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Valdžia su Kapitalistais 
Slopina Audėjų Streiką.

PIETINĖSE VALSTIJOSE I 500 ŽMONIŲ GINA GIM- 
DYMO KONTROLĘ.

Valdžios šnipai New Yor- 
ke Įskundė gimdymo kontro
lės kliniką, kur dirbo keliū
tas moterų daktarių ir slau
gių. Dvi daktarės ir 3 slau
gės buvo areštuotos už teiki
mą informamcijų apie gim
dymo kontrolę. Pereitą pėt
nyčią buvo suimtųjų teismas. 
Joms ginti tuojaus susiorga
nizavo komitetas iš 500 žy
mių žmonių. Jų tarpe yra 
garsių daktarų, kunigų, rabi
nų ir Įtekmingų moterų. 
Prieš kliniką liudijo polici- 
iantė Anna K. McNamara. 
Bet buvusis New Yorko svei
katos komisionierius Dr. 
Louis. I. Harris jos parody
mus tuoj sumušė, paaiškin
damas. kad New Yorko vals
tijoj yra Įstatymas, kuris lei-

SMURTAS IR BETEISĖ.—
Darbininkai areštuojami, jų 

salės ardomos, jų vadai 
naktimis vagiami.

North Carolinoj, Tennes- 
see ii- kitose pietinėse valsti
jose sustreikavo audimo pra
monės darbininkai. Kapita
listai tuojaus pasikvietė sau 
Į pagalbą valdžią. North Ca- 
rolinos gubernatorius Gard- 
ner tuoj pašaukė miliciją 
prieš darbininkus, o policija 
pradėjo ardyti jų susirinki
mus ir areštuoti vadus. Nega
na to, pasamdyti kapitalistų 
agentai pagrobė keliatą va
dų vogtinai ir nakties laiku 
išgrūdo juos iš streiko apie- 
linkės, o išgrudę prigrąsino, 
kad nedrįstų grįžti atgal, nes 
bus užmušti.

Teismas, vietoj žiūrėti tei- džia daktarams teikti gimdy- 
sybės. irgi stoja kruvinojo mo kontrolės informacijas, 
kapitalo pusėj ir savo in- jeigu tas reikalinga moteriš- 
džionkšinais draudžia darbi- kės sveikatai, gi- tos moteris, 
ninkams pikietuoti dirbtu- apie kurias liudija policijos 
ves. tarnautoja, kaip tik ir buvo

Negana to, -gauja juoda- tokiame sveikatos stovyje, 
šimčių užmaskuotais veidais kur gimdymo kontrolė buti- 
pereitą sąvaitę užpuolė strei- nai reikalinga.
kierių salę Gastonijoj, N. C., Teisėjas tečiaus atidėjo 
ir visiškai ją suardė. Smurtas bylą iki šiai seredai. 
ir beteisė siaučia visomis pu
sėmis, bet piktadarių niekas 
neareštuoja. Jie yra pasam
dyti kapitalo tarnai ir vietos 
valdžia eina su jais ranka 
rankon.

Pereitą sąvaitę toj pačioj 
Gastonijoj buvo paskubo
mis išleistas įstatymas, taiko
mas prieš darbininkų de
monstracijas. ŠĮ panedėli 
darbininkai demonstraciją 
Įtaisė, tai šerifas su savo ber
nais užpuolė juos ir 29 areš

tavo už to Įstatymo sulaužy
mą. Gal kapitalistų spauda 
nebūtų apie tai nieko ir pra
nešus, bet areštuodami dar
bininkus šerifai sumušė laik
raščių korespondentą Leg- 
gett Blythe, kuri jie paskaitė 
per agitatorių. Dėl to apie ši
tą valdžios žvėriškumą Asso- 
ciated Press ir pranešė laik
raščiams.

Vyras Merginų
Nelaisvėj.

Keturios kirptaplaukės pasi
gavo franeuzą, išsivežė į gi- ____ ____________
rią ir nukamavo kaip slieką, moteris vardu Sophia Maria

Musų draugas K. A. Ma- 
karevičius iš Ansonijos pri
siuntė anglų laikraštį, kur 
yra aprašytas da negirdėtas 
pasauly atsitikimas. Torring-

MOTINA SIŪLO TEISMUI 
SAVO KŪDIKI VIETOJ 

BAUSMĖS.
Geneva, III. — Būdama 

septynių vaikų motina ir ne
turėdama iš ko jų maitinti.
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“REVOLIUCIJOS DUKTE
RIS” BIJOSI KOMU- .

NIZMO.
Amerikoje yra buržuazi

jos moterų reakcinė organi
zacija, kuri vadina save 
“Amerikos Revoliucijos Du
kteris.” Nelabai senai šitos 
“patriotės” apskelbė “pavo
jingais” žmonėmis ištisą eilę 
rašytojų, kalbėtojų ir net ku
nigų. Dabar jos turėjo Wa- 
shingtone savo suvažiavimą tono mieste, Connecticut val- 
ir priėmė ištisą eilę “patrio- stijoj, stovėjo aną vakarą 
tiškų” rezoliucijų, kuriose ant kampo kanadietis fran- 
visų pirma reikalaujama iš euzas Milville. Jis čia dirba 
Kongreso paskirti “pakanka-, vienoj vaistinėj ir yra žino
mai pinigų tūkstančiams mas tarp vietos moteių kaip 
prasikaltėlių ateivių depor-,“šeikas,” kitaip sakant, d ide- 
tuoti,” “pastatyti tinkamą lis mergininkas. Taigi, aną 
Amerikos didybei ir galybei. vakarą jis stovėjo ant kampo 
karo laivyną” ir “Įvesti mo- Main ir Water gatvių ir (lai
kytojams priesaiką.” Mat. ’ rėsi i moteris. Staiga priva- 
“revoliucijos dukterims” .žiavo automobilis su keturio- 
pradėjo sapnuotis komuniz-Į mis merginomis, ir jos pa- 
mo šmėkla. Joms rodosi, kad (kvietė jį važiuoti kartu su jo- 
komunizmu yra užkrėstos*vi- mis pasivažinėt. Melville 
sos Amerikos mokyklos ir(tuoj įšoko Į automobili ir nu- 
jauniems vaikams skiepija-, važiavo i mišką. Tenai išsu- ,- - i t- ■ > i- -• - i .J ..............n........................ • Helis pasazierims orlaivis su-.no. Jisai keliausiąs j Letera-

geriausia sustojo. Žinoma, automobi- S1(lure • -- --------- -
ir bonka džinės. *.* abudu sutyžo.

Metai XXIV

Meksikoje Artinasi
Sprendžiamas Mušis.

KANADOJ AREŠTUOTI 
AMERIKOS PAKRAŠČIŲ 

SARGAI.
Pereitą sąvaitę du Ameri

kos prohibicijos agentai iš
plaukė i Kanados pakraštį, 
ir kada Kanados valdininkai 
norėjo juos suimti, prohibici
ninkai išsitraukė revolverius. 
Vis dėl to juos suėmė. Prohi
bicininkai paskui aiškinosi, 
kad jie Kanados valdininkų 
nepažinę ir manė juos esant 

. • butlegeriais ar banditais. Su-
“Eik sau namo ir neškis su' imtuosius prohibicininkus 

savim savo kūdiki!” rūsčiai. vėliaus Kanada paleido, 
užbaubė teisėjas.

čia pavogė $27. Ji buvo su
gauta, areštuota ir atiduota 
tesmui. Teisėjas uždėjo jai 
pabaudą ir liepė tuojaus už
mokėti. Moteris atsakė: “Aš 
negaliu užmokėti. Jei aš tu
rėčiau pinigų, aš nevogčiau.” 
Ji pakėlė mažuti savo kūdiki 
ir pridūrė: “Ji yra branges
nė už bent kokią pabaudą, 
bet aš sutinku jums ją ati
duoti—še, imkit!” Ir per mo
tino." veidą nusirito kelios 
ašaros.

ORLAIVIAMS SUSIDŪ
RUS ŽUVO 6 ŽMONĖS.

POPIEŽIUS VAŽIUOS 
AUTOMOBILIUM.

Žinios iš Romos sako, kad
San Diego mieste, Califor- 24 birželio popiežius pirmu 

nijoj. pereitą nedėldieni di-,kartu išvažiuosiąs iš Vatika-

t 20,000 KAREIVIŲ PULS 
MAIŠTININKUS.

ma komunizmo dvasia. Ir ko iš kelio ir nuošalioj vietoj 
joms rodosi, kad l 
nuo komunizmo apsauga, tai liuje buvo 
mokytojų priesaika. Kada kurią išgėrus visiems pradė- 
mokytojas prisieks Amerikos jo kaisti kraujas. Viena kirp- 
vėliavai ištikimybę, tai jis taplaukių sumanė apsikabin- 
negalės komunistinių idėjų ' ,, ,
platinti.

su kariumenės oriai-’ną automobilium, kurį nese-
■ ' " „ Nelai- na’ jam dovanojusi viena au-

mėj žuvo 6 žmonės. Ratas- tomobilių firma. Kadangi iki 
trofa Įvyko 2,000 pėdų aukš
tumoj.

ti su Milville’u ir pasimvluo- 
ti. Šis, žinoma, tuojaus Įsigė
rusią merginą patenkino. 
Tuomet ir kita mergina užsi
manė to paties. . Ji taip pat 
buvo užganėdinta, ir tuomet

Drąsus Užpuolimas.
Banditai pašovė 3 žmones ir ’ 

pabėgo su $38,392.
New Yorke pereitą sąvaitę ] 

važiavo banko šarvuotas au
tomobilius. .Jame buvo Į mai- ( 
šus sudėta $38,392, kurie bu
vo vežami Į telefono kompa- ‘ 
nijos ofisą darbininkų al
goms išmokėti. Automobiliu- ' 
je prie pinigų sėdėjo gink
luotas banko pasiuntinys ir, 
vienas policmanas. Įvažiavus 
Į Bethune gatvę, prie banko 
automobiliaus greitai priva
žiavo automobilius su pen
kiais plėšikais, kurie tuojaus 
pradėjo i banko automobilių 
šaudyt. Policmanas ir banko 
pasiuntinys tapo sužeisti. Be 
to da plėšikų šūviais buvo 
sužeistas vienas praeivis ant 
šaligatvio. Pinigai buvo pa- 

Beveik visi unijos organi- grobti ir banditai pabėgo, 
zatoriai sugrusti Į kalėjimus.|ĮBanko automobilius buvo 
Dabai' kapitalistų bernai pilnas skylių. V isi stiklai bu- 
gaudo organizatorių Fredą 
Erwiną Bealą. kuris atsiuntė 
vieną streikuojančią motelį i 
New Yorką aukų rinkti strei
kierių vaikams. Tai tokie da
lykai darosi “laisvoj” Ameri
koj.

VA1KAI EINA MOKYK 
LON GIRTI.

Chicagoje tapo apskųsta o
Marė Getontienė (Geton-'trečia užsimanė pasimyluoti. 
tas), kad ji nusiuntė mokyk-'Nors Milville buvo jau pusė- 
lon tris savo mergaites gir-.tinai nuvargęs, bet šiaip taip 
tas. Bet tai vis prohibicijos patenkino ją. Jis buvo jau 
nuopelnas, ši panedėli Yale( vos gyvas, o prie jo prikibo 
Universiteto studentų susi-^la ir ketvirta flaperka._Sako. 
rinkime kalbėjo Princetono aš irgi noriu apsikabinti. Bet 
Universiteto perdėtinis Milville atsakė: “Nothing 
Gauss, ir jisai pasakė tą patį:. doing.” Jau kaip gana, tai 
su prohibicijos Įvedimu gana. sako.
Amerikoj pradėjo girtuok-l Ketvirta mergina supyko, 
liauti net moksleiviai, ko pir- “Why. you poor shrimp,” ji
ma visai nebuvo.

vo iššaudyti ir keliolika sky
lių buvo automobiliaus stoge. 
Kai kurie liudininkai sako, 
kad plėšikai turėjo savo au- 
tomobiliuje kulkasvaidi ir iš 
jo šaudė. Bet policijos komi- 
sijonierius Whalen„ mano, 
kad tik brauningai ir vienas- 
kitas šautuvas buvo vartoja
mi.

sako. “you leave me out in 
the cold, huh!” Ir ji spyrė 
jam. Tu, sako, slekeri. aš tau 
parodysiu! Ir ji dūrė jam 
mažute savo kumščia i aki. 
Kitos merginos atėjo savo 
“nuskriaustai” seserei Į pa- 

________  ____ ___galbą ir jos visos keturios 
šistų perversmo pateko i pradėjo tąsyt ir gnaibyt. Jo 
pulk. Plechavičiaus rankas, j veidas buvo visas mėlynas 
Kovo 18 naktį kilęs gaisras 
sunaikino visą malūną, vilnų 
karšyšklą ir elektros Įtaisas. 
Nuostoliai esą labai dideli, 
nes malūnas buvo puikiai 
Įtaisytas. Keistas supuoli- _ 
mas: pakilęs i generalio šta-1 Šitą atsitikimą aprašo 
bo viršininkus. Plechavičius “Brigileport Herald," kuris 
malūną Įsigijo, o dabar tapo priduria, kad kalbamos čia 
prašalintas iš generalio štabo merginos priklauso turtin- 
—ir malūno vėl nebėra. ,goms šeimynoms.

Sudegė Plechavi
čiaus Malūnas.

Šiomis dienomis Skuode 
sudegė malūnas, kuris po fa-

Amerikoj Siaučia 
į . Banditizmas.

Kad Amerikoj siaučia 
banditizmas, tai pripažino ir 
prezidentas Hooveris. Kal
bėdamas šj panedėli spaudos 
atstovų bankiete New Yor
ke jisai pasakė, kad nei vie
noj civilizuotoj šaly šiandien 
'nėra tokio pavojaus žmogaus 
gyvybei ir turtui, kaip Suvie
nytose Valstijose. Ištvirki
mas ir banditizmas čia siau
čia dėl to. jis sako, kad žmo
nės nepaiso Įstatymų. Bet tą 
juk ir be jo pasakymo visi ži
no. Klausimas yra, kaip ban
ditizmą ir ištvirkimą sustab
dyti. o ponas Hooveris to 
kaip tik ir nežino.

nuo kumščių, o kinkos su
spardytos aukštomis kurko- 
mis. Ant galo jos paliko ji 
tenai vieną ir nuvažiavo sau. 
Jis nabagas neturėjo nei ra
tukų sugrįžti.

LENKIJA JIEŠKO PASKO
LOS UŽSIENY.

Lenkija nori įkurti žemės 
ūkio kredito banką ir jieško 
tam tikslui $20.000,000 pas
kolos užsieny, bet kol kas da 
niekas jai tos stirnos nepasiū
lė.

CARO PUSBROLIS
K1AI SERGA.

Londono žiniomis, 
sunkiai susirgo didis 
gaikštis Michailas,

SUN-

šiol popiežius laikė save “ka
liniu” ir iš Vatikano niekur 
savo nosies neiškildavo, tai 
jis da nėra važiavęs jokiu ve
žimu. Nora, kaip Kristaus 
Įpėdiniui, jam geriau pritik
tų dabar ant asilo joti, bet, 
matyt, jam geriau patinka 
“šio svieto raskažiai.”

Kontrevoliucijos lyderių tar
pe prasidėjo nesutikimai.
Meksikos valdžia ruošia 

i galutiną smūgi kontrevoliu- 
icionieriams, kurių žymiau- 
jsios spėkos dabar stovi įsika- 
susios Sonoros valstijos pie
tuose. Taigi greitu laiku te
nai ir žada Įvykti sprendžia
mas mušis. Pereitą sąvaitę 
valdžios orlaiviai per dvi 
dienas mėtė bombas Į maišti
ninkų pozicijas. Maištininkų 
skaičius tenai nėra tikrai ži
nomas, bet valdžia spėja, 
kad jų gali būt tenai apie 
5,000 vyrų.' * *

Valdžia turi sutraukus ne
toli jau 20,000 kareivių ir da
bar tik taiso tiltus ant gelž- 
kelių. kuriuos maištininkai 
buvo suardę. Tie tiltai greitu 
laiku bus sutaisyti ir tuomet 
prasidės puolimas. Spėjama, 
kad tai bus paskutinis mušis 
su kontrevoliucionieriais. •Jy 
spėkos jau baigia krikti ir 
vadų tarpe prasidėjo nesuti
kimai. Kaip rodos, kontrevo- 
liucija bus tuojaus numalšin
ta.

SULTONO SŪNŪS SU 
ČIGONAIS.

Pereitą sąvaitę mirė Veng
rijos čigonų karalius. Emme- 
rih Magyary. Jo grabą vežė 
ketvertas arklių ir lydėjo 
200 benų. Tose šermenyse 
dalyvavo ir Abdul Kad ir, 
buvusio Turkijos sultono sū
nūs. Kiti valdonai jo nepri
siima, tai nors' prie čigonų 
karaliaus grabo jis atėjo. 
Kad ir čigonų, bet vis kara
lius.

Prohibicijos Agentę

Kap, Mikuckis Vėl 
Pakeltas.

Kap. Mikuckis buvo kitą
syk Kauno komendantas ir 
pasigėręs nušovė fabrikantą 
Dirsę dėl mergos. Už tai 
1921 metais kariumenės teis- sutartį, pagal kurią vokiečiai 
mo sprendimu jam buvo at- apsiima jai gaminti ir parda- 
imtas karininko vardas, laip- vinėti gazoliną iš sk ištintų 
snis ir visos teisės. Dabar gi anglių. A.....
Smetona sugrąžino jam visas nemoka padaryti, 
teises ir vėl pakėlė Į kapitono 
laipsni, žmogžudžiams Lie
tuvoje dabar rojus.

DARYS SINTETIŠKĄ GA
ZOLINĄ IŠ ANGLIŲ.
New .Jersey Standard Oil 

kompanija padarė su vokie
čių chemikalų firma Berline

Padarė melagingą varantą ir 
nuėję krėsti namų užmušė 

moterį.
Jau buvo rašyta, kaip Illi- 

nois valstijoj, Auroros mies
tely, prohobicijos galvažu
džiai Įsilaužė Į ramaus pilie
čio Kingo namus, perskėlė 
jam galvą ir nušovė jo žmo
ną. Šitą užpuolimą ant Kin
go namų jie darė pasiremda
mi varantu, kurį išėmė pro- 
hibicijos šnipas E. B. Fair- 
child. Išimdamas varantą ji
sai prisiekė, kad jis buvo 
Kingo namuose ir gavo tenai 
nusipirkti degtinės. Dabar gi 
tasai Fairchild prisipažino, 
kad prisiekdamas jisai mela
vo, nes ištikrujų jisai negavo 
pas Kingą nupirkti jokios 
degtinės. Vadinasi, užpuoli
mas padarytas, moteris už
mušta. vyras sužeistas ir visa 
šeimyna suardyta vien tik 
dėl prohibicijos šnipo šuny- 
l)ės.

Dėl šito atsitikimo visuo
menėj kilo baisus pasipikti
nimas ir prohibicijos Įstaty
mo panaikinimo pradėjo rei
kalauti jau net tokie fanati
kai. kurie iki šiol karštai jį 
gynė.

Jonas Ginkus 
Suvirę.

Bristol, Conn. — Pereitą 
sąvaitę čia mirė ligoninėj Jo
nas (rinkus. 26 metų amžiaus 
lietuvis, kuris 8 kovo New 
Departure Manufacturing 
Co. dirbtuvėj Įkrito Į kubilą 
verdančio vandens ir skau
džiai nusišutino. Jis buvo pa
talpintas Į ligonbuti ir išgulė
jęs tenai apie 5 sąvaitės mi
rė. Kadangi jis buvo atvažia
vęs tenai iš Worcesterio, tai 
jo kūną dabar atvežė atgal i 
VVorcesteiį.

tenai 
kuni- 

buvusio 
Rusijos caro pusbrolis. .Jis 
turėjo influenzą ir nuo tos li
gos labai nusilpo. Manoma, 
kad jis ilgai jau nebegyvens. 
Po valiai išnyks visa caro 
šeimyna.

i
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23 ŠALIS PASIRAŠĖ SU-.VOKIEČIŲ ORLAIVIS IŠ
TARTI KOVAI SU NETIK KILO PUSANTROS MY 

RAIS PINIGAIS. ------------------------
Pereitą subatą Ženevoje 

23 šalių atstovai, tame skai
čiuje ir sovietų Rusijos, pasi
rašė sutarti kovai su netikrų 
pinigų dirbėjais ir platinto
jais. Amerikos atstovas irgi 
pritarė sutarčiai, bet sakėsi 
turįs pirma parodyt ją Wash- šiol da joks’ orlaivis nebuvo 
ingtonui. taip aukštai iškilęs. Vokie

čių technika visur užima pir
menybę.

I L1OS SU 7 TONAIS.

Pereitą sąvaitę Rohrbacho 
orlaivis Vokietijoj padarė 
naują aukštumo rekordą. Jis 
iškilo 2200 metrų (arti pus
antros angliškos mylios), iš
keldamas kartu su savim 
13,750 svarų sunkumo. Iki

ingtonui.

DIDELĖS AUDROS
JAPONIJOJ.

.Japonijos pakraščiuose 
pereitos sąvaitės pabaigoje 
siautė <1 ulelės audros. Su
griauta keli šimtai namų ir 
užmušta keliolika žmonių.

MEKSIKA DUODA PRIE* 
GLAUDĄ SANDINAI.

Telegramos sako, kad 
Meksikos valdžia sutiko duo
ti Sandinai prieglaudą. San- 
dino buvo Nikaraguos revo- 

Nevvark, N. J. — Pereitą pereitą subatą smarkiai aū- liucionierių vadas. Taigi iš- 
nedėldienį čia Josephina Te- tomobilium važiuodamas už- rodo, kad Amerikos kapita- 
lesca pagimdė keturis vai-simušė J. W. Barnes, Eze las šitą revoliuciją nuslopino, 
kus, bet Į valandą laiko visi Manufacturing Co. preziden- jeigu jos vadas jieško prie- 
keturi mirė. tas. glaudos svetur.

Amerikiečiai šitoda

UŽSIMUŠĖ FABRIKO 
PREZIDENTAS.

Toronto mieste, Kanadoj,

KINIEČIAI UŽMUŠĖ JA
PONŲ OFICIERį.

Tientsino mieste pereitą ima: 
sąvaitę du civiliai kiniečiai [Kri
užmušė japonų kariumenės 
leitenantą Ito. Padėtis labai 
įtempta ir visiems japonams 
Įsakyta vaikščiot labai atsar
giai.

ŠAUDYMAS PRIE KORTŲ
Ansonia, Conn. — Lošda

mi kortomis iš pinigų keli vy
rai pereitą nedėldienį čia su- 

isipyko ir prasidėjo šaudy- 
1 ik Tūlas Kubatis peršovė 

risą Borisą ir paskui pats 
nusišovė.

Borinos teisme policinin
kas nušovė teisėją, ir ten pat 
pats nusišovė.

ŽAIBAS UŽKURE PEČIŲ.
Hornell. N. Y.—Hunto šei

mynoj čia buvo Įdomus atsi
tikimas pereitą sąvaitę. Visa 
šeimyna sėdėjo virtuvėj, 
kaip staiga perkūnas ir žai
bas įlėkęs per kaminą užku
re pečiuje ugnį. I pečių buvo 
prikimšta popiergalių, ir nuo 
žaibo visos jos gražiai užsi
degė. Blėdies žaibas nepada
rė, tik juškos nuo pečiaus 
nulakstė.

PERKŪNAS UŽMUŠĖ 
DU VAIKU.

VValton. Ky. — Pereitą ne
dėldieni perkūnas čia užmu
šė Hovvardą Ruską ir Cliffor- 
dą Sandersą. abudu 13 metų 
amžiaus vaikai. Keliatas kitų 
vaikų buvo pritrenkta. Jie lo- 
išė beisbolą.

NELAIMĖPR1E DARBO.
Prie statomojo New Yorke 

naujo Western Union tele
grafo triobėsio, nuo 11-to 
aukšto nukrito keli plieno 
balkiai ir 4 darbininkus už
mušė ant vietos, o 15 sužei
dė.

i
BUSAS NUKRITO SU 

ŽMONĖMIS NUO TILTO.
Iš Portugalijos praneša

ma. kad Santerem mieste 
nuo didžiojo St. Louiso t'ilto 
pereitą sąvaitę nukrito į Ta
rtis upę autobusas su žmonė
mis. Penki pasažieriai žuvo, 
j 20 sunkiai susižeidė.

fl
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B APŽVALGA D
si i. Tuomet inteligentų-ubagų * 
pertekliaus nebebus.”

Rodos, jeigu šita pastaba 
galėjo kam nors nepatikti, 
tai tik dabartinei Lietuvos 
valdžiai, nes čia kritikuoja-

Tikrasis Musą Tautininkų Veidas
NUO “KELEIVIO” KORESPONDENTO. V. PLUVIJUS.

MOKRATŲ AREŠTUS 
PATVIRTINAMA.

Pora sąvaičių atgal "Ke- • 
leivyje" buvo paduota žinia 
apie socialdemokratų areš
tus Kaune. Mes tepjaus nela
bai norėjom tai žyliai tikėti, 
nes ja Puvo prisiuntęs iš 
Kauno chicagiškės “Tribū
ne” korespondentas. ku:is 
tankiai dalykus iškraipo.

Bet pasirodo, kad šį syk* 
jo pranešimas būto tei-Ai- 
gas. nes tą patį dąbar pra ne
ša ir Vokietijos socialdemo
kratų organas aferts."
štai jo pranešimas, ta/p kaip 
jį cituoja “Naujienos: ’

“Gautos čia iš Ka/iuo žinios 
sako, kad vakar \ akara policija 
suėmė beveik vi*os vadovau-j 
jancius Lietuvos Socialdemo-. 
kratų partijos narius, jų tarpe 
Galinį. Bielinį ir Kairi.

“Pasak policijos, buvę susek-i 
ta. kad *Sociakiemokrato’ re-, 
dakcijos kambariuose laikomas 
slaptas susirinkimas. Todėl kri-; 
minalinė policiia tuojau apsiau-i 
te laikraščio trobesį ir visus bu
vusius redakcijos kambariuose. | 
taipjau visus tuos, kurie į .tą 
trobesį buvo atėję, suėmė. Ruvo 
suimta viso daugiau kaip 1001 
asmenų.

“Ryšy su tuo policijos žygiu, 
matyti, policija dar padarė kra
ta (klerikalinės) Darbo Federa
cijos centro komiteto kamba-Į 
riuose. kur taip pat areštavo tū
lą skaičių vadovaujančių Darbo 
Federacijos narių ir suėmė ori
ginalius pastarosios partijos

garbintojai, jie nesupranta 
naujos gadynės dvasios.

MELDŽIASI UŽ PILSUDS
KĮ) DRAUGĄ.

“Lietuvos Aidas" (N691! 
pranta. kad visai Lietuvos 
vy r A usy b e i dalyvaujant,
krj-iumenės bažnyčioj Kau- 
r/ę buvo suruoštos iškilmin
gos pamaldos už Fošo dūšią. 
Sako:

^šiandien įgulos bažnyčioj 
suruoštos pamaldos už Focho 
vėlę. Bažnyčios vidury pastaty- 

I tas katafalkas ir ant jo pastaty- 
! tas karstas apsuptas francuzų 

vėliava. Lygiai 10 vai. prasidė
jusiose pamaldose dalyvavo mi- 

, nisteris pirmininkas, užsienių 
į reikalų ministeris ir pavaduo- 
[ jas krašto apsaugos ministerį 

prof. Voldemaras, vyriausias 
štabas in corpore. diplomatinio 
korpuso nariai, aukštieji užsie
nių reikalų ministerijos valdi
ninkai. visų Lietuvos kariume
nės dalių vadovybės ir jų atsto
jai. Šaulių s-gos vadovybė. Pa
maldas laikė vyr. kariumenės 
kapelionas dideliam dvasininkų 

I buriui asistuojant. Pamaldoms 
grojo karo orkestras. Pamal
doms pasibaigus buvo pasaky
tas francuziškai šiai proga: pri- 

[ taikytas pamokslas. Bažnyčia 
pilna karių. Ties krašto apsau
gos ministerijos rūmais pusiau 
nuleista vėliava."

Kas gi per vienas buvo tas 
Foch (ištark: Foš), kad Lie
tuvos valdžia taip karštai už 

iji meldžiasi?
. Jis buvo vvriausis francu-

konferencuos protokolus ir ta-,zų kariumenės vadas ir ge- 
rimus- riausis Pilsudskio prietelis.
šitų areštų priežastis bu- Lietuvos kovoj už Vilnių. Fo- 

vusi tokia: valdžios šnipai šo valdžia visuomet ėjo prieš 
sužinoję, kad Kaunan atvy-. Lietuvą. Ji užgyrė kruvinąjį 
kęs iš Vilniaus “plečkaitinin-' Želigovskio žygi ir jos diplo- 
kų" pasiuntinys ir atvežęs matai ambasadorių konfe- 
daug laiškų socilademokia- rencijoj Paryžiuje pripažino 
tams. Taigi, norėdama žino- Lietuvos sostinę Lenkijai, 
ti. kas tuose laiškuose rašo- Fošo leitenantai buvo net 
ma. žvalgyba ir užpuolė so- Klaipėdos kraštą užgrobę ir 
cialdemokratų susirinkimą. grūmojo lietuviams savo lai- 

Bet “Naujienos" yra lm-,vų kanuolėmis. kuomet pas- 
kusios manyti, kad
“ ‘plečkaitininkų’ pasiunti-i vėliavą.
nys" galįs būti paprasta žval- Ir už šitą sutvėrimą Lietu- 
gybos provokacija, padaryta vos valdžia dabar siunčia 
su tikslu inkriminuoti sočiai-'maldas į dangų!... Kodėl tad 
demokratų veikėjus. nesurengti pamaldų ir už

---------------- gen. Želigovski?
RUSAI RUOŠIASI KEISTI -------- ---------

SACO ABĖCĖLĖ- SUSIMAIŠĖ RAZUMĖLIS.
"Berliner Tageblatt" iš- Pereitais metais “Keleivy” 

spausdino sovietų Rusijos tilpo pastabų dėl “inteligen- 
švietimo komisaro Lunaears- tų pertekliaus" Lietuvoje, 
kio straipsnį, kuriame auto- Tai buvo atsiliepimas į “Lie- 
rius kalba apie reikalą pa- tuvos žinių" straipsnį, kur 
keisti dabartinę rusų abėcėlę buvo pasakyta, kad Lietuvos 
lotyniškomis raidėmis.

Taigi galimas daiktas, kad 
tą šriftą, kuri kitąsyk caro 
valdžia norėjo brukte įbruk
ti lietuviams. dabar ir pati 
Rusija atmes.

Turkija irgi atmetė savo 
senąjį raštą, o įvedė lotinų 
abėcėlę. Dabar girdėt, kad 
ir Kinijoj agituojama už įve-. 
dimą lonitų abėcėlės.

Trumparegi aj patriotai 
mėgsta • prikaišiot socialis-( 
tams internacionalizmą. O 
tuo tarpu mes matom, kad 
pats gyvenimas griauja na
cionalizmo sienas. Tarptau
tinė prekyba ir nuolat au
ganti žmonių migracija riša 
tautas bendrais rišiais ir ver-. 
čia mokintis svetimų kalbų.. 
Gyvenimo tendencija vra 
tokia, kad tautos turi vieny
tis ir stengtis viena kitą su-Į 
prasti. Kas tokiam susiarti-. 
nimui trukdo, tas turi būt 
prašalinta. Todėl ir savotiš
kos abėcėlės yra naikinamos, 
o įvedamas toks raštas, kuris1 
yra plačiau pasauly vartoja
mas.

Socialistai, kaipo pažan- 
giausis visuomenės elemen
tas, šitą gyvenimo tendenci
ją geriausia supranta ir aiš
kina ją kitiems. Patriotams 
rodosi, kad mes esam savo 
tautos priešai.

< •
* I

sistema. Bet1
ištikrujų šita pastaba ivarė Iš r datos vežimą priskaldė, 
istorijon kairiųjų komunistų, Balandžio mėn. 3 d. "Ue- 
organo "Aido rašytoją; ku- tuvos Aidas- num. riebio- 
F‘s baisiai susinervavęs da- mis rai(!ėmi.-atspausdino ži- 
bai pei tą ^albiastuką rėkta: ■■ą,^jak|emo|ęnto*’

"Matot, darbininkai, kurie«
skaitot Keleivi’... matot, kaip 
'Keleivis’ buržuazinės-tautinės 
Lietuvos aparato reikalais rūpi
nasi...

"Darbininkai, kurie skaito 
‘K.’ turėtų pilnai pažinti kokiu 
keliu jis juos veda. Ir ką tie pa
tarimai Lietuvos buržujų-fašis- 
tų valdžiai reiškia? Atminkit, 
darbininkai, kurie skaitot 'Ke
leivį.’ kaipo darbo zm nin laik
raštį. kuris pats save •.«• m vai
du vadina, t. y. tas ji pasivacti- 
nimas. ir da pridėčkas prie to. 
kad gina Lietuvių Socialistų Sa- 
jungo> reikalus.

