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MEKSIKOS VALDŽIA 
NENUSILEIDŽIA 

KUNIGAMS.
Amerikos spaudoje pasi-

sąsta-

Amei
rodė žinių, kad tarp Meksi
kos valdžios ir katalikų kūni

ni a > o., t kova jau sustabdyta ir iš-
NUMUŠĖ VARIAKASIŲ tremti klerikalai galėsią grįž- 

ALGAS. ti Meksikon atgal. Bet arki-
Po karo buvo nukritusi vyskupas Ruiz, kuris dabar

ALGAS.

vario kaina. Da pernai varis randasi Washingtone, pa
buvo parduodamas apie 12 skelbė šį panedėlį, kad tose 
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BUS SUDARYTA SO
CIALISTŲ VALDŽIA.

Atžagareivių valdžios galva 
Baldwinas jau atsistatydino.

Rinkimai į Anglijos parla
mentą 30 gegužės dieną pa
sibaigė didžiausia Darbo 
Partijoj peiĮgale. Jos kandi
datai socialistai sušlavė dau
giausia balsų ir bus galin
giausia partija Anglijos par
lamente. Pereitame parla
mente jie turėjo 151 vietą, o 
naujame turės 287. Taigi lai
mėta beveik 100 procentų 
mandatų.

Naujo parlamento 
tas bus šitoks:

Darbiečių—287.
»Konservatorių—254. 
Liberalų—57.
Nepriklausomų—4. 
Tautininkų^—3.
Prohibicimnkų—1. 

. Viso labo 606 atstęvai.
Komunistai, kurie pereita

me parlamente turėjo vieną 
atstovą, dabar neteko ir to.

Pati buržuazija prisipažįs
ta. kad socialistai šituose rin
kimuose nuskynė savo prie
šininkų eiles taip kaip kulka- 
svaidžių ugnimi. Didžiausių 
nuostolių turėjo reakcinė 
konsertatorių partija, kuri 
iki šiol valdė Angliją.

Anglijos buržuazija senai 
jau matė socialistų jėgų au
gimą, todėl kai kurie jos 
žmonių pradėjo apleisti jos 
eiles ir stoti socialistų pusėn. 
Taip jau keliatas didžiūnų 
išsižadėjo savo “aukštos” 
kilmės ir įstojo darbininkų 
armijon. Vienas tokių buvo 
ir jaunasis Oliver Baldwin, 
dabar rezignavusiojo prem
jero Baldwlno sūnūs. Jisai 
pametė tėvo partiją, prisira
šė prie Darbo Partijos ir pa
reiškė savo ištikvriybę Socia
lizmo vėliavai. Ir šiais rinki
mais jis buvo išrinktas par- 
lamentan kaipo Darbo Parti
jos atstovas.

Matydamas šitokią anglų 
tautos valią, senis Baldwinas 
pasitarė su savo ministeriais 
ir nutarė pasitraukti iš val
džios. Telegramos sako, kad 
savo valdžios atsistatydini
mą jis jau įteikė karaliui. 
Karalius pakvietė Darbo 
Partijos vadą, socialistą 
Macdonaldą, kad sudarytų 
Anglijai naują vyriausybę.

VOKIEČIŲ IŽDINĖJ 
SPROGO BOMBA.

Oldenburge,. Vokietijoj, 
provincijos iždinėj, praėju
sio nedėldienio naktį sprogo 
bomba, pridarydama daug 
blėdies. Visi langai buvo iš
nešti ir daug rakandų sunai
kinta. Aplinkiniuose namuo
se irgi neliko sveikų langų. 
Kelios sąvaitės atgal mėgin
ta išsprogdini teismo rūmai 
Itzehoe mieste, o gegužės 30 
dieną sprogimas įvyto mo
kykloj netoli Rendsburgo.

GRAIKIJOJ IŠRINKTA 
TAS PATS PREZIDENTAS

Šį panedėlį Graikijos par
lamentas rinko naują šalies 
prezidentą. Išrinkta tas pats 
admirolas Konduoriotis, ku
ris buvo iki š’ol prezidentu.

centų svarui. Bet paskui rau- žiniose nėra tiesos. Santi- 
donasis metalas ėmė staiga kiai tarp Meksikos valdžios 
brangti ir šį pavasarį pasie- ir katalikų dvasiškijos pasi- 
kė 24 centų svarui. Paskuti-; lieka tokie pat, kokie buvo, 
nėmis dienomis tečiaus jo' jis sako. Reiškia, Meksikos 
kaina vėl nupuolė. Kai vario j valdžia klerikalams nenusi- 
kaina kilo, vario kompanijos • leidžia, o šie irgi nenori pa
savo darbininkams algų ne-'siduoti.
kėlė; bet kai dabar varis tru-1 ----------------
pūtį atpigo, tuojaus variaka-ŽEMGALIO VANDENYNE 
šių algos tapo nukapotos.
Visos vario kompanijos Ari
zonos valstijoj nuo 1 d. bir- savo kelionės 
želio numušė savo darbinin- norvegų 
kams 5 nuošimčius algų. Tai į Nils Larsen. 
reiškia apie 25 centai į die- vykęs tenai ištirti ir prijung- 
ną. Anaconda Copper Com- ’ ti prie Norvegijos Petro I sa- 
pany, viena didžiausių vario ’ lą. Šitą darbą atlikęs, jisai 
kompanijų pasauly, taipgi j sakosi norėjęs aplankyti ir 
nukapojo savo variakasiams nufotografuoti kitas tris ša
po 25c. nuo dienos. Tai jau las,_butent: Thompsono sa- 
antras toks algų nukapoji- 
mas nuo to laiko, kaip pradė
jo kristi vario kainos.

• •

Gumine Širdis Pa-

NUSKENDO 3 SALOS.
Pereitu sąvaitę sugrįžo iš 
—į pietų ašigalį 

tyrinėtojas kap. 
. Jisai buvo nu-

Kanadietis daktaras O. S. 
Gibbs, farmakologijos profe
sorius Dalhousie Universi
tete, įrodė, kad gyvūnui gali
ma įdėti guminę širdį ir jis 
gyvens. Jis įdėjo tokias šir
dis kelioms katėms, ir tos gy
veno. Bet tos širdįs yra ope
ruojamos elektros pagalba ir 
veikia taip kaip pumpos. 
Mokslininkai jau per ilgus 
metus stengėsi išrasti dirbti
nę širdį, kuri galėtų palaiky
ti gyvūno gyvybę, jo tikrąją 
širdį prašalinus. D-ras Gibbs 
šitą išradimą‘dabar padarė.

lą, Dougherty salą ir salą va
dinamą “Kaminais.” Bet jis 
negalėjęs jų rasti. Jų vietose 
dabar liūliuoja tuščia jura. 
Pasirodo, kad jos vėl nu
skendo į vandenį, iš kur bu
vo iškilusios.

Į

STUDENTĖS VAIKŠČIO
JA PO MIESTĄ PUS

NUOGES.
Northamptono mieste, ne

toli Bostono, policija atsidū
rė keblioj padėty, f vidurį 
miesto atvažiavo būrys kole
gijos studenčių, apsirengu
sių tiktai maudymosi kostiu
mais, ir pradėjo vaikščiot po 
krautuves. Mergos jaunos, 
pilno kūno, lanksčios kaip 
Girnos, kiškos nuogos, ran
kos ir pečiai taip pat nuogi, 
tik truputis audeklo užtemta 
ant liemens — tai nepapras
tas reginys. Net seni polic- 
manai pradėjo kaisti iš sar
matos. Bet areštuoti niekas 
jų nedrįso, nes nėra tokio 
įstatymo, kuris draustų pus
nuogėms mergoms po miestą 
vaikščiot.

____ £_____
SUČIUPO VAGONĄ SVAI

GINAMŲ GĖRIMŲ.
New Yorke prohibicijos 

agentai sučiupo gelžkelio 
stotyje prekių vagoną su 
degtinės šmugeliu. Rado 60 
didelių skrynių su svaigina
mais gėrimais, kurių vertė 
apskaitoma į $70,000. Gėri
mai buvo atėję iš Detroito.

ŽEMES DREBĖJIMAS SU
NAIKINO DU KAIMU.
Pereitą savaitę Argentino

je žemės drebėjimas sunai
kino du kaimu. Katastrofoj 
33 žmonės buvo užmušti ir 
daugiau kaip 100 sužeista.

Raadiisi Numovė LATV»U prezidentas UNIIMII PAS ŠVEDŲ KARALIŲ.
Iš Stokholmo pranešama, 

kad pereitą sąvaitę tenai at
vyko laivu “Krischjan Wal- 
demars” latvių prezidentas 
Gustavs Zemgals. Švedijos 
karalius pasikvietė jį į sve
čius. Kai kurie lietuvių laik-

SUSTREIKAVO ANG
LIAKASIAI.

Scranton, Pa.---- Pereitą
sąvaitę čia sustreikavo 1200 
angliakasių Pennsylvania 
Coal Co. kasykloj. Tai yra 
protestas prieš kompaniją, 
kad ji neatitaiso darbininkų 
skriaudų. Streikas buvo ap
skelbtas prieš unijos vado 
norą.

1R PABĖGO SU $20,000. 
J Užpuolimas įvyko miške, 

kur apie 40 žmonių lošė 
iš pinigų.

Apie 40 gemblerių susirin
ko 30 d. gegužės į mišką ne
toli Bostono ir pradėjo lošti 
iš pinigų, tikėdamiesi, kad 
tenai policija ji nesuras. Po
licija jų nesutapo, bet užtai 
surado juos ginkluoti bandi
tai, kurie atstatę revolverius 
surinko iš jų vius pinigus ir 
visokias braiįmenas, viso 
apie $20,000, ir pabėgo auto- 
mobilium.

Bet kad apiplėšti gemble- 
riai negalėtų vytis, plėšikai 
prieš bėgsiant įsakė visiems 
jiems nusimauti kelines. Bi
jodami atkištų revolverių, vi
si vyrai kelines nusimovė ir 
sumetė jas į krūvą, o plėšikai 
jas paėmė ir, pavėžėję kelia- 
tą šimtų pėdų tolyn, sumetė į 
krumus.

Pakol kiekvienas lošikas 
savo kelines susirado ir užsi
movė, plėšikų jau nebuvo nei 
pėdsakų. Manoma, kad šito
kie meistrai turėjo būt atvy
kę arba iš New Yorko, arba 
iš Chicagos. Tik klausimas, 
kaip jie sužinojo, kad miške 
eina toks pinigingas “gei- 
mis.” Tai buvo tarp Lynno ir 
Salemo, miške vadinamam 
“Great Pasture” (“Didžioji 
Ganykla.”)

Rusijos Kaimuose 
. Teroras.

Vokiečių laikraščiai pra
neša, kad Rusijos kaimuose 
siaučia teroras prieš komu
nistus. Sovietų spauda nuo
lat deda žinias apie įvairius 
teroro aktus, kurio aukomis 
yra komunistų agentai. Tuc 
kaimiečiai rodą savo opozici
nį nusistatymą dėl esamosios 
tvarkos.

S METŲ VAIKAS NUTEIS
TAS 15 METŲ KALĖJIMO.

Kentucky valstijoj, Paints- 
villės miestely, pereitą sąvai
tę buvo nuteistas 15-kai me
tų kalėjimo Carl N. Mahan, 6 
metų amžiaus vaikas, užtai 
kad žaisdamas užmušė savo 
draugą Hoose’ą, 8 metų vai
ką. Advokatai kelia bylą į 
aukštesnį teismą. Bet jeigu 
aukštesnis teismas nuo tos 
bausmės jo nepaliuosuos, tai 
jis bus uždarytas ne kaip 
kriminalistas, bet atiduotas į 
pataisos mokyklą kaip mo
kinys, ir išbuvęs tenai iki 21 
metų amžiaus išeis baigęs 
high school.

I

KAUNE KARO STOVIS.
Sąryšy su įvykusiu andai 

pasikėsinimu prieš Volde 
marą, Kaune apskelbta kare 
stovis. Suimta 14 studentu 
laukia karo teismo.

- ■ ■ _ -__ K.

MEKSIKA KOVOJA SU 
GIRTUOKLYBE.

DarbiAinkų valdžia Mek
sikoje pradėjo rimtą kovą su 
girtuoklybe. Meksikos mies
to valdyba nutarė uždraust 
svaiginamus gėrimus visose 
šokių salėse, o karo ministe. 
rio padėjėjas Gomez įsakė 
prašalinti visus girtuoklius h 
kariumenės. Nuo šiol karei
viams bus griežtai draudžia
ma neštis svaiginamus gėri
mus į kareivines.

IŠMĖTĖ IS MEKSIKOS 
SEIMO 52 ATSTOVU.
Iš Meksikos parlamento 

tapo prašalinta 52 atstovai, 
kurie rėmė maištininko Va- 
lenzuelos kandidatūrą į 
Meksikos prezidentus. Da
bar jie bus da atiduoti teis
man kaip mvalstybės išdavi
ko talkininkai.

SAPNAVO VILKĄ, PABU 
DO SUŽEISTAS.

Torrington, Conn. —Pe
reito panedėlio naktį James 
Burke čia sapnavo, kad jį 
užpuolė vilkas. Jis pradėjo jį 
mušti. Vilkas leidosi bėgti, o 
Burke vytis. Vilkas nėrė per 
langą, o Burke paskui. Ir pa
budo Burke ant šaligatvio, 
ninkiai susižeidęs. Dabar jis 
pili ligoninėj.

VOGDAVO BAŽNYČIOJ.
Brockton, Mass. — čia ta 

Jo areštuotas katalikas var
du Michael Mercer, kuri* 
ouvo pagautas šv. Patricko 
bažnyčioj vagiant pinigus iš 
baksų. Pne kaltės jis prisipa
žino. Pas jį rado 30 raktų. 
<une buvo pritaikyti prie 
oaznyčios baksų,dvi štangas, 
piuklą, revolverį ir daug 
smulkių pinigų.

rasčiai sumaišė laivo vardą 
su Lietuvos diktatoriaus var
du ir pasakė, kad Voldema
ras atvažiavo pas Švedijos 
karalių.

ISPANIJOJ PASMERKTA 
SUŠAUDYT 3 KARI

NINKAI.
Nežiūrint didžiausio slėpi

mo. spaudai pasisekė suži- 
• not, kad Ispanijos kariume- 
nės teismas pereitą sąvaitę 
pasmerkė sušaudyt* vieną 
pulkininką ir du kapitonu, 
kurie pereitą sausio mėnesį 
buvo prisidėję prie sukilimo.

_____ ___________________ »

BELGIJA REIKALAUJA 
AUKSO UŽ SENAS VO

KIEČIŲ MARKES.
Baigiant reperacijų klau

simą, kuris pastaruoju laiku 
buvo svarstomas tarp vokie
čių ir aliantų Paryžiuje, Bel
gija pareikalavo, kad Vokie
tija užmokėtų jai auksu už 
tas markes, kurias vokiečiai 
paliko Belgijoj po karo. 
Duokit mums auksą, o mes 
atiduosime jums jūsų popie
rines markes, sako belgai. 
Ginčas da neišrištas.

Nelaimė Anglų 
Kasykloj.

Alabamos valstijoj, netoli 
Connervillės miestelio, pe
reitą sąvaitę įvyko smarkus 
sprogimas anglių kasykloj, 
kuri randasi 1000 pėdų že
mės gilumoj. Nelaimė atsiti
ko 27 gegužės dieną, 7 valan
dą vakare, kada didžiuma 
darbininkų buvojau darbą 
palikus ir viršun išsikėlus. 
Vis dėlto devyni angliaka
siai buvo užmušti. Prie ka
syklos tuojaus susirinko keli 
šimtai moterų ir vyrų su vai
kais. Visi jie laukė žinių iš 
žemės gelmių. Kada iškelta 
lavonai, prasidėjo didžiau
si? verksmas.

Kasyklos kompanija teisi
nasi. kad šitas sprogimas įvy
kęs ne iš jos kaltės. Sako, 
darbininkai pavartojo per
dau dinamito anglims skal
dyt. ir nuo to ekspliodavu- 
rios kasyklos dulkės.

ITALAISKERDžlA TR1 
POLIEČIUS.

. Italijos fašistų valdžia gi 
Jwdjps kariumenė Afri- 

koi užmušė 454 žmones Tri 
pohjo. krašte. Tripoliją ita- 
ai pavergė jau keliolika me

tų atgal.

FAŠISTAI REIKALAUJA 
IŠDUOTI MASONŲ VADĄ

Italų vyriaušybė pareika
lavo iš Francuzijos išduoti 
italų masonų grosmeisterį 
Tordžiani, pabėgusį Francu- 
zijon. Paryžiaus teismas per
žiūrėjęs Italijos vyriausybės 
•eikalavimą atmetė jį.

STATYBOS DARBININ
KAI REIKALAUJA 

$14 Į DIENĄ.
Chicago je sustreikavo sta- 

tvbos geležies darbų amat- 
ninkal reikalaudami $14 al
gos i dieną. Iki šiol jie gau
ja vop<> SI 2 į dieną. Darbda
viai siūlo po $12.50.

TURKIJA STATOSI 
LAIVUS.

Žiniomis iš Konstantino
polio. turkų vyriausybė už 
sakė italų laivų dirbtuvėse 
kelis naujus laivus turkų lai 
vynui papildyti.

SOVIETAI DAVĖ FORDUI 
$30,000,000 UŽSAKYMĄ

ČEKOSLOVAKIJOS ŠTA-1 STATYS AUTOMOBILIŲ. 
BO KARININKAS ŠNIPAS. FABRIKĄ RUSIJOJ.

Čekoslovakijoj kilo dMelė DaUr
nconno Igoia moF oibcton'sensacija. Išėjo mat aikštėn; 

kad vienas Generalio Štabo 
narys, būtent kapitonas 
Franz Falout, yra svetimos 
valstybės šnipas ir parduoda 
jai Čekoslovakijos karo or- 
laivijos paslaptis. Ir tas išėjo 
aikštėn visai netikėtai. Pe
reitą sąvaitę kapitonas Fa
lout išlėkė orlaiviu į Dresde- 
ną. Besiskubindamas jisai 
paliko savo portfelį sh pla
nais. Nuvykęs j Dresdeną ir 
apsižiūrėjęs, kad užmiršo pa
imti planus, jisai tuoj mušė 
telegramą į Pragos aerodro
mą, įsakydamas, kad valdi
ninkai tenai įduotų tą krepšį

s tai 20,000 automobilių.
Pereitą pėtnyčią Sovietų 

atstovas Mežlaukis pasirašė 
su Fordu $30,000,000 kont
raktą. Sovietai pasižada už
mokėti Fordai 30 milionų 
dolerių, kad Fordas pastaty
tų Rusijoj automobilių fab
riką ir išmokintų rusus auto
mobilius daryt.

Dabartiniu laiku visoj so
vietų Rusijoj yra iš viso tik
tai 20,000 automobilių, aąko 
ponas Mežlaukis, tuo tarpu 
kaip Amerikoje vienoj New 
Yorko valstijoj yra daugiau 
kaip 1,000,000 nyitorais va-

neatidarytą jo tarnui. Bet i r°mų vežimų, 
valdininkai krepšį atidarė ir I kviety kontraktą
rado jame slaptus orlaivijos Pa?}ras® ir ^’£°^al?s 
planus. Todėl kaip tik kapi- mzinienus Rusijon pradėti 
tonas Falout sugrįžo iš Vo- darbą. Automobilių fabnkas 
kieti jos, jį tuojaus suėmė ir į“8 pastatytas Nizmame 
uždarė kelėjiman kaip išda- Novgorode, pne Volgos 
viką. Jis bus atiduotas kariu- Fabriko pastatymas
menės teismui. apie 4 metus. Pakol

__________ | fabnkas bus statomas, sovie- 
D 1 1L * M J • tai pirks visus automobilius - 
laSKElDE IrlBSKV&l ir trokus iš Fordo kompani- 

Į jos užsieny. Rusijos fabrikas 
gamins po 100,000 automo
bilių ir trakų į metus. Fabri
ką užbaigus ir pradėjus au
tomobilius daryt, Fordo in
žinieriai turės vadovauti per 
penkis metus. •

Tai esąs didžiausis Rusijos 
kontraktas su vienu Ameri
kos biznierium.

Be to da Mežlaukis sakosi 
pasirašęs 12 mažesnių kont
raktų su kitomis Amerikos 
firmomis. Su Hugh L Coo- 
per Company New Yorke pa
sirašyta sutartis naujoms 
anglių kasykloms statyti ir

Šventą Karą.
Buvęs Bucharos emiras iš

leido manifestą į Vidurinio
sios . Azijos tautas, šaukda
mas jas sukilti prieš Rusiją. 
Manifeste sakoma, kad iš
mušė valanda atsikratyti ko
munistų vergijos ir sujungti į 
vieną valstybę visas tautas, 
gyvenančias teritorijoje nuo 
Persijos ribų iki'įeik Kulio 
ežero. Emiras skelbia, kad 
jis sudaręs sąjungą su nauju 
Afganistano emiru Habibul- 
la, kad bendromis pajėgo
mis atremti raudonąją M ask-, - * .
vą. Drauge su buchariečiais senoms taisyti. . 
ir afganiečiais su komunisti-L Freyn Engmeering 
ne valdžia kovosią rusai, ku-' Company pasirašyta kont- 
rie nepakenčia komunistų. Įraktaa phęno dirbtuvėms

Manifestas skelbia šventa- Į statyti. Kiti kontraktai api- 
jį karą Maskvai už tai, kad ji < rPa eĮekti*os, statybos,

• - • i niinnna kommn it*paneigė visas musulmonų 
teises ir padarė juos savo 
valdininkų ir samdinių ver
gais.

ARGENTINOJ AŠTRI 
ŽIEMA.

Kada pas mus prasideda 
vasara, tai Argentinoj būna 
žiemos pradžia. Žinios iš 
Buenos Aires sako, kad da
bartiniu laiku visoj Argenti
noj siaučia didelės sniego 
pūgos ir nepaprastai aštrus 
šalčiai. Pereitą sąvaitę ęušąto 
3 žmonės.

LAIVAS NUSKENDO, 150
ŽMONIŲ IŠGELBĖTA.

Pereitą nedėldienį Alas- 
kos pakrašty laivas “Aleu- 
ian” pataikė į uolą ir pratru
ks tuoj nuskehdo. Ant laivo 
juvo 150 žmonių, bet visi iš
gelbėti. “Aleutian” kainavo 
$1,000,000 ir buvo vienas 
juikiausių Alaskos Steam- 
,hip kompanijos laivų.

VOKIETIJOJE 105 TŪKS
TANČIAI RUSŲ EMI

GRANTŲ.
Tremtinių komiteto prie 

Tautų Sąjungos žiniomis Vo
kietijoje yra 105,000 rusų 
^migrantų ir tremtinių.

duonos kepimo, trąšų ir ki
tokių chemikalų sritis.

Paėmę valdžią į savo ran
kas, bolševikai beveik visus 
Rusijos inžinierius iššaudė, 
sakydami, kad “buržujai” 
jiems jau nereikalingi. Da
bar gi jie kviečia tokius 
“buržujus” iš Amerikos, ir 
nesigaili jiems milionų dole
rių, kad tik tie važiuotų ir 
pamokintų juos darbą dirbti.

• * ■

LOKAUTAS LATVUOJ.
Latvijoje streikuoja gar

laivių mechanikai. Garlaivių 
savininkai nutarė nenusileis
ti ir paskelbti lokautą. Strei
kuojantieji mechanikai pra
nešė apie savo streiku į visus 
Europos uostus, kviesdami 
visus latvių garlaivių mecha
nikus prisidėti prie streiko. »

TURĖJO SUMESTI 30,000 
ŽUVŲ 1 JŪRES.

Amerikos žvejų laivas 
‘Lincoln” pagavo apie 30,- 
)00 žuvų Kanados vandeny
je pereitą sąvaitę. Kanados 
žvejybos policija amerikie
čių laivą sučiupo ir privertė 
visas žuvis sumesti atgal į 
jūres, ką amerikiečiai pada- 
*ė ir greit ištraukė iš Kana
dos vandens ribų.



0 APŽVALGA
jams, pavyzdžiui, prof. V. 
Čepinskiui. F. Bortkevičie- 
nei, arba ir kitiems.

KAM SIŲSTI AUKAS? .
Amerikos lietuviai subruz- ' 

do rinkti, aukas badaujan
tiems Lietuvoje žmonėms. 
Bet klausimas, ar tos aukos 
pasiekia badaujančius žmo
nes?

“Keleivyje“ buvo jau ra
šyta, kad Uis šelpimo komi- 
teuis, kurie yra susidarę Lie
tuvoje po tautininkų vadovy
be, amerikiečiai negali pasi
tikėti, nes Uutininkai, kaipo 
reakcinis gaivalas, visų pir
ma dalija pašalpą tiems, ku
rie yra palankus tautininkų 
valdžiai. Dabar šitą patvirti
na ir Brooklyno “Vienybė,” 
kuri įdėjo vieno savo skaity
tojo gautą laišką iš Lietuvos. 
Tame laiške žmogus iš Kur
šėnų rašo:

“Pas mus susitvėrė komite
tai, kurie šelpia biednuomenę. 
Pradžioje da ir mes gavome pa
šalpą, 2 kilogramu (4 svarus.— 
Red.) miltu ir 1 kilogramą dru
skos per sąvaitę. Bet dabar mus 
ir iš čia išmetė. Sako, jus turite 
giminių Amerikoje, tai jie gali 
jus šelpti. Mums ir neduoda 
nieko. O kurie turi savo namus 
ir da išnomuoja kitam kamba
rius,tai tie gauna pašalpą. Toks 
komiteto elgimąsi yra labai ne
teisingas.

