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Baisi Nelaime
Anglių Kasykloj

213 DARBININKŲ UŽBER- ŽEMES DREBĖJIMAS SU- 
LAIKRODŽIUS.

šio panedėlio rytą 
sostinėj Tokio 

sudrebėjo žemė.

TA PO ŽEME. STABDĖ
Anksti 

Japonijos 
smarkiai
Nors didelių nelaimių nebu
vo, tečiaus sutruko mūrinių 
namų sienos ir sustojo beveik 
visi laikrodžiai. Mieste kilo 
panika ir iki pat dienos žmo
nės negalėjo užmigti, nes bi
jojo, kad drebėjimui atsikar
tojus nepradėtų griūti na
mai, kaip tai buvo tenai 
anais metais.

64 lavonai jau išimta, prie 
kitų da neprieita.

Mather’o miestely, netoli 
Pittsburgho, pereitoj subatoj 
atsitiko baisi nelaimė. Ang
lių kasykloje tenai įvyko ga- 
zų ekspliozija, kuri palaido
jo po žeme 200 ar daugiau 
darbininkų. Dienos laiku toj 
kasykloj dirba paprastai 
apie 700 žmonių, bet sprogi
mas atsitiko vakare, kada 

' dieniniai darbininkai grįžo 
namo, o prie darbo ėjo nakti
nis “šiflas,” todėl kol kas da 
nėra tikrai žinoma, kiek išvi
so buvo žmonių po žeme, 
kuomet sprogimas įvyko. 
Kompanijos viršininkai “ra
mina” visuomenę, kad žuvu
sių bus nedaugiau, kaip 100 
mainerių. Bet kiti sako, kad 
sprogimo metu kasykloj bu
vo nemažiau kaip 213 ang
liakasių. ,

Pasigirdus ekspliozijai,’ 
prie kasyklos tuojaus subėgo 
viso miestelio moteris: ii’ vai
kai. nes jie žino, ką sprogi
mas kasykloj reiškia. Iš ka
syklos da nebuvo jokių žinių, 
išskyrus ekspliozijos durnus, 
o ant viršaus jau prasidėjo 
verksmas ir aimanavimas.

Tuojaus buvo organizuo
ta pagalba ir keli vyrai nusi
leido i šafta, kuri turi 350 pė- 
<|Ų gilumo. Jie-nuėjo di-; Francesc0 Biraneoto, tur- 

>lL<u1dF I“ l"u,°tSi?.ftos. tingas New Yorko italas, ga- 
f ° 3US 'o anądien pakvietimą Žš-

ku nueiti į vieną butąAada 
jis tenai nuvyko, pasirodė, 
,kad tai juodrankių-teroristų 
‘lizdas. Visas kambarys buvo 
juodai išpuoštas, paveikslai

MEKSIKOS MAIŠTININ
KAI APIPLĖŠĖ MIESTELI.

Katalikų kunigų vadovau
jami maištininkai Meksikoj 
apsupo Santa Marie dėl Ari- 
ba miestelį ir patol šaudė, 
pakol miestelio garnizonste 
išbaigė savo amuniciją. Tuo
met maištininkai įsiveržė 
miestelin, nužudė majorą ir 
visą jo šeimyną, išplėšė krau
tuves ir pabėgo. Federalė 
valdžia išsiuntė kariumenę 
paskui piktadarius. Jeigu 
juos sugaus, visi jie bus su
šaudyti. Tuomet kunigai vėl 
rėks, kad “bedieviška” Mek
sikos valdžia šaudo katali
kus.

i -----------------
Suėmė Juodrankių

PASODINO SAVE KA- 
LEJIMAN.

New Yorke nesenai apsi
vedė Frank Grant. Pereitą 
nedėldienį jisai jau pradėjo 
telefonuoti į policiją-, kad ši 
atsiųstų vežimą ir paimtų jį: 
kalėjiman. Telefonavo jis’ 
tris kartus, bet policija vis1 
neklausė. F 
policmanas ir klausia, 
Grantui reikia. “Imk mane 
greičiau kalėjiman, nes na
mie aš neturiu ramybės nuo 
pačios,’’ šaukė išvestas iš 
kantrybės vyras. Policmanas 
paaiškino, kad už tokius da
lykus kalėjiman nesodina. 
“Na, tai aš išmušiu langą, bet 
turi mane paimti,’’ atsakė 
Grant, ir paleido torielką į 
langą. Tuomet policmanas 
areštavo jį už tvarkos ardy
mą. Nugabentas policijos 
nuovadon ir uždarytas už 
grotų Grant džiaugėsi, kad 
dabar galės ramiai pasilsėti.

Hamburge Užnuo
dyta Oras.

MIRTINI KARO GAZAI 
PRIPILDĖ MIESTĄ.

* _____________ —

Žmonės, gyvuliai ir paukš-

sienas ir tuojaus į plaučius 
pradeda veržtis kraujas, taip 
kad žmogus užtrokšta save 

j kraujais. Amerikonai ir kiti 
jaliantai karo metu nuodijo 
[tokiais gazais vokiečius.

Dideli Socialdemokratų 
Laimėjimai Vokietijoj.

daug buvo troškinančių du
rnų ir tunelis vietomis buvo 
užgriuvęs.

Kita gelbėtoju partija nu
sileido užsidėjus maskas ant iuuua- 1^uut’T’ veidu. Ji ralio 20 lavonų ° JU0''°T kreP0"’ uz,cl* 
Prie kitu nenriėio Vėliaus ‘j’ langų uz(lan8<>s buvo JUO- FlefonuUsuS°- kad v^ PIaIos,kaboj°

iii t - ant sienų. Prie ilgo stalo»se-nam kasvklos uive vra lo’ ia- n • -ai-mainerių dar gyvų. Mainen-s; f

eelmhi telefonu3" ‘k 'ant lo'^vienas išsi-gelnuų telefonu pasakei Su traukė/*oI irpasidėjo 
manim čia vra 1 a žmonių. * it-Mes esam užtverti neilidė-i!"^.^”:.3"^!"'.^™!1 
liame kampe, apie 3,000 pė
dų nuo šaftos. Kol kas mes 
gauname gero oro, bet neži-i i - 
nom, kaip ilga jis tęsis. Sku-j ž R11VO 
binkit su pagalba.

Tai buvo pereitos subatos 
vėlai vakare.

Šio panedėlio rytą buvo 
jau išimta 64 lavonai. Gyvų

j vienas iš jų pasakė atėjusiam 
I svečiui, kad jis turįs tuojaus
I atnešti jiems čia $6,000, ki-

> 
j nelaimė. Buvo perskaityta 
[visa eilė žmonių vardų, kurie 
(jau yra nušauti.
Į Ištrukęs iš to teroristų liz
do, Francesco Birancoto tuo- 

iki šiol išgelbėta tiktai 13 ;?ystP’;^ei:?Pįe.^ Pį*!’ 
mainerių. Rašant šia žinia ." . *, ~ "T“ “
gelbėtojai skubiai darbuoja-l1'-1UfK,.ra.nkiarns. ^'kalauja- 
si. nes manoma, kad gali būt P:ni^us: pirma juos sū
dą ir daugiau gyvu. Nedėlio-'(z.enk ,us’. P Pas?ul Ji Pa‘ 
je gelbėtojai leisdamiesi j .siuntė buri detektivų. kuo-

:aljai. Policija liepė jam nuneš-

kasyklą buvo pasiėmę su sa-j™^, Birancoto tuos pinigus 
vim keliatą kanarku. Nuėjus'.įpotlrankiams įteikė, detek-

palios F.-vko | krito kaip lapai, žolė ir
• i, • ko medžiai tuoj gelto ir džiūvo.

PUSE HAYWOODO PELE
NŲ BUS ATVEŽTA 

AMERIKON.
Iš Maskvos pranešama, 

kad Haywoodo kūnas tenai 
sudegintas krematorijoj ir 
pusė jo-pelenų bus palaidota 
po Kremlium, o kita pusė 
bus atvežta Amerikon ir pa
laidota Chicagoje šalia tų 
anarchistų, kuriuos kapita
listai anais metais nužudė 
dėl Haymarketo žmogžudys
tės. Tą dali jo pelenų atveš 
čionai Amerikon komunistų 
delegacija, kuri važiuoja j 
tarptautinį komunistų kong
resą Maskvoje, kuris įvyks 
tenai liepos mėnesį.

RADO LAIVĄ, KURIS NU
SKENDO SU BROCKTO- 

NO ŽMONĖMIS.
Pasinėręs po vandeniu, 

naras Brooks iš Kennebunk- 
porto rado Moosehead ežere 
(Maine’o valstijoj) 60 pėdų 
gilumoj tą laiva, kuris užpe- 
reitą nedėldienf nuskendo su 
9 žmonėmis iš Brocktono ir 
laivo savininku. Laivas nėra 
pramuštas, ir kodėl jis nu
skendo — niekas negali su
prasti.

5 MOOSEHEAD EŽERO 
SKENDUOLIAI 
PALAIDOTI.

Pereitą nedėldienį Brock- 
tone buvo palaidoti 4 vietos 
valdininkai ir profesionalai, 
kurie sąvaitę atgal prigėrė 
Moosehead ežere, Maine’o 
valstijoj, šį panedėlį buvo 
palaidotas penktas. Juos ly
dėjo tūkstančiai žmonių į 
kapus.

Šio panedėlio vakare Ham
burge staiga pradėjo kristi 
žmonės, gy vuliai ir paukš
čiai. Tuojaus pastebėta, kad 
gelsta ir traukiasi medžių 
lapai, žolė ir kitokie augme
nis. Iš pradžių nežinota, ką 
tai reiškia. Bet greitai pa
sklydo gandas, kad tai yra 
fesgėnas, baisiai nuodingas 
gazas, kuris buvo naudoja
mas karo laukuose priešo ka
reiviams žudyt.

Hamburge kilo panika. 
Pradėjo stipti katės, šunes, 
arkliai, karveliai, žvirbliai. 
Tuoj krito 11 žmonių ir dau
giau kaip 200 reikėjo vežti Į 
ligonbučius. Keli šimtai šei
mynų pabėgo iš miesto.

Tuoj buvo susekta, kad 
gazai plaukia su vėju iš vie
nos tankos už miesto. Ugna- 
gesiai ir policija pradėjo 
švirkšti vandenį ir amoniją 
i plaukiantį mirtiną debesį, 
bet niekas nedrįso prisiartin
ti prie tos vietos, iš kur lie 
gazai plaukė. Tik vėliau, kai 
iš Berlino tapo atsiųsta orlai
viais tam tikrų maskų. ugna- 
gesiai priėjo prie tos tankos 
ir vandeniu nuodus atskiedė, 
o paskui juos Į upę suleido.

Pasirodo, kad viena vokie
čių kompanija gamino tuos 
gazus bolševikų valdžiai Uk
rainoj. Vėliaus betgi šita 
kompanija susibankrutavo. 
Karo ministerija paėmė jos 
pramonę savo žinion ir ren
gėsi likusius gazus sunaikin
ti. Tuo tarpu tankos geležinis 
viršus prarūdijo ir šį panedė- 
1Į gazai užnuodijo Hambur
go orą.

Fosgėno gazas yra baisiai 
nuodingas, ir sykį žmogus jo 
i plaučius įtraukė, atsigauti 
jau sunku. Jis suėda plaučių

BAŽNYČIOS KERŠTAS.
Providence, R. I. — Ro

mos katalikų bažnyčios vys
kupas Hickeyčia paskelbė 
viešai, kad beveik kiekvie
nam tų 62 katalikų, kurie 
(Iriso traukti jį teisman, tapo 
Įteiktas formalus praneši
mas. kad už tą “baisų prasi
žengimą” jie yra atskiriami 
nuo bažnyčios ir, žinoma, ne
gaus išrišimo ir turės eiti tie
siai i peklą. Tai ve, kokia 
bausmė už nepaklusnumą vi
sagaliam Romos trustui. Ir 
prie to da teismas atmetė jų 
bylą prieš vyskupą, paaiškin
damas. kad jis negalįs kištis 
i bažnyčios reikalus. Reiškia, 
bažnyčia gali daryti su žmo
nėmis ką tik ji nori, ir teisy
bės niekur nerasi.

socialistai turėjo mitingą ir 
j sakė prakalbas. Būrys apsi
ginklavusių komunistų už- 

Musų draugai turės Reichs- puolė šitą susirinkimą ir pra- 
tage 152 atstovu ir bus galin- dėjo šaudyt į susirinkusius 

giausia Partija vokiečių į
Respublikoj.

Pereitą nedėldienį Vokie-j

JIE GAVO 9,000,000 
BALSŲ.

darbininkus. Vienas socialis
tas buvo nušautas ir keliatas 
darbininkų sužeista.

tijoj buvo naujo Reiehsugo^^“^ k~£ 
f svirno i rinkimai nM<žion_ ^puoie sociaiisvų mėnraščio 

“voruaerts redakciją ir 
pradėjo kelti triukšmą. Susi-

(Seimo) rinkimai. Didžiau
sia laimėtoja iš tų rinkimų
kovos išpin Sor iakŪmokratii ne,u uiun&nią. oun-ko\ o> išėjo bocialdemoki atų t darbininkai užpuoli- 
Part ja. kun gavo 9 000.000 Įlmušė Fašjst
balsų ir pravedė lo2 savo ki atžagareiviu komunistai atstovu Į Reichstagą. ntklS U komunistai

Kiek musų draugai laimė
jo, tiek tautininkai, klerika
lai ir kitos buržuazinės parti
jos pralaimėjo.

Daugiausia buvo sumušti

nekliudė.

IŠSPROGDINO BUDELIO 
NAMUS.

Pereitą sąvaitę New Yorke 
tapo išdinamituotas budeliovokiečių tautininkai (nacio- Jo Fll fii uoo Roberto Eilioto namas. Elliot 
tarnauja budeliu penkioms 
valstijoms, būtent, New Yor-

nalistaij, kurie neteko 38 
vietų Reichstage. 

Vokieėią Liaudies partija,'
Runos vadas Štrezemanas PennsvKanijai ir Dele-
dabar yra užsienio reikają wįre Jis‘ nJužu(lęs jau 
ministenu nusmuko nuo oi <|augiau kaip 100 žmonių; tu 

1 moterį Ruth Snvder ir

dsbuni pajTk't^'a'nt’Gr^n-itui-ėJo^Ta^ovusFdalMir’t^

uBREMENAS”
SUNAIKINTAS.

Pagarsėjęs orlaivis “Bre- 
men.” kuriuo vokiečiai atlė
kė Amerikon, pereitą subatą 
tapo sunaikintas. Kaip žinia. amatą jis gauna apie $4,000

ley salos, kur lakūnai buvo 
priversti nusileisti dėl kure 
stokos. Pereitoj subatoj Jun- 
kerso orlaivių mechanikas. 
Fred Melchior, norėjo at
skristi juo iš tos laukinės vie
tos i civilizaciją. Kadangi 
prie tos salos dabai’ negali
ma kitaip prieiti, tai mecha
nikas Melchoir buvo nuvež
tas tenai Kanados karo orlai- 

. viu ir iš oro nušoko į tą salą 
ant skėčio (parašuto). Jis 

! nusileido šalia salos laimin
gai. gi karo orlaivis apsisu
kęs sugrįžo i New Foundlan- 
dą ir tenai laukė “Bremeno” 
atlekiant. Bet nesulaukė. Pa
sirodė, kad bandant mecha
nikui pakilti. “Bremenas” 
atsimušė Į uolą ir daugiau 
kaip pusė jo sutrupėjo.

i

rėš 54. Jie laimėjo 9 vietas.
Šituose rinkimuose daly

vavo 14 žymesnių partijų bei 
grupių. Balsų jos gavo se
kančiai :
Socialdemokratai 9,000,000 
Nacionalistai.......  4,444.000

3,612,000 
3,094,000 
3,080,000 
1,495,000 
1,366,000 

942,000 
777,000 

2,790,000

smerktujų prasikaltėlių, jis 
paprastai užsideda ant veido 
juodą maską ir vadinasi 
“Mr. X” slapyvardžiu.

BIG BILL” HAYWOODAS MIRĖ.

Sandino Grūmoja 
Amerikai

Sandino yra Nikaraguos 
sukilėlių vadas, kuris nori iš
vyti iš savo šalies ginkluotas 
Suvienytų Valstijų spėkas. 
Nelabai senai jo vadovauja
mi sukilėliai užėmė tenai A- 
merikos kapitalistų kontro
liuojamą aukso kasyklą ir vi
sai ją sunaikino. Pasitrauk
dami jie prikalė tenai raštą, 
kuriame žada naikinti visokį 
šiaurės amerikonų turtą, 
koks tik pateks į jų rankas. 
Tame rašte Sandino sako, 
kad iki šiol jisai manęs, jog 
didžiuma amerikiečių prezi
dento Coolidge’o imperialis
tinei politikai Nikaraguoj 
nepritarė, bet dabar, kuomet 
Kongresas tą politiką užgy
nė, “tai viskas, kas tik yra 
amerikiečių ir papuls į musų 
rankas, bus sunaikinta. Nuo
stolius už sunaikintą kasyklą 
jums gali atlyginti Suvienytų 
Valstijų valdžia arba prezi
dentas Coolidge, kuris yra 
vienatinis kaltininkas tų bai
senybių. kokios dabar darosi 
Nikaraguoj.”

Ir Sandino priduria, kad 
pakol Amerikos kareiviai ne
bus iš Nikaraguos atšaukti, 
ramybės tenai nebus.

Katalikų Centras
Liaudies Partija
Komunistai.........
Demokratai ..........
Ekonom. Sąjunga 
Bavarijos liaudin.
Fašistai ................
Kitos partijos ....
Atstovų šitos partijos prave
dė sekančiai:
Socialdemokratai 
Nacionalistai............
Katalikai ..................
Komunistai ............
Liaudies Partija......
Demokratai
Ekonominė Sąjunga 
Bavarijos liaudin.
Tautinių krikščionių 
Fašistai
Ūkininkų partija
Žemės Sąjunga
Liaudies teisių partija .... 
Saksonijos ūkininkų.......

152
..... 73
..... 62
..... 54
..... 44

..... 25

..... 23

.....  16
......13

12
..... <8

O
......... O

2
2

Pereitą pėtnyčią. 18 gegu- doblistų armiją. Bet nusto
jęs. Maskvoje mirė \Villiam jus jam veikti, šita unija su- 
Hayvvood, kuris buvo Įkūręs mažėjo iki 50,000 narių. 
Suvienytose Valstijose I. W. 
W. uniją ir, dėl nepaprasto 
<avo didumo, buvo pramin
us “Big Bill.”

Kilus karo isterijai ir žiau
riai reakcijai karo metu A- 
merikoje, Hayvvoodas kartu 
41 78 kitais J. W. W. unijos 
vadais buvo pasmerkti kalė
jiman Chicagoje už trukdy
mą valdžiai vesti karą.

Hayvvoodas ir 14 jo drau
gų gavo po 20 metu kalėjimo 
r da po $20,000 iki S35.0OO 
labaudos pinigais. Visi jie 
buvo išgabenti į Leoven- 
vortho kalėjimą, bet vėliau 
apeliavo ir. užstačius išviso 
>500.000 kaucijos, buvo pa
leisti iki aukštesnio teismo.

Velionis išsižadėjo kauci
jos ir pabėgo Rusijon. Tenai 
jis buvo prielankiai priimtas, 
nes Leninas skaitė jį didžiau
siu organizatorium pasauly. 
Ir ištiesų Haywoodas buvo 
?abus organizatorius. Ne
žiūrint aršiausio persekioji
mo iš kapitalistų pusės, jis i 
rampą laiką Amerikoje bu
vo suorganizavęs 480.000 ai-

Haywoodas gimė Salt La
ke Cityje 1869 metais. Būda
mas 9 metų amžiaus pradėjo 
dirbti kasykloj, kur dirbo jo 
tėvas. Vėliaus jis buvo iš
rinktas Western Federation 
of Miners finansų sekreto
rium ir išvedė mainerius į 
streiką. Kapitalistai suruošė 
prieš jį provokaciją ir arešta
vo jį kartu su kitais streiko 
vadais, kaltindami visus juos 
nužudymu 1 
valstijos gubernatoriaus Ste-j Vokietijoj. Galimas daiktas, 
uenbergo. Prieš tai sujudo' kad jai pačiai ir prisieis stoti 
visos Amerikos darbininkai,'valdžios priešaky. Žinoma, 

u savo drau- tas da nereiškia, kad ji galės 
jau įvykinti sosializmą. Ab
soliučios daugumos ji da ne-! 
turi, nes išviso Reichstage 
yra 489 atstovai, o ji turės tik' 
152. Todėl jeigu ji norėtų vy
kinti savo programą, buržua-j 
zinės partijos ją perbalsuos. I NUTEISTAS IKI GYVOS 

kitokių reformų ji

Iš viso 489
Taigi didžiausia ir galin

giausia Vokietijoj partija 
dabar yra Socialdemokratų 
Partija. Ji užima dabar tokią 
strateginę vietą, kad su ja 
turės skaitytis visos partijos. 
Be jos paramos vargiai galės 

buvusiojo Idaho išsilaikyti bent kokia valdžia

Chicagoje Areštuo
ta 250 Žmonių.
Pereitos subatos naktį val

džios agentai Chicagoje pa-tivai įsilaužė į vidų su revol- (
veriais ir visus buvusius te-darė netikėtą ablavą ant kar- 

- .......... Tai reiškia nai juodrankius suėmė. Jų čemų ir kitokių nedorybės
kad" kasykloj ‘vra nuodingi'bute rasta daug revolverių, vietų. Namai kur vyrai su 
garų. Gelbėtojai buvo su šautuvas ir durklas j lazdą moterimis kėlė girtas orgi- 
maskomis. todėl jie patįs to įkišamas. i jas. buvo iš visų pusių apsup-
nejuto. r1 ,r VW1 “iečiai sugrusti į

apie pusę kelio kasyklos gi
lumom visos kanarkos buvo 
jau nebegyvos. '

Linksmas kitą svk Malher UŽMUSe STASĮ LOPENĮ.'policijos vežimus ir ragaben-' 
miestelis dabar visas pasi
dengė ged ulos rūbais. Visur 
tik ašaros ir verksmas.

ADVOKATAS UŽMUŠĖ 
VALDININKĄ.

Washingtone adyokaiac 
Kellogg užmušė muitu komi 
sijoniėrių Payne’ą, kuri jis 
rado prie savo pačius.

I Gegužės 9 d.. Hobi Tim- 
ber Co.. Aberdeen, Wash., 
tapo užmuštas darbe Stasys 
Lopenis. Kadangi velionis 
neturėjo ten nei giminiu, nei 
draugų, tad apie jo mirtį nie
kas nežino. Jo giminės arba lio vakarą didesnė dalis “ne
draugai platesnias reforma- dorybės lizdų” stovėjo jau 
cijas gali gaut “Keleivio” be žiburių, o prie jų dura ka- 
ofise. .bojo policijos spynos.

ti į kalėjimus. Išviso buvo su
imta ir uždaryta už grotų 250 
vyra ir visokių panelių. Be
veik visi jie turėjo nakvoti 
“džėlose” ir praleido tenai 
visą nedėldienį. Šio panedė-

SMARKUS ŽEMĖS DRE
BĖJIMAS PERUVIJOJ.
Peni respublikoj, pietų A- 

įmerikoj, pereitą sąvaitę bu
vo smarkus žemės drebėji
mas. Keliatas kaimų esą vi
sai sunaikinta ir daug žmo
nių užmušta.

ir Hayvvoodas s 
gaiš buvo teismo išteisinti. 
Jis buvo dusyK areštuotas už 
vedimą mainerių streiko Co- 
loradoj ir kelis kartus turėjo 
sėdėt kalėjime laike audėjų 
streikų Lavvrence. Lovvelly ir 
Patersone. 1912 metais jis 
buvo areštuotas Bostone už- Tečiaus 
tai, kad pasakė, jog Ettor ir galės pravesti nemaža.
Giovannitti. kuriuos valdžia Reikia pažymėti, kad ko- metų vaikėzas, tapo nuteis-

GALVOS.
Alfred Chamberlain, 18

Giovannitti. kuriuos valdžia Reikia pažymėti, kad ko- metų vaikėzas, tapo nuteis
tąją norėjo’nužudyti, yra vi- munistai pasistengė parodyt tas VVorcesterio teisme vi
sai nekalti ir ragino apskelb- savo chuliganizmą ir šituose sam amžiui kalėjiman užtai, 
ti Amerikoj generalį streiką rinkimuose. Saksonijos mies- kad su revolveriu užpuolė ir 
dėl jų suėmimo. tely Gluchau pereitą subatą sužeidė kelia.- merginas.

<
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KOVA PRIE NABAŠ- 

NINKO.
“Naujienos” paduoda iš 

latvių laikraščio “Jaunakas 
Žinąs” įdomų aprašymą, 
kaip vienas amerikietis Lie
tuvoje įsteigė laisvamanių 
kapines ir kaip paskui jam 
teko dei tų kapinių kovoti 
prie nabašninko.

“Jaunakas Žinąs” kores
pondentas rašo taip:

“Buvau liudininku kultūrinės
kovos episodu.

į

“Tas visas atsiliko nedidelia
me Lietuvos miestelyje. Kruo
piuose, Šiaulių apskrityje, prie 
pat Latvijos sienos, šią vasarą 
Kruopiuose atidarė laisvamanių 
kapines. Jas Įrengė ant nuosa
vos žemės žinomas x ietinis vi
suomenes veikėjas ir buvęs 
Steigiamojo Seimo narys Lie
kis. Jis buvęs ilgą laiką Ameri
koje, energiškas, pasiturintis 
žmogus, prieš keletą metų Įsigi
jęs dvaro centrą, kuri dabar pa
vertė i tikrus liaudies namus. 
Kokių Lietuvoje dar mažai. 
Aišku, kad dvasiškija ir tikiby- 
niai fanatikai žiurėjo i jo veiki
mą su neapykanta. Tas pasiro
dė ir laisvamanių kapinių išnie
kinime. Vieną naktį fanatikai 
nuplėšė nuo kapinių vartų užra
šą ir vartų papuošimus, pramu
št vartų stulpe skylę, išimdami 
iš ten Įmūrytus atidengimo do
kumentus ir atminimui Įdėtus 
pinigus.

