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VOLDEMARAS AREŠTUOTAS, 
KALTINAMAS IŠDAVYSTĖJ

IŠMESTAS IŠ TAUTININ-
KŲ PARTIJOS.

Buvusis Lietuvos diktato
rius turbut bus uždarytas 

į Varnius.
Associated Press žinių 

agentūra praneša iš Kauno, 
kad pereitą subatą, 24 gegu
žės, Augustinas Voldema
ras buvo apkaltintas valsty
bės išdavimu ir kad tauti-

ATIDARĖ $20,000,000 
TILTĄ MONTREALE.
Pereitą subatą Kanados 

premjeras King atidarė 
Montrealo tiltą per St. Law- 
rence upę. Tai pats didžiau
sis ir brangiausis tiltas Ka
nadoje. Jo pastatymas kai
navo $20,000,000 ir jis yra 2 
mylių ilgio. Jis stovi virš 
upės taip aukštai, kad jo 
apačia gali praeiti didžiau-

ŽYDŲ STREIKAS “ŠVEN
TOJ ŽEMĖJ.”

Palestinos žemėj' kur bu
vo gimęs krikščionių Die
vas, pereitą sąvaitę žydai 
buvo apskelbę vienos die
nos streiką, pareikšdami tuo 
budu protestą prieš anglų 
vyriausybę, kuri laikinai su
stabdė žydų imigraciją Pa
lestinon. Paskirtą dieną už
sidarė visi žydų bankai ir ki
tokie gešeftai, bet triukšmo 
nebuvo.

2,000,000 Bedarbių 
Vokietijoj Gauna

Pašalpą.

ninku partija tuojaus po to si. Iaivaį- Abiem tilto pusėm
nutarė išbraukti jį iš savo 
narių skaičiaus.

Kiek galima iš tos žinios 
suprasti, Voldemaras buvo 
areštuotas užtai, kad išleido 
pareiškimą, jog tautininkų 
vyriausybė sulaužė Lietuvos 
konstituciją ir papildė daug 
kitokių prasižengimų.

Valstybės išdavimas, tai 
labai suhkus nūsikaltimas. 
Valstybės išdavikai karo 
metu yra šaudomi. Kadangi 
Lietuvoje dabar yra karo 
stovis, tai ir Voldemaras, 
veikiausia, bus atiduotas ka
ro teismui. Nors šaudyt tau
tininkai Voldemaro gal ne
šaudys, bet į Varnių “Sibirą” 
jam tikrai reikės keliauti.

Mes tikimės, kad žmonės, 
kuriuos būdamas diktato
rium Voldemaras pats į Var
nius yra sugrudęs, dabar su
ruoš jam tenai tinkamą pri
ėmimo rautą...

Toks galas laukia visų 
diktatorių. Nuėjo šunims šie
no piauti rusų Trockis, nu
ėjo ispanų Primo de Rivera, 
o dabar atėjo eilė ir mažiu
kui Voldemarui. Paskui jį 
seks Smetona ir visa jo kom
panija.

eina gatvėkarių linijos, o vi
duriu padarytas automobi
liams kelias, kuriuo gali va
žiuoti 4 automobiliai vienas 
greta kito. Tas tiltas jungia 
Kanadą su Jungtinėmis 
Valstijomis.

KOMUNISTŲ NUSMUKI- 
MAS NORVEGIJOJE.
Šįmet per pirmosios gegu

žės šventę socialistų demon
stracijos Norvegijoj buvo 
daug skaitlingesnės, negu 
pernai. Užtai komunistų ei
senose dalyvavo vos keli 
šimtai asmenų.

Berlyno žinios sako^ kad 
15 gegužės Vokietijoj buvo 
1,953,000 bedarbių, ku
riems valstybė moka pašal
pą. Tai esą 826,000 bedar
bių daugiau, negu pereitais 
metais šiuo laiku buvo. Be 
to, Vokietijoj mokama pa
šalpa ir tiems darbininkams, 
kurie dirba nepilną laiką. 
Kodėl Amerika negalėtų 
mokėt?

NORĖJO NUŠAUTI MAL
TOS PREMJERĄ

Pereitą sąvaitę Maltoje 
buvo kėsintasi nušauti mi- 
nisterį pirmininką, lordą 
Stricklandą. Nežinomas vy
ras šovė jį tris kartus, bet 
nepataikė. Suimtas šovėjas 
pasisakė esąs Milleris. Ma
noma, kad piktadarys yra 
popiežiaus agentas, nes tarp 
popiežiaus ir anglų valdžios 
Maltoje pastaruoju laiku ki
lo dideli nesutikimai. Pasku
tinėmis dienomis popie
žiaus agentai Maitoje už
draudė katalikams balsuoti 
už valdžios partiją ateinan
čiuose rinkimuose.

i

Už Debesų Pastatė 
Namus.

Iš Vladikavkazo prane
šama, kad ant Elbruzo kal
no, aukščiausioj Kaukazo 
vietoj, rusų mokslininkai 
pastatė namus meteorologi
jos stočiai. Elbruzo kalnas 
turi 18,526 pėdas aukščio ir 
jo viršūnė siekia už debesų, 
apdengta amžinais sniegais 
ir ledais. Dasigauti prie jos 
ėmė penkias dienas laiko. 
Kelionė buvo be galo sunki 
ir pavojinga. Bet žmogaus 
pasiryžimas viską pergali.

SKAUDI DOVANA 
AKTORKAI.

Anconos mieste, Italijoj, 
buvo suruoštas viename te
atre vaidinimas Nandos Pri- 
maveros garbei. Kada šita 
aktorka atsistojus ant pa
grindų krašto priiminėjo jai 
teikiamas gėles ir kitokias 
dovanas, šveicorius atnešė 
ir padavė jai labai brangią 
dėžę. Aktorka šitą dėžę ati
darė, suriko ir išmetė že
mėn. Dėžėj buvo kažin ke- 
no kruvina širdis su įsmeig
tu durtuvu. Spėjama, kad 
šita skaudi dovana buvo ko
kio nors vyro, kurį šita ak
torka atmetė.

JURININKAI UŽMUŠĖ 
DU VYRU NAMUOSE.
Toms River, N. J. — Pe

reitą sąvaitę trįs girti juri
ninkai čia Evanso namuose 
sukėlė muštynes, nušovė pa
tį Evansą ir kitą vyrą. Evan
so pati, 42 metų moteris, pri
sipažino, kad vienas juri
ninkų, 21 metų amžiaus vai
kėzas, tankiai ją lankyda
vo, kada jos vyro nebūdavo 
namie. Dabar jis atsivedė 
su savim da du jurininku ir 
visą šitą girtų jurininkų 
kompaniją Evans užtiko 
prie savo pačios. Matyt, jis 
pakėlė protestą, ir buvo už
muštas. Visi trįs žmogžu
džiai areštuoti.

POPIEŽIAUS KARALYS
TĖ STATYS LAIVYNĄ.

Iš Romos pranešama, kad 
Vatikanas veda derybas nu
pirkti jachtai, kuri plaukios 
po jo vėliava ir bus pavesta 
išimtiniam popiežiaus varto
jimui, sudarydama bran
duolį popiežiaus laivyne mi- 
sionierystės tikslams.
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200 ŽMONIŲ ŽUVO ANT 
DEGANČIO LAIVO

ITALIJOS TEISMAS IŠ
METĖ SOVIETŲ BYLĄ 

PRIEŠ NEW YORKO 
BANKĄ

Genujos mieste, Italijoj, 
sovietų Rusijos atstovas bu
vo užvedęs bylą prieš New 
Yorko National City Banką, 
reikalaudamas grąžinimo 
$1,000,000, kuriuos Sovietų 
valdžia buvo padėjusi į tą 
banką italo Cibrario kredi
tan. Teismas sovietų bylą at
metė, paaiškindamas, kad 
jis neturi galios spręsti tran- 
zakcijų, kurios buvo daro
mos Amerikos banke.

PORTUGALIJOJ DAUG 
BEMOKSLIŲ.

Portugalija priklauso prie 
tamsiausių šalių, nes per il
gus metus ji buvo katalikų 
bažnyčios intakoj. Katali
kiškos šalys visos yra atsili
kusios nuo progreso, todėl 
ir Portugalijoj 82 nuošim
čiai visų paimtų kariume
nėn vyrų nemoka nei skai
tyt, nei rašyt, bet už tai visi 
jie moka rąžančių kalbėt. 
Valdžia šitokia padėtimi su
sirūpino ir mano įvesti pri
verstiną mokslą nors kariu- 
menėj.

VOKIEČIAI STATYS 
NAUJĄ KARO LAIVĄ.
Vokietijos Reichstagas 

207 balsais prieš 184 nuta
rė statyti naują • šarvuotą 
skraiduolį 10,000 tonų įtal
pos. Nacionalistai norėjo, 
kad'butų statomi du tokie 
laivai, bet jų sumanymas bu
vo atmestas.

ŠAUDYMAS ANT BUL
GARU SIENOS.

Ant bulgarų ir jugo-slavų 
sienos pereitą sąvaitę įvyko 
susišaudymas tarp bulgarų 
sargybos ir serbų, kurie mė
gino pereiti per sieną į bul
garų pusę. Vienas asmuo bu
vo nušautas. Serbai po to 
pasitraukė atgal.

25,000 Žydų Bėga 
Nuo Skerdynių.

Rumunijoj katalikai pra
dėjo piauti žydus. Daugiau
sia žydų pogromų esą kai
muose, kur tamsesni ir die- 
votesni žmonės. Rumunijos 
valdžia stengsis šituos įvy
kius užglostyt ir išleido pra
nešimą sakydama, kad po
gromų nebuvo. Bet pasiro
do, kad valdžia meluoja. 
Londono gautos žinios sako, 
kad Marmoroso apielinkėse 
apie 25,000 žydų pabėgo iš 
namų ir dabar slapstosi miš
kuose. Tai vis tikėjimo pa
sekmės.

ARABŲ PATYS beliko, o žmonių ant degan- 
PASIPIOVĖ. čio laivo dar buvo daug, pri-

Visi jie važiavo j stebuk- jiems šaukti, kad jie šoktų į 
lingu” muzulmonų Mekką. jures> Q paskuj juos išgelbės.

Džiados uoste, Arabijoj, į Bet tamsus arabai iškėlė 
pereitą sąvaitę sudegė dide-i rankas į dangų ir pradėjo 
lis garlaivis “Asia” su ara- trauktis nuo laivo krašto at- 
>ais, kurie keliavo į “ste-gal. Visi jie žuvo ugny, 
buklingajį” muzulmonų \ Keli anglų jurininkai nuo
miestą Mekką. , kitų laivų priplaukė prie de-

Kada ant laivo pasirodė gančios “Azijos” ir per vir- 
ugnis, arabai pradėjo piauti. vę užlipę ant jos numetė ke- 
vieni kitiems gerkles ir sker- liolika arabų vandenin. Kiti 
stis, nes jie bijojo mirti ug-J vienok velijo geriau žūti 
nyje. Pirma negu laivo vir
šininkai apsižiūrėjo, 50 mu
zulmonų jau pasipiovė. La
vonai voliojosi po visą laivą 
ir kraujas bėgo grindimis 
kaip kokioj skerdykloj.

Ugnis apėmė laivą taip 
greitai, kad nebuvo laiko 
tinkamai organizuoti gelbė
jimosi darbą. Kada valdi
ninkai sušuko, “Suave qui 
puet!” kas reiškia, tegul 
kožnas žiuri savęs, žmonės 
puolė prie valčių ir pradėjo 
šokti nuo laivo į valtis, ku
rios buvo jau nuleistos van
denin. Tuo budu vieni ki
tiems šoko tiesiai ant galvų 
ir daug žmonių užsimušė. 
Negana to, dvi valtys su 
žmonėmis tuojaus nusken
do, nes perdaug buvo pripil
dytos. Iš vieno laivo šono 
valčių visai ir nenuleido, nes 
per ugnį negalima buvo 
prie jų prieiti.

Kada valčių daugiau ne-

50

liepsnose, negu šokti į jūres. 
Apskaitoma, kad žuvo 

apie 200 žmonių. Iš viso ant 
laivo buvo 1,300 pasažierių. 
Jie keliavo į Mekką garbint 
savo dievą. Mekka pas mu- 
zulmonus yra tokia pat vie
ta, kaip pas lietuvius Šilava, 
tik daug šventesnė. Kožnas 
muzulmonas skaito savo pa
reiga nors sykį gyvenime 
aplankyti Mekką, kitaip jis 
nebusiąs įleistas į dangų. 
Todėl į Mekką susirenka iš 
viso pasaulio tūkstančiai 
mahometonų arba muzul- 
manų. Suvažiuoja tenai su 
visokiomis ligomis, ir todėl 
po kiekvienų tokių “atlai
dų” užsikrečia tūkstančiai 
žmonių ir prasideda viso
kios “pavietrės.” Gi šį sykį 
keli šimtai tokių tikybinių 
fanatikų žuvo da nepasiekę 
“stebuklingos” vietos.

Dėl tikėjimo fanatikai 
žūsta visur.

BILIUS REIKALAUJA FI
LIPINAMS APSISPREN

DIMO.
Washingtone Senatan yra 

įneštas bilius, kuris reika
lauja, kad už penkių metų 
nuo dabar Filipinų gyvento
jams butų leista patiems nu
balsuoti, ar jie nori būt ne
priklausomi, ar prigulėt 
prie Jungtinių Valstijų, taip 
kaip dabar.

CHICAGOS GALVAŽU
DŽIAI DEGINA SAVO 

AUKAS.
Chicagos policija sakosi 

sužinojusi, kad banditai te
nai pradėjo savo užmuštus 
žmones deginti, taip kad ne
liktų jokių pėdsakų polici
jai. Lavonai deginami kros
nyse skiepuose. Netoli Chi- 

jcagos aną dien buvo rasti 
trįs maišai su apdegusiais 
žmonių kaulais.

Pe- 
čia 
ku-

BANDITAI PAGROBĖ DU 
MAIŠU PINIGŲ.

Wheeling, W. Va. — 
reitą sąvaitę banditai 
užpuolė automobilių,
riuo buvo vežami pinigai iš 
vieno banko į kitą, ir pagro
bę du maišu su pinigais pa
bėgo.' Kiek tuose maišuose 
buvo pinigų, d a nesužinota.

KUTIEPOVO BYLA 
TEBESITĘSIA.

Kutiepovas buvo rusų mo
narchistų generolas ir bol
ševikų agentai pagrobę iš- __________
gabeno Rusijon. Dabar fran- NUŽUDE ŠEIMYNĄ IR
"" ™ „ c pATS pASIKOIį^

Netoli Wilkes Barrės, Pa., 
turtingas farmerys Snyder 
nušovė savo dukterį, žentą, 
jų vaiką, o paskui nuėjo į 
garažą ir pats pasikorė. Sa
koma, kad jis pametęs daug 
pinigų ant “stak marketo” 
ir dėl to pamišęs.

cuzų policija veda tuo rei
kalu tardymą. Ji jieško ne
tiktai Kutiepovo pagrobikų 
automobilio, bet aiškina ir ’ 
visas pagrobimo aplinkybes. 
Kada busią tikrai nustatytos 
grobikų pavardės, jos bu
siančios paskelbtos, kol kas 
gi įtariamų asmenų pavar
dės laikomos paslapty.

Jau esą policijai ir tardy
mo įstaigoms daug kas žino
ma. Žinoma kpr Kutiepovas 
buvęs pagrobtas; kiek buvo 
grobikų ir kaip jie buvę ap
sirėdę. Žinoma ir vieta Nor
mandijos pakrantėje, iš ku
rios Kutiepovas buvo nuga
bentas į laivą. Kai kurie gro
bikų pabėgo motoriniu lai
vu, bet šoferiai liko. Dabar 
lieka tik juos surasti.

NUĖJO KALĖJIMAN, BET 
NE BAŽNYČION.

Columbus Junction, Ia.— 
Keli jaunuoliai čia buvo nu
teisti per ištisus metus lan- 
kvti bažnyčią kas nedėldie- 
nis. Teisėjas manė, kad baž
nyčios lankymas yra pa
kankama bausmė. Bet jau-'Ją sąvaitę čia nusišovė bat- 
nuoliai nesutiko, ir užtai tei- siuvys Chase. Jis buvo jau

BEDARBIS NUSIŠOVĖ. 
Haverhill, Mass. Perei-

LENKIJA GINKLUOJASI.
Lenkų karo ministerijoj 

ruošiami planai karo aviaci
jai praplėsti. Numatyta 
Francuzijoj - užsakyti daug 
karo lėktuvų. Karo lakūnų 
skaičius bus padidintas, ry
tų pasieny bus įsteigti keli 
nauji karo aerodromai.

$21,000,000 CHICAGOS 
PAŠTUI.

Prezidentas Hooveris pa
davė Kongresui prašymą, 
kad šis paskirtų $21,000,- 
000 pastatymui naujo pašto

sėjas davė jiems po 30 die- 74 metų amžiaus ir negalė-1 Chicagoje. Clevelando paš- 
nų kalėjimo. jo gauti darbo. ___ |tui skiriama tik $5,000,000.

BUCHARINAS NUSILEN
KĖ STALINUI.

Maskvoje darbininkų su
sirinkime Bucharinas pasa
kė, kad visiškai pritariąs 
Stalino politikai. Buchari- 
nui už tai pažadėta paskirti 
jį į atsakomingą vietą.

NUSIŽUDĖ ANGLŲ 
KAPITONAS.

Pereitą sąvaitę Anglijos 
pakrašty nusižudė kariško 
laivo “Champion” kapito
nas Welby. Jį rado pasiko
rusį maudynėj.

PASIKORĖ BAŽNYČIOJ.
Bekeskabos miestelyje, 

Vengrijoj, ant bažnyčios 
balkono pasikorė mergina 
vardu Anna Ioerino. Ji pa
sielgė taip dėl to, kad jos 
mylimas vaikinas pametė ją 
ir paėmė kitą. Kuomet jis 
ėmė bažnyčioj šliubą, ji nu
ėjo tenai ir pasidarė sau ga
lą.

PRIVALGĘ DINAMITO 
IR SPROGO.

Iš Vengrijos pranešama, 
kad tūlas Joseph Szigeti te
nai nutarė užbaigti savo bė
das labai ypatingu budu. Jis 
paėmė gabalą dinamito, pri
taisė prie jo knatą, paskui 
dinamitą prarijo ir knatą 
uždegė. Dinamitas sprogo ir 
Szigeti buvo sudraskytas.

INDIJOJ LIEJASI 
KRAUJAS.

Indijoj jau pasipylė žmo
nių kraujas. Šį panedėlį tri
juose miestuose buvo dide- 
ių riaušių. Daugiausia aukų 

buvo Ranguno mieste, kur 
streikuoja uosto darbinin
kai. Jų vieton buvo atvežta 
{iniečių streiklaužių, ir dėl 
o įvyko kruvinos muštynės, 
turiose 26 žmonės neteko 
gyvybės, o 700 buvo sužeis
ti. Dabar mieste užsidarė 
visos krautuvės.

I

Sovietų Delegacija 
Atvažiavo Ame

rikon.
Pereitą sąvaitę New Yor- 

kan atvyko iš Sovietų Rusi
jos delegacija iš 35 žmonių. 
Uoste visi jie buvo sulaikyti, 
išegzaminuoti ir įleisti, bet 
“Amtorgas” turėjo užstatyt 
už juos po $500 kaucijos 
kaipo užtikrinimą, kad jie 
čia nevarys jokioj agitaci
jos ir kad išbuvę paskirtą 
laiką vėl išvažiuos iš kur at
važiavę. Delegacija sako, 
kad jos tikslas čia esąs susi
pažinti su Amerikos pramo
ne ir nupirkti reikalingų

UŽ

AMERIKOS AMBASADO
RIUS PRIBUVO LEN

KIJON.
Iš Varšuvos, pranešama, 

kad pereitą sąvaitę tenai at
vyko John N. Willys, pirmu
tinis Amerikos ambasado
rius.

STATYS DU LAIVU 
$21,000,000.

United Statės Lines 
mis dienomis užsakė 
Yorke du nauju pasažieri-
niu laivu, kurių pastatymas 
kainuos $21,000,000.

šio-
New

KOMUNISTŲ KANDIDA
TAS KALĖJIME

New Yorko komunistai 
nominavo Williamą Foster 
savo kandidatu į New Yor
ko gubernatorius. Bet Foste. 
ris dabar sėdi kalėjime ir da 
negreit bus išleistas.

ISPANIJOJ PASKELBTAS 
APSIAUSTIES STOVIS.
Visoj Ispanijoj paskelbtas 

apsiausties stovis. Dekretas, 
kuriuo buvo sugrąžinta kal
bos laisvė po diktatūros nu- mašinų, 
vertimo, atšauktas. Polici
jai kuo griežčiausiai įsakyta ptTLIUROS UŽMUŠĖJAS

KAUNE.
j Iš Francuzijos atvažiavo 
Kaunan Švarcbordas, Uk
rainos hetmono Petliuros už
mušėjas, kurį pernai francu-

kovoti su bandymais nusi
žengti viešų susirinkimų už-į 
draudimams.

STEBUKLAS BE STE
BUKLO. t .

Pragos mieste, Čekoslova- ZU teismas įs.eismo. 
kijoj, gyveno 44 metų am-' Kaune Švarcbordas skai- 
žiaus muzikantas, kuris nuo paskaitą apie žydų mar
ginsimo buvo neregys. Šio-i 
mis dienomis daktarai pada
rė jo akių operaciją ir jis 
praregėjo. Jeigu taip butų 
atsitikę kokiam brostvinin- 
kui, tai kunigai dabar saky
tų, jog tai buvo “stebuklas.”FRANCUZAI APSKELBĖ 

SIRIJOS RESPUBLIKĄ
Francuzijos komisionie- 

rius Sirijoj pereitą sąvaitę) 
paskelbė, kad nuo šiol Siri-Į CLEVELANDAS TURI
ja tvarkysis kaip savaranki, 900,000 GYVENTOJŲ, 
respublika, tik tvarkos pa-į Paskutinio cenzo žinios 
laikymas, šalies apsauga ir parodo, kad Clevelando 
užsienio reikalai paliekami miestas turi jau 900,000 gy- 
Francuzijos žinioj. Įventojų su viršum.

PASIKORĖ “LINKSMIAU- 
SIS” ŽMOGUS.

Gilford, N. H. — Pereitą 
subatą čia pasikorė Russell 

.Clough, kurį kaimynai lai
kydavo “linksmiausiu” žmo-

P-LĖ ULČINSKAITĖ BAI- gumi visoj Amerikoj. 
GĖ DRAMOS MOKYKLĄ.

Philadelphia, Pa. — Šio
mis dienomis p-lė Katerina 
Ulčinskaitė iš West Phila- 
delphijos baigė dramos ir 
elokucijos meno mokyklą ir gaisras 
gavo diplomą. ,

NASHUA GAISRO NUO
STOLIAI $2.500,000.
Nashua, N. H. — Dabar 

apskaitliuota. kad buvęs čia 
andai padarė $2,- 

500,000 nuostoliu.* —«



2 KELEIVIS No. 22. Gegužės 28 d., 1930.

DI Į n I
"=r. ==3^

Gugio. o socialistai butų bal
savę prieš S. Geguži, p-lę 
Jurgeliutę ir d-rą Klimą, tai 
SLA. Piidomon Taiybon 
šiandien butų išrinkti visi 
bolševikai.

Nejaugi Tareilos inžinie
riai nepajėgia suprasti ir ši
tokio paprasto dalyko?

nejaučia atsakomybės už savo ■- -

pasakytus žodžius arba atlik- A Z'It/m

“Kalbėdami apie galimą: i

kompromisą iždininko klausi- /''lUta/'IT A T- Tr^Zm
me. mes visad manėm, kad p. aa I I I V |
Tareila yra daug rimtesnis vei-į 1 4 i |k J JL ’
kėjas. negu ‘Liaudies Tribūna’ , 
ji pers ta t o. Dar daugiau. Tas -— ' r t’
organas savo raštais atlieka p. Sąjungos Atsiradimas. Lai- Lietuvių
Tareilai meškos patarnavimą, kraitis. Pietų Amerikos Lie-, gos istorija.

tuvių Socialistų Sąjunga. 
Kas tie Sąjungos tvėrėjau 

Išvados.
Senesnės lietuvių draugi

jom Argentinoje buvo: Die-
i gas. Vargdienis, Aušros 
• Žvaigždė, Susivienijimas 
Lietuvių Argentinoje. Apart 
Diego, kitos suminėtos gy-

Į

Socialistų Sąjun-

♦i*’ŠI’_____

turi 
Kanada.

