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LIETUVIAI APIPLESE 
WATERBURIO BANKĄ.

kiti vyrai su revolveriais 
grūda banko tarnautojus į 
krūvą. Mes visi buvom suva- 

. ryti į užpakalinį kambarį.
Ž» midi nas. Jo sėbrai Pūkas Vjenas vyras su revolveriu 
ir Zenkauskas da nesugauti. mus saugojo ir liepė nesiju- 

Kovo 28 dieną Waterbu-: dint, o kiti du grobstė pini- 
rio priemiesty buvo užpul- gus. Vienas iš jų buvęs Sme-

VADAS SUIMTAS 
DETROITE.

Tikra jo pavardė esanti

tas ir apiplėštas Watertown < 
Trust Company bankas. 
Banditai su pinigais pabėgo 
automobilium. Dabar pasi
rodo, kad tai buvo lietuvių 
darbas. Vienas plėšikų pe
reitą pėtnyčią buvo suimtas 
Detroite ant gelžkelio sto
ties, iš kur jis mėgino susi
siekti telefonu su kažin kuo 
St. Louise. Jis jau pargaben
tas į Watertowną ir uždary
tas kalėjiman po $25,000 
kaucija. Anglų laikraščiai 
vadina jį John Smeden, bet 
tikra jo pavardė, kaip ro
dos, yra Žmuidinas. Jo tėvai 
gyvena Pittstone, Pa.

Suimtas Smeden išdavė ir 
kitus savo sėbrus. Vienas jų 
esąs Pūkas, kitas Zenkaus- 
kas. Bet kur jie randasi, jis 
nesako. Girdi, mane suga
vo!, tai kam da norit anuo? 
“baderiuot?” Aš buvau va
das, tai užteks manęs vieno.

Policija betgi tikisi sugau
ti ir Pūką su Zenkausku. Ji 
mano, kad jiedu randasi St. 
Louise, ir kad su jais Sme
den bandė susisiekti telefo
nu iš Detroito.

Smeden prisipažino, kad 
jis su Puku ir Zenkausku 
apiplėšė netik minėtą ban
ką, bet ir Waterburio Atletų 
Kliubą pereito vasario mė
nesy, iš kur jie tuomet pa
grobė $1,700, kurie buvo 
surinkti už tikėtus į kumšty
nes. Iš to grobio jam tekę 
$600, kuriuos jis prašvilpęs 
su merginomis į dvi sąvai- 
tes. Iš banko grobio jis $1,- 
000 praleidęs į 10 dienų.

Nuo šiol jis žada pasitai
syti ir išėjęs iš kalėjimo dau
giau neplėšikauti. Policija, 
jam pastebėjo, kad jis ir pir
ma tą patį sakęs (jis jau ne 
pirmu kartu areštuojamas). 
Jis ant to atsakė: “Ir aš bu
vau pasitaisęs. Buvau gavęs 
darbą. Bet iš darbo pinigų 
nėra. O jeigu žmogus nori 
gyventi, turi turėt pinigų 
Merginos reikalauja pinigų 
ir aš norėjau jų gauti. Kiti 
kvailesni už mane apiplė
šia bankus ir laimingai pa- 
bėoa, taigi ir aš norėjau pa
sidalyti lengvą gyvenimą.”

Kada policija Detroite jį 
suėmė, prie jo rado $533. 
Paskui iškrėtė jo kambary 
viešbuty, ir tenai rado da 
$1,000. Be to da prie jo ra
do raktą nuo bankinio bak 
so iš Pittstono, ir padarius 
tenai reviziją. rasta d? 
$5,000. Policija.viską kon
fiskavo. Atėmė taipgi dei
mantinį žiedą ir špilką, ku
rią jis buvo nusipirkęs iš
plėštais iš banko pinigais.

Apie banko užpuolimą da
bar papasakojo banko kasi
ninkas Whay. Sako, 28 kovo 
dieną aš buvau pasilenkęs 
prie savo stalo, ir staiga pa
mačiau prie savęs stovinti 
žmogų su revolveriu ranko
je. “No monkey business,” 
jis tarė į mane. Ir tuo pačiu 
laiku aš pamačiau, kad du

den arba Žmuidinas.

Išėmė Iš Kasyklos 
17 Lavonų.

Kaskadų kalnuose, Wash- 
ingtono valstijoj, yra Paci- 
fic Coast Coal Co. anglių 
kasykla. Pereitą sąvaitę toj 
kasykloj įvyko gazų sprogi
mas ir užmušė apie 20 ang- 
iakasių prie darbo. Balan

džio 13 d. išimta jau 17 la
vonų. Dvylika jų buvo ve
dę. Jie paliko savo žmonas 
23 vaikus našlaičiais. Kada 
avonus iš kasyklos kėlė, su

sirinko visi vaikai ir mote
rys. Verksmas buvo neap
sakomas. Viršininkai rami
no verkiančius, kad tuoj pra
sidėsiąs tyrinėjimas, iš ko
kios priežasties ta nelaimė 
įvyko. Bet kokia iš to nauda 
likusioms našlėms ir našlai
čiams? Juk užmuštų jų tėvų 
ir vyrų jau neatgaivins joks 
tyrinėjimas.

MEKSIKOS VALDŽIA 
LAIKO KUNIGUS 

PAŽABOJUS.
Meksikos prezidentas Ru-i 

bio išsiuntinėjo visiems pro
vincijų ir teritorijų guber
natoriams įsakymą, kad jie 
griežtai vykintų tikybos įs
tatymą, ypač jie turi žiūrėt, 
kad tikyba nebūtų dėstoma 
nei valstybės, nei privatinė
se mokyklose, nes tai yra 
priešinga respublikos kons
titucijai. Paskutinėmis die
nomis valdžia uždarė kelias į 
mokyklas, kurios šito įstaty
mo nesilaikė ir bandė $kie- 
pyt vaikams klerikalizmo 
dvasią.

Išleistos prezidento inst
rukcijos liepia gubernato
riams uoliai žiūrėti, kad visi ......... ....... —- -•—
kunigai butų užsiregistravę vardu James Bekerein. Ji- 
ir kad kunigų skaičius nie- sai sakosi nužudęs iš viso 9 
kur nebūtų didesnis, kaip žmones. Jis žino, kad jis 
įstatymų yra nustatyta. bus. pasmerktas miriop, to- 

--------------- - dėl padavė kalėjimo virši

KOMUNISTAI DARO GE
RĄ BIZNĮ IŠ BEDARBIŲ.

Laikraščiai praneša, kad 
pereitą nedėldienį New Yor
ko komunistai turėjo suruo
šę didelį bedarbių mitingą 
Bronxo Coliseume. Prie du
rų jie ėmė įžangos mokesnį. 
Per prakalbas komunistų 
agitatoriai aštriai kritikavo 
kapitalistus, kurie išnaudo
ja darbininkus, ir davė vėjo! liepos
policijai, kam ji gana bur
žuazijos turtus.

Po mitingo pasirodė, kad 
prie durų komunistai surin
ko iš bedarbių $15,000 už 
įžangą ir tuojaus kreipėsi į 
policiją prašydami, kad ji 
apsaugotų tuos pinigus nuo 
galimo banditų užpuolimo. 
Taigi pasirodo, kad komuni
stai elgiasi lygiai kaip bur
žuazija, kurią jie taip kei
kia.
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Ukrainoj 1,683 Žmo
nės Pasmerkta 

Sušaudyt.
Vokiečių laikraščiai pra

neša, kad vasario mėnesį šį
met Ukrainoj bolševikų 
žvalgyba pasmerkė sušaudy
mui 1,683 žmones, ir 80 nuo
šimčių šitų sprendimų buvę 
įvykinta. Sušaudyta dau
giausia kaimiečių, kurie 
priešinosi komunistų vyki
namai “kolchozacijai.”

“JIGGS IR MAGGIE” UŽ
IMA KRISTAUS VIETĄ

Bridgeport, Conn. — Vie
tos metodistų bažnyčia ant 
Broadway pereitą nedėldie
nį vietoj pamaldų turėjo 
juokų valandą, kur Kristaus 
vietą užėmė “Jiggs and! 
Maggie.” Tai yra karikatu-' 
riniai tipai, kurie tankiai 
yra spausdinami gatvinėj 
kapitalistų spaudoj. Ir sako
ma, kad tos karikatūros pa
traukė bažnyčion daugiau 
žmonių, negu kunigo pa- 

, mokslai.

GALVAŽUDYS NORI 
TARTI PASAULIUI 
PASKUTINI ŽODĮ.

New Yorko Tombs kalė
jime dabar sėdi žmogus

Ikn ninkui prašymą, kad prieš Mirė Švedijos Llar- mirtį .leistų jam pakalbėti 

bininkų Vadas.
Pereitą sąvaitę Stokholme Kalėjimo viršininkas atsa- 

mirė Švedijos Darbo Fede- kymo jam da nedavė, 
racijos pirmininkas Arvid i ------------- —
Thorberg. Jis buvo išrinktas MEKSIKOJ UŽMUŠTA 
kaip darbininkų atstovas 8 BANDITAI.
Švedijos parlamentan ir mi-' Mazaltano apielinkėj Mek- 
rė parlamente laike posė- sikos kariumenė pereitą są- 
džio. Jis turėjo širdies ligą ir vaitę apsupo ir nušovė 8 
mirtis užklupo jį visai neti- banditus, kurie apie mėnesį 
ketai. laiko atgal buvo apiplėšę

---------------- traukinį ir pagrobę iš jo 
TEISMAS RADO KOMU- amerikietį Bristow. Šitą 
NISTŲ VADUS KALTAIS, žmogų banditai išlaikė ne- 

New Yorko teismas rado 
komunistų vadus, Fosterį ir 
Minorą, kaltais dėl kursty
mo prie riaušių 6 kovo, kuo
met viso pasaulio komunis
tai rengė “solidarumo die
ną.” Bausmė jiems bus pa
skirta tik 21 balandžio. Lai
kraščiai spėja, kad Fosteris 
galįs gauti iki 3 metų kalėji
mo.

Fosteris gi sako, kad 4 
> 100,000 bedarbių

Chicagoje turės didelį pro
testo mitingą dėl jo pa
smerkimo, o ant rytojaus 
10,000 bedarbių demonstra
cija išeisiant iš Chicagos į 
Wasningtoną.

$20,000 UŽ KAPITALISTO 
GRABĄ

Kanadoj nesenai mirė 
tabako magnatas Mirtimer 
Davis. Dabar graborius ka
binasi prie paliktų jo turtų, 
sakydamas, kad jam da ne
są užmokėta $20,000 už 
bronzinį karstą, kuris buvęs 
pas jį tam kapitalistui užsa
kytas. Kadangi Davis buvo 
žydas, tai rabinas reikalau
ja $5,000 už savo “patarna
vimus” jį laidojant. Iš viso 
neapmokėtų skolų už Daviso 
šermenis atsirado net $50,- 
000. Visi nori paliktais tur
tais pasinaudoti, o darbinin-’ 
kai, kurie tuos turtus sudėjo, 
negaus nei cento.

NUSIŽUDĖ HARVARDO 
STUDENTAS.

Nuvažiavęs New Yorkan 
pereitą nedėldienį pasidarė 
sau galą Harvardo universi
teto studentas, Dudley Da- 
vis. Jis iššoko per langą nuo 
šešto aukšto ir užsimušė.

■ per radio. Jis norįs tarti pa
sauliui paskutinį savo žodį.

8 BANDITAI.

laisvėj apie ištisą mėnesį ir 
paleido tik pereitą sąvaitę, 
kada jo sūnūs sumokėjo 
jiems reikalaujamus $1,500.

VARŠUVOJ AREŠTUOTA 
CHICAGOS KOMUNISTĖ.

Varšuvos žiniomis, perei
tą sąvaitę policija tenai su
ėmė komunistę Klarą Mar
cei, kuri priklausanti prie 
Maskvos Internacionalo ir 
vežiojanti slaptas žinias 
komunistams iš vienos šalies 
į kitą. Klara Marcei esanti 
Amerikos pilietė ir atvyku
si iš Chicagos į Varšuvą pa-

PENKIOS VALSTYBES PASI 
RAŠĖ JŪRIŲ SUTARTI.

PABĖGO KATALIKŲ Į ANGLIJA SUNAIKINS 
9 KARO LAIVUS.KUNIGAS.

Southbridge, Mass.—Šio
mis dienomis iš čia pabėgo Prezidentas Hooveris sako,

, X 47 , , 1__ .J I___ M_____ 1_______£________rumunų katalikų šv. Mykolo kad Londono konferencija 
bažnyčios kunigas Jonesku.
Policija sako, kad kelios 
dienos prieš tai jis prašė lei
dimo nusipirkti revolverį. 
Palikti jo pėdsakai rodą, 
kad jis išdūmęs Kanadon. 
Ar jis pabėgo vienas-, ar su 
meiluže, tikrai nesą žinių.

NUODINGA DEGTINĖ
Užplūdo worcesterį

Worcester, Mass. — Pas

MEKSIKOJ PRADĖTA 
VAJUS PRIEŠ 
ALKOHOLĮ.

Išsiuntinėtas Meksikos gu
bernatoriams prezidento ap
linkraštis sako, kad pradė
tas buvusio prezidento Por- kutinėmis dienomis butlege- 
tes Gilo vajus prieš svaigi-. Kai ir čia užvežė nuodingų 
namus gėrimus turi būt ve-j gėrimų. Pereitą sąvaitę sep

tyni žmonės buvo atvežti į 
ligonbučius suparaližiuoti. 
Paralyžiaus ženklai tokie 
pat, kaip buvo andai vaka
rinėse valstijose ir Provi
dence, kur daug žmonių bu
vo suparalyžiuota nuo “dže- 
kės.”

damas toliaus. Prezidentas 
pageidauja, kad visi guber
natoriai šitą vajų paremtų. 
Jis norįs Meksiką apvalyti 
nuo alkoholio.

ŽIBANTI NOSIS, TAI 
JAUNYSTĖS IŠKABA.
Nesisarmatykit parodyt 

pasauliui žibančią savo nosį. 
Žibanti nosis yra jaunystės 
iškaba. Taip sako Brookly
no daktaras Charles F. 
Pabst. Nosis žiba tik pas 
jaunuosius, nes jaunoj odoj 
yra daug aliejaus. Seno 
žmogaus oda visuomet esan
ti sausa. Nosis su tokia oda 
nežibės. Taigi, merginos, 
nenusiminkit, jeigu jūsų 
nosytės išrodo kaip taukuo
tos.

UŽAUGINO 50,000 
GYVAČIŲ.

Kansas valstijoj, Hut- 
chinsono miestely, K. C. 
Beck turi užsidėjęs gyva
čių ūkį, kur dabar yra jo su
rinktų ir užaugintų iš viso 
50,000 kirmėlių. Šį pavasarį 
jis ruošiasi išsiuntinėti jas 
į zoologijos daržus po visą 
Ameriką.

sitikti kitą pinašų kurjerį iš i New Yorke šįmet 1-mą 
Maskvos. Pas ją rasta daug! gegužės žada švęsti 300,000 
svarbių dokumentų. 1 darbininkų.

KENTUCKY FARMERIAI 
GAUDOSI.

Olympios miestely, Ken- 
tucky valstijoj, pereitą ne
dėldienį farmeriai suvažia
vo ant gelžkelio stoties trau
kinį pasitikti. Ir čia susitiko 
3 farmeriai, kurie jau per 16 
metų pykosi. Susitiko ir tuo
jaus pradėjo užgaulioti vie
nas kitą žodžiais. Nuo žo
džių tuojaus priėjo prie re
volverių ir akies mirksny 
prasidėjo šaudymas. Far- 
merys vardu Curt*Crouch 
buvo nušautas ant vietos; 
farmerys Pergrem buvo per
šautas per krutinę ir jam _____ ____
taip pat nėra vilties gyvent; ‘‘Tarptautinių valstie- mas” turėjo pareikšti 
trečias išliko sveikas, bet čiu suvažiavimu.” T"; ~ y—« 
dabar jis uždarytas kalėji- pu nei viena valstiečių par- rūmą su Stalino politika ir 
man. Besišaudant, traukiny Į-ja Europoje'apie šitą šuva-'pažadėti paramą Sovietų 
buvo iššauti keli langai. Tai Svirną nieko nežinojo ir Rusijai, 
lygiai tokia pat scena, kaip nej viena jame nedalyvavo. n”’’ I 
judomuose paveiksluose iš 
“Wild West.”

NAUJAS KOMUNISTŲ 
TR1KSAS VOKIETIJOJ.

jus ir atrado, kad iš 145 su- 
' važiavimo narių, 77 yra sve- 
į timšaliai. Ir prie to da 26 
; svetimšaliai pasų neturėjo. 

Bei suvažiavo vieni Komin- Matyti, jie nelegaliu budu 
temo agentai. Daug jų Į atvyko Vokietijon. Visi šie 

areštuota. ! “valstiečių atstovai” sulai-
Komunistų Internaciona- kyti ir bus atiduoti teisman. 

la< sugalvojo naują triksą. 1 Sulaikytų tarpe yra 17 len- 
Jis sušaukė Berlyne 27 kovo ku, 4 čekai, 2 rusu, 1 italas, 
konferenciją, kur susirinko 1 serbas ir 1 lietuvis, 
vieni komunistai ir pasiva-1 Šis “valstiečių suvažiavi- 

_  IKJ .......    _ i viso 
trečias išliko sveikas, bet suvažiavimu.” ” Tuo tar- pasaulio valstiečių” solida-

JAU RUSIJOJ.
Nesenai pabėgusios iš Za

rasų kalėjimo keturios ko
munistės esančios jau Rusi
joj. Šiomis dienomis viena 
jų jau skaičiusi per radio pa
skaitą “apie fašizmą ir tero
rą prieš darbininkus Lietu
voj.”

SUŠAUKĖ BERLYNE 
“VALSTIEČIŲ” 
KONGRESĄ. *

MONTREALE VĖL IŠ
RINKTAS SOCIALISTAS.

Į Montrealo miesto valdy
bą vėl išrinktas socialistas 
Joseph Shubert. Jis yra 
Intemational Ladies’ Gar- 
ment Workers unijos sekre
torius.

sutaupė valstybėms 
$2,500,000,000.

Išposėdžiavusi kelias są- 
vaites, Londono konferen
cija dėl jūrių nuginklavimo 
priėjo galų gale prie šiokių 
tokių rezultatų. Konferenci
joj dalyvavo penkios karą 
laimėjusios valstybės: Ang
lija, Amerika, Francuzija, 
Japonija ir Italija. Norėta, 
kad visos penkios susitartų 
jūrių spėkas aprubežiuoti, 
bet Francuzija ir Italija su 
tuo nesutiko. Taigi susitarė 
šiuo klausimu nors trys vals
tybės: Amerika, Anglija ir 
Japonija. Jos nutarė savo 
laivynus sumažinti ir laiky
tis šito nutarimo iki 1936 
metų, kuomet bus sušaukta 
nauja konferencija.

I Londono sutartį tečiaus 
pasirašo visos penkios val
stybės. Sutartis susideda iš 
trijų dalių. Viena dalis pa
dengia klausimus, su kuriais 
sutinka visos penkios vals
tybės. Antra dalis taikoma 
tiktai Anglijai, Amerikai ir 
Japonijai, kurios sutinka sa
vo karo laivynus sumažinti. 
Gi trečia dalis sako, kad dis
kusijos gali būt vedamos 
tarp Europos valstybių to
liaus, ir jeigu per tas disku
sijas Francuzija su Italija 
susitaikytų, tai jos gali prisi
dėti prie laivynų aprube- 
žiavimo vėliaus.

i Didžiųjų šarvuočių staty
mas visai uždraustas. Ame
rikos ir Anglijos jūrių spė
kos turi būt sumažintos ir 
sulygintos. Kad to pasiekus, 
Anglija apsiima sunaikinti 
5 šarvuočius ir 4 skraiduo
lius (kreiserius), iš viso 9 
karo laivus. Amerika turi 
sunaikinti 3 šarvuočius. Ja
ponijos laivynas negalės būt

I Dar prieš “valstiečių su- 
’ . x , / . Įvažiavimą” Sovietų leibor-

0 komunistų konferenci- ganas “Pravda” rašė, kad 
joj buvo paminėtos įvairios gj0 suvažiavimo paruošimas 
valstiečių partijos. Buvo at-1 esas didelis žingsnis į priekį, 
stovaujama net Lietuvos kurs revoliucionizuosiąs“val- 
“yalstiecių-liauflminkų par- stiečių mases” ir sustiprin
ti ja- siąs jų sąjungą su Rusijos

Berlyno politinė policija darbininkais.
atkreipė dėmesį į šitą “vals- Valstiečių Intemaciona- 
tiečių suvažiavimą” ir kovo las, kurio centras yra Pra- 
29 d. atvyko į suvažiavimo goję, nieko bendro su šia 
salę. Policija patikrino pa- komunistų apgavyste neturi.

Tauragės Byla 
Pasibaigė.

Šią sąvaitę gavome žinių, 
kad kariumenės teismas, 
kuris šiomis dienomis nagri
nėjo naują Tauragės sukilė
lių bylą Šiauliuose, nuteisė:

Galinaitį ir Guriejavą — 
kalėjiman iki gyvos galvos, 
Armoną — 15 metų kator
gos, o Kilevą ir Vanveli — 
po 6 metus katorgos. Kitoj 
“Keleivio” vietoj yra pla
tesnė apie tai žinia.

išdegėTonavos
MIESTELIS. , . .

Kovo 30 naktį išdegė Jo_ didesnis, kaip 800,000 tonų 
navos miestelis netoli Kau- - aTPos'.. 
no. Iš Kauno buvo išvažiavę 
miesto ugnagesiai, 20 sava
norių ugnagesių ir kariume
nės ugnagesių komandos. 
Viliampolės gaisrininkai 
taipgi pribuvo. Bendromis 
jėgomis ugnis buvo sustab
dyta. Išdegė kvartalas tarp 
Vilniaus ir Kauno gatvių. 
Jeigu ugnagesiai nebūtų 
greitai suvažiavę, tai visas 
Jonavos miestelis butų nuė
jęs su durnais.
SAKO, PALAIDOJO GY

VĄ MOTERĮ.
Grayson, Ky. — Šiomis 

dienomis čia buvo palaidota 
tūla Susie Wickers, 63 metų 
amžiaus moteris. Dabar dvi 
jos sesesys pranešė valdžiai, kęs nuo senovės įstatymas, 
kad ji nebuvo mirusi, tik lai
kinai apmirusi, nes turėjusi 
nuomario ligą ir tankiai 
nustodavo žado. Namiškiai 
su kaimynais palaidoję ją be 
graboriaus ir laidojant ant 
jos veido buvęs išsimušęs 
prakaitas. Valdžia liepė ją 
iškasti.

I Prezidentas Hooveris ap
skaito, kad Londono sutar
tis sutaupys pasauliui per 
penkis ateinančius metus 
$2,500,000,000, kurie kitaip 
butų išleisti naujų karo laivų 
statymui. Tų laivų statyba 
buvo jau užgirta ir planai 
padaryti, bet dabar jų nešta-' 
tys. Pačiai Amerikai tas su
taupys bilioną dolerių.

Danijoj Panaikinta 
Mirties Bausmė.
Ačiū socialistų pastan

goms, Danijos parlamentas 
panaikino mirties bausmę. 
Iki šiol Danijoj buvo užsili-

kuriuo einant nuteistam 
mirti žmogui buvo nukerta
ma galva. Bet jau per 38 
metus Danijoj nei vienas 
žmogus nebuvo mirtimi nu
baustas.

ATVEŽA $25,000,000 
AUKSO IŠ BRAZILIJOS.

