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ŽMOGŽUDYSTE.
RUSAI RUOŠIASI LĖKTI 

AMERIKON.
Iš Maskvos , pranešama, 

tad 9 rugpiučio iš tenai iš- 
ėksiąs sovietų orlaivis, kuris 
per Sibirą ir Alaską mėgin
siąs pasiekti New Yorką. Tai 
yra 12,500 mylių kelionė.

loano Kronštadtokio Mirta
Rusijoj tebegarbina carą ir 

vartoja jo rublius.

* Dar prieš karą ir prieš re- 
voliuciją Kronštadte gyveno Vjrlaivisesąs padarytas visa»
popas apgavikai kuris “ste
buklais” visokias ligas “gy- 

• dydavo.” Nors jis jokios li
gos neišgydė, bet jis buvo la
bai pagarsėjęs ir jo garbin
tojų sektų yra užsilikusių 
Rusijoj iki šiai dienai. Viena 
tokių sektų laikosi TiomnaJa 
kaime, Umano apielinkej. 
Jos nariai vadina save “ioan- 
nikais.” Jiems vadovauja bu- 
vusis prie caro valdžios poli
cininkas vardu Skripnik. Jo 
artimiausis “apaštalas” yra 
tūlas Serednickij.

Šitiems mulkintojams va
dovaujant, “ioannikų” sekta 
gyveno iki šiol sulyg loano 
Kronštadtskio “evangelija.” 
Ji iki šiol tegarbina carą kaip 
tikrąjį Rusijos valdoną ir net 
caro pinigus savo tarpe var
toja. Sovietų rėžimą “ioanni- 
kai” skaito Dievo bausme, 
užleista žmonėms 
tvirkimą, kuri žmonėms pa
sitaisius turės tečiaus praeiti.

Taigi, kad Dievas greičiau 
ant savo vaikų susimylėtų ir 
bolševikų valdžią atsiimtų, 
“ioannikai” nutarė siųsti į 
dangų savo atstovą. Tokio 
pasiuntinio garbę nutarta 
pripažinti jaunam sektos na
riui Romaševskiui. Jis tą pa
reigą prisiėmė su didžiausiu 
dievotumu ir pradėjo ruoštis 
šventai kelionei. Tuo tikslu 
jis turėjo būt paplautas ant 
aukuro. Paliuosuota nuo kū
no jo dūšia turėjo nueiti į 
dangų ir tenai pareikšti Die
vui “ioannikų” prašyjn«. Žo
džiu. Romaševskis turėjo būt 
paaukautas Dievui tokiu pat 
bud u, kaip Jokūbas kitąsyk 
aukavo savo sūnų Izaoką.

Paskirtą dieną susirinko 
cerkvėn visa sekta. Jaunas 
Romaševskis buvo paguldy
tas ant stalo. Buvo atneštas 
išgaląstas didelis peilis ir 
sektos vadai pradėjo karštai 
melstis, kad viešpats pievas 
priimtų jų “pasiuntinį.”

Bet Romaševskis pradėjo 
sakyti, kad jį pradėjusi gun
dyt nelaboji dvasia. Sako, 
mane ima noras gyventi. 
Melskitės daugiau. Ir maldos 
sumurmėjo su (ta didesniu 
dievotumu.

Bet, matyt, “velnias” pa
ėmė viršų, nes Romaševskis 
staiga pašoko nuo stalo, pa
griebė peilį ir pradėjo badyt 
juo abudu sektos vadu. 
Kraujais apsipylę, jiedu kri
to ant žemės kaip meitėliai. 
Skripnikas ir Serednickis bu
vo paplauti. Maldininkų tar
pe kilo didžijdsls sumiši
mas ir jie persigandę išbė
giojo.

Policija vėliau suėmė Ro- 
maševskį ir kaltina jį žmog
žudystėj. Jisai teisinasi saky
damas gynęs savo gyvybę. 
Ioannikų sekta tapo uždary
ta. Apie tai praneša United 
Press žinių agentūra tiesiog 

. iš Maskvos.

iš metalo ir vardmąs trim 
motorais. Jį operuos vieni 
rusai.

ŠOVĖ J ORLAIVĮ, ATSI
DŪRĖ TEISME.

Amerikos laivyno dirižab- 
is “Los Angeles” lėkė andai 
Atlantiko pakraščiu daryda
mas to pakraščio apsaugos 
apžvalgą. Staiga New Jersey 
valstijoj kaž-kas iš apačios į 
>aliuną šovė. Vėliau šovikas 
>uvo suimtas. Pasirodė, kad 
ai yra tūlas Merton Han- 
kins, kuris norėjo išbandyt 
savo šautuvą į valdžios or- 
aivį. Šį panedėlį jis buvo ati
duotas teisman. Prasižengi
mas skaitomas didelis, nes 
jeigu šūvis butų pataikęs į 
svarbią orlaivio vietą, jis bu
tų galėjęs nukristi žemėn su 
visais karininkais.

KVORTA DEGTINĖS 7 
CENTAI, SVARAS SVIE

STO 8 CENTAI.
Baden, Pa. — Čia gyvena 

Charles Smith, kuris kelias- 
dešimts metų atgal laikė čia 
valgomųjų daiktų krautuvę, 
kur buvo parduodami netik 
kiaušiniai ir sviestas, bet ir 
degtinė, ir kitokie geri daik
tai. Vartydamas senas savo 
popieras, Smith rado aną
dien savo sąskaitų iš 1847 
metų. Tos sąskaitos parodo, 
kad kvorta geros ruginės 
degtinės tuomet buvo par
duodama Smitho krautuvėj 
po 7 centus, svaras sviesto 
po 8 centus, kava 10 centų 
svarui, pusantro tuzino kiau
šinių už 16 centų, o už 20 
centų galima buvo nusipirkti 
porą vištų. Ot, tai buvo lai
kai!

IŠPLĖŠĖ IŠ BANKO 
$27,000.

East Orange miestely, 
New Jersey valstijoj, pereita 
sąvaitę 4 ginkluoti banditai 
užpuolė vietinį banką ir pa
grobę $27,000, pabėgo auto- 
mobiliuje. Banke buvo 9 
žmonės, bet užpuolimas bu
vo taip gerai organizuotas, 
kad jiems nebuvo progos 
gintis. Visos telefono ir švie
sų vielos buvo nupjautos. 
Banditai turėjo du automo
biliu —- viename bėgti, o kitu ą • _ _ .i.,_•_

TYRINĖS

■prasidėjo 52 
byla.
mieste, Ten- 

j, kapitalistų 
* i pra 

ikuojančių 
reitą sąvai- 

triobos. Pati 
, kad tie 
i

SKLEIS GIMDYMO KONT-

Kurijoj Ratuojama 
6 Dienų Sąvaitė.
Rusijoj pradėta rimtai 

svarstyti sąvaitės pakeiti
mas. Vietoje dabar visame 
pasauly priimtos 7 dienų są
vaitės, norima padaryti są
vaitę iš 6 dienų. Penkios die
nos butų darbui, o šešta pail
sini. Visos kitos šventės nori
ma panaikinti. Žinoma, 1-os 
gegužės šventė ir 7 lapkričio 
diena, kada bolševikai pa
ėmė valdžią į savo rankas, 
pasiliktų kaipo valstybinės 
šventės. Bet bažnytinių šven
čių nebūtų.

Padarius sąvaitę iš šešių 
dienų, metams išpultų 61 są
vaitė, vietoj dabar turimų 

, 52. Šitos reformos šalininkai 
k agituoja, kad naujas kalen
dorius butų įvestas jau nuo 

t ateinančių Naujų Metų. Rei- 
> kia pasakyti, kad kai kuriose 
i Rusijos vietose jau* ir dabar 
į esamojo kalendoriaus nesi

laikoma. Pavyzdžiui, Toms
ko gubernijoj kai kurios mo
kyklos ir įstaigos panaikino 
nedėldienį, o švenčia se- 
redą kaipo pailsio dieną. Ne
dėki ienio nekenčiama dėlto, 
kad jis yra krikščionių baž
nyčios šventė.

helią.nwtiL'!ti, jtigu kas jum 
vytųsi. Įpuolę j banką, trjs jų 
atkišę giriklus liepė visiems 
pakelti rankas, o ketvirtas 
tuo tarpu sušlavė pinigus j 
maišą, ir paskui visi keturi 
spruko laukan. Viskas buvo 
padaryta žaibo greitumu.

NUSIPIRKO NAMĄ IR SU
SIRŪPINĘS PASIPIOVĖ.

HaverhiH, Mass. — Susi
rūpinęs, kad perdaug sudėjo 
pinigų į naują namą, darbi
ninkas vardu Baldwin čia 
paėmė peilį ir pasipiovė. 
Kada kaimynai jį užėjo, jis 
buvo jau nebegyvas.

IŠ VIENOS PUSĖS $10, IŠ 
KITOS—$20.

Grand Forks, N. D.—Šio 
miestelio gyventojas H. P. 
Price gavo iš banko popieri
nį pinigą, bet nežino, kiek 
jis vertas, nes iš vienos pu
sės rodo $10, o iš kitos—$20. 
Kitas biznierius jam siūlė 
$100, bet Price neatiduoda.

Elizabeth 
nessee valsti 
pasamdyti 
dėjo deginti 
audėjų nam 
tę sudegė k 
policija n 
namai buvo

Tuo pačiu 
ridėjo 52 
dejų byla. Ji 
smo įžeidi 
šia kalėj* 
įžeidimas 
ėjo piki 
mas, gii 
Kalūs, 1 
džiantį piki 
kšiną.

Washi žiniomis, šį
panedėlį to pramonės 
komisija n ištirti audi
mo pramonės Rarbininkų pa
dėtį. t

Kapitalistų spauda prane
ša, kad Elizaįęthtono audė- 

pama
la eiti regis- 
*eny,jiepa- 
BMądHšėję 

laukė marinį 
apsvarsčius,

RADO APIPLĖŠTĄ IR UŽ 
MUŠTĄ FARMERĮ.

M t. Washington, Ky. — 
Balandžio mėnesy čia pra
puolė farmerys Disponnet, 
kuris turėjo prie savęs $1,- 
400. Pereitą sąvaitę jis buvo 
rastas tankumyne netoli sa
vo namų nušautas. Pinigų 
prie jo jau nebuvo. Kulipka 
yra perėjus jam per galvą. 
Paskutini sykį žmonės yra 
matę jj su dviem kitais fer
meriais. Nuo to laiko anie 
yra prapuolę. Valdžia dabar 
jų jieško.

RADO PASMAUGTĄ 
MERGAITĘ ANT KELIO.
Fort Bragg, Cal. — Parei

dama iš mokyklos pereitą 
penktadienį čia prapuolė 
Theresa Johnson’iutė, 6 me
tų amžiaus mergaitė. Ant ry
tojaus ji buvo rasta negyva 
ant apleisto kelio. Jos veidas 
buvo apdraskytas ir bumon 
buvo įkišta jos pačios kepu
rė, kad nerėktų. Pagalios 
mergaitė buvo pasmaugta. 
Valdžios daktaras pripažino, 
kad prieš pasmaugsiant ji 
buvo išžaginta. Paliktos ant 
kelio pėdos rodo, kad mer
gaitė mėgino pabėgti nuo sa
vo užpuoliko, bet nepajėgė. 
•Jos knygos ir kiti daiktai bu
vo plačiai išmėtyti.

BAGDADO POTVINIUO- 
SE PRIGĖRĖ DAUG 

ŽMONIŲ.
Iš Bazros ateina žinių, kad 

Mezopotamijoj prasidėjo di
deli potviniai. Patvino abi
dvi didžiosios to krašto upės, 
Eufratas ir Tigras. Didžiau
sia pavojus gręsia Bagdado 
miestui. Jo apielinkėse jau 
nemaža žmonių prigėrė.

“ ROLĖS PROPAGANDĄ.

Tufts kolegijos profeso
rius Clarence R. Skinner pa-! 
siryžo sulaužyt policijos opo-. 

: ziciją gimdymo kontrolei j 
1 Bostone. Tuo tikslu jisai pla- 

i ‘ ‘

bus agituojama už gimdymo 
kontrolę. “Kaip Amerikos 
pilietis, aš turiu pilną teisę 
tokius mitingus laikyti, ir aš 
juos laikysiu,” r“1"' 
U “ - • - -- —

KAUNE JAU PRASIDĖJO 
X ŽMONIŲ ŽUDYMAS
- — ■ ■■■ ■ ■ 4 i •

nu<T« KOMUNISTŲ TR1UKŠ (SUŠAUDĘ STUDEN-

MAS PARYŽIUJE.
Pereitą nedėldienį Pary

žiuje komunistai buvo įtaisę 
< .. . demonstraciją ir pradėjo

a-u -’ d s**0 JĮ8*11*'dainuoti revoliucines dainas. 
As kviečiu Bostono majorą Polidjai juos du

;;J ° 'C1^os Xir81P]nką, tegul demongtrantai buvo sužeisti

tenai pra- 
‘“’dųau- 

* “tei- 
ir jiems grę- 
Tas “teismo 

tame, kad jie 
kuomet teis- 

italo reį 
ss drau- 
indžion-

jai jau n 
tečiaus kadi 
tė, jpg jiems 
truotis pas tu 
kėlė'prieš " 
iš dirbtuvi 
mitingą, kad 
kas reikia daryti. Jie sako, 
kad Peny esąs vienas tų 
kompanijos šunų, kurie buvo 
pagriebę ir varu išgabenę iš 
miesto streiko vadą McGra 
dy.

Gastonijos mieste, North 
Carolinos valstijoj, 2,000 šil
ko audėjų sako nsgrįšią dar
ban patol, pakol jų reikalavi
mai nebus išpildyti. Jie rei
kalauja sveikesnių darbo są 
lygU» pripažinimo unijos ir 
didesnės algos, nes iki šiol 
jiems labai mažai buvo mo
kama. Kompanija išmetė 
juos iš savo namų, bet jie pa
sistatė už miesto būdas ir te
nai gyvena. Dirbtuvės atida
rytos ir juda po truputį su 
streiklaužių pagalba, ku
riuos kompanijos agentai ga
bena iš toliau.

PARŠAS SU DVIEM 
GALVOM.

Nebraskos valstijoj ant 
Clifton Hunt farmes kiaulė 
atvedė paršų, tarp kurių vie
nas turi dvf galvas ir tris 
akis.

jie ateina ir uždaro mano 
gimdymo kontrolės mitingą, 
jeigu jie drįsta. įstatymai 
duoda man pilną teisę laiky
ti susirinkimus ir viešai agi
tuoti, kad netinkamas įstaty
mas butų pakeistas.*’

KUNIGO UŽMUŠĖJA 
PALIUOSUOTA.

Canton, Ohio.— Tūlas lai
kas atgal čia 27 metų am
žiaus moteris, Maeme Guer- 
rieri, nušovė Romos katalikų

TAS VOSYLIUS.

Žvalgyba sako, kad jie išda
vęs ir kitus sąmokslo prieš 

Voldemarą dalyvius.
Nors pasikėsinimas ant 

Voldemaro gyvasties nepa
vyko ir diktatorius išliko vi
sai sveikas, o bet gi nužiūrė
tus to pasikėsinimo kaltinin
kus jau pradėta šaudyt Pe
reita sąvaitę Kaune tapo su
šaudytas studentas Vosyliui, .< 
kuris kelios dienos atgal bu
vo areštuotas. Jį sušaudė 23 
gegužės dieną, saulei tekant,

Tarp Westfieldo ir Bland- 
fordo, Mass. valstijoj, kur 
dabar yra daromas vandens 
rezervuaras, pereitą sąvaitę 
buvo nuverstas vienas kal
nas. Tam tikslui buvo pavar
tota 5 tonai dinamito, kuris 
sprogo su tokiu trenksmu, 
kad per kelias mylias Aplin
kui sudrebėjo žemė. Prieš 
sprogdinimą visiems žmo
nėms buvo įsakyta prasiša
linti, tik vienas darbininkas 
kažin kaip pasiliko ant kai-, 
no. Dinamitu sprogus, jis iš- 
lėkt aukštyir'‘Yąfp'kuAi Br V^^sfJnej^ pareitą sąvai 
šauta iš bonkos, tečiaus nu- ~ ~
krito gyvas, tik truputį ap- 
draskytas.

GREITUMUI NEBUS 
RIBŲ.

Los Angeles policijos vir
šininkas paskelbė, kad auto
mobilistai tenai gali važiuoti 
taip greitai, kaip, kam patin
ka. tik turi saugotis, kad ne
būtų nelaimių; Jei kas va
žiuos 10 mylių j valandą ir 
užmuš žmogų ar sudaužys 
kitą automobilių, tai jis turės 
užtai atsakyt; bet jei kitas 
važiuos ir 70 mylių į valan
dą. bet nieko bloga nepada
rys, tai policija jo visai ne
stabdys.

UGNIS SUNAIKINO 
MOKYKLĄ.

Stamford, Cofin. — šį pa
nedėlį čia sudegė Franklino 
vardo pradinė mokykla, kū
ną lankė apie 500 vaikų.

MOTETUOSE
SUKILIMAS.

Londone gauta iš Rygos 
žinių, kad Bocharoj kilo re
zoliucija prieš sovietų val
gia. Bochara randasi Rusų 
Turkestane, netoli Afganis
tano sienos. Sukilimo mal
šinti esąs išsiųstas iš Mask
vos gen. Budennij. Jisai išlė- 
cęs orlaiviu/ kad kuo grei
čiausia pasiekus sukilimo 

Viešakines raudonar- 
spėkas sukilėliai jau

100 BEPROČIŲ KON
CERTAS.

Westboro, Mass. — čia 
randasi valstijos prieglauda 
proto ligoniams. Pereitais 
metais prof. Millington įve
dė toj prieglaudoj muzikos 
pamokas ir bepročiai taip 
gerai mokinosi, kad pereitą 
nedėldienį 100 jų buvo nu
vežta į Worcesterio ligoninę 
ir jie tenai davė koncertą. Jų 
choras puikiai padainavo, o 
solistai pagriežė ant visokių 
instrumentų. Tai esąs pirmu
tinis toks atsitikimas istori
joj- _________

ATMETĖ MIRTIES BAUS
MĖS BIL1Ų.

Michigano legislatura bu
vo priėmusi bilių, kad sugrą
žinus toj valstijoj mirties 
bausmę. Bet gubernatorius 
uždėjo savo “veto,” sakyda
mas, kari šitokį svarbų klau
simą gali išspręsti tiktai pa
tįs gyventojai referendumo 
keliu.

SUDEGĖ PEČIŲ DIRB
TUVĖ.

Dightono miestely, netoli 
Bostono, ugnis sunaikino 
North Dighton Stove kompa
nijos dirbtuvę, kur buvo da
romi geležiniai pečiai

kuniįą J. Riccardi. Teismas ku?m«t žmonis d« miegojo, 
jg išteisino pasiremdamas Žvalgyba sako, kad pa- 
tuo, kad ji buvo nepilno pro- smerktas minop, Vosylius 
to. Bet dabar jos giminės jro-1 pnsipazinęs pne kaltės ir da 
dė, kad ji yra sveiko proto, ir išdavęs kitus pasikėsinimo 
ja paliuosavo. Kokia jai dalyvius. Vienas jų esasMu- 
skriaudą kunigas buvo pada- dentas vardu Gudelis. Pastė
ręs, kad ji šovė jam kakton, r8818 Y.ls* ^mokslą sugalvo- 
laiki ašėiai slepia. ■ J88- KalP rodos, jis da nėra

__________________ suimtas.
STUDENTŲ RIAUŠĖS L . Skelbdama atokias žinias, 

urraimi {Lietuvos vyriausybė su savo
mukoukuj. 'žvalgyba išrašo sau melagių

Dėl įvedimo naujos tvar- atestatą, nes per savepmmą kos egzaminuose, Meksikos “Lietime Aidą” ji triubijo 
univeraitetiĮ studentai pidcė-^ vigam svietui, kad pastai 

pereitą sąvaiv* -piečkaitininkai sieję is buvo sužeista i? studentų. (Vilniaus. Dabar gi pJSSdo, 

kad šitą darbą atliko ne 
“plečkaitininkai,” bet Lietu- 

(v6s Universiteto auklėtiniai. 
Reiškia, valdžios organas x 

> biauriai melavo, kuomet jis 
šią sąvaitę Kongrese pra- jokių įrodymų skelbė, sidėjo didelė kova dėl atei- kad VoldeLro i^puolikai 

vių Hooveno salininkas buvo “plečkaitininkai,” ku- 
senatorius Sackett iš Ken-1 rina jis visada maišo su so- tucky padarė paaulymą,ĮdaWJemokratais. Atakuoda- 
kad, darant ateinančiais me-^mas nesamus “plečkaitinin- 
tais gyventojų surašą, sve- - - -------- - _ _.
timšaliai nebūtų skaitomi. 
Tuo budu tūkstančiai lietu
vių ir kitų ateivių, kurie nėra 
išsiėmę pilietiškų popierų, 
butų iš 1930 metų cenzo visai 
išleista. Kiti senatoriai ir 
kongresmanai tam priešingi 
—ne dėl to, žinoma, kad 
jiems rūpėtų ateiviai, bet 
dėlto, kad ateivius iš cenzo 
išbraukus, žymiai sumažėtų 
didžiųjų miestų ir visų ryti
nių valstijų gyventojų skai
čius, taigi ir kongresmanų 
skaičius iš tų vietų turėtų būt 
sumažintas, o padidintas 
toms valstijoms, kur gyvena 
daugiausia čia gimusių far- 
merių. Kuri pusė šituo klau
simu laimės, da sunku numa
nyti.

POLICMANAS GAVO
7 METUS KALĖJIMO.

William A. Porter, 24 me
tu amžiaus policmanas ii 
Medford, Mass., vedęs vyras 
ir vieno vaiko tėvas, tapo nu
teistas nuo 5 iki 7 meti^ kalė
jimo užtai, kad nedorai pasi
elgė su 15 metų amžiaus 
mergaite.

NUKIRPOKUdSikSjI 
HUTUS.

Meriden, Conn.— Šio mie
sto ligoninėj neatsargi slau
gė, kirpdama nuo kūdikio 
rankutės aprišimą, nukirpo 
žirklėmis du pirščiukų. Ku* 
dikio tėvas, Charles Good 
rich, apskundė ligoninę, rei
kalaudamas $25,000 atlygi 
nimo.

Nori Išbraukti I 
Atėmus.

kus,7 Voldemaro laikraštis 
norėjo apjuodinti socialde
mokratų vardą ir užsiundyt 
ant jų savo juodašimčius.

Kaip negražu, kada pa
tiems prisieina savo melas 
sugriauti.

$12,000,000 KYŠIŲ NEW 
YORKOPOUCUAL

Laikraščiai paskelbė, kad 
New Yorko “spykyzės” su
moka per metus $12,000,000 
kyšių policijai, kad ši jų ne
kliudytų. Ir pats policijos 
viršininkas prisipažįsta, kad 
New Yorke yra 32,000 slaptų 
karčemų. Tai tokia yra pro
hibicija.

5J0OMETU KAREIVIS 
PASDENT1STĄ.

Pennsylvanijos Universi
teto muziejuje dabar dentir 
tas valo dantis kareiviui, ku
ris turi jau 5,500 metų am
žiaus. Žinoma, kareivis jau 
senai nebegyvas. Apie pus
šešto tūkstančio metų atgal 
jis buvo tyčia užmuštas 
Chaldėjoj ir palaidotas šalia 
»vo karaliaus, kad karaliaus 
lušia turėtų sau sargą kita- 
ne pasauly. Amerikos moks- 
ininkų ekspedicija pasenai 
iį iškasė ir dabar norimą pa
irti, kaip išrodo jo dantįs, iš
buvę tiek metų grabe.

DAR

Ch ieagoje'l8,500 ta>lfonų 

škovojo 5 dienų di 
aitę. Sutartis paairatyta W 
darbdaviais trims metaMa
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H APŽVALGA 1
50,000 LITŲ UŽ IŠDAVI

MĄ VOLDEMARO UŽ
PUOLIKŲ.