“Tai turime kęsti vargą ir 
badą. Iš Amerikos nieko negau
nam ir komitetai nieko neduo
da. Prisieis badu mirti.”

Tai yra tipingas tautinin
kų nusistatymas — kas nie
ko neturi, tam nieko ir ne
duoti. Juk ir pati tautininkų 
vyriausybė, paskyrusi nu
kertėjusiems šelpti apie 15,- 
000,000 litų, davė pašalpą 
(tikriau sakant, paskolą) tik 
tiems, kurie turi kokio nors 
turto. Beturčiams nieko ne
davė, nes. sako, jie neturės iš 
ko tos “pašalpos” grąžinti.

Taigi klausimas kįla, kaip 
amerikiečiai galėtų sušelpti 
Lietuvoje tuos sluogsnius. 
kuriems pašalpa yra dau
giausia reikalinga ir kurių 
ponai “tautininkai” nenori 
šelpti?

Chicagos “Naujienos” ma
no. kad šitaip dalykams sto
vint. amerikiečiams lieka tik 
vienas kelias, būtent:

“...siųsti aukas miestų savi
valdybėms, kurios yra demo
kratiškai išrinktos ir kuriose 
turi balsą Įvairių srovių atsto
vai. Tik siunčiant tenai aukas, 
reikia jas garsint spaudoje: kas 
siunčia, kuriuo vardu, kokią 
sumą ir kuriam tikslui. — kad 

vieša kontrolė.”

Bet to da neužtenka, neš 
jeigu kiekviena amerikiečių 
kolonija pradės siųsti aukas 
pagal savo nuožiūros, tai vie
nai savivaldybei galės tekti 
daug, o kitoms—nieko.

Mums rodos, kad aukų 
siuntimą reikėtų sutvarkyti 
jau čia pat. Amerikoje. Rei
kėtų sudaryti tam tikrą cent
rą, į kurį visi amerikiečiai 
galėtų savo aukas siųsti, o tas 
centras paskui galėtų kad ir 
savivaldybėms siųsti, tik jau 
sistematingiau jas paskirsty
damas.

Be to. renkant ir siunčiant 
aukas visuomet reikia turėti 
galvoje, kad badą Lietuvoj 
kenčia netik tie žmonės, ku
rių javai laukuose prapuolė, 
bet taip pat ir tie, kurių mai
tintojai dėl savo politinių įsi
tikinimų sėdi kalėjimuose 
arba Varniuose. Nukentėju
sius nuo nederliaus sušelpia 
da ir visokie komitetai, o nu
kentėjusių nuo fašistinės 
diktatūros niekas nešelpia. 
Šitai pastarajai nukentėju
sių kategorijai ir reikėtų pa
žangiosios amerikiečių vi
suomenes aukas taikyt.

Skiriamas jiems aukas ga
lima. butų siųsti tiesiog ištiki
miems visuomenės yęikė-

“VIENYBES” REDAKTO
RIAI NORI BOTAGO.
Pataikaudamas Lietus os 

diktatoriams, senis J. Šliupas 
pradėjo net cenzūrą teisinti, 
jis pasakė:

“Nors cenzūra skaudi yra. 
bet ką padaryti, kad visi esame 
botagų užsipelnę.’

Ir kada “Naujienos” šitą 
Šliupo išsireiškimą pakriti
kavo, Brooklyno fašistuojan- 
ti “Vienybė” tuojaus šoko 
Šliupą ginti. Gindama cen
zūros botagą, kuri Šliupas 
pripažįsta “reikalingu ’ e- 
sant, “Vienybė” 30 gegužės 
numery sako:

"...mes patikėsime Dr. šliu
pui ir Šleževičiui, turėdami vil
ti. jog šis skaudokas Lietuvai 
gadynės laikotarpis, paskatins 
lietuvius, labiau savo politines 
teises vertinti ir jomis išmin
tingai naudotis. Caro botagas, 
kuris mums spaudą uždraudė, 
ne lietuvius vergus išauklėjo, 
bet drąsius kovotojus.”

Vadinasi, “Vienvbės” re- 
daktoriai aiškiai stoja už bo
tago viešpatavimą. Tik bėda 
jiems, kad jie nemoka nuo
sakiai protauti. Gindami fa
šistų bizūną, jie teisina jį 
tuo. kad jis “paskatins lietu
vius labiau savo politines 
teises ginti.” nes ir caro cen- ’ 
zura išauklėjo “drąsius ko
votojus.“ i

Kokia gi iš to išvada?
Išvada tokia, kad fašistų 

represijos Lietuvoje prives 
kraštą prie revoliucijos ir 
kad fašistų viešpatavimas 
bus nušluotas, taip kaip buvo 
nušluota caro valdžia.

Mes žinom, kad “Vieny
bė” šitokios revoliucijos ne
dori. Ji remia revoliucinį 
veiksni (cenzūros botagą) 
tiktai per savo neišmanymą. 
Kitaip sakant, ji elgiasi kaip 
tas pasakiškas čigonas, kuris 
atsisėdęs ant šakos norėjo tą 
pačią šaka nukirsti.

I

ĮKAS BUV& STUtKNTAS 
VOSYLIUS?

Skaitytojai jau žino, kad 
Kaune tapo sušaudytas stu
dentas Vosylius, kurį žvalgy-. 
ba sakosi pagavusi bėgant į į 
Vilniaus kraštą. Žvalgyba 
tuojaus nusprendė, kad jis 
turi būt dalyvavęs pasiktsi- 

i nine ant Voldemaro gyvas
ties, ir jis tuo jaus buvo nu
teistas miriop.

Mums, amerikiečiams, ne
žinant visų smulkmenų, visų 
pirma rupi klausimas, kas 
buvo studentas Vosylius, ko- 
kiai politinei grupei jisai pri
gulėjo ir kokiais motivais ji
sai kėsinosi Voldemarą už
mušti — jeigu ištikrujų jisai 
kėsinosi?

“Naujienos” paduoda iš 
Vokietijos laikraščių šitokių 
paaiškinimu apie šitą jau
nuolį :

“Vosylius prieš kiek laiko bu
vo ištremtas iš Kauno, kur jisai 
studijavo chemiją. Jisai turėjo, 
kaip ir daugelis kitų studentų, 
gyventi provincijoje. Galimas 
daiktas, kad pasikėsinimas bu
vo keršto žingsnis studentų, ku
riems ištrėmimas į provinciją 
suardė visą jų gyvenimą.”

Kita žinia iš Vokietijos 
laikraščių yra tokia:

“Studentas Vosylius, suim
tas. kaipo Įtariamas dėl pasikė
sinimo prieš Voldemarą, pri
klauso studentų organizacijai 
‘Aušra/ legalei demokratinei 
organizacijai, kuri tiesa. stOAi 
opozicijoje valdžiai, bet .nėra 
nei komunrstšika, nei socialis- 
tiška.

"Pastaromis dienomis buvo 
suareštuota koki 45 studentai 
socialistai ir 25 aušrininkai.”

Aušrininkai yra Vinco Ku
dirkos it d-ro Basanavičiaus 
idealų garbintojai. Tai karš
tai patriotinė mūsiškių inte
ligentų grupė.

Bet Rygos rusų laiakraštis 
“Segodnra,” kurį cituoja 
“Lietuvos Žinios,” sako, kad 
Vosylius prigulėjęs socialre- 
voliucionierių grupei. Štai to 
laikraščio žodžiai:

“Miške arti Kaišedorių. neto
li administratyvinės linijos Lie
tuvos, pasienio sargyba paste
bėjo įtartinų asmenų grupę. 
Sargyba pradėjo persekiojimą, 
bet nežinomi leidosi bėgti į len-

«'■ Redakcijos Atsakymai.

KAIP SOCIALTSTAI RE
MIA DARBININKŲ 

REIKALUS.
Socialistai nemėgsta ope

ruoti tuščiais žodžiais, jie 
dirba realų darbą. lr-(firbdę- 
mi nesigiria. Amerikos So
cialistų Partija neittrčftj par
tija. Jį kapitalų neturi. Ačiū 
komunistų “pasidarbavi
mui,” ji turėjo daug nuo^o- j 
lių. Jai reikėjo pergyventi;> 
skilimo krizį, nuo kurio ji da 
iki šiai dienai nėra tinkamai 
atsigavus. O vis dėlto ji suge
ba atsiliepti ir pagelbėti vi
siems svarbesniems darbi-, 
ninku reikalams.

Anąsyk “Keleivy'” buvo 
rašyta, kad Amerikos Socia
listų Partija nusiuntė $1,000 
aukų Anglijos Darbo Parti
jai, kad pagelbėjus jai lai
mėti rinkimų kovą. Nuo to 
faiko Partijos vadas, drg. 
Hillęuit, nusiuntė da $4,0W) 
Anglijos darbininkams —iš
viso $5,000. Pinigus surinko 
Amerikos socialistų sudary
tas fondas ir partijos orga
nas. “The New Leader.”

Negana to, socialistai su
darė fondą remti streikuo
jančius šilko darbininkus 
Tennessee valstijoj. Fondo 
pirmininku yra pastatytas 
drg. Norman Thomas, buvu- 
sis Socialistų Partijos kandi-1 
datas į Amerikos preziden
tus. Ir pereitą sąvaitę šitas 
fondas jau išsiuntė streikie-' 
riams $3,500.

Tai ne tusti žodžiai, ne 
rėksmingi obalsiai, kokiais 
komunistai mėgsta darbinin- į 
kus vaišinti, bet tikra, prak- ■ 
tiška pagalba darbininkams.

AR
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kų teritorijos' pusę atsišaudy
dami is revolverių ir metė bom-

•,’Bonib»> sprogimu buvo su
žystas vienas teroristas. Pri
puolamai čia tnivęs d-ras žilins- 

paėmė kritusį bombistą ir 
derina atvežė ji i Kauną. Su-i vi 
žeistas pasirodė esąs Lietuvos) 
Universiteto teknikos skyriaus 
studentas Vosylius. Lietuvos krato“ redakcijoj 
socialistu revoliucionierių par- demokratų centro komitete 
tijes narys. .

“Manoma, kad Vosylius yra 
vienas iš dalyvių pasikėsinimo 
prieš prof. Voldemarą.”

Mums "Segodnia” prane
šimas išrodo panašesnis į tei
sybę. nes ir prie caro val
džios socialrevoliucionieriai 
buvo ta organizacija, kuri 
žudydavo valdininkus. Ne
didelė socialrevoliucionierių 
grupė yra užsilikus Lietuvo
je iki šių dienų. Ji susideda 
daugiausia iš moksleivių ir 
šiaip jaunuolių.

“Lietuvos Aidas“ daug 
sielojosi ir keikė socialde- 

i mokintus dėl bendradarbia- 
jvimo su ”plečkaitininkais” 
!(?!>, dėl to, kad š. m. balan-
džio mėn. 2 d. “Socialdemo-

Balandžio mėnesio 15 die
ną jau galutinai buvo palai
dota garsioji Kauno konkė. 
Dar 1928 m. vasario mėnesio 

ir sočiai-'16 dieną studentai ją buvo 
•apvertę, tą patį manė pada
ryti ir šių metų Yrasario mė
nesio 16 dieną, bet stropioji 
policija šį kartą ją nuo ap
vertimo apsaugojo. Kažin, 

į ar studentai ją apversdami, 
konkei pikto manė? Aš ma-

Paniekintam Seneliui. — 
Paskutinės tamstos kores
pondencijos nedėsime, nes 
skaitytojai negalėtų jos su
prasti. Beje, ateity prašytu
me rašyti tik ant vienos lakš
to pusės ir rašyt rašalu, o ne 
mėlynu paišeliu, nes jis labai 
užsitepa ir raštas pasidaro 
neįskaitomas.

Daug svajojančiam.—“Ne
tikėtinas Ateities Gyvenimo 
Klausimas” netilps, nes jam 
stinga nuosakumo.

Torontiečiui. —Gaila, kad 
tamsta neturi sau merginos, 
bet nusiskundimas per laik
raštį nieko tamstai nepadėtų. 
Netalpinsim.

Visiems, kurie davė atsa
kymus apie kunigą ir asilą.— 
Tie atsakymai bus nusiųsti 
Pluvijui į Lietuvą, kuris ža
dėjo duoti dovanų už teisin
gą jų išrišimą. Ar jis tikrai 
duos, mes nežinom.

PER VIESULĄ ŽUVO 
112 ŽMONIŲ.

Filipinų salose pereitą są
vaitę siautė baisi viesulą. Jū
rių bangos buvo tokios dide
lės. kad užliejo daug kaimų 
salų pakraščiais ir 112 žmo
nių tokiu budu žuvo. Mate
rialiai nuostoliai labai dideli.

“ra^a” “plečkaitininkų” li
teratams.

Dalykams paaiškėjus pasi
rodė, kad nei centro komite- 
tete, nei “Socialdemokrato” 
redakcijoj jokios “plečkaiti
ninkų“ literatūros nerasta, nau, kad ne. 
Buveinėje, kur randasi su-. Balandžio mėnesio 15 die- 
cialdemokratų centro komi- na išeinu į Vytauto prospek- 
tetas ir ‘•Socialdemokrato” tą, žiuriu, dar nuo stoties su 
redakcija, gyvena atskiruose trimis keleiviais važiuoja 
butuose dar kelios pašalinės konkė. Tada buvo trečia va- 
šeimynos, keli studentai ir .landa po pietų. Vadinasi, tik 
studentės. Tariamoji “pleč-Jvalanda laiko liko gyventi, 
kaitininkų’’. literatūra neva nes jos laidotuvės buvo pa

skirtos ketvirtą valandą po 
pietų. Paskutinį kartą ji slin
ko liūdnai — kumelaitė svy
ruodama vos pavelka, ratai, 
rodos jau sustingę, nenoro
mis sukasi. Kiekvienas pra
eivis meta jai pasigailėjimo 
žvilgsnį, rodos, pilnu širdies 
skausmu, taria jai paskutinį 
‘sudiev”... Bet greitai praei
vių veidus pralinksmino kon
kės vežėjas. Jis pavažiavęs 
nuo stoties garsiai uždainavo 
rusišką “razluka”... Juokiasi 
praeiviai, juokiasi ir konke 
važiuojantieji.

Po to sugrįžau namo? Bet 
:uoj pasigirdo daug kartų 
“valio!” Supratau, kad tai 
šaukia studentai. Ateinu prie 
stoties, jau susirinkę daugy
bė žmonių. Matosi viena 
konkė pilna dudentų. Be to 
dar kokia 20 žmonių, irgi 
studentų, sulipę ant konkės 
viršaus. Beveik visi šaukia 
‘valio!” Man, rodos, šerme
nų ar laidotuvių metu Yrisai 
nepritiktų šaukti “valio.” 
Bet mano manymas prieš 
vykstančius faktus buvo tik 
nulis.

Varo studentai kumelpa- 
laikę, bet toji nepavelka. Ir 
kur pavilks, kad į konkę pa
prastai telpa nedaugiau, kaip 
apie 30 žmonių, tuo taipu 
buvo prilipę virš 100 asme
nų. Stumia vargšai studentai 
ir patys, bet nepajiegia. Nes 
<akau, netik konkės vidus.

kaitininkų” I 
rasta koridoriuje, per kuri 
Įeinama į “Socialdemokra
to“ redakciją, į centro komi
tetą ir į atskirus butus. Vadi
nasi, koridorius atviras die
ną ir naktį. Tai kodėl kas 
nors negalėjo tokios literatū
ros atnešti į koridorių ir pro
vokaciniais tikslais.

Jeigu atsirado “gerada
rių” susprogdinti “Varpo” 
spaustuvę, jeigu atsirado to
kių pačių “geradarių” sude
ginti kiną “Paladijum,” tai 
kodėl tie patįs “geradariai” 
negalėjo atgabenti į kalba
mą vietą ir “plečkaitininkų” 
literatūros? Apie panašius 
galimumus verčia manyti 
dar ir ta aplinkybė, kad so
cialdemokratai “plečkaiti- 
ninkus” jau senai pasmerkė, 
o be to, šiuo laiku tautinin
kai rengiasi kaip tik steigti 
naują darbininkų partiją,” 
'odei kad pasekmingiau sek
tųsi žvejoti darbininkus, 
jiems svarbu pirmiau išpro
vokuoti didžiausią Lietuvoje 
darbininkų partiją — social
demokratus.

Nereikia per daug tikėti 
Lietuvos spaudai, kur vieni 
oilnomis gerklėmis gali rėk- 
i, o antriems karo cenzūra 
užčiaupia dantis ir atvirai 
oasiaiškinti neleidžia.

Visai netokiomis vėžėmis 
I slenka dabartinis Lietuvos 
gyvenimas, kaip tautininkų 
vyriausybės spauda piešia.

TEISYBĖ! TAS GRANULIUOTAS 
MUILAS SUTAUPO TJIINIMA
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KAUKAS JUODOMIS VĖLIAVOMIS 
PASIPUOŠĘS...

bet ir viršus pilnas studentų: 
ant stogo vieni stovi, sėdi, ki
ti bando čarlestona šokti. 
Bet tuoj atsirado dar pora 
arklių ir jau trejetas šiaip 
taip ją vilko. Pasirodė po to 
daugiau — visa virtinė kon- 
kių. Jos slinko viena po ki
tos, slinko pilnos žmonių, bet 
netiek pilnos, kiek pirmoji, 
•‘studentų konkė.” Ir ant ki
tų stogų matėsi po kelis žmo
nes. O korespondentai ir fo
tografai!... Jiems rugiapiutė. 
Laksto, kaip akis išdegę.

Privažiavo Įgulos bažny
čią, Nepriklausomybės aikš
tę. Ten “konkių virtinę” pa
tiko orkestras. Nuo ten susė
do ir visi konkės ponai bei 
“žiaurieji” jos likvidatoriai. 
Reikalavo, kad pirmąją kon- 
kę jiems užleistų, bet užsi
spyrėliai studentai neužleido 
“savosios,” todėl visa ponst- 
va susėdo su bukietais ran
kose i antrąją.

0 ka studentai ten sulipę 
ant viršaus nedirbo: ir dai
navo, ir šoko,ir šunį buvo už
sikėlę. Na, galop, radęs pro
gą, ir aš, kaipo studentas, 
įšokau i “savo studentišką
ją” ir persiėmęs tuo melan
cholišku juoku, tuo laidotu
vių upu, dievaži, pasijutau, 
kad gaila skirtis su konke...

Kuomet privažiavome 
miesto muziejų, studentai 
skubiai atkabino nuo pirmo
sios savo konkės arklius, nu
kėlė ją nuo bėgių ir patys 
per grindini, vieni traukda
mi, kiti stumdami, nugabeno 
ją j miesto muziejų. Toji va
landa, kada studentai patys 
per ekmenis vilko konkę j 
muziejų, buvo įdomiausias 
konkės laidotuvių momen
tas: velka studentai iškaitę, 
sušlapę, velka, rodos, su di
džiausiu pasišventimu, velka 
iš visų spėkų. Taip ir buvo 
palaidota garsioji Kauno 
konkė.

Visi ją pajuokė, niekino, 
ujo. Net garsusis musų dai
nininkas Kipras Petrauskas 
buvo sudėjęs apie konkę ku
pletą, kurio vieną posmą čia 
paduodu.

Jis dainuodavo:
“Vieną kartą pakvietimą 
Vestuvėms gavau.
Kad galėčiau greit nuvykti, 
Konke važiavau.
Kumelaitė \’os pavelka 
Iš visų spėkų.
Kol nuvykau pas jaunuosius 
—Radau du vaiku.”

Rodos, ir aiškinti nereikia, 
kaip musų gerbiamas Kipras 
atvaizdavo susisiekimą kon
ke.

Tečiau vakare konkę pa
laidojus, jau rytą pasigirdo 
daug balsų už konkę. Vieni 
seko, kad autobusuose labai 
kemšasi žmonės, antri sako, 
kad senesniam patekti i au
tobusą net esą sunku, o jei 
turi didesnį ryšulį, tai į auto
busą ir nebandyk. Pasakoja, 
kad viena moteris į pilną au
tobusą įlipo su pintine kiau
šinių, tai nei vieno sveiko 
kiaušinio išlipdama neišsine- 
šė, o važiuojantieji turėjo 
daug nemalonumo, nes buvo 
nepatogu jiems išlipti iš au
tobuso su kiaušiniuotais šo
nais.

Jeigu miesto valdyba ne
mano skubiai įrengti elektros 
tramvajų, tai gal dėl visuo
menės patogumo ir per anks
ti konkę į muziejų įtraukė.
Kaunas, P—jw».
1929-V-16.

UŽPUOLB PLĖŠIKAI.
Kretingos apskr., Bubelių 

kaime pas Gabrilaitienę įsi
laužė du ginkluoti plėšikai, 

j vienas peiliu, kitas revolve- 
' riu. Atėmė iš jos 50 dol., 26 
tirtus ir daiktų už 300 Htų. 
Į Vienas buvo maskuotas. Pa
starasis sulaikytas. Paaiškė
jo, kad jis yra Stepas Kanto, 
ras iš Darbėnų valsčiaus.

i
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Pittsburgiečių konferencijos I Musų jaunuolių vakarėlis ir

Gegužės 23 dieną čia įvy-j 
ko Sandaros kuopų konfe-1 
rencija, kurioje dalyvavo 
nuo 36 kuopos J. Grigaliū
nas, P. Marmokas, F. Pikšris, 
J. Virbickas ir A. Vaišno- 
rius; nuo 43 kuopos — P. Pi- 
vorunas ir J. Rūkas: nuo 79 
moterų kuopos — A. Akėlai- 
tytė, A. Cilienė ir A. Zamb- 
liauskienė: nuo 85 kuopos— 
J. Kuizinas, M. Balionis ir 
F. Moisiejus.

Kadangi P. Pivorunas ne
senai lankėsi Chicagoj, ap
žiurėjo naują spaustuvę ir 
parvežė daug labų dienų nuo 
chicagiečių. tai išklausius jo 
pranešimą, Pittsburgho san- 
dariečiuose ūpas labai pakilo 
ir jie yra pasiryžę veikti, kad 
savo kvotą išpildžius. Nutar
ta suruošti didelį pikniką 11 
dieną rugpiučio (Augusto) 
ant gražios Amšiejaus far
mos. Taip pat nutarta nusių
sti porą delegatų į Sandaros 
seimą, kuris įvylU South Bo
stone. Delegatais išrinkta P. 
Pivoriūnas ir J. Kuizinas. Be 
to da Sąryšys nutarė nusiųsti 
pasveikinimą su auka. Tą 
patį pasižadėjo padaryt ir 
kuopos.

Buvo svarstoma ir apie 
dabartinę “Sandaros” pa
kraipą. Kai kurie išsireiškė, 
kad “Sandara” nebe tokia, 
kokia buvo: redaktorius rašo 
lyg ir ko bijodamas, lyg ir 
pataikaudamas dabartinei 
Lietuvos valdžiai. Bet kiti 
nurodė, kad “Sandarai” ir 
nepritiktų eiti iš vien su ko- 

Todel tas klausi- 
atviras, tik nu- 
kad “Sandara” 
nuo demokrati- 
ir kad auklėtų

munistais. 
mas palikta’ 
tarta dabot, 
nenukryptų 
jos principų 
lietuvybę.

Gegužės 26 dieną buvo S. 
L. A. 3 apskričio konferenci
ja, kur dalyvavo 8 ar 9 kuo
pos su apie 30 delegatų. 
Konferencija užgyrė komisi
jos rengiamą pikniką 14 lie
pos ir taip jau užgyrė Pildo
mos Tarybos atsišaukimą dėl 
Lietuvos badaujančių gelbė
jimo. Apskritis iš savo kasos 
paskyrė tam tikslui S10, o 
delegatai sumetė 822 nuo 
savęs. Pinigai nusiųsta Į Lie
tuvą per SLA. centrą.

Vakare buvo 90 kuopos 
surengta vakarienė su dai
nomis, deklamacijomis ir 
klasiškais šokiais. Svečiai 
gražiai pasilinksmino. Butų 
pageidaujama, kad kitos 
Pittsburgho organizacijos 
nedarytų jokių pramogų 14 
liepos ir 11 ruggiučio, nes iš 
to nei vieniems, nei kitiems 
nebūna naudos.

J. Virbickas.
i — -----------

RIVERTON, 1LL.
Automobiliau* nelaimėj su

žeisti 4 lietuviai.
Gegužės 24 dieną čia atsi

tiko didelė nelaimė su auto-» 
mobilium, kurioj tapo sun
kiai, gal mirtinai sužeisti 4 
lietuviai: Mateušas Petkus, 
Vincas Grigiškis su žmona ir 
šoferis Juozas Stanis.

Automobilius apsivertė 3 
kartus su visais pasažieriais 
ir tapo sudaužytas į skutus. 
M. Petkui tapo išlaužti 3 
šonkauliai, V. Grigiškiui pra
mušta galva, jo žmonai su
daužyta koja, šoferis nu
kentėjo truputį mažiau.

Iš Springfieldo, III., tuo
jaus pribuvo ligoninės ambu- 
lansas su daktaru ir slaugė
mis, ir trįs sunkiau sužeistie
ji buvo nugabenti į Šv. Jono 
ligonbutį Springfielde, kur 
dabar visi trįs vaitoja.

M. Petkus ruošėsi birželio 
mėnesy švęsti savo aukso ve
dybas, nes sukanka jau 50 
metų nuo jo pirmųjų vestu
vių, bet nelaimė sugadino 
viską. F. Doveika.

komunistų išsišokimai.
Gegužės 18 dieną S. L. A. 