DEMAGOGAI.
Chicagos "Naujienos" pa

stebi, kad—
“Stalino klapčiukai New 

Yorke šaukia mitingą protes- 
tuot prieš Anglijos valdžią, 
kad ji neduodanti laisvės Indi

jai.
"Dabartinė Anglijos valdžia, 

kaip žinoma, nėra pavergusi 
Indiją. Per daugeli gentkarčių 
Indijos gyventojai buvo valdo
mi Anglijos, ir kada MacDo
naldas atėjo i valdžią. Indijos 
padėti jisai nepablcgino; prie
šingai. jisai pareiškė, kad val
džia eis prie suteikimo Indijai 

plačios autonomijos
daug-maž tokių, kokias 

anglų dominijos 
Australija ir Pietinė Afrika.

"Šituo tikslu yra numatyta 
konferencija su Indijos atsto
vais ir. kaip telegramos šiomis 
dienomis pranešė, jau dabar ei
na tarpe Anglijos valdžios ir 
Indijos tautinio judėjimo vadų 

derybos.
"žinoma, tautų laisvės šali

ninkai turi pamato reikšti sa
vo nepasitenkinimą, kad Indi
jos klausimas yra sprendžia
mas taip lėtai. Butų buvę daug 
maloniau, jeigu Anglijos dar- 
biečių valdžia jau pernai, pir
ma negu Indijoje pradėjo kilti 
riaušės, butų pakvietusi Jos at
stovus ir pasiūliusi jiems iš
dirbti naują konstituciją Indi
jai, paremtą dominijos teisių 
pagrindu.

"Ar darbiečius už šitoki jų 
žingsni nebūtų nuvertė konser
vatoriai su liberalais, kurie tu
ri parlamente daugumą, tai ki
tas klausimas.”

Bet komunistai neturi tei
sės MacDonaldo vyriausybę 
dėl to kritikuoti, nes jie ne
kritikuoja ir Maskvos dėl 
kitų tautų pavergimo. Mask
vos diktatoriai laiko paver
gę Gruziją, Azerbeidžaną, 
Armėniją ir Ukrainą, kurios 
daugiau priešingos sveti
mam jungui, negu Indija. 
Gruzija po Rusijos revoliu
cijos buvo jau įsikūrus ne
priklausomą respubliką ir 
buvo išsirinkus savo Seimą, 
bet pasiųsti Maskvos 200.- 
000 raudonarmiečių išsker
dė Gruzijos darbininkų val
džią ir uždėjo ant tos šalies 
savo kruviną diktatūrą.

Taigi, jei bolševikams lu
pi tautų laisvė, tai visų pir
ma tegul jie reikalauja pa- 
liuosuoti Gruziją, o jau pas
kui tegul kalba apie Indiją. 
Pakol jie tyli apie Maskvos 
despotizmą, o rėkia tiktai 
prieš MacDonaldą, tai tas jų 
riksmas virsta šlykščia de
magogija.

“VIENYBĖS” DŽIAUGS
MAS.

Brooklyno "Vienybė” 
džiaugiasi, kad Mussolini 
pranašauja demokratijai
“galą." Ji rašo:

“Italijos diktatorius Musso
lini nepersenai kalbėdamas 
Grossetoje. pakeliui i Tuscany. 
entuziazmo apimtai miniai pa
reiškė. jog Italijos fašizmas da
vęs pasaulio demokratijai ir li
beralizmui mirtiną smūgi. Esą. 
laiko bėgy liberaliniai-demo- 
kratiškosios srovės visiškai pa
sauly išnyksiančius ir tai esą 
bus Italijos fašizmo trium
fas...“ >

Asilą 
našavo, kaip Mussolini. 
tvirtino, 
kuomet visi kiti keturkojai 
pasauly 
liktai vieni asilai. Bet jo pra
našystė neišsipildė. Neišsi
pildys ir Mussolini žodžiai.

irgi svki taip pra-' jis
kad ateis laikas.

išnyksią, o liksią

Nors tai labai silpni žo
džiai. bet kaip iš “Sandaros" 
žmonių, tai ir jų užtenka Ta
reilos inžinieriams. Tai vis- 
tiek. kaip suodinu makolu į 
tiems ponams per akis

Delei Duonos
Sau Juodos

Niekur nėra tokio krašto. 
Kaip žemelė Lietuvos. 
Juk aš matau ne iš rašto. 
Kaip gyvena žmonės jos.

Vieni dirba, prakaituoja 
Dėlei duonos sau juodos. 
Kiti sėdi, tinginiuoja. 
Jiems užtektinai baltos.

imti pavyzdžiu visoms kolo
nijoms: straipsniai, kores
pondencijos, parama mate
riale gausiausia iš Montevi
deo. Tame yra didžiausias 
nuopelnas nenuilstamo drau
go ir idealisto Pr. Vikonio, 
o taipgi draugų Krasinsko, 
Kapočiaus, Gumbaragio ir 
dtų. Jeigu butų bent 4 to
kios kolonijos, su tokiais 
•imtais vadais, tai Pietų A- 
merikos Lietuvių Soeialistų 
Sąjunga turėtų netik savo 
grynai nepriklausomą ir 
rimčiausi sąvaitraštį, bet ir 
knygynai, ir lietuviškos mo
kyklos butų visose kolonijo
se ir vietiniai žmonės Pietų 
Amerikos lietuvius skaitytų 
taip kultūringais, kaip kad 
lietuviai ištiesų yra, o ne to
kiais, kokiais jie buvo skai
tomi per kelius metus čia 
mus “atstovaujant” literati- 
niems banditams.

Cordoboj, Rosario, Santa 
Fe ir Buenos Aires priemies
čiuose susitvėrė Pietų Ame
rikos Lietuvių Socialistų Są
jungos skyriai ir tose koloni
jose nei Maskvos, nei Ro
mos agentai negali mulkinti 
lietuvius darbininkus. Žino
ma. organizatoriams, kaip 
centre, taip ir provincijose 
tenka nukentėti visokių 
šmeižtų iš visokių išgamų 
pusės. Bet tik liepos mėne
syje sukanka metas laiko 
kaip pasirodė Pirmas Musų 
Manifestas, o kultūrinėje 
dirvoje padalyta daugiau, 
negu kitų organizacijų per 
kelerius metus.

“Musų Manifestas No. 2” 
pasirodė pereitą kovo mėne
sį. Jis trumpai palietė susi
dariusią padėtį ir išėjo gry
nai Sąjungos’ naudai. Bet 
dėl jo nekurie “meilingieji” 
labai apsibrozdijo ir vertė 
rašyt rezoliucijas prieš me
namą autorių. Ne kritikuot 
manifestą, o tik pasikeikti...

Kad Sąjunga vis kas kart 
Įgyja daugiau skyrių provin
cijose, tai yra nuopelnas 
Urugvajaus draugų ir redak
toriaus drg. čiučelio, bei Są
jungos sekretoriaus drg. 
Stepaičio. kurie prie to dar
bo vairo stovi.

Galutinas žodis.
Dabartiniai Sąjungos val

dytojai privalo kuogreičiau- 
sia ruošti Pietų Amerikos 
Lietuvių Socialistų Sąjun
gos Pirmą konferenciją ar 
kuopų atstovų suvažiavimą. 
Kaip deleguoti kuopų at
stovai nutars, taip laikraštis 
ir Sąjunga vystysis. Pirmai
siais metais yra padaryta 
gana daug: Įsteigtas ir iš
plėstas didžiausias Pietų A- 
merikoje lietuviškas laik
raštis ii- sueita kontaktan su 
vietinėmis darbininkų orga
nizacijomis.

Liepos 6 d. šių metų su
kanka lygiai metas laiko 
nuo pirmo Sąjungos Mani
festo- pasirodymo, — apie tą 
laiką, reikia tikėtis, Įvyks 
Pirmas Pietų Amerikos Lie
tuvių Socialistų Sąjungos 
Atstovų Suvažiavimas, ku
ris galės. būt atžymėtas mil
žinišku parengimu.

Sąjungai ir jos laikraščiui 
linkėtina gražiausio pasise
kimo ir solidaraus darbo vi
sų susipratusių Pietų Ame
rikos lietuvių darbininkų.

B. K. Algimantas.

ungos. Tuomi norėta gaut i 
malonės Anchorenos ponų i 
ir patraukt savo pusėn bol
ševikus. j

Netikėta ataka!
Kovo 19, š. m., “Naujie

nos” rengė šokių vakarą su ' 
concertų Josė Verdi teatre. 
Susirinko virš 500 žmonių. 
Čia tai ir norėjo pasiofišuot 
ponas Jonas Jokūbaitis ir 
konsulas Mačiulis. Kada 
"Arg. Naujienų” redakto
rius drg. čiučelis atidarė su
sirinkimą ir perstatė kalbėt 
o. konsulą, publikoje pasi
girdo protestai, kurie daėjo 
iki to. kad trypimais ir kiau
šiniais ponus nuo scenos nu- 
bombardavo. Reiškia, nors 
Jokūbaitis ir brangiai moka 
už savo skelbimus laikrašty
je, nors jis gyrėsi Anchorai, 
kad iškaranijo socialistus, 
bet jis apsigavo.

Nauja valdyba.
Valdybos linkimai Sąjun

goje visuomet ėjo pasidali
nimo keliu, kaip ir kitose 
Argentinos lietuvių organi
zacijose. Bet kas valdo 
“mašną," tas ir galingas. 
Rašantis šiuos žodžius buvo 
valdvbos nariu, bet prieš jį 
tapo parašvtas nutarimas 
visai iš kito šono. Dabar 
valdyba sudaryta iš po. Vil
činsko, Paliuko (kuris “Lie
tuvos Žiniose” Sąjungos tvė
rėjus atestavo ir jos susirin
kimų nelankė, nariu nebu
vo), o nežymesnes vietas 
paliko Pilipaičiui ir kitiems 
draugams. Sekretorius drg. 
Stepaitis išrinktas, bet iš Jo
kūbaičio agentūros darbo 
pašalintas, nes jis iš Varnių 
atvažiavo.

Redaktoriaus drg. čiuče- 
lio padėtis yra gana kebli: 
redaktoriaus darbe jis ran
da moralio pasitenkinimo ir 
su pasišventimu tą darbą 
dirba. Jo plunksnai teko ra- 
švti kompromisiniai protes
tai prieš Norkų, bet tai dėl 
susibėgusių aplinkybių, e- 
sant laikraščiui Jokūbaičio 
globoj. Ateis laikas, kada 
visa tai turės būt paaiškin- 

Susivažiavimas turėtų 
laikraščio ir Sąjungos liki
mą išspręsti ir jau dabar ga
li apsieiti be meškiškos dė
džių “globos."

Vardų pakeitimas.
“Argentinos Naujienos” 

yra registruotos K. N. Nor
kaus vardu. To reikalavo 
Jokūbaitis ir jo draugas Mr. 
Zahn, pirm negu sutiko lai
krašti finansuoti. Jokūbaitis 
nervavosi, kad laikraštyje 
minimas žodis darbininkas 
ir socialistas. Manė, kad 
Norkus to yra kaltininkas; 
bet, kaip paskui paaiškėjo 
“triumfuojant” Josė Verdi 
teatre, jis su tais žodžiais 
“apsiprato"... Savo teisės 
Norkus nenaudojo ir pareiš
kė redaktoriui, kad tai buvo 
sutikta dėl laikraščio labo ir 
kada Sąjunga bus be “glo
bėjų,” registracijos teisė bus 
perduoda. Vienok laikraš
čio vardas tapo pakeistas Į 
“Pietų Amerikos Naujie
nas," ir nauju vardu laik
raštis pasirodė 14-tu nume
riu, kas yra nė visai natūra
lu.

“Argentinos Lietuvių So
cialistų Sąjunga” pavadinta 
“Pietų Amerikos Lietuvių 
Socialistų Sąjunga,” kas 
Įgauna platesnės prasmės. 
Tą galima tik pasveikinti.
Urugvajau# draugai, etc.
Buenos Airėse, kaip ma

tyt iš aukščiau pasakyto, 
darbe buvo kompromisų ir 
kai kam tenka būti “atpus- 
kų ožio” rolėje. Bet Urug
vajaus sostinės, Montevideo,

Pirmas žingsnis.
Nedideliame draugo Da- 

ratėno kambarėlyje, Barra- 
cuose, Buenos Aires fabrikų 
rajono dalyje, susirenka 
draugai Daratėnai. čiučelis, 
Vaitkus. Graibus, Norkus ii 
Žiedelis. Tariamasi tverti 
Argentinos Lietinių Socia
listų Sąjungą ir leisti laik
rašti. Išrenkama komisija 
parašymui atsišaukimo Į vi
suomenę. Komisijai posė
džiaujant. drg. čiučelis pa
tiekia ilgą atsišaukimą, ku
rio atspausdinimui organi
zatoriai neturi lėšų. Vietoje 
to, nutariama skubiai para
šyt trumpą ir liepsningą Ma
nifestą, ką atlieka K. N. Nor
kus, pasinaudodamas maši
nėle gretimo aptiekoriaus. 
Sumetama 9 pezai ir drg. 
Čiučelis suranda pigesnę 
spaustuvę ir ant rytojaus jau 
po visą miestą pasipylė 
“Musų Manifestas.”

Pirmas “Musų Manifesr 
tas” pasirodė 6 d. liepos, 
1929 metų. Vienbalsiai 
prieš ji sustaugė bolševikai 
ir fašistų šundaktaris su 
anarchistais savo gazietose. 
Skelbė, kad tai manifestas 
iš “patiltės" ir t. p. Fašistai 
tvirtino, kad daugiau orga
nizacijų nereikia, užtenka 
esančių: bolševikai turavo- 
jo.

Bet Argentinos lietuvių 
darbininkų visuomenė su 
didžiausiu džiaugsmu pasi
tiko ALSS. atsišaukimą ir 
ruošiant pirmą Sąjungos 
koncertą ir inauguracijos 
aktą plakatuose pasirašė 53 
asmenys. Pirman socialistų 
parengiman atsilankė apie 
700 žmonių ir visi buvo la
bai pakilusiu upu, kad gimė 
Socialistų Sąjunga, kad pa- 

: sirodė jos laikraštis “Argen- 
" - -- •;»____ ■ i,„j

vuoja ir dabar ir savo pro
gramose turi Įrašę savišal- 
pinius ir kultūros darbo tiks- 
Ims.

Jau karo metu nekurie Ar- 
! gentines lietuviai susirasi
me jo su Šiaurės Amerikos 
Lietuvių Socialistų Sąjunga 
ir gavę - jos statutą bandė 
tvert Argentinos Lietuvių 

i Socialistų Sąjungą. Bet re- 
j zultate sutvėrė Apšvietus 
Draugiją ir tarėsi leist be- 
partyvišką laikraštį, vienok 
vėliaus nubalsavo ir išleido 
komunistinį “Rytojų,” su
darydami tam tikslui spe- 
cialę spaudos bendrovę. Pir
mas to laikraščio redakto
rius ir įkvėpėjas Br. Švedas 
vėliaus su savo žmona ir ki
tais štabo nariais pasitrau
kė ir Įkūrė anarchistišką 
"Darbininkų Tiesą."

Bepartyvis elementas, va
dovaujamas draugų Bukevi- 
čiaus. Jasiukyno, Undzėno 
ir kitų, sutvėrė pašalpinę 
draugiją “Lietuvą” ir išlei
do laikraštį “Balsas,” kurį 
jie patys ir redagavo. Re
dakcinės komisijos kviečia
mas atvyko iš Urugvajaus 
K. N. Norkus, ir iš 63 to lai
kraščio numerių bent 50 te
ko jam suredaguoti. Porą 
numerių redagavo drg. Pa
liukas. porą Stankaitis, o at- 

. vykus kunigui Dakniui, kon
sulas Skinkis, tos draugijos 
pretendentas į vadus, redak
toriumi pastatė p. Vilčinską. 
Laikraštis tada nebuvo nei 
laisvamaniškas, nei ------
ninkiškas, nei socialistiškas. 
Kunigui išbėgus. Balso 
Spaudos Bendrovė ir konsu
las p. Skinkis vėl užkvietė 
redaktorium K. N. Norkų. 
Konsului tečiaus nepatiko 
Norkaus laisvamanybėir “ci- 
cilizmas” ir jis, susitaręs su 
šundaktariu St. Štabinsku, 
užgriebė Balso baldus adre
sus, ir knygas ir išleido “Ar
gentinos Lietuvių Balsą.” 
Spausdint nuėjo pas -anar
chistus ir prižadėjo komu
nistams, kad jų nelies, bile 
jie neliestų jo šundaktaria- 
vimo ir tt.

Visuomenė nerimavo ir 
piktinosi tokia padėtimi. Ki
lo reikalas naujo laikraščio 
ir naujos organizacijos. Čia 
tai ir prasideda Argentinos

Vargšas gema ir užauga. 
Minta vien tik trupiniais. 
Valgo barščius, rūgštų raugą, 
Kūną dengia lopiniais.

Kiek paaugęs piemenėliu 
Tampa vargšas, jis baugus.
Ir pastojęs vargdienėliu 
Gena bandą i laukus.

Kojos basos ir sutrukę 
Veidai, lupos nuo kaitros; 
Juodu purvu jis aprūkęs. 
Prakait’s liejas iš kaktos.

Šitą vargą kiek pabaigęs 
Ima dalgi i rankas.
Ir dažnai būna nuvargęs 
Piaudams šieną po lankas.

Paskum reik dar kareiviauti. 
Ginti ponus nuo biednų— 
Tai ne lankoj šienas piauti: 
Dvarus saugot reik anų.

Kaip pasensta nabagėlis. 
Negal maisto jau uždirbt.
Tai pastojęs ubagėliu— 
Eina duonos sau prašyt.

Ein per kaimus, purvus brenda. 
Kabo krepšiai ant pečių;
Klumpa kartą, daugiau žada— 
Juk tai takas erškiečiu.

LIETUVOS PREKYBA 
SU AMERIKA.

Komercijos Departamen
to leidžiamas AVashingtone 
organas, ‘•Commerce Re- 
ports," paduoda Įdomių 
smulkmenų apie Lietuvos 
prekvbą su Amerika.

Pasirodo, kad pereitais 
metais Lietuva pirko iš Ame
rikos yisokių daiktų už 16,- 
725.000 litų, o Amerikai par
davė savo prekių už 4.420,- 
000 litų.

Vadinasi, per 1929 metus 
Lietuva turėjo primokėti 
Amerikai 12,305,000 litų.

Štai kai kurte produktai, 
kuriuos Lietuva pernai par
davė Amerikai:

Kumpių pardavė už S227 
Kitokių mėsų ...........  469
Žarnų dešroms .... 10,177 
Visokių odų.......  186,532
Kiaunių, zuikių kailių 125 
Šerių ........................ 1.649
Saldainių .... ,.......... 2.883
Medaus .................... 118
Lininių audinių .......  108
Medžio, neapdirb. 18.690 
Medžio, apdirbto 1.456 
Skarmalų ............ 10,036
Gintarų ....... -........  6,323
Knygų .................... 1,675

Birželio 10 d. Lietuvos 
konsulate New Yorke yra 
šaukiama Amerikos lietuvių 
ekonominė konferencija, 
kuri svarstys kaip pakreipti 
Lietuvos-Amerikos prekybą 
Lietuvos naudai, nes perei
tais metais ji davė didelių 
nuostolių. Primokėti vienais 
metais 12.000,000. tokiai 
biednai valstybėlei, kaip 
Lietuva, tai ne juokai.

b

BE JOKIOS LOGIKOS.
Tareilinių “Tribūna” 

7-tame numery sako:
“Jeigu Sandaros štabas Chi- 

cagoje. butų nebernavę socia
listams. tai šiandie nereikėtų 

nė svajoti apie 'kompromisus.’ 
Kad ‘Sandara’ bernavo susmu
kusiems socialistams apie tai 

ne gali būt dviejų nuomonių.’’

“Susmukusiais" reikia va
dinti ne socialistus, bet ta- 
reilinius, nes jų vajus prieš 
Gugi ištikrujų negarbingai 
susmuko. Bet apie tai čia ne
kalbėsiu.

Mums norėtųsi žinoti, ka
me Sandaros štabas "berna
vo" socialistams?

tareiliniai mano, 
adv. Gugio kandi

ji SLA. iždininkus 
socialis-

Jeigu
rėmimas 
daturos 
buvo "bernavimas 
tams.” tai kaip tuomet apie 
sandai iečių kandidatus, ku
riuos socialistai rėmė?

Faktas yra toks, kad SLA. 
rinkimuose buvo susidariusi 
socialistų ir sandariečių 
koaliciją, o ne bernavimas 
vienų kitiems. -Jeigu sanda- 
riečiai nebūtų rėmę adv.

Varge miršta ubagėlis.
Paliks krepšius ir lopus; 
Netur turtų, nabagėlis.
Nieks nelydi i kapus.

šermenų nieks iam neruošia. 
Duobę šventi nt ne reik jam; 
Vien tik krepšiai karstą puošia. 
Lopai ainiams, krukis kam?

Juk jis dirbo, ramus puošė... 
Krovė turtus dėl kitų;
Dirvas javams jis paruošė. 
Kad tik ponams Įtiktų.

Meldžias kunigai turtingiem. 
Dangų perka už turtus.
Siūlo pragarą vargingiem. 
Juk jie tiki i burtus.

Nėra laimės tau, varguoli. 

Ant žemelės Lietuvos;
Nereik turtų tau. biednuoli. 
Nei grintelės nuosavos.

Prisiuntė A. Vitukynas.

>u\° nęiįtinos Naujienos” ir kad pir
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“SANDARA” APIE 
TAREILĄ.

“Sandara" pažymi, kad 
rinkimuose i SLA. iždinin
kus Tareila gavo 1,300 ir to
dėl jis galės turėti šiek-tiek‘ 
savo šalininkų Seime. San-I 
dariečiai Seime betgi žiūrė
sią, kad SLA. butų apgintas. 
Ir ji duoda tareiliniams su
prasti, kad jie taip pat pri
valo žiūrėti SLA. labo, o ne 
“savotiškai švaistytis kardu 
i visas puses,” kaip jie darė 
rinkimų metu.

Tareilinių organas, “Liau
dies Tribūna,” buvo jau pa
skelbęs, kad “Sandaros” šta
bas bando teisintis ir patai
kauti tautininkams. Ant šito 
užmetimo “Sandara” atsa
ko:

"Mes nenorime niekam pa
taikauti, o ypač tiems, kurie

FEDERAL
NATIONAL
BANK

N

mą kartą Argentinos lietu
vių visuomeninio gyvenimo 
istorijoje lietuviškame pa
rengime kalbėjo oficialis 
Argentinos Partido Socialis
tą delegatas drg. Buira. Ofi-

Socialista 
La Vanguar- 

dia,” patalpino platų apra
šymą apie Sąjungos darbą ir 
apie Lietuvos padėti. • Tai 
buvo pirmas tokis teisingas 
straipsnis apie Lietuvą vie
tinėje spaudoje.

Rizikingas’ kompromisas.
Išleidus pirmą “Argenti

nos Naujienų" numeri, teko, 
keturis mėnesius laukti kol 
prieita prie dvisąvaitinio lai
kraščio leidimo. Reikėjo su
rast galimybė laikrašti leis
ti kas sąvaitė ir didesni už 
esančius. Esantis laikraš
čiai lėšas gaudavo iš tų die
vų, kuriuos jie garbino, o 
naujieniečiai niekam nepa
taikavo, tai niekas jų ir ne
šelpė: o aukų nerinko. Čia 
K. N. Norkus Įkalbėjo Jo
nui Jokūbaičiui, kad finan
suotų ląikraštį. Nutarta— 
padaryta: Jokūbaičio pata
rimu Norkus rezignuoja iš 
Diadema Argentina PetrO- 
leo kompanijos ir eina orga
nizuot agentūrą “Europa 
Shipping Agency,” kurios 
savininkas yra p. Jokūbai
tis. Laikraštis gauna didelių 
skelbimų ir iškarto pradeda 
eiti kas sąvaitė . 8 puslapių. 
Pavyduoliai iš kitų partijų 
pradėjo daryt intrigas. Jo
kūbaitis rašo Norkui atesta
tą ir pataria vėl grįžt anglų 
kompanijom Norkus perei
na dirbt kiton laivų bendro
vėm Kad “apsidirbt” su 
“buntaučiku,” Jokūbaitis 
daro Įtakos Į ALSS. komite
tą, kad komiteto vardu pa
skelbt Norkų išmestu iš Są-|draugus tai ištiesų galima

cialis Partido 
dienraštis, “

VYRIAUSIS OFISAS

Water, Devonshire ir \Vashington Streets
SKYRIŲ' OFISAI

Bark Bay .... Mass. Avė. and \ewbury Street
East Boston ............................ 2 Vlaverick Sųuare
Pista Pier ................Northern Avė. and l) Street
Mattapan ..................................... Mattapan Sqtiare
South Boston ............................... 474 Broadsay

Narys Pederal Reserve System

ES vienas draugas pasakė kitam, kad ši įstaiga dabar 

tarnauja daugiau kaip dešimčiai tūkstančiu žmonių 
šešiuose dideliuose ofisuose su turtu virš dvidešimties mi- 

1 ionu dolerių ir resursais virš trisdešimties milionų dolerių.

