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Keleivio Telefonas
So. Boston 3071

Keleivio Telefonas
So. Boston 3071

muoju ir keliatas vagonų bu
vo sudaužyta, bet iš žmonių 
nukentėjo tik keli.

Dėl Meilės. ciją, išrišti žemes klausimą, 
atskirti bažnyčią nuo vals-

BUVO SUŽEISTA SO ŽMONIŲ Šią sąvaitę Ispanijos sos- 
e tinėj Madride susirinko 
_ žmonių išrinktas Steigiamas 

Seimas, kuris turės priimti

KELEIVIS
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS

Prenumerata metanu:
Amerikoje .....................   $2.00
Pietų Amerikos Valstybėse,

Kanadoje ir kitur.................  $3.00
Prenumerata pusei metų:

Amerikoje ................................ $1.25
Kanadoje ir kitur už Suvienytų

Valstijų ................................ $1.50
Apskelbimų kainų klauskit laišku. 
Kreipianties su kokiais nors reikalais 
adresuokite:

KELEIVIS
253 Breadway, So. Boston, Mass.
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KAŽKAS SUŠUKO, KAD 
“BAŽNYČIA GRIŪVA.”
Nusigandę žmonės ėmė 

veržtis laukan, o pribuvus 
kvaila policija užtvėrė 

jiems kelią.
Birželio pabaigoj Šiau

liuose kunigai surengė “eu
charistinį kongresą.” Į tą 
iomarką suvažiavo daugy
bė storų ir laibų jagamasčių, 
skustų ir plaukuotų vienuo
lių, kurie sako pamokslus, 
klauso išpažintį, apsirengę 
ilgais rūbais vaiko kra- 
pylais velnius, skambina 
varpais, smilkina durnus ir 
daro kitokius burtus. Ir, ži
noma, visą laiką žvejoja iš 
lengvatikių pinigus.

Ir kai 28 birželio šitas 
biznis pasiekė didžiausio 
įtempimo laipsnio, staiga 
kaž-kas sušuko: “Bėkim, 
bažnyčia griuvai”

Bažnyčioj ir šventoriuje 
kilo didžiausis sumišimas. 
Žmonės bėgdami vieni kitus 
stumdė, draskė, plėšės, vie
nam parvirtus, kupetos žmo
nių ritosi per tą ir bėgo to
lyn. Sužeistųjų žmonių pasi- 
e'rdo verksmai ir šauksmai, 

;t susijaudinusi minia nie
ko nebojo.

Panikos metu esą vie
niems išlaužytos rankos, ki
tiems kojos, arba kitaip kaip 
sužaloti.

Išgąstį ir sumišimą padi
dino dar tas faktas, kad už
geso elektros šviesos, kurio
mis buvo apšviestas bažny
čios bokštas. Bet didžiausią 
kvailystę padarė policija, 
kuri atbėgus pradėjo “tvar
ką” daryt, o nežinodama iš 
kurio galo'pradėt, ėmė ir už
stojo kelią žmonėms, kurie 
bėgo laukan. Netik užstojo 
kelią, bet pradėjo grūsti 
juos atgal į šventorių, tuo 
tarpu kai sumišusi minia 
veržėsi iš šventoriaus į lau
ką.

Per šitą sumišimą buvo 
sužeista apie 50 žmonių, 
daugiausia moterų ir mergi
nų.

Dabar visi norėtų žinot, 
kas šaukė, kad “bažnyčia 
griųva?” Žmonės pasakoja 
apie tai visaip. Vieni sako, 
kad vienai moteriai vagi.' 
norėjęs ištraukt pinigus, bet 
buvo nutvertas ir, norėda
mas žmones suklaidinti, su
šuko : “Bėkim, bažnyčia 
griųva!”

Kiti aiškina taip: viena 
davatka labai karštai mel
dėsi ir ilgai klūpojo kaktą į 
žemę įrėmus. Kraujas subė
go į galvą ir ji pradėjo 
svaigti, o kaip pakėlė akis 
aukštyn ir pažiurėjo į dan
gų, jai pasirodė, kad bokš
tas svyruoja. Davatka, ži
noma, proto daug neturi, ir 
pradėjo gvoltu šaukti, jog 
bažnyčia griūvanti. Kiti net 
tvirtina, kad nuo didelių 
maldų tai davatkai visai 
protas sumišęs ir dabar ji 
esanti tikra beprotė.

Lake Toxawąy, N C. — tybės, nustatyti kariumenės 
Dėl meilės čia įvyko kraujo didumą, algas respublikos praliejimas. Charlie Bryson, viršininkamf ir daSg kitų 
4o metų vyras ir 5 vaikų tė- .pamatinių dalykų susitvar- 
vas, įsimylėjo į 18 metų kyfj Seime yra 470 atstovų, 
mergaitę, kuri tarnavo vie-1 o stipriausia partija yra so
fos karčemoj, ir pradėjo ją, cialistai, kurie turi arti 130 
kalbint sau uz pačią. Kada vietų. Rinkimuose daugiau- 
mergaitė jo pasiūlymą at- j sja nukentėjo monarchistai 
metė, jis pasikvietė ją už. jr komunistai. Pastarieji ne- 
durų ir suvarė 5 revolverio, turj seime nei vieno savo at- 
suvius. Susirinkusiems žmo- (stovo, nors rinkimuose daly- 
nėms patarė užsakyt du - ------- - - - ■
grabu. Paskui parėjo namo, 
išsiuntė savo vaikus kitur, ir 
pats nusišovė.

vavo ir kėlė dideli triukšmą.

AREŠTUOTAS TOLSTO
JAUS PASEKĖJAS 

TREGUBOVAS. 
HOOVERIO PLANAS REI-' Tolstojaus dukterei įsakyta

ŠKIA BANKROTĄ JU
GOSLAVIJAI.

,, Hooverio planas, kuriuo. ka(Į Maskvoj areštuotas 
Vokietija paliuosuojama ,Tolstojaus pasekėjas Tregu- 
vieniems metams-nuo karo!bovas už jog kritikavo 

Sovietų bažnyčios persekio
jimus.

Tolstojaus dukterei Alek
sandrai, kuri šiuo metu gy
vena užsieny, Sovietų vy
riausybė įsakė būtinai grįž
ti į Rusiją.

Maskvos vyriausybė grą- 
sina Aleksandrai atimti Ru
sijos pilietybės teises, jei ji 
negrįžtų.

nuostolių mokėjimo, ne vi
siems eina sveikatom Štai, 
Jugoslavija rėkia, kad jai 
tas planas reiškia bankrotą, 
nes ji neteksianti per vienus 
metus $15,000,000, kuriuos 
kitaip ji butų gavus iš Vo
kietijos.

AUDĖJŲ STREIKAI 
RHODE ISLAND 

STIJOJ.
Audėjų streikai 

beveik visą Rhode 
valstiją. Žiauriausia kova 
eina Centrai Falls mieste, 
kur prieš streikuojančius 
darbininkus sutraukti kul- 
kasvaidžiai, gazinės bombos 
ir kitokios pragaro mašinos. 
Streikuoja daugiausia len
kai darbininkai, kuriems 
kapitalistai nukapojo be
veik pusę algų. Pawtucket 
mieste streikui laužyt pakin
kyta net 150 policmanų. Vi
siems streiko organizato
riams ir kalbėtojam įsakyta 
iš streiko apimtų miestų iš
važiuoti. Policija labai uo
liai gina kapitalistų biznį. 
Bet ji užmiršta, kad duoną 
jai uždirba darbininkai.

V AL-

apėmė 
Island

MEKSIKOS TEISMAS 
ATMETĖ KUNIGŲ 

SKUNDUS.
Meksikos kunigai padavė 

vyriausiam šalies teismui 
prašymą, kad tas uždraus
tų Vera Cruz valstijai vykin
ai savo vietinį įstatymą prieš 
kunigus. Bet vyriausis teis
mas tą prašymą atmetė, pa
reikšdamas, kad tai esąs vie
tos seimo dalykas, į kurį fe
deralinis teismas negalįs 
kištis.

grįžti į Sovietus.
Užsienių spauda praneša, 

j areštuotas

Bernard Shaw Va
žiuoja Maskvon.
Bernard Shaw, kuris yra 

socialistas ir garsiausis ra
šytojas visame pasauly, nu
tarė nuvažiuoti sovietų Ru
sijon ir pažiūrėti savo aki
mis, kaip tenai yra vykina
ma nauja tvarka, kurią ko
munistai vadina socializmu. 
Vizą iš Sovietų valdžios jis 
jau gavo ir mušė Tarptauti
nei Revoliucinių Rašytojų 
Sąjungai Maskvoje telegra
mą, kad Maskvoje jis bu
siąs 20 liepos dieną, tai yra, 
ateinantį panedėlį. Kartu su 
juo vyksta ir keliatas kitų 
žymesnių londoniečių.

MEKSl 
ANT

Meksikoj 
džiausią n 
Jungtines V# 
kutintais 
čiams čia 
perdaug j

Kelios 
tamsus ii 
šovė du* M 
kurie lankė 
stijose univ 
klai užsid 
tomobilium 
nušautųjų 
prezidento gjminaitis, o ant
ras taip pat žymaus Meksi
kos valdininko sūnūs. Tai 
buvo šlykšti' žmogžudystė, 
tečiaus nekultūringas teis
mas žmogžudžius išteisino. 
Meksikoje toks teismo pasi
elgimas sukėlė didžiausio 
pasipiktinimo. Spauda sta
čiai pastatė Amerikai klau
simą f “Ką pasakytų Ameri
ka, jeigu prezidento Hoove
rio giminaitis atvažiuotų 
Meksikon mokytis, o Meksi
kos policmanai jį nušautų ir 
Meksikos teismas žmogžu
džius išteisintų?”

Negana to, dabar vienas 
Chicagos teisėjas nuteisė 
Meksikos konsulą šešiems 
mėnesiams kalėjimo užtai, 
kad konsulas drąsiai prieš 
jį pasistatė. į

Šitas įvykis da labiau su- 
piudė meksikiečius prieš A- 
merikos džingoizmą. Meksi
kos ambasadorius Washing- 
tone, savo valdžios įsakytas, 
dabar įteikė Amerikos vy
riausybei aštrų protestą dėl 
šitų įvykių.

Tuo tarpu Meksikos stu
dentų sąjunga išleido atsi
šaukimą į visuomenę, kad iš 
Meksikos butų vejamos lau
kan visos Amerikos impe
rializmo formos: džiazas, 
judomieji paveikslai ir kito
kie dalykai. Atsišaukimas 
sako: “Kovokim prieš impe
rializmą visuose jo pavida
luose. Užlaikykime tą pačią 
Meksikos dvasią, kuri kovo
jo prieš Amerikos įsiverži
mą į musų Vera Cruz ir 
prieš gen. Pershingo įsilau
žimą ties EI Carrizal.”

Kanadoje pereitą sąvaitę 
buvo areštuotas Bennett-Pa- 
caud Minės, Ltd., firmos 
prezidentas. William Ben- 
nett, kurį firma kaltina pa
vogimu $72,000.

KANADOS STIRNOS NAI
KINA KVIEČIUS.

Kanadoj uždrausta šau
dyt antelopų veislės stirnas, 
todėl jų tiek priviso, kad Al- 
bertos provincijoj farmeriai 
nebegali apginti savo laukų. 
Ant vienos, farmos netoli 
Lathomo suskaityta vienam 
pulke 125 stirnos. Kai jos 
perėjo per kviečių lauką, tai 
liko tik juoda žemė. Farme
riai šaukiasi į provincijos 
valdžią ir reikalauja kaip 
nors tuos laukinius gyvulius 
naikinti.

FILIPINIEČIAI SVAIDO 
AMERIKOS VALDININ

KUS AKMENA1S.
Vistiek ką Amerikos spau

da ir politikieriai apie Fili
pinus nekalbėtų, filipinie
čiai svetimo jungo nenori, ir 
gana. Pereitą nedėldienį 
Manilos mieste 200,000 
žmonių minia įtaisė didelę 
demonstraciją prieš Ameri
kos senatorius, kurie nuvy
ko tenai pažiūrėti padėties. 
Kuomet vieni filipiniečiai 
demonstravo ir reikalavo 
savo saloms nepriklausomy
bės, tai kiti pradėjo svaidyt 
į Amerikos karininkus ak- 
menais. Su karininkais buvo 
jų žmonos ir vaikai. Keli 
amerikiečiai buvo akme- 
nais užgauti, o vienas kari
ninkas net ir sužeistas. Tai 
visgi nemalonus “pasveiki
nimas.”

KONGOJ SUKILIMAS 
PRIEŠ BELGIJĄ

Belgijos kolonijoj Afri
koje, būtent Kongoj, sukilo 
vietos gyventojai. Sukilimui 
malšinti siunčiama 150 ka- 

’reivių.
»
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PYKSTA 
RIKOS. 
įėjo virti di- 

ykanta prieš 
‘jas, nes pas- 
is meksikie- 
o padaryta 
‘ Ūmų.

s atgal du 
šerifai nu-

Didelės-Liūtys Apie 
Scrantoną.

Scrantono apielinkėj pe
reitą sąvaitę lijo taip smar
kiai, kad visi keliai buvo pa
tvinę ir 3 tiltai išgriauti. Vie
noj vietoj nuo kalno nuslin
ko daug sumirkusios žemės 
ir užbėrė gelžkelį. Į tą žemę 
įbėgo prekių traukinis ir

os studentu, parvirto ant šono. Paskui at- 
mgtinėse Vai- bėgęs iš užpakalio traukinis 

ir moky- su žmonėmis susikūlė su pir- 
važiavo au- ..............

Vienas 
Meksikos

VOKIETIJOS VALDŽIA LIETE. 
UŽDARYT VISUS BANKUS.

SIJOOflOOflOO Kapi
talo įvežta Amerikon

Komercijos departamen
tas Washingtone skelbia, 
kad nuo 1921 metų iki šiol 
Amerikon buvo įvežta iš ki
tų šalių $1,300,000,000 ka
pitalo, priskaitant prie tos 
sumos mokesčius už karo 
skolas ir jų procentus. Da
bartiniu laiku Amerika tu
rinti aukso perdaug, ir yra 
manoma, kad dėl to kilo vi
so pasaulio krizis, nes kitose 
šalyse aukso beveik nebeli
ko.

D-RAS LYON LEIS RA
KIETĄ į MĖNULI.

Newyorkietis d-ras Dar- 
win O Lyon, kuris dabarti
niu laiku randasi Afrikoje, 
greitu laiku ruošiasi leisti 
rakietą į mėnulį iš Misolos, 
lygumos. Jis buvo vieną to-, 
kią rakietą padaręs jau ank- tenai areštuota 30 karinin- 
sčiau, bet ji sprogo jam pirm kų, kurie šnipinėjo Rusijos 
laiko. * naudai.

I

Telegramos iš Rumunijos 
sako, kad šiomis dienomis

Vėliausios žinios iš Lietuvos
ŽMONIŲ MUŠTYNĖS SU I su minia labai pamažu ir at- 

KUNIGAIS ŠIAULIUOSE, liko visas ceremonijas.

Lydint nabašninką į kapi
nes kunigai šaukiasi poli

cijos apsaugos.
Šiomis dienomis Šiauliuo

se įvyko du smarkus žmonių 
susirėmimai ir muštynės su 
kunigais.

Pirmutinis skandalas atsi
tiko taip. Aną dieną buvo 
laidojamas vienas Frenkelio 
fabriko darbininkas. Lydint 
karstą į kapus, kilo didelis 
kivirčas tarp karstą lydėju
sių žmonių ir kunigo Petrai
čio. Kunigas norėjo eiti Į ka
pus tiesesniu keliu, o žmo
nės aplink, nes ten kelias ge
resnis. Laidotuvininkai ant 
kunigo taip įpyko, kad norė
jo jau mušti, bet kun. Pet
raitis spėjo pabėgti.

O dabar įvyko dar skan- 
dalingesnis dalykas. Būtent, 
buvo laidojama Elena Dauk
šienė, kurią Aleksandrijos 
plytnyčioje griudamos ply
tos užmušė. Laidoti Dauk
šienės susirinko didelė mi
nia žmonių. Procesiją į ka
pus vedė kunigas Syrus. Be
einant su procesija vėl kilo 
ginčas: kun. Syrus reikala
vo, kad procesija eitų grei
čiau, nes jis laiko neturįs. 
Žmonės gi teisinosi, kad 
greičiau eiti jie negalį, nes 
karstas buvo ant pečių neša
mas. Kadangi procesininkai 
kunigo nepaklausė, tai kuni
gas, supykęs, paliko proce
siją ir vienas pats nuėjo į 
bažnyčią.

I Procesijai einant pro baž
nyčią, kun. Syrus išėjo iš 
bažnyčios, bet vėl reikalavo, 
kad procesija eitų greičiau. 
Žmonės kunigo vėl nepa
klausė. Tada kunigas norėjo 
vėl procesiją palikti ir eiti i 
zakristiją. Bet dabar kuni
gui paliekant procesiją pro
cesininkai pradėjo kunigą 
visaip plūsti ir mušti.

I Pagalbon atbėgo 15 poli
cininkų ir kunigą Syrų gyvą

Seattle, Wash. — Čia ta- išgelbėjo. Miniai aprimus, 
po areštuotas Home Savings kunigas Syrus pareikalavo 
banko vice-pirmininkas policijos apsaugos. Jo pra- 
Pierce, kuris yra kaltinamas šymas buvo patenkintas: 6 
išeikvojimu iš to banko $1,- policininkai kunigą saugojo, 
000,000. o kunigas ėjo dabar į kapus

DANCIGO MIESTAS NE
NORI LENKŲ JURI- 

* NINKU.
Laisvos Dancigo valsty

bės vyriausybė kreipėsi j 
Tautų Lygos komisariatą su 
skundu, kad jurininkai nuo 
Lenkijos karo laivų dažnai 
išeina j krantą ir valkiojasi 
Dancigo gatvėmis. Kadangi 
Dancigas apgyventas vokie
čių, tai jie nenori paliokų 
savo mieste matyt ir prašo, 
kad Tautų Lyga uždraustų 
lenkų jurininkams Dancigo 
gatvėmis vazotis.

MASKVA TURI 2,745,000 
GYVENTOJŲ.

Padarytas nesenai gyven
tojų surašymas parodė, kad 
Maskvoje dabartiniu laiku 
yra 2,745,000 gyventojų. 
Tai yra 35 nuošimčiai dau
giau negu buvo 1926 metais. 
Leningradas šiandien turįs 
2,228,300 galvų. Pakilo ir 
kiti miestai.

t
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IŠTRUKUSI BEŽDŽIONĖ 
SUKĖLĖ PANIKĄ 

KAUNE.
Tūla Spiridavičienė Kau

ne augino pas save bezdžio- 
naitę. Ji visuomet buyo už
daryta, nes būdavo labai 
pikta ir mėgdavo kandžio
tis. Anądien ji ištruko ir per
šoko j kaimynų kiemą. Susi
tikus tenai vieną merginą, 
beždžionė tuoj šoko jai ant 
krutinės ir griebė dantimis 
už kaktos. Kilo klyksmas ir 
subėgo daug žmonių. Bež
džionė tuomet straktelėjo 
ant stogo, o nuo stogo j kitą 
kiemą ir tenai užpuolė vai
ką. Vėl kilo riksmas, vėl su
bėgo žmonės ir beždžionė 
vėl pabėgo ant stogo. Per
šokus kiton namo pusėn ji 
sukandžiojo da vieną mer
giną. Pagalios policijos per
sekiojama ji nusinešė sto
gais ir pasislėpė.

Išgąsdinti žmonės paskui 
bijojo išeit iš namų, ypač 
patamsy.

ŠIAULIUOSE KURIAMOS 
LAISVOS KAPINĖS.
Lietuvos laikraščiai pra

neša, kad Šiaulėnų laisva
manių draugija padavusi 
žemės tvarkytojui prašymą, 
kad paskirtų sklypą žemės 
laisvoms kapinėms įkurti. 
Po prašymu pasirašę 15 pi
liečių. Mat, nusibodo jau 
žmonėms su kunigais dėl 
kapinių ginčytis ir net muš
tis, kaip atsitiko kelios die
nos atgal.

SUDEGĖ VISAS PAKE- 
TURIŲ KAIMAS.

Panevėžio apskrity, Ku
piškio valsčiuje, ugnis su
naikino beveik visą Paketu- 
rių kaimą. Gaisras buvo la
bai didelis ir baisu buvo žiū
rėt, kaip liepsnos ryjo nelai
mingų žmonių triobas ir vi
są jų mantą. Daugumą jų 
buvo neapdrausti, todėl 
žmonės pasiliko ubagais. 
Sakoma, kad iš visų sudegu
sių triobų apdraustas buvo 
tiktai vienui vienas Antano 
Starkaus klojimas.

RESPUBLIKAI GRĘSIA-J 
BANKROTAS. . -• - .. ..

Amerikos piniguočiai nusi
gandę, kad nežlugtų jų 

$2,000,000,000.
Vokietijos valdžia, šią są-. * 

vaitę įsakė uždaryti dviem 
dienom visus bankus, iš
skyrus tik'vieną valstybės 
banką. Taigi šį antradienį 
ir trečiadienį visų bankų dū
lys bus uždarytos.

Šitoks patvarkymas buvo 
išleistas dėl to, kad žmonės 
puolė imti iš bankų visus sa
vo pinigus, o bankai tiek pi- • 
nigų neturi.

Piniginė Vokietijos būklė 
pasidarė tokia sunki, kad 
respublikai gręsia bankro
tas, jeigu ji tuojaus negaus 
iš kitų valstybių pagalbos.

Anglija ir Amerika norė
tų Vokietiją palaikyti, ne 
dėlto, žinoma, kad tų dviejų 
šalių plutokratai vokiečius ' 
labai mylėtų, bet dėl to, kad . 
Vokietijos bankrotas nu
gramzdintų daug Amerikos 
ir Anglijos kapitalo.

Amerikos Wall Streeto 
vilkai yra investavę Vokieti
joj du bilionu dolerių ($2,- 
■000,000,000). Dalis tų pini
gų yra paskolinta Vokieti
jos valstybei, o kita dalis vi
sokioms biznio firmoms, ku
rias Vokietijos valdžia yra 
garantavusi. Viena tokių fir
mų pereitą sąvaitę jau pa
skelbė bankrotą, pražųdy- 
dama $50,000,000 kapitalo 
ir kartu nugramzdindama 4 
bankus.

Taigi ilmerikos aukso 
maišai labai nusigando, kad 
nežlugtų tenai visi jų milio
nai. Dėl to ir ponas Hoove- 
ris yra padaręs planą pa- 
liuosuoti Vokietiją vieniems 
metams nuo karo reparaci
jų mokėjimo. Dėl tos pat 
priežasties ir Anglija nusi
leidžia.

Bet Francuzija užsispy
rus prieš vokiečius ir netik 
nenori jiems jokių palengvi
nimų daryti, bet priešingai, 
nori kuo daugiau juos spau
sti, kad Vokietija žlugtų. 
Tuomet Francuzijos impe
rialistai tikisi užimti tą kra
štą ir išnaudoti jį savo nau
dai.

Hooverio planas galutinai 
da nėra priimtas, nes Fran
cuzija jį tyčia vilkina. Tuo 
tarpu Vokietija jau nebeturi 
kuo alsuoti. Jos valstybinio 
banko pirmininkas, Dr. 
Hans Luther, šią sąvaitę 
lakstė orlaiviu Londonan, 
Paryžiun ir Bazelin prašyti 
piniginės paramos. Vėliau
sios žinios sako, kad tarp
tautinis bankas Bazely 
(Šveicarijoj), kuris buvo 
įkurtas karo reparacijoms 
kolektuoti, sutikęs pratęsti 
$100,000,000 paskolą, kuri 
anuomet buvo duota Vokie
tijai. Bet tą paskolą bendrai 
vra sudėję po $25,000,000 
tarptautinis bankas, Angli
ja, Amerika ir Francuzija. 
Taigi dar nežinia, ar Fran
cuzija norės tokį pratęsimą 
daryt, ar ne.

Suėmus viską krūvon, Vo- 
i kietijos padėtis labai juoda, 
Io tas baisiai nervina ir gąs
dina visą biznio pasaulį.
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POPIEŽIUS ATSIMOKA 
TAUTININKAMS—SU
GRĄŽINO JU DOVANĄ.

Smetona andai nepriėmė 
naujų popiežiaus pinigų, ku
rių jo nuncijus Bartoloni bu
vo atvežęs iš Romos musų 
“tautos vadui” dovanų, ir 
prie to da arkivyskupas Bar-' 
toloni buvo išvytas iš Lietu-j 
vos.

Tai buvo, žinoma, skau- 
, dus “apaštališko sosto" įžei

dimas, o popiežius dabar at
simokėjo Lietuvos tautinin
kams tokiu pat įžeidimu. 
“Draugo” korespondentas 
praneša iš Romos, kad—

“p. Stasys Lozoraitis, kuris 
dabar atstovauja Lietuvos val
džią prie Vatikano, atėjęs Į 
Vatikaną gauti audijencijos 
pas Kardinolą Pacelli tapo jo 
nepriimtas, kitaip sakant buvo 
su gėda išprašytas už durų. Bet 
kas skaudžiausiai, tai kad pats 
Šventasis Tėvas sužinojęs, kad 
Jo dovana, kurią Jis buvo nu
siuntęs per Nuncijų Bartoloni 
Lietuvos Prezidentui, buvo šito 
nepripažinta, be galo tuomi pa
sijuto užgautas ir dėlto liepė 
tuojaus grąžinti Prezidentui jo 
duotąją Popiežiui dovaną prieš 
du metu, dovaną, kurią šven
tasis Tėvas ligi šiol laikė vi
suomet ant savo darbo stalo 
(kambary', kur priima privati
nes audiencijas), šitas parėdy
mas tą pačią dieną išpildytas 
ir dovana nunešta Į Lietuvos 
atstovybės butą.”

