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VOKIETIJA GAUNA ME
TAMS PALENGVINIMŲ.
Reperacijas ji turės mokėt 
▼ištiek, bet jos bus grąži

namos jai atgal kaipo 
paskola.

Šią sąvaitę Hooveris pa
skelbė, kad dėl karo skolų 
Amerika su aliantais jau 
susitaikė. Visos valstybės, 
kurioms Vokietija ir buvu
sios jos karo talkininkės yra 
priverstos mokėt taip vadi
namas reparacijas arba at
lyginimą už karo nuosto
lius, sutiko principe su A- 
merikos pasiulymu, kad nu
galėtoms šalims reikia duo
ti palengvinimų. Sutiko su 
tuo ir Francuzija, kuri dau
giausia tuo klausimu buvo 
užsispyrusi. Taip sako p. 
Hooveris.

Tečiaus dabar priimtas 
planas yra jau netoks, kaip 
Amerikos buvo iš pradžių 
pasiūlytas. Amerika siūlė, 
kad visos kariavusios vals
tybės atsisakytų metams 
nuo visokių skolų mokėji
mo. Visos skolos, kurios pri- 
puls per tuos metus mokė
ti, turėjo būt visai panai
kintos, o po metų pradėt vėl 
iš naujo.

Šitokia pertrauka butų 
pilnas moratoriumas, arba 
vienų metų skolų numarini
mas.

Bet Francuzija su tuo ne
sutiko. Ji griežtai užsispy
rė, kad Vokietija su savo 
talkininkėmis privalo mo
kėti visas reparacijas, taip 
kaip sutartyse yra numaty
ta, bet jeigu jau norima 
duoti jai palengvinimų, tai 
užmokėtas reparacijas gali
ma grąžinti jai atgal naujos 
paskolos pavidale. Už tą 
paskolą Vokietija turi duo
ti aliantams bonų ir užsta
tyti už juos savo geležinke
lius. Ant tų bonų ji turi mo
kėti procentus ir per 10 me
tų tuos bonus išpirkti.

Tai jau tikrenybėje ne 
Hooverio planas, bet fran- 
cuzų. Kalbėdamas apie ši
tą planą francuzų ministe- 
ris pirmininkas taip ir pa
sakė, kad šitas planas buvo 
išdirbtas Francuzijos mi- 
nisterių kabineto posėdy ir 
prezidentas Hooveris su juo 
sutiko.

Tečiaus Amerikos spau
da visą kreditą už tai ati
duoda Hooveriui. Ir pats 
Hooveris savo pranešime 
Amerikos visuomenei šią 
sąvaitę sako, kad tai Ame
rikos planas. Ir jis tikisi, 
kad iš to busią daug naudos 
netik Vokietijai, bet taip 
pat ir visam pasauliui. Da
bar turėsią pagerėti tarp
tautiniai santikiai, atsigau- 
siąs viso pasaulio biznis, 
pagerėsią darbai ir ateisią 
geri laikai. Žinoma, čia jau 
yra politikieriška > propa
ganda. Ji reiškia: kai ateis 
prezidento rinkimai, tai jus, 
bedarbiai, ir vėl balsuokit 
už Hooverj ir jo partiją.

Pereitą subatą New Ha- 
vene susikūlė vietinis trau
kinys su žmonėmis. Vienas 
asmuo buvo užmuštas, 60 
sužeista.

Šaukia Minkštųjų 
Anglių Konfe

renciją.
Komercijos departamen

to sekretorius Lamont iš
siuntinėjo stambesnėms 
minkštųjų anglių kompani
joms pakvietimą atsiųsti 
savo atstovus 9 liepos dieną 
konferencijon Washingto- 
ne. Iš viso kviečiama 25 
vadovaujamos kompanijos. 
Šitokios konferencijos rei
kalavo United Mine Work- 
ers unijos prezidentas Lewis. 
Jis kreipėsi į Hooverj laiš
ku, kad tas sušauktų bend
rą unijos ir kompanijų at
stovų mitingą užbaigimui 
to krizio, koks dabar vieš
patauja anglių pramonėj. 
Hooveris tam sumanymui 
pritarė ir pavedė tuo reika
lu rūpintis komercijos ir 
darbo departamentams. Tai
gi šią sąvaitę Washingtone 
bus jau pirmutinis maine- 
rių unijos ir kasyklų kom
panijų suvažiavimas. Ką 
jie tenai nutars, “Keleivis” 
praneš savo skaitytojams 
vėliau.

Elektros Kėdėj.
Pereitą sąvaitę New Yor- 

ko valstijos kalėjime Sing 
Sing buvo nužudyti elektros 
kėdėj 3 jauni banditai: Fred 
Carmosino, 19 metų; Ferdi- 
nand Mangianele, 24 metų, 
ir Nicholas Leonelli, 23 me
tų. Visi trys buvo nuteisti 
miriop užtai, kad pereitais 
metais ginkluoti užpuolė 
New Yorko mėsininką Bru- 
derj, mirtinai jj peršovė, pa
skui uždarė ledaunėn, pavo
gė jo pinigus ir pabėgo. Mė
sininkas tuoj mirė. Dabar 
galvažudžiai buvo padavę 
New Yorko gubernatoriui 
malonės prašymą, kad su
švelnintų bausmę, bet tas at
sisakė.

FRANCUZIJA PASIDA
VĖ HOOVERIO PLANUI.

Žinios iš Paryžiaus sako, 
kad galų gale Francuzijos 
politikieriai susikalbėjo su 
Amerikos diplomatais ir 
priėjo prie sutarties Vokie
tijos paliuosavimo nuo repa
racijų klausimu. Bet Hoo
verio planas nepraėjo taip, 
kaip jis buvo Washingtone 
padarytas. Jis buvo pakeis
tas taip, kad francuzams ga
rantuojama, jog jie neturės 
nei cento nuostolių dėl duo
damų Vokietijai palengvi
nimų.

ANGLIJAI GRĘSIA MAI- 
NERIŲ STREIKAS.

Šią sąvaitę Anglijoj bai
giasi patvarkymas, kuris nu
stato angliakasiams pragy
venimo algą ir 7^4 valandų 
darbo. Jeigu savininkai ne
norėtų šitokių sąlygų ant 
toliaus pripažinti, darbinin
kai sakosi apskelbsią strei
ką. Taigi, kad prie to nepri
eitų, darbiečių valdžia įne
šė parlamentan bilių, kad 
dabartinis kasyklų aktas 
butų pratęstas da 12 mėne
sių. __
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Lietuvis Laimėjo 
Amerikos Golfo 

Čempijonatą.
Vincas Burkauskas. 

metų amžiaus lietuvis
Greenwich, Conn., šį pane
dėlį laimėjo Amerikos gol
fo čempijonatą. Kontestas 
dėl čempijono vainiko bu
vo suruoštas Inverness gol- 
fininkų kliubo, Toledo, 
Ohio.

Burkausko oponentas bu
vo profesionalas golfinin- 
kas George Von Elm. Pir
mas 72 duobeles jiedu sulo
šė lygiomis, kiekvienas po 
292 kirčiu.

Antras 36 duobeles irgi 
padarė lygiomis, po 149 
kirčius kožnas. Lošimas tę
sėsi tris dienas. Ir kada šį 
panedėlį jiedu pabaigė pas
kutinę duobelę, lietuvis lai
mėjo. Išviso jiedu, padarė 
po 144 duobeles. Burkaus
kas suvarė į jas'savo boles 
589 kirčiais, o jo oponen
tas Elm — 590 kirčių.

Burkauskas tarp ameri
kiečių yra žinomas kaipo 
“Billie Burke.” Bet kada jis 
laimėjo šitą čempijonatą, 
tai amerikiečių laikraščiai 
įdėjo jo paveikslą ir aiškiai 
pažymėjo, kad jis yra kilęs 
iš lietuvių tėvų (of Lithua- 
nian parantage) ir kad tik
ras jo pavadinimas yra 
“William Burkowski.”

Burkauskas dirba Green- 
wicho golfinžnkų kliube 
kaipo golfo instruktorius.

at-

Mirė Austrijos So
cialdemokratų 
Redaktorius.

Šį panedėlį iš Vienos 
ėjo žinių, kad tenai mirė 
draugas Friedrich Auster- 
litz, vyriausis Austrijos So
cialdemokratų Partijos or
gano “Arbeiter Zeitung” 
redaktorius. Jis išdirbo prie 
to laikraščio apie 36 metus 
ir per 12 pastarųjų metų 
buvo Austrijos parlamento 
narys. Jo asmeny darbinin
kų klasė netenka stam
baus veikėjo ir rimto kovo
tojo. x

Didelės Liūtys
Patvindė Turkiją.

Turkijos anglies kasyklų 
ruožte šiomis dienomis bu
vo tokios liūtys, kad patvi
no visas distriktas. Miestas 
Zonguldak, anglies pramo
nės centras, beveik visai nu
neštas nuo pamatų. Gatvė
mis plaukioja laiveliai ir 
suardyti namai. Daug žmo
nių prigėrė.

KIURTENUI NUKIRTO 
GALVĄ.

“Keleivy” buvo jau rašy
ta, kad Prūsuose, Dussel-
dorfo miestely, tapo suim- pereitą sąvaitę, kai niekas 
tas žmogžudys vardu -Kiur-’ nematė, Degutis atsistojo 
ten, kuris prisipažino nužu-'savo lovoj, pasidarė iš pa- 
dęs labai daug žmonių. Vi- klodės virvę, vieną jos galą 
suomenė tuo kruvinu gal
važudžiu taip pasipiktino, 
kad privertė valdžią nukir
sti jam galvą, nežiūrint kad 
Prūsų teisingumo ministe- 
ris Schmidt mirties bausmei 
iš principo yra priešingas. 
Pereitą sąvaitę kalėjime 
buvo pastatyta giljotina, ku
ri yra užsilikusi Prūsuose 
dar nuo Napoleono laikų, 
ir Kiurtenui galva nukirsta.

NUO KARŠČIŲ ŽU
VO 766 ŽMONĖS.

SAULĖ IŠDEGINO 
LAUKUS.

7,000 šeimynų neturi nei 
maisto, nei pašaro 

gyvuliams.
Associated Press žinių 

agentūra apskaito, kad iki 
4 liepos nuo karščių Ameri
koje žuvo nemažiau kaip 
766 žmonės. Prie to skai
čiaus priskaitomi nuskendę 
besimaudydami, užmušti 
perkūno ir kritę tiesiog nuo du Tamulevičiai ir jų 9 vai- 
didelių karščių. j kai turėjo bėgti iš lovų vien-didelių karščių.

Illinojaus valstijoj perei- marškiniai. Jų namas buvo 
tą sąvaitę į 24 valandas sau-! apsaugotas, bet banės su 
lės spinduliai užmušė 86 visais padargais ir šienu su
žmones. Ohio valstijoj kri
to 30, o Indianoj — 28.

Nilando apielinkėj, Cali- 
fornijoj, vieną dieną karš
tis buvo pasiekęs 121 laips
nio.

Pittsburghe buvo taip 
karšta, kad žmonėms buvo 
leista miegoti parkuose ant 
žolės, o policija per naktį 
miegančius saugojo, kad ne
būtų vagysčių.

Hazletone, Pa., nuo di
delio karščio išsiskėtė gelž- 
kelio bėgiai ir turėjo būt 
sustabdytas nekuriam lai
kui traukinių susisiekimas.

Montanos valstijoj per
kūnija su ledais išmušė lau
kuose farmerių javus.

Šiaurvakarių valstijose 
nuo ilgų karščių išdžiuvo 
laukai ir apie 7,000 farme- 
rių šeimynų neturi nei van
dens, nei maisto, nei paša
ro gyvuliams. Į kelias pas
kutines dienas kviečių der
lius tenai nukrito apie 75,- 
000,000 bušelių. Žmonės 
šaukiasi į Washingtoną pa
galbos. Jų gyvuliams kuo 
greičiausia esąs reikalingas 
pašaras, arba juos reikia 
perkelti iš sausros paliesto 
krašto kitur.

NEW YORKE PRAŠA
LINTAS JAU DEŠIMTAS 

TEISĖJAS.
Pereitą sąvaitę vyriausis 

New Yorko teismas prašali
no miesto teisėją Jesse Sil- 
bermaną. Tai jau bus iš vi
so 10 teisėjų prašalinta Į 
18 mėnesių už kyšius ir ki
tokias šunybes.

Jonas Degutis Pasi
korė Ligoninėj.

Worcesterio miesto ligo
ninėj 4 d. liepos pasikorė 
Tonas Degutis, 24 metų am
žiaus lietuvis. Jis buvo at
vežtas ligoninėn 25 birže
lio, kuomet jis atsigėrė nuo
dų norėdamas pasidaryti 
sau galą. Daktarai jį atgai
vino ir jis jau pradėjo svei
kti. Bet pasiryžimas mirti 
pas jį vistiek neišnyko. Ir 

pririšo prie lango viršaus, 
antrą galą užsinėrė sau ant 
kaklo ir pasikorė. Kada nor- 
sė jį užtiko, jis buvo jau ne
begyvas.

PADEREVVSKIO ŽMONA 
MIRŠTA

Šveicarijoj sunkiai serga 
lenkų pianisto Paderewskio 
žmona. Daktaras pasakęs, 
kad ji gali mirti.

Brocktone Sudegė DITClIftC 
Tamulevičiaus RUvlJvu

Farma.
Brocktone, netoli Bosto

no, šio panedėlio naktį užsi
degė 3 didelės banės šalia 
Kazio Tamulevičiaus namų, 
kurie randasi po numeriu 
752 No. Quinc.v st. Ugnis 
buvo tokia didelė, kad su
važiavę ugnagesiai banių 
jau nebegalėjo užgesinti; 
jie tik stengėsi apsaugot 
nuo užsidegimo gyvenamą
jį Tamulevičių namą. Abu- 

I

degė. Penkios karvės ir du 
arkliai pasisekė iš ugnies iš
vesti, tik viena karvė 
kiai apdegus ir gal 
vens. Nuostoliai 
$15,000.

smar- 
negy-j 
siekia

WIL-LENKAI PASTATE 
ŠONUI PAMINKLĄ.

Poznanės miesto parke 
pereitą subatą lenkai ati
dengė buvusiam Amerikos 
prezidentui Wilsonui pa
minklą. Tuo pačiu laiku prie 
parko vartų buvo pastaty
tas ir prezidento Hooverio 
biustas. Turbut neužilgo 
prošepanai prašys, kad A- 
merika paskolintų jiems pi
nigų, jeigu jie taip jai pa
taikauja.

Lietuvoj Perkūnas 
Pritrenkė 4 Moteris.

Atėjus vasaros karš
čiams, Lietuvoje prasidėjo 
smarkios perkūnijos. Papi
ly perkūnas trenkė J. Skiau- 
turės namą ir uždege ji. 
Trioboj buvo Skiauturienė 
su dviem mergaitėm. Per
kūno pritrenkta ji sugriuvo 
be sąmonės ir butų ugny su
degus. bet 12 metų mergai
tė išvilko ją iš degančios 
triobos ir paskui Skiautu
rienė atsigavo. Namas su 
visais baldais, drapanom 
ir maistu supleškėjo.

Erbiškių kaime, Eržvilko 
valsčiuje, perkūnas trenkė 
seserų šaulyčių namą ir pri
trenkė tris buvusias tenai 
moteris, būtent abidvi šau
lytes ir jų tarnaitę Dauba
rienę. Pritrenktos visos tris 
buvo Įkastos Į žemę, tai abi
dvi Šaulytės atsigavo, o 
Daubarienę atgaivint nepa
sisekė.

ANGLIJOS PARLAMEN
TE ĮVYKO MUŠTYNĖS.

Anglijos parlamente pe
reitą sąvaitę buvo paleistos 
darban kumščios. Pradžia 
buvo tokia. Vienas komu
nistuojantis atstovas iš Ško
tijos pradėjo karščiuotis ir 
koliotis. Parlamento pirmi
ninkas liepė jam išeiti lau
kan. Jis nepaklausė. Tuo
met maršalkos pradėjo ves
ti ji prievarta. Kiti kairia- 
sparniai šoko ant maršalkų 
ir stidraskė jų drapanas. 
Pradėta ir kumsčiomis vai
šintis.

AUSTRO-VENGRIJOS 
PREKYBOS SUTARTIS.
Tarp Austrijos ir Veng

rijos tapo pasirašyta preky
bos sutartis vieniems me
tams. Jos tikslas — paleng
vinti prekybą tarp tų dvie
jų šalių.

PONAS FALL TURI 
SĖST KALĖJIMAN.
Albert B. Fall, buvusis 

Hardingo kabineto ministe- 
ris, yra nutęstas metams 
kalėjimo už vagystes savo 
ministeriavimo laikais, bet 
iki šiol jis vis dar liuosas. 
Jis mėgino visai išsisukti 
nuo bausmės, sakydamas, 
kad kalėjimas pakenks jo 
sveikatai. Ir tūli “šimtapro
centiniai” patriotai jau pra
dėjo reikšti jam užuojau
tos. Bet valdžios advoka
tas kreipėsi i Vyriausi Tri
bunolą reikalaudamas, kad 

1 ponas Fall butų tuojaus už- 
! darytas, nes visuomenė žiu- 
1 ri į tai su nepasitenkinimu.

RUSAI VĖL TAISO SAVO 
ABĖCĖLĘ.

Sugriovę senąją tvarką, 
bolševikai tuojau reformavo 
ir rusų abėcėlę. Jie išmetė 
taip vadinamąjį “tviordy 
znak”, “jat”, “desiatirična- 
ją i”, “fitą”, “yžica” ir pa
darė keliatą kitų pakeitimų.

Dabar gi susirinkęs rusų 
akademikų kongresas Mas
kvoje siūlo da labiau supra
stinti abėcėlę, būtent: 5 rai
des išmesti, o vieną naują 
pridėti. Toji raidė butų “j”. 
Šitą sumanymą svarstys 
liaudies švietimo komisaria
tas.

KRUVINAS STREIKAS 
ISPANIJOJ.

Iš Madrido pranešama, 
kad daugely vietų Ispani
joj pradėjo, streikuoti dar
bininkai. Paskutinėmis die
nomis sustreikavo telefono 
kompanijos tarnautojai. Co- 
runnos mieste apskelbta 48 
valandų generalinis protes
to streikas prieš valdžią, 
kad policija ir kariumenė 
neleidžia bažnyčių griauti.

Ispanijos mieste Logrono 
apskelbta generalinis strei
kas, ir tuojaus komunistai 
ėmė kelti triukšmą, pradėjo 
šaudyt. Žinios sako, kad 
pereitą nedėldienį 6 žmo
nės buvo pašauti ir vienas 
policistas užmuštas. Be to, 
daug langų išdaužyta ak
menimis. Dabar visos krau
tuvės stovi uždarytos.

Nėščia Gimnazistė
Nusižudė.

Šiomis dienomis 
Jurbarko krūmuose 
rasta negyva mergaitė apie 
19 metų amžiaus. Iš kur ji 
kilus, nežinia, bet manoma, 
kad ji buvo kokios gimna
zijos mokinė, nes turėjo 
gimnazistės kepuraitę. Ji 
atvažiavo Jurbarkan neži
nia iš kur ir pernakvojusi 
čia pas vieną gyventoją ant’ 
rytojaus išėjo į panemunę. jau kolektyvinės vadovv- 
Tenai ji ir buvo rasta kru- bės Vadovybė turi būt pa- 
muose nusinuodijusi uksu- vesta atskiriems asmenims, 
su. Išgėrus tos rakšties Ji, ^ko Stalinas.
matyt, labai kankinosi, nes; jai įau grynas buržuazi- 
rankos buvo sukandžiotos, nis reikalavimas. 
veidas sudraskytas, drabu-. 
žiai suplėšyti. Padarius val
džios daktarui skrodimą, Į 
pasirodė, kad mergaitės bu- ’ 
ta nėščios. Taigi spėjama, 
kad dėl to ji ir pasidarė sau pradėjo 
galą. Beje, prie jos rastas ir Buvo jau keli 
laiškas, kur aprašyta jos ne- Romoj. Manoma, 
baiminga meilė. antifašistų darbas.

^šalia 
buvo

m
NORI TAIKYTIS SU 

BURŽUAZINE 
INTELIGENTIJA

.Visiems darbininkams ly
gus už darbą atlyginimas 

turi būt panaikintas, 
sako Stalinas.

Rusijos diktatorius Stali
nas paskelbė naują komu
nizmo bibliją. Ji turi šešis 
pagrindinius punktus, bū
tent:

1. Panaikinimas lygių al
gų darbininkams ir sulai
kymas darbininkų kilnoji- 
mąsi iš vieno darbo kitan. 
Alga turi atatikti atliktąjį 
darbą.

2. Pritraukimas daugiau 
ūkininkų prie pramonės.

3. Pagerinimas darbo or
ganizacijos pramonėj, taip 
kad galima butų tiksliau 
paskirstyt darbo jėgas tarp 
dirbtuvių.

4. Leisti darbininkams iš- 
vystyt savo “inteligentiją” 
iš tokių žmonių, kaip inži
nieriai ir technikai.

5. Pakeisti politiką lin
kui senosios tvarkos specia
listų, kad daugiau jų pa
traukus prie industrijos.

6. Didinti vidujinius pra
monės šaltinius ir vystyti 
akordinio darbo (piece 
work) sistemą.

Savo kalboje Stalinas pa
aiškino plačiau, ką šitie 
punktai reiškia. Taikant 
juos prie gyvenimo, jie reiš
kia ve ką:

Daugely Rusijos fabrikų 
dabar algos yra tokios, kad 
tarp paprasto darbininko ir 
išlavinto amatninko nėra 
jokio skirtumo. Ir sunkų ir 
lengvą darbą dirbantys gau
na tą patį atlyginimą. Re
zultatas yra toks, kad pa
prasti darbininkai nemato 
reikalo lavintis. Iš kitos pu
sės, išsilavinę darbininkai 
kilnojasi iš vietos į vietą, 
jieškodami geresnio atly
ginimo. Tas pakerta pramo
nę, griauja gamybos planą 
ir neleidžia pagerinti pre
kių. Todėl lygios algos turi 
būt panaikintos, pasakė 
Stalinas.

Toliaus, sovietų valstybė 
turi susitaikyt su taip vadi
namais “kulakais” ir priim
ti į savo glėbį buržuazinę 
inteligentiją. Žinoma, ji tu
ri atsižadėti savo kontrevo- 
liucinių planų ir turi dirbti 
naujos valstybės labui. Se
nosios tvarkos specialistai 
iki šiol buvo persekiojami 
ir naikinami, bet jau laikas 
padaryti tam galas. Jie nau

dingi žmonės, turi daug 
į patyrimų, ir juos reikia su
naudoti.

Reikia taip pat reorgani
zuoti ko-operatyvus. Gana

ITALIJOJ SPROGSTA 
BOMBOS.

Paskutinėmis dienomis di
desniuose Italijos miestuose 

sprogti bombos, 
sprogimai ir 

kad tai
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Sukilo Tie, Ką Ilgai 
Miegojo

KOMUNISTŲ LYDERIAI 
BALSAVO UŽ DEMOK

RATĄ AL. SM1THĄ.
Lietuviškieji bolševikai 

dabar stengiasi New Yorke 
gauti čarterį savo “Susivie
nijimui.” Bet valdžia nori 
žinot, kas jie per vieni, ar 
nėra jie komunistai. Todėl 
jie turi atlikti išpažintį ir 
po priesaika pasakyti savo 
įsitikinimus.

Apie tą jų “spaviednį” 
“Naujienos” paduoda šito- 
Įkių įdomybių:

“Bolševikų ‘darbininkiško’ 
susivienijimo vadai, per savo 
advokatą Berle. pareiškė New 
Yorko apdraudos komisionie- 
riui. kad nė vienas to susivie
nijimo viršiniiMas nesąs komu
nistas. Buvęs tik vienas komu
nistas Petronis, bet kai ‘liet, 
darbininkų susivienijimas’ a- 
pie tai patyrė, tai Petronį iš
metė už komunizmą iš susivie
nijimo viršininkų! Bacevičius 
esąs ne komunistas, Mizara 
(‘Tiesos’ redaktorius) taip pat 
ne komunistas; sekretorė Jes- 
kevičiutė — taip pat ne.

“Apie Jeskevičiutę bolševikų 
advokatas pasakė komisionie- 
riui dar šitokį dalyką: kaip ji 
gali būt komunistė, kad pasku
tiniuose prezidento rinkimuose 
ji balsavo už demokratų kandi
datą Al Smith’ą!”

Ir Miss Jeskevičiutė šito 
visai neužginčijo. Reiškia, ji 
ištikrųjų balsavo už asilo 
partijos kandidatą. Ot, kur 
“revoliucionieriai!”

aL

porija

kaipo

KADA PASIBAIGS JO 
“MISIJA?”

Šiomis dienomis Kaune 
buvo tautininkų sąjungos 
metinis suvažiavimas. Sme
tona pasakė ilgą prakalbą, 
paliesdamas fašizmą, tau
tininkų rolę valstybėj ir sa
vo “misiją”. Jo kalbos turi
nį “Diena” atpasakoja taip:

“Šiandien lietuvių idealas y- 
ra savaima kultūra. Vietoj luo
mo sąvokos, turi įsigalėti tau
tos sąvoka. Bažnyčios klausi
me: kas Dievo—Dievui, o kas 
Cezario— Cezariui. Jaunimą 
auklėti turi netik bažnyčia, bet 
ir valstybė.”

