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TAM TIKSLUI SKIRIAMA metu parūpinus bedarbiams
$16,000,000.

Įstatymas siūlo po visą šalį 
steigti darbo biurus.

Šį panedėlį Jungtinių Val
stijų Senatas priėmė bilių, 
kurio tikslas yra palefig- 
vinti bedarbę. Dabar bilius 
perduotas žemesniajam 
Kongreso butui, ir nėra abe
jonės, kad jis virs Įstatymu.

Einant šituo įstatymu, 
Darbo Departamentas turi 
organizuoti po visą šalį dar
bo biurus ir padėti panašius 
biuius steigti valstijoms.

Šitam tikslui skiriama 
$16,000,000, kurių turi už
tekti keturiems metams. 
Darbui tvarkyti turi būt ski
riamas generalis direkto
rius, kuris steigia federalę! 
patariamąją tarybą iš ly
gaus darbininkų ir darbda
vių skaičiaus. Šita taryba 
formuluos sumanymus ir 
teiks nurodymus, kas ir kaip, 
reikia daryti, kad nedarbo’

Kaip Mikalauskas 
Nukilto Nuo Laivo?

Buvusis New Britaino ugna- 
gesių komisionierius plaukė 
jūrėse valandą su viršum.

Pereitą sąvaitę Amerikos 
laikraščiuose pasirodė šen-

GEGUŽĖS 15 DIENĄ 

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ 
TAUTOS ŠVENTĖ. TAREILA IRGI SUSMUKO

Adv. K. Gugis išrinktas iž
dininku ir visa senoji valdy

ba pasilieka vietoj.
Susivienijimas Lietuvių 

Amerikoje yra didžiausia 
i lietuvių organizacija visam 
pasauly. Ji turi apie 20,000 
narių ir daugiau kaip $1,- 
000,000.00 turto. Taigi ko
munistai dėjo didžiausių pa
stangų paimti į savo rankas 
§LA. Pildomąją Tarybą, 
kuri šiomis dienomis buvo 
renkama. Jie gavo sau į tal
ką net tautininką Tareilą ir 
d-rą Graičiuną, kurie išsta
tė savo kandidatūras, kad 
suskaldžius anti-komunisti- 

nės srovės balsus. Tareila 
kandidatavo į SLA. iždinin
kus, o d-ras Graičiunas va
rėsi į prezidento urėdą. Ta- 
reiliniai.buvo įkūrę net tam 
tikrą “laikraštį” savo agita
cijai. Jų adjutantas inž. Si- 
mokaitis apvažiavo visas lie-

SUSK1LO PIETŲ VOKIE
TIJOS KOMUNISTAI.
Pietų Vokietijos komuni

stų partija vėl suskilo. Ko
munistų laikraščio bendro- 

’ ve atsisakė toliau leisti laik- 
1 raštį. Spaustuvės vedėjas, 
buvęs parlamento atstovas 
ir dabartinis partijos vadas 
Neurath, išmestas iš parti
jos.

Jdarbo.
Panašios patariamos tary

bos (adisory councils) turi ..... ..
būt steigiamos ir atskirose sa^irle žinia, kad petnycios 
valstijose i naktį netoli New Yorko vie-

Šitą įstatymo projektą Se- Pas ^a^vas išgirdo ant jui ių 
natan inešė New Yorko se- ZIP?gaus. balsą saukiant pa- 

1 natorius Wagner (demo- * galbos> .“i ka<’ ?P*vietus ju- 
■ kratas) ir prezidentas Hoo- res prozeKtonais, vandeny 
įveria jam labai pritaria. Se- Pamatyta žmogaus galva, 
natas priėmė jį beveik be?m0Su' Plauk«3 artyn pne 
jokių ginčų, taigi nėra abe-'lal™ .,r rek«?' .Itra“k"sJ! 
jonės, kad priims ir atstovų ant •aiv0 pasirodę, kad tai 
buta. r biita. Jono Mikalausko. Jisai

Žinoma, tai yra bui-žuazi-'j>lauk«s !ai.vu !»■?<*- 
jos sugalvotas įstatymas ir ^a ,r nus3kP? 1 vandeni no- 
didelio palengvinimo be- ■‘ėdamas jurese nusiskan- 
darbiams jis nžžada. Socia-idmtl- bat n^>fa"dts sa‘t0 
iistai reikalauja visai kito-,xan! 11 PradeJPs šauktis 
kio įstatymo. Jie reikalauja' 
apdraudimo darbininkų nuo! Mikalauskas bet gi prie 
bedarbės, taip kad netekus neprisipažįsta. Jis sakosi 
žmogui darbo, valstybė mo-'Pereit° ketvergo vakare iš- 
kėtu jam pašalpa. Bet tokio plaukęs iš Hartfordo garlai- 
įstatymo Amerikos darbi- |viu “Midletown” į Brookly- 
ninkai susilauks tik tuomet, 
kai jie išrinks į Kongresą sa
vo atstovus.

i

Šių metų 15 gegužės dieną sukanka 10 
metų nuo Lietuvos Respublikos įkūrimo.

Pirmu kartu musų istorijoj 1920 metais 
tą dieną Kaune susirinko Lietuvos gyvento
jų išrinktas Steigiamas Semias ir paskelbė 
pasauliui šitokį pareiškimą:

“Lietuvos Steigiamasis Seimas, reikšda
mas Lietuvos žmonių valią, proklamuoja 
esant atstatytą Nepriklausomą Lietuvos 
Valstybę, kaipo demokratinę respubliką 
etnologinėm sienom ir laisvą nuo visų vals
tybinių ryšių, kurie yra buvę su kitom vals
tybėm.” -

Tai buvo didžiausis musų liaudies gyve
nime momentas ir jo sukaktuvės šiandien 
turėtų būt švenčiamos su didžiausiomis 
iškilmėmis.

f

!

IChicagoje Konfis
kavo Degtindarių 

Prietaisas.
Pirmu kartu nuo prohibi

cijos įvedimo Amerikoje 
valdžios agentai pradėjo 
konfiskuoti degtindarių me
džiagą. Nors prohibicijos įs
tatymas draudžia daryti 
svaiginamus gėrimus, bet 
sėlyklos, bonkos, bravorė
liai ir kitokie dalykai, ku
riuos žmonės vartoja namie 
degtinei ir alui daryti, buvo 
gaminami ir parduodami 
viešai po visą Ameriką. 
Prohibicijos šalininkai se
nai jau reikalavo tuos daik
tus uždrausti, ir pereitą sa
vaitę federalės valdžios 
agentai Chicagoje užpuolė 
Grein & Pahls krautuvę ant 
West Madison gatvės ir pa
ėmė įvairių prietaisų,už $75,- 
000. Dabar laukiama, ką pa
sakys šituo klausimu teis
mas. Jeigu jis pripažins, 
kad valdžia turi teisę tokius 
daiktus konfiskuoti, tai jie 
bus konfiskuojami ir kitur. 
Washingtone jau kalbama, 
kad pardavinėjimas tokių 
daiktų turi būt sustabdytas

UNITED FRUIT STATYS 
6 LAIVUS.

Vaisių triLstas žinomas 
vardu 
šiomis 
naujus 
Laivų 
$10,000,000. Trįs laivai bus 
statomi Fore River laivų 
dirbtuvėj, o kiti trįs—New- 
port News dirbtuvėse.

“United Fruit Co.” 
dienomis užsakė 6 
laivus savo bizniui, 
pastatymas kainuos

Norėjo Užmušti

Nežinomas beprotis pe
reitą sąvaitę norėjo pada
ryti galą Vokietijos prezi
dentui Hindenburgui. Jisai 
įsiveržė į prezidento namus, 
parmušė vieną tarną, pri
smaugė kitą ir jau buvo pri
ėjęs prie prezidento rašti
nės durų, kaip jį sulaikė 6 
kareiviai. Suimtas jis blaš
kėsi ir rėkė, kad kareiviai 
turėjo nešte jį išnešti lau
kan. Paskui dešimtis polic- 
manų negalėjo įkelti jį į au
tomobilių; jis išdaužė visus 
taxi langus. Ant galo polic
manai nešte jį nunešė į nuo
vadą. Atrasti prie jo doku
mentai rodo, kad jis vadina
si Otto Bendsold.

DIDELIS GAISRAS 
BAYONNĖJ.

Bayonne, N. J. — Pereitą 
sąvaitę čia užsidegė Gulf 
Oil Refining Co. gazoline 
refinerija. įvyko smarku? 
sprogimas, kuris sužeidė 
daugiau kaip 300 žmonių. 
Sakoma, kad sudegė apie 
5,000,000 galionų aliejaus 
ir kompanijos nuostoliai sie
kia $3,000,000. Žinoma, už 
tuos nuostolius kompanijai 
bus atlyginta, nes viskas bu
vo nuo ugnies apdrausta.

BEPROTIS UŽMUŠĖ 
LIGONIU.

Ohio valsti jo j, ’ Columbus 
mieste, beprotnamy vienas 
juodveidis beprotis užmu
šė du kitu bepročiu. Paėmęs 
nedidelį staliuką jisai su
daužė jiems galvas ir abudu 
mirė. Paskui patarnautojai 
užmušė ir jį, nes kitaip ne
galėjo jo suimti.

DU

ną aplankyti savo brolį, ir 
nakties laiku kažin kaip iš 
laivo iškritęs. Kaip tai atsiti
ko, jis nežinąs, gana to, kad 
jis pasijuto vandeny ir pra
dėjo šauktis pagalbos, bet 
jo balso niekas neišgirdo ir 
laivas nuplaukė sau tolyn. 
“Vilnys buvo labai didelės,” 
sako p. Mikalauskas, “ir aš! 
nežinojau į kurią pusę ar-j 
čiau prie salos. Aš plaukiau 
ir plaukiau, pakol pasirodė 
kitas laivas; aš pradėjau 
rėkti, bet ir jis nuplaukė 
mano balso negirdėdamas. 
Tuomet pasirodė trečias lai
vas. Aš vėl pradėjau rėkti. 
Šis mane pastebėjo ir nulei
do valtį vandenin; ji pri
plaukė prie manęs ir aš jon 
įlipau. Tai ir viskas. Kvaily
stė yra manyti, kad aš norė
jau nusižudyti. Aš ir-namie 
galėčiau pasidaryti sau ga
lą, jei norėčiau; kam dar 
plaukti ant jūrių?”

Bet visgi misterija lieka 
neišaiškinta, kokiu budu p. 
Mikalauskas nukrito nuo lai
vo. Jo kambarys buvo užra
kintas iš vidaus. Kambary 
buvo palikta skrybėlė, vir
šutinės drapanos ir čevery- 
kai. Mikalauskas sako, kad 
jis sėdėjęs savo kambary 
prie lango, galėjęs užsnūsti 
ir per langą iškristi. Bet jis 
yra gana storas vyras ir per 
mažą kajutos langelį net 
traukte nelabai jį ištrauk
tum.

New Britaine p. J. Mika
lauskas yrą labai gerai žino
mas lietuvis. Pirma jis buvo 
tenai gerai pagarsėjęs sa- 
liunininkas, o dabar turi po
rą restoranų. Be to d a nela
bai senai jis buvo ugnage- 
sių departamento komisio
nierius ir miesto valdybos 
narys.

Minia Sudegino 
Teismą.

Shermano miestely, Texas 
valstijoj. pereitą sąvaitę 
baltveidžių minia įtaisė 
juodveidžių poigromą. Bal-i 
tieji pasiuto dėlto, kad vie
nas juodveidis buvo areštuo
tas neva dėl užpuolimo bal
tos moteriškės. Kada šitą 
juoduką atvežė į teismą, 
minia apsupo teismo namą 
ir pradėjo reikalauti, kad 
policija atiduotų tą juodu
ką į jos rankas. Policija jį 
užrakino. Minia pakėlė riau
šes ir padegė teismo rumus. 
Teismas sudegė ir juodvei
dis žuvo ugny. Tuomet bal
tųjų gauja leidosi daužyt ir 
degint juodveidžių gyvena
mus namus. Sudegė keliatas 
triobų. Tvarkai palaikyt 
buvo pašaukta milicija ii 
mieste apskelbtas karo sto
vis. Keliasdešimts baltvei
džių riaušininkų jau areš
tuota.

Indijoj Sukilėliai 
Paėmė Miestą.

Indijoj prasidėjo jau tik
ras sukilimas. Sukilėliai jau 
užėmė Šolapuro miestą. Vi
sos įstaigos ir krautuvės už
sidarė. nes bijomasi, kad 
neprasidėtų plėšimai. Ap
skričio magistratas pareika
lavo kariumenės, todėl iš 
Punos išsiųsta batalijona? 
šaulių. Miestas bus atiduo
tas kariumenės kontrolei.

Anglų kariumenė pradėję 
jau ir orlaivius vartoti prieš 
maištininkus.

UŽMUŠĖ BAISŲ VILKĄ
% Montanos valstijoj perei

tą sąvaitę buvo nušautas bai
sus vilkas, kuri farmeriai 
buvo praminę “white killer/ 
nes vilkas buvo baltas kaip 
sniegas ir išsmaugė už keli.' 
tūkstančius dolerių gyvulių 
Už jo užmušimą buvo pa 
skirta net $100 dovanų.

ITALIJA GINKLUOJASI.
Sugrįžus iš jūrių nugink

lavimo konferencijos, Itali
ja tuojaus pradėjo didinti 
>avo laivyną. Telegramos 
praneša, kad fašistų valdžia 
nutarė da šiais metais pra
dėt statyt 29 naujus karo 
laivus.

Ispanijos sostinėj Madri
de susirinko tarptautinis 
gelžkeliečių kongresas. Da- 
yvnuja apie 1000 delegatų.

MIRĖ ŽYMUS LENKŲ 
SOCIALISTAS.

Varšuvoj mirė žymus so
cialistų vadas Pozner. Jis 
buvo Lenkijos Senato pirmi
ninkas.

JAPONIJOS MOTERYS 
GAUNA BALSAVIMO 

TEISĘ.
Japonijos parlamentas 

priėmė įstatymą, kuriuo mie
stų rinkimuose suteikiama 
moterims balsavimo teisė.

Smarkus Žemes 
Drebėjimas Azijoj.

Azijoj pereitos sąvaitės 
pabaigoje buvo smarkus že
mės drebėjimas, nuo kurio 
daugiausia nukentėjo Persi
ja ir Burma. Persų miestas 
Salmasg buvo beveik visiš
kai sunaikintas ir žuvusių 
žmonių priskaitoma į 2,000. 
Likusieji gyventojai gyvena 
dabar pasistatę būdas neto
li sugriuvusio miesto.

Burmoj žemės drebėji
mas sunaikino Pegu miestą, 
kur užmuštų priskaitoma į 
7,000 žmonių. Beveik visos 
triobos čia buvo sulygintos 
su žeme. Prietaringi indai 
sako, kad žemės drebėjimas 
ir jūrių išsiliejimas yra die
vų bausmė užtai, kad anglai 
areštavo Gandhi. Tik keisti 
tie dievai, kad jie baudžia 
ne anglus, o pačius indus.

GAIDYS UŽMUŠĖ GARSŲ 
KUMŠTININKĄ.

Garsus Filipinų kumšti
ninkas Juan Martinez jau 
nebegyvas. Jį užmušė gai
dys. Martinez kumščiavosi 
su geriausiais pugilistais ir 
beveik visus sumušdavo, bet 
susidūręs su gaidžiu, krito 
kaip viščiukas. Jis buvo nu
ėjęs pažiūrėti išlavintų gai
džių peštynių. Bežiūrint jam 
kaip gaidžiai kapojasi, vie
nas jų tapo sužeistas ir pa
šoko oran, pataikė Martine-

i

zui į veidą ir perdrėskė savo tuvįų kolonijas agituodamas 
pentinais kraujo gyslą kak-jppjgg senają SLA. valdybą.
le. Į kelias minutas kumšti
ninkas mirė.

Nesigailėjo tie žmonės nei 
pinigo, nei laiko.

Komunistai vedė da at
kaklesnę agitaciją.

Galų gale rinkimai pasi
baigė ir, kaip mums teko iš 
patikimų šaltinių sužinoti, 
komunistai buvo skaudžiai 
sumušti. Visi jų kandidatai 
gavo tik po 4,000 balsų su 
viršum, kuomet senos valdy
bos nariai gavo po 6,000 su 
viršum, išskyrus tik adv. 

(Gugi, kuris gavo 5,180 bal
sų. Gugis gavo truputį ma
žiau už kitus senus kandida-

POLICIJA APMUŠĖ 
STUDENTUS.

Pereitą sąvaitę Yale Uni
versiteto studentai New Ha- 
vene sukėlė dideles riaušes. 
Policija kad ir nenorėdama 
turėjo pavartoti lazdas ir ke
liolika galvų buvo sukruvin 
ta. Be to, 11 triukšmadarių 
buvo areštuota ir nubausta 
po $25.

PLAKTUKAIS UŽMUŠĖ 
MEŠKĄ.

Netoli Bangoro, Maine 
valstijoj, trys vyrai ėjo sta
tyt kempę miške ir užėjo 
meška. Vienas jų paleido 
plaktuku ir pataikė žvėriui 
kakton. Meška apsvaigo ii 
buvo plaktukais pribaigta.

KAIP CHICAGOS POLICI
JA ŠAUDOSI SU GENG- 

STERIAIS.
Tūlas Hayes Chicagoje 

pranešė policijai, kad jis už
laiko slaptą aludę ir tikisi 
gengsterių užpuolimo. Du 
policmanai atėjo ir pasislė
pė jo namuose. Pats Hayes 
tuo tarpu sirgo ir gulėjo lo
voje. Policija pasakė namiš
kiams gengsterius įleisti į 
vidų, jeigu jie ateis. Apie 2 
valandą naktį kažin kas pa
barškino į Hayeso duris. Na
miškiai duris atidarė. Už du
rų pasirodė 4 vyrai, kurie 
pasisakė esą policijos atsto
vai ir atėję reikalauti kyšio 
iš Hayeso, kitaip jie uždary
sią jo aludę ir jį patį areštuo
sią. Hayes lovoj gulėdamas 
atsakė, kad du policijos at
stovai čia jau yra. Ir tuo tar
pu atsidarė kito kambario 
durys, iš kur atėjo du tikrie
ji policmanai. Tai pamatę, 
gengsteriai tuoj šovė į ser
gantį Hayesą ir lovoj jį už
mušė. Policija tada pradė
jo šaudyt į gengsterius. Du iš 
jų buvo užmušti, o kiti du 
paspruko.

kad

PER POTVINJ LIKO BE 
PASTOGĖS 10,000 

ŽMONIŲ.
Telegramos • sako, 

Colombo miestą Ceylono sa
loje ištiko netikėtas potvi- 
nis, kuris sunaikino daug 
namų. Apie 10,000 žmonių 
liko be pastogės.

Apie Lietuvos Ko
munistus.

Nesenai “Keleivy” buvo 
rašyta, kad Lietuvoj susekta 
didelė komunistų organiza
cija. Dabar atėjo smulkes
nių žinių apie tai.

Nustatyta, kad sulaikyto
jo Jankaus tikroji pavardė 
Sniečkus. Rasti kratos metu 
pas jį pasai Jankaus ir Skar- 
džiaus vardu yra suklastuo-' dėfto^kad tamiikikų re- 
t1- . _ . .. . , ‘miamas Tareila nutraukė

Sniečkus uz veikimą ko- nuo j0 apje balsų. Vis- 
mumstų naudai 1921m tu-, tiek adv. Gugis buvo išrink- 
rėjo bylą kanumenes teis- — — -
me, bet nuo teismo pasislė
pė ir gyveno svetimomis pa
vardėmis.

Vireliunas Antanas taip 
pat pramanyta pavardė: tuo 
kartu rastas pasas — pa-J 
dirbtas. Vireliuno asmens! 
tapatybę kol kas policijai 
nepavyko nustatyti, nes jis 
griežtai atsisako suteikti 
apie save bent kokių žinių ir 
neduoda jokių parodymų, j

Šie asmenys Lietuvos ko-į 
munistų partijoj vaidino, 
svarbią rolę; jie duodavo 
pilną atskaitomybę apie ko
munistų partijos veikimą 
Lietuvoj, jos organizaciją, 
narių skaičių bendrai ir at
skiruose rajonuose ir kuone-Į 
lėse, apie pinigines išlaidas 
ir pajamas, o iš rasto pas 
juos susirašinėjimo matyt,' 
kad jie visi trys su Vireliu- 
nu priešaky yra Lietuvos 
komunistų partijos vadai.

Iš rasto Jankaus bute są-j 
rašo, kuriame pažymėta ko
munistų partijos narių skai
čius Kaune ir kitose apskri- bon išrinkti šie žmonės: 

Gegužis, prezidentas; 
Mikalauskas, v.-prez.; 
•Jurgeliutė, sekretorė; 
P. Gugis, iždininkas;

M. A. Raginskas ir J. Ja
nuškevičius, iždo globėjai;

Dr. E. G. Klimas, dakta- 
ras-kvotėjas.

Šita Taryba tarnaus du 
vę kuo daugiausia darbinin- metu. Komunisto joje nėra 
kų, kad visur butų iškeltos nei vieno. Veltui tie žmonės 
raudonos vėliavos ir paša- eikvojo savo pinigus ir lai
kytos agitacinės prakalbos, ką.

tas SLA. iždininku.
Galutiniai rinkimų davi

niai yra šitokie:
Prezidento urėdui:

S. Gegužis............ 6,030
M. Bacevičius.....  4,364
Dr. Graičiunas........423
Vice-Prezidento urėdui:
A. Mikalauskas .... 6,116
P. J. Petronis....... 4,627

Sekretoriaus urėdui:
P. Jurgeliutė ........ 6,080
E. N. Jeskevičiutė 4,699

Iždininko urėdui:
K. P. Gugis.......... 5,180
B. Salaveičikas .... 4,247
J. Tareila ............ 1,319
Iždo Globėjų urėdui:

M. A. Raginskas 6,121 
J. Januškevičius 5,981 
D. G. Jusius ........ 4,302
L. Joneikis............4,288
Daktaro Kvot. urėdui:
Dr. E. G. Klimas 6,101
Dr. M. Palevičius 4,622 
Taigi, sulyg balsų daugu

mos, SLA. Pildomon Tary-

tyse, matyt, kad komunistų 
partija negausi.

Gegužės Pirmajai smul
kiai išdirbta instrukcija, 
kaip surengti Kaune ir kituo-, 
se miestuose demonstraci
jas. Šioje instrukcijoje rei-j 
kalaujama, kad Lietuvos ko
munistų partija išvestų į gat-

S. 
A.
P. 
K.
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STEIGIAMOJO SEIMO
10 METŲ SUKAKTUVĖS.

Šią sąvaitę. 15 gegužės 
dieną, sukanka lygiai 10: 
metų nuo to laiko, kaip Lie-' 
tuvoje susirinko Steigiamas, 
Seimas, kuris Įkūrė Lietu-i 
vos Respubliką ir parašė jai j 
konstituciją.