"Tai yra biauriausias melas, 
didžiausias pasityčiojimas iš 
pačių darbininkų silpnumo. Juk 
K.’ >u 11»17 m., kada Jungtinės 

Valstijos įsikišo į pasaulinį ka
rą. nuėjo ginti buržuazijos — 
viso pasaulio imperialistų rei
kalus. O darbininkų klasei pasi
liko išdaviku.

"žlugo antrasis Internacio
nalas. kurio vadai, kaipo judo- 
šiai darbininkų klasės, išdavė 
darbininkus plėšriems vampy
rams, pasaulio imperialistams. 
Sykiu su 2 Internacionalo žlugi
mu žlugo ir visi social-patriotai 
su savo spauda, kaipo stūmėjai 
visos darlx> klasės į pražūtį, i 
nasrus tų vampyrų, kurie trok
šta darbininkų kraujo.”

Mes kalbėjom apie tai. 
tad Lietuvos mokyklas rei
kia pritaikyt prie gyvenimo 
sąlygų, o "Aido" rašytojas 
Dradėjo klykti, kad mes norį 
atiduot jį į "kraujo trokštan- 
iių vampyrų nasrus!"

Tai yra protiško ligonio 
klajojimas.

tas įtarieji iškėlė tenai Lietuvos 
! vėliava.

I

Kaip senovės

giją. Gėda, kurią jau trečius O kodėl, suprantama kiek- Pašalins be jokio kraštui pa
metus Lietuvos liaudis neša, vienam. Tečiau pažinkime vojaus. Kas šiandieninę Lie
tuti būti fašistų krauju nu- arčiau Lietuvos liaudį, tai tuvos liaudį gerai pažįsta, tai 

'pamatysime, kad joje gludi tam pilnai gali tikėti, 
panaši neapykanta ir prieš1 
“tautininkus." Lietuvos liau
dis gerai žino, kad panašus 
valdžios siekimo budai, ku
riais eina “plečkaitimnkai.”

mazgota." Tai visai toks pat 
tonas tų atsišaukimų, kuriuos 
1926 m. pradžioje, laimėjus 
pažangiosioms partijoms 
Seime daugumą, buvo slap
tai išleidę tautininkai ir krik
ščionys demokratai. Kaip 
vienų. Ui ir kitų panašus da
lykai turi būti pasmerkti. 
Bet “tautininkai" jau apie tų 
laikų savo darbus pamiršo ir 

'KaL (^a^ar "vainoja puodas, kad

■ redakcijoj rasta daug “pleč- 
; kaltininkų" laikraščio "Pir- 
’myn” paskutinio numerio 
'egzempliorių, ir kad laikraš
čio atsakomasis redaktorius 
inž. St. Kabys. bei kiti, suim
ti. Tečiau ant rytojaus tas 
pats "Lietuvos Aidas" 75 nr. 
pirmoje kronikos vietoje 
padėjo žinutę, kad inž.----
rys ir Bielinis paliuosuoti. 
Vadinasi, tame kaltės neras
ta.
Vainoja puodas, kad katilas 

juodas.
Bet “Lietuvos Aido" 75 

nr. nepasigailėjo kelių litru 
krokodilo ašarų ir tame pa
čiame numeryje ištiesė ii-’vajam musų socialdemokra- 
giausi vedamąjį pavadini-tu veidui, pasiroddžius, kad 
mu: “Tikrasis i . ' ’ ’ " ’ ' ’
demokratų veidas." Ten pa- , kad jiems 
dėta tokia citata iš laikraščio 
"Pirmyn" : “Ginklas dar šį 
pavasarį turi prabilti ir paša
linti fašistiškų okupantų ver-

I
I

I

Reikia daugiau nuoširdumo. 
Tautininkai nesiekia tikros 

lietuviuose vienybės.
“Tautininkai" nesiekia ti- 

kuriais ėjo-musų vadinamieji kros lietuviuose vienytas, 
"tautininkai," yra šaliaii pa- jje tik nori įvairiais budais 
vojingi, nes tokiais keliais ei- pasigaminti kuo daugiausiai 
nant galima nustoti taip sau šalininkų. -Jie nori pa-

i

katilas juodas"...
“Lietuvos Aido” redakcija— 

komunistinės literatūros 
lizdas.

Toliau tame pačiame “Lie
tuvos Aido" vedamajame 
rašoma:

“Pasirodžius šitokiam tik-

nant galima nustoti taip ' šalininkų. < 
brangiai brolių krauju pirktą smaugti visas kitas partijas, 
nepriklausomybę.
Ne dinamitu, ne švinu, ne ka
lėjimais ir ne mirtie* baus
mėmis Įgyvendinsime tautos 

vienybę.
Musų “tautininkai" labai 

mėgsta juodinti kitas parti
jas. daug primesdami joms, 
kaipo tautos vienybės ardy-į 
tojoms. Tečiau lietuvių liau-j 
dis mato ir supranta, kaip 
“tautininkai” vartoja įvai
rius žiauriausius kovos bu
dus prieš priešingų įsitikini
mų žmones, prieš tuos pačius 
Lietuvos sūnūs, gal da dau
giau mylinčius savo tėvynę, 
negu "tautininkai." kurie sa
ve gatvėse šaukia: “Mes pat
riotai!"... Bet dėl to nereikia 
karščiuotis, nereikia reikšti 
per daug neapykantos ir 
prieš dabartine vvriausvbę. 
nereikia pasiduoti dėl to ir 
komunistinei agitacijai. Lie
tuvos liaudis ras valandą, ka
da ramiu budu pašalins “tau
tininkus" nuo valdžios vairo.

Jas bjauriausiai juodina, o 
tuo tarpu prieš “tautinin
kus." kad ir teisybę rašyti 
cenzūra neleidžia. Bet to
kiais metodais “tautininkai" 
vienybės neįgyvendins, o tik 
iššauks prieš save didesnę ir 
kas kart vis didėjančią ne
apykantą. Jei jiems rūpėtų 
tikroji vienybė lietuviuose, 
tai jie galėtų nuoširdžiai nu
rodyti kitoms partijoms jų 
klaidas, prasilenkiant su 
įvairiais šmeižtais. O jeigu 
jie ant kitų pamato ir plauką, 
tuo tarpu ant savęs ir šiaudo 
nepastebi, tai jau blogai.

Spaudos, laisvo žodžio ir 
sąžinės laisvės suvaržymas, 
kalėjimai, mirties bausmės, 
tai nėra vienybės siekimo 
budai.

Nuoširdumas, atvirumas, 
laisvas susitarimas, laisvės 

1 suteikimas, gali atnešti gerų 
kraštui’vaisių. Bet to dabar 

Jnėra. Dar visa tai turime at- 
! siekti.

musų sočiai- jie ir su pačiu velniu dėtųsi.
i Lietuvos nepri

klausomybe visai nebran
gi. kad jie proteguoja net 
kraujo praliejimą Lietuvoje.

■ —argi dar galėtų būti dvi 
nuomones dėl šios partijos 
lojalumo valstybei, dėl jos 
lojalumo visai lietuvių tau
tai."

Jau iš tono matyti, kad tai 
rašytas vedamasis nesenai iš- ♦
kepto katalikiškam Friburgo 
universitete daktaro Tamo
šaičio. Jeigu rasti "Socialde
mokrato” arba kitoje redak
cijoje kelioliką egzempliorių 
"plečkaitininkų” laikraščio, 
tai inkriminuoti dėl to visą 
partiją veikiant kontakte su 
“plečkaitininkais” gali tik
tai vieni katalikiški Fry- 
burgo daktarai. Juk toje pa
čioje “Lietuvos Aido" redak
cijoje galima rasti Rusijos

teismo atsakomybėn. Kaip lai
domoji priemonė iki teismo jam 
paskirtas areštas. Prelatas ko
vo 24 d. yra areštuotas ir padė
tas i Kaun sunkiųjų darbų ka
lėjimą."

Tai yra tas pats kun. Ol
šauskas. kuris anais metais 
trankėsi po Ameriką rinkda
mas klerikališkai “Saulei" 
aukas.

Ta> žmogus turbut jau po 
tokia žvaigžde gimęs, kad 
kiekvieną jo žingsnį lydi 
skandalai.

Už pataikavimą caro val
džiai jis savo laiku buvo pra-!-- ---- —------ ----- ---
mintas Kauno “oberpolic-Įkoniunistų oficiozo “Izvesti- 

■ meisteriu” ir “otcom Kons- 
tantinom." Vėliaus jis buvo į 
“pagarsėjęs" makaronais, o 
dabai pasodintas kalėjiman 
sąrišy su pasmaugimu Birš
tone moteriškės, kuri buvo jo 
meilužė.

t

>
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SPAUDOS ŠVENTEI BESIARTINANT

KUN. OLŠAUSKAS UŽDĄ
RYTAS KALEJIMAN.
• Trimitas’ 13-tame nume

ry praneša:
“Teismo tardytojo nutarimu 

prel. Olšauskas yra traukiamas

Universitetą lanko daugiau 
kaip 4.000 studentų, ir kad 
baigus jiems mokslą Lietu
voje nėra kas veikti. Taigi 
dėl šito nusiskundimo “Ke
leivis" tuomet padarė šitokią 
pastabą:

"Mums rodos, kad su tuo ne
būtų jokios bėdos, jeigu sveti
mo srity valdžia daugiau žiūrė
tų gyvenimo reikalavimų, o nė 
sektų senos rusų mokyklos pė
domis. Lietuva yra žer.'.ė.', ūkio 
kraštas, ir ūkininkų vaikai mo
kyklose turėtų būt mokinami I 
ne lotynų ir graikų kalbų, nei 
Einšteino teorijos ir algebros. ' 
bet kaip pasidaryti ratus ir ku-' 
bilą. kaip išdirbti ir Įtręšti že- Į 
mę. kad bulvės geriau augtų. . :

“Gerai, pasakys kas. bet kaip 
tai padaryti, kuomet jaunimas! 
nenori mokytis technikos ir ag- ‘ 
ronomijos. o veržiasi į ‘aukšte- - j 
nes' profesijas?

“Padaryti tai labai lengvai, 
I ypač tokioj mažoj šaly, kaip 

Lietuva. Juk nesunku nuspręs
ti. kiek Lietuvai reikia kas me
tai naujų gydytojų, mokytojų, 
teisininkų ir kitų. Daleiskim. 
kad reikia kas metai išleisti 
apie 20 naujų daktarų Tiek ir 
turėtų būt į medicinos skyrių 
kas metai priimama. Taip pat 
reikėtų nustatyti normą ir ki
tiems fakultetams. Likusieji vi
si tegul mokinasi žemės ūkį ve

i

rteHok mandato dėlei, ji
Malonu, kad atėjot”

Iš pradžių jis 
jai patiko, bet 

“K.K.” pagadino viską
pi RŪTA virpėjo iš džiaugs;.™, 

kuomet Jonas siūlėsi atsilan
kyt. Jis atrodė labai interos.n- 
gas— tada.

Bet dabar—! Jam negali do
vanoti “K. K."—Kūno K-. apo.

“Malonu, kad atėjot.” ji man
dagiai tarė. Bet kaip .-kirtingo-, 
jos tikros mintys buvo. Daugiau 
ji jo nekvietė.

Viliugingas “K. K." Ji* mus 
išduoda —vienok niekad neper- 
-ergsti.

Tr niekas nepasako. kad mes 
prasižengiam. Todėl protinga

k

Lifebuoy
HEALTH SOAF '

būt atsargiam—nuolatai.
Prakalta- yra sveikas. Kada 

vėsiam ore odos skylutės į die
na išduoda anie kvortą kvapo 
darančiu išmatų.

Peikus dėl veido odo*
Išvalydama* odos skylutes. 

Lifebuoy užlaiko veido odą švie
žia. Apsaugoja sveikatą praša
lindamas gemalus. Jus mylėsit, 
io smagu ekstra-švarų kvapą, 
kuris pasako, kad Lifebuoy valo 
ir kuris pranyksta nusiplaunant. 
Priimkit Lifetnioy paprotį šian
dien!
I.rver Brothers t o., ( am.. Ma««.

sulaiko
kūno kvapą

ja" tiek egzempliorių, kad iš 
karto ir su vežimu jų neiš- 
vežtum, tai einant katalikiš- 

ikai fašistiška dr. Tamošaičio 
. liogika seka, kad “tautinin- 
' kai" dirba kontakte su bolše
vikais, kad "Lietuvos Aido" 
redakcija — komunistinės li
teratūros lizdas. Jeigu patys 
“tautininkų" šulai taip išve- 
džioja. tai Su jais šiame atsi
tikime ir nesiginčysime.

Tautininkai norėjo kraujo 
praliejimo Lietuvoje.

Juk argi stebėtina, jei re
dakcijoj rasime tokių laik
raščių, kurių cenzūra bend
rai visiems krašto piliečiams 
skaityti neprileidžia.

’ Bei kas karakteringiausia. 
kad “Lietuvos Aidas" prime
ta socialdemokratams, buk 
jie proteguoja net kraujo 
praliejimą Lietuvoje. O “tau
tininkai.” kada 1926 m. 
gruodžio mėn. 17 d. ėjo su 
ginklais ir ugnimi rankose, 
su kokia mintimi jie ėjo nu
versti visos lietuvių tautos iš
rinktą legalę vyriausybę? Ar 
jau “tautininkai" užsimiršo, 
ką jie buvo “nusistatę” pada
ryti, jei senoji vyriausybė ge
ruoju valdžios butų neatida
vusi? Ar jau “tautininkai" 
užsimiršo, kaip jie prieš du 
metu žaidė Lietuvos nepri
klausomybės gyvybe, kaip tą 
nepriklausomybės gyvybę jie 
buvo pastatę Į aukščiausį pa
vojaus tašką? Kažin kas bu
tų atsitikę, jei tuometinė vy
riausybė butų buvusi tokio 
pat nusistatymo dėl išlaiky- 

' mo valdžios vairo, kaip buvo 
nusistatę "tautininkai" val
džią pagrobdami. Jeigu jau 
kuri nors partija ir turi teisę 
kitiems prikaišioti stoką val
stybiškumo ir pasišventimo 
lietuvių tautai, tai tik ne 

J “tautininkai."
Toks pat tautai pavojus ir iš 

kairė* ir iš dešinė*.
Nėra šiandien lietuvio, ku

ris butų nusistatęs palankiai 
“plečkaitininkų" siekiams.

• 
ti šią svarbią spaudos šventę, 
tai išrodytų. kad mes. lietu
viai. nemėgstame švenčių. 
Tečiau tikrybėje taip nėra. 
Mes jieškome progų švęsti, 
mes išgalvojame visokias 
šventes ir rūpinamės jas iš
kilmingai švęsti, paminėda
mi jas bažnyčių ir kryžių sta
tymu. Tečiaus 
rastis vertesnis 
gyvenime, kaip tų 25 metų 
spauda: ar yra kas daugiau 

i nepriklausomybės 
pasirodo naudai padaręs, kaip ji. Ro- 

straipsniukas. dos. 25 metų spaudos sukak-

Jau nuo kai kurio laiko la
bai negarsus ir neaiškus gan
dai — lyg ko bijodami, — 
pradėjo sklisti, ragindami 
švęsti musų spaudos 25 metų 
atgavimo sukaktuves. Pradė
jo kaž kur ir kaž kas baimin
gai judėti. Pagaliau pasirodė 
gana šaltas, be didelesnio 
pasitikėjimo ir šventiško en
tuziazmo nuotaikos Kultūros 
Tarybos atsišaukimas, ragi
nąs į kuklią spaudos šventę. 
Pradedama rengtis. Kur-ne- tautos 
kur laikraščiuose j 
vienas kitas i 
Ligi šiol merdėjusi žurnalis- tuvėms paminėti reikėtų ne 
tų ir rašytojų sąjunga suju- tik lėšų nesigailėti, bet ir tin- 
do. nutarė sušaukti redakto- karnai švęsti pasirengti.
rių susirinkimą, išrinko ko- *;
misiją parengti valdžiai me- prilygti ir musų 10-ties metų 
morandumui ir surasti būdų, nepriklausomybės sukaktu- 
kaip geriau paminėti tas si- vėms. nes nebūt buvę leista 
dabrines spaudos sukaktu- spaudos — ir musų nepri

klausomybei nebūtų buvus 
Todėl šią 
visuomenė 

ir tinkamai 
Toms sukaktuvėms 

ir oficialinių iš-'paminėti turėtume pastatyti

ai- gali kas 
musų tautos

Šios šventės svarba gali

ves. • \ ________ __
Taip rengiamės spaudos parengta dirva, 

sukaktuves švęsti! Neabejo- spaudos šventę 
darni galime pasakyti, kad turėtų įvertinti 
artimiausioje ateityje per- švęsti. Toms 
skaitysime i. ________  __ ,____ _ _______ _ _______
kilmių programą, kai kam kokį nors paminklą; jeigu jį 
teks pamatyti šiokias tokias šiandien ir nerealizuotume, 
ceremonijas, išgirsti vienetai bent reikėtų palikti jo 
kitą kuklią ar pompastišką mintis arba planas, pavyz- 
kalbą. Irtai bus padaryta džiui, spaudos rūmų—muzė- 
greitomis, jei ne ekspromtu, jaus.

O vis dėlto sukaktuvės ne( 
bile kokios — sukaktuvės 25 i 
metų musų spaudos atgavi
mo. Rodos, šios sukaktuvės 
neturėtų praeiti nė pro vieno, 
bent skaitančio, lietuvio akis 
be tam tikro susirūpinimo, 
susidomėjimo. Tie 25 metai 
l *• t*'-! VZ17 | ~7 -------- -- ~ ~ - - _ — -   
gyvenime yra reikšmingi,— naudos, kas apie mus kokį 
tai yra prieangis musų tautos sprendimą kulturiniu atžvil- 
nepriklausomybės rūmų, tai’giu galės padaryti. Todėl ši 
yra priešrytis musų savisto-.šventė be musų spaudos pa- 
vaus gyvenimo. Tie 25 metei rodos butų visai ne šventė.

Tiesa, ši šventė švenčiama 
šiurkščioje spaudai atmosfe
roje. Į savo iškilmes musų ju
biliatė — spauda negalės at
eiti laisva ir prabilti pilnatei
sio piliečio balsu. Bet turime 
turėti vilčių ir jų pareikšti, 

. > kad 
ateis spaudos laisvės laikas, 

turėtų būt svarbios ne vien’Tad. rodos, šių sukaktuvių 
musų spaudai, bet visai tau- proga ir butų geriausia taip 

’ v • pat ir musų spaudai pilieti*

Šios šventės laukia ne tik 
musų, spaudos darbininkų, 
ištroškusi dvasia, laukianti 
įvertinimo 25 metų spaudos 

; darbuotės, bet ir musų kai
mynai. gal ir tolimų kraštų 
kultūros darbininkai. Jeigu 
mes rengsimės taip, kaip ligi 

musų tautos ir musų spaudos;šiol, kas turės iš tos šventės 
gyvenime yra reikšmingi,— -naudos, kas apie mus kokį

ne tik sudarė visą musų spau
dos lobi, kuriuo galime šian
dien pasigirti, bet 25 metų 
spaudos Įtakoj prisirengė ir 
mums taip reikalinga inteli
gentija. kuri šiandien tvarko 
musų krašto kulturinius,
ekonominius ir valstybinius. kad taip ilgai nesitęs. 
reikalus. Tat šios sukaktuvės. ateis spaudos laisvės 1 

ne vien j Tad, rodos.

tai ir valstybei.
Jeigu taip iš šalies pažiu- nes teises suteikti ir grąžinti 

rėtum i musų rengimąsi švęs- laisvę. “Liet. Žinios.”
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- KECEIVIS

Kas skaito ir rašo, 

Tas duonos neprašo. © AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS |<■V II Kas nieko neveikia,
v II To niekas nepeikia.

SCRANTON, PA. 
Pastaba Klevinckui.

“Keleivio” Nr. 7 tilpo ma
no korespondencija apie 
“Laisvės” šmeižikus, kurių 
tūzas yra Klevinckas. Taigi 
jis ir atsiliepė, parašydamas 
(parašė jo boba i “atsaky
mą” į “Laisvės” Nr. 65. Esu 
pasakęs, kad jis labai šlykš
čiomis korespondencijomis 
atsižymi: jeigu kas abejoja
te, paskaitykite minėtą “Lai
svės” numeri ir spręskite, 
kas meluoja. Ir todėl jeigu 
mano čia bus aštriai kas pa
sakyta. tai tik dėlto, kad kaip 
pagiry šaukiama, taip girioj 
atsišaukiama.

Scrantone susiorganizavo 
Tauru Kliubas, i kurį Įeina 
visi vietiniai profesionalai, 
biznieriai ir šiaip švaresni 
žmonės. Pirmininku yra J. 
Stepanauckas, prieš kuri yra 
nusistatę bolševikai, — ko
dėl, tai ir jie patys nežino. 
Vis dėlto jie ji purvina per tą 
mazgotę “Laisvę,” ir kartu 
purvina visus kliubo narius. 
Etikos ir doros jie nežino, to
dėl jie aploja net ir gamtos 
nuskriaustus žmones, kaip 
tai: plikas, mažas ir tt.

Nagi tu, vėplas Klevinc- 
kai, pats esi ‘gamtos nu
skriaustas— raupuotas!

Tu pliauškale, primeti 
Klingai jo nuplyšusias keli
nes, ir sakai, kad progresvs- 
tės jas lopo! Argi tu nežinai, 
kad progresystės, tai bolševi
kų bobos. Nejaugi ir tavo i 
moteris lopė tas kelines? Bet1 
ar pritinka bolševikui tyčio
tis iš nuplyšusių kelinių? .Jus 
turėtumėt kritikuoti tiktai 
gražias kelines, nes tokiom 
dėvi buržujai. Prieš nuplyšu-! 
sias kelines jus turėtumėt ke
purę nusiimti, nes jos yra ne
turto ženklas.

Kiekvienoj savo korespon
dencijoj “Laisvės” pisorėlis. 
vis sumini apie koki nors ga- 
radžių. Ar žinai, apie ką 
kalbi? Tau kaip kaulas gerk
lėj stovi faktas, kad ten yra 
Meškuno ir Klingos ofisas, o 
šalę to ofiso Meškunas ir to 
namo savininkas laiko savoj 
karus. Bet ten juk ne gara-j 
džius, o krutamu paveikslui 
buvusi vieta. Kur šiandien' 
“Laisvės” namas, tenai 8 me
tai atgal buvo karčiams, tai 
reikštų, kad “Laisvė" išeina 
ne iš redakcijos, bet iš kar-' 
čiamos. (0 gal kitaip Prūsei-1 
ka ir redaguoti negalėtų?)

Atsakyti i visus pliauška
lus, per daug vietos užimtų. 
Bet bolševikų koresponden
tas doroje taip jau nupuolė, 
kad mane prilygina net prie 
šunies.

Klevinckas sako, kad Tau
rų Kliubas susideda tik iš 
dviejų tuzinų saliunininkų, ir 
tai jam naujiena, nes pas 
bolševikus kiekviena stuba 
yra saiiunas.

“Laisvės” gizeliai, jus my
lit rašyti apie kitų blogumus, 
bet jeigu jums trūksta me
džiagos, tai pasisukinėkite 
po savo tavoriščių lindynes, 
o tenai rasite munšainierių, 
kazirninkų, šnipų, apgavikų 
ir kitokių. Ir šituos savo žo
džius aš galiu paremti fak
tais. Ir jeigu aš pradėsiu ka
da nors apie jus kalbėti, tai 
pradėsiu nuo jūsų tūzų 
(apie devynakes ant pabai
gos). Pakalbėsiu apie tavo
riščių Kub—. kuris šiandien 
sėdi kalėjime už paneles ir 
skystimėli. Pakalbėsiu ir 
apie komisarą Ž—Į, kuris 
perkreiptu žandu pokerį 
versdavo pas Kundrotą ant 
Marketst., Wilkes Barre, Pa. 
Bet aš patarčiau pačiam Kle
vinckui apie juos parašyti. 
Jis tuomet pamatys, kad no
rėdamas pataikyti “Kelei
vio” korespondentui į ant
akį, pataikys pats sau į akį.

Tauras.

PHILADELPHIA, PA. j Vėjo vaikui. — Kritika 
Rengiamės minėti 25 metų ; silpna, netalpinsime.__  _
spaudos atgavimo sukak- ! Jonui Narbutui. —_— 

tuves.
Lietuvių Tautinėj Svetai

nėj seredos vakare, 10 d. ba
landžio, įvyko skaitlingas 
draugijų atstovų susirinki
mas. Reikalai buvo švaisto
mi gyvai ir rimtai. Iš komisi
jų raportų paaiškėjo, jog rei
kalingas darbas eina pirmyn 
geroj tvarkoj, šiame susirin
kime apart jau esančių drau
gijų atstovų, pribuvo delega
tai nuo SLA. 135 kp., adv. 
M. M. Šlikas ir A. Tvarana- 
vičius, kurie pranešė, kad 
dar yra išrinktas ir Z. Jan
kauskas.

Spaudos komisija pranešė, 
kad tikietai bankietui jau ga
lima gauti pas rengimo ko
miteto narius ir Lietuvių 
Tautinėj svetainėj. Kaina 
$2.50 ypatai.

Nutarta Lietuvos atstovą 
p. Balutį pasitikti oficialiai: 
tam tikroj tvarkoj ir paskir
tu laiku, nuskina reprezenta
cijos komisija pasitiks jį 
North Philadelphijos Stoty, 
o iš ten Broad streetu va
žiuos į City Hali prie majoro. 
Atlikus šitą vizitą, bus dar 
laiko persirengti ir paskui 
nuvažiuot į Lietuvių Svetai
nę ant bankieto.

Programo komisija prane
ša, kad bankieto laiku bus 
gražių ir įvairių pamargini- 
mų.

Nutarta užkviesti dar ne- 
prisidėjusias draugijas ir jų 
atstovus, taipgi ir kunigus, 
kurių iki šiol dar nei vienas 
nedalyvavo.

Pokylis rengiamas pakeltu

—Eilėraš
čius gavome — labai ačiū. 
“Ant kapo,” “Skriskit, dai
nos,” “Aš klausiu” ir “Frag
mentas”—geri. Bet “Dirbtu
vėj” nelabai vykęs; šito ne
spausdinsime.

Merkynės Dzukui. — Ačiū 
kad prisiuntėt, bet laikraštin 
nedėsime, nes plačiai visuo
menei tas neįdomu.

BALTIMORE. MD.
Iš Svetainės Bendrovės 

darbuotės.
Balandžio 11d. Svetainės 

Bendrovės direktoriai laikė 
susirinkimą. Jeigu susirinki
mas būna tvarkus, tai iš jo 
gali būt naudos. Bet toks su
sirinkimas, koks buvo balan
džio 11 d., daugiau kenkia, 
negu pataiso. Netik neatlikta 
reikalingų darbų, bet direk
toriai koliodamiesi vos už
baigė susirinkimą. Finansi
nis bendrovės stovis d a nėra 
taip blogas, kad reikėtų jau 
svetainę uždaryti, bet P. La
zauskas su savo “progresy
vių” direktorių genge rėkė, 
kad “reikia” per vasarą už
darini svetainę, ir gana. Vie-i 
nas “progresu vis” direkto
rius uždususiu balsu pasakė, 
kad “peržiūrint biznio ‘sta- 
ką,’ rasta, jog trūksta pinigų 
apie $40.00.” Nors tas direk
torius gerai žinojo kodėl 
“trūksta,” bet tyčia taip sa
kė susirinkime, kad krimstelt 
savo politiškam priešui.

Nors P. Lazauskas iš pra
džios daug gero bendrovei 
yra padaręs, bet kiek dabar 

j jis kenkia bendrovei, tai tie
upu, nes netik mums, bet vi-|nirmiaus padaryti geri dar- 
sai tautai yra džiaugsmo sn-^ai žūsta patįs savaimi. Da- 
silaukus 25 metų spaudos at- j lykas paprastas. Bendrovei 
gavimo jubilėjaus. Spauda reikia biznio kad padarius 
šiandien yra tiek svarbus 
kultūringame pasaulyj veik-, 
snys, kad niekas valstybės, 
be spaudos prie kultūringų 
kraštų jau nepriskaitytų. |

Norintieji prisidėti prie 
šio rengimo, malonėkite pri-i 
būti į susirinkimus draugijų 
atstovų, kurie atsibuna Lie
tuvių Tautinėj Svetainėj. 928 
E. Moyamensing avė. kiek
vieną seredos vakarą, nuo 8 
vai. vakare. '

Preso* Kom. narvs J. V. G.
I
I

pinigu, nes daug da turi sko
lų; bet riedamiesi ir kolioda- 

'miesi biznio nepadarysimu 
Ar šiaip ar taip, bet P. La-' 
zauską reikia visai ignoruoti, 
o visiems imtis bendro dai - 
bo, kad atmokėjus bendro-! 
vės skolas. P. Lazauskas yru 
saumylis žmogus ir jam vi
suomenės reikalai neapein. . 
Jam pavyko Įsigyti keleU;- 
namų, tai dabar nori, kari vi
si jam lenktųsi. Net susirin
kimuose jis yra daug sykių 
iškoliojęs kitus “suskėm>” ir 
kitaip. Jeigu butum Lietuvo
je, ponas Lazauske, tai ga! 
tamstai ir bučiuotų rankas 
biednesni, bet Amerikoje 
niekas to nepaiso, kad turi 
keletą namų žiurkių ap
graužtomis sienomis.

K. Matuliauskas beveik du 
metai išbuvo svetainės mene- 
džerium ir būdamas stengėsi 
svetainę laikyti švariai, daug 
dirbo. Bet atsirado tokių La
zauskų bei “progresyvių.” 
kurie pradėjo bereikalingai 
kabinėtis. Matuliauskas ne
norėdamas klausyti pliovo- 
nių padavė regiznaciją. Kito 
gaspadoriaus rinkimai įvyks 
gegužės 9 d. Alga palikta to
kia jiat — §40.00 savaitei. 
Taigi, kas netingi 100 valan
dų į sąvaitę dirbti, gali apsi- 
imt už gaspadorių. Bendro
vė boprai (?) tik skolinga 
$10,000, o kitos skolos, tai 
draugystėms. Taigi “musų 
draugystė, musų ir skolos." 
Taip sako visi Baltimorės lie 
tuviai. Per 1928 metus apmo
kėta visas išlaidas ir da sko
lų sumažinta $545.75. Tai 
nėra blogai, nes 1928 metais 
biznis visų buvo prastas. Tai
gi nekelkim skandalų, bet 
imkimės už darbo, kad kitais 
metais daugiau skolų atmo
kėtume. Ščrininkas.

WATERBURY, CONN. 
Kalbės “Keleivio” redak

torius. _____
Ateinantį nedėld ienį, 28 

balandžio. Waterburio Drau
gijų Sąmyšis rengia prakal
bas. Kalbės “Keleivio” re
daktorius. S. Michelsonas, iš 
Bostono. Pii-mu atveju kal
bėtojas darys pranešimą 
apie Lietuvą, kurią jis nese
nai matė savo akimis, ir pa
sakys daug įdomių dalykų. 
Antru atveju jis kalbės apie 
bolševikų taktiką.

Šįmet sukanka 25 metai 
nuo to laiko, kaip lietuviai 
iškovojo savo spaudą, kurią 
caro valdžia buvo uždrau
dus. Taigi kalbėtojas pakal
bės ir apie šitą jubilėjų. Jis 
nurodys, kaip lietuvių tauta 
sunkiai už Spausdintą žodį 
kovojo, ir kaip dabartiniai 
Lietuvos diktatoriai vėl jį 
smaugia.

Ateikite visi, o išgirsite 
daug įdomių dalykų. Prakal
bų laikas ir vieta bus pa
skelbtas vietoje.

Reporteris.

Redakcijos Atsakymai
Leonui Vingiui.—Nematę 

straipsnio negalime pasaky
ti, ar galėsime ji spausdinti, 
ar ne. Prašome prisiųsti, pa
žiūrėsime.

“Keleivio” skaitytojui. — 
Mums da neteko girdėt, kad 
iš deportuojamų atiminėtų 
pinigus ar kitokį turtą. Nėra 
nei tokio įstatymo.