Čia Smetona nepasiekia 
ligi Mussolinio, kuris sako, 
kad jaunimas priklauso vien 
tik valstybei ir bažnyčia ne
privalo savo nosies į vaikų 
auklėjimą kišti.

Toliaus Smetona 
taip:

“Parlamentarizmas,
valdymo forma, jau įsisenėjęs 
ir pergyvenęs krizę. Kaipo re
akcija jai atsirado fašizmas. 
Daugelis mano, kad Lietuvai 
tiktų Italijos fašizmas. Bet tai 
netiesa, nes fašizmo negalima 
importuoti. Lietuvos valdymo 
forma turi išeiti iš Lietuvių 
tautos sąlygų ir charakterio.

“Tautininkų sąjunga nėra 
partija. Jai reikia daugiau aiš
kumo. Buvo joj daug šukių, 
bet maža realių sąvokų. Daug 
kas mano, kad tautininkų są
junga kreipia valstybes vairą. 
Tai ne tiesa. Sąjunga Įtakos tu
ri, bet vairo nekreipia.

“Po gruodžio 17 nakties per
versmo, jis. Smetona, pasiėmęs 
atsakomybę pertvarkyt valsty
bės gyvenimą ir formas. Kada 
tai bus pabaigta, tada ir jo mi
sija bus pabaigta. Kol seimas 
bus sušauktas, valdo jis vienas 
atsakydamas prieš tautą. Taigi 
butų nenuosaku. jei kokia par
tija imtų jį kontroliuoti”.

Čia jau Smetona pralenkė 
ir patį Mussolinį. Nes Itali
jos diktatorius da neparodė 
tiek akyplėšiškos drąsos, 
kad pasakytų: “Valdau tik 
aš vienas ir nenuosaku butų, 
jeigu kokia partija mane 
kontroliuotų.”

Šitaip gali kalbėti tiktai 
žmogus be jokios gėdos, tik
ras profanas. Be to, jo pasa
ka apie “pertvarkymą vals
tybės gyvenimo ir formų” y- 
ra grynas melas. Nes jis jo
kių “formų” valstybės gyve
nimui neduoda. Priešingai, 
jo klika išardė visas formas. 
Lietuvos valstybė turėjo 
konstituciją, turėjo seimą, 
turėjo partijas, turėjo profe
sines sąjungas ir kitokias 
gyvenimo formas, bet visa 
tai dabar išardyta, o jų vie
ton nieko nauja nepastaty
ta. Ir iš jo kalbos matyt, kad 
Smetona nemano jokių for
mų tverti, nes jis nori vienas 
visus valdyti.

Nors jis sako, kad ta jo 
“misija” ne amžina, bet ka
da ji pasibaigs, jis nepasako. 
Išrodo, kad jam turės kas 
nors kitas pasakyt, vistiek 
kad ir “nenuosaku” jam tai 
išrodytų.

TAUTININKAI LAIMĖJO, 
KAIP ZABLACKAS. .

Birželio 15 dieną Lietu
voje buvo miestų rinkimai. 
Tautininkai tikėjosi jais pa
imti į savo rankas miestų 
valdybas, todėl net naują į- 
statymą jiems buvo išleidę, 
atimdami balsavimo teisę 
visiems beturčiams.

Protestuodamos prieš to
kią politiką, visos žymesnės 
Lietuvos partijos apskelbė 
rinkimams boikotą ir visai 
juose nedalyvavo. Rodos, 
šita aplinkybė turėjo palen
gvint tautininkams pasiekti 
savo tikslą.

O bet gi jie jo nepasiekė. 
Daugely vietų miestai pate
ko į žydų rankas, štai ką 
praneša “Lietuvos Žinios”:

“Naujas savivaldybių įstaty
mas pasirodė labai palankus 
mažumoms, ypačiai žydams. 
Antai. Vilkavišky, šakiuose, 
Jurbarke ir Utenoj žydai turi 
absoliučią daugumą, o Zarasuo
se, Su v. Kalvarijoje, Ukmer
gėje, Virbaly, Kybartuose taip
gi gavo daugumą mažumos, 
su žydais priešaky.

“Devyniuose provincijos mie
stuose žydai nusistatę turėti 
savo tautybės burmistrus.”

Na, tai ką dabar pasakys 
Brooklyno “Vienybės” fa
šistukai, kurie taip garsiai 
gyrėsi ir net Klingos “tele
gramas” dėjo, kad rinkimus 
“žymiai laimėjo” tautinin
kai?

ISPANIJOS RINKIMAI IŠ
KĖLĖ SOCIALISTUS.

28 birželio dieną Ispanijoj 
buvo Steigiamojo Seimo rin
kimai. Vėliausios oficialės 
žinios sako, kad Socialistų 
Partija pravedė seiman ne
mažiau kaip 122 atstovu. Iš 
viso seiman išrinkta 470 at
stovų.

Vidaus reikalų ministeris 
Maura pareiškė, kad sociali
stai bus stipriausia Ispanijos 
parlamente partija ir susi
dėjusi su republikonais ga
lės lošti vadovaujamą rolę 
busimoj valdžioje.

Komunistai nepravedė nei 
vieno savo atstovo.

New Yorko turtuolė Mrs. Martin W. Littleton, kuri stovi kairėj paveikslo pusėj, yra Įsikal
bėjus durnon savo galvon, kad ant žemės turi antru kartu ateiti Kristus. Ir ji mano, kad jis 
ateis pas ją. Todėl ji savo dvare ant Long Island įtaisė Jeruzalės vaizdus ir dabar laukia “me
si j ošiaus.”

namas sąmoksk) organizavimu. 
Be to da jam keliamos ir dvi 
kitos bylos. Viena jų yra da se
noji byla dėl 50.000 kronų, ku
rias jis pasisavinęs būdamas 
premjeru dar Lietuvos valsty
bei kurianties. Kita yra men
kesnė byla. Tai incidentas Pla
teliuose. kur Voldemaras pasi
priešino policininkui.”

Byla busianti nagrinėja
ma ne anksčiau, kaip rug- 
jiučio mėnesį. Ji žada tęstis 
apie 2-3 sąvaites laiko. Liu
dininkų busią apie 30. Kalti
namiems ginti esą pasamdy
ta 15 advokatų.

VOLDEMARUI KELIA
MOS TRYS BYLOS.

Apie Voldemaro bylas 
Kauno “Diena” paduoda ši
tokių smulkmenų:

“šiomis dienomis kariume- 
nės teismo prokuratūra išsiun
tinėjo 23 voldemarininkams 
kaltinamuosius aktus. Tai vis 
tie voldemarininkai, kurie buvo 
suimti po atentato prieš pulk. 
Rusteiką. Jie kaltinami sąmok
slu nuversti Smetonos vyriau
sybę. Dvylika jų laikoma Kau
no, Šiaulių. Panevėžio ir Bajo
rų kalėjimuose, o kiti paleisti 
už užstatą arba randasi polici
jos priežiūroj.

“Kaltinamąjį aktą gavo ir 
pats Voldemaras, kuris kalti-

KODĖL TVIRKSTA LIETUVOS
JAUNIMAS

Paprastai papistai giriasi, ■ “Švento tėvo” sostas nuo 
'kad Romos papos sostas — 12-to šimtmečio Lietuvos 
tai uola, kurios nė pragaro kūnų ugnimi ir kardu terio- 

ijėga nepergalėsianti. Tokia jo. Lietuva vedė ilgą ir žut- 
pasaka tiek verta, kiek kad butinę kovą, bet prieš galm- 
sakytume, jog ant muilo gųjį tais laikais papos sostą 
burbulo galima oran pakilti, neatsilaikė. Ji buvo parblo- 

; Papos sostą, vadinamų' kšta, sutrempta; jos vardas 
uolą, statė ne Dievas ir ne ir garbe paneigta.
Kristus, o suvargę sekėjai, Lietuviai per ilgus metus 
kurie tikėjo geresnio gyveni- garbino gamtą. Jie jautėsi 
mo. Jis įsteigta 6-tam met- (laimingi. Jie suprato savo 

Išimty po tariamojo Kristaus dievus, o dievai juos. Bet 
mirties. (katalikybė su savo kunigais

Nūnai papos rūmai su 13 
tūkstančių kambarių braška. 
Nereik gudruolio velnio jė
gos.

Viskam yra riba; taip ir 
tamsuolių papos sekėjų da
lis praregėjo; pamatė, kad 
papa, apart už pinigus tei
kiamų “palaiminimų”, nie
ko daugiau neduoda, todėl 
jie stačiokiškai sukilo.

Kitados didžiausios papos 
i rėmėjos: Ispanija, Austrija.

Lietuviai per ilgus metus

lenkais, paskui ir lietuviais, 
per 500 metų tą viską iš lie
tuvio širdies išrovė, purvy- 
nan sumynė, ir pastatė savo 
aukso veišį.

Vokiečių istorikas A. Von 
Kotzebue sako, kad senovės 
lietuviai, nepažinoję dabar
tinės tikybos, buvę padorus 
• w. -. v- - Jir nuoširdus žmonės; tečiau 
Romos “šventieji tėvai” lie
tuvio charakterį laikui bė
gant iškraipė.

Dvyliktam šimtmety papa 
Aleksandras III liepė viso
kiom išgalėm Lietuvą krikš- 
tyt.

Romos papos krikštas lie
tuviams buvo liga ir mirtis. 
Išnaikinus lietuvio tikybą, 
gaišo visa, kas tik su ja jun
gėsi: lietuvio būdas, kalba, 
papročiai, įdarbė ir įstatai, 
o jų vieton ėjo lenkų kultū
ra.

Šių dienų Lietuvos papis- 
tai-kunigai nieku negeresni 
už savo vyresnybę. Kuomet 
Šliupas, Basanavičius, Ku
dirka, Daukantas ir kiti kėlė 
miegančius lietuvius iš mie
go, tai Lietuvos papistai 
“Draugijos” 1 num. (1907 
metais) rašė:

“Aiškiai pasisakom, kad 
nuo Rusijos skirtis neketi
nam ; nors tai ir be pasaky
mo žinoma, bet stambiais 
žodžiais tą išreiškiame, i- 
dant musų priešininkai ne
galėtų mums išmėtinėti noro 
atsiskirt.”

Po šituo pareiškimu yra 
pasirašyta: kun. Dambraus
ko, kun. Maculevičiaus 
(Maironio) ir kun. Bučio, 
kuris dabar yra atsibeldęs 
Amerikon ir tituluojasi “jo 
ekselencija” vyskupu.

1866 m. vysk. Valančius 
Kauno katedroj įsakė lietu
viams liautis svajojus apie 
neprigulmybę: “Turime ru
sus mylėt kaip brolius; mo
kintis rusų kalbos, būti išti
kimais Rusijos monarchui.”

1889 m. vysk. Barasnevi- 
čius prie caro Aleksandro 
II paminklo pasakė: “Kas 
ištikimas Dievui ir tikėjimui, 
tas bus ištikimas ir monar
chui (Aleksandrui III)”.

O vyskupas Baranauskas 
savo raštais taip lietuvius 
šviečia: “Tegul meldžias, 
vargsta, ir vargšais miršta. 
Nors bus žmonėm vargo, bet 
jų širdy bus Dievas. Nors 
bus nepatogu kunui, bet ra
mu dusiai.”

Vysk. Paliulis 1906 m. 1 
sausio irgi ragina savo avis 
klausyt caro valdžios, kuri 
esanti “ne nuo žmonių kilu
si, ir ne iš jų valios, o nuo 
Dievo.”

Tai taip “švento tėvo” a- 
gentams Lietuvoje rūpėjo 
lietuvybė. Jiems buvo rojus 
ir prie despoto caro, ir prie 
lenkų, ir jiems nebloga nei 
prie dabartinės valdžios Lie
tuvoj ; jie turi gražiai išpuo
štas avides (avinyčias), ge
ras algas ir gausias pajamas 
už “patarnavimus”.

Taigi lietuviams, tiek 
daug nuo papizmo nukentė- 
jusiems, visai netenka gailė
tis, kad “švento tėvo” sostas 
pradėjo jau braškėti. Prie
šingai : lietuviai gali iš to tik 
džiaugtis.

Anis Rūkas.

mą atgabeno iš čedarų trisYra sakoma, kad jauni
mas, tai tautos žiedas. Ir 
kas gi su tuo gali nesutikti? 

!Nuo jaunimo priklauso kra
što ateitis.Mes, seniai, išmir- 
sim, o musų vietą užims jau
nimas. Bet jis tvarkys gyve
nimą taip, kaip tam gyveni
mui bus pasiruošęs. Todėl 
visose šalyse daug demėsio 
kreipiama į jaunimo auklė
jimą.

Senieji jaunimą stengiasi 
išauklėti taip, kad tie užau
gę eitų senųjų pėdomis. Pa
vyzdžiui, komunistai jauni
mą auklėja taip, kad jie kuo 
daugiausia žinotų apie ko
munizmą. Dabar buvusieji 
Rusijoj pasakoja, jog rusų 
jaunimas jokiu budu negali 
suprasti, kad pasaulyje gali 
būt geresnė vieta negu bol
ševikų Rusija.

Kapitalistinė mokykla 
auklėja jaunimą taip, kad 
jis apie darbo klasės reika
lus negalvotų, bet tik steng
tųsi tapti beisbolo čempijo- 
nu ir apsivainikuoti tuščios 
garbės vainiku.

Bet vidurinysis arba de
mokratinis elementas sako, 
kad tokio šališko auklėjimo 
neturi būti, nes jis begalo 
žalingas. Socialistai sako, 
kad mokykla turi būt laisva 
nuo bet kokios įtakos. Jau
nuoliui reikia duoti tik gry
no mokslo, tegul jis galvoja, 
prieina išvados ir pats tve
ria sau pasaulėžvalgą.

Jaunimas tegul nevaržo
mai buriasi į laisvas organi
zacijas ir ten auklėjasi gy
venimui.

Mes žinom, kad jaunimas 
turi daug energijos. Jis vie
toj negali stovėti. Jis turi ką 
nors veikt. Jeigu veikimas 
varžomas, tai jaunimo ener
gija išsilieja į kitą, kad ir 
blogiausią formą.

Laisvam jaunimo veiki
mui tečiaus daug kur supan- 
čiuotos rankos. Ypač liūdną 
vaizdą mes matom diktatū
rų šalyse. Pavyzdį mes im
sim iš Lietuvos. Štai, iš Ro
kiškio apylinkės P. Kruke
lis “Lietuvos Žiniose” rašo:

“Žiūrint į pirmuosius ne
priklausomybės metus, mu
sų jaunimas yra dabar pasi
miręs. Tada visur jaunimas 
būrėsi į kuopeles ir kirto iš 
gyvenimo kelio pikto medį. 
Nebuvo tokio kaimo, kuria
me nebūtų buvę keleto na
rių, kurie prigulėtų prie šio
kios ar kitokios draugijos. 
Nariai žengė iš purvynės, o 
sykiu vilko ir ne narius, ne 
organizuotą jaunimą.

“Dabar atsiliko jaunimas 
. nuo žengimo pirmyn, ir tas 

kenksminga visai tautai. 
Maža dar minėjo spauda a- 
pie nuotikį Rokiškio stoty, 
kad 6 vyrukai išžagino vie
ną merginą ir paskiau dar 
norėjo sudeginti ją. Baland. 
pabaigoj į Rokiškio kalėji-

I

Mirtis Ir Gyvenimas
Iš visų žiaurumų, kokius 

pasaulis tik žino, mirtis yra 
žiauriausia.

Ji nepermaldaujama. Ji 
išplėšia iš gyvųjų tarpo 
brangiausi ir reikalingiausi 
šeimynos narį. Ji palieka 
verkiančius našlaičius ir 
prieš jų akis pastato bade 
šmėklą.

Pagalvojus apie gyvenimą 
galima jį pavadinti žaislu.

Kol sveiki —. gyvenam. 
Dirbam. Auklėjam šeimy
nas. Tikimės sulaukti ge
resnių laikų.

Bet ateina liga ir sveika
tą palaužia. Paguldo mus 
lovon, o paskui... paskui se
ka mirtis, išbraukimas mus 
iš gyvųjų tarpo.

Jei kuris iš mus suspėjo 
padaryti žmonijai kokį nors 
naudingą darbą, tas ilgiau 
atmenamas. Bet jei žmogus 
begyvendamas buvo pasken
dęs tik savo asmeniniuose 
reikaluose, to atmintis bai
giasi su mirčia. Mirė—ir nei 
ženklo neliko, kad jo gyven
ta ir butą gyvųjų tarpe. Tad 
gyvenkime taip, kad už mus 
gerus darbus ilgai minėtų.

Rodosi, žmogus trumpai 
gyvena. Tą gyvybę turėtų 
branginti ir jos žiūrėti kaip 
akies, kad neužkrėtus.

Vienok daug ir labai daug 
tos gyvybės nebrangina. 
Sveikatą ardo sąmoningai ir 
tuomi sau gyvenimą trumpi
na.

Paimkim rūkančiuosius, 
geriančiuosius ir kitus ne
normaliai gyvenančius.

Negana to, laikraščiuose 
kasdien skaitome apie nusi
žudymus. Atrodo, kad dau
gumai žmonių gyvybė nėra 
brangi. Vienok taip nėra. 
Gyvybę brangina kiekvie
nas, net ir neįžiūrimas su
tvėrimėlis; tik musų aplin
kuma, netikusi santvarka iš
muša žmogų iš vėžių, ap
sunkina būvį ir silpnavalis 
žmogus pabaigia save.

Bet gyvenimas yra kova 
už būvį. Gyvenkime ir kovo
kim, kol mirtis jį nutrauks.

Taip aš galvoju prie nau
jai supilto kapo. Čia guli 
jaunas tėvas, kurio vaikučiai 
jau nematys.

A. Liutkuvieni.

»

jaunuolius, kūne irgi bandė Italija> dabar nuo jo nusisu- 
įszaginti keletą merginų. Is- ^o- nepersenai Meksika at- 
t\ irkellU> SUll llkdc 1 imti \ nankism Ykfiti

ištvirkėliai
ėmė papistam galę. Tą patį 
daro Ispanija, Italija taip 
pat bombarduoja papistų į- 

bažnyčias mokyk- 
Krauna

kinai, kuriuos 
sunkiai sužalojo.”

Šitokie dalykai dabar Lie-’staigas, 
tuvoje darosi dėlto, kad or-ilas, vienuolynus, 
ganizacijos uždraustos, kul-Jaužan papistų knygas, bal- 
turos dirvoje dirbti nėra ga-’dus, “švento tėvo” paveiks- 
limybės, todėl jaunimas Jus ir “šventas relikvijas.” 
griebiasi visokių nedorybių. į Taip pat liūdnas papos sos- 

Giraitės Žentas tui gandas ateina iš Škoti- 
-------------- jos. Ir ten papistų sueigos

minių puolamos.
****** O tai reiškia jau netik bra-

žiniomis, škėjimą, bet nebetolimą ga-

10,000,000 nesveikų vaikų ;< 
3,000,000 iš jų neprigirdi ir' 
18,000 yra visiškai kurčių;' 
50,000 pusiau-aklų ir 15,- 
000 visiškų neregių.

Washingtono žiniomis, škėjimą, bet nebetolimą ga- 
Jungtinėse Valstijose yra Ją papizmo pompai.

Vadinas, ir aklieji prare
gėjo, pamatė, kad papizmo 
godumas ir norai nepasoti
nami.

Blogas ženklas “šventa
jam tėvui” ir jo sostui, kad 
bebarant kitus, tolimus mek- 
sikonus ir rusus už “bedie- 

, vybę", sukilo po jo kojų pa- 
i klupdyti avinai—italai!

300,000 vaikų yra kolie- 
kų, 400,000. džiovininkų, 
6,5500,000 silpnapročių ir 
150,000 miršta nuomariu.

GERIAUSIAS

II

I

Išgirsk Tony 
Cabooch Anheu- 
ser-Bush radio 
programą subat- 
vakarį, W.N.A.C. 
10:45 P. M. E D T, 
Per Columbia 
Broadcasting /J 
Svstema. Js-g

PINIGUS

Toji įsteigta reputacija išdirbėjų Budwei«er 
Barley-Malt Syrup, kurie yra salyklos bizny
je virš septynias dešimts metų, yra jums 
gvarantija, kad Budweiser Salyklą yra “ge
riausias už tuos pinigus.” Nenuilstantis pasi
ryžimas išdirbt tiktai aukštos rųšies pro
duktus, atsako už gerumą.

Budweiser
Barley-Malt Syrup

M*' -OS

SVIESfS AR TAMSUS—TURTIN
GAS SUDĖTY—GERAS SKONIS 

AT ATINK ANTIS

Apsimoka Pirkti Geriausią 
Prmtaktų Rūšį

iš Firmos
ANBBUSBB-BUSCB 

•T. LOUI« bm-im



M • • • 9 •f 9'9 9' 9*9’9^9"9r~rr-r-v »•*•••<•<“<■■*'*'* * ***-#•*'■*'• c-v”*-

s 8 d.Ne. 28.

PITTSBURGH, PA. | Komunistinė N. M. unija
Iš am

Birželio 22 d. komunisti
nė National Miners unija su
rengė Wildwood, Pa., <

SPRINGFIELD, ILL.•• • *, a x->. aaaaaa^9 aa^a.

gliakasių kovos lauko, skelbia karą U. M. W. of A. Prezidento Hooverio atsi
unijai.

Aš jau rašiau, kad tarp
rengė Wildwood, Pa., de- streikuojančių angliakasių 
monstraciją. Demonstrantai nera vienybės. Mat, tarp ko- 
norėjo iškviesti į streiką dar į mumstmes N. M. unijos ir 
dirbančius angliakasius jr ^n°sios U. M. W. unijos ei- 
sulaužyt teismo išduotą atkakh k?va uz v^oyy- 
prieš streikierius indžionkši-į^f:_.^2va .-ne^lk 
ną. Bet kompanija buvo pa- 
sii-uošus demonstrantus su
tikti kulkų lietum. Ir sutiko.

Prisiartinus demonstran
tam prie kasyklų, tuojau! senoji U.M.W. unija su ne- 
tarp policijos ir demonstran- j kuriom kompanijom pasira- 
tų buvo išprovokuotos muš- šė kontraktą ir darbininkai 
tynės. Šerifo depiutai prade- pradėjo grįžti į darbą. Bet 
jo į darbininkų minią šau- komunistinė unija sumobili- 
dvti ir vieną darbininką ant zavo visas savo jėgas ir grįž- 
vietos paguldė, o 12 sužeidė, tantiems į darbą angliaka- 
Įnirtę galvažudžiai nežiūrė
jo nei užmušto, nei sužeistų, I 
bet vijosi bėgančius begink
lius žmones ir šaudė.

Sužeistiems pagelbos nieks j 
nesiskubino duoti. Sulioda-į 
vo į iš kalno prirengtus tra
kus apie 40 areštuotųjų ir 
išsiuntė į Pittsburghą. Tik 
po to kreipėsi į sužeistuo
sius ir sukrovę juos į angli
nius trakus nugabeno ligoni
nėn.

Po šitų skerdynių, “tvar
kos” daryti atvyko valstijos* 
kazokai. Jie dar daugiau a-, 
reštavo angliakasių ir iškrė-1 
. _ « 1 •• *1 1 • f

džiais, bet plytomis, akmeni
mis, pagaliais, šautuvais ir 
net bombomis.

Kaip aukščiau minėjau,

siams buvo pastotas kelias. 
Turėjo insimaišyti valstijos 
kazokai ir tik jie įvedė tvar
ką. Kitaip tarpe darbinin
kų butų kilę kruvinos mušty
nės. Ir trejeto dienų laiko
tarpy Pittsburgh Terminai 
Coal Co. angliakasiai sugrį
žo į darbą sulig U. M. W. u- 
nijos padalytą sutartį.

Komunistinės unijos vadai 
dabar skelbia, kad UMW. 
unija “streiklaužiauja”, pa
deda anglių kompanijoms ir 
“parduoda” darbininkų rei- 

į kalus.
. I Iš savo pusės UMW. unija 

te daug namų bejieskodami jęa(j komunistai griau-
gmklų. Mat, norėta pateisint ja angijakasių vienybę, tru- 
kruviną šerifų žygi. Bet a- į_(įo atsteigti senąją uniją ir 
part vieno kito mažo peiliu- tuomį tarnauja Pittsburgh 

Coal kompanijai, kuri neno- 
— nngliakasiai susior-

t ganizuotų.
! Tiesa, nekurios anglių 
kompanijos daugiau linkę 
derėtis su U.M.W. unija, ne
gu su komunistine. Valstijos 
kazokai ir valdininkai dau
giau simpatizuoja senajai u- 
nijai. Bet tai dar nereiškia, 
kad šitoji unija parduoda 
darbininkų reikalus.

ginklų nerasta. Po to pribu- 
bo kauntės detektivas su ko- j 
roneriu tyrinėti ir nustatyti, 
kas kaltas žmogžudystėje. 
Bet tuo tarpu kaltininkų 
“neranda” ir iš galvažudžių 
niekas nesuimtas.