Rodos, jau pasenę žmo
nės, rimti autoritetai, o el
giasi kaip tikri piemenys. Ar 
ne butų geriau jiems suva
žiuoti ir gerai špygomis išsi
badyti ? !

KOMUNISTŲ “SUSIVIE
NIJIMAS” GAVO 

ČARTERJ?
“Laisvė” rašo, kad “Lie

tuvių Darbininkų Susivieni
jimas” jau gavęs čarterį 
New Yorko valstijoj.

Padavus šitą pranešimą, 
“Laisvė” tuojaus išburnoja 
savo priešininkus iš SLA. 
Tik pasiklausykit jos “graž- 
kalbystės:”

“...dėl šito (čarterio) užtvir
tinimo lietuvių darbininkų 
judėjimo neprieteliai — Gegu
žiai, pralotai Krušai. Jurgeliu- 
tės, Bagočiai, Bordenai, Strum- 
skiai ir Strimaičiai darė bjau
riausios rūšies žingsnius, pra
šydami komisionieriaus. kad 
neužgirtų čarterio.

“Jie siuntė provokacingus 
skundus, jie darė klastingus 
žygius; jie melavo ir siuto...”

Bet ar žinot, kame tas bai
sus “melas” ir “siutimas?” 
Ogi ve kame:

"Kun. pralotas Krušas pri
slėgtame liudijime sako, kad 
jis gerai pažįstąs Bacevičių ir 
Mizarą, kaipo didelius komuni
stus ir revoliucionierius. Kun. 
pralotas Krušas žino, kad jis 
meluoja.”

Tai ve, kur “melas.” Kad 
komunistų agitatorius Miza- 
ra yra komunistas. Komuni
stai, mat, prisiekė, kad jis 
nėra joks komunistas. Jų 
buvusis kandidatas į SLA. 
pirmininkus Bacevičius taip 
pat nėra joks komunistas. 
Turbut nekomunistas ir 
Bimba, ir visas “Laisvės” 
štabas.

Taigi pasirodo, kad norė
dami gauti savo “Susivieni
jimui” leidimą, komunistai 
prisiekė, kad jie ne komu
nistai. Jie užsigynė savo 
vardo, taip kaip tas biblijos 
šv. Petras užsigynė nepažįs
tąs Kristaus. Vadinasi, jie 
patys kreivaprisiegavo, pa
tys melavo, o kitus vadina 
“melagiais” ir “pasiutė
liais.”

Ųt, kur etika!

KAIP FRANCUZIJA 
SKOLINA PINIGUS.

Francuzija šykštuolė, 
Francuzija nenori padėt Eu
ropai persitvarkyt, Francu
zija glemžiasi auksą ir atsi
sako kitiems skolint, išsky
rus savo pastumdėlius, kaip 
(Lenkija, Rumunija ir kitos, 
i Taip buvo ir tebėra kal- 
Įbama apie Francuziją po ka
ro visame pasauly. Pary
žiaus laikraščio “Matin” re
daktorius Lauzanne pasiry
žo šitas kalbas sugriauti. 
Tuo tikslu jisai patiekia vi
są eilę skaitlinių, nes, jis sa
ko, niekas negali užginčyt 
skaitlinių.

Štai eilė paskolų, išverstų 
į dolerius, kurias Francuzi
ja davusi Europos valsty
bėms karui pasibaigus:

( 1923 
1923
1923
1924
1924
1925

, 1927
1928

, 1929
, 1930
, 1930
( 1930

1931
, 1931

1931

Tik sudėkite šitas skaitli- 
! nes, sako “Matino” redakto- 
: rius, o gausite $240,440,000 

sumą. Ir tie pinigai pasko
linti ne vien tik Francuzijos 
draugėms. Apie $121.040,- 
000 buvo duota toms valsty
bėms, kurios karo metu bu
vo jos priešininkės.

Žinoma, pasigirti gali kož
nas. Gali pasididžiuoti ir 
velnias savo nuopelnais. 
Klausimas bet gi lieka, ko
kiais tikslais Francuzija tuos 
pinigus skolino. Ar ji darė 
tai iš meilės prie tų valsty
bių? Žinoma, kad ne. Len
kai, rumunai ir jugoslavai 
yra Francuzijos militariz- 
mo vasalai, todėl ji remia 
juos, kad reikalui esant jie 
galėtų už ją muštis. Gi vo
kiečiams. austrams ir ki
tiems buvusiems savo prieši
ninkams Francuzija skolino 
Davves'o ir Young’o planais 
dėlto, kad jie galėtų gyven
ti ir dirbti aliantų naudai.

rietenos graužia tautos kūną 
kaip vėžys.” Nes politinių 
partijų neturi tiktai tolimos 
šiaurės eskimosai, Afrikos 
bušmenai ir kiti laukiniai. 
Bet nėra nei vienos kultūrin
gos tautos, kuri neturėtų 
partijų.

Nejaugi musų nykštukai 
iš fašistinio gardo norėtų, 
kad Lietuva butų antra eski-; 
mošų ar bušmenų žemė, kur 
nėra jokių partijų?

Belgijai ... $16.000.000 
Austrijai ..
Bulgarijai
Vengrijai ..
Vokietijai ..
Vengrijai ..
Lenkijai ..
Bulgarijai ..
Rumunijai
Vokietijai ..
Suomijai ..
Lenkijai ..
Rumunijai .. 23.000.000
Jugoslavijai 27.000.000
Lenkijai . . 16,000.000

6,800,000
1,600.000
3.840.000 

15,000,000
2.400,000
2.000,O00
5.200,000 

22.400,000 
86.200,000 
12.OOU.oOO
1.000.000

“SANDARA” SIŪLO 
“VIENYBEI” ĮSITAI

SYTI MULĄ.
Buvusis Chicagos miesto 

majoras Thompsonas buvo 
įau taip žmonėms įsipykęs, 
kad per rinkimus jie nebe
norėjo eiti į jo mitingus. To
dėl jis parsitraukė mulą ir 
atsivesdavo jį su savim į Į 
prakalbas. Jei žmonės neno
rėdavo klausytis Thompso- 
no prakalbų, tai jie ateidavo 
pasižiūrėti to mulo.

Dabar “Sandara” pataria 
ir “Vienybei” tą patį pada
ryt. Sako:

“Musu ‘Vienybė’ irgi išrado 
priemonę ‘žvejoti’ Brooklyno 
visuomenę. Bet ji pasirinko ne 
mulą, o uždarytą kalėjime, Vol
demaro buvusią dešinę ranką 
—Plečkaiti. Vienam paskuti
niu numerių. ‘Vienybė’ paskel
bė. kad Pittsburgh’e organi
zuojasi plečkaitininkai ir ‘ban
do lįsti su savo dvylekiu’. Ką gi 
ten Pittsburgh’e jie gali veik-: 
ti? ‘Vienybės’ draugu ten ne
rasi nei vieno; sukilimą rengti 
nėra prieš ką. Nebent kuris 
plečkaitininkų butų siunčiamas 
Į muziejų parodai.

“Taip nauja ‘Vienybės’ prie
monė atkreipti Į save visuome
nės aki nėra atsakanti, čia 
žmonės juokiasi ne iš mulo, bet 
iš paties savininko. Jeigu to lai
kraščio leidėjai vietoj tąsyti 
pasodinto kalėjime Plečkaičio: 
vardą. Įsigytų tikrą mulą ir lei
stų jam laiks nuo laiko išreikš
ti savo gabumus, tuomet ‘Vie
nybės’ populiariškumas butų 
kur kas didesnis."

Mums gi rodos, kad mu
las “Vienybei” nelabai rei
kalingas. Jo rolę pilnai gali 
atstoti Brooklyno “tautinin
kų federacija.”

BAIMĖ PARTIJŲ NEDUO
DA FAŠISTAMS UŽMIGT.

Davatkos bijosi velnio, o 
Brooklyno “Vienybė”—par
tijų. Pavyzdžiui, 80-tame 
savo numery ji rašo:

“Populiariškiausias Lietuvos 
laikraštis ‘Musų Rytojus’ pe
reitais metais išsiuntinėjo sa
vo skaitytojams klausimų lape
lius. kuriuos tik po pusės metų 
pavyko sutvarkyti. Atsiliepė 
31.187 skaitytojai iš Įvairių 
Lietuvos kampų ir net užsienio. 
Speciali komisija suvedė atsa
kymuose pareikštų minčių san
trauką. kuri davė labai įdomių 
ir charakteringų išdavų, bemaž 
92 nuošimčiai skaitytojų vienu 
ar kitu budu nusiskundžia dėl 
įsivyravusio Lietuvoj partin- 
gumo ir musų tautos susiskal
dymo.

“Paviršutiniai žiūrint, gali 
pasirodyti, kad partinių riete
nų ir nuomonių skirtumo vėžys 
baigia graužti paliegusį musų 
tautos kūną.”

Kad “Vienybė” ir apskri
tai visi lietuviški fašistai bi
josi partijų, tai dalykas visai 
natūralūs. Mat, partijos rei
škia organizuotas žmonių 
mases. Gi mūsiškiai fašistu
kai tokių masių su savim ne
turi. Masės eina prieš juos. 
Todėl jie ir bijosi organi
zuotų žmonių.

Bet vis gi jie neturėtų taip 
žioplai kalbėti, kaip “Vieny
bė” kalba, kad “partinės

KUR DINGO TAUTININ
KŲ “LAIMĖJIMAI?” 
Lietuvos miestų rinkimai 

da nebuvo pasibaigę, o 
Brooklyno fašistukų “Vie
nybė” jau užtriubijo, kad 
tuose rinkimuose tautininkai 
“žymiai laimėjo.”

Dabar gi, kai paaiškėjo, 
kad tautininkai tuose rinki
muose “laimėjo” kaip tas 
Zablackas ant muilo, tai 
“Vienybė” jau nebemato 
juose jokio “žymumo.” Sa
vo 82-ram numery ji rašo 
apie juos taip:

“Apie įvykusius rinkimus 
Lietuvoje mažai kalbų, bet juk 
savivaldybių rinkimai Lietu-* 
voje nedaugiausiai atmainų 
davė Lietuvos gyvenime, ta
čiau i miestų valdybas Įleido 
daugiau inteligentų. Dabar 
apie du metu lauksime ligi bus 
Lietuvos Prezidento rinkimai. 
Tuomet taj bus Įdomybių!”

Kaip matot, apie dabarti
nius tautininkų “laimėji
mus” “Vienybės” pisoriai 
jau nekalba. Jie laukia įdo
mybių už dviejų metų, kai 
bus renkamas Lietuvos pre
zidentas.

Mes irgi manome, kad 
įdomybių bus, tik nemano
me, kad “Vienybė” 
džiaugsis.

šiomis dienomis Washingtone susirinko 4-H kliubų konferen
cija. Delegatai suvažiavo iš 40 valstijų, šis paveikslėlis parodo, 
kaip nekurtos delegačių kuria ugnį ant žolyno ties Agrikultūros 
Departamentu.

■I Iš Pietų Amerikos

JAU KITĄ GIESMELĘ GIEDA
Visi dar atsimenam, kaip 

krikščionys demokratai Lie
tuvą valdė. Tuomet jie turė
jo tukstancius šnipų, kurie 
sekdavo kiekvieną piliečio 
krustelėjimą.

Neklysim pasakę, kad kle
rikalai turėjo dar daugiau 
šnipų, negu dabar tauti
ninkai turi. Nes kiekvienoj 
parapijoj sėdi po keliatą 
kunigų, kuriems davatkos 
visas “telegramas” suneša. 
Beto, kalėdodami kunigai 
patys šnipinėdavo. Jiems 
buvo atdaros durys visų 
raštinių, mokyklų ir kitų Į- 
staigų.

Rašančiam šiuos žodžius 
teko tuomet vienoje mokyk
loje per pamoką išsireikšti 
mokiniams, kad senovės lie
tuvių auka Dievui buvus ge
resnė, nes jos nesunaudoda
vo žmogus, bet ji nueidavo 
dūmais; tuo tarpu kaip šian
dien visa sukrauta ant alto
riaus gėrybė tenka kunigui, 
jo gaspadinei, kiaulėms ir 
šunims. Už šitokį palygini
mą mokytojas tuojaus buvo 
įskųstas kunigų valdžiai 
kaipo “bedievis” ir jam te
ko skaudžiai nukentėti.

Bet lazda turi du galu. Pa
pūtė kitas vėjelis, ir šnipais 
dabar apstatytas kožnas ku
nigas. Kuomet klerikališki 
šnipai terorizavo socialistus 
ir kitus pažangius žmones, 
tai buvo gerai. Bet kai dabar 
fašistiniai šnipai ėmė sekti 
prabaščius, tai klerikalai pa
kėlė didžiausi riksmą. Tik 
pasiklausykit, ką rašo kleri
kalų “Rytas” 114 numery:

“Pernai musų Studentų 
Atstovybė priėmė griežtą 
rezoliuciją, smerkiančią šni
pus ir jų nešvarų darbą sekti 
ir išdavinėti savo draugus. 
Neseniai panašią rezoliuciją 
priėmė Dotnuvos Žemės U- 
kio Akademijos studentija, 
kuri taip pat griežtai pasisa
kė prieš šnipinėjimą. Dauge
lis profesūros taip pat nei
giamai žiuri į šiuos reiški
nius. Taigi prieš šnipus ima
ma kovoti visu frontu. Mums

Jus patys buvot ir esate 
šnipais per ausinę išpažintį.

J. Kriu—nis.

Žmonės Stebisi Lie
tuvos Cenzūros 
Nachališkumu.

“Keleivio” redakcija gavo 
tokį laišką:

“Gerbiama ‘Keleivio’ Re
dakcija ! Gal galėtumėt man 
per ‘Keleivį’ paaiškinti, kas 
blogo parašyta ‘Keleivio’ 11 
ir 12 numery. Aš perskaitęs 
tuos numerius siunčiau bro
liui į Lietuvą, bet šiandien 
juos gavau iš Lietuvos atgal 
su cenzūros paaiškinimu, 
kad neįleidžiama. Gavęs 
laikraščius atgal, perverčiau 
juos nuo galo iki galo, ir nie
ko juose blogo nerandu.

“Su pagarba, J. Chapas.” 
Į tai galima trumpai at

sakyti, kad “Keleivy” nie
kad nebūna nieko blogo, bet 
Lietuvos ponai bijo teisybės 
ir todėl tūlų “Keleivio” nu
merių neįsileidžia.

KUBA. ____ _
Sužėri Kubo* ..lietuvių ^Ortyj 

Kultūros draugija. i
Šiuomi pranešame Ameri-1 s£ 

kos lietuvių visuomenei, kad 
mums, Kubos lietuviams, po 
sunkaus ir rūpestingo darbo 
pasisekė sutverti savo orga
nizaciją. Lig šiol savo kliu
bo neturime, nes dėl sun
kaus ekonominio krizio dau- 
giaus kaip pusė visų lietuvių 
čia gyvenančių neturi darbo. 
O nekurie kad ir dirba, tai 
gauna $3-$4 į sąvaitę, kurių 
neužtenka net prasimaitin
ti. Visi bedarbiai randasi di
deliame skurde, maitinasi 
kur ką gauna, ir ačiū šiltam 
klimatui, jie miega nakti
mis lauke.

Dėl tokių tai aplinkybių 
mums sunku išlaikyti orga
nizaciją ir duoti bent kokią 
pagalbą vargstantiems musų 
draugams.

Dėlto mes kreipiamės prie 
visų lietuvių organizacijų 
Amerikoje ir į visus lietu
vius abelnai, kad paremtu- 
met mus nors knygomis, ku
rias turite perskaitę, ir ku
rios tamstoms nereikalin
gos. Musų draugams bedar
biams reikalinga ir piniginė 
pagelba, nes savo jėgomis 
negalime jiems padėti.

Ką siųsite, prašome siųsti 
šiuo adresu: C. Vaichunas, 
Jesus-Maria 97, Habana, 
Cuba.

(Pasirašė)
Pirm. C. Vaichunas, 
Sekr. V. Talandis.

(Antspauda)

AR TAI TIESA?
Teko nugirsti, kad Chica

gos sandariečių tūzai veda 
su “Tėvynės’' redaktorium 
p. Vitaičiu derybas, kad jis 
atvažiuotų į Chicagą prie 
“Sandaros”. Sakoma, kad 
p. Vitaitis sutinkąs į Chica
gą persikelt, tik reikalaująs, 
kad sandariečiai garantuo
tų jam algą.

Mainais už p. Vitaitį New 
Yorko sandariečiai norėtų 
gauti “Sandaros” redakto
rių p. M. „Vaidylą. Jie užtik
rina jam p. Vitaičio vietą 
prie “Tėvynės”.

jomis teko patirti, kad universitete

PLOCKE BEDARBIAI 
PLĖŠIA MAISTO KRAU

TUVES.
Plocko mieste, Lenkijoj, 

pereitą sąvaitę įvyko krau
jo praliejimas. Alkani be
darbiai pradėjo plėšti val-

organizuojasi specialus bū
relis kovai su šnipais, kurie 
žada imtis radikalių priemo
nių. Tai busią tikri šnipų 
naikintojai, šnipinėjimo epi
demija yra visiems įgrisusi 
iki gyvo kaulo.”

Jau “įgriso iki gyvo kau
lo !” 0 kas gi tą šnipų insti- • ••• « _ • * _ •

Vienas chicagiečių “po
nų” išsiplepėjo, kad stenog- 
rafės Agotos vedybos su jų 
organizacijos vice-preziden- 
tu lėšavusios jų partijai apie 

V000. Paklaustas, kaip tai 
atsitiko, jis atšovė: well, ji 
buvo smart, o ne kokia žiop
lė mergina.

Ar visa tai tiesa?
Mat Tararak.

-------- ----------- ------ -----
tuciją įvedė, jeigu ne jus? 

roncija eme sauayt. i rjs Jus veik per 10 metų aųklė- 
bedarbiai buvo užmušti ir jote jaunimą taip, kad jie 
daug sužeista. Buvo išplėš-j butų jūsų paklusnus tarnai 
tos iš viso 9 krautuvės. ir geri šnipai.

Klaus.; Kiek Amerika tu
ri skolų, ir kam ji skolinga? 
—“Kel.” skaitytojas.

Atsak.: Amerikos valdžia 
dabartiniu laiku turi apie 
$16,000,000,000 skolos. Ji 
skolinga savo piliečiams, 
kurie turi nusipirkę jos bo- 
nų. Užsieny ši šalis netiri 
jokių skolų. Priešingai, ki
tas valstybės skolingos A- 
merikai apie $11,000,000,- 
000.

i šia.” Ką tie žodžiai reiškia 
l—nežinojau, todėl paklau
siau vieno “abrazovano” 
žmogaus. 0 jis man ir sako: 
“Štil, vaike, šlykščiai kal
bi.” Aš ėmiau jam aiškinti, 
kad tuos žodžius kunigėlis 
vartojo, bet kur tau: žmogus 
netiki man ir gana. Sako, 
taip kalbėjo tik caro piso- 

! riai. Robinzonas.

ARGENTINA.
Laikinoji Argentinos 

riausybė dekretu skelbia, 
kad visuotini atstovų ir se
natorių rinkimai įvyksią 
lapkričio mėnesio pradžioj.

vy-

URUGUAY.
Montevideo žinelės.

Nacionalistų dienraštis 
“EI Nacional” stebisi, kad 
per vieną gegužės mėnesį į 
laikraščių pardavėjų sindi
katą užsiregistravo arti 2,- 
500 naujų laikraščių parda
vėjų. Tai paprastas reiški
nys. Juk badu mirti nenori 
nieks, o kad nuo jo nors da
linai apsiginti, daug bedar
bių griebėsi pardavinėti lai
kraščius.

Kunigėliai verkšlena.
Susiradęs reikalų reikalė

lių, kartą nudrožiau j Bue
nos Aires. Na, manau sau, 
gal matysiu ir lietuvišką ku
nigėli, apie kurio atvykimą 
draugai anksčiau rašė.

Pirmiau jis buvo atvykęs 
čia vienas; apsižiūrėjo, ap
sidairė, pamatė kad yra ne
maža apžėlusių avelių, nu- 
drožė atgal j šv. Lietuvą ir 
atsivežė pamočnyką kun. 
Bumšą, kurj Argentinos 
lietuviai pakrikštino Bum- 
čiku Nepraustaburniu.

Jeigu jums, vyrai, bus jdo- 
mu, tai aš apie šitą sutvėri
mą biskj parašysiu.

Vieną labą pavakarę užė
jau pas buvusį Argentinos 
lietuvių konsulą Skinkj. 
Mums bekalbant Įeina žmo
gus trumpu juodu švarku, o 
po pažasčia turi pasikišęs 
portfeli. Maniau, kad koks 
agentas, bet žiuriu' i — atbu
las kalnierius. Ėėė... mano 
galva ne barščių puodynė: 
tuojau supratau, kad čia 
dvasiška asaba. Paskui ir 
pats pasisakė, kad esąs kun. 
Bumša.

Kaip toki svarbų svečią.

* » ♦

Bet dabartinis krizis, ku
ris palietė visas Pietų Ame
rikos valstybes, kai kam at
nešė ir labai daug naudos. 
Pavyzdžiui, laivų kompani
joms. Anksčiau atvažiavę 
emigrantai, kurie dar spėjo 
susitaupyti keletą centų, da
bar visu smarkumu grįžtą į 
savo kraštus.

Laivų kontoros dirba su
šilusios. Su kiekvienu kelei
viniu laivu šiandien tūkstan
čiai emigrantų grįžta į Eu
ropą. Bet neužtenka to. Nors 
tūkstančiai apleidžia Ame
rikos Sibirą, iš Europos 
žmonės visvien važiuoja į 
Pietų Ameriką. Šis kapitali
stinio surėdymo krizis pa
statė darbininką į tokią pa
dėtį, kad jis, lyg pritrenkta 
vandeny žuvis, nežino kur 
dėtis. Vieni važiuoja į vieną 
pusę, kiti į kitą, bet visur ta 
pati bedarbė, vargas ir ba
das.

♦ ♦ #

Prieš nekurį laiką Buenos 
Aires mieste sustojo ėję keli 
lietuvių laikraščiai. Todėl 
Montevideo lietuvių politi
niai kivirčiai šiek tiek apri
mo. Jei tas pasisektų visai 
numarinti, ir vietoj šmeižtų 
bei demagogijos imtų vysty
tis rimtas kultūrinis darbas, 
tai Montevideo lietuvius ga
lima butų pripažinti vienus 
iš kultūringiausių ir stipriau
sių kultūros mokytojų visoj 
Pietų Amerikoj.

♦ * ♦

Nesenai čia susikūrė 
“Spaudos” B-vė, kuri arti
moje ateityje žada įsitaisyti 
spaustuvę ir leisti socialisti
niai priešfašistinės dvasios 
laikraštį ar žurnalą. Tai gir
tinas darbas, nes nors krizis 
jaučiamas visoj šalyje, lie
tuviai nenustoja savo ener
gijos ir darbštumo. Jie dar 
daugiau imasi darbo.

♦ ♦ *

Pasibastę po Montevideo 
ir Buenos Aires, lietuvių ku
nigai Janilionis ir BumšaC V UI ky k’VvvJCJj O *

Skinkis pasodino gale stalo, j buvo pradėję per savo lei- 
Ir čia musų prabaštėlis ėmė ūžiamą klenknlsmetonim 
verkšlenti, kad Argentinos' “Švyturį,;
lietuviai “netašyti,” r_-—-o-------
inteligentų, nėra rimtų or- į lietuvių visuomenės. Dabar 
ganizacijų. Ot, sako, kad' jiedu nutilo ir nei žodžio, 
butų nors viena rimta orga-, Pamatė, kad šuns balso 

sų išeiviams padėti.
Vieną dieną, sako atėjusi1 

pas jį kokia tai lietuvaitė ir Partijas Lietuvių skyriaus 
paprašiusi pastoroti jai tar- pastangomis tapo sukurta 
nystę. Aš, sako, tarnystę su- Dramos kuopelė. Kuopelė 
radau pas dorus katalikus, turi savo įstatus, valdybą, 
italijonus, 25 pezai į mene- revizijos komisiją ir veikia 
sį; bet esą ir nedorų katali- kontakte su Urugvajaus Šo
kų, kurie moka po 60 pezų. cialistų Partija Lietuvių sky- 
Taigi atėjęs koks tai vyriškis riumi. A B. G.
ir ją išsivedęs. | --------------

Po trijų dienų šita mergi- Recifo universiteto (Bra- 
na ir vėl pas jagamastį Bum- žili jo j) studentai protestuo- 
šą atėjusi. Ir Čia musų kuni- ja prieš tikybos 
gelis nublevyzgojo rusiškai, mokyklose.