198 kuopos jaunimo skyrius 
turėjo vakarėlį su vaidinimu. 
Vakarėlis nelabai pavyko, 
nes kaip tik atėjo laikas pub
likai rinktis, pradėjo smar
kiai lyt ir lietus sulaikė daug 
žmonių. Kiti turėjo ir tikie- 
tus iš kalno nusipirkę ir tai 
per lietų negalėjo ateiti. Vis 
dėlto smagu buvo matyti, 
kaip čia gimusios merginos 
puikiai pagamino vakarienę 
ir pačios stalus papuošė. Ma
tyt, jau kiti laikai atėjo. Se- 
niaus būdavo lietuviai sako, 
kad čia augęs jaunimas nie
kam nevertas. Bet dabai- ma
tom, kad čia augusiais musų 
jaunuoliais galima pasige
rėti.

Veikalėlis, kuris buvo tą 
vakarą suvaidintas, yra vers
tas iš anglų kalbos. Vertė 
p-lė P. Jurgeliutė. Jis paro
do, kaip kunigas duodamas 
šliubą kalba jaunavedžiui, 
kad tas turi būt ištikimas bu
simai savo žmonai, turi nu
pirkti jai gerą automobilių, 
gražias drapanas, turi nepa
vydėti jai su kitais vyrais pa
sivažinėti ir pavalgius pats 
turi bliudus sumazgoti. Vai
kinas tam priešinasi. Kuni
gas jaunavedžius sutaiko ir 
liepia duoti žiedus. Jaunasis 
pradeda jieškoti žiedų, tuo 
tarpu piršlys prisitaikęs pa
bučiuoja jaunąją. Jaunasis 
šoka prie piršlio ir prasideda 
muštynės. Šliubas lieka ne
užbaigtas.

Dabar noriu pranešti, kaip 
čia komunistai kelia “revo
liuciją.” Komunistė M. B 
kuri dirba Goodrich robo 
kompanijoj, užsimanė nu
versti Akrono miestą ir pra
dėjo organizuoti moteris. Sa
ko, aš darbininkių vadovė, 
tai turit manęs klausyti. Bet 
viena darbininkė jai pasi
priešino, tai komunistės nu
tarė ją nubausti. Jos atsinešė 
kiaušinių, ir kaip šita darbi
ninkė išėjo ant Maine gat
vės, pradėjo ją tais kiauši
niais bombarduoti. Pataikė 
ir nekaltiems praeiviams.

Užpulta ir kiaušiniais ap
mėtyta darbininkė turėjo 
grįžti atgal į dirbtuvę ir pra
nešė apie tai bosams. Sekan
čią dieną bosai ima ir išveja 
iš darbo “kiaušinių karžv- 
ges.

Tai taip komunistai “švie
čia” darbininkus. Du metai 
atgal Akrone pradėjo orga
nizuotis Rubber Workers’ 
unija. Kaip tik darbininkai 
pradėjo unijon rašytis, tuo
jaus ir komunistai sulindo, 
tikėdamiesi paimti uniją į 
savo rankas ir įvesti tenai 
savo diktatūrą. Pasekmės 
buvo tokios, kad tuojaus pra
sidėjo unijos viduje kova, ki
lo muštynės, reikėjo šauktis

NEWARK, N. J. 
Mirė Mikola* J odei i*.

Gegužės 22 d. nuo netikė
tos ligos mirė M. Jodelis, 44 
metų amžiaus. Iš nežinomos 
priežasties velioniui pasiro
dė ant veido mažas pučkas, 
nuo to staigiai pradėjo tint 
veidas, užsinuodijo kraujas 
ir nuo to mirė. Velionis pa
ėjo iš Bikunų kaimo, Utenos; 
apskr. Ilgą laiką gyveno Ne- Į 
wark, N. J., o vėliaus persi-' 
celė į W. Paterson, N. J. Pa
iko savo mylimą žmoną di-j 

deliam nuliudime. Buvo' 
draugiškas ir teisingas žmo
gus. A. K.

WINNIPEG, CANADA.
.Kamunistu komisarą 

melouja.
Puora deinų atgal, monei 

veinas žmuogus padavė pa
skaityti “Laisvę,” tai ašen 
paveizėjis paregėjau, kad 
parašyta juog čiona 1-mo 
deino gegožes buvin darbi- 
nenku šventes apvakščioje- 
mas vein kamunestų paren- 
gemais. Tai tas yra neteisa. 
Ašen laike demonstroncijos 
iejau netuoli mozikontu ir 
pradiejus žygiouti ašen su
skaičiau ruoduos 14 karūnų, 
bet nei ont veinuos neregie- 
jau kamunistu parašo. Vėsos 
karūnuos bova su angleškas 
parašas ir daugiause bova 
rosinu nešamuos kap onta: 
Okrainos rosų, sovietų ir ki- 
tuokių. Ir mažne ont kuož-

•t

niekas ir skolinti nebenori, ir 
nusiėmęs kepurę prašo su.<- 
mylėti, duoti koki nors dar
bą, bet darbdavis šaltai pa
krato galvą ir pasako, i i 
be 10 dolerių užstato darbo 
nėra. Toks esąs kompanijos 
patvarkymas, ir baigta. Ne
turi dešimties dolerių, ke
liauk sau iš kur atkeliavęs.

Aš rašau čia tikrą tiesą, 
nes man pačiam teko tas per
gyventi.

1928 m. ateivis.

W»NNIPEG, CANADA.
Peticija gražiai patarnavo 

darbininkų eisenai.
Kaip po visą pasaulį, taip 

ii Winnjpege ld. Gegužės 
buvo iškilmingai apvaikščio
jama darbininkų šventė. Ap- 
vaikščiojime dalyvavo dide
lės minios žmonių ir buvo ne
šama net apie 15 įvairių vė
liavų su darbininkiškos min
ties užrašais. Buvo keliatas 
vėliavų ir su protesto užra
šais.

M’innipego policija labai 
mandagiai su darbininkų de
monstracija apsiėjo ir gra
žiai jai patarnavo. Du polic- 
manai važiavo iš lėto demon
stracijos priešaky skirdami 
darbininkams kelią, gi ant 
kiekvieno skersgatvio kam
pų stovėjo pėstipolicmanai 
ir neleido iš skersgatvių au
tomobiliams nei gatvėka- 
riams važiuoti, kad nesutruk
dytų d arbininkų eisenos.

Paskirtose vietose buvo 
sakomos prakalbos. Lietu
viai nebuvo prie apvaikščio- 
jimo prisirengę, bet tarp kitų 
matėsi ir musų žmonių daly
vaujant. įdomus tečiaus da
lykas, kad šitoj demonstraci
joj visai nesimatė oficialės 
komunistų vėliavos. Komu
nistų partija čia yra legalė ir 

vadina eit bažnyčion. Jauna- taiyboj. Nežinau, ar komuni- 
x stų organizacija neturi savo 

flagės, ar gal šitam apvaikš- 
čiojimui ji dėl kokių nors 
“revoliucinių principų” ne
pritarė. Norėčiau, kad kas 
nors paaiškintų tai.

Nesuprantą*.
DZrMDZI-DRIMDZI MARŠ

RUTAS 1929 M.
BIRŽELIO MtNESY:

8 d.. Philadelphia, Pa.
9 d.. Plymouth, Pa.
12 d.. Pittston, Pa.
14 d., Kingston, Pa.
15 d.. Wilkes Barre, Pa.
16 d., Scranton, Pa.
18 d.. Baltimore, Md.

W1NNIPEG, CANADA 
Laisvamani* vyras žmonai 

geresnis ir už Dievą.
Nesenai rašiau, kad čia ap

sivedė laisvai viena jauna 
porelė ir labai gražiai viskas 
atsibuvo. Dabar prisieina 
pranešti ir kitas vestuves, tik 
jau truputį kitokias, nes lais
vamanis vaikinas paėmė ka
talikę merginą ir nuėjo į baž
nyčią šliubą imti. Kodėl jis 
taip padarė, kaip kas negalė
jo suprasti. Bet dabar daly
kas paaiškėjo. Pasirodo, kad 
laisvamanis yra plačių pažiū
rų žmogus ir moka pagerbti 
kitų įsitikinimus, o ypač mer
ginos, kurią jis myli. Jis pri
žadėjo jos laisvės nevaržyti, 
ir štai kokios pasekmės buvo. 
Vieną nedėldienį užeina pas
juos senoji josios draugė ir turi (|u savo atstovu miesto 1 • T
sis, nors laisvamanis, tuojaus 
pašaukė taxi ir sako savo 
žmonai, kad ji važiuotų baž- 

____ ____________________  nyčion su savo drauge. Jau
nuos bova parašyta, juog na žmona, priėjo prie savo 
darbenenku organizacijuos, 
bet apei kamunistus neika 
nebuvo rašyta. Ir negaliejo 
suprasti, kokiuos partijuos 
tuos kai-unos yra. Tik ont 
veinuos dideliuos karūnos 
bovo aiške parašyta, juog so
cialistu organizacijuos.

Jeigun aš neteisa rašau, 
tai ašen su kamunistu išaukš
tintuoju pasirašiusiu vietiniu 
galiu bečintis iš kepores pri- 
spiovima.

Mažeikiški*.

• policijos ir nariai ėmė vieni 
; kitus areštuoti. Vėliau pasi
rodė, kad komunistų C. C. K. 
sekretorius eina per dirbtu
ves ir išdavinėja kompani
joms savo sėbrus. Iš Firesto- 
ne kompanijos tuo budu bu
vo išvyti visi komunistai.

Ir taip savo neapgalvotais 
išsišokimais komunistai 
griauja netik darbininkų uni
jas, bet jie ardo ir pašalpines 
organizacijas. Galiu praneš
ti, kad “Laisvės” pašalpinė 
draugija jau visai baigia sa
vo dienas. Komunistai senai 
jau deda pastangas ją už
baigti. Žinoma, naciai irgi 
kalti, kad nesilanko ant susi
rinkimų. Bet apie tai bus pra
nešta per “Keleivį” kitu kar
tu. Liudvinavo* Petrą*.

KAIP IŠRODO NEDORYBES 
URVAI KAUNE.

Panelė su atkritusia lupa ir 
jo* “atskiras kambarys.”
“Lietuvos Žinity” bendra

darbis J. K. Beleckas nutarė 
ištirti Kaune tas “įstaigas,” 
kur gyvena “panelės.” Pasi- 
klausykit, kaip jis piešia vie
ną tokių užeigų:

Eidamas į Nemuno gatvę, 
sako p. Beleckas, turėjau už
eiti į siaurą trumpą gatvelę, 
kurios vienas galas remiasi 
į Nemuną, kitas į Gardino 
gatvę. Čia sulinkusia nugara 
name, beveik ant šaligatvio 
pasidėjusiame langus ir tuos 
skudurais, pagalvėlėmis ir 
balanomis užkamšytus, pro 
skylėtas duris įžengiau į pir
mos Kauno “duobės” prie
butį.

Žemas* namas, žemos du
rys, o už jų gili duobė, pilna 
dvokiančių skysčių. Neži
nau, kas ten laikoma. Juos 
pabraidžius randi duris be 
rankenų. Durys storų lentų, 
labai sumurzintos ir slidžios, 
lyg taukais nuteptos. Tik pa- 
baladojus, iš vidaus atsika
bina didelis vąšas. Tada jau 
gali žengti trobos vidun.

Mane bute sutiko sena, 
skuduruota žydė.

—Ko nori?—“klausia.
—Na, žinai ko noriu. — 

Panelių pažiūrėti.
—Prašoi! Ir atidariusi du

ris įleido lyg koridoriun, lyg 
tvartelin, lyg šuns budon. 
Lubos iš dviejų pusių susidu
ria aukštai, kiti jų galai že
mai. Viso kambario plotis: 
per vieną ranką. Pečius ku
riamas iš buto, kuriame yra 
brudnoji duobė. Šalę pečiaus 
stovi viena mergina apie 20 
metų. Taip atrodo pro dažus 
ir pudrą. Sukaitusi, bet balta, 
o vietomis melsva. Kažko
dėl? Toliau stovi kita, aukšta 
moteriškė, padrikusiais plau
kais, atkretusia lupa. Pama
čius mane, lupą truktelėjo, 
padarė besišypsančio zuikio 
fizionomiją. Jos suknelė ma
ne nugązdino. Sakiau ji 
aukšta, kojos plonos, keliai 
priekin atstatyti, kaip run- 
gagaliai.

Ausyse kabojo ilgi auska
rai, ant rankų keli žiedai. 
Viename veide randas, kita
me, pro pudrą vos žymu di
delės žaizdos butą. Kalba 
vyrišku balsu, tik truputį 
kvarkiančiu. Akcentas su
valkietiškas. Kažin, kaip ji 
atrodytų be pudros ir dažų? 
Viena akis atrodo didesnė, 
kita mažesnė.

Maloniai paprašė į atski
rą kambarėlį. Kur jis, klau
siu? Niekur jo nemačiau. Vi
sur siena, raudonai margais 
popieriais apklijuota.

—“Čia,” — sako. Ir ranką 
aukštyn pakėlusi timptelėjo 
paluby esančią odinę ąselę. 
Sienoj atsidarė durys, blyks
telėjo elektros lemputė. Štai 
ir atskiras kambarys. Gal 
metro pločio ir pusantro il- 
?io. Lova siaurutė. Pora pa
galvių. Matracas. Stora, ge
rokai suteršta antklodė. Šalę 
stalelis. Ant jo pakelis papi
rosų, dėželė pudros ir dar 
kaž ko, bonkutės dažų, veid
rodis ir aplink stalą daug ki
no artistų paveikslų. Jų vir
šuj keli nedidučiai šventųjų 
oaveikslai. Po lova bliudas, o 
šalę lovos ąsuotis su vande
niu ir rankšluostis. Bet kai
mo bernai baltesniais autais 
kojas auna, kaip šis rank
šluostis.

—Na. tai kaip patinka po
nui?

—Nieko sau...
—Tai gal pa...?
—Palauk—sakau. — Ne

reikia skubintis. Matai, kad 
aš naujokas.

—Je, naujokas. Kuris tik 
čia ateina, tai vis sakosi nati

jokas. Naujokai čia neužei- 
,na. Jie pirmiau išsiprakti- 
kuoja Nemuno gatvėj.

Na, ir prasidėjo monolo
gas. Paaiškėjo, kad ji yra iš 
Mariampolės, batsiuvio duk
tė. Namie yra trįs seserįs ir 
keturi broliai. Ji atrodo arti 
30 metų amžiaus, bet sakosi 
“ką tik užstojusi 21.” Pasiro
do, kad ji yra sena netik sa
vo amžium, bet ir profesija. 
Bet ginasi. Mariampolėj 6 
metus vertėsi tuo “amatu.” 
Pirmiau ne kaip profesiona
lė. Šiaip su “gerais draugais 
pasilinksmindavusi”... Tėvai 
nežinojo. Bet po to, kai liko 
nėščia, tėvai pavarė. Virto 
prostitute. Broliai prašę, kad 
nedarytų jiems gėdos, tai va
žiavusi Kaunan, čia jau tre
ti metai. Jieškojusi darbo. 
Maniusi Kaune vesti dorą 
gyvenimą. Susitaupyti ir pas
kui gal išvažiuoti užsienin. 
Apsivesti. Tarnybą gavusi. 
Tarnaitė. Sunku. Nepratusi 
dirbti. Metusi tarnybą. Išsi
nuomavusi Vytauto prospek
te kampelį. Dieną miegoda
vusi ar karčiamoj uždavusi, 
o vakare “medžiodavusi” 
Laisvės Alėjoj. Kelis kart 
protokolą gavusi. Nubausta 
buvusi. Paskui nutarusi ofi
cialiai pereiti į ištvirkavimo 
namus. Perėjusi beveik visas 
Nemuno gatvės landynių šei
mininkes, kol atsidūrusi šitoj 
paskutinėj ir prasčiausioj 
vietoj. Čia, sako, lankosi vi
sokie girtuokliai ir labai 
daug kareivių. Vis žmonės 
mažai susipratę. Inteligen
tas, tai labai didelė žuvis— 
juokdamosi pridūrė.

—Vadinasi, jau devyni 
metai, kai tuo amatu verčia- 
tės. Tai turbut patinka?

—Aišku. Be to gyventi ne
galėčiau.

—Na, o kaip žiūrit į atei
tį?

—Kokia gali būti ateitis? 
Dar kelis metus uždarbiau
siu, o paskui pasinaudosiu 
actu ar kitokiais “vaistais.” 
Jei jie negelbės — čia pat 
Nemunas.

Galiausiai prisiėjo mums 
atsisveikinti. “Tai, ponas 
njeko?...” piktai paklausė.— 
“Ot man vyras?”...

Išeinant, šeimininkė pik
tai palydėjo ir dar rusiškai 
keikteiėjo. O “jaunoji,” prie 
pečiaus stovėjusi, pridūrė: 
“varijat.”

Tai šitaip p. Beleckas pie
šia Kauno “užeigas.” Į tokias 
vietas atsilanko ir kunigai, 
kur užstato net savo laikro
dėlius.

vyro, apsikabino ir pabučia
vus jį sako: “Širduk, tu man 
geresnis už Dievą ir už visas 
pasaulio bažnyčias. Aš noriu 
būt prie tavęs. Nevaryk ma
nęs į bažnyčią, nes man jau 
nusibodo tenai klūpoti, pa
kol tave gavau. Dabar aš lai
minga prie tavęs.” Ir bažny
čion ji nevažiavo.

Man rodos, kad ir visos 
merginos eina bažnyčion 

I daugiausia tik dėlto, kad su 
' vyrais susitikus, o kaip ište
ka, tai jau bažnyčia joms ne
labai rupi, o ypač jeigu gau
na protingą ir laisvą t vyrą. 
Jeigu aš klystu, tai tegul kas 
kitas mane pataiso. Prašau!

Merginų Įgaliotas.

j 
l a

SASKATOON, CANADA. 
Nežmoniška* ateivių išnau

dojimas.
Pernai darbininkų čia taip 

da nevaržė, kaip šįmet. Šį
met darbininkas išbuvęs be 
darbo per žiemą, ir pavasarį 
da negali darbo gauti. O jei
gu pasitaiko koks darbas, tai 
ofiso agentas reikalauja, kad 
darbininkas nupirktų pas jį 
laivakortę savo giminėms 
parsitraukti, o jeigu neperka 
laivakortės, tai reikalauja, 
kad užstatytų kompanijai 
$10, tada duosiąs dirbti.

Vargšas ateivis rodo išsiė
męs iš kišeniaus kvoterį ir 
sako, kad tai jo paskutinis ir 
tas da skolintas, daugiau jau

>

.. ...............................................

l LIETUVIŲ MUZIKOS I
: Konservatorija •

* »
r j ** jI

Aukso” Byla.
Arba kaip durna valdžia dėl 

bobiškų kalbų pridarė be 
reikalo žmonėm* bėdos.
Peimai pavasarį mokyto

jas K. Sideravičius Šiaudėnų 
kaimo. Naumiesčio valse., 
Tauragės apskr. darė arche
ologinio pobūdžio kasinėji
mus.

Neužilgo pasklido gandai, 
esą mokytojas su ūkininku

Komp. MIKO PETRAUSKO *
*♦♦ I

• Jenčavskiu iškasę daug auk- 
| so. Tas auksas buvęs kausty-

319 E Street,
(kamp. Broadway>

SO. BOSTON. MASS.
=: i auksas būtręs kausty.

kos teorijos—chorų ir orchestrų | toj skrvnioj, auksiniais rak- 
Į'‘eliai< Rasta, girdi, pinigų, 

Niekur geriau mokinama nerasi, i kurių Vienas X ertas 80 litų.
Komp. Mikas Petrauskas, bai- | ! Tos kalbos nubangavo per

i

M ESTVILLE, ILL.
Siuomi pranešame Westvillės ir Ge- 

orjretouno apielinkės lietuviams, kad 
nuo pradžios oirželio mėn. pradėsime 
mokyti vaikus Uetuvių kalbos, rošy- 
mo ir skaitymo. Užsiregistruoti gali
ma bile dieną pas Kun F. A. .Mikalau
ską, 219 W. Main st., Westville, III.

| .keletąvalsčių. Atsiradožmo-

I
■ i

i
i

!
i
i
i

nių, kurie pranešė policijai, 
ši‘vedė tardymą. Sudarė 
sensacinę bylą.

Gegužės mėn. 7 d.‘ Nau
miesčio taikos teisėjas na
grinėjo “aukso bylą.” Teis
man su liudininkais patrauk
ta 15 asmenų, jų tarpe 3 vai
kai 7—s metų. Bet prisaik
dinus visi liudininkai pasakė 
jokio aukso nematę. Tik vie
nas 9 metų vaikas, VI. Žvirb
lis. Įrodinėjo matęs, kaip mo
kytojas išėmęs iš žemės skry
nutę. atrakinęs, o joje radęs 
auksinių raudonų pinigų. 
Nors tas vaikas buvo aiškiai 
sugautas meluojant, visgi: 
savo kalbėjo.

Šitaip iš didelės bylos nie
ko neišėjo. Kaltinamieji iš
teisinti. ’ Tuo tarpu gi žmo
nės, pačiu sėjos metu, gavo 
eiti 14kim.. gaišti dieną, 

! kad teisme pasakytų nieko 
‘nežiną. ' ,
1 Policija ir teismas nusiplo- 
Ivė rankas: abeji atliko savo 
■••pareigą." Pirmieji ištardė, 
1 antrieji išteisino. Bet labai 
juokingai atrodo, kad dėl 
bobišku kaimo kalbų kelia
ma bvla. Ypač, kad joms 
pradžia davė 8 metų vaikas.

A. A. KAZIMIERAS ČERNECKIS
Gegužės 7 d. žuvo mainose Kazimie

ras čeroeckis, 18 mėty; Skotijon atvy
ko 1903 m Iš Lietuvos paeina nuo Kė
dainių, Amerikoje yra trįs seserys. 
Kas iš giminių nori platesnių žinių, 
rašykit šiuo adresu: (23)

* J. PAPLAUSKAS
40 Beechwood Gardelis, Colder Rd, 

Mossend, Scotland.

WestRoxburu 
Offlce ■

Atsidaro bizniai nuo
1 d. Birželio. 3 iki 9 vak.

^VINgŠba^S
i i
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Menas ir Literatūra FUTURIZMAS

—Sustok, Maike, ir persi- tas karo pavojus. Sumažinus 
žegnok! karo jėgas, sumažės ir viso-1

’ —O kam to reikia? kie mokesčiai, pasidaiys
—Kam reikia žegnotis? O lengvesnis gyvenimas žmo- 

ar tu neskaitei, ką gazietos nėms.
rašo? —Gerai, Maike. bet ką da-

—Taip, skaičiau. Lind- rys janirolai ii- kitokie načal- 
bergas apsivedė. ninkai, kaip vaisko nebus?

—O ką šiandien daro bu
vusieji caro generolai, tėve? 
Vieni jų nuėjo batų šveisti, 
kiti virtuvėse bulves skuta, 
da kiti gatves šluoja. Vadi
nasi, generolai gali dirbti 
naudingą ir padorų darbą.

—Ar tai tu mislini, vaike, 
kad ir aš eisiu šiušių šainyt?

—Jeigu tau tas nepatinka, 
tėve, tu galėsi susirasti kito
kį užsiėmimą. Pavyzdžiui, 
galėsi eit ant farmos karvių 
melžti.

—Kaip aš galėčiau melž
ti karves su generoliška uni
forma ir sušoble? Į ką gi tai 
butų padabna?

—Savo generolišką uni
formą tu galėsi nusiųsti Kau-

Perėję į mene sritį, galim dėmimai poetai galėtų atsi-
> » — • 1 • •• • . • . *V1 _ I

kuris nebūtų susijęs su laiko 
būkle, su laiko santykiais. 
Lygiai kaip religijai, filosofi
ja. etika — ir menas savar 
rankiškai neegzistuoja; jei 
jis yra glaudžiai susijęs su 
šių ideologijų turiniu, tai ir 
jo šaknys per šiuos ryšius 
taip pat veda į ekonomiką. Iš 
ekonomikos auga gyvenimo, 
įvairių kits su kitu susipynu
sių pasaulio reikalų medis; 
visi kuriniai savo šaknimis 
yra įaugę į šią gimtąją žemę. 
Taip pat ir meno kilmės ten
ka jieškoti ne tolimiausiose 
žvaigždėse, bet žmogaus šir
dy ir smegenyse, kuriuos vei
kia istoriniai buities santy
kiai.

Paklausykim Dr. W. Hau- 
senstein’o*. kuris 1913 m. So
cialdemokratų partijos švie
timo komisijos išleistam lei
diny apie skulptūros istoriją 
sako:

“Kiekvienas menas yra 
tam tikro visuomeninio gy
venimo išraiška!... Kiekvie
nas meno amžius verčiasi da
lykais, kurie duotuoju laiko
tarpiu visuomeniškai svar
bus — arba tiksliau kalbant 

i—laikomi svarbiais... Meno modeminiais laikais bus su- 
rutuliojimosi istorijoj galio- Į derintas tikras grožis su iš-

pasakyt: nėra jokio meno, sveikinti su romantišku rite
ri---- --------------------plėšikų romanų pa-,

šauliu, nustoti aprašinėjus’ 
aristokratų gyvenimą su se
nais grubių leitenantų žais
lais, širdies nelaimėmis ir 
garbės žodžiais, šiandien 
viskas skęsta kapitalisti
niam, proletariniam ir socia
listiniam idėjų pasauly, so
cialinėj aplinkoj, laiko pro
blemose. Naujos poezijos 
šaltiniai yra Esseno durnuos 
ir mašinų švilpimuos. Nema
tytas Europos sukrėtimas ka
ro ir revoliucijos metu pa
gimdė meno ir literatūros su
nykimą. šiandien menas yra 
įmanomas tik jam susijungus 
su gyvenimu, glaudžiai susi- j 
pynus su materialine buitim.

