
KELEIVIS
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS

Prenumerata metams:
Amerikoje ............................... $2.0<)
Pietų Amerikos Valstybėse,

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

Amerikoje...................................$1 25
Kanadoje ir kitur už Suvienytų 

Valstijų ............................... $1.50
Apskelbimų kainų klauskit laišku 
Kreipianties su kokiais nors reika
lais adresuotike:

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boston, Mass.

KELEIVIS
LITHUANIAN WEEKLY

Represents over 75,000 LithouriaM 
New England, and aborrt 1,000,000 

in the United Statės.

THE BEST ADVERTISING 
MEDUJ M.

No. 17 Keleivio Telefonas
So. Boston 3071

THE TRAVELER----- ^"LSTHUANIAN WEEKLY
SO. BOSTON, BALANDŽIO-APR1L 23 D., 1930 M.

“Entered as Second Class Matter” February 23, 1005, at the Post Office at Boston, Mass , under the Act of March 3, 1879.

Organizuoti Darbininkai 
Sumušė Teisėją Parkerį.

IR SENATAS JJ ATMETĖ.

Prezidento Hooverio pa
skirtas teisėjas buvo at

kaklus darbininkų priešas.
Šiomis dienomis prezi

dentas Hooveris paskyrė 
teisėją Parkerį į vyriausi ša
lies tribunolą užimti i„l 
rūsio Sunderlando 
tą. Bet Senatas turėjo 
jį dar patvirtinti, o So
cialistų Partija ir unijos pra
dėjo protestuoti ir reikalau
ti, kad Senatas Parkerio ne
tvirtintų, nes šis ponas yra 
pasižymėjęs kaip aitrus dar
bininkų priešas. Kandida
tuodamas anais metais į 
North Carolinos gubernato
rius jis taipgi pasirodė ir 
juodveidžiams labai nepa
lankus. Todėl dėl jo pasky-l 
rimo dabar ir juodveidžiai 
sujudo. Visi pradėjo vienu 
balsu šaukti, kad tas žmo- ^ 
gus neprivalo but vyriausio-^aprasoja 
jo tribunono ----------
Court) nariu.

Angliakasių unijos prezi
dentas Lewis ir Amerikos ■ 
Darbo Federacijos viršinin- K- 
kas Green pareiškė, kad nei j" 
vienas darbininkas nebal
suos už tuos senatorius, ku
rie drįs paremti Parkerį.

Kadangi šiais metais turi 
but renkamas beveik treč
dalis senatorių, tai šitoks 
griežtas darbininkų pasista
tymas paveikė į senatorius 
ir šį panedėlį teisminis Se
nato komitetas nutarė Par
kerį atmesti.

Tai yra labai stambus or
ganizuotų darbininkų laimė
jimas. Nors jis da nėra galu
tinas ir Senatas turės dar 
sykį balsuoti, bet teisėjui 
Parkeriui vistiek jau bus už
duotas skaudus moralis 
smūgis.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
GRAIKIJOJ.

Graikijoj pereitą sąvaitę 
buvo gana smarkus žemės 
drebėjimas. Ištyžo kelios 
bažnyčios ir šiaip triobų ne
maža nukentėjo. Daug žmo
nių sužeista.
KLERIKALŲ LYDERIS 

PALEISTAS IŠ KALĖJIMO
Iš Kauno sunkiųjų darbų 

kalėjimo tapo paleistas kle
rikalu lyderis ir lašinių sku- 

v M ’fegJTC ............. J
Mikšys padavė Smetonai 

“malonės prašymą,” kad do
vanotų jam bausmę. Smeto
na tuoj susimylėjo ir žulikas 
paleistas. Bet politiniai ka
liniai, kurie nieko nėra nu
skriaudę, sėdi kalėjimuose 
ir jiems susimylėjimo nėra.

Iš visų lašinių skutikų ka
lėjime liko tik vienas Elizie
jus Draugelis. Kiti vagys jau 
išleisti.
PENKIOSVALSTYBĖS 

PASIRAŠĖ JŪRIŲ 
SUTARTI.

Balandžio 22 d. penkių 
didžiųjų valstybių delegatai 
Londono konferencijoj pa
sirašė jūrių sutartį, kuri su
taupys joms apie pustrečio 
bilijono dolerių.

Meksikos pakrašty žvejai 
sugavo ryklį (shark), kurį 
perskriodus rasta viduriuo
se čiehs žmogaus kūnas,

mi- 
vie-
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KAIP RUSIJA PRALEIDO 
VELYKAS.

Maskvos žiniomis, Sovie
tų valdžia į Velykų šventę 
.visai nesikišo. Kaip mažos 
'svarbos klausimas, Velykų 
įšventimas buvo paliktas pri- 
| vačiai žmonių nuožiūrai. 
| Tiesa, pardavinėjimas da-

Komunistas Negali 
But Amerikos 

Pilietis
IŠRADIMAS, KURIS 

PAKEIS AKINIUS.
Prof. Heine padarė įdo-'žytų kiaušinių ir kitokių ve- 

mų ir svarbų išradimą. į lykinių niekniekių buvo už-
Visiems akinių nešioto-j draustos. Bet kas norėjo ir 

jamsyra gerai žinomi tie ne-(turėjo iš ko išsikepti pyragų 
patogumai, kurie surišti su namie, tam valdžia nekliu- 
akiniais. Akiniai žymiai su- dė. Popai laikė cerkvėse pa
siaurina matymo lauką, nes prastas velykines apeigas ir 
jie nedalyvauja drauge su viliojo tenai žmones. Bet 
akimis judėjime; šalty stįk- kad publika į cerkves neitų, 
lai aprasoja; lietuje per aki-subatos naktį “bezbožnikų” 

„..„i,.. organjzacjjos ruošė visokius
pasilinksminimus ir šokius, 
kurie tęsėsi per ištisą naktį 
ir Velykų rytą.

nius sunku matyti; jie spau
džia nosį ir tt.

Prof. Heine išradimas pa
keičia akinius ir neturi mi
nėtų trukumų. Prof. Heine 
nušlifuotą reikalingos for
mos stiklą deda tiesiog ant 
priešakinės akies obuolio 
dalies po vokais. Stiklas vi
siškai prigula prie raginės 
luobelės ir skleros.

Tokiu budu, matymo lau
kas nesusimažina, nes stik- 

I las juda kartu su akimi; jis 
- į ctovjd, nes jį, kaip ir

(Supreme akįes obuolį, nuolat valo 
akies vokai.

Estetiški pliusai dideli, 
nes nereikia nešioti ant no

sies stiklų ir jiems laikyti 
Į prietaisų sunkumo.

Pavojus sužeisti stiklais 
akis žymiai mažesnis, negu 
su akiniais, nes jie gerai ap
saugoti vokų ir galvos kau
lų, niekur nekliųva.

Jei kas abejotų, kaip stik
lus galima įsidėti į akis, tai 
tiems galima pasakyti, kad 
ši operacija tiek pat lengvai 
daroma, kaip kad įsidedant 
bumon dirbtinius dantis.

Gydytojui pakanka paro
dyti vieną kartą, kaip stiklai 
įsistato ir pakanka, kad to- 
liaus pats sau tuos stiklus įsi
statytų.

Toki stiklai ne tiktai išly
gina akies trukumą, jie ją 
ir gydo, ypač vaikų akis. Su
darant tam tikrą spaudimą, 
akis ilgainiui atitaiso savo 
veikimą.

AMERIKOS LAIKRAŠTI
NINKŲ SUVAŽIAVIMAS.

Pereitą-sąvaitę Washing- 
tone atsidarė Amerikos laik
raščių redaktorių suvažiavi
mas. Suvažiavimą atidarant 
kalbėjo teisėjai, senatoriai, 
teisininkai ir patįs laikrašti
ninkai. Visi jie pabriežė 
spaudos laisvės svarbumą. 
Spauda privalo but laisva. 
Nes tik tokia spauda gali 
saugot ir kelti krašto gerbū
vį. Kur spauda pažabota, te
nai gyvenimas pųva. Tenai 
visokie valdininkai gali vog
ti ir sukti, nes žino, kad 
spauda negali jų kritikuoti 
ir negali jų suktybių viešu
mon iškelti. Todėl sukčiai ir 
vagys daugiausia laisvos 
spaudos nekenčia.

SOVIETAI BAIGIA NAU
JĄ GELŽKELĮ SIBIRE.
Gegužės 1 dieną Sibire 

bus atidarytas naujas Sovie
tų gelžkelis, kuris eis nuo 
Alma Atos iki Semipalatins- 
ko ir jungsis su didžiuoju 
Sibiro gelžkeliu. 
gelžkelis turi apie 
angliškų mylių.

Naujas
1,100

1 TEISĖJAS PAGAUTAS 
SU DEGTINE

i North Carolinoj anądien 
: buvo sugautos vežant degti- 
’ nę tos valstijos aukštesniojo 
'teismo (Superior Court) 
teisėjas Sinclair. Prohibici- 

1*1 • 1*1*"* 1 •
TAIP NUSPRENDĖ teisėjas binclair. Prohibici- 

AUKČIAUSIAS TEISMAS. njnkai sulaikė jo automobi- 
----------- j lių, iškrėtė ir rado teisėjo 

Maskvinių principai e*ą ne- krepšy paintę degtinės. Tuo
met jie išėmė prieš jį varan- 
tą ir pašaukė į federalį teis-

sutaikomi su šios šalies 
konstitucija. r______ £________ ____

Komunistai negali but mą, kaltindami jį degtinės 
Jungtinių Valstijų piliečiais.' transportavimu. Teisėjas 
Taip pereitą sąvaitę nu-, bet gi prie kaltės neprisipa- 
sprendė aukščiausis apelia- žino ir paskui buvo paskelb-
cijų teismas Philadelphijoj. 
Apeliaciją šituo klausimu 
buvo padavęs John Papolo- 
sanyi, kuriam federalis teis
mas Pittsburghe buvo atė
męs pilietybę už priklausy
mą Amerikos komunistų 
partijai.

Papolosanyi yra vengras. 
Jis yra išgyvenęs šioje šaly
je jau 17 metų, čia apsive
dęs ir jau susilaukęs trejato 
vaikų. Jis gyvena dabar 
Herminie, Pa., ir turi įsitai
sęs barzdaskutyklą. Nors jis 
buvo jau tapęs šios šalies pi
liečiu, tečiaus išsijuosęs dir
bo Rusijos naudai ir nieki
no Ameriką.

Kada Pittsburgho teis
mas atėmė jam pilietybę, jis 
apskundė to teismo nuo
sprendį aukščiausiam ape
liacijų teismui.

Bet apeliacijų teismas pa
laikė žemesniojo teismo 
sprendimą ir paskelbė šito
kį pareiškimą: Komunistų 
partijos principai yra tiek 
nesutaikomi su Jungtinių 
Valstijų konstitucija, kad 
abiems žmogus jokiu budu 
negali but ištikimas.

ta, kad toji degtinė buvo jo 
krepšin įdėta “juokais.” Ži
noma, paprastas žmogelis 
tuo neišsiteisintų, bet teisė
jas, tai jau kas kita.

SDDEGE OHIO VALSTIJOS
BAUDŽIAMASAI KALĖJIMAS.

DIDELIS GAISRAS JA
PONŲ SOSTINĖJ.

Japonų sostinėj Tokio pe
reitą sąvaitę vėl buvo kilęs 
baisus gaisras, kuris nušla
vė 348 triobesius. Keli šim
tai šeimynų liko be pasto
gės. Manoma, kad ugnis ki
lo iš padegimo.

IŠSPROGDINO BLAIVI
NINKO NAMUS.

Ashtabula, Ohio. — Pe
reitą sąvaitę čia buvo iš
sprogdinti turčiaus Robin
sono namai. Bomba išnešė 
dalį pamatų ir iškratė lan
gus. Robinsonas mano, kad 
jam šitą šposą bus iškirtę 
“šlapieji.”

EUROPOJ UŽĖJO ŽIEMA
Žiemos laiku visoj Euro

poj buvo nepaprastai šiltas 
oras. Dabar gi, kada atėjo

RUSIJOS POETAI 
ŽUDOSI.

Šiomis dienomis Maskvo
je nusižudė komunistų poe
tas, Vladimir Majakovskij, 
kuris gyveno su dviem mo
terim: Lilija Brik ir Veroni
ka Polonska. Tai jau antras 
žymesniųjų Rusijos rašyto
jų pasidaro sau galą. Keli 
metai atgal Leningrade nu
sižudė stambiausis Rusijos 
poetas Sergiej Jesienin.

FRANCUZIJOJ GYVENA 
ARTI 200,(KX>RUS ŲMO- 

NARCHISTŲ.
Paryžiaus žiniomis, Fran- 

cuzijoj dabartiniu laiku gy
vena arti 200,000 rusų mo- 
narchistų, kurie po revoliu
cijos pabėgo iš Rusijos. Jie 
esą susispietę šiuose cent
ruose : Paryžiuje, Gronob- 
loj, Sedane, Villeneuve- 
Saint-George, Briaritzoj ir 
Nicejoj. Jie užsiima viso
kiais darbais, pradedant 
knygvedžiais ir vertėjais, 
baigiant paprastais vežikais

SAKO. VALDŽIOS MO
KYKLOS KANKINA 
INDIJONŲ VAIKUS.
Indijonų Apsaugos Drau

gijos sekretorius Collier sa
ko, kad valdžios Biuras in
dijonų reikalams vėl leido 
mokvklose mušti ir kankinti f

indijonų vaikus. Mat yra 
specialės mokyklos, kur in
dijonų vaikai yra valdžios 
lėšomis mokinami, maitina
mi ir aprėdomi. Taigi tose 
mokyklose juos ir muša. Mu
šimas esąs toks žiaurus, kad 
vaikai lieką koliekomis, c 
kartais ir mirštą. Negana to. 
vaikai tose mokyklose esą 
alkani ir nepakankamai ap
rėdyti. Vaiko išmaitinimui 
valdžia duodanti daugausia 
14 centų Į dieną. Prie tų mo
kyklų esą ir kalėjimai, kur 
---U - C -«■» 4 <1 * Voin
VCUHCU

laisviai. Dabartiniu laiku 
tokiose mokyklose esą 20,- 
000 indijonų vaikų.

Kynuose Razbajus 
Ir Plėšimai.

Iš Šanchajaus pranešama, 
kad Kiangsi provincijoj, Ky
nuose, dabartiniu laiku siau
čia baisiausia anarchija. 
Gaujos razbaininkų puola 
kaimus ir miestelius, žudo 
žmones ir plėšia jų turtą. 
Komunistai jau kelintą są
vaitę turi apsupę Kančau 
miestą, bet paimti jo vis ne
gali, nes esantįs tenai karei
viai su gyventojais narsiai 
ginasi. Komunistai sako, 
kad šitas atkaklus apsigyni
mas yra organizuotas ir pa
laikomas esančių tenai sve
timšalių, todėl jie grąsina 
išskersią visus svetimšalius 
miestą paėmę.

Vienam kaime komunis
tai sušaudė 35 namų savi
ninkus, kaipo perspėjimą ki
tiems “buržujams,” kad ati
duotų savo turtą be jokio 
pasipriešinimo. Užimtuose 
miesteteliuose ir kaimuose 
komunistai tuojaus organi
zuoja komunas ir joms pa
veda vietos valdžią.

VISAS KAIMAS NUSLIDO 
NUO KALNO.

Italijoj nuo Apeninų kal
nų nuslido ir tapo užbertas 
visas kaimas. Gyventojai 
laiku pastebėjo, kad žemė 
pradeda nuo kalno slinkti 
žemyn ir gali but pavojus, 
todėl spėjo pabėgti ir gy
vulius išsivaryti. Vos tik jie 
pabėgo, nuo kalno nuslinko 
didelė krūva žemių su ak- 
menais ir nunešė su savim 
visą kaimą žemyn. Triobos 
susimaišė su žemėmis ir ta
po užbertos.

laikas gėlėms žydėti, užėjo jr gatvių šlavikais.
žiema. Rumunijoj, Bulgari
joj ir Tirolijoj pereitą sąvai
tę tiek prisnigo, kad trauki
niai turėjo sustoti.

i

SUNUS PAKARTAS UŽ 
MOTINOS NUŽUDYMĄ.

Maidstono mieste, Angli
joj, buvo pakartas Sidney 
Fox, kuris užmušė savo mo
tiną.

PER AUDRĄ ŽUVO
5 ŽMONĖS.

Per Marylando valstiją 
perėjo smarki audra, prida
rydama daug nuostolių. 
Penki žmonės neteko gyvas
ties ir 6 moteris buvo sužei
stos stiklais, kuomet nuo oro 
spaudimo vienam Baltimo- 
rės ofiso truko lango stiklai.

ŠERIFAS AREŠTUOTAS 
UŽ ŽMOGŽUDYSTĘ.
Wisconsino valstijoj pe

reitą sąvaitę buvo areštuo
tas buvusis Juneau apskri
ties šerifas Wright. Jis yra 
kaltinamas už nužudymą 
prokuroro Price’o, kuris 
buvo nušautas per langą. 
Wright turėjo ant Price’o 
pktumą. nes šis persekiojo 
jį už butlegeriavimą.

PAČIOS UŽMUŠĖJAS 
MIRĖ ELEKTROS KĖDĖJ.

New Jersey valstijoj ka
lėjime, Trentone, pereitą 
sąvaitę buvo nužudytas 
elektros kėdėj Henry Camp- 
bell Close. kuris tūlas laikas 
atgal nugalabijo savo žmo
ną. ...

Račkauskas Afrikoj
“Elta” praneša, kad V. K. 

Račkauskas, buvęs savo lai
ku “Tėvynės” redaktorius, 
dabar tapo paskirtas Lietu
vos konsulu Pietų Afrikoje. 
Jis jau atvykęs Afrikon, tik 
dar nežinąs, kur butų geriau 
konsulatas steigti—Rago, 
ar Johannesburgo mieste.

ČIGONĖ IŠGYDĖ IŠ KIŠE- 
NIAUS $2,467.

Brooklyne tapo areštuota 
čigonė Paulina Cotillo, kuri 
gydydama tūlai Mussolino 
ligą, išgydė iš kišeniaus 
$2,467.

SPROGIMAS UŽMUŠĖ
17 ŽMONIŲ.

Kijusiju gelžkelio stoty. 
Japonijoj, sprogo traukinio 
garvežis, užmušdamas 17 
žmonių.

SAULĖ UŽDEGĖ KRAU
TUVĘ.

Providence, R. I. — Perei
tą nedėldienį čia užsidegė 
Williamo A. Bowerso fir
mos gėlių krautuvė. Ir pasi
rodo, kad ugnį pagimdė sau
lės spinduliai. Krautuvės 
lange stovėjo apskritos stik
linis puodas su aukso žuvi
mis. Pereidami per tą puodą 
saulės spinduliai taip susi- 
fokusavo ant lango papuo
šalų, kad šie pradėjo rūkti ir 
tuoj kilo liepsna.

PERŠOVĖ PROHIBICIJOS 
AGENTĄ KAIP BANDITĄ

Atlantos mieste du prohi- 
bicijos agentai sulaikė pini
gų kolektorių Clintoną, ma
nydami kad jis nešasi į po- 
pierą susirišęs bonką degti
nės. Clintonas gi pamanė, 
kad jis yra plėšikų užpultos, 
ištitraukė revolverį ir pradė
jo šaudyt. Vienas agentas 
buvo peršautas dviem šū
viais.

Kunigas Prigėrė 
Prie Krikšto.

St. Louis, Mo. — Per Ve
lykas čia prigėrė 4 juodvei
džiai, jų tarpe ir kun. Ro- 
bert C. Williams. Jisai užsi
manė apkrikštyt per Vely
kas 13 metų amžiaus juo- 
dukę mergaitę. Tuo tikslu 
kunigas, du jo padėjėjai ir 
kalbamoji mergaitė įbrido į 
Mississippi upę. Šitų cere
monijų žiūrėti buvo susirin
kę apie 50 nigerių, bet jie 
stovėjo ant kranto. Staiga 
užėjusi smarkesnė srovė nu
vertė įbridusius nuo kojų ir 
visi keturi jie prigėrė. Nesu
rado nei jų lavonų. Teolo
gai dabar turėtų paaiškint, 
kas šitiems žmonėms suren
gė mirtį: Dievas ar Velnias?

VIESULAS SUARDĖ 14 
MIESTŲ.

Ant Filipinų salų pereitos 
sąvaitės pabaigoje siautė 
pašėlęs viesulas, kuris ap
griovė 14 miestų. Viesulas 
ėjo siauru ruožtu, bet buvo 
nepaprastai smarkus. Tolo- 
sos ir Dulago miesteliai vi- 
'sai nušluoti nuo žemės pa
viršiaus. Tūkstančiai žmo
nių liko be pastogės. Už
muštų skaičius da nežino
mas, bet jis busiąs nemažas.

KALINYS PABĖGO IŠ 
KOPLYČIOS.

Iš South Windham kalėji
mo, Maine’o valstijoj, perei
tą nedėldienį pabėgo kali
nys Alfred Descjfiine, 18 
metų amžiaus vagilius. Jis 
buvo kartu su kitais kali
niais koplyčioj ir laike pa
maldų iššoko per langą ir 
dingo.

KOMUNISTŲ AREŠTAI 
VILNIUJE.

Telegramos sako, kad len
kų policija Vilniuje pada
riusi daug kratų ir suėmusi 
18 komunistų. Be to dar bu
vę konfiskuota 170,000 ko
munistinių atsišaukimų, ku
rie buvo prisiųsti Vilniun iš 
Minsko.

LIEPSNOSE ŽUVO 335 
KALINIAI.

Vyriausybė teisinasi, kad 
kalėjimą padegę 
patys kaliniai.

Ohio valstijoj, Columbus 
mieste, šį panedėlį buvo bai
sus atsitikimas. Nuėjo su du
rnais didelis valstijos kalėji
mas, kur buvo sugrusta keli 
tūkstančiai kalinių. Tele
gramos sako, kad gaisre žu
vo nemažiau kaip 335 kali
niai. Be to dar apie 150 kitų 
skaudžiai nukentėjo nuo du
rnų bei liepsnų ir ne vienas 
iš jų da turės mirti.

Po gaisro, kalėjimo kie
mas išrodė kaip kokia baisi 
žmonių skerdykla. Ant žo
lės buvo patiesto daugybė 
blanketų, o ant jų gulėjo ke
li šimtai lavonų. Tūlas Gar- 
lond Runyan buvo atvežtos 
ir uždarytas tenai vos tik dvi 
valandos prieš gaisrą; jis 
buvo bedarbis ir policija jį 
kaltino sav\. vaikų apleidi
mu. Uždarė jį kalėjiman, ir 
dabar jis guli tarp kitų lavo
nų.

Kalėjimo vyriausybė tei
sinasi, kad ugnį padėję pa
tys kaliniai. Ugnagesių vir
šininkas sako, kad ir jis esąs 
tos nuomonės. Bet žmonės 
nenori tom tikėti. Kas žino 
tikrą kalėjimo padėtį, tos 
kaltina vyriausybę, nes ka
lėjimas buvo pastatytos 
1890 metais ir vietos jame 
padaryto tik dėl 1,500 kali
nių, o dabar peržiurėjus ka
lėjimo knygas pasirodė, kad 
tenai buvo sugrusto 4,300 
žmonių. Buvo tai vienas di
džiausių Amerikos kalėjimų 
ir jau pereitais metais vy
riausybė buvo kaltinama jo 
perpildymu. Tečiaus niekas 
nekreipė į tai dėmesio, pa
kol įvyko nelaimė. Ir dabar 
bėda verčiama ant pačių 
kalinių.