KITĄ SKALBIMO PIENĄ

-S

<• NA. As IŠBANDŽIAU RINSO
ŠIANDIEN. PUIKUS MUILAS. j 

! AS VISAI NEPATARKI S. O

SKALBINIAI BALČIAI Si:

i

i

vas išmirksta. Nei trtnr
Ir ‘įplauk ir skalhin^nt’’ ne’ virinti "« n!>'-

Suglaustas
Rinso duo<H muilai-
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PHILADELPHIA, PA. 
Streikas popieros dirbtuvėj 

dar tebesitęsia.
Jau buvo "K.” pranešta, 

Lh balandžio 4 dieną Deli 
;m<l Collins Co. popieros 
■iL rituvėj 60o darbininkų iš
yri į streiką. reikalaudami 
žmoniškesnio darbdavių ap- 
dėjimu su darbininkais ir 
kad prašalintų tuos dykaduo
nius, kurie sekioja paskui 
darbininką ii- užrašinėja 
kiekvieną jo atsikvėpimą. 
Kompanija, matydama kad 
darbininkai yra neorgani
zuoti. manė, kad kiek pa- 
<treikavę ir vėl po vieną su
miš dirbti. Bet ji apsiriko. 
Balandžio 10-tą dieną dar 
400 darbininkų metė darbą 
ir išėjo į streiką. Dabar jau 
lOoo darbininkų randasi ant 
kovos lauko. Tai yra visi, 
kiek toje dirbtuvėje buvo.

Kuomet visi darbininkai 
atitraukė savo pūslėtas ran
kas nuo darbo, tuojaus iš 
augštujų kaminų paliovė 
tiršti juodi durnai rūkti, su
stojo mašinų ratai ir dirbtu
vėj pasidarė tyku, kaip ka
puose. Darbininkai laikosi 
vienybėje ir žada neiti dar
ban iki streikas nebus laimė
tas.

Streiklaužių tuom tarpu 
nesiranda. Darbininkai tikisi 
streiką laimėti. Linkiu gero 
pasisekimo. Ašerukas.

EDMONTON, CANADA.
Iš lietuvių gyvenimo.

Edmontone yra nemaža 
lietuvių. Yra tokių, kurie jau 
kelinti metai Kanadoj, moka 
anglų kalbą ir susipažinę 
daugiau su Kanados gyveni
mu. Bet tokie žmonės, vietoj 
padėti naujai atvažiavu
siems lietuviams, stengiasi 
kaip galint daugiau savo 
brolius išnaudot. Kol atva- 
žiavusis turi pinigų, jį veda į 
alines ir pas save namuose 
padaro balius, žada parū
pinti darbą: bet kuomet imi
grantas netenka pinigų, tai 
tuomet nenori jo nei susitik
ti. Net paminėsiu tokį vieną, 
tai P. G. Jis jau kelinti metai 
gyvena Edmontone. Moka 
anglų kalbą ir skaitosi agen
tu. kiekvienam už 2 dole
rius. arba kas nusiveda į ali
nę. žada parūpinti darbą: o 
kaip gerai išsigeria nuo vie
no. tuomet jieško naujų 
draugų. Bet labai retas atsi
tikimas, kad jis kam parū
pintų darbą, o išsigerti, pa
imt pinigus — labai dažnas 
atsitikimas. Reiktų ponui 
P. G. liautis su savo šmugeliu 
ir nesuvedžioti žmonių.

Antras nemalonus pasiel
gimas P. G. su viena šeima, 
tik ką atvažiavusia iš Lietu
vos. Minėtas agentas sužino
jęs, kad atvažiavo lietuvių, 
tuojaus juos susijieškojo. 
Pasivadino save agentu ir 
parsivedė į savo butą. Parsi
vedęs pradėjo kalbėti gąs
dindamas. kad jie tuoj pirk
tų nuo jo umštatą, pareika
laudamas didelio atlygini
mo. O jeigu ne pirksit, sako, 
tai tuoj grąžins jus į Lietuvą. 
Bet ant rytojaus minima šei
ma suėjo daugiau lietuvių, 
kurie netoki išnaudotojai 
kaip P. G. Nupiešė, kas per 
asmuo P. G., kad yra pirmas 
Edmontono lietuvių išnaudo
tojas. Tuomet jie nuo jo at
stojo. nepirko jo siūlomo 
umštato nepavyko išnau
doti.

Taigi, draugai, saugokitės 
tokių agentų - išnaudotojų. 
Nesiduokit išvilioti (pragir- 
dyti) paskutinio, kruvinai 
uždirbto cento. Žiną*.

A peliacija

G

Granuliunfa.s muilą*__ O

ITALIJOJ DREBA ŽEME.
Pereitą sąvaitę Italijoj bu

vo jaučiama septyni žemės 
drebėjimai. Kai kur nugriu- 

Ivo kaminai, o Monte Mag- 
giore apielinkėj suiro kelia
tės trmbų.

Dėlei bado nelaimės šiau
rinėje Lietuvoje, kur daug 
tūkstančių žmonių badauja, 
ypatingai beturčiai ir pleci- 
ninkai, kurie jau nuo pereito 
rudens niekur darbo negavę 
esti apverktiname padėjime 
—jau senai netur ką valgyti.

Tūli Lietuvos laikraščiai 
jau javus suvalius pereitame 
rudenyje tuojaus paskelbė 
gręsiantį badą ir ragino Lie
tuvos liaudį ir valdžią prisi
rengti su pašalpomis—auko
mis reikalingiems.

Bet sotus alkano neužjau
čia.

Sotieji ir valdžia net laik
raščiuose garsino vidutinį 
derlių — imant bendrai. Į 
tikrąją būklę šiaurės Lietu
vos gyventojų, ypatingai be
turčių visai nežiūrėta, ar ne
sugebėta žiūrėti.

Valdžia, tiesa, paskyrė ke
letą milijonų litų paskolos 
ūkininkams nusipirkimui sė
klų, kurie tas sėklas tuojaus 
malė, virė ir kepė — suval
gė. Biednuomenė nieko ne
turėdama jokių paskolų ar 
pašalpų negavo ir tapo pa
likta likimui. Tai ne viskas 
dar.

Ūkininkai netekę derliaus, 
atstatė visus samdomus dar
bininkus; sustojo pirkę viso
kias prekes-tavorus; pirkliai 
nieko neparduodami pradė
jo bankrutuoti, negalėdami 
savo pažadų-vekselių apmo
kėti: pramonininkai sustab
dė išdirbinius ir atleido dar
bininkus, nes ūkininkai nie
ko neperka; ūkininkai dar 
tur kai kuris linų, kurių (jau 
išbrauktų) pūdą (40 svarų) 
parduoda už 10 litų ($1.00), 
bet nieks neperka — vakare 
iš turgaus vežasi namo ir ver
kia. Prie nederliaus prisidė
jo ir miestų darbininkų ne
darbas.

O Lietuvoje ūkininkas yra 
viso ekonominio gyvenimo 
pagrindas. Ūkininkas atsi
dūręs varge, įtraukia vargan 
ir visus kitus sluoksnius — 
pirmiausia darbininkus, pir
klius, fabrikantus ir valdžią 
—neturint kuomi mokesnių 
sumokėti, visi reikalauja nuo 
valdžios pašalpų-paskolų.

Valdžios pašalpa ir valsty
bės tarnautojų išskaitos iš 
algų yra tik lašas tuščiam 
kibire.

Šelpimo Komitetas suren
ka tik mažą dalį to. kas yra 
reikalinga. Sotieji nepaiso ir 
nepasirango stoti darban 
gelbėjimui baduolių. Taip 
rašo “Lietuvos Žinios.”

Amerikos lietuviai, visi be 
skirtumo sukruskime aukoti 
po kiek kuris išsigalime. Po 
dolerį daugelis galime auko
ti. Mums tas bus nejaučiama, 
o Lietuvoje bus didelė pagel- 
ba. Draugijos, parapijos, 
kliubai, artistai, kumštinin
kai—visi lai aukoja.

Visose kolionijose lai susi
tveria komitetai iš patikimų 
žmonių, ir tegul pereina per 
lietuvių gyvenimus rinkdami 
aukas—užrašydami kiekvie
no aukotojo vardą-pavardę 
ir aukotą sumą, o paskui pa
garsina laikraščiuose.

Visokias surinktas sumas 
tuojaus atsiųskite SLA. sek
retorės adresu: P. Jurgeliu- 
tė, 307 W. 30-th St., New 
Nork, N. Y. arba į savo skai
tomų laikraščių redakcijas, 
kurios ir pagarsins aukotojų 
vardus.

Kas norėtų dėl greitumo 
siųst savo aukas tiesiog Lie
tuvon, lai adresuoja sekan
čiai : F. Bortkevičienė, Gedi
mino gatvė 38, Kaunas, Lith- 
uania. Ji prižiūrės musų 
aukų dalinimą ir išduos at-

skaitąs, n^s ji yra “Lietuvos 
Žinių” Rerlaktorė.

Bet su ^Jukomis skubėkite. 
Laukti rytojaus ar kitos die
nos alkanam yra labai ilgu- 
toli.

Ka* greitai duoda-aukoja, 
ta* dvyguUai duoda.

SLA. 3(M) kuopa iš East 
White PlaijjA N. Y., iš kuo
pos iždo paaukojo $100.00. 
Kas paseks' šios kuopos pa
vyzdį? ’

“Keleivis” n$m. 14 iš ba
landžio 3 įvertindamas ba
duolių būklę net patarė šauk
ti Amerikos Lietuvių Susiva
žiavimą gegužės mėnesyje. 
Jei tas klausimas būt bent 
mėnesiu ar pirmiaus pakel
tas, būt buvę labai gerai. Bet 
dabar baduofių šelpimas yra 
skubus—neatidėtina*. Prieg- 
tam, susivažiavimo kelionės 
kainuotų kelis tūkstančius 
dolerių, kuriuos galima au
koti baduoliams. Darbas-gi 
kad ir susivažiavimo užgir- 
tas gal Imti dirbamas vien 
kolionijų komitetų, kaip vir
šui sakyta.

Taigi visi Amerikos lietu
viai aukokime ir rinkime au
kas visur, kad surinktumėm 
kodaugiausia.

P. Mikolainis.

Klausimai ir Atsa
kymai.

1. Ar galima Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Litera
tūros Draugijos narius viešai 
vadinti komunistais, pasire
miant vien tik ant to, kad jie 
priklauso prie minimos orga
nizacijos? “Cicilikas.”

2. Ar galima sudžiovinti 
vandenį, nieko prie jo nepri- 
dedant. kad padarius į kietą 
daiktą?

3. Ar Jėzus Kristus atsigu
lęs grabe gulėjo, ar stačias 
jame (grabe) stovėjo? Nes 
aš viename kino teatre ma
čiau. kad Jėzus stačias grabe 
stovėjo. Gakaš nesupratau?

4. Ar gali būti teisybė, kad 
yra žmonių, ypač kunigų, 
kurie su savo tikromis seseri
mis -gyvena kaip vyrai su pa
čiomis? Ir kaip taip elgian- 
čiuosius pritiktų pavadinti ir 
kokią bausmę.tokiems reikė
tų uždėti?

“Tamošius Nevieminkas.” 

ATSAKYMAI:.
1. Taip, galima, nes A. L. 

D. L. D. yra grynai komunis
tinė organizacija ir vien tik 
komunistinius raštus leidžia.

2. Vandens negalima su- 
džiovint, bet galima sušaldyt 
į kietą ledą.

3. Ar Kristus grabe buvo 
paguldytas, ar pastatytas, 
mes nesiimam spręsti.

4. Mes tokių žmonių neži
nom, bet galimas daiktas, 
kad tokių yra. Bausti tokius 
mes nematome reikalo, nes, 
žiūrint biologiniu žvilgsniu, 
tame nėra nieko baisaus.

Red.

Pereitą sąvaitę Bulgarijoj 
vėl drebėjo žemė.

J LIETUVIŲ MUZIKOS ! 

i Konservatorija Į 
} Komp. MIKO PETRAUSKO !

319 E Street,
< <k*mp. Broadway) >
I SO. BOSTON, MASS.
t Pasimokyk dainuot, piano, amui- t 
• kos, kompozicijos.—abelnai muzi- • 
{ koa teorijos—chorų ir orchestrų , 
Įvedimo, instrumentacijos ir taip- • 

jti, kas norės, bažnytiniu apeijrų. J 
• Niekur <*riau mokinama nerasi. « 
J Komp. Mikas Petrauskas, ba:- { 
« sręs aukštus mokslus; pedalo eras « 
| ir specialistas Muzikos Mena. J
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

—Ai don kėr. Maike. kąI

l

»

'X

—O ką. Maike. susilaukėt į 
ir jus botago!

—Ką nori tuo pasakyt, tė
ve?

—Aš noriu pasakyt, kad 
Lietuvos valdžia pradėjo ci- 
cilistus raštavot. Sako, visą 
šimtą į belangę pasodino. 
Gal nors sykį ir jus nobaž- 
nesni pasidarysit.

—Čia nėra ko tau džiaug
tis. tėve. Socialdemokratų 
areštai nedaro garbės nei 
Lietuvai, nei jos valdžiai. 
Priešingai, tas žemina val
džios vardą, nes parodo, kad 
ji neturi -savo žmonių para
mos. kad jie jai priešinasi ii 
ji turi juos areštuoti užtai.

—O kam jus. vaike, prie
šinatės načalstvai? Kam 
buntavojate žmones? Juk už 
tokį darbą nei viena valdžia 
jus nepaglostys.

—Aš tau jau pereitą sykį 
sakiau, tėve, kad jeigu nie
kas prieš valdžią nekovotų, 
tai pasauly nebūtų jokio pro
greso. Be kovos nebūtų ii 
Lietuvos respublkos. Tiktai 
|»er revoliuciją buvo nuvers
ta caro valdžia ir galėjo su
sikurti nepriklausoma Lietu
va, Jeigu niekas nebūtų ko
vojęs, tai caras ir šiandien 
riogsotų ant sosto.

—Caras, vaike, buvo nege
ras. tai jį reikėjo nuversti. 
Ale kam dabar reikia bunta- 
votis, kada lietuviai turi sa
vo valdžią?

—Sava valdžia, tėve, irgi 
gali būt negera. Juk cara> 
rusams buvo irgi savas žmo
gus. tautietis, o betgi jis buvo 
aršiausis jų budelis. Jis spau
dė juos ir žudė kaip aršiau
sis tironas. Ir rusai sukilo 
prieš jį. Sukilo ir nuvertė.

—O aš tau pasakysiu. 
Maike, kad revoliucijų ne
reikia. Jeigu žmonėms nege- tai eina už žmonių laisvę, už 

kilnius idealus, tuo tarpu kai 
karai yra vedami tiktai gro
bimo ir pavergimo tikslais. 
Užtai socialistai ir smerkia 
karus, o revoliuciją tankiai 
remia.

—Jeigu tu taip kalbi, vai
ke. tai tu šiandien man ne 
frontas. Gud bai.

—Lik sveikas, tėve.

tu sakai, bet revoliucijai aš 
niekad nepritarsiu, be revo
liucija reiškia kraujo pralie
jimą. o mes. Ščeslyvos Smer- 
ties Susaidė, kraujo bijo- 
mės.

—Bet tu. tėtve. vadini sa
ve vyčių generolu ir kardą 
nešioji. Kardas yra žudymo 
įrankis. Jeigu tu priešingas 
kraujo liejimui, tai kokiam 
tikslui tą įrankį nešioji?

—Aš jį nešioju dėl azda- 
bos. Maike.

—Kokia čia “azdaba.” tė
ve. galvažudiškas prietaisas! 
Jo reikėtų biaurėtis iš tolo.

—Palauk. Maike. tu mano 
šoblės taip nežemink. Aš ją 
turiu parsinešęs da iš turkų 
vainos. Ją nešiojo vienas tur
kų generolas, o kaip ruskiai 
jį užmušė, tai aš ją atkabi
nau ir parsinešiau namo. Ji 
yra nukirtus ne vieną galvą.

—Tai ja reikia da labiau 
biaurėtis.

—Ne. .Maike. šoblė yra 
reikalingas daiktas. Be šob
lės generolas negali nei vais
ku kamandavot. O ką. vaike, 
ant vainos be šoblės padary
tum ?

—Bet tu čia. tėve, jau vėl 
prieštarauji pats sau. Tu tik 
ką sakei, kad tu bijaisi revo
liucijos. bijaisi kraujo pra
liejimo, o dabar su pasigerė
jimu kalbi apie kruviną ka-

—Aš. vaike, kalbu taip 
dėl to. kad vaina yra unara 
vas daiktas, ant vainos žmo
nės mušasi už savo tėvynę ir 
už Dievą, o per revoliuciją 
tiktai maištininkai buntavo- 
jasi prieš savo valdžią.

—Klysti, tėve. Revoliuci
ja yra daug garbingesnė ko
va. negu karas, nes ji papras-
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Kaip Lietuvoje 
Krikštydama.

DIPLOMATAI
TRIJŲ AKTŲ KOMEDIJA PARASE *• V1PUUS

č

Ne visos politinės srovės 
Lietuvoje yra vi 
ru dėl krikštijimo būdų*: 
krikščionys demokratai ma- 1 
no. kad geriausis krikštijimo 
būdas yra tas. kurį mes da
bar vartojame, t. y. bažnyti- i 
nis. Valstiečiai liaudininkai : 
sako, kad pakanka krikštyti 
vien valsčiaus raštinėje. Tau- i 
tininkai abu šiuo krikštijimo < 
budu laiko per daug “bedie
višku.” .Jie išgalvojo tobules
nį.

Vieną praeitų metų dieną 
susirinko į tam tikrą aklai 
uždaromą kambarį nedidelis 
džentelmenų ir nedžentel- 
menų. apskritai imant, labai 
mokytų ir sumanių vyrų bū
relis. Išsirinko iš savo tarpo 
pirmininką, sekretorių, o kiti 
šiaip aukštais komiteto narių 
titulais apsivainikavo. Na, ir 
laukia ką nors krikštyti. Lau- Į 
kti ilgai neteko — tuoj pasi
rodė norįs krikštytis. Pirmi
ninkas jį klausia:

—Tamsta buvai 1926 m. 
M. Šleževičiaus ministerių 
kabinete krašto apsaugos 
ministerių?

—Buvau.
—Ar savo valia nesiprieši

nai 1926 metų gruodžio mėn. 
17 dienos sukilėliams?

—Savo.
—Ar tiki Voldemaro ne

klaidingumu?
—Tikiu.
—Tiki ponios Smetonie

nės lenkiškai lietuvišku vi
suomeniškumu, labdarišku- 
mu ir geraširdingumu?

—Tikiu.
—Ar tiki “Lietuvos Aido” 

apologetika?
—Tikiu.
—Ar tiki biudžeto pertek

linis?
—Tikiu.
Po tokių klausimų komi

tetas išėjo į kitą kambarį pa
sitarti. Netrukus sugrįžo. Pir- • 
mininkas padavė krikštija-, 
majam surašytus klausimas! 
ir io atsakymus ir liepė pasi- 
rašyti. Pasirašė. Po to pir
mininkas patepė "‘valstybiš
ku aliejum” krikštijamajam 
smakrą. gal kartu ir pats sau 

to gerai nežinau — ir iškil
mingai pareiškė:

—Nuo šios dienos esi pa
skirtas valstybės tarybos na-, 
riu.

Po kiek laiko tas pats ko
mitetas krikštija jau antrąjį. 
Ir vėl pirmininkas klausia: 

Ai- redagavai “Rytą”?
—Redagavau.

Ar buvai Varniuose? 
Buvau.
Ar tiki Smetonos gerais 

darbais? ’’ '
—Tikiu.

Ar pritari sumanymui, 
kad dvarininkams centrų 
noi mos turi būti padidintos 
iki 150 ha žemės ir iki 30 
ha miško, iš viso iki 180 ha?

— Pritariu.
Ar pritari, kad nuo 

1929 metų pradžios ūkinin
kams žemės mokesčiai butų 
padidinti 2.700,000 litų, ir 
kad bemaž tiek pat turės mo
kėti naujų mokesčių prekybi
ninkai bei pramonininkai?

—Pritariu.
—Ar išsižadi šėtoniškos 

“Ryto” polemikos?
—Išsižadu. •
—Ar gailiesi dėl bendra

darbiavimo su krikščionimis 
demokratais?

—Gailiuosi.
Tuomet pirmininkas vėl 

po tokios pat procedūros kil
ni ingai praneša ir antrajam 
pakrikštytajam;

Nuo šios dienos esi pa
skirtas Eltos direktorium.

Krikštija trečiąjį. Ir šį pir
mininkas klausia:

Kada tamsta esi pakel
tas i generolo, leitenanto 
laipsnį?

— Praeitų metų vasarą.

Holyoke. Mass.—Pereitą 
nedėldienį čia buvo rastas 
lovoje nebegyvas Juozas Ja 
dinskis. Valdžios daktaras

rai gyventi, tai reikia mels
tis, o Dievas pagelbės.

—šitokiomis pasakomis, 
tėve, Rusijos liaudį mulkin
davo caro užlaikomi popai. 
Jie sakydavo žmonėms, neri- 
priešinkit valdžiai, revoliuci
jų nekelkit, bet melskitės, o 
Dievas jums padės. Ir ilgai 
žmonės tam tikėjo. Jie vis 
meldėsi ir laukė iš dangaus 
pagalbos. O caras iš to nau
dojosi. Jis krovė ant jų vis 
didesnius ir didesnius mo
kesčius ir lėbaudavo su savo
popais. Žmonės pamatė, kad pripažino jį mirus nuo degti- 
jie yra mulkinami, ir pasi- nes.
piktinę sukilo. O tu, tėve, ir ----------------
dabar da tai pasakai tiki, Netoli Nevv Bedfordo pe- 
kad maldomis galima savo į eitą sąvaitę Tauntono poli- 
gyvenimą pagerint. Gal yra cija sugavo du troku su sam
da ir davatkų, kurios tam ti- panų. Paskui trukus važiavo 
ki, bet apsišvietusiam žmo- didelis automobilius, kuris 
gui tokių niekų, tėve, nepa- pasiėmė troku vežikus ir pa
sakok, nes tik save ant juoko bėgo. Trokai su šampanu h" 
išstatysi. j ko policijos rankose.

x' l 1

Tiltijus.—O Jezu Svięty!... Galijos Am
basadorius!... Ach, tie chlopai. chlopai... 

j (atsigrįždamas į Kalošijų.) Ir vėl reikės 
aiškintis.

Kalošijus.—Lai aiškinąs Juodašijus. lai 
jo prideiystė.

Tiltijus.—Jis ne susikalbės, o dženito- 
rių su juo siųsti butų sarmata.

Kalošijus.—Aš neisiu. Jau man nusibo
do už visus atsiprašinėti. Lai pasamdo ver
tiką. Man rupi svarbesni dalykai.

.Tiltijus (pašnabždomis). Ar ne geriau, 
kad jį prašalinus?

Kalošijus (taip tyliai).—Lai būna — jis 
yra musų plauko. Nors daug jis loja—ma
žai kanda.

Voverijus.—Gal liepsi, tėvelis, man išei- 
j ti? Atrodo, kad turite ką slapto.
j Kalošijus.— -Ne, ne. čia tamsta re i kali n- 
Igas. Kur yra Juodašijus?

Voverijus. -Savo kambaryje rožančių 
kalba.

Kalošijus.—Lai gailisi už nuodėmes. 
Kaip pabaigs, pasakyk, kad čia ateitų, 
(įeina Juodašijus).

Juodašijus.—Tegul bus pagarbintas... 
Gailiuosi už vakarykščią. Tėveli, dovanok.

Kalošijus (sau vienas).—Barzdota bo
ba! (balsiai) Palietą pieną tiktai katės lai- 

jžo... Mes turime svarbesnių dalykų... Ar 
tamsta matei seimo nutarimus?

Juodašijus.—Nebuvo laiko. Vakar vaka
re buvau ant mišparų nuėjęs.

Kalošijus.—Tas taipgi reikalinga. Baž
nyčia turi būti pirmoj vietoj.

Tiltijus. —Bet eikim prie dalykų. Po pie-

(Tąsa)
ANTRAS AKTAS.

—Ar esi už tai dėkingas? 
‘ G-Taip.-esu. 4. ,
.. Ar nori Lietu\6j kaia-, y įsijaus Kabinetas. Viduryj aslos sta-] 
liaus? 1 - — ‘ —

. —Nenoriu.
Čia pirmininkas baisiai su- j 

si jaudina ir su nusistebėjimu 
sušunka:

—Ką?!... Ką?!... Karą-] 
liaus nenori!?... Tai gal ir' 
diktatoriaus nenori?

—Nenoriu ir to.
—Tai tuojau pat turi atsi

sakyti nuo krašto apsaugos 
ministerio portfelio.

Bet staiga pirmininką.- 
krikštijamąjį sulaiko ir pa j 
galvojęs, ar tai iš didelio gai 
lesčio. ar iš baimės, vėl sako:!

—Na, gerai, ministerių lai j 
jau visviena nebusi, bet vis į 
dėlto nuo šios dienos esi pa i 
skirtas valstybės taiybos na- • 
riu. Ten galėsi laisvai iškelti 

, ir tautiško laivyno įkūrimo 
idėją, o įkurus laivyną galė
si juo laisvai plaukioti. Be to. 
magaryčių paliekama du 
geografijos docento laipsnis. 
Sutinki ?

—Sutinku, sutinku... ii 
mandagiai linktelėjęs gaivą 
pakrikštytasis skubiai nubė
go į valstybės tarybą kelti! 
tautiško laivyno kūrimo idė-

*..................... ]
Toliau krikštija ketvirtąjį. 

Pirmininkas jį klausia:
—Tamsta gini teisiamuo-

• o 
SIUS.

—Taip, nes tai advokatų, 
darbas teisiamuosius ginti.

—Bet tamsta neužmiršk, 
kad "Lietuvos Aidas” net ve-' 
dama jį parašė ir aiškiai iš-] 
dėstė, kad advokatai neturi; 
teisiamųjų ginti, nes tai nesu
derinama su jų etika. Mes to
kius “beetikius ’ kaip šluota 
iššluojame. Ar tamsta neži 
aai, kad visi teisiamieji turi 
būt nubausti, ir tik po to ne- 

i kaltiems “dovanojimo aktu” 
’ oausmę galima dovanoti? 
j čia proga ir gerą širdį paro- 
' dyti, ir tuo pačiu laiku visus 
(gerai įbauginti. O mums tai 
svarbu. Tai kaipgi, ar tamsta 

' ir toliau teisiamuosius ginsi ?
—Ginsiu.
—Nuo šios dienos tamsta 

turi atsisakyti nuo einamųjų 
juris-konsulto pareigų. O gal 
tamsta dar ir neatsistoji ki- 
1 iems kalbant?

—Jei jau liepia stovėti, tai 
' stoviu, o jei prašo sėsti — 
, tėdžiu.

—Jeigu kalba, reikia visa 
aiką stovėti — liepia sėsti, 
ir neliepia — tai vistiek. Jei 
amsta dar kartą taip pasi
elgsi, tai atmink, kad kmčia 
mas universiteto statutas: 
)agal naują statutą profeso 

•iUs skirs vyriausybė?.. Tams
ta supranti?...

Po tokio krikšto žings
niuoja senis nedėkingais ■ 
žingsniais namo ir mąsto:. 
“Ar aš tik dabar gimiau, ar 
dėl kitų priežasčių, bet man 
vis rodosi, kad visas šios eros 
gyvenimas verčiasi kojomis 
į viršų.

Krikštija ir toliau. Krikšti
ja jau penktąjį. Pirmininkas

ienodų pažiii > . -r-Taip.-esu. t

!

i

vėl klausia:
—Tamsta esi pulkininkas 

leitenantas?
—Taip.
—Bet nepaminėjai tamsta 

dovanai kap. Okulič-Kazari- 
no byloje buvusio tautininkų 
s-gos pirmininko vardą?

—Rodos, paminėjau.
—Nuo šios dienom tamsia 

atleidžiamas atsargom Tam
sta turėjai žinoti, kad tokių 

•asmenų vardus galima minė- 
i ti tik gera prasme. 
I Ir taip, juo toliau, tuo dau 
giau krikštijama. Krikštija 
mažus, krikštija ir didelius: 

i krikštija jaunus, krikštija ir 
i senus. i

Kokie bus šio krikštijimo 
vaisiai — parodys ateitis.

. Širšinas.

i

r.s. Po dešinei spinta su keliomis lenkiško
mis knygomis. Ant sienos, po kairei paauk
suotas rėmuose generolo Žulikijaus paveik
slas. po dešinei paveikslas ministerio Puri- 
cijaus. Kalošijus su Tiltijum susėdę greta 
už stalo.

Kalošijus. Taip tai taip, bet ar ilgai 
mes ištversime. Algas juk turime pasiimti, 
<; iždas jau beveik tuščias. Mes turime ką 
ners pradėti.

Tiltijus.—Bet ką? Sakiau tamstai, kad 
buk atsargus su pinigais. Velniams tų misi
jų reikėjo. Kam reikalinga buvo tiek daug 
šnipų ir įvairių įvairiausių agentų, agentė
lių? Visa tai kainavo: vienam naujos keli-] 
nes. kitam komisai, trečiam kelionės lėšos,j 
koteliai, bankietai. o dabai- ir patiems jau 
riesta.

Kalošijus. —Riesta, bičiuli mielas, labai 
i lesta, bet man atrodo, kad yra išeiga, tik 
i\ ikia trupučio drąsos.

Tiltijus.—Man jos netrūksta.
Kalošijus.—Aš tą žinau — todėl čia ir 

iorėčiau su tamsta apie vieną dalyką pa
kalbėti. Kol kas dar to niekas nežino.

Tiltijus.—Ir vėl naujas skymas?
Kalošijus.— Be jų mus dienos suskaity

tos...
Tiltijus.—Aš klausau.
Kalošijus.—Ar skaitei, tamsta, seimo pa

ragrafą apie registraciją?
Tiltijus.—Peržvelgiau. Gana supintas.1 ..................... ...... . .. - .

Keista kaiba. Jei butų lenkiškai rašytas.1^ turėsiu važiuoti £Naują \ erkijų—-rytoj 
man butų prieinamesnis. . ................

Kalošijus.—Aš paaiškinsiu. Tame para- ... 
grafe pasakyta, kad kiekvienas užsienyje pasipelnyti. .

-..................... turi už si re-' Voverijus.—Tėveli, aš jau doleri užuo-
Idžiu.

Kalošijus.—Užuosi ii- daugiau kaip vie- 
,na. tik turėk šnerves atkimštas... (i visus).

Štai tau ir Juris-konsultas:.. ~;'!u,lu: g«'b,ia™ konsultu, nutarėva
Kokia imtl l)o dešimt dolerių uz registraciją.

Juodašijus.—Už kokią registraciją? Ma
ne jau ponas ministeris užregistravo.

Kalošijus.—Kalbėk tu žmogus su juo. jei• f nori!
j Tiltijus .—Ne apie tamstą mes čia kalba
me. Po dešimt dolerių mes imsime nuo 
kiekvieno Gintarijos piliečio, kuris čia gy
vena.

Juodašijus. —Ooo !...
Voverijus.—O... (Juodašijui).—Ponuli, 

bus gerai!... Jų čia galybės yra... Bus skam
bučių... Aš matau jau milijonus.

Juodašijus.—O jei jie dešimties dolerių 
S'*’ neduos?... Čia daug bedievių.
J r , Kalošijus.—Kaip tai neduos? Turės duo-
. ’ ti! Priversime!

Juodašijus.—Kaip?
j Tiltijus (Kalošijui).—Apie tai vertėtų 
. pagalvoti.

Voverijus.—Na. ne. Kiemsargis išvijo iš t •r°L'-.nelNeduos, 
atstovybės Gali jos. įgaliotini. I “’J“8 Ia^ įsPazlnt>^ nepnims.me.

v ... . j, . i Voverijus.—Bedievių čia ir taip galvbes.
Kalošijus. Ar ne klajoji. Tėvelis žinai, kiek i bažnyčią lankosi. Dėl
i iitijus. -Dali Bug, nesuprantu. j to čia verkia kiekvienas klebonas.
Voverijus.-Teisybę sakau, tėveli: kiem- Tiltijus.—Čia reikia sugalvoti iegalį bu- 

sargis Galijos atstovui įspyrė kur nereikia. Idą... Ar ne geriau, jeigu paskelbtume mes 
Kalošijus.—Ką tamsta kalbi... žegnokis.'šitokį dalyką: kas nesiregistruos, ar ne 
Voverijus. Kam čia žegnotis?... Nejau- įmokės dešimts dolerių per paskirtą laiką, 

tas nustos teises būti Gintarijos piliečiu. — 
žodžiu, bus žmogus be tautos ir be tėvynės. 

Voverijus. Tas man patinka.
Tiltijus.—Galima butų ir dar aštriau pa

skelbti: kas nesiregisti-uos, kaip jam saky- 
Voverijus.—Nagi taip: atėjo į atstovybę ta. nustos viso savo palikto turto: jis bus 

Galėjos įgaliotinis ir pas duris paprašė konfiskuotas ir pavestas klioštorių globai, 
kiemsargio, kad įleistų jį pas poną Juoda-j Kalošijus. -Taip ir pridera. Lai eina 
ši jų. Bet buvo be frako ir be lazdelės, tai Dievui ant garbės (pats sau), o mums ant 
musų kit msargis pamanė, kad tai kokis naudos.
nors bedievis prašosi pas poną ambasadų-1 Tiltijus. Na. o jeigu ir to butų maža, 
riu. ir kaip spirs jam į nugarkaulio galą, tai .tuomet paskelbsime, kad jų giminės Ginta- 
nabagas kuliavirščias nuo koptų nuriedė- ąijoj bus laikomi atsakomybėje.
jo... Atsikėlęs pakišo kiemsargiui savo kor
telę ir spjaudamas nuėjo, (paduoda korte
lę. ) štai, čia ir kortelė.

