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Vengrija, Latvija, Estija ir 
Lietuva.

PARAKO SPROGIMAS 
UŽMUŠĖ 11 ŽMONIŲ.
Netoli Udinės miesto, Ita

lijoj, pereitą sąvaitę sprogo

Terorizuoja Gyventojus.

Viso labo................ 615
Balsų šitos partijos surin-

Konservatoriai B,591,052
Darbiečiai.... 8,331,480
Liberalai........ 5,257,536
Nepriklausomieji 260,711 
Komunistai ..........50,614

EUROPA SUMOKĖJO 
AMERIKAI >80,000,000. 
Lietuva irgi įmokėjo savo 

dalį.

kad šalis stoja už valdžią ir

buvo du amerikiečiai. 
Es jų išsigelbėjo, kitas 
Orlaivis prigulėjo ang-

i 11 r

jie norėjo išmesti jį į jūres, nacionalistų 
bet paskui nutarė palikti. 1

KELEIVIS
DARBO ŽMONIŲ LA1KRAŽTI8

Prevumerata aaeiaaM:
Amerikoje ................................  $2.00
Pietų Amerikos Valstybėse*,

Kanadoje ir kitur .................>3.00
Preaamerata pusei

Amerikoje ................................. >1.25
Kanadoie ir kitur už Suvienytų

Valstijų ................................. >1.50
Apskelbimų kainų u aru
Kraipianties su kokiais nori reika
lais adresuokite:

KELEIVIS
233 Breaaaay. S*. Bostsn,

Keleivio Telefonas MaŠAI 1
So. Boston 3071 HlCtOl iNo. 25 Kelehio Telefonas

So. Boston 3071
SO. BOSTON, JUNE 19 D., 1929.

“Entored m Secood d— MatUr” FebnMry 23, f05, t tte Bosu*, .\laas., under the Act Mareh X, 1OTS

Sužvėrėję Prohibicininkai
j ninkių suvažiavimas Berlyne 
! įkūrė moterų Internacionalą, 
; kurio tikslas bus reikalauti 
i moterims lygių teisių su vy
rais prie darbo. Darbo valan
dos ir atlyginimas turi būt 
nustatomas atsižiūrint į dar
bo rūšį, o ne į darbininko ly-

PEREITĄ SĄVAITĘ NU- buvo arba ignoruojamas, ar- 
ŠO VE 3 ŽMONES. ba užtraukdavo da žiaures-

—- — ~ _ nių persekiojimų. '
'* i Da vienas jaunas vyras1 _  * v_ t _.................

PerejĮ^ nedėl- tį. Internacionalui parašyta 
jau ir konstitucija, kurią pri
ėmė Jungtinių Valstijų, Bel
gijos, Danijos, Egipto, Suo
mijos, Anglijos,- Graikijos, 
Vokietijos, Vengrijos, Olan
dijos, Norvegijos, Švedijos ir 
Šveicarijos moterų delegaci
jos.

i ---------------------------

KINIEČIAI RUOŠĖSI ATI
DARYT DEBESIS.

Kinijoj iki šiol buvo taip 
sausa, kad išdžiuvo visi šuli
niai ir upeliai. Honkongo 
apielinkėj žmonės ir galvijai 
pradėjo kristi dėl vandens 
stokos. Valdžios oro obser
vatorija ir aviacijos ministe
rija nutarė mėgint “atidaryt 
debesis” ir paleisti žemėn 
lietų. Tuo tikslu keli orlai
viai turėjo pakilti virš debe- 

!sų ir apibarstyti juos šaldan- 
' čiais milteliais. Buvo mano
ma, kad atvėsę tuo budu 
vandens garai pavirs į lašus 
ir pradės kristi žemėn. Bet 
neteko šitą sumanymą išban
dyti, nes tuo tarpu lietus pats 
užėjo ir gerai palijo.

Piliečiai šaukiasi į preziden
tą Hooverį pagalbos.

Kuo toliau, tuo daugiau dienį Plattsburge, New Yor- 
pradeda šėlti prohibicijos ko valstijoj. Du prohibicinin- 
agentai. Būdami apginkluoti kai atvežė jf peršautą ligoni- 
ir tankiai nusilakę, jie įsi- nėn ir nieko nesakydami 
vaizduoja, kad didesnių ir prasišalino. Jis tuoj mirė. Jis 
galingesnių už juos pasauly- (buvo 22 metų amžiaus ir va
je nėra, ir jie šaudo žmones dinosi Arthur Gordon.je nėra, ir jie šaudo žmones' 
be jokios atodairos.

Nelabai senai gauja šito
kių galvažudžių Illinojaus 
valstijoj įsiveržė į ramaus pi
liečio namus, parmušė šeimi
ninką ir nušovė jo žmoną. Ir 
teismas žmogžudžius palei
do.

Pereitą sąvaitę tie sužvė
rėję razbaininkai užmušė da 
3 žmones. Minnesotos valsti
joj, netoli Intemational Falls 
miestelio, važiavo automobi-i 
lium su savo žmona pilietis 
Virkula. Prohibicininkas pa
sieny sušuko jam sustoti. Ir 
pirma, negu Virkula spėjo 
savo automobilių sustabdyt, 
prohibicininkas jį šovė ir už- 
ųiušė. Žmogus buvo niekuo 
nekaltas, jo automobiliuje 
nerasta nei lašo degtinės, ką 
patvirtina ir vietos policija, o 
betgi valdžios agentas jį nu
kovė.

Virginijos valstijoj prohi- 
bicininkai nušovė XJ. W. 
Kendrick’ą, niekuo nekaltą 
kolegijos studentą.

šitas kruvinas teroras iš 
valdžios agentų pusės sukėlė 
visą šalį. Spauda ir organi
zacijos pradėjo balsiai pro
testuoti ir reikalauti, kad 
prohibicininkų sauvalė butų 
pažabota. Kongresan tapo 
įneštas bilius, kad už kiek
vieną nekaltai užmuštą žmo
gų valdžia turėtų užmokėti 
jo šeimynai $20,000.

Kongreso laikraštis, “The 
Congressional Record,” pa
skelbė oficialų užmuštų 
žmonių rekordą, kuris paro
do, kad nuo to laiko, kaip 
valdžia pradėjo vykinti pro- 

įjos įstatymą, kovoje 
jos agentų ir piliečių bu- 
mušta 214 žmonių. Bet 

tai tik federalės valdžios 
agentų aukos. Yra apskaito
ma, kad atskirų valstijų 
agentai yra užmušę apie 
1,000 piliečių, norėdami įvy
kinti prohibicijos įstatymą, 
kurio visuomenė nenori.

Intemational Falls mieste
lio piliečiai mušė preziden
tui Hooveriui telegramą, 
prašydami pagalbos. Jie sa
ko: “Būdami visiškai bejė
giai, suterorizuoti ir nusimi
nę, mes kreipiamės į tamstą 
ir prašom užtarimo, nes kitur 
jau nėra kur pagalbos jieško
ti. Gelbėkit mus, dėl Dievo 
malonės.”

Toliaus telegrama išdėsto, 
kaip šitie neprausti prohibi
cijos latrai ir galvažudžiai 

a pasistatė save virš visokių įs- 
w tatymų ir grūmodami vi

siems šautuvais ir pištalie- 
tais terorizuoja netik civilius 
gyventojus, bet ir miestelio 
policiją. Mes jau ne sykį 
skundėmės tų galvažudžių 
viršininkams, sako piliečiai 
savo telegramoj į Hooverį, 
bet kiekvienas musų skundas'SLA. kasoj.

IŠ ORLAIVIO IŠKRITO 
MOTORAS.

Philadelphijoj pereitą są
vaitę pakilus oran lakūnui L. 
Allenui apie 2,000 pėdų, iš jo 
orlaivio staiga iškrito moto
ras ir nuėjo tiesiai žemėn. 
Netekęs varomos pajėgos, 
žinoma, butų tuojaus nukri
tęs ir orlaivis. Bet lakūnas to 
nelaukė. Jis turėjo su savim 
parašutą, todėl nusitvėręs jį 
šoko iš orlaivio laukan. Para- 
šutas išsiskietė ir lakūnas 
nusileido žemėn iš lengvo.

PER SĄVAITĘ MASS. 
VALSTIJOJ UŽMUŠĖ 

18 ŽMONIŲ.
Per praėjusią sąvaitę 

M assachusetts valstijoj auto
mobiliai užmušė 16 žmonių.1 
118 automobilistų buvo nu
bausta užtai, kad važiavo bū
dami girti

Komunistų Sąmoks
las Prieš S. L A.
Pasirodo, kad komunistai 

slapta organizuojasi už
griebti Susivienijimą Lietu
vių Amerikoje. “Naujie
noms” pasisekė gauti jų hek
tografuotą laišką, kuris yra 
slapta siuntinėjamas visoms 
jų “frakcijoms.” Tame laiš
ke “komisaras” Siurba duo
da komunistams šitokių įsa
kymų: a) kad kiekvienas bū
tinai rašytųsi į SLA.; b) kad 
visokiais svarbesniais SLA. 
reikalais komunistai susiži
notų su “Progresyviu Komi
tetu,” kurio adresas yra 46 
Ten Eyck Street, Brooklyn, 
N. Y. (tai yra “Laisvės” ad
resas) ; c) kad svarbesnius 
rankraščius SLA. reikalais 
komunistai siųstų “Progresy
viam Komitetui” percenzu- 
ruoti; d) kad komunistai 
stengtųsi įsigyti įtakos ne
partiniuose SLA. nariuose;
e) kad jie vestų politinę ko
vą prieš SLA. viršininkus;
f) kad visose kolonijose ko
munistai steigtų “S. komite
tus” (t. y. Susivienijimo ko
mitetus), g) kad tie slapti 
komunistų komitetai rinktų 
pinigus agitacijai Susivieni
jime ir delegatų siuntimui į 
SLA. seimą.
, Centro Biuro aplinkraštis, 
pagaliau, graudena visus na
rius, kad jie laikytųsi “ko
munistinės disciplinos” ir 
niekam nepasakotų apie 
slaptus partijos bei frakcijų 
nutarimus. Jei kurie nariai 
partijos paslaptis išplepėtų, 
tai “frakcijos tokius narius 
turi sudisciplinuoti,” sako p. 
Siurbos pasirašytas laiškas.

Matyt, komunistams rupi 
milionas dolerių, kurie yra

torija Deportuoja 
Lietam* Emi-

k

Iš Washingtono praneša
ma, kad šiomis dienomis Eu
ropos valstybės sumokėjo 
Jungtinių Valstijų valdžiai 
$80,000,000 už karo skolas. 
Bet grynais pinigais įmokėta 
tik truputį daugiau kaip $1,- 
000,000. Kitkas sumokėta iž
do notomis, kurios neša 31/-* 
nuošimčių palūkanų. Mokėjo 
šios valstybės:

Anglija....... $66,795,000
Italija. 5,000,000
Belgija. ‘4,200,000
Čekoslovakija 1,500,000
Lenkija............ 1,500,000
Po truputį įmokėjo Suomi- __ __

ja, Rumunija, Jugoslavija, Lįįas

MacDONALDAS DARO 
PLANUS TAIKAI.

Socialistas MacDonald, 
paėmęs į savo rankas Angli
jos valdžią, tuojaus pradėjo 
rūpintis nusiginklavimu ir 
pasaulio taikos apsaugoji
mu. Jis jau turėjo tuo reika
lu pasitarimą su Amerikos 
ambasadorium Dawes’u ir 
tikisi, kad Amerika ir Angli
ja bus dvi pirmučiausios val
stybės, kurios nutars savo 
laivynus sumažint, o paskui 
ir kitos šalįs turės prie to pri
sidėt

Apie savo atvažiavimą A- 
menkon naujas Anglijos 
premjeras nieko da nepasa
kė, nors Amerikos spauda ir 
prezidentas Hooveris labai 
norėtų, kad jis čionai atvyk
tų-

Tūlas 
pasklydę žiu 
yra išvejami 
niai enf 
pasirodė ne

Dabar tok 
eina iš Latvi ___ v
cialdemokrata” praneša, kad 
Rygoj suimti ;6 lietuvių poli
tiniai emigrantai, kurius ma
noma išsiųsti iš Latvijos. 
“J. Žinąs”, rašo, kad Lietu
vos politinių emigantų tarpe i 
pasireiškia negeistinas Latvi
jai veikimas. Šiomis dieno
mis Daugapiljo pasienio ra
jone surasta - lietuvių komu
nistų nelegalus literatūros 
apie 3—4 pudus ir susektas 
lietuvių komunistų štabas. 
Be to kaikuriea Lietuvos emi
grantų grupės daro bandy
mus pereiti Latvijos Lietuvos 
sieną ir teir įvyksta susišau
dymai. Tam negeistinam 
reiškiniui pašalinti esą nusi
statyta 5—6 lietuvių emi 
grantus išsiųsti iš Latvijos. 
Ligšiol dar nesuimta nei vie
no emigranto, tik keli tardy-. 
ti. Dalis emįgrantų gyvenai 
Latvijoj neužsiregistravę. 
Išsiunčiamiems emigrantams 
bus nustatytai terminas išva
žiuoti. Yra valstybių, kurios 
davė sutikimą emigrantus 
priimti.

Lietuvos vyriausybė krei
pėsi į Latvijos pasiuntinį 
Kaune p. Liepinį nurodyda
ma į negeistiną emigrantų! 
veikimą Latvijoj. Pasiunti
nys Liepinis iš savo pusės 
perdavė Lietuvos vyriausy
bės pageidavimus Latvijos 
užsienių reikalų ministerijai. 
Dabar Latvi jos vidaus reika
lų ministerija stengiasi Lie
tuvos reikalavimus išpildyti.