*

klerikalsmetoninį
_ versti murus ant 

mažai! Montevideo pažangiosios

nizacija, galėtų ką nors mu- Į nieks neklauso.
• ♦

Urugvajaus

šuns balso

«
Socialistų

ir veikia

dėstymą
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Kaa skaito ir ražo 
Tas duonos nepraio

KBEUVEZT—»

AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
s
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Tarp kit ko ši rezoliucija! 
užvažiuoja per nosį ir ponuiI 

. Hooveriui. Girdi, prieš 18 j 
mėnesių jisai pranašavęs, I

tol, kol įnešimas neparem
tas ir neapkalbėtas.” Gudai
tis dar kartą kūjeliu į stalą 
paukšt ir sako: “Drauge, 
sėskis, neturi balso, aš susi
rinkimą vedu ir žinau ką da
rau!” Ir taip “nubalsuota,” 
kad A. Strazdas butų at
šauktas. Kiti nariai juokiasi 
iš komunistų “strategijos.”

Pirmininkas paraudo iš 
sarmatos ir pakilęs sako: 
“Draugai, well, jeigu tas 
balsavimas jums negeras, 
tai apie jį pamirškite, kalbė
kite.” Na, ir pradėta kalbėti, 
ar Strazdą atsaukt, ar ne.

Apkalbėjus reikalą, p. A. 
Strazdas paliko nekaltu. Nei 
Tamošiūno “šmugeliams” 
niekas netikėjo, nei Gudai
čio diktatūrą rėmė. Nariai 
pusvalandį pasijuokę, šiaip 
taip susirinkimą užbaigė. Ir 
visi susirinkimai tokie ne
tvarkingi, nes vedėjas nemo
ka jų vesti.

Kliubo reputacija musų 
kolonijoje nusmukus; ją nu- 
smukdė komunistai su savo 
politika. Naujų narių ne
gauname, vienas po kito se
ni nariai traukiasi. Kliubo 
parengimai seniau būdavo 
pasekmingi, dabar mažai jų 
būna ir tie be jokių pasek
mių. Atsibuvęs metinis iš
važiavimas davė pelno tik 
virš vieno dolerio. O jei dar 
kelis metus kliubui pavado- 
vaus komunistai, tai susi
lauksime bankruto. Malo- 
gramatni komunistai virši
ninkai nesugeba net per
skaityti daktaro raštelį apie 
sirgusio nario ligą; reikia iš 
susirinkimo šaukti narį, kad 
perskaitytų korespondenci
ją. Arba vėl: susirgęs narys 

i praneša sekfetoriui, kad at-

HARTFORD, CONN.
Kunigas išnaudoja lietu

vius, o remia svetimtaučius.
Parapijos piknikas čia 

gerai pavyko, todėl mano
ma, jog klebonas gaus porą 
tūkstantukų pelno. Aš jam 
to nepavydžiu, tik noriu 
pastebėti štai ką: Hartfor
do parapijonu baliuose ir 
piknikuose rengėjai sten
giasi išnaudoti visus lietu
vius, ypač biznierius, bet 
kai jiems reikia kas pirkti, 
tai nieko nuo savų biznie
rių neperka, eina pas žyde
lius ir kitus svetimtaučius.

Kiek laiko atgal jie ren
gė vakarienę; tada iš biz
nierių gavo pinigų, vištų, 
kurkiu, kumpių, dešrų, mil
tų etc. Bet kuomet dabar 
(ir kas metą) rengė metinį 
parapijos pikniką, tai ne
samdė lietuvių draugijų są
ryšio gražaus parko, bet 
pasiėmė vietą iš svetimtau
čių, užmokėdami tris kar
tus daugiau.

Toliau, visus gėrimus — 
sodę, vadinamą “near- 
beer” ir kitus dalykus, susi- 
pirko pas svetimtaučius, o 
ne pas savuosius. Kunigas 
Ambotas, rodos, turėtų būt 
džentelmonas ir remti savus 
biznierius, lietuvių įstaigas, 
nes jis ir gyvena iš lietuvių.

Vienas biznierius, girdė
jau, pasiuntė parapijai čekį 
ant $25 kaipo auką ir prašė 
kleboną pagarsinti jo atida
rytą krautuvę; klebonas če
kį išsikeitė, bet aukotojo 
biznio negarsino ir nei dė
kui nepasakė. Ar tai.džen- 
telmoniškas pasielgimas?

Komunistų cirkas kliubo
susirinkime.

Vietos beturiu piliečių,lankytojus; tai pakol 
pašalpinio kliubo susirinki- į prisirengia lankytojus pa- 
me 28 birželio įvyko tikras .ligoms pasveiksta ir 
cirkas. Lošė p. Tamošiūnas,! Pas^ul Jam sunku gauti pa- 
pateikdamas savo raportą iš šalpą, lankytojai jo ne- 
draugijų sąryšio atstovų vei
kimo. Girdi, sąryšy yra šmu
gelis ant šmugelio ir tą šmu
gelį daro sąryšio atstatytas 
pirmininkas A. Strazdas. 
Tamošiūnas nurodinėjo, kad 
jis esąs labai teisingas (kas

i_! lankė. Tai tokia tvarka yra 
'mus pašalpiniame kliube.

Kliubo Narys.

WORCESTER, MASS. 
Aklas aklą žada vesti.

Tur būt visiems žinoma, 
tai įs salies pareiškė: kaiPikad “proletaras” Bimbaįs- 
zydo bezmėnas ) ir emąs is-Įteigė žiopliams mokyklą, į 
pažinties, tuns dusią ir tyrą |kurja išvyko jau du žiop- 
sązinę, dėlto negalįs daly-. nausj WorCesterio komunis- 
vauti ir dirbti tenai, kur)taj Vienas iš jų, senas Mill- 
smugeliai daromi Laike (būrio streeto gyventojau 
t” cuvn nacfj Irniimn kuri p . •_  i •___ -a- i
vėliau pasirodė visai be pa-; ]yne Kita ponia S-ė “iššifti- 

rr------------- -  —i-' no>, Į tą “calidžių” liepos 3.

Reikia pasakyti, kad ši 
“draugė” labai “gabi” su
tvėrimas. Anais metais, kuo
met “Aido” chorą mokino 
Jonas Butėnas, ji buvo jau 
gera solistė, mat mokėsi nuo 
Jono; dabar ji tapo dar ga
besne politike ir nuvažiavo 
imti “lesenų” nuo Antano, 
Brooklyne.
. Ką gero jie ten išmoks — 
apie tai parašysiu vėliau. 
Čia noriu “proletariško cali- 
džiaus” profesoriams pri
minti, kad iš “Ustario” gali
ma dar tris žioplius priimti: 
jie nei kiek ne kytresni už 
ponią “solistę.” Beto, šitie 
durneliai rengiasi į vainą ir 
tikisi “skloką” užkariauti.

Bet kaip praneša “sklo- 
kos štabas,” iš šitos vainos 
Brooklyno “istinno viemy- 
je” laimėtojais neišeis. 
Sklokininkai esą rimtesni ir 
didesnės jų jėgos. Be to, jie 
daugiau dirba draugijose ir, 
kaip girdėt, turi susiorgani
zavę kokią ten grupę.

Lietuvis.

CHICAGO, ILL Į 
Pamylėjo graborius, įlindo 

bėdon.
Prie lietuvių tautiškų ka

pinių, keletas iš tų, kurie 
mėgsta save vadintis ponais 
ir poniomis, įsirengė taip 
vadinamas “užeigas.” Tose 
užeigose, ypatingai “Kapų 
Puošimo Dienoj,” dedasi vi
sokį dalykai. Bet tiek to, 
mes visų neišmokysim ir ei
kime prie dalyko.

Pabaigoj birželio mėn. 
pas tulus ponus, kuriuos mu
sų chicagiškiai ponai savo 
gazietoj tankiai mini, užva
žiuoja du graboriai. Kadan
gi graboriai daugiausiai pri
klauso prie ponų ir ponių 
klasės, tai musų tautiški po
nai visai neabejodami, davė 
jiems tokio skystimo, kokio 
tie ponai norėjo.

Graboriai, išmetę po kėlės 
bumas, papurtė galvas ir 
užsidėję “cilinderius” išva
žiavo. Už keleto dienų pas 
šituos ponus vėl graboriai 
atsilankė. Bet šį kartą jau ir 
daugiau draugų atsivežė. 
Kurie tuo laiku buvo musų 
ponų užeigoj, sako, kad tie 
ponai pasirodę tikrais 
“džentelmonais.” Vienas 
tuojaus paprašęs “high bąli” 
ir net dėl visų, kurie tik ra
dosi užeigoj. Kitas irgi “už- 
fundijęs.” Sako, musų ponai 
savininkai tik vaikšto ir šyp
sosi.

Po kokios 10-15 minutų, 
sako, į užeigą įeina dar vie
nas graborius ir prašo to pa
ties “štofo,” bet musų po
nams jis pasirodęs esąs neiš
tikimas, todėl “štofo” neda
vę jam. Tada vienas iš pir- 
miaus buvusių ponų grabo- 
rių pasišaukęs poną L prie 
baro ir pasakęs: “Duok ir 
jam, kodėl neduodį?” Mū
siškis ponas pasipriešinęs ir 
pasakęs, kad neduosiąs. Ta
da šis parodęs “Dėdės Ša
mo” ženklą ir liepęs stovėt 
ant vietos, o jis pats patar
nausiąs. Ponas L. pasiprie
šinęs. Tada graborius su ko
kiu tai “black jack” barkšte- 
rėjęs į galvą ponui L. ir pra
dėję gaspadoriauti už baro 
patys.

Pasekmės, sako, buvę to
kios, kad rasta keletas ga
lionų “neištikimo skystimo” 
ir tautiško “mišiauno” vyno.

Pne» Išlėkimą Kopenhagoj
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BROOKLYN, N. Y. 
Įspūdžių yra daug.

Daugumas yra linkę ma-
kad per 90 dienų sugrosiąs • kad tik po margų svie-

— - ---------------—ir :—

tų savo pasakojimų, kurie (jau dvi svaitės kaip BrookT sako, musų ponai esą
vplian n^Rirndp visai hp Dfl-'i__  ___a - lahai siisimminp crrahoriai<5
mato, Tamošiūnas pasisakė 
rezignuojąs iš jam uždėtų 
pareigų.

Iš šalies žiūrint galima 
buvo matyti, jog čia yra ko
kia nors politika iš komu
nistų pusės, tik ją atlieka 
tas “gerasis” katalikas Ta
mošiūnas. Ir čia vienas drau
gas atsistojęs sako: “Tamo
šiūnas nesilanko į sąryšio at
stovų susirinkimus, nes bijo. 
Mat, jis sumušęs draugijų 
sąryšio gaspadorių, dabar 
bijodamas Matukaičio ir 
Strazdo, tiksliai išvengia 
Sąryšio susirinkimų ir dėlto 
nori rezignuoti.

Laike tų ginčų buvo daug 
juoko ir visokių klausinėji
mų apie p. Tamošiūno ata
kas ant Matukaičio. Bet 
kliubo pirmininkas su savo 
kolegomis komunistais norė
jo išteisinti Tamošiūną, o 
pasmerkti Strazdą. Vienas 
komunistas, vieton priimti 
Tamošiūno rezignaciją, 
duoda įnešimą, kad Straz
das, kliubo antras atstovas, 
butų atšauktas ir apkaltin
tas šmugeliu, apie kurį Ta
mošiūnas savo raporte kal
bėjo.

Pirm. Gudaitis staiga pa
kilo, drožė kūjeliu į stalą ir 
sušuko: “Draugai! kurie 
stovit už įnešimą, pakelkite 
rankas!” Draugai pakėlė. 
Bet iš šalies narys (ne ko
munistas) pastebi: “Pirmi
ninke, negali leisti balsuoti

labai susirūpinę graboriais 
ir kas dieną važiuoją po ke
letą kartų į “Downtown” tei
rautis, kas iš to visko išeis.

Tai vis bėdos ir bėdos mu
sų ponams.

“Naujienų” piknikas.
Liepos 5 dieną “Naujie

nos” turėjo savo pikniką. 
Kadangi pasitaikė dvi šven
tės, tai piknikas buvo skys
tas žmonėmis, bet biznio at
žvilgiu neprasčiausias.

Mat. Tararak.

OTT0 HILLIG 
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gerbuvis. Bet jo pranašavi
mai neišsipildė. Žinoma, 

■ taip kalbėdamas pats p. 
Hooveris savo žodžiams ne
tikėjo. Jis tik ramino darbi
ninkus.

Chicagos Darbo Federaci
ja reikalauja, be to, kad 7 
rugsėjo butų sušaukta Ame
rikos Darbo Federacijos 

i konvencija Chicagoje, kur 
ją galima butų sujungti su 

(ruošiamomis bedarbių de- 
(monstracijomis. N. Č. K.

Paveikslėly parodytas lakūnas Hoirilis (iš kairės) ir orlai
vio savininkas Otto Hillig, nutraukti prieš pat išlėkimą iš Ame
rikos į.Kopenhagą. Jie pradėjo kelionę iš Newfoundlando, bet 
Kopenhagos nepasiekę būvi priversti nusileist Vokietijoje.

Mirė Draugas Juozas Endziulis.
, kystės, bet išbuvus tenai vie-
I

M1LLINOCKET, ME. 
Šis tas iš musų padangės.
Musų miestely randasi di

delė popieros dirbtuvė. Ji 
Įsisteigė apie 32 metai at
gal. Apie tą laiką atsirado 
čia ir lietuviai. Miestelis 
kasmet vis augo ir dabar 
skaito jau 4,500 gyventojų. 
Daugiausia čia gyvena fran
cuzų, bet yra ir kitų tautų.

ną terminą jo sveikata su- y— miestelio gyventojai at- 
silpnejo, ir sitos priežasties ejvjaj
verčiamas jis tą mokyklą j Miestelis, galima sakyt, 
apleido. Is tenai jis nuvyko, progresuoja. Turime 4 gra- 
į vakaras ir apsigyveno Ore-. žias mokyklas. čia mofina 
gono valstijos miškuose, staliorystės, piešimo, siuvi- 
DC1^iaS j sim|? my“’4 nu.° j mo, virimo ir kas nori, gali 
Portlando. Išgyvenęs apie §jįUOS amatus išmokti.

Vasaros laike, ketvergo 
i vakarais čia duoda gražu 

Son kelioSi'pSu Am^'konceru>- Judamieji paveiki 
nmon Kenonen yrieių Ame , . n_.-n0„0_

Į
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šešis metus miškuose, vėl
gryžo į lytus. Čia pabuvo
apie pora metu ir leidosi to-

Priklauso žydeli Kur-

i iTies vX£ i k O- pas mus tyras ir svei-
• . & t kas, voac vasaros laiku.I jas ir apsigyveno apie Los■Angele* Cal kur ir baigė1 Mieste yra 4 tyčios,

Isavo gyveninio dienas. . bet visos apskurusios. Nors
Į pinigus kas nedeldienj ren

BALTIMORE, MD.
“Keleivio” pavienius nume

rius galima gaut sekančiose 
vietose:

John Kvedaras.
702 W. Lombard Street.

J. Phillips. 437 So. Paca St.
Lithuanmn Nat’l Library,

851 Hollins Street.

SCRANTON, PA. 

Piknikas ir dar ši* tas.
Lietuvių tautinė parapija 

turi savo ūkę. Taigi šiomis 
dienomis čia įvyko parapi
jos piknikas. Dalyvavo apie 
1,500 žmonių. Diena pasi
taikė labai graži, todėl daug 
žmonių, ypač farmerių, pri
važiavo. Iš pikniko parapi
jai liko apie $500 pelno.

Lietuvių tautinės parapi
jos ūkė išrodo gerai: pasė
liai labai gražus, gyvuliai 
geri, tvarka vedama gera. 
Gaspadoriauja Jonas Va
latka.

Jau dabar prasideda šie
navimas. Šieno bus nema
žai. Seneliai prieglaudos na
muose linksmi. Tyrame ore 
sėdi, pypkius dulkina ir 
džiaugiasi savo gražum se
natvėje gyvenimu.

■ Keliauninkas.

tą slankiodamas gali įvairių 
nuotikių prisižvejoti. Reikia 
pasakyti, kad taip maną 
baisiai klysta, nes nuotikių 
yra ten, kur būna didelis 
“krautas” dūšių ganytojų ir 
šiaip davatkapalaikių.

Pavyzdžiui, musų praš- 
matniškam Brooklyne, bir
želio 21 kunigai sumanė pa
sigaudyti grašių. Tam tiks
lui surengė ne tai pikniką, 
ne tai jomarką, bet pavadi
no jį lietuvių diena (su spor
tu, girdi, ir prakalbomis). 
Ta proga ir aš nusigramoz- 
dijau pažiopsoti.

Važiuodamas maniau, kad 
visas Brooklyno davatkas 
jau rasiu, bet pasirodo, kad 
mano durnai manyta. Nu
važiavęs radau penkis pli
kius, pusšeštos davatkos ir 
devynis dūšių ganytojas. 
Tai tau ir jomarkas — ma
nau sau.

Kai kurie kojas ištiesę sė
di ir riestą kilbasą maumo- 
ja, rojaus skystimėlį gurkš
noja. Bet tas pas mus pa
prastas dalykas.

Tik štai per triubą išgir
dau “jaukų balselį:” “Vy
rai, eikit čia į vieną vietą! 
Susijunkit parapijonys, bus 
lietuviškų vadžių trauki
mas.”

Subėgo visos davatkos, 
taip kaip vištos ant lesalo. 
Kai kas paliko ir kilbasą. 
Kunigėliai tik diriguoja, 
rankomis mosykuoja ir ra
gina : smarkiau, vyrai, smar
kiau!

Bet vistiek lietuviškų va
džių nesutraukė — paliko 
sveikos. Po šito salėj prasi
dėjo prakalbos. Ant stei- 
čiaus užlipo kun. J. Balku- 
nas. Ir iš jo burnos, kaip iš 
gausybės rago, pasipylė pro
testai, memorandumai ir tt.

—Ant musų kupros — 
sako — lipa tautininkai ir 
socialistai. Lietuvoj susipe
šė kun. Krupavičias su Sme
tona. Bet trauk juos galai: 
tegul jie pešasi, o mes žiūrė
kim savo lizdo (kiaušinius 
dėkim ir žioplius perėkim. 
J. P.). Šiandien buvo many
ta, kad šitoj vietoj turėsim 
galingą minią. Bet štai ką 
mes turim, vos tik kelis žmo
nes. Tai ir gyvenk, žmogus, 
jei nori.

—Per metus mes išsiun- 
čiam į Lietuvą apie milijoną 
dolerių, bet geriaas tuos 
pinigus pasilaikykim sau ir 
savo reikalų žiūrėkim.

Kuomet visi seansai pasi
baigė, tai pelnui įžiūrėti pri
reikė mikroskopo, taip jis 
didelis buvo.

Jaunimo Padauža.

Kadangi velionis Juozas ka, bet bažnyčių nieks netai- 
buvo plačiai pažįstamas ir so.
gerbiamas tarp Amerikos; Lietuvių pas mus yra 31 
pažangiųjų lietuvių, turėjo šeimyna ir keletas pavienių, 
juose daug savo mylinių Lietuviai gyvena pasiturin- 
draugų, tai manau, kad šita čiai: turi gražius namus, o 
taip nelauktina ir nemaloni kai kurie net po 2-3 stubas 
žinia bus sutikta su dideliu valdo. Apart to, turi įsitaisę 
gailesčiu. Man pačiam šią įr p0 automobilį. Abelnai 
žinią rašant skausmas spau- Į paėmus, lietuviu turtas sie- 
džia širdį ir per ašaras sun-,kia apie $50,000?
ku rašyt, nes nebetekau. Draugysčių, kliubų, salių 
brangiausio savo_ jaunystes jr ma]dos namų lietuviai ne- 
dienų pneteliaus ir broliško įurj Turjme vjen SLA. kuo- 
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l pą su keliais nariais. Čia tai 
nepagirtinas daiktas, kad 
lietuviai rašosi prie svetim
taučių “inšurinų,” o savo pa- 
šalpines organizacijas ap
lenkia.

Turime čia dailaus priau-

draugo. O, kiek tai atsimi
nimų!... O dabar, dabar tik 
šaltas kapas kur tai toli, toli 
Californijos laukuose...

K. Liutkus.

Šiomis dienomis netikėtai 
pasiekė mane skaudi žinia 
nuo velionio Juozo žmonos 
Irmps. Ji rašo: “Mano my
limas brangus vyras Juozas, 
o tamstos brangus draugas, 
paliko mus ant visados. Jis 
mirė birželio 11 d. Palaido
tas birželio 15 d. Perriš ka
puose. Kadangi mano bran
gus vyras Juozas turėjo čia 
daug gerų draugų, tad ir lai
dotuvės buvo iškilmingos, su 
daugybe puošnių gėlių vai
nikų.”

Velionis Juozas sirgo apie 
pusę metų. Nors buvo dėta 
visos pastangos, kad išgel
bėjus jo gyvastį, bet nieko 
nepagelbėjo.

Velionis Juozas gimė 
1881 metais, Geležinių kai
me, Padovinio valsčiuje, 
Mariampolės apskr. Ameri
kon atvyko 1901 m. Pir
miausia apsigyveno Meri- 
dene, Conn., kur gyvenda
mas per keletą metų darba
vosi tarp vietos lietuvių, 
prie SLA. kuopos. Jis suor
ganizavo tenai TMD. kuo
pą, o kai įsikūrė Lietuvių 
Socialistų Partija (taip iš- 
pradžių buvo pasivadinusi 
LSS.), velionis Juozas su 
pasišventimu dirbo socialis- 
tiškai idėjai ir suorganizavo 
L. S. P. 16-tą kuopą. < j

Vėliaus, kuomet išshystė • 
tautiškai šovinistišklai dema-f? 
gogiška propagaųgtaU~~?~ 
socialistus, kurią tuomet la
biausia vedė Dr. J. Šliupas 
ir Balutis, velionis Juozas 
negalėjo to viso pakęsti ir 
nuo pirmesniujų dviejų or
ganizacijų atsimetė. Juozas 
sandarbininkavo laikraš
čiams po įvairiais slapyvar
džiais, nors dažnai pasira
šydavo ir tikrą vardą. San
darbininkavo “Vienybei 
Lietuvninkų,” kuomet ji bu
vo dar pažangios minties 
laikraštis, “Kovai,” “Kelei
viui” ir “Naujienoms.”

Kilus komunistiškam ju
dėjimui, velionis Juozas sto
jo kartu su kitais ginti LSS. 
ir bendrai socializmo idėją. 
Tai idėjai velionis Juozas 
dirbo ir buvo ištikimas iki 
pat savo mirties.

Bendrai sakant, velionis 
Juozas buvo labai teisingas, 
blaivas ir doras žmogus, to
dėl kuomet jis ką nors pa
stebėdavo nepadoraus ar 
melagingo pas kitus žmo
nes, jis tuoj nutraukdavo su 
jais reikalus ir šalindavosi 
nuo jų. Velionio Juozo bū
das buvo: nesiekti jokios 
karjeros, bet dirbti tykiai, 
sąžiningai kultūros ir darbi
ninkų klasės darbą. Toks 
tai buvo jo aukščiausias už
davinys, ir jis jį šventai pil
dė.

1907 m. velionis buvo įs
tojęs į Valparaiso, Ind., Uni
versitetą mokytis dantinin-

v prieš
CHICAGO, ILL
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Darbininkai sujudo. 10,000,- gančio jaunimo, bet jis lietu- 
000 bedarbių. Kad pagerint t viams naudos neatneš. Jie 

būvi, reikalauja $5,000,-
000,000.

Jei nepagerės būklė, 
ateinančią žiemą bus tikras

visi jau svetimoj dvasioj iš- 
siauklėję. Nei vienas iš jau- 

taj 'nimo savo kalboj nemoka 
nei skaityti, nei rašyti. Net

badas. Jau dabar Jungtinė- . lietuviškai sarmati-
--------- priskaitoma Jasi. Tai vis kalti tėvai.se Valstijose į 

apie 10,000,000 bedarbių. 
Jų skaičius kasdien vis didė-

Lietuviai čia visi paprasti 
darbininkai. Dirba popieros

ja. Chicagos policijai, moky- dirbtuvėj ir biznio jokio ne
to jams ir kitiems tarnauto-pi ima. Santaika tarp lietuvių 
jams jau trys mėnesiai kaip bloga: tarp savęs draugiš- 
nemokamos algos. Anądien kai negyvena.
mokytojai įtaisė mieste de-! Darbai ir čia silpnai eina, 
monstracijas, reikalaudami Nuo pirmos liepos kompani- 
duonosar algą. įjos apkapojo mokestį. Nors

Taip dalykams stovint, darbininkai ir turi uniją, bet 
sukruto Darbo Federacija, ^s moko negelbėjo. Kai ku- 
Chicagos Darbo Federacijos f16 SĮ.OS dirbtuvės skyriai dir- 
delegatai liepos 5 dieną pri-. tik po 4 dienas į sąvaitę. 
ėmė griežtą rezoliuciją, ku-! Pragyvenimas čia pigus, 
rioje reikalaujama, kad vai- bet rendos brangios, 
džia imtųsi kokių nors prie- j Iš laikraščių čia pareina 
monių kovai prieš besiple- visokio turinio, bet daugiau- 
Čiančią bedarbę. j šia pareina “Keleivio.” Kat-

Rezoliucijoj sakoma, kad rie skaito “Keleivį,” tai lau- 
dabartinė depresija įvyko kia ketvergo ryto, nes tada 
dėl perdidelės kapitalizaci-! jis atkeliauja.
jos ir dėl industrijos nesu-' Gegužės pabaigoj mas at- 
gebėjimo suteikti darbiniu-! lankė kunigėlis iš Lawren- 
kams atatinkamos dalies ce’o. Įdomaus nieko nepasa- 
nuo gamybos pelno. j kė, tik pinigų prašė. Bet ma-

Beto, rezoliucijoj reika- žai ką pešė, nes išpažinties 
laujama skubiai išleisti $5,-’ ėjo tik kelios bobelės. 
000,000,000 vidaus paskolą, j Pereitais metais iš lietu- 
Tokią paskolą valdžia jau vių niekas nemirė, 
senai yra sumanius, bet su' šią vasarą vienas lietuvis 
išleidimu jos vis dar nesi- išvažiavo į Lietuvą ant visa- 
skubina. Mat, valdžios ponai dos apsigyventi.
sotus. | Vargo Plunksna.