I

gyvenantis Gintarijos pilietis 
gistruoti.

Tiltijus.—Tai kokia mums iš to bus nau
da?

Kalošijus.
Tokio mažmožio nesugromulioja ’ 
mums bus nauda? Nagi dešimts dolerių 
nuo kiekvieno avino... (kumštelėja Jilti- 
jų >. Dabar matai?

Tiltijus.—Aš čia kaip korka, nieko ne 
užuodžiu.

Kalošijus.—Atsiprašau. Nejaugi tamsta 
uešioj: ant pečių gaivą vien tik dėl to. kad 
piivan lapų ne pribyrėtų. Juk. rodos, gana 
aišku. Paskelbti registraciją ir paimti nuo 
kiekvieno po dešimts dolerių už įsiregistra- 
vimą.

Tiltijus.—Tai ve. kur šuo yra pakastas! 
Dabar matau. Bravo kunige! (ištiesia 
ka ). Duok šen savo leteną. (Abudu 
ožiai juokiasi.)

Voverijus (įbėgdamas). Tėveli, 
bėdos!

Kalošijus.—O kas dabar?... Ambasado- 
į iuspabėgo?

ran- 
gar-

ten svarbus musų agitatorių suvažiavimas. 
Kalošijus (i visus).—Ponai, yra proga

gi bučiau velnio apsėstas, kad reiktų žeg- tJis nustos teises būti Gintarijos piliečiu, 
nelis. Kiemsargis padarė kvailystę, o man 
žegnotis!

Tiltijus.—Nusiramink, panie. Sakyk.
kai n tas atsitiko.

*

I

I

I

I
♦

t
I

Kalošijus.—Bravo!... Karsime ir juos! 
Tiltijus.—Ką tamsta į tai pasakysi, po

nas atstove?
Juodai i jus.- Darykit, ką išmanot, aš pa

sirašysiu... Pinigų mums reikia, ne juokais.
Kalošijus.—Man rodos, tai gana gud

riai. Ir aš su tuo sutinku... Ar visi sutinkat?
Voverijus.—Aš pirmas keliu abi ranki. 
Juodašijus.—Aš gatavas viskam!
Kalošijus.—Na, tai gerai. Tas užbaigta. 

O dabai-, kad laiko negaišinus, tamsta, ma
no mielas Tiltijau. malonėsi greitu laiku tą 
viską į visus laikraščius paskelbti. Nėra ko 
vilkti—pinigai mums labai reikalingi.

Voverijus.--Tėveli, ai- jau užbaigei susi
rinkimą?

Kalošijus.- -Gali sau eiti.
Voverijus (dainuodamas išeina).—Te

gul girios šlamščia, ūžia, o mes gausim do- 
leružių, tra. ta. ta, ta. ta...

(Bus daugiau.)

Darykit, ką išmanot, aš pa-
'ii!
i

• I

♦
Jonas Narbutas. J

«• j ’>
ANT KAPO.

•» , f . ,
Čia ošia beržai, čia švilpia vėjas, 
čia taip krutinėję skaudu: 
Nuvirtę kiyžiai čionai trūnėja 
Lyg gailisi jaunų dienų.

Ant kapo kiyžiai verkia draugo, 
Kurs vienas ilsisi su jais,
O liemnųs beržai ošia, meldžias 
Kartu su rytmečio arais...

r .

verkia saulė, verkia mėnuo,
Ir medžiai beria čia rasas: 
Taip liūdi viskas čia kasdieną, 
Ir niekas džiaugsmo čia ne ras... 
1929 m.

Ir

i
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Visokios Žinios
STEIGIAMA NAUJA 

VALSTYBĖ.
“Jaunakas - Žinąs” rašo.

PROHIBICIJOS AGENTAI 
APIPLĖŠĖ ŽMOGŲ.

West Virginijoj tapo arės- garsėjęs

^nvuktn Kalonm* aiškino ir norėjo pataikinti OOVieių Kaiejune kitaip negu viešpataujanti

Miršta 63 Bolševikai srovė mano.
“Socialdemokratas.”

Bolševikų leninistų protestas RYGIEČIAI VIETOJ GAL- 
prieš Stalino valdžios 

despotizmą.
Komunistai turi vieną tė

vynę: Rusiją. Kitur jie vei
kia, norėdami nuversti esą-

VIJ1ENOS VALGĖ 
ARKLIENĄ.

šių metų kovo 20 d., kaip 
rašo “Jaunakas Žinąs,” Ry- 
g°s geležinkelių policija su

mas konstitucijas. Nėra abe- ” įtartinas silkines sta
lines, siųstas iš Daugpilio į 
Rygą su užrašu “rauginti ko- 

MULU, JU A „ ----- -- --

bet baudžia. Dėl to daug P,U^W.L.

1 I
I 
I

Maskvos žiniomis, Sovietų' 
susisiekimo komisariatas pa-' 
sirašė kontraktą su Ameri
kos garvežimių firma (Bald- 
win Locomotive), kuriai pa
vedama sutvarkyti Rusijos 
gelžkelius. Rusai ir to negali 
patįs padaryti.

i Pereitą sąvaitę Jugoslavi-I 
joj buvo rastas nušautas pa- 

i komunistu vadas, - 1   —- —- *•
tuoti du prohibicijos agentai! Steponas Miatovič, kuris 10 
ir vienas konslebelis, kurie metų atgal vadovavo 40,000 
užpuolė ant gatvės tūlą Lou-įginkluotų vytu ir turėjo savo 
ri ir grąsindami revolveriais rankose viso krašto likimą, 
atėmė $375. |bet pastaruoju laiku dirbo

--------------- 1 kaip vežikas. Dėl jo užmuši-. 
mo suimtas jaunas mechani- Į 
kas. Manoma, kad Miatovič^buvo 
buvo užmuštas politiniais 
motivais.

ATŠAUKIMAS.
N,-koksai besarmatis svetimu var 

du < Aliss UiibertH Long) prisidengęs, 
atsiuntė apmokėt) paskelbimą patai- 
pyt į "Keleivį” Kadangi Miss W. 
I.or.g apie tą . keibinią nieko nežino ir 
tas padarytą su piktu noru, todėl, ap- 
sivedinių reikalu, jai laiškų nevažinė 
kitę Be to, originalas skelbimo yra* 
"Keleivio" ofise ir bus perduotus paš
to inspektoriui pajieškot tos ypatus, 
kuri apgaudinėja ir siunčia melagin
gas žinias naudodami Suv. Valstijų 
Paštą.

"KELEIVIO” ADM1NIST

' kad Taline žinomas budistų 
dvasininkas Tenisons, ilges
nį laiką gyvenąs Estijoj, šio
mis dienomis Taline buvo su- 
ruošęs didelį mitingą. Mitin
ge buvęs iškeltas klausimas 
“Panbaltonijai” įsteigti, t. y. 
Estijai. Latvijai ir Lietuvai 
sujungti į vieną bendrą vals
tybę. Drauge su tuo Teniso- 
nas paskleidęs atsišaukimus, 
kuriuose biblijos žodžiais ra
ginęs “visus prispaustuosius 
ir nusiminusius gyventojus” 
dėtis prie jo “Panbaltoni- • >>
JOS. J

Policija Tenisoną suėmusi: 
ir nusivedusi į nuovddiją iš-i 
tardė. Tenisonas paaiškinęs,- 
kad jis “Panbaltonijai” įs
teigti jokių praktiškų žygių 
nedarąs ir laikinai tokia vai- •••

i

jonės. kad už tai. vis tiek kie
no valdžia butų, jų nepaglos- 

komunistu sėdi kalėjimuos. Į siuntini ištirti ii ;
Netik kitose šalvse, bet iivietoj kopūstų rado 
pačioj Rusijoj komunistai ;alk.I,.e^ mes«- Tokie siunti- 
neim i laisvės. Arešto namuo-/',I;o Į R)gą jau visi metai at- 
se. kalėjimuose, ištremtųjų e:‘ ax.-' lavedus tardymų 
Sibiran tarpe — visur rasite 
komunistų. Ir taip darosi ten. 
kur valdžia jų pačiu rankose. 
Kairieji komunistai vasario 
15 d. savo spaudoj parašė 
atsišaukimų dėl esamos kai
riųjų komunistų padėties Ru
sijoj. štai vienas jų (paimta 
iš “Voncaerts” i:

“Tuojaus po draugo L. 
Trockio, spalių revoliucijos 
vado, atidavimo i baltgvar 
(liečiu rankas, prieš geriau
sius proletari jato sūnūs, bol
ševikus leninistus. spalių re
voliucijos dalyvius, prasidė
jo visa eilė represijų.

“63 bolševikai opozicio
nieriai, tarp jų draugai Drei- 
cer. (Jevski, Grinčenko, 
Grinštein, Naumov. Mino. 
Bronštein. Marenko, Valen- 
tinov, Zubrov, Ivanov ir kiti 
išsiųsti i Tobolsko arešto na
mus. kurie ‘izoliatorium’ va
dinami.

“Suimtųjų giminaičiams ii 
draugams paaiškinta, kad jie 
bus ištremti į Sibirą. Taipgi 
suimtiems paaiškinta, kad 
jie GPU nutarimu bus išsiųs
ti i Sibirą. Juos atgabeno i 
Tobolsko arešto namus.

“Reikalavimas duoti šil
tesnius drabužius ir apavą 
paliktas be jokio atsakymo. 
Senam bolševikui Drabnis’ui 
abi kojos nušalusios. #

“Arešto namų rėžimas yra 
negirdėtai žiaurus. Persiun
timas ištremtiesiems daiktu 
užgintas. Suimtieji negali 
apsinipinti savom lėšom. 
Suimtiesiems susitikimas at
sakytas. Medicinos pagalbos 
nėra.

“Kaipo protestą prieš ne
girdėtai žiaurų ir neteisėtą 
laikymą arešto namuose, 
kaipo protestą prieš negirdė
tą rėžimą. 63 draugai vasa
rio 4 d. paskelbė bado strei 
ką. 12 draugų, jų tarpe drg. 
Dreiceris. pilietini') karo kar
žygys. kuris turėjo du Rau
donosios Vėliavos ordenus. 
gyvybei pavojingoj būklėj 
perkelti i arešto namų ligoni
nę.

“Draugai! Sovietų kalėji
me miršta 63 bolševikai. Visi 
darbininkai turi šitą atsitiki
mą gerai žinoti, platinkit ši
tą lapeli, papasakokit prie 
darbo darbininkams, rašykit 
į užsieni savo draugams. Vi
si proletarai turi žinoti apie 
šį nusikaltimą.

“Protestuok im tuojaus. 
nes paskui bus per vėlu: pro- 
testuokim prieš CK., prieš 
CK K. Protestuokini partije- 
komitetuos. celėse, redakci
jose, grupėmis ir atskirai. 
Kalbėkim susirinkimuos, 
rinkim delegacijas suimtųjų 
šeimoms padėti.

“Atsakomybė už 63 bolše
vikų gyvybę, kurie visa au
kojo darbininkų klasei, krin
ta ant musų visų, ant kiekvie-' 
no darbininko, ant kiekvieno 
partijos nario.” x 1

Bolševikai leninistai (opo
zicija).

63 bolševikų tokio likimo 
priežasčių toli jieškoti neten
ka, Visa tragedija atsitiko 
todėl, kad jie Lenino mokslą

Policija panorėjo 
atidarius

I

paaiškėjo, kad šių siuntinių
savininkai pirkdavę Daugpi-, esanti tiktai teorijoj.
Iv visai maža kaina senus » i Pagaliau ir policija priėjusi 
darbui netinkamus arklius, Į tokios pat išvados ir Teniso- 
ten pat juos skelbdavę ir sta- na paleidę. Mitingą policija 

.......... Į vis dėlto pasmerkė, nes su
ruoštas neprisilaikant nusta
tytos tvarkos.

tinėse susudvta mėsa siųsda-s 
vę i Rygą. Rygoj arkliena! 
mėsa buvo statoma kaž ku-1 
rioms mėsos parduotuvėms 
ir pardavinėjama kaip pir
mos rūšies jautiena mėsa pa
piginta Vaina. Be to, dalis ■ 
mėsos buvo naudojama rū
kytoms dešroms gaminti. Ši 
arklienos mėsos spekuliaci
ja ėjusi gana plačiu ruožtu. 
Nors Rygoj, prisilaikant tam 
tikros tvarkos, yra leista pre
kiauti arkliena mėsa, bet šie 
spekuliantai busią griežtai 
nubausti už vartotojų apgau
dinėjimą. Vartotojai turį ži
noti kur pardavinėjama ark
liena mėsa. Parduodamieji 
mėsai arkliai turi būti arklių 
skerdykloj gydytojų apžiū
rėti. mėsa antspauduota, nes 
nuo nesveikų arklių mėsos 
vartotojai gali susirgti. Mėsa 
turi būti pardavinėjama tam 
tikrose krautuvėse. Šiaip Ry
goj per mėnesį suvartojama 
mėsai apie 20 arklių.

BUTLEGERIS NORI PA
SILSĖT KALĖJIME.

Hamiltono mieste. Onta- 
rio provincijoj, Kanadoj, tū
las Ivanas Ebersonas buvo 
nuteistas trims mėnesiams 
kalėjimo už slaptą degtinės 
pardavinėjimą. Iš to jis labai 
nudžiugo ir padavė ranką 
teisėjui, sakydamas, kad jis 
galėsiąs bent pasilsėti. Deg
tinės biznis jam perdaug jau 
nusibodęs, nes niekad nesą 
pailsiu—žmonės net ir nakti
mis ateina ir reikalauja išsi
gert.

konslebelis, kurie

VISKO PO BISK1.
Londono daktaras A. E. 

Kennard. plačiai žinomas 
kaulų specialistas, iškėlė 
anądien aikštėn faktą, kad 
daug Londono moterų, norė
damos šauniai išrodyt, duo
da nupiauti po vieną iir po du 

‘ kojų pirštu, kad galėtų dėvė
ti šaunius batukus. Bet tas. 
tai da ne didelė bėda, sake 
d-ras Kennard. Didžiausi? 
pakvaišimas, tai aukštos kur- 

; kos. Dėl tų kurkų tikrai išsi
vystys koliekų moteni kaita 
sako kaulų specialistas. Mo 
teris paprastai teisinasi, kad 
jos nenorinčios tokių kurkų. 
bet priverstos jas dėvėti, nes 
kitokių čeverykų dabar ne
galima esą gauti. Bet tai ne 
tiesa. Fabrikantams rapi biz- 

I nis. ir jie siuva tik tokius če- 
veiykus, kokiu* moteris dau
giausia perka. Jeigu jos rei
kalautų tik žemų kurkų, tai 

l aukštų niekas nedarytų.
I i

Anglijos žiniomis, Indijoj 
___ » pasikėsinimas sudau
žyti traukinį, kuriuo važiavo 
Indijos vice-karalius lordas 
Irwin, anglų didžiūnas.

“New York Times” sako, 
kad Panamos pakrašty šią 
vasarą bus daromi bandy
mai gelbėt paskendusius 
submarinus. Kiekvienas esąs 
tenai submarinas bus išleis
tas į jūres ir tyčia paskan
dintas, o gelbėjimo laivas 
turės jį iškelti.

Amerikos judomų paveik
ių gamintojas James Cruze 
pasiūlė Charlie Chaplinui 

‘$1.000,000 už dalyvavimą 
vienoj filmoj, bet (’haplina.- 
tą pasiūlymą atmetė.

Vokietija uždraudė im
portuoti iš Amerikos “cor- 
ned beef” (sūdytą jautieną).

Idaho valstijoj, netoli 
Wallace miestelio, užgriuvo 

.anglių kasykla, užberdama 
du darbininku, kuriuos te
čiaus pasisekė išgelbėt.

Dabar Amerikoje vieši 
Bulgarijos princas Kirylas. 
•Jis sakosi atvažiavęs čia iš
mokti anglų kalbą, o paskui 
Angliją aplankysiąs. Jis at
vykęs tos kalbos mokintis į 
Ameriką dėl to, kad ši šalis 
yra demokratinė ir čia su vi
sais galima kalbėtis.

INTEM ATIOKAL PAPER CO.

Fajieąkau apsivedimui merifinus; 
platesnes žinias suteiksiu per laišką 
Meldžiu rašyti teisingai apie save 
Mano adresas: F. J GARE
Gen. Delivery, Ihrlroit, Mich.

New York. 
Balandžio 17. 1929.

Board Direktoriai paskelbė re
guliarius kvartalinius dividendus 
po šešiasdešimts (6Vc.) centu 
ant šėro. ant Common Stock šios 
Kompanijos, išmokanti Gegužės 
15 d.. 1929. kurie buvo Common 
Štoko savininkais ant rekordo, 
baigiant bizni Gegužės 1 d., 1929.

čekiai bus išsiuntinėti. Trans- 
feriu knygos nebus uždarytos, j

OVVEN SHEPARD
Vice-l’resident and Treasurer.

Pajieškau gyvenimui draugės tarp 
ir metų, gali būt ir našlė su vie

nu vaiku. liet tur būt mandagi ir gra
žiai atrodyt, mokėt anglų kalbą. kokių 
prašau atsišaukti. kurios tikrai mano 
apsivesti ir turėt savo namą ir būti jo 
šeimininke Gali atsisaukt ir iš Kana
dos. atsakymą duosiu kiekvienai; esu 
40 metų ‘ SIMON KASPAR 

Mariem, III.

Pajieškau apsivedimui naergiaos ar
ba našlės be vaikų nuo 25 m. iki 35 m. 
amžiaus. Aš esu 85 m, amžiaus; su 
pirmu laišku malonėkit prisiųsti pa
veikslą. ant pareikalavimo sugrąžin
siu. .J P B

1 13 Forest avė., Iluffalo. N. Y .

! Pajieškau merginos apsivedimui, A- 
j menkoje gimusios, nuo 17 iki 21 metų, 
I aš esu vaikinas 28 metų, amato fflaši- 
nistas. Alergines, kurios norėtų arčiau 
susipažinti, malonės parašyt laišką :r 
prisiųst savo paveikslą. Ant pareika.-

Anglijos atžagareiviu vai 
džia, norėdama prieš rinki
mus pasigerinti žmonėms, 
panaikino akčyžę ant arba
tos. Bet susipratusių darbi
ninkų ji vistiek nepapirks.

PERŠOVĖ IR SUBADĖ 
SAVO ŽMONĄ.

Nevv Britain. Conn.—Ita
las Salvatore Pavano čia per
šovė iš revolverio savo 18 
metų amžiaus žmoną, paskui 
subadė ją peiliu ir pats norė
jo nusižudyti. Moteris turbut 
mirs. Tai buvo keršto dar
bas, nes kelios sąvaitės atgal

<

Europos ir Amerikos spau
doje buvo pasklidę gandai, 
kad Gruzijoj kilo revoliucija 
prieš bolševikų diktatūrą. 
Bet Maskva šitas žinias už
ginčijo. i

\Visconsino valstija visuo
tinu balsavimu atmetė prohi- 
biciją. Už prohibiciją balsa
vo 196,402, o prieš — 350,- 
337. Tas tečiaus nereiškia, 
kad svaiginami gėrimai tenai 
bus legalizuoti, nes federalė 
valdžia to neleis.

Erie ežere pereitą sąvaitę 
žuvo 5 vaikėzai iš Detroito, 
kurie buvo išsiįrę valtyje ir 
tapo užklupti audros. Po 
audros jie nesugrįžo.

PAJIEŠK0JIMA1 ■
------------------- ------------------- .',32 Monroe st., Bruoklyn, N Y

Pajieškau to žmogaus, kuris man1 
praneštų apie mirtį mano brolio Vi- į 
lemo r_ 
Shimkus. 126 Island avė. Roekford. 
III. Gavau telegramą kad mirė, rašiau 
3 laiškus kad praneštų priežastį mir
ties ir neduoda jokio atsakymo Kas 
žino ką nors apie tai. malonės praneš
ti, už ką busiu dėkingas.

STANISLOVAS DAUGIS
13 E 21 st., Box 117. Bayonne, N. J.

Pajieškau pusbrolio Polito Balčiaus, 
seniau gyveno New Yorke. turėjo res- 
toracijn, taipgi pusseserės Marjonos 
Balčiutės-O’Lasko, gyveno Brook-; 
lyne. Kas apie juos žino, prašau pra- Į 
nešti j<> adresą, už ką tariu iš kalno- — 
ačiū, arba pats malonės atsišaukti. . PARSIDUODA LIETUV^JJ

Mrs. Barbora Grudinslūeuė
Box 97 Merriinack st.. Methuen. Mass.

Pajieškau brolio Juozo ir Nikodemo 
Mitrikeviciaus, paeina iš Suvalkų jrub , 
Kalvarijos parapijos, Menkupių 
mo. prašau brolį atsišaukti arba 
žinote malonėkite pranešti, už ką 
siu dėkingas.

ANDRIUS METRIKEVIčIUS
126 Bernard st.. Rochester, N.

. ____ , ___ Noriu surast merginą, našlę ar gy-
Dargio, jis gyveno pas Charle- vanašlę tarp 35 ir 15 metų, biedna, bet 

darbšti; aš taipgi neturitingas, bet 
dirbu kaip turiu darbą. Kasydamos, 
malonės paveiksią pridėt. Atsakymą 
duosiu kiekvienai.

VARKŠAS BETURTIS
Box 262, Cherry Valley, Alassl

I♦ Lietuvaitė, 24 metų,dailiai atrodan
ti, protinga. tik neturtinga, gyvenu 
Lietuvoje neištekliai, pajieškau vaiki
no ap.-ivediniui, be skirtumo amžiaus, 
bile butų protingas (18)

STASĖ I.UKOVAITĖ
Tilžės gatvė 195, Šiauliai, Lithuania

PER RINKIMUS UKRAI
NOJ UŽMUŠTA 52 

KOMUNISTAI.
Laikraščių pranešimu, per moteris buvo jį pametus, 

eentralinio Rusijos rinkimų ----------------
komisijos komiteto podėdį JUODVEIDIS PERŠOVĖ 
Ukrainos atstovas pareiškė, 
kad dar niekuomet ligšiol 
nebuvo pasireiškęs toks prieš , . , ... n „ ..
komunistus nukreiptas bai-:?«sJuod7'<l,s c,.a.P?.s? 
SUS rinkimu pobūdis niekuo- ?nle a,n«'',e? >'vvo ven ir įse. 
met nebuvo padaryta tiek Jt? a"t gatves Pradėjo saudyl 
nužudymu, atentatu, sužeidi- Į,znl?n^: tapo užmušt,, c
mu, sužalojimu, padegimu. 3 ^ze,st1’arPe ,r v.*?na^ 
kičk per paskutinius rinki. |Pt,.11S.manas’ kuris norėjo jj 

1 . ... . . <ulaikvt.mus. vienoj Ukrainoj per 
paskutinius rinkimus buvo' ___ ___
užmušti 52 komunistai, t. y. 
penkis kartus daugiau, kaip 
pinnoj 1928 m. pusėj. Prieš
65 komunistus buvo padary- kad anoj pusėj Jordano upės 
ti atentatai. Daug komunis
tų sunkiau ar lengviau sužei
sta ir sudeginta 60 komunis
tų namų.

l

t

i

Tiktai bėgyje trijų metų, Budweiscr 
Barley-Malt Syrupas paliko vienas ii 
daugiausiai populiariiku parduot Su> 
vienytose Valstijose ir Kanadoj. Prie* 
žastis to yra—Gerumas!

ANHEUSER-BUSCH, ST. LOUIS

Budveiser
Barley-Malt Syrup

Mūrinis naujus Namas, anarrikuniš- 
ka staibi įirngtas, Elektriku.- šviesos, 
maudynės su variomis, stikliniai pia- 
zai. Garadžiu- dol autumobiliaus, di
delis daržas, šulinys cimentinis su 
geležine punipa, skiepas cimentuutas, 
vieta gražiausia Lietuvoje. Kurie no
rėtumėt pirkti Namus arba žeme, 
kreipkitės šiuo adresu: PRANĖ ŠA
TIENĖ. 25 Rot ūžės satvė, Biržai, 
Lithuania Arba klauskite ’ manęs, aš 

. tik ką atvykau iš Lietuves ir suteik- 
Pajieškau Natalijos Ramašauskai- sju informacijas norintiems pirkti na- 

tės. ji atvažiavo į Kanadą 1927 m. ir ,nus ar ūky Biržų apielinkėje.
■ ■ ne- . 
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Pajieškau

kai
tas 
bu-

Y.

gyveno Saskatoon. Sask.. o dabar 
žinau kur. Prašau atsiliepti arba 
žino malonės pranešti.

J()E KAPEIKA
179 Niagara st.. Toronto, Ont., 

Canada

EDVARD ŠATAS
1122 Columbia Rd.. So. Boston, Mass

PARSIDUODA GROSER- 
NĖ IR BEKERNĖ

Su visais įtaisymais. Medinis budin
gas su 6 kambarių apartmentu. Gara
žas I karams, puikioj vietoj prieš di
delį parką. Biznis išdirbtas, neša jferą 
pelną. Arčiausiai kiti storai 6 blokai. 
Nerasit geresnės vietos visame Grwid 
Rapids. Kaina $18,0'11. Norint infor
macijų. klauskit laišku greitai. Taipgi 

i aš turiu daugeli geni farmų, p*rsi- 
I duoda pigia kainą. Kas mylite įsigyt 

fauną su mažai pinigų, rašykit arba 
'atvažiuokit pas mane. (17)

JOS STANTON
Real Estate 

LOVELI., MICH.

Naujausi Lietuviški 
Rekordai Columbia

16131-F

M130-F

✓
1«1»-F

l
i

1*11* F

1C124-F

1*12*-F

1*122-F

H119-F

1 Avoero

F«i*ngoe rolka 
Tarnaitės Polka

Komi -koe 
Dainos

f
I 
l

10 Colių 75c.

ANTANAS VANAGAITIS. Baritonu 
su Orkestro* Akompan.

M»rc*rt» <A. Vanagaitis)
B. Nulis. (A. Vanagaiti.)

SKIERAI UŽPUOLĖ 
ŽYDŲ ŽEMĘ.

Iš Jenizolimos pranešama.

JONĄ : RLTfNAS. Rarc^mae 
to Urkeatroa Akompan.

Močiu’ • širdele
Ispanė <La Sp«nov>

pasirodė didžiausi debesiai 
-kioriu. kurie puola laukuose 
javus ir naikina viską, kas 

•tik žalia.

r į 
l

5 ŽMONES.
Nevark, N. J. — Pakvai-i

f 
J
l

f 
I
1

M. STRLMSKI5.
•u O<k*»troa Akumpa*.

Dukra ..cit
Kad A* N'a»lai>la

A VANAGAITI^. K n KRAUCIUNAS 
i, m ztMArrf.

»u Tuno Aaumpan#
Nofur rieci” 
Gifia Gaideliai

MAII ^NoT *Uę LIF’.’i't’VTMLA 
MAINERIV <>RK»TRA 

h r. Yotko, \ ed**jat
Terūko Fo'k« -
Xu*ot Polka ‘daiauoja A. .•'au»tvj« ma)

» BROOKI.YNU LIETUVIU ORKE-<TRA 
Liaii.uo.a F. Stankūnas

Gerk. G«rk. (Girtuoklėli—Tolia Orkestrą »u
Sonoa Keršos Folka rripuoiaaou I'ainavimu

MAHAMUAUS tlFH. VK.KA 
MAIMRK. ORKESTRĄ 

Fr Yodei. )
Poin'iOM A. £auk*itėiuo

T^arion - V»l>-«» Orke»ra oo
icaotio—folio rripir.'loBiu Uomariva

NEWCOLUMBIA LITHUANIAN RECORDS
BB
B3
$
3
33

į
3
3t 
t

Mano sesutės gyvena Uhicagoj 
lyte ir Brigyta Vilčiauskaitės. vyrai jų 
Fabijonas ir J. Oksas. Iš Lietuvos pa
eina iš Gruzdžių miestelio, Šiaulių ap
skričio. Aš nepersenai vykusi Kana- 
don. prašau sesučių atsišaukti arba 
kurie apie jas žino malonės pranešti 
ju adresus.

MISS A. VIIZ-1AUSKAITĖ
211 Ilickory Rd.. Ford City, Ont.,

Canada.

MAHANOJAl.' i.rm' 
MAINERIV ORKESTRĄ

Ir. Ystko.
Ktlvarijot Pulk* 
ftandont Kepunnt—

AJfTANAS VANAOąntS
Akom-sn

N»p« ra-urr Ts. V.e e.
I>u B'.»

11120-F J
L

Pirkite iiuos rekorde iš -y
ffiį arba reiloalai'kitt y tš artmuotūtos 

krvutuvis ir prašykit* pH'10
COLUMBIA PHONOGRAPH COMPANY,

1000 Wa»hin£ton Street. Bo«ton. M«m.

Columbia Records
'mt*' mtoctss

Htvtrduiį; - The Reeord* withwt Scntch

K otri

KARPAVIČIUS
Nevv Havcn. Conn.

Andrius Karpavičius pajieškau se
sers Elzbietos Karpavičiūtės iš Šilėnų 
kaimo. Veiverių vaisė.. Mariampolės 
apskr. Seniau gyveno Hartforde, da
bar nežinau kur. Kas apie ją žino ma
lonėkit pranešti arba pati lai atsišau
kia.

ANDRIUS
283 Chapel st.,

J’ajieškau brolio Prano Skaisgirio, 
iš Lietuvos paeina Skaisgirių kaimo, 
SinUiutų vaisė. 12 metais išvažiavo į 
Kanada. Dabar kur jis randasi neži
nau. Kas .apie ji žino malonėkit, pra 
ii'-šli už l.ą Imsiu dekinjfas. arba pats 
teiksis atsišaukti. As tik metai kaip 
atvažiavau Kanadon

ANTANAS SKAIStJIRIS
• ’ardell, Sask., Canada.

Pajieškau Marijonos -lociukes ir 
Juozo Jociaus, paeina is Raseinių aps.. 
Girkalnio vaisė.. Miživnų kaimo Kas 
apie juos žino, malonėkite pranešti 
arba pats lai atsišaukia, turiu svarbų 
reikalą. ’

'Irs. Anlosė Joeinkė-Danielius 
1127 Brandyvvine .t., Philadeiphia.l’a.

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

vaisingu medžiu. 6 kambarių naujas 
namas, fornišiai, bamė ir kiti budin
kai; 6 karvės, arkliai, vištų; įrankiai, 
(pasinerija, vežimai; mokykla visai 
arti, prie miestelio. Kaina už. viską 
$::.(MMi; įnešti $1.000. f 19)

MRS. GAI.OI’
lto\ 278. Saraton Springs, N. Y.

FARMA PARSIDUODA
22 skėriai ariamos žemes, I arklys, 
karves^2 veršiai, didelės jianyklos, 
ruimų namas ir kaimo vanduo; dide- l.___  . : i 1 .... ii. e ..... • ti__

. •
i
lė liarne, visokie įrankiai fannai. Par
duodu pigiai.
hiems žirniam-;. Kurie esate užintere- 
suoti, klauskite

MR. B. BESDROSIAN
Bov 199.

On:i K.iziau.-kaiU- šimniskifiic. |>a-į 
eina is I rempčs vienkiemio. Balninkų Į 
vaisė, Ukmergės apskr., pajieškau dė I 
dės Juozo Kazlausko, ilgą laiką gvve-j 
no Brooklyne. Prašau at išaukt arba 
kas apie jį žino malonės pranešti, už į 
ką busiu dėkinga. (18) j

O. Kazlauskaitė-šiminskienč
M. S. Minės, Bienfait, Sa.A , Canada |

Pajieškau svogeiio Karol Pūdymai, 
paeina iš Alai iampolės apskr., Suval
kų gub. Pirm 1 metų gyveno 56 Gugra- 
ham plase, Bristol, ( onn,; taipgi pa
jieškau pusbrolio Alberto Kasvinskė- 
lio. Prašau atsišaukti arba kas apie 
juos žino, malonės pranešti (18)

JULIUS LANGAS 
GISCOME, B C., CANADA.

APS1VED1MA1.
Pajieškau apsivedimui merginos 

arba našlės l>e vaiku nuo 25 iki 38 me
tų, turi kalbėt angliškai ir pinigų nors 

aš esu 1*4 metų, turiu savo biz- 
per laiš- 
pri.4ųsti

•su 10 metų, turiu 
j nį. Platesnes žinias suteiksiu 
' ką; su pirmu laišku prašau 
■ ir savu paveikslą. F. G.
| 178” E. Firvstone, L'-' Anjr’ , -ai-

Yra prirengta ankstv-

rašvkit angliškai 
(17) 

Salėm Depot. N. H.

