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oo * „r- in v A ^^'1 PIRMOS GEGUŽĖSPRADĖJO KARĄ PRIEŠ 
POLICIJĄ.

' CTevelando banditai pakė
lė keršto karą prieš policiją 
ir tuo pačiu laiku ėmė šaudy- 

, tis savo tarpe. Pereitą sąvai- 
j tę policijos kapitono Master- 
!so namuose jie pakišo bom-

NIEKAS NENORI NUSI- j FRANCUZIJA DIDINA 
GINKLUOTI. | KARO LAIVYNĄ.

Kuomet Francuzijos atsto- bą, kuri sprogdama nieko ne- 
vai Ženevoj kalba apie “nu-j užmušė, tečiaus suardė namų 
siginklavimą,” namie daro-'gonkas ir nuo trenksmo išbi- 
ma visai kas kita. Per balan- Į Vėjo langų stiklai. Kita bom

ba buvo padėta policijos ser
žanto Hollando namuose, 
kur taip pat likos suardytos 
gonkos, išdaužyti langai ir 
miegojusieji žmonės išmesti 
iš lovų. Tuo pačiu laiku vie
nas banditų buvo išvežtas už 
miesto, nušautas ir išmestas 
iš automobiliaus ant kelio. 
Tai tvpiški banditų kovos 
budai.

Visos krikščioniškos valsty-l 
bes stoja už miestų bom

bardavimą.
Šveicarijos mieste Žene

voj dabar yra susirinkusi 
Tautų Lygos komisija, kuri 
ruošia “nusiginklavimo pla
ną” busimai “Nusiginklavi
mo Konferencijai.” Komisi
jos posėdžiai parodo, kad 
buržuaziniu valstybių atsto- 
vai tik liežuviais yra priešin
gi karui. Kada Rusijos atsto
vai pasiūlė paleisti visas ar
mijas, sunaikinti karo laivy
nus ir visus ginklus, tai komi
sija jos pasiūlymo nestatė 
nei balsavimui. Japonijos, j 
Francuzijos, Anglijos ir kitų MEKSIKOS MAIŠTININ-

džio mėnesį Francuzija nu
leido ant vandens 8 naujus 
karo laivus. Paskutinis krei
seris buvo nuleistas Bresto 
uoste pereitą sąvaitę. Jis pa
vadinta “Marshal Foch.” 
Taigi, į vieną mėnesį Fran
cuzijos karo laivynas padi
dėjo astuoniais laivais. Bet 
ant to d a nemanoma sustoti. 
Da 20 naujų karo laivų yra 
statoma arba planuojama 
statyti. Visi jie busią gatavi 
iki 1930 metų.

imperialistinių valstybių at
stovai pareiškė, kad apie to
ki nusiginklavimą dabar ne
gali būt jokios kalbos.

Dabar gi Vokietijos dele
gatas von Bernstorff padarė 
Įnešimą, kad i nusiginklavi
mo planą butų Įrašytas punk
tas, kuris draustų karo metu 
mėtyt i miestus bombas iš or
laivių.

.Šitas Įnešimas taipgi buvo 
atmestas. Jam pritarė tiktai 
Švedija. Olandija. Sovietui 
Rusija ir Kinija. Gi visos 
krikščioniškos valstybės bal
savo prieš. Jų manymu, jeigu 
kils karas, tai miestai turi būt 
bombarduojami.

Vokiečių atstovas pabrie- 
žė. kad mėtydami bombas Į 
Londoną. Paryžių ar Berly
ną. orlaiviai i kelias valan
das gali užmušti pusę milio- 
no žmonių. Ir jų aukomis čia 
bus daugiausia civiliai žmo
nės, daugiausia vaikai ir mo
teris. nes kareiviai stovi pa
prastai apsaugotose vietose 
ir jų tos bombos nepasieks. 
Vaikai ir moteris iki šiol bu
vo saugojami nuo karo viso
mis

KAI BĖGA.
žinios iš Meksikos sako, 

kad . kontrevoliucionieriai 
i pradėjo jau bėgti. Valdžios 
■kariumenė mėgina juos ap
supti Sonoros valstijoj ir su
naikinti. Keli jų vadai atbė
go iš tenai i Jungtinių Valsti
jų pusę ir prašo, kad jiems 
čia suteiktų prieglaudą. Apie 
500 maištininkų su 18 kulka- 
svaidžių ir viena kanuole pa
sidavė Meksikos valdžiai.

r>;

$750,000,000 MERGINOS 
IŠLEIDŽIA TEPALAMS.
Pereitais metais Ameriko

je merginos išleido viso
kiems kvepalams ir dažams 
$750,000,000. Valdžios su
rinkti mokesčiai parodo, kad 
tiek tų daiktų buvo parduo
ta. Amerikoje yra apie 120,- 
000.O00 gyventojų. Moterų 
yra pusė, arba apie 60,000,- 
000. .Jeigu atimti mergaites 
iki 15 metų amžiaus ir senes, 
tai liks tik apie 35,000,000 
tokių, kurios vaitoja kosme
tiką. Padalinus ant to skai
čiaus $750,000,000, pamaty
sime. kad apskritai imant, tie 
“pagražinimai” kainuoja 
kiekvienai merginai ir mote
riškei $20 per metus. O kiek 
apskritai kiekviena mergina 
išleidžia apšvietus reika
lams. savo proto pagražini- 

Imui?

UŽ KA BUVO AREŠTUOTI 
SOCIALDEMOKRATAI.

ŠVENTĖ.
Šią seredą pripuola 1 ge

gužės diena. Tai yra tarptau
tinė darbo žmonių šventė. Po 
visą civilizuotą pasauli orga
nizuoti darbininkai tą dieną 
rengia mitingus, prakalbas ir 
demonstracijas. Jie peržiūri 
savo kovas praeity ir daro 
pianus ateičiai.

Švęsdama šių metų geguži
nę, tarptautinė darbininkų 
šeimyna gali pasidžiaugti da 
vienu stambiu laimėjimu— 
tai Danijos rinkimai. Pereitą 
sąvaitę Danijoj renkant nau
ją parlamentą, buvo išrinkta 
daugiau kaip 60 socialistų, ir 
socialistų vadas Staunting 
sudarė ministerių kabinetą.

Panašių laimėjimų darbi 
ninkams dabar laukiama ir 
Anglijoj, kur rinkimai bus 
30 gegužės. Vėliau to paties 
tikimasi ir Belgijoj.

Visų šalių socialistų orga
nizacijos dabar daro di- 
džiausį spaudimą j nusigink
lavimo konferenciją Žene
voj, kad ji ištikrujų reikalau
tų valstybių nusiginklavimo. 
Socialistų Internacionalas iš
leido Pirmos Gegužės Mani
festą, kur ragina nusiginkla
vimo konferenciją neatme
sti Rusijos plano, jeigu pati 
konferencija neturi geresnio.

Olandijos socialistų ir dar
bininkų organizacijos nu
siuntė j Ženevą net 2,478 pe
ticijas, reikalaudamos nusi
ginklavimo. Iš Švedijos tokių 
peticijų nusiųsta 382, iš Ven
grijos 15. Beveik visos tos 
peticijos buvo priimtos vie
šuose mitinguose.

Pirmos Gegužės Šventė da 
ryškiau parodys buržuazi
niam pasauliui, kad proleta
riatas nesnaudžia, bet griež
tai reikalauja miiitarizmui.
sprandą nusukti. Pereitą sąvaitę Danijoj

Amerikoj tokio stipraus buvo parlamento rinkimai, 
darbininkų judėjimo nėra. Kapitalistų spauda smulk- 
bet ir čia visokios organiza-■ menų neskelbia, tik keliais 
cijos šįmet mini Pirmos Ge-į žodžiais praneša, kad rinki- 
gužės Šventę. Beveik visuose mus laimėjo darbininkai, 
miestuose yra šaukiami mi-jkad buvusi iki šiol vynausy- 
tingai ir ruošiamos prakal-i bė rezignavo, ir kad naujam 
bos. Didžiausios iškilmės ministerių kabinetui sudary- 
New Yorke. iti karalius Christianas pa-

Taigi, šalin karai r viso- kvietė Teodorą Stautingą, 
kia priespauda! Lai gyvuoja socialistų vadą. Stautingas 
tarptautinė darbininkų fie naują vyriausybę jau suda- 
nybė, lai gyvuoja Socializ- ’ęs ir jon ineina 3 radikalai, 
mas! Kopenhagos laikraštis

“Politiken” apskaito, kad 
naujame parlamente bus: 

Socialistų 61, 
Liberalų 43.
Konservatorių 25, 
Radikalų 16, 
N'eprigulmingų 4.
Socialistai laimėjo 22 pro

centu balsų, konservatoriai 
prakišo 13 procentų. Komu- 
įistai nepravedė nei vieno 
tavo atstovo.

Dabar socialistai reikalaus 
mmažinti armi ją ir panai
kinti senatą.

Reikia pasakyti, kad Da
li joj socialdemokratai sykį 

I jau buvo valdžią i savo ran
ka.- paėmę. Tai buvo 1924-26 

' netais. Jie jau tuomet mėgi
no panaikinti kariumenę ir 
karo laivyną, bet reakcinin
kai pakėlė dideli riksmą ir 
tocialdemokratų sumany- 
nas buvo atmestas. Sekamus 
•inkimus laimėjo reakcinin
kai. Bet dabar šalis ir vėl pa- 
tatė socialdemokratus prie 
,-aldzio- vairo. Reiškia, liau- 
li> eina su socialdemokra 

tais.
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GINKLAIS IŠVAIKĖ 
STREIKIERiy EISENĄ.
Gastonia. N. C. — Pereitą 

sąvaitę šerifo ginkluotas mu
šeikų būrys čia vėl’ išvaikė 
streikuojančių audėjų paro
dą. Šerifo mušeikos buvo 
ginkluoti kuolais, revolve
riais ir kariniais šautuvais, 
ant kurių buvo užmauti dur
tuvai. Atkišę tuos ginklus jie 
puolė streikierių eiseną ir de- 
monsntran.tai tuojaus išsi
skirstė. Komunistė Dawson, 
kuri vadovavo tai eisenai, 
buvo areštuota.

NENORI NEI NUTUKU
SIU. NEI SUDŽIUVUSIŲ 

MOKYTOJŲ.
Egzaminuotojų taryba 

Xew Yorke išsiuntinėjo vi
soms lavinimo mokykloms ir 
kolegijoms savo pranešimą, 
kad mokyklose nėra pagei
daujamos nei nutukusios, nei 

psudžiuvusios mokytojos.

KAIP PAS JUOS ATSIRA
DO “PLEČKA1TIN1NKŲ” 

LITERATŪRA?

’ leidžiami bent kur bute vaik- 
iščioti. Pirmutinis iškrėsta 
Centro Komiteto kambarys 
ir nieko nerasta. Po kurio lai
ko kratą darę policijos agen
tai atnešė į Centro Komiteto 
kambarį pundą, rasią jų pa
sakymu vienam koridoriaus 
gale, kuriame pasirodo butą 
laikraščio “Pirmyn” nume
rių. Dar vėliau ištraukta to 
paties laikraščio “Pirmyn” 
numerių pluoštas iš dėžės 
“Socialdemokrato” redakci
jos prieškambary ties korido- 
riaus durimis. Pačiam “So
cialdemokrato” redakcijos 
kambary kratos metu bute 
buvusiųjų parodymais jokios 
nelegalės literatūros nerasta.

Kratos metu, kuri tęsėsi 
nuo 3 vai. iki 9 vai. vakaro, 
krečiaman butan grįžo iš 
miesto stud. D. ir atvažiavo 
iš atostogų studentė J. Be to, 
užėjo butan kalėjime laiko
mo Ramanausko žmona su 
mažu vaiku pašalpos gavimo 
reikalu, du žmonės iš provin
cijos, apie 6 asmenų prof. są
jungos, kai kurie Partijos na
riai ir studenčių asmeniniai 
pažįstami. Visi jie buvo su
laikyti. Kratą pabaigę, poli
cijos agentai pasiliko bute 
iki pirmos valandos nakties 
ir visus butan užėjusius jau 
nebeišleido. Tuo budu su
areštuota kartu su bute gyve
nančiais apie 18 žmonių.

Tuo pačiu laiku vyko kra
tos ir suėmimai pačiam mies
te tą pačią ir sekamas dienas. 
Bendras suimtųjų socialde
mokratų ar su ta krata riša
mų žmonių skaičius musų ži
niomis siekia apie 30.

Pranešdami musų partijos 
narių ir visuomenės žiniai 
faktinus kratos ir suėmimų 
davinius, kiek juos buvo ga
lima išaiškinti iš buvusiųjų 
kratos metu, L. S.-D. Partijos 
Centro Komitetas ir “Social
demokrato” Redakcija kartu 
pareiškia, kad jie nežino, ku
riuo budu atsirado bute poli- 
ei jos agentų rastoji nelegalė 
literatūra ir kad jie nieko 
bendro su ta rasta ja literatUr 
ra neturi.

L. S.-D. Partijos C. Komit. 
ir “Socialdemokrato” Red.

Manoma, kad ją padėjo te
nai patįs žvalgybininkai.
Atėjęs iš Kauno “Social

demokratas” paduoda visas 
smulkmenas apie buvusią jo 
redakcijoj kratą ir surištais 
su ja socialdemokratų veikė
jų areštais. Žvalgybininkai 
užplūdo “Socialdemokrato” 
butą tokiu laiku, kuomet šei
mininkų nebuvo namie, ir to
dėl išrodo, kad toji “plečkai-! 
tininkų” literatūra, kuri bu
vo tenai “rasta.” buvo pačių 
žvalgybininkų atnešta, nes 
socialdemokratai nieko apie 
ją nežino, ir pirma kratos jos 
tenai visai nebuvo.

Štai ištisas “Socialdemo
krato” pranešimas:

Dėl š. m. balandžio 2 die
ną įvykusios kratos ir suėmi
mų Maironio gatvėj Nr. 6, 
butas 4 L. S.-D. Partijos Cen
tro Komitetas ir “Socialde
mokrato” Redakcija šiuo 
praneša Partijos narių ir vi
suomenės žiniai kas seka.

Bute, kuriame kriminalės 
policijos agentai balandžio 
2 dieną padarė kratą, tilps- 
ta: “Socialdemokrato” re
dakcija. užimanti vieną kam
barį su tamsiu prieškamba
riu: Centro Komiteto reika
lams kambarys: Odininkų 
prof. sąjungos valdyba, nuo- 
muojanti pirmutini kambarį 
iš gatvės; be to dar gyvena 
Savickis ir Galinių šeimos ir 
dviejuose kambariuose — 
Lietuvos Universiteto stu
dentai. Kambarių išdėsty
mas bute yra toks, kad be
veik visi jie yra perskirti ko
ridoriais ir kiekvienas turi 
Įėjimą iš koridoriaus.

Kadangi šiokiomis dieno
mis tiek Į Partijos įstaigas, 
tiek ir pas privačiai bute gy
venančius lankosi apsčiai 
žmonių, todėl įeinamos Į bu
tą dury s iš gatvės būna nera
kintos. Nerakintos buvo jos 
ir kratos dieną. Jokios bend
ros priežiūros butan besilan
kančių iki sol nebuvo, ir 
kiekvienas gyvenančiųjų da
bojo tik savojo kambario. 
Kratos dieną, vyrams išėjus i 
darbą, iki pietų bute buvo 
Savickienė ir Galinienė, išei
damos miestan savais reika
lais. ir laikraščio administra
cijoj dirbąs stud. Valinčius, 
taip pat vaikščiojęs miestan. 
Studenčių kambariuose nie
ko nebuvo, nes studentė I). iš 
pat lyto išėjo miestan, o vi- 
-os kitos studentės buvo iš
važiavusios šventėms.

Apie trečią valandą atvy
kę kriminalinės policijos 
agentai rado bute pietaujan
čius Savickus ir Galinius, ra
do asmeniniais reikalais at
vykusią Kaunan Plečkaitie
nę, Galinio brolio žmoną ir 
•Jud. Valmčių. Buvusių kra
tos-metu bute parodymais, 
policijos agentai, butą apsta
tę, iš karto pareiškę, kad jų 
žiniomis bute esanti nelegalė 
literatūra ir parodę orderį 
kratai padalyti.

Kratą darant, atskiri kam
bariai buvo apstatyti polici
ninkais ir jų gyventojai ne- įrankis.

užputę gazą ir mirė.
\Vorcesteiy du pasigėrė ir 

eidami gulti užputę gazo ži
burius. Ant rytojaus abudu 
buvo rasti nebegyvi. Kamba
rys buvo pilnas nuodingų du
jų. Gazo užpusti negalima: 
ji reikia užsukti.

2ULIKAS YALKOVSKIS 
GAVO 30 METU KA

LĖJIMO.
New Haven. Conn. —Pe

reitą sąvaitę čia buvo nuteis
tas 30 metų kalėjimo Julius 
Yalkovskis, kuris yra žino
mas taipgi kaip John Gross, 
John Grotzky ir kitokiais 
vardais. Policijai jis buvo se
nai jau žinomas kaip apgavi
kas. Ši kartą jis pardavė vie
nai moteriškei už $1,000 
“deimantą,’’ kuris ištikrujų 
buvo tiktai gabalas stiklo.

Rusija Uždraudė 
Žydams Macus.

Armėnijoj bolševikai uždarė 
bažnyčias.

Budapešte gauta iš Char
kovo žinių, kad sovietų val
džia uždraudė kepti macus 
žydų Velykoms, kurios prasi
dėjo 26 balandžio. Du mėne
siai atgal kitų šalių žydai au
dėjo $50,000 ir nutarė už 
tuos pinigus padalyti ir nu
siųsti Rusijos žydams macų. 
Bet sovietų valdžia uždėjo 
ant Įvežamų macų labai auk- 

(ju jr pUSę rublių 
i < kilogramas 

yra apie 2 svaru), taigi ne
turtingi Rusijos žydai negali 
tų macų Įpirkti.

Tuo pačiu laiku iš Kons
tantinopolio pranešama, kad 
Baku, Tifliso ir Arivano mie
stuose bolševikai uždarė ar
mėnų katalikų bažnyčias. 
Keliose vietose armėnai bu
vo surengę protesto mitingų, 
bet bolševikų policija mitin
gus išvaikė.

Danijoj Darbininkai 
Laimėjo Rinkinius. 

Socialistų vadas sudarė mi- 
nisterių kabinetą.

į Pereitą

mis galimybėmis, kokios tikp^ą muitą, 
civilizacijai yra prieinamos, p’ž kilogramą
sako von Bernstorff. nejaugi 
Tautų Lyga šitos apsaugos 
dabar jiems nenori pripažin
ti? Jeigu miestu bombarda- 
vilnas nebus uždraustas, tai 
sekantis karas bus netik bai
sesnis. bet ir niekšingesnis.

Bet šitie argumentai nieko 
negelbėjo. Lenkijos, Ameri
kos, Francuzijos. Belgijos ir 
kitų krikščioniškai militaris- 
liškų valstybių atstovai pa
reiškė. kad komisija nepriva
lo apie tai kalbėti.

Prie to da reikia pridurti, 
kad kuomet Tautų Lygos ko
misija Ženevoj ruošia “nusi
ginklavimo planą.” tai vals
tybės, kurios sudaro “Tautu 
Lygą,” ginkluojasi lenkti- 
niuodamos. Amerikos atsto
vas pasiūlė “sumažinti karo 
laivynus.” bet tuo pačiu lai-' 
ku Amerikoje planuojama 
statyti visą eilę naujų karo 
laivų.

Ištiesų, turbut nieko nėra 
juokingesnio, kaip imperia
listų kalbos apie “nusigink
lavimą.”

SKERDYNĖS DĖL 
TIKĖJIMO.

Indijos mieste Bombėjuje 
pereitą sąvaitę vėl įvyko kru
vinos riaušės tarp indų ir 
muzulmanų. Jų priežastis — 
tikėjimas. Indai turėjo tiky
binę procesiją prie savo mos- 
kos (bažnyčios) ir nešė iš si
dabro nulietą savo dievą. 
Muzulmanai juos puolė, die
vą apvertė aukštyn kojomis, 
ir prasidėjo muštynės. Du fa
natikai buvo paskersti ir 11 
sužeista.

SUDEGĖ FABRIKAS.
Keene, N. H.—Pereitą są: 

vaitę čia sudegė Crescent če- 
verykų dirbtuvė. Daugiau 
kaip 200 žmonių pasiliko be 
darbo.

90 ŽMONIŲ UŽMUŠTA IR 
500 SUŽEISTA.

Pereitą sąvaitę per audras 
Georgijus ir South Carolinos 
valstijose 90 žmonių buvo 
užmušta, 500 sužeista ir tuk
siančiai pasiliko be pastogės.

BAISI KATASTROFA 
NEW YORKE.

Pereitą nedėki ienį New 
Yorke susikūlė du elevated 
traukiniai, kurie vežė 3,500 
žmonių. Keturi pasažieriai 
buvo užmušti, o 44 sužeisti.

ANGLIJOJ NORIMA PA
KELTI VEDYBŲ AMŽIUS.

Anglijoj lordų buto komi
tetas siūlo pakelti vedybų 
amžius iki 16 metų bernai
čiams ir mergaitėms. Dabar 
esamu Įstatymu Anglijoj vai
kai gali vesti susilaukę 14 
metų amžiaus, o mergaitės— 
12 metų.

SPROGIMAS KASYKLOJ 
UŽMUŠĖ 4 MAINERIUS.
ši panedėlj dviejose vieto

se Pennsylvanijoj buvo spro
gimų kasyklose. Pottsvillėj 
tapo užmušti 3 maineriai, o 
ant Turkey Run, netoli She-» 
nadoah’rio, vienas buvo už
muštas.

SUDEGĖ LAIVAS.
Grįždamas iš Japonijos Į 

Italiją pereitą sąvaitę ant ju-

Indijoj Generalis 
Streikas.

Iš Bombėjaus pranešama, 
kad tenai apskelbta genera
lis streikas. Sustojo beveik 
visos bovelnos dirbtuvės. 
Streikuoja 130,000 darbinin
kų. Streiko priežastis buvo 
tame, kad viena audimų 
kompanija atsisakė priimti 
atgal į darbą buvusius savo 
darbininkus, kurie nesenai 
streikavo.

i

ODESOS RIAUŠĖSE SU
ŽEISTA 100 ŽMONIŲ? *
Žinios iš Bukarešto sako, 

kad pastaromis dienomis 
Besarabijon atvyksta iš Uk
rainos daug žmonių, kurie 
pasakoja apie didelį badą ir 
vargą sovietų Rusijoj. Vie
nas pabėgėlių tvirtinąs, kad 
17 kovo dieną Odesoje buvę 
didelių riaušių, per kurias 
užmušta bei sužeista 100 
žmonių. Žmonės kelią riau
šes dėlto, kad neturi iš ko 
gyventi.IŠ PIKTUMO SUDRASKĖ 

SAVO DIPLOMĄ.
Iš Budapešto pranešama, 

kad baronas Franz Noposa. 
vengrų mokslinės draugijos 
pirmininkas, sudraskė tos 
draugijos duotą jam diplomu 
ir sugrąžino gautą iš jos gar 
bes medalį. Jis padarė tai ii 
piktumo, kad valdžia nepa
klausė jo patarimų ir gręžė 

(žentę jieškodama karšto van i 

kur ji pati norėjo. i

I

AUTOBUSO KATAS
TROFA.

Indianos valstijoj, netoli;
Slkhart miestelio, pereitą ne
dėldieni susikūlė priešakiais 
autobusas su automobilium.
Penki žmonės buvo užmušti, rių sudegė italų garlaivis 'dens šaltinių tokiose vietose
11 sužeista. “Remo.” Jis vežė prekes.

IŠRADO “MIRTIES SPIN
DULIO” MAŠINĄ.

Laikraščiai praneša, kad 
San Franciscos mieste elekt
ros inžinierius J. B. Martin 
išradęs “mirties spindulio” 
mašiną, kuri galinti išvystyt 
3,000,000 voltų. Šitokios pa
jėgos spindulys užmuša vis
ką. kas tik ant jo kelio pasi
taiko. Tai bus naujas karo



t

'APŽVALGA
TIKRASIS MUSŲ JUODA- < 

SIMČIV VEIDAS.
‘‘Lietuvos Aidas,” tauti

ninkų žvalgybos organas, 
75-tame savo numery iš
spausdino vedamąjį straips
nį, užvardindamas jį “Tikra
sis musų socialdemokratų 
veidas.” Ištikrujų betgi “Lie
tuvos Aidas” tuo straipsniu 
atskleidžia tikrąjį musų juo
dašimčių veidą. Kalbėdamas 
apie žvalgybos padarytąjį 
anądien užpuolimą ant so
cialdemokratų, ‘‘L. Aidas” 
ne užpuolikus smerkia, bet 
užpultuosius šmeižia. Jis va
dina socialdemokratu^ vals- 
tybės išdavikais ir atvirai sa
ko, kad juos reikia sunaikin
ti, nes “leisti jiems toliau ra
miai veikti nebūtų išmintin
ga.”

Savo juodašimtišką straip
snį “L. Aidas” pradeda taip:

“Vakarykščia Kauno laikraš
čių žinia apie Plečkaičio ir len
kų agentų ryšius su musų so
cialdemokratų partijos centru 
gerokai nustebino Įvairių tiek 
pozicijos tiek opozicijos srovių 
Lietuvos visuomenę..

“...Po nevykusio socialdemo
kratų Čepinskio ir Požėlos val
dymo mėnesių, po gruodžio 17 
d., musų socialdemokratai, at
rodė, iš politinio gyvenimo kaip 
ir pasitraukę. Atrodė, kad jie. 
apgailėdami savo nevykusio 
valdymo dideles klaidas, nors 
teorijoj ir nesutikdami su bend
ra tautiškos vyriausybės politi
ka, praktikoje buvo lojalus ne 
tik valstybei, bet ir vyriausy
bei. Vyriausybė iš savo pusės 
rodė įvairių politinių nusistaty
mų žmonėms didžiausią tole
ranciją. Ta tolerancija lygiai 
naudojosi ir musų socialdemo
kratai, jei tik jie savo veiks
mais prieš vyriausybę ir valsty
bę nepasirodydavo tos vyriau
sybės tolerancijos neverti esą...