“Naujienų” koresponden
tas praneša smulkių žinių 
apie tai, kas dėjosi Kaime 
tuojaus po pasikėsinimo ant 
Voldemaro gyvasties. Jisai 
sakosi buvęs tuo laiku netoli 
teatro durų ir jam tekę maty- 
tj savo akimis net patj aten
tatą. Buvę taip:

“Voldemaras ir ji lydėjusieji 
ėjo i atvažiavusią gątroliuoti 
žymią Glazunovo vardu kvarte
to grupę. Šūviai, kurių iš tikro 
galėjo buri septyni, o gal ir 
daugiau, buvo paleisti nuosta
biai greitai. Šovė trys ar keturi 
žmonės. Tečiaus niekas nieko 
tikra negali pasakyti. Nes tuo 
tarpu miesto sode buvo gana 
daug žmonių. Kai kurie skubi 
no į teatrą, kur koncertas buvo 
jau prasidėjęs, daugelis šiaip 
vaikštinėjo. Užpuolikų niekam 
neteko pastebėti. Mat. pasigir
dus Šūviams, minia puolė vieni 
artyn, kiti bėgo šalin, o užpuo
likai tuo tarpu, kaip sako iš ar
čiaus mačiusieji, spruko vienas 
aplink teatrą į Kęstučio gatvę, 
kiti į tamsą po medžiais ir tt. 
Tuo laiku nebuvo sode policijos 
arti, minia grūdosi, šaukė, ir 
užpuolikams pavyko pasislėpti.

“Po kelių minučių atvyko 
viešoji ir slaptoji policija ir ap
supo miesto sodą. Prasidėjo Įta
riamųjų asmenų areštai ir do
kumentu tikrinimas. Daug bu
vo sulaikyta. Bet, kaip dar šian
dien gautomis žiniomis, jų tar
pe pasikėsintojų nerasta. Išva
rius publiką iš miesto sodo, pil
na Laisvės Alėja buvo žmonių. 
Sumišimas didžiausias. Policija 
siautė automobiliais, motorcik- 
liais... Žmonės plūdo trotuarais, 
gatvės viduriu. Niekas nieko 
tikra nežinojo. Tik netoli teatro 
buvo sukniubę sužeistieji, ku
riuos netrukus nugabeno į te
atrą, suteikė pirmąją pagelbą ir 
tuojaus nuvežė i ligoninę, kur 
buvo visiems sužeistiesiems pa
darytos operacijos. Vyr. Įeit. 
Gudynas, prof. Voldemaro ad
jutantas, mirė neatgavęs žado. 
Kap. Virbickas guli ligoninėj, ir 
po operacijos jo sveikatos sto
vis vidutiniškas. Voldemaro sū
nėnui (rodos, jo sesers suirai 
10—12 metų vaikui) taip pat 
buvo padaryta operacija.”

paškudnesni už caro deržimur
dąs. bet jie nėra galmgesni!”

Socialdemokratų 'judėji- į 
mo negalima-sunaikinti, nes! 
jis yra susipratusių darbiniu 
kų judėjimas. Smetonininka. 
atsirado ir išnyks, o darbi
ninkų klasė kaip buvo, taip 

i ir pasiliks.

VOKIETIJOS KOMUNIS
TU VADAI SMERKIA 

BERLYNO RIAUŠI
NINKUS.

“Keleivy" buvo jau rašy
ta, kad Vokietijos komunistų 
partijos organo “Rote Fah
ne” vyriausis redaktorius 

! Kohler, pasmerkęs komunis
tus už sukeltas Berlyne riau
šes, rezignavo iš redakto-

IS DARBININKŲ PASAULIO.IPeąld Vyrai Išagi- 
ao lianą Lietuvaitę

Vięjųis “Keleivio” skaity
tojas iš Rocfcfordo, III., pri
siuntė mums iškarpą iš 
“Rockford Daily RepubTic,” 
kur yra aprašomas šitoks at- 
sitikimas. Tūlas Charles Mit- 
chell pasiskolino iš savo dė
dės automobili ir išsivežė pa- 
važinėt M. Povilaitę, 17 me
tų amžiaus lietuvaitę. Jis tu
rėjo su savim bonką munšai
no, o kaip šita išsibaigė, tai 
nusipirko antrą. Bevažinė
damas su mergina po viso
kias • Rockfordo “užeigas” 
jaunas Mitchell pasiėmė dar 
savo tėvą ir tris kitus vynus, 
taip kad išviso pasidarė jau 
5 vyrai vienai merginai. Iš
važiavę už miesto vidurnak
tį jie sustojo laukuose netoli 
tilto ir tenai visi penki vyrai 
iš eilės atliko kriminali dar
bą su jauna lietuvaite. Buvo 
jau trečia valanda nedėldie- 
nio ryto, kaip jie grįžo po 
“good time” namo. Bet ka
dangi visi buvo gilti ir jų au
tomobilis zigzagavo į visas 
puses, tai juos policmanas 
sulaikė ir pradėjo klausinėt, 
kas su jais darosi, čia Povi- 
laitė ir pasakė policmanui, 
kas atsitiko. Policmanas vi
sus juos areštavo ir jie buvo 
pastatyti po $500 kaucijos 
kiekvienas.

Suimtieji vadinasi: 
Charles Mitchell, sūnūs, 
Charles Mitchell, tėvas, 
Carl Carlson.
Jack Phitts ir 
Lawrence Hedberg.

kląusiau ir jai dirbau per vie
nuolika metų ir dabar man sun
ku su ia skirtis. Bet kitos išei
ties nėra. Kaip politinis ir vi
suomeninis organizuotas darbi
ninkas ąš nematau. kaip kitaip 
galėčiau padaryti. Su pasibiau- 
rėjimu tad palieku kriminališ- 
ką komunistų politiką darbinin
ku judėjime ir. isiškai nutrau
kęs su jais santykius, grįžtu at
gal i tikrais darbininkų — so
cialdemokratu partiją.”

Tai šitaip kalba pačių Vo
kietijos komunistų A*adai. O 
mūsiškiai komunistai ir jų 
talkininkai fašistai pasakoja, 
kad dėl Berlyno riaušių yra 
kalti socialdemokratai!

I»

dėsi obalsiais ir boikotais, ku
riems neturėjo jokių Įrodymų ir 
pamato...

“Gale mitingo buvo perskai
tyta rezoliucija, kur reiškiama
prof. Voldemarui užuojauta iri 
visiškas atsidavimas ir reika
laujama iš Ayriausybė^ nenusi
leisti nuo vedamos politikos.

“Su vėliavomis ‘Geležinis Vil
kas’ ir būrys žmonių ėjo per 
miestą pas Voldemarą, kur įtei
kė neva ‘Kauno visuomenės pri
imtas' rezoliucijas. Voldemaras 
atsakydamas pasižadėjo nenu
sileisti ir valdyti tautą ir vals
tybę tokiomis pat griežtomis riaus vietos ir išstojo iŠ par- 
priemonėmis. kaip ligšiol.”

Nors sąrišy su šituo pasi-Į 
kėsinimu žvalgyba padarė5 
daug areštų, tečiaus kaltinin
kų da nesurado, nes valdžia 
paskyrė 50,000 litų dovanų 
tam, ka> išduos tikruosius 
kaltininkus. Reiškia, valdžia 
prisipažįsta, kad visi jos 
areštuoti žmonės yra nekalti.

I

I

tijos. Kartu su juo rezignavo 
ir du kiti redaktorių.

į Dabar žinios iš Vokietijos 
sako, kad dėl tų riaušių ko
munistų partiją apleidžia vi
si rimtesni komunistų vadai.

Wittemberge visa komuni
stų organizacija išnešė pro
testą prieš savo partiją dėl 
sukeltų Berlyne riaušių. Sa
vo rezoliucijoj wittembergie- 
čiai komunistai pareiškia, 
kad komunistų partija, su
ruošusi Berlyne kruvinas 
riaušes, per kurias buvo už- 

, mušti 27 žmonės, pasielgė

SOCIALDEMOKRATŲ 
UBAS NENUPUOLE.
“Naujienos” rašo:
“Tik-ką gavome žinią nuo . ..... T .. -.

draugų iš Lietuvos. Jie sakosi kr>mĮn*Iiak*»* I* paskelbusi 
visai nenusimeną dėl tų isteriš- protesto rezoliuciją,
kų atakų, kurias fašistai ir t ittembergo_ komunistų or- 
žvalgyba daro prieš socialde- SRni^acija išstojo iŠ komu- 
mokratu partiją. Partijos dar- partijos.
• - ‘ - - - Vienas komunistų vadas,

būtent Schoeffler, pasitrauk
damas iš partijos pareiškė, 
kad Vokietijos komunistų 
partijos valdyba, suruošusi 
Berlyno darbininkų skerdy- 
nę, pavertė viaą komunistų 
partiją piktadarių partija. 

( O Leipzigo komunistų va
das Schirmer, išstodamas iš 
komunistų partijos, paskel
bė šitokį savo pareiškimą:

“Komunistų partijai aš pri-

buotojų, o ypač jaunuomenės, 
ūpas esąs visai nenupuolęs.

“Mes neabejojame, kad re- ' 
akcijos smūgiai socialdemokra
tinį judėjimą Lietuvoje nesu
naikins. Socialdemokratai yra 
papratę kovot. Dar tais laikais, 
kai Lietuvoje šeimininkaudavo 
Rusijos caro žandarai, socialde-' 
mokratų partija surasdavo ke
lių darbuotis ir savo idėjas 
skelbti, nežiūrint aršiausių per
sekiojimų. Smetonininkai yra

JIaujausi Lietuviški

Amerikiečių spaudoje
> 7iimi kad ant rvtrnaiiQ nri “’a

Rekordai Columbia. 3
3 J
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vo žinių, kad ant rytojaus pcį 
šito įvykio Kaune buvo vie
šas mitingas, kur “visuome
nė” pareiškė; valdžiai užuo-

i Anglijos Reakcinin
kai Kolio josi.

“Keleivyje” buvo jau ra
šyta, kad Amerikos socialis-

A. P. U New*rk, N. J. - 
Lietuviškas pavadinimas 
“velioiybui” yrą “banginis.” 
Nors šitas sutvėrimas gyve
na vandeny, tečiaus jis pri- ^, ---- ----------
klauso ne prie žuvų, o prie! tai pasiuntė Anglijos Darbo 
gyvulių karalijos. Banginių Partijai 1,000 dolerių rinki- 
yra 14 rūšių; vieni jų yra su mų vajui, šitas darbininkų 
dantimis, o kitų žiotis pripil- solidarumas baisiai nepatiko 
dytos piestelėmis, kurios su- Anglijos atžagareiviams ir 
.daro kaip ir koki koštuvą jų organas “London Tele- 
banginio nasruose. Bangi- graph” kolioja Darbo Parti
niai auga labai dideli, dau- ją, kad ji priima iš “svetr 
giau kaip 60 pėdų ilgio, ir mos valstybės pašalpą.' Tai 
laikosi daugiausia šiaurėje,-vistiek, sako, kaip parsidavi- 
kur ledai plaukioja. Islandai, mas svetimiems reikalams, 
norvegai ir kiti šiaurės kraš-įTai esąs nedoras darbas ir 
tų gyventojai medžioja ban-' žemas jo tikslas.
ginius taukams, kurie varto-! Bet Anglijos darbininkai 
iami mašinų tepalui ir kito-, priėmė Amerikos socialistų 
kiems tikslams. Iš didelio aufcą su didžiausiu džiaugs- 
banginio gaunama iki 300 mu. ju organas “London He- 
bačkų taukų ir apie 2 tonu * raid” pabrėžia, kad Ameri- 
kaulų, iš kurių daromi guzi- fcos pažangiųjų darbininkų 
kai, peilių kriaunįs ir kitokie pagalba Anglijos darbinin- 
dalykai. Gyvą banginį pama-jkams parodo proletariato 

1 tyt gyvenant Newarke sun-. brolybę ir duoda vilties, kad 
ku, nes akvariumuose jų ne- paėmus darbininkams vals- 
laiko, o pagautų irgi niekas tybės vairą į savo rankas, pa- 

, čionai neatveža. Laivai, ku- gauty galės'būt įvykinta vi- 
trie medžioja banginius, tuo- suotina taitfa.
jaus ten pat juos tirpina tam 
tyčia įtaisytuose katiluose ir 
parveža tiktai jų taukus.

T. Wąmcr. — Tamstos lai
šką pasiuntėm A. K. adresu į 
Hamilton, Ont.

SUŠAUDYTI 4 EMIGRAN
TAI BUVO LIAUDI

NINKAI.
Mes jau rašėme, kad šio

mis dienomis Lietuvoje buvo 
sušaudyti 4 vyrai, kuriuos 
žvalgybininkai sakėsi suga
vę netoli Šiaulių miesto ‘‘gin
klus gabenant" iš Vilniaus. 
Kadangi žvalgyba juos ap
skelbė “plečkaitininkais," o 
žvalgybos talkininkė, Brook- 
lyno “Vienybė,” magary
čioms da pridėjo, kad suim
tieji buvo tikri “socialistai,” 
tai įdomu bus pasiklausyti, 
ką apie juos rašo pačių emi
grantų Vilniuje leidžiamas 
“Pirmyn." štai:

“Balandžio 21 d. ties Šiau
liais policija per ‘Lietuvos Ai
dą’ giriasi sulaikiusi 4 ‘plečkai- 
tininkus' atvykusius ‘iš Vil
niaus per Latviją’ terorui Lie
tuvoje vykinti. Suimtųjų pa
vardės sekančios — Ruzgas Te- 
ofilius. Merkelis Aleksas. Au- 
gaitis Vincas, Gavėnas Petras, 
žvalgyba iš pat pirmų savo pra
nešimo žodžių meluoja vadinda
ma suimtuosius -plečkaitinin
kais’ iš Vilniaus. Net vienas su
imtųjų Vilniuje niekada nėra 
buvęs. Visi suimtieji yra vals
tiečių liaudininkų orientacijos 
žmonės ir nei su Plečkaičiu, nei 
su socialdemokratine emigraci
ja jų maišyti netenka. Rygos 
kongreso metu suimtieji karš
tai priešinosi Plečkaičio siūlytai 
rezoliucijai užsienių politikos 

* klausimu ir bendrai su liaudi
ninku Mickumi Rygos kongresą 
apleido. (Ruzgo emigracijoj ta? 
da dar nebuvo.) Tuo metu fa
šistinė Lietuvos spauda jų pa
sielgimą gyrė, o šiandien tuos 
pačius žmones pravardžioja 
‘plečkaitininkais’ ir aiškiai me
lagingai kaltina juos pačių fa
šistų išgalvotu ‘teroru.’

“Suimtuosius dar iš Lietuvos 
ir iš emigracijos laikų žinome 
kaipo patfiotiskai nusiteikusius 
liaudininkus, pasižymėjusius, 
aktingus šaulius. Kaltinti tuos 
žmones teroru gali tik durna 
Lietuvos žvalgyba ir politiniai 
nemokšos iš ‘Liet. Aido’ redak
cijos.”

Taip rašo “Pirmyn” lo
tame numery. Komentarai 
čia nereikalingi.

»
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Redakcija Atsakpaai.
Aitvarai. — Kad lietuvai-' 

tė apsigyveno pas rusą, o ne Į 
pas lietuvius, tai jos dalykas; 
ir rašyti apie tai laikraštyj 
nėra reikalo. Pabrėžkit ką Į 
noi® įdomesnio, tuomet įdė- ■ 
sime.

BIRŽELIO MCNESY:
1 d.. Hartford, Conn.
2 d.. New Haven, Conn.
4 d.. Ansonia. Conn.
5 d.. Keamey, N. J.
7 d., Newark. 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.

f o gerfroe Riaušių Ko- 
nuaustai Sumušti Sąk- 

saaijos Rinkimuose, 
šiomis dienomis Saksoni

joj buvo seimo rinkimai. Ži
nios sako, kad socialdemo
kratai dabar turės daugiau 
atstovų, o komunistai ma
žiau, negu pirma turėjo.

Vokiečių visuomene šitais 
rinkimais buvo labai susido
mėjus, nes visiems rūpėjo 
pamatyti, kokią reakciją i 
darbininkus padarys buvu
sios Berlyno riaušės per 1 
gegužės šventę. Saksonijos 
komunistai stengėsi iš tų 
riaušių pasid aryti kuo. dau
giausia vandens savo propa
gandos malūnams. Jie rėkė 
visa gerkle, kad už riaušių 
sukėlimą kalti esą socialde
mokratai. Bet rinkimų davi
niai parodė, kad vokiečiai 
darbininkai komunistų riks
mo nepaiso. Pirma Saksoni
jos seime Socialdemokratų 
buvo 31, o dabar išrinkta 33; 
komunistų pirma buvo 14, o 
dabar išrinkta tiktai 12. Tai
gi protestuojančius darbinin
kus riksmu neapvilsi.

Fašistų išrinkta tik 5.
Iš. viso Saksonijos seime 

yra 96 atstovai, ir nors so
cialdemokratai nesudaro ab
soliučios didžiumos, jie bet 
gi yra stipriausia tenai par
tija. *

VĖLIAUS 1 pirmą kartą vartojau rinso 
AR ESI MACIUS TOK| BALTUMĄ?

lt Coli^ 75c.

RALPH V. JUŠKA. Baritonas
"5U Orxesiros

.A\.B“va j Jaunas Liaudies Dainos
Kaa sirdj Tau Skausmas (J. Naujalis) 

BROOKLYNO LIETUVIŲ ORKESTIiA 
; Žydeii-Ju<įeli (Dainuoja F. Stankūnas__
- • 4 Orkestrą su Pripuolamu Dainavimu)
>ąbndta Polka Orkestrą

ANTANAS VANAGAITIS. Baronai 
Orkestre Akompanimentu 

Atvažiavo Meška (A. Vanagaitis) 
y Jus kriauėici (A. Vanagaitis) 

(ANTANAS VANAGAITIS ir M.
ŽEMAITĖ—Komiškos Dainos)

COLCTCBIJOS ORKESTRĄ
Abejones—V alcas

jautą, o užpuolikus pasmer
kė. “Naujiem^” korespon-
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Nakties tamsoj—Valca>

ANTANAS \ ANAGATTTS. Kom*«Ljantas 
Piano Akocnpanimentu 

Aleliuja. Esu Romas—Komiška Daina 
Bngyta

MAHANOJAUS LITTUVIAKa 
mainierių orkestrą 

I r. Yotko. Ved»’ jas. 
Marytės—Mazurka
Linksmos Aky.-—Polka

f , KASTANTJA WEKKKLnTnUT£. Snpraao
J: U •>«*’**>•
, Jonukas ir Mariutė—Liaudies Daina 

Vestuvė.-—Liaudies
ri
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dentas praneša, kad šitą mi
tingą sušaukė pati Voldema? 
ro policija, ir kad mitingi 
dalyvavo beveik vieni žval
gybininkai. šauliai ir “gėle1 
žinio vilko” nariai. ValdĮiųg 
tarnautojai buvo varu į tą ‘ 
mitingą varomi, bet ir tai su- l 
sirinkimas buvęs labai mį-1 
žemas, susirinkę gal kokie j 
3-4 tūkstančiai žmonių. Tuo. 
tarpu per “konkės" laidotu
ves žmonių buvę apie 10 kar
tų daugiau. Tai parodo, kad 
visuomenė užuojautos dik
tatoriams neturi.

Apie patį mitingą kores
pondentas rašo taip:

“Mitinge kalbėjo trys jauni 
vyrukai Jie visokiais budais 
reiškė visišką savo atsidavimą 
Voldemaro vyriausybei ir šau
kė, kad šis atentatas tikrai yra 
plečkaitininkų darbas, nors nie
kas iki šiol jokių įrodymų netu
ri. ‘Geležinis Vilkas’ iš publikos 
šaukė: 'Mes jiems atkertysim’ 
ir ‘Boikotas socialdemokra
tams’’ Vienas kalbėtojas, baig
damas kalbą, pabrėžė: ‘Smeto
na—gyvuok, Voldemare—val
dyk.’ šie žodžiai yra be galo ti
pingi visam lietuviškos diktatu-

3
3

Daina
M 'TRUNSK1S. Soprstin 

Su Ork>*tru- Akcmpa&ineatv
Dukružėle
Kad Aš Našlaitėle

A. VANACAITTS. K. P KRAITTUNAS 
ir M. ŽEMAITI: 

Su Pirno Akomnar. im*ntu 
Netur Piečio ,
Gieda Gaideliai

MAHANOJAUS I.IETI'VKKA 
MAfNiriKIV ORKESTRĄ '

• Fr. Yotko. Ved. jas. 
Tėvuke Polka 
Kūmos Polka (Dainuoja A. šaukeviėius)

Pirkite aiam rekoraa* m saro lokaliniu \crtelgu arba 
reilcalaakite prarasti iš artimiaaske. krautuvės 

ir pratylite pilno katalogo
COLUMBIA PHONOCRAPH COMPANY, 

!••• Waahington Stroot, Boston, Mam.

KIEK FRANCUZŲ LAIK
RAŠČIAI TURI CIRKU* 

LIACUOS.
Anglų magazinas “Econo- 

mist” paduoda žinių, kiek 
stambesni francuzų laikraš
čiai turi cirkuliacijos, tai yra, 
kiek jų kas diena atspausdi
nama ir išplatinama. Pasiro
do, kad didžiausią cirkulia
ciją turi Paryžiaus dienraš
tis “Petit Parisien,” kurio 
kasdien išplatinama daugiau 
kaip pusantro miliono kopi
jų.

Iš eilės stambesnieji fran
cuzų laikraščiai eina taip:

“Petit Parisien,” 1,600,000 
kopijų.

“Le Journal,” 1,000,000.
“L’Ami du Peuple,” ryti

nis leidinys, 900,000.
“L’Ami du Peuple,” vaka

rinis leidinys, 400,000.
Malin,” 800,000. 
Humanite,” 600,000. 
Echo de Paris,” 600,000. 
Oeuvre,” 200,000.

Pasakykite

IR JLS LABA! 
GERAS MAZGO
JIMUI DlsIU IR 
VISOKIAM VA
LYMUI. Aš PER 

DAUG METŲ 
VARTOJU

Patas
ta. t n,UMo 

Gr«’‘antuo»

Didelis Los Angeles 
Socialistų Laimėjimas,

Los Angeles mieste socia
listams netikėtai pasisekė 
laimėti svarbią poziciją vie
tos politikoj. Šiomis dieno
mis tenai buvo nominuojami 
kandidatai į Mokyklų Tary
bą (rinkimai bus vėliau, 4 
birželio). Reikėjo nominuoti 
keturis kandidatus. Statė sa
vo kandidatus kitos politinės 
grupės, pastatė ir socialistų 
organizacija du kandidatu. 
Socialistai nesitikėjo savo 
kandidatų pravesti, bet prisi
dėjo prie kampanijos vien 
tik propagandos dėlei. Jie 
sakė prakalbas ir dalijo savo 
literatūrą, aiškindami, kad iš 
mokyklų turi būt prašalintos 
militarinės pamokos, ir kad 
darbininkų kvartaluose mo
kyklos turi būt pastatytos ant 
tokios pat aukštumos* kaip ir 
turčių apgyventose vietose. 
Ir kada pasibaigė nominaci
jos balsavimas, visi nustebo. 
Nustebo net ir patįs socialis
tai, nes abudu jų kandidatai 
buvo nominuoti. Vienas jų, 
George Grant, gavo 35,646 
balsus, o kitas, Irene Smith, 
35,174. Reakcinio “Piliečių 
Komiteto” kandidatai buvo 
sumušti. Dėl šito netikėto lai
mėjimo, Los Angeles socia
listų tarpe prasidėjo didelis 
judėjimas ir pastaromis die
nomis jų organizacija paau
go 200 nuošimčių._____
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MONTELLO, MASS. 

Bimbos liekanos.
1926 metais “Laisvės” re- 

datorius A. Bimba čia buvo 
areštuotas už piktžodžiavi- _
mą ir nuteistas užsimokėti 35 metų amžiaus nevedęs 
šimtą dolerių pabaudos, bet vyras, Petro Volungevičiaus 
vėliaus bausmė buvo panai- brolis ir pittsburgiečiams ži- 
kinta. Dabar tarp Bimbos nomas kaipo Hardware Sto- 

* bendradarbių iškilo vaidai ir re biznierius, angliškai žino- 
nekuriems užmetama, kad mas kaip Wallace, kokia 14 
jie sau puikias stubas nusi-.metų iš Lietuvos, buvęs A- 
pirko ir automobilius įsitai- merikos kariumenėj laike pa
šė iš aukų. Į saulinio karo, metus ir 4 mė-

Per spaudą komunistai ne-'nesiūs išbuvęs Francuzijoj, 
buvo teisingai pranešę, kiek Pittsburge turėjęs visokių 
aukų buvo surinkta ir kur jie, biznių, bet pastaruoju laiku 
jąs padėjo. “Laisvėje” buvo išvažiavo į Detroitą, kur pra- 
rašyta, bet tai buvo tik dėl dėjo dirbt Chryslerio auto- 
svieto akių. Komisija tik ra-' mobilių išdirbystėj ir jau su 
portavo, kad surinkusi tik! virš metus išgyteno Detroite, 
$208.00 ir tiek pat išmokėju- t šiomis dienomis buvo nelai- 
si. Pasirašė T. Bartkus, K? mėj užmuštas. Jo draugas 
Beniulis ir K. Cereškienė.'Jonas Radziukynas, kuris 
(Buvo reikalauta aiškesnės buvo to paties amžiaus ir da 
atskaitos, bet negauta.)