“Šiomis dienomis mirė I.iekio 
18 metų amžiaus sūnūs, kuris 
buvo aktyvus jaunimo veikėjas. 
Tėvas rengėsi savo sūnų pir
muoju palaidoti laisvamanių 
kapinėse. į laidotuves Liekis su
kvietė savo giminaičius, kurie 
suvažiavo net iš tolimiausių 
Lietuvos vietų. Tarp tėvo ir gi
minių Įvyko nuomonių skirtu
mo ginčas: giminės priešinos 
mirusio laidojimui laisvamanių 
kapinėse — neš\entintoje vie
toje. Prie lavono prasidėjo ko
va. Giminės sukvietė daug žmo
nių, kurie sulik katalikų papro
čių be pertraukos dieną ir naktį 
giedojo laidotuvių giesmes. Vis
gi tėvas paliko prie savo nuo
monės. Vieną naktį giminės bu
vo sumanę slaptai nakčia nu
vežti lavoną Į katalikų kapines 
ir ten palaidoti, greta motinos, 
ši sumanymą tėvas sutrukdė. 
. Atėjo laidojimo laikas. Iški- 

•o konfliktas. Giminės neleido 
laisvamaniams prisiartinti priej je armiją ir jau per Kalėdas 
sar.sto ir jį atidaryti. Susirinko 
ridziausia minia žmonių, pilnas 

namas ir kiemas. Atvyko poli-, 
vija, kuri pripažino tėvo teisę' 
elgtis sulig savo noru, liet nesi
kišo kol nėra prasidėjęs viešas 
triukšmas. Prie karsto prasidė
jo aštri žodžių kova, kurioje 
minia šauksmais ir rankų ploji
mais reiškė simpatiją giminėms 
ir koiiojo laisvamanius. Reikėjo 
įrodyti, kad sulig bažnytinių įs
tatų mirusis gali būti laidoja
mas katalikų kapinėse. Atvyko 
klebonas ir prašė liudininkus 
įrodyti, kad mirusis atlikęs ve
lykinę išpažinti. Atsirado trys 
liudininkai, kurie po priesaika 
patvirtino, nežiūrint tai. kad tė
vas aiškino, jog tai netiesa.

“Po to miniai šūkaujant ir 
besidžiaugiant dėl išgelbėtos 
mielos, klebonui giedant ir baž
nytines vėliavas nešant, karstą 
nunešė i katalikų kapines, o 
;mt kapo buvo uždėtas laisva- 
,manių vainikas.“

Toliaus latvių rašytojas 
teisingai pastebi, kad—

“Lietuviai yra atkaklus Jr 
Stipriai laikosi senųjų tradicijų. 
Kuomet visoje Europoje jau bu
vo įvesta krikščionių tikėjimas, 
lietuviai dar ilgai tarnavo Per
kūnui, Pykuliui ir kitiems die
vams ir ilgai priešinos katali- 
kizmo įtakai. Iki pat 19 šimtme- 
£io pradžios žemaičiai dar nešė 
aukas seniesiems dievams. Ne
veltui vietoj senovės šventovių 
prisiėjo statyti bažnyčios ir 
kryžiai, kad stabmeldystės die- 
riHiniui priduoti krikščioniško 
į F *

i 
t

tikėjimo formą. Dėlto nestebė
tina. kad ir katalikiško tikėjimo 
lietuviai stipriai prisilaiko ir 
dar jo ilgai laikysis. Visgi lietu
viu liaudies psichologijoje vyk-j 
sta perversmas.“

V1SUOM1S MĖGSTA 
GINČYTIS*

Kitoj vietoj šiame “Kelei 
vio” numery telpa 
mio polemiškas straipsni 
dėl tautiškų madų. Jis r.ori aip ji žim i dabartinę Lie- 

aivos padėti.
Jos manymu, ilgai Lietu

voje negalės i ’ ’ 
dabar yra. Visuomenė da— 

ir bailine padėt . ni labai nepa-‘ 
tenkinta ir t .rėš būt kokių 
nors permainų.

“Kokios i .irsta esi nuo
mones apie Plečkaitį?” aš 
jos paKlatiGau.

‘ Apie Plečkaitį aš negaliu 
daug pasakyti.” ji pradėjo, 
“nes pirma jis buvo mažai

reikalai!-:kų rinkti savo orga- cialdemokratams
i Lietuvoje. Moteris jant buvo paskelbta politi-

rikon aul 
nizacijai 
inteligentiška, plačių pažiu-

p. Visuo- ų, gerai pažįsta politiką, to- į komunistai paleisti iš kalėji- 
(iei m: a idomu buvo patirti, mo tuojaus surengė triukš-

niams kaliniams amnestija,

rto. 21. Geguže* 23 d.,

o.

įkalbėti mums, kad mes keis
tai suprantą tautiškas ma
das. Jis sako:

“Tai. ką ‘Keleivis’ vadina 
Lietuvių tautiškais rūbais 
namais, yra tik lietuvių kaimie
tiški rūbai ir namai. O Lietuvių 
tautą niekuomet n< sudarė vieni 
tik kaimiečiai, bet ir bajorai, 
miestelėnai, nariai... ’
Taip, Lietuvoje yra dvari

ninkų ir niiestvlenų. Bet tik
ruosius tautus tipus etnolo
gai ima ne iš dvarininkų ir Lietuvoje žim-mas. o kai jis 
miestelėnų, o iš kaimiečių, [dabar taip ik‘.garsėjo, tai aš 
Todėl ir Lietuvos kaimiečio i buvau jau Amerikoje. Tiesa, 
rūbai ir namai yra tikri mu-įteko man nesykį girdėt jo 
su tautos rūbai ir namai. Lie- kalbas Seime, bet rimto įspu- 
tuvos bajorai ir miestelėnai i’----j’-j 
eka vokiečių ir francuzų darydavo 
iidmiesčių madas.

i Juk rusai irgi turi dvari
ninku ir miestelėnų, u betgi 
rusų tautos tipą visuomet 
vaizduoja tiktai Rusijos mu
žikas, plaukais ir barzda ap
žėlęs kaimietis.

FRANCUZU KOMUNISTŲ 
IR TAUTININKU 

BLOKAS.
Europos laikraščiuose skai

tome šitokių dalykų apie bu
vusius Francuzijoj rinkimus:

“Francuzų tautininkai ir Ko
munistai rinkimų metu vedė ar
šiausią kampaniją prieš socia
listų lyderio Leono Bliumo kan
didatūrą. Susirinkimuose, kur 
Bliumas mėgino kalbėti, komu
nistai ir tautininkai keldavo di 
džiausi triukšmą. ‘Humanite— Į, 
komunistų organe net (tesirodė 
skelbimas, kad ‘reikalingi žmo
nės su gerais plaučiais politi
niam veiksmui.’ Komunistai 
samdė rėksnius. Savo apygar
doje Bliumas konkuravo su ko
munistų kandidatu ir nei vienas 
Jų nebuvo gavęs absoliutės bal
sų daugumos. Perbalsavimo 
metu tautininkai šaukė savo 
narius balsuoti už komunistą, 
kad nepraeitų Bliumas.” .

Ir Bliumas nepraėjo. ’Jo P&»ikalbėjima* su p. Pikče- 
vieton buvo išrinktas komu- lingiene.
nistas. Bet tai buvo vienatinė Man teko buri viename su- 
vieta, kur komunistai laimė- sirinkimėly, kur buvo ir p. 
j°. . . . _ .
irakiso. Socialistai, apskri- kų veikėja, atvažiavusi Ame- 
.ai imant, nepralaimejo nie
ko, bet dėl komunistų sabo- 
ažo jie ir laimėti daug nega
lėjo. Socialistinis blokas, ku- 
is susideda iš socialistų, ra

dikalų socialistų ir respubli
konų socialistų, pravedė 271 
delegatą, o komunistai gavo 
zos tik 14 vietų. Ačiū komu- 
lisrų sabotažui, daugiausia 
aimėjo tautinis blokas, kuris 
□ra ved ė 306 atstovu*.

džio jis į mane niekad nepa- 
i. Jis man visuomet 

išrodė neaišKUS.”
l)e! padalytojo fašistų 

perversmo p. Pikčelingiene 
kaltina buvusiąją demokra- 

itinę vyriausybę, kad ji per- 
'daug buvo davus laisvės ko- 
jmunistams. Šitie gaivalai bu- 
įvojau tiek įsidrąsinę, kad 
mitinguose neduodavo kal
bėti patiems socialdemokra
tams. Seni ir rimti socialde
mokratų veikėjai, kurie ir 
Seime ir valdžioje tankiai 
užtardavo komunistus, nega
lėdavo pasirodyt darbininkų 
susirinkimuose, nes komuni
stai visuomet sukeldavo triu- 

Visur kitur jie pusėtinai Pikčelingiene. Ji yra kataii- kšmą ir kolioi’-avo juos bjau
riausiais žodžiais. Kada so-

Fašistą Perversmo 
Priežastis.

I

I

PRADŪRĖ “BALSO” 
BURBULĄ.

Karaliaučiuje yra Mask-J 
vos pinigais leidžiamas Lie
tuvai komunistiškas “Bal
sas.” šeštame to laikraščio 
numery tilpo straipsnis 
“Apie Plečkaiti jadą.” kame 
buvo pasakyta, kad iš Pleč
kaičio “kariuomenės” pabė
go i Prusus 3 emigrantai. 
Armonas. L’svaidąs ir Guzo- 
vijus, kurie papasakoję, kad 
Plečkaitis ištikro turis Lydo- 

butų puolęs Lietuvą, bet Ma
jus pasprukęs su “pianais,” 
todėl puolimas buvęs atidė
tas.

Dabar gi vienas kalbamų
jų emigrantų, būtent 0. Gu- 
zovijus, atvirame savo laiš
ke, tilpusiame 8-9-tame “Pir
myn” numery, viešai prane
ša, kad komunistų “Balsas” 
meluoja. .Jis, Guzovijus, visai 
nėra nuo Plečkaičio bėgęs ir 
niekam nėra apie Plečkaitį 
pasakojęs tokių dalykų, kaip 
komunistai savo “Balse” pri
rašė.

mingiausią demonstraciją ir 
pradėjo mušti žmones per 
galvas, kurie tik nenusiėmė 

taip būti, kaip kepurių prieš jų vėliavą. Bu
vo sumuštas net senukas ge
nerolas Bulota. Dėlto nr kilo 
visuomenėj baisus pasipikti
nimas komunistais ir kari
ninkai ptadejo kalbėt, kad 
jeigu toliaus taip bus, tai ko-__ s________
mumstai paims i saco rankas dyspasiekti perorganizuoja 
visą valdžią.

Tai buvo v iena demokrati
nės valdžios klaida. Kita jos 
klaida buvo tame, kad ji ne
įsileido kualic'jon krikščio
nių demokratų. Tokią pat 
klaidą, žinoma, pirma darė 

I ir krikščionis demokratai ne- 
įsileisdami socialdemokratų 
ir paskui pri\ersdami išeiti iš 
valdž i os liaudį n i n kus.

šiaip ar taip protausime, 
-ako p. Pikčelingiene. o visgi 
aktas ĮKisiliks faktu, kad 

Lietuvoje yra kelios vado
vaujamos partijos, ir kad tik 
joms visoms susitarus galima 
sudalyti tvirtą vyriausybę. 
Bet kuomet viena ar dvi par
tijos norės būti valdžioje, tai 
kitos visuomet kas joms duo
bę. Delio ir 17 gruodžio per
versmas ivvko. Viksva.

“Draugo” redaktorius nori 
įsitaisyti lazdą, kad apsigi
nus nuo vaikų, kurie kas die
na siūlo jam laikrašti nusi- 
uirkti.

I

šįmet Lietuvos fašistai 
ruošiasi paspekuliuoti Ame
rikos lietuviais ir jų dole
riais: pirmuosius ruošiasi ap
gauti, moraliai iš jų pasity
čioti, o atvežtaisiais ameri
kiečių doleriais sustiprinti 
medžiaginiai patį kruvinąjį 
fašizmo rėžimą Lietuvoje, 
šita savo tikslą fašistai ban-

kaip reikia ją branginti. Ne
jaugi visi Jus eisite i fašistų 
ruošiamus rautus ir balius, 
žinodami, kad visa tai. kas 
tik bus Jums duodama, yra
pirkta vogtais is liaudies pi
nigais? rūkstant) ka<i.ų ne! 
Mes. amerikiečiai, nereika
lingi esame fašistinių vaišių 
ir iškilmių. Mes tas \aišes ra

ksime ir priimkime iš >avo gi
miniu. ju suvargusiose lūš
nose, arba iš artimų mums 
musu vienminčių ir draugų, 
—bet jokiu budu ne is kruvi
nų Lietuvos laisvės budelių 
rankų.

Vykdami Lietuvon, Ame
rikos lietuviai, atvežkite su 
savim savo laisvų, demokra- 
Itiniu laikraščių, kurių Lietu
vos fašistai pas mus neįlei- 
;džia ir draudžia visais gail
iniais budais. Atvežkite lais- 
I\ t> zodži<;. paremkite mus sa- 

JusųĮvo patarimais ir lėšomis mu-

nigais? TukstantĮ Kču<.ų ne. 
Mes, amerikiečiai,

mą Kaune “Amerikiečių Są
vaitę.” Jau dabar įvairios or
ganizacijos ir kai kurie fašis
tinio rėžimo činauninkai: 
Voldemaro, Musteikio ir kitų 
fašistu šaikos, pirmaeilių’ 
žmonių Įsakomi, organizuo
ja komitetus Amerikos lietu
viams priimti. Amerikos lie
tuvių priėmimui fašistinis 
kaitų v ių rėžimas nepasigai
lės Lietuvos žmonių ranko
mis suraustų šimtų tūkstan
čių litų.

Amerikos lietuviai! . ........
didžiulė dauguma apleido ‘Sų ROVoje su fašizmu. Atlan- 
Lietuv ą todėl, kad Jums pa-imkite Lietuvos demokrati- 
sidarė nebepakenčiamas Ku- ;(>s vadus, pažangiųjų iaik- 
sijos caro žandarų ir polici- raščiu redakcijas, ir susitarę

KOMUNISTŲ PROVOKA
CIJA RYGOJE.

Skaitytojai jau žino, kokią i 
provokaciją komunistai pa-, 
darė Varšuvoj švenčiant so
cialistams Pirmos Gegužės, 
Dieną. Atėję dabar iš Euro- į 
pos laikraščiai praneša, kad, 
Rygoje Maskvos agentai su-: 
kėlė tokį pat skandalą. Kuo-i 
met tūkstančiai darbininkų 
ir socialistų susirinkę į Ope-; 
ros Aikštę ramiai sau mitin-; 
gavo, įsiveržė gauja komu-' 
nistų ir pradėjo šaudyt. Trįs 
darbininkai komunistų šū
viais buvo užmušti, o 20 su-| 
žeista.

Kai policija užpuolikus' 
išvaikė ir areštavo, darbinin
kų demonstracija vėl susi
tvarkė ir užbaigė savo ap- 
vaiksčiojimą gedulingu mar-| 
šu.

Ir ko gi komunistai tikisi 
šitokiais judošiškaisdarbiais' 
pasiekti?

Tikrai! Aš dar nemačiau 
baltesnių skalbinių 
ir jie nebuvo nei trinami—nei virinami

jos viešpatavimas Lietuvoj, patys, be fašistines ir kruvi- 
Jusų tarpe yra nemaža žmo- ___
nių, kurie savo laiku caroĮzuoRite bendras 
budelių persekiojami, begutr jr pasimatymu 
iš Lietuvos savo laisvę saugo- Į t e paremti Li<

; darni ir ją gindami. Visi Jus Kratinių partijų savo lėšomis. 
Amerikoj pergyvenote sun-;paremkitę aukomis sedin- 
kiausiassąlygas: matėte ba-[čius Kalėjimuose laisves ne- 
do, šalčio ir ant savo kailio LeųUsius ir jų šeima*, 
patyrėte, kaip sunku darbi-’ ^alin kruvinas fašizmas! 
ninkui, kuomet jis, spaudžia- jn fa;istjnjs Amerikie- 
n^s ir ujamas, neturi g^^čiams priimti komitetas ir jo 
mvbės savo skriaudas ir var-’ruošiama Amerikiečiams 
gus pareikšti savo draugams; Hmti ite, Tegyx UOJa 
ir vienminčiam*. ““ ~ ~ _ “
Jus gerai žinote ir todėl se- įubijkalr jos Seimas, 
nai supratote kas tai yra lai- Lietuvos gėda - - 
svė ir kaip ji brangintina. : —•

Jus visa tai prisiminę su-' 
praskilę, kad dabar Lietuvo
je Voldemaro ir Smetonos 
šaikos sudarytasai rėžimas 
yra dešimteriopai sunkesnis 
ir šlykštesnis už caro rėžimą. 
Supraskite, kad šimtai karių, 
kovojusių už Lietuvos laisvę, 
šiandien sėdi kalėjimuose, 
vargsta Varnių koncentraci
jos stovyklose ir ištrėmime 
svetimuose kraštuose. Tūks
tančiai Lietuvos darbininkų, 
valstiečių ir inteligentų yra 
prislėgti sunkiausio fašistų 
rėžimo slogučio ir kenčia 
šlykščiausius pasityčiojimus.

Mes čia Lietuvoje visą lai
ką gyvename karo padėties Mateotti buvo Italijos socia- 
stovy. Fašizmas kovoja prieš listų vadas parlamente, bet 
Lietuvos liaudį ir jos laisvę. Mussolinio agentai jį nužu- 
Mus valdo pienburniai, su- dė. Nuo to laiko jo žmona ne
laužą priesaiką ir pamynę šiojo gedulą. 
kario garbę leitenantai, karo Į 
komendantai, policininkai ir 
šnipų gaujos. Sauvalė ir pasi
tyčiojimas sekioja kiekvieną 
sąmoningai galvojantį ir są
žiningą Lietuvos pilietį. To
kio ištvirkimo, šlykštumo, 
demoralizacijos ir pasityčio
jimo nesugebėjo sugalvoti 
caro satrapai, už tai tuos ca- ve. 
ro satrapus pralenkė lietuvis- ’ 
kieji Voldemarai, Smetonos,1 
Plechavičiai ir visa fašistinė galės paimti savo kontrolei) 
gauja. —---------" ’ ’

uos \ aidžios agentų, urgani- 
i \axarienes 

is. Seuzmirški- 
Lietuvos (lemo-

v. .. .priimti savaite! Tegyvuoja 
demokratinė Lietuvos Res- 

šalin 
' ' i — fašizmas!

Lietuvoje gyvenantieji 
Amerikos Lietuviai,

Redakcijos pastaba: De
dame ši atsišaukimą ne dėl
to, kad su juo ištisai sutinka
me. bet dėlto, kad parodžius, 
kokių yra nuomonių Lietu
voje apie dabartinę valdžią 
ir apie jos rengiamą “Ameri
kiečių Sąvaitę.” s

I

PASTABOS
Francuzų laikraščiai pra

neša. kad Italijos fašistų val
džia uždraudusi Mateotti na
šlei gedulas nešioti. Draugas

______ _ -t _ ’ ;4 * ’

Europos laikraščių av- 
skaitliavimu, pereitais me
tais Europoje atsilankė 50'0y 
000 amerikiečių turistų, ku
rie paliko tenai $640,000,000 
pinigų. Dėlto, turbut. ir Lie
tuvos valdžia sumanė šįmet 
kviesti amerikiečius pas sa-

Amerikos komunistai ne-

TAIP gražiai baltiBaltesni negu v i- 
suomet. Jus dar nematėt tokiu 

baltu sniego Spalvos ssalbinin!
Ir nepaisant ar iųs vartojate skal

bimo mašiną ar kubilą, su Rinso jus 
vistiek turėsite daug mažiau darbo. 
Nereikia šiūruoti. Ne nei virinti ne
reikia — nes Rinso išbaltina l>e virini 
mo. Sterilizuoja. taipgi!

Valomos, tirštos putos!
Kietame vandenyje ar minkštame. 

Rinso pasileidžia i putas, kurios valo, 
valo ir VALO. Tokio- tirštos putos, 
kad jūsų rankos prapuola jose! To
kios smetoninės, veikiančios putos, 
kurios išmirkina skalbimas balčiau, 
negu jus galėtumėt isšiuruoti juos!

Net labiausia Įsigėrę plėtmai. rum
bes, rankovių galai pasidaro balti 
kaip sniegas su mažu patrinimu arba 
ir visai be trinimoi

Rinso yra taipgi malonus rankoms; 
apsaugoja jas nuo skilimo ir parau-

donavimo. .Apsaugoja drabužius. tai>- 
gi. Rinso neturi savyje nieko kenkian
čio. kuris pažeis ų lx»' i'lna arba <lrol>ę. 
Ir skalbiant suokiu budu di abiiziai 
nesusidėvi.

Tšbandvkit Rinso! Tai viskas. kas 
jums reikalinga skalbimo dienoj ■— 
nereikia nei muilo šmotuose. nei čip
sų, nėr pauderiu. Jus gaunate pilną 
jūsų pinigų vertę, kuomet jus perka
te ši granuliuotą, muilą — jis taip pa
rankus. Tik pakilnokit. kaip svarus 
yra jo pakelis! Geresnėms pasekmėms 
tėmykite nurodymus ant pakelio.

9

Jis puikus ir skalbtuvuose, taipgi
Daugiau kaip, 32,000 skalbtuvų de

monstruotojų vartoja Rinso... kad 
parodžius skalbimo gerumą. Ir išdir
bėjai 32 populeriu skalbtuvų ragina 
moteris vartoti Rinso bailesniam i.’- 
skalbimui ir saugumui.

<»VHrantuotM.< išdirbinėtojų LUX 
l.ever Rr«s. < <>., (’amhrirtv?. Mass

nei vienos unijos, kuri pri? 
Lietuvos fašizmas remiasi klauso prie Amerikos Darbo 

melu ir demoralizacija. Fa- Federacijos. Jeigu jiems ku
bizmas čiulpia iš musų kraš- rią nors uniją pasisektų pa
to paskutinius syvus. Prie fa- grobti i savo rankas, tai ji 
šistinio Smetonos rėžimo už tuojaus bus panaikinta, o jos 
milijonus parduodamas pas- vieton įkurta nauja. Taip 
kutinis Lietuvos turtas — pasakė Amerikos Darbo Fe- 
miškai, o tais pinigais sam
domi šnipai ir visoki niekšai, 
kuriais remiasi fašizmas. 
Tūkstančiai alkanų bedar? 
bių slankioja po visą kraštą. 
Tūkstančiai, pardavę pasku
tinį savo skarmalą, bėga 
Brazilijon, Argentinon, o tuo 
metu Smetonos, Voldemaro 
gauja veža Lietuvos gerą į Turkijoj ruošiama įstaty-

deracijos pirmininkasGreen.

“Amerikoje Sarkėjus nu
galėjo Delanėjų,” rašo Lie
tuvos laikraščiai. O mes sa
kom, kad Amerikoje tokių 
žmonių visai nėra, čia vra 
tikri Šarkis ir Delanis.

Granuliuotas Išskalbia Balčiau

užsienius, apvagia iždą ir 
slepia pinigus užsienių ban
kuose, nes žino, kad teismo 
diena nepertoliausia.

Taigi, šitas kartuvių, kalė
jimų ir Lietuvos gėdos rėži
mas žada Jus, Amerikiečiai, 
iškilmingai priimti. Jus, ku-

mas, kuris reikalaus, kad 
kiekvienas turkas pasirinktų 
sau kokią nors pavardę. Iki 
šiol turkai pavardžių neturė. 
jo, o vadinosi tiktai vardais

Kapitalistai sudėjo jau 
$250,000 Hooverio rinkimų 

rie kovojate uz laisvę, mdka-kampanijai. Žinokit, keno 
te ją vertinti ir jau žinote, reikalus tas žmogus trins 

® • . ą*
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Kas skaito ir rašo, 
Tas duonos neprašo. © AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS | ©
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Kas nieko neveikia. 
To niekas nepeikia.

darbininkų reikalais. Taigi 
dąbar savo veikimu tai įro
do. Viršminėtame susirinki
me vienbalsiai nutarė paau
koti išlikusio i 
pelno $25.00 strėikuojan- šįmet yra 
tiems mainerianis.

Tai yra garbė L. R. A. Są
jungai, kad atjaučia esančius 
kovoje už geresnį duonos 
kąsnį streikuojančius anglia
kasius.

Reikia pažymėti, kad ko
munistai tą patį vakarą irgi 
buvo surengę koki ten balių 
savo “raudondvaryje.” Ži-

LAWRENCE, MASS. 
Kibirkštys.

Nuo 1 d. gegužės čia užsi
darė čevervkų išdirbystė 
vardu A. G. Wa!ton Shoe 
Co. Darbininkus atleido ne
apribotam laikui. Čia dirbo 
apie 500 darbininkų.

* * *<

Gegužės 5 d. Lietuvių U- 
kėsų Kiiubo Svetainėj buvo 
balius streikuojančių anglia
kasių sušelpimui. Salių ren
gė bendrai visos draugystės, 
kuopos ir parapijos. Kliubas 
savo svetainę tam tikslui da- noma, jie tai darė tiksiu, kad 
ve dykai. Taipgi ir musų biz- atitraukti publiką nuo sąjun- 
nieriai baliui reikalingus giečių baliaus, bet, kaip vė- 
daiktus davė dykai. Pelno, liaus teko girdėti iš pačių ko- 
kaip teko girdėti, liko virs munistų, iš to jų baliaus išė- 
šimto dolerių. jo tik fiasko.

e * * * t Komunistai nuo pat susi-
Žiemos sezonas jau užsi- tvėrimo L. R. A. Sąjungos ją 

baigė. Vietos socialistai ren- marina ir kasa jai duobę, bet 
gia pikniką ant 3 d. birželio, gyvenimo faktai rodo kaip 
Pelnas eis socialdemokratų tik priešingai. Sąjunga kas 
naudai. Pagarsinki^ ant ko- kart auga, stiprėja ir gauna 
kios kempes piknikas bus, 
tai ir aš atvažiuosiu.

♦ 4:

Liaudies Choras jau senai 
neturi mokytojo. Reiškia, su- 
oank»-utino. Čia augęs jauni
mas daro repeticijas su nau
ja daina: “Whereyou uork- 
ingJohn? — . 
a push, pššš.”

Reikia pasakyti, kad šitos 
kapinės palaikomos dau
giausia iš parengimų, nes už 
palaidojimą labai mažai

nuo baliaus imama. Kapinių palaikymui;
* «1 • v • 1 ♦ * 1 - - * 'rengiamas pikni

kas, kuris tęsis dvi dienas: 
26 ir 27 gegužės, Linden 
Parke, Union City, Conn. Su- 
batoj, 26 gegužės piknikas 
bus vakare, o nedėlioj, 27 
gegužės — po pietų.

J. Strižauskas.
t

I

“Glenvrood’c, Pečiai 

kasdieną pagamina
—A.

po tris valgius i dieną

arti 2,000,000 žmor.iu

Mass. valstijoj.”

"‘Aukso Medu
Glenwoo<J d<!

Anglių ir Ge- ..

Kobcrt M. Leach, Treji.
• ■'•vd Range Co. Tuuntoa 

Va.sachusftts

vis didesni pritarimą kaip 
kriaučiuose, taip ir abeinai 
lietuvių visuomenėje. O ko
munistų “liga” eina prie to, 
kad jau greitai gali atsigulti 
i tą duobę, kurią jie Sąjungai 
kasė. Vieversys.
I__________

A'puihapushJ . PLYMOUTH, PA.
Didelis aplankymas kapinių. 