Latvių spaudoj buvo pra
nešta, kad Latvijoj suimtas1 
Masiulis, nušovęs policinin- 
k« PelecM if Latvijos vy-' ko ^ip'* 
nausybe sutinkanti ji per 
duoti Lietuvai, nes jis nesąs' 
politinis prasikaltėlis, o senai 
jieškomas vagis. Bet, pasiro
do, kad MasiuKs dar nesu- jmoloa

atgal buvo 
kad iš Pi'usų 

ietuvos politi- 
l Tos žinios

pat žinių at-
Latvių “So-

SU VALDŽIA?
Nors oficialių žinių nėra, 

bet privatinės telegramos iš 
Meksikos sako, kad katalikų 
dvasiški ja tenai jau susitaikė 
su vyriausybe, nes įsitikino,

jokiais maištais jos nenuver
si. Sutartis tarp valdžios ir 
klerikalų vyriausybės esanti 
jau padaryta ir nusiųsta po
piežiui užgirti. Jeigu popie
žius ją pasirašys, tai nuo 29 
birželio Meksikos kunigai 
sugrįš į savo bažnyčias ir vėl 
pradės jose pamaldas laikyt.

SAKO, AUSTRIJA SLAP
TA GINKLUOJASI.

Austrijos kariumenei pri
žiūrėti iki šiol buvo paskir
ta komisija, kuri susidėjo iš 
vienoanglo,vieno franeuzo ir 
vieno italo. Ji darbo jokio 
neturėjo, bet Austrijos žmo
nės turėjo mokėti jai algas. 
Dabar Tautų Lygos pirmi
ninkas Ženevoj pasiūlė tą 
komisiją panaikinti. Bet ji 
pradėjo tam priešintis. Sako, 
ką jus manote, Austrija slap
ia ginkluojasi, turi daug ka
ro medžiagos ir visokių orga
nizacijų, kurias lengva gali
ma paversti į tikrą kariume-. 
nę ir sudaryti kokių 200,000

j ar 300,000 vyrų armiją. Iki 
į šiol komisija to nemato, tik

. I 1 • • • 1 » • 1 vdabar pradėjo rėkti, kaip su
manyta ją paleisti.

GALUTINAS ANGLUOS 
PARLAMENTO SĄ

STATAS.
Londono žiniomis, galuti

nas Anglijos parlamento są
statas yra šitoks:

Darbiečių..................289
Konservatorių......... 260
Liberalų .....  58
Nepriklausomųjų .... 4
Tautininkų ................ 3
Prohibicininkų........ 1

TARP RUSUOS IR KINUI 
GAU KILTI Ui

BOLŠEVIKAI JAI 
VERŽE MONGOl

Visi Kinijos konsulą* 
joj esą apsupti gink 

kareiviais.
Kinijos nacionalis 

džia dabar svarsto kl 
ar nevertėtų nutrauki 
matinius santikius su 
Tas klausimas kilo p 
kratą Sovietų k( 
Charbino mieste. Krs 
padaryta 27 gegužės 
čiai rado Sovietų 
Japonijos ir Ameriki 
sulatų oficialių ken 
popierų su Amerikc 
ponijos konsulatų a 
domis. Kiniečiai pas 
to išvadų, kad Sovif 
sulatas Cnarbine užsi 
pasportų fabrikaviim 
nistų agitatoriams. 1 
kilo klausimas, ar m 
Sovietų diplomatus 
jos išvyti.

Bet vėlesnės žinios 
jos yra jau daug rit 
Jos jau kalba apie 
Sovietais. Mandžiuri. 
donas gen. čang Hs 

_ ____ mušė telegramą naci
motį valdžiai Nankine^ ka
tie ateiviai, kurie nori eiti raudonosios 
dirbti žemės ūkio darbų.

PERKŪNAS APDAUŽĖ 
BAŽNYČIAS IR KRYŽIUS.

Kartu su didėliais karš
čiais Massachusetts valstijoj 
užėjo ir perkūnijos. Wake- 
fielde pereitą sąvaitę perkū
nas trenkė jau ketvirtą kartą 
į tą pačią bažnyčią ir numo
vė nuo jos kryžių. Netoli Re- 
vere ganėsi ant pievos ver
šis; tas irgi kažin kodėl Die
vui nepatiko, nes jis ir jį nu
trenkė. Amesbury miestely 
žaibas kirto keliatą gyvena
mų namų ir apdraskė jų sto
gus, nuplėšė tinką ir popie- 
ras. Lancastery žaibas užde
gė farmerio tvartus ir užmu
šė dvi karves. Apie Bucklan- 
dą ir Ashfieldą krito labai 
dideli ledai, po 2 coliu per 
diametrą. Viename name 
Ashfielde ledai išmušė 48 
stiklus languose. Labai nu
kentėjo javai ir daržovės.

KANADA APRUBEŽ1AVO 
ATEIVYSTĘ.

Žinios iš Toronto sako, 
kad Kanados vyriausybė nu
tarė uždaryti ateiviams savo 
duris iki ateinančių naujų

Viso labo ... 22,491,393 
į Rinkimus laimėjo socialis- 
j tų vadovaujama Darbo Par
yti ja. Ji padidino savo vietų 
' skaičių parlamente beVeik 
dvigubai. Visos tos vietos bu
vo paveržtos iš kitų partijų. 
Daugiausia pralaimėjo kon
servatoriai, kurie neteko 142 
vietų: liberalai prakišo 17 
vietų, <o komunistai vieną. Jie 
tiek tik ir turėjo pereitame 
parlamente. Dabar jie ne-

30 Valandų Per 
skrist Okeaną.

Bet visut metus reikia 
ruoštis kelionei.

Šiomis dienomis trįs fran
euzai atlėkė orlaiviu Ameri
kon, o pereitą sąvaitę jie vėl 
laimingai sugrįžo oru į Pary
žių. Tiesą pasakius, jie su
grįžo keturiese, nes išlekiant 
jiems iš Amerikos, čia nie
kam nepastebint įlindo į jų 
orlaivį vienas vaikėzas, ir 
pasirodė jiems jau gerokai 
nulėkus pirmyn. Iš pradžių

priešakinės dalįs jau 
į Mongoliją. Visi k 
esą ginkluoti ir apeiti 
donarmiečių uniionn 
džiurijos pasieny, Sil 
koncentruojami did 
pulkai.

Pekino žiniomis, v 
jos konsulatai Ra 
apsiausti ginkluotai 
viais ir stropiai sai 
dieną ir naktį.

Kogi bolševikai ne 
nijos? Jie nori tenai, 
taką praplėsti Euro] 
bininkai komunizmą 
tai Maskva pradėję 
pyt Azijoj tarp kum 
padėjo tenai daugi 
darbo. Ji rėmė rev

Winona, Minu. — Pereitą 
subatą čia buvo nušautas 
Romos kataliką kunigas N. 
Brommenschenfcel. Jį nudė
jo tūlas Jonas Gira, kuris už
tiko jį su savo pačia. Savo 
pačią Jonas Gini irgi apmu
šė. Kunigas buvo apsigyve- *,c’nęs Girų namuose "stabai pravedė nei vieno mvo ateto- 
su Giriene susidraugavo. Vy-.vo- __________

MERGINA NUDĖJO KA- 
mi£ PoIMjS TALIKV KUNIGĄ,
da tardymą. I La Paz mieste, Bolivijoj,

mergina vardu Adelaida 
Alaiga užmušė katalikų ku
nigą E. Rosillo, kuris ją nu
skriaudė. Klerikališkas teis
mas pasmerkė ją mirties 
bausmei užtai.

da tardymą.

ORLAIVIS SU 13 ŽMONIŲ 
IKMTO j JUMS.

Lėkdamas iš Anglijos į 
Francuziją sti 12 žmonių or
laivis šį panedėlį įkrito į jū
res ir sudužo. Septyni pasa- 
žieriai prigėrė, o keturis iš
gelbėjo pribuvę laivai. Orlai
vy bu 
Vienas 

tariumenės parako sandėlis, žuvo. < __ _____ o
Vienuolika darbininkų buvo lų kompanijai Numeriai Air- 
jžmušta ir 13 sužeista. ------iways.

Turėdami vieną žmogų dau
giau, jie buvo priversti nusi
leisti Ispanijoj pasiimti dau
giau kuro. Jis vadinasi Ar
thur Sehreibner. Amerikos 
spauda jį vadina “didvyriu,” 
bet franeuzai davė tinka
mesnį jam pavadinimą, bū
tent, “silpnaprotis,” nes sa
vo pasielgimu jis galėjo ne
tik pats žūti, bet ir lakūnus 
pražudyti. Tiesa, franeuzai 
perlėkė, bet ačiū tik tam, kad 
jie gerai buvo tokiai kelionei 
prisiruošę. Kapitalistas Lotti, 
kuris šitą kelionę finansavo, 
pasakė: Perskristi per okea
ną ima tiktai apie 30 valan
dų laiko, bet prisiruošti tai 
kelionei ima apie metus lai
ko.

AUDRA IŠMĖTĖ 2 LAIVU 
ANT KRANTO.

Siaurės Pacifike pereitos 
sąvaitės pabaigoje siautė la
bai smarki audra ir išmetė 
ant kranto du laivu, vieną 
Californijoj, antrą Oregone.

PLAKTUKU UŽMUŠĖ 
MOTINĄ IR VAIKUS.
Detroite buvo rasta kieme 

prie savo namų užmušta Ona 
Čebinskienė, o kambary bu
vo užmuštos dvi jos mergai
tės, Margareta 5 metų am
žiaus ir Juzė 10 metų am
žiaus. Visos tris buvo užmuš
tos plaktuku. Policija pradė
jo jieškoti Čebinskienės vy
ro, kuria tūlas laikas atgal iš
važiavo į Clevelandą.

įtangas irgi atsuko i 
komunistams. Iš to j 
Maskva, matoma, ne 
ru Kinijon įsiveržti 
savo tvarką padiktuc 
rėdami susekti b 
planus, kiniečiai pa 
konsulate Charbine 
ęaėmė visus doku 

arp tų dokumentų j 
si radę labai kompi 
jančios bolševikus 
gos. Kiniečiai da i 
atidavė teismui 39 h 
tus. Tas da labiau i 
Maskvą. Ji aiškiai 
kad dabartinė Kii 
riausybė ne jos draų 
to ir griebiasi kerštb.

Pekinas mano, ka 
vikai nori užimti M 
ir uždėti ant jos ar 
bą.” Kaip į tai reagu 
nija, da nežinia.

KINIJOJ PRADĖT 
GYT 2MOGIE1

Pekino žiniomis, c 
iio bado Kinijoj p 
kanibalizmas. Alka 
Hai eina būriais, už 
ja keleivius, skerdži 
zalgo. Y pač pavoj 
nti vienam šr.nsl | 
joj, kur badas yra 
sis.
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O APŽVALGA Ifl
į demaro laimingai nuo irųr- 
tita išlikusį? Ar šitokiu savo 
ožailaikymu jus neparodoi 

įtarto pritarimo užpuoli- 
| kams?

Bet da daugiau “Lietuvos
MANO, KAD VOLDEMA

RĄ ŠOVĖ PATĮS tau
tininkai.

Politinių Lietuvos emi- 
- grantų leidžiamas užsieny 

“Pirmyn” yra tos nuomonės, 
kad pasikėsinimą prieš V ol- 
demarą darė patįs tautinin
kai. Šitą nuomonę “Pirmyn” 
pamatuoja taip:

“Niekam Bepatiapu.s, kad 
Lietuvoj Virtiemaro niekas ne
kenčia. Nekalbant jau apie 
krikdemus, kuriuos jis ėda ' *be 
drrakoa.’ pačių tautininku tar
pe varoma akcija prieš Volde
marą, nes jis kliudo tautinin
kams susitarti su krikdemais 
Ir sudaryti valdžiai platesnę ba
zę. Paskutinis žinomo *pučmeis
terio' Plechavičiaus ruožtas *są- 
mokslas’ parodė, kad tautinin
kams rimtai norėjosi Voldema
rą nusikratyti. Ir jei tatai nepa
vyko. tai dar nereiškia, kad tau- 
tfatakai ano savo somanymų ir 
ptaaų atsisakė. Tie. kurie kovo
ja prieš sistemą, gerai supran
ta, kad pasalinus vieną, kitą as
menį, sistemos nepakeisi. Bet 

' tie. kam valdymo sistema gera, 
o tikslui pasiekti kliudo vienus 
kitas asmuo, tai jo pašalinimui 
iš kelio su priemonėmis nesi
varžo.“ y

Apie tautininkų opoziciją 
Voldemarui “Pirmyn” turi 
įdėieaatskirą straipsnį. Sa-' 
ko, Plechavičių pasisekę nu-' 
raminti duodajnt jam šiltą j 
vietą už Lietuvos ribų, nes—.