ESPERANTIŠKOS VES
TUVES.

Čekoslovakijos mieste 
Brunne įvyko originalės ves
tuvės. Per tas vestuves pir
mą kartą buvo pavartota 
išimtinai tik esperanto kal
ba. Susituokusi pora gavo iš 
esperanto šalininkų čeko 
Slovakijoj ir užsieniuose 
daug pasveikinimų.



KELEIVIS

| Kas skaito ir rašo

Tm duonos neprašo «> AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS 1® | |
BRIDGEPORT, CONN. 

Bolševikų jomarkas.
Balandžio 27 d., musų 

mieste įvyko bolševikėlių jo- 
markas. Kokia tai J. Bon- 
dzinskaitė iŠ Brooklyno lai
kė “misijas.” Klausytojų 
prisirinko nedaug. Pasiro
do, šioj srytyj bolševikai 
gudresni už katalikus. Leni
no kunigais-misionieriais ga
li būt ir moterys, o pas kata
likus tik vyrai. Mat gražioji 
lytis vis tik meilesnė ir gana.

Ant pradžios “misijų” ne
suspėjau. Man atėjus “kal
bėtoja” jau baigė iš rašto 
sakyti savo “prakalbą,” 
kiek kurioj industrijos ša
koj, liko pelno bosams, pe
reitais metais.

Pertraukos metu vaiku
čiai išpildė šiokį tokį pro- 
pramėlį. Pusėtinai padekla
mavo Mureikų mergaitė.

Prasidėjo antras jomar- 
ko aktas.

Pirmiausia, kalbėtoja iš
gyrė komunistų partiją ir 
jos popiežiaus neklaidingu
mą, paskui išgyrė ALDLD. 
ir LDTA. Toliau išgarbino 
savo “švenčiausią traicę” 
“Laisvę,” “Vilnį” ir “Darbi
ninkių Balsą.”

Po išgyrinrfų ir garbinimų, 
aišku, priėjo prie peikimų 
ir šmeižimų. Juk šitų “misi- 
jonierių,” šmeižime ir pasi
rodo visas žinojimas. Kaip 
ta degloji “išpaškudija” vi
są bulvių lauką, taip musų 
kalbėtoja išdergė visą Ame
rikos lietuvių spaudą ir jos 
redaktorius. Svarbiausia, ji 
puolė: “Keleivį.” “Naujie
nas,” “Tėvynę” ir jų redak
torius: Michelsoną, Grigaitį, 
Vitaitį, SLA. prezidentą Ge
gužį ir Jurgeliutę. Įdomu, 
kad nelietė fašistų “Vieny
bės” ir jų mandrių redakto
rių. Matai bolševikai su fa
šistais yra giminės, nes abe
ji myli tik diktatūrą.

Toliau, 
draudė skaityti pažangius 
laikraščius ir “pavelijo” 
skaityti tik šlamštus: “Lais
vę,” “Vilnį” ir “Darbinin
kių Balsą.” Paminėjo, kad 
Amerikos kapitalistai sude
gino 350 kalinių. Sakė, kad 
Sovietų Rusijoj ir politiniai 
ir kriminaliniai kaliniai la
bai puikiai užlaikomi. Turi 
kuogeriausius mokytojus, 
kurie juos mokina (kaži 
ko?), leidžia kalinius pasi
viešėti namo ir pas gimines. 
Kaliniai visai nesibijo kalė
jimo ir sugrįžta patys atlikti 
bausmės. Nu tikras rojus, 
vienu žodžiu, bolševikų ka
lėjimuose.

Laike “misijų.” kaip ir 
katalikų bažnyčioj, »

mu, jei darbininkas nori ap
sišviesti ir teisybę rasti, tai 
privalo skaityti įvairių pa
žiūrų laikraščius. Iš “Lais
vės” esą nieko negali pasi
mokyti, nes ji dažniausia 
meluoja. Čia jis nurodo 
“Laisvės” No. 82, kur tilpęs 
perdėm melagingas į-aštas.

Suprantamas daiktas, už 
tokią kalbą, visi bolševikai 
sustojo ant kojų, pakilo ka
čių koncertas, veršių bal
sais ėmė bliauti ir neduoti 
Radzevičiui kalbėti.

Čia atsistoja tūlas Balt- 
reinis ir sako: “Kalbėtoja 
padarė < 
liepdama neskaityti “Kelei
vio,” “Naujienų” ir kitų pa
našių laikraščių. Aš, sako, 
atvažiavęs iš Lietuvos, ma
žai mokėjau skaityti ir ma
žai supratau darbininkų rei
kalus. Pradėjau skaityti 
“Keleivį,” “Naujienas” ir iš 
jų daug ko pasimokinau. 
Darbininkai turi tokius laik
raščius skaityti.”

Radzevičius norėjo dar šį 
tą paklausti, bet pakilo vėl 
kačių koncertas. Daugiau
sia jame pasižymėjo tai “ly
deris” Jočis. Toliau įvyko 
tokis dialogas:

Pirmininkė į Radzevičių: 
—Aš tau neduosiu klausi
mų statyti, nes aš tavęs ne
myliu.

Radzevičius: — Aš tavo 
meilės nereikalauju.

A. Skirka: — Ištikrujų, 
kodėl jus taip draudžiat 
skaityti “Keleivį” ir “Nau
jienas”?

Kalbėtoja: Tie laikraš
čiai nerašo apie darbininkų 
reikalus.

Radzevičius:—O kodėl 
jus skaitot? (Ar netaip da
ro kaip katalikų kunigai? Ir 
tie patys viską skaito, bet 
žmonėm draudžia, kad ne
skaitytų. Mat skaitydami ne 
kunigų pagamintus raštus, 
žmonės apsišvies ir kunige-

ri galėtų visus tuos nepaten
kintus suvienyti. Nepaten
kinti yra farmeriai, nepa
tenkinti darbininkai ir nepa
tenkinti smulkus biznieriai. 
Smulkiuosius biznierius va- 

, . - T . ro iš biznio taip vadinamos
deris Jasper McLevy u’.‘chain’ krautuvės. Viena 
Amerikos Socialistų Parti- milžinį&a korporacija su 
jos vadas Norman Thomas mįijonak kapitalo atidaro 
is New ^orko. Pirmas tru- kelis šimtus krautuvių ir 
puti karščiavosi, bet antra- parcĮuoc]a prekes daug pi
sis, Norman Thomas, kalbe- gjau, negll žmogus, kuris tu- 
jo labai saitai. Jis yra links- r]- Įįįta: vieną krautuvėlę, 
mas kalbėtojas ir klausytis Tokius mažu> biznierius ši- 

korporacija

BRIDGEPORT, CONN. 
Smulkiems biznieriams lem

ta išnykt, sako socialistų 
vadas.

Šiomis dienomis čia buvo 
didelės socialistų prakalbos. 
Kalbėjo vietos socialistų ly-

jo nenusibosta, nes jis ir
didžiausią klaidą juokų pridaro.

“misionierka”jLų daugiau neklausys. Ly- 
vti pažangius’giai to paties bijo ir bolše-

vikai.)
Kalbėtoja:—Mes skaitom, 

kad galėtum jums pasakyti 
ką jie rašo. (Matai, bolševi
kai darbininkus skaito nesu
sipratusiais tamsuoliais.)

Radzevičius:— Bereika- 
lo... mes galim patys tuos 
laikraščius skaityti ir žinoti 
ką jie rašo.

karštagalviai komunistė
liai apsupo klausimų davė
jus, o jų lyderis A. Jočis, ro
dydamas duris visa gerkle 
ėmė šaukti: “Fašistai!... dar
bininkų išdavikai!” Vienok 
per duris mesti nedrįso ir 
viskas baigėsi geruoju.

Bridgeporto komunistė- 
ėdėk, ii3* pirmiau toki atkaklus 

klausyk ir pritark. Jei iš pu- nebuvo, bet nesenai juos 
blikos kas nors prasitars žo- ta,P 
delį, tuojaus prakalbų vedė- a£en*as Žaldokas. . 
ja, kokia tai ilgadresė, pri-j Gelgaudiškis,
šoka prie to, pakiša po no-1 
se kumšti ir šaukia: “ty
lėk!... išeik laukan.” Bolše- Atitaisymas,
vikėliai vyrai, kaip žąsinai “Keleivio” 17 num. “Gir- 
kaklus tiesia, žiuri ar ne įsa-'dėjęs ir matęs per rakto sky- 
kys tą “nepraustaburnį” iš- lutę” rašo, kacl E. N. pavi- 
mest per duris. Jei paklau- liojo nuo K. moterį, dėl ko
šei bolševikiško kumščio ir kių ten dalykų ar palengvi- 
nutilai — orait; jei ne — nimo savo gyvenimo, ir kad 
tuojau atsidursi gatvėj. į K. eina klaupia ir žemę bu- 

Po “pamokų” ėjo paklau- čiuoja. Tai yra melas. Vi- 
simai. A. Skirka sako, kad siems gerai žinoma, kad ta 
Rusijoj vis tik labai daug moteris nėra nei jokia iš- 
politinių kalinių rudyja. tvirkėlė ir N. jos neviliojo. 
(Dar gerai kurie rudyja: Gal ir davė kokį blogą pata- 
daugumoj jau žemėj pūva, rimą, kad pasitrauktų nuo 
—Red.) Į tai kalbėtoja at- savo vyro ir grįžtų pas juos, 
sako, kad yra daug politinių bet tai ne meiliškais ryšiais, 
kalinių, bet tai ne darbinin- O K. taipgi neklupsčiuoja ir 
kai, o niekšai, turčiai, slap- žemės nebučiuoja, kad at- 
tai kapitalistų įvežti svetim- gauti savo pačią. Girdėjęs ir 
šaliai betvarkei kelti. Jos matęs, turėtų susilaikyti, ir 
protu einant — teisybė; nes nejuodinti žmonių. Nors to- 
bolševikai kiekvieną kitaip kių darbų niekas negiria ir 
mąstantį tokiais vardais yra peiktinas dalykas, atsi- 
krikština. skyrimas poros, betgi apra-

Toliau J. Radzevičius šant tokius atsitikimus laik- 
klausia, ar darbininkai gali raščiuose reikėtų prisilaiky- 
apsišviesti skaitydami “Lai- ti logikos ir teisingumo, o ne 
svę” ir “Vilnį”? Ir nuo sa- išeit iš ribų.
vęs priduria, kad jo many- A. J. Klimaitis.

bet nesenai juos 
išmokino Maskvos

BRIDGEPORT, CONN.

ta korporacija smaugte
smaugia. O tokių korporaci- 

i--^ -—<=/--- Vienos jų
tos laikraštis. Sako, su Tho-. parduoda daiktus po 5 ir 10 

centų, kitos nuo 5 iki 25 cen
tų. o dar kitos parduoda vis
ką. nuo adatos iki troko ir 
kuliamos mašinos. Smulkus 
biznieriai konkuruoti su jo
mis negali. Jie žiuri atgal i

Thomasą išgyrė net ir vie-! jų yra daugy bė.

masu labai malonu kalbė
tis; iš jo spinduliuoja toji 
asmenybė, kuri daro į tave 
įspūdį, kad jis yra atviras, 
nuoširdus žmogus, o ne koks 
žut-but komunistas. Jis tiki _____ ___ _____
liaudžiai ir liaudžiai dirba.1 praeitį ir mano, kad vėl su- 
Nežiurint kas kokių Įsitiki- griš ‘senieji gerieji’ laikai, 
nimų, pasikalbėjęs su Tho- Bet toks manymas yra klai- 
masu liks jo draugas. Pasi- dingas. Gyvenimas eina pa
kalbėjęs su juo žmogus gau- m.yn, o ne atgal. Ir ateis lai- 
ni tokio įsitikinimo, kad jei- kas, kada smulkus biznie- 
gu asmenybė vestų kelią į riai visai išnyks, taip kaip 
Baltuosius Rumus, tai Nor- išnyko smulkus amatninkai 
man Thomas greičiau butų savo dirbtuvėlėmis, o jų 
Amerikos prezidentas, negu vieton atsistojo milžiniški 
kas nors kitas šioje šalyje. ‘ fabrikai.”

“Dabar Amerikoje visi: Šitokia kapitalų koncent- 
yra atvirai nepatenkinti, iš-‘racija veda arba prie socia- 
skyrus vienus tik kapitalis- (lizmo. arba prie despotizmo, 
tus,” sako draugas Thomas. sako Norman Thomas. Jei- 
“Bet nėra organizacijos, ku-' gu. darbininkai nepasiru-

pins geriau susiorganizuoti Gyrėsi, kad komunistai daug 
ir paimti valdžios į savo ran- gero daro bedarbiams (ai

tai mes -susilauksime kolektuodami iš jų pinigus? 
—Red.), toliau aiškino, kad 
lietuviai neturi skirtis nuo 
nygerių, gali rengti bend
rus pasilinksminimus ir tt. 
Po jo kalbos, vaikų choras 
sudainavo porą dainelių. 
Toliau, 4 muzikantai sugro
jo du dalykėliu ir... progra
mas baigtas. Tai ir visas 
“svarbus ir didelis” bolševi
kų vakaras.

Prie visai menkutės muzi
kos, prasidėjo šokiai. Apie 
10 valandą, salėje pradėjo 
atsirast ir juodų “draugų.” 
Mat dainos, prakalbos ir ki
tą, juodiems draugučiams 
nesvarbu; bet pašokti su 
skaistaveidėm lietuvaitėm— 
malonu. Jausdamasis, kad 
tokioj draugijoj aš netinku, 
išėjau namo.

Beje. Po programo, ren
gėjai bandė parinkti aukų, 
neva, maineriu reikalams, 
bet kažin kodėl, pasirodė 

Į salėj policija irtą (pelnin- 
• giausį) darbą sutrukdė.

J. S. Jarus.
i

kas, 
kapitalo diktatūros.

Paklaustas, koks yra skir
tumas tarp socialistų ir ko
munistų, Norman Thomas 
atsakė, kad komunistai ne
pripažįsta demokratijos ir 
stoja už diktatūrą, o socia
listai atmeta diktatūrą ir rei
kalauja demokratijos. Dik
tatūra yra despotizmas ir jos 
niekas nekenčia, išskyrus 
pačius diktatorius. Pavyz
džiui, Trockis buvo ištrem
tas iš savo krašto vien dėl 
to, kad jis nesutiko su kitų 
diktatorių politika. Tai yra 
žiaurus daiktas. Jeigu jau 
reikėjo Trockį nubausti, tai 
galima buvo jį tik iš partijos 
prašalinti, ir to jau butų pil
nai užtekę. Todėl socialistai 
ir nepripažįsta diktatūros.

V. V. Y.
- - f

CLEVELAND, OHIO.
Bolševikų “vakaras.”

Netikėtai pakliuvo man i 
rankas lapelis, kuriame pa
sakyta, kad kokia tai LDLD 

i kuopa rengia svarbų vaka
rą. Įdomaudamas užėjau ir 
aš pažiūrėti to didelio pa
rengimo. Buvo garsinta, kad 
programas prasidės 6 vai., 
bet prasidėjo 8 valandą. Pir
miausia ėjo “draugo” Ma
žeikos prakalba. Nieko gero, 
nieko teisybės nepasakė.

KALENDORIUS 1930 ME
TAMS IŠSIBAIGĖ.

“Keleivio” Kalendorius 
1930 metams jau išsibaigė, 
todėl prašome daugiau už
sakymu nebesiųsti.

“KeL” Admin.

Geriausias
pamatas

Camels
gausumo

%
“Neieškokit dovanų ar ku
ponui C A M E L ei garėtų ta
bakas uždraudžia dovanų 
ar kuponų naudot.”

TĄ familiarišką pranešimą Camel cigą- 
retu pakelio užpakaly vėl perskaitykit. 
... pamelš, kurie buvo 1913 metais pas
kelbti, kuomet kiti cigaretai siūlė viso
kiu dovanų ir panašių pagundų, Camels 
vaduojamais tapo vien tik gerumo 
pamatu.

Tas pranešimas, išsiplatino per pa
sauli kasdien milijonuos pakelių, yra 
jūsų daugiausio rūkymo malonume už-

tikrinimas. Kiekvienam pakely patvir
tina nuolatini tikslą rūkytojams duot 
cigaretą, kuriame visa galima kaina 
Įdėtą Į tikrą rūkymo ypatybę.

Malonus, naturališkas kvepėjimas 
‘"Camels” parinktiniausių tabakų, su
vienyti švelniam, nunokusiam sutarime 
nepasiekiamoj rušv padarė Camels pir
mu cigaretu ir ji tuo laiko.

I

Neatsisakykit sau

VVORCESTER, MASS. 
Lietuvių mokyklėlės 

vakaras.
Prie SLA. 318 kp., per 

žiemą čia veikė lietuvių kal
bos vakarinė mokyklėlė.Mo- 
kyklėlę lankė apie 200 vai
kučių. Skaityt ir rašyt lietu
viškai, mokino panelės Jar- 
malaitė ir M. Galinaitė. Dai
nų mokino Worcesterio 
žvaigždė, p-lė J. Mitrikaitė. 
Visos trys, gabios mergelės, 
čia gimę ir užaugę. Todėl ir 
garbė joms daug didesnė, 
nes dauguma musų čia au
gusio jaunimo, prie lietuviš
ko darbo neprisideda. Ma
žai mes turim panašių žmo
nių, kaip minėtos panelės. 
Nestebėtina todėl, kad jas 
visi myli ir gerbia.

Baigdama savo darbą, 
mokyklėlė surengė vakarą. 
Visą energiją ir triūsą šio 
vakaro surengimui, dėjo p-lė 
J. Mitrikaitė. Labai gražų įs
pūdį darė vaikučių choras 
scenoje. Dainavo keletą dai
nelių, kurias atliko labai ge
rai. Reikia tik stebėtis p-lės 
Mitrikaitės gabumams. Sun
ku išmokvti suaugusių cho
ras, bet daug sunkiau moky
ti vaikų choras. Tą gali at-' 
likti tik pasišventę žmonės. 
Garbė jai už tai.

Apart choro, buvo ir solo 
dainų, kurias atliko taip pat 
mergaitės. Po dainų, sušoko 
porą klasiškų šokių ir suvai
dino komedijėlę. Viskas at
likta puikiai. Vienas kas 
man nepatiko, tai musų tė
vų apsileidimas. Į tokį gra
žų parengimą, kur jų pačių 
vaikučiai dalyvauja, dau
guma visai neatsilankė. Ar 
salima toks apsileidimas pa
teisinti? Jokiu budu
Kurių vaikučių tėvai atsilan
kė į šį parengimą, buvo pa
tenkinti ir jie patys, ir jų 
vaikučiai. Iš vaikų veidelių 
matėsi šypsą ir pasitenkini
mas, kad jie, štai, ant “stei- 
čiaus,” o jų tėveliai sėdi pub
likoj ir juos mato. Mačiau 
paskui kaip tie vaikučiai at
bėgę pas mamą ar tėtį, klau
sė ar gerai jie atliko savo už
duotį. Tėvai, žinoma, pagy
rė ir tuomi suteikė vaiku
čiams daug energijos ir no
ro ir ateity prie to dėtis. Tie, 
kurie neturėjo čia savo tėvų 
buvo lyg nuliūdę. Jiem tru
ko artimųjų žmonių, su kuo 
galėtų pasidalinti įspū
džiais.

Jei kalbam, kad musų jau
nimas pradeda ištautėti ir 
nesidomi lietuvių reikalais, 
tai kaip tik, šitokiuose atve
juose, mes patys prie to pri
sidedam. Tikiu, kad ateity, 
jus, tėvai, tokių klaidų ne
darysit. Karvelis.

ne...

Anglijoj dabartiniu laiku 
priskaitoma 1,739,000 be
darbių.

HAMTRAMCK. MICH. 
Lietuviu Amerikos Piliečiu Kliu

bo svarbus pranešimas.
Gerbiami draugai ir draugės 

aukščiau minėto Kliubo!
šiuomi pranešu, kad L. A. P. 

K. pusmetinis susirinkimas 
l įvyks birželio 1 d. 1930 m., nedė- 
I lioje lygiai 9 vai. ryte, po antra- 
Įšu: 10330 Jos. Tampau ir kam- 
' pas Caniff st_, Hamtramck. Mich. 
į Per visą vasaros sezoną Kliubo 
' susirinkimai bus laikomi kiek
vieną mėnesį kas pirmą nedel
siem iš ryto nuo 9 vai. po tuo 
j pačiu antrašu, kaip aukščiau 
! nurodyta.
I Kliubo pirmutinis piknikas, 
f įvyks Birželio-June 15 d., 1930. 
i S. Urbono Beech Nut Grove 
j Parke, prie Middle Beit kelio. 
į Visi nariai ir narės privalo daly
vauti šiame piknike ir kalbinti 
.kitus draugus kad dalyvautų ir 
paremtų lietuvių pašelpinę drau
giją.

L. A. P. Kliubo raštininkas,
A. J. Levutis, 

9336 Felch St., Detroit, Mich.•
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ŽMONIŲ LIEŽUVIAI
Neretai taikosi, kad pikti bloga. Tokį smerkt, reiškia, 

liežuviai žmogų, kuriam gy- pačiam užnert virvę ant ka- 
_____ _ r____ i ’’ Aš nenorėčiau tikėt, 
netik prie rūstaus likimo, bet kad Kundrotienė buvo blo- 
ir savižudybės. Palaidais lie- ga moteris, kaipo vaikų mo- 
žuviais skalaut, apkalbėt, tina: jei ji būt buvus bloga, 
pasmerkt, daugiau linkę jei ji būt neturėjus motinos 
lengvavalės moters negu vy- meilės, ji būt galėjusi senai 
riškiai.

Nuo apkalbų, ar liežuvių, 
nei vienas nesame liuosi. Vi
si esame mažiau ar daugiau, 
sulyg musų budo ar doros 
apkalbami. Tečiau, kuomet 
žmogaus būklė pakenčia
moj padėty, kuomet pats

venimas nesiseka,. pastumia klo. Aš nenorėčiau tikėt,

jus namo be jokios pakutos. 
Manau sau: doleris tyli, 

doleris šneka, doleris nutei
sia, doleris ir išteisina. Ir šis 
blaivybės Įstatymas yra ne 
kas kitas, kaip tik viena prie
monių kai kam pasipinigau
ti. “N.”

T. M. D. Reikalai.

Raudonasis Ket vergas
(Atsiminimų žiupsnelis.) ris iš uniformuotų airišių
Tai buvo kovo 6 dieną.

Saulutė buvo jau 
pakilus ir savo i.. 
spindulėliais šildė 
Diena buvo graži.

jų atsikratyt. Ji, matomai, 
mylėjo kaip ir visos “gero
sios'' motinos. Jai buvo 
skaudu palikt be motinos 
mažus kūdikius ir juodoj, 
beviltėj ėmėsi baisaus žy
gio... Ji ne pasmerkimo, c 
pagailos verta...

žmogus šiaip-taip savo rei- Lengva pasakyt: “bepro- 
kalų galus su galais Įsten- tė. Bet tik jos būklėj esanti 
gia sumegst, tuomet nei lie- ir savo vaikus mylinti tega- 
žuviai, nei apkalbos jam lėtu jos kančią ir agoniją 
giliai nelenda. Kada žmo- atjausi ir suprast, 
gus ima kilt iš savo nuopuo-[ 
lio, tuomet liežuviai netik 
nutyla, bet ima neva laižyt, 
girt. Jie tuomet renka jo ge
rąsias puses, ir net naujas, 
geras pramano.

