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Keleivio Telefonai:
So. Boston 3071

Keleivio Telefonai:
So. Boaton 3071

S.L.A. Seimas Pasmerkė
Fašistų Diktatūrą.

WAI L STREETAS sulaikė 50 amerikie-
CIV ANT KANADOS

BIJOSI BOMBŲ

KOMUNISTAI VISIŠKAI įnėjo adv. Jurgelionis, 
Šalnienė ir adv. Olis.

Finansų, adv. G ūgis, Mar-
SUMUŠTI.

Susivienijimas turi $1,101,- tin ir Gerdauskas.
075.13 turto ir 20,600 narių, i Kontrol«’ Mikalauskas, 

. Grinius ir Marcinkevičius.
1 Skundų ir apeliacijų, adv. 

a(|v Rastenis ir 
adv. Uvick.

Apš vietos, P. Grigaitis, 
Dr. Vinikas ir Bajoras.

Labdarybės, Jurgeliutė, 
Rauktytė ir Mikolaitienė.

Sveikatos, Dr. Bronušas, 
Dr. Biežis ir Dr. Karalius.

Atsidarius dešimtai ir pas-

Kontrolės, Mikalauskas, 
* Grinius ir Marcinkevičius.

jau pasibaigė. Triukšmo bu
vo daug, nes komunistai bu
vo pasiryžę paimti Seimą į 
savo rankas, todėl kada jų 
planai pradėjo irti, jie mėgi
no nors leimą kelti ir trukdy
ti Seimui darbą dirbti. Bet 
jie buvo nugalėti. Delegatų 
buvo apie 320. Balsuojant, ________ _________  _
balsai pasidalydavo maž-, fcutinei sesijai, vienas dele- 
daug taip : nuo 174 iki184 'gatas jg inkerman, Pa., susir- 
nekomunistų. ir nuo 136 iki g0 proto lig-a ir Seimas nuta- 
145 komunistų. . j . . . . . . . . .

SLA. šiandien yra 
džiausią ir turtingiausia lie-

KELEIVIS
UTHUANIAN WEEKL1

PaMiabed by J. G. Genite • <te

R»pr«*s<*nt« o ve r 75,000 Lithueniane !• 
Ne* Engianti, ant about 1,000,00* 

in the United Štate*. ■

THE BEST ADVERT18ING 
MEDĮ U M

Advertising Rate* 
m Appucatioa

“KELEIVIS“
253 Braad*ajr, S*. Beetoa, Mu*. į

Metai XXIII
PRIMUŠĖ IŠRADĖJĄ IR 

PAVOGĖ PATENTĄ.
Du nežinomi vyrai New

Yorke primušė išradėją Al
bertą Chenardą ir pavogė jo 
išrasto motorboto paslaptį.

| Jis buvo nuvažiavęs tenai iš
adv. • Fall River, Mass., iš kalno su

i jais susitaręs, nes jie per laiš- • 
ką žadėjo pagelbėti jam fi-į 
nansuoti jo išradimą ir liepė plėšę tūkstančius žmonių. Arai. Visi jie buvo nuimti nuo’ Washingtone yra pasmer- 
atsivežti planus. New Yorke dabar dreba iš baimės, kad * .............................* ‘
jie išsivežė jį į parką ir tenai kas nepadėtų jiems bombos, pn^tatys dokumentus, įro-'cholas Eagles, John Proctor 
sumušę paliko jį be žado. Sakoma, kad vienas žmogus, i Šančius, jog jie yra šios ša- ir Samuel Moreno. Juos pa-

I

SIENOS.
Ant Kanados sienos perei- į 

tą >ąvaitę Suvienytų Valstijų! 
imigracijos viršininkai striki-' 
kė 50 amerikiečių iš Bostono, i
Ne\v Yorko ir Philadelptoi-1 COOLIDGE ATSISAKĖ 
jos. kurie buvo nuvažiavę PAKEISTI MIRTIES 

BAUSMĘ.

BIRŽA APSTATYTA DE 
TEKTIVAIS.

Nuskriausti žmonės grasina 
sukčiams išnaikinimu.
Wall Streeto vagy s, api- Kanadon ir dabar gi-įžo at-j

Jugoslavijos Parlamente 
Fašistai įtaisė Skerdynę 

*I ------------------------

DU OPOZICIJOS ATSTO
VAI NUŠAUTI, 4 SU

ŽEISTI.
traukinio ir sulaikyti, pakol kti miriop trįs žmonės, Ni- Užmuštųjų šermenyse daly*

: rė pasiųsti jį vieno delegato 
d i- ir policijanto globoje namo. 

Skaitant ant galo rezoliu- 
tuvių organizacija Ameriko- cijas, bolševikai pakėlė triu- 
je. Ji turi $1,101,075.13 pini- kšmą, kam vienoj rezoliucijų 
gų ir 20,600 narių. Apie ją SLA. viršininkams reiškia- 
spiečiasi visų musų srovių ma padėka, o triukšmada- 
žmonės, ir todėl ji drąsiai Įriams — papeikimas. Jie ne
gali kalbėti visų Amerikos nori leisti tos rezoliucijos 
lietuvių vardu. Nors į politi
ką SLA. nesikiša, tečiaus 
kaipo lietuvių organizacijai, 
jai visuomet buvo ir yra arti 
širdies Lietuvos reikalai. Ir 
todėl priimtoj rezoliucijoj 
SLA. Seimas priežtai pa
smerkė fašistų smurtą Lietu
voje. Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje nerems jokios 
valdžios, kuri remsis dikta- 

, turą, vistiek ar ji bus fašistiš
ka, ar bolševikiška, sako re
zoliucija. Tas bus labai ne
malonu išgirsti Smetonos ir.

Planai buvo da neužpaten- m3toma netekęs Wall Stree-Ilies piliečiai, 
tuoti. to spekuliacijose savo pini-Į

LAKŪNAMS SVEIKINTI tlaišką, kuriame tarp kitko 
NEW YORKAS IŠLEIDO sakoma: “Jus griaujat jaunų 

žmonių gyvenimą. Jus ardot 
Per pereitus metus New.šeimynų namus. Saugokitės.

Yorko miestas išmokėjo nes aš išsprogdinsiu visą ju- kam nepriklauso, o bet ir te- 
$185,000 priėmimui ir svei- sų biržą.” ■“.“še r.cižzitc“™. P’C
kinimui pasižymėjusių laku-1 Ir dabar visa birža yra ap- taruoju laiku tarp žvejų Bos- 
nų. Dabar iš Europos grįžta statyta detektivais, kurie da-r~“ - >
amerikietė Amelia Earhart, boja kiekvieno praeivio vei- 
ir oficialus tokių svečių svei- dą ir rankas. Sykį ant \Vall 
kintojas Grover Whalen rei- Streeto jau yra buvusi baisi 
kalauja, kad miestas paskir-į ekspliozija, kuri užmušė
tų daugiau pinigų. Bostono daugybę žmoniĄ 
miesto valdyba paskyrė jau' Paskutiniais laikais ant 
$20,000 tai merginai pasitik- biržos ėjo pasiutusi speku- 
ti.

$185,000.

gų, parašęs biržai grąsinantį 7Veiu Karat Ant 
laiška. kuriame tarp kitko! <*VCJY /MII

Juriy.
Rodos, jūrės plačios ir nie-

smerkė mirčiai už nužudymąCJHVI 1IIII VIUJ Uo 4 J VtVIjF 11 i C* rj • Į j

policmano 1926 metais. Da-j. ^r<?( .’
bar jie prašė prezidento Ku- 
lidžiaus, kad jiems bausmę 
sušvelnintų, bet tas atsisakė. 
Jie bus nužudyti šią pėtny- 
čią.

nai žmonės neišsitenka. Pas-! WAGNER NUŽUDYTAS
t ELEKTROS KĖDĖJ.

vavo 100,000 žmonių.
_ Jugoslavijos parlamente, 
. ’ , pereitą sąvaitę

I įvyko baisi tragedija. Ilgos 
kovos žodžiais ir kumščiomis 
tarp valdžios ir opozicijos 
atstovų pasibaigė kraujo 
praliejimu. Gindamas fašis
tinę valdžios politiką, vienas 
juodašimtis išsitraukė revol
verį ir pradėjo šaudyt į opo-

Ojų laiKu rarp zv ėjų bos- »— ~ ‘ Įzicijos atstovus. Pasekmė bu-
• apiehnkej kilo karas ir Ne« Yorko Sing Sing ka- tokia kad duatsto¥ai ta. 
±JSS P» užmušti, o keturi sunkiai

Nori Daugiau Su- 
varžyt Ateivybę.
Imigracijos komisionie- 

rius Hull reikalauja naujo 
imigracijos įstatymo, kuris 
d a daugiau suvai-žytų ateivy- 
bę, negu dabar. Jis nori taip
gi daugiau žmonių imigraci
jos tarnyboj, kad galima bu
tų geriau prižiūrėti Ameri
kos rubežius ir uostus, per 
kuriuos dabar daug ateivių 
įsigauna nelegaliai. Be to d a 
esą daug tokių svečių, kurie 
buvo įleisti čionai apribotam 
laikui, tečiaus tam laikui pa
sibaigus neišvažiavo, bet su
sirado darbo ir dirba, kuo
met daug čia gimusių darbi
ninkų negali gauti užsiėmi
mo. Dėlto ponas komisionie- 
rius ir nori, kad ateivybė bu
tų daugiau suvaržyta. Perei
tais metais kvotinių ateivių 
iš Europos įvažiavo 164,000, 
ir apie tiek pat įvažiavo iš tų 
šalių, kurioms nėra paskirtos 
kvotos. Atskaičius tuos, ku
rie per tą patį laiką išvažia
vo, iš viso svetimšalių skai
čius per pereitus metus čia 
pakilo 286,350.

UŽGINČIJA, KAD KINIE
ČIAI ŽUDO VAIKUS.
Amerikiečių spaudoje bu

vo pasklydę žinių, buk Kan
tono mieste nacionalistų ka- 
riumenė sušaudžiusi daug 
vaikų ir mergaičių dėlto, kad 
jų tėvai buvo komunistai. 
Dabar kiniečių nacionalistų 

--------------- , valdžios atstovas Washing- 
NAUJAS POLICIJOS VIR- tone šituos paskalus užgin- 

Į sekretorius: Jurgeliutė SININKAS AREŠTAVO

balsuoti. Lermas tęsėsi dvi 
valandas ir pirmininkas jau 
grąsino posėdžio uždarymu. 
Matydami, kad jų viskas 
pralaimėta, komunistai nusi
ramina. Jų vadų veiduose 
matyt nusiminimas. Komu- 

į nistai jaučiasi nuskriausti, 
nerandą teisybės ir da juos 
įžeidžia, pašiepia. Gaila bu
vo į juos žiūrėti. Bet jie va
žiavo į Seimą ne teisybės 
jieškoti. o kariauti ir, perga
lėjus, be pasigailėjimo savo 
priešininkus bausti. Todėl 

Voldemaro kompanijai, kuri negalima reikalauti, kad ir 
stengiasi patraukti amerikie-' kiti jų gailėtųsi. Karas ėjo 
čius savo pusėn. Ir ji negali Į ant žut-but—ir komunistai 
sakyti, kad SLA. Seimo bal-į žuvo. Reikia tečiaus tikėtis, 
sas. tai bolševikų balsas, nes kad per du metu iki 36-to 
bolševikų diktatūra taip jau Seimo santikiai sušvelnės, 
buvo pasmerkta. | Sekantis Seimas bus Chi-

Kad komunistai neturėjo ica^,e’.- * - 
Seime mažiausios progos sa- ■ (Platesnis Ke.ei’.„ ... 
viemis sumanymams praves-' P?rJeI20. p’ , 44V , .
ii, tai aiškiausia paralė ir SL,A telPa Kelc,v,°
Pildomos Tarybos rinkimas. v,dury.) _______

; "Keleivio” Re- 
pranešimas apie —- - - . u

Tarybos rinkimas, tai svar- 
biausis F ‘
Taryba renkama visuotinu 
balsavimu, bet Seimas turi ją 
iš naujo perbalsuoti. Visuoti
nu balsavimu buvo išrinkta 
visa senoji Taryba, aiškiai 
anti-bolševikiška, ir Seimas ...----------- - -----------r —
ja patvirtino. Balsų gavo se- įriumenės ir katalikų kunigų 
kančiai: -

Į pirmininkus: St Gegužis Musis ,
(senasis) 173 balsus Sala-, kareivių pusės buvo 10 uz- 
veičikas (komunistas) 136. (muštų ir 30 sužeistų. Maisti- 
Pirmininku lieka St. Gegu- n?nkų krito 22, o kiek jie nu- 
2jg įsinešė savo sužeistų, nesuzi-

Į vice-pirmininkus: Ka- kareiviai
marauskas (šen.) 172, Ba-’J1108 ,sva,kė.

Seimo darbas. Nors MuŠlS Meksikoj Su renkama vi&iinf.inil <
Maištininkais.

z

Meksikos žiniomis, Jalisco 
valstijoj pereitą sąvaitę įvy
ko smarkus mušis tarp ka-

; suorganizuotų maištininkų. 
' tvėrė 8 valandas. Iš

sinešė savo sužeistų, nesuzi-

nini auono.'' iovii.i a ■», ,

cevičius (kom.) 141. Lieka1 
pirmasis.

čijo.

tono apielinkėj kilo karas ir New Yorko Sing Sing ka- ,v0 kad du ,
vieni kitiems pradėjo naikm- lejime pereitą sąvaitę buvo' 0 keturi
ti užstatytus jurese tinklus, sudegintas elektros kėdėj
Dėl šitokio vandalizmo fede-į WilmotLeroy Wagner, kuris, šita jv7ko 20
ralis grandjury Bostone da-buvo pasmerktas mirties. birželio diemą Vni tik »tsi. 

darė Skupsčinos (parlamen
to) posėdis, kaip opozicija 
su savo vadu Staponu Radi- 
čiu pradėjo daryti valdžios 
partijai obstrukcijų. Val-

vė Įsakymą areštuoti laivo bausmei už
XX A « a. 9 !• • •

liacija. Akcijos buvo iškel
tos i padanges, ir sukčiai 
skelbė žmonėms, kad jos da 

! aukščiau kils, nes Kulidžas 
tebėra da prezidentas, o po 
jo bus išrinktas Hooveris, 
kuris taip pat rems Wall 
Streetą. Ir kvaili žmonės tam 
tikėjo. Jie pinko akcijas už 
paskutinius pinigus. Kada 
bankieriai savo tavorą dur
niams išpardavė, tuomet pra
dėjo skelbti, kad dabar kai
nos turi jau kristi, nes “sta- 
kai” perdaug jau iškelti. Ir 
valdžios kontroliuojamas 
Federal Reserve Board pa
kėlė nuošimtį ant skolinamų 
pinigų, kad sunkiau-butų nu
pirktas akcijas-išlaikyti. Ir 
kainos krito. Kai kurios ak
cijos į kelias dienas nusmu
ko nuo $200 iki $95. Tūks
tančiai žmonių liko ubagais. 
Ir dėl to sukčiai bijosi, kad 
jiems kas neatkeršytų už tai.

“A. Piatt Andrew” kapitoną 
Silveirą iš Glouscesterio ir jo 
ingulą. Jie kaltinami sunai- 

i “Evelyn H.” laivo 
tinklų. Tai vis kova už būvį.

Bausmė už tokį darbą yra 
labai sunki, būtent 10 metų 
kalėjimo arba $10,000 pa
baudos, o kaltais ir kalėji
mas ir pinigai.

jkinimu 
a’—.

jos policininko.

neimąs minies ^ (i rfj Vos tik atsi- 
nuzudymą valsti- darA /narlamo„.

SENĄJĮ. -----------------
Holbrook. Mass-Siomis APVOGĖ “LEVIATHAN.” 

dienomis čia buvo areštuotas' Iš Londono pranešama,

(šen.) 184, Jeskevičiutė
(kom.) 140. Pasilieka p-lė 
Jurgeliutė.

Į kasininku*: T. Paukštis buvusis policijos viršininkas kad tenai tapo apvogtas A- 
(sen.) 183, Gerdauskas Crooker. Jį suėmė naujasis merikos valdžios garlaivis 
(kom.) 136. (viršininkas Hill. Senasis po- “Leviathan.” Nežinomi va-

J kasos globėjus: Danie- licijos viršininkas yra kalti- gįs iškrėtė pašto registruotų 
liūs 174, Raginskas 172, Ju- namas tuo, kad važiavo au- siuntinių maišus ir pavogė 
sius 145, Bučinskas 22. Lieka ^omobilium būdamas taip nemažiau kaip $500,000. 
du pirmieji. įgirtas, jog atsimušė tiesiog į

Daktaru-kvotėju išrinktas sieną. | PEKINAS PERKRIKŠTY
TAS 1 “PEIPINĄ.”

UŽSIMUŠĖ 3 LAKŪNAI. Paėmę senąją Kynų sosti- 
Virginijoj pereitą sąvaitę nę Pekiną į savo rankas, re-

Klimas, senasis: “Tėvynė*” 
redaktorių* — Vitaitis, irgi 
senasis.

Be to dar buvo paskirtos'nukrito karo laivyno orlaivis voliucionieriai perkrikštyjo
T t ••• • . • • * * •• •• . ♦ V •• • W k 1sekančios komisijos: jsu trimi lakūnais, ir visi trįS jį į “Peipiną" (Peiping), kas
įstatų komisija, kurion žuvo. reiškia “Šiaurės Ramybė.”

SUDRASKĖ save 
DINAMITU.

Akron, Ohio. ■ — ____________ ______
sąvaitę netoli nuo čia nusi- valdžioT padaiytą su- 
žudė Edvvard Gartenschla- .tartį su Italija. Ginčams įsi- 
ger, 4a metų amžiaus vokie- siūbavus, Radičius pradėjo 
tys. Jisai pasidėjo 6 šmotus durti pirštu į valdžios šali- 
dinamito, atsisėdo ant jo ir ninkus ir šaukti: “Jus esat ne 

mas išardė daržinę, kurioj 
tai dėjosi, ir sudraskė savžu- 
dį į mažiausius šmotelius. 
K»i kurios jo kūno dalįs bu-

— Pereitą džios šalininkai stengėsi už-

Žydai Atmeta 
Koser .

Amerikoj yra 3,000,000 vo rą^tos net už dviejų blo- 
įžydų, ir 75 procentai jų jau kų.
■nesilaiko kvailo savo tikėji-* 
■mo. kuris buvo pildomas žy
dų per tūkstančius mettj. Vi
si jauni žydai Amerikoje yra 
jau atmetę taip vadinamą 
“košer maistą.” o valgo vis
ką. ką kiti žmonės valgo.

REIKALAUJA $7,500,000 
NAUJAM MUZIEJUI.
Smithsono Institucijos sek

retorius Dr. Abbot reikalau
ja, kad valdžia duotų $7.- 
500.000 naujam Suvienytų 
Valstijų muziejui, kur tilptų 
transportacijos, inžinerijos 
ir industrijos dalykai. Nauji 
muziejaus rūmai turėtų būt 
pastatyti Washingtone i 5 
metus laiko.

tuomet ji padegė. Sprogi- žmonės. Jus esat kiaulės!” 
"j Fašistų tarpe kilo didžiau

sis 1 e imas. Pasigirdo šauks
mai : “Atšauk, atšauk!” Tuo 
tarpu juodašimtis Punika 
Račič, vienas karščiausių 
valdžios gynėjų, prišoko prie 
Radičiaus su revolveriu ir 
šovė.

Kiti opozicijos atstovai 
puolė ginti savo vadą. Bet 
žmogžudys nesiliovė šaudęs. 
Jie stengėsi uždengti savo 
vadą nuo šūvių savo kūnais. 
Ir taip vienas paskui kito su
griuvo nuo mirtingos žmog
žudžio ugnies: pirmas krito 
šalia Radičiaus atstovas Per- 
nar, paskui Bazariček, tuo
met Grandą ir Povilas Radi- 
čius.

Iššaudęs visas gilžes, 
žmogžudys pabėgo.

Povilas Radič tapo užmuš
tas ant vietos, o Bazariček 
mirė vėliaus. Pats valstiečių 
vadas, Steponas Radič, sun
kiai sužeistas.

Mirdamas Povilas Radič 
pasakė: “Su manim jau vis
kas užbaigta. Neapleiskit 
mano žmonos ir biednų ma- 

Jis paliko 3 naš-

Nubaudė Daktarą 
Už Plėšrumą. *

Tūlas laikas atgal Bostone 
apsirgo žmogus vardu Mc- 
Laughlin ir jį gydė du dakta
rai, būtent Dr. Henderson ir 
Dr. Cane. Buvo nutarta, kad 
ligoniui reikalinga operacija. 
Bet pirm operacijos daktarai 
sužinojo, kad ligonis Mc- 
Laughlin turi hankoje pasi- 

. Todėl jie pa
reikalavo. kad jis tuos pini
gus pervestų jiems, ir Dr. Ga- 

STREIKAS FALL RIVER į ne nuvažiavęs bankon tuo-
AUD1NYČ1OSE. i jaus visus $3,000 išėmė. Po

AFRIKOJ STREIKUOJA 
25,000 DARBININKŲ.
Pietų Afrikoj streikuoja 

25,000 kasyklų darbininkų. 
Streikininkai susirinko į 
Lichtenburgo miestelį ir val-
džia bijosi, kad neprasidėtų'dėjęs $3,000.
riaušės. 1

63 KATALIKŲ KUNIGAI ĮSIDĖJO 
SAU “MONKEY GLANDS”

AUDINYČ1OSE. j jaus visus $3,000 išėmė. Po
Kali River, Mass. — Flint operacijos jisai davė D-rui 

audinyčioje pereitą sąvaitę Hendersonui $1,000, ligon- 
čia sustreikavo 150 audėjų.'bučiui užmokėjo $500, o li- 
l’nija sakosi nieko apie tai kusius $1,500 pasiliko sau. 
nežinanti. Į Ligonis nuo tos operacijos
------------------------------------- .mirė. Kada prisiėjo jis palai-i iiiii vs • i » cXv.< ei f** * Oi v jv ■ o j i cl 1 “ j

Idot. pasirodė, kad jau nėra no vaikų.
liško. Žmogus nuėjo ligoni- laičius. Atstovas Bazariček 
| nėn turėdamas $3,000, o da- paliko 6 vaikus.
bar ir šermenims nėra pini- Žmogžudys vėliau pasida- 
gų. Sujudo velionies giminėsr’č policijai. Jis pasakė: “Aš 
ir pareikalavo, kad daktarai atlikau savo pareigą, o dabar 
pinigus grąžintų. D-ras Cane išvesti mane ir sušaudyt 
perdavė $1,500savo advoka- teismo.” Tai tikrai
tui. o D-ras Hendersonas ne- fašistiška dvasia.

Užmušti ir sužeisti atsto
vai visi yra kroatai.

žmogžudys vėliau pasida-
Europos laikraščiai pi ane-! 

ša, kad vienas episkopalųl 
dvasininkas pradėjo barti 
D-rą Voronovą, kam jis skie
pija žmonėms “monkey 

kast ° Sftok^'oMradToš.‘mZa ant ‘gelžkelio. Bėglia-:apskundė j) valstijos daktarų 
dvasininko manymu, žemina mas visais garais greitasis registracijos valdybai, ir 
dieviškąją vertę 
nęs jį paskui stimuliuoja bež
džionės energija.

Bet D-ras Voronovas šitą 
protestonų dvasiškį tuojaus 
nuramino, ' pasakydamas 
jam, kad “dūšių ganytojai" 
daugiau tų “monkey ghntls 
įsideda, negu kas kitas. Ypač 
katalikų bažnyčios “tėve
liai tankiai reikalaują "at- 
sijauninimo.” Voronova> sa
kosi padaręs tokių operacijų 
jau 63-rims kataliku kuni
gams.

KATASTROFA ANT 
GELŽKELIO.

Švedijoj, už 200 mylių į 
šiaurę nuo Stokholmo, perei-mielus iliVJinv/ Mituly . . . _ .

(beždžionių 1 iau-tą savaitę įvyko didelė katas- norėjo nei kalbėti, (rimines ... ' ‘ _ ._ ____________ 1_ analrnnrio 11 valcfiiTMa rlakfom

dvasininko manymu, žemina mas visais garais greitasis registracijos
................. > žmoguje.'traukinys užbėgo ant garve- D-ras Hendersonas tapo nu- 

žio. kuris stovėjo ant kelio’, ir baustas: jam suspenduotą vi- 
pasidarė krachas, f 
žmonės buvo L™.— 
vietos, o 35 sunkiai sužeisti.

BOMBA UŽMUŠĖ 8 
ŽMONES.

Bruges mieste, Belgijoj, 
senų gelžgalių sankrovoj 
sprogo sena armotos bomba. 
Astuoni žmonės buvo už-

Devyni 83,11 mėnesiui registracija ir 
užmušti ant laisnis.

Į D-ras Hendersonas yra la
bai pagarsėjęs Bostone gy- 

Idytojas, ofisą laiko ant Com- mušti ant vietos. 40 sužeista, 
!monwealth avė. ir turi apie kai kurie mirtinai.
Į $25,000 pajamų Į metus, to

UGNIS SUNAIKINO DA
MASKO MIESTĄ.

Pereitą sąvaitę gaisras su-dėl šitokia bausmė jam yra
naikino garsųjį Sirijos mies- labai skaudus smūgis. Teis- tębuvo areštuotas George O. 
la Damaską. Ugnies negalė- me jis ir pats prisipažino, Bridges, trijų vietos koope- 
ta sustabdyt, nes iš Sirijos kad $300 už tokią operaciją racinių bankų kasininkas, 
tvių putė smarkus vėjas, butų buvęs geras atlygini- kuris pavogė iš tų bankų 
Lieknose žuvo 12 žmonių, mas. $81,000.

VVorcestery pereitą sąvai-

» f I



o apžvalga a
NAUJAS SKANDALAS | 

KAUNE.
Girtas tautininkų lyderis L. 
Noreika nušautas prie kortų.

Kauno diktatorių kompa
nijoj įvyko naujas skanda
las. Apvaikščiojant “tautos 
šventes” ir beveik visiems 
pasigėrus, kazokas Okulič- 
Kazarin nušovė prie kortų ’ 
tautininkų veikėją adv. Liu
dą Noreiką.

Tai dar didesnis skanda
las, negu Romano, kuris Pa
langoje nušovė karininką 
Brundzą. Nes Romanas galė
jo teisintis, kad Brundza pa
veržė iš jo pačią, suardė šei
myną. O čia girtas rusas ka
rininkas užmuša lietuvį dėl 
kortų—

Jeigu jau dėl kortų Lietu
voje galima taip lengvai už
mušti žmogų, ir tai dar tokį 
žymų žmogų, kaip L. Norei
ką, tai nesunku įsivaizdinti, 
kiek tuomet verta paprasto 
piliečio gyvybė toj diktato
rių apsėstoj šaly!

Dėl Noreikos užmušimo 
tautininkų vyriausybė išlei
do 96-tą “Lietuvos Aido” 
numerį apvestą sunkiais juo
dais apykraščiais. Pirmam 
puslapy padėta apie tuzinas 
užuojautos pareiškimų už
muštojo šeimynai nuo įvairių 
fašistinių organizacijų ir at
skirų asmenų. Lieja tenai 
ašaras “dėl tragiškos jo mir
ties” fašistinė tautininkų stu
dentų korporacija “Neo- 
Lituania,” Tautininkų S-gos 
valdyba, fašistinės “Ūkinin
kų Vienybės” komitetas, ir 
kiti.