‘ Į Lietuvių Laisvų Kapinių 
Musų raudonarmiečiai jau! Bendrovė rengia dideli ap- 

pradėjo mufytis iš miesto. į vaikščiojimą 30 d. gegužės. 
Jie perka farmukes apie į Tai bus jau septintas iš eilės 
Maple Parką. Kaip Lietuvos 
ubagai apie bažnyčią, taip 
musų rrrevoliucionieriai apie 
Maple Parką su očiščena.

Vietos bolševikai giriasi, 
kad jie nemiega — rengia Į 
teatrus ir koncertus. Ant 
kiek man yra žinoma, tai vi
si jų parengimai buvo skylė
ti. reiškia su deficitu. Su lai
ku visas bolše\ izmas sulys i 
skylę.

apvaikščiojimas.
Gegužės 30 dienfi — tai 

kapų puošimo diena. Ameri
konai su didelėmis iškilmė
mis apvaikščioja tą šventę 
jau 60-tas metas. Mes, lais- 

iajvosios minties lietuviai, taip-

VVATERBURY, CONN.
Komunistų apvaikščiojimas 

ir kiti dalykai.
Waterburio lietuviai^ ko

munistai irgi apvaikščiojo 
darbininkų šventę Pirmą 
Gegužės. Svetainėj po nu
meriu 103 Green st. jie pa
rengė prakalbas su pamargi- 
nimais. Pirmiausia komunis
tiški chorai sustoję užtraukė 
Internacianalą, paskui kal
bėjo angliškai du žydeliai. 
Abudu gyrė bolševikų tvar
ką Rusijoj (matyt, jie Rusi
jos “pyragų” nėra ragavę) ir 
ragino darbininkus rašytis 
prie komunistų partijos.

Gaila, kad musų komunis
tai ant tiek nususo, jog nega
li nei lietuvio kalbėtojo par
sikviesti, o šaukiasi sau tal
kon žydus.

Publikos buvo mažai. Au- j jeigu centras duos jos kuopai lis vra gabus kalbėtojas, 
kų irgi mažai sudėjo. ! kitą numerį. Prie esančios F ” _ . « •

j SLA. 198 kuopos draugyste borius
Jonas Janavičius važiuo-. nenori prisidėt, nes tą kuopą ačiavo visiems

- ---------------- —------------------ ’l______________ _ — 
rė su kitu automobilium. Ši-! išnaudoja saviems tikslams.

>1

Qi.EXWOOD PEČIAI 
j^a per tris irent- 

. ■ aaoMt kaipo g*«
uu i kepimui ir pa- 

l.:.kiausi gaminimui
.ilgių. Jų reputacija 
aeelbėjo i.-budavoti 
ieną iš didžiausių ir 

-vkuiinsriausių biznių 
lass. valstijoj.
Jie jau yra gaunami 

kiekvienam mieste šios 
Miistijos, kokio styliaus 
ir didumo norit, ar tai 
uel didžiausių namų ar 
mažiausio apartmento.

Glenwood Rangės
MAKE COOKING EASY 4

_£ Gal prisiųsti Jums Kopiją
L. Glenvood Pečių Kataliogo J

pai kalbėjo. Pora mergaičių 
i sudainavo solo. Dainavo 
“Pirmyn” moterų choras ir 
mišrus choras. Dainavo liau
dies dainas ir labai ge? ai su
dainavo.

Po programo vėl tęsėsi šo
kiai. “Pirmyn-” chorą moki
na p-nia S. Cheriene. Ji yra 
gabi choro mokytoja ir pati 
priklauso garsiam “Birutės” 
chore. Jos pastangomis “Pir
myn” choras dabar užima 
antrą vietą po “Birutės.”

Northsid iečiai džiaugiasi 
turėdami tokią darbščią ii 
gabią mokytoją. P-nia Che- 
rienė mokina dar ir SLA. 
226 kp. jaunuolių chorą.

Šokiams muziką parūpino 
North Sidės jaunuolių oi- 
chestra. O šie jaunuoliai pui 
kiai griežia.

Buvo atsilankiusių ir “bi- 
rutiečių pasiklausyti “Pir
myn” choro dainavimo. Rei
kia pasakyti, kad “birutie- 
čiai” su “pirmyniečiais” ne
daro kompeticijos, bet gra
žiai vieni kitus remia.

Reporteris.

damas automobilium susidu-;valdo bolševikai ir ją visaip 
oii L- it ii ontnmnhil mm ' r*_____ i ___ _ __

Šv. Juozapo Draugyste nu- gamtos įstatymą. Reikia pa- 
įtarė įstot į SLA. su ta išlyga., sakyti, kari drg. Ambrozai- 

! kitą numerį. Prie esančio> Pasibaigus prakalbai, gra- 
jSLA. 198 kuopos draugyste borius Petruškevičius pa- 

; velionį paly- 
ir palydovai iš-

♦ $ *

Vienas žmogelis per du 
metu daužė kujaliu stalą 
Kliube. o dabar, išvažiuoda
mas i Lietuvą, atėjo Į Kiiubo 
susirinkimą pasiklausti, ar 
jis gaus pašaipą, jeigu jam 
kokia nelaimė atsitiktų Lie
tuvoj. Matyt, tas žmogelis 
neskaitė Kiiubo konstituci
jos, o tik ją čiupinėjo. Ar už 
tai Kliubas jam mokės pašal
pą, kad jo “pikčeris” kabo 
Kiiubo kambaryje?

\ ienos moters vyras išva
žiuoja i Lietuvą. Kad jai pa
silikus nebūtų nuobodu, tai 
ji jau iškalno apsirinko tūla 
sirijoną, su kuriuo spacie- 
rtioja po' Common gatvę, 
Sarmata! Skaitytojas.

BROOKLYN, N. Y.
L. R. A. Sąjunga remia strei

kuojančius mainerius.
Gegužės 9 d. Lietuvių Rub- 

siuvių Apsigynimo Sąjunga 
laikė mėnesini susirinkimą, 
kuriame, apart kitų reikalų, 
komisija išdavė raportą iš 
atsibuvusio L. R. A. S. ba
liaus. Komisija pranešė, kad 
balius nusisekęs visais žvilg
sniais, geriau nebuvo tikėta
si. Publikos atsilankė gana 
daug, ir visi gražiai linksmi
nosi. Iš komisijos raporto pa
aiškėjo. kad L. R. A. Sąjun
gai likę ir pelno.

Užtai, žinoma, reikia pa- 
ačiuoti Brooklyno lietuvių 
visuomenei, už nuoširdų rė
mimą, t. y. už atsilankymą i 
kriaučių surengtą balių.

Taipgi reikia duoti pagar
bos žodi ir tiems draugams 
sąjungiečiams, kurie taip 
energingai, taip nuoširdžiai 
darbavosi, kaip baliaus su
rengime, taip ir pačiame ba
liuje patarnaudami publikai.

Kalbant apie pačią Sąjun
gą (kurią komunistai iš pik
tumo, ir pagiežos vadina 
“rntelninkais"), reikia pasa
kyti. ka*d ji turi savo pro- 
grame užsibriežus rūpintis

gi neatsiliekame nuo ameri
konų ir apvaikščiojame tą 
dieną aplankydami savo tė
vų, brolių ir draugų kapus, 
papuošdami juos gėlėmis. 
Tą dieną mes apvaikščioja- 
me kaipo laimėjimą kovos su 
fanatizmu. Turime pasidi
džiuoti, kad mes, bekovoda
mi su fanatizmu, pajiegėme 
nutraukti bendrą ryšį su reli
gija ant-visados, Įsigydami 
Laisvas Kapines. Nors lais
vosios minties draugams te
ko daug darbo padėti ir 
energijos išeikvoti, bet visgi 
prieita prie laimėjimo.

Kaip pirmesniuose ap- 
vaikščiojimuose susirinkda
vo daug publikos ir būdavo 
keli -kalbėtojai, taip ir šįmet 
bus du kalbėtojai. Tikimės 
turėti daug publikos, nes i tą 
trumpą laiką yra palaidota 
iau 78 žmonės. Kožnas norės 
ateiti aplankyti savo tėvų, 
brolių ir draugų kapus. To
dėl visi lietuviai ir lietuvai
tės, skaitlingai atsilankykite.

Programas prasidės 10 vi. 
ryte. Kapinių žemė randasi 
West Wyoming. Važiuojant 
iš Wilkes Barre imkite gat- 
vekari West Pittston arba 
Fourty Four ir važiuokite iki 
Denison st. Išlipę pasukit po 
kairei ir nuo ten nebetoli Ka
pinės.

Visus širdingai kviečia 
varde Bendrovės.

St. Žukauskas.

toje nelaimėje vienam žmo-! 
gui tapo sužeista koja.* * I

Kazys Alikaiauskas pa-, 
traukė Kiiubo teisman Anta
ną Ragauską dėl kokių ten’ 
nesusipratimų. Teismas su
rado Ragauską kaltu ir nu-i _ .
sprendė, kad Ragauskas turi re pu SIU0 pasauliu po dvyli 
sumokėti Mikalauskui 1 dol. kos metų ligos. '....... ......
ir lėšas — išviso 9 dol.

G. S. W

Akrono Žmogus.

SCRANTON, PA. 
Nekrologija.

Pastaruoju laiku musų ko
lonijoj mirė šie lietuviai:

Ralistas Juškelis persisky-

. Jis paėjo iš 
Vilniau> vedybos, Alytaus 
apskr. ir parapijos, turėjo 55 
metus amžiaus, Amerikoj iš- 

' gyveno apie 30 metų. Paliko 
moterį, dvi dukteris ir sūnų. 
Velionis Ralistas turėjo la
kai geros širdies moterį. Ji

dėjusiems 
siskirstė.

Velionis Žvirblis gimė ir 
augo Lietuvoj, Liveikių kai
me, Leliūnų valsčiuje, Ute
nos apskrityje. Atvažiavo 
Amerikon prieš didiji karą. 
Visą laiką jis dirbo anglių 
kasyklose, kur prarado savo 
sveikatą. Lietuvoj pasiliko 
jo moteris, 4 sūnus ir 3 duk
teris. Tegu! jam būna lengva 
ilsėtis Amerikos žemelėj.

Draugas.

AKRON, OHIO.
Įvairios žinelės.

Akrono gumų dirbtuvėse 
darbai pradeda silpnėti.: paįj "įo dirbti i dirbtuve ir 
Jieškančių darbo darbininkų maitino savo ligoni vvra per 
yra daug. Kuriuos ir ima dar- tiek daug metu\ juškelis ta- 
ban, tai žiuri, kad butų jauni po palaidotas* L.*.... L. 
ir amerikonai. Atėjūnų, o.Tautiniu kapiniu, su bažnv- 
ypač lietuvių, į darbus neno- tinėm apeigom, patamau- 
ri priimti. Nors atėjūnai mo-i jant vyskupui Gritėnui. 
ka darbus ir dirbti gali, bet; Kazimieras Macijauskis 
jiems darbo nėra. Kitokių mirė po trumpos ligos.su- 
čia išdirbysčių nėra, kaip tik iaukęs 68 metų amžiaus. A- 
gumų. | menkoj išgyveno 36 metus.

; _ ' . . . • Paėjo iš Kauno rėdytos,
i Čia bolševikai irgi isnau-jTauragės apskr ? šiIalėS pa. 
doja darbininkus visokiais rapijos. Paliko išauginęs ^ra
škymais. Jie daugiau apie žią šeimvna sunu ir dūkiem, 
nieką ir negalvoja, kaip tik Vaikai užlaikė tėvą perdau- 
apie tai, kaip iš darbininkų gejj metų jam nedirbant ir 
iškaulinus kuodaugiausia pi- numirus gražiai palaidojo, 
nigų. Tai savo šlamštus par- prie palaidojimo patarnavo 
davinėja, tai neva streikie-: vvskupas Gritėnas. kuris, 
nams aukas renka, tai rengia kjtų ceremonijų, pasa-
balius bei sueigas — ir vis kį> gražu pamokslą apie ve- 
neva gelbėjimui darbininkų. iionj ‘ Bačiu jUOzas. 
Bet kas tuos pinigus gauna,' 
tai bolševikai atskaitų neiš-' 
duoda. Lietuviai darbinin
kai, pamatę bolševikų klas-’ 
tas, pradeda nuo jų trauktis. I

j mirė senelis A. Žvirblis. Ve-
Balandžio 22 d. Albertas lionis per daugelį metų <ego. 

Daukintas naujai gimusiam todėl mirdamas nepalik- nei 
savo sunui surengė pokilį.; vieno cento. Bet geros < lies 
Pranui Martinkui užsiminus'Ona Karpinskienė (vėl nio 
apie streikuojančių anglia-,krikštadukte) savo lėšomis 
kasių vargus, svečiai sumetė seneli labai gražiai pa do- 
aukų. Pinigai likosi pasiųstiI jo.
su Įsakymu, kad kai pinigus! Nors senelis buvo biednas, 
priims, tai turi paskelbt “Ke- bet turėjo daug draugų, ku- 
Jeivyje” ir “Dirvoje. 'rie, atiduodami paskutinę
^Aukautojų vardai: Pranas pagarbą, palydėjo jį į kapus. 

Velionio kūnas atlydėta į

ka darbus ir dirbti gali, bet i

ant Lietuvių 
su bažnv-

WEYMOUTH. MASS.
Pasimirė A. Žvirblis.

Balandžio 28d. čia pasi
mirė senelis A. Žvirbli

WATERBURY, CONN. 
Piknikas Laisvų Kapinių 

naudai.
26 metai atgal čionai tapo 

Įkurtos Lietuvių Tautiškos 
Laisvos Kapinės. Nors iš pra
džių šitoms kapinėms sunku 
buvo išsilaikyti, bet visgi 
šiaip taip vertėsi ir atlaikė 
visus Romos agentų puoli
mus. Nežiūrint, kad ne sykį 
lietuvių katalikų kunigai 
prakeikė kapines ir jų palai
kytojus. tečiaus atsirado 
žmonių, kurie tų keiksmų ne
paisė, o dirbo ir tebedirba j kus, D. Vindažius ir Aug. draugo Ambrozaičio b 
kapiniu naudai. Prie senų Skudulas — į " Z
darbuotojų šiandien prisidė-dol. Pinigai pasiųsti, rodosi, 
jo nauji ir jau pasisekė prie i Byesville. Ohio. J. Rudva- 
kapinių palaikymo pritrauk- lio vardu. Rašantis šiuos žo- 
ti septynios pašalpinės drau- džius matė ir money orderio 
gijos. kvitą nuo pasiųstų pinigų.

A _ 1______a _ —  _ J _ • TV . •

Martinkus, p-lė Stela Rutn-! . . .............. .......
butaitė, Zenas Virbickis, Al- kapus apie 4 vai. vakar Ap- 
bertas Daukintis davė po 1 linkui buvo nyku, 
dol.: Alf. Žentelis 50c.;
Untulis, A. Mockevičia, Š.'gų apsupo velionio kap 
Rodavičia, senis Pr. Marti n- sigirdo skambus ir s 

(kus, D. Vindažius i * ’ ‘

______  ___ Gamta
A. rengėsi i poilsi. Būrelis rau-

Pa- 
•rus 

_ v <as: 
po 25c. Viso 6 “Iš čia alėjai ir i čia gal

\m-

CLEVELAND, OHIO.
Lietuviai domisi sportu.
Musų lietuviai labai domi

si sportu, ypač ristynėmis. 
Kuomet tik būna čia pa
rengtos ristynės. tai lietuvių 
susirenka f i augybe.

Gegužės 9 d. Public Hali 
buvo parengtos ristynės, kur 
dalyvavo ir musų lietuviai 
drutuoliai. -Juozas Komaras 
ėmėsi su Karoliu Sarpalium. 
Iš pirmo susikirtimo Koma
ras paguldė Sarpalių i l$Jni- 
nutų sviesdamas ji per galvą. 
Iš antro susikirtimo Sapa
lius prispaudė Komarą i 46 
minutas su galvos surakini- 
mu. Trečiu kartu persiritant 
Komaras perdėm ėmė viršų, 
bet laikas išsibaigė ir risty
nės paliko be rezultatų.

Tą pati vakarą ritosi vieti
nis lietuvis L. Vileika. Jo 
priešininku buvo rusas. Į pa
skirtą laiką jiedu vienas ant
ro

W1LBURTON, OKLA.
Bankai bankrutina. Lietu

viai iškriko.
Iš musų kampelio daug* 

naujienų butų galima para
šyti i laikraščius, jeigu lai
kas pavelytų. Lietuvių šitoj 
apielinkėj labai mažai beli
ko. Datfgelis anglių kasyklų 
visai nedirba. Hartshome 
buvo daug lietuvių, bet užė
jus angliakasių streikui daug 
jų išvažinėjo Į kitas valsti
jas. Kurie lietuviai paliko sa
vo pinigus bankuose, tai jų 
pinigai žlugo, nes bankai 
bankrutino. Yra tokių lietu
vių, ką turėjo bankuose po 7 
tūkstančius dolerių — ir vis
kas žlugo. Hartshome aš tu
rėjau pasidėjęs i banką 700 
dol. ir bankui užsidarius be
veik viskas žlugo, nes gavau 
tik po 5c. nuo dolerio. Wil- 
burtono bankas man nunešė 
600 dol. Pasilikau ant ūkės 
tik su vienu doleriu ir trimi 
centais kišeniuie. Tai matot, 
kokia vargdienių žmonių pa
dėtis musų apielinkėj.

A. B—n.

CHICAGO, ILL.
Nedarbas vis viešpatauja
Kad ir pavasaris prašvito; 

kad ir nominacijos praėjo, o 
nedarbas vis tebeviešpatau
ja. Daugelis darbininkų ma
nė, kad noniinavus kai ku
riuos politikierius darbai pa
gerėsią. Bet viskas veltui, 
Nors nužiūrėti politikieriai 
nominuoti, bet larbų kaip 
nėra, taip nėra.

Dabar daugelis laukia rin
kimų. Girdi, po rinkimų dar
bai“ eisią geriau. Atsirado 
darbininkų tarpe ir agitato
rių, kurie drįsta pasakoti, 
kad jeigu rinkimus laimėsią 
republikonai, tai tuomet dar
bai pagerėsią, nes tik repub
likonai gali viską padaryti, 
Bet juk ir dabar sali valdo 
ne kas kitas, kaip tik republi
konai, o ką gera jie mums 
davė? Visoj šaly randasi su
virs šeši milijonai bedarbių, 
Pennsyhania, Ohio, West 
Virgima ir Coloradoj baigia
ma pasmaugti angliakasių 
unija, visur neapsakoma ka
pitalistų sau\ alė su darbinin
kais — štai ką mums davė 
republikunų partija. Nei re
publikonai, nei demokratai 
darbininkų būvio nepage
rins, nes ir vieni ir kiti tar
nauja kapitalistų klesai. Dar
bininkų būvį gali pagerinti 
tiktai pačių darbininkų par
tija. O tokia yra Socialistų 
Partija — ir tik už jos išsta
tytus kandidatus darbininkai 
privalo balsuoti. S. M.

PEABODY, MASS.
Mirė Vincas Ališauskas.
Po ilgos ligos, 5 d. gegu

žės, savo namuose, po nume
riu 5 Haneock st., mirė Vin
cas Ališauskas. Palaidotas stl 
bažnytinėm apeigom, patar
naujant kun. Zubec iš Salėm. 
Apart pačios Aneles. dide
liame nubudime paliko jo 
brolis Peabodėj, o kitas bro- 
lis ir sesuo Lietuvoj.

Nuliudusi jo moteris 
Anelė Ališauskienė.

i

nepaguldė.
Viską Matęs.

CHICAGO, ILL. 
Puikus vakarėlis.

Gegužės 5 d. Albany Hali 
“Pirmyn” mišrus choras bu
vo surengęs vakarienę su 
muzikaliu programų.

Publikos buvo apie šim
tas. Daugiau nebūtų galėję 
salėje sutilpti.

Kol publika rinkosi, buvo 
šokiai. Apie 11 vai. prasidė
jo vakariene. Baigiant val
gyti I)r. Montvidas pasakė 
gražią kalbą apie North Si
dės “Pirmyn” mišrų chorą ir 
jo darbuotę. Taipgi kalbėjo 
Dr. Al. Margeris. Jisai tru
putį nupeikė politiką. Pasak 
jo. • Pirmyn“ choras nesiki
ša į jokią politiką, bet visų 
draugijų yra mėgiamas ir 
kviečiamas jų parengimuose 
dainuoti.

P-le Zavistaitė pasakė la
bai jausmingą deklamaciją.

nuėjai.” Toliaus drg. 
brozaitis savo trump- kal
boj atvaizdino žmonių ve- 
nimą, vargus, seno\ e> pa
pročius, tikėjimo bin is ir P-nia M. Dundulienė trum-

BROOKLYN, N. Y. 
Klaidos atitaisymas.

“Keleivio” No. 19 mano 
korespondencijoj apie 38 
kuopos balsavimą įsiskverbė 
nemaloni klaida. Apie balsa
vimą Pildomosios Tarybos 
viskas tilpo teisingai, kaip 
mano buvo parašyta. Bet 
apie rinkimą delegatų i Sei
mą, redakcijai taisant mano 
raštą, dalykas tapo iškreip
tas. Renkant delegatus bal
savimas buvo viešas, be jo
kių kortelių. Žodelis “korte
lės” Įdėtas ne vietoj ir berei
kalingai. Kad Pildomosios 
Tarybos balsavimas buvo fu- 
šeriuojamas ir kad delegatų 
rinkimas buvo ne pagal kon
stituciją — tai tikra teisybė 
ir tą faktą dar syki pakarto
ju. 38 kp. narys.

“Keleivio” Kalendorius 
Dar Gaunamas.

“Keleivio” Kalendoriuje 
telpa daug pamokinančir 
straipsnių, eilių ir i 
daug gražių paveikslų.

Kalendorius 
kiekvienam, o ypatingai j__ 
naudingas tuomi, kad jam0 
telpa daug gerų pasiskaityt 
mų. “Keleivio” prenumera? 
toriams tik 25c. Pasiskubint 
kit užsisakyti

ikinanciu
juokų, ifį 

reikalingas

.„GERESNIS KURAS*

GERIAUSIAS 
DĖLPITTSBURGH, PA. 

Atlankymas Kapinių.
Gegužės 30 (Decoration 

Day) nuo 10:30 vai. ryte ant 
Lietuvių Tautiškų Kapinių 
bus liūdesio pamaldos, ku
rias laikys šv. .Jurgio Parapi
jos klebonas kun. K. Brazis 
dalyvaujant ir Šv. Jurgio Pa 
rapijos Chorui. Po pamaldų 
bus prakalbas, kur kalbės 
vietiniai veikėjai. Kadangi 
Lietuvių Tautiškos Kapinės 
randasi labai puikioj vietoj, 
visai šalę West View Park, 
todėl publika galės ir ilgiau 
paviešėt, nes komitetas žada 
ir užkandžių turėt. Visų gerų 
lietinių priedarmė tą dieną 
atvažiuot ant kapų ir drauge 
daly va ut iškilmėse.

J. Virbickas.
4

VANDENS ŠILDYMO
NI’OI.ATOS palaiko karš
ią vandenį hile kokiam rei
kalui ir prie bile kokiu ap
linkybių. Daugiau kaip treč
dalis suvartoto vandens jūsų 
namuose turi būt karštas, 
kreipkitės prie vietos geso 
kompanijos, kad pademons
truotų vandens šildymo, ke
pimo. stubos šildymo, valgių 
šaldymo ir kitokius vartoji
mus GESO —GERESNIO 
KURO.
Dėl naudos Naujosiom Anglijos 
žmonėms, apart Šio. vra atspaus
dinta eilė paaiškinimų apie gexo 
industrijų \auiojoj Anglijoj. 
Juose vra interesingų faktų a|>io 
GESO — GERESNIO KERO — 
svarba jimų n»mnos« k bnnvį^

r

I
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yra taip vadinamas čan i so-

Apie Lietuvos Pa 
skolos Bonus.

KELEIVIS No. 21. Gegužes 23 d., 1828

neturi. Su jais gali išeiti taip, 
kaip išėjo su Rusijos bonais. 
Rusijos caro valdžia, rodos.

• buvo gana stipri, o bet gi ji 
Kuomet įsikūrė Uetuvos ŽUV?ir <labal;>. bonai. už 

Respublika.’ Amerikos lietu- kunu<» ai’im 'kieaat mokėjo 
t iai karštai ją rėmė. Jie irau- po !’*’ »»‘
šiai jai aukavo i 
Lietuvos Laisvės Paskolos 
bonų p. J. Vileišio laikais bu
vo is_ 
000. • .

Dabar tečiaus virto kiti 
laikai. Lietuvoje įsivyravo 
smurtininkų klika, kuri nie-* 
ko neatsi _ ____
nėra atsakominga. Amerikos! 
lietuviai šiandien jau gailisi »• . • . -•pirkę Lietuvos bonus. Jie no-A,u“! '5?b,11?uot1'. tal tureJ.° 
lėtu' savu pinigus atsiimti.^“0“,7"uos ^uk?n?' ,r pristatyti.

n ’.pne to da jos bonai buvo j
Tėdašu Lietuvos bonais'P?,;1.u?‘l?mi P.1*“1“* T f“”’ T"m“i neleido kalU‘i- 

via .įeitu, kati jie neturi kiekvieną slOO. Dabar jų! Nesenai Kaune įvyko Ra
ko- ir todėl nėra nustatytos’!?1“3 nukl.«<!s- an' Sew Išlikų Veikimo Centro kon- 
jiems kainos. Žinoma, žmo
gus. kuris užmokėjo už boną 
$100. norėtų ir gauti $100. 
Bet tai negalimas daiktas. 
Mat. bonų vertę nustato ne 
toji skaitlinė, kuri yra ant jų 
parašyta 
nuošimtis 
valstybė juos tikrai atpirks.

