERIAUSI LIETUVIAI 
MECHANIKAI.

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

Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkinantį patarnavimą.

Pardavimo vieta:
549 E. BROADWAY 

Taisymo vieta:
1 HAML1N STREET, 

kampas E. Eight Street, 
SOUTH BOSTON, MASS.

«

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

197 SUMMER STREET, 
LAWRENCE, MASS.

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

1 R.J.VASIL j
| 469 BR0ADWAY. ROOM 4, j

SO. BOSTON, MASS. į
i Parduoda: NAMUS. KARMAS, 
i KRAUTUVES. <
) Iniiurinu: AUTOMOBILIUS, V
t NAMUS. FORNlšIUS. KRAU- 3 
I TUVES ir tt. j
) Apdraadžia gyvastį ir sveikatą. | 
t PADARAU visokius doku- 1 
J MENTUS kaip čia. taip ir Lie- g 
> tavoje, greitai ir atsakančiai. x 
) Norint gero patarnavimo, kreip- V 
į kitės. R. J. VASIL X
i 469 Broadvay, So. Boston. Maso j