Birželio 23 įvyko kraujo 
praliejimas Amold City, Pa. 
Ir šitą apylinkę apėmęs 
streikas, bet kompanijos pri- 
sisamdę streiklaužių. Taigi. 
streikieriai susirinko čia su-; Senajai unijai daugiau 
laikyti nuo darbo streiklau- simpatizuoja dėlto, kad šita 
žius. Bet streikierius ir čia unija gyvenime jau šį tą pa- 
pasitiko samdyti šerifų vy- darė. Kuomet ji buvo galin- 
rai ir “Coal and Iron" polic- ga tai ir darbininkų reika- 
manai. Jie puolė streikierius jaj buvo gerai sutvarkyti ir 
ir ėmė mėtyti ašarines bom- visi buvo patenkinti. Tuo 
bas. Ir čia savo kruviną žy-. tarpu komunistinė unija gy- 
gį ėmė nekaltai aiškinti: • venime dar nieko neparodė, 
streikieriai, girdi, apmėtę' jj gali šaukti, daug žadėti ir 
juos supuvusiais kiaušiniais. I tt.” Jos vadai nesukalbami 
Dėl šitokio “įžeidimo”, jie į žmonės, 
beginklius žmones pradėjo! 
šaudyt ir 6 darbininkus su
žeidė, o krautuvininką Pili- 
powičių, kuris išėjęs ties sa
vo štoreliu žiurėjo į šitą kru
vink bataliją, visai užmušė. 
Įvykio vieton pribuvo iš U- 
niontowno šerifas ir 5 savo 
depiutus ir 2 “Coal and I- 
ron” policmanus areštavo ir 
kaltina Pilipowičiaus užmu
šimu.
Pittsburgh Terminai Coal 
Co. pasirašė su U.M.W. uni

ja sutartį.
Einant ta sutartimi, pripa

žįstama unija su visomis jos 
teisėmis. Angliakasiai už to
ną anglies gaus po 45 cen
tus. Lygiai tiek jie gaudavo 
ir pirmiau, bet prie svėrimo 
angliakasiai neturėjo savo 
žmogaus, todėl kompanijos 
sukčiai labai juos skriaudė. 
Dabar maineriai turės tenai 
savo žmogų. Tuo budu čia 
padarytas didelis laimėji
mas.

Aukščiau minėta kompa
nija Pittsburgho apylinkėje 
turi 6 kasyklas, kuriose dir
ba 2,400 angliakasių. Ei
nant sutartimi, visose šitose 
kasyklose pripažįstama uni
ja. Tikimasi, kad mažesnės 
kompanijos paseks Pitts
burgh Terminai kompaniją 
ir atsteigs normalią kasyklo
se padėtį.

Kiek matyt, sunkiausia 
susikalbėti su Pittsburgh 
Coal Co., nes ji yra viena iš 
didžiausių anglių kompani
jų ir pati pirmutinė sulaužė 
su unija sutartį.

v •

imi ja gyvenime jau ši tą pa-

Tiesa, angliakasiai nela
bai patenkinti senosios uni
jos viršininkais, kurie yra 

i lyg ir amžini, bet tas galima 
prašalinti. Reikia tik burti 
jėgas, atsteigti senąją uniją, 
o viduj galima jau paskui 
susitvarkyti. S. Bakana*.

BROOKLYN, N. Y.
Kupiškėnų kliubas.

New Yorko valstijoj susi
organizavo Kupiškėnų kliu
bo 4-toji kuopa. Dabar šis 
kliubas turi kuopų Chicagoj, 
Clevelande. Pittsburghe ir 
New Yorke. Kuri iš jų bus 
veikliausia — ateitis paro
dys.

Ketvirtos kuopos susirin
kimas įvyko birželio 21. Čia 
buvo renkama ir valdyba, į 
kurią įėjo: pirmininku, An
tanas Alekna; vice-pirmi- 
ninku Povilas Kulis; kasie- 
rium, Ona Bačiulienė; rašti
ninku, Pranusė Lazdynienė- 
Glemžaitė. Tai visi pažan
gus lietuviai ir iš jų daug ko 
galima tikėtis.

Dabar kuopa turi 200 na
rių ir apie $150 pinigų. Tai 
graži pradžia. Tikimės, kad 
19 šios kuopos organizato
rių (!) pasistengs į kuopą 
sutraukti visus kupiškėnus.

Garbė ir generaliniam or
ganizatoriui, kuris su didele 
energija varo šį darbą pir
myn.

Bendrai, Kupiškėnų kliu
bas Amerikoje jau turi apie 
700 narių. Reporteris.

lankymas ir komunistų 
paradas.

Birželio 17 d. čia įvyko 
atidarymas atnaujinto Lin- 
colnui paminklo. Iškilmėse 
dalyvavo ir prezident. Hoo-’ 
veris su savo žmona. Atvy
kus prezidentui Hooveriui, 
jį pasitiko suvis mažas bū
rys springfield iečių, ir tai be 
jokio entuziazmo. Jam va
žiuojant gatvėmis irgi ne
daug žmonių matėsi. Tiesa, 
ant Oak Ridge kapinių, kur 
yra Lincolno paminklas, su
sirinko tūkstantinės minios. 
Pasirodžius prezidentui 
Hooveriui, čia jau kai kas ir 
rankomis pliaukšterėjo. Man 
pirmą syk teko matyt tokis 
šaltas žmonių atsinešimas 
link savo šalies prezidento.

Prezidentas Hooveris kal
bėjo apie Lincolno idealus 
ir nurodinėjo, kad reikia 
klausyti savo šalies įstaty
mų.

Komunistai patyrę, kad 
Springfielde atsilankys pre
zidentas, pradėjo į čia atke
liauti jau 13 dieną birželio. 
Matomai, jie-norėjo Hoove
riui padaryti nesmagumų. 
Bet jų planai neišdegė. Mie
sto majoras Kapp, pasitaręs 
su valstijos viešųjų kelių po
licijos čyfu Moody, leido Į 
miestą komunistams įeiti, 
laikyti konferenciją ir po 
tam pasivaikštinėti mažytė
mis gatvėmis. Bet jų mieste 
nelaikė iki 17 dienai birže
lio, laike Hooverio atvyki-

nierium.” Praturtėjęs 
blaivybės biznio ir pardavi-! 
nedarnas darbus. Už išpra
šymą darbo nuo boso, imąs 
po $75, $100 ir iki $200. 
Girdi, ant pažiūros išrodo iš 
pupų nevaromas sutvėrimas, 
bet biznis jam einasi ir gana.

Nekurie, girdi, jį vadina 
net gudruoliu ir eina klaus- 
tis rodos pas jį. Taigi šitoki 
gaivalai peršasi darbo žmo
nėms už vadęvus.

Per savo konferenciją jie 
dalino šmeižiančius anglia
kasių U. M. W. of A. uniją, 
lapelius. Taip pat reikalavo 
aukų savo National Miners 
Union. Girdi, mes šelpiame 
streikuojančius mainierius 
Pennsylvanijoje, Ohio, W. 
Virginijoje ir Kentucky. Au
kas ragino siųsti tūlam 
Frank Borich, Pittsburgh, 
Pa.
Dar keli žodžiai apie ang

liakasių unijas.
Amerikoje dabar mes ži

nome dvi angliakasių uni
jas: senąją U. M. W. of A. ir 
naują komunistų “National 
Miners Union.” Pirmąją ko
munistai beveik sugriovė. 
Pirmiausia jie puolėsi šmei
žti U. M. W. viršininkus. Po 
tam puolėsi patys patapti u- 
nijos viršininkais. Jie save 
pasivadino “Save the U- 
nion” ir po šituo vardu siū
lėsi unijai būti gerais va
dais. Bet nors jie daug žadė
jo, jų kandidatų niekad į u- 
nijos viršininkus neišrink
davo. Tąsyk jie ėmė tverti 
naują uniją “National Min
ers Union.”

Senosios unijos preziden
tas Lewis, būdamas dideliu 
atgaleiviu, ir komunistams 
vedant didelę agitaciją mai
nierių miniose, suvisai nu
stojo įtekmės.Illinojaus mai- 

i nieriai matydami, kad unija 
j baigiama griauti, sušaukė 
| 1929 metais konferenciją, 
' Springfielde, III. Šitoj kon-

mo.
Komunistams pasivaikšti- 

nėjus visus juos išvarė į lau
kus užmiestin į buvusį Zoo 
parką, čia apsupo viešųjų 
kelių policija ir milicija, ap
siginklavusi kulkosvaidžiais 
laikė ir nei vieno iš jų niekur 
neišleido, pakol neišvažiavo 
į ten, iš kur atvykę.

Gatvėmis jiems bevaikšti- 
nėjant ir paraduojant, jų 
armija susidėjo iš apie 200, ferencijoj priima naują kon- 
ypatų. Matėsi keletas ir juo-. stituciją ir išrenka naujus 
dūkų. Jie nešėsi keletą tob- viršininkus, 
lyčių su reikalavimais, ran
komis mosykavo ir visokiais 
balsais šaukė-baubė. Jie rė
kė: “Šalin prezidento Hoo
verio ‘prosperity’! Mes nori
me sovietu tvarkos! u-u-u- 
u!”

Birželio 15 dieną jų at
stovus su reikalavimais įsi
leido į legislaturą. Čia leido 
jiems išsikalbėti 20 minu- 
tų. Po tam palinkėjo “good 
luck” ir paprašė išeiti.

Sakant komunistams pra
kalbas Reservoir parke, 
žiopsotojų buvo keletas šim
tų. Kalbėtojai sakė, kad 
jau artinasi laikas kuomet 
visą pasaulį jie paims į savo 
rankas ir atsiteis su visais 
šio laiko skriaudikais.Polici- 
stus išvadino geltonais ka
pitalistų šunimis. Policistai 
nors girdėjo tai, bet nekliu
dė plūstis. Vietos komunis- 
tukai prie maršuojančių pa
sivaikštinėjime nedalyvavo. 
Tiesa, pas mus komunistukai 
dar nėra taip nubiednėję. 
Nekurie čia iš jų laiko valgo
mų reikmenų krautuves ir 
darosi neblogą pragyveni
mą. Kiti daro pragyvenimą 
iš blaivybės griekų. Už tuos 
griekus dažnai jie “pakuta- 
voja” per dienas bevažinė
dami Buickais ir kitokiais 
gražiais automobiliais, ir 
keikia kapitalistinį, ir labai 
netikusį svieto surėdymą.

Yra iš jų ir tokių, ką už 
pinigus nusiperka angliaka- 
syklose geresnius darbus. 
Žmonės šneka, kad kaip kas 
iš jų gauna “žalavones” ir iš 
Stalino karalystės.

Iš svečių, kaip teko su vie
nu iš jų išsikalbėti, irgi vi
sokių radosi. Vienas, girdi, 
yra vertas kelesdešimts 
tūkstančių dolerių, ir vietos 
lietuvių vadinamas “milijo-

Patyręs Lewis kad Spring- 
' fielde atsibus konvencija, 
jis sušaukė savo frakcijos 
konvenciją Indianapolis, 
Ind. Nuo dabar buvusios 
mainierių unijos menkos jė
gos suskilo dar į dvi dalis 
ir nuėjo Į valdžios teismĮ1 
bylinėtis už vadovybę. Dau
giau metų laiko praėjo besi- 
bylinėjant. Pagalios susitai
koma ir Levisui pripažįsta
ma viršininkystė ant U. M. 
of Am. unijos.

Pakol ėjo Springfielde re
organizuotos unijos bylinė
jimasis su Lewisu, tai komu
nistai savo uniją paspyrė 
šalin ir nuėjo Lewisui dirb
ti, nes jis savo agitatoriams 
apmokėdavo riebias algas. 
Bet kaip tik senosios unijos 
abi frakcijos susitaikė, taip 
komunistai vėl atsigrįžo 
prieš Lewisą ir atgaivino 
“National Miners Uniją." 
Dabar jie eina streikuojan
čių mainierių demoralizuoti.

G. Ainis.

iš! CARNEGIE, PA.
Mano durnos po APLA. sei

mo. Vienam užuojauta, 
kitam špyga.

Ne už jūrių, ne už marių, 
bet McKees Rocks, Pa., mie
stely nesenai įvyko APLA. 
seimas.Ir čia skundų komisi
ja tūlam raudono plauko na
riui pareiškė užuojautą, nes 
jis per septynis mėnesius, už 
suiručių kėlimą ir centro 
valdybos šmeižimą buvo su
spenduotas. “Panaikint su
spendavimą! Paliuosuot jį!” 
— rekomendavo skundų ko
misija. Mat, jis savas žmo
gus. Kad ir griešnas, reik jo 
griekų nematyti. “Barabošių 
paleisk — Kristų nukry
žiuok !” — šaukė žydai.

Ir vienas žmogus, visai ne
kaltas, jau du metai atgal, 
22-am seime, tapo iš draugi
jos išmestas. Dabar ta pati 
raudona skundų komisija 
pasiūlė, kad jei nori, gali į 
draugiją grįžti. Girdi, mes 
žinom, kad tu buvai nekaltai 
nubaustas, bet grįždamas į 
draugiją turi užsimokėti na
rio mokesnius už tuos du me
tu, per kuriuos buvai paša
lintas.

Tokia tai lygybė, brolybė, 
teisėtumas.
Turėjo “vargingą” kelionę.

Pasibaigus seimui, Brook- 
lyno “Laisvės” “čyfas” išsi
reiškė: “Važiuodamas iš
Brooklyno į McKees Rocks 
seimą, taip buvau susirūpi
nęs, kad ir pulmano vagone 
užmigti negalėjau. Bet grįž
damas tai ir paprastam va
gone galėčiau gerai miegoti, 
nes šitas seimas, taip kaip 
sviestu pateptas, gerai išė-, 
jo”

Kažin kaip jo vienminčiai 
paprasti darbininkai važiuo
dami miegojo? Dauguma iš 
ju vos sugraibė pinigų pi
giausiam tikietui; apie “pul- 
maną” galvoti jiems neprisi
eina.

O betgi nekurie sako, kad 
pas komunistus lygybė vieš
patauja.

Nusikamavo.
Viena leidukė atsistojusi 

nusiskundė, kad prieš seimą 
ji tris naktis nemiegojus ir 
per dienas dumojus apie su
spenduotus narius. Dabar, 
girdi, viskas išėjo sklandžiai 

■ Vilniai, kad geriau ir bū
ti negali. Dabar, girdi, dar 
kitas tris dienas seimavo- 
čiau.

Reiškia, šitai “delegatei” 
ne draugijos reikalai rupi, 
bet Jonas, Petras ir Anta
nas, kurie buvo nubausti. 
Mat, jie savi žmonės, mas- 
kviniai. —imji».

tai prie vieno, tai prie kito! 
medžio matai susiglaudę' 
porelės skystimėlį gurkšno
ja. Salėj kaip pakvaišę šo
ka, verda, kunkuliuoja nak
tinis gyvenimas. Jo rinktinė 
publika patenkinta. Ji nieko 
nepripažįsta. Ji šoka, dai
nuoja ir linksminasi tada, 
kai kiti dirba, o dar kiti al
kani gatvėmis klajoja.

Jaunimo Padauža

MONTELLO, MASS.
“Šaunus” bolševikų 

kermošius.
Birželio pradžioj čia atsi

buvo net 5-kiu bolševikišku 
“gvarnizacijų” kermošius 
(kiti pavadino šokiais ir pik
niku). Nuostabaus čia, ro
dos, nieko nebuvo. Lietuviš
ki ir žydiški kalbėtojai nie
kino SLA. ir į padanges kėlė 
oficialiai neegzistuojantį 
bolševikų “susivienijimą.” 
Be to, visi kalbėtojai iš žmo
nių kaulijo aukų palaikymui 
bimbizmo ir kitiems para- 
liams.

Stebėtis reikia, kad pir
miau bolševikai piktai pa
šiepdavo katalikus, kam šie 
savo piknikuose užlaiko 
“Canadą”, kur nuėjęs žmo
gus kiaule lieka. Dabar, ši
tam kermošiuje, musų “sau
si” komunistėliai su savo 
“Canada” pralenkė ir kata
likus.

Negana to, kad pačiam 
parke buvo “Canada”, musų 
komisarai, didesnei žmonių 
“apšvietai”, butelėlį po bu
telėlio leido išlaimėjimui. Ir 
už 10 centų, kam giliukas lė
mė, gavo butelį baltakės, su 
kuria “apsišvietęs” pakrū
mėj knarkė. Raudono sky
stimėlio (kai kas vadino jį 
vynu) davė progą laimėti tik 
už 5 centus.

Didysis Antanas, gyvenęs 
kadaisia ant “Deer Island”, 
su savo kumelaika pristati
nėjo “proviziją”. Paskui 
vaikščiojo po žmones ir vis 
ragino: “Vyručiai, eikit į
‘Canadą’, gausit gero ‘što- 
fo’, paremsit mane ir komu
nizmą.”

Mat, bedarbė. Žmonėms 
nusibodo ir neturi iš ko to
liau aukuoti. Antrą vertus, 
bolševikų maišas juk be 
dugno: pilk ne pylęs, o vis- 
tiek nepripilsi. Todėl musų 
komisarai ėmėsi jau visai 
brudno biznio.

Montellos Senbernis.
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MT. CARMEL, PA. 
Socialistai čia juda.

Į musų miestą birželio 16 
‘ atvyko socialistų partijos 
kalbėtojas ir per tris vakarus 
laikė paskaitas.

Pirmoj paskaitoj kalbėjo 
apie ekonominį krizį. Jis 
vaizdžiai nupasakojo, kaip 
kapitalistai mašinų pagelba 
įstūmė darbininkus į tokią 
padėtį, kokioj mes šiandien 
randamės; būtent: be dar
bo, be duonos ir be nieko.

Antroj paskaitoj kalbėjo 
apie kapitalistinę sistemą: 
kokia jos šiandien santvarka 
ir prie ko ji veda.

Trečią vakarą kalbėjo a- 
pie tai, kas yra socializmas, 
socialistų partija ir kokis jos 
tikslas.

Kalbėtojas čia privedė to
kį pavyzdį: Jums, sako, gal 
visiems teko būti cirke ir 
matyti, kaip didžiulį dramb
lį (slonių) su lazdele valdo 
mažas vaikas. Tas milžinas, 
be jokio pasipriešinimo, pa
siduoda visoms vaiko užgai
doms. Kodėl taip yra? Juk 
tas milžinas, jei pavartotų 
savo jėgos nors mažą dalelę, 
to vaiko neliktu nei žymės. 
Bet gyvulys, girdi, nevarto
ja smegenų. Tuo tarpu vai
kas galvoja ir savo protu 
priverčia gyvulį jo klausyti.

Taip, girdi, yra tarpe ka
pitalistų ir darbininkų. Ka
pitalistai vartoja protą, o 
darbininkai rankas, musku
lus. Ir padėtis nepagerės, sa
ko kalbėtojas, kol darbinin
kai nepradės daugiau galvo
ti. O galvoti mes mokėsim 
tik tuomet, kuomet sieksime 
mokslo ir dalyvausim savo, 
t. y. socialistų organizacijoj.

Ką gero kapitalistai gali 
duoti darbininkui,- tai mes 
jau šiandien matome. Ir juo 
tolyn, juo blogyn. Ir nebus 
kitaip, sako kalbėtojas, kol 
kapitalistinė sistema viešpa
taus.

Baigdamas paskaitas kal
bėtojas kvietė visus darbi
ninkus rašytis Į socialistų 
partiją. Kiek prisirašė —ne
teko patirti, bet galima sprę
sti, kad rašėsi daug, nes pri
truko aplikacijų blankų.

Norintiems prie socialistų 
prisirašyti kalbėtojas parei
škė, kad jie galės tai pada
ryti vėliau.

Per visas paskaitas publi
kos buvo apščiai ir kalbėto
jas turėjo didelį pritarimą.

A. Lucku*.

Nuo Visokią Ligą 
GYDUOLĖS.

TIKRA LIETUVIŠKA GYDANČIŲ 
ŽOLIŲ IR ŠAKNŲ KRAUTUVE.
Nuo visokiu lipu, kaip tai: viduriu 

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

Čionai jus galite gauti ir tokių 
daiktų, kokių kitur negaunate

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

Esu vienintelis Amerikoje lietuvis 
žolių ir šaknų -p« cialistas ir dauge
liui esu suteikęs veikatą. Klauskite 
laiškais arba ypatiškai:

KAZELL'S BOTANICAL CO. 
(HERB SPECIALIST) 

108-a Broadsav. So. Boston. Mass.
Pasiončiam per paštą visur. (-)

BROOKLYN, N. Y. 
Vasaros įspūdžiai.

Mandrujį Brooklyną 
ir visur mini. Niekam nepa- 
slaptis, kad jis pilnas visokių 
prašmatnybių ir savotišku
mų.

Užkaitinus saulutei visi ir 
įvairios rųšies biznieriai su
kruto it širšių lizdas.

Beveik kiekvieną šešta
dieni ir sekmadienį jie ren
gia piknikus, išvažiavimus ir 
kitokius “vavimus”.

Laikraščiai šaukia, rekla
muoja. Kunigėliai bažnyčio
se “filosofuoja”, bet dar to 
neužtenka. Pačioj bažnyčioj 
po nosia kaišioja poperga- 
lius, į piknikus kviečia susi
riesdami.

Bet tiek tieko. Nežiurėsim 
šito nieko. Geriau eisim prie 
panelių. Taip, labai jos gra
žios, švarios, grakščios, žo
džiu—nešpetnos lėlytės. Ir 
kaipo tokios, kur jos nepri
tinka? Kur jų nerasi? Visi 
gaudo, visi varžosi dėl jų.

Jeigu piknike nori matyti 
sensacijų, jeigu nori daug į- 
spudžių turėti—lauk vakaro.

Vaikščiodamas po parkę

visi

SCRANTON, PA.
Angliakasių vargai ir dar 

šis tas.
Iš priežasties bedarbės, 

Scrantono angliakasiai su
vargę. Iš 30 brėkerių tik 5 
dilba kasdien, o kiti — vie
ną arba dvi dieni į sąvaitę. 
Yra taip pat keletas brėke
rių, ką visai nedirba, stovi. 
Taigi šitiems žmonėms tikra 
bėda ir vargas. Valgyt rei
kia, renčias už stubas mokėti 
reikia, o pinigų nėra iš kur 
gauti.

Kurie dar kasdien dirba ir 
gerai uždirba, tiems gerai 
gyventi, nes dabartiniu laiku 
ir maistas, ir drabužiai ne
brangus.

Žmonės vis laukia geres
nių laikų, bet kada tie ge
resni laikai ateis—niekas 
nežino. O gal ir visai jie ne
ateis tol, kol nuo pasaulio 
paviršės nenušluosim buržu
azijos slibino.

Teko girdėti, kad iš lietu
vių šv. Juozapo parapijos 
senelį kunigą vyskupas varo 
lauk. Tas pats likimas lau
kia ir kun. Lopetą. Vysku
pas, sako, nekenčia senų 
žmonių. Gal jie mažai pada
ro jam biznio. Jis sako, aš 
neturiu kur padėt jaunų ku
nigų. O seniai, girdi, prisi- 
pylę maišus pinigų gali sau 
lengvai gyventi ir be para
pijų. Keliauninkas.

Mirę Lietuviai.
Šiomis dienomis Ameri

koje mirė šie lietuviai:
valentinas Gedvilas, pus

amžis žmogus, mirė 28 bir
želio Chicagoje. Buvo kilęs 
iš Telšių apskričio, Žarėnų 
valsčiaus, Kripštų kaimo. A- 
merikoje išgyveno 21 metus.

Juozas Kvederavičius, po 
trumpos ligos mirė Du Bois, 
Pa. Kilęs iš Metelių vals
čiaus, Papėčių kaimo, Aly
taus apskričio. Amerikoj iš
gyveno apie 33 metus.

Mykolas Klimašauskas, 
besimaudydamas upėje 19 
birželio prigėrė Grand Ra- 
pids, Mich. Priklausė prie 
SLA. 60 kuopos.

Jonas Penkauskas dirb
damas dirbtuvėje 29 dieną 
birželio nuo didelės kaitros 
nualpo ir nuvežtas Chicagos 
ligoninėn mirė.

Antanas Grikinis, 43 me
tų vyras, mirė 29 birželio 
Chicagoje. Paėjo iš Rokiškio 
apskričio, Skapiškio vals
čiaus, Staniuliškio kaimo.

BALTIMORE, MD.
“Keleivio” pavienius nume

rius galima gaut sekančiose 
vietose:

John Kvedaras.
702 W. Lombard Street.

J. P h i įlips, 437 So. Para St. 
I.ithuanian Nat'l Lihrary.

851 Hollins Street.
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bus. Kaip tik kas pradės 
lermą kelti, tuoj už kalnie- 
riaus toki ir raus už durų.

—Keistas iš tavęs žmo
gus, tėve. Tu nori vesti ku
nigo gaspadinę, o manęs

pinigų prašai. Paprašyk ku
nigo, tegul jis duoda tau 
pasogo.

—Dac rait, Maike. Tu čia 
gerą daiktą man sugalvojai. 
Denkiu.