■ Brazilijoj bankas išsiuntė 
Pereitą sąvaitę Washing- į New Yorko Guaranty Trust 

tone juodveidis nušovė pro- Company banką $25,000,000 
hibicijos agentą Yorką, ku- vertės aukso, kuris yra ski
ns buvo tą juodveidį arešta
vęs už degtinės gabenimą.

riamas Brazilijos skoloms, 
čia apmokėti.

i
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rie kitiems liepia turtų ne
krauti, o patys ir numirėlio 
nepalaidoja, jeigu likusi na- 
bašninko našlė jiems riebiai 
neužmoka.

. . . per trisdešimts

S. Q
BOSTON

bar kad stovit?" Abelnai, 
iš savo šios kelionės pastebė-

UINBY COMPANY 
CHICAGO NEW YORK PH

“DARBININKAS*’ KALBA 
APIE SOCIALIZMĄ.
South Bostono brostvinin- 

kų organas, kuris nežinia 
kodėl yra pavadintas “Dar
bininku.“ užsimanė parodyt.

mą ir socialistus. Radęs gat
vinėj kapitalistų spaudoj ži
nią. kad Californijoj mirusi 
tūla Mrs. Fannie Bisbyį 
Spencer paliko S2.371.000 
vertės turto, ir kad toji Mrs. 
Spencer yra “socialiste.’’ 
“Darbininko" reaaktorėlis 
daro šitokią išvadą:

“Nieko nepaprasta.

ko jis nežino apie socialia- BOLŠEVIKAI ESĄ AR- !
ŠESNI UŽ FAŠISTUS. |

A. Rūkas pasakė andai 
“Keleivyje," kad jeigu jam 
reikėtų pasirinkti vieną iš 
dviejų — Rusiją ar Lietuvai 
,—tai jis pasirinktų pirmąją.! 
nes bolševikų diktatūra; 
esanti bent tuo geresnė, kad 
ji naikina klerikalizmą, tuo1 

-Jeigu tarpu kai Lietuvoje laisvą' 
prisižiūrėsime i mūsiškių so- žmogų persekioja netik fa- 

tebė- šistai, bet ir klerikalai.
Dėl šitokio jo pasisaky

mo. “Naujienose” prasidėjo 
. Pirmutinis prieš 

ji išėjo Jokubynas. kuris 
pats yra Bolševikijoj gyve
nęs. Jokubyno manymu. Ru
sijos bolševikai yra daug ar
šesni už Lietuvos fašistus.

cialistų gyvenimą, tai pas 
sime. kad ju skelbiamas sočia- 
lizinas yra tik tam. kad pasi
naudojus iš suklaidintu darbi- polemika, 
ninku ir iš jų prakaito susikro
vus tuksiančius. Paimkime Mi-‘ 

chelsonus. Grigaičius ir kitus 
mes pamatysime, kad jie tunu' 
pralenkia visus savo pasekė-1 
jus. Socializmas yra jiems tik;^^,. patį “Naujienose” 
Įrankis mulkinti nesusipratu-' • • ' ’
sius darbininkus. į

“Socialiste Spencer $300.-' 

000 paliko pastatymui viešųjų 
namų Costa Mėsa ir Newportj 

Beach. Kitus du milijonu su! 

dideliu kaupu paliko savo gi-! 
minėms. Socializmo propagan-l 
dai. jų organizacijoms palike 
apvalų rituliuką (0) zero. Ka-! 
žin ka dabar pasakys tokis pat: 
‘socialistas’ p. Michelsonas sa-1 
vo geltonlapy apie velionę p.! 

Spencer?“

Brostvininkams iš “Dar
bininko" pastogės galima 
pasakyti štai kas: jums, vy
rai. geriausia butų kalbėti 
savo rąžančių, nes tenai jusi 
mažiausia klaidų galit pada
ryti. Socializmo klausima 
palikit tiems, kurie daugiau i 
už jus išmano.

Toliaus reikia pasakyti.! 
kad “Darbininko" minima 
Mrs. Spencer, kurią jis va
dina “socialiste.** Socialistų 
Partijai visai nežinoma. Gal 
šita moteris simpatizavo so
cializmo idėjai, bet tai da 
nepažemina tos idėjos. So
cializmo idėjai simpatizuo
ja visi išmintingi žmonės. 
Jai simpatizavo beveik visi 
geriausi franeuzų rašytojai: 
jai simpatizuoja Gorkis: jai 
simpatizuoja George Ber- 
nard Shavv: jai simpatizuo
ja H. G. Wells ir kiti vado- 
vaujami dvidešimtojo am
žiaus protai, šitas faktas 
kaip tik ir parodo socializ
mo idėjos kilnumą. Tai ne 
taip. kaip “Darbininko" 
brostvos, kurios laikosi tik
tai tamsiomis davatkomis.

Toliaus "Darbininkas" 
kalba apie Michelsono ii 
Grigaičio “turtus." Špitol- 
ninkų gazietai rodosi, kad 
jeigu Michelsonas ir Grigai
tis yra tikri socialistai, tai 
jiedu turėtų elgetauti. Čia 
jis kaip tik ir parodo savo 
proto ubagystę socializmo 
klausimuose. Nes faktas yra 
toks, kad socialistai nekuo- 
met ir niekur nėra skelbę, 
kad skurdas yra žmonių iš
ganymas. Priešingai, skur
do panaikinimas, tai pats 
pirmutinis socialistų tikslas. 
Mes sakome, kad kožnasi 
žmogus, kuris tik dirba nau-Į 
dingą visuomenei darbą, tu-1 
ri turėti viskuo aprūpintą 
gyvenimą.

Todėl jeigu Michelsonas 
ir Grigaitis turi Įsigiję savo 
šeimynoms namus, tai so
cializmo idėjai tas nei kiek 
neprieštarauja. Socialistai 
sako, kad kožna šeimyna 
privalo turėti sau namą.

Tiktai krikščionybė prie
šinga laimingam gyvenimui 
ant žemės. Kristaus “moks
las** liepia išsižadėti žmo
gui visko ir eiti jieškoti 
“dangaus karalystės.“ Tai
gi ne socialistai laužo savo 
principus, bet kunigai, ku-

i
i

I
■>4

Jaįomaiūc (Tąsa iš num. 14)
Telšių policijoj.

Buvo i___  ___
Purvas atskiestas ir 
tas i skystą tyrę. !
žąsele viens paskui kitą sau
sesnės vietos

šiltas rudens rytas. iau» Seinų.ligi Kau-
ir išplak-no ir toliau uz J°»
Žengiam žmonės lyg ir daugiau pri- 

u tar*a esamai tvarkai, t. y.
vietos jieškodami. diktatūrai: bet tai ne prita- 

štai kalnas gauruotas, tvo-° tlk nebojimas to, 
ros išvirtę: tai kapinės, žen- sprandais jodinėja,
klas, kad nebetoli ir Žemai- reikia nešt, reikia

į rijos sostinė — Telšiai. Dar „ rei^ia .
> žingsnis, kitas, ir mes j&i-Pradedant nuo Šiaulių ligi 
‘nam i dideliais akmenimis Zęmartijosgilumos, hgi Var- 
gristą gatve. Trobesiai pras- nil2’ girdimi aiskus, c.iąsus 
ti/senoviški, vi>ur atsiliki- murmėjimas prieš diktato- 
mu, užkampe kvepia. Štai 10

; vienas didesnis namas. Bu- Rusteika, dar gali čia siek 
' riai jaunuolių i jiji eina. sĘaUutl: .?ierJ°k as
Aaa!... tai gimnazija!... Visi . ravo laiku zemai-
mus seka, nustebę žiuri. Dar fiai. pinnieji paiodys jiems 
niekad nematė toki didelį Ae“U 1— (tausas. 
buri “neištikimųjų.’’ Čia ei-| (Bus daubiau)
'na ir pažįstamų žmonių: tai — - --------------

VATIKANAS IR CARO VALDŽIA.kurie Ražama.
(jaus II-jo “išminti ir geru- ‘ ‘ ’ 
mą.

Labai Įdomus dokumen
tai, surišti su reakcinės len
ku “katalikų sąjungos’’ Įkū
rimu. Sąjunga buvusi Įkur
ta popiežiaus Leono XIII 
iniciatyva. Ją sudarę stam
bus žemvaldžiai, pramonės 
ir finansinės buržuazijos at- 

> stovai ir katalikų dvasinin- 
1905 m. lapkričio 30 d. Š* sąjunga i

popiežius išleidęs specialu ®ner?ingą veikimą ir

BULOTAMS NĖRA VIE
TOS LIETUVOJE.

Savo laiku spaudoje buvo , 
pasirodę žinių, kad Lietuvos 
valdžia leidusi adv. A. Bulo-! 
tai ir jo žmonai grįžti Lietu
von (jiedu buvo ištremti už-; 
sienin). “Lietuvos Žinios“icentraliniame 
dabar praneša, kad Bulo- į ningrade rasta visa eilė ido- 
tienei sugrįžus Mariampo-'mių dokumentų, kurie nu- 
lėn, vietos komendantėlis šviečia Vatikano ir Rusijos 
jai pareiškęs, kad jai esą j caro valdžios santikius nuo 
leista Lietuvoje išbūti tik du 1883 iki 1917 metų, 
mėnesiu. «« ’

Pats Bulota pasiliko dai

rinkoje, prakalbas 
žmonių nuomonės! 
valstybės reikalus! 
Čia mato studentu1

Popiežiaus atsišaukimas i 
vyskupus 1905 m. Katali
kai privalą klausyti caro 

valdžios ir ją ginti.
"Izviestija” praneša, kad 

archyve Le-

tvirtina ir tūlas Pamočnikas.
Jis sako:

"Rūkas pakėlė ir naujus 
klausimus, kurie liečia bend
rus lietuviu reikalus. Jis tvir
tina. kad niekas nenori važiuo
ti Lietuvon net pasiviešėti, ka
dangi bijosi fašistinės 
džios. Tai. žinoma, 
džiausi nesąmonė, 
amerikiečiu važiavo

1 nemažai važiuos kad __ __
sąrą. Vieni jų važiuoja apsigy
venti. o kiti — šiaip aplankyti 
savo tėviškę. Ir kiek man žino
ma. nei vieną ten neapiplėšė 
l>ei kokiu nors budu nenu
skriaudė. Bet jus pabandykite 
nuvažiuoti i Rusiją! Ten bolše
vikai net batus supiausto pini- 
gų bejieškodami. O moterys tai Ja^ą" Lietuvį T

net sarmati.iasi ir pasakoti, po (|umoj jį, pasižymėjo smar-!$iški a 
kokias vietas pas jass pinigų,^iausiomis atakomis prieš kantrybės. _ ______ ____
.uesko. Reiškia. bolševikai tie-Įcaro vaidžią. Kada kilo di- būti ištikimi Rusi jos imper^ 
siog apiplėšia žmones. Lietuvoj jdy?ig karas Andrius Bulota/ai. “ į

tokių dalykų nėra. Lu žmona ir rašytoja d Atsišaukimo
Mums rodos, kad šituo Žemaite ;

klausimu ginčytis visai ne
reikėtų. Abidvi diktatūros 
yra žiaurus 
mas dalykas.

II

val- 
yra di- 

Nemažai 
Lietuvon, 
ir šia va-

PEABODY, MASS.
čia gyvena apie pora šim- 

raudonas kepuraites. Jie ir- tų lietuvių. Jokio progresy- 
gi bus studentais. Ar pa- vio veikimo nėra. Nesutiki- 
sieks ir juos toks likimas? mai ir neapykanta musų tar- 
Gali suprasti, skaitytojau, pe yra paprastas reiškinys, 
koki tai Įspūdi padaro besi- Nesant vienybės, draugišku- 
mokinančiai jaunuomenei, imo. negali būti niolrn ttzvt IriTYV/'k
Provokatoriaus Majaus 

veikslas ant sienos.

klausė, 
'aiškino.

i ir visuome
niško veikimo. Todėl čia 
žmonės tamsybėje klaidžio- 

l'r-o . -

įsvysciusi Sugužėjom visi Telšių po- ~ . fiarhai nas mu?_________  r_....... .... , ir Paėmė Jieijon. Į akis metasi paka-'n,^^ 
gydytis užsieny. Ar jam taip atsišaukimą j katalikų vysi į sav0 lenkų pnvatis- bintas ant sienos Majaus pa. P* ‘ ‘ bus da;bu_ jau... T. , « , -- ,5 ros sąvaičių bus darbų. Jau veikslas. Jis mat ruošęs (|afeJ dirXtUvfe pradeda 

t. y. kunigų tiky-gęs užrubežin. Kas sugau«.

smarkiai kas mokyklas.
- ■ Buvusi įsteigta ‘-prefektų‘Tauragės^pučą ir Pat»-jabj“ 

.................Betjogaudy- Is Lietuvos atvažiavo dvi 
a prieš ti nereikėjo. Už pasidarba- P‘!es R?Ąauskiutes.
‘ r • : - - ję. Senberniai apie jas suka,

J * * bet nedrįsdami užkalbinti, 
nors po langais atėję pasi
žiūri.

“Din a” labai išgyrė vie
ną musų “biznierių,” barz
daskutį. Ką ji už tai gavo— 
nežinia, bet mes peabodie- 
čiai žinom ji ir be “Dirvos,” 
nes. jei jis kurį sykį apsku- 
to, tai tas kalnais, kloniais 
eina nuo jo, kaip mozūras 
nuo kopūstų. Peabodietis.

pat nebus vietos Lietuvoje, 
komendanto fanaberija da-; 
bar nepasako. Tas busią pa- 
sakyta tik pačiam Bulotai.‘reikalavę;
kai ‘jis parvažiuos ir ateis pas klausytu'caro valdžios: __ _
poną komendantą “apsijo-'talikai." rašęs Pijus X-sis,1 gamtos mokslų dėstymą uni-j vimą fašistų naudai, _
vyt." “turi organizuoti sąjungas ’ versitetuoae. Buvo Įsteigtos nai, manau, laisvas vaikšti-

* Adv. A. Bulotas yra vie-j tikybai ir vyriausylfei ginti.” j‘.‘^talikų moterų sąjungos”1 
s smarkiausiųjų kovotojui Vyskupai, pasak popie- “ “jaunimo sąjungos.

. Rusijos žiaus rašto, turėję veikti dva- Sąjunga užvis daugiau
► smar- siški a ir reikalauti iš jos rūpinosi dvarininkų žemės 

Katalikai turėję nuosavybės sustiprinimu.
Sąjungos agentai vedę 

energingą agitaciją fabri
kuose, kad atitrauktų darbi-

kupus, kuriame 
puoląs kovojusius 
mu socialistus.

kad

komendantą "apsijo- 'talikai."

ir nepateisina- žmonėms.

iš Mask-

cenrralinio 
komiteto 

uždarytos - partijos 
latviu ir žydu

i

UŽDARĖ KAPSUKO IR 
ANGARIEČIO ORGANI

ZACIJĄ.
“Elta“ praneša 

vos šitokią žinią:
“Sovietu Gudijos 

komunistu partijos 
nutarimu,
lietuvių, lenkų, 
sekcijos. Lietuvių, lenkų ir žy
du sekcijų biurai buvo Minske, 
o latvių—Polocke. Sekcijų už
darymas motyvuojamas tuo. 
kad jos buvo per daug nutolu
sios nuo komunistinio principo 
nacionalinių elementų naudai.*’

Lietuvių sekciją vedė 
Kapsukas (Mickevičius) ir 
Angarietis (Z. Aleksa). Sa
vo laiku jie buvo labai karš
ti komunistai. Nejaugi jie 
butu išvirtę i “socialpatrio- 
tus?"

su cariz-
Popiežius 53Jun£a _ 
katalikai dėstytojų sąjunga, kuri tą “didvyrį**?

: “Ka- pradėjusi aršią kovą

.. - į Atsišaukimo pabaigoje «i
atvyko Amerikon, popiežius pabrėžęs Mikalo- i ninkus nuo socialistu. “L.Ž. 

rinkti pinigų nukentėju-., 
siems nuo karo Lietuvos

r

j Atsimenam, kaip 1917. 
metais vieną rytą jis atėjo’ 

į “Keleivio" redakcijon ir čia;
• jam buvo pasakyta, kad Ru-j 
)sijoj revoliucija jau nušlavė' 
caro valdžią. Bulota pašoko 
aukštyn: “Urrra!... Dabar ir 
musų Lietuva bus laisva!’’ Ir 

, iš džiaugsmo jis visus išbu
čiavo.

! Rodos, šitoks žmogus šian- 
j dien turėtų būti Lietuvos mi- 

. misterių kabinete arba pre
zidento kėdėj. O tuo tarpu 

. jam ir gyventi neleidžiama 
Lietuvoj, už kurią jis taip 

. karštai kovojo! Lietuvą 
, šiandien valdo tie, kurie 
■ anais laikais giedojo "Bože 
caria chrani.”

Žinios iš Berlyno sako, 
kad Kominternas paskyręs 
1,000,000 rublių komunistų 
propagandai Pabaltijo val
stybėse, taigi ir Lietuvoje.

t
/Kaip Kalbama i 

Graikijoje '

TO KAAAITEPON nOY
AYNASOE NA AFOPA1.HTE
—nedaro skirtumo kokioj kalboj, bet reiškia “ge
riausias, ką pinigas gali nupirkt." Pardavimo re
kordas yra sumušamas kas dieną, nes Budvveiser 
Barley-Malt Syrup lipa naują laiptą aukštyn savo 
gerumu. Nėra, užvaduotojų, nėra priemaišų, nėr už
pildymų. nėra dirbtinė spalva nė skonis, bet 100 
nuošimčių tyras. Vainikuojamas aukščiausio paty
rimo ir žinojimo laipsniu per 70 su viršum metų.

3 mėnesius susendintas Išdirbant.

V. ŠLIAKYS RUOŠIASI 
LAIKRAŠTĮ LEIST.

V. šliakys, turbut tas pats, 
ką Amerikoje redagavo 
“Sandarą.“ dabar skelbia 
"Lietuvos žiniose** pradė
siąs leisti Kaune “nepartini 
paveiksluotą žurnalą, kuris 
skaitytojams tieks visa, kas 
per sąvaitę laikraščiuose ir 
žurnaluose buvo Įdomaus ir 
žinotino."

Bet p. Šliakys da nežino 
kaip savo žurnalą pavadinti 
ir siūlo 50 litų tam, kas su
galvos jam gerą vardą. Ne
turi ir patalpos, nes jieško 
buto redakcijai.

Jeigu jis ves savo žurnalą 
taip, kaip vedė nabašninkę 
“Darbininkų Vilti" Shenan- 
doah.ryje, tai neilgai tas žur
nalas eis.

Vokiečių laikraščiai rašo, 
kad Archangelske du sovie
tų valdininkai jau nuteisti 
sušaudyt už vertimą ūkinin
kų dėtis prie “kolchozų."

Kovo 22 ir 23 dienomis 
Rygoje buvo Pabaltijo stu
dentų marksistų konferenci
ja. Dalyvavo ir iš Lietuvos 
6 studentai. Buvo išnešta 
protesto rezoliucija prieš fa
šizmą ir politinius persekio
jimus Lietuvoje.

Tėmykite. kad “T.,ny” 
paveikslas butų art vir
šaus kiekvieno ker.o.
Knygutės kuriose nuro
doma kas geriausia val
gyt, bus prisiunčiamos 
ant bile adreso pareika
lavus.

Parsiduoda visur

Londono socialistų dien
raštis “Daily Herald” turi 
jau 1,058,000 skaitytojų. 
Mėnuo atgal jis turėjo tik 
300,000 ėmėjų.

Ispanijos socialistai rei
kalauja panaikinti karaliaus 
sostą ir apskelbti respubli
ką.

r

Budweiser
Barley-Malt Syrup
LIGHT OR DARK - RICH IN BODY - NOT BITTER 

S. 3. Pierce Co.
DistributorS, Boston, Mass.

Ritai Foods, Ine. 
Cambridge, Mass.

ST. LOUIS
Jbo Jfa&er# of Busch Extra Dry Gingcr Ale . BM*1 SS

DistributOrtį

ANHEUSER-BUSCH

nėja Kauno alėjomis.
Gana mandagus policijos 

viršininkas, žmogus demo
kratinių pažiūrų, užuot ki
šęs mus i daboklę, paprašė 

'čia pat raštinėj prisėsti, kur 
su mumis padarysiąs tvar
ką. Iš čia Į Varnius 30 kilo
metrų purvino ir biauraus 
kelio. Jei turi pinigų—sam
dykis sau ir policijos paly
dovui automobili; jei neturi 
—busi visą kelią varomas 
pėsčias, tik užkinkyta ku- 
melka nuveš tavo baga
žą. Pėsti šitą kelionę atlieka 

j dviem dienom. Pirmą dieną 
jie nuvaromi 15 kilometru. 
Čia yra Žarėnų miestelis, 
kur policijos daboklėj gau
na nakvynę.

Rytojaus dieną padaro ki
tus 15 kilometrų, ir “kry
žiaus keliai** baigti.

Forduku per Žemaitijos 
purvyną.

Atbėgo net keliatas šofe
rių siūlydami nuvežti mus Į 
Varnius. Butų gerai, visi no
rėtų važiuot, bet tas patogu
mas kainuoja pusę šimto li
tų, o kur juos gausi? Aš irgi 
neturiu pinigų, vienok B. 
Petrauskas, N. Radys, Da
rnusis ir kiti žada mane pa
imti su savim ir užmokėti. 
Dar kelios minučiukės, ir 
mes jau “pvškam” plačiu, 
ligi ašių purvinu Žemaitijos 
vieškeliu. Fordukas baisiai 
kriokia. Dažnai jis uždusta 
ir paspringsta; tuomet pik
tai urzgia, vietoje trypia, 
kol naujas jėgų antplūdis 
padeda jam toliau rėplioti. 
Prieš didesni kalneli jis vi
sai nevalioja užtraukti mus, 
ir tuomet visi turim išlipti ir 
pastūmėti, kad vėl gavus 
nuo kalno važuoti.

Kuomet fordukas ritasi 
gerai, pas mus gema smagus 
ūpas ir pradedam kalbėti 
apie praeiti, kuri daug ma
lonių atsiminimų teikia. Mu
sų palydovas rimtų Įsitikini
mų ir prasilavinęs žmogus. 
Jis puikiausiai prisimena 
pirmas nepriklausomybės 

dienas, primena nekuriems 
iš musų laikytas prakalbas 
ir baigia: “Ar tikėjotės atsi-

Toronto, Ont. — Romos 
agentai mėgino Įkurti čia 
mulkinyčią, bet nesisekė, 
nes darbininkai čia susipra
tę ir mulkinti nesiduoda. To
dėl jegamastis ėmėsi melo. 
Sako: “kurie prisidėsit prie 
parapijos, tiems bedarbės 
nebus.” Kai kurie tam pati
kėjo ir prisirašė. Bet praėjo 
ilgokas laikas, o darbo vis 
nebuvo. Bedarbiai pasijuto 
apvilti ir pradėjo iš parapi
jos trauktis. Įplaukos visai 
sumažėjo ir gal butų prisiėję 
kunigui badauti, jeigu tūli 
žmonės nebūtų jo parėmę. 
Ir keista, kad tie žmonės 
skaito save komunistais. Da
bar Toronto brostvininkai 
susilaukė naujo melagiaus. 
Tas žada lupti iš jų devynis 
kailius. Gamtos sūnūs.

Bridgeport, Conn. — No
riu keliatą žodžių parašyt 
apie Rusiją. Amerikos kleri
kalai rėkia, kad Rusija 
griauja tikybą ir bažnyčias, 
varo pati Dievą laukan. Bet 
mano manymu, žmonės turi 
pilną teisę bažnyčias griau
ti, nes jie patys jas ir pasta
tė. Jie gali jas griauti, arba 
paversti kuo kitu — tai yra 
jų dalykas. O kad jie veja 
laukan kunigus ir naikina ti
kybą, kurie per amžius 
žmonėms sprandą slėgė, tai 
jiems galima tik sušukti: 
Urrra, vyrai! V. V. Yoga.

