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Maskva Ruošiasi Grąžinti 
Pilną Laisvę Kunigams.

DIDELIS NUSILEIDIMAS komunistai vis dar pasakoja 
POPIEŽIUI. | apie Maskvos “revoliucingu-
•------------ ima!”

Vilmjoį Sudegė 
1# Žmonių.

Ugnis sunaikino beveik visų 
Vievio miestą.

Gegužės 17 dieną Ameri
kos spaudoj tilpo dvi žinios 
viena atėjusi per Londoną, c 
kita iš Varšuvos, kad Vii 
niaus krašte ugnis sunaikinę 
beveik visą Vievio miestą. 
Gaisras buvo toks baisus, 
kad liepsnose žuvo 100 žmo
nių, sudegė 250 triobų ii 
4,000 žmonių pasiliko be pa
stogės. Liepsnos buvo mato
mos per 30 varstų. Lenkų 
valdžia spėja, kad ugnis bu
vusi tyčia padėta.

CHICAGOJ NUSIŠOVĖ 
FRANAS STASIULIS.
Pereitą sąvaitę Chicagoje 

pasidarė sau galą Franas 
Stasiuiis, plačiai tarp lietu
vių žinomas real estate agen
tas. Kaimynai rado jį lovoj 
atsigulusį ir gražiai apsiklo
jusį nebegyvą. Ten pat gulė
jo ir iššautas revolveris. Spė
jama. kad jis atsigulė lovon 
ir tada nusišovė.

Nusižudymo priežastis tik
rai nėra žinoma, bet spėja
ma. kad ji buvo nepasiseki
mas biznyje. Stasiulis buvo 
labai daug visiems įsiskoli
nęs, net už ofiso rendą per 
10 mėnesių nemokėjęs, ir 
skolininkai neduodavo jam 
ramybės.

Velionis buvo katalikiškų 
pažiuių žmogus, jau 48 metų 
amžiaus ir išgyvenęs Chica
goje apie 25 metus. Buvo ki
lęs iš Kėdainių parapijos, 
Tauragės apskrities.

Baisus Sprogimas įvyko 
Clevelando Ligoninėj.

AMERIK1EČIAI ELEKTRI- 
I F1KUOS LENKIJĄ?
i Berlyno žiniomis, Lenki
jos valdžia duodanti Harri- 
mano kompanijai iš Ameri
kos šešiasdešimčiai metų 
koncesiją elektrifikuoti apie 
80,000 keturkampių kilomet
rų Lenkijos. Koncesijos išly
gos esančios šitokios: Herri- 
man Compąny duoda Lenki
jos valdžiai $100,000,000 pa
skolos, Lenkijos valdžia už
tai leidžia tai kompanijai 
įvesti Lenkijoj elektros pajė
gą ir šviesą ir per 60 metų 
naudotis iš to. Po 60 metų vi
sos elektros įmonės pereina 
Lenkijos valstybės nuosavy
bėn. Elektrai gaminti busian
ti naudojama Lenkijoj kasa
ma anglis, bet ne vandens 
jėga. Planas apimąs 10,000,- 

’ 000 gyventojų.

Tuo tarpu socialdemokratų. 
ir revoliucionierių organi

zacijos uždraustos.
Maskvos diktatoriai nuta

rė susitaikyt su Romos po- ta, kad Rusijos diktatorius 
piežium ir gauti jo palaimi- Stalinas nutarė ištremti įmi
nimą. Tuo tikslu jie ruošiasi jų vadą Michailą Tomskį į 
grąžinti pilną laisvę kuni- Sibirą. Dabar šita žinia pa- 
gams ir jų bažnyčioms. i tvirtinama tik sakoma, kad 

Šiomis dienomis Maskvoje Tomskis išsiunčiamas ne Si- 
posėdžiauja Sovietų Kongre-. biran, o Vokietijon “gydy- 
sas, ir viename jo posėdžių tis.” Žinoma, tas “gydyma- 
pereitą sąvaitę Liaudies Ko- sis,” tai priemonė Rusijos 
misarų Tarybos pirmininkas darbininkams mulkinti, nes 
Aleksiejus Rykovas pasakė: Tomskis jokia liga neserga ir 

“Kovojant prieš religiją jam gydytis visai nereikia.
administracinėmis priemo-( ----------------
nėmis ir patvarkymais pasi-‘ | Patirtie,
daro netik naudos, bet ir ža- “štili V UJC I <Mlltlo 
los. Todėl šitame posėdyje' LL. Rarlac
jus turėsite užgirti priedą ‘ iMUaJ.
prie konstitucijos, kuris už-' “Keleivio” redakcijai ra- 
tikrina darbininkams pilną šoma iš Rokiškio ir Panevė- 
sąžinės laisvę, atskiria baž- žio apskričių, kad pavasaris 
nyčią nuo valstybės ir moky- nieko gera tenai nelemią^ 
klą nuo bažnyčios, taip kad Gegužės 5 dieną, kada laur 
visi piliečiai turėtų teisę kai turėtų būt jau įsėti, da 
praktikuoti religiją, kaip ly- niekas nesą padaryta. Orai 
giai Tr agituoti prieš religi- labai biauiųs, dienomis lija, 
ją.” naktimis šąla, gyvulių ganyt

Toliaus savo kalboje ko-dar negalima irnėra kuo 
misarų pirmininkas pabrie- 
žė, kad valdžia neatsižada 
kovos prieš tikybą, tik šita 
kova turi būt jau kitokia, ne
gu iki šiol buvo. Represijo
mis ir persekiojimais “religi
nių ūkanų” neišklaidysi, jis 
sako: šitą gali padaryt tiktai 
kultūra ir mokslas, kuriais 
liaudis privalo giliai persi- matę, 
sunkti.

Šitas Rykovo raminimas 
tečiaus yra tiktai “dlia pros- 

• toi naroid,” kaip tas armėnas 
sykį Rusijos durnoj yra pasa
kęs apie caro valdžios rami
nimus. Tikrumoje Maskvos 
komisarai daro didelį po
pams ir kunigams nusileidi
mą, kad gavus jų paramą sa
vo viešpatavimui. Stalinas 

bininkais jis atsiremti jau ta daug žymių pasaulio vyrų, 
nelabai gali. Opozicija prieš 
jį kįla jau iš kairės ir iš deši
nės. Šiomis dienomis jam 
prisiėjo ištremti į užsienį net 
ir darbininkų unijų vadą 
Tomskį. Taigi reikia jieškoti 
paramos tamsiuose sluogs- 
niuose, kurie klauso dar ku
nigų ir popų. Ir dėl to prie 
Sovietų konstitucijos jau pri
dedama “pataisymas,” ku
riuo užtikrinama dvasiškijai 
pilna laisvė. Už tą laisvę, ži
noma, dvasiškija turės rem- _ . _
ti Stalino diktatūrą, taip kaip ruošė pietus, kuriuose daly- 
kitą syk ji rėmė caro despo
tizmą.

Nesenai buvo žinių, kad 
tarp Maskvos ir Vatikano 
busiąs padarytas konkorda
tas. Popiežius pripažinsiąs 
sovietų valdžią, o Stalinas 
paskelbsiąs laisvę katalikų 
bažnyčiai. Taigi prie to, ma
tyt, ir einama. Koncesijas 
bolševikų rėžimas daro netik 
kapitalistams, bet ir klerika- LENKAI DEMONSTRUO- MAISTININKUS. voras Swangon reikalauja, 
lams. 1 JA PRIEŠ VOKIETIJĄ. I Meksikoje, netoli Tepatit- kad butlegeris, kuris parda-

Tuo tarpu socialdemokfa- Paskutiniuoju laiku dau- lano, ūkininkų milicija su- vė girtiems automobilis
tų organizacija Rusijoje gely Lenkijos miestų buvo mušė būrį maištininkų, kurie tams degtinės, butų nubaus- 
griežčiausia uždrausta. Re- suruoštos nedraugingos Vo- buvo atėję kurstyt juos prieš tas mirtimi. To paties jis rei- 
voliucionierių partija taip kietijai demonstracijos. Poz- valdžią. Sakoma, kad maišti- kalauja ir dviem automobi- 

ikinta. Pažangiems nanėj lenkai puolė Vokiečių ninkai neteko 15 savo žmo- listams, kurie pasigėrę užva- 
ėntams veikti neleidžia- krautuves. Triukšmingos de- nių ir turėjo bėgti į kalnus, žiavo automobilium ant pa

migo reakcininkams skelbia- monstracijos prieš vokiečius kai ūkininkai užkure jiems įeinančių iš mokyklos vaiku 
ma pilna laisvė. Ir mūsiškiai buvo suruoštos ir Varšuvoj, pirtį. ir keturis jų užmušė.

TOMSKIO IŠTRĖMIMAS 
PATVIRTINTA.

“Keleivy” buvo jau rašy-

juos namie maitinti. Nėra nei 
sau duonos, nei gyvuliams 
pašaro, ir išrodo, kad laukai 
vėl liks dirvonais, žmonės ir 
verkia ir meldžiasi, bet pa
galbos niekas jiems neduo
da. Nors valdžia gyrėsi pa
šalpos teikimu, ūkininkai sa
kosi jokios pašalpos nėra

ISPANIJOJ ATSIDARO 
UNIVERSITETAI.

Barcelonos žiniomis, Ispa
nijos karalius Alfonsas pasi
rašė patvarkymą, grąžinda
mas studentams normalų gy
venimą Ispanijos universite
tuose. Visi universitetai, ku
rie per pastaimosius sumiši
mus buvo uždaryti, šituo ka
raliaus patvarkymu yra ati
daromi ir mokslas pradeda
mas iš naujo. Bet valdžia sa
kosi pasiliekanti sau teisę 
taikyti baudžiamas priemo
nes tiems studentams ir pro
fesoriams, kurie aiškiai pasi
žymėjo buvusiose riaušėse ir 
agitacijoj prieš vyriausybę.

MEKSIKOJ APSKELBTA 
KOVA RELIGINIEMS 

BANDITAMS.
Numalšinus militaristų 

maištą, Meksikos valdžia ap
skelbė kovą religiniems ban
ditams, kurie katalikų kuni
gų kurstomi teikė maištinin
kams pagalbą ir užsiima plė
šimais. Daugiausia tų bandi
tų esą vidurinėse ir vakarinė
se Meksikos valstijose. Jiems 
sudoroti valdžia pasiuntė 
8,000 raitelių.

Minia Nuimdavo 
Kalnų..

Lake City miestely, Flori
doj, pereitą sąvaitę policijos

PAS UŽMUŠTĄ MOTERĮ j NUO NUODINGŲGAZŲ 
RADO $30,000. i ŽUVO 124 ŽMONĖS.

New Yorke anądien auto-' Rudo$ dujo< sprogusių fiL . 
mobilius užmušė nežinomą Į mų gBiėjo užmušti 4,000,000 
moterį. Iškračius josdrapa-l 
nas policija rado $30,000 
grynais pinigais ir visokiais 
bonais. Viskas buvo įsiūta į 
tam tikrą diržą ir tuo diržu ji 
buvo apsijuosius. Tyrinėjant 
toliaus paaiškėjo, kad už
muštoji buvo atvažiavus iš 
Philadelphijos ir vadinasi 
Mrs. Frances Quin. Buvo 
duota žinia apie tai Phila
delphijos policijai, kuri ap
žiurėjo tos moteries butą 
Philadelphijoj ir tenai rado 
da $380,000 visokiais bonais 
ir Šerais. Tą turtą jai buvo 
palikęs kunigas Quin, su ku
riuo ji gyveno kaip su vyru.

DORA MOTERIS NEGALI
GYVENTI.

Pereitą nedėldienj New 
Yorke atsigėrė nuodų tūla

I ----------------
ISLANDIJOS PARLAMEN

TUI SUKANKA 1,000 
METU.

Seniausis pasauly parla
mentas yra Islandijoj. Atei
nančiais metais sukanka ly
giai 1,000 metų nuo jo įstei
gimo. Toms sukaktuvėms pa
žymėti Islandijos sostinėj 
Reykjavik bus didelės iškil- 

pajuto, kad pažangiais dar- mės, į kurias jau yra pakvies- 

tų tarpe ir amerikiečių Yale 
Universiteto profesorius 
Benson, didelis lietuvių 
draugas; Islandijos sala pri
klauso Danijai, ir Danijos 
karalius skaitosi podraug Is
landijos karalium. Jisai ir iš
kilmes atidarys.

ZALESKIS VAIŠINA 
LATVIUS.

Lenkų užsienių reikalų mi- 
nisteris Zaleskis latvių dele
gacijai pagerbti Varšuvoj su- 

vavo taip pat ir vyriausybės
• • •£ A V • • •

MEKSIKOJ YRA PILNA
* ŽODŽIO LAISVĖ.
Nežiūrint visų sąmokslų ir 

sukilimų prieš valdžių. Mek
sikoje yra pilna laisvė kriti
kuoti ir peikti valdžią. Pre
zidentas Gil pasakė, kad nie
kas negali būt areštuotas už 
valdžios kritikavimą. šitą 
turėtų įsidėmėti Lietuvos ba- 
šibuzukai.

GEN. CALLES PAVERČIA 
SAVO KARDĄ J ŽAGRĘ.

Numalšinęs , reakcininkų 
sukilimą, Meksikosdidvyris 
gen. Calles. vėl rezignavo iš 
karo ministerio vietos ir pa
sitraukia į ramų privatų gy
venimą. Jis turi netoli Mek
sikos miesto žemės ūkį ir ža
da praleisti likusį savo gyve
nimą prie ramaus žemės dar
bo. Kardas yra daug naudin
gesnis, kada jis aria žemę, 
pasakė Calles.

viršininkas liepė krautuvnin- Mildred Lauren, kuri taraa- 
kui Romey’ui nuvalyti šiukš- vo naktiniame kliube kaipo 
les, kurios gulėjo ties jo šeimininkė ir svečių links- 
ki autuve. Krautuvninkas, Į mintoja. Prie jos rasta tokio 
matoma, pasipriešino, nes turinio laiškas: “Mėginau 
tarp jo ir policijos viršininko' tarnauti ir užlaikyti mažutį 
kilo ginčas ir peštynės. Krau-'savo sūnų. Bet New Yorke 
tuvninko pati atbėgo su re- moteris negali būti dora ir

žmonių.
Clevelando ligoninėj atsi

tiko baisi nelaimė pereitą są
vaitę. Skiepe, kur buvo su
krautos X-ray paveikslams 
daryti filmos, įvyko sprogi
mas. Iš sudegusių filmų pa
sklydo baisiai nuodingi ga- 
zai, kurie persisunkė per lu
bas į viršutinius aukštus ir 
užnuodijo beveik visą ligoni
nės personalą ir ligonius. 
Tuojaus apie 90 žmonių mi
rė, o kiti be žado buvo išga
benti į kitas ligonines, kur jie 
mirė vėliau. Iš viso mirė 124 
asmenįs. Dar 35 žmonės guli 
ligoninėse ir mirčių gali būt 
daugiau

Degant fotografinėms fil- 
moms, pasidaro įvairių gazų, 
bet aršiausia iš jų yra azoto 
ir bromino gazai. Bromino 
gazas išdegina jautriausius 
žmogaus burnoje, nosyje ir 
plaučiuose mezginius ir žio
gui pradeda gausiai bėgti iš 
burnos, nosies ir aklų krau-. 
jas.

Tos filmos yra amariliai 
- liepsnojančios ir kartais per-volveriu ir šovė kelis kartus į tarnauti. Taigi geriau pasi-policijos viminin^ sutJ galf"* ™ P !*> S“X?Xi&i

pindama jam peties kaulą, i--------------- K108 sava”nJ eKspnoaųou.
Policijos viršininkas tuomet ISSIIMKIT PIRMAS PILIE- '’°s.PaP,’astai daromos iš 
šovė moterį ir sunkiai ją su-, T1SKAS POPIERAS 
žeidė. Krautuvninkas buvo 
areštuotas ir uždarytas kalė-

INDIJOJ NERAMU
Londone gauta žinių, kad 

šiaurės Indijoj pasidarė la
bai neramu. Visi laukia kaž
kokių rimtų įvykių, nes pra
sidėjo kaž-kokie slaptingi 
kariumenės judėjimai. Kas 
ten darosi, aiškiai nepasaky
ta, tik vienas dalykas aiškiai 
pasakyta, būtent, kad didelė
se geležkelių dirbtuvėse La- 
hore prasidėjo nauji komu
nistų grūmojimai ir padėtis 
esanti labai įtempta. Vice- 
karalius ir kiti anglai valdi
ninkai yra saugojami kariu- 
menės.
DĖL ŽEMĖSDREBĖJIMO

PERSIJOJ ŽUVO 3,000 liūtis. TuksUnčiai žmonių 
ŽMONIŲ.

Žinios iš

T1ŠKAS POPIERAS. beduminis parakas, kuris su- 
'• Nuo J spaustas smarkiai sprogsta,

iiman Vakarui bu- o VUi ėdamas daug oro gail
jiman. v akarui sutemus pu pabrangintas, todėl mes pa- delrfi no valiai 
vo suorganizuota gauja chu- tariam visiems “Keleivio” ( p šit baisios eksoliozi- 
liganų. kuri ištraukė krau- «kaitvtoiam* kurie irvvena . . tI, paisios eKspnozituvninką iš kalėjimo ir išve‘- Jungtinėse Valstijoj da Jos 1 Clevdana? atvažiavo 
dus jį už miestelio nulincia- neturi pirmų popierų, tuo- 
vo. F armėnai rado jį salia jaus jas išsiimti. Po 1 d. lie- 
kelio pasodintą vandens kla- reikės brangiai mokėti 
ne..Jo visas kūnas buvo pn-___________
vantas kulipkų.

PAGROBĖ TEATRO DI
REKTORIUS IR IŠPLĖŠĖ

SEIFUS.
Chicagoje pereito nedėl- 

dienio vakare banditai pa
grobė brolius iMakšą ir Har- 
ty Ascherus, kurie operuoja 
eilę teatrų Chicagoje ir Wis- 
consine. ir paliuosavo juodu 
tiktai po trijų valandų. Kada _ 
jiedu sugrįžo namo, viename skristi, ir tenai jis nusileido, 
jų teatiij buvo susprogdintas Sakoma, jog prieš vėją jis 
seifas ir pavogta $4,000. Są- 
vaitė atgal kito teatro direk-

pierų išsiėmimas bus žymiai 0 turėdamas daug oro gali

vo suorganizuota gauja chu- tariam visiems “ 
liganų kuri ištraukė, krau- skajtytojams,

federalės armijos chemikai 
iš Washingtono ir daro tyri
mus. Vienas jų pareiškė, kad 

• : iš sudegusių filmų Clevelan- 
!• v p - do ligoninėj buvo pasidarę 

ZeppellllO KellOM Itiek nuodingų dujų, kad jo- 
*r mis galima butų nunuodyt

4,000,000 žmonių.
Bromino dujos netik išde

gina žmogaus nosį ir plau-

Nepavyko.
Vokiečių orlaivis “Graf|»

Zeppelin,” kuris pereitą są- t. , - . . -
vaitę buvo išlėkęs su apie 50 C1US; )e^ ^a,P Pa^ sunaikina 
pasažierių Amerikon, savo raudonuosius^ kraujo kune- 
tikslo nepasiekė. Jį pagavo hu?.’ kūnų žmogus ne
smarkus vėjas ir nunešė p ven^« Taigi, sykį zmo-
Francuzijon, visai priešin-^. pnkvepuos, is-

M

A ■ ClJlVUKėl IV/lly V ledi r'* Ivvlll _ • • • _
gon pusėn, negu jam reikėjo ?e^et jį jau negalima.

negalėjęs atsilaikyti dėl to, 
kad jo motorai pagedę.

PROTESTO STREIKAS 
ARGENTINOJ.

Buehos Aires mieste 11

500 VYSKUPU BUS UŽ
KELTA ANT VIRVIŲ.
Iš Sofijos pranešama., kad 

ateinančiais metais ant kalno 
Athos bus stačiatikių dvasiš
ki jos konklavė (suvažiavi
mas), kur suvažiuos iš visų 
pasaulio kraštų 500 stačiati
kių vyskupų ir visus juos rei
kės užtraukti ant to kalno 
virvėmis. Ant Athos kalno 
yra senas stačiatikių kliošto- 
rius, kuris per amžius buvo 
jų tikybos tvirtovė, ir dasi- 
gauti tenai kitokio buvo nė
ra, kaip keltis ant virvių . įso
dina dvasiškį kaip vištą į tam 
tikrą pintinę ir traukia virvė
mis aukštyn.

LIŪTIS PATV1NDĖ 
NEW YORKĄ.

Pereitą nedėldienj apie 3 
valandą po pietų New Yorką 

Jiepaprastai smarki 

netikėtai buvo užklupti par- 
. . _ . . - hr visi buvo

nariai. Po pietų užsienių rei-j kad per pastaruosius žemės sulieti kaip iš kubilo. Vienas 
kalų ministerijos bute įvyko'drebėjimus tenai žuvo apie vyras buvo nuplautas nuo 
rautas, kuriame dalyvavo 3,000 žmonių. Daugiausia boto ir prigėrė. Miesto skle- 
prekybos ir pramonės minis-'nelaimių buvę" Chorašano pai prisisėmę pilni vandens, 
teris Kviatkovskis, buvęs fi- provincijoj. Nukentėjusiems Žmonėms pridaryta labai 
nansų ministeris čechovi- sušelpti net Amerikos Rau-, daug nuostolių, 
čius, viceministeris Vysockis, donojo Kryžiaus draugija' 
senatorius Kameneckis, auk- paskyrė $5,000. 
štesnieji karininkai ir kiti.

Persijos sako, kuose ir pajūry, 
aruosiųs žemės sulieti kaip iš k

1
! REIKALAUJA MIRTIES 
(p A-----------------------

ŪKININKAI SUMUSĖ | IHnojaua valstijcįTproku 
MAIŠTININKUS. voras Šwanson reikalauja.

torius buvo pagrobtas tokiu Francuzijoj visi jo pasažie- darbininkų unijų šį panedėlį 
pat budu, ir iš jo seifo buvo riai išlipo, o pats orlaivis apskelbė 24 valandų streiką,

grįžta atgal į Vokietiją. Sa-1 protestuodamos dėl suėmimo

BANDITAI PERŠOVĖ 
POLICMANĄ.

N’eu Yorke pereitą nedėl- 
dienį policmanas Martin 
grįždamas iš tarnybos namo 
išgirdo kelis šuvius, kuriais 
buvo užmuštas’ tūlas Duono. 
Policmanas pasuko į tą pusę, 
kur girdėjosi šaudymas, ir 
pamatė du vyru. Vienas jų

koma, kad jis mėgins da sykį 'komunistų vado Simono Ra- 
a___ ___ d wa V i n Stroikiorifti isloirlnlėkti Amerikon.

VOKIETIJOJ RESPUBLI
KA GINAMA.

Berlyno policijos viršinin
kas uždraudė trim sąvaitėm 
komunistų laikraštį “Rote 
Fahne,” kuris kurstė kovai 
prieš esamą Vokietijos res
publikos formą ir kurio kurs-

dowskio. Streikięriai išleido, 
atsišaukimą ir ►kitas darbi
ninkų organizacijas, kad jos 
prisidėtų prie streiko.

BAUSMĖS BUTLEGERIUI niek" nelaukdamas šovė du tymas buvo paremtas veiks-
_ i 'bartu i nolicm&na ir uersovė muĮkartu į policmaną ir peršovė mu. 

jį per petį. •

KOMUNISTŲ AREŠTAI Į 
GRAIKIJOJ. '

Graikijos sostinėj Atėnuo
se areš.,
ir -minta daug jų literatūros, Charles Canto. Gi pereitą ne-
1 * ‘ . ••• « *« « • ••• • v ••   

LATVIAI KONFISKAVO 
DU LĖKTUVUS.

šiomis,dienomis per Latvi
ją iš Vokietijos į Sovietų Ru
siją buvo vežami du lėktu
vai. Latviai rado, kad tai ka
riško tipo lėktuvai ir vaduo- 
damiesi tarptautinėmis tai-

KAREIVIS UŽMUŠĖ SA- ryklėmis — juos sulaikė.
VO ŽMONĄ IR PATS 

NUSIŽUDĖ.
Pereitą pėtnyčią New Y or- 

štuota daug komunistų ke apsivedė kareivis vardu

ne> policija sakosi gavusi ži- dėldienį jis jau nušovė jauną 
niu. kad jie planavę sukili- savo žmoną ir pats sausu- 

sprogdė kvailą savo galvą.sprogdė kvailą savo galvą.

MOTERIS PASTATYTA 
KUNIGU.

Glasgouo mieste, Škotijoj, 
kongregacionalistų sąjungos 
bažnyčioj kunigu tapo pasta
tyta moteris vardu Vera M. 
Findlay.
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D APŽVALGA 0
KAIP BERLYNO KOMU 

N1STA1 ORGANIZAVO 
SKERDYNĘ.

Visi jau žino, kad 1 gegu
žės dieną Berlyne komunis
tai sukėlė riaušes, kurias po
licijai malšinant buvo už
mušta daugiau kaip 20 žmo
nių, o sužeistų skaičius pa
siekė netoli 200. Dabar dėl 
šitos skerdynės eina dideli 
ginčai netik pačiame Berly
ne, bet ir visame pasaulyje. 
Komunistai su fašistais kalti
na socialdemokratus, nes pa
starieji turi daug savo atsto
vų Berlyno miesto valdžioje. 
Taigi, jie sako, socialdemo
kratai su “savo” policija ir 
įtaisė “darbininkų skerdy- 
nę.

Bet žmonės partijų gin
čuose neinteresuoti sako, kad 
skerdynę išprovokavo patįs 
komunistai, ir kad prie šito
kių aplinkybių jokia policija 
negalėtų būti švelnesnė. Bol
ševikų policija Maskvoje 
taip pat šaudytų socialdemo
kratus ar kitus, jeigu jie butų 
suruošę tenai prieš uždraudi
mą panašią demonstraciją.