Ir kaip atspindi laiko turi- ■ 
nys architektorinių stilių ai- ‘ 
siradime ir rutuliojimesi !: 
Praeities dvasią, viduramžio 
sutemų katedras ir pilis pa
keičia technikos dvasia, pro
duktyvus darbas, moderni
nio gyvenimo pilnumas. 
Naujoji architektūra bus 
grynas paprastumas ir daik
tiškumas ir, kaip reakcija 
prieš neapykantą ir gyveni
mo neramumą, pirmą kartą 

1 • • • 1 *1 •

i

=— ---------------------------. I, •. .. ■ —11
Literatūra — yra gyvenimo veidrodis. | Todėl jie priešingi yra dabartiniams mu- 
Kinta gyvenimas, kinta literatūros for- zikos pabūklams, kurie suteikia mažą tem- 

mos. / i ' • »brų. .................... .
Taip pradžioje XX amž. literatūros are-' Futui-istai dailininkai turi išreikšti savo 

non triukšmingai įžengia nauja srovėj—fu- paveiksluose griežtomis linijomis bei spal- 
turizipas, kurs ima kreipti daugiau dėmesio vpmis VI?US’nors skirtingus, kaip du poliai, 
į kurinio formą, tos formos naujumą, kaip yienu Iai^u Įgyjamus jspudzius dinami- 
i turinį I ką.
‘ " . • - • - TA • Senovinį teatrą jie peikia, nes jis, sako,

Futurizmas gimė Šiaurinėj Italijoj—Mi- beanalizuodama^ viską smulkiai tampąs, 
lane. kur, kaip žinoma, tuo laiku ėmė ypa-,nuobodus, jkirus, ir vietoj to pataria tverti 
tingai smarkiai vystytis pramonė: kaip po nauja-mišinį music-hallų, kafešantanų, ka- 
lietaus dygo fabrikai, augo miestai; kur bu- baretu kui. visokie kupletai, parodijos, 
vo ir senosės kultūros centras. L - ....................—

Futurizmo tėvas — Marinetti, turtingo mus, 
bankininko sūnūs. I

klounų šposai darytų visokius “netikėtu- 
,” grimai butų visai priešingų spalvų, 

I romansai scenoj pertraukiami koliojimais, 
Jis 1909 m. viename Paiyžiaus laikrašty ^Ičje paskleidžiama visokių miltelių irtt.

Teatras tuo budu tapsiąs įdomesnis, įvai
resnis.

Ir kas dar stebėtina, futuristės moterys

paskelbia pasauliui pirmą futuristų mani
festą.

Jame nurodo, kad ligi šiol literatūroje , ...... . .
vaizduota išimtinai tik svajinga ramybė,1 Per.daug šališka1 supratusios savo emanci- 
lėtumas, ekstazė ir sapnai. Gana gi eiti iš- PaclJ3 n0.n mestl virtuvę, taP11 Įyglom,s 
mindytais keliais. Daugiau revoliucingu-! vy,arns visose srityse, kultivuoti gašlumą, 
mo. Jieškokim naujų temų. Reikia dabar Į Iš Italijos futurizmas pasklido į visą pa
rašyti apie naktinę arsenalų ir verfių, nu- šaulį, darydamas i kiekvieną valstybę ma- 
šviestų stipriais elektrinio mėnulio spindu- žesnę. ar didesnę įtaką. Savo kulminacinį 
liais, vibracija, geležinkelių stotis ryjan-1 (gerąją prasme) punktą jis pasiekė Kū
čias dūminius aitvarus, dirbtuves, pririštas sijoj.
prie debesų savo storais durnų lynais, pla-l Dabar pažiūrėkim, kokios teigiamos ir 
čiakručius garvežius, kurie skrieja tamsiais neigiamos jo pusės?
bėgiais, kaip didžiuliai plieniniai arkliai, Teigiamos, 
pažaboti ilgais kaminais, — žodžiu, paklai- 1. Futurizmas, panaudojęs meną, kaip

bergas apsivedė.
—Ne Limburgas, vaike, 

ale sudna diena ateina.
—Tai jau turbut pas da

vatkas buvai, tėve, jeigu ši
tokių “žinių” girdėjai. Laik
raščiai nieko apie tai nerašo.

—Kaip gi tai nerašo. Ir 
šiandien mačiau didžiau
siom litarom parašyta, kad 
eieilistai užvajavojo visą 
Angliją.
- —Bet tai juk nereiškia 

svieto pabaigos, tėve.
—Jes, Maike, bedievių 

valdžia, tai vistiek pat kaip 
ir sudna diena. Aš buvau 
sušaukęs savo vyčių gvardi
jos mitingą, sukalbėjom pil
ną rąžančių ir viską šventa- 
blyvai apieravojom Panelei 
Švenčiausiai, kad Anglijos nan i karo muziejų, tėve, o 
eieilistai pralaimėtų rinki- jo vieton nusipirksi labai pa
muš, ale vistiek laimėjo. Tur- togius trinyčius, 
būt mes negana poterių su
kalbėjom. Čia mus sufulino tvarkos ant svieto nenoriu. 
Brooklyno “Vienybė.” Prieš 
pat rinkimus ji pai ašė, kad norėt.

—Ne, Maike. aš šitokios

—Gerai, tėve, gali sau ne- 
' . Juk niekas tau ir ne- 

Anglijos eieilistai jau baigia liepia norėt.
išnykti. Aš buvau padavęs —Taip nešnekėk, Maike,
įnešimą, kad reikia kalbėti ba aš bijau^ kad neatsitiktų 
tris rąžančius, ale staršas ba- 
rabanščikas įnešė pataisy
mą, kad užteks vieno, ba, 
sako, cicilistų Anglijoj jau 
nėra, tai kam čia. sako, d a 
liežuvius už dyką mučyt. Ii 
perskaitė straipsnį iš “Vie- tvėrimo žmonės ištvirko ir 

užmiršo savo sutverto ją, tai 
Dievas užleido patapą. Da
bar vėl tas pats gali atsitikti. 
Už tai, vaike, aš ir bijau, kad 
neateitų sudna diena. Ir tas 
gali atsitikt labai greitai, ba 
šiandien svietas daugiau iš
tvirkęs. negu Nojaus laikais 
buvo. Vyrai prasimanė viso
kius armobilus ir džiazus, o 
mergos pradėjo siūti tokias 
dreses, kad jau sunku pasa
kyti, ar tai kalnierius, ar an- 
darokas. Dievas šitokių 
zbitkų nekentės, vaike.

kas bloga. Rusijoj bažnyčios 
iau .išgriautos, iš Meksikos 
kunigai išvaryti, o dabai- ii 
Anglijoj bedieviai užpona- 
vos. Tas ant gero neišeis. 
Maike. Kada po svieto su-

ja dėsnis: jei dvi tautos yra' 
vienodam visuomeninės rai
dos laipsny, ir jų menas yra 
panašus kits į kitą. Tai tinka 
ir tam atvejui, kuomet šios 
tautos kita su kita netarpiš- 
kai nesusisiekia...”

“Kiekvienas menas yra me jis pamatė sėdinčia li
tam tikro visuomeninio gyve- baisiai verkiančią raukšlėtu 
nimo išraiška”... taip atsira- veidu senutę. Ji buvo apsirė

džiusi skarmalais. Vos girdi
mu užkimusiu balsu ji šau
kė : “Kas dabar riiane nuveš 
į Damaską?”

Keleivis sustojo, pasižiu
rėjo į vargšelę ir, sujaudin
tas jos nelaime, pasodino ją 
užpakaly savęs ant mulo.

Kelyje keleivis paklausė 
senutės:

—Kas tu esi? Kodėl taip 
vargingai atrodai?

—Prieteliaii. neišsigąsk:

orės tikslingumu.
“Žaizdras.”

BAIME-
Kartą važiavo keleivis iš Į 

Beiruto į Damaską. Po pal-

do antikos ir musų laikų pa
veikslai... taip atsirado pir
mieji meno bandymai uolose 
ir ant primityvių žmonių 
ginklų... taip atsirado vidur
amžių religinis menas, kuris 
buvo glaudžiai susįjęs su vi
są tuometini gyvenimą api- 
pynusia materialine ir dvasi
ne bažnyčios galia... taip at
sirado viduramžių priešginu- 
mas — renesanso gadynė, 
kurios kilimo ir centro tenka ________  ____
jieškoti visuomeniškai pakk aš esu pikčiausia pasauly li- 
lusiuose italų miestuose ir ga—'džiuma.
miestų respublikose; su šiuo Keleivį iš baimės šiurpu-miestų respublikose; su šiuo Keleivį i 
klestėjimu yra susiję išsiva- lys nukrėtė, ir jau norėjo ją 
davusios iš ortodoksinių 
varžtų dvasios pažanga, mie
stelėnų sąmonės ir jausmo numesti, aš ir be tavo pagal

bos suspėsiu į Damaską. Bet 
aš tau nieko bloga nenoriu 
daryti. Net norėčiau tau at
sidėkoti už gerą širdį.

—Na. gerai! — tarė kelei
vis. — Aš tave nuvešiu į Da
maską. bet duok žodį, kad 
nenužudys! nei vieno to mie-

nuo arklio numesti.
—Be reikalo tu mane nori

I

vnzaumi iig«us Kūniniais, — zuuziu, patuai- L Futurizmas, panaudojęs meną, kaip 
Rusių didmiesčių pragarišką užėsį, automa-Į auklėjimo priemonę, ėmėsi auklėti naują 
tiška judesį, be paliovos veržiantįsi pirmyn1 žmogų, kurs imtų žengti ne šunkeliais, bet 
greitį, gyvenimo dinamiškumą, techniką.

Antram, kiek vėliau parašytam, manifes-
naujais gyvenimo ir kūrybos keliais.

2. Futurizmas parodė menininkams, kad 
te gvildenama kita charakteringa futuriz-' mechanizmas taip pat gražus, kaip ir pats 
mo ypatybė: žmogaus “aš” asmenybė bei žmogus ir kiti daiktai.
psichologija literatūroje turi išnykti, užlei-j 3. Futurizmas buvo karingas protestas 
sti vietą daiktams, medžiagai, visagalin-( prieš senojo meno fetišizmą. prieš visa, kas 
čiai industrijos jėgai — mašinizmui. į atgyventa, kas netinka naujo gyvenimo di- 

Ir iš tikrųjų futuristai ėmė klijuoti him- na^Įcaj-
nūs ne lakštingaloms, ar mėnulio šviesoje - eigiamos.
vykstantiems limonadinės meilės dialo-* 1. Futurizmas numetė be jokios įtakos 
gams, bet “elektrinėms verdančio gyveni- senovinių formų apvalką, bet nesurado 
mo atmosferoms” (Bucci). “miestams kvė- nauJ° apčiuopiamo ir dangstosi dirbtino- 
Duojantiems metaline valia” (Falgore),-mis kaukėmis.
“greitaspamiui geležinės rasės dievui, ap-; 2. Futurizmas smulkus: nesukūrė jokių
svaigusiam erdvių plotme, baisiai kiniečių grandioziniu veikalų (viens iš didesnių yra 

Marinetti “Mafarka-futuristas”).
3. Futuristai yra kapitalizmo, smulkios 

buržuazijos atstovai; savo politine ideolo
gija imperialistai; psichologine prasme — 
tipingi anarchistai. Jie be tvirtų pažiūrų: 
pataikuja stipresniems, dažnai, nelaimė, 
reakcijai (Italijoj — žmonijos kultūros pa
razitui — fažizmui). Negalvoja apie ateitį, 
praeitį, gyvena dabartimi ir, nors matyda
mi gyvenimo tamsumą, nesistengia nešti 
ten revoliucinės — išganymo šviesos.

Vargu bau futurizmas iškovos sau gyve
nime tikros pilietybės teises. M. Garšva. 

(“V. šviesa.”)

nybės.” Taigi sukalbėjom 
vieną rąžančių, paskui išsi- 
gėrėm magaryčių ir surikom 
ant cicilistų pražūties tris 
kartus “valio!” O dabar. 
Maike, skaitom gazietose. 
kad eieilistai paėmė- visą 
Angliją ir pastatys tenai sa
vo načalstvą.

—Reiškia, rudis nunešė 
ant vuodegos visus jūsų po
teriui.

—Jes, Maike, musų mal
dos nieko nemačijo.

—Maldos, tėve, 
niekam nepagelbsti.

—Taip nekalbėk, 
ba man baisu darosi. Sei, 
Maike, tu daugiau anie ouli- 
tiką nusimanai, tai išviro- 
zyk man, kas gali iš to išeiti.

—Iš ko?
—Ogi iš Anglijos.
—Aš, tėve, ne pranašas, 

bet vistiek galiu pasakyti, 
kad darbininkų laimėjimas 
tenai yra labai sveikintinas 
Įvykis. Darbininkai yra prie- 
flfagi karrui, todėl jų v«do- 
jrnama Anglijos valdžia 

taip paveikti, k»a vi

niekad

Maike, GAISRE ŽUVO 100 ŽMO
NIŲ IR 1000 TRIOBŲ.
Ant Sachalino salos, kuri 

dabar priklauso japonams, 
pereitą sąvaitę gaisras sunai
kino Esutori miestelį. Sude
gė 1000 namų ir 100 žmonių.

SUDEGĖ KOLIEKA 
SENELĖ.

Rutland, Vt. — šio pane- 
dėlio naktį netoli nuo čia su
degė namas, kuriame gyve
no Lucy Richards, 92 metų 
amžiaus kolieka senelė. Po

Mto pasauly bus sumažintos gaisro žmonės rado suanglė- 
įpM||os ir tuo budu prašaHn- jusi jos lavoną tarp degėsių.

savarankiškumo pakilimas, 
nematytas oi izontų plitimas, 
grožio supratimo, įsigilinimo 
vidaus gyveniman kilimas,— 
visa tai yra ekonominio kles
tėjimo padarinys.

“Kiekvienas menas yra 
cam tikro visuomeninio gyve
nimo išraiška...” taip atsira- sto gyventojo, 
d o Rembrandt’as (pavienio 
menininko pavyzdys), jo ap
linka ir jo kuriniai. Tai buvo 
Olandija, galinga ir turtin
ga : laisvi, savarankiški ir de
mokratiški ūkininkai ant 
plataus lygaus, derlingo že
mės paviršiaus; skaitlingi 
amatninkai ir žemvaldžiai 
mažuos miesteliuos; daug 
keliavusieji pirkliai, kurie 
'ykiu su materialinėm gery
bėm skleidė drąsos dvasios 
aukštybes, 1 
rantiškai dievobaimingi, lai
svi nuo pedantiško pietizmo, 
kuriuose nebuvo fanatiško 
geismo kitiems primesti savo 
pažiūras ir pavergimą; tai 
buvo rezultatas sėkmingai 
baigtų kovų su Ispanija, kuri 
ryžosiMBŠK\_ 
viduramžių katalikybės link; čią. i
—štai kurią gamtą, tautybę —Tai taip išlaikei savo 
ir laiko dvasią drobėje Rem- žodį! Prižadėjai tik 60 žmo- 
brandt’as atvaizdavo. Taip nių, o tuo tarpu užmušei šim- 
itsirado Meunier, Kaethe tą ir penkis. i
Kollnitz; visi kiti naujieji, —Aš savo žodį išlaikiau, 
kurie, temas kuriniams semia —atsakė džiuma, — pirmą 
iš šių dienų pulsuojančios gy- dieną užmušiau 10, bet pen- 
venimo tikrumus. f “

Darbininkija šiandien sto- —20 žmonių 
vi prieangy meno rūmų, ypa- iš baimės; o trečią, kai nu- 
tingai poezijos srity, ir žadi- kankinau trisdešimts, kita 
na kūrybai, kuri vaizduotų tiek mirė iš baimės, 
didžius šių laikų įvykįŲS. Mo-| Pruteni*.

—To tau prižadėti nega
liu, bet leidžiu tau nustatyti 
mano aukoms skaičių.

—šešiasdešimties- ar už
teks? — klausia keleivis.

—Gerai, — atsakė senė. 
—sutinku.

—Bet jei prižadėjimo ne- , 
išpildysi, tai kokiu budu ga-, 
lesiu tave nubausti?

—Rasi mane už didelės 
jaujos ir galėsi užmušti.

_________ Atvažiavo keleivis Į Da- 
kurie buvo tole- maską, atsisveikino su sene 

_____________ir nuėjo.
. Sekantį rytą mirė 15 žmo-. 

nių, antrą dieną trisdešimts, 
o trečią net šešiasdešimts at-! 
siskyrė su šiuo pasauliu. j 

Mato riteris, kad senė ne
išpildė žodžio, ir nuėjo prie

šmėklai su ugninėmis akimis, trokštančio
mis pasiekti žvaigždes ir akiračių galą” — 
automobiliui (Marinetti) irtt.

Formos atžvilgiu jie užkart nedarė per
versmo : tenkinosi Francuzijoj gimusia 
“laisva eilėdara” (vers libre), pavyzdžiui:

Telefonas.
Telefono vielos 
žodžiu kelias, 

o naktyje 
mėnulio smuikas 
Kažkoks balsas 

kažkoks kalnas 
Iškilo prieš mane

Kažkas laukia kitoje pusėje 
jieško savo kelio 

žodžiai
Vienas žodis išilgai savo plauko 
nusirito i vandeni

Halo.
Tik vėliau pamatė jie. kad. norint tiks

liai. trumpai, sukauptai išreikšti šiolaikinio 
žmogaus pajautas, gyvenimo dinamiką, ir 
vers libre neduoda galimumo.

Juk viskas reik fiksuoti lakoniškai, tele-r 
grafo budu, ekonominiu greitumu, kaip an- jr daug kitų, 
tai vykdo reporteriai, karo korespondentai.

O kad tas įvyktų reikia, pagal futuristų 
nuomonės, sukurti naują stilių.

Būtent:
Velniop pasiųsti sintaksę, daiktavar

džius grupuoti kaip papuola, veiksmažo
džiai turi būti tik bendraty, panaikinti būd
vardžius, prieveiksmius, skiriamuosius žen
klus, ir vaizdus statyti analogiškai greta 
viens kito, be jokios jungties ir išvengimui j moji nudažyta stipriu panteizmo antspal- 
bereikalingų žodžių vartoti matematiškus.... ~ -
ženklus.

Aiškumo dėliai štai pavyzdys Vieno futu
ristiško peizažo iš Marinetti eilėraščių rin
kinio “Zang-tumb-tumb.”

“Akiratis skaidri saulės šviesa — 5 
trikampiai šešėliai 3 rausvos spalvos 
rombai 5 kalvų fragmentai 4 50 durnų 
kolonų 4 23 ugnies žybsniai.”

Futurizmas pasireiškė ne tik poezijoj, 
bet ir muzikoj, plastikoj, ir tt

Visose šakose futurizmo pagrindinė es
mė nekinta ji pati t. y. noras atvaizduoti 
žmogų, gyvenantį industrializmo ir maši- 
nizmo gadynėj, jo psichiką.

Futurizmas muzikai, kad geriau, suchrak- 
terizuoti tikrą dabartį, jos iššaukiamus 
jausmus, netik kad nesiekia garso švaru
mo, skambumo, priešingai, dar griauna 
harmonijos ir melodijos dėsnius, jieško la
biausia nesuderinamų, labiausia aštrių ir 

■ žvarbių garsų sąmyšio.

} ♦

iKnutas Hamsunasi
Knutas Hamsunas — danų rašytojas. 

Knuto Hamsuno literatūrinis lobis: “Ba
das,” “Ponas.” “Viktorija.” “Ministeri
jos,” “Gyvenamo drama,” “Vakarų aušra,’’ 
“Gyvenimo žaislas,” “Ties karalijos anga”

»

f Olandiją pakreipti ją jaujos. Ten rado ją besėdin-, 
amžių katalikybės link; čią. j

ki numirė iš baimės; antrą
* i — dešimts mi

Kritika K. Hamsuną vadina žymiausiu 
naujųjų laikų impresionistu, .Įįs taip pat 
yra neorussoistas ta prasme, kad jis visa sa
vo kūryba, kaip ir garsusis Russo )Rous- 
seau). šaukia žmogų jungtis su gamta, mes
ti varžančius civilizuoto gyvenimo nuosta
tus ir išaugti harmonija, laisva būtybe.

Du žodžiai nusako visą K. Hamsuno kū
rybos turinį, tai — gamta ir žmogus. Pir-

. viu, antroji — paversta kančia. Gamta ir 
žmogus K. Hamsunui, tai kaž-kas neper- 
skiriama, kur vienas antrą papildo. Gamta 
ir žmogus čia sutampa ir susilieja.

j Daugumas vadina ir priskiria K. Hamsu- 
I ną prie tos rašytojų gnipės, kuri turi pava
dinimą, — inteligentai proletarai. Aš su tuo 
sutikti nevisai norėčiau. Negalima palygin
ti K. Hamsuno su Emile Zola. O jeigu paly
ginsime, tai pamatysime didelį skirtumą. 
Tečiau K. Hamsunas nėra buržuazinis ra
šytojas. Jo kūryboje dažnai galima sutikti, 
kaip turtingi jaunuoliai sugriauna, žemais 
sumetimais įsimylėję į vargšes mergaites, 
jų gyvenimą, pastarosios atsiduoda jiems 
—o viso to pasekmės: nelaimingosios mer
gaitės sugriauna savo jaunystę, visą skais
čiausią gyvenimo viltį — lieka apviltos.

Tečiau, šiaip ar taip, K. Hamsuna ir jo ' 
kūrybą pažinti reikia. Gal būt netolimoje 
ateityje “Keleivyje” pasirodys platesnių 
jo kurinių. p__įm.
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Visokios Žinios.
LENKU LAIKRAŠČIO 

SENSACIJA APIE SSSR. 
DELEGATĄ.

Lenkų laikraštis “Ekspres!
• • • ą - • _ _ •  

Proto ffifijčna Ir 
Kūdikystė.

V I D • • n A • n • jPoranny” įdėjo sensacines
Koks i oliukienus Dar Apie Pasikcsi- žinias aPie vieną sovietų dc- 
I n 1 *7 • »• i • n • vir ti legatą nusiginklavimo kon-Buvo Pral. Zeipelis.
Įvairių šalių klerikalinė 

spauda kelia į padanges atsi
statydinusio Austrijos kanc
lerio praloto Zeipeįio valsty
binius gabumus. Iš tikro gi 
Zeipelis buvo krikščionių 
partijos sektantas, kuriam už 
vis ką labiau rūpėjo savo 

-■ partijos reikalai ir klerika
lizmo palaikymas. Į visus ne- 
klerikalus Zeipelis žiurėjo 
kaipo į “bažnyčios priešus,’’ 
su kuriais galima kovoti vi
somis priemonėmis. Laike 7 
metų Zeipeįio viešpatavimo 
Austrijoje nebuvo pravesta 
nei vienos rimtos reformos. 
Zeipelis aršiausiai priešino
si vedybų įstatymdavybės re
formai, nežiūrint to, kad jau 
100 metų Austrijoje veikia 
tie patys vedybas liečią įsta
tymai. Zeipeįio pastangomis' 
ligi šiol pradžios mokvkl? 
yra klerikalų rankose ir liau
dies mokytojai “globojami” 
vietos kunigų. Zeipelis buvo 
priešininku visų įstatymų, 
kurie pagerina darbininku 
būklę. Ligi šiol Austrijos 
parlamentas dėl Zeipeįio 
nriešinimos negalėjo priimt'’ 
įstatymo apie darbininku 
draudimą nuo senatvės, nors 
įstatymas buvo įneštas 1924 
m. Zeipelis stengėsi but; 
Austrijos diktatorium. Jis rė
mė fašistus ir pats kartkar
tėmis savo kalbose nesidro 
vėjo įžeidinėti respubliką. 
Jis buvo Mussolini garbinto
jas.

Galų gale prieš Zeipelį nu
sistatė visi nepartiniai pilie
čiai ir net jo partijos d&lis. 
Norėdamas atmainyti butų 
moratori ją Zeipelis galutinai 
pralaimėjo ir atsistatydino. 
Dabar pačioje krikščionių 
partijoj prasidėjo suirimas. 
Partijos dalis griežtai smer
kia Zeipelį.

Baisi Lietuvių Tra
gedija Argentinoj

Petras Bajoras nušovė Mari
joną Kvietkauskaitę ir 

pats nusišovė.
“Balsas” rašo, kad Buenos 

Aires miesto daly “La Boca’ 
įvyko baisi tragedija: Petras 
Bajoras, 23 metų amžiaus 
vyras, vienu revolverio šuvii 
nušovė Marijoną Kvietkaus 
kaitę, o kitu pats nusišovė.

Jie gyvenę kartu vienam' 
’ kambary su kitais dviem vy 

rais, taip pat lietuviais.
Visa Buenos Aires spaudf 

plačiai rašė apie žmogžudy
stę ir talpino jųjų atvaizdus

i
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KINIJA.

PARSIDl (IDA 6 SENOS SKRIPKOS
6 smuikai ir 1 kuatrabasas (didysis 

smuikas), visos geros, parsiduoda pi
giai Savininkas paseno, nenori gro
jant Kam reikalinga, geras pirkinys.

JOHN TURSKEY
2017 Jackson st., Scranton, Pa.

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

A KRIPAITIS
42 Ednard st.. Manchester, Cąnn.

Kasdien mums tenka susi
durti su žmonėmis, kuriuos 
sunku yra suprasti. Jie grei
tai susierzina, neišmintingi, 
saumylingi, neištikimi, arba 
nesupranta atsakomybės ir 
bando kitus kaltinti dėl savo 
nepasisekimo. Kartais ir mus 
kiti negali suprasti, nes mes 
perdaug apie save manome, 
arba negalime suprasti kitų 
žmonių norus.