Vietiniam gyvenimui pasi
keitus, nors jau vėlai, bet nu
tarta pakelti šį klausimą per Į važiavo

®| AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS Į® ĮKm skaito ir rašo* 

Ta* duonos neprašo.

pittsburgh, pa. 
Nelaiminga Jono Radziuky-! 
no ir Vlado Volungevičiau* 

mirti*.
Vladas Volungevičia, apie

DUQUESNE, PA. 
Auko* badaujantiems Lie

tuve* žmonėm*.
11 N. P. Kliubas aukavo iš

iždo............................. $50.06 Kimontas prisiuntė musų re-
A. Slavinas........... $10.00 dakcijai iškarpą iš “Amster-
Po $1.00 aukavo: dam Evening Recorder,” kur
J. Ričkauskas, S. Mileikis. yra plačiai rašoma apie lietu- 

O. Kitavičia, O. Gutauskie vio Juozo Ciniko nusižudy- 
nė, L. Termenas, F. Šankaus mą.
kas, M. BaČkauskas, P. Stul-i Juozas Cinikas nusiskan- 
ginskas, E. Kundrotas, J. Ra. dino Mohawk upėj 8 d. gegu- 

t n žės. Jo lavonas buvo išgrieb
tas iš vandens 12 gegužės, o 
14 gegužės buvo palaidotas. 
Nors Cinikas buvo katalikas, 

ša,J. Jokubauskas, K. Grei -bet kunigas jo kūno į bažny- 
cius, W. Jokincius, A. Virgi- čia neįsileido ir jokio patar- 
nis, A. Adomaitis. Ant. Ado- navimo nedavė, 
maitis, W. Klimavičia.

Po 50c. aukojo:

I nevedęs, taip pat geras biz-
1 nierius, palikęs Pittsburgą, 
'nuvažiavo į Detroitą. Kartu 

» ir šerkšnis iš Pitts- 
burgo atlankyt Volungevi- 
čią ir Tamkevičią, kuris taip 
pat nesenai Detroite apsigy
veno. Taigi visi kaip geri 
draugai gegužės 5 dieną pa
siėmė automobilį su vežiku 
ir nuvažiavo į Kanadą gero 
alaus paragaut. Grįžtant at
gal į Detroitą susidūrė su 
gatvekariu. Radziukynas ta
po ant vietos užmuštas, o Vo- 
lungevičia mirė gegužės 8 d. 
Gatvekaris juos pagavęs 
skersai kelio važiuojant. Vo- 
lungevičia sėdėjęs šalia veži- 

(ko. Vežikas iššokęs ir pabė- 
dencijų siuntimas laiškuose 
esąs uždraustas.

VOKIETIJOJ UŽDARYTA 
KOMUNISTŲ FEDERA

CIJA.
Rišy su kruvinomis komu

nistų riaušėmis Berlyne, po
licijos prezidentas išleido 
įsakymą, kuriuo uždaroma 
raudonųjų fronto kovotojų 
(komunistų) federacija. Vi
sos federacijos einamosios 

e ir doku-

spaudą ii- surasti, kiek kame 
randasi teisybės.

Kiek ir kam buvo aukų 
išmokėta?

S. Smitui $82.52, A. Baro
nui $20.00, K. Beniuliui 
$20.00, J. Blujui $15.00, K. 
Ustupui $15.30, S. Kriaučiu- 
nui $8.00, K. Vasiliauskui 
$10.00, A. Kangiserienei 
$2.00, J. Vaitekūnui $5.00, 
Šukienei $5.00, A. Bimbai 
$10.00, (jam apskritis mokė
jo po islar-nutarta sustipm^, ™ 

gramų cenzūra. Korespo

siųsta per Dr. Alseiką $100.- 
00. Likusieji $69 nusiųsti 
Moterų Globos Komitetui j 
Kauną. Nusiuntimo lėšų 
$1.70.

Tariame visuomenei ačiū 
už rėmimą našlaičių ir pri
jautimą geram darbui. Atsi
prašom, kad anksčiau nepa- 
skelbėm atskaitos. Mat, ilgai 
negavome atsakymo apie pi
nigų priėmimą.

Dėkavojame nuoširdžiai 
ir Liet. Mokslo Draugijai už 
paaukavimą svetainės, kuri 
kainuotų $35.00. Tas irgi 
prisidėjo prie pelno.

Kviečiame į pikniką.
Nepamirškite birželio 23 

dienos, nes tuomet bus pik
nikas našlaičių naudai ant 
Kruklio farmos.

Žinote visi, kad Lietuvoj 
šie metai yra blogi. Taigi, 
gal našlaičiams dar blogiau, 
nes jie patys negali sau pa-

AMSTERDAM, N. Y. 
J uc32* Ciniką* pasidarė 

sau galą. 
“Keleivio” skaitytojas L.

PITTSBURGH, PA. 
Minė* 25 metų spaudo* 

sukaktuves.
L. M. D. savo mėnesinia

me susirinkime, laikytame 
gegužės 19 d., nutarė pami-! 
nėti 25 metų Spaudos atga
vimo sukaktuves. Minėjimas 
įvyks L. M. D. Svetainėj, 8 
vai. nedėldienio vakare, 2 
birželio. Nors biskutį ir pa
vėluota, bet geriau vėliau, 
negu niekad.

Bus prakalbos ir kiti pa- 
marginimai. Kartu bus svar
stomas ir šiaurės Lietuvos 
žmonių padėjimas. Žinios 
sako, kad daugelis žmonių 
tenai badauja, taigi nebū
kim kurčiai tame klausime, 
bet pagelbėkim kiek kas iš
galime. Čia kaip tik ir bus 
proga L. M. D. surengtam va
kare prisidėt su auka ar su 
gerais patarimais, kaip musų 
broliams geriausia pagelbėt.

Pittsburge yra gerų žmo
nių ir geny draugijų, bet pa
dalyt ką nors svarbaus ant 
greitųjų visų Pittsburgo lie
tuvių vardu, tai labai sunkus'"^7 p. Rlivienė, N. Ulevi- 
darbas, nes pittsburgiečiai čienė< H. Vizbarą, F. Berno- 
neturį jokio draugijų ^sąry/ta, S. Jankaitis, J. Gudas,

~ " |Turner.
Po 25c. aukavo:
M. Čepulis, R. Klimavičie- 

.nė, P. Šimkienė, F. Yurgai- 
tis, W. Rusteika, M. Murzie- 
nė, A. Šimkus, R. Kušleika, 
F. Yešiškis, D. Karpus, T. 
Gud manas, W. Klimavičia, 
M. Nosėda, J. Rakauskas, P. 
Galinis, L. Yokša, A. Butkus, 
W. M ošė jus, S. Yurevičienė, 
P. Stonis, F. Matuliokas, 0. 
Meškauskienė, G. Surano- 
vik, K. Patkauskas, T.Stubis. 

Pinigai pasiųsti per “Tė
vynės” redakciją.

Komitetas:
S. Mileikis, 
A. Adomaiti*, 
J. RickausCk*.

manauskas, J. Jodisius, P. 
Jokubauskienė, M. Greičius, 
A. Skimas, W. Bagavičia, F. 
Dopkus, K. Stočkus, J. Yok

Spėjama, kad Ciniko šav- 
ižudystės priežastimi buvo jo 

W. Greičius, M. Butkus, J. nedoras pasielgimas su ne- 
Karpavičia, A. Paulauskas, pilnamete jo mergaite. Jis 
S. Jakubauskas, A. Lekavi-' 
čia, T. Rusteikienė, J. Aleš- 
kevičia, F. Balčiūnas, J. Ber 
nota, S. Petrauskas, J. Vizba
rą, A. Eismanta, A. Augščiu- 
nas, S. Kundrotą, V. Paulau 
skas, J. Musneckis, S. Norvi- 

.la, A. Vilčauskas, J. Kruk-
• IT T TI _

. *• XV11 Vienoj 1^9
pittsburgiečiai čienėt h. Vizbare, F. Berno- conr- ’ . t i t _ nr

TORONTO, CANADA. 
Bimbos “pamokslai” 

Toronte.
Gegužės 8 d. atsibaladojo 

čionai komunistų išgarsintas 
kaipo “geriausias ’ kalbėto
jas Bimba. Bet jis pasirodė 
tiktai prastas “bačkinis” agi
tatorius, kuris tinka tik savo 
parapijonams “pamokslus” 
sakyti. Tai žmogus be jokio 
literatinio išsilavinimo, ne
sugeba pilnai minties išreikš
ti, kalbėdamas pritrūksta žo- 

1 džių ir tuomet tuos pačius 
kartoja. Paduosiu čia neku- 
riuos jo išsireiškimus.. Pir
miausia jis pradėjo bėdavo- 
ti, kad Amerikos lietuviai ne
moka įvertinti komunistų. 
darbo, jau nenori skaityti 
“Laisvės” ir “Vilnies,” jeigu 
kurį paragini kad išsirašytų 
laikraštį, tai jis sako eik pas 
Petrą, tai tas išsirašys; nuei
ni pas Petrą, tas siunčia pas 
kitą, o tas dar pas kitą, ir tt. 
Taigi komunistai dabar su
manę sužvejoti Kanados lie
tuvius; jie čia atidarė savo 
bučių ALDLD. į kurį kiek
vienas kanadietis galįs lįsti 
be jokio įstojamo mokesčio, 
užsimokant tik 1 dol. me
tams, už kurį gausiąs 3ko- 

Lietuvių Mokslo Dr-stė munistų evangelijos knygas, 
jau pradėjo rengtis prie va- “Vilnį” užrašinėjo 3 mėn. 
saros darbuotės. Paėmė vietą už 1 dol. Žinoma, radosi keli, 
išvažiavimams ant Amšėjaus kurie pasinaudojo “barge- 
farmos. Pittsburgiečiai gerai 

jžino, kad vieta labai gera ir

buvo kaltinamas pražudymu 
doros savo paties dukters.
Valdžios agentai jo mergaitę . , v ~   ___
išegzaminavo ir jau apie trįs gelbėti/" ........
sąvaitės atgal ją atėmė iš jo -----
ir padėjo i pneglaudą Troyįti virš minėtos dienos, atsi- 
mieste. Pačiam Cinikui buvo į lankyti kuo skaitlingiausia

sąvaitės atgal ją atėmė iš jo
• _ * — • • • 1 1 Meldžiame visų nepamirš-

įteiktas varantas ir 8 gegužės 
dieną jis turėjo stoti teisman. 
Vietoj to, jisai nuėjo prie 
upės, nusirengė ir nusiskan- 

Idino, palikdamas laišką, ku
riame prašo, kad jo kūną pa
laidotų šalia jo pačios, kuri 
jau yra mirus keliatą metų 
atgal.

PITTSBURGH, PA.
Surinktų našlaičiams aukų 

apyskaita. ____ y________________ ___ _  _
Atsibuvusis balius 9 vasa- todėl nėra reikalo girt. Išva- 

rio, 1929, našlaičių naudai žiavimai įvyks Liepos 28 d. 
davė pelno $134.97. ir Rugsėjo 1 d. Pelnas bus

Vasario 17 d. apvaikščio- skiriamas pagerinimui salės 
jant Lietuvos Nepriklauso- scenerijų. Todėl prašome ki- 
mybės sukaktuves buvo su-, tų draugysčių ir parapijų 
rinkta aukų $43.73; lėšų pa- ant paminėtų dienų išvažia- 
dengimui išėjo $8.00, pelno vimų nerengti, bet dalyvauti 
liko $35.73, kuris taip pat L. M. D-stės išv.ažiavime. 
pavesta našlaičių naudai. A. Vainoriu*,

□ balandžio į Vilnių pa-! L. M. D. pirm.

ir paremti našlaičius. Visuo
met pittsburgiečiai rėmė tą 
kilnų darbą, tikimės kad ir 
dabar parems.

Petrą* Pivaruna*.šio. Tiesa, yra SLA. 3-čias 
Apskritis, bet-čia priklauso 
tik SLA. kuopos: yra taip 
Sandaros kuopų sąryšis, bet 
ir tas negali kalbėt visų Pitts
burgo lietuvių vardu. Pitts
burgiečiai turėtų šitą ateity 
pataisyti ir sutverti kokį 
nors centrą. Kad ir šios 25 
metų spaudos sukaktuvės: 
jas turėtų ruošti visos organi
zacijos, bet nėra tarp jų ry
šių. todėl L. M. D. pasiimda- 
ma šį darbą ant savęs, prašo 
kitų organizacijų nors pa
remti jį savo atsilankymu.

Visi Pittsburgo lietuviai 
turėtų dalyvaut šiame pami
nėjime, nes čia visų lietuvių 
reikalas. Juozas Virbickas.

P1TTSBURGH, PA.

I 
I

nu.
Toliaus kalbėdamas p. 

Bimba papasakojo istoriją, 
kurią sakėsi paėmęs kaipo 
pavyzdį iš gyvenimo. Sako, 
niekas taip gyvenimo nepa
žįstąs, kaip jis, Bimba, nes 
jis buvęs milkmanu. Taigi 
tame mieste, kur p. milkma- 
nas išvežiodavo pieną, buvo 
vienas biednas žmogus, kuris 
svajodavo, kad nors trumpą 
laiką jam tektų gerai pagy
venti. Ir štai vieną karta tas 
žmogus sapnuoja, kad jis 
jau gyvena puikiame name, 
gražiai apsirėdęs, žmona ir 
vaikučiai taip pat. Pilnas sta
las gardžių valgių, o jis sau 
už stalo sėdi ir valgo žąsies 
šlaunį. Bet pabunda ir pama
to, kad pusę paduškos suval
gęs. Tai ve, kokias nesąmo
nes tas žmogus pliauškia! 
Reikia tik pagalvoti: kaip 
žmogus galėjo pusę padnš- 
kos suvalgyti? Juk viena 
plunksna p. Bimba paspring
tų, o ką jau kalbėti apie pusę 
paduškos.

Toliau Bimba sako: jeigu 
Lietuvos fašistai neleis ko
munistams tverti baduolių 
komitętų, tai tada jis, Bim
ba, prakeiksiąs juos ir palei
siąs savo visas jėgas, kad nu
verstų Smetonos-Voldema- 
ro valdžią. Tai reiškia, kad 
tas visas komunistų riksmas, 
kuris buvo daromas per du ir 
pusę metų, buvo _ tik muilo 
burbulas, o ne kova; komu-. 
n i štai tik tada pradės kovoti 
prieš fašistus, jeigu fašistai 
jiems neleis Lietuvoj tverti 
savų komitetų. Taip Bimba 
kalbėjo Toronto lietuviams. 
Reikia aklo fanatiko, kuris 
tikėtų tokiems plepalams. 
Bet pas komunistus jų ne
trūksta.

Bendrai, Toronto komuni
stėliai labai nusivylę, nes jie 
manė išgirsią Bimbą kaip 
rimtą kalbėtoją, gerą teoreti
ką, o ištikrujų pasirodė nei 
šis, nei tas.

%
Buvo dar jam duota keli 

užklausimai, būtent: Kodėl 
komunistai tapo mirties bau
smės šalininkai? Kodėl jie 
įvedė Rusijoj alkoholio par
davinėjimą? Ir kaip žiuri ko
munistai į žodžio, spaudos ir 
susirinkimų laisvę? Jis labai 
savotiškai atsakinėjo, ypač 
apie laisvę tai taip toli nuva
žiavo, kad reikėjo nabagui 
priminti, jog jis pamiršo te
mą. Kartasis Pipha*,

/

♦ J
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sąskaitos 
mentai konfi

daiktas,, pridėtas prie

M

Camels tokį tabaką ir tokį sumaišymą turi, kokis dar 
niekad jokiame cigarete nebuvo pasiūlomas.

Jie gaminti iš parinkčiau šio Turkiško ir Amerikoniško 

OUįinamo tabako.

Camels visados švelnus ir minkšti.

!

tr ^Radziukynas sėdėjo už- 
p Tomkevičiaus 
-patvekariui i au- 

ižiuojant abu iš 
)jo ir liko neuž- 
na stebuklingas

MASKV
LATVI

MERGINI 
po i

Fall Rij 
jų unija q 
tą prieš n 
jas, kurioj 
tik nuo $ 
Kompanij 
kia alga 
merginom 
audimo ai

TAMS.
Ryga. — Kaip praneša lat

vių laikraščiai, gegužės mėn. 
1 dienai latvių kairieji prof- 
sąjungininkai buvo gavę įsa
kymą iš Maskvos, nežiūrint 
valdžios draudimo ruošti mi
tingus arba reikšti savo ak- 
tingumą kitais budais, pav., 
trukdant socialdemokratams 
susirinkimus ir keliant ne
tvarką. Rastoj instrukcijoj 
vietos profsąjungininkams 
duota suprasti, kad priešin
gu atveju jiems netenka 
laukti iš Maskvos jokių pa
šalpų.

VIENOJE SUIMTA 30 
KOMUNISTŲ.

Austrijos sostinėj Vienoje 
pereitą sąvaitę buvo areštuo
ta 30 komunistų, kurie mėgi
no išprovokuoti kruvinas 
riaušes.

rink 
vien

Jeigu 
gero 
pilno i 
rezul

ą į Pittsburgą, 
\ Volunge vi čia, 
įias, A. Marčiu- 
rius A. L. Vens- 
p. E. Plukiutė, 

Susižiedavus su 
I. Bet parvežė 
Lūs. Jonas Ra- 
|o palaidotas su- 
Įeade, kur gyve- 
Lė. Lietuvoj pa- 
k čia pusseserę, 
I ir merginą, ku- 
I šią vasarą. Vo- 
laliko brolį Pet- 
I. o Lietuvoj du 
i i. Volungevičia 
ps Lietuvių Tau
rėse gegužės 12 
1 suvažiavo 

Tai buvo 
šermenys

v

Štai dar vienas geras

Pagaliau “Crmheifi—” ir 
“Trockis” buvo sudeginti.

MASKVOJE SUDEGINO 
TROCKIO LĖLĘ.

Pasak vokiečių spaudos, 
laike gegužės 1 d. demonst
racijų Maskvoje komunistai 
nešė “balvonus,” vaizduo
jančius Cemberliną ir Troc
kį kai

rodytu

MOKYTOJAS MIRĖ NUO 
KATĖS (KANDIMO.
Washingtone pereitą ne- 

dėldienį mirė Centrai High 
mokyklos perdėtinis A. W. 
Miller, kuriam 3 sąvaitės at- 
algal katė buvo įkandus ran
ką.

įves 
sinų.
Mos
tautiškos kapi- 

įozM Virbicką*. 

Ind, OHIO. 
la piknikai.
ė juda visos lie- 
įacijos. Vienos 
l kitos piknikus, 
piknikus su riš
li yra Piliečių 
s sparčiai auga 
kžą pašalpą li- 
ir prie to da ru- 

likos reikalais, 
ną šitas kliubas 

Į pikniką su ris
is Karolis Požė- 
I Pinto. Abudu 
markus ristikai, 
i bus įdomu pa- 

1 šitiedu drutuo- 
tnikas bus Tado 
k Brondzvich, 
[bus tik Bruns- 
l-Red.).
la* Kliubieti*.

.PHIA, PA. 
lietuvių Muzi- 
mdrovės ir Ge- 
> akcininkų su
ks, 5 d. birže- 
doje 7 vai. va- 
ije Allegheny 
st. Pageidau- 
akcin inkai j šį 

tsilankytų, yra 
'eikalų.
L Dailide, rast.

gerųjų gyvenimo daiktų

Camel
KODĖL CAMELS YR A GERESNI CIGARETAI

Camel penima* stropiai palaikomas . . . per didžiausią 
tabako žinot ų organizaciją pasauly ... jis niekad 

nešim ai no.

Rūkyk Camels tiek laisvai. kiek nori ... jie niekad 

jūsų skonio nenut ar pina.

^etgi jie palieka nemalonaus atsirūgimo
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IŠ TIKYBŲ ISTORIJOS
li kur krikščiony* gavo savo | Paveikslų garbinimas bus 

“šventųjų*’ paveikslus? 'atsiradęs iš vadinamojo feti- 
Kaip žvakių, taip ir šven-'Hano’ *• *t0 “>>ovia«> ti; I

nanrotvs mesti bu- IingUs Paveil?,us: Bazely ro- 
I 1'. . » “■ ... rlvrlav’r* Anhil/k rlm-tirva Mi-

turėti dievų malones, nešio
ja medžio gabalėlius, baltus 
akmenukus, kauliukus ir ki
tus daiktus, kunigų pašven
tintus. Tokius daiktus vadina 
,amuletais. Vietoj šitokių 
amuletų, krikščionių kunigai 
įvedė savo pasekėjams rą
žančius, škaplerius, medali- 
kėlius, visokias juostas su

‘tas Aleksandrietis, Tertuli jo
nas ir'Origenas peikė pa- 

: veikslus kaip pagonišką da
lyką. Tik pagonys melsdavo- , 
si prieš savo dievų paveiks
lus. Jeigu krikščionys ima< 
melstis prieš savo šventųjų 
paveikslus, tai čia esąs pago
niškas paprotys. Todel baž- 
nyėios Įtrinkimas 305 m.' eliais ir kitokius burtus 
uždraudė bažnyčiose kabinti |""g«diltoi j,gi nešioja to- 
paveikslus Tapytojus vadui; kj , fažančiaus pa- 
*1*™ Ividalo. braminai nešioja vir- 
Aštuntame amžiuje, 338 vys-. . Skanleriu navidalo Ki-
Įrimn ciKirink-imac <vel^s. SKapienų pa\ įaaio. ai

KULTŪRA IR LAIME
< Pabaiga)

Po mašinų išradimo ir jų vartojimo išsi- 
plėtojimo, kulturinguose kraštuose išsivys- 

riemonės pate- 
ičiaus rankas,

sąžiningi negali tenkintis vien tik savo ego
istine miesčioniška laime. Pačioj kovoj dėl 
geresnės darbo žmonių ir visos žmonijos 
ateities galima rasti vidujinio pasitenkini
mo, aukštesnės rūšies laimės, negu vien tik

>

tė kapitalizmas, gamybos pri
ko į neskaitlingo žmonių skai _
darbininkai gi kilę iš amatninkuir valstie- savo grynai egoistinių reikalavimų tenkini- 
čių pateko į ekonominę kapitalistų vergo- me. Buvo ir yra nemažai žmonių, kurie ran-
ve, jų darbas išnaudojamas. Su tuo išnau- da laimės pasiaukavime dėl tiesos ir teisy- 
dojimu tečiau XIX amžiuje prasidėjo arši bės, dėl savo tėvynės gerovės, dėl žmonijos 
darbininkų kova. Darbininkų judėjimą1 labo. “Tikrosios laimės egoizmas, — sako 
pradėjo organizuoti vadinamojo mokslinio B. Cameri, — linksta j altruizmą, savo nau- 
socializmo įkūrėjai Marksas ir Engelsas.Idos siekimo jausmas jungiasi su jausmu, 
Komunistines idėjas arba utopinio socializ- noru, sulig išgalėmis pasidarbuoti ir bend-

rai žmoni jos gerovei. Didieji žmonės, kurie 
amžinus paminklus kuria, stebina savo atsi
davimu, rizikavimu savo gerove dėl kažko 
laukiamo ateity. Toks atsidavimas iš tikro 
nuostabus, bet ne dėl didumo nuostolių, ku
rie gali ištikti: siekiamas laimėjimas juos 
nusveria, jie tik juo ir gyvena. Bet nuostabi 
ta jėga, kuri čia susikaupia ir reikalingu 
momentu apsireiškia. Jei nuveiktas darbas 
duoda visuomenei pastovios naudos, žmo
nija bus už tai dėkinga. Musų etikos atžvil
giu tai nėra nuopelnas, nes patarnaujant 
žmonijai, patamujama ir sau.”