Toks jau liežuvninko 
ūpas. Jis tingi galvot, pa
žvelgt i aplinkybes, kurios 
puldo asmenį; jis mala ne- 
vien dėl savo pakilusio ūpo. 
bet ir todėl, kad kiti jo gai- 

Idai pritaria. Jei tokiam kas 
pasipriešina, jis atsako: "ir 

. w _ ! kiti taip ant jo ar jos kalba."
tai as tau paaiskin- jej asmuo kyla, tuomet žo- 

Lietuvos valdžiai dj_kitą taria jo skilbai, bet 
i f ikia daug pinigų. Smeto- jej puola — tuomet iš ge
na nori gerai gyventi, gene- Hausio asmens padaro nie- 

■ rolai nori geras algas imti, o ^arn jr niekur netikusi, 
pinigu nėra kur gauti. Lie-; Liežuvninkai .Užniausia. 
tuvos kauniečiai neturi 1S ko vra tikvbiniai žmcnės ku. 
savo ponų užlaikyti. Taigi k k lba

j tie ponai sumanė pasikvies- i -, - __ ...
|ti amerikiečius Į Lietuvą.
Jeigu tūkstantis amerikie- 

! čių parvažiuos ir tik po vie
ną šimtą dolerių Lietuvoj 
paliks, tai bus jau šimtas 

[tūkstančių dolerių. O bus 
i juk tokių, ką ir po kelis šim-‘ 
i Jus praleis. Ot, Lietuvos vai-! 
dininkams jau ir bus algų.

—Tai tu, Maike, sakai, 
i kad Lietuvos valdžia nori iš 
amerikiečių bizni padaryt?

žmonėms pensiją mokėti. —Žinoma! Jai rupi pasi- 
Tenai yra šimtai elgetų, ku- pinigauti. Dėl to ir tas Vy-1 
rie neturi iš ko gyventi, bet tauto jubiiėjus buvo suma

nytas. Nors, tu, tėve, didelis 
Vytauto garbintojas, bet Į 
Vytauto jubilėjų tu nepagei
daujamas, nes tu neturi pi
nigų. Dėl to negali tikėtis ir 
laivakortės iš Lietuvos val
džios.

—Tai koks man iš tavęs 
pažitkas, Maike, kad tu ne-

Juk tu ant lojario mokinie- 
si, tai turėtum žinot, kaip 
žmogui reikale p’agelbėt. 
Mano kūmas skaitė gazieto- 
se, kad Najorke' penki plėši
kai per misteiką užpuolė lo
jario ofisą, tai turėjo bėgt:’ 
palikę penkis šimtus dolerių 
savo pinigų. Ot, kad tu, Mai
ke, bulum toks lojaris, tai 
butų kas kita... O dabar tu 

galiu, aš priguliu prie tili- nieko negali. Na, tai ir gud 
gentų. (bai, Maike. Eisiu pas zakris-

—Nesigirk, tėve. Aš ži- L’joną, gal jis žino, kaip be 
nau kur tu priguli. Prie pa- Pinigų i Lietuvą nuvažiuot, 
rapijos ir prie gyvojo rožan-Į —Iki pasimatymo, tėve, 
čiaus draugijos. Tenai inte-1 
lige n tų nėra.

—Na, gerai, Maike, jeigu 
tu nenori prašyt man pensi-j 
jos, tai nors parašyk Kauno j 
načalstvai, kad prisiųstų “ 
man šifkortę i Lietuvą par-i‘

- -- man prasčiausiai atrodo, 
i aukštai tam ir sveisiu j pakausi. Juk 
maloniais aš nesu 

žemę.
____ ___ Tikras 
pavasaris. Aš, kaipo bedar
bis, atsikėliau anksti. Išgė
riau puoduką kavos ir iš
ėjau pasivaikščioti ore. Nu
einu palei miesto knygyną, 
šiuriu, policijos visur: r“J

.Ji neblogesnė už mane 
motiną, kuri man brangiau
sia už viską, nei už jūsų, ku
rios savo palaidais liežu 
viais privedėt ją prie savžu- 
dvstės. Anis Rūkas.

Chicagos Teisme.

—Gud mornink, Maike!
—Sveikas gyvas, tėve!
—Sei, Maike, aš atėjau 

pas tave su prašymu.
—O ko tau reikia, tėve?
—Aš noriu, Maike. kad tu 

parašytum jo Celencijai Lie
tuvos prezidentui gromatą 
ir paprašytum, kad jis man 
paskirtų žalovaniją ant se
natvės. Pasakyk, kad star- 
šas vyčių janirolas dirbo dėl 
savo tautos labo visą amžių, 
o dabar paseno ir nori gaut 
pensiją. Tik dailiai sudėk, 
tai gal ir paskirs.

—Aš nemanau, tėve, kad 
užsimokėtų laikas ant to 
gaišinti.

—Kodėl?
—Todėl, kad Lietuvoje 

nėra tokio Įstatymo, kuris 
leistų valdžiai pasenusioms

—Ar tu to nežinai, tėve?
—Nausa.
—Na, i

siu. tėve.

na nori gerai gyventi, gene-

rie neturi iš ko gyventi, bet 
valdžia jiems neduoda nei 
cento.

—Bet tu, Maike, negali 
manęs lyginti prie kokio 
ubago. Atsimink, kad aš ne 
prastas žmogus, turiu jani- 
rolo ciną ir šoblę nešioju.

—Jei tu statai save aukš
čiau už kitus, tėve, tai tau . 
juo labiau negalima pašai- gah man duoti jokios rodos 
pos mokėti, nes tu galėjai 
susitaupyti ant senatvės pi
nigų. Pašalpa reikalinga tik
tai pasenusiems darbinin
kams, kurie jauni būdami 
negali nieko susitaupyt.

—Tu, Maike, negerai kal
bi. Darbininkas nepripratęs 
prie gero gyvenimo, tai jam 
ir pensijos nereikia ant se
natvės. Bet aš bile kaip ne
galiu. aš priguliu prie tili-

Aną dieną užėjau i muni- 
cipali teismą. Turiu pasaky
ti. kad teisme man patiko 
labiau, nei bažnyčioj ar kitoj 
vietoj. Teisme daug kas nau
jo galima išgirsti ir patirti.

štai teisėjas pašaukė ve
dusią porą, kuri atėjo čia. 
idant jis išrištų naminius jų 
nesusipratimus.

šeimyna yra ateiviai iš se
nosios Austro-Vengrijos. 
Moteris aiškina teisėjui, kad 
jos vyras esąs “no good,” ją 
mušąs ir nemylis gerai, kair 
pridera mylėti moterį. Pa
ėmusi vyrą už peties, mote 
ris tąso ir tuo budu rodo tei
sėjui ir publikai, kaip vyras, 
su ja namie elgiasi. O vyras 
nei mu! Stori, kaip tas So
domos ir Gomoroš druskos 
stulpas. Gi moteris vyriški 
vis drasko, gnaibo ir stum
do.

Daug pripasakojusi, mo
teris pagalios pareiškia, kad 
jos vyras net lovoje esąs ne
geras — ažuot mylėti, jis ją 
spardąs ir kikinąs.

Teisėjas, išklausęs mote
riškės skundą, liepia vyrui 
mylėti ją ir pasiunčia namo.

♦ * *

Pašaukia musų tautiečius 
lietuvius. Kaltinami nusi
žengimu blaivybei. Mat. 
slaptoji policija darė lietu
vio stuboje kratą ir rado na
minės dvasios apšvietos ant 
šaknelių užpiltos ir naminio 
Kavarsko keisą. Visą mantą 
detektivai konfiskavo ir vi
sus nuvežė i steišeną. Ryto
jaus dieną lietuviams teko 
stoti teisme ir atsiimti paku
lą už laužymą blaivybės Įs 
tatymo.

Detektyvas buvo dapil- 
dęs bonką su šaknelėmis 
tiek, kad pilna butų, rodo ją 
teisėjui ir sako: “Štai radau 
tris vyrus ir vieną moteri sė
dinčius prie stalo ir gerian- 

su penketu vaiku- čius naminį alų ir degtinę.”
NAUJAS PASAULIS PA

VADINTAS “PLUTO” 
VARDU.

Lovvellio observatorijos 
astronomai Arizonoje nuta- 
’’č pavadinti naują planetą 

važiuot. Juk^šime't tenai Vy-Iromėn^ dievo p]ut« vardu, 
‘ ■ ■ ■ - - ‘ [nes kitos planetos irgi turi

senovės Romos dievų var
dus, pavyzdžiui, Venera, 
Marsas, Jupiteris ir tt.
NEW YORKO POLICIJOS 

GALVA NUVERSTAS.
New Yorko policijos gal

va Whalen jau rezignavo. 
Jo rezignacijos reikalavo 
daugiausia socialistai ir dar
bininkų unijos dėl jo žiau
rumo su bedarbiais.

Šiaulių karo komendan
tas neleido socialdemokratų 
•engiamos gegužės 1 d. inž. 
V. Bielskiui paskaitos skai
dyti.

načalstvai.

tauto metai, bus didelės iš
kilmės. gal ir alaus už dyką 
duos, tai ir aš noriu ant to
kių atlaidų būti.

—Tu, tėve, turi gerų no
rų, bet jie nenuosakųs.

—Ką tu nori tuo pasakyt?
—Aš noriu pasakyt, kad 

tu perdaug nori, tėve.
—Viena šifkortė, vaike, 

tai nėra perdaug.
—Bet kodėl Lietuvos val

džia turėtų tau šifkortę sių
sti ?

—Aš nežinau, vaike... Bet 
kodėl ji kviečia visus Ameri
kos lietuvius važiuot šią va
sarą i Lietuvą?

ve bedami: “mylėk savo ar
timą:” tečiaus jie myli arti
mą netik pasmerkt, bet ir 
užmušt.

Kiekvienas pažangus ir 
doras asmuo netik susilai
kys nuo smerkimo žmogaus, 
kurio gyvenimas ir taip juo
das, bet užsistos, duos sura
minimo ir vilties žodi. 

; Skaitant žinias apie Onos 
i Kundrotienės kėsinimąsi iš
žudyti savo vaikus ir save, 
kad tik pasiliuosuot nuo ap
kalbų, graudu darosi...

Reikia žinot, kad toji mo
teris ir penkių vaikų motina, 
nemažiau savo vaikučius 
mylėjo ir jais rūpinosi kaip 
tos, kurios savo liežuviais 
pastūmėjo ją prie vieninte
lio išganymo t. y. mirties 
S2U ir vaikučiams.

Ne Kundrotienę tenka 
smerkt, kuri nebepakelda- 
ma skurdo naštos ryžosi 
griebtis beprotiško žygio, o 
visas tas, kurios savo palai
dais liežuviais ją lojo. Ne
žiūrint ar tokios moterys do
romis statosi, ar turtingo 
mis, jos užsipelnė didžiau
sios paniekos ir pasmerki
mo kaipo kaltininkės šio 
skaudaus atsitikimo.

Penki vaikai be duonda
vio, ant vienos moters pečių 
—ne žertai. Jei vidutiniai 
uždirbąs vyras su pora vai
kų dejuoja sunkiu gyveni
mu. tai ką besakyti vienai 
moteriai i 
čių? | Teisėjas, pažiūrėjęs į lie-

Jei nęįstcngiam suvargu- tuviškas Palangos devyne- 
siems duot medžiaginės, ar rias, nusišypsojo ir sako: 
nenorim duot dvasinės para- “šiandien graži diena.” Kai
mo?, t i su smerkimais susi- tinamojo advokatas atsilie- 
'aikvkimf ir busime bent ’ ' • ■ --
tiek geri, kad neseksime 
gaujos, kuri parpuolusį ak
menimis mėto ir naujas 
žaizdas daro.

Reikia atsimint, kad ydų 
ir silpnybių visi turime, ir 
jei ne šiandien, tai ryt gali
me patekt pasmerktojo šė- 
ringėn. Smerkt ir niekint ki
tą galėtų toks, kurs pats yra mes visuomet perkame bilie-j 
be ydų, vienok tokių nėra tus beisbolės gėmiams. Kiek 
gyvųjų tarpe. turi teisėjas biletų?”

Nepažįstu Kundrotienės, Teisėjas atsako, kad turįs; 
nei kitų, kurios netekę vii- 10 bilietų. Advokatas paklo
des griebiasi giltinės dalgės ja Dėdės Šamo dešimkę ant 
kaip išganymo, tečiaus ne- baro, o teisėjas įteikia advo- 
drįsčiau jų smerkt, nes kuo- katui 10 bilietų. Ir akvoka- 
met asmuo griebiasi mirties, tas pasiunčia visus keturis 
matyt jo gyvenime tanu u ii blaivybės įstatymo laužyto-'

darbininkų išdavi
kas? O čia juk pasaulinio 
perversmo momentas. Ame
rikos kapitalistai jau atgy
veno savo dienas.
Na, jau ir pradžia "revoliu- 
ei jos” matosi. Žiuriu, susto- 

žiuriu, policijos visur: ant jo didelis automobilius ir 
kampų gatvių, palei City iššoko iš jo trys jauni "revo- 
Hall, visur, visur pilna. Gal- liuciionieriai”: Hersh, Le
vo ju sau, kas čia galėjo vesųue, Miss Ros ir Borgnis. 
Įvykti? T _ “ -'
tiek daug? Ko jie čia laukia? 
Ar banditai miestą užpuo
lė? Nesuprantu. Priėjęs prie 
vieno policisto klausiu:— 
kame dalykas, sakau, kad 
tiek daug policijos šįryt su, 
lazdom vaikščioja? Jis man 
sako: “Laukiam revoliuci
jos,” ir nuėjo sau sukdamas 
lazdą rankoj. Pagalios, lai
krodis išmušė dešimtą va
landą. Tuojau pradėjo piltis 
gatvėse žmonės. Daugiau
sia biznieriai, advokatai, 
teisėjai, daktarai, bučeriai, 
kunigai. Kai kur matytis ir 
vienas-kitas bedarbis, stovi 
prie muro atsilošęs. Vaikai 
lakšto po gatves, sušilę, su 
rytiniais laikraščiais ir rė
kia: “extra news!”... Aš su
radau tris centus kišeniuje 
ir pasipįrkau laikrašti pa
žiūrėti kas gi ten yra svar
baus. Žiuriu, 
“Šįryt, 10-tą valandą, visi < 
Waterburio gyventojai susi
rinks prie miesto salės, de
monstruos po gatves, sakys 
prakalbas, statys savo reika
lavimus. Darbininkų valan
da atėjo. Kapitalizmas šian
dien turi žūt! Mes nieko ne- 
pralaimėsim tik retežius! 
šalin bosai iš dirbtuvių! Mes 
darbo norim! Dirbantieji ir 
bedarbiai, moterys ir vaikai, 
seni ir jauni — suremkim 
petys i petį... Parodykime 
savo galę! Musų milijonai, o 
jų tiktai saujelė!” Beskai
tant tuos obalsius mano re
voliucinis kraujas pasiuto. 
Sviedžiau laikrašti Į gatvę, 
ir pradėjau dairytis aplin
kui save, kur randasi akme
nų krūva. Reikia tėmyt ku-l

Tūli Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos nariai laukia S. L. 
A. Seimo, kur suvažiavus 
aptartų ir T. M. D. reikalus 
—atgaivintų draugiją, kuri 
dėliai stokos rašytojų ir pi
nigų yra sustojusi veikti.

Kaip kas negalvosime, 
Amerikoje tokia draugija 
neišsilaikys, nes kitoki lai
kai virto. Jokis autorius ne
duos savo raštų dovanai, o 
pinigų nėra ir noroms-neno- 
roms T. M. D. reikia likvi
duoti.

Toliaus, T. M. D. turi ne
mažą skaičių Įvairių knygų, 
kurios bereikalingai užima 
vietą, ir už ją reikia apmo
kėti. Tas knygas reikėtų pa
aukoti Lietuvos Kultūros 
Fondui suaugusiems šviesti 
(Gedimino gatvė 38, Kau
nas, Lithuania). Knygas rei
kėtų sukrauti i baksus po 
3—400 svarų ir atsiųsti New 
Yorkan, iš kur su ekskur- 
rantais nusiųstumėm Į Klai- 
oėdą dovanai. Lietuvoje tos 
knygos padarytų didelę 
naudą švietimo dirvoje.

Vietoje T. M. D. susidėki- 
me su mėnesiniu žurnalu 
“Kultūra” Lietuvoje (Šiau
liai, Aušros Alėja 15, Lith
uania), kuris jau aštuntus 
metus eina, dailiai iliustruo
tas ir pigus, su prisiuntimu i 
Ameriką $3.00, arba po 25 
?entus kas mėnuo.

“Kultūroje” bendradar
biauja virš 30 inteligentų,— 
profesorių, daktarų, docen
tu ir šiaip mokslo vyrų, ku
rie “Kultūroje” rašo apie 
kapitalizmą, socializmą, de
mokratiją, fašizmą, bolše
vizmą, evoliuciją, revoliuci- 
ią, progresą, fiziką, techni
ką. astronomiją, chemiją, 
zoologiją, botaniką, mate
matiką, politiką, tikybas ir 
kitus reikalus. Taip, kad 
skaitytojai per metus gauna 
apie 700 puslapiu didelio 
formato gausiai iliustruotą 
knygą (64 puslapių kas mė
nuo).

Amerikiečiai taip Įvairų 
žurnalą niekad neišleis.

Taigi susidėję su “Kultū
ra” daug apsišviesime pa- 
'ys, ir kitus apšviesime per
duodami perskaitytus nu
merius. Priegtam padidinsi
me “Kultūros” materiales 
jėgas, prisidėsime prie ben-, ------------------------ . - • - ---------
oro kultūrinio darbo Lietu- dvelkimas žadėjo ištraukti dęs pavasario keistas paukš- 
voje ir Amerikoje |® etinės tą nuovargi, ku- tis turėjo ką nors išprana-

Todėl busiantis T. M. D. ris .1°je atsirado per žiemą, šauti. Ir... išpranašavo!

Kam tos policijos Krasnitskas su savo šeimy- 
— .. na jau laukė čia. Tuo jaus

Vincukas išsitraukė iš po 
skverno didelę popierą, ant 
kurios turėjo užsirašęs rei
kalavimą : “Ginkim Darbi
ninku Tėvynę Sovietų Rusi
ją.” Jo marti iškėlė iškabą su 
pasarga policijai, kad savo 
lazdas nuleistų žemyn. Ant 
jos “karūnos” buvo parašy
tas protestas prieš policiją. 
Karolius taipgi iškėlė savo 
reikalavimus. Hershas su
gniaužęs kietą kumštį, pra
dėjo grasinti ir sukti apie 
policijos nosis šaukdamas 
savo draugus Į “kovą.” Bet... 
ant nelaimės, velniai žino 
kur tie kiti draugai dingo. 
Policistai suprato, kad čia 
yra “generolai” be armijos. 
Amerikos kapitalizmą su
triuškinti dar neįstengs. 
“Čiulę” nusispiovęs, lazdą 
rankoje pamiklinęs, kad jau 
droš per Vincuko “reikala
vimus!”—net žemė sudre
bėjo. Musų “revoliucionie
rius” spruko i žmones ir už
sislėpęs už storo bučerio, 
dairosi vyras kas toliau bus. 
Krastinskienei policistas 
“pridėjo” savo storo bato 
galą prie sėdynės ir liepė ei
ti namo ir kartu vestis savo 
“prisiegą.” Du žyduku, nu
sivedė mokyti kaip “revoliu
cijas” kelti.

Tokiu budu, šį karta “per
versmas” neįvyko. Tai vis 
ta “lokamstva” kalta. Jeigu 
butų ir kiti “revoliucionie
riai” išlikę iš darbo kaip kad 
Vincukas padarė, tai gal bu
tų ir sudrebėjęs Amerikos 
kapitalizmas.

Revoliuciją Matęs.

PAVASARIO PAUKŠTIS.

“revoliucija.” 
visi

(Didžiojo karo atsiminimai) i visiškai nejudanti tašką. Tai 
Ėjo pirmosios pavasario vokiečių aeroplanas.

dienos. Gatvėse ir visose Mieste buvo liguistai pa- 
vietose ledai puryjo. Naujas kilęs ūpas. Danguje atsira-

__ ; lai užgiria paduota Žiemą būdavo dažnai taip 
sumanymą ir visi idealistai tamsu mokyklos kambariuo-
seimas

užsirašykime “Kultūrą.”*
P. Mikolainis.

pia: "Taip, p. teisėjau, gra
ži diena, . ir tai yra niekis*, 
kad žmonės turėjo degtinės 
ir naminio alaus — to yra 
visur ir tai ne naujiena.”

Teisėjas sako advokatui: 
“šiandie yra geras beisbolės 
gėmis — ar jus nepirktumėt 
tikėtų?”

Advokatas sako: “Taip,j

1905 M Veikėjams.
Paminklą uoloje 
Drąsuoliams pagerbti,
Kur žuvo kovoje 
Ar mirčia nusmerkti-

Mes norim statyti!
Granitui tašyti
Jėgų mums pakanka; 
Suskubkim statyti! 
Nepails musų ranka!— 

Nors vėtros šėliojas...
Motušė sielojas
Sūnelio netekus... 
—Neverki pas kapą!
Dangus jau giedrojas— 

Paminklą mes statom!
f .Argi mes nematom, 

Kad priešai norėtų 
Paminklą, ką statom, 
Nuverstą regėti—

Jų noras pikčiausias!
Mes—minios didžiausios 
Jie—niekšų saujelė! 
Paminklą brangiausi 
Prieš ginklo jų galę—

Jėga mes apginsim!
J. Aukštaitis. 

“S-tas.”

išpranašavo!
Netrukus, virš Šiaulių 

lakstė kitas toks paukštis. 
Dabar jau žemiau laikėsi ir 
buvo galima Įžiūrėti spar
nus ir uodegą. Pas mus gyve
nęs lietuvis policininkas 
šaudė Į tą pavasario paukš
tį- Tam reikalui policinin
kams ir šautuvai buvo iš
duoti.

Paukštis nekreipė domės 
Į šuvius. Pasisukino, kiek 
norėjo, ir nulėkė.

Dar kitą kartą pavasario 
paukšti sutiko patrankų šū
viai. Jie, didokais, baltais 
kamuoliais, sproginėjo pa- 

bet jam nekenkė. Kartą la
bai vikriai nuo sprogimo 
vietos pasisuko: rodosi, vi
sai prie uodegos -sprogo.

Po kiek laiko reikėjo bėg
ti iš miesto. Užslinko vokie
čių kariumenė.^ Tai pavasa
rio paukštis tą išpranašavo... 

kiemo pastebėjome savo mo-1 Vėliau, jau vokiečiams 
kytoją, rusą, žiūronu į dan- esant,.teko matyti tų pavasa- 
gų bežiūrintį ir girdėjome rio paukščių labai daug, 
keistą garsą, bet nieko nesu- Juos, už uodegų prikabinę 
pratome. , prie automobilių, su nuim- _

Gatvėje, kitų pavyzdžiu tais sparnais, veždavo plen- 
ėmėme žiūrėti Į dangų, bet tu Į Joniškio pusę. Ten, ne- 
nieko jame nematėme. Di- toliese, prie Ginkunų dvaro, 
dėlių vargu Įžiūrėjome de- buvo jų didelė stotis, 
besu plote mažytį, beveik Rašo Arėjas Vitkauskas.

se! Su pasiilgimu laukta 
saulutė atėjo!...

Buvo 1915 metai — antri 
karo metai Rusijos su Vo
kietija. Per žiemą matyda- 

i vau turgavietėje parduoda
mus vaizdus to karo. Tokie 
baisus, ryškiomis spalvomis 
dažyti vaizdai.

Buvo ir vaizdas rusų su
deginto vokiečių zepelino. 
Buvo ir aeroplanų, dalyva
vusių kare.

Niekas iš musų dar nebu
vome matę, kaip zepelinas 
arba aeroplanas atrodo.! dangėse netoliese" paukščio, 
Musų galvose tai buvo lyg --------11 ’ ‘ '
pasaka.

| Vieną šviesią dieną, išėję 
iš mokyklos, išgirdome mie

ste nepaprastą gandą: 
I —Aeroplanas lekia! Vo
kiečių aeroplanas!... 

I Jau išeidami iš mokyklos

i



i
A»*

taip pat gera kaip ji buvo

*

Rozano gavo progą pailsėti.

16158F

16096F

75c.
i*,-

♦

PAJIEŠK0JIMA1
i

APSlVEDiMAL

Naujos fotografijos, labai įdomios.

Z

24 STOTIES
Programas prasidės 3 vai. po pietų.

Boston, Mass,

I

I

&

Distributors,

Folk Song 
Folk Song

Rioal Foods, Ine,

Taip—jos purvus 
ištraukia

’ ■' s ir Tame 
iš Vilniaus gub 
arba kurie apie 

duosit
(22)

trisdešimt metų atgal.

kitę sykiu, taisyklės pažymėtos atvi
rutėse. Teisinga proga. (-)

P. LAWREN'CE
701 W. I-ombard st., Baltimore,' Md.

... K. Menkeliuniutė ir F"; Stankūnas 
z

LAIMĖJIMUI 100 
DOLERIŲ.

Už geriausį nurodymų atviručių

Pajieškau gyvenimui draugės, ne
didelio ūgio. Turiu gerą biznį ir na
mus, vienas neapsidirbu. Katra bu-' 
šit mano? Prašau atsišaukti. (23).