Žmonės taip negimsta. .Jie 
. Asmenybė

nimą I nes V Oldc- ferencijoje. Sovietų delega- 
’* tas Langovoj esąs žymus bol

ševikų žvalgybos agentas 
i provokatorius. Jisai 1923 
j metais įsteigęs Rusijoj pro- 

Ai)ie nati nasikė^inima vokacinI “Monarchfetų SUS1- A.PJ* pat| pablke&inimą, vienijimą.” Tokiu budu bu- 
ant \ oldemaro gyvasties V1*jvo manoma kontroliuoti mo- 
suomenė jau žino, todėl apie narchistų veikimą SSSR, 
tai nėra reikalo daugiau kai- 1925 m. buvo suprovokuotas, __________
bėti. Dabar reikia tik pana- anglų šnipo kapitono Reilly taip išsiauklėja. _____
grinėti priežastis, kurios prie'važiavimas į SSSR kur jis prasideda kūdikystėje, žmo- 
tokio pasikėsinimo privedė, j buvęs užmuštas Maskvoje, gus igjja protinius paprati- 

i žinias apie Langovojaus vei- mus‘taip pat ir kūno paurati- 
kimą savo laiku davęs pabė- mus vieni jų būna geri, kiti 
gęs iš SSSR provokatorius blogi Mes šiomis dienomis 
Oberputas. -atsargiai bandome pratinti

---------------- i kūdikius prie gerų kūno ipra- 
VEKSEL1US TEKS AP- timų. Bet mes visiškai už- 

mirštam apie kūdikio dva
sios bei proto lavinimą.

____ Nereikia vaikų gązdinti. 
Aukštesnioji Gyvulininkys- j Daugumas suaugusių mėgsta 
tės Mokykla, kurią lanko 'r - -
apie 80 mokinių. Mokykloje 
moko du veterinoriai, du 
agronomai ir vienas kunigas, 
kuris be tikybos dėsto lietu
vių kalbą, pats ją silpnai mo
kėdamas.

/ ■* .
Kalėdodamas daugeliui 

nenorinčių išrašė “Musų Lai
kraštį”; kas neturėjo užsi
mokėti, prižadėjo iki pava
sariui palaukti, kol vištos 
pradės dėti. Dabar šeiminin
kės susirūpinusios, kad kuni
gėlis nepradėtų už laikraštį 
kiaušinėti.

VILKŲ BIJO.
Šėta. — Paukščių, Stašai

čių ir kiti kaimai pradėjo gy
vulius ganyti balandžio mėn 
pabaigoj. Tik labai visi ūki
ninkai bijo vilkų. Pernai me
tais vilkų rujos po 18 ir dau
giau buvo pastebimos Tau
jėnų kaimo ir kituose miš
kuose. Vilkai be galo daug 
nuostolių pridarė. Pauliuku 
kaime sudraskė kelius kūme 
liukus; Drobiškių, Glausiu. 
Stašaičių. Kaplių ir kit. kai
muose sudraskė po keliolika 
avių, šunų, telvčių ir kume
liukų. Tik nuo vieno ūkinin
ko Paulausko septynias avis 
vilkai pagrobė. Ir dabar vil
kus dar pastebi Bogumilavos 
valdiškame miške.

marą.
Pasikėsinimo priežastis.

Visų pirma reikia pabrėž
ti, kad šitokie teroristiniai 
darbai prie dabartinės tauti
ninkų valdžios jau ne pir
miena. Kaip tik paėmė i sa
vo rankas valdžią, tautinin
kai tuojaus 4 žmones sušau
dė. Paskui juodomis raidė
mis į musų istorijos lapus ta- 
jo įrašytas “Lietuvos Žinių“ 
redakcijos ir “Varpo” spaus
tuvės išsprogdinimas. Juk ir 
:ada tik per nago juodymą 
išliko neužmušta sena dėl lie
tuvybės ir laisvės kovotoja 
?. Bortkevičienė.

Kas tai padarė, nebuvo 
?usekta. Ir vyriausybė nedė
jo tuomet pastangų išaiškin- 
i, kas tą barbarišką darbą 
atliko. Vyriausybė Į tai per 
tirštus žiurėjo, o gal savo 
širdyse ir patenkinimą iš da- 
ies jautė. ’ z ■ •

Toliau, vaitojimas mirties 
jausmių, sušaudymas tų as
menų, apie kurių lietuvišku
mą ir tautiškumą jokios abe
jonės negali būti. Suvaržy
mas laisvės, paniekinimas 
spaudos, uždarinėjimai 
draugijų bei organizacijų. 
Užmiršimas valstiečių ir dar
bininkų reikalų privedė prie 
o, kad dalis, ypač iš darbi- 
įinkų luomo, musų visuome
nės be galo sužiaurėjo ir 
ėmėsi savo interesus ir teises 
pnti visokiais budais. Mes 
terorui nepritariame, mes jį 
smerkiame, bet kartu ir rei
kalaujame, kad kuo skubiau
siai butų panaikintos visos 
;os aplinkybės, kurios iššau
kė jo išaugimą. Tik lai tam- 
oa panaikintos visos tos ap- 
’inkybės ir sąlygos, dėl kurių 
vis labiau genda ir genda 
am tikra musų visuomenės 
lalis, o tuojau pamatysime, 
kaip visa tai savaime sku
biai pranyks.

Nei mirties bausmės, nei 
galėjimai, nei geležinis rėži
mas šių pasireiškusių musų 
valstybės vočių nepagydys. 
\Tuo to nukentės tik niekame 
įekalta dalis visuomenės.

Čia reikia suteikti valsty- 
jiškai nusistačiusioms visuo- 
nenės organizacijoms dau
giau laisvės, leisti joms šauk- 
i susirinkimus, neduoti už- 

kulisėse klaidinti musų dar
bininkus. Musų visuomenės 
jrganizacijos gyvu žodžiu 
išjudins visą visuomenę ir 
jrirengs ją kovai su visokiais 
įesveikais krašte apsireiški
mais.

Tik grąžinus visuomenei 
niciatyvą, laisvę, tik visą vi-

-ažinus savofrožkulj.
’-erų pasisekimo vaisių. giau parduoti savo darbo Svogūnas priklauso Allium 

Bet “tautininkų” vyriau- P'-<xl«ktus ir pigiau nusipirk- ,capa augalų šeimynai, kuriai 
ybė bijosi duoti musų liau- 11 .'•el.ka’l"fV sau daiktų. Pe- PP“““»..*•>)> P?! daugy’be 
Ižiai nors kiek laisvės, kad ji r<ilta.ls I®28 P?n±a- lelijų ir kitokių dide-
vėl nepastatytų savo 
Ižios. Todėl mes ir pergyve-

Oberputas.

MOKĖTI KIAUŠINIAIS. .
Gruzdžių dvare 1 ir pusę j 

kilometrų nuo miestelio yra*

vaiką juokais gazdinti. Tas 
kartais blogai užsibaigia.

Reikia

Darbas Ir Algos 
Ant Farmų.

Žemės Ūkio Departamen
tas Washingtone skelbia, 
kad šį pavasarį farmų darbi
ninkų buvo truputį daugiau, 
negu darbas reikalavo. Vis 
dėlto darbininkų algos buvo 
truputį aukštesnės negu per 
trejis pastaruosius metus.•

Apskrita farmos darbinin
ko alga su valgiu ir guoliu 
balandžio pradžioje buvo 
$34.68 į mėnesį. Be valgio ir 
guolio, $49 į mėnesį.

Bet imant atskiromis vals
tijomis, šita mokestis labai 
nevienoda. Brangiausia far
meriai moka vakarinėse val
stijose, o pigiausia rytinėse, 
kur yra daug miestų darbi
ninkų, jieškančių darbo ant 
farmų. Pavyzdžiui, pietų At- 
lantiko valstijose (rytuose) 
su valgiu ir guoliu darbinin
kas gauna pas farmerį $24 į 
mėnesį, kuomet vakarinėse 
valstijose jam mokama $54 į 
mėnesį.

Savo valgiu ir butu lytuo
se darbininkas ant farmos 
gauna $35 į mėnesį, o vaka
ruose —$78 į mėnesį.

FLIS.

Farmerių Koopera
cijos Amerikoje.
Jungtinėse Valstijose 2,-

SAUDE | POLICININKUS.
Šiaulių valsč., Magužių k. 

pro Latvių sieną norėjo per
eiti Lietuvos pusėn 2 asme
nys. Policija norėjo juos su
laikyti. Jie į policininkus pa
leido du šuvius ir grįžo atgal 
Latvijon.

IŠ DARBO LAUKO salįo’,del es?mo- a^a-aaavv imvttv glijoj nedarbo, svetimšaliai 
darbininkai negali užimti 
anglų darbininkų darbų, 

Gerinama darbininkų bu- ypač negalima samdyti sve-
klė. — Fušuno anglių kasyk- timšalių muzikantų prie or
iose buvo bandoma 8 valan-, kestrų, kapeli jų ar simfoni- 
dų darbo diena. Bandymas~ * ’ ’* -*---*-*—
davė tokių gerų rezultatų,' 
kad kasyklų valdyba įveda 8 
valandų darbą ir kitose savo 
kasyklose. Šitų kasyklų kom
panija laikosi tokios politi
kos, kad reikia gerinti darbe 
sąlygas, tai darbininkai jau
čiasi daugiau patenkinti ii 
daugiau darbo padaro. Ji 
stato jiems gerus namus, pri
stato gerą maistą be pelno, 
duoda daktarą ir parūpina 
visokių pasilinksminimo 
priemonių.

KUBA.
Nori uždaryti darbininkę 

imigraciją. — Havanos laik
raščiai praneša, kad Kubos 
Darbo Federacija padavusi 
valdžiai peticiją, prašydama 
uždaryti arba griežtai suvar
žyti svetimšalių darbininku 
imigraciją Kubon.

Pan-Amerikos Darbo Kon
nuo pat mažens gretas. — Sausio mėnesi at- 

vaikus mokinti kaip apsieiti, einančių metų Kubos sosti- 
Nereikia vaikams meluoti, nėj Havanoj įvyks šeštas 

Jie kada nors suras, kad Pan-Amerikos Darbo Kon- 
jiems meluota, ir tas blogai i gresas. Penkiolika lotinų A- 

— merikos valstybių priklausc
Pan-Amerikos Darbo Fede
racijai ir kiekviena galės at
siųsti i Havanos Kongresą pc 
5 delegetus.

juos atsilieps. Ypatingai ne
reikia meluoti lyties klausi
mais. Daugumas nesmagu
mo, susirūpinimo ir nepasi- : 
sekimo mokyklose ir daugu
mas nerviškų ligų yra kaiku- 
rių dalykų nesupratimo ar 
melo rezultatas. Reikia tei
singai, nieko neslepiant, at
sakyti kūdikio visus užklau
simus.

Reikia stengtis, kad vai
kas nemanytų, jog jis men
kesnis už kitus vaikus. Tėvai 
ir mokytojai kartais pravar- 
džioja vaikus. Tėvas ar mo
kytoja neturėtų taip sakyti, 
ir taip nesakytų jeigu žinotų, 
kokią blėdį padaro.

Žinoma, kartais reikia vai
kus bausti, bet galima nau-' 
dingai bausti Reikia greitai, 
tinkamai ir teisingai nubau
sti. Ir bausmė neturėtų reikš
ti tėvų ar mokyttojų piktu
mą. Baudžiant iš piktumo, 
tėvas ar mokytojas parodo, 
kad nemoka susivaldyti, tai
gi elgiasi blogiau už vaiką, ir 
vaikas tą žino. J

Jeigu mes norime, kad vai
kai įgytų sveikus ir gerus pa
pročius, tai svarbu atsiminti 
vieną pamatinį dalyką—lei
sti vaikui pareikšti, savo no
rus kiek galima. Jeigu jo iš
reiškimas netinkamas ar ne
protingas; tėvas privalo tai 
nurodyt jam. Bet gražumu, o 
ne prispaudimu.

Tėvas, kuris valdo kūdiki 
užgniauždamas jo energi ja, 
nėra tinkamas tėvas. FLIS.

ANGLIJA.
Suvaržytas įvažiavimas 

svetimšaliam darbininkams. 
—Anglijos darbo ministeri
ja nesenai išleido memoran
dumą dėl įvažiavimo svetim
šalių darbininkų. Memoran-

REIKALAVIMAI
PAJIEŠKAU DARBININKO ANT 

I K ĖS. karvių melžti nereikia. Geran 
žmogui darbas žiemą ir vasarą Atsi 
šaukit greitai. (24)

C S. MOTE-JUNAS 
Wil!iamstown. N. Y.

1 Reikalingas Janitorius
Pusamžis neženotas vyras, kuri; 

žiemos laiku galėtų prižiūrėt pečiu; 
prie 16 šeimynų namo ir mokėtų kiel 
nors pentyti ir aptvarkvt namą. Puo 
du kambarį, užlaikymą ir moku algų 
Kuris norėtų užimt tokią vietą, lai at
sišaukia laišku greitai.

MRS A. PETERS 
l'M'l Eastern Parkwav,

Brooklyn. N. Y

<21)

Naujausias Radio 
Ir Granatomis

UŽLAIKO MASIL1ONIS

ApieSvag
Svogūnas yra vartojamas 

nuo neatmenamų laikų. Kaip 
rodos, visų pirma jis pasiro
dė pietų Azijoj, Viduržemio 
juros pakraščiuose. Karei
viai ir keleiviai, keliaudami 

vietomis.luciatyvą, iawvę, visą vi- 000,000 farmerių yra susior-l”^1^^”1®”118
;uomenę Įtraukus į valstybės ganizavę į 12,000 visokių ko- L «a^°£S^.i:kad >U"

giau parduoti savo darbo Svogūnas priklauso Allium

jų. Svetimšaliams visai drau
džiama griežti šokius. Įva
žiavimas svetimšaliams dar
bininkams turi būt suvaržy
tas.

PAJIESK0JMA1
Pajieškau draugės Elzbietos Šinkaį- 

ės. aš atvažiavau kartu iš Lietuvos ir 
psistojom Chicagoje. Ji pati arba kū

ne žinot jos adresą meldžiu pranešti.
BRONISE DRUKTAINAITĖ

1421 Simpson avė. ”

Pajieškau pusbrolio Petro Pečiuros. 
ryveno Trenton, N. J. Turiu svarbų 
ėikala. Prašau atsisaukt arba kurie 
įpie ji žino malonės pranešti adresą, 
įž ka busiu labai dėkingas

JONAS STROLE
10230 Cardoni avė., Detroit, Mich.

V. Damanskis jieškau žento Antano 
iarapino, prieš 9 metus gyveno pas 
>rolį Hartford, Conn.. dabar nežinau ------ ----------- --- -------- ,
;ur randas. Turiu svarbų reikalą. Kas floro yra trys ruiniai<«nt antro floro 
įpie jį žino ar jis gyvas ar miręs ma- yra penki ruimai. Visas namas yra ap- 

pranešti. už ką busiu labai rūpintas su elektros šviesa, gesu ir va- 
’ ‘ nomis. Sykiu parsiduoda garadžiuą dėl

READVILLE MANOS. v
i Parsiduoda puikus 6-šių kambarių

— namas, tik šešių metų senumo, atyodo 
taip kaip naujas. Elektrikus šviesos, 

‘"yra šiluma, vienam karui garažus, 
naujas vištininkas. 12,225 pėdų ljfcios 
žemės, 11 vaisingų medžių, viskas pui
kiai ištaisyta. Gražiau kaip Franklin 
Parke. Jeigu kas norite gražiai ir ra- 

. miai pagyvent, tai ateikit ir pamatysi- 
i te tą grožybę. Parsiduoda už $4,750, 

į mokėt reikia $2^25 Nuo Bostono 10c
-.....................___________ l ‘ i

Forest Hills, iš ten paimkit Clary 
, ; Sųuare Hyde Park karą, nuo Byde

Parko paimkit Wolcot Square Bus ir 
paklauskite konduktoriaus Sprague 
st.. Readville, Mass. Namas yra ant 
1 Gainsville Road J. Barą^ąckas.

w»h. y.Sį.Mš

PARSIDUODA
— GEROS VERTES NAMAS

Su dviem krautuvėms (store*), sy
kiu su namu parsiduoda ir biznis. Na- 
iuas yra dviejų šeimyną—ant pirmo 9

onėkite j.----- - . _ . . ,
lėkingas; arba pat* lai atsišaukia.

V DOMANSKIS
367 Neuark st., Hobiker., N. J

Pajieškau Joną Butnorą, Žarėnų kai
mo ir Adomą Skierį, Menčių kaimo, 
abudu Kruopių valsčiaus ButnorasaG- 
važiavo j Ameriką 1913 m . _
apie juos žino ar jie gyvi ar mirę, ma- 
’onėkit duot man tinę. Kuris pirmasis 
oraneš už kožną gaus po $5.00. Turiu 
’abai svarbų pasikalbėjimą

PRANAS MUNfNGIS
57 Vine street. Montello, Mass.

: dviejų automobilių, didelis vištinipksa 
kur galima laikyti 75 vištas Prie to 
namo yra rr daug vaišingų medžių. 
Priežastis paruavimo: .norim greitu 
laiku išvažiuot į Lietuvą. (24) 

PFTRAS LSES
Jei 137 Ame# street. Mostelio, Mass.

Paj’eškau savo broli Martyna Gas- 
>arevičiu (Gaspar), kilusį iš Kadarų 
aimo. Papilės valsč. Biržų apskri- 
ies. Paskutiniuoju laiku (1923 m ) gy

veno North America. Martin Gaspa- 
•ic H'ius. 302 N. Natlova st., Sturgis, 
Mich. Visus, kas apie ji žino, prašau 
iranešti jo gyvenamąja vietą šiuo 
■dresu: Krisius Gasparevičius, a-c The 
First National Bank of Boston, Flori- 
ia 99, Buenos Aires, Argentina

Veronika Juškauskaitė-Butvilienė. 
Žuvintu kaimo, Simno vaisė. Alytaus 
qpskr, pajieškau gyvenančių Ameri
koje pusbrolių ir pusseserių: Juozx> ir 
Juliaus Kazlausko ir Teofilės Kazlaus
kaitės gyvenusių Krekščėnų kaime. 
Jurgio Mikalausko, Alenos ir Viktori
jos Mikalauskaičių, gyvenusių Pare- 
ienų kaime. Onos Juškauskaitės-Ka
minskienės ir Teofilės Juškauskaitės 
Varnagirių kaimo. Stasio Vaičiulionio 
iš Ponkiškių kaimo. Dabar mano ad
resas:

VERONIKA BUTVIL1ENĖ
Vilniaus gat. 74, Šiauliai, I.ithunnia

AR GALIMA SUBYTYT
Vasarnamis, 1,000 ket. pėdų.* visa

dos bėgus šaltinis, visados naudoja
mas 4<K> pėdų vandens frontas mau
dytis ir žuvauti prie 72 akerių ežero, 
23 mailės tolumo. Kaina $125 $25
kėš, likusius p<> $2 į sąvaitę Bay Statė 
Realty Eschaage. 101 Tremuut "U 
Room 9!.»b. Boston. Masu. (26)

Pajiąękau lietuvių, kurie žino k? 
nors apie Colorado Consolidated Minės 
,nd Povrer Company; kurie eshte pir
kę šėrus aiba dirbę arba mainę ant 
Iliraudo kompanijos serų. Prašau atsi- 
^aukt arba paaiškint

ALEK BASIS, PENTUREN, M1NN

Pajieš' au savo vyro Aleko Budjrino. 
kuris jau 2 metai kaip apleido mane 
pabuvusia ir nesveiką moterį BransTUs 
liek, buk toks geras pargrižk. aš kas
dien laukiu; arba kas žinote jį, malo
nėkit pranešti nian. (24)

MRS ALBINA BUDGINAS 
14 Hughton st., Cambridge, Mass.

Pajieškau brolio Jono Stečkio, Tel
šių paranijos, Bierikų sodos, 7 metii 
gyvena Detroit. Mich. Taipgi dėdžių 
Subatų, Laukštėnų sodos, Telšių para
pijos, gyveno St. Louis, Mo. Prašau 
atsišaukti arba kas apie juos žino, 
malonės pranėšti, turiu svarbų reika 
lą. <24)

MISS ANNA STEČKAITE 
Bos 42, Richmond Beach, Wash.

Pajieškau savo vyro Vincento Jesu- 
no, malonėk parvažiuot greitai, arta.- 
atrašyk savo adresą tai mes atva 
žinosime. Mes laukiam su nekantru
mu. Jeigu negausim jokios žinios, rei 
kalausim iš miesto pagalbos ir ture 
pagal paveikslą jumis surast. Kas apir 
ii praneš, tam skiriama dovana'JSO.OO I 
Atrašyk it gretai. (24)

MRS. K JESUNAS
R. F. D. 2. Box 89, Terryvillc. Conn.

55 AKERIA1 FARMA.* $4.54Ml.
Netoli Brocktor.o, labai geras pirki

nys. 26 akeriai ariamos, geros ga
nyklos, daug medžių, užtektinai vai
sių; didelių pavėsio medžių. 7 ruimų 
namas, miesto vanduo, geras skiepas, 
didelė barnė; 18 ryšių, pienas parsi
duoda prie durų po 9c.; 500 viščiukų, 
gįtradžiu.-; įrankiai, mašinerija} ket- 
virtdalis mailės iki Stato kėlioj. Veik 
atiduodama dykai, labai lengvų išly
gų Pamatykit paveikslą.-

CH AS G. CLAPP CO^
291 H’aahiagton sL, Boston. Maaa.

GERA FARMA. PARSIDUODA 
PIGIAI. 150 akeriai. 80 dirbamos ge
ros žemės, daug medžių; 10 kambarių 
namas, bar nė. 4 kitokie budinkai, 10 
karvių, 2 arkliai, paukščių, vežimai, 
įrankiai, mašinerija, arti prie mokyk
los, prie geru maršetų. Kaina už vis
ką $4200 1 mokėt $1,200. Yra tikras 
bargenas.

MRS. J. H1RMAN
SARATOGA SPRINGS, N Y.

PARSIDUODA GERA FARMA!
160 akrų geros derlingos žemės, 120 

juodžemio, 40 akrų maišyta. Farma 
labai gera auginimui ir laikymui gy
vulių. Per farmą bėga upelis, kuris 
sudaro daug parankumo. 8 melžiamos 
karvės, 6 priauganti, visi geros veis
lės, nes yra parinktiniai 3 arkliai, ma
šinerija reikalinga prie farmos ir visi 
įrankiai, (rengimai visi modemiški. 
Farma randasi netoli nuo gerų mar- 
ketų. Su visais įrengimais, farma tik
rai verta $iOJWO; parduodu už $4,500. 
Kas pirks tą farmą, bvs laimingas. 
Kas užmokės visus, sutinku apmokėt 
kelionę į vieną pusę vienai ypatai. ir 
supažindint su visu bizniu kad galėtų 
pasekmingai vest reikąla. Priežastis 
padavimo, bloga sveikata. Platesnių 
informacijų norint, klauskite per laiš
ką.

F Y. ZALENSKAS
R. 2. Box 19, Branch, Mich.

FARMOS
40 akrų Farma, parsiduoda.

Pigiai parsiduoda, su gyvuliais, pa
darais; daugiau paaiškinsiu per laiškų.

ANTON MACHUTA (24) 
R. 2, Bos 42. Branch, Mieli.

<-• . J vii?—- i i re.itais 1^28 metais jie partla- visokių lehiu »r kAjUrm riirio- 
*vab vė v>sokių produktų už $2.- liais šaknimis daržovių^

iam šiandien tokius šiurkš- rt?ikmenU už $500,000,000.
000,000,000, o pirko visokių Svogūnas mėgsta drėgną 

dirvą ir labai gerai auga 
Tie farmeriai gyvena išsi- Jungtinėse Valstijose. Prie•ius įvykius. Ir da daug jų Tie farmeriai gyvena išsi- Jungtinėse Valstijose. Prie 

eikės pergyventi, pakol ne- mėtę po visas 48 valstijas, vidutiniško derliaus, iš akro 
jus demokratinė tvarka at- nors daugiausia jų yra Mis- žemės čia gaunama 290 bu 
Matyta. ' P—^ju». *ouri, Iowa. Wisconsin, New sėlių cibulių. Bet kuomet že-

York valstijose ir Pacifiko būna labai gera, tai gal i- 
pakrašty. Beveik trečia šitų 1 L ~ --
farmerių dalis priklauso ele- bušelių iš vieno akro, 
vatorių bendrovėms, o penk-’

Matyta.
Kaunas, 
1929-V-18.

I

ma gauti 400 ir net iki 600

NUNUODIJO 3 M. VAIKĄ. įiėnė beTįie-’
Kybartų valsč., Stanaičių no produktų kooperatyvams, 
šeštauskienė arseniku nu- Apie 150,000 farmerių užsi

nuodijo savo 3 metų kūdikį, ima bovelnos auginimu, o 
Norėjo ir pati nusinuodyti, apie 50,000 farmerių verčia- ( 
bet buvo sulaikyta. si gyvulininkyste. FLIS.'

FLIS.

bostor lunch
Mo«*nriUa Valgykla

WASS

Combination instrumentus, 
geriausiu Amerikos išdirbys- 
čiu: ( olumbia ir Victor.

Visuomet pas mus randasi 
daugvliė gražiausiu lietuviškų 
rekordų. Užeik pasiklausyti ir 
nusipirkti.

Senus gramafonus mainau 
ant naujų ir duodu ant lengvų 
išmokėjimų.

Priimu Lietuvos Bonus kai
po dali mokesčio.

Parduodu Player Pianus ir 
naujausius Lietuviškus Player 
Rolių-.

Užlaikau čeverykų dėl visos 
Šeimenos ir vyriškų rubli.

GEO. MASILIONJS
377 West Broadway, 
South Boston, Maaa.