Taigi Steigiamojo Seimo; 
susirinkimas buvo svarbiau-; 
sis Lietuvos istorijoj Įvykis 
ir jo sukaktuvės šiandien tu-i 
retų būt apvaikščiojamos su 
didžiausiomis iškilmėmis.

Tuo tarpu apie jų apvaik- 
ščiojimą Lietuvoje nieko ne
girdėt. Vietoj švęsti Steigia
mojo Seimo sukaktuves, tau
tininkų valdžia triubija apie 
Vytauto “jubilėjų.” Gyve
nęs 500 metų atgal diktato-j 
rius Vytautas jai yra daug 
brangesnis, negu Steigia
mas Seimas, prikėlęs iš nu
mirusių Lięiuvos valstybę.

Steigiamas Seimas nepa
ranku dabartiniams Lietu
vos diktatoriams minėti, nes 
jie sutrempė jo parašytą 
konstituciją ir nuvertė de
mokratinę tvarką.

Kalbėdamos apie pirmu
tini Steigiamojo Seimo po
sėdi, “Naujienos” sako:

“Tame posėdyje visų Lietu
vos gyventojų atstovai iškil
mingai paskelbė, kad nepri
klausoma Lietuvos valstybė 

yra įvykintas faktas.
“Lietuvos nepriklausomybė 

buvo paskelbta, kaip žinoma, 
vasario 16 d. 1918 m. Bet tas 
paskelbimas nebuvo atliktas 

Įgaliotų visos tautos atstovų— 
tai viena. Antra, nuo nepri
klausomybės paskelbimo iki 
jos Įkūnijimo yra didelis žing

snis.
“Gyvenimas 

dauguma 
deklaracijos 
net netikėjo 
pareiškimu, 
somybės paskelbimo p. Smeto
na su savo vienminčiais ir kle
rikaliniai Lietuvos Tarybos na
riai bandė pasodinti Į Lietuvos 
sostą princą Urachą ir sujung
ti 'amžinais ryšiais’ Lietuvą su 

Vokietija.
"Tik kai Vokietija buvo su

mušta didžiajam kare, tai Lie
tuvos urac-hininkų partija bu
vo priversta atsižadėti savo 
planu paversti Lietuvą kaize
rio provincija. Po to dar teko 
paskui apvalyti Lietuvą nuo 
plėšikiškų Bermonto gaujų ir 
apginti ją nuo ginkluotos bol
ševikų invazijos, ir tik tuomet 
Lietuvos žmonės galėjo rimtai 
imtis savo krašto tvarkymo 

darbo.
“Daugiau kaip už dviejų me

tų po Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo, būtent. 1920 
metų pavasary, visa Lietuvos 
liaudis išrinko atstovus i Stei
giamąjį (arba konstitucini) 

Seimą, ir tų metų gegužės 15 
dieną jisai atidarė savo posė
džius Kaune.

“Pačiam pirmutiniam savo 
posėdy Steigiamasis Seimas 
visais savo 112 atstovų balsais 
pareiškė, kad lietuvių tautos 
pasiryžimas gyventi nepriklau
somu nuo kitų 
mu jau

“Šitą 
minėti 

mas.
“Gegužės 15 diena yra slenks

tis i naują Lietuvos gyvenimą 
—į naują Lietuvą!

“Be to. ir pats Steigiamojo 
Seimo susirinkimas buvo di
džiausios reikšmės faktas lie
tuvių tautos istorijoje. Nie
kuomet prieš tai. nei naujoje 
gadynėje, nei senosios, kuni
gaikštiškos Lietuvos laikais, 
nebuvo buvę tokio atsitikimoj 

kad visi Lietuvos žmonės — 
seni ir jauni, turtingi ir l>etur- 
čiai. vyrai ir moters — rinktų 
savo .Įgaliotinius, pavesdami' 
jiems pagaminti pamatinius įs-( 
tatymus kraštui ir nustatyti jo

I

į

parodė. kad 
nepriklausomybės 
autorių pradžioje 
savo vasario 16 d. 
Dar po nepriklau-

----------------------- I
santykius su kitais kraštais. Į

"Tai buvo Įkūnijimas to di

džiojo šių dienų demokratijos 
principo, sulig kuriuo kiekvie-( 
na tauta, nežiūrint ar didelė, 
ar maža, turi teisę pati spręsti 

savo likimą.
"Gegužės 15 dieną, prieš de-! 

šimti metų sulig tuo principu 
Lietuva ėmė valdytis.

"Be Steigiamojo Seimo ne
būtų nepriklausomos Lietuvos? 

Be konstitucijos, kurią jisai 
patiekė, be žemės reformos Įs

tatymo. 1__ _ ------ ----------- , t
Lietuvos valstybė nebūtų su-^ 
siorganizavusi ir nebūtų išli-( 
kusi pokarinės suirutės audro

se.
"Todėl Steigiamojo Seimo 

dešimtmetinės sukaktuvės pri-, 
valo būt tinkamai pažymėtos? 
Chicagoje šituo tikslu yra pa-! 

imta gegužės 15 dienai didžio
ji Lietuvių Auditorijos salė.”

Ištikrujų, visi Amerikos i 
lietuviai turėtų šitas sukak-’ 
tuves tinkamai pažymėti? 
Bet Lietuvos valdžios agen
tai pasirūpino ir amerikie
čiuose tas sukaktuves už- 
temdinti, piršdami jų vie
ton Vytauto “jubilėjų.*’ Tuo 
“jubilėjum” fašistai tiesiog 
apgavo Amerikos lietuvius.

“Jis dėjo visas pastangas, 
kad Sąjunga nesiplėstų. kad 

Sąjungos vardu jis vienas da

rytu savo šunybes ir kalbėtu. 
Jam buvo laikas ir valia pasi
taisyti. bet jis to nenorėjo: jis 
po senovei skęsta provokacijo
se. aferizme ir niekšystėse. to- ji 

dėl gana šito.
“Mes draugai kartą ant vi

sados privalom baigti su šiuo 

aferistu.
“Jei jis nesiliaus provokavęs 

netik atskirų Sąjungos asme
nų. i>et -ir kuopų ir Centro Val
dybos, mes rasim budus su juo; 

apsiruošti.”

kuno gyvavimas ir augimas 
priklauso nuo pačių musų.

A. L. S. S. Centro Komite
tas.“ . ■ G? .

Taigi pasirodo, kad. p. K. 
Norkus ištikrujų užsiima 
negražiais darbais, kuomet 
'i- leidžia anonimiškus “ma
nifestus” ir demoralizuoja 
žmones.

varžymu, šnipinėjimu ir perse
kiojimu sau nepatinkamų žmo
nių. Užsienio politikoje pada
rytos stambios klaidos, nutol
ta nuo Vilniaus atvadavimo, 
netekta užsieny vardo, valsty
bė atsidūrė nebepakenčiamoj^ 

izoliacijoje.”

Toliaus “Draugas” pažy
mi, kad tautininkai savo ne
vykusia politika privedė Lie
tuvą prie to. kad ji neteko 
užsieny pasitikėjimo ir jau 
paskolos kitokiu budu nebe
galima buvo gauti, kaip tik

Policija Gaudo
■ --------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

Kitoj to paties laikraščio 
vietoj yra Įdėtas šitoks Ce/i- 

kuri jisai išleido. — tro Komiteto pranešimas:
- • ♦

DRAUGAS” PLIEKIA
“VIENYBĘ.”

"Vienybės” pataikavimu
Lietuvos valdžiai pasipikti
na net klerikališkas “Drau- pavedant 35 metams degtu
kas. ” Jis sako: J

"Brooklyno
aklai remia tautininkų dikta-
; >ą Lietuvoje, nulat džiaugia- atėmė ciuoną šimtams Lietu-
- tuo. buk tai ten panaikinta v°s žmonių. Vienybė per 
partinės rietenos ir buk tai dėl S3V0 fašistinį patriotizmą 
to Lietuva visais žvilgsniais 
prie tautininkų valdžios daran
ti pažangą.”

Klerikalų organas sako,

ku monopoli švedams. Par- 
•Vienybė,’ kuri duodami degtukų pramonę 

i svetimšaliams, tautininkai

I

ALSS. “MANIFESTAS” 
ESĄS NORKAUS 

DARBAS.
Pereitame "Keleivio” 

mery mes 
gentinos ! 
minėjome 
tą No. 2,’ 
išleistas be jokio parašo? 
Tarp kita ko tame “mani-' 
f este” buvo pasakyta, kad' 
buvusis konsulas Skinkis ir 
“šundaktaris” štabinskis su-, 
sibičiuliavę su p. Jokūbaičiu 
ir nori užgrobti Argentinos 
Lietuvių Socialistų Sąjungą- 
ir jos laikraštį. “Argentinos 
Naujienas.”

Mes dabai' gavome vė
liausi to laikraščio numerį, 
iš kurio pasirodo, kad tasai 
“manifestas” buvo p. K. 
Norkaus darbas. Tiesa, A. L. 
S. S. organe jau matyt kai 
kurių permainų. Ir pats lai
kraščio vardas jau pakeis
tas iš “Argentinos Naujienų’*! 

IĮ "Pietų Amerikos Naujie
nas.*’ Bet laikraščio dvasia' 
yra giynai socialistinė, dar-’ 
bininkiška. daug dalykų1 
perspausdinta iš Lietuvos 
“Socialdemokrato*’ ir ašt? 
riai kritikuojamas fašizmas, 
šitas faktas kaip tik ir nesu
tinka su tuo “manifestu.*’ 
kur buvo tvirtinama, kad 
“romiško ir maskviško in
ternacionalų agentai” paė
mę Argentinos lietuvių so- 

, cialistų laikrašti i savo ran
kas.

“Pietų Amerikos Naujie
nose” (Nr. 18) 
ALSS. Centro 
straipsnis antgalviu 
kus Dirba.” kur tarp kitako 

( sakoma:
; “Išvytas pastaruoju

„ —.......o nu-(
. rašėme apie Ar-' 
lietuvių intrigas ir. 

> “Musų Ma'nifes-j 
kuris tenai buvo 

be jokio parašo, 
“mani-

yra Įdėtas 
Komiteto 

“Nor-

tautų gyveni-

yra Įkūnytas!
istorini Įvyki nepa- 

butų stačiai nusidėji-

“Musų priešai iš visų pusių 
leido provokacinius gandus ir 
stengėsi aiškinti visuomenei, 

kad 'P. A. Naujienos' esan
čios pono J. Jokūbaičio asmens 
laikraštis. , , . .. . •

-Buvo ui netik prasilenki- 1;al' lr ,”.s ta,P F®™

mas su tiesa, bet ir negražus »Į» parašyti, fe-
išmirtas. kurio dėlei mes ran- «■»» negalų nes Lietuvoje, 
dam reikalingu pranešti lietu- nei tokios pažangos,
viu visuomenei, jog ponas Jo- partijų vienybes, kaip
kutaitis nieko bendro su Lik- ien-vbe deklamuoja, 

raščiu neturi ir tik jame kaip 
ir kituose laikraščiuose rekla
muoja savo Įstaigą.

“Mes pranešam draugams, 
kad nemaišytų p. Jokūbaičio 
Įstaigos su laikraščiu ir viską 
rašant laikraščiui reikalinga 
adresuoti: 'Pietų Amerikos
Naujienos.’ San Martin 663. 
Buenos Aires.

"Laikraštis kaip ir buvęs 
yra musų Sąjungos organas.j

-----> fašistini patriotizmą 
šitos skriaudos visai nemato.

Ištikrujų, “Vienybė” per
daug jau sufašistėio.

t_________ •

IŠ DARBO LAUKO
X ------------------------------------

Fordas nori uždrausi dar
bininkams gert.

Fordas paskelbė savo 
kad jie turi•Politinės partijos nepanai- darbininkams, kad jie turi 

ju nekuomft nepa- liautis rt. Kurie nenori g. 
sižadėti degtinės, tie busią

kintos ir .
naikins." sako kunigų laikraš
tis. "Tai yra negalimas ir ne
reikalingas dalykas. Patys tau- prašalinti is darbo, 
tininkai yra partija ir net i ke
lias frakcijas pasiskirsčiusi ir 
savo tarpe kovojanti už pirme- 
irbe valdžioje. Tautininkų vy
riausybė užimta ne kulturiniu 
ir ekonominiu krašto kėlimu ir 
stiprinimu, bet piliečių laisvės

vo su savo tėvais iš Lawren- 
ce, Mass., Į Fairfield, Conn., 
ir apsigyveno čia po nume
nu 883 Kings Hightvay. Ad- 
žegauskai yra dievuoti kata
likai ir turi penkis vaikus, 
dvi dukteris ir 3 sūnūs. Apie 
mergaites negalima nieko 

__ _____   ______ 7 blogo pasakyt, bet.vaikinai 
jau spėjo pasižymėti kaip į visi trys nukrypę nuo doros ”_____’_________ 1 • ‘kelio. Vienas jų jau sėdi ka

lėjime. o kitų dviejų polici
ja jieško. Juozas yra iš visų 
jų pavojingiausia. Taip bent 
sako policija ir taip rašo 
laikraščiai. Jis jau vaiku bū
damas yra buvęs pagedu
sių vaikų mokykloj, o perei
tą žiemą su policija šaudė
si. Pereitą sąvaitę jis sukėlė 
ant kojų ‘ net trijų valstijų 
policiją, būtent, Connecti- 
c-ut, Massachusetts ir New 
Yorko.

Buvo taip.
Vienas turtingas ameri

konas, J. A. Sims, pasiskun
dė konstebeliui Bennettui, 
kad jo vasarnamy apsigy
veno kažin kokie žmonės jo 
nesiklausę. Konstebelis at
sisėdo ant motorsykliaus ir 
nuvažiavo pažiūrėt. Pasiro
dė, kad vasarnami ištikrujų 
kaž kas yra užėmęs, nes 
prie garažo stovėjo coupe. 
Tai buvo tas pats automobi
lius, kuris nesenai buvo pa
vogtas tūlai Mrs. Coughlin iš 
Fairfieldo. bet prie jo buvo 
prikabintos jau New Yorko 
valstijos blėtos.

Kaip tik konstebelis prie 
vasarnamio prisiartino, iš 
vidaus išbėgo kaž-koks vy
ras, Įšoko i kalbamąjį auto
mobili ir taip smarkiai pasi
suko, kad nunešė garažo du
ris ir leidosi visu greitumu 
prieš kalną linkui Brigde- 
porto.

Matydamas, , kad čia jau 
bus kas nors negera, kon
stebelis pradėjo vytis ir pa
leidęs savo motorcykli visu 
greitumu, automobili pasivi
jo. Tuomet žmogus automo- 
biliuje staiga užvertė stab
džius ir automobilius susto
jo vietoje. Konstebelis to 
nesitikėjo ir pralėkė pro šą
li, bet greitai susigriebė ir 
sugrįžo atgal. Tuo tarpu 
žmogus iš automobiliaus iš
šoko ant kelio ir atkišęs 
brauningą sušuko angliš
kai:

“Bennett, pakelk aukštyn 
rankas, nes kitaip aš tave 
prakeiktą sudriliuosiu!”

Konstebelis dabar šitą 
žmogų pažino. Tai buvo 
Juozas Adžegauskas, jaunas 
lietuvis banditas.

Matydamas, kad juokų čia 
nėra, konstebelis pakėlė 
abidvi rankas, o Adžegaus- 
gas prisiartinęs ištraukė iš 
makštų jo revolveri ir atsi
sveikindamas tarė angliš
kai :

“Bennett, tu manęs gyvo 
niekados nepaimsi!”

Apžiurėjus minėtąjį va
sarnamį pasirodė, kad tenai 
privežta visokių vogtų daik
tų, kurie per žiemą buvo pri
plėšti.

Policija tuojaus pranešė- 
telefonu i visas puses, kad 
Adžegauską sulaikytų. Bet 
šis tuo tarpu pametė pirmu
tini automobilių, o pavogė 
kitą ir šituo atvažiavo Į 
Massachusetts valstiją. Čia 
jį policija pastebėjo netoli 
Lawrence’o ir pradėjo vytis. 
Bet jis pabėgo ir pasislėpė. 
V ėliaus policija sužinojo, 
kad Adžegauskas nakvojo 
Lav rence pas tūlą Petrą Bo- 
licki. Bolickis dabar užtai 
areštuotas ir pastatytas po 
$2,600 kaucija. O policma- 
nams Įsakyta pamačius kur 
nors Juozą Adžegauską — 
šauti, kad ant vietos užmuš- 

Iti.

Bridgeport, Conn.—Vie- j 
tos amerikiečių laikraščiai 
plačiai rašo apie banditą1 
Juozą Adžegauską, kuri da
bar gaudo trijų valstijų po
licija.

Angliškai Adžegauskas 
rašosi “Agofsky.” Jis yra da 
tik 21 metų vaikėzas, bet

Kiti fabrikantai tam ne
pritaria. United Drug kom
panijos galva Louis K. 
Liggett pasakė: “Man ro
dos, kad nei ponas Fordas, 
nei niekas kitas neturi 
maišytis i asmens laisve.

pavojingas desperatas. Apie 
pora metų atgal jis atvažia-

P AB USK!
Amžiais prakeiktas,
Amžiais vergavęs, 
Pančiais apkaltas, 
Šaulės nematęs—

Pabusk!
Raudonas kraujas 
Dangų aptaškė
Ir dieną naują
Rytas apreiškė—

Pabusk! 
šliužai, gyvatės— 
Visi išlakstė: 
šviesą pamatę, 
Urvuose slapstos—

Pabusk!
Jau kurti laikas 
Mums naują buitį. 
Amžiais prakeiktas, 
Amžiais užguitas—

Pabusk!
1929. IV. 6.

Ant. Skrinskis.

laiku iš 
visų lietuviškų organizacijų, 
iki kaulų igrysęs visiems lietu
viams savo darbais. K. Norkus 
tuo tarpu surado vietą maka
ronų tautos vaikuose italuose 
ir prisigretinęs prie rašomos 
mašinėlės vėl pasileido i šlykš
čiausias provokacijas.

“Kaipo eilinė iš tokių jo pro
vokacijų pastaromis dienomis 
pasirodė A. I.. S. S. vardu “ma
nifestas” ir 4-os kuopos vardu 
šlykščiausių koliojimųsi laiš
kai. Mes dar kartą perspėjam 
savo draugus, kad K. N. Nor
kus yra išmestas iš socialistų 
sąjungos, kaipo provokatorius, 
norėjęs sugriauti sąjungą.

“Nepamirškim draugai, kad 
Norkus dar ne vieną provoka
ciją prieš musų sąjungą ga
mins... Nepamirškit taipgi, kad 
Norkus norėjo užgriebti musų 
laikrašti savo vardu, be žinios 
draugų užregistruodamas.

gerumo, kurį teikia saules šviesa

YRA prielankių pasauly vietų kur saulė ir žemė
* • 

sujungtos padaryti tabaką stebėtinai geru, 

švelniosios Turkijos lapai, kurie noksta auksi

nėj rytų saulės šviesoj . . . nunokę lapai nuo 

saulės sušildytos žemelės, musų pietinėj šalies 

daly . . . parinktiniausi šių tabakų maišo jų

lengvą, puikų naturjšką gerumą nepasekamoj 

Camel rūšy.

Tyros saulės šviesos kibirkštys yra surinktos 

Camel cigaretuose. ši skonj, moderniški moks

liški išdirbvstės metodai konservuoja, ir jums 

ji atneša lengvu ir šviežiu.

Neatsisakykit sau

gausumo
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I Kas skaito ir rašo
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CHICAGO, ILL. į darbininkų klasės reikalus}
i cc i- - i dr ju uždavinius.LSS. centralmes kuopos 4 

darbuotė.
Apie trys mėnesiai atgal, 1 

sumanyta sujungti Į vieną 1 
centralinę kuopą, visas čia i 
gyvuojančias LSS. kuopas.j 
Dalykas tame, kad pasi-.] 
skirstymas Į daugeli kuopų, 
suskaldo jėgas ir ti-ukdo, 
darbą socialistiniam ir kul
tūriniam veikimui. Pada
rius kalbamą žingsni ir įkū
rus vieną LSS. centralinę 
kuopą, i kurią sutraukta vi
sos spėkos, matosi gana ge
rų vaisių.

Balandžio 26 d. kuopa lai
kė savo mėnesinį susirinki
mą, kuris buvo gana skait
lingas. Prie kuopos prisidė
jo apie 15 naujų draugų, ku
rie beveik visi savo laiku bu
vo LSS. nariai, tik dėl susi
dėjusių aplinkybių buvo nu
tolę nuo Sąjungos ir socia- 
listiško veikimo. Tokis skait
lingas senų draugų grįžimas 
prie savo organizacijos ir 
socialistiško idealinio dar
bo, rodo, kad LSS. centrali- 
nei kuopai yra graži ateitis. 
Kalbamam susirinkime bu
vo išduotas raportas iš lai
kyto koncerto. Koncerto da
viniais patenkinti visi na
riai ir užsibrėžė tolimesnį 
veikimą. Nutarta suruošti 
pasilinksminimo vakarėlis, 
kur bus kviečiama “Pirmyn” 
choro, “Teatrališko” ratelio 
nariai ir šiaip socialistų sim- 
patizatoriai.

Kadangi šįuos-met sukan
ka 25 metai nuo LSS. įsi
kūrimo, tat susirinkimas nu
tarė rengtis prie taip didelio 
jubiiėjaus ir sulaukus rude
nio sėkmingai ir iškilmin
gai apvaikščioti jį. Kiek 
platėliaus apkalbėjus visus 
reikalus prieita prie išvados, . 
kad reikia kiek galint koope- J 
ruoti su “Pirmyn” choru ir : 
“Teatrališku” rateliu. Kaip 1 
vienam, taip ir antram, kuo- ’ 
pa pasižadėjo teikti Įvairią ' 
paramą jų darbuotėje. 'I 

Pirmos Gegužės apvaikš- 
čiojimas.

LSS. cenu-alinė kuopa, 1 
gegužės surengė apvaikščio- 
jimą Pirmos Gegužės kaipo 
darbininkų istoriškos šven
tės.