Į jos apkapojo mokestį. Nors 
stovint, 'darbininkai ir turi uniją, bet

ST. CHARLES, ILL. 
Vytauto Dr-*tės piknikas.

Liepos 19 d. Joe Molio 
miške, bus puikus piknikas 
Vytauto Dr-stės. Vieta graži 
prie Fox Valley upės, Cole- 
man Grove. Gatvėkariais 
reik važiuoti i Elgin iki Co- 
leman stoties. Automobiliais 
—22 keliu. Bus puikiausias 
pasilinksminimas.

Iš laikraščių čia pareina
280,000 BEDARBIŲ 

LENKIJOJ.
Varšuvos žiniomis, be

darbių skaičius Lenkijoj 
šiandien siekiąs 280,000. 
Tik 94,000 iš jų gauna pa
šalpos. Todėl padėtis labai 
sunki ir daugely vietų alka
ni žmonės jau pradėjo kelti 
riaušes.

FRANCUZAI STIPRINA 
SIENAS.

Francuzų parlamento fi
nansų komisija patvirtino 
2,500,000,000 frankų sienų 
sustiprinimui, 
įtraukiamos į 
metų biudžetą.

Šios išlaidos
1931—1932
f
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Žodis Jaunoms 
Lietuvaitėms

VISKO PO BISK|.
i---------------

Ką re ūkia skiriamieji 
ženklai.

štai jums pasakojimas be 
jokių skirstukų:

“Jis yra senas ir žinomas

Dailus Stucco Namelis, Išrodo
Artistiškai Medeliais Apsodintas.

—Šventas Jurgi, ką nu-l —Maike. už tokią šnektą 
durei didžiausi smaką ir vi- aš galėčiau tau antausius 
sus gyvulius laikai savo aptašyt ir spaviedotis iš to 
apiekoj, susimylėk ant musų nereikėtų, ale šį kartą pira
tautos!... Ibočysiu. Tu žinai, kad apie

—E, tėve, ką tu čia kalbi? | vyresnį taip kalbėt negali. 
~ ’ ” ” “ ’ *' ’ TA‘; Dievas yra pasakęs:

kalbėdamas ir “šenavok savo tėvą ir moti- 
nepaste- ną. ba kitaip šuns vuodegą 1 - •  • f ••

—O. helio, Maike! Aš ei- Pats 
nu poterius 
bučiau visai tavęs i 
bėjęs. į pabučiuosi!

—Aš matau, kad tu labai; —o kada tu su Dievu kal- 
nusiminęs, tėve. Ar atsitiko bėjai, tėve?
kokia nelaimė? ! _Na Maike, dalibuk aš

—Jes; va’ke, blogos na_ j tave lupsiu, jeigu tu nesu- 
vynos iš Lietuvos ateina. man jausmu užgaudi-
Gazietos rašo, kad siauliuo- nėjęS.
se, mano tėviškėj, žmonės ‘ ‘
pradėjo su kunigais muštis, i 
Per vienas pakasynas ku
nigas turėjo net policijos 
šauktis. Tai jau ne prieš ge
rą. Maike.

—Aš tau pasakysiu, tėve, 
kad tu čia visai be reikalo 
rūpiniesi. Juk tokie dalykai 
yra geras reiškinys.

—Kibą tu pasiutai, Mai
ke! Katalikai buntavojasi 
prieš Dievo tarną, ir tu sa
kai. kad tai yra geras daik
tas !

—Žinoma, kad geras. Tai 
reiškia, kad jau ir Lietuvos 
žmonės pradeda protauti, ir 
nesiduoda kunigams už no
sių vedžioti.

—Jei tu, Maike, nenuštil- 
si, tai kad aš'tau žiebsiu per 
marmuzą. tai visi velniai is 
tavęs išdulkės.

—Nebūk toks piktas, tė
ve. nes velnių aš neturiu, o 
kalbu teisybę, tai gali pasi
klausyt ir kitiems pasakyt, 
kad atėjo jau laikas storus 
prabaščius pažaboti. Nulau
žė jiems ragus Meksikos 
žmonės, užkure pirtį ispanai 
ir italai, taigi sarmata butų, 
jeigu lietuviai tylėtų. Jau 
daugiau kaip 500 metų dva
siški tėveliai jodinėjo Lietu
vos kaimiečių sprandais, bet 
atėjo laikas jodomiems jau 
pasispardvt. Asilas, ir tas 
spiria, 
vežimą 
lietuviai 
žmonės, 
tų jiems tylėti.

—Šiur, Maike, tu esi vel
nių priėdęs, jeigu šitaip 
prieš kunigus kalbi. Koman 
pas kunigą Virmauską, te
gul jis atskaito tau ekzortus.

—Jeigu nori, tėve, rimtai 
klausimą diskusuoti, tai nie
kų nekalbėk.

—Ar tai egzodus tu va
dini niekais?

—Man jie nieko nereiš
kia, taigi jie yra niekai.

—Persižegnok, Maike, o 
pamatysi, kaip dvasia šven
ta apšvies tavo razumą.

—Tu, tėve, žegnojiesi kas 
dieną, o ar labai tavo “razu- 
mas’’ šviesus?

ir tas 
, kaip perdaug sunkų 

jam prikrauna, 
juk ne asilai. 
Taigi sarmata bu-

O
Jie

Gyvendamas Amerikoje 
esu daug klaidų pastebėjęs 
jaunų lietuvaičių tarpe. Aš 
matau jose šiuos nenorma
lumus: išdykumas, pasilei
dimas, mandrūmas, išdidu
mas. Dar prie to reikia pri
dėti: vyresniųjų ir tėvų ne
klausymas. Mat, čia gimu
sios ir augusios mergelės 
mano, kad jos daugiau iš
mano už savo ateivius tėve
lius.

I Gal tas pats, o gal dar ir 
blogiau yra pas kitas tautas, 
bet aš jų nepažįstu ir kalbė
siu tik apie savo žmones.

Vos tik sukako musų mer
gaitėm 14-15 metų, žiūrėk, 
jau jos ir pradeda lakstyti 
su taip vadinamais “boy 
friends,” čia augusiais vai
kėzais. Bet tikri, dori ameri
konai su musų mergiščiomis 
neužsiima. (Kodėl ne? — 
Red.) Todėl jos plakasi prie 

, “čiutabakių,’’ arba tų. kurie 
nuolatos ant gatvių kampų 
trepsi. Amerikos visuomenė 
šitos rūšies jaunuolius tie
siog “bomeliais” vadina, bet 
didesnė lietuvaičių dalis 
juos aukščiau stato už savo 
lietuvius bernelius, nors jie 
ir čia gimę. (Mums rodos, 
kad autorius čia klysta. — 
Red.)

šitiems musų lietuvaičių 
mylimiems “amerikonams” 
nerupi nei mokslas, nei man
dagumas, nei padorumas, 
nei žmoniškumas. Šitos rū
šies jaunimo mylimiausia: 
apsmukę kelinės, čiutabakis 
ar guma, “sportiška” jar- 
mulka ant vienos ausies, 
trypimas ant gatvių kampų 
ir užkabinėjimas jaunų mer
gaičių.

Jie moka tas musų mer
geles užinteresuoti. Bet... ar 
garbinga su tokiais tipais 
dėtis? Žinoma, kad ne, nes 
su jais padraugavusios mu
sų mergaitės iškrypsta iš ke
lio.

Kodėl šitie “amerikonai” 
noriau vilioja ateivių mer
geles. negu vietinių, tikrų 
amerikonų? Todėl, kad mu- 

’sų ateivės, ar ateivių dukte
rys. lengviau jiems pasiduo- 

Jie “myli” musų lietu
ko! išnaudoja ir

čių tarpe nebūtų, mano nuo- žmogus visokiose nedorybė- 
širdus patarimas tėvams, se ir ištvirkimuose jo niekad 
kad jie daugiau rūpintųsi nepamatysit kovojant prieš 
savo vaikais. Tęvams turi piktą jis yra viskuo paten- 
rupėti su kuo jų dukrelė kintas.” 
draugauja. Tėvai patys turi 
apgalvoti t 
pasėkas, ir laiku perspėti sa
vo dukterį. Mat, jaunieji 
gyvena upu ir apie ateities 
planus mažai tegalvoja.

Jaunoms lietuvaitėms pa
tarčiau: (1) daugiau moky-( 
tis, lavintis ir pramokti sa- Aitu IiepeUllUiySlL, nvvvjitiu. 
vo kalbą bei raštą. (2) | prieš piktą jis yra viskuo pa- 
Klausyti savo tėvų ir pado- tenkintas.”

Pasirodo, kad mes čia tu
rim reikalą su labai padoriu 
asmeniu.

Bet dabar perkelkim tuos

Kaip matot, iš šito saki- 
tos draugystės nio negalima nieko suprast.

Bet suskirstykim tuos pa
čius žodžius skiriamais žen
klais i šitokią tvarką:

“Jis yra senas ir žinomas 
žmogus: visokiose nedory
bėse ir ištvirkimuose jo nie
kad nepamatysit; kovojant

Klausyti savo tėvų ii- pado
rių žmonių patarimų. (3) 
Tik su padoriais, turinčiais 
gerą vardą, lietuviais vaiki- į 
naisdraugauti. (4) Įprastos' __
reputacijos šokius ir teatrus i skirtukus šitaip: 
neiti. (5) Vakarais tamsio
mis gatvėmis nesivalkioti. 
(6) Nesusidėti su^čiutaba- 
kiais.” (- ~ 
draugą tyčia parvest namo.

“Jis yra senas ir žinomas 
žmogus visokiose nedory- 

o - bėse ir ištvirkimuose; jo nie-
1kad nepamatysi kovojant 

kad motina ir tėvas pa.ua- ^nkinl^.
tytų, ko jis vertas.

Jei taip darysit, sesutės- 
lietuvaitės, tai busit doros 
ir laimingos gyvenime.

Jaunimo Padauža.

prieš piktą; jis yra viskuo
V

Dabar jau mes turime ti
krą ištvirkėli.

Aukščiausias Europos ge
ležinkelis eina i Jungfrau 
kalną. Šveicarijoj. Jis siekia 
3,457 metrų aukštumos.

Čia turime nebrangų, bet Li
pai parankų ir dailų namelį, 
kur medžio rėmai apdengti iš 
lauko “stucco” tinku. Jei “stuc
co” darbas bus padarytas gerai, 
tai jis laikys ilgus metus, ne
reikės jo malevot ir jis visuo
met turės gerą išvaizdą. To
dėl statant toki namą, reikia 
apsižiūrėti, kad kontraktorius, 
kuris dirbs “stucco” darbą, bu
tų gerai nusimanantis šitoj sri
ty amatninkas ir atsakomingas 
žmogus. Jis gali būt truputį 
brangesnis už kitus, bet laikui 
bėgant jo padarytas darbas at
sieis pigiau, nes gerai uždėtas 
tinkas nesutruks, nenukris ir 
jo nereikės taisyt. Taigi kokio 
nežinomo ir pigaus “stucco” 
kontraktoriaus niekad* neim
kit. nes paskui gailėsitės.

Šito namelio planas yra mo
derniškas visais žvilgsniais, ir

—Gerai, tėve, kogi tu nori 
nuo manęs?

—Aš noriu, vaike, kad tu 
kalbėtum gražiai su manim. 
Pasakyk man. kaip tu misli
ni. prie ko gali prieiti tokie 
sumišimai, kaip dabar buvo 
Jaunam Lietuvos mieste 
Šiauliuose?

—Aš manau, tėve, kad to
kių sumišimu toliaus bus vis 
daugiau ir daugiau, pakol 
galų gale Lietuvos žmonės 
išvys visus kunigus.

—Kodėl tu taip mislini? ' 
—Todėl, kad kunigai yra da.

nereikalingas žmonėms ap- vaites tol. 
-unkinimas. Tai yra tokia doriškai nupuldo. 
organizacija, kuriai rupi ne 
avo žmonių gerovė, bet Va- vj 
ikano iždas.

—Palauk. Maike, aš to kvailai 
nesuprantu. Isklumočyk gavę šios šalies viešpačiais, 
man geriau, kąstas \ aitie- draugauti su “atei-
<ano iždas reiškia? jVėms” savųjų tarpe jie gė-

—Vatikano iždas, tėve, dinasi. Jie pasigavę lietuvai- 
ai popiežiaus aruodas auk- te vežasi ant “raido” į “bu

žui pilti. Kunigai visam pa- sius’’ arba eina į šokius, kur 
-auly renka pinigus iš varg- į užkampių svetaines.

Musų lietuvaites jie ge
riau “myli” dar ir dėlto, kad 
jos lengvai leidžiasi save iš
naudoti. nestatvdamos iš
naudotojui jokių sąlygų. 
J uo tarpu amerikonės (ir 
airišės) reikalauja, kad vai
kinas tik ją mylėtų ir galų 
gale vestų. (Iš kur gi auto
rius tokius “sekretus” žino? 
—Red.)

Tiesa, už svetimtaučių iš
teka daug ir lietuvaičių, bet, 
tur būt, tik akylesnės, do
resnės, prasilavinę..

Dauguma tų. kurios drau
gauja su gatvės “ameriko- 

, nais,” už jų neišteka. Lietu
viai ir šiaip doresnis jauni
mas jų dabar nenori, nes ži- 

» no, kad “čiutabakiai” ją 
naudojo, “mylėjo.”

Ir kur tokių mergelių išei- 
■ tis? Nagi likti senmerge: 
• jei taikos—eik pas kunigą 

už gaspadinę arba stok 
eik tu savo ke- mergnamin (klioštoriun).

, Negeresnis tų mergelių li- 
kad musų patronas šventas k imąs butų jeigu jos ir ište- 
Turgis apsaugotų nors Lietu- ketų už gatvės bernų.
;ą nuo tokios sodomijos. i Kad viso to musų tautie-

Šitos rūšies “amerikonai” 
viešai, tarp savųjų, su musų 
lietuvaitėm nesirodo. Jie 

išdidus, jie skaito

<ų žmonių ir siunčia juos po
piežiui.

—Tai ar tau to gaila? !
— Man, tėve, nėra jokio 

reikalo to gailėtis. Aš tik 
aiškinu tau, kad amžinai 
žmones nerems savo centais 
los dykaduonių organizaci
jos.

—Jeigu tu taip mislini, 
Maike, tai tu turi misteiką. 
Be bažnyčių ir be kunigų 
žmones nebus.

—Tu. tėve, turbut nežinai 
to fakto, kad daugiau kaip 
pusė pasaulio jau dabar ne
turi bažnyčių nei kunigu. 
Rusijoj ir Kinijoj tikėjimas 
jau baigia nykti. Krikščio
nių misionieriai, kurie nuva
žiuoja Kinijon platint savo 
mokslo, gauna lupt ir turi 
bėgt. Gi paskutinėmis die
nomis pradėjo braškėt baž
nyčių pamatai ir vakarų Eu
ropoj.

—Maike, < "
Tais, o aš kalbėsiu poterius,

Iš Rusijos Carų 
Gyvenimo.

Be kitų trobesių Rusijos 
carai turėjo vadinamus gin
klų rumus, kuriuose buvo 
saugojami jų ginklai. auk-| 
su bei brangiais akmenimis 
padabinti, o taip pat vėlia
vos ir kiti carų- įrankiai. 
Apačioje rūmų buvo maisto 
sandėliai. Kas tuose sandė
liuose buvo laikoma, liudi
ja šie caro Aleksiejaus vi
rėjo Gregorijaus Kotošichi- 
no pasakyti žodžiai:

“Gėrimų kasdien išeina 
arti 500 kibirų (viedrų). ne
skaitant tų, ką duodami pa
čiam carui, carienei ir caru- 
kams.

“Kada pasitaiko švenčių 
bei gimimo dienų, tai išge
riama daug daugiau. Vieno ilgio (apie 1,530 amerikoni- 
tik vyno tada išeina nuo 400jškų mylių), 8 metrus storu- 
iki 500 viedrų; alaus gi ir 
midaus išgeriama iki 3,000 
ir 4,000 kibirų.

“Yra 30 skiepų, kur stovi 
gėrimai, ir vienas atskiras 
skiepas užjuriniems gėri
mams. Visi gėrimai per ap
skritus metus stovi apdėti 
ledais.”

Gali būt, kad paduotos 
čia skaitlinės truputį ir per
dėtos. Bet kad carų sandėly 
buvo laikoma galybė viso
kių gėrimų ir valgymų, tai 
liudija ir užsilikę da iš tų 
laikų dokumentai. štai, 
1702 metais buvo padary
tas esamų sandėly daiktų su
rašymas, ir ve ką mes tenai 
randam:

Vyno 1 rūšies 125 stati
nės, bažnytinio — 230. Ba
joriškos degtinės 800 kibi
rų, vyno paprasto—20,000. 
Vaško — 700 pūdų, medaus 
1-os—-5,000 pūdų, kitų ru-Į 
šių medaus — 4.000 kibirų,, 
genobobelio — 150 kibirų,' 
bruknių — 100 kibirų, mė
lynių sunkos — 200 kibirų, 
aniso—80 pūdų, šviežiu o- 
buolių 
vintų obuolių 
dų, kriaušių šviežių—7,300 
pūdų, kriaušių džiovintų — 
4,000 pūdų, sūdytų slyvų — 
83,500 pūdų, alaus 4,200 ki- . 
birų, kvaso — 9,300 kibirų, ‘ 
brogos — 2,800 kibirų, žva- j 
kių vaškinių 53,300. i

Štai kaip gyveno rusų val
dovai. Gėrė ir valgė, o apie 
žmonių skurdą negalvojo. 
Tat nenuostabu, kad liki
mas žiauriai atkeršijo sava
naudžių carų giminei, pali
kęs-šiandien ją be pastogės 
ir duonos kąsnio.

Pereitais metais Ameri
kos orlaiviais pervežta 385,- 
910 žmonių. 50 metų atgal 
Amerikos geležinkeliais ma
žiau žmonių pervažiuodavo, 
negu dabar oru perskrenda.

Į

Ilgiausias tuo tarpu tune
lis yra Californijoj. Jis turi 
apie 22 kilometru ilgio (ne
toli 15 mylių). Po jo seka 
Simplono tunelis Alpių kal
nuose Šveicarijoj. Jis turi a- 
pie 13 mylių ilgio.

i

I

Didžiausia pasauly siena 
: yra Kinijos siena, kuri ski- 
• ria Kiniją nuo Mongolijos, 
i Kad į Kiniją neįsigautų nei 
i svetima kultūra, nei žmonės, 
! kinai ją pastatė 2,200 metų 
i atgal. Ji turi 2.450 kilometrų

•/ / 7

mo ir vietomis 16 metrų auk- 
Iščio.

Apsivalius nuo karaliaus 
. ir kunigu. Ispanija nutarė į- 
steigti 27,000 naujų mokyk- 

■ lu. Dar šimet ju bus isteigta 
' 7^000.

—

Pereitais metais amerikie
čiai surukę 115,379.197.4)00 
cigaretų, kurie kainavo apie 
$750,164.780. O kur dar ci
garai ir tabakas? Viską į

į krūvą suėmus, Amerikos 
i žmonės per metus durnais 
i paleidžia daugiau, kaip 
$100,000,000.

I
I

1

■16,000 pūdų, džio-
5,000 pu-

uinin&ym

- 3* —-
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First Floor Plan.

jei jis bus gerai pastatytas, 
šeimyna galės juo džiaugtis ir 
didžiuotis. Medukais apsodin
tas ir dailiai tvorele aptvertas, 
šitas namelis bus tikrai maloni 
vietelė gyvenimui.

Dideli langai su mažais stik
lais, dailios gonkos su plytų 
laiptais ir tokių pat plytų pa
matas priduoda namui artistiš
kos išvaizdos iš lauko pusės. 
Bet daugiausia jam dailumo 
priduoda medeliai. Be jų na
mas netektų pusės savo gražu
mo.

Vidaus planas gali būt pa
keistas sulyg šeimynos skonio 
arba reikalo. Bet vargiai jį bu
tų galima pagerint, nes .kam- 

' bariai sutvarkyti labai paran- 
i kiai ir vidutiniškai šeimynai 
vietos yra pakankamai. Apa
čioje yra 12 pėdų pločio ir 23 
pėdų ilgio parlioris, 11^x12 

kambarys, 
kambarys, 

toiletas prie

Į

pėdų valgomas 
8’/2x9 pusryčių 
8%xll’/2 virtuvė ir 
užpakalinių durų.

Antram aukšte yra 3 miega
mieji kambariai ir maudynė su 
toiletu.

jttiri būt praleistas. Taigi jai 
norisi įsitaisyti tą namą taip, 
kaip jai geriausia patinka. 
Svarbu turėti sava pastogė ir 
vyrui, nes tik čia jis gali rasti 
ramų pasilsi nuo darbo ir prie
glaudą senatvėj.

Įsigyti nuosavas namas gali
ma dvejopu budu: ji galima 

į nusipirkti gatavai jau pastatv- 
j tą. arba 
j pačiam.

Abudu 
ir blogu 
vai jau pastatytą namą, jį ga
lima nupirkti pigiau, negu jis 
kaštuotų pačiam statydinti. Be 
to, nereikia laiko gaišinti darbo 

! prižiūrėjimui, nereikia rūpin
tis apie visokius “permitus,” ir 

i gatavas namas jau matosi 
kaip išrodo iš lauko ir iš vidaus. 
Tai vis gerosios pusės.

Bet gatavas namas paprastai 
būna labai pigiai pastatytas, 
(dėl to jis pigiau ir parsiduoda!) 
Bšldcris, kuris stato namus 
spekuliacijai, žiuri tiktai vieno 
dalyko—kad namas gražiai iš
rėdytų ir trauktų akį. Bet kad 

; pamatas butų stiprus, kad ry- 
nos butų gerai sudėtos, kad 

I stogas butų gerai apdengtas, 
kad plasteris (tinkas) už kokių 

' metu nuo lubų nenukristų, kad 
į sienomis vėjas ir šaltis žiemą 
nepūstų — tai jam nerupi. Ir 
tų ydų namą perkant negalima 
pamatyt; jos pasirodo tiktai 
pradėjus gyventi, už kokių me- 

' tų ar daugiau. Tai yra blogo- 
j sios gatavo namo pusės.

Taip pat būna ir pačiam na- 
‘ ma statant, čia irgi yra gerų ir 
blogų pusių. Geroji pusė yra 
ta, kad vieta namui galima pa
sirinkti ten, kur geriau patin
ka. Namui planą taipgi galima 
pasirinkti tokį, koks geriausia 
atatinka saviems reikalams, ar 
skortui. Ir namas galima pa
statyt iš geros medžiagos. Bet 
neturint šitam darbe patyrimo, 
labai lengvai galima ir klaidų 
padaryti; ir tos klaidos pasiro
dys tik tada, kai namas bus jau 
gatavas. Taigi kas mano staty
dinti namą, tegul gerai pirma 
apsižiūri. Geriausia apsauga, 
tai pasiimti prityrusi ir teisin- 

į gą bilderį. Jis patars, kas rei
kia daryt, o ko nereikia, kad 

j namas išeitų geras ir paran
kus.

I
I

galima pasistatydinti

keliu turi savo gerų 
pusių. Perkant gata-

103 METŲ INDIJONKA.

pėdas

musų skaitytojams pata- 
nemokamai, tik reikia 

atsakymui štampą už 2c.

KOŽNAS TURI SAVOTIŠKĄ 
SUPRATIMĄ APIE NAMĄ.

Turbut nėra tokio žmogaus, 
kuris nesvajotu apie nuosavą 
namą. Moteriškei nuosavas na
mas yra, paprastai, didžiausis 
jos gyvenime idealas. Ir su
prantama, kodėl taip yra—jos 
beveik visas gyvenimas name

ir nutraukė jos 
vadinasi Guilot 
103 metus am-

Laikraščių reporteriai sura
do šitą moterį Califomijos indi- 
jonų kolonijoj 
paveikslą. Ji 
U.sono ir turi 
žiaus.

11X111111
Second Floor Plan.

Iš viso namas turi 34 
ilgio Ir 24 pėdas pločio. Žemes 
lotas jam turėtų turėt nema
žiau kaip 50 pėdų pločio.

Kas norėtų šituo kląusimu 
platesnių informacijų, patartu
me kreiptis pas architektą 
Rodfordą Viuo adresu: Mr. 
William A. Radford, 407 South 
Dcarborn st., Chicago, III. Jis 
duos 
rimų 
Įdėti

Ar Žinote, Kad—
Iš 48 Amerikos Jungtinių 

Valstijų 29 uždrausta tuok
tis baltodžiams žmonėms su 
negrais. Kitose 19 valstijų 
jungtuvės tarp juodosios ir 
baltosios rasių yra legalės.