PRINTER R. 2, Warren, Mich Į

Budweiser
Barley-Malt Syrup

ŠVIESUS AR TAMSUS—TURTINGAS SUDĖTY—NĖR GERESNIO
S. S. Pierce Co,

. gali padaryt į garadžų, 112 pė- 
gio, 25 pločio. 400 pėdų nuo po- 

kuris dirba dieną ir 
per 30 metų

3 atmainų.

Distributors,

ANHEUSER-BUSCH
/thro .Hakers o j Bure h F.itra DryGln^rr Ale

Cambridge, Mass, 

ST. LOUIS

Brazis-
Mešvu-
Phila-1 
laiškai 
prašau

Pajieškau MARTINO ULOZO iš 
Lietuvos paeina iš Stakliškių mieste-j

Šiomis dienomis daininin-

I

KAIP GRAŽI MERGELĖ I P-LĖ MENKELIUNIUTĖ 
GALI IŠSIGELBĖT NUO | VAŽIUOJA ITALIJON.

“GARBINTOJŲ.”
Meksikos mieste Gvada- kė Menkeliuniutė lankėsi 

ladžara jauna mergaitė “Keleivio” redakcijoj ir sa- 
Ūanita Rozana turėjo labai kad liepos mėnesy vyks- 
daug garbintojų kavalierių,!^3 muzikos studi-
i—: i.—juoti.'Ji išrodė labai sveika.kurie neduodavo jai ramu
mo. Kad nors vieną dieną 
pasilsėtų nuo jų garbinimo, 
mergaitė paskyrė pasimaty
mą iš karto 30-čiai garbinto
jų vienoje vietoje. Pati mer
gaitė į pasimatymo vietą ne
atėjo. Atėję trisdešimts gar
bintojų tučtuojaus pradėjo 
muštynes, susibadė peiliais 
ir beveik visi buvo sužeisti ir______ ____________
nugabenti ligoninėn. Uanitakį ‘'numeri vieni gauna?’kiti

AR EINA “KELEIVIS” 
LIETUVON?

Tankiai gaunam paklau
simų, ar “Keleivis” Lietu
von įleidžiamas, ar ne?

Oficialiai “Keleivis” Lie
tuvon nėra uždraustas, te
čiaus visų numerių skaity
tojai negauna. Kartais tą pa-

AR TAI NE BURŽUA- 
ZIŠKA?

Berlynas. Žiniomis iš Mas- ' 
kvos, Sovietų Rusijos cent- 
ralinis vykdomas komitetas 
parengė naują ordenų įsta
tymą. Liaudies komisarų ta- , 
ryba Įstatymą patvirtino. 
Nauju įstatymu Sovietų Ru
sijos ordenų skaičius padi
dintas iki keturių. Be esan
čių raudonos vėliavos ir dar
bininkų ordenų dabar įve 
darni raudonos žvaigždės ir 
Lenino ordenai. Apdovano
ti ordenų gaus kas mėnuo 
už pirmą ordeną 30 rublių, 
ir už kiekvieną kitą—po 25 
rublius. Be to, ordeno gavė
jas automatiškai įgyja tei
sės važinėti nemokamai So
vietų Rusijos geležinkeliais, 
atleidžiamas nuo pajamų mo
kesčių ir jam sumažinamas 
buto mokestis ir suteikiama 
dar visa eilė kitų privilegijų.

-------- --------
BOLŠEVIKŲ DARBAS 

INDIJOJE.
Berlynas. “Vossische Zęi- 

tung” praneša apie komuni
stų spaudą Indijoj. Laikraš
tis pažymi, kad, komintemo 
nuomone, Indijoj jau pri
brendusi padėtis Sovietų 
respublikai įsteigti. Komin- 
ternas mano, kad 5,000,000 
Indijos proletarų gali nuga
lėti anglų imperializmą ir 
vietos kapitalizmą. Šitą po
litiką rėmė komintemas 
prieš didelės komunistų da
lies norą. Rezultatai buvo 
tie, kad įtakingiausi indų 
komunistai išstojo iš komin- 
terno. Nuo Gandhi judėji
mo pradžios komintemas 
jaučia, kad neturi įtakos ir 
mėgina kitaip pakreipti In
dijos politiką.

ne.
Yra tokių, kurie sako, kad 

,ie “Keleivio” visai negau
ną, tuo tarpu kiti rašo, kad 
, ie gauną beveik kožną nu
merį. štai, Petras Purenąs 
iš Vėžionių kaimo, Kupiš-

Jlavcs mylėtojai
nedusaukit dėl “gerų senų

Vi ~ .

•dienų.’1 La Touraine yra

Nekune sako geresne

JaJoaraine
l-co. s haverhe^

Naujausi lietuviški 
Rekordai Columbia.

PENS Y LVEN ĮJOS A NG LĖK ASI AI
10” 75c. Incidentai SingingBy Yurgis Aranskas
16162F (Gaspadinė Anų Dienų Orchestra with

(Zanavykas Incidentai Singing
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERIŲ ORKESTRĄ 

Singing by A. Šaukevičius—Fr. Yotko, Leader.
16160F (Lazdijų Polka Orchestra with Incid Sinrfng

(Mylimo Polka Orchestra
16157F (Shenadorio Polka. Ork. ,. Mahanojaus Lietuvių Mainerių Gfrk. 

(Bernelio Polka. Incid. Singing. Mahanojaus Lietuv. Main. Ork.
16143F (Piatro Polka

(Vestuvių .......... Mahanojaus Lietuviška Mainerių Orkestrą
16142F (Paprieniokų Polka

(Frano Polka....... Mahanojaus Lietuviška Mainerių Orkestrą
16112F (Magdės Polka ..................Mahanojaus Liet. Mainerių Orkestrą

(Medžiotojo Valcas ............................................ Fr. Yotko, Leader
16147F (Katriutės Polka

(Klaipėdos Polka ..............Mahanojaus Liet. Mainerių Orkestrą
ANTANAS VANAGAITIS, Baritonas su Orkestro® Akompan.

(Pasaulis Stovi (A. Vanagaitis) .
(Man Tik Rodosi (A. Vanagaitis)

(Velnių Šimtų (A. Vanagaitis) ....
(O—Čia—Čia (A. Vanagaitis) ..
(Mergutę Prigavo
(Eina Pati į Karčiama
(Margarita .................................................................... A.
(Be Nosies .................................................................. A'.

K. MENKELIUNIUTĖ ir F. STANKŪNAS
(Atneša Dienas Kukulių Viedrų (Mikas Petrauskas) 
(Šių Naktelę Miego Nemiegojau ........ .......................
(Trvs Sesutės
(“Valia Valuže”;..

‘ WORCESTERI<) LIETUVIŠKA ORKESTRĄ
10” 75c. ALBINA LIETU VNI KAITĖ, LEADER

16159F (Linksmybės Polka ................... VVorcesterio Lietuviška
(Lietuviško Kliubo, Polka .... Worcesterio Lietuviška

16152F

16154F

Comic 
Comic 
Comic 
Comic

Song 
Song 
Song 
Song

16078F

16130F
Antanas Vanagaitis, Baritonas

Vanagaitis
Vanagaitis

r-1* 
i r

* ?

* t

Redakcijos Atsakymai.! Trumpos Žinios
. - - - i J. Meldažiui. —Ačiū už f

kio pašto, rašo : “Gerbiama korespondenciją, U ja pa- 
Kel. administracija. Pra-!$inaUdoti negalėsime, 

sau pakeisti kaimo pavadi-; • ■ • 
nimą: turi būt ne Verionai, 
o Vėžionys, nes dabar laik
raštis kartais paklysta.”

Iš šito laiško aiškiai ma
tyt, kad “Keleivis2’ tenai nu
eina, nes jeigu jis nenueitų, 
tai negalėtų ir “paklysti.”

Taigi išrodo, kad su “Ke
leiviu” Lietuvoje yra taip: 
cenzūra jį įleidžia, tik kaip 
kuriuos numerius konfiskuo- 
ja; bet yra da vietinių pašto 
valdininkėlių, kurie “nu
kniaukia” ir tuos numerius, 
kuriuos centralinė cenzūra; 
praleidžia.

O Štai ir kitas laiškas, ku
rį gavome pereitos sąvaitės 
pabaigoje: “Aukštai gerbia
mas ponas i

Amerikos komunistų laik- 
raštis “Daily Worker” bai- 

anie tai mums anksčiau nra- gia S3V0 dienas ir gr®it m3‘ 
nešė kiZ musu koresnon- n0 sustoti’ “įleidimui jo 
nese Kitas musų Korespon nėra j j Vi j bolševikai 
Dinom’ pS^linT ’ sukru'0’ lietuviai’ kad 
Pii^rn. Pi ąsom rašinėti surinkus bent $25,000 ir lai- 

Tą žinąs, Hamiltone. — kra5ti naiaikiUs toliau Jusu korespondencija asme-!Kr * Palauius t01iau- 
sMa^iiesva™0^..^^ Afrik* P™ dau« 
sKaitytojams nesvai ou ano ]iut paminiu laiku jje 
ti, kad vienas, ar kitas as. atkaklus, kad
niuo kur ta> susinnkrme r.^. amus ir^0 
triukšmauja. N etalpmsim. I - „
— — - - - - - - - ZflllUHvO.

Netalpinsim.l - 
~ Rašinėkit iš darbininkų gy

venimo.
S. Petrei. — Labai neaiš

kiai tamsta kalbi apie kokį 
(tai Petrą ir Povilą. Negail
ima sugaut rašto minties. Ne- 
talpinsim.

Z. J, — Tikrų žinių po 
___ _ r„.„ rediktoriau![1?nka neturiu bet mums ro- 
Pranešu tamstai, kad dabar, dos» kad degtinės monopoli 
man pradėjo eiti ‘Keleivis’ ^aro vaklzia įvedė 189 ( me
lš Amerikos, bet mano pa- tuose-

Per šių metų 4 mėnesius iš 
Lietuvos išvažiavo 3794 
žmonės.

Pirmos Gegužės šventėj, 
i Berlyne, eisenoj dalyvavo 
100.000 socialdemokratų.

Koelno mieste (Vokieti
joj) komunistų govėda at- 

.............. ‘ > ang- 
aknie- 
“Šalin 
nuva-

važiavo dviračiais ties 
ių atstovybe, išdaužė 
nais langus, sušuko 
Macdonaldas,” ir vėl 
žiavo. A

. Greitu laiku Lietuvoj teis 
inž. Dobkevičių ir keletą ka
rininkų už valstybės pinigų 
išeikvojimą.

Darata Rukš'eįiutė-LtUi-rt^vičiene. 
pajieškau brolių Juliaus 
Rukštelių; paeina 
Prašau atsišaukti 
juos žino, malonės pranešti, 
atlyginimą.

JOIIN LENART
R. R. 3, Box 84, West Frankfort, III

iš Amerikos, bet mano pa- tuose-
varde klaidingai yra paduo- Chas. Eraknolei.—Rašėm 
ta. Užrašyta Ant. Milašius, tamstai laišką Šerų klausi- 
o turi būt: Ant. Mičiulisjmu, bet jis sugrįžo su pašto 
Kretingos paštas.” (pastaba: “Moved, left no

Išrodo, kad šitas žmogus address." Taigi malonėkit 
gauna “Keleivį” be jokių prisiųsti dabartinį savo ad- 
kliučių iš cenzūros pusės. į resą.

PAVYZDINGA DVIEJŲ 
VYRŲ PATI—KALĖJIME

Cleveland, Ohio. Anna 
Wolf sėdi kalėjime, kaltina
ma bigamija, vadinasi turė
jimu dviejų vyrų. Pirma ji 
buvo ištekėjus už Josepho 
Wolfo, persiskyrė su juo ir 
ištekėjo už Lawrenco Noi
mano, o paskui vėl ištekėjo 
už Wolfo, nepersiskyrus su 
Noimanu.

Policijon atėjo Noima
nas ir maldauja, kad jo žmo
ną tuojau paleistų.

—Kam tau jos reikia?— 
klausia policija.

—Man reikia šeiminin
kės,—atsako Noimanas — 
O ji yra puikiausia šeimi
ninkė.

Kelioms minutėms pra
slinkus policijon ateina 
Wolfas.

—Aš noriu savo žmonos, 
—sako jis.

*

—ir tas reiškia “geriausias ką ūž pinigus gali pirkt.” 
Kada Motina Gamta gali pagamint geresnių mede- 
gą ir mokslas geresnių metodą, tad nė pirmiau, nė 
dabar jus negalite gaut ką nors geresnio kaip Bud- 
weiser Barley-Malt Syrup. Nė darkomas, nė užpil
domas. Nėra’dirbtina spalva, nė skonis. Gvaran- 
tuotas 100 procentų tyrumo.

mėnesius susendintas išdirbant

Orkestrą 
Orkestrą

Pas mus galite ganti netik rekordų, kurie yra garsinami, bet viso
kių, kokie tik yra lietuvių kalboje išdirbti. Kreipkitės pas mus, o gau
site visko. Reikalaudami katalogų, prisiųskit 2c. štampų.

MES PRIIMAM LIETUVOS BONUS
Nuo tų. kurie pirks pas mus Radio ar Gramafonų, priimam Bonas 
kaipo dalį mokesties.. .Mažiau 6 Rekordų, per paštų nesiunčiaau.

G E O. MASILIONIS
377 WEST BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Pajieškau savo pažystamos Alenos 
Sapa'tkutės, kilusios iš Giniškių kai
mo, Nedzingės valsčiaus. Ji pati ar 
kas jų žino, teiksis pranešti jos adre
sų, už kų busiu labai dėkingas.

MOTIEJUS SINKEVIČIUS
151 Plymouth st., Bridgewater, Mass

Pajieškau brolių Žvegts, Franciš- 
kaus. Ka-.»n>iero :r sesers Veror.ikcs 
Naukaimų kaimo, Šidlavos valse.. 
Raseinių apskr . pirmiau gyveno apie 
New Yorka. dabar nežinau kur. Kas 
apie juos žino prašau pranešti, arba 
pats malonės atsišaukti. (22)

MONIKA ŽVEGAITĖ
7053 So. Eggleston avė.. Chicago, II!

Pajieškau draugo Baltraus 
kio, kilusio iš Šiaulių apskr., 
5ių miestelio. Pirma gyveno 
delphijoj, bet siunčiami jam 
grįžta atgal. Žinančių apie jį 
man pranešti, ar jis gyvas, ar jau mi
ręs. Mano adresas totrs: 
Saratovskoj gub., Samarskij okrug, 
Kinelskoje počtovoje otdelenije, st, 
sortirovočnaja, Vladimiru Ivanoviču 
Franceliu.

NEPAPRASTAS 
IŠRADIMAS 

KAIP PALAIKYTI JAUNYSTE. 
Tūkstančiai žmonių yra mokėję 

daug pinigų už šitų stebėtinų receptų, 
bet dabar* kiekviena moteris ar mer
gina gali įsigyti jį dykai. įdėkit 2c. 
štampų, klauskit paaiškinimo. (-) 

L. L APOLIS. Aptiekorius, 
6338 S. Campbeil Are, Chicago. III.

Pajieškau savo dukters Francės 
Bernotaitės, kurios jau 8 metai kaip 
nemačiau. Miela dukrelė, prašau at- 
sišaukt, norėčiau sužinot kaip gyve
ni ir pasimatyt. Kas apie jų žino 
prašau pranešti. (22

MARTINAS BERNOTĄ
106 Scholes st., Brooklvn, N. Y.

PARSIDUODA FOTOGRAFIJŲ 
STUDIJA.

Biznis išdirbtas per daug metų, ge
riausioj vietoj, prie Public skvero, su 
žiemių dienine šviesa, o taipgi ir nak
tinėm šviesom. Platesnių žinių kreip
kitės laiškais: -(23)

VALINCHIAUS STUDIO, 
Weitzenkorn Bldg, Room 32, 

Wilkes Barre, Pa.Pajieškau dėdės Povylo šadolskio. 
Jis gyvena Baltimorėj, bet nežinau jo 
adreso. Jis pats ar kas jį žino malo
nės man pranešti jo adresų, o aš bu- PARSIDUODA 6 RUIMŲ NAMAS 
siu užtai labai dėkinga. (23) Į Su visais parankumais. Žemės 21

Mrs. Monika Krakauskienė i lotas, 45 jauni vaisiniai medžiai, vie- 
Box 770, Windsor Locks, Conn. nas fėras nuo No. Lawrence’o ir šių- 
------------------------------------------------ — pus Plesanvalės. (27) 

JUOZAS ALEKSĮNAS
12 Golf are, Methuen, Mass.

Pajieškau Saturno Malinaucko 
girdėjau kad gyveno Pennsvlva.iijos 
valst. Jieško jo žmona svarbiais gy
venimo reikalais. Kas apie jį žinc 
prašau pranešti arba pats malonės 
atsišaukti. (22)

Uršulė Baliukoniutė-Dobrovolskis 
95 Columbia st., Cambridge, Mass.

Pajieškau brolio Juliaus Markevi
čiaus. Amerikon išvažiavęs 1912 me
tais. Kilęs iš I>aukupėnu kaimo, Pa- 

„...™ _____  ..o nemunėlio valsčiaus, Rokiškio apskri-
kad daugiau netrinu nė nevirinu sval-1 čio (pirma buvo Zarasų). Jau nuo 15 

— — - - ------ jį žinių, kas apie j
žino, arba jis pats, jei da gyvas, ma
lonės atsiliepti šiuo adresu: 

STASYS SURVILA 
10516 — 98 st., Edmonton, Altą., 

Canada.

Parsiduoda visur.

Pasako savo draugėms 
kaip pagamint 

baltesnius skalbinius
“’J'IKRAI, mieloji, stebėtina kokį'

skirtumą Rinso padaro. Aš nie-1
.... : _ ... :_______ :

binių.. Tose trištose putose drabužiai i nietų nėra apie jį 
išmirksta balčiau negu aš galėčiau '7,T'n ar’na 1,55 nat5 
juos ištrinti..

“Mano drabužiai dabar laiko daug 
ilgiau. Ir aš vartoju tik Rinso—nė 
jokio kito muilo, nė minkštytojo. Pa
bandykit jį.”

Geras skalbiamose mašinose. 
Išdirbėjai 38 skalbtuvų pataria Rinso. 
Puodukas duoda 
dvigubai putų 
už išpustą muil- 
lų. Gaukite 
DIDELI pa
ketų.

Pajieškau pusbrolio Juozo ir Marės 
.Bulotų, kilusių iš Mariampolės apsk.. 
! Jovaravo valsčiaus, Piikavos kaimo 
i Amerikon išvažiavo prieš karų Kas 
.anie juos žino, praneškite man, o bu
siu labai dėkingas, nes yra svarbus 
reikalas. Prašau taipgi pusbrolį Miką 
Kancierį atsišaukti. Jis irgi nuo Ma
riampolės. Vesalavos kaimo.

VIKTORAS VAIčIULIONIS
Jigliškėiių kaimo, Jovarnvo valse..
Mariampolės apskr., Lithuania.

HARTFORD, CONN. 
DIDŽIAUSIS JUBILĖJINIS APVAIKŠČIOJIMAS

Tėmyk. kad “Tony pa
veikslas butų ant vir
šaus kožno keno.
Knygutes kuriose nuro
doma kas geriausia val
gyt, bus prisiųstos ant 
bile adreso pareikalavus

ARBA PAMINĖJIMAS

D. L K. VYTAUTO
500 ŠIMTU METŲ MIRTIES, ĮVYKS PENKTADIENYJE,

30 D. GEGUŽĖS-MAY, 1930 M.
LIETUVIŲ PARKE 

GLASTONBURY LINE

—šašo jis.
—O kam ji tau? — klau

sia policija.
—Juk žmogus turi val

gyti, ar ne? O ta mergšė — 
puikiausia virėja ir šeimi-- - ininkė. Kitos tokios už pini-; 
gus nerasi!

Bet pavyzdinga dviejų vy
rų žmonelė tebesėdi kalėji
me. »

Pradžia IO-tą vai. ryte.
PROGRAMAS: (1) Amerikos ir Lietuvos Himnai, orchestra ir chorai; 
(2) Kalbės: I). L. K. Vytauto Dr-jos pirm. J. Petrukevičius; (3) Adv. 
C. Tamulionis: (4) V. M. Čekanauskas; 5. Dainos Chorų; (6) Virvės 
traukimas, ir bus daug visokių žaislų.

Gerbiamieji Lietuviai ir Lietuvaitės! Kviečiame netik Hartford’o, 
bet ir apielinkės miestų ir miestelių ir visi ūkininkai, malonėkite at
silankyti į ši iškilmingų Jubilėjinį Apvaikščiojimą. nes tokis apvaikš- 
čiojimas iškilmingas musų gyvenime yra pirmas ir paskutinis. Taigi, 
nepasilikite nei vienas namie viršminėtų dienų, dalyvaukite nuo jau
niausio iki seniausio, o suvažiavę sutiksite su šypsą veiduose, ir svei- 
kysitės vienas antrų, paduodami meilės artimo ranka, ir linkėsite vie
nas antram sulaukti kitų tokių didelių iškilmių. Bus taipgi visokių 
pamarginimų.

Bus traukia ui j kratomus paveikslus pavieniai, grupėmis ir visa 
publika. Paveikslai bus rodomi po visų Ameriką ir po IJetuvų. Bus 
2 chorai kur dainuos įvairias tautiškas dainas, bus 3 garsus kalbėto
jai. Gera muzika iš 9-nių ypatų. Ši šventė Šaukte šaukia mus 
visus Naujos Anglijos Lietuvius. KVIEČIA RENGĖJAI.

Liudas Giraitis. jieškau mano bro-į 
lio Antano Giraičio ir dviejų seserų, 
no vyrų pravardės: Kavaliauskienė irų 
Toiišienė, seniau gyveno Philadelphi-, 
joj. Iš Lietuvos paeina iš Vilkaviškio' 
apskr., Paežerių valse, Vc'.diž!;:^ — -------- - ------  -------- -
kaimo Mylimas broli ir sesutės, pra-. ganų Žemė turi būt gera, 
šau atsisaukt, arba kurie apie juos 
žino malonėkite pranešti. (23)

LIUDAS GIRAITIS
Vištytis, Vilkaviškio apsk., Lithuania

MAINYSIU NAMĄ ANT FAR.MOS
Turiu mieste gerų namą, kurį no- 

valsč, Valdiškių riu išmainyt ant farmos apie Michi- 
_ . ' - - - _ . Mano na
mas kainuoja $1,200, turi 7 kamba
rius ir visus 1 klesos įtaisymus.

J. ANDERSON (23)
901 Platte st., Denver, Coio.

PARSIDUODA GERAS NAMAS. 
_______ ________ _ Namas 5 kambarių ir malkoms pa- 
lio, Alytaus apskr. Atvažiavo jo bro- šiurė,

- ■ ” ’ ’ ±----------- : dų ilgio,
pieros fabriko, 
naktį; per 30 metų nėra sustojęs, 
dirba ant 3 atmainų. Moka nuo. 40 

___  iki 60c. į valandų. Kas pirks namą aš 
New York, N. Y. į Įtaisysiu į darbų. Priežastis pardavi

mo, trūksta pinigų į biznį, todėl noriu 
greit parduot. Namas geras, kainavo 
pastatyt $2.300 be loto. Parduodu už 
$900. (mokėt $600, o $300 ant išmo- 
kesčio po $10 į mėnesį. Platesnių in
formacijų klauskite per laiškų. Klaus
kite greitai (23)

MR. CH BARNIS
R. F. D. 1, Box 40, Topsham, Me.

lis Jonas į Kanadų. neri su juom susi- 
žinot. Aš turiu jo adresų, prisiųsiu 
jums daug naujienų Prašau atsi
šaukti, arba kas jį žino, malonės 
pranešti. MIKULOZAS (24) 
480 Canal st.,

Pajieškau pusbrolio Juozo Petrušo- 
nio, kilęs iš Suvalkijos. Lazdijų kai
mo. Girdėjom, kad gyvena Pennsyl- 
vanijoj. Kas pirmas apie jį mums 
praneš, tas gaus $5.00 dovanų. (24) 

ANTANAS ČESNA ir
FRANK DOWDOROWICZ Į 

109 Court st., Elizabeth Port, N. J.

Pajieškau gyvenimui draugės, mer- _ _ _
ginos nuo 18 iki 28 metų, aš esu vai- turinio.
kinas 28 metų; prašau prisiųst pa- Naujos fotografijos, labai įdomios, 
veikslą. Arčiau susipažinsime per Lietuvių Istoriniai Vaizdai. Kaina 10c. 
laišką. A. J. B (22) | Į2 atviručių už dolerį. Mokestį siųs-
463 — 3rd avė., New York, N. Y.