Vakaro pirmininkas, drg. 
A. Žymantas, atidarė susi
rinkimą apibrėždamas jo 
tikslus ir pakvietė kalbėt 
drg. P. Grigaitį, “N.” redak
torių. Drg. Grigaitis kalbėjo 
apie valandą ir pusę, per
bėgdamas Pirmos Gegužės, 
kaipo darbininkų šventės is
toriją ir gana vaizdingai nu
piešė šventės prasmę darbi
ninkų klasei. Gana plačiai 
palietė Europos darbininkų 
padėti Įrodydamas faktais 
jų kovos budus ir laimėji
mus, kuriuos yra darbinin
kai atsiekę Francuzijoje, 
Vokietijoje, Anglijoje ir ki
tose šalyse. 40 metų atgal 
prasidėjo socialistiškas ju
dėjimas ir Įsikūrė pirmas 
socialistų internacionalas, 
kurio dėka ir buvo paskelb
ta Pirmoji Gegužės, kaipo 
tarptautinė viso pakulio 
darbininkų šventė. Apie S. 
Valst. darbininkų klasės 
reikalus, kalbėtojas gana 
plačiai ir nuodugniai aiški
no darbininkų klasės silp
numą, apsileidimą ir nepai
symą savo reikalų. Palietė 
ekonominę ir industrijalinę 
šalies situaciją, kuri parem
ta vien tik ant biznio pama
tų, o darbo žmonių reikalais 
suvis nesirūpinama ir da
bartiniu laiku šalyje siaučia 
baisi bedarbė, išmetus iš 
darbo apie penkis milionus 
rankpelnių darbininkų. Drg. 
Grigaičio prakalba buvo pa
sakyta labai energingai ir... 
tiesą pasakius buvo tai ne 
prakalba, 
vaizdinga

Antras kalbėjo Dr. A.) 
Montvydas. Jis, savo rimtoj į 
kalboj, daugeli politiškų ir į 
ekonomiškų dalykų vaizdin-j 
gai išaiškino. Rašančiam 
šiuos žodžius, prisimena tie; 
laikai, kuomet daktaras kal
bėdavo apie 18 metų atgal. 
Jis tuomet sakydavo agita- 
tyviškas prakalbas taikyda
mas dauginus Į žmonių jau
smą: -dabar jis kalba šaltai, 
aiškindamas dalykus kuo- 
rimčiausia ir nuosakiausia. 
Gali būt, kad rimtas dalykų 
aiškinimas geriąus atatinka 
tikslui negu anų laikų saky
tos entuziastiškos prakalbos, 
nes entuziastiškai suagituo
ti žmonės nepažįsta tikslo— 
nė idėjos, kuri yra aiškina
ma* ir užtat daug jų palieka 
tikrais politikos avantiūris
tais, ką matom pas buvusius 
draugus komunistus ir jų 
sekėjus.

Pabaigoj, “Pirmyn” cho
ras, vedamas jauno gabaus 
menininko K. Steponavi
čiaus, sudainavo tris dainas, 
kuomi papuošė visą vakarą. 
Gaila, kad “Pirmyn” choras 
tuom kart yra neskaitlingas 
nariais dainininkais, bet rei
kia pasveikint ir palinkėt, 
kad jis augtų ir gyvuotų. Te
kis choras Chicagoje yra la
bai reikalingas, nes eina 
kartu su socialistišku judėji
mu.

Visas vakaras buvo gana 
sėkmingas ir susirinkus pub
lika, kurios buvo pilna Mil
dos svetainė, savo garsiais 
aplodismentais, reiškė šir- 

, dingo pritarimo kaip kalbė
tojam taip ir choro visiems 
dalyviams.

Turiu pasakyti, kad Lie
tuvių socialistų judėjimas 
pas mus žymiai sustiprėjo ir 
kas kartas eina plačiau Į vi
suomenini darbą. Turėtų ne
pamiršti buvusieji senieji 
draugai ir visi stoti i LSS. 
centralinę kuopą ir kartu 
darbuotis socialistų idėjai ir 
darbininku klasės labui.

K. L.

Patncia Ann Leason
skaisti maža mergaitė yra 
tukli raudon-veidė duktė po
no ir ponios J. A. Leason iš 
St. Paul. Ji yra tikra Life- 
buoy kūdikis—ji yra sveika 
ir' linksma!

LAIŠKAS REDAKCIJAI.
Gerbiamoji Redakcija!
Per ištisus šešis metus bu

vau Tamstų leidžiamo, taip 
malonaus man “Keleivio" 
skaitytojas. Dabar laikinai, 
apleidžiu Kanadą ir važiuo
ju Lietuvon atostogauti pas 
broli. Laikinai persiskirda
mas su gero. “Keleiviu” ap
gailestauju, kad šiandien 
“Keleiviui’’ užkirstas kelias 
lankyti Lietuvos bakūžes. 
Linkiu jam kuogeriausios 
kloties kaip Amerikoje, taip 
ir Kanadoje. Kad per mano 
atostogavimo laiką dauge
riopai padidėtų skaitytojų 
skaičius. Taipgi visiems 
draugams lietuviams linkė
damas gero patariu būtinai 
patiems ar per savo gimines 
užsirašyti “Keleivį,” kaipo 
vieninteli teisingą darbinin
kų laikrašti.

Baigdamas reiškiu pagar
bos gerb. Redakcijai ir lin
kiu darbuotis ilgus, ilgus me
tus lietuvių darbininkų la
bui. G. A.

o profesoriaus 
prolekcija apie

^Patricia nesirgo nė vienos
dienos jos gyvenime.

... ir tankus plovimas jos rankų ir veido su Lifebuoy 
buvo didelis veiklumas palaikyme ją sveika”

z- sako jos motina, PONIA J. A. LEASON, ST. PAUL. M1NN.

“J^JUSŲ maža dukrelė, Patricia Ann, yra 
dviejų metų ir penkių mėnesių senu

mo ir ji nesirgo vienos dienos jos gyveni
me, net nesirgo nė šalčiu.

“Ji yra taip pilna ir skaisti, kas parodo, 
kad tik ir atspindi sveikata. Nuolatinis 
naudojimas Lifebuoy muilo dėl jos maudy
nės ir lankus plovimas jos rankų ir veido 
su Lifebuoy buvo dideliu veiklumu palaiky
me ją sveika, aš manau.

“Iš teisybės, aš manau, kad puiki svei
kata mano visos šeimynos, didesnėj dalyj, 
priklauso nuo musų įpratimo plautis su 
Lifebuoy keletą kartų kiekvieną diena, ap
sivalant gemalų, kurių mes negalim*- apsi- 
saugot nuo musų rankų.

“Lifebuoy yra stebėtinas muilas dėl odos, 
taip pat, jis yra labai švelnus. Ir kartu jis 
taip pastiprinantis, kad mano vyras vadina 
ji jo “vikru” muilu. Mes ištikro manorrfe,

kad Lifebuoy yra geriausias muilas visa
dos!” ...ponia J. A. Leason, 998 Dayton 
Avė, St. Paul, Minu.

Apsaugok JŪSŲ šeimynos sveikatą!
Ponios Leason laiškas yra typiškas kaip 

milior.ai motinu atsideda ant Lifebuoy pa
gelbėti joms prašalint ligą iš jų namų.

Jūsų pačių šeimyna visvien turi praustis 
su kokiu nors muilu. Tai kodėl nenaudo! 
Lifebuoy? Jo švelnios, antiseptiško muilo 
putos nuvalo gemalus su purvu Ir kad jis 
išvalo odos skylutes, tai. Lifebuoy yra to
bulas muilas dėl veido.

Jus greitai priprasi! mylėt Lifebuoy pri- 
imnų, ekstra-švarų kvapą, kuris pasako 
Jums kad jis išvalo ir kuris pragaišta kaip 
persiplaunat. Priimk Lifebuoy šiandien.
LEVĖR BROTHERS CO, Cambridge. Mass

LIFEBUOY
H E A L T H SOAP

Removes Germs-Protects Health
v= L-

DETROIT, MICH.
Šiurpus vaizdas prie 

Fordo dirbtuvės.
Visiems žinoma kiek daug ' 

darbininkų Fordas atleido j 
pereitą rudenį. Visą žiemą , 
darbininkai renkasi prie ' 
Fordo dirbtuvės prašydami 
darbo. Tuos, kur gavo laiš- 1 
kus ar pakvietimus nuo bo
sų, pradėjo sausio mėnesy 
pamaži priiminėti atgal: o 
tie, kurie su “bedžėm,” tai 
pasiliko antroj vietoj. Ku
rie jokių “bėdžių” neturėjo, 
nors ir dirbusieji, liko tre
čioj vietoj arba geriau sa
kant, kol naujus pradės im
ti. Apie pusę kovo pradėjo 
priiminėti ir naujų vieną ki
tą, bet labai renkasi. Iš 100 
arba iš 500 darbininkų, kaip 
kada vieną priima ir tai 
daugiausia jaunus, kurių 
dar spėkos neišeikvotos; 
kurie dar pilni energijos ir 
bus tinkami ilgesnį laiką pa
dirbėti. Daug senų žmonių 
negauna atgal darbo, nors 
jie bedirbdami Forde ir pa
seno. Daugiausia ima ant 
mašinų, kokių 24 metų am
žiaus, kurie moka dirbt ar
ba dar yra tinkami išmokt 
to amato.

Prie Fordo dirbtuvių yra 
didelis daržas, kur susiren
ka bedarbiai. Jis aptvertas 
vielų tvoromis iš visų pusių. 
Viename kampe yra budelė 
ir siauras išėjimas tarp dvie
jų tvorų iš kampo ir platus 
vartai darbininkams susi
rinkti. Minėtoj budelėj, atsi
sėda bosas ir pradeda “im
ti” darbininkus. Einant jam 
turi pasakyti kokį darbą mo
ki. Vienoj pusėj stovi sar
gas, kitoj — policmanas. Jei 
ibosas papurto galvą kad ne- 
j reikia, tai policmanas už pe- 
ities ir stumia laukan. Dau
gumui, nei žodžio neduoda 
ištarti. Darbininkai kaip 
vanduo iš daržo, eina, ir ku
ris patinka bosui, ar tai iš 
veido ar dėl savo amžiaus, 
tą susistabdo ir paima. Dar
že, susirenka apie 25,000 
bedarbių. Susieina papras
tai iš vakaro ir tame darže 
nakvoja; net kaldras, blan- 
ketus, susinešę ant tvorų pa
sikabina ir pasidaro šiokią 
tokią užvėją. Popieras degi
na ir kojas šildosi, dantimis 
kalena... Andai, nedėlioj po 
piet 5 valandą jau buvo su
sirinkę apie 30 bedarbių. Vis 
taikosi, kad arčiau būti; ba 
vėliau — eilių eilės susiren
ka, kurių jau nepajėgia per 
savo šerengą perleisti ir pa
sako, kad “šiandien gana.” 
Policija tuojau varinėja nuo 
Fordo žemės. Neduoda nei 
stovėt, nei pasišnekėt. Dar
bininkai netekę kantrybės, 
dažnai tvoras išvarto. Kiti, 
vėliau atėję, laužo eiles no
rėdami įsiskverbti į pirmu- 
tiniuosius. Laužo viens ki
tam šonkaulius, o daugiau
sia juodieji, nors ir balti ne
atsilieka nuo jų. Policija 
vartoja savo buožes ir su 
motorciklais važinėja skir

WORCESTER, MASS. 
Lietuvaitės biznyje.

Nors dabartiniai laikai 
blogi bizniui, bet mes wor- 
cesteriečiai turime porą ga
bių lietuvaičių, kurios šio
mis dienomis atidaro biznį. 
Tai p-lė Juzė Rauktytė ir 
Helena Lozoraičiutė (Žu- 
romskienė). Kaip viena taip 
ir antra, turi užtektinai pa
tyrimo biznio šakose.

P-lė Rauktytė, dabar yra 
Lietuvių skyriuj North Ame- 
rican Civic League for Im- 
migrants. Tą darbą, visuo
menės labui palaikys ir to
liau, ir kurie turėsite reika
lus, vis vien galėsite ten 
kreiptis. Savo naujoj vietoj 
pardavinės laivakortes, leis 
pinigus i Lietuvą ir kitur, ir 
kitais legaliais reikalais rū
pinsis. Visiems yra pasiren
gus patarnauti, kaip tai: pi
lietybės popierų gavime ir 
tt. P-lė Rauktytė yra pasi
žymėjus vietiniuose lietuvių 
veikimuose, yra SLA. Lab
darybės komisijos narė ir 
valstybės pripažinta kaipo 
Boncuta agentė Įvairių kom
panijų. Tat vvorcesteriečiai 
turės sąžiningą ir prielankią 
šioj srity patarnautoją. Ji 
yra remtina kiekvieno, ku
ris turi koki reikalą šioj ša
koje.

Antra, tai P-nia H. Lozo
raičiutė (Žuromskienė), ge
rai žinomo vietos biznieriaus 
duktė, Rauktytės dalininkė. 
Ji užsiims apdraudos biz
niu, nes tame turi didelę 
praktiką kaipo dirbus ki
tose svetimtaučių agentūro
se. Apdraudoje varys bizni 
visose šakose.

Kaip viena taip ir antra 
yra remtinos, nes geros lie
tuvaitės ir užsitarnavusios 
visuomenėje gerą vardą. Jų 
nauja vieta randasi gana 
parankioje vietoje, centre 
lietuvių: 123 Millbuiy st.

Worc esteri o vaikas.

RIVERTON, ILL.
Suvažinėjo Igną Petkų.
Auštant, Velykų rytą, ant 

Wabash geležinkelio suva
žinėjo Igną Petkų: 45 metų. 
Buvo nevedęs. Palaidotas 
Springfielde ant katalikiškų 
kapinių.Ar yra bent kas veikiama 

musų dabartinės 54 skyriaus 
i valdybos ir delegato su se
kretorium. kad bent kiek 

1 pagerinus esamąją padėtį? 
! Anaiptol, nieko. Ypač pa
staraisiais laikais, net sky- 

1 riaus susirinkimuose nelei- 
jdžiama nieko svarstyt apie 
ekonomines siuvėjų saly-. 
gas, apie dirbtuvių padėtį, 
nei abelnai apie organizaci
jos padėlį.

Neleidžiama, sakau, to-Į 
dėl, kad prisimenat jau per 
kokius 4-5 mėnesius, į kiek
vieną susirinkimą, atneša
ma ir Įveliama nieko ben- 

įdro su unijos reikalais netu- 
Įrintis klausimas. Dažniausia 
I delegatas net savo raporto 
neišduoda i;- tai, išrodo, kad 
daroma tiksliai, kadangi iš
davus delegatui raportą, 
žmonės ima šį tą kalbėti, 
diskusuoti, jei yra laiko ir, 
kartais, iškelia aikštėn mu
su oficierių fekerystes, kaip

i
i dar kartą sueisim skaitlin

gai į susirinkimą, ir pasaky
sim komunistiniams politi
kieriams :—lauk su savo 
skymais iš lokalo valdy
bos’... Jei norite dirbti, tai 
dirbkite sąžiniškai ir lygiai 
dėl visų narių labo, o jei ne, 
tai leiskite tiems žmonėms, 
kurie nesivaduodami politi
niais sumetimais, rūpinsis 
musų sunkia padėtimi, ir 
kartu visi galėsime svarstyti 
kriaučių reikalus, kad bent 
kiek pagerinus musų blogą
sias sąlygas, ir išdirbus pla
nus. kad ateityje bent kiek 
sulaikius puolimą musų 
manketo ir musų uždarbio.

Senas Kriaučius.

Mai-y Brown laimėjo iš 
Maldeno miesto $4,000 už 
tai, kad šaligatvy buvo pa
daryta duobė ir ji išsisuko 
sau koją.

Netoli Wrenthamo prohi- 
bicijos agentai pasivijo vie
ną troką, kurio vežėjai nušo
ko ir pabėgo. Ant troko ras
ta 400 galionų alkoholio.

CLEVELAND, OHIO. 
Lietuvių vakaras.

Gegužės 4 d. “Dirvos” 
bendrovė surengė vakarą. 
Buvo perstatyta vieno veiks
mo tragedija “šventadar- 
biai.” Veikalėly parodyta 
kaip žmonės kovojo už 
spaudą senovės laikais. Lo
šimas buvo trumpas, bet 
gražus. Aktoriai savo užduo
tį atliko gana gerai. Po to, 
dvi mažos mergaitės pašo
ko klasiškus šokius. Pabai
goj draugas Kulbickas su
dainavo porą lietuviškų dai
nelių. Atrodė, kad publikai 
patiko. Paskui sekė lietuviš
ki šokiai. Publikos buvo pil
na svetainė.

BROOKLYN, N. Y. 
Kriaučių bėdos.

Pas mus, kriaučius, ir vėl 
bedarbė. Pereitas pavasari
nis sezonas irgi buvo pras
tas; vos tik kelios lietuvių 
dirbtuvės kiek dirbo. Buvo 
tokių, kurios visai nei nepra
dėjo dirbti. Musų distrikte 
lietuviškų dirbtuvių yra apie
24, iš kurių, kaip girdėt, 3 
jau likvidavo savo biznį. 
Apie pora metų atgal, lietu
viškų dirbtuvių buvo vir
šaus 30 ir visose vien lietu
viai kliaučiai dirbo.

Taigi vidutiniškai imant, 
iš tų užsidariusių dirbtuvių 
liko be darbo apie du šimtai 
kriaučių.

Tam užsidarinėjimui ir
pablogėjimui lietuvių siuvė-į 
jų darbo sąlygų, yra Įvairių 
priežasčių, prie kurių gali
ma -priskaityti ir abelną ša
lies bedarbę. Jeigu kitų in
dustrijų darbininkai negali 
užsidirbti duonos kąsnio, 
tai apie pirkimą naujų dra
bužių negali būti nei kalbos. 
O kuomet mažiau išperka
ma, tai mažiau tereikia ir 
siūti. Taigi tas atsiliepia ant 
visos kriaučių industrijos, 
o ant lietuvių daugiausia.

Daugiausia ant lietuvių 
todėl, kad pas mus nėra di
delių, ir taip modemiškai, 
su skubėjimo sistema, įreng
tų dirbtuvių, kaip kad sve
timtaučių — italų bei žydų. 
Tokiu budu, lietuviams sun
ku konkuruoti su didėsėm 
dirbtuvėm ir dėl šitų, ir dar 
kitokių priežasčių, ‘lietuvių 
siuvėjų padėtis, metas iš me-^^vtvvie, Iiiuvao IO II

J. S. Jarus. Į tų. eina sunkyn ir blogyn.

tai; išmetime darbininkų iš 
dirbtuvių, (išmetimas įvyko 
—pas Beržietį, Diržį, Zor- 
landą. Zaleskį ir kitur) 
paskui leidimas numušinėti 
darbininkams algas; netiks
lus štukinio darbo sutvarky
mas ir tam panašiai. Kuo
met šitoki ir panašus klau
simai būna iškelti susirinki
me, tai suprantama, kad 
musų ponams, ypatingai de
legatui Vaitukaičiui, visgi 
nemalonu yra klausytis, nes 
jis save skaito neklaidingu, 
kai Romos papa. Jis prie 
klaidos niekad neprisipa-
žįsta.

Šit 
man;

•1 c< i dalykams esant, aš 
kad mes kriaučmi

PHILADELPHIA, PA.
Bolševikai nusigandę.

Philadelphijoj “Laisvės' 
skaitytojai labai susirūpinę 
Tik ir kalbasi tarp savęs: 
“kas čia bus, kas čia bus?”i darni eilę nuo eilės, daro tar- 
“Laisvės” redaktoriai už pus, kad nesigrūstų, o kaip 
keptą vištą ir naminės pan-' ipyksta, tai net ant žmonių 
tukę, pradėjo per “Laisvę”į oaleidžia motorciklą arba 
savuosius šmeižt. Pavyz-j su automobilium, visu smar- 
džiui, nesenai išpeizojo jau-, kurnu važiuoja, net sužeis- 
ną vaikiną J. Bulauką. Tie darni žmones. Apie dvi są- 
tėvai, kurių vaikai daly vau- vaiti atgal, mačiau pats sa- 
ja bolševikų tarpe, sako: vo akimis, kaip policistas 
“Po velnių toks ‘parėtkas.’ užmušė bedarbį vidury dar- 
Užpyks kas nors ant vaiko, žo. Policistas išmetė ji iš ei- 
pasikvies ‘Laisvės’ redakto- lės; žmogus parifgojo, kad 
rių, mašina pavežios, už- jis, visą naktį išbuvo ir turi 
fundys pietus—ir tavo vai- apleisti 
ką gali peizoti kiek nori.”

Teisingai žmonės kalba,'galvą ir 
bet kas kaltas, j ' 7 \
tėvai, kurie savo vaikus Įs- rė. Kitą sušalusį išnešė iš į 
tumė Į tokią balą? Kiek nors daržo. Buvo matyt lupos ir Į 
protaujantis tėvas nepriva- veidas pamėlynavę ir vargu 
lo savo vaikų leist prie šmei- atgijo jaunas vaikinas, 
žikų grupės. P- Kar...' Baltoji Meška.

n

eilę. Policmanas 
tuomet kilto su paika per 

' ’ • tas sukrito vidury
jei ne patys daržo. Girdėt buvo, kad mi- 

- -- Kitą sušalusį išnešė iš

“KELEIVIO” SKATTYTOJŲ 
ŽINIAI.

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

MR. C’ANNER
HOLUS 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 Furniture Co., (se
niau South Bostone) ir da- 
dar patenkinti gražiais ir 
tvirtais daiktais. Jie nusi
pirko tokius fumišius 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 fomišių už 
prieinamas kainas.



Kodėl
į
I

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike.

—Labo ryto, tėve, 
tu šlubuoji?

—Batai prakiuro.
—Įsitaisyk naujus.
—Kad neturiu iš ko. Mai

ke. Dabar sunkus čėsai.
—Batų neturi iš ko Įsitai

syt, o pypkę vis rukai. Ar ne 
butų geriau, kad mestum rū
kęs, o batus nusipirktum?

—Ne, vaike, pypkė yra 
didžiausia mano patieka. 
Gyvenimas mano nelinks
mas, tai nors durnais save 
patiešiju.

—Pasakyk man, tėve, ką 
tu veikei jaunas būdamas, 
kad ant senatvės nieko ne
susitaupei? Kiti žmonės iš 
Lietuvos atvažiavę susidėjo 
pinigo, įsitaisė namus, pra
lobo, o tu ir batų neturi iš ko 
nusipirkti.

—Maike, tu esi mokytas, 
tai tu man išvirozyk. kodėl 
taip yra ant svieto. Aš savo 
razumu negaliu to suprasti. 
Rodos, panelei švenčiausiai 
nesu nusidėjęs; kas diena 
sukalbu rąžančių ir velykinę 
kas metai atlieku, bet kaip 
nesiseka, taip nesiseka. O 
kiti, žiūrėk, ir bažnyčion 
neina, ir Dievo negarbina, 

. bet gerybės jiems plaukia 
kaip iš ožio rago. Kodėl taip 
yra, aš nežinau. Pasakyk tu 
man, kame čia priežastis.

—Man rodos, tėve, kad 
svarbiausia tavo nepasiseki
mų priežastis ir bus tas rą
žančius. kuri tu kas diena 
kalbi. Tu turėtum daugiau 
protauti, o mažiau pote
riauti: daugiau dirbti, o ma
žiau po krikštynas vaikš
čiot; tuomet tau geriau sek-! 
tusi gyventi.

—Bet be* poterių irgi ne-j 
galima. Jeigu Dievo negu-* 
binsi, tai jis tau nepadės.

—Tu jį garbini visą am
žių, tėve, o ar jis tau daug 
padėjo?