VISKO PO BISKI
Pietuose dabar dideli 

šalčiai.
Jungtinėse Valstijose ir 

Lietuvoje dabar prasideda 
didžiausi karščiai. Mums čia 
gyvenant išrodo, kad dabar 
lygiai karšta visame pasau
ly. Bet taip nėra. Argenti
noj dabar žiema. Ir juo to
liaus važiuosime i pietus, tuo 
didesnis bus šaltis. Wash-

^uvis. kuri nemėgsta sušlapt
Australijos zoologas, Mel- 

boume Ward, turėjo aną
dien įdomią paskaitą Wash- 
ingtone apie Australijos gy
vūnus. Jis pasakojo apie 
žuvį, kuri “bijosi vandens”. 
Vietos gyventojai vadina ją 
“vaikščiojanti žuvis”. Ji lai
kosi visuomet seklumoj, ju- 

... ......................... rių pakraščiuose, ir kai van- 
ingtono oro biuro meteorolo- £uo nuslūgsta, dažnai pasi-
gas W. C. Haines, kuris su 
admirolo Byrdo ekspedicija 
buvo nuvykęs i pietini že
mės ašigali, sako, kad liepos 
mėnesi tenai buvę aštriausi 
šalčiai.šalčiausią dieną Fah- 
renheito termometras nukri
tęs 72 laipsniu žemiau zero. 
Tai buvę 28 liepos. Gi 28 
gruodžio buvę 35 laipsniai 
aukščiau zero. Tai šilčiausia 
tenai buvusi diena.

t

MEDALIO KAVALIERIUS

lieka visai sausumoj, kur ji 
“vaikščioja” pelekais pasi
remdama kaip kokis rop
lys. Bet ir vandeny būdama 
ji beveik nekuomet nepasi
neria; ios nugara ligi pusės 
šonų visuomet kyšo iš van
dens, o dažnai ir galva būna 
iškišta. Išgąsdinta ji nešasi 
neapsakomu greitumu, bet 
nepasinėrus, o vandens pa
viršium, tartum bijotų 
šlapti.

su-

Ar degtinė gelbsti nuo 
gyvatės Įkandimo?

Tūli žmonės tiki, kad 
šnapsas yra geras vaistas ne
tik nuo visokių skilvio ligų, 
bet ir nuo gyvatės Įgilimo. 
Amerikiečių gydytojas iš 
Salt Lake Citv. būtent Dr.7

Hovvard Kelly, Įspėja visuo
menę. kad niekas tai pasa
kai netikėtų. Jeigu gyvatė 
ką Įgils, tai degtinės nejieš- 
kokit. jis sako. Ji nieko ne
pagelbės. Geriausis budas 
ištraukti gyvatės nuodus, tai 
iščiulpti juos lupomis ir iš
spjauti. Sveikai burnai nuo
dai nieko nekenks. Iš 100 Į- 
giltų žmonių, 97 buvę šito
kiu budu išgelbėti.

I 
I ------------------------

Prabas- J’eško$ razbaininkų užkasto 
turto.

Šiomis dienomis bostonie- 
tis Frederick L. Blair išva
žiavo Kanados provincijon 
Nova Scotia jieškoti jurifi 
razbaininkų (piratų) turto. 
Tarp žmonių tenai yra pada
vimas. kad 1700 metais ant 
Ąžuolų Salos (Oak Island), 
Chesterio Baseine, jūrių plė
šikai iškasė žemėj urvą ir 
paslėpė jame didelius tur
tus. kurių vertė siekianti 
$10,000.000. Yra ant tos sa- 

tai ir plaukai at- los ir Įdubimas, 1
įnės vadina “money pit”, kas- - - - -

dalio neturį^ teisės iš manęs paimti. Ati
duodamas man ši ženklą tarė:

—Ar tamsta žinai, kad ir rusų laikais, 
jei ką caras apdovanodavo “Georgievsku” 
kryžium, tai tik jis pats ji galėdavo ir at
imti; tai tas pats ir su Lietuvos prezidento 
dovana — paaiškino policininkas.

Nesusikalbėjus mums tuo reikalu, Įsako 
man rytojaus dieną pribūti i Jonavos Poli
cijos nuovadą. Nuėjau. Medaliuoti polici
ninkai mane peregzaminavo ir liepė laukti 
nuovados viršininko. Ateina, mažas, nuo 
šnapso išpurtusiu veidu viršininkas ir pra
deda priiminėti interesantus. Priėjo mano 
eilė. Užėjau Į kabinetą. Pradėjau aiškinti 
savo reikalą. Viršininkas neklausė, o pra
dėjo mane “kamandiruoti” — “ramiai”— 
nes, sako, “su viršininku kalbant, reikia 
stovėti ramiai ir jaustis prieš ką stovi.” Aš 
atsiprašiau ir Įsitempiau. Matomai tam, 
pusiau girtam, — pusiau kvailam, virši
ninkui mano “farsas” patiko, paprašė sės
tis ir pradėjo duoti “tėvišką” pamokslą.

Girdi, prezidentas tau suteikė savo ma
lonę, apdovanodamas taip garbingu me
daliu, o tu nenori jam būti dėkingas ir už
mokėti 5 lt. Taip geras žmogus niekuomet 
nedaro.

Aš neiškentęs tų visų nesąmonių, už
klausiau viršininko, ar tuos medalius davė 
prezidentas kaipo pasižymėjimo ženklus, 
ar jis jų prisikaldino tik dėl priverstino 
pardavinėjimo žmonėms? Jei juos parda
vinėja ir dar tokia šlykščia priemone pri
sidengę, tai jis man visai nereikalingas, 
sakau, ir pasiūliau viršininkui grąžinti me
dali prezidentui. Mano šie žodžiai, galuti
nai Įpykino “načalniką.” Jis liepė nusi
vilkti paltą, kuri aprašė už medalio skolą. 
Bet. pagaliau pamatęs, kad aš esu silpnai 
apsivilkęs, o pavasario oras buvo gan šal
tas, pagailėjo manęs ir leido iki varžytinių 
dienos paltą dėvėti su parašu, kad varžyti
nių dieną ji pats pristatyčiau i nuov. rašti
nę. Paskirtą dieną drožiu su savo paltu pas 
viršininką. Paėmiau ir 5 litus apmokėti 
“tautos vadui” už medali. Užėjęs Į nuova
dą duodu viršininkui 5 litus. Bet jis neima 
ir savo pareiškia, kad dabar 5 litų nebeuž
tenka, nes jam reikalinga 12 litų už apra
šymo išlaidas.

Ir kągi? Turėjau nusivilkti paltą. Turi 
jau prasidėt varžytinės. Pirkėjų nei vieno. 
Tokiu budu, paltą gavau vėl atgal iki pa
kartotinų varžytinių. *

Kuo butų baigusis ši medalio istorija, 
nežinau, jei nebūtų lemta likimo man išva
žiuoti i užsieni.

Imant ištikimybės liudijimą, turėjau su
mokėti tą 17 lt.: 5 litus kautos vadui” už

Patapus Lietuvai nepriklausoma valsty- į 
be, turėjau garbės patekti į valstybės tar
nautojų eiles, vienoje Vidaus Reikalų Mi
nisterijos įstaigoje.

1928- m., ūžė jus visokių ordenų ir meda
lių “epidemijai,” ir aš, tarpininkaujant įs
taigos viršininkui, tapau “tautos vado” ak
tų, apdovanotas “10 metų Lietuvos Nepri
klausomybės” medaliu. Žinoma, medalio 
(teikimo ceremonijas atliko mano viršinin
kas. Ta proga ir griaudingą pamokslą man 
pasakė. Net pats apsiverkė.

Mane, kaž kodėl tas medalis nedžiugi
no. Tur but, širdis jautė liūdnas jo perspek
tyvas. Ir, ištikrujų, širdis neapsivylė. Ne 
daug vandens nubėgo po tų “ceremonijų,” 
kaipo “neištikimas valstybei” tarnautojas, 
turėjau atsisveikinti su tarnyste, ir, meda
liu nešinas, ėjau jieškoti kito darbo. Ro
dos, nieko stebėtino nėra — tarnavau, me
dali davė, negalvojau taip kaip “tautos 
vadai” nori, — paliuosavo, ir viskas. Bet 
šiuo sykiu išėjo visai atbulai. Likęs be dar
bo buvau priverstas baladotis po “nepri
klausomą” tėvynę jieškoti duonos kąsnio. 
1929 m. balandžio mėn. pradžioje apsi
stojau Kauno apskrity, netoli Jonavos. Ma
teriale padėtis buvo sunki.

Vieną kartą atėjo pas mane policinin
kas. Žinoma, su svarbiu reikalu. Paklau
sęs mano pavardės policininkas, nelauk
damas, sėdasi prie stalo ir “majestotiškai” 
pareiškė:

—1928 m. tamsta buvai Respublikos 
Prezidento apdovanotas medaliu?

—Taip, — atsakiau.
—Taigi medalį gavai, o atsilyginti už ji 

nenori ?
—Kaip tai, — paklausiau, — juk meda

li man neprašant davė, kaipo garbės ženk
lą, tai koks gali būti reikalingas atlygini
mas?

Policininkas ištraukė visą pundą popie- 
rų ir rodo. Ogi žiuriu — tikrai, “už Lietu
vos nepriklausomybės medalį, išjieškoti iš 
jo savininko 5 litus.”

—Ar turi pinigų? — paklausė policinin
kas. — Jei nesumokėsi geruoju, aš apra
šau jūsų turtą.

Ir pradėjo žvalgytis po kambarį kas ge- 
riaus butų, aprašyti. Žiuriu. Jis rimtai pra
dėjo rengtis savo užduotį atlikti. Nejuokai. 
Dar ko gero, aprašys svetimą turtą. Pradė
jau iam aiškinti, kad turtas, kuris randasi 
kambaryje, yra ne mano, bet mano šei
mininko.

—Savo jokio turto neturiu, todėl siulau 
aprašyti ta pati medalį, o kol Įvyks varžy
tinės, pasiimti ji pas save.

Ilgai policininkas vartė “diplomą” ir pa
ti medali. Matomai, nežinojo kas padary
ti. Pagaliau priėjo išvados, kad jis to me- j mečiau i Viliją.

!

dėjo mane “kamandiruoti 
nes, sako, “r"

Bijosi, kad jura neprarytu 
“Tris Marijas.”

Už 15 mylių nuo Meksi
kos pakraščio yra “Trijų 
Marijų” (Tres Marias) sa
los, kur Meksika tremia sa
vo prasikaltėlius. Viena jų 
vadinasi “Marija Magdale
na”, kita — “Marija Moti
na”, o trečia —“Marija Kle- 
ofa.” Ant “Marijos Magda
lenos” nesenai buvo Įtaisy
ta baudžiamoji kolonija 
moterims prasikaltėlėms, o 
ant kitų dviejų laikomi bau
džiami vyrai. Visos tris sa
los labai kainuotos, uolos 
siekia po 14.000 pėdų*virš 
vandens lygio. Tečiaus kai 
anądien tenai pradėjo dre
bėt žemė (ant vienos tų sa
lų yra ir vulkanas), kali
niai nusigando, kad jura 

gali tas salas praryt. Vieną 
naktį išgąsdinti kaliniai pra
dėjo šokti iš bendrabučio 
per langus laukan ir šeši jų 
sunkiai susižeidė.

—Sveikas gyvas, tėve! Į —Kaip as ziunu, teve. tai 
Kas pas tave naujo? į tenai buvo vienos kvailys-

—Ačiū. Maike. už pa- tės. 
sveikinimą, ale naujienos: —šarap, Maike. Tu esi
prastos, jau turbut sudna bedievis, ant ............. .
diena bus.

—Ar buvai Pittsburghe?
—Jes, Maike, tik dabar 

nuo dypo pareinu.
—Na. o mušt negavai?
—Aš negavau, ale kiti

gavo.
—Papasakok gi. tėve,! p, 

kaip visa tai atsitiko.
—Matai, vaike, švento 

Vinco parapijoj buvo 40 
valandų atpuskai. Ant alto
riaus buvo išstatytas Die
vas, žmonės suklaupę darė 
rokundas sumenės ir spa- 
viedojosi iš viso gyvenimo, 
o Špicburko lietuvių faito- 
rius tuo tarpu norėjo su
mušti parapijos kumitetą 
bažnyčioj. Bedieviai dabar 
net juokus daro. Sako, tur
but ant greitųjų tas faitas 
buvo surengtas, kad nei 
plakatų nebuvo, nei gazie- 
tose niekas negarsino: jei
gu butų buvę pagarsinta, 
tai ir jie butų atėję pažiū
rėti. Žinoma, bedieviškų 
zaunų nesupaisysi. Čia ne
buvo toks faitas. kaip regi i 
faitoriai faituojasi. špic
burko lietuvių Šarkis, ką 
norėjo sumušti bažnyčioje 
kumitetą. neturėjo nei fai- 
toriškų pirštinių, nei keli
nių nenusiėmė, 1” 
spiovė i rankas, griebė ku-j 
mitetą už galvos ir jau no-Į 
rėjo nosį prosyt. Ir Dievo- 
namuose butų pasidariusi 
baisi draka, ale aš su vy-į 
čiais tuojau puoliau ir pada
rėm parėtką. Bet aš tau pa
sakysiu, kad tas faitorius 
turi pasiutusiai gerą pomė- 
tį. Jis paskui susitiko ku
mitetą ant stryto ir tuojaus 
atsiminė, kad ji reikia mušt. 
Ir taip aptašė jiems ausis, 
kad da nesutemus kibirkš
tis žaibavo.

—Ir kas iš to išėjo?
—Žinai, kas iš to gali iš

eiti. Kumitetas tuoj padarė 
klebonijoj skodą ir išdavė 
klebonui raportą, kiek kat
ras jų gavo mušt. Demičių 
buvo pridaryta visiems. Vie
nam kepurė neužeina ant 
galvos nuo ausų sutinimo, o 
kito nosis išsiputus 
raugintas agurkas.

—O kaip klebonas 
žiurėjo?

—Žinai, klebonas, 
dvasiška asaba. liepė su
klaupi visiems ir pasimelsti 
prie šv. Zofijos nekalto 
prasidėjimo, kad per jos 
užtarimą špicburko Šarkis naują parėtką. bažnyčioj leidžia juos į pušynus, 
gautų dvasią šventą-ir dau- pastatysim vyčių vaiską, ir saugotų medžius nuo kenkė- važiavimą sveikino 15,000 
giau nesimuštų. tada muštynių daugiau ne- jų. t [darbininkų manifestacija.

katalikiški] 
'skodų nevaikščioji. lai ir 
nežinai, kas pas mus daro
si. Matai, špicburko para
pijos klebonas pastatė di- 
idelę škulę arba, lietuviškai 
sakant, učiliščią. O parapi
ja bankrutija. Turi 855.000 

'skolos. Žmonės išvirto cici- 
..stais ir pinigų jau nebeno
ri daugiau duot. Vargšas 
kunigėlis jau nebegali nei 
procentų užmokėt. Jo gas
padinė jau keli mėnesiai 
kaip nebegauna iš parapi-' 
jos po 840 pėdės “ 
čius turi mokėt 
kišeniaus. 
jis turi trotko. 
nai vis bumba.

tik pasi- Rodei’ji

i

jai iš savoj 
Tai matai, kiek

O parapijo- 
kad gaspa

dinė jiems perbrangiai kaš
tuoja. Už dyką služija. ir 
jie nori da pigiau. Tai ma
tai. Maike. koks dabar na- 
rodas pasidarė! Klebonas 
nuo klapatų jau ir plaukų 
ant galvos nebeturi. O pa
rapijonai ant šiderstvos jį 
laiko. Sako, tegul paleidžia 
gaspadinę. o pasisamdo ko
kį nigerį, 
augs. . _

—Palauk, tėve. Tu vis reiškia “pinigų duobė, 
kaltini parapijonus. Bet ko-. Kalbamoji sala yra apau
dė! gi kunigas savo parapi- <rUsj mišku ir ant jos niekas 
jonų neklauso? Jeigu jie negyvena. Žmonės kalba, 
priešingi jo gaspadinei, tai pa(] senovėj tenai slapstyda- 

• kodėl jis jos nepaleidžia? Įvosi jūrių razbaininkai, ku- 
Maike, yra tokia rie užpuldavo ir plėšdavo 

laivus. Prisiplėšę aukso, jie 
tenai ji ir užkasę. Jau kelia- 
tas kartų buvo mėginta tų 
lobių jieškoti. bet iki šiol da 
nieko nesurasta. Sakoma, 
kad syki gręžiant žemę, su

II

I
i • *V. . TJ nvur* tautu? vaitui

i “garbingą” medali ir 12 lt. viršininkui .už 
' nuvilkimą nuo mano pečių 2 sykius pasku- 
Į timo palto. Medali su visais diplomais nu-

rMeksikos apjakimo liga bus 
išgydoma.

“Keleivy” mes jau nekar
tą rašėm, kad Meksikoj, nuo 
tam tikros musės^Įkandimo 
žmonės netenką regėjimo. 
Tenai yra ištisi kaimai apja- 

. Vaistų nuo 
šitos ligos iki šiol nežinota, 
tik šiomis dienomis Harvar
do Universiteto mokslinin
kai vaistą surado. Į Meksi
ką pasiųsta keletas gydyto
jų ir gydymas su naujais 
vaistais, sakoma, eina sėk
mingai. '

~ . ienai j i a. ietie
kun žmo- kusiu žmonių.
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—Čia,
; rokunda, kad kunigas savo 

gaspadinės negali paleist.
jba nuo paties vyskupo yra 

l'*'j prisakyta, kad klebonijoj
(turi but “domestic service,"

. Tiesa. t________ --
nesu- grąžtu iškelta kažkokių po- 

tai negaliu , tikrai piergalių ir medžio trupinių.
“domestic Kai kurie sako, jog tai esąs 

reiškia: artai ka-'Įrodymas, kad žemės gelmė- 
gaspadinė, ar 

Kai tu.

kaip

i tai

kaip

: ir kitaip negali but. 
aš angelckai gerai 
pra n t u, 
pasakyti, ka toji 
service” 
neč turi but 
gali but ir nigeris.
Maike, iš didelių knygų mo
kytas, tai gal galėtum išvi- 
rozyt, kaip tas gali but.

—“Domestic service” rei
škia namų aptarnavimą, tė
ve, 
likti ir koks s 
nas. Laikyti kunigui mergi-’rjorn didžiausiu nuostoliu, 
ną savo namuose T" ~ — * ■ ------- ---- *•
pritiktų.

—Bet ii gera merga 
ke. ‘ ' -----
žičyk 
naujo siuto, 
gaspadinė 
kunigui švogeris. Išmoksiu kuris laipioja po medžius ir 
ant vargonų grot, sudary- ėda tas plaukuotas kirmėles, 
sim naują parapijos kurni- Dabar valdžia tuos vabaiė- 
tctą, užvesime parapijoj liūs veisia ir vasaros 

parėtką, 1

se tenai turi but kokie nors 
žmogaus rankų padarai.

Mažutis vabalėlis saugoja 
dideles girias.

Amerikos vakarinėse val
stijose, kur auga dideli pu-

Tą aptarnavimą gali at-^ynai, priviso plaukuotų kir- 
; U parapijų- mėlių. < kurios pridaro gi-

_.ęrg].,rjorn didžiausių nuostolių, 
visgi ne- Paskutiniais laikais valdžios 

Į girininkai surado, kad ge- 
, vai- riausia tuos kenkėjus naiki- 

Žinai ką. Maike? Pa-'na kitas vabalas, kuris loty- 
tu man pinigų ant niškai pavadinta “calasoma 

Aš noriu su jo svcophanta.” Tai yra nedi- 
ženytis. Busiu nelis keliaujantis vabalėlis.

t

i

Iš 16,500.000 Meksikos 
gyventojų, 14,000,000 yra 
indijonų kraujo. Paskutinis 
gyventojų surašymas rodo, 
kad Meksikoj yra 5,500,- 
000 gryno kraujo indijonų ir 
8,500,000 indijonų maišyto 
kraujo, šitie Meksikos gy
ventojai daugiausia verčiasi 
žemės ukiu.

Aukščiausias kalnų gele
žinkelis yra Bolivijoj, Pietų 
Amerikoj. Andų kalnuose. 
Vietomis jis eina 4,880 met
rų aukščiau juros paviršės.

Erdve Ir Jos Forma
Seniau buvo manyta, kad 

žemė yra plokščia, kaip sta
las, o ją siaučianti erdvė— 
lanko pavidalo. Į tą išlenktą ninkas apskaičiavo, kad erd- dvnė, pasidarvtu baisi

rių čia visai neminėsime. greitumu šautų i tuščios erd- 
Prisidėdamas prie Einš- vės platybes, tai turėtu atei- 

teino teorijos, kitas moksli- ti milžiniškų katastrofų ga-

Lietuvos Įstatymai kaimo 
žmonėms leidžia savo reika
lams pasidaryti naminio a- 
laus. Bet jei jį pardavinėsi 
kitiems, tai busi nubaustas.

Tas pats ir su tabaku. Sa
vo reikalams kaimiečiai so
dinasi tabako, kiek nori, bet 
ji pardavinėti nevalia.

Birželio pradžioj Leipci-, 
ge, Vokietijoj, Įvyko social
demokratų partijos suvažia-

metu vimas. Dalyvavo 394 atsto- 
kad vai, iš kurių 98 moterys. Su-

skliautą esą prikaišiota vė negalinti būti pastovi. Ji 
žvaigždžių, mėnulis, saulė, turinti arba plėstis arba 
kad džiugintų žmogaus akis trauktis.
bei teiktų šviesą, šita nuo-! Jeigu erdvė plečiasi, tai 
monė gyvavo tol. kol moks- visi dangaus kūnai nuo vie
las tebebuvo pačioje 
užuomazgoje.

Vėliau, Galilėjui išradus 
žiūroną, imta stebėti dangų 
ir surasta daugelis žvaigž
džių, kurių paprasta akimi 
nematydavo. Tuojau gimė 
mintis: ar tik nebus žvaig
ždės tokie pat savystoviai 
erdvės kūnai, kaip ir musų 
žemė? Nuomonė, kad jos e- 
sančios sutvertos žmogui 
džiuginti, pamažėl pradėjo 
nykti. Tada pradėta abejoti 
ir erdvės forma.

Vis tobulesni 
prietaisai 
dar dabar tebeatidengia ne
suskaitomą skaičių dangaus 
paslapčių. Pastebint kas 
kartą naujų, iki šiol nematy- Nes planetoms nuo viena ki
tų žvaigždžių, pradėta rim- tos besitolinant, 
tai galvoti, kad erdvė netu
rinti ribų. Šita nuomonė dar c.... ___ t_____,
ir dabar turi dideli pritari- pati laiką, t. y. per 365 die- 
mą. nas, nebesuspėtų apibėgti

Tik nesenai prof. A. Ein- saulę.
šteinas sudarė naują teoriją 
apie erdvės formą. Jo žo
džiais tariant, erdvė esanti 
ribota ir turinti burbulo iš
vaizdą. Jis tą teoriją pa
grindžia daugeliu faktų, ku- dangaus kūnų jėgos, kulkos

savo nas kito tolsta. Bet daugu- 
, ma žvaigždžių yra per daug 
toli nuo musų, kad galėtume 
pastebėti jų slinkimo kryptį: 
ar jos tolsta viena nuo kitos, 
ar artinasi. Tačiau didžiu
liais teleskopais astronomai 
pastebėjo spiraliniai susuk
tas ūkanas ir jų stebėjimas 
parodė, kad šios nuo musų 
tolinasi dideliu greitumu. 
Tad reikia spręsti, jog musų 
erdvė plečiasi.

Jei iš tikrųjų taip yra, tai 
prieš milijonus metų visata 

stebėjimo turėjo būti labai maža, i- 
atidengdavo ir mant mokslišku mastu.
_ _ _ _ , — - — — — - —Jei erdvė iš tikrųjų plečia

si, \la musų laiko skaičia
vimas pasidaro netikslus.

f

jų orbitos 
(keliai) darytųsi kas kartą 
ilgesnės. Musų žemė per ta

nas, nebesuspėtų apibėgti

Taip pat galėtume laukti, 
kad erdvė kada nors pliš ne- 
beatlaikiusi plėtimosi. Ka
dangi kiekviena planeta pa- 
siliuosavusi nuo didžiųjų

i

, - - - ne_ tvarka, chaosas. Planetos vi
su smarkumu beskriedamos 
daužytusi Į viena kitą ir lai
tais trupėtų. Šita teorija vie
nok neturi tvirto pagrindo, 
nes laiko skaičiavimas to ne
parodo: laikas neina ilgyn.

Bet lieka dar antras gali
mumas, kad erdve ne plečia
si, o gn laužiasi. Jei taip bu
tų, tai planetoms besi
artinant vienai prie ki
tos, jų orbitos paleng
va mažėtų. Laiko skaičiavi
mas darytųsi trumpesnis ir, 
pagaliau, visai turėtų ding
ti. Katastrofos ateitų iš kitos 
pusės: visi dangaus kūnai 
supultų i vieną vienetą.

Tačiau ir šita teorija nėra 
paremta tvirtais Įrodymais. 
Todėl, kalbant apie erdvės 
formą ir gresiančias katast
rofas, nieko aiškaus pasakyt 
negali net prityrę toje srity
je mokslininkai—astrono
mai. K. Betonas.

_____ X

NUSIŠOVĖ ŽVALGYBOS 
VALDININKAS.

Ukmergėje nusišovė I 
skyr. žvalgybos valdininkas 
J. Jačionis.

Jačionis jau kelisyk buvo 
teismo baustas už Įvairius 
skandalus, kuriuos jis girtas 
būdamas keldavo.