Pasak “Kultūros” žurnalo Redakcijos, 
veiklus ir kultūringas žmogus yra tas, kurs: 
(1) stengiasi pažinti gyvenimą, pats save ir 
savo viet^bei vaidmenį jame, (2) išmikli
na savo dvasios ir kūno gabumus ir įgunda 
gyvenimo kovoje, (3) įneša į visuomeninį 
bei kulturinį gyvenimą savo asmens vertą 
indėlį, (4) kultūrinėmis priemonėmis ko
voja su netiesos ir neteisybės pakalikais, 
žadina nuskriaustiems žmogaus asmenybės 
vertumo, o skriaudėjams ir abejingiems 
žmoniškumo jausmus ir (5) moka kaip rei
kiant dėl tiesos bei teisybės pats kovoti, ko
votojų surasti ir juos bendrai organizuotai 
ar paskirai, pagal aplinkvh?*. kovoti išmo- 
kyti- z jti, kokią be»*»

Kuo daugirtft-oininkus padarys buvo* 
sios Berlyno riaušės per 1 
gegužės šventę. Saksonijos 
komunistai stengėsi iš tų 
riaušių pasidaryti kuo dau
giausia vandens savo propa
gandos malūnams. Jie rėkė 
visa gerkle, kad už riaušių 
sukėlimą kalti esą socialde
mokratai. Bet rinkimų davi
niai parodė, kad vokiečiai 
darbininkai komunistų riks
mo nepaiso. Pirma Saksoni
jos seime Socialdemokratų 
buvo 31, o dabar išrinkta 33; 
komunistų pirma buvo 14, o 
dabar išrinkta tiktai 12. Tai
gi protestuojančius darbinin
kus riksmu neapvilsi.

Fašistų išrinkta tik 5.
Iš.viso Saksonijos seime 

yra 96 atstovai, ir nors so
cialdemokratai nesudaro ab
soliučios didžiumos, jie bet 
gi yra stipriausia tenai par
tija. ’

mo idėjas anksčiau dar skelbė ir bandė 
vykdyti gyvenime Saint Simonas ir Rober
tas Owenas. Tie mokslininkai tečiau manė 
vykdyti savo reformas ne per organizuotų 
darbininkų kovą, bet rūpinosi gauti joms 
kapitalistų pritarimo ir sutikimo. Tol\ių 
idealistų jie kapitalistų tarpe nerado ir už
tat jų pastangos pasibaigė niekais. Marksas 
ir Engelsas 1848 metais paskelbė savo ma
nifestą, kuriame trumpai išdėstė visą savo 
ekonominę programą. Jų teorijos pagrin- 
dan buvo padėtos ne kas kita, kaip garsių
jų Francuzijos demokratų, revoliucionierių 
ir filosofo Kanto idėjos; visi žmonės turi 
būti laisvi ir lygų* savo teisėmis, žmogus 
negali būti įranki* ir priemonė kitiem* 
žmonėms. Po tb manifesto paskelbimo vi
suose kraštuose prasidėjo platus darbinin
kų judėjimas. Savo kovoj su kapitalizmu 
darbininkai jau daug yra laimėję, daugely 
kultūringų kraštų jie jau yra bent iškovoję 
8 valandų darbo laiką, žmonišką atlygini
mą už darbą, socialę apsaugą senatvėje ir 
nesveikatoj, higijeniškas darbo sąlygas. 
Pasaulio proletariato kova, be abejo, ateity 
prives prie darbininkų išnaudojimo panai
kinimo ir privatinio kapitalizmo žlugimo.

Ne kas kitas, kaip laisvės ir lygybės idė
jos pastūmė ir atskiras mažas ir didesnes 
tautas prie išsivadavimo iš priklausomybės 
galingesnėmstautoms, kurių valdovai rūpi
nosi tas tautas nutautinti. Išsivadavusios 
tautos sparčiai pradėjo kilti kultūroje, kai 
kuriose tečiau tautose įsivyravo reakciniai 
gaivalai, kurie tramdo pažangą, bet tai lai
kinas reiškinys. Kultūringos tautos be abe- 
’o ateity žymiai pagerins tarpusavio santy
kius. sudarys laisvų kultūringų tautų ir val
stybių federacija. *"J

Tokie, bendrais bruožais apibudinti reiš
kiniai, yra aiškus įrodvmai. kad kultūra ir 
pažanga veda žmonija prie geresnio, lai
mingesnio gyvenimo. Tiesa, šių dienu pa
saulyje yra dar labai daug skurdo. Karo- 
oavojus ir baisios karo pasėkos dar nepa-,KA^JA- 
šalintos, kapitalistų šeimininkavimas dau-' 
gely kraštų labai dar skriaudžia darbiniu-: 
kus. milionai žmonių neranda darbo, dau-. 
gelis miestų ir sodžiaus gyventojų, kurie iri 
turi neblogas gyvenimo sąlygas, bet ruDi-į 
naši vien tik savo pilvo reikalais, plačiai 
vartoja alkoholį, palaiko prostituciją, ten
kinasi vadinamąja miesčioniška laime, ma
žai ar visiškai nekreipia dėmesio į visos vi
suomenės reikalus, visai niekuom neprisi
deda prie meno ir kultūros gerybių kūry
bos. Visa tai tiesa, bet yra ir labai daug 
pažymių, kad tikrai kultūringi ir pažangus 
žmonės, kovodami su prietarais, sušoviniz- lv 
mu, militarizmu ir kapitalistų išnaudojimu, 
sugebės visus tuos neigiamus civilizacijose- 
reiškinius pašalinti, sukurti tikrai laimingą? 
ir žmonišką, pilnoj to žodžio prasmėj, gy
venimą.

Randasi nemažai ir apsišvietusių žmo
nių. kurie tvirtina, kad nėra jokios prasmės 
rūpintis busimos žmonijos gerove ir laime, 
mes turime rūpintis tik savo gerove ir lai
me, o ne vargti ir dirbti busimajai aristo
kratijai. Kokia mums nauda iš to, jog kada 
nors, kada mes jau į dulkes pavirsime, mu
sų ainiai gyvens laimingai pilnu gyvenimu, 
nebeturės jokių nemalonumų, nebeturės ir 
sunratimo apie skurdą, ligas, badą. Taip 
galvoja tiktai žmonės menkos kultūrinės ir 
derinės vertės. Žmonės pilnai sąmoningi ir

kupų susirinkimas Gierijoj 
uždraudė paveikslų kultą 
kaipo stabų garbinimą.

Su paveikslais atsitiko taip 
pat. kaip su žvakėmis. Žmo
nės nuo senų senovės buvo 
įpratę garbinti paveikslus, ir 
todelėisai i 
vo sunkus. Teko nusileisti. 
787 metais bažnyčios susirin
kimas 
Kristaus paveikslo kultą ir 
užgurė “šventųjų vardų pa
gerbimą” (“dulie”). Gar
binimo (“latrie”) kultas bu
vo paskirtas tik vienam Die
vui.

Senovės Egipte maldyklo- ’ 
sc si _ 
paveikslus. Deivė Izidė ir 
deivė Gator buvo vaizduoja
mos su kūdikiu ant rankų.

ti nešioja medalikėlius su 
dievų ar šventųjų paveiks
lais. . ’

Senovės graikai (kaip kad 
:dabar) tikintiems rodydavo 
savo šventenybes ir stebuk- 

dydavo Achilo durtuvą, Ni- 
komedijoj — Agamemnono 

Nikėioi patvirtino‘kards>’ kitose betose — ste- 

lą, kuri judindavo durtuvą, 
kitur rodydavo dievų ir dei
vių paveikslus, kurie galėda
vę raudonuoti, prakaituoti ir 
taip toliau. Rodydavo ir kito
kiu stebuklingų vietų ir šven- 
’ ‘ “s
vietas lankydavo ir daug vi
sokių aukų sunešdavo.

Ar ne taip pat daro ir šių

—Sveikas gyvas, tėve! baudžia. Bet ar tame yra 
Kur taip eini nosį nuleidęs, koks “griekas,” už kurį pik- 
kad nei manęs jau nebema- tadaris turės kentėti da ir po 
tai? mirties, aš nežinau, nes nie-

—Sunkios mislys, Maike, kas.iš numirusių da nėra at- 
prispaudė mane žemyn, už- sikėlęs ir pasakęs, ar j)o mir
tai ir einu galvą nuleidęs. ' ’ ’

—O kas gi ramybę tau su
drumstė, tėve? Gal su savo 
vyčiais susipykai?

• —Ne, Maike, aš girdėjau
blogą naujiena.

—Kokią?
—Ėjau aną vakarą pas 

kurną karasinkos pagrajyt ir 
susitikau nepažįstamą vyrą. 
Jis tuojaus mane užkalbino. 
Buvau, matai, va jaunoj savo 
uniformoj, su šoble ir su ge
neroliška kepure, tai jis ma
ne ir pažino. Matau, sako, 
kad esi vaiskavas žmogus ir 
da janirolas, tai eikim su 
manim ant komunistų mitin
go. Sako, aš girdėjau, kad 
tavo vyčių gvardija jau ban- kaip ant delno: 
krutija ir greitai neteksi aniuolai danguje gieda, ii 
džiabo, sako, tai prisirašyk kaip velniai pekloj dantimis 
prie mus,sako. Komunistai, griežia: kaip gerų žmonių 
sako, duos tau gerą pėdę ir, dūšios pas Abraomą linksmi- 
nupirks naują šoblę, ba jau naši, ir kaip blogų smaloj 
neužilgo bus rivaliucija ir 
raikės eit medžiot visokių 
buržujų ir cicilistų. Taigi va- 
luk to, Maike, man ir pasida
rė markatna ant širdies. Aš 
rivaliucijų bijausi. Gali but 
ir tau blogai. Look out, Mai
ke!

—Aš tau galiu užtikrint, 
tėve, kad šitokio pavojaus 
visai nėra. Revoliucijos ne
gali sukelti nei komunistai, 
nei niekas kitas, jeigu jai nė
ra pribrendusios dirvos. Re
voliucija gali kilti Lietuvoj 
arba Rusijoj, kur žmonės ne
turi balso valdžioje. Ameri
koje revoliucijos negali būti, 
nes jai nėra dirvos. Jeigu 
esamoji valdžia žmonėms 
nepatinka, tai jie gali pasta
tyti kitą balsavimo keliu, be mijos rankvedy. Astronomi- 
jokios revoliucijos. jes mokslas su teleskopų pa-

—Orait, Maike, jeigu tu galba yra pasiekęs žvaigždes 
taip daug žinai, tai gal man už trilijonų mylių, ir tenai da 
išvirozytum. ar monkę už- nėra jokio dangaus. Tai yra 
mušti yra griekas, ar ne?

—Apie tokius dalykus, tė- 
tau butu geriausia pasi

klausti kunigo. Aš apie grie
kus nieko nežinau, nes moks
las tokiais klausimais neužsi
ima.

—Aš, Maike, žinau, ką ku
nigas apie tai pasakytų; bet 
aš norėjau žinoti ir tavo nuo
monę, kaipo mokyto studen
to."

—Na, o kaip tu mislini 
apie žmogaus užmušimą, 
vaike? ~__ .
griekas, ar ne? ve, kada ' jo rašytojas buvo

—Žmogų užmušti yra pra- danguje ir kada jis sugrįžo 
įžengimas prieš įstatymus, atgal tą knygą parašyt? 
tėve. Kas tokį prasižengimą —Olrait, Maike, aš tuo- sakis “gerasis genijus,” reiš-
papŪdo, įstatymai tą sunkiai jaus einu pas kleboną. kia “aniuolas sargas.’*

ties yra koks gyvenimas, ar 
ne.

—O ar tu, Maike, neskai
tei apie tai šventam rašte?

—Šventas raštas, tėve, bu
vo parašytas ne anapus gra
bo, bet čia pat gyvenusių 
žmonių, kurie apie pomirtinį 
gyvenimą žinojo tiek pat, 
kiek , ir tu žinai. Kitaip sa
kant. jie nežinojo apie tai 
nieko.

—Jeigu jie nebūtų apie tai 
žinoję, tai kaip butų galėję 
taip smulkiai aprašyti visas 
dangaus linksmybes ir gro
žybes? Aš, vaike, tūrių seną 
Šaltinį iš krajaus atsivežęs, 
tai tenai išdėstyta viskas 

ir kaip

enoves Egipte j tujų relikvijų. Žmonės tokias
statydavo dievų ir deivių' lanVį5avrt ir datw vi.

Deivė Izidė laiko ant rankų dienų kukscionys, ypač ka- 
mažutį dievą Gorusą. Pana- tahka!.
šiai vaizduodavo graikai sa- Taigi matųme, kad-dabar- 
vo deivę Artemidę. Vidur-tinė krikščionybė turi visus 
amžių laikais Italijoj buvo ! ’
madonų, kurios drabužiais ir 
visu kuo buvo panašios į dei
vės Izidės su kūdikiu Gorusu 
statulas. Deivę Dijaną romė
nai vaizduodavo su kryžiumi 
ant galvos: iš vienos jos pu: 
sės budavo<mėnuo. iš antros 
—žvaigždė. Deivę Junoną J 
vaizduodavo peninčia savo* 
mažuti sūnų, dievą Marsą. I 
Tai lygiai tokių paveikslų 
pasidarė ir krikščionių kuni
gai. Ir taip mes šiandien tu
rim visokiose atmainose
“Dievo Motinų.”

Senovės graikai ir kiti 
stabmeldžiai kai kuriuos sa
vo dievus vaizduodavo su 
šviesos vainiku aplink galvą. 
Taip dabar malevoja savo 
dievus bei šventuosius ir 
krikščionys.

Krikščionių dievai yra 
............... > panašų^ į stabmel- 

kad yra’dangus*Tr džių dievus, kad iš pradžių

/

vaike. « -

ŽYMUS VAITININKAS

1

I
I

I

savo burtus pasiskolinusi iš 
stabmeldžių.

gierius, apgavikas. 
—O ką tu žinai, 

kad dangaus nėra?

klysta. Bet jeigu jisai tvirtai taJP
tikrina, .. . . . , . - .
pragaras, o kas tam netiki, buvo n^t atsilsimų, kur jų 
tas bus prakeiktas, tai jis vra dievai susimaišė ir jų negali- 
netik melagis, bet ir humbu- ma b’rt-o vienų nuo kitų at-

OJADRA- 
. M A M 'VT- —

Taigi matųme, kad’dabar-

ir

verda. Nejaugi tu mislini, 
kad visa tai yra melas?

—Taip, tėve, tai yra tikras 
melas. Jeigu rašytojas mėgi
na ką nors nuspėti ir nenu- 
spėja, tai mes sakom, kad jis 
j • • ~ ■ • • •• • ‘ • *
tikrina,

-KRIAUČIUS.”
Sukas mašinos žvilgantis ratas. 
Radrio groja, peltakį varo... 
Išvedė siūti alkanas tėtis.— 
Vargas nenorom kriaučium 

padaro.
Vargas išmokė darbo ilgėtis. 
Sukas mašinos žvilgantis ratas. 
Plaka širdis ir mano ir jūsų;
Keliantis ryt;; kartais man 

matos.
Kad visus žmones asai apsiusiu, 
Sukas mašinas žvilgantis ratas. 
Sukasi žemė, visos planetos.
Sukasi žmonės gatvėje, puotoj.. 
Kryžius iš žirklių yra sudėtas 
“Kriaučiaus" dainužei 

neišdainuotai.
Sukas mašinos žvilgantis ratas. 
Neškite sinti naują drabuži.
Senas netinka, lygiai kaip 

žmogus...
"Kriaučiau ’.ir tu jaunystėj ūži. 
Seniui bus penius šiltas.patogus. 
Sukas išlėto žvilgantis ratas;
Bunkančios akys peltakiu

greičio’* •'

4.
k.
?a.
rre. Pa.
Pa.
Md.

skirti. Taip, pavyzdžiui, ro
mėnų pagoniškąjį dievą Ju- 

į piteri krikščionių vienuoliai 
i palaikė .per savo šv. Joną, o- 

—Tą parodo mokslas, tė- vįeną druidų deivės stovylą 
ve- . . jie priėmė ir garbino kaip sa-

—O kokioj mokslo knygoj vo “Panelę švenčiausią,” pa- 
- . . į kol neišsiaiškino klaida. ,

Senovėje dievus vaizduo-
tas yra parašyta? i
—Tą gali rasti, tėve, kiek-’

vienam geresniam astrono- davo su sparnais. Taip vaiz
duodavo dievą Merkurijų, 
amūras, kupidonus, genijus, 
pergalėjimo deives, sfinksus. 
Egiptiečių saulės dievas bu
vo sparnuotas. Ašfriečių ir 
babiloniečių dievai buvo 
žmogaus pavidalo su spar
nais. Graikų deivė Atėna irgi 
buvo su sparnais. Gerąsias ir 
blogąsias dvasias taip pat 
vaizduodavo su sparnais. 
Dabar su sparnais krikščio
nių kunigai vaizduoja aniuo- 
lus ir velnius. šių laikų 
aniuolai ir aniuolukai yra vi
sai toki pat, kaip senovės ku
pidonai, genijai ir kt. Romė
nai ir kitų tautų žmonės tikė
jo esant tam tikras dvasias, 
kurios nematomos lydi žmo
gų, jam visu kuo padeda. Tie 
genijai yra ne kas kita, kaip 
šių laikų aniuolai sargai. Po-

toks tolumas, tėve, kad jeigu 
tu butum miręs 1.000,00.0 
metų atgal ir tavo dusia lėk
tų tokiu greitumu, kaip švie
sos spindulys, po 186,000 i 
sekundą, tki šiandien ji da 
nebūtų pasiekus tų žvaigž
džių. Jeigu ir butų tenai koks 
dangus toliau, tai nuo to lai
ko, kaip žmonės atsirado ant 
žemės, da nei viena dūšia ne
būtų galėjus jį pasiekti. Argi 
ne juokingas tuomet tavo 

_ _ __ Šaltinis, kuris rašo apie dan-
Ar žmogų užmušti gaus grožybes? Paklausk, tė

krypsta.' 
Durys užkaltos gimtojo narnoj 
Kūdikio dien<>s nebeatvyksta; ' 
Užmirštas s«w|nas tėvyškėj 

šlama; 
Stoja masinos žvilgantis ratas.

Akim.

D-r>* W iihur I*. Scivill? yra pripa- 
žiirtan ka*p žyM'anhi Amerika* vais- 
tininka*. t ž jo nu3p?lnus vaistininki- 
joa artty. Amerikos vaistininkų «>»o- 
etocija apdavanoir, y Reminsr:^m me- 
daliam. Tai yra nakkč'atBria garbė ko
kias tik vaiatininMjo., profesijoj žmo- 
gaa gaB paniekti. j

JAUNIEJI KOVOTOJAI.

Ne verkti pasaulin atėjom, 
Ne išmaldos prašom jas jus. 
Žutbutiną kovą pradėjom , 
Ir tęsim, kol vargas pražus!

Mes tęsim kovą lig galui, 
Kol sunkus retežiai nukris! 
Ne, musų krutinės ne’tšalo, 
Nors vis tebeslegia naktis.

Kovoje išaugsim didvyriais, 
Kad smūgį sauvalei suduot... 
Mes eisim, kur ašaros byra, 
Mes eisim pasaulį vaduot 1

Mes tikime auštančiam rytui,— 
Jis musų bakūžes apšvies, 
Ir dienos išauš tada kitos, 
Ir žemė ritmingai skambės.

Aat S-s.

Dufofa Los Angeles 
.Socialistų Latmė/imas.

Los Angeles mieste socia
listams netikėtai pasisekė 
laimėti svarbią poziciją vie
tos politikoj. Šiomis dieno
mis tenai buvo nominuojami 
kandidatai į Mokyklų Tary
bą (rinkimai bus vėliau, 4 
birželio). Reikėjo nominuoti 
keturis kandidatus. Statė sa
vo kandidatus kitos politinės 
grupės, pastatė ir socialistų 
organizacija du kandidatu. 
Socialistai nesitikėjo savo 
kandidatų pravesti, bet prisi
dėjo prie kampanijos vien 
tik propagandos dėlei. Jie 
sakė prakalbas ir dalijo savo 
literatūrą, aiškindami, kad iš 
mokyklų turi but prašalintos 
militarinės pamokos, ir kad 
darbininkų kvartaluose mo
kyklos turi but pastatytos ant 
tokios pat aukštumos* kaip ir 
turčių apgyventose vietose. 
Ir kada pasibaigė nominaci
jos balsavimas, visi nustebo. 
Nustebo net ir patįs socialis
tai, nes abudu jų kandidatai 
buvo nominuoti. Vienas jų, 
George Grant, gavo 35,646 
balsus, o kitas, Irene Smith, 
35,174. Reakcinio “Piliečių 
Komiteto” kandidatai buvo 
sumušti. Dėl šito netikėto lai
mėjimo, Los Angeles socia
listų tarpe prasidėjo didelis 
judėjimas ir pastaromis die
nomis jų organizacija paau
go 200 nuošimčių.



Visokios Žinios.
KUN. ČAPLIKAS PALIKO 

$14,183 TURTO.
Amerikos laikraščiai pra

neša, kad nesenai Worceste- 
i-y miręs lietuvių kunigas Ju
lius Čaplikas paliko kilnoja
mo turto $14,183. Tiek jį 
įvertinęs appraiseris O’Don- 
nell, ir tiek kun. Jakaitis, ku
ris yra paskirtas to turto ad
ministratorium, užrekordavo 
Probate teisme.

Kun. Čaplikas mirė da 
jaunas būdamas. Jeigu jis 
butų pagyvenęs ilgiau, jo 
turtelis, be abejo, butų daug 
didesnis. Bet ar daug jo pa
rapijonų turi po $14,000?

demonstracijos Į 
ramiau, negu pasku-'

m. 1 d.
_______ susirėmimas 

tarp policijos ir komunistų.
KINKIMU5. Atėję dabar g Europos

Saksonijos valstijoj (Vo- laikraščiai paduoda smulkių _________

Firmos Gegužės De- ^>V04i
i monstracijos Rygoj m
1 ivyko smarkus susire

SOCIALISTAI LAIMĖJO 
SAKSONIJOJ RINKIMUS

Ir Varšuvoj.

NAUJA PARTIJA ČEKO
SLOVAKIJOJ.

Čekoslovakijoje įsisteigė 
nauja tautiškai radikališka 
partija. Partijos kongrese 
buv. ministeris Štirbnij pa
reiškė, kad partija kovosian
ti prieš oligarchinį valdymo 
būdą ir prieš vokiečių daly
vavimą vyriausybėje. Užsie
nių politikoje partija stovės 
už visų slavų valstybių soli
darius veiksmus. Partijos 
pirmininku išrinktas Štirb- 

J • •mj.

kietijoj) pereitą sąvaitę bu
vo renkamas naujas seimas, 
ir tie rinkimai pasibaigė di
džiausiu laimėjimu socialis
tams. Iš 96 seimo vietų socia
listai laimėjo 33. Komunistai 
pravedė vos tik 12 savo at
stovų, o fašistai — 5.

GARSI ARTISTĖ IŠĖJO 
IS PROTO.

Los Angeles mieste šiomis 
dienomis išėjo iš proto Alma 
Rubens, pagarsėjusi Ameri
kos judomujų paveikslų ar
tistė. Ji buvo įpratusi vartoti 
morfiną, ir manoma, kad 
nuo to jai protas pamišo.

RUSIJOJ SUSTIPRINTA 
CENZŪRA.

Laikraščio “Rul” praneši
mu, Rusijos užsienių reikalų 
komisariatas rado, kad už
sienio korespondentai Mask
voje duoda tendencingas ži
nias apie padėtį SSSR. To
del nutarta sustiprinti tele
gramų cenzūra. Korespon
dencijų siuntimas laiškuose 
esąs uždraustas.

VOKIETIJOJ UŽDARYTA 
KOMUNISTŲ FEDERA

CIJA.
Rišy su kruvinomis komu

nistų riaušėmis Berlyne, po
licijos prezidentas išleido 
įsakymą, kuriuo uždaroma 
raudonųjų fronto kovotojų 
(komunistų) federacija. Vi
sos federacijos einamosios 

ir doku-

KVEPALAI KENKIA 
ARTISTAMS.