“Neliko nieko daugiau kaip 
pasiųsti Plechavičių Į Romą ka
ro atstovu. Romoj Plechavičius, 
taip pat kaip Berlyne Škirpa. 
Voldemarui nepavojingas. Pa-( 
reigų jis ten, žinoma, jokių ne-1 
turės, o šiaip sau už liaudies pi
nigus puikiai pagyvens.“

Bet yra da visas tautinin
kų centras, kuris nori Volde
marą prašalinti. Ir “Pirmyn” 
pabriežia faktą, kad tas tau
tininkų centras net pasveiki-! 
nimo nenusiuntė Voldema
rui, kada tas išliko prie vals
tybės teatro gyvas. Sako:

“Priešingumai tarp ‘diktato
riaus’ Voldemaro ir ‘tautos va
dų’ viešumon neįskila, nfcs ir 
Voldemarui ir tautininkų ‘gal
voms’ visas tas konfliktas yra 
šeimyninis ginčas... Bet ir ne
keliant vtatasnon priešingumai 
vis vien pasieti nesiseka. Jau 
pats faktas, kad tautininkų 
centro valdyba nesiskubina įte- 
s veikiate VolŽėmarp su išsigel- 
bėftnfu ntib pasikėsinto jų ran
kų. duoda progos piliečiams ma
nyti, kad kas tai dvokia tautiš
kojoj karalijoj. Visi ‘sveikino.’ 
visi ‘džiaugiasi,’ kad Voldema
ras išsigelbėjo, o tautininkų 
centras tyli. Net J. Vileišis, 
liaudininkų galva, neiškentė ne- 
parodęs savo tojališfcos prigim
ties ir Kauno miesto taryboj iš
provokavo ‘sveikinimą,’ o tauti
ninkai patys ir ‘vadas’ Smetona 
tyli. Visas klausimas dabar su
kasi apie tai ar tautininkų ir 
krikščionių opozicija daėjo iki 
to, kad jie Voldemarą ir jo bri
gadą pradėjo šaudyti.“

Bet jeigu visi Voldemarui 
yra priešingi, ir patįs tauti
ninkai nori jį prašalinti, tai 
kas jį viddžioj palaiko? Į ši
ta klausimą “Pirmyn” duoda 
šitokį atsakymą:

“Vtaa tautininkų opozicija 
tari tikslą VMal i nti Voldemarą, 
koris tą. bū abejo, žino ir todėl 
jieško atmatos jaunuose kari- 
ninlnisoe. Gadynei. Virbickai ir 
parašąs IsMorančiukai, tai vis 
lietaviškų gtoanazi jų keturkle- 
riai puslatsltasnėin — jėgos jie 
šiuo meta turi, bet smegenų 
jiems ridikai stota. Apie poli
tiką jie nlč nieko nenusimano— 
tibMamaras jiems atrodo išmin- 
jtatitoartas politikas, genijus, oį 
ypaf. kai randami’ Voldemarą 
j|a ŠPraa ir riebių buterbrodų. 
* “Astttis atsirėmęs* Voldema-

I 
I

•
boa tikrai nežino, kur jis yra 
godotas.

■Bo Kolumbo mirties paaiš- 
kad gyvendamas jisai 

bumo išreiškęs noną būti pa- 
|taššciu ^?°t0 Domtago mies-

Betšitie argumentai ne-1 
tiek Moša fašistų prasharay. 
tus "pteėkaitininkuą,” kiek i 
pačius fašistus. Nes raliu-; 
rint hą fešistai apie “ptaėkai- 
tinintous” triubija, tie “pšeč-'

l

PtiRemiucijos TRUMPOS ŽINIOS
V • —--------

ras ištikrujų yra diktatorius v> Aidas" blaškosi dėl Latvijos te jPildjtiomi šilą jonerą, is- kaitioMiai”4a nei vieno pa
suose svarbesniuose Lietuvos darbininkų, kurių organas^prttai atvežė Kolombo tavo- šktaMmo prieš Liedavosi

“Socialdemokrats” atvirai Iną ant Haiti ratas ir patalpi- 
pasakė, kad sveikinti veilda to tamto Domingo katedra- 
ne Voldemarą, bet Uetnoos’je.

Saša, kur stovi Santo Do
mingo miestas, tuomet prigu
lėjo ispanams. Vėliaus ispa
nai pavedė ta salą francu- 
zams, o lavoną, kurį jie ma
nė esant- Kolumbo, išgabeno 
į Kubos salą ir palaidojo Ha
vanos mieste. Da vėliaus is
panai neteko ir Kubos. Tuo
met jie paėmė Kolumbo la
voną ir išvežė Ispanijon, į 
Sevilllės miestą, kur mano
ma ir dabar jį esant.

Bet dominikiečSai tvirtina, 
kad Kolumbo lavonas yra 
pasitikęs Santo Domingoj. 
Jie sako, kad ispanai padarę 
klaidą ir išsivežę visai kito 
žmogaus kaulus. Ir šitam 
tvirtinimui paremti domini 
kiečiai turi gerų ngtanentu. 
Nes apie 50 metųotgal, kuo
met buvo taisoma Santo Do
mingo katedra, jos rūsyje ra
sta iš švino padarytas gra
bas, ant kurio užsilikę užra
šai ir kitokie ženklai liudijo, 
kad tame grabe gali bot Ko
lumbo kaulai.

Dabar Domimkenų Res
publikoj, kuri randasi -ant 
Haiti salos, manoma statyti

gyvenimo klausimuose. Minis- 
terių kabineto posėdžiuose Vol
demaras net nesiklausęs kitų 
ministerių diktuoja sekretoriui 
‘kabineto* nutarimus. Supran
tama. kad tokiose sąly gose opo
zicija prieš Voldemaro patval- 
dybę turėjo anksčiau ar vėliau 
pasireikšti.’’

Toliaus “Pirmyn” nurodo, 
kad pašaliniai nebūtų galėję 
tokį pasikėsinimą net ir su
ruošti. Sako:

“Kaune pastaruoju laiku bu
vo labai sustiprinta apsauga. Ir 
štai tame žvalgybos ir policijos 
skruzaeiyne, trys, keturi tero
ristai. 'lenkų agentai’ apsigink
lavę mauzeriais ir granatomis, 
kas vakaras dežuravo prie vals
tybinio teatro laukdami, ar ka
da nors ten neatvažiuos Volde
maras! O ‘budrioji* žvalgyba jų 
visai nematė! Mes nedalei- 
džiam, kad Voldemaras - butų 
pasisakęs ‘lenkų agentams,' te
roristams, jog jis gegužes m.; 
6 d. 20 vai. 20 m. atvažiuos su 
savo adjutantais į teatrą ir pra
šom šaudyti! O jeigu nepasisa- jos (PPS) organas ‘Tlobot- 
kė. tai aišku, kad arta teroris- kalba apie Kauno agen
tams ištisa eilė vakru teko de- šalčiau. Bet ir jispa- 
žuruoti ir laukti, kas visai ne- britžia, kad tai diktatūros 
Įmanoma, ai ba kas nors jiems naaAkmė V/t ImbIcu praneše. kada būtent ir iš kat- cinkai gėrėjosi. ^Memaro 
ros pusės Voldemaras atra- ražhnu ir nesisarmatijo rody* 
ZIUOS* (tani pirštais į Kauną sakyti:

“Trečia aplinkybė ypatingai žkirėkit, kaip reikia
svarbi ir teroristinių aktu išto- valdyt! Matot, kaip
rijoj labai reta: visi keturi tero- tenaj tvku ir 
nstai įvykdę aktą, laimingai at- mO( neį prakalbų, nei val- 
sitraukė ir tai tokiame Kaune. džtaskritiku!”lrtulitangw- 
kur žvalgybos agentų knibždėte ^kiai tikėjoj sako “Robot- J_ _________ _ _ __ • •• a _ __ ' _ __ ' _
to kelias buvo paruoštas ir tin
kamai apsaugotas.

“Sutraukus krūvon išdėsty
tus faktus, savaime peršasi iš
vada. kad atentate prieš Volde
marą aktingai dalyvavo ‘tautiš
koji’ žvalgyba, nes visos aplin
kybės sakyte sako, kad kitaip 
būti negalėjo.**

Ar ištikrujų taip buvo, 
kaip “Pirmyn” spėja, mes 
nežinome, todėl negalime to 
nei patvirtinti, nei užginčyti. 
Bet vieną dalyką “Pirmyn” 
pabriežia teisingai, būtent 
tą, kad socialdemokratai ši
tokiems pasikėsinimams ne- x__ __ _ v
pritaria, nes jie gerai žino, laiko garsaus keleivio kūnas 
kad užmušus Voldemarą ar nradėta iriinnti iė vta.
kitokį diktatonų sahes tvar-tos Į kitą, ir dabar jaunie-

liaudį, kurią jisai spoocMja. 
“Sociaklemokrats” rašo ši
taip : ♦

“Visas pasaulis privalo išgir
sti šūvius Kaune ir vieton men
tus užuojautos telegramas Vol
demarui. privalo jas siųsti Lie
tuvos liaudžiai vargstančiai po 
diktatūros jungu.

“šimtai Lietuvos sūnų išsiųs, 
ta j-koncentracijos stovyklą, de- 
sėtkai nuteisti ir sušaudyti, de- 
flėtkai sėdi iki gyvos, galvos nu
teisti katorgoje, vėl <4eoėtk^. 
vargsta kalėjimuose ir laukia 
teismo.

“Daigeliui šeimynų atimti 
vieninteliai maitintojai, o visai 
Lietuvai Voldemaro diktatūra 
atėmė geriausius jos sūnūs, sti
priausius veikėjus. Drakoniška 
Voldemaro diktatūra privedė 
prie to. kad prislėgta politinė 

i atmosfera sprogo šūviais tai- 
i komais j^oati Voldemarą.“
i

Lenkijos socialistų parti-

svarbi ir teroristinių aktu isto- kraštą valdyt! F” ' * *
rijoj labai reta: visi keturi tero- tenaj tvku jr ramu. Nei sei- -- 1J V. ---- . . •. ... . . .
sitraukė ir tai tokiame Kaune, džšos kritiku!"Irtulifengva- 
kur žvalgybos agentų knibždėte tikiai tikėin sako “Rohot- 
knibžda! Čia. matomai, iš anks- ^k,” R^une ištikrujų ra

mu. Bet štai, sutarškėjo žu
viai, ir toji “ramybė” parodė 
antrąją savo medalio pusę. 
Kur nėra seimo ir nėra pra
kalbų. tenai kalba revolve
riai.

KUR YRA KOLUMBAS 
PALAIDOTAS?

Amerikos atradėjas Chris- 
toforas Kolumbas mirė Val- 
ladolide, Ispanijoj, ir iš pra
džių tenai buvo palaidotas. 
Bet keliems metams praslin
kus jo liekanos buvo perkel
tos i SeviHės vienuolyną 
(taip pat Ispanijoj). Nuo to

jT~.~r.~~7 / O^gntaĮ^ fo* pradėta kilnoti iš vienos vie

ką nepasikeis. O socialdemo
kratai kovoja ne prieš asme
nis, bet prieš tvarką. Ir jeigu 
jie ragina Lietuvos žmones 
organizuotis ir ruoštis kovai, 
tai ne dėl to, kad norėtų pa-, 
keisti vienus valdininkus ki
tais, bet dėl to, kad nori pra
šalinti diktatūrą ir atstatyti 
demakratinę tvarką kur pa-, 
tįs piliečiai butų san£knįto 
šeimininkai. O Voldemaro 
užmušimu šito nepasiekąi. Jo 
užmušimo gali norėti tiktai 
tie,, kurie pritaria fašistiškai 
diktatūrai, tik patįs norėtų 
būt diktatoriais.

KĄ SAKO UŽSIENIO 
DARBININKŲ SPAUDA
APIE KAUNO ATEN

TATĄ.
Fašistų “Lietuvos Aidas" 

nesusivaldo piktumu, kad 
Lietuvos visuomenė nepa
smerkė Voldemaro užpuoli
kų. Tiesa, Kaune buvo su
šauktas mitingas, kuris “tau
tos vardu” išreiškė Volde
marui užuojautą. Bet “Lietu 
vos Aidas” gerai žinojcad tai 
buvo žvalgybos padarytas 
mitingas ir žvalgybos žmo
nės tenai kalbėjo. Liaudis 
prie to neprisidėjo. Pažan
gios organizacijos ir įstaigos 
Voldemaro nesveikino. Dėl 
to “Lietuvos Aidas" ir grū
moja joms. Ką, girdi, reiškia 
iuau tvteiimas? Kodėl jus

Respublikos konstituciją ne- 
fMdarė, -o fašistai jau treti
iMtai iątMHipia. Visų pirma 
jie M*ties taiku užpuolė tei
sėtą Uetnras raidžią, išvai
kė "Respublikos seimą ir iki 
šiol terorizuoja kraštą. Juk 
didesnių valstybės išdavikų 
negalima nei įsivaizduoti. Ir 
da drįsta tie bašibuzukai 
mulkinti žmones savcrpasa- 
komis apie “plečkaitinin- 
kus!”

1 • ■

kė'

S

Veatoa-uraui. — Tamsta 
klysti manydamas, kad “ba- 
šibaznkas” yra musų nekal
tas naujas žodis. “Boši-ba- 
zak” yra turkų žodis ir reiš
kia žiaurų miktaristą. Caro 
načalninkai dėl savo žiauru
mo irgi “bašibuzukais” buvo 
vadinami. Taigi galima tuo 
vardu vadinti ir Lietuvos mi- 
litaristus, kurie nuo buvusių 
caro bašibuzukų niekuo ne
siskiria.