—Nelabai, Maike.
—Taigi, tėve. Dievas ne-!cionalistų kareivių buvo u£- 

atlygino tau nei už tą laiką,! mušta ir 15,000 paimta ne- 
kurį tu sugaišinai jį garbin-: laisvėn, 
damas. O jeigu tu butum tą j 
laiką pašventęs darbui, dar
bas tau butų gražiai užsimo
kėjęs.

—Orait, Maike, pasakyk 
man, kur galima gauti gerą 
darbą, o aš eisiu dirbti.

—Reikėjo apie tai pasiru- 
. pinti anksčiau, tėve. Dabar 

jau tu per senas darbo jieš- 
koti.

—Tai kas man dabar da
ryt?

—O ką daro kiti tokie, 
kaip tu. tėve? Vargsta ir 
laukia pakol mirtis paliuo- 
.eoos juos nuo vargų.
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Tai Buvo Dešimtis 
Metų Atgal

jos narys. “Nori agituoti, tai 
eik net už ano kluono.”

Ką veiks. Numakleno to
lyn.

III
Štai ir vakaras jau čia. 

Saulė baigė dienos kelią ir į • 1 ■ 1 V v T-T. y-. •

VALDŽIOS TARNAS
Feljetonas.

liečiu lėšomis. Viskas sekėsi kuo 
puikiausiai.

Vieną syk aukštoji vyriausy
bė, išvažiavus už miesto kiškių 
medžioti, laukuose pastebėjo ne
paprastą judėjimą. Ramus pilie
čiai vienas kitą skundžia, vienas 
kitą karia, vienas kitą skandi
na, o Stervenko vaikščioja jų 
tarpe su lazda rankoj ir kaman- 
davoja:

—Skubėk! E, briunėte, gy
viau gyviau,' ko sustingai? Kil
pa paruošta — na, ir lįsk, ne
kliudyk kitų! Ei, vaikiūkšti, tė
vui nelįsk už akių? Ponai, nesi
skubinkite, visi suspėsite... Vi
są laiką buvote kantras, tai ga
lite pakęsti ir tas kelias minu
tes! Mužike, kur lendi?... Biau- 
rybe !...

Žiuri vyresnybė, ant arklio 
nugarkaulio sėdėdama, ir mąs
to:

—O, žiūrėkite, malačius vy
ras tasai Orontijus! Kiek pri- 
gaudęs.

Bet... žiuri aukštoji vyriau
sybė, kad jos tikroji teta kabo 
kojomis nesiekdama žemės. La
bai nustebo.

—Kas liepė?
Stervenko nė krust.
Aukštoji vyriausybė tarė:
—Na, brolau, atrodo, kad tu 

esi kvailas ir ar tik ne be reika
lo valdiškus pinigus eikvoji. Pa
rodyk sąskaitas.

Įteikė Stervenko sąskaitas, 
kuriose parašyta:

“Pildant įsakymą ir naiki-

Vieną syk vyriausybė nuvar-Hmėtu Ti L- • -r~ •“ nusileido UŽ giružės. Žmo-i S-VR vynausyne nuvai-
,"rn IS- nes skubinas namo. Nebaik"3 k°™J •»J“* !—?■►

H ,tiK^ ?te'es ^gnairtų. suoja jau daugiau. Kuris Ii- nėmls ,r norėdama laimėti, pa- 
01. tai butų tuomet!... ko _ įyt balsuos. galiau, griežtai įsake:

Bet kas tai?... Neutralėj Komisija uždarė dėžės “įsakoma surašyti visus kitu 
rinkimų zonoj būrys vyrų skylę. Uždėjo leko antspau- pažiūrų žmones, o suradus juos,

Žiupsnelis atsiminimų iš 
Steigiamojo Seimo rinkimų.

Tai buvo 1920 metais. Iš
aušo pavasaris toks gražus 
kaip ir šiandien.

Laukuose pasipylė darbe 
žmonės. Trusia, žemę pure
na, dirvas ruošia javams. 

! Valsčiaus raštinėj, už di
delio stalo, apsėdę vyrai 
balsavimo komisija — svar
sto, galvas laužo, kaip čia 
tie rinkimai pravedu*.

Jie savo gyvenime netu
rėjo tokio darbo. Rupi, kad 
tinkamai ji atlikus. Taip ir 
Įstatymas reikalauja.

“Turi būt dėžė su tokiu 
plyšiu, kad balsavimo kor
telė su voku per ji lystų." 
sako įstatymas.

Vyrai apžiūri dėžę. Išro
do gerai.

“Per 100 metrų aplink 
linkimų butą — rinkimų zo
na. Čia nevalia jokia agita
cija vesti,” vėl garsina Įs
tatymas.

Vyrai paėmę virvę atma
tuoja 100 metrų ir paženk
lina zonos rubežių.

Viskas tvarkoj. Ryt ir po 
ryt čia rinks krašto šeiminin
ką — Seimą. Tai nejuokai. 
Tai ne seniūno rinkimai.

II
Saulutė patekėjo ir ėmė 

ristis dangaus skliautu, 
liai net lūžta. Pėsti, 
važiuoja—skuba, eina 
nės. Ar i atlaidus?!.. 
Balsuoti eina. Jauni, 
mergelės, vvrai, motervs — 
visi, visi. Lygus piliečiai, ly
gus šeimos nariai.

“Už ką balsuosi, kurna?" 
šnekasi dvi moterėlės.

“Balsuosiu už ką nors. Ką

naikinti visomis priemonėmis.” 
šis įsakymas vykdyti buvo pa

vesta laisvai samdomam naikin- 
, visur antspaudas pridėt ir tojui Orontijui Stervenkai, bu

vusiam jo didenybės fugiečių 
karaliaus ir Ugninės Žemės val
dytojo kapitonui. Tam tikslui 
Orantijui buvo asignuota šešio
lika tūkstančių rublių.

Orcntijus buvo pakviestas ki
tų pažiūrų žmones naikinti ne 
todėl, kad butų neatsiradę savų 
žmonių, bet todėl, kad turėjo 
baisią išvaizdą: buvo taip apžė
lęs, kad nuogas galėjo vaikščio
ti nebodamas klimato; dantų 
turėjo po dvi eiles, iš viso še
šiasdešimts keturis ir dėl to įgi
jo valdžios pasitikėjimą.

Ir nežiūrint tų visų ypatumų 
Orontijus giliai susimąstė:

—Kaip juos pažinti? Jie yra 
bylus! Teisybę pasakius, to mies
telio gyventojai buvo muštrą 
praėję, vienas kito bijojosi, lai
te provokatorium, tarp savęs 
nesikalbėdavo, net su mamytė
mis kalbėjosi sutartoj formoj 
ar svetima kalba. Paprastai jie 
sako:

—N’est—ce pas?
—Manau, laikas pietauti,

n’est—ce pas?
—Manau, gal nueiti mums 

šiandien Į kino, n’est-ce pas?
Tečiau, gerai y pagalvojęs, nant kitų pažiurę žmones, aš su- 

Stervenko surado būdą sveti-!radau ir išnaikinau abiejų lyčių 
moms mintims pažinti: anglies 10,107 žmones, 
rakštimi jis išsiplovė plaukus.) 
kur reikia apsiskuto ir pasidarė 
liūdnos išvaizdos blondinu, vė-! 
liau apsivilko nudėvėtos spalvos 
kostiumą ir — jo nepažinsi! j 

Išeina vakarais gatvėn, susi-- 
mąstęs vaikšto, o pamatęs pilie-1 
tį gamtos reikalais kur nors valdžios 16,884 rublius, skaitant 
slapstantis, puola jį iš kairio- py septynis rublius už kiekvieną 
sios pusės ir erzinančiai šnibž- žmogų.
da: Į Vyresnybė persigandus dreba

Bičiuli, argi esi savo būkle pa- jr sako:
tenkintas? j —Pereikvuota? O, tu fugieti!

Pilietis, lyg kažką atsiminęs, yįsa tavo Ugninė žemė su tavo 
pradeda lėčiau eiti, o iš tolo pa- karaliumi ir tavimi neverta 800 
stebėjęs sargybinį tuojau sušun-'mbiiu f jik pamanyk—jei po 

tiek vogsi, tai aš—už tave de- 
—Sargybini, su-lai-ky-kyt ji! gimt sykių aukštesnė — kaip 
Stervenko kaip tigras šokda- tuomet? Turint tokius apeti- 

vo per tvorą ir, dilgėse tupėda- tus trims metams valstybės ne- 
mas, mąstydavo: -pakaks, o tuo tarpu ne tu vienas

Taip jų nepaimsi, elgiasi vėl- norj gyvent — ar tu to nesu- 
niai pagal Įstatymus! pranti? Be to dar 380 žmonių

Avansas^ tuo tarpu tirpsta. prirašyta per daug, tai tie, ku- 
Persirengė linksmiau ir pra- rie “nesulaukė mirties” ir ku- 

dėjo gaudyti kitais budais: pri- rie ‘‘patys save nužudė” — yra 
eina prie piliečio ir drąsiai klau- aiškiai bereikalinga! O tu, plėši- 
s’a: !ke, ir už juos priskaitai?...

—Pone, gal norite provokato-’ _Jusų didybe! _ teisinasi 
rium pastoti? ĮOrontėjus, — aš juos priskai-

O pilietis šaltai teiraujasi: čiau todėl, kad jiems buvo nusi- 
—Kiek algos? bode gyventi.
Kiti mandagiai atsako: ; —Ir už tai po septynius rub-
—Ačiū tamstai, aš jau esu liūs? Be to, sąskaitoj Įrašyta ir 

persisamdęs!
—Na, mat,

—tai ir prigauk tu juos!
Būdavo, 

“visapusiškos utilizacijos išval
gytų kiaušinių” draugiją, bet 
pasirodo, kad ji yra trijų vys
kupų ir žandarų generolo globo
je, posėdžiauja vieną syk per 
metus gavus leidimą iš aukšto
sios vyriausybės.

Orcntijur; nuobodžiauja, o 
avansas tirpsta.

Pagaliau jis užpyko. j
Ir pradėjo veikti: prieina prie 

piliečio ir be jokių įžangų jį 
klausia:

—Ar esi vyriausybe paten
kintas? Netolimoj ateity, vietoj įky-

—Visiškai! raus “budilninko” zizrimo,
^a’ o vyriausybė nepaten- miego mus budins graži 

kinta! Prašau... Į belangę. muzika SU maršu ar daino 
Arba kitas pilietis atsako, mis.

kad jis nepatenkintas, jog vy- Mokslininkai yra jau iš- 
riausybė nepakankamai žiauri, radę tokį laikrodį, kuris SU- 
Suima ir tą. jungiamas su fonografu. Nu-

Tokiu budu per tris savaites statytą valandą laikrodis 
jis surankiojo dešimt tukstan- paleis fonografą ir žmogų iŠ 

................J ir kišo juos, kur miego pabudins ta muzika, 
o paskui pradėjo karti, koki jis rekordą bus uždė- 

J. Budria.

.... dus. “Bet kur ją dėsim?”
Išeina komisijos narys pa- kalba vyrai. Įstatymas lie- 

aiskint įstatymo. Juk čia mi- pia: duris, langus uždaryt; 
linguoti nevalia. ’ — *

Juodas stulpas jų vidury sargybą pastatyt.
—tai kunigėlis sutanoj ligi "Neškime, vyrai, i ‘kozą.’ 
žemės. Jis stovi ir vyrus Ten ramiausia vieta.” 
"mokina,” kuris lapelis mes-’ Vienas neša, kiti lydi ir 
ti Į urną. . čionai dėžę pastato.

Bet nario, matyt, bedie-; Užrakino duris. Leko ant- 
vio butą, nes jis be jokių ce- spaudus pridėjo. Du sargu 
remonijų paprašo kunigą čionai paliko ir... komisija 
nešdintis toliau. " namo.

Juodas pilietis iššiepia Jei bus viskas ryt tvarkoj, 
dantis, bet pasiduodą ista- tęs rinkimus visą dieną, o 
tymo nuostatams ir porą paskui skaitys balsus. Tada 
žingsnių pasitraukia. žinosim, kokis bus musų

"Ne! ne!„ sako komisi- krašto šeimininkas. J. K-nis.

Kodėl Žydams
Visur Sekasi.

žydų tauta neskaitlinga, Paskaitose buvo aiškinami 
prie to da po visą pasaulį šie dalykai: 
išblaškyta ir. visų neken- kiai žydų istorijoj,” “ 
čiama, o ”
me jai geriau sekasi negu istorija,” 
kitoms. . ............................
nepažvelgsima, 
užima vadovaujamą vietą. r " > ' \ '
Beveik visi žymesni pašau- ruošiami atviri susirinkimai 
lio finansistai yra žydai. 
Kas gi nėra girdėjęs Rotšil
do vaido? Neatsilieka žydai 
ir mokslo dirvoj. Politinėj 
ekonomijoj da niekas nepri
lygo Karoliui Marksui. Ma
tematikos moksle šiandien 
viso pasaulio akys atkreip- da bendros diskusijos tuo 
t(;s i Einšteiną. Aukščiausio- klausimu. Tas duoda vi
jo Teismo galva Jungtinėse siems progos lavintis.
\ alstijose yra teisėjas Bran- Paskutiniuoju laiku “Ar- 
deis. Stambiausis laikraščių beiter Ring” pradėjo vystyt 
navininkas čia yra Hearstas. tiar naują lavinimosi būdą. 
\ is tai žydų kilmės žmonės. Kas mėnesį centras išsiunti- 

Lietuvos žydas laikomas nėja kuopoms kokios nors 
paskutinėj vietoj. Iš jo juo- paskaitos planą, nurodyda- 
kiasi kožnas piemuo. Žydas mas iš kokių knygų gajima 
nemoka žemės arti, žydas 
bijosi kiaulių, todėl jis ne
skaitomas tikru žmogum.

Bet atvažiuoja Lietuvos 
žydas Amerikon, ir tuojaus 
prasimuša i viršūnes, o mu
sų lietuvis čia atvykęs turi 
dirbti sunkiausi ir prasčiau
sia apmokamą darbą.

Kodėl taip yra?
Todėl, kad žydas netingi 

mokytis!
Štai pavyzdis, kaip žydai 

lavinasi Amerikoje. Čia yra 
jų Įkurta organizacija žino
ma vardu “Arbeiter Ring” 
(Darbininkų Ratelis). Ji tu
ri savo skyrių po visas Jung
tines Valstijas ir Kanadą. 
Jos nariai gauna ligoje pa
šalpą. o jiems mirus, jų šei
mynoms mokama pomirtinė 

vienas pašalpa. Iš viso tas Ratelis 
ir daugiau yra išmokėjęs jau $1,000.000

—Na, o kodėl tu, Maike, 
sakai, kad į krikštynas ne
gerai vaikščiot?

—Todėl, kad nuėjęs Į 
krikštynas tu visuomet pasi
geri- * . . . . !

—Įsigerti reikia, vaike. 
Kai žmogus išsigeri, tai už
miršti visus savo klapatus. 
Aš tau pasakysiu, Maike, 
kad svietas šiandien butų 
daug laimingesnis, jeigu 
šnapso butų i valias. Aš jau 
senas žmogus ir marmatiz- 
mas kojas traukia, ale kai 
išsimetu kelias burnas, tuo
jaus norisi šokt.

—Ir muštis norisi.
■ —Jes, Maike. išsigėrus . .
norisi kitam i snuki užtepti. Jau Dievas duos. -Juk ne ca- 
Žinoma, kartais ir pats gau- rtĮ renkam. Išrinksim nege
ni guzą, ale ant to yra fai- ,.’us—kitais rinkimais mesim 
tas. Jeigu moki gerai faituo- Juo®, j1’ pasirinksim ki- 
tis, tai kitas tau i akį nesu-tus-. 
duos, otų jam vis idursi. Už- Rinkimų butas apsuptas, 
tai, vaike, reikia gerai mo- Trys eilės stovi žmonių, 
kėt faituotis. Žiūrėk, musu Kuogreičiau norėtų pakliu- 
Šarkis kiek metų jau faituo- ti J rinkimų butą. Kuogrei- 
jasi, o dar visus dantis turi, čiau norėtųsi atiduoti balsą 

—Bet Šarkis, tėve, girtas įr bėgt namo: juk staklės 
nesimuša.

—Ai don kėr, Maike, ką! . . . -
tu šneki, ale išsigerti reikia. apt velano ir palikau, 
Už tai aš ir i krikštynas kinami viena, 
mėgstu tankiai nueiti. Lietu-- ‘‘D aš tai bulves skal- 
viškos krikštvnos man labai lūžiau,” sako kita.

•/ I

I Komisijos narys išėjo ir 
be eilės pradėjo leisti mote
ris su mažais vaikais. Nege
rai gi stovėti su glėbiu: ir 

išsižyvit be jokios bėdos. Vi-lsunku, ir šilta, ir mažytis 
’ ' i — valgyt nori.

Moterys apsidžiaugė. Vy
rai pypkes ruko ir Įeiti ne
gali. Vis moterų yra. Vis su 
vaikais.

“Bet iš kur čia tiek tų vai
kų atsirado/’ girdisi protes
tuojant.

Tikrai!... žiūrim, 
mažytis penkias i 
moterų nuveda balsuoti. Jos pomirtinių, $3,000,000 ligos 

i pašalpų ir savo sanatorijoj 
išlaikęs 2,500 džiovininkų. 
Bet daugiausia naudos tas 
ratelis padaro skleisdamas 
apšvietą tarp žydų darbinin
kų. Žydai, matote, senai jau 
atmetė tą senojo pašau :io 
nusistatymą, kad apšvieta ir 
mokslas yra reikalingi tiktai 
turtingiems. Nors visi ir ne
gali būt mokslo vyrais, tai 
vistiek inteligentija ir vado
vaujamas protas gali ge
riausia pasireikšti ir kilti 
tiktai tada, kada apšvieta ir 
mokslas yra lygiai prieina
mi visai liaudžiai. Laikyda
miesi šito nusistatymo, žy-

I

Ke- 
raiti. 
žmo- 
Ne... 
seni.

laukia.
"Pradėjau drobę vynioti 

aiš-

patinka, ba gauni netik išsi
gert. ale ir pavalgyt. Jeigu 
aš kas nedėlia galėčiau nu
eiti i krikštynas, tai galėčiau

sa bėda, kad krikštynų per ima verkti 
maža. Reikėtų kokį praizą 
paskirti, kad daugiau jų bu
tų, ar ką.

l ‘—Na, 
man jau 
lon.

—Gud

lik sveikas, tėve, 
reikia eit mokyk-

bai, Maike!

KYNUOSE SIAUČIA 
SMARKUS MŪŠIAI.

Kynų šiaurės generolų są- 
i junga pradėjo smarkų puo
lamąjį žvgi prieš Nankinc 

’ nacionalistų valdžią. Žinios 
sako, kad po kelių dienų mū
šio ties Peng-Pu 10,000 na- 

už-

TROCKIO SEKRETORIUS 
NUSIŽUDĖ.

Maskvoje nusižudė buvu- 
sis Trockio sekretorius 
Gvozdiovas. Jis pasidarė 
sau galą protestuodamas 
prieš tuos žiaurumus, kokius 
Stalino žvalgyba vartoja 
kairiems komunistams 
smaugti.

Pereitų savaitę guberna
torius uždraudė visoj valsti
joj žuvauti ežeruose ir va
žiuoti j miškus, nes labai 
dega girios.

I

Svarbieji ivy- 
ir. visų neken- kiai žydų istorijoj,” “Socia- 

o vis dėl to gyveni- iizmas po karo,” “Amerikos 
“Žydu literatūra,” 

Vistiek i kurią šalį “Klasiškas ir modemiškas 
visur žydai menas."

Be šitų paskaitų dar būna

(open forum), kur Įžanga 
paprastai daroma nemoka
ma. Vienas gabesnių kuo
pos narių pasako trumpą 
prakalbą arba perskaito pa
ruoštą referatą kokiu nors 
klausimu, o paskui praside-

Paskutiniuoju laiku “Ar-

pasirinkti platesnių žinių 
tam klausimui nušviesti. Šią 
žiemą šituo budu buvo aiš
kinami tokie klausimai, kaip 
“Muitai,” “Mašinų amžiaus 
civilizacija,” “Žydų kalbos 
ateitis Amerikoje” ir tt. 
Kuopoms patariama statyti 
po du nariu šitiems klausi
mams rišti: vienas kalba už, 
kitas prieš.

Tai taip lavinasi žydai. 
Vakarais ir šventadieniais 
jie neleidžia laiko veltui, bei 
mokinasi ir mokinasi. Ir dėl 
to jiems gyvenime sekasi.

Ar nevertėtų ir mums, lie
tuviams, pasekti žydų pa
vyzdį?

FILIPINIEČIŲ VADAS.

dalinasi juo kaip žiedu.
O štai viena, pabuvus mo

teris čiūčiuoja, liūliuoja 
savo “mažytį” ir prašosi 
greičiau ją leisti balsuoti.

“Bet iš kur tu, motin, ga
vai tą vaiką?” klausia vie
nas vyras. Ta nusijuokia. 
Du vyrai prieina ir pažiūri 
jos vaiką.

“Po šimts pypkių!” su
šunka. Na, ir apgavikės. .Jie 
nusupa jos skepetą ir pasi
rodo, kad ji turi ne kūdikį, 
bet iš skudurų padarytą lėlę.

Rinkimų bute dirba iškai
šę. Pirmininkas sėdi aukštai 
prie urnos. Jis paima voką 
arba pagelbsti jį įleisti į dė
žę. Kiti sąrašus varto pavar- o_____  _ „ _ __
dės atžymi, da kiti korteles Ring” dabartiniu laiku pa- ---------- -—-
ant šniūro veria. Visi turi laiko 103 mokyklas. Be to, Lynne 3 banditai užpuolė 
darbo. organizacija šią žiemą ture- garažą, surišo patarnautoją

Davatkėlės įdėjusios bal- jo 5 keliaujančius mokyto- ir pavogė geriausi automo 
>ą Į voką užlipdo ir peržeg- jus, kurie aplankė visas kuo- bilių pabėgo. Neužilgo poli- 
iioja, kad tie bedieviai ne- pas ir skaitė joms paskaitas, cija sugavo visus tris.

Gen. Emilio Aguinaldo, buvu- 
sis filipiniečių sukilimo prieš 
Ameriką vadas. Dabar jis iš po- 

dai siekia apšvietos visomis litikos pasitraukė ir gyvena sau 
išgalėmis. Jų “Arbeiter ramiu gyvenimu.

I

Nudobta 729 žmonės; 
Pakarta 541 ~žm.; 
Nepataisomai sužalota 937; 
Nesulaukė mirties 317;
Patys nusižudė 63;
Iš viso išnaikinta 1876 žm.
Už tą darbą jis turis gauti iš

visai nenusikaltusių. Juk iš viso 
mano Orontijus, mieste tik dvylika tūkstančių 

gyventojų — ne, mielasis, aš 
pasiteirauja apie patrauksiu tave tieson.

Buvo pravestas stropus tar
dymas ir ištirtas fugiečio veiki
mas. Pasirodė, kad jis pereikvo
jęs 916 rublių valdiškų pinigų.