Pati “Lietuvos Aido” re
dakcija rašo graudingą ne
krologą ir, šluostydamos) 
ašaras, kelia užmuštojo nuo
pelnus į padanges. Sako:

“Didele širdgėla žmogus ra
šai apie netikėtai nelauktai žu
vusį Liudą Noreiką. Tragingai 
žuvo žmogus, kurs niekam blo
go nenorėjo padaryti ir nepada
rė. Kažkokia nelaiminga lem
tis: teisingas žmogus greičiau 
žūva negu neteisingas. Teisingo 
žmogaus keliai dažniausiai yra 
erškėčiais kloti. Erškėčiais bu
vo kloti ir tragingai žuvusio 
Liudo Noreikos gyvenimo ta
kai. Tiesa, eidamas siauru, bet 
tiesiu gyvenimo keliu, nabaš- 
ninkas neklaidžiojo. Pas ji nuo 
pat jaunų dienų buvo tvirtas 
nusistatymas, kuris ėjo dviem 
sakomis: Tėvynės meilės ir pri. 
surišimo prie Bažnyčios. Tau
tiškumas ir apreikštas Kristaus 
religijos branginimas — štai du 
bruožai, kurie raudonu siulu ei
na per visą Liudo Noreikos gy
venimą: — nuo jaunatvės iki 
tragingos mirties. Abu tie bruo-. 
žai rėmėsi nepaprastai geru na- 
bašninko budu. Dažnai tekdavo 
su tragingai žuvusiuoju kalbė
tis. Jam blogu žmonių beveik 
visai nebūdavo. Kiekvieną žmo
gų nabašninkas mokėdavo su
prasti ; kiekvieno neigiamąsias 
puses jis mokėdavo pateisinti.“

Taip dievina nukirstą tau
tininkų šulą fašistinis “Lie
tuvos Aidas.” Dabar pasi- 
klausykit, ką apie tą žmogų 
rašo 116-tame numery “Lie
tuvos Žinios:”
* “Prie restorano ‘Vilnis’ Lais
vės Al. Nr. 52 yra kortų kam
barys, kur po 1 vai. nakties su
sirinko to kliubo. vadinamo 
’Merkuryj,’ garbės nariai paloš
ti kortomis. Be Noreikos ir 
Okuličo-Kazarino, buvo dar ke
letą asmenų. Lošikai buvo ne
blaiviam stovy. Dienos metu p. 
Noreika buvo Mariampolėje 
ūkininkų šventėje. Dar pradžio
je lošimo tarp lošikų buvo kele
tas nesusipratimų-bamių. Iki 
4 vai. ryto p. Noreika buvo ke- 
letą šimtų pralošęs. Dėl to buvo 
nervingas ir į Okuličo-Kazarino 
prieštaravimą užgavo jį žo
džiais. Sis, nieko nelaukęs, išsi
traukė brauningą ir paleido į

ARGENTINOJE NUOGU- 
MAS ESĄS MADOJE.
“Lietuvos Žinios” išspaus

dino vieno lietuvio inteligen
to laišką iš Argentinos. Tarp 
kitko jis sako:

kml‘anksta! Unu prieš didįjį karą tek-1 Kariuomenės tvarka nepri- pagrindo. Norstamsi minia.duoda sielą, bet ir pasaulinei 
Lietuvoj. Dabar uždirbu daug <lavo girdėti, kad deinokrati- pažįsta jokios žemesniųjų kaip sakoma, ir nemoka politikaituiTdidziau>iOb|ia- 
davgi-an ne-gn i M^i iai ir uai lamemarizmui sun- iniciatyvos. Vieni kariuome- orientuotis, bet niekuomet kos.
medicina duotia 7—«• j.. ..... --r

••AŠ esu -medico kur nėra didelių vai- •
pavaduotojas. jdiios-aparatų, kur valdo tik 1

-Pramokęs vietos kalios, ti- jkotetas žmonių.atsakomingųį 
kiuosi gauti gerą vietą. Ir pini-’P*^^ vieną asmenį, 
gų tuoj galėčiau sudėti, bet j Tą nuomonę lyg patvirti- 
brangiai kainuoja vietos kalbos no Vokietija. Didžiojo karo: 
pamokus, čia biznieriai labai į laike Vokietijos ministeriai 
gerai gyvena. Patentai ir kiti buvo atsakomingi tik prieš 
mokesčiai labai maži. Laikant vieną kaizerį ir tai leido 
krautuvę, galima už tą patį pa- ‘ “ 
tentą visko turėti. Lietuviai la
bai skursta, nes ne daug kas 
moka prie vietinių aplinkybių 
prisitaikinti. Darbininkai ne
žmoniškai išnaudojami. čia 
vargsta keletas pažįstamų inte- dė, kad jos gali suburti visas 
ligentų. Siūliau knygų ir paten
tuotų medicinos dalykėlių par
davinėti už 5o nuoš.. tai jie sa
kė. kad jiems esą gėda pardavi
nėti. Na. Kad gėda, tai, sakau, 
badaukit! Aš, kur tik koją ke
liu. ten velku pundą knygų, ir 
ne Uogai parduodu. Vakarus 
taip pat galima laisvai rengti. 
Vaidina beveik nuogos moters, nės valstybės petik nentkdlp- 
tik hiblišku figos lapeliu prisi-'nėjo, bet dar sustiprėjo, 
įlengiksios. čia nuogybė labai į Kiekvienas karas, kaip vi- 
madoje. Bendrai imant, Argen- sam kraštui, taip ir atskiram euzija L 
tirtoje daug plačiau galima gy- individui, neša daug žalos. Tie visi tvirtinimai neturi 
venti. negu Lietuvoje.” 1

Ir laiško autorius džiau
giasi pametęs prigimtą savo 
kraštą.
SEIMO RINKIMAI ANT 

ŠV. NIEKADOS?
"Lietuvos Žinios” paduo- 

:uva ir duoti jai “tuos šimtus da savo korespondento pasi- ’ 
milijonų subsidijų, kuriuos ji kalbėjimą su Voldemaru 

3pie “naują konstituciją.” — ; 
Kada bus rinkimai į Seimą? ! 
—buvo paklaustas trijų
sprindžių diktatorius. |

“Lietuvoje tėra du rinkimų 
sezonai — atsakė Voldemaras• - - • —rudeninis ir pavasarinis. Jei 
nebus rinkimų šį rudenį, tai jie ( 
galės būt kitą pavasarį; jei ne 
pavasarį, tai vėl rudenį."

Taigi išrodo, kad pakol
< r 1 1 _ 1

i

Noreiką penkis šuvius ir vie
nam lošikų nutvėrus ji už ran
kos. dar du kart šovė i grindis, 
čia Noreika griuvo ant grindų. 
Atvežus i miesto ligoninę sutei
kiant pirmąją medicinos pagal
bą rasta, kad padarytos pen
kios žaizdos pilve.“

Taigi pasirodo, kad tas be
veik šventasis tautininkų 
veikėjas ir didis krikščionis 
buvo kozirninkų kliubo 
“garbės narys,” girtuoklis, 
ninigus pralošęs nervavosi, 
prie savo sėbrų kabinėjosi, ir 
dėlto buvo nušautas.

Žinoma, šita aplinkybė 
jokiu budu nepateisina 
žmogžudžio. Bet ir tos žmog
žudystės gal nebūtų visai bu
vę, j^gu nebūtų buvę palan-| 
kių jai sąlygų. Nepažabota 
karininkų sauvalė ir visokie 
kliubai, kur susirinkę per 
kiauras naktis ginkluoti der- 
žimordos girtuokliauja n 
kortomis lošia — tai ir yra ta 
šlykšti bala, kurioje noksta 
šitokie skandalai. I

I 
I

ANGLIJA, VOKIETIJA IR 
LIETUVA. !

• Tarp Anglijos ir Vokieti
jos prasidėjo diplomatinės 
varžytinės dėl Lietuvos.

Vokiečių laikraštis “Tag" 
bijosi, kad Lietuva galinti 
pakliūti Anglijos intakon. 
galinti susitaikyt su Lenkija, 
ir tuomet pradėtų realizuotis 
Pabaltijo valstybių sąjungos 
olanas. “Tag” siūlo Vokieti
jos valdžiai susidomėti Lie-

cAR DEMOKRATIJA RUOŠIA DIRVA 
DIKTATŪRAI^ (M*k. tiese v kiaus paskaita, skaity

ta aiatitiu varpininkų susirinkime).

■•ku atsispirti prieš tokią nėję yra pratę tik įsakinėti, nepritaria tiems, kurie eina Lietuvai kuriantis, tik su- 
........  ’ kiti klausyti ir mechaniškai prieš viso krašto interesus, , si jungus visoms grupėms, 

įsakymus pildyti. , Demokratinės tvarkos ir .buvo galima atsispirti prieš
Karui pasibaigus, atsirado parlamentarizmo priešinin- išorės priešus ir apginti savo 

žmonių, kurie tą pačią kariš- kai randa daug ydW ir Pačia- nepriklausomybę, 
ką discipliną panorėjo pri
taikyti platesniu mastu vi
suomeniniam sutvarkymui, 
krašto valdymui. Ir nežiū
rint pastarųjų demokratijos 
laimėjimų, tie žmonės norėjo 
demokratinę tvarką pakeisti 
kitais pagrindais, būtent to
kiais, kokiais buvo tvarko
masi karo metu.

Jie tvirtina, kad rinkimai 
valstybei labai brangiai kai
nuoją, kad agitatoriai, kal
bėdami vieni prieš kitus, su-

I

jiems greičiau sutvarkyti mi- 
litarinius reikalus. Vokiečiai 
pradžioje išėjo nugalėtojais. 
Bet taip buvo tik pradžioje. 
Tokios valstybės, kaip Fran- 
cuzija, tų laikų Italija, paro-

krašto jėgas i bendrą kovą. 
Ir didžiojo karo išdava buvo 
ta, kad subyrėjo tos valsty
bės, kurios kuomažiausiai 
buvo tvarkomos demokratiz
mo pagrindais.

Pirmoj eilėj pralaimėjo 
karą Rusija, Vokietija, Kini
ja ir k. Tuo tarpu dempkrati-

me parlamente. Jie sako, kad
* v • . • •

suomet ta partija, kuri turi 
daugumą, ir tos partijos nu
sistatymas atsiliepiąs j kraš-

- , . . J Dar gi mažutės valstybės
bei tautos, kurios prie valsty
bės vairo pritraukia visus 
žmones, eina geryn ir stip
ryn. Ir priešingai, kur tauta

to Y^!dy?«- Bet P*te gali nuo valstybės vairo atstum- 
atsitikti ir su atskiru žmogų- u k,.ašuį merdi irnyksta. 
mi, kurs patekęs valdžion su .
niekuo nesiskaito ir valdo Demokratiškos valstybes 
taip, kaip jam tinka. stengiasi kuo daugiausiai lei-

. Taigi daromi pajtijųat- s^ipatierris g>veiitojani>sa- 
stovams užmetimai visai ne-,varankiškai tvarkyti savo 
išlaiko kritikos ir verčia ma-.reika^s’ ,n kuomet ta teise 
nyti, kad tie žmonės, kurie yia kaštui atimta, jis tampa

bedami vieni pues kitus, su- tuos priekaištus daro, nori saitu bejėgiu kunu, kuris pa- 
kelią krašte kerštą ir neapy- tik išstumti teisėtus tautos at-jvojui esant negali atsispirti 
kantą ir, kad galop rinkimu paskiau ir subyra.
laimi tie, krne atema su di-j ; Nežiūrint į visą ui, kai ku-
desniais pažadais, nes tams! Ta t pl.ikišama, kad riose valstybėse^ ir šiandien 
minia nemokanti nnentimti.ą , , 1 rF. 1 . • • . , . Jminia nemokanti orientuotis 
ir palaikanti tuos, kurie mo darbas Seimo komisijoje ei

nąs labai lėtu tempu ir kad
atsirado žmonių, kuriems rū
pėjo nuversti demokratinė ir>, įauai iciu icniuu u rvavt pe o nuvriM.1 įiemuru cttine ii

Linri nu.ru.#; 'išrinkti žmonės daugumoje teisėta valdžia ir įvesti dikta
tam darbui esti visai netikę, turą. Tai atsitiko be anks- 
Tvirtinama, kad jeigu tuos čiau sakytų priežasčių dar 
žmones skirtų vienas žmo- dėl to, kad demokratijos at- 
gus, galėtų parinkti tinka-Į stovai neturėjo vidujinės at- 

1_______  •________________ i______’

kinti, pagauti jos ūpą, ir ku
rie išpila daugiau pinigų 
(pav. Amerika, dalimi Fran-

ftĖKORDAl COLUMBIA
10 »eh 75c.

gaunanti iš Sovietų.” Vo- ■ 
kiečių nacionalistai dėsią vi
sų pastangų, kad neleistų 
Lietuvai susitarti su Lenkija.

Tuo tarpu anglų reakci
ninkai tiesiog reikalauja.:
kad Lietuva kuo greičiausia 
iarytų su Lenkais taiką. 
Anglijos reakcininkų orga
nas “Times” sako, kad Lie-1 
.uvos susitarimui su Lenkija 
kliudąs tiktai dialektinis 
(kalbinis) ginčas dėl Vii- Smetona su Voldemaru se
iliaus. Labai galima, kad dės valdžioje, Seimo rinkimų 
daugelis lietuvių visai nema- gali ir nebūti. 
ią, kad Vilnius gali būti grą
žintas Lietuvai, bet Vilniaus 
••eikalavimu sukelia tautinius 
<avo piliečių jausmus, kad 
.uos jausmus atstatytų kaipo 
kaž kokį skydą, prieš nere- 
ilišką pavojų, kuris neva 
sręsias iš Lenkijos pusės Lie
tuvos ekzistavimui. 
sak “Times,” < 
darbas. Esą neleistina dėl 
ginčo su Lenkija nuolat ar
dyti taikią Europos atmosfe
rą. Lenkija pilnai pripažįs
tanti Lietuvos nepriklauso
mybę ir jos sienų neliečiamy
bę. !

Europos akyse toks Lenki-, 
jos pareiškimas turis didelės 
reikšmės.

Anglija ir kitos valstybės 
laukiančios, kad lietuvių len- daguoja Kerenskis, o Frago- 
kų ginčas bus likviduotas, be 
jokių vilkinimų ir prasidės 
normaiiški ir draugingi san
tykiai.

Taip kalba stambiausis 
Londono dienraštis. Tai vis
tiek, kaip įsakymas Lietuvos 
valdžiai tuojaus eiti su Len
kais prie taikos, paliekant 
Vilnių Lenkijai.

Ir įdomus dalykas, kad ši
tokiu tonu “Times” pradėjo 
kalbėti tuojaus po to, kaip 
Voldemaras atsilankė Lon
done.

Ar taip yra, ar ne, bet iš-įeinančius laikraščius. Komu- 
rodo, kad Londono laikras- nistų spaudos žiniomis, Le- 
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Rusų Socialistą į 

Revoliucionierių 
Veikimas.

Pastaruoju laiku rusų so-' 
Tai, pa- cialistai revoliucionieriai ro-1 

esąs tuščias d o energingą veikimą tiek 
’ ’ emigracijoje, tiek Sovietu 

i Rusijoj. Jų partijai vadovau
ja A. Kerenskis, kuriam pa- • 
vyko nugalėti Cemovo gru- ‘ 
pės Įtaką.

Čemovo organas. ‘Revo-’ 
Iiueionnaja Rosija,” pa-, 
skelbtas- “privačiu s. r. gru
pės organu." Paryžiuje so
cialistai revoliucionieriai lei-1 
džia dienraštį “Dni," kurį re-

I 
i

je žurnalą "Volia Rosiji.” Be 
to dar leidžiamas laikraštis 

' “Sociajėstas revol i ucionie-. 
rius" ir žurnalas "Sovremen-* 
nija Zapiski.” Paryžiuje iš-! 

įeina ir franeuzų kalba sočia-' 
Ilistų revoliucionierių laikraš-' 
įtis, kad informuotų franeuzų 
visuomenę apie padėtį Rusi-j 
joj ir kovotų su Sovietų val
džios įtaka. Rusijos ribose,! ■
be nuolat leidžiamų priešso-į 
vietiškų atsišaukimų, socia
listai revoliucionieriai turi1 
dar 9 nelegalius periodiniai' 
6inon/*iuc 1 o 1 lz pnč Untmi

tis pradėjo rašyti taip paties 
Voldemaro įprašytas. Ir to
kia konjunktūra labai leng
vai išaiškinama. Voldema
ras gerai supranta, kad šiaip 
ar taip, bet jis turės Vilniaus 
išsižadėti. Taigi, kad Lietu
vos žmonės jo užtai nepakar
tų, jam reikia surasti pasitei
sinimo. Ir dabar jis galės tei-

ningrado darbininkų ir stu
dentijos tarpe paskutiniuoju 
laiku yra pastebiamas gyvas 
soc. revoliucionierių agitato
rių veikimas.

Bromberge pradėtas dar
bas tikslu sugriauti pamink-' 
lą Bismarkui, šis paminklas 
—granito bokštas. Bokštas_ t _ ------

sintis, kad Anglija privertė busiąs susprogdintas d i narni- 
jį su Lenkais susitaikyt. Į tu.
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UETVVTV TAUTIŠKA ORKESTRĄ
Jaunimo Po»i.a

Aukštu i« ių Polka 

Zanavykų Požka

K. NtENKELICNT^TZ ir F. STANKŪNAS
Trys Sesutė. bjctas
Valia, Vtitušė. Duetas

LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ
Viena Mergyt.. Vašca<
Jei <užC k. <ū ; H-ac. Polka

Lietuvių HynMMs
Nor.-u Miego, Polkų,

Polka Karoika
šaulių Perka

UetBvaiu. Polka
Pcuka M^rceič

Krokžoutk. P<xxa
Trunota, Fu.ka

JONAS YOL NC AITIS. H KP.MONTKŲ SOLO
Aičiur.ti, Polka
Alęytė, Polka

KA.STANCUA MENKELlCNICTtr SOPRANO
Nevesiu, Vajiune
Ak. Myku Tave

COLUMSIJO3 ORKESTRĄ
Suirusio Gyvenimo VaJe&a

į_ /Tpf. Valeea
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GRAMAFONAI IR REKORDAI.
MES l'žl.MKOMF VISUS COLUMBIA ISDIRRYSTfiS 

GRAMAFONUS IR REKORDUS.

Lietuviški Rekordai pagaminti žymiausiu artistų, dainininkų, 
muzikų ir monologrstų.

Musų Krautuvėje galite gauti netik tuos Rekordus, kurie yra 
garsinami, bet visus kokie tik lietuvių kalboje yra išdirbti Iš vi
sos apielinkė^ ir iš tolimesnių vietų galite kreiptis pas mus ir gau
sit gerą patarnavimų. Taipgi užlaikau lietuviškų Rolių dėlei 
piayer pianų Pagaminta žymiausių artistų dainininkų naujausios 
dainos ir šokiai.

Reikalaudami Mašinų ir Rekordų arba Rolių Katalogo, pri- 
siųskit už 2c. štampų.

GEO. MASILION1S
«7? BROAI>WAT, SO. BOSTON, MASS.

Tel.: So. Boaton «759 W.

mesnius ir darbas eitų spar
čiau.

1 Tečiau gyvenimo praktika 
duoda visai priešingų pa
vyzdžių, kaip štai prieškari
nė Rusija, kur valdininkus 
skirdavo vienas caras.

I Įstatymai taip pat negali 
būti leidžiami sulig įsakymu. 
Reikia, kad įstatymai butų 
pritaikinti aplinkumai, ata- 
tiktų gyvenimui, tik tuomet 
jais galima vadovautis.

I Parlamentui taip pat pri
kišama tai, neva jis perdaug 
kišasi į vykdomosios val
džios darbus. Bet taip iš tik
rųjų nėra. Pavyzdžiui, Ang
lijoj vykdomoji valdžia ruo
šia įvairiausius projektus, 
kuriuos vėliau tvirtina parla
mentas. Ir ten vykdomoji 
valdžia parodo daug inicia
tyvos, nors yra parlamento 
kontroliuojama.

i Tas pats yra Francuzijoj 
ir kitose parlamentinėse val
stybėse.

j Parlamentarizmo prieši
ninkai ne to bijo, kad vyk- 

'domajai valdžiai neleidžia 
j atatinkamai ir savarankiai 
i veikti: jie vengia parlamen- 
i to kontrolės. O čia juk gali 
, būti pats geriausias žmogus, 
bet niekuo nekontroliuoja
mas. nuo gautos valdžios ap
svaigsta ir elgiasi ne taip, 
kaip reikia. Tuo atsitikimu 
parlamentas perspėja ir, jei
gu reikia, pašalina,

Po didžiojo karo, kai ku- 
, riose valstybėse pasisekė nu
versti demokratinę tvarką, 
kaip štai Italijoj, Ispanijoj, 
Bulgarijoj ir k.

Tose valstybėse’viskas nu
statoma iš viršaus ir viskas 

i įsakoma policijos.
i Visai kitaip tose šalyse bu- 
' vo, iki buvo parlamentai. Ta- 
jda buvo ruošiamos reformos, 
leidžiami įstatymai, krašto 
valdymu visi buvo suįdomin
ti. Dabar ten krašto siela su
varžyta. Taip yra tvarkomos 
šalys, kurios yra valdomos 
diktatorių. Tuo tarpu valsty
bėse, kurios tvarkosi demo
kratizmo pagrindais, krašto 

.žydėjimas eina vis sparčiau 
ir sparčiau. .

Štai, kad ir Francuzija, 
jkaro nusilpninta, tik susijun-l 
■ gus visoms grupėms, pradėjo 
tvarkytis ir tik dėka parla
mentarizmo išsigelbėjo iš 
skurdo ir vargo.

Tas pats Vokietijoje, kur 
tik demokratija įstengė nu
galėti visas kliūtis,* ir šian
dien Vokietija vėl stipri ir 
galinga. Tas pats Anglijoj ir 

jRitose demokratinėse valsty- 
’kneo Tno na tilz aQun Vt*oaini

sparos ir disciplinos, ko ne
davė nei kraštui. To nebuvo 
kitur, to nebuvo ir pas mus. 
Musų tautos darbininkai at
ėjo darbą dirbti jauni, ne
pratę, persiėmę be galo kil
niomis idėjomis. Ir tai davė 
negeistinų pasėkų. Bet taip 
neturi būti. Mažuma visuo
met turi nusileisti daugumai. 
Žinoma, tokia tvarka ne
įgyjama iš karto, bet reika
lauja ilgų metų paruošiamo 
darbo. To paruošiamo darbo 
kaip tik ir nebuvo.

Demokratija be to pas mus 
neturėjo tvirto pagrindo. Ji 
rėmėsi daugiausiai neorgani
zuotais kaimiečiais ir, įvykus 
kriziui, neturėjo realios pajė
gos atsispirti. Be idėjos vals
tybinei organizacijai reika
linga ir pajėga.

Tos visos aplinkybės ir 
buvo ta silpnoji demokrati
jos pusė, kuria pasinaudojo 
jos priešai, kad pagrobtų val
džią į savo rankas. Nors tai 
jiems ir pavy ko, bet tai yra 
tik laikinas laimėjimas, kaip 
laikinos buvo pasisekimo 
priežastys. Demokratija, vi
sose kultūringose valstybėse, 
vis labiau ir labiau įsigali. 
Diktatorių valdymas yra lai
kinas. Anksčiau ar vėliau 
diktatūra turės žlugti ir įsi
galės demokratija. Tik de
mokratiniais pagrindais ei
nant, galima laukti žmonijos 
gerovės. Varpininkas.

Nemtieas Aplankyt
Rusiją.

bėse. Jos ne tik savo kraštui įdomi.

Cunard Linija paskutiniu lai
ku paskelbė jų susitaikymus su 
{sovietų Turistų Agentūra, žino
ma kaipo SOVTORGFLOT, po 
kuriuo pasažierių grupės bus Įlei
džiamos Į Sovietų Rusi ją. Cunard 
Linija jau Išleido ir knygutę ang
liškoj kalboj, kuri yra iliuostruo- 
ta su paveikslais imtais Sovietų 
Rusijos dabartiniais laikais ir 
paaiškinimas apie susitaikymus 
ir šalies dabartinę padėtį. Ant 
viršelio šios knygutės yra dailus, 
spalvuotas paveikslas nupieštas 
garaios rusės artistės Liudmilos 
čirikovos. dukters garsiojo rusų 
rašėjo, čirikovo.

tią knygutę galit gauti dykai 
bile Cunard Linijos ofise arba 
agentūroje. Knygutėje rasit gerų 
mapą, parodančią gelžkelių ir 
garlaivių susisiekimus su Sovie
tų Rusija. Tiems, kurie norėtų 
pamatyti kokios permainos įvyko 
Rusijoj nuo nuvertimo (Jaro lai
ke Spalio revoliucijos 1917 me
tais, minima knygutė bus labai
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McADOO, PA.
Atsakymas Drociaus Sunui.

“Keleivio” Nr. 24 patėmi- 
jau, kad Drociaus Sūnūs 
duoda man velnių visomis 
pajėgomis. .Jisai rašo, buk

SUSIVIENIJIMO LIETUV. AM. 35-TAS SEIMAS
Birželio 18 d. prasidėjo

trečia sesija su vardošaukiu. kančias komisijas:
Milius noris išteisinti save ir Toliau perskaityta ir priimta įnešimų komisija:

pirmųjų dviejų sesijų proto
kolai. Darbo daugumo dėlei 
SLA. sekretorė p-lė Jurge- 
liutė, Seimui sutinkant, pasi
šaukė sau i pagelbininkus 
Vitaiti ir Strimaitį.

Toliau kyla klausimas 
apie teisėtumą Šukio, dele
gato nuo 44 kuopos iš Rhone. 
Pa. Trumpai pasvarsčius, jis 
buvo priimtas. Taipgi kyla 
panašus klausimai dėl 255 
kuopos delegatų Bekežos ir 
Albanskio iš Chicago Hhts. 
III., kuriuodu, nesusi prati-

visą bolševikų partiją. Bet iš 
to viso jo rašymo pasirodo, 
kad jis tiek žino apie bolše
vizmą, kiek gaspadinė apie 
astronomiją. Aš Mažeikie
nės, Žalpio ir Pruseikos visai 
nemačiau ir nežinau, ar jie 
buvo McAdoo, ar ne.

Jeigu tie žmonės buvo Mc
Adoo, tai jie galėjo būt me
keno nekviesti, bet patįs rin
ko aukas streikierių šeimy
noms.

Toliaus Drociaus Sūnūs 
sako, kad ALDLD. — bolše
vikų Įnagis. Jam atrodo, kad Įmams išsiaiškinus, taipgi bu
kas priklauso prie tos drau-‘vo priimti. 143 kp. iš West 
gijos, tai tas turi būti ir bol- Scranton. Pa. rinko delegatu 
ševikas. O man rodosi, kad Linkinevičių, bet jam susir
as koks buvau seniaus, tai gus, atsiųsta delegatu Baliu- 
toks ir dabar — nei šaltesnis,1 nienė. Matomai, ji nebolše- 
nei karštesnis. Tiktai toks y 
žmogus, kaip Drociaus Su-‘Triukšmasdidėja. Kyla pan- 
nus, maino savo minti tris deiponium. Apie šimtas bol- 
kartus i dieną — prieš piet ševikų sukyla ir rėkia, neku- 
keikia socialistus, po piet rie tiesiog staugia, cypia, 
klerikalus, vakare bolševi- kaukia. Labiausiai tuomi pa
kus, o ant galo sako, kad jam sižymi keletas jų moterų at- 
niekas nepatinka, tiktai jis stovių: Įsiutusios, ot, rodos, 
pats vienas geras. Į'

Į 
I
t

(iliustruotą juokų priedą ar 
; skyrių.

Aštunta sesija ketverge 
■baigėsi laiškų ir linkėjimų 

kad reikia pasitikėti komisi-i skaitymu. Laiškai tankiau- 
jos geriems norams, ir kad šiai su aukomis, kurios yra 
komisijos rekomendacija ne- skirstomos Įvairiems reika- 
reiškia dar paskirimo. Taip lams. (Sutrauką aukų pada

rysiu vėliau.). Tarp sveikini
mų buvo telegramos nuo Cle- 
velando miesto majoro, ir 
prezidento Clevelando“Con- 
vention Board”, kuriuose 
kviečia 36-tą (1930) Seimą 
i savo miestą. Taipgi buvo 
kablegramas nuo Balučio iš 
Lietuvos, kurioj, apart pa
sveikinimo, pranešama, kad 
uždraudimas Įsileist “Tėvy
nę” i Lietuvą esąs šiandien 
nuimtas — kaip ilgam, nepa
sakyta. Nekurie pasveikini
mai buvo labai Įdomus, hu- 
moristiški ir bolševikus pa
šiepiantis, ĮskaudinintĮs, — 
kaip ve, nuo Mikolainio. Bet 
viskas buvo priimta geru upu 
ir ketvergo sesija užsibaigė 
ramiai. (Galas ketvergo sesi
jų.)

Pirmininkas paskyrė se-[tarpe apie 13 nebolsevikų ir 
14 bolševikai. Svetainėj labai 
šilta, bet bolševikai geriau 
yra suorganizuoti ir iš posė-

“ A o nebolševikai 
švaistosi visur. Jei kaip, bol
ševikai gali gauti progos 
juos perbalsuoti, nes skirtu- 
mas delegatų skaitliuje nedi
delis. Bolševikai yra fanati
kai ir seka savo vadų instruk
cijas, o jų priešai, jų tarpe 
daugelis biznierių, ir ponių, 
kurie kaip kada, atsibodus 
šiltoj svetainėj sėdėti, nori 
“pašpacieravoti.” Matysime, 
kas bus toliau.