Lietuvos Paskolos bonai 
tokio> garantijos neturi, nes 
Lietuvos politinė padėtis da
bar labai neaiški. Legalės 
valdžios tenai nėra. 
išvaikytas. S _ _ 
demaru nėra jokia

Kas Girdėt Fašistų Valdomoj Lietuvoj
Kalbos apie amnestiją.
Kadangi Lietuvos kalėji- 

.’mai kimšte prikimšti žmonių 
os paskolos bonai jr j^u daugiau netelpa, tai.

ir skolino. Iai 
LdetUVi , u ntitiua, vai,

iu H- -J- ' lativais UU- r nuošimčių palu- ’sako, sąryšyje su gegužės 15
išpirkta netoli už $2,000 - ! i u. nuosinltls a1}1 d. iškilmėmis, Smetona duo-

’ .tokių silpnų bonų labai nu- |si amnestiją-, kad ištušti- 
zernas. Kitų Europos ' aisty- nUs kalėjimus, nes, sako, na 
bių bonai nesą po i ir b nuo- .(|aUavbė žmonių, politiškai 

iUr-isun^us* ^a^iaGsls nuosinnis.neištikimų.kuriuos reiktų su- 
tovauja ir niekamP1 r ' i •• • - įimti, bet. dėl vietos stokos

Lenkija nesenai užtraukė kalėjimuose, tai ivykdinti 
Amerikoje paskolą savo va- nebuvę galima, o nauju kalė-

jimų irgi taip greit nespėsi

e v | iciii n. u vuminiu vemtu luh-
A orko biržos iki $90. Ir šita ferencija. Joj buvo atsilan-

šamas Chodakauskas celen-Įbės, tai tikrai “Dievu ran- 
cijos Smetonienės broliukas, j ka” saugo Lietuvą.
Buvo ir ponulio Ambrozaičio Į 
kandidatūra — nes juk ir tas 
fašistas dabar esąs be titulo. Į

Kas iš tikro dabar valdo kataliku, bet gyvena su sve- 
Lietuvą. tima žmona (Jaščenkienė).

Ministerio pirmininko p. Važiuodamas konkordatą 
Voldemaro globojami ąvia- sudaryti Į Romą p. Voidepia- 
cijos leitenantai turi sudarę ras, visų Lietuvos katalikų 
tarybą su Įeit. Mačuika prie- gėdai, vežėsi drauge ir p. 
šaky, kuri kalba visos ka- Jaščenkienę ir perstatė ją 
riuomenės vardu. Toji tary- popiežiui, kaip savo žmoną, 
ba nurodinėja Smetonai, ku- čia pasirodo tikrai masoniš- 
riuos karininkus paliuosuoti, ki jo gabumai, nes moka pri
kurtuos atgal pašaukti tamy- sitaikinti visokiose aplinky- 
bon. perkelti iš vienos vietos bėse. Per didesnes iškilmes ir 
Į kitą, paaukštinti ar apdova- Kaune visada pamatysi p. 
noti. Ne tik kariuomenės or- Voldemarą katedroj “su 
ganizacijos reikalai, bet ir žmona” sėdint garbingoj 
kiekvienas svarbesnis valsty- vietoj prezbiterijoj, nežiu* 
bės reikalas yra tos tarybos rint, kad bažnyčios papro- 
svarstomas ir galutinai riša- čiai ir vidujinė tVarka tam 
mas. ši karininkų organiza- priešingi. Panašiai elgiasi ir 
cija. paprastai vadinama p. Musteikis, kuris gyvena 
komsomolcų taryba, yra ne- civiliniu šliubu, o skelbia sa- 
tik sprendžiamasis tautinin-’ve kataliku.
kų “Seimas,” bet kartu ir | Visa ta Voldemaro ir kom- 
šnipų organizacija. Komso- panijos vaidinama komedija 
molcai seka visus vyriausiuo- santykiuose su katalikų baž- 
sius karininkus, pradedant nyčia yra gudrus veidmai- 
dalių viršininkais, baigiant niavimas, kurio priedango- 
vvr. štabo viršinink. pulk, je griaunama katalikų orga- 
Plechavičium. Be komsomol- nizuotos visuomenės pagrin- 
cų žinios didesnio žygio ne-'dai.

Koks iš p. Voldemaro • 
katalikas?

Voldemaras save vadina

■ X

paskola yra gerai apsaugota, kęs 
Amerikos bankininkų pasta- įTj 
tylas kontrolierius Varšuvoj garsėjęs 
daboja Lenkijos finansus ir Smetonos 
žiuri, kad Į garantijos fondą įas 

į visuomet butų Įmokėta rei-’
_ _ _ Be to,

Lenkija yra didelė valstybė, 
turi stiprią franeuzų paramą 
ir jai negręsia tokie pavojai, 
kaip Lietuvai. Ir jeigu šitaip 
apsaugoti Lenkijos 7 nuo
šimčių bonai parsiduoda po 
$90 už $100. tai kiek tuomet 
galima duoti už Lietuvos pa
skolos boną. kuris neturi da
gi vietos finansinėj rinkoj?

Kai kurie žmonės yra krei-i 
pęsi į clabartinės vyriausy
bės Įstaigas, teiraudamiesi, 
ar negalėtų valdžia grąžinti 
jiems pinigų už jų nupirktus 
Laisvės Paskolos bonus. 
Jiems buvo atsakyta, kad 
valdžia bonų neperka, bet 
jeigu jie tų bonų nenorį, tai 
jie gali juos paaukoti savo 
“tėvynės labui.”

Gražus patarimas, ar ne? 
* Amerikietis.

>\ta. txet ju nesamas • •imtis ir garantija, kad t“1”1®“ suma.!>“>>««•

ir norėjo kalbėti kun. Tu- 
;. paskutiniu laiku “pa- 

■s” kaipo kruvinojo 
rėžimo garbinto

ji- šalininkas. Bet kun. 
Tumui nepavyko. Katalikiš
koji publika Tumui neleido 
kalbėti. Jis buvo palydėtas 

•švilpukais ir didžiausiu triu
kšmu. Tai laikai! Jau ir ka
talikai tarp savęs pradeda 
peštis!

Lietuva—Mussolinio 
provincija.

Už paskelbimą, kad pasi
kėsinimą prieš Italijos kara
lių ir diktatorių suruošė pa
tys fašistai — Kauno karo 

i komendantas uždarė 1 men. 
“Lietuvos Žinias.” Tas laik
raščio uždarymas padarytas 
reikalaujant Italijos atstovui 
Kaune. Be to, Smetona su 
Voldemaru pasiuntė tiem 
abiem tautos budeliam ver
gišką sveikinimo bei užuo
jautos telegramą. Vadinasi, 
Lietuva pasidarė Italijos fa
šistų provincija, kurių no
rams, nelyginant vasalai sa
vo valdonams, pataikauja 
musų liaudies budeliai.

Griauna savivaldybes.
Kampanija prieš Kauno 

miesto valdybą nepavyko, 
bet dar ir nepasibaigė. Kieno 
tai nematoma ranka diriguo
ja Digrius, Beržinskus, Cho- 
dasus ir kai kurias frakcijas, 
kaip tai lenkus, kad valdybą 
verstų ir naują rinktų. Sako, 
kad i Kauno burmistrus per-

i

Seimas
Smetona su Vol- 

,.____ r ________ ______ J i valdžia,
linas, nenori pasiduoti, ir to- Lietuvos žmonės nėra jų rin- 
del eina mūšiai. kę ir nėra Įgalioję kraštą val

dyt. Krašte labai neramu. 
Bile dieną galimi tikėtis re- 

►s. O kas bus po re
voliucijos, niekas nežino. 
Gali susidaryt tokia valdžia, 
kuri Lietuvos Laisvės bonų 
nepripažins. Arba gali būt ir 
kitaip. Lietuva gali patekti 
Lenkijai ar Rusijai. Kas tuo
met jos bonus atmokėtų?

Taigi svarbiausio dalyko, 
garantijos, Lietuvos bonai

beatliekama. Netik Kaune, 
bet ir provincijos kariuome
nės dalyse komsomolcai turi 
savo agentus. Toks aukštųjų 
karininkų priklausomumas 
nuo leitenantų labai kenkia 
kariuomenės organizacijai. 
Kaip ilgai duosis musų kari
ninkai komsomolcų “globo
jimui" sunku pasakyti, tik 
viena galima drąsiai tvirtin
ti. kad ta “globa” bus jau
čiama tol. kol ministeriu pir
mininku bus Voldemaras. ■

J komsomolcų tarybą Įeina P 
visi bombomeičikai ir tero
ristai. 1

Vyskupų pasitarimas su 
vyriausybe.

Pastaromis dienomis 
tuvos provincijos vyskupai 
buvo atsilankę pas valstybės 
prezidentą pareikšti savo 
protestą dėl persekiojimo 
katalikų mokyklų ir ekono
minių bei kultūrinių organi
zacijų. Pasikalbėjimo tonas, 
kaip dar niekad ligi šiol, bu
vo labai aštrus. Vyriausybė, 

. nelaukdama kol vyskupai 
pareikš savo protestą, pa
skaitė apkaltinama ji aktą 

ristai, kurie anais metais Įuinigijai ir pareiškė, kad to- 
sprogdino p. Galvanauską ir,1!3“ netoleruosią nelojalių 
pereitų metų lapkričio mėn. dabartine, vyriausybei kuni- 
pabaigoje terorizavo kun. lr P.ra< ęąą juos areštuoti. 
Krupavičių, p. Turauską ir Pln?°J eilej areštuosią tusus 
dr. Bistrą.’ kunigus, pareiskusius uzuo-

_ ---------—i p. Mik
šiui ir dr. Draugeliui ir dar 
tuos, kurie pamoksluose da
bartinės valdžios negiria.

Dėl mokyklų ir organiza- 
a nepriklausome- vynausybe jokių nusilei- 4 * ♦ riimii nanurloro irtam cic

—O aš. Maike. kitaip gir- d 
dėjau. Mano kuinas Visgir- T 
tas sakė, kad jie faituojasi voliucija 
valuk to. kad žiurkės pas 
juos jau išsikasavojo ir nėra 
iš ko “čap-sui" daryt.

—Tai yra netiesa, tėve. 
Kiniečiai žiurkių nevalgo.

—Na. o kaip tu mislini, 
vaike, ar mums nėra iš to pa
vojaus?

—Iš ko?
—Ogi iš tu. kad kiniečiai 

nori savo tautą pakelti.
—Sunku pasakyt, tėve.
—Jes. Maike. aš jų bijau

si. Jeigu jų tauta tokia dide
lė. kaip tu sakai, tai jie susi
vieniję gali pastatu tokį vai
skų. kad visas svietas prieš 
juos neatsilaikys. Žiūrėk, ja
ponai kokie mažiukai, o rus- 

Įki kad sudirbo anais metais, 
i tai tik skudurai teliko. Aš 
t tą gerai žinau. Maike. ba ir 
į man pačiam prisiėjo bėgti iš 
Port-Artūro. Da ir šiandien 
turiu ženklą ant kupros, kur 
japonas bėgančiam iš užpa 
kalio Įdūrė. Taip gali būt. 
vaike, ir su čainiais. Užims 
visą svietą, ir tada gud-bai 
katalikų vierai.

—Gali būt visaip, tėve. Is- 
j tori ja panašių atsitikimų yra 
‘jau mačiusi. Bu\o kitąsyk 
le-alinga Vizantijos imperija. 
Dabartinis Konstantinopolis, 
tai buvusi jo? sostine. Btt 
užplūdo laukinės turkų or- 

idos, ir sunaikino ją. Ir taip 
jau ne viena valstybė, ne vie
na 'civilizacija per karus yra

I

Maike, aš buvau 
nuėjęs pas kleboną ir klau
siau, ar ištikrujų senovėj 
šventieji vaikščiojo be keli
nių, kaip tu man pasakojai. 
Jis supyko, išvadino mane 
bomu ir liepė išeit laukan. 
Taigi aš dabar ateinu pas ta
ve vėl toks pat durnas, kaip 
pirma buvau ir nežinau kam 
vieryt; ar tau. ar kunigui.

—Ar tu žinai, tėve, kodėl 
kunigas ant tavęs taip supy
ko?

—O kode! ?
—Todėl, kad tu jam teisv-į 

bę Į akis pasakei. Jis nežino
jo ką tau atsakyt, ir todėl iš
vijo tave laukan.

—Na, gerai. Maike. jeigu 
tu taip daug žinai, tai išviro- 
zyk tu man. už ką dabar čai- 
niai faituojasi?

—Gerai, tėve, as tau pa
aiškinsiu šitą klausimą, bet 
pii-ma noriu tau pastebėti, 
kad tu ne tikruoju vardu 
juos vadini. Sakyk “kinie
čiai," bet ne “čainiai.”

—O kas ten gali sužinot, 
Maike. kaip jie ištikrujų va
dinasi. Ruskiai vadina juos 
kitaicais, paliokai kinčikais. 
o amerikonai čapsujais. Bet 
jeigu tu jau taip nori, tai aš 
galiu juos vadinti kiniečiais.

■—Gerai, tėve, dabar aš 
tau paaiškinsiu, ko jie muša
si tarp savęs. Jų šalis labai 
atsilikusi nuo civilizacijos. 
Tauta kiniečių labai didelė, 
didžiausia iš visų tautų pa
saulyje. bet visi ją užpuola, 
visi ją skriaudžia, ir ji negali 
apsiginti. Negali dėlto, kad 
atsilikusi nuo mokslo, neturi 
geležinkelių, neturi fabrikų 
ir neturi ginklų, kuriais galė
tų užpuolikus atremti. Taigi 
atsirado pas juos žmonių, 
kurie pradėjo šaukti, kad lai
kas Kynams pabusti, laikas 
atsistoti savo kojomis ir pra
dėt gyventi taip kaip kitos 
tautos gyvena. Smarkiausia 
šitokią agitaciją varė dakta
ras Sun Jat Šen, kuris buvo 
Amerikoje, baigė čia moks
lą. ir parvažiavęs namo pra
dėjo organizuoti revoliucinę 
partiją, šita partija sukėlė 
revoliuciją ir nuvertė senąją 
valdžią. Kyliuose tapo ap
skelbta respublika. Tečiaus 
atsirado generolų, kurie pra
dėjo respublikai priešintis. 
Jie rado sau pasekėjų ir Ky- 
nų šiaurėje Įsitaisė sau atski
rą valdžią. Pietuose pasiliko 
respublika. Kynai tuo būdu 
tapo suskaldyti. Bet pietų 
revoliucionieriai, kurie* pa
prastai vadinasi nacionalis
tais, pasiiyžo savo sali suvie
nyt ir suorganizavę didelę 
armiją eina Į šiaurę. Senieji 
generolai, <•!!< ak liausis

i
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“KELEIVIO” REDAKCIJA LIETU
VOS GENERALINIAM KONSULUI

Gegužės 16 d. “Keleivio" ISąvaitei.” Tuos kalendorius 
redakcija pasiuntė Lietuvos mes jam išsiuntėm.
< iener. Konsului šitoki laiš-1 
ką:
Ponui P. Žadeikiui,
Lietuvos Gener. Konsului,
15 Park Row.
Ne v. York. N. Y.
Gerbiamas p. Konsule:

Iš Tamstos raštinės

Bet šiandien, 16 d. gegu
žės, Lietuvos valdžios cenzū
ra tuos kalendorius mums su
grąžino, neduodama jų nei 
pamatyt tam komitetui, ku
ris amerikiečius ruošiasi pri
imti. Ant konverto uždėtas 
didelis žalias antspaudas: 
“ATGAL,” ir smulkesnėmis 
raidėmis pridėta: “Retour. 
Non admit.”

Taigi pasirodo, kad Lietu-

i

i

dabartinei vyriausybei kuni-

dr. Bistrą. I. x x.
Komsomolcų vadas p. Ma- ^u.t?s ares£aotiems 

v.. „t • •• • ctiii rlv I li’Oiirria Iiicuika pats ėjo sprogdinti 
kun. Krupavičių,* tik tas jo 
žygis buvo sutrukdytas.

Jeigu šie valdovai nepra
žudys musų

žlugusi. Gali žlugti ir dabar
tinė krikščionių civilizacija. 
Bet šiandien da tokio pavo
jaus nėra. Todėl gali eiti na
mo. tėve, ir gali sau ramiai' 
miegot iki rytdienai.

—Ne. Maike. šiąnakt man 
miegot daug neteks, ba rei-i 
kės ruginės virti. Jau Įrugus. į

I

mes 
liauname apsčiai literatūros, 
kurioje karštai agituojama, 
kad Amerikos lietuviai šią 
vasarą važiuotų Lietuvos ap
lankyti. Viename tokių atsi-jvos vyriausybė veidmainiau- 
šaukimų i amerikiečius Lie- " *----- :1——*-----°-
tuvos vyriausybė sako:

“Lietuva nepamiršo ir 
nepamirš, ką amerikiečiai 
yra jai padarę...

“Lietuva atmena ir bran
gina visa, ką jos užjūrio 
vaikai dei jos yra padarę. 
Gal jinai nemokėjo to savo 
dėkingumo tinkamai paro
dyt. Bet jis yra giliai jrėž- pačiam 
tas jos širdyje.

“Tai dabar, kai Lietuva šant. 
dešimtis metų gyvena ne-j 
priklausomą gyvenimą, kai* 
jos namas bent kiek aptvar
kytas, ji nuoširdžiai kviečia 
savo užjūrio vaikus aplan
kyti ją ir drauge pasidžiau
gti atgijusia nepriklauso
mybe, atstatyta valstybe...” 

Ir. kad daugiau savo pa
lankumo amerikiečiams pa
rodžius Lietuvos valdžia su
darė net tam tikrą komitetą 
jiems priimti, nutarė suruošti 
“Amerikiečių Sąvaitę” ir, 
pagalios, nuėmė net vizų mo
kesti.

Mes jau manėm, kad Lie
tuvos valdžia ištiesų į Ame
rikos lietuvius Įsimylėjo. 
Mes manėm, kad ji kalba i 
mus iš širdies. Bet pasirodė, 
kad taip nėra, štai, kelios 

ir 'savaitės atgal jos sudarytojo'

ja Amerikos lietuviams. Sa-j 
vo atsišaukimuose Į mus ji 
kalba kaip lapė, o spausdin
tąjį musų žodi smaugia kaip 

i vilkas. Ji neisileidžia netik 
Į musų laikraščių Lietuvon, 
bet grąžina net ir kalendo
rius. kur apie politiką nėra 
nei žodžio. Ir prie to da tie 
kalendoriai buvo siunčiami 

“Komitetui Ameri
kos Lietuviams Priimti" pra-

Tuo pačiu laiku Lietuvos 
vyriausybė tečiaus nesigėdi 
siuntinėti Amerikos lietu
viams savo agitacinę litera 
turą ir reikalauti, kad mes ją 
skelbtume savo spaudoje. Ir 
dabar mums prisiųsta “Pra
nešimas Visuomenei,” kad 
Lietuvos valdžia yra Austri
joj išleidusi ir Amerikon pri
siuntusi anglų kalba spaus
dintą “Special Lithuanian 
Number," kuriame yra rek
lamuojama Lietuva su pp. 
Smetona ir Voldemaru prie
šaky.

Prieš šitokią begėdystę 
mes griežčiausia protestuo
jame ir kartu pranešam 
Tamstai, ponas Konsule, kad 
nuo šios dienos mes dabarti
nės Lietuvos vyriausybės 
pranešimų neskelbsime. Mes 
boikotuosime ją taip, kaip ji 
boikotuoja pažangiųjų Ame-1

iĮ

LAISVAMANIŲ PIRMI
NINKAS NUBAUSTAS

$100.
Nevv Yorko laisvamanių 

draugijos pirmininkas C. L* 
Smith turėjo užsimokėti 
$100 pabaudos už siuntinėji
mą “erzinančių" laiškų ir 
knygučių baptistų pastoriui 
Stratonui. Pabaudą Smith 
užsimokėjo, bet mokėjo pro
testuodamas ir žada kelti by
lą Į aukštesni teismą, nes 
siuntinėjami jo laiškai ir,,____ _____________
knygutės buvę tiktai atsaky-į”Komiteto Amerikos Lietu-i 
ma> j kun. Stratono laiškus, viams Priimti" sekretorius p. uoiruluvj<i pažangiųjų nme- 
Taigi tarp juodviejųėjęs pri-'j. Karosas kreipėsi į mus lai-'rikos lietuvių visuomenę n . 
vatinis susirašinėjimai ir šku, kad nusiųstume jam1 jų spaudą.

i
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teismas neturįs pagrindo už- bent porą “Keleivio” Kalen
ta' ji bausti. dorių “Amerikos Lietuvių

Su tikra Tamstai pagarba.' 
♦‘Keleivio" Redakcija •

I

Tarnj* <Iau
svarbu kas cQfflc. risi galim* 
ne jvčiomi* nu& kaisti

Neivieos

nėra saugus
B

Prakaito Kvapas
...užmuša populiariskuma

Kaip milionai išlaiko prakaitu be kvapo
MT ŽIŪRINT kjio n-s ar

pritraukiami butume. r.ic 1 ad ne 
jĮ.ž n-c tikėtis p. tekti aogitybes,— 
j. • kilti busime orakaitn a'įdavime. 
Ma.’i-ustas kvipsn.s renio mus esant 
nepaisančiais nepr..rutina:..

Taiji apsimrkr visiems sa<i?o’Ts.
Net rcRis t i<b k i.la n .'pr.'k.ii: ’c am •. 
r.ilionai odos d: obeliu nitol.’.t ts T'- 
elžia nematom,, drėgnam.’ — dažnai 
iki kvortos i di na.

gojir.io bud.'. —T.ifcbuoy. Tik pr.r:- 
skiiės reguiiarišUi šiuo gryn;mnėij 
m".lu — r < fiirpmus ra:t:nj — 

padaro prakaitą be kvapo.

I ifebno- tori apsčiai švelnių ao;i- 
sept jkų putą kurios apsaugo sveika
tą naiki ndamoe mikrobus. Na.'d n- 
P 'S ir išvaizdai — palaiko aiškio
mis. v vik.itą itrirtiiumir.

dimų nepadarė, ir taip šis pa
sikalbėjimas jokių teigiamų 
vaisių nedavė. P.

PAUL WHITEMAN PATA
PO COLUMBIA ARTISTU. 
PASIRAŠĖ KONTRAKTĄ.

H. C. Cox. prezidentas Colum- 
bia Phonograph Kompanijos, 
pranešė spaudai.kad Paul Whirt- 
man. garsiausias pasaulio orkes
tru vadas ir eksponuotojas pui
kiausios muzikos, pasirašė ant ii 
gu metu kontraktą su ininitu 
kompanija, kad jis nuo šio laiko 
tik Columbia Phonograph Kom
panijai tarnaus savo muzikaliais 
gabumais.

Dabar Columbia rekvruuoso 
. bus girdima muzika geriausių 
pasaulyje orkestrų, kurias aac- 

įvauja tokie garsus muzikai, kaip 
jTed Lewis. Paul Ash. l,eo keis

Prasibal' ~s niekaJ nešino

Ir 1 b.:’ f.ib.me bu:i k.'b; —

D vienok r“r.i iciteisininto
ri • k:n<i n .*noGn į kvjpi <hh»»r.
M ’.iu.i -uocf < malonų ipsisau-

Pastebėkite švarų kvepėjimą

Primokti te mčRti Lifebuov* tn.i!o- 
n-' ’.Jrj kepėjim.! kuri, .ūko kid 
I if.b.iov
ja po nupldkimo. Vartokite l.ifcbnov 
sv.-iiri- ir 
Pirkite šiandie?.

I.FATR F.ROS. CO.. V.>«.
’»••***■ *•

mn.i. Jis grtTt nugjruo-

v.irrosifc visą gyvenimą.

Sustabdo kūno kvapsni

OEL VIIDO

APSAUGO SVEIKATĄ

h ■ .•'*
RANrtU-M«l>DIME&

• • '
f

man. Ben. Selvin, Jau Garber ir 
daugelis kitų.

Iš visų paminėtų orkeslių mi
lijonams Amerikos žm<>nių ge
riausia yra žinomas Paul \Vhite- 
man. Jis yra tikras amerikoniško 

(džiazo karalius. Jis pats yra 
amerikonas ir jo muzikaliai ga 

.bumai yra tikrai amerikėiuski. 
| Net Anglijos princas VVhite- 
. mano muziką geriausia myli ir 
■nesyki yra knetęs Wh:tvruaną 
'aplankyti Angliją.,
| Lietuviams bus proga išgirsi: 
tą gar.'U artistą (dlumOia jeEor- 
duoje.

Sąžininga tarnaitė.
Tarnaite sako poniai: Aciu, 

poniutei, už viską: dabar aš k»u 
pati noriu huti ponia.

Ponia: Kas tai, kas atsitiko'.'
Tarnaite: įsitikinau, kad as 

galiu tik ponia boti, neo nemoku 
nei valgyti virti, nei sinti, nei 
ruošti-:, nei vaiku auklėti.

l
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Visokios Žinios.
---------------------------1-----------------------

JIS SIŪLO $65,000 
DOVANĄ.

; RUSIJOS VALSTIEČIAI 
LAIMĖJO.

Atkaklus valstiečių pasi
priešinimas vadinamajai; 
“duonos paruošimo kampa-; 
nijai” davė teigiamą rezul
tatą. Matydami, kad duonos 
ėmimas kaime prievartos ke
liu iššaukia raudonosios ar
mijos pasipiktinimą, sovie
tai atsisako nuo savo suma
nymo. “Vciko” pirmininkas 
Kalininas pareiškė, kad to
liau prievartos priefnonės 
duonai gauti nebusiančios 
vartojamos. Be to ir sovietų

5

Čia matote Belgijos oriai- 
vininkų kliubo pirmininką 
baroną Guy van Žuyler. van 
Nyvelt'ą. kuris yra paskyręs 
§65,000 kiekvienam orlaivi- 
ninkui. kuris pirmutinis be 
sustojimo nulėks iš Ne\v Yor- 
ko tiesiog Į Ostendo miestą 
(Belgijoj ;. Kelionė turi būt 
atlikta šią vasarą lai p.20 bir
želio ir 20 liepos.

NERIMAS BALKANUOSE.
Artimas valdančioms sfe

roms rumunų laikraštis 
•'Kunventai,” praneša, kad 
Italija artimoje ateity pa
skelbsianti karą Pietųslavi- 
jai. Mussolinimanąs, kad tik 
tokiu keliu galės būti išspręs
tas Balkanų klausimas. Karo 
planas esąs smulkiai išdirb
tas. Italijos,kariuomenė pul- - . . .
sianti Pietųslaviją iš trijų pu- or£anai vietose atsisakė rai
šių. Graikija pasitenkinsian-,totI Pavartą, 
ti tilęferjaaiiu. protestu, jei 
italu kaiiuomenė pasirody
sią i^tjosios teritorijoj e.

Mussalinū laukiąs pagal
bose uis Makedonijos komi- 
tadzię’pHš&i ’ i

•Nesenai makėdoniečiu va- ten nuimtą Belą Kūną. 1919 
d^ buvę iššaukti i Romą ir metais Vengrija taip pat rei- 
g^ę galutinas instrukcijas, ’kalavo išduoti Belą Kuną; 
•Jiė veiksią serbų kariuome- bet tuomet Austrija atsisakė 
nės užpakaly. Mussolini ve- taip padaryti, paaiškindama, 
dęs derybas ,*su Rumunija ir kad Belą Kūnas esąs tik poli- 
siulęs jai dalyvauti kare, jtinis nusikaltėlis. Dabar ven- 
Kad apgintų Rumunijos šie-;grai nurodo, kad Belą Kūnas 
nas iš Sovietų pusės Lenki- Į esąs kaltinamas vogimu, pa
jos kariuomene turinti užim- 'dirbimu ir kurstymu prie žu- 

• ■ • ‘ • ' * - . • (jynių ir todėl turis būti iš
duotas.