“Bet užvakar vakaro dariniai 
staiga atidengė tikrąjį musų 
socialdemokratų veidą, staiga 
išblaškė tas paskutiniais metais 
musų visuomenėj susidariusias 
iliuzijas apie musų socialdemo
kratų lojalumą ir paprastą vals
tybiškumą. Lyg stabo ištikta 
musų visuomenė išplėstomis 
akimis skaito laikraščiuose pra
nešimus, kad socialdemokratų 
partijos pats centras palaiko 
tamprius ryšius su musų vals
tybės išdavikais, su lenkų agen
tus. kad pačiame šios partijos 
centre ir partijos organo redak
cijoj yra slepiama ir iš čia plati
nama kontrabandos kelią atga
benta Lietuvos priešų biauri 
agitacinė literatūra.., ■ - •'

"Musų socialdemokratų par
tijos redakcijoj rastas gausin
gas ‘Pirmyn’ stambiomis raidė
mis skelbia: ‘Ginklas dar ši pa
vasarį turi prabilti ir pašalinti 
fašistiškų okupantų vergiją. 
Gėda. kurią jau trečius metus 
Lietuvos liaudis neša, turi būti 
fašistų krauju numazgota’.”

Ar ištikrujų “Socialdemo
krato” redakcijoj Plečkaičio 
“Pirmyn” buvo laikomas, ar 
žvalgybininkai atsinešę jį 
tenai padėjo, tai mes nežino
me. Bet jei jis ir butų tenai 
laikomas, tai tas da nereiš
kia, kad Lietuvos socialde- 
demokratų partija yra išda
vikų organizacija. Redakci
jai yra reikalingi visokios 
pakraipos laikraščiai; mes 
neabejojame, kad Plečkaičio 
leidžiamos literatūros gali
ma butų rasti net ir “Lietu
vos Aido” redakcijoj. O vis 
dėlto ji nesigėdi rašyti užtai 
socialdemokratams “mirties 
dekretą” ir nerti jiems “ant 
kaklo kilpą.”

Pasakęs, kad socialdemo
kratai reikalauja “geriausių 
Lietuvos sūnų” (suprask juo
dašimčių) kraujo, žvalgybos 
onranąs rėžia:
■t, “Kaip ilgai dar musų sočiai- 
demokratai piktnaudžios musų

mu,” butų sudoroję patįs ko-įse,“ bet mes to numerio ne- 
munistų lyderiai B 
ir Chicagoj.

Tokios nuomonės yra ir jiems, klerikalams, nereikia

vyriausybės ir plačiosios visuo- < 
menės toleranciją? Susidedam! i 
su Lietuvos priedais, su musų Į 
tautos išgamomis, padėdami 
jiems pragaištingą priešvalsty
bini darbą dirbti — ar musu so
cialdemokratai tuo pačiu patys 
sau nepasirašė mirties dekreto, 
ar jie tuo pačiu neužsinėrė sau 
ant kaklo kilpos?

"Pasirodžius šitokiam tikra
jam musų socialdemokratų vei
dui... argi dar galėtų būti dvii 
nuomonės dėl šios partijos loja- ■ 
lumo valstybei, dėl jos lojalumo 
visai lietuvoų tautai?

“Rodos ir Lietuvos visuome
nė. ir vyriausybė dabar dėl so
cialdemokratų negalės turėti 
kitokios nuomonės, negu toji.' 
kad ši partija tautos ir vaisty-j 
bės atžvilgiu daugiau už visas 
kitas yra nusikaltusi. Todėl leis
ti jai ir toliau ramiai veikti, po 
ramaus veikimo priedanga mu
su nepriklausomybei duobę kas
ti nebūtų išmintinga."

Nežiūrint šitų “Lietuvos 
Aido” perkūnijų, žvalgyba 
suimtuosius socialdemokra
tų vadus išklausinėjo ir pą- 
leido. Tas jau parodo, kad ji 
nerado jokio jų prasikalti
mo. O vis dėlto “"L. Aidas” 
rėkia, kad—

"l’ž tokį dideli savo politini 
neišmintingumą ir nesubrendi
mą Lietuvos socialdemokratija 
užsideda amžiną juodą dėmę. 
Dar daugiau: ji pati suduoda 
sau mirtiną smūgi ir gub į poli
tinį karstą drauge su kitomis 
jau faktiškai mirusiomis musų 
partijomis. — tik su tuo skirtu
mu. kad kitos turėjo ir turi su
nykti dėl Įvairių nenusisekusių 
biznių ir vidaus politikos klai
dų. o socialdemokratai dd ben
dradarbiavimo su krašto prie
šais ir išdavikais."

Ir šituo isterišku riksmu 
“Lietuvos Aidas” nori paro
dyt “tikrąjį socialdemokra
tų veidą.”

Bet jis čia visai be reikalo 
prakaituoja. Socialdemokra
tų veidas yra švarus ir vi
siems aiškus. Jie kovojo už 
Lietuvos laisvę d a tuomet, 
kai dabartiniai musų “pa
triotai” iš “L. Aido” abazo 
:arnavo caro valdžiai.

Taigi, norėdami apjuodin
ti tikruosius kovotojus, “Lie
tuvos Aido” rašytojai tiktai 
parodė aiškią savo fiziono-; 
miją. Jie šmeižia socialde-l 
mokratus lygiai taip, kaip1 
išmeiždavo visus pažangiuo-į 
sius žmones buvusieji prie ■ 
caro valdžios “istinno russki-i 
je liūdi.” Musų tautininkai 
yra tikri buvusiųjų Rusijos 
juodašimčių broliai.

____________i-ookhne gavome.
! “Draugas • •

Į
pasakė, kad

ienybė, kuri perspėja vi- jok^ suvažiavimų, nes jie > 
suomenę, kad ji nesiduotų; luri fcųnigų kontroliuojamą 
daugiau bolševikams apgau- 
d mėti. Girdi:

“...musu bolševikai sutverė 
komitetą ir pasisakė, jog ir jie 
‘šelpsią’ Lietuvos badaujančius 
varguolius. Prieš tikslą nieke 

.negalima pasakyti: tikslas pra
kilnus. Tik žinant musu bolše
vikų darbus praeity, žinant, 
kaip jie savo įvairius fondus 
tvarkė, darosi aišku, jog Lietu
vos bad uoliai nei vięnę cente 
bolševiku iš musų visuomenės 
surinktų aukų nematys. Atsi
minkite. kaip jų Įkurto ‘Lietu
vos darbininkų gelbėjimo* fon
do pinigai nuėjo ne i Lietuvą 
bet skersai VVilliamsburgo tHts 
Į New Yorką. kur Dehuicey St. 
gatvėje juos pasiėmė Amerikos 
komunistų partijos atstovas ir 
suvartojo čia Amerikoje.“

"Vienybė” mano, kad ko
munistai negalėtų Lietuvos 
žmonių sušelpti jeigu jie net1

AS DEDASI ŠIAURĖS LIETUVOJE

savo fondą ir jų žmonės galį 
aukoti į tą fondą.

Klerikalams, žinoma, taip 
ir parankiausia, nes iš su
rinktų aukų jie dabar gali 
pasiimti kiek nori savo poli
tikos reikalams, o prisidėję 
prie tarpsrovinio fondo jie 
negalėtų to padaryti.

Bet kai dėl pažangių sro
vių, tai geriausia butų sušau
kus suvažiavimą. Visa bėda 
tik tame, kad laiko jau ne
daug.

‘'Tėvynės” pasiūlymas, 
kad suvažiuotų tik viena A- 
merikos Lietuvių Taryba, 
kad ir išrodo praktiškas, ne
pasieks geidžiamojo tikslo. 
Nes viskas, ką suvažiavusi 
Taryba galėtų padaryti, tai 
tik atsišaukimą išleisti ir pa
raginti visuomenę aukauti. 
Tokį atsišaukimą Taryba ga- 
!• i XI 1- -___ ___ ?__

ir norėtų, nes jie neturi Lie- bet vienu atsišaukimu nieko pačies nebeatsikelia
tuvoje jokios organizacijos, 
per kuiią galėtų pašalpą 
skirstyt. Tenai yra susidaręs 
šelpimo komitetas, bet ko
munistai negali savo aukų į 
:ą komitetą siųsti, nes jie jį 
jau apskelbė “fašistiniu” ko
mitetu. kuris šelpiąs tik 
"dvarininkus ir kunigus.”

i

I 
I
I

KOMUNISTAI RUOŠIASI 
“ŠELPTI” BADAUJAN 

ČIUS LIETUVOS 
ŽMONES.

; Pasirodo, kad komunistai.! 
kurie smerkia visokį biznį, 
patįs yra apsukriausi biznie
riai. Jie nepraleidžia ma
žiausios progos pasipinigau
ti. Pora metų atgal, kai fašis ! 
tai Lietuvoje nuvertė demo
kratinę valdžią, mūsiškiai 
komunistai Amerikoje tuo
jaus šoko aukų rinkti “kovai 
su fašizmu.” O dabar, kai 
musų spauda pradėjo kalbėti 
apie reikalą šelpti nukentė
jusią dėl nederliaus Lietuvą, 
komunistai tuojaus sudarė 
komitetą ir jau ruošiasi rink
ti aukas... Lietuvai šelpti.

Nors atskaitų komunistai 
neskelbia, bet yra spėjama, 
kad “kovai su fašizmu” jie 
iškaulijo iš lengvatikių musų 
žmonių apie $15,000. Kaip 
jie tuos pinigus suvartojo, 
niekas nežino. Žinoma yra 
tik tiek, kad fašizmas komu
nistų “kovos” nei kiek nepa
juto. Ir mes nei kiek nesiste
bėtume, jeigu visas aukas, 
surinktas “kovai su fašiz-

“TĖVYNĖS” NUOMONE 
APIE SUVAŽIAVIMĄ.
"Keleivis” yra pakėlęs 

klausimą apie suvažiavimą. 
Musų nuomone. Amerikos 
lietuviai turėtų organizuoti 
Lietuvos šelpimą. Tam tiks
lui. musų manymu, reikėtų 
sušaukti suvažiavimą.

Dėl šito sumanymo atsilie
pė beveik visi laikraščiai. 
“Tėvynė" mano, kad jį sun
ku Įvykinti. Ji sako:

"Sumanymas gal ir geras, te
čiau. musų supratimu, sunkiai 
Įvykinamas ir surištas su dide
lėmis išlaidomis. Reikia laiko 
tokiam suvažiavimui sušaukti, 
taipgi ir pastangų nemaža pa
dėti. Išjudinti visuomenę prie 
tokio žygio reikia mažiausiai 
trijų mėnesių laiko. O čia rei
kalas degantis, nes badaujanti 
Lietuvos žmonės dabar reika
lingi paramos.

"Vietoje visuotino suvažiavi
mo ar nebūtų geriau ir praktiš
kiau susivažiuoti Amerikos 
Lietuviu Tarybos ir jos komisi
jų nariams? Jei pripažįstama 
Tarybai autoritetas 4uvągįavi- 
mą šaukti, tai kodėl Taryba ne
galėtų tuojaus imtis realio dar
bo minimu reikalu? Jei reikalo 
butų, tai Amerikos Lietuvių 
Taryba galėtų-net reorganizuo
ti? statute nurodyta budu ir ko
optuoti didesni skaitlių veikėjų. 
Tarybos niekas nelikvidavo ir 
jos status quo yra tas pats, kaip 
ir pačioje pradžioje jos susikū
rimo buvo. Jei Taryba iki šidtl 
nieko neveikė, tai tas dar ne
reiškia. kad ji jau likosi likvi
duota. Pagaliau, įvykusia Lietu
voje perversmas buvo vyriau
siu Tarybos darbų sutrukdyto- 
ju. Dabar kilus tokiam svar
biam reikalui, kaip badaujančių 
Lietuvos žmonių šelpimas, ne
abejojame. Taryba susilauktu 
Amerikos lietuvių visuomenės 
paramos savo užmanymuose ir 
darbuose. Be to, yra ir daugiau 
svarbių reikalų, kuriais Taryba 
galėtų pasidarbuoti. Iš tų rei
kalų galima suminėti šelpimas 
Lietuvos politinių kalinių ir jų 
šeimynų, suteikimas paramos 
Vilniaus pažangiųjų lietuvių 
veikimui ir kt.

“Amerikos Lietuvių Tarybos 
valdyba turėtų imtis darbo ir 
bent atsiklausti visų Tarybos 
narių šituo reikalu.“

“Vienybė” taipgi sutinka, 
kad sumanymas geras, bet jį 
reikėję anksčiau iškelti. Da
bar jau nesą laiko suvažiavi
mas šaukti, kada Lietuvos 
žmonėms reikia pašalpos.

Mes girdėjome,, kad buvo 
apie tai rašyta ir “Naujieno-

J

Daug jau prikalbėta ir pri- važiuoja piliečiai ir guli kųs aukų padalinime, pasi
dejuota apie šiaurinės Lietu- Kaune po dešimtį penkiolika netvarka ir fa-
vos vargus, bet mažai dar dienų. Pas mane patį vienas 
kas padarvta jiems sumažin-' pilietis buvo 12‘dienų. kol 
ti. Nederlius iškėlė klausi
mus, kurių kaip aiškiai gyve
nimas įrodė, nepajėgė iš
spręsti kanceliarijos.

reiškia didelė netvarka ir fa
voritizmas.

Butu juokinga manyti, kad 
taip suvargęs kraštas greitu 
laiku atsistatytų. Mažiausia

gavo pinigų, ir tai ne tiek, 
kiek reikėjo. —------------ - .

Kai ūkininkams dar dabar praeis keletas metų, kol vis- 
— -------- retai kyla klausimas ką vai- kas grįš į normales vėžes.

Austąs pavasaris, be sun- gyti, varguomenei yra kas-Ypatingai čia svarbu toli per- 
’ nieko gera dieninis rūpestis. Darbo jo- matanti politika. Trumpare- 

kio nėra. Visi namie sėdi ir giškumas gali privesti kraštą 
pašaras, maža žiuri diena po dienos, kas prie dar didesnio vargo. B. 

bus toliau. Daugumas iš jų ------ --------
eina pavargėliais, prašyda*I CENZŪRtS
mi žmonių pasigailėti, nes; ----- — - -
kito pragyvenimo šaltinio ’ 
nėra. Ypatingai sunku tiems, I 
kurie turi dideles šeimas, irj - --------- ,
šįmet pasireiškė nepaprastas paštas atvežė į,"K™}™ 
mirtingumas. Dėl šaltos žie- "" 7’ ’ . L
mos, maisto ir kuro stokos la- ’ čių, kurie buvo siunčiami iš 
bai daug mirė senių ir vaikų. Amerikos į Lietuvą, bet buvo 

Su blogais metais ir neder- * mandrių Lietuvos cenzorių 
liu visuomet eina plėšimų ir sugrąžinti atgal. Prie šitų 
vagysčių padidėjimas. Kas laikraščių buvo pridėtas Pas- 
link šiaurinės Lietuvos, tai to Departamento laiškas is 
tenka pasakyti, kad varguo-. Washingtono su paaiskmi- 
menė kantriai laikėsi. Nežiu-.mu, kad Departamentas tei- 
rint didžiausio skurdo ir ba- rayosi Kaune, kodėl tie laik- 
do svetimo turto neplėšė beraščiai yra grąžinami, ir ga- 
negrobė, o ėjo ir prašė gera vo atsakymą, kad ‘‘Keleivis 
valia nusiėmę kepures prie nesąs Lietuvoje uždraustas, 
laimingesnių gy ventojų du- tečiaus tuos jo numerius, ku- 

j-ų. ‘ Iriuose rašoma “prieš lietuvių
Dėl sunkaus gyvenimo la-,tautą” (against Lithuanian 

■bai padidėjo emigracija į A-.nation), cenzūra grąžinanti 
merikos pietines valstybes, atgal.
Emigruoja daugiausia maža-1 Bet tai yra grynas melas, 
žemiai ir smulkus ūkininkai.'Viena, ‘‘Keleivis” nekuomet 
Darbininkai neturi kelionei “prieš lietuvių tautą nieko 
lėšų. Jie važiuoja į svetimas nerašo: jis tankiai kritikuoja 
šalis visai ne laimės jieškoti, Lietuvos fašistų diktatūrą: 
kaip kad daugelis mano. Su bet fašistai juk nėra lietuvių 
skaudančia širdimi jie persi- tauta.

i ve«uiu lammrasie iraKivi iai, įsnina su savu urangia v Antra. Cenzūra grąžina ne 
.P • o ių ne mažai vra, turėtų butine, kurioj nebegali pragv-vien tik “Keleivį, bet ir ki-

--------------- ---- ’ ’tus laikraščius. Pavyzdžiui, 
šelpimo komitetai plačiau tam pačiam maiše yra sugrą- 

veikia tik didesniuose cent-,žintas ir "Tėvynės 8-tas 
įuose, kaip Šiauliai, Joniškis, numeris, kur apie Lietuvos 
Biržai. Yra įtaisytos kariškos valdžią nėra nei vieno žo- 

: virtuvės, kur gaminami pie- .džio.
tųųs. Mažesniuose mieste-’ Tame pat maiše yra 14 ir 
iiuose šelpimo komitetų vei- 15 numeriai katalikiško 
kimas ribojasi vaikų globa.1 "Darbininko ir 31, 32, 33, 
Neturtingos šeimos gauna į 36, 37 ir 38 numeriai "Drau- 
namus dėl vaikų pašalpos go«” 
produktais, daiktais ar pini-! ra sugrąžinti ir keli žydų 
gaiš. Be paprastų šelpimo laikraščiai, kurie buvo adre- 
komitetų pasitaiko greta pa- suoti į Panevėžį Uriasui Ka- ...... - . - _._T._• ku,.js ne_

kių uždavinių, nieko gera dieninis rūpestis. Darbo jo- matanti politika. Trumpare- 
neneša.

Baigiasi
sėklos, trūksta duonos. Yra 
daug tokių vietų, kaip Joniš
kis, Pašvitinis, Žeimelis, kur 
visi vasariniai javai žuvo. 
Savo sėklos nė grūdo. Iš vy
riausybės skirtos paskolos 
natūra neužteks nei pusei 
laukų apsėti. Iš kur' gauti, 
kaip paimti

Dar did<

CIANAI

Iš kur
i niekas nežino.

didesnis klausimas, 
kaip įdirbti laukus. Gyvulių 
skaičius, jų tarpe ir arklių, 
yra žymiai sumažėjęs. Be to, 
(lel pašaro stokos visi labai 

ėisti ir be suvažiavimo, blogi ir suliesėję. Kad karvės 

nepadarysi. Juk atsišaukimų jįo, tai kasdieninis dalykas, 
buvo jau keliatas, o ar visuo- bet ir arkliai sunkiai velka 
menė aukauja? ; kojas. Baisu net žiūrėti. Iš jų

Norint gauti badaujan-1teliko, kaip žmonės sako, tik 
tiems Lietuvos žmonėms pi- ‘skūrą ir kaulai.” \ os išau- 
nigų, reikia sujudinti musų;šus pavasariui arkliai prie 
visuomenę aktualiu darbu. Į laukų darbų visai nusivarys. 
Reikia ją tiesiog į tą darbą į Kad niekas gerai laukų ne-' 
įtraukti. O tas padaryti gali- įdirbs tai visiems aišku, 
ma tiktai šaukiant suvažia-į Nors Žemės Lkio Ministe- 
tfmą. i rijoje guli projektas, kaip or-

Sakvti, kad suvažiaviinas'^^P3:^- 
hranorai lėšuns ir kad tuos'kad nellkt3* neįdirbti laukai, brangiai iesuo>. ir Kad tuos ar ~ ištikruju bu5 reali. 
nmigus geriau paaukauti^^^^;taį klausi. 

nebS, tai ir trinku nebus.

--------------- j panaudoti bendram laukų 
MUSŲ SPAUDOS ATGA- į apdirbimui, nustatyto atsily- 

VIMO JUBILĖJUS. ginimo pagrindais.
I Labai sunki našta ukinin- 

Stų metų t gegužes dieną karns vra skolos ir kiti ivai- 
1„. .... ... * , » njs pasižadėjimai iš pernykš

čių metų. Vienintelė išeitis— 
tai Žemės bankas. Na, ir va-

i 
j
i

iii

i

šiomis dienomis Amerikos— _

ofisą maišą visokių laikraš-

mkanka 25 metai nuo to lai
ko, kaip lietuviai atgavo sa
vo spaudą. Tai yra stambus v m 
musu istorijoj’ hykis ir mes jį žįUoja visi į tą banką. Judėji- 
pinalom tinkamai įvertinti, mas mažaisiais traukinėliais.

Spauda yra svarbiausis kaip Biržai-Šiauliai, pasiekė 
kultūros įrankis. Turbut čia didžiausio intensyvumo. Vi-| 
nėra reikalo aiškint, kad be si vagonai kimšte prikimšti ■ 
__—-žmonių ir visi važiuoja “į komitetų pasitaiko greta pa- į ranevezp 
a _ banką.” Bet tas bankas ne rapijiniai komitetai, kur nuo,cenlebenbogenui,
šiems žinomas faktas. Tą ži- taip lengvai duoda. Taigi at-‘to. kiek jie nori būti savaran-:senai važinėjosi po Ameriką

spausdinto žodžio tauta ne
gali progresuoti. Tai yra vi- 

nojo ir caro valdžia. Todėl, j 
norėdama mus ištautinti, ji 
ir buvo uždraudus musų! 
spaudą. Tai buvo padarytai 
1865 metais, 19 d. rugsėjo.1 
Lietuvos general-gubemato-1 
siaus Kaufmano aplinkraš
čiu.

Negalėdami Rusijos ribo
se spausdinti nei savo knygų.

« 

nei laikraščių, lietuviai pra-| 
dėjo gabenti literatūrą kont-( 
rabandos keliais iš Prūsų 
Lietuvos. Knygnešiai buvo 
gaudomi, areštuojami ir sun
kiai baudžiami, o kiti ir savo 
gyvybę palydėjo, bet knygų 
ir laikraščių kontrabanda 
nesustojo. Daugiausia knygų 
platinime dirbo savo laiku 
•Jurgis Bielinis, dabartinio 
socialdemokratų veikėjo Ki
pro Bielinio tėvas.

Šita kova ėjo per 40 metų, 
ir musų liaudis vistiek laimė
jo. Nors daug buvo nuosto
lių, vis dėlto caro valdžia bu
vo priversta nusileisti, ir 
1904 metų 7 gegužės dieną 
spaudą lietuviams grąžino. ,

Šitas sukaktuves lietuvių* 
tauta šiandien turėtų minėti 
didžiausiomis iškilmėmis. 
Lietuvoje šitas jubilėjus tu
rėtų būti didžiausia šventė. 
Tenai neturėtų būt nei vieno 
kampelio, kur nebūtų pami
nėta ši diena. Bet neišrodo, 
kad taip bus. Vaidžiai nėra 
kaip tą šventę apvaikščiot. 
nes prieš spaudą ji kovoja. 
Gi piliečių organizacijos ir 
politinės partijos negali 
daug šituo atveju padaryti, 
nes joms uždrausti susirinki
mai. Ir todėl oficialė Lietuva 
šiandien laukia šito jubilė- 
jaus, nelyginant, kaip mergi
na garnio.I

‘Keleivio’ Kalendorius
maJdETAMS JAU GATAVAS.

Jame telpa daug visokiu mokslo žinių, informacijų, sta
tistikų ir kitokių įdomių dalykų. Yra taipgi daug gražių eilių, 
dainų su gaidomis, juokų ir paveikslų.

Inkvizicijos paveikslas ii “Keleivio” Kalendoriaus

Pažymėtina, kad Jane telpa ir nauja originališka daina 
m A. Vanagaičio gaidomis, kurių galima skambint piano ir 
dainnot. Tikrai smagus muzikos šmotelis, lietuviai tokio da

Kalendorius knygos formoje, atspausdintas ant dailios 
popieros, ir jį galima užsisakyti jau dabar. Kaina—50 centų, 
“Keleivio” skaitytojams tik 25c. Užsakymus galima siųsti 

‘kartu su laikraščio prenumerata, arba ir atskirai.
Siunčiant užsakymus atskirai, užmokestį galima siųsti 

2-rentiniais pašto ženkleliais, arba tiesiog galima paimti 
kvoterį, įvynioti į popierelę, kad nepraplėštų konverto, ir 
įdėti į taišką.

Laiškus reikia adresuoti taip:
“KELEIVIS,“ 253 BROAIHVAY, SO. BOSTON, MASS.

• su paskaitomis reklamuoda- 
1 mas Lietuvos vardą.

Yra net sugrąžinti 74-tas 
ir 76-tas “Christian Science 
Monitor” numeriai, kurie bu
vo adresuoti Amerikos Kon
sului Kaune.

i Pagalios yra sugrąžintas 
f kaipo “priešvalstybinis” 
spausdinys ir “Parankiausias 
būdas mokintis anglišką kal
bą.” kurį sutaisė ir išleido 19 
metų atgal M. Paltanavičia 
—tas pats M. Paltanavičia, 
kuris gindamas Smetonos- 
Voldemaro valdžią palaido
jo savo “Amerikos Lietuvį” 
ir be duonos pasiliko.

Iš to jau gali būt visiems 
aišku, kad Lietuvos cenzūroj 
sėdi chamai, kurie grąžina 
laikraščius ir knygas visai jų 
neskaitę. Jie neskaito netik 
laikraščių turinio, bet tingi 
pažiūrėti net jų vardo ir kam 
jie yra adresuojami. Todėl ir 
ant “Christian Science Moni
tor,” kuris yra siunčiamas 
Amerikos Konsului, jie muša 
antspaudą: “Retour—Non 

1 admit”
i Eina laikraštis Lietuvos 
I Žydų Reikalų Ministerijai. 
Į cenzūros chamas ir ant to 
lupa: “Retour—Non admit” 

1 Tai yra skandalas, kurį 
galima išaiškinti tiktai tuo, 
kad cenzūros chamai ateina 
prie darbo girti ir visai neži
no, ką jie daro.

Gali būt, kad Lietuvos 
valdžia pasakys, jog ir šitas 
straipsnis yra parašytas 
“prieš lietuvių tautą,” Bet 
jeigu jai ištikrujų rupi lietu
vių tautos garbė, tai ji turėtų 
kuo greičiausia iššluoti iš 
cenzūros tuos gaivalus, kurie 
civilizuoto pasaulio akyse 

I daro jai didžiausią gėdą.