Bet nežiūrint ką vyriau
sybė sako, atsakomybė už 
tų žmonių mirtį krinta ant 
jos galvų, nes pradėjus kalė- 
jimui degti visi tie kaliniai 
buvo užrakinti celėse ir ne
išleisti pakol visi jie žuvo, 
nelyginant kaip žiurkės sių
stuose. O kalėjimas juk ap
tvertas aukšta mūra siena, 
turi 5 akrus žemės viduje, 
visi kaliniai galėjo but iš
leisti, nei vienas jų nebūtų 
pabėgęs ir visi butų išlikę 
gyvi. Jeigu žmgžudžiai yra 
baudžiami mirtimi, tai už 
tokią piktadarybę atsako- 
mingi kalėjimo viršininkai 
taip pat turėtų but pakarti.

UŽBAIGĖ GINČĄ 
SUSIŠAUDYMU.

Floridoj gyveno kaimy
nystėj du farmeriai, King ir 
Morris, kurie senai jau vedė 
ginčą. Per šitos Velykas jie
du pasiėmė po šautuvą ir nu
tarė išrišti savo nesutikimus 
susišaudymu. Šovė abudu 
kartu ir abudu krito negyvi.

PERKŪNAS UŽMUŠĖ
38 ŽMONES.

Žinios sako, kad Makao, 
portugalų Kinijoje, perkū
nas tenai trenkė į dirbtuvę ir 
pagimdė eksplioziją, kurioj 
žuvo 38 darbininkai.
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APŽVALGA 3
LR SANDARIEČIAI PRO
TESTUOJA DĖL “PRISI
KĖLIMO BAŽNYČIOS.”
Išskyrus tik labai tamsius 

špitolninkus ir davatkas, vi
si Amerikos lietuviai protes
tuoja dėl “Prisikėlimo Baž
nyčios,” kurią Lietuvos re
akcininkai yra sumanę pa
statyti Kaune kaip Lietuvos 
nepriklausomybės pamink
lą.

Sandaviečių II apskričio 
konferencija, kuri Įvyko New 
Havene 6 balandžio, taip 
pat pakėlė prieš kalbamąją 
bažnyčią protestą.
konferencijos

• sako:
“ (1) Kadangi 

mybės paminklas 
sos tautos paminklas, be tiky
bos. kalbos ir politinių pažiūrų 

skirtumo;
"(2) Kadangi sumanytas 

prisikėlimo bažnyčios pamink-

tinti. Tuomet reikia stengtis 
aprūpinti ja kiekvienas darbi
ninkas. bet nešaukti prieš, kaip 
daro Beniušis.”

Kaip matot, bolševikai 
nemąsto apie tai, kad darbi
ninkai jų “literatūros” pla
tintojai atsidurs kalėjime 
neteks darbo. Jie nemąsto 
ir apie tai, kad tų darbinin
kų žmonos ir vaikučiai ba
daus netekę maitintojo tėvo. 
Jie tik savo bizni temato. Jie 
drąsiai mulkina darbininkų 
minias, nes jų pačių kailio 
bausmė nepasieks.

Mes patartume Kanados 
darbininkams rimtai apie 
tai pagalvoti ir būti atsar- 

nepriklauso- o-įprps.
turi būti vi-.

i

Priimta 
rezoliucija

M1R£ “RAISTO” LE1DĖ- (PQNAI IR DARBI- 
JAS NAUJOKAS.

Balandžio 6 d. Brooklyne 
mirė Jonas Naujokas, kuris 
keliolika metų atgal buvo j 
gana žymus kultūriniame' 
musų gyvenime asmuo. Dau-į 
giausia jis pasižymėjo tuo, į 
kad išleido lietuviu vertime- 
stambų amerikiečių rašyto
jo Upton Sinclair’o veikalą 

| ‘‘The Jungle” (“Raistas”). 
’ kur yra plačiai aprašytas 

vargingas lietuvių ateivių 
gyvenimas.

Vėliaus bet gi Jonas Nau
jokas iš visuomeninio musų 
gyvenimo buvo pasitraukęs 
ir paskutiniais metais apie 
jį jau nieko nesigirdėjo. Jis 
kartu su savo broliu turėjo 
užsidėjęs Brooklyne cigarų 
dirbtuvėlę ir jau žiurėjo tik 
savo darbo. i

RINKAI.
Ponai miega ligi pietų
Ir saldžiai sapnuoja.
O mes vargšai darbininkai.
Dirbam prakaituojam. ,
Ponai rytą patol guli.
Kol jiems miegas lenda.
O mes vargšai darbininkai. 

Kol aušrelė skrenda.

P nai trankosi po balius, 
Gražiai pasirėdė.

O mes vargšai dirbam sunkiai

Ir mažai teėdę.

Ir kodėl jie laimingesni 
Gyvena ant svieto:
Skaniai valgo, puikiai puošias 
Ir tur gražią vietą?

Ei. i buri, darbininkai!
Tik pečiais suremkim

Ir visus savo skriaudikus 
Narsumu atrenikim!

Prisiuntė A. Petkevičius.

Lietuvos Fašistų Vergijoj
L J. KRUKONIS. ============

KOKIA LAISVĖ BOLŠE
VIKU ORGANIZACI

JOSE.
"Laisvė” 87-tame numery

las yra tiktai katalikų, tai ne rašo: 
visos tautos paminklas; i
“(3) Kadangi Kaune, grižus 

rusų užgriebtoms bažnyčioms ( 
ir taip yra bažnyčių labai daug, 
o žaliajame Kalne, kur mano-j 
ma tas paminklas 

dvi bažnyčios;
"(4) Kadangi yra sumany-. 

mas statyti kitas paminklas,- 
nepriklausomybės Muziejus, 

kuriame bus sutalpinti tautos 
kultūros, istorijos ir meno tur- ‘ 

tai. 
čiams lygiai brangus ir pagei
daujami ;
“(5) Kadangi Lietuva eko

nomijos a! 
tingas kraštas ir negali ište
sėti lėšų dviem paminklams 

statyti:
“(6) Kadangi kultūros at

žvilgiu Lietuva labai atsilikus 
nuo kitų kraštų, dar nėra Įve
dus visur visuotino mokymo, 
stinga mokyklų statymui lėšų, 
vaikai troškinami kaimų, gry
čiose de! stokos mokyklų ir 
tinkamesnės patalpos:—”

Todėl sandariečiai krei
piasi į Smetoną ir prašo “jo 
ekselencijos,” kad jis tos 
bažnyčios statymą sulaiky
tų.

statyti. yra

ii

i
l
i
I

visiems Lietuvos pilie- į

"Komunistų Partijos“ Cent- 
ralinė Kontrolės Komisija pra
neša apie išmetimą iš Partijos 
tūlo James E. Carr.

"Tasai niekšdarys yra: apie- 
5 pėdų ir 8 colių aukštumo, ' 

sveria arti 140 svarų; plaukai ■ 
tamsiai gelsvi: akys mėlynos, 
nosis tiesi; amžius apie 35-40: 
metu: kalba su teksišku ak-;

*
centu (panašiai, kaip kalba; 
Texas valstijos gyventojai). 
Vadinasi save geležinkelio in
žinierium.”

Kaip matot, bolševikai; 
r___________  ___  _______v I
ir dabartinių fašistų žvalgy
bą. Jie. matyt, kiekvieno na
rio turi surinkę asmens žv-

•< 

mes ir... jei atsidursi už par
tijos durų, čia tavęs jau lau
kia jųjų šnipai, ši “atestaci-į 
ja” reiškia, kad tokį asmenį 
reikia kiekvienam žingsny 
persekiot, o reikalui esant ir 
iš pasaulio išbovvt. Nieko 
sau taktika!

tžviįu labai netur-!Palenkia net buvusio caro!
I
I t 
t
I

Į
i

v

Žemaitijos vaizdai.
Pirmu kart aš patekau 

Žemaitijos gilumon. Didelis 
skirtumas palyginus su Su
valkija. čia gyvenama dide
liais kaimais, trobesiai seno
viški, laukai rėžiais išrėžyti. 
Žemės paviršė kalnuota, 
pievokšniais ir pelkėmis iš
marginta. Balos, pievos van
deniais žliuksi. Nusausini
mų nėr; ūkio kultūros nesi
mato. Ir kur ji matysis? Ta
vo, ūkininke, surinktais gra
šiais reikia išlaikyti, nors 
jauna, bet puiki ponija. Ta
vo grašiais reikia išlaikyti 
skaitlingus kalėjimus, lio- 
gerius, vienuolynus, vysku- lll<5 
pijąs, teatrus ir dar devynes kelių, 
galybes. O ūkio kultūra, tai Kurčias užkampis, 
antraeilis dalykas. Mums lengvai nepabėgsi,

» užtenka — sako Kauno po- bėgęs tikslo neatsieksi, nes 
nai — jei tau. mužike, maža, žandarai vėl atjos ant tavęs, 
tai skursk. Juk ne ponas esi.' Kaip išrodo

Pravažiavus Žarėnų mies- Sibyras.”
telį, vaizdas gaunasi kitoks. Tiek daug girdėjęs apie 
žemės blogesnės, smiltynų Varnius iš vysk. Valančiaus 
daugiau, < 
vus prasideda krūmokšliai, 
kadugynai ir jaunas šilas, 
kuris tęsiasi beveik ligi Var
nių. Tikrai, čia panašu į Si- 
byro taigų vaizdą miniatu- 
roje. Gudrus buvo tas, kas 
pirmutinis Lietuvos tremti
nių vietą pavadino “Lietu
vos Sibyru.” Dar gudresni 
buvo klerikalai parinkdami 
savo priešams tokią “tinka
mą” vietelę, čia nėra nei 

nei artimų miestų.
Is čia • 

o ir pa

o toliau pavažia- raštų, vaizdavausi didelį 
miestą, gražius mūras, pla- , 
čias gatves ir tą garsųjį šių 
laikų liogerį, kur kadaise 
“Te Deum laudamus” skam
bėjo. Bet štai važiuojam 
per medžiuose paskendusi 
kaimą. “Tai jau ir Varniai” 
—sako musų palydovas. 
“Čia Varniai?!..” sušukau 
nustebęs. Man nejauku pa
sidarė, kad mano vaizduotė 
apvilta, šiurpas nukrėtė pa
manius, kad čia jau kelionės 
galas. Čia uždarys ir laikys, 
ar ilgai?!... nežinau... Gal 
metus, gal ir du; kol karo 
stovis bus, o jis... stovi jau 
senai. Per 8 metus tik vieną 
pusmetį mes neturėjom ka
ro stovio.

Ford ūkas sustojo ir mes 
išlipom. Po dešinei, ant kal
no, medžiuose paskendus 
bažnyčia. Kairėj maža aikš
telė su vysk. Valančiaus pa
minklėliu. Dideli, senoviški, 
aprūkę dviejų aukštų rūmai. 
Langai spyglių viela, it vo
ratinkliu, užtraukti. Tas liu
dija, kad šitų rūmų gyven
tojai neturi laisvės netik iš
eiti, bet net atsidarius langą 
tyru oru kvėpuoti. Aplink 
ramus aukšta spyglių tvora. 
Patvoriu, lyg fronte, apsi
ginklavęs kareivis vaikščio
ja. Platus vokiškas peilis- 
durtuvas blykščioja ant šau
tuvo viršūnės.

Užsimokėję forduko 
“draiveriui" ir padėkoję už 
gerą kelionę, žengiam per 
aukštus vartus (bromą) į 
stovyklos raštinę. “Rūmų” 
gyventojai susispiečia lan
guose mus žiūrėti. Didžiau
sias būrys išsipila į kiemą. 
Taip sutinkamas kiekvienas 
naujas asmuo. Mes irgi žiū
rim į juos, į busimuosius 
draugus, žiūrim į savo busi
muosius ramus — “reziden
ciją.” Viskas aplinkui labai 
nykų vaizdą daro. Internuo
tieji apžėlę plaukais, barz
doti, usoti, rodos, kelių šimt
mečių atgal lietuvių protė
viai čia surinkti, štai viehas, 
stambus vyras, labai ir labai 
į Kristų panašus: tokia barz
da, toki plaukai — lygiai 
kaip abroze. Štai kitas, ma
žiukas, plaukai ant pečių 
tyso, reta, ruda barzdžiukė. 
Vikrus, judras, tikras, o tik
ras Šilingas. Už geležinės 
tvoros jie daugiau panėši į 
Hutus narve, negu į žmones.

Mus pasitinka užtaisytais 
šautuvais. '

Vos tik peržengėm rašti
nės slenkstį, automatiškai, 
vienose ir kitose duryse iššo
ko ginkluoti kareiviai. Su
stojo duryse, į šautuvo vam
zdį įleido kulką, pirštą kil
poje laiko ir tik laukia, ro
dos, įsakymo, kuriam iš mu
sų perverti kratinę. Spau
džia širdį, norėtųsi verkti, 
bet krutinę lyg akmenys už
griuvo ir kvėpuoti neleidžia. 
Už ką taip žiauriai?!... Ar 
negalima butų žmoniškiau 
apsieiti?!... Juk mes bebėg- 
sim! Mes ramiai einam pri
imti tą neužtarnautą baus
mę. Žmoniškumo čia nėr. 
žvėriškumas viešpatauja. 
Griežti įsakymai, rastųs pa
liepimai.

(Bus daubiau)

Gausum
daugiau

I

as Camels
nekainuoj

PASIGĖRĖT rūkydamas Camels.

Neatsisakykit sau gausumo

KOMUNISTAMS GAL
VOSŪKIS.

Komunistai laiko Staliną 
neklaidinguoju savo popie
žium. O nabašninką Leniną! 
jie garbina kaip Kristų.

Bet dabar Lenino našlė. 
Nadežda Krupskaja, pradėjo 
prieš Staliną aštrią kovą. 
Šiomis dienomis Maskvoje 
buvo vietos komunistų orga
nizacijos konferencija, ir 

! buvusi Lenino žmona atvi
jai stojo dešiniosios opozi
cijos pusėn. Stalino agentai 
Įspėjo ją, kad ji nusiramin-J 
tų. kitaip busianti nubausta 
lygiai taip, kaip Trockis. 
Bet ji to įspėjimo nepaiso ir 
da griežčiau ėmė reikalauti, 
kad Stalinas savo politiką 
pakeistų, kitaip jam reikė
sią gailėtis.

Komunistams dabar pasi
daro tikras galvosūkis: ku
rią pusę remti — Stalino, ar 
Lenino našlės?

I 
j 
j t

PERSPĖJA KANADOS 
LIETUVIUS. I 

Vienos Kanados lietuvių i 
organizacijos raštininkas, į
Kazys Beniušis, linkėdamas 
darbininkams gero, parašė 
Kanados lietuviams perspė
jimą, kad butų atsargus su i 
“Laisvės” agitacinių brošiu-j 
ra platinimu. Jis pats jau 
esąs gavęs perspėjimų iš val
džios pusės. Bolševikų “li
teratūros” platinimas — sa
ko jis — gali pridaryti daug 
nesmagumų ir jos platinto
jai gali būti net deportuoti 
iš Kanados. Čia Beniušio 
geros valios darbas, o vienok 
kaip į tai pažiurėjo Maskvos 
agentai?

“Laisvės” 87 num. jie šau
kia: “Kanadiečiai darbinin
kai, bukit atsargus su Kaziu 
Beniušiu.” Ir išvadinę tą 
žmogų tinkamais jiems epi
tetais. sako:

“Už šį pareiškimą ALDLD. 
Centro komitetas turėtų parei
kalauti kuopą, kad Beniu ši 
kuoveikiausiai prašalintų iš at- 
sakomingos vietos ir atatinka
mai nubaustu. ALDLD. narys 
negali rašinėti į prostitutišką 
geltonlapį."

Žiūrėkit, kokiais perlais 
bolševikai operuoja!... Va
gis mano, kad visi žmonės 
vagia; o ištvirkęs bolševikų 
lapas mano, kad visi laik
raščiai yra “prostitutiški 
geltonlapiai."

Toliaus “Laisvė” sako: 
“Antras dalykas: jeigu Ka

nados kapitalistinė valdžia bau
stų už platinimą darbininkų 
literatūros, tai ar dėlto reikia 
liautis ji platinti? Priešingai: 
tuomet reikia daugiau jos pla-

!

I
BOLŠEVIKU LOGIKA.

Bolševikų “Laisvė,” rašy
dama apie Pabaltijo studen
tų marksistų konferenciją, 
pašiepia Lietuvos studentus, 
kurie nedalyvavo priimant 
rezoliuciją prieš fašizmą ir 
politinius persekojimus Lie
tuvoje.

Lietuvos studentai pasiel
gė taktiškai. Viena, priimto
ji rezoliucija pačių svetimų
jų atstovų daug vertesnė; 
antra, dalyvaujant lietuvių 
studentams balsavime, jiems 
gręsė pavojus netekti lais
vės, kas yra žalinga netik 
tiems asmenims, bet ir pla
čiajai visuomenei.

Tik bolševikai prašyte 
prašosi, kad juos įkištų bent 
vienai dienai kalėjiman. Po 
to jie skelbiasi “kankiniais” 
ir aukos ima plaukti. Socia
listai šitokiu bizniu neužsi
ima.
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NEATSISAKYKIT SAU
Taip brangiai užmokat; neatsižvelgiant ką pirksit. Kodėl 
neturėt tą tikrą rūkymo malonumą ką vien tik Camels gali 
duot?

I šį žinomą pakeli Įeina visas nunokęs, naturališkas kve
pėjimas, visas lengvumas, visas švelniai sumaišytas kvepė
jimas ir pilnumas—ir, trumpai sakant, visus tikrus rūkymo 
malonumus ką dvidešimt—cigaretų gali turėt. Pakely jokių 
pagražinimų nėra. “Extras” kuriuos jus gaunat su Camels 
yra nepaprastoj pačių cigaretų rūšy.

Camels turi platesnę draugystę tarp tų milijonų, kurie 
Įvertina tobulaus rūkymo gausumą, kaip koks kitas išdirbtas 
cigaretas.

v. <
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DR. PAJAUJUI LEISTA 
GRĮŽTI LIETUVON?

“Sekmadienio” žiniomis 
dr. Pajaujui, gyvenančiam 
dabar Francuzijoje, yra lei
sta grįžti i Lietuvą. 1927 me
tais jis buvo pasmerktas 
mirti už sukilimo ruošimą.



Komunistai ir tareiliniai 
pralaimėjo.
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Lietuvos himną ir daugelį 
kifokių dainų. Juodukas 
“revoliucionierius” pavogė 
iš bučerio vištą. Taip ir pasi
baigė vakaras. Reporteris.

CHICAGO, ILL.
A. Vanagaičio koncertas.
Balandžio 6 d. Lietuvių 

Auditorijoj Įvyko komp. A. 
Vanagaičio teatras. Buvo 
mažai garsintas, bet apie 
pusė po septynių salė jau bu
vo pilna. Kas atėjo vėliau, 
turėjo stovėti. Daugelis ir 
namo grįžo, nes ir laiptai 
buvo stovinčių užimti.

Programas prasidėjo 8 
vai. su komedija “Namų Ži
dinys.” Tai trumpa, bet juo
kinga komedijelė. Vyriausią 
rolę turėjo “dzimdzius” J. 
Olšauskas. Kiti dalyviai bu
vo: p-lės Zavestaitė ir Jane- 
liuniutė, ir p. St. Valančius. 
Visi jie vaidino gerai.

Po “Namų židinio” prasi
dėjo tikra komedija, tai 
komp. A. Vanagaičio sutai
sytas juokingas veikaliukas: 
“Margučio Ofisas ir Redak
cija.” Apystovos išrodo taip:

Artinasi Velykos. Pats 
“Margučio” vardas reiškia 
Velykų margintą kiaušini. 
Dekoracijos padalytos taip, 
kaip turėtų atrodyti “Mar
gučio” redakcija. Ant už
dangos nupieštas milžiniš
kas kiaušinis, iš kurio galvą 
iškišęs žiuri pats “Margu
čio” redaktorius, A. Vana
gaitis. Estradoj stovi redak
toriaus tribūna, o priešaky 
jos sėdi mergina su gitara: 
iš šono nupieštas šikšno
sparnis, juodas katinas ii 
“grybautoja,” ant kurios 
sėdi velnias. Ant visų deko
racijų pilna gaidų ir margu
čių. Išeina scenon ir pats 
redaktorius Vanagaitis, ne
šinas didelį krepšį raštų 
Publika nesusilaiko juokais 
iš klauniškos figūros. Tuoj 
prisistato p. Puišis — rašy
tojas. Siūlo redaktoriui savo 
raštus, kad išspausdintų juos 
savo “Marguty.” Redakto
rius skaito raštus ir galiauf 
stačia galva išmeta jį lauk 
Tada paima iškabą su para
šu: “Raštologijos Įėmimas.” 
Ateina p. Stogis — revoliu
cionierius, kazoko “šuboj,” 
su revolveriu, ir duoda iš 
spausdinti “Pareiškimą Vi
suomenei.” Redaktorius pro
testuoja. Tada gauna revol
verį pauostyt ir šūviai pri
verčia pasiduoti.

Nugąsdintas redaktorius 
užkabina kitą iškabą: “Gar- 
sinimologijos priėmimas.” 
Ateina p. Kemėšis — bučeris 
su raudona višta ir deras:' 
dėl skelbimo, čia juodu ge 
rai išreklamuoja vietos biz
nierius. Toliaus seka “Muzi
kologija iki grabo lentos.” 
Ateina pas redaktorių moki
niai ir duoti a koncertą, kas 
su armonika, kas su smuiku 
ir tt.

Estradoj vėl pasirodo “re
voliucionieriai,” kurių tarpe 
ir juodukas su britva.

Daugelis gal nesuprato, 
ką bendrą su šiuo vaizdu 
turėjo “nigeris.” Dalykas 
toks, kad Bridgeporte komu
nistai bandė suvienyti “ni- 
gerius” su lietuviais. Jie lai
kė bendras prakalbas ir mi
tingus, todėl čia buvo neuž
miršti ir lietuviški komunis
tai.

Reikia taipgi pasakyti 
kad p. J. Olšauskas labai 
prijuokino publiką, kuomet 
jis vaidino “grinoriaus” ro
lę. Tai buvo žvaigždė viso 
vakaro. A. Vanagaitis, p-lė 
Zavistaitė ir visi kiti akto
riai taipgi mokėjo juokinti 
publiką.

Vanagaitis mokėjo su
rinkti medžiagą iš kasdieni
nio lietuvių gyvenimo ir pa
rodyti ją juokingoj formoj. 
Visi atsilankiusieji Į šį vaka
rą buvo pilnai patenkinti ir 
gausiai apdovanojo akto
rius savo plojimais.

Lošimas baigėsi dainomis. 
Subėgo ant estrados visi 
“revoliucionieriai,” sudarė 

didelį chorą ir sudainavo

paprastą pasiauti.

—kol sužinojo

jis atsisakė ją pasamdyti

Visados darbo j ieškanti

Lifebuoy HEALTH 
SOAP

stops bodų odor

WORCESTER, MASS. 
SLA. reikalai, mokyklėlė, 

parengimai.
Balandžio 6 Įvyko SLA. 