VENGRIJA REIKALAUJA 
IŠDUOTI KOMUNISTĄ 

BELĄ KŪNĄ.
Vengrų vyriausybė reika

lauja, kad Austrija išduotų

Salyklų

Salyklų syrupas da- 
deda skoni ir mais
tingumų prie talgią

DIDELĖS I.ĖSOS ŽALIO MATER1OLO 
laitojamo padirbimui Et.;:wci>er Sahklu Syrupo 
neleidžia duoti premijai kokybė musu produkto 
yra premija savaimi—ir tas;.ra kiekviename kene 
Budweiser Salyklu Syrupo. kuri iu> perkat.

A N'į TJ 5? I m . it ’ ’ • • A'.
Parouoda laidavėjai i: (>r.';>eri«jnkai

S. S. P1ERCE Co.
r.r.'AL FOODS. Nč ... n b, 

J. N. SE'IM. co.
Dirfri hziiors

Boston, Mass*
9

tv1' •y

| ATYDA! ATYDA!
Kurie turite lotus Youngstoįvne. 

N< ivtoii l ails. l.oiain. Salėm, Ohio ar 
.Shaion. Pa., arba Cleveiand, Ohio 
mes galim ant jūsų loto pastatyt na
mų Darbas gvarantuotas. Statyk na
mą. turėsi naudą. Tuščias lotas neduo
da naudos. Jei nenori namo statyt, ga
li savo lota mainyti ant musų gatavo 
pastatyto namo. Matyk mus arba ra
šyk. gaus: platesnes žinias.

BALT1C BLDG. CO.
6712 M adė Park avė.. Cleveiand. Ohio

l 
I

MILŽINIŠKAS PARKO 
ATIDARYMO

PIKNIKAS

ANGLIJOS ANGLIS DARO 
KONKURENCIJĄ AME
RIKOS KASYKLOMS.
Amerikos anglių Irusias 

reikalauja aukštų muitų ant 
Įvežamų iš Anglijos kietųjų 
anglių, nes dabar Anglijos 
laivai parduoda tas anglis 
Bostone ir kituose Amerikos 
uostuose taip pigiai, kad A- 
merikos kasyklos negali jo
kiu budu konkuruoti. Anglai 
gali savo anglis parduoti pi
giau dėlto. kad Anglijoj mai
nerių algos esančios tris syk 
mažesnės i 
remia savo pinigais 
kurie tas anglis Amerikon 
gabena.

Tai išrodo lyg ir anglių 
trusto propaganda, kad nu
mušti Amerikos angliaka
siams algas.

Rengia D. L. K. Vytauto 
Kliubas 

SUBATOJE ir NEDĖLIOJĘ 

Birželio 2 ir 3 Dieno
mis, 1928 m. ;

D. L. K. VYTAUTO PARKE 
LOvVELL, MASS

Gerbiamieji ir geroiamosias 
niai ir aplinkinių kolonijų lietuviai, vi
sus uzkviečiame atsilankyti į si pikni
ką. Subatoje šakiai prie puikiausios 
Orkestrus prasidės 7-tą vai. vakare; O 

vvi_ nedėliojo piknikas prasidės 10 vai. ry- 
) rto ir lrauk-is visą dieną. Su įvairiau

sia- sportiškais pasilinksminimais, 
ues yra užprašyti vini aphnkicių kolo-. 
nijų kliubai ir visos vielinės draugijos..

Kadangi pereitais metais nebuvo pa-- 
topus kelias į parką ir daugumui su 
automobiliais buvo vargu dasigauti. 
tai šį pavasarį l>. L. K. \ y tauto Kliu-į 
bas dėjo visas pastangas ir, nežiūrint 
kiek kainavo, kelias lapo taip puikiai 
pataisytas, kad netik su automobiliais,- 
bet ir su didžiausiais trakais galima; 
lengva: dasigaut. Taigi, kas kuo galit, 
automobiliais, busais ar trakais —.vioi 

■valio y šį pikniką’.
O. L. K. Vytauto Kliubas iškabto 

visu- užtikrina, kad busit pilnai užga
nėdinti. Jžanga .visiems prieinamiau
sią. Kviečia visus. , »”

1>. L. K. VYTAVid KLIUBAS..

(21)

1

FARMA GREITAM 
PARDAVIMUI.

'duoda labui pigiai 40 akenų ; 
-u vis uis gyvuliais, Įr.';e!Jxis ir 

namu rakandais; abelnai visa pilpai 
i-v:igta’uke su gyvenamu namu ir vis^ 
kas kas randasi ant ūkės, barnia yra 
gera, visa aptverta; 10 raguočiu. 2 ge
ri arkliai’ u- 2 arkliai jodinėjjr.ui:'2 ir . 
pusė mailės nuo miest ’. Savininkas tu
ri išvažiuot -u svąibtų reikalu. ,

JUOZAPAS G \l BIS 
Bov 511. PHELPS, W1Š.

PARDUODU FARMĄ
Labai pigiai; 40 akerių su triobo- 

mis. dirva apsėta. Priežastis pardavi
mo — senatvė. (22)

I ANTON MVCHUTA
R. 2. Bov 42. BRANCH. MICH.

i i

J

’ l . 
•icti-

PARSIDUODA FARMA
105 akrai ženu's. prie ex<*ror žemė 

!y«ri ir įferi budinkai. \ ra prisėta rU- 
•jiu ir kviečių, stuba 12 kambarių, yra 
telefonas, naujas nlaver pianas.ir <iaw 
gi;.u fornisių. Tajpg: vra 2 arKliai. 
galvijų, L - „ -f .
kią, vi- rtį-i s farmerskes mašinos- kult, 
piaut ir grėbti. \ iskąs yra. 
reika’inga ant šitos faruios. 
v š<’-iukau ' - perinti niaši-iu su 
Įtaisymais de! vištų augitetno 
parduosiu pigiai, vtkriiž SO.ŪP-t 
giau informacijų klauskite per laišką,

JONAS KAMARAUSKAS ‘ 
R. F. D. No. 1.

kiaulės, (laujr vi.-t"t ir tur
M1LŽINIŠKASsukrėsta, kai.kurie sužiV.i. 

Kaltė buvo automobiliaus.
Jo savininkas areštuota.-.

\..i 
a a p

. .u su.-ipažinti .-u doru tnergi-į
• .inio tikslu. Aš esu naaine- 

. ai uždirbu, turiu gera automo- 
•'>-•.uriu draugės, su kuria galė- 

.- važinėti. Esu doras vaikinas, 
elitu keturiom laibom. Mer- 

-s. norėtų apsivesti ir lai- 
gyventi. lai tuojaus atsišaukia 

laidini prisiunčia pav --k-ri,
> er^i’. alavinio sugrąžinsiu. 
JDIFN .M. ARBUt K

212 Van L.-ar. Ky. į

ką- tik 
Nauja 
visiti.s j •
\ iską
Vau- ■

M

i
ti vietą ant Dniepro. Apie tai 
Mu.šsc|ihi kalbėjęs. ,?u Za
leskius T. ■ .- - •. '

r..'' ' -
DIPLOMATINIS ESTIJOS 

IN^D^NTAS SU 
y-VENGRIJA.

Vengrijos atstovas Taiiitt', — .
1-ras Jiirgt’i*, aplankė Esti-'Bulgarijos 
jos užsieniu reikalų ministe-'landžio L 
i i ir išreiškė savo pasigailė- Bukovinoj ir pietinėj Lenki- 
jimą, kad pakvietimas Esti-! joj lijo ugniakalnio pelenais, 
jos parlamentam atvykti į 

Vengrijon davė progos so-Į 
cialdemokratams pasmerkti! 
Vengrijos valdžia. Sociade-i 
mokratai savo deklaracijoje!
esą griežtai smerkę Vengri- diejus atsilankęs redakcijo
jos vyriausybę ii- žadėję agi- je mums rodė pavyzdį jo 

nuosavios laidos grynai lie
tuviškų sieninių kalendorių 
1929 metams, kurie vaizduo
ja Lietuvą savo kaimynų 
tarpe ir todėl tie kalendo
riai užvardinti "Lietuvos Pa
dėtis.”

Jiems piešini yra pagami
nęs Lietuvoje Jonas B. Smel- 
storius. Kalendoriai nulito- 
grafuoti tautinėmis spalvo
mis ir vamišiuoti.

LENKIJOJ LYJA PE
LENAIS.

Radio pranešimu, pasikar
toją požeminiai smūgiai la
bai neramina Graikijos, ir 

t gyventojus. Ba- 
27 d. Besarabijoj,

GRAŽUS LIETUVIŠKI 
KALENDORIAI 
1929 METAMS.

So. Bostonietis Joftas Ker-

Į i

Kanados pakrašty sudegė 
švedų garlaivis “Etna.“ 
žmones išgelbėjo kita? 
vas.

t vJo
1U

New Britain, Conn.. be
darbių minia pereitą pane- 
dėlį išvertė miesto biuro (Su
ris ir bemaž ko nesugriovė 
visą City Hali, kuomet mies
to valdyba paskelbė, kad jai 
reikia keliato darbininkų. 
Valdininkai pasislėpė, kada 
bedarbiai pradėjo laužtis.

•. i vvvoniiuiii draugės, nesv- 
kaip !’• met’.i. b-- -kirtumo tau- 

p viuru, kad ir ne l^bai graži. 
.-•t:na. kad butu karsta kraujo, 
a.- esu karštakraujis. Katros 

■ apsivesti, tai meldžiu atsi-
A- esu nuslys.farmerys 14 me- 

a: stovių. Meldžiu .su pirmu 
u n ,-ių'ti ir paveikslą Daugiau 

^.i . -i suteiksiu nėr laišką.
KRANK BARTEICH (22) 

R. F. I). 4. UIster. Pa.

l

man< 
sauk

'c ♦.
RUSU. PA.

tuoti prieš ją užsieny. Savo 
vyriausybės vaidu Vengrijos 

ir prie to valdžia atstovas protestavęs prieš so- 
iaivus. cialdemokratų puolimus, 

!vpač prieš jų deklaraciją, 
perskaitytą Estijos parla
mente.

t

LENKAI NAIKINSIĄ 
CARIZMO LIEKANAS.
Lenkų spaudoje prasidėjo 

agitacija, kad reikia griauti 
caro valdžios pristatytas 
cerkves Y aršuvoj ir kituose 
Lenkijos miestuose. Len-

ŽMOGŽUDYSTĖ VIE
NUOLYNE.

Ispanijoj Vaiiadolido vie
nuolyne Įvyko baisi žmogžu
dystė. Kelios vienuolės pako
rė nesenai stojusią vienuoly- 
nan vieno karininko dukterį, 
kad ji neišpasakotų kompro
mituojančių vienuolyną pa-į 

slapčių. Tėvas, sužinojęs (XuV 11 1JIJZ- 1.11 V. t UŲSC. Luti:“ j e .

kams labiausia nepatinka tas apie dukters pakorimą,snžei- gatai
“cibulių stilius.“ kuriuo cer
kvės yra įstatytos. Ap>ki itvs 
cerkvių bonės kaip cibuliai t0- 
yra azijatiška architektūra 
ir netiktai dergianti miestų 
išvaizdą, bet visuomet pri
menanti lenkam.-, cai o vieš
patavimo laikus.

šūviais keliasi Voldemarasd ė revolverio 
vienuoles ir pats išėjo iš pro-

Trumpos Žinios.
Lenkų-lietuvių derybos 

Kaune jau nutrauktos. Jos 
tęsėsi 5 dienas. Lenkų dele- 

i išvažiavo Varšuvon, 
reikalavo už 

Vilnių jau tik §7,500,000. 
Vadinasi, pustrečio miliono 
jau nusileido.

Chicagos policijos virši
ninkas Įsakė nuo 1 valandos 
kas naktį uždarinėt visa.- be
lines ir “spykyzes."

PAJIEŠKOJIMAI
■ * ~ * LJ jt —

Pajieškau Juozapo Gtxk»'.i<>. J ■ 
eina iš Vilkmergės apskričio ir v: - 
čiau,. Aštuoniolika metų ateai - 
važiavo į Tryškių valsčių ir veuč Z"i- 
ja Ruzgaitę iš T pilėnų kaimo. Ja., 
18 metų, kaip jis atvažiavo i A . ;.
pirmiau gyveno Chicago’. pot 
žiavo nežinia kur Meldžiu at-iša.. 
arba kas. ap'<‘ j? žinote, ma. • 
pranešti, nes mes turime nri m la 
svarbų reikalą. Už pranešima 
lyginta.

CHAPJ.ES STAPONKL: 
2213 VV. 22-n<i st. Chicai X

Elzbieta Arlauskienė iš Pu • Su
valkų apskrities, jieško -a■ - r ų:
Jono ir Juozo Arlauskų. Kas ž::><>. t a- 
lonės pranešti arba patįs lai at, --iu- 
kia. Elzbieta Orb»ska. iv Iri "--u.

poczta Szypliszki. pov Suv - .
via Po'and.

Reikalavimai
REIKALINGAS BARBE-

RIS. turi mokėt gerai darbą. 
Užmokestis gera.

P. IVANAUSKAS
8 Lincoln St., 

Brighton, Mass.
Tel. Brighton 1175-W.

REIK M.LNGAS PARTNERIS.
Pajėikau gero nevedusio vaikino už 

nartnerį prie R storano. Geistina kad 
butų geros išvaizdos, mokėtų manda
giai apsieiti prie žmonių ir nevartotų 
perdaug svaiginamų gėrimų. Aš esu 
gyvanašlė ir turiu bizni, reikalingas 
P’;<:- r kas. n^s vienai per sunku. Su- 
sipažir.us arčiau, gaiėsim ir apsivesti. 
Vail iiai. kurie busit už’nteresuoti. at- 
.isau1 it greitai ir nrisiųskit savo pa
veiksią. kurį pareikalavus grąžinsiu. 
Iš apie'inkės galit apsilankvti ypatiš- 
kai. (22)

MRS. JULIA JUZOKNA
7210 St. Clair avė, Cleveiand, Ohio.

s va 
ė

Į GALI VISKĄ VALGYT, 
MIEGOT IR AUGA SVO

RYJE VARTODAMAS 
KATRO-LEK.

Gerbiamas Pone Aptieko- 
riau:—

širdingai dėkavoju už to
kią pagelbinga gyduolę, ko
kia yra KATRO-LEK nuo 
pilvo ligų. Nes kuomet pra
dėjau vartoti KATRO-LEK*. 
jaučiuosi gerai, galiu viską 
valgyt ramiai miegot ir augu 
svoryje.

Su pagarba, ’ •
Raymcnd Sokolovvski,

Box 210, Forest City, Pa.
Reikalaukite tų puikių gy- 

j d uolių kiekvienoj aptiekoj 
iarba tiesiog rašykite išradė- 
I jui, W. ‘ VVOJTASINSKI 
DRUG CO., 114 Brighton st., 
Boston, Mass. prisiunčiant 
$2 už vieną bonką, o S5.50 
už tris bonkas.

i

I

PIKNIKAS
Rengia Lietuviu Lkėsu

Gedimino Kliubas 
HAVERHILL, MASS. 

30 d. GEGUŽĖS-MAY, 1928
NUOSAVAM PARKE

RRADFORD. MASS.
Prasidės 10 vai. ryte, ir trauk

sis iki vėlyvam vakarui.
Grieš puikiausia orkestrą lie

tuviškus ir amerikoniškus šo
kius. Bus renkama gražuolė lie
tuvaitė iš atsilankiusių ant minė
to pikniko, ir gaus dovanų.

Taipgi bus lenktynės moterų, 
į vyrų, vaikų ir mergaičių ir visi 
laimėtojai gaus praisus.

Todėl Haverhillio lietuviai ir 
i lietuvaitės, taipgi ir iš aplinkinių 
į miesteliu Nepraleiskite šios pro) 
:gos. nes tai bus ištikrujų milži-f 
Iniskas piknikas, kokio dar nebu* 
ivo.

Bus valgių, gėrimu, kas tik ko 
panorės. Busit visi užganėdinti 
ir visi grįšit iš pikniko linksmi.

Komitetas.

I

FINANSUOTI REVOLIU
CIJĄ—NEVIS’JOMET 

BLOGAS DARBAS.
Aliejaus magnatas Dohe- 

ney pasakė, kad 1____ ...
Murray, buvusis Amerikos 
laikraščiu k< įiespondeui «<• 
Meksikoje, prašęs jo pinigų; 
Meksikos revoliucijai lemti 
bet jis, Doheney, aisisake- 
revoliuciją finansuoti. ,

Už šitą pasakymą Alutiav 
apskundė aliejaus miliome- 
rių teisman, j eikalaudama? 
§100,00(> atlyginimo uz ap 
šmeižimą jo x ardo. Teismą.-, 
tečiaus bylą išmėtė, paais 
kindamas. kad Doheney pa
sakymu Munav uepinalu 
Įsižeisti, nes finansuoti revo
liuciją ne\ isuomet va blo
gas darbas.

ITALIJOJ SPROGO
FORTAS.

Ties Trientu sprogo italų 
Basso Matarelli fortas. Ka
tastrofa Įvyko dėl ten buvu-'Savininkai bandė išgelbėt 
sius su roustaaėios medžią- savo daržus kūrendami ug- !___i..;_ __________ il t.____gos

Nepaprastos šiuo metu šal
nos Austrijoj sunaikinu tris 
ketvirtadalius vynuogynų.

Pajieškau priminių ii- pažista”iu. 
su savo moterc ir sunum išvazu; ■' 
Į Lietuva pasisvečiuoti, i M- - 
kaimą, Tryškių parapija. š 
Kauno rėti KRANAS I.\l it.

Boa 1. Perka-ic. !’•

PORTUGALIJOS DESPO-

nis naktimis, bet išgelbėt ne
pavyko. Vynas bus brangus.

R^bert H. TAS- KURIS PASMAUGĖ
SI KILIMĄ.

t

13 ŽMONIŲ UŽMUŠI A 
ANT KRYŽKELIŲ.

Pereitą nedėldienį ant ge- 
ležkeiių kryžkelių buvo uz-

i Lietuvos laikraščiai prane- 
,ša. kad tūlas Kazys Valnoc- 
į kas pakišo savo galvą po 
traukiniu tarp Mažeikių ir 
Šiaulių, ir traukinio 
gaivą jam nupjovė.

Pajieškau savo brolio Juozo <• 
liaus ir draugo Kazimiero Sa> 
Pirmiaus gyveno Hartforci ( 
dabar nežinau kur gyvena. .' 
eina iš Suvalkų rėdvbos. (i t 
valsčiaus, Dapkuniškės kai: 
tis lai atsišaukia arba ka, .. 
žinote, tai meldžiu pranešt’, už a 
siu labai dėkingas, nes tur:: 
svarbų reikalą. r_;

JONAS GENuRi i i 
ui tloila.ncl st., Levis. '

REiKALINGAS
KIRBI ! \NT F IRMOS DARBI- z 

XINKAS BE ŠEIMYNOS.
Geistina, kad galėtų karves melžti ir 

kad pats suprastai* apie visą ūkės dar- 
i bą. kad nereiktų perdaug rašyt. Geram 
vyrui ckl. ant mėnesio. Atsišaukite 
šive adresą: M. K tl.YN 1221

McIKJNOl GH, N. Y.■ .o. ____ ______ ______ ’____ B_____

a- PAJIEŠKAU 2 darbininkų 
įdirbti ant farmos. Prašau at- 

/ios įsišaukti.
bu- 

e jų JOS. BALTRĖNĄS
GARDEN, MICH.

Paliuosavo Ją Nuo Visą 
Skausmą ir Trąbelią.
“Jieškok, o atrasi," taip padarė 

Mrs. A. Repos, kuri rašo iš Roebling. 
N. J . Vasario 8: "Trįs mėnesiai atgal 
aš užsisakiau <> bonkas Trinario Kar
čiojo Vyno dėl mano vidurių užkietėji
mo. gazų viduriuose ir ke[>enų nc-tvar- 
kurno.. Dabar aš galiu rekomenduoti 
Trinerio Kartųjį Vyną visiems. Tai 
yra geriausia gyduolė, kuri prašalino 
man visus nesmagumus ir skausmus." 
Rašykit pas Jos. Triner Co.. l-33t> So 
Ashland Avė.. Chicago, III reikalau
dami DYKAI SA.MPALO. įdedant 10c. 
padengimui persiuntimo lesų.

VELI U! SA.MPALO Kl PONAS.
Vardas ..
Gatvė . ..

! -Miestas E i.

Nuga-Tone suteikė jam 
stiprumo ir energijos

Štai yra pranešimas apie sveikatą, 
kuri kiekvienas turėtų .--kaityti. “Prieš 
vartojimą Nuga-Tone aš negalėjau iš
dirbti visą dieną be didelio nuovargio 
ir iš ryto atsikėlęs aš nesijausdavau. 
kad galiu pradėti dirbti. Bet dabar yra 
kas kita. Aš visuomet pasirengęs dar
ban ir juo sunkesnis darbas yra tuo aš 
jauėiuosiu geriau ir visai nuo to nenu- 
ilstu.” John Brundage. Bellevue, la.

Nuga-Tone suteiks jums geresnę 
sveikata, daugiau stiprumo ir energi
jos. Jos padarys turtingą, raudoną 
kraują, stiprius nervus, labiau stipres
nius ir vikresnius vyrus ir moteris. 
•Jau virš miliono žmonių jos puikiai 
pagelbėjo ir jei jus esat silpnas ir ser
gantis. nervuotas ir turite silpnus or- 

! ganus, greitai nuiargstate. negalit 
1 tinkamai rakti pasilsėti, turite silpnus 
j inkstus ir pūslę, prastą apetitą, prastą 
J virškinimą ar panašius nesmagumu.-, 
I vartokit Nuga-Tone ir pastebėkit di- 
: 'Jeli pasitaisymą, kuris apsireikš ) ke- 
; lotą dienų. Nuga-Tone yra parduoda

mas pas visu- gyduolių vertelgas.-Jei 
jūsų vertelga neturi jų savo sandėly), 
reikalaukit, kad užsakytų jum.- iš 

1 ol-vlio va'sto.ė .

/

ratai

Scraotono teismas 
smerkė miriop Juozą 
minski. 20 metų amžiaus an
gliakasį. užtai, kad jis nušo
vė daktarą Kelly, kuris nu
piovė jam sužeistą koją.

Illinojau 
išmetė visus 
šiokiu ar tokiu budu 
komunistų 
judėjimą.

pa- 
Ka-

is mainerių unija 
narius, kurie 

rėmė 
“sa\ e-the-union’

Nėw Hampshire valstijoj 
pradėjo degti girios. Ugnis 
apėmė 1,000 akių plotą. Ma
noma uždaryti visus kelius 
per ginas, nes trįs automobi
liai jau sudegė.

..... ...... ..  ..._____ v _______ _ Generolas Carmona, kru
ni ušt a 13 žmonių. Du autu 'vi nas Portugalijos despotas, 
mobiliai buvo sudaužyti ne- kuris nesenai paskandino 
toli Erie, Pa., kur « ašmenis kraujuose žmonių sukilimą, 
žuvo, o 5 tapo sunkiai sužeis- Portugali ja iš vardo yra ręs
ti; vienas automobilis pate- publika ir gen. Carmona va-

’ ko po traukinio ratais netoli dina .-avė ’1 ”
Hammond. Ind., kur žuvo 5 ištikrujų jis valdo šalį kaip busas su automobilium. Pen- 
gyvastjs. caras. kiolika žmonių buvo labai

Bostono priemiesty Jamai- 
ca Plain pereitą panedėli su- 

prezidentu.” bet sikulė Bostono-Providence’o

Pajieškau pusbrolio Al<i- 
kausko, t ilmau- girt,.. Trakt 
t/UL-;.. ii zu”. .CIUI pazapij"- 
sandvarto vai.-., Movkor.ių U. 
keliolikos metų girdėjau k- 
mainos^ apie Mounll arn.i- . I’ 
svarlių reikalą, ji- pats lai a: 
arua zinant.ieii 'eik,is praneš' 

KAZIMIERAS BAYERUN 
F. O. tk>x 297. Sim,"U.-v.

Į
I 

Rač- I
'J I

tai 't gaut. Esu per sena ir negaliu
| Narna- 7 kambarių, i
I lomisiuotiA S 

t <» .1

PARDAVIMAI

Pajiesku.i v inco ir Ai tą: . ."
< ių. turime , art.ų reikalą, 
atgal įie gyveno Ea-t Nev 
Giraėtonie. Kart gyvena <>.<«<• 
Jie patįs lai atsišaukia arba E. 
mos žinale n.aiouėkiti pr; ru s' 
Losime lai ai dėkingi.

> inras ir Antanina ūwaiu 
2o2ž Bedčoru avė., hrv.okh . '

V<
h

ai
tų

Y. 
pie
•a

PARSIDUODA PIGIAI 
NAMAS.

pirkinio niekur ne
i apžiūrėt. 

mūrinis, visi iš- 
i Parduodu viską kaip yra 
ai tik už. 2500 dol. Apžiurė- 
ai. nes geresnės progos ąie-

i,< r‘ mo

labai pisr 
kitę jrrei 
bu.-. EsU

MK -
2 !-3 •

IŠ LIETUVOS Į KANADĄ
Dabar jau pavasaris, tai yra ge- . 

i riatisias laikas dėl atsitraukimo savoj 
i giminių į Kanadą. Aš atitrauksiu jtisų 
: gimines ir pažįstamus, kaip virus, 
merginas ir moteris is Europos j Ka-

alima nadą. Jei jūsų imigrantai yra sveiki. : 
moka skaityti ir rašyti. Dėl plati snn4 i 
informacijų visuose Kana<los r« ika-1 
luose kreipkitės ypatiška, ati.a 
laiškus pri ma .ę..

GEO. h 'J PA J 
laivakorčių Ageniif;

P. O. Box 17, Ualkerviik Onl,
Crinau: .

per

AR NORIT NAUJAS 
PADLAGOMS UŽDANGAS 
arba Lovų. Npring-ns, ai Mat
rosą ?

Jii- gali’ gani t-eii.tmiu^ d. 
pit e-nv kainą ,ta-.

THE "'•H’I'hi el
FUR.NITVRE CO.
16b 'litid'ę SU,

• eit. Mats.

APSIVEDIMA1
t «lie na.; >u- rg . o. . ( .

tarp f 42 n t tų, ta . 
l’iznj. Aš noriu .u.ira.t. na . 
užsidėt biz..į. t.su ger, • 
niiiiu gan . ta .»us min.iiig... 
metų, gerai .itr-><iat. y.u , ■■>. 
meldžiu prisius-i ir paveiksią 
valstijų meldžiu nerašm-’-ti. A:

URR \N, r’r I . Pauli.
1!*7 Wilson avė. Newark

r

Pajieškau ap-ivednnui <lia'.iy- 
linčios gražų š.iniyni-ką 
neSenesnės .30 metų. Arčiau 
žinsime per lai,ką. Mcrg’iio- a.- 
kit atrašyt laišką ir pri-i..-' 
veikslą, kurį pareikalavus su
siu. Atsakvnią duosiu kiek'it ’ ;.