Prezidento raportas, po ii- matę, kad jų užpuolamoji 
gų diskusijų, kuriose bolševi- taktika nieko negelbsti, pra- 
kai kaltino p. St. Geguži ir deda daug ramiau, rimčiau ir 
visą Pildomąją Tarybą vien
pusiškumu, priimtas 191 bal
sais prieš 126 balsų (bolše
vikų). Iš to matyt, kad bolše
vikų eilės mažėja. Matomai, 
nevisi iš jų yra akli bolševi
kų pasekėjai ir vadovaujami 
savo protu — bent nekurtuo
se reikaluose.

Vice-pirmininko Kama
rausko raportas buvo trum
pas, paprasti generališku- 
mai, felicitacijos, rekomen
dacijos ir pasveikinimai. Ra
portas buvo, net bolševikams 
nesipriešinant, priimtas.

Seka seki-. Jurgeliutės ra
portas. Buvo tai ilgas, deta
liai sutvarkytas, labai gerai 
surašytas, ir neužgaunantis 
pranešimas. Padavus keletą 

'paklausimų, raportas buvo

Adv. Kleof. Jurgelionis, V - - ■ v .
Adv. Z. Puišiutė-šalnienė, dzių neina- o nebolseviKa:
Adv. V. F. Laukaitis.

Skundų ir apeliacijų
komisija:

Adv. Nadas Rastenis,
Adv. Antanas Olis,
Adv. J. Uvick.

Finansų ir laiškų skaitymo:
J. Rauktytė,
O. Kirienė,
J. Bimbienė.

Rezoliucijų komisija:
Pijus Grigaitis,
Adv. F. J. Bagočius,
E. Jeskevičiutė.

Spaudos komisija:
J. O. Sirvydas,
J. Pronckus,
J. Siurba.

■•ikė. tad šie kelia triukšmą. P*a*llnimo
F. Ž i vatas,
V. B. Ambrose,
A. Marcioųaitė.

Seimo maršalkos:
B. Vedeikis, 
M. Staliulionis, 
A. Banišauskas.

pats vienas geras. Įjos degte dega kerštu ir ne- Seimo baisų skaitymo
Kaslink Palmerio abla- apykanta prieš tuos, kurie komisija: 

vos, tai man rodosi, kad Dis- nėJ-a jų šalininkai. Visi žmo- 
triet attorney Palmerio agen-1 niškumo dėsniai, padoru- 
tai darė ablavlį ne bolševikų mas, — viskas užmiršta. Ant 
jieškodami, bet munšaino. i kojų yra apie 100 vyrų ir 20 

Toliaus D. Sūnūs sako: moterų. Vvrai, daugelis, ma-
<4 a v • a 1 ------ —— a*

rašytų tvirtų pažiūrų bolše-'darbininkai, sufanatizuoti, lo skaitymas. Paaiškinus 
vikas, bet Milius buvo karš- pavjrtę Į davatkas. Šalip jų adv. Jurgelioniu!, kad šis 
tas katalikas, tiktai kaip ku- stovi, po svetainę strategiš- ~ 
nigas ji apgavo, tai dabar Ii- kai išsiskirstę, jų vadai. Šie 
kos bolševikas.” Tai vra di- duoda nurodymus kada pra- 
džiausis melas. Viena, aš ne- dėti triukšmą kelti, ir patįs 
manau, kad mane kunigas pradeda rėkti gyrtiliškais 
apgavo: antra, tokių permai- balsais, kumščiomis ore ges- 
nų su manim visai nebuvo, tikuliuoti. Yra tai Įdomi psi- 
Kožnas, katras mane čia pa- chologiška minios studija.

j Lermui galų-gale nutyląs, 
paaiškėjo, kad toji delegatė 
nebuvo rinkta pagal konsti
tuciją, bet susirgus rinktam 
delegatui, kuopos viršininkai 
išdavė mandatą, todėl Seimo 
pirmininkas paskelbė, kad 
toji delegatė negali Seimo 
būti priimta.

Toliau sekė Seimo komisi
jų rinkimo klausimas. Įnešta, 
kad pirmininkas jas paskir
tų. Bolševikai duoda patai
symą, kad komisijas rinktų 
Seimas. Vėl kyla triukšmelis, 
bet tuo tarpu pasirodė polici- 
jantas, todėl triukšmadariai 
aprimo. Čionai jau yra prin- 
Įcipalis klausimas, ir suskai
čius balsus, pirmu sykiu ra
miai balsuojant, bus žinoma 
grupių pasidalinimas. Bal
sams skaityti paskirti: Baka-

kaukia. Labiausiai tuomi pa-

J. Cinkus, 
J. Šalavėjus, 
A. Žukas, 
J. Savickas.

____ ,__________Pagal konstituciją, turėjo 
Aš nesistebėčiau, jeigu taip tomai/neišsilavinę, nuvargę sekti praeito Seimo protoko- 

. “ j’ - \ darbininkai, sufanatizuoti, lo skaitymas. ?—

i

Toliaus sekė laiškų skaity
mas. pasveikinimai, aukos, 
etc. Atmosfera pasidarė kiek 
ramesnė.

šešta sesija prasidėjo “Tė- 
v;. nes" redaktoriaus Vitaičio 
raportu. Vitaitis bolševi
kams yra labai Įsipykęs, ne
tik kaip “T*.” redaktorius, 
bet ir kaip Pildomosios Tary
bų.- atstovas, kuriam buvo 
pavesta tyrinėti bolševikų 
kuopose sukeltos riaušės. 
Taigi dėl jo raporto laukta 
didelio lermo. Bet Seimas 
jau apsiprato, o antra, ir bol
ševikai. ar tai pailsę, ar pa-

ir pasiliko.
Sveikatos komisijos vardu 

pranešimą darė Dr. Broniu- 
šas. Raportas buvo maždaug 
informacinis apie komisijos 
narių gerus norus, ir vienbal
siai priimtinas.

Naujoji konstitucija turė
jo būt balsuojama šiame Sei
me. Bet konstitucijos komisi
ja (advokatai Jurgelionis, 
Šalnienė ir Laukaitis) neiš- 
vertė jos į lietuvių kalbą ir 
nepaskelbė organe bent 120 
dienų prieš Seimą, kad da
vus kuopoms progos apkal
bėti ją. Todėl naujos konsti
tucijos klausimas likosi ati
dėtas dar sekančiam (po 
dviejų metų) Seimui. Kuopų 
Įnešimai konstitucijos patai
symo klausimuose vienok 
nutarta svarstyti. j

Seka kuopų Įnešimų svars
tymas. Bet iki pietų nieko

I

žįsta nuo 20 metų, gali paša-, 
kyti, jogei aš koks buvau 
pirmiau, tai toks ir dabar — 
nei šaltesnis, nei karštesnis. 
Prie parapijos prigulėjau 

‘ nuo pat pradžios, taip pat 
priklausau ir dabar. Laikraš
čius kokius skaičiau nuo pat 
pradžios, tokius pat skaitau 
ir dabar. Teisybę mylėjau 
pirmiaus, taip pat myliu ir 
dabar; o prieš neteisybę esu 
pasirengęs kovoti. Todėl 
man neapeina žmogus, kokių 
jisai pažiūrų: socialistas, 
bolševikas ar klerikalas: jei
gu tik jisai nėra užsitarnavęs 
papeikimo, tai nereikia ji 
niekinti Kaslink Paulavi-, 
čiaus ir Paulavičienės prisi-, 
rašymo prie ALDLD., tai aš 
manau, jogei tavo paties su-, 
planuota, nes tas žmogus gy
vena tavo stuboj. Šitas dis
kusijas aš
giau nenoriu argumentuotis 
su Drociaus Sunum.

Jurgis Milius.

Seimas to protokolo negali vienbalsiai priimtas.
nei taisyti, _neijnainyti, at- Tuo pasibaigė utarninko 
mesti ar priimti, tad Seimui1 p0<<ėdi<
sutinkant, jo skaitymas gali į 5_toj* sesijoje, 20 balan- 
but apleistas. Nesant niekam'džio, buvo kiti raportai. jž. 
priešingam, taip vienbalsiai-dininko paukščio praneši- 
ir nutarta. . m9e nriimtaa hp inkin trinkš-

Toliau seka Pildomosios
Tarybos raportai. ,

Iš SLA. pirmininko rapor-i;“^^” stovio iždininko 
“•pareigas eiti visai negali, ir 
>" kad jo vietą užima jo mote

ris, p. Paukštienė, kuri net 
po kaucija esanti pastatyta.

mas priimtas be jokio triukš
mo. Seime buvo žinių, kad 

[Paukštis dėl savo amžiaus ir

džentelmoniškiau reikalus 
svarstyti. Vitaičio raportas 
priimtas 176 balsais prieš. 
128 (bolševikų). .

įstatų komisijos vardu ra- 
pirtą išdavė adv. Jurgelionis. 
Jis buvo bolševikų Įtariamas 
paėmęs užmokesti už neva 
SLA. konstitucijos sutvarky
mą. o beveik nieko nepada-i įdomaus, 
ręs. Kiti komisijos nariai/ ~ 
(adv. šalnienė i 
kaitisi prie šito darbo yra'_____
nedaug kuo prisidėję ir, re-l^kėj^1 __
gis. iš pinigų išmokėtų neva į47? matomai *L.” korespon- 
konstitucijos komisijai, jie lentas ‘ ~ ’
nėra nieko gavę. itas

Skundų ir apeliacijų komi- ninką ir visą Seimą, rašyda- 
sijos vardu pranešimą darė mas tarp kitko sekančiai: 
p. Zįvatas. Išrodo, kad toji; -p*,™,pu.uainį prfi. 
komisija nieko neveike, to- ci,^ .dvok.tų ir

(dėl ir pranešimas buvo tus- desiAw „eteiMtų drUftu, 
;ma>. žnatas, .■ p. G«<uži«, iidavilriikmmai-
darbuotojas, matomai jau „„iiM 
sensta, ir virsta, ar geriau; 
sakant tebėra Amerikos lie
tuvių Taradaika, arba links
mos atminties Senelka (Ast- 
ramskas). Raportas priimtas 
be komentarų.

,TU°. seredos (20.me kya didžiausis termas.1
birželio) posėdis. ’Kiek aprimus, Strimaitis

; Septinta Seimo sesija pra-|du(^a jneši kad - - 
sidejo ketvergo rvte. Iki šiol .. = .•» iRim nuut,v,,u'’ » * «ajvu«akredituotų ir priimtų dele-|baj) atimti'privilegiją jėdėti ™ng

(Prie reporteriųirtalo. Lieturiu Tautiškame Park^ 
Vėl kila baisiais tnuks-.M(_thuen. Mass 
mas: bolševikai baubia, cv- , ..

Triukšmas ir! Todėl kitos kolonijos yra 
lermas tęsiasi apie pusvalan- prarooios tą dieną daugiau 
dį. Pailsus bolševikams. St. P'k."lkM nerengti kad vieni 
Gegužis prakalbėjo apie jo kitiems nepakenkus, 
asmeninį įžeidimą, betatsi-1 Draugai ir draugės darbi- 
žvelgiant i tai. kad daugelis n inkai! Jus gerai žinot, kad 
delegatų “L.” neskaitė ir to- socialistai ketvoja už pagen- 
del negalės teisingai balsavi- irimą darbininkų būvio. Šian- 
me reikalo spręsti, visą inci- fJjen vistiek, kokių kas pa- 
dentą jis siūlo pavesti Skun-jžiurų — visi nori geresnio 
dų ir Apeliacijų komisijai. £yven’mo. s?u*r .sa.vo.Ya.1" 
Bolševikai reivalauja, kad irimams. Socializmas kaip tik ir 
“Vienybė” butų priduota tai.Ve<|avm.us tuo "P1?8.6.1-
komisijai, nes ten esą kažkas1 na i šviesesnę ateitį. Taigi ir 
bolševikams užtepta, ir todėl šitame piknike, kur} rengia 
jei mesti iš Seimo Bimbą, tai socialistų VI Rajonas, bus

- ---—i Po pietų sesija prasideda
11 , V Lau-,triukšmeliu. Mat, delegatas 
___ i....Į Žukas, pasiprašęs balso, pa- 

, kad “Laisvės” No.

pasirašęs “Delega- 
” Įžeidžia Seimo pirnri-

“K.” Reporteris.

CLEVELAND, OH1O. , 
Kun. Mockaus misijos.
Bolševikų užkviestas ku

nigas Mockus laiKė čia misi
jas per du vakaru: gegužės 
31 ir birželio 1 dienas. Moc
kus daugeliui yra žinomas 
nuo senų laikų, todėl nenoriu 
daug apie jo kalbą ir rašyti, 
tik tiek pasakysiu, kad pa
baigoje savo kalbos jis ragi
no visus, kad leistų savo vai
kus Į viešas mokyklas, o ne 
i bažnytines, ir mokinti juos 
nors dviejų kalbų: lietuviš
kai ir angliškai. Publikos bu
vo mažai. J. S. Jarus.

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

nierių unijos Levito mašinos 
pakalikas ir apmokamas •- 
gentas, užkorė ant Seimo sa- __ _ - — __ _ _------—
vo diktatūrą ir su delegatais MASS. VALSTIJOS 
elgiasi smetoniškai. i

Triukšmelis virsta triukš- SOClftllStU I lKlliuS 
mu. pavirsta į šturmą, ir Sei-' ~

' Šiuomi pranešama Mass. 
. valstijos Liet. Soc. Sąjungos 

ais* kuopoms, kad VI Rajonas

Į

I

to matyti, kad 1 bal., 19281 
m. Susivienijime buvo 18 
972 suaugę nariai ir 1556 T* 
vaikų skvriuie (1 bal., 1927 .
m. buvo 1 <,496 suaugusių ir puvo net kalbama, kad pat?
82o vaikų), taigi į du metu - -
priaugo 1476 suaugusių ir
731 vaikų, arba viso 2207 
nariai. Bal. 1, 1928 m. Susi
vienijimas pinigų turėjo iš
viso $1,101,075.13 (bal. 1, 
1927 m. buvo $815,866.53). 
taigi i du metu priaugo 
$285.208.60. Raportas buvo 
ilgokas, bet id omus. Iš jo bu- . _
vo matyti, kad pirmininkas raportas, iš kurio matyti, kad 
turi ne taip lengva darbą, o musų tie iždo globėjai yra 
atlvginimo gauna‘tik $500. tiktai figūros. Abudu geri. 
Apart darbo, ir tai sunkaus draugiški vyrukai, bet būti 
ir nedėkingo darbo, prisimi- 
nė apie bolševikų šmeižtus ir 
Įvairius inkriminavimus, ku
rie ideališkai pasišventu
siam visuomenės darbuoto
jui yra gana skaudus. Rapor
te bolševikai yra pasmerkia
mi už jų šmeižtus ir destruk- 
tyvę politiką. Pabaigus ra
portą skaityti, ir Įnešus jį-------- r-— ,
priimti, bolševikai vėl prade- SLA. pinigų Įdėjimas Į nuo- Labdarybės komisijos var- 
jo rėkti. Vice-pirmininkas šimtinius popierius priklauso du raportą duoda p-iė .Jurge- 
Kamarauskas duoda balsą kam? Iždininkui? Bet šis vi- liūtė. Raportas labai tvar- 
Bacevičiui (iš Chicagos), 
kuris, regis nebolševikas, bet

I Po pietų, ketvirtoj sesijoj, jiems vadovauja. Betbblše- 
Camegie plieno < bolševikai vėl pakėlė triukš- vjkų priešai, imdami pavyz-

š užbaigiu frdam nas iš Pittsburgho ir Cinkus

DUQUESNE, PA. 
Kaip lietuviai gyvena.

iš Brooklyno.
Nubalsavus rankomis, ir 

nesutinkant su pirmininko 
sprendimu, kad Įnešimas pe- 

irėjo, bolševikai pareikalavo 
balsų skaitymo. Balsų skaity-

Tarybą. yra jau 330. Pir
miausiai duoda raportą Ap- 
švietos komisijos vardu Šir-

i T) i* *1 • 1 1 • 1 1 KdUKldvynas. Bolševikai kelia klau- - 
simą apie tos komisijos gerus 
norus, apie leidimą redakto
riui Vitaičiui pulti bolševi
kus. uždaryti “T.” lapus taip 
vadinamiems progresv- 
viams. Diskusijos buvo ra
mios. visai nepanašios i pir
mųjų dviejų dienų nuotikius. 
Ir visa atmosfera jau daug 
jaukesnė, draugiškesnė, ne- 

,s matyti jau to karingumo bol- 
.... .... J ševikų pusėj. Matomai, ar už

jiems visai ne vieta. Ar bent kulisų yra buvę kokie frakci- 
vienas iš juodvieju žino pa-'JM pasitarimai ir delegatai 
prastą aritmetiką, - tai vra da .vra ką nors apie tai išgirdę, 

bet kad nei vie- ai ba ?al vadai -?’a dav?
nas jų nieko nežino apie f i- kymą sav o eiliniams pasekė- 
nansus, investmentus, ir bir- .^m> atmaimti taktiką. Ko- 
žą, tai labai aišku. Labai gai-n raportas pi įimtas
la. Nes prie tokių aplinkybių !anK^ pakėlimu.

p. Paukštis, kuris su raštu 
yra nelabai apsipažinęs, vi
sus reikalus vesti yra pada
vęs kokiam ten vaikinui, ku
ris esąs bolševikų informato- 
torium. Todėl matomai ir 
bolševikai jo raportui nela
bai priešingi.

Toliau sekė iždo globėjų

iždo globėjais organizacijos 
su milijonu dolierių pinigu

vienasis juodviejų žino pa- 'JM pasitarimai ir delegatai

klausimas; bet kad nei vie-

Vasaros laiku čia linksmas mo komisija raportuoja, jog 
gyvenimas, nes iš vienos pu- už Įnešimą, k ’ ’ “ 
sės plaukia upė, o iš kitos pu- skirtų pirmininkas buvo 187 
sės žaliuoja Keenvood Par-'Lalsų. o prieš bolševikai 
kas. taigi gyvenk tik ir gerė-Įnusinrinę visai nebalsavo, 
kis. i r

Čia yra <------ o . ...v r------ , -- ------- r-
fabriku, kur dabartiniu lai- mą. Girdi, balsai buvę netei- di nuo ju, kaip tik Bacevi- 

rroi-oi fonlmic H---- ------ 1—--- - - , „

kad komisijas

o prieš — bolševikai

ku darbai eina gerai, tečiaus 
iš kitur pribuvus sunku dar
bas gauti, nes ir vietinių dar
bininkų yra be darbo.

Lietuvių čia yra nemažas 
būrelis ir jie neblogai gyve
na. Daugelis turi nuosavus 
namus, kiti turi Įsitaisę biz
nius ir neblogai verčiasi. Ge
rai taipgi gyvuoja L. N. L. P. 
Kliubas ir kitos organizaci
jos. kaip antai SLA. kuopa, 
SLRKA. kuopa ir šv. Antano 
Draugija. Pastarajai vado
vauja Umštės (Homestead) 
klebonas.

Yra keliatas “šmikės” ir 
minkštų gėrimų vietos, ku
rios taipgi neblogą biznį da
rosi. Tėvo vaikas.

plačiai apie tai kalbama. 
Pikniko rengėjai pasirūpins 
gera kalbėtojų, kurie galėtų 
plačiai apie tarptautinį so
cializmo judėjimą mums pa
aiškinti.

Be to. piknike bus įvairių 
žaislų ir lenktynių. Vedusios 
moterįs eis lenktynių su jau
nomis merginomis, o vedu
sieji vyrai su jaunais vaiki
nais. Bus pūslių pūtimo kon- 
testas, iš kurio bus labai 
daug juoko. Prie to visko bus 
da labai šauni muzika. Vieta 
graži, oras sveikas, o jau sa
lė, tai tokia, kokių daugiau 
Naujoj Anglijoj ant pikni
kų nerasite.

Todėl tikimės, kad turėsi
me tikrai puikų išvažiavimą, 
kur dalyvaus netik Mass. 
valstijos LSS. kuopos, bet vi
si susipratę darbininkai ir vi
sa musų pažangioji inteli
gentija, visi musų biznieriai.

Komitetas pridės iš savo 
pusės pastangų, kad visi sve
čiai butų maloniai priimti ir 

■ visa kuo patenkinti.
Kelrodis bus paskelbtas 

vėliaus.
LSS. VI Rajono organiza

torius, Jonas Urbonas.»

mesti ir Sirvydą. Dar kiek 
patriukšmavus, labiausiai 
ant Vitaičio neva už, tai kad 
jis išsitaręs, buk bolševikai 
suvažiavę SLA. milioną do
leriu pavogti, bet Vitaičiui 
tokį išsireiškimą užginčyjus, 
Seimas vėl aprimo, ir eina to
liau prie kuopų Įnešimų svar
stymo. Kuopos, tiesa, prida
vė daug Įvairių Įnešimų, bet 
kadangi tai vis daugiausiai 
konstitucijos klausimai, rei- 
kalaujantĮs dviejų trečdalių 
balsų, tai jie palikta Įstatų 
komisijai, prisilaikant prie 
Įvairių valstijų Įstatymų. Pri
imta keletas nesvarbių pa
tvarkymų, P. T. patarimų. 
Susikirtimas vėl kilo dėl 
klausimo, ar užgirti P. T. 
žingsnius, padarytus kuopų 
perorganizavimuose. Mat. 
kur bolševikai su kitų narių 
pažiūromis kuopose nesutin-

P. T. rado reikalingu 
kuopas padalyti. Po ilgų ir 
gana rimtų diskusijų, nubal
suota : užgiri P. T. darbą 182 
balsų, prieš 138 balsų (bolše-t 
vikų). Toliau priimta Įneši- 

liudėjimo

sai beveik analfabetas. Kas kiai surašytas, aiškus ir nuo- 
tada tam viskam inicijativą dugnus. Pasirodo, kad $6,- 
daro? ‘ 645.00 išleista pašalpoms'su-

Dr. Klimas, SLA. dakta- vargusių narių, ir kad ižde 
ras-kvotėjas, savo raportu dabar yra tokiems tikslams 
sukėlė daug triukšmo. Bol- suvirs $20,000.00. Raportas 
ševikai tvirtina, kad daugelis be jokių diskusijų priimtas.

Dr. Klimas, SLA. dakta- vargusių narių, 
ras-kvotėjas. <

singai suskaityti. Triukšmas čiUS kalba, pradeda ploti ir 
masinis: apie šimtas žmonių neleidžia jam kalbėti. Tas 
stovi ir rėkia. Riksmui kiek tęsiasi apie 15 minutų. Ka- 
aprimus, pirmininkas parei- marauskas, matomai, nepri- 
škia, kad jis, ramumo ir rim- pratęs Seimą vesti, todėl jo ..... .................. wvw, „ r, ,r„
tumo dėlei, paskirs naują nesuvaldo. Vitaitis atsistojęs žinti sveiki. Pastebėjimai iš 
balsų skaitymo komisiją, iš nuo estrados sušunka, kad 1 ’ 
dviejų bolševikų ir dviejų delegatai nesielgtų panašiai 
nebolševikų. -Į komisiją Įnė- bolševikams, bet leistu bol- 
jo: Cinkus, šalavėjus, Žukas ševikams išsikalbėti. Bolše- 
ir Savickis. Taigi Įnešimas,! vikai labai supyko, ir vėl vi- 
kad pirmininkas paskirtų ko-'gi sustoję rėkia nesavais bal- 
misijas, eina antru balsavi- j sais. Aprimus kiek, įnešta 
mu. Viso Seimo delegatų vra diskusijas uždaryti. Bolševi- 
313. Už Įnešimą balsų buvo kai nori dar diskusuoti, ir 
173, prieš—.140. Reiškia,'reikalauja balsavimo. Bol- 
bolševikai turi apie 33 balsus ševikų priešų (už diskusijų 
mažiau. Bolševikai nurimsta, i uždarymą) yra 164 balsų, o 
ir podraug galima matyti [bolševikų 136. Matomai, ne- 
jų tarpe nusiminimą. _ kurie delegatai buvo išėję, jų

naujų aplikantų Į SLA. ne
buvo priimti, nors fiziškai 
buvo vietinių daktarų pripa- 
~ ____ _____ i:'
delegatų buvo, kad SLA. na 
riai turi būt netik fiziškai, 
bet ir protiškai sveiki. Bol
ševikai Įsižeidė tuomi. nes 
tar buvo užmetimas, kad ji*1 
nepilno proto. Ir jiems prie
šingos pusės nebuvo tiesiog:- 
nio užgineijimo, kad tokia 
yra abelna SLA. narių nebol- 
ševikų nuomonė, ir tuomi 
diskusijos baigėsi. Dr. Klimo 
raportas buvo priimtas 175 
balsais prieš 139 (bolševi-, vienok 
tai).

Delegatė Bimbienė. laiškų 
skaitymo komisijos narė, ap
leido Seimą, ir pirmininkas 
jos vieton paskyrė Karosie- 
ne.

pirmininkas prie to pasky
rė Komisijų komisiją iš šių 
delegatų: Grinius, Mickevi
čius ir Vinikas. Bolševikai 
neužganėdinti, kad nei vieno!ka, 
is ių atstovų pirmininkas ne
paskyrė i tą komisiją. Net ne- 
holševikai delegatai matė, 
kad toks žingsnis nebuvo 
taktiškas ir nebuvo su ge
riausiais norais. Pirmininkas mas pagaminti 

pasiliko prie savo prakalbą laidojant narį. Pa- 
jjrerogatyvos, pareikšdamas, tarta prie “Tėvynės” leisti
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KELEIVIS

Smetonos Paskelbtoji Lietuvai Konstitucija
Rusijos Socialdemo
kratų Atsišaukimas

Respublikos Prezidentas, pritariamas vise Mi
nisterių Kabineto — Ministerio Pirmininko ir Už
sienio Reikalų Ministerio prof. A. Voldemaro. Kra
što Apsaugos Ministerio gen. įeit. T. Daukanto, 
Finansų Ministerio J. Tūbelio. Teisingumo Minis
terio A. Žilinsko, žemės Ūkio Ministerio J. Alek
sos. Vidaus Reikalų Ministerio I. Musteikio. Susi
siekimo Ministerio S. Čiurlionio, švietime Ministe
rio K. šakenio ir Valstybės Kontrolieriaus V. Ma
tulaičio — susirinkusio iškilmingan pasėdis ka
riuomenės šventės dieną. 1928 m. gegužės 15 d-, su 
padėka paminėti žygių, padarytų per dešimtį metų 
Lietuvių Tautos, ypačiai jos geriausių vaikų, gink
lu apgynusių nepriklausomą Lietuvos likimą ir 
nuolat esančių jos sargyboje, nusprendė paskelbti 
šitokią Lietuvos Valstybės Konstituciją:

L BENDRIEJI DĖSNIAI.
§ 1. Lietuvos Valstybė yra nepriklausoma de

mokratinė respublika.
Suvereninė valstybės valdžia priklauso Tautai.
§ 2. Valstybės valdžią vykdo Seimas. Vyriausy

bė ir Teismas.
§ 3. Lietuvos Valstybėje neturi galios joks įsta

tymas. priešingas Konstitucijai.
§ 4. Lietuvos plotas susideda iš žemiu, kuriu sie

nos aprašytos sudarytomis lig šiol valstybės tarp
tautinėmis sutartimis. Keisti šis plotas galima di
dinant jį paprastu įstatymų leidimo keliu, o maži
nant tautos atsiklausimo keliu.

§ 5. Lietuvos sostinė — Vilnius, 
būti perkelta laikinai tam tikru įstatymu.

Seimas susirenka kasmet dviem paprastom se
sijom: pirmąjį antradienį vasario mėnesiu ir pir
mąjį antradienį rugsėjo mėnesio.

Pirmąjį paprastosios Seimo sesijos posėdį ati
daro Respublikos Prezidentas pats arba per Minis- 
teri Pirmininką.

Paprastoji sesija trunka ne ilgiau kaip tris mė
nesius. :

§ 29. Seimas leidžia įstatymus. Įstatymų skel-

§54. Įstatymams tvarkyti ir jų sumanymams 
ruošti bei svarstyti steigiama \ alstybės Taryba. 
Jos sudėtį, teises ir pareigas nustato atskiras Įsta
tymas.