Bet geriausia Berlyno ko
munistų kaltę parodo tas 
faktas, kad jų pačių vadas ir 
jų organo “Rote Fahne” re
daktorius Kohler juos pa
smerkė dėl šitų riaušių. Ir ne
tik pasmerkė, bet rezignavo 
iš redaktoriaus vietos ir pro
testuodamas išstojo iš komu
nistų partijbs. Šito akyvaiz- 
doj turėtų užsičiaupti visi 
komunistiški rėksniai ir jų 
talkininkai fašistai. “Naujie
nos” sako:

“Dabar, kada jau ir patys 
komunistų redaktoriai viešai 
kaltina savo partiją dėl kruvi
nų riaušių, įvykusių Berlyne 
per Gegužinę šventę, tai negali 
but jokios abejonės, kad Mask
vos klapčiukai tą kraujo pralie
jimą buvo tyčia išprovokavę. 
Provokacijos tikslas yra aiš
kus: komunistai norėjo pasiga
minti ‘medžiagos’ savo propa
gandai, nes seni nudėvėti jų 
šukavimai apie ‘pasaulio revo
liuciją’ (į kurią jie nei patys ne
betiki) jau neveikia į minias.

“Įdomus tečiaus yra kai ku
rie detaliai Vokietijos komunis
tų prisirengimuose prie tų kru
vinų įvykių. Berlyno spaudoje 
bal. 29 d. buvo paskelbta komtt 
i . ~
mai, priimti už’sąvalfės laiko 
prieš Pirmąją Gegužės. Tie nu-’ 
tarimai nustatė galutinus mar-. 
šavimo planus, nežiūrint to. kad 
policija buvo uždraudusi (dėl 
nuolatos Įvykstančių kruvinų 
susirėmimų per demonstraci
jas) eisenas gatvėse ir profesi-: 
nes darbininkų sąjungos buvo 
išleidusios atsišaukimą, ragib- 
damos darbininkus jokių de
monstracijų Berlyno gatvėse 
nerengti.

‘‘Pagal komunistų valdybos 
planą, demonstracijos per Pir
mąją Gegužės turėjo prasidėti 
atskirose miesto dalyse. Paskui« . 
jos turėjo susilieti j dvi dideles 
procesijas, kurių viena turėjo 
eiti j Potsdamer aikštę, o antra 
—į Alesander aikštę, šitos dvi 
aikštės tai kbne tirščiausio 
žmonių judėjimo vietos Berly
ne, taip kad. atvykus demonst
rantų procesijoms j tas vietas, 
turėjo kilti didžiausia suirutė 
gatvėse, ir policija, kad ir neno
rėdama, butų buvusi priversta 
įsimaišyti ir daryti tvarką.

“Komunistų valdyba, išdės
čiusi šitą Gegužinės šventės 
planą, savo posėdyje atkartoti- 
nai pabrėžė, kad demonstraci
jos vadai privalą bui visam 
kam pasiruošę, nes ji numatan
ti, kad Gegužės Pirmą busią 
ŽMužmMą!

“Taigi dar prieš 1-mą Gegu
žes jau viešai buvo žinoma, kad 
Berlyno komunistai, sulig Mas
kvos įsakymu, rengiasi prie 
skerdynės. Jie iŠ anksto ‘numa- 
t&* kad-gus įSS irnogĮų. Jur

< a i ••
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KELEIVIS ~ No. 21. Gegužės 22 d-, 1929.

but dėl to. kad jie šitiek buvo 
pasiryžę ‘paaukot* Gegužinėje. 
šventėje, jie paskui nesustojo 
kelti riaušes gegužės 1 d., bet 
tęsė jas po to dar keturias die
nas.

"Ir vis tik jie savo ‘progra- 
mo’ neišpildė, nes ir per visas 
penkias riaušių dienas žuvo ne 
200. o viso ‘tik* 27 žmonės. Tie- t
sa. sužeistų skaičius beveik pa
siekė komunistų nustatytąją 
kvotą/

“Bet įsidėmėkite, kad tame 
komunistų išprovokuotame 
kraujo praliejime nebuvo už
muštas arba sužeistas nė vienas 
komunistų partijos lyderis. Ko
munistų vadai savo kailį moka 
saugoti!

“Už tai galima laukti, kad po 
šito beprotiško komunistų pu
čo’ Vokietijos darbininkai dar 
griežčiau nusistatys prieš Mas
kvos apmokamu.- kriminalis
tus.*’

Kai kurie Berlyno laikraš
čiai tiesiai sako, kad šitoms 
riaušėms organizuot buvo at
siųsti iš Maskvos raudono
sios armijos generalio štabo 
inžinieriai. Jie atvyko dviem 
sąvaitėm iš kalno. Paduoda
mi jų ir vardai. Komunistų 
tikslas buvo paimti Berlyną 
ir apskelbti “proletanatb 
diktatūrą.” Jie statė gatvėse 
barikadas, paralyžiavo judė
jimą, o kada policija pradėjo 
tas barikadas ardyti, jie nuo 
stogų svaidė į ją plytomis ir 
per langus šaudė iš revolve
rių. Apie 20 policijantų buvo 
sužeista peiliais. Taigi, sker
dynę pradėjo patįs komunis
tai, ir jeigu policija nebūtų 
juos tuojaus suvaldžius, tai 
kraujas gal ir šiandien plau
ktų Berlyno gatvėmis.

nistu apskričio valdybos nutari- ,

1

SOC1ALDEMOKRATŲ Į
partija uždaryta.
Musų korespondentas iš*

Kauno praneša:
“Kauno miesto ir apskrities 

viršininko nutarimu, iš 1929 m. 
balandžio mėnesio 30 d., užda
ryta Lietuvos Socialdemokratų . —ir Socialdemokratų Parti-' 
Partija ir visi partijos skyriai!ja jau uždaryta. Čia siūlosi 
provincijoje. Taip pat uždraus
ta leisti socialdemokratams sa
vo organą Socialdemokratą/

"Darbininkų tarpe ir apskri
tai visuomenėje dėl to kito di
džiausias pasipiktinimas prieš 
dabartinę fašistinę vyriausybę.

“Tenka tik pasidžiaugti, kad 
dar socialdemokratų centro 
koniiteto narių. “Socialdemo
krato” redaktoriaus ir paties 
laikraščio nesudegino ant lau
žo.”

O kelios dienos prieš tai, 
būtent 24 balandžio. Volde
maras aiškino, kad socialde
mokratų partijos uždarymas 
butų neteisėtas, nes partija 
nėra niekuo nusidėjusi.

Apie šitokį savo nusistaty
mą jisai buvo pasisakęs 
spaudos atstovams. “Lietu
vos Aidas“ rašė apie jį taip:

“Žurnalistų paklaustas, ką 
mano vyriausybė daryti su so
cialdemokratų partija, kurios 
kai kurie nariai pasirodė bedir
bą priešvalstybinį darbą, prof. 
Voldemaras atsakė, nurodyda
mas haudžiamajį statutą, kad 
už nusikaltimus kiekvienas at
sako individualiai. Joks juridi
nis asmuo už kriminalinius nu
sikaltimus atsakyti negali. So
cialdemokratų partija taip pat 
yra juridinė organizacija, kuri 
pagal draugijų įstatymus ap
skrities viršininko yra įregist
ruota. Jei dei kai kurių šios par
tijos asmenų priešvalstybinių 
veiksmų ją ir butų galima užda
ryti. tai rytojaus dieną gali at
eiti su panašiu partijos statuto 
projektu kiti asmens pas ap
skrities viršininką ir vieton už
darytos partijos įregistruoti

Kauno gatvėmis, dainuodami Į 
Lietuvos himną. Socialistas Po
žėla šitoje demonstracijoj tuo- 
jau suuodė ‘sukilimą* ir pasiun
tė savo vaidinius, kurie jo įsa-1 
kymų turėjo klausyti, šiuos 
jaunuolius 'malšinti.* Ir šituc 
socialistų žygiu visa Lietuva 
tiek pasipiktino, kiek Berlino 
laikraščiai dabar piktinas* 
Zoėrfiebelio žiauriu įsišokimu.”

Bet prie socialisto Požėlos 
iš valdžios pusės nebuvo nu
žudytas nei vienas žmogus 
Lietuvoje, o kaip tik valdžią 
paėmė 16 gruodžio nakties 
“karžygiai,” tuojaus sekan
čią d iėną Kaune buvo sušau
dyti 4 žmonės, tečiaus “Vie
nybė” visai neprotestavo 
prieš tai. Po Tauragės riau
šių Lietuvos fašistai da dau
giau žmonių išskerdė, bet 
“Vienybė” ir tuomet užmiršo 
protestuoti.

Taigi dabar jos kišamas 
_______________ dvylekis dėl Berlyno riaušių 

dusunaiku^_________________ pervėlai ir nė vietoje,
tų judėjimą. Taip tikėjosi! . . ------- • • . s
Rusijos caro juodašimčiai J “VĖPLA” PERKRIKŠTY- 
kuomet* jie draudė revoliu-j 
cionierių organizacijas ir 
spaudą. Kuo tas pasibaigė, 
visi jau žino.

Susilauks ir Lietuvos baži- 
buzukai to paties, ko susilau
kė caras su savo činovnin- 
kais.

naują socialdemokratu partiją. 
Tuo budu praktiškai partijos 
uždarymas jokios reikšmės ne
turėtu, nes įstatymas 
isirėjristruoti kad ir kelioms so
cialdemokratu partijoms.”

Bet neišėjo sąvaitę laiko

leidžia :
I

I
1 jau uždaryta.
•vada, kad Lietuvos val

džios politiką nustato ne 
pats Voldemaras, bet kas ki
tas. Nes nesinori tikėti, kad 
jis pats galėtų taip greitai 
pakeisti savo nusistatymą.

Bot Socialdemokratų Par
tijos uždai y mo galima buvo 
jau tikėtis, nes žvalgybos už
puolimas ant “Socialdemo
krato” redakcijos ir areštai 
po visą kiastą jau liudyte 
liudijo, kad tautininkų vy
riausybė yra pasiryžus musų 
draugų organizaciją sunai
kinti. ‘

Bet klysta fašistiški apja
keliai. jeigu tikisi šitokiu Su

“VIENYBES” DVYLEKIS.
Fašistuojanti “Vienybė” 

atėjo komunistams j talką ir 
kartu su jais tvirtina, kad dėl 
Berlyno riaušių yra kalti ne 
komunistai, kurie tas riaušės 
nukėlė, bet socialistai. Ji sa
ko:

“Socialistų valdomos polici
jos pasielgimas Beriine mums 
primena 1926 metu lapkričio 
mėnesio įvykius Kaune, kada, 
taip pat socialistu valdoma, lie
tuvių policija nagaikomis mušė 
ir kapojo buri lietuvių jaunuo
lių studentų, kurie parodavo

Lietam Socialdemokratų 
Pirtįja Uždaryta.

DIDŽIAUSIS UAUDIES son visą "tautininkų” sąjun- 
TEISIŲ (ŽEIDIMAS. '

Tautininkų valdžios smurtą* 
niekuo nepamatuotas ir prie

šingas įstatymams.

Vyriausybė uždarė Lietu
vos socialdemokratų partiją. 
Bet pradžioje musų spauda 
maža, galima šakjl nieko,__________ _ _ _
nepaminėjo apie tai. Vienos ant tūkstančių partijos narių. 
“Lietuvos Žinios” Įdėjo kiek yra labai žema ir be galo ne- 
platesnę žinutę. Po tb, gegu- dora prikišti visai socialde- 
žės mėn. 3 d., ir “Lietuvos mokratų partijai stoką tau- 
Aidas” padėjo net sieksninį tiškumo. Prikišti stoką tau- 
vedamają: “Dėl socialdemo- tiškumo tai partijai, kurioje 
kratų veikimo.“ Ten “Lietu-’,yra susibūrę net daug pirmu- 
vos Aidas” rankas sukryžia- j jų Lietuvos savanorių, kurio- 
vęs šaukia visam pasauliui,. je JTa susibūrę ir dalis tų, 
kad Lietuvos socialdemokra- kurie dėl Lietuvos nepriklau- 
tų partija tik laikinai sustab-įdomybės pirmuose kovos 
dyta, advokato kailiu isinė- * laukuose yra lieję kraują, 
ręs Įrodinėja, kad toji parti- ten palike kojas ir rankas. Ir 
ja uždaryta teisėtai, uždary- tokiais sumetimais uždary
ta todėl, kad nesilaikė drau-jmas visos socialdemokratų 
gijų įstatymo ir savo partijos partijos iš vyriausybės pusės 
nuostatų. Net vienoje vieto-Jyra daugiau negu absurdas, 
je rašo: “Nieks pasaulyje ne-'daugiau negu didžiausia ne
patikės, kad musų socialde-'sąmonė, daugiau negu kvai- 
mokratai, palaikydami ry- liausiąs paradoksas, 
šius sų lenkams parsidavu- . .., ,
siais, už nusikaltimus iš Lie-' Tečiau teisinti kai kuriuos 
tuvos pabėgusiais savo drau-i’’“'?8'® , sofr,?Wem."k^ 
gaiš, nebutu išėję iš savo par- :n,a?a?’ dabar daly vaujancius 
tijos įstatų ribųir tuo pačiu “plečkaitininkų .gaujoj jo- 
nebūtų užsipelnę savo veiki- klu b“du. ?s. n?s,im“: 
mo sustabdymo*" Pirmiau- 8merk'a k>ekyienas lietuvis, : 
šiai, tai nėra laikinai sustab- demokratas, tikraimylintis 
dvta socialdemokratųveiki-, savo tėvynę. Man rodos, kad 
nias Lietuvoje. Kol “tauti- !»«kam' k?s s!®kia valdžios 
ninkai" valdas Lietuvą, kol kebu' Ukn Lietuvos
mugųkrašte klestės fašistinis funųs negali pritarti Nepn- 
rėžimas, tol socialdemokra- ^re beveik visa Lietuvos vį- 

nrarfdain ’ n™..!. nesulauks jokio laisves- domene, išskyrus dali kan-
prasidėjo teroras. Buvusis . .. . kuriuo faktinai nin{aJ* teroristiniam “tauti-
karalius Amanulla nori atsi- 102R m valdžios atsiekimeimti sostą, o dabartinis vai- įiėn-TlITen™' b«dui, nepritaria Lietuvos
donas Bacha Sakao ginasi. «r"°”z,° ™e"cs!” visuomenė ir tokiu budu šie-

11" -. -| Toliaus lieka išrišti klausi- kjantjems valdžios “plečkai-

ga? Aišku, kad ne. Todėl sa
kau. kad jeigu ir yra prasi
kaltę keli socialdemokratų 
partijos asmens, prasikaltę 
tame, kad yra rengęsi nuver
sti dabartinę vyriausybę, tai 
už tai kaltinti visą socialde
mokratų partiją taip pat ne
galima. Jokiu budu neleisti
na versti kaltę kelių asmenų > 
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TA | “VAPSVĄ.”
“L. Aidas“ praneša, kad 

“Naujo žodžio” bendrovė 
nupirkusi juokų laikraštį 
“Vėplą” ir dabar leisianti jj 
“Vapsvos” vardu. Matyt, 
nauji leidėjai norėjo duoti 
“rimtesni” vardą. K^ip ro
dos, tai laikraščio dvasia ir
gi pasikeis, nes jo bendra
darbiais minimi tokie žmo
nės, kurie iki šiol bendradar
biavo su fašistais. “Vėpla” 
fašistus tankiai pašiepdavo. 
Dėl to, turbut, jj ir pasiglem
žė “Naujas Žodis.”

AFGANISTANE SIAUČIA 
TERORAS.

Maskvoje gauta žinių, kad 
Afganistano sostinėj Kabule

ninku” valdžios atsiekimo

St
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C I G A R E T A I
KODĖL CAMELS YRA GERESNI CIGARETAI

ir nep/iliek/i
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Crfš*rru.<za< gi ,<timmivma< suteikia Camels tokį 
savotišką skanumą, kad prilygti niekas negali.

Jie turi pilnumą, kurio negalima patirti iš hite 
kitolįfokio cigareto. nežiūrint kiek kainuotų.

♦ ♦ ♦

Buvo laikas, kada aš svajojau 
Būti mylimu, garsiu, turtingu. 
Nors per dienas rašau ir 

dainuoju, 
Tečiau.centu ir duonos pristingu.
Aš turtingas! turiu porą batu. 
Pilką skribelę jau nudėvėtą; 
Seną švarką... kišenėj palikus 
Tebekvepia sudžiuvusi mėta...

Aš garsus! Lietuvoj mano vardas 
Kalbose ir spaudoj suiminėtas. 
Jog esu ašai vėjo bernelis. 
Jog esu ašai bet sau poetas.

Ašai mylimas! Ji man bučiuoja. 
Tik jos lupos labiau gelia širdį.
Kaip nuklydęs vaikelis jos raudu. 
Mylimą jau toli nebegirdi.

skonio
. • .o

■ 'j j
' t; ’

Pasaulio didžiausia tabako žinovų grupė . . . viena 
ryšis . . . vienodas gerumas . . . vieno dydžio 
dėžutė ... tas viskas sukaupta i Camels gerumą. 
Camels švelnumas ir minkštumas tegalimas tik per 
parinkčiausio tabako vartojimą.

J” li
guisto viešpatąvimo vaisiai,

I

k

. • i.

i •

Mums rūpi jūsų 
nuorttuone, nes 
Camels mes 
gaminame jums

p .. ........................... ................visuomenė ir tokiu budu sie-

mas, ar vyriausybė turėjo ju- tininkanis.“

demokratų partiją. Aiškiau-'. > tattimnkų vynausy- 
siai, kad ne Kodėl? Todel,ibesP«jelgm>as laba> sujudi- 
kad nebuvo jokios medžią- ™ netik Lietuvos darbmin- 

. gos, įrodančios visos partijos kus* betIr Lietuvos vi- 
kaltę. Tai pareiškė net pats suomenę. Juk ką šiandien 
prof. Voldemaras spaudos valstiečių liaudininkų sąjun- 
atstovams. Dei tariamos ras-,ga. skaitlingiausia Lietuvoje 

Stos *‘plečkaitininkų’’ literatu- PaĮtija gali zmoti. kad ryt ar 
socialdemokratus 'P® >7* gali tas pats ir su ja 

jų 'būti padaryta, kaip su social- 
demokratais. Jau kai ku-

'ros pas 
klausimas dar neišrištas. < 

| kaltė teisme dar neįrodyta. 
Na, bet daleisime, kad ištik

int jų pas kai kuriuos social
demokratų partijos asmenis 
ir butų rasta įrodančios me- 
džT9g^j^eilŲ®e_.jk«dtakte 
su “plečkaitininkais.” tai iš 
to jokiu budu neseka, kad 
tam pritaria visa partija. Juk 
partija negali nešti atsako-• 
mybės už atskirų jos narių 
veikimą. Tokios atsakomy
bės nei viena partija bei 
draugija ir neneša. Sakysim, 
kad “tautininkų” partijos 
žmogus papildė vagystę, tai 
ar galima už tai traukti tie-

Cflvftefc nidknd nenuvargina

tj.' • «'* H; V

r-
• •

rioms krikščioniškoms parti
joms vyriausybė grąsino pa- * 
našiais “siurpryzais.” Musų 
žymiausis filosofas Vidunas 
pasakė: “Ne vienas žmogus 
neturi teisės kitą priversti jo 
sumanymus pildyti.” Tai ga- ‘ 
Įima taikinti ir visuomenės 
kolektyvams. Ir "tautinin
kai“ negali ir neturi teisės jė
ga visus priversti i jų triubą 
pusti. Tai jiems padaryti, te^ 
gul nemano, nepavyks. O vi
si panašus Lietuvos liaudies 
teisių įžeidimai ateityje 
jiems gali labai brangiai kai
nuoti.

“Tautininkams“ nepatin
ka “plečkaitininkų” veiki
mas. Tad tegul butų jie ne
leidę susidaryti tokioms są
lygoms, kurios iššauktų 
“plečkaitininkų” išdygimą 
priešo pusėj. Ne kas kitas 
pagimdė “plečkaitininkus,” 
kaip tik “tautininkų” vyriau- 

• sybės nepakeliamas rėžimas. 
į Tas rėžimas, kuris daro da- 
! bar palankią dirvą ir komu- 
tnistiniam gaivalui Lietuvoje 
plėstis. Šiandien, reikia atvi
rai prisipažinti, kad komu
nistai pradeda Lietuvoje la
biau pasirodyti, štai čia ir 
pasireiškė “tautininkų’

I kurie juo toliau, tuo labiau 
Peranksti man butų dar liūdėti/^uti pastebimi. Sun- 
Peranksti tau, širdie, sudejuoti, j skausmą malši-
Kaž kur parašas buvo sudėtas: [nWlciais vaistais neisgydysi- 
FNeprašyt. o žmonėm reik duot.”, la,klIjai galime ją

I susvelnmti, o toliau toji liga 
Ką galiu, broliai, seses, ir duodu s-į dar liudnesnius vaisius gali 
štai, dainelė šiandiena sudėta. , parodyti. Todėl reikia gydyti 
Ji biednosios širdies sudainuota jg pagrindų, reikia pašalinti 
Ir biedniausiai biednujų žadėta, {priežastis, kurios ligą gimdo.

Akiras. i P* iu*»
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Ka* skaito ir rato, 1l®l| AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS | ©
1 Kas nieko neveikia, |

niai ir netik apdėvėtus cjra-1 
ibužius, bet po kelis tuzinus | 
pripirko ir naujų, kaip apa-

• i-^. • i • tinių, taip ir viršutinių marš-
Didziausia lietuvių nelai- kinių ir įvairių moteriškų 

mė, kad jie net ir svetur var- ^bužių. Vyrai taip pat pri- 
go prispausti, nesugyvena gelbėjo moterims, SLA. 309 
savo tarpe, bet įvairiais bu- .^uopa nutarė duoti tą sąvai- 
dais, savo asmeniniais reika- Įę pO vyrus kožną vaka- 
lais besirūpindami, stengiasi rą nuo 7 iki 10 valandai, kad 
savo tautiečiams pakenkti, pagamintų baksus ir prigel- 
kad vėliau jų darbą gautų. bėtų kitką sutvarkyti. Bė to 
Jei šiaip jau Intrigomis nega-'dar vyrai su automobiliais 
Įima išėsti kun nors lietuvį pagelbėjo suvežiot surinktus 
iš geresnio darbo, tai gne- drabužius tolimesnių ko- 
biamasi paskutinės pnemo- ionijų. Surinktus drabužius 
nės — jisai skelbiamas boi- |SU(jėjO į du didelius baksus 
ševiku. Brazilijos gi valdžia; jr dieną gegužės išsiuntė 
su bolševikais ceremonijų ant laivo “Lituania,” kurio 
nedaro —tuoj sodina kaleji- ofisas randasi ant 43rd St, 
man ir ištremia. Taip J. Stan- Brooklvne. Laivas išplaukė 
kaitis San Paulo buvo ap- 18 d gegužės į Klaipėdą, 
šauktas bolševiku ir teko Siunčiant aukas suteikė 
jam gerokai kalėjime pašė- visas informacijas p. P. Mi- 
dėti. šiaip taip išsisuko, bet • kojajnjs Per jo tarpininkys- 
Braziliją teko apleisti. . |tę aukas ant laivo prižiūrės 

Aplinkybių verčiamas, į iki Klaipėdai Juozas Ambra- 
Brazilijos San Paulo miestą žiejus, kuris važiuoja Lietu-

IŠ BRAZILUOS.
Kaip lietuviai kandžioja 

vieni kitu*.

Siunčiant aukas suteikė

Braziliją teko apleisti.
Aplinkybių verčiamas, j

emigravo ir atsargos kapito
nas Majus. Bet ir jį Lietuvos 
spekuliantiški “patriotai” 
mėgino provokuoti per savo 
laikraštį “Lietuvis Brazili
joj” ir skųsti valdžiai. Ir kas 
Majų mėgina kąsti? O gi ap
sivogęs Šiauliuose Amerikos 
lietuvių kasininkas, o San 
Paulo didelis lietuvis “pa
triotas” Paulinas Butkus su 
Gavenskiu, rodosi iš Lietu
vos išvarytu už kokius tai 
“darbelius.”

Jie varo biznį, apgaudinė
dami žmdnes. Majus įspėja 
musų išeivius, pasisaugoti 
šių ponų, tai jie pyksta ir 
skundžia Majų komunistu 
esant. Jiems padeda kažkoks 
J. Ruškys,anbėta susirinkimą, nes buvo ren- 
dZKiX1pina iš “ Alfos” bent? karnas svetainės biznio vedė- 
p. Kirstemą is Alfos bend j jas Išrinku D Mačiulis 
rovės, nors P . " (veiklus žmogus, dirbęs daugįom Tiektik Maįushimį«>sĮ?^Xafn«iiP 

kad jisai įgijo pažinčių įta- • ,, .. .. P . , , .Ringį buvo syk,
jį btt taS “progretyvių”

komunistu ir įždarrti kalėji^e,Piamas Zablockis daugiau 
u . j balsų gavo, nors jis ir algos 

c d_ i~ penkiais doleriais daugiauIs San Paulo naujienų Taigi> ,yrai. j|igu
minėtina (norėjote sutaupyt Bendrovei
rąyių Įtenamasesant komu-,pinj^ re^ėjo ba,guoti 
nistiniu (m R Įiiž Mačiulį 4 metai atgal, nes
nepamatuotai) Brazihj<»lre; tadaD M‘ačiulisbuv0apsiė_ 
turaj tatabito“ męs patarnauti Bendrovei už 
Ksavaitinės algos, o jus beisejo. Daugiausia Garaę . 7.hln?ki. kJX

von tuo pačiu laivu.
P. Mikolainiu ir Ambra

ziejų, kaip Lietuvos Dukterų 
Sąjunga, taip ir SLA. 309 
kuopa taria širdingą ačiū ir 
linki J. Ambraziejui laimin
gos kelionės j Lietuvą.