JOHN MARKAS
261-3 Lestev avė., i Iii/.

i.

ir
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PARSIDUODA ROOMING 
HOUSE DETRO1T, MICH.

Mūrinis nam;
jft-iai ištai. yta.- 

atidai. pai
/aiid^' <»' ’ 
votas. \ erta 
siu d z 
dol.. •• 
il^ą y 
dol. i m ė ne 
paiuir . . '

20 kambarių, vidus 
styriio šiluma, nauji 

lot- >etai. Kambariai i.š- 
. k..<u garadžius, išranda- 

40O(| dol.. bet aš aliduo- ' 
l7lN*dol. (mokėt reikia 1000 

1 Kusi i pigai -iitai'IĮ. liuosiu 
Rer >os J7-> rtol., jpiauku l.>0 
■si. A - esu našlė, todėl noriu 

ma . a Slt-odu. i 22 /
••m ' >•>-'• F.. Columhia st.

Det.on. Mirh.

FARMOS
GERIAUSIOS FARMOS!
Nei J. iocy valstijoj, ..plinK u.delius 

nilesius, os turiu visokių farmų. dide
lių ir mažu. Platesnių žinių klauskit 
pas: IONV MARKI X AS (21)

Bo. 71, Sand Brauk, N. J.

' T

Didelis Laimėjimas Kas Pliks.
Lietuviškas Dvaras, Meadoiv land

— •' * a ke rių žemes, d: r ua n.os J . • ■ as»g* .;. s n . * .. k . ų 
ko .3.5 akeriai; .3 šeimynų^iain..>. 1. K_n . r.ų. v . itan-i, .iiu..... 
saitas ir -litas vanuno, eleki.mSs šviesa. Lai--.ė iv tta ’iT . ..
gurno. Jų pėdų pločio, i. „ gi ino j auKscm. m..>i,io, na.i«m. melžti. 
New Yorko kil.a -i.... , r- ..i lauko, t.. |.<- _ o«:,..tų ....-
nam 2i>,(H>o gyventojų 1’-į mai • .. i .m... „i... - n.ie.aa.- 
mailės. Pomfret miestelis apgv «t ..t .■■■ .<
siu vietų Connecticui va! rijoj. 20 mailių nuo \\ orcester.
nuo Sprngfield, W mailių nuo Providenie, '■ n.ailių įuo 
ir 5't niailių nuo Bostono. Kietuviu farmerių gj v<nM n, uk«z«.; 
čius apie- •> mailės nuo to; vitu . Minėtoj viei.-j pirmiau.- t.e. 
ma nupirkti netik Iii iui luii.s. bet ir an.ei ikon.ni>. rr iUMi 
vinto, už ntortgage vertę, r :r>.,-ja iu<i turit: va. pt 
{nešti apie Kreipkite- pas 1*. \ aiciuną, ...uryič.a .

PETRAb VAlClUNAb
Mo.ktcHv lua! t C.

50 Ame» Street, Mvateiiu,

t onuret
x x <z..
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11-1 vlO.'U
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Humoristika
“KELEIVIO” 

REDAKCIJAI.

KI MI I)\1N A
Sveiks, kūmai, busi 
Gersim mudu nuse. 
O jei pusės neužtek.' 
Gersim mudu visi;.

.Jei nenori geni. 
Imsiu tave perti, 
Stov beržinis, obelini: 
Kampe pastatytas.

Kur bernytis dailus. 
Ant mergyčių smailus 
O kurs yra atsilošęs. 
Ta> '■ r’ kumpanosi:.

19 X-ry gerb. "Kelei-.metas pas ištekėjusia 
k / i o L* ri i iri i w l XI - ~ -    1 • ’ . ?   

GAIDŽIO KALTĖ.
' laidys kalta.", gaidy> kalta.' 

Vištą nemylėjo:
Per ne<tėlią. per nedėlią 

Vieną kiausi dėjo.

 .111 ■■■ ■  ■ —-

GRAŽIAI PASITIKO.

*

Savo 19 X-ry gerb. "Kelei-jmetas pas ištekėjusias mote 
vio” redakcija, minėdama riškes; medžiaga imama ge 
manaji " ’’ I__ _ ____
tuvių visuomenę”, šitaip api-Įne Lietuvos 
bi ežia lietuvių tautiškus ru-! Red.), vilna, 
bus ir namus:

"Vasaros, metu—naminiai 
rrinyčiai, dryžos kelinės su 
vienu guziku ir basos kojos. 
ŽLmos laiku -milinėsermė
ga. išvirkšti kailiniai ir nagi
nės arba vyžos... Apskritų kilmėse dalyvaudavo iietu- 
sienojų ir šiaudiniu stogu ba-v^s tautiškuose rūbuose n 
kužė, kur nėra nei gazo, nei tikras, kad tas gražu.-" ru-1 «• 11 ____ J •

“Atsišaukimą į Lie- riausia: drobė, šilkas, (šilkas* 
į-roduktas.

, TMua. aksomas. To-! 
kiam rūbe per iškilmes i; * a- 
karėliuose dabar Lietuvoj 
galima matyti tukstančiusį 
moksleivių ir ponių. Ašži-! 
nau, kad ir Amerikoj dešini-j 
timis sykių, įvairiausiose iš-Į 

I

elektros, nei vandens...”
,- I T ikį keistą apibrėžimą 

nesenai teko girdėti iš vieno 
broliuk, ji mane j

I KANADĄ
Atitrauksiu Jūsų gimines, pažįsta

mus. kaip vyru;, taip ir moteris ar 
merginas i> Lietuves į Kanadą. Mano 
putai'navirr.as yra sąžiningas, saugus, 
greitas. Mano patyrimas laivakorčių 
cznyje per 2*> metų tai liudija. Taipgi 

t i-, kurie jau p-.-r mane atsitraukė sa
vo y.nnues yru man dėkingi už mano 
rūpestinga patarnavimą. Kaip mergi- 
•.on:s, taip ir visiems keleiviams pa- 

j rūpinu geras apsirtojimui vietas Ka
nadoje. Mano patarnavimas ir ka:.;o: 
iaivakorčiu yra pigesnės, negu kitų 
a-rer.tų. Dėlei platesnių infcrmacyų 
visad kreipkitės pas mane šiuo adres;.

ALĖNANDER s. LTAV1S 
Tourist Agent (-)

Wįpdsor St., .Montreal, 
P. Q_ Vanadi.

Vienintele Muzikaie Krautuve
Pas mus galit gauti visus Lietuviškus Kulius Pianams 

Rekordus Gramofonams. Parduodam Pianus, Gramofonus 
visu kompanijų. Victor, ir su Radio prie Virt rotos, Colum- 
hia, Okeh-Odeon. ir tt.

Smuikas, Gitaras. Mandelinas. Armonikas, Saxofonus, 
Kornetas. Kubnus ir visus kitokiu." Instrumentus: U kūteles 
ir Notas. Parduodam Whotes;de kaina už Cash ir ant iš
mokėjimo. Prisiunėiame i namus kad ir toliausiai.

Taisom ir Tuninam Pianus ir tt. (21)
45

KERMOŠIUS PAPUA
Jonas. Ona ir lamorius 
skubiai rengias į kermošių 
i Papilio šlaunų miestą, 
tratuarais net nuUeslą 1 
Jonas deda baltą kiagą. 
o prie jo dar slipsą >ega. 
“Krabras zenkis' tas Tamošius 
maunasi naujus kaliošius 
ir pakreipęs dar kepure. 
Papily tuoj atsidūrė. 
Ona taip pat nebet kokia, 
šiandieną t įsame strioke: 
—Štai, nučiupus kur tai vinį, 
kiša kaitini j židinį: 
ir Įkalsiant kiek sulaukus, 
skubiai suka, rango plaukus. 
Priešais veidrodį pastačius, 
kraipo lupas, trauko pečius, 
vėl kiloja visaip ko.ia>— 
matyt, vargše praktikuoja.". 
Sega gražųjį sijoną, 
riša juostą palei šoną, 
ir taip puošias, ir taip skuba, 
mat. susitikti gal Jokūbą!... 
Ir taip tariant, vienu žodžiu. 
Is vienkiemių ir iš sodžių, 
apsirengę kas kaip gali, 
ouriais traukia i miesteli. 
Dauguma lyg ir netyčia, 
skubiai eina pro bažnyčią, 
ir "arbatinėj” Eiduko 
štai jau sėdi už staliuko, 
ir vos kiek praslinko laiko, 
kaip. štai, vargiai besilaiko: 
"Bet tai niekis, jėgų yra! 
Reik atminti, kati mes vyrai! ’ 
Gi šiuos tvirtus žodžius tarę, 
tuo i pakėlė t i Urą karę. 
Erne jėgas tuoj bandyti. 
giiei>ę rankon kas matyti: 
vieni štai baslius rykiuoja. 
kiti plytoms, kitas koja, 
kiti šiaip "gražiai’’ boksuojas.

♦ ♦ *

Pirmadienio aušta rytas. 
Papilys atrodo — kitas! 
Visur ramu, visur tyku/. 
Atminimų tiek dapg liko!
Vargšui Jonui galva kiaura, 
o Taaiošiui akis siaura, 
ivg ir bitino Įgelta. 
Be to. dar ciupra suvelta. 
O su kragu, tikras nionas 
vietoj, balto, jau raudonas! 
Gi Baltreli paguldytą 
(ne mažai, mat. sudaužytą!) 
skubiai ligonįnėn veža, 
čia jutikų. bra. visai maža! 
'Ir visi dejuoja, rėkia: 
Kam kermošių velniam reikia!

* Papilietis be ūsų. ;
tuos, kurie išs
.č-ios ir pasidavė “moraliam! 
palaidumui." Daugiausia, ži
noma, popiežiui rupi, kad iš 
tų, kurie pasitraukia nuo 
bažnyčios, jo agentai jau ne
begalės gauti aukų "ant Die
vo garbės.”

—Na. tavo
žmona, kai vakar iš ryto sugrį
žai namo?

—Ar žinai.
gėlėmis

—Ką tu sakai? Tai gerumėlis! 
pi iš kur toji mėlynė ant kaktos?'

—Mat. ėmė berti i mane gėlė- 
r..is su visais jų puodeliais ir lėk- 

i-demis.

sutiko!

I
i
i

2.600 ŽMONIŲ LĖKĖ ORU.
• Laikraščiai praneša.

Vėliausios Žinios.

!bas apart pasigerėjimo nei 
j svetimtaučiuose, nei saviš
kiuose nesužadino. Tautiš-

* sto- 
i" Laisvės Var- 

: juose mačiau Brookly- 
|ne atvaizduotą p. Ž. vienam 
|angliškam laikrašty su lietu-

i

bemokslio lietuvio Chicagoj; ^uose rūbuose moteriškė 
bet nesitikėjau išgirsti iš lai- V1 nuimta greta Lmfvc- 1 
kraščio redakcijos. Ką pada-p° : ......
rysi: Amerika visokių gali-l1 7.................. -
.m^bių šalis! I . - , . -

Tai. ką "Keleivis” vadina j1^ ka^ktenstika.
lietuvių tautiškais rūbais iri Ir lietuvių stiliuje namai 
namais, yra tik lietuvių kai-'ne būtinai turi outi bakūžes 

.mietiški rūbai ir namai. O'išvaizdos: jais gali būti ne 
lietuvių tautą niekuomet ne-j tik elektra šviečiami miestu 

namai, bet gražiausi rūmai 
(palaces)! Pas \ isas pasau
lio tautas randame savas ba
kūžes ir rumus. o jų tautišką
jį stilių sudaro skirtinga for
ma ir išdabiuimas. Pačiame 
Chicagos centre yra didžiau
sių, su paskučiausia technika 
kinų styliuje namų, nors Ki- 

j mažai tėra ne fanzų 
(kiniškų bakužių). Lietuviš
kojo namų stiliaus ypatybe 
yra keturpusis stogas (ar is 
galų pusstogiai), “vetry- 
čios”, “gontkos', savotiškos 
kolonos, įvairiausi papuosa- 

baltos koji-į lai iš medžio, alebastro ar 
gintarų karolių eilė ant j cemento. Tam reikalui yra 

pasirodė; kaklo: ant galvos rūtų vaini- ■ Lietuvoj surinkta ir dalinai 
s pas netekėjusias, ir bal-Išspausdinta tūkstančiais 

1 rišamas nuo- medžiagos. Visuomis.

sudarė vien kaimiečiai, bet 
ir bajorai, miestelėnai, ka- 

: ’-iai ir tt.. kurie niekuomet 
Laikraščiai praneša, kad letisnai nesi’ėdė. Kaip 

dvi orlaivių kompanijos į du -l’a> P33 betu-
metu perkėlė 2.600 pasažie- \ 5>ubų pagnn-
i'ių tarp Chicagos ir San ;;tj hčtutiu seneeniujų
Franciscos. Be to da jos per- a,kų nesuta. Suglaudai kal- 
gabeno 600.000 įvairių pašų > banl pas moteriškes jie šitaip 
siuntinių. atrodo: Balti, susegti pager-lnijoj 

Lilėj, išsiuvinėtomis rankovė- (kini
ppčttfqtai ppifč ppa mismai'škiniai.spal\ota,ap- ,, .o.iJrA.tt1.i tempta "šniurelka” su tautiš- 
H1BICIMNKŲ ŠAUDYMĄ, i^,j s‘paĮVy palaidais kaspi- 

šiomis dienomis prohibi- nais nuo kaklo per nugarą; 
'eijos agentas nušovė netoli Į rainuotas, patrumpas. kval- 
Niagara Falls patriotiškos J duotas sijonas: 
Kiksų organizacijos sekreto-plės 
nu Hansoną. kuris .i—i.

i jam “butlegeriu.” Hansonas kas 
buvo niekuo nekaltas. Dėl topas, savotiškai rišamas nuo- medžiagos, 
kilo didžiausi protestai. Nia-! 
gara Falls mieste buvo su-: 
šauktas masinis protesto mi-! 
tingas. kuris griežčiausia pa
smerkė šitą žmogžudystę.;
"Prohibici ninku c--*-'— ■■
stato į pavojų kiekvieno ra-:Lokia moteris, kuri susideda 
niaus piliečio gyvybę. sako^u svetimu vyru? Jis nurodo 
protesto rezoliucija. į šitokią padėtį: vyras baisiai

j įsimylėjęs į savo žmoną, bet 
’ ii jo nemyli. Naktimis, kai 
visi suminga, ji išeina į sod
nelį ir tenai susitinka su po- 
licmanu. Kai pareina nuo r>o- 

iiiemano. ji “visai pajunta." 
|jis sako. “Daužo langus, 
hvaido į savo vyrą pagaliais 
ir puola jį su peiliu, rėkda
ma: 
tyt” Vyras jau 
išlaikyt ir jį 
linkimas 
ciam galą pasidaryt.

KAS JAM DARYTI?

NUO PILVO LIGŲ 
Yra naujausia ir geriausia 

žolių gyduolė 

KATRO-LEK !
Reguliuoja pilvo liaukų 
darbą, prašalina užkietė
jimą, skausmą ir svaigulį 
galvos, 
nuramina nerviškumą, 
sutvirtina miegą, 
pagelbsti virškinimui, 
prašalina rūgimą ir gazus, 
pataiso apetitą, 
panaujina ir budavoja 
raudonus kraujo kūnelius, 
budavoja tvirtumą kūno, 
palaiko energiją, 
paskatina kepenis ir inks
tus prie normalio darbo, 
prašalina mėšlungį, 
prašalina katarą nosies, 
gaivos, pilvo ir žarnų.
Rekomenduoja gydytojai 

ir aptiekoriai.
KATRO-LEK reikalauki

te aptiekose ir pas agentus, o 
jeigu jie neturėtų, tai neim
kite kitokių gyduolių, o rašy
kite tiesiog pas išradėją, W. 
Wojtasinski Drug Co., 114 
Brighton st., Boston, Mass.

(-)

i

i

DAUGIAU BARGENU
ĮGVARANTIOTA (iOODYEAK
I

i

I
_ , Vienas žmogus klausia; 

siautimas.mus laišku, ar verta užmušti

FARMOS DARBININKAS 
UŽMUŠĖ 3 ŽMONES.

JONAS B. AMBROZAITIS, Savininkas. 
560 GRAND STREET, 

Reikalingas Pusininkas.

OPEROS.
Su padėka Clevelando rėmė

jams. parduodu liaudies operą 
BIRLTĘ po VIENĄ d ūer į.

EGtį, žAI.člį KARA
LIENĘ — šešių aktų operą, 
aėiucdainas Bostonui ir kitų 
miestų rėmėjams, parduodu ją 
—vieton DEŠIMTIES dolerių 
—už PENKTUS aoleriu...

Papiginimas tęsi.- ir i 1 die
nai Liepos, s. m.

SEPTINTAS SĄsIl VINIS 
CHORUI. — Viena> aoler.s.

Rašyt reikalavimai, šių.t 
pinigą?— <-)

MIKAS PETR AUsk AS 
2263 — 24-th St., 
DETROIT. M K H.

SKAITYKIT IR PLAT1N- 
KIT “KELEIVI”.

9ROOKLYN, N. Y.
Teiephone Stagg 9942.

REM«LA
&YDO

HEMSS0J1DUS
(Raudonąja Gysla)
AKLIEJI. J.'M-VfMEJL VIIH lU- 
Nl Ai IR IŠLAUKINIAI HEMO 

KO1LA1 i DOMI.
Kam i.er:či kuomet REM-OLA 

pageli £j<> ir .-;;yUė itus per 17 m.
Paklauskit savo antiekorių. Jis 

žino. k;-«t KEM-' rtA išgydo herno- 
ruidus fpiiesi.

Rašykit laiškas rt-.kal.-.i’dami dy
kai (lydymo Iš!>ai:dyn»U'. (1: ur ite jį 
i>apra-<amv pakelyje.
H' N Irt) THAYtK & CO.. INC. 

< V’BRIDGE, MASS.

DR. J. MARCUS
LIETI'VISKAS GYDYTOJAS 

Specialistas slaptu ir krorriškų li- 
fu moterų ir vyrų, kraujo ir odos.

Taipgi reumatizmo.
261 Hanover St, Boston. Room 7. 
Tek: Riehmond Rox. 1894-J.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniats iki 4 vai. po pietų.

Tel. Soorth Borto n 8520
Reiider-’e Uaiversity 146A-J.

Dūdelė

i
! S. 3. ?uiliutė-Sh«!lfla
♦ LIETUVĖ MOTERIS
f
•

1
«
i1
*

,i

« 
i
»

♦

« 
i

i

i.

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 10—2; 8—9 
Sekmadieniais: 10—9

3421 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Tel. Bouievard 8483

ADVOKATE
34K 8roa£way, So. Ecston. Afi 

Room 2.

DARŽUI ŠMIRKŠTYNĖ
50 pėdų ihumo 

colio—$4.19. b. colio—$4.89
likusios da iki šiai dienai. Sunkaus Brasio šmirkštynės 
Laukinės padermės baudžial
moterį, kartais net mirtimi, vitac liinmic oiDifiuvc 
netiktai už lytišką prasikalti- nllAu DiDLLIo lIKMniO 
mą. bet dagi uz paprastą pa
sikalbėjimą su svetimu ty
ru.” ♦

Pavydas pavprčia spimv-i 
nos gyvenimą į pragarą, sa- j 
ko Forel. Pasvyrą iiskar-1 
tais prieina ligi ligotumo, ligi į 
visiško sumišimo ir tankiai 
baigiasi algoholizmu. .Mote
ries gyvenimas tuomet virs- 

‘Aš nenoriu tavęs ma- ta didžiausia kankyne. Am- 
neturi jėgų žinąs nužiūrėjimas, užgau- 

ima didelis pa- liojiipas. f" 
nužudyt ją ir pa- grąsinimai ir mušimai kar- 

Sunku tais ligi mirties — tai tiesio- 
aprašyti jo kančias, kaip jis.ginis rezultatai to baisaus ir

I

32 CH.VdBLRS ST.. BOSTON. 
lodo Veneri.š! as Liga*.

Valandos:— Kasdien nuo 8 iki 
10, nuo 1 iki 3 ir nuo 0 iki 8.
Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

DR. LANDAU
ATLANT1C LINSEEi) OIL

MALIAVA
i.50 vertės—<3 skirt, spalvose 

paverčia seimy-'Tamsiai Pilka, šviesiai Ruda.
Kaštaninė................$1.75 gal.

Du Ponts Pure White Lead.
į 100 svarų......................$11.19
i Du Ponis Vidui Gloss Kalias

Penias...................  $2.98 gal.

»s.
F<

SPECIALISTAS NERVŲ IR 
KRONIKŲ LIGŲ PER SU
VIRS 25 METUS. VISOS GY
DUOLĖS SPECIALIAI PARŲ- 
PINAMOS KIEKVIENAI LI
GAI. GYDYMAS ELEKTRA. 
KAS NORI.

Dr.KILLORY
60 3COLLAY SQUARE 

BOSTON.
OLY.MPIA THEATRE BLDG_ 

ROOM 22
VALANDOS: DIENOMIS 
9 iš ryto iki 7 vakare.
ŠVENTADIENIAIS: rmo 1C Iki 
1 dietfc

Nebraskos valstijoj ant 
Ponchono farmos pasamdy
tas 19 metų amžiaus darbi-’ 
įlinkas, Henry Sherman. už
mušė 3 šeimynos narius. Su
imtas jis pasisakė policijai 
norėjęs išnaikinti visą šei- 
Tn.riią, kurioje išviso buvę 7 
ž.nįonės, bet susilaikęs tik 
dėlto, kad 14 metų amžiaus 
Pohchįono duktė su ašaromis 
jo maldavusi pasigailėti. 
"Kodėl aš taip padariau, as 
pats nežinau. Ot, užėjo noras 
užmušti; ir aš jokiu bud u ne
galėjau susilaikyti.” pasako
jo jaunas žmogžudys.

I

i |

žiaurumas, vantai..
|
I

v

i

kankinasi. Jis negali nei val
gyt. nei miegot, nei dirbt 
Jam nemielas visas pasaulis., 
Kas jam daryt ?"

Musų korespondentas va- 
lina šitokį dvasios stovį vy
ro meile.

Bet ištikruių tai nėra mei
lė. Jeigu jis ištikruių save 
žmoną mylėtų, tai jis apie jos t t • -t . rp •

I

nuodingo pavydo. Juodus
“Tūli tikrina pavydą esant ;Gi,:v- 

irigimtu dalyku,” sako Fo- (,a,v-

SCREEN WIRE raliuose. 100 p.
12 Mesh 2'<c. ketv. pėda
12 Mesh 2x:c. ketv. pėda
1 • Mesh 3‘ic. ketv. pėdairigimtu dalyku,” sako Fo- (,a,v-

ei. “Bet aš tvirtinu, jog pri- ( °Pi**r '1 ketv-
fimto pavydo visai nėra, o 
ra tik toks

Lietuviška Aptieks
Me» užlaikome visokių VaUtų 

ir Šaknų .» į
Nuo Reumatizmo, nesilpnįjjiro 

strėnų, kraujo valymo. nuo alapiin-- 
gų i’gų. kosulio. patruki no, tie.. 
Taipgi ualaikon*. Dieiių iš Lietuvos., 
Tatarnavima- kuogeriaosias. Įvai
ri ue šaknys, partrauktos iš Lieta-.

per- 
pa» 

»

PANELIŲ TARPE.

MELSIS DĖL “MORALIO 
PALAIDUMO.”

. -Popiežius išleido bažny- . . . . ...
Įsakymą melstis už i užmušimą negalvotų. Tai yra 
_____ -ižad ėjo bažny- pavy das.

------ i;/™l D-ras Augustas Forel, di
delis šiuo klausimu autorite
tas. savo veikale “Lytiškas 
Klausimas” sako, kad pavy
do pamatas gludi kovoje už 
moteries pasiglemžimą, ir jis 
siekia tų laikų, kuomet vis
kas prigulėjo nuo žiaurios 
jėgos, ir kuomet sykį moterį 
pasiglemžęs, vyras turėdavo 
ją sAugot, kati kiti jos neat
imtų iš jo. Dei moteries kil
davo atkaklios kovos, ir iš 
čia pareina vyro piktumas ir

BROLĮ NUMARINO BADU
Į

Kariuomenės teismo sesija 
I’tenoje nagrinėjo sensacinę 
bylą.

Ūkininkas Juozas Kamin-
sk<is, Daugailių vaisė.. Deks-lnuoįjU|.a^ Kuome* prie jo mo-; 
nm kaimn n&nnr£flQmfK mm. • • • t •>. _ _____nių kaimo nenorėdamas mai
tinti savo nebiii broli Anta-

—žinai. Petras pasisakė mylįs jj uždarė į drėgną, tamsų 
mane! # p usi ir labai mažai duodavo

f—Na. ir ką gi tu į tai? 'valgyti. Antanas nusilpęs,
—Pasakiau: “pasijreškok sau išbadėjęs mil’ė.

k\ bailesnės!” , j Teismas J. Kaminską nu-
«—Ką jis? baudė 7 metams ir 6 mėne-
—Jis suriko: “Tu vienintelė!" siamssunkiųjų darbų kalėji- 

jr puolė man i kojas... juo.

DRAUGAI! Skaitykite ir platinkite darbo žmonių laik- 
raštį “KELEIVI. Prenumerata tik du doleriai metams.

teries prisiartina kitas vyras.
“Sunku net tikėti, kokių 

vaisių žmogaus šeimynos is
torijoj duodavo vyro pavy
das*’, sako prof. Forel. “Aš 
paminėsiu čia tiktai tas gele
žines juostas, spynomis ap
rūpintas. kuriomis viduram
žių riceriai, išjodami i karą, 
surakindavo jaunas savo 
žmonas, kad nuraminus savo 
pavydą. Archaeologijos mu
ziejuose tos juostos yra užsi-

PUIKI VASARINĖ PREKĖ! 
pergyvenama." sio.oo Bali Bearing LAWN 

laveldėjimas, arba patalogi-j 
ils pavydas, kuris yra niekas 
•augiau, kaip tik žiaurus gy
vulio kvailumas.”

Išmintingas žmogus, jeigu 
iis turi pamato manyti savo 
lačia esant neištikima, pri
valo ramiai, be jokio triukš
mo ir niekam nieko nesakant 
persitikrinti, ar ištiesų jo nu
žiūrėjimas yra teisingas. Ir 
koks reikalas kelti skanda
lą? Jeigu jo nužiūrėjimas 
oasirodys neteisingas, tai jis; 
tikrai be reikalo Įžeis juo sa
vo žmoną; o jeigu jis teisin
gas, tai tuomet gali būt tik 
du išėjimu: (1) galimas dai
ktas, kad ji gera moteris, tik 

{laikinai pasidavė kito vyro 
• pagundai, nuo ko ir ji pati 
I kenčia, ir pakalbinta gra
žiuoju ji veikiausia pasitai
sys; tokiame atsitikime jai 
reikia atleisti: (2) O jeigu
jau jos meilė jam tikrai už- 
įgeso, arba jeigu ji visai ne
įgali susivaldyti, tai tuomet 
reikalingas ramus persisky
rimas.