*
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Įvairios Žinios
VALSTYBĖS NESUSITAI- POPIEŽIUS BĖGSIĄS IŠ 

.. ............. ROMOS J KORSIKĄ?
Varšuvos dienraščio “Illu- 

strowany Kurjer Codzien- 
ny” korespondentas prane
ša iš Romos, kad Francuzi
jos valdžia pasiūliusi popie
žiui karališkus rumus Korsi
kos saloj, jeigu jam tektų 
bėgti iš Komos. Popiežius su 
džiaugsmu šitą pasiūlymą 
priėmęs ir pavedęs savo a- 
gentams ištirti, ar praktiška j 
butų jam tenai su visu savo 
dvaru kraustytis. Korsika y-1 
ra francuzų sala, kur buvo; 
gimęs Napoleonas. Nežiū
rint kad Francuzijoj bažny-

KO DĖL KALENDORIAUS 
REFORMOS.

Tautų Lyga yra paskyrus 
ekspertų komisiją pertaisyt 
kalendorių. Komisija išdir
bo naujam kalendoriui pla
ną ir,išsiuntinėjo jj visoms 
valstybėms. Ji siūlo padalin
ti metus Į 4 lygias dalis. 
Kiekvien. metų ketvirtdaly 
bus vienas 31 dienos mėnuo 
ir 2 po 30 dienų, t. y. lygiai 
13 savaičių. Kiekvienas me
tų ketvirtdalis prasidės pir
madieni. Atliekanti 365 die
na neįeina i savaičių dienų 
skaičių, o priskiriama gruo
džio mėn. Kilniaisiais me- čia yra nuo valstybės at- 
tais dar viena diena bus pri- skirta, buržuazinė francuzų 
jungiama prie birželio mėn. valdžia sutinkanti pripažin-

Užklaustos valstybės jau ti popiežiui rezidencijos eks- 
prisiuntė savo atsakymus, teritorialumą. 
bet ne visos jos su komisijos! ------------
planu sutinka. Amerika pa
taria padalinti metus Į 13 
mėnesių po 4 sąvaites.

Amerikos projektą remia asmuo, 
francuzai, portugalai ir če-ĮKemausku ir pasisakė tar- 
koslovakai. Kitos valstybės (naująs Kauno geležinkelių 
su tuo pasiulvmu nesutinka. ’ stoty. Šitas žmogus čia užsi- 
Abiejuose projektuose, siu-' sakė kostiumą ir birželio 3 
loma nustatyti Velykų šven-įd. atvyko kostiumą atsiimti, 
tei datą antrą balandžio Apsivilkęs nauju kostiumu 
mėn. sekmadienį. Iš bažny- senąjį paliko siuvykloj, pra- 
čių sferų kol kas dėl šių pro-! šydamas j j sutvarkyti, o pats 
jektų nepasisakoma. Kai j žadėjo tuoj ateiti ji atsiimti- . 
kuriuose kraštuose, ypatin- ir sumokėti už^darbą 45 Ii- 
gai katalikų ir anglikonų ti- tus. 
kybos, bendrai viešpatauja ’ 
priešingas nusistatymas ka
lendoriaus pakeitimui.

ka

SOVIETŲ RUSIJA 
GINKLUOJASI.

Nežiūrint to, kad SSSR, 
gyvena sunkiose ekonomi
nėse apystovose, ji “ginkluo
jasi iki dantų."

Militarizuojami 
“kolchozų”, “sovehozų 
fabrikų darbininkai, bet ir 
mokslus einanti jaunuome
nė.

Komunistų Akademijos 
organas “Teoretičeskyj 
front” rašo:

“Kariškas jaunuomenės 
parengimas turi būti Įtrauk
tas i mokslo programą. Di
džiąją savo pamokų dali 
kiekvienas Akademijos mo
kytojas privalo pavesti karo

ne tik 
i” ir

Vėliausios Amerikos Įdomybės
KELEIVIS

RUSAI RADO ANGLIŲ 
TOLIMOJ ŠIAURĖJ.
Žinios iš Maskvos sako, 

kad išvykusi sovietų geolo
ginė ekspedicija i tolimus 
žiemius rado didelius ang
lies klodus Frano Juozo Že
mėj.

i

Pajieškau mano pažystamo Antano. 
Rimkaus (Rimkios). Girdėjau gyve
na New Britain, Conn. Kas- apie'jj 
žino prašau pranešti, arba pats lai 
atsišaukia. ' „> (28) ,

MISS LUC1A S1USAITĖ 
2507—5-th avė., Pittsburgh, Pa.

Paveikslas parodo 3 atskirus dalykus: (1) Didžiųjų Ežeru didžiausis Kanados pasažierinis 
garlaivis “Noronic” pirmu kartu plaukia VVelIando kanalu, kurio iškasimas kaštavo $120,- 
000,000. Laivas praeina po dviem tiltais, kurie reikalui esant pakeliami aukštyn, o paskui vėl 
nuleidžiami vežimams ir automobiliams važiuot. (2) D-ras Frank Boas iš Columbijos universi
teto, nesenai paskirtas Mokslui Skleisti Draugijos pirmininku; jj sveikina jo pirmtakunas 
d-ras Thomas H. Morgan. (3> Buvusis Chicagos gengsterių lyderis Johnny Torrio. Paskuti
niais laikais jis buvo jau pasitraukęs iš viešo gyvenimo, bet dabar, kai Capone tapo užda
rytas kalėjiman, Torrios vėl grįžta gengsteriams vadovauti.

PAJ IEŠKOJIMAI.

PARSIDUODA 2 FARMOS
Viena, 175 akeriai žemes, 135 dirba

mos ir 40 akerių gražios girios, su 
budinkais, gyvuliais, padarais ir pa
sėliu; apie 45 akeriai komų ir 16 a- 
kerių apsodinta tarnaitėm, nes farma 
randasi nepertoli nuo Tomaičių Can- 
ing faktorių. Už viską kaip stovi t<k 
be forničių $7000; $40(>0 įnešt, o $3000 
ant lengvo išmokėjimo.

ANTRA FARMA, 40 akerių; 37 
dirbamos, 3 gražaus miško. Žemė la
bai derlinga, budinkai nepersenai sta
tyti; kaina $3500. J mokėt $2000, liku
sieji ant lengvų numokėjimų. Norin
tieji pirkt klauskite šiuo adresu:

JOHN ADAMS 
į, R. 1, Box 58a. Berlin, Md.

APGAVO SIUVĖJĄ.
Kaune ,Melco Samuelo siu

vykloj užėjo nepažįstamas 
kuris pasivadino

RUSIJA TARSIS SU 
FANCUZUA DĖL SKOLŲ 

ATMOKĖJIMO.
Užpernai ir pernai Fran

cuzų Rusų santykiai, gal 
daugiausia dėl Besiedovskio 
ir kitų raštų buvo labai j- 
tempti. Be to, Paryžiuje da
bar rusų emigrantų, didžiau
sių bolševikų priešininkų, 
centras. Tačiau pa- 

' Ji laiku santykiai 
Tačiau K riuvvklon PaSer^° ir £reitu laiku bus 

daugiau nebegrįžo: Kauno
prieš karą ir karo metu pri
siskolinusi pas franeuzus a- 

25 milijardus aukso

gdežfnkeKųr3oiv jok?:ker. Caro
nauskas netarnauja ir jo ten 
nėra. Tokiu budu Melcas bu- - 
vo apgautas vieton 45 litų Pie , D - ., . , . , - 
gaudamas sudėvėta kostiu- (frankV- Bolševiką!, kaip kl-
rną 10 lity vertės.

kytojas privalo pavesti karo j 
mokslui. Akademija pirmoj! 
eilėj turi rūpintis krašto ap
sauga.”

Toliau laikraštis priduria, 
kad “kiekvienoj jačeikos” 
daly turi būti tas klausimas 
nuodugniai apsvarstytas ir 
imtasi atatinkamų priemo
nių militarizuoti visą SSSR, 
•kraštą.

Svarbiausiu militarizaci- 
jos ir strategijos punktu lai
koma Maskva.

Maskvos Sovietas jau iš
rinko specialinę komisiją, 
kuri vadovaus visam SSSR, 
militarizavimo darbui, to
kiu obalsiu: “Visuotinė SSS. 
R. militarizacija — geriau
sias atsakymas imperialis
tams”.

SSSR, jaunuomenė moko
ma, I 
pasaulinę krizę, Į bruzdėji- 
muš Įvairiose Europos vals
tybėse.

Be to, bolševikai ne tik 
kad neužsigina, kad ne
tvarka Kinijoj yra jų dar- 

' bas, o dar giriasi. Girdi, tai 
“busimoji jėga,” kuriai dik
tuoja Maskva.

KIEK GYVENTOJŲ 
ITALIJOJ.

Paskutiniais statistiniais 
daviniais, Italijos gyventojų 
skaičius padidėjo 6 nuošim
čiais. Dabar Italijoj gyven
toji! yra 42,118,435.

kaip ji turi reaguoti Į los.

KIEK EUROPA SKOLIN
GA AMERIKAI

Pradedant šių metų liepos 
1 diena Europos valstybės 
Amerikai turėjo grąžinti 
$234,824,999.

Imant atskiromis valsty
bėmis šitoji skola taip dali
nasi:

Belgija turėjo grąžinti i 
$4,050,000 skolos ir $3,250,- 
000 nuošimčio.

Čekoslovakija — $3,000,- 
000 skolos.

Estija — $396,900 nuo
šimčio,

Suomija (Finlandija) — 
$55,000 skolos ir $258,945 
nuošimčio.

Frandija — $1,350,000
skolos ir $38,650,000 nuo
šimčio.
- Anglija — $28,000,000 
skolos $132,360,000 nuo
šimčio.

Vengrija (Ungarija) — 
$11,755 skolos ir $57,433 
nuošimčio.

Italija —$12,100,000 sko
los ir $2,521,250 nuošimčių.

Latvija — tik nuošimčio 
$153,337. x •

Lietuva — $37,525 skolos 
ir $187,056 nuošimčio.

Lenkija —$1,287,297 sko
los ir $6,223,410 nuošimčio; 
viso $7,460,707.

Rumunija—$700,000 sko-

tas caro skolas taip ir šitas, 
mokėti atsisakė. Dabar 
Francuzai nori, kad jiems 
butų grąžinta nors dalis ši
tos skolos. Bolševikai tuo 
tarpu nieko nežada, bet su
tinka derėtis.

UŽ DVIPATYSTĘ PADĖ
TAS KALĖJIMAN.

Policija areštavo Paškevi
čių Antaną, kaltinamą dvi
patystėje. Paškevičius būda
mas vedęs 1929 m. kanau
ninkui Tumui pristatė savo 
nevedusio brolio Vinco Paš
kevičiaus gimimo metriką ir 
jo kariuomenės atlikimo at
sargos liudijimą, apgau
lingu budu išgavo su
tikimą ir antrą kartą vedė 
našlę Mitkuvienę Marę, 
Puodemiškių kaimo, Garlia
vos vals. Paškevičius padė
tas Kauno s. d. kalėjiman.

VERKSMAS IR DANTŲ 
GRIEŽIMAS.

Birželio 13 d. Mariampo
lės gimnazijų mokiniai buvo 
paleisti atostogoms. Ant
riems metams palikta 83 ir 
visai pašalinta 13 mokinių. 
Be to, kiekvienoj klasėj duo
ta daug pataisų. Keliolika 
mergaičių net verkė, septin
tos klasės ir vienas vyras 
raudojo. Už idėjas nukentė
jusių taip pat yra.

Pajieškau dėdės Juliaus Gineikio, 
Girdenių kaimo, Ylakių parapijos. 
Giidėjau, jis gyvena Kanadoje. Pra
šau paties atsišaukti arba kurie žino 
kur jis randasi, malonėkite pranešti.

VAI.ERIA GIRKANTAITĖ (29) 
10 Waverly St., Brighton, Mass.

PARSIDUODA FARMOS.
Visokio didumo ir įvairių rvšin; 

parsiduoda labai žema kaina. Arti 
>rie didelių vieškelių, elektrikas švie- 

arti geriausių Mich:gano turg-»- 
Lietuviai bus jusu kaimynai, 
informacijų klauskite laišku. 

(29) 
JOHN ANDREUS 

FOUNTAIN. MICH.

a, 
iečių. 
Pilnu

APSIVEDIMAI

NUBAUDĖ GENEROLĄ 
LUDENDORFĄ.

Tūlas laikas atgal gen. 
Ludendorfas, buvusis kaize
rio generalinio štabo galva, 
o dabar fašistų vadovauja
moji dvasia, apšmeižė savo 
laikraštv “Volkswarte” Vo- *
kietijos masonų pirmininką 
Dohną. Anot Ludendorfo, 
grovas Dohna žinojęs apie 
sąmokslą užmušti Austrijos 
kunigaikšti Ferdinandą, iš 
ko paskui kilo pasaulinis ka

’ARMOS! FARMOS! PARSIDUO- 
>A. Nuo 20 iki 200 akerių, su budin
gais, gyvuliais, mašinoms, užsėtais 
aukais. Prie didelių miestų ir mar
mėtu. Parsiduoda pigiai, su mažu 
i muk ėjimu Rašykit pas: (28)

STANTONS farm agency 
LOWELL, MICHIGAN.

Pajieškau apsivedimui merginos ar 
našlės nuo 35 iki 45 metų; aš esu 40 

Įmetu doras darbininkas Merginos 
ar našlės, kurios pinigų ir neturėtų, 
bet kad turėtų nors biznį, malones 
su manim susipažinti. Aš apie save 
paaiškinsiu per laišką arba ypatiš
kai. Su pirmu laišku prašau prisiųsti

I Į t L1 Įl 4 17/^ J paveikslą, kurį pareikalavus sugrą-
minsiu. Atsakymą duosiu kiekvienai. 

| ATSAKYMAI • Į 182 East Avė., Freeport, N. Y.

“Keleivio” skaitytojui. — Pajieškau merginos apsivedimui, i 
VoltPi*i< Voltnil'P blivo ne !*®®esnėss, kaip 33 metų. As esuvoiieiib aroa voiiant ouvo 2:) meIų vaikinas Su pirmu laišku 
francuzų fllozofas ir rašyto- prašau priausti savo paveiksią I 
i-ie in vsirdim tinvo (aiškus atsakysiu rimtai,jas. i ikras jo 'araas^ duvo ANTanas cherunas, • 
Jean h rancois Mane Al’OUet. s:; Gorevale avė. Toronto. Ont.Canada 
Jisai labai nekęsdavo dva- 
siškijog ir skaudžiai išjuok
davo tikėjimą. m 
netiesa, kad mirdamas jis 
šaukėsi kunigų. Schopen- 

_ _________ _________ hauris buvo vokiečių filozo- 
ras, bet nieko apie tai ne-'^h' rašytojas. Jisai skelbė 
pranešęs vyriausybei. Kitaip i taip vadinamąjį filozofinį

—
"9

sakant, masonų pirmininkas 
prigulėjęs prie žmogžudžių 
ir slėpęs juos.

Už toki šmeižtą Dohna 
patraukė Ludendorfą teis
man. Teismas rado gen. Lu
dendorfą kaltu ir nuteisė ji 
užmokėt 500 markių pabau
dos arba atsėdėti 10 parų 
kalėjime. Be to. šitas spren
dimas turi but išspausdintas 
paties Ludendorfo laikraš- 
••y-

POPIEŽIUS STATO 
RAGUS.

Popiežius jau pasistatė 
•agus prieš Mussolini. Jis 
jareikalavo, kad visi kleri
kalų kliubai, kurie buvo už
taryti 30 gegužės, tuojaus 
jutų atidaryti, jeigu Musso- 
ini noris su Vatikanu susi
laikyt. Be to, Mussolini tu- 
•Įs atsiprašyti už Įžeidimą 
oopiežiaus unaro. Mat, jau
ni fašistai sudegino popie
žiaus paveikslą ir išlipino 
ant Romos sienų plakatus: 
‘Mirtis popiežiui!”

Mussolinio Įsakymu 30 
gegužės Italijoj buvo užda
ryta 500 “Katalikų Akcijos” 
kliubų. Valdžia sako, kad 
tie kliubai varydavę slaptą 
propagandą prieš fašistus.

Pajieškau gyvenimui draugę, -my- 
_ _ , linčią muziką, protingą. Aš esu pro-

Todėl Visai fesionalas^ pasiturintis, negeriu. 
THE NEIGHBOR PRINTING 

Van Dyke, Mich. (29)

REIKALINGAS VYRAS, kuris 
mylėtų dirbt ant vištų ūkės. Geram 
vyrui gera vieta ir užmokestis. Atsi
šaukit vpatiškai ar telefonu.

-. . .— , , J. STEVENSON, 298 High Street,pesimizmą. Tai yra mokslas, Randolph. Mass. Tel.Randolph 0532-J 
kuris tvirtina, jo^ vyraujan- L .tį-
tis gamtoje principas yra ne farmos. 
protas, bet valia. Mes neti-j 
kim, kad mirdamas jis butų 
šaukęsis kunigo.

D-rui A. J. We»tui (Vii- 
niauskui). — Nematėme rei
kalo tamstos straipsnį skelb- 
.i ir apie užsibriežtus tos 
organizacijos darbus rašyti, 
nes nėra jokios garantijos, 
kad ji galės visus savo pri
žadus ištesėt.

J. Gedminui. — Mokyklų 
tarybą, paprastai, renka pi-į _
’iočiai Nptnrintioii Ampri-- kysiu Per 3^ dienų. Turinti kiek iečiai. lNeįUrmuejl Ameri Ipini^ pa):t nusipirkt ir būti sau bo- 
<os pilietybės rinkimuose 
negali dalyvauti. Kaip ren-.- senas kareivis 
ka mokyklų viršininkus jūsų 731 Chandler st., Worcester, Mass. 
mieste, mes tikrai negalim' 
>asakyti, nes patvarkymai 
įevisur vienodi.

GEROS FARMOS PARSIDUODA
Nevv Jersey valstijoje, prie didelių 

miestų, arti marketai, mokyklos. 
Krautuvės. Aš turiu visokių farmų, 
mažų ir didelių ir visokia kaina, nuo 
$3,000 iki $40,000. Platesnių žinių 
klauskite pas, (28)
TONY MARKŪNAS, Sand Brook.NJ.

PARSIDUODA — TABAKO IR 
PAUKŠČIŲ FARMA. 31 akeri* že
mės, 4 kambarių stuba, 2 karu gara- 
džus, barnė, 9*) pėdų vištininkai. 2 ta
bako daržinės; pusė akerio aspara- 

,gus. anie 500 iki 60<> vištų, nekųrie 
įrankiai,, vL<os daržovės apsodintos. 10 

i akerių miško. Tabako laukas pąran- 
i davotas už $625. Gesas, elektriką, bė- 
I gąs vanduo. Ant žymaus vieškelio, 

•arpe Hartfordo ir Springfieldo. prie 
Phelpis kampo. Parduodu pigiai. Pa
matykite arba klauskite. (29)

H. J. MEIDLICH 
H’arehouse Point, Conn.

REIKALINGAS PARTNERIS ANT 
_______. I>ėl senatvės, nepajiegiu 
apdirbti. Kurie norėtų prisidėt prie 
patyrusio farmerio. atsišaukit šiuo 
adresu:__ F. M. BERTULIS (28)

Box 181, Stratford. Conn.

DETROIT, .MICH.
DIDELIS GRAŽUS KAMBARYS
Su visais parankumais, pasiran- 

duoja 2 merginom ar vienam vyrui 
.už $12 00 į mėnesį. Arti Clark Parko 
ir Baker gatvėkariu Pamatvkit! (30 

MRS. MARY SAKALAUSKIENĖ 
2141 Paims avė, Detroit. Mich.

li ERAS PIRKINYS
Parsiduoda čeverykų taisoma ša- 

I pūke, labai gera vieta, turtingais 
žmonėmis apgyventa; taigi, pragyve- 

I nimas užtikrintas, šiaučiaus nėra ar- 
, čiau kaip pusantros mailes. Parduo- 
j siu nebrangiai, nemokanti ta darbą.

i. ~ —. _, - — — — -—(su. Nepraleiskit progos. Priežastis 
pardavimu senatvė. (28)

SENAS KAREIVIS

ATLANTIC CITY, N. J.
LIETUVIŠKA UŽEIGA

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

JONAS BERTULIS
7 So. Texas Avė.. Atlantic City. N. J.

DYKAI
PAAIŠKINU KODĖL PLAUKAI 

SLENKA.
Kodėl randasi pleiskanų ir galvos 

odą niežti. Kaip sulaikyti plaukų slin
kimą. išnaikinti pleiskanas, galvos o- 
dos niežėjimą ir kaip užaugint greita 
laiku Naujus. Storus. Tankius ir 
Gražius Plaukus. Norint informacijų 
prisiųsk marke. (35)

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

Chicago, III.

NORITE ŽINOT
Kaip galit gaut už DYKĄ "Mystiš- 

ką Krystalą,” su kuriuom dasižino- 
sit savo Ateitį ir I^iimę ir viską, ką 
norėsit. Rašykit tuojaus indėdami ke
lias štampas paaiškinimui. Adresuo
ki; « (32)

PRACT1CAL SALES COMPANY 
1219 N. Irving Are.. Desk. 9, 

CHICAGO, ILL.

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

Viskas, kas tik reikalinga, tai baigt mokėt po $2.00 į sąvaitę. Gert 
proga norinčiam pirkt. Daugiau informacijų klauskit laišku arba 
ypatiškai. Pristatysime j bile vietą.

B. SIMONAVIČIUS, 226 AVebster Are, Providence, R. I.

Ten Buvusiam.— Kadan
gi “Keleivio” 26 num. žinia 
įpie Bridgeporto lietuvių 
įelaimę jau tilpo, o jūsų ra
šte pasakyta tas pats, tai 
ašto nedėsim.

Jurgiui Lazdauskui. — 
Straipsnio apie pietų Ameri
kos lietuvius nedėsime, nes 
žodžių labai daug, o faktų ir 
lavyzdžių kaip ir nėra. Ra- 
;yk tamsta trumpiau, tuo
met bus aiškesnė mintis.

____

KINIJOS GYVENTOJAI.
Paskutinėmis statistinė

mis žiniomis, dabar Kinijoj 
yra 474,000,000 gyventojų. 
1910 metais Kinijoj gyven
tojų buvo 331,000,000.

PARDUODU DALJ.
Parduodu savo dalį Barhernės. 

•šame du pusininkai. Viskas įreng- 
a naujoviškai. Geroj vietoj ant skvė- 
o. Biznis geras. Parduodu lengvom 
šlygom. 811 Washington street,

Stoughton, Mass.

VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ 
Automobilių Technikos Mokykla 

Jau Eksistuoja 20 Metų.
Trumpu laiku išmokiname viską ka* 
link AUTOMOBILIŲ MECHANIZMO. 
Praktika ant vietos. Išardymas, sutai
somas, suprast elektriką jr magnetiz
mą. ir važiavimą, ir planą automobilio; 
mokinani dienomis ir vakarais lietuvių

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

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
325 E. 14-th STREET Near 1-st Avenue NEW YORK CITYKOKIOS BUVO KAINOS 

LIETUVOJE 1566 METAIS
“Lietuvos Metrikoj” yra 

paduotos buvusios 16-tame 
šimtmety kainos Lietuvoje. 
Štai kiek kas kainavo 1566 
metais:

Jautis, 100 skatikų.
Karvė, 70 skatikų. 
Avinas, 10 skatikų. 
Kiaulė, 40 skatikų.
Žąsis, 1 sk. 15 penezių.
Šieno vežimas, 3 skatikai. 
Skatikas, kaip^rodos, buvo 

lygus pusei rusų kapeikos.

KIEK LENINGRADE 
GYVENTOJŲ?

Bolševikų “Krasnaja Ga-j

Papuošta daogeliu spalvuotą puikių paveikalp, 
223 puslap. didžio, apie 150 Įvairių eilių, tinkamų 

deklamuot ant viešų nnsiriakimų.
PALINKSMINS JVSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Knygoje trijų rušnj eilės:

TAUTIŠKOS, ŠEIM1NIŠKOS IR DARBININKIŠKOS. 
Tai gražiaaaia Ir turtingiaaria eilių knyga lietuvį kalkėja. 

Ktekvieaaa turėtą papuošti tava knygyną minėta kayga.
KAINA TIK $1.00. 

Audimo apdarais $1.25.
RiekOenaa nnalplrkęa tą knygą panMžIaag*. PlnlffM gertaa- 

■1A siųst “Money Orderiu.” Popierinius -galima siųst tiesiog pa
prastam konverte. bet reikia aiškiai užrašyt savo ir "Keleivio” ad 
resą ir nepamiršt prilipant uz 2c. marką.

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

y

f !

Jugoslavija — $225,000 
skolos.

Tokią maždaug sumą Eu
ropa, be Vokietijos, Ameri
kai turi mokėt kas metai.

Bet dabar Amerika pasi
sakė sutiksianti savo skoli
ninkus nuo tų mokėjimų vie
niems metams paliuosuoti, 
jeigu jie taip pat paliuosuos 
ir Vokietiją vieniems me
tams nuo reparacijų.

Su Amerikos pasiulvmu 
sutinka beveik visos valsty
bės, t tik viena Francuzija 
priešinasi.

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS 

SIELOS BALSAI

BEDARBIŲ SKAIČIUS 
SUMAŽĖJO.

Vilnius. — Vilniaus kraš
te bedarbių skaičius žymiai 

zeta” sako, kad birželio pra-' sumažėjo. Laukų ir nors 
džioje buvę 2,371,100 gy-'silpnos statybos sezonas pa- 
ventojų. Palyginus su perei-1 reikalavo daugelio jėgų. Ta- 
tais metais, Leningradas pa- čiau bedarbių Vilniuje. vis 
augęs 365,100 žmonių. 'dėlto dar yra 3,754.