Detroit, Mich. — Tūli lai
kraščiai ragina Amerikos 
lietuvius važiuoti Į tėvynę 
ir švęsti Vytauto 500 metų 
sukaktuves. Bet kam mums 
garbinti mirusi diktatorių, 
kad mes turime gyvų dikta
torių? Jie smaugia Lietuvos 
biednus žmonelius taip pat 

durti tokioj padėty, kaip da- kaip ir Vytautas. J. Žeimis,

*
I V
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“Laisvės” Nr. 60 tilpo ko- gjrodę vyriškai.
respcndencija iš New Bri
tam, Conn. po kuria pasira
šo kokia tai “Jaunuolė.” 
Teisingiau • skambėtų, kad 
butų pasirašiusi senmergė, 
pavirtusi Į gyvanašlę. Minė
ta korespondentė aprašo 
“Vilijos” chorelio pergyven
tą krizį.

Ji sako: “Prie parengimo, 
kuris Įvyko 22 d. vasario, 
buvo rengtasi su abejojimu 
dėl pasekmių, mat šiuomi 
laiku chorelis pergyvena sa
vo istorini krizĮ, kuris buvo 
matomas gana senai. Musų 
priešai veikė kiek galėdami, 
kalbėjosi visokiais budais ir 
pagaliaus atsiekė savo tiks
lą. Atkalbino dalĮ chorisčių 
ir pagimdė savo chorą.

“Tas buvo pataikinta prieš 
pat musų parengimą. Mat 
jiems patiko fašistinė maši- savo visokiais fondais, skal- 
nerija ir jie Įtraukę Į savo 
ratą socialistus, ekstra kai
riuosius, dali katalikų ir tau
tininkų.”

Matote kokias graudingas 
krakodiliaus ašaras lieja 
minėta “jaunuolė.” Per tas 
gailias ašaras užmiršo net 
teisybę pasakyti komunistų 
pliauškalų lape. Kas nežino 
dalyko, gali pamanyti, kad 
čia susivienijo visos srovės 
ir nori visus bolševikus iš
karti.

Bet čia visai kitaip yra. 
Suvirš pora metų atgal, ne
kurtos moterys sumanė su
tverti jaunų mergaičių cho
rą, kas ir pavyko padaryti, 
pasidarbavus p. Salaveiči- 
kienei. Choras vadinosi “Vi
lijos” vardu ir buvo bepar- 
tyviškas. Mergaitės buvo la
vinamos dainų ir kitokių žai
dimų, buvo rengiami Įvairus 
parengimai ir publika lan
kėsi skaitlingai.

Komunistams bežiūrint iš lietuvių svetainėje. 354 Park 
šalies pasirodė, kad čia gali st., New Britain, Conn. 
būti geras biznis, na ir užsu- Bepartivis.
ko savo diktatūros mašiną. ---------------
kad reikia imti chorelis Į sa- CLEVELAND, OHIO. 
vo rankas; kas jiems ir pa- SLA/14 kuopos baisavimuo- 
vyko. Uždėjo savo diktatū
rą ir pradėjo rengti Įvairius 
parengimus chorelio vardu. 
Mergaičių buvo apie pen
kiasdešimts. Tokiu budu 
buvo lengva sutraukti pub
liką Į parengimus, nes iš- 
anksto Įžangos tikietus pa
gamindavo ir mergaitėms iš
dalindavo, kad išplatintų. 
Biznis ėjo neblogiausia. Pa
tys viską kontroliavo, o mer
gaičių tėvų prie kontrolės 
neprileisdavo. Kurie parei
kalavo atskaitų, tai atsaky
davo, kad viską kontroliuo
ja ALDLD., o jeigu norite 
žinoti, tai prisirašykite prie 
ALDLD.

Mergaičių tėvai matyda
mi. kad su jais diktatoriai 
nesiskaito, sušaukė susirin
kimą ir užkvietė diktatorius 
pasiaiškinti, bet diktatoriai 
nusistatę nesiskaityti ir Į mi
nėtą susirinkimą neatsilan
kė. Tada mergaičių tėvai nu
tarė atimti savo mergaites, 
sutverti kitą vaikų chorą ir 
pavesti po Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų pašalpinės draugi
jos globa. Tada komunistai 
pamatė, kad jiems gręsia 
pavojus. Griebėsi atitaisyti 
savo klaidą. Sušaukė visuo
menišką susirinkimą, jų mo
kytojas p. Visockas pasiro
dė didelis patriotas, ėmė 
nurodinėti, kad jis myli sa
vo tautą, savo kalbą, kad jis 
gražiai mokina mergaites, 
net jam iš akių ašaros pradė
jo byrėti. Kada buvo už
klaustas, kodėl jo vedamas 
choras nedainuoja Lietuvos 
himno, tada susimaišęs ėmė 
aiškinti, kad himnas nieko RASTAS NEGYVAS 
nereiškia. Matote, koks gud-‘ ŽMOGUS,
rus patrijotas. Iš susirinki- Kaune rastas negyvas 
mo pasigirdo papeikimas už Pranas Vaznys, kuris gyve- 
tokį nusistatymą. Nekurie no po num/ 37 Ukmergės 
išsireiškė, kad reikėjo dai- plentas.

temacijonalą ir būtumėt pa- 
Reiškia, 

musų žmonėm nepatinka fa
natikai, Maskvos davatkos.

Gudrus biznieriai ’ Suor
ganizavo mergaites į chorą, 
prirašė prie komunistų cho
rų Connecticut valstijos su
sivienijimo be tėvų žinios, ir 
iš to darė puikų bizni. Kada 
pamatė, kad jau jų biznis 
smunka, tada ėmė rėkti visa 
gerkle, kad fašistai sutaikė 
socialistus, ekstra kairiuo
sius, katalikus ir tautinin
kus, ir juos jau smaugia. 
Turiu pasakyti, kad tai bol
ševikų fantazija. Lietuviai, 
sunkaus darbo žmonės, pasi
elgė protingai, kad savo 
mergaites atėmė iš jų, nes 
jie nieko daugiau nežino, 
kaip tik savo purviną politi
ką: apgaudinėti mažiau su
sipratusius darbininkus su

CHICAGO, ILL.
SLA. Seimo rengimas, “ 

rute«” vakaras, darbo 
padėtis.

SLA. Seimo rengimas ei
na sparčia vaga. Komitetai 
posėdžiauja ir 
ko kas sąvaitę, nes numato
ma daug darbo vakarus ren- , . . ___
giant. Numatoma rengti net diena jų skaldymo
keturis vakarus laike seimo.; a1’ 0 vJeI)°k ]ie
Kaip Seimas, taip ir visi va- s^xo. ka<^iu-+'
karai, bus laikoma lietuviu ) ienmteliai SLA- gelbėtojai 
sostinėje Bridgeporte. Tam ir sązmiskiausi darbuotojai, 
tikslui Lietuvių Auditorija Kovo 23 d. “Birutės" cho- 
nusamdyta visai sąvaitei. ras ir orkestrą statė scenoje 
Čia bus laikoma Seimo sesi- “Cavalleria Rusticana” ir 
jos ir visi vakarai. Seimą Schuberto “'VIII B Minor,” 
rengia SLA. 6-tas apskritys, žinomą kaipo “Neužbaigtą 
kur komunistai nelošia jo- Simfoniją.” Birutės orkest- 
kios rolės. Apskričio suda- ra palyginamai dar visai 
rytas komitetas kvietė ir vi- jaunutė, nes tik apie metai 
sas kitas kuopas Chicagos laiko kaip ji suorganizuota,

ribose, bet komunistų kont- bet yra jau nekartą pasižy- si, kad jau nuo Naujų Metų 
mėjus scenoje sugrodama vaikščioja be darbo ir nie- 
gana žymius klasiškus vei- kur jo negali gauti, 
kalus. Taip ir šiuom kartu 
orkestrą suvaidino labai žy
mią rolę ir padarė gero Įs
pūdžio i susirinkusią publi
ką.

Kaip choras ir orkestrą, 
taip ir visi solistai šitame 
vaidinime pasižymėjo labai 
gerai. Visas programas bu
vo išpildytas kuo rūpestin
giausiai ir susirinkus publi
ka džiaugėsi ir reiškė kuo 
didžiausios padėkos savo 
garsiais aplodismentais. A. 
Salaveičikiutei tapo Įteiktas 
puikus gėlių bukietas. v .....

Darbo padėtis Chicagoje biškis—Viduklė rastas šuva- niūrios dirbtuvės jau bai- 
daugiaus negu prasta. Dar- žinėtas traukinio remonto £ia Ga. us .j - . '

Bi- roliuojamos kuopos nepri
sidėjo prie Seimo rengimo. 

(Yra žinių, kad jie laike Sei
mo rengs savo atskirus va
karus, kaip kad darė pora 

* mitingus “lai- metl» ?«al‘ Baltimorės Sei- 
me. Matote, kokie gen jie 
SLA. nariai ir rėmėjai. Aiš-

Kovo 22 d. atvyko komp. 
Mikas Petrauskas. Čia jam 
tapo surengtas didelis kon
certas. Rengė visos Chica-

BROOKLYN, N. Y.
Iš siuvėjų gyvenimo.

šiomis dienomis Įvyko 
lietuvių siuvėjų 54 skyriaus 
mėnesinis ir sykiu ekstra su
sirinkimas, 
visi nariai

Šusirinlpi_veik 
. • -i u Pirmininkui B.gos lietuvių kultūrines spe- Jukuboniui atidarius susi- 

kos kaipo pagerbimui ir ,.;nkim ir perskaičius pro-kos, kaipo pagerbimui t ■ 
kaitų atsisveikinimui savoKaitų atsisveikinimui savo tokol buvo-prieita prie‘de. 
mylimo kompozitoriaus , <lai- legat rinkimFo ; 9 J[maIga. 
nimnko, ir Amerikos lietu-|mein} konvenciją, kuri ivvks 
yių muzikos tėvo Kanadoje, gegnės mėnėsv.

Metinis soeialistii vaka-Išrinkta 3 delegatai i kon- 
ras: koncertas ir balius bu- venciją ir naujJna!yį ; io. 
vo lo balandžio. K. L-kus. kaį0 pildomąją tarybą.

SUVAŽINĖJO DARBI- i Toliau ėjo raportai dele- 
NINKĄ. i.gato is pildomosios tarybos.

Kovo 9 d. tarpustoty Ly- Tai-p kitko jis pranešė, kad

dyti darbininkų vienybę, o 
vadinasi susipratusiais dar
bininkų vadais. Geriau 
jiems tiktų darbininkų klai
dintojų vardas.

Mano manymu ir reikėtų 
visiems darbininkams susi
vienyti prieš darbininkų ap
gavikus, o tuomet galėtume 
susilaukti šviesesnės atei
ties.

Tunu pranešti, kad Lietu
vos Sūnų ir Dukterų draugi
jos jaunuolių choras turi 
aštuoniasdešimts narių ber
niukų ir mergaičių, kuriam 
vadovauja gerbiamas P. P. 
Bružauskas.

Pamokos būna kiekvieną 
utaminką vakarais, kur 
kviečiami visi geros valios 
lietuviai leisti savo vaiku
čius prie choro pasimokinti 
lietuviškų dainelių ir kito
kių žaidimų.

Minėtas choras rengia 
koncertą 27 d. balandžio,

se bolševikai sumušti.
Šiomis dienomis SLA. 14 

kuopa balsavo už SLA. Pil
domąją Tarybą. Bolševikų 
kandidatai buvo smarkiai 
supliekti. Žemiau paduotas 
sąrašas parodo, kiek kuris 
kandidatas gavo balsų.

Ant Prezidento:
S. Gegužis ................
M. Bacevičius............
Dr. A. L. Grai čiunas

120
67 

1
Bacevičius yra bolševikas. 
Ant Vice Prezidento:

A. Mikalauskas   120
P. J. Petronis............ 51
Paskutinis—bolševikas.

Ant Sekretoriaus:
P. Jurgeliutė ............ 119
E. N. JeskeviČiutė .... 58 
Paskutinė—bolševike.

Ant Iždininko:
K. P. Gugis..................114
B. Salaveičikas ........ 52
J. Tareila.................. 12
Salaveičikas—bolševikas.

Ant Iždo Globėjų:
M. A. Raginskas........123
J. Januškevičius........119
D. G. Jusius................ 51
L. Joneikis................ 49
Du paskutiniai—bolševi

kai.
Ant Daktaro Kvotėjo:

Dr. E. G. Klimas 121 
Dr. M. Palevičius 57 
Paskutinis—bolševikas.
Be to da buvo renkami 

delegatai Į Seimą. Kandida
tų išstatyta 22—vienuolika 
nuo bolševikų ir vienuolika 
anti-bolševikų. Brinkti visi 
anti-bolševikąi. Maskvos pa- 
rapijonų nepraėjo nei vie
nas. Rep.

ANTROJ šio pakelio pusėj žodžiai vis tą 
reiškia, ką sako. Jokiu "extru," kurie ne
prisideda pagerinti rūkymą, prie Camels 
kainos nedadėta. Tik kuodaugiausiai rū
kymo — pasitenkinimo, ką moderniškas 
mokslas gali Į cigaretą Įdėti.

malonumui

Nepaprastas Camel cigaretų populiariš- 
kumas yra tai to sveiko nusistatymo pa
žymėjimas.

daugiaus negu prasta. Dar- žinėtas traukinio remonto £ia Ga! ^us ir greit užsida- 
bininkų be darbo visur pil- darbininkas Bubula Teofi- Gia l?.0 debatai dėl 
na, ir daugelis ju skundžia- liūs 53 metu amžiaus. , mėtymo iš dirbtuvių darbi

ninkų. Delegatas norėjo už
ginčyti, kad taip nėra, vie
nok susirinkime pasirodė 
draugų, kurie buvo išmesti 
iš darbo ir tai per delegatą.

Draugas Gedraitis sako, 
kad atėjęs delegatas Į dirb
tuvę. paėmęs jo pamuštą ži- 
poną ir ėmęs rėkti, kad ne
gerai dirba. Aš paklausiau, 

Įsako Ged raitus, kas jame ne
gero, o delegatas šaukia, 
kad negerai ii- gana.

Gedraitis jau 2 metai kaip 
i ten dirba ir niekad nebuvo 
' peikiamas už darbą. Po šito 
Įvykio kitą dieną Gedrai- 

Įčiui buvę pasiūlyta apleisti 
šapą. Taip lygiai buvo pasi
elgta ir su preseriu V. Kala- 
ževičium. Pasirodo, kad de- 

i legatas ir kiti turėdami savo 
draugų komunistėlių, suda
ro skymus, senus darbinin- 

■ kus išmeta ir jų vieton paso
dina savo draugus. Tai ne 

j vienintelis atsitikimas musų 
Į skyriuje. Tokių komunistų 
'darbelių galima butų pri- 
: skaityti arti šimto.

Ot, tau ii- teisingieji dar
bininkų reikalų gynėjai.

54 skyriaus narys.

Apverskit šitą
pakelį kitu šonu
ir

perskaitykit kas parašyta

Tas pasakymas buvo piru-utiniam 
Camel padarytam pakely ir kiek lenam 
iš milijonu Camel parduotu nuo tos die
nos pakeliu iki šiai dienai. Kuomet tai 
buvo pirmiausiai parašyta, kiti cigareui 
išdirbėjai duodavo vėiiavukes, aktorių 
paveikslus, bolės lošėju paveikslus veik 
bet ką. kas galėtu rūkytoją Įtikinti, kad 
jis už savo pinigus gauna ką nors *‘extra.” 
Camels išdirbėjai tikėjo, kad rūkytojas 
nori cigareto parduodamo griežtai pagal 
jo nuopelnu, visą kainą Įdedant Į jo geru
mą — cigaretą. padarytą iš tokiu tabaku 
— ir taip tobulai maišytu — tokiu nuno
kusių —- taip kvepiančių — kad jis lai
mėtų sau vietą.

I
!

Neieškokit dovanu ar kuponų, dėl 
to. kad tabako kuris randasi 
CAMEL Cigaretuose kaina nelei

džia jų naudot.

CAMELS

•' X* ” X

S *

Z.

t

Dorit look for premiumsor 
coupons, as the cost of 
the tobaccos blended in 
CAMEL Cigarettes pro- 
hibits the ūse of them.

MANUFACTured 
R-J. REYNOLDS TOB

WINSTOM-SAL5M.

CHICAGO, ILL.
M. Petrausko koncertas.
Balandžio 2 d. “Birutė” 

buvo surengus Lietuvių Au
ditorijoj komp. M. Petraus
kui išleistuvių koncertą. Pu
blikos buvo apsčiai.

Petrauskas buvo pirmas 
“Birutės” choro mokytojas 
ii* pirmas muzikos srity vei
kėjas Amerikos lietuvių tar
pe. Dabar jis išvažiuoja Lie
tuvon. Todėl “Birutė” ir ki
ti vietos veikėjai tinkamai 
pagerbė ji surengdami jam 
ši vakarą.

Programa susidėjo vien iš 
Petrausko kompozicijų. Dai
navo “Birutės” choro solis
tai ir pats choras. Be to dai
navo “Lietuvos Vyčių” cho
ras p. Pociaus vedamas ir 
žymesni vietos dainininkai 
—J. Romanas, Pov. Stogis, 
p-nia O. Biežienė ir kiti.

Pats p. Petrauskas pasakė 
jausmingą atsisveikinimo 
kalbą ir padėkojo visiems 
atsilankiusiems ir vakaro 
rengėjams.

Reikia palinkėti musų 
komp. M. Petrauskui laimin
gos kelionės Į Lietuvą, o 
mes jį ilgai minėsime girdė
dami jo dainas dainuojant 
čia Amerikoje. Buvęs.

Generalis Agentas
TRUMPA KELIONft

Lietuvon—tik 7 dienos, o ne 14. 
Europa. Bremen ir Columbus 
laivai kalba už save. Laivakor
tės Klaipėdon ir atgal $181.00. 
laivakortės Kaunan ir atgal 
$203.—$211—$219. Laivakor
tės Klaipėdon $107.00. Laiva
kortės Kaunan $111.22—$113.72 
—118.72. War tax $5; Head tax 
$8. Dėlei Pasų ir Permitų su
grįžimui tuojaus rašykit pridė
dami 2 centu štampą ir adre
suoki! : (-)

P. MIKOLAINTS AGENCY 
188—190 Sands St„ 
Brooklyn, New York.
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Naujos Klerikalų .KAS ŠIANDIEN YRA Pasikalbėjimas Su
Pastangos.

v

DIDELI ŽMONES.
• — — ' ■ I ■ ■ - . ■■ ■ ----------

Mokyklos katalikiškose' Vadinasi, ir matematika 
šalyse yra tiesiog nelaimin- ir fizika turinčios būti dėsto- 
gos. |mos... pagal Romos kano-

Jau senai karingo kleri- nus... 
kalizmo atstovai stengiasi: Eidami tuo keliu mes ga
jas paversti savo eksperi-(iime prieiti net “trijų bangi- 
mentų su vaikais ir jaunimu, nių,” ant kurių laikosi žemės 

rutulys.
Visa tai rodo, kad musų 

klerikalai paliko tokie pa
tys, kaip kad buvo pirmiau? 
ir kad jų tariamasis dabar
tinis “pažangumas ir -, .. „ . .......
kratizmas” yra tik skraistė, de^ žmogų, kuns butų tm- 
kuria prisidengę jie nori at- karnai įvertintas jam gpe- 
siekti senu savo tikslų. i1----- --------- x ~“'TN “Liet. Žinios.” ^mas per žemai, bet dar

laboratorijomis.
Visų šalių “Klerintemas” 

veda tikrą karą, kad paimtų 
į savo rankas mokyklas ir 
ruoštų jose klerikališkus 
“komsomolcus” — klerso- 
molcus. Nėra reikalo kalbė
ti apie tai, kokią žalą švieti
mo darbui atneša tokia kle
rikalų politika.

Gerai žinoma, kad vadi
namieji katalikiški kraštai 
švietimo atžvilgiu visuomet 
yra atsilikę.

Nepriklausomoje Lietuvo
je mes jau turėjome galimu
mų savo akimis regėti kleri
kalų “kryžių karą” dėl mu
sų mokyklų ir tos pasėkos, 
prie kurių jis veda. Lietuvos 
mokykla yra nuolat demo
ralizuojama ir ardoma, o 
krikščionims demokratams 
valdant mokyklose prasidė
jo tikra klerikališka vak- 
chanalija.

Po rinkimų į trečiąjį sei
mą, per kuriuos krikščionys 
demokratai gavo nemažą 
smūgį, buvo vilčių, kad ga
lų gale musų mokykla šiek 
tiek laisviau atsikvėps, bet...

Čia įvykiai vėl buvo pa
lankus krikščionims demo
kratams.

Nėra abejojimų, kad ir 
krikščionių demokratų daly
vavimas 1926 m. gruodžio 
įvykiuose be ko kito turėjo 
tikslą sudalyti tinkamas są
lygas galutinam mokyklos 
okupavimui.

Jų viltys iš dalies išsipil
dė. Konkordatas su Roma 
sustiprina klero pozicijas 
mokyklinėje srity.

Bet ir to jiems buvo per 
mažai. Kuklios valdančiųjų 
pastangos priminti klerui, 
kad jis nėra vienintelis mo
kyklos šeimininkas, iššaukė 
jų tarpe visą audrą ir prieš 
tautininkus.

Buvę klerikalų sąjungi
ninkai tapo paskelbti kuone 
“bedieviais,” kai jie suvals
tybino vieną kitą klerikalų 
mokyklą.

Lermas buvo toks didelis, 
kad. sako, jis pasiekė net 
Romos.

Savo spaudoje klerikalai 
pradėjo pulti tautininkus, 
nepripažinusius mokyklinio 
monopolio Romos trustui. 
“Ryto” 59 nr. skaitome jau 
atsišaukimą į katalikiškus 
tėvus, kuriame jie šaukiami 
į kovą už “mokyklos laisvę.” 

“Rytas” rašo: “Katalikai 
energingai pabrėžia reikalą 
šalia valdžios išlaikomų 
konfesinių mokyklų duoti 
laisvę steigti ir privatines 
mokyklas, kurioms valdžia 
turėtų duoti paramą.”

Na. ir apetitas! Valstybė 
turinti laikyti konfesines 
(klerikališkas) mokyklas ir 
dar duoti lėšų klerui. kad jis 
dar ir pats kurtų mokyklas.

Vadinasi. nepasitikima 
tomis tikybinėmis mokyklo
mis. kuriose kleras nėra vie
nintelis šeimininkas.

Matyti, klerikalai ima pa
mokas iš SSSR švietėjų. Ten 
greta sukomuništintų vals
tybiniu mokyklų vra dar ir 
ultra komunistinės mokyk
los. iš kurių jau sveikas ne
išeisi.

“Visi katalikai." tęsia to
liau “Ryto" proklamacija, 
“turi kalte Įkalti sau Į gal
vas, kad neužtenka, jei mo
kyklose bus dėstoma tikyba, 
o visi kiti dalykai bus dėsto 
mi be sąryšio su religija, ar 
net religijai priešingoje dva 
šioje.”

Žmonės visi, vistu* ir visa-'taire, kurio įtakaapimayisą 
da trokšta garbės ir išgarsė
jimo. Garbę ir išgarsėjimą 
pasauliniu maštabu duoda 
didybė. Išgarsėjimas nėra 
tas pats kas didybė. Čapli
nas, be abejo, daugiau yra 
žinomas negu Edisonas, bet 
vis dėlto niekas nepasakys,

- kad Čaplinas butų didesnis
" už Edisoną.