Didžiausias pasauly eže
ras, tai Kaspijos jura Rusi
joj. Jura jis vadinasi tik dėl
to, kad labai didelis, bet jis 
yra ežeras, nes iš jo nėra iš
ėjimo į okeaną. Jo plotas 
yra 9 kartus didesnis už vi
są Lietuvą.

Alytaus miestas pirmiau 
turėjo 5,000 gyventojų, da
bar turi 9,000.

Ilgiausias sąsiauris %yra 
Į Azijos pietuose, tarp Mala- 
kos pusiasalio ir Sumatros 
salos. Jis turi 780 kilometrų 

j ir yra 11 kartų ilgesnis už 
Dardanelių sąsiaurį, kuris 

i skiria Maža ją Aziją nuo 
Europos.

Amerikoj yra daugiau 
kaip 5,000,000 bemokslių. 
Tai yra ne vien ateiviai. Be
mokslių tarpe yra ir čiagi- 
mių.
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RABINAI PRIEŠ GIMDY
MO KONTROLĘ.

New Yorke šią sąvaitę su-

Pajieškau apsivedimui merginos ar 
našles nuo 35 iki 45 metų; aš esu 40 
metų doras darbininkas. Merginos 
ar našlės, kurios pinigų ir neturėtu, 
bet kad turėtų nors biznį, malonės 
su manim susipažinti. Aš apie save 
paaiškinsiu per laišką arba ypatis- 
kai. Su pirmu laišku prašau prisiųsti 
paveikslų, kurį pareikalavus sugrą
žinsiu. Atsakymų duosiu kiekvienai. 

M. C. S. (29)
182 East Avė., Freeport, N. Y.

Pajieškau gyvenimui draugę, my
linčią muzika, protingų. Aš esu pro
fesionalas. pasiturintis, negeriu.

THE NEIGHBOR PRINTING 
Van Dyke, Mich (29)

■ Pajieškau tėvo ir brolio Jono ir 
Domininko Maslovo, jie paeina iš Tu- 
binų apielinkės, Tauragės apskričio. 
Apie 22 metai gyvena Amerikoje. 
Kurie žinote kur jie randasi, prašau 
pranešti. A. SINKIA IčLENĖ

, Tautvilų kaimas, I^iukuvos paštas, 
j Tauragės apskr., Lithuania

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

JONAS JASAS
3338 Auburn avė., Chicago, Iii.

I

No. 29. Liepos 15 d., 1930.

Į Įvairios Žinios

PAJ IEŠKOJIMAI.
i ’ ; \ ‘ ' i , z

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

VALERIA GIRKANTA1TĖ (29) 
10 Waverly St., Erighton, Mass.

Kaunas Turės 
Subway?

Vėliausios žinios iš Lietu
vos sako, kad Kauno miesto 
statybos komisija svarsto 
planą Įtaisymui požemio su
sisiekimo Kaune. Tunelis ____ ___________ ___
manoma kasti nuo Laisvės kad dabartiniu laiku Vokie-1 
Alėjos iki Petro Vileišio til-'“ 
to, kas reikštų apie 220 me
trų ilgio. Jo Įtaisymas ap
skaičiuota Į 1,100,000 litų.

OLŠAUSKO KNYGOS 
LEIDĖJAS PATRAUK

TAS TEISMAN.
Kauno “načalninkai” pa

traukė teisman J. Belecką, 
buvusį “Lietuvos Žinių” re
dakcijos darbininką, kam 
jis išleido knygą apie pralo
tą Olšauską, ' aprašydamas 
visą to jezujito ištvirkusĮ 
gyvenimą su moterimis, 
Ustjanauskienės pasmaugi
mą ir jo bylą. Nors knygoj 
surašyti tiktai patys faktai, 
bet “šventoj” Lietuvoj, mat, 
ir už faktus žmogus gali pa
tekti kalėjimam

Vokietijoj 4,000,000 
Žmonių Be Darbo. | 

Su 8,000,000 priklausomų
jų, jie sudaro vieną gyven

tojų penktadalį. !
Vokietijos valstybes sek

retorius Bruennirg sako, I 

tijoj yra 4,000,000 žmonių 
be darbo ir 8,000,000 tų, * 
kuriuos tie bedarbiai turi, 
užlaikyti. Taigi iš viso pasi- ’ 
darė apie penktadalis res
publikos gyventojų, kurie 
neturi savo pragyvenimui 
jokio šaltinio. Tiesa, Vo
kietijoj yra apdrauda nuo 
bedarbės, bet pragyventi i.š 
jos sunku, nes bedarbiai 
gauna tik nuo 50 iki 70 mar
kių mėnesiui, tai yra $11.- 
90 iki $16.60 Amerikos pi
nigais.

ATSISAKO GRIEŽTI 
FAŠISTŲ HIMNĄ.

New Yorko italai ruošia 
visą eilę koncertų Masonic 
Temple salėj ir jiems diri
guoti pasisamdė žinomą mu
zikos dirigentą Egoną Eber- 
tą. Kai viskas jau buvo su
ruošta, koncerto rengėjai 
pareiškė, kad reikės griežti 
Italijos fašistų maršą “Gio- 
venezzą.” Pasirodo, mat, 
kad koncertą remia pinigais 
Italijos fašistų valdžia. Bet 
dirigentas atsisakė fašistų 
maršą griežti ir padavė sa
vo rezignaciją. “Aš nesu
prantu, kokiems velniams 
fašistai nori visur savo mar
šą brukti!” pasakė jisai. 
“Juk su artistišku muzikos 
programų tas šlamštas nie
ko bendra neturi.”

Veršis, Kuris Atnešė Farmeriui $1,909.60

AUSTRIJA PAKĖLĖ MUI
TĄ ANT DUONOS. t

Norėdama apsisaugot nuo 
svetimos konkurencijos, Au
strija pakėlė muitą ant Įve
žamų javų 4 kartus aukš- j 
čiau, negu buvo ligi šiol. Ant _ _ 
maltų miltų muitas pakeltas ko parduoti Rusijai Į skolą 
nuo buvusių $1.23 iki $4.70 už $30,000,000 mašinų. Ka- 
šimtui kilogramų (220 sv.) .dangi šitie užsakymai duo- 

_________ :da Anglijos darbininkams 
FRANCI 171! VAI D7IA * darbo, tai Londono vyriau- 

DUODA LAIVŲ LINIJA! sybč apsiėmė 60 tos skolos 
nuošimčių fabrikantams ga

rantuoti. Reiškia, jei rusai

Galviju parodoj Texas valstijoj šitas versis laimėjo S238 prizą ir buvo parduotas po $2.00 už 
gyvą svarą, atnešdamas iš viso farmeriui Robertsui $1,909.60. Gavęs tiek pinigu, Roberts nu
tarė savo dukterį leisti kolegijo.i. Ji čia stovi su tuo veršiu.

v. IŠ PLATAUS PASAULIO.
Anglijos fabrikantai suti-

FRANCUZŲ VALDŽIA

Iš centralinio Slivėnų ka
lėjimo Bulgarijoj pereitą są
vaitę mėgino išsilaužti kali
niai. Kai kuriems pasisekė 
ištrukti, bet kareiviai besi
vydami 5 jų nušovė, o 2 su
žeidė.

PARAMOS.
T, .. 1 • t“ !• IKMllUVtl. JVI I ŪMI
Francuzijos garlaiviu h- tos!jkolos Anglijos fabri- 

nija atsidūrė bankroto pa- į - - - -
vojuje todėl valdžia jiuta- £££•*,£{ 
re duoti jai $6,400,000 pa- k^s jiems 60 centų.

kantams neužmokėtų, tai už 
i valdžia užmo-

ramos.
Detroite tapo uždarytas 

.nemokamas miesto nakvvn- 
___ — -----  Šito dė
lei 1,000 bedarbių Įtaisė 
protesto demonstraciją ties 
miesto rotuže. Majoras Mur- 
phey dabar jieško pinigų vėl 
tą nakvynnami atidaryti.

SKUNKE BONKOJE.
Springfield, Mass.—Ank- ’ namis bedarbiams’ 

sti ryto pilietis Linscott išėjo 
savo daržan ir pamatė keis
tą regini: po jo daržą vaikš
čiojo skunke, o ant jos gal
vos buvo užmauta majonezo 
bonka su plačiu gurkliu. 
Matyt, ji norėjo paragauti 
likusio'majonezo ir paskui 
jau nebegalėjo galvos iš
traukti. Linscott norėjo jau 
bėgti šautuvo, bet tuo tarpu 
skunke priėjo prie jo ir pa
kėlus galvą aukštyn sustojo, 
tartum maldaudama, kad jis

AMERIKA TURI 26,697,- 
000 AUTOMOBILIŲ-

Washingtono surinktomis 
žiniomis, šiandien vienas iš 
kožnų 54 pasaulio gyvento
ji] turi automobili. Bet Jung- nuimtų bonką. Linscott paė- 
tinėse Valstijose automobi- mė už bonkos ir smarkiai 
lis išpuola kas Įlenktam truktelėjo, net skunkę nuo 
žmogui. Iš viso šioje šalyje žemės pakėlė, bet bonka ne
yra apie 26,697,000 automo- nusimovė. Tuomet atėjo kai- 
bilių. . mynas, kuris atsargiai paė-

-------------- _ mė skunkę už vuodegoš, ir 
VAIKAI SUSIPEŠĖ, TĖ- tarp dviejų žmonių skunke 
VAI ĖMĖ ŠAUDYTIS. buvo paliuosuota. Ji moste- 

ir

Per 4 Liepos šventę Ame
rikoje 6 žmonės buvo už
mušti fajerverkais, 160 žu
vo automobilių nelaimėse, 
181 prigėrė, 24 mirė nuo 
saulės spindulių, 14 užsimu
šė orlaiviuose ir 99 žuvo ki
tokiose nelaimėse. Be to dar 
2,408 žmonės buvo sužeisti.

f
I

VAI ĖMĖ ŠAUDYTIS.
Brooklyno restorane per- Įėjo jiems savo krapylu 

eitą 'savaitę buvo nušauti nuėjo Į krumus. 
du italai, Zaccarelli ir Mor-j 
gia. Trečias italas, Tonyį 
DeMario, yra areštuotas ir 
kaltinamas žmogžudystėj. 
Šaudymas prasidėjo dėl to, 
r '\\\ . 7
ir pradėjo rauti vieni ki
tiems plaukus.

Anglijos vilnų audimo 
pramonės savininkai prane
šė darbininkų unijoms, kad 
jie yra priversti nukapoti 
darbininkams apie 12 nuo
šimčių algų. Tas paliečia 
200,000 darbininkų. Unijos 
tarsis, kaip Į tai reaguoti.

PHILADELPHIA, PA.
... „ durtąV lesąs persergejimas. l]iįOc

vietų valdžia davė lei- 
ą Įvažiuoti Rusijon Ang- 

rašy tojui Bernardui

ŠILKO DIRBTUVĖJ 
SPROGSTA BOMBOS.
Allentown, Pa. — Anks- •

ti šio panedėlio rytą čia sirinko Amerikos rabinų su
sprogo bomba Phoenix Šilk važiavimas. Jie pareiškė, 
Manufacturing kompanijos kad visi žydai privalo laiky- 
dirbtuvėj. Išbyrėjo beveik tis senų papročių: nevalia 
visi langai ir sargas buvo valgyt kiaulienos ir nevalia 
sužeistas stiklais. Tai jau praktikuot gimdymo kont- 
kelintas bombos sprogimas rolės. Žydų tauta turi augti, 
šioje apielinkėje. Kas tas todėl reikia rūpintis, kad 
bombas deda, nežinia. Čia. butų kuo daugiausia gimi- 
jau antras mėnuo streikuo
ja šilko audėjai.

mų.

APSiVEDlMAl-

DETROIT. MICH.
DIDELIS GRAŽUS KAMBARYS
Su visais paranku mais, 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, Micb.

REIKALINGA ŠEIMININKĖ ANT 
l’KĖS Platesnias žinias suteiksiu per 
laiškų JOSEPH W GRIGE (31)4 R. 1, BERLIN, MD.

ČEKOSLOVAKIJA
Padarė sutartį su Vokieti

ja.—šiomis dienomis tarp 
i Čekoslovakijos ir Vokietijos 
Į buvo pasirašyta sutartis, kad 
vienos jų darbininkai, nuva
žiavę dirbti Į kitą, galėtų 
naudotis tenai tokia pat 
darbininkų apdrauda, kokia 
naudojasi vietiniai darbinin
kai.

Pajieškau švogerių Juozapo ir Ig
naco Lenkų; jie gyveno Scranton, Pa. 
Kurie žinote kur jie randasi arba jie 
patys, meldžiu duoti žinių ant šio ad 
reso. Adomas Kontautas (30)
8173 Lafayette st., Detroit, Mich.

Paneškau sunaus Jono Naujokai
čio, jis gyveno Urugvajuj ir prigulė
jo prie sporto kliubo Aržuolas. Kas 
apie jį žino, prašau pranešti, arba 
pats lai atsišaukia.

PRA’NAS NAUJOKAITIS 
2111 Scotten avė., Detroit, 1

I Jieškau Juozą Sauką, jis gyvena 
i Kanadoje. Kurie žinote kur jis ran- 

VOICIFTI IA į dasi, prašau pranešti man greičiau-
V 11JA. šiai, už ką atlyginsiu ir busiu dėkin-

Cigarų mašinos gali ii- Kas- Turiu svarbiųI reikalųi su juom.
- • i g i • • ♦ i į r>. iiIsN IA vJ»SAo

■X g IYDA I i TTI//^ stumti ls darbo darbininku*. 2523 Montgmnery st., 
iŠ L/Al\15v LAUKU ,—Normaliais laikais cigarų Montreal, canada

(Department of Labor.)

Per birželio mėnesį Ame-, 
rikoje buvo padaryta ketvir
tadalis naujų automobilių.

ATLANTIC CITY, N. J. 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

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

JONAS BERTULIS; I ________
Mich. 7 So. Tesąs Avė, Atlantic City. N. t.

pramonėj Vokietijoj dirba 
apie 135,000 žmonių. Dabar 
cigarų fabrikantai užsimanė 
pakeisti darbininkus maši
nomis. Spauda ir valdžia 
neprielankiai Į tokį žingsnį;
Žiuri, peS prie dabartinės , Pajieškau pusbrolių Petro ir Wlado 
bedarbės JIS Žymiai pablo- Dirsių iš l’apurvių kaimo, Šėtos para- 
ointii nurieti pi jos. Prašau atsisaukt, kurie žinot

petucėj. ‘kur jis gvver.a prašau pranešti.
PETER DIRSIA (31)

25 So. 35-th St., Belleville, III.

Pajieškau motinos NELĖS AUKŠ- 
CIUNAS-VAIčIULIONIS. Jinai išva
žiavo iš Chicagos pereita metą, neži
nome kur. Musų tėvas išvažiavo dirbt 
ant farmos. o mudvi su Maryte pali- 

• , ko Chicagoje Marytė paimta į prie-į tenai vis dėl to auga. Pavyz- glaudo^, namus ant metų, aš neturiu 
' Hyilli 1929 motais Nauini teiP kur iryvent ir norėčiau kad ji 2,Z!U1’ pasiimtų pas save Kurie žinote kur
Zelandijoj dirbo 0,136 fab- ji randasi, prašau pranešti (30) 

' •’ • ------- .... ( ANNA AUKŠCUNAS
_ I 3603 So. Union avė., 2wi floor Rear.jau 5,177. Darbininkų 1929 , . chicago, m.

metais fabrikuose dirbo 85,- ’ 
797, o pernai jų skaičius pa- 1 
kilo jau pci 88,964.

BRAZILIJA.
Suvaržė imigraciją. — Šių 

metų pradžioje Brazilijoj 
buvo išleistas imigraciją 
varžantis Įstatymas. Iš tos 
priežasties dabar ateivybė 
labai sumažėjo. Palengvini
mų duodama Įvažiuoti tik 
tiems svetimšaliams, kurie 
jau yra Brazilijoj gyvenę, o j 
taip pat ir žemės ūkio dar- rint pasaulio krizio, kuris 
bininkams, jeigu pasirodo, sunkiai palietė ir Naująją 
kad jų darbas jų reikalauja- Zelandiją, fabrikų skaičius 
mas. Į

Pajieškau LIETUVIŲ ŪKININKŲ, 
gyvenančių Oregono ir Washingtono 
valstijose. Norėčiau su jais apsimai- 
nyt laiška’s, nes noriu važiuot į minė
tas valstijas gyvent, nes North Dako- 
toj nusiboelo. Prašau parašykite. (31) 

PETRAS JANICHAS 
CANDO, N. DAK.

PARSIDUODA PARMOS.
Visokio didumo ir įvairių rūšių: 

parsiduoda labai žema kaina. Arti 
prie didelių vieškelių, elektrikos švie
sa, arti geriausiu Michigano turga
viečių. Lietuviai bus jusu kaimynai. 
Pilnų informacijų klauskite laišku. 

(29)
JOHN ANDREVS 

FOUNTAIN, MICH.

NAUJOJI ZELANDIJA.
Fabrikai auga. — Nežiu-

PARSIDUODA — TABAKO IR 
PAUKŠČIŲ KARMA. 31 akeris že
mės. 4 kambarių stuba. 2 karų gara- 
džus, barnė, 90 pėdų vištininkai. 2 ta
bako daržinės; pusė akerio aspara- 
gus. anie 500 iki 600 vištų, nekurie 
įrankiai, vi«os daržovės apsodintos, 10 
akerių miško. Tabako laukas paran- 
davotis už $625. Gesas. elektriką, bė
gus vanduo. Ant žymaus vieškelio, 
tarpe Hartfordo ir Springfieldo, prie 
Phelpis kampo. Parduodu pigiai. Pa
matykite arba klauskite. (29)

. H. J. WEIDLICH 
tVarchouse Point. Conn.

KUBA.
Nori deportuot bedarbius, rikai, o 1930 metais jų buvo 

—Parlamento atstovas Nu- 
nez Portuondo Įnešė Įstaty
mo sumanymą, kad ateiviai, 
kurie neturi Kuboje darbo 
ir pasidaro visuomenės arba 
valstybės našta, butų depor
tuojami ten, iš kur jie yra 
atvykę.

Susipratęs darbininkas netik
tai pats skaito savo spaudą, bet 
ir tarp kitu ją platina.

Pajieškau pusbrolio Prano Žigo, 
paeina iš Stakliškių miestelio: <lu 

I metai kaip gyvena Brooklyne, N Y. 
I Turiu jarri svarbų reikalą. Kas žino 
kur jis yra, prašau pranešti. (31) 

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

FARMA PARSIDUODA.
45 akeriai. su budinkais. apsėta ir 

apsodinta: 7 karvės. 4 telyčios. 1 ver
šis. 2 arkliai ir visi reikalingi įran
kiai; netoli gerų marketų, 10 mailių 
j Worcestery, arti Statė kelio. Žemė 
gera, viskas auga gerai. Upelis teka 
per visų farma. Pamatykite ir persi
tikrinkite. Kaina $6.000, Reikia įneš
ti biskį daugiau kaip pusę. Turiu ir 
kita farma, 85 akeriai geros žemės su 
budinkais, be gvvuliu. Kaina $3.500. 
Platesnių žinių klauskite. (31)

A‘ VITKUS
103 Joslin Road. Oaford, Mass.

Viešas persergėjimas.
Kadangi Philadelphijos Shaw ir keliems kitiems žy- i 

pašelpinių draugijų atstovų mesniems anglams, kurie' 
~ _ J nuva-j

metą išvažiavimo nerengti Į žiuot Sovietų gyvenimo pa- 
įWildwood. NzJ., dėlto kad sižiurėti.
gelžkelių kompanija atsisa
kė duot nuošimti, bet tūla 
“grupė,” pasivadinus “Ath- 
Ictic Chapter,” garsina išva
žiavimą Į Wildwood, N. J.

Ligi šiol Kanadoj buvo ant liepos 19, 1931 m. su bi- 
tokia tvarka: jeigu pilietė lietų kaina $1.25, ir da tuo- 
išteka už nepiliečio, tai ji se garsinimuose be jokio pa
tampa “asmuo be tėvynės,” sivelyjimo yra surašyta visų 
nes netenka Kanados pilie- didesnių pašelpinių draugi- 
tvbės ir neįgyja pilietybės jų vardai ir antrašai— Į Francuzijos premjeras, 
tos šalies, kuriai priklauso Todėl Philadelphijos Šiau- kreipėsi i parlamento komi- 
jos vyras. Dabar betgi Ot- 
tawos parlamcntan yra Įne
štas projektas, kad šitas at- 
eivybės Įstatymas butų pa
taisytas taip, kad kanadietė 
ištekėjusi už svetimšalio vy
ro butų skaitoma Kanados 
piliete kaip ir prieš ištekėji
mą.

kad tų italų vaikai susipesė konferencjja yra nutarus šį ruošiasi šią vasarą

KANADOS ATEIVYBĖS 
ĮSTATYMAS DUODA 

PALENGVINIMO 
MOTERIMS.

-
Kanadoj pasklydo gandų, 

kad valdžia deportuosianti 
visus komunistus. Winnipe- 
go komunistų vadas Kolies- 
nik sako, kad tūli komunis
tai iš to tik džiaugsis,-ypač 
jeigu juos deportuos Rusi
jon, kur nėra bedarbės.

rinės Dalies Lietuvių Re- tetą kasyklų reikalams su- 
publikcnų Susivienijimas mažinti 10 procentų anglies 
(pašelpinė draugystė) nuta- gamybą ir tuo pačių laiku 
rė persergėti savo narius ir sumažinti anglies Įvežimą iš 
simpatikus, kad tie nesūri- 
klaidintų tokiuo skelbimu. 
Nei ši, nei kitos pašelpinės 
draugijos prie to išvažiavi
mo nėra prisidėjusios.

I Mes neturim tikslo ko- 
BUSAS SUSIKŪLĖ SU kiam nors parengimui kenk- 

AUTOMOBILIUM. ti, bet piktinamės tiksliu

užsienio. Gelžkelius ir vi
suomenės Įmonių korpora
cijas gi raginti, kad jos var
totų vien tik Francuzijos 
angli. Tuo budu pagerėsian
ti Francuzijos angliakasių 
padėtis.

AUTOMOBIL1UM.
Pereitą sąvaitę ant “Post musų narių klaidinimu. 1 Kasant naują subwayaus 

Road” vieškelio susikūlė Dėkuojame laikraščiui už tunelį New Yorke pereitą 
Bostono-New Yorko busas suteiktą vietą šiam perspėji- sąvaitę Įvyko dinamito spro

gimas ties 155-ta gatve. Aš- 
P.š.D.LR.S. Sekretorius, tuoni darbininkai buvo su

žeisti.

su dviem automobiliais. Bu- mui. 
sas buvo pilnas pasažierių 
ir 4 jų buvo sužeisti. j P. Plungi*.
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PAŠALINK
ODOS ĮDEGIMĄ! 
Vartok Sevtrt't Etko

Nebekentėkit nuo odos įdcgi- 
gimo. Scvera’s Esko suteikia 
greit*, raminančią pagelba ken- 
žiantiems nuo 
per 50 metu, 
kus. Sempelis 
W. F. Severą 
pids. Iowa.

Vartokit Severa's Mdn Soap 
dėl Mahmioa (Mok.

DYKAI
PAAIŠKINU KODĖL PLAUKAI 

SLENK A.
Kodėl randasi pleiskanų ir galvos 

odų niežti. Kaip sulaikyti plaukų slin
kimų. išnaikinti ple'skanas, galvos o- 

, dos niežėjimų ir kaip užaugint greita 
laiku Naujus. Storus. Tankius ir 
Gražius riaukus. Norint informacijų 
prisiųsk markę. (35)

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

Chicago, III.

odos. Užtikimas ' 
Pas aptickinin- 
DYKAI. Rašyk 
Co., C ėda r Ra-

NORITE ŽINOT
Kaip galit gaut už DYKĄ “Mystiš- 

ką Krystalą,” su kuriuom dasižino- 
sit savo Ateitį ir T.aimę ir viską, ką 
norėsit. Rašykit tuojaus indėdami ke
lias štampas paaiškinimui. Adresuo

ti (32)
PRACTICAL SALES COMPANY 

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

Namu Daktaras
REIKALINGIAUSIA IR NAUDINGI AUSIA DAKTARIŠKA 

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

Musų sveikatos literatūroje, tai yra vienintelė tokia knyga Ji tūks
tančiams suteiks sveikatų. Susirgus kokia liga, jus rasite didelę pa
galbų, nes “Namų Daktaras” ne tik aprašo ligos gydymo būdų, bet 
paduoda vaistų receptų. Su ta knyga nuėjęs į bile “drugštorj” gausite 
reikalingus vaistus.
“Namų Daktaras” laukta knyga jau daug metų. Dr. A. J. Karalius 

parašė tokių knygų, kokios mes lietuviai neturėjome... Darbininkui 
žmogui ji labili naudinga. Sutaupysite daug pinigų įsigiję daktarišką 
knygų “Namų Daktaras.”