57 kp. susirinkimas. Susirin
ko apie 200 narių, nes visi 
suįdominti Pild. Tarybos 
rinkimais. Iš “tavorykščių” 
pusės ėjo smarki agitacija 
už Maskvos agentus, bet 
šiaip balsavimai praėjo ra
miai. Jau pradėjus skaityti 
balsus iš kampo išlindo dar 
vienas narys su užpildytu ba- 
otu. Jo balsas tapo suplėšy

tas, nes bijotasi, kad neat
mestų balsavimų, kaip per 
nominacijas kad buvo. Po 
^alsavimų buvo perskaityti 
skundų nuorašai ant 4 šios 
kuopos “lyderių.” Skundai 
iems pasirodė “neaiškus” ir 
odei nutarta duot atsakymą 

su advokato pagelba. Ko
munistėliai mato, kad blo
gam vežimėly sėdi.

Pabaigus ši klausimą, pa
sirodo koks tai “delegatas.” 
Kalbėjo apie 15 minutių, bet 
apart mikčiojimo nieko ne
pasakė. Ragino darbinin
kus prisirašyti prie tarptau
tinio darbininkų apsigyni
mo 13 kp., bet ką gero šis 
“apsigynimas” padarė, kur 
dėjo surinktus $3,000, apie 
tai “delegatas” matyt “pa
miršo” pasakyti, o tai labai 
svarbu ir Įdomu butų aukau
tojams žinoti.

Balandžio 13, Įvyko SLA. 
358 kp. susirinkimas. Kuo
pa dar jauna todėl ir susirin
kime dalyvavo apie 30 na
rių. Balsavimai praėjo 
sklandžiai ir pasekmės ge
ros. Pažymėtina musų mas- 
kvinių agentėlių landumas. 
Kiaulė Į bulves nėra taip 
’andi, kaip musų “tavorykš- 
čiai.” Mat. išviliotas doleru- 
kas labai skanus. Iš 57 kp. 
atsirioglino pora “svečių” 
savo evangelijos skelbti ar
ba “pamokyti” 358 kp. na
rius, kaip ir už ką jie turi 
balsuoti. “Svečiai” papra
šė balso, bet pirmininkas 
jiems neleido, tuomet jie 
kreipėsi Į susirinkusius, bet 
ir susirinkimas atsakė tą pa
ti ir parodė duris. Nieko ne
pešę, agitatorėliai pajuodę iš 
pykčio eidami per duris pa
sakė: “Jus visus tik pakar
ti.” Taip! Mes tą žinom se
nai, jei degloji ragus turėtų, 
tai visą svietą išbadytų. Jei
gu bolševikų valia butų, tai 
jie iškartų visus nekomunis- 
:us, kaip padarė Rusijoj.

Teko būti kelis kartus L. 
U. Kiube, kur mokinama 
maži ir paaugę vaikučiai lie
tuviškai skaityti ir rašyti. 
Tuo darbu rūpinasi SLA. 318 
kuopa. Gana daug vaikučių 
ir mergaičių susirenka mo
kytis. Mokina p-lė Jarma- 
liutė ir p-lė Galinaičiutė; 
o-lė Mitrikaitė mokina dai
nuoti. Didelis pasišventimas 
tų merginų užimti tą darbą. 
Reikia turėti daug kantru
mo ir ištvermės. Už jų tokį 
pasišventimą ir naudingą 
darbą visuomenei, mes esam 
labai joms dėkingi.

Balandžio 26, Lietuvių 
svetainėj, 29 Endicott, Biru
tės draugija vaidins veikalą 
“Laimės Jieškotojai.” Labai biu demonstracijas, 
gražus dalykas. Surinkti ga- yra grynas melas. “Keleivio” 

korespondentas apie bedar- 
.bių demonstraciją visai ne
rašė, nes tokios demonstra
cijos pas mus Waterbury 

J dar nebuvo. Taigi jos ir pa
juokti negalima. Jo buvo

•į JĮ 5■ Oi
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pONAS BUČINSKAS pažiurėjo Į Anelę, su perve
riančiu akc: ji buvo graži, nuolanki ir matomai 

sumanu Jis reikalavo ją kaipo sekretorką dėl dau
gybės jo Lietuviu klientų savo ofise kaipo advoka
tas. Ji žinojo jų kalbą ir pripratimus ir turėjo gra
žu Lietuvišką būdą apsiėjimuose. Bet jis negalėjo 
jos priimti.

Anelė buvo pilna ambicijos ir tikėjos rasti ant 
galo gerą užsiėmimą, bet visos jos viltis buvo su
naikintos.

Ji buvo nubudus, bet priežastis jos vargo pasida
rė aiški jai kuomet kiek vėliaus jos draugė pasakė 
jai kaip nepriimnas yra tas keistas kvapas, kuris 
pasidaro per prakaitavimą. Ir ji taipgi dažinojo. 
kad lengviausias būdas apsisaugoti nuo prakaitavi
mo kvapo tai per išvalanti tualetini muilą—Lifebuoy.

Žmonės mums nepasakys, kuomet mes kalti pra
kaitavimo kvapu. Jie tiktai vengia mus. Kaltasis 
yra tik paskutinis, kuris sužino jo kaltę, nes pats 
greitai apsipranta su visados būnančiu kvapu. Ko
dėl rizikuoti užgauti kitus? Prauskis ir mazgokis 
su Lifebuoy. Jo grietiniuotos, gausios, antiseptiš- 
kos muilo putos nuvalo ir išvalo odos skylutes—pa
laiko prakaitavimą bekvapiu.
Palaiko Veido Spalvą Švarią—Šviežią

Lifebuoy yra stebėtinas muilas, tai tvirtina tūks
tančiai linksmų moterų. Palaiko odą švarią, jauną, 
žerėjančiai sveiką. Jos priimnus, dadėtiniai švarus 
kvapas—kuris pražūna po persiplovimo—pasako, 
jog Lifebuoy nuvalo.

Gauk Lifebuov šiandien.
LF.VER BROS. CO, Cambridge. Mass.

klausvti. Tikietai nebran
gus. ‘

Kitą syk parašysiu dau
giau žinių iš Worcesterio. 
Visi skaitykit “Keleivi,” tai 
žinosit ne tik apie UsterĮ, 
bet ir apie visą pasauli.

Karvelis.

WATERBURY, CONN. 
Nevietoj patarnavimas.
“Laisvė” No. 81 rašo sa

vo apžvalgoj apie tilpusią 
“Keleivio” No. 14 korespon
denciją iš Waterburio, kur 
buvo nušviesti komunistų 
blėdingi darbai lietuviams. 
“Laisvės” apžvalgininkas, 
norėdamas savo moki
nius (komunistus) auginti, 
pats save pasistatė labai 
žioploj padėtyje. Jis turbut 
be akinių skaitė tą kores
pondenciją, kad neįžiūrėjo 
kaip ten buvo parašyta. Jis 
sako: “Lietuvos Piliečių Po
litiškas Kliubas uždarė du
ris jų parengimams.” Viena, 
“Lietuvos piliečių” kiiubo 
Waterbury visiškai nėra. Čia 
randasi tiktai Lietuvių Pilie
čių Politiškas Kliubas. “Lai
svės” apžvalgininkas mano, 
kad kaip komunistai visi 
yra Rusijos “piliečiais,” tai 
taip ir lietuviai visi yra “Lie
tuvos piliečiais.”

Antra, “Laisvės” apžval
gininkas sako, kad “Kelei- 
leivio” korespondentas 
“niekšiškai pajuokia bedar- 

‘ ” Tai

bus aktoriai ir mokinasi ge
rai, tik visi eikit pasižiūrėti 
ir busit patenkinti.

Gegužės 11 d. Įvyks kon
certas musų gabios daini
ninkės p-lės Mitrikaitės. Bus 
vienas iš geriausių koncertų parašyta tiktai apie komuni- 
Worcestery, nes dalyvaus stų “revoliuciją.” Taigi, pa- 
naujų dainininkų, kurie dar tariu “Laisvės” pisoriui dar 
niekad pas mus nėra buvę, kaitą perskaityti tą kores- 
Pati p-lė Mitrikaitė dainuos pondenciją, o užtikrinu, 
daug naujausių dainų. Vi- kad jis savo melą tada ati- 
siems patartina ateiti pasitaisys. Bedarbis.

PITTSBURGH, PA.
SLA. 40 kp. balsavimai.
Kuopoje priklauso kelia

tas bolševikų tai buvo kiek 
ir susikirtimų, bet komunis
tai tapo apgalėti didele di
džiuma.

Balsavimo pasekmės se
kamos: S. Gegužis 45 bal
sus, M. Bacevičius 11. Dr. 
Graičiunas zėro, A. Mika
lauskas 44, P. Petronis 13, 
P. Jurgeliutė 42, E. Jeskevi- 
čiutė 16, K. Gugis 44, B. Sa- 
laveičikas 12, J. Tareila 2,
M. Raginskas 42, J. Januš
kevičius 43. D. Jusius 11, L. 
Joneikis 11, Dr. E. Klimas 
43, M. Palevičius 12.

Delegatai i SLA. Seimą 
gavo balsų sekančiai: J. Vir-

MONTELLO, MASS. 
Uolus “krikštytojas.”
Pereitų metų “Keleivy” 

jau buvo rašyta apie Rymo 
katalikų lietuvių kunigų sa- 

! votiškus “krikštus.” Mat esa
ma lietuviu, kurie vra ėmę 

biekas 12. F. Savickas 39, A. C’vilmius sliubus ir s^vo vai- 
:„5 38, O. Rumšienė kus civiliškai krikštiję. Ku-Vainorius

37, F. Rad iukinas 34, visi 
tautininkai. Komunistai ga
vo sekamai: K. Leliušis 22, 
Sliekienė 11. D. Sliekas 0. 
Taip pat išrinkta ir pora dėl 
atsargos, jei kuris aukščiau 
suminėtų delegatų negalėtų 
važiuoti? tai jų vietą užima
K. Januškevičienė, kuri ga
vo 43 balsus, ir B. Lapeika, 
39 balsus.

Įnešta ir nutarta, kad Cen
tro valdyba ištirtų 57 kuo
pos pasielgimą su Centro or
ganizatorium, ir kad kalti
ninkus nubaustų. Taip pat 
kaslink B. Simokaičio plati
namu lapelių, kad ir čia butų 
ištirta ir kaltininkai nubaus
ti, nes tai diskredituoja S.
L. A. Gale fotografas J. 
Varnagiris nuėmė visų pa
veikslą prie L. M. D. Namo.

Margučių vakarienė ir 
koncertas.

Pirmą nedėlią po Velykų, 
t. y. balandžio 27, L. M. D. 
svetainėje Sandaros kuopų 
Sąryšis rengia margučių va
kariene ir koncertą. Margu
čius aukauja Pittsburgho J. 
Kazlauskas, real estate biz
nierius, kuris praeitą metą

/
nusipirko gerą faimą ir turi 
kelis šimtus vištų. Todėl 
margučiai bus labai geri. 
Koncerte dalyvauja ir visos 
Pittsburgho žvaigždės, kaip 
tai solistai M. Grinienė, V. 
Paulekiutė, P. Gilius, smui
kininkas K. Savickas, piani
stė M. Virbickiutė, šokikė p. 
Piukiutė ir kiti. Taigi vienas 
bus iš puikiausių parengi
mų. J. Virbickas.

♦7

nigai su davatkų pagelba iš 
kailio neriasi, kad juos visus 
prievartos keliu ar apgavys
te apkrikštinus ir padarius 
katalikais. Už pirmą toki 
“krikštą,” po kurio jaunas 
vaikinas mirė, kunigėliui 
gręsė areštas, bet neturtin
gas žmogelis dirbdamas ki
toj valstijoj nenorėjo bylinė
tis ir taip liko. Dabar jau 
Įvyko ir kitas toks atsitiki
mas. Balandžio 5, gerai ži
nomam lietuviui išvažiavus 
su ekskursija i Washingto- 
ną, kunigėlis, davatkų pa
dedamas, prisiviliojo mote
rį su dviem 3 ir 4 metų duk
relėm, apkvailino jai galvų 
ir savotiškai mergaites “ap- 
kri katino.” Minėti tėvai irgi 
vedę civiliniu budu. Jų ne
paprastai gražios ir gabios 
mergaitės turėjo civilį krikš
tą. Tėvas yra paprastas, bet 
apsišvietęs darbininkas, ii 
visiems Montellos lietu
viams žinomas veikėjas. Ma
tydamas Įvairius kunigėliu 
triksus, jis nemėgo katalikų 
tikėjimo ir girdėjosi, kad 
savo dukrytes rengėsi pri 
rašyti prie lietuvių metodis
tų žinyčios.

6 balandžio Įvyko SLA. 
318 kp. susirinkimas. Buvo 
balsavimai i Pildomąją Ta
rybą. Susirinkimas buvo la
bai skaitlingas, kadangi na
rius kvietė atvirutėmis. Su
sirinko daugiau kaip 250 
narių. Balsavime dalyvavo 
240. Visi lig vieno atidavė 
balsus už senąją tarybą bū
tent: pirm. St. Gegužis, Vi- 
ce-pirm. Mikalauskas, sek
retorius P. Jurgeliutė, ižd. 
K. Gugis, d-ras kvot. Kli
mas, iždo globėjais R. A. 
Raginskas ir J. Januškevi
čius. Matomai 318 kp. ko
munistai tapo visai užmirš
ti ir atmesti. Čia nėra jiems 
vietos. Good bye komunis
tėliai ir tareilininkėliai. Mu
sų nariai netarnavo ir netar
naus Maskvos davatkoms. 
Musų kuopos nariai gyvena 
savo protu. Kaip matyt, 
mieli bolševikėliai, iš jūsų 
“revoliucijų” nieks neišeina. 
Ar negeriau butų likviduoti 
savo lizdą amžinai?

Susirinkime nutarta turė
ti beisbol tymą. Mat kuopoj 
priguli daug jaunų vyrų to
dėl jiems prašant tapo su
tverta.

Teko girdėti, kad Vytau
to sukaktuvių komitetas tu
rėjo susirinkimą parapijos 
svetainėje. Į komitetą pa
kviesti abudu kunigai, tik 
nežinia kaip nutars tas su
kaktuves švęsti. Kunigai 
sakoma, laikysis savo nuta
rimo, kad visą pelną skirti 
ant savo pradėtos kolegijos 
kur ten Conn. valstijoj.

Tautietis.

WORC ESTERIO LIETU
VIAI |SISTEIG£ PRIE

GLAUDĄ.
Worcesterio lietuviai rim-

Balandžio 6 parvažiavęs tai progresuoja. Tarpe kit- 
žiuri, kad su juo nei žmona, ’ 
nei mergaitės nekalba. Taip, 
matyt, imokino “dūšių gany
tojas.” Žmogus nesuprasda
mas kas Įvyko, išėjo kieme 
darbuotis. Eidamas pro šalį 
davatkos “Tegul bus pagar
bintas” ėmė jam sakyti. 
Žmogus išvertęs akis žiuri ir 
negali to viso nuprasti. Va
kare jis išsivedė mergaites 
Į miestą ir užsuko i krautu
vę nupirkti joms kendžių. 
Klauso, kad lietuvė krau
tuvininkė jo mergaites kito
kiais vardais vadina. Jis 
nustebęs klausia, ką tas reiš
kia? Ši jam ir papasakojo 
visą atsitikimą. Dabar spręs
kit patys ko verti toki kuni
gų darbai? Ar ne jie ardo 
ramias šeimynas sukeldami 
jose pragarą? Montello lie
tuviai negalėdami atsikra
tyti Romos agentų priima 
protestantų tikėjimą. Ar ge
rai jie daro, aš nesprendžiu, 
tik matau, kad tai vieninte
lis kelias šitų juodvarnių at
sikratyti. Lietuvi*.

ko, dabar steigia seneliams 
prieglaudą. Susiorganizavo 
tam tikslui draugija, prie 
kurios i trumpą laiką prisi
rašė virš 100 narių ir jau iš
ėmė čarteri. Reiškia, toji 
draugija veikia jau legaliai. 
24 balandžio, nuo 7 vakare 
Įvyks viešas susirinkimas 
U. P. Kiiubo svetainėje. Vi
si Worcesterio vyrai ir mo
ters prašomi Į tą susirinkimą 
atsilankyti. Seneliams sava 
prieglauda reikalinga, todėl 
visų pareiga tą darbą pa
remti. Worcesterietis.

Kovo 19 dieną iš Kauno 
išvažiavo Afrikon 437 žy
dai.

WORCESTER, MASS. 
Mirę lietuviai.

Mirė Jonas Strolis, švento 
Jurgio Draugijos narys, to
dėl ši draugija rūpinosi ir 
laidotuvėmis.

Mirė taipgi J. Pinkiutė, 11 
metų amžiaus lietuvaitė. Pa
liko tėvus ir vieną sesutę. 
Juozas Pinkus yra SLA 318 
kp. narys, todėl kuopa reiš
kia jam užuojautos dėl jo 
mylimos dukrelės mirties.

Jau galutinai sutvarkytas 
komitetas dėl apvaikščioji- 
mo D. L. K. Vytauto 500 me
tų mirimo sukaktuvių. Į dar
bą Įeina 8 draugijos. Dr. F. 
Puskunigis yra pirmininku. 
Iškilmės atsibus 30 gegužės.

Spaudos komisija plačiau 
praneš laikraščiams vėliau.

Žiną*.

“KELEIVIO” SKAITYTOJŲ 
ŽINIAI.

KUOMET jus planuojate 
pirkt fumišius, padarykite 
sau naudos visupirmu atsi
kreipdami pas

MR. 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 fumišius iš 
Hollis Fumiture 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 būt už
tikrintas kad rasite didelį 
pasirinkimą gerai patenki
nančių ir gražių fornišių už 
prieinamas kainas.



—Tegul bus pagarbintas, —Aš, Maike, nesu prana-
Maikel... šas, ale tu pamatysi, kad

—Labo ryto, tėve! Kur kun. Šmitas dar bus priskai- 
gi tu taip bėgi uždusęs?

KELEIVIS No. 17. Balandžio 23, 1930.

STUDIJOS IŠ AMERIKOS LIETUVIŲ N0R1 PAT^iliENATĄ
BOLŠEVIKŲ GEOGRAFUOS.

(FELJETONAS)

I

Sykį einu sau gatve nieko no nesu dar girdėjęs, bet apie . 
bloga nemanydamas, kaip Uzbeko sostinę, Maskvą, 
staiga kažin kas iš užpaka- mudu juk visą laiką ir kai
lio niokt man i kuprą. Atsi- bava. “

balbamės, 1 
nesusikalbam,” nusijuokiau 
ir aš.

“Aš matau, kad tamsta 
darbininkų literatūros visiš-' 
kai nepažysti,” nusijuokęs 
pridūrė jisai. “Net SSSR te-' 
ritorijų sostinių nežinai. Aš 
tamstai tame pagelbėsiu.” I

Ir išsitraukęs iš kišeniaus’ wiuiam v Hed 
"Darbininkų Kalendorių” . 
pradėjo puslapius vartyti i koM! p'jhtlk"!rls 1

“Žiūrėk tamsta Šičia,” at- “runysiąs” Į senato-
vertęs keturiasdešimtą pus- rius- 
lapį pirštu parodė. “Štai čia 
yra vardai teritorijų, o čia 
yra gyventojų skaičius, ir 
ant galo tos teritorijos sosti
nės vardas. Matai?”

Skaitau ir savo akimis ne
tikiu:

Rusija, sostinė — Samar- 
kandas. '

Ukraina, sostinė—Polto- 
ratsk.

Baltgudija, sostinė — Tif- 
lisas.

Transkaukazija, sostinė*
—Minskas.

Turkomanija, sostinė — 
Charkovas.

Užbėk, sostinė — Mask
va.

"Matai, kiek daug dar 
tamsta nežinojai,” pasity
čiojančiai jis man tarė. “Še, 
sako. įsidėk tą kalendorių Į 
kišenių ir prie progos ki
tiems jį parodyk, nes tokios 
literatūros bile kur negausi. 
O dabar duok ranką ir su
diev.”

“Sudiev,” sakau, “sudiev. 
Tik apsižiūrėk, kad nereiktų 
tamstai kaip amžinam žydui 
po pasaulį klajoti keliaujant 
į Uzbeko sostinę—Maskvą." 
Bet mano geografas tų žo
džių nesuprato. Jis Interna
cionalą niūniuodamas gatve 
sparčiai nudrožė. Tai ir visa 
pasaka.

Su aukšta pagarba.
Tamošius Plytgalis.

suku, ogi musų miešto ko
munistų lyderis.

“Labą dieną !” jis man sa
ko plačiai nusijuokęs. “Ar 
žinai, kad aš važiuoju į Mas
kvą ant rekolekcijų?”

“Ant rekolekcijų?” nuste
bau aš pamatęs gerai pažys
tamą bolševiką. “Kiek aš ži
nau, tai tik kunigai ant reko
lekcijų važiuoja, ir tai ne Į 
Maskvą, o tik i šidlavą ar i 
kitą kokią nors šventą vietą 
Lietuvoj.”

“Lietuvos geografijoj nė
ra,” atšovė man tavoriščius. 
“O jei ir butų, tai apie ją. 

darbininkams, nėra 
reikalo žinoti. Apie 
šalis mes turime ži-

Tiesa, mudu visą laiką 
' , tik jokiu budui 

tari" m ___i_

Šie 1930 metai Italijos fa- šuosius darbus Įsakė panai- 
šizmui teikia ne kokių per
spektyvų. Perdaug reikšti 
optimizmo, kad Mussolini 
seks Primo de Riveros pa- fašistų užlaikymui lėšų siąų- 
vyzdį netenka, bet visa eilė i ‘ ‘ 
faktų verčia rimtai Įvertinti neapykantą fašistų partijo- 
Italijos padėtį. Į je. Toji neapykanta fašistų

Visų pirma tenka atsi- tarpe tiek toli’ pažengė, kad 
žvelgti i nuolatinį ekonomi-1 vyriausias partijos sekreto- 
nių sąlygų pablogėjimą.1 rius paskelbė kovą prieš 
Net fašistinė Italijos spauda šmeižtus, prieš išjuokimą ir 

i, anot sekreto-

kinti.
Tokio likimo laukia ir ki

ti miestai. Suprantama, kad

rinimas dar labiau padidina

repubh- įo fakto toliau nebeneigia.* satyrą, kuri,
iš Colorados, Fašistinis partijos oficiozas riaus, yra išsiplatinusi parti- i ennnin • Vi 1*0 V“) OQ111 rZl 1

tytas tarp Amerikos šventu- 
—Skubinu tau, vaike, ap- jų. Žinoma, pakol protesto- 

znaimyt linksmą naujieną.
—O kas atsitiko?
—Aš gavau iš Lietuvos katalikai išrinks čia 

nuo savo kūmo gromatą, kad prezidentą, 
davatkos tenai organizuoja- užkampy darysis eudai. 
si ir duos šventam. tėvui pra-‘ —Na. gerai, tėve, kokia gi 
šymą, kad pripažintų pralo- nauda tau butų, jeigu jau iš- 
tą Olšauską šventuoju. Tai- tikrųjų ir galėtų taip atsitik- 
gi nors syki, vaike, ir musų ti? 
tauta susilauks savo patro
no danguje.

—Kad pralotas Olšauskas 
d a gyvas, tėve.

—Jes. Maike, dabar da 
gyvas, ale kaip numirs, tai 
galės būt šventas.