-Rov. ’ Fotai E. Steik.— 
Your annomeement of ser- 
riees at the ■ Lithuanian Lu- 
theram St. Jehn’s Church is

raMkOJ 1150,000,000 MASKVOS (

Vieni-ura&Mftlcai pralobo, šiomis dienomis New Yor- 
ubagais išėjo. ko kontraktorius Rosoff bu-

šiomis dienomis į Jungti- vo nuvykęs Maskvon ir derė- 
nes Valstijas atvyko pabėgęs josi su miesto vyriausybe dėl 
paskutinis Meksikos maišti- įtaisymo po miestu tunelių 
ninku vadas, generolas Mar- tramvajams. Jis apskaičiavo 
celo Caraveo. Trįs mėnesiai tą darbą į $150,000,000. De- 
atgal jis buvo Chihuahua rybos da nepabaigtos, 
valstijos gubernatorius, di- ----------------
džiausis žemės ir kasyklų sa-1 Kanados pakrašty sudegė 
vininkas, o dabar suvargęs, žvejų laivas “Mary Sears,” * 
apdriskęs ir jieško čia prie- ant kurio buvo 23 žmonės. " 
glaudes. | Visi jie susėdo į valtis ir juos

Trįs mėnesiai atgal jisai paskui surinko francuzų gar- 
rakosi turėjęs įvairiuose'lai vis.
Meksikos bankuose daugiau! z ----------------
kaip 1,000,000 dolerių gota-į Kongresas nutarė, kad 
vų pinigų. Bet kunigų paimi- Jungtinių Valstijų gyventojų 
bintas prisidėjo pne maisto. • surašymas butų pradėtas at
itekėjo pirkti amuniciją įr(einantj balandžio mėnesį, 
užlaikyt kareivius, visi pini-j __________

ir I Roterdamą anądien atė-
■s Meksikos begu, i&izade-L Buenos Xires’franeuzų 
jusvisų saro dvarų ir kasyk^^j^, ..Bangkok/. ant kurio 
lų. Valdžia dabai viską kon- p^g^ maru sergančių žmo- 
IlSKaVO. Į •

Bet ne visiems maišto va-1 **__________
riXisUjų 1^21 ‘Tene^i Brooklyne nusinuodijo 15 

J. G. Escobar, pabėgo ik “eTO amžiaus merpseia Ro- 
Meksikos išsinešdamas ke-,se u^1’ te^ai
liatą šimtų tūkstančių dole- ne^eK^° Jai nusikirpti plaukų, 
rių, kuriuos jisai išplėšė iš 
visokių bankų. Pralobo ir ki
ti, kuriems prisivogus pi 
pavyko pabėgti. Kiti ba

__   __~ ... Telegramos skelbia ir lai- 
’- “*T r - ■ ninigu kraščiai rašo, kad Anglijos

g__ r______ _______ w. tamdi.'harabenei Marei sukako 62
tai buvo sugauti ir sušaudyti, metai. Didelis čia daiktas! 

Romos katalikų dvariški ja t

New Yorko miesto rotužėj
f--------------- ----------------------------------- ------------ >

ma, kaip ji tikėjosi, todėl. kuri buvo atėjus su geležine 
pradėjo jau taikytis. Romos “paipa” ir jieškojo majoro 
popo agentas jau veda su Walkerio.
Meksikos vyriausybe dery-Į ----------------
bas. »Jis nori, kad išvytiems) šiomis dienomis New Jer- 
kunigams butų leista sugrįž- sey valstijos ligoninėj mirė 
ti Meksikon atgal ir vėl pra- astronomas ir folozofas Gar- 
dėti bažnyčiose biznį iš tam- rett P. Serviss. Jis bendra- 
sių žmonių daryti. Kuo tos darbiaudavo Hearsto laik- 
derybos pasibaigs, da neži- raščiuose. Geras buvo moks- 
nia. linių straipsnių rašytojas.

PER REVOUUCUĄ MEK 
SIKOJ UŽMUŠTA 
AO00 ŽMONIŲ.

Meksikos laikraštis “EI 790 žmonių pasiliko be dar- 
sakosi kn

tumpaimti jos iš kelių čietų ^"><>jęs ' ----------------

Kolumbui paminklas. "The *n efedtaarv busmess adver- pamatė, kad žmonių valdžios 
tisement and we can not nuversti taip lengvai negali-‘buvo areštuota tūla moteris, 
accept it as “news”

vUštaraterata.—Eihų, ku
rias tamsta prisiuntė) iš “Lie
tuves Aido” išrašęs, j “Kelei
vį”-nedėsime, nes tai fašistiš
kos eilės, tauriomis jie nori 
pašiepti rinkimus į -eeėmą ir 
tekią tvarką, kur patįs pilie
čiai valdo savo kraštą. Tai 
yna nedoras pasityčiojimas iš 
liaudies, kurios prakaitu tie 
parazitai minta.

K. Dambrauskui. — Tokią 
medžiagą ištirti gali tiktai 
mineralogas. Tamsta pats to 
nepadarysi. Jei tanlsta galė-

Providence Jaunai” juo
kaudamas pataria uždėt ant 
to paminklo šitokį užrašą: 

‘Mirieivi. to wtovi ties teitai 
garbingais kratei*. Jie 

gali būt Ketaorim. Jte 
gali bot jo ramus 
Diego. Jie gali bet

anūko Lafete.
Juk jie priklauso kam ners. ’

FAŠISTŲ ARGUMENTAI.
Turavodama Lietuvos fa

šistams. Brooklyno “Vieny
bė” pasakoja:

“Socialistai Vokietijoj, Švedi
joj, Latvijoj. Norvegijoj ir Suo
mijoj neturi Plečkaičių, kurie 
pas-amžinus tautos prriešus pa
bėgę. ruoštų sukilimus ir mili- 
tarines avantiūras prieš savo 
tautą. Latvijos socialistų parti
ja pasmerkė lietuviškų socialis
tų susibičiuliavimą su Pilsuds
kio pulkininkais, o Lietuvos so
cialdemokratų partija Plečkai-

Providence anądien sude
gė Phiilips & Baker Rubber 
‘kompanijos dirbtuvė. Apie

Universal Grafico” sakosi Ėn

kad per militaristų sukilimą,! 
kuris dabar tik buvo numal
šintas, 4,000 žmonių buvo

ir kokią saują prisiųsti “Ke
leivio” redakcijai, mes ban
dytume ją išanalizuoti. Gale- - .- . .ramet priausti nedidelėj dė-"zn>usta. ,r.11i?00

v aiwziiCT«> Pimmnm miA

J. S. Jarai.
dėl rietynių netalpinom, nes ba $50.000,000. Buvo sunai- 
tai vietinis dalykas ir platės-’kinta 360 myliųgelžkelio ir

buvo sužeista. Piniginių nuo-
i stelių kraštui šitas maištas

— Polemikos padarė 100,000,000 pesų ar-

Netoli Sanford, Me., šunes 
užkure stirną. Ji metėsi eže
ran, šunes paskui. Bet stirna 
greičiau perplaukė ežerą, ne
gu šunes. Game wardenas 
šunes vandeny sugavo ir da
bar jieško jų savininko.

Per studentų riaušes Mek-ao ir kilu n«i iŠ pMtijo. „ei rtraomenei virai reido-'susprogdinta 40 gelžkeHy mieste b'įvo HŽmušti 6 
nras. 'rūpino,išbraukti !**•••

• ■ J * t9

K.”
(Kūno Kvapo)

o

per dieną, pasakė mano daktaru. Bet Lifebuoy 
Avehnm, ąntiaeptMtas ir apeaugoja nuo "K. K.“ 
Net rigsretu kmpą prašalina nuo ranką.

"Ufekaoy užlaiko mano odą žvietia, taipgi Ir 
viaą šeimyną tikrenybėj muro ja nuo gemalų. Yra 
malonu*, tlkraf-tearas kvapaa, tas pa.ąako jum* 
Lifebuoy tvarumą "

LEVER BROTHERS CO.. Cambridre. Mam.

J1S M ANe:

šiame ofise.

Bet maedartmio dėlei
JIS PAREIŠKĖ:

t orime
ofisosemažmt

APATIŠKOS MINTYS 
BUTOIŠREIKŠTOS

Ašeeerito turėt ‘K. K’

I studentai.

Amerikos kareiviai išgeria 
daugiausia kavos. Armijoj ir 
laivyne ant kožno kareivio 
skiriama 36 svarai kavos me
tams.

Paragvajus ir Bolivija nu
tarė apsimainyti kareiviais 
belaisviais, kurie buvo paim
ti nelaisvėn laike susirėmimų 
praėjusį gruodžio mėnesį.

Gegužės mėnesio pabaigoj 
Danijoj drebėjo žemė. Tai 

.nepaprastas toj šaly reiški- 
’ inys.

Sachalino saloje, kur caro 
valdžia įremdavo politinius 
prasikaltėlius, siaučia nesu- 

i valdomi girių gaisrai. Iš Ja
ponijos pranešama, kovojant 
su ugnimi žuvo jau 18 žmo
nių. Dabar Sachalinas pri
klauso japonams.

Kodėl

• -a *•

*♦ -~i*

x r »» *
* e

modtt
jus nepasveikinot pono Vol-

"Kas gali būt ro manini bloga?" Alena stebėjom 
po pasikalbėjimo tu užveizda.

"Mano darbu pasitenkina. Kodėl ai negaliu pa* 
laikyt darbą—mano draugus, taipgi?”

Po tam Alenos vedusi atėjo aplankyt. Ne
tyčiomis, ji pasakė Alenai kame paslaptis. "K K " 
—Kana Kvapam. Lai Alena papaaokoja.

* * •
“Koki sposą “K. K." man iškirto!
"Ai niekad nepajaučiau. Niekad nepastebėjau 

aitraus kvapo. Taip aš maniau esu saugi Bet. ai 
iMvaa kalta

"Dabar, ai nerizikuoju— vartoju Lifet.aoy. Jis 
visad praiahna kvapą —kuris susidaro apie kvorta

Newmarketo miestely, N. 
H. valstijoj, jau septyniolik
tą sąvaitę streikuoja audimo 
pramonės darbininkai. Kom
panija išmetė juos iš savo na
mų; dabar jie gyvena budo-

Vokietijos laivai paskuti
nėmis dienomis atveža Ame
rikon labai daug odų. Vokie
čiai, mat, tikisi, kad Ameri
kos Kongresas pakels HHŠtą 
ant įvežamų odų, tai paskui 
jau ranku bus jas čia įvežus 
parduoti.



AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS Į®Km skaito ir rašo,

Į

>j suoe-: nei kitę žmonių, kurie
(tarOSl. VorirliAatiinfi i n»7v.

DETROIT, MICH. 
Aido Choro piknikas su

nių. Kiekvieno vyro ir mote-
rit.-
šiai
> čl X
*•’ n!

No. 25. BirteHol9<L,182fc

kalbėtojaus, yra pirmas] 
, spausdintas lietuviškas žo- 
-i. dis, spausdintas da pirm 300 
’ metų, Reformacijos laikais.

Pasak kalbėtojaus, lietuviai 
susipažino su spausdintu žo-

BRIDGEVILLE, PA.
SLA. 3-čio Apskričio suva

žiavimas ir spaudos atgavi
mo 25 metų sukaktuvių pa

minėjimo hanlriatas.
Gegužės 26 d. įvyko SLA. ^žiutik Repormacijų laikais, 

3-čio Apskričio pusmetinis 0 ne & ienku, kaip kas kad 
susivažiavimas. Dalyvavo su 
virš trisdešimt delegatų nuo 
7 kuopų. Iš raportų pasirodė, 
kad Apskritis darbuojasi, 
nes šiais metais yra surengęs 
Vanagaičiui koncertą, vieną 
vakarienę ir visą eilę prakal
bų. Yra sutverta nauja kuopa 
pietinėj Pittsburgho dalyje. 
Ji gavo numerį 104. Parengi
mų komisija pranešė, kad 
yra rengiamas didelis pikni
kas 14 d. liepos Sully Grove 
darže. Piknikas bus su risty- 
nėmis, su plaukimo lenkty
nėmis ir kitais pamargini- 
mais. Ristynėms manoma 
suporuoti Kazimierą Aleliu- 
ną, Pittsburgho drutuolį, su 
Juozu Bancevičium, drepiež- 
nu dzuku iš Chicagos.

Iš kuopų delegatų praneši
mų pasirodė, kad geriausia 
darbuojasi North Sidės 86 
kuopa, nes turi apie 100 nau
jų narių kartu su vaikais. 
Geriausia šioj kuopoj dar
buojasi p. M. Šimkienė ir 
J. K. Mažiukna.

Soho 40 kp. irgi daug nau- peno, ir varde SLA. 90 kp. 
jų narių gauna. Glendale, tariu širdingą vizic“; 
Pa., 323 kp. energingai dar
buojasi netik narius priraši- 
nėdama, bet ir gražias pra
mogas rengdama. Kitose 
kuopose darbas eina kiek 
silpniau iš priežasties buvu
sio angliakasių streiko. Bet 
abelnai paėmus, SLA. kuo
pos Pittsburgho apylinkėje 
auga, kada kitos draugijos 
eina kas dieną silpnyn.

Užgirta Pildomosios Ta
rybos rezoliucija dėl šiauri
nės dalies Lietuvos badau
jančių šelpimo ir tuoj paskir
ta iš Apskrities iždo $10, o 
delegatai sumetė virš $30. 
Visos aukos perduotos Ap
skričio iždininkui p. J. Vir
bickui, kad kuogreičiausia 
pasiųstų į SLA. Centrą dėl 
persiuntimo į Lietuvą.

Sekantis apskričio susiva
žiavimas nutarta laikyti 
Pittsburgho North Side.

Suvažiavimo ūpas buvo 
geras ir pavyzdinga tvarka.

SLA. 90 kp., pasinaudoda
ma Apskrities susivažiavimo 
proga, buvo surengus vaka
rienę delegatams ir spaudos 
atgavimo 25 metų sukaktu
vėms paminėti.

Vakarienėje dalyvavo virš 
50 svečių ir viešnių, daugu
moje susidedančių iš Pitts
burgho ir apylirfkės veikles- 

. niujų visuomenės darbuotojų 
bei veikėjų.