E. Whiteplainieti*.

AUKOS NUKENTEJU- 
S1EMS LIETUVOJE. 

Cu**on, Minn.
Vladas Šemjota

CHICAGO, ILL. 
Tautinė parapija *t«ij*- 
Lietuvių tautmėn katalikų 

parapijon sugrįžo buvusis 
kun. P. P. Zalink. Per 5 me
tre pkrapijonįs turėjo viso
kių kunigų, tai seno Rymo, 
tai lenkų reformatų; ir para
pija liko taip suvarginta, kad 
pasiliko vos tik 7 parapiio- 
nai.

Ir pamatė tie likusieji pa- 
rapijonai, kad parapiją gali
ma atgaivinti tiktai pakvie
tus atgal kun. P. P. Zalinką, 
nes jie pamena tuos laikus, 
kaip jis vedė tvarką, tai buvo 
visko—ir žmonių, ir pinigų, 
bet kaip tik jis išvažiavo, tai 
via giliu lindo į skolas. Taip 
yra su visomis organizacijo
mis: kada vadas yra nusima
nantis žmogus, moka organi
zuoti ir visur pats dalyvauja, 
tai yra ir pasekėjų Man kal
bant su žmonėmis teko pa- į 
tirti, kad didžiuma pagei
dauja tautinės bažnyčios ir: 
kunigo, katras dirbtų savo 
liaudžiai, o ne Romos popie-1 
žiui tarnautų

Turiu vilties, kad kun. P. 
P. Zalink turės geriausio pa
sisekimo ir kad mes vėl galė
sime išgirsti įvairių paskaitų 
ir prakalbų, kokios būdavo 
rengiamos seniaus, kuomet 
kun. Z. vedė tvarką tautinėj 
parapijoje. P. Wacker.

$10.00

BALTIMORE, MD.
I* Bendrovė* susirinkimo.
Gegužės 9 d. Svetainės 

‘Bendrovės direktorių buvo 
susirinkimas. Tas susirinki- 

' mas buvo ramesnis už perei-

| LOWELL, MASS.
I Mirė A. Uždanavičiu*.

Po ilgos ir sunkios ligos 
gegužės 4 d. čia mirė Anta
nas Uždanavičius, sulaukęs 
jau 55 metų amžiaus. Ameri
koje išgyveno apie 30 metų, 
buvo nevedęs. Buvo kilęs iš 
Vilniaus, pusės, Gražnikų 
kaimo. Nubudime paliko se
serį ir brolio dukterį, pas ku
rią pastaruoju laiku gyveno, 
todėl pastarajai liko mirusio 
nemaža turtų. Velionis buvo 
taupus ir seniau turėjo šaita
ną, iš kurio buvo proga su
taupyti pinigo.Priklausė prie 
trijų pašelpinių draugijų ir 
D. L. K. Vytauto Kliubo. Ge
riausia mėgdavo skaityti 
“Keleivį.” Nemylėjo kunigų, 
jiems netikėjo ir mirdamas 
nepaskyrė nei vieno cento. 
Vienok giminės palaidojo jį 

, su bažnytinėmis ceremonijo
mis, Lietuvių parapijos kapi
nėse, Nashua, N. H. Lai būna 
am rami šios šalies žemelė.

Žmonės be tvarko*.
Čia randasi D. L. K. Vy

tauto Kliubas, prie kurio pri
daužo visokių pažiūrų žmo
nės. Nariai moka 25c. mėne
sinių duoklių, bete nieko ne
gauna už tą mokestį.

šių metų sausio mėn. 3 d. 
metiniame susirinkime vien- 
>alsiai nutarta, kad mirus 
<liubo nariui butų nupirktas 
vainikas už $10. Bet Anta
nui nuo niųs atsiskyrus, jis 
vainiko negavo. Susitarė 
pustuzinis siaurapročių, irda 
du komiteto nariai, kurie 
sauvahskai, su nieku nepasi- chore buvo jo pirmininke, 
tarę, sutrempė metini nutan- potam su koTnp0zitorium M. 
mą, nunese kun. Jurui^tą de-. petraugjęU dalyvavo daulyje 
šimtinę, kun buvo skinama koncerfų taipgi koncertavo 
dėl gelių. Ir da paprašė kum- — -
go, kad jis varde Vytauto 
Kliubo mišias atlaikytų už 
mirusio “dusią.” v

Tokis pasielgimas žemina 
Kltubo vardą, ir ardo narių 
draugiškumą. Kunigas yra 
didelis Kliubo priešas, o tūli 
kliubiečiai neša jam pinigus. 
Jie nejaučia, kaip kunigas 
duoda jiems i vieną pusę 
žando; jie atsuka jam da ir 
kitą: drožk! o mes busim 
nuolankios avelės. Ai.

SCRANTON, PA.
Scrantono lietuvių žvaigždė.

Panelė Elena Sadauskaitė 
yra dainininkė ir aktorka; 
pirmiausiai ji dalyvavo Lie
tuvių Tautinės Bažnyčios 

i jo pirmininke,

su p. Navadausku, o pirma 
buvo žinoma dainininkė 
Larrenceuje ir Bostone, pa
skutiniuoju laiku pradėjo 
dalyvauti operose pas ang
lus, francuzus ir vokiečius, ir 
geriausia pasirodė savo ta
lentu. Kaip gabi ir atsižymė
jusi aktorka, ji buvo labai iš
aukštinta anglų laikraščiuo- 
•*e, iš ko gali pasidžiaugti 
kiekvienas lietuvis. Linksma 
yra mums scrantoniečiams 
tarp savęs tokią žvaigždę,

balsavote už Zablockį, kuris 
kandidatavo už $40.00.

Direktoriai yra renkami 
kas metai ir dabar jau yra 
daug naujų; nekurie da tebė-; 
ra ir seni, perrenkami, bi- 
tik apsiima.

Manoma, kad D. Mačiulis; 
irgi prižiūrės svetainę ir už 
laikys taip švariai, kaip ir K 
Matuliauskas prižiūrėdavo.

Tai tiek apie Bendrovę.
Šėrininka*.

ėda Garliaviškis Kostas Uc- 
kus, kuris naudojasi savo lai
ku Brazilijos lietuviams pa
siųstomis “Varpo” raidėmis 
ir turi savo spaustuvę. Tuo 
tarpu tiek iš Brazilijos pa
dangės. V. J.

E. WH1TE PLAINS, N. Y. 
Kita* prakilnu* darbas.
Jau buvo rašyta, kad East 

White Plainietės moterįs su
siorganizavo 13 balandžio į 
Lietuvos Dukterų Sąjungą 
tikslu gelbėti badaujančius 
brolius Lietuvoj, rinkt dra
bužius.

Kaip tarė, taip ir padarė. 
Gegužės 4 dieną laikytame 
susirinkime jos nutarė pa
švęst visą sąvaitę į “Drabu
žių rinkimo sąvaitę.” Pradė
jo nuo 6 gegužės ir baigė 11 ._________ ______ ,,____ , „
gegužės. Pasidarbavo ne'draugų kapus ir papuošia 
juokais, ale sušilusios. Darbą įjuos gėlėmis. Mes, neatsilik- 
pradėjo visu smarkumu, ne- darni nuo amerikiečių irgi 
apsileisdamos viena kitai, jau iš eilės 8-tas metas ap- 
Rinko netik pas savuosius, vaikščiojam tą šventę. Ap- 
bet ir pas svetimtaučius; aiš- vaikščiosim ją ir šįmet. Pro- 
kino jiems kaip galėdamos gramas prasidės 10 vai. ryto 
apie Lietuvos nelaimingą pa-'ant Tautiškų Kapinių žemės, 
dėjimą. Nors šioj apieiinkėj Kalbės F. Živatas iš Scran- 
gyvena visi turtuoliai, ku-'ton, Pa. ir M. Saldokas, vie- 
riems visai nerupi musų taujtinis. Kapinių žemė randasi 
ta, ale išaiškinus dalyką, nei |West Wyominge. Važiuo- 
vienas neatsisakė nedavęs jaat iŠ Wilkes Barrių reikia 
dar užgyrė musų moterų lab- paimti gatvekarį Wešt Pitts- 
daringą darbą. {ton, Wyoming, arba Four-

PLYMOUTH, PA. 
Skaitlinga* Tautiškų Kapi

nių aplankymas.
Gegužės 30 dieną pripuola 

kapinių puošimo šventė (De- 
coration Day). Kapinių puo
šimo diena su didelėmis iš
kilmėmis Amerikoje apvaik
ščiojama jau 61 metas. Žmo
nės lanko savo tėvų, brolių ir

daringą darbą. ___ , ________
Kaip teko matyti, tai išjty Four’ir važiuoti iki Stone 

mažos musų kolonijos yra-Bridge. Nuo čia nebetoli ir 
labai daug pririnkta. Svetai-kapinės. Visus lietuvius ir 
nė buvo pilna prikrauta, lietuvaites iš visos apielinkės 
kaip kokia krautuvė. {širdingai kviečiu Bendrovės

Aukotojai aukavo duos-^rdu, St. Žukauske*.

Jus negalit pralenkt Budwei»er—nega
lite net pavyt jj—gerumu, pasiganėdi- 
nimu ar pasekme. Tai kodėl tas didis 
raudonas Kenas yra Amerikonų myli
mas namuose paketas.

ANHEUSER-BUSCH—ST/LOUIS

Buchveiser
BarleyžMalt Syrup

BM4SI

Kaip Lietuvoj Sutin
kami Amerikos Lie
tuvių Laikraščiai

tokią gabią ir talentuotą ak
torką ir dainininkę kaip p-lė 
Sadauskaitė, turėti. O la
biausia linksma yra jos tė
vams, tokią gabią ir talen
tuotą dukterį užauginus!

Bačių Juozas.

RADO PASIKORUSĮ 
ŽMOGŲ MIŠKE.

Bristol, Conn. — Gesinant 
miško gaisrą netoli nuo čia 
rasta pasikoręs ant medžio 
šakos nežinomas žmogus. Jo 
drapanos jau apsvilusios.

HARTFORD, CONN. 
Bu* prakalbo* su muzika.
Hartfordo Lietuvių Drau

gijų Sąryšys gegužės 26 d. 
savoj parko svetainėj, Glas- 
tonbury, rengia dideles pra
kalbas su muzika paminėti 
25 metų sukaktuves nuo 
spaudos atgavimo Lietuvoj. 
Iš kalbėtojų bus: V. Vituky- 
nas iš New Britain’o ir Jonas 
Sekvs, vietinis. Taipgi daly
vaus “Laisvės,” SLA. Jau
nuolių ir “Varpo” chorai; be 
to, visų vietinių draugijų pir
mininkai pasakys-po prakal- 
bėlę, pažymėdami šių sukak
tuvių reikšmę ir draugijų rei
kalus. Visi Hartfordo ir apy
linkės lietuviai dalyvaukite 
šiame istoriškame apvaikš- 
čiojime. nes kito jau taip, 
greit nesulauksime.

G. Leviiauska*.

1

I

1

DZIMDZI-DRIMUZI MARŠ
RUTAS 1929 M.

GEGUŽES MENES Y:
19 d., Loveli, Mass. (po piet).
19 d.. Lavrence. Mass. (vak.).
20 d., Nashua, N. H.
23 d.. Worcester. Mass.
25 d.. Worcester, Mass.
26 d.. Gardner. Mass. (po piet)
26 d.. Athol, Mass. (vakare)
29 d., Westfield. Mass.

BIRŽELIO MftNESY:
1 d., Hartford, Qorm.~
2 d., New Haven, Conn.
4 d.. Ansonia. Conn.
5 d.. Kearoev. N. J.
7 d., Nevark, N. J.
8 d., Philadelphia. Pa.
9 d.. Plymouth. Pa.
12 d.. Pittston. Pa.
14 d., Kingston. Pa.
15 d.. Wilkes Barre, Pa.
16 d., Scranton. Pa.
18 d.. Baltimore, Md.

/

IR AR JUS MATĖT TOK| 
SNIEGUOTĄ BALTUMĄ!

A-A PABANDŽIAU JUS PA
TARIMĄ IR SKALBI AU SU 
R1NSO- O. K AIP LENGVA!

TAIP. BRANGUS KIDIKIS. 
BET KOKS SUNKUMAS 
UŽLAIKYT JJ SVARIOSE 

DRAPANOSE
f TU TURI PABANDYT 

“BE-DARBO" MUILĄ KURI 
A* VARTOJI. SUTAUPO

KITAS SKALBIMAS

vanoj ar skalbykloj >.. bdtesniems skalbiniams, saugus. ,

' Tūkstančiai rašo m.. r"so mums į.

GRANULIUOrTAS MUILAS»nso

laiko dabar L-

^EverettAs myliu Iphctvji
Pn-R-nso Padaro T \\
laikr/j,' />a,iaro ,,raP«nac Jaha' '

dabar <lau? baltas jr y _R... ,ut^X -
Rinso vra Jr

valymui, if
<iar\-t kitas muilas " ^P'^inčiomis, k

HELEN rood
T- - ’5 »<.. Ererett u
Tiršto, saugio, • M—
-tu- wi,, grgfį J ar

į X.
nurMvmus pa'”nkV nam,ni paket. virini-

’ «r pasekit |en-
t-’arantuotta. iJ*^

Lever Brn«. r-e r

aš peėjaus 
-Sny.
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jas

r taiWri kito- 
co išgali pa

•
Mes mėgstame skaityti lie

tuviškus Amerikos, tikriau 
sakant, lietuvių Amerikoje 
leidžiamus, laikraščius. “Tė
vynę” skaitome, kaip visų A- 
merikos lietuvių organą. Na, 
jei ne visų, tai daugumos. 
Mėgstame todėl, kad ji iki 
šiolei laikėsi gražios takti
kos, kad ji atvaizdavo tikrą 
didžiulės organizacijos, S. 
L. A., veikimą. Mes trokšta
me, kad ji pasiliktų visą lai
ką tokia pati, kokia buvo iki 
šiolei. “Keleivį” mėgstame 
todėl, kad jame randame 
daugiausiai įvairių žinių. 
Randame ir tokių žinių iš 
Lietuvos, kurių kartais Lie
tuvos laikraščiuose negali
ma rasti. Na, bet “Maike”!!! 
Čia tai ištikrujų spiečiasi vi
sų musų simpatijos... Mėgs
tame ir “Naujienas,” “San
darą,” bei kitus pažangius 
Amerikos lietuvių laikraš
čius. Tik paskutiniu laiku ap^ 
gailestaujame paklydusią 
“Vienybę” ir “Dirvą.” Šie du 
laikraščiai tikrai paklydo. O 
kodėl jie paklydo? Paklydo 
todėl, kad pradėjo rašyti 
prieš visos Lietuvos Tautos 
nusistatymą. Pradėjo rašyti 
ir girti tai, kuo šiandien visa 
Lietuvos liaudis ir beveik vi
sa visuomenė piktinasi. Pra
dėjo garbinti tai, kas pamy
nė į purvą Lietuvos liaudies 
teises, kas padarė Lietuvoje 
policiją viešpačiais, kas už
gniaužė Lietuvoje spaudos ir 
žodžio laisvę, kas įvedė 
kumščio brutalę jėgą. Gal 
dauguma Amerikos lietuvių 
klysta manydami, kad dabar 
Lietuvoje gera gyventi. Ne, 
dabar Lietuvoje kiek ekono
minė, tiek ir moralinė gyven
tojų būklė pablogėjo. Tik 
cenzūra neduoda spaudai 
apie tai objektyviai rašyti. O 
“tautininkų” spauda devy
niais balsais rėkia, kad Lie
tuvoje rojus. Bet nereikia 
tam per daug tikėti. Šiandien 
visose Lietuvos visuomenėje 
auga dar didesnė antipatija 
prieš “tautininkų” vyriausy
bę, tai ir ji pati mato ir grie
biasi visokių kovos priemo
nių. Uždarė socialdemokratų 
partiją, grąsina uždaryti ir 
krikščioniškas partijas. Tuoj 
uždarys ir valstiečių liaudi
ninkų* sąjungą. Uždarinėja 
ir pažangiąsias kultūrines vi
suomenės organizacijas, bet 
ar tas padės išsilaikyti “tau
tininkų” vyriausybei ir il
giau, tai dar klausimas. Bet 
vėl grįšime prie temos. Aš 
pažindamas musų visuome
nės nusistatymus noriu pri
durti, kad jei “Vienybė” ir 
“Dirva” nenustos putus į 
naujai pasirinktą savo dūde
lę, tai po neilgo laiko vargiai 
bent vienas Lietuvos sąžinin
gas simus įsileis šiuos laik
raščius į savo grįtelę. Ir be 
pranašavimo reikia pasakyti, 
kad vargu “Vienybė” ir 
“Dirva” gali sulaukti geres
nių laikų, kaip kad sulaukė 
“Amerikos Lietuvis,” jei ne
pakeis savo naujos giesmės 
tono. Pluviju*.

Kaunas.

, DIDELIS GAISRAS VIL
NIAUS KRAŠTE.

Švenčionių apskrityje su
degė Aišvietės kaimas. Nu
kentėjo 27 lietuviai ūkinin
kai likdami be jokios pasto
gės.

SĄMOKSLAS PRIEŠ
I STALINĄ.

' “Daily News” praneša, 
kad Leningrade suimti keli 
žymus sovietų valdininkai ir 
generalinio štabo karininkai. 
Visi jie kaltinami ruošimu 
sąmokslo prieš Staliną.

«
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i Lavonų Deginimas KULTŪRA IR LAIME

—Koman, Maike, aš šian- kada, anot tavęs, moteris už- 
dien noriu su tavim pasispo- sidėdavo septynis sijonus ir 
ryt apie madas. Kaip tu, vai- visais jais šluodavo purvą.

> turėjo būt ir vaikščiot sunku, 
ir jos skvernai visuomet turė
jo būt nuo žemės purvini. 
Dabar ir lengva, ir sveika, ir 
gražu.

—Tfu! su tokiu gražumu. 
Kojos matyt aukščiau kelių.

—Tame ir yra gražumas, 
tėve.

—Ne, Maikė, mergai ne-, 
valia savo kojų rodyt.

—Aš. tėve, šituo klausimu 
laikausi kitokios nuomonės. 
Jeigu sijonai butų ilgi, tai 
vyras galėtų bartais ir apsi
gauti : jis galėtų paimti mer
giną su kreivom kojom. O 
dabar viskas matyt, gali išsi
rinkt kokią tik nori. Kam pa
tinka storos kojos, tas gali 
išsirinkti storom; kas myli

■ plonas, tas plonom gali gau
ti. Taigi man rodos, kad šių

i dienų mada yra geresnė, ne- 
____________ . gu seniau būdavo. Su drapa- 

vaike.* to nebūdavo, nom ir kiti dalykai patobulė
jo. Dar mano atminimu buvo 
mada moterims nešioti dide
lius plaukus. Tuomet jos suk
davo sau i galvas visokias 
“žiurkes” ir “vuodegas,” kad 

______ ______  - - tik išrodytų daigiau pasipu- 
kol vyrai ūsai neišaugdavo, tę plaukai. Šitokie pridėčkai 
mergos buvo dėl io srakai- nesiduoda lengvai išplauti ir 

todėl nehigijeniški. Dabar to 
visai nereikia, ir motėris pui
kiai be jų apsieina.

—Jes. Maike, mados eina 
viena paskui kitos. Su trum
pom dresėm atėjo ir cigaretų 
rūkymas. Ar tai gražu, kada 
boba kepa blynus ir dantyse

kė, rokuoji, ar mados yra rei- Šitaip apsirėdžius moteriškei 
kalingas daiktas, ar ne?

—Aš, tėve, taip greitai Į 
šitą klausimą negaliu tikrai 
atsakyti. Madų yra visokių; 
gali būt tarp jų geni ir neti
kusių.

—Aš sakau, Maike, kad 
mados visos yra no gud.

-—Man rodos, kad tu, tėve, 
klysti. Yra ir gerų madų. Pa
vyzdžiui, Amerikoje yra ma
da apdegti saulės spindu
liais. Tokia mada yra labai 
girtina, nes ji labai sveika.

—Aš, Maike, kalbu apie 
kitokias madas. Aš turiu gal
voj skrybėlių ir dresių ma
das.

—0 kodėl tau jos nepa
tinka, tėve?

—Jos veda vyrus iš kelio. 
Kai važiuoji žmogus ant 

, strytkario, o prieš tave atsi
sėda kokia storablauzdė, tai 
negeros mislys užeina. Se- 
niaus, 
Mano laikuose moteris užsi
dėdavo septynis sijonus, ir

• visi būdavo iki žemės. Užtai 
ir svietas būdavo daug pado
resnis. Jauni vaikėzai paskui 
mergas nesivaikydavo. Pa- 
1 ' - ' ‘ *; 
mergos buvo dėl jo spakai- 
nos. O dabar, žiūrėk, pien
burnis vos tik snarglį nusi
šluosto, o jau prie mergų len
da. Tai vis tos mados kaltos, 
vaike.

—Tai kas tame blogo, tė
ve?

—Man tas neoatinka.
—Tau daug kas nepatin- turi cigaretą Įsikandus? Jei 

ka, tėve, bet gyvenimas to gu aš noriu barščių su pipi- 
nežiuri; jis eina savo keliu.

—Ne. Maike, taip neturi 
būt. Prieš madas reikia ko
vot. Trumpas dreses reikia 
uždraust. J ką gi tai padab
na, kad mergos savo blauz
das visiems rodytų!

—Jeigu jos tau nepatinka, 
tėve, tai tu Į jas nežiūrėk.

—Nežiūrėk ! O kur gi aš 
savo akis padėsiu? Juk žmo
gus ne aklas, turi kur nors 
žiūrėt. Bet kur tik nepažiū
rėsi, vistiek pakusą pamaty
si. Paimsi gazietą, tenai viso-

• kių pikčerių su plikom kiš
kom. Nukreipsi akis kur nors 
Į sieną ar Į tvorą—tenai irgi 
didžiausi sainai. ir vis mer
gos be kelinių. Jau tas, Mai
ke, ne prieš gerą! Tu pama 
tysi, kaip atsitiks kokia ne
laimė. Gali sudna diena atei
ti.

—O man rodos, tėve, kad 
tu čia visai be reikalo susirū
pinai. Gal dabartinė mada ir

• nėra labai gera, bet visgi ji 
geresnė negu buvo seniau,

• I

Kremą  tori j o* idėja. Dvasiš-* mieji lavonai dvokia. Tečiau 
‘miestams augant ir žemei 
brangėjant .užkasimas įže- 
j* lavonų darėsi vis bran- 

is. Be to, perpildyti ka- 
’aanitarijoa atžvilgiu su

darydavo ne. maža pavojų, 
.ypač epidemijų irwtu.

Todėl dar 16 šimtmety at
sirado moksliškų raštų, ku
riuose nurodoma, kad lavo
nų deginimas esąs raciona- 
liškiausias būdas šalinti la
vonus. Jis atatinkąs higienos 
reikalavimams ir tuo pačiu 
išsprendžiąs žemės sklypų 
krizį miestuose.

Popiežiaus Aleksandro 
VII gydytojas Naldi, paties 
popiežiaus palaimintas, ra
šė : “Jokiu budu lavonų-degi- 
nimą negalima laikyti šlykš
čių dalyku. Kaulai ir pelenai 
gali būti tinkamai apsaugoti 
pašventintose vietose, kurio
se ir dabar lieka tik kaulai ir 
pelenai.” Tarp lavonų degi
nimo ir užkasimo Į žemę nė
ra jokio skirtumo. Tečiau ug
nis geriau sunaikina lavonus, 
kurie yra pavojingesni že
mėje.

Ilgą laiką lavonų degini
mas negalėjo būti naudoja
mas dėl technikinių degini
mo būdų stokos.

Kremacijos pradžią pada
rė inžinierius Simens 1872 
metais sukonstruavęs rege- 
netyvini pečių. 1874 metais 
Drezdene, Saksonijoje, pir
mą kartą buvo atlikta kre
macija. Lavonas buvo sude
gintas ne liepsnoje, o Įkaitin
toje oro srovėje.

Taip buvo pirmą kartą su
degintas anglės lady Dliks 
lavonas. Tečiau ir nauji išra
dimai kremacijoje iš karte 
negalėjo nugalėti dvasiški- 
jos priešinimosi ir tamsių mi
nių prietanįt šveicarietis 
Keller paaukojo didelę pini
gų sumą krematorijai pasta
tyti Italijoje, tečiau tik 1876 
m. krematoriumas buvo pa
statytas Milane. 1878 m. Vo
kietijoje Gotoje buvo pasta
tytas antras krematoriumas.

Musų laikais kremacija 
naudojama be v ai k visose 
kultūriškose šalyse. Krema
toriumai yra Brazilijoje. Ar
gentinoje, -Meksikoje, Indi
joje. čiii.‘Stichijoje kremą-

S 

Labiausiai kremacija naudo- 
. Berlyne 

yra net trys krematoriumai.

kijos priešinimasis. Pirmas Į 
krematoriumas. Kremaci

ja musų laikais.
; * * ■**: .

Žilojė'senovėje buyo pla-
»mirusių 

lavonų 
deginimas ant laužų, ypač 
tose šalyse, kiir buvo daug 
miškų. Lavonų deginimas 
buvo laikomas garbingu lai
dojimo budu. Homeras mini 
iškilmingas didvyrių Pątrok- 
lo, Hektoro ir Herkuleso la
vonų deginimo apeigas. La
vonų deginimą smulkiai ap
rašo Euripidas ir istorikas 
Plutarchas. Sudegintų lavo
nų pelenai buvo surenkami ir 
dedami i auksines, sidabri
nes. f arterines ar marmoro 
urnas.

Senovės Romoje daugelio 
žymių vyrų ir imperatorių la
vonai taip pat buvo sudegin
ti. (Cezario, Pompėjaus, res
publikono Brato, imperato
riaus Nerono ir kitų). Lavo
nų deginimo paprotys buvo 
išsiplatinęs ir senovęs ger
manų tarpe. Viename lauke 
netoli Hanoverio buvo rasta 
daugiau negu 10,000 urvų su 
sudegintų lavonų pelenais. 
Lavonai deginti ir Azijos ša
lyse. Šis paprotys užsiliko 
pas japonus ir ligi šiol yra la
bai populiarus. Taip 1908 m. 
Japonijoje buvo sudeginta 
43 nuoš. visų mirusių.