, viamoi- Žmogų tikrai įvertina tik 
r'demo- vaikaičiai. .Reta rasti di-

pasaulį. Shaw raštai auklėja 1======^== 
milionus. Nors reikia pripa- (Tąsa iš “Kel.” nr. 14.) 
žinti. kad kitos tautos turi . . . _
gilesnių rašytojų. • Antyą kaitą kelionę tęse-

Vis dėlto šiandien labiau- F1® 1

Sodžiaus Merginomis

nant. Kartais jis būna verti-

Kaip Buvo Sude-
dažniau per aukštai.

Žinomas vokiečių rašyto
jas ir didelių žmonių biogra-

P- rtas Emil Ludvig “New York 
^įntBS vjedlUllIiaS. įTimes’e” gvildena problemą 

■ kas gi šiandien reikėtų pri- 
skaityti prie didelių žmonių 
skaičiaus. Seniau, sako jis, 
didžiausio pagarsėjimo pa
siekdavo karo vadai. Niekas 
negalėjo šiuo atžvilgiu ly- 

I gintis su Aleksandru, Ceza
riu. arba Napoleonu. Bet nuo 

► stengiamasi

—Kas ten, ko nori?—Vy
riškis švelniu balsu malda
vo. , ■

Mano palydovas iš kalbos 
jį pažino. Tai butą vieno 
ūkininkaičio.

i Neužilgo klėtyje mes bu
vome trys vyrai. Musų lai
mei, jog pasitaikė pažįsta
mo žmogaus. Dabar mes, ži
noma, kalbėjomės draugiš
kai.

Jei to ūkininkaičio vieto
je butų atėję nepažįstami 
asmens, tai nežinia, kaip vi
sa ta scena butų pasibaigusi. 
Tokiais atvejais sodžiuje 
mėgstama pasikumščiuoti.

Ilgai nebegaišdami, ūki
ninkaitį palikome vieną, o 
mes ekskursiją nutarėme 
tęsti toliau.

To pat sodžiaus gale, 
gluosnių ir eglių apsupta, 
stovėjo apipuvusi bakūžė. 
Joje gyveno motina ir dvi 
dukters.

Ši šeima ekonomiškai bu- 
Į vo suvargusi. Dukters eida- 

uu.v Buvo pravestas tardymas vo pas ūkininkus dirbti pa-
uz kitus, o be to, turtingas. ’ir surašytas protokolas. į dienių darbų, o motina triu- 
„ Vyrukas, sužinojęs apie, Vfeų nekantrumu lau. sinėdavo po namus, 
nerado jis d^rJ?ab?au kiama byla kaž kaip pas-l Mums reikėjo pasiekti sę- 
KS J „ „ ? o laptingai išdilo ir šiandien klycios langą, nes čia gulėjo 
nusiminė kai mergina jį ? nebeglr(Iėti nei žo. abi merginos, 
spyrė vesti, o kitaip grąsmo A- J & 
teismu. i*

Vyruko irgi butą nekvai
lo. Jis ją sutiko imti už žmo
ną, kas vakaras lankė ir kaip 
išmanydamas mylavo.

Maždaug už poros sąVai
čių mergina dasiprotėjo,

i kita kaima kuriame“ j°^ kavalierius išdūmė, v 
. .............- —r.'***:“ r.-1““- kaiD~na<akoio mano nalv- Ji kreiPėsi į Policiją ir į ki-sia bus pagarsėję judzių ar- kaip pasaXa tas įstaigas dar jį norėda-

tistai ir boksininkai. Pir- o°va&, galima Dusią įasu s -----
mieji dėlto, kad jie turi pro- dauf paukštyčių, megstan- yėJu 
gą vaidinti ir rodyti žmonis- cių kavalierius. | Kavalierių milžiniškas lai-
kus jausmus milionams. An- vyrukas mane įspėjo, jog vas per plačias mares jau 
triej'i—kad dėl jų laižomasi šį sykį pirmiausia užsuksi- nešė Brazilijos link.

Žinoma, vargšė verkė ir 
na^aliau ii sušėrė draskėsi Per dienii dienas, pagaliau ji *useie. Po tQ .yykio » pradėj0 ne_ 

ibekęsti savo kūdikio.
• Kartą eidamas kaimynas 
pro mergaitės tėvo tvartą, 
išgirdo įtariamą brazdėji
mą ir cypimą. Jis įsuko į vi
dų ir aiškiai pamatė, kaip

ir boksininkai. Pir- dovas, galima busią rasti ma Sldaikyti Tečiau buvo

ir jie reprezentuoja milioni- me pas tūlą merginą, kuri 
neš vertybes. , nuo mylimojo “apturėjusi”

Iš politikų dažnai minima niažutį, 
Lloyd George’o ir Clemen- kiaulėms, 
ceau vardai. Tečiau auto-1 Žinodamas, kad tos isto-‘ 
liaus manymu didesnis už rijos pati mergaitė nepasi- 
anuodu busiąs Massarykas, pasakos, paprašiau savo pa
neš jis sukūręs valstybę. (lydovą, nors trumpais bruo- 

! Iš mokslininkų Ludvig žais, šį įvykį išdėstyti, 
stato pirmon vieton norvegą

Didžiojo Lietuvos Kunigaik
ščio Gedimino 600 metų 

mirties sukaktuves.
Karlo Lohmeyerio Rytų ir 

Vakarų Prasijos istorijoje 
yra aprašytas buvęs IX— 
XIV amžiuose senovės prū
sų ir lietuvių i 
dojimo būdas, 
ko pažymėta:

“Kritusio mūšy 1340 m._  _____ ____
Didžiojo Lietuvos Kuni- s^vor §alv, bus Hindenbur- 
gaikščio Gedimino laidotu- gas> kurį kaip tik vra karą 
vės buvo atliktos šitokiu bu-;pariošęs. Negalima butų pa
du: buvo sukrautas iš pušų sakyti, kad kiekvienas

kliuvo pi ,v. - v

TuTurV kt Urbėatimti nuo vadų ir ati-
’ Irlnrvti -io “nn'/innm UTY! Vuj’Pl-• duoti ją “nežinomam karei- 

jviui.” Iš did. karo vadų be
ne populiariausias, žinoma

vai
kas Paryžiuje tuojaus pa-

n. . , • v j v Viename kaime gyveno du puskiauliai su didžiausiu
Birkenlandą ir Eyde, kūne apysene ūkininkaite, pas ku- apetitu kramtė kudikį
pirmieji rado būdą gauti rią,dažnai “.atidroždavo” iš M x
azota iš oro. Toliau vokiečius ivairiu apylinkių kavalierių, k eiSmaw Pai puo usi an 
Neršia ir Plauką, daną Boh-j jos klėtį kelis kartus buvo SmSU 
rą ir švedą Arhemusą (nese-J užklydęs vienas taip pat ne- Kaimvnas Pors ir prižadėjo' 
nai miręs) pasižymėjusiais biedno ūkininko sūnūs. Iyfenok neiškentęsPprasitaJrė 
atomu tvnmais. Praėius kiek laiko merai- i ?®noK Pra^1IareTrolo ‘ Movimi ^Vi^i' <*ejus RitK idiKo meigi klįam “tavorisciui, sis tre- 

Italą Alaicom ir vokieti na pagimdė kūdiki, o visą A;arn ;r o-alnn ta i^tnri ' Arco. padariusius milžiniš- bėda nuvertė tam ūkininkai- ’ -r Aa opr •• ka ~ t0 i 
kos žmonijai reikšmės radio ėS? MaV 1 bmo dailesnis Ja P°'IC1»

medžių laužas, ant kurio bu-__  __ _____
vo paguldytas numirėlio la- žintų maršalo Focho atvaiz- 
vonas, aprėdytas jo visųmy- da nors ištikiu jų jis yra ka- 
limiausiais, jam gyvam be- ra laimėjęs. Bet ir Hinden- 
sant, drabužiais, su kardu, burgąs vra populiarus ne dėl 
durtuvu, vilyčių juosta ir sai- savo laimėtų mušiu, bet dėl 
doku, ant kurio kartu buvo t0 didelio pasitikėjimo, kokį 
dar padėti du medžioklės jam turėjo vokiečių tauta, 
vanagai — sakalai, du me- yauta matė jame “pater pa- 
džioklės sunes, vienas gyvas triae.” O kai dėl generolų, 
pabalnotas žirgas ir visų jš-: kurie vedė austrų, ita- 
tikimiausias ir mylimiausias turkų kariumenę ir kurių 
tarnas, — ir tas viskas vien- vardus prieš dvyliką-tryliką 
kart buvo sudeginta prie ap- metu žinojo kiekvienas vai- 
unkui stovinčių kariumenės kas/tai jie šiandien visiškai 
burių, gailestingai apyer-, užmiršti.
kiant. Į ugnį buvo įmesti ri-j į- politikų seniau buvo la-Į 
siu ir meškų nagai, taipogi pagarsėję kaizeris Vii-j 
nuo priešo pagiobto J°į^iheimas ir prezidentas Roos-

,veltas. Bet šiandien pirmas 
lyra paniekintas, o antras 
I baigiama užmiršti. Po jų 
j bus Mussolini, kuris nepa- 
i prastu greitumumu pasida-

dalis, ir galų gale dar kartu 
buvo sudeginti trys gyvi į ne
laisvę pakliuvę vokiečių ri-Įį 
tenai.

“Ugniai užgesus, buvo su
rinkti pelenai ir kunigaikš-jrg beveik legendariška figu- .............

Kai dėl menininkų, ta' 
nėra nei vieno, kuris šian
dien trauktų į save viso pa
saulio dėmesį. Tiesa, yra 
garsių menininkų, turinčią 

sekėjus 
sritv

žio, tarno, žirgo, šunų ir kitų 
kaulai, padėti į duobę vieto
je. kur susieina upeliai Vil
na ir Vilin, ir pridengti že
me.”

Einant šita žinia. 1940

bangų atidengimą. Toliau, 
orlaivininkystės tėvus, bro
lius Wright.

Iš psichologų autorius sta
to pirmon vieton austrą 
Freudą. kuris nors ir turi 
daug priešininkų, bet vis 
dėlto jo įtaka yra labai di
delė.

Tečiau Ludvig mano, jog 
tikrai dideli žmonės, kurie 
bus pripažinti istorijos, yra 
tiktai du: Edisonas ir Ein
šteinas. Kiekvienas, kurs su
temoms atėjus pasuko elekt
ros lemputės jungtuką ir pa
sidaro sau šviesą, turėtų pri
siminti Edisoną. Antras ma
žiau prieinamas miniai, bet 
mokslo srity atidarė plačius, 
nematvtus akiračius.

SUGAVO LAIVĄ SU DEG
TINĖS ŠMUGELIU.

Ties New Londonu prohi- 
bicininkai sugavo New 
Yorko butlegerių laivą su 
degtinės šmugeliu. Konfis
kuota 2,000 keisų degtinės, 
kurios vertė apskaitoma į 
S 100.000. Be to da areštuoti 
8 žmonės.

metuose sukanka 600 metų savo garbintojus ir 
nuo Gedimino laidotuvių, j Po Mahlerio muzikos 
Paminėti upeliai Vilna ir nebuvo kito jam lygaus. Kai 

matomai, yra niekas deJ tapybos, tai Lieberman- 
_ "i- nas, tur būt, bus šiandien pir

masis.
Iš rašytojų šiandien tenka 

pirmon vieton statyti socia
listą Bemhardą Shavv. Jis 
šiandien vaizduoja pasaulio 
sąžinę, yra 20 amžiaus Vol-

Vilin.
kita, kaip tik šių laikų Vi- 
eika ir Vilija—Nerys. Laike 
okupacijos 1915—1918 m. 
vokiečiai buvo išleidę spaus
dintą Vilniaus miesto planą, 
kur už Vileikos upės tarp 
rijų kryžių kalno ir kelio į 

Polocką tebesąs didelis kal
nas buvo vadinamas Gedi
mino kalnu, — tas tai kal
ias ir esąs supiltas ant Ge- 
limino pelenų ir kaulų.

Neturint tikresnių žinių 
kaslink Gedimino mirimo 
laiko, galima manyti, jog 
Gediminas tikrai yra miręs 
1340 metuose. “L. Ž.”

ATĖJO PAS POLICININ
KĄ IR IŠGĖRĖ KAR- 

BOLIAUS.
Kovo 12 d. Alytaus apskr. 

Merkinės valse., Milinoriš- 
kių kaimo gyventoja Sele- 
rininkaitė Elena atvykusi 
)as pasienio eilinį polici
ninką Kalvaiti Kazį butan, 
turėdama nusinuodyti, išgė- 
ė karboliaus. Nuodijimosi 
priežastis nežinoma.

Bijodami, kad neišgirstų
I Šiaip ar kitaip būt buvę, šuva tyliai, nekvėpuodami, 
tečiau tokios skandalingos laimingai prisiartinome prie 
praeities moterį būtinai pa-' seklyčios.
siryžau aplankyti. Į Mano palydovas žinojo,

n ....... .| Viena mėnesienos vidur-' kaip atsidaryti langą, ir to-
O tuo pačiu laiku jis rupi- ma palvdovo irštai dėl nesibeldę įsmukome į 

riTreZinriSS Paklįben° ^ didelių obe- vidy _ _
Brazilija ls'aziavimui > Jiy stovinčio svirno duris.

Mergina nič nieko blogo' Be jokio pasipriešinimo 
nenumanydama, visiems gy- m®s i®Jorne 1 Y?dų. Arčiau 
rėsi, kad greit ištekanti. j P.1 e durų gulėjo jau mumsi

Vieną gražią dieną nie- zinoma esybė, o ~
kam nieko nesakydamas vy- Pe pusmergė, prie kurios 
rūkas išvažiavo ir daugiau,mano palydovas ir pnsislie- 
žinoma, nebegrįžo.

įsmukome Į

Merginos miegojo ar bent 
nudavė miegą. Šiek tiek pa- 

i vargę prisibudinome ir pra
siėjome kalbėtis.o au mums \T. .

toliau kam- . Vie,?a jų buvo uzsmsu-
• ? si su skepeta kakta.

KAS KALTAS?
Gruzdžiai, Šiaulių apskr. 

-io miestelio gyventoja 18. 
notų amžiaus darbininkė 
Marė Varneckytė liko neš- 
:ia. Vengdama, tur būt, gim
dymo. nutarė iš šios nelai- 
nės išsigelbėti. Tuo tikslu ji 
kreipėsi į “specialistę” Get- 
ingienę. kuri už tam tikrą 
atlyginimą sutiko išvesti 
mergaitę iš keblios padėties. 
Tečiau šur.daktarei nepasi
sekė. Po to nelaiminga mer
gaitė nugabenta Šiaulių li- 

| joninėn. Getlingienė areš- 
I imta Eina tardymas.

Pereitą nedėldienį Įvai
riose Bostono vietose buvo 
šeši žmonės sužeisti peiliais.

AMERIKOS KARO ORLAIVIAI.

Greitieji Amerikos armijos orlaiviai priešui persekiot. Šitokių 
orlaiviu valdžia yra u^akin* 90 Tai kitaip “nusirinkluojnmn.”

Kalinių Malda.
O saule, saulute,
Tu musų motute;
Tu mumis sušildai,
Tu mumis išgydai.
Tu mums duodi maistą, 
Kaip žemė įkaista. 
Gamtos sutverta,
Ore iškelta,
Padangių beribėj 
Mums duodi gyvybę. 
Leisk spindulius savo 
Iš dangiško skliauto, 
Kad žemės gyvybė 
Tavęs nerugotų...
O, saule, saulute, 
Tu šviesi žvaigždute, 
Tu siratas glostai, 
Jų ašaras šluostai. 
Bet kodėl nedrįsti 
Tu musų išvysti,

, Už sienų plieninių, 
Grotų geležinių?...
Juk tu glamonėji 
Visus žemės plotus, 
Kodėl nedžiovini 
Vargdieniams mums 

skruostus?...
Taip, saule, saulute, 
Našlaičių motute, 
Mes dabar suprantam, 
Kodėl tu nenori 
Mumis pasirodyt...
Tu nekenti sienų 
Budelių darytų.
Tau trenkia iš tolo 
Tų sienų dvokimas, 
Tau labai netinka 
Fašistų režimas.
Užtai taip ištolo, 
Per plyšelius sienų, 
Nedrąsiai tu žiuri, 
Ir gailies vargdienių. 
Saulute mieloji, 
žvaigždute aukštoji, 
Pašvieski kartelį 
Per karsto plyšelį...

Aš pajuokavau:
—Kas gi jums pralesė pa

kaušį?
Ji be juokų atsakė: 
—Lyg nežinai, kad Jus- 

: tinas.
? Aš pasisakiau, jog apie 
tai visai negirdėjau ir pra- 

įšiau papasakoti. Ji nors ne- 
__ ( norėjo, bet vėliau sutiko.

nėn ir storoku balsu atsakė:! Rudeniop mergina buvo

jo.
Iš syk tarp mus nesirišė 

kalba, tečiau vėliau visa ėjo 
tarytum sviestu patepta.

Aš ją klausiau, kodėl ji 
rudenį, kai jau kartais visai* 
šaltoka būna, guli ne grį- 
čioj, o svirne.

Ji man baksterėjo pašo-

—Kaip gi pats butum at-1 Pasamdy^ Pas tūlą ukinin- 
ėjęs, jei tėvai nugirstų;

Vėliau i--------
miestą. Ta mergaitė apie 
miestą kalba su didžiausiu 
nusižeminimu ir pasigėrėji
mu.

Kaip tu nukeliausi 
Per dangaus mėlynę, 
Mes žemėj jau pušim 
Už naują gadynę...

W. €>rentas.

į ką rauti linų. Kai darbas bu- 
„ .. . _ . I vo atliktas, ūkininkas prašė

uzsimmem apie truputį palaukti pinigų.
I Ji sutiko. Praėjus kelioms 
dienoms, sąvaitėms ir mėne
siui ji vėl nuėjo pas ūkinin
ką. šis vėl nedavė ir dar lie- 

Kai ji jau tre
čią sykį reikalavo uždirbtų 

Ly pinigų. ūkininkas perpyko ir 
lėmė ją įžeidinėti.
j Mergina užsidegė. Jie su- 
sikoliojo. Kai ūkininkas mer
ginai kaž ką įgeliančio pa
sakė, ji jį pavadino džiovi
ninku. Tas epitetas, kaip ji 
protauja, ūkininko negalėtų 
įsiutinti, nes niekam ne pa
slaptis, kad jo šeimoje kas 
metai miršta vienas žmogus 
ir be to, kad gydytojai ir jį 
tikrai pripažino sergančiu ta 
baisia liga.

Vienok ūkininkas, kaip 
padūkęs, kulokus sugniau
žęs puolė į ją, partrenkė ant 
žemės ir kaip įmanydamas 
mušė.

Mergina- iš sykio šaukė, 
bet vėliau pritruko spėkų.

Kai atbėgę žmonės nuvi
jo įsiutusį ūkininką, ją rado 
visą sumuštą ir apalpusią. 
Tuč tuojaus ji buvo nuga
benta pas daktarą, kuris su
teikė medicinišką pagelbą.

Tą piktadarį ji vėliau, ži
noma, patraukė į teismą, 
kurio žodis dar šiandien nė
ra žinomas.

—Kaip ten nuteis, taip— 
sujudusi kalba mergina — 
bet man sveikatos nieks ne- 

Ji susijaudinusi pribėgo grąžins.
prie durų.

Ten, sako, visi gražiai ap
sitaisę sau po gatves v„.l.~.„ 
ir tiek. Be to, mieste ir vyrų 
kiek nori, o čia kaime visi iš-, 
glebę, nusidirbę, net biauru 
žiūrėt. ‘

Bendrai, tai paukštytei, 
matyt, niekas daugiau neru
pi, kaip dykaduoniauti ir 
gyventi linksmą palaidų gy
venimą.

Kaip ji kalba ir blevizgo- 
ja aš čia, žinoma, negalėsiu 
atpasakoti. Iš viso jos elge
sio ir nugirstų žodžių drą
siai galima tvirtinti, jog ji 
be didelio sielvarto dar ir 
antrą kūdiki sušers kiau
lėms...

Mums bejuokaujant ir be
šnekučiuojant už sienos pa
sigirdo bruzdėjimas. Iš syk 
buvo manyta, jog tai kačių 
ar šunų besislaugoma.
' Tik štai pasigirdo aiškus 

žingsniai ir stiprus barbeni
mas į klėties duris. Mes, ži
noma, su palydovu pašoko
me ir smarkiai plakančiomis 
širdimis klausėmės.

Prie durų užkimęs balsas 
urzgė:

—Įleisk!
Mergina taip pat sumišo. 

Juk iš tikrųjų nepatogu vie
nu laiku įsileisti kelis kava
lierius.

.4^10

♦ (“S-tas”) Zaremba.



No. 16. Balandžio 16, 1930.

SOCIALISTINIS INTER
NACIONALAS ORGANI
ZUOJA ANTIFAŠISTINI 

KONGRESĄ.

S ZINiOB i ,Kapitalistinė spauda ra- 
--------------------------------------- mina žmones, kad biznis jau 

“TAUTŲ LAISVĖ” SO- pradedąs atsigauti ir darbai 
VIETŲ RUSIJOJ. einą geryn. Washingtono ži- 

Charkove revoliuciniam n^omtsi. bedarbių >kaičiu> 
tribunole prasidėjo 45 uk- sumažėjęs jau kokiu 1,000,- 

kontrevoliucio- v , w i i”-......... • . “The New York WorldPragoję įvyko komisijos rainiečių “!
kovai su fašizmu, kuri vei-nierių” byla. Visi jie pri- ... ,.
kia prie Soc. Darbininkų In- klauso prie vadinamos “Uk- ^H^bnęjo visokiems biz- 

rainos atvadavimo draugia P161?*™8’, fabrikantams n 
kuri yra viena di- bankininkams šitokį paklau-j 

xijvo, v džiausiu kdntrevoliucionie- Sirn3: . KalP .1S1 ®do'biznis
kijos ir Latvijos proletari- rių organizacijų, susektų Per P1.1lnuĮjn| 
nės apsaugos sąjungos, Soc. Sovietų Rusijoj. Organiza- bertaini. Koks yra biznio 
Darbininkų Internacionalo, cija turėjo savo gausingus prospektas likusiems siu me- 

S-gu Internacionalo skyrius visoj Ukrainoj ir tų menesiams.
• » • ,, J visa? nunmnnps;

ternacionalo, posėdis.
Posėdyje dalyvavo Aust

rijos, Vokietijos, Čekoslova-
jos,” kuri yra viena

KELEIVIS

Kaip išrodo biznis

s

Prof. !
Sporto ir Šoc. Jaunimo In- jau net buvo paskyrusi ter- 
ternacionalų bei visa eilė ki- miną sukilimui. Tarp kitko, 

- tų šalių atstovų. Komisija buvo numatytas atentatas 
išklausė pranešimą apie pe- prieš Staliną. Organizacijos 
reitų metų veikimą ir ap- pryšaky stovėjo buvę ukrai- 
svarstė visą eilę organizaci- niečių ministeriai ir kiti žy
nių klausimų. i mus veikėjai, kurie dabar

Pranešimą darė Austrijos, kaltinamu jų suole. Byla už- 
Respublikos gynėjų S-gos truks visą sąvaitę. 
pirmininkas drg. Julius Dei- ma daug mirties 
čas. Jis pabrėžė, kad įvairių mų.
šalių gynimosi s-gos veikė 
kontakte. Organizacijos, ku
rios buvo fašistų smarkiai 
puolamos, žymiai paremtos 
kitų organizacijų. Atskirų 
organizacijų atstovai pla
čiai pranešė apie padėtį sa
vo šalyje ir proletarinių gy
nimosi organizacijų veiki
mą.