Brangi lietuvaite, ar sutiktum bū
ti mano mylimiausia ir daryti pragy- 

j venimą su 23 doleriais mano sųvaiti- 
Į nio uždarbio? Aš esu 33 metų am- 
| žiaus vaikinas ir pajieškau merginos, 
kuri tiki tik į viena gyvenimų. (23) 

i S- P ’ i
! Bos 174, Canton, Mass. Į

Pajieškau apsivedimui merginos ar 
našlės nuo 30 iki 40 metų, kuri mylė
tų linksmų gyvenimą. Aš esu singelis 
ir turiu gerą darbų. Prašau su pirmu 
laišku prisiųsti ir paveikslų Plates
nių žinių duosiu per laiškų. (23) 

J BRAZIS
714 Howard st, San Francisco, Cal.

MERGINA PAJIEŠKO DARBO.
Jieškau darbo prie namų. Moku 

gerai virti, skalbti, prosvt ir kitokius 
darbus dirbti. Turiu 34 metus am
žiaus ( 23)

MONIKA LUKOŠIŪTĖ 
1325 So. 13-th st., St. Ix>uis, Mo.

ŽOLĖS NUO DANTŲ SK AUDĖJIMO
Sena farmerka surado žoles nuo 

dantų skaudėjimo Kad ir išlūžę, bet 
neskaudės. Gaukit jų arba užeikit 
pns mane. A. PETRAITIS,

27 Lincoln st., Brighton, Mass.

REIK VYRŲ IR MOTERŲ
Po visus miestus ir mieste

lius. pardavinėti naujus vaistus, 
kurie naujai yra išrasti ir labai 
turi geras pasekmes. Mokame 
didelius komišinus. Rašyki^ 
laišką, (25)

T. A. D. PRODUCTS
31.33 So. Halsted St. 

Chicago. III.

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

JOHN BUROKAS
164 Washington Street, 
WORCESTF.R



DVYNIŲ ŠOKIKIŲ BALETAS.

KELEIVIS

Humonstika
DANGUJE.
vienas musu draugų 
prie šv. Petro vartų

ja. Parašė Ben. Rumšas. Juokingas 
veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 2 mo
ters. Abu veikalėliai vienoje kny
gutėje. Kaina............................. 25e.

ako naujas

No. 22. Gegužės 28 d., 1930.

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE

—O ką gera padarei ant že
mės?

—Dienomis dirbau mainose. 
o vakarais skaičiau "Keleivi.”

—Olrait — sako šventas Pet
ras. — Eik šen i vidų ir užimk! 
pirmutinę kėdę.

Numirė
ir nuėjęs 
skambina.

—Ar nori i dangų? — paklau
sė vyras iškišęs žilą barzdą per 
durų langeli.

—Norėčiau 
ateivis.

MUSŲ GARBINGOJI 
BLAIVYBĖS GADYNĖ.

Sako, sauso nieks neklauso. 

Šlapias vis mat šlapias. 
Tai todėl ir po blaivybe 
daug šlapumo slepias.

Daktarai daug mokslų ėjo. 

daug gudrybių žino 
ir ant pomietės išmano 
visą mediciną.

Sako: “Reika plėšt blaivybę, 

naikint alkoholi.
kurs be užkandžio praryja 
musų vargšą broli.”

Bet jei daktarą garbingą 
kviečia kas i puotą.
tai pirmoji porc-ijėlė 
jam pirmam bus duota.

Kunigėlio žilas plaukas, 
žodžiai šventablyvi:
“Kas vartosit nors lašeli, 
pekloj degsit gyvi.”

Bet kai žilasis tėvelis 
žiemą kalėdoja.
tai ne vienas jau lašelis 

tirpsta jo burnoje.

Ir studentas kepurėlę 
margą pasikėlęs 
agituoja Į blaivybę
kaimo moterėles:

“Susiburkite. kaip viena, 
bukite bojavos’
Jūsų vyrai išsigėrę
su kitom bučiavos.

Taigi, visos be skirtumo 
metų ir rąžančių, 
išvaduokit savo kraštą 
nuo degtinės pančių.’’

O paskum tam studentėliui 

bobos kelia puotą.
kad šalelė nuo pavojaus 
greit bus išvaduota.

Ir per puotą studentėli 
visos valgyt prašo.
Dėl geresnio apetito 
atneša ir lašo.

Ir. kai musiĮ*studentėliui 

biftelis išdygo.
nesitrauks jis nuo lašelių, 
kol važiuos Į Rygą...

Bet kas myli blaivininkus 
iš širdies gilybių.
tam kitokių linksmint dūšiai 
rasis galimybių.

Kyla mokslas ir kultūra, 
eina tas sveikatom 
Pasikeičia svieto skūra: 
snapsą pils arbatom

Taip kiekvienas tą blaivybę 
myli ir plėtoja.
kol iš meilės prie lašelių 
virsta jau nuo kojų.

Ir todėl pas mus blaivybė 
smarkiai plečia tinklą.' 
ir garbingi karčiamninkai 
jai statys paminklą.

Dėdė Anupras.

Long Beach mieste. Califomi ■ ■>:. - buvo dvynių mergaičių suvažiavimas. čia parodyta
dvylika poro dvynių, iš kurių b'.r ~ i.ry'as šokikių baletas. Jų duotas koncertas sutraukė 

labai daug publikos.
-——

—Vakar vagys pavogė mano 
automobilių.

—Tai ką tu dabar darysi?
—Dabar galėsiu išsimokėti iš 

skolų.

Korespondencijos
BRiDGEVILLE, PA. 

Musų naujienos.
> ka.-ių streikų ir dėl blogų 
Taikų. sis SLA. 90 kp. balius

lai

I

Sudedamą lovą parduoda naš 
lė. kuri susilenkia per pus ir iš 
rodo kaip sofa, (iš skelbimų 
kraičiuose.)

.JI ŽINO MADAS.

Jauna šeimininkė: "Aš girdė
jau. kad tu. Uršule, dėvėjai ma

no naują šlėbę. kaip manęs ne- Diadas Čebatorius. 
buvo namie. Žiūrėk.
giau to nebūtų

Tarnaitė: “O, ne.
met nenešiojo 'tos
d’.i kartu.”

Firšlys Suvadžiotoįas, Vieno veiksmo Sielos Balsai. — Puiki knyga, daugy* 
Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga- bė labai gražią eilių ir dainą. Daug 

na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 gražią, spalvuotų paveikslą Popiera 
moters ir 5 vyrai. j gera ir spauda graži. Parašė J. B.

' Smelstorius. 221 pusi. Popieros
Kunigo Meilė. Vieno vaiksmo Komedi-; apdarais .................................... $1.00

r>—x- r,— , • -• Audimo apdarais ...................... $1.50
Ben-Hur. — Istoriška apysaka iš 

Kristaus laikų. Parašė Lew 
Wallace. 472 pusi............................$2.00
Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Lie

tuva XIV metašimtyje. Istoriškai 
romansas il. Bemato wicz’o. 
468 pusi........................................ $L66
Moteris ir Socializmas. Parašė August 

Bebel, vertė V. K. K. Yra tai svar
biausia ir geriausia knyga lietuvių 
kalboje tame svarbiame klausime. 
PusL 429. 1915 m...........................$2.00
Biblija Satyroje. — I-abai įdomi ii 

• juokinga knyga su 379 puikiais pa- 
veikslais, perstatančiais įvairius nuo
tikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šių 
kaygą niekas nesigailės. 382 pus
lapiai Kaina ............................. $1.00
Delko Reikia žmogui Gert ir Valgyt?

—Beito, kad norisi, atsakys koka 
nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
t>e valgio žmogus silpsta ?_ Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėką, 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašią da
lykų? Kode! jam reikia riebalų? Ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kama ............................................ 15c.
Kaip Tapti Suvienytą Valstiją Pilie

čiu? Aiškiai išguldyti pilietystea 
įstatymai su reikalingais klausimais ir 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbose 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida .............................................. 25e.
Kaip Senovės žmonės Persistatydava

Sau Žemę. — Labai įdomus senovė* 
filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių parašė 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: “Iš
virkščias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos.” Parašė Z. Aleksa. 
40 pusL ........................................... 10c.
Lietuvos Respublikos Istorija ir Žem- 

lapis. — šitas veikalas parodo, kaip 
, nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
; spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir

Idžią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios ir 
kaip ji buvo apskelbta respublika.

Į Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 

į ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
’ čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
. parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli- 
! ka ūr kaip ji išrodo, čia telpa visi 
į svarbesni dokumentai: Steigiamojo 
į Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
' bolševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.00 
Drūtais audeklo apdarai*.......... $1.50
Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa 

23 gražios eilės, daugybė straips
nių, juokų, ir tt. Puikiai ilius
truota. 95 pusi....................................25c.
“Salomėja,” arba kaip buvo nukirsta 

šv. Jonui galva. Drama vienam*- 
akte, parašyta garsaus angių rašti
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti............................................ 25c.
“O S. S.” arba šliubinė Iškilmė. — 

Vieno akto farsas, labai juokir.gaa 
I ir geras perstatymui Kaina .... 15c.
Džian Bambos Spyčiai. — Ir kitos 

fonės. Daugiau juokų, negu Ameri
koj munšaino. šioje knygoje telpa net 
72 “Džian Bambos spyčiai,” eilės, pa
sikalbėjimai, humoristiški straipsnin- 

i kai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi..................................25c.
Davatką Gadzinkos. — Ir kitos links

mos dainos. Apart juokingų “Da
vatkų Gadzinką” telpa 30 įvairią juo
kingų dainų, eilių, parodijų, ir tt. 
Daugelis iš dainą tinka juokingoms 
deklamacijoms, šešta pagerinta 
laida. 48 pusi..................................... 10c.
Kur Musą Bočiai Gyveno? — Arba 

tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 
žmonių lopšinė. Knyga labai pa
mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. 25c. 
Paparčio Žiedas ir keturios kitos 

apysakos: (1) Netržsitikintis Vyras;
(2> Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmones 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt...................................... 15c.
Apie Dievą, Velnią, Dangų ir Praga

rą. Parašė Robert G. Ingersoll, gar
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 
puslapiu .•••••••••••.....•••*• 25c.
Amžinos Dainos. Šioj knygutėj telpa 

44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie, taip' ir susirinkimuose. 
Pusi. 32............................................. 15c.
Iš gyvenimo lietuvišką Vėlią bei Vel

nių. Pasakos surinktos d-ro J. Basa
navičiaus. šioj knygoj telpa keli šim
tai gražių pasakų, apie rojų (dangų), 
čyščių, peklą; apie giltinę, marą, cho
lerą; apie dvasias (dūšias), velnius, ją 
vaidinimąsi ir tt. Pasakos užrašytos 
tokioje tarmėje, kokioje buvo gir
dėtos, pusi. 570. Popieros apd. $1.50 
Ar Btvo Visuotinas Tvanas? — Kaip 

Nojus galėjo surinkti į kelias die
nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemes kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvur.us prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus .šeimynos galėjo atsirasti 
po tvar.o juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitą veislių žmonės? šitie ir šimtai 
kitų klausimų, į kuriuos negali atsa
kyti jekis kunigas, yra nuosakiai ir 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
be galo įdomi. Kas žodis — tai fak
tas; kas sakinys — tai naujas kunigą 
argumentas griūva. Mokslas ir
mokslas nuo pradžios iki galo. 
Kaina ............................................

KELEIVIS

“Jaunystės Karštis.” Vienaveiksmė 
komedija-farsas. Parašė K. S. Kar- 

povičivs. ir Sus i žiedą vi mas Pagal Su
tarties. N V. Koneckio dialogas, vertė 
Špyžas. Labai užimanti, meiliška ko
medija ir perstatymui tinkamas 
dialogas, So. Boston, 1916 m.........10c.
Kunigą Celibatas. Išaiškinta kunigų 

bepatystės istorija, pasekmės ir jų 
doriškas nupuolimas. Šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mote
ris. dukteris ir mylimosios nepapultų į 
tokią kunigų globą. Parašė kun. Geo. 
Townsend Fo*. D. D., sulietuvino 
Ferdinand de Samogitia. ............ 25c.

Kurgi Tas Viskas Nyksta. Labai žin
geidi knygutė iš politiškai-ekono- 

miško klausimo, kurią turėtų kiekvie
nas protaujantis darbininkas perskai- 
kyti. Pagal K. Kautskį, parašė Z. Ale
ksa. So. Boston, Mass , 1914 m., 
puslapių 28. ................:............... 10c.

Lengvas Budas Išmokti Angliškai
Račkius reikalingiausių žodžių ir 

pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvienas 
gali greitai išmokt kalbėt angliškai 
Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet čie- 
li sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieš- 
kant, važiuojant kur nors, nuėjus 
kmutuvėn, pas daktarą, pas barzda
skutį, pas kriaučių, ir tt. Su fonetiškų 
ištarimu ir gramatika. Antra padidin
ta ir pagerinta laida. Sutaisė St. 
Michelsonaa. Pusi. 95..................... 35c.

i Kunigas už savo patarnavi- 
Įmą neėmė nei cento.

Šis Ramuškos atsitikimas 
turėtų būti pamoka ir ki
tiems musų broliams lietu
viams, kad reikia visiems 
nrigulėt nrie SLA. kol da ne
vėlu ir amžis ^avelija, o ne 
atsidėti ant visokių Povili-; 

įnių ir Antaninių draugys-l 
! čių.
Motina peršovė savo dukterį

Gegužės 13 d. Trevysken, 
Pa. netoli nuo Brigdevillės, 
lietuvių šeimynoje Įvyko 
baisi tragedija. Jono Padu- 
bonio moteris susirado vyro 
revolveri ir peršovė savo 
dukterį Liliją, 14 metų, su
varydama 2 šuviu i galvą. 

,ir atėmus iš 
motinos revolverį, buvo pa
sauktas daktaras ir policija. 
Mergaitę nuvežė į St. Fran
cis ligoninę. Daktarai abejo
ja kad mergaitė pasveiks. 
Policija paėmė motiną ir iš
vežė į Kantės kalėjimą.

Šovimo priežastis aiški
nama tuo, kad minėta mote
rs buvus ne pilno proto ir 
kiek laiko atgal. Padubonie- 
iė buvo beprotnamyje. Ma- 
omai, nors ir buvo gydoma, 
jet vistiek nebuvo da pa
sveikus. Toks nelaimingas! 
itsitikimas, biednai anglia
kasio šeimynai, yra didelis 
anugis. Kartu turėtų būti ir 
pamoka, kad namie ginklus 
taikant reikia laikyti po už
raktu ir pakavojus.

Stasius Potašius.

Gegužes 3 d. SLA. 90 kp.. pirmas parengimas lai- _ . G . i-nt l-’/nL-iti motu M oturėjo surengus oanų. žmo
nių buvo gana daug, ypač 
jaunimo gražaus, kuris link
sminosi prie geros, Gentru- 
dos Dargienės, muzikos. 
Oras pasitaikė gražus.

Prie šio baliaus surengi
mo daug prisidėjo bridge- 
villiečiai SLA. nariai ne tik 
skaitlingai atsilankydami į 
parengimą, bet ir aukauda
mi visokių daiktų baliui, o 
kai kas ir su doleriu, kitu. 
Ypač mus moterys ir mergi
nos gražiai pasirodė.

Baliui aukavo, sekanti 
SLA. nariai ir narės: Anta
nas Šimkus, Sofija Andrie- n
kienė, Karolina Juškienė. Įkas. Išrinkti darbininkai dėl 
Margarieta Pcškevičiutė. 3-čio apskričio pikniko, ku- 
Kotrina Madonienė, Kastan, ris bus birželio 8 d. Amšie- 

. Nutarta su- 
Marijona įrengti pikniką, birželio 29 d.

Charles. Papei-' • « a i i-Grgamzuoja SLA. Jaunuolių 
kuopą.

Tek© patirti, kad SLA. 90 
kuopos organizatorius S. Ba- 
įkanas padedant BronislaVai 
' Sabaliauskytei, organizuoja 
SLA. Jaunuolių kuopą. Dar- 
tbas sekasi gana gerai, nes 
Bridgeville yra pribrendus 
jaunuolių kuopai dirva: yra 

!g: ažaus jaunimo ir visi geri 
Į lietuviai. Manoma, kad jau
nuolių kuopa paspės ir at- 

==-!'>tovą pasiųsti į busiantį S. 
visi L. A. seimą.

k.įtarpy kokių 5-6 metų. Pa
geidaujama daugiau tokių 

I parengimų.
Gegužės 11 d., SLA. 90 

į kuopa turėjo mėnesini susi- 
įkimą. Atsilankė neperdau- 
c.’ausia narių, bet susirinki
mas buvo gyvas ir ramus. 
Atstovais i busianti SLA. 
Seimą tapo išrinkti: A. Ba
lanas ir S. Bakanas. Buvo iš-........ \drvudnld X SU■> delegatai j 3-eio ap- „rui _
! skričio susivažiavimą, ku-1 
ris nyks gegužės 25 d. Car- 
inegie, Pa. Delegatais išrink
ta: S. Bakanas, A. Bakanas. 
Bladas čebatorius, J. Križe- 
nauskas ir Pranas Meškaus-

cija Kavaliauskienė. Kotri-ijaus Farmoje. 
na Bakanienė.
Šliackienė.
ka. Vincas Pranckevičius ir

SLA. 90 kp.. turėjo netik 
gražų ir linksmą balių, bet 

aš nekuo- da ir uždirbo keletą dolerių, 
pačios šlėbės Pas mus Bridgevillėj iš 

' priežasties buvusių anglia-

kad dau-

KANADOS LIETUVIAI
f

I■ 
Į

TORONTO, CANADA.
Šlykšti melagystė.

“Keleivio” Nr. 20 koks tai 
“bedarbis.” nagrinėdamas 
bedarbės klausimą, nei iš 
šio nei iš to apsistoja ant 
dviejų motei-ų, atvykusių iš 
Alberto? provincijos, kurios, 
jo manymu, atvyko į Toron
tą uždarbiauti, ir štai kaip 
jis įsireiškia: “Vyrus jos pa
liko vakaruose, o pačios at
vyko uždarbio jieškoti. mat 
čia daug lietuvių. Bet*., be- 
reikalo moterėlės... musų ki- 
šeniai ir-gi tušti...”

Taip rašyti gali tik pasku
tinis šarlatanas, kuris savo 
“paveiksle” kitus mato. Be- 
to ar jis pagalvojo nors tru
putėlį ką reiškia toks įžeidi
mas, jug tai gali suardyti 
net jų šeimyninę laimę, tuo 
labiau kad jų vyrai randasi 
šiandien

Labai 
kad toki 
našiomis 
mis žemina “Keleivio” var
dą. Matyt, jie to ir nori, nes 
žino, kad “Keleivis” Kana
doj turi daugiausia skaity
tojų, tad visokie šarlatanai 
negali nusiraminti: bet lai
kui bėgant teks juos sužino
ti ir jų pavardės bus pa
skelbtos “Keleivyje.”

Nuo savęs aš pareikšti tu
riu. kad minimas moteris ge
rai pažįstu ir linkėčiau, kad 
torontiečiai ir daugiau tokių 
moterų susilauktų. Jos tik 
gali nepatikti visokiems but- 
legeriams, šarlatanams ir vi
sokiems nešvarių darbų 
agentams, bet tiems, kurie 
siekia pažinti kultūrą, kurie 

reikalo surūdijusi savo pištalie-įnori vesti dorą gyvenimą ir 
tą kerosinu ištepiau.

bininkų ateiti,—tie
džiaugiasi sulaukę tokių 
žmonių 
terys.

Kaip tik greit bus suorga- 
kaip minimos mo- nizuota SLA. Jaunuolių kuo. 

į pa, taip greit ji turės ir save 
“beisbole” tymą, ba iš sto- 

PRINCE-ALBERT, CAN. jaučių i kuopą randasi daug 
gerų bolininkų ir jie nori tu- 

Į rėti savo tymą po SLA. vė
liava. Laimingos kloties 
naujai SLA. Jaunuolių kuo
pai.

Vargas gyvam, bet da 
blogiau numirusiam.

Gegužės 12 d. Allegheny 
County prieglaudoje, numi
rė Juozas Ramuška. Jo mo
terie marinama namie. Rei
kli laidoti — nėra pinigų nei 
cento. Prie draugysčių pa
staruoju laiku velionis Ra
muška nepriklausė. Kol jau
nesnis buvo, priklausė prie 
lokalės draugijos Trevys- 
ken. Pa., bet jau ta draugija

J. Jokubynas.
“V

ne su jomis.
aš apgailestauju, 

“bedarbiai” su pa- 
korespondencijo- 
“Keleivio”

ir visiems!I

Nesiseka “biznis.”
Musų miestelyje gyvena 

tūlas lietuvis Jonas G. Jis 
manė šįmet Velykas švęsti 
labai šuniniai. Padarė bač
ką cukrinio alaus, manė bur- 
dingieriai pirks
bus gerai. Vienok viskas nu
ėjo niekais. Velykų šeštadie
ni. atsibeldė policija, išvežė 
poną G. ir jo alaus bačkutę. 
Jis pats vakare parėjo bet 
alutis negrįžo. Taip Velykų 
margučiai ir buvo be cukri
nio. Negana to, po Velykų 
teismas dar priteisė užsi
mokėti $250. žmogelis pa
davė apeliaciją tai bausmę

KONKURSAS.
Šiucmi yra skelbiamas 

kursas parašymui poterių 
kiui garbinti. Kas sudės 
maldą ant temos “Sveikas 
kėjau” ir pritaikys prie jos tin
kamą rąžančių, 
daktoriai žada 
savo laikrašti 
gyvos galvos.

kon- 

šar- 

gerą 
Šar-

“Vienybės re
tam siuntinėti 
nemokamai iki

KARO DAR NESIMATO.
Jau praslinko kelios savaitės, 

kaip Brooklyno “Vienybė“ pa
skelbė Lenkijos karą su Sovie
tais. o šaudymo vis negirdėt. Iš
rodo, kad jo ir nebus. Aš tik be

Tabakas, kaip jis žmonėms kenkia. 
Liaukimės rūkę! Pagal A. Apolovą 

ir daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. So. Bostpn, Mass., 
1909 m, pusi. 63. 7......................... 25c.
Žingsnis Prie Šviesos. Vieno akto vaiz

delis ir monologas Našlaitė. Parašė
K. S. Lietuvaitė. So. Boston, Mass.,
1914 m., pusi. 23.............................. 10c.
Kodėl Aš Netikiu į Dievą? - Arba į J*

Tikėjimo Krinika. Kiekvienas geras 
katalikas ir laisvamanis privalo 
ją perskaityti. 64 pusi...................20c
Alkoholis ir Kūdikiai — Arba kaip 

atsiliepia tėvų vartojimas alkoholio 
ant jų vaikų. Kas yra arba tikisi ka
da nors būti kūdikių tėvais, būtinai 
turėtų perskaityti šitą knygutę. Pa
gal daktarą Holitzerį sutaisė Ba- 
raboš.us. Pusi. 23........................... 19e-
Byla Detroito Kataliką su Socialis

tais. — Pirmą kartą katalikai už
puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
Antra kartą jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. Šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
leidžia kovoj su socialistais. Su 
paveikslais. 61 pusi..............
Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 

trumpais ir aiškiais faktais parodo,

ir kocel turės būt pakeistas kapi
talizmas. Kaina ........................... 25c.

Lieuvių Šeimyną Istorija Juškevičiaus
Dainose. Jei nori žinoti, kaip seno-1 

vėj lietuviai gyveno, tai perskaityt ši- j 
tą knygą. Iš jos dasižir.osi, kad vyrai 
turėjo daug pačių, o žmonos po kelis

;a. Su paveikslais, Parašė Z. 
..........   5<k. 
Drūtuose audeklo apdaruose .... 75c. 
Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau-! 

got;. Parašė D-ras F. Matulaitis. 
Antra, peržiūrėta ir pagerinta lai
da. Kaina ....................................  25c.
Materiališkas Istorijos Supratimas. 

Lapeliai iš proletariškos filosofijos. | 
Jei neri žinot, kas gimdo pasaulyje 
įvairiausius nuotikius, tai perskaityk 
šita knygelę. Kalba labai lengva. Kny
ga protaujantiems darbininkams neap- 
kainuojama. Medega imta iš Greiiicho. 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass., 1913, nu si. 80....................  25c.

Monologai ir Deklamacijos, šioje kny-1 
goję telpa daugybė naujų, labai gra- . 

žiu ir juokingą monologų ir deklama-’ 
cijų. Visokios temos: darbininkiškos,! 
revoliucionieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams, baliams, kon
certams ir tt. Antra pagerinta lai
da. So. Eoston, 1914 m,................25c.
Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose. 