Pirmųjų amžių krikščio
nys, paneigdami visa, kas 
buvo stabmeldiška, jau ne
degino lavonų, o užkasdavo 
juos i žemę. Toks laidojimo 
būdas atatiko krikščionių pa- 

' žiūroms ir mokslui apie tai, 
kad žmogaus kūnas prisike- 

1 lia iš numirusių. Be to, ir Bi- 
: blija mokė žmones, kad “tu 

esi žemės dulkė ir Į žemę 
eisi.”

Francuzų imperatorius 
Karolius Didysis 785 m. iš
leido ediktą, kuriuo, grąsin- 
damas mirties bausme, už
draudė deginti mirusių lavo
nus “kaip tai daro stabmel
džiai.” Krikščionims buvo 
įsakyta laidoti numirėlius 
kapuose prie vienuolynų ir 
bažnyčių. Nuo to laiko lavo
nų deginimo paprotys beveik 
išnyksta Europoje ir mirusių

. i.

lavcnai nedeginami beveik j ei ja yra Įvesta 1926 metais 
iHbv’fnnii * StclV)iŠ* T Q*-ii ki'iatn1 o ntiiitlrt

kas” deginimo būdas buvo jama Vokietijoje, 
taikomas tik “eretikams,” ; _ "
“raganiams,” kuriuos krikš- Be to, dar 54 Vokietijos mie- 
čionys degina gyvus. 1793 
metais Poznanėje buvo sude- riumai.
ginta paskutinė “ragana,” o bendrai sudeginama 50 nuo- 
1826 m. Ispanijoje Valenci- šimčių visų lavonų, o kai ko
joje buvo sudegintas už “be-J 
dievybe” filosofas Kaetan!
Dipol.

Nežiūrint i energingą dva
riški jos priešinimąsi, ypač 
katalikų šalyse, lavonų degi
nimas vis dėlto buvo kart-

tūkstantį metų. “Stabmeldiš-

stuose taip pat yra krėmato-
. Krematoriumuose

rais, tai galiu ir pats jų Įkrės
ti ; pelenų nuo cigareto man 
nereikia. Arba Į ką tai bus 
padabna, kad motina laikys 
ant rankos beibę, o dantyse 
turės paperosą arba pvpkę?

—Tas tiesa, tėve, rūkymas 
moteriškei nereikalingas 
daiktas. Bet jis taip jau ne
reikalingas ir vyrui, o bet gi 
tu rukai.

—Gud bai, Maike, ba su 
tavim aš negaliu susikalbėti.

KALĖJIME.
Nejuokai galionuose skamba. 
Ne krykštaudami žaidžia vaikai. 
Pro mažą kalėjimo langą, 
Žingsniuoja paniurę sargai.
Sukaustytos rankos ir kojos... 
Suolelis ir tik sauja šiaudų... 
Kasdien vaizdai šie kartojas.
Be atbalsio sielos skundų.

O pančiai...vis žvanga ir žvanga.. 
Ir atgimk ttu mirties nasruose! 
Pro mažą kalėjimo langą 
Bešypsos vien keršto dvasia.

Simas BckA; s.

Kultūros ir pažangos tikslas, be abejo J zicijoje neriboti energijos kiekiai, nenbo- 
vra žmonijos laimė. Tą tikslą turi ir visų re-į tas laikas ir erdvė. Bet šita galinga gamta 
ligijų mokslai. Įvairios religijos laiko žmo-. yra akla ir žiauri, jos visi padarai toli gra- 
ga'us gyvenimo tikslu žmonių išganymą,1 žu netobuli. Be to, gamta vartoja medžiagą 
laimę po mirties. i ir energiją be jokios atodairos m jos pada-

Religijų atstovai ir filosofai žmonių lai- rai visuomet yra surišti su medžiagos ir 
mę mato tame, kad žmonės šiame gyveni- energijos eikvojimu ta prasme, kad tas ar 
me ar po mirties bus ramus dvasioje, netu- kitas šiek tiek tobulesnis padaras yra tary- 
rės jokių nemalonumų, džiaugsis savo būti- tum ilgų bandymų patamsyje darytų vai- 
mi, gyvens Dievo Įkvėpimu. Tuo tarpu pa- sius, kuris dažnai daro ĮspudĮ, tik laimingo 
žangus mokslininkai, demokratai ir sočia- nuotikio šiaip jau pripuolamame ir chao- 
listai, žmonijos laimę mato tame, kad žmo- tiškame jos veikime. Evoliucijos procesas 
nės ateity sudarys tokias gyvenimo sąlygas, yra labai vargingas ir didelių kančių proce- 
kuriose visi galės patenkinti visus medžią- sas. Kalbėti apie laimingą žvėrių gyvenimą 
ginius ir dvasinius reikalavimus, galės sau gamtoje nėra jokio pagrindo. Badas, bai- 
užtikrinti visišką ir laisvą kūrybinių jėgų mė ir lyties geiduliai yra tie akstinai, kurie 
plėtojimąsi. Visa tai, kas kliudo žmonių reguliuoja visą žvėrių gyvenimą. Tiktai 
laimei, kaip medžiaginis skurdas, ligos, ka- žinduolių ir paukščių tarpe, kada tėvai peni 
rai, su laiku išnyksią. Pati mirtis nebebu-1 savo vaikus ir juos auklėja, galima pastebė
sianti žmonėms baisi, nes žmonės mirsią I ti šiek tiek laimės reiškinių. Bet tai yra la- 
tik gilioj senatvėje, kada gyvenimas žmo-T)ai trumpas žvėries ir paukščio gyvenimo 
gui jau jokio malonumo nebedaro ir žmo- į laikotarpis, šiaip jau žvėrys yra nelaimingi 
gus tik nori ramumo. Žmonija galėsianti padarai: juos kankina badas ir kada pasi- 
pasiekti tokio gyvenimo, kuriame visi vi- į seka po valandų ar net dienų medžiojimų ir 
suomenės nariai, būdami medžiaginiai ap-; tikėjimų ką nors pagautų tai dažnai žvėrys 
rūpinti, galės gėrėtis gamtos grožiu, menu, 
mokslo išradimais ir kurti meno ir kultūros 
geiybes.

Toks, be abejo, yra kultūros ir pažangos 
idealas — idealas labai tolimas Ir vargiai 
kada nors pilnai įvykdomas, bet kultūros 
istorija aiškiai rodo, kad žmonija to idealo 
siekia ir kultūringose tautose tas idealas 
dalinai jau yra atsiektas.

Tečiau, randasi ir kultūringų žmonių, 
kurie tą kultūros ir pažangos tikslą neigia. 
Garausis XVIII amžiaus francuzų filosofas 
Jean Jacques Rousseau skelbė, kad kultūra 
sugadinusi žmogų, laimingesni buvę pir
mykščiai žmonės. Rousseau pataria žmoni
jai grįžti i tokį gyvenimą, kuriuo gyveno tie 
pirmykščiai žmonės. Anot Rousseau, visos 
civilizuoto gyvenimo nelaimės pareinan
čios nuo to gyvenimo nutolimo nuo gamtos, 
ir todėl civilizuoto gyvenimo. visus Pliku
mus ir nelaimes galima esą pašalinti tik su
prastinus civilizuotą gyvenimą, priartinus 
jį kiek galima arčiau prie gamtos.

Beveik tokios pat nuomonės laikėsi ir 
gareusis msų filosofas Levas Tolstojus.

Musu mokslininkas prof. V. Čepinskis ši
taip apibudina tų filosofų tvirtinimus: “Ši
tas gyvenimo suprastinimo reikalavimas, 
artimesnio bendravimo sų gamta ilgesys,

riuose Vokietijos' miestuose 
net ir 75—80 naųš. Rusijos- 
dvasiški ja priešinosi
kremacijai. beTT^ŽO m. Ru
sijoj pradėta degintijavonus 
Leningrade “bandomajame 

V JO krematoriume.” Dabar Rusi-
kartėmis naudojamas epide-* ją turi du krematoriumu, Le- 
mijos metu, po mūšių karo ningrade ir Maskvoje. La- 
lauke, nuo žemės drebėjimų vono sudeginiftias Maskvoje 
sanitarijos sumetimais. Bu-!kainuoja 20 rublių. Lavonas 
vo ir atskirų tautų lavonų de- dega 1—1 * 2 valandos, 
ginimų. Taip 1822 m. garsus ' L. .
anglų poetas Byron sudegino ------- —- -----
Italijoje ant kiparisų laužo TURKIJOS ATSTOVAS 
paskendusio anglų poeto PABALTES VALSTYBĖMS 
Percy Shelley lavoną. Į Turkijos atstovas Pabaltės 

Rytų Europos tautos taip valstybėms p. Ibrahim—Os- 
pat degino lavonus beveik man buvo atvykęs Į Lietuvą 
iki 10 šimtmečio. Piliakal- ir kelias dienas viešėjo Kau-j 
niuese randami lavonų degi- ne. Balandžio mėn. 29 dieną 
nimo pėdsakai. :x—k ' 1

Lavonų deginimas buvo 
laikomas geriausia priemone 
“atskirti sielą nuo kūno,” 
kad “siela” galėtų lengvomis 
nuskristi i dangų. Rytų Euro- - _________________ __
pos tautos rūpestingai pa- iš Italijos karaliaus ženklo,' 
ruošdavo numirėlį, kelionei j sujungto su fašizmo emble-. 
i dangų” palikdavo jam gin- ma. 
klą. maistą ir tt. Kartais 
drauge su ponu į “dangų” 
turėjo keliauti ir vergai.

Civilizuotos tautos negreit 
grižo prie lavonų deginimo, 
nes šis laidojimo būdas yra netos. Kieno darbas, dar ne
labai neestetiškas; degina- išaiškinta.

“L. Ž.”

J 
ir kelias dienas viešėjo Kau-

išvyko jis j Taliną“.

O KADA TAI BUS 
LIETUVOJE?

Italijoj Įvestas naujas val
stybės ženklas. Jis susideda !

I

I
NETIKROS VIENO LITO ! 

MONETOS. į 
Pasirodė Lietuvoje netik

ros sidabrinės vieno lito mo

persi ėda ir kenčia nuo to pe iri ėdi m o. Žvė
rys dažniausiai net ir gy verta tikai nakti
mis, patamsyje ir darosi triukšmingi tik ta
da, kada juos kankina lyties geiduliai. To
kiais laikotarpiais žvėrys yra ypač nelai
mingi...

“Pirmykščių žmonių gyvenimas nedaug 
kuom skyrėsi nuo žvėrių gyvenimo. Tie pa
tys trys stimulai: badas, baimė ir lyties gei
duliai buvo pastovus pirmykščio žmogaus 
gyvenimo reiškiniai. Akmens gadynės žmo
nių kaulai sako, kad tie žmonės buvo kan
kinami Įvairių ligų, ne kalbant jau apie 
Įvairius parazitus, nuo kurių pirmykščiai 
žmonės kentėjo. Nedaug laimės mes 
randame žmonių gyvenime ir tada, kada 
atsiranda žemdirbystė ir prasideda civili
zacija. Tiesa, bado pavojus ir priešų baimė 
tuomet žymiai, mažėja, gyvenimąs darosi 
labiau užtikrintas ir ramesnis, • bet užtat 
žmogų užgula sunkus priverčiamas darbas. 
Mes stebimės ir gėrimės piramidėmis, 
Egipto šventyklomis, rūmais. Bet kokias 
žmonių minios buvo sunaikintos statant 
šitas piramides, šventyklas, ramus?! Be to, 
civilizacijos pradžioje badas ir maras atsi
kartodavo itin dažnai. Juk ne daugiau kaip 
100 metų, kai badas ir maras išnvko iš Eu- 

_ . . ropos. Į mus daro dideli įspūdi Romos im- 
remiasi, viena, peįrodytu gamtos tobulumo penia, pasaulio užkariavimas ir Romos 
tikėjimu, o antra, taip pat neįrodytais tvir- tvarka tame pasaulyje. Bet nereikia užmir- 
tinimais, kad šių dienų gyvenimas esąs ne - • • *- 
tik negeresnis už praeities laikų gyvenimą, 
bet kai kuriais atžvilgiais dar ir blogesnis. 
Bet nei tokiam tikėjimui, nei tokiam tvirti
nimui nėra rimto pagrindo. Gamta, be abe
jojimo. yra galinga, galima pasakyti net 
visagalė, jeigu imti domėn, kad jos dispo-
— . — ■ ...

Aš Klausiu...
Aš klausiu jus, beržai žalieji, 
Kode! taip linguojat šakas;
Papūtus mažiausiam vėjeliui, 
Tuoj beriate šaltas rasas?
Aš klausiu jus, žaliosios pušys, 
Kur auga kalnely retai,

J.r šįle, tu senas, iiudnusis,
- ’ Ko ošiat per amžius graudžiai?

Aštriausiu kalėjimų sienas, 
Tas niūrias, drėgnas ir baisias; 
Kodėl ten vaitoja kasdieną 
Ištremta gyvybė jauna?, 
Aš klausiu jus, kryžiai prie kelio, 
Kiek kartų jus girdit raudas; 
Kiek kartų vaitoja motušės 
Ir laužo be kraujes rankas?
Ko tylite, beržai ir pušys, 
Ir vėl taip pat šlaipat liūdnai ? 
Ko kurčios, kalėjimų sienos; 
Vėl snaudžiat be balso ramiai?
Aš noi iu išgirsti iš jūsų 
Nors mažą dalelę kančių; 
Ką tamsiąją naktį girdėjot, 
Kiek mirė, prieš rytą draugų?... 
1929 m. Jonas Narbutas.

X

a SKRISKIT, DAINOS.

Skriskit, dainos, iš krutinės, 
Pralinksmės laukai;
Juoksis miškas, juoksis girios, 
Sutrupės ledai.
Ei, vėjak, putėjėli,
Ei, tamsi giria;
Gauski, užki, netylėki—
Tuoj pakils audra.
Laužki ledą nuo krutinės, 
Kylanti banga;
Suskambės laisva galinga
Užmiršta daina. Jonas Narbutas.

šti. kad Romos imperija buvo tik piramide, 
vergų ir mokesnių mokėtojų paremta, o so
cialine disciplina toje imperijoje buvo ga
lų gale palaikoma tik mirties bausme, nu
kryžiavimais.”

Taip pat visai .mažai laimės, anot prof. 
Čepinskio, žmonės teturėdavo ir viduram
žiais, kada viešpatavo sauvalė ir kumštis, 
žmogaus asmens neliečiamybė visiškai ne
buvo apdrausta. Pajėga buvo vienintelis 
teisėtumo pagrindas. Gyvenimo sąlygos, 
sveikatos žvilgsniu, buvo nepakenčiamos, 
visokios rūšies ligos, o ypač maras, naikin
davo žmones smarkiau kaip karas. Badas 
atsikartodavo dažnai, taip pat ir nuolati
niai karai. Žmonės gyveno kupini baimės, 
bet tvirtai tikėdami laimingesnių gyvenimu 
anapus grabo, vaišinosi UĮ atodairos, o į 
baisų vaikų mirtingumą žiurėjo, kaip į Die
vo valios reiškinį.

Mokslo išradimai, kurie prasideda XVII 
amžiuje, ypač gi Įvairių mašinų išradimas 
XIX amžiaus pradžioj, padaro perversmą 
žmonių visuomenės santvarkoj. Francuzų 
Didžioji Revoliucija davė impulso visur 
naikinti baudžiavą ir vergiją. Prasideda 
gamtos jėgų naudojimas žmogaus reika
lams. Atsiradus mašinoms ir susidarius 
progai su tų mašinų pagalba naudoti neiš- - 
semiama gamtos energiją, darbui gauti, nu
stojo reikšmės gyvulių ir žmonių gyvoji jė
ga kaipo darbo išteklius per tūkstančius 
metų vartojamas. Kartu su vergovės panai
kinimu eina žymus žmonių būklės gerėji
mas. Dėl įvairiu išradimų gamtos ir medi
cinos mokslų srity pasidarė galima kova su 
įvairiomis limpamomis ligomis, tokios ligos 
kaip maras, raupai, cholera, šiltinės ir įvai
rios kitokios, šiandien jau visa* išnyko kul
tūringuose kraštuose; žymiai pagerėjo sa
nitarinės miestų gyventojų ir darbininkų 
sąlygos. Visuose kulturinguose. kraštuose 
labai sumažėjo vaikų mirtingumas, gimimų 
skaičius taip pat sumažėjo, nes kultūringi 
žmonės vaisinai atsižiūrėdami Į ekonomi
nes sąlygas ir galimybę tinkamai vaikus iš
auklėti. Pakilus kulturii, žmonių žiauru
mas žymiai sumažėjo. Visuose kulturin
guose kraštuose panaikintos fizinės pabau
dos, eina arši kova dėl mirties bausmės pa
naikinimo. Žmonių tarpusavio santykiai 
pasidarė daug švelnesni.

(Bus daugiau)
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Kaip Praėjo Darbi-t
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PAJIEŠKOJIMA1 I

Visokios Žinias.
PINIGAI-GALVAŽUDŽIAI

Jau daug buvo rašyta apie 
tai, kaip praitą vasarą iš Lie
tuvos Banko Kaune buvo ap
gaulingu budu išvogta 192,- 
000 litų. Svarbiausi kaltina
mieji buvo Giknius ir du 
banko tarnautojai, Kalinaus
kas ir Lendsbergis. Iš jų 
svarbiausis — Giknius. Byla 
bus nagrinėjama 11d. birže
lio mėn. šių metų.

Nesenai Giknius, laikomas 
Kauno sunkiųjų darbų kalė
jime, susirgo. Jam buvo pa
daryta operacija ir jis tuojau 
mirė. Kriminalinė policija 
spėja, kad ačiū pirmųjų 
dviejų kaltinamųjų, o svar
biausiai Lensbergio, pastan
gomis ir pinigais operacija 
baigėsi nelaimingai. Mat 
aniems dabar bus lengviai? 
teisintis ir bus ant ko versti 
“griekus”...

Ūkanota ir lietinga diena. 
Žmonių gatvėse nedaug. Bet 
mes laikraštininkai namie

IŠŠALO VAISINIAI 
MEDŽIAI. .

Važinėjant po Lietuvos ... r. .. .
sodžių galima matyti daug. Dar iš vakaro gu-,
iššalusių vaismedžių. Ypač dėjau, kad darbininkai orga- 
jaunų skiepų. Virbalio sodi- nizuotai rengiasi švęsti pir- 
ninkas Kijauskas, kuris su- mają gegužės. Todėl nebo-' 
grįžęs iš Amerikos ;įsitaisė damas smarkaus lietaus pasi- 
**!=»• f«> tokių iššalimų tuji leidau po djdesniąsias Kau-' 
amp '1 f)O() litu nnr><tr»lin To ... _ •

KINIEČIAI IŠ BADO V AL ‘ VIRGIMA D-KO. 26! Pa* 
GO SAVO VAIKUS. *'*"'" V J H“i**

Radio pranešimu, tolimoj 
Kinijos provincijoj Kansu 
dėl bado didėja kanibaliz
mas — valgomi vaikai. Badu 
miršta tūkstančiai žmonių. 
Blogas derlius ir musulmonų 
puolimai gyvenimą daro ne
pakenčiamą.

avė., 
ima*.

Gegužės 10 d., ryte, ištiko gaisras mu
sų namuose, todėl viskas, kas da liko 
yra išvartyta ir didžiausia betvarkė. 
Kadangi ant mano pujieškajimo su
plaukė daug laiškų su paveikslais iš 
įvairių vietų, todėl šiuomi paiiškinu 
ir atsiprašau kad ant greitųjų negaliu 
duot nė atsakymų, nė sugrąžint pa
veikslus. Vėliau, kaip susitvarkysime, 
pasistengsiu atsakyti &iuom kartu 
prašau nepaimsit už blogų.

VIRG1NIA U—KO 
-------------------------------- ----------------t

r

t

apie 15,000 litu nuostolių. To 
jaties miestelio kitas sodi
ninkas, kuris turi skiepų me
ldyną, dėl iššalimų turi nuo
tolių apie 60,000 litų. Butų 
galima iš visos Lietuvos net 
ukstančiai pavyzdžių pri- 
•inkti.

SURADO SKARLATINOS 
LIGOS DIEGĄ.

Permės Universiteto prof 
Zdravomyslovas atidengė 
skarlatinos ligos sukėlėją.

Tyrinėjimai per tris metu.' 
parodę profcsoriui/kad ligož 
prado reiki^ieškoti ne krau- 
juje, bet odoje. Ir tikrai, ty
rinėdamas ligonių odą. ji: 
aptikęs apskritus kūnelius, 
kuriuose jam pasisekė rasti 
ryškiai išreikštas parazitiniu 
tripazų formas.

Profesoriui pasisekę joml 
užkrėsti kai kuriuos gyvuliu:- 
ir iššaukti jų orgafiizme skar
latinos ligą su mirtimi.

ŠALTAS PAVASARIS 
LIETUVOJE.

Jau gegužės mėnesio pra 
džia, o laukai dar pliki—ža
lio apdaro dar nematyti. Da 
bar dideli lietus. Neišbren 
damas purvas. Nemunas pa
tvinęs. Vietomis pakrantėse 
galima dar užtikti storoki 
sluoksniai suledėjusio žie 
mos sniego, kuris gali pragu
lėti. iki vidurio gegužės mė 
nėšio.

l .

ą

*

t

EKSTRA PER 10 DIENŲ
Fotografijos iš Lietuvos jūsų gimi

nių parveš rugsėjo mėn., 1929, ir vienų 
didelę už dyl.ą. Rašykite su šiuo reika
lu pas mane dabar, tai gausą pilnų 
paaiškinimų. > (21 >

J. YERUSEVICIUS
Bo* 6.š, Laureate, Maa*.

KAS APIE TAI ŽINO?
Bostone ar jo apylinkėse per ilgą 

laiką gyveno Izidorius Peleckis. kuris 
taip pat vadinosi J L. Devens, ir turė
jo gan* didelį turtų ir mirė apie 1923 
ar 1924 metus. Tuo reikalu tūlas V 
Kabalinskas, gyv. 107 Brighton street, 
Boston. Mass. buvo paskelbęs įpėdinių 
iieškojimą, bet skelbimas snvo lai u 
įpėdinių nepasiekė. Dabar įpėdiniai at
sišaukė ir prašo žinių apie Izidorių 
1‘eleckį arba, jo palikimus. Ką nors ži
nantieji apie Izidorių Peleckį arba jo 
palikimus prašomi atsikreipti į Lietu
von Generalinį Konsulatą, 15 Park 
Row, New York, N. Y.

Visos žinios, kurios šios bylos reika
lu Konsulatan ateis, bus maloniai pri
imtos ir velionies įpėdinių širdingai__________________________________ ____
įvertinto*.

Su tikra pagarba P. Daužvardis. I PARSlDLODA
________________________ Vice Kun8ulal GEROS vertės namas

Pajieškau draugo Juozo Buraičio.1. . Su dviem, krųotuvėms (storos), «- 
prašau atsišaukti greitai, arba kas su namu parsiduoda ir biznis. Na- 
apie ji žino malonės pranešti, uš ką seunynų--ant pirmo

. floro yra try* ruigiai, ant antru įkiro
duosiu doianą. „ «..jęję|,. lyra penki ruimai..Visas narnas yra ap-

1308 Cheroy st.’, Kansa-Š City. Mo i rūpintas su?4ektros šviesa, genu ir ra- 
* t f- nomis. Sykiu parsiduoda garadžiua dėl

dviejų automobilių, didelis vištininkas 
kur galima laikyti 75 vištas. Prie to 
namo yra ir daug vaisingų medžių. 
Priežastis pardavimo; norim greitu 
laiku išvaži-jot į Lietuvą. (21)

PETRAS USES
137 A mes street,

JI MANĖ:
Aš niekad daugiau nekviesta* 

Mandagumo dėlei
JI SAKĖ:

"Malonu kad jus esat, Ruth"*

no gatves dar iš pat ryto. Bet 
mieste ramu, tik žmonės pa
sakoja, kad kai kuriose Kau- J 
no gatvėse iš nakties buvę 
primėtyta daug atsišaukimų. 
Žiuri u į laikrodį — jau dvy
likta, o aš į savo bloknotą 
dar neturiu nieko užrašęs. 
Bet laimė, tuo kartu nustojo 
liję — oras kiek prasiblaivė.1 
Ir tuoj pasipylė gale Laisvės 
alėjos pulkelis demonstran
tų, jų tarpe matėsi dauguma 
žydų, darbininkų ir net stu
dentų. Na, o policijai tai pa- ’ 
sidarė jau tikras gyvenimas, 
nes ji pasiruošusi jau seno
kai, iš pat ryto, laukė sau au
kos. Pasipylė demonstrantai,. 
pasipylė ir viešoji bei krimi-' 
nalinė policija. Tuojaus de-' 
monstrantus suimti. Tie ne-1 
norėjo iš pradžios pasiduoti.1 
Darbininkai vienam krimi- ■ 
nalistui akmenimis net galvą 
apskaldė. Pasigirdo keli šu- ( 
viai, bet kas šaudė, sunku pa- ( 
sakyti, spėjama, kad šūviai 
buvo paleisti kriminalinės 
policijos agentų. Bet tuojaus 
policijai pavyko visus de-^ 
monstrantus suimti. Suimtu- 
jų tarpe buvo ir šiaip žmo- ‘ 
nių, tuo laiku praeinančių 
oro demonstracijos vietą. 
Buvo suimta virš 100 žmo
nių. Vos nepatekau ir aš į 
“simpatingosios” policijos 
rankas, bet laimė — spėjau 
pasprukti į kiemą, nes sakau, 
kad pradžioje suareštavo vi
sus, kas tik pakliuvo, tyčia 
ar netyčia, prie demonstruo
jančių vietos. Bet keliolika 
pripuolamai patekusių asme-' _ .
nų po keleto valandų buvo irgi yra suimtų, bet jų skai- 
paleisti. Tečiau suimtųjų čius dar nežinomas. Reikia 
skaičius nuo to mažai prare- manyti, kad sąiysyje su 
tėjo. Pifmą gegužės Kaune gūžės pirmąją Lietuvos kalė- 
buvo labai daug policijos, jimai gaus apie 300 naujų 
Buvo po keletą asmenų išrei- “svečiu" i P->- komunistų -Kasdjen buvį

i Žavėjanti

ŠILUTĖJ GAISRAS PADA
RĖ 600,000 LITŲ 

NUOSTOLIŲ.
Klaipėdos krašte, Šilutės 

miesL sudegė viešbutis “Ger- 
nania.” Laike gaisro žuvo 
/ienas jaunas vyras ir mergi- 
la. Nuostoliu padaryta apie 
>00,000 litų. Gaisras vėliau 
lalinai buvo sustabdytas-/

Viešbučio savininkų tarpe 
)riklauso ir žinomas musų 
liplomątas p. E. Galvanaus
kas.