“Vienos Medicinos laik
raštis” rašo, kad stiprus kve
palai, o ypač žiedų kvapas 
labai kenkia balsui ii- dėlto 
dainininkams ir daininin
kėms reiktų visokių kvaps
nių vengti. Garsi savo laiku 
dainininkė Marija Zas “Af
rikietės” vaidinimo metu ga
vo nuo vienos savo draugės 
parmos žibuoklių sulaistytų 
stipriais kvepalais bukietą. 
Marija Zas, labai mėgdama 
parmos žibuoklių kvapą, ke
letą kartų visa krutinę Įtrau
kė aromato ir tuoj išėjus į 
sceną nebegalėjo padainuoti 
nei vienos dainelės.

Panašių pavyzdžių tas lai
kraštis duoda daug, kad jo 
patarimais galėtų pasinaudo
ti dainininkai ir artistai.

' > “L. A.”

žinių apie buvusias tenai 
darbininkų demonstracijas 1 
gegužės dieną. Paminėsime 
čia apie.Rygos ir Varšuvos 
įvykius, nps Amerikos spau
doje iš tų vietų žinių kaip ir 
nebuvo..

Gegužės mėn. 1 d. Rygoj 
praėjo ramiai, ramiau, negu 
visais paskutiniais metais. 
Kairieji profsąjungininkai 
norėjo suruošti policijos ne
leistas demonstracijas, bet 
policija į demonstrantų susi
rinkimo vietą atvyko anks
čiau, negu komunistai suspė
jo susirinkti. Kai tik pasiro
dė automobiliai su policija, 
demonstrantai tuoj išbėgio
jo. Politinės policijos valdi
ninkų buvo suimti keli ko
munistai ir nugabenti į areš
to namus.

Socialdemokratų eisenoj 
dalyvavo apie 15,000 žmo
nių. Komunistai socialdemo
kratų mitingo vietoj bandė 
suruošti kačių koncertą, su 
tikslu trukdyti oratoriams 
kalbas. Rėkusius tečiau gau
dė patys mitingo dalyviai ir 
atiduodavo į policijos ran
kas. Iš viso Rygoj sulaikyta 
70—80 žmonių.

Esplanadoj buvo suruoš
tas Rygos įgulos paradas.

Varšuvoj gegužės m. 1 d. 
jokių ekscesų nebuvo. Kai 
kurios partijos suruošė eise
nas ir susirinkimus, kurie 
praėjo tvarkingai. Miesto 
centre įvyko PPS. ir vyriau
sybės šalininkų socialistų re
voliucionierių demonstraci
jos. Išsklaidyta buvo tik ko
munistų eisena, kurioj daly
vavo apie 1,000 žmonių. Ko
munistai ėjo su plakatais, nu
kreiptais prieš vyriausybę. 
Didžiausia eisena buvo so
cialistų revoliucionierių, ku
rioj dalyvavo apie 10,000 
žmonių. Šioj eisenoj demon-

PASIDARĖ NAMIE OR
LAIVI IR UŽSIMUŠĖ.
Muskegon, Mich. — Mor- 

risMeldinger čia pasidarė 
namie orlaivį ir pasiėmęs la
kūną Kingą išėjo naują ma
šiną išbandyt. Iš pradžių or
laivis dirbo gerai ir jiedu pa
kilo 2,000 pėdų ’ nuo žemės. 
Bet staiga Kaž-kas atsitiko ir 
orlaivis nukrito netoli Mona 
ežero. Abudu užsimušė.

Da Apie Užpuolimą
S * 17 _ 1 J ______ j ko 1903 m Iš Lietuvos paeina nuo Ke-*
AUT V OKKUlal O, dainių, Amerikoje yra trįs seserys.

i Kas iš giminių nori platesnių f:-;- 
----------------- ' rašykit šiuo adresu: (2$»

Atėję dabar iš Lietuvos J paplavskas.
laikraščiai paduoda daugiau’ *
smulkmenų apie buvusį pasi- ---------------------------------- r
kėsinimą ant Voldemaro gy-1 na IICČ Y A1111 Al 
gasties. “Lietuvos Žinios” rAJULdlkUJUHAl

Pajieškau Onos Matiečutės ( Matijo- 
šaitės), Senaičių kaimo. Mariampolės 

_______________________ ________ apskr., Suvalkų gub, apie (J metai Ą-

JOE ABRAMAV1C1US ’ ' ?. _____ ___________ _ _________ r_
106 lnglehast st., Sp. Saginaw, Mich. darais; daugiau paaiškinsiu per laišką.i - - - -................

(NEINA ŠIUKŠLĖS, IŠEI
NA LENTOS.

New Yorkan yra atvažia
vęs vokiečių chemijos inži
nierius, kuris demonstmoja 
savo mašiną lentoms daryt iš 
šiukšlių Jis prideda į tą ma
šiną iškultų kornų varpų, 
šiaudų ir kitokių šiukšlių, su 
laisto visa tai tam tikrais 
chemikalais, paskui didelia
me karštyje drūčiai suspau
džia. Išeina puikiausios len 
tos, kurios yra ir stipresnės ir 
pigesnės, negu piautos iš sie
nojų.

sąskaitos 
mentei konfi

MERGINOMS MOKA TIK
PO $5j SĄVAITĘ.

Fall River,-Mass. — Audė
jų unija čia paskelbė protes
tą’prieš nekurias kompani
jas, kurios moka merginoms 
tik nuo $5 iki $8 į sąvaitę. 
Kompanijos aiškina, kad to
kia alga mokama tik toms strantai dainavo ne tik dar- 
merginoms, kurios mokinasi bininkų dainas, bet irPil- 
audimo amato. sudskiui pagerbti. Bendrai,

MASKV 
LATVI

TAMS.
Ryga- — Kaip praneša lat

vių laikraščiai, gegužės mėn. 
1 dienai latvių kairieji prof
sąjungininkai buvo gavę įsa
kymą iš Maskvos, nežiūrint 
valdžios draudimo ruošti mi
tingus arba reikšti savo ak- 
tingumą kitais budais, pav., 
trukdant socialdemokratams 
susirinkimus ir keliant ne
tvarką. Rastoj instrukcijoj 
vietos profsąjungininkams 
duota suprasti, kad priešin
gu atveju jiems netenka 
laukti iš Maskvos jokių pa
šalpų.

Jus galite jieikoti ir 
rinktis, ir jieikoti ir rinktis - - bet 
vienas dalykas yra tikras

Jeigu jus norite tikrai
•_______ _______________• -

rašo: .
Gegužės 6 d. vykstant Vol-' 

demarui su žmona ir mažuo-

I A. A. KAZIMIERAS CERNECK1S Į PARSIDUODA
Gegužės 7 d. žuvo mainose Kazimie- rCDOC urOTOC KIAB1AC 

ras čemeckis, 48 metų; Akotijon atvy- VatKvlO VtaKlEd H AMAS 
* Su dviem krautuvėms (storus), «y- 

k»>i su namo •arsiduoda jr bizni*. Na
rinių, mas yr* dviejų šeimynų—ant pirmo 

florų yr* try? ruimai, ant antro flora 
> >a penai runnai. \ įsas namas yra ap- 

' rūpintas su elektros šviesa, gesu ir va
riomis. Sykiu parsiduoda garadžiu* dėl 
dviejų automobilių, didelis vištininka* 
kur galima laikyti 75 vištas Prie to 
namo yra ir daug vaisingų medžią. 
Priežastis pardavimo: norim- greitu 
laiku išvažiuot į Lietuvą. (24)

PETRAS USES
137 A mes street, Montello. Mano.

vyr. Įeit. Gudinąs ir kap. Vir- žino, prašau 
bickas, į teatrą Glazunovo ....... ..
koncertan, prieš jį miesto.______________
sode buvo padarytas pasikė- Pajieškau Jono Norbuto, pirmiau 

Pasikėsintoiai orie r>’veno East St. Lx>uis, Iii, taipgi kiminas. rasiKesiniujai prie Juozapo j^nt^ seniau jis gyveno 
teatro durų į einančią grupę Chicago, III. Kas apie juos žino, malo- 
iš užpakalio paleido ne ma- ^^but lai atslsau‘
žiau kaip septynis šuvius. I 14’11 Page st.’ ‘ Pituburgh, Pa. 
Viena kulka buvo sunkiai su- ------------------------------------
žeistas į pilvą ir dviem leng-'
1 _____________________________ _____

ilpmarn Vipna kili- nua ^ono Dyoko Gimbuėią kaimo, 1
(lemaiO .unenas. Viena KUI Skaisjririo pašto, Šiaulių apskr Malo-I 
ka peršovė iš kairės ties Sir- nes dėdis atsišaukti, arba kas apie jį 
dim ponios Voldemarienės pr^J?^VoKAS 
rublis ir net apatinius balti
nius. praeidama pro kūną. 
Kelios kulkos taip pat kliuvo 
i lydėjusius vyr. Įeit. Gudiną

KRUVINOS KOMUNISTŲ 
RIAUŠĖS VOKIETIJOJE 

ESĄS “BANDYMAS.” 
Bulgarų komunistas Kola- 

rov, vienas Komintemo šulų 
rašo Sovietų oficioze “Izvies- 
tija”,kad kovų Berlyne “ban
dymas” turi tarptautinės 
reikšmės. ' Tai esanti busimų 
komunistų musių repeticija.

FARMOS
40 akrų Farma, partiduada.

Pigiai parsiduoda, su gyvuliais, pa-

• ANTON MACHUTA 124) 
R. 2, Box 42. Branch. Mich.

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

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

JOS STAKTOM, REALTOR 
LOWELL, MICH.. . _ ________ _r____ ______, dir- į

vai j kojas mažasis prof. Vol- • i» ilgą laiką seranton, p*, aš esu su- ‘ — 
/•. ; FARMA PARDAVIMUI,---------------------- — —---- Skaisgino pašto, Šiaulių apskr Malo-1 - - -- » --. — ’. .. ” r. ■ .- m akeris zerues, prie gero cementi

nio kelio; su visais padarais ir gyvu
liais $r,,ooo. (22)

— | <‘H KALVAITIS
I R. F. I>. B »* 54. Frenehtoa a, N. J.

VIENOJE SUIMTA 30 
KOMUNISTŲ.

Austrijos sostinėj Vienoje 
pereitą sąvaitę buvo areštuo
ta 30 komunistų, kurie mėgi
no išprovokuoti kruvinas 
riaušes.

gero - -1
pilno pasiganedinimo 
rezultato kiekviena karia

jei jus norite
• • ir užtikrinto

MASKVOJE SUDEGINO 
TROCKIO LĖL&

Pasak vokiečių spaudos, 
laike gegužės 1 d. demonst
racijų Maskvoje komunistai 
nešė “balvonus,” vaizduo
jančius Čemberliną ir Troc- kTkai “ 

-•Trirą.

iludu-d*1,
ey Malt sy»-'

per Anheuser-BuschPagaliau “čembėrfimB” ir 
. “Trockis” buvo sudeginti.

Tai pasakykite 
save pardavėjai 
aiškia^ kad Jas 
aerite selyklos 
kari išdirbta .

MOKYTOJAS MIRĖ NUO 
KATĖS {KANDIMO.
Washingtone pereitą

■ dėldienį mirė Centrai High 
mokyklos perdėtinis A. W. 
Miller, kuriam 3 sąvaitės at- 
algal katė buvo įkandus ran
ką. j

ne- Budweiser
Barley-Malt Syrup

■M»M*

STANLEY DYOKAS
5443 So. Shields avė., Chicago, III. Į

Pa.:ieškau brolių Antano ir Jono 
. Rudžinskų, 1920 metais jie gyveno po 

__ _________ _ ______  antrašu 27 School st.. Cambridge, 
b.../_________________________ lajr* I Mass, nuo ur laiko jokios žinios netu-

11 kap. Virbicką. Vyr. Įeit.- Mįe]j broliai malonėkit atsiliept, 
Gudinąs, kuriam kulka kliu- arba kurie apie juos žiną, prašau pra

nešt jų adresą.
JIEVĄ KASPARAVIČIENĖ 

Girkautų kaimas, Raudėnų paštas, 
Šiaulių apskr., Lithuania

Pajieškau pusbrolio Petro Pefiurvu. 
gyveno Trenton, N J. Turiu svarbų 
reikalą. Prašau atsisaukt arba kurie PARSIDUODA FARMA. 
apie žino malones pranešti adresą,- ...
už ką busiu labai dėkingas (23)

JONAS STROLE >
10230 Cardoni avė., Detroit, Mich.

V. Damanskis jieškau žento Antano 
Šarapino, prieš 9 metus gyveno pas 
brolį Hartford, Conn., dabar nežinau 
kur randas. Turiu svarbų reikalą. Kas 
apie jį žino ar jis gyvas ar miręs ma
lonėkite pranešti, už ką Imsiu labai 
dėkingas; arba pats lai atsišaukia. . _

V DOMANSKIS (2:1) 1 Per >»išką, suteissn plates-
307 Nenark st , Hoboken, N. J |

Pajieškau Joną Butnorą, Žarėnų kai -' 
mo ir Adomą Skierį. Menčių kaimo, 
L._. “ ,
važiavo į Ameriką 1913 m. Jei kas 

lonėkit duot man'žinę' Koris pirmasis labai

labai svarbą pasikalbėjimą. 
PRANAS MUNINGIS 

57 Vine street, Montello, Mass.

Pajieškau savo brolį Martyną Gas- 
parevičh; (Gaspar), kilusį iš Kadarų 
kaimo. Papilės vaisė . Biržų apskri
ties. Paskutiniuoju laiku (1923 m.) gy
veno North America, Martin Gaspa- 
rieučius. 302 N. Natlova st., Sturgis, 
Mich. Visus, kas apie ji žino, prašau 
pranešti jo gyvenamąją vietą šiuo 
adresu: Krisiu* Gasparevičius, a-c The 
First National Bank of Boston, Flori
da 99, Buenos Aires, Argentina. (23)

Pajieškau sesers Onos Grajauskiu- 
tės, po vyru Tamulevičienės; pirmiau* 
gyveno Girardville. Pa, vėliaus išva
žiavo į Chicago, Iii. Keletas metą at
gal buvo atvažiavus pas mane į Broo
klyn, N. Y. ir po to neturiu jokios ži
nios apie ją. Iš Lietuvos paeina iš Vei
verių. Suvalkų gub. Ji pati, ar kas ki
tas žinantieji apie ją malonės praneš
ti, už ką busiu labai dėkingas. (24)

JUOZAS GRAJAUSKAS
108 Stagg st., Brooklyn, N. Y.

vo i pakaušį ir išėjo per kak
tą, užmuštas vietoj. Kapito
nui Virbickui peršautas deši
nysis plautis. Be to, dar vie
na kulka sužeidė p-lę Juoda- 
kytę, kuri pripuolamai tuo
met ėjo pro sužeistųjų grupę 
i teatrą. Jai peršauta koja, 
nepaliečiant kauno.

Prof. Voldemaro sūnėnui 
padalyta operacija, kuri pa
sibaigė laimingai. Jam viena 
kulka padaryta dešimts žaiz
dą viduriuose. Kapitonas 
Virbickas guli taip pat ligo
ninėj ir jo sveikatos stovis 
patenkinamas. P-lė Juoda- 
kytė, padarius jai ligoninėj 
peirišimą, sugrįžo namo.

Tuoj po pasikėsinimo prie 
teatro atvyko ponia Tubelie- 
nė, užsienių reikalų ministe
rijos generalinis sekretorius 
dr. Zaunius ir Lietuvos mini
steris Vokietijoj p. Sidzikau
skas, kurie pasirūpino sužeis
tuosius pernešti j teatrą pre
zidento ložėn, kur jiems bu- 

ivo suteikta pirmoji pagalba.

I

Niurnu.

GERA FĄRMA. PARSIDUODA 
PIGIAI. 150 likeriai. 80 dirbamos ge
ros žemės, daug medžių; 10 kambarių 
namas, barnė, 4 kitokie budinkai, 10 
karvių, 2 arkliai, paukščių, vežimai, 
įrankiai, mašinerija, artį prie mokyk
los, prie gerų marketų. Kaina už vis

iką $4200 {mokėt $1,200. Yra tikras 
bargenas. (23)

MRS. J. HIRMAN
SARATOJįA SPRINGS, N. Y.

60 akerių žemės, 25 geros dirbamo*, 
kita ganyklos, miš.as ir lomberis; že
mė apsėta ir užsodinta daržovėmis, 
vanduo bėgantis per ganyklas, 150 
medžių sodas, 4 karvės, 1 arklys; pie
nas parsiduoda prie stubos; stabą 8 
ruimų, kieto medžio grindys, štymo ši
luma. maudynė, šiltas vanduo; barnė 
didelė, vištininkai, ĮOOO vištų, įrankiai. 
Bagotyrių farma, budinkai verti $9000. 
Parsiduoda viskas už $5,300; į mokėt 
$1,500. Nepraleiskit, tikrai Imrgenas.

nias žinias (22)
MARTINAS KAZĖNAS - 

Hox 126. Sterliag Junction, Ma*.

PAĖMĖ 300 KAUNI Ų 
KOVAI5U TVANU.

Kovai su. augančiu tvano 
pavojum Mississippi valsti
joj gubernatorius pašaukė 
300 kalinių , iš Parchmano 
kalėjimo farmos. Missouri 
valstijoj patvino St. Francis 
upė. Vanduo išvertė apsau- 
goe-sienas ir užliejo 50,000 
akrų plotą.

SUGRĄŽINO $2,616,000 Dr- Zaunius sužeistuosius pa- 
MOKESČIŲ LAIVŲ ’ ’A K

KOMPANIJAI.
Iždo Departamentas Wa- 

shingtone sutiko geruoju su- granatos- 
grąžinti Clevelando laivų 
kompanijai $2,616,000 mo
kesčių kurių šita kompanija 
tiek “permokėjusi” keli me
tai atgal.

lydėjo ligoninėn.
Pasikėsinimo vietoj rastos 

dvi nedidelės nesprogusios

IŠBRAUKTA 400,000 KO
MUNISTŲ.

Komunistų partijos konfe- 
“ncijoje Maskvoj buvo pra-rencijoje 
nešta, kad per dvejus pasta
ruosius metus iš partijos iš
braukta 400,000 žmonių

JAPONIJA BANDO NAU
JĄ PATRANKĄ.

Japonų kariumenė daro ban
dymus su nauja ilgos distan
cijos taikinio patranka*, kuri 
sveria 150 tonų Ta patranka 
yra įrengta šarvuoty.

SPROGIMAS PASKAND1 
NO LAIVĄ.

Pereitą sąvaitę pietų Ame
rikos pakrašty ant garlaivio 
“Perico” įvyko sprogimas ir 
laivas tuojaus nuskendo. 
Kartu su juo nuėjo dugnan ir 
visi jo žmonės.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
MAŽOJ AZUOJ.

Iš Angbros pranešama, 
kad pereitą nedėldienį Su- 
čemi apielinkėj, Mažoj Azi
joj, buvo markus žemės dre
bėjimas, per kurį sugriuvo 
apie 1,000 triobų ir buvo už
mušta 39 žmonės. Daug esą 
sužeistų

U2SIDEGT AUTOBUSAS 
SU MOKINIAIS.

We8terly, R, I. — Pereitą 
nedėldienį ėia užsidegė auto
busas, kuris vežė mokinių 

i ‘*teamaM beisbolą žaisti. Ve 
/ėjas skaudžiai apdegė.

*
i

Naujausius Radio 
Ir Gramafonus

UŽLAIKO MASILIONIS

Pajieškau Joną Butnorą, Žarėnų kai
mo ir Adomą Skierį. Mergių 
abudu Kruopių valsčiaus Butnoras at-į PARSIDUODA GERA KARMA! 
važiavo į Ameriką 1913 m Jei kas 160 akrų geros derlingos žemės, 130 
apie juos žino ar jie gyvi ar mirę, ma- juodžemio, 40 akrų maišyta. Farma 
lonėkit duot man tinę. Kuris pirmasis labai gera auginimui ir laikymui gy- 
praneš už kožną gaus po $5.00. Turiu vulią. Per farmą bėga upelis, kuris 
labai svarbų pasikalbėjimą. (23) sudaii^daug parankumo. 8 melžiamos 

karvės, 6 priauganti, visi geros veis
lės, nes yra parinktiniai 3 arkliai, ma
šinerija reikalinga prie farmos ir visi 
įrankiai: {rengimai visi moderniški. 
Fartnh randasi netoli nuo gėrą "mar- 
ketų Su visais įrengimais, farma tik
rai verta $10,000; parduodu už $4,500. 
Kas pirks tą farmą, bus laimingas. 
Kas užmokės visus, sutinku apmokėt 
kelionę į vieną pusę vienai ypatai, ir 
supažindint su visu bizniu kad galėtų 
pasekmingai vest reikąla. Priebutis 
padavimo, bloga sveikata Platesnių 
informacijų norint, klauskite per laiš- 

r ką. • C23)
F Y. ZALENSKAS

R. 2. 19. Brandi, Midų

160 akrų geros derlingos žemės, 130

I
i

APRUBE21 LOKITE VAIKUS I
Kurie esate arba tikitės būti tėvais 

kudikią, parodykite jiems kelią. Jei 
patįs esate beturčiai, nekvieskite dau
giau vergų. Jei juaę vaikai nemiega, 
vartokite Flctchers Miegu Teikėją. 
Už $1 00 atsiųsime vaistus ir 2 kay-, 
gutes, Biologiią ir Alkoholis, ir Kudi-į 
kiai. 8TANLEY POCIUS (23)

234 Shaemut avė.. Boston. Mass. Į

PARDAVIMAI I 
rAKSIIH'ODA « SESIIS SKRiniOS 

6 smuikai ir 1 kontrabasas (didysis 
smuikas), visos geros, parsiduoda pi-1 
giai Savininkas paseno, nenori gro- 
jint Kam reikalinga, geras pirkinys.

JOHN TURSKEY (23)
201“ JackmHi aC, Scranton. Pa.

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

A KRIPAITJS (23)
12 Ednard Manchesler, Conn.

BOSTON LUNCH
Moderniška Lietuvių Valgykla 

19 MILLBURY STREET.
WORCESTER, MASS. 

Savininkas F. MergMan.

F*

i
i

Negyvi Pinigai!
Mes perkam Lietuvon Bu*ua 

už pilną kainą, nuo tą, kurie pirka 
pas mus nauią Pianą arba Ra*u. 
paimdami kaipo dalį mokestiea. 
Naudokitės proga. (29)

GA R OI NĖR PIANO CO.
(B. Simonavičius) 

•IS7 Weatminster St.. 
PROVIDENCE. R. 1.

( ombination instrumentus, 
geriausiu Amerikos išdirbys- 
čių: Columbia ir Victor.

Visuomet pa s mus randasi 
daugybė gražiausių lietuviškų 
rekordu. Užeik pasiklausyti ir 
nusipirkti.

Senus gTamafonus mainau 
ant naujų ir duodu ant lengvų 
išmokėjimų.

Priimu Lietuvos Bonus kai* 
po dalį mokesčio.

Parduodu Player Pianus ir 
naujausius Lietuviškus Player 
Rnlius.

Užlaikau čeverykų dėl visos 
šeimynos ir vyriškų rūbų.

GEO. MASILIONIS
377 We»t Breadway, 
South Beatos, Man.
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Kunigai kvailina ir

K tUTiri

MnlkiM

Mvlint: skainnitu ir <t|tšvielą. t-ikitri 
atsiŠHUkt. Iru* siunčiama dvltai iinrOb

K. RUTKUS 
MI GranU sL. Bsi 209, 

Brooklyn, N. Y.
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PARSIDUODA LIETUVIŠ
KI BALANDŽIAI

Juodgalviai, rud
galviai ir gultą* 
galviai. Pristaa- 
čiu į visas dali* 
Suvienytų Valsti
jų ir į Kanadą.

GEO 
BENDORATT18
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LIETUVOS ŽMONIŲ GYVENIMO 
VEIDRODIS. i 

ji

'vorą, gamina “cukrinę“ n 
geria.