KECEIVIS S '

ii Kas skaito ir rašo, II

Tas duonos neprašo. U ”>1 AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS | Kas nieko neveikia, 
To niekas nepeilda.

f

PHILADELPHIA, PA. | WATERBURY, CONN. | vieniai, bet aukomis, galima 
treikas popieros dirbtuvei ! Musu degtindarių vargai, sakyt,. perviršys ir didelesStreikas popieros dirbtuvėj [ Musų degtiodarių vargai, 

eina silpnyn. » Musų “spikvzininkai” no-
Jau bus trečia sąvaitė/rėjo areštuoti savo “kostu- 

kaip Deli and Collins Co.|merius,” bet visi buvo nuga- . .
popieros dirbtuvėj streikuo-benti i šaltąją. Istorija šito- terų Sąjungą, tikslu gelbet 
i'o-inon ’vin ch d badaujančius Lietuvoje žmo-

kolonijas.
Be to dar susiorganizavo 

visos moterjs į Lietuvos Duk-

ja 1000 darbininkų. Bet da- j 
bar jau galima sakyti, kad ’ 
darbininkų bus pralaimėta, s 
Mat, Į streiką išvedė darbi- . 
ninkus mašinistai, tai yra 
amerikonai, kurie turi leng
vus ir gerai apmokamus dar
bus. Kuomet kompanija pra
dėjo daugiau juos prižiūrėti, 
tai jie be jokio apgalvojimo 
iššaukė streiką. Kaip matyti, 
tie amerikonai, tai labai žio
pli airišiai ir neturi mažiau- ' 
šio supratimo, kaip reikia 
streikas vesti, o prie to da ir 1 
dideli bailiai. Kuomet reikia 
išrinkti komisiją, kad nueitų 
i kompanijos ofisą ir praneš
tų apie reikalus, tai nei vie
nas jų neapsiimu, ir renka iš 
ateivių, kurie sukalbėti ne
gali. Kompanija tokios ko-! 
misijos net ir artyn nesilei
džia. Tuomet minėti ameri
konai nutaria, kad reikia 
kompanijai telefonuoti, bet 
gauna atsakymą, kad “neba- 
deriuotų” jos. Kas dabar da
ryti? Siunčia laišką, bet ne
gauna atsakymo. Tada nuta
ria, kad reikia pasišaukti ku
nigą, nes tai esąs geriausia 
darbininkų ‘‘užtarėjas.”

Lietuvių ir lenkų kunigai 
atsisakė patarnauti, bet airi- 
šių kunigas atėjo ant mitingo 
ir pasakė pamokslą. Sako: 
Brangus mano vaikeliai! Aš 
nieko negaliu jums pagelbė
ti, tik tiek galiu pasakyti, 
kad eiti į streiką, tai lyginąi 
kaip eiti Į karą, nes tankiai 
būna kraujo praliejimas, o 
kartais ir gyvastį reikia pa
dėti. Matote, sako, kad dabar 
daug žmonių yra be darbo, 
tai kompanija gali paimti ki
tus darbininkus, o jus netik 
nieko nelaimėsite, bet kitas 
ir darbą prarasite. Jus, sako, 
esate ne organizuoti ir pikie- 
tuoti jums yra uždrausta. 
Taigi, sako, kitokio išėjimo 
jums nėra, kaip tik taikytis 
su kompanijos išlygomis.

Bet airišiai atsako, kad 
kompanija visai neprisilei
džia jų Tuomet kunigas pats 
apsiima nuvažiuoti ir pašne
kėti su kompanija. Sugrįžęs 
kunigas duoda raportą, sa
kydamas, brangus mano vai
keliai, kompanija jokiu budu 
negali išpildyti jūsų reikala
vimų Ji sutinka grąžinti tik 
tuos darbininkus, kuriuos ji 
norės.

Darbininkams išgirdus ši
tokį pranešimą, tuojau* di
desnė pusė streikierių sugrį
žo dirbti, o kurių nepriėmė, 
tai tie dar pasiliko ant strei
ko. Ir ištikrujų, jei kunigas 
streiką ves, tai gali sakyti ti
krai, kad streikas bus pralai
mėtas.

P. S. Aukščiau paduotoji 
žinia buvo jau parašyta, kaip 
paaiškėjo liūdnas faktas, 
kad 1000 darbininkų strei
kas Deli & Collins Co. dirb
tuvėj jau pralaimėtas. Tai 
yra skaudus smūgis darbi
ninkams. Negana kad strei
ką pralaimėjo, bet daugu
mas ir darbo neteko.

Streiko pralaimėjimo prie
žastis yra tame: Pirma, kad 
darbininkai buvo neorgani
zuoti ir ne suprato kaip strei
kas turi būti tvarkomas, o 
antrą didelę klaidą streikie- 
riai padarė, kad pasišaukė 
kunigą, kad jiems patarimą 
duotų Kunigas viską ir su
maišė. Mes gerai žinome, 
kad kunigai ne darbininkų 
klesos draugai ir visai nesi
skaito su darbininkais.

šis streikas bus gera dar
bininkams pamoka. Dabar 
jie jau žinos, kad norint ne
siduoti išnaudoti, reikia būti 
organizuotais ir būti vieny
bėj, nestik vienybėje gali 
bus laimėjimas. Ašerulcas.

kia. Čia yra žinoma Franė, 4 badaujančius Lietuvoje žmo- 
vaiku motina, kuri susidėjo nes. Pradėjo rinkti drabu- 
su ristiku Y ir abudu užsidė- žius ir žada rengti vakarienę, 
jo munšaino biznį. Biznis, kurios pelnas skiriamas nu- 
žinoma, eina visais galais, 
balandžio 21 dieną tenai už
ėjo Jurgis S. ir Petras P. tru- 
>utį išsigert ir pasilinksmint, 
tinoma, vyrai visuomet turi 
jatraukimo prie moterų, už- 
ai ir jiedu pradėjo Franei 
’undyt, o tas jos ristikas Y. 
turėjo stovėt ir ištolo žiūrėt. 
Pasidarė jam pikta, ir jis iš
ėjęs pašaukė policiją, kad 
suimtų tuodu vyru. Bet poli
cija atvykus pradėjo žiūrėti, 
kas čia darosi, ir tuoj surado 
munšaino ir lošimo prietai
sų o pas “bobų ristiką” Y. 
rado užanty guminę paipą 
švino pripiltą. Policija suėmė 
visus ir išgabeno į belangę, o 
ant rytojaus pastatė prieš 
teismą. Užmunšainą ir kitus 
dalykus Franė pasiėmė bėdą 
ant savęs ir turėjo užmokėti 
užtai $106 pabaudos.

Kiek man -žinoma, šita 
moteris turi tikrą savo vyrą 
ir 4 vaikus, bet nežiūri jų. 
Nuskurę vaikučiai retai kada 
savo motiną ir pamato, o šil- nesimato žinių lietuvių laik- 
to valgio beveik niekad ne- raščiuose. Išrodo, kad lietu-

kentėjusiems Lietuvos žmo
nėms.

Labai malonu, kad East 
White Plainieeiai pasirodė į 
tokiu solidarumu ir stojo visi 
kaip vienas gelbėt vargstan
čius savo brolius.

East White Plainietis.

•

NĖW HAVEN, CONN.

Užsimušė Jonas Labauskas.
Šiomis dienomis pas mus 

atsitiko didelė nelaimė. Jo
nas Labauskas, jaunas lietu
vis, važiuodamas motorcyk- 
lium 10 balandžio užsimušė 
mirtinai. Jis buvo tarnavęs 
Amerikos kariumenėj ir gau
davo iš valdžios pensiją. Ne
laimė Įvyko netoli Branfor- 
do, ant Boston Post kelio, nu
sileidžiant nuo kalno. Bet 
kaip visa tai atsitiko, niekas 
nežino, nes daugiau žmonių 
arti nebuvo ir niekas nematė.

Kažin kodėl, iš New Ha- 
veno pastarais metais visai

to valgio beveik niekad ne
gauna. Juos galima išskirti iš viai šitoj kolonijoj butų jau 
viso būrio vaikų — taip jie išmirę. Bet taip nėra. Nela- 
sunykę ir apdriskę. Motin, bai senai čia buvo ir koncer
ne jaugi tu neturi širdies savo tas suruoštas Lietuvių Namo 
cudikiams? Mesk tą nedorą Bendrovės naudai. Dainavo 
savo užsiėmimą, o grįžk prie 20 dainininkų choras 
vaikų ir vyro, kuris tave myli dainavo gana gerai. Koncer- 
fr tau duoną uždirbs. Nerei- tui vadovavo Juozas Kunsas. 
kės tau teisino suolų trinti ir Buvo taipgi smuiko ir piano 
kalėjimų lankyti. muzikos. Tik gaila, kad žmo-

Musų jaunimas mėgsta au-nių visai nedaug atsilankė, 
tomobiliais trankytis ir išsi- Bet pelno gal atliks keliatas 
gęrti. Vladas C.. 21 metų am- dolerių 
žiaus vaikėzas, smarkiai va- Kazy* Blažaitis.
žiuodamas anądien automo- ■ 
bilium pritrenkė žmogų ir 
norėjo pabėgti, liet buvo su
gautas ir areštuotas. Dabar 
išleistas tik uždėjus $2000 
kaucijos. '

Musų miestas yra labai 
“šlapias" ir visur pilna slap
tų karčemų, bet musų blaivy
bės agentai kaip pripranta 
kur, tai jau “štedavi kostu- 
meriai.”Pas Vladą U. jie be
veik kasdiena atsilanko. Ne
senai jisbuvo areštuotas ir 
jam brangiai kainavo kol 
nuo džėlos išsisuko, o dabar 
jau ir vėl suimtas. Baigia 
žmogų finansiškai naikint.

Reporteris.

ir su-1

PHILADALPH1A, PA. 
Pokilis ir 25 metų spaudos 

atgavimo sukaktuvių 
pr minėjimas.

Gegužės 15 u.. 1929, Įia 
mus atsibus iškilmingas ban -1 
kietas pagerbimui Lietuvos 
Respublikos ministerio. p. B. i 
K. Balučio, ir 25 metų Lietu
vos spaudos atgavimo sukak
tuvėms minėti. Šisai pokilis 
bus Lietuvių Tautiškoj Sve
tainėj, 928 E. Moyamensing 
avė.

Minėtą dieną, lygiai kaip 
3 vai. po piet, p. Balutį pasi 
tiks Priėmimo Komisija antį 
North. Philadelphia gelžke-j 
lio stoties. Iš ten važiuos ir 
aplankys Miesto Rotužę 
(City Hali) ir sudės vizitą 
Philadelphijos miesto majo
rui. Po to p. Balutis aplankys 
Independence Hali ir Libei - 
ty Bell (Amerikos Neprigul- 
mybės Rotužę ir Laisvės 
Varpą)_. Vakare, kaip 7 vai., 
prasidės bankietas.

Programas susidės iš p. 
Balučio ir kitų kalbėtojų kal
bų dainų ir muzikos; iki so
ties bus skanių valgių Įžan
ga $2.50 asmeniui. Likęs pel
nas manoma skirti Lietuvos 
baduoliams.

Šį priėmimą ir bankietą 
rengia Pirma Statymo ir Pa
skolos B-vė, Liet. Centralė 
Paskolos ir Statymo B-vė, 
Lietuvių Tautiškas Kliubas, 
Muzikalės Svetainės B-vė, 
Liet. S. V. Piliečių Sąjunga. 
SLA. 135 kuopa ir kt.

Nuoširdžiai visus kviečia, 
Philadelphijos L. D-jų Kom.

Įvo prisirinkę apie 300. Jau-

n f h' • i a asia sudainavo 
dainelių P-lė Stakiau- 

tt. choro mokytoja, pa- 
j'įdainavo pati keliatą dainelių 
j gana puikiai.

“Margučių Balius” buvo 
su dovanomis. Pirma gra
žiausia dovaną laimėjo p-lė 
Stakiaučiulė—$2.50. Antros 
dovanos, 1 d oi., laimėtojos 
pavardės nenugirdau.

Geriausiai pašoko lietuviš
ką polką J. Jurkus su p-le 
Žilinskaite, už ką laimėjo 
pirmą dovaną, 5 dol. Antras 
geriausias polkos šokikas 
buvo Gustis, 44 metų, su Ž. 
Navickiene; laimėjo saikutę, 
šokikai turėjo gerokai pašil
ti. kadangi ilgai nebuvo ne
skirti laimėtojai.

Minėtas dovanas davė vy
skupas Žukauskas — ne iš 
parapijos iždo.

Tvarka buvo pagirtina; 
muzikantai netingėjo griežti 
ir visi iki valios galėjo pasi
šokti. Pelno liko nuo “Mar
gučių Baliaus” 70 dolerių

Aš patarčiau rengėjams 
organizuoti panašiuose pa
rengimuose Skrajojamą ka
są. Jaunimas beabejo mylė
tų: o tas ir pelną neša.

Amilija.

'autis riminės parapijos cho
ru
n;

PHILADALPHIA, PA. 
Balius pavyko.

Balandžio 20 dieną atsibu
vo “Margučių Balius,” su
rengtas Lietuvių tautiškos 
parapijos po No. 928 E. Mo- 
yamensing avė. Žmonių bu-

SLAGLE, W. VA. 
Mirė J. Valutskis.

Balandžio 8 d. Logano li- 
gonbuty mirė širdies liga 
Juozas Valutskis, 45 metų 
amžiaus lietuvis. Velionis 
buvo kilęs iš Garliavos mies
telio, Suvalkų rėdybos; iš 
amato buvo kalvis. Pennsyl- 
vanijos valstijoj turėjo sese
rį iršvogerį Kriščiūną.

Palaidotas miesto kapinė
se. Lai būna lengva jam šios 
šalies žemele.

Mike Franevsky.

KENOSHA,WIS. 
SLA. jaunimo kuopa duoda 

vakarienę.
Kenoshos lietuvių jauni

mas ruošia iškilmingą vaka
rienę visiems savo draugams 
ir giminėms, kurie tik norės 
atsilankyti į German-Ameri- 
can Hali, ant 52-nd st., netoli 
18-th avė.

Valgių gaminimą prižiū
rės p. J. Levickienė, kuri pa
taria visoms moterims tą die
ną namie vakarienių neruoš
ti, nes gardžiausių valgių 
bus ant salės, ir bus jų vi
siems į valias už visai nedi
delę įžangą.

Taigi rengėjai prašo visus 
vietos ir apielinkės lietuvius 
nepamiršti, kad šita iškilmin
ga vakarienė bus 5 gegužės 
dieną.

Ateikite visi ir atsiveskite 
savo draugus, ypač jauni 
vaikinai ir merginos, kurie 
da nėra prisidėję prie šios 
šaunios organizacijos.

Komitetas.

SCRANTON, PA. 
Juozas Yurkus gavo 8 metus 

kalėjimo.
Šiomis dienomis Lacka- 

vanna apskričio teismas išne
šė nuosprendį, kuriuo Juo
zas Yurkus nuteistas aštuo- 
niems metams kalėjimo už 
subadymą žirklėmis jaunos 
mergaitės Pangoniutės. Tas 
atsitikimas buvo pereitą me
tą. Mergaitė iš tos priežas
ties mirė. Juozas Yurkus iki 
teismui sėdėjo kalėjime už
darytas. Apie Pangoniutę 
jau buvo savo laiku “Kelei
vy” rašyta ir “Keleivio” 
skaitytojai galėjo pastebėti. 
Dabar tik pranešu apie Yur- 
kaus nuteisimą i kalėjimą. 
Yurkus yra da jaunas vyras, 
vos tiktai 32 metų ir jis gal 
butų negavęs nei tiek sėdėti, 
jeigu butų buvę kam už jį už
sistoti. Bačių Juozas.

Cigaretų

kaip Camels

gerumui pažymėti

pakanka pasakyti

E. WHITE PLAINS, N. Y. 
SLA. kuopa surinko $217 
Lietuvos badaujantiems.
SLA. 309 kuopa turėjo 

ekstra susirinkimą 13 d. ba
landžio tikslu pagelbėti ba
daujančius brolius Lietuvo
je.

Kuopa aukavo iš iždo 
$100, o kuopos nariai ir šiaip 
geros širdies lietuviai suau- 
kavo $117.* Pinigai tuojaus 
pasiųsti Lietuvon, Centrali- 
niam Komitetui Kaune.

Aukavusių vardai:
SLA. 309 kuopa $100; S. 

Seniškevičius $10, A. Kirdei- 
kis $10, A. Lincevičius $10; 
po $5 aukavo: K. Dailidėnas, 
S. Dailidėnas, M. Seniškevi-
čienė, P. Morkūnas, A. Gied
ra, S. Bernotas, P. Margevi
čius, K. Lukoševičius, M. 
Margevičius, B. Puškevičius,
J. Barauskas; po $3 aukavo: 
M. Stakmolienė, M. širmule- 
vičiėnė, Z. Aparavičius, A. 
Žukas; po $2 aukovo: V. Ka- 
napeckai, M. Dailidienėnė, 
B. Dailidėnas, J. Vaitkevi
čius, P. Barauskas, F. Ka
minskas, A. Seniškevičius, 
V. Kmela, R. Kmelienė; po 
$1 aukavo: J. Margevičius ir
K. Žukas. Viso labo $217.

Nors East IVhite Plains 
maža kolonija, gyvena tik 
26 lietuvių šeimynos ir 5 pa-

• v •

CAMEL

Camels kvapsnis viduj ir lauke visada malonus.

Ją skonis nenuvargina ir nepalieka cigaretinio skonio*.

’ fQ 1929. R. J. Reynolda Tobaeen 
C oro pa ny, AViatcon Salėm, N. C j

Camels skonis švelnus ir patenkinąs.

Camels yra vėsąs ir gaiviną.

RODEI. CAMELS YRA GERESNI CTG ARĖTAI

Camels yra gaminami iš rinktiniausių tabaką, augintu, 

ištobulintą ir maišytą, žinovams prižiūrint.

Camels yra lengvi ir priimnųs.

PHILADELPHLA, PA.
Richntonde atgaivinta 

choras “Daina.”
Choras “Daina” buvo su

organizuotas da 1915 m. Per 
tą keturiolika metų chorui 
teko suvaidinti gana žymų 
vaidmenį dailės srityje taqi 
vietos lietuvių Bet buvo ir 
liūdnų metų kuomet per iš
tisus metus ir daugiaus ųieko 
nenuveikta. Nors choras ir 
sirgo, dejavo, bet galutinai 
nemirė ir nebuvo palaidotas. 
Dabar gi, po kokių metų pa- 
ilsio, musų “Daina” vėl stojo 
prie darbo ir ruošiasi iš nau
jo linksmint vietos lietuvių 
sielas.

Reikia prisimint tuos lai
ku*, kuomet choras buvo tik 
ką suorganizuotas ir kuomet 
jį vadovavo komp. S. Šim
kus. Musų “Daina” tuomet 
skambėjo ne vien čion ant 
vietos, bet jos vardas buvo 
minimas ir po plačiąją Ame
riką. Šimkui vadojaujant bu
vo suvaidinta daug veikalų, 
operečių, sudainuota daugy
bė lietuvių liaudies dainų ir 
vis tai su geriausiu pasiseki
mu. Tais laikais choras susi
dėjo iš apie 100 dainininkų, 
ir tai buvo didžiausias ir pui
kiausias choras, kokį vietos 
lietuviai buvo kada nors tu
rėję. Apleidus p. Šimkui mu
sų kolioniją, “Daina” pasili
ko tarsi be tėvo.

Paskutiniu laiku tarp vie
tos darbuotojų kilo mintis 
vėl išjudint musų “Dainą.” 
Šitam tikslui buvo sušauktas 
susirinkimas, į kurį atvyko 
apie dvidesėtkis jaunuolių ir 
keliatas senesnių darbuoto
jų. Pasikalbėjus valandėlę, 
paaiškėjo, kad yra noro ir 
ūpo pas visus stoti prie darbo 
iš naujo. Tuojaus perrinkta 
komitetas, į kuri įėjo šie as- 
menįs: prez. K. Liutkus, vi- 
ce-prez. p-lė J. Klimiutė, už
rašų sekr. A. Vaivada, iždo 
sekr. J. Sarčevičiutė ir ižd. 
Turskis. O sekantį susirinki
mą atvyko jau skaitlingesnis 
būrys dainininkų ir čion jau 
buvo pakviestas p. Vitkaus
kas, kad apsiimtų vesti ir 
mokyti chorą. Jis yra čion 
gimęs, jaunas, gabus žmo
gus, gerai pažįsta muziką ir 
sceną, yra dalyvavęs vietos 
anglų operose ir vaidinęs ten 
keliatą rolių. Prie to, jis veda 
vokiečių vyrų žymų chorą ir 
turi ten gero pasisekimo. Tu
rint visa šita galvoj, reikia 
manyti, kad jis mokės tinka
mai sutvarkyt ir vesti musu 
“Dainą.”

Kaip matote, darbas yra 
sutvarkytas ir pradėtas. Da
bar tik reikia kreiptis į musų 
jaunuolius kad jie visi, ku
rie tik nusimano ir tinka dai- 
natr,atvyktų ir prisidėtų prie 
choro. Tėvai yra prašomi, 
kad paragintų savo vaikus ir 
mergeles stoti prie šio gra
žaus dailės darbo.

“Daina” laiko savo pamo
kas kožną pirmadienio vaka
rą, kaip astuonios, Lietuvių 
Muzikėlėje Svetainėje, Al- 
legheny avė. ir Tilton st.

Kadangi Lietuvių Muzika- 
lė Svetainė pati savo vardu 
pasisako kaipo muzikos my
lėtoja, tai ir vietą “Dainos” 
choro repeticijoms duoda 
nemokamai, kas, žinoma, 
yra didelė pagalba chorui.

Taigi, da kartą prašome, 
kad jaunimas kuo skaitlin
giausia atsilankytų mokytis 

[dainuot. Dr. Kudirka yra pa 
sakęs: “Kol jaunas, o broli. 
Sėk pasėlio grudus ir dirvos 
neapleiski.” Čion pasakyta 
aiškiai tavo, jaunuoli, kultū
riniai uždaviniai: daina yra 
ta dirva, kurios tu privalai 
neapleisti.

Senas 'Jaunuolis.

Mflwaukee mieste besisuk
damas j kitą gatvę apvirto 
gatvekaris. Sužeista 12 žm.
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TRIJŲ AKTŲ KOMEDIJA

kada me* tąve

DIPLOMATAI
PARAŠĖ K. V1DUUS.

menkoje išsivystė dx&ąuus cijos. ' j
v— nei žodžio nėpasakė.

apie tai, kokią pragąištingąf __
‘k-intaką ant visuomenės d a ro?si trauk ęsišc-ko n vert© laišką)

tymų nepaisymas pačios val
džios tarpe.”

KONGRESMANAS SKALBIA 
PREZIDENTĄ. i

. g y .
Kelios dienos atgal prezi- šitas įstaigas diriguoja ir 

dentas Hooveris pasakė New Ikontroliuoja ne visuomenės 
Yorke spaudos atstovų ban- opinija, o brangiai apmoka-į 
kiete kalbą apie tai, kad A- mos propagandos otganiza-;> i 
banditizmas ir 
žymas. Kodėl Am 
suomenė tų įstatymų nep 
so, Hooveris visai nesigi 
tik ragino visus būti gerais 
piliečiais ir gerbti įstatymus, 

j Dėl šitos tuščios kalbos 
dabar kongresmanas Tink- 
ham paėmė poną Hooverį 

j nagan ir jau kad skalbia, tai 
skalbia. Jissakosi negirdėjęs 

i tuštesnės ir paviršutiniškes- 
; nės kalbos, kaip ta, ką Hoo
veris pasakė New Yorke. Sa
ko, musų prezidentas kalba 
a^įe įstatymų laužymą ir 
priešinimąsi valdžiai, bet nei 
vieno žodžio nepasako apie 
priežastis, kodėl taip yra.

Kaip žinia, didžiausis iš
tvirkimas ir banditizmas 
prasidėjo po karo, kada pa
čios valdžios parodė, jog ga
lima plėšti ir žudyti, bile tik 
savo tikslą pasiektu Ir val
džios darė tai savo piliečių 
rankomis. Argi galima norė
ti. kad sugrįžę namo karei- 
v kurie vakar karolių- T . - ...

---------- ’kuose žudė ir plėšė kitus, padarė, Lietuvos diktatorius 
—Bet apie numirusį tautos tuojaus persikeistų ir pasida- nuvažiavo dabar Maskvon ir 

a..i------------- » vi i._i aniuoiafe? Vakar tik pa- tą protokolą pasirašė.
čios valdžios pastatyti moky- p ” - 

tėv?- tojai, karininkai ir kunigai tija

, organizuota korupcija ir Įsta-

Lietuva Pasirašė 
Maskvos Protokolą
Bolševikų organas džiaugia
si, kad tas da daugiau sutvir

tins fašistų-bolševikų 
draugingumą.

“Keleivyje” jau buvo sa
vo laiku rašyta, kad Maskvo j 
suvažiavo Lenkijos, Latvi
jos, E^stoni jos irįdtų mažes
nių valstybių atstovai ir pasi
rašė Kelloggo paktą, pasiža
dėdami nekelti savo tarpe 
karo. Lietuva irgi buvo pasi
žadėjusi prie šito Maskvos 
protokolo prisidėti, bet pas
kutinėj valandoj Voldema
ras pasitraukė atgal.