30 MILIONŲ DOLERIŲ 
PALIKIMAS.

i Gyvenąs Slovakijoje ne
turtingiems prieglaudoje žy
das Gabriel Briš, 94 m. stai
ga gavo palikimą jo mirusio 
Amerikoje giminaičio milži
nišką turtą, kuris yra 30 mi- 
lionų dolerių vertės. Tečiau 
senis visai neapsidžiaugė pa
likimu. Jis nutarė ir toliau? 
gyventi prieglaudoje, o pini
gus atiduoti savo vaikams.

PRIVERSTINI DARBAI 
PIETŲSLA  VIJOJ.

Radio pranešimu,' Pietų- 
lavijos vyriausybė skubiai 
•uošia įstatymą, kuriuo ei- 
įant, visi vyrai nuo 21 iki 50 
netų amžiaus turės priversti- 
įai dirbti vieną sąvaitę vie
nuosius darbus. Tuo tarpu jie 
)us panaudoti krašto kelių 
inklui praplėsti. Tas jstaty- 
nas lies ir gyvenančius Pie- 
ųslavijoj svetimšalius.

------------------ ;— ,

TAUTININKŲ” VYRIAU
SYBĖS EKONOMINĖS
POLITIKOS VAISIAI.
Jurbarko miestelyje dėl 

lepakeliamų mokesčių ir ki- 
ų priežasčių subankrutijo 6 
erautuvės. Vienos krautuvės 
avininkas M. Povelmanas 
;ių metų badandžio mėn. 18 
lieną buvo dėl to pasikoręs, 
jet ačiū skubiai pagelbai ne- 
aiminga jį pavyko . dar nuo 
nirties išgelbėti.

4

o betgi Ruth 
nėra sveikintina

.. nejaugi tai butų “K.K ”
< Kūno Kvapas)

...... -. — .
dien<>nii< išleidžia nemažiau 
kaip kvortų dvokiančių me
džiagų.

"l:<t dabar, ačiū Lifebuoy 
muilui, inen netenka <lel to rū
pinti.-. -I<> stebėtinos antiseptiš- 
kos putos taip nušvarim. kad 
išsimaudę*- su Lif’-buoy jnutie- 

i i aip ’milioTas dolerių’ Mano 
brolis sako, kad Lifebuoy nu
ima net ei garėtų kvapų nuo 
pirštų" '

Reikalingas ir sveikoms odoms
“Aš tr.ar.au, I ad Lifebuoy 

pagerina ir komple'.sijų. Ir jis 
apsaugoja nuo bakterijų. Jau 
vien iš malonaiis,extra-švaraus 
kvapsnio galima pasakkad 
Lifebuoy gerai nuvalo."'

LKtr Irtt. d.. Cactrun. Mass.

“MAN '.ubai patiko su V.ice 
Cok kortuoti.” galvojo 

vėliau Ruth. "Bet daugiau ji 
manęs ncĮiakvietė.

“Tai ta (Uiti istorija is |><-- 
dž.ių žmonės *n*n«* myli, o 'v- 
linu nepaiso.”.

T.ola Ruth pradėjo supra ’i 
priežastį. Ji perskaitė ap.e 
“K K.”

“Aš niei ad nebūčiau tikėjus, 
kad žmogus gali nusikalsti ku
ro kvapu—ir visa: to nežinoti 
—jeigu tti nebūtų atsitikę man 
pačiai

“Bet vaktaras man išaiš. ino, 
I ad *K. K.’ visuomet žmogų 
prigauna, nes priprasto sau 
kvapo mes patįs neužuodžiat. 
Gi žmogaus oda net ir šaltom s

Lifebuoy
HEALTH SOAP '

sustabdo kūno kvapą

j
i

•>?*

IŠ POPIEŽIAUS ŽEMES 
VAROMOS MOTERYS.
Moterys, gyvenančios po

piežiaus žemėje, gavo įsaky
mą artimiausiomis dienomis 
išsikraustyti iš “Vatikano i 
Italiją.” Vatikano teritorijo
je paliekama tik kelios vie
nuolės, dirbančios ligoninė
je. Popiežiaus vyriausybė 
moka iškraustomoms mote
rims piniginį atlyginimą.

• . —————— -  

160 METU AMŽIAUS 
TURKAS.

Iki šiol buvo manoma, kad 
s«fliausis pasauly žmogus yra 
turkas Zaro Agha, kuris gy
vena Konstantinopoly ir turi 
155 metus amžiaus. Dabar 
bet gi atsirado kitas turkas, 
kuris turįs 160 metų am
žiaus. Jis vadinasi Džilo 
Agha. Jis sakosi mintąs dau
giausia sūriais ir česnakais, o 
pypkę pradėjęs rūkyti jau 
nuo 5 metų amžiaus.

------------------ iriUŽ 50 CENTU NUŠOVĖ £r 
ŽMOGŲ. • iš

Berlin, Conn. — Susipykę 
dėl 50 centų Peny namuose 
kortelninkai pereitą nedėl- 
dienį pradėjo šaudytis iš re
volverių. Namų šeimininkas 
buvo nurautas, o žmogžudys 
pabėgo.

PIRMĄ KARTĄ NUBAU
DĖ BALTĄJĮ.

Radio pranešiniu. Pietų 
Afrikoj pirmą kartą istorijoj 
baltosios rasės ūkininkas nu
baustas už už sumušimą neg- 
’o, kurs nuo žaizdų mirė. Tas 
ūkininkas buvo nuplaktas 
•ykštėmis ir pasmerktas 7 
metus kalėti. Teismo spren
dimas sukėlė didelę sensaci
ją visoj Afrikoj.

KAUNE DAINAVO AR
TISTAS RAIČEVAS.

Balandžio mėnesio pabai
doje dainavo Kaune pasauli
nis artistas Raičevas. Jis dai
navo “Rigoletto” ir “Pikų 
Damoj.” Raičevas gimęs 
Bulgarijoj. Mokslus ėjo Mas
kvoje. Žino apie d-rą Ji Ba
sanavičių iš tų laikų, kada 
i. a. Basanavičius gyveno 
Bulgarijoj.

»•

SKULPTORIUS NORĖJO 
NUSI2UDYT. ,

Šį panedėli Nėw Yorke 
mėgino pasidaryti sau galą 
Edmond Quinn. vienas gar
siausių Amerikos skulptorių. 
Jisai atsigėrė medinitralko- 
holio ir dabar -sunkiaidergia.

i

SERGA DĖMĖTĄJĄ '* • 
ŠILTINE.

Per pirmus šių metų 4 mė
nesius visoje Lietuvoje užre- 
ristruota 286 susirgimai už-' 
rečiamaja dėmėtąją šiltine.* 

Iš to skaičiaus mirė 22. Daug 
ir neužregistnjotu.neužregistiuotų

GRANATA UŽMUŠĖ
KAREIVI.

Klaipėdos krašte, Šilutėje, 
per šaudymą užmušė kareivį 
retrikėną. < •

t

X
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PASIRANDAVOJA 2 ARBA $ RUI
MAI mažai šeimynai arba vyrams, ku
rie norėtų patys įsiforųišiuoti. Randa 
nebrangi. Gali pamatyt vpatiškai.

MRS A. PALUBINSKI (21)
7018 Kedron *t„ Homenood Sta^ 

i Pittsburgh, Pa.

PARSIDUODA NAMAS 1 šeimynos, 
7 kambarių, yra gesas, elektra; pigiai 
parduodu, geroj vietoj. Darbų yra vi
sokių, nepraleiskite šios progos.

A KRIPAIT1S (23)
42 Ednard *1- Maueheater, Caun.

(21)

Montejlo, Mara.

Pajieškau dėdės Juozo Tučkaus, Pa- 
vigailių kaimo, Tytuvėnų vaisė, Ra
seinių apskr.; prieš karę gyveno Chi- 
cagaje ir apielinkėje. Kas apie jį žino 

! prašau pranešti, busiu didei dėkingas. 
PRANAS TUOKUS

Višinsko gat 12, Šiauliai, Lithuania

Pajieškau švogerio Juozapo Kuizino,! 
Vaitimėnų kaimo, Šilalės parap. Jis 
buvo ant karės lauko Franeuzijoj, bet 
sužinojom kad yra gyvas Sesuo ir gi
minės labai norėtų susižinot. prašome 
atsiliept, J A. AURILLA

454M) So. Rockaell st., Chicago, III

iXe”i^kitųa,wkriči’ Kada Komimistams 
Kaune vįi darbininkai sa

vo šventę šv.entė, nedirbo.

Pa j ieškau Jono Keršio, iš Darsūniš
kiu miestelio, Trakų apskr., pirmišu 
gyveno Cleveland, Ohio. Prašau atsi
saukt arba kas apie ji žino mplonės 
pranešti. Jo brolis yra Kanadoje.

FRA N K MACULEVIC
134 Davis sL, Kerne,- N 11

f

FARMA PARDAVIMUI
91 a kertą žemės, prie gero cementi

nio kelio; su visais padarais ir gyvu
liais $6,000. (22)

CH KALVAITIS
R. F. D. Bos 54. Frenchtonn, N. J.

FARMOS! FARMOS!
Kurie norite gerų farmą pigiai, ne

praleiskite šitos. 50 akerių, geri budin
kai, prie gero kelio, arti mokyklos. 
Parduoda už pusę kainos ant lengvų 
išmokėjimų Prie to turiu visokių fir
mų, atsakymą duosiu ;>er laiškų. (21)

HII.LIAM MFAKAI'SKAS
R. F. I). 1. Csrry, Pa.

Palankesnė Lietu-
Pirmą gegužės neišėjo nei • VAllrimn Dirva 
vienas laikraštis. Darbiniu- V0F V eiKlUlO lzlFVa
kai tą dieną., vaikščiojo pa
keltuupu. :

Provincijos miesteliuose
Vilkaviškyje š. m. balan- 

džio mėn. 30 d. kriminalinė 
policija suėmė komunistų in
struktorių Br. Paukštį. Jis 
yra kaunietis.

Kaune prieš gegužės mė
nesio 1 dieną suimta daug

Pajieškau Jono Norbuto, pirmiau 
gyveno East St. Xo«iis, UI., taipgi 
Juozapo Jamanto, seniau jis gyveno 
Chicago, III. Kas apie juos žino, malo
nėkite pranešti arba pats lai atsišau
kia. PAUL NORBUT (22) 

1411 Page st., Pittsburgh, Po.

Pajieškau tėvo John Brown arba 
Bručas. jis 53. metų, gyveno Holyoke, 
Mass Pilkų akių, rusvų plaukų. 5 pė
dų 9 colių, liesas Paskutinį kartą kaip 
gavau žinią jis gyveno Nevvark. N. J. 
ir jau 2 metai kaip nieko apie jį nesi
girdi. Bučiau didei dėkinga, jeigu ku
rie žinote apie ji, malonėtų pranešti, 
arba pats lai atsišaukia Jo duktė.

MISS NELL1E CRAIGIE (22) 
107 Jackson st., Holyoke, Mass.

i

6 Puodukai/r Torelkaites 
už 75 kuponus už Vile 

KIRKMAN’O PRODUKTUS 
Me* norime kad pabandytumėt Kirkman’o 
muilus ir rajytojua tai mes pasiūlome jums 
6 arbatai ar karai puodukus už kožną 75 
kuponus nuplėštus nuo Kirkman’o paketų.
Gaukit juos pas jus grostrj... Kirkman s Soap Chipa. 
Kirkman's Softner, Kirkman's Flaating Srap, Kirkmsn's 
Cleanser.Kirkmans SoanPowd««-, Kirkman's Būras Soap. 
Pradėkite vartoti juos iiardiea.. tuojaus jus pradėsite 
įsigyti kuponus gavimui tų puodukų ir torelkaiėių.

KIRKMAN&SON
BROOKLYN, N. Y.

4 * “ <?- ’ ■ ’
Tos premijos negalima siųsti. , . , ’
Kirkmano kuponai yra apmainomi musų Premijų Store 
101 Ganai Street, netoli North Statiųn.

primėtoma daug komunisti
nių atsišaukimų įvairiuose 
Kauno rajonuose. Daug bu
vo primėtyta ir gegužės 1 
dieną, rytą, o dienos metu 
buvo suimta apie 60 asmenų. 

| Provincijoj karts nuo kar- 
to eina dažni areštai. Daug 
suimama komunistų. Gegu- 
gės mėn. 1 d. visoje provinci
joje nemažai yra suimtų ir ne 
komunistų. Dabartiniu laiku 
visos Lietuvos kalėjimuose 
yra apie 1500 asmenų, kalti
namų komunizme. Jeigu su
lyginti 1926 m. su 1929 m., 
tai komunistų veikimas Lie
tuvoje šiandien žymiai di
desnis. Kodėl? 0 todėl, kad 
jiems dabar yra palankesnė 
veikimo dirva. Dabar prie di
delio spaudimo, prie sunkė
jančios darbininkų būklės, 
jiems geriau sekasi sukvai
linti ir apdumti akis darbi
ninkams. Jau net krikščionių 
demokratų “Rytas,” lyg iš 
gilaus miego atbudęs, žio
vaudamas pradėjo šaukti, 
kad kalėjimais ir mirties 
bausmėmis raudono gaivalo 
neišnaikinsim — reikia visa 
gydyti iš pamatų, o tie pama
tai. tai dabartinė tvarka. Rei
kia pripažinti čia ir krikščio
nims demokratamr nuovo
kos. nes ir jie pažino vienin
teli receptą kovai su komu
nizmo epidemija ir “rojaus” 
bacilomis. P-ju9.

V. Damanskis jieškau žento Antano 
Serapino, nrieš 9 metus gyveno pas 
brolį Hart/ord, Conn., dabar nežinau 
kur randas. Turiu svarbų reikalą. Kas 
apie ji žino ar jis gyvas ar miręs ma- 
lohėkite pranešti, už ką busiu labai 
dėkingas: arba pats lai atsišaukia.

V. DOMANSKIS < 23»
367 Nevvark st., Hob >ken, N. J.

Pajieškau Joną Butnorą, Žarėnų kai
mo ir Adomą Skieri. Menčių kaimo, 
abudu Kruopių valsčiaus Butnoras at
važiavo į Ameriką 1913 m. Jei kas 
apie juos žino ar jie gyvi ar mirę, ma
lonėkit duot man žiną. Kuris pirmasis 
oraneš už kožną gaus po $5.(M). Tariu 
labai svarbų pasikalbėjimą. (23)

PRANAS MUNINGIS
57 Vine street, Montello, Mass.

GERA FARMA. I’ARSIDUODA 
PIGIAI. 159 skėriai. *0 dirbamos ge
ros žemės, daug medžių; 10 kambarių 
namas, barnė, 4 kitokie budinkai, .10 
kaivių. 2 arkliai, paukščių, vežimai, 
įrankiai, mašinerija, arti prie mokyk
los, prie gerų mariretų Kaina už vis
ką 3120<> Įmokėt Yra tikras
bargenas. _ (23)

MRS. J. H1RMAN
' SARATOGA SPRINGS, N. Y.

FARMOS! FARMOS! PARDAVIMUI.
Apie lx>well, Grand Rapids ir kitus 

miestus. Mes parduodam pigiai, so 
mažu įnešimu. Turim didelių ir mažų, 
kokių kas reikalauja. Norint informa
cijų, rašykit arba atvažiuokit pas (25) 

JOS STANTON. REALTOR 
I.O'.VELL, MICH.

PARSIDUODA FARMA.
60 skėrių žemes, 25 geros dirbamos’ 

kita ganyklos, miškas ir lomberia; že
mė apsėta ir užsodinta daržovėmis, 
vanduo bėgantis per ganyklas, 150 
medžių sodas. 1 karvės, 1 arklys; pie
nas parsiduoda prie si ūbos; šluba 8 
ruimų, kieto medžio grindys, štymo ši
luma. maudynė, šiltas vanduo; bamė 
didelė, vištirrinkai, 1999 vištų, įrankiai 
Bagotyrių farma, budi n kai verti $9000. 
Parsiduoda viskas už $5,300; įmokėt 
$1.500. Nepraleiskit, tikrai bargenas. 
Klauskite per laiškų, suteiksiu plates- 
rrias žinias. (22)

MARTINAS KAZĖNAS 
Box 126, Sterling Jencttan. Mass.

APSIV ĖDIMAI
Pajieškau apsivedimui draugės nuo 

|O iki 55 metų amžiaus, b- skirtumo 
tikėjimo, kuri mylėtų gyventi ant 
•įkės; butų gerai kad turėtų vieną ar
ija porų vaikų. Aš esu našlys, 60 me- 
ų Malonėkit atsisaukt greitai. 

TADEUŠAS BARTKUS
R. 2, Bos 35, Branch, Mich.

REIKALINGAS 
VARGONININKAS 
Prie Lietuvių Taut. Katalikų 
bažnyčios. Atsišaukit tuojau 
po n u m. 156 Garden street, 
I.awrence, Mass.

Pajieškau apsivedimui našlės be vai
kų, ar suaugusios merginos, nuo 35 iki 
10 metų; aš esu našlys. 42 m-ytų. amat- 
ninkas, gerai uždirbu, ne pijokas, ge
rai užsilaikantis ir nevisai birdnas 
Daugiau žinių klauskite laišku Gyva- 
lašlės ncatsišaukit. B. A. LAUKIS 
:J331 So. Halstcd sL, Chicago, III.

Pajieškau merginos apsivedimui, 
nuo 27 iki 35 metų; aš esu vaikinas, 
3S metų, turiu stubų ir 2 lotu, tik ne
turiu gaspadinės. Man reikalinga pro- 
inga mergina Su pirmu laišku malo

nės paveikslų prisiusi, ant pareikala
vimo sugrąžinsiu. Vyrai nerašinėkite.

A. M.
15351 Bentler st., Dctroit, Mich

Mira Nelly M. Paaiškinimas į jūsų 
atsakymą Aš jieškau mano dukters 
Nelės Saboniutės, o man duoda atsa
kymą visai nežinoma ypata ir tur būt 
keršto apimta nori mane paniekint vi
suomenės akyse. “Keleivio" num. 14. 
balandžio ” d., 1929( jūsų atsakymas 
skamba: Mr. Sabonis, kodėl jus jieško- 
te mane kaipo savo dukterį it tt. Ma
no atsakymas; (1) Aš jieškau savo 
dukters Nelės Saboniutės dėl svar
baus reikalo ir tas yra svarbu jums 
(2) Mano duktė būdama pas mane 
vargo nepažino, buvo aprūpinta vis- 
kuom ir tą galiu natvirtinti su šim
tais liudininkų. (3) Aš nepavydžiu 
jums linksmybių ir nieko kito, kuriais 
naudojaties gyvenime (4) Su tokiais 
atsakymais, kur mane purvini viešai, 
pasislėpus, neturiu nieko bendro, jeigu 
nori su manim pasikalbėt, tai pasiro
dyk kad esi tikrai mano duktė, o aš 
turiu svarbų reikalą pranerti, kuris 
tau yra labai naudingas

SILVESTRAS SABONIS 
P. O. Box 1(1, So. Barre, Mass

PARSIDUODA LIETUVIŠ
KI BALANDŽIAI

Juodgalviai, rud
galviai ir geltos- 
galviai. PrisioS- 
Hu j visas d*M* 
Suvienytų Valsti
jų ir į Kanadą.

GEO. 
BENDORAHT8
529 Vilam 8U 

Wat«rhsrv. Cm* 
___________

ADVOKATAS

Ignas J. Barkus
725 Slater Buildmg

MORCESTER, MASS.
Gyvenimas: 101 Sterling St. 

Ofiso Tel.: Park 3491 
Namų Tel.: Maple 4994. ..
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TARPININKAS
(THE MED1ATOR) 

Leidėja* A. J. Kupsti*.
Vaizbos. Kultūros ir Dailės Mė
nesinis Žurnalas su spalvuotaia 

paveikslais. 40 puslapių. 
Didelio formato.

Prenumerata metams $1.00, 
vienas numeris 10c.

Užsieny—$1.50. vienas num. 15c 
“Tarpininkas” duoda $200 ar

ba Isivokortę j Lietuvą ir atgal 
—dovanų.

“Tarpininkas” pagelbės jums 
apmokėti bitas.* Jsigykit “Tarpi
ninką" tuojaus, tai sužinosit, 
kaip tų galima padaryti. 
Kreipkitės šiuo adresų;

TARPININKAS”
331 W. BROADMAY,
80. BOSTON, MA8B.

v

tr.ar.au


. i AMERIKOS REPORTERIAI 
L Į Amerikonų viename laikrašty 
*| nesenai tilpo šiokio turinio skel

bimas: “Prašau atsiliepti kores
pondento. P. Gumbo, kuris para
šėte praeitame laikraščio nume
ry apie mano mirtį ir puikias 
šermenis. Kreiptis 413 J amai c a 
st. Nabašninkas J. Kanapins-

. .kas.” '
k| Pasirodė, kad korespondento 
I nei dūko neužuosta. Matyt, išsi- 
■ gando “nečvstos dvasios.”

t

KATALIKHKAJ FILOSOFIŠ
KAS GINTAS.

Vieną kartą kunigas, kurio lo- 
tyniškai pavardė “Toks pats pa-, 
siutorum. tik. rodos, ne Garmo- 
rum.” susiginčijo su vienu ūki
ninku. Kunigas buvo gerai apsi
švietęs, išsilavinęs, o ūkininkas 
—tamsus žmogelis. Vargšas ma
tydamas, kad negali atremti ku
nigo “moksliškų” prirodymų, 
visgi galų gale patvirtino, kad ir 
dūšia, arba siela, tiek pat jaučia 
ir badą ir šalti, kaip ir kūnas. 
Kunigas tvirtino kitaip, žmoge
lis pradėjo Įrodinėti faktais. Jis 
kunigą klausia:

—Nakvojai vakar viešbuty 
“Italija”?

—Nakvojau.
—Penktame numeryje?
—Taip.
—0 aš nakvojau šeštame nu

meryje — sako vargšas ūkinin
kas — ir per sieną girdėjau, kaip 
kunigėlis sakei: “Užsiklok, dūše
le, nes gali sušalti”... Vadinasi, 
dūšia, arba siela jaučia.

Kunigas į tai neturėjo nieko 
atsakyti, nes ūkininkas buvo vi
sa parėmęs riebiu faktu.

Surinko Pl-jus.

SENA PRAKTIKA.
Jaunas filosofas: Taip, taip; 

žiūrint paviršium, dalykai visuo
met išrodo gražiai. Bet kada Įsi
gilini iki dugno, tuomet pasijun
ti tuo gražiuoju paviršium ap
gautas.

j Senas biznierius: Tamsta tur- 
jtut obuolių bačką nupirkai, jei- 
igu taip kalbi.

f
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JUST AS GOOD

UŽDAVINIAI KELEIVIO' KNYGOS.

JI ŽINO MEII^S SEKRETĄ.
Maža mergaitė gavo centą ir 

r.-ėjus krautuvėn prašo už ji 
Limburgo sūrio, kuris turi labai 
stiprų kvapą. Krautuvninkas ir 
klausia:

—O ką tu veiksi su tuo sūrio?
—Aš noriu ji su savim nešio

tis.
—Nešiotis?
—Taip. Aš noriu taip kvepėti, 

kaip mano sesuo. Tuomet gal ir 
mane vaikinai mylės.

GERAS APSIGYNIMAS.Į
i žydelka: Jošel. Jošel. in musų 
i namas yra vagis... Aš girdžiu 
kaip jam valga musų kugelis 
pentrėj.

Žydas: Nu. tegul jam valga; 
aš ant tam kugelis pripylė tru- 
eiznos dd tarakonas.

NET PLAUKAMS PAVOJINGA 
VIETA.

Laikraščiai praneša, kad New 
Yorke penki ginkluoti banditai 
per klaidą užpuolė vieno advoka
to ofisą. Po trumpo susirėmimo 
jie pabėgo netekdami $700.

DVEJOPA INTAKA.
Motina: Jonai, aš tau sakiau, 

kad su kaimynų vaikais tu ne- 
žaist u m. nes jie yra pasileidę.

Sūnūs: Bet jų motina sakė.

(TIKINIMO FAKTAS.
(Labai pedagogiška pamoka).
Per tikybos pamoką kunigas

klausia mokinį:
—Pasakyk, kokio amžiaus mo

terį kunigas gali laikyti sau už 
gaspadinę?

—Nežinau.
—Tu asile, juk praeitą pamo

ką sakiau, kad ne jaunesnę, kaip (kad jie gali su manim bovytis,
60 metu. ' nes aš esu geras vaikas.