Prie skanios vakarienės
• -buvo ir gražus programas iš 

prakalbų, dainų, deklamaci- 
jų, muzikos ir klesiškų šokių. 
Programo vedėju buvo S. 
Bakanas, kuris pradėdamas 
programą priminė, kad šis 
vakaras yra surengtas pami
nėjimui svarbių sukaktuvių, 
tai yra 25 metų sukaktuvių 
nuo atgavimo spaudos, ir 
perstatė seną SLA. darbuo
toją Dr. J. T. Baltrušaitienę 
pakalbėti. Gerb. daktarė ga
na vaizdžiai nupiešė tuos lai
kus, kada Lietuvoje buvo 
žmonės persekiojami už 
spauzdintą žodį. Kalbėtoja 
turėjo atsivežus irtų laikų li
teratūros, ir visus mus su ja 
supažindino. Tikrai buvo 
įdomu pamatyti darbą ap
švietos dirvoje, kuris buvo 
dirbamas pirm 25 metų.

Antru kalbėtojum buvo p.

Birželio 9 dieną Aido Cho
ras turėjo pikniką. Sodam** 
vo keliatą dainų ir tas neblo
giausia išėjo. Bet kai kurie 
dainininkai perdaug priri- 
si urbė naminės ir paskui kilo 
iš to muštynės. Mat, vienas 
choristų tįsėjo atsivežęs- ant 
pikniko mylimą savo šeimy- 
ninkę. Moteris pradėjo prie 
jo labai lįsti, tai vaikinui tur
but nepatiko, nes jis nusive
dė ją toliaus ir pradėjo mušt 
per ausis. Žmonės tuoj subė
go žiūrėti, kas čia ū___ 1
Vienas dainorių už mušamą 
moterį užsistojo ir prasidėjo 
tarp tų dviejų choristų pešty
nės. Kalbamoji moteris tuo 
tarpu pabėgo ir pasislėpė pas

mano.
Jei taip tikrai yra, kaip 

kalbėtojas tvirtina, tar tas 
pirmas lietuviškas spausdin
tas žodis buvo gotiškomis 
raidėmis. Baigdamas gerb. 
kalbėtojas priminė, kad d a ir 
dabar Lietuvos žmonės netu
ri laisvos spaudos, nes Lietu
vos spauda yra persekioja
ma cenzūros, lygiai kaip kad 
prie caro. Nors caro senai 
jau nėra, bet caro palikimai 
da tebeveikia.

Muzikalėj programoj da- _ _____ __ ~
lyvavo p. Marcelė Grinienė, farmerį.^os dukterims buvo 
Marijona Liepiute-Milenene iabaį nesmagu, kad burdin- 
į^P. dainininkės, o Milda gierius muša jų motiną. Jos 
V įrbickiutė kaipo akompam- buvo pasilikęs namie.

'i z\.o Iznut’ l/oi * *stė; Ona Meškauskiutė kai
po šokikė, sesutės Rajauskai- 
tės gražiai padeklamavo, pa
skambino pijaną ir pagriežė 
smuiką.

Visos programo dalyvės 
atliko savo užduotis kuo ge
riausia.

Abelnai paėmus, vis vaka
ras davė gražaus dvasinio

ačiū visiems 
svečiams ir viešnioms už at
silankymą. programo daly
vėms — už palinksminimą 
mus. S. Bakanas.

BROOKLYN, N. Y. 
Lietuvių kriauč^ M sky-

Birželio 26 dieną įvyks r 
paprastai] lietuvių kriaučių 
54 skyriaus A. C. W. of A. 
susirinkimas,' kuriame bus 
renkama skyriaus delegatas 
ir duoklių sekretorius.

Kriaučiai šįmet rinkimais 
yra rimtai susidomėję ir uo
liai prie jų rengiasi. Taip ir 
reikia, nes išrinkimas tinka- 
__ J rlourr roič

s pareiga yra dalyvauti 
me susirinkime ir išnešti 
o sprendimą. Šiame susi
pilu- bus renkamas sky

riaus delegatas ir duoklių 
sekretorius. Preseris.

CLEVELAND, OHIO. 
Piknikas su rietynėmis.
Birželio 9 dieną SLA. su

vienytos kuopos turėjo pikni-

yra rimtai susidomėję_ir uo
liai 
rei__
mų žmonių į ofisą daug reiš
kia.

Aš nenoriu reklamuoti nei

mano kandidatuoti į pažy
mėtas vietas; tiek tik turiu 
pasakyti, kad patys kriaučiai 
matys ir išrinks tuos, kurie 
yra rimti ir darbštus organi 
zacijos nariai, ir kurie nesė
dės ant “muvink < pikčių,” 
darbą pajikę.

Negalima praleist nepažy
mėjus dar vieną daluką, bū
tent, komunistų šmeižtų.

Štai, “Laisvės” Nr. 134 iŠ 
7 d. birželio tūlas lygietis 
šmeižia lokalo narius, vienus 
vadindamas “fašistuojan- ! • •• S •>. LL_______VIUIIV lUlUJV UiJMM zz • • *ka ant Neuros farmos ; sykiu i c!a!®’„ ^>^8 socialistuojan 

buvo ir ristynės. Ritosi Kol™*, o dar kitus kokiais ten
atžagareiviais, ir ant galo pa
sako: jus, eiliniai “ratelnin- 
kai,” neklausykit savo lyde
rių. Reiškia, visus kartu iško- 
liojo, išpravardžiavo, o ma
garyčioms eilinius “pagyrė.” 
Vadinasi, jus, “eiliniai,” esat 
geri, šekit paskui mus ir ati
duokit mums savo balsus.

_______ ___________ 7 Į Tai yra nešvari politika, 
Požėla atvažiuotų su juo r»*Įtai yra šlykštus narių piudy- 
tis. Bet kada sąvaitė atgal mas vienų prieš kitus.
Požėla buvo Clevelande ir | Prieš . šitokį darbininkų 
pinigus užsistatė, kad nori vienybės ardymą būtinai rei- 
ristis su Komaru, tai tada jo-kika kovoti.
kio atsakymo negavo. Taigi i Taigi kriaučiai neturi pa
turi būt netiesa, kad Koma- miršti ateinančio ekstra mi- 

__ — birželio 27

maras su Yuaka. Abudu ris* 
tikai dirbo gerai, bet Yuška 
laimėjo. Publikos buvo ne
daugi ausiai, nežinia dėl ko. 
Oras buvo labai gražus. Po 
ristynių vienas rengėjų pasa
kė publikai, kad Komaras 
sutinka ristis uždyką ant ki
to pikniko, o pelną paskirti, 
Lietuvos našlaičiams, jeigu;

LOS ANGELES, CAL. 
Neprašyti “svečiai*’ komuni- 

stų-fašistų baliuje.
Birželio 2 dieną mušiškiai 

komunistai su fašistais rengė 
čia “surpraiz pary“ Čaliui 
Dariui. Uršulė Davienė įsa
kė komunistams ir fašistams 
kad suvežtų visus valgymus 
ir gėrimus. Jie taip ir pada
rė : pačiam Daviui nieko ne
žinant. 31 gegužės vieni pri
vežė alaus, o kiti munšaino ir 
valgymų.

Balius arba “pary” turėjo 
įvykti 2 birželio, nedėldieny, 
bet svečiai pradėjo rinktis 
jau subatos vakare — tik ne 
tie, ką buvo kviesti, o visai 
neprašyti — prohibicijos 
agentai. Susirinko ir pradėjo 
savo darbą. Alaus butelius 
sudaužė, munšainą konfiska
vo ir patį čalį Davį į belangę 
išgabeno.

Pradėjo ant rytojaus rink
tis komunistai — ir nusigan
do. Amunicijos nebėra ir 
apie revoliuciją nėra kaip 
nei pradėt kalbėti. Nuleido 
nosis vyrai ir išsiskirstė. Bir
želio 5 d. buvo teismas ir ča- 
lis Davis buvo nuteistas už
mokėti $500 pabaudos.

Aguona.

risi išvažinėjo ant farmų ir 
geležinkelių, o keliatas mies
te gavo darbo.

Tai yra gražus pavyzdis 
musų tautiečiams, kurie dar 
nemoka sutvarkyti savo lai
ko ir pinigų.

O kas link panelių, tai jos 
netiktai neseka vaikinų pa
vyzdžiu, bet dar gėdą daro 
musų žmonėms, nes susi
draugavo su rusais ir negra
žiai elgiasi. Žaltys.

BRIDGEPORT, CONN. 
Kaip dirbama Lietuvos 

šelpimo darbas.
Jau tur būt visose lietuvių 

kolonijose Amerikoje yra rū
pinamasi Lietuvos badaujan
čių žmonių šelpimu. Aš čia 
noriu pranešti, kaip šelpimo 
darbas yra dirbamas pas mus 
Bridgeporte. Pas mus yra 
Viešas Lietuvių Knygynas, 
prie kurio priklauso visos pa
šaipūnės draugijos ir politi
nės kuopos. Taigi tam kny
gynui ir pavesta rūpintis šel
pimo darbu. Knygynas iš

TIMMINS, CANADA. 
Pasigėręs nusilaužė ranką, < 

ant kaimyno bėdą verčia.
Čia randasi keletas lietu

vių, kurie gyvena su šeimy
nomis ir turi savo namus, bet 
ne visi rūpinasi gyvent pado
riai. Vienas musų vyrukas 
ypač pasižymi girtuokliavi
mu. Kasdiena beveik geria 
vyną, “akmendropą” ir kito
kius nuodus.

Per savo girtuokliavimą 
nusilaužė sau kairiąją ranką, 
bet sugalvojęs įskundė savo 
kaimyną, sakydamas, kad 
jam pagaliu mesdamas ran
ką sulaužė. Kaimynas buvo 
patrauktas teisman, bet kaip 
nekaltas buvo išteisintas. 
Pralaimėjęs bylą girtuoklis 
dabar daugiau geria viso
kius nuodus ir sakosi, kai iš
sipagiriosiąs, tai savo priešui 
abi rankas sulaužysiąs.

Ii aukso kasyklą.
Čia randasi nemažai auk

so kasyklų, bet lietuvių dirbą
rinko septynių žmonių komi- mažai. Čia darbas gauti labai 
siją, o komisija išsirinko iš'sunku, jei neturi pažįstamų, 
savo tarpo valdybą: pirmi- j kurie rekomenduotų. Yra ke- 
ninką, sekretorių ir iždiniu- j lėtas asmenų, kurie ir degti- 
ką. Apšvietos pašalpinė nes po kelias bonkas įdavė, 
draugija aukavo iš savo iždo ir dar po $30.00 pinigais į 
$50, DLK. Vytauto ir sykiu delną įspaudė, ir tai tik po 
Kliubas $50, Jaunų Vyrų kiek laiko darbą gavo. Vie- 
Draugija $25, Sandaros 15 nas lietuvis (P. P.) atvažia- 
kuopa $5, ALDLD. 63 kuo- vęs iš miško dar žiemas lai- 
pa, $5, šv. Jurgio Draugija ku ir norėdamas gauti darbą 
$10. Tai yra tik tos aukot, Niure aukso kasykloje nupir- 
kurias aš tikrai sužinojau.* ko 3 bonkas degtinės, ciga- 
Gal yra jau ir daugiau su- rų ir pinigais nemažai davė 
rinkta. į p. kapitonui, kuris žadėjo

Komisija dabar rengiasi duoti darbą pirmoj eilėj, bet 
eiti prie miesto vyriausybės vargšas gavo dirbti tik po 
ir prašyti, kad leistu suruoš-' kainavo
ti “Tag Day” aukoms rinkti aPie 50 do,e^U- 
gatvėse. Taigi mes, Bridge- Be to, ir šiftbosiai žiuri į 
porto lietuviai, tikimės savo darbininką lyg velnias į ru- 
užduotį atlikti ir alkaną pa- pužę ir nori ką nors gauti, 
penėti, nuogą pridengti. Reikėtų saugotis tokios vie-

Reporteris. . tos. Pakalnes Oželis.
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BANDYK RINSO DiMMS, 
TAIPGI, JIS P A LIIOS LOJA 

RIEBALUS GREITAI
AR MATfiT JUS BENT 

KADA TOKI BALTUMĄ!

Guaranteed Garden 
Hote, 50 p. ilgis, $3.48

Kartu su suturimais

CLEVELAND, OHIO. 
Piknikas su ristynėmis. 
Birželio 2 dieną L.

Kliubas turėjo pikniką ant
Niauros farmos. Piknikas 
buvo su ristynėmis. Lietuvių 

i ristikas K. Požėla buvo pa-

•z" w..

SKALBTI DRAPANAS ŠITO
KIU BUDI YRA LENGVA!

---------------------------------------------------

TAIP. RINSO SU
TAUPO DARBĄ

DYKAI VIETOS PRISTATYMAS. TeL Hanceck S1SS ir SISS

South End Birdwin Co.
1085 WA3HINGT0N STREET

■ Atlantic White Ensmel and Flat White Paint
Galionas .........................    $1.63

Floor Vamish . ...................,........Gal $1.25

p.

i
i

PITTSBURGH, PA.
Paminėjimas 25-kių metų 
nuo Spaudos atgavimo.
Lietuvių Mokslo Draugi

jos vardu 2 birželio dieną čia 
įvyko prakalbos paminėji
mui 25 metų nuo spaudos at
gavimo. Vakaro vedėju buvo , ...
L. M. D. pirmininkas p. Vai- ras nori ristis su Požėla, tingo, kuns įvyks ba
norius, kuris trumpais bruo- (Kaip gali būt netiesa, jeigu dieną Amalgameitų svetai- 
žais apibudino šio paminėji- Komaras pats taip sakė?— nėj, 11-27-Arion pi., Brook- 
mo svarbą. Pirmuoju kalbė- Red.) J. S. Jarus, lyn, N. Y. apie pusė po septy-
toju buvo sena? vietinis vei- • 
kėjas p. Paulekac, kuris pa
pasakojo savo atsiminimus iš 
spaudos draudimo laikų.