Apsižiūrėjęs, kad negerai

X

*

1A

—Tegul bus pagarbintas, —Tiesą galima visuomet vjaj
Maike! . kalbėti. Į

—Labo ryto, tėve! ’ _
—Ar žinai, Maike. ko aš didvyri negalima blogai kai-j 

pas tave atėjau? bėti, ba tas žemina tautą.
—O ko? i —Čia tu vėl klysti, f * —,________ _______ w
—Aš noriu, kad tu man J^aĮP ne£aJį jiems aiškino, kad galima už-Lietuvos valdžią ir pareiškia,

' įmušti, galima turtą atimti, ir kad Sovietų viešoji nuomonė 
■tai netik nebus joks prasižen- su dideliu pasitenkinimu su- 
įgirnas prieš Dievą ar prieš įs- 
| tatymus. bet priešingai, juo 
(daugiau kitos tautos žmonių 
išžudysi. juo daugiau jų tur
to pagrobsi, tuo didesnis busi 
karžygis, tuo daugiau gausi 

. . , .. .medalių. Kas šitai velnio
rim juos kelti aukštyn, ba tik, evangelijai pasipriešino, tas 
tokiu spasabu patįs pagarsė-(kuvo apšauktas “parsidavė- .
sim. Dėl to. vaike, ir Vvfaut? iju -- .-tėvynės išdaviku.” A- mus sudaryti sąlygas, pa- 
reikia iškelti. Tegul pasaulis ■ merikoje * visas Socialistų lengvinančias taikos išlaiky- 
pamato, kad ir mes ne uoa-; partjjos Pildomasai Komite- mui Rytų Europoj, 

in i (ra i I. i i a a ▼ • . * • i

išvirozvtum, kas buvo didis tautos iškelti, taip jis negali j 
Lietuvos kunigaikštis Vytau- jos ir nužeminti, nes pagal;

j j vieną žmogų niekas apie tau- Į
/-Jis buvo Lietuvos kuni- tą nesprendžia, 

gaikštis. ! --------
—Tą ir aš pats žinau, Mai- 

ke, ale aš noriu daugiau ži- P.r 
noti. Ai- tu negalėtum man 
pasakyti, kaip jis gyveno, 
kiek vaikų turėjo, kokį šnap- 
są mėgdavo ir taip toliau. Aš 
girdėjau, kad jis turėjo ketu
rias pačias, ir kad vieną jų 
pasmaugė, bet aš nenoriu 
tam vieryt. Ar tu. Maike,

. knygose apie tai neskaitei?
—O kodėl tu, tėve, užsi

manei jo gyvenimą tyrinėti?
—Ateina reikalas. Maike 

Kitais metais Lietuvoje bus 
didelės iškilmės, ba sueina 
500 metų, kaip musų Vytau
tas mirė. Mano vyčių vaiskas 
irgi rengiasi tas sukaktuves 
tinkamai paminėti, taigi aš 
turėsiu pasakyt didelę pra
kalbą apie jį. Juk reikia save 
didvvris pagerbti.

—Už ką?
—Užtai, kad jis musų tau

tą apgynė!
—Nuo ko jis ją apgynė?
—Tai durnas klausimas. 

Maike. Juk žinai nuo ko val
donas savo tautą gina — nuo j Bet ar lenku tautą kas gerbia 
priešų! Idėl to? Ne. Vokietijoj lenkas

—Ne, tėve, aš da nežinau J.vra skaitomas lygus tiktai V“'
tokio atsitikimo istorijoj, kur | kiaulei. Amerikoje “polak" įk . jau_, 
valdonas gynė savo tautą; irgi reiškia paniekinanti var-1.J?

—Uskiuzmi. Maike. tu 
, o ne aš. Tauta 

j. pakyla tik per savo didvy-j 
rius. Valuk to mes negalim 
savo didvyrių niekint, bet tu-'

visasi
i

gai, bet turim savo kunigaik- •tas buvo pasmerktas 20 metų 
ščių ir didelių vyrų, taip kaip o > - - ......................ščių ir didelių vyrų, taip kaip 
ir kitos tautos.

—Aš nenorėčiau su tavim 
i ginčytis, tėve, bet teisingu
mas reikalauja parodyt, kad 

(taip nėra, kaip tu manai. Pa
imkim keliatą faktų iš paties 

! gyvenimo. Paimkim, pavyz
džiui. lenkų tautą. Juk nega- 
. Įima sakyti, kad lenkai netu- 
! ri pasižymėjusių žmonių. 
, Kunigaikščių jie turi devy- 
; nes galybes netik mirusių, 
bet ir gyvų: turi jie žmonių 
pasižymėjusių ir mokslo, ir 

! dailės srity. Jų pianistą Pa- 
iderevskį žino visas pasaulis. 
! Jų muzikos kompozitoriai, 
f kaip Šopenas. Moniuško ir 
. kiti, taipgi plačiai žinomi.

Bolševikų organas “Izvies- 
i” dabar giria fašistinę

tiks Lietuvos prisijungimą 
prie Maskvos protokolo. Ru
sijoj niekuomt nebuvo abe
jojama dėl Lietuvos vyriau
sybės teigiamo nusistatymo 
Sovietų taikos akcijos at
žvilgiu ir buvo įsitikinimas, 
kad Lietuvos vyriausybė pil
nai palaikys. Sovietų sieki-

j . Lietuvos žygis turi labai 
i kalėjiman už pasipriešinimą svarbios reikšmės taikos rei-

I
i
I•
i

Kalorijų* (skaito)...“ Kaslink mokėsties 
už registraciją, seime nebuvo. jokio svars
tymo, kaip lygiai nebuvo svarstymo ir apie 
tai, kad nesiregistravusiem turi būti atim
tos piliečio teisės. Tą baudą, matomai, su
fabrikavo musų atstovas Aukso Veršio Res
publikoj, kad savo partijai pasipinigavus.”

Voverijus.—Teisybę žmogus kalba.
Tptijus. —Kalbėk tamsta atsargiau. Taip 

diplomatai nesielgia.
Voverijus.—Neilgai ir tamsta šnipinėsi. 

Visų mus dienos suskaitytos. Ir man atro
do, kad kuomažiau mes kilsime, tuo ma
žiau nukritę verksime.

Juodašijus.— Ar šįryt daug gavote apli
kacijų?

Vdhrerijus.—Šį ryt nedaug, bet išviso yra 
jau keli desėtkai... Pora nuo senmergių, o 
kitos nuo šv. Juozapo davatkų.

Juodašijus.—Tiek mažai ?
Voverijus.—Nesiregistruoja net ir da

vatkos. Jau kelis kartus ir laiką musų kon- 
sultas pratęsė. O vienok kaip nėr, taip nėr.

Juodašijus.—Matomai, nei pilietybės ne
bijo prarasti...

Voverijus.—Taiji atrodo. Aš visad sakiau 
ir vėl sakysiu, kad išpustą pūslę tiktai šu
nims ant uodegos kabina. Konsulto pa
skelbti neva įstatymai, buvo niekas kitas, 
kaip ta barškanti pūslė, užtai šuo ant uode
gos ir nunešė.

Tiitijus .—Jau tamsta pradėjai perdaug 
pliaukšti.

Voverijus.—Aš juk nekaltas, jei tamsta 
melagingai kokius ten neva įstatymus skeP 
bi.

Kaloii ju* (Voverijui) .—Geriau uždaryk 
nasrus... Pradėjai jau perdaug mums įkyrė
ti. Ir jei toliaus taip elgsies—nepajusi, kaip 
dženitorius iščebatuos ir tamstą. Galėsi eiti 
nugarkaulių trinti.

Voverijus.—Manau, kad ir kunigas ne
užilgo*turėsi per stubas eiti davatkoms at
laidus pardavinėdamas. Įsiskverbei čionai 
kitus bedergdamas tik vien dėl to. kad ga
vus gerą algą,—ir nepaspėjai kojas įkelt, 

į kaip pradėjai čia visiems rodyt savo iltis.
Juodašijus.—Voteri jau, sustok. Kaip 
" " * , ro

dos, visados buvai geras katalikas.
Voverijus.—Bepig, ponuli, tamstai kata- 

likauti už šešis tūkstančius metinės algos. 
—Jus visi čia esate geri katalikai.

Kalošijus —Bedievi, faimazone, ar ne
nustosi?

Voverijus.—Nedidesnis esu bedievis už 
tamstą. Ar daug apie Dievą mislinot, kada 
galvojot kaip nuo žmonių po dešimts dole-

TREČIAS AKTAS.
(Kam^ąrys kąįp pirmame akte).

Voverijų* fįtplįlĮnėdamas laiškus dai
nuoja Oii varge, į varge, vargeli musų, 
kada me*tąve visa ^vargsim... (Skaito įs

ivertė laišką)... “Kartu su 
šiuom i rasite dešimts kuponų nuo paskalos 
bonų, už kuriuos malonėsite prisiųsti savo 
čekį vardu musų pirmsėdžio”... Kad jus 
ten visi kur skradžia žemės nugarmėtumė
te... čekių... čekių... čekių... (meta laišką į 
gurbą)... Pažiūrėkite katinui į guziką—aš 
dar ir uodegą pakelsiu, kad žiūronų nerei
kėtų... Mes jau algų negauname, o jiems 
čekius rašysime ’ Registrtiokitės, biaurybės, 
tuomet ir nuošimčius už jūsų bonus atiduo- 
rime. (Įeina Juodašijus.)

Juodašijus.—Labą rytą tamstai... Ar lai
kraščiai atėjo?

Voverijus (keldamasis).—Labą lytą, 
ponuliui... Nežinau, ponuli. Aš laikraščių 
senai nebeskaitau.

Juodašijus.—Tai ką? Maldaknygę?
Voverijus.—Neskaitau nei tos. Malda

knygė man algos nemokės.
Juodašijus.—Bet Dievui bus garbė.
Voverijus.—Aš Dievą tik tada garbinu, 

kada matau, kad bus kišeniui nauda.
Juodašijus.—Tai tamsta netiki?
Voverijus.—Į ką? 
Juodašijus.—Į Dievą.
Voverijus.—Dievas pinigais nemoka. O 

man jų reikia. Kur pinigai, kur šil^i gušta, 
ten ir mano Dievas.

Juodašijus.—Aš tamstai netikiu.
Voverijus.—Pasiklausk, ponuli, Kaloši- 

jaus. jei man netiki. Jis tame specialistas, 
(įeina Kalošijus.)

Kalošijus (Voverijui).—Ar daug atėjo 
čekių?

Voverijus.—Dešimts. Tik ne atėjo, o
išeis.

Kalošijus.—Kaip tai išeis?
Voverijus.—Labai paprastai. Atėjo laiš

kas su dešimts paskolos kuponų — prašo - 
nuošimčių. !

Kalošijus.—'
prašo... O registracijos aplikacijų ar daug 
atėjo?

Voverijus.—Nei vienos. 
Kalošijus.—Nei vienos? !... 
Voverijus.—Ne... Matomai, ponuliai, ne

pataikėte.
Kalošijus.—Tamsta daraisi per daug 

arogantiškas. Žinok, su kuom čia kalbi.
Voverijus.—Kam nepatinka, tas lai nesi- 

klZl>oUju.—T»m^ ■■- =nnr i rię nulupti? Ar daug gavo atlaidų štai šitas 

nu... Todėl saugokis.
Voverijus.—O kas bežino, gal rytoj tam

sta busi po manuoju. Toks jau musų yra li
kimas. x

Kalošijus.—Visi jus esate beždžionės. 
Kur pinigus užuodžiate, ten brukatės gal-1 
vatrukčiais, o kaip juos suėdate, tuomet su 
jumis jau žmoniškai nesusikalbėsi. Geri 
jus katalikai, nėra ko sakyti.

Voverijus.—Darvinas pasakė, kad ir tė
velis iš beždžionės kilęs. Jei tamstai dole
riai nebūtų malonus, tai šiandien čia nebū
tum įsivėlęs. , '

Kalošijus.—Tai tamsta šitoks?... (įbėga tamsta rezignuoti šitų ponųrTiedu^čia^vL 
Tiltijus.) Į *’ ~ " -- --------

Tiitijus (įsikarščiavęs>.—Vyrai, budėki/ nam koryje ir iždą čiulpia. Ir kad tai dar 
me!... Negana, ką tie bedieviai apie mus sa- . sau jie čiulptų, bet ima kupinomis saujomis 
vo laikraščiuose staugė, dabar jau pradeda ir visokiems juodiems darbeliams, kurie 
ir Gintarijoj mus kritikuoti, ^iurėk, kas čia yra Gintarijai žalingi. Visi tų doleriu vra

?• «S3SSB

kalui. ypač Rytų Europoj. 
Maskvos protokolas neiš
sprendė Lietuvos-Lenkijos 
ginčo. Lenkų militaristų ele
mentų nusistatymas išspręsti 
tą ginčą ginklu nepasikeitė 
Bet vis dėlto Lietuvos ir Len
kijos dalyvavimas protokole 
prisideda prie lenkų-lietuvių 
santikių įtempimo sušvelni
nimo ir tuo pat palengvina 
taikingai sutvarkyti lietuvių 
lenkų konfliktą.

Lietuvos vyriausybės ak
tas sustiprina tarptautinę 
Lietuvos padėtį. Lietuvos vv 
riausybė iš pat pradžių pasi
ėmė tvirtą kursą prisijungti 
prie protokolo, tik buvo su-

žmonių skerdynei. Taigi ši- 
t<xs karo laiku sužvėrėjimas 
ir buvo svarbiausia dabarti
nio ištvirkimo ir banditizmo 
priežastis.

Amerikos politikieriai įve
dė prohibicijos įstatymą, ti
kėdamiesi, kad lengviau bus 
galima suvaldyti žmones, 
kuomet nebus degtinės. Bet 
žmonės tam įstatynyui prie
šingi, o valdžia, norėdama 
išlaikyti savo autoritetą, ne
nori prie savo klaidos prisi
pažinti ir mėgina varu tą įs
tatymą visuomenei į gerkle 
sugrusti. Iš to ir pasidaro di- 
džiausis konfliktas ir “įstaty
mų laužymas,” apie kurį po-

■ nas Hooveris kalbą. Ir todėl silaikius. 
‘ kongresmano Tinkhamo kri- f

kad prezidentas yra puolimo sutartį, kurios pasi- 
; “superficial” (pa- žadėjimai kur kas platesni.

i

Rusija turi su Lietuva ne

vaiuvnas gvne savo uauta; iig* 1 \ * i i -nuo priešų Kada prieina eiti <lį. O kode! taip yra? Kodėl >la laba! vietoj. IT™™!!?.',
ant priešo, tai valdonas varo Paderevskio ir Šopeno tau-Į 
paprastus žmones muštis ir tiečiai taip pažeminti. Todėl. 
mirti, o pats sėdi kur nors! kad jie tamsus. Todėl, kadi- " 
pasislėpęs. j jie perdaug visokių vadų ir Į. . .. - £

—Jis pats, Maike, negali j kunigaikščių turėjo. Tie pa- i Į* tva](Iziai PpesminTąsi buvę ^os 
stot ant vainos, I “ _ ............................. ‘.......  ■ •■.ne
užmušti ir tada tauta pasilik
tų be vado.

—Vadų niekad netruko, 
tėve. Jų visuomet buvo dau
giau negu reikia ir už vado
vavimą jie visuomet varžy
davosi, visuomet smaugdavo 
vieni kitus. Ar paimsi Rusi
jos carų istoriją, ar pažiūrėsi 
į Lietuvos kunigaikščių gy
venimą, vaizdas visur tas 
pats: šlykščios intrygos, pa
vydas ir žmogžudystės. 
Kiekvienam valdonui pirmoj 
eilėj rupi tik savo laimė, o ne 
tautos gerovė. Ir kada tik 
tauta pasako savo valdonui, 
kad ji jo daugiau nenori, jis 
visada pasiryžęs ją šaudyt ir 
žudyt Negeresnis, tėve, bu
vo ir Vytautas.

—Ar tu pasiutai, Maike, 
taip kalbėti prieš savo kuni
gaikštį?

Štai kongresmano žo- Kelloggo pakte. Tečiau Lie
tuvos dalyvavimas protokole 

“Prezidento Hooveriokal- yra svarbus faktorius 'Sovie- 
' ba apie įstatymų nepildymą tų lietuvių santykiuose. Lie- ! • « V v • • • w • • •« 4 • f* • A _ A

ba jį galėtų į razitai jodami ant žmonių P^vir^u^n®’. visai a^^Sovjetų pasiūlymo at-
mto noJiiL-. I sprando nedavė jiems apsi-} 

šviesti.
—Tai tu, Maike, sakai, 

kad kunigaikščių nereikia?
—Žinoma, kad ne.
—Olrait, Maike, tai jau aš 

prakalbos apie Vytautą nesi 
mokysiu.

i

r

Tamsta esi po mano spar- ponas (rodo j Tiltijųb kuris taip uoliai 
skelbė melagingus įstatymus, kad tik suga
vus dolerius?

Tiitijus.—To, prosze pana, negaliu dau- 
giaus pakęsti.

Voverijus.—Negali pakęsti? Teisybė 
pradėjo per daug akis plikyti.

Kaioiijus.—Eik laukan!...
Juodašijus.—Rezignuok, tamsta.

' Voverijų*.—O kodėl tamsta ne rezig- 
! nuo ji? Matyt, dar jauti dolerį-kita. Nori 
į paskutinius iščiulpti... Gana jums kitus 
į melžti. Suėdėt daugiau kaip šimtą tukstan- 
I čių Vilešijaus palikimo. Kodėl neprašai

A _____ A • .• — __
I---------------uicuu via vi-
siškai bereikalo sėdi. Sėdi, kaip tranai pil-

duoda laikraštj Kalošijui). gavę — gal ir Žulikijus nebuvo pralenktas.
Tiltiju* (piktai) .—Tamsta mane per

daug pradėjai šmeižti. Aš noriu atsilyginti. 
(Eina prie Voverijaus sugniaužęs kumštį.)

Voverijų*.—Nelysk! Tuojaus ant nosies 
raudoną burbulą uždėsiu!

Kalorijų*.—Eik lauk, išeik!
Juodašijus.—Tamsta išeik!
Voverijų*.—Aš eisiu, bet jums, ponuliai, 

aš atsimokėsiu.
Kaloii ju*.—N e na ud ė 1 is... Išmesti lau

kan. (Bando Voverijų stumt per duris. Gir
disi varpelis. Įeina pasiuntinys.)

Pasiuntinys.—Kablegrąmas! (paduoda 
laišką Juodašijui.)

Juodašijus (pasitraukęs nuo Voverijaus 
skaito): “Ponui Juodašijui, Gintarijos At
stovybė—Argentium. Tamsta esi atšaukia
mas. Tamstos vieton paskirtas atstovas iš
plaukia šiandien. Atstovybės reikalus per- 
duosi savo įpėdiniui pilnoj tvarkoj. Užsie
nių Ministeris—Bomba.”

Voverijų*.—O-o-o... Paukšteliai. Sakiau, 
kad jus prilipsite liepto galą. Tik gaila iš
eikvotų tūkstančių. Laukan, tranai!!!

(Uždanga). 3
(Pabaiga)

FRAGMENTAS IŠ “KRUVINŲ 
K RYŽI AUKŲ.”

Kiek despotai išžudė mus draugų 
Ir kiek kalėjimuos šaltuos supuvo;
Gal niekas, niekas šiandien nežinos, 
Kiek jų idėjinėj kovoj supuvo.

Mačiau, kaip rausvos bangos Nemune 
Tekėjo vakarą ir ankstų rytą.
Girdėjau kaip ošė žalia giria 
Širdin pasėjus gėlą nematytą.

Tara ii ių pievos nieko nebylos, ;. - 
Ir Nemunas negrįš atgal iš jūrių/
Jau negirdėsime draugų raudos 
Ir kartus liks kalėjimų mums murai.

Nekalti, ne, kad žemė kruvina,
Ir dainos neskamba vargdienių;
Kad laužo motinos baltas rankas,
Kad statomi kovotojai prie sienų.

Ne kas, ne kas, kad žemė kruvina 
Ir ašaros vergų dar plauja gatvę.
Te plevėsuoja rausva vėliava— 
Už ją aukosime drąsiai jaunatvę!
1929 m. J. Narbutas.

nepalietė pamatinių prie- žvilgiu, jo palaikymas, o taip 
pat kontaktas, buvęs visą de- 
rybių laiką tarp abiejų vy
riausybių. palengvins Sovie- 
tų-Lietuvių draugingumo sti
prinimą ir tolimesnį plėtimą. 
“Mes pareiškiam tvirtą įsiti
kinimą— baigia “Izviesti- 
ja,” — kad tas draugingu
mas bus kaip ir pirmiau fak 
torius, kuris padės stiprinti 
lietuvių tautos nepriklauso
mybę ir taiką Rytų Euro- 
poj.

“SALAVEIŠIŲ ARMIJA” 
VAŽIUOS ANT VELNIO 

SALOS.
Prancūzų valdžia leido 

“Išganymo Armijai” nusiųsti 
keliatą savo misijonierių ant 
Velnio Salos, kur yra laiko
mi ištremti Francuzijos pra
sikaltėliai. \

žasčių.
“Jis nei žodžio nepasdkė 

apie suirimą amerikiečio šei
mynos gyvenimo.

“Jis nei žodžio, nepasakė, 
kad jeigu tironija ir despo
tizmas bus užkrauti ant lais
vų ir sveikų žmonių, tai neiš
vengiamu bud ų Jūrės kilti įs
tatymams pasipriešinimas, o 
ant galo kre voHuci ją,

“Jis nei įžodžio nepasakė, 
kad įstatymai būtinai turi 
skaitytis su tikrenybe ir turi

I

FAŠIZMAS NUSTATO ’ 
SIJONŲ ILGĮ. ..

Italijos fašistų partijos se
kretorius Turati išleido šito
kį “įstatymą” apie sijonus:
“Jaunos merginos savo apsi-(.™«.v w ..
rėdymu turi rodyt fašistiš-;būt pritaikyti prie žmonių 
kos apšvietos rimtumą. Kada budo; kad įstatymai turi būt 
jos išeina uniformoj, jų sijo
nai privalo būt bent porą 
piratų žemiau kelių.”

Per pereitą nedėldienį au
tomobiliai užmušė Bostono 
gatvėse 4 mažus vaikus.

daromi žmonėms, o ne žmo
nės įstatymams.

“Jis nei žodžio nepasakė 
apie tai, kad liaudis nustojo 
gerbusi legislaturas ir Kong
resą ir jų leidžiamus įstaty
mus dėlto, kad pamatė, jog

r \L f -
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METINĖ SUNŲ L1CITACIJ A VIRGINIJOS MIESTE.

Visokios Žinios

nuo 1692 metų, Virginijos mieste Fredenksburįre kas metai yra laikoma šunų licita-

Vieną tokių licitacijų parodo šitas paveikslėlis.
cija. kur parduodami visokie policijos sugauti arba šiaip jau savininku nepageidaujami šunes.

LAWRENCE, MASS.
Iš vietos gyvenimo.

Darbai musų kolonijoj ne
gerėja ir gerovės nesimato, 
fabrikai uždaryti stovi jau bėkit“mtn šitoj n'ehtaJj“

Shadyside, Ohio.

bet nėra kas duot. Meldžiu 
jdėti šitą mano laišką į “Ke
leivį,” tai gal kas susimylės 
ir sušelps mane.

Brangus tautiečiai, pagel-

Jokubas Malony, Box34, :ketinti metai, ir žmonių daug 
išvažiuoja į kitus miestus. 
Čia likusieji taipgi darbo ne
turi. j

Pora sąvaičių atgal čia 
skustuvu pasipiovė vienas 
senbernis komunistas, Julius 
Švelnis. Jis sirgo ilgą laika. 
Baltimorėj jis turėjo brolį, 
taigi ir išvežė jį pas brolį.

ko gerai. Žmonių buvo ne- tuoiaus pašaukė Bostono ga-' 
mažai, net iš kitu miestų bu- zo Kompaniją, kad prisiųstų 

■vo atvažiavusių Gaspadi- keliatą tankų oksigeno. ; 
nėms reikia tarti ačiū už ge- Cashmanas mirė pusė po 
rai pagamintą vakarienę.

Pastaruoju laiku pasidarė iš Boston Consolidated Gas 
suirutė tautinėj parapijoj, kompanijos devyni vyrai 
Petras Šimonis ir Vincas Čer- tuojaus <' ’ " . ‘ 
niauskas užvedė prieš kun. D-rui Mastersui vadovau- 
Šleini bylą, kam tas nori in- jant, jie pasikeisdami pum- 
korporuoti Tautiškas P _ _
nes. Kapinių “Deeds” yra pa-! tį ir i 
daryti jų vardu ir dabar eina dieną. Po trylikos valandų 

Kas bus laimėtoju, sunkaus darbo, medicinos) 
mokslas laimėjo, Cashman 
tapo prikeltas iš numirusių. 
Iš pradžių daktaras pajuto 
jo širdy silpnutį tvaksėjimą, 
kuiis oksigeną pumpuojant 
darėsi vis stipresnis ir stip-. 
resnis, ir pagalios numirėlis!

D-ras Masters sako,)
I

• * ♦,

PRIKĖLĖ ŽMOGŲ IŠ 
NUMIRUSIŲ.

Bostono priemiesty, Chel- 
sea, pereitą sąvaitę mirė nuo 
širdies ligos Benjamin Cash- 

________ __________ man, 55 metų amžiaus žmo- 
Socialistų vakarienė pavy- D-ras Jacob M. Masters

25 METAI
vienuolikos vakare. Pribuvę *^.aV su®J°» j Jį*
iž Rmtfnn Ga! būviai iškovojo S3VO spaudą.

25 metai kaip viena diena

- zes 7 dienos, tos dienos, kai
Rusų absoliutinio monarcho

Kan 'pavooksigena DetiŠtfeąnak- Pliešnor* bbvo P^' _ Į P; S D1X sekančia dekretas-manifestas
iki po pietų sekančią Hetuviams spaudą.

; Tuoj, po kelių mėnesių pa- 
' sirodė pirmieji legalus lietu- 
1 vių kalba laikraščiai, kurie 
pavadavo dar gerokai prieš 
tai ėjusius iš Prūsų (Mažo
sios Lietuvos) musų laikraš
čius “Auszrą,” “Varpą,” 
“Tėvynės Sargą” ir kitus. 
Tie “legalus” laikraščiai, bu
vo “Lietuvių Laikraštis,” 
ėmęs eiti Petrapily 1904 me- 

į tais gruodžio 10 dieną. Pas
kui jį sekė visa eilė kitokių 
laikraščių, žurnalų, knygų ir 
tt. Spauda yra galingas veik-

teismas, 
parodys ateitis.'

Teko girdėt, kad vietos so
cialistai su sandariečiais tve
ria Lietuvos nuken^ėjusiems 
šelpti Fondą. Sumanymas 
remtinas, ir Laurence’o vi
suomenė bei draugijos turėtų 
stot į pųgelbą. Mes gaunam atgijo, 
laiškų ir žinom iš laikraščių, kad Cashman dabar gali vėl 
kad pagelba Lietuvos žmo-įgyventi, kaip gyvenęs, 
nėms yra reikalinga.