Kaina dabar nupiginta. Margučio skaitytojai gauna ta knyga 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 
Daktarų” ir gi už $1:00. Siųskite money orderius arba du doleriu pa
prastam laiške šiuo adresu:

“MARGUTIS,” 2137 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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CLEVELAN PARAPIJONŲ KOVA 
SU KUN. VILKUTAIČIU.

Rašo Senas Parapijonas.
Kanados Lietuviai

(Tąsa)

Žmonės po to dar labiau įpy- tininku ir kun. Vilkutaitis su 
ko, nes pamatė, kad ne tik kuni- savo komitetu. Vyskupo asisten- 
gas meluoja, bet ir pas patį vys- tas išrėžė susirinkusiems 
kūpą teisybės nėra. Taip tai prakalbą apie kun. 
žmonės suerzinti pradėjo neri
mauti ir susirinkę būriais kalbė
josi, kad jau kito išėjimo nėra, 
kaip tik mesti kunigą iš bažny
čios patiems. Prie to da buvo ir 
kita priežastis. Mat. kun. Vilku
taitis per dvyliką metų savo kle
bonavimo Clevelande praleido 
net dvyliką kunigu vikarų, ir 
visi jam buvo negeri. Pastaruoju 
laiku atėjo vikaras kun. E. 
Steigmanas. Jis žmonėms pati
ko. Vilkutaičio šalininkai pradė
jo jį šmeižti, ypač vargoninin
kas. Kun. Steigmanas atėjo į 
parapijos susirinkimą ir parei
kalavo. kad vargonininkas į 30 
dienų butų atleistas,nuo vietos. 
Vieną nedėldieni per pamokslą 
kun. Vilkutaitis žmonėms pra
nešė. kad kivirčai tarp kun. 
Steigmano ir vargonininko esą 
perduoti vyskupui išspręsti.

Žmonės pamatė, kad čia yra ko
kia nors intriga. Įnirtę parapi
jonai sušaukė susirinkimą, kur 
dalyvavo tarp 600-700 žmonių, 
ir visi nutarė, kad vargoninin
kas būtinai turi būt atleistas 
nuo vietos. Negana to, dar atei
nantį nedėldieni išeinant vargo
nininkui iš bažnyčios moterys 
aptaškė jį kiaušiniais. Tiesa, 
viena moteriškė buvo užtai pa
traukta i teismą ir nubausta 10 
dolerių. Po tam kun. Vilkutaitis 
pranešė bažnyčioje, kad vargo
ninkas rezignuojąs, bet apie vy
skupo nuosprendį nieko nesakė.

Nuo to laiko, kuomet vargo
nininkas gavo kiaušiniais aptaš
kyti. į bažnyčią pradėjo policija 
lankytis ir saugoti kun. Vilku
taitį. Ir saugoja dar ir dabar.

Parapijonai su įnirtimu laukė 
parapijos susirinkimo ir atskai
tos, nes per 11 metų niekados siu parapijonų. Tai reiškia. 600 
tikros atskaitos nebuvo girdėję, ypatų, skaitant sykiu vyrą ir 
Taigi šių metų pradžioje bažny
čioje klebonas pranešė, kad bus 
išduota atskaita ir bus renka
mas parapijos komitetas, žmo
nės paskirtoje dienoje susirinko 
bažnyčioje. Kun. Vilkutaitis lai
ke pamokslo perskaitė 1930 me
tų atskaitą. Ji buvo tiek supai
niota, kad nieko negalima buvo 
suprast ir pareiškė kas neužga
nėdinti tąja atskaita ateikite į 
parapijos raštinę, tai bus viskas 
išaiškinta. Po pamaldų buvo iš
dalinti balsavimo lapeliai, žmo
nės prašė, kad eitų salėn susirin
kimą laikyti, bet klebonas atsa
kė. kad bažnyčioje geriaus. Mat. 
svetainėje klebonui sunku nura
minti inirtusius parapijonus. 
Bet bažnyčioje jis tuojaus Dievą 
pastato ant altoriaus ir sako, 
kad čia yra Dievas, todėl visi tu
ri bųt ramus. Nors tame susirin
kime buvo vyriausi s miesto še-' 
rifas su savo pagelbininkais, bet i 
žmonės vis vien pradėjo rėkti- 
šaukti ant kun. Vilkutaičio: į pusės parašai gali būti geri, kad 
"Kur dėjai musų sumokėtus pi-j jie jų turi net 1.118, mes turime 
nigus? Kur tu juos išleidai ir j 600. o iš viso yra tik 700 para- 
ant kokių reikalų? Pasakyk fpijonų, ir daugelis jų nepasira- 
mums. išduok mums tikrą at-! šė nei vienai pusei? Tai iš kur 
skaitą!” Nors policija stengėsi' galėjo būti tiek daug balsų ku- 
sukilėlius raminti, bet riksmui; nigo pusėj? Vyskupo asistentas 
nebuvo galo. Matydamas, kad matydamas, kad kunigo pusėje 
savotiškos tvarkos nepadarys,1 yra kas nors 
kunigas liepė balsuoti už komite
tą. Bet niekas nebalsavo, išski- baigta. Eikite namon. Aš jus pa- 
riant kelias davatkas ir mokyk- šauksiu kitą sykį, kur jus galė- 
los vaikus. Tuomet jis liepė vi- • site matyti patį vyskupą.” 
karui atnešti Dievą, ir taip susi-į Atėjus komisijai antru kartu, 
rinkimas baigėsi be pasekmių, j ji gavo jau kalbėtis su pačiu vv- 

| Parapijonai nutarė šaukti pa- į skupu. Vyskupas pasakė, kad tie 
tys susirinkimą. Kaip tik kun. parašai abiejų pusių nėra ver- 
Vilkutaitis sužinojo, kada bus ti nei tiek, kiek toji popierą. ant 
parapijonų susirinkimas, baž- kurios jie parašyti. Vyskupui 
nyčioje pasakė, kad tuo pačiu buvo priduotas dar pundas įvai- 
laiku bus kitas parapijos susi- rių skundų nuo parapijonų ir 
rinkimas, ir ragino visus atsi-: 1930 metų parapijos atskaita, 
lankyti. Parapijonai savo susi- Skundus vyskupas sugrąžino ko- 
rinkimui turėjo paėmę Lietuvių misijai atgal mažai jų peržiurė- 
Svetainę. O klebonas šaukia sa- jęs, bet atskaitą pasiliko 
vo susirinkimą bažnyčioje. Pa
rapijonai pamatė, kad kun. Vil
kutaitis į savo susirinkimą nori 
gauti tik savo pasekėjus, taigi 
ir parapijonai nutarė čia eiti.
Atėjo paskirtas vakaras, žmo- sau laukė, kada vėl galės užbaig- 
nių prisigrūdo pilna bažnyčia, ti nesusipratimus su kun. Vil- 
Nagi žiuri, kad iš zakristijos iš- kutaičiu.
eina vyskupo asistentas su raš-( (Bus daugiau)

f

ilgą 
Vilkutaičio 

"nuopelnus” ir ant galo liepė 
pakelti rankas tiems, kurie drį
sta jam priešintis. Kaip tik tą 
ištarė, tuojaus rankos pakilo be 
maž ko ne visos. Tuomet vysku
po asistentas pabalo kaip drobė 
ir sako: Jeigu jus taip esate nu
sistatę prieš kun. Vilkutaitį. tai 
atspausdinkit peticijas ir abi 
pusės rinkite parapijonų para
šus; kuri pusė daugiau surinks, 
toji ir laimės.

Parapijonai davė vyskupo a- 
sistentui kelis klausimus, ant 
kurių jis niekaip negalėjo atsa
kyti. štai pora iš tų klausimų: 
"Bažnyčios įstatymuose yra pa
rašyta. kad jeigu bent penki pa
rapijos nariai bus priešingi 
klebonui, tai vyskupas jį turi iš
kelti iš tos parapijos. Dabar tu 
pats matai kiek čia yra priešin
gų, o vyskupas jo neprašalina. 
Kodėl?” Ant šio užklausimo vi
sokiais budais bandė atsakyti, 
bet iš to niekas neišėjo. Toliaus 
parapijonai klausia: "Tu dabar 
sakei, kad parapijos narys, neuž
simokėjęs pilnai parapijoj nus
kirtų duoklių, negali būt parapi
jos komitete. Bet musų klebonas 
paliuosavo visus parapijos ko
miteto narius nuo parapijinės 
duoklės, kad tik jie palaikytų jo 
pusę. Taigi, ar jie gali būti ko
mitete. ar ne?” Asistentas at
sakė nieko apie tai nežinojęs. 
Žmonės nepatenkinti galvatrū
kčiais rinkosi iš bažnyčios į Lie
tuvių svetainę. Ten nutarė pa- 
ruošt peticijas ir rinkti parašus 
tų. kurie yra priešingi kun. Vil- 
kutaičiui. Kuomet peticijos jau 
buvo paruoštos, vėl sušaukė su
sirinkimą ir ten pat ant vietos 
pasirašė 300 pilnai užsimokėju-

moteri.
Kunigo Vilkutaičio šalininkai 

rinko parašus kitaip. Jie davė 
rašytis net ir mokyklos vaikams, 
gaudė kiekvieną, kaip galėjo ir 
mokėjo. Yra kalbama, kad net 
ir svetimtaučiai krautuvninkai 
buvo spiriami pasirašyti.

Parapija turi tik 700 narių, 
skaitant vedusius ir nevedusius. 
Bet kun. Vilkutaičio šalininkai 
parašų surinko net 1.180. Tai
gi čia jau aiškiai pasirodo klas
ta iš kunigo šalininkų pusės.

Kuomet pasibaigė parašų rin
kimas. tai kunigui priešinga pu
sė nusiuntė savo komisiją Į vys
kupo raštinę ir pranešė, kad ji 
jau užbaigė darbą. Vyskupo asi
stentas tuojau sukvietė komisi
jas iš abiejų pusių ir paaiškino, 
kad parašai bus geri tik tų. ku
rie yra pilnai užsimokėję duok
lę parapijai; kiti nebus visai 

' skaitomi. Tuomet priešinga ku
nigui pusė pastebėjo, kaip anos

negera. pasakė:
“Su parašais šiandien yra už-

sau. 
Ji buvo baisus jovalas. Vysku
pas pakasęs galvą liepė komisi
jai eiti namon, bet prižadėjo vėl 
pašaukt už kokio laiko. Sugrį
žus nuo vyskupo komisija ramiai

WINNIPEG, CANADA. I BIENFAIT, SASK., CAN. 
Neapsileiskim maskviniaių. j Darbininkų padėtis pas mus 

Birželio 28 Winnipego 
lietuvių pašalpinė draugija 
surengė pikniką. Kaip į pa
laipinės draugijos pikniką, čia daug'. Mat, apylinkė pa
tai prisirinko ir publikos garsėjusi savo kasyklomis, 
gražios. 1 - -- - -

Bet ši kartą pašalpinė 
draugija publiką apvylė. 
Mat, joje beveik pusę narių 
sudaro bolševikai, o kur bol
ševikų yra, ten pirmoj eilėj • 
ir jų kromelis eina.

Besilinksminant publikai 
pradėta segioti ženkleliai. 
Ženkleliai, aišku, ne uždy- 
ką; už juos reikia mokėti, 
ir pikniko rengėjai iš to pa
sidaro sau šiek tiek pinigų.

Ši kartą publikai buvo 
pasiūlyti bolševikiški ženk
leliai. Tuomi labai pasi
piktino jaunimas. Net mer
gelės. prašomos tuos ženk
lelius segioti, atsisakė. Pri- 
siėjo prašyti moterų. Atsi
rado viena ir pradėjo dar
bą. Bet čia kilo skandalas: 
jaunimas neima bolševi
kiškų ženklelių ir reikalau
ja lietuviškų spalvų. Bolše
vikai tuo tarpu kitokių žen
klelių neturėjo, taigi ir sa
vųjų segiojimą nutraukė.

Rodos, tai menkas susi
kirtimas, bet jis turi giles
nę prasmę. Kaip sakiau, 
draugiją valdo komunistai 
ir jie norėtų ją paversti tik
rai komunistine partija. Bet 
mes, draugai, tokiam smur
tui nepasiduokim. Jei leisi
mės — jie musų draugiją 
prikinkys prie komunisti
nio vežimėlio ir tuomet iš
čiulps iš jos paskutinius sy
vus.

Griebkimės rimto ir tie
sioginio darbo, vykinkim 
gyvenime draugijos užsi
brėžtus tikslus ių neužsi- 
krėskime bolševizmo liga.

Eglaitė.

Visoj Kanadoj siaučia be
darbė. Bienfait yla mažas 
■miestelis, bet bedarbių ir

J rimtai apsvarstęs savo dar- 
! bą ir “uždarbį,” meta įran
kius i šalį ir eina nežinoda
mas nei pats kur.

O jei nepasiskubinai išei
ti pats, tai tave bosas išvys, 

■ jeigu neturi kuo jam gerklę 
i pripilti.

Tai šitokia musų padėtis 
šiose kasyklose. Koresp.

FORT WHYTE, MAN., 
CANADA.

Mirė susipratęs dailininkas
Cemento dirbtuvėj čia 

dirbo Simonas Mankewieh. 
Birželio 20 dieną jis grižo iš 
darbo sveikas ir vakare nu
ėjo gulti kaip paprastai. Ry
te atsikėlusi Simono moteris 
nuėjo pažadinti vyną, bet ra
do ji jau sustingusį.

Velionis buvo rusinu tau
tybės, skaitė pažangius laik
raščius ir priklausė prie Uk
rainiečių 
nizacijos. 
mylimas, 
kitų.

Turėjo

(čia yra apie 10 anglių ka
byklų), tai bedarbiai suva
žiuoja net iš kitu provinci- i 
jy.

Bet čia atvažiavę jokios' 
laimės neranda. Šiais laikais' 
kasyklos beveik nedirba. 
Katros dar dirba, tai tik po 
2-3 dienas į sąvaitę. Taigi 
darbo nėr net vietiniams 
darbininkams, o naujai at- 
vykusiems tuo labiau jis į 
sunku gauti.

Jei kartais kas ir gauna 
darbą, tai ilgiau čia neiš
dirba, kaip vieną ar du mė
nesiu. Paprastai padirbęs 
kiek laiko gauni kortą, ku-; žiaus. Nubudime paliko mo
doje pasakyta, kad tu ne tik j teri ii- 3 metų sūneli, 
nieko neuždirbai, bet dar 
kompanijai esi skolingas. Tu vargus jau užbaigei. 
Tokiu budu, darbininkas

darbininkų orga-
Buvo daugelio 

nes jis nekliudė

per 30 metų am-

Ilsėkis, Simonai, amžinai.

K. Trinka.

įHumoristika

♦

*

* *

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE

I
I

LETHBRIDGE, ALTA, 
CANADA.

Negražus paprotys viens 
kitą {davinėti.

Tarp musų lietuvių yra 
daug gerų draugų, bet ne
trūksta ir tokių, ką ant kiek
vieno žingsnio stengiasi sa
vo broliui pakišti koją. Tai 
biaurus ir visiems žalingas 
reiškinys. Šito nedoro pa
pročio kuogreičiausiai mes 
turėtume atsikraftyti; ypač 
dabar, bedarbės metu, 
kuomet už kąsni duonos rei
kia kovote kovoti.

O betgi tūli musų žmonės 
šito nesupranta ir nepildo. 
Kaipo pavyzdi aš paminė
siu toki atsitikimą pas mus.

Vienoj stuboj apie porą 
metų gyveno dvi lietuvių 
šeimynos. Iš karto gyvena 
draugiškai. Abudu vyrai dir
bo pas kontraktorių, bet pe
reitą žiemą darbo jie nete
ko. Vienas iš jų gavo po ke
letą centų pašalpos iš mies
to. Kitas buvo sumanęs va
žiuoti i Jungtines Valstijas, 
bet Įleidimo negavo.

Prabėgo gražaus laiko.- 
Mano aprašomieji draugai 
pas tą pati kontraktorių vėl 
gavo keletą dienų padirbėti. 
Bet, kaip sakiau, 
jų gaudavo iš miesto pašai-;

GROMATA Iš LIETUVOS 
Feliksas B. rašo saivo broliui 

Franui B.
Per šį trumpą savo raštą 
Apsakysiu gimtą kraštą. 
Apylinkę Šimonių.
Vietą neblogų žmonių. 
Už Atlantiko tu plačio. 
Nežinai, sakau aš stačiai. 
Kas gimtame krašte dedas, 
Kaip ten karvės veršius vedas. 
Kaip dėl šalčių ten didžiausių 
Nepridėjo vištos kiaušių, 
Ir mus brangiosios Velykos 
Be kiaušinių buvo — dykos. 
Bet tik juokas kiaušinėlis, 
Ką mums sakė klebonėlis: 
Kad mes džiaugsmą apturėsim. 
Kristų keliantis regėsim.

Visi bėga, visi zuja — 
Kėlės Kristus, aleliuja!.. 

Linksma diena jam nušvito, 
Iš krikdemų gavo litų! 
Per Velykas šaltas oras, 
Daiktas mums visai nedoras.

♦ * *

Šaltas laikas jau praūžė 
Susilaukėm ir gegužės, 
žodžiu, mėnesio nešalto, 
Bet sniegelio, gražaus balto 
Dar turėjom patvoriuose. 
Prie triobų ir dar grioviuose. 
Ne tik Nemunas su Nėrių 
Kauną vandeny panėrė. 
Bet ir siaurus čia upokšniai 
Neša tiltus, verda, šniokščia. 
Visi baras, visi keikia, 

vienas iš ^am čia potvynių tų reikia.
žodžiu sakant didis dyvas,

pą, taigi vieną dieną išliko ^oks pavasaris vėlyvas.
• * *

Pakalbėsim apie ponus: 
Sekretorius ir klebonus, 
Kurie Šimonių miestely

iš darbo, nes reikėjo eiti 
miestan tų kelių centų pasi
imti.

Kitų darbininkų šis žmo
gelis prašė pranešti bosui, Pragyventi puikiai gali, 
kad jis šiandien nedirbąs 
dėlto, kad mieste turi svar
bų ir neatidėtiną reikalą.

Darbininkai taip ir pasa
kė bosui, bet tas jo “geras” 
draugas, ką kartu gyvena, 
pranešė, kad tas nuėjęs pa
šalpos gauti.

Ir dabar, ačiū ilgam liežu
viui, šis žmogus neturi nei 
darbo, nei pašalpos.

Canados Vergas.

r

S"

Kas jam duoda litų šimtą, 
To vieta danguj užimta, 
žodžiu, apie šitą poną, 
Storą Šimonių kleboną, 
Daug ką galiu pasakyti. 
Daug galėčiau parašyti. 
Bet turiu kitus atminti, 
Jųjų stoną pagarbinti.

* * *

Lai t^s lieka su sutana. 
Paminėsiu tau Antaną: 
Trucinską, viršaitį gerą, 
Kurs degtinę labai geria. 
Vedė žmoną iš Juodžiunų, 
Tą Adelę Savičiuno.
Pažymys iš to vr bendras: 
Prieš vestuves lankės gandras. 
Sekretorius mus valdybos, 
Vyras yr gana valyvas. 
Raštininkas jis kaip telis; 
Mano draugas V. Katelis 
Pašto viršininkas menkas.
Dar prie to jis yra lenkas. 
Vienaakis, farmazonas.
Jisai draugas mus klebono. 
Paštininko padėjėjas 
Yra rusas niekadėjas. 
Nežinojai gal ir tujai, 
Policistai yra dujai.
O pradinėj mokykloje 
Keturi yr mokytojai.
Vienas yra iš Juodžiunų, 
N. šaulinsko jisai sūnūs.
Na. gana bus apie ponus. 
Storus velnius, farmazonus. 
Gana kiti apkalbėti, 
Reik i save pažiūrėti.

“Jaunystės Karštis.” Vienaveiksmi 
komadija-farsas. Parašė K. S. Kar- 

povičius, ir Susižiedavir.as Pagal Su
tartina. N. V. Koneckio dialogas, vertė 
špyžas. Labai užimanti, meiliška ko
medija ir perstatymui tinkamas 
dialogu, So. Boston, 1916 m......... 10c.

“O. S. 8.** arba Kubinė Iškilmė. -
Vieno akto farsas, labai juokingai 

ir geru perstatymui. Kaina .... loe

Piršlys Suvadžioto  jas. Vieno veiksmo 
Komedija Parašė Ben. Rumšas. Ga

na juokingas veikalėlis. Dalyvauja Ž 
moters ir 6 vyrai.

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

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

NlhiHstai. Tragedija trijuose aktuose.
Veikalu perstatė nužudymą caro 

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

kimų komedija. Perstatymui reikia
10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo
šimu užima apie 2 valandų. .... 25c.

Žingsnis Prie Šviesos. Vieno akto vaiz
delis ir monologas Našlaitė. Parašė

K. S. Lietuvaitė. So. Boston, Mass.,
1914 m., pusi. 23. .......••••••• x0c.
‘‘Šąlami ja,” arba kaip buvo nukirst* 

šv. Jonui galva. Drama viename 
akte, parašyta garsaus anglų rasti 
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti. ............................................*5t

Dfian Bambos Spyriai. — Ir kito* 
fonės. Daugiau juokų, negu Amen 

koj munšaino. Šioje knygoje telpa ne» 
72 “Džian Bambos spyčiai,” eiles, pa 
sikalbėjimai, humoristiški straipsniu
kai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 puaL................................2S<
Monologai ir Deklamacijos. Šioje kny

goje telpa daugybė naujų, labai gra
žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkis-os, 
revoliucionieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. V įsos 
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 
Blausias pasaulyje kalbėtojas ir Eib 
lijos prietarų naikintoju. 72 
puslapiu........................•............••
Ar Buvo Visuotinas TvsnasT — Kaij

Nojus galėjo surinkti l keąas die 
n,, visų veislių gyvūnus, kurie gy y* 
na išsimėtę po visų žemės kamuolį ? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prasto; 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad vis$ žemę apsem 
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šimtai 
kitų klausimų, į kuriuos negali atsa
kyti jokis kunigas, vra nuosakiai ii 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knygi 
be galo įdomi. Kas žodis — tai fak
tas; kas sakinys — tai nauju kunigų 
argumentu griūva. Mokslu fe 
mokslas nuo pradžios iki gaia. 
Kaina ............................................. »
Amerikos Macochas — Arba kaip ka

talikų kunigas Har.s Sc’nmjth paplo
vė merginų Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi.................  10c.
Kunigų Celibatas. Išaiškinta kunigų 

bepaty-1 ės istorija, pasekmės ir jų 
doriškas nunuolimas. Šių knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mote
ris, dukterjs ir mylimosios nepapultų i 
tokių kunigų globa. Parašė kun. Geo. 
Townser.d Fo*, D. D., sulietuvino 
Ferdinard ae Samogitia..................25c.
žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 

historijos, etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitu mokslu 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, III. 1911 m., puslapių 392.
Apdaryta ..................................... $3.00
Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 

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

knyga šituo svarbiu klausimu. _ Ją 
turėtu peskaityti kiekvienas katalikas 
ir socialistas. Parašė E. Vandervelde, 
vertė Vardunas. So. Boston, Mass.,
1915 no., 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.........................*2.06

'•y

4
Laugvaa Badas **—AagiUkai.

Rankini reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų, ti knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvienas 
e greitai išmokt kalbėt angliškai.

_ i telpa netik atskiri žodžiai, bet čie- 
li sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieš- 
kant, važiuojant kur nors, nuėjus 
krautuvėn, pas daktarų, pas barzda
skutį, pas kriaučių, ir tt. Su fonetiškų 
ištarimu ir gramatika. Antra padidin
ta ir pagerinta laida. Sutaisė St. 
.Miehelsonaa. Pusi. 95...................... «5e.
žemė ir Žangus. Labai įdomi ir pamo

kinanti knyga Iš jos sužinosi, kaip 
žmogus gyveno žiioje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civilizavo- 
si. Daugelis paveikslų įvairių rasių 
žmonių, vyrų ir moterų. Pagal E. Rėk
liu parašė Z. Aleksa. So. Boston*. 
Mass., 1912 m., puti. 63................  29c.
Paparčio žiedas ir keturios kitos 

apysakos: (1) Neužsitikmtia Vyras;
(2) Žydinti Giria; (3) Klaidą; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki j visokius prietarus, 

rt^is ir tt,
Ueuvių šrimyaa istorija Juškevičiaus

Dainose. Jei nori žinoti, kaip seno
vėj lietuviai gyveno, tai perskaityt ši
tų knygų. Iš jos dasižinosi, kad vyrai 
turėjo daug pačių, o žmonos po kelis 
vyrus. Labai užimanti ir pamokinanti 
k-nyga- Su paveikslais, Parašė Z. 
Alekna ........................................ &0c-
Drūtuose audeklo apdaruose ....
Kodėl Aš Netikiu j Dievų? - Arba

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

Ksr Musų BcSaį Gyveno? - Arba 
tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 

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

Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra
eities. Knygutės įtalpa susideda iš 

sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
riškių šventės; (3) Lietuviai lieka vel
niais; (41 Paskutiniai lietuvių dievai. 
Parašė Z. Aleksa So. Boston, 
1912 m., pust 32............  10e

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

veikslais, perstatančiais įvairias nuo- 
tikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs ši* 
knyga niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kaina............................... |1.0t

Kaip Senovės Žmonės Persiststydave
Sau Žemę. —• Labai įdomųj senovės 

filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dų. Pagal daugelį autorių paras! 

i Iksas. Antra knygutės dalis yra: “Ii- 
■ virkščias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos.*' Parašė Z. Aleksa 

į 40 pusL.......................................... *®«-
j Delko Reikia žmogui Gert ir Valgyt?