Komisija priėmė rezoliu
ciją, kurioje dėkoja Austri
jos proletariatui už jo nepa
laužiamą kovą su fašizmu. 
Toliau nutarta sušaukti tarp
tautinį antifašistų kongresą, 
kuris įvyks Vokietijoje. Ka
dangi 1931 metais vasarą 
Vienoje įvyks proletarinė 
sporto olimpiada, tai tuo 
pat metu visose šalyse orga
nizuojama apsigynimo są
jungų demonstracijos.

?”
Sudėjus visas nuomones: 

krūvon, atsakymas buvęs 
maždaug toks: “Biznis ne- 
visur vienodas, bet aršiausi? 
krizis jau perėjo ir dabar 
viskas eina Į geresnę pusę, 
bedarbė mažėja. Prekybos 
linkmė eina aiškiai aukštyn 

Laukia-'8^ mety rudeniop darbai 
sDrendi-leisi$ da geriau, negu perei

tų metų pabaigoj.”

DANIJOJ KOMUNISTŲ 
BEVEIK NĖRA.

RUSIJOJ UŽDRAUSTA 
LOTINŲ KALBA.

Rusijos daktarų kongre-Danų profesinių sąjungų! K^jos aąKtarų Kongre- 
lyderis Jakobsenas pranešė Maskvoje nutarė panai- 
spaudos atstovams Įdomių ^mti lotinų kalbos vartoji- 
žiniu apie socialistu ir ko- receptus rašant. Nuc

PAJIEŠKOJIMAI
Juozapas Valeika — fotografas, 

mirė Vasario pabaigoje, 1930 m. 
1929 m Vasario 12 d. mirė jo žmona 
Anelė Antakauskaity-Valeikienė. Ji 
paėjo iš Kuršėnų miestelio. Jos mo
tinos brolis dukters Petrui ionaitės 
gyvena Chicagoje. Po Valeikų mir
ties liko Algerdas ir Lidija, seniau
sias 14 metų. Taipgi liko turto ir na
mas. Giminės velionių Valeikų atsi
šaukite tuoiaus.

.ANELĖ JUŠKAUSKIENĖ
194 C Street, So. Boston, Mass.

Pajieškau Kazimiero Mikolaičio, 
gyveno Waterbury, -Con’n, paeina iš 
"Žagarės miest. Aš važiuoju Lietuvon, 
tad noriu kad greitai atsišauktų. Ar
ba kurie žinote apie jį, malonėkite 
pranešti. (16)

VLADAS AUKSELIS
70 Tudor st., So. Boston, Mass.

Parsiduoda Barberne 
ir l’ool Roomas sykiu su visais įtaisy
mais kas tik reikalinga prie biznio. 
Priežastis pardavimo, išvažiuoju į 
Lietuvą. Kas pirmas atsišauks tam 
pigiai parduosiu. (17)

PETER YVANAUSKAS
8 Lincoln st., Brighton. Mass.

Pajieškau švogerio Petro Ališaus
ko, iš Lietuvos Girdiškės dvaro, atva
davo j Ameriką prieš karą Prašau 
atsišaukti, arba kurie apie jį žino 
nalonėkite pranešti, turiu svarbų rei
kalą. Busiu labai dėkingas. (16) 

•JOSEPH SURVILLA
6809 So. Rockwell st., Chicago, III.

Pajieškau tetos Onos Butaitės, po 
vyru pravardės nežinau; girdėjau gy
vena Detroite. Prašau atsisaukt arba 
kas apie ią žino malonės pranešti.

ADOLPH BUTĄ (16)
P. O. Box 195, Kapuskasirg. Ont..

Canada.

PARSIDUODA BlčERNĖ IR 
GROSERNĖ.

Labai geras b'znis, senai išdirb
tas. apgyventa apielinkė lietuviais, 
rusais ir paliokais Priežastis* parda
vimo — važiuoja greit į Lietuvą. Pra
šau greit atsišaukti, sutiksiu su pir
mu kostumeriu. Kas nori gero bizni* 
pąsiskubinkit persitikrini.

T. MILIAUSKAS
• 198 River st- Haverhill, Mass.

NOKIU GAUT PARTNERI ARBA 
IŠRANDAVOT

Gerą farmą auginimui paukščių ar
ba kiaulių. Biznis pelningas. Mano 
sveikata nepajiegia apdirbti. Plates
niu žinių norint, suteiksiu laišku.

A. S. STONKUS (18)
Spring st- Brookville, Mass.

PARSIDUODA NAMAS 8 ruimų, 
su visais parankumais; esu našlė, 
man labai sunku išsimokėti, turiu 
daug skolos. Parduosiu pigiau negu 
mokėjau.

MRS. A PALL
7048 Kedron st., Homewood

Pittsburgh,

(17)

Sta., 
Pa.

KANADOJE PARSIDUODA FARMA
400 akerių, arti Winnipego, kuria

me yra 300.000 gyventojų Geras biz
nis iš pienininkystės. Galima pada- 
—* ' -j pinigų. Platesnių žinių. . ■ - - (16) 

Al GUST YUNAITIS
ST. NORBERT, MAN., CANADA.

Pajieškau tėvo Jono Puskunigio, J ryt daug

seniau gyveno JJąrtforde ir New Ha-< klauskite per laišką, 
ven, Conn., dabar nežinau kur. Kas Į 
apie jį žiro, prašau pranešti arba pats | 
nalončs atsišaukti. Aš atvažiavau iš ’ 
Lietuvos.

BENEDIKTAS PUSKUNIGIS
8 Grand st., Hartford, Conn.

munistų padėtį Danijoje.
Paskutinieji .inkiniai da

vę socialistams 42 nuošim
čiu balsu. Kopenhagoje so
cialistai gavo du trečdaliu 
visų balsų. Į profesines są
jungas Įeina 90 nuoš. visų 
darbininkų. Komunistų Da
nijoje beveik 
gludi Danijos dailininkų 
judėjimo jėga, 
rinkimuose komunistai te- 
gavę 5,678 balsų, t. y, apie 
pusę procento, ct pereitais 
metais jie gavo tik 3,656 

- -balsus t. y. vieną procento
Pagaliau priimta rezoliu- penktadalį visų balsų.

nėra, tame

1921 metų

cija, kuri šaukia pasaulini 
proletariatą ir toliau tęsti 
griežtą kovą su fašizmu.

LIETUVAITĖ IŠVADUO
TA IŠ “BALTOS 

VERGIJOS.”
Argentinos “Rytojus” pa

duoda šitokį atsitikimą iš 
Ensenados:

Šįmet 28 d. sausio Ense
nados priemiesty policija 
rado pas vieną “baltos ver
gijos” agentą (Simon Fere- 
sener) kambary uždarytą 
lietuvaitę, Emiliją Sugan
ei a itę. Atvažiavus iš Lietu
vos toji mergina tarnavo 
pas daktarą Emigue Ville- 
gas’ą. Ten jai betarnaujant 
atsilankydavo Simon Fore- 
sener, kuris visą laiką jai 
sakydavo, jog esąs degtukų 
fabriko emplijaclu ir galįs 
suteikti jai darbo, kur už
dirbsianti po šešius pesus 
per dieną. Sugandaitė nieko 
blogo nemanydama sutiko.

Apleidus tarnystę, lietu
vaitė atvažiavo su Simon i 
Ensenadą ir sustojo pas jį 
kambaryje. Ten atrado dar 
tris merginas, iš kurių viena 
lenkė ir dvi rusės. Visos ke
turios dabar buvo uždarytos 
tame kambaryje ir neišlei
džiamos Į gatvę.

Kaž kas pranešė apie tai 
policijai. Policija apsupo vi
są namą ir rado viename 
kambaryje visas keturias 
merginas užrakintas. Krata 
darant suareštuota Simon ir 
dar trys jo draugai.

Išlaisvinta E. Sugandaitė 
sugrįžo tarnauti į seną vietą 
La Platoje.

šiol visose medicinos šakose 
bus vartojama vien tiktai 
rusų kalba. Kongreso nuo
mone, lotinų kalba yra “vi
duramžių liekana” ir ją var
toti civilizuotam pasauliui 
yra gėda.

LIETUVOS KONSULA
TAS AFRIKOJ.

Lietuvos laikraščiai pra
neša, kad pietų Afrikoje at
sidarė Lietuvos konsulatas. 
Adresas: Box 1860. Cape 
town, South Africa.

Pajieškau mano vyro Petro Star
ko prašau atvažiuot pasikalbėt arba 
atrašyt man laišką; mano adresas 

BES1ŠAUDANT UŽMUŠTI!*“-“ ^^nkovieS 
3 VYRAI.

Bee Springs miestely, 
Amerikoj, šiomis dienomis Kentucky valstijoj, tūlas 
atsivėrė Osomo vulkanas. Iš . Meredith susipyko su dviem 
ugnakalnio pradėjo veržtis j Duvail brodais. Tuojaus vi- 

i už revolve- 
Los Santos ežerą. į rių ir prasidėjo šaudymas.

i negyvas, 
ugnakalnio apielinkėj, da-Į Tuomet užmuštojo žentas 
bar palieką savo namus iri Johnson išsitraukė savo re- 
bėga tolyn. Osorno ugna-! volverį ir nudėjo abudu Du- 
kalnis stovi 7,500 pėdų aukš-Į vali broliu. Dabai' jis areš- 
jiau jūrių paviršiaus. jtuotas.

ATSIVĖRĖ ČILI VUL
KANAS.

Čili respublikoj, 
Amerikoj, f

pietų

verdantis vanduo ir plaukti ■ vi trys griebėsi 
i Todos f n 
kaimiečiai, kurie gyveno toj Meredith krito 

ii- • T • i ~ • .1 _ 1 m . * r

Kastancija Jurčienė, pajieškau bro- 
ii« Prano Jonkuskio, Jenapilės para
pijos, Telšių apskr, iš Tunkmiškio. 
Girdėjau dirbo mainose apie Spring 
Valley. III. Kas apie jį žino, malonė
kite pranešti arba nats lai atsišaukia 

ANNA JOURCUS (17)
1908 — 31-st st., Kenosha, Wis.

ONA BLUŽIUKĖ. Bardiškių kai
mo. šidlavos valsčiaus, Raseinių aps., 
norėčiau susižinot su mano giminė
mis ir pažystamais. Prašau atsisaukt 

MISS ANNA BLUŽIUKĖ (17) 
19 Kirkpatrick st., Pittsburgh, Pa.

FARMA PARDAVIMUI.
105 akeriai, 40 išdirbtos, nėra ak

menų, daug medžių, vaisių, 9 ruimų 
namas; Barnė, 4 kiti budinkai; 5 ra
guočiai. 2 arkliai, paukščiai, vežimai, 
mašinerija.' derlius, ZVi mailės iki 
miesto. Kaina už viską $2,500. {nešti 
pusę. (20)

MRS E KIRMAN 
Saratoga Springs, N. Y.

FARMOS! FARMOS!
Tarp didelių miestų, prie marketų, 

prie vieškelių ir mokyklų. Arti prie 
visokių centrų. Turiu didelių ir mažų, 
visokia kaina. Platesnių žinių klaus
kite. TONY MARKŪNAS (19) 

Box 71, Sand Brook, N. J.

IŠGIRSIME IR BOSfONO 
DAINININKĄ.

St. Paura, kuris yra myli
mas Bostono dainininkas, 
>uvo pakviestas “Columbia” 
kompanijos įdainuot keletą 
rekordų. Šiuom kartu jis su 
J. Antanėliu Įdainavo sękan- . 
čias dainas: 1) Meilė ir sva
jonė; 2) Kad pavasaris at
eina; 3) Sudiev sesutės; 4) 
Muzikantai rėž kazoką—ko
miška; 5) Po močiutės var
tais; 6) Apgailestavimas 
saliunų—komiška: 
iš vien; 8) Vyrai, 
negirtaukit.

7) Visi 
moters 

‘ Mes tikime,
kacl St. Pauros Įdainuoti re
kordai lietuvių visuoihenės 
jus labai Įvertinti, nes jis 
turi malonų ir gerai prala- 
vintą balsą. Reporteris.

1

APSIVEDIMAL
Pajieškau merginos arba našlės be 

vaikų, nuo 20 iki 25 metų amžiaus,' 
apsivedimui. Su pirmu laišku, pra- ‘ 
šau prisiųsti paveikslą, kuri pareika-’ 
lavus sugrąžinsiu. Iš apielinkės ma
lonėliau susitikt ypatiškai. A. W. j 

187 Tremont st., Somerville, Mass.

Kas nori Įsigyt gerą Farmą
Aš turiu keletą farmų pardavimui, 

didelių ir mažų. Kurie iš lietuvių no
rėtų įsigyt farmą, kreipkitės pas ma
ne; aš parduosiu kokią norės ir' duo
siu gyrą patamavima. (16)

JOSEPH MIKOLAP
Main Street. Te!. 226—3 

MEDWAY, MASS.

Pajieškau merginos apsivedimui,1 
turiu maža farmukę prie pat miesto/ 
auginu vištas; esu Amerikoje užau-i 
gęs norėčiau gaut lietuvaitę už mo-; 
terį. Esu 28 metų, tamsiu plaukų iri 
akiu, sveriu 150 svarų. Merginos ir! 
našlės be vaikų, mylinčios gyvent ant 
ūkės, malonėkit susipažint.

PAUL SIMON
R. F.D. 4, Lapcer, Mich.

GERA PROGA PIRKTI!
PARSIDUODA PUIKI FARMA.
25 mailės nuo Bostono, 49 akeriai 

žemės, veik naujas 12 ruimų Namas, 
. . visi pirmos klasės įrengimai, miesto 

apsivedimui,. vanduo. Elektriką, štymo šiluma, di
delė barnė su sailo, 100 obelių me
džių sodas; 8 karvės, 4 telyčios, 1 ar
klys, 30 vištų, visokie farmos įran
kiai, gera žemė, parsiduoda žėma kai
na ir geromis išlygomis. Priežastis 
pardavimo, savini nfcas nesveikuoja. 
Kreipkitės prie savininko. (17)

W. SHAMEKLIS „
9 Lovering st- W. Medway, Mass.

Pajieškau gyvenimui draugo, ne 
senesnio 4b metų, geistina kad butų 
ūkininkas arba kuris galėtų tuom 
užsiimti. Aš esu našlė, 32 metų, rim
ta, gero pasielgimo. Atsakymą duo
siu kiekvienam. P J.

P. O. Box 35, Cicero, III.

Pajieškau gyvenimui draugo, vai
kino nuo 35 iki 45 metų, pasiturinčio 
ir blaivo, kuris negeria svaigalų ir 
nerūko. Aš esu pasiturinti ir myliu 
svarų gyvenimą. Malonės atsišaukti. 
Platesntas žibias suteiksiu per laišką.

B. D (17)
5462 Turney Rd., Cleveland, Ohio.

DYKAI!
Kiekvienam prisiusime labai ste

bėtiną knygelę, katroj rasite daug 
naujų išradimų ir stebėtinų daiktų. 
Rašykit tuojaus įdėdami kelias štam
pas dėl persiuntimo Adresuotik: (18) 

PRACTICAL SALES COMPANY 
1219 N. Irving Avė- Desk. K„ 

CHICAGO, ILL.

RUSIJOS VALSTIEČIŲ 
BĖGIMAS PERSIJON.
Bėgimas Rusijos gyvento

jų i Persiją pasidarė tiesios 
gaivalinis. Bėga iš Armėni
jos, iš Azerbaidžano ir net iš 
Šiaurinio Kaukazo. Bėga 
šeimos ir atskiri žmonės. Iš 
Nachicevanės “respublikos” 
Į Persiją eina ištisi kaimai.

Bėgimo priežastis esanti 
priverstinoji “koichozaci- 
ja.” Geruoju valstiečiai Į 
“kolchozus” neiną.

Dabar ji žino tikrą būdą 
sveikatą apsaugoti.

9

IŠSIR ANPAVOJA K AM BARYS
Šeimyna turi frontinį kambarį, ku

rį nor išrandavot vienai ar dviem 
vpatoms, su valgiu arba be valgio. 
Kaina prieinama, namuose privilegi
ja. 11652 Lumpken avė..

Hamtramck. Mich.

ŪKININKAI BĖGA IŠ 
RUSIJOS.

Sąryšy su negailestingu 
ūkininkų ubagavimu Rusi
joj, gyvenantieji pasienyje 
apiplėšti ūkininkai būriais 
bėga i Latviją, ypač Į Lenki
ją. Šitos valstybės turi daug 
rūpesčio, nežinodamos kur 
pabėgėlius dėti. Grąžinti 
juos atgal Į Rusiją manoma 
esant nežmoniška, nes to
kius sugrįžusius pabėgėlius 
komunistai vis tiek sušaudys.

ŽUVO 100 JAPONŲ.
Pereitą sąvaitę Japonijos 

pakrašty apvirto laivas su 
žmonėmis ir daugiau kaip 
100 jų prigėrė. Iš viso ant 
laivo buvo 200 žmonių; be
veik du syk daugiau negu jis 
galėjo vežt; tuo tarpu ant jū
rių pakilo audra ir vilnis 
pradėjo smarkiai taškyti ant 
laivo denio. Nenorėdami su
šlapti, žmonės subėgo y kitą 
laivo šoną ir laivas 
apsivožė.

tuomet

ŠVEN-APVOGĖ PANELĘ 
ČIAUSIĄ.

Paryžiuje šiomis 
mis tapo apvogta Panelės 
Švenčiausios katedra. Išvog-i
ta daug pinigų. Ar tai nebus' 
tik pačių kunigų darbas?

dieno-

Anelė buvo baisiai susirupi- 
nus, kuomet daktaras pasa
kė jai kad mažutis Jonukas 

turi skarlatiną. Jos kaimelyje Lie
tuvoj jie paprastai bėga i maldyk
lą arba meldėsi prieš paveikslą 
Dievo Motinos.
“Aš išgydysiu tą vaikeli vėl greitu 
laiku’’ sako gera-’/rdis Lietuvis 
apielinkės daktaras. "Bet nepa
miršk kad jo mažos rankutės gal 
būt yra priežasčia j > ligos. Vaikai 
palyti, kaip žinot, viską, j u rankos 
pasiekia grindis, žaislus, mylėti- 
nius daiktus, kurie gali būti pilni 
gemalų ir perneša šiuos ligų ga
bento jus Į bumą.
“Yra 27 ligos, kurios gali būt per
nešamos per rankas" jisai toliaus 
pasakoja, “ir skarlatina yra viena 
iš jų.”
Neimk riziką, čia yra lengvas bū
das apsaugoti visą šeimyną nuo 
šio pavojaus—būdas, kuris buvo 
nusodytas daugiau negu 85,00d

mokyklose ir milionuose narnų— 
Lifebuoy! Lifebuoy muilo putos 
yra apsauga, nuima gemalus kaip 
ir purvą.
Vaikai, kaip ir užaugę, greitai pri
pranta mylėti Lifebuoy švarų 
kvapą, kuris Jums pasako, kad 
Lifebuoy nuvalo—Iret ir kvapas 
greitai pragaišta po persipiovimo.

Reikalingas Barberis
Turi mokėt savo amatą gerai. Ge

rai užsilaikančiam žmogui darbas ant 
visados, gera mokestis. Norint infor
macijų klauskite. (16)

F. NAVICKAS
631 Morton avė- Chester, Pa.

PARSIDl ODANAMAS SU STORU
Savininkas mirė, turi būt apmokė

ti^ morgičiai. todėl parsiduoda pigiai 
Klauskite pas (16)

A„ S. STONKUS
Spring st- Brookville. Mass.

Stebėtinai Geras Dėl 
Veido Spalvos 

kaip Lifebuoy švelnios, saugios 
apsaugoja sveikatą 

taip ir odą pa

Milano mieste, Italijoj, 
sunkiai serga garsusis rusų 
dainininkas Šaliapinas. Jis 
galis mirti.

Ir
muilo putos 
nuimant gemalus 
daro šviežią ir švarią išvalant odos 
skylutes. Neprileidžia taipgi ne
smagų kvapą, kuris pasitaiko nuo 
prakaitavimo.
Panaudok Lifebuoy vieną sąvaitę, 
o jj naudosi per visą gyvenimą. 
Gauk kiek jo šiandien.
LEVER BROS. CO- Cambridgc, Mass.

LIFEBUOY
H E A L T H S O A P

Removes Germs-Protects Health

»
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MOKINKIS IŠLAIMĖT
Mes tik dabar išleidome knygą, 

kurioje paaiškina, kaip gembleriai iš- 
laimi kšdami kortomis. Kiekviena 
paslaptis išaiškinta smulkmeniškai, 
taip kad lengvai galima suprasti ir 
padaryti. Mes pridedame ir kaladę su- 
markiuotų kortų su kiekviena knyga. 
Jus galite pažint bile kortą užrištom 
akim. Garantuojam kad nesusekamos 
Kaina $2.00. Kataliogas dykai. Kitos 
knygos; Magija 50e.; Spirituoaliz- 
mas 50c.; Hypnotizmas 50c. 418)

RACHUM SUPPLY CO.
263 Kent avė., Breoklyn, N. Y.

Generalis Agentas

I

Lietuviai’ Aš parduodu ir perka: 
Namus. Karmas. Lotus ir Vande
nio Prudus- Per mane galite pirkti 
ir parduoti. Taipogi, jei jums yra 
kiri reikalai dėl turtų Lietuvoje, 
aš dirbu visokius dokumentus ir 
užtvirtinu. Esu registruotas prie 
Lietuvos Respublikos kaipo Viešas 
Notaras (Notary Public) Viso
kiame reikale kreipkitės pas

JOHN BUROKAS
164 Washington Street, 
MORCESTER. MASS.

LAIVŲ VARDAI
' ra būtinai n-i kalingi gavimui pirfhujų ir antrųjų pilielybės po- 

picrų, kaipo ir PERMITŲ-leidimų sugryžt Amerikon.
Laivų vardus

Iš
Iš
IŠ
Iš
Iš
Iš
iŠ
Iš
Iš

gana greitai surandu žemiau paduotais metais: 
Ąn; verpeą-New," York tarpe 1906 iki 1915, 
Bremen-Baltimore 1912 iki 1915, 
Bremen-Philadetphia 
Glasgo<v-New York 
I.ibavos—New York 
Liverpool-New York
I.iverpool-Philadelphia 1906 iki 1915, 
Rotterdam-New York 1906 iki 1915, 
Southamp:on-New York 1906 iki 1915.*

(Iš Bremen ir Hamburg-New York suradimas laivų vardų už
trunka ūiek ilgiaus.)

1912 iki 1915, 
1912 iki 1915, 
1907iki 1915,
1906 iki 1915,

I 
I 
i
ii
i į
i
I

»
i į ■ I 
i « t * i

Reikalaukite aplikacijų ir pridėkite 2 centu štampą, ir adresuokit;/* 
P. MIKOLAINIS / :

138-190 Sands St, Brooklyn, New Y^rk. «
---------------------------------------------------------------------------
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------ KELEIVIS

KINIEČIU LAIVYNO OFICIERIAI.

Humoristika

Tai kodėl neini

ia

mėginau, bet

PAS AUKSORIŲ.
“Aš noriu nusipirkt šliubinį 

žiedą.”
“Prašau! štai, gryno aukso 

žiedas! Kaip tamstai, aš ji ati
duosiu už $3.00.”

“Ar negalėtum kiek pigiau?”
“Taip, galėčiau parduot už 25 

centus: bet tuomet tamsta turė
si pirkti ju visą tuziną.”