Reporteri*.
1 Tuo budu mokslas parodė, 
kad prikėlimas žmogaus iš 
numiiTisių nėra joks stebuk
las. Jeigu tik žmogaus svar
bus organai nėra suardyti, jį 
atgaivinti nesunku.

I

* WINN!PEG, CANADA.

Katalikas stato savo šunį 
aukščiau už laisvą žmogų.

Čia yi a vienas lietuvis kar
štas katalikas, krautuvinin
kas P. Y. Kaip tik pas jį suei
na daugiaus lietuvių, tai jis 
ir pradeda “garbinti” visus 
AVinnipege gyvenančius lie
tuvius: vieni esą tokie, kiti 
vėl kitokie ir, sulyg jo proto, 
visi negerai darą. Pabaigoje, 
po kiekvieno “apiojimo,” jis 
pasako: “Žinoma, viso svie
to neišmokinsi: antgalo, man 
jie neužkliūva. Ir bala jų ne- lenkų ir žydų studentų buvo 
matė; tegul jie dėl manęsda- žinomi jau senai. Pereitą są- 
ro, kaip kas nori. Aš verčiau vaitę lenkai susitiko su žy- 
apie juos nekalbėsiu, kad’dais viename restorane ir 
kartais kas man narakei gal-!pradėjomuštis. Sužvėrėję 

i m t—. • par jotai puolė vieni ant kitų
su peiliais ir ėmė vieni kitus 
skersti. Iš 36 subadytų stu
dentų, 17 turbutmirs. Resto
ranas buvo visai suardytas. 
Tai ve, prie ko veda kvailas 
patriotizmas!

LVOVO RIAUŠĖSE SUŽEI 
STA 36 STUDENTAI.
Vienos laikraštis “Neue 

Frėie Presse” pereitą sąvaitę 
gavo žinių, kad Lvovo mies
te, Galicijoj, įvyko didelės 
studentų riaušės, kuriose bu
vo sužeista 36 studentai. 
Riaušių motivas buvo papra
sta tautinė neapykanta—šo
vinizmas. Nesutikimai tarp

vos nesudaužytų...” Ir vis 
kažkokius “moksliškus” žo
džius prideda: “anakei,” 
“narakei” ir kitokių.

Bet labiausia jis aploja 
laisvų pažiūrų žmones, kaip 
jis sako, bedievius. Sulyg jo 
pasakymo, “bedieviai” esą 
neverti šunies. Jam tiek ne
žmoniški atrodo tie “bedie
viai,” kad jis nebeišmano nei 
kaip juos pavadinti.

Vienu sykiu pas jį susirin
kus daug lietuvių, jis rodyda
mas į savo krautuvėj gulintį 
šuniuką pasakė: “ ‘ ’ " . . _.
tas mano šuo daug kartų ver- jaukas pastatymui katėms na-

STEIGIA PRIEGLAUDĄ 
KATĖMS, O BEDARBIŲ 

NEŽIŪRI.
Vokietijoje yra “Kačių 

Draugų Sąjunga,” kuri rūpi
nasi apleistomis katėmis. 

. Dabar šita jautrių širdžių 
Anakei, buržujų organizacija renka 

tesnis, negu žmogus bed i e-mų Berlyne, šituose namuose 
vis.” Į bus katėms prieglauda. Ka-

Tai ve, kiek tamsus ir ne- tės gaus šiltą pastogę ir mais- 
kulturingi yra tūli katalikai, to.
Jie nežino, kad didžiausi pa-| Tuo pačiu laiku Vokfėtijo- 
saulio mokslininkai ir išra- je yra tūkstančiai bedarbių 
dėjai, kaip Steinmetz, Burn- jr pasenusių darbininkų, ku- 
bank, Edisonas ir kiti, tai vis riems pagalba daug reikalin- 
laisvamaniai, “bedieviai,’’ gesnė negu katėms, bet “jau- 
tuo tarpu kaip tikintieji susi- trios širdies” buržuazija jais 
deda iš tamsiausių davatkų nesirūpina. Ji šelps verčiau 
ir špitolninkų. K. B. , keturkojus, o ne darbinin-

---------------- i kus, kurie, sakoma, net ir du- 
NELAIMINGAS ŽMOGUS, šią turį.

“]
šitokį laišką:

. Qarbus ponas “Keleivio" į * 
redaktoriau, aš turiu pasi- > 
skųsti*, kad turiu nelaimę.’

Ibus katėms prieglauda. Ka-

Dešimts Dievo Pri
sakymų ir Policijai 

Instrukcija.
Nedaug kam yra žinoma, 

kad garsus rašytojas L, N.! 
Tolstojus kaitą pateko poli
cijos nuovadon, už “[ 
mą i policijos reikalus.”

Kaip ją išgelbėt?—Duot sau N. Tolstajus gyveno Maskvo- 
antausius apdaužyt, sako je.

Tolstojaus sūnūs. miesto gatvėmis.
Kartą eidamas gatve, jis 

policininką, tem- 
; apykaklės girtą

kilo tik ačiū spaudai, kurią 
atgavome gana sunkiai iš 
Rusų. Spauda pakėlė Lietu
vos kultūrą ir yra vilties, kad 
per ją prieisime prie švieses
nės ateities. Prutenis.

i

Mošų Civilizacija 
Griūva.

Tolstojaus sūnūs.
“Mes gyvename prezer- 

vuotame pasauly — prezer- pamatė 
vuotas maistas, prezervuota pianti už 
muzika, prezervuoti judžiai. žmogeli, 
prezervuoti laikraščiai! Nėra 
čia jokio originalumo, jokio kiu policininko elgesiu, 
individualumo?*’

Taip sako Ilja Tolstojus, klausė jis policininko, 
ggrsaus rusų rašytojo Levo 
Tolstojaus, antrasis sūnūs, 
(kuris šiomis dienomis kalbė

PIRMUTINIS ESKIMOSAS Pajieškau pusbrolio AfltSnoPačeko- 
J S ĮTAISĖ ELEKTROS

ŠVIESĄ.
Iš Kanados pranešama, 

kad šiomis dienomis Akiavi- 
ko apielinkėj eskimosas var
du Poliak nusipirko iš Kana
dos misijonierių elektros 
aparatą namų šviesai teikti. 
Jis esąs piiinutinis eskimosas 
Kanados snieguose, kuris tu
rės savo namuose elektros 
šviesą. Automobilius, orlai
vis, radio ir elektros šviesa— 
tai mažiausia žinomi ėskimo- 
sams daiktai. Kuomet anais 
metais policija atgabeno j 
Edmontono miestą keliatą 
eskimosų liudininkų cfel įvy
kusios tarp jų žmogžudys
tės, tai policijos barakuose 
daugiausia juos stebino elek- ’ 

. tros šviesa. Savo nusistebėji- Į 
mą jie papasakojo per vertė- 

■ ją šitokiais žodžiais: “Tik 
įkišk mygtuką į sieną, ir tuo
jaus į kambarį ateina mėnu
lis!”

jaus iš kaimo Meilūnų, V'audninko
1 vai ; Amerikon atvažiavę* W10 m. 
Seniau gyveno Clevelande 1 ulbai pra- 
šau atsišaukti, arba žinančių pralošti

STASYS PACEKOJUSį
139 Lavvrence st, Hartford, Conn.

Pajieškau draugo Baltraus Brašiš- 
kio, paeina iš Lietuvos iš Jląikuiėių 
miestelio. Šiaulių apskr. Seniau jis 
gyveno Philadelphia. Pa: 312 Liegūęt 
st. Dabar ja nesurandu Kas apie jį 
no, malonėkit? pranešti j “Kyleivio” 
Red. Aš dabar gyvenu Samarąs gub., 
Rusijoje ir turiu svarbių dalytų jam 
pranešti. Už pranešimą tari* daug, 
daug ačiū. ’ (20)

VLADAS KRESTELIS
Aš pajieškau draugą Joną^Yuaką, 

karės laiku gyveno Milwaukee, Wis., o 
karės girdėjau išvažiavo į Boston, 

Mass. ir žadėjo važiuot į Lietuvą. Tu
riu svarbų reikalą, meldžiu atsiliepti, 
arba kas apie jį žino, malonės praneš
ti, gaus atlyginimą. (20)

JUSTINAS TUBL'TIS 
2412 Snaron st., Detroit, Mich.

■

APSIV ĖDIMAI-
Pajieškau apsivedimui suaugusios 

merginos aibi našlės, bet nedaugiau 
kai su vienu vaiku, ir ne jaunesnės 
kaip 30 metų. Geistina, kad atsišauk
tų ne per toli nuo Brooklyn, N. Y, 
kad galėtumėm ypatiškai pasimatyti. 
Aš esu 38 metų, nerūkau ir svaiginan
čių gėrimų ęevartoju. Mylėčiau kad ir 
mano draugė nevartotų svaiginančių

■ gėrimų. Atsakymą duosiu kiekvienai, 
j Vyrų prašau nerašinėti. (19)

PETER LIETUVIS 
Amerikos konsulas prane- Gen IM_____  Brooklyn, n. y.

MASKVA GRŪMOJA 
PERSIJAI.

įsikiši- šą iŠ Rygos į Washingtoną,'

Tai buvo tuo metu, kai L. ja.’
vciiv - —------- ~ '<T<ęė j rk'(>*AlTP

Jis mėgdavo vaikštinėti (buvo įteiktas griežtas sovietų Tilžės gatvė 195, Šiauliai, Lithuania. 
’ ' . i valdžios protestas dėl pla- ■----- :--------------------------------

” a.-..—,m ■ n» ■ ■ aiuia

Lietuvaitė. 24 metų, dailiai atrodan
ti, protinga, tik neturtinga, gyvenu 
Lietuvoje neištekliai, pajieškau vaiki
no apsivedimui. be skirtumu amžiaus,

kari sovietų organe “Izviesti- 
tilpo pranešimas, jog

Persijos atstovui Maskvoje inie butų protingas
* - _ - I IT!

Tolstojus pasipiktino to-

—Tu moki skaityti?—pa-

nuojamos Persijos interven-, 
cijos Afganistane, Turbut! 
Anglijos imperialistų spiria- į 
ma, Persija pradėjo ruoštis 
užimti dalį Afganistano ne
va tuo tikslu, kad sustab-: 
džius tenai banditų siautimą, kvartalinius dividendus po Se- 
Maskva pareiškė, kad šitokia šiasdešimts (60c.) Centų ant iė- 
intervencija turėsianti labai ro, už Class A Common Stock 
liūdnų pasekmių Persijai. i šios Kompanijos, kurie bus išmo- 

----------------- kami Gegužės 15 d.. 1929, Com- 
VANDUO SU CUKRUM— mon šėru savininkams, kurie bu- 

GERIAUSIS VAISTAS. ! vo ant rekordo baigiant biznį Ge- 
Vienos miesto Polyklini- ^°žės i d., 1929.

kos profesorius Georg Reicht I <>kia' bu« išsiuntinėti. Trans- 
pranešė, kad nuo puliuojan- 
čių skaudulių' (vočių) vidu
riuose geriausis vaistas yra 
vanduo su cukrum. Tarp vie
nos ir tpjų dienų pereiną visi 
skausmai ir paskui prapuola 
votįs. Vandens geriama po 
pusę stiklo prieš kiekvieną 
valgį, 4 kartus į dieną.

JIEŠKAU LEIDĖJO.
Turiu paruošęs spaudai sa

vo eilių rinkinį, kuriame tilps 
apie 100 įvairių eilių.

Smulkiau—laišku.
Prašau atsiliepti šiuo ant

rašu: Ant. Skrinskis, Alytus, 
Lithuania.

INTEKNATIONAL P1TH 
Ai»rowaci

iloanl
Hoston. April 17. 1929. 
Direktoriai paskelbė

—Žinoma, moku,—atsakė 
tvarkos dabotojas.

Dievo prisakymus skai
tei ?

—Skaičiau.
—Tai tau reikėtų žinoti, 

kad artimą neprivalai užgau
lioti.

Policininkas į jį aštriai pa
žvelgė ir paklausė:

—0 tu, ar moki skaityti? 
—Moku.
—Policijai instrukciją 

skaitei?
Ne.
—Na, tai einam į nuova

dą. Tau ten ją perskaitys.
Garsiam rašytojui prisiėjo 

‘•prasivaikščioti” į nuovadą, 
iš kur tuojau jį paiiuosavo.

Čia moralas toks: nesi
priešink blogui, nes tai bus 
prieš... policijos instrukciją.

Iš rusų A S.

liūdnų pasekmių Persijai.

spys tautybei ir savajai Jail- ,jo viename Bostono institute. 
“Musų kova šiandien eina 

ne už buvjjbet už prabangą 
,” sako šitas rusas.

| “Šitoj kovoj viršų ima ne ge
riausia prie sąlygų prisitai
kęs, bet daugiausia pinigu 
prisigrobęs.

“Dabartinė civilizacija 
štempuoja žmoniją gumine 
štempa. Kaip vaikai šiandien 
bėga galvatrūkčiais iš mo
kyklos, tai jie primena man 
automobilius, kuriuos For
das verčia tūkstančiais iš sa
vo * dirbtuvių — lygiai taip 
pat.”

Kalbėtojas, matyt, turi 
galvoj daugiausia Amerikos 
civilizaciją, nes jisai piešia 
liūdną jos vaizdą su beisbo
lais, futbolais ir kruvinomis 
kumštynėmis, kur vieni dau
žo sau nosis, o kiti eina žiū
rėti ir da moka už tai pini
gus. Šitie dalykai aiškiausia 
parodo, jis sako, kad dabar
tinė civilizacija jau supuvus. 

. kad ji jau griųva. - . ..
I Ar galima ją išgelbėt? trūksta. Spėjama, kad jie bus 
: Kalbėtojas mano, kad gali-Jau žuv£-______ __

ČAPLINAS NUSIDAŽĖ 
PLAUKUS.

.Indžiu komikas Gali Čap
linas, kuris turi tiek daug bė
dų su savo pačiomis, buvo 
jau pražilęs. Dabar iš Holly- 
\vooda pranešama, kad jis 
jau nusidažė savo plaukus.

tųsi palaikyti ir kelti. Nors, 
anais laikais musų spaudos 
darbininkų visai nedaug te- 11Qa 
butą, tečiau darbas, kad irj^^f^; 
siūbčiojant, varyta. Irstai, 
pagaliau, per vargus, perse
kiojimus, sunkias rusų cen
zūras, per ekonominį ir poli
tinį slėgimą lietuvių tautos 
vis dėlto prisiiria ligi 1918 
metų vasario 16 dienos. Pri
siiria ir sustota. Čia dabar 
skelbiama Nepriklausoma 
Lietuva ir kuriama savoji 
valstybė.

Spauda plėtės ir plinta.
Ką trumpais žodžiais savo 

lietuvių spaudos reikalu ga
lėtume pasakyti, kokį balan
są išnagrinėję gausime?

Pažvelgę į praeities ir da
barties laikraštijos būklę, 
pamatysime, kad musų spau
da didelį ir labai didelį 
žingsnį yra padariusi, kaip 
savo technikos patobulini
mu, taip savo pačiu sutvar
kymu ir nauda, kurią laikraš
tis davė kultūrai kelti.

Laikraštis, tai momento 
spausdinys, kur»rašo visa? . i, •
tai, tuo laiku kur atsitinka.! bandė gydyt ją
Yra šiokių ir tokių laikraš- ^sevizrny bei komunizmu, 
čių, yra partinių ir jie vadi-Į^1110?1*’ ^pavyko, nes 
naši partijom organais; kitus nevy^s buvo .vaistas. Kiti 
gi leidžia įvairios kultūros, bažnyčios mok-
švietimo, pramonės prekybos ? u’ • • • ir tuo. nes
ir kitokios įstaigos. Vienais dabartį;
atvejais jie vadinasi stačiai krikščionių bažnyčią, pati 
laikraščiais, o kitais atvėjais ir reikalinga ge

į ro gydytojo.
Civilizaciją galinti išgel

bėt tik tai meilės filosofi ja, 
sako kalbėtojas — tokia fi
losofija, kaip skelbė Sokra
tas, Platonas, Budda, Konfu
cijus ir nabašninkas Levas 
Tolstojus, šita filosofi ja mo
kina : nekeršyk kitam, bet jei 
gavai per ausį iš vienos pu 
sės, tai atsuk ir antrą jhisę. 
Jeigu visi tokios filosofijo.- 
laikysis, tuomet nebus karų, 
nebus apgavysčių ir nebus 
čmonių išnaudojimo. Tai yra 
savotiškas anarchizmas.

RAUPŲ EPIDEMIJA 
LONDONE.

Žinios iš Loridono pereitą 
sąvaitę sakė, kad 
go raupais jau 252 žmonės, 
žmonės, kurie važiuoja i: 
Anglijos į Francuziją. būna 
laikomi tenai 14 dienų <lak 
tarų priežiūroj ir niekur p* i 
tą laiką neišleidžiami

—žurnalais.
Lietuvių tauta buvo spau

džiama. Sodžius užguitas, 
įlindęs į savo pirkeles ilsėjos, 
dejavo ir laukė suglaudęs 
ausis, nebepasitikėdamas 
niekuo, nes taip baisiai buvo 
svetimųjų įstatymų ir įsaky
mų įbaugintas ir įgrąsintas.

• 1X1.. - - - • L. — 1. 1 2 1 a*i . • ‘ 1_________ Sodžius sugriebęs kokį skati-
ki6 a»ka ,e< akC,Ja gaV.°i AMERIKIEČIŲ S1NDIKA- ką. tik slėpė, ka.l nei aityaras

TAS NUPIRKO 4,000 
BRIEDŽIŲ.

_ _ w Jungtinių Valstijų sindi- 
Pereitų metų Augusto 17 (Tie- katas,* kurio vardas ^nėra 
ną suvažinėjo mane automo
bilius, sulaužė šonkaulius ir 
pabėgo, taip kad niekas jo

• nepamato ir iki šiai dienai 
nežinia, kas jis buvo. Aš sun
kiai sužeistas ilgai gulėjau li- 
gonbuty ir dabar išėjęs esu 
ubagas, negaliu darbo dirbti 
ir jau du mėnesiu kaip ba
dauju. O turiu da 4 vaikus, 
tai ir tie visi verkia valgyt,

nebeužtiktų, o paaiškint, kur 
pinigus dėt, kaip jais apyvar
tas daryti nebuvo kam.

Dabar jau žymiai viskas 
pakitėjo. Jau beveik kiekvie- 
noj-lietuvio'šeimynoj randa
si šioks ar kitoks laikraštis ir 
kas kartas vis labiau yra su
prantama didelė spaudos

skelbiamas, nupirko iš Ka
nados briedžių kompanijos 
4,000 briedžių, užmokėda
mas už juos $300,000, Brie
džiai bus ganomi Alaskoj ir . 
tik po keliatą jų bus gabena-, reikšmė ir jos reikalingumas 
ma šion sienos pusėn ir jų gyvenime.
mėsa bus pardavinėjama ge-| Minėdami 25 metų Šiau
resniuose hoteliuose ir valgo- dos atgalimo sukaktuves, 
muose vagonuose ant gelžke-1 galime drąsiai pasakyti, kad 
lių. z ’• | kultūra Lietuvoje žymiai pa

I

NUSKENDO JAPONŲ 
LAIVAS.

Į pietus nuo Japonijos pe
reitą sąvaitę nuskendo japo
nu garlaivis “Toyokuni Ma
ru." Keliasdešimts jo žmonių 
išgelbėjo kiti laivai, o 89 da

PAJ IEŠKOJIMAI

ferių knygos nebus uždarytos.
R. G. LADD, 

Assistant Treasurer.

i LAISVĖ IR LAIMĖ—YRA DVYNIAI 
i Kur yra Laisvė, latimė aekš. Bet ku- 
i ris sakys esąs laimingu ligoje, ir kurgi 
tada Laimė? Kas tunte suirusius ner
vus, vartokite NERVINE BOSTONO 
LABORATOR1OS VAIST). Prisie
kite $2.00, mes prisiusime vaistus per 
paštą. STANLEY POCIUS
232 Shav< mut ave„ Boston, Mass.

I

Pajieškau brolio Prano Antanavi
čiaus Raudėnų parapijos, Šiaulių ap
skričio. Meldžiu, mielas broli, parašyk 
laišką pats, arba kurie apie jį žinote, 
malonėkite pranešti.
Ignas Antanavlčia. Zagariškių kai
mas, Raudėnų valsčius, Šiaulių apsk , 
Lithuania.

Rožė Rasimavičienė, j iešką u sunaus 
Kazio Rasimavičiaus. Jeigu esi gyvas,_ 
prašau atsiliepti arba žinantieji apie 
jį, malonėkite pranešti Kaip įpums 
yra žinoma, jis tarnavo Amerikos ka- 
riunicnč.įe. Seniau jis gyveno Ames- 
bury. Ma.-s.

ROŽĖ RASIMAVIČIENĖ
Butrimonis inicst., Alytaus apskr . 

Lithuania.

I

Parsiduoda Gera Farma!
50 akerių, 35 dirbamos, daug malkų, 

vaisingų medžių. 6 kambarių naujas 
namas, fornišiai, barnė ir kiti budin- 
kai; 6 karvės, arkliai, vištų; įrankiai, 
mašinerija, vežimai; mokykla visai 
arti, prie miestelio./ Kaina už viską 
$3,000; įnešti $1,000? (19)

MRS. GALOP
Box 278, Sara toga Springs, N. Y.

PARMOS! FARMOS!
Kurie norite gerą farmų pigiai, ne- 

praleiskite šitos. 50 akerių, geri budir- 
kai, prie gero kelio, arti mokyklos. 
Parduoda už pusę kainos ant lengvų 
išmokėjimų Prie to turiu visokių far
mų, atsakymą duosiu per laišką. (21)

HILLIAM MEŠKAUSKAS
R. F. D. 1. Cerry, Pa.

Tikroji. 
Anheuser-Busch 

Rūšis 
kažna jos uncija• •

I^onota Kazlauskaitė, pajieškau dė
dės Andriaus Akuleviėiaus, iš Lietu
vos paeina iš Lubakų kaimo, Ketaviš- 
kių parapijos; prašau atsišaukti arba 
kas apie jį žino npalonės pranešti, tu
riu labai svarbų reikalą

Mias l^onora Kazlauskaitė
820 Benk st., VVaterbury. Conn

Ona Kazlauskaitė-Simniskienė. pa
eina iš Trempęs vienkiemio. Balninkų 
vaisė, Ukmergės apskr, pajieškau <1ė- 
dės Juozo Kazlausko, ilgą laiką gyve
no JJrooklvne. Prašau atsisaukt arba 
kas apie jį žino malonės pranešti, už 
ką busiu dėkinga.

O. Kazlauskaitė-Mtminskienė
M. S' Minės, Bienfait. Snsk . Canada

Pajieškau švogerio Karol Pudymat, 
paeina iš Mariampolės apskr., Suval
kų, gūb. Pirm I metų gyveno 56 Gugra- 
ham plase, Dristol, Conn.; taipgi pa- 
jieškan pusbrolio Alberto Kasvinskė- 
lio. Prašau atsišaukti drba kas apie 
juos žino, malonės pranešti.

JULIUS LANGAS 
G1SCOME, B C„ CANADA.

Pajieškau Spurgių Stepono^ir Pet
ro. juodu gyveno Michigan Statė ant 
farmų. Aš noriu pirkti farmą apie :J0<) 
akerių su dideliu mišku (19)

JOE STUMBRIS
3746 So. Union avė., Chicago, III.

Pajieškau brolio Igno Krukonio, 
gyvenančio Amerikoje • jau nuo 1905. 
Tegul praneša ar neturi nieko prieš 
pardavimą žemės (19)
T M. Krukonis, Taručionių kaimas. 

Merkinės vai .Alytaus apskr., 
Lithuania.

PARSIDUODA LIETUVIS.
Kl BALANDŽIAI

Juodgalviai, rud
galviai ir geltoa- 
galviai. Priaiaa- 
čiu j visas dalia 
Suvienytų Valsti
jų ir j Kanadą. 

GEO. ' 
BENDORA1T18
529 ffitoae St, 

Wal»rl>arv. Caa*.

ADVOKATAS

Ignas J. Barkus
725 Slater Building 

WORCESTER. MASS.
Gyvenimai: 1VI Steflinf St. 

Ofiso Tel.: I’ark 3«l 
Namo Tel.: Maple 4H4. ..

TARPININKAS
(THE MEDIATOR) 

Leidėjai A. J. kupsti*.
Vaizbos. hultiiroN ir Dailės Mė
nesinis Žurnalas su spalvuotai* 

paveikslais. 40 puslapių. 
Didelio formato.

Prenumerata metams $1.00, 
vienas numeris 10c.

Užsieny—$1.50, vienai num 15c 
“Tarpininkas” duoda $200 ar

ba laivokortę į Lietuvą ir at<al 
--dovanų.

“Tarpininkas” pagelbės jums 
apmokėti bitas. Jsigykit “Tarpi
ninką” tuojaus. tai sužinosit, 
kaip tą galima padalyti. 
Kreipkitės šiuo adresu;

“TARPININKAS”
332 W. BROADWAY, 
8a BOSTON, MAS8.

»
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DVIGI ŠAS APRIMS.
I.

Kad panas berneliai myli, 
šitą žinom be aprilio.
Bet. jei kartais vysta rūtos, 
kartais gandro jei pribūta, 
jei bernelis ką apvylė. 
Čia jan dvigubas aprilis... 
Ir kiekvieną žmogų jauną, 
tas aprilis greit apgauna.

II.
Vos užstoja tik aprilis., 
bus ir polka ir kadrvlis. 
Susiėję diplomatai 
siurbia vyną ir "arbatą.“ 
Ir Zaleskis Augustiną, 
kaip tik moka taip šokina. 
Ir įgėręs ir negėręs 
tampo vargšą kur nutvėręs. 
Groja muzika džešbandą. 
į Klaipėdą lenkas lenda. 
Groja dūdos, birbia Striūnos, 
“mėtavojas” griešnas kūnas. 
Griešnas kūnas polką myli, 
kiek pagali per aprili.