—Antras dalykas, tėve, 
pralotas Olšauskas pasmau-l 
gė moterį ir dabar sėdi kalė
jime. 0 kur tu matei, kad 
žmogžudys butų šventas?

—O kaip paliokų karalai
tis Kazimieras? Kilęs iš mer
gos vaiko ir da nepilno pro
to, o mes ji dabar garbinam i 
kaip Lietuvos šventąjį ir ge
riausi savo patroną!

—Kazimieras gyveno ki
tokiais laikais, tėve. Liaudis 
tais laikais buvo tamsi ir ku
nigai su ponais galėjo dary
ti ką norėjo. Tuomet ir tokį 
išsigimėlį, kaip Kazimieras, 
jie galėjo padaryti šventuo
ju. Bet šiandien jau kitokie 
laikai, tėve. Šiandien visi 
moka skaityt, o laikraščiai .... 
aprašo kožną Įdomesnį Įvy-ĮPkJe/Čj Augusio .
kį. Jeigu pralotas Olšauskas sirinko apie 30,000^ žmonių 
butų gyvenęs 500 metų at-,min’a’ daugiausia iš žingei- 
gal, tai žmonės apie jo dar- ^umo,.ne? ny° sitos aikštės 
bus nebūtų žinoję. Šiandien komunistai ketino pradėt 
gi visi Lietuvos piemenys 
juos žino. Tik pamėgink tu 
apskelbti jį šventuoju, o pa
matysi, kaip jie visi pradės 
rėkti, kad jis negali būt 
šventas, nes pasmaugta Bir
štone Ustjanauskienė neįleis 
jo į dangų.

nai šitą kontrą valdys, to ne
galima tikėtis; ale tegul tik 

savo 
tai čia kožnam

—Naudos galėtų' būt 
daug, vaike. Jeigu valdžia 
butų katalikų, tai ir aš galė
čiau gauti koki nors džiabą. 
O dabar kad ir nešioju šob- 
lę, ale pėdės niekas nemo
ka. Negana to, kiti da pirš
tais bado, vyčių generolu 
vadina. Taip sakant, nėra 
jokios pašėnavonės. O kai 
valdžią turi savo rankose 
katalikai, tada ir pinigų yra, 
ir visi prieš tave kepures 
kelia. Jeigu Lietuvoje šian
dien butų katalikų valdžia, 
tai pralotas Olšauskas džė- 
loj nesėdėtų. Tai ve, kodėl 
aš noriu, kad katalikų butų 
načalstva.

Kruvinos Komunis
tų Riaušės Leipzige.

Pereitą nedėldienį Leip
zige buvo Vokietijos jaunu- 

i jų komunistų suvažiavimas, 
aikštėj su

I

I

mums 
jokio 
kokias 
noti, yra parašyta musų ka
lendoriuje, išleistame 1930 
metams. Atsiversk trisde
šimtą puslapi ir nuo ten pra
dėk skaityt, tuomet dėl tokių 
dalykų su manim nesigin
čysi. Kas darbo žmonėms 
yra žinotina apie geografi
ją, ten viską rasi, o ko dar
bininkui nereikia žinoti, to 
ten ir nėra. O aš vistiek va
žiuoju i Maskvą ant rekolek
cijų-’’

“Laimingos kelionės.“ sa
kau aš jam. “Tik man vis ne
aišku, kaip žmogus kunigu 
nebūdamas gali važiuoti ant 
rekolekcijų?”

“Tamsta, mat. esi labai 
senų ir labai atgyvenusių 
idėjų žmogus,” sako bolševi
kas. “Nejaugi tamsta neži
nai. kad mes jau senai nuo 
kunigų ir popų Įtakos esame 
atsikratę? Naujos idėjos 
žmogus turi skaityti sau gar
binga pareiga aplankyti 
Maskvą ir ten, prie Lenino 
grabo, giliai apmąstyti visas 
žmonijos kančias prieš įsi- 
gysiant ‘Kūjo ir Piautuvo’ 
emblemą.”

“O kaip komunistiškai jū
sų emblema skamba?” be
tiksliai užklausiau šito mo
kyto naujos idėjos skelbėjo.

“Molot-Serp,” greitai at
kirto jisai.

“Molodec!” sakau aš jam. 
norėdamas pasirodyti, kad 
ir aš nevisiškai nuo naujany- 
bių atsilikęs.

“Ar tamsta ir žydiškai 
moki?” netyčiomis paklau
siau.

“Nelabai,” atsako tavo- 
riščius. “Bet Maskvon nuva
žiavęs bandysiu tobulintis 
kiek galint.”

“Taigi,” sakau aš jam. 
“kada pramoksi žydiškai.

Pavasaris.
Pirmas griaustinys sugriaudė, 
Pirmas žaibas sužaibavo, 
žemę mus lietus išmaudė 
ir žiema jau išvažiavo.

f Medžiai pradeda žaliuoti, 
žolę, lapelius daigina. 
Jausmas ragina dainuoti— 
Saulė viską atgaivina.

Jeigu ašaros dar rieda.
1 Jei širdis nubudus plaka. 

Paklausyk kai paukščiai gieda, 
Pažiūrėk kai saulė teka.

Prisiuntė Petras Grigas.

t

Nesunku.
Nesunku nuo gėlės 
Žiedelis nuskinti, 
Bet jau negalėsi 
Atgal priauginti.
Nesunku didžiausi 
Namai suardyti, 
Bet sunku kai reikia 
Nauji pastatyti.
Nesunku liežuvis 
Burnoj suvaldyti, 
Bet žodis ištartas 
Sunku sulaikyti.
Taip yra nesunku 
Viens kitą apšmeižti, 
Bet argi įstengsi 
Su juo atsiteisti?

Hamilton, K.
Canada.

.S.

p.

II

ĮBAUGINTI LIETUVOS ŽMONĖS 
BIJOSI SAVO ŠEŠĖLIO.

Smagu buvo seniau pas 
mus kaime. Būdavo, sueina 
žmonės pas Jurgi arba pas 
Petrienę, pasikalba apie sa
vo rūpesčius, pasitaria ūkio 
reikalais..

Tada musų jauni žmonės 
ir senesni jieškojo progos 
prasilavinti ir ko nors pasi-

vaisiais ir Įvairiais savo ran
kų dirbiniais ir kaip šių dir
binių sutvarkymą ir jų pre
kybą moteiys galėtų pačios 
paimti i savo rankas. “Aš tą 
visą jums paaiškinsiu ir pa
dėsiu susiorganizuoti ir už
megzti ryšius su tų dalykų 
žinovais, tik jus gaukite lei- 

I « •> • • v . • yy* . - , pidNIdVIIKl 11 1IVIO i---------- ----- •
tą syk pabandyk savo emb- mokytj Buvo pas mus daugidimą susirinkti, 
lemos žodžius žydiškai, tai naudingu susirinkimu ir gra-‘

r ketino pradėt 
s'savo demonstraciją. Nenorė

dama mieste triukšmo, poli
cija nedavė komunistų eise
nai leidimo ir užtvėrė visas 
gatves nuo minėtos aikštės. 
Komunistai pradėjo laužtis 
per policijos kordoną ir tuo- 

i įjaus kilo susirėmimas. Išro-
— Aš tau pasakysiu. Mai- ^°-, - . .

ke, kad pralotas Olšauskas Pra(‘ėjo komunistai, 
jau atpakutavojo už savo ne- ...
gerus darbus. Dabar jis gali hcijos kapitonas 
būt pripažintas šventuoju yiciias policininkas. 
kai'> didžiausis i 
kas.

—O man rodos, tėve, kad 
jam perdaug lengva baus
mė buvo paskirta. Ameriko
je jį butų pasodinę į elekt
ros kėdę, taip kaip anais me
tais pasodino už tokį pat 
prasižengimą New Yorko 
katalikų kunigą Šmitą. .

—O aš beeinu, Maike,' 
kad kunigas Šmitas dabar 
yra danguje tarp šventųjų. |

—Tu gali manyti k«ip sau 
nori, tėve, 
minologijos istorijoj jis yra baigiamą statyti radio bokš- 
įrašytas kaipo žmogžudys, tą. 
ir toks jis jau pasiliks.

i

Mokytoja parašė prašy- 
žių pramogų: vakarai su vai- mą. Mes išrinkome prašmat- 

(.linimais arba paskaitomis. nią moterį Simanienę ir tuo- 
I Šviesus buvo musų kaimas ir j jau nusiuntėm ją Į apskriti 
pažangus, f—’1 *--------
džiaugėsi tuo.

Dabar jau nepažinsi mu
sų žmonių: susitraukę, pa
niurę jau nepasikalba atvi
rai, jei bent tik kada girti 

. pasikolioja. Apie susirinki-j

savo pranešimuose išvedžio-joje, o labiausia “aukštai 
ja, kad Italijos ekoniminis stovinčių” narių tarpe. Bet 
suirimas yra tik pasekmė žiaurus teroras uždaro bur- 
pablogėjusiu sąlygų Angli- ną. Dėl to tektų tik stebėtis, 
joje, Vokietijoje ir Suv. A- jei neverstų smunkantis eko- 
merikos Valstijose. Tas pra- nominis būvis ir šalinimasis 
nešimas pilnai patvirtina, nuo partijos dar labiau slėg- 
kad bankrotų skaičius Itali-jti ir įbaidyti mases, kurios 
joje yra labai didelis, ir kadį vis tik nelabai pasiduoda. 

Tam reikalui labai plačiai 
vartojamos terorizavimo 
priemonės.

Laiškų cenzūra niekuo
met nebuvo tiek griežta, 
kaip šįmet. Daugelis emi
grantų ištisomis sąvaitėmis 
negauna laiškų nuo savo li
kusių giminių. Begalybė kra
tų ir areštų, kurie vykdomi 
netik esant bet kokiam Įtari
mui, bet grynai Įbauginimo 
tikslu parenkamos aukos, 
kad represijos atrodytų žiau
resnės. Nesenai tapo suimti 
Milane buv. socialistų depu
tatas Dudženi ir buv. gene
ralinis tarėjas Agostini, ku
rie be abejonės nieko nega
lėjo veikti prie tokios griež
tos kontrolės. Romos polici
ja iki to daėjo, kad žinomų 
emigrantų moteris, persike- 
liančias Į kitą miestą lydėjo 
ir sėdėjo prie jų pansione, 
kur tos buvo apsigyvenu
sios. Romos ligoninėje nese
nai mirė garsaus antifašisti
nio satiriko Alberto Džuna- 
ni žmona. Ji mirdama turė
jo kęsti prie savo lovos poli
cijos agentą, kurs jau keli 
mėnesiai atgal buvo paskir
tas ją saugoti. Džunani naš
laičius priglaudė kaikurios 
draugų šeimos, bet dabar 
policija spaudžia juos, kad 
priverstų šiuos našlaičius iš
siųsti.

Žinios iš Lipari salų eina 
baisiausios. Tai fašistinis Si- 
byras. Fašistinės milicijos 
žvėriškumas pasiekė aukš
čiausio laipsnio, o “tvarkin
goji” justicija eina pagal
bon.

Šiomis dienomis teisė tris 
pabėgėlius iš Lipari salų, 
kuriuos už akiu nuteisė 5 
metams kalėjimo, nors Itali
jos Įstatymais eidami netu
rėjo teisės jų bausti, nes jie 
bėgdami jokio žiaurumo 
nepadarė. Kiek vėliau sekė 

uranui uonuono nusigmK-fbyja povį]o Fabri. Molline- 
Ia\imo konferencijoje, yra,jos profesinio judėjimo kar- 
ne kuo kitu aiškinama kaip žygio, vado, kuri už profesi- 
tik finansų atžvilgiu. Nes ne nį judėjimą nuteisė išsiųsti 
beieikalo Italija darę dide-.jr be į0 dar 3 metus kalėji- 
l’u.HP0Ia,dų Francuzijos at-irno neva už manymą drau-

bedarbių skaičius siekia jau 
pusės miliono. Bet šis bedar
bių skaičius tik dalis tos be
darbės, kuri siaučia Italijos 
krašte, nes šimtai tūkstančių 
bedarbių, kurie fašistų Įsta
tymu pririšti prie lauko dar
bų, Į ši skaičių neįeina. Lau
kų darbininkai miršta badu 
be darbo laukuose, bet ne
gali Į miestus persikelti dar
bo jieškoti ir todėl šie bedar
biai bedarbių skaičiuje nefi- 
guruoja.

Bet tikrąją ekonominę 
padėti galima sužinoti tik 
iš kitų žinių, kurių Italijos 
spaudoje veltui jieškotume.

Pavyzdžiui, kad ir di
džiausias pinigų trukumas 
kasdieniniai pramonės ir 
prekybos apyvartai. Toks 
yra didelis pinigų trukumas, 
tad paprasčiausių darbų 
savo lėšomis Italija atlikti 
negali. Visus darbus atlieka 
užsienio finuos ir užsienio 
kapitalai. Italijos fašistai, 
lygiai kaip ir Lietuvos skel
biasi dideliu lėšų pertekliu
mi, bet tuo tarpu faktinai 
nieko be užsienio kapitalų 
neįstengia padaryti. Italijos 
atstovai užsieny, o labiau
sia Francuzijoje, kasdien da
ro neatsikratomų žygių taja 
kryptimi, bet nežiūrint Į 
daug žadančius pasiūlymus 
—neturi visiško pasisekimo.

Dalykas tame, kad fašis
tinis režimas neturi mažiau
sio pasitikėjimo Paryžiaus 
finansiniuose sluogsniuose. 
Ten yra giliai Įsišaknėjęs Įsi
tikinimas, kad fašistų žy
giai gelbėti ekonomini kra
što stovi ir savo prestižą yra 
galutinai nulemti sugriųti. 
Dėlto kreditus Italijai sten
giasi susiaurinti ir ten Įdė
tus kapitalus atgal ištraukti. 
Visa Italijos pacifistinė (tai
kos) komedija, kurią vaidi
no užsienio reik, minist. 
Grandi Londono nusigink-

yra iš atbulo galo perskaity- L 
ti, tuomet pamatysi kuom J 
baigsis jūsų naujos idėjos* - 
troškimai. O bolševikas 
karščiuojasi ir kalba:

“Musų troškimai žmoni
jai laimę suteiks... O. Mask
va, Maskva, zlotoglavaja!”

“Maskva jūsų Mekka,” 
sutikau aš su juo.

Nieko panašaus, ji> už- mus jr ]avinimosi vakarė-1
protestavo. Maskvos su ci-j]jU peb^ra nei minties. genimas nebemalonus, “ar 

I nvargmo mus nedei liūs nori į bedUgnę pakliūti ir ki 
per dvejus metus is eiles,Įtus įtupdyti? Juk jus visus 
paskui mokesčiai ir sko obiareštuos ir teks jums metais 
uz sėklas valdžiai. Bet uzvispkazjonaf,, b}akes maitinti. 

’ Jus gal kaime ir nežinote

ir visa apylinkė;jei(nmo prašyti.
Mieste Simanienė susiti

ko su savo giminėmis. Tie 
ėmė klausinėti, ko atvažia
vusi, ir išgirdę, kad jai reikią 
leidimo susirinkimui, tie
siog akis išplėtė: “Ką tu su
manei. moterėle, ar tau gy-

kad, pirmutiniai šaudyt j g^e^is tamsta nesulyginsi, 
į Nors antra vertus, Mekka 
■cigaretus ir Trockis buda- 
’mas New Yorke rūkė. Bet

■ Į Žmonės dabar taip. ibau-;kaip <labar tokių? kaip jus, 
ginti visokiais netikėtais kalėjimai pilni. Leidimą tai. 
areštais, l<ad bijosi pakrute- ^jnoma? įU gausi, bet paskui

nes vi- 
su pirma buvo nušautas po- 

s, o paskui 
. Polici- 

mučelnin- ja taip pat pradėjo šaudyt ir.Laikas man labai brangus, 
užmušė vieną komunistą.' ažurėjęs i laikrodėlį paste- 
Taigi išviso buvo nukauti 3 bėjo pilgrimas i Maskvą, 
asmenys. Kiek buvo sužeis-1 ....
tų. tikrai niekas nežino, nes 
daug jų parėjo namo nie
kam savo sužeidimo nera
portavę. Pagalios policija 
paėmė viršų ir komunistai 
buvo išvaikyti.

ginti visokiais
“Laimingos tamstai kelio- ti h. žodj 

nes, sakau. Beje, iš kokio. -- * r. .... .... . Mums moterims net klai-uosto išplauksi ir kur islip- ku ; R , j tokia bai. 
si? MnrptnsiJ

“Išplauksiu iš Reno, o iš
lipsiu Uzbeko respublikos 
sostinėj — Maskvoj.” 

Į “Kas čia per stebuklai? 
Ar tamsta,” sakau, “geogra
fijos nesimokinai, ar neži-

Ar- nai, kur yra Reno ir kur Ūž
ti Amerikos kri- gentinoje, audra sugriovė bekas?”

“Cha, cha, cha!” jis nusi- 
Bokštui griūvant tapo kvatojo. “Koks, sako, tams- 

r.žmušti 5 darbininkai. ta tamsumas! Tiesa, apie Re

SUGRIUVO RADIO 
BOKŠTAS.

Netoli Buenos Aires,

mė visas apėmė. Norėtųsi,] 
kaip seniau, susirinkti vi-j 
siems, ką nors sumanyti, bet 
nežinome nei kaip čia pra
dėti.

Sužinojusi apie tą musų 
mokyklos mokytoja priža
dėjo padaryti moterų susi
rinkimą ir paaiškinti, kaip 
susiorganizavusios moterys 
galėtų pelningai verstis sa- 

sodų ir daržų džiovintais

I

areštuos, kam buvote susi
rinkę ir apie obuolius ar ka
žin kokius lietuviškus audi
nius kalbėjotės. Dabar to ne
galima.”

Simanienė visad buvo 
drąsi ir atkakli moteris, ji 
buvo mačiusi ir kazokų na- 
gaiką, ir vokiečių okupan
tus, ir bolševikų grobuonis, 
ir niekad nieko nebijojo, bet 
iš apskrities grįžo nusiminu
si ir leidimo susirinkimui ne- 
gavil i. Marytė.

žvilgiu laivyno klausime by,ge bėgti su Roseli ir jo drau- 
tik irauti is ins nasknlns ^*cn-įgais

I Visi šie faktai rodo, kad 
, Italijos fašizmas spardosi 

rėžimo tame' sivo tinkIuose ir kad šie 
__ P„M930 metai jiems bus sun

kus metai. Tatai visi žino ir 
reik manyti, kad šių metų 
Įvykiai tatai patvirtins.

B. Z.

tik gauti iš jos paskolos. Eko-, 
nominiam gyvenimui grių-, 
vant mažėja pelnas ir dėlto 
prasideda skylimas pačia
me politinio 1 
Tas buvo jau seniau numa
tyta: kiek mažiau maisto ir j 
kaip bematant ėdikai viens • 
kitą ima ėsti. Toks jau liki- ’ 
mas visų diktatūrų. Kas fa-’ 
šistams buvo galima iš vals-' 
tybės lėšų plėšti tenka dabar, 
sumažinti, nes užsienio fi-' 
nansistams reikia Įrodyti, Popiežiaus portretą pic- 
kad niekas bereikalingai šia dailininkė Dunetels- 
neeikvojama. biurer. Tai pirmoji moteris,

Pavyzdžiui. Milano mies- gavusi teisę atvaizduoti ant 
te buvo prašalinti piktada- drobės popiežiaus portretą, 
riai iš miesto valdybos Įs
taigų, lygiai taip pat ir gu-' 
bematorius, kurs buvo per 
“silpnų rankų.” 
vivaldybės Įstaigų priešaky karo laivas’ parvežė Stokhol- 
pastatė “stiprios rankos” man mirusią švedų karalienę 
yiibernatorių, kurs net vie- Viktoriją. Ji mirė Romoj.

POPIEŽIŲ^ PIEŠIA 

MOTERIS.

MIRĖ ŠVEDIJOS KA- 
RALIENE.

Milano sa- Užpereitą sąvaitę Švedijos
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MEKSIKIEČIAI GERBIA ŽUVUSIUS VERA CRUZ MŪŠYJE.
Mamyte, žiū
rėk kokie skai- 
st ųs skalbiniai! 
Ir aš ne!ryitiau 
ir nevirinau jų

No. 17. Balandžio 23, 1930.

VISOKIOS ŽINIOS

/

motinu sekretą

IRTERMT10NAL MtER
AHD POWER CO

PABALTĖS SOCIALISTŲ 
STUDENTŲ KONGRESO 

REZOLIUCIJA.
Kovo 22 ir 23 d. Rygoj 

Įvyko Pabaltės valstybių 
akademinio socialistinio 
jaunimo sąjungos kongre
sas, kuriame dalyvavo at- tarvininkų okupacijos pietų 
stovai Latvijos, Estonijos, Vokietijoj. Pasirodo, kad 
Lenkijos, Suomijos ir Lietu- klausimas ne taip jau mažos 
vos. Į kongreso atidarymą reikšmės, nes pasak vokie- 
atvyko Latvijos Seimo pir- čių laikraščių, neteisėtos 
mininkas Dr. Kalniš ir kiti moterystės vaikų, kurių tė- 
seimo nariai. vai esą franeuzų, anglų ir A-

Del siaučiančio Lietuvoj merikos kareiviai,^o motinos 
teroro, kongresas priėmė se- " ~
kančią rezoliuciją: !

“Pabaltės valstybių — Es
tijos, Suomijos, Latvijos ir 
Lenkijos socialistų studentų 
tretysis kongresas konsta- ( 
tuoja, kad Lietuvos demo
kratinė inteligentija ir so
cialistinė studentija draug 
su darbininkų masėmis, už 
savo politinį veikimą yra 
be paliovos valdančiųjų per
sekiojami. Todėl, vardan 
kultūros ir demokratijos rei
kalaujam; (1) paliauti re
presijas ir persekiojimą so
cialistinės inteligentijos ir 
studentų, (2) pašalinti dik
tatūros rėžimą ir (3) grą-

GYVAS OKUPACIJOS 
PALIKIMAS VOKIE

ČIAMS.
Londone netrukus teis

mas pradės svarstyti Įdomų 
klausimą, kas turės išlaikyti 
vaikus gimusius laike sah-;

Boston. Mass., 
Balandžio 2 d., 1930.

Boanl Direktoriai paskelbė 
reguliari kvartalinį dividendą 
šešiasdešimts (60c.) Centų ant 
Klasės A Common Stato šios 
kompanijos, kuris bus išmoka
mas Gegužės 15 d, 1930,, stako 
savininkams, kurie bus ąnt re
kordo uždarant biznį Gegužės 
1 d, 1930. čekiai bus išsiuntinė

ti. Transferio knygos nebus už
darytos.

R. G. LADD, Ass’t. Treas.
1914 metais prezidentas Wilsonas buvo pasiuntęs Jungtinių Valstijų laivyną užimti Meksikos 

uostą Vera Cruz. Meksikiečiai nenorėjo užpuolikų įsileisti ir Įvyko mušis, per kuri daug meksi
kiečių buvo užmušta. Dabar atvažiavęs tenai Nikaraguos revoliucionierių generolas Sandino su 
savo štabu atlankė kritusiųjų Vera Cruz mūšyje meksikiečių kapines ir sudėjo ant jų vainikus. 
Sandino parodytas paveikslėlyje baltoj karinėj uniformoj.vokietės, priskaitoma apie, 

; 15,000. Vaikų skaičius gal! 
butų mažesnis, jei nebūtų i itiva
griežtai uždrausta okupaci- [g nĄJ?g() LAUKO 
nių kariumenių kareiviams U 
vesti. Išėjus santarvininkų' Kentucky valstijoj susi- 
ikariumenei, lieka gyvas ^arė sunki padėtis maine- 
okupacijcs palikimas pavi-,rįams- Apie_-,000 angliaka- 

> dale penkiolikatukstantinės vakarinėj valstijos daly 
vaikų armijos našlaičių, išėjo streiKan reikalaudami 
Jiems išlaikyti reiks milži- tokios algos. kaip buvo m c - 

kama 1917 metais. Kitos 
kompanijos uždarė savo ka- siems

A V . V i

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

niškos krūvos pinigų.