Orontijų teisė paprastas teis
mas, ir nubaudė trim mėnesiais 
kalėjimo ir sugriovė jo karjerą. 

Nelengvas darbas valdžiai 
įtikti.

Maksim Gorkij.

MOKSLO ŽINIOS.

čių piliečiu 
įmanė, 
tik ekonomijos dūliai pačių pi- jęs.
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VISOKIOS ŽINIOS • La Touraine skelbime

AMER1KONIZMAS
EUROPOJ.

Francuzų laikrašty “La 
nouvell. litteraires” Andre 
Maurois rašo apie ameriko- 
nizmą ir Europą.

Esą daug knygų, parašy- bių ir paSoda^tokias žinias:

Kiek Pasaulyje 
Bedarbių.

Anglų darbiečių organas 
j “Daily Herald” apskaičiavo 
kiek pasaulyje yra bedar- 

tų amerikoniškoj ~ dvasioj, Vokiefijoj^bedarbių esą 7,- 
vis daugiau ir daugiau ran- 500,000, Jungtinėse Valsti
ja sau skaitytojų Europos jose — 6,000,000, Rusijoje 
didmiesčiuose. Net Londo- 2,000,000, Anglijoje — 1,- 
nas, ilgai priešinęsis, paga- 500,000, Japonijoj — 500,- 
hau pamėgęs vaidinti ame-'0OO, Italijoj — 500,000. Vi- 
rikoniškas pieses. Turkų lai-Jso pasaulyje bedarbių esą 
kraštis tiesiai rašąs: jieško-j 16,000,000.
kitę gyvenimo taisyklių ki- Francuzų komunistų or
to j Atlanto pusėj. Maskva ganas “L’Humanite” bedar
iau metodus stengiasi pana-ibių skaičių kvalifikuoja ši- 
šėti arba Amerikai arba likti.;
Maskva.

Amerikos Įtaka padidėjo ■ 
po didžiojo karo. Karas la- 1 
biau suartino ją su Europa.' 
Kaip priežastĮ A. Maurois 
nurodo tai, kad Europa po 1 
karo netekusi lygsvaros ’ 
jieško kitame kontinente J 
naujos civilizacijos pavyz 
džio; kaip 18 amžiuj Fran- 
euzija pavargusi po našta ab
soliutizmo stebėjo Anglijos ' 
konstituciją, arba prislėgti ' 
Romos plebėjai kreipės Į ' 
mistikus žydus, jieškodami i 
naujos religijos.

Europiečiai esą ameriko- 
nizmui nepalankus dvejopu 
atžvilgiu: vieni matą pavo
jų Europos senoms tradici
joms ; antri bijo, nes jų poli
tiškos doktrinos remiasi luo
mų kova ir tų luomų bendra
darbiavimu.

Amerika europiečiui 
esanti valstybė materialinio 
žydėjimo ir šalis Įvairiausių 
naujenybių.

Pastaruoju laiku net ir 
dailioje literatūroj, romane 
parodo savo naujumų — vis 
daugiau nustoja buvę anglų 
Įtakoj. Edgard Poe, Hav- 
thorne buvę dideliai angliš
ki rašytojai, kurių ir kalba 
yra angliška ir patys roma
nai yra angliškųjų variantai.

Šiandien vieni romanai, 
imti iš didmiesčių gyveni
mo, vaizduoja savo stilium 
ir dvasia tą milionierių ir 
tarnų sumašinėjimą, virti
mą automatais.

Kiti veikalai rodą nuola
tini amerikiečių domėjimą
si viskuo, net metafizika. 
Čia pasireiškiąs naujas ame
rikoniškas humanizmas, 
nauja moralė, ne daug ką 
bendro turinti su religija.

Tikimasi, kad- ameriko- 
nizmas padarysiąs galą des
peratiškam realizmui ir 
anarchiškam lirizmui.

taip: Jungtinėse Valstijose 
—5,000,000, Vokietijoj — 
3,500,000, Anglijoj — 2,- 
000,000. Japonijoj ir Pieti
nėse Amerikos valstybėse— 
1,000,000, Italijoj — 800,- 
000. Laikraštis mano, kad 
visame pasaulyje yra 17,- 
000,000 bedarbių. Bet apie 
Rusiją jis nutyli.

Ar šios skaitlinės teisingos 
—mes nespręsime. Tečiau 
“Daily Herald” rusų bedar
bių skaičius paimtas i» ofi- 
cialinių vyriausybės šalti
nių. todėl dėl jų tiki-umo 
tenka labai abejoti. Mano
ma, kad Rusijoj yra arti 5,- 
000,000 bedarbių.

tilpusiame šiame laikraštyje 
vaitę, typografiškos klaidos 
Musų ten buvo pasakyta, kad 
kava dauguma žmonių gėrisi 
per metus . . . 364 vietoj 
365 mes pasakėme dėl to, 
kad žmonių gyvenime gali 
būt viena tokia diena, ku 
rios nei geriausia kava ne 
prablaivins.

pereitą sa 
nebuvo< 

t

364 dienas

PAJ IEŠKOJIMAIIŠ PLATAUS PASAULIO

Pajieškau savo kaimynų, kurie 
paeir.a iš Slabados kaimo, Žaslių 
parap., Kaišedorių apskr. Visų var
dai yra: Zosė, Juozas ir Alfonsas, 
pravardžių jau neatsimenu. Virš 20 
metų gyveno Peabody, Mass. Turiu 
svarbių reikalų, kurie iš tos vietos 
paeina. (20)

SIMANAS VALINSKAS
6820 Superior avė., Cleveland, Ohio.

La Touraine

Darata Kukštenutė-Laii««rtavičienė, 
pajieškau b.olių Juliaus ir Tarno 
Rukštelių; paeina iš Vilniias gub. 
Prašau atsišaukti arba kurfe apie 
juos žino, malonės pranešti, ’ duosiu 
atlyginimą. ’į (22)

JOHN LENART j
R. R. 3, Box 84, West Frankfort, III.

i

'Pajieškau brolių Žvegos, Pranciš
kaus, Kazimiero sr sesers Veronikoj*. 
Naukaimų kaimo, Šid lavos vaisė.. 
Raseinių apskr., pirmiau gyveno apie 
New Yorką, dabar nežinau kur. Kas 
apie juos žino prašau pranešti, arba 
pats malonės atsišaukti. (22)

MONIKA ŽVEGAITĖ
7053 So. Eggieston avė., Chicago, III

Pa j ieškau MARTINO ULOZO iš 
Lietuvos paeina iš Stakliškių mieste
lio, Alytaus apskr. Atvažiavo jo bro
lis Jonas į Kanadą, neri su juom susi- 
žinot. Aš turiu jo adresą, prisiųsiu 
jums daug naujienų. Prašau atsi
šaukti, arba kas jį žino, malonės 
pranešti. MIK ULOZAS (24) 
480 Canal st., New York, N. Y.

APSIVED/MAI-
'Pajieškau apsivedimui merginos ar 

našlės nuo 30 iki 40 metų; geistina 
kad butų ūkininkė, aš esu ringelis, 
farmos darbininkas; platesnių žinių 
suteiksiu per laišką. Atsakynįą duo
siu kiekvienai, kuri parašys.

GEO. A. GRIGAITIS
267 Stanton st., Willįes Barre, Pa.

ANGLIJOS AMBASADA 
WASHINGTONE VĖL 

GERS. |
Naujas Anglijos ambasa

dorius Washingtone, Sir 
Ronakl Lindsey, nutarė vėl 
laikyti ambasadoj rautus su 
svaiginamais gėrimais. Pir
ma buvusis ambasadorius, 
Sir Esme Hovvard, norėda
mas prisitaikyt prie šios ša
lies įstatymų, svaigalus bu
vo panaikinęs. Bet kožna 
ambasada yra skaitoma sa
vo šalies teritorija ir Ameri
kos Įstatymai jų neliečia, 
todėl jos gali daryti savo 
pastogėj viską, kas tik gali
ma daryti jų valstybėse. Dėl 
to Washingtono ambasado
se šiandien keliami didžiau
si rautai, kur aukšti Ameri
kos valdininkai turi progos 
gerai išsigerti. Lietuvos at
stovybėj Washingtone taip
gi galima gauti gero “štofo.” (

POPIEŽIUS TURĖS AUK
SINI TELEFONO Į 

APARATĄ.
Vatikano “valstybėje” ati-Į 

daiyta nuosavi telefonų sto-į 
tis. Popiežiui busiąs paga-Į 
mintas auksinis telefono' 
aparatas.
TALINO KIRPYKLA— 
KOMUNISTŲ LIZDAS.

Taline suimtų komunistų 
byloj paaiškėjo, kad jie sa
vo agentūrą turėjo miesto

Ispanijoj vėl uždrausti 
vieši susirinkimai, nes 
džia bijosi revoliucijos, 
revoliucija vistiek bus.

Anglijos darbiečių

val- 
Bet

Lietuvos socialdemokra
tai mano keisti savo progra
mą. 1 
kyt prie smulkiųjų ūkinin
kų reikalų.

Pajieškau LIUDVISĖS GEDAMI-
NIENĖS su auktere, prašome pačių 
atsišaukti arba kas apie jas žino kur

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba jaunos našlės, nuo 17' iki 24 me
tų. turi būt Amerikoje gimusi Esu 
vaikinas 27 metų, gerai uždirbu. Ku
rios norėtų arčiau susipažinti, pra
šau parašyt laišką ir prisiųst savo 
paveikslą, kurį pareikalavus sugrą
žinsiu. P. CELE
532 Monroe st., Brooklyn, N. Y.

Anglijos darbiečių val
džia nutarė atšaukti kariu- 
menę iš Wei-Hai-Wei teri
torijos ir sugrąžinti tą kraš- 

■:tą Kynams.
_ _ ______ __ __ r --------------------------- - z

centre vienoj kirpykloj. Kir-Į Ontario provincijoj, Ka- 
pyklą vedė moteris, kuri sa- nacloj. norima Įsteigti teis- 
vo bute slėpė komunistų' mus šeimynų persiskiri- 
agentus, jų tarpe nušautą mams. Tuo klausimu dabar 
kominterno komisarą Jumą. yra svarstomas bilius seime.

Tr -5 ■ jos randasi, malonėkite greit pranes-Noi’l daugiau ją pi ltai- < JOS vyrą Vincentą Gedeminą, ku
ris dirbo ant dokų Brooklyne, užmu
šė Daugiau žinių suteiksiu per laiški JOKŪBAS YKNANIS

72 Hudson avė., Brooklyn, N. Y.

Kanadoje šiais metais bus 
renkamas naujas parlamen
tas. Dabartinio parlamento 
posėdžiai greit pasibaigs.

Noriu susipažinti su Amerikoje gy
venančiais vyrais, apie 40 metų am
žiaus. reikalu apsivesti. Esu darbšti 
mergina ir gerai atrodau. (21)

P-LĖ M. SCHEIBE '
Uich str. 28, Liepoja, Latvia.

SAO PAULO PERSIŠOVĖ 
LIETUVAITĖ.

Ant Rua dos Gusmoės 29 
hotely “Bristol” persišovė 
lietuvaitė Paulina Kaukrai- 
tė 19 metų amžiaus gyve
nanti rua General Flores. 
Atvykus policija rado jos 
kambary vyrą, kuris pareiš
kė policijai, kad Paulina 
pernakvojusi su juo viena
me kambary rytą atsikėlusi 
paėmusi jo revolveri ir per
sišovusi. Paulina tapo pa
guldyta Santa Cason.

AR IŠSILAIKYS MONAR
CHIJA ISPANIJOJE?
Įvesdamas generolo Pri- 

mo de Riveros diktatūrą, Is
panijos karalius tikėjosi su
stiprinti savo viešpatavimą. 
Bet toji diktatūra tiek pa
laužė autoritetą, kad jeigu 
dabar liaudžiai butų leista 
dėl jo pasisakyti, tikrai jis 
turėtų važiuoti ten, kur nu
važiavo pats diktatorius. 
Dėlto pakeitusi Primo d e 
Riverą Berengeros vyriau
sybė stengiasi visokiais ne
pamatuotais pažadėjimais 
nuraminti liaudies pyktį iri ... - . ,
spausti atvirą veikimą prieš P.os valstybių turi daugiau- 
monarchiją. Kovoje prieš.radio klausytojų, 
augantį respublikonišką jv- rA7nvAi rditt
dėjimą, kuris apėmė ne tik
darbininkus, bet ir plačiu?* D A PRIEŠ KOLCHOZUS, 
sluoksnius inteligentijos ir Laikraščiai praneša, kad 
vidutinės buržuazijos, kara- per Stolbcus pabėgęs Į Len
kus tegali remtis tik bažny- kiją iš Sovietų Rusijos Dono 
čia, laikančia savo rankos? kazokas Ekatulovas, pasa- 
tamsiausią neraštingą ispa- koja, kad Dono kazokų tar- 
nijos ūkininkų masę. Ka- pe kyla bruzdėjimas dėl 
riumenė, buvusi iki šiol ”
sprendžiamasis vidaus poli
tikos kovų veiksnys, dabar 
laikosi nuošaliai. Katroj pu
sėj ji stot — nuo to pareina 
Ispanijos monarchijos liki
mas.

RAD1O APARATŲ PRO
GRESAS DANIJOJ.

Kopenhaga. Nesenai pa
darytu apskaičiavimu, Dani
joj bemaž kas dešimtam gy
ventojui tenka vienas radio 
aparatas. Iš viso Įregistruo
ta 343,000 radio priimtuvų. 

’ Tuo budu, procentiškai 
■imant, Danija iš visų Euro-

Laikraščiai praneša, kad 
per Stolbcus pabėgęs į Len-

“kolchozų.” Daug kazokų 
meta ukius ir bėga i Stepus, 
kur stoja Į organizacijas 
prieš Sovietų Rusiją. Eka- 
tulovo nuomone, artimu lai
ku galima laukti stambių 
įvykių.

SU

LL’N—

Kupinas

Kaip skaistus

Nėra pKia i- 
puliariškumo. 
baitui drabužius 

negu bet kada.

United Statės Smelting 
& Refining Co. uždarė tris 
metalo kasyklas Utah vals
tijoj. Kompanija aiškina, 
kad tas reikėjo padalyti, nes 
dabar metalo kainos nupuo
lė. Kai metalo sumažės, jo 
kainos pakils.

Pajieškau dėdžių Adomo ir Jono 
Montautų, . -
merikoje, Mariampoles apskr., 
burdų kaimo. Kas apie juos 
prašau pranešti, arba pats lai 
šaukia.

KAZYS KAMIČAITIS 
Holbein, Sask., Canada.

apie 20 metų gyvena A-
- ■ ■* 1 Ala-

žino, 
atsi-

JIEŠKAU VIETOS UŽ GASPA- 
DINĘ arlta Darbininkę ant farmos 
ar šiaip kur prie stubos darbo. Esu 
dora, teisinga ir darbšti moteris. 
Kam reigalinga prie tokio darbo, 
prašau atsišaukt. (21)

MARĖ šIMKAITĖ
122 Broome st., New York, N. Y.

Marė Vaičiulienė po tęvų Paulaus- 
kiutė iš Jaseniaukos kaimo, I^zdijų 
parapijos, pajieškau Baikausko Vin
co ir Baikauskiutės Antaninos, paei
nančių iš Puodžių kaimo. Pirmiau jie 
gyveno Scolkin, Pa. Jų pačių, arba 
žinančių apie juos, prašome praneš
ti šiuo adresu: 256 Hamilton St.,
New Ilaven, Conn.

Japonija rūpinasi savo 
žmonių švietimu. Šiais me
tais švietimo reikalams ji 
pridėjo dar $19,000,000.

Rumunijoj banditai šovė 
Į automobilių, kuriuo važia
vo Rumunijos ambasado
rius Amerikai, Davila, ir 
Amerikos finansinis patarė
jas Lenkijai, Dewey. Jų au
tomobilius sustojo ir bandi
tai juos apiplėšė.

Vokietijos parlamente ko
munistai buvo Įnešę suma
nymą, kad prezidentui Hin- 
denburgui butų panaikinta 
alga, kurios jis gauna $14,- 
000 metams ir prie to da 
$28,000 išlaidoms. Jų Įneši
mas buvo atmestas.

Pereitais metais Lenkijoj 
priaugo 468,000 žmonių Da
bar Lenkija turi 30,700,000 
gyventojų.

Ties pietų Korėja jūrėse 
žuvo daug japonų žvejų lai
vų. Tenai siautė didelė aud
ra.

Pajieškau brolio Kazimiero Lauri- 
kaičio. Seniau gyveno New Yorke. 
dabar nežino kur. Kas žino kur jis 
randas, prašau pranešti arta pats lai 
atsišaukia (21 )

EMILIJA PAšAKINSKIENe
278 W.-Eighth st., So. Boston, Mass,

Pajieškau brolių Tadeušo Ramono 
ir Adelės Mastikytės, abu gyvena 
Amerikoje. Prašau atsišaukti arta 
kas anie juos žino malonėkite praneš
ti. x (20)

STANISLOVAS RAMONAS 
601 Zion st., Hartford, Conn

Pajieškau 3 pusseserių, Elzbietos 
Paulinos ir Sofijos Tamulyčių, po 
vyrais pravardžių nežinau; jos gyvo
jo Bostone. Paeina iš Jaugelių kai
mo, Radviliškės parap.. Šiaulių aps.. 
Kauno gub. Prašau atsišaukt, arba 
kurie apie jas žino, malonėkite- pra
nešti. (21)

ANTANAS TAMULIS
1405 Fultttn st.. Pittsburgh, Pa.

Pa j ieškau savo gerai pažystamą 
Toną Liukpetri. Pirmiaus jis gyveno 
CIeveland, Ohio, dabar nežinau kur 
Jis pa's ar kas žinote apie jį malonė
site suteikti jo antrašą, už ką busiu 
nuoširdžiai dėkinga, nes turiu svar
bia naujieną jam pranešti. (20)
PALTONIJA PRONCELEVIČIUTĖ 
132 S. Carey st., Baltimore, Md.

MILŽINIŠKAS

! . PIKNIKAS
Į
i
i
I

NORIU GAUT DARBĄ ANT FAR
MOS, galiu visokį darbą prie gyvu
lių ir prie auginimo sodno dirbti. Pas 
amžis vyras, turiu mažą šeimyną.

.JONAS AUSTINAS
401 Clinton st., Moundsville, W. Va.

PARSIDUODA GERA MAŠINA
Champion stitehing machine, 

straight needle. (21)
JOHN MATELONIS

15 Summer st., No. Brookfield, Mass.

FARMA PARDAVIMUI.
105 akeriai, 40 išdirbtos,-nėra ak

menų, daug medžių, vaisių, 9 ruimų 
namas, Bamė, 4 kiti budinkai; 5 ra
guočiai, 2 arkliai, paukščiai, vežimai, 
mašinerija, derlius, 316 mailės iki 
miesto. Kaina už viską $2,500 (nešti 
pusę. (20) 

MRS E. KIRMAN 
Saratoga Springs, N. Y.

PARSIDUODA FARMA.
80 akerių. žemė gera, netoli nuo 

miesto, budinkai geri. Gali pirkt su 
gyvuliais ar be gyvulių. Platesnių 
žinių klauskite per laišką ar ypatiš- 
kai. MIKĖ CHEVAS (20) 

R. 3, Scottville, Mich.

NEPAPRASTAS 
IŠRADIMAS 

KAIP PALAIKYTI JAUNYSTĘ. 
Tūkstančiai žmonių yra mokėję 

daug pinigų už šitą stebėtiną receptą, 
bet dabar kiekviena moteris ar mer
gina gali įsigyti jį dykai. Įdėkit 2c. 
štampą, klauskit paaiškinimo. (-) 

L. L APOLIS. Aptiekorias, 
63:18 S. Campbell Avė, Chicago. III.

LAIMĖJIMUI 100 
DOLERIŲ.

Už geriausį nurodymą atviručių 
turinio.

Naujos fotografijos, labai įdomios. 
Lietuvių Istoriniai Vaizdai. Kaina 10c. 
12 atviručių už dolerį. Mokestį siųs
kite sykiu, taisyklės pažymėtos atvi
rutėse. Teisinga proga. (-)

P. LAWRENCE
701 W. Lombard st., Baltimore, Md.

Pajieškau savo keturių brolių Jono, 
Mykolo, Vincento ir Juozo Gibų; kilę 
š Lietuvos, Punsko parapijos. Žega- 

riškių kaimo, ir pusbrolio Mateušo 
Valinčio iš Rudnikų kaimo, Punsko 
naraoijos. Prašau atsišaukti arba ži
nantieji juos pranešti. (20)

ONA GIBIUTĖ
1849 Dufresne st., Montreal, Canada

Pajieškau savo sesers Mikalinos 
Vitienės (Staneikiutės) paeinančios 
š šakių apskričio, Griškabūdžio vai. 

5 metai atgal gyveno Chicagoje. Ka« 
;ino malonėkite 
'ai atsišaukia

ANTANINA
81 Maujer st.,

KAS KENČIA 
UŽKIETĖJIMĄ VIDURIŲ.

Jeigu kieti viduriai, turite gazus, 
baltą liežuvį, silpną širdį, nemigę ir 
anksti atsikėlę jaučiatės pailsę, ne
paisant kad nuo senai vartojate vi
sokias pilės ir druskas bei įvairias 
gyduoles, prisiųskit savo adresą, o 
gausite dykai išbandymą ir nurody
mus kokios iš to ligos paeina. Ven- 
trola ir kita gyduolė daugelį pagydė 
ir gydo. Pamėginkit. Rašykite tokiu 
adresu: (20)

MESTERN CHEMICAL CO.
P. O. Box 117, PlainsviDe. Pa.

pranešti, arba pati 
(20) 

RUDAITIENĖ 
Brooklyn, N. Y.

IR PARADAS!
Rengia L. T. Katalikų Parapija 

Lawrence, Mass.
18 GEGUŽĖS-MAY, 1930 

Lietuvių Tautiškame Parke
. Prie North Ix>wel! Road,

METHUEN, MASS.
Kalbės adv. F. Bagočius ir daugelis 

kitų kalbėtojų.
Dainuos šv. P. Marijos choras, bus 

puiki muzika ir daugybė naujenybių. 
Todėl užprašome kaip vietinius, taip 
ir apielinkės miestelių gyventojus da
lyvauti šiame piknike. Įžanga 25c

Nuoširdžiai kviečia L. T. Katalikų 
Parappijos Komitetas.

Pasargą: Kaip 12:30 vai. dieną, 
specialiai gatvėkariai eis iki North 
Ix>we’l Rd. iš kur paradu maršuosi- 
me į Tautišką Parką.