Šitas patarimas gali tikti ir 
musų minėtajam žmogui, ku-' 
ris nužiūri savo žmoną su po- 
licmanu susidėjus.

IiI •

MOWERS........................?9.9S
1> colių ilgumo, t sulenkiamos 

plieno gelaztės
10 coliu aukštumo ratai.

Iletruliarė kaina.......... S 16.00, 11 
Speciaiis pirkinys mums leidžia i 

Į jums parduot taip žema karna. . 
Kiti styfiai ir m i eros nuo $5.50 
iki $15.00.

Tūkstančiai kitų hargėnų ant 
Frnto ir Geležies.

Vietinis Pristatvmas Dvkai
i

Tek-phone Hancock 610.5—41106.

SOUTH END 
HARDVVARECo.

1095 YVashington St.. arti
Dover St. EI. Stoties. Boston.
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P.J.Akunevičius
Lietuvi* Graboriu*

Suteikia geriausį paskutini 
patarnavimą Už pilna pagraba 
galima apsieiti su ir aukš
čiau už didelius, o už vaiku* nuo 
•$20 ir aukščiaus. Pigiai ir gra
liai. Ofi. o ir gyvenimo adresas: 

820 E. S-th Street.
SOl TH BOSTON. .M VSS

Tel.: S«. Boston 44M»

v<k. Vai.«!ų priaiunčiam ir 
p.-.i-l j Mt<sų AotieKa tebėra toj 
čk»i vie.oj.

i PO SALĖM STREET. 
BOSTON, MASS.u

PERDAI G 
SK >( hi 

Šlapinimą 
seniems

Pak njfvina
Santai Mirty
Capsules

Parduodama 
visose 

vaistinėse

Telefoną* S1U4

MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare
107 SI 'MM KR STREET. 

LAWRENCE. M \SS.

TeL So. Boston
DAKTARAS

A.LKAPOCIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną
Nuo 2 iki 9 vak. 
NEDCLTO.MIS: 
iki 1 v. po pietų

9eredotnis iki 12 dieną 
Ofisas “Keleivio'' nam-’.

251 Broadnay. tarpe C ir D St..
SO. BOSTON, MASS.

i
i

Telefonas 51 ii.

8r. 1. fiorroan-Gmnaiirtas
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS:
Nuo 10—12 dienų 
Nuo 2—5 po pietų 
Nno 6—8 vakare 

Nekėliomis pagal susitarimų.
7J5 N. Jhin St. kamp. Broad SL

MONTELLO. MASS.

1'
11

4 
» 
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I

I

I
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PLUNKSNAS, Pukus, Radusias, 
Patalus, KaMraa ir visokias lovų 
jrėdmes, parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

idžiausis »*nd;> 
lis. Gvarantuojan. 
užsiganėdini m a
Pas mus gausiti 
tikras europiška.' 
plunksna;: ir nu. 
kus.

European Feather Co.
25 Loveli Street, Boston, Maaa.

ITALIŠKI ARMONIKAI
Mes išdirbam 
ir importuoja
me visokių rū
šių rankom 
dirbtas 
Itališkas 
Akordinas
goriausias t

,Unaša: ivje.
Ant 10 
metu gya-

I rantuotos Musų kainos žomesnčs, ne
su kitų jšdirbėjų. Dykai suteikiam pa. . 
mokinimus. Reikalaukit katalogo, ku
rį prisiųnriam dykai. (.)

RUATTA SERENELLI A CO.
j 1014 Blue I»land av. Dpt. 80. Chieago

f
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespandentų ir iš Lietuvos Laikraščių.) ;
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i ŠVENČIŲ PEŠTYNĖS.
Miroslavas (Alytausap.). 

Prieš Velykas didžiajame 
šeštadienį vakare, kaip pa
prastai, susirenka daug jau-' 
nimo pamaldoms.

Tolimesnieji < 
liekasi nakvoti miestelyje.

Ir ko tas jaunimas nepra- 
'imano?

Sueina i kokį nors užkam
pį ir girtuokliauja iki ryto.

“Linksmoje kompanijoje” 
neatsilieka ir mergeles,, ku
rioms lųatyt, “malonu” jaus
tis “didvyrių” prieglobstyje.

Taip šiuo kartu Pošnios 
j kaimo (Miroslavo vaisė.) 4 
{vyrukai taip Įsilinksmino, 
i kad net ramių miestelio gy- 

........ ....... j ventojų namų stiklai nuken-
Į tą triukšmą atbėga kai-Į 

mynas J. Ramanauskas ir j Visgi energingomis vietos 
dar vienas šuo. Prasidėjo Policininko pastangomis peš- 
smarki kova tarp gyventojų-ukus pasisekė nuraminti ir 
n šunų iš vienos pusės ir vii-įpatupdvti šaltojon “atsivė- 
ko iš kitos. Vilkui nesiseka.Ic^nti.’ 
persvara krypsta žmonių pu
sėn. J. Ramanauska.-, prisi
derinęs trims smūgiais bas
liu per galvą nudeda rilką 
Vietoje, ivuva tarp žinomų iri _ 
vilko ėjo ilgai ripėjama, kart ižmona. Laidojo šeštadienį, 
vilkas buvo pasiutęs. pamaldos atsibuvo balan-

Sužeistas J. Šidlauskas ir džio 10 d. Mirusios vyras (60 
užmuštas vilkas išvežti Kau- metų amžiaus) antrą Velykų 
nan ištirti. dieną nusipiršo mergelę, o

balandžio 10 d. atsibuvo pra- 
žvalginis “balius”. Reiškia, 
moteris dar buvo pašarvota 
bažnyčioje, o vyras jau geria 
naujas piršlybas.

NEPAPRASTA KOVA SU 
VILKU.

Tauragnų vaisė., Vilkiškių 
vienkiemis. Balandžio 21 d. 
apie 5 vai. ryto i p. Jono Šid
lausko kiemą atbėgo vilkas 
ir ėmė vejoti vištas. J. Šid
lauskas nusitvėręs kažin ko
ki menką pagaliuką išbėgo iš 
pirkios ginti savo vištas. Vil
kas, pametęs vištas, metėsi 
ant J. Šidlausko, parvertė 
ant žemės ir pradėjo jam vei
dą kandžioti.

Jo laimei tuo momentu 
Šidlausko šuo puolė ant nu
garos vilkui, drasko jam kai
li ir kaip galėdamas gina sa
vo šeimininką. Dabar vilkas 
palieka Šidlauską ir kovoja 
su šunim.

Išė krantan. Paaiškėjo, kad 
i jos norėta padaryti sau ga- ‘ 
las. Priežastis neaiški, bet,; 
rodos, tai bus amžinoji mei
lės tragedija, nes panelė kal
bėjo kažką apie karininką ir 
studentą. “Skenduolė” pa
imta policijos globon.

daugumoje > nagrinėjo
J r ■ ' ‘ ~

LAIDOTUVĖS IR VES
TUVĖS.

Rokiškis. Didžiajame ket- 
ietoje. Kova taip žmonių ir verge V. kaime pasimirė B.

BROLIS NUDURĖ BROLĮ.
Kariuomenės teismo sesi

ja Zarasuose balandžio 25 d. 
” • kriminalę bylą 

prieš Genriką Makauską iš 
Smalvų vaisė.. Jurkakalnio 
kaimo.

Po tėvo mirties, likusį ūkį 
iš 7 ha. pasidalino du broliai 
—Genrikas ir Petras Ma
kauskai. Genrikas buvo ne
patenkintas, kari ūkis ne jam 
. ienam liko. Brolio ir jo šei
mos nekentimas dažnai pasi
reikšdavo viešai: de! gyvu
lių. dėl ’ vaikų ir tt. Kelis 
kartus net muštasi.

1927 m. liepos 21 d. Gen
rikas sumušė Petro žmoną, o 
vakare, ant lauko, kaip se
niau buvo grąsinęs — “palel
iu tau žarnas—prisiruošk 

mirties marškinius” — peiliu 
nudurė savo brolį Petrą Ma
kauską.

Kariuomenės teismas Gen- 
iką Makauską nubaudė 12 
nčgų sunkiųjų darbų kalėji
mo.

iELEIVU

KUR EKSPLIOZ1JA UŽMUŠĖ 40 ŽMONIŲ.

f

II

West Plains. Mo.. miestely i J, baisi ekspliozija. sunaikinusi 
visą namą, kur ant antrų lubų ,,v.. šokiai. Kc-turiasdešimts žmo 
nių salėj buvo užmušta ir daug ožeista. Paduota čia fotcgrai:- 
ja parodo griuvėsius po ekspla

t

;abai pradžiugo. Jis atšipta- kilvo NtfVžH'lnim.ll PirmiAU 
šė žydo, kurs šeimininkui r uvo Iir®iau
pritariant dovanojo jam jo 
įsišokimą. Bet kad daugiai: 
tokių apsirikimų išvengtų, 
jis nusprendė savo mylimąją 
kuogreičiausiai sau už žmo
ną paimti.

J. J. URBSZOS
DIDELĖ PAVASARIO EKSKURSIJA

LIETUVON
TIESIOG Į KLAIPĖDĄ BE PERSĖDIMO

Ekskursiją lydės žinomas L*wrence ir apielinkės 
veikėjas, buvęs Lawrence Lietuvių Ukėsu Kliubo 
Pirmininkas p. JULIUS SAVINČIUS

Baltico-Amerikos Linijos

LAIVU “LITUANIA”
GEGUŽĖS 29-tą, 1928

Platesnių žinių suteiks ant užklausimų

J. J. URBSZO
101 O AK STREET, LAWRENCE, MaSS.

ŠPOSININKŲ DARBAI.
Leliūnai (Utenos apskr.). 

Per Velykas čia atsitiko kai 
ką prijuokinęs, kai ką sujau
dinęs įvykis. Kaž koks špo
sininkas bažnyčios akmenin. 
kuriame laikomas šventas 
vanduo, pripylė rašalo.‘Visą 
naktį ir ankstyvąjį rytą men
kai teapšvieston bažnyčion 
ėjo žmones ir žegnojosi 
šventintu vandeniu, kas čia 
dar nėra išėję iš mados. 
Koks gi buvo įytą v įsų nusi
stebėjimas, kai išaušus pasi
rodė daugelis žjnonių su iš- 
mozotomis kaktomis, lupo
mis ir tt. Vieni juokėsi, kiti 
piktinosi, o policija griebėsi 
jieškoti šposininkų.

Tokio atsitik ibio pas 
dar nebus o girdėti.

mus

MIŠKO VAGIS APSKELBĖ 
KOMUNISTAIS NEKAL

TUS ŽMONES.
Jonavos policija gavo ano

niminį laišką, kuriame buvo 
pranešama apie kelis Turžė
nų valsčiaus gyventojus, kai
po komunistų partijos na
rius, kad pas juos esą pro- 
klaipacijų, rašomoji mašinė
lė, kulkosvaidžių ir kit.

Padarius kratą, tik pas p. 
S. rasta troboj po balkiu 2 
egz. komunistų proklamaci
jų ir laiškas rusų kalba, pasi
rašytas Maksimovo.

Įskųstieji asmenys buvo 
sulaikyti.

Politinė policija išaiškino 
galų gale, kad suimtieji yra 
nekalti, kad anoniminį, 
“Maksimovo” parašu laišką 
rašė ir 2 egz. proklamacijų 
pas p. S. padėjo keršydamas 
žinomas apylinkėj miško va-.

ŽMOGŽUDYSTĖ.
Joniškis (Šiaulių apskr.). 

Kovo 31 d. Kiburių kaime, 
Skaistgirio valse, apie 7 vai. 
vakaro pas pil. Kvedarą, ku
ris turėjo tame kaime krau- 
itųvelę,' užėjo nepažįstamas gi? P. š., kuris sulaikytas ir 
žmogus, kuris pagriebęs kii - traukiamas atsakomybėn. 
;vi kirto i galva ir užmušė mi-. ---------------
nėtą Kvedarą. Pagrobęs iš NUTEISĖ SUŠAUDYTI, 
krautuvėlės keiiasdešimts

iKI MIRTIES KALĖJIMAS.
Kariuomenės teismo sesi

ja Utenoje, balandžio 20 d. 
nubaudė iki gyvos galvos 
sunkiųjų darbų kalėjimu 
Praną Motejuną iš Kupiškio; 
valse., Palevenytės dvaro, 
už tai, kad jis 1927 m. lap
kričio 16 d. ant Kultiškių— 
Utenos vieškelio ties Kavi
nės vienkiemiu akmeniu už
mušė Dovydą Šerą ir atėmė 
iš jo pinigus.

RAUDONOS VĖLIAVOS.
Pilviškių miestely pgs Juo- 

:ą Šiušą policija rado popie- 
inę raudoną vėliavą su tokiu 
užrašu: “Visų šalių proleta
rai vienykimės! Švęskime ir 
lemonstruokime pirmą die
dą gegužės! Šalin fašistai! 
Tegyvuoja plečkaitininkai.”

Biržuose Tilto gatvei, iš 
įakties, ant telefono vielų 
ado užkabintą raudoną vė- 
iavą su užrašu: “Tegyvuoja 

1 d. gegužės! L.K.G.S.” Ant
roj pusėj Sovietų Rusijos 
emblema ir užrašas; 
rankas nuo SSSR!*

UŽ BLIZGUČIUS SĄŽINĘ 
PARDUODA.

Naumiestis. (Tauragėsap
skričio). Vieną dieną i 1.-o 
manufaktūros krautuvę atė
jo panelė Š. su savo drauge 
ir paėmė įvairių prekių uz 
240 litų. Kai prekės jau buvo 
supakuotos, pirkėjos da\e 
krautuvninkui vietoje pinigų 
Naumiesčio valsčiaus viršai- 

, čio raštą, kuriame buv o pa- į 
rašyta, kad jis, viršaitis D., 
užmokės už tas prekes. Krau- 
tuvninkas nenorėjo tikėti. ■ 
kad viršaitis D. tikrai sutiks 
tuos pinigus sumokėti ir pa
prašė panelių nueiti drauge 
<u juo pas viršaitį, bet pane
lės tai išgirdusias išbėgo. Pa
sirodė, kati tos pirkėjos mi
nėtą raštą pačios buvo para
šiusios ir uždėjusios antspau
dą nuo kvietimų. Dabar tos 
‘gudrios” panelės pasodin

tos kalėjiman ir laukia teis
mo. ’

šia Pastebimi Ant Apvilkto 
Liežuvio

;ų liežuvis yra niekas daugiau, 
tik viršutinė dalis jūsų pilvu ir 

Ta: yra pirmas daiktas, į i:u- 
ktan.s piimiau-ia žiuri. Ir pa- 

į jį jis tuojaus pasako jusu 
vi — ir daktarai sako, ka<l 

netvarkos

1. u;
žiūrėjęs 
vidurių st<

u, visų ligų prasideda iš 
pilve ir žarnose.

Apvilktas 
ženklu tų vi r 
rie priveda

j
čia te

t

liežuvis yra pavojaus 
.'kir.iino r.etvarkumų, ku
lnie daugelio pavojingų 

Tas naručio, kodėl mažiausias 
jumis pailsina, kode! jus jau- 

skau.-mus viduriuose, “ražus ir 
igstumus pilve, taipgi svaigulį.
Apvilktas liežuvis parodo, kad jums 
Kalingai Tanlac — gyduolė, kuri 
gelbėjo tūkstančiams suirusių svei- 

iloj žmonių nuo pilvo ligų — kurie 
»andė viską" ir nustojo vilties pa
keikti.
Tanlac neturi savyje mineralių svai

galų: jis padarytas iš žievių, žiedų ir 
š knų. liauk bonką nuo jūsų aptieko- 

»us šiandien, jūsų pinigai bus st’- 
.ąžinti, jeigu negelbės.

I

Tanlac
2 Mll.iONV! BONKl IšVARTOTA

'Šalin

Kariuomenės teismo sesija 

žmogžudį Mykolą Kiementi-i 
jevą iš Tauragnų vai.. Marti- 
niškių kaimo.

Pernai, spalių 30 d, arti

dėžučių papirosų, kelis mui- Utenoje sprendė bylą prieš 
lo;. gabalėlius, kelis pokus -----------------------------------
.(legtukų ir virs 40 litų pinigų 
jjpŠbęgo.
;:^Tą patį vakarą pusiau _____ _ ______
•.dvyliktos valandos Joniškį) Tauragnų miestelio miške, 
policijos nuovados virsinin- \Į Klementijevas revolveriu 
ko padėjėjas, eidamas Žaga- nušovė Antaną Pumputį, 
rėš gatve susitiko žmogų, ku- .Juozą Trakuną ir Juozą Bi- 
ris akylam policininkui pasi- j<erj jr atėmė iš jų pinigus, 
rodė įtartinas. Užklaustas pinigines, laikrodėlius ir ki- 
dokumentų, pasisakė jokių įUs vertesnius daiktus, 
dokumentų su savim neturįs. Kariuomenės teismas M. 
Policininkas ji areštavo ir Klementijevą nutarė sušau- 
,vedė nuovadom Einant per dyti.
turgavietę suimtasis, pasi 
naudodamas tamsa, 1 
nešini, bandė pabėgti. Poli
cininkas iššovė kelis sykius i 
viršų. Nesustojus, į bėganti

keri ir atėmė iš jų pinigus.

Nes Laivas S. S. MA JESTIC 
Išplauks 2 d. Birželio

SKUBĖKITE ANT ŠITOS EKSKURSIJOS, ku- 
rie manote važiuoti didžiausiu laivu pasauly, nes 

kompanija duoda palydovą, gerai 
žinomą Lietuvį vadą Juozą Moko- 
lą. Dėl geriausių kambarių reikia 
skubėti, nes baigia imti. Lietuvos 
piliečiams, kūne neturite pašper 
tus gatavus ir leidimų sugrįžimui,

skubėkite.kreiptis pas: G. J. Bartašių ar pas vietini 
agentą.

Pirkite musų laivakortes parsitraiikimui gimi
nių iš senos tėvynės.

WHITE STAR LINE
Intrrnational Mercanhle Marine (ompany

Boston, Mass.84 Statė Street,Visi Lietuviai. Važiuojantieji 
pro Klaipėdą maloniai kviečia
mi apsistoti

“Ryto” Viešbuty
TAURAGĖS GATVĖ 48—49. 

KLAIPĖDA.
Tai Vienintelis geriausi* Lie
tuvių Viešbutis Klaipėdoje.

Viešbutyje yra visi patogu
mai. o kambarių ir valgių kai
na. palyginamai labai žema.

JOKŪBAS STIKLIORIUS. 
šeimininkas.

CUNARD LINUA LIETUVON .
Greičiausi plaukiniai per okeaną pasauly. Išplaukimai iš New Yorko j 

Southampton kas Sereda čienu iš milžinų ekspresinių laivų
BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA
iš BOSTONO: SCYTH1A Gegužės 27. ( ALIFORMA .Birželio 3, 

LACONIA Birželio H.
o paskui sausžemių Į Kauną ...
Pamatykite Londoną pakely. w /(. *
Taipgi tiesiai į Londoną kas 
Pėtnyčią nauji, aliejų varo
mi laivai. Trečias klesos 
laivakortės i abu gaiu iš 

CUNARD LINE

KODĖL AMERIKIEČIAI VA
ŽIUOJA APLANKYT 

LIETUVĄ.
I Iš priežasties dešimties metu 
Į Lietuvos Nepriklausomybes su
kaktuvių. šią vasarą daugelis 
Amerikos 'lietuvių važiuoja ap-1 
lankyti Lietuvą.

Kad palengvinus lietuviams jų 
kelionę, daugelis laivų kompam 
jų šią vasarą rengia speciales ek
skursijas į Lietuvą. United Sta-l 

‘tęs Lipęs taipgi rengia visą eile1' 
tokių ekskursijų. Saugiausia ir 
geriausia keliom-yra Suv. V aisti-,, 
jo laivais. \

Dainų švente Klaipėdoj bus 9 
fr 10 birželio.

Ūkio Paroda Kaune tęsis nuo? 
birželio 28 iki liepos 2.

Sporto šventė bus liepos mėne
syje.

Amerikos Lietuvių Savaitė te
sis nuo 3 iki 9 rugsėjo.

Pasirinkite, kurioj šventėje 
norite dalyvauti ir pasiskirkite 
sau tinkamus laivus ant U. 
Lines.

t

is I t

New York j Kauną $203 ir bran
giau. Atskirt kambariai, erdvi 
vieta, geras naminis valgis, 
mandagus patarnavimas. Dėl ki
tu informacijų klauskite bile 
Cunard agento, arba rašykit pas,

33 Statė Street,
Boston, Mass.

VALIO!

TRECIA EKSKURSIJA 
“NAUJIENŲ” 

GEGUŽĖS 29 DIENĄ 
Laivu “LITUANIA”

Ekskursijai vadovaus 
“Naujienų” Atstovai

MEILIŠKA TRAGIKO
MEDIJA.

Svaraitkiemiai. (Klaipė
dos kraštas). Nesenai pas šio 
kaimo ūkininką K. įvyko 
juokingas atsitikimas. Pas 
:ą ūkininką tarnaujantis ber
nas labai Įsimylėjo i to paties 
ūkininko tarnaitę. Šitą mer
gaitę jis dabojo, kaip aki 
kaktoje ir saugojo, kad nei 
vienas kitas vaikinas nei pa
žvelgti i ją nedrįstų. Vieną 
vakarą pas minėtą ūkininką 
•atvyko kaž koks žydas arklių 
pirklys ir pasiliko nakvoti. 
Minėtam bernui iš kažkur 
grįžus, iš to paties ūkininko 
kitų bernų jis sužinojo, kad 
esąs'atvykęs žydas pirklys ir 
kad jis nakvosiąs jo meilužės 
kambaryje esančioje tuščioje 
lovoje. Lengvaširdis bernio
kas tam patikėjo ir visą laiką 
iš širdies skausmo nežinojo 
nei kur pasidėti. Užsidegęs- 
kerštu prieš tą nelemtą žyde
lį, jis visą naktį galvojo kaip 
jam atkeršyti. Anksti rytą at
sikėlęs jis atsistojo prie durų 
ir laukė, kada žydas išeis. 
Galų gale šitas pasirodė ir 
palinkėjo bernui gero ryto. _ 
Šitas užklausė jo ar gerai deiks

LIETUVĄ
PER BREMENĄ 

»nt t’idePo Vokiečiu laivo
COLUMBUS 

arba kitais šios Linijos 
laivais 

TIK AšTPONIAS 
DIENAS

Puikios kajutos Trečiai 
Klesai—Tiktai 

Steitrumiai 
pas vietos agentus arba 

65 Statė St.. Boston. Mass.
NORTH GERMAN
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LIETUVON
TIESIOG I LIETUVOS UOSTĄ ’ > v
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KLAIPĖDĄ
Be Jokių Persėdimų

BALT1KO - AMERIKOS 
LINIJOS LAIVAIS

<
f f u
z:
f

SPEC1ALĖ EKSKURSIJA! 

LIETUVĄ 
Pasaulio Didžiausiu Laivu 

OLYMPIC.
Šią Ekskursiją vadovaus 

gerai žinomas visiems Lietu
viams, Laivakorčių Agentas 
CHAS. A. MAKAREVIČIA.

9 D. BIRŽELIO, 1928 M
Jis kaipo žinovas, apru- 

•pins visais patogumais ir su- 
" visus smagumus toje 

miegojęs ir kuomet žydas gražioje ekskursijoje. Todėl, 
nieko blogo nemanydamas kurie manote šią vasarą va- 
atsakė. jog ypatingai gerai žiuot Lietuvon, pąsiskubin- 
miegojęs, bernas drožė jam kit su šia didžiule ekskuiri- 
per gaivą taip, kad šis nuvir- ja, 9 d. Birželio, 
to nuo laiptų. Ant jo riksmo Norintieji pilnų inforn.i- 

_ atsiskubino šeimininkas, ku-cijŲ arba pagelbos išimt p ti
nimui su traktorių valdymu bet tubj visa susi purčiusi vėl ris vos. įstengė nuo įniršusio portus ar vizas; kreipkitės 
ir aptarnavimu. Kursus lan-atsistojo dantimis kalenda-berno kruvinai sumuštą žydą pas: v.
kė 59 asmenys, daugiausiai ma. Tada į vandenį puolė apginti. Galų gale paaiškėjo, CHAS A MAKAREWICH 
ūkininkai. Lektoriavo inž. studentai • ir panelę visą pa ‘
•Janavičius ir tech. Stukas. ;

metęs MĖGINO NUSISKANDINT, 
BET NEMUNAS PER

ŠALTAS.
Šiomis dienomis Nemuno

paleista šųyis, kuris jį užmti- Kauno gyventojams
šė. Dokumentų jokių neras- matVĮ šitokia komedija 
ta. Balandžio 2 d. buvo pa- tragedijoj. ' ’ ’ •
kviesta į .Joniškį užmuštojo Kažkokia panelė ėmė bri- 
,K vėdaro sūnūs, kuris pnna- su rubais į vandenį, 
žino savo prekes. Bet brido atsargiai abejoda-

;ma, matyt. Iki kelių, toliau... 
TRAKTORIŲ KURSAI. Praeiviai ėmė domėtis, vieni 
Šiauliuose Masiulio ir Bal- manė, kad drąsuolė sumanė 

trušaičio prekybos namai‘ko- maudytis, kiti sakė, girdi be- 
vo mėn. nuo 15 iki 29 d. bu- prote esanti. Tuo tarpu pane- 

, vo suruošę dvisąvaitinius lė įbridusi iki juosmens, ma- 
kursus praštiškam susipažk tomai tyčia, niro į vandenį,

. . - % jog žydas nakvojęs svečių
mėlynavusią, sušalusią, išne- kambaryje, dėlei ko bernas

95 Liberty Street. 
Ansonia, Conn.

I

10-ties Metų Lietuvos Nepri
klausomybės Jubiliejaus 

Apvaikščiojimui.

KETVIRTA EKSKDRSUA
LIETUVOS VYČIŲ 
Birželio-June 16 dieną 
Laivu “ESTONIA” 
Ekskursijai vadovaus 
Kazys J. Viesulą

PRALEISK SAVO ATOSTOGAS LIETUVOJE
KIEKVIENAS LIETUVIS privalo aplankyt savo Rim

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

Tas važiavimas tiesio# į Klai|n*dą ant Baltiko-Ameri
kos Lini jos l>e jokių .persėdimų prie dabart inių aplinkybių 
yra malonus ir visiškai keleivių nevargina.