DIRBT NEUŽSIMOKA.
Bomas.— Gal 

nors suvalgyt ? 

nas.
Šeimininkė.— 

dirbt ?
Bomas.— Aš

nuo darbo da daugiau išalkau.

kiems Amerikoj skalbia ir “čap sui” verda. Jų yra irPasirodo, kad ne visi kiniečiai marsKinius .-eineriKuj sKaioia ir “čap sui" verda. Jų yra ir ka
rininkų. šis paveikslėlis parodo keliatą Kinijos laivyno oficierių. kurie šiomis dienomis Phila- 
delphijoj žiurėjo Amerikos laivyną. Vidury grupės stovi Kinijos laivyno ministeris ir admiro
las H. K. Tu. Jų tarpe yra ir keli amerikiečiai.

poniutė turi ką
Aš- labai alka-

W i

Korespondencijos
Pamilo “Keleivį/*

Davtono paraoijonai la- 
• * f 1_ __ L*

Vienas biznierius ima “Ke
leivį,” tai, sako, kaip tik 
gauna laikraštį, tai tuojaus 
ateina visoki bažnyčios ko
mitetai ir taip nešiojasi po 

į namus ir skaito, pakol “Ke- 
■ leivis” visiškai suplyšta. Tai 
lyra geras ženklas. Reikia 
tikėtis, kad “Keleivis” susi
lauks gražaus būrio skaity
tojų.

Daytono Bedievis.
ŠILTA ŽIEMA LIETUVOJE.

I.
Neramiausias musų sodžius 
Šiltai žiemai pasirodžius. 
Nėr nei sniego, nėr nei ledo, 

oras ėmė ir sugedo.
Kartais sninga, kartais lyja, 
kartais šilta, kaip pirtyje. 
Nuogi medžiai liūdni ošia, 
kad šią žiemą baisi košė, 
kad per sausį ir vasari 
baisus dyvai pasidarė.

II.

Šiltą žiemą blogi vaisiai, 
kad mėsiedas liūdnas baisiai. 
Mergužėlės senos gaili, 
žiema šilta ir nedaili. 
Keikia vargšės savo dalią, 
kad nei piršlio nei bernelio. 
Jau metelių, kaip žvaigždelių, 
žydi raukšlės ant veidelių. 
“Kuo aš Dievui nusidėjau, 
kad lig šiol neištekėjau?” 
Gal ateis dar rudenėlis, 
atvažiuos koks senbernėlis, 

bet. pamatęs ją raukšlėtą, 

vargiai vesti benorėtų. 
Vargiai zenkis musų krašto 

benorėtų imtis naštą.
Per balas ir per raistynus, 
nėr kaip vykti pas kaimynus. 
Nebaltuoja rogių kelias 

ir neišteka mergelės.

III.
Ir berneli vargas lydi, 
ant galvelės plikė žydi. 
Šita plikė tikras znokas, 
turi ženytis berniokas. 
Turi rasti mergą diktą 
su pasogu ir nepiktą. 

Laukti baisiai nepatogu, 
kai jau plikė puošia žmogų. 
Bet tas kelias blogas kelias. 

Šiltą žiemą nėr veselios... 
Stos gal kitas rudenėlis, 
bus per senas bernužėlis. 
Bus galvelė baigus plikti, 
reiks gal senberniu palikti. 

Oi tas oras, blogas oras, 
trukdo svietui eit į poras.
V

IV.
Bet kitaip šiltumas veikia, 
kur dar ženytis nereikia. 
Ir bendrai šiltumas ima 
musų žaliąjį jaunimą. 
Temsta vakaras, juodėja, 
vėjas sodais vaikštinėja. 
Vėjas medžiais jodinėja, 
vakaruškos prasidėjo. 

Vėjas laužosi po tvoras, 
kaime gricia. grįčioj poros, 
Kožnas turi puikią vilti, 
kožnas tikisi sušilti, 
šyla Jonas ir Barbora; 

šyla, šyla kožna pora. 
Kai gera temperatūra, 
tai jauniems sušyla skūra.

V.
Gaspadorius ko bėdoja? 

šilta, šilta Lietuvoje. 
Derlius buvo, augo javas, 
kaip tas grūdas bepardavus? 
Kainos krito, kainos nyko, 
grūdas reik parduot už dyką. 
Oi tai bėdos, vargas, bėdos, 
prastos buvo mums Kalėdos, 
Dar prastesnės bus Velykos, 
kai kukuot ims pilvas dykas. 
Gaspadorius žiuri, tyli, 
valdžia mokesčiais jj myli. 
Pilk ir pilk į kiaurą skylę! 
Kiaurą maišą kas pripylė? 
Ir todėl mus gaspadoriai 
į Braziliją jau nori.
Ten žiemos anei biskelio 
ir nereikia rogių kelio. 
Bet ir ten. turėkit vilti, 

reiks i

Kaip “Progresyviai” Auga.
WILKES BARRE, PA.
“Progi-esyviais” dabar va- ;e^u^T- 

dinasi komunistai. Jų istori
ja prasideda nuo 1919 metų. 
Pirmutinis jų dalbas buvo 

: —griauti nebolševikiškas or
ganizacijas. Jie apskelbė 
SLA. buržuazine ir darbi
ninkams nereikalinga orga
nizacija. Jie taipgi atmetė 
parlamentą, nes tai esąs bur
žuazijos įrankis ir darbinin
kai nieko gera iš jo negali 
tikėtis.

Jie sakė, kad oras esąs 
pilnas revoliucijos ir už ko-J 
kių 2-3 metų darbininkai 
valdysią visą pasaulį. 

I Aš da turiu po ranka S. P.; 
kairiojo sparno išleistą ma
nifestą. Tarp kita ko tenai 
sakoma: “Revoliuciniai so- 
icialistai nesitiki, kad balsa- 
ivimo keliu jiems galėtų būt 
!pavesta valdžia.“ Toliaus: 
I “Artimiausis kovos kelias 
* prie tikslo yra proletariato 
diktatūra Sovietų Valstybės 
pavidale.” 

! Na, o kiek komunistai tuo 
keliu eidami laimėjo nuo to 
laiko?

“Musų Tiesa” 10 numery 
1919 metais paskelbė, kad 
su komunistais nuėjo 58,000 
S. P. narių. Gi 1924 metų 12 
sausio numery “The Work- 

(er” paskelbė, kad komunis
tų partija teturi 15.233 na
rius. Reiškia, į 4 metus nuo 
komunistų atsimetė daugiau 
kaip 42,000 žmonių.

Negana to, komunistams 
teko atsižadėti ir nuo savo 
■'revoliucinių” tikslų. “Lais
vė” 211-tame numery, 1923 
metų, sako: “Rusija nenori, 
kad Vokietijoj butų revo
liucija, nes minios da nepri
brendę.” 

j Nunešė rudis ant vuode- 
gos mūsiškių komunistų 
.“principus” ir kas link SLA. 
’ v-i 17-»-> z-v-ityv* To lAvorUAn

gas” Fosteris vos tik 88 bal-

1

I SLA. Pildomąją Tarybą 
komunistai taip pat nepra
ėjo.

Atėjus SLA. rinkimams 
1926 metais, komunistai at
siuntė jau kitą agitatorių, 
tūlą Zalpį. Bet ir vėl praki
šo.

1928 metais atsiuntė M. 
Žaldoką agitatorium, bet 
vistiek prakišo. Amerikos 

: prezidento rinkimuos tais 
metais Luzernės apskrity 
balsavo išviso 144,411 pilie
čių. o komunistų kandida
tas Fosteris gavo vos tik 39 
balsus.

Komunistai varo agitaci
ją musų apielinkėj jau de
šimti metai, bet kuo toliau, 
tuo mažiau jie gauna balsų.

Kas gi sakė, kad su komu
nistais eina minios? Minios 
nuo jų bėga!

St. Žukauskas.!

Redakcijos Atsakymai
Eostonietei. — Jūsų ko

respondencijos patalpinti 
negalime, nes joje liečiami 
tik šeimyniniai dalykai. Jei
gu Ž. tikrai taip elgiasi, kaip 
tamsta rašai, tai tą klausimą 
gali tik teismas išrišti, o ne 
laikraštis.

Peter Dan.—Mes i anglu 
laikraščius korespondencijų 
rašyti negalim. Jie talpina 
tik savo reporterių žinias.

Petrui Remeikai. — Dėl 
paso pratęsimo Tamsta 
kreipkis į Lietuvos Generalį 
konsulatą šiuo adresu: 15 
Park Row, New York, N. Y.

Juozui J. Ulinskui.—StO- 
lipinas buvo nušautas Kije
ve, teatre. Šovėjas buvo žy
dų tautos žmogus.

S. Urbonui. — Ačiū už pi- 
nėreikalingumo. Iš pradžių nigus. bet kas buvo rašyta 
paskelbę, kad šita organiza- apie nušutusių veidrodžių 
cija yra buržuazinė ir dar- pataisymą, mes dabar neat- 
bininkams nereikalinga, simename. Negalime pasa- 

: ir kuriame “Kelei
vio” numery tai buvo. Gali
me tečiaus pasakyti, kad 
daug pigiaus išeis davus 

jo rašytis prie SLA. netik ei- veidrodį persidabruot į veid- 
liniai komunistų nariai, bet rodžių dirbtuvę. Už toki dar- 

!ir jų “generolai. 1923 metų bą paprastai skaitoma apie 
pabaigoj įsirašė V. Andru- 25 centai už keturkampę 

i lis, dabartinis “Vilnies” re- pėdą. Jei norėtumėt patys 
jdaktorius, o jau 1924 metais supirkti visus reikalingus 
komunistai išstatė ir savo tam tikslui daiktus, atsieitų 
kandidatų sąrašą į SLA. Pil- daug brangiau ir nepadary- 
domos Tarybos rinkimus, tumėt gero darbo, nes tam 
Kaip tik tais metais buvo reikalingas patyrimas, 
renkamas ir Amerikos pre- .Mums rodos, kad veidro- 
zidentas. Komunistai atsiun- džių dirbtuvę galit surasti 
tė musų apielinkėn agitato- savo mieste. Peržiurėkit sa- 
'rių R. Mizarą. Jis pradėjo vo miesto City Directory ar- 
agituoti, kad komunistai tu- ba telefono knygoje skyrių 
ri paimti į savo rankas netik “Mirrors,” “Glass silver 
SLA., bet ir Washingtoną. looking” ar ką nors pana- 

Renkant Amerikos prezi- saus-
dentą, Luzemės apskrity J. V. Griniui. — Tamstos 
kairiosios partijos surinko pranešimas atėjo pervėlai į 
balsų taip: I^abor Party su pereitos savaitės “Keleivį.” 

yra tikras optimistas? La Follette’u priešaky gavo Raštai, kurie eina į viduri- 
optimistas yra tas, kuris 14,952 balsų, Socialistų Par- nius laikraščio puslapius, tu- 

KjU 5,141 balsų, o ko- ri būt prisiųsti ne vėliau kaip 
munistu kandidatas “drau- savaitė iš kalno.* 1 *•

i
I

kiaurą maišą pilti...
Barabošius “Kratiny.”

nereikalinga, simename. 
tarp 1921 ir 1922 metų ko- kyti net 
munistai pradėjo agituoti, 
kad jau reikia prie SLA. ra
šytis ir užkariauti jj. Pradė-

Kas
Tikra
gali išgerti stiklą ricinos ir ne- tija gavo 
susiraukia.

W!NNI?EG, CANADA. 
Padėkos žodis.

IVinnipego miesto prie- 
miestyje. kuris pavadintas 
St
ta; 
buvo surengę 
porą lietuvių 
lių. iš kurių j 
no pelno 816.00. Kadang 
jie neturi nei jokios organi 
zacijos. ir kadangi į sureng 
tus šokių vakarėlius lankės 
iš VVinnipego miesto lietu 
viai, kaipo juos palaikvda 
mi. tai St. Boniface lietuvis 
norėdami su winnipegie 
čiais lietuviais gerus santj 
kius palaikyti, — ypatinga 
su draugijomis, visus liku 
sius iŠ surengtų vakarėli! 
pinigus sumoje 816.00 pa
aukavo sekančiai: (1) Win 
nipego Lietuvių Darbininkt 
Pašelpinei Draugijai $8.00 ir 

į ALDLD. 217 kp. $8.00. St. 
Bonifaco lietuviai šiuos pi 
nigus buvo manę vien til 
ALDLD. 217 kuopai paau
koti. Toks pasielgimas be- 
abejo butų nesantaika tarp 
lietuvių pasėjęs, o tik del 
vieno žmogaus netaktiško 
pasielgimo. Winnipege, se
nas Kanados lietuvis krau- 
tuvninkas, nuplėšė St. Boni- 

jfaco lietuvių iškabintą jc 
krautuvėje vakarėlių rengi
mo skelbimą — lyg perse
kiodamas pažangiuosius lie
tuvius. kad jų rengiamam 
vakarėliui ir bendrai visiems 
pažarigiesiems pakenkus. 
Bet St. Bonifaco lietuviai, 
kiek aš žinau, veik visi pa
žangus ir susipratę lietuviai, 
todėl jie tarpusavy pasitarę 
nutarė, kad, del vieno nesu- 
sipratusio kerštuolio, nėra 
prasmės prieš visą W. L. D. 
P. D-ją pasirodyti nepritarė- 
jais esant. Tokiu budu pini- 

;gus paskyrė abiem draugi
jom lygiai po $8d>0.

Todėl sui v g
ALDLD.
abiejų 
vardu 
viams

-=tyje,
Boniface, 
lietuvių, 

ure

randasi kelia 
kurie nesena 

St. Bonifac 
šokių vakarė 

i u jiems liko gn 
816.00. “ '

i

joms pinigus, reiškiu širdin
gos padėkos.

Kazys Beniusis.

GUELPH, CANADA.
Dievo agentai nežino adre

so Į dangų.
Guelph, mažas miestelis, 

šienais daugiausia yra itali- 
onų, lenkų, ukrainų ir dvi 
eimvnėlės lietuviu. Darbai 
(rastai eina. Di.ba 3-4 die
tas Į sąvaitę. Uždirbęs vos 
:elis centus žmogus saugo- 
a, kad jie be reikalo neišsi- 
ikvotų. Bet dangaus agen- 
ai neatboja darbininko pra
kaito ir jo centų. 28 kovo 
>arvijo iš katalikiškos mo- 
tyklos vaikučius, kad atneš- 
ų po 5 centus kunigėliui au

kų, nes važiuosiąs i Suvie
nytas Valstijas, tai jam rei
dą pinigų. Mano šeiminin

kė neturėjo tuom kart pini
gų, sako, Džianai, gal tu tu
ri, tai paskolink. Aš, sakau, 
kad kunigams pinigų neru
du. 14 metų mergaitė ne
drįsta eiti tuščiom rankom 
nas mokytoją. Aš mergaitei 
sakau: “Vietoj 5 centų, aš 
duosiu 5 dolerius. Tu papra
šyk ir pasakyk, kad vienas 
vyras gyvena pas mus ant 
burdo, jisai duoda 5 dol. ir 
prašo už juos jam dangaus 
adresą.” Mokytoja pakram
tė apatinę lupą ir sako: 
“Kreizi tas vyras. Į dangų 
jokio adreso nėra.” Tai, ma
nau sau, kaip agentai veža 
žmones į Braziliją, Kubą, 
tai ir adresą parūpina, o 
dangaus agentai niekuo ne
sirūpina, tik pinigais.

Nemokantis Suvalkietis.

LEE P ARK, PA.
SLA. 68 kp. susirinkimas. _ _ .
Balandžio 6 įvyko 68 kuo- bai myk Kelei\ į ^skaityti, 

pos mitingas. Švarbiausis jo ' 
tikslas buvo Pildomos Tary
bos ir delegatų į Seimą rin
kimai. Susirinkimas buvo 
skaitlingas. Dalyvavo apie 
90 narių.

Pildomos Tarybos balsa
vimo rezultatai tokie: 
Ant Prezidento:

St. Gegužis 51,
M. Bacevičia 34, 
Dr. Graičiunas 2.

Ant Vice-prezidento:
A. Mikalauskas 54,
P. J. Petronis 34.

Ant sekretoriaus:
P. Jurgeliutė 54,
E. M. Jeskevičiutė 33.

Ant iždininko:
K. P. Gugis 52,
E. Salaveičikas 33,
J. Tareila 1.

Ant iždo globėjų:
M. A. Raginskas 54,
J. Januškevičia 50,
D. G. Jusius 30,
L. Joneikis 33.

Ant daktaro-kvotėjo:
Dr. Klimas 50,
Dr. Palevičia 33.
Delegatais į Seimą išrink- 
š'e: St. Žukauskas ir V.ti

Suckus.
Kaip matote rinkimai pra

ėjo gerai; nors komunistai 
buvo gerai prisirengę, bet 
nelaimėjo nieko._

St Žukauskas.

McADOO, PA.
Nesutikimai tarp žmonių 

ir valdžios.
Ar girdėjot, vyrai, kad 

musų miestely, kuris turi 
9.000 gyventojų, negalima 
rasti tinkamo žmogaus į po- 
Iiemanus? Pas mus taip yra. 
Sakoma, “drai kontry,” bet 

(šlapią skystimėlį veik kiek
vienam name lašina. Miesto 

(valdžia tuomi susirūpino ir 
(išsiuntė policmanus po stu- 
įbas, to skystimėlio jieškoti. 
: Policmanams beuostinėjant 
| skystimėlį, taip apsuko gal- 
! vas, kad jie nuvirto nuo ko
jų kur stovėję. Miesto gas- 

į padorius žiuri, kad mieste 
į nei vieno policmano nesi
mato. Visi “pavargę” ilsisi. 
Tuomet jis perpykęs atleido 

: juos iš darbo ir parsikvietė 
* iš Sears Roebuck Co. kitus 
žmones.

Gyventojai tuomi pasi
piktino. Sušaukė mitingą, 
parašė peticiją ir ėmė pro

testuoti prieš miesto gaspa- 
’doriaus tokį elgesį. Sako, 
(mes mokam taksas ir norim, 
kad jomis naudotųsi musų 
miesto žmonės, o ne pašali-

DAYTON, OHIO.
“Trefni” parapijonai.

“Garso” nr. 10 tūlas Day- 
tonietis verkia katalikiškom 
ašarom, kad nekurie para-; 
pi joną i ėjo į bedievio laido
tuves ir net į kapus palydė
jo. Toliaus tas galvočius niai. Kuo tas viskas baigsis 
šaukia, kad nekurie parapi-—nežinia. ~ 
jonys net poterius kalbėję, ventojai trauks miesto val- 
“Gevalt!”...

Taigi, gerbiamieji, kasgiį 
jūsų prašė tų poterių. Jeigu 
laisvamaniai butų jūsų pote- KAIP KUNIGAS AIŠKINA 
rių norėję, tai už $25.00 ne
tik parapijonys, bet ir pats) 
kunigėlis butų poteriavęs.
vienok laisvamaniai to ne- ronto lietuvių parapijos baž-

, greičiausia gy-

dybą teisman.
Vincas Labutis.

“ŠVENTUS SAKRA
MENTUS.”

Vieną “ sekmadieni To

,_g VVLDPD. ir! 
.217 kp. nutarimų,' 

i ' m inėtų d raugi jų Į 
"L Bonifaco lietu- 

už suteiktus draugi-

Nėščios Moterys 
taus greitą pagelbą nuo 
širdies piktumo, naudo jant 

PepsinicSeftzer 
VAISTINĖSE 
25* 5©*

Rašyk Pepsinic SeltzerCo. 
Worcester, Mass. o

GNUSL SAMPELĮ DYKAI

Linini en tas sušildo kūną kaip 
saulė. Jo sveika šiluma išvaro skaus
mą buk. Pakartokite kas valandą iki 
skausmas sumažės. Naudojamas 13 
nultonu namų. Nusipirkite šviežią 
bunka šiandien. 35c.

Ojf (9 d ■ I
— palengvina skausmus

Pašėlo! Koks dideli* skausmas! Jus 
jaučiate bio-umą visame kūne—sun
ku net pasijudinti .. . Paliuosuokite 
tuos sustingusius, skaudamus musku
lus. Paprašykite ko nors kad išteptų 
su Slcar. s Linimentu jums pečius.

SLOAN’S Liniment

norėjo. Taigi jus savo pote
rių nekiškite ten kur jų ne
reikalauja. Toliaus tas “Sa
liamonas” sako, esą laisva
maniai kalba kam mums 
prigulėti prie parapijos? 
Kaip mes “pastipsime,” tai 
katalikai ateisią, papote
riausią ir į kapus palydėsiu.

Tas žmogus tai bent ka
talikiškai artimą myli! Lais
vamaniai jam “stimpa,” o 
katalikai “miršta.” Roelosi, 
Daytonietisyra buvęs semi
narijoj už “dženitorių,” tai 
turbut ten taip išmoko; bet 
pamiršo vieną dalyką, kad jenktasų Jis gerai pagalvojęs 
pasaulyje yra viena lygybe:|angiiškai pasakė: 
visi žmonės vienodai gimsta in;, Bet ir antrą kartą 
ir mirsta.JBet jeigu jau toksi suskajtė tik keturis. Jeigu 

kad žmonės “stimpa,” tai aš 
Daytonietį užtikrinu, kad;- 
jarr. “pastipus” laisvama
niai neis į jo laidotuves ir į 
kapus nelydės, nes jis to ne
užsitarnauja. Kad tą visą 
blogą atitaisyti, “mokslin
čiui” patariu savo trefniems 
parapijonams prieš Velykas:to'kunigo.’

nyčioj kunigas aiškino sak
ramentų reikšmę. Jis sako: 

—Penkis sakramentus
reikia būtinai priimti, o du 
likusiu, t. y., kunigystės ir 
moterystės yra liuosai pri
imami.

Išaiškinęs vieno sakra
mento reikšmę, jis užlenkia 

I vieną pirštą; išaiškinęs 
kitą, užlenkia kitą pirštą. 
Iki visus išaiškino, turėjo 
užlenkti visus penkis pirš- 

Įtus, bet pasirodė, kad visi 
sakramentai buvo išaiškinti, 
o vienas pirštas liko neuž-

—T angnsKai pasaite: Tryvisi žmones vienodai gimsta. in n Bet ir antrą kartą 
p^irsta. Bet jeigu jau toks: guskaitė tik keturis. Jeigu 

aukštas ‘ mokslinčius sako, pamjršo vieną sakramentą, 
į nejaugi tą penktąjį pirštą iš- 
įlauš? Atidėjo tą sakramentą 
sekančiam kartui jeigu jis 
atsimysiąs.

Koki sakramentą kunigė
lis užmiršo, ir aš pats nesu- 

i vokiau. Matyt, iš manęs išei
na dar didesnis, bedievis, 

J. D-gė.

Jaučiatės pasenęs ir 
nusilpnėjęs?

Jeigu jusą sveikata yra menka ir 
jus jaučiatės pasenęs ir pavargęs, tu
rite maža apetitą, jus vargina nevirš
kinimas, konstipacija, inkstų ar pūs
lės įdegimas, skaudėjimas nugaroje, 
žudote svarumą ir stiprumą, negalite 
gerai naktį pasilsėti ir atsikeliate ry
te pavargę ir sudribę, vartokite 
Nuga-Tone tik per kelias dienas ir jus 
pastebėsite kaip daug stipresnis ir 
geriau pasijausite.

Nuga-Tone yra Nacionalis Sveika
tos ir Spėkų Būdavote jas. .lis padarė 
stebuklus milionams žmonių. Jis su
reguliuoja vidurius ir nugali konsti- 
paciją. suteikia riebų, raudoną krau
ją, gaivina ir sustiprina organus ir 
nervinę sistemą ir padidina svarumą 
s'i! lesiojusių. suvargusių žmonių. 
Nuga-Tone turi savy prižadą geres
nės sveikatos — naujo smagumo ir 
džiaugsmo gyvenime.

Visi vaistų pardavėjai parduoda 
Nuga-Tone. Jeigu jūsų pardavėjas 
neturėtų jų stake, paprašykit jį užsa
kyti jų del jus iš savo džiaberio.

padaryti “košerį” ir tuometi 
vėl viskas bus O. K.