Užsienių laikraščiai deda 
į Rusijos socialdemokratų at-X. TIKYBOS IR KULTO DALYKAI. t

§ 84. Visoms esamoms Lietuvoje tikybinėms sišaukiiną, išleistą SSSR. š. 
organizacijoms valstybė lygiai pripažįsta teisės m. balandžio mėn. pabaigoj.

r* ir tvarkytis taip, kaip jų kanonai arba statutai rei- Tume atsišaukime socialde-” 1 ^- Respublikos Prezidentas v ra visų respubli- kalauja, laisvai skelbti savo mokslą ir atlikti savo mokratai nurodo kad SSSR
, kos ginkluotų paj^u vyriausias vadas kulto apeigas, steigti ir tvarkyti savo kulto na- Tudiininkn^ hlnirė
* § 56. RespubUkos.Prezidentas turi teises daly- musų mokykis, auklėjimo ir labdarybės įstaigas. 9al ?iniPky padėti* blpge-

vauti Ministerių Kabineto posėdžiuose m j uose steigti vienuolynus, tikybines kongregacijas, bro- janti. r i agt v enimas (laiosi
1 pirmininkauti ir reikalauti iš Ministerių Kabineto Uja*, uždėti savo nariams mokesčius tikybiniu or- brangesnis, o darbo mokės-

ras Įstatymas.
§ 30. Seimas prižiūri \ yriausybės darbus, duo

da jai paklausimų bei interpeliacijų.
§ 31. Seimo tvirtinimo yra reikalingi \ alstybės 

biudžetas ir jo išpildymas.
§ 32. Jei tarptautinės sutartys, sudaromos su 

Lietuva, liečia dalykus, kurie tvarkomi įstatymų 
keliu, tai joms ratifikuoti reikalingas Seimo suti
kimas.

§ 33. Seimo pritarimas yra reikalingas pradėti 
ar baigti karui.

Karo veiksniai gali būti pradėti be Seimo, kai 
priešininko šalis paskelbia Lietuvai karą, arba kai 
priešininkas, karo nepaskelbęs, yra peržengęs Lie
tuvos sieną.

§ 34. Kilus karui, ginkluotam sukilimui ar kito
kiems pavojingiems neramumams valstybėje. Mi
nisterių Kabinetui pasiuku-. Respublikos Prezi
dentas gali visoje arba tam tikrose jos dalyse įves- 

Kitur ji gali karo arba kitą kurią nepaprastą padėtį, laikinai 
sustalidvti konstitneines piliečiu teisiu garantijas 

J tam tik. '■>. 0,15. !ė. 17,10 ir imtis priemonių pav,,.
.......... • • 1 iui atremti ar pašalint:, vartojant ir ginkluotą 

vieno tokio krašto autonominės teisės turi būti nu ; . . . . . . ..
ia. o.ri.rin ųntaikkmanta 11.™ tik™, ista. § 3a. Seimą- renka sau pirmininką ir kitus pre-

ru įstatymu teisę autonomiškai tvarkytis.

§ 29. Seimas leidžia Įstatymus. pirmininkauti ir reikalauti iš Ministerių Kabineto HjaR. uždėti savo nariams mokesčius tikybiniu or-,brangesnis, o darbo mokes-
bimo tvarką ir jų jsiteise. įmo .alką nu.Uto aUki- ir atskirti ministerijų pranešimu apie ju darbą jganizacijų reikalams. įgyti kilnojamąjį ir nekil- nis mažėja. Darbininkų ma- 

* ’ ? 57. Visi Respublikos Prezidento aktai. ^ky- nojamajį turtą ir jį valdyti. Įsėse k via aštrus nepasitenki-
rus Ministerių kabineto paleidinia» pii\aio turėti• Tikybines organizacijos turi valstybėje juridi-’------- * 1...... -— ----- *— -
Ministerio Pirmininko arba atatinkamo ministerio n;o asmens teisiu 
parašų. Atsakomybė ui akta tenka ji ^iraš. u- - “ ’
šiam ministeriui.

§ 58. Ministerių Kabinetas sudaromas is Minis
terio Pirmininko ir kitu ministerių. Ministerių 
skaičių ir jų darbų paskirstymą nustato Įstaty
mas.

S 59. Pradėdami eiti savo pareigas, ministeriui 
ir Valstvbės Kontrolierius prisiekia arba iškilmin
gai pasižada bešališkai ir sąžiningai eiti savo pa
reigas ir pildyti įstatymus.

§ 60. Ministerių Kabinetas atsako solidariai 
Seimui už bendrą Vyriausybės politiką, o kiekvie
nas ministeris skyrium atsako Seimui už savo dar
bą jam pavestoje valdymo srityje.

Ministerių Kabinetas ir kiekvienas ministeris 
skvrium atsistatydina. Seimui išreiškus jam nepa
sitikėjimą ne mažiau kaip trimis penktadaliais vi
sų Seimo nariu dauguma.

§ 61. Ministerių Kabinetas ruošia ir pristato
Seimui istatvmu sumanymus.

§ 62. Ministerių Kabinetas vykdo įstatymus, 
veda respublikos vidaus ir užsienio politiką. sau
goja respublikos teritorijos neliečiamybę ir .vidaus 
tvarka.

§ 63. Ministerių Kabineto posėdžiuose turi teisės 
dalyvauti patariamuoju balsu Valstybės Kontro
lierius.

§ 64. Iškelti Ministeriui Pirmininkui ar kitam 
kuriam ministeriui ar Valstvbės Kontrolieriui 
haudžiamaia bvla dėl jų tarnybos nusikaltimu ar 
dėl valstybės išdavimo turi teisės Seimas trimis 
penktadaliais visų Seimo nariu dauguma.

Iškelta bylą sprendžia Aukščiausiasis Lietuvos 
Teismas.

§ 65. Iškelti Respublikos Prezidentui bylą dėl 
nusikaltimu, nurodytu § 64-tame. gali Seimas tri
mis ketvirtadaliais visų Seimo narių dauguma.

V. TEISMAS.
§ 66. Teismas sprendžia eidamas 

tuvos Respublikos vardu.
§ 67. Teismo sprendimas negali 

arba naikinamas kitaip, kaip tik 
muose nurodyta tvarka.

Amnestija teikiama Įstatymų keliu.
§ 68. Teismu organizaciją, kompetenciją ir ju

risdikciją nustato įstatymas.
§ 69. Aukščiausiasis Teismas visai respublikos 

teritorijai tėra vienas.
§ 70. Teismas visiems piliečiams yra lygus.
Karius dėl tarnybos nusikaltimų teisia tam tik

ri teismai.
Ypatingieji teismai gali būti steigiami tik karo 

metu arba kar- padėčiai esant.
VI. VIETOS SAVIVALDYBĖ.

§ 71. Valsčiams ir miestams laiduojama savi
valdybės teisė įstatymų ribose.

Savivaldybės organų rinkimų būdą ir tvarką nu
stato įstatymas.

§ 72. Savivaldvbės organai rūpina ūkio ir kultū
ros reikalus Įstatymo nurodyta tvarka ir eina ad
ministracines pareigas. įstatymu jiems pavestas.

§ 73. Vyriausybė prižiūri, kad vietos savivaldy
bės organai eitų savo pareigas ir kad jų darbas ne
būtų priešingas valstybės įstatymams.

VII. TAI TINTŲ MAŽUMŲ TEISĖS.
§ 74. Tautinės piliečiu mažumos, kurios sudaro 

žymią piliečių dalį, turi teisės įstatymu ribose au
tonomiškai tvarkyti savo tautinės kultūros reika
lus — liaudies švietimą. la*>darybę. savitarpine pa
galbą — ir šiems reikalams vesti nurodyta įstaty
me tvarka rinkti atstovau jamus organus.

§ 75. Minėtos § 74 tautinės mažumos turi teisės, 
eidamos tam tikrais Įstatymais, apdėti savo narius 
mokesčiais tautinės kultūros reikalams ir naudo
jasi teisinga dalimi sumu. kurios valstybės ir savi
valdybių yra skiriamos švietimo ir labdarybės rei
kalams. jei šių re;kalu netenkina bendros valsty
bės ir savivaldybės įstaigos.

VIII. RESPUBLIKOS GYNIMAS.
§ 76. Visi respublikos piliečiai dalyvauja jus te

ritorijos gynime nurodyta įstatymuose tvarka.
§ 77. Respublikai ginti organizuojamos ginkluo

tos pajėgos. Ginkluotu pajėgų organizaciją, kom
plektavimo budus, rusi ir tarnybos laiką nurodo 
Įstatymas.

§ 78. Tu kariu šeimoms ir patiems kariams, ku
rie. eidami karo tarnybą, nustojo savo sveikatos 
arba gj vvbės. laiduojama valstybės globa ir ap
rūpinimas.

IX. ŠVIETIMO REIKALAI.
§ 79. Vaikų auklėjimas yra tėvų aukščiausia 

pareiga.
§ 80. Mokyklas steigia vyriausyl>ė. savivaldybės, 

visuomenės organizacijos ir atskiri asmens. Visos 
mokyklos yra vyriausybės priežiūroje nurodytose 
Įstatymų ribose.

_____  __ __  ' § 81. Religijos mokymas mokyklose yra privalo- 
grąžinti Seimui su savo nuomone Seimo priimtą mas. išskyrus mjryfcias. įsteigtas vaikams, kuriu 
įstatymą antrą kartą apsvarstyti. Jei po to Seimas tėvai nepriklauso jokiai tikybinei organizacijai.

~ ■ Religijos privalofjuti mokoma pagal reikalavimus
žiau kaip dviem trečdaliais visu Seimo nariu dau- tos tikybinės organizacijos, kuriai priklauso mo-

sustalidyti konstitucines piliečiu teisiu garantijas

ar pašalinti, vartojant ir ginkluotą

§ 35. Seimas renka sau pirmininką ir kitus pre
zidiumo narius.

Seimas priima savo darbui statutą, kuris turi 
įstatymo galios.

§ 36. Nepaprastą Seimo sesiją šaukia Respubli
kos Prezidentas, arba savo paties valia, arba tri
mis penktadaliais visu Seimo narių rašytu pareiš
kimu. nurodžius, kuriems reikalams jį šauktina.

§ 37. Kiekvienas Seimo narvs. pradėdamas eiti 
savo pareigas prisiekia arba iškilmingai pasižada 

i būti ištikimas Lietuvos Respublikai, saugoti jos 
i įstatymus ir sąžiningai vykdyti Tautos atstovo 
įgaliojimus.

. Seimo narys, kuris atsisako prisiekti ar pasiža
dėti. arba kuris prisiekia ar pasižada lygtinai, nu
stoja atstovo įgaliojimų.

§ 38. Seimo nariai vadui iasi tik savo sąžine ir 
Visos politinės teisės suteikiamos tik natūrali- mandatų varžomi.

zuotujų vaikams, gimusiems Lietuvos pilietybėje.: ? ^eirno narvs dei savo kalbu, pasakytų pa
ti patvs naturalizuotieji igyja tik aktvvias politi-l!?1J*a!\einH”!- ()Ul! audžiamas, te-
nes teises itiau uz Srar'>es Įleidimą gal: būt: traukiamas atsa-

§ 10. Niekas negali būti kartu Lietu vos ir kitos ^Vbėn paprastąja tvarka.
kurios valstvbės pilietis. f. 40 Seimo nario asmuo neliečiamas. Jis suimti

Lietuvos pilietis tečiau nepraranda savo piliety-^ ’ma \lk Seimu, sunkus, išskyrus tuos atsitiki- 
bės teisių, patapęs kurio Amerikos krašto piliečiu. |£u': kada2orat"zuktai? l>eOar^s nusikalstamą dar- 
jei atlieka tam tikras įstatymo nurodytas parei- ' n ! '
gas.

§ 11. Visi Lietuvos piliečiai, vyrai ir moterys, 
yra lygus prieš įstatymus. T‘ 
ypatingu privilegiiu nei mažinama teisių piliečiui 
dėl jo kilmės, tikėjimo, tautybės. ....

§ 12. Piliečių asmuo neliečiamas. Traukti piije-jnnama >u jojo pare.gom’> 
tis tieson galima tik įstatymuose nurodytais atsi-;' . a' suderinama su 
tikimais ir tvarka. Pilietis gali būti suimtas arba kas nesuderinama, 
jo laisvė suvaržyta, tik užtiktas nusikalstamą dar- 
bą bedarąs, arba teismo valdžios organo nutarimu. nima’ nu> - !•' at>mu.
Suimtajam D’l’ečiui turi būti ne vėliau kaip per 
48 valandas įteiktas nutarimas dėl jo suėmimo ir s v • u j r. 
nurodvtas suėmimo pagrindas. Negavus šio nuta-.! >.r'au‘: į? .sa'liu l> Re-pubbkos I’reziden- 
rimo iųimtasis tųoiau įaleidžiamas. j" ,r Kabinetas.

§ 13. Piliečio butas neliečiamas. įeiti i butą ir 
darvti jame krata salima tik nurodytais Įstatyme 
atsitikimais ir tvarka.

§ 14. Pilietis turi tikėjimo ir sąžinės laisve.
Priklausymas kuriai tikybai arba išpažinimas^ 

pasaulėžiūros negali būti pagrindas nusikaltimui j 
pateisinti ar atsisakvti nuo viešųjų pareigų. i

§ 15. Piliečiui laiduojama korespondencijos ir; 
susižinojimo paslaptis paštu, telefonu ir telegrafu.!,... . .. .. ..
Išimtis gali btrti daroma nurodytais Įstatyme atsi-,klelnqenas L"“'w P«l>et.s. k,.r 
tikimais.

§ 16. Piliečiams laiduojama žodžio ir spaudomi 
laisvė, ši laisvė galima suvaržyti tik nurodytais 
Įstatyme atsitikima i •*. 
rai ir valstybės tvarkai apsaugoti.

§ 17. Piliečiams pripažįstama laisvė darvti nu
rodyta įstatyme tvarka susirinkimus be gmklo ir 
ne-irdant viešosios rimties.

§ 18. Piliečiams laiduojama draugii'i ir sa.iun- 
gn laisvė, jeigu ju tikslai ir vykdomosios priemo
nės nėra priešingos baudžiamiesiems Įstatymams.

§ 19. Tikybos l»ei kultūros reikalams rūpinti ga
li būti sudaromi juridiniai viešosios teisės asmens 
nurodyta Įstatyme tvarka.

§ 20. Einančio savo pareigas valdininko nu- 
skriautas pilietis turi teisės nurodyta įstatvmc 
tvarka -aukti ji teisman be io vyresnyhės leidim ?į. 
ar sutikimo ir jieškoti nuostoliu atlyginimo.

§ 21. Kiekvienas pilietis turi peticijos teisę ii 
Seimą.

§ 22. Piliečiai turi įstatymu iniciatyvos teise. 
Dvidešimt penki tūkstančiai piliečiu, turinčiu tei- !* 
sės rinkti į Seimą, gali tiekti Seimui numdvta įs
tatyme tvarka įstatymo sumanymą, kurį Seimas 
privalo svarstyti.

§ 23. Nuosavybės teisė saugojama. Piliečiu tur
tas galima nusavinti Įstatymo keliu tik viešajam 
reikalui esant.

rodytos jo statute, suteikiamame tam tikru įsta
tymu.

Autonominių kraštų seimeliai negali leisti Įsta
tymų. kurie liestų visos Lietuvos ar kitu jos kraš
tu reikalus ar\i kurie butų priešingi jos įstaty
mams.

§ 7. Valstybės kalba — lietuvių kalba. Vietinių 
kalbu vartojimą nustato įstatymas.

§ 8. Valstybės spalvos: geltona-žalia-raudona. 
Valstybės ženklas — baltas vytis raudoname dug
ne.

II. LIETUVOS PILIEČIAI IR JŲ TEISES.
§ 9. Pilietybės teisė Įgyjama ir ji nustojama ei

nant atatinkamu pilietybės istatvmu.
Svetimos valstybės pilietis gali Įgyti Lietuvos 

pilietvbe. jeigu jis yra išgyvenęs Lietuvoje ne ma
žiau kaip dešimti metu.

Apie Seimo nario suėmimą ir suėmimo pamatą 
i tokiu atsitikimu ne vėliau kaip per 48 valandas

II. ” “ 4 Cl 1 4 I 114’ ■ v . ... .. .

Negali būti teikiama fpra^sama .Sv,rno rūmininkui, kuris praneša apte
tai Seimui jo artimiausiame posėdyje.

§ 41. Seimo narys negali verstis tuo. kas nesude- 
. Atskiras įstatymas nu- 
Seimo nario pareigomis

Seimo nariai už savo darbą Seime gauna atlygi
nimą, nustatytą įstatymu.

IV. VYRIAUSYBĖ.
§ 42. Vyriausybe

§ 43. Respublikos Prezidentas renkamas ypatin
gu T autos atstovu septyneriems metams. Rinkimų 
būdą ir tvarka nustato įstatymas.

§ 44. Pradėdamas eiti savo pareigas. Respubli- 
įkos Prezidentas prisiekia visomis savo pajėgomis 
i rūpintis Respublikos ir Tautos gerove, saugoti įs- 

ymus, sąžiningai eiti savo pareigas ir būti vi
siems lygiai teisingas.

§ 45. Respublikos Prezidentu gali būti renkamas 
gali būti renka- 

■ mas atstovu į Seimą ir yra ne jaunesnis kaip 40 
metu.

§ 46. Respublikos Prezidentas eina savo parei
gas ligi bus išrinktas naujas. Tas pats asmuo gali. kada Ui yra reikalinga do- * p n.\Ujas. ■ būti perrenkamas Prezidentu.

kuri Seimas

III. SEIMAS.
§ 24. Seimą sudaro tautos atstovai.
Atstovu skaičių nustato Įstatymas.
§ 25. Atstovai renkami visuotiniu, lygiu, tiesiu 

ir slaptu balsavimu proporcine rinkimų sistema.
fe - ... _ - . > “ *

• ma*.
§ 26. Rinkti atstovus i Seimą turi teisės-pilna

teisiai Lietuvos piliečiai, vyrai ir moters, turintie- 
’ ji ne mažiau kaip 24 metus amžiaus, o Irtjti renka
mi— turintieji ne mažiau kaip 30 metų amžiaus.

5 27. Seimas renkamas penkeriems metams.
j 28. Išėjus laikui, kuriam Seimas buvo rinktas 

arba ji paleidus, naujojo Seimo rinkimai turi Įvyk
ti ne vėliau kaip per šešis mėnesius. Naujojo Sei
mo rinkimų dieną skelbia Respublikos Prezidentas.

Sis pusės metu laikotarpis netaikomas pirma
jam Seimui rinkti. ____ __ _

§ 47. Respublikos Prezidentui išvažiavus iš vals
tybes ribų, susirgus ir negalint eiti pareigu, atsi
statydinus ar mirus, ii pavaduoja .Ministeris Pir
mininkas. Atsistatydinus ar mirus Prezidentui, 
renkamas naujas.

§ 48. Respublikos Prezidentas atstovauja res- 
įDublikai. akredituoja Lietuvp> pasiuntinius, pri
ima svetimų valstybių pasiuntinius ir ratifikuoja 
sudaromas su kitomis valstybėmis nutartis.

§ 49. Respublikos Prezidentas skiria Ministerį 
Pirmininką, kitus ministerius ir Valstybės Kont- 

?,jrolierių. Ministerio Pirmininko nristatnmus. ir pa
leidžia tiek visa Ministerių Kabinetą, tiek atskirus 

j iministerius ir Vaistytas Kontrolierių.
§ 50. Respublikos Prezidentas skiria ir paleidžia 

visų laipsnių karininkus ir Respublikos valdinin
kus. kuriu skyrimas ir paleidimas įstatymo yra 
jam pavestas.

§ 51. Respublikos Prezidentas skelbia įstaty
mus. ,

Seimo priimtieji įstatymai Respublikos Prezi
dento skelbiami ne vėliau kaip per vieną mėnesį, 
skaitant nuo įstatymo įteikimo dienos.

Respublikos Prezidentas turi teisės per viertą 
mėnesi, skaitant nuo įstatymo įteikimo dienos, _ XX Al O — 5 I    • A?

įstatymą antrą kartą apsvarstyti. Jei po to Seimas 
antru svarstymu priima tą patį įstatymą nė W*-

Seimo rinkimų Imdą ir tvarką nustato įstaty- guma. tai Respublikos Prezidentas privalųjį-pa
skelbti.

§ 52. Respublikos Prezidentas turi teise dova
noti bausmę ir nurodytais įstatymo atsitikimais 
grąžinti teismo atimtas ar susiaurintas teises.

§ 53. Respublikos Prezidentas turi teisę paleisti 
Seimą.

Seimo nesant arba Seimo scsiiii tarpe. Respub
likos Prezidentas gali leisti įstatymus, turinčius 
galios ligi Seimas juos pakeis, 
negalint sušaukti nepaprastos 
kos Prezidentas vykdo Seimo 
§§31. 32 ir 61.

Seina, nesant arba 
sesijos. Respubli- 

1 teises, numatyta®

Įstatymais Lie-

būti keičiamas 
teismo įstaty-

kįnf». '
■§ 82. Pr adžius mokslas yra privalomas.
Privalomo jo pradžios mokslo įvedimo laiką ir 

tvarką nurodo įstatymas.
Pradžios mokslas vyriausybės arba savivaldy

bių laikomose mokyklose yra nemokamas.
§ 83. Privatinės konfesinės mokyklos, jeigu jos 

išpildo Įstatymų nustatytą programos minimumą, 
gauna iš Valstybės Ižde švietimo reikalams skiria
mą biudžeto dalį. kuri alatinka ofletaliniai pri
klausančių tai tikybinei organizacijai, kurios mok
slu tos mokyklos vedamos. Lietuvos piliečių ir mo
kinių skaičiui.

A*
r
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nimas, kuris jau pereina Į 
streikų vilnį. Bedarbių skai
čius jau siekias milijonų. At
sišaukime rašoma, kad dar
bininkų padėti gali pagerinti 
tik laisvos profesinės sąjun
gos, o ne komunistų biuro
kratiniai padarai. Tečiaus 

i komunistų diktatūra bijanti 
Į laisvų profesinių organizaci
jų, nes jos esančios pirmuo
ju žingsniu prie laisvės ir po
litinės demokratijos. Neturė
dami politinės laisvės ir de
mokratinės tvarkos, darbi- 

I ninkai neturėsią ir ekonomi-

Dvasininkai yra atleidžiami nuo karinės parei
gos.

§ 85. Valstybė pripažįsta naujai atsirandančias 
tikybines organizacijas, jeigu jų tikėjimas bei do
ros mokslas ir statutas neprieštarauja viešajai 
tvarkai ir dorai.

Tokių organizacijų atsiradimo ir gyvavimo są
lygas nurodo įstatymas.

§ 86. Gimimo, jungtuvių ar mirimo aktai, daro
mi tikinčiųjų pas jų dvasininkus, jeigu jie atatin- 
ka įstatymo nurodytai formai, turi Lietuvoje ju
ridinės galios, ir piliečiai nėra verčiami tų aktų 
kartoti kitoje įstaigoje.

§ 87. Sekmadienius ir kitas valstybės pripažin
tas šventes įstatymai saugoja.

§ 88. Kariams turi būti suteikta laisvo laiko sa
vo tikybos pareigoms atlikti.

Ligoninėse, kalėjimuose ir kitose viešose įstai-'nės laimės.
j Atsišaukimas baigiasi iš
balsiu: “šalin diktatūra! Te
gyvuoja demokratinė Rusi
jos respublika!”

gose laikomiems žmonėms turi būti leidžiama sa
vo tikybos pareigas atlikti.

XI. VALSTYBĖS EKONOMINĖS POLITIKOS 
PAGRINDAI.

§ 89. Visose ūkio srityse kiekvienam piliečiuin x įsose ūkio srityse Kiekvienam piliečiui į 
laiduojama darbo ir iniciatyvos laisvė.

Ūkio gyvenimas yra tvarkomas taip, kad kiek-' 
vienas pilietis turėtų darbo.

§ 90. Atskiroms ūkio sritims įstatymai laiduoja 
tam tikra savivaldybę. įstatymų kėliu steigiami 
žemės ūkio, prekybos ir pramonės, darbo ir kitokį 
rūmai, kurių bendradarbiavimą su vyriausybe, 
normuojant ūkio gy venimą, nurodo įstatymas.

§ 91. Žemės valdymo pagrindan dėdamas priva
tinės nuosavybės dėsnis.

Valstybei paliekama teisė reguliuoti žemės vai- nei. 
dymą taip, kad butų sudarytos tinkamos sąlygos (arn 
taisyklingai žemės ūkio gamybai, ypatingai smul- r- 
kiajam ir vidutiniam žemės ukiui tarpti. i

XII. VALSTYBĖS FINANSAI.
§92. Uždėti gyventojams mokesčius, skirti vals

tybės iždo išlaidas, užtraukti vidaus paskolą ir iš
leisti popierinius pinigus tegalima įstatymų keliu.

§ 93. Valstybės pajamas ir išlaidas. 1___ ____
ir atskaitomybę prižiūri Valstybės Kontro-*

NUTARĖ DUOT EDISO
NUI MEDALĮ, BET NĖRA 

PINIGŲ.
i Paskutinėj savo sesijoj Su
vienytų Valstijų Kongresas 
nutarė duoti Edisonui meda
li už jo nuopelnus visuome- 

bet nepaskyrė pinigų 
tikslui. Prezidentas 

oolidge medalio bilių pasi
prašė. bet ir jis nepastebėjo, 
kad tam medaliui nulieti nė
ra paskirta pinigų, nors ir 
pašakvta. kad medalis turi
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§ 93. Valstybės pajamas ir išlaidas, turtą bei. UStUOtl 51,000. 
skolas 
lierius.

§ 94. Valstybės Kontrolierius kas metai paruo
šia praėjusių metu valstybės biudžeto vykdymo* 
apyskaitą ir ne vėliau kaip ligi spalių mėnesio 15 
dienos patiekia ją Seimui. Į

§ 95. Ministerių Kabinetas kas metai paruošia! Z-'u "‘fvisu valstybės pajamų ir išlaidų sumalu Naujiems n«l?uke metllių tilta, kuns 
metams ir ne vėliau kaip ligi spalių mėnesio 15 stO\ejO \n> gelzkelio. .Ant 
dienos patiekia ją Seimui patvirtinti. jtraukinio buvo pastatytas

§ 96. Valstybės pajamų ir išlaidų sąmatos didu- geležinis keltuvas, kurio 
mas yra nustatomas įstatymų keliu kas metai kaklas siekė aukščiau tilto, 
kiekvieniems metams skyrium, prieš prasidedant Traukinvs bėgo tilto apačia, 
biudžeto metams. -tu -t ,

§ 97. Biudžeto metai prasideda sausio mėnesio įkabino tll-

įTRAUKINIS NUTRAUKĖ 
TILTĄ.

Scarrboro, M e. — Perei- 
Itą nedėldienį traukinys čia

1 dieną, baigiasi — gruodžio mėnesio 31 dieną.
XIII. SOCIALINE APSAUGA.

§ 98. žmogaus darbo pajėga yra tam tikrų Įsta
tymų saugojama ir globojama.

Valstybė saugoja atskirais Įstatymais darbinin
ką ligoje, senatvėje, nelaimingais atsitikimais ir 
darbo trūkstant.

§ 99. šeimyninio gyvenimo pamatas yra mote- 
įystė. Jos pagrindan dedama abiejų lyčių teisių 
lygybė.

Tam tikrais Įstatymais saugojama ir palaikoma 
šeimos sveikata ir socialė gerovė.

Motinystė yra ypatingoje valstybės gloljoje.
§ 100. Visuomenės dora ir sveikata yra saugoja

ma tam tikrų įstatymų.
§ 101. Visų laipsnių mokyklos yra visiems ly

giai prieinamos.
§ 102. Blaivybei palaikyti valsčiaus piliečių vi

suma turi teisės spręsti dėl svaigiųjų gėrimų par
davinėjimo įstaigų laikymo savo gyvenamajame 
rajone.

XIV. KONSTITUCIJOS KEITIMAS IR 
PAPILDYMAS.

§ 103. Konstitucijos pakeitimo ir papildymo 
manymą turi teisės iškelti Seimas. Vyriausybė 
ha 50 tūkstančių piliečių, turinčių teisės rinkti į 
Seimą.

§104. Iškeltąjį Konstitucijos pakeitimo arba 
papildymo sumanymą priima Seimas ne mažiau 
kaip trimis penktadaliais visų Seimo narių dau
guma.

Seimo priimtas arba atmestas Konstitucijos pa
keitimas ar papildymas atiduodamas spręsti Tau
tai. jei per tris mėnesius nuo priėmimo arba atme
timo paskelbimo dienos to reikalaus Respublikos 
Prezidentas arba 50.000 piliečių, turinčių teisės 
rinkti į Seimą.