OLANDIJOS KOPERA- 
TYVAI NEPERKA RU

SIŠKŲ GRUDŲ.
Olandų koperatyvai pa

skelbė boikotą iš SSSR ga- 
.. . . - . ... . ibenamiems grūdams ir ener-
zmri lietuvių tautai pdieti-jgjngaj vykdo Savo nutarimą, 

tciccc. (Keli Sovietų garlaiviai su
Draug su tuo siunčiame gru(įais priversti buvo aplei-

-- .--- .C,“T----- _ . J iOVl V/1CU1U1JV& UVSLUS. 
suimtiesiems Lietuvos djau- Savo atsišaukime Olandi- 
p-ams. Su ypatingu pasipik-, jog žemės ūkio koperatyvų 
tinimu kongresas protestuo- jCentras karštai kviečia ne- 
ja dėl suėmimo Pabaltės vat'įpirkti atimtų iš badaujančio 
stybių socialistų studentų SSSR kaimo grudu. 
sąjungos biuro nario, kuris Į________ _
.jau ištisu metai kalinamas jzuiKIS UŽMUŠĖ ŽMOGŲ 

Vokietijoje, netoli Friro 
iššokęs iš krūmų i kelią zui
kis pakliuvo Į važiavusio 
motorciklo ratą. Motorcik- 
las apsivertė ir žmogus buvo 
užmuštas vietoje.

nes teises.

širdingiausius sveikinimus'^ Olandijos uostus.

J. K. Kanadiečiui. — Kas 
atvažiavęs iš Lietuvos išbu
vo Kanadoj daugiau kaip f 
mėnesius, tas gali gauti lei
dimą atvažiuoti Į Jungtines 

karna 1917 metais. Kitos Valstijas pasisvečiuot še- 
; mėnesiams. Tamsta 

svkias ir paleido darbininkus atvažiavai Kanadon 1928 
sakydamos, kad prastas biz- metais, todėl toki leidimą 
njs. gali lengvai gauti. Leidimas

-------- ' gaunamas dvejopu budu: 
Anglijos darbiečių vai- tamsta gali išsiimti ji pats 

džia pradėjo parlamente ko- pas Amerikos konsulį Kana- 
vą prieš miestų landynes, doje, arba giminės gali 
kuriose gyvena Anglijos jį gauti tamstai iš imigraci- 
darbininkai. Valdžia nori jos vyriausybės Jungtinėse 
pastatyti darbininkams mo- Valstijose. Jeigu tamsta pats 
derniškų namų, kaip Vienos imsi ji Kanadoj, tai turėsi 
mieste socialistų valdžia užsistatyt $500 kaucijos; o 
yra pastačiusi.

|
Į 
S

Pasako 
kaip palengvint skalbimą

—ir gaut baltesnius drabužius
“’T'AI buvo lengviausia skalbimo die-

I na kaip aš turėjau nuo mano ap- 
sivedimo. kaip Rinso tirštos putos 
ištraukia purvą! Man nereikėjo nė 
maž trinti nė virint. Tik pažiūrėk kaip 
balti drabužiai!

“Nereik man daugiau skalbimo
, tos. Aš vartosiu Rinso visados.”

Tikras taupos-muilas
: Rinso yra viskas ko reikia—net

_ čiausiam vandeny. Nereik didelių ka-

len-

kie-
“Keleivio” skaitytojui. - valkų> šlnotelių; miltelių, minkštyto- 

Del spuogeliu ant veido mes ju. Rinso duoda dvigubai putų, kupi- 
drg. nieko tikro atsakyti ne- nasYžv. — . • , , : pusti muilai. Iirstos, pastovios putos,galim. Taip pat ir dėl duo-, ¥ „. , .1 rr - ■' Ir Rinso yra saugus dėl ploniausiųbeles SOne. Kreipkitės prie jus lininių. Drabužiai laiko ilgiau, nes 
gero daktaro. Kolumbas bu-inereik Pratrint s,ulus- 

italas. Jo sumanymuiL išdirbėjai r: 1.” .

Kauno kalėjime.
“Tikime, kad nebetoli tas 

laikas, kuomet Pabaltės val
stybių socialistai studentai 
galės pasveikinti dabar pri
slėgtus savo draugus demo
kratinėj Lietuvoj ir tars 
jiems: “Tegyvuoja laisvas 
socialistinis judėjimas lais
voj, demokratinėj Lietu
voj !”

jeigu tamstos giminės ims ji 
Jungtinėse Valstijose, 
tokios kaucijos nereikės. 
Todėl geriau butų, kad jie 
tuo pasirūpintu. Jeigu jie 
patys nežinotų kur ir kaip 
kreiptis, tai už nedideli atly
ginimą jiems galėtų tame 
patarnauti beveik kviekvie- 
nas laivakorčių agentas.

Nubudusiam Draugui. —

EGIPTE UGNIS SUNAI
KINO MIESTĄ.

Australijoj Darbo Partija 
turėjo didžiausių laimėjimų 
rinkimuose Į parlamentą. 
Ji paėmė beveik du trečda
liu visų parlamento vietų.

Audimo fabrikantai A.ng- 
lijoj pasakė išmesią iš dar
bo 40,000 darbininkų, jeigu 
šie nesutiksią dirbti už ma
žesni atlyginimą. Ir jie algas Atitaisymo nectėsim. Koks 
nukapojo. Darbininkai tuo- skirtumas ar S. Paknys laiš- 
met sustreikavo

Prie Nilo upės, Egipte/ 
užpereitą sąvaitę sudegė be-

KRUVINA TRAGEDIJA 
VENGRŲ ŠEIMYNOJ.
Draugas Yoga prisiuntė 

mums iškarpą iš Bridgepor
to, Conn., laikraščių, kur 
plačiai rašoma, kaip veng
ras vardu John Lovasz per
šovė savo žmoną, užmušė 
jos dukterį ir paskui pats 
nusišovė. Jis buvęs nevisai 
sveiko proto ir tankiai kel- 
davęs peklą namuose. Perei
tą ketvergą jis parėjo iš dar
bo ir vėl sukėlė namuose 
triukšmą. Jo žmona nuėjo 
gulti su savo mergaite, ku
rią ji turėjo po pirmojo savo 
vyro. Lovasz pareikalavo, 
kad moteris eitų su juo gul
ti. Bet ji atsisakė. Tris kar
tus jis ėjo Į savo podukros 
kambarį ir reikalavo, kad jo 
žmona eitų pas jį, bet ji ne
klausė. Ketvirtą kartą Lo
vasz atėjo su revolveriu ir 
tuoj šovė Į sieną. Kulipka 
perėjo Į kitą kambarį ir be 
mažko neužmušė miegoju
sių tenai vaikų. “Kas čia tau 
darosi?” sušuko podukra Į 
Lovaszą. “Aš tuoj tau paro
dysiu, kas man darosi,” at
sakė jisai, ir tuoj šovė i ją, 
pataikydamas jai Į vidurius. 
Motina pašoko ir norėjo 
mergaitę savimi uždengti, 
tai Lovasz ir ją sužeidė 
dviem šūviais. Paskui jis 
Įkišo revolverį sau gerklėn ir 
ant vietos nusišovė.

veik visas Menufo miestas. 
Ugnis nušlavė 200 triobų. 
Liepsnose 10 žmonių žuvo ir 
100 apdegė.

BUSAS SUSIKŪLĖ SU 
TRAUKINIU.

New Mexicos valstijoj pe
reitą sąvaitę susikūlė busas 
su pašto traukiniu, 
mėj žuvo 19 žmonių. Be to, 
apie 10 buvo sužeista.

Nelai-

LOVOS NEGAVO, BET 
TURĖJO PASILSĖTI.

Černovas Petras vaikščio
jo Nemuno gatvėj Kaune ir 
pastebėjo vienam kieme san
dėly sukrautas lovas. Pasirin
kęs geriausią lovą buvo beiš
einąs. bet policija sutrukdė 
ir pakvietė Į nuovadą. Už lo
vą turėjo pasilsėti belangėj.

PAGROBĖ UŽ $30,000 
AUKSO.

Apsiginklavęs dviem re
volveriais, vienas banditas 
Nevvarke inėjo užpereitą są
vaitę i Zeithing & Co. auk
sinių daiktų dirbtuvę ir pa-

Carbonado anglių kasyk
loj, Washingtono valstijoj, 
užpereitą subatą Įvyko spro
gimas,‘kuris užmušė 20 ang
liakasių.

Varšuvoj policija apsupo 
komunistų būklę ir suėmė 60 
žmonių. Be to, padarė jų 
spaustuvėj kratą ir konfis
kavo daug literatūros paga
mintos 
nai.

1-mai gegužes die-

New 
ruošiasi 
vaikščiot 
šventę. Manoma, kad iškil
mėse dalyvaus apie 300,000 
•darbininkų.

Washingtono vyriausybės 
apskaičiavimu, statybos dal 
bai Amerikoj pakilo 50 nuo
šimčių aukščiau, negu per
nai šiucm laiku. Kontraktai 
siekią jau $300,000,000.

Yorko socialistai 
iškilmingai ap- 

1-mos gegužės

ką gavo nuo Winnipego ar 
nuo Choplean policijos?

M. Stakioniui. — Tamstos 
reikalavimo,' grąžinti kores
pondenciją. negalime išpil
dyt. nes ji jau gurbe. Reikė
jo prie pačios koresponden
cijos pridėt pastabą, kad ją 
reikia grąžinti. Redakcija 
negali visų raštų laikyt, nes 
netuėtų kur juos dėti.

Pasaulio Vergui. — Labai 
ačiū kad parašėt apie Vana
gaičio koncertą, t>et kitas 
chicagietis pranešė mums 
apie tai anksčiau ir jo kores
pondencija buvo jau susta
tyta, todėl draugo žinios jau 
nebedėsime. Prašom neužsi
gauti ir rašinėti toliaus.

Tėvo vaikui.—Už žinutę 
ačiū. Ją turėjom sutrumpin
ti, nes gauname jų gana 
daug ir visas ištisai sunau
doti neturim “Keleivy" tiek 
vietos. Prašom rašinėti.

vo italas. .Jo sumanymui! J tsu>[oejai 
lieskoti naujų žemių savieji i Stebėtin:i. 
nepritarė, I 
i Ispanija ir s 
vais atrado Ameriką. Sugrį
žęs buvo Įmestas i kalėjimą 
ir čia mirė. Bolševikai ir ko
munistai — tai tas pats. 
Kiekviena partija arba gru
pė žmonių nusistato sau tik
slą arba programą ir sulig 
jos stengiasi gyveniman Įves
ti tokią tvaiką, kokia jų ma
nymu butų geriausia. Bolše- 

taiivikai nepripažįsta laisvės 
niekam apart savęs. Kitaip 
mąstančius žmones bolševi
kai persekioja ir net žudo. 
Socialistai pripažįsta min
ties laisvę. Skirtumas taip 
bolševiku ir socialistu vra 
didelis, ir trumpai Čia ji iš
aiškinti nėra galimybės.

Parapi jonui, 
straipsnio apie 
kaus paskaitas 
desim. Perdaug 
neaiškus.

.ju oci v icjii Stebėtinas
tbdėl jis atvvko. dišėm taip-

7 • • ’i • gi. Gaukit!■ su Ispanijos lai-|bIDELJ

— Tamstos 
kun. Moc- 

nesunau- 
ištęstas ir

38 skalbtuvų rekomen-

paketą 
šiandien.

PAJIEŠKOJIMAJ
Pajieškau mano vyro Petro Stan- 

ko prašau atvažiuot nasikalbėt arba 
atrašyt man laišką; mano adresas 
tas pats kaip palikai.

MRS M. STANKOVIENe.

KUNIGAIKŠTIS APGA
VIKAS.

Varšuvoje suimtas kuni
gaikštis Tomas Lubomirskis 
kaltinamas padaręs apgavy
stes keliolika šimtų tūkstan
čių zlotų. Suėmimas pirmos 
eilės rango kunigaikščio 
Lenkijoj sukėlė dideli triuk
šmą.

SENOVĖS TIKYBA 
ESTIJOJ.

Estijoj Įteikta iregistruo- 
estų “senovės tikybosti

draugijos” Įstatai. Draugi
jos nariai krikščioniško Die
vo vietoj garbins estų tautiš
ką dievaitį Tarų. Į draugiją 
Įstojo žymių estų inteligentų.

Parsiduoda Barbernė 
ir Pool Rooraas sykiu su visais įtaisy
mais kas tik reikalinga prie biznio. 
Priežastis pardavimo, išvažiuoju į 
Ųietuvą. Kas pirmas atsišauks tam 
pigiai parduosiu. (17)

PETER YVANAUSĘAS 
8 Lincoln st, Brighton, Mass.

NORIU GAUT PARTNERĮ ARBA 
, IšRANDAVOT

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

A. S. STONKUS 
Springst, Brookville, Mass.

PARSIDUODA NAMAS 8 ruimų, 
su visais parankamais; esą našlė, 
man labai sunku išsimokėti, turiu 
daug skolos. Parduosiu pigiau negu 
mokėjau. (17)

MRS. A. PALL • 
7048 Kedron st, Homewood Sta, 

Pittsburgh, Pa.

(18)

Kastancija Jurčienė, pajieškau bro
lio Prano Jonkuskio, Jenapilės para
pijos. Telšių apskr, iš lunkiniškio 
Girdėjau dirbo mainosi- apie Spring 
Valley, III. Kas apie jį žino, malonė
kite pranešti arba na*s lai atsišaukia 

AN'NA JOURCUS
1908 — 31-st st, Kenosha, Wis.

KARMOS! FARMOS!
Gera proga gražiai prasigyventi 
Didelės ir mažos, išdirbtos ir pra

dedamos išdirbt ir visai neišdirbtos, 
kokių kas nori. Viena farma, 40 ake- 
rių, 40 dirbamos žemės, 20 akerių pui
kaus miško. 20 akerių puikios ganyk
los, budinkai, 6 kambarių stuba, gera 
didelė barnė, cimentinis floras dėl 
karvių ir sailo, visi budinkai geri; 
ant gero kelio, 1(4 mailės nuo mies
to, sūrių faktorės ir mokyklos. Kaina 
tik $5,000. Norint platesnių infor
macijų rašykite arba kreipkitės vpa- 
tiškai. V1CTOR EUSKE (19)

Box 142. Kennan, Wis.

P.' Merkevičiui, V. M. Vit
kui ir S. Malinauskui.—Kar
čiojo Pipiro korespondenci
joj nebuvo jokio “provoka
cinio šmeižto.” Tamstos čia 
vartojate typišką komunis
tų terminologiją ir rodote 
pagiežą, bet Pipiro pažymė
tų faktų visai neužginčijate. 
Todėl tamstų raštą skaito
me niekuo nepamatuotu ir 
netalpiname.

O. B. iš Sudbury, Ont. — 
Tamstos rašto negalėjome 
išskaityti.

Karveliui. — Ačiū už ži
neles. Prašom nepamiršti 
mus. Gaila, kad drg. nepa
žymėjai balsavimo davinių.

Bepartyviui. — Už kores
pondenciją ačiū. Prašom ra
šant palikti tarp eilučių dau
giau vietos pataisymams. 
Rašinėkit.

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

MISS ANNA BLUžIUKĖ
19 Kirkpatrick st, Pittsburgh, Pa.

Pajieškau Liudvisės Gedaminienės 
su duktere, prašome pačių atsišaukti 
arba kas apie jas žino kur jos randa
si, malonėkite greit pranešti. Jos 
vyrą Vincentą Gedeminą. kuris dirbo 
ant dokų Brooklyne, užmušė. r‘"" 
giau žinių suteiksiu nėr laišką.

JOKŪBAS YKNANIS
72 Hudson avė, Brooklyn,

» FARMA PARDAVIMUI.
105 akeriai, 10 išdirbtos, nėra ak

menų, daug medžių, vaisių, 9 ruimų 
namas, Barnė, -4 kiti budinkai; 5 ra
guočiai, 2 arkliai, paukščiai, vežimai, 
mašinerija, derlius, 3(4 mailės iki 
miesto. Kaina už viską $2,500. {nešti 
pusę. (20) 

MRS E KIEMAN 
Saratoga Springs, N. Y.

KARMOS! KARMOS!
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.

Dau-

N. Y

Pajieškau brolio Jono Lauėiuno. jis 
gyvena Amerikoje. Kas apie jį žinc 
malonėkite pranešti

JUOZAS LAUCIUNAS
Užpaliai, Utenos apsk, Lithuania.

Pajieškau brolio sunaus Blado Ma
tulaičio,, jis atvažiavo į Kanadą; pa
eina iš Vilniaus gub, Alytaus s r ’ 
Butrimonių vaisė, Greikonių 
Prašau atsišaukti, arba kurie 
žino, malonės pranešti.

ALEX MATULAITIS 
4515 So. Rockwell st, Chicago, 111.

apskr.. 
kaimo 
apie jį

Adolfas Cholno pajieškau sesers 
Uršulės Cholno. Aleksandro Kudobo 
ir .Jono Pilipovičiaus. paeina iš Vil
niaus gub, Tveračiaus parapijos 
Prašau atsisaukt, turiu svarbių rei
kalų, arba kurie apie juos zir.o. malo
nėkit pranešti. AD CHOLNO (18) 

1329(4 Burnet Avė., Syracuse, N.Y.

Pajieškau Petro Kazlausko, mane 
dukters kūmo, pirmiau gyveno New 
Haven, Conn. Prašau atsisaukt arba 
kurie apie jį žino, malonėkite praneš
ti. Barbora Tamulevičienė (18) 

40 Lavvrence st, Hartford, Conn.

Daug yra būdų
pagaminti gerą kavą. Neku- 
rie užvirina, nekurie perkošia. 
Kiti vėl naudoja perkulatorių. 
Bet jeigu jūsų kava nėra tokia 
kokia turėtų būti... nekeiskit 
gaminimo būdą. Bet pakeis
kite jūsų kavą.
. . . Vartokite

APS1VEDIMAI-
Pajieškau gyvenimui draugo, vai

kino nuo 35 iki 45 metų, pasiturinčio 
ir blaivo, kuris negeria svaigalų ir 
nerūko. Aš esu pasiturinti ir mvlin 
švarų gyvenimą. Malonės atsišaukti. 
I’laiesnias žinias suteiksiu per laišką.

B. D
5462 Turney Rd., Cleveland, Ohio.

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

žemės, veik naujas 12 ruimų Namas, 
visi pirmos klasės įrengimai, miesto 
vanduo, Elektriką, štymo šiluma, di
delė barnė su sailo, 100 obelių me
džių sodas; 8 karvės, 4 telyčios, 1 ar
klys, 30 vištų, visokie fanuos įran
kiai, gera žemė, parsiduoda žema kai
na ir geromis išlygomis. Priežastis 
pardavimo, savininkas nesveikuoja. 
Kreipkitės prie savininko. (17)

W. SHAMEKLIS
9 l overing st., W. Medway, Mass.

REIK ALINGAS DARBININK AS 
ANT KARMOS. Darbas ant visados 
Prašau atsisaukt

JOE BALTRĖNAS
P. O. Box 65, GARDEN, MICH

DYKA I!
Kiekvienam prisiusime labai ste

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

PRACTICAL SALES COMPANY 
1219 N. Irving Avė., liesk. K., 

CHICAGO, ILL.

MOKINKIS IŠLAIMĖT
Mes tik dabai* išleidome knygą, 

kurioje paaiškina, kaip gembleriai iš- 
laimi lošdami 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 50c.; Spįrituoaliz- 
mas 50c.; Hypnotizmas 50c. (18)

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

KANADOS 
PATIKIMA AGENTŪRA 
PARDUODAME LAIVAKORTES

VISU LINIJŲ-
Padarome įgaliojimus. Užrašome 

visus laikraščius.
Padarome afidavitus žmonoms, vai

kams, tėvams, broliams ir seserims; 
taipgi partraukiame ant farmų darbų 
draugus bei prieteiius. Išsistorojame 
pasus, vizas; pagelbstime išsiimti pi
lietybės popieras. Patarnaujame sku
biai. gerai ir teisingai. Atliekame 
darbus asmeniškai ir raštu. Teikiame 
informacijas dykai. Siunčiame pini
gus į visas pasaulio dalis. (-)

GENERAL SĘRVTCE AGENCY 
909 Qucen Street. West.

TORONTO, ONT, CANADA.

Generalis Agentas
TRUMPA KELIONĖ

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- 
suokit: (-)

P. MIKOLAINIS AGENCY 
188—190 Sands St., 
Brooklyn, New York.

Generalis Agentas 
Lietuviai! Aš parduodu ir perku: 
Namus, Karmas, Lotus ir Vande
nio Prudus Per mane galite pirkti 
ir parduoti. Taipogi, jei jums yra 
kiti reikalai dėl turtų Lietuvoje, 
ai 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, 
WORCESTER. MASS;

fajoiiiaine
j

NEPAPRASTAS 
IŠRADIMAS

KAIP PALAIKYTI JAUNYSTĘ, 
grobęs už $30,000 aukse> pa- į d J"“"“,
bėgo. Užpuolimo metu dirb-.bet dabar kiekviena moteris ar mer-Į 
♦ nvo« nficp buvo 3 Žmonės ’Kina4flili įsigyti jį dykai {dėkit 2c tuves oiise ouvo a žmones, stampą> kiMUSkit paaiškinimo. (-> . 
bet plėšikas liepė visiems, l. j, apolis, Aptiekorios. 
jitniH sugulti ant Žemės. ’ $338 S. ('ampbell Avė, Chicago, Iii. I 

I
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Skaitytojų Balsai
i stipriai susiorganiza

vę į vieną partiją. Iš tų vi
sų keblumų galima pasiliuo- 
suoti tik per savo partiją t.y. 
darbininkų arba socialistų 
partiją.

Atsiminkit, draugai, kaip 
prieš pereitus rinkimus re- 
publikonų mašina grajino 
šaukdama: “kas norite, kadi 
darbai eitų gerai ir turėtu-: 
met darbo, visi balsuokite' 

Ar nepa-!

Chicagoj darbai dar vis turėti 
taip eina kaip keliūtas mė
nesių atgal. Žmonės vaikš
čioja gatvėmis nuliūdę, įieš
ko darbo, o jo kaip nėr taip 
nėr. Dauguma laukia pava
sario turėdami viltį, kad pa
vasariui prašvitus bus vi
siems darbų.

Musų politikieriai gatvi
nėj spaudoj kalba labai 
daug ir gražių pažadų daro________ , _
bedarbiams, bet bedarbiai už republikonu: 
tais prižadais nėra sotus. Ei- sitveiojo iš musų? 6,000,000i 
na žmoneliai per mažas bedarbių, o gal ir daugiau.! 
krautuves ir vietomis per nes tikiu daviniti mes ne- 
privatiškas stubas prašyda- gaunam.
mi kavos puoduko ar kelia- Tai jums ir gerovė repub-; 
to centų. Tuo kartu nakvy- likonų administracijai vieš- 
nes turi gelžkelio kompani- pataujant. M. S.
jų “viešbučiuose,” 
randasi ant • 8 ratų, 
langų nei lovų.