Kolektoriai.
Nežiūrint kad katalikai 

biaurioja bedievius, bet ku
nigėlis eidamas per namus 
kolektuodamas nepralenkia 
bedievių, mat ir bedievio 
doleris geras, tik duok. Ar 
tinka imti pinigus ant “šven
tos bažnyčios” nuo bedie
vių? Žinoma kad tikri lais
vamaniai jiems pinigų ir ne
duoda, bet yra tokių silp
nuolių, iš kurių ir iškaulina 
dolerj-kitą. To neturėtų būt. 
Lai tie duoda, katriems baž
nyčia yra reikalinga; laisva
maniams nereikalingas Ro
mos trustas.

IF 1 9'<
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Picas girdėti Lietuvoje
| (I luo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

Tį 15,000 LITŲ VAIKŲ DRA-

i
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NUTEISTI MIRTI DU 
GARSUS PLĖŠIKAI- 

ŽMOGŽUDŽIAI.
K< vo 7 d. kariumenės tei

smas Panevėžy nagrinėjo 
pag: rsėjusiu žmogžudžių 
Širv< lio Juozo ir Mickuno 
Ant? no bylą. Byloje dar bu
vo k iltinamas Antanas Šir
velis Juozo brolis. Visi trys 
buve kaltinami tuo, kad Ku
piški valsčiuje užėję pas 
ukin nką Mickevičių ir radę 
tik vieną tarnaitę, dviem 
kirvi lis suskaldė jai galvą, 

.apip ėšė namus ir pasišali
no. Apiplėšimo metu paim
ta ' 5 dolerių, 1 sidabrinis 
nišų rublis, dvi poros mote
riškų batelių, drabužių ir 
mais o.

Pc kaltinamojo akto teis
mo pirmininkui užklausus 
Juozą Širvelį, ar prisipažįs
ta k: ltu, jis paprašė teismo, 
kad iš salės butų išvesti Mic- 
kuna 5 Antanas ir jo brolis— 
Širve lis Antanas. Teismas jo 
prašymą patenkino. Tuomet 
J. Širvelis smulkiai nupasa
kojo baisios žmogžudystės 
įvykį pažymėdamas, kad 
tarnaitę nužudęs kirviu Mic
kūnai Antanas, o jis buvęs 
lauke. Po to įvedamas Mic
kūnai Antanas, kuris kaltu 
neprisipažįsta ir pareiškė, 
kad J. Širvelis iš keršto ant 
jo sakęs. Trečias kaltinama
sis širvelis Antanas kaltu 
irgi neprisipažino.

Te smas išnešė sprendi
mą, kuriuo J. Širvelis ir A. 
Mickunas pripažinti kaltais 
ir ab i nutarta nubausti mir
tim, o A. Širvelis nekaltu ir 
išteisintas. Tenka pažymėti, 
kad toks teismo sprendimas 
publikoje, kurios buvo pilna 
salė, sukėlė pasitenkinimo.

KLAIPĖDOS PIRKLYS 
APGAVO VISOS LIETU

VOS BATŲ FABRI
KANTUS.

Klaipėdoj subankiutavęs 
pirklys Kaplanas, pasirodė, 
esąs piktas bankrotas. Jis 
liko skolingas virš 300 tūks
tančių litų batų fabrikan
tams. Tas “komersantas” jau 
sėdi kalėjime.

Suimtojo tėvas veda dery
bas su kreditoriais. Tuo tar
pu siūlo 50 et. už kiekvieną 
litą, kuri liko skolingas sū
nelis.

BAISI ŽMOGŽUDYSTĖ.
Šiomis dienomis Mariam- 

polės gyventojus sušiurpino 
baisus atsitikimas.

Tūlas Sinkevičius su “iš- 
rokavimu” apsivedė su tur
tinga mergina ir gavo dide
li kraiti. Apsivedęs žmoną 
nunuodijo ir paėmęs jos 
14,000 litų mėgino namą už
degti ir pasislėpti. Bet na
mas neužsidegė ir Š. pini
gais neilgai džiaugėsi, nes 
greitai tapo suimtas ir i ka
lėjimą įkištas. Pinigai atim
ti. Ir jis laukia teismo. Šis 
įvykis rodo, koki vaisiai del 
pinigų vedimo ir kaip žmo
nės sužvėrėję. Bus teismas, 
žudeiką nubaus, bet nužu
dytosios moteries jau niekas 
neatgaivins.

DA VIENA TAURAGĖS 
SUKILĖLIŲ BYLA.

Lietuvos laikraščiai pra
neša. kad kovo pabaigoj ka
riumenės teismas išvažiavęs 
į Šiaulius nagrinėti d a vieną 
Tauragės sukilėlių bylą. Toj 
byloj kaltinami 5 asmenys, 
būtent: O. Gasavijus, J. Ga- 
linaitis Kiiena, O. Venelis ir 
J. Arminas. Kitose bylose 
busią po vieną, po du kalti
namuosius. Šių bylų daly
viai beveik visi esą sugrįžę 
iš emigracijos, tikėdamiesi, 
kad ;ie pagal plečkaitinin
kų įs atymą bus amnestuoti, 
nes jie įstatymo reikalavi
mus išpildė, t. y. per nusta
tytą laiką atsižadėjo emi
grantą organizacijų ir grižo 
Lietuvon. Jie už veikimą 
emigrantų organizacijose at
leisti nuo bausmės, o už da
lyvavimą sukilime patrauk
ti tie.-on.

Vaiinasi, valdžia juos ap
gavo. Kuo jų byla pasibai
gė, da nėra žinių.

BUŽIAMS SIŪTI.
Kauno miesto valdybai pa

skyrė 15,000 litų neturtingų 
tėvų vaikams drabužiams 
siūti. Drabužiai bus pasiūta 
ligi gegužės 15 d. ir vai
kams išdalyta. Gegužės 15 
d. paskirta vakų šventė.

MOTERYS NUODIJASI.
Kovo 12 d. Kaune del ne

pasisekusios meilės actu už
sinuodijo T. B., kuri padėta 
ligoninėn.

Tą pat dieną 17 vai. Uk
mergės plente pil. Glazienės 
traktieriuje actu apsinuodijo 
pilietė J. R.

Ne saldus turbut gyveni
mas, jeigu reikia griebtis 
nuodų.

NUŽUDĖ VAIKĄ IR IME-j
TĖ Į MĖŠLYNĄ.

Gailiušių kaime, Babtų 
valsč., Vinco Andriuškevi
čiaus tvarte rastas po mėš
lais pakastas įvyniotas į 
maišą kūdikis. Nustatyta, 
kad kūdikis buvęs ten pat 
gyvenusios merginos A. C. ,

PAGIMDĖ IR NUŽUDĖ.
Kovo 9 d. Stasiškių kaime, 

Seirijų valsčiuj, Alytaus ap
skrityje rastas tuojau po pa
gimdymo nužudytas mote
riškos lyties kūdikis. Nužu
dytojo kūdikio motina — to 
kaimo gyventoja surasta.

SU 15 LITŲ VISĄ 
MĖNESĮ.

Šiaulių gelžkelio ruožas 
atleido daug padienių dar
bininkų. Kai kuriems duo
dama dirbti po 3 dienas į 
mėnesį. Tokiu budu žmogus 
uždirba per mėnesį po 15 li
tų, su kuriais turi išgyventi 
30 dienų. Yra šeimų, kurių 
sąstatas — 6 ir daugiau na
rių. Tokioms tenka, pilniau
sia to žodžio prasme, ba
dauti. Motinos dažnai atei
na pas gelžkeliėčius ir pra
šo verkdamos duonos savo 
vaikams. Tai dalykai, vyks
tą musų “geram ir ramiam 
gyvenime.”

MAITINA 2300 BETUR
ČIŲ VAIKŲ.

Kauno miesto valdyba 4 
mokyklose išduoda kasdien 
1,500 pietų neturtingiems 
vaikams krikščionims ir 800 
pietų žydams.

“BIRUTĖ” RENGIASI 
BANKRUTUOTI.

Šiaulių saldainių fabriko 
“Birutė” savininkas Vait
kus jau kelis mėnesius neiš
moka savo darbininkams 
pilnos algos. Duoda po -5t-10 
litų if liepia palaukti nežiliia 
ko. Mergaitės, dirbančios 
pas minėtą fabrikantą, ran
dasi labai sunkioj būklėj, 
nes neturi už ką nei duonos 
nusipirkti. Kalbama, kad 
“Birutė” rengiasi bankru
tuoti.

KLAIPĖDA.
Kovo 10 d. Klaipėdos kra

što policijos 
persekiodami

vachmistrai 
Tatamiškių 

pievose du kontrabandinin
ku ties Sausgalių kaimu re
volverio šūviais vieną iš jų 
sužeidė. Pas jį rasta skardi
nė su apie 5 litr. eterio, 1 
klgr. mielių ir 3 pakeliai ta
bako.

Antrasis kontrabandinin
kas pabėgo, bot jo asmeny
bė yra nustatyta.

UKMERGĖ.
Tarp žmonių buvo paskli

dę gandai buk atpigsianti 
degtinė ir alus, bet iki šiam 
laikui kainos vis dar tos pa
čios. Kiti laukia išsižioję, 
kada galės pigiau išsigerti, 
bet trūkstant kantrybės už
eina į traktierių širdies nu
raminti. Jei dabar — ypa
tingai turgų dienomis — la
bai daug girtų, tai kas bus,1 
jei degtinė atpigs. Tada tur 
būt del girtų nei gatve pe
reiti nebus galima.

i
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GILTINĖ SEKIOJA MUS

konfiskavo knygą.
Ro nano “Mailė trim ka

valieriams” autorių Matu- 
laitį-MačįuIaitį apygardas 

teismas nubaudė 70 litų ar
ba 7 paroms arešto ir nutarė 
jo kr. vgą konfiskuoti.

Poros mėnesių bėgyje fa
šistai jau antrą knygą kon
fiskuoja. Šventoj Lietuvoj 
prasidės knygų, o gal ir au
torių deginimas kaip vidur
amžių laikais.

Kasdien jus skaitote: žmogus ne
tikėtai pajuto stelinius viduriuose, nu- 
gabentas į ligoninę, bet po operaci
jos miršta. Viskas buvo pervėlai pa
daryta. Kūne per 24 vai. susitvenkia 
tiek nuodų, kurių užtenka mus nu- 
nuodinti.
TRINERIO KARTUS VYNAS
išvalo jūsų vidurius ir pašalina nuo
dus. “Raktas" į sveikata igijamas už
laikant kana švariai, nes liga pa
prastai kūne atsiranda nepašalinus 
nuodų. Šiandien gauk to vaisto iš ap
tiekus! .Jūsų blogas apetitas, užkie
tėjimas, galvos sopėjimas, gesai iš
nyks iš jusu vidurių. Sempeliai iš 
Jos. Triner Co., 1333 So. Ashland 
avc., Chicago, Iii

NEMOKAMO SEMPEL1O
KUPONAS Dept. 6

Vardas
Adresas

PRAŠYS PALEISTI.
.Studentų “Varpo” (irau- i 

gijos visuotinas susirinki-* 
mas pavedė valdybai suda- nių dvaro gyventojas Anta- 
ryti bendrą kairiųjų ir deši- nas Širmulis išvyko andai į 
niujų studentų delegaciją, Kėdainių miestelį ir dingo, 
kuri turės aplankyti atatin- Spėjama, kad miestely išsi- 
kamas valdžios įstaigas ir gėrė ir girtas grįždamas įk- 
prašys paleisti politinius ka- lito Nevėžin, nes turėjo pe
linius studentus. reit per upę.

DINGO BE ŽINIOS
* ŪKININKAS.

Kėdainių valsčiaus Vilai-

- ~ ~   ~ -LL, . ................................" T-T?'■■■■T

PALYGINUS NAUJĄ PLANETĄ SU NEPTŪNU. .

n - d
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KELEIVIS

Prisidėkite prie šios ekskursijos ir dalyvaukit 500 metu 
Vytauto Didžiojo Sukaktuvėms Minėti šventėje.

SPECIALIAI TRAUKINIAI TIESIAI Iš CHERBOURG 
Į KLAIPĖDĄ VADOVAUJANT PRITYRUSIEMS 

VEDĖJAMS VISU KELIU.
MAŽIAU NEGU 8 DIENOS f LHBTUVĄ

VYTAUTO DIDŽIOJO METAIS Į
Lietuvių Laivakorčių Agentų Asosiacijos Ame

rikoje Rengiama Didelė Ekskursija 

Į LIETUVĄ
Lietuviu visuomenei gerai žinomas veikėjas pil. Anicetas B. 
Strimaitis asmeniškai tvarkys ekskursijos reikalus visur. 
Vytauto Didžiojo Metais atlankykite savo seną TĖVYNĘ 
Pasaulio Didžiausiu Laivu S. S. “LEVIATHAN” United 
Statės Lines Išplaukiančiu iš New Yorko per Cherbourgą

Birželio-June 11 dieną, 1930 m

Naujoji planeta yra maž-daug tokio pat didumo, kaip mūsiškė 
žemė, šis paveikslėlis parodo, kiek ji yra mažesnė už Neptūno 
planetą. Naujosios planetos skersmuo (diametras) turi 8,COO 
myliu, o Neptūno—32,000 mylių. Be to, naujoji planeta yra 50 
kartų toliaus nuo saulės, negu žemė.
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SUVARGĘS?
Esorka Suteiks Jums 

Naują Energiją!
Ki<k smaerumo jus 

cl.it e jei pasiduodate 
iri ui ir stokai ūpo! 
paika tai yra. kuomet 
>ut**iks jums naują 
j-usražins į nermalu«nr> jn«ų vir- g
Akinimą. Greitai pabalina kon- ■
stiparšią. pilvo pakrikimus ir ■
pairusius nervus. Klausk savo •
aptiekminko. 15
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600 PORŲ BATŲ 
VAIKAMS.

Kauno miesto valdybos 
socialinis skyrius Kauno 
sunkiųjų darbų kalėjime už
sakė 600 porų batų neturtin
gų tėvų Kauno pradžios mo
kyklas lankantiems vai
kams.

Batai jau pasiūti ir neuž
ilgo vaikams bus išdalinti.

PAIN-EXPELLER

prarnn- 
nuovar- 
Ir kaip 

Esorka 
energiją.

Severas1SORK?

Lietuvą

ŠIAULIAI.
Buvo rašyta, kad pabėgo 

Šiaulių Žydų liaudies banko 
direktorius Šapiro. Padarius 
smulkią reviziją, rasta 36,- 
000 litų trukumas. Banko 
valdyba šią sumą mano pa
dengti iš šapiro Ukmergės 
elektros stoties koncesijų.

I
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KAd-RICHTER^COj (

KILLS PAIN -
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Gegužės mėn. išpirkimai
Leviathan
America ..................................Gegužės
Republic ...... Gegužės
Pres. Haraing .................. . Gegužės
George Washington............. Gegužės
Pres. Rcosevelt ........ ,.......... Gegužės

Išplaukiant j Pl/raouth—Chcrcourg—Sauthaapt

Grįžkit ; tėvynę, bet kuriais šių piaukim:: ir j < keiiatrsit gražiausiu visų 
metų laiku, kuomet ramus vanduo ir sauk v >

Keliaudamas amerikoniškais laivai-, pi 
Amerikoj—pridėdami prie jūsų šalies turte 
parankumais kuriais visi šie laivai yra pas

Plaukit tais laivais, kurie jūsų laiškus v
Pilnų informacijų, kainu.

bendrovės agentą arba rašykit i

UNITED STATĖS LINES
75 Statė St., Boston, Mass. 45 Broad»ay, New Tork City.

****«*^^*« - ‘ ~ ‘-----
* * * * *‘^-*~*~~*~~*~J*—‘|‘ ‘ * - -į- -Į

s.s. 
s.s.
s.s. 
s.s.
s.s. 
s.s.

I

Gegužės 3
7

13
14
21
28 

•Hasj<>urg

ir 24 
tą 
tą 
tą 
mą 
tą i

Gienos.
■gai, kuriuos praleidžiat lieka 
ir jus gėrėkitės r., priiygstamais 
įly pagarsėję.
a j tėvynę.

ir tt.. kreipkitės į jūsų vietini laivakorčių

nu
Dienos Per Vandenyną
PER CHERBOURG’Ą — 6 DIENOS

PER BREMENĄ
Keliaukite I ir IŠ

LIETUVOS
Su naujais milžinais ekspresiniais laivais

BREMEN ir EUROPA
MAŽIAU NEGU 8 DIENAS Į LIETUVĄ 

Patogus ir tiesus susinėsimas su bile Europos 
šalimi. Taipgi reguliąriškai kas savaitę išplau

kia puikios grupės Kabiną Laivai.
Del sugrįžimo Sū
dymą ir kitą infor- 
maciją atsiklauskit 
Mvo vietinio agen
to arba

p afl?

/

65 STATĖ ST.
BOSTON, 

MASS.

s
SI

Informacijų
AMBRAZIEJUS,

168 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
“VIENYBĖ”,

193 Grand St., Brooklyn, N. Y.
J. VASILIAUSKAS,

814 Bank St.. ’Aaterbury, Conn. 
A. S. TREČIOKAS,

197 Adams St., Newark, N. J. 
J SEKYS,

226 Park St., Hartford, Conn. 
“NAUJIENOS”,

1739 S- Halsted St., Chicago,III. 
A. VELECKIS,
502 South Av., Bridgeport, Coim. 
P. BALTUTIS,
3327 S. Halsted St., Chicago, III. 
“DIRVA”,
6820 Superior Av.. Cleveland,O.

K. MAKAREVICIUS,
95 Libertv St., Ansonia, Conn. 

K VAIŠNORA,
Frankiin Savings ir Trust Co. 

Pittsburgh, Pa. 
J. J. URBSZO,

187 Oak St.. Lawrer.ce, Mass. 
“AMER. LIETUVIO" Agentūra 

14 Vemon St., Worcester, Mass.

J.

“VIENYBĖ”,

kreipkitės i
P. MOLIS. 

1730—24th St., Detroit, Mich.
J. G. BOGDEN,

322 W. Long St., Du Bois, Pa
J. ZOLP,

4559 S Paulina St., Chicago, UI. 
V. M. STULPINAS,
3255 S. Halsted St., Chicago, III. 
A VARAŠIUS,
S. 12 ir Carson St., Pittsburgh»Pa. 
MISS J RODIS (Rauktytė),
50 Sterling St., Worcester,Maas. 

N GBNDROLIUS,
395 Broaaway, So. Boston, Mass.
K. KAŽEMEKAS.
793-797 Bank St. Waterbury, Ct 
P BARTKEVIČIUS,

C78 N. Main St, Montello, Mass. 
•’ SIDABROS,

875 Cambridge St., 
Cambridge, Mass. 

VITKAUSKAS.
Richmond Trust Co., 

2701 E. Allegheny Av. Phila.J’a. 
M. BIEKŠA, “Sandaros” Ag. ved.

373 Kensingtun Avertue, 
Roselar.d-Chicago, III.

K.

J.

TIESIAI I KLAIPĖDĄ

Z LIETUVIU \

I

Y 26. 1930 O,

r
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M
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VISOS PASTANGOS BUS PAŠVĘSTOS PADARYT KELIONĘ ATMINTINU
ĮVYKIU PILNĄ ĮVAIRUMŲ IR MALONUMŲ DEL TŲ KURIE JOJ DALYVAUS

I III
i!

Žemiausios Kainos Tiesiai į Klaipėdą
Trečia klesa i vieną pusę .................. $107.00
Trečia klesa i abi pusi ........................... 181.00
Turistine trečia klesa į vien? pusę .. $123.50 
Turistine trečia klesa j abi pusi (min.) 204 00 
Cabin klesa .............................................. 142.50

Promenados Denis: Už vietas turistine 
klesa ant Promenade Denio nuo Gegužės 
1-mos iki Liepos 15 į Lietuvą, o į Ameriką 
nuo Rugpiučio 1-mos iki Rugsėjo 30 kainos 

padidinamos sekamai: $7.50 j ~ *
$12.50 į abi pusi.

Vaikams: Nuo 1-nų metų 
amžiaus pusė kainos.

Kūdikiams: Iki 1-nų metų 
j vienų pusę. I abi pusi $11.00. 
U. S. Revenue Tax ir Head Tas atskyriam.

vieną pusę, o

iki 10 metą

amžiaus $5.50

IŠPLAUKIMAS LAIVU 1930 M.

iš 
Laivo vardan New Yorko

Tiesiai H
Laivo Vardas Klaipėdos

LITUANIA Balandžio 17

POLONI.A ........ Gegužės 1

ESTONIA ........ Gegužės 17

LITUANIA .... Gegužės 26

ESTONIA ... Balandžio 24
POLONIA .... Gegužės 27
LITUANIA .... Liepos 22
ESTONIA .. Rugpiučio 18
LITUANIA .. Rugpiučio 26
POLONIA .... Rugsėjo 16

SMAGIAUSIA, PATOGIAUSIA KELIONE
Del informacijų ir laivakorčių kreipkitės tuojaus pas savo vietos agentą
..............—------- NELAUKIT PASKUTINIŲ DIENŲ. ■ ■■ • --------- -

SALTiC AMERICA LINE
8—10 BRIDGE ST, NEW YORK, N. Y. 315 SO. DEARBORN ST„ CHICAGO, ILL.

UNION TRUST BLOG., PITTSBURGH, PA. 616 ST. JAMES ST.. MONTREAL, CANADA.
t



8 KELEIVIS No. 16. Balandžio 16, 1930.
I Gegužinės prakalbos.

South Bostono ir Cam- 
bridge’aus ^socialistų orga
nizacijos šįmet apvaikščios 
Gegužinę Šventę krūvoje. 
Kadangi 1 gegužės diena 
pripuola darbo dienoje, tai 
jos apvaikščiojimas perkel
ta į nedėldienį, 4 gegužės. 
Kaip 7 vakare įvyks South 
Bostono Lietuvių Salėj pra
kalbos, prie kurių bus ir mu- 

> programas.
“Keleivio” 

pastatytą kažin keno auto- Michelsonas 
konis.

v

Vietinės Žinios
RUSIJĄ Sugavo South Bostono bo- 

melius pavogtam auto- 
užėme mobiliuje.

i Pereitą nedėldienį per 
Bostono Harrison avė. du policma- 

Club e naj vežė į policijos nuovadą . .
buvo paskaita apie Sovietų suimtą girtuoklį ir pamatė, zikos programas. Kalbės 
Pusiia. Ją skaitė newyorkie-|[-ac] penki vaikėzai sulipo į “Keleivio” redaktoriai S. .. , i ir----  i....k, .... * ----- . įr jonas Kru-

PASKAITA APIE

Dievo vietą tenai 
mašina.

Pereitą subatą 
Twentieth Century

tis Richard Mayer, kuris ke
liavo po Rusiją apie 5 mėne
sius ir tik šiomis dienomis 
sugrįžo. Jis sakėsi žiūrįs į 
Rusiją nepartinio žmogaus
akimis ir pasakojąs dalykus 
taip kaip pats juos matęs.

Tariant jo žodžiais, šių 
dienų Rusija esanti visai 
“naujo kurpalio civilizaci
ja.” Daugiausia jam Įsidėjo
galvon vykinama dabar per
maina žemės ūkyje. Kolek
tyvinis ūkis arba, kaip rusai 
sako, “kolchozas” (nuo žo
džių “kolektivnoje choziajs- 
tvo”), esant tokia ūkio for
ma, kur žemė yra bendra ir 
visi dirba iš vieno: valdžia 
pristato ūkininkams visas 
reikalingas mašinas ir sėk
las, bet rudenį užtai paima 
40 nuošimčių produktų, o li
kusieji 60 nuošimčių eina 
patiems ūkininkams.