Man teko jį girdėti pirmu 
sykiu kalbant ir turiu paša- j 
kyti; kad p. Paulekas, nežiu-' 
rint jo senyvo amžiaus, yra 
geras kalbėtojas. Jis atvaiz- j 
duoja dalykus, lyg musų ra
šytoja Žemaitė, kaip veidro
dyje — tokius, kokiais jie 
yra. Antruoju kalbėjo Pau-' 
liūs Dargis, kuris nupiešė lie-. 
tuviškujų raštų vystymosi ir. 
kovas dėl spausdintojo žo-; 
džio, pabrieždamas svarbą 
laisvos spaudos, kuri privalo 
būti nevaržoma ir dabar mu
sų tėvynėje—Lietuvoje.

Trečias kalbėjo SLA. vei
kėjas Jonas Mažiukna. Jis 
kalbėjo apie šelpimą šiaurės 
lietuvių nukentėjusių huo ne
derliaus. Jo paraginti, žmo
nės suaukavo $22.40, beto L.
M. D. iš savo kasos paskyrė 
$15.00, kas sudarė $37.40. 
Pinigus nutarta siųsti D-ro K. 
Griniaus, visų gerbiamojo 
kovotojo už demokratybę 
vardu, kad jis sulyg savo 
nuožiūra perduotų įstaigoms 
šelpiančioms nukentėjusius 
nuo nederliaus žmones.

Prakalbas ir vakarą pa
margino jaunoji visuomenės 
veikėją V. Paulekaitė, pasa
kydama vakarui pritaikintąs 
puikias eiles.

Paul Dargis.

c

] kviestas iš Chicagos persiim- 
" ti su Meksikos čempijonu 

Avajo. Iš pirmo susirėmimo 
meksikietis priplojo lietuvį į 
16 minutų, bet antrą ir trečią 
syki laimėjo Požėla.

Publikos buvo gana daug 
ir visi buvo patenkinti.

Po pirmos pergalės P. Ka
valiauskas padavė ristynių • 
teisėjui auksini medalį ir pa-; 5 
sakė Įteikti ji tam, kuris ris--* 
tynęs laimės. Medalis teko.g 
Požėlai. «

Ristynių teisėjas pranešė' | 
publikai, kad Karolis Požėla a 
užsistatė pas J. Jarą 200.i 
dolerių kaipo užtikrinimą, * 
kad eis ristis su Komaru ar | 
bent kokiu kitu lietuviu risti- g 
ku, kuris vadina save čempi-Į| 
jonu. J. S. Jaru*. |

į 2 8-TAS METINIS

1 PARDAVIMAS

DUQUESNE,PA. 
Klaidos pataisymas.

Paskelbtuose aukavusiųjų
Lietuvos badaujantiems var- 

J. K. Mažiukna, SLA. 3-čio duose įsiskverbė keliatas ze- 
Apskričio pirmininkas. Jis ceriškų klaidų. Pasakyta, 
trumpai kalbėjo apie spau- kad A. Paulauskas ir S. A. 
dos atgavimą ir SLA. Paskui Jokubauskas aukavo po 50c., 
kalbėjo P. Pivorunas, ir J. o turėjo blit pasakyta, kad 
Baltrušaitis. Pastarasis gerai jiedu aukavo po $1.00. To- 
susipažinęs su “Aušros’^ lai- liaus, vietoj J. Krukmas, tu- 
kų laikn&iais ir parodė rėjo būt J. Krutamas, šiuomi 
mama lietuviškos spausdin- tos klaidos atitaisomos, 
tos knygos lapų, kurie, pasak J. Rlčkauskas.

lengvai
~*u tom, firifom,

JEI jus norit matrt kaip ckaki
. yaitės skalbiniai trahTj* ir i

VHnuno. išsisk.lbia

Išdirbėjai vadavau ia n Ai,. UmJL Var‘

pakeu (Jįjį .
pvBrutaMM ... .
Lrver Bmher, C...

SUNKUS LAIKAI MA1- 
NERIAMS.

“Keleivio” skaitytojas J. 
Gavinavičius rašo iš Glenda- 
le, W. Va., kad nuo 15 gegu
žės kasyklų kompanija tenai 
numušė angliakasiams 7 cen
tus nuo tono iškastos anglies. 
Pirma mokėjo už toną 58 
centus, o dabar padarė 51 
centą. Negalėdami už tokią 
mokesti išsimaitinti, anglia
kasiai apskelbė streiką. Kuo 
jis pasibaigs, da sunku pasa
kyti.

REGINA, SASK., CANADA 
Kaip čia lietuviai gyvena.
Šitame mieste per žiemą 

gyveno apie porą desėtkų 
lietuvių ir viena lietuvaitė; 
pavasarį atvažiavo ir jos se
sutė.

Vaikinai labai gražiai pra
leido žiemą, ėjo į mokyklas 
ir dabar gavo lengvesnį dar
bą. 0 vpač pagirtina, kad jie 
neleido ant vėjo uždirbtų sa
vo prakaitu centų, negirtuok- 
iiavo ir n esi vaikio jo po gat
ves veltui leisdami laiką. Be
veik kožnas turėjo užsisakęs 
koki nors laikraštį ir turėda
mas atliekamo laiko skaitė 
knvgas. Atėjus pavasariui,

DIDŽIAUSIAS GELEŽIES DAIKTŲ 
PARDAVIMAS ŠIAIS METAIS

Stebėtini Bargenai Geležies Daiktą Ir 
Pentą, Ir Plumbingo Reikmenų

ATEIKIT IR SUTAUPYKITE PINIGŲ!
Atlantic Ready Mixed Paint,.................... $1.63 gal.
Ground in Pure Linneed Oil — Ivory. Buff. Gruy. Blue. 

Green and White viduje ir iš lauko.

Paint and Vamish Remover.......  ..................98c.
$3.00 Flat Wall Paint Daug spalvų, balto nėr $1.50

LAWNMOWER, 
Didelis Bergenas $4.88

i* *
1

5 foot Step Ladders $1.10 — Window Shades 30c. 
Screen Doors $130 ir brangiau.

Aluminum Cof fee Percolators, 6 puodukų didis 39c. 
Roofing and Shingles už labai pigią kainą.

ŠIMTAI KITŲ NUSTEBINANČIŲ BARGENŲ 
PER VISĄ DIDŽIULI MUSŲ STORĄ. ILGIAU* 
SIAS GELEŽIES DAIKTŲ STORAS NAUJOJOJ 

ANGLIJOJ;..
ATEIK IR PRISIDĖK PRIE BŪRIO. JUS TURĖ

SITE SMAGUMO UŽEITI.

BOSTON.



IPasikalbėjimas 
| Maikio su Tėvu

1 SIZIFO DARBAS.

I

. Vienoje Lovoje
5 Lavonai.Senovės dievai už nuodė

mę nubaudė Sizifą sunkia 
bausme. Jis turėjo per am
žius risti didžiulį akmėnį į 
statų kalną. Prakaituodamas 
ir stenėdamas dirbo Sizifas. 
Bet vos tik jisai gauna vil
ties, kad su akmeniu pasiek
siąs kalno viršūnės, kai* 
klusnus akmuo darda |

baigiamas. beprasmiškas 
darbas — dievų bausmė* '

Panašiai dabar kamuojasi 
“moderniški išminčiai,” ku
rie žut-but nori panaikinti 
sroves ir partijas ir paversti 
visuomenę kaž kokia bespal
ve, palaida, beforme molio 
mase, iš kurios jie galėtų lip
dyti visokius “balvonėlius” 
sau pažaisti ir kitiems paro
dyti '

I Nėra reikalo įrodinėti, kad 
tai yra darbas naujų Sizifų, 
kuriuos likimas nubaudė in
telekto negalavimais.

| “Vyk gamtą pro duris, o ji 
įeis pro langą”—sako pa
tarlė.

Ne kitaip esti ir su višUo- 
menė. '■ • * ’ >! •

j Bergždžias ir nerimtas 
i darbas yra manyti; kad fizi
nio spaudimo pagalba gali
ma visus priversti vienodai 
galvoti.

Visuomenė yra sudėtingas 
organizmas, reikalaująs lais
vės ir savarankumo, kad visi 
jos organai galėtų normališ- 
kai ir naturališkai vystytis. 
Sroves ir partijas gimdo ne 

’ “mitingieriai” ir “politikie- 
Buvo paduotas rjai,” kaip dažnai dabar ra-

ne- 
r P1’ kalnę. Ir vėl prasideda nepa-

Vyresnysis leitenantas 
Gudynas.

Jisai buvo "Geležinio Vilko" 
narys ir ištikimiausi* Volde
maro šalininkas. Jisai ir kap. 
Virbickas 6 gegužės lydėjo 
Lietuvos diktatorių į teatrą. 
Sakoma, kad pasigirdus pir- 

- miems šūviams. Gudynas sa
vo kurni užstojęs Voldemarą ir 
todėl.šūviai, kurie buvo taiko
mi Voldemarui, teko jarru Jis 
buvo užmuštas.

f

i

Kapitonas Virbickas.
Kapitonas Virbickas buvo 

kitas ištikimas Voldemaro 
draugas ir saugojo jo asmenį. 
Jis buvo sunkiai užpuolikų šū
viais sužeistas. Sakoma, kad 
ir peršautas jisai da vijosi pa
skui juos ir bandė sulaikyti, 
l>et apalpo ir sugriuvo. Nors 
užpuolimas buvo tamsioj vie
toj ir Virbickas peršautas tuoj 
nustojo sąmonės, tečiaus pas
kui “pažino” studentą Vosylių 
kaipo vieną užpuolikų.

Panelė Jnodakytė, 
nekalta praeivė.

Panelei Juodakytei pasitai
kė eiti pro Voldemaro kompa
niją tuo laiku, kada užpuolikai 
pradėjo jį šaudyt. Ji buvo ne
tyčia sužeista vienu šuviu į ko
ją. Bet žaizda buvo nepavojin
ga ir daktarui ją perrišus, 
mergina tą patį vakarą parėjo 
namo.

Be to da sunkiai buvo šū
viais sužeistas Voldemaro sū
nėnas.

Kaip dvarininkas nunuodijo 
3 vaikus, žmoną ųrsave.
“Lietuvos Žinių” kores

pondentas praneša iš Tilžės 
šitokį atsitikimą:

Pereitą naktį (9 gegužės) 
Pakalnėje ties Tilže įvyko 
žiauri žmogžudystė ir saužu- 
dystė. Savininkas 300 margų 
žemės Grigulis nunuodijo 
savo žmoną, tris vaikus ir 
pats nusižudė.

Sekmadienį prieš pietus, 
Grigulio dvaro užveizda, pa- 
baladojo į šeimininko duris, 
bet niekas neatsiliepė. Kai 
jis pravėrė duris, vienoje 1<£ 
,voje pamatė 5 lavonus, 
j Kilo sumišimas dvare. Ne
suprasta ar jų ponus kas nu
žudė, apiplėšimo tikslu, ar 
apnuodijo. Tuoj iškviesti gy
dytojai ir policija išaiškino, 
kad Griguliai nunuodyti.

I šeštadienį Grigulis buvęs 
Tilžėj, kas jį matė, sako la
bai susinervinęs vaikščiojo 
po krautuves. Spėja, kad jis 
Tilžėj nuodų pirko. Dar la
biau stebino jo žmonos elge
sys. Ji vakarykščiai įspėjusi

—Buvo taip, vaike. Perei
tą subatą musų Ščeslyvos 
Smerties Susaidė turėjo me
tinį mitingą ir svarstė, kaip 
daryli su brostvom, kada se
nas memberis atiduoda Die
vui dūšią, f 
įnešimas, kad kožnam na- 
bašninkui susaidė turi nupir
kti naujus škaplerius. Olrait, 
šitą sumanvma priėmėm. Ale 
tuomet kilo klausimas, ką 
daryli su jo senais škaple- 
riais. Viena davatka įnešė,

—Sveikas gyvas, tėve! 
Kaip ejnasi ?

—Viskas olrait, Maike.
—O kaip varlių bendro

vė?
—Olrait.
—Gali būt. kad šitas biz

nis tau ir gerai seksis. Juk tu
ri nemažą vyčių armiją, tai 
jie gali tau varlių prigaudyt 
tiek ir tiek.

—Nevermai, vaike, tu 
apie mano varles nesikla- 
patyk.

—Bet kodėl toks piktas kad senus škaplerius reikia 
šiandien esi, tėve? Ar nega- pabučiuot ir sudegint. Aš, 
vai mušt? Ištikrujų. tavo no- Maike, kaip staršas vyčių gė
ris išrodo sutinus. Kas gi tau nerolas. tuojaus atsistojau 
ją sumušė? balso nesįprašęs ir darau pa-

—Netavo biznis, Maike, taisymą, kad sudegint be pa- 
kaip mano nosis išrodo. 1

—Tėve, tu kalbi kaip kle- i 
bonas po baliaus neišsimie- < 
gojęs. Taip negražu. Reikia i 
mandagiai i klausimus atsa
kinėti.

—Kažin, kaip tu butum 
mandagus, jeigu tau taip at
sitiktų, kaip man.

—Tai kode! tu man nepa
sakai, tėve, kas tau atsitiko?

—Sarmata sakyt.
—Gal laiptais nukritai?
—Nausa.
—Ant bananos paslydai?
—Nausa.
—Tai ko toks piktas?
—Mušt gavau.
—Bet tai juk ne pirmiena 

tau. Aš maniau, kad tu prie 
to jau pripratęs, tėve.