Pažvelgus į visą tai, atei
na mintis, kodėl taip yra to-i 
kiam turtingam krašte kaip 
Amerika? Vien Chicagoj. 
^AkA^oTa1apie-375-?ft0 ikii HARTFORD, CONN. I 
400,000 bedarbių. As ma-!
tau dvi priežastį: vieną, pa- SLA. 124 kp. susirinkimo 
tobulintoji mašina didelę Susirinkimas Įvyko sekma-j 
dalį darbininkų išstūmė iš dieny balandžio 13 d. Y. M.i 
darbo; antra, gamyba pra-C. A. name. Pirmininkas Ve-j Į 
lenkė išpirkimą arba suvar- deikis pranešė, kad be kitų! 
tojimą reikmenų. Į reikalų bus Piki. Taiybos ir |

Kas butų reikalinga da- delegatų rinkimai i SLA.I 
lyti, kad sumažinus bedar- Seimą. Narių dalyvavo apiei 
bę? Čia yra sunkus klausi- šimtas, tečiaus toli gražu ne' 
mas. bet aš bandysiu savo visi, nes kuopoje yra 198 na-i 
nuomonę išreikšti. Mano riai. Atlikus paprastus susi-' 
manymu štai kas turėtų bu- rinkimo reikalus, prieita 
ti vykdoma: Iprie svarbiausių — Pildomos

(1) sutrumpinti darbo va- Tarybos balsavimo ir deie- 
landas,

(2) sumažinti darbo die
nų skaičių savaitėje,

(3) paleisti vaikus iš dirb- 
tuvių ir padėti juos į mo- zinis komunistu. Visi jie su- 
kyklas,

(4) sulyginti
gas su vyrais, inistams rūpėjo šiek tiek sa-

(5) sutverti nedarbo fon- votiška propaganda už ko
dą, iš kurio gautų pašalpą munistų partijos kandida- 
bedarbėje. Į fondą turėtų tus i Piki. Tarybą, todėl jie 
mokėti darbdaviai taip kaip ir paleido pirmą šūvi atakai 
moka už sužeidimą prie dar- prieš dabartinę Piki. Tary- 
bo, f - ~

(6) seniems darbinin- srovės
kams turėtų būti mokama reiškė, kad politikai čia Le
pensi ja. 'vieta: nariai turi savo nusi-

Tam viskam reikia įstaty- statymą ir lai balsuoja už 
mų. o kas tuos įstatymus pa- tuos kandidatus, kurie jiems 
darys, kad darbininkai vai- patinka, 
džioje nieko neturi? Mes tu-i 
rime valdžią, kuri vadinasi; 
žmonių valdžia. Taip, musų 
balsais ji išrinkta, bet pažiū
rėkime arčiau kas tie per 
žmonės, kuriuos jus perei
tais rinkimais išrinkote? Tai 
tie patys ponai, kuriems jus 
dirbate, o kartais ir strei
kuojate už geresni duonos 
kąsnį. Kompanijos.policma-

DIDŽIAUSIS NARDOMAS AMERIKOS LAIVAS.

i

I

0.1Amerikos atstovai Londono konferencijoj kalba, kad reikia nuginkluoti ir sumažinti karo lai
vynus. Tuo tarpu bet gi statomi nauji Iširai. šis paveikslėlis parodo naują submariną “V-6.” 

kuris tik šiomis dienomis buvo nuleistas i vandeni. Tai yra didžiausis nardomas laivas. Jis tu
ri 380 pėdu ilgio. 2,760 tonų Įtalpos ir kašiiioia 86,650,000.

THE YOUNG SOCIALIST

kurie. 
neturi tI

Korespondencijos
P. J. Petronis 18.

Į sekretorius:
P. Jurgeliutė 83,
E. N. Jeskevičiutė 16.
iždininkus:
Adv. K. P. Gugis 80, 
B. Salaveičikas 16, 
J. Tareila 2.

Į iždo globėjus: 
M. A. Raginskas 81, 
J. Januškevičius 78,
D. G. Jusius 21,
L. -Joneikis 12.

Į daktarus-kvotėjus:
E. G. Klimas 80.
M. Palevieius 19.
Į Seimą išrinkta 5 delega

tai. Komunistai buvo pada
vę įnešima delegatu nesiusti. 

IžfotoV^Sdo vienoje' vie- °et’ W irimas tapo atanes- 
motenj ai- toje. Pirm balsavimo komu-l as' Kp"™®'? >?W« ,le- 

i -................. legatai gavo mažai balsų ir
nei vienas nepateko Į dele
gaciją. Korespondentas.

galų rinkimo.
Komunistų ataka be 

pasekmių..
Musų kuopoje yra pustu-

ibą. Bet gavęs balsą katalikų 
srovės narys Mašiotas pa-'

Kyla ginčai ir diskusijos.
Be apkalbėjimo balsavi

mas negali praeiti, sako vie
nas iš komunistų, todėl pir
mininkas leidžia balso pra
šantiems padiskusuoti ir po 
poros komunistų rėksnių 
kalba V. M. Čekanauskas. 
Jis pasako, kad agitacijai 
nevieta, tečiau jei komunis- 

nas sudaužo tau galva laz-jt?* nor? vesti agitaciją, tad 
da. nueisi pasiskųsti teisme,’^ PO1JS pamtormuoti SLA. 
bet ir ten randi sėdint savo komunistų tiks-
darbdavį. Ir visa valdžia, }a‘ ^ekanauskas sako. Ais- 
daugumoje, susideda iš to- ku; kad komunistai vesdami 
kių žmonių. Ar tokia vai- agitaciją vnsose kuopose, no- 
džia ką nors darys, kad bu
tų nauda darbo žmonėms?! 
Niekados. Darbininkai turi 
savo reikalus ginti patys, 
taip kaip kapitalas gina sa
vo. Kapitalistai savo skai-> 
čiuje daug mažesni už dar-! 
bininkus, bet politikoje jie! 
drutesni, o tai dėlto, l._J 
darbininkai išsklaidę savo 
jėgas Į visas puses. Darbi- f11 
ninkai nesupranta kas yra) 
politika ir kiek naudos gali;

Gražus Sumanymas

\ ri išrinkti savo srovės žmo- 
9 nes i Pildomą Taiybą. todėl 

musų pareiga yra dėl to sa
votiškai orientuotis ir nesi
duoti agitatoriams klaidinti. 
SLA. yra Įvairių srovių žmo
nių organizacija, nepartinė, 
todėl jos Pildoma Taryba 
turi būti ne vienos srovės 
žmonių sudėties, tą turėda- 

, mes išvengsime 
bereikalingų diskusijų ir 
politikos, kuriai čia ne vie- t $9a.

Didžiuma narių p. Čeka
nausko nuomonę užgyrė ir 
tokiu budu likvidavo komu
nistų pradėtą agitaciją.Vienas musų draugų ra-.

šo: Mes manome suruošti g]ap^u balsavimu buvo at-
gerą pikniką ir gautą pelną ]jkta rinkimai i Pildomą Ta- VX VI X1 XX 4" v • |Z I /vvv XX - Vi. _   — - — —panaudoti ‘Keleivio’ prenu
meratai tiems draugams, 
kurie neturi darbo arba šiaip 
neturtingai gyvena ir laik
raščio neišgali išsirašyti.” 
Begalo gražus ir pagirtinas 
sumanymas ir mes jį sveiki
nam. -Jeigu visi darbininkai 
taip elgtųsi, tai tamsybės 
rukai .greit butų išsklaidyti. I vice pirmininkus: 
Valio, draugai! A. Mikalauskas 81,

rybą. Balsavimuose dalyva
vo 99 nariai, vienas ar du 
nebalsavo. Balsavimo davi
niai toki:
Į pirmininkus:

Stasys Gegužis gavo 84, 
M. Bacevičius 14,
Dr. A. L. Graičiunas 1.

entire fleet of planes can come 
over a city and drep enough po- 
werful e.vpiosives to blow every- 
thing into eternity. Germ bombs, 
able to infect people with some 
eight scourges are also available, 
and in the event of a war vili 
make non-combatants, inciuding 
women and children. no safer 
than the men in the front line 
trenches.

It can ręadilv be seen there- 
fore, that the sensible thing to 
do, if v,-e have any desire to save 
civilizaticn. is not to prepare 
for war būt to do away with it. 
The abolition of military train- 
ing, of armies, navies, and above 
all of the manufacture of arma- 
ments for private profit is the 

' road which mušt be taken; and 
it is in this road that Sočialism 
leads the way.

A. H. Kalish.
The Young Socialist is an edi- 

torial service of the Young 
People’s Socialist League, an 
organization of young people 
betvveen the ages of sixteen and 
thirty whose purpose it is to

Armaments and military
Training.

Manufacturers of armaments, 
vvarships. guns. etc., not unlike 
other capitalists. are first of all 
interested in profits and only 

i remotely in patriotism or prin- 
ciple. In time of war their busi
ness is extremeiy profitable. In 
time of peace they prepare for 
war by selling cheerfully to any 
customer however pos^ible that 
the customer may become the 
enemy of their own country.

To promote their business. ar- 
mament manufacturers spend 
much money in sponsoring 
speakers and patriotic societies 
whose task it is to fight any 
movement towards peace. It is 
their cold-blooded intention to 
foster a war-Kke spirit which 
appearing in the form of large 
milrtary establishments as in 
this country, soon leads other 
industrial nations to do like- 
vdse, and thus the armament 
business booms.

Armament makers. acting develop its membership sociallv, 
thru their hirelings have been intellectually and physically so 
especially active in attempting that they 
to extend military training in 
schools. colleges, and summer 
camps. There are about one- 
third of a million college boys 
taking compulsory military 
training. an even greater num- 
ber in high schools and only 
recently, disguised under the 
name of the Boy Scouts, an 
attempt was made to introduce 
military training into some of 
our elementary schools.

* The big rallying cry for all 
this propoganda in favor of vrar 
and military training is “Pre- 
paredness” which is further ex- 
plained by the statement usual- 
lv made by American Legion 
officers. that thousandš of Ame- 

1 rican soldiers lošt their lives in 
[ the lašt war solely because they

” Pats veika- did not know how to take care of 
las. galima sakyti, buvo su-į themselves. The contemplated 
loštas neblogiausiai, vietos training. we are assured. will

■' " - I

i rio 16 d. tapo užmuštas My
kolas Greičius. Velionis va- 

i žiavo savo karu namo iš 
Pittsburgho. Užvažiavus ant 
relių, uždarė jam geitą ir

pergali ant karsto prikli
juoti. Žinoma, kun. Kara
lius už tai supyko ir sake 
t ždrausią> kitiems kimi-, 
cams biznį atimti. Ant'.——-----j—- , -
minėto S. S. karsto buvo net tuojau užlėkė traukinys. Su 
18 p pifiualių, reiškia, tiek! velioniu važiavo jo draugas 
buvo mišių. Kaip matyt, ku-Į T”—- ;č.
riffai nuoanitrutys kvietki 
rinkus. Sergejus.

DUQUESNE, PA.
Traukinys užmušė lietuvį, 

į Iš m -ti miestelio jokių 
naujienų “Keleivy” nesima
to. Rco >s. kad čia visai lie
tuviai negyvena ir naujienų 
jokių nėra. Vienok yra ir la
bai liūdnų naujienų. Vasa-

Ii

Juozas Šimas, šis spėjo iš- 
| šokti, o Mykolui šokant iš 
i karo ant vietos tapo užmuš
tas.

A. a. Greičius paėjo iš, 
kauni jos. Į Ameriką atvyko: 
rodos, 1913 m. Gyvenime Į 
musų draugas buvo doras ir į 
linksmo budo žmogus užtai 
visi mylėjo ji ir gausingai 
susirinkę atidavė paskutinit 
jam patarnavimą.

Tėvo Vaikas.

may bring about by 
organization and education the 
future 
wealth. 
weekly 
further
gratefully received. Ali letters 
should 
Kalish, 
cialist, 
Mass.

Co-operative Common- 
Comments on these 

articles or request for 
information will be

MONTREAL, CANADA. 
Lioterija su himnu.

Montrealio šv. Teresės 
. - o draugija statė veikalą “Liur-.

num. apie Hamiltono bu- c|0 ^buklas.” ^iVo.l

SHENANDOAH, PA.
Žuvo lietuvis, kunigu 

darbeliai.
Šiomis dienomis dinami

to ekspliozijoj žuvo Kazys 
Gailiušis 44 m. Velionis pa
ėjo iš Sodelių kaimo, Šilų 
parapijos. Į Ameriką atvy
ko 1906 metais. Nuo atvyki
mo dienos ligi tragingos mir
ties Kazys dirbo anglių ka
syklose. Didžiausiame nu
budime paliko žmoną, dvi 
dukreles ir sūneli. Liūdi jie 
netekę mylimo tėvelio, liū
dime ir mes netekę gerojo 
draugo. A. a. Kazys pri
klausė prie SLA. 303 kp. 
Buvo geras, tykus ir veikius 
visu mylimas narvs. Palai- 
dotas balandžio 16 d.

Musų mieste karingas 
kun. Karalius Įvedė daug 
“reformų.” Čia yra 5 kapi
nės, iš kurių tik dvejas valdo 
kunigėlis. Jeigu kas nori lai
doti ne kunigo kontroliuo
jamose kapinėse, tai kun. 
Karalius neįleidžia 
ninko bažnyčion. Įvedė ne
dėliomis laidojimus. Prie 
karsto neliepia pirkti gėlių, 
o velyk užpirkti mišias, tuo
met išduoda popiergali ir 
liepia prie karsto priklijuoti.

19 kovo mirė gerai pasi
turintis S. Margelis. Kuni
gas Į bažnyčią neįsileido. 
2 balandžio mirė kitas ge
ras parapijonas, bet ir jo 
neįsileido. Nepersenai mirė 
Simonas Soraka. Jis buvo 
parapijos sekretorium, ir už 
parapijos reikalus su kuni
gu net už krutu tąsėsi, todėl 

į Į bažnyčią ir jis nebuvo įlei
stas.

Viena moterėlė nuėjo už
pirkti mišias už S. S. dūšią. 
Kunigėlis penkinę paėmė ir 
sako: mišias atlaikysiu, bet 
jo vardo neminėsiu. Tuomet 
moteris atėmė penkinę ir nu
nešė slavokų kunigui. Šitas 
atlaikė mišias ir davė po-

HAMILTON, CANADA. •
Kaip elgiasi pusienkiai lie

tuviu. susirinkimuose.
Teko skaitvti “Keleivio”
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nų ir Dukterų pašalpinės 
draugijos valdybą. Kores
pondentas mini, kad nauja klebonui vadovaujant. Kle- make up for the deficiency by 
aldyba netinkama, kad ikonas be to vadovavo ir lio- teaching all future soldiers how 

.S3vojterijos bizni. Veikalui pasi- to dodge bullets,
; baigus, prasidėjo minėtoji bayonets.

Vii 
kretorius nesuskaito 
protokolų, o pirmini 
daug nesąmonių prikalba. 
Tai yra netiesa. Pirmininkas 
ir spkretorius yra tinkami 

ir savo darbą atlie- 
gana sąmoningai, tik 

puslenkiai ler- 
nors patys apie 
reikalus neiš

kalbant

seKreton 
žmonės 
k a 
šiaip visokį 
mus kelia, 
draugijos, 
mano, tik kitiems 
pamėgdžioja ir tokiais biau- 
riai.s žodžiais, kad net gėda 
klausytis, ir vis anglų kalba. 
Mat atvažiavę greičiausia 
keiksmo žodžius išmoksta. 
I er paskutinį susirinkimą, 
13 balandžio, vienas puslen- 
kis M. R. atėjo baigiantis su- 
s rinkimui ir. matyt, ant drą-.

s ėmęs, tuoj pradėjo kitus 
Išeidamas iš salės 

nepataikė durų, ale 
sieną tėškė. Tada 
inėti praeinančių 

Nelabai gražu 
ligentams.

HarkRonietis.

koliot.. 
vargšas 
veidu i 
ėmė kiau 
kas ji muse 

nabaš-lto^Ie
l
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as well as

Now such talk of prepared-lioterija, kurioj buvo lei
džiamas baksas (čemoda-lness and of taking care of ones- 
nas). Iže jus klebonui ant self might have had some justi- 
scenos traukti Loterijos bi- fication at the end of the Euro- 
lietų, tuo pačiu laiku artis- pean War, tho even at that time 
tės išėjo giedoti Lietuvos future developments 
himną. Himną giedant bu- ginning 
vo didžiausia betvarkė: kle- shown. 
bonas kilojo rankose baksą, 
ir rodė publikai, kad dar ki
tas liko toks neišleistas, o 
publika, vieni rengėsi eiti 
namo, kiti flirtavo su pano
mis. Matomai musų klebo
nas gobšus ant pinigų kaip 
Mauškis, kad nekreipė do
mės nei i himną. Liurdas.

Pirmas Saldus Mie
gas Po 10 Metą.

“Middletown, Ohio, kovo 15. — 
Trinerio Kartus Vynas teikia stebė
tinus rezultatus. Dabar aš galiu sal
džia' miezoti veik po 10 metu. Jūsų 
skelbimas į kuri aš atsiliepiau buvo ti
kra palaima. Jūsų Wm. H. Bach.’’ 
TRINERIO KARTUS VYNAS 
niekad neapvilia. Jo sudėtinės dalys 
yra geriausios, kas žinoma medicinai 
dėl vidurių išvalymo, dėl pagreitini
mo virškinimo ir pagerinimo apetito 
ir kad sustiprinti visą sistemą. Todėl 
jis greitai lengvina blogą apetitą, 
nemiega, galvos skaudėjimą ir pana
šius vidurių trubelius. Bandyk jį šian
die! Aptiekose. Sempeliai iš .Jos Triner 
Co.. 1333 So. Ashland Ave„ Chica
go, m.

NEMOKAMO SEMPELIO 
KUPONAS Dept. 6 

Vardas
Adresas

were be- 
to make themselves 
Today, twelve years 

later. during vvhich time phy- 
sies and chemistry in v.ar have 
been developed to an undreamt 
of degree, such talk is suicidal. 
One has būt to glance at the 
chapter “The Two Hour War” in 
Stuart Chase's book Man and 
Machines to see what grim 
irony there is in having our 
your.g men fitted out with uni- 
forms and guns. and then think 
that the way that their lives 
can be saved is by 
about or by stabbing 
nery enemies.

There are at least 
son gases knovvn which can pe- 
netrate any mask, and before 
which whole armies can be ex- 
terrr.inated likę so many flies. 
Add to this the aeroplane which 
has been developed to such an 
extent that, all unperceived, an

I

j
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Pabandyk Dykai
Gyduolės

įsitikink, 
kad 

REM-OLA 
GYDO 

RAUDONĄJĄ GYSLĄ 
iM KENTĖT kad mos 

tis su REM-OLA yra taip 
maloni ir lengva vartot—nesutepa 

drapanų. Ji gydo—klausk jų aptie- 
koriaus. arba parsisiųsk dovanai 
Sampelį—paprastai apvyniotas ir 
užpečėtytas Rašykit Henry Thayer 
& Co., Cambridge, Mass.

marching 
at imagi-

two poi-

be addressed to A. H. 
Editor The Young So- 
21 Essex St., Boston,

Ingersoll Yankee yra labiau
siai pagarsėjęs ir poptiliariš- 
kiausias laikrodis pasauly. 
\ irš 80.000,000 žmonių ne
šiojosi Ingersolls nuo pat 
Ingersoll laikrodėliu padary
mo. 40 metu atgal. Ieškokit 
vardo. INGERSOLL to laik
rodžio ciferblate, kuri pirk
sit. Tai Jnsu apsaugojimas.

Kiti Ingersoll Laikrodėliai 
JUTE — Dailiai maža- wrist - watch, 

$5.00 Radiolite* SSSO
VTRIST—Inger?olTs žemiausios kainos 

wrist-watch, $3.50 Radiolite* $4.00 
JUNIOR Mažas, plona- ki-eninis laik

rodėlis. $3.25 Radioiite* $4.00
* Iliuminuoti rodytojai ir skaitlinės 

INGERSOLL 
W*T« CO., lae.

AVtcTorA o Chicago • SanFrancuco • MontPraZ

■4

LAIVŲ VARDAI.
♦ Yra būtinai reikalingi gavimui pirmųjų ir antrųjų pilietybės po- 

pierų, kaipo ir
Laivų vardus

" Iš
Iš
Iš
Iš
Iš ___ ———
Iš* Liverpool-New York 1906 iki 1915,' 
Iš I.iverpool-Philadelphia 1906 iki 1915, 
Iš Rotterdam-New York 1906 iki 1915,

Southampton-New York 1906 iki 1915.
Bremen ir IIamburg-New York suradimas laivų vardų už-

PERMITĘ-leidimų sugryžt Amerikon.
gana greitai surandu žemiau paduotais metais:
Antverpen-New York tarpe 1900 iki 1915, 
Bremen-Baltimore 1912 iki 1915,
Bremen-Philadelphia 1912 iki 1915,
Glasgow-New York 1912 iki 1915, 
I.ibavos—New York 1907iki 1915, _________

: 
»

:
« 
I

:

Iš
(IS

trunka kiek ilgiaus.)
Reikalaukite aplikacijų ir pridėkite 2 centu štampą, ir adresuokit: 

P. MIKOLAINIS 
188-190 Sands St, Brooklyn, New York.
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210 PAMESTINUKŲ.
Kauno prieglaudoj, “Lop-! 

sėliuose,” dabartiniu laiku 
yra 210 pamestinukų. Tai vis 
panelių vaikai.

GRIŽO
Šiomis dienomis iš Itali

jos grižo buvęs “Liet. Aido” 
redaktorius V. Gustainis. 
Reiškia, jis jau “pasveiko.”

Prisidekite prie šios ekskursijos ir dalyvaukit 500 metų 
Vytauto Didžiojo Sukaktuvėms Minėti šventėje.

SPECIALIAI TRAUKINIAI TIESIAI Iš CHERBOURG 
I KLAIPĖDĄ VADOVAUJANT PRITARUSIEMS 

VEDĖJAMS VISU KELIU.
MAŽIAI NEGI 8 DIENOS i LIETUVĄ

Lietuvių 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.

VYTAUTO DIDŽIOJO METAIS 
Lietuvių Laivakorčių Agentų Asosiacijos Ame

rikoje Rengiama Didelė Ekskursija 

Į LIETUVĄ

su aiškintojais apžiūrės tą įdomų 

maloniai kviečiami ir pašaliniai 
Cunard Linijos Agentai.

/I&r/ JI 4

Vasarinės Ekskursijos

1

CUNARD
33 Statė

Street

I

No. 17. ttaiaiiciziG itfdu.

I v

i
i

o Kauno karo komendantas 
Petrą Pelam ir Česlovą Ka
reivą už “erzinančių gandų” 
skleidimą nubaudė 500 litų, 
arba 1 mėnesi arešto.

KELEIVIS

(I uo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

GAVO 1,000 DOLERIŲ 
IR PAMIŠO.