Pajieškau sesers Onos Grajauskiu- 
tės. po vyru Tamulevičienės: pirmiaus 
gyveno Girardville. Pa , vėliauVišva- 
iiavo j Chieago. III Keletas metu at
gal buvo atvažiavus pas mane j Broo- 

Ivn, N. V. ir po to neturiu jokios ži
nios apie ja. Iš Lietuvos paeina iš Vei
veriu. Suvalkų gub. Ji pati, ar kas ki
tas žinantieji apie ją malonės praneš
ti. už ką busiu labai dėkingas. (24) 

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

APS1V ĖDIMAI.
Pajieškau merginos, našlės ar gy

vanašlės apsivedimui, ne nesensnės 45 
metų, aš esu pasiturintis ir turės gerą 
gyvenimą. Malonės arčiau susipažint 
per laišką arba iš arčiau gali tiesiai 
atvažiuot pasimatyti. Aš esu farmeris, 
46 metų amžiaus, inteligentiškas vy
ras Pageidaujama kad ir moteris bu
tų inteligentiška ir rimta. (24)

KRANK BARTA2CUS
R. F. D. 4, Ulstcr, Pa.

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

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

JOS STANTON. REALTOR
, I.OWELL, MICH.

231 Shanmut avė.. Boaton, M am. 
APRIBE2I VOKITE VAIKUS

Kurie esate arba tikitės būti tėvais 
kūdikių. parodykite jiems keli*. Jei 
patįs esate beturčiai. nekviesk i te dau
žiau vergų. Jei jūsų vaikai nemiega, 
vartokite Fletchers Miego Teikėjų. 
Už $1 00 atsiųsime vaistus ir 2 kny
gutes. Biologija ir Alkoholis ir Kūdi
kiai. STANLEY POCIUS
V

Malonėčiau susinažinti su našle mo
te re be vaikų, arba mergina apie 37 
metu, turi būti kiek pamokyta, links
mo budo ir gražiai pasilaikanti Tikė
jimas nesvarbu Su pirmu laišku pri-' 
siųskite savo paveikslą Atsakymą 
suteiksiu kiekvienai.

A. SPROGNIS
G01 Main st, Brkigeport, Conn.

Pajieškau apsivedimui vaikino arba 
‘našlio; aš esu 29 metų našlė, neblogai 
atrodau, turiu vieną vaiką, vyras mi
rė. Daug vargo mačiau Norėčiau su
sipažinti su doru vyru, aš nejieškau 
dėl biznio, bet gyvenimui draugo

M. RUTAVIč
565 E. Columbia »t, Detroit, Mich.i

Negyvi Pinigai!4
Mes perkam Lietuvos Bmn 

už pilną kainą, nuo tų, kurie pirks 
pa< mus naują (lianą arba Radi*, 
paimdami kaipo dalį mokesties. 
Naudokitės proga. (29)

KARDINĖK PIANO CO.
(U. Simonavičius)

187 Westmi«ster St., 
PROV1DENCE. R. I.

■
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ADVOKATAS 

lgna$ J. Barko$ 
725 Slater Building 

WORCESTER. MASS. 
Gyvenimas: 101 Sterling St.

Ofiso TeL: Park 34»1
Namą T«L: Mapl« 4M4. ..

i
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tymų. Daug ju leidžiama dar ir 
dabar.

Taip ir slenka jų viešpatavimo 
laikas...

Prabėgo metai, dveji... Dvejų 
viešpatavimo metų jubilėjus, pa
sitarimas ožio salone... Stalai luž- 

• te lūžo įvairiausiais valgiais ir 
brangiausiais gėrimais... Už sta
lo sėdėjo ožys, asilas, lapė, ožka,

V J
Sėdi Mateušas kieme ant rąs

to ir lietuvišku skilandžiu dantis 
krapštydamas mano sau:

—Na ir laikai. Pasiutę laikai. 
Dar tokių laikų niekuomet nėra 
buvę. Kultūra žaibo greitumu 
kyla. Visi gyvuliai sukulturėjo. 
su europėjo... O apie žmonių pa
žangą tai jau ir kalbos negali bu-l 
ti!... Tik paimkite asilą, tą. ro
dos. kvailiausi Dievo sutvėrimą, 
tai pamatysite, kad ir jis kaip di
džiausias džentelmenas, kaip di
džiausia galvočius pasipūtęs 
vaikščioja.

Tečiau to asilui nebuvo gana. 
Jis troško garbės... jis norėjo pa
rodyti kultuturingam pasauliui 
savo asilišką galvą ir išmintį...

Laimė—ilgai laukti, daug apie 
tai galvoti neteko.

Vieną kartą jam pasiutus 
ožys, vilkas, lapė, apuokas ir kiti 
jų artimieji surengė pas beždžio
nę arbatėlę-pasitarimą. Pasitari
mas buvo slaptas. Visi susirinkę 
laukė pasitarimo pradžios. Ilgai 
laukti neteko. Tuoj ožys atsisto
jo, pakratė savo barzdą ir pa
žvelgęs į lapę, beždžionę bei asilą 
prabilo:

—Gerbiamieji tautiečiai, bran
gus mano kolegos ir Dievo bei 
tėvynės mylėtojai. Kraštą ištiko 
didžiausia nelaimė. Pradėjo mu
sų brangioje tėvynėje siausti de
mokratiška choleros epidemija ir 
raudonasis maras, štai, vakar 
Kaune. Laisvės alėjoj, pasirodė 
demonstrantai. Kada prisiarti
nau, pamačiau, kad tai ėjo iškė- 
lusios raudoną vėliavą pulkas 
marselietiškų kiaulių ir traukė:

Atsisakom nuo Smetonos 
prarugusio sviesto— 

Apsivalom nuo fašistų purvų... 
Mums nereikia Romovės 

dievaičių.
Nei Varniuose kalėjimo

rūmų biaurių”...
Tuo tarpu asilo širdyje krau

jas virte virė.
—Į ką tai panašu. — dar gar

siau jis subliovė — ar gi aš gar
bingas ožys galiu būti lygus ko
kiai norsmarselietiškai kiaulei?! 
Ar musų išmintingąjį poną asilą 
galima lyginti su kokiu nors de- 
demokratišku jaučiu, kuriam tik 
jungas tinka vilkti. Ne! Ir dar 
kartą, ne!...

Tuomet asilo širdyje dar la
biau užvirė kraujas. Bet ožys at- 

' sikvėpęs tęsė toliau :
—Gerbiamieji, neleiskime su- 

kiaulinti savo brangią. Dievo pa
laimintą, tėvynę!... Neleiskime, 
ne !...

Ir asilas neiškentęs sušuko:
—Sukilkime, sukilkime! Įves- 

kime savo tvarką!... Išvykime iš 
nuolaidžios tėvynės visokias de
mokratijas ir greičiau suasitinki- 
me visą Lietuvą!...

Po to ožys vėl subliovė:
—Kas sutinkate su mano pa

siūlymu prašau pakelti šnipus 
aukštyn!...

Visi pakėlė. Vadinasi, buvo 
vienbalsiai nutarta surengti su
kilimą ir valdžios vairą paimti 
j .savo rankas...

Po balsavimų visi sustoję su
bliovė revoliucinį himną:

“Per naktį naktelę
miego nemiegojom—

Kol sukilimą surengti
sugalvojom.

Vary s mums bičiuliams j 
tuščios kišenėlės.

Bet fleitai bus laisvos 
ministerių vietelės”...

^0 pankuiiniu žodžiu asilas net

?. > •

I

Baigus himną susimetė iš pas-: 
kutiniu.ių kas litą, kas kitą, par
sigabeno keturiasdešimta laips
niu stiprumo "tautiškos.” juodos: . - .
duonos, rolmopsų ir pradėjo stip-: ’*zdži<)ne. apuokas, vilkas ir kiti 
rimtis dvasioje. Kada visi gero
kai sustiprėjo, užsipelniusiems 
didvyriams buvo sukelta daug 
ovacijų... Visi subliovė ožio gar
bei tautišką dainelę:

"Sėd’ šiandieną lyg ant sosto ,
Atpirkėjas mus tautos. 
Šiam oželiui visagaliui. 
Nėr vietelės tinkamos...
Bet išrinksim tuoj karalium.
Jį Lietuvos mylimos”...
Ožys atsistojo, padėkojo savo 

k>legoms už linkėjimus ir pasiū
lė ką nors subliauti taip pat ir 
a. ilo garbei. Ir tuoj pasigirdo:

"Trokštam tavęs šimtą kartu. 
Be tavęs gyvent mums kartu... 
šimtą kartu—“diktatoriaus!”

; artimieji...
Vilkas norėdamas palaikyti sa

vo krašto pramonę nieko iš padė
tų valgių nei valgė nei gėrė, bet 

. cucj mandagiai paprašė:
—Duokit bent puspaltį lietu-

■ viską rūkytų lašinių ir bent kele
tą litravų tautiško samagono... 
Vilko prašymą parėmė ir lokys.

Po užkandžių pasitarimas... 
Vilkas siūlo sekančių metų biu
džete padidinti išlaidų sąmatą 

1 pakėlimui saviesiems algų. Pa
siūlymas vienbalsiai priimtas ir 
užprotokoluotas. Tik lapė susiru- 
pinus pakėlė savo šnipą:

• —Malonus vienminčiai, pagal-
■ vokime, kad ir sekančiais metais 
nereikėtų biudžetas balansuoti.

_ šaukiam An°t "Lietuvos Aido" su "pertek- 
Ir.šiltų vietelių laukiam!”...
Ir asilas už pagerbimą savo 

galvos linktelėjimu visiems pa
dėkoja.

Praslinkus kelioms dienoms į 
jau buvo po sukilimo. Ožys, kai-1 
po garbingiausias, buvo išrinktas 
karalium. Asilas. kaipo išmintim Į 
giausias. — diktatorium. Ki
tiems saviesiems buvo suteikta: 
šiaip šiltos vietelės.

Tečiau valdyti kraštą, tai ne 
ropes graužti... Reikia turėti sa- j 
vo konstituciją, savus įstatymus. ‘ 
Kilo reikalas būtinai pakeisti se
ną konstituciją. Nes. girdi “nau
ji metai, nauji lapai”... Tečiaus' 
liko išspręsti klausimą, ar keiti-. 
mą atlikti referendumo keliu, ar 
apsieiti be jo. Asilas siūlė apsiei
ti be referendumo, nes. girdi, 
dauguma šunsnukių nebalsuos už 
pakeitimą...

—Ideališkas sumanymas, pui-, ••
k ūš sumanymas! — pritarė vien- ^‘no bublički 
balsiai visi savieji.

Na, ir išleido taip vadinamą 
konstituciją be pradžios. Tečiau ' 
pagal Jurgį turi būti ir kepurė. 
Pagal naują konstituciją reika- i 
linga ir nauji įstatymai. Todėl 
neatidėliojant pradėta leisti įsta
tymus. Pirmiausiai buvo išleistas 
asmens neliečiamybės įstatymas, 
kuris taip skamba:

1. Negalima uždraust avinams 
sprogdinti spaustuves, deginti 
redakcijas, kinematografus ir 
panašiai, nes avino asmuo, kaipo 
artimas ožių giminei, einant šiuo 
įstatymu, neliečiamas.

2. Negalima uždraust: nei po
litinei nei kriminalinei šuniavai 
mušti elektrizuoti ir kitais bu
dais kankinti suimtuosius, nes ir 
šuns asmuo, pagal šį įstatymą. Į 
neliečiamas.

3. Negalima uždrausti kartis, 
nuodyti? ir kitais budais žudytis, 
nes esant Lietuvoj bedarbei, to
kiais atsitikimais kiekvieno 
muo turi būti neliečiamas.

Vėliaus buvo išleistas spaudos, 
žodžio ir sąžinės laisvės įstaty
mas. Pagal jį:

1. Teismams laisvai leista neti
kusiais. dar rusų caro metu iš
leistais. įstatymais vadovaujan
tis savo sprendimais įgyvendinti 
krašte artimo meilę.

2. Komendantams ir apskričių 
viršininkams laisvai leista, pagal 
jų nevaržomą sąžinę, administra- 
tyviais budais įgyvendinti žmo
nių tarpe laisvę, solidarumą ir 
brolybę.

3. Cenzoriams laisvai leista re
daktorius skiepyti tautiškos vie
nybės ir nuolaidumo raupais.

4. Tautiškos minties profeso
riams bus laisvai leista pasakoti 
studentams įvairias pasakas uni
versiteto auditorijose paskaitų 
metu. '

5. Kalėjimų kapelionams lais
vai leista rykštėmis, kandalais ir 
karceriais įgyvendinti kalinių 
tarpe dešimties nepriklausomy
bės metų sukaktuvių laiku išleis
tą amnestijos įstatymą.

šis asmens neliečiamybės bei 
žodžio, spaudos ir sąžinės laisvė 
sakytiems asmenims garantuo
ta ir naujoje konstitucijoj. Buvo 
ir daugiau išleista panašių įsta-|

iiais." Visi kiek susirūpino. Te
čiau įsikarščiavęs asilas greit su
sigriebė ir tuoj sugriovė lapės 
argumentaciją:

—Reikia daugiau kirsti miško! 
Reikia daugiau parduoti užsie
niui miško!...

Ir visi sklidini džiaugsmo su
bliovė:

—Bravo asilas! Bravo! Reikia 
daugiau kirsti miško!... Daugiau 
parduoti miško!...

Tuo tarpu lapė tyliai deklama- 
jvo:

"Tik ant lauko pliko.
Kelios pušelės apykreivės 

liko”...
Bet nieks lapės neklausė.
—Posėdis baigtas. Dabar pra

sidės komisijų pasitarimai — 
garbingai pranešė ožys.

Prasidėjo komisijų pasitari- 
imai.

Lokys pasiėmęs balalaiką vir- 
bino “bublički”... Apuokas su 
ožka figūruodami “čarlestoną” 
rišo tautiško jaunimo doros, auk- 

jiėjimosi ir kitus jų ideologinius 
bei taktikos klausimus. Ožys su 
liezdžione lėtais "tango” žings
niais matavo grindis ir svajojo 
apie pasaulinę garbę, medalius: 
apie gamtos mokslų pažangos ir 
socialinės lygybės liguisttumą; 
apie demokratizmo pasmaugimą. 
Asilas su lape kraipydamiesi

as

“fokstrotą” negrinėjo įvairiais 
užsienio politikos problemas: 
Litvinovo protokolo menkumą ir 
kit. Bet sunkiausia buvo asilui 
įtikinti lapę. kaip neklystantis! 
Vatikanas savo konkordatu su j 
Lenkija 1923 m. galėjo iš Vii-j 
niaus krašto iškepti Pilsudskiui j 
škanų bifšteką... Tas pats Vati
kanas su kuriuo net pats asilas 
tartais mielai pasiglamonėja...

Ežys, vilkas, kurmis ir kiti ant 
tampinio stalo šimtines trauky
dami ir "pokerį" skambindami 
arėsi ekonominiais ir žemės 
ikio kultūros kėlimo reikalais... 
Taip besitariant kurmis žiurėda- 
nas į abejojantį vilką sucypė:

—Kirsk visus penkis tūkstan
čius!... Prakiši — didelis čia 
daiktas. Užstatysi Vokietijos 
lombarde tūkstantį hektarų val
diško miško, tai dar liks ir kitam 
vakarui. Tečiaus. laimė — vilkas 
išlošė...

Bet tuoj pasigirdo skambutis: 
“Taip Dievas nori, taip Dievas 
nori!” Tai buvo ožio ženklas, kad 
jau visi pasitarimai baigta. Ir 
svečiai ir savieji visi išsiskirstė 
namo.

Tuo tarpu Mateušas baigė lie
tuvišką skilandį, iščiulpė dar dvi 
pypkes naminės machorkos ir vis 
negalėjo suprasti, kaip panašiais 
pasitarimais lengvai, su ramia 
sąžine ir dar su pasididžiavimu 
valdoma kraštas.

V. Plavijus.

So- ‘KELEIVIO’KNYGOS.
do Ar Kiemo Pa- 1 

gražmenas.
Labai dažnai atlieka ko

kia nors dėžė (skrynia) ar 
stalinė (bačka), kurias daž
niausiai sukapoja ar sudegi
na. Iš jų galima butų padary
ti labai gražų darželio, sodo 
ar kiemo papuošimą.

Jei dėžė ar statinė yra nuo 
kokių nors daiktų, cemento 
ar trąšų, tai ją reikia švariai 
iššluostyti, išplauti ir saulėje 
išdžiovinti.

Jei tie indai yra nuo kokių 
nors dažų, žibalo, smalos ir 
panašiai, tai jas išdegina, o 
paskui išplauja arba po išde
ginimo 1-2 savaites mirkina 
vandenyje ir paskui saulėje 
džiovina.

Taip išvalytas ir išdžio
vintas dėžes nudažo baltai, 
žaliai, geltonai ar kitokia 
spalva.

Dugne išgręžia keletą sky
lių. Į dėžę ar statinę deda 
sluoksnį šukių, plytgalių ar
ba stambesnių akmenėlių. 
Paskui pila žvyro sluoksnį, o 
toliau deda derlingą žemę.

J taip prirengtą statinę ar 
dėžę sodina žiemą žaliuojan
čius cyprus, arba sėja kokių 
nors gėlių: ašarėlių (nemir- 
šėlių), snapučių (geranium ). 
petunijų. šalavijų, heliotro
pų, uzarėlių (nakurcijų) ir 
panašiai. Taip pat galima so
dinti tulpių, narcizų ir kitų.

Statinės ar dėžės su gėlė
mis reikia statyti ant plytų, 
kad dugnas nesiektų žemės. 
Tada dugnas nepūsta, van
duo greičiau išteka ir gėlėms 
nepasidaro per šlapia.

Taip gėlėmis papuoštos ir 
nudažytos statinės ar dėžės 
galima statyti darželyje pa
kraščiais, kampuose, prie du- 
įų. visur jie nuoš musų gyve
namą vietą. “Žemė.”

ARABIJOJ UŽMUŠTA 
1,000 ŽMONIŲ-

Jeruzolimos žiniomis, Nej- 
do tautelėms vidurinėj Ara
bijoj besipiaunant. išskersta 
1.000 žmonių.

I

Ka

REIKALINGI NAUJI 
DRAUGAI.

—Mama, aš noriu eit pas 
ziuką pasibovyt.

—Kaziuko nėra namie. Jis 
važiavo su savo tėvu. Gali 
pas Vincuką pasibovyt.

—Pas Vincuką negaliu. Aš
juo vakar bovinausi. tai šiandien 
jo nosis da nebus sugijus.

iš
eit

su

GERBIAMI TAUTIEČIAI!
Noriu susirašyti su Jumis 

laiškais, kad galėčiau Įgyti 
pažintį, o paskui draugu. Aš 
gyvendamas tarpe svetim
taučių negaliu ir savo tautie
čių užmiršti, per tai bučiau 
begalo linksmas, kad ras
čiau pas jus tiek simpatijos 
ir draugiškumo, kad parašy
tumėte man laiškuti. Su tikra 
pagarba.

Juozas Simokaaitis.
Centrai Hershey,

Prov. Havana, Cuba.

‘Keleivio’ Kalendorius
1929 METAMS JAU GATAVAS.

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

i

Inkvizicijos paveiksi** ii “Keleivio’* Kalendoriaus.

Pažymėtina, kad jMM telpa nauja originališka daina 
sn A. Vanagaičio gaidMtiS' karių galima skambint pianu ir 
dainuot. Tikrai smogta mnrikoo Šmotelis, lietuviai tokio da 
neturėjo.

Kalendorius knygos formoje, atspausdintas ant dailios 
popieros, ir jį galima uMaakyti jau dabar. Kaina—50 centų, 
“Keleivio” skaitytojam* tik 25c. Užsakymus galima siųsti 
kartu su laikraščio prmiumorata, arta ir atskirai.

Siunčiant užšali J IMI atlkirai, užmokestį galima siųsti 
2-centiniais pašto •» tiesiog galima paimti
kvoterį, įvynioti į kad nepraplėštų konverto, ir
įdėti į laiškų.

Laiškus reikia taip:
“KREIVIS,” 253 BBOADWAY, SO. BOSTON, MASS.

4

Byla Detroitą Katalikų au SoeialU- 
taia. — Pirmą kartą katalikai už

puolė roeialiatus 31 d. gruodžio, 1911. 
Antrą kartą jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mą^ kokių priemonių katalikai d*«i- 
leidžia kovoj su socialistai*. 8a 
pnvrikatais. 91 pusL .................. 26c
Popas ir Vetairo — Ir trj* kiti imto- 

mus pasakojimai: 1> žinia iš tob- 
moą žalies; 2) Ji* *ugrjto; 3) Ado- 
mi ir Jiem. Pilna jnokų ir 
ašarų ..............................................
Kaip Senovš* žarnas* Petatatydav*

Sau žeiHf. — Labai jdomų* aanovė* 
filosofų daleidimai apia žemės išveis
tą. Pagal daugelį autorių parašš 
Iksas. Antra knygutė* dalis yra: "Iš- 
. irkščiaa Moksle* arba Kaip Atsira
do Kalbos”. Parašė Z. Aleksa.
40 pusi. ...............................v.... lue.
saUaaėja”. arba kaip buvo nukirsta

Šv. Jonui galvą. Drama vienam* 
kte. parašyta garsaus anglų rašti- 
lam vertėtų perskaityti .......... 25e.
O. Sl S.” arba 4kubinė iškilas. —

Vieno akto faraaa. labai ju>4iinga* 
r gera* p.-rstatvrnoi Kaina .... Išc.
Hian BaasbM Spyėtaš. — Ir kito* 

fonės. Daugiau juokų, negu Ameri
koj munšaino. šioje knygoje telpa net 
*2 ”Džian Bambos spyčiai“, eilės, pa
sikalbėjimai, humoristiški straipania- 
cai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pu*L ............................ Ne.
Hvatkų Gadziokos. — Ir kitos Kuka

mo* dainos. Apart jooldngų ”D*- 
zatkų Gadzinkų” telpa 30 įvairiu juo
kingų dainų, eilių, parodijų. <r t-t. 
Daugelis iš dainų tinka juokingoms 
deklamacijoms, šešta pagerinta 
laida. 48 pust .............................. 10c.
Kur Musų Bočiai Gyveno? — Arte 

tyrinėjimas, kur tevo pšnuuteri 
žmonių lopšinė. Knyga labai pa
gal daktarą Holitzerj sutaisė Be
mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 78 > Ne 
^aparėto žiedas Ir keturios kito* 

apysakos: 1) Neužsižikintia Vyra*;
&> žydinti Giria; 3) Klaida; 4) Ko- 
■ekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki j visokius prietarus, 
burtus ir tt......... .. ......................... lle.
\pie Dievą. Velnių. Dangų ir Praga

rą. Parašė Robert G. Ingersoll, gar- 
nausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib- 
ijos prietarų naikintojas. 72 
msk ................................................ 25c.
Amerikos Macocha*. — Arba kaip ka

talikų kunigas Hans Schmith papio- 
• ė merginą Oną Aumuller. Su

. paveikslais. 16 pusi. ................... 10c.
t \ m žinos Irinos, šioj knygutėj telpa 
! 44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin-
; ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
: namie taip ir susirinkimuose.
\ Pusi. 32 ............................... Ik.

KELEIVIS
253 Broadway,

So. Boston. Mate.

I 
I

Birželio Nuotakos
turi žinoti, kad gera gasųadini turi 
būt susipažinusi su taisyklėmis "■ ros 
sveikatos, kurie duoda žinojimą apie 
valgius, sar.itariškumą ir tt.

TRINERIO KARTUSIS VYNAS 
visados bus ten geriausis draugas. Tu
rint jį prie rankų jis prašalins blogą 
apetitą, konstipaciją. galvos skausmą, 
pailsir.gą miegą ir sustumą iš jų na
mo. “Chicago. April 22. Aš esrr.u didei 
linksma už pasekmes Trinerio Kartaus 
Vyno. Mano vyras naudoja jus stebė
tiną toniką ir jaučias daug geriau. 
Mrs. F. White.” Visose aptiekose. Ne
mokamo sampelio nuo -Jos. Triner Co , 
1333 S Ashiand Are.. Chicago. III.

Nemokamo Sampelio Kuponas
Vardas ...

Adresas .
Miestas .’. ... Vai. ...

TARPININKAS
(THE MEDIATOR) 

Leidėjas A. J- Kupstis.
Vaizbas. Kultūros ir bailės Mė
nesiais žurnalas su spalvuotais 

paveikslais. 40 puslapių.
Didelio formato.

Prenumerata metams $1.00, 
vienas numeris 10c.

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

15c
ar

ba laivokortę į Lietuvą ir atgal 
—dovanų.