ADVOKATAS

Ignas J. Barkus
725 Slater Building 

WOR< ESTE*. MAS*.
Gy ' enimas: 101 Sterling St.

Ofiso Tel.: I'ark 3491 
Xamų Tel.: Maple IW>1. . .
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TARPININKAS
(THE MED1ATOR) 

Leidėjas A. J. Kupstu.
Vaizbutk, Ktihuroi ir Dailės Mė
nesinio Žurnalas su spalvuotais 

paveikslais. In puslapi*. 
Didelio formato.

Prenumerata metams $1.00, 
vienas numeris 10c.

U žsieny S1 .30. vienas num. 
“Tarpininkas” duoda 1200

15c
ar

ini laivokortę j Lietuvą ir atgal 
• dovanų.

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

‘‘TARPININKAS’
332 W. BRUADVAY, 
SU. BOSTON, MASU.

4 
I 
I 
« 
I 
I 
» 
I 
t 
I 
I 
• 
* 
I 
I 
» 
♦ 
I 
I 
I 
t 
t 
I 
» 
I 
« 
» 
I 
« 
« 
» 
« 
I 
«

I



AMERIKOJ VĖL PRASIDĖJO POTVIN1AI.

K

■ lįl

Nuo didelių liūčių šiomis dienomis labai patvino Mississippi upė. Daug miestelių ir 
vi apsemta vandeniu. Vieną toki i vietų parodo sis paveikslėlis.

No. 17. Balandžio 2-*, 1929.

PAGERBS POPIEŽIŲ IR 
SM1THĄ.

Namu savininkas nuėjo andai 
kolektuot rendų. liet viena airisė 
gyventoja pareiškė, kad ji nemo
kės jam nei cento, pakol jis ne
įdės dviejų sėdynių į toiletus. 
Sako, tos sėdynės jau taip senos, 
kad kiekvieną sykį atsisėdus as 
gaunu vis rakštį.

Namų savininkas pakrapštė 
sau galvą ir sako: olrait. aš tam
stai prisiųsiu naujas sėdynes. Ir 
tuojau.® nuėjęs pas plumberį lie
pė nusiusti dvi naujas dailias sė
dynes.

Palaukęs porą savaičių jis vėl 
eina rendų kolektuoti.

—Nothing doing! — sako airi- 
šė. — Neįdėjai man naujų sėdy
nių, negausi nei cento. 
Namų savininkas nustebo:

—Kaip tai neįdėjau? Aš tuo
jau.® tą pačią dieną liepiau plum- 
beriui. kad prisiųstų tamstai dvi 
naujas geltonas sėdynes. Nejau
gi jis da nepristatė jų?

Airišė išsižiojo:
—Ooool Ar tai tos buvo sėdy

nės toiletams? — ji sako. —Aš 
mislinau. kad tai buvo rėmai pa
veikslams. Aš į vieną įdėjau 
Smithą. o į kirą popiežių, ir pa
kabinau parliory ant sienos.

SULAIKYTAS NETIKRŲ 
LITŲ PLATINTOJAS.
šiomis dienomis geležin

keliu policija Pakruojaus 
stoty sulaikė pil. Kaži Bla- 
veščiuną, Įtariamą netikrų 
pinigų platinimu. Pas sulai- 
k\ ta ji rasta 117 netikrų po 
50 centų monetų. Padarius 
kratą jo namuose, rasta dar 
keliolika panašių monetų.

Be to, pas kalbamą Bla- 
veščiuną rasta medžiaga ir 
priemonės netiki oms mone
toms gaminti.

Po kratos sulaikytas ir 
Biaveščiuno sūnūs Jonas.

‘KELEIVIO’ KNYGOS,
I

VILKŲ PAVOJUS LIETUVAI.

LAIMINGAS KAPEI.IUŠAS.
Negalvojau, nesvajojau 
būti aš ženotu.
nenorėjau, kad žmonelė 
kuprą man vanotu.
Puikią skrybėlę dėvėjau-— 
tas mergas žavėjo 
ir viena skaisti gražuolė 
pirštis man pradėjo.

Prieš kurą vilkų Lietuvoje 
beveik nebuvo ir apie jų žy
gius girdėdavome tik iš savo 
tėvų. Didžiojo karo metu jų 
atbėgo iš kitų šalių i Lietuvą, 
o dabar liek prisiveisė, kad 
sudaro pavojaus žmonėms, 
ne tik gyvuliams. .Nuolat gir- 
dime apie vilkų padaromas 
žalas.

Lig šiol niekas rimtai nesi
rūpino vilkų naikinimu, o ti
kriau pasukus, jie buvo net 
globojami. Vilkų medžiokles 
gali daryti tik medžioklės 
draugija, o miškų administ
racijai ir piliečiams drau
džiama, nes. girdi, miškai 
yra išnuomoti medžioklės 
draugijai, tai ji tik ir gali me
džioti. Neišnuomotuos miš
kuos. kaip, pavyzdžiui Žalgi
rio. taip pat be medžioklės 
draugijos niekas negali vilkų 
medžioti. Prieš 2—3 metus 
buvo susekti vilkai ir vietos 
(Stumbriškio) girininkas su
rengė “ablavą” ir pats nušo- 
'vė vilką. Užtai girininkas 
turėjo daug nemalonumų ir 

i pasiaiškinimų. Dėl to dabar 
vilkai palikti medžiotojų

apsauga turėtų būt vedama 
dar premijomis už vilkų nai
kinimą, o ne atėmimu šautu-

■ vų iš dalivau jaučių vilkų me-
■ džioklėje.

ti.” -Jodamas per tą mišką su
tiko 4 vymkus. atėmė iš jų 
šautuvus. Kiti du pamatę po- 
licmaną spruko i mišką pasi
slėpti. Vienam jų pasisekė 
nušaut vilkas. Jeigu dar tie 4 
vyrukai nebūtų buvę nugink
luoti. tai gal jaugiau vilkų 
butu nušovė. Žmonės tokiu 
Dohcininko pasielgimu buvo;tuli nisai mokytojai įžeidžia 
labai suerzinti. Girdi, iiisų'ju jausmus, stačiai'sakvda- 
faldzia visiems leisdavo eiti ka(l ant lietuviu meno 
vilkų medžioti ir dalyvaujan- ‘ jiems “naplevat.” Tarp mo- 
aeji medžioklėje policinin- kįnju jr mokytojų priėjo be- 
kai jiem> nieko ne^akvdavo. ,-ejk orįe muštvniu. vienas 
nors tada leidimų ginklams]mokinvs davė įillam mokv- 
mekas neturėdavo, o lietuvių jtojui žandą.' susikruvino, 
valdžia uz tai baudžia. Bijo-j paskuf buvo“areštai, ir al
si, kad kaimietis turėdamas • mosfera pasidarė tiesiog ne- 
šautuvą nepakeltų “revoiiu- pakenčiama. Kovo 18 d. \a 
cijos ir valdžios nenuverstų. j kare auklėtiniu grupe užge- 
\ likai sudrasko ūkininkams *sino elektra irnUįiovusi tele- 
avis, kumeliukus, net arklį.! 
be to daugybę stirnų, zuikių! 
ir kitų miško gyvulių. Tai 
grynas valstybės nuostolis.

Reikėtų, kad miškų admi
nistracijai griežtai būt Įsaky
ta sekti vilkus, kaip ir miško 
vagilius. Susekus tuoiau 
kviesti gyventojus medžioti 
vilkus.

Jeigu pavedama medžiok-

labai suerzinti. Girdi,

I
I

DĖL TRIUKŠM AVIMŲ 
KAUNE UŽDARYTA 

MENO MOKYKLA.
Tarp mokytojų ir mokiniu 

Kauno meno mokykloj kilo 
didelių nesusipratimų. Moki
niai pradėjo protestuoti, kad
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE !
- LIETUVOJ BUS ŠVENČIA- KOKIŲ PASAKŲ LIETU 

VOS ŽMONĖS NE
PRASIMANO.

Vienas musų skaitytojas 
prisiuntė gautą iš Lietuvos 
laišką, kur pasakojama ši
toks neva atsitikimas:

Iš Vinaičių kaimo. Radvi 
liškio valsčiaus važiavo ank- 

į sti ryto į turgų kaimietis var- 
jdu P. Dobilas. Privažiavu> 
jam prie miško, iš miško iš
ėjo nuogas \yras ir paprašė, 
kad Dobilas nupirktų jam 
marškinius. Dobilas prašymą 
išpildė, tečiaus bijojosi vie
nas grįžti, tai paprašė da po
ros vyrų su juo važiuoti. Bet 
privažiavus prie tos vietos 
nįeko nesimatė. Jie pavažia
vo da giliau į mišką, ir tenai 
nieko nepaprasto nebuvo. 
Baigiant mišką važiuoti, tie 
du padydovai išlipo ir sugrį
žo atgal. Bet vos jiedu atsi
skyrė su Dobilu, tuojau.® iš 
miško išėjo tas pats nuoga.' 
vyras. Ir tai buvo žiemos lai
ku (diena tečiaus nenurodo
ma). Nuogas žmogus pa
klausė. ar nupirkai man mar
škinius. Dobilas atsakęs tei
giamai. Tuomet nuogas sako 
Dobilui, einam su manim į 
mišką. Dobilas bijojo eiti, 
bet bijojo ir priešintis. Nu
ėjo. Nuogas privedė jį prie 
trijų viedrų: vienas viedras 
buvo pilnas vandens, antras 
pilna ingių, o trečias pilnas 
kraujo. Nuogas užklausė Do-, 
bilo. ar žinai, ką tai reiškia? ■ 
Šis atsakė, kad ne. Tuometi 
nuogas jam paaiškino, kad 
pirmas viedras, tai 1928 me
tai, kurie buvo labai lietingi: 
antras viedras, tai 1929 me
tai, kurie bus labai derlingi, 
o trečias viedras su krauju 
reiškia 1930 metus, kuriuose 
busiąs baisiai kruvinas ka
ras.

Tuos žodžius taręs, nuogas 
žmogus prapuolęs ir kartu 
prapuolę visi trįs viedrai. Do
bilas labai persigandęs ir su
grįžęs namo sunkiai apsir
gęs. Ar yra tame kaime toks 
P. Dobilas, mes nežinom.

•• į
I

NELAIMĖ. 1 DRAUGAI! Skaitykite ir platinkite darbo žmonių laik-
Netoli Stakliškių mieste- i raiti “KELEIVį. Prenumerata tik du doleriai metams, 

lio. Alytaus apskr., šiomis 
dienomis buvo rastas ant ke-' 
lio po rogėfhis negyvas Pa- 
krovų kaimo pil. Račkys Pra
nas. Spėjama, kad važiuojąs 
nuki ito nuo viršaus prikrau
to vežimo, papuolęs po rogė
mis užtroško. Velionis netur
tingas, liko 4 vaikai ir žmo- 
n*i.

.s 
jau keletas metų kai švenčia 
Motinos dieną. Motinos die- 
na turi didelės pedagoginės 

I reikšmės. Josios proga įsigi
linama į motinos pareigų 

Į reikšmę ir svarbą: įvertina
ma josios pasišventimas duo- • 
lant pasauliui naujas gyvy-! 

jas išugdant ir paruo-

8*10 Bridge Street, 
NEW YORK

Union Trust Building 
prrrsBURGH, pa.

“ESTONIA” Geg. 29 
“POLONIA” June 12

PIRMUTINE DIDŽIAUSIA
RENGIAMA VISŲ AMERIKOS LIETUVIŲ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŲ EKSKURSIJA 
TIESIAI I LIETUVA

315 So. Dearbom St., 
CHICAGO, ILL.

433 California Street 
SAN FRANCISCO, CAL

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ IŠ NEW YORKO 
“POLONIA” Geg. 1111 

“LITUANIA” Geg. 18H

BALTIC AMERICA LINE

Vieno akto Taršau, labai jt>nkinffa» 
:r grr** Perstatymu* Kaina .... 15c.

Ošia* Bambos Spyčiai. — Ir toto* 
fonėi. Daugiau juokų, negu Ameti- 

\oj munšaino. Šioje knygoje telpa net 
72 ’ Džian Bambos spyčiai”, eilės, pa
sikalbėjimai, humeristiški atraipsniu- 
kai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi. ••■..*••••••••• AOc, 

Davatkų Gadzinkoe. — Ir kitos links
mos dainos. Apart juokingų "Da

vatkų Gadzir.kų” telpa 30 įvairių juo- 
kirgų dainų, eilių, parodijų, ir t.t. 
Daugelis i* dainų tinka juokingoms 
deklamacijoms, šešta pagerinta 
laida. 48 pusi........................................ 10c.

Kur Muaų Bočiai Gyvenu? — Arba 
tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 

žmonių lopšinė. Knyga labai pa
gal daktarų riolitzerj sutaisė Ba- 
mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 70 p. 26e 

Paparčio Žiedas ir keturios kitos 
apysakos: 1) Neužsitikintis Vyras;

Žydinti Giria; 3» Klaida; 4) Su
rėkta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt. ......................................... 16c.
Apie Dievą. Velnių, Dangų ir Praga

rą. Parašė Robert G. Ingersoll, gar
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72

...................................................   25c.
AaierikM Maroeha*. — Arba kaip ka

talikų kunigas lians Schmith paplo
vė merginą Oną Aumuller. Su 
paveikslai*. 16 pusL ...................... 10c.

Amžinos Dainos, šioj knygutėj telpa 
44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin

ka deklanmiijorns ir cįtinavimui, kaip 
namie taip ir susirinkimuose. 
Pusl. 32 ..■••***■•.*••«•

KELEIVIS
253 Broadway,

So. Boston. Mass.

(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

Žinios be Cenzūros
(Ralio "Keleivio" Korespondentas 

Iš l.ietuviM. >
PCTVIN1O LIETUVOJ 

NEBUS.
Šiais metais laukta Lietu

voje didelio potvinio, bet nu
mato ma. kad jo nebus, nes 
vidų 'dieniais saulė smarkiai 
sniegą tirpdo, o naktimis dar 
nepė liauja šalti. Taip gali 
sniegas ir visai pranykti, ne- 
palil damas jokios savo dar
bo žymės.

KAIP 3 VALDŽIOS AT
STOVAI IŠŽAGINO ŽA

RĖNŲ KLEBONO 
GIMINAITĘ.

Telšių geležinkelių stoty 
naktį iš kovo 16 į 17 dieną' be: 
buvo negirdėtas iki šiol Lie-' Mant gyvenimui. Motinos 
tuvoje žiaurumo ir žvėrišku- diena taip pat duoda galimu
mo atsitikimas. Trys tos sto- mų pareikšti jai už visa tai 
ties tarnautojai, geležinkeliu; nuoširdžią padėką.
Dolicininkas ščukas ir stoties Į Lietuvoje šis dalykas dar 

: beveik nebuvo praktikuoja- 
. mas. Labai neryškiai minė- 
: davo skautai ir praėjusiais 
: metais kai kurios organiza
cijos. Šįmet kilo mintis tą 
minėjimą kiek galima pra- 
olėsti. Motinos dieną turėtų 

j įaminėti spauda, organizaci- 
i ios, mokyklos ir atskiros šei- 
i mos.

Kad galima butų darbą 
koordinuoti ir minėjimui tin- 

. karnai pasiruošti L. M. Mote- 
rų sekretoriato iniciatyva šiv 
metų kovo mėn. 24 d. buvo 
nukviestas atskirų organiza
cijų atstovti posėdis. Posėdis 
iripažino Motinos dienos 
minėjimą Lietuvoje reikš
mingu ir reikalingu. Diena 
jasirinkta gegužės mėn. pir
mas sekmadienis. (šįmet ge
gužės mėn. 5d.).

PER KLAIPĖDA
BE JOKIO PERSĖDIMO 

Baltic America Linijos Laivu 

“LITUANIA" 
Gegužės 18 Dieną, 1929 m. 

Garbes dalyvis bus vice-konsulas gerb.
P. DAUŽVARDIS 

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

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

VĖL GAISRAS.
Balbieriškis. Kovo mėn. 

22 d. rytą Gurvičio Noteiio 
<du dirbtuvėj kilo gaisras. 
Esant ankstyvam rytui ir ne
sant tinkamai kam gesinti, 
gaisras smarkiai išsiplėtė, 
apimdamas Gurvičio tvartą 
!r svirną, kur sudegė javų: 
ūgių ir kviečių apie 230 

centnerių. Nuostolių padary- 
;a apie J 10,000 litų.

policininkas Ščukas ir stoties 
viršininko padėjėjai Vaidila 
ir Petronis' apgaulingu budu 
isivilioio i ščuko kambarį ir 
išgėdino 17 metų mergelę p. 
H. N., Žarėnų klebono gimi
naitę.

Mergaitė kovo 16 d. vaka
re atvyko Į stotį, norėdama 
važiuoti traukiniu. Nežino
dama kada traukinys išeina, 
paklausė vieno iš nusikaltė
lių. Šis jai pamelavo, kad 

įiraukinvs išeina 11 vai. vaka- 
iro, nors iš tikrųjų išeina 9 vi. 
•vakaro. Paskui nuobrados 
■ 'Usitarėliai primelavo mer
gaitei, esą geriausiai trauki- 
Inio stotyje lauktinam tyčia 
I -kiltame kambaryje, ir įsivi- 
įliojo ją į policininko Ščuko 
i kambarį. Nieko blogo neat- 
'spėdama, vargšė mergaitė 
1 iėjo į kambari. Trys sužvėrė
ję valdžios atstovai tuoj už- 
i rakino duris ir puolė ją. Ap-

KakiM DteviM Žmmm Garkiao Scaa> j 
vėp Panašios knygo, lietuvių kal

boj iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta 
kokius dievus garbii o senovė* indai 
jei arijonai, egiptėnai, chaldai, ašv
ai, lietuviai, burbai ai ir tt.; kaip tie 
lievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikiua .-u žmonėmis turė
jo. Knyga stambi ir labai užimanti. 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. Si.OO 
Drūtuose audimo apdaruos, .. f 1.25 

Lietuve, Respublikos latorij* ir žem- 
lapia. — šita* veikalas parodo, kaip! 

noo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėko* vedė kovą su caro valdžia, ir 
-aip tuo pačiu laiku kunigai tą val- 
ižią rėmė ir gynė; kaip paskui revo- 
lucija paėmė viršų, kaip Lietuva li

kos pali uos jota iš po caro valdžioe ir 
taip ji buvo apskelbta respublika.

_ | fTidėta* didelis spa'vuotas žemlapis
Dzimdzi-DniMlzi i parodo dabartinė* Lietuves rubežiu* 

ir kaip šąli* yra padalyt* į apskri
tus. Tai yra vienatinė knyga, kuri 

| parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli- 
: ka ir kaip ji išrodo. Čia ttipa visi 
' -varbesni dokmnentai; Sieiriameju 
i Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
! bolševikais, sutartis su latviais, apr*- 
: švma* visų rausiu su lenkais ir tt 
; Yra tai ne knyga, bet tiesiog žieinto- 
. vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
, iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... ?! O0 
I Drūtais audeklo apdarais.......... $1.50

Ar Buvo Visuotinas Tvanas? — Kaip 
Nojus galėjo surinkti į kelias die

nas visų veislių gyvūnus. Kurie gyve- 
įa išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
<aip jis galėjo tuos gyvenos prastoj 
:avo rankoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
>ek vandens, kad visą žemę aptem
ti? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
š Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
>o tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
r kitų veislių žmonės? šitie ir šimtai 
ritu klausimų, į kuriuo* negali atsa- 
<yti joki- kunizas, yra nuosakiai ir 
liškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
oe galo įdomi. Kas žodis — tai fak
tas; ka* sakinys, 
argumentas 
mokslas nuo 
Kaina ............

Sieto* Balsai.
i bė labai gražių eilių ir dainų. Daug n'-' 
’ gražių, spalvuotų paveikslų. Popiera 
■ gera ir spauda graži. 
I Smelstcrius. 221 pusi.
I apdarai* ............................

Ben-Rur. — Istoriška
Kristaus laikų. 

I Vallaec. 472 pusk 

' Paiaut*. — I.izdeiko Duktė, arba Lie
tuva XIV metasimiyje. Istoriška*' 

romansą* M. Bemstovriez’o. 
|46S pus!.................................................. $1.50

Į Biblija Satyroje. — Labai įdomi ir 
juoki-ga knyga su 379 puikiais pa-i 

veikslais, perstatančiais įvairius nuo- 
tilci'js nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
Iki užgimimo Kristaus. Įgijęs šią 
knyga nieką® nesigailės. 382 pus- 

j lepiai. Kaina .................................... $1.00

Delko Reikia žmogui Gert ir Valgyt?
—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 

nemokša. Bet delkogi norisi ? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau ? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šitos 
knygutė*. Parašė D-ras G-mua. 
Kaina ....................................................... 15c.

Kodėl Aš Netikiu į Dievą? — Arba' 
Tikėjimo Kritika. Kiekvienas gera* 

katalikas ir laisvamanis privalo 
ją perskaityti. 64 pusi........................ 29c.

Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilie
čiu? Aiškiai išguldyti nilietystės 

įstatymai »u reikalingai klausimais ir ■ 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbose 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida............................................................ $8c

Eilė* ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa 
23 gražios eilės, daugybė straips

nių, juokų, ir t.t. Puikiai ilius
truota. 95 pu»l......................................... 28c.
Alkoholi* ir Kūdikiai — Aroa kaip 

atsiliepia tėvų vartojimas alkoholio 
ant jų vaikų. Kas yra arba tikisi ka
da nors būti kūdikių tėvais, b.itinai 

' turėtų perskaityti šitą knygutę. Pa- 
rabošius. Puri. 23 ................................10c.

Byla Detroito Katalikų su Socialis
tais. — Pirmą kartą katalikai už

puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
Antrą kartą jie užpuolė socialistu* 31 
gruodžio, 1913 m. Šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dari- 
leidžia kovoj su socialistai* Su 
paveikslais. 61 pusi........................... 25c.
Popa* ir Velnią* — Ir trj* kiti indo- 

mųs pasakojimai: 1) žinia iš toli
mo* šalies; 2) Ji* sugrįžo; 3) Ado
mas ir Jieva. Pilna juokų ir 
ašarų
Kaip Senovė* žmonė* Perstatydavo 

Sau Žemę. — Labai įdomų* *enov«* 
filosofų dalcidimai apie žemė* išvai*- 
dą. Pagal daugelį avtorių paraM 
Ikaas. Antra knygutė* dali* yra: ”H- 
virkščias Mokalna arba Kaip Atsira
do Kalbo*Parašė Z. Aleksa. 
40 puri..............................................  10t
"Salomėja'', arba kaip buvo nukirata 

šv. Jonui galva. Drama viename 
akte, parašyta garsaus anglų rašti
nėm vertėtų perakaityti.................25c. I
"O. S, S.” arba Sllubinė Iškilmė. —

“NESUTEPTOS” RANKE
LĖS PRIE ALTORIAUS.
Velykų pirmą dieną, t. y. 

kove 31 d.. Kauno sunk, dar
bų kalėjimo koplytėlėje lai
kė mišias kalinys pralota.' 
Olša.įskas. Mat\i, meldėsi už 
nužudytosios Vstinauskienės 
vėlę..

Ar Dievas tokią pralatoj 
Olšausko apeliacinę maldą 
išklausė—-sunku pasakyti.

i

Dėl neveiklių kepenų ir 
prasto pilvo

Vieko nėra kito taip kenksmingo 
-veikalai, kaip neveiklios ke
ptąsias pilvas, nes tokia pa- 1 

įveda prie virškinamųjų orjra- 
rno. galvos -katulėjimo. kvai- 
ikstų ar kepenų [nikrikimo. 
Ipnumo. neveiklių orjtanų, ne
mielo. konstipacijos. netekimo 
i ar spėkos ir nuolatinio jauti- 

nukainuotu. Nuga- 
lokiame atsitikime, 

įes jie stimuliuoja inkstus, pagelbsti 
-irškinimui. sustiprina nervus ir mus- 
ulus. nugali Iconstipaciją. suteikia po- 
Ising*, atgaivinantį miegą ir padidina 
varoma liesiems, sumenkusiems žmo- 
:čms.

P-as l.awrence Neice, Mt Union,j 
.a, turėjo prastas kepenis ir pilvą, o ir. 
> nervai buvo silpni. Nuga-Tone buvo I 
ikrą jam palaima, nes suteikė jam ge- 
esnę sveikatą ir leido jam sugryžti i' 
arba. Tokio- pasekmės yra paprastas! 
iems. kurie ima Xuga-Tone. Ištikru-’ 
j. per pastaruosius 40 metų milionaii 
ntonių. kurie vartojo Nuga-Tone at- 
avo sveikatą ir spėką Jus galite pir

ui Nuga-Tone. kur tik vaistai yra 
>ardavinėjami. Jeigu vertelga neturi 
•take, paprašykik ji užsakyti dėl jus iš 
.rmo vaistinės. ;

REM-OLA
GYDO

!
ų pairu 
uliik 
!t*rvu >il 
aniaus i 
varumo 
nosi pavariusiu 
fone labai tinka

POLITINIAI KALINIAI 
PZ^DAVĖ SMETONAI 

MALONĖS PRAŠYMĄ.
Numatytieji išmainyti len-1 

kų p ilitiniai kaliniai padavė 
malonės prašymus, valstybės 
trvnėjo parėdymu, ir prašo 
pre.Me.na dovanoti

* iii i oro lira ir Viuiira noVti Rorr£.
noma. kad bausmė bus 

automatiškai dovanota.
Vadinasi, politiniams len

kų kėliniams, kurie šnipinė
jo Li ?tuvos nenaudai, prezi
dentė s parodys savo malonę, 
o lietuviams, kad ir 
prasiKaltusiems, ne...

DZIMDZI-DRIMDZ1 
Maršrutas.

Po 5 met ų
vėl atgijo. Susidarė didelė grupė
iš A. \ anagaičio. J. Olšausko ir 
Akiro-Biržio. ir vėl Dzimdžiai 
kėliau- !*• lietuvių kolonijas ir 
vaidins nematytus-nerejrėtus 
prajovus.

BALANDŽIO MĖNESY:
d.. Brooklyn. N. Y.
GEGUŽĖS MĖNESY:

1 <1.. Bridgeport. Conn.
d.. New Haven. Conn.
d.. Nev.- Britain. Conn.

9 d.. Boston. Mass.
10 d.. Nonvood. Mass.
12 d.. Boston. Mass.
15 <1.e Montello. Mass.
19 d.. Loveli. Mass. ipo piet).
19 d.. I-atvrence. Mass. (vak.).
23 d.. \Vorcest-er, Mass.
25 d.. NVorcester. Mass.
26 d.. Athol. Mass.
29 d.. Westfield. Mass.

BIRŽELIO MĖNESY:
d.,
d..
d..

8 d..
d.
d..
d..

1
•>
->

. 15c.

I i

VAKARUŠKOSE UŽMU
ŠĖ ŽMOGŲ IR GAVO PUS

ANTRŲ METŲ KALĖ
JIMO.

Pernai A. Panemunės vai., 
Šilėnų kaime Vaičiulevičiaus 
troboj buvo surengtos vaka
ruškos. Linksminosi Šilėnų ir 
Gervėnupio kaimų jaunimas. 
Besilinksmindami susipyko. 
Šeimininkas vakaruškinin
kus išvarė. Kieme jie ėmė 
muštis. Šilėnų jaunimo gru
pės dalyvis Povilas Karvelis 
sviedė akmeniu į Gervėnu- 
>io jaunimo buri ir pataikė 
Jonui Stankevičiui į galvą. 
Tas pargi iuvo ir čia pat mi
rė.

Karvelis suimtas. Kaltu 
prisipažino. Aiškinasi, kad 
nenorėjęs nei vieno užmušti, 
net Gervėniškių užpultas gy
nęsis. Sviedęs akmeniu į bu- 
į. netaikindamas Stankevi

čiui ar kuriam kitam.
Kauno apygardos teismas 

antradienį Karvelį nubaudė 
pusantiii metų grasos kalėji
mo. Kaltinamąjį gynė pri
skirtas teismo kandidatas p. 
V’eržbaviČius.

žė galvą ir kiaurą naktį begė
diškai kankino.

I Apie 2 vai. nakties atėjęs į 
! stotį pasišildyti stoties san
dėlio sargas išgirdo Ščuko 
kambary baisius mergelės 
šauksmus ir dejavimą. Puo
lęs prie durų rado jas užra
gintas ir mergelei padėti ne- 
' galėjo.

Mergelę sužvėrėję kan
kintojai paleido tik i rytą... 
Be abejojimo, toks įvykis 
tuoj iškilo į viršų, tuo labiau, 
kad nukankinta mergelė vi- 
<ai neteko proto. Nusikaltė
liai suimti. Tardomi jie kaltę 

i primeta vienas kitam, kiek
vienas save teisindamas. Te- 
čiau visų trijų laukia užpel
nyta bausmė.

Valgykit Viską Be 
Baimės Nevirškinimo

Ar yra daug valgių, kurių negalite 
valgyti — iš baimės gasų. vidurių iš- 
pnt nio, pilvo ar vidurių skaudėjimo?

Ar turite apsilenkti su savo mėgia- 
valgiais — kuomet kiti juos su 
•tikinimu valgo?

:enklas. kad jums reikalin- 
Per daugiau kaip H' metu 

c sugrąžino sveikata tukstan- 
žmonių. kurie pirmiau irgi tu- 

:ti >avo mėgiamų valgiu, kaip 
s darote.

Marteli 
R. i. sako 

>ks silpna: 
gvver.au 

be susi 
užaugau 
ate 
ra Iv- 

ii r neveikliu kepenų 
jum

naujas kunigu 
Mokslas 

iki galo. 
................  25e.
knyga, daugy-1

Hartford. Conn. 
Nesvark. N. J. 
A n sonia. Conn. 
Philadelphia. Pa.

Baltimore. Md. 
Scranton. Pa.
Mahanoy City. Pa. 
\Vilkes Barre. Pa.

Didžioji Pavasario Ekskursija 
I LIETUVĄ 

GreiČiauaiuoju Pasauly Laivu

— Puiki
jfono laidus, apmėtė mokyto- 
jų ir direktoriaus kambarių 
duris kiaušiniais, šukėmis ir 
šiukšlėm. Triukšmo metu bu
vo sužeista viena auklėtine. 
Vyriausius triukšmadarius 
policija areštavo.

Dabar “Lietuvos Aidas” 
praneša, kad dėl susidariu

sios padėties valdžia nutarė 
' meno mokyklą uždaryti ir vi- 
įsus mokinius paleisti.

į

draugijos nuožurai: jeigu jie jg vilkų vien tik sporto (me
ras reikalo sau Pramo&ėkęj(ižioklė:b draugijai, tai ta 
pasidaryti, tai suruos įskil- |(jraUgjja turėtų sumokėt nuo- 
mingą medžioklę. Bet \ likai Istolius. kuriu nridaro vilkai 
nelaukia jų susėdę.

Jeigu užklupai vilką prie 
avies ant savo lauko, tai gali 
mėgint atsiimt nors ir nebe- 
visą kaili, bet jei suspėjo vil
kas pasitraukti i valdišką 
mišką, tai nedrisk jo vytis, 
nes gausi pabaudą mokėti už 
medžiojimą ir šautuvą turėsi 
nalaidot. Dar 1926 m. 3 vil
iai ant Voeniunų kaimo lau- 

' ko užpuolė avių pulką ir vie
ną avi nusinešė Į mišką. Vie- 

■ :iniai ūkininkai subruzdo ir 
• tuojau sukvietė aplinkinius 

prasimanymas. Tai veikiau-; (p ' entojus į^medžioklę.
“plečkaitininkų”

Vien dėl šito kepeliušo 
ji man pasipiršo 
ir pakauši man ravėti 
ir vanot užmiršo.
Gyvenu dabar gražiausiai 
vaikštau, kaip po rojų 
ir visad tą brangią savo 
skrybėlę nešioju.

Barabošius.

VILKŲ PAVOJAUS NĖRA.
Lietuvos laikraščiai rašo, kad 

Lietuvai gresia didelis vilkų pa
vojus. nes valdžia bijosi ginkluo
tų kaimiečių ir neleidžia jiems 
nei šautuvų laikyti, nei medžiok
lių daryti.

Bet ta.® vilkų pavojus yra gry-

sia "plečkaitininkų” paleistas įbalninkų policininkas, išgir- 
gandas. Nes tie patįs laikraščiai 
praneša, kad vienoj Kauno gat
vėj. kuri vadinasi Viduno vardu, 
jau trečias mėnuo guli pastipęs 
šuo. ir vilkai neateina jo pasiim
ti.

dęs. kad miške rengiama vil
ku medžioklė, 
paties žodžiais, "pasinaudo

.^olius. kurių pridaro vilkai i 
piliečiams. Jeigu už nuosto-l 
liūs niekas neatsako, tai rei
kėtų. kad ir visiems pilie-; 
čiams būt leidžiama daryti j 
medžiokles ant vilkų, susita
rus su artimiausiu eiguliu, ar
ba su girininku.