III.
Vokiečių graži notura 
nori džiaut nuo musų skūrą. 
Daug malonių jie mums siūlo, 
bet malonės tos ant siūlo... 
Sako, duosit mums teliukų. 
ar jaučiokų porą štukų, 
gausit markę, gausit kitą— 
bos prekyba padaryta.
Ir už šitą locką musų 
imsim pirkt žemes mes jūsų... 
Greitai jūsų Lietuvoje, 
kur iškelsi savo koją, 
kur kiši tik savo nosį, 
ten germaną pažinosi. 
Mat, germanai šį aprili 
daug žadėjo, bet... apvylė.

IV.
Ar tu mulkis, ar ne mulkis, 
bet tave aprilis dulkys. 
taip kaip dulkina tėvynė 
opozicijos sėdynę... 
Ir Jočys, garsus galvočius, 
federacijos triubočius. 
spiaudos. keikias, kad negali 
viešpataut po musų šalį. 
Oi tu. raidiškas raguoli, 
kam nustūmei ĮKpasuoli 
tuos, ką dirbo ir kariavo 
ir už triūsą—špygą gavo. 
Oi tas gruodis, šaltas gruodis, 
jei jo krapą but užuodęs 
bent nors vienas klerikalas, 
gal nebūt tokių skandalų. 
Ir Jočys dabar jau tyli, 
keikia dvigubą aprili.

V.
Ir Pilsudskis už Kelogą. 
be Kelogo dumiam bloga. 
Kožnas vienas diplomatas 
kryželius tris greit pastato 
po paktu garsaus Kelogo 
išmintingo ir neblogo. 
Bet kadangi čia aprilis. 
tai kiekvienas monyt myli. 
Po paktu vos pasirašo. 
Priešui galva kuolu tašo. 

. VI.
Kai aprilis kelia koją, 
šklerkos sūnus buntavoja. 
Sėdi šklerka. kaip koldūnas, 
neberimsta varško kūnas. 
Ak. kaip bloga, ak tu. dūda, 
duok, žmonel. naktinį bliudą! 
Po mokyklą kai nesveika, 
tai ir pilvas kelia streiką.

Melnikas MoMlirfkaR.

t

&lt DIENŲ LIETUVOS 
KVHUOfrAS.

Chot roseiski Čdoviek. 
Bet myliu tėvynę: 
Rad staratsia ja vo viek 
Šokti čia suktini.
Zdiea živiotsia ehorošo. 
"Snapsą” geriam irgi.
A v Bosiji hi iHta 
žmogus neuždirbi.
Zdies počtenje otdajut— 
Mus vadina ponais.
"Stenku Raziną” po jut 
Lietuviški Jonai...
Vziatki maino tože brat. 
Kiek tik.tau pakanka; 
Skolko chočėš možėš vrat— 
Nieks čia nesupranta...
Jei man butų negerai. 
Zaeiepki kakija— 
Išvažiuočiau kaip matai 
V matušku Bosiju! A.

r

\ KELEIVIS Ne. 18 Gegužė* 1 d., 1029.
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CAP 
AND 
BELLS

Runnuig shoIlt

S.

“Your huaband basn't been
for a l?>t etile ha« he»*’' aske<I a i 
neifbber «f the eite ot a tra vėlinu 
sale^niah.

“Xo, bet I bope he’ll he hera anos.' 
-Anaious to »ee h:m. of ceurse?" 
*•1 eatn'r ibinkin; of thar. bur our 

likt toeel ha* gone and I don’t 
irėve ee've got a <*te of soap in 
bonse.**

PALENGVINIMAS LIETUVOJ.
Sekretorius į besirengiantį iš

eiti viršininką:
—Ponas viHHftfnke. žmogus su 

prašymu paliuosuot nuo mokes
nio.

—Gerai, — atsttko viršinnAas. 
—pasakyk, tegni apmoka žyminį 
mokestį, vatetytjfnę rinkliavą,, 
pabaudą už pavėluotą laiką ir 
nuošimčius nuo esamosios su
mos. tada pagalvojęs gal paliuo- 

J scosiu...
—

KAS BUS PO DEMMTS METŲ.
Mokytoja, norėdama kuo dau

giausiai išplatinti savo klasės pa
veikslą. perša juos savo moki
niams:

—Na, ar nebus jums linksma 
• pažitrfėt j juos p6 dešimts mėtų ? 
štai — šaky šit ė. — Jonis, jis da
bar inžinierius, štai Kazys, jis 
dabar kunigds...

i —O štai mokytoja! Ji dabar 
bė dantų...—atsiliepė mažas Pet
riukas.

I ■■■. I ■ —
aejVsrukot?

Man teko sykį šakyti prakalbą 
m tėvų susirinkime. Pirmininkė. 

■ perštaiydama mane publikai, pa
reiškė: “Musų gerbiamas kalbė
toja* pasakys mums, kokį efektą 
palieka rūkymas ant merginų.” 

. Atsistojęs kalbėti aš turėjau 
atsiprašyti, kad aš negaliu to pa
daryt, nes, sakau, esu rūkęs ant 

• pievos, ant suolo, bet ant mergi
nų rūkyti neteko.

t

I o - ------------
Seniausiu pasauly žmogu

liui šiuo tarpu laikomas tur- 
jkas Zoro Aga, turįs 135 me- 
tuš amžiaus. Bet Kaukaze 
lesama kur kas už ji senesnių. 
Silkysime, Sovietų respubli
koje Abchazijoj Matuzeliai 
visai nėra jokia retenybė.

I Apią vieną tokį senį, turin
tį 160 frfetų amžiaus, ir ne- 
•sant jokiu gamtos stebuklu, 
to. tik seniausiu tarp seniau- 
ši% pasuikbja francuzų žur- 
nĖHstas^ehri Barbute, 

į. “TrifatBri; ykščių gyvento- 
|jų lydimas, nukakau į tarp 

..•kalnų gulintį ir sunkiai priei
namą sodžių Lati. Mane su- 

Lp:ę sodiečiai atrodė gana 
.vaišingi ir patriarchalus. Pa- 

j’tį sodžių sudaro mažos ba- 
/ kuž^s. Jose kartu gyvena ir 

ae. igFTlliai.
my / “B€vau nuvestas į geriau- 

/ šiai atfodančius namus, ku-

home
iu gyvento- 

nukakau Į tarp

Fercbveraac©
Mr«. Gasfer— s r. e i* tbe mo« 

termined nomsn I ever saw in
•fe.

Mrs. Lissea—Stubborn. eh? , vi
Mr*. Gisser—W.t eTactly; but shę^k rtUgJsūP gJ’VCTia tulilr* SilpKOYV- 

iiie rype that w«.u <i sk oq the rop.ot 'slfij Mums artinantis paste- 
a bn* in rainy venther in ordėr t« 
>So«r bėr new hat.

D©v© t© Karti
Husbcid *f Aoihor^ss—WU1 yon ' 

ir.ucii !<-nger wrttfng thąt.nevel?
Wi*e—l am jū«t at the dėaih sčen© 

ėf tbe bėra.
Au«band fpoli-etyl—Good! 

vrbcn he'< dead. w<>nld you mir.d 
iug on tbia burton fnr me?

- —— »
A©< tbė Baaaiaa

Ste—That’s Mr*. BrownV new aeąl- , _ 
rt:a wmp—it looks .-nore likę rabbit- j^D 
.•kin re me.

He—Ye«. tome ųne’s evidently been 
tamperiog with tbė «eal».

NECEŠŠARt ėRACTICt

• ’Zy I.sd—VThst nre yo©i jnmptns 
st-.-n* <>n .-Be foot f««r? ,

«'.,untry Boy (visiring city)—I’m 
praerfr-ing— bee© lnritol tjj attend ■ 
bop.

NEVISUOMET "LAISVĖ” 
REIKALINGA.

Brooklyne, netoli “Laisvės” re
dakcijos. stovėjo moteris su rišu-

i

I
liu rankoje ir lauke gatvėkario. 
Bestovėdama ji pavargo ir pasi
dėjus savo rišulį ant šaligatvio 
prie sienos atsisėdo ant jo. Atbė
ga prie jos vaikėzas su pluoštu 

."Laisvių” po pažasčia ir sako:
"Misis, nusipirk ‘Laisvę.’ Tik 

penki centai.”
"Nereikia, vaikeli.” atsakė 

'moteris. "Aš tik taip sau sė- 
Idžin.”

PaMTEIMNO.
Sykį važiuoja per kaimo lanką 

apskrities viršininkas pora geru 
Arklių ir susitinka kaimietį, besi- 

■' velkantį menka kumelaite. O ke- 
tlias neišbrendamas. Viršininkas 
ir sako:

—Kodėl jus kelio netaisote? 
Negalima išvažiuoti.

Kaimietis:— Ponui su tokiais 
arkliais išvužiuoii tai nėbėda: ot. 
man su šita kumelpalaike. tai ti
kras vargas.

KODĖL?
Kunigas mokiniams aiškina, 

jog sutuoktuvių dienoj jaunoji 
dėvi baltą suknelę todėl, kad tai 
laimingiausia diena jos gyveni
me.

Pats mažiausias Jonukas sto
jasi ir klausia: — Kodėl gi tuo
met visi virai apsivilkę juodai ?

SOCIALIZMAS IR RIZNIs.
Kada turtinga korporacija nu

mota darbininkams keltą tnilio 
nu* dolerių algų, tai vadinasi 
Mtah.

Bet kada darhfflinkni sustrei
kuoja, reikalaudami daugiau mo
kėtais. tai tuomet jau huną

P«rf«etly ProySr
S’ ♦ trianmed him •rrell, 

Tcu msjr be »j>. .
Gold d.Bfer? No.. 

H.i nanicare. ' '/

Aftor tho Party
!V?.en Retty canae in -from th© 

<tren> party abe had atr«idėd
rin-'ther *aid : ‘ Well. >ifltaghter, did vob 
!*ave a nice titner-

ih. »aM F>rty eathnaiastical-
I

niu skaičiaus ir gan senokai 
mirę. Trečioji tebegyvena ir 
turi 81 metus amžiaus. Vy
riausias šios vaikas eina 42 
metus, o jauniausiasis vos 26.

"§apkowski savo sodžiaus 
rubežių nebuvo peržengęs. 
Jis žino tik aplinkinius so- 
Ižių vardus ir didmiesty vos 
vieną syki savo amžiuje tėra 
buvęs, šis jo “didmiestis,” 
Suehumas, turįs tik 20,000 
gyventojų.

"Šapkovvski gerai atsime
na netolimos karčiamos sta- 
:ymo laiką. Šiuo tarpu iš mi
nimos karčiamos yra likę tik 
griuvėsiai. Apylinkė, kurioje 
nūnai Šapkowski gyvena, jo 
jaunose dienose buvo tuščia. 
Dabar čia auga gražus miš
kas.

"Reikia pasakyti, kad mu- 
*ų dienų Matuze’is gyvena 
meruose santikiuose sj savo 
xaimynais ir jokio skurdo 
nekenčia. Dali lėšų pragyve
nimui gauna'iš sunaus, o be 
.o dar iš valdžios gauna pen
sijos $1.50 i mėnesi.

•Pati išvaizda neturi di
delių senumo žymių. Jo vei
das neraukšlėtas, oda nepa
naši Į mumijos odą, žvilgsnys 
aiškus, judesiai laisvi, gyvi. 
Akinių nenešioja. Tebeturi 
visus dantis. Skundžiasi tik 
tiek, kad neprigirdįs, bet aš 
to nei kiek nepastebėjau.

“Pasikalbėję turėjome ar
batą man pagerbti. Atsisvei
kinant buvo norėjęs man bu
riuoti ranką, tik pasiprieši
nus, atsisveikinome budu 
pritinkančiu jo gražiam am
žiui.” “L 2.”

Kokiua Dtevue tnaonėn Garbino &©•©• | Vienu akto farsas, labai junk Ingą*
vėj. Panašios knygos lietuvių kai- ir rrra* n^mtatymui Kam* .... Itc. 

boj iki tioi da nebuvo. Čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei arijonai, egiptėnal, chaldni, ašy-; 
rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie: 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
dus jie San tik tu* au žtmėmis turė
jo. Knyga stambi ir labai užimanti. 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. 21-00

Ožka Bato*©© SgyHaL — ir totaa 
fonėa. Daugiau juoką, negu A ©tori 

ko j muniafao. Btojb knygųja etfK M 
72 ’’Dtiia Bambo© >*•
ukalbėjimai, humoristiftki ©traipania- 
kai ir juokai. Antra pagariata 
laida. 128 pual................................  Ma*•»* / *• va tol • vito—raiti^f usaA/iaj*. >z.w 

Drutuoae audinio apdaruos© .. SIJtSį Davatką Gadainkna. — Ir kito© tlnka- 
Lietuvo© Respublika© Istorija »r te© 

lapia. — Šitaa veikalas pabojo, kaip 
nuo 1905 metą revoliucinės Lietuvo© 
įpėko© vedė kovą su caro valdžia, ir 
Kaip tuo pačiu laiku kunigai tą vai-, 
ižią rėmė ir gynė; kaip paakui rtvo-' 
>iudja paėmė virtą, kaip Lietuva li
kos paliuosuot© ii p© caro valdžios ir 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemiapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubeiida 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri* 
dus. Tai yra vienatini knyga, kori 
parodo, "kaip gimė Lietuvos Retpubli- 
ka ir kaip ji išrodo, čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo 
Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
bolševikais, sutartis su latviais, apra
šymo visą mušią su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuria apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $l.oė 
Drūtais audeklo apdarai© ........ 21J>O
kr Buvo Vtanotinaa Tvandaf — Kaip

Nojus galėjo surinkti j kelias die
nas visą veislių gyvūnus, kurie gj've- 
ua išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo rankoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tu? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitą veislių žmonės? Šitie ir šimtai 
kitų klausimų, į kuriuos negali atėa- , 
kyti joki* kunigas, yra nuosakiai b . 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
be galo įdomi. Kas žodis — tai fak-! 
tas; kas sakinys — tai naujas kunigu 
argumentas griūva. Mokslas u
mokslas nuo pradžios iki galo. 
Kaina ............................................... 25c
Piešos BaisaL — Puiki knyga, daugy-1 UŽDĖK ANT BILE PATRUKUSIOS 

bė labai gražių eilių ir dainų, Daug BUSITE
gražių, spalvuotą paveikslų. Popiera KXT KELIO. KURIS PERTIKRINO 
gera ir spauda graži. Parašė J. B.. 
Smelstorius. 221 puri. Popieros 
apdarais ....................................... 21-W
Beu-Hur. — Istoriška apysaka iš;

Kristaus laikų. Parašė Lew 
Kallaee. 472 pusi.............................22.00
Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Lt©* i 

tuva XIV metaaimtyje. Istoriškas 
romansas M. Bcrnatowicz*o. 
488 pusi........................................... 21.50
Biblija Satyroje. — Labai įdomi fr 

juokinga knyga su 379 puikiais pa
veikslais, perstatančiais įvairina nuo- 
tikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šią 
knygą niekas nesigailės. 382 pus
kapiai. Kaina ............................ _ _
r, _ ... .• i moterų neoaiso savo patrukimo tik
Driko Reikia Žmogui ^ert ir a gyt. į;ar} »,e patrūkimai nėra skaus-

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks. jningi. Rašykit tuojaus reikalaudami 
nemokša. Rot delkozi norisi? Driko i:-bandymui šios puikios metodos pa- 
be valjrio žmogus silpsta? Ir delko t-ūkimo crydymui. Rašydami vartokh 
vienas maistas duoda daugiau spėka. ' "n *ou kuponą.

mos dainos. Apart juokingų ”Da- 
! ratkų Gadzinkų" telpa 30 įvairių jdo- 
' tingų dainų, eilių, parodijų, b- t-t. 

Daugelis iv dpinų tinka juokingom© 
deklamacijom*, šešta pagerinta

; laida. 48 pusL ............................... lte.
Kur Masą Bočiai Gyvena? — Arta 

tyrinėjimas, kur kava ptrnratiaė 
žmonių lopšinė. knyga labai pa
gal daktarą Holitterį sutaisė Be
mokinanti. Parašė Ž. Alefcaa. 76 p. Mc 
Paparčio faėtts fr betarto© Mtot 

apysakos: 1) NeuŽattiktetto Vyras;
2) žydinti Giria; 3) Klaida; 4) Ko- 
pekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į risoknu prietaras, 
burtus ir tL 16c.
Apie Dievų; Velnią. I*u9gų to Praga

rą. Parašė Robert G. Ingereoll, gar
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 
ptod. .........................................................  26c.
' mcriV* MacoeMs. — Arta kaip ka

talikų kunigas liana Schmith paplo
vė merginą Oną Aumutler. Su 
paveikslai*. 16 pusL ................... 10c.
Amžiau© Dainos, šioj knygutėj telpa 

44 geriausią Jovaro dainą. Jos tin
ka deklajuaujoms ir dainavimui, kaip 
namie taip fr susirinkimuose. 
Pusi. » ........................................... 16e

KELEIVIS 
, 253 Broadway,

So. Boston. MAm.

bėjau pievoje priešais namus 
j f»ilgabarzdj, rimtą seni. Butą 

*1 paties šeimininko, gimusio 
w 1778 metais, Katerinos val- 

fdymo laikais. Pasakoja jis, 
■ kad Napoleonui užimant so- 

-<i buvęs tuo syk stųiriausia-
*w‘ Ime/savo amžiaus laikotarpy.

J /‘*Šapkowski mus pasveiki
no giliai nusilenkdamas ir 

."anka paliesdamas krutinę. 
Perstatęs mums žmoną ir 
vaikus, paprašė užeiti Į bal
koną. Tuo, kad turi medinį 
namą, jis nenpaprastai di
džiuojasi. Mat. visi kiti turi 
tenkintis molinėmis lušno-1 
mis.

“§apkowski niekuomet ne
sirgęs. Prieš 20 metų jautęsis 
dar “tvirtas kaip kalnas” ii 
galėjęs vilkti našta?, kurio.- 
25-meeiams buvę per sun
kios. Savo 125 amžiaus me 
tais maudęsis dar kalnų sro
vėje, ko nei vienas jaunuolis 
šiuo tarpu padaryti neįsten
giąs. Abstinencijos nežinąs, 
priešingai — gėręs daug, o 
dar daugiau valgęs. Jis pasa
kojasi, kad jam tokio am
žiaus susilaukti daug padė
jusi kalnu atmosfera.

“—Čia žmonės gyvena 
tiek ilgai, kaip ir ąžuolai.— 
sako. — Kas yra dieta, mes 
nežinome, o ypač aš.

“Sapkotvskio atsiminimai 
sfekia dvyliktus jo amžiaus 
metus. Jis pasakoje apie žy
gį į kaimyninį sodžių keršto 
tikslu su visomis smulkme
nomis.

“Minimasis senis vedęs 
tris sykius. Pirmoji jo žmona 
su vaikais pabėgusi Turki- 
£n. Antroji mirusi. Jos Vai

ri susilaukę gražaus įpėdi-

NUOODOSUGŲ
RMMta fyšatatal Rt»

M)L
yrB rcev|raMfĮirMVs btcbcsttm« 

PrafaMrią©©. FREEDOL greitai jatfc* 

f
AeMtfatoi greitai išųyclo šašą©, nonas, 
feįrzeaų, BeRtorotfM, šunvatea, N»a* 
toli ir kitokias ©4e© ligas. Kalną 21.0t. 
RdkalaakH© aųtiekose arba nršsiųski- 
te 21At ir ttot taajaus išsiąthą© 
•tatą tatta, (

FREĖbOL REMEDY CO.
388 A. Wamn 8t„ Bustos X, M

Jei Patrukę* 
Bandyk Tą 

!t**n*L' . w m t t? O ITDr'LT^inV

y*
<c

f

chn- 
her

ly. “Tt w»a the best party 
tas'ed.” _

KRAUTUVĖJ.
Jauna gaspadinė, įnėjua j 

krautuvą, norėjo nusipirkti py
rago. Pačiupinėjo vieną, antrą, 
trečią, penktą, ir vėl išnaujo vi- 
aus čiupinėja. Krautuvininkas, 
kuriam tat Čiupinėjimaa nepati
ko. sako: “Ar tamstą vyria taip 
0at ilgai čiupinėjo, kol iftatiinko 
«au už pačią?”

Surinko A. K. A.

—Taip, aš jau dvidešimt me
tų. kaip malšinu čia Kutu*, tffnM 
ir meškas... Ir nei viena* mane 
neužgavo nei nMu.

—O nuo ko tas randaa ant 
veido? »

—TAi žmona... netyčia įspjrri 
čeveryko kurta, __

ever

H*v. ftitota mm
“T bear Krauto and Meyer are Iook- 

t,žr f..r a nee cashier. la It trw’ 
Tbey enrėged a »ew otto only a monrh

That’g tha one rb.ey’re looklog fąr. 
—Co.hI Hardeare.

7
t* see 

rel^tions ahout »n inheritance—how 
<!M yvB sake out?"

* I went flnt class and raine back 
tliirij."

Not Vary Wefl
“*o ym bSve b**n t« Berili!

. ' ' nr—————— /
IT. SU Tėte, Mteto

R’inks—ft»<I any bitlr ratU&t Wpe- 
ri*nceš in recent yesrs?

Jinks—No. I bare bonght a gnort 
many tonlcs bht J kept oa gettloy 
badėr.

I ©aattavėara t©
Friend—I npfkojie yon re kept purty 

bti-y dictln’ grave«. Jarg?
oM (šnvesngger—Sntotlmeą 1 h» 

sr>- tomctlme© I baint. The trunble i* 
peoptr we«'t (H« regnar.

MUNDEB IRANO BtW

MoMdta (Hter ptayMg) — «tm» 
vMIin f« by ■ gre*t mrter—lt'« tw« 
imndrM yetm ©M.” Vbtfto—«G© ©n 
tmn—that vieKn fbšMfl 0k« ir* 
hmnd »ew."

LMtod 1 g- m X«t 
y»ersp*r'» t*Tl fttrtot, 
>Clė tb« 
i t© not* thit fr©M tk<>

fl-nm my rtyi 
f ,aw my nn<
And !au*h«4 t©Mm b t

a neto iook©0 lašt lik* an a a t.

FREE

DZIMDZI-DRIMDZI 
Maršrutas.

Po 5 metu Dzimdzi-Drimdzi 
ėl atgijo. Susidarė didelė grupė 
š A. Vanagaičio. J. Olšausko ir 
Vkiro-Biržio. ir vėl Dzimdžiai 
<eliaus po lietuvių kolonijas ir 
vaidins nemat.vtus-neregėtus 
prajovus.

GEGUŽĖS MĖNESY:
5 d., N’etv Britain. Conn.
9 d., Boston. Mass.
10 d.. Nonvood, Mass.
12 d.. Boston, Mass.
15 d.. Montello. Mass.
19 d.. Lowell, Mass. (po piet).
19 d.. Lavvrence, Mass. (vak.).
23 d.. AVorcester. Mass.
25 d.. \Vorcester. Mass.
26 d.. Athol, Mass.
29 d.. VVestfield. Mass.

BIRŽELIO MĖNESY:
1 d., Hartford. Conn.
2 d.. Newark. N. J.
5 d.. Ansonia, Conn.
8 d.. Philadelphia. Pa.
12 d.. Baltimore, Md.
16 d.. Scranton, Pa.
18 d.. Mahanoy City. Pa.
14 d.. VVilkes Barre. Pa.

TUKSTANCIUS.
Siunčia Dykai Prirodymui
Bile vienas patrakęs, vyras, mote

ris ar vaikas, privalo tuojaas rašyt 
pas W. S. Rice, 69-K Main street, 
Adams, N. Y., reikalaujant dykai Iš
bandymui jo puikios stimuliuojančios 
aplikacijos. Uždėk ją ant patrukusios 
vietos ir muskulai pradės trauktis; jie 
susijungs taip, kad atsidarymas arba 
patrūkimas prapuls natūraliai, ir tuo- 

t met diržai ir kitokie muskulų prilai
kyti Jai palieka nereikalingi. Nepra
leisk progos neišbandęs šios puikios 
metodos. .Jei jusu patrūkimas butu >f 
be skausmo, tai koks yra išrokavimas 

!dėvėti diržus visa jūsų gyvenimą? 
i Kam bereikalingai kentėti? Kam rizi- 
jknoti gangrina ir kitais pavojais nuo 
1 mažo patrukimo ir paskui eiti ant 

.. 21.00' operacijos stalo? Daugybė vyra ir

ir po.