—Ak, tai dabar žinau, eudau-. -----------------
nas kunigėli, kodėl musų klebo-J DAVATKIŠKA 1ŠTIK1MY Bfe 
nas net tris gaspadinės po 20 me-' DIEVUI.
tų laiko, vadinas, kad išeitų viso Viena pusdavatkė moterėlė 
tie 60 metų... , prieš pat Velykas džiaugiasi sa-■ v i vo vyrui:

—Baigiasi gavėnia, o aš ikiMELAGINGAS RECEPTAS.
Senmergė eidama išpažinties' šiol nieko mėsiško savy neturė- 

prisipažista kunigui turėjusi jau. 
nuodėmę su vyriškiu. Į

Kunigas ją bara:
—Susilaukei senatvės, baigi: 

amžių, o tokiais 
imi...

—Matai, kunigėli, man pasakė. J 
kad tai akims sveika. Paskuti
niuoju laiku pradedu neprimaty- 
ti.

dalykais užsi-’AMERIKONIŠKAS MOKSLAS.
—Tėte, kur Dempsey gimė ?
—Nežinau, sūneli.
—O kur čali Čaplinas gimė?
—Irgi nežinau.
—Na, o sakaisi, tėve, univer

sitetą baigęs!

KO JI LAI KR?
Susirupinusi moteris klausia 

gydytojo, kurs padarė jos ser-

NETAIP Sl’PRATO.
Pas gydytoją atėjo jauna bo

belė. Gydytojas liepia jai nusi
rengti.

—Ką tamsta... Aš ištekėjusi... gandam vyrui sunkią operaciją: 
—raivosi moterėlė.

—Na, jei taip, jei nenusireng-
si, tai ir nepagydvsiu.

Moterėlė nusirengia ir priėjusi 
prie gydytojo bankstelia ji alkū
ne:

—O kodėl tamsta nenusiren-
gi’..

—Argi jau nėra vilties?
—O kuria prasme tamsta 

klausi ? Vilties mirti, ar pasveik
ti?

TAI IRGI VYRO IŠTIKIMYBE.
Neturtinga porelė po sutuok

tuvių nutarė surengti vakarienę 
neturtingam restorane.

Bevakarieniaujant jaunoji su
spiegė :

—Oi. oi, oi! Mano kotlietas nu
krito. Kad tik šuo nesuėstų.

—Nurimk, brangioji — mielai 
paguodžia ją vyras, — šuo ne
prieis, nes aš kotlietą koja pri
myniau.

ADVOKATO MOTTO:
“Jeigu moterįs žinotų kaip su

valdyt savo liežuvius, tai dau
giau kai pusė musų brolių advo
katų butų be darbo.”

—Koks skirtumas tarp minkš
tos sofos ir puodo su verdančiu 
vandeniu ?

—Nežinau.
—Atsisėsk ant Vieno ir ant ki

to. tai sužinosi.

—Vieną kartą asilas priėjęs 
plačią ir gilią upę negalėjo ją nei 
perplaukti, nei perbristi, nei kitu 
budu per ją persikelti. Ką tuo
met asilas turėjo daryti?

—Nežinau.
—Asilas taip pat nežinojo.

19 ŽMONIŲ NUSKENDO 
SU LAIVU.

Yamagatos upėj, Japoni
joj, 10 gegužės dieną nu
skendo laivas su 19 žmonių.

r l

.^esenai, rodos, keliolika 
rtj^ų prieš didijj karą, pas 
v»čną sulenkėjusi lietuvių 
parapijos, kleboną Suvalki- 

‘joj.įvylco tokia istorija. Kle
benąs turėjo gerą savo mo
kyklos suolo draugą, kuris 
Vilniuje tarnavo notaru. Vie- 
ną juirtą, po keliolikos nesu- 
sitŪdmo metų, notaras atvy- 

,nu pas kleboną i svečius. Tai 
(buvo klebonui svarbus sve- 
įčias, todėl jis notarą priėmė 
'labai maloniai. Ir kad pa- 
I gerbti sveti, notarui arbatai _ ew j • « _ n w. v

#7 ▼ r--™ *?i
v>?ną sulenkėjusi lietuvių

\ . • j’nuuino metų, notaras aivy-
“Do.you kevp ailkoltoe?** ask e^ a jko pas kleboną į svečius. Tai 

joung uite of -a Hiauatba nierr hant, I* 
as tt>e \Vorld report* it.

"I atn sorry. įuadaia. būt we arei oat |
of it tvday.*’ ezplaineC t be merjnant 
ąpotogeticaUy. į į

-oh. what a pity. and T wataed It j ’ - - i i
s«> badly.“ ruourne.! the young wL:uau. ,^®aiŠytl davė tą SUUkstuką. 
•"Kur if you haven't it. 1’11 try t 
Somefhing else answer. Just 
two yarda of cotrolene.“—t
We.-kly.

1 Vadinasi, čia gali laimėti 
trys asmenys: (1) kas pri
sius pirmas abiejų uždavinių 
atsakymus, (2), kas atsiųs 
pirmasis pirmojo uždavinio 
teisingą atsakymą ir (3) kas 
atsiųs antrojo uždavinio tei
singą atsakymą.

Pirmojo uždavinio atsaky
mas turi būti kiek platėliau 
paaiškintas. Pluvijus.

Bėgdamas iš Clevelando Į 
Pittsburgą autobusas apsi
vertė ant elio. Sužeista 21 
žmogus.

Dteaa iaaato Garkiaa 8aa»
Ui. Ponaite kay«M Uetavią kal- 

30j iki šiol da nebuvo. Čia apmigta 
kokios dievai garbino aenovia indai 
•ei arijonai, ogiptėnai, ekaMai, nag
ai, lietuviai, barbarai ir tt; kaip tin 
(ievai tadsnoci, kur jie ggveno ir tak
ias jie mantikių! sa žmoninds tarB- 
o. Knyga etambi ir labai aklinanti, 
r ai yra tikra tik«jtanj istorija. |LN 
Brutuose audimo apdaruose .. |LM

jetuvoa Bespnbfikeo loterija ir iste 
lapia. -Abitas veikalas parodo, kaip 

tuo 1905 motu revoliucinio T ietovos 
pėkoa vedė kovą sa earo valdžia, ir 
aip tuo pačiu laika kunigai tą val- 
ižią rėmė ir gynė; kaip paskui revo- 
locija paėmė virių, kaip Lietuva li- 
.os paliuosuota iš po earo valdžios ir 
«aip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
.'arodo dabartinės Lietuvos rubežius 
r kaip šalis yra padalyta į apskri
tus. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
•arodo, kaip gimė Lietuvos Respabli- 
<a ir kaip ji išrodo, čia telpa visi 
■vafbesni dokumentai: Steigiamojo 
?eimo nutarimai, taikos sutartis n 
>ol»evikais, sutartis su latviais, apm- 
iymas visų mūšių sa lenkais ir tt 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintn- 
zas, kuris apšviečia visą Lietuvą
4 lauku ir iš vidaus. Kaina .... J1.00 
Drūtais audeklo apdarais........ 11.60

Ar Buvo Vtenttee TvaaeeT — Kaip
Nojus galėjo surinkti į kelias din- 

las visų veislių gyvūnus, kurie gyva
us išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnas prasto; 
savo rankoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano jaodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šimtai 
kitų klausimų, į kuriuos negali atsa
kyti jokis kunigas, yra nuosakiai ii 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
be galo įdomi. Kas žodis — tai fak
tas; kas sakinys — tai naojaa kunigų 
argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. 
Kaina 2fie.

Datroito Kataliką m 
teto. — Piratą kartą katalikai ui> 

puoli aocialiatua 31 d. gruodžio, 1911. 
Antrą kartą fie užpaate oorialistua 31 
gruodžio, 1913 m. iioj kaygutčj tai
sai telpa teismų rekordai ir .prirody
mai, kokių priemonių katalikai daai- 
tadžia korej su aocialistais. Su

n ta- ................... fe.
Popas Ir Vctalaa >- Ir tris kiti iafe 

mąs pasakojimai: 1) žiaia iš lob
iuos šalies; 2) Jis sugrįžo; 3) Ado
mas ir Jiova. Pilna juoką ir 
ašarą ..............................................
Kaip Seseris iarouia PetsCažydaru 

8aa žeaip. — Tatai įdomus asusuia 
filosofą daltidimai apie temis ižvais- 
dą. Pagal daugelį autorių paraM 
Iksas. Antra knygute dalie yra: **U»

, virkščias Mokslas arba Kaip Ataira- 
! do Kaltas**. Parsšč Z. Aleksa. 
! 40 pusL .......................................... 18a.

"Saismija’*, arta kaip boro nukirsta 
šr. Jonui galva. Drama neitame 

akte, parašyta garsaus anytų rašti- 
r.am vertėtų perskaityti.............. 26c.
"O. S. &” arta iliubte iškilote. —

Vieno akto farsas, labai ju<4cinras 
ir yerae nerstatymui Kaina .... Iše.
Džiaa Bambos SpySaL — Ir kita 

tania. Daugiau juoką, negu Ameri
koj munšaino. Stoja knygoje telpa net 
72 ”Džian Bambos spyriai”, telis, p»- 
sikalbėjimai, humoristifld straipsnia- 
kai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusL ............................ 18a.

; Davatką Gadzintae. — It kitas Įtaiko
mos dainos. Apart Jusldagą "Da

vatkų Gadzinkų” telpa 30 įvairiu juo
kingų dainų, eilių, ir t.t.
Daugelis iš dainų tinka juokingoms 
deklamadjons. šešta pagerinta 
laida. 48 pust .............................. 10c.
Kar Masą Bočiai Gyvsao? — Arta 

tyrinčjimaa, kur buvo pirmutiito 
tmooių topėiite. Knyga labai pa- 
<al daktarą Holitzerj sutaisė Be
mokinanti. Parašš Z. Aleksa. 78 p. 28e
Papsrčto žiedas ir keturios kitos 

apysakos: 1) Neužsitikintis Vyras;
Z) žydinti Giria; 3) Klaida; 4) Ko- 
rekta. Jom nurodoma kaip. flanele 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt...................................  ide.
Apie Dievą, Velnią, Dangą ir Praga

rą, Parašė Robert G. Injrersoll, gar
biausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib- 
ijos prietarų naikintojas. 72 

puaL ................................................ fe.
{menkes Macochas. — Arba kaip ka

talikų kunigas Hans-Schmith papio-
• i merginą Oną Aumollef. Su 
oaveikslais. 16 pusL .................. 10e.
Amžinos Damos, šioj knygutėj telpa

44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin
ka deklamacijoms ir dainavimai, kaip 
namie taip ir susirinkimuose.
PasL 82 .......................................... Me.

KELEIVIS
253 Broadway,

So. Boston. Mass.

pctinuo maišė arbatą Napole- 
|onas* ^at kada Napoleonas 

tPT*r * i buvo beužkariaująs Rusiją, 
qtai eidamas su savo būriais 

per Lietuvą be kitko buvo su-A Mistaha
Madam—Tęs. si r: r 

when we buy on the Ii 
ve alvvays pay on rinte.

• ••Jleetor—Keli, fr..m the, !ooks of 
thė» bill. it seerns to me 
rtopped a iong rime a jo.

I

DEGA MAINE’O GIRIOS.
Maine’o valstijoj sesiose 

vietose dega girios. Apskai
toma, kad ugnis sunaikino 
jau 2,500 akrų miško.

i

t

^Įstojęs pas tą kleboną gerti

Gntla bat Fir»
Mi«s Wilburh;iiu. f.ar your sake 

ii iif the e art h 
l

arbatą, o šaukštuką, kuriuo 
‘H !ook’ /maišė arbatą, paliko klebo- 
^>nr c.oe Klebonas tą istorišką

į dovaną brangino labiau ne
gu savo gyvybę. Apie tai pa- 

|sakė ir notarui.
Po arbatai klebonas apro-

'M.
I w.»ul<t walk to rhe et>.'
If you desired. ** *v-zhroS**

She—If I didn t know ihe earth wa« e|A .round. Mr. Harringtoa. .*1 woold cer- į ®^®taTUl^ V ĮSU sJV O tUTtą. 
tainly a<k yon to <tart .-ight away. i, žemę, trobesius, gyvulius ir 

įgalop atsivedė rodyti savo 
r -h h .r 'gyvenamąjį namą. Atidarė 

i (vieno gražiai papuošto kam-
i bario duris, kur stovėjo pui-

they .liną aboot her paklota lova jr paaiški-

no klebonas notarui, kad tai 
buvo jo gaspadinės miega
masis. Toliau be kitko atida
rė antrą kambarį, kuris buvo 
nešvarus, apleistas, lova su
velta, apdulkėjus ir vėl nota- 

f rui paaiškino, kad tas jo pa- 
' ties miegamasis.

Vakare vėl abu gėrė arba
tą-

Ryto metą notaras išvažia- 
į vo namo, o klebonas po die
nos pastebėjo, kad nesiranda 
‘ i istoriškasis
šaukštukas. Pamanė, kad no- 

to | taras tyčiomis išsiyežė, bet 
/.visgi neiškentęs pasiuntė no- 
/ įtarui tokio turinio laišką: 

9 ’ “Jeigu šaukštukas neatsiras 
)po dviejų trijų dienų, tai dar 
nieko,' bet jei neatsiras po 
dviejų trijų savaičių, tai dėl 

|to tenka pagalvoti“... Nota- 
’ras į tai klebonui atsakė to- 

. . i kiu laišku: ‘‘Jeigu šaukštu- i 
- J kas neatsiras po d vie jų trijų 
/.dienų, tai dar šiaip be taip,. 

/ J bet jei neatsiras po dviejų ■ 
iow <io you ūse r loreiic#* r ! trijų sąvaičių, tai ištikrujų 
.ovely-ropecially the pal-J yra kuo stebėtis”... Tuomet

I A Naudok gydančias putta

FREEDOL
Tai yra receptas garsaus šveicariški 
Profesoriaus. FREEDOL greitai įsige
ria i odą ir po 5 aiiavtų visiškai praša 
rina įdegimą bei skausmą. FREEDO1 
uebčtinai greitai išgydo šašus, Bunaa 
Egzemą, Hemoroidas. šunvotes. Nie
žuli ir kitokias odos ligas. Kaina Sl.0® 
Reikalaukite a pliekose arba nrisiųski- 
•e Sl.SO ir mes tsoįaus išsiusime aei 
paštą bonką. (-1

FREEDOL REMEDY CO.
388 A. Warren St, Bostoa 19, Maaa.

I

J
Hrovy D«'

-Eloiac has'tots 
ha-n t she r*

-rup.“
-Whsr are

wečkiiug*f
•■She erpecta a inotLr car shcwer."|

LOCK ’EM U?

Teacher—AVbat is the best jo , SidabrinisCooking
w;<y to preserve cak<* in perfeet con- 
•lirion sfter they are hakod?

Stndent (with stnali brothers 
ruiridl—I.ock ’etn u p.

C balt oria t Jay
If a J be your inttisl.
Mind you don': act superflcial, 
Garrulous cr valu—you may 
B- Just lik* a cbattering Ja y!

To Cot the High Coot
Mi*s Romantkpie—I wish the men , <_><.! ...

w..nld revive the old cavalier style* ot j faj klebonui atsakė tO-
dress. I think they’re simplr lovely. ; vt„ IntčV,, - “

Mr. Hnrdfai—Sumekeno, r m think- ' *
ing ot ti»e money wed save įvirk hair-, 
■ urs at s:x bits a elip. i

T ra vėl Efecte
“How do yon likę norence?"
‘‘Lovį

ace."
••Būt that la ln Venice."
‘Rrolly—theu we mušt bare tamed 

over two pagee of the znide book.”

<

A Nata ef Nobilrty
t..i<1y Conatance (ta decorator)— 

Have I not orter^l the banginy* and 
draperija at uty to be ln blood
eolor ar d here I f!n<1 them blue?

-Ab
Mood;

Dėl prastos sveikatos ir 
menkėjančių spėkų

Senyvi vyrai ir moterys, arba net ir 
jaunesni žmonės tankiai netenka spė
kų ir energijos, pasidaro silpni, men
kos sveikatos, delei ko nemažai kenčia. 
Nuga-Tone padaro tikrus stebuklus 
dėl tokių žmonių, nes jie turi brangin
tinus vaistus Jei padidinimo spėkų, at
gaivinimo nervų ir gaivingųjų organų 
ir pagerinimo abelnos sveikatos.

P-as Eugene Williams. Fayetteville, 
N. C.,•ėmė Nuga-Tone dabar štai ką 
sako: “Prieš imant Nuga-Tone aš bu
vau menkos sveikatos. Aš buvau silp
nas ir nervuotis, turėjau silpnas inks
tus ir prastas kepenis. Po ėmimo 
Nuga-Tone per 20 dienų aš pastebė
jau pastebėtiną pagerėjimą. Dabar aš 
esu stiprus ir sveikas. Mano inkstai gera ir spauda graži. _____
daugiau nebevargina manęs ir aš jau-1 Snlelgtortwi. 221 pt»l. Popieros 
čiuos 10 metų jaunesniu. Tai yra dar 
vienas įrodymas ką Nuga-Tone atlieka ,*?<**«■ 
ir kiekvienas s ‘ T "
gaištas vyras ar moteris turėtų šiuos 
pastebėtinus i 
galite pirkti Nuga-Tone kur tik vais- ■ Vallace. 472 pusi, 
tai yra pardavinėjami. Jeigu vertelga 
neturėtų jų stake, paprašykit jį užsa- Pajauta, — Lizdeiko Duktė, arta Lte 
kyti dėl jus iš urmo vaistinės. j jjy metašimtyje. Istoriškas

■ romansas M. Bsrnatorriez’o.
468 puaL ...................................... UJO
Biblija Satyroje. — Labai įdomi Ir 

juokinga knyga sa 379 paikiais pa
veikslais, perstatančiais įvairius nuo- 
tižias nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iži užgimimo Kristaus. Jgijęe iią 
knygą niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kaina .............................. 91.88
Delko Reikia žmogui Gert ir Valgyt?

—Dėlto, kad norisi, atsakys koka 
nemokša. Bet delkogi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daagiaa apBią, 
kitas mažiau? Delko žmogui reiklu 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Bi
tuos klaasimos suprasi tiktai iš šitas 
knygutės. Parašė D-ras G aute. 
Kaina .............................................  18c.
Kodėl Až Netads j Dievą? — Arta

Tikėjimo Kritika. Kiekvienas gurss 
katalikaa ir laisvamanis privalo 
ją perskaityti. 64 pusL............ .  88c.

Kaip Tepti Odiiesytą Valrtift HBs* 
čia? Aiškiai išguldyti nfliatytaic 

įstatymai su reikalingai klaustasis ir 
atsakymais lietuvių ir aagfątftaste 
Antra peili urėta ir pageriate 
laida. ...........................................  «Bb.
Eilės ir StraipmriaL iioj knygoj talpa 

23 gražios eite, daugybė straipa. 
nių, Juokų, ir tX Puikiai {Kas
truota. 96 puaL ...........................
Alkoholis ir Kud»M — Arta kaip 

atsiliepia tėvų vartojimai alkoholio 
ant Jų vaikų. Kas yra arba tikisi ka
da nors boti kūdikių tėvais, būtinai 
turėtų perskaityti Mtą knygutę. Pa- 
raboftiut. PusL 28 ..................  l®e.

Siete Bakai. — Paiki knyga, daugy
bė labai gražią eilių ir dainą. Daug 

gražią, spalvuotą paveikslą. Popiera 
Parašė J. R

81 JT 
silpnas, nervuotea, Ii- M

vaistus išbandvti. Jus Kritiniu Įniko. Parašė Lew
- - - - 12.00

AS meldžin klebens šio laikraščio 
•kaitytoją. kori* kenčia bx:o Sub- 

Acute arba Mnskolii Reumatizmo. Strė- 
htj Skaudėjimo tLumbarci. PadaKToe 

<Go’it‘. parašyt man 
laišką, padedant sa
vo v ir
adreoa. o aš pn«ių- 
stq dykai Vteteo jm-. 
lerle Vertes Bonka 
i-handymtii mano 
RhemnaUzmo Gyduo- 
1:M. aš noriu kiek-1 

kefeiantj jti-1 
kinti fiaro •
apėe tai. ka rali pa
daryt Kuhn’s Rhen-' 

— “ “ . A«»
I 

įeiti- 
__________ _____ ______ man bent i 
\ k-m eeeta. Nebaneiykit stoHrratyt R°- 
umafizma per koja® ar oda P’.i parelba 
pia^te-iu ar kitokių daiktų. Nebandykit 
Ii vilioti ji *u Linimenfab*. elektra ar 
magnetizmu. Nebandykit Hryfi j? «n nž- I 
kalbėjimu. Jus privalot Ji prašalint. Ji* 
vra krnnjnje ir j?ie tnrrie ryti j| laakan. 

Tr a* tikiu, ta darbą, atlik* KuhU‘« 
Rhemnatic Renusįr. RenmMlzmas tnri 
»i*it. jei jus norite pa*iUuo«uoti nuo 
*kan«mo ir kentėjimo. Mano cyduoK* 
panaikina skaudžiu’* dieeiin*. muskulų 
jrėHma. Kerkič« sutinimą ir sąnarių su-, 
stirurimv.

AS noriu parodyt i 
Jum*. Ri tik jų* man prrrFly«it-. Ai 
c-alin <taur prtrodyt | rime. ««v»tte. >t 

. t*1 m.xr»A kompanijom paMp.ri
(ims dykai viono dokrio vortSs btHdin- 

k.i cydnohu. A4 rv-pai^atl kokias kita* 
rvdnolns jų* varfojot. J-irn jus Borano- 
jot mano eydnoliu. »>s nrSleot ka jos 

, «ali padaryti. rerskakyltM mvsų >«si»- 
' lymų jontan Ir rrHtalaakHe
i leno Ot
ria bonki 
>-ha«dymni 
tssj—i.

* $1.00 Bonka už 25c<
IMmroykite itp< Kntm’s Snb-Acnt» ar- 

na muskulų Rh»nmati<- Romrdy. kad ži
notumėt ir jtj<. kaip sužinojo tnkstan- 
/■iai kitn. jo. Reumatizmas rali bnt 
prašalintas. Ir mrs wMlrM ant
ItbmMtylMa. t—tai viskas ko
mos norimo. Joim s atra«itr. kad ta^s 
zrlkati i’ir’j tnrnnM oMsakykito dau- 
ziart. kad dabairns rydymą. o tas ra trik. 
nuims prlna. Md keameM norrIMs. 
tai ant ta Ir aMMfca. tmmnn.'-iarm
maža bntolinka. kuris DOtnri vertos, bot , 
sinnHamr pilnas mirraa IroMĮ., kokio, 
parsiduoda aptiokosr už viena doleri, ’pis I 
butelis sunku, ir mes turime užmokėti I 
Dėdei Sampi nž jystmitlma. Tadrl Jas 
petralaž prtVBeUI 48e. pcHVeeUma Ir s^e 
pakavhaa HtaHeroa. o tuojaus aplmlmi- 
te Vieno Dolerio Vertė. Butelj dykai. 
Priimant aereikėa mokėti Meko.

Kuhn Remedy Co„
Dept B. W. * 

1855 Milteiutae Ave^ Clrie»g*. Tn.
i— • — —“—*L~*

klebonas šaukštuką surado. ‘ 
Kur buvo šaukštukas ir ko
dėl jis ten buvo?

II.
Ką galvojo asilas, kada 

juo jojo Kristus i .Jeruzalę?, 
> Kas pirmas atsiųs j redak-

• __
’ J m •ik' Remedy. A-

tikras, kad boa 
reros pasekmės ir in* patys l tai įpU- 
tikinsite pirmą, noru «TO»*He^

Mt t* ™ a ^dją abiems klausimams tei-
Jgingus atsakymus, tam išra- 

' 'šysiu savo lėšomis trims mė- 
oiror ir periams įdomiausi Lietuvoje

1 a paeit of rirorrttes aremnd tiro 'einantį SąvaitraŠtį. Kas pir- j
X-* - ” TPr tber* whPn 1 1,1118 ataiys piimajam aiba:

_________ |antrajam uždaviniui teisingą 
N. A»n,r t» Tkt -atsakymą, tai kiekvieno už-* 

•Tonu never anywhcro /davinio išsprendėįui prisiu-' 
aronnd murV grnulcd dad. ' •„ .„a;,, :- t .k*,

• w>d t>e o« of inck if tbe eąrth *siugrazių is Lietuv oš apylin-( 
heard you say that and decided you |klU fotogl’af i jų.

Vkkirinė SveikataPačio. I 

Gamtoa Budais

Latete SatpicMM 
yonr danzhter smoke:-"

• T ve oever-------
I les ve i 
honse r 
to got :heiB.v

*ere ri<ht,M rtforted ton.
• -

WHKM WOULD HE JUMf

c

Cuuaa te Scratdtfag 
Hivrt rkyaroa vrith vrirnp.

In anuM and lettvr netek— 
Tf I h<4 tbfm both at o nes,

G-t mii! I’d have to aoratek! t

Hot Bm
Gene—yon mUy #«nt me to

vKit raUT
.Milard—Tat plęut 4o. Tve hšea 

terriMy loMOome «Me« Ay Ittfle pffpgy
_______________________

s

i

1

Jei sergate viduje jus visas esate li
gotas. Kuomet skilvis ropajiegia su
malti maistą, jus stovit ant slenksčio 
rimtų ligų, kurios gali užsibaigti vi
sišku fizišku suirimu.

Vidujinė sveikata reiškia sveikatą 
visame kūne. Laikykit skilvį ir kitus 
virškinimo organus švariai ir veikliai, 
duodant jiems naturališką stimuliaci
ją iš šaknų, žievių ir žolių esančių 
Tanlac.

Tanlac puiku.s nuo nevirškinimo, 
konstipacijos — gaso. skausmų, kok
tumo, kvaitulio ir galvos skaudėjimo 
Jis sugrąžina prarastą apetitą. i>a- 
gelbsti suvirMdnti maistą, ir js^ti 
stiprumą ir svorį-

Tanlac taip liuosas nuo kenksmingų 
vaistų taip, kaip tas vanduo, kurį ge
riat. Jame nėra jokių mineralinių vai- 
stu; jis padarytas iš šaknų, žievių ir 
žolių, pačios gamtos gyduolių sergan
tiems. Suvirtum 10 metų aptiekorių 
rekomenduojamas, kurie matė stebė
tinus rezultatus. Kainuoja mažiau 
kaip du centu už dožą Gaukite bonka 
Tanlac iš aptiekos šiandien pilnam iš
bandymui. Jei nepagelbės, pinigus >u- 
grąžinsime.