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

“TARPININKAS*’
332 W. BROADWAY,
SO. BOSTON. M A KR

I
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Kokias Dievą* žarnai* Garbia* 8sa*» 
vij. Panašios knygos lietuvių kak 

x>j iki šiol da nebuvo, čia aprašyta 
iokius dievu* garbino senovės indai 
■ei arijonai, egiptėnai, chaldai, asy- 
ai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie

■ ievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko- 
ius jie santikius su žmonėmis turė- 
o. Knyga stambi ir labai užimanti. 
Cai yra tikra tikėjimų istorija. 11.00 
>rutuose audimo apdaruos* .. 31JS

<e«Mva* Respublika* Istorija ir i«**e 
tapia. — Aitas veikalas parodo, kaip 

uo 1905 m*tų revoliucinės Lietuvos 
pėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
aip tuo pačiu laiku kunigai tą vai
rią rėmė ir gynė; kaip paskui ruvo-
ucija paėmė viršų, kaip Lietuva Ii- : 
us paliuosuota iš po caro valdžios ir 
aip ji buvo apskelbta respublika, 
'ridėtas didelis spalvuota* žemlapis' 
a rodo dabartinė* Lietuvos rubežiu* ■ 
: kaip šalia yra padalyta į apskri-
■ ui. Tai yra vienatinė knyga, kuri I 
a rodo, .kaip gimė Lietuvos RespuMi- . 
a ir kaip ji išrodo, čia telpa viri į 
varbesni dokumentai: Steigiamojo 
Mrimo nutarimai, taiko* sutartis su 
olševikais. sutartis su latviais, apra- 
yma* visų musių su lenkais ir tt. 
>'ra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu- 
as. kuris apšviečia visą Lietuvą

< lauku ir iš vidaus. Kaina .... $1.00 
irutafe audeklo apdarais.........31Ą0

.r Kuro Visaotina* Tva*a*7 — Kaip
Nojus galėjo surinkti į kelias di*- 

as visų veislių gyvūnus, kurie gyv*- 
a išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
<aip jis galėjo tuos gyvūnus prasto; 
-avo rankoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
lėk vandens, kad visą žemę apsam-
ų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip, 
š Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
>o tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
r kitų veislių žmonės? Šitie ir šimtai 
.itų klausimų, į kuriuos negali atsa
kyti joki* kunigas, yra nuosakiai ii 
.iškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
« galo įdomi. Kas žodis — tai tak
as; kas sakinys — tai naujas kunigų 
rgumentas griūva. Mokslas ir 
noksiąs nuo pradžios iki galo. 
<aina ....................  26c

Sielos Balsai i — Puiki knyga, daugy
bė labai gražių eilių ir dainų. Daug 

gražių, spalvuotų paveiksiu. Popiers 
;era ir spauda graži. Parašė J. B. 
šmelstorius. 221 pusi. Popieros 
apdarai* ........................................ $1.09

Ben-Hsr. — Istoriška apysaka iš 
Kristaus laikų. Parašė Lew 

A'allace. 472 puri. ..........................$2.09

Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arte Lto- 
tnvs XIV metašimtyje. Istoriškas ■ 

-omansas M. Bernatovricz’o.
168 pusk ........................................ $1JJO I
Biblija Satyroje. — Labai |doml te ! 

juokinga knyga su 379 puikiais pa-. 
-tikslais, perstatančiais įvairiu* nuo I 
tikins nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
•ki užgimimo Kristaus. Įgijęs šių 
<nvgą niekas nesigailės. 382 pus- 
'^.piai. Kama $1.00
->elko Reikia žmogui Gert ir Valgyt?

— Dėlto, kad norisi, atsakys koka 
lemokša. Bet delkogi norisi ? Delko 
oe valgio žmogus silpsta? Ir delko 
•-ienas maistas duoda daugiau spėkų, 
<itas mažiau? Delko žmogui reiki* 
-ukraua, druskos ir kitų panašių da- 
’ykų? Kodėl jam reikia riebalų? ši
uos klausimus suprasi tiktai iš šitos 

Knygutės. Parašė D-ras G-mns. 
Kaina ............  18c
Kodėl Aš Netikta j Dievą? — Arte

Tikėjimo Kritika. Kiekviena* gera* 
katalikas ir laisvamanis privalo 
ją perskaityti 64 pusL.............   10c

Kaip Tapti Suvieuytų Valstijų Pfflo 
čta? Aiškiai išguldyti nUietystės 

(Statymai su reikalingai klausimais fe 
atsakymais lietuvių ir angių kalbi)** 
Antra peržiūrėta ir pageriate 
laida*
Eilės ir Straipsaiai. šioj knygoj talpa 

23 gražios eilės, daugybė straips
nių, juokų, ir tX Puikiai flta*« 
duota* 95 pusi. 69c
ilkoholis ir Kadikiai — Arte kaip 

atsiliepia tėvų vartojimas alkoholio 
«nt jų vaikų. Kas yra arba tikisi ka
la nors būti kūdikių tėvais, būtinai 
eurėtų perskaityti šitą knygutę. Pa- 
rabošius. PusL 23 ......................... 10c

Į

LIETUVIŲ LAISVES MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTES 

VALDYBA 1929 METAMS.
W. Gabrys, pirmininkas,

730 McAJester avė.. \Vaukegan, Iii. 
W. Rudžinskas. pirm, pagelbininkas.

17 Philippa avė., IVaukegan, III. 
B. J. Masiliūnas, užrašų raštininkas,

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

730 McAlester avė., tVaukegan. 111. 
K. Vaitekūnas, kasierius,

726 — 8-th st., \Vaukegan. 111. 
Kasos globėjai: 

Amelija Kemagiutė,
720 Wine place. \Vaukegan. III. 

Alės Lukauskaitė,
718 Wine place. Waukegan, 111.

Knygiai: 
Jurgis -Jokūbaitis,

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

716 — S-tti st.. \Vaukegan, III.
Maršalai:

J. Jokūbaitis.
712 So. Genesne st., IVaukegan, III. 

J. Stočkus,
703 Ler>ox avenue. IVaukegan, III.
Susirinkimai atsibuna paskutinį ne- 

dėldienį kožno mėnesio pirmą vai. po 
pietų Liuosybės svetainėje.

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

Amerikos Lietuviai! J«s patarnausite daug Lietavao pa
žangai ir sava artimiems Lietuvėje naudingą malonumą *► 
teiksite, užrašydami jiems

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

žurnalas teikia daug technikes ste>
buklus, apie kitą kraštą pažangos laimėjimas, visuomenės 
gyvenimo susitvarkymą kūrybą.
Užsakymo* siųsti galiam atahmčiaat pinigas pašto, baskų čekiai* aa- 
ba (vertintuos* laiškuose. AdraanaMta aakaaeial:

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

Saro mate pastanga psrental kaltaroa lt pažangus darbą. ,
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KAS GIRDEI! LIETUVOJE i
(I lo© mu»ų korespondentų ir ii Lietuvos LaikraMių.)

SUMKUS PAVASARIS.
De račiai, Zarasų ap. Apie 

visus pavasario sunkumus 
kalbi ti čia netenka; tik tiek 
galin a pasakyti, kad visas 
valse us ne tik neturi, pav., 
sėklos bet neturi ko valgyti 
ir kuo gyvulius šerti, o pava
saris sunkusis ir toliau tęsias. 
Tik riena degutiečių laimė, 
kad turi rimtą kredito drau
giją banką), kuri savo vals
čiaus ūkininkus—narius ap
rūpina paskolomis iš 12 nuo
šimčių, kurių jau išdavė apie 
50,OCO litų.

Degučių valsčius taip pat 
yra prie nukentėjusių nuo 
nederiiaus valsčių priskaity- 
tas, bet iš valdžios gavo pa
vasario sėkloms Įsigyti pas
kolos 1,300 litų, kurias ap
skrities viršininkas ir agro
nomas ūkininkams paskirstė. 
Tuo tarpu mažiausia 1,700 
ūkiams reikėjo paskolos apie 
70,000 litų.

KIEK TURĖS *UTI NU
TEISTAS PRALOTAS 

OLŠAUSKAS?
Pralotas Olšauskas kalti

namas Statuto 453 straips
niu, pagal kurį negali būti 
paskirta mažesnė už žmog
žudystę bausmė, kaip 8 me
tai sunkiųjų darbų kalėjimo. 
Už tokius nusikaltimus Lie
tuvos teismai dažniausiai 
baudžia 15 metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo su visų teisių 
atėmimu.

Jei pralotas Olšauskas 
pats save kaltu prisipažins, 
jei įrodys, kad smaugdamas 
Ustinauskienę buvo dideliai 
“susijaudinęs” ir prašys teis
mo pasigailėti, tai einant 
Baudžiamojo Statuto 458 str. 
jam bausmė galės būti pa
skirta ir trumpesnė...

ŠALČIŲ PASEKMĖS.
Šėta, Kėdainių apskr.—Žie
mos šalčiai daug kam blogo 
pridarė. Kriaušės, slyvos ir 
vyšnios iššalo. Obelims, ne 
visoms, tik opesnėms, paken 
kė. Net beržų, kurie augo pli
kame lauke, šakos nudžiūvo. 
Kaminus daugumas turėjo 
taisyti, nes nuo šalčio išvirto, 
taip vadinami “ležakai/ 
Karvės ir kiti gyvuliai nuša
lo alins ir kojas. Dabar lupa
si kojų nagai ir iš ausų var
va. Nuo blogo pašaro karvės 
jau nepasikelia.

i 
i 
I 
t 
J

SKANDINOSI MOTERIS 
SU KUDTK1U.

Kaunas. — Bal. 25 d. Ne
mune ties prieplauka studen
tas B. pamatė moteriškę kaž
ką nešiną, su rūbais bren
dančią gilyn. Susidomėjęs 
priėjo artyn. Paaiškėjo, kad 
ji rankose laikė mažutį kūdi
kį.

Tuoj buvo pakviesta poli
cija, subėgo daug žmonių 
Moteris nespėjo pasiskan
dinti — išgelbėta. Policija 
išaiškino, kad tai Marė Va- 
lienė gyvenanti prie Ežerėlio 
durpyno, Zapiškio valsčiuj. 
Esanti nesveika. Ji padėta li
goninėn, kūdikis prieglau
dom

KRIKŠČIONIŲ DEMO
KRATŲ VIEŠPATAVIMO 

ATRUGOS.
Prieš buvusi, krikščionių 

lemokratų viešpatavimo lai
tu, finansų ministeiį ir mi- 
įisterĮ pirmininką V. Petru- 
i keliama byla. V. Petrulis 
ouvo suimtas, bet jam pa
čiam prašant paliuosuotas po 
150,000 litų piniginio užsta- 
io.
, Užstatą pristatė Vailokai

čio Ūkio Bankas... Ranka 
anką mazgoja...

KVIETIMO MINISTERIJA 
I GERESNE PATALPĄ.
Švietimo ministerija tuo

jaus persikels į buvusius val
dybės spaustuvės rumus.

Į dabartinę švietimo mi
nisterijos buveinę persikels 
policijos rezervas, kuris bu
bamas gana didelis dabarti
nėje savo patalpoje jaučiasi 
inkštai.

UŽMIRŠO KUNIGUS.
Š. m. “Lietuvos Aidas” 83 

įum. paskelbė įdomią statis- 
iką apie 1928 metų bėgyje 
gimusius. Pagal ją praeitais 
netais gimė viso 65,945 ku- 
likiai: 33,847 berniukai ir 
>2,098 mergaitės. Iš bendro 
skaičiaus viso 3807 pavaini
kiai. Įdomu, kiek iš tų 3807 
pavainikių, yra padaras “ne
suteptų rankelių?” “Lietu
vos Aidas” apie tai, matyti, 
jamiršo paskelbti.

IR NELAIMĖJ ŽMOGŲ į 
SKRIAUDŽIA.

Rokiškis. — Balandžio 15! 
d. vienas pilietis nupirkęs ru- • 
gių iš vienos Kuosių kaimo i 
moteries. Pasvėręs, rado tru-1 
kurną 20 sv. Rugiai buvo Į 
grąžinti pardavėjai. Vėliau; 
pardavėja garantuodama; 
pilną svorį, ragius pardavė • 
biednam darbininkui už 281 
litus. Vienas pil. nusipirkęs 
rugius aimanavo, kad ru
giuose radęs 13 svarų smėlio.

Dar tebėra laukiniška Lie
tuvos ūkininkų kultūra.

SOCIALDEMOKRATAI
KAUNO SUNKIŲJŲ 

DAR KALĖJIME.
Sąryšy su balandžio mėn. 

2 d. padaryta “Socialdemo
krato” redakcijoj krata, nors 
pačioje redakcijoje nieko ne
rasta, suimti ir padėti į Kau
no sunkiųjų darbų kalėjimą 
Vincas Galinis, studentai:, 
Šveikauskas, Valinčius, Kli- 
makas, Šalkauskas ir dar tris 
įsmens. , !

Sąryšy su tuo pačiu įvykiu 
n estai eina dar ir dabar.

zKELEIVIS

TAUTININKŲ! “TAUTOS 
VIENYBES” DARBO 

VAISIAI.
Per šių metų sausio, vasa

rio ir kovo mėnesius emigra
vo iš Lietuvos viso 4655 as
menys. O per visus 1928 me
tus emigravo 8,491 asmuo.

Daugiausia emigruoja Į 
Braziliją, Argentiną ir Kana
dą.

Emigruoja daugiausiai 
moters ir vyrai, kurių amžius 
svyruoja apie 20 metų. Tai 
sveikiausios ir stipriausios 
musų tautos jėgos.

Musų viešpataujantiems 
tautininkams jau, rodos, bu
tų laikas šiuos skaičius pa
matyti ir nustoti džiaugtis 
savo vienybės darbo vaisiais.

VILKAI.
Šiaulėnai, Šiaulių apskr.— 

Kitur girdėti žmones užpuo
la vilkai mirškuose naktimis, 
bet pas mus atsirado vilkų 
valsčiaus valdyboj, kurie 
žmones ir dieną puola.

Nesenai buvo užpuolę se
ną žmogelį, kuris vos tik at
sigynė.

KOPERACIJOS BANKAS 
GERAI LAIKOSI.

Koperacijos banko balan
sas sausio mėn. 1 d. subalan
suotas 7.583,600 litų Praei
tais metais gauta gryno pel
no 39,120 litų.

DIDŽIAUSIS PAŠAU L Y PROŽEKTORIUS. MIRĖ 105 METŲ MOTERIS UPĖJ MOTERS LAVONAS
St. Ignace miestely, Michi- Vilkaviškio apskr., Šime-

gano valstijoj, pereitą sąvai- nos uPėj rado įmestą nežino- 
tę mirė moteris vardu Susan 
Paquin, kuri buvo susilaukus 
jau 105 metų amžiaus.

KAI KURIE PRODUKTAI 
ATPINGA.

Atėjus pavasariui kiauši- j 
niai ir pieno produktai viso je 
Lietuvoje kiek atpigo.

mos motei’s lavoną.

LIETUVA
PER HAMBURGĄ

Art musu populiariu latvi) 
Nepalygin.iraa* švarumas ir 

patarnavimas visose kleMOC. 

—$203.00—
IS NEW YORK į KALNĄ1 

IR ATGAL
(Pridėjus $5. S. V. įeiev 

Taksus.) Trečia letena.

----------------- čia matote didžiausi pasaulyje >r. žektoriu arba šviesasvaidi. 
APGAVO 207 SUŽIEDUO- Jis buvo padarytas šiomis dieno > Londono tvirtovei. Jo šviesos 

TINĘS.----------------turi 7 pėdas per skersmenį ir tur ,.."»ui).ooo žvakių pajėgos. Jeigu
Čekoslovakijoje Prosni-Į musū Žemė nebūtų apskrita, tai leista:- jo spindulys galima bu- 

eoje suimtas pilietis Norot- matyti per kelis šimtus mylių.
nij, kuris apgavo ir apvogė į 1 —--------r---------------------------------
207 savo sužieduotines. Ža-1 ŠTAI KAM LENGVĖJA . ATLYGINIMAS UŽ Ve
dėdamas vesti, jis kiekvieną GYVENIMO SĄLYGOS 
kartą pasivadindavo nauju 
vardu ir išgavęs iš sužieduo-. _______
:inių pinigų tuojaus išnykda-1 tų nuomos mokesčio norma
vo. vimo įstatymas. Pagal tą Įs-

Pagaliau policija pagavo, tatymą namų savininkai ne
vikrų “sužieduotini" ir paso- į a-alėjo plėšti, sulig savo nuo- 
dino jį kalėjiman.

Praradimas Svorio?
Mr. Cottfried Sehilling. Preseott, 

Wis., sako, “Aš svėriau 130 svarų, da
bar aš sveriu 155 svarus ir jaučiuosi 
vėl labai gerai Aš visai buvau nusil
pęs ir mano skilvis visiškai buvo sui
ręs. kuomet aš atsikeldavau iš ryto ai 
jaučiausi labiau nuvargęs, negu vaka
re eidamas gulti. Ačiū jums už geras 
pasekmes, kurias gavau su pagelba 
Nuga-Tone.-

Nuga-Tone jau yra atlikusios puikiu 
dalykų per 35 metus. Virš milionas vy
ru ir moterų pasidarė stipresniais ir 
^veikesniais vartodami tas gyduoles 
Niekas negali susilyginti su Nuga- 
Tone suteikime geresnio apetito ir pa
isei bėjime virškinimo. Jos suteikia dau
giau jėgos nervams ir labiau sustipri
na raumenis, prašalina svaiguli, užkie
tėjimų, sustiprina inkstus ir kepenis, 
prašalina reumatizmų ir neuralgijų, 
suteikia atšviežinantį miegų, padaugi
na silpniems svarumą. Nuga-Tone yra 
labai geros dėl silpnų, nervuotų vyrų 
ir meteni. Jos yra parduodamos vaisti
nėse, ir jei nesuteikia gerų pasekmių 
pinigai grųžinami Tikrai nusipirkite J 
butelį šiandien.

Pinigus peminnčinm greitai ir 
žemomis ratomis.

Dėl sugrįžimo leidimų ir 
inTormacijų klauskit pas vieton 
agentus arba pas
n _ į t-taerias Lm
209 Tremont St-. Boston, Maso.

f

Laivu “L1TUANIA”
BALTIK AMERIKA UNIJOS 

Smagiausia—Patogiausia—Kelionė—

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ Iš NEW YORKO
-POLONI A“ — Birželi* 12

— BtrieBo 18

Antra Šią Metų Didžiausia Lietuvių Elukuraija

Į LIETUVĄ 
TIESIOG I KLAIPĖDĄ

Kvyks K New Yorko

Biržefo-J«ae 18,1929

-KSTON1A" a-------Liepos 3
“LITl-ANIA” -Liepos 29

■ ■ ------------------- , "7 —A.

iTIESIOG | KLAIPĖDAi. rNIAUS KRAŠTĄ.
Kiekvienas gerai prisime- 

įame, kaip triukšmavo net 
>atys krikščionys demokra- 
ai, karia 1923 m. pradžioje 
Vatikanas pripažino savo 
Konkordatu Vilniaus kraštą 

■Lenkijai. Vatikanas savo 
klaidą suprato, bet jau buvo 

: per vėlu. Todėl gailėdamasis

LIETUVOJE.
Pirmiau buvo išleistas bu-

žiūros, mokesčių už butus iš 
nuomininkų, nes mokesti nu
statydavo savivaldybės orga- 

Dabar visos Lietuvos:
NAUJAS DIENRAŠTIS.
Kaune po Velykų pradėjo nai. .......  __________

eiti naujas dienraštis “Die-i miestų namų savininkai aša- savoViekus nors penkias 
na.” Tai kronikos dienraštis.I rodami padavė vyriausybei j kepures Lietuvos vyskupams 
Sakosi nepartinis. Pagvven- j memorandumą, kur prašo šį. padovanojo.
<im—pamatysim! Iš pirmųjų ’ Įstatymą panaikinti, 
numerių matosi tam tikra f Vyriausybė nusistačius na- 
tendencija, bet tai prikišti mų savininkų tokį prašymą 
dabar jam dar butų per drą-J patenkinti. Tokiu budu tųr- į 
su. I tingiems namų Savininkams 

bus leista ir nuo vargingu! 
nuomininkų nuplėšti pasku
tinę skūrą.

i
i
I

GAL PAGALIAU 
SUTVARKYS.

Finansų ministerijos mo
kesčių departamentas paruo
šė kelius Įstatymus ir jų pa
keitimus.

Veikiantieji Lietuvoj akci- dienos atgal čia pasidarė sau 
zo Įstatymai kodifikuoti vie- galą Israel J. Bloomfield. 55 
noj knygoj, turinčioj apie 
984 straipsnius, 

i Knyga tuoj bus išleista.

NUSIŽUDĖ CEVERYKU 
FABRIKANTAS.

Haverhill, Mass. — Kelios

VYRIAUSYBES BEDAR
BIŲ APRŪPINIMO 

VAISIAI.
Šiaulių apskr. kovo mėn. 

!5 Į 26 d. naktį pasikorė Ka- 
olis Butrimas, 23 metų am

žiaus.
Neturėdamas Butrimas 

larbo, buvo priverstas, kaip 
r dauguma kitų darbininkų, 
lažnai badauti.

Negalėdamas to pernešti 
—nusižudė.

LIETUVOJ SUIMTA 
DAUG KOMUNISTŲ.
Šiauliuose kriminalinė po- 

icija suėmė komunistų rai
tomą ir jau tris mėnesius be- 
•įslapstantį komunistų veikė
ją Mindei j. Be to suėmė ko-, 
nunistų veikėjus J. Pakšt), 
Oną Pakštytę, Rimuką, A. 
Elikoną, S. Raganą. Pas juos 
rasta daug komunistinės lite
ratūros. Suimta Alter Kras- 
tin, kuri juos aprūpindavo 
literatūra. •

PINIGAI EINA DŪMAIS.
Per pirmąjį šių metų ket

virtį, lyginant su praeitais 
metais, padidėjo valstybės 
pajamos iš akcizo nuo taba
ko.

Matyt žmonės iš bėdos 
pradėjo daugiau rūkyti ir lei
džia paskutinius centus du
rnais.

metų amžiaus čeverykų fab
rikantas. JĮ rado su Įkišta 
galva Į gazini pečių ir atsuk
tą gazą.

TAUTININKŲ “ARTIMO 
MEILĖ.”

Š. m. balandžio mėn. pra
džioje suareštuota aįiie 60 
socialdemokratų partijos na
rių.

Daug suareštuotų yra ir iš 
provincijos.

Kas nukęs, kas nenukęs, o 
tam vargšui sodiečiui visuo
met pakanka.

KOMUNISTINIAI “SAL
DAINIAI”...

Balandžio mėn. pradžioje 
Kaune, Šančiuose, važiuo
jant traukinėliu kriminalinė 
policija sulaikė komunistus: 
Volenskytę ir Henenenelį. 
Abu žydai. Pas juos rasta 55 
egzemplioriai komunistų lai
kraščio “Kareivių Tiesa.” 
Laikraščiai buvo suvynioti į 
popieriukus, taip pat, kaip 
saldainiai, kad nepastebėtų. 
Toji literatūra buvo vežama 
Į Panemunę,—į kareivinių 
rajoną išplatinti.

APVOGĖ AGENTŪRĄ.
Degučiai, Zarasų apsk.— 

Degučių paštd agentūros ve
dėjui p. Visokinskui išvykus, 
nežinomi piktadariai parink
tų raktų pagalba išvogė iš 
kasos apie 80 litų pinigų.

Policija veda kvotą.

ANGLIJOJ BUVO JAU
ČIAMAS ŽEMES DRE

BĖJIMAS.
Londono žiniomis, šį pa- 

nedėlĮ seismografas tenai ro
dė smarkų žemės drebėjimą 
už kok \i 4,800 mylių tolumo. ‘ užsienio artistai.

UŽSIENIO ARTISTAI J
KAUNĄ.

Gegužės mėn. valstybės 
teatre gastroliavo žymesni 

’ Y ♦ • > • « •

SaniftsSkilvis 
pasaldinamas ir 

jaus su 

Tepsime Seltzer 
VAISTINĖSE 25L 50V l~ 
SAMPEUSDYKA1 
Pepsinic ti.

Dabai Lietuvos jėzuitai 
per Vatikano atstovybę Lie
tuvoje gavo iš popiežiaus dar 
20,000 litų.

▼i
l Niežti Oda?
lt Niežėjimas yra pavo- 
įt jaus ženklu Nekasykit. 
IV Lai Severas Esko pra- 
•IV. šalina niežėjimą, gelbs- 
UL ti odai užsirjęt. Vartokit 
B ji nuo pirmo jritacijos 

ženklo. Visur aptiekose.B Severu
Kės

'h

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

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

BALTE AMERICA LINE
8 Bridge Street, New York

I

REMDLA
GYDO 

HEMOMJtDUS 
(Raudonąja GyaJa) 

IKodeI kentėt, kuomet REM-OLA 
išgvdė ir pagelbėjo tukstanėiaau 
—Klauskite pas savo aptaokorig 
REM-OLA arba rašykite Į»"

H. Thajer & Co. (amb., 
Išbandymui gausit DYKAI 

Gausite ji paprastam paltelyje.

I
HARDVARE CO.

1
SOUTH END

PIGIOS KAINOS

? 14 PHHrtovas $1.98
4 PatĮtiĮ, Banbenring........ ,88.18

l'lat Balta- l’rnta* 81.35 gal.

(,\ \R \NTI OTOS GARDEN
BOSE PftDA

ligi- mu, I", iki 24 pėdų 
su suturimais

(

Blaek >ereen Wirę 2c. ketv. pėda 
Galvanized 2',e. ketv. pėda.

už Ralį

S< r< en fhrys 81.50 ir brangiau
I.anga m- Srreens .,9r. ir brangiau 
Encli'h "hite Enamel 81.95 gal. 

Ho.tr Varnish
Sh< 11::c.orume or shite $2.75 gal.

$1.18 ra!.