Veikalas perstato nužudymą caro 
Aleksandro II. Labai puikus ir nesun- : 
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš
viso reikalaujamos tik 28 ypatos. 
So. Boston, 1913, pusi. 61...............25c.
Socializmas ir Religija. Labai Įdomi 

knyga šituo svarbiu klausimu. Ją 
turėtų peskaityti kiekvienas katalikas 
ir socialistas. Parašė E. Vandervclde, 
vertė Vardunas. So. Boston, Mass.,
1915 m., pusi. 24.............................. 10c.

Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra
eities. Knygutės įtalpa susideda iš 

sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
riškių šventės; (3) Lietuviai lieka vel
niais; (4) Paskutiniai lietuvių dievai. 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
1912 m., pusi. 32..............................10c.
Žemė ir Žmogus. Labai įdomi ir pamo

kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip 
žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civilizavo- 
si. Daugelis paveikslų įvairių rasią 
žmonių, vyrų ir moterų Pagal Ė. Rėk
liu parašė Ž. Aleksa. So. Boston, 
Maas., 1912 m., pusi. 63................  25c.
švento Antano Stebuklas. Dviejų vei

kimą komedija. Perstatymui reikia 
10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo
šimas užima apie 2 valandas........ 25c.

Lithuanian Self-Instruction, by J. Lau
kis. For practical ūse by travelers, 

tourists and those who wish to learn .___
Lithuanian. Vadovėlis anglams mokin- 253 BroaGWBy»

50c. So. Boston, Mi

i

f
25c I Į

trumpais ir aisKiais ia*uus 
kaip iki šio! keitėsi draugijos formos,;

PITTSBURGH, PA.
SLA. 3-čio apskr. piknikas.

SLA. 3-čio apskričio kuo
pos ir pavieniai nariai ren- ™ j^^ti ir pamananti 
pasi iškilmingai atšvęsti sa- knyga - - • • - —’ ’
vo i ” ’ 
įvyks birželio (June) 8 die
ną, Amšėjaus ūkyje, 
Kees Rocks, Pa.

Šis parengimas bus labai 
įdomus, nes jame įvyks im
tynės plačiai žinomo lietu
vių ėempijono ristiko, Juo
zo Komaro iš Cleveland, 
Ohio su garsiuoju vokiečių 
čempijonu Paul Bauer iš 
Detroit, Mich. Piknike grieš 
geriausieji lietuviai muzi
kantai: taigi gražia muzika, 
lietuviškais ' ir amerikoniš
kais šokiais jauni ir seni bus 
patenkinti. Todėl visi kaip 
vienas bukite jame birželio 
8 d., nes šis piknikas, tai iš
kilminga lietuvių šventė.

Pareng. kom. pirm,
Paul Dargis.

metini pikniką, kuris Alekna ...

Mc-

j

I

?.™az!no .!!t.1..._?.o?.:bet.bac’ senai mirus. Priklausė Pilte- 
.neT burghe South Sidės dalyje, 

prie Povilinės draugijos, į 
kurią velionis Ramuška 
daugiausia dėjo vilties, kad 
numirus vis bus už ką palai
doti. Bet Povilinė draugys
tė subankrutijo ir mirė pirm 
paties Ramuškos ir Ramuš
ka. savo senose dienose, li
ko be jokios draugijos. Ve- 
lionies pažįstami ir draugai 
kolektavo, jieškojo giminią, 
kad prisidėtų prie palaido
jimo, bet kaip vargas ir 
biednysta, tai ir gimines ne
lengva surasti. Ačiū Pitts- 
burghe gyvenantiems velio
nio giminėms ir švento Jur
gio lietuvių tautiškos bažny
čios klebonui Vipartui ir 
graboriui Adomui Marčiu- 
laičiui, velionis buvo palai
dotas lietuvių tautiškose ka
pinėse su visomis bažnytinė
mis apeigomis gegužės 15 d.

kūtės su cukriniu taip ir r* 
atidavė. Nesiseka “biznis. 
Jau treti kartą nabagą nu
baudžia. Ir kas čia kaltas? 
Rodos, pats ponas G. Jis la
bai nesugyvena su kaimy
nais. Dažnai bėga i policiją, 
skundžia kaimynus buk jie 
be leidimo laiko vyrus, 
ir čia jis nieko nelaimi.

Kitam duobę kasa, 
pats i ją Įkrinta.

Skaitytojas.

Bet

tai

Ant. Abraitis, Kėdainių 
valsčiaus, persikeldamas luo
tu per Nevėži Įkrito i vande
ni ir prigėrė.

JIS JIEŠKOJO TOKIO 
VAISTO PER METU 

METUS 
“Pittsburgh, Pa , March 23.—Aš jieš- 
kojau vaisto prieš nervingumą ir ne
miega per keletą metu. Malonu man 
neprašomam pareikšti, kad 
TRINERIO KARTUS VYNAS 
yra toks vaistas. A. H. Dehler.” šis 
įstabus vidurių tonikas laikys tvar
koj jūsų vidurius, kepenis, pūslę ir 
pilvą. Bandyk Visose aptiekose. Ne
mokami sempeliai iš Jos. Triner Co., 
1333 S. Ashland Avė , Dept. C, Chi
cago, III.

i

Z SUVARGĘS? A 

\ Esorka Suteiks Jums r 
J Naują Energiją! C 

Kiek smasrnmo jtjs praran-
■ dale jei pasiduodate nuovar- B 
|| gini ir stokai ūpo'. Ir kaip 
B paika tai yra. kuomet Esorka &IĮ suteiks jums naują energija. B
K sugrąžins j normalumą jnsų vir- B
B skinimą. Greitai pabalina kon- B
Jį stipaeiją. pilvo pakrikimu* ir B

pairusius narvus. Klausk savo B
aptiekininko. 15 J

b
F

K A NA PIEČIU DOMEi.
su Kanados 

ypač kurie miestuose gy- 
I 

gyvenimą, tiems busiu la- 
dėkingas. (23)

JOHN ŽVIRBLIS
Ogden st., Netvark, N J , U. S. A.

Norėčiau susirašinėti
lietuviais, į _
vena. Kurie prisiėsit man žinių apie 
Kanados j-------
bai

kurie stoja už geresnę dar-l 51 tis lietuvio) kalbos. Chicago, III. 
1908, pusi 73................................

r 9I9



Mite___ 53.00
Dailiai mažas wri«C- 
v. aleli.

Radiolite* $5.30

(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

šventę visai panaikino.

No. ž'Z. Ueguzes 2b d., IbJO.

Wrist___83.50
Ingrr-oli*» žemiausios 
kaiuos iaikro<lėli>. 

Radiolite*
Iliumi

Junior ... 83.25
Maža-, pienas kišeni
nis laikrodėli-.

Radiolite* SIJtO
!MXi rodykliai ir skaitlinės — rodo laiką tam

INGERSOLL WATCH CO.,
.Vm Jori. - C/ucago - San Francisco • Montreai

K E L E i V 1 S

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE ’
ARGENTINOJ ŽMONĖS DEGINA TRAUKINIUS.

S| —
pasaulio

VILIOJA UŽSIENIN JAU
NUOLIUS.

Merkinė. Šiomis dienomis 
grįžo iš užsienio, iš Italijos, 
du jaunuoliai: Stoškus Pet
ras ir Gudaitis Adolfas, abu 
iš Pe* lojos kaimo.

Šie berniukai baigę Mer
kinės vidurinę mokyklą, kle
rikalu suagituoti, davėsi ve
žami saž kur mokytis “į ku
nigus;’ Tėvai nenoromis lei
do ; b ?t įtikinti, kad iš tų ku
nigų, i kuriuos jų vaikai kal
binami, keli jau yra šventų
jų taipe — sutiko. Surinkę 
paskutinius centus, įsiskoli
nę, vaikelius apverkę, išren
gė į mokslus “15-kai metų.”

Už mėnesio Gudaičio tė
vas gavo iš sunaus laišką, 
kad gelbėtų, nes gyvenimui 
sąlygos nepakenčiamos: še
ria tik keliais kaštonais į die. 
na ir verčia dirbti, jo žo
džiais tariant, “bjauriausius” 
darbus, kurių vietiniai ne
nori dirbti. Apie mokinimą- 
si nėra kalbos.

Laiškai ėjo viens paskui 
kitą. Sūnūs maldavo pagal
bos, už kurią atitarnausiąs 
pas Lietuvos ūkininką ir tė
vui išlaidas grąžinsiąs. Tė
vas pasigailėjo ir nusiuntė 
pinigų sugrįžti. Sūnūs išbu
vo “moksle” 4 mėnesius.

Stc škaus sūnūs išbuvę 
pusantrų metų. Sako, kad 
jis tenai be reikalo mušęs 
klieriką, kad tik butų iš ter 
išvytas.

Šie jaunuoliai jau ne pir
mieji Jau senai iš mokyklų 
jaunimas verbuojamas ii 
vežamas kaž kur Šveicari
jon, Vokietijon, Italijon... 
Kai kada net be tėvų žinios 
Kaž koks Senavaitis, nuc 
Alytaus, skundėsi, kad kle
rikalai jo vaiką iš mokyk-, 
los pavogę ir išvežę be jo ži
nios. Žadėjo skųstis teismui

PANAIKINO GEGUŽĖS
15 DIENOS ŠVENTĘ.
Kaip jau žinome, prieš 10 

metų, gegužės 15 dieną, 
Kaune susirinko Lietuvos 
Steigiamasis Seimas. Jis pri
kėlė Lietuvą ir padėjo vals
tybės pamatus. Ta diena, 
kaipo vienintelė Lietuvos is
torijoj, kasmet buvo šven
čiama. Gegužės 15, papras
tai, būdavo atšvenčiama ir 
16 vasario šventė, kadangi 
vasario mėnesio blogi orai 
neleisdavo šią šventę tinka
mai apvaikščioti.

1926 m., Lietuvos fašistai 
sutrvnė liaudies rinktųjų at
stovų nuostatus. Šiais me
tais 15 gegužės buvo ap
vaikščiojama 10 metų Stei
giamojo Seimo sukaktuvės.} 
Dar neturim žinių kaip jos. 
buvo apvaikščiojamos Lie
tuvoje; žinom tik tą, kad 
Lietuvos fašistai, didesnei. Iš sugulėtų, sutrintų šiau- 
Iiaudies valios paniekai, tą'du krūvos, čia pat prisikim-

Kada Argentinoj sustreikavo gelzkkelių darbininkai, angių kompanija pnsamdė streiklaužių. Traukiniai 
dėjo labai vėluotis, daugelis paša žievių negalėjo gaut sėdynių, todėl Įniršę jie pradėjo deginti traukinius, 

’tis ir kitokį gelžkelių turtą. Vienas tokių gaisrų yra parodytas šitame pavveikslėly.
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šom po šėnyką ir padušką 
ir... lyg apkrauti kupranu- 

BAŽNYČIA IŠNAUDOJA galiai per Afrikos tyrus, 
DARBININKUS. ivi«n? M**’ uPome

Papilys. (Biržų, apskr.) J i r
’rieš Velykas čia pradėjo- Susikraustėm į naują ka- 
statyti naują bažnyčią. Prie merą, pasiklojom ant narų 
statybos dirba keletas darbi- gulyklas, gavę lentų pasida- 
ninkų, kuriems mokama la- rėm stalą, du suolu ir pradė- 
oai maža. Už dienos darbą jom naują gyvenimą, 
orie akmenų nešimo moka-j 
ma tik 4 litai 40 et. Darbas. 
prasideda nuo 6 valandos’ 
~yto ir baigiasi 6 vi. vakaro. 
Pietų paleidžia vieną valan
dą. Tuo budu už darbo va- 
'andą temokama 40 centų.
Ar negėda katalikams, kad jai. 
prie tokio sunkaus darbo tiek 
išnaudojami darbininkai?

Lietuvos Fašistų Vergijoj
= J. KRUKONIS. •

lim visi kartu vaikščioti; vi-’ skundas, ar prašymas, turi 
sus stovyklos darbus dirbam pradėti savo kelią nuo ma- 
kartu. -- -• — - , - >

Lietuvos Sibiro “na-
čalstva.”

Musų kamera labai smagi. 
Du langai Į miestelio pusę 
atgręžti. Saulutė veik visą 
dieną per juos šviečia. Šei
myna mus nedidelė, vos 14 
draugų, ir visi inteligentai 
susipratę visuomenės veikė-

Musų kameroj apsigyve
no: “Šaulių Naujienų” re
daktorius B. Petrauskas,

geriausią 
laikrodį!

YANKEE
Ingersoll Y ankee yra labiausiai populiariškas ir daugiausiai 
pagarsėjęs laikrodis. Virš 30.000.000 žmonių ucšm>>> lugersolla 
nuo pat jų i-dirb\ slės pradžios. 40 metų atgal. Pirkdami ieškokit 
vardo I5GERSOLL laikrodžio ciferblate. Tai Jusu apsaugojimas.

žiausio načalninko ir per 
rankas pasiekti net patį, 
kaip sakiau, “jo cencelenci-! 

,ją.” Šitoj kelionėj, kuri tę-' 
Pradėsiu nuo mažųjų. Pir- siasi apie 3 mėnesius ir dau-. 

miausia, ant musų sprando giau, kiekvienas ponas na- 
čia stovi kuopa (150) karei? čalninkas prie tavo rašto 
vių. Jie eina sargybą, saugo- prideda dar vieną, kitą sa- 

vo: k. a. rezoliucija, pono 
nuomonė, ar pasiteisinimas, 
toliau lydimasis ir dar kiti 

pas daktarą kuomet galai. Tavo raštas, pasiekęs 
poną (ne Dievą

DĖL NIEKU UŽMUŠĖ 
ŽMOGŲ.

Šiomis dienomis netoli 
Vaiguvos, Šiaulių apsk., įvy
ko žiauri žmogžudystė. Vie
nas ūkininkas važiavo nt 
keliu, bet per kito ūkininke 
lauką. Tas ūkininkas — P. 
Salemonas — per kurio lau
ką važiavo, pasivijo su ber
nu važiuojantį ir vėzdu pra
dėjo mušti. Salemonas st 
bernu bemušelami savo kai
myną dviejose vietose pra
mušė galvos kiaušą ir įlaužė 
du šonkauliu. Sumuštasis 
kaimynas, 19 metų amžiaus 
vaikinas, tuoj mirė.

Už mušikai buvo tokie 
žiaurus, kad važiavęs pei 
lauką bėgo (jie trys važia
vo) ir pribėgęs artimiausią 
tiobą norėjo joje pasislėpti. 
Dviem pavyko įsmukti į tro
bą, o tretysis nespėjo ir ant 
slenksčio buvo užmuštas.

Salemonas stambus ūki
ninkas ir turtingas žmogus.. 
Jis su bernu padėti kalėji
man.

GAISRAI DARO DAUG į Seimo naiys N. Radys, Sei- 
mo naryS Januškis, Seimo 
naiys agr. A. Žukauskas, 
kurį paskui iš Varnių išvežė 
Į Raseinių kalėjimą ir karo 
teismas nubaudė 12 metų 
sunk, darbų kalėjimo; Sei
mo narvs Jakubauskas, A. 
Špukas (paskui tapo išga
bentas Į Raseinių kalėjimą 
ir nubaustas 5 metais sun
kiųjų darbų kalėjimo), 3 
studentai: Krygeris, .Liuti
kas ir Šlekys, p. Daniušis, 
Munis, J. Krukonis ir kiti.

Pakonės kaime, Padubiso šalimais musų, kitoj ka- 
valse^ Šiaulių apskrity irgi meroj, susitelkę žynius vi- 
ouvo gaisras. Sudegė ketu- suomenės veikėjai: buvę 
•ių ūkininkų trobesiai. Ben- Seimo atstovai, A. Tornau 
irai padaryta nuostoliu švambaris, poetas Butkų 
4590 litų. ,

NUOSTOLIŲ.
Gegužės 1 d. Kalnaberžių 

kaime, Suiviliškių vals., dėl 
neatsargumo su ugnimi (pa
jėgė vaikai) sudegė Gu- 
ižinsko Igno gyvenamas 
namas. Nuostolių padalyta 
2,000 litų. Namas neapdrau
stas. Dėl tos pat priežasties 
•udegė Jakšnių kaime, Per- 
navos valse. 3 gyvenami ir 4 
.negyvenami namai. Nuosto
lių padaryta apie 50,000 li
tu.

Juzė, “Žemaičio” red. Joni
kas, pedagogas publicistas 
Geniušas, Seimo atstovas 
Markelis ir daug kitų.

tw-’ Iki Tauragės pučo, što
ko peštynės, laike kurių kir-vykioje buvę apie 150 asme-

UŽMUŠĖ TĖVĄ.
Šimkaičių valsčiuj, šešpi- 

lių kaime, Lietuvoje, 19 me
tų mergina Rukštelytė kir
viu nužudė tėvą už tai, kad 
jis jau kelis kartus mėginęs 
ją išžaginti. Ši kartą tėvo 
užpulta, mergaitė griebė 
kirvį, persižegnojo ir smogė 
tėvui į galvą. Apie žmogžu- 
dybę policijai pranešė ji pa
ti.

DIDELĖS MUŠTYNĖS.
Pankiškių kaime, Simno, 

valse, pas Miškinį Joną įvy-.

vio smugiu tapo perkirsta nŲ. Dabar siekia 300. Tikras 
ButrimoRiui Martynui kai- skaičius pasakyti sunku, nes 
rioji ranka ir permušta gal-,kasdien jis keičiasi: vienus 
va. To pat kaimo gyventojui. veža į kalėjimus, kitus lei- 
Miškiniui Juozui išmušta du tižia išvažiuoti" į užsienį ir jų 
dantys, viršuj permušta no- j vietoj kasdien nauji būriai 
sis, galvoje viena žaizda ir atvaromi. Pirmiau čia kalė- 
kaktoje viena žaizda. Į jo veik vieni žydukai šarla-

Metelicios kaime, Metelių tanai už komunistinį veiki- 
valsč. pas Abromaitį Praną mą. Tai daugiausia jauni 
įvyko peštynės, laike kurių miestų tinginiai. Sunku įsi- 
peilio smugiu į krutinę sun- vaizduoti ką gero jie gali 
kiai sužeistas to pat kaimo duoti komunistų partijai? 
gyventojas Pranckevičius 24 Man atrodo, kad šitie jauni 
metų amžiaus. l tinginėliai, labai patenkinti

--------------- 'tuo, kad atsidūrė stovykloj. 
Čia nereikia dirbti, o paval
gyti yra iki valias. Apart val-

FAŠISTAI STIPRINA 
DVARININKUS.

Lietuvos Steigiamasis Sei 
mas nusavino dvaru žemes 
ir išdalino savanoriams, be
žemiams. Dvarponiams bu
vo palikta po 80 hektaru. 
Dabar Lietuvos fašistai že
mės reformos įstatymą pa
keitė taip, kad dvarininkai, 
vietoj 80 ha. gauna „č 
tarų žemės.
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Vidurvasario Exkursijos

LIETUVONdarni mus “kad nieko blogo 
mums neatsitiktų.” Jie nu
varo mus pirtin, malkų atsi
nešti, [ ' ' __ ______ ______________
eini, produktų atsinešti, pas aukščiausi poną (ne Dievą 
komendantą kuomet šaukia, tik diktatorių) atsiveda ge- 
kuomet žvalgyba tardo...įrGką tomelį raštų, kur ran- 
vienu žodžiu, šitie Lietuvos t ()asj smulkiausia tavo bio- 
žaliukai neperskiriami musųjgrafija. Atsakymas kiek 
palydovai kiekviename į greičiau eina: paštu ar tele- 
žingsny. .Jie visur mus lydi, <rrafu 
bet kalbėti su mumis negali, met).
Kaip nori tu jį šnekink, o jis į 
tyli, lyg burnoj vandens tu
rėdamas, ir tiek. Jiems už
drausta su mumis kalbėtis. 
Jiems pripusta į galvas viso
kių niekų ir mes perstatyti 
kaip didžiausi niekšai, kurie j 
prie mažiausio pasipriešini
mo, ar bandymo bėgti reikia 
be jokio pasigailėjimo šaū- 
dyt.

Nežiūrint visų tų griežtu
mų, kareiviams nepasitiki
ma ir jei yra reikalas karei
viui įeiti į stovyklą, tai jc 
vieno neleidžia bet lydi vir- 
šyla. Beto, palaikius mėnesį. 
Kitą, kareiviai mainomi.

Toliau eina viršyta, ūkio 
vedėjas, feidčeris, daktaras, 
Komendanto adjutantas ir 
komendantas. Visi šitie žmo
nės čia gyvena ir su jais daž
nai tenka reikalai turėti.

Bet tai dar neviskas. To
kia “aukšta” įstaiga turi vi
są eilę ordenuotų, galionuo- 
:ų načalninkų ir baigiasi pa
čiu aukščiausiu” jo “cence- 
lencija.”

Po musų komedijanto, ei
na apygardos viršininkas, 
Telšių komedijantas, (ma
no taikais buvo Rusteika, 
oet dabar išjotas iš tos vie
tos). Po jo eina kiekvieno 
apskričio carukas t. y. ko
mendantas. Toliau eina Kra
što apsaugos ministeris ir 
toliau p. Smetona (labai vy
kęs dalykas ar ne? Smetona 
puode visuomet ant vir
šaus).

Jei turi su šitais ^ponais 
reikalą, sakysim pAduodi 
skundą, kad tave neteisin
gai vietos carukas nubaudė, 
arba prašai, kad leistų išva
žiuoti Brazilijos gyvačių ar 
Latvijos utėlių šerti, tai tavo

S.S. America -.............
S-S. Le'. iathan .......... .
S.S. Pres. Harding ....
S.S. Geo. ashington
S.S. Pres. Roosevelt
S.S. Kepublic .............

Birželio Išplaukimą^
..... birželio 
...... birželio 
...... birželio 
......birželio 
...... birželio 
..... .birželio

0

(žinoma, nevisuo-

(Bus daugiau)

SUDEGĖ GARINIS 
MALŪNAS.

Dusetos, Zarasų apskr. 
Čia sudegė Lapės garinis1 
malūnas, nesenai pastatytas 
h- kainavęs virš 20,000 litų. 
Malūnas buvo apdraustas, 
rodos, 14,000 lt.

Malūnas užsidegė naktį. 
Savininkas buvo išvažiavęs. 
Dėl gaisro priežasties veda
ma kvota.

PASIKORĖ ŽMOGUS.
Gegužės 8 d. Villiampo- 

lėj Stiklių gatvėj 13 nr. pa
sikorė Šolomas Kamelgo- 
ras.
ž ■ ■ ----------------------------------------

Kada jus vargina
konstipacija

Konstipacija leidžia susirinkti nuo- 
iingoms atmatoms, šie nuodai būna 
šnešiojami po visa kurių i.- yra prie
žastis beveik visų ligų ir silpnumų, 
i bei r. o sumenkėjimo. Nuga-Tone iš
valo kuna ir kraujų nuo ligas gim- 
lančių medžiagų, sustiprina inkstus 
r pušie ir nugali konstipaeiją Kada 
šie nuodai lieka pašalinti iš sistemos, 
pilvas ir kiti organai Įgauna nauja 
spėka ir nervai ir muskulai pasidaro 
stipresni

Nuga-Tone suteikia jums gera ape
titų, maistas daug lengviau suvirški
namas, miegas yra poilsingas ir at
gaivinantis, svarumas p*did3ja pas 
iuliesusius, suvargusius žmones ir 
ibelna sveikata žymiai pagerėja. Jus 
galite gauti Nuga-Tone kur tik vais
tai yra pardavinėjami. .Jeigu jūsų 
pardavėjas neturi jų stake. paprašy
kit jj užsakyti jų dei jus iš savo ližia- 
berio.

4
11 ir 28
14
18
21
25

Išplaukimai į P'.ymcuth—Cherbourg—Southampton—Hamburg

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

Griškite tėvynėn bet kuriuo šių išplaukimų—pasigėrėkite nepalv- 
gmoniais patogumais bet kurio iš šių puikiu United Statės Lines laivų 
ir padarykite jūsų šių metų atostogų keliom- ilgai atmenoma e.vskursija. 