PADIRBINĖJO ATESTA
TUS. .

Rygoj susekta brandos a- 
testatų padirbinėjimas. Ate
status padirbinėjo Korty 
gimnazija, kuri 1029 metais 
užsidarė. Už atestatus buvo 
imama ligi 360 latų. Buvęs 
šios gimnazijos direktorius 
Korty suimtas.

Namu Daktaras
REIKALINGIAUSIA JR NAUDINGIAUSIA DAKTARIŠKA 

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

Musą sveikatos literatūroje, tai yra vienintelė tokia knyga Ji tūks
tančiams suteiks sveikatą. Susirgus kokia liga, jus rasite didelę pa
galbą, nes “Namų Daktaras’’ ne tik aprašo ligos gydymo būdą, bet 
paduoda vaistų receptą. Sų ta knyga nuėjęs į bile “drugštorį” gausite 
reikalingus vaistus.

“Namą Daktaras" laukta knyga jau daug metų. Dr. A. J. Karalius 
paraše tokią knygą, kokios mes lietuviai neturėjome. Darbininkui 
žmogui ji labai naudinga. Sutaupysite daug pinigų įsigiję daktarišką 
knygą “Namų Daktaras.”

Kaina dabar nupiginta. Margučio skaitytojai gauna tą knygą už 
pusę kainos. Kas užsirašo 8 mėnesiams “Margutį,’’ tai “Namų Dak
taras tekainuoja tik Vienas Doleris.

Užsirašykite “Margutį’’ 8 mėn. už $1.00, tuomet gausite “Namų 
Daktarą’’ ir gi už $1.00. Siųskite money orderius arba da dolerio pa
prastam laiške šiuo adresu:

“MARGI TIS,” 2437 W. 69-th Street, CHICAGO. ILL
Atskirai perkant, “Namų Daktaras” tvirtuose apdaruose kainuoja 

$2 00. Be apdarų $1.50. Knyga apie 200 puslapių su autoriaus paveik
slu Vyrų ir Moterų ligų nurodymai kaip gydytis.

“MARGUTIS” yra muzikos, dainų ir juokų mėnesinis žurnalas su 
gaidomis ir paveikslais. Dainų mylėtojams tikras draugas. Metams 
kainuoja $1 50. Be “Margučio” nėra linksmumo namuose. “Margu
tis yra vienintelis dainų su gaidoms žurnalas, visam lietuviškam 
pasauly.
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CLEVELANDO PARAPIJONŲ KOVA 
SU KUN. VILKUTAIČIU.

Rašo Senas Parapijonas.
Laisvesniuose laikraščiuose 

daug rašoma apie sukilimą para- 
pijcnų prieš virš minėtą kunigą. 
Bet niekad aš nemačiau aprašy
tos tikros priežasties, dėliai ku
rios parapijonys taip stropiai 
pradėjo tą karą vesti. Tad-gi aš 
čion bandysiu aprašyti nors 
trumpais bruožais pačius svar
besnius klausimus dėl kurių iš
kilo toji kova.

1919 metais čia klebonavo 
kun. J. Halaburda. Jis čia išbu
vo, rodos. 10 metų, ir taip pat 
buvo parapijonų išvytas iš Cle- 
velando. Trumpai pasakius, kun. 
J. Halaburda buvo geras žmo
gus, darbštus, tik visa bėda, kad 
buvo labai piktas. Parapijonys 
užsispyrė ir po trumpos kovos 
išvijo. Tais pačiais metais atvy
ko kunigas V. G. Vilkutaitis, 
kuris iki šiai dienai klebonauja.

Užėmęs klebono vietą pirmą 
nedėldieni per pamokslą Vilku
taitis pasakė šiokį pareiškimą: 
"Aš nebusiu toks kaip kiti kuni
gai, su kuriais reikia karą vesti. 
Aš nešauksiu bažnyčioje žmo
nių vardais ir. jeigu pamatysiu, 
kad nors penki parapijonai yra 
nepatenkinti manim, aš pasiim
siu savo čemodaną ir eisiu vėl 
ten. iš kur esu atėjęs.”

Bet 1921 metais, kuomet pra
dėta statyt nauja bažnyčia ant 
kunigo J. Halaburdos nupirktų 
lotų, kurie kainavo 50 tūkstan
čių dolerių, žmonės jau pasipik
tino kun. Vilkutaičiu nes staty
bos kontraktas nebuvo niekam 
žinomas; kun. Vilkutaitis viską 
valdė pats. Net parapijos komi
tetas negavo matyt kaip ir už 
kiek sutartis buvo padaryta su 
kontraktorium. Parapijonai tu
rėjo būt užganėdinti tuo. ką ku
nigas pasakė, būtent, kad baž
nyčią pastatyti kainuos 180 tūk
stančiu dolerių, neskaitant kad 
iš senos bažnyčios buvo suga
benti altoriai, kėdės, stacijos, 
vargonai ir kitos reikmenys. Jau 
tuomet parapijonai buvo gerokai 
sujudę ir bandė tverti naują pa
rapiją. laikė susirinkimus ir 
siuntė komisiją pas vyskupą 
prašyti, kad atiduotų seną baž
nyčią naujai parapijai. Bet* kun. 
Vilkutaitis sužinojęs, kas buvo 
pas vyskupą, tuojaus per pa
mokslą bažnyčioje iššaukė var
dais ir perstatė juos esantiems 
bažnyčioje kaipo netikusius 
žmones.

Pardavus seną bažnyčią su 
sklypu žemės, žmonės vėl pra
dėjo nerimauti, nes anglų laik
raščiuose buvo paskelbta, kad 
kompanija, kuri pirko, užmokėjo 
175 tūkstančius dolerių, o kun. 
Vilkutaitis bažnyčioje žmonėms 
aiškino, kad jis gavęs tik 160 
tūkstančių dolerių. Visa sutar
tis esanti pas vyskupą, ir kas 
norite, eikite ten ir pamatysite.

žmonės visgi neturėjo tiek 
drąsos, kad eiti pas vyskupą 
klausti, ar-gi ištikrųjų klebonas 
jiems meluoja. Ir taip iki šiai 
dienai niekas teisybės nežino.

Prie to, kun. Vilkutaitis pri
siuntė visoms katalikiškoms 
draugijoms laiškus, sakydamas, 
kad draugija be jo negalėtų pri
imti nei išbraukti narių iš savo 
tarpo. Draugijos tą reikalavimą 
atmetė.

Už kiek laiko kun. Vilkutaitis 
skaito laišką bažnyčioje, neva 
nuo vyskupo prisiųstą, kas link 
katalikiškų draugijų. Laiško tu
rinys toks: Jo malonybė vysku
pas draudžia visoms katalikiš
koms draugijoms po mirtine 
nuodėme rengti pasilinksmini
mus. balius ir piknikus savo 
naudai. Jo malonybė vyskupas 
leidžia draugijoms rengti tokias 
pramogas tik bažnyčios naudai.

Draugijų vaidybos tuojau su
skato klaustis svetimtaučių ka
talikų. ar ir jie gavo tokius “u- 
kazus” nuo savo klebonų. Bet 
svetimtaučiai pradėjo tik juok
tis iš to. Todėl draugijos nekrei
pė domės į tą kun. Vilkutaičio 
laišką, ir kaip rengė, taip ir ren
gia viską, kas tik joms pasitai
ko, nepaisant jokių “mirtinų

nuodėmių.”
Pabaigoje 1926 metų prasidė- 1 

jo parapijonų su kun. Vilkutai
čiu tikroji kova, kuriai galo ir 
šiandien nematyt.

Čia yra katalikiškų draugijų 
sąryšis, į kurį visos draugijos 
renka savo atstovus. Per tą są
ryšį jos nutarė priminti kun. 
Vilkutaičiui. kad jis gautų kitą 
kunigą, vikarą ir kad gautų į 
mokyklą lietuvaičių mokytojų, 
vietoje svetimtaučių “seserų”. 
Sulaukęs nedėldienio kun. Vil
kutaitis, per pamokslą pradėjo 
šaukti Sąryšio atstovų vardus, 
koliodamas juos kaip tik jo min
tis ir kakarinė leido, žmonės bu
vę bažnyčioje labai užsigavo ir 
iššaukus 12 vardų bažnyčioje 
atsivėrė tikras pragaras. Para
pijonų tarpe nieko nebuvo gir
dėti. kaip tik kerštas kun. 
Vilkutaičiui. Visos draugijos su
skato be atidėliojimo siųsti 
skundus vyskupui, kam kun. 
šaukia žmonių vardus bažnyčio
je. Sąryšio valdyba tuojaus su
statė ilgiausi skundą ir nusiun
tė vyskupui net su notaro liu
dijimu.

Tuojaus sąryšio valdyba gau
na laišką nuo vyskupo, kad tie 
žmonės, kurių vardai buvo iš
šaukti. pribūtų pas vyskupą pa
skirtu laiku, žmonės nuėjo pas 
vyskupą su džiaugsmu, many
dami, kad vyskupas juos užtars, 
o kun. Vilkutaitį išbars už tokį 
ne žmonišką pasielgimą.

Bet kuomet nuėjo pas vyskupą, 
tai vyskupo asistentas McFeden 
juos išbarė, kam jie vyskupą ir 
kunigą Vilkutaitį “bereikalin
gai gaišina.” Toliau pagązdino 
Dievo teismu ir kunigo aukštu 
pašaukimu.

žmonės visvien nenurimo. Su
sirinko daug skundų, kas ką tik 
turėjo prieš kunigą Vilkutaitį. 
ir vėl nusiuntė vyskupui. Jokio 
atsakymo dabar negavo. Tik 
kun. Vilkutaitis už kokio laiko 
bažnyčioje perskaitė laišką nuo 
vyskupo. Laiškas skamba se
kančiai: “šiuomi prisakome lik- 
viduot jūsų Sąryšį. Neišpildžius 
to. busite atskirti nuo katalikų 
bažnyčios motinos šventos.”

Sąryšio valdyba išgirdus tokį 
vyskupo prisakymą, tuojaus iš
rinko komisiją ir pasiuntė pas 
vyskupą, kad paklaustų, deiko 
jis taip užsipuola ant Sąryšio ir 
už ką jis atskiria jį nuo katali
kystės. Vyskupas buvo kunigo 
Vilkutaičio įtikrintas. kad Sąry
šis yra grupė žmonių, tyčia susi
dariusi 1927 metais vien tik 
kunigus šmeižti. Matydama, kad 
vyskupas yra apdumtas, komisi
ja stačiai pareiškė, kad tai yra 
melagystė. Katalikiškų Draugi
jų Sąryšis yra suorganizuotas 
1914 metais ir nėra jokia gru
pė bedievių, kurie eitų prieš ti
kėjimą, bet susideda iš tikinčių
jų žmonių.

Vyskupas suprato, kad jis yra 
apgautas, ir ausį pakrapštęs sa
ko. “O kokį jus man galite duo
ti prirodymą, kad jūsų tas Są
ryšis yra suorganizuotas 1914 
metais?” Komisija parodė, kad 
1916 metais Sąryšis yra išleidęs 
storoką knygą vardu “Cleve- 
lando Lietuviškų Draugijų Per
žvalga.” Toje knygoje yra apra
šyta kiekvienos draugijos isto
rija nuo pat jos įsikūrimo, ir 
tame aprašyme yra Sąryšio isto
rija. Pamatęs dokumentus, vy
skupas užsimąstė ir pasakė: 
“Mes padarykime teismą tarp 
jūsų ir kun. Vilkutaičio. Eikite 
dabar namon ir laukite iki aš 
jus pašauksiu.”

Komisija sugrįžo geru upu, 
manydama, kad nors sykį teisy
bę suras. Bet ji apsigavo. Ji lau
kė ilgai, ir dabar laukia, bet tei
smo kaip nebuvo, taip ir nėra iki 
šiai dienai. Komisija buvo klau
sti net kelis sykius, kada įvyks 
tas teismas, kurį vyskupas ža
dėjo. tai vyskupo asistentas at
sako, kad nei jis, nei vyskupas 
jokio teismo su kun. Vilkutai
čiu jums nėra žadėjęs.

(Bus daugiau)

Kanados Lietuviai
WINNIPEG, CANADA.

Bedarbiai kaujasi su policija 
dėl duonos kąsnio. Daug 

sumuštų ir sužeistų.
Šiomis dienomis čionai at

vyko iš Otawcs darbo mini- 
steris Robertson. Sužinoję 
bedarbiai apie jo atvykimą, 
birželio 26 d. susirinko į 
masini mitingą ant Market 
skvero ir nutarė padaryti 
demonstraciją. Ponas Ro
bertson apsigyveno milionie- 
riu hotelyje. Bedarbiai nuo 
Market skvero patraukė Ca- 
nadian Pacific gelžkelio 
stoties link, kur randasi ir 
tasai hotelis. Gelžkelio sto
ties aikštė patvino bedarbių 
minia. Bedarbių delegacija 
norėjo Įeiti į hoteli ir pa
reikalauti, kad darbo mini- 
steris teiktųsi pažiūrėt, kaip 
išrodo IVinnipego bedarbių 
minia.

Policija delegatų prie to 
aukšto pono neleido ir ėmė 
minią mušti geležinėmis laz
domis ir vaikyti. Kilo didelė 
panika. Bedarbiai bėgiojo į 
visas puses, o policmanai 
vydamiesi juos mušė. Ant 
Higgins avė. demonstrantai 
užsibarikadavo, apsiginkla
vo akmenimis, plytomis, pa
galiais, išdraskytų tvorų 
lentomis ir ėmė svaidyti į 
policiją, kuri kaip žvėris 
puldama mušė demonstran
tus. Policijos seržantui ak
muo pataikė tiesiai i kaktą. 
Jis tuoj susmuko. Buvo ap
daužyta ir dar keletas po- 
licmanų. Pribuvęs kadras 
policijos pagelbon, pradėjo 
atakuoti demonstrantus. 
Svaidomi akmens krito kaip 
lietus. Kita dalis demon
strantų susimetė ties stotimi
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ant trekės ir iš viršaus svai
dė į policiją akmenimis, ply
tomis ir kuo pakliuvo. Bet 
vėliau policija apgalėjo de
monstrantus. Demonstrantai 
išbėgiojo, kiti suskaldytomis 
galvomis nuvežti į poli
cijos nuovadą. Pažymėtina, 
kad policija mušė ne tik de
monstrantus, bet ir pripuo
lamai einančius pro šalį pi
liečius taip mušė, kad kitas 
be sąmonės buvo nuvežtas. 
Einančiomis žiniomis, esąs 
užmuštas 8 metų vaikas, žo
džiu, biauriausis vaizdas. 
Higgins avė. nuo stoties Į ry
tus per pusę mylios buvo nu
klota akmenimis, plytomis, 
lentomis ir buteliais. Buvo 
daug žmonių sunkiai sužeis
tų ir lengviau apmuštų, ir 
vis tik užtai, kad ėjo prašy
ti to aukšto pono darbo ar
ba duonos. Proletaras.

WINNIPEG, MAN., 
CANADA.

Dar ir mano trigrašis.
Paskutiniuose ‘ Keleivio” 

num. ėjo ginčas dėl neaiš
kios “Kultūros” dr-jos kryp
ties. Tuo klausimu noriu ir 
aš savo trigraši pridurti.

Pavasarį man teko kalbė
tis su tos draugijos organi
zatorium. Abudu esam senai 
be darbo ir be pinigų.

“Ką gi darysiva, jei ne
gausint darbo?” — užklau
siau organizatorių. Bet jis 
ilgai negalvojęs išdidžiai 
man pareiškė, kad jis va
žiuosiąs Lietuvon; ten daug 
jo giminių tarnauja Smeto
nos policijoje. Kai kurie, e- 
są, turi net žymias vietas. 
Taigi pirmiausia, stosiąs po
licijos mokyklon. Giminės

rekomenduosią ir pinigais 
šelpsią, o paskui ir jis užim
siąs Smetonos ochrankoj 
vietą.

Iš čia aš ir supratau, kad 
šitas žmogus nori įtikti Sme
tonai dar čia, Kanadoj bū
damas. Mes žinom, kad de
mokratiškai nusistatę žmo- 
lės Smetonos policijon ne
itos, nes ten dažnai reikia ir 
budelio pareigas atlikti. O 
įei kas i tų raudonsiulių ei- 
es stoja, tai parodo ir tikrą
jį savo veidą.

Kalbant apie “Kultūros” 
draugiją reik pasakyti, kad 
ik kelis winipigiečius jiems 
pasisekė suklaidintu Laisvos 
minties žmonės tą draugiją 
boikotuoja. Tokios dr-jos, 
kurios šiandien nekovoja už 
duonos kąsni, darbininkams 
nenaudingos, nes skaldo jų 
jėgas ir atitolina nuo socia
lizmo.

Iš savo pusės draugams 
patarčiau i tokią draugiją 
nestoti. Šiandien mums svar
biausia yra būti vieningiems, 
stipriems ir susikaupusiems, 
nes i akis grūmoja bado 
šmėkla.

“Keleivio” skaitytojas.

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO"
KNYGYNE

“Jaaaystės Karštis.” Vienaveiksmė
komedija-farsas. Parašė K. S. Kar- 

povičiua, ir Suaižiedavimas 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 Šiiubinė Iškilmė. -
Vieno akto farsas, labai juokingai 

ir gerai perstatymui. Kaina .... loe

Piršlys Suvadžiotojaa, Vieno veikimo
Komedija. Parašė Ben Rumšas. Ga

na juokingas veikalėlis. Dalyvauja z 
moters ir 5 vyrai.

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

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

Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose.
Veikalai perstata nužudymų caro 

Aleksandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš
viso reikalaujamos tik 28 ypatos. 
So. Boston, 1913, pusi. 61................ 25c.

Antie-' Stebuklas. Dviejų vei
kimų komedija. Perstatymui reikia 

10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo- 
<imas užima apie 2 valandai. .... 25c.

Humoristika

APIE GROŽYBES.
Nesurasi tokio ožio, 
kad visai nemėgtų grožio, 
bet ožių taip pat užtenka, 
kurie ir gražuoles renka... 
Miss Estoni.ja — kaimynė 
i Paryžių prasitrvnė, 
sako—jau labai ji šauna, 
(grįždama aplankė Kauną), 
o gi mūsiškę gražiausią 
rinkti ruošėsi labiausia, 
bet tur būt nebesuspėjo, 
(negi ji “bijotų vėjo”)... 
Sviestą musų eksportuoja, 
o kiaušinių net stokuoja, 
reikia eksportuoti grožį— 
užsienyje kokį ožį, 
jis tikriausiai juk sujaudins, 
lietuvaites visur gaudys!.. 
Ir žinos, kad prie Baltijos 
yra augančios lelijos, 
negirdėtos: lietuvaitės!.. 
Už kokios, žiūrėk, savaitės 
čiups jau jas milijonieriai, 
o mūsiškiai kavalieriai 
juk galės ir pasitraukti 
ir Brazilijoj palaukti: 
laimė tyko gerą vyrą— 
negrių ir gražuolių yra! 
šiaip ar taip kalbėtų žmonės, 
nėra čia juk abejonės, 
kad Lietuvai čia reklama, 
nors sava ją bartų mama! 
Yra daug stiprių piliečių, 
miestiškų nūn europiečių, 
ką neturi nieko veikti: 
imsi girti juos ar peikti, 
jie vis tiek juk rinks gražuoles! 
Na, o jeigu bus papuolęs

musų daiktas į jų akį, 
tai—kaip kažin kas pasakė — 
jos šlamėjimas sijono 
gali tiek užduoti tono, 
kad istoriją pakeistų.
kraštui taip iškilti leistu, 
kad kiaušinį ir bekoną, 
imkim baltą ar japoną, 
tik iš musų nuolat pirktų,— 
laimėje tėvynė mirktų!...

A rėjas- Vitkauskas.

KLINGOS TELEGRAMOS.
Nesenai išvažiavo Lietuvon 

buvusia “Vienybės” vedėjas D. 
Klinga. Dabar “Vienybė” deda 
jo “telegramas” iš Kauno. Kiek
vienas jo pranešimas vadina
mas vis “telegrama.” Tik kažin 
kodėl tos “telegramos” pasti
pusiai ilgai eina. Pavyzdžiui, 
tautininkų “rinkimai” į Kauno 
savivaldybę buvo 15 birželio, o 
Klingos “telegramą” apie tuos 
“rinkimus” Brooklvno fašistų 
gazieta įdėjo vos tik 23 birželio.

Išrodo, kad tas “telegramas” 
Klinga siunčia j Brooklyną pri
rišęs varnai prie vuodegos.

SMOKY LAKE, ALTA, 
CANADA.

Darbininkų padėtis vakarų 
Kanadoj.

Skaitydamas “Keleivio” 
24 num. užtikau, kad drau
gai darbininkai norėtų turė
ti žinių apie darbus vakari
nėj Kanadoj. Į tai turiu pa
sakyti, kad pas mus darbi
ninkų gyvenimas taip pat 
blogas, kaip ir visur. Kožnas 
freitas Į čia atveža po kelis 
desėtkus visokių tautų dar
bininkų. Pas mane atsilanko 
lietuvių atvykusių iš Mont- 
real, Toronto ir kitų vietų. 
Bet čia fabrikų nėra. Kraš
tas apgyventas vien ūkinin
kais ir tai daugumoj ukrai
niečiais.

Daugelis atvykusių čia ap
sistoja. Darbo čia yra iki va
lias, tik pinigų už tą darbą 
nėr. Paprastai farmeriai 
moka nuo 75c iki $1.25 i die
ną. O pigiai moka dėlto, kad 
farmerių produktai labai pi
gus. Pavyzdžiui, vienas bu
šelis kviečių kainuoja 30c., 
tuzinas kiaušinių —5c., avi
žos numeris 1—8c., gyvos 
kiaulės svaras — 6 centai. 
Taigi velnioniškas ir farme
rių gyvenimas. Jie irgi dirba 
už dyką, nes ir juos kapitali
stai išnaudoja.

Pernai metai buvo geri, 
derlingi, o šįmet atrodo d at
bus derlingesni, nes lietaus 
turim ligi soties.

Pernai darbininkui čia 
mokėjo po $2 Į dieną, bet šį
met jau ir pusė to sunku 
gauti.

Tai tiek turėjau pasakyti 
apie vakarų Kanadą. Padė
tis bloga, ir mums, darbo 
žmonėms, nelieka nieko ki
to, kaip tik organizuotis ir 
kovoti prieš kapitalą. Kitaip 
šviesesnio rytojaus mes ne
sulauksim.

Stosis Misiūnas.

FT. WILLIAM, ONT., 
CANADA.

Darbų ir čia nėra.

Lhctu Budu Išmokt! AagilškaL
Raukius reikalingiausių žodžių ir 

pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvienas 
gali greitai išmokt kalbėt angliškai. 
Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet čie- 
li sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieš- 
kam, važiuojant kur ners, nuėjus 
krantnvėn, pas daktarų, pas barzda
skutį, pas kriaučių, ir tt. Su fonetiškų 
ištarimu ir gramatika. Antra padidin
ta ir pagerinta laida. Sutaisė St 
Michelsonas. Pusi. 95................r 35c.
*—ii ir Žmogui. Labai įdomi ir pamo

kinanti knyga. Iš jos sužinosi, Kaip 
žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civilizavo- 
sL Daugelis paveikslų įvairių rasių 
žmonių, vyrų ir moterų. Pagal E. Rėk
liu parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass., 1212 hl, pual. 63................. 28c.
Paparčio žiedu ir keturios idtou 

apysakos: (1) Nsužsitikintis
(2) Žydinti Giria; (31 Klaida; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmones 

i paikai tiki i visokius prietarus, 
. burtus ir tt.................................... 1®e-
Lieurių Žeimy ių Istorija Juškevičiaus

Dainose. Jei nori žinoti, kaip seno- 
vėi lietuviai gyveno, tai perskaityt ši
tą' knygų. Iš jos dasižinosi, kad vyrai 
turėjo daug pačių, o žmonos po kelis

Žingsnis Prie Šviesos. Vieno akto vaiz-Į vyrus. Labai užimanti ir pamokinanti 
delis ir monologas Našlaitė. Parašė j knyga. Su paveikslais, Parade .. 