Iš Naumiesčio praneša
ma, kad tūlas Skiteris gavo 
iš Amerikos laišką, kad jo 
miręs brolis paliko jam na
mus ir apie 1,000 dolerių pi
nigų. Senis Skiteris greit po 
to pamišo ir neteko kalbosJ 
Pamišo jis ne iš sielvarto dėl 
,brolio mirties, bet iš didelio 
džiaugsmo dėl pinigų.

| SUDEGĖ TVARTAS.
I Kovo 3 d. Negotų vienk., 

sakramentus. 'Grinkiškio vai., ” ’ ’ ’

Kovo 4 dieną rado išplėš
tą Šimonių (Panevėžio ap.) 
bažnyčią. Pavogta monstran
cija su hostija ir kupka su 
komunijomis. Komunijos iš
barstyta bažnyčioj ir gatvė
se. Tą pat dieną rado mons
tranciją ir kupką pas T. kie
me pastatytas, žinoma, tada 
iškilmingai jas atnešė' atgal. 
Buvo atvvkus Panevėžio kri- 
minalė policija, bet piktada
rių nesurado.

Dabar pasirodė šimonie- 
čiuose kokia tai liga neva 
“šiltinė.” Daugumas ja ser
ga.

Šimonyse, mokytojų Ka
zio Šaulinsko ir Lingio, 
Įkurta lietuvių tautiško jau
nimo “Jaunosios Lietuvos” 
skyrius. Narių yra apie 12. 
Tai jaunieji fašistukai.

Juotpėnų kaime yra susi
tvėrusi “Jaunimo Sąjunga” 
valstiečių liaudininkų kryp
ties, bet kaipo kairiosios pu
sės, tai susirinkimų neduo
da daryti. Matote nepri
klausomoje Lietuvoj kokia 
laisvė: vieniem leidžia lais
vai veikti, o kitus varžo.

“Jaunųjų Pasaulio” laik
raščio redaktorius, valst. 
liaud. p. Beleckas, rengia 
spaudai dvi knygas, būtent: 
apie pralotą Olšauską ir apie 
prostituciją. Gal jau greitai 
pasirodys. Matyt bus Įdo
mios.

Pas mus jau panašu i pava
sarį. Sniego nebėra, nors 
mažai jo ir buvo. Jau atskri
do varnėnas, pempė ir žą
sis.

Šiais metais begalo pigus 
gi-udai, linai ir kitkas. Ūki
ninkai bėdavoja, kad blogi 
metai, o biednieji, bėdavo
ja, kad nėra darbo ir vi
siems blogai. P. P.

* m ™*—1| IŠ ŠIMONIŲ PADANGĖS, j

1LAS GIRDĖTI LIETUVOJE
t! I «alrranrw»nt'iiK- !

KLAIPĖDOS DARBININ
KŲ ORGANIZAVIMAS.

K< va dėl būvio pasekmin- 
gesn yra susiorganizavus. 
Tas i iekam nenaujiena.

Dtrbo padėtis Klaipėdoj : 
nepe geriausia. Apie 1,000 1 
beda bių. Savaime supran
tama, kad atkeliavusiųjų iŠ 
Didž Lietuvos darbininku 
gyve įimas yra nepavydėti
nas. Kiekvienas “gross- 
litau ?ris” čia yra nepaken
čiam ts, kaipo žmogus, ku
ris tu Įkosi iš vietinio darbi
ninko atimti duonos kąsni 
Per pereitus metus Į Klaipė
dą Įleliavo apie 6.000 žmo 
nių, 2,000 iškeliavusių per 
tuos nacius metus į užsienius 
rodo, kad Klaipėdoj darbo 
nega.ima gauti, — juo sun
kiau yra gauti nesusiorgani
zavusiems ateiviams iš Didž. 
Lietuvos.

Paskutiniu laiku imama 
daugiau kalbėti apie lietu- 
vhj darbininkų organizavi
mą. Daryta masinių susirin
kimų. Įsteigta darbininkų ii 
amai Tinku s-ga. Visam tam 
orga įizavimuisi iniciatyva 
eina iš lietuvių buržuazinių 
oijga lizacijų. Organizato
riam.. organizavimo objek
tu yra ne darbininkų profe
siniai reikalai, bet tautiniai 
dalykai. Darbininkams jie 
žada pagerinti padėti per 
seimeli, jei jie taptų išrinkti. 
Bet carbininkai negali pasi
tenkinti susitvarkę vien tau
tiniu atžvilgiu. Lengva nu
matyti, kad patiems darbi
ninku organizatoriams, ku
rie seimely gina laukininkų 
reikalus, nepatogu bus ginti 
darbininkus nes vienų ir ki
tų interesai dažnai priešin
gi. Viena lietuvybė nepa
jėgs juos sujungti, bet atsi
žvelgiant Į čionykštę kultū
rinę padėti, reikėtų visgi 
tautinį dalyką pirmoj vietoj 
palik i. To maždaug laikosi 
ir lie.uvių darbininkų dau
gume , nes tai jie aiškiai ma
to pus vokiečius darbinin
kus.

Yra iš vokiečių pusės bal
sų, k irie ragina apeiti tauti
nius interesus ir visiems lie
tuviams ir vokiečiams dar
bininkams dirbti ir organi
zuotis išvien. Lietuviai dar
bininkai netiki, kad jie ga
lėtų auti vokiečių pamilti ir 
kad vokiečiai darbininkai 
apeitų savo tautiškuosius 
reikalus. Čia ir organizuoti 
socialdemokratai dažnai 
kalba ir daro dėl “Vater- 
lando” taip, kaip ir vokietis 
nacif nalistas. Dėl to ir lie
tuviai darbininkai pradėda
mi o/ganizuotis nenori atsi
sakyti nuo savo tautinių in
teresų, nes vokiečiai dažnai 
šovinistine taktika verčia 
lietuvius saugoti lietuvybę.

MOKYTOJAS MATULAI
TIS NUŽUDĘS ŽMONĄ 
NORĖDAMAS GAUTI 

PINIGŲ.
Klaipėdoje atidengtas 

stambus nusikaltimas, kokių 
maža atsitinka ne tik Lietu
voj, bet ir Europoj. Pasiro
do, kad mokytojas Matulai
tis nužudęs savo žmoną. Jam 
padėjusi atlikti tą darbą 
siuvėja Šlenserytė. Nusikal
timo tikslas yra apdraudimo 
premijos išgavimas 275,000 
litų sumai.

Matyt, Matulaitis iš anks
to tam baisiam darbui ruo
šėsi, nes keliose Įstaigose 
padarė žmonos apdraudimą.

BRANGUS PALAIDOJI
MAS.

Kupiškis. Už palaidojimą 
Sadulių, kurie sausio 23 d. 
tapo nužudyti, Palevenėlės 
klebonas Ragauskas nužu
dytųjų turto globėjams pa
niekė tokią sąskaitą:

“A. a. Petro ir Kazės Sa
dulių turto globėjams.

“(1) Už bažnytines pa
maldas ir pakavojimą Su- 
vainių kapinėse 500 litų.

“(2) Už žvakes ir bažny
tines insignijas 100 litų.

“(3) Vargonininkui ir 
zakristijonui už patarnavi
mą 100 litų. Viso 700 litų.”

Bet tenka abejoti, ar ka
da nors vargonininkas ir za- 
krstijonas gauna po 50 litų 
už patarnavimą...

LAIDOTUVĖS IR TOS 
NELAIMINGOS.

Varniai, Gaurerio kaim. 
Kovo 12 d. čia Įvyko turtin
go ūkininko Platakio iškil
mingos laidotuvės. Laidotu
vių metu kaž kokia “gera" 
bobelė, “paliuosavo” lavono 
pirštą nuo aukso žiedo. “Ge
radarė” buvo suimta. Tą pat 
dieną vakare sudegė velio- 
nies kluonas, nuostoliai sie
kia apie 10,000 litų.

Kėdainių 
apskr. dėl neatsargumo su 
ugnimi Įvyko gaisras. Sude
gė pil. Paulausko Prano se
nas medinis šiaudais deng
tas tvartas, 1 karvė, 2 avys 
ir 4 avinukai. Nuostolių pa
dalyta 1500 litų sumai. Tur
tas nebuvo apdraustas.

KAUNE YRA JAU 600 
ŠOFERIŲ.

Pasirodo, kad Kaune yra 
; jau 600 žmonių, kurie moka 
s automobiliais važiuoti. Jie 
i išlaikė jau kvotimus ir gavo 
“laisnius.”

VIS PARDUODA MIŠKĄ.
Lietuvos laikraščių prane

šimu, šiomis dienomis val- 
'džia pardavė dar už 1,200.- 
000 litų miško.
Kaip pagerinti jūsų 

apetitą ir virškinimą
Kiekvienoj apielinkėj yra daug žmo

nių, kurie yra dėkingi Nuga-Tone už 
savo geresnę sveikatą ir padidėjusią 
spėką. Nekurie jų turėjo prastus ape
titus, virškinimo pakrikimus, gasus 
ar išpūtimą pilve ar viduriuose, inks
tų ar pūslės įdegimą. Kiti buvo silp
ni, nerviški, negalėjo gerai naktimis 
pasilsėti ir abelnai buvo menkos svei
katos — visą tai paėjo nuo konstipa- 
cijos ir jos silpninančių nuodų.

Nuga-Tone greitai nugali konsti- 
paciją. Jis pašalina iš kūno ligas gim- 

! dančius nešvarumus, suderina ir su- 
i pagerina 

. Imkite Nuga-Tone 
tik per kelias dienas ir pastebėkite 
didelį pagerėjimą, kokis no to seks. 
Jus galite pirkti Nuga-Tone kur tik 
yra pardavinėjami vaistai. Jeigu jūsų 
pardavėjas neturėtų jų stake, papra
šykit jį užsakyti jų dėl jus iš savo 
džiaberio.

JEI PATRUKĘS,
BANDYK TA DYKAI. I

Uždėk ant bile patrukusios vietos, 
senos ar naujos. Didelės ar mažos, ir 
jus busite ant kelio, kuris pertikrino 

tūkstančius.
Siunčia Dykai Prirodymui
Kiekvienas patrukęs, vyras, mote

ris ar vaikas, privalo tuojaus rašyti 
pas W. S. Rice, 70-N. Main street, 
Adams, N. Y^ reikalaujant dykai iš
bandymui jo puikios stimuliuojančios 
aplikacijos. Uždėk ją ant patrukusios 
vietos ir muskulai pradės trauktis; jie 
susijungs taip, kad atsidarymas arba' 
patrūkimas prapuls natūraliai, ir tuo-

stiprina organus ir labai 
S1* NTa‘'abelną sveikata ' ” įleis progos neišbandęs stos puikios r:v ,i

metodos. Jei jūsų patrūkimas butų ir 
be skausmo, tai koks yra išrokavimas 
dėvėti diržus visą jūsų gyvenimą? 
Kam bereikalingai kentėti? Kam rizi
kuoti gangrina ir kitais pavojais nuo 
mažo patrūkimo ir paskui eiti ant 
operacijos stalo? Daugybė vyrų ir 
moterų nepaiso savo patrūkimo tik 
todėl, kad tie patrūkimai nėra skaus
mingi. Rašykit tuojaus reikalaudami 
išbandymui dykai šios puikios meto- 
dos patrūkimo gydymui. Rašydami 
vartokit žemiau įdėtą kuponą.

Dykai nuo patrūkimo
W. S. Rice, Ine.
70-N Main st., Adams, N. Y.

Malonėkit prisiųst visiškai dykai 
jūsų stimuliuojančią aplikaciją 
nuo patrūkimo.
Vardas ..........
Adresas ..........
Valstija ........

VIEŠOS IR SLAPTOS 
VESTUVĖS.

Trakiniai. Vasario mėn. 
čia buvo J. S. vestuvės. Sve
čiai naminės prisisiurbę, nu
sitvėrę už kalnierių, pradė
jo spardytis vienas kitam Į 
akis, o baigė muštinėmis, i 
Vieną pilieti nesugavę su-į 

■mušti, pačiupo jo žmoną ir 
t ne tik apdaužė, bet ir visus 
rubus sudraskė. Tai buvo 
viešos vestuvės.

palengvins
skausmą
pefiuose

■// Al 1

Sloan’s
Liniment

Gegužės mėn. išplaukimai
Leviathan ............................Gegužės
America ................................ Gegužės
Repubiic ...........................Gegužės
Pres. Harding ..................... Gegužės
George Washington ............. Gegužes 21
Pres. Roosevelt .................... Gegužės 28

Išplaukiant Į Plytnouih—Ckerbcurj—Soutbastpton—Hamburg

Grįžkit j tėvynę, bet kuriais šių plaukimų ir jus keliausit gražiausiu visų 
metų laiku, kuomet ramus vanduo ir saulėtos dienos.

Keliaudamas amerikoniškais laivais, pinigai, kuriuos prafeidžiat lieka 
Amerikoj—pridėdami prie jūsų šalies turto—ir jus gėrė itčs neprilygstamais 
paranktimais kuriais visi šie laivai yra pasauly pagarsėję.

Plaukit tais laivais, kurie jūsų laiškus veža j tėvynę.
Piltų? in: rmacijų. kainų, ir tt.. kreipkitės Į jūsų vietinį laivakorčių 

bendrovės agentą arba rašykit į

UNITED STATĖS LINES
75 Statė St., Boston, Mass. 45 Broadway, New York City.

S.S. 
s.s. 
S.S. 
s.s. 
s.s. 
s.s.

Į LIETUVĄ
Paminėti Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vytauto, 

500 metų mirties sukaktuves, Lietuvos valdžia padarė su
tvarkymus švęsti ši dideli Įvykį iškilmingai, spektakliais, 
parodomis visuose kaimuose, ir miestuose.

šia nepaprasta proga yra ne tik dalyvaut ir matyt tą viską, 
ir drauge pasisvečiuot su savo giminėm ir draugais.

KELIAUKITE POPULIARIU GARLAIVIU

S. S. “CLEVELAND”
KURIS IŠPLAUKS Iš BOSTONO, BIRŽELIO 8, 1930.

Taipgi parankus išplaukimai iš Bostono 
GEGUŽĖS 4 ir LIEPOS 13

Specialiai traukiniai iš Hamburgo iki MemeL 
Oficiališka ekskursija, patvirtinta Lietuvių Agentų D-jos 

Dėl informacijų kreipkitės prie bile agento nario 
Lietuvių Laivų Agentų Asosiacijos

500 LITŲ PABAUDOS.
Pasklido gandai apie ne

paprastą Įvyki gusarų pulke, i 
Buvo pasakojama, kad vie-' 
nam karininkui sukirtus ka- 
reiviui per veidą, P^-i"Kovo'2T.R?Griniusatsi- 
sįs labai supykęs, puolęs ka-ka pasigedo savo
„mnką ir jį uzmusęs. Liet. Manė. kg , ja
Aid^ siuos gandus neigia, žuvusi> bet kaimynaJi sura. 

mino, kad atsiras. Ir ištik
rujų paaiškėjo, kad ji buvo 
pabėgus ir susituokus su tė
vų draudžiamu jaunikiu, 

į Tai buvo slaptos vestuvės.
DR. J. sL”£PUI ĮSKELTA. ŠTAJ KQKly VESTUVIŲ 

Šiaulių apygardos valsty- DZŪKIJOJ PASITAIKO.

92 MILIJONAI GAISRO 
NUOSTOLIŲ.

Pe • pereitą dešimtmeti 
Lietuvoje gaisras sunaikino 
turto už 92 milijonus litų.
Tai raugiau kaip po 9 mili-; 
jonut kasmet. Iš sudegusio, 
turto tik 11 nuoš. buvo ap
drausta, o likusios 80 milijo
nų Irų sumos niekas nebe- 
grąžins.

Pe • tą laiką Įvyko 9103 
gaisrai. Iš jų 57 nuoš. tenka 
kaimui ir likusieji miestams. 
Dėl blogos ekonominės pa
dėties žmonės savo turto ne- 
apdraudžia.

a fe •- j
bes gynėjas iškėlė Dr. J. Merkinės valse, prieš pa- 
Šliupui bylą dėl konfiskuo- čias užgavėnes Mašala iš 
tos “Tikri ir Netikri Šventie- Kačiugės sumanė vesti p. 
ji” knygos. Mariją Pociūtę iš Lydekin-

---- -------- kų. Kada vestuvės jau buvo 
• IR MOLĮ VEŽA Į LIETUVĄ suruoštos, jaunasis paėmė iš 

Statistikos 1------------
niomis, f

i Lietuvą fabrikų statybos 
reikalams Įvežta už 45 tūks
tančius litų molio.

I 

I

biuletenio ži- jaunosios pasogos: 3,000 lt. 
pereitais metais Į vekseli 3.000 litų. Bet at- 

* ' ” ’ ’ važiavus i Merkinę, jauna
sis pareiškė, kad jis savo su
žadėtinės neves. Jaunoji 
parvažiavo namo. Rytojaus 
rytą jaunosios tėvas su sū
num nuvažiavo atsiimti pi
nigų. Pareikalavus pas ji pi
nigų, atsakęs kad jis visai iš 
Pociaus jų neėmęs. Galų ga- 

įle prisipažino fr pasisakė, 
kad jau pinigų neturįs, nes 

[ išskolinęs žmonėms. Pasi
baigė visas policijos kvota.

PASIKORĖ 60 METŲ 
SENĖ.

Mileikių kaime, netoli 
Kauno, savo prieangyje po 
balkiu pasikorė pil. Andrio- 
naitienė Kotryna apie 60 
metų amžiaus. Velionė apie 
du metu sirgusi proto liga ir 
prieš tai, kuomet ii gyveno 
pas savo sūnų Klaipėdos 
krašte, bandė pasipiauti. Š 
kartą Įvykdė savižudybę, 

-kai nieko namuose nebuvo.

Dvi Didžiosios Ekskursijos
į Vytauto Iškilmes

LIETUVOJE
Cunard Linijos Milžiniškuoju Greitlaiviu

AQUITANIA
Iš Nevv Yorko į Lietuvos I’ortą

KLAIPĖDĄ
per Southamptcną

Su Palvdovais ir Prižurėtojais

BIRŽELIO (June) 18 d.
Amerikos Lietuvą Tautinės Sandaros

Oficalė Ekskursija.

LIEPOS (Joly) 6 d.
Laikraščio “Vienybė” Vakarinė Ekskursija 

Tuoj po Mokyklų Užsidarymo.
Pakeliuj ekskursijos aplankys didžausį ir garsiausi pasauly meistą 
Londoną, kur 3-čios klasės keleiviai dovanai gaus pilną pasiviešė- 
jimą ir pavėžinimą autobusuose 
miestą.
Keliaut su šiomis ekskursijomis 
keleiviai. Kelionėn išrengia visi

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 reguliariškai kas sąvaitę išplau

kia puikios grupės Kabinų Laivai.
Dėl sugrįžimo Ro
dymą ir kitų infor
macijų atsikiauskit 
savo vietini* agen
to arba

NORTH
SI '-.'•‘AM ■

65 STATĖ ST 
BOSTON, 

MASS.

ARBA I

HAMBURG-AMERICAN LINE
209 Tremont St., Boston, Mass.

Informacijų
. AMBRAZIEJUS,
168 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
VIENYBĖ”,

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

SI 4 Bank St., Waterbury, 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. VELEČKIS,
502 South Av., Bridgeport, Conn. 
P. BALTUTIS.
3327 S Halsted St, Chicago, III. 
“DIRVA”,

6.820 Superior Av., Cleveland,O. 
K MAKAREVTČIUS,

95 Liberty St., Ansonia, Conn. 
K VAIŠNORA,

Franklin Savings ir Trust Co. 
Pittsburgh, Pa. 

J J. URBSZO,
187 Oak St., Lawrence, Mass. 

“AMER. LIETUVIO” Agentūra 
14 Vernon St.. Worcester, Mass.

kreipkitės Į
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, m. 
A. VARASIUS,
S. 12 ir Carson St., Pittsburgh J’a. 
MTSS J RODIS (Rauktyti),
50 Sterling St., Worcester,Mass. 

N. GENDROUUS,
395 Broadway, So. Boston, Mass.
K. KAŽEMEKAS,
793-797 Bank St. Katerbury, Ct 
P BARTKEVIČIUS,

€78 _N. Main St., Montello, Mass.
K. SIPABROS,

875 Cambridge St., 
Cambridge, Mass.

VITKAUSKAS,
Richmond Trnst Co.,

j.

2701 E Alfegheny Av. Phila .Pa.
M BIEKŠA. “Sandaros" Ag. ved 

373
Sandaros" A?, ved. 

Kensington Avenue, 
Roseland-Chicago, UI.

arba i

UNITED STATĖS LINES
75 Statė St., Boston, Mass. 45 Broad’vay, New York City
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Vietines Žinios
Gegužinės socialistų 

prakalbos.
Gegužės 4 d. South Bosto- 

Cambridge’aus lietu- 
ruošia gegu-

“Velnių apsėstas” jis nuėjo 
pas čigonę.

Joseph Crupi, tamsus 
East Bostono darbininkas, no ir 
atėjo i policiją skųstis, kad vių socialistai 
čigonė pavogė iš jo $2,000. žines prakalbas. Visi darbi- 
kuriuos jis buvo per visą sa- ninkai kviečiami atsilankyti, 
vo gyvenimą susitaupęs. Tu- Prakalbos Įvyks 7:30 vai. 
las laikas atgal, jis sako, aš vakare. South Bostono Lie- 
pajutau, kad mane apsėdo tuvių Salėj, 
velnias. Nuėjau pas čigonę, 
sako, ir užmokėjau jai dole
rį. čigonė tą dolerinę suvy
niojo popieron ir liepė man 
parsinešus namo pasidėti po 
pagalviu. Am rytojaus iš tos 
dolerinės pasidarė §2.

vai.

Penkios firmos kaltinamos 
dėl “džekės” pardavinėjimo 

“Keleivy” buvo jau rašy
ta. kad Įvairiuose Amerikos 
miestuose paskutinėmis die- 

Crupi vėl nuėjo pas čigo- nomis nuo “džekės” buvo 
suparaližiuota keli šimtai 
žmonių. Dabar federalis 

'grand jury Cincinnati mies
te apkaltino 61 firmą dėl to 
gėrimo gaminimo ir parda
vinėjimo. Apkaltintųjų tar
pe yra ir penkios Bostono 
kompanijos, kurios užsiima 

gamini
mu. Sakoma, kad jos irgi

nę ir davė jai §20. Ji suvy
niojo ir tuos i popiergali ir 
liepė padėti po pagalviu. 
Ant rytojaus Crupi rado dvi 
20-dolerines. Jis užmiršo ir 
apie savo ligą, o pradėjo 
galvoti, kaip greičiau pra
lobti. Nuėjo vėl pas čigonę.! 
Sako, turiu 2.000 dolerių, ar “minkštų gėrimų” 
negalėtum ir jų padvigu- . „
bint. Čigonė atsakė, kad darė “Jamaica ginger,” nuo 
taip. Crupi išėmė iš banko 
savo S2,000 ir atnešė < 
nei. 
popierą ir liepė neišvynioti 
per koki mėnesį. Tuo tarpu 
patarė jam vaikščioti po 
gelžkeli ir paupiais. Crupi 
viską išpildė. Bet kada po 
mėnesio pažiurėjo savo pi
nigų, tai vietoj S2,000 rado 
tiktai muilo kuponus. Nubė
go jis policijon, bet čigonė 
jau senai iš Bostono išvažia
vus ir niekas nežino, kur jos 
dabar jieškot.