Seimo priimtas Konstitucijos pakeitimas ar pa
pildymas. dcl kurio tokio reikalavimo nebus pa
tiekta. įgyja galios po trijų mėnesių, nuo jo pa
skelbimo dienos.

XV. ĮVEDAMIEJI NUOSTATAI.
§ 105. Vvriausyliės arlia 50,000 piliečiu, turinčiu 

teisę rinkti į Seimą, iniciatyva gali būti duodamas 
Tautai spręsti atsiklausimo keliu Seimo priimtas 
arba atmestas įstatymas.

Atsiklausimo. nustatyto § 104. būdą ir tvarką 
nustato Įstatymas.

§ 106. ši Konstitucija veikia nuo jos paskelbimo 
dienos, bet ji tikrinama ne vėliau kaip per dešimtj 
metų tautos atsiklausimo keliu.

§ 107. Veikusieji Lietuvoje ligi šios Konstituci
jos paskelbi m-' dienos įstatymai, kurie šiai Konsti
tucijai neprieštarauja ir nebus panaikinti ar pa
keisti šios Konstitucijos nurodytu Įstatymų leidi
mo keliu, palieka galioje.

A. Smetona. Respublikos Prezidentas. 
Prcf. A. Voldemaras, Minint. Pirmininkas.

su- 
ar-

tą ir nuplėšė ji. šitoj nelai
mėj 3 darbininkai buvo už
mušti ir du sužeisti.

SUŠAUDĖ VISĄ MIESTE
LIO VALDYBĄ.

Meksikoje pereitą sąvaitę 
buvo šitoks atsitikimas? Hu- 
autla miestely kariumenės 
viršininkas gavo telegrafu 
Įsakymą tuojaus sušaudyt 
visą miestelio valdybą, nes 
visi jos nariai esą maištinin
kai. Įsakymas tuojaus buvo 
Įvykintas r 8 valdybos nariai 
sušaudyti. Vėliaus paaiškėjo, 
kad sušaudyti žmonės visai 
nekalti ir niekas iš vyriausy
bės tokio Įsakymo nėra siun
tęs. Išrodo, kad tai kunigu 
darbas.

KOMUNISTV KANDI
DATAS.

VVilliam Z. Foster. kuri Ameri
kos komunistai nominavo savo 
kandidatu ateinantiems prezi
dento rinkimams. Nesenai ko- 
munistai vadino socialistus "bur
žuazijos kaliošais" užtai, kad šie 
dalyvauja rinkimuose, o dabar 
jau ir patįs rinkimuose dalyvau
ja.

X
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Korespondencijos
LAVVRENCE, MASS. 

Iš Lietuvių Ukėsų Kliubo 
veikimo.

Lietuvių Ukėsų Kliubas j 
yra didelė organizacija, turi 
šaVo puikų namą geroj rieto j 
ir iš kitų kolonijų draugai at
važiavę būna visuomet užga
nėdinti, nes kitur jie neranda 
tokių priėmimų, kaip Law- 
rence’o U. Kliube.

Išvažiavimas į Lynn, Mass.
Kliubas gavo pakvietimą 

nuo Lynno Piliečių Kliubo 
ant pikniko į Lynną 17 bir
želio. Pakvietimas buvo pri
imtas ir nutarta važiuoti. At
ėjus paskirtai dienai, pradė
jo rinktis minia žmonių. Bu
vo manyta, kad užteks dvie
jų trokų, bet pasirodė, kad 
mažai; komisija turėjo šauk
ti trečią troką. Į tuokus susė
do 160 žmonių ir nupleškino 
į pikniką. Lietuvių Ukėsų 
Kliubas vežė savo narius vel
tui, o ne nariai užsimokėjo 
I>o 50 centų už nuvežimą.

Nuvažiavus paskirton vie
ton. žmonių buvo da nedaug, 
bet apie 2 vai. po pietų pra
dėjo rinktis tūkstantinė mi
nia. Privažiavo iš visų mies
tų, bet La\vrence’o niekas 
negalėjo “subytyti” — kur 
neisi, visur buiys lavvrencie- 
čių. Net ir muzika buvo iš 
l^awrence’o. Ir kad ji griežė, 
tai salė suposi.

Norėta sutaisyti progra
mas, bet nepavyko. Kaip te
ko girdėti, lynniečiai turėjo 
daug dovanų, bet neturėjo 
patogios vietos žaislams. Ge
resnė vieta buvo užstatyta 
mašinomis ir nebuvo galima 
žaisti.
Lynno pirmininko padėka.

Apie 5 vai. drg. Zaleckas 
atsistojęs perstatė pirminin
ką, drg. Pareiti, kuris trum
poj kalboj padėkojo sve
čiams už skaitlingą atsilan
kymą. Baigdamas savo kal
bą, perstatė drg. Joną Urbo
ną, Lavrence’o Lietuvių U- 
kėsų Kliubo pirmininką, ku
ris atsistojęs pranešė, kad ir 
Lawrer.ce yra i , 
milžiniškas piknikas, 
įvyks 1 d. liepos.

Prisiminta ir apie New 
Bedfordo streikuojančius 
darbininkus, nes lynniečiai 
turį sutverę tam tikrą komi
tetą streikieriams šelpti ir 
buvo manyta, kad atvažiuos 
kalbėtojas iš New Bedfordo. 
bet nepribuvo. Taigi drg. J. 
Urbonas savo trumpoj pra- 
kalbelėje apibudino strei
kuojančių darbininkų padė
tį ir ragino šelpti juos sun
kioj kovoj su kapitalu. La\v- 

. renciečiai nevien parėmė 
lynniečius, bet parėmė ir 
streikuojančius darbininkus. 
Buvo paskirtos kelios drau
gės pakolektuoti aukų.

Rožė Dambrauskienė i«,----- ------ -------- -------- -
Haverhillio- surinko §18.75,’berniu susipyko. T. 
Ona Davidonienė iš Law-jbcrnis yra Alijošius, -j 
rence’o surinko §4.56. Jevajčia 
Klerikauskienė iš Lawren- pernai 
ce’o,surinko §3.56. R. Pasta-’Negeresnių 
nenka iš Lynno,

-1

yra rengiamas 
, kuris

BYESVILLE, OHIO. 
Padėka už aukas.

Mes, Byesvillės apielin
kės streikuojantis angliaka
siai lietuviai, tariam širdin
gą ačiū Akrono geros valios 
'ietuviamš: už 6 dolerius au
kų, kurias surinko krikštyno
se pas Alb. Daukintą. Pini
gus mums prisiuntė Pr. Mar- 
inkus ir nurodė, kad pasida- 
ytume visi lietuviai streikie- 
iai, po kiek išeis. Žinoma, 

Išėjo po 53 centus, vienok ir 
užtai esam dėkingi. Gavo šie 
streikieriai: P. Kymantas. J. 
Butkus. L. Jasulaitis, J. Ba- 
•onas, A. Jokubauskas, - A. 
Norkus. D. Ulis, F. Vėlavi
mus, A. Meklažis, J. Alabur- 
la ir J. Rudvalis. Viso išėjo 
§5.83: likusieji 17 centų pa
sidarė lėšų važiuojant iškeist 
money orderį ir susirašinėji
mui. Mums labai yra smagu, 
kad Akrono geros valios lie
tuviai neužmiršo mus kovo
jančius su kapitalu. Mums 
begalo yra sunku kpyot, nes 
pašalpos iš unijos negaunam. 
Unija nešelpia tų streikierių, 
kurie turi nuosavus namus, ir 
nešelpia pavienių. Unija sa
ko. kurie turi nuosavus na
mus, gali iš banko gauti pi
nigu, o pavieniai gali gaut 
darbo kur kitur. Unijos vir
šininkai neklausia, ar tavo 
namas išmokėtas, ?r ne. Rei
kia mokėti nuošimtis į ban
ką. o da ir taksai prieto prisi
deda — na. ir gyvenk žmo
gus su šėimyna,graužk to na
mo sienas.

Kapitalistų spauda labai 
tėmija, kaip streikieriai yra 
šelpiami ir kaip jie gyvena. 
Sužinoję, kad unija nešelps 
visų streikierių. tuojau skel
bia perspaudą, kad unija ne
turi pinigų, negali visus šelp
ti, ir kompanijos atidarinėja 
kasyklas nepaisydamos uni- 

■ jos. Keturios kompanijos čia 
atidarė po vieną kasvkla ir' 
tikisi gaut streiklaužių iš tų 
unijistų. kurie iš unijos ne
gauna pašalpos. Nekurie nu
ėjo dirbti, bet mažai. O ka- 

1 pitalistų spauda sako, kad 
1 gerai einasi su streiklaužiais.

Skelbia net kiek algų išmo
ka darbininkams. 0 tai vis- 

1 kas ne tiesa, tiktai kapitalis
tų spauda dumia, stręikie- 
riams akis, kad pritraukti 
streikierius dirbt be unijos.

Jonas Rudvalis.

' Sniegas Ir Audros
j 
Į

Kada Bus Sušauk- 
; tas Seimas?

Skaitytojas tur būt nusi
stebės, perskaitęs tokį klau
simą straipsnio antraštėje.

„ . , .. Apie Seimą valdantieji kal-
Sovjetų Rusijos pasiunti- })a dabar tokiu tonu, kad k- . ‘ - t • t

nys Kaune. Arosevas. iteike, keista tokį klausimą ir staty- k!?ai -1 aU - 11 Kau?°- g^ 
Voldemarus šitokio turiniu ti.
pareiškimą-:

“Pone Ministeri,
“Savo vyriausybės pave

damas, turiu garbės pranešti 
San Kranci.scos republikonų tamstos žiniai kas seka : 

politikierius adv. McNab. kuris “Sovietų Socialistinių Res- 
republikonų konvencijoj buvo publikų Sąjungos Vyriausy- 
paskirtas paskelbti Hooverio kg gavo žinių apie tai. kad 
vardą. Iper paskutines lenkų lietuvių

— j darybas Kaune vienas lenkų 
tvk, kiek jų yra. Nerašinėk į delegacijos narių pareiškė, 
laikraščius apie mano vištas buk Sovietų Socialistinių 
ir mane — sarmata apie to- Respublikų Sąjungos \ y. 
kius dalykus rašinėti. Įriausybė mananti duoti suti-į

Prašau “Keleivio” redak- kimą ta ai kita foima Lietu- 
cijos nieko prieš mane nedė- ;v3 Pajungti pne Lenkijos >u 
ti. O Alijošiui patariu geriau gauti Sovietų Siyiun-
žiurėti teisybės. Kelios sąvai- ^1 kompensaciją piijun- 
tės atgal buvai mane užkabi- £ial?Vai . t'iją- 
nęš išeinant man iš Keno- Nežiūrint to, kad apie sa- 
shians Moose Buildingo. Už- kytą pranešimą ji ■sų •

m B w — — — * • — — —— —V w I > V * V X" 11* a X V * < Z — —

;r klausi: r
‘Kur buvai, gal mane ant su- Vyriausybė,

JIS NOMINAVOHOOVERl
I Visokios Žinios.I
Sovietų Pareiški

mas Lietuvai.
Užginčija paskalą, buk Mas 
kva siūlėsi Varšuvai pasieta 

lyti Lietuvą ir Latviją.

Lietuvoje.
Birželio 1 d. šįmet Lietu

voje buvo nepaprastas oras, j 
Kaune visą dieną buvo šalta. į _ 
Apie 7 vai. vakare pradėjo Į 
lvt, o paskui smarkiai snigti. 
Snigo per visą naktį. Termo- jau 
metras rodė O^.Ąnt, ryto jautų 
buvo da šalčiau^ snigo ir lyjo<;

V isą šitąlaiką siatitė 

vese buvo daug audros už
muštų paukščių.

Provincijoj tokia pat “žie
ma.” Radvilišky tiek daug 
prisnigo, kad gelžkelio stoty 
turėjo kasti, valyti sniegą.

Audra, vėjas sugadino 
telefono linijas, išlaužė stul
pus Radviliškio-Šeduvos, Ly- 
biškių-Namakščių, Vilkaviš-

Pajieškau -avo brolio P. Porgeln, 
jis pirmiau gyveno Imliau Head, Sask. 
Aš atvažiavau iš Lietuvos į Canada >f 
norėčiau savo brolį surasti. Jei kas ži
note apie jį, kur jis gyvena, malonč- 

; kit pranešti man, už ką busiu dėkin
ga. Antrašas: (26)

S. ADOMAITIENĖ
480 Aležander avė., 

Uinnipeg, Man., Canada.

nęs išeinant man iš Keno- Nežiūrint to, kad apie sa

Pajieškau švogerio Antano Girčio, 
paeina iš Laukavon parapijos, Palu- 
kistės kaimo. Tauragės apskr. Girdė- 

vvena H'aterbury, Conu. .Malo
ne.-. atsišaukti, arba kas, žin<» teiksis 
p'raneSti? ’ • ' ’ C^)’-

" SIANISUIVAŠ DARėfe • 
<13 kl'Si-sl stt Boa i-L7. Bay<ictue>-NJ.

l.inauskių iš . ...__ __
ny parapijos. Šiauliį apskr. Malonės 
atsišaukti.

AGNIEŠKA GELtAMlNSKlENŽ
29 Newman st., So. Boston, Mass.

Pajieškau Žagunių .Jurgio ir Mikolo. 
prieš 18 metų gyveno Chicagoje. Iš 
L-ietuvos paeina Panevėžio apskr., Pa
nevėžio parapijos. Samaninės kaimo. 
Malonėkite atsisaukt), arba kas žino 
praneškite. ANTANAS BARZDA 

2314 —5-th avė., Pittsburgh, Pa.

Pajieškau brolio Kazio Karaliaus, 
Mariampolės apskr.. Mikališkio vaisė , 
P1ut:škių parap.. Sarginės kaimo. Dta- 

[ bar jis gyvena Amerikoje. Kas apie jį 
| žino malonės pranešti arba pats lai 
j atsišaukia. PIUS KARALIUS (27) 

Hodgeville. Sask.. Canada.

• ; r---- -------- Tg-T--
,1’ąjiejikįiu pipsbrolją Jonų.ir Onos 
ihauskių iš Gaudučių kaimo. Kuršė-

• «'Tečiau apie Seimą šiaip ar 
taip tenka kalbėti. Ir štai dėl 

i ko.
Pirmiausiai, žadėdami su

šaukti Steigiamąjį Seimą, 
musu valstybės kūrėjai pri
traukė prie musų nepriklau
somybės atstatymo plačiuo
sius liaudies sluoksnius. To
kiu budu Seimo idėja yra kio-Pilviškių linijose.

Miškuose išlaužta daug j 
medžių.

Nuo Mariampolės prane-!
šama, kad tenai sniegas ir „ ....
saltis sunaikino laukuose ja-jnį, pajukau - •• -
vus ir ūkininkams atsistojusi 
bado šmėkla prieš akis.

I

neoficialiniu budu, Sąjungos 
dėl klausimo 

svarbumo, laiko reikalinga 
pranešti Lietuvos Vyriausy- 

:bei, kad minimas pareiški- 
1—" absoliutinis prasi- 

ir kad Sąjungos 
Vyriausybė niekuomet ir nei 
su kuo, tam skaičiuj ir su len-

blokavai duris ir klausi:

do padavei?” “Taip,” sakau. 
“O ant kiek padavei?" klau
sia Alijošius. “Pamatysi vė-1 
■iau,” aš atsakiau, ir papra-,mas Xra 
šiau pasitraukti iš kelio, neš manymas, 
jei nesitrauksi, sakau, tai į 
snukį duosiu.

Taigi dabar klausimas, ku- kt^ vyriausybe^ 
ris kurį užkabinėja?

Alijošius pataria man už-

šiną.” Ar su Marcinkum no- is'umanĄmų. Visiškai pia.>i- 
su dariusi jokio biznio ir ne 
su jam skolinga. O jeigu ir 
bučiau skolinga, tai tegul jis 
prašo, o ne tu už jį.

Aš tau da sykį sakau: 
neik daugiau pro mano pra- 
peitę, nes aš esu pasirengus 
gintis.

Nenorinti tavęs matyt.
Radavičienė.

tampriai surišta su musų val
stybės idėja. Valstybė negali 
laikytis, vien . kelių asmenų 
remiama. Valstybės gerovė 
daugiausia pareina nuo są
moningo dalyvavimo valsty
bės valdyme ir tvarkyme vi- 

: <ų jos ištikimų piliečių. Tai 
ypač yra svarbu mažoms val
stybėms. O kas reikėjo pasa
kyti apie Seimą pirmaisiais 
musų Respublikos kūrimo 
metais, tai dar labiau tinka 
šiandien.

Toliau, Lietuvos Respubli
ka be įstatymų leidimo orga
no vistiek pasilikti negali, 
šiandien ir mažai civilizuo
tos Azijos ir Afrikos valsty
bės Įveda pas save valdžios 

nei netiesio- padalinimą. Tai nejaugi Lie
tuva šiuo atžvilgiu turėtų 
grįžti į viduramžius?

Kad to negali būti, su
pranta visi. Dėl to apie Sei-

ginai, nei per bet kokius as- 
‘menis nevedė denbu tuo 

įmokėti Marcinkui “komi- Rusimu ir nereiškė panašių
" Aš su Marcinkum ne-ptimanymų. Visiškai prasi- pranta visi, vei to apie oei- 
ariu^i iokio biznio ir ne- manytas Prane^mo po- mą tenka šiaip ar taip kalbė-

LAVVRENCE, MASS. 
Vietos Žinutės.

budis aiškiai seka, pagaliau, ti.
ir iš to, kad jis griežtai prieš- Iš kitos pusės, Seimo nėra 
tarauja pagrindinei Sovietų jau daugiau kaip metai. Įsta- 
Sodalistinių Respublikų Są- timdavystėje susidarė visa 
jungos pozicijai tautų apsi- eilė spragų, kurias dekretais 

’sprendimo teisės atžvilgiu ir užkišti negalima. Įstaty- 
ivpač jos vakarų kaimynų ne- mams ruošti, tiesa, manoma 
Į priklausomybės 
j pozicijai, kuri buvo 
įkartų aiškiai išreikšta Sąjun
gos Vyriausybės aktuose ir 
pareiškimuose.

“Šis pareiškimas mano vy-
Daugelis šeimynų apleido riausybės pranešamas latvių 

Lawrence ą ir išvažiavo i ki- jr lenkų vyriausybės žiniai, 
tas valstijas darbų jieškot, j “Priimkite, Pone Ministe- 
nes čia darbininkas dirbda- ^ mano gilios pagarbos ir 
mas 2-3 dienas į sąvaitę ne- atsidavimo Tamstai pareiš- 
gali su šeimyna pragyvent. ' • 
Taigi prisieina jieškot kitur 
darbo.

American Woolen Co. au- 
dinyčios ir taip jau mažai te
dirbo. o dabar visai užsidaro 
ir duoda “vekeišiną” nuo 28 
birželio iki 9 liepos. i

Birželio 3 d. vietos socia
listų piknikas pavyko, nes 
diena buvo graži. Žmonių 
matėsi ir iš kitų miestų. Gal 
liks ir pelno.

D. G. čia nuo girtuokliavi
mo gavo proto sumišimą: jis 
giltas nuėjo policijos nuova- 
don nakvynės prašyt. Žino
ma, “nakvynę" gavo, bet jį 
nuvežė į Danvers, Mass. il
gesniam laikui. Tai, ką pa
daro toji naminėlė’.

Čigonka čia apvogė M. 
Balevičių. Cigonka jauna, 
graži, sukinosi krautuvėj 
apie Balevičių ir išsukino iš 
kišeniaus 53 dolerius. Čigo
nė tapo areštuota, bet pini
gus nežinau ar grąžino, nes 
bus teismas. Balevičius dirba 

i kepykloj, duoną vežioja. Či- 
igonų reikia saugotis.

Lietuvių Ukėsų Kliubas

kimus.
“(pas.) A. Arosev."

I

KENOSHA, WIS. 
Atsakymas Alijošiui ir 

Tampauskui.
Labai gaila tokių žmonių, 

kurie niekur neranda ramy
bės. Nuo vieno puola prie ki
to ir jieško priekabių-. Patar
čiau nors į laikraščitrs savo 
intrigų nekelti, nes plačiai vi- 
isuomenej visai nesvarbu, 

iš į kad vedusi moteris su sen- 
Tas sen- 

Jį žino 
visoj apielinkėj. Aš jį 

išmečiau iš stubos.
5 ir jo draugas 

nenka iš Lvnno, surinko au-. Tampauskis. Pereitą žiemą 
kų §1.96. Viso aukų surinkta'atėjo abudu. Mergaitė įleido 
§28.83. įjuos virtuvėn, bet aš pasa-

Ant galo turiu dar gerbia-; kiau, kad tokių svečių nelau- 
mai Mass. valstijos lietuvių kiu. Apsisukę išėjo, 
publikai priminti, kad liepos} Dabar. 24-tamc “Kelei- 
1 d. bus milžiniškas piknikas vio" numery skundžiasi vy- 
Lavvrence'o Lietuvių Ukėsų rai, buk aš juos užkabinė- 
Kliubo. Svietelis suvažiuos janti einant jiems šaligatviu, 
iš visos apielinkės. i Tiesiai sakau, kad juodu ne-

Kliubietis. 'žinote, kur einate ir ką daro- 
--------------- te. Išgird^.'kad aš salėj atsi-

- . RED. ATSAKYMAI. 'sakiau eiti su girtuokliu šok- rengia didelį pikniką 1 lie- 
J. Paliuliui. — Ačiū kad ti. jus tuoj rašot ir dergiat pos dieną Tautiškoj Kempėj, 

parašėt. liet laikraštin nedė- mane. j Tikimasi daug svieto, nes
sime, nes nesvarbus tai da-' Vieną dieną sėdėjau ant Kliubas. yra didelė organiza- 
lykas, kad Argentinos komu- savo gonkų ir klausiausi ra- cija ir turi gerą vardą, 
nistai nasieėrė nėr kauitalis- dio, o juodu slankioiot an- • Reporteri*.

pa rašėt. l>et laikraštin nedė-^ano.

I

Reporteri*.

APIPLĖŠĖ SŪRIŲ KOM
PANIJĄ.

Buffalo. N. Y. — Tris ma
skuoti banditai 15 birželio 

į užpuolė čia Hasselbeck 
Cheese Cc. ofisą ir pagrobę 
§1,200 gatavais pinigais ir 
kelioliką tūkstančių dolerių 
čekiais, pabėgo autoniobi- 
lium. Užpuolimo metu ofise 
buvo 15 žmonių, bet bandi
tai liepė visiems užsisukti į 
sieną ir nesi judint iš vietos.

FĖRUOSE SUŠEISTA
100 VAIKŲ.

Pottsville, Pa. — Pereitą 
sąvaitę čia buvo mokiniu su
rengti fėrai, kuriuose daly
vavo keli tūkstančiai žmo
nių. Staiga sugriuvo vienas 
sųolynas, ant kurio sėdėjo

nistai pasigėrė per kapitalis- dio. o juodu slankiojot ap- 
tų šventę. pinkui.

P. Yurgeliui. — Atsaky- Aš tau. Alijošiau, viešai;
mą j draugo klausimus da- pasakau: neik pro manerpro-1 Philadelphijoj pereitą su- 
vėm laišku. pertę; eik ten. kur aš tavęs batą sudegė gyvenamas na-

B. Kasavichui. — Prisius- nematyčiau. Apie mano vis- mas ir liepsnose žuvo 2 maži 
tą medžiagą pavedėm Džian tininką nevaikščiok ir mano vaikai. Tėvai pabėgo iš ug- 
Bambai. Ačiū už atmintį. vištom nesidžiauk ir neskai- nies vienmarškiniai.

SUDEGĖ 2 VAIKAI.

PACKARDAS SKUNDŽIA 
FORDĄ.

Packardo 
kompanija apskundė Fordo 
automobilių kompaniją, sa
kydama, kad Fordas pasisa
vino Packardo užpatentuo
tus vielinius ratus, kuriuos 
jis dabar vartoja naujiems 
savo automobiliams. Packar
do kompanija reikalauja tei
smo injunctiono, kuriuo butų 
uždrausta Fordui daryti tuos 
ratus ateityje, ir kad Fordo 
kompanija pristatytų apy
skaitą. parodydama, kiek ji 
gavo ligi šiol pelno iš tokių 
ratų.

Antaninos Beniulytės. 
Vilendčny kaimo. Seredžiaus parap. 
Paskutini laiška nuo jos gavau 1912 
Mi.-iš’ BPookliyn. N. Y Taipgi psjieš- 
kau Prano Kučinsko, Raudenėnų kai
mo, Veliuoiuis parap. 1915 m. paskuti- 

L nj karta inąčiauši VVaterbur’y, .COiln. 
Milončs'atsišaukl arba žinantieji tėik- 
sis: peamešti. Plačiau, paaiškinsiu luiš- 

aiitnmnhilin ku apie mane. B. NEI.ESH (27J automooilių p o Uniondale, Pa.
I *____________________  ________

Pajieškau draugu: Petro Brazausko, 
Izidoriaus I^imbergo. Frano Prakulau- 
sko. Antano Merkio. Antano ir Rapo
lo Milerių. Visi paeina iš Daužnagių 
kaimo, Kedair.ių apskričio. Malonės 
atsiliepti, turiu svarbiu reikalų. (27) 

J. JANKŪNAS
I 1822 Canalport avė , Chicago, III.

“Keleivio” Kalendorius 
Dar Gaunamas.

Jono Vaškevi- 
j>s KJ'veno M'aterbury, 

iš L/etuvos paeina Vilkaviškio 
Grajauskų 

kaimo. Malonės atsišaukti arl»a žinan
tieji teiksis pranešti. Yra svarbus rei
kalas iš Lietuvos. (27)

P. MARTiNKAITIS
P O. Box 572, Herminie, Pa.

Jieškau draugų: Juozo Navicko, 
Raudėnų valse.: Marijonos Vaitkaitės, 
Naujamiesčio. Tryškių vaisė.; \7ad« 
Pikelio, Luokės miest.; Antano Vi
liaus ir Kazimiero Viliaus, ir Jono Va- 
deikio. Aš esu iš Pastruikės, pagarsė
jusio Pociaus met-aniko sūnūs. ' (27)

STANI.EY POCIUS
159 A Itover st., Boston, Mass.

Pajieškau pusbroli** 
čiaus. seniau 
('onn. 
apskr., Bartininkų vaisė.,

Pajieškau Baltramiejaus DaniFos, 
Pagiriu parap.. I.iliunų kaimo. Ukmer
gės apskr.. pirmiau 15 metų atgal, gy
veno Amsterda'.n, N. Y. N<zriu stl jaom 
susi žinot, malonės atsisaukt arba ži
nantieji teiksis pranešti, už k* busiu 
dideliai dėkinjras. ' (27)

ADAM GRIGAS
Rox 87, Nordeggr, Altą., Canada.

Pajieškau drangų. Juozo I.ukošai- 
ėio, Kuzoninės kaimo ir Vincento Pak^ 
ščio. T.ukšiy kaimo. Meldžiu atsišaukti 
arba kurie žino apie juos teiksis pra
nešti. MIKESHULIS (28)
P. O Box 374, Minonk, III.

Pajieškau Vincento Pakšėio. Lukšių 
kaimo, Šiaulių valsčiaus, taipgi Juozo 
lukošaičio, Kuzavinės kaimo, Šiaulių 
apskr. Meldžiu atsišaukti arba žinan
tieji apie juos teiksis pranešti. (28) 

MLKOLAS ŠIAULIS
P O. Rox 37 4, Nokomis, III.

“Keleivio” Kalendoriuje 
telpa daug pamokinančių 
straipsnių, eilių ir juokų, ir 
daug gražių paveikslų.

Kalendorius reikalingas 
kiekvienam, nes jame su
krauta labai daug mokslo ži
nių. Jis yra kaip ir kokia 
enciklopedija. “Keleivio” 
prenumeratoriams tik 25c. 
Pasiskubinkit užsisakyti.

atžvilgiu, sudaryti tam tikrą valstybės 
daug tarybą. Tečiaus savaime yra 

aišku, kad tokia taryba ne
gali pakeisti Seimo. Ji neat
vaizduos esamo krašte politi
nių jėgų santikiavrmo ir dėl 
to jos paruošti įstatymų pro
jektai bus tik kanceliariško, 
biurokratiško pobūdžio. Ne- 
pra vedus jų per Seimą, nega
lima laukti įstatymų, kuine 
butų pritaikinti gyvenimui, 
kurie atstovautų svarbiausius 
jo reikalus.