Suvalkuose irgi panašiai. 
________ _ a Sintautuose vienas kavalie- 

vogė dviratį. Valdžios gim- rius sužieduotinei dantis is 
nazijos VILklasės mokinė mušė. ............—’

dėl nesisekančio mokslo nuo- sigėrę vyrai 
dijosi praskiestu actu. Su- galvas 
čiupta didelė gauja vagių, laukuose rastas užmuštas ir 
kurioje dalyvavo suaugę ir nužudytas senis. Prienuose 
jaunimas. Jie padarė apie 30 atvažiavusiems į turgų ^ki‘ 
vagvsčių ir plėšimų. Zosė ninkams piktadariai nupiau- 
Šileikaitė iš banko buhalte- sto arklių vuodegas. Mariam- 
rio pavogė 840 litų. Pašviti- polėj ir Vilkavišky kelios 

~ - ... — tarnaitės nuod i josi ir keli ne-
gvvi ir gyvi pamestinukai 
-asti. Vilkaviškio apskrities 
•.aisčiuose nuolat atsitinka 
t žmušimai.

Panevėžio apylinkėse va 
ko galima išgirsti. Pušaloto 
vaisė., Šiaudinės kaime Lin- 
kauskui išplėšė klėtį, išnešė 
valgomus daiktus irrubus. 
Kupiškio arešto namuose ant 
diržo korėsi It. Gabriunas. 

_  F.ozalimo miestely, apsigy- 
. kis. Švėkšnoje vienas ukinin- veno prostitutės ir tvirkina 
kas iš kito pavogė 30 žąsų, jaunuomenę, ardo šeimų ra- 
Kvėdamoj R. sulaikytas su mų gyvenimą. Čia du moky- 
“cukrine.“ Kitame to pat vai- tojai ateina i pamokas gero- 
sčiaus kaime esą keli “bravo- kai Įsigėrę. Per Velykas vie

nas antram (mokytojai 1 no- 
*. sis nubalnojo. Panevėžio 

Var- mieste lakstęs kažkoks ”am- 
___ ____ ....... .............................. “ nuolat, sako
ukln. J. Katakauskas dėl var- meldžiasi ir šūkauja. Joku-

Peržiurėjus Lietuvos mies
tų ir miestelių įvykius, gau
nasi štai koks vaizdas:

Šiauliuose mokytojui pa- _ n • . • T T $ U * • ® _

ny Petras Dubickas miške 
nužudė Jurgi Mikelevičių. 
Šiauliuose Portalžickis, ker
šydamas savo kaimynui, i 
šulinį Įpylė žibalo. J. Jazbu- 
tas sulaikytas kaip vogtų re
volverių priėmėjas. Radviliš
ky sulaikytas A. F. suklasto
jęs dokumentus. Mažeikių 
apskrity keli jauni vyrukai 
skleidžia netikrus vieniičius.

Tauragės apskr. ant plento 
rastas moteriškos lyties kudi-

rai.”
Iš Telšių ir Kretingos apsk. 

štai kokios naujienos. T_. 
nių vaisė. Vidiškių kaime žinąs klierikas.

gingo gyvenimo pasikorė.; bo gatvė j gyvenusios neuž- 
Platelių jaunimas ištvirkau- i registruotos "panelės/ lan- 
ja ir girtauja. Jaunapolėj ge-krtojų apsčiai turėjusios, 
rai veikia bravorai. Ukinin-; Špitolninkas radęs negyvą 
kai už pragertas sumas iš- (Kudikį. Grįžtant is Rozalimo 
duodą vekselius. Toj pat Ja-,Viepam ūkininkui miške pa- 
napolėj draugas draugui, su- sl°j° vyrai kelią ir grąsi- 
sipykę, supiovė nosį. Tel- ,np nužudysią, jei neatiduos 
šiuose į “Žemaičio“ redakci- pinigus. Atidavęs kiek turė- 
ją pro langą įritinti du dideli, — 6 litus.
akmenys. O kun. Šlėkta pas' Iš Zarasų padangės, kaip 
Šiaulių prostitutes užstatė rašo vienas laikraštis, šit ko- 
laikrodį. Už tai jį vyskupas kia pašvaistė: Paupinės vai. 
suspendavo — uždraudė eiti Smėlynės kaimo gyv. Domi- 
kunigo pareigas. Plungės du ninkas Jonėnas savo kaimy- 
valdininkai nubausti po kelis no žmonai nuplėšė sijoną ir 
mėn. kalėjimo, už kyšių ėmi- norėjo išžaginti. Salako mie- 
mą. Telšių spaustuvei “Per- stelio gyventoja A. B—tė pa- 
kunas,“ komendantas užde- darė sau abortą. Zarasuos M. 
jęs baudą už nesilaikymą .Aleksiejevas ir M. Savickas 
spaudos įstatymo. Ukrinuose norėjo įsiveržti pas vieną 
ūkininkai vieni nuo kitų va- mergaitę, bet ta neįsileido*. 
~~ J 7 , ’’ , ~' Jie išvertė trobos sieną ir vis-
džius. Dagiuose jaunieji va- tiek įsilaužė. Imbrado*valse.. 
gia nuo tėvų javus ir kelioli- Niedožinkų kaime Juzė Pet
ka jaunuolių sudarę “organi- rauskaitė tvarte pagimdė ku- 
zaciją,“ slaptai įsitaisę bra-diki ir šakėmis subadžiusi,

ukininkai 1
gia drapanas, veršius, me-iŠ,

PATARIMAI 
FARMERIAMS I SS

KAIP PATAISYTI SODAS.
Daugelis sodų, ypatingai 

sunkesnėse dirvose ir drėg
nesnėse vielose netarpsta. 
Labai dažnai dar jaunus me-

Šakiuose turguje pri- 
i vienas kitam

suskaldė. Pilviškių delius užpuola vėžys arba 
liemens žievė sutrūksta, me
deliai suvargsta, paskui silp
nai auga, blogai veda ir greit 
pasensta.

Jei prisižiūrėti sodams, 
kurie pasodinti dirvoje, km 
yra daug kalkių arba kur yra 
mergelio podirvis, tai me
džiai auga gražiai, stiprus, 
lapai dideli, tamsiai žali, vai
siai gražus, aromatingi, ska
nus, be dėmių ir medžiai vai
singi.

Blogai augančius medžiui 
daugelis mėgina pataisyt, 
geresniu mėšiu ar minerali
nių trąšų patręšimu, bet daž
nai tas mažai gelbsti ir tiktai 
patręšimas kalkėmis pataiso 
juos.

Vokietijoj vienas ūkinin
kas pasodino didelį sodą. 
Din a buvo sunki ir vieta šla
pia. Medeliai po keletos me
tų beveik visi išnyko. Visgi 
norėdamas turėti sodą, jisai 
sodino antrą kartą. Kad me
telius kiek aukščiau paso
dintų, pirma darė kaupus ii 
ant kaupų sodino medelius.

Kad žemė pasidarytų ma
žiau i-ukšti ir geriau praleis- 
:ų vandenį į gilesnius sluoks
nius. sodas buvo patręštas 
ialkėmis ir paskui kas antri 
metai ji tręšė kalkėmis.

Medeliai augo gražiausiai 
<r greit pradėjo vaisius vesti.

1913 m. daug iššalo čereš- 
nių. grušių ir obelių. Bet ten. 
.<ur vaisiniai medžiai buvo 
■.ręšiami kalkėmis arba km 
sodas turėjo mergeliopodiau. 
ri. beveik nei vienas medis 
įeiššalo.

Vokietijoj, Darmštato apy-

linkę j vyšnias ir čerešnes trę
šia kalkėmis, kad neputų uo
gos.

Bendrai, galima sakyti, 
kad sodai tręšiami kalkėmis 
yra atsparesni Įvairioms li
goms.

Vienam keturkampiam 
jardui reikia apie 1 svarą 
degtų kalkių.

Degtas kalkes >ode

I
 Kupstai su skruzdėmis rei
kia išdraskyti, sulyginti su 
žeme ir apipilti gerai pele
nais. Labai naudinga dar pa
laistyti. Po kelių dienų reikia 

, ir kur pradeda 
krauti naują kups

tą, vėl išdraskyti ir pelenais 
pabarstyti.

I Kurmių kupstai reikia iš
barstyti pavasarį ir rudenį 
ir dar 1 —2 kartu vasaros me
tu. Kurmių gaudyti ir naikin
ti nereikia, nes jie žemėje 
naikina kenksmingus vikš
rus.

_ išmėto
krūvelėmis ir apmeta žemė
mis. Kai kalkės iš žemės pri
sigeria vandens ir pavirsta 
miltais, jas išžarsto ir negi
liai aparia.

Kalkėmis geriausiai tręšti 
rudenį, kai nukrinta medžių 
lapai.

Jei norima kalkių sutau
pyti, tai tręšia ne visą plotą, 
bet tiktai po medžių šakų.

Kiekvienam medžiui, su
lig jo didumo duoda 5 
svarų degtų kalkių.

Sodus kalkėmis tręšia vie
ną kartą per 3—4 metus.

Nuo patręšimo kalkėmis 
vaisinių medžių derlingumas 
pakyla po 2—3 metų.

Kas turi sodą sunkioje dir
voje ir drėgnoje vietoje, tai 
nusausinkite ir patręškite 
kalkėmis. “Žemė.“

BEDARBIS NUSIŽUDĖ.
Salisbury, Mass. — Perei

tą penktadienĮ čia nusišovė 
Frederick W. Vennard, 66 
metų amžiaus darbininkas, 
kuris negalėjo gauti jokio 
darbo ir neturėjo iš ko gy
venti. Tai ve. kokie “geri lai
kai“ Amerikoj! *

30 Mč-

I « 
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‘KELEIVIO’ KNYGOS.

jžkasė. Antanavo vaisė. Jo
niškio kaime laukuose Teklė 
Streikytė pagimdė kūdikį, 
nusmaugė ir Įmetė balon. 
Zarasuose esą daug jaunų 
vyrų užsikrėtusių Veneros li
gomis.

Tai tokios naujienoj iš 
Lietuvos kaimų.

PIEVŲ SULYGINIMAS.
Kelmai ir kilimai reikia 

su šaknimis išrauti, vieta su
lyginti ir pasėti tose vietose 
dobilų su motiejukais ar vi
kių su avižomis. Jei turima 
kokių nors pievų žolių, tai 
sėja ir jų. Pirma pasėja vi
kius su avižomis, juos grėb
liu pridengia žeme, paskui 
pasėja žolių sėklas ir visai 
plonai grėbliais pridengia 
žemėmis. Kada žolės sudygs
ta ir truputi paaugėja, tai vi
kius su avižomis nupiauna. 
Jeigu krūmai atželia ir užau
ga apie 10 cm. aukštumo, tai 
su dalgiu palei žemę kelis 
kartus per vasarą atžalas nu- 
kapoja. Jei atžaloms leisti il
giau augti, tai bus sunkiau 
sunaikinti.

Seni ir dideli kupstai jau 
žole peržėlę reikia kryžmai 
kastuvu perkirsti, veją* Į šo
nus atversti, žemę iš vidaus 
išimti ir veją vėl uždėti ir 
prispausti.

TARPININKAS
(THE MEDIATOB)

Leidėjas A. J. Kupstis. 
Vaizbos. Kultūros ir Dailės
nosinis Žurnalas su spalvuotais 

paveikslais. 4U puslapių.
Didelio formato. ,

Prenumerata metams $1.00, 
vienas numeris 10c.

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

ba Laivokortę į Lietuva ir atgal 
—dovanų.

“Tarpininkas” pagelbės jums 
apmokėti bilas. jsigykit “Tarpi
ninką" tuojaus, tai sužinosit, 
kaip tą galima padaryti. 
Kreipkitės šiuo adresą:

“TARPININKAS”
332 W. BROADVAY.
SO. BOSTON. VAM.

Nėščios Moterys 
gaus greitą pagelhą nuo 
širdies piktumo naudo jaut 

PepsinicSettzer 
VAISTINĖSE 
25< 5©t

Rašyk Ptpunic StlturCt. 
Worcestcr, Mass. o 

GAUSI SAPIPEU DYKAI

NUO ODOS LIGŲ
Naatek gyteačias patą,

FREEDOL
Tai yra receptas garsaus šveicariška 
Profesoriaus. FREEDOL greitai įsige
ria j oda ir pa 5 misotų visiškai praša
lina įdegimą bei skausmų. FREEDOL 
stebėtinai greitai išgydo šašus, Ronas, 
Egzema. Hemoroidus, šunvotes. Nie
žuli ir kitokias orio* ligas. Kaina $1.00. 
Reikalaukite aptiek*** arba prisipūki
te >1.00 ir ase* taojaaa išaiųaim* aar 
pasta tunka (->

FREEDOL REMEDY CO.
333 A. Vftrren St,Kaip Yra įtaisytas Vokiečių Oro Laivas “Graf Zeppdin
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“Keleivio" skaitytojai jau žino, kad šiomis dienomis Amerikon turėjo atlėkti su pasažiėriais milžiniškas vokiečiu oriai 
vis “Graf Zeppelin.” šita kelionė jam nepavyko, nes sugedo mašinerija ir orlaivis nuneštas smarkaus vėjo Francuz on 
turėjo nusileisti. Vis dėl to bus Įdomu žinoti, kaip tas oro milžinas yra Įtaisytas ir kokių patogumų keleiviai jame turi.

Paduotas viršuje paveiks ėlis parodo tris atskirus “Grafo Zeppelino” kambarius. Pačioj kairėj parodytas vienas mie
gamųjų kambarių. Tenai vra Įtaisyta puiki lova, stalas, kėdė ir sofa, ant kurios taip pat vienas žmogus gali miegoti. 
Kambarys turį vieną langą į lauką, šitokių kambarių yra dešimtis.

Paveikslėlio vidury yra parodytas bendras salionas. kur yra keturi stalai, keturios sofos ir 16 kėdžių. Salione yra ke
turi langai, kurie galima ati taryti. Jo sienos iki pusės nuo apačios yra padarytos iš raudonmedžio ir išsodintos viso
kiais pagražinimais; į viršų nuo pusės sienos vra išmuštos rausvu šilku, prie kurio spalvos yra pritaikytos artistiško 
darbo langų užtraukos. Į sa'ioną sutelpa apie 30 žmonių.

Valgymo metu šitas salio tas paverčiamas į valgomai! kambarį. Virtuvė yra Įtaisyta nuostabiausiu budu. Tris didelės 
plokštės yra kaitinamos elektra ir skrendant oru visada būna gaminami karšti valgiai, verdama kava ir kitokie gėrimai. 
Sienose yra gražiai įtaisyto; šėpos indams.

Visi šitie kambariai rand įsi specialėj gondoloj, kuri yra 100 pėdų ilgio ir randasi pakabinta po priešakiniu orlaivio galu.
.......  z.ll
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laikraė^o 
fkaitytojs. knrie Iren/ia nuo Snb- 

Arute arba Muskulų Reumatizmo. Str*- 
Skau<Fj»mo (Lumbage». Padarro*

(Goti t». parašyt m an 
laišką, padedant Ka
ro vardg ir atikų 
adr**a. o aA pri«tn-- 
m n dykai Vtavm Ita-J 
Berta Vertfe Itanka] 
^bandymui mano 
Rheumatizmo Gydno-' 
lin. A« noriu kiek-; 
viena kenčianti įti
kinti savo I
apie tai. ka rali pa-; 

f daryt Knhn’s Rheu*;
J matic Remedy. AA | 
* esu tikra*, kad bot 

reroe pasekme* ir jų* į tai imti-
i tikinkite pirma, nrm dnomte man bent * 
i v jena eenta. Nebandykit atsikratyt Re- 
I nmafizma per koiae ar odą sn P3**'?’® 
i p!a«terių ar kitokiu daiktų. Nebandykit 

iiriltati ji en Linimentai*. ebktra ar 
magnetizmu. Nebandykit Mrytl ji*n uz- k 
kalbSjimTi. J?. g J'«
yra kraujnje ir ju« turite ryti Ji lanaan.

Ir aA tikiu, ta darbą at>ką__ Kuhn «
Rheumatic Remedy. Reamatizma* turi 
»ArH. j*i jų* norite paMlinoeuoti nuo 
- k ai i •trn ir kmteiimo. Mano gyduole* 
panaikina akaudiiu* dierlių*. mueknlų 
srHim*. gerklės sutinimą ir sąnarių *u- 
stinrimR. _

Aš noriu parodyt
Joti.. Ri tik jy man. **
rsirn prtmrtrt | vtra« K'
paprašykite mano kompanijom pamfumti 
jum* dyK«i vi-no dol-rto v<rtįi but-lin- 
M VVdaoHV. A* koki». kita-
rT.Jnok-- įn. Tano.'of. JMm nevarto.

i "k

f $1.00 Bonka už 25c.
na rnn.kultj BhenmaUc **>
notnmft ir jty>. k*»P rafcnoja 
3<ai kitu. j« grumstu

nTH norim*. Jrirn IU" 
I v-IMti jum*, tnomrt 

rišu. k»d <lntxim« 
mnm< pe!n».
tai •«« r» ir ' a-' 
buteHu 
DMrt

Čia jau parodytas visas orlaivis “Graf Zeppefifi,” taip kaip jis išrodo oru lėkdamas. Jis yra 775 pėdų ilgio ir 98 pėdu 
pločio, jo r ■ "■ * ------- . - -------
tušai it šito

kRBštonas turi sau kambarį po priešakiniu galu. HarnburR-American Linija pardrrinėjo savo keleiviam* trke- 
Lo Jtiaivin. Kelionė iš Amerikos į Vokietiją kainuoja ?2,000. !

K«Hm Dtovm #■—H GmMm Byla Detratt* Kataliką aa Sadaito- 
▼ij. Panakioa knygos lietovią kak tatai — Pirmą kart* katalikai nž- 

boj iki ttoi 4a nebuvo, čia aprašyta aoeialirtoa 31 * gruodžio, 1311. 
kokiu* dievu* garbino aonovia iadai Antrą kartą ji* atpuolė aoetaliatua 31 
bei arijonai, egiptėnai, rhaldai, a*y- gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj ižti- 
rai, lietuviai, barbarai ir tt; kaip tta *1 t^a teismų rekordai ir prirody- 
dievai vadinosi, kur jis gyveno ir ks« kokią priemenių katalikai dari- 
kiu* jie sentikius ra žmonėmis tar^ teMšte kovoj sn aorialistata. Su 
jo. Knyga stambi ir labai užimanti pavrikatai*. 31 pusL ................... ifc.
Tai yra tikra tikėjimų istorija. 3L0$ Papas ir Veistas — Ir trjs kiti inds- 
Drutuose audimo apdaruose .. (UI mąs pasakojimai: 1) žinia iž toli- 

IMU. U 1_ ~
ita-- ta Ju

tuo 1905 metų revoliucinės Liotavoe 2 *11** » * *.*****!*.**.*
spėkos vedė kovą ra caro valdžia, ir Seoevėe tmesės Perdažydavo
.aio tuo pačia laiku kunisni ta vai- Sau Žeme. — Labai jdomąa aanoei*
tžią rėmė ir gynė; kaip paskui revo-: geidimai apie žemi* ižvata-
ucija paėmė virių, kaip Lietuva U- 4* PM*! daugeli autorių paraH 

vos paliuosuota iš po caro valdžim ir ūt^ADt”.k?y«utSs **’
<aip ji buvo apskelbta respublika, 
PridčtM diddis spBlvuotM žcnlspis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežiu* 
ir kaip šalis yra padalyta j apskri
tus. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
išrodo, kaip gimė Lietuvoa Reapubii- 
<a ir kaip ji išrodo, čia te^a viri 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo 
Seimo nutarimai, taiko* sutarti* m 
bolševikais, sutarti* an latviais, apra
šymas visų musių su lenksią ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuri* apšviečia visą Lietuvą 
š lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.00 
Drūtais audeklo apdarais.........$1JO

ir buvę Visuotinas Tvanas? -Ktap
Nojus galėjo surinkti į kelia* die- 

>as visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visų žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
<avo rankoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
iek vandens, kad visą žemų spsem- 
4? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
š Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
so tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
r kitą veislių žmonės? Šitie ir žirniai 
ūtų klausimų, į kuriuos negali atsa
kyti jokia kunigas, yra nuosakiai ir 
tiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
t>e galo įdomi. Kas žodis — tai lak
ais; ka* sakinys — tai nauja* kunigą 
irgumentas griūva. Mokslas kr 
noksiąs nuo pradžios iki galo. 
Kaina ...............................................  26c.

Sietas BataaL — Pufld knyga, daugy
bė labai gražių eilių ir dainą. Daag 

gražių, spalvuotų paveikslą. Popiera 
gera ir spauda graži. Parašė J. B. 
Smelstorius. 221 pusi. Popieros 
apdarais ....................................... $1.30

Ben-Hnr. — Istoriška apysaka ii 
Kristaus laikų. Parašė L*w 

iVallace. 472 pusL..........................$2.00

Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Ue- 
tuva XIV metašimtyje. Istoriškas 

romansas M. Bernatosriez’o.
468 pusL .......................................  IU®
Biblija Satyroje. — Labai Įdomi ta 

juokirga knyga su 379 puikiais pa
veikslais, pentatančiais įvairiu* nuo- 
tiki'us nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
»ki užgimimo Kristaus. įgijus šią 
knygų niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kaina ••••••••••*••*•• $1,00 
įlelko Reikia Žmogui Gert ir Valgyt?

— Dėlto, kad norisi, atsakys koki 
įemokša. Bet delkogi norisi? Delko 
□e valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėką, 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
.ukraus, drtfSkoe ir kitą panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalą? ti
suos klausimue suprasi tiktai iš šitoe 
anygutčs. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina ........................  lle.
Kodėl Ai Netflria i Dievų? — Arta

Tikėjimo Kritika. Kiekvienas geras 
i,atliks* ir laisvamanis privalo 
jų perskaityti. 64 pusL ........ BOe.

Kaip Tapti Ssvi«yt« F*lrtiiW
ėiu? Aiškiai iigoldyti 

statymai su reikalingai ktaraimata te 
atsakymais lietuvių ir anglą kalbose. 
Antra peržiūrėta ir psceriaša 
laida. ....................................... ..
Eilės ir Straipsniai, šioj Knygoj Mte

23 gražios eilės, daugybė itraips* 
nių, juokų, ir t-t. Puikiai Afas- 
tmota. 96 pusL..........................    M*«
Alkoholie ir KsCMal — Arta Hp 

atsiliepia tėvų vartojimas alkoholio 
ant jų vaikų. Kas yra arba tikisi ka
la nors boti kūdikių tėvais, būtinai 
turėtų perskaityti šitą taygOtą. P»- 
raboeiua. PosL 38 .........................
 -

!

Į

25c.

LIETUVIŲ LAISVES MY
LĖTOJU DRAUGYSTES 
VALDYBA 1929 METAMS.
W. Gabrys, pirmininkas,

730 McAiester avė., IVaukepan, III. 
W. Rudžinskas, pirm, pafrelbininkaa,

17 Philippa avė., Waukegan, 111. 
B. .1. Masiliūnas, užrašų raštininkas,

818 — 10-th st., Waukegan, III. 
Suzi Gabris. turtų raštininkas, a

730 McAlester avė., Wauketran, UI. 
K. Vaitekūnas, kasierius,

726 — 8-th st.. Wauke«ran, III. 
Kasos globėjai: 

Amelija Kemaeriutė,
720 Wine place. VVaukegan. III. 

Alės Lukauskaitė,
718 Wine place. Wankejan, III.

Knygiai:
Jurgis Jokūbaitis,

328 Liberty st., Waukegan, III. 
Jonas Vaitiekūnas,

716 — 8-th st.. IVaukegan, III.
Maršalai:

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

■J. Stoėkus,
703 i^nox avenue, Waukegan, III.
Susirinkimai atsibuna paskutinį ne- 

dėldieni kožno mėnesio pirmą vai. po 
pietų Liuosybės svetainėje.

Nuo gegužės mėnesio pradėsime su
sirinkimus vakarais. Pirmas susirin
kimas įvyks paskutinį ketvergą, gegu
žės mėnesy 7:30 vai. vakare ir taip bus 
kožnam mėnesy paskutiniam ketverge.

te Vieno 
Priimant 

Kutai

Amerikai Ltetortei! Jfi pataraamtte LtetivoB pa
žangai ir artimiem Lietuvoje naodhm malmpmą ap
teiksite, tfrriytai jiama

KULTŪROS ŽURNALĄ
POPULIARUS MOKSLO, LITERATŪROS, MENO, ILIU8- 
TRU0TAS ŽURNALAS.
Kaina metama: Lietuvoje 2 dol., pusei metų 1 dol. 
Amerikoje išsirašant metams 4 dol., puaei metų 2 dol 

žurnalas teikia dapf Malą apie metate ir ttctefanto 
buklus, apie kitų kraštą pažaapoa laimėjimas, i buomai* 
gyvenimo saaitvarkymą ir tarybą.