Neužmirškit Babravičiaus 
koncerto.

Nepamirškit, kad ateinan
ti nedėldieni, pusė po 7 va
kare, South Bostono Munici- 
palėj salėj bus artisto Bab
ravičiaus koncertas, kuria
me taipgi dalyvaus daininin
kė p-lė Stoškiutė. pianistė 
p-lė E. Tataroniutė ir kiti.

Ponas Babravičius pasku
tiniu laiku pasidarė toks 
karštas patriotas, kad kito
kių dainų žada nedainuoti, 
kaip tik lietuviškas, kurių 
tarpe busią daug naujų. Jo 
draugai tečiaus pataria su- 
dainuot nors porą rusiškų. 
Jiems ypač patinka kauka
ziečių “Kazbek.” Lietuvių 
kalboj tokių gražių dainų 
nesą. Bet musų artistas pasi
darė nepermaldaujamas. Sa
ko. jeigu ir dainuosiu rusų 
dainas, tai vistiek ne rusiš
kai, bet lietuviškai. Taigi 
dabar visi indomauja, kaip 
rusų dainos skambės lietu
vių kalboj.

BABRAVIČIAUS
KONCERTAS

PIRMĄ NEDĖLDIENI 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 Uorcesterio ir pianu skambins muzikos 
mokytoja p-lė Emilija Tataroniutė.

\ isi yra maloniai kviečiami atsilankyti.

Bostono majoras Cuiiey 
nori parduoti 52 namu Bos
tone užtai, kad savininkai 
nėra užmokėję taksų.

BARGENAS
Geležinių Daiktų 

ir Penių
GUARANTEED PURE SHELLAC 

Orange or YVhite .... $2.49 gal.

$3.00 STANDARD FLOOR
Varnish ....................... $1.9$ gal.

j

Telefonas 21324
.MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SL.M.V1F.R STREET, 

LAWRENCE, MASS.

Dr. Samuel Home
SPECIALIZUOJA

Porceliano darbuose ir dirbtinėse 
denturose. Dantis traukia su sa- 
lietrinio oksido-oksigeno, gazo ar 
novokaino anestezija. Diagnozai 
turi įvairių priemonių! jų tarpe 
X-Ray.

Ofiso valandos 9—5.
100 Boylston St., Boston, Mass. 
Rūmas 1018 Tel Liberty' 2449

netoli 
agentai 
iš boto

„„ko.kurio taip daug žmonių bu- 
čigo-'vo sutraukta. Valdžios che- 

Ši suvyniojo pinigus i mikai tą “gėrimą“ ištyrė ir 
susekė, kad jis padalytas iš 

;90 procentų alkoholio, kreo
zoto. karbolinės rukšties ir 
trupučio imbiero (ginger) 
dėl skonio. Kreozotas ir kar- tą. 
bolinė i-ugštis yra biaunąs 
nuodai.

Sučiupo $150,000 degtinės 
šmugeli.

Ipswicho pajūry, 
Bostono, valdžios 
sučiupo iškraunant
dideli degtinės šmugeli. Bu
vo paimtas laivas, du trokai 
prikrauti pilni gėrimų ir 
areštuoti 6 žmonės. Degti
nės vertė apskaitoma i 
§150,000. Suimtas laivas at
vežtas Į South Bostono uos-

Mikas Petrauskas vėl 
South Bostone.

ši panedėli “Keleivio” 
redakcijon buvo atsilankęs 
komp. AI. Petrauskas. Ūsai 
vėl jau užauginti, tik da ne 
tokie dideli, kaip pirma bu
vo. Chicaga jam nelabai pa
tikusi. Niekur nesą tokių ge
rų žmonių, o ypač inteligen
tijos. kaip South Bostone. 
Papasakojo įspūdžius iš sa
vo kelionės (iš Chicagos į 
Bostoną atvažiavo busais) 
ir sakėsi jau norėtų važiuoti 
Lietuvon, nes gavęs pakvie
timą nuo paties Smetonos.

I Lietuvis Optoroetnstu

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

J. L. PASAK ARN1S, O. D. 
447 Broadway, So. Boston, Mass.

Standard Piate Glass Best Paint 
for inside and outside . $2.49 gal.

Tikra kaina $4.00 ir $4 50.

t
I

j
i

I

Biack Screen Paint .... 95c. gal.

Standard Shingle Stain 99c. gal.

Standard Floor Paint . $1.99 gal.
Tikra kaina $4.00.

SCREEEN WIRE BY THE ROLL
Biack Galvanized Copper
Są. Ft. 2c. • 2%e. 5>/2c.

Trąšos 100 sv. bagė . .. ... $2.95
Spading Forks ............... .... 98c.

Garden Rakęs and Hoes .... 49c.
Guaranteed 50 Foot

Garden Hose $3.79

Tel: Hancock 6105—6106 
Dykai Vietos Pristatymas.

i

ATYDA MUZIKANTAMS

i
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a 
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IDR.J. NARCUS Į
J IŠ MASKVOS IR KAUNO
| Specialistas slaptų ir kroniškų ligų |
* moterų ir vyrų, kraujo ir odos. *

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

| 261 Hanover St, Boston. Office 7 I
* Tel.: Richmond 0668, Gar. 5437. | 
•Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. « 
| Nedėliomis iki 4 vai. po pietų. ;* ------------------- I

Vaikas po gatvėkario 
' ratais.

Ant Centrai skvero perei
tą nedėldieni stovėjo mote
ris su keliais vaikais ir laukė 
gatvėkario. Kada gatvėka- 
ris atėjo, vienas jos vaikų 
parpuolė tiesiog tarp bėgių 
ir pateko po gatvėkario apa
čia. Motina, žinoma, pradė
jo spiegti. Subėgo daugybė 
žmonių. Sustojo automobi
liai. Į kokia 15 minutų Mas
sachusetts avenue užsikim
šo per kelias mylias. Kelias- 
dešimts vyrų surėmę pečius 
bandė gatvėkan pakelti, 
bet nieko nepadarė. Buvo 
pašauktas ugnagesių depar
tamentas su keliamomis ma
šinomis. Bet gatvė buvo jau 
tiek užsikimšus žmonėmis ir
automobiliais, kad ugnage-, 
šiai negalėjo privažiuot. Tuo 
tarpu vaikas nieko nepade
damas išlindo iš po gatvėka
rio visai sveikutis, tiktai per
sigandęs.

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
COBB GARAGE

Tik 3 minutos nuo Broadvvay arba 
5 minutos nuo Market Terminai, ant 
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
nikai būna dienomis ir naktimis. Ga- 
ražius būna atdaras visados. Parduo
dame Shell gazoliną ir aliejų. Jei no
rite kad jus karas gerai bėgtų, pamė
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. Tek 2920.

SOUTH END] 
Hardware Co. 60 SCOLLAY SQUARE 

BOSTON.
OLYMPIA THKATRE BLDG, 

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

i
!

ALBUMAI LIETUVIŠKŲ 

Š°KIV ,R dainų.
ALBUMAS No. 3

7^4 tik išėjo iš spaudos, 
kuriuose telpa 27 gražiau- 

ir naujausios Polkos, 
’ Valcai. Maršai ir Dainos.

TURIN'Y'S: Didžiojo Lietuvos Ku- 
za kščie Vytauto 500 metų Sukak

tuvių Maršas. Vidurnaktinis Valcas 
i Eugenija Polka. Pabaudos Polka. Vir- 
i žiniją Polka. Palergonija Mazurka. 
Į Rusiškas Kazokas. Kohanoška (iš 
Rus ško: Paderius (iš Rusiško). Pelė- 

Polka Domicelia Polka. Marcikonių 
Poika. Rožytė Mazurka Kristijanuš- 

1 ka (:s Rusiško). Onytės Polka. Naš- 
i iaičių Valcas. Agnieška Polka Aguo- 
■ ”ė!‘s šokis Sirenos Valcas. Vakaruš

kų Polka. Vabalninku Polka. Ispanų 
š kis. žemaitiška Polka. Lenciūgėlis 
Šokis, 
zurka. Birutės Polka.

Šios knygos turim tik ant pirmos 
! smuikos. Kaina su prisiuntimu 75c. 
knyga. Vėliaus turėsim knygų ir ant 
kitų muzikos instrumentų. Orderiuo- 
darr.: siųskite sykių ir pinigus, įdeda
nt: laišką čeki ar Money Orderį.
Laiškus adresuokite, (17)

LONGIN BUIMS
120 U’ebster avė., Cambridge, Mass.1

1095 Washington Street,
Prie Dover St. EI. Stoties

Pereitą sąvaitę automobi
lių nelaimėse Massachusetts 
valstijoj buvo užmušta 
žmonių.

I
K. Šidlausko autommobiiių 

apvertė.
Pereito nedėldienio rytą 

p. K. Šidlauską ištiko nelai
mė. Jisai važiavo po valiai 
automobilium su keliais 
draugais, staiga ant kampo 
Stuart ir Berkelv gatvių 
atlėkė didžiausiu greitumu 
kitas didelis automobilius ir 
trenkė p. Šidlausko maši
non iš užpakalio Į vieną 
kampą. Šidlausko packar- 
das smarkiai paslydo ir atsi
mušęs i šaligatvi apvirto ant 
šono. Kaltininkas pabėgo iš 
nelaimės vietos nepadavęs 
nei savo vardo, nei numerio. 
Bet Dūke Casper, kuris va
žiavo su p. Šidlausku, paži
no jo veidą. Tai buvo vienas 
South Bostono airišių. Jis 
važiavo su merga ir. kaip ro- 

;dos, buvo pusėtinai girtas. 
Dabar p. Šidlauskas traukia 

i ji teisman.
Šidlausko karas buvo pu

sėtinai apdaužytas, vieno
.šono stiklai išmušti ir visi 
važiavusieji žmonės buvo 
mažiau ar daugiau sužeisti. 
Pačiam p. Šidlauskui buvo 
sudurtas rankos riešas ir 
šiaip visas kūnas sukrėstas.

i
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PIRMAS BALIUS IR 
ŠOKIAI

Subatoj po Velykų,
26 Balandžio-April, 1930.

Pašelpinės Draugystės 
“Liaudis” Įvyks Lietuvių 
Met. Žinyčioje, So. Bostone, 
nuo 8 vakare. Kviečiami vi
si atsilankyti. Komitetas.

Linksmas Lietuviškas 
Vakaras.

Su Muzika, šokiais ir Užkandžiais. 
Rengia Cambridge'hus Lietuvių 

Koop. Bendrovė. Subatoje,
BALANDŽIO 26 D.. 1950. 

nuo 7:30 vai vakare.
CENTRAL ir ESSEX HALL.

40 Prospect st.. Cambridge. Mass.
Taigi pirmas toks linksmas vaka

ras po Velykų. Į kurį širdingai kvie
čiam visuomenę skaitlingai atsikan- 
kyti.

Visas to vakaro programas suau
gusiems atseis 50c.. vaikams 25c

C. L. C B. KOMITETAS.

I

Kazokėlis šokis. Aldona Ma-

LIETUVIŠKA 
BUČERNE

Užlaikome geriausią ta vorą ir 
parduodame pigiausia kaina, 
sos visuomet šviežios.

Taipgi užlaikome šviežius 
gus. Chop Suey—3 svarai ..

Pagardinimui Chop Suey, 
tokit China Boy Soy Sauce, 
už bonką.

Pas mus galite gaut visokį ta- 
vorą pigiai ir gerą.

J. PATKAUSKAS 
STRAND CASH MARKET 

331 BROADKAY. SO. BOSTON.
Telefonas: So. Boston 0551.

Mė-

die- 
25c. 
var-
15c.

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
100 SALĖM STREET 

BOSTON. MASS. 
Telef. Richmond 1686 

Aptieka atdara nuo 8 iš ryto 
iki 10 vakaro.

t

JUS ŽINOTE KAD
BLUE RIBBON MARKET

2 ŠTOKAI 
Parduoda šviežias ir geriausias 
Mėsas, Daržoves ir Groserj. 
SPECIALIAI ŠIĄ SĄVAITĘ: 

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

BLUE RIBBON 
MARKET

658—8-th
Cor. 8 and L St.

Tel. S. B. 3169-M

25c. 
39c.

K

“Keleivio" draugai, reikale lanky- 
kit tas įstaigas, kurios garsinasi 
"Keleivy."

i

Mergina plėšikė.
Ant Oakdale terrace, Ja-

DIDELIS KONCERTAS
Tokio da Cambridge nėra buvę!

Rengia Šv. Juozapo D-ja. Sekmadieny.
27 BALANDŽIO-APRIL. 1930 

Prasidės 7 vai. vakare.
Naujoj Miesto Mokyklos Salėje 

ROBERT SCHOOL HALI.
ant Windsor St.. kampas Broadvvay 
ir Harvard st, Cambridge. Mass

Koncerte dalyvaus geriausi Angli
jos artistai, bus gražus programas 
Puiki svetainė. Pelnas yra skiriamas 
našlaičiams, kurie reikalauja musų 
pageibos Visi prašomi Į šį koncerną 
sZsilankyti. Rengimo Komisija.

i

75c.
)F

F

Naujausi Lietuviški 
Rekordai Columbia.

JONAS BUTĖNAS. BARITONAS IR KVARTETAS 
su Vargonų Akompan.

1 i i Linksma Diena Mums Nušvito...........Jonas Butėnas, Baritonas
' Pulkim Ant Kelių ....................................... su Vargonų Akompan.

YVORCESTERIO LIETUVIŠKA ORKESTRĄ 
ALBINA LIETUVNLKAITĖ. LEADER

■ Linksmybės Polka .................. V.'orcesterio Lietuviška Orkestrą
I Lietuviško Kliubo, Polka .... YVorcesterio Lietuviška Orkestrą 

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERIU ORKESTRĄ 
Singing by Saukevičius—Fr. Yotko, Leader.

iShenadorio Polka. Ork ..Mahanojaus Lietuvių Maineriu Ork.
. Main. Ork.

I f

Telefonai: So. Boston 1058.

Bay View Motor
Peter Trečiokas fr 

Jos Kapočunas 
GERIAUSI LIETUVIAI 

MECHANIKAL 
Taiso visokius automobilius Ir 
gerai patarnauja.
Agentura Studebaker ir Erakine.

Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkintą patarnavimą.

Pardavimo vieta:
549 E. BROADWAY 

Taisymo vieta:
1 HAMLIN ST,’ 

kampas E. Eight st, 
SOUTH BOSTON, MASS.

'6
P

I

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

St.

525K25HS2SB5ZS2S2iu

Dorchester Clothing Shop
SIUTUS. 0VERK0TUS SIU

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

TURIM TAM TIKRAS 
MAŠINAS.

MARTIN WALULIS
1854 Dorchester avė., 

DORCHESTER, MASS.
Tel. Columbia 3240.

Automobilius suvažinėjo
Urboniutę.x i

17 balandžio rytą South 
Bostone buvo automobiliais 
suvažinėta Urboniutė. Ne- maica Plain, buvo apiplėšta
laimė Įvyko ant Broadway. į p-lė Margaret Jameson. Ji 
Mergaitė ėjo i bažnyčią, tuo grižo vakaro metu namo ir 

buvo jau netoli savo durų, 
kaip prisišliejo prie jos šono 
dailiai apsirengusi mergina 
ir Įrėmus jos šonan revolve
ri tarė: “I am desparate; I 
vvant your pocketbook !” 
Nors iš nervingo jos balso ir 
drebančių kinkų neišrodė, 
kad ji butų taip jau “despe- 
rate.” tečiaus užpultoji pa
būgo revolverio ir nesiprie
šindama atidavė savo pini
ginę. kurioj buvo tik vienas 
doleris. Užpuolike esanti 
apie 20 metų amžiaus.

tarpu smarkiai važiuoda
mas automobilius ją parmu
šė ir sunkiai sužeidė. Ji tuo
jaus buvo nuvežta ligoni
nėn, bet kažin ar pasveiks. 
Jos tėvas Urbonas yra senas 
South Bostono gyventojas ir 
jau daug metų gyvena ant 
Second gatvės.

South Bostonas eina mažyn.
Šių metų gyventojų sura

šąs parodė, kad South Bos
tonas netik neauga, bet eina 
mažyn. Cenzo surinktos ži
nios parodo, kad 6 wardas 
turi tik 34,141 gyventoją, o 
1915 metais buvo 44,393. 
Daugiausia gyventojų pra
retėjo apie Dorchester avė. 
ir Old Colony avė.

Gazulis prisipažino esąs 
kaltas.

Kostas Gazulis, kuris tū
las laikas atgal buvo areš
tuotas už rašinėjimą grąži
nančių laiškų, dabar prisi- 
p;:žino policijai prie kaltes.

Trokas nusirito nuo pylimo.
Nenorėdamas suvažinėti 

šunį, kuris pasitaikė ant ke
lio netoli Methueno, didelis 
trokas pasuko smarkiai i šo
ną ir nudardėjo nuo aukšto 
pylimo pakalnėn. Trys dar
bininkai tečiaus spėjo nuo 
troko nušokti ir išliko sveiki. 
Kaip rodos, du iš jų buvo 
lietuviai, nes vienas vadina
si Charles Staniunas, o kitas

John Aleksa.

KAM REIKALINGAS SENYVAS 
ŽMOGUS? Galiu atlikti: l’entoriau-. 
Karpenderio ir Popieriavimo darbą. 
Sutikčiau važiuoti ir ant ūkės. ( 

STANLEY KURAUSKAS
320 Broadway. So. Boston, Mass,

1 i

REIKALINGAS DUONKEPIS
Kuris moka rankomis dirbt ir pe

čiuje ruginę duoną kept Geistina kad 
butu vedęs. Mokestis gera. Atsišaukit 
tuoj JUOZAS KRUŠAS

61 Lincoln st, Brighton, Mass. 
Tel. Stadium 8111.

FORNIŠIAI PARSIDUODA.
5 šmotai, Singer siuvama mašir.a 

frontruimio stalas, ledų baksas. dv; 
kamodos. Taipgi turiu 3 ruimų fomi- 
šius, kuris pirks viską, parduosiu 1 
bai pigiai Galima matyt nuo 5 iki 
vakarais.

265 Bolton st., 3-rd floor, 
So. Boston. Mass.

la-

i 8

ANT RANDOS
3 kambariai — $10 j mėnesį, naujai 

išmalevoti, gazas ir elektra yra įve
dama.

112 Gold st, So. Boston, Mass.

NAMAS PARDAVIMI I.
5 ruimų bungalovv. viskas naujo- 

viškai įrengta, 12 lotų žemės, du vie
tininkai, daug vaisinių medžiu. Gali
te matyt savininką tiktai Suba om:- 
ir Nedėliomis. (Ifc >

JUOZAS ALELIUNAS
75 Sherman st, — Brockton. Mass.

PENTINU IR TAISAU 
NAMUS.

UŽ PRIEINAMĄ kainą
Jei reikia ir Ponieriuoju.

Gausite gerą darbą. Klauskite kainu 
JUOZAS TAMOŠAITIS

11 Ticknor st, So. Boston. Mass 
lel.. So. Boston .m.

16147F

16142F

161431"

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mes užlaikome visokių Vaistų ir 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosu
lio. Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo 
Valymo, Reumatizmo, Slaptingų 
Ligų. Taip-pat visokių žolių. La
pelių ir_ Dielių iš Lietuvos. Musų 
aptiekoje geriausias patarnavi
mas ir teisingas patarimas. Vais
tus nusiunčiam ir per paštą. At
minkit musu adresa.

D. CABIT
100 DORCHESTER STREET, 

Kampas Broadvvay, 
SO BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799.

PARKWAY AUTO SER VICE
and FILL1NG STATION 

Studebaker Karų Agentūra, taip
gi geriausia taisymo vieta.

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

VIKTOR VAITAITIS
415 Old Colony Avė,

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

< Bernelio Polka. Incid. Singing. Mahanojaus Lietuv. 
(Katriutės Polka 
(Klaipėdos Polka 
(Paprieniokų Polka
(Frano Polka .... Mahanojaus Lietuviška Maineriu 

(Piatro Polka
(Vestuvių ........... Mahanojaus Lietuviška Maineriu
< Žalia Girelė Singing by A.

< Lik su Dievu Panitelia ............
(Senelio Polka A.
(Jaunas Senis

i Kačiukas ........................................
(Šalta žiemužė ..............................
(Pasaulis Stovi (A. Vanagaitis) .

Lietuviška Maineriu Orkestrą

Orkestrą

Orkestrą
Saukevičius ir Marė Urbas, 
................... Fr. Yotko, Leader 
Vanagaitis ir Akiras,

Pasikalbėjimas su Armonika 
........................... A. Vanagaitis 
........................... A....Vanagaitis 

_________  . , ................................. Comic Song 
t Man Tik Rodosi (A. Vanagaitis) ............................... Comic Song

(Pragėriau Žirgelį ....................................................   A. Vanagaitis
(Eisim Laukan ........................................................... A. Vanagaitis
(Mergyte -Jaunoji ................Kastancija Menkeliuniutė, Soprano
(Motušaitė Miela .................................... su Orkestrus akompan.

(Oi, Berneli Vienturti: ... K Menkeliuniutė ir F. Stankūnas 
(Mielasirdystč ........................................... su Orkestros akompan.

(Oi. Skauda, Skauda .......... K. Menkeliuniutė ir F. Stankūnas
(Aš Žirgelį Balnosiu .............................. su Orkestros akompan

(Atneša Diedas Kukulių Viedrą (M. Petrauskas) ... Folk Song 
(Šią Naktelę Miego Nemiegojau ................................ Folk Song

SESERYS PAULIUKONIUTĖS Piano Accompan. by B šalinaitė 
16153F (Onyte ...............................................      So”*

(Oi, Dainos (A. Bačiulis) ........................................... Folk Song
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERIU ORKESTRĄ 

$1.25 Singing by Saukevičius ir M. Urbas, Fr. Yotko, Leader 
(Lietuviška Veseilia, Dalis P*™3 
(Lietuviška Veseilia, Dalis Antra 

(Lietuviška Veseilia, Trecia 
(Lietuviška Veseilia. Ketvirta Dalis

. mus galite gauti netik rekordų kurie yra garsinami, bet viso- 
(. kokie tik vra lietuvių kalboje išdirbti. Kreipkitės pas mus, o gau- 

Reikalaudami katalogų, pnsiųskit 2c. štampą.
MES PRIIMAM LIETUVOS BONUS 

Nuo tu kuri* nirM P»s mus R3dio ar Gramafoną, priimam Bonus kaipo Udaį ;ok«ti«. Mažiau 6 Rekordų, per paštą nesiunčia.^ 

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

16I48F

16138F

161521"

16145F

1 14F

161571

61003F

61004F

Pas 
kių, 
s:te visko.
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Dr. Med.Leo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba lu
kiškai ir rusiškai. Telefonas Back Bay 7279
tn HŪNTINGTON AVI, aatofi Mana. Ava, BOSTON. MASS.

Sveikata
TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 
KIEKVIENAM ŽMOGUI.

Toje knygoje yra pamatinės žinios iš Anatomi
jos, Fiziologijos ir Hygienos.

Kas skaitys tą knygą, tas sužinos apie savo kū
no mechanizmą ir tokių dalykų, kokių pirma ne
žinojo.

Knyga labai puikiai iliusttuota, taip kad kiek
vienas aiškiai gali suprasti ir matyti savo kūno 
organus paveiksluose.

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta. 
Kaina $2.50.

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boston, Mass.