Dėl to tenka ir šiandien 
statyti klausimas, kada bus 
sušauktas Seimas. Tą klausi
mą pastatė spaudos atstovai laidotas Month Shore kapinėse 9 
p. Voldemarui nesenai įvy- d. birželio, 
kusiame pasikalbėjime.

Tik, deja, musų ministeris gyvena Amerikoje, jau 3 metai 
pirmininkas davė į šį klausi
mą tokį atsakymą, kurį kiek
vienas gali suprasti, kaip no
ri. -Jis pasakė, kad Seimo rin
kimams es^ du sezonai, pa
vasarinis ir rudeninis. Dėl to, 
girdi, rinkimai į Seimą įvyk
sią jeigu ne rudenį, tai pava
sarį, o jeigu ne pavasarį, tai 
rudenį. (“Liet. Žin.”)

I

WAL’KEGAN. ILL. 
Mirė Antanas Kripas.

Birželio 6 d. čia mirė nuo para
lyžiaus Antanas Kripas. Tapo pa-

Velionis jau buvo 55
metu amžiaus ir apie 30 m. kaip

APSIVEDIMAL
Pajieškau apsivedimui vaikino arba 

našlio tik be vaikų nuo 40 iki 45 metų, 
leistina kad nevartotų svaiginančių 
gėrimų ir mylėtų taikų ir švarų gyve
nimą: aš esu našlė Ih> vaikų. 45 metų 
amžiaus, tunų savo narna. Meldžiu at- 
sišauįp, tik iš apielinkės.. su kuriais 
galėčiau vpatiškai pa.-rimavti. ,(28) 

vns: ag. dcmanski
'75454 W (fi-th st.. Ros 552. Argo. III.

kaip buvo parblokštas ligos. Bu
vo mylimas visoj apielinkėj. tu
rėjo daug draugų ir buvo pasek
mingas biznierius. I^idotuvės’č 
dalyvavo daugelis draugų ir iš
kilmingai tapo palydėtas j kapus. 
Palaidotas bė jokiu bažnytinių 
apeigų, nes buvo padorus, blai
vas ir laisvas žmogus.

Paliko dideliame nubudime sa
vo mylimą žmoną, tris gražias ir 
•prakilniai auklėjamas dukteris, 
vieną sunti ir daugelį draugų.

Ilsėkis Antanai po visu sunku
mu sau ramiai nors mes netekom 
savo mylimo draugo.

ŽMONA ir Draugai.

f Pajię.yau apsivedimui našlės ar 
gyvanašlės, nuo ">O iki 40 metų; pa- 
getdrfn’jama kad butų tinkama prie 
biznio. -minkštų gėrimų. Arčiau sorsi- 
pažinsim per laišką. P. C. (26)

Rox 51, — 193 Grand street, 
Rrooklyn. N. Y.

600 vaikų, ir visi jie sukrito 
viens ant kito. Sakoma, kad 
šitoj nelaimėj buvo sužeista 
nemažiau kaip 100 vaikų, 
kai kurie gana sunkiai.

Gerkit

a louraine
Jums patartina pasirinkt geriausia

Popa- Subatu Vakarai! - WBZ

i

• I
I
I

PAJIESKOJIMAI
1'ajirMkati muvo vyro. Vilemo Račiu

ką •rio. jis paliko mane 17 <1. birželio 
didclinm vargi- • 5 pėdų, 6 coliu anl š 
ėio. aukštai sušukuoti plaukai, smaili 
nosis, biskį susiraukęs ir silpnas ant 
kojų, turi kojose reumatizmą; paeina 
iš Suvalkų guli. Kas apie jį žino, ma
lonėkite praav-sti (27)

ANNA KACU KALTI ENĖ
1 127 Hous'-I avė., S. E., Canton, Ohio.

Pajieškau pusbrolio Jono Bepiršėi* 
ir šiaip draugų ir pažįstamų. Malonės 
atsišaukti, už ką busiu dėkingas Pet
ras Bepirštis. (26)

PETER DORES
10529 97-th street.

Edmonton. Altą. Canada.

Pajieškau Stanislovo Navicko, jis 
atvažiavo ) Amerika 1926 metais, gir
dėjau kad gyvena Chicagoje. Malonės 
atsišaukti arba kas žino teiksis pra
nešti A. MARKS (26)

5601 N. Crawford avc., Chicago, IH.

Paj'cškau apsiveditniu nicrtrinos 
25 metų iki 25 m., kuri sutiktų imti ci- 
vįį sriuba: aš esu 37 metų amžiaus 
Mcrtriros su pirmu laišku meldžiu pri
siųsti ir savo paveikslą, kurį sugrąžin
au atgal pareikalavus. Merginos, ga
lit ats'išaukti ir iš užrubežio. Vyrai ne
rašinėkite. Mr. Alex P. Smith 

Benton, III.

Reikalinga gyvenimui draugė, ne- 
senesnė Ml metų ir kad butų turtinga; 
aš esu vaikinas, pasiturintis ir gerai 
uždirbu; e<u 16 metu, moku rašyt ir 
skaityti, tad aš norėčiau gaut drauge 
rimtą ir protingą, kad ir ne jauną, bet 
kad mylėtų švarų, teisingą ir draugin
gą gyvenimą. Mergina ar moteris ma
lonės atsiliept', arčiau susipažinkime 
per laiškus. Sų pirmu laišku prašy
čiau prisiųsti ir savo paveikslą (27) 

JONAS GEDREY.MAS
583 Clark st-. Waverly, h?. Y.

AR NORIT NAUJAS - 
PADLAGOMS UŽDANGAS 
arba l^ivą. Springsus. ar Mat
rosą?

Jus galit gaut geriausius už 
pigesnę kainą, pas

THE7WORTHLEY 
Fl RNITl RE (O.
160 Middlesex St.,

LowelL Mass. •
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Helio, Evribadi!
Vėl, vėl. Mister Džian 

Bamba vėl ant steičiaus. Gal 
jus misiinot, kad jau mane 
kokia kvaraba paėmė? Ai

ale tuiiu nukirptus plaukus 
ir nešioiu trumuas dreses — 
r.etaip jau baisiai trumpas, 
kaip aktorką ant steičiaus. 
ale kokie tris inciai aukščiau 
kelių enivei. kad matytus: 
geras šeipas kojų.

Toliau ji sako: “Dyr 
Džian. jeigu tu noi i geros 
gaspadinės. tai imk mane 
hari-ap. ba ir aš noriu žent 
us ir ilgai tavęs nelauksiu. 
Aš esu nelabai didelė, ale 
kaip atsistoju tensenštory 
ant skėlų. tai vogos pasirodo 
ISO svarų. Cigaretų aš ne- 
: mokinu, ale čiujingumą ra
zinų. Aš taipgi iuzinu lipsti- 
Ką ir turiu labai gražius dan
tis. O boi. kokie mano dan
tis! Visi vieno saizo ir balti, 
kaip tos dišės, iš katrų tu bin- 
:iws valgai.”

Perskaičiau gromatą. ir 
nežinau, ką daryti. Viskas 
gerai skamba, tik nežinau, 
ką minina tas iipstikas. Sa-

SO C A RELE SS

M. Zoččenko.

TĖVAS
-

ges nat: Džian Bamba buvo kį , uj lilip4ikas per 
ant vikeismo. .Jesarj.! ketu- misteijįa Begerai susl,e!vtas. | 
ris metus uz gronycios — ai Xu^u vėl fena 
myn užgrotų. Jes. pasodino ko6tumerL Jis žmogus pamo- 
ont ketumi mpfn ir VKSH l>P . •ant keturių metų, ir visai be 
reikalo. Anistagat. Ale užtai 
gavau gerą edžiukeišiną. 
Pirma Džian Bamba buvo tik 
saliunkyperis ir first klės bu- 
čeris, o dabar ir zakonus ži
no. Reikia tik laisni gaut, o 
lojaris busiu laik nei.

Uskiuzmi, kad aš pradė
jau nepasisveikinęs kaip pri
dera geram krikščioniui. Tai
gi. po tiek laiko nesimatymo, 
sakau jums, tegul bus pagar
bintas, ir ekspektinu. kad 
jus nebūsit kiaulės ir atsaky- 
sit man: ant amžių amžinų
jų amen.
O dabar apznaiminu dideli 
savo smutką: sugrįžęs iš džė- 
los savo Keidės neradau. Iš- 
runijo su tuo burdingierium. 
ką turėjo ilgą nosį. Tai jau 
toks jos noturas, kad kibti 
vis prie ilganosių. Ji tankiai 
man sakydavo: “Džian, tu 
butum vyras olrait, ale tavo 
nosis biski pertrumpa.” O aš 
jai sakydavau: “Vėl. paimk 
už galo ir patrauk, gal pasi
darys ilgesnė.” O ji vis atsa
kydavo : “Aš nelaikinu tokių 
vyrų, katruos reikia už nosies 
traukti.”

Na. dabar Džian Bamba 
yra bečleris, taip sakant, ka
valierius. Bet aš pasakysiu 
jums, kad žmogus, tai navat- 
nas daiktas. Kaip apsiženija, 
tai nori but singelis. o kaip 
pasidaro singelis. tai vėl nori 
bobos. Anistagat. Užtai ir 
šventas Pilypas sakydamas 
rojuje spyčių syki pasakė: 
“Vyras be bobos, tai taip,' 
kaip cibukas be pypkės.”

Vėl. nenorėdamas būti 
toks cibukas, iš katro nėra 
jokio pažitko, aš nuėjau aną 
vakarą pas vieną seną savo 
kostumeri, ką i mano saliuną 
ateidavo, ir sakau jam:

“Pyter, man reikia bo
bos.”

O jis sako:
“Vactumaru su Keide? 
“Išrunijo.”
“Pasijieskok kitos.”
Ir jis man davė rodą pa

duot po gazietas advertaizi- 
ną, kad noriu apsiženyt, tai 
ir atsišauks.

Pamislinau sau, jis žino 
geografiją. Tuoj paėmėm 
peiperio ir parašėm gerą ad- 
ve'rtaiziną, kad mokytas vy
ras, smart lojaris, ir biznie- 
ris, pajieško apsivedimui 
merginos ar našlės, kad butų 
jatina, graži ir bagota.

tJž kelių dienų ateina le- 
tarmonas ir paduoda man 
gromatą su štempa aukštyn 
kojomis. Aha, sakau, čia jau 
bus somtink gut. Ir šiur inaf, 
leidė rašo ir sako, kad ji su
tinka but mano pati. Ji sako, 
kad ji nėra labai nais, ale o 
boi kokia išjos kukorka! 
Sako, aš nesu regli flaperka,

»♦

ite young tinus bbowed her eąfage- 
ii-ett r!ng to ber Jvgrest friend.

<>b. my dear, i m surprteed.“ 
eiaimed the d. f.

"1 thougbt you’d be."
-Yes; 1 told Jaek when I returned 

toat riug to Tave it reset before h*. 
; u"ed it aloni; to anyone elne alui 
he hasn’t doue it.”

/n Reverac
• Have rou heard that the Meleta

bave kad a divorce?“ į
• Yes—why was it?”
‘Ha wai.ted to iire !n tte c.umtj-y 

an.i -be waDted to stay ln town."
• \Vhere are they iiovv?’’
• ' l has guDe back to the couųtry 

to ia-r motber—he is io levo vvitly tris 
ik:retus.Dorlbarbier (Berita).,

Trouble With Watch
Pnrroo—My vrareh which I ljwught 

'r. .m you has stopped. Whst 'ls the 
uutuer uith it?

Jrueler—lt is a rictlm of vrftat the 
doetors call "cachesia."

Fatron—What ln ti.e vrorid does 
.•heli:;” mesti?

Jnveler—lt means ’ run riomn.

ca-

Nesenai Vladui Gusevui 
įpiovė teisine. Jį pripažino 
kūdikio tėvu ir priteisė at
skaitai kas mėnuo algos 
trečchlį. Jauno tėvo nusimi- 
mui aebuvogalo. Labai jis 
sielojosi dėl to dalyko.
\—Man. sako, į kūdikius 
visuomet buvo šlykštu žiūrė
ti: kojytės kabažio.ia. krio
kia, snargliuojasi. Žiūrėk, tai 
ne vietoj ką nors suterlios, 

i Stačiai, sakau, negyvenimas 
[dėl tų kūdikių.

0 čia dar pinigų duok. 
Trečdali algos išmesk. Ar 
jus busit matę! Stačiai, sa
Trečdali algos išmesk.

i 
i

LIETUVIŲ LAISVES 
MYLĖTOJŲ DRAUGYSTE 

WAl’KEGAN. ILL 
VaMybe* AMrašai: 

Pirmininkas VINCAS GABRIS.
730 MeAlliMrr Aw.

Vice-Pirmininkas R. RULIS. 
83JI So. Jacksori st. 

Užrašų S«ritr. A. SAI.L’CKAS. 
8W — 8-th St.

Tortų Sek r. SUZ.4.NA GABRYS, 
7:40 McAlHoter A»e 

Iždininkas CHAS WHTTE.
736 —8-th Strret.

Iždo globėjai:
K. DAMBRAUSKAS,

Šit, — 40-th s*., Mo. Chiaajto. ni. 
.1. SKARULIS., IMI Lenax Avė. r
7) Knvriai:
JURGIS JOKUBAITTS,

328 I.ibarty St
J K POVILAITIS,

1026 Lincoln st, No. (Tiicajro. III
8) Maršalkos:
JONAS STOCKUS. 7<k) l>nnx A ve 
JONAS JOKŪBAITIS.

712 So. Gėnesev St.

1)

2i

3)

4)

51

61

i 
|
i

i
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Kartusis

£* IŠPARDAVIMAS
Didysis Geležiiiy Daiktu Išpardavimas šių Metų. 
Nepaprasti Butėnai Kiekviename Departamente 

—ATEIKIT — PIRKIT — TAUPYKIT—
Atlankyki! Ilgiausi Geležies Storą Naujoj Anglijoj. Ap- 

mpmkit dabartinius ir ateities reikalavimus DABAR. Pa- 
liepkite Jwię (Meriui dvigubai uždirbti laike musų Metinio 
Mpardavimo.

ELECTRIC FAN 
$2.69

8 rolių ašmenis. Gvarantuoti. Rei
kalingi kiekvienuose

STEBĖTINI 

SCREEN FREMAI 
$3.75 už tuziną.

'Valau: steinyti. 3O~x36”. Kiek- 
vieaas setas sudėtas į luobinę p<>- 
pterą su viltimis ir kampukais.

(H ALITY AUTO TU BES
•IriM.I1, Pilki ............................  87<.
29-4-40 Kenyon Raudoni . . . 98c. 
Kiekviena*, 'lubas yra tikrai gva- 
rantuata. Pirkit dabar dėl dabarti
nių ir ateities reikalai imu.

Vidaus Durą Spyną Setai 
37c. už setą.

kytas, žino geografiją ir 
šiaip daug svieto matęs, tai 
gal jis duos man rodą.

Pyter. sakau, ką tu mislini 
apie šitą gromatą? Jis per
skaitė ir sako:

“Vactumaru?” 
“Vadjutink?” sakau.
“Vėl,” jis sako, “jeigu aš 

bučiau singelis, tai aš jos ne
paleisčiau.”

Na, pamislinau sau. jeigu 
Pyteris taip kalba, tai reikia 
žėnytis. Pasišaukiau mergą, 
susikvėtinom ir nuėjom pas 
džiostis of di pys šliubą pa
imt. Bai gali, ant rytojaus pa
budau. pačios jau nėra. Einu 
pažiūrėt kiek čėso. ogi žiū
riu, mano dziegoriaus nėra. 
Šokau prie kelinių, kur buvo 
fifti dalars. ogi nėra ir tų — 
nukirpti su visu kišenium.

Džizus krais, mislinu sau. 
kas gi čia d o per fonės to
kios! Ant syk šliubas ir di-’ 
vorsas. Jeigu jau taip, tai 
geriau žmogui permainyt sa
vo stonas ir eit i kunigus. Ai 
beč jur laif!

.Jurs veri truli,
Mister Džian Bamba

of Junaitet Steic.

Sarcatm Flivvervd
The buttonless husband thougbt 

get something done by the ūse 
of a liule sarcastu. so he announeed: 

“Remind ir.e to buy sotu# 
and thread when I go out.”

•’Don't trouble to buy at»y,” sai<? 
bis uite, casually. “You can alnays 
iK.rrovr mine, you knov.”

OH, THE CAT!

1

I 
i t |

v ?t y ui tbouirnt o: my <.ho:ce .for 
liosband.’
’tVęl!. 1f you ask me Esmeraida, 

ihink he neeks just fine.”

Caruto Cat Cared
Mary had a Thorras cat

That uarbled likę Carnso.
A nelghftor h. t btm w:th a base bąli 

bat
Thomas does not do so.

True Happinett
En.iiy—I »m tbe happiest weman fn 

:he wor!d. I etr marrylag the man 1 
wnnt.

\Vinnie—Oh. that’s notMoc. Trąe 
happineM conoes to a giri by marrylng 
the rr.an someboriy elsę wants.

NOT TIES, BUT BONDS

TURI GERUS PIRŠTUS.

i

hear she’s be! d to her o! d hus"I
band by many ties.’’

"By many bonds. Td say.'

Merely on « Vitit
Notorist (giving friend a ilf:)—Go- 

ing too fast? You said you vanted to 
s<-t to the hospltil In a hnrry.

Nervntis FrienH—Yes. but I d deo’t 
wnnt to s-stay there.

Biznierius I: Ar tavo ofiso 
lxik-kyperka gali dirbti pirštais 
mikliai ?

Biznierius II: Kam da ir klau
si! Ar tu manai, kad ji tą naują
silkini apsiaustą iš alkos nusipir-’ 

j ko?
—

n

MAŽIAUS ANATOMIJOS.

c*z

Tivo Milliont M adė One
She vai * milUonafre's daughter

And he was a mlllfonalre's son; 
They ran away and got marrted

And now the tvo mllllon are c

The Guilty Onei
Visitor—Hovr rioes the land l!e 

tbis way?
Native— It aln’t the land tbat I 

it's the real estnte sgents.
i _______________

2OLIA1 LIAUTI MAŠINOS
1 1". $<>.48.

Bali He’.i’s". t a£mcays. Kaina 
žemesn . i■, reruiiare alsetio 
kaina
D A RŽAM ŠMIRKŠTYNĖS

">'• ;>čdų iluunei .................... 3X49
Aukštos rę>.i<*> aram uola tom.

2 karai STtM. AM MEDEtiOS
Žemesnė nevu Manketu Kaina
Sbte <ur'«<*e SI.78 I Ž ROL|. 

I'ik žalia Spalva

nas
yra užtikrinimas dvi daugiaus smagu
mu laike vasaros mėnesių. Jis paiiuo- 
su<>> jumis nuo nevirškinimu, blogo 
apetito, prietvario. Jų., jausitės pilnas 
gyvumo tr džiaugsrite< visais jusu iš
važiavimais Nėra geresnio skilvi., to 
t iko. Gaunamas visose aptiekose.

I
i

kau, sirgti gali žmogus iš rū
pesčio.

Aš taikos teisėjui taip ir
pasekiau:

—Juokinga, sakau, ponas 
laikos teisėjau. Stačiai, sa
kau, juokinga, koks tai yra 
nesusipratimas. Toks, sa
kau, mažytis ir jam duok 
trečdalį. Kūdikis, sakau, 
šnapšės negeria, papirosų 
nerūko, kortomis nelošia, o 
jam iš kišenės kas mėnuo 
trečdalį.

Teisėjas ir klausia:
—O patsai kaip kas link 

kūdikio? Prisipažįsti save jo 
tėvu, ar ne?I i

Aš sakau:
—Keisti tamstos žodžiai, 

ponas taikos teisėjau. Sta
čiai, sakau, be galo užgaulus 
žodžiai. Paprastai sakant, 
kūdikis yra ne mano. Tik, 
sakau, kas nors čia yra liežu
vį įkišęs, čia. sakau, Marė 
Karova prie mano kišenėj 
taisosi. Aš duosiu trečdalį 
jos kūdikiui, o pats išpįvšu- 
siu klynu vaikščiosiu. Ji šil
kines kojines ant blauzdų 
užsitrauks, skrybėlaitę ant 
ausų užsismauks ir vis iš ma- ~~y 
no pinigų. T fu. kad jus nesu- k 1 R 
lauktumet! ’

Teisėjas ir sako: u
—O gal but kūdikis ir ta

vo. Tik gerai prisimink.
Aš sakau:
—Man nėra ko prisiminti. 

Aš dėl tų prisiminimų susirg
ti galiu... O kaslink Marės, aš 
galiu trumpai pasakyti: bu
vo kartą i mano butą užsuku
si, į vakarėli bilietą išpirkau 
ir viskas. Aš tuomet sumokė
jau. Dabar juk aš negaliu vi
są amžių kas mėnuo savo al
gos trečdali atiduoti.

Teisėjas sako:
—Kadangi tamsta užsigi

ni dėl kūdikio, tai mes tuoj 
apžiūrėsim ir pamatysim jo 
kūno įgimtas žymes.

Marė čia greta stovi ir ku- ^av'2]°: 
dikj išvysto.

Teisėjas pažiurėjo į kūdi
kį ir sako:

—Nosis visai į paties pa
naši.

Aš sakau: *
—Atsiprašau, nuo nosies 

neatsisakau. Nosis tikrai i 
manają panaši.

Už nosį, sakau, aš pasiren
gęs esu tris ir pusę sumokėti. 
Bet už tai, sakau, visas kitas 
organizmas ne mano darbo. 
Aš, sakau, esu juodplaukis, 
o čia šviesiaplaukis. Už ką 
tuomet aš mokėsiu?

Teisėjas sako:
—Panašumas, ištikrujų

.mažas. Nors, sako, 
kaip išlieta tėvo.

Aš sakau: _____
r>„»: vieta sravimo steišinui; visi ųuninkai,---Nosis ne pagrindas. Pati di<lel»-s sodnas; tik $.1,l«o, rmakėt kiek 

nosis, sakau, kaip ir mano rali, 
botų, bet jos skylutės ne kaip
įmano, perdau? i Šalis išeina. ka< barmenų, rašykit r.isn, aš parody- 

na„,i;„<i». JOSEPH GERYBA (28) 
SCOTTVILLE, MICH.

i 
Į

Į
i

Reikalavimai
REIKALINGAS partneris prie gro- 

M-rnės. bučernė* ir žnvn Meniu < fish 
markei). Viskas įtaisyta sulig naujau
sios mados ir patogumo; biznis eina 
gerai, randa pigi Partneriu perinsiu 
kad ir nepatyrusį šiame biznvj. Ule uk 
bus teisingas zmoiru<. <.. M. kantus.

—2rd avė.. Brome. N. Y. )pačia
me New York«» miesto). »2S->

DUPONT DĖL VIDAUS
GLOSS PENTAS—$2.75 
lv«ry. tan. baff. pilkas, mėlynas. 
Žakas ir baitas.
DnPotu MaMer Painter's

Grindų V arnišis. galionas $1.87,
Penta ir V armuo Prašalin- 

tojas. gal.............................. SI.18
Siaadard šeiakas, svaru ■ u- 

dftiitts: <4raage ir baltas, <2.:w

VALSPAR VARNIŠIS 
gal. kenas............................

SMMOTH SI Ri AVĖ KOOF1NG 
X* svarai 4-» sv. 55 sv.

79c. $1.19 $1.39

PARSIDUODA
2 ŽEIMYS V VA.MAS

kambarius, su visais įtaisymais.po 5
■) metų senumo, tik 2 minutas eit iki 
streetkariu linijos. Imčiau mainais 
ittą arba vienos šeimynas narna. Gera 

i proga, ateikit pasitart. Savininkas vi- 
i sados namie, gyvena viršui

1-1728 Eaglesmere ave„ 
Cleveland. Ohio.

Imkit kara — St. Clair Eucild Beach.

Kita Mebėliaa Išpardavimo kaina 
ATLANTIC MOTOR 

OIL 
5-gal. ken&s $2.98 
Žemesnės kainos nėra buvę. ,

G&vanizuoti Išmatom 
kenai—69c.

Kaina, kurios negalima sunytyt.
VIETINIS PRISTATYMAS

Šimtai Kitų Bargeaų ant 
Geležiniu daiktų ir Pemto

PATENKINIMAS 
GVARANTŪOTAS.

Jų*. netm»ite jokių rizikų pirkda- 
mi tav»rą iš Gerai įrengto -Ataa- 
itomingo štoro. Me> «—tame čionai 
idun: parduoti Jums patenkinantį 
tavora.___________________________

DYKAI. Hancock 6105—6106.

Dei fonvečią, žaizdą ir kitą

BEAK BRAND SALVE (Groblevvskto) 
SąstaMo skanamą ir užgydo žairdaa te 
akaaamo j 2 ar 3 dienas. Kaina 33c. 

GROBLEWSK1 & CO, Plymouth, Pa.
“GYDO ir GYDO ir GYDO—tat ■ateątaf

GERIAUSIOS FARMOS!
N'ew Jersey valstijoj, aplink didelius 

miestus, aš turiu visokiu farmų. dide- 
liu ir mažu. Platesnių žinių klauskite 
pas: TONY MARKINAS <29)

Bot 71. Sand Breoks. N. J.

SOUTH END HARDWARE CO.
10S5 VVashington Street ON

Buying to Order
Eiti—You’re buvlng your glrl’s ftice 

l>owder now?
Harry—Yes, sotne tbat won't ako* 

<>n a blue serge snlt.

į Such lt Lite
1 Fili—Can you lend rue a dollart I 
į -lim t ret pairi nnrll tomorrnir.

Jerry—Sorry: I rot pn!<l yoaterday.

KURIE TI KITE FARMĄ PARDA-
VfMl I. o pinigų nelabai reikia, aš ■no
rėčiau imti ant lengvu išmokėjimu =u 
darbo išlygomis; arba jeigu kurie tu
rite farmą ir negalite dirbti, aš su 
vaikais, bet ant farmos papratęs, ga- 

i liu dirbti vieką, ir su mašinomis.
ANDRY .RULONĄ <2S>

514 Seneca st, Monessen. Pa.

KURIE BIJOT BEDARBĖS 
ARBA STREIKU.

Pirkite Karmą. Parsiduoda patogi 
farma. geroje vietoje ir gražiai įreng
ta; 10ū akeriai žemės, 70 akerių dirba
mos. -"5 ganyklos ir gero miško; žeme 
gera, viskas gerai užauga: viena ma:- 
Iė nu*> miestelio; 5 akeriai sodo, pvėių 
ir kitų vaisingų medžių; visi budinkai 
geri, barnė su skiepu, vanduo barnėj 
ir pas barnę; stuba 7 kambarių, van
duo stuboj ir ant porėių • 11 raguočių. 
2 arkliai. 150 vištų ir kitokių paukš
čių. Parsiduoda su visomis marinomis’, 
įrankiais ir kas ar.t farmos randasi už 
š5.5oi». Jmokėt reikia tik £2,5<»0. ant 
kitų paimsiu morgičių ant 5 ar 0 nuo
šimčio Nepraleiskit šitos progos, to
kios greitai negausite. Kas pirks šitą I 

‘ farmą. bus laimingas. Priežastis par-
, noriu važiuot į Lietuvą jieš- į 

..... laimės." 127) j 
MR. FRANK EARTE1CH
R. F. D. 4. I Mer. Pa.

De! silpnumo, pailsusių ner
vų ir nusilpnėjusių organų

Nusja-Tone jr.dytojų žinomos užra
šomos "ryduolės, kurios yra publikos į 

•vartojimui per 40 metų ir yra suteiku- ! 
sio< sveikatų, stiprumą r iliresnį gyve
nimą tūkstančiams silpnų, nervuotų, 
debilitatėd vyru ir moterų. Jos sutei
kia stiprų, sveiką kraują, teikia r.auja 
stiprumą ir jėarą nervam? ir suteikia 
veikimo jėgą širdžiai, kepenims, inks
tams ir kitiems svarbiems kūno orga
nams.

Miss Bes’e Timell. Tyl River, Va.. 
suvartojo tiktai vieną butelį Nujra- 
Tone. ji rašo: "Jos padarė man daustį 
daužiau įrero neitu kitos visos sryduo- 
iės kokia.- aš vartojau. Aš dabar esu 
dautr stipresnė, mano nervai ir sirdis 
sreresnė ir naktimis miegru labai se
rai." Nuea-Tone suteiks ir jums tokias 
pat užganėdinančias pasekmes. Nusi- 
pirkit buteli šiandien. Tikrai pabandy
kit jas, bet tiktai žurėkit, kad gautu
mėt Nuga-Tone. Pavaduotojos gali pa- 
sirodvtį be verčios.