—Jes. vaike, generolas 
mušimo nebijo. Ale muši
mas mušimui nelygus. Gauti 
ant vainos mušti gali būt net 
immaras žmogui. Tik pažiū
rėk, kiek musų generolas Žu
kauskas Lietuvoj turi meda
lių! Ant krutinės nesutelpa! 
Jr tai vis užtai, vaike, kad 
Vilniaus nuo paliokų neat
ėmė. Net ir mano vyčių vais- 
kas Amerikoje jam unarą už
tai pripažino ir aukso šoblę 
nupirko. Ir kiekvienas Lietu
vos kariškis yra medaliais 
apsikabinęs. Kiek sykių 
leitenantas pasigeria arba 
pas mergas nueina, tiek me
dalių gauna. Va jaunam 
žmogui, vaike, viskas yra va- 

'lia ir už viską duoda meda
lius, tik vienas daiktas skai
tosi didele negarbe, o tai yra 
tas, kaip generolas gauna 
nuo bobų mušti. ValukAo, 
Maike, ir aš šiandien 'esu 
toks markatnas.

—Reiškia, tave moterįs 
apšventino?

—Jes, vaike. 
—Na, ir už ką gi? 
—Už škaplerius, Maike. 
—Tai turi būt labai įdo

mu. Pafasakok man, tėve, 
kaipgi ttlUrtsi tiko.
i'

Amsterdamo Inter 
nacionalo Kong

resas.
Socialistinių Unijų Interna 

cionalas turi 13,450,000 
narių.

soma, o paties gyvenimo pro
gresas, kuri kaip tik ir stu- _  _____
mia į priekį žmonių minčių, ’ iįtjniu' ‘uniju organizacija 
tikslų ir Rėkimų įvairumas ir. visos darbininkų unijos, ar 
jų varžytinės. Iba, kaip Lietuvoj iš rusų kai-

Istorija rodo, kad partijų bos vadinama, profesinės są- 
“likvidavimas prievarta ’ jungos, kurios priklauso Am
duoda tik formalius rezulta-iStercĮamo Internacionalui,

; (laikosi socialistinio nusista- 
Idėja negali butipanaikin- tymo.

ta. Be t<>. greta “likviduoja-1 Gegužės mėųesio pabaigoj 
mų” partijų atsiranda kitos,'Čekoslovakijos sostinėj. Pra- 
' '.... iomis reikalauja goj^ buvo šito Internacionalo

iškos teknikos” į vykdomojo komiteto suva- 
irtt. |........... ....

Rusijos komunistai jau se- Į vieši Kaipo svečias, suvažia- 
nai “atmainė visas partijas vime dalyvavo Antrojo So- 
arba, teisingiau sakant, pa-Įcialistų Internaeionalo atsto- 

nuo-e «kaDleriuose eali būt na‘kiT1° fiziniai bet galų vasdrg. Fritz Adler (iš Aus- 
nuošė SKapieriuose gan ouc ga]e ir palyS suskilo į ivai-Įtrijos).

rias partijas ir naikina kits.-
, .. . |kejo, Kaci Amsieraamo m-

Tie. kas savo veikimo pa- rternacionalas dabartiniu lai- 
grmdan deda ’ 
kirpimą pagal savo kurpalį, 
visuomet pakenkia valstybės 
reikalams. -Jų veikimas ttlb- 
met pasireiškia tik kovoje su 
visuomenės mintimis ir pa
žanga. Tai yra destruktyvus

“Amsterdamo Internacio-' 
Inalas” yra tarptautinė sočia- 
Ii* J • • •• -irti io

bučiavimo, ba. sakau, dakta- 
iu yra pripažinta, kad bu
čiuoti senus škaplerius ne
sveika. Kodėl nesveika? 
klausia davatka Brigyta. Ogi 
todėl, aš jai sakau, kad se

kova xsu kuriomis reikalauja goj^ buvo šito Internacionalo 
jau “speciališkos teknikos”|vyk(jomoj0 komiteto suva- 
’rtt- Įžiavimas. Posėdžiai buvo

glindų ar kitokio brudo. 
Kaip tik aš tą žodį ištariau, 
tai Brigyta trakšt man į nosį. 
Kad kiek aukščiau, butų 
akuliorius sumušusi. Davė 
man į tabakierką ir da rėkia 
kaip razumo netekus, kad 
mane reikia išmest iš susai- 
dės, ba aš apibroziięs Panelę 
Švenčiausią škaplėrna.__  __ _ ~ _ ____
Kaip, girdi, galima sakyt, darbas. |
kad škapleriuose yra glindų. Kova su kitaip, negu val-

—Na, o ką tu, tėve, jai darnieji, mąstančiais yra vi- 
ant to atsakei? , d ura mžių recidyvas, •

—Oką gi aš jai galėjati (Straipsnio pabaiga-iš-;

Iš^patiektų raportų paaiš
kėjo, kad Amsterdamo In-

turi 13,450,000 narių. Va
dinasi, tiek organizuotų dar
bininkų eina sU'socialistais. 
Šitas faktas vertėtų įsidėmė
ti tiems žmonėms, kurie sa
ko, kad socializmas jau “žu
vęs.”

A. Voldemaras su žmona.
Sis paveikslėlis parodo patį 

"didvyrį” Voldemarą ir jo žmo
ną. kurią jis yra paveržęs iš 
profesoriaus Jaščenkos. Pasi
kėsinimo metu p. Voldemaras 
pasislėpė už lydėjusių jį kari
ninkų. ir todėl išliko sveikas. 
Jo žmonai betgi kulipka perėjo 
per drapanas ir nudrėskė šoną.

iz * - 0 1 šeimyną, kad juos (Grigu-Ką Žmones Suvalgo ims) nežadintų be kokios 12
------------ - j vai. Manoma, kad ir ji vyro 

Dešros «• bulvėmis, duona sumanymą žinojusi ir prita
šo žiurkėmis. rusi. O jų mažutė mergaitė

:— tarnaitėms pasakojusi, kad
Vokiečių spauda skelbia, “šį vakarą aš gersiu tėvelio 

kad Karaliaučiaus valdiškoji parneštų vaistų nuo prakai
tavimo.”

Kodėl taip įvyko? Niekas 
iki šiol negali suprasti. Gri
gulis prieš 10 metų vedė tur
tingo ūkininko dukterį Šul
caitę iš Leitvarių. Paskui pa- 

, veldėjo uošvio 300 margų su 
gražiomis trobomis ūkį. Pats 
buvo darbštus ir rūpestingas 
žmogus. Stengėsi gerinti ūkį, 
bet blogi metai, sunaikino 
ūkininko būklę, ir manoma, 
tas jį privertė su šeima mirti. 
Bet tai reta ir skaudi ūkinin
ko likimo ironija.

VISKO PO BISKĮ.

maisto prižiūrėjimo įstaiga 
pereitais metais apžiūrėjusi 
24,375 maisto pavyzdžius, 
rado nepaprastai įdomių da
lykų juose, kas gyventojuo- 

(se sukėlė didelį nusistebėji
mą. >

Mėsos išdirbiniuose pas j 
mėsininkus rasdavę mėsą su
maišytą su muilu ir soda. 

, Dešrų žarnos nudažytos, tuo 
I norėta parodyti jų geresnę 
kokybę. Kai kurios dešros 
buvusios su bulviniais mil- 

Itais ar kitokiais priemaišais 
padarytos. Dažnai pasitaiky
davę rasti vielos gabalų.

Piene dažnai randama 
daug vandens priemaišų, ne- Laikraščiai rašo, kad A- 
švarumų. karbolio ir net merikos kolegijų studentės 
strichnino. Sviestas sugedęs, ■ pradeda jau vyriškas pypkes

I

ftikyti.

»’ ; f ‘-4

(Popiežius Apdskel 
___ _ ___ S* bč Diktatorėm, 

atsakyti? Jeigu butų vyras, braukta fašistų cenzūros.— ’ ------ ---j?

tai bučiau išsitraukęs šoblę ir “Kel. Red.) “Liet. Žin.” I -
pamokinęs, ale su durna bo- —į---------— paskelbė “pai ,
ba generolui stot į faitą yra DYKADUONIŲ SPORTAS. mą, pagal kurį — 
sarmata. Tai taip ir paliko. O 
nosis, vaike, ir šiandien yra 
patinus. Valuk to aš ir piktas, j

—Matai, tėve, ką reiškia 
fanatizmas. Susirinkę jus 
mušatės už tokius menknie- i 
kius, kurie gyvenime neturi 
jokios reikšmės. Ar nebūtų 
daug geriau, kad vietoj gin
čytis apie škaplerius, jus su
sirinkę pasimokytumet anglų 
kalbos, susipažintumet su A- 
merikos įstatymais ir taptu
mėt piliečiais? Tuomet ir 
darbą galėtumėt geresni 
gauti, ir nosįs netintų.

—Tavo pamokslas, *sike. 
nieko nemačys, ba mano no
sis jau sutinu^. Geriau pasa
kyk tu man, kas reikia dary
ti, kad ji greičiau sugytų.

—Eik namo, tėve, pridėk 
ledo ir lauk, kol nosis pa
sveiks. O kaip pasveiks. į da-' ___ ________________  _____ ~_____ _ __
valkų susirinkimus daugiau f|,nga darba. tai muša golfą ant tai tokiam atsitikime, kada 
nevaikščiok. Geriau uzsira-p ___ ____ t ~ __ __
šyk kokį laikraštį, tai žinosi, kauius. gitas paveikslėli parodo ir tuomet įstatymus leisti jai

Kel.” Red.) “Liet. Žin.” | Pereitą sąvažę popiežius 
—j--------paskelbė “pamatinį įstaty-

.. įrį biis. tvarko
ma naujoji Vatikano" valsty
bė. ' r.

Įstatymas susideda iš 21 
paragrafo, kurių pats pirmu
tinis padaro popiežių dikta
torium. Daugiau da negu 
diktatorium. Popiežius lieka 
stačiai absoliutišku despote. 
Jis nepripažįsta niekam nei 
žodžio savo valstybės reika
lų tvarkyme. Jisai pasiglem
žia į savo rankas pilną spren
džiamąją. vykdomąją ir bau
džiama ją galią. Tai yra. jis 
pats bus seimas, jis pats bus 
karalius ir pats bus teismas. 
Jeigu jis išeis kada nors iš 
prdto, jo niekas negalės pra
šalinti ir visi pasaulio katali
kai turės šokti pagal jo diri
gavimą.

Šitokios despotiškos galios 
neturėjo.nei Rusijos caras.

Kardinolų kolegija gali 
Dykaduoniai nenori dirbti nau- užimti popiežiaus vietą tik-

pievų, kad išmankštinu® savo popiežius pakrato kojas. Bet 
:__ :__i::__ .. i

kas pasauly dedasi. t0 sp.)rt3 -čempijonę" Glenną draudžiama: išimtis daroma
—Olrait, Maike, ačiū už CoHett. Uetuvių inteligentai ir- tiktai nepaprastai skubiais 

gerą rodą. ri pradeda golfo liga užsikrėsti, reikalais.

stai. Aleksandras Vosylius.
Aleksandras Vosylius buvo 

Lietuvos Universiteto techni
kos fakulteto studentas. Jis 
buvo kilęs iš Vilkaviškio ap
skrities ir būdamas studentu 
priklausė prie patriotiškos au
šrininkų organizacijos.

Jei tikėti žvalgybai, kuri re
tai teisybę pasako, tai stud. 
Vosylius po pasikėsinimo buvo 
suimtas miškuose ties Kaiše- 
dorim. Jis buvęs sužeistas gra
natos sprogi m u ir užėjęs pas 
miško sargą pagalbos prašyti. 
Sargas jį išdavė it jis buvo at- 

■ gabentas Kaunan. Iš pradžių 
pati žvalgyba skelbė, kad Vo
sylius prie kaltės neprisipažįs
ta ir apie pasikėsinimą negali
ma iš jo nieko sužinoti. Bet 
kap. Virbickas pasakė pažinęs 
jį kaįpo vieną iš tų. kurie šau-« 
dę į Voldemarą. Kariumenės. 
teismas pasmerkė Vosylių mi- 
riop ir tuojaus jį sušaudė. Da
bar jau žvalgyba sako, kad 
Vosylius prie kaltės prisipaži
nęs ir kitas savo draugus iš
davęs. bet jie pdsislėpę.

supelėjęs, vandeniuotas su 
margarinu sumaišytas. Rasta 
sugedusio margarino. Valgo
masis aliejus sumaišytas su 
mašininiu aliejum.

Kviečių miltuose rasta 
daug kirminų. Miltai dažnai [ 
suplėkę. Duona, pyragas su j 
anglimis, smėliu ir kitokiais 
nešvarumais. Ryžiuose viso
kių sėklų.

Smulkiame cukruje 10 
nuoš. druskos. Saldainiuose 
rasta sagų, skiedrų, plaukų, 
popiergalių, žvakinių taukų, 
bulvinių miltų ir kita. Gėri
mai nudažyti įvairių spalvų 
rašalu.