PARSIDUODA KENDMV STORAS
I Apieiinkč apgyventą lietuviais, biz
nis daroma $350.00 į sąvaitę. Randos 
.*35 į mėncsĮ, 4 metų leasas. Priežas
tis pardavimo, savininkas turi eit į 
ligoninę. Klauskite,

i 147 Van Iluren st., Newark, N. J. <

S • ‘ibančius. skaisciai-
Moters ’ drabužius balčiau 

Ir Rinso išpla-na
... saugia“'.

sutaupo S’'t^us 
ištrauk^1 

drabužius;

darbo. . Jo

virinti. Taupo aujancr; SKa
dirbėjai g? v . . • putų «

jį ir dišėtas, ta^- ^rantuotasc^rtaj?.djre Mas,

Rinso

Gran«luot;" 
plaunąs dr»P

Pajieškau savo dukters Francės 
Bernotaitės, kurios jau 8 metai kaip 
nemačiau. Mie’.a dukrelė, prašau at
sišaukt, norėčiau sužinot kaip gyve
ni ir pasimatyt. Kas apie ja žino 
prašau pranešti. (20)

MARTINAS BERNOTĄ
106 Scboles st., Brooklyn, N Y.

Augustina Rutminaitė, pajiešktau 
brolio Liudviko Rutmino. Užvenčiu 
miestelio. Šiaulių apskr. Prašau atsi
šauk t arha kurie žino kur jis randas, 
malonėkit pranešti. (20)

CH A S BIELVEK
P. O. Box 4C1, Roslyn, Wash.

Pajieškau br lio Antano Valunge- 
vičiaus. seniau gyveno Wilkes Barre. 
Pa.; Alytaus apskr., Seirijų valse., 
Pasarnikų kaimo. Daug metų nuo jo 
nieko negirdžiu. Kas apie jį žino, 
prašau pranešti, arba pats malonės 
atsišaukti. (21)

JUOZAS VALI’NGEVIčTUS
14 Garfield st, Ilaverhill, Mass.

Generalis Agentas 
Lietuviai! Aš parduodu ir perku: 
Namus, Farmas, Lotus ir Vande
nio Prudus Per mane galite pirkti 
ir parduoti Taipogi, jei jums yra 
kiti reikalai dėl turtų Lietuvoje, 
af dirbu visokius dokumentus ir 
užtvirtinu. Esu registruotas prie 
Lietuvos Respublikos kaipo Viešas 
Notaras (Notary Public)- Viso
kiame reikale kreipkitės pas

JOHN BUROKAS
164 HasKlngton Street, 
WORCESTER, MASS.
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r



^0 No. 20. Gegužė* 14 d., 193U.

Humoristika

bu-

pa-
yra

kur

gri noriai:

gulsčias

KELEIVIS

I

Dar Apie Pirmos Gegužės Šventę

ikslėhs parodo, kaip Gandai pasekėjai Indijoj daro 
čia jie guli sugulę Pareio mieste ties dirbtuvės var- 

• : ncįleidus streiklaužių dirbtuvėm kur darbininkai ap- 
streiką. Kitur indai sugula ant gelžkelių bėgių ir nepra- 
traukinių, šitokiu budu jie tikisi nuversiu valdžią.

ŠIŲ DIENŲ ŠNEKTOS.
Susitiko du SLA. nariai, dzū

kas Jonas ir bolševikas Kaulas. 
Bolševikas tuojau pradėjo dzū
ką "mokyti” už ką balsuoti i 
SLA. Tarybą. Dzūkas kiauše, 
klausė bolševiko "pamokslo,” o 
paskui sako:

—Kaulai. Kaulai...
Maišyk
Kiaula 
Kaulas 
Taip ir

kiautai.
neėdė,
suėdė...
nepešė iš dzūko nieko.

(.-ės.

LAIKE KRIKŠTO.
Kunigas:— Kiek daiktų 

kalinga prie krikšto?
Kurna:— Trijų kunigėli.
Kunigas

katekizmo...

TAI BENT SPORTAS.
Kreivašuvis išėjo medžioti ir, 

visą dieną šaudęs nieko neuž
mušė. Prisiartino prie jo keli 

vaikai ir vienas jų sako:
“Sei, mister. jeigu tu nori 

tikrai gero sporto ir nesigaili 
pinigų, tai duok mums po kvo- 
teri. o mes tau išstatysim savo 
užpakalius ir tu galėsi po vieną 

svki šaut.

TARI’ ŽYDELIŲ.
Mauša: "Ar tu žinai.

Jankelis užsidėję naujam piznis 
ir ant kitam dienas viskas sude

gė ?”
I.eiba: "Oi. oi. koks giliukis 

dėl

SUKILIMAS

AR MĖGSTAT MAKARONUS?
Makaronų fabrikantas nusi

vedė buri svečių, tarp kurių 
vo daugiausia gražių ponių, 
rodyt jiems kaip makaronai 
dedami į skardines.

Atėjus jiems į tą skyrių,
dideliuose kubiluose virė maka
ronai su visokiais prieskoniais, 
iš Tenai išbėgo vaikas su viena 

blešine rankoj.
“Ar jau tu ir vėl atėjai maka

ronų vogti ?” sušuko fabrikan
tas. “Iškratyk juos atgal į kubi

lą:”
Vaikas norėjo teisintis, bet 

fabrikantas ištraukė iš jo ’ole- 
šinę ir iškratė ją į verdantį ka

tilą.
“Eik namo ir žiūrėk, kad 

daugiau aš čia tavęs nematy
čiau !” pridūrė piktai makaronų 

savininkas.
Vaikas nuėjo iki vartų, atsi

suko atgal ir sako:
“Atiduok mano slieku 

neturėsiu kuo žuvauti.”

supykęs:— Nežinai 
Eik ir pasimokyk... 

Prie krikšto reikalingi du daik

tai: vanduo ir Dievo žodžiai.
Kurna:— O jei nebus vaiko, 

tai ką tamsta krikštysi?...

i

Aš

MOKYKLOJE.
Mokytojas:— Joneli! ar 

gali pasakyti, kam reikalinga 

karvės oda?
Jonelis:— Nugi... iš jos pada

ryti karvės marškiniai.
» __________
KAIP UŽLAIKYT SVEIKATĄ.

tu

Mare: “Tu vakar klauseisi pa
mokų per radio. Ką jie sakė apie 

sveikatą ?”
Juzė: “Jie sakė, kad dusyk ant 

metų mes turim nušveist savo 
kojas šepečiu ir kas vakaras nu
eit pas dentistą.”

7 Ui i

GERA ŽMONA.
—Mano žmona yra nepapras-1 

ta. Vakarais ji man batus nu
auna.

—Ar kai tu namo girtas grįž
ti?

—Ne. kai rengiuos eiti į kar
kiamą.

PATAMSY MATO.
—Mama, musų nauja tarnai

tė patamsy mato.
—Kaip tai?
—Pereitą naktį, kaip žiburiai 

buvo jau užgesinti, aš girdėjau 
ją į tėtį sakant: “Ale kokia 
vo barzda aštri !”

Korespondencijos
bridgeport, CONN. 

Visko po biskj.
Ilgą laiką Bridgeporto jo

kių naujienų “Keleivy” ne
simatė. Bet štai No. 18, pa
sirodė korespondencija.Pir- 
miausia korespondentas 
kalba apie bedarbę. Tas tie
sa. Bridgeporte didesne be
darbė negu kur kitur, ypač 
mašinistų. Visi mašinistai 
gali miegoti patvoiy.

Aš pažymėsiu porą ma- 
šinšapių, kurios vien tik ma
šinas dirba. Bullard Machi- 
ne Co. normališkai užlaiko 
apie 700 mašinistų. Šiais 
metais nedirba nei 150. Ki
ta, vadinama Biard Machi- 
ne Co. normališkai dirba 
apie 400 mašinistų — šiais 
metais palikta apie 50 maši
nistų. Kitos irgi tą patį da
ro. Toliaus, korespondentas 
nueina šeimyniško gyveni
mo tyrinėt per rakto skylu
tę. Aš turiu pasakyti kitką. 
Mano supratimu, jeigu to
kius paukščius pasigavai, 
tai vanok per sprandą be pa
sigailėjimo. Neslėpki jų pa
vardžių ir pats savo, tada 
užsitarnausi garbės nuo re
dakcijos ir nuo 100,000 
skaitytojų ir vietinių lietu
vių bus naremta.

Korespondenciją parašy
ti, nėra taip lengva. Grama
tiškas klaidas pataiso redak
cija, bet mintį turi palikti 
tokią, kokią koresponden
tas paduoda. Atsisėdus ko
respondenciją rašyti, nerei
kia* ant laikraščio rankų vis
ką atiduoti, bet ir ant savęs 
paimti. Tik tada gali palikti 
populiariškas koresponden
tas. J. Bartkevičius.

Red. prierašas: Redakci
jai nemyli valkioti pavardžių 
laikrašty. Dažniausia pilnos 
pavardės išbraukiamos ir 
paliekama tik pirmutinės 
raidės.

CHICAGO, ILL.
Tautines parapijos reikalai.

Lietuvių tautos parapija 
pradeda iš naujo veikti. 29 
balandžio susirinkime išrin
ko naują valdybų ir nutarė 
prisidėti prie Lietuvių Tau
tinio Sinodo. Pasirašė visa 
valdyba ant blankų, katras 
buvo prisiųstos iš Tautinės 
bažnyčios prokuroro advo
kato F. Bagočiaus, ir pasiun
tė į centrą. Dabartiniu laiku, 
vietą užėmęs laiko kun. Sta
sys Linkus; kuris yra nepa
geidaujamas parapijonų. Jis 
per metus laiko vedė para
pijos reikalus ir taip juos 

) nuvedė, kad neliko nei vie
no parapijono ir §700.00 
skolos. Dabar turės iš naujo 
žmonės pridėti daug darbo 

{kol pastatys parapiją ant 
rimtų* pamatų. Iš praeities 
parapijonys atmena, kad 
parapija po vyskupo Micke
vičiaus mirties, niekad taip 
gerai nestovėjo, kaip prie 
klebono kun. P. P. Zalink. 
29 d. balandžio, parapijos 
susirinkimas pakvietė kun. 
Zalink ir išrinko jį klebonu. 
Taigi turim du klebonu tau
tiškoj parapijoj: kun. Lin
kus, nors atleistas per visuo
tiną susirinkimą, bet be jo
kio mandagumo neaplei
džia klebono vietos ir tiek. 
Jis žino, kad visi jo nenori, 
bet matyt laukia kol teismas 
išmes laukan. Tai mat ko
kių yra tautiškos bažnyčios 
kunigų. Vadinasi dvasiš
kais vadais, o dvasios pas 
juos pačius nėra. Matysim 
kas toliau bus su ta negeisti
na

I b
i f ii

i<:-—šita mergina turbūt dirbi 
telefono kompanijai. Kiek kai
tų aš jai sakiau "helio." o ji vi 

įsai nekreipia dėmesio.

: moralizuotos, 
I,KANADOS LIETUVIAI

TORONTO, CANADA. 
Bedarbe.

Nežiūrint kad ir mus 
mieste didžiausia bedarbė, 
žmonės vis važiuoja čia 
darbų jieškoti.

Bedarbė visus skaudžiai 
palietė, bet lietuvius, nese
nus imigrantus, labiausia. 
Iš kiekvieno lupų veržiasi 
aimanavimas, kas bus su 
darbu? Visi tikėjosi, kad 
pavasariui prašvitus bus 
darbų. Kitais metais taip ir 
būdavo: bet šįmet jau pa-Į 
vasaris čia. o darbų kaip j 
nėr, taip nėr. Daugruma ne
turi nei cento kišeniuj. Sko
linosi kas kur gavo ir iš to 
gyveno, o dabar neturi nei 
ant tikieto. kad kitur pava
žiavus. Bet ir kur važiuosi, 
jei visur tas pats?

IŠ vakarų, kaip čia vadi
na, kasdien vis atvažiuoja 
nauji būriai žmonių. Mat, 
visi trokšta miesto gy
venimo : mano, kad mieste ir 
darbų galima gauti. Oi, ap- 
sivils tie žmonės 
grįžti į farmas, bet 
kuo. Miestas greit 
liūs iščiulpia.

Pasklido gandas,

ir norės 
neturės 
pinigė-

ta-

GERI DRAUGAI.
Jei prezidentas Hooveris 

sakytų, kad mėsa yra geras val- 

tuo-

pa-

gis, tai senatorius Borah 
jaus taptų vegetarijonas.

GERAI MAITINA.
—Leisčiau už tavęs dukterį, 

bet ar galėsi ją gerai užlaikyti ?
—Prašau ponas truputį luk

terėti: nubėgsiu į namus atneš
ti gydytojo liudijimą, kad mano 

tru-pirmoji žmona mirė širdies 
kimu.

PAMĖGO GOLFĄ.
—Kaip aš žiuriu. tai tu pasi

darei tikras golfininkas!
—Taip; mat. aš skaičiau laik

raščiuose. kad vienas milionie- 
rius lošdamas golfą pametė dei
mantinį žiedą.

kad “iš 
vakarų’’ atvažiavo dvi lietu
vės “panelės.” Visi senber
niai sukruto, kad nors pa
mačius jas. Nors pustuštis 
pilvas, bet mergelės rupi ir 
gana. Bet koks visų nusivy
limas buvo, kuomet sužino
jo, kad “panelės” jau nebe
jaunos bobelės. Viena ir sū
nų nemažą turi. Vyrus jos 
paliko “vakaruose,” o pa
čios atvyko uždarbio jieško
ti. mat čia daug lietuvių. 
Bet... bereikalo moterėlės... 
musų kišeniai irgi tušti.

Bedarbis.

> -

kita santvarka. Karo nieks 
nenori, net pati buržuazija 
sako jam nepritarianti, te- 
čiaus kapitalo sistemai pa
laikyti ji stato karo laivus ir 
palaiko armiją.

“Visų šalių darbininkai 
I vienykitės! Jus nieko nepra- 
jlaimėsit, tik retežius, o už- 

’i” — užbai
gė kalbėtojas.

Reporteris.

Gegužės' 4 dieną South 
F!".'t< no ir Cambridge lietu-

•<i socialistai apvaikščiojo 
rbininkų šventę.Drg.Anie- 

a a iki arė susirinkimą ir
u timpai prisiminė praeitį, 
kuomet veikta su dideliu en- 

jtuziazmu ir pasiryžimu. Da
bi? darbininkų minios sude-

____  ; išsklaidytos,!kariausit pasaulį
apsnūdę.

Publikai buvo perstatytos 
kūmos, gražios musų drau-

KANADOS IMIGRACIJĄ ^h'elĮiute. 
KONTROLIUOS PRO- i 

VINCUOS.
Ministerių kabinetas nu

sprendė pavesti imigracijos; 
kontrolę pačioms provinci- į 
joms. Dabartiniu laiku imi-i 
gracijos ministeris, W. J. 
Egan. važinėjasi po visą Ka
nadą ir tariasi su provincijų! 
valdžiomis, kaip tai butų 
galima geriausia sutvarkyti. |

Pabaigus jam šį maršrutą, 
birželio mėnesy Įvyks fede-; 
ralių ir provincijų valdinin- 

įkų su gelžkelių kompanijų 
j atstovais posėdis, kuriame 
{bus išdirbtas naujas imigra- 
i ei jos planas. Kaip šis naujas 
skymas veiks, kol kas neži-i 
noma. bet apie pabaigą bir
želio arba pradžią liepos) 
mėn. bus jau visos smulk
menos paskelbtos.

Sakoma, kad sulig naujo 
imigracijos plano niekas ne
galės įvažiuoti be provinci-į 
jos leidimo. Federalė val
džia tik ims ant savo pečių 

; deportavimo reikalą, bet 
provincijos turės nustatyti, 
kiek bus įsileidžiama naujų 
imigrantų, jų lytį, rasę ir 
amžį.

NORI APSUNKINT PILIE
TIŠKŲ POPIERU 

IŠĖMIMĄ.
Paskutiniam Kanados Do

minijos Kongreso posėdy 
buvo pasiūlyta bilius, kad 
ateiviams neišduotų piliety
bės popierų be dešimties 
metų. Šitam biliui dauguma 
priešinosi ir biliaus persvar
stymas liko atidėtas iki se
kančio kongreso susirinki
mo. Dabartiniu laiku pilie
čiu galima palikti išbuvus 

jKanadoje 5 metus. Todėl 
Į patartina, kad visi, kurie 

išsiimtų

—Ar girdėjai, kad Slyvas bu
vo areštuotas už vištos pavo-!
gimą . { viiici, v ><-

—O gal jis ją nusipirko, tik jau išbuvo 5 metus, 
užmiršo užmokėt. popieras dabar.

I

I

1 >. . .
L ; dukrelės: Vaigauskaitė ir 

‘. Pirmoji labai 
' i važiai valdo pianą ir pa

skambino “Ei, uchnem”; an
troji smuiku, pritariant pija
nti. pagriežė keletą gražių 
dalykėlių. Abidvi jos susi
rinkusiems labai patiko ir 

i gavo už tai ilgų katučių. ~ 
Toliau buvo perstatytas 

{kalbėti J. Krukonis. Savo 
įkalboj jis nurodė Darbinin-
■ kų šventės tikslą, kaip tą 
{šventę buržuazija stengiasi 
i i- darbininkų išplėšti arba 
; paversti kitu kuo. Toliau
■ nurodė, kad tamsa tai di
džiausias darbininkų prie
šas ir todėl kvietė lavintis 
patiems ir lavinti kitus, 
daugiau atsilikusius drau
gus. Antru darbo žmonių 

j priešu lis mato karą ir todėl 
j kvietė visur eiti obalsiu “ša- 
jlin karai.” Prisiminęs kiek 
Lietuvos darbo žmonių sun
kią padėtį po diktatorių le
tena, jis užbaigė sakyda
mas: "Lai gyvuoja demo
kratija ir laisvė Lietuvoje.”

Po Krukonio kalbos, jau
nas smuikininkas Brazaitis 
gražiai pagrojo smuiku ir iš
ėjo kalbėti anglų socialistų) 
organizacijos sekretorių; 
Levis. Gana vaizdžiai ir iš
semiamai jis nupasakojo A- 
menkos santvarką, socialis
tų siekius ir parodė, kad da
bartinė Amerika negalima) 
pavadinti demokratine vals
tybe. nes čia kapitalas dau
giau nei kur kitur uždėjęs 
savo leteną. Čia viešpatau
ja kapitale diktatūra.

Ir vėl pamarginimas. Dai
nininkas J. Bulskis gražiai 
sudainavo “Oi, varge, var-( 
gc” ir kitas daineles. Jam: 
dainuojant ir Brazaitukui 
smuikuojant, pijanu skam-i 
bino p-lė Kasparaitė.

Perstatoma kalbėti drg. 
Michelsonas. Perbėgęs Pir
mosios Gegužės f 
reikšmę, jis priėjo prie rim-

Į 
I
|

ŪMAI MIRĖ LIETUVIS.
Toronto, Ont.—Kazimie

ras Žeimys, vos metai laiko 
kaip atvažiavęs iš Lietuvos, 
padirbęs kiek giriose, pribu
vo Į Toronto ir ilgokai gyve
no be darbo. Gegužės 6 d. jis 
išėjo darbo jieškoti ir, ma
tomai, suradęs išdirbo visą 
dieną. Kartu su juo gavo 
darbą Rūkas, kuris/‘sukvi- 
tavo” po pietų dėl nepapras
to darbo sunkumo ir forma- 
no žiaurumo. Bet Žeimys, i 
matyt, kentė ir kol pabaigė' 
darbo dieną taip susirgo, 
kad nebegalėjo' pareiti na-< 
mon. Policistas pastebėjęs jį j 
klaidžiojant gatvėmis, pri
statė i General Hospitalį, 
kur už penkių valandų Šei-| 
mys ir mirė. Nors laikraš-j 
čiai rašo, kad mirė iš prie-j 
žasties karščio, bet lietuviai, 
kuriems teko pas tą bosą1 
prie statybos dirbti, spren
džia. kad sunkiai bedirbda
mas patruko. Velionis pri
klausė prie šv. Jono drau
gijos, buvo nevedęs ir paėjo 
iš Daukšių kaimo, Padovi- 
nio vals., 26 m. amžiaus.

K. B.

ypata.
Parap. korespondentas.

Ar indi jonas yra ameriko
nas, ar “foreineris?”

Airiai politikieriai Lvnne 
išmetė iš miesto darbo vie
ną indijoną, sakydami, kad 
jis esąs "foreineris,” o jo 
vieton įstatė žalią airišį, 
kaipo tikrą “amerikoną.” 
Indijonas kreipėsi į majorą
su skundu. Jis atsivedė iri 
savo žmoną, kuri taip pat i -
vra tikro kraujo indijonka.Į Iškilmingas laisvų kapinių 

Jis įrodė, kad jis yra gimęs) <
Maine’o valstijoj, kad Ame-j 
rika yra ‘ prigimtas indi jonų yra paprotys 
kraštas, ir jis nėra joks atei
vis. Majoras liepė miesto 
valdininkams priimti tą 
žmogų atgal į darbą.

PLYMOUTH, PA.

aplankymas.
Kaip žinoma, šioje šalyje 

iyi<z jjcij/i vijs, įvestas 1868 
metais apvaikščioti 30 gegu
žės (decoration day) kapų 

{puošimo dieną. Jau 62 me
stai, kaip ši šventė švenčia- 
ima.

Redakcijos Atsakymą. !riS 
į dėlėmis iškilmėmis. Aplan- 
įko savo tėvų, brolių ir drau- 

... . ! gu kapus ir papuošia juos
) gėlėmis. Taigi ir Plymoutho

K. Venslauskui — Tams-- 
tos atsakymo “Laisvės” ko-j 
respondentui i 

Kas buvo rašyta “Laisvėje,’ 
Itai musų skaitytojams ne- 
isvarbu, tamsta ginčinies dėl 
tokių dalykų, kurie buvo: 

11926 m. Be to, tamsta nesi j apVajj<ščiojimas. 
net musų laikia.-cio Pienu"tan{. šito apvaikščiojimo susi- 

įmeratonus. 1 - ............
O. Borysui. — Tamstos 

'rašto grąžinti negalim, nes 
jis jau gurbe. Visus raštus, 

{ant kurių nebūna pažymėta, 
kad reikės grąžinti, redak
cija naikina.

A. Paulaičiui. — Tamstos 
klausimas mums nesupran
tamas.

M. Kožokauskui. — Tam
stos atsakvmo nedėsime.*i Mums regis, mylit bereika- 

: lingus ginčus. Korespon- 
jdentas sako, kad valdyba 
gera, o tamsta sakai, kad 
ne. Jei draugijos susirinki
mas juos išrinko, tai gal jie 
to verti.

Korespondentas sako, 
kad M. R. susirinkime buvo 
išsigėręs ir eidamas į duris

lietuvių laisvų kapinių bend
rovė šįmet rengia dideli ap- 

I vaikščiojimą 30 gegužės, 
į Tai bus iš eilės jau devintas 

Visados

{rinkdavo daug publikos ir 
būdavo keli kalbėtojai.

Taipgi ir šįmet bus keli 
kalbėtojai.

Kapinių žemė randasi 
West IVyoming.