FARMOS MANO KOLO
NIJOJ.

Kurie norite įsigyti gera farmą. 
kreipkitės j mane. Mano kolonijoj yra j 
4 pieno faktorės. Daugiau informaci-1 
ju norint, klauskit laišku (26) !

W. MEŠKAUSKAS
R. F. No. 1. CORRY. FA.

Farma Parsiduoda arba
Išmainoma

7 kambarių Namas, visi įtaisymai, 
taip kaip 2 šeimynų namas, netoli Bos
tono. J. M. GOODRK H (26) Į 

31 Taft street. I pton. Mana.

UKES! UKES! į
40 akerP*. prie Akmeninio kelio, tik

2 mailės iki miesto, visi budinkai. pui-1 
nOSlS kus sodnas; tai jrraii vietukė; parsi

duoda už #1.150, Mažai reikia įmokėt.
Kita farma 80 a kerių, prie cemer.- 

. tuoto kelio. U. S. 31, arti miesto: gera
— - vieta gasolino steišinui; visi budinkai,

nosis, sakau, kaip ir mano ralį 
butų, bet jos skylutės ne kaip

Barama flaperka: Aš girdė
jau. kad tais laikais, kaip tu bu
vai jauna, merginos pakeldavo 
savo skrybėles prieš vyrus. ■ — _ _

Močiutė besibardama; Taip. DRAUGAI DARBININKAI 
bet mano laikais merginos sijonų SKAITYKIT IR PLAITN- 

’ nepasikeldavo. KU “KELEIVI”.

lUž tokias skylutes negaliu 
i daugiau vieno mokėti. Pave- 
Įiykit, sakau, ponas taikos 
teisėjau, išeiti ir nebeužlai-' 
kykit.

O teisėjas ir sako:
—Palauk truputį. Tuoj 

sprendimą paskelbsiu. Na iri 
paskelbė — trečdalį mano 
algelės...

Aš ir sakau:
—Tfu ant visų! Iš tokių 

bylų gali, sakau, pasidaryti 
negerai.

PAVARGUS
Apetitas’ blogas .’ Ser
vuotas ? Nepasiduokit. 
Tegul Severos Esorka. 
labai geras virškinimo 
ir liuosavimo tonilfas, 
priduos Jums naujos spė
kos ir pagelbos Jums at
sistoti ant kelio į sveika
tą. Klauskit aptiekoriaus

esOMCA

Tel. South Boston 8820
Rekidence University 1463-J.

S. M rMMt«-SMflM
LIETUVE

t

Visi Lietuviai. Važiuojantieji 
pro Klaipėdą maloniai kviečaa- 
mi apsistoti

“Ryto” Viešbuty
TAURAGĖS GATVĖ 48—49. 

KLAIPĖDA.
Tai Vienintelis geriattsis Lie
tuviu Viešbutis Klaipėdoje.

Viešbutyje yra visi patogu
mai. o kambariu ir valgiu kai
na. palyginamai labai žema.

JOKŪBAS ST1KLIORIUS, 
šeimininkas.

WS Brmdway, S*.
Room

Nuo Nesmagaus 
IR SKAI’DAO

PŪSLĖS
I štnštinimo
Naudokite

Santai Midy
Pa rduoda visose 

aptiekoae.

Tslefosse 31384

MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki X vakare.
167 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

OPEROS.
Su padėka Clevetando rėmė

jams, parduodu liaudies opera 
BIRUTĘ po DU doleriu.

EGLĘ. ŽALČIŲ KARA
LIENĘ — šešių aktų operą, 
anuodamas Bostonui ir kitų 
miestų rėmėjams, parduodu ją 
—vieton DEŠIMTIES dolerių 
—už SEšIUS dolerius.

Papiginimas tęsis iki 1 die
nai Liepos, š. m.

SEPTINTAS SĄSIUVINtS 
CHORUI. — Vienas doleris.

Rašyt reikalavimai, siųst 
pinigai— (-)

MIKAS PETRAUSKAS 
226.3 — 24-th St., 
DETROIT. MICH.

Lietuvižka Aptieki
Mes užlaikėme visokiu Vaistu 

ir šakną
Nuo Reumatizmo, nusilpnėjimo 

strėnų, kraujo valymo, nuo slaptin
gų ligų. kosulio, patrūkimo, ete. 
Taipgi užlaikom Dielių iš Lietuvos. 
Patarnavimas kuogeriaosias. (vai
rios Šaknys, partrauktos iš Lietu
vos. Vaistų prisiunčiam ir per 
paštų. Musų Aptieks tebėra toj pa
čioj vietoj.

l«0 SALĖM 8TKEBT, 
BOSTON, MASS.

REM-OLA
GYDO 

HEMOROJIDUS

AKLIEJI. KRUVINIEJI. VIDURI
NIAI IR IŠLAUKINIAI HEMO- 

ROIDA1 PAGYDOMI.
Kam kentėt, kuomet REM-OLA 

pagelbėjo ir išgydė kitus per 17 m.
Paklauskit savo aptiekorių. Jis 

žino, kad REM-OLA išgydo hemo- 
roidus (pilės).

Rašykit laiškus reikalaudam5 dy
kai Gydymo Išbandymui. Gausite jj 
paprastame pakelyje.
HENRY THAYER A CO, INC. 

CAMBRIDGE, MASS.

f f f si i
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ROMANO DA NEPALEI

DŽIA.
Kai kuriuose laikraščiuose 

buvo paskelbta, kad šiomis 
dienomis laukiamas pasigai
lėjimo aktas, kuriuo Roma
nui bus dovanota bausmė.

“Lietuvos Aidas” sako, 
kad tokios žinios neatatinka 
tikrenybę. Kol kas dar yra 
laukiama Romano bylos ka
ro teisme dėl tos ,jos dalies, 
kuri Vyriausio tribunolo bu
vo kasuota.

________________________

ARKLYS {KRITO UPĖN. !
Klaipėdoje vieno ūkinin

ko arkliai pasibaidė ir su ve
žimu greitai bėgo per mies
tą. Tik arti upės Akmenos 
(Dangės) vežimas užkliuvo 
už akmenio. Tada pakinktai 

MACUOS. i nutruko ir vienas arklys visu
Sekmadienį, Vytauto baž- smarkumu Įpuolė upėn nuo 

_____ _______ ____1 J > rado;stataus uosto kranto. Subė- 
vę galima vartoti darbui — ant suolo 3 pundelius prokla- daug žmonių, gaisrinin
ką uuhj kapui!. Gaiviausia, macijų “Broliai lietuviai,” į kams ir policijai šiaip taip 
kad jis buvo vartojamas kai- išleistų “Lenkiškos Lietuvos (arklys mažai gyvas išimtas.

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo muių leoreąpandentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

{DOMUS RADINYS SE
NAJAM KAUNE.

Senajam Kauno mieste,1 
Vilniaus gatvėj kasant kana- 
«• ••• • • . • • •

AMERIKIEČIŲ VADAS 
PAMETĖ SAVO 

DOVANĄ.
Kun. Albavičiui, kuris va- 

lizacijai griovį, rasta įvairių dovavo Chicagos “Draugo"’ 
archeologinių daiktų. Tarp ekskursijai i Lietuvą, Lietu- 
tų daiktų labai Įdomus radi- vos kunigai su davatkomis 
nysnys — mikrolitas — mažas buvo nupirkę ir dovanoję al- 
akmeninis kirvukas — dar bumą adresams. Žioplas 
su gerai išsilaikiusiu mediniu “Draugo” ekskursijos vadas 
kotu. Kirvukas 7 cm. ilgumo tą dovaną pametė. Dabar 
ir 3,5 cm. platumo. Koto ii- Lietuvos kunigai - siūlo 100 
gumas 21 cm. Šis radinys litų dovanų tam, kas radęs tą 
matyli gulėjo vandeny, nes albumą jiems sugrąžins, 
kitaip medis tiek ilgai nebu- ----------------
tų išsilaikęs. Kirvukas iš neo- BAŽNYČIOJ PROKLA- 
1 i to gadynės. MACUOS.

Šis akmeninis kirvukas 1 
vra per mažas, kad butų bu- nvčioj zakristijonas
1

ką nors kapoti. Greičiausia, maci jų

po fetišas apsisaugoti nuo ^draugų s-gos.” Pirmadienį j 
perkūno ir žaibų. Dar galėjo apie 3 vai. Vytauto parke ra-• 
ji vartoti vaikai žaislui. !~k~ ‘L_1 A

KAS YRA KAP. OKULI- *
ČAS-KAZAR1NAS?

Kap. Vladimiras Okuličas- 
Kazarinas, kuris rusiškame 
koziminkų kliube “Merkti-, v

įstal20egz. tokių pat atsi- 
! šaukimų.

T ”

>

1 įkepti su . 
Hudweisier S a lyk Ių • 

•s.'rupu, duona, kei- 
kai. sausainiai yra 
uardtsni ir maiaąin- 
gesai.

Budweiser
. 'kros Rūšies
Salyklų Syrupas

Visas pasaulis myli

ŽMOGŽUDYSTĖ.
Šiauliai, šių metų gegužės 

: mėn. iš 27 d. naktį Aukštojoj 
į gatvėj užmuštas Šiaulių gy
ventojas Lauruškas, gyvenąs 
Ilgojoj gatvėj.

Tą naktį Lauruškas su sa
vo broliu ir motina pokylia
vo pas savo gimines Aukšto
joj gatvėj. Gerai Įsigėrę, apie 
11 vai. nakties Lauruškai vy
ko namon. Ten pat gretimais 
pas tūlą gyventoją buvo toks 
pat švenčių pokylis, Į kurį 
Lauruškai ir užsuko. Greit 
tarp jų kilo ginčas, kurs vė
liau privedė prie muštynių. 
Jaunesnysis Lauruškas už
muštas visai, o vyresniajam 
prakaltas pakaušis. Pastara
jam gyvybei pavojaus nėra.

Greit i Įvykio vietą atvyko 
policija, kuri suėmė kelius 
įtariamus, o užmuštasis ati
duotas skrodimui, kad išty- 
ais kuo buvo užmuštas.

AMNESTUOTAS APSI
VOGĖ.

Ign. Vištelis buvo nubaus
tas už vagy stę 8 mėn. kalėji
mo.

Gegužės 15 d. jis buvo am- 
i nešluotas ir paleistas iš kalė
jimo, o gegužės 16 d. turga
vietėj vėl sulaikytas parduo
dant vogtas kelnes.

Taikos teigėjas Vištelį nu
baudė 3 mėn. kalėjimo.

LEIDO CR|2T13 TREM
TINIAMS.

Sąryšy su naujos konstitu
cijos paskelbimu leista grįžti 
Kaunan studentams ateiti
ninkams Gabaliauskui, Pau
lauskui ir Bajorui.

EMIGRACIJA GAUSĖJA.
Pastaromis dienomis gau

sėja emigracija. Daugiausia 
važiuojama Kanadon.

ANHEUSER«BU8CH, *t.
Parduoda Pardavėjai ir (iroserninkai

S. S. PIERCE CO. >
R1VAL FOODS, iNC., Cambridge

J. N. SEGAL CO.

LFETUVA
PER HAMBURGĄ

POKERIS BUSIĄS UŽ
DRAUSTAS.

Lietuvos laikraščiai pra
neša, kad artimoje ateity loš
ti pokerį kliubuose bus už
drausta. Be to manoma visai
uždaryti kai kuriuos kišimo 
kliubus.

Dittributor* 
Boston, M**s.PER SEKMINES 134 

PROTOKOLAI.
Sekminių švenčių dieno

mis Kauno miesto policija 
'surašė 134 protokolus, iš jų 
*44 už girtavimą ir triukšmo 
kėlimą.

KAIP JĖZUITAI NUŽUDĖ 
MOKINI.

Nesenai iš Kauno jėzuitų 
gimnazijos buvo pasalintas 
už nedraugingumą mokinys 
Steponas Volodka. Jis buvo 
-je klasėje ir mokėsi gana 
rerai, bet negalėjo prisitai
kyti prie kieto tėvų jėzuitų 
imnazijos rėžimo.
Aną sąvaitę Volodka nu- 

•jo pas gimnazijos rektorių 
ėvą Kipą ir prašė leisti jam 
aikyti kvotimus. Tėvas Ri
jas atsisakė Volodkos pra- 
ymą patenkinti.

Tuomet penktadienį, ge
gužės m. 25 d., nustojęs vil- 
ies Volodka nuėjo Į Fredą ir 
nėgino nusišauti. Jis šovė 
<au i galvą iš revolverio. Ėję 
iro šalį darbininkai rado 
v’olodką dar gyvą ir pranešė 
gelžkelio stoties policijai. 
Alicija iš savo pusės prane- 
ė apie Volodkos nusišovimą 
o tėvams, gyvenantiems Ke- 
lainiuose. Nugabentas į li
goninę Volodka greit mirė.

Palydėti Volodkos karstą 
;usirinko jėzuitų gimnazijos 
nokiniai, bet gimnazijos mo
kytojai jėzuitai juos išvaikė. 
Mokiniai atėjo tuomet prie 
papinių ir ant rankų Įnešė sa
vo draugo karstą Į kapines.

Mokinio Volodkos nusi
žudymas buvo laikomas di
liausioj paslapty ir ligi šiol 
įpie ji nebuvo jokių žinių.

BAISI ŽMOGŽUDYSTĖ.
Čekiškė, šių metų gegu

žės 264. vakare Išlastakių 
vienkiemy šuviu per langą iš 
šratinio šautuvo buvo už
mušta gyvanašlė Elena Kli- 
mienė, 40 metų. ŠĮ nusikalti
mą padaręs Įtariamas yra tū
las Kazys Bundza, kuris sv 
nukautąja bylinėjosi ir pri
teistas buvo sumokėti 50 lt 
bylinėjimosi išlaidų. Bun
dza areštuotas. Tardymas 
eina.

I ____________________

laikraštis Lietuvoj ji. pagarsėjo tuo, PROF. SĄJUNGOS BYLA.
Šiomis dienomis Kauno 

apygardos teismas nagrinė
jo prof. odininkų sąjungos 
skundą dėl sąjungos uždary
mo. Apygardos teismas Kau- 
np miesto viršininko nutari
mą uždaryti sąjungą atmai- 

| Balandžio mėn. 30 d. Klai- nė.
'pėdoj buvo areštuota Mina 

UPELY RADO LAVONĄ, šapiraitė ir padėta Bajorų 
Seinų apskr., Kučiūnų kai- kalėjimam 

me rastas Alekso Palionies Tardant paaiškėjo, kad ji 
lavonas. Nustatyta, kad jis buvo komunistų samdoma 
vandeny išbuvo apie 10—15 instruktorė Klaipėdos kraš- 
dienų. Galvoje esą sumuši- tui. 
mo žymių.

180 CENTIMETRŲ 
POLICININKAI 

KAUNE.
Kauno laikraščiai prane-

1-vj” nušovė tautininkų vei-iža, kad esąs duotas įsaky-ROMANIENĖ ATVAŽIUO- 
kėjąadv. Noreiką, yra kazo- mas, kuriuo Kauno polici- JA AMERIKON.
kiško kraujo, kilęs iš totorių, pinkai privalo but nemažes- 

„ 22 L"'“: '
pėstininkuSvizIjoj Mariam- yra maždaug 5 pėdų ir 5 co-! 
polėje pulkininku. Vėliaus lių. Mažesni policininkai bu- 
už ištikimą carui tarnavimą i šią keliami is Kauno Į pro- 
iis buvo pakeltas i generolo vinciją.

Jo tėvas tarnavo caro 28-tojini, kaip 180 centimetrų, tai I

jis buvo pakeltas i generolo 
leitenanto laipsni. Būdamas 
karininku, jis tokio pat ama
to išmokino ir savo sūnų 
Vladimirą, kuris dabar pasi
žymėjo tiksliu šaudymu.

Pastaruoju laiku jaunasis 
Okuličas-Kazarinas buvo 
Lietuvos artilerijos III bate
rijos vadas. Jis yra tikras 
deržimorda, karšto kraujo 
totoriškas kazokas. T ai tokie 
elementai dabar valdo Lietu
vą.

NUSIDAKTARAVO.
Tverai. Aukšeliškės kaime 

Agota Žylienė besidaktarau- 
dama pati save papiovė. Mat 
tveriškiuose yra užsilikusi 
nuomonė: “nuleisk kraują ir 
busi sveikas." Taip ir ši žmo
nelė, truputi negalaudama, 
prapiovė kulną ir paleido 
kraują. Paleisti paleido, bet 
nebesuturėjo, taip ir atsisvei
kino su šiuo pasauliu.

Nors Tveruose daktaro ne
turime, bet patiems dakta
rais būti nereikėtų.

Lietuvos laikraščiai pra
neša, kad pagarsėjusi Ro- 
manienė, kurios vyras už 
D-ro Brundzos nušovimą da
bar sėdi Kauno kalėjime, 
jau pardavusi Palangoj savo 
vilą (vasarnami) ir greitu 
laiku išvyksianti Amerikon.

■X ii N*w Ysrk j •

GENEROLO VRANGELIO.,^™
GARBINTOJAI KAUNE, j Ji paeina iš Lavvrence, Mass. 

Kauno rusų I
“Echo” praneša, kad Kaune kad ją labai mylėjo 
yra gautas iš baronesės ypatingai karininkai. 
Vrangelienės laiškas, kuria- jos vyras ir karininką 
me ji reiškia padėką visiems dzą nušovė, 
kauniečiams už užuojautą* —:------------
prisiųstą jai sąryšy su buv.' IŠSIUNTĖ J VARNIUS 
rusų baltosios armijos vado. KOMUNISTĘ ŽYDAITĘ, 
gen. Vrangelio mirtimi.

vyrai. 
Dėlto 
Brun-

u ir |
LIETUVĄ

PER BREMENĄ
•s t didelio Vokiečių lai** !

COLUMBUS i 
arba aitai* sm* Linijos 

laivai* 
’ TIK ASTUONIAS

DIENAS i
Paikios kajutes Trečiai T> 

K lesa i—Tiktai
SteitnMMiai

R*s rieto* agentu* arba •
C5 Statė St., Basto*. Maaa. 

NORTH GERMAN J 
LLOYD A

I

SAKALAUSKAS PALEI 
DŽIAMAS.

Kariuomenės teismo tar
dytojo nutarimu B. Saka
lauskas kaltinamas “lašinių 
byloje” paleidžiamas už pi
nigini užstatą.

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

I

S (Pndčju* S. V.
J M T*k*M.)

Trečia kleaa
i

BOKSAS BATŲ KRAU
TUVĖJE

Rokiškis. Gegužės 21 d. 
pil. Kaco odų krautuvėje iš
kilo skandalas dėl falsifi
kuotų batų. Vienai mergai
tei nusipirkus batukus, pasi
rodė, kad jų pačiai yra popie
riniai. Mergaitė norėjo batu
kus pakeiti, bet krautuvės 
savininkas atsisakė tai pada
ryti, nes, girdi, jis nesąs kal
tas. Tokius batus jis gaunąs 
iš Šiaulių fabriko. Tuomet 
vyrai užstojo mergaitę ir 
prasidėjo tikras boksas.

MALEVIČIAUS UŽMU
ŠĖJAS SUIMTAS.

Buvome rašę apie nepa
prastą žmogžudystę Klaipė
dos miesto vienoje gatvėje. 
Policija sulaikė tikrąjį Male- 
vičiaus užmušėją Emilį Ste- 
puti 19 metų amžiaus vyru
ką, gyvenantį Klaipėdoje. 
Kaltėje prisipažino. Pasiro
do, kad jis jau buvo baustas 
už gyvulių kankinimą. Da
bar bus nubaustas už žmo
gaus užmušimą. Tuo tarpu 
padėtas kalėjiman ir laukia 
teismo.

CUNARD LINDA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeaną pasauly. Išplaukimai iš New Yorko į 

Southampton kas Sereda vienu iš milžinų ekspresinių laivų r

BERENGAR1A AQU1TAN1A MAURETAN1A
iš BOSTONO: LACONIA Liepos 8. CALKfMIMA Liepos 18, 

SCYTM1A Liepos 21.
New York j Kauną 1203 ir bran
giau. Atskiri kambariai, aidai 
vieta, geras naminis valgia, 
mandagus patarnavimas. Dei ki
tų informacijų klauskite bila. 
Cuna'rd agento, arba rašykit pas, .

33 Statė Street,
Bsatoa, Maaa.

o paskui aauszemių j Kauną 
Pamatykite Londoną pakely. 
Taipgi tiesiai į Londoną kas 
Pėtnyčią nauji, aliejų varo
mi laivai. Trečios klesos 
laivakortės į abu galu iš emu LIK

Į M. Šapiraitė kilusi iš Jona
vos, 24 m. amžiaus, dirbusi 
Klaipėdoj vienam fabrike, miNTni ▲ c DFPčnvč
Klaipėdos komendanto nuta- VAIDINTOJAS PERŠOVĖ 

- - VAIDINTOJĄ.
i Kiburiai, Saločių valse. 
'Musu bažnvtkaimv gegužės 

IŠTREMTAS { KAL- 15-tą viešai minėjo tik pava- 
V ARIJĄ. sarininkų kuopa. Pavasari-

Klaipėdos komendanto ninkai dainuodami vaikščio-

VILKAI SUDRASKĖ 
ARKLĮ.

Pašilė, Jūžintų vai. Gegu- rimu išsiųsta i Varnius visam
žės 16 d., nakties laike, pil. karo stovio laikui.
K. ganykloje vilkai išėdė 
arkliui abudu šonu. Arklys, 
matyti, turėjo su vilkais di-! 
dėlę kovą, nes pieva pavers-j niaipecios Koinenuanvo nmKai aamuoaami vaiKscio-i 
ta i purvą. Arklys buvo Įva-nutarimu Klaipėdos pašto jo po gatvę. Prieklebonijos'ŠMARIAMPOLĖSKALĖ- 
rvtasĮ klampią pelkę; vilkai valdininkas L. Aronštamas, buvo pasakytos prakalbos.) 
prisisotino ir dar arklį gyvą 24 m. amžiaus, už priklausy- Vakare buvo surengtas vie-i 
paliko. mą komunistų partijai arės- šag vaidinimas “Už tėvynę i

guotas ir išsiųstas visam karo kariausiu.” Per vaidinimą' 
j stovio laikui į Kalvarijos scenoje K. Strielčiunas. vai- 
; miesteli, Mariampolės ap- dinęs lietuvį savanorį, peršo- 

*vė J. Gaigalą. Popieriai, ku-
--------------- riais buvo užtaisytas šautu- 

SUGAVO DEGTINDARĮ, j vas, perėjo Gaigalui per vi- 
šiemis dienomis krimina- dūrius. Sužeistas buvo tuo- 

lė policija, padariusi kratą jau nugabentas Į Vaškus pas 
pas Z. Barštį gyv. Aukšt. Pa- gydytoją, o iš ten į Joniškė- 
nemunėj, Gokių k. rado na- lio ligoninę. Toks neatsargus 
minės degtinės bravorą, pavasarininkų vado elgesys. 
Barštis traukiamas teisman, sukėlė publikos pasipiktini- 

| ---------------- mą. Publika pareikalavo grą-

VALIO! VALIO
JIMO PABĖGO 6 KA

LINIAI. į

Gežužės 30 d i iš Mariam- 
oolės kalėjimo pabėgo 6 ka
lniais Stankevičius Kazys, 
Jočys Vladas (abu arkliava
giai), Kvietkaūskas Petras 
(politinis), Čižauskas Sta- 
-vs. Matulis Jurgis, Vainiko- 
nis Juozas (visi trys plėši
kai!. Pabėgdami nuginklavo 

Idu prižiūrėtoju. Vienam su- 
Į žeidė šoną ir ranką.

i PALEISTAS BUV. SEIMO 
ATST. STUKON1S.

ivuK.c..^ — _ _______________ _______ _____ r...- ------------ - .J Buvusis Seimo atstovas
skyręsis tik todėl, kad pir- TAS ARMIJOS TEISMUI, siskirstė. J. Gaigalas ligoni- Stukonis pernai pavasari bu- 
a** a. ■«« ** 8 1 r 1 «« ,: AT      _ T   A. — A ——A. 1 H1 Ci buvo į vo ištremtas Į šakių apskr.

o lavonas ir palai-lšiomis dienomis paleistas ir

TURĖJO DVI PAČIAS, 
GAVO KALĖJIMO.

Užpereitą vasarą Kaune skriti, 
apsivedė J. Rugienis su naš
le O. Labanauskiene. Po me
tų apie šias jungtuves suži
nojo K. Kisieliutė-Rugienie- 
nė, 1919 m. ištekėjusi už J. 
Rugienio ir apskundė vyrą. 
Kauno metrapolijos tribu
nolas pripažino teisėtomis _ .
pirmąsias jungtuves. I ----------------- pareikalavo gi ą

Rugienis teisinosi, kad D-RAS MILČIUS ATIDUO- žinti pinigus už bilietus ir iš

moji žmona*jo neklausiusi ir | Nesenai atstatytasis vals-n®Je mirė. ; 
girtuokliavusi. Kauno apy- tybės kontrolierius d-ras parvežtas jo lavonas ir pala ...
gardos teismas nubaudei Milčius, kaltinamas baudžia- dotas Kiburių kapuose. grižo Į savo gyvenamą vietą, 
mėn. kalėjimo. i mojo statuto papildymo ir ~ - ---------------- ~~

BALTIKO - AMERIKOS 
LINIJOS LAIVAIS

10-ties Metų Lietuvos Nepri
klausomybės Jubiliejaus 

Apvaikič lojimai.

LIETUVON
TIESIOG | LIETUVOS UOSTĄ

KLAIPĖDĄ

KITI IŠVAŽIAVIMAI

PLAUKIOJIMO MO
KYKLA.

Jacht-kliubas Nemune 
Kauno saloj ruošia plaukioji
mo mokyklą, kuriai vado
vaus d r. šolcas. Mokslas pra
sidėjo birželio mėnesio pra
džioj.

: mojo statuto papildymo ir ■;
1 pakeitimo 3 str. ir ypatingų 

ŽMOGŽUDŽIO BAJULIO valstybės apsaugos Įstatymo 
BYLA. . Į14 tu punktu. Šie paragrafai

Kariuomenės teismo sesi- apima visus pasikėsinimus 
ja Šiauliuose nagrinėjo šio- prieš valstybę ir esamąją 
mis dienomis žmogžudžio valdžią bei ruošiamus gink-; 
Bajul o bylą. j luotus sukilimus, ir nustato ,

Žiemą naktį Bajulis įsiver- nusikalusiems bausmę—į 
žė Į ūkininko Višvilio butą, imtinai iki mirties bausmės. 
Šimonių kaime, Biržų ap- Tardomąja priemone ypa- 
skrityje, ir apiplėšimo tikslu, tingai svarbioms byloms tar- 
nužudė visą šeimyną — patįldvtojo dr. MilČiui paskirtas 
Višvili, jo žmoną Elizabetą laidavimas 10,000 litų sumo- į 
ir tarnaitę Borkovičiutę. Po je ar to laidavimo neprista
to jis padegė namą, kartu su čius, kaltinamasis laikomas 
kuriuo sudegė ir jo aukos.

Teismas, imant domėn praneša, kad laidui 10,000 
amnestijos Įstatymą, nuteisė litų sumoje užstatytas darbo;

ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS

i kalė j ime. “Darbininkas” 1

Bajulį amžinai kalėti sunkiu- federacijos ne jodomasis tur- 
jų darbų kalėjime. tas.

PASAULIO ISTORIJA
Siame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą, 

Romos imperiją, jos demokratiją ir imperializmą, apie pra
džią krikščionybės, Kristų, krikščionių kilimą ir išplėti
mą, apie Azijos tautų istoriją (hunu, persų, kinų), apie atsi
radimą Mahometo ir musulmonų tikybos, apie viduramžių 
krikščionišką ir kryžiąus karus, apie farsų kinų-*
mongolų karo vadą čingis Chaną ir jo darbus, kaip užkaria
vimas Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu "Mongolai ir 
čigonai.”

Knygoje yra daug paveikslų žemlapių, pietinių. Illeido 
Tėvynės Mylėtojų Draugija. Apdalyta, puslapių 301.

y Kaina ... *2.25.
KELEIVIS

»4 MOADVAT, ■O*’*.