Jeigu vilkų naikinimo mo
nopolis bus paliktas vien tik 
medžioklės draugijai, kaip 
kad dabar yra. tai per 2—3 
metus tiek prisiveis vilkų, 
kad Lietuvoje nebeliks šunų 
nei veislės (palei didesnius 
miškus ir dabar beveik ne
bėr) ir bus pavojus žmo
nėms. jau nekalbant apie gy
vulius. Stirnų ir dabar, pasi- 

sumanė, jo -dorojus vilkams, beveik jau 
nėra. Taigi laukinių gyvulių

už
puolė gimdymo kontrolės 
kliniką ir areštavo 5 moteris 
daktares ir 3 slauges.

KAVALIERIUS PO LOVA.

I

Brooklyne buvo šitoks atsiti-į 
kimas. Parėjo vienas komunistas 
namo ir eina į pačios miegamąjį! 
kambarį. Žiuri, iš po lovos kyšo i 
kažin kokio vyro kojos. Tai butą i 
burdingieriatis. šeimininkas su
pyko ir sako:

—Tai ką čia draugas darai ? j
Kavalierius tyli.
—Tai kodėl draugas nieko ne-> 

sakai? — klausia da pikčiau šei
mininkas.

—Tai ką jau čia man dabar 
sakyti? Juk jeigu pasakysiu, 
kad strytkario čia laukiu, tai 
draugas vistiek man netikėsi.

KENTĖJO 8 MĖNESIUS
Buvau iškentėjęs M mėnesiu 
nevirškinimo ir surūgusių vi 
kuomet pabandžiau Trinerio 
tuji Vyną. Jis stebėtinai 
gelbėjo. Dabar be jo r.eap-

Herbert Curry.
2517 W Madison !

Chicago, III.

New Yorko policija

I

NUO ODOS LIGŲ

12
16
18
14 d..

pa
mažai

IŠGYDĖ PATRŪKIMĄ

Aš buvau labai patrukęs keliant 
renką, keliolika metų atgal. Gydyto
ji sakė. sa«i vienintelis išgydymo bu- 
ia< yra operacija. Raiščiai man negel- 
>ėjo. Vienok suradau kas mane greitai Į 
r visiškai išgydė. Daug metų praėjo,! 
>et patrūkimas neatsikartoja. nors aš Į 
;ur.kiai dirbu Kaipo karpenteris. Ne- Į 

r> jokios operacijos, nei sugaišto į 
nei vargo Aš nieko neturiu ©ar

imui. bet galiu suteikt: informaci- 
apie išsigydtma be operacijos, jei 

man. Eugene M. Pullen, 
C Marcelus Avė.. Ma- 
Geriausiai. iškirpk:* šį j 

parodykit kitiems, ku- I 
Jus tuomi gal išgelbė- 

arba pagelbė-it kenčian- 
patrukimo ir bijantiems

. laiko
t da’
; jas 
parašysim
Ca ~per. ter. 69 

j r.asquan. X. J
pranešimą ir 

. ne patrukę 
į šit jryvybę 
' tiems nuo
operacijos.

I

Farašė J. B.
Popjeros

............... $1.00

apysaka ii
Parašė Le*r
.....................$2.00

• 9

Tai yra 
ga Tar.lac 
Tania 
čiams 
rėjo ve 
kad ir

Ponas \Villiam
S t. Pawn:cke 
kišimas buvo 
šis mėnesius 
kiaušinių. Tanlac 
r.o padėtį ir aš

Jeigu jus kenė 
ga.-’.. kvaitulio, s 
t vario 
protą Tanlac pagelbėti 
bonka tankia 
gelbą.

Tanlac.vra geri, tyrus vaistai, pa
daryti is šaknų, žievių ir žolių, kurie 
yra nrinazinti Jungt. Valstijų Farma- 
kopejo-. Gaukit jų r.uo savo aptieki- 

šiandien. Pinigai bu- sugrąžint:, 
jei jie jums nepagelbės.

Tanlac
52 MILtONAI BONKU ISVARTOTA.

-įteikia

15 Harriet 
“Mano virš- 

, kad per še- 
ant tostą ir 

dėjimo pa geri- 
22 svarus.” 

nuo nevirškinimo, 
r»s skausmų, prie- 

duokit 
Pirma 

ikiamą pa-

NUMATOMA NAUJAS 
MENO MOKYKLOS DI

REKTORIUS. MOKI
NIAI LAIMĖJO.

Po didelių meno mokyk
loj audrų, po didelių kovų, 
mokiniai švietimo ministerio 
gerą draugą, mokyklos di- 
rekto ių, ŠklerĮ, nugalėjo.

Nauju meno mokyklos di
rektorium numatoma paskir
ti daiuninkas Zikaras.

Šiame mokinių streike pa
sireiškė didelis jaunuolių pa
siryžimas ir solidarumas. 
(Lietuvoslaikraščiai prane
ša, kad meno mokykla jau 
uždaryta.—Red.)

i

KATALIKAI SUSIPRANTA.
Kunigai vis ragina katalikus 

susiprasti ir netikusių laikraščių 
Beokaityti. Ir katalikai pradeda 
jau susiprasti. Tokių liedieviskų 
raitų. kaip "Darbininkas,” pra
deda jau nebeimti. Visi užsisako 
“ Keleivi.” Taip ir reikia, nes ir 
patįs kunigai pamokslų mokinasi 
ji Maiki<> ir Tėvo pasikalbėjimų.

TĖVAS BUVO
PIKŠIURNA

Nevirškinimas gali atšaldyti vaikų meilę

Tėvas, kurio viduriai ne
tvarkoj, dažnai bara ir mu
ša vaikus be reikalo. Jei 
jis žinotų, kaip giliai Įsėda 
tas į vaikų atmintį, tai jis 
pasirūpintų savo nevirški
nimu. Jei tėvas tavo vaikų 
yra auka vidurių trubelių, 
tai paragink ji prieš valgi 
išgerti Trinerio Kartaus

Vyno, malonaus toniko iš 
Kalifornijos Vyno, kaska- 
ros ir gydančių žolių. Tė- 
myk po to atmainą—greit 
sugrįžta geras ūpas ir ape
titas. Bulvės ir kiti krak
moliniai valgiai greit pasi
duoda. Visose aptiekose, 
81.25.

j

1

triner’s
BITTER 
VVINE

DYKAI
Itišvkit pa- Jos. Triner CoJ 
1333 So. Ashland Avė, ChiJ 
cago, III. <lel dykai ^ampelioj

Vardas
Adresas
Miestas

• • • «

Naudok gydančia* putai

(y“*FREED0L '
Tai yra receptas garsaus Šveicariško 
Profesoriaus. FREEDOL greitai įsige
ria į «dą ir po 5 minutų visiškai praša
lina įdegimą bei skausmą. FREEDOL 
stebėtinai greitai išgydo šašus, Bonas, 
Egzemų, Hemoroidus. šunvotes. Nie
žuli ir kitokias odos ligas. Kaina $1.00. 
Reikalaukite aptiekose arba prisiųski- 
te $1.00 ir mes taojaas išsiusime oe> 
paštą bankų.

FREEDOL REMEDY CO.
388 A. W*rren St.. Boston 19. M«<s.

Suruks Skilvis 
pasaldinamas ir 

pagydomas tuo jaus su 

PepsinkSeltzer 
VAISTINĖSE 25L 50U1*? 
SAMPELB DYKAI 
_ rašyk
Pepsirtic Seltzer C*. 

Worccstcr. Mass.

i

-- r k
KILIS
PAIN

|

Amerikos Lietuviai! Jus patarnausite daug Lietuves pa
žangai ir savo artimiem Lietuvoje naudingą malonumą su
teiksite, užrašydami jiems

KULTŪROS ŽURNALĄ
POPULIARLS MOKSLO, LITERATŪROS, MENO, ILIUS
TRUOTAS ŽURNALAS.
Kaina metams: Lietuvoje 2 dol., pusei metų 1 dol. 
Amerikoje išsirašant metams 4 dol., pusei metų 2 dol.

žamahs teikia daug žinių apie mokslo ir technikon ste
buklus, apie kitu kraštu pažangos laimėjimus, visuomenės 
gyvenimo susitvarkymą ir kūrybą.
Užsakymu* siųsti galima ataiunčiant pinigus paštu, bankų čekiais aa- 
ba įvertintuose laiškuose. Adresuokite sekančiai:

KULTŪROS ADMINISTRACIJAI 
Šiauliai, Dvaro gatvė Nr. 83, Lithuania.

Sava maža paatanga paremsi kultero* ir pažanga* darbų.

I

c 
i i' $ 
i »» c4
I

IV*

4,

R. J. VASIL
409 BROADVVAY. ROOM

SO. BOSTON, M ASS.
Pnrduodn: NAMUS. FARMAS, 

KRAUTUVES.
Inšiurinu: AUTOMOBILI US,
N VMl'S. FORNIšH S. KRAU

TUVES ir lt.
Apdrandžiu gvrastj ir afrikatą. 
PADARAI' VISOKIUS DOKU
MENTUS kaip čia, taip ir Lie
tuvoje. greitai ir atsakančiai.
Norint gero patarnavimo. kreip
kite*. R. J. VASIL
4»9 Rro*dway. So. Boaton. Maaa

PRIE GERO GYDYTOJO 
REIKIA KREIPTIS

&
tuojau*. Atminkit, pasiteiravimas, 
patarimas dykai šj-mėr.esį.

Dr. Gr.dy.327E^gL

\ a lando- Antradieniais. Ket
vertais ir Subat^mis 10—12 ryte, 
2—5, 7- S rak. Sekmadieniais
tik 10 iki 12. 327 Tremom St,
Boston. 51a**.

dėlei pagydymo visokių 
kraujo, nervu irchroniš- 
kų ligų. Kurie kenčiate 
nuo reumatizmo, skau
duliu, vočių, sutinimų 
arba šiaip kokiu kūno 
liftu, turėtumėt kreiptis

DIDELĖ LENKU ŠNIPŲ 
BYLA.

Kovo 25 dieną kariumenės' 
teisme Kaune prasidėjo 6 as-1 
menų, kaltinamų šnipaA’imu 
lenkų naudai byla. Teisiamų
jų suole Ignatavičius, Bukš- 
ta. V.sockis, VaiciukeviČie- 
nė. Danišauskas ir Kliukis.

Iš ’.'isos grupės Danišaus
kas išsiskiria savo inteligen
tiška išvaizda. Tai yra aukš
to ūgio briunetas. žmogus su 
aukštuoju mokslu, dvarinin
kas. Jisai gavęs iš lenkų eks- 
pozituros 1000 lt. ir turėjęs 
jai teikti visokių žinių apie 
Lietuvą.

Danišauskas aiškinasi ga
vęs pinigų su pasiulymu ra
šyti* korespondencijas i 
“Dziennik Wilenski." bet ne 
šnipavimo tikslams.

Kita grupė susideda iš pa- 
demarklinijos Vievio m. apy- 
linkėf gyventojų, kuriuos pa
bėgusi lenkų pusėn šnipė Ra- 
datavičienė * organizavusi. 
Bet nelaimė, kad Į jų organi
zaciją buvo pakviestas ir vie
nas št ulys Vasiliauskas. Jis 
dirbo kartu su kitais šnipo 
darbą, kaip kiti gaudavo nuo 
lenkų kapitono šniuko už
duotis, atgabeno iš Vilniaus 
laišką. Danišauskui ir... da
bar jis figūruoja byloj svar
biausiu liudininku.

MARIAMPOLĖ PASIUN
TĖ SIAURĖS LIETUVAI 

11 VAGONŲ JAVŲ.
Kovo 14 dieną iš Mariam- 

polės, Kalvarijos. Kazlų Ru
dos, ir .Mauručių stočių buvo 
pasiųsta šiaurės Lietuvai 11 
vagonų javų, daugiausia ru
gių.

Palyginti daugiau aukojo 
Liubavo ir Janavo valsčiai. 
Pinigais pasiųsta jau apie 
8.000 lt. Valdininkų daugu
mas apsidėjo per šešis mėne
sius mokėti po 2 nuoš. iš gau
namosios algos.

PRAGERTA 119.000.000 
LITŲ.

Statistika rodo, kad per 
tris metus (1926, 1927 ir 
1928) Lietuvoj parduota ak- 
?izuotos degtinės už 119,- 
368,859 litų. 1926 m. par
duota degtinės už 37,124,242 
litų, 1927 m. už 40.680,720’ 
littų, o 1928 m. už 41.563,897 
litų. 0 kiek išgerta namie da
rytos ir kontrabandinės deg
tinės? Musų statistikos apie 
tai negaįi pasakyti. *

EMIGRACIJOS BANGA.
Rokiškis. Kovo 8 d. kele

tas dešimčių jaunuolių išva
žiavo Į Argentiną. Pasiren
gusių yra keletas šimtų. Pas
kutiniu laiku daugiausia 
emigruoja jaunos mergaitės. 
Pas mumis eina gandai, esą 
mergaitėms Pietų Amerikoj 
labai gera gyventi, ir nors 
mergaitė prasčiausia ir be 
pasogo, o ištekanti už turtuo
lių. Tai ir bus priežastis, kuri 
mergaites varo i svetimas ša
lis. ’

SUDEGĖ NAMAI IR 
KLUONAS.

Leipalingis. Seinų apsk.— 
Druskininkėlių kaime šiomis 
dienomis sudegė L. Palnicko 
namai ir kluonas.

MEILĖS KERŠTAS.
Žasliai, Trakų apskr.— 

šiomis dienomis Ignas Slad
kevičius čia peiliu subadė 44 
metų našlę Drumstienę A., 
padalydamas 6 žaizdas: po 
to pats persipiovė gerklę. 
Abu nugabenti į Kauno ligo
ninę. Šio įvykio priežastis 
aiškinama taip: 1922 metais 
pil. Sladkevičius, palikęs A- 
merikoje žmoną su 4 vaikais, 
atvykęs Lietuvon susibičiu
liavo su Drumstiene, gyv. 
Žasliuose, ir kartu gyveno. 
Kadangi atvežti jo doleriai 
išsibaigė, tai Drumstiene 
prieš mėnesį ištekėjo už pasi
turinčio ūkininko Š. iš Mus
ninkų vai. Besidarbuojant 
jai kartą skiepe pil. Sladke
vičius pareiškė, kad nuo 
žmonos iš Amerikos gavęs 
laišką, kuri prisiunčia šimtą 
litų, kartu pabrėždama, kad 
ateityje nebesiųs ir atsižada 
jojo kaipo neištikimo žmo
nai. Į pasiūlymą toliau tęsti 
gyvenimą kartu, gavęs nuo 
Drumstienės nepalankų atsa
kymą, iš anksto išgaląstu, 
peiliu įvykdė pasakytą suma-, 
nyma.

HEMOROJIDUS 
(Raudonąja Gysla) ’ 

1 Kodėl kentėt, kuomet REM-OLA 
išgydė ir pagelbėjo tūkstančiam.

—Klauskite pas savo aptiekorią 
REM-OLA arba rašykite pa* 

H. Thayer & Cn. Camb., Maso.,o

I !

i

MAURETANIA

Išbandymui gausit DYKAI 
Gausite jį paprastam pakelyje.

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

Ant mu«u populiarią laivą 
Nepalyginamas švarumas ir 

patarnavimas visose klėstose. 

—$203.00—
Iš NEW YORK į k auna 

IR ATGAL
(Pridėjus 85. S. V. jeigu 

Tak««s.) Trečia klesa.

Gegužio 1-mą
Iš New Yorko j Klaipėdą 

per Southamptoną

Vadovauja plačiai žinonas judžiu rodytojas
p. A. T. RAČIŪNAS

po asmenine priežiūra Cunard Linijos viršininko 
p. Stepono Bergen’o

Šios ekskursijos kelionę nufotografuos ir rodys 
judančiuose paveiksluose p. A. T. RAČIŪNAS.

UŽDARĖ PAŠTO AGEN
TŪRĄ.

Žiobiškio miestely. Rokiš
kio apskrity, šiomis dienomis 
tapo uždaryta pašto agentū
ra, kuri vietos žiniomis buvo 
labai reikalinga.

ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS 

PASAULIO ISTORIJA 
šiame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą, 

Romos imperiją, jos demokratiją ir imperializmą, apie pra
džią krikščionybės, Kristų, krikščionių kilimą ir išsiplėti
mą, apie Azijos tautų istoriją (hunu, persų, kinų), apie atsi
radimą Mahometo ir musulmonų tikybos, apie viduramžių 
krikščionišką pasaulį ir kryžiaus karus, apie garsų kinų- 
mongolų karo vadą čingis Chaną ir jo darbus, kaip užkaria
vimas Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu “Mongolai ir 
čigonai.” (

Knygoje yra daug paveikslų, žemlapių, piešinių. Išleido 
Tėvynės Mylėtojų Draugija. Apdaryta, puslapių 301. 

Kaina .... |2,25.

KELEIVIS
253 BR0ADWAY, SOVTH BOSTON, MASS.

Pinigus persiančiam greitai ir 
žemomis ralomis.

Dėl sugrįžimo leidimą ir kitą 
inforn.nci.iu kluie-kit pas vietos 
agentus arba pa.*

Harobnrg-American Line
209 Tremont St.. Boston. Mass.

I

J *rha w
LIETUVOS

per ( herhourg ar Bremcn
ir Greičiau'ia''

M \SS.

-n kitai*

kitu mfor-rertifikatu ir8a»rį»i mm
ji h.t

Didžiaosiai

CKEMEN * EUROPA
TIKTAI 7 DIENOS Į LIETUVA

SnmažlntM Trečio® Kle«o® Kato« i abi 
Paranki* ir tiesy* *a*i*»ekimai -u '»«» P®-

Reguliariai KiAvieną Savaitę Išplaukimai

Populiariai® IJiĮd laivai®.

macijų klausite

NCRTU ( I I MA>
LL CYB

Musų sekamos asmeniškai vadovaujamos 
ekskursijos:

BIRŽELIO 19 IR LIEPOS 8

puikiuoju didlaiviu AQUITANIA.

Informacijų teikia musų agentai, ar

CUNARD LINE
Lithuanian Dept.

33 Statė St., Boston, Mass.

Vasaros
Ekskursijos

l
LIETUVĄ

S. S. GEORGE WASHINGTON
t tiesiai į Bremena

New Yorką palieka gegužės (May) 22 d.
Ekskursija, palocium gnrlan :u “Georgo Wa-hing'■ •:•'*. asme

niškai vedama \V. R. DVCKES. gerai žinomo l’n:tc<l > 
Lines atstovo, kuris atliks vi-ą prr-'ni -im." tams’..- ■:ok--.-' 
tam. ir bagažui tiesiai j Tamstos tė\y

Plauk šiuo garlarin ir turėk na’ognmus. ne-a mai«tn ir 
lonumą kuo ir visi United Siau s Lo - garlaivai pasauly 
puikumu pasižymi.

Arba Tamsta gali plaukti
S. S. L E VI A T H A N

pasaulio didžiansm gar’iiviti — n<-r Cl:*rbourg
Gegužės (Mav) 25d.

Pirk laivakortes j abu galu!
P’lm informacijų ’r kainų 1 ’a- l-i*c «avr> naprącfo gar' 

agento arba rašrlrte ti.-«ia- j

trin
davo

United Statės Lines
75 Stale S*.. B*eton. Mam. *5 llroadeay. New Vork City.

Į

gvver.au


AMERIKOJ VĖL PRASIDĖJO POTVIN1AI.

K

■ lįl

Nuo didelių liūčių šiomis dienomis labai patvino Mississippi upė. Daug miestelių ir 
vi apsemta vandeniu. Vieną toki i vietų parodo sis paveikslėlis.

No. 17. Balandžio 2-*, 1929.

PAGERBS POPIEŽIŲ IR 
SM1THĄ.

Namu savininkas nuėjo andai 
kolektuot rendų. liet viena airisė 
gyventoja pareiškė, kad ji nemo
kės jam nei cento, pakol jis ne
įdės dviejų sėdynių į toiletus. 
Sako, tos sėdynės jau taip senos, 
kad kiekvieną sykį atsisėdus as 
gaunu vis rakštį.

Namų savininkas pakrapštė 
sau galvą ir sako: olrait. aš tam
stai prisiųsiu naujas sėdynes. Ir 
tuojau.® nuėjęs pas plumberį lie
pė nusiusti dvi naujas dailias sė
dynes.

Palaukęs porą savaičių jis vėl 
eina rendų kolektuoti.

—Nothing doing! — sako airi- 
šė. — Neįdėjai man naujų sėdy
nių, negausi nei cento. 
Namų savininkas nustebo:

—Kaip tai neįdėjau? Aš tuo
jau.® tą pačią dieną liepiau plum- 
beriui. kad prisiųstų tamstai dvi 
naujas geltonas sėdynes. Nejau
gi jis da nepristatė jų?

Airišė išsižiojo:
—Ooool Ar tai tos buvo sėdy

nės toiletams? — ji sako. —Aš 
mislinau. kad tai buvo rėmai pa
veikslams. Aš į vieną įdėjau 
Smithą. o į kirą popiežių, ir pa
kabinau parliory ant sienos.

SULAIKYTAS NETIKRŲ 
LITŲ PLATINTOJAS.
šiomis dienomis geležin

keliu policija Pakruojaus 
stoty sulaikė pil. Kaži Bla- 
veščiuną, Įtariamą netikrų 
pinigų platinimu. Pas sulai- 
k\ ta ji rasta 117 netikrų po 
50 centų monetų. Padarius 
kratą jo namuose, rasta dar 
keliolika panašių monetų.

Be to, pas kalbamą Bla- 
veščiuną rasta medžiaga ir 
priemonės netiki oms mone
toms gaminti.

Po kratos sulaikytas ir 
Biaveščiuno sūnūs Jonas.

‘KELEIVIO’ KNYGOS,
I

VILKŲ PAVOJUS LIETUVAI.

LAIMINGAS KAPEI.IUŠAS.
Negalvojau, nesvajojau 
būti aš ženotu.
nenorėjau, kad žmonelė 
kuprą man vanotu.
Puikią skrybėlę dėvėjau-— 
tas mergas žavėjo 
ir viena skaisti gražuolė 
pirštis man pradėjo.

Prieš kurą vilkų Lietuvoje 
beveik nebuvo ir apie jų žy
gius girdėdavome tik iš savo 
tėvų. Didžiojo karo metu jų 
atbėgo iš kitų šalių i Lietuvą, 
o dabar liek prisiveisė, kad 
sudaro pavojaus žmonėms, 
ne tik gyvuliams. .Nuolat gir- 
dime apie vilkų padaromas 
žalas.

Lig šiol niekas rimtai nesi
rūpino vilkų naikinimu, o ti
kriau pasukus, jie buvo net 
globojami. Vilkų medžiokles 
gali daryti tik medžioklės 
draugija, o miškų administ
racijai ir piliečiams drau
džiama, nes. girdi, miškai 
yra išnuomoti medžioklės 
draugijai, tai ji tik ir gali me
džioti. Neišnuomotuos miš
kuos. kaip, pavyzdžiui Žalgi
rio. taip pat be medžioklės 
draugijos niekas negali vilkų 
medžioti. Prieš 2—3 metus 
buvo susekti vilkai ir vietos 
(Stumbriškio) girininkas su
rengė “ablavą” ir pats nušo- 
'vė vilką. Užtai girininkas 
turėjo daug nemalonumų ir 

i pasiaiškinimų. Dėl to dabar 
vilkai palikti medžiotojų

apsauga turėtų būt vedama 
dar premijomis už vilkų nai
kinimą, o ne atėmimu šautu-

■ vų iš dalivau jaučių vilkų me-
■ džioklėje.

ti.” -Jodamas per tą mišką su
tiko 4 vymkus. atėmė iš jų 
šautuvus. Kiti du pamatę po- 
licmaną spruko i mišką pasi
slėpti. Vienam jų pasisekė 
nušaut vilkas. Jeigu dar tie 4 
vyrukai nebūtų buvę nugink
luoti. tai gal jaugiau vilkų 
butu nušovė. Žmonės tokiu 
Dohcininko pasielgimu buvo;tuli nisai mokytojai įžeidžia 
labai suerzinti. Girdi, iiisų'ju jausmus, stačiai'sakvda- 
faldzia visiems leisdavo eiti ka(l ant lietuviu meno 
vilkų medžioti ir dalyvaujan- ‘ jiems “naplevat.” Tarp mo- 
aeji medžioklėje policinin- kįnju jr mokytojų priėjo be- 
kai jiem> nieko ne^akvdavo. ,-ejk orįe muštvniu. vienas 
nors tada leidimų ginklams]mokinvs davė įillam mokv- 
mekas neturėdavo, o lietuvių jtojui žandą.' susikruvino, 
valdžia uz tai baudžia. Bijo-j paskuf buvo“areštai, ir al
si, kad kaimietis turėdamas • mosfera pasidarė tiesiog ne- 
šautuvą nepakeltų “revoiiu- pakenčiama. Kovo 18 d. \a 
cijos ir valdžios nenuverstų. j kare auklėtiniu grupe užge- 
\ likai sudrasko ūkininkams *sino elektra irnUįiovusi tele- 
avis, kumeliukus, net arklį.! 
be to daugybę stirnų, zuikių! 
ir kitų miško gyvulių. Tai 
grynas valstybės nuostolis.

Reikėtų, kad miškų admi
nistracijai griežtai būt Įsaky
ta sekti vilkus, kaip ir miško 
vagilius. Susekus tuoiau 
kviesti gyventojus medžioti 
vilkus.

Jeigu pavedama medžiok-

labai suerzinti. Girdi,

I
I

DĖL TRIUKŠM AVIMŲ 
KAUNE UŽDARYTA 

MENO MOKYKLA.
Tarp mokytojų ir mokiniu 

Kauno meno mokykloj kilo 
didelių nesusipratimų. Moki
niai pradėjo protestuoti, kad

KFLE1V1SNo. 17. Balandžio 24, 192y, 7

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE !
- LIETUVOJ BUS ŠVENČIA- KOKIŲ PASAKŲ LIETU 

VOS ŽMONĖS NE
PRASIMANO.

Vienas musų skaitytojas 
prisiuntė gautą iš Lietuvos 
laišką, kur pasakojama ši
toks neva atsitikimas:

Iš Vinaičių kaimo. Radvi 
liškio valsčiaus važiavo ank- 

į sti ryto į turgų kaimietis var- 
jdu P. Dobilas. Privažiavu> 
jam prie miško, iš miško iš
ėjo nuogas \yras ir paprašė, 
kad Dobilas nupirktų jam 
marškinius. Dobilas prašymą 
išpildė, tečiaus bijojosi vie
nas grįžti, tai paprašė da po
ros vyrų su juo važiuoti. Bet 
privažiavus prie tos vietos 
nįeko nesimatė. Jie pavažia
vo da giliau į mišką, ir tenai 
nieko nepaprasto nebuvo. 
Baigiant mišką važiuoti, tie 
du padydovai išlipo ir sugrį
žo atgal. Bet vos jiedu atsi
skyrė su Dobilu, tuojau.® iš 
miško išėjo tas pats nuoga.' 
vyras. Ir tai buvo žiemos lai
ku (diena tečiaus nenurodo
ma). Nuogas žmogus pa
klausė. ar nupirkai man mar
škinius. Dobilas atsakęs tei
giamai. Tuomet nuogas sako 
Dobilui, einam su manim į 
mišką. Dobilas bijojo eiti, 
bet bijojo ir priešintis. Nu
ėjo. Nuogas privedė jį prie 
trijų viedrų: vienas viedras 
buvo pilnas vandens, antras 
pilna ingių, o trečias pilnas 
kraujo. Nuogas užklausė Do-, 
bilo. ar žinai, ką tai reiškia? ■ 
Šis atsakė, kad ne. Tuometi 
nuogas jam paaiškino, kad 
pirmas viedras, tai 1928 me
tai, kurie buvo labai lietingi: 
antras viedras, tai 1929 me
tai, kurie bus labai derlingi, 
o trečias viedras su krauju 
reiškia 1930 metus, kuriuose 
busiąs baisiai kruvinas ka
ras.

Tuos žodžius taręs, nuogas 
žmogus prapuolęs ir kartu 
prapuolę visi trįs viedrai. Do
bilas labai persigandęs ir su
grįžęs namo sunkiai apsir
gęs. Ar yra tame kaime toks 
P. Dobilas, mes nežinom.

•• į
I

NELAIMĖ. 1 DRAUGAI! Skaitykite ir platinkite darbo žmonių laik-
Netoli Stakliškių mieste- i raiti “KELEIVį. Prenumerata tik du doleriai metams, 

lio. Alytaus apskr., šiomis 
dienomis buvo rastas ant ke-' 
lio po rogėfhis negyvas Pa- 
krovų kaimo pil. Račkys Pra
nas. Spėjama, kad važiuojąs 
nuki ito nuo viršaus prikrau
to vežimo, papuolęs po rogė
mis užtroško. Velionis netur
tingas, liko 4 vaikai ir žmo- 
n*i.

.s 
jau keletas metų kai švenčia 
Motinos dieną. Motinos die- 
na turi didelės pedagoginės 

I reikšmės. Josios proga įsigi
linama į motinos pareigų 

Į reikšmę ir svarbą: įvertina
ma josios pasišventimas duo- • 
lant pasauliui naujas gyvy-! 

jas išugdant ir paruo-

8*10 Bridge Street, 
NEW YORK

Union Trust Building 
prrrsBURGH, pa.

“ESTONIA” Geg. 29 
“POLONIA” June 12

PIRMUTINE DIDŽIAUSIA
RENGIAMA VISŲ AMERIKOS LIETUVIŲ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŲ EKSKURSIJA 
TIESIAI I LIETUVA

315 So. Dearbom St., 
CHICAGO, ILL.

433 California Street 
SAN FRANCISCO, CAL

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ IŠ NEW YORKO 
“POLONIA” Geg. 1111 

“LITUANIA” Geg. 18H

BALTIC AMERICA LINE

Vieno akto Taršau, labai jt>nkinffa» 
:r grr** Perstatymu* Kaina .... 15c.

Ošia* Bambos Spyčiai. — Ir toto* 
fonėi. Daugiau juokų, negu Ameti- 

\oj munšaino. Šioje knygoje telpa net 
72 ’ Džian Bambos spyčiai”, eilės, pa
sikalbėjimai, humeristiški atraipsniu- 
kai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi. ••■..*••••••••• AOc, 

Davatkų Gadzinkoe. — Ir kitos links
mos dainos. Apart juokingų "Da

vatkų Gadzir.kų” telpa 30 įvairių juo- 
kirgų dainų, eilių, parodijų, ir t.t. 
Daugelis i* dainų tinka juokingoms 
deklamacijoms, šešta pagerinta 
laida. 48 pusi........................................ 10c.

Kur Muaų Bočiai Gyvenu? — Arba 
tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 

žmonių lopšinė. Knyga labai pa
gal daktarų riolitzerj sutaisė Ba- 
mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 70 p. 26e 

Paparčio Žiedas ir keturios kitos 
apysakos: 1) Neužsitikintis Vyras;

Žydinti Giria; 3» Klaida; 4) Su
rėkta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt. ......................................... 16c.
Apie Dievą. Velnių, Dangų ir Praga

rą. Parašė Robert G. Ingersoll, gar
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72

...................................................   25c.
AaierikM Maroeha*. — Arba kaip ka

talikų kunigas lians Schmith paplo
vė merginą Oną Aumuller. Su 
paveikslai*. 16 pusL ...................... 10c.

Amžinos Dainos, šioj knygutėj telpa 
44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin

ka deklanmiijorns ir cįtinavimui, kaip 
namie taip ir susirinkimuose. 
Pusl. 32 ..■••***■•.*••«•

KELEIVIS
253 Broadway,

So. Boston. Mass.

(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

Žinios be Cenzūros
(Ralio "Keleivio" Korespondentas 

Iš l.ietuviM. >
PCTVIN1O LIETUVOJ 

NEBUS.
Šiais metais laukta Lietu

voje didelio potvinio, bet nu
mato ma. kad jo nebus, nes 
vidų 'dieniais saulė smarkiai 
sniegą tirpdo, o naktimis dar 
nepė liauja šalti. Taip gali 
sniegas ir visai pranykti, ne- 
palil damas jokios savo dar
bo žymės.

KAIP 3 VALDŽIOS AT
STOVAI IŠŽAGINO ŽA

RĖNŲ KLEBONO 
GIMINAITĘ.