U rrt,nt kulturos ADMINISTRACIJAI 

Skaliai, Dvaro gatri Nr, RB> iMaaala.
s«v* aurta eastanga persmd tekama ir paiaapm teita
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Pikas girdėti Lietuvoje
( Nuo musų korespondentų ir U Lietuvos Laikraščių.)

4HGES SQ|5SSSS3BS3flRESS33fiES9SHBBBWkSSSSaS3BK3HlBHVWi^BHMHBWSSv»

KAIP BANKO DIREKTORIUS 
IŠŽAGINO MAŽĄ MERGAITĘ.

NUBAUSTAS MELAGIN
GAS SKUNDIKAS.

Papilė. — Jau buvo rašy
ta, kad Papilėje yra provo
katoriai, kurie slapta varo 
savo darbą ir nekaltus, ne
priklausomos Lietuvos įkūri
mo darbuotojus šmeižia ir 
visaip juodina. Dabar vieno 
tokio provokatoriaus darbas 
iškilo aikštėn ir teismas pa
sakė savo žodį. Juozą Stugį 
(Stugeriečių, kaip jis pats 
mėgsta save vadinti) Šiaulių 

_ —----------  - . Įl nuov. taikos teisėjas už ap-
įvėlė jam per langą dvi bom- {šmeižimą Papilės nuovadom 
bas, nuo kurių jisai amžinai taikos teisėjo nubaudė 
nustojo būti šnipu. ! dviem mėnesiams kalėjimo

Kelioms dienoms praėjus Mat jis norėjo taikos teisėje 
ir pas mumis Kalvarijoj atsi
tiko panašus įvykis. Tik apie 
tai žvalgyba tyli Prieš kelias 
sąvaites į nustumto šnipų vir
šininko Jakučio vietą atkėlė 
pagarsėjusį žmonių kankini
mais Vilkavišky ši lipą Bar- 
nišk', kuris prisiekė išnaikin
ti visas slaptas priešfašisti- 
nes organizacijas musų apy
linkėje ir uždaryti kelius pla
tinimui revoliucinės spaudos. 
Begaudant nepatikimus 
Sme’.onos-Voldemaro val
džiai žmones, gatvėje revol
verio šūviais buvo pavaišin
tas, nuo kurių dabar laižosi 
Mariampolės ligoninėj. Tą 
naktį ir per kelias dienas iš
sigandusi policija landžiojo 
visur jieškodama kaltinin
kų, bet iki šiam laikui nesu
žinojo ir nerado. Dabar Kal
varijoj įvestas apgulos sto
vis, po 7 vai. vak. uždraustas 
visokis judėjimas, dokumen
tus tikrina kiekviename žin- 
ksny.

MUM ŠNIPUS.
Kalvarija. — Kaip prane

ša Lietuvos laikraščiai (kri- 
mim.lės policijos žinios) 
nakty balandžio 12-13, Re
ketijos kaime, Liubavo vals
čiuje užmuštas žinomas šni
pas Žilionis, kuris prisideng
damas pasienio policijos vir
šininko cinu varė plačiai šni- 
pavimo darbą: gaudė prieš- 
fašisfmę literatūrą, terori
zuodavo ir įskųsdavo ramius 
piliečius ii- tt. Pagaliau išves
ti kaimiečiai iš kantrybės

autoritetą pažeminti vai 
džios akyse melaginga: 
įskusdamas, kad teisėjas lan 
kąsis pas bolševikuojančius 
žmones ir darą slaptus susi
rinkimus ir kad teisėjas esąt 
raštą iš bylos nužudęs.

Stūgis yra veržte išsiver
žęs sau Šaulių burių vade 
vietą iš mokytojo pr. Siautė 
rio, kuris tą būrį įkūrė ir vist 
laiką buvo jo vadu ir buric 
pirmininku, nes jis buve 
prieš valdžią nekaltai išjuok
tas ir net nekaltai iš šaulių 
pašalintas.

VILNIAUS KRAŠTE 
BADAS.

“Vilniaus Rytojaus” pra
nešimu, atvykę iš provinci- 

“Lietuyos Žinios” rašo: irusi, ėmusi prašytis namo, jos asmenys pasakoja, kad
Į Raseinių policijos rasti-i nes galva skaudėjusi. šidec- daugumoj vietų Vilniaus 

nę atėjo 14 metų mergaitė V. kaitė ją nuvede lovon Ta krašte prasidėjęs tikras ba- 
Kaniavos ir Varč- 

lys sausio 21 d. vakare savo kinta. Ji ėmusi verkti. Direk- nos valsčiuose žmones jau 
bute ją išžaginęs. Paaiškėjo, torius ramino, siūlė dvide- nuo rudens neturi duonos, o 
kad mažametė drauge sumo- šimts litų, bet ji atsisakius; dabar nėra ir pašaro. Gyven
imą pernai grįžo iš Balstogės imtu Jis prievarta jai tuos pi- - tojai vaikščioja beveik suti- 
t_ t> z_t nigus kišenėn įdėjęs. Tu< ne jr a]psta .Kartu krinta ba-

tarpu iš gretimo kambario iš. biu ir gyvuliai. Daugumas 
ėjęs direktoriaus-brolis^su s .ūkininkų jau nuplėšė nuo 
deckaitp ir ėmę jie juoktis, -stogu šiaudus gyvulių paša- 

Gydytojas konstatavo, rui. Sėklų pavasario sėjai vi- 
kad iki to laiko V. buvusi ne- sai nėra.
kalta. Jai dar nesą 14 metu. į---------------

Skvirblys patrauktas tai - 
dyman, kaltu neprisipažino. 
Jis sakė, kad atsidavusi lais
va valia, ne prievarta. ..... .

Šideckaitė aiškino, kad V. munistų 
pas direktorių atėjusi savo paukšty 
noru, be apgaulės, bet pask u 
dejavusi, šaukusi, kad palei 
stų, bet direktorius jos nepa 
leidęs.

Svirblys turi 30 metų am 
žiaus. Greit byla bus nagr 
nėjama Kauno apygardos !juį,ara.vi< i*r pastaruosius 40 metų

- y -rtnko tikrus sebuklus dėl sergančių irteisme, kur paaiškės, kas čia liguistų p-as 
kaltas ir kas teisus. prescou, u is.,

AREŠTAI KAUNE NESI
LIAUJA.

“Lietuvos .žinios” prane
ša, kad iš 6 į 7 gegužės Kau
ne areštuota 40 asmenų, iš jų 
27 ištirti. Surašyta 140 pro- . _______ . ____
tokolų: 17 už vaikščiojimą atstovų konferencija. Iš kiek- 
naktį be leidimo, 83 už netu- vienos valstybės buvo po 5 
rėjimą asmens dokumentų, atstovus. ,

LIETUVOS LIGONIŲ KA
SŲ ATSTOVŲ KON

FERENCIJA
Kaunas. — Bal. 28 dieną 

Rygoje įvyko Latvijos, Esti
jos ir Lietuvos ligonių kasų

ir apsigyveno Raseiniuose 
pas Novikovienę; čia pat gy
veno klaipėdietė Elzė Šidec- 
kaitė 19 m. amžiaus užsi
imanti prostitucija. V. moti
na už vagystę pateko kalėji
man. Duktė liko viena Novi
kovienės globoj.

Prostitutė šideckaitė bu
vusi geniose sąntikiuose su 
Ūkio Banko direktorium. 
Sausio 21d. Šideckaitė para
kė laišką LTkio Banko direk- 
oriui, kuriame tarp kito ko 

juvo tokie žodžiai: “Jei no- 
•i, gali turėti “bandrą” su ta 
tanele, kuri pas mus gyvena. 
Ii sutinka su juo pirmą kartą 
gyvenime turėti “bendrą” ir 
•ei jis nori, tai dar šį vakarą 
>as jį atvesiu.”

Laišką padavusi pasirašy- 
i V., bet ta neraštinga. Ši- 
leckaitė sakėsi, kad laiškai 
•ašytas jos broliui gyvenan 
iiam Jurbarke. Norinti, kad 
įi pasirašytų kaip draudė 
’ati Šideckaitė nunešė laiš
ką, neva į paštą, o vakare pa
kvietė V. eiti kartu pas Ukic 
lanko direktorių neva knygv 
larsinešti. Mergaitė, nenu
jausdama blogo, nuėjo.

Jas direktorius vaišinęs 
konjaku. V. greitai pasigė-

• 

SUĖMIMAI.
•Jonavoje yra suimta keli 

komunistai ir vedama kvota.
Vilkavišky sulaikytasko- 

instruktorius Br. 
iš Kauno.

Kada jus netenkate 
svarumo ar spėkų

Žmonės, kurie netenka svarumo ar
•pėkų, turi imti Nuga-Tune nors per 

. , , , - . keletą dienų ir pastebėti greitai se-Greit byla bus nagi i-ikantį pagerėjimą.

Gottfried Schilling, 
sako: “Prieš imant 

Nuga-Tone mano sveikata buvo men- 
ka Mano pilvas buvo paįręs ir rytais, 

DAINININKAS BUTĖNAS a<ia ai k^ldavau». aš jausdavaus la- 
biau pavargęs, negu vakarais. Aš svė- 

i riau 130 svarų. Dabar aš sveriu 155 
v-rus ir vėl labai gerai jaučiuos, 

ačiū puikioms pasekmėms, kokių susi
laukiau iš Nuga-Tone”

Kiekvienas žmogus, kuris yra silp
nas, liguistas, ar sergantis, turi pasi
naudoti patyrimais p. Schiliing ir tūk
stančių tų, kurie ėmė Nuga-Tone ir 
dabar džiaugiasi gera sveikata. Jus 
galite gauti Nuga-Tone kur tik vaistai 
yra pardavinėjami. Jeigu jūsų vertei-| 
ga kartais neturėtų stake, paprašykit' 
o užsakyti dėl jus iš urmo vaistinės.

VYKS I ITALIJA
Kaunas. — Lietuvos ope

ros dainininkas p. Butėnas 
pareiškė, kad pasibaigus 
operos sezonui vyks į Berliną 
ir Londoną. Ten turi įdai
nuoti keliolika patefonų 
olokštelių. Vasarą mano pra- 
eisti Italijoj pas anksčiau 
buvusį mokytoją. Norįs dar 
kiek pasimokyti.

BIRŽŲ PADANGĖJ.
Musų krašte smarkiai siau

čia fašistinis teroras: kratos, 
areštai, tardymai. Apipuolė 
biržiečius ir be paliovos kan-. 
kiną it maras.

Balandžio m. 3 į 4 naktį, 
Biržuose ir apylinkėj buvo 
kratos ir areštai, apart kitų 
suimti dar ir šie piliečiai: 

i Papilio apylinkėj suimtas
KAUNO ŽVALGYBA NU- žinomas poetas stud. Kazys 

SIGANDUS. ‘ -Jakubėnas.
Kaunas.—Balandžio 22 d.' Jakubiškių kaime suimtas 

Kaune pastebėjome didelį studentas Adomas Dagys, 
sujudimą. Skaitlingi polici- Pasvaly suimtas biržietis 
jos būriai gatvėse ir šnipų .Juozas Plačiakis.
gaujos padidinta žymiai. Po- visus aukščiau minė 
licijos veiduose matėsi'išgąs- tus asmenis padarytos smul
kis. Žvalgybininkai gatvėse kios kratos. Areštuotieji visi 
nurodydavo jiems įtartinus išgabenti Panevėžio žvalgy- 
piliečius policininkams ir šie bos “lizdan.“ 
jau sulaikydavo. Tai nebuvo 7

šiai dūko žvalgybos kadras 
cio asmenybes patikrinimas. su Vaišnora priešaky. “ 
bet gaudymas teronstų, - - r - -
kuriuos šnipai įžiūrėdavo be
veik-kiekviename gatvės pra
eivyje. Policininkas atstato 
ginkląprieš įsivaizduojamą 
“teroristą” ir rėkia: rankas 
aukštyn! Tik pakėlus rankas 
į viršų policininkas pirm ap
čiupinėjęs kišenius tikrina 
dokumentus. Keistas buvo 
reginys, kuomet matėsi gat
vėse, tai šen, tai ten piliečiai . ,r . , . . . T
su pakeltom į viršų rankom. ^Valeckų, kuns šnipo da
gi aplink grupė policininku "Ulevičiaus buvo isprovo-

Tą pat naktį Biržuose bai-

Smul- 
kiai iškrėsti visų kairesnių 
pažiūrų piliečių butai, tarp 
jų ir mokytojo V. Didžiulio, 
bet pas visus įtariamo nieko 
nerasta. Mokytojų Profesi
nės sąjungos knygynas “Au
šra” buvo apsuptas girtų šni
pų ir saugomas visą naktį.

Kovo m. 31 d. iš Vabalnin- 
_ ko atjojęs girtas.policininkas 

areštavo ir išsivarė pil. Eme-

“čiupinėjanti”’ jų kišenius. ’ kuota^: Namie liko tik sena 
Vėliau nuo pažįstamo po-J? Kruvinieji bude-

lieininko sužinojau, kad įlal ”Plese s*nutei "enintelĮ 
priežastis tos baimės yra su-, >un^- 
ėmimas Šiauliuose keturių
liaudininkų su bombomis ir. STUDENTŲ RIAUŠES 
------ , . . - .--------- , VILNIUJE.

. _ - - . Vilnius. — Keli tukstan-
ketuns, gi šnipų apie Volde- (čiai studentų suruošė andai 
maro, Smetonos butus ir fa-j Vilniuj protesto susirinki- 
šistines ministeriją net prješ įvykius Opely, kur, 
knibžda. Perkūną*. kajp žinoma, vokiečių nacio-

revolveriais. Dabar polici-t 
ninkai gatvėse vaikščioja po

anivoi avyva *
Keli tukstan-

I

MIEGA
KAIP KŪDIKIS

“Kai pradėjau gerti Trinerio Kar
tųjį Vyną, tai miegu, kaip vai
kas , ir atgavau apetitą. Mielai aš 
ji rekomenduoju."

Wm. Lievert, 
P.uffalo, N Y.

KOKS JUS 
APETITAS?

“Apetito netekimas yra pa
vojaus ženklas Nieko svarbes
nio jūsų sveikatai nėra kaip 
geras apetitas ir stiprus vidu
riai. Prie pirmo ženklo neatsi- 
radimo aikio. ligos, galvos skau
dėjimo, nemiegos, ar nuovargio, 
tai tuoj prisižiūrėk vidurius. Iš 
tikro tada jūsų viduriai ne
tvarkoj.

Paakstinimui apetito, pašali
nimui sukietėjimo ir sutvarky
mui virškinimo nėra geresnio, 
kaip garsusis Trinerio Kartus

MAR1AMPOLĖJ SPROGO 
BOMBA ,

Mariampolės rajono kri
minalinės policijos bute pasi
girdo baisus sprogimas, ma
noma, bombos. Policininkai 
buvo gretiname kambary ir 
likę nepaliesti. Bute išbyrėjo 
visi laigai. Kas bombą metė, 
dar nesą išaiškinta.

nalistų buvo užpulti lenkų 
artistai. Po susirinkimo stu
dentai nuėjo į vokiečių gat
vę, kur nuplėšė visas* gatvės 
iškabas ir vietoj jų pakabino 
iškabas su parašu “Opelio 
gatvė.”

286 SIRGO DĖMĖTĄJĄ 
ŠILTINE LIETUVOJ.

Kaunas. — Per pastarąją 
sąvaitę visoje Lietuvoje už
registruota 27 susirgimai dė
mėtąją šiltine. Telšių apskr. 
16, Seinų 4, Trakų 2.

Nuo pradžios metų užre
gistruotą 268 susirgimai, iš 
to skaičiaus mirė 22.

KUN. OLŠAUSKO BYLA 
PRIEŠ LAIKRAŠČIUS 

NUMARINTA
Gegužės 3 d. pas taikos 

teisėją Kaune buvo dvi by-' 
los, kuriose kun. Olšauskas 
traukė atsakomybėn “Vėp
los” redaktorių už satyrą 
“Pabėgėlis iš čyščiaus” ir 
“Liet. Žinių” red. už kroni
kos žinią: “Birštono byloje 
tardymas eina.” Kaltintojas 
teisman neatvyko ir bylos ta
po numarintos.

i

I

NE NIEŽTI!
Nekentėkit nuo kanki
nančios, niežiančios 
odos. Vartokit Severas 
Ėsk o Puiki pagelba 
nuo baisaus erzinimo. 
Vėsinąs, raminąs. Klau
skit aptiekoj.

Severą*,

IŠPLAUKIMAI LAIVU IŠ NEW YORKO
“ĖSTOM A" — Gegužė, 29
“POLONI A" — Birželio 12 . |

Antra Šių Metų Didžiausia Lietuvių Ekskursija

I LIETUVĄ 
TIESIOG j KLAIPĖDĄ

Išvyks Iš New Yorko

RkšeBoJune 18,1929

LITHIANIA" — Birželio IS
ESTONIA~--------Liepos 3

18 BIRŽELIO-JUNE

TIESIOG | KLAIPĖDA

laivu “LITUANIA”
BALT1K AMERIKA LINUOS

—Smagiausia—Patogiausia—Kelionė—

Atsižvelgdama į skaitlingą ekskursiją gegužės 18 
d. ir pildydama Amerikos lietuvių norą, Baltik A- 
merika Linija nutarė tą norą patenkinti ir rengti 
ekskursiją birželio 18 dieną.

LAIKO NEDAUG! RUOŠKITĖS!
Dėl visų informacijų kreipkitės į vietos agentą

BALT1C AMER1CA LINE
8 Bridge Street, New York

Vynas. Tūkstančiuose namų vi
suomet turimas butelis.

Šaukštas tos gardžios kom
binacijos iš Kalifornijos Vyno, 
kaskaros ir kitokių .žolių už pus
valandžio prieš kiLkvien^ valgį 
yra geriausia žinoma apsauga 
prieš vidurių trubelius. Krak
moliniai valgiai greit ir leng
vai pasiduoda su jo pagalba 
Gauk buteli šiandien iy tėmyk 
rezultatus Visose apviekose. 
$125.

Vardas
Adresas
Miestas

BB0NKAf° PYKAI7 

Rašykit pas Jos. Triner Co., 
1333 So, Aahland Avė, Chi- 
cago, I1E dėl; dykai sampelio.

SOUTH END HARDWARE C0.
250 GALLONS 

MORGANAS ESQUE 
Gatavas Pentas gal. $1B5 

Tikra kaina $4-50.
Vienas iš geriausių pentų, kokie 
yra daromi dėl vidaus ar iš lauko. 
Nėra bailesnio

DeLUNE FLAT WHITE PAINT
Galionas......................  $1.35

UTĮ LITY PAINT. galionaa Me. 
Raudonas. Bronze, Žalias ir Rudas

ENGLISH WHITE ENA.MEL, 
GaKyaas ..,...................$1.>5

VATERPROOF FLOOR 
VARNISH. Galionas .... $2.»* I

Specialiai tik vieną Sąvaitę i 
Du Point’s-Harrison’s 

PERE WHITE LEAD
100 svarą............................$19.95

Tikra kaina $13.75

Į
i
I

No.3. Steel Wool. sv. pak. 15c

Galvanized PaokMią Wire >
2 c»l. M*M». Rolfe 150 pėdų ilgio į
4* rai aaUcio. 600 ket. pėd. $3-53 ' 
60 col. aukičio. 750 ket. pėdų $C35 •

AHOHIIMS^Xnisulysutaus
RMKHTIS

ir kitos ligos akių, ausų, nosies, 
gerklės ir piaučių pagydomos 
moksliškai ir protingai per

Dr. Grady, 327
Valandos Antradieniais, Ket

vertais ir Subatomis 10—12 ryt*, 
2^3, 7—8 vak. Sekmadieni*!*

10 iki 12 • M

1
i oje

REM-OLA
LGYDO 

NENORUI 
(Raudonai* Gyni# 

I Kode! kentėt, kuomet REM-OLA 
išgydė ir pagelbėjo tukataučjam.

—Klauskite pas savo aptiekoną 
REM-OLA arba rašykite pu*

H. Thayer & Co. Camb., Maaa^o 
Išbandymui gausit DYKAI 
Gausite jį paprastam pakelyje.

I LIETUVA
Puikiuoju Cunard Linijos Ekspresiniu Didlaiviu

AQ UIT A NIA 
ISNEW YORKO J KLAIPĖDĄ 

per Southampton

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

Ekskursija Su Prityrusiu Palydovų ' ir 

Liepos-July 7 dieną, 1929 
Susivienijimo

PIRMOJI
Kurią vadovauja S. Č'A. Prezidentas 

p. STASYS GEGUŽIS

Ir asmeniškai tvarko žinomas visuomenės veikėjas 
Cunard Linijos Lietuvių Skyriaus viršininkas 

. p. Piju* Bukšnaiti*
Klauskite apie gavimą kolektyvės vizos 
Amerikos -piliečiams dalyvaujantiems 

SLA. Ekskursijoje.
Laivakorte* parduoda ir j kelionę išrengia 

vbi CUNARD LINIJOS agentei 

CUNARD LINE
Ljthuanian Dept

33 Statė St.. Boston, Mas*.

—$203.00—|

t 
f

j4 XF\V YORK i KAUNA 
IR ATGAL

(■Pridėjus $5. S. v. Hct 
T.ik'U*.) Trečia klena.

is m i

FRONT DOOR LOCK Sctn $1.4!»

IS

Į

*’•••ir

SCBBEN DOORS, EACH . $1.50

KNOCK DOWN SCREFA
FRAMES. Tartam ....... $3.98

Pasidaryk pats sietu

PILNAS MAlDYNtS SM. $51.75
1-st ųuality. complete, s0 nikeliu 

fitingais_________
INS1DE DOOR LOCK SĖT

Tat.................   $5.00
3'/tx3h Lome Pin Batts.Fr. 15c.

GARANTUOTOS GARDEN 
HO8E <e. Ut PtlIĄ.

Su suderimais 10 iki 25 pėdų ilgio
Mt ROLIU «OOPINg7aFER.

......... ,.......................... 75c.
GALT. RUBMSH CANS .. SOe.

| arka U
LIETUVOS

per Cnerboarg ar
Didžiausiain ir GreičiauMtafe Laivais

Populiariais Lloyd laivam.

NCRTI-I ttlMAN 
ticyc

BOSTON. MASS.

DAUG VIETOS SUSTOJIMUI.
Dykai Virto* Pristatymas. T et Hancock <105—6100.

SOUTH f NO HARDVVARE C0
VVAiHlN .T >r< S T . BOsT.JS
m ar • i ' ’ > ' ' • .,

įsr 
įsrk i 

LIETUVA
PER HAMBURGĄ

Ant musą populiarią latrą 
Nepalyginamas švarumas ir 

patarnavimas visose kienos*.

Pinigu* persiunčism greit si ir 
žemomis r.itomfe.

bd sugrįžimo leidimą ir kitą 
informaciją klauskit pas vietos 
agentus arba p.is 

Hamtarg-AmericM Lik 
20? Tremont St., Bonton, MaM.

DIENAS ANT OKEANO

BDEMEN * EUROPA
TIKTAI 7 DIENOS I LIETUVA

Samažintos Trečios Klesos Rato* j abi 
visa Europa.Paranka* ir tiesus susisiekimai

Reguliariai Kiekvienų Sųvaitę lipiau Limai nu kitam

Sogrjžimui eertifikatų ir kitų infor
macijų klauskite vicltrt agentų arba

Batts.Fr


Vietinės Žinios Į Rengia tikrai gražų Piknikų, 
i Birželio 9 d. ne juokais, 
i bet tikrai rengiasi prie žy- 
; maus pikniko So. Bostono ir 
■ C ambridge’aus socialistų 
kuopos. Sako net yra padary
tas agrymentas, kad tų dienų 
bus labai gražus oras ir gali
ma bus plaukytis. O ežeras 
puikus, visi tai žino. Todėl 
sekite sekančius pagarsini
mus ir visi rengkimės į pikni
kų.