I

I

I

R. J. VAŠU
4« BROADMAT, ROOM 4, 

SO. BOSTON, MASS.
Pardondc: RAMUS, FARMAS, 

KRAUTUVES.
Itrfteten: AUTOMOBILIUS.
NAMUS, FORNIMUS. KRAU- 

TUVfiiirtt.
ApdrandBe gyąantį ir eveikatą. 
PADARAU VnOKIUS DOKU-

M MILIONAI BONK v I8VART0TA to.................. ........

■■K

i

L1ETUV1Ų LAISVES MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTES 

VALDYBA 1929 METAMS.
W. Gabrys, pirmininkas, __

730 McAJester avė., \Vaukejran, 111. 
W. Rudžinskas, pirm, pagelbininkas.

17 Philippa are., \Vaukcgan, 111.
B. J. Masiliūnas, užrašų raštininkas, 

$18 — 10-th st, Waukegan, in.
Suzi Gabris. turtų raštininkas,

730 McAlester avT.. M'aukegan. III. 
K. Vaitekūnas, kasierius,

72C — 8-th st., Waukegan. III. 
Kasos globėjai: 

Amelija Kernajriutė,
720 Wine place, Vaukegan. Dl. 

Alos I.ukau skaitė,
718 Wine place, W:tukegan. MI.

Knygiai:
Jurgis Jokūbaitis,

.328' Liberty st.,* Waukegan. Hl. 
Jonas Vaitiekiinas.

710 — 8-th st.. \Vaukegan. III.
Maršalai:

J. Jokūbaitis,
712 So. Genesse st., Waukegan. III. 

J. Stočkus,
703 !.enox avenue, tVaukcgan, III.
Susirinkimai atsibnnn psskutinj ne- 

dėldienj kožno mėnesio pirmą vai. po 
pietų Linosybės svetainėje.

Nuo gegužės mėnesio pradėsime su
sirinkimus vakarais. Pirmas susirin
kimas įvyks paskutinį ketvergą, gegu
žės mėnesy 7:3O vai. vakare ir taip bus 
kožnam mėnesy paskutiniam ketverge.

AMerflm Lietiniai! Ją> RBtaraarette daaf Uctra H- 
ingai Ir arthai« Uchmije Raštingų matannną aa- 
teHtefta, atraiydaal jiow

KULTŪROS ŽURIIAU
POPULIARtJS MOKSLO, LITERATŪROS, MENO, ILIUS
TRUOTAS ŽURNALAS.
Kaina mietams: Lietuvoje 2 dol., pusei metų 1 dol. 
Amerikoje išsirašant matams 4 dol., pusei metų 2 dol.

ZaraaiM telkia *iw Balą *fic rmMp ir t*Mka> ate- 
baklus, apie kitę kraštą pnžangRB Jaimėjiniua, - IaudrizrIa 
gyvenimo sasitvarkyiią ir korytą.
Užsakymus siųsti C«taM stotunėtet ptaiąaą fžto, tankų čekiais sa- 
bo j vertintuos® laiškuose. A4rewwklt9 ■etaRCiBi*

KULTŪROS ADMINISTRACIJAI 
Stalini, Dvaro gatvė Nr. 83, UtiNMmia.

8svn maža pastaaga paremi Irahate Ir požtagea darbą.
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I itAS GIRDĖTI LIETUVOJE Į
I (Nuo mošų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.) ji

NĖt RĄŽANČIUS NE
GELBĖJO.

Al.-tus. — Senyvas pil. Pi
lypas. nuo Varėnos, pirmą 
kartą savo gyvenime atvyko 
Alyti n su svarbiais reika
lais. čia jis atsitiktinai susiti
ko du pažįstamus išdykėlius 
ir lakai nudžiugęs paprašė 
kad jie jį apnakvodintų. Tie 
susimerkė ir nuvedė Pilypą į 
“Nr. L00,” t. y. pas “panas” 
ir paliko. Įėjęs pagarbino ii 
paprašė nakvynės. Žinoma, į 
nakvynę priėmė, ir kvatoda
mos, apspito tokį nepaprastą 
“svečią.” Žmogelis įsitraukė 
į kampą, bet “panos” jo ne
paleido ir pradėjo kelios ka
binėtis... • Senis nusigandęs 
prašėsi ir sakėsi nieko netu
rįs, tik tarbelę. Bet kur tau! 
Žmogelis supratęs ir išsigan
dęs ėmėsi kalbėti rąžančių 
Panos supyko ir išmetė jį 
lauk. Taip ir paliko Pilypas 
be ns kvynės. L. R.

AR GALIMA PASIGAMIN- 
TI LIETUVOJE CUKRAUS

Cukrinių runkelių sėja 
Lietuvoje kasmet didėja 
Pernai runkelių gauta 60 
tūkstančių centnerių. Bet tai 
yra tik 7 procentai reikalin
go cukraus gamyklai gyvuoti 
runkelių kiekio. Jei cukrinių 
runkelių sėja kasmet didės 
taip kaip ligi šiol, tai cuk 
raus fabrikas pas mus gali
ma bus steigti tik 1935 m. 
Lietuvos cukrinių runkelių 
augintoju draugija ištyrė, 
kad dabar Lietuvoje cukri
nių runkelių cukringumas 
auga ir jau pasiekė 17 su vir 
šum procentų. Tinkami cuk 
rui daryti runkeliai laikom' 
tūli 16 procentų cukringumą 
Tuo budu aiškiai matyti, kad 
Lietuvoje runkeliams augint' 
dirva gera ir kad savo cuk
raus galime turėti.

PAŠARO IR GANYKLOS 
NĖRA.

Užušilių kaimas, Biržt 
valsč. — Esant šaltam pava 
mariui, ūkininkams didžiau 
šia su gyvuliais bėda. Pašare 
senai jau pritruko ir gyvulii 
Tebėra kuo šerti. Karves be 
/eik kiekvienas ūkininkas 
uri virvėmis prikelti. Daug 
cas iš ūkininkų važiuoja i 
nišką ir gyvulių šėrimu 
liauna “viržius.” Nes par- 
iuodantieji pašarą žmonė? 
įž pašarą ima labai brangia 

:r ūkininkai negali jo nusi 
kirkti. Nors valdžios ir buve 
paskirtos paskolos, bet po to
rių blogų metų galas su galu 
įegalima suvesti.

LIETUVAI SIŪLOMA 100 
V11L1ONŲ LITŲ PASKOLA

Rygos prekybos ir pramo- 
įės sferose kalbama, kad tas 
)ats švedų degtukų tinstąs, 
turis paėmė Latvijos degtu- 
tų monopolį, norįs paimti ir 
Lietuvos degtukų monopolį.

Švedų degtukų trustas jau 
*sąs Lietuvai pasiūlęs ir sąly
gas, kurios esą svarstomos. 
Esą šis degtukų trustas už 
degtukų monopolį sutinkąs 
Lietuvai duoti paskolą 10C 
nilionų litų sumai.

Rygos finansinėse sferose 
kalbama, kad švedų pasiųly- 
mai esą visai realus, tcdel 
derybose tikimasi pasiekti 
neigiamų rezultatų.

MERGAIČIŲ “LIETUS.”
Policijos žinios praneša 

kad aną vakarą Kaune 
viešbutin atėjo dvi moterys 
nešinos mažutę mergaitę u 
tarnaitėms nepastebint pali
ko ją.

Valančiaus gatvėje 2 nr 
namų koridoriuje rasta pa
dėta kita mažutė mergaitė.

Praneša iš Šiaulių, kad ii 
ten rasta netoli stoties gatvėj 
mergaitė. t

Prieš kelias dienas buvo 
rasta Kaune ir priemiesčiuo
se kelios mergaitės, apie ką 
jau buvo rašyta.

NESUPRANTAMAS 
“MANIFESTAS”?

Mariampolė.— Jau visi ži 
no ir kai kuruose laikraščiuo
se buvo rašyta, kad Mariam
polės miesto valdybos kai 
kuriems nariams iškelta kri
minalinė byla už “savotišką” 
skerdyklos statymą. Kaltina
ma 639 str. 2 d ai., kuriuo ei
nant kaltininkams ligi teis
mo g-ęsia areštas ir nuo tar
nystės pašalinamas. Kaltina
mieji, laisvi, o piliečiai susi
domėję, kad visiems už daug 
mažesnius nusikaltimus kalė 
jimas ne brolis, o čia kalti
ninkams nei plaukas nepaju
da.

MEILES AUKA.
Pirmųjų Gudelių valsčių 

je, Miškinių kaime nusinuo 
d i jo p-le O. Griškaičiutė. Nu- 
sinuodijimo priežastis — ne 
laiminga ir nėpasisekusi mei 
lė. Jau ir sodžius pradeda 
užsikrėsti miesčioniškai fa
natiškos meilės epidemija, 
dėl kurios ir kaimiečiai jau 
žudosi. <•

Sidabrinė* Lapės Ir • RnLrieLirY o 
lemtai Ties Kaunu.l

—Nepaprasti metai — pa
manys skaitytojas. — Žiemą 
vilkai bastėsi ir skerdė gyvu
lius, o pavasarį lapės ir ieno- 
tai iš kaž kurio pasviečio at
klydo..

Iš Kanados — paaiškinsi
me.

Kas gi? Jei visoki Lind- 
bergai ir Ficmoricai gali oru 
perlėkti platųjį Atlantą, tai 
kodėl tokiai šaltai žiemai iš
tikus ir sušalus vandenims iš 
Kanados ledu negali atke
liauti ienotai su lapėmis?

AELN1KŲ ŠEIMOS TRA-, Ir sidabrinės lapės su ieno- 
GEDIJA. tais štai jau ties Kaunu įsi-

Kaune dėl kažkokių prie- steigė koloniją — Ringaudų 
tasčių actu užsinuodijo Ur- kaime, Garliavos vai., 6 kilo- 
ulė Melnikienė. NamuosemetrainuoKauno(tiesVerš- 
:ilo didelis sumišimas, grieb- vais), prof. T. Ivanausko 
asi visokių priemonių jai pa- ūky. 
lėti, bet niekas negelbėjo. ‘ Kad gyvenimas butų tvir- 
>Jugabenta ligoninėn ir va- tesnis, įsisteigė Pirmoji Lie- 
care 8 vai. mirė. tuvos kailinių gyvulių augĮ-

Vyras grįžęs iš darbo, na- nimo akcinė bendrovė, kurią 
nie nerado žmonos. Beveik sudaro daugumoj profeso- 
;umišęs nubėgo ligoninėn ir riai. Jau yra 5 sidabrinės la- 
tai lavoninėj buvo parody- pės, tikimasi įsigyti ienotų ir 
as žmonos lavonas, jis išsi- audinių (norka), kurių kai- 
raukė brauningą ir norėjo Hų kasmet Lietuvon įgabena- 
)ersišauti, bet buvo sulaiky- me už 2 milionus litų. Labai 
as. Jis apalpo. 'apvalus skaičius!

------------- I Bendrovė dabar daro ban- 
NEGAILESTINGA1 EL- dymus, kurie, tikimasi, sek- 

GIASI SU VAIKAIS. 'sis, o po to darys pastangų 
Bikavėnai, Vainuto vaL— reikalą plėsti ir sudaryti Lie

piame kaime yra viena šei- tuvoje naują ūkio saką, 
■na, kurios tėvai savo vaikus Daug tokių ūkių įsisteigė 
aegailestingai kankina^ Tė- Rytprūsiuose ir visi jie glau
das, nesirūpindamas uždirb- džiasi prie Lietuvos sienos, 
i šeimai duonos, pats tingi- fcas rodo, kad Lietuvos kli- 

niauja, o tris savo vaikus, ku- matas geriau tinka tų bran
dų vyriausias turi tik 12 me- gjys kailius duodančių gyvu
mų, varo elgetauti. Surinkto^ jjų auginimui, 
mis aukomis vaikučiai turi ( Sidabrinių lapių, ienotų ir 
maitinti savo tėvus. Vaiku- audiniųukiamssekantis,ga- 
eiai turi sumustas galvas, su- jjma netjk patenkinti 
draskytas kojas.----------------- , Lietuvos rinkos reikalavi-
V.DURINęTmOKYKLAS S^a^:TaijTa

5vleumo natūraliose
gan,tos sąl>gose- jos vi- ho Žiežmarių, venerų, si kailiu patirti,

lales, Šiluvos, Skapam, Ra- nu*ko S,darosi uk ^,žes. 
gavos, Roza i ’ . nis ir geresnis. Lepinimas

kailiui kenkia. Todėl lapėms mskelio ir Gekony vidurinę tveriam, £ko
mokyklas. Jų vietoje bus ę k j 
neigiamos spee.alines mo- T.emą

• ^ °~ • _____________i vasarį.
----------------------- ------- -------Tokiu budu, Ringaudai 

gavo “kolonistų” iš Kanados 
ir “nušluosto nosis” visiems 
tiems, kurie tvirtino, kad mu
sų išeiviai važiuoja į vaka
rus, o iš vakarų traukia tik 
vokiečiai.

VAKARUŠKININKAI PRI
MUSE ŽMOGŲ.

Iš Mariampolės gauta ži
nia, kad Mikališkių valsčiuj, 
Mendelbudžio kaime už pil. 
Pr. Griškos tvartų buvo ras
as be sąmonės ir sunkiai su
laužytas Motiejus Juodsnu- 
ris. Jis kilęs iš Milaškaimių 
caimo.

Sužeistasis buvo nugaben
ąs j Kauno ligoninę, kur ba- 
andžio 18 d. mirė. Manoma, 
;ad jį užpuolė ir sumušė va
karuškininkai bernai. Maty- 
i, tas barbariškas įprotis iš 
dariampolės apylinkių dar 
įeišnyko.

ČIGONAI IR ŠUNĖS.
Gulbiniškiai, Janavo vai. 

Prieš Velykas ūkininko D. 
<arvė atvedė nebegyvą veršį, 
sūrį tuoj pasisavino prie 
varto pririšti šunės. Kitą 
lieną užvažiavo čigonai. Pa- 
natę dar visą veršio pastur
gali, norėjo sau pasiimti. Bet 
šunės nedavė. Tada čigonai 
oasiėmė ilgą kanabėką, įkir
to mėson ir-pradėjo traukti. 
Bet ir šunės įsikibo. Pergalė 
ris gi buvo šunų pusėje.

KOMUNISTŲ BUVEINE 
KAIME.

Kurta venų valsč., Mekių 
«dme kriminalinė policija 
-ulaikė Emilę Šimkevičiutę 
’r Stasį Banevičių. Pas juos 
•ado komunistinės literatu
os, brošiūrų, partijos Įstatų, 
‘Raudonosios Pagalbos lote- 
•ijos” bilietų, įvairių instruk
cijų ir aplinkraščių^ Mano
ma, kad Čia buvo patogi “po- 
larkomo” buveinė.

SOCIALDEMOKRATŲ 
BYLA

Iš kriminalinės policijos 
•-užmota, kad byla apie so
cialdemokratų centro komi-' 
eto kai kuriuos narius ir 
‘Socialdemokrato” redakci
ją krim. polic. baigta ir per
luota kariumenės teismo 
valstybės gynėjui. Byloj fi
gūruoja apie 30 asmenų su 
juv. seimo atstovu V. Gali
niu priešaky.

• •

I
Rokiškio apylinkėje pra

dėjo dvėsti ir sirgti raguo
čiai. Ūkininkai gerąjį paša
rą, ypač dobilus taupo pava
kariui.

šįmet galvijai nuo šalčio 
era sukudę ir nusilpnėję, o 
dobilai supelėję. Todėl ra- 

Iguočiai gaišta tų, kurie šėrė 
supelėjusiais dobilais ir vi
kiu pašaru.

ŠIAULIŲ APSKRITYJE 
PADARYTA 100 MIUO- 
NŲ LITU NUOSTOLIŲ,
Statistikos daviniai rodo, 

kad pernai metų nederlius 
Šiaulių apskričiui davęs 83,- 
767 litus nuostolių. Šis nuos- 
’olis kaip rašo “M.” nėra tik
as, o ištikiu jų Šiaulių ap- 
kričiui esą padalyta apie 

100 milijonų litų nuostolių.

PAKEIS.
Laikraščių i 

švietimo ministerija šią vasa-

Naujausius Radio 
Ir Gramafonus 

UŽLAIKO MAS1L1ON1S

BROLIS NUŠOVĖ BROLJ. i atsargiai elgdamasis su me- 
•Kleboniškių valsč., Darni- džioklės šautuvu, peršovė 

ravos kaime, A. Petraitis ne- savo broli.

IŠGYDĖ PATRŪKIMĄ

Aš buvau labai patrukęs keliant 
trunka, keli'>’iką metų atgal. Gydyto
jai sakė, kad vienintelis išgydymo bu- 
’as yra operacija Raiščiai man negel
bėjo. Vienok > u radau kas mane greitai 
- visiškai išgydė. Daug metų praėjo, 
•et patrūkimas r.eatsikartoja, nors aš 
unkiai dirbu kaipo karyienteris. Ne

buvo jokios operacijos, nei sugaišto 
’aiko, nei vargo. As nieko neturiu par
davimui, bet galiu sateikti informaci- 
as apie išsigydymų be operacijos, jei 
varašysit man, Eugene M. Pullen, 
’arpenter. <>9 C Mareelas Avė.. Ma- 
asųuan. N. .1. Geriausiai, iakirpkit šj 
•rar.ešimą ir parodykit kitiems, ku
te patrukę — .Jus tuomi gal išgelbė- 
it gyvybę arba pagelbėsit kenčian- 
iems nuo patrūkimo ir bijantiems 
pe racijos.

KADANGI DAUG 
RIMTŲ LIGV

Dvi Asmeniškai Lydimos Eksknrsijes 
Į LIETUVĄ

Puikiuoju Cunard Linijos Ekspresiniu Didlaiviu

AQUITANIA
IŠ NEW YORKO | KLAIPĖDĄ 

per Southampton

Biržėlio-Jime 19 dieną, 1929
Brooklyno laikraščio “VIENYBES” vasarinė 

Ekskursija Su Prityrusiu Palydovų ir 

Liepos-Jtdy 7 (Heaą, 1929 
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje

PIRMOJI EKSKURSIJA 
Kurią vadovaują S. L. Ą. Prezidentas 

p. STASYS GEGUŽIS

Ir asmeniškai tvaiko žinomas visuomenės veikėjas 
Cunard Linijos Lietuvių Skyriąus viršininkas

p. Pijus Bukinaitfo __
Klauskite apie gavimą kolektyvės vizos 
Amerikos piliečiams dalyvaujantiems

SLA. Ekskursijoje.
Laivakortes parduoda ir į kelionę išrengia 

J visi CUNARD LINUOS agentai

CUNARD LINE
Lithuanian Dept.

33 Statė St., Boston, Mau.

I

prasideda nuo vidurių trubelių ir jus 
tegalite žinoti, kokios pasekmės bus 
oetito netekimo arba galvos skau- 
lėjimo Tada reikia greito gydymosi. 
Tikras tada vaistas yra

TRINERIO KARTUSIS 
VYNAS

kurs išvalo vidurius nuo nuodų. Toni- 
kir.ės savybės palaiko gajumų ir padi
dina atsparumą. Visi giria tą vaistą. 
“VVilkes-Bari-e, Pa., Bal. 14. Aš girsiu 
Trinerio Kartųjį Vynų skersai ir išil
gai. r.es jis yra musų tikra palaima. 
Mrs. M Olson “ Visose aptiekėme. Rei
kalauk nemokamo sampelio iš Jos. 
Triner Co, 1333 S Ashland Avė., Chi- 
eago, III.

Nemokamo Sampelio Kuponas
Vardas
Adresas
M iestas Vaht

-

SUŠĖRĖ STOGUS.
Perloja. Keletas ūkininkų, 

pritrukę pašaro, sušėrė gyvu
liams pirčių stogus; vienas 
sušėrė pusę tvarto stogo.

’AŠALPOS NUKENTĖJU
SIAI ŠIAURĖS LIETUVAI.

Šiaurės Lietuvai šelpti 
centro komitetas paskyrė 
naujų sumų: Šiaulių ir Biržų 
apskritims po 25,000 litų, 
Panevėžio, Mažeikių ir Ro
kiškio apskritims po 5,000 li
tų Be to paskirta Biržų ir 
Šiaulių apskritims po 40 tonų 
įvairių javų o Rokiškio ir 
Panevėžio apskritims — po 
10 tonų

PALEISTA DR. J. PAJAU
JO BYLOJ NUTEISTŲJŲ 

DALIS.
Prezidentas dovanojo bau

smę nuteistiems kalėti po ke
lis metus Dr. J. Pajaujo byloj 
pil. Čepaičiui, Damauskui, 
Barčiauskui, Mackevičiui ir 
Ramanauskui. Visi jie iš ka
lėjimo paleisti.

vokiečiai.
Viena čia labai aišku, kad 

Lietuvos žemelė musų kraš
tui daug daugiau gali duoti, 
negu duoda. Ir profesorių 
sumanymą tenka tik,pasvei-| 
kinti ir palinkėti jam pasise
kimo. “L. žinios.” I

_____ _______________________ I

Lenkai supiauste lie- I 
TUVQS PIRKLIŲ I

MEDŽIUS. I
Prie administracinės lini

jos lenkai išgrėbė iš upės lie
tuvių pirklių plukdomus rąs
tus ir supiauste i malkas.

Galvos Kvaitulys
Koktumas,Vėmimas
Nemalonumai po 

valgiui 
Greitai Pagydomi 
PcpsinkSdtoer 
Rašyk Pcpsinic ScltzerCt.

Worcester. Mass. a 
GAUS! SAMPELĮ DYKAI

-■ • ■

REM-OLA
GYDO

HEMOROJIDUS 
(Raudonąja Gyria) 

] Kodėl kentėt, kuomet REM-OLA 
išgydė ir pagelbėjo tafeteaptą. 
—Klauskite pas saro agtMrara|

REM-OLA arba rašykite p*
H. Thayer & Ca. Cmab., Maaa^o 

Išbandymui gausit DYKAI 
Gausite ii paprakam pakelyje.

I

Combination instrumentus, 
geriausių Amerikos išdirbys- 
čių: Columbia ir Victor.

Visuomet pas mus randasi 
daugybė gražiausių lieturiflcu 
rekordų. Užeik pasiklausyti ir 
nusipirkti.

Senus gramafonus mainau 
ant naujų ir duodu ant lengvų 
išmokėjimų.

Priimu Lietuvos Bonus kai
po dali mokesčio.

Parduodu Player Pianus ir 
naujausius Lietuviškus Piayer 
Bolius.

Užlaikau čeverykų dėl visos 
šeimynos ir vyriškų rūbų.

GEO. MASlLION'fS 
377 W'est Broadway, 
South Boston. Maaa.

Amniius 
mNISLYSUTAUS
5 UOMllTB

liros akią, aura, nosies, 
ir plaučiu pagydomos

W TR I

LIETUVĄ
PER H\MBURGĄ

Ant musn populiarių laivų 
Nepalyginamas švara ai as ir 

patarnavimas visose Meaaae. .

—$203.00—it

BALTIC AMERICA LINE
8-10 Bridge Street,

NEW YORK
Unaon Tmt Btriiding 

P1TTSBURGH, PA.

PIRMUTINE DIDŽIAUSIA
RENGIAMA VISU AMERIKOS LIETUVIŲ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŲ EKSKURSIJA 
TIESIAI | LIETUVĄ

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ B NEW YORKO 
“ESTONIA” Geg. 2911 “LITUANIA” Birt. 18 
"POL0N1A” June 12|| “ESTONIA” Liepos 3

315 So. Dearborn St,
CHICAGO, ILL.

433 California Street
SAN FRANCISCO, CAL

i

JĮį/

PER KLAIPĖDA
' BE JOKIO PERSĖDIMO 

Baltic America Linijos Latro 

“UTUAMA” 
Gegužės 18 Dieną, 1929 m.

Garbiu dalyvis bus vice-kontulas gerk.
P. DAUŽVARDiS

Palydovai bus prityrę ir gabus bei žinomi lietuviai 
laivakorčių agentai. Atminkite! Didžiai svarbu 

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

ir kitos 
gerklės 
moksliškai ir protingai per

Dr. Grady, 327

Valanda* Antradieniais, Ket- 
vrrgais ir Subatomis 10—12 ryte, 
2—5, 7—8. vak. SekŠuufieniais 

10 iki H

IS NF.W YORK į KAUNĄ 
IR ATGAL 

(Pridėjus S5. S. V.
Taksu".) Trečia Me*a.

nuo me-

I

SūrtoHt kasę. Jei ^a 
niežti, natidckit Severos 
r-sko. Y ėsihę.1, raminęs, 

. paprastai duoda 
ęręitg patrelbę 
žėjitno. Gaukite .-mtie
koje.

Pinigus persiančiam grHtal ir 
žemomis ratmnis.

Dėl sugrįžimo leidimų ir kitų 
informacijų klauskit pas vieta* 
agentus arba pas 

Hantarg-taerioa Un 
20*1 I’remont St.. Boston» MžM.

Vasarai į
TĖVYNĘ!

Dvi speeiališkos
Ekskursijos

puikiausiais United Statės 
Lines garlaiviais

S. S. LEVIATHAN
(per Cherbourgą)

Pasaulio didžiausiu garlaiviu.
Iš Nėw York® išplauks birželio (June) 12 d.

Keleivini a«mcni<kai bn« prižiūrimi Jos. Turėk, gerai žinomo 
United Statės Lines atstovo.