Estonia Liepos 21

Lituania......... ' Rugp. 7

Estonia...........  Rūgs. 1

S-ta EKSKURSIJA
rengia 1

Baltijos Amerikos Lmi-1 
jos Bendrovė

Laivu “L1TUANIA” d 
Liepos-July 21 dieną ■]

PRALEISK SAVO ATOSTOGAS LIETUVOJE j
KIEKVIENAS LIETUVIS privalo aplankyt savo gim- 1 

tąjį kraštą. Kas metai vis daugiau ir daugiau amerikiečių 
važiuoja atlankyti saviškius Lietuvoje arba taip sau Lietu
voje pasisvečiuoti. Lietuviai deda visas pastangas, kad tie 
svečiai butų gerai priimti ir išsivežtų malonius įspūdžius iš J 
Lietuvos. j

Tas važiavimas tiesiog į Klaipėdą ant Baltiko-Ameri- 
kos Linijos be jokių persėdimų prie dabartinių aplinkybių <• 
yra malonus ir visiškai keleivių nevargina. •

Patartina visiems, kurie trokšta pamatyti gimtąjį kra- H 
štą neatidėti, bet važiuoti pas savuosius šią vasarą su viena 
iš viršminėtų ekskursijų iš Amerikos tiesiog į Klaipėdą.

žiniom Kreipkitės į Vietos Agentą ar į Bendrovę i
BALTIC AMERICA LINE

8 Bridge Street, New Yorlr, N. Y. d
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Vietines Žinios
Socialistai darbuojasi.
Pradedant su 8 d. liepos.

i po Massachusetts valstiją va
žinėsis prakalbas sakydamas 
drg. Frank R. Crossvaith, 
vienas geriausių socialistų 

____________ ________ oratorių. Kas nori gauti ji i 
mis dienomis ‘baigė aukšles-, kalbėtojus ant pikniko, tegul 
nes mokyklas su mokslo laip-, parašo i anglų socialistų ofi- 
sniais, būtent:_______________ : .

Marie Bagočius baigė Por- Statė Offise. 
tia Law School teisių moks-. Boston, Mass. 
la. gaudama L. L. B. laipsni. I Jas Pats (?^1.^as parduoda 

■ Man- Shallna baigė Bosto-į'?1“^
no Universitete komercijos Platfo™.«- P° “ '' 
mokslą, gaudama B. B. A.IeSz.™Pl,on»-..V,sof ,sah(‘Ii

- j socialistų partijos platforma
baigė Parsidu°da tiek pat. Kuo- 

daklaro'-moksdą'P08 jr Pavieniai asmenis per- 
ka tą platformą ir platina 

'tarp žmonių veltui.

I ..

DAUG LIETUVIŲ BAIGĖ j 
AUKŠTESNI MOKSLĄ, j 

Keturi advokatai, du inžinie- ‘ 
riai, du vaistininkai ir tt.
Smagu yra pranešti, kad 

keliolika musų jaunuolių šio-

Bankierius areštuotas.
Nevvtone lapo areštuotas 

Amata Pescoslido. buvusis 
Nonantum Bankers Compa- 
ny firmos prezidentas.' Jisai 
kaltinamas pavogimu $28,- 
000 nuo Įvairių žmonių. Jo 
banką dabar valdžia uždarė. 
Už kelių dienų prieš uždary
mą jis buvo pasislėpęs, bet 
policija ji surado. Jis dabar 
pastatytas po $69,500 kauci
ja-

4

są šitokiu adresu: Socialist
21 Essex st..

laipsni.
A. Višniauskų sūnūs 

medicinos ( 
Tufts Kolegijoj.

Stella Randeliunas baigė
Portia La\v School, gaudama
L. L. B. laipsni.

Paul Sykes gavo L. L. B. 
laipsni iš Northeastem Uni- 
versitv.

Charles W. /“ ‘ *
gavo L. L. B. laipsnĮ is Bos- jau trečia sąvaitė prie “Ke- 

•* ■ a • • — - -- ““-------------------------- leivio

Drg. Neviackas sunkiai
serga.

Draugas Juozas Neviac- 
, kas, antrasis “Keleivio" re- 

Tamulionis daktorius. dėl sunkios ligos
I f

tono Universiteto.
Juozas Komičius baigė ei- nia, kada pasveiks. Kas matė 

vilio inžinieriaus i 
Northeastem Universitete.

Vilimas Černiauskas bai- jis persimainė ir 
gė civilio inžinieriaus mokslą 
irgi toj pačioj mokykloj.

V. E. Norkevičius baigė 
Massachusetts Technologi
jos Institute biznio administ
racijos mokslą, gaudamas 
B. S. laipsni.

Antanas Mikalauskas ir 
Jurgis Planskis baigė Mass. 
College of Pharmacy kaipo 
farmaceutai (vaistininkai) 
su Ph. G. laipsniais.-

F. Norbutas baigė kuni
gystės mokslą.

Buvo laikas, ir tai da visai 
nesenai, kuomet Lietuvoje 
musų žmonės negalėdavo 
mokslą kitaip Įsivaizduoti, 
kaip kunigystę. Nors retai 
kuris ūkininkas savo sūnų į 
aukštesni mokslą leisdavo, 
bet jeigu kuris leisdavo, tai 
jau būtinai i kunigus.

Musų išeivijoj Amerikoje 
šiandien reiškiasi jau visa? 
kita kryptis. Vienoj tik Bos
tono kolonijoj, kur lietuvių 
priskaitoma vos Į 5,000, vie
nais tik metais 12 žmonių 
jau baigia aukštesni mokslą, 
bet iš dvylikos naujų profe
sionalų. kunigas tik vienas. 
Tai yra progresas, kuriuo ga
lima tikrai džiaugtis.

nedirba, ir da neži-

mokslą jį koks mėnuo atgal, šian
dien jau nebepažins — taip 

sunyko. 
Palikdamas “Keleivi” uis 
savaitės atgal jis da svėrė 
192 svaru o šiandien jau tik 
160.

Iš pradžių daktarai nega
lėjo Įspėti, kas jam kenkia. 
Jis staiga pradėjo nebegaiėt 
valgyt. Nuvažiavo i Massa
chusetts General Hospitali ir 
tenai padarė Roentgeno 
spinduliais keliatą jo vidu
rių fotografijų, iš kurių pasi
rodė. kad jis turi viduriu vo
tį. .__
žaizdos ir i vidurius eina 
kraujas. Tai yra labai sunki 
liga ir būtinai reikalinga

D-ras Kapočius išvažiuoja 
ant vakacijų.

šią subatą dentistas Kapo
čius uždaro savo ofisą ir iš
važiuoja trims sąvaitėms ant 
vakacijų. Kartu su juo va
žiuoja jo žmona, Ona S. Mi-| 
chelsonienė ir p-lė Williams. 
Važiuoja jie automobilium, 
todėl žada sustoti Detroite, 
aplankyti Chicagą ir grįžtant 
sustoti pas p. Bačiūnus ant jų ■ 
Tabor Farmos netoli Sodus,' 
Mich.

I

Užbaigė civilio inžinieriaus' 
mokslą.

20 dieną birželio užbaigė 
Northeastem Universitetą 
•Jut zas Komičius, Adomo 
Komičiau< sūnūs, su aukštu 
pasižymėjimu B. C. E. Pas
taraisiais metais So. Bostono 
lietuviai susilaukė gana daug 
jaunų inteligentų.

l
t

Puikus Piknikas ant 
SPOT POND’E.

Liaudies Pašelpinės Draugijos 
ir Lietuviu M. Žinyčios pereitą 
šventadienį piknikas neįvyko iš 
priežasties lietaus. Tokiu budu. 
Piknikas yra perkeltas ant nedė
lios Liepos-July 8 d, 1928.

Publika yra kviesta dalyvauti, 
nes mes rengiame vieną iš ge- Į 
riaušių piknikų. Kas tik važiuosi
te turėsite gerą laiką. Turėsime

Ant žarnų atsivėrusiom*gerus programų* iš jaunuomenės

operacija. Bet dabar liga to- nos je, ka>
kiam stovyje, kad ir operaci
ją pavojinga daryt. Tečiaus 
kaip tik padėtis kiek page
rės, drg. Neviackas eis Į 
Massachusetts General Hos- 
pitali ant operacijos.

ir dovanas visiems duosime, ku
rie laimės žaisluose. Parkas yra 
lietuviam- paskirtas ant tos die-

- važiuos, ateikite prie 
Žinyčios kaip 9:30 vai. ryte.

Kviečia Komitetas.

Nubaudė ir teisėją.
Lynne policmanai sugavo 

anądien vieną poną pergrei- 
tai dumiant automobilium. 
Negana to, kad jis važiavo 
greičiau, negu Įstatymais lei
džiama. bet jis da pralenkė 
ir streetkari pro kairiąją pu
sę. kas taip pat Įstatymais 
yra uždrausta, 
kad tas .ponas, 
laužo Įstatymus, 
prastas pilietis.

Ir pasirodė, 
kuris šitaip 
yra ne pa- 
bet Lynno 

apygardos teisėjas Elisha M. 
Stevens' Kad ir teisėjas ji
sai,

vakarinė mokykla.
Tėvai, malonėkite siųsti savo 

vaikus i vakarinę mokyklą, ku
rioje bus mokinama Įvairių daly
ku: rankų darbų, dainuoti, ir vi
sokių žaislų, ir lietuvių kalba.

Mokykla prasidės panedėlyje.
Liepos-July 2 d.. 1928. 9:00 vai. 
ryte. Mokyklos valandos nuo 
9:00 ryte iki 12 valandai, kas 
dieną: Lietuvių M. žinvčioje. 
kampas 4-th ir Atlantic sts.. So. 
Boston. Mass.

L. M. Žinvėios Komitetas.

Išvažiavimas LAIVU
S. » Batonu Lietuv.ų I’: icė.ų Rimbas, ren-ia puikų išvažiavimą,

1 Liepos-July, 1928
ant GEORGE’S ISLAND

Laivai išplauks iš Arm» Base. »ienas kaip 8:45 iš ryto, antras iš
plauks lągiai 9:15 rue. Tikic.ų kaina: suaugusiems $1.90; \ alkams 
25e. Tikietu.s u:al»>i:čkite i:us.pirkti is anksto, kad geriau sutvarkius 
išvažmviraų. T? *

Nuvažiuot iki Arnu Base iš kur išplauks laivas, labai paranku. 
Nuo So. Station. reikia paimti Sumnier st. karą, kuris priveža prie 
Armv Base. Važiuojant iš S >. BosMnu. taipgi reikia imt Summer st. 
karą ir išlipt prie Arnn Base.

Patartina visiems važiuot pirmuoju Laivu kaip 8:4-> ryte; tas laivas 
plaukia 2 valandas ir pravažiuoja pr» gražiausias salas.

Ant minėtos salos yra Suv. V alstijų tvirtovės. Valdžia ant tos sa
los jokių parengimu daryt • ele'džia. bet Lietuvių Piliečių Kliubui. val
džia leido naudotis. Vieta graži ir ži.igeidu yra pamatyt kiekvienam.

T. kietus galima gaut l. etuv.ų Name, kampas E ir Silver st-s„ nuo 
6:30 kiekvieną vakarą; š'iilatisko antiekoje; pas P. Stanį, kampas E 
ir Athens s' -.. "Keleivio“ ir “Sandaros" redakcijose; Paul Liko krau
tuvėje ant Broadvvay ir pas Kliubo narius.

Visus lietuvius kviečiame šiame išvažiavime dab. vau'i. ne- b-j,, tik
rai daug smagumų ir pirmu kartu i.etuviai galės pamatyt gražiausią 
vietą KVIEČIA U l. KLil BO K O.M IT.

Aštuntas Metinis ALTS. Pirmo Apskričio

PIKNI
LIEPOS-JULY 4, 1928.

LIETUVIŲ TAUTIŠKAM PARKE 
Prie North Lowell Road, Methuen, Mass.

Piknikas prasidės 11 vai. rvle. orkestrą 12 vai. dieną ir grajis iki vė
lai nakties. Visus kviečiam dalvvauti.

įžanga .35c. ALTS. 1-mas Apskritas.

SPECIALISTAS NERVŲ IB 
kRONlšKŲ LIGŲ PER SU
VIRS 25 METUS. VISOS GY- 
Dl'OLRS SPECIALIAI PARŲ- 
PINAM4»S KIEKVIENAI LI
GAI. GYDYMAS ELEKTRA. 
K AS NORI.

Dr.KILLORY
M) SCOLLAY SQUARR 

BOSTON.
OLYMPIA THEATRE 8LDG. 

ROOM 22 
VALANDOS: DIENOMIS mm 
9 iš ryto iki į vakarą.
SVENTADIKNIAIS: am 19 Iki 
1 dieną.

i
J

Specialis Nupiginimais
Norėdami pasitarnauti lietuviams, darome speciali nupiginimą ant 

visokių rakandų. Didžiausiam pasirinkime turime:
PAKLOK. DINING IK BED K( IMIŲ SETUS. įvairių lovų, kamo- 

džių. stalų, kėdžių, aisbaksių. pečių, kenčiu, m atrašų. klijonkių. karpe- 
tų ir tt. Užeikite ir persitikrinkite, o piikdami daug pinigų sutaupysit.

Mes priimame senus rakandus išmainydami ant naujų
Pristatome rakandu- ir į Bostono apielinkės tolimesnius miestus. 

Kurie iš toliau atvažiavę pirks, tiems kelio liesas apmokėsime.
Lietuvių krautuvė lietuviams tinkamiausiai patarnaus. Užprašome 

visus užeiti ir pasikalbėti.

LITHUANIAN FURNITURE CO. 
326—328 Broadway, So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 4618-W.
Duodame ir ant išmokėjimo. Atdara vakarais iki 7.45 vai.

Ant Spring streeto, Cam- 
bridge’iuje. nežinia kas pa
leido akmeni, kuris pataikė 
mažai mergaitei Į galvą, 
parmušė ją žemėn ir sunkus 
trokas per ją pervažiavo. Ji 
tuoj mirė.

East Cambridge'uje susi
kūlė gatvekaris su troku. 
Vienuolika žmonių buvo su
žeista stiklais.

i

KARPENTERIS
Taisau Namus. Stogus ir tt. i 

Darbas geras, kaina žema. (26)
Telefonas: Columbia 5159.

DR. LANDAU
32 CHAMBERS ST, BOSTON. 

Gydo Veneriškaa Liga*.
Valandos:— Kasdien nuo 8 iki 

10. nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8- 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12-

Lietais Oetatttnstes

Išegzaminuoju aki*,, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu švies* tinkamu 
laiku.

J. L. PASAKARNIS. O. D.
447 Broa4way. So. Bootoo. Masu

0l

t

TH. So. Boatąa SM-W.

DAKTARAS
A.LKAPOCIUS

U ET U Vis DENTISTAS
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną

Nuo 2 iki 9 rak. 
NEDALIOMIS:

1 v. po pietų

8eredomis iki 12 dieną.
Ofisas “Keleivio" name.

ĮSI Braadvay, tarpe C ir D St,
SO. BOSTON. MASS.

.............-----p------------

TatefMM 8111.

Dr. L S—M hRMttlI
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS:
Nuo 10—12 dianą
Nuo 2—5 po pietų 

’^juo 6—8 vakare 
Nedaliomis pagal ausitarimą.
TiM N. Maža SL kaasp. Braad 8L

MONTELLO, MAS&

P.J.Akuneviaus
Lietuvis Graboriu*

Suteiki* geri ausį paakutinj 
patarnavimą. Už pilną pagrabą 
galima apsieiti su 880 ir aukš
čiau už didelius, o už vaikus nuo 
$20 ir aukščiaus. Pigiai ir gra
žiai. Ofiso ir gyvenimo adresą*:

820 E. «-tk Street, 
SOUTH BOSTON. MAS8.

TeL: Se. Boeton 4488. '

DR. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VALANDOS: 9 V AL. RYTO IKI 9 V AL. VAKARO.
373 BROADMAY. KAMPAS E IR BKOADMAY, 

Viršuj Šidlausko Aptieko*. SOLTH BOSTON. MASS.
Tel.: So. Boston 2445.

Dr. Med. Leo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraują Ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefaaaa Haymafket MM
1 ALLEN ST, Car. Chambers St, BOSTON. M AM.

A J. KUPSTIS
332 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS, 

Tel. South Boston 1662 — 1373.

REAL ĖST ATE 
Ant Pardavimo

I LIETUVĄ 
ir atgal

Harvardo Universitetas ši- 
met išleido 1884 studentus 
su Įvairiais mokslo laips
niais. Tai yra viena seniau- ___
siu Amerikos mokyklų ir gy- Stevens! Kad ir teisėjas ji- 
vuoja iau 293-čius*metus. Įsai, bet prasižengęs vistiek 

----------------- 'turėjo stoti Į teismą ir buvo 
Marė Jakavonienė užsinuo- nubaustas užsimokėti $10 

dijo gazu.--------------- pabaudos už pergreitą važia-
Marė Jakavonienė. 37 me-1""** ir S5. “• ? S‘rf2:

tų amžiaus lietuvė, guli mies- ki>™ P10 ka"'la« P^- J,sa‘ 
to ligoninėj pajuodusi nuo j aPena'°‘___________
žibinamojo gazo ir kažin ar
pasveiks.' Ji pasisamdžius,Somcrvillej susikūlė du gelz- 
kambarį ant Dresser streetoį 
South Bostone, ir žmonės!
anądien pajuto, kad iš jos Maine gelžkelio Somervillėj 
kambario smirda gazas. Du-; (Bostono priemiestis) susi
ns buvo iš vidaus užšautos ir į kūlė du didžiausi garvežiai. 
Įneit nebuvo galima. Todėl kokie tik yra Rytuose ant 
buvo pašaukta policija, kuri jgelžkelių vartojami. Susikū

lė abudu inžinai iššoko iš bė
gių ir atsimušę Į konkreto 
sieną, abudu sutyžo. Šitoj 
katastrofoj tapo sulaužyti 
da penki vagonai ir sužeisti 
penki žmonės. Fitchburgo li
nija buvo užblokuota per ke
lias valandas, pakol sutyžę 
vagonai ir lokomotyvai buvo 
nuo Icelio nuvalyti.

išlaužė duris ir rado Jakavo- 
nienę be žado. Kambarys 
buvo pilnas gazo. Ar ji gazą 
tyčia, norėdama pasidaryt 
sau galą atsuko, ar tas pasi
taikė jai iš netyčių, per ne
laimę. sunku pasakyti.

Taip, saulė tikrai yra.
Bostone pavasaris šįmet 

toks šaltas ir lietingas, dan
gus taip ilgai buvo apsiniau
kęs. kad žmonės pradėjo jau 
manyti, jog saulė bus kažin 
kur prapuolus. Bet ši pane
dėli per pietus ji parodė bos
toniečiams geltoną savo vei
dą. ir žmTTTTės nudžiugo, kad 
saulė da yra. i ik neilgai ji 
švietė. Užėjo debesys, ir ji 
vėl išnyko.

kelio inžinai.
ŠĮ panedėli ant Boston &

Nukrito nuo 6-tų lubų.
Ant Boylston streeto 

numeriu 44 nukrito nuo šešių 
aukštų namo žmogus ir taip 
susižeidė, kad buvo nuvežtas 
ligoninėn be sąmonės. Vė
liau paaiškėjo, kad jis vadi
nasi William Hannigan, gy
vena Dorchestery ir turi šei
myną. Jis vargiai pasveiks.

po

SMAGI S

PIKNIKAS »

\nf

Renčia < ambridcc'au- Lietuvių Ke- 
operacijos Bendrovė, nedėlioję.

I LIEPOS-JI IA. 1928 m. 
Pradžia kaip 11 vai. ryte.

Sabanvkio ir Alek-andro Karmos.
So. Sudburj. Mass.

Gerbiamieji:
šitas Kooperacijos Pikniką- bus vie

nas iš smagiausių, kokius bent kada 
Rendrovėjra renąusi.

Bus muzika, žaislai, lenktvnės su 
dov anomi«.

Gardžių 'alrjmy ir srėnmų. Todėl 
širdingai kviečiame visuomenę daly
vauti.

Rasai išeis nuo Bendrovės Krautu
vės. kampas Main ir Portland Sta, !• 
vai. rąle.

Geistina, kad išanksto užsisakjta- 
mėt vietą Base. Bendrovės Krautuvėje.

Kelrodis: Iš Bostono važiuot Wor- 
cesteįio keliu. So Sudbury. ;>aaisukt 
p<> tiesinė.-, pravažiavus skverą, pasi- 
sukt po kairės ant Maynard Road, už 
poros- mailių ir piknikas.

C. I.. C. B. Komitetas^

SOl'TH ENI) H ARDVVARE 
KOMPANIJA. BOSTONE

27 metai atgal buvo mažas Sto
ras ant 109.7 \Vashington Street. 
ir dabar yra toj pačioj vietoj. 
South End Hardvare Kompanija 
skelbia dideli pardavimą apvaiks- 
čiojimui 27 metų sukaktuves. 
Šiandien šis mažas storas išaugo 
i vieną didžiausių geležies ir pen- 
to storų Naujoj Angli joj.

Pasisekimas šios kompanijos 
priklauso nuo jų teisingaus pa
tarnavimo. geros rūšies tavoro ir 
žemų kainų. Nepaprastai barge- 
nai kiekviename departamente 
yra rodomi South End Hardware 
Kompanijos šitame 27-tų metų 
sukaktuvių į >a r< la v ime.

Reikalingas Barberis.
Turi būt patyręs prie plaukų kirpi

mo vyrams ir moterims. (28)
P. LA PENAS

.771 Washington st, Stoughton. Mass.
Telefonas—285-W.

PUBLIC AUCTION
Seredoj. JI AE 27. 1928. kaip .3 vai. 

pn pietą. 3 šeimvną namas parsiduo^ 
5.30 E. 7-th st. Su. Bostone.

Norint platc- .i žinių, kreipkitės 
pas ' R. VAŠI L

|09 Bnvadwa}. Room I.
So. Bo-tųn. Mass.

1ŠSIRANDAVOJA
6 kambariai -u vėliausiais įtaisy

mais, mokyklos gatvekariai netoli • 
randos $40 į mėr -į. Kuris sutiktų sa
vininkui duot mmbarį ir pagaminti 
valgį, tam atid'>"siu už $25 į mėnesį. 
Matykit savininką. (26)

JACOB LAPENAS
146 Hov’ard avė.. Dorchcster. Mass.

J KANADĄ
Atitrauksiu Ju=ų gimine-, pažįsta

mus, kaip vyrus, taip ir moteris ar 
merginas iš Lietuvos į Kanadą. Mano 
patarnavimas yra sąžiningas, saugus 
greitas. Mano patyrimas laivakorčių 
biznyje per 2<» metų tai liudija. Taipgi 
tie, kurie jau per mane atsitraukė sa
vo gimines yru n.an dėkingi už mano 
rūpestingų patarnavimą. Kaip mergi
noms, taip ir vi-• ms keleiviams pa 
rupinu geras apsistojimui vietas Ka
nadoje. Mano patarnavimas ir kainos 
laivakorčių yra pigesnės, negu kitų 
agentų. Dėlei platesnių informacijų 
visad kreipkitės pa.- mane šiuo adresu 

alenander s. levus
Tourist Vgent

745 VVind'or St.. Montreal.
P. Q, Canada.

< -»

PARDAVIMAI
Parsiduoda Hops ir Malts 

Krautuvė. Kreipkitės i “Ke-, 
leivio” ofisą. (26)

PARSIDUODA
2 šeimynų «u štoru Namas. Galima 

pirkti ir biznį kartu. Vieta gera, prie 
didelio skvero. Kaina visai žema. (26)
67 I Street. South Boston. Mass.

SO. BOSTONE
DVIEJŲ ŠEIMYNŲ kampinis na
mas ir krautuvė su įtaisymai*.

ŠEŠIŲ ŠE1MY NŲ namas su di
delių kiemu, elektra, gezas, skal- 
bynės.

TRIJŲ ŠEIMYNŲ medinis namas 
3-4-4 kambariai, su įtaisymais.

I
I

PARSIDUODA
PLIKIS IR GERAS PIANAS labai 

pigiai, taip pat gramafonas. (26) 
JOHN BARTOL

7 Codman Hill st, Roxbury. Mass. 
Tel.: 8725-M.

PARSIRUODA
.3 krėslų barbernė. Dabar tai geras 

laikas pirkt — mažiaus eRspensų. 
• langiaus biznio. Fomišiai pirmos kle- 
sos. Viskas moderniškai įtaisyta. Ren- 
<la pigi. Biznis geras. Galima padaryt 
“beauty parlor."

REIK ALINGA mergina barberė. 
Gali būti pati ant savęs bosas. Gera 
vieta (26)

61 Fairmount avė, Hyde Park. Mass.

i

PARSIDUODA MURO NA
MAS IR STORAS.

5 šeimynų. 21 kambarių ir naujan- 
mado« štoru. Storas didelis, švie-

■ sus, pilna- ?ero tavoro, vyrams, mo
terims ir vaikams aprėdalų ir čevery- 
į kų. Geriausiam lietuvių apjryventame 
•centre, tik vienas lietuvis su tokiu
■ bizniu per 28 metus. Kaina lai s labai 
'prieinama, morpičių duosiu didelį.
Priežastis pardavimo — senatvė ir li
kau našliu (26)

DOM. BOČKUS
211 Kirst st, Elizabeth. N. J.

MUZIKOS AKADEMIJA
Duoda profesionales pamokas 

ant visokių instrumentų, kaip ve 
piano, smuiko, saksofono ir tt.

Užlaiko visą eilę instrumentų 
ir muzikos reikmenų pardavimui.
409 Broaduay. So. Boston. Mass 

Tel. S. Boston 1079
— ir — (.)

Kam p. Beacon ir Broadway, 
Chehea. Tel. ( helsca 18 i Į.

t 
» 
I

NAUJAS DVIEJŲ ŠEIMYNŲ 
namas su naujausiais įtaisymais, 
gražiausioj vietoj, ant Marine 
Road.

MEDFORDE
DVIEJŲ ŠEIMYNŲ namas. su 
vieta dėlei dviejų garadžių ir nau
jausiais įtaisymais.

READV1LLE
DVIEJŲ ŠEIMYNŲ namas, su 
įtaisymais, vietininkai, ir daug 
žemės.

RANDOLPH
ASTIONIŲ KAMBARIŲ namas 
ru visu fornišiumi, ir šeši skėriai 
žemės.

E BR1DGEWATER
FARMA 50 AK ERIŲ žemės. 22 
karvės. 1 bulius, arklys ir 10 kam
barių stuba, yra visokių farmos 
mašinerijų.

DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS 

Specialistas slaptų ir kroniškų li
gų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. 

Taipgi reumatizmo.
261 Hanover St, Boston. Rooai 7. 
Tel.: Richmond 0668. Rox. 1894-J, 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais iki 4 vaL po pietų.

DR. MARGĖMS
Gydytojas ir ChirarfM

Valandot: 10—S; 8—8
Sekmadieniai*: 18-9

3421 So. Halotod Strmt
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8488

f

UŽLAIKAU 
LAIVAKORČIŲ PAR
DAVIMO IR PINIGŲ 
SIUNTIMO SKYRIŲ.

INSIURINU tik Massa- 
chusetts valstijoj nuo ug
nies ir nelaimės automo
bilius, fomišius, gyvastį, 
namus, stiklus, sveikatą 
ir panašiai.

ANGLIS ATPYGO, PIR- 
KIT DABAR. Pristatome 
ir Malkas netoliau kaip 
12 mailių nuo Bostono.

TURIU
Daugybę namų, farmų ir 
krautuvių ant pardavimo 
ir mainymo, kurių čia ne
galima suminėti.

GALIMA KREIPTIS 
ypatiškai, laišku arba per 
telefoną.
OFISO VALANDOS?" 

Nuo 9 vai. ryto iki 9 rak.

SUN PROOF PENTAS 
NEBIJO LIETAUS NEI SAULES SPINDULIŲ 

NUPENTYK SAVO NAMĄ SU

T* Y

Pattoris

O JŪSŲ NAMAS ATRODYS KAIP NAUJAS Už PENKIŲ METŲ. 
Mes užlaikėm popieran visokią spalvų <|el sienų karmabią ir vąrai 

šias dėl grindą. Taipgi užlaikoin sakių, grėblių, lopetą ir kas tik rei
kalinga prie darbo daržą; dratas dėl tvorą ir sietua dėl langą.

SPEC1AL: Kvorta vamiiio ir brušis už 95c.

UNIVERSITY HARDWARE C0.
J. H. SNAPKAl'SKAS. Savininkas

1147 Cambridffe St, Cdunbridfe, Mass.
Tat Portar 97S4.