Telšių geležinkelių stoty 
naktį iš kovo 16 į 17 dieną' be: 
buvo negirdėtas iki šiol Lie-' Mant gyvenimui. Motinos 
tuvoje žiaurumo ir žvėrišku- diena taip pat duoda galimu
mo atsitikimas. Trys tos sto- mų pareikšti jai už visa tai 
ties tarnautojai, geležinkeliu; nuoširdžią padėką.
Dolicininkas ščukas ir stoties Į Lietuvoje šis dalykas dar 

: beveik nebuvo praktikuoja- 
. mas. Labai neryškiai minė- 
: davo skautai ir praėjusiais 
: metais kai kurios organiza
cijos. Šįmet kilo mintis tą 
minėjimą kiek galima pra- 
olėsti. Motinos dieną turėtų 

j įaminėti spauda, organizaci- 
i ios, mokyklos ir atskiros šei- 
i mos.

Kad galima butų darbą 
koordinuoti ir minėjimui tin- 

. karnai pasiruošti L. M. Mote- 
rų sekretoriato iniciatyva šiv 
metų kovo mėn. 24 d. buvo 
nukviestas atskirų organiza
cijų atstovti posėdis. Posėdis 
iripažino Motinos dienos 
minėjimą Lietuvoje reikš
mingu ir reikalingu. Diena 
jasirinkta gegužės mėn. pir
mas sekmadienis. (šįmet ge
gužės mėn. 5d.).

PER KLAIPĖDA
BE JOKIO PERSĖDIMO 

Baltic America Linijos Laivu 

“LITUANIA" 
Gegužės 18 Dieną, 1929 m. 

Garbes dalyvis bus vice-konsulas gerb.
P. DAUŽVARDIS 

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

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

VĖL GAISRAS.
Balbieriškis. Kovo mėn. 

22 d. rytą Gurvičio Noteiio 
<du dirbtuvėj kilo gaisras. 
Esant ankstyvam rytui ir ne
sant tinkamai kam gesinti, 
gaisras smarkiai išsiplėtė, 
apimdamas Gurvičio tvartą 
!r svirną, kur sudegė javų: 
ūgių ir kviečių apie 230 

centnerių. Nuostolių padary- 
;a apie J 10,000 litų.

policininkas Ščukas ir stoties 
viršininko padėjėjai Vaidila 
ir Petronis' apgaulingu budu 
isivilioio i ščuko kambarį ir 
išgėdino 17 metų mergelę p. 
H. N., Žarėnų klebono gimi
naitę.

Mergaitė kovo 16 d. vaka
re atvyko Į stotį, norėdama 
važiuoti traukiniu. Nežino
dama kada traukinys išeina, 
paklausė vieno iš nusikaltė
lių. Šis jai pamelavo, kad 

įiraukinvs išeina 11 vai. vaka- 
iro, nors iš tikrųjų išeina 9 vi. 
•vakaro. Paskui nuobrados 
■ 'Usitarėliai primelavo mer
gaitei, esą geriausiai trauki- 
Inio stotyje lauktinam tyčia 
I -kiltame kambaryje, ir įsivi- 
įliojo ją į policininko Ščuko 
i kambarį. Nieko blogo neat- 
'spėdama, vargšė mergaitė 
1 iėjo į kambari. Trys sužvėrė
ję valdžios atstovai tuoj už- 
i rakino duris ir puolė ją. Ap-

KakiM DteviM Žmmm Garkiao Scaa> j 
vėp Panašios knygo, lietuvių kal

boj iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta 
kokius dievus garbii o senovė* indai 
jei arijonai, egiptėnai, chaldai, ašv
ai, lietuviai, burbai ai ir tt.; kaip tie 
lievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikiua .-u žmonėmis turė
jo. Knyga stambi ir labai užimanti. 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. Si.OO 
Drūtuose audimo apdaruos, .. f 1.25 

Lietuve, Respublikos latorij* ir žem- 
lapia. — šita* veikalas parodo, kaip! 

noo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėko* vedė kovą su caro valdžia, ir 
-aip tuo pačiu laiku kunigai tą val- 
ižią rėmė ir gynė; kaip paskui revo- 
lucija paėmė viršų, kaip Lietuva li

kos pali uos jota iš po caro valdžioe ir 
taip ji buvo apskelbta respublika.

_ | fTidėta* didelis spa'vuotas žemlapis
Dzimdzi-DniMlzi i parodo dabartinė* Lietuves rubežiu* 

ir kaip šąli* yra padalyt* į apskri
tus. Tai yra vienatinė knyga, kuri 

| parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli- 
: ka ir kaip ji išrodo. Čia ttipa visi 
' -varbesni dokmnentai; Sieiriameju 
i Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
! bolševikais, sutartis su latviais, apr*- 
: švma* visų rausiu su lenkais ir tt 
; Yra tai ne knyga, bet tiesiog žieinto- 
. vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
, iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... ?! O0 
I Drūtais audeklo apdarais.......... $1.50

Ar Buvo Visuotinas Tvanas? — Kaip 
Nojus galėjo surinkti į kelias die

nas visų veislių gyvūnus. Kurie gyve- 
įa išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
<aip jis galėjo tuos gyvenos prastoj 
:avo rankoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
>ek vandens, kad visą žemę aptem
ti? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
š Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
>o tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
r kitų veislių žmonės? šitie ir šimtai 
ritu klausimų, į kuriuo* negali atsa- 
<yti joki- kunizas, yra nuosakiai ir 
liškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
oe galo įdomi. Kas žodis — tai fak
tas; ka* sakinys, 
argumentas 
mokslas nuo 
Kaina ............

Sieto* Balsai.
i bė labai gražių eilių ir dainų. Daug n'-' 
’ gražių, spalvuotų paveikslų. Popiera 
■ gera ir spauda graži. 
I Smelstcrius. 221 pusi.
I apdarai* ............................

Ben-Rur. — Istoriška
Kristaus laikų. 

I Vallaec. 472 pusk 

' Paiaut*. — I.izdeiko Duktė, arba Lie
tuva XIV metasimiyje. Istoriška*' 

romansą* M. Bemstovriez’o. 
|46S pus!.................................................. $1.50

Į Biblija Satyroje. — Labai įdomi ir 
juoki-ga knyga su 379 puikiais pa-i 

veikslais, perstatančiais įvairius nuo- 
tilci'js nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
Iki užgimimo Kristaus. Įgijęs šią 
knyga nieką® nesigailės. 382 pus- 

j lepiai. Kaina .................................... $1.00

Delko Reikia žmogui Gert ir Valgyt?
—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 

nemokša. Bet delkogi norisi ? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau ? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šitos 
knygutė*. Parašė D-ras G-mua. 
Kaina ....................................................... 15c.

Kodėl Aš Netikiu į Dievą? — Arba' 
Tikėjimo Kritika. Kiekvienas gera* 

katalikas ir laisvamanis privalo 
ją perskaityti. 64 pusi........................ 29c.

Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilie
čiu? Aiškiai išguldyti nilietystės 

įstatymai »u reikalingai klausimais ir ■ 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbose 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida............................................................ $8c

Eilė* ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa 
23 gražios eilės, daugybė straips

nių, juokų, ir t.t. Puikiai ilius
truota. 95 pu»l......................................... 28c.
Alkoholi* ir Kūdikiai — Aroa kaip 

atsiliepia tėvų vartojimas alkoholio 
ant jų vaikų. Kas yra arba tikisi ka
da nors būti kūdikių tėvais, b.itinai 

' turėtų perskaityti šitą knygutę. Pa- 
rabošius. Puri. 23 ................................10c.

Byla Detroito Katalikų su Socialis
tais. — Pirmą kartą katalikai už

puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
Antrą kartą jie užpuolė socialistu* 31 
gruodžio, 1913 m. Šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dari- 
leidžia kovoj su socialistai* Su 
paveikslais. 61 pusi........................... 25c.
Popa* ir Velnią* — Ir trj* kiti indo- 

mųs pasakojimai: 1) žinia iš toli
mo* šalies; 2) Ji* sugrįžo; 3) Ado
mas ir Jieva. Pilna juokų ir 
ašarų
Kaip Senovė* žmonė* Perstatydavo 

Sau Žemę. — Labai įdomų* *enov«* 
filosofų dalcidimai apie žemė* išvai*- 
dą. Pagal daugelį avtorių paraM 
Ikaas. Antra knygutė* dali* yra: ”H- 
virkščias Mokalna arba Kaip Atsira
do Kalbo*Parašė Z. Aleksa. 
40 puri..............................................  10t
"Salomėja'', arba kaip buvo nukirata 

šv. Jonui galva. Drama viename 
akte, parašyta garsaus anglų rašti
nėm vertėtų perakaityti.................25c. I
"O. S, S.” arba Sllubinė Iškilmė. —

“NESUTEPTOS” RANKE
LĖS PRIE ALTORIAUS.
Velykų pirmą dieną, t. y. 

kove 31 d.. Kauno sunk, dar
bų kalėjimo koplytėlėje lai
kė mišias kalinys pralota.' 
Olša.įskas. Mat\i, meldėsi už 
nužudytosios Vstinauskienės 
vėlę..

Ar Dievas tokią pralatoj 
Olšausko apeliacinę maldą 
išklausė—-sunku pasakyti.

i

Dėl neveiklių kepenų ir 
prasto pilvo

Vieko nėra kito taip kenksmingo 
-veikalai, kaip neveiklios ke
ptąsias pilvas, nes tokia pa- 1 

įveda prie virškinamųjų orjra- 
rno. galvos -katulėjimo. kvai- 
ikstų ar kepenų [nikrikimo. 
Ipnumo. neveiklių orjtanų, ne
mielo. konstipacijos. netekimo 
i ar spėkos ir nuolatinio jauti- 

nukainuotu. Nuga- 
lokiame atsitikime, 

įes jie stimuliuoja inkstus, pagelbsti 
-irškinimui. sustiprina nervus ir mus- 
ulus. nugali Iconstipaciją. suteikia po- 
Ising*, atgaivinantį miegą ir padidina 
varoma liesiems, sumenkusiems žmo- 
:čms.

P-as l.awrence Neice, Mt Union,j 
.a, turėjo prastas kepenis ir pilvą, o ir. 
> nervai buvo silpni. Nuga-Tone buvo I 
ikrą jam palaima, nes suteikė jam ge- 
esnę sveikatą ir leido jam sugryžti i' 
arba. Tokio- pasekmės yra paprastas! 
iems. kurie ima Xuga-Tone. Ištikru-’ 
j. per pastaruosius 40 metų milionaii 
ntonių. kurie vartojo Nuga-Tone at- 
avo sveikatą ir spėką Jus galite pir

ui Nuga-Tone. kur tik vaistai yra 
>ardavinėjami. Jeigu vertelga neturi 
•take, paprašykik ji užsakyti dėl jus iš 
.rmo vaistinės. ;

REM-OLA
GYDO

!
ų pairu 
uliik 
!t*rvu >il 
aniaus i 
varumo 
nosi pavariusiu 
fone labai tinka

POLITINIAI KALINIAI 
PZ^DAVĖ SMETONAI 

MALONĖS PRAŠYMĄ.
Numatytieji išmainyti len-1 

kų p ilitiniai kaliniai padavė 
malonės prašymus, valstybės 
trvnėjo parėdymu, ir prašo 
pre.Me.na dovanoti

* iii i oro lira ir Viuiira noVti Rorr£.
noma. kad bausmė bus 

automatiškai dovanota.
Vadinasi, politiniams len

kų kėliniams, kurie šnipinė
jo Li ?tuvos nenaudai, prezi
dentė s parodys savo malonę, 
o lietuviams, kad ir 
prasiKaltusiems, ne...

DZIMDZI-DRIMDZ1 
Maršrutas.

Po 5 met ų
vėl atgijo. Susidarė didelė grupė
iš A. \ anagaičio. J. Olšausko ir 
Akiro-Biržio. ir vėl Dzimdžiai 
kėliau- !*• lietuvių kolonijas ir 
vaidins nematytus-nerejrėtus 
prajovus.

BALANDŽIO MĖNESY:
d.. Brooklyn. N. Y.
GEGUŽĖS MĖNESY:

1 <1.. Bridgeport. Conn.
d.. New Haven. Conn.
d.. Nev.- Britain. Conn.

9 d.. Boston. Mass.
10 d.. Nonvood. Mass.
12 d.. Boston. Mass.
15 <1.e Montello. Mass.
19 d.. Loveli. Mass. ipo piet).
19 d.. I-atvrence. Mass. (vak.).
23 d.. \Vorcest-er, Mass.
25 d.. NVorcester. Mass.
26 d.. Athol. Mass.
29 d.. Westfield. Mass.

BIRŽELIO MĖNESY:
d.,
d..
d..

8 d..
d.
d..
d..

1
•>
->

. 15c.

I i

VAKARUŠKOSE UŽMU
ŠĖ ŽMOGŲ IR GAVO PUS

ANTRŲ METŲ KALĖ
JIMO.

Pernai A. Panemunės vai., 
Šilėnų kaime Vaičiulevičiaus 
troboj buvo surengtos vaka
ruškos. Linksminosi Šilėnų ir 
Gervėnupio kaimų jaunimas. 
Besilinksmindami susipyko. 
Šeimininkas vakaruškinin
kus išvarė. Kieme jie ėmė 
muštis. Šilėnų jaunimo gru
pės dalyvis Povilas Karvelis 
sviedė akmeniu į Gervėnu- 
>io jaunimo buri ir pataikė 
Jonui Stankevičiui į galvą. 
Tas pargi iuvo ir čia pat mi
rė.

Karvelis suimtas. Kaltu 
prisipažino. Aiškinasi, kad 
nenorėjęs nei vieno užmušti, 
net Gervėniškių užpultas gy
nęsis. Sviedęs akmeniu į bu- 
į. netaikindamas Stankevi

čiui ar kuriam kitam.
Kauno apygardos teismas 

antradienį Karvelį nubaudė 
pusantiii metų grasos kalėji
mo. Kaltinamąjį gynė pri
skirtas teismo kandidatas p. 
V’eržbaviČius.

žė galvą ir kiaurą naktį begė
diškai kankino.

I Apie 2 vai. nakties atėjęs į 
! stotį pasišildyti stoties san
dėlio sargas išgirdo Ščuko 
kambary baisius mergelės 
šauksmus ir dejavimą. Puo
lęs prie durų rado jas užra
gintas ir mergelei padėti ne- 
' galėjo.

Mergelę sužvėrėję kan
kintojai paleido tik i rytą... 
Be abejojimo, toks įvykis 
tuoj iškilo į viršų, tuo labiau, 
kad nukankinta mergelė vi- 
<ai neteko proto. Nusikaltė
liai suimti. Tardomi jie kaltę 

i primeta vienas kitam, kiek
vienas save teisindamas. Te- 
čiau visų trijų laukia užpel
nyta bausmė.

Valgykit Viską Be 
Baimės Nevirškinimo

Ar yra daug valgių, kurių negalite 
valgyti — iš baimės gasų. vidurių iš- 
pnt nio, pilvo ar vidurių skaudėjimo?

Ar turite apsilenkti su savo mėgia- 
valgiais — kuomet kiti juos su 
•tikinimu valgo?

:enklas. kad jums reikalin- 
Per daugiau kaip H' metu 

c sugrąžino sveikata tukstan- 
žmonių. kurie pirmiau irgi tu- 

:ti >avo mėgiamų valgiu, kaip 
s darote.

Marteli 
R. i. sako 

>ks silpna: 
gvver.au 

be susi 
užaugau 
ate 
ra Iv- 

ii r neveikliu kepenų 
jum

naujas kunigu 
Mokslas 

iki galo. 
................  25e.
knyga, daugy-1

Hartford. Conn. 
Nesvark. N. J. 
A n sonia. Conn. 
Philadelphia. Pa.

Baltimore. Md. 
Scranton. Pa.
Mahanoy City. Pa. 
\Vilkes Barre. Pa.

Didžioji Pavasario Ekskursija 
I LIETUVĄ 

GreiČiauaiuoju Pasauly Laivu

— Puiki
jfono laidus, apmėtė mokyto- 
jų ir direktoriaus kambarių 
duris kiaušiniais, šukėmis ir 
šiukšlėm. Triukšmo metu bu
vo sužeista viena auklėtine. 
Vyriausius triukšmadarius 
policija areštavo.

Dabar “Lietuvos Aidas” 
praneša, kad dėl susidariu

sios padėties valdžia nutarė 
' meno mokyklą uždaryti ir vi- 
įsus mokinius paleisti.

į

draugijos nuožurai: jeigu jie jg vilkų vien tik sporto (me
ras reikalo sau Pramo&ėkęj(ižioklė:b draugijai, tai ta 
pasidaryti, tai suruos įskil- |(jraUgjja turėtų sumokėt nuo- 
mingą medžioklę. Bet \ likai Istolius. kuriu nridaro vilkai 
nelaukia jų susėdę.

Jeigu užklupai vilką prie 
avies ant savo lauko, tai gali 
mėgint atsiimt nors ir nebe- 
visą kaili, bet jei suspėjo vil
kas pasitraukti i valdišką 
mišką, tai nedrisk jo vytis, 
nes gausi pabaudą mokėti už 
medžiojimą ir šautuvą turėsi 
nalaidot. Dar 1926 m. 3 vil
iai ant Voeniunų kaimo lau- 

' ko užpuolė avių pulką ir vie
ną avi nusinešė Į mišką. Vie- 

■ :iniai ūkininkai subruzdo ir 
• tuojau sukvietė aplinkinius 

prasimanymas. Tai veikiau-; (p ' entojus į^medžioklę.
“plečkaitininkų”

Vien dėl šito kepeliušo 
ji man pasipiršo 
ir pakauši man ravėti 
ir vanot užmiršo.
Gyvenu dabar gražiausiai 
vaikštau, kaip po rojų 
ir visad tą brangią savo 
skrybėlę nešioju.

Barabošius.

VILKŲ PAVOJAUS NĖRA.
Lietuvos laikraščiai rašo, kad 

Lietuvai gresia didelis vilkų pa
vojus. nes valdžia bijosi ginkluo
tų kaimiečių ir neleidžia jiems 
nei šautuvų laikyti, nei medžiok
lių daryti.

Bet ta.® vilkų pavojus yra gry-

sia "plečkaitininkų” paleistas įbalninkų policininkas, išgir- 
gandas. Nes tie patįs laikraščiai 
praneša, kad vienoj Kauno gat
vėj. kuri vadinasi Viduno vardu, 
jau trečias mėnuo guli pastipęs 
šuo. ir vilkai neateina jo pasiim
ti.

dęs. kad miške rengiama vil
ku medžioklė, 
paties žodžiais, "pasinaudo

.^olius. kurių pridaro vilkai i 
piliečiams. Jeigu už nuosto-l 
liūs niekas neatsako, tai rei
kėtų. kad ir visiems pilie-; 
čiams būt leidžiama daryti j 
medžiokles ant vilkų, susita
rus su artimiausiu eiguliu, ar
ba su girininku.

Jeigu vilkų naikinimo mo
nopolis bus paliktas vien tik 
medžioklės draugijai, kaip 
kad dabar yra. tai per 2—3 
metus tiek prisiveis vilkų, 
kad Lietuvoje nebeliks šunų 
nei veislės (palei didesnius 
miškus ir dabar beveik ne
bėr) ir bus pavojus žmo
nėms. jau nekalbant apie gy
vulius. Stirnų ir dabar, pasi- 

sumanė, jo -dorojus vilkams, beveik jau 
nėra. Taigi laukinių gyvulių

už
puolė gimdymo kontrolės 
kliniką ir areštavo 5 moteris 
daktares ir 3 slauges.

KAVALIERIUS PO LOVA.

I

Brooklyne buvo šitoks atsiti-į 
kimas. Parėjo vienas komunistas 
namo ir eina į pačios miegamąjį! 
kambarį. Žiuri, iš po lovos kyšo i 
kažin kokio vyro kojos. Tai butą i 
burdingieriatis. šeimininkas su
pyko ir sako:

—Tai ką čia draugas darai ? j
Kavalierius tyli.
—Tai kodėl draugas nieko ne-> 

sakai? — klausia da pikčiau šei
mininkas.

—Tai ką jau čia man dabar 
sakyti? Juk jeigu pasakysiu, 
kad strytkario čia laukiu, tai 
draugas vistiek man netikėsi.

KENTĖJO 8 MĖNESIUS
Buvau iškentėjęs M mėnesiu 
nevirškinimo ir surūgusių vi 
kuomet pabandžiau Trinerio 
tuji Vyną. Jis stebėtinai 
gelbėjo. Dabar be jo r.eap-

Herbert Curry.
2517 W Madison !

Chicago, III.

New Yorko policija

I

NUO ODOS LIGŲ

12
16
18
14 d..

pa
mažai

IŠGYDĖ PATRŪKIMĄ

Aš buvau labai patrukęs keliant 
renką, keliolika metų atgal. Gydyto
ji sakė. sa«i vienintelis išgydymo bu- 
ia< yra operacija. Raiščiai man negel- 
>ėjo. Vienok suradau kas mane greitai Į 
r visiškai išgydė. Daug metų praėjo,! 
>et patrūkimas neatsikartoja. nors aš Į 
;ur.kiai dirbu Kaipo karpenteris. Ne- Į 

r> jokios operacijos, nei sugaišto į 
nei vargo Aš nieko neturiu ©ar

imui. bet galiu suteikt: informaci- 
apie išsigydtma be operacijos, jei 

man. Eugene M. Pullen, 
C Marcelus Avė.. Ma- 
Geriausiai. iškirpk:* šį j 

parodykit kitiems, ku- I 
Jus tuomi gal išgelbė- 

arba pagelbė-it kenčian- 
patrukimo ir bijantiems

. laiko
t da’
; jas 
parašysim
Ca ~per. ter. 69 

j r.asquan. X. J
pranešimą ir 

. ne patrukę 
į šit jryvybę 
' tiems nuo
operacijos.

I

Farašė J. B.
Popjeros

............... $1.00

apysaka ii
Parašė Le*r
.....................$2.00

• 9

Tai yra 
ga Tar.lac 
Tania 
čiams 
rėjo ve 
kad ir

Ponas \Villiam
S t. Pawn:cke 
kišimas buvo 
šis mėnesius 
kiaušinių. Tanlac 
r.o padėtį ir aš

Jeigu jus kenė 
ga.-’.. kvaitulio, s 
t vario 
protą Tanlac pagelbėti 
bonka tankia 
gelbą.

Tanlac.vra geri, tyrus vaistai, pa
daryti is šaknų, žievių ir žolių, kurie 
yra nrinazinti Jungt. Valstijų Farma- 
kopejo-. Gaukit jų r.uo savo aptieki- 

šiandien. Pinigai bu- sugrąžint:, 
jei jie jums nepagelbės.

Tanlac
52 MILtONAI BONKU ISVARTOTA.

-įteikia

15 Harriet 
“Mano virš- 

, kad per še- 
ant tostą ir 

dėjimo pa geri- 
22 svarus.” 

nuo nevirškinimo, 
r»s skausmų, prie- 

duokit 
Pirma 

ikiamą pa-

NUMATOMA NAUJAS 
MENO MOKYKLOS DI

REKTORIUS. MOKI
NIAI LAIMĖJO.

Po didelių meno mokyk
loj audrų, po didelių kovų, 
mokiniai švietimo ministerio 
gerą draugą, mokyklos di- 
rekto ių, ŠklerĮ, nugalėjo.

Nauju meno mokyklos di
rektorium numatoma paskir
ti daiuninkas Zikaras.

Šiame mokinių streike pa
sireiškė didelis jaunuolių pa
siryžimas ir solidarumas. 
(Lietuvoslaikraščiai prane
ša, kad meno mokykla jau 
uždaryta.—Red.)

i

KATALIKAI SUSIPRANTA.
Kunigai vis ragina katalikus 

susiprasti ir netikusių laikraščių 
Beokaityti. Ir katalikai pradeda 
jau susiprasti. Tokių liedieviskų 
raitų. kaip "Darbininkas,” pra
deda jau nebeimti. Visi užsisako 
“ Keleivi.” Taip ir reikia, nes ir 
patįs kunigai pamokslų mokinasi 
ji Maiki<> ir Tėvo pasikalbėjimų.

TĖVAS BUVO
PIKŠIURNA

Nevirškinimas gali atšaldyti vaikų meilę

Tėvas, kurio viduriai ne
tvarkoj, dažnai bara ir mu
ša vaikus be reikalo. Jei 
jis žinotų, kaip giliai Įsėda 
tas į vaikų atmintį, tai jis 
pasirūpintų savo nevirški
nimu. Jei tėvas tavo vaikų 
yra auka vidurių trubelių, 
tai paragink ji prieš valgi 
išgerti Trinerio Kartaus

Vyno, malonaus toniko iš 
Kalifornijos Vyno, kaska- 
ros ir gydančių žolių. Tė- 
myk po to atmainą—greit 
sugrįžta geras ūpas ir ape
titas. Bulvės ir kiti krak
moliniai valgiai greit pasi
duoda. Visose aptiekose, 
81.25.

j

1

triner’s
BITTER 
VVINE

DYKAI
Itišvkit pa- Jos. Triner CoJ 
1333 So. Ashland Avė, ChiJ 
cago, III. <lel dykai ^ampelioj

Vardas
Adresas
Miestas

• • • «

Naudok gydančia* putai

(y“*FREED0L '
Tai yra receptas garsaus Šveicariško 
Profesoriaus. FREEDOL greitai įsige
ria į «dą ir po 5 minutų visiškai praša
lina įdegimą bei skausmą. FREEDOL 
stebėtinai greitai išgydo šašus, Bonas, 
Egzemų, Hemoroidus. šunvotes. Nie
žuli ir kitokias odos ligas. Kaina $1.00. 
Reikalaukite aptiekose arba prisiųski- 
te $1.00 ir mes taojaas išsiusime oe> 
paštą bankų.

FREEDOL REMEDY CO.
388 A. W*rren St.. Boston 19. M«<s.

Suruks Skilvis 
pasaldinamas ir 

pagydomas tuo jaus su 

PepsinkSeltzer 
VAISTINĖSE 25L 50U1*? 
SAMPELB DYKAI 
_ rašyk
Pepsirtic Seltzer C*. 

Worccstcr. Mass.

i

-- r k
KILIS
PAIN

|

Amerikos Lietuviai! Jus patarnausite daug Lietuves pa
žangai ir savo artimiem Lietuvoje naudingą malonumą su
teiksite, užrašydami jiems

KULTŪROS ŽURNALĄ
POPULIARLS MOKSLO, LITERATŪROS, MENO, ILIUS
TRUOTAS ŽURNALAS.
Kaina metams: Lietuvoje 2 dol., pusei metų 1 dol. 
Amerikoje išsirašant metams 4 dol., pusei metų 2 dol.

žamahs teikia daug žinių apie mokslo ir technikon ste
buklus, apie kitu kraštu pažangos laimėjimus, visuomenės 
gyvenimo susitvarkymą ir kūrybą.
Užsakymu* siųsti galima ataiunčiant pinigus paštu, bankų čekiais aa- 
ba įvertintuose laiškuose. Adresuokite sekančiai:

KULTŪROS ADMINISTRACIJAI 
Šiauliai, Dvaro gatvė Nr. 83, Lithuania.

Sava maža paatanga paremsi kultero* ir pažanga* darbų.

I
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R. J. VASIL
409 BROADVVAY. ROOM

SO. BOSTON, M ASS.
Pnrduodn: NAMUS. FARMAS, 

KRAUTUVES.
Inšiurinu: AUTOMOBILI US,
N VMl'S. FORNIšH S. KRAU

TUVES ir lt.
Apdrandžiu gvrastj ir afrikatą. 
PADARAI' VISOKIUS DOKU
MENTUS kaip čia, taip ir Lie
tuvoje. greitai ir atsakančiai.
Norint gero patarnavimo. kreip
kite*. R. J. VASIL
4»9 Rro*dway. So. Boaton. Maaa

PRIE GERO GYDYTOJO 
REIKIA KREIPTIS

&
tuojau*. Atminkit, pasiteiravimas, 
patarimas dykai šj-mėr.esį.

Dr. Gr.dy.327E^gL

\ a lando- Antradieniais. Ket
vertais ir Subat^mis 10—12 ryte, 
2—5, 7- S rak. Sekmadieniais
tik 10 iki 12. 327 Tremom St,
Boston. 51a**.

dėlei pagydymo visokių 
kraujo, nervu irchroniš- 
kų ligų. Kurie kenčiate 
nuo reumatizmo, skau
duliu, vočių, sutinimų 
arba šiaip kokiu kūno 
liftu, turėtumėt kreiptis

DIDELĖ LENKU ŠNIPŲ 
BYLA.

Kovo 25 dieną kariumenės' 
teisme Kaune prasidėjo 6 as-1 
menų, kaltinamų šnipaA’imu 
lenkų naudai byla. Teisiamų
jų suole Ignatavičius, Bukš- 
ta. V.sockis, VaiciukeviČie- 
nė. Danišauskas ir Kliukis.

Iš ’.'isos grupės Danišaus
kas išsiskiria savo inteligen
tiška išvaizda. Tai yra aukš
to ūgio briunetas. žmogus su 
aukštuoju mokslu, dvarinin
kas. Jisai gavęs iš lenkų eks- 
pozituros 1000 lt. ir turėjęs 
jai teikti visokių žinių apie 
Lietuvą.

Danišauskas aiškinasi ga
vęs pinigų su pasiulymu ra
šyti* korespondencijas i 
“Dziennik Wilenski." bet ne 
šnipavimo tikslams.

Kita grupė susideda iš pa- 
demarklinijos Vievio m. apy- 
linkėf gyventojų, kuriuos pa
bėgusi lenkų pusėn šnipė Ra- 
datavičienė * organizavusi. 
Bet nelaimė, kad Į jų organi
zaciją buvo pakviestas ir vie
nas št ulys Vasiliauskas. Jis 
dirbo kartu su kitais šnipo 
darbą, kaip kiti gaudavo nuo 
lenkų kapitono šniuko už
duotis, atgabeno iš Vilniaus 
laišką. Danišauskui ir... da
bar jis figūruoja byloj svar
biausiu liudininku.

MARIAMPOLĖ PASIUN
TĖ SIAURĖS LIETUVAI 

11 VAGONŲ JAVŲ.
Kovo 14 dieną iš Mariam- 

polės, Kalvarijos. Kazlų Ru
dos, ir .Mauručių stočių buvo 
pasiųsta šiaurės Lietuvai 11 
vagonų javų, daugiausia ru
gių.

Palyginti daugiau aukojo 
Liubavo ir Janavo valsčiai. 
Pinigais pasiųsta jau apie 
8.000 lt. Valdininkų daugu
mas apsidėjo per šešis mėne
sius mokėti po 2 nuoš. iš gau
namosios algos.

PRAGERTA 119.000.000 
LITŲ.

Statistika rodo, kad per 
tris metus (1926, 1927 ir 
1928) Lietuvoj parduota ak- 
?izuotos degtinės už 119,- 
368,859 litų. 1926 m. par
duota degtinės už 37,124,242 
litų, 1927 m. už 40.680,720’ 
littų, o 1928 m. už 41.563,897 
litų. 0 kiek išgerta namie da
rytos ir kontrabandinės deg
tinės? Musų statistikos apie 
tai negaįi pasakyti. *

EMIGRACIJOS BANGA.
Rokiškis. Kovo 8 d. kele

tas dešimčių jaunuolių išva
žiavo Į Argentiną. Pasiren
gusių yra keletas šimtų. Pas
kutiniu laiku daugiausia 
emigruoja jaunos mergaitės. 
Pas mumis eina gandai, esą 
mergaitėms Pietų Amerikoj 
labai gera gyventi, ir nors 
mergaitė prasčiausia ir be 
pasogo, o ištekanti už turtuo
lių. Tai ir bus priežastis, kuri 
mergaites varo i svetimas ša
lis. ’

SUDEGĖ NAMAI IR 
KLUONAS.

Leipalingis. Seinų apsk.— 
Druskininkėlių kaime šiomis 
dienomis sudegė L. Palnicko 
namai ir kluonas.

MEILĖS KERŠTAS.
Žasliai, Trakų apskr.— 

šiomis dienomis Ignas Slad
kevičius čia peiliu subadė 44 
metų našlę Drumstienę A., 
padalydamas 6 žaizdas: po 
to pats persipiovė gerklę. 
Abu nugabenti į Kauno ligo
ninę. Šio įvykio priežastis 
aiškinama taip: 1922 metais 
pil. Sladkevičius, palikęs A- 
merikoje žmoną su 4 vaikais, 
atvykęs Lietuvon susibičiu
liavo su Drumstiene, gyv. 
Žasliuose, ir kartu gyveno. 
Kadangi atvežti jo doleriai 
išsibaigė, tai Drumstiene 
prieš mėnesį ištekėjo už pasi
turinčio ūkininko Š. iš Mus
ninkų vai. Besidarbuojant 
jai kartą skiepe pil. Sladke
vičius pareiškė, kad nuo 
žmonos iš Amerikos gavęs 
laišką, kuri prisiunčia šimtą 
litų, kartu pabrėždama, kad 
ateityje nebesiųs ir atsižada 
jojo kaipo neištikimo žmo
nai. Į pasiūlymą toliau tęsti 
gyvenimą kartu, gavęs nuo 
Drumstienės nepalankų atsa
kymą, iš anksto išgaląstu, 
peiliu įvykdė pasakytą suma-, 
nyma.