ŠIMTAI KITU BARGENŲ 
l»yfcai vietos Pristatymai ,b"c,rk

-------------------------------------- J----------------------------------

Dvi Asneniškai Lydimos Ekskursijos 
| LIETUVĄ

Pmkmojti Ctmard Linijos Ekspresiniu Didlaiviu 

AQUITANIA 
IŠ NJEW YORKO Į KLAIPĖDĄ 

per Southampton 

Birždio-June 19 dieną, 1929
Brooklyno laikraščio “VIENYBĖS" vasarinė 

Ekskursija Su Prityrusiu Palydovų ir 

Liepos-July 7 dieną, 1929 
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

PIRMOJI EKSKURSIJA 
Kurią vadovauja S. L. A. Prezidentas 

p. STASYS GEGUŽIS
Ir asmeniškai tvarko žinomas visuomenės veikėjas 

Cunard Linijos Lietuvių Skyriaus viršininkas 
p. Pijus Buksnaitis

Klauskite apie gavimą kolektyvės vizos 
Amerikos piliečiams dalyvaujantiems 

SLA. Ekskursijoje.
Laivakortes parduoda ir į kelionę Hrengia 

visi CUNARD LINIJOS agentai ‘

CUNARD LINE
Lithuanian Dept

33 Statė St., Boston, Mass.

SGu tH END HARDflARE CO.
1095 WASHINGT0N^į*.B<)S,uN 

-R ^VCR-$T,WTU>N
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Vietinės Žinios
SENIAUS1S PASAULY 
LIETUVIS BOSTONE

Jurgis Skinderio, 105 metų 
' amžiaus, bus socialistų 

piknike.
Garsusis Jurgis Skinderis, 

kuris varo Jau antrą šimtą 
metų, šį panedėli atvyko su 
St. Pilka i Bostoną. Ateinan
tį nedėldienį jiedu dalyvaus 
socialistų piknike North 
Eastone, ir tenai bus geriau
sia proga susipažinti su jais. 
Jurgis Skinderis neužilgo 
ruošiasi grįžti Lietuvon, to
dėl jis ypatingai norėtų pasi
matyti su Bostono ir apielin- 
kės lietuviais. Jis nori taipgi 
matyt, kaip Amerikos lietu
viai piknikus rengia ir kaip 
daug jų automobilių suva
žiuoja. Jis sakosi girdėjęs, 
kad visoj Lietuvoj nėra tiek 
automobilių, kiek čia suva
žiuoja į vieną pikniką, bet 
norįs tame įsitikinti savo aki
mis. Jis žada pašokti kazoką 
ir apsiima eiti lenktynių su 
ilgiausiu vyru. Senis išrodo 
labai gyvas ir didelis juokda
rys. Šiomis dienomis jis nusi
pirko sau siutą už S75 ir sa
kosi jieškosiąs jaunos mergi-’ 
nos.

Socialistų piknikas bus 
North Eastone. ant James 
McAna fanuos, toj pačioj 
vietoj, kur ir pernai jų pikni
kai būdavo. Vieta randasi 
tarp miško, prie dailaus eže
ro, kur galima ir maudytis, ir 
žaisti, ir šiaip linksmai laiką 
praleisti. Bus muzika, dai
nos, žaislai ir visokios lenk
tynės vyrams, moterims ir 
vaikams. Pasižymėjusiems 
bus duodamos dovanos.

Važiuojant piknikan iš 
Bostono, reikia važiuot per 
Stoughtoną. Iš Stoughtono 
reikia paimt nuo skvero 
Tauntono kelią, ir važiuot 
juo tiesiai apie 3 mylias, pa
kol privažiuosit kapines po 
dešinės. Palei tas kapines, jų 
nepravažiavus, eina nedide
lis kelias į dešinę. Reikia pa
sukt Į tą kelią ir važiuot iki 
jo galo, o tenai vėl pasisukt į 
dešinę. Toliaus kelias bus 
pažymėtas rodyklėmis. Ras
ti ne sunku.

Valgymų ir gėrimų bus i 
valias.

Bostone apvogė Gardnerio 
lietuvius.

Mes, J. G. ir L. S., 24 die
ną gegužės atvykom su mote
rimis iš Gardnerio į Bostoną 
ir pasistatėm savo automobi
lį ant Charles streeto. Ka
dangi diena buvo labai šilta, 
tai palikom automobiliuje 
savo apsiaustus ir automobilį 
užrakinom. Sugrįžę už pus
antros valandos, radome au- 
tomobiliaus duris ties užrak
tu išlaužtas ir visos drapanos 
buvo pavogtos. Už tas dra
panas plėšikai paliko tiktai 
popiera apvyniotą savo “pai- 
pą,” kurios pagalba durįs 
buvo išlaužtos. Mes prane- 
šėm apie tai policijai ir ati
davėm jai tą “paipą.” šitas 
atsitikimas tegul bus visiems 
pasarga, kad automobiliuose 
jokių daiktų nereikia palikti, 

i Mums tie apsiaustai, žino
ma, jau nebegrįš; bet jeigu 
vagįs kartais norėtų juos 
kam parduoti, tai čia pasa- 

| kom, kaip jie išrodo. Vienas 
(apsiaustas (koutas) buvo pa- 
l vasarinis, šviesiai rusvas, o 
• antras truputį storesnis, tam
siai rusvas; abudu vidutiniš
kos

Į Uždraudė garsią knygą, 
j Vienas knygų pardavėjų 
Bostone, būtent W. B. Dū
mas, parsitraukė iš Europos 
keliolika egzempliorių gar
saus franeuzų filosofo Vol- 
taire’o knygos “Candide.” 
Bostono muitinėj šita knyga 
buvo konfiskuota "dėl jos tu
rinio.” Washingtono valdi
ninkai šitą konfiskavimą pa
tvirtino, pareikšdami, kad 
toji knyga "netinka platini
mui, nes griauja jaunimo do- 
•*ą.”

Šitoks valdininkų pasielgi
mas nustebino visą inteligen
ciją. Kad Romos katalikų ku
nigai priešingi Voltaire’o 
raštams, tai jau visiems yra 
žinomas dalykas, ir jie turi 
tam pamato, nes jis skau
džiai juos gnaibė; bet kad 
Amerikos valdžios atstovai 
draustų Voltaire’o raštus, tai 
iki šiol da buvo negirdėtas 
dalykas. Šito jų žygio negali
ma kitaip išaiškinti, kaip tik 
tuo, kad jie savo “apšvietą” 
sėmė iš klerikališkų mokyklų 
ir. kaipo nemokšos, neturi 
jokio nusimanymo apie kla
sišką literatūrą. Prieš jų cha
mišką pasielgimą pakėlė j 
protestą net daugiausia kon- j 
seryativiškų mokyklų profe-į^niu ' D^tų' kk’rSiy 
šonai. Franeuzų literatūros j-uvo 1 ‘
profesorius Andre Morize iš 
Harvardo Universiteto sako
si negalįs suprasti valdinin
kų žioplumo. Jie konfiskuoja 
“Kandidą,” kuris randasi vi
suose geresniuose knygynuo
se ir kuris yra priimtas prie 
literatūros studijų visuose 
geresųiuose universitetuose 
ir kolegijose. Harvardo Uni
versitetas ir Radcliffe Colle-

’ ge reikalauja, kad jų studen
tai būtinai perskaitytų Vol
taire’o “Kandidą,” o Bosto 
no muitinės valdininkai kon
fiskuoja tą veikalą, kaipc 
"nemorališką pasaką.” Ar gi

' tai ne komedija?
"Kandilas” yra 

ir lietuvių kalbon. 
leidusi ir išdalinusi 
riams Tėvynės

• Draugija.

vertės.
J. Galvanauskas, 
L. J. Stasikelis.

Dėl karščių žuvo 13 žmonių.
Pereitą sąvaitę Bostone ir 

apielinkėse buvo nepaprasti 
' karščiai. Termometras siekė

išverstas 
JĮ yra iš- 
savo na- 
Mylėtoju

Charlestowne, netoli karo PARSIDUODA NAMAS 
laivyno, du jurininkai sumu
šė policmaną E. Farmerį. 
Paskui betgi jiedu buvo areš
tuoti ir nuteisti kalėjimam 
vienas keturiems mėnesiams, 
antras devyniems.

■Advokatas Samuel Levy 
gavo 2 metu kalėjimo už pa
sisavinimą pinigų, kurie pri
gulėjo jo klientams.

U2 MORTGIC1U
Puikus, naujai ištaisytas. 4 šeimynų 

. namas, su 7 iraradžiais ir didele muri
nę. nauja krautuve, prieš pat C’ity 
Point. parsiduoda už mortjričiu. Parsi- 
duos . ubatoje. BIRŽELIO-Jl NE 8 d, 

i 1929. 3 valandą pu pietų. Parsiduos su 
Į pirmu mortiričiu $lt),OOnOO Ant ran- 
’ kų reiks duoti laike pardavimo $300 00. 

Užinteresuoti smulkesnius informaci
jas K»li jrauti adv. F. J. Bagočiaus ofi
se. 253 W. Broadway. South Boston. 
Mass. Namai randasi po nuni 818 ir 
s2o East Sixth st., So Boston, Mass.

D-ras O. R. Fountain buvo 
teismo nuteistas užmokėti 
žmogui $8,000 užtai, kad ne
atsargiai gy dė jo koją ii\del 
to reikėjo ją nupiauti.

IĖSIRANDAVOJA FURNIslUOTl 
RUIMAI, yra pigesni* ir brangesnis. 
Galima matyt vakarais nuo 6. po num 

65 G street. So. Bostone. (25 i

VIEŠAS PAKVIETIMAS
Kuriems yra patogu prašau atlan- 

•—ti mano uk«* Vieta graži arti prie 
didelio ežero. Užlaikau šviežių kiauši
nių, sviestų ir lietuviškų sūrių. Iš Bos- 
t-no tik 18 niai'ių. Važiuot p-r Quincy. 
Veymouth No. :{ keliu iki Queen Ann 
Comer Paskui paklauskit Pond st. 
Adresas: 211 Pond st.. Rockla^d. Mass.

DOMINI KAS ŠAPOKAS.^ (2Cb

PARSIDUODA .{ŠEIMYNŲ NAMAS.
2 karų ’garadžiu.-. visi moderniški itai- 
svmai. kieto medžio grindys, įeigos 
41560 j metus. Narnas geroje tvarkoje, 
greitai parsiduoda, nes tur išvažiuot. 
Paranku prie Rtpid treinų. Parduodu 
Digiai. 12 Saxton St.. Dorchester. Pa
šaukt: Jamaica 1702. I

13 žmonių, penki jų 
krito nuo saulės spindulių, o i 
kiti prigėrė besimaudydami.! 
Be to da 20 žmonių saulės 
užgautų apsirgo. Po tų karš
čių oras staiga atvėso ir šį 
panedėli Bostone jau pasiro
dė sniegas. Daugely vietų 
nušalo (laižai.

pszszsaszsasasasasib,
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PAHVAY AUN SEKVKE
I>
I

NEGIRDĖTAS BARGENAS
North \Voburn. Mas< 9 kambarių 

Namas, galima vartoti vienai arba 
dviem šeimynoms. Visi moderniški 
įtaisymai Namas tik kelių metų senu
mo. i.tHH) pėdų žemės, vištininkai. Kai
na tik $4.000. Kreipkitės tuojau pas

V. K RYMKUS
332 Broad»ay. So. Boston. Mass.

Brightone, Geras Bergenas
Greitam pardavimui 6 šeimynų na

rnės, visi įtaisymai. prie gero kelio, ne
toli St. John's Seminarijos. Jeigos 
kl85 Į mėnesį. Parsiduoda už Slo.O'M) 
Priežastis, reikia išvažiuot. Nair**s 
randasi 539 IVashington st. Klauskit 
K. Saulitis. 38 Emmet st., Brockton. 
Mass.

Dorchestery, prie Codman1 
Square, greitai turi parduoti; 
stubą trijų šeimynų, iš oro ir i 
vidui pirmos klesos; vieta la-į 
bai patogi, prie štorų, karų iri 
mokyklų. Atsišaukite tuoj • 
šią nedėlę pas savininką ant j 
2 floro. 9 Kemberma Road, i 
Dorchester, Mass.

UŽBURTAS KUNIGAIKŠTIS
DAILI. TRIJŲ AKTU OPERETĖ. KOMP. M. PETRAUSKO.

AUTORIUI VADOVAUJANT PERSTATŲ GABIJA. SUBATOJE.
8 D. BIRŽELIO JUNE, 1929 M.

LIETUVIŲ SALĖJE,
Kampa* E ir Silver Sis.. South Boston. Mass.

Pradžia 7:30 vai. vakare.
ARTISTAI: 

motina, altas,............ K Kasparaitė.
Jonas, jos sūnūs (užburtas), tenoras 

P. Apšiesra.
Margaritė, rūmų prižiūrėtoja, soprano. 

M Senukevičiutė 
Jos Dvinė................. Alena Bratėnaitė.
Lotchen ............................... S. Buiskaitė

N. N.

Ermana-. Kunigaikštis, b-'sso
J. C. Navadauskas 

Grafas von La ube. jo bičiulis.
A Juodgud s

AGydytojas................
Raštininkas. . . 
Kamerdinieriai . ..

1

Mockevičius
. A. Šieivys.
Pačkauskas,
F. Kukaitis į Kunst su vaikučiais

?

I

i »>

and FILLING STATION 
Studebaker Karų Agentūra, tai^ 
gi geriausia laiaymo vieta.

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

VIKTOR VAITA1T18
415 Oid.Calaay Ava,

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

MARGUTIS
Kiekvienam lietuviui naudinga 

užsisakyti naujos mados laikraš
tis m Muzika, Dainomis ir Juo
kai*. Leidžia kompoz. .< Vanagai
tis. Kaina metams 1 dol. J Lietu
vą 1 dol. 50c.

“MARGUTIS”
3210 Sm Halsted SL. Chicag*. I1L

Jdėk j laišką vieną doleri ir 
gausi kas mėnesį po “Margutį.“

Dtrdusta Cfothiag Shą
SIUTUS. O V ER KOTUS SIU

VAME ANT UŽSAKYMO.
6TYMU VALOME IR PROSI- 
NAME. TAIPGI SIUVAME 
NAUJAS FUTRAS IR PERMO- 
DELIUOJA.ME SENAS, NES 

TURIM TAM TIKRAS ' 
MAŠINAS.

MARTIN WALUL1S 
1854 Dorchester ave^ 

DORCHESTER, MASS.
Tel. Columbia 3240.

TeL South Boetou MM 
Residene* Unhrursity 1468-J 

S. H. Tutote-Sato 
LIETUVE MOTERIS 

ADVOKATt
M* Broadway. So. Boatoa, Maaa

Room 2.

Bus Pilkos-Skinderio 
koncertas.

Ateinančioj seredoj, 
birželio. South Bostono Lie- 
tuvių Salėj, 7:30 vai. vakare 
bus artisto St. Pilkos ir Jur
gio Skinderio koncertas. 
Skinderis yra skaitomas se- 
niausis pasauly lietuvis, nes 
oradėjo jau 10-5-tus metus, 
bet dar gerai šoka ir neblo
gai dainuoja.

.. S.
ir i

neturtingo kurpiaus i Solc su mergaitėm, .... S. Buiskaitė 
bus po

Gertrudė. nosie. _____ _______. ______
Perstatymą < bus po vadovyste komp. M Petrausko puikios orkestrus 

lydimas. Atsilankę bus sužavėti puik'i muzika, gražiomis dainomis ir įspū
dingai vakarą praleis. Prašome atsilankyti. GABIJApraleis

12

į

i
* Tel. So. Boston 2483-W.

Bronis Kontrim

Sugavo automobiliuje vyrą 
šu svetima žmona.

Pereitos subatos naktį po- 
licmanas sugavo Lynno uni
jų vadą Nealey su Mrs. Hurd 
automobiliuje neprideramą 
“darbą” dirbant. Abudu bu
vo areštuoti. Moteriškės vy
ras tuo jaus uždėjo areštą 
ant Nealey pinigų banke ir 
traukia jį teisman reikalau
damas $2-5,000 atlyginimo 
už paviliojimą nuo jo pa
čios.

Troko nelaimėj sužeisti
9 žmonės.

West Ro.vburyje sugriuvę 
trokas, kuriuo važiavo 10 
žmonių ant pikniko. Devyn 
jų tapo sužeisti, beveik visi 
žydai.

Apvogė artistų Pilką.
Pereitą nedėldienį artistai 

St. Pilka buvo Bridgeporte 
ir nakvojo viešbuty. Atsikė
lęs ryte jisai nuėjo iš save 
kambario pas savo sankelei- 
ri Jtirgį Skinderį ir palike 
neužrakintas duris. Kada su
grįžo. buvo jau pavogti jo pi
nigai ir fontaninė plunksna.

Sandariečių seimas.
Šią sąvaitę South Bostone 

prasideda sandariečių parti
jos seimas. Jis žada tęstis 
5, 7 ir 8 birželio dienas. Po
sėdžiai bus laikomi vietos 
sandariečių kuopos kamba
riuose.

Netoli Methueno ant kelio 
buvo rastas pintinėje padė
kas mažas kūdikis. Pridėta
me raštelyje motina aiškina, 
kad ji turinti 5 vaikus, o vy- 
as ją pametęs, todėl ji netu

rinti kur to kūdikio padėti ir 
orašo gerų žmonių, kad pa- 
’mtų jį auklėti. Jeigu ji žino- 
ų gimdymo kontrolę, ji ne- 
jutų tokia nelaiminga.

t

SANDAROS Pi ■ 1Z ■ 1Z A 
šeiminis rirvriifVAO

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

Nedėlioję, Birželio 9-tą, 1929 
LIETUVIŲ TAUTIŠKAME PARKE 

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

Tai bus pirmutinis Massachusetts valstijos Sandariečių Piknikas, 
kuriame, apart skanių valgių, saldžių gėrimų ir įvairių žaislų, bus ir 
turiningas Muzikali* Programas. Programe dalyvauja geriausios 
musų muzikalės spėkos, kaip tai: Gabijos choras, po vadovyste komp. 
Miko Petrausko, Jaunuomenės Orkestrą, po vadovyste F. Kriaučiūno, 
solistai-tės seserys, Rožė ir Ona Cemaus kaitės, Milda Senukevičiutė, 
Jonas Bu! skis. St. Paura ir kiti. Bus ir kitokių žaislų.

Kviečia Sandaros Pirmas Apskritys.

J. Taurinsko nelaimė.
Musų draugą -Juozą Tau- 

rinską ištiko nelaimė pereitą 
sąvaitę. Malevojant jam na
mus ant Marine Road, nutru
ko kopėčios, ant kurių jis sė
dėjo su trim kitais vyrais, ir 
visi nukrito nuo antro aukšto 
žemėn. Tik vienas išliko svei
kas. o tris smarkiai susitren
kė ir gal būt kaulus susilau
žė. Pats drg. Taurinskas su
simušė galvą, ranką, šoną ir 
labai sutrenkė nugarkaulį. 
St. Žreugą išsisuko koją, o 
Franas Bikauskas susitren
kė nugarkaulį. Visi tris buvo 
nugabenti ligoninėn. Drg. 
Taurinskas jau parvežtas na- 

. mo ir pradeda vaikščiot. Kiti 
du dar guli.

PIRMAS DIDELIS
M

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

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

North
Prasidės 11 vai. ryte.

Mass.

Krata turkiškoj pirty.
Taip vadinamoj “turkiš

koj pirty,” kuri randasi po 
Tremont Teatru, prohibici- 
jos agentai padarė kratą ir 
rado 14 bonkų degtinės. Sa
vininkas žydas ir jo padėjė
jas buvo areštuoti. Tų pirtį’ 
mėgsta lankyti ir lietuviai.

GERBIAMOJI VISUOMENĖ!
Socialistai visados'surengia gražius piknikus, ir aitas Piknikas bus 

tikras Piknikas! .Muzika. Dainos, žaislai. Lenktynės Vyrams, Mote
rims. Vaikinams, .Merginoms, Mergaitėms ir Bernaičiams.

” Pasižymėjusiems bus duotos dovano*. žodžiū~bmTlinksmas pHuri- 
kss! Turėsime progą šviežiu oru pakvėpuoti ir linksmai praleisime 
laiką. Valgių ir Gėrimų bus pakankamai

širdingai kviečia visus dalyvauti C. ir S. B. Liet. Socialistai.

------------------------- >dSeS2S25aS252§ 
Telefoau: So. Bocton K

BayViewMotor 
Peter Trečiokas ir 

Jos Kapočunas
GERIAUSI LIETUVIAI 

MECHANIKAI. 
Taiao vi*okiu« automobiliu* 
gerai patarnauja. 
Agentūra Studebaker ir Erakiue.

Reikale ^kreipkitės ir gausit 
patenkintą ^patarnavimą.
Pardavimo vieta:

549 E. BROADWAY 
Taisymo vieta:

1 HAML1N ST..

L-

W4-W.
DAKTARAS

A.LKAP0C1US
LIETUVIS DENTISTAS 

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną
Nuo 2 iki 9 rak. 
NEDĖL10M1S: 
ki 1 v. po pietų 

Bcrtdomi* iki 12 dieną. 
Ofiiai “Keleivio” name.

BĮ Br*ad*ay, tarp* C ir D St,
80. BOSTON. MASS.

H 
H 
B
K 
B 
0

lietam Oitimtmtu

Itegzatninuoju aki*. priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir ambiyopiškoae (aklose! aky
to sugrąžiau žvieaą tinkamu 
laiku.

J. L FA1AKARNTS, O. D.
447 Bresdvay. 8*. Ho*ton. M*a*« 

t

CONSTABLE
Real Ėst ate and įmūrant* 

Jastice of the Peac*
Visame patarnauju gerai

120 Marine Rd.. S®. Baetoa, Mi

LAIDOJIMUS, 
kasiuos paveda 
mano prižiurėji- 
*ui, visuomet 
būna patenkinti 
ir sutaupiau' ge
rokai pinigų.

Mano kaina 
visiems ir visur 
vienoda.

JONAS PETRUŠKEVIČIUS 
Lietuvis Graborius

162 Broadway. So. Boston, Mass. 
Residence: 313 W. 3-rd street.

Telefonas; So. Boston 0304-W.

T*M**m ii IX

Dr. Ltna-S
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDO8:
Nuo 10—12 diena 
Nuo 2—5 po pietų 
Nuo 6—8 vakar* 

N*d£iomia pagal suaitarira*.
705 N. Main St. kamp. Broad St.

MONTELLO, MaSS.

4
I
♦

Teletya*: So. Boston 4768

D-ras Balaban Į
i
i
1 >
I
9

J

GYDYTOJAS IŠ RUSIJOS 
Valandos: nuo 9-12. nuo 2-7. 
374 DORCHESTER STREET.

S0. BOSTON’. MASS.

South Boston Hardware Co.
Seniausia, Didžiausia ir Prieinamiausią Lietuviška 

Geležinių Daiktų Krautuvė South Bostone.

DR. J. MARCUS
IŠ MASKVOS IR KAUNO 

Specialistą* Teatriškų, kraujo ir 
odos Hgv

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

261 Banover St, Boston. Room 7. 
Tel.: Richmond 0668, Rox. 1894-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais iki 4 vaL po pietų.

t

Egvptian penias 24 spalvų $2.25
Special (lat penias.................$1.15
Baltas žibant s penias .... $1.75
GeHR balta- Enamel ..... $2.50
Geriausias Enamel ............ $4,50
šlėkas. balta- ir raudonas . $1.50 
Pento ir varnišiaus remuveris 1.19 
Screen penia- (pusė galiono) 69c. 
Varnišiu- . .......................$1.00

Flonr varnišios ................... $1.75
Baltas tyra* lead. l(»0 sv. $11.45 
Sienom popieros rolis nuo 5 iki 60c 
Stogams smala, galionas .... 65c. 
Langų sietūkams dratai. pėd. Ž’/zC 
Žolių sėklos, svarais.................25c.
Zuperis svaras.............................5c.
šakės žemei kasti ......... 95c. 
GrieHiai ....................................  i^c.

Telefonai: So. Boston 1662—1373

A J. KUPSTIS
2EMN AMUOS. APDRAUDOS, 

— MORTGICIU. LAIVAKORČIŲ 
IR PINIGU SIUNTIMO 

AGENTŪRA.
Parduodam anglis ir malka*. 
Ofisas atdaras ano 9 ryto iki 

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

‘ X32 W. BROADWAY, 
SO. BOSTON. MASS.

I

DR.MARGERIS 
Gydytoj** ir Chirurgu 

Valandos: 10—I; •—• 
Mmadiuruais: 14—1

3421 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL 

TeL Boulevard 8483

v

šitas pečius pagal nau
jausios mados su visais 
Įtaisymais $185.00. Bet 
kas. ižkirpęs. atsineš ši 
skelbimą.gaus už $110.00 
Naudokitės šia nepapras
ta proga! Pečių turime 
visokių rūšių, ir mažes
nių po $15.00.

Apart paminėtų dalykų, 
turime visokių įrankių: 
pen toriam, plumberiam 
ir kitokiems mechani
kams. Viską pristatom į 
namus veltui.

'jNirrn
<WOOKL>ME

■ 1B o m■fi****5'

VėHausi. geriausiai veikianti me
diką ii ški ir elektra gydymai, duo

di greičiausius rezultatus.
Suvirs 25 metus specialistas ner
vų ir Ironiškų ligų.—Vaistai spe
cialiai pritaikinti kiekvienai ligai. 

Dr. KILLORY
60 SCOLLAY SUVARĖ

BOSTON.
OLYMI’IA THEATKE BLDG, 

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

nuo

I
i

Dr. MetLLeo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo Ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Beek Bay 7279
222 HUNTINGTON A VĖL, ne to H Mass. Are, BOSTON, MASS.
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KELRODIS. Važiuot į Stoughtoaą, nuo skvero painu WaaMngt»n 
atreet ir važiuot tiesiai didžiuoju keliu iki privažiuosi po dėžinė* ka
pines. šiapus kapinių, paimt kelia j dešinę ir važiuot tuo kelia iki ji* 
pasibaigs, tada vii pasisukt p* dešinė*. Toliau* kelias boa paženklin
tas rodyklėmis iki pat piknike vieta*.

-SUS

SO. BOSTON HARDWARE CO.
J. KLIMAS, Savininkas,

379 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. 
TeL So. Boaton 0122.

T

Dėl ėaavečių, Diadą ir kitų skaudulių
MESKOS MOSTIS (Groblew»kio) 

SmrtaMa akaoimų ir užgydo žaizdas be 
skieto j I a I dienai Kaina 59c.

G*OBLEW8K1 & CO, Ply south, Pa. 
"GTDO » GTDO IrGTDO—h*t ■slėniai”
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