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
! nemokša. Bet delko gi norisi ? Delko 
; be valgio žmogus silpsta ? _ Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Si
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios . 
knygutės. Parašė D-ras G-mua 

j Kaina ..................  15*
Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau

goti. Parašė D-ras F. Matulaitis.
Antra, peržiūrėta ir pagerinta lai- 
da* i^aina 25^t
Tabakas, kaip jis žmonėms kenkia.

Liaukimės rūkę! Pagal A. Apoiovų 
ir daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. So. Boston, Mass.. 
1909 m., pusi. 03...........................
Lietuvos Respublikos Istorija ir ž*m-

Iapis. — šitas veikalas parodo, kaip 
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovų su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tų val
džių rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios ir 
kaip ji buvo apskelbta respublika 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapi* 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kur! 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli
ka ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo 
Seime 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 it iš vidau*. Kaina .... $1.06 
Drūtais audeklo apdarais......... $1.6ė
Ben-Hur. — Istoriška apysaka U

Kristaus laikų. Parašė Lev» 
Wallace. 472 puri..........................I2.9*
Amžinos Dainos. Šioj knygutėj telpa

44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie, taip ir susirinkimuose. 
Pusi. 32...........................................18e
Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa

23 gražios eilės, daugybė straipa- 
nių, juokų, ir tt Puikiai ilius
truota 95 pusi.................................S8e.

MUSŲ LAIKŲ DUKTfi.

a
j I I ■s"'s

PAJAUTA
* LIZDEIKOS DUKTĖ

ISTORINIS ROMANCAS 
ARP.A LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE

Duokim, kad ir mus klebonas, 
Didis, storas tatai ponas.
Jis karietoj važinėja, 
Gaspadmę glamonėja 
Ir visuomet savu laiku
Jis mišias bažnyčioj laiko.

■ Iš žmonių jisai bemokslių 
Prašo litų per pamokslus,

■ Sako, niekai jumis litai,
i Duokit man, tai bus kas kita. 

Ir kas turi kapitalo.
Tas danguj sėdės prie stalo;

i

Motina: Klausyk, Marijon, 
kur musų sofa dingo?

j Duktė: Džionkmanas išvežė. 
' Musų kambarys taip mažas, 
i,kad nebuvo kur šokti. O prie to, 
l man reikėjo pinigų ant cigaretų.

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

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

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

KELEIVIS
25.1 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo mu*ų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

BE DARBO IMS ALGĄ. LIETUVOJ KEISTU ŽMO- SKAGERRAKO PAMINKLAS.

ŠUNDAKTARĖ SUP1AUS-
T£ KUDiKj.

Liškeva, Alytaus apskri
ties. Panemunės kaimo nau- 
jakuris V. J. savo žmonai 
Onai gimdant kūdikį vieton 
gydytojo pakvietė pagalbon 
kelias bobas. Gimdymas bu
vo nenormalus, tai reikėjo 
gydytojo pagalbos, bet vie
na buvusi “šundaktarė” bo-jko. Tokiais atvejais lieka to- 
ba M. Sv. pareiškė, jog ji kius kunigus bausti areštu, 
apie gimdymą gerai nusima- arba kokiu nors budu iš jų 
no ir gydytojo čia nereikią, išreikalauti uždėtas pinigi- 
Nesusipratusiems žmonėms Į nes pabaudas.

Dabar atatinkami organai 
esą nusistatę tas pabaudas 
išskaičiuoti iš kunigų algų, 
kurias jiems moka valstybės 
iždas. Esą pabaudds busią 

dalimis kelių

KUNIGAMS UŽDĖTAS 
PABAUDAS IŠSKAITYS 

IŠ jų ALGŲ-
Kaip jau žinoma, už pa

mokslus, kuriuose valdžios 
organai įžiūri agitaciją prieš 
valdžią, teismai yra daugelį 
kunigų nubaudę piniginėmis 
pabaudomis. Kai kurie kuni
gai pabaudos mokėti atsisa-

Nesusipratusiems žmonėms 
leidžiant, minėta šundakta
rė pradėjo savo “operaciją.” 
Kadangi kūdikis nenorma
liai vystėsi, tai ji patarė, kad 
reikia gelbėti motinos gyvy
bę, nors kūdikis ir žūtų, nes J užlaikomos 
kitaip gręsia mirtis ii- moti- mėnesių bėgy, 
nai ir kūdikiui. M. Sv. paė- --------
muši peilį pradėjo žvėriškai VIENUS VOLDEMARI- 
piaustyti nekaltą auką, išim- NINKUS PALEIDŽIA, 
dama po sąnarėlį tol, kol KITŲ NE.
visas kūdikio kūnas buvo į Sliesoraitis paleistas ligi 
mažus šmotelius supiausty-Į teismo iš kalėjimo už 15,000 
tas. Tik tuomet vargšai žmo- Į litų užstato, Streikunas ir 
nės susiprato, bet jau buvo Į Požėla — po 10,000 litų. Gi- 
per vėlu: parvežtas gydyto- Į nerčio prašymas atmestas, 
jas nieko nebegalėjo padėti, ‘ 
nes ištyręs, pripažino, kad! 
šundaktarė supiaustė ne tik 
kūdikį, bet ir motinai atne
šė mirtį.

Toks liūdnas įvykis skau
džiai paveikė į apylinkės gy
ventojus.

Prie progos tenka pažy
mėti, kad Liškevos apylin
kėje dar randasi įvairaus 
plauko kerėtojų, kurie sako-
J
nuo dantų skaudėjimo, ro-|nytė Aleksandra, bevagiant 
žės, priepuolio ir kitų ligų. Ir Į nuo altoriaus užtiesalą, 
nesusipratę žmonės tuo pa- -----------------
tiki ir todėl tenka kartais VIENUOLIAI STATYS 
skaudžiai nukentėti. Varg-J BAŽNYČIĄ.
šai žmoneliai lanko tuos ke-Į Lietuvos laikraščiai pra- 
rėtojus — šundaktarius, ar- Į neša, kad pranciškonai Kau- 
ba vežasi į namus pakerėti, | no Žaliakalny mano statyti 
paburti, kad apsisaugotų Į didesnę bažnyčią, 
nuo nelaimių. Reikėtų susi-Į ------ ----------
prasti ir nesiduoti save ap-Į ŽINIŲ ŽINELĖS, 
gaudinėti. Lietuvos žmonės skun-

----------------- Įdžiasi: “ką. parduodam—pi- 
TAUTININKŲ “NAUJOS hru, ką perkam—brangu.” 
EROS” PAVYZDŽIAI. Kodėl taip? Ogi todėl, atsa- 
Gegužės 25 d. Sedos mie- ko kitoj vietoj, kad cukrus 

stely “Jaunosios Lietūvos” pasaulinėj rinkoj kainuoja 
jaunimo (fašistinio) sky- 30 lietuviškų centų už kilo- 
rius surengė gegužinę. gramą, d muito už jį reikia

“Linksminosi” taip, kad Į mokėti 60 centų.
tiltas per Verduyės upęat-Į --------------—
sigulė upėn pasilsėti. Iš jo Į Lietuvos valdžia skun- 
beliko vien griuvėsiai. džiasi, kad nėra kam pirkti

Fašistiniam rangovui vėl Į Lietuvos miško. O miškas 
bus naujas biznis, mat “kur valdžiai didžiausias pajamų 
tašo ten ir skiedros lekia.” Įšaltinis.
0 Lietuvos ūkininkas vėl 
gaus naujus mokesčius mo
kėti.

politikieriamsKatia visiems 
neištenka valdžioje Vietų, tai 
tveriami nauji biurai ir politi- 
. eteriai gauna juose džiabų. Taip 
šiomis dienomis Agrikultūros 
departamente buvo įkurtas 

“agrikultūros inžinerijos biu
ras,” ir tuojaus jo viršininku 
buvo paskirtas S. H. McCrory, 
kurio veidą matote šitam pa-nuajv v vs-r oavoatt* b'*-* ! . -

veikslėly. Darbo tas žmogus te- Į 
nai neturės, bet vistiek ims gerą 
algą-

Atentato dalyvį Vaitkevi
čių ginsiąs adv. Tumėnas. 
Dalis voldemarininkų nuo 
gynėjų atsisakanti. Mano
ma, kad ir Voldemaras stos 
teisman be gynėjų ir ginsis 
pats.

ALTORIAUS UŽTIESA
LAS LABAI BŪT TIKĖS 

ANT LOVOS.
Kaune, bazilikos bažny- 

si galį užkalbant išgydyti I čioj buvo sulaikyta Stanku-

NIŲ NETRŪKSTA.

Netoli Radviliškio, Vis
mantų kaime gyvena keistas 
žmogus K. Jis ąpvažinėjęs 
Rusiją ir kitas valstybes, 
moka kelias kalbas. Dar ge
rokai prieš karą jis buvo su
galvojęs medinį lėktuvą. Kai, 
tą lėktuvą jis užkėlė ant sto
go ir nulėkė pusę kilometro, 
kaimynai jį vos neužmušė. 
Sakė, kad velnins jį apsėdo. 
Po sąvaitės tą lėktuvą kaž 
kas sudegino. Dabar K. išra
dęs kažkokius paslaptingus 
spindulius. Tie spinduliai 
turėsią geologišku budu fo
tografuoti žemės sluoksnius 
ir mes, kaip kino teatre ma
tysim visa, kas buvo atsitikę 
Žemės paviršiuje. Jo nuo- £UVUsiems savo jurininkams 
mone, VISI įvykiai saulės gkagerrako mūšy, kur Anglijos 
spindulių pagalba fotogia- iajvynas sumušė Vokietijos lai- 
fųojas ir gula, ant žemes. į vvna jaj buvęs didžiausis jūrių 
Napoleono žygiai, Cezario ir 
Kleopatros meilės nuoti- • 
kiai, didysis karas, viskas ko1 
jau ir nebepamename ištiso
mis epochomis yra saulės 

j nufotografuota.
Į Tik dabar reikia išrasti to
kius spindulius, kad jie se
nas fotografijas atgaivintų 
ir mums parodytų.

Į Nesenai K. keistuolis lei-j 
dęs kažkokius spindulius ir 

j nės ’ jo privengia, bet sako, 
j kad jis labai širdingas ir pa

dorus žmogus. Dabar jis at
važiavo į Kauną ir nori iš 
valdžios gauti pašalpos savo 
išradimams patobulinti.

t šiomis dienomis vokiečiai pa
statė šitą paminklą netoli Kielio 

• žuvusiems savo

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Kanados Vergui. — Kny

gos lietuvių kalboje apie 
elektrą, magnetizmą ir au
tomobilius, kiek mums ži
noma, Amerikoje nėra. Ar 
yra tokia knyga Lietuvoje, 
ikrai pasakyti negalime. 
)ėl visko, patartume para

šyti “Spaudos Fondui,“ Lai
svės Alėja 62, Kaunas, 
Jthuania.

Pipirui.—Prezidentą Mc- 
Kinley nušovė lenkas anar
chistas Czolgosz. Prie Mc- 
Kinley buvo tokia pat be
darbė, kaip dabar yra.

i

Naujam Farmėnui.—Da- 
)ar sodinti medelius yra 
pats blogiausis laikas, ir var
giai jie prigys. Patartume 
palaukti rudens, kai pradės 
jau lapai kristi. Medžius vi
suomet geriausia sodinti vė
lai rudenį, arba anksti pa
vasarį, kuomet jie yra ap
mirę.

“Balso” Draugijos Nariui. 
—Draugo raštelio nespaus- 
dinom, nes nepasirašėt savo 
vardo ir pavardės. Matote, 
redakcija visuomet turi ži
noti su kuo ji turi reikalą, ir 
todėl nepasirašiusių kores
pondentų raštų niekad ne
talpina.

musys ir sakoma, kad jis nu
sprendęs visą karo likimą. Ali-, 
antai jį vadina Jutlando kova.

ARKLYS APKRAMTĖ 
ŽMOGŲ.

Rokiškėlis, Rokiškio vals
čius. Birželio 20 d. Imbrozo 
arklys parvertė savo šeimi
ninką žemėn ir primynęs ko
jomis, taip apkramtė, kad 

matas Jėzaus kaičias Žmo-1° “T?*. Pav°ju>-. Arklys 
matęs Jėzaus Kančias. z.inojįjyvo labai ramus ir seimi

ninkas labai jį mylėjęs.

VOGĖ DEŠRAS IR NEŠĖ 
TRAKTYRIUN.

Petrauskas Zigmas iš Vil
kaviškio savo šeimininko 
vogdavo dešras ir nešdavo 
traktyriaus savininkui And
rijauskui, kuris jam už tai 
duodavo išsigerti ir parūky
ti. Jis viso išnešė apie 48 ki
logramus dešrų.

^vAo,KSsAUŽ
pas Andrijauską gerti, gavo ? i- j 
savo dešros užsikąsti. Visa Birželio vidury įvyko pla- 
išėjo aikštėn. . tus Kauno kepyklų kepėjų

Vilkaviškio teisme Andri- susirinkimas Jame kepėjai 
jauskas kaltu prisipažino, Į nutarė reikalauti, kad nakti- 
aiškindamasis, jog nežino- ra^s kepyklose nebūtų dirba- 
jęs, kad tos dešros vogtos.!raa» kad butų dffbųa tik 8 
Teismas juodu abudu nu-Įvgtandosperpąrg- Beto,ke- 
baudė kiekvieną po 3 mėn. | P^jai pasisakė ir pnes pensi dykai apmokėdamas pasta, per 30 
kalėjimo ir Vagneriu! atitei- Jjl Pliektą, kuris -.
sė iš juodviejų 172 lt. nuos-jdar labiau susiaurinąs dar- 
tolių. bininkų teises.

Marijampolės apygardos į _
teismas apeliacinėj byloj V. Į Y?k^U^^EL£KTRA J>I- 
Andrijauskui bausmę suma
žino ligi 7 parų lygtinio are- 
sto.

GESNĖ NEGU KAUNE.
Vilniuje už elektros kilo

vatvalandę mokama 75 gro- 
šai, t y. — apie 80 eentų, 
tuo tarpu kai Kaune 1.35 et.

PERKŪNAS NUTRENKĖ 
ŽMOGŲ.

Birželio 2 d. Varėnos vals
čiuj, Vazgirdonių kaime, 
perkūnas nutrenkė lauke 
dirbusį šaulį Bartašiuną Mo
tiejų.

AR NORIT 
KŪDIKIO?

Kiekviena ženota moteris norinti 
turėt neužginčijamų laimę—kūdikį, 
turi rašyt tuojaus Dr. H. G. DePew,

i

specifišką gydymą, veikiantį ant 
Glanduarų (gilių), kuris buvo naudo
jamas su džiaugsmingoms pasek
mėms per tūkstančius moterų. Nėra 
jokios atsakomybės, nei iškaščių. Tik 
prisiųskite savo pravardę ir adresų, ir 
prisiųsiu) gyduolę paprastai suvynio
tą ir knygelę “Childless Marriages.” 
Rašykite tuojaus, tik paskirta dalis 
minėtų gyduolių bus siunčiame dykai 
per šį mėnesį. (Apg>

AMERIKIEČIŲ LAIŠKUO
SE JIEŠKOJO DOLERIŲ.

Kretingos pašto įstaigoje 
buvo pastebėta, kad kai ka
da pražūva iš užsienio gauti i. . . _ . . .laiškai. Buvo įtartas pašto Į 
įstaigos pasiuntinys Pr. But
kevičius pas kurį kriminali- 
radoO1,raišku.rd ButkCTKius | _va^

sulaikytas.

Mirę Lietuviai.
Šiomis dienomis Ameri-

Nuskriaustam. — Negali
ma laikrašty skelbti, kad jū
sų burdingieris apvogė jus 
ir pabėgo, nes tamsta nema
tei, kaip jis vogė. Amerikos 
įstatymai sako, kad žmogus 
yra nekaltas patol, pakol 
teismas nepripažino jį kal
tu. Be to, paskelbimas šito
kios vagystės neatlygintų 
tamstai skriaudos. Jis galė
tų atlyginti tamstai skriau
dą tik tada, jeigu tamsta jį 
surastum ir areštuotum.

Susibečinusiam. — Ame
rikos prezidentas gauna 
$75,000 algos metams ir 
prie to da $25,000 kelionės 
lėšoms ir svečių vaišinimui, 
taip kad ištikrujų jis gauna 
$100,000.

I
i

VISŲ ŽINIAI.
Ui visokios rųšies smulkius pasi- 
garsinimus, kaip tai: pajieškoii- 
mus apsivedimų, įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkinius, skai
tome po 3c. už žodį už sykį. No
rint tų patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už sykį.
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmų sykį skaitome po 2c. 
už žodį, išskiriant pajieškojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.
Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c. už žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę laiikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po lc. už žodį.
Pajieškojimą i su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuo
ja padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimų su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografijų ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar
ba paj ieškojimas greitai tiiptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS
268 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

Greitas Lahni Fatanarims į EartR 
Per Hamburgą Musu Moderniniais Laivais 
HAMBURG DEUTSCHLAND
ALBERT BALLIN NEW YORK

Išvažiuoja reguliariai kas sąvaitę. Taipgi 
reguliariai išplaukimai mus populiariais 

kambariniais laivais:
ST. LOUIS, MILWAUKEE IR CLEVELAND 

Prieinamos kainos
Tiesioginiai gelžkeliais susisiekimai su Lietuva 

Dėl informacijų kreipkitės į lokalinius 
musų agentus

Išradėjas
F. Laseck ' 
(Lasevičius)

I
8® Boyfaton St.. LKtle Bldg.,

Lietuvos laikraščiai sako, 
kad provincija išsiilgusi rin
kimų, kurie neša šiokių to- 

lš NUOBODULIO NUŠO-|kių permainų, bet fašistai 
KO NUO KETVIRTO AU- rinkimą bijo, nes rinkimai 
KŠTO, BET NEUŽSIMUŠĖ padarytų jų viešpatavimui 

Stasys Marcišauskas iš galą.
Aukš. Panemunės, Kapuls-| -----------------
kio kepykloj nuo ketvirto Kauno karo komendan- 
aukštošoko pro langą į gat- tas “Lietuvos Žinių” redak- 
vę. Tačiau šokimas buvo lai-ltorę p. F. Bortkevičienę nu
mingąs ir Marcišauskas ne- baudė 300 litų pabaudos ar- 
užsimušė. Tuojau buvo nu- ba dviem sąvaitėm arešto, 
vežtas Kauno ligoninėn. Li-1 -----------------
goninėj šokikas pareiškė, Pirmo lietuvių dienraščio 
kad šokęs pro langą dėl nuo- įsteigėjo Petro Vileišio ru- 
bodulio šiame pasauly gy- mus Vilniuje nupirko lietu- 
venti. Į vių švietimo draugija “Ry-

Bet nustatyta, kad Marei-1 tas.”
šauskas šokdamas pro langą I -----------------
buvo girtas. Dėl skerdynių, kurias

----------------- I įvykdė lenkai prieš lietuvius
DVEJUKĖS PABĖGO Valkininkuose vyskupą su- 
Lietuvoje, buvusios Rusi- tinkant, visoj Lietuvoj griež- 

jos papročiu, už blogą moki- tai protestuojama, 
nio žinojimą statoma pažy-| -----------------
mys 1 ar 2. Už gerą — 4 ar Voldemarininkų bylos 
5. Nuo dvejukių labai mo-Į procedūros klausimas atsi- 
kiniai kenčia ir visokiais bu- Įdūrė net vyriausiam tribuno- 
dais stengiasi jų atsikratyti. | le.

' Charakteringas įvykis buvo] -----------------
Biržuose. | Lietuvos žmonės gryčių

Gegužės 23 d. iš Biržų {sienas klijuoja laikraščiais, 
gimnazijos, iš antro aukšto | dažniausia neskaitytais, 
pro langą nežinia kas iš 3-jų Į -----------------
žurnalų, kur surašyti moki-j Birželio 24 pripuola Joni
nių pažymiai, išplėšė lapus nės. Joninių naktį Lietuvoje 
ir išnešė. Po keletos dienų dabar iškilmingai švenčia: 
paštu tapai grįžo atgal, tik Įdegina laužus taip kaip A- 
nevisi. Imerikoje per “fordžiulajų.”

NUPIGINTOS 
Trecios Klasės 

Laivakortės į EUROPĄ 
1 TEN IR ATGAL 

nuo Rugpjūčio (Augusi) I Q. 
iki Spalių 15 D. 

laivu LEVIATHAN 
New York j Cherboarg - - - $146.00 
New York j Southamptonų -

bylos

Anelė Viličkienė, 64 metų 
moteris, mirė Chicagoje lie-. 
pos 6 dieną. Paėjo iš Šiaulių; 
onclzrinin T? ori vrtlielrtr, AZfilc- ' 
čiaus, Pušiniškių kaimo. A-1 
menkoje išgyveno 18 metų. Į 

DVI MIRTYS PO I Ęle?a J®ktienį I.48a"?t’J
TRAUKINIU. mOtS2?,’ "?‘Je.’?irz«1,o 8 die-

Birželio 17 d. tarp Rokiš- Į 37
kio ir Penemunėlio trauki- L/t Bbesb^dyda.
nys suvažinėjo Panemuneho *5 jį j ėrė palai.l
valsčiaus ukmmką Domimu-Lotas chįįagįe8Buvo kilęs' 
ką Kubilių. Gi 18 birželio I g gjaujjų apskričio, Pašvin-| 
tarp Raguvėlės ir Surdegio L.^ va^us, Bubilų kai-1 
po traukiniu metasi ir buvoĮm Amerikoje išgyveno 19 . ey .
užmušta motans. Jos pavar- met I UNITED STATĖS
dė nesužinota. I Andrius Krasnauskas, ii- " •• •--

NnUS,f°YLK^,GAS-
Birželio 16 d. Vilniuje nu-L„n„_ M 

sisove Kemeliskių klebonas I Barbora Sribalienė, 48 
fun. Pr. Romeika. Jis sirgęs Į moteris, mirė liepos 6' 
nervų liga. ' 1 - — - -

AUKŠTAS VIETAS UŽ
IMA TIK KARININKAI. |.
Savivaldybių departa- Antanas škamalis, mirė' 

mente direktorių skina- khenandoah, Pa. 
mas atsargos kapitonas Bar- Juozas Tamošiunas, mirė 
kauskas. Ligi šiolei p. Bar-1 Mihvaukee, Wis. Jį sergantį 
kauskas tarnavo f mansy mi- j žmona Marė su burdingie- 
mstenjoj. |rium Nikaloju

beisbolės buože taip sumu
šė, kad neliko 
kaulelio sveiko.

Apsaugoki! Savo Namus
Užrakinkite Atidarytu* Langu*

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

Ten ir 
atgal

13*4*
GEORGE WASHINGTON, AMERICA, 
REPUBLIC, RRESIDENT HARDI NG. 
PRESIDENT ROOSEVELT Ten ir 

atgal 
New Yar k į PlyoMtath - - - $129.00 
New York j Cherboarg - - 136.00
New York j Hamburg--- 145.00

Laivai išplauktai j visas pasaulio 
dalis kas savaite. Pasiteiraukite 

pas vietinius agentus arba

LINES
BUSTOM OFFJCE

Walter A. Mebumeo, Jt-ea. A*t. 
73 Mate Street

GEVFRAI. OfFlCES
45 Br»a4way

Mew Verk Clty

dieną, Chicagoje. Paėjo iš' —
Tauragės apskričio, šviekš- 
nos valsčiaus, Kurmių kai
mo.

Antanas škamalis, mirė

Maži vaikai galės būt prie adaro lango ir ne
galės jo daugiau pakelt ir negręs išpuolimo 
pavojus. Langai nebarškės kad ir didžiausioj 
audroj, juos užrakinus. Tie prietaisai tinka 
prie visų langų. Pridėt juos prie lango gali 
bile kas. Langų negadina. Prisidėkite visi juos 
prie langų, turėsite didelę apsaugų už mažai 
pinigų. Tuzinas, dėl 12 langų už $4.00 su ap
mokėtu prisiuntimu.

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

FRANK LASECK
498 FERRY STREET. NEM’ARK, N. J.

Telefonas: M i te heli 2—2554
Windew 

bock

Krameriu

Pašalina Pustės 
įdegimą

Silpni inkstai ir pūslės įdegimas iš
sivysto į rimtų ligų, jeigu pakrikimas 
nebus atitaisytas. Nuga-Tone išvalo 
kūnų nuo ligų perų, kurie silpnina or-. 
ganus ir iššaukia skaudėjimus ir die
glius nervuose, raumenyse ir sąna
riuose. Po ėmimo Nuga-Tone per 
trumpų laikų jus pradėsite jausti; 
stipresnis ir daug nuojėgesnis, jūsų 
miegas bus poilsingas ir atgaivinan 
is ir jus pasidžiaugsite gyvenim- 
;magumais. Gaukite bonkų Nuga- 
Tone be vilkinimo. Jis yra pardavinė
jamas aptiekininkų. Jeigu aptiekinin 
tas neturi jo, paprašykite jį užsakyt: 
Jei jus iš savo urmininko.

nei vieno
1

I

PASAULY LAIVAI
G. . . •reiciausi

REMEN 
EUROPA 

Mažiau Negu 5 Dienas Ant 
Vandens 

per Cherbourg-6 d. per Bremen 
Tik 7 DIENOS | LIETUVĄ 
Specialia trūkis iš Bremerhaven 

Arba keliaukit ekspresiniu turo 
COLUMBUS

Taigi nuolatiniai kas sąvaitę iš
plaukimai gerai žinomais Loyd 
Kabininiais Laivais. 
Informacijų klauskit 
pas bile vietinį 
agentų arba 
252 Boylstou St,

Boston.
NOftfl *1* M A M LLOTD

I I

ANTRAS TOMAS {DOMIOS KNYGOS

PASAULIO
ISTORIJA

Šiame tome kalbama airi e: 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 ........... 12.25

KELEIVIS
253 Broadicay, South Boston, Mass.
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Visokios Žinios
[ Miestas išleido $17,598,250 
gatvėms taisyt, ir 1300 gat*

KINIJOJ PRIGĖRĖ 3,000 ' 
ŽMONIŲ.