K. S. Lietuvaitė. So. Boston, Mass., iW™’ ................................
1314 rr_, pusi. 23................................ 10c.
'‘Salomėja.*’ arba kaip buvo nukirsta 

šv. Jonui galva. Drama vienam* 
akte, parašyta garsaus anglų rasti 
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti. ........................................ 25c

DBau Bambos Snyėlai. — Ir kitai 
fonės. Daugiau juokų, negu Amen 

soj munšair.-o. Šioje knygoje telpa nei 
’2 “OHan Bambos spyčiai,” eilės, pa 
sikalbėjimai, humoristiški straipsniu 
<ai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusk...............................
Monologai ir Deklamacijos. šioje kny

goje teipa daugybė naujų, labai gra- 
Hn ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionleriškos, tautiškos, humo- 
ristiškoa ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams, baliams, kon
certams ir tt. Antra pagerinta lai- 
da. So. Boston, 1914 m., ....•••• 25c.
Apie Dievų. Velnių, Dangų ir Praga

rų. Parašė Robert G. Ingersoll, gar 
liausiąs pasaulyje kalbėtojas ir Bib 
lijos prietarų naikintojai. 72 __ 
puslapiu ......................................  *•*

Ar Buvo Visuotinas Tvanai? —
Nojus galėjo surinkti j kel ias me

nas visų veislių gyvūnus, kurie gy ve 
na išsimėtę po visų žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnas prasto; 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmės 
tiek vandens, kad visų žemę apsem 
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirast. 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės ? Šitie ir šimtai 
kitų klausimų, į kuriuos negali atsa
kyti jokis kunigas, yra nuosakiai ii 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knygi 
be galo įdomi. Kas žodis — tai fak 
tas; kas sakinys — tai naujas kunigų 
argumentas griūva. Mokslas i? 
mokslas nuo pradžios iki gslo.
Kaina ...............................................
Amerikos Macochas. — Arba kaip ka

talikų kunigas Hans Schmith paplo
vė merginų Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi...................  10c.
Kunigų Celibatą*. Išaiškinta kunigų 

bepatvstės istorija, pasekmės ir jų 
doriškas nupuolimas. Šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mote
ris, dukteris ir mylimosios nepapultų 1 
tokią kunigų globą. Parašė kun. Geo. 
Townsend Fo*, D. D., sulietuvino 
Ferdinand de Samogitia.................. 25c.

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

astronomijos, 
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 šaltiniu surinko J. Laukis. Chica
go’. Ilk 1911 m., puslapių 392 
Apdaryta......................................... $3.00
Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 

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

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

Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar
biausia ir geriausia knyga lietuvių 
kalboje tame svarbiame klausime. 
Pusi. 429, 1915 m.......................... 82.00

Į Alekna................................ „
Drūtuose audeklo apdaruose .... «oc.
Kodėl Aš Netikiu j Dievų? — Arba

Tikėjimo Krinika. Kiekvienas geras 
katalikas ir laisvamanis privalo __ 
jų perskaityti. 64 pusi..................20c.

Kur Mtmų Bočiai Gyvino? - Arba 
tyrinėjimas, kur buvo pirmutine 

žmonių lopšinė. Knyga labai p*- 
mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. 25a.

Stabmeldiška Lietuva iš Artimo* Pra
eities. Knygutės įtalpa susideda is 

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

Biblija Satyroje. — Labai įdomi h 
juokinga knyga su 379 puikia.* pa

veikslais, perstatančiai* įvairius nuo- 
rikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. Įgijęs aig 
knygą niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kaina............................ 81.05

Kaip Senovės Žamaės Perafatatydave
Sau Žemę. — I.abai įdomus senovei 

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

—Delta, kad norisi, atsakys kola 
nemokša. Bet deiko gi norisi? Deiko 
be valgio žmogus silpsta? Ir deiko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau? Deiko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Si
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina ............................................. 15*
Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau

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

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

lapis. — šitas veikalas parodo, kaip 
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios ii 
kaip ji buvo apskelbta respublika 

nogranjos, geograiijv», Pridėtas didelis spalvuotas žemlapii 
aritmetikos, medicinos i parodo dabartinės Lietuvos rubežiui 

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 mūšių su lenkais ir tt 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... 81-05 

Drūtais audeklo apdarais.......... 81 M
Ben-H ar. — Istoriška apysaka U 

Kristaus laikų. Parašė Lew
Wallace. 472 pusi............. .. 82.05
Amžinos Dainos. Šioj knygutėj telpa 

44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie, taip ir susirinkimuose. 
Pusi. 32............................................... lfe.
Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj teipa 

23 gražios eilės, daugybė straips
nių, juokų, ir tt. Puikiai iliua- 
truota. 95 pusi................................... 28e

—Ui, pašoikit man kunigas. 
—maldavo mirštantis žydas li
goninėj.

—Gal rabiną? Juk tu žydas! 
—paklausė slaugė.

—Nu, kam aš duosi rauples 
dėl rabinam? — atsakė žydas.

“Keleivio” 24 num. paste
bėjau montreal iečių norą ži
not, kaip eina darbai kitur. 
Taigi iš savo apylinkės turiu 
pranešti, kad kaip kitur, taip 
ir čia darbų nėra. Bedarbių 
ir čia pilna. Vaikščioja gat
vėmis apiplyšę.

Jei kas dirba, tai iš tų 
darbdaviai reikalauja dirbti 
po 16-18 valandų į parą. 
Darbininko nei biski nepai
so. Išnaudoja be pasigailė
jimo, ir jei kiek prieš bosą 
sumurmėsi, tuojau gauni pa
siūlymą išsinešdinti.

Aš tokių pasiūlymų esu 
gavęs jau nevieną.

Taigi freitais važinėti ne
patartina, nes ir kitur nuva
žiavę darbo negausit, tik 
daug vargo patirsit.

T. Pilki*.

PAJAUTA
* LIZDEIKOS DUKTĖ

ISTORINIS ROMANCAS 
ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE

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

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

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

KELEIVIS
25.1 BROAT>WAY, SOUTH BOSTON, MASS,



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

KOKS BUVO LIETUVOJ 
PAVASARIS.

Gegužės oro sąlygos buvo 
palankios kaip lauko dar
bams, taip augalų vegetaci
jai. Šilimos ir drėgmės buvo 
pakankamai. Pavėlavęs pa
vasaris sutraukė Į daiktą vi
sus lauko darbus, nes dauge
lis balandžio darbų liko ge
gužės mėnesiui.

Nors augalams buvo pa
lankios sąlygos augti, bet 
žieminių javų stovis nepage
rėjo. Priešingai, ūkininkai 
dėl blogo rugių stovio dar 
daugiau nusiskundžia, kaip 
praėjusiam mėnesy.

Vasarojaus sėja gegužės 
mėn. dar nebuvo užbaigta. 
Sėjos sąlygos aukštesnėse 
vietose buvo labai palan
kios, žemesnėse vietose dar
bą kiek trukdė mėnesio vi
dury lietus. Šiltos naktys ir 
laiku iškritęs lietus pasėtą 
vasarojų greit sudaigino.

Vaismedžiai pradėjo žy
dėti apie gegužės 15 d. 
Kriaušės ir vyšnios žydėjo 
labai, obelys ir slyvos— vi
dutiniai. Žydėjimo metu šal
nų nebuvo. Žiedų apvaisini
mui Vakarų Lietuvoje kiek 
trukdė lietingas tuo laiku o- 
ras.

Gyvuliai Į ganyklas išėjo 
gegužės viduty. Pereitą žie
mą pašarų ūkininkai turėjo 
pakankamai todėl Į ganyk
las gyvuliai išėjo geram sto
vy-

Augalų kenkėjai dėl pa
vėluoto pavasario gegužės 
mėn. dar nepasirodė. Pasė
liams kiek daugiau kenkia 
šiais metais piktžolės, ypa
tingai varputis.

Darbininkų lauko dar
bams daugumoje vietų buvo 
pakankamai. Nusiskundimų 
dėl darbininkų trukumo kiek 
daugiau buvo iš šiaurės Lie
tuvos apskrič., kur darbinin
kai išeina vasaros darbams Į 
Latviją. Padienių darbinin
kų atlyginimas maždaug 
toks kaip ir praeitais metais. 
Į dieną mokama duodant 
maistą: vyrui 3.35 lt., mo
teriai—2.30 lt.; be maisto 
vyrui 4.75 lt., moteriai 3.50 
lt.

KAUNE SUGRIUVO 
“BERLYNAS.”

Kaune anądien sugriuvo 
senas viešbutis “Berlynas”, 
kuris stovėjo Ukmergės gat
vėj. Tenai buvo daromas re
montas. Namas buvo jau ap- 
piuuvęs, todėl sujudinus jo 
sienas Įvyko katastrofa.

Urnai griuvo viena siena 
iš kiemo pusės. Paskui antro 
aukšto lūžo balkiai ir pradė- 
. o viskas kristi žemyn. Ant
ram aukšte buvo “Berlyno” 
viešbutis. Taigi, luboms lū
žūs, krito baldai, indai, kri
to skambėdama ir tarškėda
ma virtuvė. Virtuvėje buvu
sios dvi tarnaitės su puodais 
taip pat nukrito žemyn, tar
naitės krisdamos susižeidė.

Namui griūvant buvo di
delis bildesys ir trenksmas, 
o kad buvo vidurdienis, tai 
žmonių minios apstojo kata
strofos vietą. “Berlyno” 
viešbutis dabar uždarytas. 
Policija Įvykį tiria.

Bedarbis Ant Licitacijos

SKENDIMAI.
Gegužės 28 Šumeklis An

tanas, 21 metų amžiaus, be- 
maudydamas arklį Nevėžio

1

Bedarbiu draugas Mr. Zero (vienmarškinis) surengė aną
dien bedarbių licitaciją New Yorke. čia jis parodytas siūlant 
pardavimui seną telegrafistą Johną C. Birdą. Išviso tą dieną 
buvo išstatyta pardavimui 400 bedarbių, šitas pardavimas, ži
noma, nereiškia pardavimą paties žmogaus, o tik jo patarnavi
mą. Kaąi reikia darbininko, tas gali pasiūlyt bile koki užmo
kėsiu, ir bedarbis eis pas jį dirbt. Tečiaus iš 400 nei vienas ne
buvo paimtas. «

AUDRA SUGRIOVĖ 
KELETĄ TRIOBESIŲ.
Šiauliai. Gegužės 30 d.

DAR VIENAS PONAS 
ŪMAI PRALOBO.

Vienas subankrutijusio 
vieno centro buvęs direkto
rių nei iš šio, nei iš to pasi
statęs didelius namus. Kaip 
teko sužinoti, atatinkamos Į- 
staigos esančios susidomėju- 

isios, iš kurių, būtent, šalti
niu šis vyras tiek pajamų y- 
ra gavęs.

ŠNIPAI NUTEISTI.
Birželio 9 kariumenės tei

smas Kaune nagrinėjo trijų 
lenkų šnipų, Rapniko, Ropo 
ir čiulkinio bylą. Rapniką 
ir čiulkinį pripažino kaltais 
ir nubaudė po pusantrų me
tų kalėti, o Ropą išteisino.

Prašo atlyginti už sudrasky
tus rubus, gesinant valstybės 

teatrą.
I
į

Krašto apsaugos ministe
rija prašo Kauno miesto sa
vivaldybę, kad atlygintų už 
sudraskytus karių rubus ge
sinant valstybės teatrą. Bur
mistro nuomone, tą reikala
vimą turėtų patenkinti arba 
valstybės teatras, arba ap
draudimo Įstaiga.

SNIEGAS IŠGULĖJO 
ŽIEMKENČIUS.

Liškeva, Alytaus aps. Ka
dangi šioje apylinkėje žemė 
kalnuota, tai šiais metais 
žiemą siautusios sniego pū
gos privertė daugybę snie
go, kuris laikėsi net per visą 
balandžio mėnesį. Šitas snie
gas labai pakenkė žiemken
čiams javams: rugiams ir 
cviečiams. Šiais metais ru
gių ir kviečių derlius beveik 
visu trečdaliu apsėtojo ploto 
pagadintas ir ūkininkai tas 
vietas turi apsėti vasarojum. 
Kiek atšilus, vasarojus grei
ti sudygo. Bet esant mažai 
lietaus, vasarojus negalės 
sparčiai augti.

GERINA KLAIPĖDOS 
UOSTĄ

Klaipėdos uosto statybos 
darbus dabar dirba pilnu 
tempu. Krantinių ir dugno 
molo statymo vietose žemei 
išsemti dirba 4 valdiškos 
žemsemės. Viso krantinių ir 
molų bus pratiesta daugiau 
kaip 1,021 metras. Be to, da
ly esamo žiemos uosto kala
ma geležinė krantinė ir ap
taisomi molo galai.

GYVATĖ KŪDIKIO 
LOPŠELY.

Gargžduose, Klaipėdos 
krašte, grįžusi iš kiemo mo
tina naujagimio lopšy rado 
šalia kūdikio galvutės susi
rangiusią didelę gyvatę. Mo
tina gyvatę išmetė. Ši ją vi
josi- ir tik subėgę žmonės 
motiną nuo gyvatės apgynė. 
Kūdikio gyvatė nepalietė ir 
jis sveikutėlis. Gyvatė už
mušta.

Panemunėlis. Rokiškio ap. 
Šio dvaro savininkui Bikne- 
vičiui karvė ragais pramušė 
galvos kiaušą ir išdūrė aki. 
Nukentėjęs išvežtas i Rygą.

PASIĖMĖ UŽ SVETIMAS 
KIAULES PINIGUS.

Linkuva. Vieną penktai! ie-

I

ŽINIŲ ŽINELĖS.
Buvęs vidaus reikalų mi- 

nisteris Aravičius paskirtas 
i Žemės banko direktorius.

U?Š.APriginle arkl* ir patS I Mikalaičių kaimo apylinkė- nį ūkininkas A. atvežė^ par- 
smarki“audra* Pradžioj^' kiaules. Vieną pasvėrus, be: i

prigėrė. se, Šiaulių valsčiuje,"' siautė duoti dvi bekonui skirtas 

kilo nedidelis debesėlis * iš; konų priėmėjas nuėjo rašyti 

damas Ventos upėj, prigėrė ti Netrukus lietus pavirto tai nusižiurę jo ir, nieko ne-

i

Birželio 11 Kaune konfe- 
ravo visi Lietuvos atstovai

> ♦ ♦

Gegužės 30 Kuršėnų vai., 
Ramučių kaime, besimaudy- |§jaurės pusės ir pradėjo ly- ’ kvito/gi ūkininkas B. 
damas Ventos upei, prigėrė L- vt t : _ . . • 111. įYeuunus ličius uavinv vjv ..v, - - u _x _x

Papilės vals., Strazdų kaimo |baisia su ledais, ku- laukdamas, pasivadinęs A. rikąjiegris p. Balutis, bet at-
bel^onu <Jonas v įieisis.gyventojas Ališauskas Pra- rje jau^^ medžių šakas ir su- pavarde, išgavo iš 

nas, 20 metų amžiaus. ... - -- -
* ♦ *

kapojo laukuose žaliuojan
čius rugius bei kitus paše

priėmėjo 124 litų sumai kvi-

po šitos konferencijos dip
lomatijoj Įvyks permainų. 
Tarp kitų, sakoma, Į Ame-

Pašalina iš Kūno 
Ligų Perus

Nuga-Tone išvalo kūną nuo ligų 
perų, kurie susilpnina nervus, rau
menis ir gyvastinguosius organus ir 
pagimdo tiek daugelį ligų ir kentė
jimų. Jis išvalo kraują, nugali kons- 
tipaciją, galvos skaudėjimą, aitrumą 
ir skilvio pakrikimus. Po ėmimo Nu
ga-Tone per trumpą laiką jus pasi
jusite stipresnis ir daug gyvesnis ir 
jūsų miegas bus poilsingas ir atgai
vinantis. Būtinai gaukite bonką Nu
ga-Tone. Jis yra pardavinėjamas ap- 
tiekininkų. Jeigu aptiekininkas netu
ri jo, paprašykite ji užsakyti dėl jus 
iš savo urmininko.

t

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rūšies smulkias pasi- 
garsinimus, kaip tai: pajieškoji- 
mus apsivedimų, įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodį už sykį No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už sykį.
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c. 
už žodį, išskiriant paj ieškojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.
Už pajieškcjimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c. už žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę laiikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po lc. už žodį. 
Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuo
ja padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar
ba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS
253 BROADSVAY,

SO. BOSTON. MASS

Rusnėj, Klaipėdos kraš-jgius bei kitus pašė- tą (kvitai nevardiniai). Su Kusnej, Kiaipeaos Kras- 
Gegužės 31 Kuršėnų mie-llius. Vėjas buvo toks stip- kvitu nuėjo žemės ūkio drau-į^l^ švente, par

stelyje besimaudydamas rus, kad Mikalaičių kaime gijon, kur už bekonus išmo- įeinat su
Ventos upėje, prigėrė Plei- sugriovė ūkininko Mačiūno kami pinigai, ir spraudėsi eiS^k^Siu nw
nauskas Steponas, 30 metų naują daržinę. Dočkių kai- pirmon eilen saukdamas:įnukentėja iu
amžiaus. me nuvertė visai neseniai “sumokėki! man nors pusę... į Puvinio._________

* * * pastatytą ūkininko Lėkio Visų man nereikia”. Tuo
Birželio 1 Tauragės vals., trobesį. Apylinkėje yra su- momentu pajusta apgavystėDirželio i įaurages vais., y a t ,----- , - J kės valsčiui

ties Gudlaukių kaimu Juros griauta ir daugiau trobesių, ir lengvabūdy ūkininkas B.
areštuotas; ; ’1'1'11 ' 1

PLYTŲ SEZONAS.

upėje besimaudydama pri- Ledai krito nepaprastai 
gėrė mergaitė, 10 metų am- dideli. Nukritusieji pievon 
žiaus. I ledai gulėjo nesutirpę kelias

-------------- I valandas.

1 Raseinių kaime, Kuktiš- 
gaisras sunai- 

ikino 27 trobesius. Nuostolių 
.padalyta už 73,000 litai 
($7,300).

!
i

PALENGVINS SUSISIEKI
MĄ SU VILNIAUS 

KRAŠTU.
Laikraščiai praneša, kad 

vidaus reikalų ministeris pa
reiškė, esą, ruošiamos tai
syklės tvarkyti susisiekimui 
tarp Lietuvos ir Vilniaus 
krašto. Bus leista Vilniaus 
krašto lietuviams gyvento
jams susisiekti su laisvaja 
Lietuva per administracijos 
liniją. Vykstantiems iš Lie
tuvos Į Vilniaus kraštą ne
bus padaryta jokių pakeiti
mų, bet Lietuvos valdžia 
vykstantiems nedarys ir 
kliūčių.

ANHAUSER-BUSCH TU
RI NAUJĄ GENERALĮ 

VEDĖJĄ.
Edward Magnus, kuris 

per ilgus metus buvo vedė
ju Anhauser-Busch kompa
nijoj, rezignavo ir užėmė 
panašią vietą prie Busch- 
Sulzer Bros. Diesel Engine 
Co. ir Anhauser-Busch da
lis. Jo vietą užėmė jaunasis 
August A. Busch.

LIETUVOS KONSULAS 
IŠVAŽIAVO LIETUVON.

I Dabar statybos sezonas Tarp Lietuvos tautininku 
Lietuvoj labai intensingas. įr ju išperėtos “Ūkininkų 

MIESTAI, KURIUOS V AL- Plytų pareikalavimas toks visybės” vįs dar eina dery- 
DYSŽYDAL

Kaip musų skaitytojai ži
no, 15 birželio Lietuvoje bu
vo miestų tarybų rinkimai. 
Beveik pusę svarbesnių Lie
tuvos miestų dabar kontro
liuos žydai ir kiti svetim
taučiai. Štai tų miestų var
dai : "

Panevėžy;
lietuvių, 7 žydai, 3 lenkai, 1 
rusas.

Vilkaviškis — 4 lietuviai,
8 žydai. *

Ukmergė — 4 lietuviai, 4 
žydai, 1 vokietys. 1

Kalvarija — 4 lietuviai, 4 
žydai, 1 lenkas.

Jurbarkas — 3 lietuviai, 5
žydai, 1 rusas.

Utena — 5 lietuviai, 7 žy
dai.

Virbalis — 3 lietuviai, 
žydai, 2 vokiečiai.

Jonava — 3 lietuviai, 
žydai.

Šakiai — 4 lietuviai, 5 žy-

Greitas Laivų Fataraavisas į, Eu*h
Per Hamburgą Musu Moderniniais Laivais 
HAMBURG DEUTSCHLAND
A L BERT BALLIN NEW YORK

Išvažiuoja reguliariai kas sąvaitę. Taipgi 
reguliariai išplaukimai mus populiariais .

kambariniais laivais: j
ST. LOUIS, MILWAUKEE IR CLEVELAND 

Prieinamos kainos
Tiesioginiai gelžkeliais susisiekimai su Lietuva 

Dėl informacijų kreipkitės į lokalinius 
musų agentus

Hammm-Amumcmi Lmc
80 Boylston St., Littie BMg., Boston.

I
i

išrinkta 10

didelis, kad plytininkai ne-
suskuba patenkinti visų sta-J --------------
tybininkų reikalavimų. Dėl j Kauno Ąžuolyne suimant 
to statybininkai žada su ata- susipešusius vaikėzus, vie- 
tinkamu prašymu kreiptis i nam policininkui peiliu per- 
prekybos departamentą, kad verta ranka.
sumažintų užsienio plytoms, --------------
muitus. Dabar už 1,000 ply-, Pasvalio vidurinė mokyk- 
tų muito reikalavo mokėti a- ]a pakelta į komercinę gim- 
pie 40 litų. nazija.

I ‘ -----------------
Šiauliuose statomi muzie

jui ir viešai bibliotekai rū
mai. Tam reikalui valstybės 
taupomoji kasa paskolino 
140,000 litų. Apie 40,000 li
tų jau pažadėjusi visuome
nė sudėti.

Išradėjas 
F. Laseck 

(Lasevičius)

Apsaugoki Savo Namus
Užrakinkite Atidarytu* Langu*

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

Window 
Lock

Stebėtinos Pasekmes 
Nuo Trinerio 
Kartaus Vyno

Taip rašo Mrs. A. T. M.: “Tooele. 
Utah, Balandžio 28, 1931.—Aš turė
davau galvos skaudėjimą ir mano vi
durini nedirbo reguliariai. Kuomet aš 
pradėjau vartot Trinerio Kartų Vy
ną, aš jaučiuosi daug geriau. Tad 
noriu išreikšti savo nuoširdų ačiū už 
stebėtinas pasekmes Trinerio Kartaus 
Vyno.” Pabandykit ir jus, tai suži
nosit, kad nėra kito lygaus vaisto 
nuo nevirškinimo, žarnų užsikimšimo, 
blogo apetito, galvos skaudėjimo ir 
r.epailsingo miego. Klausimas, kaip 
apsaugot sveikatą per vasara, negali 

t būt geriau atsakytas, kaip tik varto- 
, krt Trinerio Kartų Vyną reguliariai, 
, mažom dozom. Paupelis daktarų re
komenduoja jį. Pas visus apt ūkinin
kus, mažose ar didelėse bonkose Ver
tingas kuponas kiekviename pakečy.

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

Sutaupysite daug anglių žiemą, nes prietai
sas Langus smarkiai sutraukia ir šaltis per 
juos negali įeit. Agentams didelis nuošimtis, 
klauskite.

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

Telefonas: Mitchell 2—2554

i

Lietuvos vyriausybė raštu 
veda derybas su Klaipėdos 
konvenciją pasirašiusiomis 
valstybėmis.

ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS

PASAULIO 
ISTORIJA

4

ATVYKO DIDELĖ AME
RIKOS LIETUVIŲ EKS

KURSIJA.
Birželio 8 d. Į Klaipėda 

atvyko didelė Lietuvių Susi
vienijimo Amerikoje eks
kursija iš 150 žmonių. Eks
kursijai vadovauja J. Januš
kevičius. Dalis atvykusių— 
50 žmonių—birželio 9 rytą 
atvyko Į Kauną. Kauno sto
ty svečius iškilmingai pasi- —z-----------
tiko. Dalis ekskursantų ža-1 pirma jaunuolių ekskursija, 
da nuolat apsigyventi Lietu-į Atgal Į Chicagą žada grįžti 
voje. Jų tarpe yra ir pirmą tik po 3 mėnesių ir vėl už
kartą Į Lietuvą atvykusių.

SUSIŠAUDĖ POLICISTAI.
Kauno policijos 6 nuova

doj per neatsargumą vienas 
policininkas sužeidė kitam 
koją. Susierzinęs dėl nelai
mės, policininkas, sužeidęs 
kitą, šovė sau Į galvą norė
damas nusižudyti. Abu su
žeistieji nugabenti ligoni
nėn.

Birželio 27 d., Švedų Li
nijos motorlaiviu Grips- 
holm išvažiavo p. A. Kal
vaitis su žmona Į Lietuvą 
vakacijoms. Važiuos per 
Švediją Į Klaipėdą kartu su

ims konsulo vietą.

Greičiausi
PASAULY LAIVAI

BREMEN 
EUROPA

Mažiau Negu 5 Dienas Ant 
Vandens 

per Cherbourg—6 d. per Brcmen 
Tik 7 DIENOS I LIETUVĄ ■ 
Specialia trūkis iš Bremerhaven 

Arba keliaukit ekspresiniu laivu
COLUMBUS i 

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

Boston.
NOKTU O KR M A MLLOYD

Veviržėnuose mirė Kazi
mieras šakevičius. Tai buvo 
žymus visuomenės veikėjas 
ir už lietuvybę buvęs ištrem
tas Sibyran. Kad skaitęs pa
žangiąją spaudą, tai kuni
gas nenorėjęs jo kūno laido
ti kapinėse.

I ŠEŠIAS DIENAS PER OKEANĄ! 
Trumpiausia ir Parankiausia Kelionė per HAVRE Milžiniškais Laivai*, 
ILE DE FRANCE—July lld vtP.M.) Au<. 1 (ii a.m.) 
PARIS—July 18 <» p M > Aug. 16 <’ a. m.)
FRANCE—July 25 <« p. m.) Aug. 22
Trumpiausia gelžkelio kelionė per Fmncuziją. Visi keleiviai aprūpinti 
privačiais kambariais. Visur modemiški parankumai. Išsigėrimas ir 
šauniausia Prancūzų valgis, žemos kainos į visas Europos dalis

Kreipkitės pas bile autorizuotą agentą, arba 
FRENCH LINE

421 BOYLSTON STREET, BOSTON, MASS.

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

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

Kaina ........... $2^5

KELEIVIS
253 Broadivay, South Boston, Mass.