Programas prasidės 10 
vai. iš įyto. Todėl visi lietu
viai ir lietuvaitės "skaitlingai 
atsilankykit ant šių iškil
mių.

Visus širdingai kviečiu 
bendrovės vardu,

St. Žukauskas.

šventės L T- * ■ar siena susitrenkė veidą.vi m _ c . *■. Tamsta sakai, kad tai buvo ciausio šių dienų klausimo M R A_. verta dėl tokių 
kai o. šituo klausimu sian- menknjekju gjnčvtis ir laik- 

dien susirupinusi burzuazi-jraščio skiltis užimti? 
ja, bet jiems rupi ne tas,i 
kad nebūtų karų; jiems ru-{ 
pi kaip tas karas laimėjus iri 
ar eitų darbininku minios į j 
karą taip kaip jos ėjo 1914;

| metais.
1 Toliau kalbėtojas nurodė.i 
kad klaidinga yra manyti, 
jog karas yra neišvengia
mas. žmonių pasauly nėra 
perdaug, musų žemė dar ki
tą tiek gali išmaitinti žmo
nių. tik pasauliui reikalinga

KANADOS 
PATIKIMA AGENTŪRA 
PARDUODAME LAIVAKORTES 

VISŲ LINIJŲ.
Padarome įgaliojimus. Užrašome 

visus laikraščius.
Padarome afidavitus žmonoms, vai

kams, tėvams, broliams ir seserims. 
Išsistorojame pasus, vizas; pagelbs- 
tiir.e išsiimti pilietybės popieras. Pa
tarnaujame skubiai, gerai ir teisin
gai. Atliekame darbus asmeniškai ir 
raštu. Teikiame informacijas dykai. 
Siunčiame pinigus j visas pasaulio 
dalis. (->

GENERAL SERVICE AGENCY
SOS Queen Street, West. 

TORONTO, ONT., CANADA.

Majoras Curley pakvietė 
italų ambasadorių iš Wash- 
ingtono, kad jis atvažiuotų 
Bostonan ir pasakytų pra
kalbą apie Kolumbo gyve
nimą ir jo papročius.

VIDURIU TONIKAS 
PAŠALINO NEMIEGĄ 

-AVinnipeg, Man., Canada, Kovo 21. 
— Rezultatai pirmo butelio Trinerio 

Man 
> ėjimas lauk
A. Brezner.” Kam ken

tėti?
TRINERIO KARTUS VYNAS*
yra vidurių tonikas daugelio dakta
rų rekomenduojamas. Imk jo regu- 
leriai mažomis dozomis ir jūsų vi
durių trubeiiai išnyks. Visose aptie- 
kose. Nemokami sempeliai iš Jos. 
Triner Co.. 1333 S. Ashland Avė., 
Chicago, III.

“Wirmipeg,1

Kartaus Vyno buvo stebėtini, 
sugrįžo ramus miegas, 
reguliari.škas. _____

Ingersoll Yankee yra labiau
siai pagarsėjęs ir populiariš- 
kiausias laikrodis pasauly. 
V irš 80.000,000 žmonių ne
šiojosi Ingersolls nuo pat’ 
Ingersoll laikrodėlią padary
mo, 40 metų atgal. Ieškokit 
vardo, INGERSOLL to laik
rodžio ciferblate, kurį pirk
sit. Tai Jūsų apsaugojimas.Nebus daugiau

Užkietėjimo
Dujų Skilvyje 
širdies Piktumo

Greita pagalba naudo jant

PepsinkSeltzcr
Rašyk Pepsinic SeltaerCo. 

Wcrcester. Mass. o
GAUSI SAMPELJ DYKAI

Sloan’s
Liniment

Kiti Ingersoll Laikrodėliai ’ , 
MITE — Dailiai mažas wrist • watch, 

$-5.00 Radioiite* $5.^1 į

VTRIST—Ingersoll ‘s žemiausios kainos 
wrist-watch. $3.50 Radiolile* $4.00

JI NIOR Mažas, plonas kišeninis laik
rodėlis. $3.25 Radiolų f* $4.00

*Iliumir.uoti rodykliai ir skaitlinės * 

INGERSOLL' 
WATCB CO- «— '■

EB
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IAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(N K, musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

SUMKI DARBININKŲ 
BŪKLĖ

Panevėžys. Panevėžio 
darbi linkai labai sunkiai po per langą į Toleikio Ani- 
gyvera. Daug yra bedarbių, i ceto Ruigių kaime, Vevir- 
Miest) valdyba neva sušelp-įžėnų vai. butą ir grąžindami 
dama darbininkus duoda'^veiveriais atėmė iš jo 700 
darbe, bet už jį labai maža ^tų, 5 vekselius 500 litų su
temo! a.. Darbininkai pa- mai, taipgi atėmė iš jo žmo- 
skirstyti į dvi grupes. Pirmo- n°s 25Jitus ir iš sunaus 150 
ji grvpė per sąvaitę gauna 
15 litų, antroji 10 litų. Dir
bama po pusę dienos. Atro
dytų, kad melsto valdyba 
tyčia verčia darbininkus 
dirbti po pusę dienos kas
dien, kad darbininkas nega
lėtų 1 urią dieną kur kitur 
uždirbti kelėtą centų. Pri
žiurę’ ojai su darbininkais 
elgiasi labai nemandagiai. 
Prie mažiausių menkniekiu 
kabirėjasi ir grąsina paša
linsią nuo darbo. Mokant 
pinig iš, dažnai išskaito ne
sumokėtus mokesčius vals
tybei ar miesto valdybai.

Seneliai, nebegalį dirbti, 
labai blogai aprūpinami, ži
nau vieną 95 metų senutę, 
kuri per mėnesį iš miesto 
valdybos tegauna 2 litu. Pri
sieina elgetauti. Bet ir tai 
sunku gauti liudymas. Ir gy
venk žmogus su dviem li
tais visą mėnesį!

DIDELIS PLĖŠIKŲ 
UŽPUOLIMAS.

Naktį du piktadariai įli-

temoka.. Darbininkai pa- taipgi atėmė iš jo žmo-
4 — A T"- 1 -4 R-

litų. Be to, pasiėmę įvairių 
drabužių ir pasikinkę arklį 
išvažiavo. Į antrą dieną iš 
ryto Toleikis rado arklį be 
pakinktų ir ratų savo kieme. 
Plėšikai grąsino, kad už pra
nešimą policijai padegsią 
namus.

SUNKU GYVENTI.
Alytus. Žemės ūkio maši

nų fabrike “Ukmas” dirba 
13 paprastų darbininkų, 5 Į 
staliai, 7 kalviai, 6 mokiniai 
ir 1 sargas. Staliai dirbą per , 
sąvaitę tik 4 dienas. Atlygi
nimas visų labai mažas. Su
mažinus staliams darbo die
nas, jie veik nebegali prasi
maitinti.

GRAIKUOS 100 METŲ NEPRIKLAUSOMYBĖS SUKAKTUVĖS. 

t j ■ «

APGAUDINĖJO NUO
TAKĄ.

Kauno gyventojas Kriau
čiūnas Antanas susipažinęs 
su p-Ie Adele Kazimovičiu- 
te pradėjo su ja flirtauti, sa
kės ją mylįs, norįs vesti, net 
užsakus buvo klebonui pa
davę.

Kazinovičiutė savo suža
dėtiniu pasitikėdama jam ii 
pinigų vieną kitą šimtą litų 
paskolino. Vėliau Kazinovi
čiutė sužinojo, kad jos jau
nikio paprasto apgaviko bu
tą. Paaiškėjo, kad jis vedęs 
ir antrukart vestis visai ne
mano. Nukentėjusi nuotaka 
savo jaunikį apskundė poli
cijai ir buvo patrauktas tie- 
son.

Teismas Kriaučiūną nu
baudė 3 mėn. kalėti ir sumo
kėti piniginės baudos 300 
litų.

KIŠENVAGI PAGAVO 
DĖŽĖJE.

Markauskas Izraelius va
žiuodamas traukinėliu nuo 
Daukšos gatvės ištraukė iš 
Jurgelienės Onos kišeniaus 
surištus skepetėlėje 56 lt. 
Kada Jurgelienė pajuto, kad 
pinigai pavogti Markauskas 
iš važiuojančio traukinio iš
šoko ir įbėgo į pii-mus pasi
taikiusius namus ir užlipęs 
ant aukšto dėžėje pasislėpė. 
Policija jį rado ten ir suėmė, 
o nukentėjusiai pinigus grą
žino.

KENO TAI DARBAI?
Šėta. Netolimoje praeity

je Šėtoje keletas asmenų 
buvo nubausti administra- 
tyviu budu kaip priešvals
tybiniai gaivalai. Vėliau jų 
bylos buvo persiųstos Vals
tybės gynėjui, bet išnagri
nėjus dalyką Valstybės gy
nėjas jas panaikino. Pasta
ruoju laiku tiems žmonėms 
nežinia kas pradėjo langus 
daužyti. Kai kurių langai 
net su langinėmis susmuko į 
vidų nuo akmenų smūgių. 
Labai liūdnas reiškinys. Vi
si šėtiškiai pasipiktinę to
kiais juodašimčių darbais.

PASIPRAŠĖ PAVĖŽĖTI i DUOBĖN ĮKRITO DVI 
IR APIPLĖŠĖ.

Markauskui einant namo 
kelyje pasivijo nepažįsta
mas asmuo, kuris pasiūlė 
pavėžėti. Pravažiavus apie 
100 metrų nepažįstamasis 
smogė Markauskui galvon ir 
atėmė 5 litus pinigų.

I

šiomis dienomis sukako 100 metų, kaip Graikija pasiliuosavo iš po Turkijos jungo, šitos 
k-ukaktuvės buvo apvaikščiojamos po visą sali, šis paveikslėlis parodo graikų iškilmes Soionikoj

MOTERYS.
Kaune remontuojant na

mus buvo iškastos duobės, 
bet neapsaugotos. Naktį įk
ritusios susižeidė dvi mote- 
rys.

Teisėjas remonto vedėją 
nubaudė 50 lt. arba 3 paras 
arešto.

Kam Atsilikti?
.Esorka Pašalina Tą 
Nuovargio Jausmą!

Ar jus pradedate atsilikti 
!»»•••■- t: Lai;.':1? V»-i-
kiausia jūsų virškinimo siste
ma, yra pakrikusi. Esorka grei
tai sugrąžins į normalu mą j il
sų virškinimą ir pašalins ui 
nuovargio jausmą. Suteiks jums 
naują energija, naują nervų jė- 

Klatrek r-a v o aptiekininho.

' *S DIENOS **T YaNDENYMO

(Tąsa iš iš num.t ,yra, bet pirmiau to nebuvo, kvailos ceremonijos baigta,
iėjo su viedru atsa^ė mums. Prieš pirmąją Pavalgęs kūnas atilsio pra- 
5 - ta__  ožy olrxro JOS

miego nori, todėl mes, nau- 
: jokai, nežiūrėdami kitų, 
; greit lipam ant narų ir mo
mentaliai užmiegam.

(Bus daugiau)

Svarbus Prane
šimas.

šiuomi pranešu visiems lietu
viams ir mano pažystamiems, 
kurie žada ir nori važiuoti į Lie
tuvą GEGUŽĖS 24-tą DIENĄ, 
su Ekskursija Skanainavian 
American linijos laivu “OSCAR 
II,” tai visi bus po mano ypatiš- 
ka priežiūra nuo pat pradžios 
kelionės iš Amerikos iki nuva
žiavimo i Klaipėdą ir Kauną. 
Sveikatos reikalais ant laivo per 
visą kelionę bus aprūpinti kartu 
su laivo gydytoju. Kadangi esu 
važiavęs keletą metų atgal į 
Lietuvą, tai žinau kas reikalin
ga yra dėl laimines ir linksmos 
kelionės, ir kad nebūtų jokių 
kliūčių kaslink sugrįžimo ir tt. 
Laikas gana trumpas ir kurie 
žadate važiuoti, tai meldžiu pra
nešti tuojau man ypatiškai arba 
j “Amerikos Lietuvio” Agentū
rą. Tada visi jūsų reikalai bus 
mandagiai ir gerai aprūpinti ir 
turėsime linksmą kelionę. Su 
gilia pagarba,
DR. J. SEYMOUR-LAN DŽIUS 

51 Providence Street, 
Worcester, Mass.

Tel.: Park 5873 arba Park 5318

PER CHERBOURG—
6 PER BREMEN 

keliaujant iš Lietuvos ir į

LIETUVĄ 
greičiausiais garlaiviais 

BREMEN 
IR 

EUROPA
arba populiariu ekspre

siniu garlaiviu

COLUMBUS
Informacijų klauskit pas 

vietinį agentą arba 
NORTH GERMAN 

LLOYD
65 Statė Street,

Boston.

Kambarin į.„.
'•putros’’ “koševaris.” Du- 
beniai išrikiuoti ant stalo. 
Pripildė juos visus ir išėjo. 
Susėdom valgyti. Labai jau 
norisi. Tyrelė gana prasta, 
bet nore švariau atrodo, 

i šaukštai metaliniai. “Palau
kit,” tarė vienas draugų, “aš 
duosiu šį tą užkąsti.” Nuo 
lentynos nuėmė gabalą ža
lių lašinių ir truputį dešros. 
Papiaustė spirgiais, padali
no visiems ir skaniai val
gom. Jauki šeimyna. Rodos, 
seni, seni draugai čia susi
rinkę. Rodos ne Lietuvoj 
mes esam, o kur tai Robin
zono, negyvenamoj saloj iš-i 
mesti, vieno likimo patikti,; 
todėl tarp savęs meilus, 
draugiški.

“Iš kur jus tą gaunat?” 
paklausėm mes. “Tai mat, 
vyreliai, sako mums, jei ne-Į 
norėsit išsinešti džiovą, tai 
turėsit pirkti ir jus. Gauna
mu maistu negali gyrenti. 
todėl mes perkam patys 
sviestą, lašinius, dešrą, cuk
rų ir tt.” Gerai taip, pama
niau aš, tik iš kur pinigu 
gauti?

Po vakarienei, vienas 
draugų, atsinešė šilto van
dens, suplovė dubenėlius, 
šaukštus; nuvalė stalą ir vis
ką sutvarkė. Visi ėmėsi šio
kio ar tokio darbo.
Bolševikai visur pagadina.

Apie 10 valandą, žemai 
pasigirdo švilpukas. “Ar ir 
čia patikrinimas yra?” pa
klausėm mes. “Taip, dabar

I

NUBAUDĖ.
Už kurstymą vienos visuo

menės grupės prieš kitą 
Kauno komendantas nu
baudė R. Furmanaitę, J. Ho- 
zaną, R. Romanaitę, D. Per- 
sonaitę, J. Vicą, H. Zelinka- 
vičaitę ir G. Palenskaitę po 
3,000 litų arba 3 mėn. kalė
jimo, o Vincę Seikvtę 200 
arba 1 mėn. kalėjimo.

PALEISTI IŠ LENKŲ KA
LĖJIMO LIETUVIAI.
Šiomis dienomis paleisti iš 

kalėjimo penki Vilgomų kai
mo gyventojai lietuviai: Ski
landis, Selila, Baudzaniu- 
nas, Kanevičius ir Vaitku- 
nas, kurie iškalėjo nuo trijų 
iki šešių dienų už neleidimą 
vaikų į lenkišką mokyklą. 
Lietuviškos mokyklos* Vil- 
gonyse lenkai steigti nelei
džia, nors mokyklų kurato- 
rijoj daromi žygiai kasmet.

SUDEGĖ TRIOBOS.
Asinakieno Oničio, Alo

vės vai., sudegė namas, 
tvartžs, kluonas, du arkliai 
ir viena karvė. Nuostolių pa
daryta 5,000 litų. Trobesiai 
nebuvo apdrausti. Tą pat 
naktį sudegė Jono Zalotuno 
kluonas. Nuostolių padary
ta 2,000 litų. Taip pat nebu
vo apdraustas.

VIETOJ VYNO, IŠGĖRĖ l 
ACTO.

Aranavičienė Lina vieton 
vyno per apsirikimą išgėrė 
acto esencijos ir apsinuodi
jo- \_______

DOVANOJO 11 BAUSMIŲ
Šiomis dienomis Smetona! 

.dovanojo 11 kriminalistų 
įvairaus didumo bausmes. |

Vagims ir žmogžudžiams 
fašistai bausmes dovanoja, 
bet’p elitiniai kaliniai kanki
nami kalėjimuose.

Tiesiai .} Klaipėdą
D. L. K. VYTAUTO DIDŽIOJO 500 METŲ 

MIRTIES SUKAKTUVĖMS PAMINĖTI

IŠPLAUKS IŠ NEW YORKO

IŠKILMINGA

EKSKURSIJA
I LIETUVĄ

Skandinavų-Amerikos Linijos
populiariu laivu

“OSCAR n

1930, GEGUŽES 24-TĄ DIENĄ
11 VAL. RYTO

Lietuvos Fašistų Vergijoj
____ J. KRUKON1S. ____

: yra, bet pirmiau to nebuvo, kvailos ceremonijos baigta.

i stovykloje buvo šo, akys jau merkias, jos 
daug laisviau gyventi. Anoj, 
didelėj salėj, galėdavom vi
si susirinkti. Turėjom kur
sus — mokyklėlę. Galima 
būdavo dainuoti, švilpauti, 
skambinti, groti. Galima bu
vo ilgiau kieme vaikščioti,, 
gaudavom įvairių laikraš-!
Č1U skaityti ir dar daug gali- Rimą » sustabdo kurčius, ^niaužian- 
m,rkm čius skausmus nugaroje ir strėnose,mj .jių b JV O, kui ių dabai Nakties poilsis nebūna sutrukdomas 
jau neturim. To visko nete- ir jus pabundate ryte sustiprėjęs ir, 
kom ačiū 1

v • . . 1 "i v. I M.—*.. Vužsispyrimui. Daoar kenčia1 Nuga-Tone suteikia 
ir jie ir kiti. Mat, buvo taip: 
Pirmą gegužės, 
nutarė surengti demonstra
ciją. Susirinko visi didžiojoj 
salėj.

Apsikarstė raudonais kas
pinais ir giedodami interna
cionalą išėjo į kiemą. Ko
mendantas įsakė grįžti į ka
meras ir ramiai laikytis, bet 
jie nepaklausė. Tuomet kie
man įėjo būrys kareivių, 
ėmė stumdyti, raudonus 
ženklelius draskyti ir prie
varta suvarė visus į kame
ras. Kamerose jie ėmė gie
doti, klykti, rėkti;' tuomet 
kareiviai pradėjo šaudyti. 
Neviena kulka pakliuvo ka- 
merosna ir neliko sveikų 
langų. Demonstrantai nuri
mo. Stovyklos administraci
ja prikišo pilnus karcerus. 
Suvaržė musų gyvenimą ir 
įvedė beveik tas pačias tai
sykles kaip kalėjime. Iš de
monstrantų keliatas atsidū
rė karo teisme ir gavo ilgų 
metų kalėjimą, o kiti tapo 
sušaudyti.”

Kaip kalėjime taip čia, 
mes išsirikiavom dviem ei
lėm. Įėjo viršyla su komen
dantu perskaitė ir išėjo.

Dienelės vargai ir visos

Inkstai kvaršina jus?
Yra pastebėtina kaip greitai Nusra- 

Tor.e palengvina inkstų ar pūsles įde- 

čius skausmus nugaroje ir strėnose. 
Nakties poilsis nebūna sutrukdomas

bolševikų aklam P’
” ’ i šią pageidau- 1 

janaa pagelbą, kndangi jis pašalina 
.. - . nuodus, kurie pagimdo įdegimą ir su- 

bolsevikai tvirtina inkstus, taip kad jie gali ge
riau veikti. Be to Nuga-Tone yra 
ibelnas sveikatos ir stiprumo būda-, 
votojas, kuris stimuliuoja visus kūno, 
organus ir veikimą, tuo nugalėda-' 
mas nevirškinimą, gasus ar išpūtimą' 
viduriuose ar pilve, galvos skaudė ji- i 
mą, kvaitulius, netekimą svarumo, • 
stiprumo ir panašius pakrikimus, pa
einančius dėlei netinkamo vidurių; 
valimosi ir pakrikusių inkstų.

Nuga-Tone yra pardavinėjamas vi-' 
sų aptiekininkų. Jeigu jūsų aptieki-; 
ninkas neturi jų, jis gal 
savo džiaberio.

DIDELE EKSKURSIJA

iI
I
I

Ko jus tikitės 
jus gausite viską 
____ Anheoser-Basch 

Budweis®r 
Barley-Malt Syvup.

šviesus ar Tamsi s 
Tl RTINGAS SI DĖTY 

NĖRA GERESNIO

I 
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Vidurvasario Exkursijos

LIETUVON

Leviathan ..........
Prcs. Ilarding .....
Geo. Washington
Pre*. Kooscvelt ...
Republic ............

Birželio Išplaukimai
i ... ..... —............. _..........birželio

birželio 
birželio 
birželio 
.birželio 
birželio

4
11 ir 28
14
18
21
25

Išplaukimai i Plymouth—Cherbourg—Southampton—Hamburg

Atostogų laikas—Tėvynėj. Kiek metų jus laukėte praleisti vasara 
savo tėvų žemėj, tarpe mylimų genčių, paž.istamuose kūdikystės vaiz
duose. lankydamais senus draugus.

Griškite tėvynėn bet kuriuo šių išplaukimų—pasigėrėkite nepaly- 
gjnotrais patogumais bet kurio iš šių puikių United .Statės Lincs laivu 
ir padarykite jūsų šių metų atostogų kelionę ilgai atmenoma esskursija. 

Pilnų informacijų, kainų ir t.t. klausk vie
tinio laivakorčių agento ar rašyk tiesiog Į

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

w . I . .. ......................................................................................................... ...

Į LIETUVĄ
Paminėti Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vytauto, 

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

Šia nepaprasta proga yra ne tik dalvvant ir matyt tą viską, 
bet 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 agente oari6• ' j 
Lietuvių Laivų Agentų Asosiacijos

ARBA I

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

t

3

Didžiosios Ekskursuos
i Vytauto Iškilmes

LIETUVOJE
Cunard Linijos Milžiniškuoju Greitlaiviu

AQUITANIA
Iš New Yorko į Lietuvos Portą

KLAIPĖDĄ
per Southamptoną

Su Palydovais ir Prižurėtojais

BIRŽELIO (Jone) 18 d.
Amerikos Lietuvą Tautinės Sandaros 

Oficalė Ekskursija.

LIEPOS (July) 6 d.
Laikraščio "Vienybė” Vakarinė Ekskursija 

Tuoj po Mokyklų Užsidaryme.
ekskursijos aplankys didžausį ir garsiausi pasauly meistą 
kur 3-čios klases keleiviai dovanai gaos pilną pas i viešė- 

su aiškintojais apžiūrės tą įdomų 

maloniai kviečiami ir pašaliniai 
Cunard Linijos Agentai.