S. S. GEORGE WASHINGTON
(tiroiai i Bremena)

Iš New Yorko išplauks birželio 1 Jone) 19 4.
ši ck«knr<ija bu- asmeniškai prižiūrima John Kurtysa. United 

Statės Lines keliavimo aksperto.
Tatr<fo< kelionei vi<ka« ir bagaža* bus puikiausiai sutvarkyta 

tiesiai į vieta kur važiuosi. Tani-ta keliausi savo tėvynainių ma
lonioj grupėj, v-igy-i geriausią maistą ir džiaugsies laivų pato
giais įtaisymais bei pasilinksminimu, kuo United Statės Lines 
garlaiviai pasižymi.

Pirk bilietus i ten ir atgal.
Tttne.r-ni inf•^rnacrjv. 'sr.ir.-i ir t. t. kUo’k pairau* carhiviu ZRrntA, 

ti—ąg

United Statės Lines
45 Broadnay. Xe* t ork City. 75 Statė Street. Boaton. Maaa.
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TENNESSEE VALSTIJOJ 
TIKRAS KARAS.

bojo “Žaliajame Kambary.” 
Per kelias dienas miesto 

viršininkai šitą skandalą slė
pė, bet paskui nutarė išduoti, 
nes bijojo, kad slepiant ne
pasidalytų blogiau. Laikraš
čių reporteriai nufotografa
vo ir .sudaužytą Andersono 
paveikslą. Majoras R. An
dersonas pas amerikiečius 
yra labai branginamas, nes 
jisai užsitarnavęs garbę gin
damas Sumter fortą 1861 
metais. Jis išliko sveikas per 
karą, bet dabar jį subombar
davo girti miesto valdoną' 
Anot “Boston American,’ 
buvo taip. Kai ponai counsil 
manai gerai jau “apsišvietė/ 
vienas pastebėjo ant sienoj 
minėtą paveikslą ir, rodyda 
mas jį pirštu sako: “I don:i 
likę th*t guy’» face, ant I ne- 
ver did.” *

Ir tai pasakęs, paėmė uz 
boną su ledais ir pūkšt į pa 
veikslą. Paskui paėmė degti 
nės bonką ir vėl—pūkšt! Pa
skui da vienas “šūvis,” ir dt 
vienas.

Uzbonas pramušė majore 
Andersono krutinę, viena

MILICIJA MĖTO BOMBAS 
į STREIK1ERIUS.

Karo Departamentas iš 
Washingtono tyrinės 

padėtį.
Elizabethtono mieste, 

Tennessee valstijoj, kur 
streikuoja audėjai, prasidėjo 
tikras karas. Žiaurus kapita
las su savo valdžia stengiasi 
sumušti darbininkus, kurie 
reikalauja žmoniškesnio at
lyginimo už savo darbą. Ka
pitalui i talką gubernatorius 
atsiuntė valstijos miliciją. 
Pereitą sąvaitę streikieriai 
susirinko ant kelio, kuriuo 
kompanija gabeno skebus į 
darbą, ir nutarė jų nepraleis
ti. Vienas trokas su skebais 
leidosi visu smarkumu tie
siog per susirinkusią strei
kierių minią, sunkiai sužeis
damas 4 darbininkus. Viena 
moteris turbut mirs. Sujudin
ti šitokiu kapitalo šunų žvė
riškumu, streikieriai puolė 
troko vežiką ir gal butų jį nu- 
linčiavę, bet už ji užsistojo 
ginkluoti milicininkai ir pa
lydėjo jį net 18 mylių nuo 
streiko vietos. Tuo pačiu lai- bonka suardė jam veidą, kita 
ku kažin kas išdinamitavo pradūrė ausį, da kita pra- 
but,kad tai buvo pačios kom- plėšė drobę kitoj vietoj, 
būt, kad tai buvo pačos kom- Grindįs ir kaurai Žaliajame 
panijos agentų provokacija. Kambary buvo uždengti su

po to milicininkai puolė daužytų bonkų stiklais ir uz- 
streikierių susirinkimą ir bono šukėmis, 
pradėjo mėtyt bombas su r- - -—
troškinančiais gazais. Dau- ir devintos valandos vakare, 
giau kaip 100 apjakusių nuo Buvęs tame kambary ir pats 
gazo streikierių buvo areš- 1 * . ’
tuota ir suvalyta į teismo na- tiaiputį anksčiau, 
mą. i ---------------

Amerikos Darbo Federa- Prašymas,
ei ja mušė Karo Departamen- Visi, kurie rūpinosi mano 
tui Washingtone telegramą, mylimo žmogaus velionio 
kad privatiniai kapitalistų -Juozo Neviacko laidotuvė-Į 
mušeikos Tennessee valsti- mis, šiuomi prašau susirinkti Į 
joj yra apginkluoti federalės 26 gegužės vakare, Lietuvių 
armijos ginklais. Karo De
partamentas tuojaus liepė iš
tirti dalyką.

Tai atsitikę tarp septintos

GELBĖKIME LIETUVOJE 
BADAUJANČIUS!

I

KELEIVIS ___

Didelis Bargenas
akru fannti, 4:» akrų puikio <lir- 

bvn^oe žemės, «jau^ gero mi.^kc ir pui
ki ganykla su upeliu: pinuos kleso* 
budinkai stota !>-niu kambariu su vi- 
•vu uąaderniškuis įtaisais, paukštiny- 
čios dėl visokį ūkio padai ga; ir
mašinos, malkų plaunama m-išir.a ir 
Ford tro' as: apie 50 tonų šieno, O kar
vės. 2 arkliai x kiaulės, apie 5oo vištų. 
Prie gero kelio apie 18 mylių nuo Dos- 
tono. Kaina tik ir pats'.duo< aiv
lengvų jšmokesčių

3-J U ŠEIMYNŲ NAMAS, 
kambarių su elektros šviesomis 
tais patogumais, arti Columb a
City Poini'e. 1 .abai geras pirkimas 
nea savininkas nori greitai parduoti it 
važiuoti į farmas. Kaina $»>.O’tn. !>•■! 
platesnių informacijų atsiklauskite 
pas mane

JUOZAS BALUŠA1TIS
337 W. Third Street,

So. Boston, Mass.
Telef. South Boston 0418-IL

Bostono Lietuviai!
Visuose laikraščiuose dau- 

srvbė žinių apie sunkią padė
ti šiaurės Lietuvoje. Tūks
tančiai žmonių badauja, tūk
stančiai neturi nė drapanų, 
nė darbo. Būriai žmonių: ba
si, nualę, apdriskę nuo Zara
sų ir Panevėžio matosi kas 
dieną. Jie eina kaimas nuo 
kaimo ir maldauja bent ko
kios pagalbos. Apie tų varg
šų sušelpimą, valdžia nieko 
nesirūpina ir nieko iki šiol 
da nėra padaryta. Kitose lie
tuvių kolonijose Amerikoje, 
’ietuviai jau daug ką padarė. 
Mes. Bostono lietuviai, apie 
Lietuvos baduolius visai pa- 
niršeme. Laikas ir mums pa
siskubint su pagalba. Todėl 
risi stokim darban ir pasiro- 
lykim, kad Bostono lietuviai 
la nėra numirę ir atsimena 
uos nelaimingus savo bro- 

•ius Lietuvoje, kurie kenčia 
badą ir vargą.

Gegužė. 23 d., ke<wy.' ROSL1M,A1K BAIt(;ENAS 
7:30 valandą vakare, bu* » šeimynų, r. mimų Namay. 
Lietuvių Salėje susirinki- gimdžius,
mas. Pasitarsime kaip ir ko- Klauskit savi. i: 
kiu budu Bostono lietuviai 41 Aubum st.. 2-ros lutos, 
galėsime tiems vargšams pa-' 
jelbėti. Pasidalysime darbu, 
išrinksime veikiantį komite- 
tą ir sutvarkysime aukų.rin
kimą. Ateikite visi: moters, 
merginos, vyrai ir jaunuoliai.

Laikinoji Komisija:
Juozas Lekys, J. Gegužis, 

Simonas Jakubauskas ir 
J. Kasmauskas.

15-ka 
ir li- 
Ro-ul.

SOUTH BOSTONE PARSIDUOI) \ 
3 šeimynų narna-. 8 Grimes st, tiesas, 

elektriką, toiletai. Kaina $3.600. įnešti 
$500; ant lengvų išlygų likę .Varykit 
savininką. 322 Ib;rehester st . ant 2-rų 
lubų, South Boston. (22 i

PARSIDUODA CADILLAC
1927 metų. 7 p-jsažierrų. gerai užlai

kytas Cadi lac sedanas turi būt greit 
parduotas, nes savininkas išvažiuoja i 
Lietuvą. Galima pamatyt Broadsa' 
Garage. 541 Broadnay. So. Boston.

11H>- 
. 10.168 
SI 2.000, 

(21 »

M ass.

Didelis Piknikas! Į f 

luttiių Darbininkų IJr-riė. rengia 
gražų piknikų. Ketverge.

30 GEGUŽĖS, 1929 
Lake View Bali Room

1 OXBORO, MASS.
Lenktynės. Maudyti* vieta. Sportas, 

šokiai nuo I iki 8. (žanga 5Oc. Viri 
kviečiame atsilankyt.

Kaip nuvažiuot. Reikia imt U S ke
lių No. 1 iki Wrentham skvero, pasi- 

‘ sukt po kairės ant Statė Road No. 140 
į Granite st. po dešinės bus matoma 
pikniko vieta.

. . . . . _ . . :__ ~ .___ ..
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LIETUVIŲ MUZIKOS

Konservatorija 
Kom s- MIKO PETRAUSKO 

319 E Street, 
(kamp. Broadway) 

S0. BOSTON, MASS.
Pasimokyk dainuot, piano, amui, 

kos, kompozicijos,—abelnai muzi
kos teorijos—chorų ir orchestrų 
vedimo, instrumentacijoa ir taip
gi. kas norės, bažnytinių apeigų. 
Niekur geriau mokinama nerast 

Komp. Mikai Petrauskas, bai
gus aukštus mokslus: pedagogas 
ir specialistas Muzikos Mene.

i
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and F1LLING STATU)N 
Studebaker Karų Agentūra, taip
gi geriausia taisyam vieta.

Jeigu norite, kad Jūsų automo
bilius ilgai laikytų, duokit patai
syt mums. Darbai geras, kaina 
K įeinama. Jeigu norite, kad jūsų

ras gerai trauktų, imkite gazo
liną pas mua.

VIETOK VA1TAIT1S
415 OU Cotony Avė,

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

Tel South Boatoa *896
ResiHenr* Uaivorritv 1466-J

S. N hnšiate-ShtllM
LIETUVĖ MOTERIS 

ADVOKATĖ 
t*6 Rr*a4wae. So Bnoto*. 

Roo'm S.

IŠPROGDINO JUODVEI 
DŽIŲ POLITIKIERIŲ 

BUTĄ.
Nežinomi piktadariai Chi- 

cagoje padėjo bombą ketvir
tame Trenier Hotelio aukšte, 
kur susirinkdavo juodvei- 
džių politikieriai. Bomba 
sprogo nakties laiku, kuo
met žmonių nebuvo. Butas 
suardytas.

REICHSTAGAS UŽGYRĖ 
$125,000,000 PASKOLĄ.

Pereitą sąvaitę Vokietijos 
Reichstagas (seimas) nutarė 
leisti valdžiai užtraukti vals
tybės viduje 500,000,000 
markių ($125,000,000) pas
kolą, nes valstybės iždas išsi
baigė, o valdžiai būtinai rei
kia pinigu.

PROHIBICIJA SUĖDA 
$937,000,000.

Prohibicija duoda Ameri
kos valdžiai $937,000,000 
per metus nuostolių. Taip ap
skaičiuoja draugija, kuri ko
voja už prohibicijos atšauki
mą.

VIETINĖS ŽINIOS.
SKANDALAS MIESTO 

TARYBOJ.
Girti counsilmanai subom
bardavo bonkomis istorinį 
maj. Andersono paveikslų.
Kuomet prohibicijos agen

tai gaudo paprastus žmone- 
lius ir sodina kalėjiman už 
stiklą alaus, tai tuo pačiu lai
ku miesto valdininkai susi- 

• rinkę į City Hali kelia tokias 
orgijas, kad ir numirėliai ne
turi ramybės.

Pereitą sąvaitę šitie pat- 
riotingi įstatymų leidėjai 
tiek nusilakė miesto Tarybos 
(City Hali) kambariuose, 
kad sudaužė bonkomis isto
rini karininko Roberto An
dersono paveikslą, kuris ka-

Telefonui: So. Boston 1662—1373

A. J. KUPSTIS
. ŽE.MNAMIJOS, APDRAUDOS, 

MOKTGIČIV. LAIVAKORČIŲ 
IK PINIGU SIUNTIMO 

.AGENTŪRA.
Parduodam anglis ir malkas. 
Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 

9 takaro.
Norintieji teisingiausio patarnavi
mo ir geriausių pirkinių kreipki
tės pas mus.

332 W. BROADWAY, 
SO. BOSTON. MASS.

I
52S2S2S2Sa^S2S25ie><lS2SasaS2S252§

Telefsaas: So. Boston 1U.58. 5

Bay VttvMotor
Peter Trečiokas ir 

Jos Kapočunas 
' GERIAUSI LIETUVIAI 

MECHANIKAL 
Taiso visokius automobilius ir 
gerai patarnauja. 
Ageatsra Studebaker ir Erakiae. 

Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkintą patarnavimų.
Pardavimo vieta: 

54» E. ,BBOADWAT
Taisymo vieta:

1 HAMUN ST.. 
kampas L Eight at, 

SOUTH BOSTON, MASS.
>’<*S252S2SES2S252525Z

ToL So. Beatos S00-V. 
DAKTARAS 

A.LKAPOCIUS
LIETUVIS DENTISTAS 

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dinų
Nuo 2 iki 9 vak. 
NEDĖL1OMIS:

1 v. po pietų
Nerodomu iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio” name.

301 Breadoay, tarpe C ir D 3C,
SO. BOSTON. MASS.

I

South Boston Hardware Ce.
Seniausia, Didžiausia ir Prieinamiausią Lietuviška 

Geležinių Daiktų Krautuvė South Bostone.

MARGUTIS
Kiekvienam lietuviui naudinga 

□žsisakyti naujos mados laikraš
tis su Muzika, Daiaomis ir Juo
kais. laidžia ko m po z. A. Vanagai
tis. Kaina metams 1 dol. J Lietu, 
vg 1 dol. 5Oc.

“.MARGUTI S~
3210 Se. Ilalsted SU Cbicago, I1L

Įdėk j laišką vieną dolerį ir 
gausi kas mėnesį po “Margutį.”

Lietaii Optouetnstu

Iiegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivai akio ati derinu 
ir amblyopiškose (aklose 1 aky
te sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.

J. L. PASAKARNTS. O. D.
447 Braadvay, Se. Boston, Maaa

LSS. 60 kp. susirinkimas.
Nepaprastas kuopos susi

rinkimas Įvyks pėtnyčios va- • 
kare 8 va!., gegužės 24,1929,1 

i “Keleivio” ofise. Visi nariai 
'malonėkite būtinai daTyvau- 
iti. nes daug reikalų reikalin
ga aptarti. Norintieji įstot į 
kuopą, taipgi malonėkit ateit 

!į susirinkimą.
Žinyčion, kampas Atlantic; 
sts.. So. Bostone. Tą vakarą 
bus perduotas ir velionio au-į 
tomobilius jo savininkui.

miesto galva, bet'jis išėjęs

tI

Egyplian pentaa 24 spalvų $2.25 
Special t lai pentaa..............  S 1.15
Baltas žibantis pentas .... S 1.75 
Geras baltas Enamei
GerimMias Enamei ....
šlėkas, baltas ir raudonas . 8I.50 
Prato ir »arr.i-.iau> rrmuveris 1.19 
Sereea petitas (jpisč
Varnišiu- . .

S2.-'><( 
S L5<»

galiono) 69c. 
r......... si.oo

į
W. V. Anesta, sekr. į
---------------

Šokiai sušelpimui streikierių.' 
‘ ‘ ‘ 1 Ateinančios subatos vaka-*

Mr». J. Neviacka*. re. gegužės 25 d. rengiami 
____ ___ ■.__  šokiai sušelpimui batsiuvių' 

Ties Monponsett stotimi streikierių. Lietuvių Salėje/ 
ant New Haveno gelžkelio ši I kampas E ir Silver gatvių, 
panedėli nuvirto nuo bėgiu:Visi, kurie simpatizuojate 
du traukinio vagonai. Keli streikieriams, malonėkite at- 
žmonės sužeisti.___________ 1 silankyti. Komitetas.

!
i

MonteUos Lietovni Tautiško Namo Draugijos
PENKTAS METINIS

PIKNIKAS
SEREDOJE, KETVERGE, SUBATOJ, NEDĖLIOJ 

29, 30 GEGUŽĖS-MAY ir 
1, 2 BIRŽELIO-JUNE, 1929.

KETURIOS DIENOS IR NAKTYS (VAIRIŲ ŽAI
SLŲ. JUOKO ir DAUG LINKSMYBIŲ

L. T. NAMO PARKE
Netoli tyiKTERCT, M0NTELL0, MASS.

L Prakalbos miesto valdinin
kų.

5. Trys poros faitorių kumš- 
čiuosis; darys 9 raundus. 
Vienas iš jų bus Naujosios 
Anglijos čampijonas Har- 
ry AUien.

SI RATOJE. 1 BIRŽELIO.
1. žaislai nuo 3-čios yal. po 

pietų iki vidurnakčio.
2. šokiai nuo 8 vai. vakare iki 

11:15 vai. nakties.

PROGRAMA.
NEREDOJĖ. 29 GEGUŽĖS
1. žaislai nuo 3-čios vai. po 

pietų iki vidurnakčio.
2. šokiai nuo 8-tos vai. vak. 

iki 11:15 nakties-
3. Vidurnakčio šokiai nuo 

12:15 iki 4 vaL ryto.

KETVERGE. 30 GEGUŽĖS.
/

1. šokiai nuo 4:15 vai. po pie
tų iki 9 vai. nakties.

2. (vairus žaislai su visokiais 
pamarginimais.

3. Dainuos vietinis Li uosy bes 
Dailės Ratelio Choras. 
Taipgi yra užkviesti kiti 
chorai: So. Boston. N’or- 
wood. l^vvrence ir Haver- 
hill, Mass.

i

NEDĖMOJE. L BIRŽELIO/
1. Grajins Vaikų Benas.
2. Dainuos žiburėlio Choras.

Per visas keturias dienas 
ir naktis bus Įvairių gėmių: 
Aero-I’lane. Merry-fio-Round 
ir Rounding Pons.

»

UNITED
RROOKLINE
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Floor varnišius................... S1-.75
Baltas tyras lead, 100 sv. $11.45 
Sienom popieros rolis nuu 5 iki6Or 
Stogams smala, galionas ... 65c. 
I antrų sietukams dratai. pėd. 2VjC 

25c.
.... 5c. 

. . 95c.
. 19c.

žolių sėklų*, svarais . .
Zuperis svaras..............
šakės žemei kasti ...
Griebti a i .............................

šitas pečius pagal nau
jausios mados su visais 
Įtaisymais $185.00. liet 
kas, iškirpęs. atsineš ši 
skelbimą.gaus už $140.00 
Naudokitės šia nepapras
ta proga! Pečiu turime 
visokių rūšių, ir mažes
nių po $45.00.

Apart paminėtų dalykų, 
turime visokių Įrankių: 
pentoriam, plu m beriam 
ir kitokiems mechani
kams. Viską pristatom Į 
namus veltui.

S0. BOSTON HARDWARE CO.
% J„ KLIMAS, Savininkas,

379 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. 
Tel. So. Boston 0122.

i

i

I

SOUTH END HARDWARE C0
250 GALLONS 

M0RGAN*S ESQUE 
Gatavas Pentas gal. $1.95

Tikra kaina $4-»O.
Vienas iš geriausių penty, kokie 
yra daromi <lei vidaus ar i.š lauko 
Nėra baltesni"

Del.l XE H.AT WHITE PAINT
Galionas ....................... $1.35

UTĮIJTY PAINTa galionas
Raudonas. Bronze, žalias ir Rudas :

ENGLISH « HITE EN AMEI..
Galionas . . . . . . . _$Į.95

M’ATERI’ROOF FLOOR
VARNISn. Galionas . .

Specialiai tik vieną Sąvaitę 
Du l’oint's-Harrinon'M 

PURE M HiTE LEAD
IW0 svarų ........................ * 10.95

Tikra kaina $13.75

Ne.3. Steėl Woot sv. pak. 15c

Tohfoaaa 8112.

Dr. L fiamaa-GiMKkii
LIETUVIS DENTISTAS 

VALANDOS:
Noo 10—12dionų
Nuo 2—5 po pietų 
Noo 6—8 vakare 

Nedaliomis pagal susitarimą.
705 N. Main St. kamp. Broad St. 

MONTELLO, MASS.

Telefonas: So. Boston 4768

D-ras Balaban
GYDYTOJAS Iš RUSUOS
Valandom; nuo 9-12, nuo 2-7.
374 DORCHESTER STREEr,

SO. BOSTON', MASS.

t
t
I t
I
I
i
i
I
I
I 

J

i

DR. LANDAU
32 CHAMBERS ST„ BOSTON. 

Gydė VeueriikM Liga*.
Valandos:— Kasdien nuo 8 iki 
10. nuo 1 iki 3 ir4iuo 8 iki 8.
Nedėldieniaia nuo * iki 12.

Dsrdiester drthiat Shų
SIUTUS. OVERKOTUS SIU

VAME ANT UŽSAKYMO.
ŠTYMU VALOME IR l’ROSI- 
NAME TAIPGI SIUVAME 
NAUJAS PUTRAS IR PERMO- 
DELIIOJAME SENAS, NES 

TURIM TAM TIKRAS 
MAŠINAS.

MARTIN WALUL1S 
1854 Dorcherier ave^ 

DORCHESTER, MASS.
Tel. Columbia 3240.

DR. J; MARCUS
18 MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas veneriškų, kraajo 
•ėaa ligų.

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas. 

261 Hanorer SL, Boston. Rooa 
Tel.: Richmond 0668, Rox. 18t 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietų-

ir
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PILNAS MAUDYNftS Sel. 851.75 
1 -st <|Uality. complete, su nikeliu 

fi tingai*.
INSIDE DOOR LOCK SĖT

Tuz..................................  $5.00
.’J,/2x3V1 lxxr-e Pin Butts. Pr. 15c. 
FRONT DOOR LOCK Setas $1.49 

One lx»t of $3.00 ir $3/>0.
SUREEN IMMJRS. EACH
Black Screen Wire, ft. 1 ’/;c. 

už rolį 33 colių.
KNOCJi DOWN SCREEN 

FRAMES. Tuzinas ....<, >3.98 
Pasidaryk pats sietus

TeL So. Boston 2483-W.

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Estate and Inoeras 
Jostice of the Peace 

VUame patarnauju gerai 
120 Marino Kd_ So.

LAIDOJIMUS 
kuriuos 
mano prižiūrėji
mui, visuomet 
ten* patenkinti 
ir sutaupina ge
rokai pinigų.

Mano kaina 
visiems ir visur 
vienoda.

JONAS PETRUŠKEVIČIUS 
Lietuvis Oratorius

162 Brvodvay. Se. Boetea. Masu. 
RnMence: 313 W. 3-rd street.

Telefonas: So. Boston 0304-W.

>M 7. 
1894-J <

Vėliausi, geriausiai veikianti me- ; 
dikaiiški ir elektra gydymai, duo- ; 

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

Dr. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE 

BOSTON.
OLYMP1A THEATRE BLDG„ 

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

k

M.

DR.MARGER1S
Gydytoja* ir CUrargaa

Valandos: 10—1; 0—0
SitaaMafc: 10—0 

3421 So. Haloted Straat
CHICAGO, ILL 

TeL Boulevard 8483

Lietarilka Aptieki
,r r tTftahU*11 ***"*’

■trtaų, kraujo valymo, nuo alaptia- 
gų Bgų, komšlio, patrukime, -ete. 
Taipgi atlaikam Ulelių » Ltotavua. 
Patarnavimas kaegoriaauiaa. Ivai- 
rioe takaya, partraaktoe ii Liato- 
vaa. Vatotų prtašančia m Ir pur 
paMų. Musų Aptšoka tebėra toj pa- am - a _ a — a •OOJ

1M 8ALEM 8TMKKT, 
BOSTON, MA3K

i

i
f

! i
Galvanized Paukščių Wire 

2 col. Mesk. Kolio 150 pėdų ilgio 
48 col. aukičio. 600 k et. pėd. $3,53 
60 col. aukščio. 750 ket. pėdų $4-35

DAUG VIETOS
Dykai Vietos Pristatymas.

Dr. Med.Leo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų Ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Triefonaa Back Bay 7279
222 HUNTINGTON AYE„ netoli Mass. Are, BOSTON, .MASS,

GARANTUOTOS GARDEN 
HOSE 6c. Už PtDJ.

Su sudurimais 10 iki 25 pėdų ilgio

300 ROMU ROOFING PAPER.
Kolis.........................................75c,

GALY. RUBBISH CANS . 89e.

SUSTOJIMUI.
Tek Hancock 610.5—6106.

I

1

širdingai uikviečiame visus Naujosios Anglijos lietuvius 
dalyvauti šiame iškilmingame piknike, užtikrindami, jog 
linksminsitės kuogeriausia. nes yra daug visokių žaislų, ku
rių negalima suminėti, o atėjus persitikrinsit. Visi žinot, jog 
parkas yra kuogražiausias. Todėl nepamirškite ir kitiems 
pasakyti. RENGIMO KOMITETAS.

S0UTH END HARDWARE CO.
1095 WASHINGTON SI

AR (M)Vfc .8 V T 1 l

Dėl fanroėių, žaisdų ir kitų akas dūlių 
MEŠKOS MOSTIS (Groblemkio)

Smukdė štamu ir užgyto žaizdas to 
skausmu j 2 ar * dteaas. Kaina Ne.

GMMUVSKl & CO, Piymouth, Pa. 
"GTDO ir GYDO ir GYDO—tol