Vėliausios žinios iš Kini
jos sako, kad Kvantuno pro
vincijoj per potvinius prigė
rė nemažiau kaip 3,000 ki
niečių. Potvinius pagimdė 
Rytų ir šiaurės upių išsilie
jimas.

i

RUSU-FRANCUZŲ DE
RYBOS EINA PRIE GALO

Paryžiaus žiniomis, dery
bos tarp rusų ir franeuzų ei
na jau prie galo ir tuojaus 
busianti pasirašyta sutartis. 
Kaip žinia, derybos buvo 
vedamos dėl senų skolų at- 
mokėjimo ir kai kurių kitų 
klausimų.

BROCKTONE MIRĖ 6 
ŽMONĖS NUO MUN- 

ŠAINO.
Pereitą sąvaitę Brockto- 

ne, netoli Bostono, keliolika 
žmonių užsinuodijo degtine, 
kuri buvo nuo butlegerių 
pirkta. Matyt, ji buvo pada
ryta iš nuodingo alkoholio. 
Šeši žmonės mirė. Kiti tur
būt apjaks.

KONGRESAS PRAŠALI
NO VENEZUELOS PRE

ZIDENTĄ.
Respublikos kongresui 

(seimui) reikalaujant, šio
mis dienomis buvo privers
tas pasitraukti Venezuelos 
prezidentas Juan Bautista 
Perez. Jo vieton buvo pa
skirtas gen. Gomez.

vių tebėra da netaisyta.
Bostono gatvių komisio- 

nieriaus buvo isakvta nuo 
1910 iki 1931 metų Įdėti 824 
naujas gatves. Per tą laiką 
išleista tam darbui $17,598,- 
250 ir šiandien Bostone 
1,300 netaisytų gatvių. Ma
joras Curley išreikalavo iš 
valstijos legislaturos da $3,- 
000,000 gatvėms taisyti, te- 
čiaus neišrodo, kad gatvių 

(taisymas pasivys kada nors 
(gatvių irimą. Gal nebūtų 
taip bloga, jeigu politikie
riai nevogtų pinigų. Bet da
rant tokiems darbams kont
raktus visuomet būna graf

ito. Todėl milionai išeina, o 
■ gatvės pasilieka netaisytos.

i

i

i

Iš ARMIJOS I BIZNI.

HarriS &

/ Maj. gen. „ -------
kuris šiomis dienomis pasitrau
kė iš Amerikos kariumenės ir 
nuėjo Į biznį, nes čia daugiau pi
nigų galima padaryt. Jis tapo 
išrinktas International Telepho- 
ne & Telegraph korporacijos vi- 
ce-prezidentu.

P-lė WUIianu ir Michebo- 
nienė sugrįžo iš Penntyl* 

vanijos.
P-lė E. Williams ir M. Mi- 

chelsonienė buvo išvažiavu
sios automobilium į Penn- 
sylvaniją. Jos aplankė She- 
nandoah’rį, Philadelphiją ir 
Mahanoyų, nes tose apielin- 
kėse jodvi augo. Sako, kad 
seni draugai jas labai sve
tingai priėmė ir nuoširdžiai 
vaišino.

Sugavo plaukiantį iš Deer 
lalanti kalinį.

Iš Deer Island kalėjimo 
pereitą nedėldienį mėgino 
pabėgti kalinys Hibbard. 
Bet sargybos laivelis sugavo 
jį plaukiant į krantą ir iškė
lęs iš vandens sugrąžino vėl 
kalėjimam

a —— -----------------------------------------------------

Dr. J. C. Landžius
(SEY.MOIK)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
496 BROADWAY, 

SO BOSTON, MASS. 
Telefonas So. Boston 2712.

Vidurių Ligų ištyrimui naudoja 
X-Ray; Odos ir Plaučių ligoni, 
Uitra-violetinius spindulius.

Valandos: nuo 2—4 ir 7—8.

>

Lietuvių Moterų Apšvie- 
tos Draugija, rengia pikniką 
Rugpiučio 16 d. Kitų drau
gijų ir kuopų prašome tą 

George S? Gibbs. <iieną piknikų nerengti, bet 
dalyvauti drauge su mumis.

Kom.

ADVOKATAS
J. B. GAILIUS

Veda visokias provaa. 
Daro visus legalius dokumento

317 E STREET, 
(Kampas Broadway) 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefonas: South Boston 2732 

Namą: Talbot 2474.
---------  k ■ ■■■ —

ANT BUŠO SUŽEISTI 
8 ŽMONĖS.

Ties Norvvalk. Conn., pe
reitą sąvaitę susikūlė busas. 
kuris ėjo su žmonėmis iš 
Bostono i New Yorką. Jis 
ibėgo i troką. kuris sunkiai 
prikrautas stovėjo patamsy 
šalia kelio. Ant buso buvo 
sužeisti 8 žmonės, beveik vi
si iš Bostono.

Cities Service kompani
jos galva, Henry L. Doher- 
ty, apskundė Kansų valsti
joj laikrašti “Kansas City 
Štar,” reikalaudamas 812.- 
000,000 atlyginimo už ap
šmeižimą jo asmens ir to? 
kompanijos, kurios jis yra 
viršininku.

PABĖGUSI MOTERIS SA
KO, KAD POLICMANAS • 

JĄ PAVILIOJĘS.
Danbury, N. H. — Kelios I 

savaitės atgal iš čia pabėgo; 
Aglaia Heath, daili moteris, 
palikdama savo vyrą su 5 
mažais vaikais. Dabar ji su
grįžo pas vyrą atgal ir sako, 
kad ją buvo paviliojęs de- 

’.ektivas Jennings, kuris pa
gyveno 2 savaites ir pametė. 
Dabar policija jo jieško.

Langų plovėjas pakybo ant 
virvės nuo 6 aukšto.

Ant Statė st. praeiviai tu
rėjo šiurpulingą regini aną 
dieną, šeštame aukšte ant 

[Board of Trade Buildingo 
darbininkas plovė langus 
iš lauko pusės. Staiga kaž 

ir tas žmogus 
ant virvės, ku- 
prisirišęs prie 
Ir taip jis ka-

kas atsitiko 
pakybo ore 
ria jis buvo 

į lango rėmų.
i bojo ore ant tos virvės besi
supdamas apie pusė valan
dos, pakol pribuvę su kopė
čiomis ugnagesiai jį nuėmė. 
Žmonių buvo susirinkę keli 
tūkstančiai.

Liūdni prohibicijos vaisiai.
Pereitam “Keleivio” nu

mery rašėm, kad ant Gold 
streečio iškrėtė vieną airių 
“spykyzę”. Dabar tą šeimy
ną ištiko dar skaudesnis 
smūgis.

Tos šeimynos galva, vy
ras. guli ligoninėj. Jo mote
ris su keliais mažais vaiku
čiais darė “biznį” namie. O 
tokiam bizny, žinoma, viso
kių valkatų atsilanko.

Moterėlė su vienu tokiu 
, Tenai varant jam savo dw-ihtra. susidėjo ir šiomis die- 
bą ir atėjo iš Washingtono'noml? 1&bego pahkdama ser- 
isakvmas areštuot ji ir uždą- Po1.^ mažyčių ir

visai seną motiną.
Vaikučiams ir tai senutei 
gręsė badas, todėl pereitą 
sąvaitę atvažiavo miesto ve
žimas ir senutę su kūdikiais 
išsigabeno.

RUSIJOJ ŽUVO 8 KARI
NINKAI LAKŪNAI.

Pereitą nedeki ieni netoli 
Maskvos nukrito sovietų ka- 
•o orlaivis ir užsimušė 8 ka
rininkai.

D-ras Kapočius ir adv. Šalna 
išvažiavo vakacijoms.
Ši panedėli dentistas Ka

počius su savo žmona Ona 
išvažiavo automobilium Į 
Michigano valstiją anfTa- 
bor Farmos porą sąvaičių 
pasilsėti. Kartu su jais išva
žiavo ir advokatas A. šalna, j 
D -ro Kapočiaus ofisas per 
tas dvi sąvaites bus uždary- 
^aS* Į ta $1,850,

Į

RUIMAI IŠSIDUODA
Labai gražus, visi įtaisymai, pa

rankioj vietoj; 4 minutes nuo Centrai 
skvero. Vieta labai švari ir tinkama 
getam inteligentiškam žmogui, arba 
dėl poros zenotų. Ateikite pasižiūrėt. 
Galima matyt nuo 5 iki 9 kas vaka
ras, išskiriant nedaliomis. (30)

I St. Paul st, ant pirmų lubų, 
Cambridge, Mass. Tel. Univ. 1250-J.

SAVININKAS VAŽIUOJA LIETU
VON GREITU LAIKU. PARDUO
DA FORN1ŠIUS. Geri Fornišiai, par
duodu pigiai. Galima pirkt visus ar
ba pavieniais šmotais Galima matyt 
nuo 4 iki 7 vakarais. Užeikit pasižiū
rėt. V MAČIULAITIS (30) 
20 VVinfield st.. S®. Boston, Mass.

PARSIDUODA GERAS 
AUTOMOBILIUS

5 pasažierių Buick Sedanas, mažai 
važinėtas, ir geram stovy. Užmokė- 
... parsiduoda labai pigiai,

i Klauskite “Keleivio” ofise.
Valdžia pradėjo ____

“aiskrymo” kainas. Cukrus, 
pienas ir kiti dalykai po 
karo atpigo jau trigubai ir 
daugiau, o “aiskrymo” kai
na vis pasilieka tokia pat, 
kaip buvo karo laiku — 60 
centų kvortai. Juk tai tikras 
banditizmas.

Vietinės Žinios !

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

Mes užlaikome viuoMą Vaistą ir 
Gyduoiią. Nuo Patrūkimo, Kosu
lio, Nusilpnėjimo Strėnų. Kraujo 
Valymo, Reumatizmo, Slaptingų 

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

D. CAB1T (Reg: Aptiekoriaa) 
1M DORCHESTES STREVT. 

Kampas Broadwny.
SO- BOSTON, MASS.

TsL So. Boston 2929, 2173 kr 8789.

LIETUVYS

OPTOMETR1STAS

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

J. L. PASAK ARN1S. O. D. 
447 Broadnay, So. Bustos, Mass.

DEPORTUOJA KOMUN1- pojo jiems apie pusę algų 
STŲ AGITATORIUS.

Areštuotas tekstilės streikų 
organizatorius Murdoch.
Pereitą sąvaitę Providen-iiki bus deportuotas, 

ce’o mieste buvo areštuotas 
deportavimui komunistų agi
tatorius W. T. Murdoch. Įsa
kymas ji areštuoti buvo gau
tas iš pat Washingtono. Mat, 
paskutinėmis dienomis Pro- 
vidcnce’o mieste prasidėjo 
audėjų streikas dėl algų nu-! 
kapojimo, o Murdoch pra
dėjo streikieriams vadovau
ti. Kapitalistai mano, kad 
darbininkai nekuomet prieš 
juos nestreikuotų, jeigu va- \ 
dai nekurstytų juos prie to. j 
Tuutl hui llh .''LlVir.clS Mld,|r . . .. .. .
kapitalistu valdžia tuojaus i11* B.zmo d.stnktuose, kur 
puola darbininkų vadus. I Plrma I™!“”*5 b,uX° a,!n:

Murdoch ir keliatas kitų 1 
agitatorių buvo jau areštuo
ti ir atvežti Į Bostoną kelia
tas mėnesių atgal dėl Law- 
rence’o audėjų streiko. Tuo
met suimta su juo Edith 
Berkmanaitė ir Patrick J. 
Devine buvo pastatyti po 
sunkia kaucija, kad negalė
tų iš kalėjimo išeiti. Apie jų 
deportavimą ir tada jau bu
vo kalbama, bet jie pradėjo 
prieš tai protestuoti, saky
dami, kad visi trys jie esą 
šios šalies piliečiai, todėl de- 
portuot jų negalima. Tečiaus 
pastatyti prieš teismą jie ne
galėjo savo pilietybės Įro
dyt. Tuomet .Bostono teis
mas perdavė jų bylas Darbo 
Departamentui Washingto- 
ne išspręsti.

Užstačius už juos didelę 
kauciją, visi buvo iš kalėji
mo laikinai paliuosuoti. De
vine nuvažiavo i New Yor
ką ir kelios dienos atgal te
nai buvo nuteistas vieniems 
metams kalėjimo už užsie
nio pasporto padirbimo. Be 
to da jis gavo 9 metus su- 
rpenduoto kalėjimo už kito
kį prasikaltimą ir dabar yra 
išvežtas i federalini kalėji
mą Atlantoje.

Gi Murdoch nuvyko Į Pro- 
vidence’ą ir pradėjo tenai 
organizuoti audėjų streiką, 
kuomet kompanijos nuka-

į ryt koncentracijos punktan.

______________________________ 4

Naujas patvarkymas leidžia i 
automobiliams greičiau 

važiuot.
Nuo šio panedėlio Massa-1 

chusetts valstijoj inėjoga-j 
lion naujas automobiliams' 
patvarkymas, kuris žymiai ■ 
padidina greitumą. Už mie-

istų ribų, kur nėra didelio su- 
(sigrudimo ir kur ligi šiol bu- 
; vo leidžiama važiuoti 20 
i mvliu i valanda, dabar grei- 

Todėl kur tik streikas kila.' tumąspakeiiama iki 30 my- 
kapitalistų valdžia tuojausi'1* Biznio d.stnktuose, kur 
puola darbininkų vadus. i botas 15 mylių, dabar jau 

įgalima 20 mylių. Gi tokiose 
vietose, kur iki šiol buvo 8 
mylios, dabar padaryta jau 
15 mylių.

Žinoma, praktikoje šitų 
patvarkymų beveik niekas 
nesilaiko. Kur greitumas nu
statytas 15 mylių, žmonės 
važiuoja po 45 mylias ii' 
daugiau. Todėl policija daž
nai užtaiso “žabangus” ir 
pergreitai važiuojančius 
gaudo. Paprasta bausmė už 
toki prasikaltima būna 85— 
810.

Du žmogžudžiai mirs elekt
ros kėdėj: Hurley 13 rug- 
piučio, Belenskis 18 spalių.

Pereitą sąvaitę Bostono 
teismai nusprendė nužudyti 
elektros kėdėj du žmogžu
džiu. Paul V. Hurley, 18 me
tų amžiaus airys iš Roxbury, 
turės mirti 13 rugpiučio. Jis 
buvo pasmerktas miriop už 
nušovimą policmano, kuris 
užtiko jį kartu su kitu bomu 
mėginant atrakinti svetimą 
automobilių. Kitas bomas 
pabėgo, o Hurley prispirtas 
prie sienos pradėjo šaudyt ir 
policmanas krito negyvas.

Spalių 18 dieną užbaigs 
savo gyvenimą elektros ke- 

idėj antras žmogžudys, bū
tent -Juozas Belenskis, kuris 
pereitą vasarą nužudė ant 
farmos Vincą ir Stasę Stefa- 
novičius, pas kuriuos jis tar
navo kaipo farmos darbi
ninkas. •

Ona Mickevičaitė prarijo 
durų raktą.

Ona Mickevičaitė, 18 me
tų amžiaus South Bostono 
mergaitė, kuri gyvena po 
numeriu 199 W. Fourth st.,' 
nuvažiavo pereitą nedėldic- j 
ni i Medfordą ir apsirgo. Jai j g 
i pagalbą pribuvo kažin į | 
koks jaunas vyras. Kad tą-j 8 
sydamosi ji nenukąstų sau j t 
liežuvio, jis išsitraukė iš ki-l 
šeniaus raktą nuo durų ir įs-j 
praudė ji tarp jos dantų. 
Bet mergaitė lapt—ir nurijo Į -j 
raktą. Jaunas vyras’ nusi-j® 
gandęs pabėgo, o Mickevi-’Ž 
čaitė buvo nuvežta ligoni
nėn, kur nuimtas jos vidurių 
X-spinduliais paveikslas pa
rodė, kad raktas nuėjęs jau 
Į skilvį.

<

Rugpiučio 2 d. Liet. Soc. 
kuopos rengia žaislų pikni
ką, No. Eastone. Visi sporti
ninkai prašomi dalyvauti. 
Jaunimui bus specialiai pa
rinkti žaislai.

John Forester atėjo pas( 
atsiskvrusia savb moteri ir 
ėmė grąsinti nušausiąs ją, 
jeigu ji neisianti su juo gy
venti. Duktė užsistojo už 
motiną, tai Įniršęs tėvas pa
leido jai šūvi, o paskui ir 
sau. Jis jau mirė, gal mirs ir 
mergaitė.

Somervillėj policija 
ėmė tris jaunus vaikėzus, ku
rie esą papildę daug plėši
mų Bostono apielinkėj. -Jie 
plėšikavę apie metus laiko. ;

t

Miesto atstovas nubaustas 
už girtą važiavimą.

Braintree miesto selekt- 
i manas Harry H. Bouskuet 
buvo nuteistas užmokėti 

Į 8125 pabaudos užtai, kad 
įgirtas būdamas važiavo au- 
itomobilium.
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LITHUANIAN 
FURNITURECO.

IMPORTUOTA ir MINKŠTOJI

ANGLIS
Musų anglys duoda 

DAUGIAU ŠILUMOS 
ir būna Mažiau Pelenų.

BURTON FURBER 
COAL CO. 

10 High St, Boston.
Tel. Hubbard 4422

i»
«

»
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KLAUSKITE KAINOS 
Jei reikia ir Išpopieriuoju. 

Gausite gerų darbą ir pigiai. 
JUOZAS TAMOŠAITIS (-) 

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

PERKRAUSTOME I ARTIMAS 
IR TOLIMAS VIETAS.

Už kiekvienų daiktą gvarantuojaau
326 W. BROADWAY 

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

Gyvenimo: So. Boston 2395-M.

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

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

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

TeL Richmond 0668. Gar. 5437.

DR. J. MARCUS
Rusijos-Liet u vos Daktarai 

ir Chirurgas 
261 Hanover SL, Boston, Mim.

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

Ros Kury, Man. 
Valandos: nuo 8 iki 10 vakare 

r------------------------------------------------

brukuojamos
Mašinėlės

dar*
KETURIŲ NAŠLAIČIŲ NAUDAI

PIKNIKAS! i
Rengia Trys Draugijos

D. L. K. Kęstučio. Susiv. Lietuvių sv. 
Kazimiero ir Gedimino Kliubas 

SEKMADIENY
LIEPOS-JULY 19 D., 1931 

munchbach parke.
ROSLFNDALE. MASS. 
Pradžia 2 vai. po pietų. 

Geras Orkestras Lietuviškus 
Amerikoniškus Šokius 

Bostono ir apylink 
Mes turime savo

Gros

Gerbiamieji Bostono ir apylinkes 
lietuviai. Mes turime savo globoje 
kbletą našlaičiu, jų tėveliai yra mi>ę 
ir neturi jokios pagalbos. Virsminč- 
tos draugijos surengė išvažaavima ir 
pelną skiria tiems našlaičiams. Ger
biama visuomenė, atjauskite labda
ringą darbą ir paremkit ši kilnu tiks
lą. Atvažiavę j šį pikniką pat y ., gra
žiai pasilinksminsi! ir paremsite ta 
kilnų darbą. Vargšams našlaičiams 
parama laba? reikalinga.

Kviečia Trijų Draugijų Komitetas.
KELRODIS: Važiuot elevatorių ii j 

Forest Hill, o iš ten paimti (Vashing- 
ton St. karą ir važiuoti iki Beech St.

ir PARKWAY AUTO 
SERVICE

and FILL1NG STATION 
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

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

VIKTOR VAITAITIS
415 Old Colony Are..

SO. BOSTON. MASS. 
Telefonas: So. Boston 3777.

LAIKRODININKAS
P. VALUKON1S

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

389 BROADVAY.
SOUTH BOSTON, M ASS.

VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ 
Automobilių Technikos Mokykla 

Jau Eksistu oja 20 Metų.
Trumpu laiku išmokiname viyką kas 
link AUTOMOBILIŲ MECHANIZMO. 
Praktika ant vietos. Išardymas, siitai- 
symas, suprast elektriką ir magnetiz
mą, ir važiavimą, ir planą automobilio; 
mokinam dienomis ir vakarais lietuvių 

ir anglų bailiose. Mokytojais yra žymus ekspertai—L, TICHNIAVI- 
CIL'S ir kiti Leidimą (License) ir Diplomą gvarantuojame už mažą 
užmokestį. Mes padedam kiekvienam prie pirkimo karo. Užsirašy- 
mas j mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte iki 9-tai valandai vaka
ro. Nedėliojo nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
325 E. 14-th STREET Near 1-st Avenue NEW YORK CITY
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LIETUVIŠKA 
BUČERNE

Užlaikome geriausią taeorą ir 
parduodame pigiausia kaina. Mė
sos visuomet šviežio*.
Pigiai šviežių diegų—Chop Saey. 

China Bov Soy Sauce 
Lietuviški skilandžiai ir etc.

Visokį ta vorą pas mus galite gaut 
pigiai ir gerą. ' •

J. PATKAUSKAS
STRAND CASH MARKET

831 BROADWAY, SO. BOSTON.
Telefonas: So. Boston 9881.

Dr. G. L. Killory
60 SCOLLAY SQUARE 

Room 22, BOSTON 
Tel. Haymarket 0827 

Somerset 204 4-J.z

Valandos: N no 9 ryto iki 7 Tik. 
Šventadieniais nuo 10 iki 1.

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.

MES REKOMENDUOJAM

SPIEGEL’S
137 SUMMER ST, BOSTONE.

Visokios rūšies Delikatesą, Impor
tuotų Sūrią, Kumpio, Dešrtfe Pa- 
lendrisą. Visokios Duonos ir Ger- 
man Coffee Cakes. Sykiu ir Reuto- 

| rantas su geriausiu Numio guata- 
I tu maistu.

EXTRA
LIETUVIŠKA APTIEKA 
Ju«q Senas Aptiekoriue toj pAHnj 
vietoj per pastaruosius 26 metus 
ir nėra sąryšy su bile kita aptieks. 
Visados šviežios šaknys H Lietu

vos ir visados šviežias DMN 
galima gaut pas

DAVID CAB1TT
REG. APTIEKORIUS

Visados pasirengęs jums putafBBUt 
100 SALĖM STREET 

BOSTON, MASS.
Telef. Richmond 1688 

Aptieks atdara nuo 8 ii tf9» 
iki 10 vakaro.

Tel. So. Boston 2660.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų
Nuo 2 iki 9 vak.

NEDELIOMIS: 
iki 1 v. po. pietų 

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

251 BROADVAY, tarp C ir D st.
SO. BOSTON. M ASS.

i

Telefonas 213M
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
197 SUMMER STREET, 

LAWRENCE. MASS.

Didelis Pasirinkimas 
Vyrams Drabužių. 

Skrybėlių, Marškinių ir Visokių 
Pasirėdymų. Geras Ta voras ir di
delis pasirinkimas visokių štai tą. 
Tik viena lietuvio Paul’s krautu
vė ant Broadway, netoli F gatvės.

456 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.

»

DR.MARGER1S
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 10—2; 6—t 
'X Sekmadieniais: 10—11 
3421 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL.
Tel. Boulevard 8483

Telefonas: So. Boston 1058.

Bay Viev Motor
Peter Trečiokas ir Jos Kapočunue 

GERIAUSI LIETUVIAI 
MECHANIKAI.

Taisė visokias automobilius ir 
gerai patarnauja.
Agentara Studebaker ir Erakine.

Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkinantį patarnavimų.

Pardavimo vieta:
549 E. BROADMAT

Taisymo vieta:
1 HAMLIN STREET, 

kampas E. Eight Street, 
SOUTH BOSTON, MASS.

R.J.VAS1L
C 4M RROADWAY. ROOM 4. 
£ SO. BOSTON, MASS. ] 
f Pardaoda: NAMUS. FARMA8, 
i KRAUTUVES. ;
| InMarina: AUTOMOBILIUS, J
į NAMUS, FORM8IUS, KRAU- J 
Į TUVE8 ir tt. ]
6 Apdrasdžiu ryvurtį ir aveikitų. 
į PADARAU VISOKIUS DOKU- J [ 
[ MENTUS kaip čia. taip ir IA- 
į tavoje, greitai ir atsakančiai, 
b Norint gero patarnavimo, krdp* 
į kitėn, R. J. VAŠI L
Į 499 Broadaay, So. Boatoa, lM '
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