Pakeliu j
Londoną,
jimą ir pavčžinimą autobusuose 
miestą.
Keliaut su šiomis ekskursijomis 
keleiviai. Kelionėn išrengia visi

CUNARD
33 Statė

Street
Boston, 

Mus
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Vietines Žinios
Naujas policijos komisio- 

nierius pradėjo vajų.
Pereitą savaitę rašėm, 

kad gubernatorius prašali
no Bostono policijos komi- 
sionierių Wilsoną. Dabar 
jo vieton yra paskirtas jau 
naujas. Jis vadinasi Eugene 
C. Hultman. Užėmęs savo 
vietą, naujas komisionierius 
tuojaus pradėjo vajų prieš 
“spykvzes.” Jis Įsakė visų 
nuovadų kapitonams, kad 
pristatytų jam visų “spyky- 
zių” ir paleistuvvbės namų 
antrašus, su paaiškinimu 
kurioje namo dalyje tokia 
vieta randasi, ant pirmų, an
trų ar trečių lubų, ar visame 
name: keno vardu ji yra lai
koma, kaip senai gyvuoja, 
kiek kartų buvo krečiama, 
kiek buvo rasta degtinės, 
kaip buvo nubaustas savi
ninkas ir tt. *

Be to. naujas komisionie
rius panaikino buvusi iki 
šiol visą prohibicijos skvo- 
dą ir ton vieton skirs naujus 
žmones. Daug policijos val
dininkų ir paprastų polic
manų taipgi perkelta iš vie
nos miesto dalies i kitą, kui 
jie neturi pažinties su deg
tindariais ir butlegeriais.

Harvardo studentų riaušės
Harvardo Universiteto 

studentai pereitą savaitę bu
vo Įtaisę riaušes. Važiuo
jant vienam automobiliu: 
pro studentų bendrabuti 
vienas studentų išmetė pei 
langą bonką su vandeniu 
kuri nukrito gatvėn ir sudu
žo prieš pat automobili. Bi 
jodamas supiaustyt gumi
nius ratus, automobilius su
stojo. Iš visų bendrabučic 
langų pasirodė studentų gal
vos, pasigirdo klegesys, juo
kai ir ant sustojusio automo- 
biliaus pradėjo piltis iš uz- 
bonų ir kitokių indų van
duo. Neužilgo studentai iš
bėgo Į gatvę, dauguma jv 
“padžiamose,” kiti visa 
pusnuogiąi, ir pradėjo bom- 
barduot susirinkusius žmo
nes ir policiją popieriniai, 
maišeliais su vandeniu. Su
stojo daugybė automobilių 
prisirinko tuksiančiai žmo
nių ir 40 policmanų negalė
jo suvaldyt ištvirkusio jau 
nimo. Buvo pašaukti ugna- 
gesiai ir tik pradėjus vande
niu pilti triukšmadariai pa 
sitraukė atgal Į savo namą 
Policija lazdų nevartojo 
nes tai buvo ne darbininką' 
ir riaušės nebuvo atkreiptos 
prieš kapitalą.

Vytauto minėjimas.
Pereita sekmadieni, Lie

tuvių salėje Įvyko prakal 
bos D. L. K. Vytauto jubilė 
jui paminėti. Prakalbas ren
gė iš esamų tam reikalui ko
mitetų. Žmonių atsilankė 
nedaug. Iš kalbų paaiškėjo 
kad Bostone yra apie 4 to 
kie komitetai, bet i krūvą su
eiti nėra vilties. Reiškia, tę 
šventę švęs kaip kas išmano, 
sis komitetas pinigų neturįs 
ir todėl darbas sunkiai va
žiuoja. Manoma su Vytaute 
“jubilėjum” prisidėti prie 
Bostono Įkūrimo paminėju 
mo šventės. Matosi, kad Vy
tauto “jubilėjaus” šventė 
Bostone bus mizerna.

Ar ne geriau butų vieton 
to “jubilėjaus” paminėti 
Steigiamojo Seimo 10 metų 
sukaktuves? Steigiamas Sei
mas yra daug svarbesnis da
lykas negu Vytautas.

LSS. 60 kuopos susirinkimas
Ateinanti ketvergą, 15 

gegužės, “Keleivio” ofise 
bus LSS. 60 kuopos susirin
kimas. Visi draugai prašo
mi susirinkti kaip 8 vakare.

Sekr. Jankauskas.

%KELEIVIS

e mergaus. Nedėldienio naktį vagys 
įeita savai-1Įsilaužė į Mavis toniko dirb- 

te perKunas užmušė Gert- l.uv£.9a^ndge’_uįe, sudau- 
,ldą Byrnes, 8 metų am- “ pavogė $1,500. 
žiaus mergaitę. Audrai pa
kilus ji mėgino uždaiyti sa
vo namų duris, tuo tarpu pa- . ; ~
sipvlė žaibas, pasigirdo bai-1^™ . kad jiedi

pne\aita norėjo įtraukt 
merginą į savo automobilių

No. 20. Gegužes 14 d., 1930.

Perkūnas užmušė mergaitę. ■
Walthame per>.._ 

te perkūnas užmušė 
rudą Byrnes, C

Pereitą sąvaitę automobi
liai Massachusetts valstijoj 
užmušė 19 žmonių.

Dr-gų Karpavičių jubilėjuje 
surinkta $9.00 politiniams 

kaliniams.
Gegužės 3 d. draugų J. ir 

A. Karpavičių šeimynoj 
i Dorchesteryje buvo apvaikš
čiojamos dr-gės A. Karpa- 
vičienės 50 metų amžiaus 
jubiiėjus. Susirinko garžus 
būrelis svečių, kurie prie 
gardžios vakarienės atsimi
nė Lietuvos politinius kali
nius ir sumetė jiems S9.00 
aukų. Aukavo patys 
gai Karpavičiai ir kai kurie 
svečiai.

Reikia pasakyti, 
draugai Karpavičiai yra la
bai nuoširdus ir pavyzdingi 
žmonės. Jie visuomet daly
vauja pažangios musų vi
suomenės judėjime, niekad! 
neatsisako kilniems reika
lams ir skaito pažangius 
musų laikraščius, o ypatin
gai mėgsta “Keleivi.”

Svečias.
Nuo Redakcijos: Aukš

čiau minėtos aukos (S9.00) 
vra redakcijai priduotos ir , 
-ia savaite bus išsiųstos Lie-i c į
uvon. Aukavusiems ir “Ke- L . . . _

’eivio” redakcija taria šir- gusiems 35c., vaikams 10c. 
dingą ačiū.

Roxbury teismas nuteisė 
:du. jaunu vaikezu metam*

sus trenksmas ir mergaite 
krito tarpduryje negyva. 
Kita mergaitė buvo pri
trenkta, bet vėliaus atsiga
vo.

tVilliam J. Beswick. 32 
metų vyras, gavo 18 metų 
kalėjimo užtai kad išžagino 
5 metų mergaitę.

\\ atertowne buvo areš
tuoti 3 komunistai, kurie prie 
ilood Rubber Co. dirbtuvei 
platino savo lapelius.

drau-

kad

Teatras “Linksmos Dienos 
ir koncertas, po vadovyste 

Onos Kubilienės.
Įvyks Subatoj, Gegužės- 

May*17,1930 Lietuviu M. Ži- 
nvčioje. Pradžia 8:00 vai. 
vakare.

Veikalas “Linksmos Die
nios” yra labai gražus, nes 
apart veikimo, yra pilnas 
gražių dainų ir šokių.

Koncertas bus labai tur
tingas, nes turėsime orkest
rą, kuri grajvs Įvairius mu
zikos kurinius; apart orkes- 
tros bus dainų, deklamaci
jų ir Įvairių šokių.

Meldžiame visus skaitlin
gai dalyvauti. Įžanga: suau-

PENTINU IR TAISAU 
NAMUS.

lž PRIEINAMĄ KAINĄ
Jei reikia ir Popieriuoju 

G3US1 K!a^kite kainų
JI OZAS TAMOŠAITIS (-‘

11 1,ck_?*r D So- Boston. Mass 
Iel. So. Boston 1396-M.

PARSIDUODA 
APARTAMENTAS

Apartmentas — kuriame yra du 
penkis-ruimus, ir du po' šešis- 

i ruimus. Geriausia proga pirkėjui, ku 
i ris r.ori įsigyti namą, ir iš randų jei
gu gaiės tą prapertę išmokėt. Smulk
menų pasiKlauskit pas savininką

C. F MURPHY . (20) 
157 Summer st^ Boston, Mass.

DOVANAk
Išrandavoju 4 kambarius, yra visi 

įrengimai, 28 Ellet street, kampas 
Adams st., Dorchestery. Kuris apsi- 
ims prižiūrėt mano namus Prašau 
atsisaukt. M. YANUSS
134 W. 6-th st, So. Boston, Mass.

TIKRAS BARGENAS.
50 akrų juodžemio prie upės. Su 

audinkais, arti miesto tiktai $2,500. 
Taipgi turiu daugiau gerų farmų. ar- 
i miestų ir marketų pardavimui. Aš 
'Su lietuvis pardavėjas. (23)
JOS. STANTON. LOVVELL, MICH

TRIJŲ ŠEIMYNŲ NAMAS 
DORCHESTERY

PARSIDUODA — Trijų šeimynų 
lamas, prie Columbia Road, netoli 
Uphams Corner, 20 kambarių, 3 šii- 
lytojai, šiltas vanduo, elektriką, pia- 
;ai, randas $115 per mėnesį. Vra run
ose morjričninko, kuris parduoda už 

510,300 Reikia įnešti $1,300, kitkas 
ant lengvų išmokėjimų. Pamatykite.

R. S. FITCH (20)
5$5 Columbia Road,

Uphams Corner, Dorchester.

Parsiduoda — ant Pleasant St., 
Uphams Corner. Trijų šeimynų na
mas, 12 kambarių ir priėmimo alės. 
3 štymo pečiai, elektriką, piazai. Ran
dės S12*) į mėnesį. Savininkas išva
žiuoja, parduoda už $10,800 ant leng
vų išmokėjimų Pamatykit R. S. Fitch 
585 Columbia Road, Uphams Corner, 

I Dorchester, Mass. (20)

South Boston Hardware Co.

PS2S2SaS2Sasa5BS25ES2S2SES2SHSaSHSHSBSa5HSH5H5a5?525HSHS2SHSasa52SaSZ*\

| Pirkit Dabar, Sutaupykit Pinigus įj 

S BARGENAI! Tiktai per Gegužes mėnesį. d 
§ SPECIALĖS KAINOS NAMŲ SAVININKAMS P 
gĮR*:- IR POPIERIUDTOJAMS.^
g Popieros Sienoms 6c. ir brangiau. Tinkamos į kožną namų kambarį. Q 
K Floor ir Trim Wa(er proof Varnish $2.00, 
K Flat WUte Pentas .............................. $1.90,
C] Shellac, 5 sv. viedras .......................... $3.25,
H H'hite Enamel ...................................... $3.50,
rfl Visokių Spalvų Pentai ...................... $2.00,

dabar 
dabar 
dabar 
dabar 
dabar

$1.50 UŽ gal.
$1.25 už gal.
$2.35 už gal.
$2.90 už gal.
$1.50 už gal.

E Pristatymas Dykai arba L'žmokam Persiuutii.xę.

Ž B. & D. WALL PAPER CO.
< 2150 Washington Street, Roxbury, Mass. D1
L- Telef. Highland 4321. Netoli nuo Dudley Street. įį
CilS25a5aSasa5a5aSaS2S2S2Sa525?5aS2S25aSHS2S2S2SE5?SHSHSHSHS2SZS25H52S2^

Tel. So. Boston 2660.
DAKTARAS

A.L.KAPOCIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo S iki 12 dienų

Nuo 2 iki 9 vak. 
NEDĖLIOMIS:

1 r. po pietų
Seredomis iki 12 dienų.
Ofisas “Keleivio” name. 
Broadvay, terpe C ir D St, 
80. BOSTON, MASS.

Telefonas 21324
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. Mikolaitis

ui

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

107 SUMMER STREET, 
LAWRENCE, MASS.

I DR. J. MARCUS !
j Iš MASKVOS IR KAUNO Į
i Specialistas slaptų ir kroniškų ligų j 

I ! moterų ir vyrų, kraujo ir odos. J 
Elektriką ir 606 gydoma ■ 

| jei reikalas. į

‘ i arpininkas” parduoda 
savo spaustuvę.

Mums teko girdėti, kad 
“Tarpininko” redaktorius 
drg. židžiunas rezignavo iš 
savo vietos ir kad to laik
raščio leidėjas drg. Kupstis 
parduoda ar jau pardavė 
‘Tarpininko” spaustuvę.

Kad patyrus, kiek tame 
vra tiesos, mes kreipėmės te
lefonu Į pati “Tarpininko” 
leidėją:

DR. J. REPŠYS
8S1 Mass. avė.. Cambridse, Mass.

VIEŠA DĖKAVONĖ. Aš sirgau 
per daugeli metų vidurių liga, kuri be 
galo mane kankino. Kovo mėnesy 
aip susirgau, kad pašaukti keli spe

cialistai nepagelbėjo. Musų šeimyna 
nutarė pašaukti gydytoją Repšį Po 
pirmo vizito pasijaučiau geriau ir jo 
triusu šiandien esu visiškai sveika 
Todėl šiuomi tariu jam nuoširdų 
ačiū. Antie Žiurinskienė, 244 W. 
street, So. Boston.

PARS1DUOD \ FORNIšiAI 
trijų ruimų, pigiai. Gali pirkt ir p-j- 
vieną kavalką. Galima matyti vaka
rais nuo 5 iki 9 (3-čias floras.)

265 Bolton st„ So. Boston. Mass.

£- -
Ar tiesa, kad židžiunas -3 

■ezignavo 
redakcijos?

“Galima 
kad tiesa,” 
paabejojęs p. Kupstis.

“O kaip su ‘Tarpininko’ 
spaustuve?” klausiam mes 
ioliau. “Ar tiesa, kad ją 
parduoda kokiam ten vokie
čiui?”

“Galima sakyti ir šiaip ir 
aip,” sako p. Kupstis. “Ga

lutinai da nesusitarta. Da ši

iš ‘Tarpininko’ I,
beveik sakyti, 
atsakė truputi

Telefonas: So. Boston 1058 [g

Bay View Motor| 
š 
B 
P 
i 

1.1 
t;

Gerą Tavorą Gausite Pigiau!
$2.50
$1.25
81.40
$2.50
$4.50
$1.50

Egyptian pentas 24 spalvų 
S pečiai flat pentas ..........
Baitas žibantis pentas ...
Geras bakas Enamel .... 
Geriausias Enamel ..........
Šlėkas. baltas ir raudonas .
Kento ir varnišiaus remuveris 1.49

Screen pentas (pusė galiono) 69c. 
Varnišius ............................. $1.00
Fioor varnišius ................... $1.75
Baitas tyras lead. 100 sv. 611.45 
Sienom popier«>s rol»4nuo5 iki 60c 
Stogams smala, galionas .. 75c.
Langų sietukams dratai, pėd. 2*/zc

Žolių sėklos, svarais ............... 25c.
šakės žemei kasti ............... 95c.
Gricbliai ................................. 49c.
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Tel. Porter 3789

Dr. John Repshis
z (REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 7-9.
Nedėliomis ir šventadieniais 

nuo 10 iki 12 ryte.
MASSACHUSETTS AVĖ, 
(arti Centrai skvero) 
CAMBRIDGE, MASS.

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

881

Lietuvis Optometnstas

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. K1LL0RY

I

Su ta mašina padaro iš senų florų dailesnius 
negu nauji. Ją gali operuoti kiekvienas. Ga
lima pirkt ar pasirandavot.

Peter Trečiokas Ir
Jos Kapočunas

GERI AUSI LIETUVIAI 
MECHANIKAI.

Taiso visokius automobilius 
gerai patarnauja.
Agentūra Studehaker ir Erskin* įf. 

Reikale kreipkitės ir gausi- į 
patenkintą patarnavimą s'
Pardavimo rietą:

549 E. BRO A f”* 
Taisymo vieta:

1 RAMIA N SI., 
kampas E. Eight «t_

SOUTH BOSTON. M \ >58

,0
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vakarą turėsime pasikalbė- š
jimą.”

“Reiškia, derybos 
spaustuvės pardavimo o 9 9na?

“Taip, derybos eina,’ 
tvirtino p. Kupstis.

Pasirodo, kad naujam lai
kraščiui, o ypač mėnesi
niam, sunku spaustuvę išlai
kyti. Da nesenai p. Kupstis 
supirko mašinas, ir prisieina 
ias parduoti. “Tarpininką” 
jis mano duoti kitiems 
spausdinti.

dėl
ei-

pa-

I
■
e
I
■
■

v įsame patarnauju gerai. Į
į 598 E. Broadway, So. Boston. Mass. Į
_____ ______ __________________ _I

Tei. So. Boston 1761 žr2183-W

BronisKontrim
CON'STABLE

Real Ėstate and Insuranca 
Justice of the Peac»

Visame patarnauju gerai.

BARGENAS
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Apart paminėtų dalykų, turime visokių įran
kių: pentoriam, plumberiam ir kitokiems me
chanikams. Viską pristatom į namus veltui.

Seniausia, Didžiausia ir Prieinamiausią Lietuviška 
Geležiniu Daiktu Krautuvė South Bostone

SO. BOSTON HARDWARE C0.
379 W. BROĄDWAY, SO. BOSTON, MASS. 
J. KLIMAS, Savininkas Tel. So. Boston 0122.
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Išegzaminuoju . priskiriu
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.

J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Broadway, So. Boston, Mass.

60 SCOLLAY SQUARE 
BOSTON.

OLYMPIA THEATRE BLDG, 
ROOM 22

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

♦

NAUJAS GRAŽUMAS 
NAUJAME FORDE

Naujų Fordų pavidalai, spalva ir grožis, yra 
pateikti pasirinkimui.

Apsimokėtų jums pirkt pas. teisingus žmones čia pat ant vietos, nes 
gausit geresnį patarnavimą.

UNIVERSAL MOTOR SALES C0.
472 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

UNITED 
UPHOLSTERING CO.

Aptraukiame, Sutaisom. Atnaujinam 
Visokius Furnišius.

i PADAROME MATRASUS
į IR PERDIRBAME kU

I vieną rieną. už •
276—278 5VARREN ST. ROXBL RY 
Tel. Garison 9441. Columbia 3176

t

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.

FARKWAY AUTO SERVICE
and F1LLING 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 VAITAMS
415 Old Colony Avė,

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

JUS ŽINOTE KAD
BLUE RIBBON MARKET

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

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

BLUE RIBBON 
MARKET

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

25c. 
39c.

658—8-t h
Cor. 8 and L St.

Tel. S. E 3169-M

st.

Gatvėkaris pakybo ant 
tilto krašto.

Eidamas iš Quincy i East 
Weymouthą per For River 
uitą. gatvėkaiis pereitą są
vaitę iššoko iš vėžių, nulau
žė tilto barijerą ir jau rodė
si, kad nudardės su visais 
žmonėmis i upę. tečiaus ant 
pat tilto krašto užsikabino ir 
ienai pakybo. Žmonės buvo 
!abai persigandę ir kai ku
rie
ras 
ai

susikrėtę; bet jeigu ka- 
butų nukritęs nuo tilto, 
be abejo butų žuvę.

Apiplėšė J. Krukonį .
Pereitą subatą, apie 10 

vai. vakare, grįžtant iš siu
vėjo, ant D st., Krukonį už
puolė du jauni vyrai, 
naują siutą ir dingo. Polici 
jos negalima buvo 
šaukti.

atėmė

prisi

Federalės valdžios agen
tai sulaikė netoli Bostono 
automobilių su dviem vy
rais ir rado pas juos 100 ga
lionų alkoholio. Viskas su
imta.

Didelis Atidarymo

Bali JBearing Lavn
Mowers .............  $S.69
SCREEN VIRĖ Už ROLĮ

Blark Galvanized Copper
kv. pėda 2c. 2*įe. 5:/jc.

S f Ei’
4 Foot 

90c.

7-1 3 j■j — J!

iJA'-MlJ
\*>.r,-i iir s f

VALSFA> :
t varnish i

LA DDERS—KOPĖČIOS 
.’> Foat- 6 Foot 
$1.10 $1.29
Black Screen Pentas 

95c. gal.
Flat White Paint 

$1.50 gal.
EngHsh White 
Enamel .. $1.95 gal.
Varnish Štai n

$2.00 cal. 
Garantuotas Pure 

Shellac $2.49 gal.
Pilnas pasirinkimas Pcntų ir Pen- 
tinimui Reikmenų. Plumbingų ir 
stogams daiktų.

Tel: Hancock 6105—6106
Dykai Vietos Pristatymas.

SOUTH END
Hardware Co.
1095 Washington Street,

Prie Dover St. EI. Station

PARDAVIMAS
Musų Naujas Storas

425 BROADWAY SKERSAI GATVĖS

ATEIKiT ANT ATIDARYMO, DIDELI 
BARGENAI BUS PASIŪLOMA.

SUBATOJE, 17 GEGUŽĖS

Musų Upholstery, Kortenai ir Kaurų skyrius pa
silieka senoje vietoje ir jus visados rasite bargenų 
tame skyriuje.

DUTTON’S SOUTH BOSTON
- DEPT- STORE

425 ir 434 Broadway, So. Boston.

LIETUVIŠKA 
BUČERNE 

Užlaikome geriausią tavorą ir 
parduodame pigiausia kaina. Mė
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 BROADWAY. SO. BOSTON. 
Telefonas: So. Boston 0551.

die- 
25c. 
var- 
15c.

I

b

laidojimus; 
kuriuos paveda J 
mano prižiurėji-< 
mui, visuomet* 
būna patenkinti; 
ir sutaupina g*- < 
rokai pinigų. J 

Mano kaina* 
visiems ir visur J 
vienoda. *

J JONAS PETRUŠKEVIČIUS J 
Lietuvis Graborius

► 162 Broadvray, So. Boston, Mass J 
[ Residence: 313 W. 3-rd street. <
> Telefonas: So. Boston 0304-W. J

I

Į

Dorchester Clothing Shop
SIUTUS, OVERKOTUS SIU

VAME ANT UŽSAKYMO.
ŠTYMU VALOME IR PROSI- 
NA.ME. TAIPGI SIUVAME 
N AUJAS FUTRAS IR PERMO- 
DELIUOJAME SENAS, NES 

TURIM TAM TIKRAS 
MAŠINAS.

MARTIN WALULIS 
1854 Dorchester avė, 

DORCHESTER, MASS.
Tel. Columbia 3240.

t

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 paštų. At
minkit musų adresą.

D. CABIT
100 DORCHESTER STREET, 

Kampas Broadway, 
SO BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799.

Dr. Med.Leo J. Podder iš Petrogrado
Specialistei Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalke 1M> 
kiškai ir rusiškai. Telefonas Back Bay 7279
m HUNTINGTON AVK, aetoH Maaa. Avė, BOSTON. MASS.