Mayer mano, kad šitokia 
tvarka labai pakels žemės 
ūkį. Iš pradžių betgi kaimie
čiai šitokiai tvarkai prieši
nosi ir komunistai spyrė juos 
prie to prievarta, kuri vieto
mis buvusi labai žiauri, pri
eidavo net prie žmonių šau
dymo.

Jaunoji Rusijos karta 
esanti labai susidomėjusi 
Amerikos pramone. Ji tei
raujasi, kaip čia ūkininkai 
dirba žemę, kaip fabrikuo
se gaminamos mašinos. Ji 
nori sukurti Rusijoj antrą 
Ameriką. Religiją ji atmetė, 
o jos vieton padėjo ekono
minę idėją. Dievo vietą už
ėmė mašina. Tik mašinoje 
jaunoji Rusija matanti žmo
nijos išganymą, nes tik maši
na gali paliuosuoti žmogų 
nuo sunkaus darbo. Rusijos 
žmonių akimis žiūrint. Ame
rika esanti rojus ant žemės. 
Fordas jiems išrodo kaip 
Dievas, nes jis gamina trak
torius ir kitas naudingas 
mašinas žemei dirbai. Bet 
Anglijos rusai nekenčia. 
Prieš Angliją jaučiama di
delė neapykanta, nes ru
sams rodosi, kad Anglija 
stengiasi suardyti jų planus.

mobilių ir leidosi važiuot. 
Policmanai pradėjo vytis.
Galų gale policijos automo- Velykinis Programas Lietu- 
bilius susilygino 
mašina ir vienas policmanų 
peršoko iš savo 
liaus ant vagių automobi- 
liaus lentos. Išmušęs revol
veriu to automobiliaus stik
lą ir prikišęs ginklą prie ve
žiko galvos, policmanas va
gišių automobilių sustabdė.
Nors sumuštais stiklais po
licmanas sunkiai susižeidė 
sau ranką ir prie to da gavo 
mušti nuo bomų, bet vis dėl
to keturi jų buvo sulaikyti. 
Pabėgo tiktai jų vežikas. 
Pasinaudoti amas šituo sumi
šimu. dingo ir tas girtuoklis, 
kurį policmanai vežė nuova
dom 
vra 
kai.

su vejama

automobi-

Suimti bomeliai visi 
South Bostono airišiu-

vių M. Žinyčioje.
Velykų ryte, kaip 11:00 

vai. bus labai gražios cere
monijos, kurios susidės iš 
tam tikrų giesmių ir specia
liai prirengtos muzikos.

Velykų vakare kaip 7:30. 
Žinyčios jaunimas perstatys 
labai gražų Velykinį veika
lą “Easter Pageant.”

Žinyčios Ministeris p. Ku
bilius ir valdyba kviečia vi
sus skaitlingai dalyvauti ant 
šių parengimų. Įžangos nei 
ryte nei vakare nebus.

L. M. Ž. Komitetas.

Balius Ir Šokiai.
Rengia Šv. Juozapo Dr-ja 

Newton Upper Falls, Mass.
Subatoje,

26 BALANDŽIO-APR1L,
Prasidės nuo 6 vak. iki vėlumos.

FOREST HALL 
Petty Street, 

Nevvton Upper Falls.
Bus gera muzika. Visus apielir.kės 

lietuvius kviečiame atsilankyti. 
KOMITETAS.

Į___________________ _______________
KAM REIKALINGAS SENYVAS 

ŽMOGUS? Galiu atlikti: Pentoriaus. 
, Karpenderio ir Popieriavimo darbą. 

Sutikčiau važiuoti ir ant ūkės. (Ii) 
STANLEY KURAUSKAS 

320 Broadway, So. Boston. Mass.

Babravičiaus koncertas 
artinasi.

Sugrįžęs iš Floridos, mu- 
>ų artistas Babravičius ruo
šiasi prie koncerto South 
Bostone. Tam tikslui jau 
yra nusamdyta Municipal 
Buildinge salė, sukviesti ki
ti artistai ir dabar tik daro
mos repeticijos. 1

Be pono Babravičiaus, 
šiame koncerte dainuos dar 
p-lė P. Stoškiutė. Worceste- 
rio lietuvių žvaigždė, o pia
nu akomponuos p-lė Emilija 
Tataroniutė. kuri Vermonto 
kolegijoj dėsto muziką.

Koncertas įvyks pirmą 
nedėldienį po Velykų, bū
tent 27 balandžio, 7:30 vai. 
vakaro.

Bostono ir apielinkės lie
tuviai turėtu p. Babravi- C.JUOZ*? A: Ar 'u A‘ m.. , ei i 7., Sherman st, — Brockton. Mass.ciaus koncertą paremti. Ii- -------------------- -------------
kietu galima gauti “Kelei- skolinu pinigus ant na.mi

• ir noriu apniainvt 3 šeimynų namą\i0 Ofise. ant farmos. (16)
MRS. M SAMBAS

44 Aspinwall Rd, Dorchester. Mass.

BABRAVIČIAUS
KONCERTAS

PIRMĄ NEDĖLDIENĮ PO VELYKŲ

27 Balandžio, 7:30 vai. vakare
MUNICIPALĖJ SALĖJ

Tarp G ir H gatvių, South Bostone.
koncerte dainuos pats artistas J. Babravičius, p-lė P. 

Stočkiutė iš Horcesteria ir pianu skambins muzikos 
mokytoja p-lė Emilija Tataroniutė.

Visi yra maloniai kviečiami atsilankyti.

K. SIDABRAS
Atlantic Steamship Tickets- 

Bureau.
Pranešu visiem, kad aš patar

nauju sekančiais reikalais: ku
rie žadat keliaut i Lietuvą, rei
kale surandu atvažiavimo laivo 
vardą: atvežu gimines iš Lietu
vos: persiunčiu pinigus greitai;. 
Laivakortes parduodu ant visų, 
laivų. Su 15 d. balandžio, ofisą, 
laikysiu atdarą iki 8 vakare 
kasdieną. Todėl visus formalu
mus galima atlikti vakarais. 
Prašau užeiti. I tolymesnių 

galima paklaust laiškais.

K. SIDABRAS
S75 Cambridge Street.
E. Cambridge, Mass.
Tel. fniversity 9438

Ši panedėli Quincyje susi-' 
kūlė priešakiais du automo
biliai. Du žmonės buvo už
mušti ant vietos, o 3 sunkiai 
sužeisti.

----------- ----------------  Nebūtų jei vartotum 
Rinso. Paliuosuoja 
riebalus akymirk-

Puodai ir Skaurados 
sunkiausias piovi- 

Ar ne taip?tas.

SODTH END
Hardware Co.

tų

f

PARSIDUODA NAMAS.
3 šeimynų. įrengimai, Thomas Park 

daly: kaina 4<500. Įnešt S4‘*" Klaus
kit 204 N st.. So. Boston. Telefonas: 
So. Boston 3838-5V

NAMAS PARDAVIMUI.
5 ruimų bungaiow. viskas naujo

viškai įrengta, 12 lotų žemės, du viš- 
tininkai. daug vaisinių medžiu. Gali
te matyt savininką tiktai Subatomis 
ir Nedėliomis. . (18)

vie- ANTRAS DIDIS PIRKINYS
Buffalo, N. Y., sąkrovos 
pentų stakas iš Standard 
Plate Glass Co. i

Dr. Samuel Horne
SPECIALIZUOJA

Porceliano darbuose ir dirbtinėse 
dent urose. Pantis traukia su sa- 
lietrinio oksido-oksigeno, gazo ar 
novokaino anestezija. Diagnozai 
turi .vairių priemonių, ju tarpe 
X-Ray.

Ofiso valandas 9—5.
100 Boylston St- Boston, Mass. 
Kuinas 1018 Tel. Liberty 2419

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

Mes užlaikome visokių Vaistų ir 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosu
lį o. Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo 
Valymo, Reumatizmo, Slaptingų 
Ligų Taip-pat visokių žolių, la
pelių ir Dielių iš Ijetuvos. Musų 
aptiekoje geriausias patarnavi
mas ir teisingas patarimas. Vais
tus nusiunėiam ir per paštą. At
minkit musų adresa.

I). CAB1T
190 DORCHESTER STREET, 

Kampas Broadwav, 
SO BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799.

I

>

$2.95-$3.50 Flat Wall Paint 
16 Spalvų. Nėra Balto

Gal. $1.69
S3.75 Standard Floor Paint

Gal................................. $1.99
$3.95-$4.50 Standard Best

Gloss Paint .... GaL $2.49
18 Spalvų. Nėra Balto____

$1.35 l^ong Handle Spades 69c 
Stepladders, 5 foot, $1.10;

6 ft. 1.30

SCREEN W1RE IMANTROLĮ 
BLACK GALV.

2c Sq. Foot 2'/ącSq. Foot
Black Screen Paint .. Gal. 95c
Flat House Paint . .. Gal. 1.69
English White Enamel GI. 1.95

Tei: Har.cock 6105—6106 
Dykai Vietos Pristatymas.

fer SOUTR END 
HARDWARE CO.

1095 Washington Street,
at Dover St. EI. Station.

i i 
I 
į

j

Ir greit—ir lengva
—tai naujas būdas plauti dises!

'gUK GERaS dėl savęs— 
pabandyk Rinso! Milionai 

moterų gali jums pasakyt 
koks jis yra. Skalbimo dienoj 
jis ištraukia iš drabužių pur
vus. jie būna baltesni negu 
kad trintum. Saugesnis!

Dėl dišių jo tirštos, veiklios 
putos dirba lyg magiškai.Rie
balai pranyksta. Šitam pa
plovus, dišės išdžiūsta žiban- 

įčioms be šluostymo.

Labai ekonomiškas. Rinso 
padaro dvigubai už lengvo- 
svarius išpustus muilus, dėl
to, kad jis granuluotas ir 
stangus. Gauk DIDEIJ pake
tą. Vartok jį skalbimui, in
dams, vanotus ir valymui.

RinsoGranuluotas muilas 
disėms ir valymui

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

107 SUMMF.R STREET, 
LAMRENCE, MASS.

COBB GARAGE
Tik 3 minutos nuo Broadway arba 
minutos nuo Market Terminai, an> 

kampo C ir 2-nd street. Turime viso
kias naujausios mados mašinas maz
gojimui ir grisinimui automobilių. 
Darbas greitas ir gerai padaromas už 
labai pigią kainą. Ekspertai mecha-Į 
nikai būna dienomis ir naktimis. Ga-Į 
rąžius būna atdaras visados. Parduo-! 
dame Shell gazoliną ir aliejų. Jei no- i 
rite kad jus karas gerai bėffu. pamė-1 
ginkite pas* mus įsipilt gazo. Jei norit] 
gero patarnavimo, kreipkitės pas mus. ( 
Manag. STEPONAS JANELIUNAS.

COBB GARAGE (-)
206 Second St„ Kampas C St, 
SO. BOSTON, MASS. Tel. 2920.

b

Telefonas 21324
MEDICINOS DAKTARAS

C. j. Mikolaitis
Lietuvis Optonetmtas

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

J. L. PASAK A KNIS, O. D. 
447 Broadway, So. Boston, Mass.

Ta
a

t

Demokratų lyderis apsivogė
Bostono demokratai šian

dien vaikščioja nosis nulei
dę, nes jų lyderis pavogė 
$1,800. Nelabai senai demo
kratų politikieriai turėjo su
rengę puotą Statlerio Hote
ly ir svarstė, kuris jų politi
kierių butų tinkamiausis 
kandidatas i majorus atei
nančiais rinkimais. Per tą 
puotą už Įžangą jie surinko 
$1,800. Dabar paaiškėjo, 
kad jų lyderis su tais pini
gais dingo. Na. o kas butų, 
jeigu šitas ilgapirštis patek
tų i Bostono majorus?

Bostone didelis karštis.

Ši panedėli Bostone buvo 
nepaprastai karštas oras. 
Po pietų temperatūra pakilo 
iki 78 laipsnių. Tuojaus pra
dėjo sprogti medžių bumbu
lai. o ant Boston Common, 
“Varlių Prūde,” vaikai pra
dėjo maudytis.

Šitokio karščio balandžio 
mėnesy Bostone da niekas 
neatsimena. Tiktai 1876 me
tais buvo panaši diena, ii 
tai 2 laipsniais šaltesnė.

----- i-------- . i Cheisea majoras reikalavo * 
$23,000 grafto už pelenus, i

Kiek miestų majorai pri-‘ 
sivagia pinigų, tai parodo, 
dabar iškelta Cheisea majo
rui Whalenui byla. Dešimts 
to miesto piliečių apskundė 
jį už graftą. Ir darant tyri
nėjimą išėjo aikštėn, kad net 
pelenų vežikai negali gauti 
kontrakto pelenus vežti, jei
gu neduoda majorui gero 
kyšio. Buvusis Cheisea pele
nų rinkėjas John P. Haley 
paliudijo, kad pirma buvu
siam majorui Quiglėy jis 
mokėjęs $5.000 grafto me
tams už privilegiją kolek- 
tuoti pelenus, bet kada at
ėjo naujas majoras Whalen. 
tai jis pareikkalavęs $23.000 
kyšio už 5 metų kontraktą.

Haley sako dalyvavęs su 
majoru Whalenu keliuose 
girtavimo rautuose Rendez- 
vous Club’e ant Back Bay, 
gėręs su juo savo namuose ir 
kitur ir mėginęs kiek nusi
derėti. Jis siūlęs jam $13,- 
500, bet majoras būtinai no
rėjęs $23,000. Prie sutarties 

............... ga-

PENTINU IR TAISAU 
NAMUS.

UŽ PRIEINAMA KAINA 
Jei reikia ir Popieriuoju.

Gausite gera darba. Klauskite kainu 
JUOZAS TAMOŠAITIS 

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

ATYDA MUZIKANTAMS
ALBUMAI LIETUVIŠKŲ

ŠOKiy IR DAINV 
ALBUMAS No. 3

’^annKą tik išėjo iš spaudo-.’A

nepriėjo ir šitą “džiabą” 
vęs kitas kontraktorius.

Gaisras teatre.
Bostono priemiesty Wo 

bui ne užsidegė judomų pa
veikslų teatras, kur buvo 
rusirinkę apie 500 mažų vai
kų. Visi jie buvo išgelbėti, 
tik šeši tapo sužeisti. Teat
rui ugnis padarė apie $50,- 
000 nu* -.tolių.

Važiuoja Lietuvon 
apsilankyti.

Gegužės 2 d. laivu Bre- 
men išvažiuoja Į Lietuvą 
D-nia Likienė. Jie turi So. 
Bostone ant Broadvvay vyrų 
drapanų storą, žinomą Paul’s 
Clothing Store.

Piktadarys piausto peiliu 
mažus vaikus.

Bostono policija jieško 
piktadario, kuris piausto 
peiliu mažus vaikus. Motina 
kartais palieka savo kūdiki 
lauke, o paskui randa jau 
peiliu supi austytų.

kuriuose telpa 27 gražiau
sios ir naujausios Polkos. 
Vairai. Maršai ir Dainos.

TURINY’S: Didžiojo Lietuvos Ku
nigaikščio Vytauto 500 metų Sukak
tuvių Maršas. Vidurnaktinis Valcas 
Eugenija Polka. Pabaudos Polka. Vir
ginija Polka. Palergonija Mazurka. 
Rusiškas Kazokas. Kohanoška (iš 
Rusiško) Padorius (iš Rusiško) Pelė
da Polka. Domiceiia Polka. Marcikonių 
Polka. Rožytė Mazurka. Kristijanuš- 
ka (iš Rusiško). Onytės Polka Naš
laičių Valcas. Agnieška Polka Aguo
nėlės Šokis. Sirenos Valcas. Vakaruš
kų Polka. Vabalninku Polka. 
Šokis. 
Šokis, 
zurka.

Šios 
smuikos. 
knyga. Vėliaus turėsim knygų ir ant 
kitų muzikos instrumentų Orderiuo 
darni siųskite sykių ir pinigus, įdėda
mi į laišką čekį ar Money Orderį 
Laiškus adresuokite, (17)

LONGIN BU1NIS
120 Mebster avė, Cambridge, Mass.

Ispanų 
Žemaitiška Polka. Lenciūgėlis 
Kazokėlis šokis. Aldona Ma- 

Birutės Polka
knygos turim tik ant pirmos 

Kaina su prisiuntimu 75c

ir

LIETUVIŠKA 
BUČERNE 

Užlaikome geriausią tavorą
parduodame pigiausia kaina. Mė
sos visuomet šviežios.

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

Pagardinimui Chop Suey, var- 
tokit China Boy Soy Sauce. 15c. 
už banką.

Pas mus galite gaut visokį ta
vorą pigiai ir gerą.

J. PATKAUSKAS 
STRANI) CASH MARKET 

331 BROADWAY. SO. BOSTON. 
Telefonas; So. Boston 0551.

Naujausi Lietuviški
Rekordai coiumbia.

JONAS BUTĖNAS. BARITONAS IR KV ARTETAS
su Vargonų Akompan.

Linksma Diena Mums Nušvito.......... Jonas Butėnas, Baritonas
Pulkim Ant Kelių ....................................... s« Vargonų Akompan.

VVORCESTERIO LIETUVIŠKA ORKESTRĄ
ALBINA LIETUVNIKAITĖ, LEADER

I inksmvbės Polka .................. VVorcesterio Lietuviška Orkestrą
LietuvŠko Kliubo. Polka .... VVorcesterio Lietuviška Orkestrą

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERIŲ ORKESTRĄ 
Singing by šaukevičius—Fr. Yotko, I^ader.

Shcnadorio Polka. Ork .. Mahanojaus Lietuvių Mainerių Ork.
• Bernelio Polka. Incid. Singing. Mahanojaus Lietuv. Main. Ork.
(Katriutės Polka 
'Klaipėdos Polka
(Paprieniokų Polka . -

< I rano Polka .... Mahanojaus Lietuviška Mainerių
(Piatro Polka . ...... •(\ estuvių ........... Mahanojaus Lietuviška Mainerių

7F i žalia Girelė
'Lik su Dievu I’anitelia .-••

• Senelio Polka
*.Jaunas Senis
(Kačiukas .................................. .
'.šalta Žiemužė ........................
Pasaulis Stovį (A. Vanagaitis) .
'Man Tik Rodosi (A. Vanagaitis)

• Pragėriau Žirgelį ........
(Eisim Laukan ............
' Mergyte Jaunoji ........
' Motušaitė Miela ........

1F ' <»i. Bemoli Vienturti!
■ Mielašiniystė ...............
'Oi. Skauda. Skauda

Aš Žirgelį Balnosiu .
7E < Atneša Diedas Kukuliu

1614OF

10" 7’

161171

16112h'
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... Lietuviška Mainerių Orkestrą

i DR. J. MARCUS i
į Iš MASKVOS IK KAUNO
J Specialistas slaptų ir kroniškų ligų 
į moterų ir vyry, kraujo ir odos.

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

į 261 Hanover St.. Boston. Office 7 1
• Tel.: Richmond 0668, Gar. 5437. J 
J Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. J 
| Nedėliomis iki 4 vai. po pietų. į 
I--------------------------------------------------1‘•KELEIVIO’’ SKAITYTOJŲ 

ŽINIAI.
KUOMET jus planuojate 
pirkt furnišius. padarysite 
sau naudos visupirmu atsi
kreipdami pas

M R. CANNER
HOLLIS FURNITURE CO.
802 Washington St, Bostone
nes kalbant Lietuviškai jis 
galės suprasti daug geriau 
kas jums reikalinga.
Šimtai Lietuvių šeimynų ku
rie pirko savo furnišius iš 
Hollis Furniture Co, (se
niau South Bostone) ir da-♦
dar patenkinti gražiais ir 
tvirtais daiktais. Jie nusi
pirko tokius furnišius kokių 
jiems reikėjo — lygiai to
kius, kurie geriausiai tiko jų 
namams, tokia kaina kokią 
jie išgalėjo mokėt.
Toks draugiškas ir nuošir
dus pardavimo būdas pada
rė Hollis Furniture Co. la
bai populiariška ir plačiai 
žinomą tarpe šimtų Lietu
vių šeimynų visur.
Pas Hollis Furniture Co., 
ant 802 Washinton St, Bos
tone, visados galite but už
tikrintas kad rasite didelį 
pasirinkimą gerai patenki
nančių ir gražių fornišių už 
prieinamas kainas.

/
F

i

Vėliausi, geriausiai veikianti me- 
dikališki ir elektra gydymai, duo

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

Dr. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE 

BOSTON.
OLYMPIA THEATRE BLOG,

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

L

JUS ŽINOTE KAD
BLLE RIBBON MARKET

2 ŠTOKAI 
Parduoda šviežias ir geriausias 
Mėsas, Daržoves ir Groserį. 
SPECIALIAI ši4 SAVAITĘ!: 

Chop Suey ................. 3 sv.—20c.
China Boy Sauce. honka -----
Lietuviškas Skilandis .... sv.

BLUE RIBBON 
MARKET

357 Broaduay, 
So. Boston.
Tel. S. B. 1129

Orkestrą

Orkestrą
Singing by A. Šaukevičius ir Marė Urbas, 

....................... Fr. Yotko, Leader
A. Vanagaitis ir Akiras, 

Pasikalbėjimas su Armonika
A. Vanagaitis 
A. Vanagaitis 
. Comic Song 
. Comic Song 
A. Vanagaitis 
A. Vanagaitis 

Kastancija Menkeliuniutė, Soprano 
............ su Orkestros akompan 
Mcnkeliuniutė ir F. Stankūnas 
............ su Orkestros akompan.
Menkeiiuniutė ir F. Stankūnas 

............ su Orkestros akompan.
_______ (M. Petrauskas) __ Folk Song

• šią' Naktelę^ Miego" Nemiegojau ................................. Folk Song
SESERYS PAULIUKONIUTĖS Piano Accompan. by B. Šalinaitė 

16153F (Onyte ................................................................................ g®”*
(Oi. Dainos (A. Bačiulis) ............................................ rolk Song

M \HANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERIŲ ORKESTRĄ 
12" $1.25 Singing by Šaukevičius ir M. Urbas, Fr. Yotko, Leader 
61903F (Lietuviška Veseilia, Dalis Pirma

(Lietuviška Veseilia, Dalis Antra
61*)*'1F Lietuviška Veseilia, Trecia 

(Lietuviška.Veseilia, ketvirta Dalis
Pas mus salite gauti netik rekordų kurie yra garsinami, bet viso

kiu. Kokie tik vra lietuvių kalboje išdirbti, kreipkitės pas mus, o gau
sit. visko. Reikalaudami katalogų. Pūskit Ištampą.

MES PRIIMAM LIETUVOS BONUS
Nuo tu. kurie pirks pas mus Radio ar Gramafoną. priimam Bonus 
kaipo dalį m^kesties. Mažiau 6 Rekordų, per pastą nesiunčiame.

GEO. MASILIONIS
377 WEST BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

>

1611XF
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16115F
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Viedrą
EXTRA

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

vos ir visados šviežias Dieles 
galima gaut pas

DAVID CABITT
REG. APTIEKORIUS

Visados pasirengęs jums patarnaut
190 SALĖM STREET 

BOSTON. MASS. 
Telef. Richmond 1686 

Aptieka atdara nuo 8 iš ryto 
iki 10 vakaro.

25c. 
39c.

St.658—8-th 
f or. 8 and L St. 
Tel. S. B 3169-M

Dorchester Clothing Shop
SIUTUS, OVERKOTUS SIU

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

TURIM TAM TIKRAS 
MAŠINAS.

MARTIN W ALŲ LIS 
1854 Dorchester avė, 

DORCHESTER, MASS.
Tel. Columbia 3240.

Dr. MedLeo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Back Bay 7279
m HUNTINGTON AVB, astoH Mass. Avė, BOSTON, MASS.