B

I

AMtrikta Lietuviai! JWRtama«rite 
žaagAI ir mito artintiems Lietuvoje bb 
telksite, atrašydami 

tKDLTDROS ŽURNALĄ
POPVUAfUS MOKSLO, LITERATtTKOS,MtNO,ILWS- 
TttTOYA8«URNALA8.
Kaina metams: Lietuvoje 2 dol., pusei metij 1 doi. 
Amerikoje išsirašant metams 4 daL, pusei rtletį 2 dol. 

tunuhi teikia da«g žinią apie Mokslo ir techaMna ste- 
taklus, apie kitų kraitą pažangos taimčjiiRUB, vfauomenčs 
gyveniaM susitvarkymą ir kūrybą.
UžsatysMl siųsti galima atstančiant pinigus pašto, bankų čekiais aa- 
bš jvettintoos© laiškuose. Adresuokite sekančiai:

KULTŪROS ADMINISTRACIJAI , 
ŠMtei, Dnn <•«« Nr. S3, lltoili 

8©v© asnžl paatanga gartoMl knltvrM ir pažaaRat darbų.

kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, draskos ir kitų panašių da-, 
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Ši
tuos klausimu© suprasi tiktai iš šitor 
knygutės. Parašė D-ras G-mu©. 
Kaina ............................................... lSeJ

Kodėl Ai Netikta i Dievų? — Arta į 
Tikėjimo Kritika. Kiekvienas retas; 

katalikas ir laisvamanis privalo 
ją perskaityti. 84 post ............... 20e.
Katp Tapti Suvienytų Valstijų Pffio- 

čto? Aiškiai išguldyti nilietystt* 
įstatymai ta reikalingai klausimais ir 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbos©. 
Antra peržiūrėt* ir pagerinta

t laida. Rta.
Eilė© ir Straipsniai, šioj knygoj teip© 

23 gražios eilės, daugybė straips
nių, Juokų, ir tX Puikiai ilius
truota. M poaL ............................. 2®e.
AlkohoHa ir Kūdikiai — Arba kaip 

atsiliepia tėvų vartojimas alkoholio 
ant jų vaikų. Kas yra arba tikisi ka
da non būti kūdikių tėvais, būtinai 
turėtų perskaityti šitą knygutę. Pa-! 
rabošius. PuaL 23......................... 10e.<
Byla Detroito Katalikų ra SoeiaHa-: 

tais. — Pirmą kartą katalikai už-1 
puolė socialistus 31 <L gruodžio, 1911. 
Antrų kartų jie užpuolė socialistus 311 
gruodžio, 1218 «- Moj knygutėj išti
sai telpa teismą rekordai Ir prirody-; 
stori, kokių priemonių katalikai dasi-t 
leidžia kovoj ra socialistais. Su 
pavo&SlaiB. «1 pusL ................... Me.
Pepae ir VeMta — Ir trjs kiti fndo- 

mųe parakojtaM: 1) Mala it toli- 
iMk inHer, 2) Jie ramiai •) Ado-| 
mas Ir Jieva. Pftra juokų K, j

Kaip Beuovėa iawaM Petautytavt 
8ta UMf. — tatai jdrams eonotak 

filosofų daleldimai apie žemės išeito- 
dą. Pagal daugelį autorių p*™* 
įkęra. Antra knygutės dalie yra: "Ii- 
vtrkšria© Mokslą© arba Kaip Atstoto 
da Kaltas". Parašė Z. Aleksa. 
40 puri. ........................................... Itaf
"Salodrija” *»ta kaip tavo nukirtai;

iv. Jonui raita Branto vtoatRM j 
akte, partapt* garaans anglų raitl-J 
mmi vertėtų pertkaityti................. 2Se.i
"O. 8, S." arta Klubinė likilmė. —Į

Dykai niro patrūkimo
W. "S. Rice, Ine.
69-K Main st., Adams. N. Y.

Malonėkit man prisiųst visiškai 
dykai jūsų stimuliuojančią aplika
ciją nuo patrūkimo.

Virdas .......................................................

Adresas .................................................... ..

Valstija ..............................................

i

Naujos jėgos silpniems 
žmonėms

Nuga-Tone ištikrujų yra pastebėtini 
vaistai <lel padidinimo jėgų ir spėkų 
pas silpnus žmones Yra faktas, kad 
paverėjimas sveikatos yra greitas var
tojant Nuga-Tone, padidėja apetitas, 
virškinimas buria geresnis, gasai ar 
vidurių ar pilvo išpūtimas išnyksta, 

i inkstų ar pusfės veikimas sustiprėja, 
miegas pasidaro poilsingas ir atgaivi
nantis ir liesus žmonės jgija daugiau 
svarumo.

Mrs H. L. Harris. Faber, Virgin*, 
rašo sekamai: "Kai aš pradejau imti 
Nuga-Tone. man nervai buvo visiškai 
pakrikę Aš jaučiaus susmukusi, nusi- 
bodusi, neturėjau energijos, turėjau 
prastą kraują, netekau svarumo ir 
greit uždusdavau. Aš ėmiau Nuga- 
Tone tik 20 dienų ir galiu teisingai 
pasakyti, kad aš jaučiuos geriau ir 
daugiau gyvenanti, negu kada pir
miau per daugelį mėnesių." Tokie pa
reiškimai parodo, kad Nuga-Tone at
lieka savo darbą. Jus galite pirkti jį 
kur tik vaistai yra pa rda v i nėjąini, «f- 
ba vertelga užsakys de! jus iš urmo 
vaistinės.

a —ąąaae—ašį

E J. VASIL
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ligonis mirė.
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nys kažin kur dingo. Policija 
jo j ieško.

ŠIAULIUOSE ŠILTINE.
Teko patirti, kad šiomis 

dienomis Dvaro gatvėje se
nose kareivinėse apsirgo dė
mėtąją šiltine 7 žmonės.

Įtaisymo Kaune tramvajaus. 
Kaip gaila, kad patįs lietu
viai net tramvajaus negali 
Įsitaisyti!

“HKZOJI DVASIA” IšLĖ 
Et frER LANGĄ.

PIRMUTINE DIDŽIAUSIA
RENGIAMA VISŲ AMERIKOS LIETUVIU 

LAIVAKORČIŲ AGENTŲ EKSKURSIJA 
TIESIAI | LIETUVĄ

1
__ ____ . ___  ____  dirbtuvėj kilo gaisras. Nuos- 

kad kontrabandininkai. Ėmė tolių padaryta apie 15,000

MALKŲ.
*

Sužinota, kad Šiaulių mie
sto i

Pinigus persioačiam greitai ir 
žemamis ratomia.

Bei sugrįžimo leidimą ir kitą 
informaciją klauskit pas vietas 
agcniu« arba pas

Hanbvg-Amrica tat
209 Trem<»nt St.. Bo>l«tn. Mase.

Tanlac
52 MILIŪNAI BONE V IBVARTOTA

Ngtafcsdiar
VAirriNKSE 254. 504.41* 

SAMTELIS DYKAI

drausta skaityti ir apie kuni-, 
go Vailokaičio meilės kome
diją bei prelato Olšausko 
meilės tragediją?...

DIDELIS GAISRAS.
Kaune, Jonavos gatvėje 
nr. Gotferšteino muilo

įaS GIRDĖTI LIETUVOJE I
(Tuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.) į

UBE ■■ si j —

OYOQ
HENOMMIDUS (RmMtaMia GyaU) 

IKeM kentėt, kuomet REM-OLA 
jėgyjlė te pagelMjo tūkstančiam. 
—Khtttafcite pa« savo aptiekorlę 
REM-OLA nata rašyktee pas 

H. TMm *<«. Cnata. Mua^o 
tatai DYKAI 

•m pakelyje.

‘T

OitfžiaaMak ir Grrrčiau«iiii« Laivam

Becatiariai Kiekvioaa Savaitę Išplaakimai kitais
Popalianai* I.Hyd lahraia.

•i STATĖ ST.. BOSTON. M \SS.

I I I

MOKINYS—PINIGŲ 
VAGIS.

Šiauliuose nesenai Juozui 
Karpavičiui, pavogta 75 dole
riai, 80 vokiečių goldmarkių, 
19 rusų sidabro rublių po 20 
kapeikų ir 100 litų po 5 si
dabrinius litus, auksinis laik
rodis su rusų sidabro retežė
liu 500 litų vertės ir kitos 
smulkmenos. Iš tos pat dėžu
tės buvo išvogta ir J. Karpa
vičiaus sesers Anelės 163 do
leriai. Viso išvogta už 3325 
litus Įvąirių pinigų ir smulk
menų.

Šioje vagystėje įtariamas 
Šiaulių valdžios gimnazijos 
mokinys J. G., kuris gyveno 
pas J. Karpavičių. Poįvyku-

KU t VAILOKO MEILĖ. 
NEBALTAI KUNIGUI 
PRADĖTI KAŠTUOJA 

10,000 LITŲ.

• Nuo musų korespondento.)

Kartą Vailokas pasakė: 
“Pinigai—galvažudžiai, bet 
jei jų turi—viskas gerai”... 
Vailokas laikė “tarnaitę” 
savo giminaitę.” Laikė ir 
“privaikė”... Manė, kad už 
pinigas bus viskas gerai. Ka
da gamta pakeitė “giminai
tės” figūrą, Vailokui pa
sidarė nepatogu. Kas dary
ti? Davė tuomet jis “giminai
tei” 10,000 litų ir sako: “Bėk 
pas savo gimines į Vilnių!” 
Ji sutiko. Tečiau kada mer- . 
gaite: nepavyko pereiti de-sios vagystės minėtas Iftoki- 
markacijos liniją, kada ją su
laikiusi policija rado tą sumą 
pinigų, “giminaitę” įtarė. 
Prasi įėjo tardymas. Nelai
minga mergaitė tuojau atvė
rė visą paslapties istoriją. 
Papasakojo, kodėl jai kuni-

VILEISIS BERLYNE VEDA 
DERYBAS DĖL TRAM

VAJAUS.
šiomis dienomis Kauno 

gas Vailokas davė 10,000 burmistras Jonas Vileišis bu- 
litų ii liepė pasišalinti į Vii- vo išvažiavęs Berlynan derė- 
nių... Ištikrujų: “Ylos maiše tis su vokiečių firmomis dėl 
nepaslėpsi”...

15 METŲ KALĖJIMO UŽ 
LITERATŪRĄ.

Pernai gegužės 24 d. pa
sienio policija ties Šilute Lei- 
tės upely’ pamatė plaukiant 
laiveliu du nepažįstamus vy
rus ir kaž ką vežant. Manė 
1„ . 1_______________~ “

šaukti, kad sustotų. Vienas litų. Vėliau gaisras buvo už- 
pabėgo, antras, sumetęs vež- gesintas.
tą bagaža vandenin, pasida- Apskritai imant per šią 
vė. Tai buvo H. Baltutis iš praeitą žiemą Kaune gaisrai 
Sausgailių, Šilutės valse. Pa- padarė iš viso apie 500,000 
darius pas jį kratą nieko ne- litų nuostolių.
rasta. Vėliaus išaiškinu, kad Nors Kauno kunigai kiek- 
ten buvo vežta komunistų li- vienoje bažnyčioje gieda: 
teratura. Baltutis suimtas “Nuo bado, maro, ugnies ir 
aiškinosi, kad jis nežinąs, ką vainos išgelbėk mus, Viešpa- 
vežęs. Jam apmokėdavo tie!” bet jų balsas nueina sy- 
Chackelis Paradas (kauniš- kiu su rudžio balseliu, 
kis, gyvenęs Naumiesty) ir 
jis per dvi sąvaites kartą vis 
pargabendavęs jam kontra
bandą iš Vokietijos. Paradas 
kaltu neprisipažino. Su Bal
tučiu jokių reikalų neturėjęs 
ir jokios partijos naudai ne
dirbęs. Tečiau buvo tikri įro
dymai. kad Paradas komuni
stinės literatūros kontraban
da užsiimdavo.

Kariumenės teismas, pir
mininkaujant gener. Šniukš
tai, Ch. Paradą nubaudė 15 
metų >sunkaus darbo kalėji
mu ir Balutį už vežimą kont
rabandos 3 metams.

O galvažudžiai už užmu
šimą žmogaus Lietuvos teis
muose gauna tik po metus 
kalėjimo. •

MELIORACIJOS DARBAI 
NIEKUOMET NEPASI

BAIGS.
1929 m. sezonui melioraci

jos (nusausinimo) darbams 
vyriausybė paskyrė 4,700,- 
000 litų. Turint galvoje visą 
reikalingą sausinti Lietuvos 
plotą, šįmet nusausinta tik 
maža dalelė. Jeigu meliora
cijos darbai nebus praplėsti, 
tai jie tęsis kokį 100 metų.

KOMUNISTŲ GŪŽTA
Birštono gatvėje 1 nr. su

sekta slapta komunistų būs
tinė su slaptais, požeminiais 
išėjimais. Ten sulaikyti 6 žy
mus komunistų veikėjai. Du 
pabėgo. Slaptame bute rasta 
daug literatūros, biblioteka, 
šafirografai frkit. Ryšy su 
tuo suimti keli asmenys kito
se vietose.

PALEIDO PLEČKAITIENĘ NUKENTĖJUSIEMS DUOS, SUŠALO DAUG GYVULIŲ
Kartu su kitais socialde

mokratais, žvalgyba buvo su
ėmus Kaune ir Plečkaitienę, 
buvusio Seimo atstovo J. 
Plečkaičio žmoną, kuri yra 
pasilikusi Lietuvoje (jos vy
ras .J. Plečkaitis buvo priver
stas prasišalinti į užsienį, nes 
kitaip fašistai grąsino jį į 24

“Ar iš peklos tave čia atnešė "Lietuvos žinios” praneša, 
lokių biaurybę”? J moterėlių kad Plečkaitienė jau pa
klausimus. ką jis matąs, ligo- Į liuosuota.
nis nieko neatsakė. Būdamos ---------------
prietaringos, moterėlės pa-į 4 METAI KATORGOS 
kabino ties ligonio lova šyen- JAUNAM GIMNAZISTUI, 
tą paveikslą, bet ligonis liepė i Kostas Korsakas, buvę: 
jį nuimti. Po 5 minutų ėmė 
langas judėti ir braškėti ir j į 
staiga iškrito laukan. Mote
rėlės laukė griausmo, bet ne- •

i 
r 1

Vijolių kaime, Šiaulių vai-i 
sčiaus, apsirgo andai Juozas, 
Krivickas, jau 90 metų am
žiaus senukas. Vieną dieną' 
esant kambaryje jo dukteriai' 
ir dviem seserim, kurios pa- 

■ sižymi dievotumu ir prieta- • 
Įringumu, ligonis, žiūrėdamas' _ _______ ______ _
į kambario kerčią, prašneko: valandas užmušti. į Dabar
Ar iš peklos tave čia atnešė | "Lietuvos žinios” praneša

Šiaulių apylinkės gyvento.
____,_________T___ jai praneša, kad per pasta- 
apylinkės nukentėju- ruosius didelius šalčius tvar- 

siems ūkininkams Gyniočių tuose sušalę daug galvijų, 
miške paskyrė 665 erd mete-1 ypatingai jaunų telyčių, 
rių malkų, kurios bus veltui baugiausia gyvulių sušalę 
duodamos nukentėjusiems. i Meškuičių valsčiuje.

*•/

Kostas t\orsaKas, Duvęs 
kiaulių gimnazijos 8 kl. mo
kinys, nubaustas Šiaulių apy

gardos teismo 4 metais sun-
. - , , .. id uju darbu kalėjimo už vei-

sulaukusios vėl įdėjo langą Į<ijmą komunistų partijoj. Vy
ramus. Kitą dieną apie 4 vai. iausiam Tribunolui padavė- 
ligonis mirė. ;; peliacija. Sarvšy su tuo jis

Dabar kunigų sutamsinti pervežtasis Šiaulių kalėjimo 
kaimiečiai kalha, kad prie Kaunan.
ligonio buvusi “piktoji dva- _________
šia,” bet kai moteris pakabi- teiki \m \ viza dovanai. 
no “šventą abrozdą,” tai ji j --------
išsinešė per langą, ir dėlto ‘ •<>«' ''.» Ekskursijai Išplaukian- 
langas iškritęs. O ištikrujų 
tas langas nebuvo gerai pri
kaltas ir smarkiau durimis 
trenkus jis iškrito.

TRAUKINIŲ KATASTRO
FA ŠIAULIŲ STOTY.
Kovo mėn. 5 dieną 10 vai. 

ryto bemanevruodami susi
dūrė Šiaulių stoty ant kryž- 
minės jiešmos už kontrolinio 
stulpelio du sąstatai. Vienas 
keleivinis vagonas nulėkė 
nuo bėgių, prekinis gi, pali
kęs ant bėgių, stipinai si pri
spaudė ir apdraskė sienas, iš
daužė langus ir išlaužė ran
kenas. Nuostolių padaryta 
apie 2,000 litų. Katastrofos 
kaltininkai aiškinami, šios 
katastrofos dėliai kiek pavė
lavo tarptautinis traukinys 
nr. 23, nes katastrofa Įvyko 
ant svarbiojo kelio.

TAURAGĖS REVOLIU
CIONIERIŲ BYLA 

Balandžio 25 dieną kariu
menės teisme Šiauliuose pra
sidėjo Tauragės revoliucio
nierių byla. Kaltinamųjų yra 
59 asmenis, neskaitant kelio
likos žmonių, kurie buvo su
šaudyti tuojaus po sukilimo. 
Bylos pasekmės da nežino
mos.

SERGA DĖMĖTĄJĄ 
ŠILTINE.

Salantų valse. 5 kaimuose 
nuo kovo 27 d. iki balandžio 
6 d. užregistruota 27 susirgi
mai dėmėtąja šiltine. Ryšy 
su tuo uždarytos dvi pra
džios mokyklas. Paskutinė
mis dienomis pastebėta vėl 
keli susirgimai.

IŠ MEILES NUKANDO 
NOS|.

šių metų balandžio mėn. 
6 dieną Vyriausiame Tribu
nole buvo nagrinėjama įdo
mi kaltinamojo Kazio Abel- 
kio apeliacinė byla.

Buvo taip: K. Abelkis pa
metęs savo žmoną gyveno su 
viena dama. Gyveno gerai: 
viens kitą mylėjo, viskuo da
lijosi. Tečiau nelaimei į kal
bamą damą įsimylėjo ir kitas 
frantas. Pastarasis jai geriau 
oatiko ir ji pranešė Abelkiui, 
kad su juo nori persiskirti. 
Abelkis gerai suprato savo 
mylimosios atsiskyrimą, to
lei iš pavydo norėjo nukąsti 
jai galą nosies. Bet visai ne 
įukando. Kauno Apygardos 
eismas Abelkį už tai nubau- 
lė pusantrų metų sunkiųjų 
larbų kalėjimo ir priteisė iš 

’o buvusiai mylimajai mokė- 
i po 160 litų mėnesiui. Abel- 
:is tuo liko nepatenkiptas ir 
tadavė Vyrausiam Tribuno- 
ui apeliaciją. Šių metų ba- 
andžio mėn. 6 d. Vyriausis 
Tribunolas Abelkiui bausmę 
umažino iki 1 metų kalėji- 
no ir “mylimosios” jieškinį 
itmetė. Abelkis aiškinosi, 
:ad jis tai padarė iš meilės ir 
lideliai susijaudinęs.

Abelkis virš 40 metų am- SUDEGE TROBA IR AP- 
:iaus, o buvusioji jo mylimo- j DEGĖ ŽMOGUS.
i apie 35 metų amžiaus. Abu j Daukučių kaimas (Kupiš- 
ipsišvietę įr inteligentiški, kio valse.). Naktį iš 30 į 31 
Xbu valstybės tarnautojai, d. kovo nežinia iš kokios 

--------------- ' priežasties, užsidegė ir sude- 
Š GIMNAZIJOS SUOLO—gė piL Juozo Puzino gyvena- 

KALEJIMAN. ; ma troba ir gurbelis. Nuken-, 
Šiaulių apygardos teismas,pats taiP°«i apd<“gė' 

nagrinėjo jaunų vagilių by-, 
lą, kurioje buvo kaltinamas. 
Radviliškio progimnazijos 
mokinys, Kostas Marijošius,* 
15 metų amžiaus, labai dorų 
ir sąžiningų inteligentų tėvų 
•unus, kaltinamas tuo, kad 
1928 metu spalių 26 d. drau- ____ ____
ge sušvagždžiu ir kitais, 
Radviliškio valse.. Voskonių < 
kaimo gyventojui Normantui ___ __________ ___ ____
oavogė 200 litų vertės karvę Tanlac btm> pradžia mane sugri- • ♦ y • • • • i itcrinA mon O* ci’fL.r, ją pardavę, pinigus pasi
dalino.

Kostas Marijošius nusikal-
. «___ ą v |rc*<<atę II ■ cus r\v

jmo metu buvo IS namų UZ so ir atkakliausius 
ąepaklusnumų išvada.'
Kartą minėtas prasikaltėlis tą. jo-vumą ir ramų miegą.
UŽ savo tėvu javu pavogimą' - Tanlac padarytas iš žievių, žolių ir 
bUVO išvežtas Į nepilnamečių centai už dožą. Gaukite bonką iš ap- 
drausmės ir auklėjimo įstai-' tiel!?r.ia.n^iianf,ien bus sugra- 
?ą. bet tas. matyt, jį visai ne
pataisė.

Skilvio Nogoramai, 
Galvos Skauamai Ir 

Kvaitulys
Jei skilvis nesveiką®, jus visas ser

gate. Jei negalit valgi suvirškint. jus ' 
n u stojate‘stiprumą, paliekat nerviški; 
Ir jaučiatės tiek pat pavargę ryte at
sikėlę. kaip iš vakaro gult einant.

lu-. Per 10 metą Tanlac sugrąžino į 
;o ' sveikatą ir gyvumą tūkstančiui, kurie

Ponia L. C. Virvių, 28 Federal St., 
GreenfieU. Mass.. saAro: “Per tris me
tus kentėjau su skilviu. Skaitymas

žimo i sveikatą. Užaugino man 25 sva
rus ir aš žinau, kad išgelbėjo mano 
gyvastį”

Leiskit Tanlac padaryti Jums tą, ką 
padarė ir dėl tos kentėtojos. Jis patai- 

* virškinimo nege-

čiai ( unard Linijos l^iivu
AQI ITAMA Liepos 7 d..

Cunard Linijos Lietuviškasis 
kylius, gavo per S. L. A. Sekre- 

l >rių Lietuvos Generalio Konsu- 
uto raštišką pareiškimą, kad Di
džioji Vasarinė Ekskursija su
juosta laivu AQUITANIA Lie- 
;x)s 7 d., po Susivienijimo Lietu
viu Amerikoje globa ir priežiūra, 
urės privilegijas gauti Dovanai, 

pasportų vizą.
Visi norintieji pasinaudot šiuo 

•.ietuvos valdžios palengvinimu,’ 
- privalo registruotis i tą ekskursi-' 

ją kuogreičiausiai. kad Cunard 
Linija iš anksto galėtų surengti 
ir įteikti Konsulatui reikalauja-' 
nūs keleivių surašus. idant iš-’ 
engti nesusipratimų paskutinio-’ 

i e valandoje. i
Cunard Linijos Generalis Ke-’ ' 

leivijos Manadžeris p. H. P. Bo-! 
rer pasakė: “Mes aukštai Įverti-! 
name Lietuvos valdžios prielan
kumą.” ši ekskursija manoma* 
bus labai sėkminga, nes mes kas
dien gauname naujų užklausimų 
nuo tų. kurie rengiasi atlankyt 
savo senąją tėvynę taip puikiai 
sutvarkytoje ekskursijoje, kurią 
yra paskelbęs Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje, kooperuo
jant su musų lietuviškuoju sky-

Dvi Asmeniškai Lydimos Ekskursijos 
J LIETUVĄ

Puikiuoju Cunard Linijos Ekspresiniu Didlaivių 

AQUITANIA 
IŠ NEW YORKO I KLAIPĖDĄ 

per Southampton 

Birželio-June 19 dieną, 1929
Brooklyno laikraščio “VIENYBĖS” vasarinė 

Ekskursija Su Prityrusiu Palydovų ir 

Liepos-Jdy 7 dieną, 1929 
Susivienijimo Lietuviu Amerikoje 

PIRMOJI EKSKURSIJA 
. Kurią vadovauja S. L. A- Prezidentas 

p. STASYS GEGUŽIS

Ir asmeniškai tvarko žinomas visuomenės veikėjas 
Cunard Linijos Lietuvių Skyriaus viršininkas 

p. Pijus Bukinaitis
Klauskite apie gavimą kolektyvės vizos 
Amerikos piliečiams dalyvaujantiems 

SLA. Ekskursijoje.
parduoda ir į kelionę išrengia 

visi CUNARD LINIJOS agentai 

CUNARD LINE
Lithuanian Ųept.

33 Statė St., Boston, Mass.

AREŠTAI IR KRATOS.
Balandžio mėn. 4 ir 5 dd. 

Šiauliuose buvo padaryta ke
lios kratos ir areštai Suimtas 
Šiaulių stoty Č. Liutikas, 
Šiaulių muziejaus vedėjas, ir 
padėtas Šiaulių kalėjiman. 
Kratos metu pas jį nieko ne
rasta.

SUŠALO GIRTA MOTERIS
Netoli Mažeikių laukuose 

rasta negyva moteris J. Ji 
mėgdavusi išsigerti. Šiaip 
buvo neturtinga, dažnai el
getaudavo. Manoma, kad ji 
ėjo iš Mažeikių labai girta, 
įvirto griovin, sušlapo ir su
šalo.

KUNIGAI BIJO POEZIJOS
Švietimo ministerija išlei-Į 

lo jaunųjų poetų autologiją
"Pirmas Dešimtmetis” ir; 

pripažino, kad knyga tinka 
ir mokyklų knygynams. Bet * 
Kauno Metropolijos kunigų' 
seminarijos auklėtiniams 
mokytojai tą knygą skatyti 
uždraudė. Mat, ten yra kai 
kivių musų jaunųjų futuristų 
eilių. * ■ _______

Kažin, ar klerikams neuž- 
j •. u-i. i • Gaęaite jj

PER HAMBURGU
Ant musą populiarią laivą 

Nepalyęinamas švarumas ir 
patarnavimas visose kiruose.

LIETUVA

—9203.00—į
Ii N EB’ YORK j K AFN .) 

IR ATGAL
t Pridėjus A*». S. V. įeigą 

Taksus.) Trecia klęsa.* *

mEcomoimN 
f REII1A IREIPTIS

delei patrydymo visokių 
kraujo, nervu irchroniš- 
ku Kurie kenčiate 
nuo reumatizmo, skau- 

_____  dūlių, vočių, sutinimą 
C______ arba šiaip kokių kūno

> lijrą. turėtumėt kreiptis 
tuojaus. Atminkit, pasiteiravimas, 
patarimas dykai šj mėnesį.

Dr. Grady, 327

Valandos Antradieniais, Ket
vergis ir Sukatomis 1P>—12 ryte, 
2—5, T—S vak. Sekmadieniais 
tik !• iki 12. 327 Tremeot St,
Boston, Mana.

NEBENIEŽTI!
Sustokit kasę. Jei oda 
niežti, naudokit Severas 
Esko. Vėsinas, raminąs, 
jis paprastai duoda 
jrrcita pagelbą nuo nie
žėjimo. (laukite .intie- 
kojc.

M. Knn, StKtrviBf.Hist.

ANTBAS tomas ĮDOMIOS knygos 

PASAULIO ISTORIJA 
Štatna temt kalhąlha <•>!•: Budizmo ti kybot i 

Romoz imperiją. Jot demokratiją ir imperiaHna% aplajį 
bftttojyta, Mtų, krikščionių kilimą ir 

mą, apie Arijos turtą Moriją (hunu, persų, kinų), apte atsi
radimą Mahometo ir muaohnonų tikybos, apie viduramžių 
krfMHonHką >MMri| Ir kryžiau karus, apie ganų ldaų- 
mongokl karo vadą fitagto Chaną ir jo darbus, kaip užkaria
vimas Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu "Mongolai ir 
čigonai.” 9 >

Knygoje jnra dgM patriksią, žemlapių. piežiaią. Ulsido 
Tėvynė Mylėtoją j a. Apdaryta, puslapių 301.