X

X

8 KELEIVIS

v

Vietinės Žinios1
Įvedė vaikams 5 centų

“fėrą.”
Pradedant nuo 4 liepos

“Išlošęs” $145,000 juodvei- 
dis turi daug bėdų.

Bostoniečiai dar neužmir
šo to “laimingo” juodveidžio 
Kennedy, kuris buk tai išlo
šęs $145,000.

Pasirodo, kad “laimė” nė
ra jau tokia laime, kaip dau
guma mano. “Laimingasis” 
Kennedy dar ligi šių dienų 
“išloštų” pinigų negavo nei 
cento. Tuo tarpu žmogut 
vargo turi i valias.

Pirmiausia ji atakuoja i- 
vairios labdaringos draugi
jos, prašydamos iš jo pašal
pos; biznieriai siūlo Įvairių 
investmentų: tikybinės sek
tos prašo pinigų, valdžia rei
kalauja sumokėt Įplaukų 
mokesni, kuris siekiąs apie 
$30,000.

Tuo tarnu, kaip sakėm, 
šitas žmogus jokių pinigų 
negavo ir vargiai juos kada 
nors gaus.

Tie visi kaulijimai baigia 
vargšą negrą valyti iš proto 
Jis norėtų viską metęs va
žiuoti i savo gimtinę Afriką, 
bet valdžia neišleidžia, kol 
nesumokės reikalaujamų 
mokesčių.

Šitas reiškinys tegul būna 
pamoka lengvamaniams. ku
rie jieško laimės Įvairiose 
lioterijose.

!< 
j ir Eastern Massachusetts 
Street Railvvay gatvėkarių 

Areštavo 17 streikuojan- i Įvedamas 5 centų mokesnis 
čių siuvėjų pikietų. vaikams iki 14 metų am- 

Bostono priemiesty Chel- žiaus. 1 as patvarkymas ive- 
sea sustreikavo American damas tuo tikslu, kad vai- 
Garment Companv firmos kams is toliau lengviau bu- 
duvėjai ir pradėjo pikie-Į tų atvažiuoti į jūrių maudy- 
uot dirbtuvę, kad 
aužiai neitų dirbti.
ą sąvaitę policija piketuo
jančius streikierius užpuo- 
ė ir 17 jų areštavo. Tarp su
imtųjų yra ir Harry J. Can- 
er, žinomas radikalų vei
kėjas. daugiausia čia pasi
žymėjęs radikalų protes- 
.uose dėl Sacco ir Vanzetti 
nužudymo. Visi suimtieji 
.ra kaltinami “betvarkės 
kėlimu.” Jų byla bus Chel- 
~ea policijos teisme 9 liepos.

po 
so-

Socialistų prakalbos 
Bostono sode.

Pereitą nedėldieni 
pietų Bostono Common 
de buvo anglų socialistų
prakalbos. Kalbėjo tris kal
bėtojai, jų tarpe ir d-gas 
Crossvvaith, “Labor News 
Service” redaktorius iš New 
Yorko. -Kiek toliau buvo ir 
komunistų prakalbos. Bet 
kai tik socialistų kalbėto
jas Crosswaith ėmė kalbėti, 
tai publika, kuri buvo susi
rinkusi ties komunistų ‘‘sa
kykla,” perėjo prie socialis
tų tribūnos. Į kokią 20 mi
nučių pas socialistus susi
rinko i 2,000 klausytojų, o 
pas komunistus liko tik 
apie 20 žmonių. Greitu lai
ku klausytojai apleido ir 
biblistų “spiečių”,ir salavei- 
šių pamokslus, ir tuos, ką 
tiki i septynerius dangus, ir 
visi būriais ėmė rinktis apie 
socialistų kalbėtoją. Ir tie
sa. buvo ko pasiklausyti. Aš 
pirmu kartu girdėjau d-gą 
Crosswaithą kalbant, bet 
jeigu jis kalbėtų ir kas die
ną, ir tai aš eičiau jo prakal
bų klausytis.

Po prakalbų mačiau, kaip 
jauni ir apyseniai vyrai ėjo 
prie staliuko ir ėmė blan
kas Įsirašymui Į Socialistų 
Partiją. Prisirašė apie 30 
naujų narių.

Raulinaitis.

Liepo» 8 d., 1931No. 28.
■"■■■ 1 4

Bedarbiai žudosi
Birželio 21 nežinoma mer

gina nušoko nuo Larz An- 
derson tilto į Charles River 
ir nuskendo. Lavoną tuojau 
surado ir ištraukė. Paaiškė
jo, kad šita mergina buvo 
bedarbė.

Nutraukta gatvėkarių viela Bankieriai nenori žmonėmš 
sukėlė paniką.

—— .— - Važiuodamas skersai Wa-
ant visų Bostono Elevated shingtono streetą aukštai 

prikrautas trokas anądien 
užkabino ir nutraukė gatvė
karių elektros vielą. Ruk- 
dama ir žaibuodama ji nu
krito ant važiavusio ten pat 
automobiliaus ir išdegino jo 
viršuje didelę skylę. Mote
ris, kuri važiavo tuo automo
bilium, taip persigando, kad 
gavo isterijos ir policija tu
rėjo vežti ją ligonbutin. 
Rangydamosi o.re kaip su
žeista gyvatė, viela pasiekė 
gatvėkarių bėgius gatvėje. 
Kibirkštys pasipylė su ašt
riu poškėjimu ir susirinkę 
žmonės ėmė bėgti i visas pu
ses didžiausioj panikoj. Ga
lų gale elektros jėga buvo 
uždaryta ir atvažiavę me
chanikai vielą sutaisė.

, kad vai- 
firmos kams iš toliau lengviau bu-

streik-' 
Perei-

i

Gubernatorius Ely pakeitė 
Soario mirties bausmę.
Pereitą sąvaitę Massa

chusetts valstijos guberna
torius Ely pakeitė Soariui 
mirties bausmę amžinu ka
lėjimu. Soaris yra portuga
las ateivis ir girtas būda
mas vestuvėse nušovė dvi 
merginas iš pavydo. Užtai 
jis buvo pasmerktas miriop 
ir šią sąvaitę jau turėjo būt 
nužudytas elektros kėdėj. 
Bet ponas gubernatorius jo 
pasigailėjo, nes Soaris yra 
paprastas kriminalistas, su
naikinęs dvi gyvybes be jo
kio tikslo. Ot, jeigu jis bu
tų užmušęs porą policmanų 
laike streiko, kovodamas 
prieš kapitalistus, tai tuo
met butų kita rokunda. Tuo
met pasigailėjimo jam 
butų.

nes. Jis galios iki Labor 
Dav.

Tečiaus didelės skubos 
valandomis, kurios būna 
tarp 7 ir 9 ryto ir tarp 4:30 
ir 6:30 vakaro; tas patvar
kymas ant Bostono Ele
vated gatvėkarių negalios.

Kitaip sakant, nupigintu 
mokesniu vaikai gali nau
dotis tik nuo 9 valandos ry
to iki 4:30 valandos po pie
tų, ir po 6:30 vakare.

e

Senųjų pensijos įstatymas 
inėjo galėn.

Nuo 1 d. liepos Massa
chusetts valstijoj inėjo ga
lėn taip vadinamas “Old 
Age Assistance Lavv.” Tai 
vra įstatymas, kuriuo einant 
valstija turi šelpti pinigais 
pasenusius savo piliečius. 
Tuo tikslu visi vyrai šioj 
valstijoj turi mokėti po $1 
taksų metams.

Bet pašalpa bus mokama 
tik tiems, kurie yra pasiekę 
jau 70 metų amžiaus, kurie 
vra šios šalies piliečiai, ku
rie yra išgyvenę šioj valsti
joj nemažiau 20 metų ir ku
riems tokia pašalpa būtinai 
reikalinga.

padėti.
Mass. valstijos kasininko 

padėjėjas Hurley pasiūlė 
bankams, kad jie namų savi
ninkams suteiktų dviejų me
tų moratoriumą, t. y., kad 
namų savininkus per du me
tu atleistų nuo mokesčių už 
morgičius ir kad nuošimtį 
sumažintų ligi 5. Bet šitam 
sumanymui bankieriai ne
pritaria.

TRECIAS METINIS

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

NEDĖLIOJĘ
12 LIEPOS-JULY, 1931, 
ant James McAnn Daržo

PRIE DIDELIO EŽERO
North Easton, Mass.

Prasidės 11 vai. ryte.
Šis piknikas bus pavyzdingas

smagus Vieta prie ežero, bus galima 
maudytis, pasivažinėt motoriniais 
laivukais. Valgių ir gėrimų visokių 
bus gardžiausių

Bus duodamos dovanos pasižymė-

ir

Testamentą sulaužyt sunku.
Tūlas laikas atgal Teklė Į 

<»1. v uit r-itr imiuaino uzaa-i 
še apie $20.000 savo turto ■ pirite 
Vienai piotestonų bažnyčiai. KELRODIS: Važiuot į Stoughtoną 
Dviems savo sunums ji pall- i Iš tenai paimt kelią į Tauntoną. Pa- 
(O tik $700. ““ • U- ’-'T.

Vaikai pasiryžo motinos kapines eina kelias, Elnį street. Pasi- 
estamenta sulaužyt per teis

mą. T/ / “ .
aukštajam teisme. Brolių 
•eikalus gynė žymus ameri
konų advokatai. Testamentą 
tynė lietuvis adv. Antanas 
Šalna, ir jis bylą laimėjo.

Taigi, kad ir žioplai tes
tamentas padarytas, sulau
žyt jis sunku.

rš t . P V i GRIEŠ LIETUVIŠKA MUZIKA.M. Von Ette mirdama uzra- : Kviečiame visus šiame linksmame

S. L. A. 359 KUOPA.
KELRODIS: Važiuot_į Stoughtoną.

važiavus apie 3 mylias tuo keliu, bus 
kapinės po dešinei J dešinę palei tas

sukt į tą kelią ir važiuot iki jo galo, 
- i suktis vėl į dešinę. Toliau bus keliasBvla atsidūrė Bostonoi pažymėtas ligi pikniko.

— ■ • ______________________________________________
PARSIDUODA 4 RUIMŲ FORNI- 

Š1US. vidutiniškai geras, parduodu 
pigiai. Galima matyt nuo 9 ryto iki 
S vakare. 236 Bolton St. ant 3 lubų, 
So. Bostone.

ne-

Kas nušovė plėšiką 
užpuolimo metu?

Meridith & Grew kom
panijos agentas Beck perei
tą sąvaitę kolektavo rendas Į už 
iš apartmentų 
ant North Endo. 
jis pasiėmė sau 
Colabelli.

gyventojų 
Už sargą 

dženitoriv 
Beck turėjo su

rinkęs jau $588 ir ėjo na
mo, kaip staiga koridoriuje 
du vyrai pastojo jam kelią. 
Vienas jų skėlė revolveric 
rankena dženitoriui Į galvą 
ir parmušęs ji žemėn išbė
go gatvėn. Tuo tarpu kitas 
plėšikas atstatė revolverį i 
Bccką ir pareikalavo pini
gų. Beck ėmė priešintis. Plė
šikas ji šovė ir sužeidė ko
ją. Kai peršautas Beck su
griuvo, plėšikas ištraukė iš 
jo kišeniaus $50 ir pabėgo, 
turbut nežinodamas, kad 
kitam kišeniųje pas Beck? 
liko da $538.

Tuo pačiu laiku iš tarp
durio išėjo nežinomas žmo
gus ir šovė bėgantį plėšiką 
Kulipka pataikė jam iš už
pakalio Į galvą ir jis krite 
ant gatvės negyvas. Vienoj 
jo rankoj buvo da sugniauž
tas jo ginklas, o kitoj tie 50 
dolerių suspausti.

Dabar kila klausimas. 
___ _  „s ta banditą užmušė? 

ir šmugeli buvo'Rendų kolektorius ir elženi- 
■■ 1 ’ A______• 1 ’ * -

Gaputis ir Česnulevičius 
nubausti už revolverių 

nešiojimą.
Antanas Gaputis ir Da

nielius Česnulevičius, abu
du jauni lietuviai, į 
savaitę South Bostono teis
me buvo nubausti po 6 mė
nesius sąlyginio kalėjimo 

revolverių nešiojimą. 
Kartu su jais buvo kaltina
mas ir tūlas Donahue 
pačiu nusikaltimu.

Antanas Gaputis yra 
tik 18 metų amžiaus, o 
nielius Česnulevičius 
lanko Bostono Universitetą. 
Pirmas jų gyvena ant E. 6-th 
streeto, o antras po nume
riu 221 Goki st.

Policija sako, kad jie bu
vo parsitraukę iš kitur 20 
brauningų ir nešiodami juos 
pardavinėjo kitiems. Šioj 
valstijoj tas yra uždrausta 
Įstatymais.

Vaikas nusiskandino.
Watertowne pereitą ne

dėldieni nusiskandino Frank 
Bonnett, 17 metų amžiaus 
jaunuolis. Jisai stovėjo ant 
ratos kartu su kitais vaikė
zais, ir staiga šoko i vandeni

pereitą j apsirengęs. Plaukti ji-

tuo

vos
Da- 
jau

sai nemokėjo ir tuoj pradė
jo skęsti. Kiti mėgino ji gel
bėt, bet jis visus nuo savęs 
atstume ir prigėrė.

!

Per “Fordžiulajų” ir se
kanti nedėldieni Bostono 
policija areštavo 500 girtų 
žmonių, tų tarpe 9 moteris.

PARSIDUODA GERAS 
AUTOMOBILIUS

5 pasažierių Buick Sedanas, mažai 
važinėtas, ir geram stovy. Užmokė
ta $1.850, parsiduoda labai pigiai. 
Klauskite “Keleivio” ofise.

•Jei Nori Nupentyt | 
•Ar Pataisyt Namą į
***««
*

KLAUSKITE KAINOS J 
Jei reikia ir Išpopieriuoju. ♦

Gausite gerą darbą ir pigiai. ,
JUOZAS TAMOŠAITIS (-) J 

11 Ticknor St, Su. Boston. Mass. |
Tel So Boston 1396-M. *

Dr. J. C. Landžius
(SEY.MOUR) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
496 BROADMAY, 

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

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

Valandos: nuo 2—4 ir 7—8.

NAUJA LIETUVIŠKA
APT1EKA

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

Ligų. Taip-pat visokių žolių, La
pelių ir Dielių iš Lietuvos. Musų 
aptiekoje geriausias patarnavi
mas ir teisingas patarimu. Vais
tus nusiunčiant ir per paštų. At
minkit musų adresų.

D. CABIT (Reg. Aptiekerias)
199 DORCHESTER STRRMT, 

Kampas Broadwajr, 
SO- BOSTON, MASS.

TeL Sa. Bestos 2629. 2171 ir 2799.
a---------------------------------- ---------------------

L1THUAN1AN 
FURNITURECO.
-J CC

OŠ X

* a 
i“ 

a> 5

PERKRAUSTOME J ARTIMAS 
IR TOLIMAS VIETAS.

Už kiekvieną daiktą gvarantuojam.
326 W. BROADWAY

SO. BOSTON. MASS. 
Telefonas: So. Boston 4618-W.

Gyvenimo: So. Boston 2395-M.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokias prsvaa. 

Daru visus legalius dukuamutus
317 E STREET, 
(Kampas Bruadvay) 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefonas: South Bustus 2732 

Namų: Talbot 2474.

L1ETUVYS

0PT0MET RISTAS

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

J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Broadnay, So. Boston. Mass.i

Tei. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

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

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Garrettas rašo knygą 
kalėjime.

Buvusis prohibicijos 
gentas Garrett, kuris už 
šininkystę ir : „
nuteistas kalėjiman, dabar j torius sakosi nešovę ir visai 

i revolve- 
Be to, abudu jie buvo 

ir gulėjo 
koma, kad dėl tos jo knygos'koridoriuje. Tiesta vieta, 

; plėšikas buvo 
ti kinkos. Bet jeigu ji palie-' nušautas, policija rado ne- 
čia stambius politikierius,1 žinia keno numestą revol- 
tai vargiai ji pamatys pa- veri su viena gilze iššautą, 
šaulį. į Rendų kolektorius ir dženi-

--------------- j torius buvo nuvežti ligoni-
Du vyrai iškrito per langus nėn.

ir užsimušė. { ----------------
Haymarket Relief Hospi- Šarkis mušis su Walkeriu. 

talv pereitą sąvaitę mirė du’ Kumštynių promoteris 
vyrai, kurie buvo iškritę Jimmy Johnston ruošia

a-
ki- kas

Pereitą savaitę Bostone 
apielinkėj buvo apiplėšti 3 
automobilistai. Plėšikai va
žiuoja automobilium ir pa
matę sustojusią šalia kelio 
mašiną, privažiuoja ir už
puola. Vienas žmogus bu
vo užpultas ir apiplėštas.

Ant Essex streeto policija 
užklupo nakties laiku vieną 
hoteli ir suėmė keliatą vyrų 
ir jaunų moterų. Hotelio sa
vininkas taipgi areštuotas. 
Visi kaltinami už paleistu- 
vybę ir laikymą nemorališkų 
paveikslų.
LINKSMI ŠOKIAI IR MILŽINIŠKAS 

PIKNIKAS
Rengia

Brightono Pašelpinės Draugijos 
LIEPOS-JULY 11 ir 12, 1931

Lietuviu Tautiškame Parke. Montelio. 
Mass. ŠOKIAI, subatos vakare, lie
pos 11 d nuo 7:30 vak.; PIKNIKAS, 
nedėlioję. Liepos 12 d. 11 yal- ryte, j 
Pelnas eis Lietuvių Liaudies namo 
palaikymui.

Gerbiamieji! Šis piknikas yra ren
giamas didžiausiomis pastangomis, 
todėl bus labai įvairus. Nepraleiskite 
rtrogos. pamatyti šitą puiku pikniką. 
Bus visokių žaislų ir prakalbos Mor- « 
ellos drut’ioliai turi sudarę tyma,, 
raukti virvę su Brightono drąsuo- 
iais. Kurie laimes, tie gaus baksą 
•igarų. Bus taipgi merginų ir mote- 
-ų žaislų, kas padarys daug juoko. 
Piknike bus leidžiami laimėjimai, ku
rie turite tikietus tai tėmykite kas 
laimės. Ant pikniko bus cirkus. ,

Nedėlios ryte husai išeis kaip 11 v. 
nuo Lietuvių Liaudies Namo, 26 Lin- 
■oln st.. Brighton. Mass.'

KVIEČIA KOMITETAS. '

LAIKRODININKAS 
P. VALUKONIS 

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

389 BROADMTAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

Drukuojamos 
Mašinėlės

KALENDORIUS ir spaudos 
bus padarom gražiai ir gretai.

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

geriausi ir nebrangininkai.
LIET. AMATNINKŲ BIURAS 

R. židžiunas, menedžeris.
315 E St.. prie Broadway, 

SO. BOSTON, MASS.

LIETUVIŠKA 
BUČERNE

Užlaikome geriausių tavorą ir 
parduodame pigiausia kaina. Mė
sos visuomet šviežios.

Taipgi užlaikome švieži' 
gus. C’ " ' “

Pagal _ . . .
tekit China Bey Sey Sauee, 15c. 
■ž bonką.
Lietuviški skilandžiai . ...sv. SSci 
Švieži sūriai nuo fermų. J
Visokį tavorą pas mus galite gaut 

pigiai ir gerą.
J. PATKAUSKAS 

STRAND CASH MARK ET
831 BROADWAY, SO. BOSTON.

T«tof« 9ML

TeL Richmond 0668. Gar. 5437.

DR. J. MARCUS
Rusijos-Lietuvos Daktaras 

ir Chirurgas 
261 Hanover St-, Boston, Mass. 

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

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

“ ‘ ’l«s die-
hop Sney—3 •varai .. 25c. 

;ardinimui Chop Suey, var-

Dr. G. L. Killory
60 SCOLLAY SQUARE 

Room 22, BOSTON 
Tel. Haymarket 0827 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 1.

pradėjo rašyti knygą apie, neturėję su savim 
tuos, su kuriais jis šmugeli' rių. .’ 
varė ir kyšiais dalinosi. Ša-(plėšikų sužeisti 
koma, kad dėl tos jo knygos koridoriuje, 
kai kam jau pradeda drėbė- ■ iš kurios tas

PIRMUTINIS VISUOTINAS BOSTONO IR 
APIELINKIV LIETUVIŲ IŠVAŽIAVIMAS

NEPAPRASTA PRAMOGA!
Liepos-July 12, 1931 

Ant KEMEKLIO FARMOS 
POND STREET, WEST MEDWAY, MASS. 
Rengia Lietuvių Profesionalų ir Pramoninkų S-ga

dar-

PARKWAY AUTO
SERVICE
and FILL1NG STAT1ON 
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

Jeigu norite, kad Jūsų automo
bilius ilgai 
syt mums, 
prieinama . 
karas gerai 
liną pas mus.

VIKTOR VAITAITIS
415 Old Colony Are, 

SO. BOSTON, MASS.
Telefonas: So. Boston 9777.

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.
Scredomis iki 12 dieną.
Ofisas “Keleivio” name.

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

laikytij, duokit patai- 
Darhas peras, kaina 

Jeipu norite, kad jūsų 
trauktų, imkite gazo-

i
i PAUL’S MENS

SHOP

Telefonas 21324
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakaru.
197 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

per langus ir susiskaldę gal- New Yorke “faitą” Šarkiui j | 
vas. Vienas jų buvo 55 me- su Mickey Walkeriu. Kumš-jg 
tii amžiaus .James Shine iš tynės Įvyksiančios 22 liepos,, g 
West Endo. Jisai iškrito iš 
antro aukšto nakties laiku.! 
Antras buvo Timothy Da-1 
nehy. 38 metų amžiaus vy- pike kelio, 
ras iš Charlestowno. J’_ 1 _ l..U_
išsivertė iš ketvirto aukšto tomobiliai.

šąli- buvo užmušta ir 4 asmenys ’ 
sužeisti. ' Ę

t

ir nukrito stačiai ant 
gatvio.

Ėbbetts Field’e.

Ant Nevvburyport Turn- ; 
netoli Bostono, J 

Jisai nakties laiku susikūlė du au-
Viena moteris >

Tai bus vienas iš didžiausių ir linksmiausių išvažiavi
mų. Grieš naujas didelis Lietuvių Piliečių Kliubo Benas, 
vadovaujant F. Kriaučiųnui. Chirurgijos profesorius 
Dr. A. J. West-Vyšniauskas duos įdomią ir svarbią Pro
tekciją apie sveikatą, su KRCTAMAIS PAVEIKSLAIS, 
kurių niekur kitur negalima matyti. Bus jauniems ir su
augusiems įvairių žaislų, kurių laimėtojai gaus puikias 
dovanas. Suvažiuos svečių iš daug miestų, tai bus proga 
atnaujinti pažintį ir naudingai laiką praleist. Programas 
prasidės 2:30 vai. po pietų. Jeigu lytų, piknikas įvyks 
sekantį nedėldienį.

KELRODIS. — Paimkite No. 137 kelią per Dedham Ir 
važiuokit iki Pond st. Nuo čia rasit musų ženklus.

MES REKOMENDUOJAM

SPIEGEL’S
137 SUMMER ST„ BOSTONE. 

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

Didelis Pasirinkimas 
Vyrams Drabužių.

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

456 BR0ADWAY
SO. BOSTON, MASS.
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EXTRA
LIETUVIŠKA APTIEKA
Jusg Sena* Aptiek oriu* toj 
vietoj per pastaruosius 26 metus 
ir nėra sąryšy su bile kita aptieks. 
Visados šviežios šaknys iš Lietu

vos ir visados šviežias DMat
Kalima gaut pas 

DAVID CABITT
REG. APTIEKORIUS

Visados pasirengęs jums patarnaut
100 SALĖM STREET 

BOSTON. MASS.
Telef. Richmond 1686 

Aptieks atdara nuo 8 iš ryto 
iki 10 rakaro.

Telefonas: So. Boston 1058.

Bay View Motor
Peter Trečiokas ir Jos Kapočnnan

geriausi uetuviai 
mechanikai. i r

Taiso visokius automobilis* ir 
gerai patarnauja.
Agentūra Studebaker ir Erskine. 

Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkinantį patarnavimų.

Pardavimo vieta:
549 E. BROADVAT

Taisymo vieta: ___
1 HAMLIN STREET, 

kampas E. Eight Street, 
SOUTH BOSTON, MASS.

Į

DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

3421 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

*
R.J.VAS1L

409 BROADWAY, ROOM 4. 
SO. BOSTON, MASS.

^ardnodn: NAMUS, F ARNAS, 
KRAUTUVES.

InMnrina: AUTOMOBILIUS, •
NAMUS, FORNIŠIUS, KRAU- i 

TUVES ir tu ;
Apdtandžiu gyvastį ir sveikatą. 
PADARAU VISOKIUS DOKU- I 
MENTUS kaip čia. taip ir L4o> 
tavojo, greitai ir atsakančiai. 
Norint gero patarnavimo, kroip- 1 
kitės. R- J. VASIL
499 Brnadiray, So. Bonton, Mm ;

X
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