Pilnų informacijų, kainų ir 1.1, klausk vie
tinio laivakorčių agento ar rašyk tiesiog j

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

EKSPRESINE KELIONĖ | EUROPĄ
PER HAMBURGĄ MUSU MODERNINIAIS LAIVAIS

HAMBURG DEUTSCHLAND
ALBERT BALLIN NEW YORK
Išvažiuoja reguliariai kas savaitė, prieinamos kainos, tie

sioginiai gelžkeliais susisiekimai su Lietuva. Taipgi regu
liariai išplaukimai mus populiariais kambariniais laivais:

ST. LOVIS, Mll.M'Al KEE IR CLEVELAND
Dėl informacijų kreipkitės į lokalinius agentus musų

Hamburg.American Line
209 Tremont Street-------------------------------------------------- Boston

Dvi Didžiosios Ekskursijos
Į Vytauto Iškilmes

LIETUVOJE
Cunard Linijos Milžiniškuoju Greitlaiviu «

AQUITANIA
Iš New Yorko į Lietuvos Portą

KLAIPĖDĄ
per Southamptoną

Su Palydovais ir Prižurėtojais

BIRŽELIO (June) 18 d.
Amerikos Lietuvą Tautinės Sandaros 

Oficalė Eksknrsija.

i

i

R DIENOS AST VANDENYNO
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 

vietini agentą arba 

NORTH GERMAN 

LLOYD
65 Statė Street. 

Boston,

RASTAS KŪDIKIS.

Kaune, Birštono gatvėj Įieško maisto, jie prieš kiek- 
num. prie živienes buto įas-. vjen^ valgį gauna iš savo ko
tas vyriškos lyties kūdikis.,jektyV0 apsčiai: dešros, svie- 
?iaJ?!SInukaS padetas pne’jSto, lašinių ir tt.

I Apart vyrų, stovykloj yra 
apie 30 moterų. Jų tarpe dvi 
su mažais, kokių 4 metų, vai
kais. Vienos ir vyras čia. 
taigi visa šeimyna, kitos— 
vyras emigracijoj. Moterų 
tarpe, tais laikais, buvo ir 
garsios komunistės, pabėgu
sios iš Utenos kalėjimo į Ru- 
f siją, Chodosytė, Greinber- 
Įgienė, Vyšniauskaitė ir ki- 

Liniment Mes Viršuj, jos
:apačioj. Per dieną kieme ga-

glaudon.

150 hek-*I Sloan’s

Nčščios Moterys 
gaus greitą pagelbą nuo 
širdies piktumo, naudo jaut 

PepsinicSeltzer 
VAISTINĖSE 25* 50*

Rašyk Pepsinic SeltierCa. 
Horcester, Mass. o

GAUSI SAMTELĮ DYKAI

LIEPOS (July) 6 i
Laikraščio “Vienybė” Vakarinė Ekskursija 

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

maloniai kviečiami ir pašaliniai 
Cunard Linijos Agentai.

33 Statė 
Street

Boston, 
Mass.

/
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Vietinės Žinios
POLICIJA PRADĖJO 
NAUJĄ VAJŲ PRIEŠ 

“SPYKYZES.”

J. Gegužiui reikės daryt 
operacija.

Pereitame “Keleivio” ~ 
mery rašėm, kad musų ad- 

Pereitoj subatoj Bostono ministratorius J. Gegužis nu- 
policija vėl pradėjo vajų krito nuo kopėčių ir susižei- 
prieš slaptas karčemas ir dė koją. Dabar pasirodo, 
nedorybės namus. Buvo iš-, kad jam reikės daryt opera- 
leista apie 50 varantų kra-’ciją ir gal be šešių mėnesių 
toms dalyti. Kratos buvo jis negalės vaikščiot. Dabar 
daromos tuo pačiu laiku po: jis guli miesto ligoninėj, 
visa Rn^tona ir io nriemies- --------------

“Keleivio” skaitytojų 
vestuvės.

šiomis dienomis South 
_____ j Įvyko Marijonos 

vena milienieriai. _ I Rubikienės ir Antano Pet-
Nuo to laiko, kaip Hult-kevičiaus sutuoktuvės. Vestu- 

manas buvo paskirtas poli- buvo Petkevičiaus 
cijos komisionierium. ik’ 
šiai sąvaitei buvo iškrėsta j kur susirinko gražus būreli: 
jau daugiau kaip 100 "spy- svečiu ir visi gražiai pasi 
kyzių.” Kai kurie žmonės linksmino.
jau pradeda manyti, kad j Abudu jaunavedžiai buvo 
ponas Hultmanas daro našliai ir abudu vra seni 
kratas norėdamas ištiknijų į “Keleivio” skaitytojai. Lin- 
išnaikinti butlegerių bizni, kime jiems gražaus ir lai- 
Kiti, žinoma, tam netiki: jie.niingo gvvenimo. 
sako, kad visos tos kratos 
daromos tik “dėl svieto | 
akių.” Tegul visuomenė ma
no. kad naujas policijos ko- 
misionierius bus kitoks, ne
gu senas buvo.

Kokiais ištikiu jų moty
vais tie “reidai” daromi.] 
mes negalime pasakyti; ga
na to, kad iš šalies žiūrint 
išrodo, jog Bostonas yra! 
“valomas.”

visą Bostoną ir jo priemies
čius, būtent: Brightone.!
Roxbury, East Bostone.1 
Mattapane, South Bostone} 
ir net ant Back Bay. kur gy-,Bostone

“i.:c“i:“zi. Rubikienės

nu-

Bedarbis nusiskandino.
Ties South Armoiy tiltu, 

Mystyc upėj, pereitą’ sąvai- 
tę buvo atrastas žmogaus 
lavonas. Vėliaus pasirodė, 
kad tai buvo bedarbis Mec- 
Pherson iš Medfordo. Spė
jama. kad jis papildė savi-

! SLA. 359 kuopa turės pik
niką 15 birželio.

Mus prašo pranešti, kad 
SLA. 359 kuopa iš Dorches- 

iterio rengia pikniką 15 bir- 
■želio dieną. Jos išvažiavi
mas bus ant Rožėno farmos. 
ant didelio ežero kranto. _ _ _
kur esanti labai graži, smil- žudystę, nes niekui- negalė 

' ‘ ’ i jo gauti darbo.
1______ .

• tingu vieta maudytis, be to 
’da esą 15 botukų pasivaži- 
į nėjimui ir didelė pieva žais
lams. Už pasižymėjimą žais
luose farmerys duodąs gy
vų dovanų. Platesnis paaiš
kinimas bus skelbime atei
nančiame “Keleivio” nume- |ry.

I

I
II

Laisvės Choro piknikas.
Sekančią pėtnyčią, 30 ge

gužės dieną. Laisvės Choras 
rengia savo pikniką Caledo- 
nia Grove darže, W. Rox- 
buryje. Žada būti ristynės. 
muzika, šokiai, dainos ir ki
tokių pamarginimu. Plačiau

na-
1 muose ant Silver streeto,

-i . . .
- apie tai paaiškinta atskiram 

skelbime, kuris telpa šiame 
puslapy.

Socialistai rengia didėti 
pikniką.

Birželio 8 dieną South Bo
stono ir Cambridge'aus so
cialistai rengia pirmutini ši- 
met pikniką. Vieta yra pa
imta North Eastone. tarp gi
rių. prie gražaus ežero, kui 
salima ir maudvtis ir žuvau
ji.

Bus užkandžių ir gėrimų į 
valias, prie to da bus muzi
kos ir visokių žaislų bei

Su $1.500 galit nusipirkti 
2-šeimynų namą.

Namas nesenai pastatytas, su vi
sais moderniškais įtaisymais, visos 
grindįs ąžuolinės, garu šildomas, ne
ša geras rendas. visada užimtas ir 
stovi geriausioj South Bostono vietoj 
prie jūrių kranto, kur miestas deda j 
tilionus dolerių visokiems pagerini

mams ir kur praperėių vertė už ke- 
ių metų bus labai aukšta. Jnešt rei

kia tik $l,5**0, ir namas jūsų. An 
r.eštų pinigų gausit apie 33 procen

tus pelno metams. Dėl platesnių ži
lių kreipkitės “Keleivio" redakcijom

Dorchestery buvo api
plėšta A. & P. firmos krau
tuvė. Plėšikai paėmė $130.

SPECIALIAI BUŠAI 
P1KN1KAN.

I Sandaros Apskričio pikniką 
birželio 8 dieną Methuen, Mass. eis 
specialiai Bušai nuo Sandariečių 
Kliubo, 327 E st. Norinti važiuoti, už
siregistruokite kliube vakarais. Tė- 
nykit skelbimą sekančiam numery.

1-\RSIDlODA BLCERNĖ IR 
(.ROSER1O KRAUTUVĖ 

Cambridge, Mass. Biznis išdirbta: 
:n. apyvartos daroma tan 

" ,r J sąvaitę. Atsišau
r, . e:e,ausiai kas norit pirkt

• .-.ia krautuvę.
Nailonai Bottling Co.. Tel. Univ 411 

J. iroskev. 104 Hampshire st 
Cambridg., Mass.

l'.-l Univ. 8712

1’iKNlht RENGĖJAMS PR V
NEŠIMAS.

.V/anas Alukas, šluomi prar.e
: Vieta. kurią aš buvau išleidę- 

x:.:r.s prie New Pond. Norvood 
. \adiramą “Aluko Ūkė.” nebus 

xart»ti šią vasara, nes mane 
- < iysas) sutrukdytas. Rankpini 

‘ vi kurie man bu
• : duoti įvairių draugysčių. kliu 

ANTANAS ALUKAS, 
mr ■ Farm, Norwood, Mass

PENTINU IR TAISAU 
NAMUS.

Už PRIEINAM). Kainą 
Jei reikia ir Popieriuojn.

(iau.-i e gerą darbą. Klauskite kainų 
JUOZAS TAMOŠAITIS (-) 

11 I icknor st-, So. Boston, Mass 
Tel. So. Boston 1396-M.

PRANEŠIMAS.
Dėl parankumo So. Bostono pacian- 

’-ų ir kitų, kurie nori jo patarimų, 
Dr. H. M. Landau atidarė ofisą po 
No. 569 Broadway, South Boston, kur 
ii galima matyti nuo 10 iki 12, 4 iki 5 
r 7 iki 8 vakarais. Nedėliomis pagal 
susitarimą. Tel. South Boston 4427-R. 
bostono ofisas: 32 Chambers st., Bos- 
»n, Mass. Tel. Hay. 1436. (22)

£52S2SHS2S2S25HS?SES25?SBS2SZ5HS2SaSH5HS?SZS25Z5?S2Sc!SH52S2S?S25ES2Se7 

| Pirkit Dabar, Sutaupykit Pinigus | 
IS BARGENAI! Tiktai per Gegužės mėnesį. į

SPECIALĖS KAINOS NAMŲ SAVININKAMS f

IR POPIERIUOTOJAMS. g
Popieros Sienoms 6c. ir brangiau. Tinkamos į kožną namų kambarį.
Floor ir Trim Water proof Varnish $2.00,
Flat White Pentas ...............................   $1.90,
Shellac, 5 sv. viedras ............................ $3.25,
White Enamel ..................................  $3.50,

B Visokių Spalvų Pentai ...................... $2.00,

$1.50
$1.25
$2.35
$2.90
$1.50 už gal.

už 
už 
už 
už

gal. 
gal. 
gal. 
gal.

TIKRAS BARGENAS. I
50 akrų juodžemio prie upės. Su 

>udir:kais, arti miesto tiktai $2,500. 
Taipgi turiu daugiau gerų farmų, ar- 
i miestų ir marketų pardavimui. Aš 

esu lietuvis pardavėjas. (23)
JOS. STANTON, I.OVVELL, MICH

Tel. Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS) 

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

nuo 10 iki 12 ryte.
881 MAŠSACHUSETTS AVĖ., 

(arti Centrai skvero) 
CAMBRIDGE, MASS.

dabar 
dabar 
dabar 
dabar 
dabar

[Pristatymas Dykai arba Užmokant Persiuntimų.

B. & D. WALL PAPER CO.

2150 Washington Street, Roxbury, Mass. g
Telef. Highland 4321. Netoli nu* Dudley Street.

l7eS25aS2S25asa52S2S2S252S2SaS?S2S2S2Sa5eS2S2SHS251’5252SHS2S2S252SH5aSŽL.’l
Z 

g5HSHSH52S?525e!S252SclS2Sa5aaS252S 
j; Telefonas: So. Boston 1058. §

1 Bay ViewMotor|
§ Peter Trečiokas Ir &
į Jos Kapočunas £

GERIAUSI LIETUVIAI £ 
B MECHANIKAL
[n Taiso visokius automobiliu* b fe 
G gerai patarnauja. fe
C] Agentūra Studebaker ir Erskine fe 
į Reikale kreipkitės ir gausėję 

patenkintą patarnavi « . H
3 Pardavimo vieta: nį
2 549 E. BROADWAT g

■į Taisymo vieta: ffi
1 HAMLIN ST, į

kampas E. Eight at,
SOUTH BOSTON. MASS. f

' v

Tel. So. Boston 2660.
DAKTARAS

A.LKAPOCIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną

Nuo 2 iki * vak. 
NEDĖLIOMIS:
H 1 ▼. po pi»tų

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.

241 Broadway, tarpe C ir D St,
SO. BOSTON. MASS.

Atidarė naują dirbtuvę 
neregiams.

Ant Fouith streeto South 
Bostone tapo atidaryta nau
ja dirbtuvė Perkinso Insti
tutui. kur neregiai mokinsis 
visokių amatų ir pelnys sau 
duona. Aklųjų dirbtuvė So. 
Bo stone senai jau gyvavo, 
bet tai buvo pasenusi ir atsi
likusi nuo šių dienų techni
kos Įstaiga. Dabar tapo pa
statytas naujas penkių auk
štų konkreto namas ir Įtai
sytos 
šinos 
dirba 
deda 
dėms 
atlieka apičiupom, 
mis nieko nemato, 
tis reikia, kaip gerai jie sa- Lietuviu Salėje. Pokilis pra 
vo darbą atlieka. "

lenktynių. Geriausia pasižy-'

BARGENAS E LENINGTONE
Naujas 6 ruimų namas su maudy

ne. pečium, gazu. gumwood finish. 
breakfast-nook, štymo šiluma, yra 
•aismedžių ir avietynų. Kaina $6.5<>" 
Tel Lesington 0217-M.

JOHN AUDICK,
31 Tucker avė.. E. Lexingtan, Mass.

visos reikalingos ma- 
ir Įrankiai. Neregiai 

šluotas, matracus, 
naujas sėdynes kė- 

ir tt. Visą darbą jie 
nes aki- kompozitoriui 
ir stebė-

mėjusiems vyrams, mote
rims. mergaitėms ir vaikams 
bus duodamos dovanos.

Abidvi socialistų kuopos 
prašo visus savo draugus ir 
pritarėjus atvažiuoti i šitą 
pikniką kartu visiems pasi
linksminti ir šviežiu oru pa
kvėpuoti. Ypač šita vieta 
paranki jaunimui, nes yra 
didelė pieva, kur galima bo- 
lėmis žaisti ir plačiai bėgio
ti.

M. Petrausko išleistuvės.
Ateinanti nedėldienį So. 

Bostono ‘“Gabija” ruošia 
i Mikui Pet

rauskui išleistuvių vakarą

I
1 Nekultūringas policmanas.

Kastantas Plona iš Hycle 
Parko užvedė bylą prieš tra- 
fico policmaną Davisą, ku
ris be jokio reikalo žiauriai 
ji sumušė. Plona sako, kad 
jis pamatęs kaip policma
nas padavė mažam savo vai
kui cigaretą ir padaręs jam 
pastabą, kad tvarkos dabo
tojui neišpuola mokyt vai
kus rūkyt. 1 
bos policmanas 
sumušė.
man su apraišiota galva ir 
atsinešė skepetaitėj 
dantis, 
jam išmušė.
jo bylą ant toliaus.

Dėl šitos pasta-
> žiauriai ji 

Plona atėjo teis-

o sav o 
kuriuos policmanas 

Teisėjas atidė-

DidelesVertčs
Gdežiirai Daiktai 

ir Pentai
D U PONTS INTERIOR GLOSS

PENTAS ...................... $2.98

Er.glish White Enamel . 1.95 
$4 Slar.dard Floor Pentas 1.99 
Roofing Paper. Roll 
Bali Bearing Lawn

Screen Wire by

gal. 

gal. 
gal.

98c. and up. 
Mowers 85.59 

the roll
Black Galvanized 

Sąnare Foot 2c. 2,/įc.

sidės 7:30 valandą vakare. Į
Kaip buvom aną syki ra-į Į 

šę, p. Petrauskas jau aplei-H 
džia Ameriką ir išvažiuoja’’ 
Lietuvon ant visados. JĮ;i 
kviečia tenai pats Smetona. ■ į 
Už pasidarbavimą lietuvių ; 
labui, jam yra skiriama iš i i 
Lietuvos valstybės iždo 1,-įį 
000 litų algos Į mėnesi. Tai d 
yra $100 Amerikos pini-i 
gaiš. Lietuvoje už tokius pi
nigus galima labai gerai gy
venti.

Gvarantuotas 50 pėdų 
Garilen Hosc ............

Screen Door^ Width Height 
30” 78"
32" 80"

... $3.79

$1.79
$1.95

PIGIOS KAINOS DĖL 
PLUMBINGO REIKMENŲ-

Tel: Ilancock 6105—6106

Dykai Vietos Pristatymas.

SOUTH END
Hardware Co.
1095 Washingt.cn Street,

Prie Dover St. EI. Station

Nenorėjo bučiuotis, 
gavo $500.

Tūla Mrs. Broderick, 27 
metų amžiaus moteris iš 
West Roxburv, gavo teisme 
iš Bostono gatvėkarių kom
panijos $500 atlyginimo už 
tai, kad tos kompanijos bu- 
so vežikas norėjo ją išgė- 
dint. Ji Įlipusi Į busą ant 
Washington ir Grove gat
vių kampo važiuoti namo. 
Daugiau pasažierių nebuvę. 
Bušo vežikas tris kartus su
laikęs busą ir užgesinęs ži
burius norėjęs ją bučiuoti. 
Paskui jis pasiūlė jai $2. Ji 
pradėjo klykti. Jis ėmė ją 
draskyt ir suplėšė kailinius. 
Pagalios ji ištruko ir pabė
go-

Dėl dėžutės žemvuogių 
Somervillėj susimušė keli 
italai ir du iš jų buvo suba
dyti peiliais.

Telefonas 21324
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. Mikolaitis

W. Roxbury,

Lietuvis Optometnstas

Valanda

UNITED 
UPHOLSTERING CO.

Aptraukiame. Sutaisom. Atnaujinant 
Visokius Furnišius.

PADAROME MATRASUS O rn 
IR PERDIRBAME -J

I vieną rieną, už *
276^-278 WARREN ST. RONBURY 
Tel. Garison 9141. Coluątbia 3176

METINIS PIKNIKAS
Rengia So. Bostono Laisvės
Choras ir Tarptautinis Dar

bininku Apsigynimas

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

107 SUMMF.R STREET, 
LAMRENCE, MASS.

GEGUŽĖS 30 D. 
CALEDON1A GROVE 

Spring St, 
Mass.

DARŽAS 
ATSIDARYS

10
Ryte
“BILLY” RYAN’S ORKESTRĄ IŠ 10 YPATŲ 
W. N. A. C. RADIO ARTISTU IŠ BROCKTONO
Pradės griežti šokiams 2:00 P. M. ir tęsis iki vėlumai nakties.

Dainų programe dalyvaus A. L P. M. S. 2-ro Aps. chorai. Taipgi bus 
I bėgimo lenktynės, “Volley Bai!.’’ Ristynės F. Juškos su J Maloney ir vir
pės traukimas So. Bostono Amer. Liet. Piliečių Kliubo ir Stoughtoniečių.

Kviečia—Tarptautinis Darbininką Apsigynimas ir Laisvės Choras.

v*

♦ 
I

♦ 
I

South Boston Hardware Co.
Gerą Tavorą Gausite Pigiau!

$2.50
$1.25
$1.40
$2.50
$1.50

. S 1.50

PIKNIKAS

PRASIDĖS 11 VAL. RYTO

Screen pentas (pusė galiono) 69c. 
Varnišius ............................. $1.00
Floor varnišius ........ ■......... $1.75
Baltas tyras lead. 100 sv. *11.45 
Sienom popieros rolč>nuo5 iki 60c 
Stogams smala, galionas .. 75c. 
Langų sietukams dratai, pėd. 2*/įc 

... 25c.

... 95e.
... 49c.

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

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

i DR. J. MARCUS
I Iš MASKVOS IR KAUNO
! Specialistas slaptų ir kroniškų ligų 
J moterų ir vyrų, kraujo ir odos.

Elektriką ir 606 gydoma
jei reikalas.

j 261 Hanover St., Boston. Office 7
• Tel.: Richmond 0668, Gar. 5437. 
I Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro
| Nedėliomis iki 4 vai. po pietų.
i __________
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NEDĖLIOJĘ

§ D. BIRŽELIO-JUNE,

ant James McANN Farmos
NORTH EASTON, MASS.

Rengia Cambridge’aus ir South Bostono 
Lietuviai Socialistai.

Socialistų piknikai visuomet buvo Įdomus ir malonus, 
bet šitas žada būti Įdomiausis iš.visų.

Bus muzikos, dainų ir visokių žaislų.
Moterims, vyrams, mergaitėms ir vaikams bus visokios 

lenktynės ir kontestai, kuriuose už pasižymėjimus bus 
duodamos geros dovanos.

K MP NUVAŽIUOT: Automobiliais reikia važiuot j Stoughtoną. 
o tenai nuo skvero paimt Tauntono kelią ir važiuoti juo tiesiai apie 
3 mylias, pakol privažiuosit kapines po dešinės. Palei tas kapines, 
jų nepravažiavus, eina nedidelis kelias į dešinę. Reikia pasukt į tą 
kelią ir važiuot iki jo galo, o tenai vėl j dešinę. Toliaus kelias bus 
paženklintas rodyklėmis iki pikniko.
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Egyptian pentas 21 spalvų 
Spėriai flat pentas .........
Baitas žibantis pentas .. 
Geras baltas Enamel . .. 
Geriausias Enamel ........
Siekas, baltas ir raudonas 
Pento ir varnišiaus remuveris 1.49 

Žolių sėklos, svarais .. 
šakes žemei kasti ... 
Griebliai .......................

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

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

Seniausia, Didžiausia ir Prieinamiausią Lietuviška 
Geležiniu Daiktų Krautuvė South Bostone

SO. BOSTON HARDWARE C0.
379 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. 
J. KLIMAS, Savininkas Tel. So. Boston 0122. 
-Jf----------------------------—---------------------------- -------------
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PARKWAY 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 mui.

VIKTOR VAITAITI8
415 Old Cotony Arcu,

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

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

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

Dr. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE 

BOSTON.
OLYMPIA THEATRE BLDG,

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

I
J t

Tel. So. Boston 1761 ir 2483-W

Bronis Kontrhn
CONSTABLE

Real Estate and Insuranc* 
Justice of the Peace 

Visame patarnauju gerai.
598 E. Broadway, So. Boston, Mass.

1 
!

ENTRA
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.

LIETUVIŠKA 
BUČERNE

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

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

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

Pas mus galite gaut visokį ta
vorą pigiai ir gerą.

J. PATKAUSKAS 
STRAND CASH MARKET 

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

sos visuomet šviežios.

gus. Chop Suey—3 svarai ..

Dorchester Ciothing Shop
SIUTUS, OVERKOTUS SIU

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

TURIM TAM TIKRAS 
MAŠINAS.

MARTIN W ALŲ LIS 
1854 Dorchester avė, 

DORCHESTER, MASS.
Tel. Coiumbia 3240.

š NAUJAS GRAŽUMAS 
į NAUJAME FORDE

Naujų Fordų pavidalai, spalva ir grožis, yra
S pateikti pasirinkimui. ___
S Apsimokėtu jums pirkt pas teisingus žmones čia pat ant vietos, nes
V gausit geresnį patarnavimą.

LAIDOJIMUS^ 
kuriuos paveda* 
mano pri žiūrėji-< 
mui, visuomet* 
būna patenkintų 
ir sutaupina g»-< 
rokai pinigų. J 

Mano kaina* 
visiems ir visur J 
vienoda. <

JONAS PETRUŠKEVIČIUS J 
Lietuvis Graborius J

► 162 Broadway. So. Boston, Mass,
► Residence: 313 W. 3-rd street. <
► Telefonas: So. Boston 0304-W. <

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 nusiunčiant ir per paštą. At
minkit musų adresą.

D. CABIT
100 DORCHESTER STREET, 

Kampas Broadway, 
SO BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629. 2173 ir 2799.

| UNIVERSAL MOTOR SALES C0. ;
§ 472 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS. į

Dr. Med.Leo J. Podder iš Petrogrado
Specialistai Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalte Mm* 
kiškai ir rusiškai. Telefonas Back Bay 727*
SU HUNTINGTON AVB, ■otoM Mam. Ava, BOSTON, MASS.

Washingt.cn