Kaina .... >2.25.

KELEIVIS
BROADWAY. SOITII BOSTON, MASS.

PER KLAIPĖDA
BE JOKIO PERSĖDIMO

Baltic Anmriea 1 '-y-r Laivu

“LITOANIA” 
Gegužės 18 Dieną, 1929 n. 
Garbia dalyvis bus vico-konudas gerb.

P. DAUŽVARDfc 

rdrtrtbaąirityi'ę ir gabm bu žinomi Koto 
akorčhį agentai. Atminkite! Didžiai svarbu 

yra vietas latve užsisakyti tuoj, ii anksto!
Dėl informacijų ir kitko, kreipkitės i Baltic America 
Linijos agentus. Jie suteiks jums pilnas ir puikias in
formacijas, taipgi pagelbės paruošt kelionės dokumentus 

BALTIC AMERICA LINE
•>10 Bridge Street,

NEW YORK '
nfou Trust BuHding
PITTSBURGH, PA.

s

315 So. Dearborn St., 
CHICAGO, ILL.

SAN FRANCISCO, CAL

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ iŠ NEW YORKO 
“POLON1A” Geg. 11II “ESTONIA” Geg. 29 
“L1TUAN1A” Gog. IS || “POLON1A” June 12

DIENAS ANT OKEANO

LIETUVOS

EMEN * ELRCEA
TIKTAI f plENOS | LIETUVĄ 

SamažintM Trečio* ĖleMMi Rato* j abi
Paranku ir tieoą* M*i«iekiaiai m visa Europa.

SnprįžiiaiH eortifikatą ir kitę iiu«>r-
raaciju klaupkite vietos agentę arba

LLCYI)



/ t

KELEIVIS

Vietinės Žinios
No. 18. Gegužės 1 d., 1929.

KUNIGAS APGAVIKAS.

“Dūšių ganytojas” nuskuto 
savo “aveles.”

Amerikiečių laikraščiai 
daug rašo apie kun. F. Hol- 
mes ą, kuris Bostone prigavo 
daug lengvatikių ir nusinešė 
jų pinigus. Daugiausia nu
kentėjo moterų, nes jos grei
čiausia pasiduoda kunigų in
takai. Kiek jų dolerių tas 
“dūšių ganytojas” nusinešė, 
tikrai negalima pasakyti, nes 
daug apgautųjų sarmatijasi 
prie to prisipažinti ir tyli; 
bet policija spėja, kad jis bus 
išviliojęs daug tūkstančių.

Pasirodo, kad būdamas 
Bostone šitas jegamastis bu
vo pradėjęs skelbti, kad mal
dos galybe galima esą išgy
dyt kiekvieną ligą, nes ir 
Kristus maldomis stebuklus 
darydavęs. Tamsus žmonės, 
ypač moterįs, pradėjo tam 
tikėti. Kun. Holmes įkūrė 
“maldos galybės kultą” ir 
nuolatos laikydavo susirinki
mus. Ant galo jis pradėjo 
jiems siūlyt nusipirkti “auk
so kasyklos” šėrų. Toji ka
sykla esanti Califomijoj, už 
metų pradėsianti mokėti rie
bius dividendus ir busią gra
žaus pelno. Prie tų šėrų biz
nio prigulėjo da kun. Hol- 
mes’o brolis ir da vienas pa
šalinis žulikas.

Tikėdamos kunigėlio žo
džiams, moterėlės išsiėmė iš 
bankų visus savo pinigus ir 
prisipirko jo šėrų. Kai šėrai 
buvo žmonėms išparduoti, jų 
kaina visai nukrito, ir polici
ja dabar sako, kad žmonės 
negausią už savo pinigus nie
ko.

Kun. Holmes tuo tarpu iš 
Bostono prasišalino ir išva
žiavo i New Yorką.

Pirmos Gegužės apvaikš* 
čiojimM.

Neužmirškit, kad šios sere- 
dos vakarą South Bostono 
Lietuvių Salėj bus iškilmin
gai apvaikščiojama Pinuos 
Gegužės Šventė. Grieš Jau
nuomenės Orkestrą, dainuos 
p. Bulskis, kalbės “Keleivio” 
redaktorius ir Naujos Angli
jos socialistų organizacijos 
kalbėtojas. Taigi bus koncer
tas ir prakalbos. Įžanga be 
mokesčio. Visus kviečia 
South Bostono lietuvių socia
listų kuopa.

Ant rytojaus, 2 gegužės 
vakarą, Cambridge’aus so
cialistai rengia prakalbas 
Centrai Hallėj, 40 Prospect 
st. Lietuviškai kalbės “Ke
leivio” redaktorius, o angliš
kai — Bostono anglų sociali
stų sekretorius.

į

Lietuva Paveiksluose 
’otegrafavo - ' 
6 C.ti.LUKŠIS
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“Dzimdziai” atvažiuoja.
Už kelių dienų Bostonan 

žada atsilankyti “Dzimdzių 
Traicė” — Vanagaitis, Al- 
šauskas ir Akiras. Gegužės 
12 d; jie čia duos koncertą 
Lietuvių Salėj ir tikisi, kad 
southbostoniečiai juos pa
rems. kaip visuomet “dzim- 
dzius” paremdavo.

So. Bostono komisaras 
vėl pakliuvo.

šešpirštis Maika yra pa
skirtas generaliu "Laisvės” 
komisaru. Jis visoj apielin
kėj žinomas kaipo nešvarus 
melagis ir did^is begėdis. 
Jis kiša savo ilgus pirštus ir 

’nosį kur tik gauna progos. 
Nepersenai jis buvo pakliu
vęs su munšainu, bet “išsilai
žė.” Dabar pateko į kitą ne
laimę. Pereitą sąvaitę nuva
žiavo pas vieną gerą draugą- 
komunistą parsivežti “što- 
fo.” Vyras buvo išvažiavęs, 
tad komisaras bandė “pasi
naudot proga”, ir pradėjo 
glamonėtis. Moteris už ko
misaro begėdiškumą, supyko 
ir taip bėdžių aptaisė, kad ir 
dabar vaikščioja su apdau
žytomis akimis ir parišta 
ranka.

Injunctjonas prieš streikuo
jančius batsiuvius.

“Keleivyje” buvo jau ra
šyta, kad Bostone streikuoja 
batsiuviai. Kapitalistai sten
giasi streiką sulaužyt ir tuo 
tikslu kreipėsi į teismą, kad 
tais uždraustų streikieriams 
pikietuoti dirbtuves. Teis
mas fabrikantams tuojaus 
patarnavo ir išleido injunc- 
tioną, kuriuo streikieriams 
draudžiama pikietuoti. Kai 
kurie streikieriai to injunc- 
tiono nesuprasdami išėjo ant 
pikietų. ir dabar juos areš
tuoja už “teismo paniekini
mą.”

------------------- | 
{domi butlegerio kova su 

valdžios agentais.
Šį panedėlį po pietų So- 

mervillėj buvo įdomus regi
nys. Keli valdžios agentai! 
važiavo policijos automobi-l 
lium ir dairėsi. Ant Oak gat
vės jie pastebėjo automobi
lių. kuriąme sėdėjo žinomas 
butlegeris Sullivan su gelton
plauke flaperka. Policijos 
automobilius užvažiavo iš 
priešakio, kad Sullivanas ne
galėtų pabėgti, bet jis leidosi 
atbulas ir užvažiavo ant šali
gatvio, kur be mažko neuž
mušė kelių vaikų. Policijos 
automobilius vėl užvažiavo 
už akių, bet Sullivanas išsi
suko, manevruodamas da 
atsimušė atbulas į medį ir 
leidosi tolyn. Vienas val
džios agentų spėjo užšokti 
ant jo automobiliaus sparno, 
bet Sullivanas pasisuko pro 
namo kampą taip arti, kad 
policmanas tapo nušluotas 
nuo automobiliaus lentos ir 
vos tik nepapuolė po užpaka
liniais jo ratais. Sullivanas 
butų jau pabėgęs, bet kiti po- 
licmanai pradėjo šaudyt į jo 
mašiną ir pramušė tajerais. 
Dabar Sullivanas areštuotas. 
Policija sako raJūsi ’jo auto- 
mobiliuje 5 galionus alkoho- 
liaus. Jo mergina pabėgo.

Ką Tik 1$ Lietuvos Parvežti
NAUJIEJI, 10 METŲ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS SUKAK

TUVIŲ APVAIK5ČIOJIMĄ PAMINĖTI

v KRUTAMI PAVEIKSLAI
BUS PIRM4 KARTI RODOMI AMERIKOJ

Tautiečiai! Kurie neturėjote progos aplankyti savo Tėvynę-Lietuvą ir da
lyvauti iškilmėse 10 metų Nepriklausomybės Sukaktuvių Apvaiksčiojime. 
—tai dabar turėsite progos pamatyti visą tą atsilankydami į žemiau pažy
mėtą vietą. Pamatysite visas Sukaktuvių—Jubilėjaus iškilmes.

Žodžiu sakant praleisite 3 valanda.- linksniui ir pamatysite tų, kų. imtų metų laiko ir 
kainuotų kelis šimtus dolerių nuvažiuot ir tų viską—pamatysit už mažų tikieto kainų 
vietoj. Rodys ir aiškins C. G. LL'KSIS.

BUS KODOMA

Ketverge, GEGUŽES 2-rą, 1929,
CONGRESS HALL TEATRE

220 W. BROADWAY. SO. BOSTON, MASS.
Pradžia 7:30 vai. vakare.

SEKANČIUS LIETUVOS PAVEIKSLUS GALIMA GAUTI PAS
(. G. LUKŠĮ. PO 10c.

Alytus. Airiogala. Anykščiai. Alvitas. Balbieriškis. Birštonas. Babtai. Biržai. Bukonys. 
Itougai. Ibytuuva. čekiški*. Grizldškis. Garliava. Girkalnis. Grūšlaukis. Gudžiūnai. 
■ lakiai. Jurbarkas. Joniškis. Joniškėlis. Jeznas. Kaunas. Kėdainiai. Kretinga. Kuršėnai. 
Kartenai. Klaipėda. Kalvarija. Krosna. Kelmė. Kražiai. Kazliškiai. Kamajai. Klovainis. 
Kražiai. Krosnis, Laukuva. Lazdijai. Liudvinavas. Lietiniui. Merkinė. Mariampolė. Mė- 
žiškiai. Naumiestis (Sakių apskrJ. Naumiestis (Tauragės apsk.). Nemakščiai. Panevė
žį*. Prienai. Palanga. Pažaislis. Plungė. Paliūnė. Papilė, Pasvalį*. Pandėlis. Raguva. 
Radviliškis. Raseiniai, Raudėnai. Rozalimas, Rumšiškis. Rokiškis, šakiai. Salantai. Šiau
liai. šviekšua. Šiaulėnai. Seirijai. Sintautai. Slavikai. Seredžius. Šventežeris. Skriau
džiai. Skaudvilė. Skuodas, šilan. Sėda. Stalgiai. Taujėnai. Tauragė. Telšiai. Tytavėnai. 
Tirkšliai. Triškiai. Ukmergė. Utena. Varniai. Vilkaviškis. Virbalis, V duona. Veiveriai. 
Vilkija. Varėna. Viduklė. Vilnios. Viekšniai. Žasliai. Žeimiai, Žiežmariai.

Kaip banditai davė žmogui 
“raidą.”

James Gallika, 30 metų 
amžiaus žmogus, būdamas 
pereitą sąvaitę Revere mies
tely, paprašė keturių vyrų, 
kad jie atvežtų jį i Bostoną,
nes jie Į tą pusę važiavo. Tie popieriais
jį priėmė į savo automobilių, 
bet pavėžėję kiek sumušė jį, 
apiplėšė ir paskui iš bėgan
čio automobiliaus išvertė ant 
kelio. Krisdamas jisai persi- 
skėlė sau galvą ir dabar guli 
ligonbuty.

Daug ateivių atvažiuoja »u 
klaatuotais dokumentai*.
Imigracijos valdininkai 

Bostone sako, kad labai 
daug ateivių atvažiuoja A- 
merikon su klastuotais do
kumentais. Sugauti su tokiais 

‘ ‘ > ateiviai tuojaus 
grąžinami atgal.

DIDELIS BARGENAS
6 šeimynų namas netoli byčių. par

siduoda pigiai, geras namas ir invest- 
mentas; pardavimo priežastį sužinosit 
pas savininkų. (19*

W. JUOZAPA LIS
47 L Street, So. Boston. M*ss.

Pranu A. Ziminski* užsimu
šė vagį belaikydamas.
Norėdamas sulaikyti auto

mobiliaus vagį, pereitą są
vaitę žuvo Franas A. Zimins- 
kis, 23 metų amžiaus South 
Bostono lietuvis. Vagis buvo 
pavogęs nuo gatvės taxi ir 

-z r---------- -« | norėjo pabėgti. Ziminskas
vaitės rytą žmonės rado vos pasišokėjo ant taxi sparno ir 
gyvą d-rą Wallace’ą. Pabiro- bandė vagį sulaikyti. Norė- 
dė, kad nakties laiku jisai iš- damas Ziminską atmušti, va- 
šoko per langą nuo antro gis paleido iš rankų vairą ir 
aukšto ir susilaužė kaulus, ^automobilius pataikė į eleva- 
Nuvežtas ligoninėn jis tuoj ted geležinį šulą. Jaunas lie- 
mirė. f ' * - - •

Daktaras nusižudė.
Ant Quincy gatvės, Dor- 

chestery, vieną pereitos są-

Inžinierius Oskar Polldoff 
kalbės Lietuvių M. Žinyčioje

Oskar Polldoff buvęs So
vietų Rusų Armijos, inžinie
rius ir kariavęs su lenkais 
tuojaus po pasaulinės karės, 
1928 m. rudenyje atvažiavo 
į Ameriką ir įstojo į Bostono 
Universitetą.

Inžinierius Polldoff sutiko 
kalbėti apie Rusijos padėtį ir 
jų ekonominį bei socialį ju
dėjimą. Jis kalbės nedėlioję, 
gegužės 5 d., 1929, 11:00 vi. 
įyte. Lietuvių M. Žinyčioje, 
South Bostone. Kiekvienas 
lietuvis turės progą sužinoti, 
kokia dabartinė Rusija yra ir 
ką ji dabar veikia. Įžangos 
nebus.

Stanley Wet Wa$h ■ 
Laundry Į

Beiti kaip sniegas ir neatsiduodanti 
skalbiniai. Spalva aiški kaip naajų.

Vienas pabandymas pertikrins jus.' 
kad yra geriausiai duot skalbinius 
mums Minimum 15 svarų. 60c. Virš 
15 svaru 4c. Panedėliais ir Utarnin- 
kais.

Seredomis ir Kctverjrais 15 svarų 
STANLEY WET * ASH LAI'NDRY

7—9 EI.I.ERY ST, SO. BOSTON- 
Tel. S«». Hoston 2T33.

LIETUVIŲ MUZIKOS I 

Konservatorija ■ 
Koup. MIKO PETRAUSKO i 

319 E Street,
(kamp. Broad way) 

SO. BOSTON, MASS.
Pasimokyk duinoot. piano, smui- 

kos, kompozicijos,—abelnai mozi- 
kos teorijos—chorų ir orchestrų 
vedimo, instrumentocijos ir taip- ♦ 
gi, ku —: r. 
Niekur geriau mokinama nerasi.

Komp. Mikas Petrauskas, bai
gęs aukštus mokslus: pedagogas 
ir specialistas Muzikos Mene.
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kas norės, bažnytinių apeigų. J

I

tuvis buvo užmuštas ant vie
tos, o vagis pabėgo. Tas atsi- 

Juoz«s Valys ir Juozas Luk- tiko nedėldieny ant Wash- 
iys automobiliaus nelaimėj, ington streeto.

Cambridge’uje pereitą ne-' 
dėldienį susikūlė du automo-( 
biliai. Vienas jų buvo lietu-vo 5 vaikus krautuvę plė
vių, o antruoju važiavo žyde- šiant. Jie turėjo pasistatę ant 
lis Segal iš Dorchesterio. gatvės automobilį ir jau kro- 
Žydas įvažiavo Į lietuvių ma-1 vė į jį išplėštus iš krautuvės 
šiną, užmušdamas Juozą Va- daiktus. Suimti jie prisipaži- 
li ir sunkiai sužeisdamas no išplėšę jau 50 namų ir 
Juozą Lukšį. Policija sakė, krautuvių. Policija mano, 
kad ji jieškos varanto prieš kad ištikrujų jie bus padarę 
žydą už žmogaus užmušimą, apie 100 plėšimų.

to : /
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Watertowno policija suga-

PRANEŠIMAS
-<

iš priežastie* mirtie* man* brolio. Daktaro Hamilton C. 
Perkins noi> 534 Bn*dw»y, Smrth Boston. jo ofisą ai ati- 
darysiu U ta rn inkais, Ketvertais ir Sebatomis, nuo 2 iki I 
ir noo 7 iki 9 vak. PafltdiHais, Seredomis, Pėtnykiomis ir 
N'edėHomis ai tari* aavo D*rche«terio ofise tomis palo
mis valandomis. Sekretoriai b«* abiejuose ofisuose nuo 9 
ryt* iki 19 vakare kaodio* Tatefeao aumeriai tie patys. (-) 

FRANKLYN A PERKINS, M.D.
1023 Dorchester Av*.> Dorchester, Maas.
Telefonai: Talbot 0601. South Boston 2404.

SI 11

Or. L Ome-OMunk*
LIETUVIS DENTISTAS 

VALANDOS:
Nuo 10—12 di«n«
Nuo 2—5 po pietų
Nuo 6—8 vakaro 

Nedčliomia pagal eusitarimn 
795 N. Main St. kam p. Broad St.

MONTELLO, Mao8-

Telefonai: So. Boston 1662—1373

A J. KUPSTIS
2EMN AMUOS. APDRAUDOS. 
.MORTGKH. LAIVAKORdU 

IR PINKŲ SIUNTIMO 
AGENTŪRA. 

Parduodam anglis ir malkas.
Ofisas atdaras noo 9 ryto iki

9 vakaro.
Norintieji teisingiausiu patarnavi
mo ir geriausių pirkinių kreipki
tės pas mus.

332 W. RROADMAY,
SO. BOSTON. MASS.

! Išrandavoja-Parduodu arta Maino

• Prie Jūrių Kortičiu*
j ♦ NANTASKET. SU GARADMU 
I • GALI pamatyt: kampo* C ir Beach 
I l Avė, IVaveiand: furniso šiluma, 
j »prieina prie jūrių; 1 lotas 28,000 
" i ! ket. pėdų—ir keliems mažiems na- 
- 1 | mams lotai; taipgi Concord upės,

• Billevica lotai; užmokant ar ant iš- 
{mokėjimo; mažai įmokant.
r .Viršui Arliagton Heigh.'a
{ 1 ir 2-šeimynų Namai, karšto van- 
Jdens šiluma, visi įrengimai. Ateik,
• rašyk ar telefonuok Savininkui.
t Dr. Grady. 327 Tranont at, Boaton.
I Tel. Capitol 5395. (18)

I — ■ -

i

Dideli Sargeliai
SOUTH END 

HARDWARE C0. 
LAIKAS PRADĖT JŪSŲ

DARŽUS
Spading Forks ..............
Gardua Spades -..........
Edge Cutteuu .U... 
Wood Li« n Rakęs ... .
I2-Tooth Steel Rakęs.......... ....
Fertitizers (trąšos). 100 sv. 4295

Rage................ . ..............
Grasa Seed, kv. Pkg. ....... 25c. 

STEEL TRAY 
WHEEL BĄRROW

Tikrai Vertingas 
Parankus apie namus ir 

daržų ............................  $4.39
Galvanized Screen Wire 

2VžC. už ket pėdą.
Yra Rolėse—Visokio Didumo. 

Didelis pasirinkimas varinių.*gal' s- 
nizuotų ir juodų screen dratų 

visokio didumo. 
Floor V arnish................  $1.48

Geriausia Tikra VVkite Lead $11-23 
už 109 svv.

Geriausias Tikras Linseed O»L 99c. gL 
Didviiumn Pasirinkimas Plumbingo 

Reikmenų už labai pinių kainų.
DAUGIAU PENTO 
X BARGENŲ

Iš perimto Šlako Norlhern Paini Co. 
Morgan's Esųue Supreme Paini $2.63 
Shelaac. orange or White gal. $2.75

Ir šimtai kitokių Bargenų.
Užtektinai vielos Pasistatymui. Per

siusi paštu Estra.
Vietos Pristatymas Dykai. 

SOUTH END 
HARDWARECO.
1995 H ASHINGTON ST, 
netoli Dover st. Elevated 

BOSTON. MASS.
Tel. Hancock 4105—4.

. 98c. 
8149 

. 119 
. 98e.
. 49c.

I

1

*

DR. LANDAU
S2 CHAMBERS ST, BOSTON.

Gydė Veneriikas Ligas. 
Valandos:— Kasdien nuo 8 iki 

10, nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki S.
Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

Tel. South Boston 8819
Residence University 1442-J.

S. M. ruiMte-Skdu
LIETUVĖ MOTERIS 

ADVOKATE

I

I
S2SBS25E5ese5ESH5HSasaSa5252S2S2&

Telefonas: So, Boston 1958. B

Bay View Motor |
Peter Trečiokas ir § 

Jos Kapočunas §
GERIAUSI LIETUVIAI S 

MECHANIKAI. K
Taiso visokius automobilius ir K 
gerai patarnauja. jn
Agentūra Studebaker ir Erskine. m 

Reikale kreipkitės ir gausit j(J 
patenkintų patarnavimų. Jį
Pardavimo vieta: [įj

519 F, BROADWAY 3
Taisvmo vieta: jz

1 HAMLIN ST, H
kampas E. Eight st, įb

SOUTH BOSTON, MASS. $ 
tZS2S2S2S2S2S2S2S2S2S2Sa5252S2S25at,y

Dtrdieiter Cbihiaf Sbų
SIUTUS. OVERKOTUS SIU

VAME ANT UŽSAKYMO.
ŠTYMU VALOME IR PROSI- 
NAME. TAIPGI SIUVAME 
NAUJAS FUTRAS IR PERMO- 
DEI.II OJAME SENAS. NES 

TURIM TAM TIKRAS 
MAŠINAS.

MART1N WALULIS 
1854 Dorchester avė, 

DORCHESTER. MASS.
Tel. Columbia 3240.

laidojimus.;
kuriuos paveda; 
mano
mui, visuomet' 

’• ‘ f; . I būna patenkinti;
ir sutaupina 
rokai pinigų. ;

vienoda.

JONAS PETRUŠKEVIČIUS J 
Lietevis Graberiee

162 Broednay. So. Bonton, Mase.;
Reaidence: 313 W. 3-rd street. <

Telefonas: So. Boston 0304-W. I

I

nmuYAinosnvicE
and FILL1NG STAT1ON

Studebaker Karų Agentūra, taip
gi geriausia taisymo vieta.

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

VIETOK VA1TA1TIS
415 Old Colony Avė,

SO BOSTON, MASS.
Telefonas; So. Boston 0777. l

Tol Su. Boston 54S-W. 
DAKTARAS 

A.LKAPOCIUS 
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų
Nuo 2 iki 9 vak. 
NEDELIOJHS: 
ki 1 v. po pietų 

Seredomis iki 12 dienų. 
Ofisai “Keleivio” name.

251 Breadnay. tarpe C ir D 84,
80. BOSTON. MASS.

lietam Optaetnstzs .

ltegzaminooju akis, paakino 
.Unim kreivas akis atitiesina 
ir amblyopiškoae (aklose) aky
se sugrąžinu ivicųų tinkamo 
laiko.

J. L. PASAK A KNIS. O. O.
447 Breadvay. So. Koatoa, Mace

Telefonas: So. Boston 4768

D-ras Balaban
GYDYTOJ V ’š RUSIJOS 
Valandos: nuo 9-12. nuo 2-7. 
371 DORCHESTER STREET, 

SO. BOSTON. MASS.

l
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DR.J.MARCUS ’
ir 

i

iŠ MASKVOS IR KAUNO 
Specialistas veneriškų, kraujo 
odos ligų.

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

291 Hanover St, Boston. Room .. 
Tel.: Richmond 0668, Rox. 1894-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais iki 4 vaL po pietų.

7.

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

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

Dr. KILLORY
60 SCOLLAY SUVARĖ 

BOSTON.
OLYMPIA THEATRE BLOG..

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

DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

Vahuedto: 19—2; S-S 
Sekmadieniai*: 19—9

- 3421 So. Halsted Stroet 
CHICAGO, ILL. 

TeL Boulevard 8488

t
> 
f 
t
I 
f 
e 
i 

t
i

i

lietiviika Aptieka
Mos ufiatemo visokių Tatatų 

Ir Šaknų
Nuo Reumatizmo, nusilpnėjimo 

•trinų, kraujo valymo, noo slaptin
gų Mgų, ktouSo, patrūkimo, eta. 
Taipgi užlaikėm Dlel>ų iš Lietuvoa. 
Patarnavimas kuogeriausiaa. Įvai
rios Šaknys, psrtrauktos ii Lietu
ose. Vaistų prisiunčiam ir per 
Kritų. Muo* Aptieka tebėra toj pa- 
Baj ristoj.

Dr. Med.Leo J. Podder ii Petrogrado
Specialistu Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir ruriškai. Telefonas Back Bay 7279
222 HUNTINGTON AVĖ., netoli Maas. Avė, BOSTON, MASS.

TeL 8«. B*tOT 2483-W.

BronisKontrim
CONSTABLE

RmI Estate aad IaMraaca 
Joatice 9f the Peace 

Vieame patarnauju gerai 
12* Mariau Rd, 8*. Butu, Mtoa.

Dėl šunvočių, žaizdų ir kitų skaudulių
MESKOS MOSTIS (Groblew*kio) 

SaataMe skausmų ir užgydo žaizda* be 
statome j 2 ar 3 dienas. Kaisa 59c.

GROBLBW8R1 A CO, Plymoutb, Pa. 
"GYDO ir GYDO Ir GTDO-tat