SANDAROS VMllf A O 
šeiminis rlVtrVIItAO

A

Su programų, Rengia A. L. T. Sandaros I Apskritys

f

t
t 
t PABKVAY AUTO SEKVICEi

ii
i i■

fI»b

LIETUVIŲ MUZIKOS
Konservatorija 
Kom*. MIKO PETRAUSKO 

319 E Street, 
(kamp. Broadway) 

80. BOSTON, MASS.
Pasimokyk dainuot, piano, smui- 

koa, kompoucijoa,—abelnai muzi
ko* teorijos—chorų ir oreheatrų 
vedimo, instrumentacijos ir taip
gi, kaa norėo, bažnytinių apeigą. 
Niekur geriau mokinama nerasi.

Komp. Mikas Petrauskas, bai- 
| gąs aukštus mokslus: pedagogas 
| u* specialistas Muzikos Mene.

tad FILL1NG STATI ON 
Studebtker Karų Agentūra, taip
gi geriausia taiay mo vieta.

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

VIKTOR VA1TAIT18
415 Old C*Aony Are,

S0 BOSTON, MASS.
Tdefsaas: So. Boston 6777.

___________________ r

Nedėlioję, Birželio 9-tą, 1929
LIETUVIŲ TAUTIŠKAME PARKE 

Prie North Lowell Road, Methuen, Maaa.
Pradžia nuo 10 vai. ryto iki vėlai nakties.

Tni bus pirmutinis Massachusetts valstijos Sandarieėių Pikniką*, 
(ariame, apart skanių valgių, saldžių gėrimų ir įvairių žaislų, bus ir 
turiningas Muzikali* Programas. Programe dalyvauja geriausios 

c. musų muzikaiės ~^ėko«. kaip tai: Gabijos choras, po vadovyste komp. 
Miko Petrausko. -Jaunuomenės Orkestrą, po vadovyste F. Kriaučiūno, 
aolistai-tės sesery s. Rožė ir Ona Cernauskaitės, Milda Senukevičiutė, 
Jonas Bulskis, St Paura ir kiti. Bus ir kitokių žaislų.

Kviečia Sandaros Pirou* Apakrity*.

Mackevičiaus šliubas
kalėjime.

Andrius Mackevičius, 
metų amžiaus vaikinas 
Everett, pateko kalėjiman. 
Būdamas išsigėręs jis važia
vo andai automobilium ir bu
vo areštuotas. Pereitų sųvai-

_________ _ tę buvo jo byla ir tapo užda-
nutai%a sudaryti komitetas rytas belangėn. Bet teisme
pinigams ir drapanoms rink- pasirodė jauna mergina, kuri

nį7K^mau^^VMircheio- Lužytė ir norinti paimtisu Dominguez, Meksikoskon
nienė, Aniesta, Taurinskas,jMackęvičium : ’ v ~
V. B. Ambrose, J -lankaus.!
keis ir T-d^kys-r - , _ _ _ . ._ r_.__   ______

Komitetas žada parašyti “Įaisnį” apsivedimui, ir kurtės, tečiausjos byla buvo pa- amžiaus; mergaitė. Ji parašė i bai gražų piknikų 30 d. bir- 
atsišaukimą, kur bus išdėsty- 
ta jo darbuotės planas ir pa
aiškinta kaip rinkti aukas ir 
kur ir kam jas siųsti.

SUSIDARĖ KOMITETAS 
LIETUVOS BADUOLIAMS 

ŠELPTI.
Pereitų sąvaitę South Bos

tone įvyko pažangių lietuvių 
organizacijų ir veikėjų susi
rinkimas, . kad apkalbėjus 
sunkių Lietuvos žmonių pa
dėtį. Pasidalinus mintimis.

27
iš

I

Apsivogė konsulo pati.
Pereitų sųvaitę Bostone 

ti. Komitetan įnėjo šie asme- pasisakė esanti Juozapina buvo areštuota ponia Mana __ ----- ’ - — Fi--- 1-----------------------------
___ _  L šliubų pirma šulo žmona, už pasisavinimų 

J ^Jankaus- į negu jis bus išvestas kalė ji-' šlebės vienoj krautuvėj. Tei-
Bostono priemiesty Quin- DIDELIS PIKNIKAS, 

cy mėgino gazu nusižudyti. So. Bostono Lietuvos Duk- 
man. Ji sakėsi turinti jau ir, sme ji prisipažino prie kai-Stasė Kisovskaitė, 14 mėtų i terų ir Sūnų Dr-stė rengia la- ąą • 1 • • • 1 ' a. - _ a. _ r •  *1 11 ”  ~ T 1 • •! •! V 1 •

NUTARĖ PAPUOŠTI JUO
ZO NEVIACKO KAPĄ.

Velionies automobilių laimė
jo S. Žukas iš Worcesterio.
Gegužės 26 d. Lietuvių Ži- 

nyčioj įvyko a. a. J. Neviac- 
ko draugų susirinkimas. Pir
mininkavo p. Kubilius. Jau
nuolių choras sudainavo ke- 
liatų lietuviškų dainų, ktP 
riam p. Kubilienė pritarė 
pianu, o drg. V. Ambrozaitis 
pasakė prakalba, prisimin
dama^ velionio Neviacko nu
veiktus darbus ir jo pasišven
timų musų liaudies labui.

• Paskui jaunuolių choras vėl 
padainavo ir ant galo kelia- 
tų atsiminimų apie velionį 
Neviackų pasakė p. Kubilius. 
Kalbėtojas sako, kad jam 
geriausia tekę pažinti velioni 
tada, kai tekę su juo kartu 
mokinti South Bostone vai
kus lietuvių kalbos.

Atsilankė taipgi ir dr-ras 
Reimer, amerikonas, kuris 
taipgi gerai pažinojo velionį 

- Juozų. Jis pasakė gana įspū
dinga prakalbų anglų kalbo
je.

Kalboms pasibaigus, buvo 
sumesta $6.51. už kuriuos 
nutarta nupirkti gėlių ir pa
puošti Juozo Neviacko ka
pas 30 gegužės.

Susirinkusiųjų buvo apie 
100 žmonių. Velionio atmin
ties pagerbimui, susirinki
mų atidarant ir uždarant visi 
draugai atsistojo.

Čia pat buvo paskelbta ir 
velionio automobiliaus, kuris 
buvo leidžiamas ant išlaimė- 
jimo, jau išlaimėtas. Jį lai
mėjo S. Žukas, kuris gyvena 
Worcesterv po numeriu 83 
Ward st. Raulinaiti*.

nigas esąs jau pakviestas, tik ‘dėta “on file.” 
reikia, kad teisėjas leistų tei- i 
smo salei atlikti vedybų cere- ’ 
monijas.

Teisėjas pagalvojo, pagal-j___
vojo, ir sako: U ell, jeigu jau baptistų bažnyčioje prie Co-

«-k«w vąz-vnan olnirv/A ė a I.'tiMirvn^’ « « • . _ * • * » . —

gali patarnauti jums ir kalė
jime. Ir mergina sutiko “ap- 
siženyt” su Mackevičium ka
lėjime.

ant mokyklos popieros 3 laiš- želio-June, 1929, ant Aleko 
kus, vieną tėvui, kitų moti-, Parmos, Norwoode. Kitų 
nai, trečių policijai, prisisegė 'draugysčių ir kuopų prašome 
visus tris prie krutinės, uždą- ,ant tos dienos nieko nereng- 
rinėjo visas duris, atsuko ga- ti. ’ -
zų ir atsigulė lovon. Kada j 
sugrįžo namo kiti vaikai, ji; 
buvo jau be žado. Laiškų tu-j 
rinys slepiamas.

Bažnyčioj pasigėrė.
• Cambridge’aus policija 

gavo jana vakarų žinių, kad

taip nori šliubo, tai kunigas jumbia gatvės darbuojasi vą- 
. gis. Tuojaus nuvyko visas ve
žimas policmanų, bet vietoj 

; vagių jie rado kelis maldi-!
ninkus balių keliant Jie bu-' Ant Ma><sachusetts ave. s lis nMMierni’kMi?‘pa.“kMi"Y' 

; vo jau taip nusigėrę, kad vos aną vakara automobilius įva- 
’ant kojų galėjo pastovėti žiavo iš užpakalio i busą su,r 
Prie bažnyčios susirinko žmonėmis. Automobilių vai-’ '* 
(daugžmonių,nestikė ~— “ ” '* *
matyti areštuojant pi ____________r J|_______
Bet jie pamatė tik nusigeni- liko sveiki, tik buvo truputį1 
sius maldininkus, kurie išėjo sukrėsti ir persigando. į 
iš basnyčios ir kreveizuoda-Į------------------------------------ i
mi Į visas puses nuėjo namo. VAKARIENĖ SU ŠOKIAIS. 
Policija nieko jiems nedarė.

Sacco-Vanzetti bylos
atbalsiai.

Pereitų sąvaitę Bostone 
buvo įdomi byla, kilusi tie
siog iš pagarsėjusios Sacco- 
Vanzetti bylos. Kai šitie du 
radikalai buvo nužudyti 
elektros kėdėj, tai ties Statė 
House Bostone per ilga laika 
buvo ruošiamos demonstra-j 
ei jos, atkreiptos prieš buvusi1 
tuomet gubernatorių Fullerį. 
Vienas Bostono demonstran
tų, Harry J. Canter vardu, 
per vienų tokių demonstraci
jų iškėlė ir nešiojo ties Statė 
House didelį plakatą su už
rašu: “Fuller yra Sacco ir 
Vanzetti užmušėjas.” Polici
ja Canteri užtai areštavo ir - „
atidavė teisman už “plėši- P1™*3?1 ,lsmestl 1S namų. Yra 
mų gubernatoriui garbės.” šeimynų, kunoms grę- 
Taigi pereita sųvaitę buvo sia PavoJus netekti pastogėm 
Canterio byla, jr ja buvo su-į ~ pasioy
šidomėjus visa pažangioji . ^e'v Ydrko Stondard dęs apie 35 
Amerikos inteligentija. Teis-,komPan,J? tun užmokėti 4 ziaus Atsisaukit pas

Numalevojo Bostono šali
gatvius.

Šį panedėlį policija Bosto
ne numalevojo kai kuriose 
gatvėse kraštinius šaligatvių 
akmenis raudonai ir gelto
nai. Ties raudona spalva au
tomobiliams visai nevalia 
sustoti — Realia net pasA- 
žieriaus išleisti iš mašinos. 
Geltona spalva reiškia, kad 
automobilius gali sustot, bet 
tik trumpam laikui — išleisti 
arba priimt pasažierių. šito
kiom spalvom bus paženk
lintos Washingtono ir Tre-į 
monto gatvės, pradedant nuo 
Broadway ir einant gilyn į 
vidurmiesti. Šitų privalo ge-f 
rai įsidėmėti automobilistai.

KOMITETAS, i
—------- --------- -I

Didelis Bargenas |
6»; akrų ferma, lo akrų puikios dir- ' 

i bai>i<>s žemės, daug gero miško ir pui- 
(ki ganykla su upeliu; j‘ _ 12
; budinkai. stuba 9-nių kambarių su vi-

| ėios dėl 10,000; visokį ūkio padargai ir 
, masinos, malkų piaunama mašina ir 
Ford trol as; apie 50 tonų šieno. 6 kar- 

j vės. 2 arkliai. 8 kiaulės, apie 5oO vištų. 
Prie gero kelio apie 18 mylių nuo Bos- 

ijosi pa- dė moteris, kuri buvo sunkiai Ka.in* ,tik *8’50‘»ir p*«idu™ ant 
Jėšikus. sužeista. Bušo pasažieriai iš- tl 'nų lsnM> . ------

* " 3-JŲ ŠEIMYNŲ NAMAS,. 15-ka
kambarių su elektros šviesomis ir ki
tais patogumais, arti Colambia Road, 
Citv Point'e. Labai geras pirkimas, 
nes savininkas nori greitai parduoti ir 
važiuoti į farmas. Kaina 36.000. Dėl, 
platesnių informacijų atsiklauskite 
pas mane

JUOZAS BALUŠAIT1S 
337 W. Third Street, 

So. Boston, Mass.
Telef. Soath Boston 9418-R.

Basanavičiaus Kliubo na
riai turės iškilmingų vakarie- 

,Unija žada duoti būda* gtrei- nę. Kliubo nariai užprašė in-

pirmos klesos

t

į?52S252S2S2S2525252h  £5252525252 
H Telefonas: So. Boston 1053.

| Bay View Motor 
Dj Peter TrečMuto ir
$ Jos Kapočunas
K GERIAUSI LIETUVIAI 
tt MECHANIKAI.
K Taiso visokius sutoumiNliao 
K gerai patoruaaja.
Dj Agentūra Studebaker ir Erakiae. 
“) Reikale kreipkitės ir gausit 
y patenkintą patarnavimą.
m Pardavimo vieta:
S 549 E? BROADWAY ,
U Taisymo vieta:
į 1 HAMLIN ST,
5 kampas E. Eiglrt st,
3 SOUTH BOSTON, MASS. 
'•1525252525252525252

MARGUTIS
Kiekvienam lietuviai naudinga 

užsisakyti naujos mados laikraš
tis su Munka. Dalumais ir Jau
kais. Leidžia kompoz. A. Vanagai
tis. Kaina metanu 1 dol. J Lietu
vą 1 dol. 50c.

“MARGUTIS”
3210 S*. Halsled SU Ckieagu, IR. 

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

Tat So- Beatos M4-W. 
DAKTARAS 

ALKAPOCIUS
UVTUV1S DENT1STAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 diena
Nuo 2 iki 9 rak. 
NEDALIOMIS: 
Ei 1 r. po pietų 
iki 12 dienų.

Ofisas “Keleivio” name.
881 Broadvay, tarpe C ir 1> St,

80. BOSTON, MASS.
i

litinis OatMetrstu

Uspaminvoju akia, priskiriu 
•kuuua, kreivas akis atitiesmu 
ir zmblyopiikoae (aklose) aky- 
M tugrąžinu iries* tinkama 
laika.

J. L. PA3AKARNIS, O. O.
447 Braodvay, So. Hoaton, Mass

----------------- 1___
I

kuojantieim audėjams. Ižinierių Oskar Poldoffų, ku-'
A Z"1* A 1 Y 9 ••9 19— • T~¥ x • * •-------*------------- • — ----------■ ■■ ----------------- -----

U n ion turėjo konferencijų su | Kliubiečiai kviečia lietu' 
audėjų unijos atstovais ir ta-, viusateiti i Lietuvių M. Žiny- ’ 
rėsi apie parupinimą audek-jčią, seredoje. Gegužės-Mav; 
lipių būdų streikuojantiems 29 d., 1929. 6:30 vai. vakare. į 
Nevvmarket, N. H., audė-Į Įžanga suaugusiems 50c.C: 
jams, kuriuos fabrikantai vaikams 25c.

Kviečia Basanavičiaus Kl.' _________  _ ___________ r
Reikalingas Janitorius

j prie pastovaus darbo, neve- 
ar 4d metų am-

Bostono Centrai Labor ris kalbės apie Rusų Partijas. 
Union turėjo konferencijų su Į

f
rėsi apie parupinimą audek-

1,000 šeimynų, kurioms grę-

J. Peterson
1019 Commonvvealth avė., 

Boston. Tel. Stadium 3400.

mas, kaip ir galima tavo ti- amžiaus mergaitei. Vir
kaus. pripažino Canteri kai- ipmjai Lemay, ta.oOO atlygi, 
tu, bet bausmė tas paskelbta mmo uz ta, kad tos kompa- 
šį trečiadienį, kada “Kėlei- niJos trekas ją sužeidė. Taip 
vis” bus spaudoje. Bet kokia nusprendė federalis teismas 
ta bausmė nebūtų, Canterio R^one. Mergaitės tėvas rei- 
advokatai kels byla Į Supre-į a‘avo *2a,000. 
meCourtų. |

------ - • Pereitų penktadieni South.parduodu 3 šeimynų namj. ig 
Areštavo 42 streikuojančiu Bostone ant Broadway auto- kambarių; vi>i įrengimai. įeigu $150 

batsiuviu. i mobilius užmušė 50 m«ty ZŠSiai
Pereitų penktadieni ties amžiaus žmogų. Policija da-.^n, Taibot 

Harvard .Shoe ir National bar beveik kasdiena stato 
Shoe dirbtuvėmis keli šimtai ant Broadway “traps” ir 
streikuojančių batsiuvių itai- gaudo pergreitai važiuojan- 
sė demonstracijų, kuomet va- čius automobilistus, 
kare streiklaužiai ėjo iš dar- -------- '■----
bo namo. Tuojaus atpiškėjo Ant Dorchester ave.y §outh 
keli vežimai policijos ir be Bostone, antradienio rytų 
jokių ceremonijų pradėjo buvo rastas automobiliaus 
grūsti demonstrantus i veži- užmuštas apysenis vyras. Iž- 
muš. Buvo areštuota iš viso aiškinta, kad tai Patrick Mc- 
42 demonstrantai, tų tarpe ir Donough. gyvenęs ant "Bol- 
6 moteris. V isus juos kaltina ton st.. šešių vaikų tėvas. Au- 
trukdymu gatvės judėjimo.

aiškinta, kad tai Patrick Me

te •niobi listas pabėgęs.
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Triafi— 8112.

Br. i. Mwr Emu
LIETUVIS DENT18TAS

VALANDOS:
Nuo 10—12 dinų 
Nuo 2—5 po pietą 
Noo 8—8 vakarą 

NodBiomia pagal eositariiBa-
705 N. Main St. kam*. Broad SL

MONTELLO, MšM

r

Telefoną*: So. BoMon 4768 |

D-ras Balaban į
GYDYTOJAS Iš RUSIJOS | 
Valandos: auo 9-12, nuo 2-7. | 
37Š DORUHESTER STREET, 1

SO. BOSTON, MASS. ;
_ _______________ ______ _ _ _ t

SOUTH BOSTONE PARSIDUODA 
3 Žeimy nų namas, g Grime* st, tiesas, 
elektriką, toiletai. Kaina 43,600. įnešti 
3500: ant lengvų išlygų likę Matykit 
savininką. 322 Dorchester st. ant 2-rų 
lubų, South Boston. I

Telefonai: So. Bmrtoo 1642—1373

A J. KUPSTIS
ŽE.MNA.MIJOS. A P DR A I DOS. 
.MORTGMMŲ. LAIVAKORČIŲ 

IR PINIGŲ SIUNTIMO 
AGENTŪRA.

Parduodam angim ir malka*. 
Ofisas atdaras nu* 9 ryto iki 

9 vakaro.
Norintieji teisingiausio patarnavi
mo ir geriausių pi Alinių kreipki
tės pas mus.

X,

DR. LANDAU
32 CHAMBERS ST, BOSTON. 

Gyta Veaeriikaa Ligas.
Tritaadns: Kasdien noo 8 iU

10, nuo 1 iki 3 ir noo 4 iki A 
Nedėktieniais noo • iki 12.

ltatater CMm{ Shą
SIUTUS. OVERKOTUS SIU- 

VAME ANT UŽSAKYMO.
iTYMU VALOME IR PROSI- 
NAME. TAIPGI SIUVAME 
NAUJAS FUTBAS IR PERM0- 
DELIUOJAME SENAS. NES 

TURIM TAM TIKRAS
MASINAS:

MARTIN WALUL1S 
1854 Dordieater ave^ 

DORCHESTER, MASS.
Tel. Colambia 3240.

DUJ.NARCUS
ft MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas veneriškų, kraujo ir

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas. N 

261 Hanover St, Boston, Room 7. 
Tel.: Richmond 0668, Rox. 18D4-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
NedBdieniais iki 4 vaL po pietų.

t

Vėiisusi. geriausiai veikianti me- 
dikališki ir elektra gydymai, duo

da greičiausius rezultatus.
Sivirš 25 metus specialistas nev- 
v| ir kronišką ligų.—Vaistai spe
cialiai pritaikinti kiekvienai ligai. 

Dr.KILLORY

Pašautas Romanoviczitu pa
sidavė policijai.

Pereitą sųvaitę į Chelsea 
policijos nuovadų atėjo Jo- 
seph Romanowicz, 16 metų' 
amžiaus vaikėzas, ir pasakė 
norįs pasiduoti. Dešimts die
nų atgal jis kartu su ketu
riais kitais vaikėzais buvo 
pavogęs automobilių ir poli
cija vydamosi juos šaudė. 
Viena kulipka pervėrė jam 
rankų ir iki šiol jis sužeistas 
slapstėsi miške, bet toliaus 
jau nebegalėjo pakelti 
akausmo ir nutarė jieškoti 
pagalbus. Jo ranka buvo vi- 

inns ir aprišta purvina 
ite.f*

.f i

PIRMAS DIDELIS 

PIKNIKAS 
Rengia Cambridge'aus ir So. Bostono Lietuviai So
cialistai labai linksmų pikniką dailioje vietoje prie 
didelio ežero ir lygios pievos, 

9 Birželio-June, 1929 Nedėlioję, 
ant JAMES McANA FARMOS 

North
Prasidės 11 vai. ryte.

(,URBIAMOJI VISI OMENĖ!
Socialistai visados surengia gražius piknikus, ir šita* Pi_________

tikro* Pikniką*: Muzika. Daino ų žaislai. Lenktynės Vyram*. M«to» 
rims. Vaikinams, .Merginoms. Mergaitėms ir Bernaičiam*.

” Pasižymėjusiems bus duotos dovano*. 2<^ž7ū~hw"tink»iMa,,NHr*i- 
kas! Turėsime proga šviežiu oru pakvėpuoti ir linksmai prslefatme 
laiką, valgių ir Gėrimų bus pakankamai

nirtingai ^vieėia visus dalyvauti C. ir S. B. Liet. .S«ci«Na<0i.

KELRODIS. Važiosi į Stoughtoną. nuo akvėro paimt WmM«I 
ntrrnrt ir važtom tiesiai didžiuoju kelia iki privažiuosi po dedMa 
p-nea. Mapon kapini*, paimt kelią j dešinę ir važiuot tuo keffo IM 
padMp, tada vėl poatnukt po dedinėi. Toliau* keliaa 
tos rodykHoria iki pet pikniko vietos.

i ■ ta ■ ■' S»S- ■— sma - iš ■

332 W. BROADVAY,
SO. BOSTON, MASS.

*

L

69 SUOLLAY SUUARE 
BOSTON.

(RAMBIA THEATRE BLDG., 
ROOM 22

VALANDOS: DIENOMIS 
9 ij ryto iki 7 vakare.
ŠVENTADIENIAIS:
1 dieną.
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nuo 10 iki
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2483-W.

CONSTABLE
Reni kertate and limoraaeo 

Jaotiee of-4be Penta 
Visame patarnauju gerai.

120 MaHno Rd, So. Besto*. Man.

LAIDOJIMUS;
kuriuos paveda; 
mano
mui, visuomet' 

/įįvĮ«Įjįl būna patenkinti; 
W ir eutaupina r» < 

rokai pinigų. ;

vienoda.
JONAS PETRL8MEVIČIU8 Į 

UetnvM G ra korine
142 Bmadaay. Sa. Boston, Mass.;

Residenee: 313 W. 3-rd slrreL <
Telefonas: So. Boston 0304-W. J

f

DR. KARCERIS
Gydytojas Ir Chirarfaa

VahmdM: 13—8; 8-8
BakatadMab: 19-8

3421 So. Habted Stroet
CHICAGO, ILL.

TeL Boulmrd 8481

Uetiritka Aptieks 
■eo ailoikome rieekią Veletą 

ir šalną
Nao Reamntizmo, norilpaėjliao 

šMne, kraajo valymo, noo slėptin
ai Hgįfc bešalio, patraki m*, etc. 
Taipgi ožloikom Diebą iš Lietuvos. 
Patarnavimae koegerisomas. | v ai
das Roknya, pertraukto* iš Lieto
ms. Vaistą prisiunčiam ir per 
y4tą . Masą Apfiašs tebėra teį pe- 

viešoj.
IK 8ALEN 8TREH*, 

BOSTON, MAS& 
r: ■ . 1 ■ ir.

Dr. Med.Leo J. Podder iš Petrogrado
Specialiais Slaptų lig* taoUrą ir vyrą, kraujo ir odos. Kalba km- 
kiškai ir rusiškai. Telefonas Back Bay 7279
222 HUNTINGTON AVĖ, netoli Mm. Avė, BOSTON, MASS.

Dėl *mtvNių, žaizdų ir kitų akai dalių
MEŠKOS MOST1S (GrobUw.kk>) 

Seatakds įknosmą ir užgydo žaizdas be 
«Rb00W j 2 ar 3 dienas. Kaina Me.

GROBUVSKI A CO, PlyMh, Pa. 
•VIDO Ir GYDO Ir GYDO—tol oulaMM”

r