Patartina visiems, kurie trokšta pamatyti gimtąjį kra
štą neatidėti, bet važiuoti pas savuosius šią vasarą su viena 
iš viršminėt.u ekskursijų is Amerikos tiesio# į Klaipėdą.

Žiniom Kreipkitės i Vietos Agentą ar i Bendrovę 
baltic america line

8 Bridge Street, New York, N. Y.

s
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Vietinės Žinios
KUNIGAI REIKALAUJA riui A. Mannui teisėjas sakė-

VIEŠUMO DEGTINES 
ŠMUGELĮ TYRINĖJANT.

Prie prohibicijos miestas 
taip supuvo, kad valdžia 

bijosi parodyt faktus viešai.

si duosiąs 3 mėnesius kalėji
mo.

| Iš viso nuteistų arba atras 
tų kaltais yra apie 10 iš tos ' 
saikas.

| ---------------
. Harvardo studentai areštuoti

Bostono protestonų kuni-. 4U merginomis.
gai pasiuntė gubernatoriui! T. • .....& -- - - - - - -- - i Pereitą sąvaitę policija uz-

Šunet papiovė elnį. ""
Dunhamv dvare netoli Q P R T A

North Beverly šunes Įsilaužė • ••
per užtvarą ir papiovė elnį, 
kuris buvo atvežtas nesenai] Pasaulio čampijonas risis 
iš Alaskos. Sakoma, kad tai i Bostone.
buvo vienatinis elnis šioje > Šiame ketverge Bostono 
Amerikos dalyje, nes pa-'Arenoj risis pasaulio čampi- 

_ prastai jie gyvena tiktai jonas Ed. Strangler Lewis su 
šiaurėje. įgarsiuoju farmeriu George

—7—;—;— • McLeod. Ant programo yra

S“ SPORTAS

' . viii jjiu^ianiv j » «
Du vyrai Įnėjo j Stowell & ir trjs lietuviai ristikai: Jack

Z”'* z 1 z\ v nvvtiv 1-va —» ‘ —__ _ Z ("N . _ Y_ _

Fulleriui neticiia reikalau-1 reieil4 >ą\auę policija u^- .ne uusunuis su
darni, kad degtinės šmugelio į.IuP° po No. 335A delniniais ir ^bego^ie nu-
tvrinėjimas butu vedamas Harva‘‘d st Cambridge uje, >me^i^i>o uz $14.000 dei- 
prie atdaru durti. Visuomenė areštavo 9 Harvardo L m- mantų: _______

versiteto studentus su 5turi žinoti, kurie valdininkai . o . .
ir šmugel- ginomis- Buvo teismas ir 6 

® į studentai buvo nuteisti užsi- 
.kad Bostonas mokėfi Po SįO pabaudos už 

yra pilnas sbliunu ir kitokiu ^Padoru elgesį, o 3 buvo ts-

yra didesni vagis 
ninkai.

Visi žino
į studentai buvo nuteisti

Prie di-lįteisinti, nes universiteto val- 
|dyba už juos užsistojo ir pa

tose orgijose 
Dalyvaut. ži- 

į.noma, jie dalyvavo, nes kar
tu visi buvo areštuoti, bet jie.

ištvirkimo urvų. ___ __
džiausiu gatvių saliunai sto- ... . ...
vi atdari, ant langų pridėta V,e
magazinų ar tabako dėl akių ne( a '? ax. °: 
apdumimo, kad žiūrint iš* 
lauko išrodvtu lvg laikraščiu- , ....
ar cigarų kraGtm-ė. o viduje l‘!lrbut- ,,r l“k,nP<
stovi bara ir keli barte.ide-j^'l’J suneliat. Nubaustieji ir- 
riai kinkuoja svaiginamus ° ne!>,.aį-y- \,enaį-taI P
gėrimus. Apie tas viltas kas' ™ bui° mlel™ ^b'?.k->P'.o 
diena galima matvt gn-tu yi-. ' Fleisehniano sūnūs. Lztai n 
n> irmenra bet nolieiia orą. bausme buvo lengvute.

Daug blogiau buvo suim-
rų ir mergų, bet policija pra
eidama užsimerkia, kad ne-
matytu. kas po jos nosia da-jtoms su tais ponaičiais mer- 
rosi ginoms. kurios neturėjo fab-

Aišku visiems, kad jai tu-'rikantų tėvų. Teismas nutei- 
ri būt iš viršaus Įsakyta gir- jas atsėdėti po 10 dienų 
tuoklių nematvt ir smuklėms kalėjime! O rodosi, mergi- 
biznio netrukd.vt. Jau atvirai noms turėtų būti lengvesnė 
beveik pradedama kalbėt.,bausmė, 
kad šitą bizni kontroliuoja 
stambus politikieriai ir vai
dininkai. Visi munšaino va
lytojai ir smuklių užlaikyto-' 
jai South Bostone viešai' 
skundžiasi, kad jie turi mo-' 
keti policijai nuo $20 iki $7aime]>0*’ lakūnams.

rosi.
Aišku visiems, kad jai tu-

Lietus sugadino iškilmes 
“Bremeno” lakūnams.

Pereitą subatą Bostono 
miesto valdžia buvo suren
gus oficialų priėmimą “Bre- 

-. -. u ... Mieste tu-
į sąvaitę uz protekciją. Vi- r^jo didelė paroda, o va- 
suomenė neri žinoti, kas tais vare fajerverkai ant Boston 
“protekcijos pinigais dali- rommon# paip tyčia visą 
naši. Gubernatonus prailėjo (|iena pyj^ lietus ir paroda 
šitą skandalą tyrinėti . tate negajėj0 Įvykti. Fajerverkai 
House. bet tyrinėjimą^ eina ,turėio "būt atidėti ant neilėl- 
prie uždarų durų, taip kadi 
visuomenė nežinotų, kas yra' 
kaltininkai. Todėl protesto
nų kunigai ir pareikalavo, 
kad tyrinėjimas butų viešas.

Ir ištikro. kodėl guberna
torius nori .šmugelninkus 
slėpti nuo visuomenės? Juk 
vra skelbiama, kad šios ša- 
n-s aidžia yrapatisžmo- 
nės. O tuo tarpu žmonės ne
žino. kas toj valdžioj darosi. 
Išeina, kad valdžia nėra pa
tįs žmonės, bet profesionalus

Co. deimantų krautuvę, pa-'Ganson su Gus Sonnenberg. 
prašė parodyt brangakmenųJDr. Sarpalius su Pat McGill 
o kada klerkas jiems parodė,Įir Joe Komarsu Abe Kaplan. 
jie pagrobė dvi skardas su Beto dar risis Stasiak su 

Spellman ir Labriola su Han- 
sen.

ŠĮ panedėlj Jack Ganson 
ritosi su Strangler Lewis 
Worcesterv. Campijonas vi
sai lengvai su musų tautiečiu 
apsidirbo. Pinnu kartu Le- 
wis paguldė Gansoną Į 33 
minutas, antru kartu i 10 mi
nutų. O Komaras prieš Letvi- 
są atsilaikė su viršum dvi va
landas. Tas parodo, kad 
Gansonas negali lygintis su 
Komaru.

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
sernė latvių apgyventam distrik
te. biznis daromas daugiausia 
“cash."

' ARL1NGTONE 2 familijų na
mas turi parsiduoti greitai, nes 
savininkui įnirus nėra kam pri-~ 
žiūrėti.

. MORGICIAMS pinigų galite 
gauti trumpu laiku ir su prieina
mu nuošimčiu. Kreipkitės pas:

F. N. RAMANAUSKĄ 
407 YVindsor Street, 

( ambridge. Mass.
TeL: University 10624.

I

I

Iš Lietuvių l kęsą Kliubo 
Bankieto.

Gegužės 13 d. savam name So. 
Bostone Įvyko Lietuvių Ukėsų 
Kliubo Bankietas. kuris visais 
atžvilgiais buvo pasekmingas. 
Dalyvavo užkviesti svečiai spor
tininkai: J. Komaras, Pranas 
Juška ir Jack Gansonas. Publi
kos atsilankė skaitlingai ir visi 
buvo patenkinti.

Kanklių orchestra, vadovau
jant Jasinskaitei ir keli daininin
kai išpildė savo programą labai 
patenkintai ir publika lydėjo 
gausiais delnų plojimais.

Daugelis biznierių inteligentų 
prisidėjo prie surengimo šio ban
kieto savo aukomis. Lietuvių 
Moterų Apšvietus Draugijos na
rės vakarienę pagamino ir tvar
kė. Daugiausiai pasidarbavo su
rengimui bankieto A. Bernotą ir 
J. Adams.

Visiems biznieriams, inteligen
tams. muzikantams ir daininin
kams. kurie prisidėjo prie šio 
bankieto. taipgi gerbiamajam lie
tuvių visuomenei, kuri skaitlin
gai dalyvavo, tariame širdingą 
musų ačiū.

L. U. K. Komitetas.

negalėjo Įvykti. Fajerverkai 
turėjo būt atidėti ant nedėl- 
dienio. Bet ir ant rytojaus iš
tisą dieną ir vakarą lyjo. O 
fajerverkai buvo jau sutaisy
ti ir prirengti šaudymui, to- 
idel juos iššaudė tik šio pa- 
inedėlio vakarą, kuomet la- 
I kūnai buvojau išvažiavę i 
jBuffalo. N. Y.
i Kadangi atviros parodos 
negalima buvo dėl lietaus 
suruošti, tai lakūnams su 
publika supažindint subatos 
vakare buvo padalytas susi-

politikieriai ir šmugeininkai.|rlnk7,a*-V?noJe.- kįf 
•Jei kas iš paprasti? žmonių aP'e. zm°n'ų. Kalbėjo
pabando šmugeliu užsiimti,lysokl.e Pobukieriar kumgai 
lai tokie tuojaus areštuoja- Patls svęmai-lakunai. 
mi ir viešai gabenami kalėji
mam kaip didžiausi piktada
riai. Štai, ir šį panedėlį South 
Bostone buvo padalyta ke- 
liatas kratų, per kurias areš
tuota 3 žmonės už svaigalų 
pardavinėjimą, būtent: John 
Gorman. john Grabis ir Jo- 
seph Zapustas. Bet ant Brod- 
vės ir šiandien stovi didžiau
si saliunai atdari ir tenai nie-

Visą reikalą tečiaus suga
dino poteriai, kurie bala žino 
kokiems galams buvo Į tas 
iškilmes Įkišti. Ir apskritai, 
kunigų dalyvavimas šitose 
iškilmėse buvo visai nevieto
je. nes; viena, Amerikos val
džia yra nuo bažnyčios at
skirta. o antra, bažnyčia nie
ko bendra su oriaivininkyste 
neturi. Jos “mokslas” dagi 

orlaivininkystės 
nes jis skelbia.

kas kratų nedaro ir nieko ne- priešingas 
areštuoja. Šteitauzėj būtie- principui, 
geriu karaliai klausinėjami!kad Dievas sutvėrė žmogų 
prie uždarų durų, kad niekas’po žemę vaikščiot, o ne oru 
iu \ ardo nesužinotu ir veido skraidyt.jų vardo nesužinotų ir veido 
nepamatytų.

Užtai protestonų kunigai 
ii sako, kad jau per 50 metų 
musų šteitauzėj nėra buvę 
to. kas dabar tenai darosi.

Apiplėšė paštą.
Pereitos subatos naktį plė

šikai Įsilaužė Į aptieką po 
No. 210 Shatvmut avė., kur 
yra pašto skyrius, susprogdi
no nedidelį seifą ir pavogė iš 
tenai $29.20 gatavais pini
gais ir $276 stampomis. Visa 
tai buvo Suvienytų Valstijų 
valdžios turtas. Be to da va- 

...... ž'n.ene^'kaiėj-'gi8 ,'šplėšė iš redžisterio $65 
užtai kad pripažino,' fPV.ek,Of, P'J"CT. "■ »nese uz 

su kitau kelis dolerius cigarų.
politikieriais! 
saiką, kuri j 

labiikavo n
mejo svaiginamus ge- 
Prie los saikas piigu 
pioninkijos agentas 
Gillon iš launtono.

u ai <la gausiąs 4 ine

Hyannis miestelio policijos 
viršininkas gavo džėios.
Jo puikybė Nelson F.

Cressy. buvusis Hyannis 
miestelio policijos viršinin-Į 
kas. gavo •: 
rno, 
jog buvo sudaręs 
t a b Ii įlinkais 11 
šmugelniuKų 
Sii.uge.ia v u, 
pai' la 
riniU>.
Įėjo n 
lan t*s 
Jk> yja 
uosius Izelos. Politikieris M. 
K PhiiK-v is Hyannis gau-ią* 
1 įuetiid kalėjimo n $500 pa 
baudos. VĮedfordo politikie-

Klaidos atitaisymas.
Aprašant gegužines pra

kalbas, kurios Įvyko So. Bo
stone 6 d. gegužės, aukauto
jų tarpe per klaidą nepami
nėtas vardas draugo Petro 
Aoazoriaus, kuris aukavo 1 
dol. sušelpimui Lietuvos vai
kučių. Už šitą klaidą draugą 
Abazorių širdingai atsipra
šome. Rengėjai.

DORCHESTERY'. 1 šeimynos na
mas. (> Kambarių, elektriką, maudynė, 
furnice šiluma ir garadžius. Parsiduo- t 
da labai pigiai, savininkas turi išva
žiuot. Klauskite. So Boston 3539-K. į

I 
l

GANSONO RISTYNfiS LIETU
VIAMS GARBĖS NEDARO.
Gerbiamoji “Keleivio” Redak

cija:—

ANT PARDAVIMO
Vienos šeimynos tanus, 5 ruimai, 

maudynė ir elektriką, Lietmedžiu grin
dys. vištinyčia ir šantė dėl karu. Kai
na $4,700. 115 YYrenton st..

near Peabodv Sq.. Dorchester.

SKOLINU PINIGUS ant
1-mų ir 2-rų morgičių. (-) į

M. STANAWHITE
8 Greenwood, 

Dorchester, Mass.

Kadangi “Keleivis” teisingiau-j
'cio 1^3 11 11t-ialr • 1 1 L* ,Sz»i 11 '

II

5.00 
5.00 
5.00
3.00
2.00

Duoda profesionales painokas 
ant visokiu instrumentų, kaip ve 
piano, smuiko, saksofono ir tt.

Užlaiko visą eilę instrumentų 
ir muzikos reikmenų pardavimui.
109 Broad way. So. Boston, Mass 

Tel. S. Boston 1079
— ir*— (-)

Kamp. Beacon ir Broadway, 
Chelsea. TeL Chelsea 1841.

“LIETUVOS PADĖTIS”
VISAI NAUJI, KITOKĮ, GRYNAI LIETUVIŠKI IR 
DAUG POŠNESNI KALENDORIAI 1929 METAMS 

Užsakymus imame dabar ir tik ankstyvus užsakymus už
tikriname. Užsisakykite dabar.
Klauskite informacijų ir kalendorių katalogo. 

JONAS KERDIEJUS, KALENDORIŲ LEIDĖJAS 
663 Fouth Street, So. Boston, Mass.

šia iš visų lietuviškų laikraščių 
informuoja visuomenę apie spor
tą ir sportininkus, tai ir aš su 
šiuo savo rašinėliu kreipiuosiu 
prie Jūsų, tikėdamas, kad neat
sisakysite patalpinti šiuos kelis 
žodžius reikale lietuvių ristikų. 

į Aš myliu ristynes ir tankiai 
nueinu jų pasižiūrėti. Gerbiu 
tuos musų ristikus. kurie savo 
spėka, mitrumu ir lankstumu ke
lia lietuviu varda aukštvn. Bet 
tokių ristikų. kurie tik gėdą lie
tuviams daro, pakęsti negalima. 

, Iš visų lietuviškų ristikų. ma
no supratimu, daugiausia garbės 
yra užsipelnęs I ranas Juška. Jis 
ritasi Bostone ir apielinkėse per 
ištisą eilę metų ir niekuomet lie
tuviams gėdos nepadarė. Ar jis 
kada laimėjo, ar pralaimėjo, jis 
visuomet ritosi švariai.

Nemažai lietuvių vardą pakėlė į 
ir Karolis Sarpalius. kuris Bos-į 
tone daug kartų ritosi ir visuo-Į 
met švariai elgėsi.

Šiais metais Bostoną aplankė 
du nauji lietuviai ristikai: Ko
maras ir Gansonas. Komaras pri
silaiko žiaurios taktikos, bet tuo 
pat kartu neperžengia ristynių 
taisyklių. Jis nesistengia savo 
priešą tyčia užgaut a? sužeisti, 
kad tuo budu laimėjus ristynes.

Jack Gansonas. kuris tiek 
daug.lietuvių laikraščiuose save 
reklamuoja ir giria, išsyk Bosto
ne pasirodė koks tai paslaptinga.- 
ir pasalus. Neveltui lietuvių pa
tarlė sako, kad “pagirų puodas 
netaukuotas.” Jis Bostone nei 
vieno ristiko švariu budu nepa- 

.......... > “Sandaroj" ir

I

ATEITĮ IR LAIMĘ 
Atraskit su “Hindu Crystal”

I
Dd JMvodą. iaiidą ir Utą atanMlą 

BEAR BRAND SALVE (GroHewskh) 
Sustabdo skausmą ir užgydo žaizdų bs 
skausmo j 2 ar 3 dienu. Kaiu SSc. ~ 

GROBLEYVSKI A CO, Plymouth, Pa.
“GYDO ir GYDO ir GYDO—W ■atoriaT ~

Dr. Med. Leo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slaptą Mgų moterą ir vyrą, kraujo ir odos. Kalba lu
kiškai ir rusiškai. Telefonu Harmarket S390 ' " ■
1 ALLEN ST., Cor. Chamben SU BOSTON, Mšflfl.

Aukautojų vardai.
Kleb. kun. Urbanavičius $2.00
Dr. Jakimavičius ....
Jonas Petruškevičius
W. F. J. Howard ....
N. Gendrolius...........
F. J. Bagočius...........
F. J. Kalinauskas ............2.00
Dr. A. L. Kapočius..........2.00
Dr. Sevmour Landžius .. 1.00
O. A. Shallna..........2.00
Peter Ketvirtis ...
A. J. Namaksy ...
J. G. Gegužis........
M. Neciackas........
Y\ . J. Jakštas .....
•J. Mikalonis ........
Paul Likas...........
G. Stukas ...........
Boston Dental Ins.
John L. Kasmauskas .... 1.00
J. B. Gailius .................... 1.00
M. Kinčunas ................. 1.00
S. and V’. Market ............2.00
K. Šidlauskas................... 2.00
R. Janulavičius................2.00 guldė, o kiek jis
E. Račkauskas................... .50 “Laisvėj" apie save pagirų prira-

..........J.OO
......... 1.00
..........1.00
..........1.00

........... 1.00

........... 2.00

........... 2.00
......... 1.00
M. Co. 2.00

Flood Sq. Pharmacy .... 4.00

Aukavo daiktais.
D. Pasažinski ........... $1.90
L. Valkevicius ......... . 4.25
A. Matulevičia ........... . 1.25
S. Zaklokas
G. Petraitis................. . . 2.00

P. Brovn......................... 1.25”
M. Račkauskas ............. 4.50
Verbicki ir YVeluckevicz 2.25
\V. Nostor ..................... 1.85
J. Stonis........................ - 1.25
J. W. Chamberlain .... 2.50
J. Luga........................ .50
S. Galinauskas............. .27
J. .Medis ........................ 1.70
St. Vileišis..................... 3.00
P. Meškinis..................... 1.25
D. Nort a! ..................... 1.68
Mohican Market............. 3.00
J. Jakštas .. ............. ..... 3.50
P. M. Stonis ................. 4.50
11. Manstis..................... 1.00
Dubovy Market............. 1.50
J. Gustaitis . .. . ........... .75
IV. P. Mikanovicz .......... 2.25
S. Zavatsky..................... 3.00
J. Sakatauskas ............. 3.25
Daunis Market.............. 4.10
J. ^Valeckas ................. 3.60
G. Likas ......................... 1.75
Strand Lunch................. 3.60
W. Manstis..................... 2.50
P. Meškinis..................... 1.15
Strand Cash Market .... 1.50
\Villiam Taruska .......... 2.50
J. Marius....................... 5O1

N'ORITFį. žinoti savo ateitį, kokią 
iaimę turėsite gyvenime? Meilę. Ap- 
<ivedimą. Biznį. Turtus, Jūsų norą ir 
daug kitokių dalykų. Klauskite stėbž- 
tino “Hindu Crystal’’ bile kokį už
klausimą. o jis jums atsakys Šitas 
"Hindu Crystal” yra labai užimantis 
.r mystiškas daiktas šiandien. Bile kas 

.'.n udo'i po perskaitymo paaiškini
mų. L zsisakyKite šitą Mystišką “Crys- 
tala”. o atrasite savo ateitį ir laimę ir 
busite užganėdinti. Kaina su paaiški
nimu tik $1.00. Prisiųskite tik 25c. pa
lenkimui persiuntimo lėšų, o $1.M už
mokėsite kaip aplaikysit savo namuo- 
-e. ‘Adresas: l22>

PRACTICAL SALES CO.
1219 N. Irving Avė.. liesk. 13, 

Chicago. UI.

1
šė. net sarmata ir skaityt. Nese
nai “Laisvėje" jis net pasigyrė, 
kaip gražus ir simpatiškas jis 
esąs. Fe! Gražus vyrai taip nesi
giria.

Tikrą savo veidą Gansonas pa
rodė aną nedėldienį So. Bostone, 
apie ką “Keleivyje” jau buvo ra
šyta, ir pereito ketvergo risty- 
nėse su Komaru. Jiems buvo 
duota ristis 30 minutų laiko, ži
nodamas, kad prieš Komarą jis 
negalės atsilaikyti. f Jansonas 
pradėjo vartoti kurnščias. dantis 
ir kojas. Ir nors jis perkando 
Kcmarui ranką, smogė kumščiu 
apie šešis sykius j žandą, spyrė 
kelis sykius į pilvą, bet Komaras 
prieš ji kumščios nepakėlė ir 
bandė ristis švariai. Referee apie 
penkis sykius įspėjo (Jansoną 
ristis, o ne muštis, bet tas buvo 
veltui. Publika pradėjo švilpti ir 
rėkti: “Gąnson yellovv! Chase 
him out!" Referee taip ir padarė.

Šitoks Gan šono pasirodymas 
padarė lietuviam^ didžiausią gė
dą prieš milžinišką svetimtaučių 
publiką. J. Taurinskas.
_ ♦__ _ ____________

I

PARDAVIMAI.
_______ *

PARSIDUODA NAMAS.
3 šeimynų ir vieno karo garadžius, 

geroj vietoj, prio Codman Squa.re. No
ria išvažiuoti Lietuvon, todėl parduo
siu pigiai ir geromis, išlygomis.

ADAM OBLJN
7 MhitHeM «t . Porchr-ter.

I

A. J. KUPSTIS
332 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. 

Tel. South Boston 1662— 1373.

REAL ĖST ATE ' ’ Į LIETUVĄ 
Ant Pardavimo ir atgal

SO. BOSTONE
DVIEJU ŠEIMYNŲ kampinis na
mas ir krautuvė su įtaisymais.

ŠEŠIŲ ŠEIMYNŲ namas su di
delių kiemu, elektra, gesas, skal- 
bynės.

TRIJŲ ŠEIMYNŲ medinis namas 
3-4-4 kambariai, su įtaisymais.

TH 18

VITU OUR COMPLIMENTS

SODU BOSTON 
BARDWAffi CO.

AGENTS FOR.

The wondcrfut new quick drying 
ENAMEL

Vi'hile e>ur supply iastv u-e »-<* givmg 
one of theve v*—/ usrful and artractive 

aprons with evr-y purchase of

Betaiko
LACQVER LIKĘ 
ENAMEL

Tbere įsnothingasscylish or asattrac- 
ttve as damtdy painted fumrture 

and interiora
WTTH

At little ros t and wnh mychiatfsfrction 
you. yourvelf. can m.ike old diacarded 
pieces in:o charmmg addvuona to your 

home

Bafalac
r tas no divagreeable odor, necda no 

sper-.al thinner.
THIS ENAMEL has tfve Vtrtues of 
lacquer, būt i» *afe «od wmp!e to u»e.

ASK FOR AN APRON

■I

Dl l’ONT LEAD................»ll.1»
BOSTON LEAI> >11-23
Be to da užlaikome ir visą kitą 
dalyką prie namą pataisymo. 
Viską pristatėm į namus dykai.

*J. KLIMAS
(Savininkas)

379 Broadvay, * 
So. Boston, M«m.

Tel. So. Boston 9122.

i
i

NAlJAS DVIEJU ŠEIMYNŲ 
namas su naujausiais įtaisymais, 
gražiausioj vietoj, ant Marine 
Koad.

MEDFORDE
DVIEJU ŠEIMYNŲ namas, su 
vieta dėlei dviejų garadžių ir nau
jausiais įtaisymais.

READVILLE
DVIEJU ŠEIMYNŲ namas, su 
įtaisymais, vištininkai, ir daug 
žemės. •

RANDOLPH
AATI ONIU K VMBARIU namas 
su visu fvrnišiumi, ir šeši akeriai 
žemės.

E. BR1DGEWATER
FARM A 50 AK ERIŲ žemės. 22 
karvės. 1 bulius, arklys ir 10 kam
barių stuba, yra visokių farmos 
mašinerijų.

UŽLAIKAU 
LAIVAKORČIŲ PAR
DAVIMO IR PINIGŲ 
SIUNTIMO SKYRIŲ.

INŠIURINŪ Tik Maūa- 
chusetts valstijoj nuo ug
nies ir nelaimės automo
bilius, fornišius, gyvast , 
namus, stiklus, sveikatą 
ir panašiai.
PARDUODAME’ ANG - 

LIS IR MALKAS.
Pristatome netoliau kaip 

12 mailių nuo Bostono.
~TŪRIŪ

Daugybę namų, farmų ir 
krautuvių ant pardavimo 
ir mainymo, kurių čia ne
galima suminėti.
~G ALIAI AKREIPTIS” 
ypatiškai, laišku arba per 
telefoną.
OFISO7VALANDOS:”

Nuo 9 vai. ryto iki 9 rak.

F RENTAS
NEBIJO LIETAUS NEI SAULES SPINDULIŲ

O JLSV NAMAS ATRODYS KAIP N Al JAS Už PENKJį MLiį. 
Mes užlaikant popiera* visokią spalvą dd sieną karmabią ir vara

Sius dėl grindą. Taipgi ožiaikom sakią, grėbi i ą, lopetą ir kas tik re • 
kalinga prie darbo daržą; d ratu s dėl tvorą ir sietus dėl langą.

SPECIAL: Kvorta vamišio ir brušis už 95c.

UNIVERSITY HARDWARE CO.
J. H. SN APRAIŠKAS, Navininkas

1147 Cambridge St., Cambridge, Mbm.
TeL Porter 0753.