HEMOROJIDUS 
(Raudonąja Gysla) ’ 

1 Kodėl kentėt, kuomet REM-OLA 
išgydė ir pagelbėjo tūkstančiam.

—Klauskite pas savo aptiekorią 
REM-OLA arba rašykite pa* 

H. Thayer & Cn. Camb., Maso.,o

I !

i

MAURETANIA

Išbandymui gausit DYKAI 
Gausite jį paprastam pakelyje.

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

Ant mu«u populiarią laivą 
Nepalyginamas švarumas ir 

patarnavimas visose klėstose. 

—$203.00—
Iš NEW YORK į k auna 

IR ATGAL
(Pridėjus 85. S. V. jeigu 

Tak««s.) Trečia klesa.

Gegužio 1-mą
Iš New Yorko j Klaipėdą 

per Southamptoną

Vadovauja plačiai žinonas judžiu rodytojas
p. A. T. RAČIŪNAS

po asmenine priežiūra Cunard Linijos viršininko 
p. Stepono Bergen’o

Šios ekskursijos kelionę nufotografuos ir rodys 
judančiuose paveiksluose p. A. T. RAČIŪNAS.

UŽDARĖ PAŠTO AGEN
TŪRĄ.

Žiobiškio miestely. Rokiš
kio apskrity, šiomis dienomis 
tapo uždaryta pašto agentū
ra, kuri vietos žiniomis buvo 
labai reikalinga.

ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS 

PASAULIO ISTORIJA 
šiame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą, 

Romos imperiją, jos demokratiją ir imperializmą, apie pra
džią krikščionybės, Kristų, krikščionių kilimą ir išsiplėti
mą, apie Azijos tautų istoriją (hunu, persų, kinų), apie atsi
radimą Mahometo ir musulmonų tikybos, apie viduramžių 
krikščionišką pasaulį ir kryžiaus karus, apie garsų kinų- 
mongolų karo vadą čingis Chaną ir jo darbus, kaip užkaria
vimas Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu “Mongolai ir 
čigonai.” (

Knygoje yra daug paveikslų, žemlapių, piešinių. Išleido 
Tėvynės Mylėtojų Draugija. Apdaryta, puslapių 301. 

Kaina .... |2,25.

KELEIVIS
253 BR0ADWAY, SOVTH BOSTON, MASS.

Pinigus persiančiam greitai ir 
žemomis ralomis.

Dėl sugrįžimo leidimą ir kitą 
inforn.nci.iu kluie-kit pas vietos 
agentus arba pa.*

Harobnrg-American Line
209 Tremont St.. Boston. Mass.

I

J *rha w
LIETUVOS

per ( herhourg ar Bremcn
ir Greičiau'ia''

M \SS.

-n kitai*

kitu mfor-rertifikatu ir8a»rį»i mm
ji h.t

Didžiaosiai

CKEMEN * EUROPA
TIKTAI 7 DIENOS Į LIETUVA

SnmažlntM Trečio® Kle«o® Kato« i abi 
Paranki* ir tiesy* *a*i*»ekimai -u '»«» P®-

Reguliariai KiAvieną Savaitę Išplaukimai

Populiariai® IJiĮd laivai®.

macijų klausite

NCRTU ( I I MA>
LL CYB

Musų sekamos asmeniškai vadovaujamos 
ekskursijos:

BIRŽELIO 19 IR LIEPOS 8

puikiuoju didlaiviu AQUITANIA.

Informacijų teikia musų agentai, ar

CUNARD LINE
Lithuanian Dept.

33 Statė St., Boston, Mass.

Vasaros
Ekskursijos

l
LIETUVĄ

S. S. GEORGE WASHINGTON
t tiesiai į Bremena

New Yorką palieka gegužės (May) 22 d.
Ekskursija, palocium gnrlan :u “Georgo Wa-hing'■ •:•'*. asme

niškai vedama \V. R. DVCKES. gerai žinomo l’n:tc<l > 
Lines atstovo, kuris atliks vi-ą prr-'ni -im." tams’..- ■:ok--.-' 
tam. ir bagažui tiesiai j Tamstos tė\y

Plauk šiuo garlarin ir turėk na’ognmus. ne-a mai«tn ir 
lonumą kuo ir visi United Siau s Lo - garlaivai pasauly 
puikumu pasižymi.

Arba Tamsta gali plaukti
S. S. L E VI A T H A N

pasaulio didžiansm gar’iiviti — n<-r Cl:*rbourg
Gegužės (Mav) 25d.

Pirk laivakortes j abu galu!
P’lm informacijų ’r kainų 1 ’a- l-i*c «avr> naprącfo gar' 

agento arba rašrlrte ti.-«ia- j

trin
davo

United Statės Lines
75 Stale S*.. B*eton. Mam. *5 llroadeay. New Vork City.

Į

gvver.au
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Vietinės Žinios
I

' kesnė Mockui, nes pastarasis po pietų. Ateikite visi. Tai 
j labai prijuokino visus viso- bus visus unijos apvaikščioji- 
; kiais bibliškais pareiškimais: mas.
. apie peklos kančias ir dantų' Gi gegužės 4 d. Pirmosios 
: griežimą, kada žmogus jau j Gegužės šventę apvaikščios 
yra numiręs ir temėj supu-i lietuviu rubsiuviu skvi ius 
vęs. Rep. I- -- -

KONCERTAS IR KRUTA.MIEJ1 
PAVEIKSLAI 

(Moving Pikcher) 
Rengia Lietuviu Ukėsų Kliu- 

bus du vakaru. 26 Balandžio-1 
April. pėtnyėioj. ir 3 Gegužės-į 
.May, nuo 7:30 vakare. Lietuviu 

■Salėje. So. Bostone. Bus labai į 

vių Salėj. South Bostone žingeidžių dalykų. Programą iš- 
Gaukite pildys žymiausi muzikos profesi- 

butent smuikininkas 
L. Buinis,. Kanklių or- 

Valdybos narius ir “Ke- kestra. Malonėkite i tuos paren- 
i Henrio” ofise. J. Lėky*. gimus atsilankyti ir pasigerėti.

——— j
Cambridge’au* draugai *P* 

vaikičios 1-moi Gegužė* 
Šventę ketverge.

Cambridge’aus lietuvių so
cialistai taipgi apvaikščios 
tarptautinę darbininkų šven
tę, bet pas juos apvaikščioji- 
mas bus ketvergo vakare, 2 
gegužės, po No. 40 Prospect ________________________
street. Kalbės tie patįs ka!bė- extrA! DYKAI ORLA1-

Visados Dideli Bargenai rmWAY AUTO SERVICE
n/\rrnsif rim ii >na fii.ling station

I
i

and H 1.1.1 NG STATION 
Sludebaker Karų Agentūra, taip
gi geriausia taisymo vieta.

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

V1KTOR VA1TA1T1S
415 Old Uolony Avė,

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

SOUTH END 
HARDWARE C0.
LAIKAS PRADĖT JŪSŲ 

DARŽUS
Spading E»rkx ........
Garden Spades ........
Edge Cutters ........
M<n»d l.aun Kake» 
J2-Tuuth Steel Rakęs 
Uertilizers (trąšos).

Bage ..............
Grass Seed. kv. I’kg.

STEEL TRAY 
WHEEL BARR0W

Tikrai Vertingas
Parankus apie namus ir 

daržą ...........................  $4.39

Galvanized Sctfeen Wire 
2V2C. už ket. pėdą.

V ra Rolėse—Visokio Didumo. 
Didelis pasirinkimas variniu, galva

nizuotą ir juodą sereen drūtą
- visokio didumo.
Eloor Varnish.............. . . ši.48

Geriausia Tikra While l.ead Sll^5 
už 100 svv.

Geriausias Tikras l.inseed Oil. 90c. gi. 
Didžiausis Pasirinkimas Plumbingo 

Reikmenų už labai pinią kainą.
DAUGIAU PENTO 

BARGENŲ
Perimto Stako Northern Paint Co. 

Morgan’s Esųue Supreme Pint $2.63 
Shelaac. orange or M hite gal. $2.75 

ir šimtai kitokią Bargeną.
I žtektinai vietos Pasistatymui. Per- 

siąst

_______________ ą rubsiuvių t

' 149. Tam tikslui rengiama 
I vakarienė su koncertu Lietu- 
' • z-» • _ • /■» a » K

SKAITLINGA SOC1ALIS 
TŲ KONVENCIJA.

Dalyvavo 150 delegatų iš 
Mass. valstijos.

BUS 1 mos GEGUŽĖS
IŠKILMĖS.

South Bostono socialistai ap
vaikščios darbo žmonių 

šventę su muzika ir 
praikalbomis.

Ateinančią sąvaitę.
7 :30 seredos vakare.
Bostone Lietuvių Salėj sočia- si buvo 
listai ruošiasi iškilmingai ap- pasiiyžimo dirbti. Iš sekreto- 
vaikššioti Pirmos Gegužės liaus raporto pasirodė, kad 
Šventę. Pasižadėjo dalyvau- socialistų organizacija spar
ti šauni Lietuvių Jaunuome- čiai auga nariais ir grįžta i 
nes Orkestrą po Kriaučiūno,tą poziciją, 
vadovybe, kuri išpildys mu- prieš karą, 
zikalę programos dali: taip- metu buvo 
gi pasižadėjo programe da- Partijos jėgas, 
lyvaut dainininkas -Jonas buvo

Kriaučių domei.
. ' Pastarais metais lietuviai į kaip 7 vai. vakare. C—l.L- . .

Pereita nędėltliem Busto- kriaUeiai pradėjo apleisti sa-įtikėtus-iš kalno ir dalyvauki- jonalai. 
nebuvo Massachusetts vai>- Vo unijos reiklius. Pasekmėsi-te visi. Tikėtus galima gauti Kiškis, 

kaip rijos socialistų konvencija. vra tokios,. W šiaffiiln*W - - - -
South Delegatų suvažiavo laO. Vi- 

kupini energijos ir

kurioj ji buvo 
Reakcija karo 
labai pakirtus 

jos veikimas 
suvaržytas, geriausi----------------- --------------------------------------------------- ------------------------I------------- ----------------------------- --------------------»--------- ’ c- - .

Bulskis, kuris pamargins va- darbuotojai buvo areštuoti ir 
karą savo dainomis. 'sugrusti ^kalėjimus. visas

Apie tarptautinę darbo Centro Komitetas buvo pa-
smerktas 20-čiai metų kalėji
mo už pasipriešinimą karui. 
Susirinkimai buvo daugelyje 
vietų uždrausti ir daug sky
rių sustojo veikę. Bet dabar. <u 
organizacija vėl atsigauna ir i' ‘ DaUKeij^ 
jos intaka darbininkuose kas1 - '
sykis darosi vis stipresnė. 
Konvencija priėmė sekreto
riaus raportą dideliu entu
ziazmu.

Priimta keliatas rezoliuci
jų dienos klausimais. Viena 
iš jų yra užuojautos rezoliu
cija streikuojantiems Bosto
no ir Chelsea avalinės fabri
kų darbininkams, kita užgi- 
ria reikalavima 5 dienų są- 
vaitės ir 6 valandų darbo 
dienos visiems darbinin
kams. trečia reikalauja įve
dimo senatvės pensijos dar
bininkams.

Išrinkta Pildomasis Komi- 
kurin įnėjo šie drau- 

Leon Larkin. Joseph

I

žmonių šventę kalbės Naujo
sios Anglijos socialistų orga
nizacijos sekretorius Alfred 
Baker Lewis ir “Keleivio” 
redaktorius S. Michelsonas.

Kadangi gegužės mėnesy 
šįmet sukanka 25 metai nuo 
to laiko, kaip lietuviai iško
vojo iš caro valdžios savo 
spaudą, tai prie tos pačios 
progos bus paminėtos ir tos 
sukaktuvės.

Spauda yra svarbiausi? 
kultūrinis įrankis. Be jos ne
įmanomas butų nei mokslas, 
nei progresas. Caro valdžia, 
norėdama lietuvius surusinti, 
buvo mums spaudą uždrau
dus ir išlaikė musų liaudį be 
spausdinto žodžio per 40 
metų. Prisiėjo vesti neapsa
komai sunkią kovą, kad 
spaudą atgavus. Kova buvo 
laimėta. 1904 metais spauda 
atgauta.- Bet dabar, šven-^tetas. 
čiant to atgavimo 25 metų erai: 
sukaktuves, musų spauda vėliBearak, Wm. N. Reno. Leo- 
trempiama Lietuvoje. Ir. kasĮnard Spaldino. -John VVright, 
aršiausia, trempia ją ne caro' Albert L. Coolidge ir Kalter 
žandarai, bet savi diktato- S. Hutchins. Delegatą*, 
riai. Prieš šitą spaudos lais
vės niekinimą mes turime 
griežčiausia protestuoti.

Taigi šitų prakalbų neuž-j

Delegatas.

Debatai M. X. Mockaus su 
Rev. Kubilium.

„ . . . , Seredos vakare įvyko de-
mirškime. Gegužės 1 dieną, batai tarpe kun. Mockaus ir 
ateinančios seredos vakarą, n. B. F. Kubiliaus klausimu: 
visi susirinkime i Lietuvių,-Ar vra gyvenimas po mir- 
Salę pagerbti darbo šventę ii ,ties”? Žmonių prisirinko pil- 
kartu tarti savo protesto žodi na svetainė. Kubilius bandė 
prieš tuos uzurpatorius, ku-,įrodinėti, kad gyvybė atsira- 
rie nekieno neįgalioti pasiva- do nežinomu budu. kad ii 
• lino “tautos vadais ir ėmė apsireiškė tarpe spėkos ir 
smaugti musų spaudą, už ku- medžiagos. Spėka ir medžia- 
rios atgavimą musų tautai jra esą nesunaikinami daly- 
prisiėjo pakelti tiek daug kai. todėl galimas daiktas, 
vargo ir aukų! .kad yra gyvenimas po mir-

—------------- _ ties. Vėliaus suminėjo visą
Jaunimo vakarėli*. 'eilę mokslo vyrų, kurie yra 

South Bostono -Jaunimo tikri mokslininkai, bet vis 
Kliubo vakarienė Lietuvių dėlto tiki i gyvenimą po mir- 
Salėj pereito i 
vakare pavyko gerai. Įvairus j 
vakaro programėlis liudija, 
kad Kliubo nariai lavinasi ir 
]>rogresuoja. Tas yra labai 
pagirtina ir butų geistina, 
kad daugiau tėvų pasirūpin
tų savo vaikus prie Kliubo 
prirašyti. Mes tankiai skun
džiamės savo susirinkimuo
se, kad musų jaunimas su 
mumis nedalyvauja, bet rei
kia pasakyti, kad ir mes su 
jaunimu ne labai dalyvauja
me. Reporteris.

• via tokios,, kad šiąhdiėn 
' jiems prisieina pigiai! diroti 

ir da sunku darbas gauti. Čia 
kalčiausis musų apsileidi
mas. Musų žmonės manė, 
kati kili jų reikalus "aprūpins. 
Bet taip nesidaro. Kiekvie
nas rūpinasi tik savais reika
lais. Lietuviai daro didžiau
sią klaidą nedalyvaudami 
unijos reikaluose. Pavyz
džiui. ir paskutiniame mene- 
džeriaus rinkimuose dalyva
vo vos tik 18 narių iš 149 lie
tuvių skyriaus. Tai*yra di- 
džiausis apsileidimas. Mes 
reikalaujam nuosavo biznio 
agento, nuosavo atstovo, o 
kai reikia pasirodyt, tai mu- 
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lietuvių nuši- 
skundžia, kad unijos virši-j 
ninkai lietuvių neužsistoja. 
Aš čia noriu pasakyti “sekre- 

šiame reikale. Unijos 
viršininkai užstoja tik tuos, 
kurie tokio užsistojimo rei
kalauja. Todėl jeigu norime 
savo reikalus pagerinti, pra
dėkime veikti, dalyvaukime 
unijos susirinkimuose ir vi
sokiose pramogose. Parody
kim unijos viršininkams, kad 
mes ne miegam.

Dabar yra gera proga pa
sirodyt, Yra rengiamas 
1-mos gegužės, viso pasaulio 
darbininkų šventės apvaikš- 
čiojimas. Bostono Joint 
Boardas yra gavęs tai dienai 
geriausius kalbėtojus, bus 
taipgi koncertas ir bus rodo
mi judomieji paveikslai 
Franklin Union Salėj, kertėj 
Berkeley ir Appleton gatvių. 
Bostone. Prasidės 2 valandą

KEPURIŲ ŠOKIS IR 
BALIUS.

Rengiu 1. M. Ratelis, L. M. Žinyėio- 
je. -u bato j. 27 BALANDŽIO. 1929 m. 
Šokiai prasidės 7:30 vai. vakare Šo
kiai bus labli svarbus, nes bus duoda
mos dovanos tiems, kurie turės gra
žiausias ir įvairiausias kepures. Kepu
rės gali būti padary tos bile iš ko. Ra- 
telietčs kviečia visu.- dalyvauti, ir lai
mėti dovaną. Turėsim t> Buinio orkes
trą įžanga 25<- ypatai.

tojai, “Keleivio” redaktorius
■r N. A. anglų socialistų oi-:
ganizacijos sekretorius. Visi tysite viską iš viršaus, kurie pirksime 

Cambridge'aus lietuviai pra
šomi tenai atsilankyti. i

So. Bostoną* pradeda 
smarkiai judėti.

Lietuvių Ukė^ų Kliubas. 
126 balandžio, rengia koncer
tą ir rodys kratomus paveiks
lus. Nedėlioję, 28 balandžio 
komunistų Laisvės Choras, 
perstatys operetę “Pepita.” j 
Balandžio 30 d. Liet. Ukėsų1 
Kliubas rengia ristynes ir 
koncertą. Gegužės 1 d. LSS. 
kuopa rengia Pirmos Gegu
žės apvaikščiojimą. Bus pra
kalbos ir programas. Visi pa
rengimai įvyks Lietuvių Sve

tainėje.

VIU PAVAŽINĖSIU.
Apie visą Bostoną ir apielinkę, ma

tysite viską iš viršaus, kurie pirksife 
.50 akrų farmą ant gero kelio arti Bos
tono: 9-nių kambarių stuba. ąžuolo 
florai, štynm šiluma, gasas, elektrikas, 
miesto vanduo; didelė barnė. du visti-1 
ninkai po 100 pėdų ilgio. C.o akrų gali- 
ma arti, likusi miškas ir ganykla; že
me labai gera tinkanti visokiam ūki
ninkavimui. art: bažnyčios, paštas sto
ra- ir mokykla Kaina $15,000, įmokėt ; 
reikia Š9.00&; kreipkitės raštu aibu 
atvažiuokite pas .

M K H A EI. (ORAN
1171 Turnpike st, Stoughton. Mass. !
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... 98c. 
. . $1.39 
. . 1.29 
.. . 98c.

. 49c.
1IIU m. $2.95

25c
e

Tol. So. Boaton M*-W.
DAKTARAS

A.LKAPOCIUS
LIETUVIS DENT1STAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų
N vak.
NEDEGIOMIS:

1 *• P° pietų 
Seredomiz iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio” name.

261 Broaduay, tarpe C ir D St, 
SO. BOSTON, MASS.

DR. MARGERIS

DIDELIS BARGENAS
6 šeimynų namas netoli byčių, pur- 

iduoda pigiai, geras namas ir invest- 
j mentus; pardavimo priežastį sužinosit 
pas savininkų. (19)

W. ' JUOZAPAMS
17 1. Street. So. Boston. Mass.

BARSIDUODA SOM ERVILLĖJ E
2 skirtingi Namai. 3 šeimynų. 2 sto

rai ir kriaučių dirbtuvė, gali pirkt vis
ką kartu arba atskirai. Išlygo 
lengvos, kaina pigi, geras 

į Ateikite persitikrint.

1
97 Mt. Veruon št.. arba
23 Mashington >t, Somerville. Ma?

labai 
pirkinys.

• 17)

Miltone ant Reedsdale rd. Parsiduoda Chandler Sedan 
gatvekaris uziriušė Lucv Mc- '<‘r^ k,ara--. Z. z» \ reyli nirkti mDow. bO metų amžiaus mo 
terį.

*»
Kam reikalingas karas, 

gali pirkti pigiai. Gali matyt bile laiku 
pas janitoriu.

11 t.ORHAM ST, AI.LSTON. MASS 
l Pr:e Cominonirealth av. ir Cap. Teatro

Ant Keaney skvero, Bosto-j C* 1 T* J
’ ne. pereitą subatą automobi- □taillCy 11FC 311(1 
: liūs suvažinėjo trafiko polic-' •* -
Į maną.
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nedėldienio ties.
Kun. Mockus atsakinėjo Į 

tai daugiausiai iš religinio 
atžvilgio. -Jis sako: “Mes ne
kalbame apie mokslo daly
kus. Mes visi sutinkame su 
mokslu. Mes kalbame apie 
religini šitų klausimų supra
timą. Pagal religinį suprati
mą. mes čionai gyvename tik 
todėl, kad galėtume patekti į 
amžiną gyvenimą po mirties. 
Ir jeigu kas netiki į šitokį su
pratimą. tai tą peklos kuko- 
rius ims nagan. Žmonės yra 
išauklėti apgavingu budu ši
tokiame supratime, ir todėl 
jie tiki, kad žmogus gv~vena 
po mirties. Bet tokio gy veni
mo visai nėra. Biblija pati 
tai parodo.”

Močiais suminėjo visą eilę 
citatų iš Biblijos, kurios veik 
visos sako, kad kaip žmogus 
sykį numiršta, daugiaus ne
gyvena. Pavyzdžiui, Biblija 
sako: “Viskas pareina iš dul
kių ir vėl atgal į dulkes pa
virsta.”

Kubilius Bibliją atmetė, 
kaipo senovės pasenusį raš
tą. Todėl Mockus pareiškė, 
kad už tokį Dievo žodžio pa
niekinimą Kubilius butų de
gęs ant laužo keletas metų 
atgal ir amžinai po mirties.

Debatai buvo labai vien- 
peiliu subadyta jauna pusiski. nes p. Kubilius visai

‘'Darbininko” koncertą*.
Pereitą nedėldieni South 

Bostono municipalinėj salėj 
buvo “Darbininko” koncer
tas. Buvo atėję visi vietos 
kunigai ir šiaip žymesni ka
talikai. Bet. apskritai imant, 
publikos buvo nedaug ir ka
žin. ar tik nereikės rengė
jams pridėt iš kišeniaus. Me
no žvilgsniu koncertas buvo 
neblogas. .

Re ve re miestely, netoli 
Bostono, didelis trokas pa
taikė i telefono stulpą ir už
sidegė. Buvęs ant troko 18 
metų vaikinas sudegė.

Aną lytą Chelsea buvo 
rasta ant Broadvvay iš nak
ties 
moteris, kuri atsisako kalbė- negynė jokio religinio aiški- 
ti. Policija suėmė tris nužiu- nimo apie užgrabinį gyveni- 
rėtus vyrus ir veda tardymą, mą. Publika buvo prielan-

t

Ristynės-Koncertas-V odevilius!
VISKAS BUS ŠIAME VAKARE!

Rengia Lietuvių UkČMB Draugija. I tarninke.

Balandžio-April 30 d., 1929
Pradžia 7:3* vai. vakare.

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
Kampas E ir Silver St*., So. Boston, Mass.

Risis F. YUŠKA su DR. SULLIVAN
ir kiti žymus nstikai.

KONCERTINI PROGRAM V IŠPILDYS: M. ŠENUKEVIČIUTĖ. 
S. PAIRA. J. BELSKIS ir J. NAUBURIS.

MUZIKALI PROGRAMA IšniMys BUINIO Orke-tra iš Cambridge. 
JUOKU PROGRAMĄ Išpildys Sobostonieč-iam» nepažįstamas 
Lietuvis Juokdarys-Artistas.
Kaip matote, šio vakaro programas bus dideli.- ir įvairus. Kviečia

me visus atsilankyti, nes tokie parengimai labai retai kada būna. At
silankę uaug ko žingeidaus pamatysit ir išgirsit

Kviečia LIET. I hĖSŲ DR-JA.

LABAI PUIKI DVIEJŲ AKTŲ OPERETE

“PEPITA”
RENGIA SOUTH BOSTONO LAISVĖS < MORAS

Lietuvių Svetainėje,
Kampas E ir Silver St*., So. Boston, Mass.

Nedalioje, 28 Balandžio-April, 1929e 

Svetainė atsidarys 6:30 vai. Pradžia 7:30 vai. vak. 
ši Operetė yra viena iš gražiausių, kokia jus kada esate mate Lietu- 
vią kliboj. Ją sulos gabiausi visoj Naujoj Anglijoj artistai, daininin
kai ir visas laisvės Choras. Vadovauja ir pat- vaidins žymių rolę 
gerai žinoma* artistas M. K. BOLYS.

ĮŽANGA $1.00. 75c, 50c. V AIK \MS 25c.

PRANEŠIMAS
Iš priežasties mirties mano brolio. Daktaro H am H ton 

Perkins. nuo 556 Bro»dway, South Boston. jo ofisą aš ati
darysiu I taminkais, Ketvertais ir Subatomis. bvo 2 iki t 
ir nuo 7 iki 9 vak. Panedėliais, Sereddtais. Pėtnyčiomis ir 
Nedėliomis aš busiu savo Dorchesterio ofise tomis pačio
mis valandomis. Sekretoriai bus abiejuose ofisuose nuo 9 
ryto iki 10 vakare kasdien. Telefono numeriai tie patys. (-) 

FRANKLYN A PERKINS, M. D.
1023 Dorchester Avė., Dorchester, Mest.
Telefonai: Talbot 0601. South Boston 2404.
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Į arba-pataikyt senus, atsilankykite pa
i - - - -

Battery Co.
KAS NORI GERUS IK PIGUS 

T AJERUS NAI JIS
I

I

I

mus. Me- taisome gerai ir pigiai, už 
darha gvarantuojam.

STANLEY TIRE & 
BATTERY CO.

489 Tremont St., Boston.
Tel. Hancock 1173

Telefoną* 6112.

Dr. L Gemn-Gimuskis
LIETUVIS DENT1STAS

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

Nedėliotai* pagal euzitarim*. 
705 N. Maiu St. kamp. Broad St.

MONTELLO, MASS.
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Telefonai: So. Boston 1662—1373

A. J. KUPSTIS
ŽEMNAMIJOS. YPDK VI DOS. 
MORTGIČU . LAIV AKORČIŲ 

IR PIN4GV SIUNTIMO 
agentūra. 

Parduodam anglis ir malkas. 
Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 

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

332 W. BRO ADM AY,
SO. BOSTON. M ASS.
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Gydytojas ir Chirurgas 
Valandos: 10—1, S—4 
Sekmadieniais: 10—* 

3421 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8481
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Lietuvis Optometristas

i

DR. LANDAU
32 CHAMBERS ST, BOSTON. 

Gydo Veneriškaa Liga*.
Valandos:— Kasdien nuo 8 iki 
10, nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8.
Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

Tel. South Bostoa MM
Rerdence University 1463-J.

S. M. Puišiutė-ShillM
LIETUVĖ MOTERIS 

ADVOKATE 
4*6 Broadway. So. Boeteu, Maut 

Room 2.
j-įj-ij-u-l-- - - ■ euummm

Iiegzaminuoju akis. prisKiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir ambiyopiškose lakiose) akv- 
se sugrąžinu šviesų tinkamu 
laiku.

J. L. PASAK ARNIS. O. D.
447 Broadway, So. Boaton, Masu

paštu Extra.
Vietos Pristatymas Dykai.

SOUTH END 
HARDWAREC0.
1095 VVASHINGTON ST, 
netoli Dever st. Elevated 

BOSTON. M ASS.
Tel. Hancock 6105—6.

1 Telefonas: So. Boston 1058» tn

I Bay View Motor $
Peter Trečiokas ir

Jos Kapočunas 
GERIAUSI LIETUVIAI 

J MECHANIKAI,
i Taiso visukius automobilius ir 
i "erai patarnauja. 
] Agentūra Studehaker ir Erskine.

R<ikal>- kreipkitės ir gausit 
] patenkintą patarnavimą.
j Pardavimo vieta:

519 E. BROADWAY
J Taisvmo vieta:
] ' 1 HAMLIN ST,

,3 kampas E. Eight st..
g SOUTH BOSTON. MASS.

f]

5

“ •

ru

3

l

>

I

I

Dorchester Clothinj Shop
SIŪTI S. OVERKOTVS SIU

VAME ANT UŽSAKYMO.
ŠTYMI VALOME IR PKOSI- 
NAME. TAIPGI SIUVAME 
NAUJAS PUTRAS IK PERMO- 
PEI.IUOJAME SENAS. NES 

TURIM TAM TIKRAS
MAŠINAS.

MARTIN WALULIS 
1854 Dorchester avė, 

DORCHESTER. MASS.
Tel. Columbia 3240.

I

Telefonai: Si». IJoston

D-ras Balaban
GYDYTOJAS Iš RUSIJOS
Valandos: nuo 9-12. nuo 2-7.
371 DORCHESTER STREET.

SO. BOSTON, MASS.___ ___ i

SPECIALISTAS NERVŲ IR 
KRON1ŠKV LIGŲ PER SU
VIRS 25 METUS. VISOS GY
DUOLĖS SPECIALIAI P\RU- 
P1NA.MOS KIEKVIENAI LI
GAI. GYDYMAS ELEKTRA, 
KAS NOKI.

Dr.KILLORY
60 SCOLLAY SQUARB 

BOSTON.
OLYMPIA THEATRE BLOG, 

ROOM 22 
VALANDOS: DIENOMIS uuo 
9 iš ryto iki 7 vakare.
ŠVENTADIENIAIS: nuo II (M 
1 dieną. 

k

DR.J.MARCUS
Iš MASKVOS IK KALNO 

Specialistas venerišką. kraujo ir 
odos ligų.

Elektriką ir 006 gydoma 
jei reikalas.

261 Hanover St, Boston. Room 7. 
Tel.: Richmond 0668, Rox. 1894-J. 
Valandos: Nuo 9 rytu iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietų.

I Išrandavuja-Pardooda arba Maino •

• Prie Jūrių Kortičius |
• NANTASKET. Sl I.ARADŽIU }
• GAI.I pamatyt: kampa- C ir Bcarh • ,
J A»r, Uavriand: furniso šiluma.} i 
»prieina prie jūrių; 1 lotas j
{ket. pėdų—ir keliems mažiems na-, : 
imanis lotai; taipgi Concord upes.*

, ♦ Billeritu lotai; užmokant ar ant iš-J 
■ {mokėjimo; mažai įmokant. t

| Viršui Arlington Heigh.s (
{ 1 ir 2-šeimynų Namai, karšto van- { 
idens šiluma', visi įrengimai. Ateik. I | 
•rašyk ar telefonuok Savininkui. •
• Dr. Grady. 327 Trrmont st, Boston. •
• Tel. Capitol 5395. (18)|

I .
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f - ■ ’Į 120 Marine Rd, So. Boaton, Mana.
I ---- - - - - -----

Tel. So. Boston 2483-W.

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Katate and Insurance
Jtistice of t be Peace

Visame patarnauju gerai

I

LAIDOJIMUS;! 
kuriuos paveda; > 
mano prižiureji-, ’ 
mui, visuomet* t 
būna patenkinti; > 
ir sutaupina ge-< J 
rokai pinigų. ;> 

Mano kaina* J 
visiem* ir visur; > 
vienoda. < [

JONAS PETRUŠKEVIČIUS J 
Lietuvis Graborius <

162 Broadvay. So. Boston. Mass.; 
Residence: 313 W. 3-rd street. *

Telefonas: So. Boston 0304-W.
b

Lietuviška Aptieka
M«a užlaikome riaokig Valuti 

ir šaka*
Nbo Reumatizme, na«ilpnėjimo 

strėnų, kraujo valymo, nuo slaptin
ga Ilgu, koaalio, patrūkimo, etc. - 
Taipgi užlatkom Dielą ii Lietuvon. 
Patams vi mae kuogeriauaia*. įvai
rios šakny*, partrauktos iš Lietu
ve*. Vaisto prisiunčia m ir per 
pašto. Mneų Aptieka tebėra toj pa. 
čk»j Tirtoj.

1M SALĖM STRERT, 
BOSTON, MASS.

Dr. Med.Leo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Bark liay 7279
222 HL NTINGTON AVĖ., netoli .Mass. Avė.. BOSTON. MASS.I

Del šunvočių, žaizdą ir kitų skaudulių
MEŠKOS MOSTIS (Groblewskio)

Sustabdo skausmų ir užgydo žaizdas be 
skausmo j 2 ar 3 dienas. Kaina 59c.

GROBLEMSKI & CO, Plymouth, Pa. 
"GYDO ir GYDO ir GYDO—bet maloniai”
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