Ant gėrimų bonkų netei
singi užrašai. ’ Kas ant bon- 
kos parašyta, to nėra bonko-|ris vardu Eva Cofer nuėjo 
ije.' Vynuose rasta įvairių krautuvėn nusipirkti saldai- 
priemąišų ir net medžio spi-!niųuž 5 centus. Krautuvnin- 
rito. -Bendrai daugiausia su- kas‘jai čiuptelėjo kur nerei- 
klastojimų vynuose ir kituo- kėjo. Moteris išėjo, susirado 
se brangiuose gėraluose. La-j kuolą, ir sugrįžus davė krau- 
bai falsifikuojama kakao ir.tuvninkui galvon, ant vietos 
šokoladai. jį užmušdama. Tas turėtų

i Tabako išdirbiniuose ras-'būt pamoka ir kitiems vy
ta visokių i priemaišų nieko rams, kurie turi perdaug pa-

Galvestono mieste pereitą 
sąvaitę suvažiavo 34 Ameri
kos gražuolės, iš kurių 7 tei
sėjai išrinko gražiausią ir pa- 

, vadino “Miss United Statės.” 
1 Nesunku įsivaizduoti, ką 
1 apie tuos teisėjus dabar ma
ino likusios 33 gražuolės. 
į Po to “Miss United Sta- 
ites” stojo konkurencijon su 
kitų šalių gražuolėmis, iš ku
kių tapo išrinkta “Mis Uni- 
verse,” tai yra, gražiausia 
mergina visam pasauly. Šiai 
buvo duota $2,000 dovanų. 
Kitos, žinoma, keikia teisė
jus ir verkia iš piktumo.

bendro neturinčių su taba
ku: medžio skiedrų, skudu
rų, popiergalių ir kit.

Tai taip Vokietijoj,

Tennessee valstijoj mote

li užmušdama. Tas turėtu
1

laidas rankas.

Viename Califomijos mie
kur ste valdžios agen-

sanitarinė priežiūra gerai P°>iciJ*-.P<į
onranizuota Jicijos teisėją, kapitoną rr 5

„ 'seržantus. Visi jie įkaitinami 
, ^n,es dienas Kaune kyšių ėmimu ir karčemų už- 
keli žymus žmonės vienos iaikvmu. Tą pat| policija 
kepyklos duonoie rado iš- ir kituose tik
keptą žiurkę, O kiek randa- nėra kas ją areštuotų, 
ma plaukų, popiergalių, vi- ________
nių, net pasagų ir puspadžių. I JoBeph Huffington, buvu- 

Šokoladuose, saldainiuose, sis Ku Klux Klano lyderis 
saldžiuose r;------ ’z±------ ■
Lietuvoj randama 
gyvulys neragaus. Tai Kau
ne. Daug blogiau mažesniuo
se miesteliuose. U. G.

(“L Žinios.”)

tai areštavo visą policiją, po-

t

pyragaičiuose Indianos valstijoj, tapo nu- 
ma to^ ko joks teistas metams kalėjimo už 

pavogimą automobiliaus. O 
kitus žmones “kliuksai” 
mėgsta juokinti doros ir na 
vieną yra rykštėmis nuplakę.
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Visokios Žinios.
IŠRINKO “MISS UNI- 

VERSK”

\

A
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KAIP GUDRUS ŽYDAS [ 
APMOVĖ AIRUOS į 

PATRIOTUS.
Visas Bostonas šiandien 

juokiasi iš Airijos patriotų, 
nes vienas apsukrus žydelis 
juos šauniai apmovė. Būda
mas tikras žydas, Bemštei- 
rias vardu, jisai pasivadino 
airiška pavarde, “Roger 
Ryan,” ir surengė Bostono 
Gardene didelį bazarą “Ai
rijos labui.” Paskelbė, kad 
visi artistai ir veikėjai bus iš 
Airijos atvažiavę, o ištikrujų 
jie buvo sukviesti iš Bostono 
ir New Yorko žydukai. Bos
tono ir apielinkės airiai 
skaitlingai tą bazarą per visą 
sąvaitę lankė, ir tik ant galo 
paaiškėjo, kad jie yra apgau
dinėjami. Paaiškėjo, kad tų 
fėrų rengėjas yra tikras žy
das, kuris sulinkęs pinigus 
prasišalino ir net bilų nie
kam neapmokėjo.

Fėruose turėjo būt atvaiz
duota tikra Airija. Buvo pri
statyta net mažų namelių, 
kurie turėjo vaizduoti nau
jausią Airijos statybą. Už tų 
scenerijų ir dekoracijų pa
gaminimą reikėjo užmokėti 
$4,500. Bet rengėjas išdūmė 
neužmokėjęs. Kur jis dabar, 
niekas nežino. Vieni spėja, 
kad jis randasi kelionėj į Af
riką, kiti sako, kad jis va
žiuoja Argentinon.

ESTIJA REIKALAUJA IŠ 
RUSUOS TURTUS 

* GRĄŽINTI.
Talinas (Estija>. Su

teiktam spaudai pasikalbėji
me, estų užsienių reikalų mi
nisteris Lattikas tarp kitą ko 
pareiškė, kad pasirašius estų 
Sovietų prekybos sutartį įvy
ko pasitarimas su Soviętijde- 
legacija dėl tų Sovietų estų 
taikos sutarties punktų, ku
rie SSSR dar neįvykdyti, 
kaip pav., pažadai dėl miško 
koncesijų Estijai jr rėava- 
kuavimas išvežto į Rusiją es
tų valstybinio turto. Estijai 
nėra grąžinta taip pat eilė 
laivų, kurie, sulig taikos su
tartim, turėtų būt grąžinti. 
Visais šiais klausimais arti
miausiu laiku bus pradėtos 
derybos.

Katalikai au stačiatikiai* 
Vilniaus kraite suaipiaustė 

įtariais
Vilnius. 'Kamajų sodžiui. 

Vilniaus kra&e per Sekmines 
pusirėmimae tarp kata- 

fcvento.ių 
prie- 

i savo

/

I

“BEDIEVIS” EDISONAS 
YRA DIDŽIAUS1S

ŽMOGUS PASAULY.
“Didžiausis musų gadynėj 

žmogus yra Thomas Ediso
nas. Jis daugiausia yra prisi
dėjęs prie Amerikos gerbū
vio ir vadovybės prekyboje. 
Dabartiniu laiku jisai tobuli
na augmenį. kuris gamins 
mums gumą. Tuomet mes ga
lėsime lengvai konkuruoti su 
tropiškais kraštais.” Taip pa
sakė Harvey S. Firestone, 
žymus gumos fabrikantas 
Bostono Komercijos Rūmuo
se. Čia reikia pridurti, kad 
garsusis išradėjas, kurį Fi
restone vadina didžiausiu 
žmogumi, visai netiki į Die
vą, taigi, kunigiškai sakant, 
“bedievis.”

MOTERIS NEŠIOJA 
Mac DONALDĄ 
ANT RANKŲ.

Kada Anglijos darbininkų 
vadas ir socialistas Macdo- 
naldas po linkimų atvyko sa
vo tėviškėn Škotijoj, jį pasi
tikti stoty susirinko tūkstan
čiai moterų. Jos buvo tiek 
entuzijastiškos, kad išnešė 
Darbo Partijos lydeij ant 
rankų iki jo automobiliaus. 
Bet to da negana. Jos nelei
do jo automobiliui važiuoti, 
bet prikabino ilgas virves, 
už kurių subibusios par
traukė jį iki pat namų. Jos 
džiaugėsi, kad Macdonaldas, 
už kurį jos balsavo, tapo 
Anglijos ministeriu pirmi
ninku.

v

*

“GARANTUOTŲ VAIS
TŲ” FABRIKANTAI 

AREŠTUOTI.

Pajieškau pusbrolio Juoki 
(arba Grigalaičio) jis

I Vilniaus miesto, apie 30 mrtų Am^ri- 
•j kaje Turiu svarbių žinių iš liietsiėaa. 

. ’Į Kas apie jį žino, inaloMės panešti ar- 
' t»a pats lai atsišaukia. 425)

IGNAS BUTKEVIČIUS
5 A street, Hyde Park, Masą

* - — “ -
J uųzas Rak ickas, JJančių kaimo* Le

kėčių vaisę > ši, metą atvykęs iš Lietu
vos. pajie.škHu sesers 'Agotos Rakto— 
1 lutės; girdėjau gyvena Detroit,-Mielu 
Biangi sesutė, prašau atsisaukt, Špba 
kas žinot kur ji gyvena, malonėkit 
praneš i, už ką geriausiai atlygi 

JOE RAKICKAS
GS Staford st., W. Toronto, Ont., 

Canada.

Tai yra viena priežastis—ir tik viena prie 
žastis—dėl nustebinančio pardavimo Bud 
weiserio Barlcy-Malt Syrup. Daugelis iš 
musų nori geriausio už pinigus—ir nieka
dos nepasitenkins su bile kuo menkesniu.

: 5 A street.Galvestono mieste, Texas 
valstijoj, pereitą sąvaitę bu
vo tarptautinė gražuolių pa
roda, kurioj dalyvavo 34 
Amerikos gražuolės ir 9,gra- 
žiausįos merginos iš kitų kra
štų. Septyni teisėjai rinko iš 
jų "*Miss Universe,” gražiau-, 
šią merginą pasauly. Tą 
“garbę” tikėjosi gauti ameri- kryžių cerkvės šventoriuj. 1 o 
kielės. Bet visas jas sumušė pasėkoj tarp stačiatikių ir 
p-lė Elsie Goldarbeiter, atva- katalikų kilo peilių kova, ku 
žiauvusi iš Austrijos juod- rios metu keliolika žmonių 
plaukė vokietaitė. Jai tapo sunkiai sužeista. Kova užtru- 
uždetas “Pasaulio Gražuo- ko keletą valandų. (Elta.) 
lės” vainikas ir duota $2,000 ■ ♦ -----1
dovanų. j TROCKIS NEPASIDUODA

i Trockis kategoriškai de-' 
mentuoja laikraščių gandu>.' 
kad jis prašęs Stalino leisti 
jam grįžti į SSSR. Trockis 
liekąs griežtu Stalino prieši
ninku ir toliau vesiąš kovą su 
juo.

Rakovskis taip pat pareiš
kė, kad jokių kompromisų 
su savo įsitikinimais nedaly
siąs.

MOKINIAI ĮSITAISĖ MO
KYKLOS KIEME MUN

ŠAINO VARYKLĄ.
Towanda, Pa. — High 

school’ės mokiniai čia įsitai
sė mokyklos kieme munšaino 
dirbtuvę ir pradėjo varyti 
degtinę. Bet kažin koks šni
pas juos paskundė ir “bravo
ras” buvo konfiskuotas. Vai-

Federalės valdžios agentai į no1rf2?

Aycock’ą ir Jordaną, kurie. nuvažiu°ti Washingtonan 
fabrikavo ir pardavinėjo pamatyt prezidentą Hooverj. 
“garantuotus vaistus” nuo (Kaip matot, jie ir patriotai. 
džiovos. Kiti trįs apgavikai' inriviv-i

Califomijoj areštavo 2 vyru, i kad galėtų šią vasarą
- - ‘ k L----------- 1 Wasnmgtonan

ir * pardavinėjo' pamatyt prezidentą Hooverį. 
i vaistus” Kaip matot, jie ir patriotai!
H o nrrovilfoi •

buvo suimti Coloradoj. Jie SUSEKS APGAVIKŲ 
pastatyti po V0,000 kauci- GAUJĄ. -
jos kiekvienas. Valdžios ži
niomis, ‘jie yra pardavę tų 
“vaistų” už milioną dolerių 
ir apgavę apie 10,000 žmo
nių. Valdžios chemikai ir 
daktarai išanalizavo tuos 
“vaistus” ir pripažino, kad 
juose nėra jokių gydančių 
savybių. ’ >

INDIJOJ PRASIDĖJO KO
MUNISTŲ BYLA.

Indijos mieste Meerute pe
reitą sąvaitę prasidėjo politi
nę byla, kurioje yra kaltina
ma 31 komunistas valstybės 
išdavimu. Apkaltinimo ak
tas sako, kad slapta susitarę 
kkaltininkai norėjo išplėšti 
valdžią iš Anglijos karaliaus 
ir pavesti ją Maskvai. Tai ne
sąs sąmokslas valstybinis, 
bet priešvalstybinis. Teisia
mieji sušunka kartas nuo 
karto “lai gyvuoja revoliuci
ja.” Teismo rumus saugoja 
policija.

žalčių įsigeidė Wi

SULAIKYTAS SOVIETŲ 
GARLAIVIS SU SIDABRU.

Anglų spauda praneša, 
kad Basroje sulaikytas so
vietų garlaivis “Komunis
tas,” kuriame policija radusi 
700,000 _
Garlaivio kapiionas nesako, 
kur buvo vežama tie pinigai. 
Manoma, kad tie Indijos pi
nigai buvo skirti propagan
dai Indijoje prieš anglus. 
Garlaivį saugoja ginkluota 
sargyba.

ANHEUSER-BUSCH, ST. LOUIS

TEORIJAI.
“i

Dadėt skonį ir mais
tingumą duona*, te
kama. pyragaičiams, 
do’ieesm*. Hc_ var
tok Budwei.ser-Malt 
Sy rup j jus kepi n* u s. 
Parsiduoda groser- 
nėM* ir pardavėjus 
v isur.

Budweiser
Barley-Malt Syrup

•t

Kaip Auga MiSonai.

sidabrinių rupijų, i 
kapitonas nesako,!Dortmundo kriminalinei 

policijai pasisekė susekti di
delę ir labai sumaniai suor
ganizuotą apgaviku gaują. Ji 
pirmoj eilėj padirbinėjo do
kumentus įvažiuojantiems iš 
Lenkijos į Vokietiją. Jos vei
kimas buvo plačiai išsisako- _ ___ __________
jęs visoj Vokietijoj. Vienu BA^NJTČIA^^iEPASITIKI 
iš svarbiausių • tos apgavikų r'”r" 
gaujos vadų buvo Dortmun-

DIEVO APSAUGA.
' New Yorko protestonų 

de gyvenanti lenkė. Ji palai- episkopalų bažnyčia nutarė 
kė artimus santykius su vie- apdrausti savo turtą nuo ug- Į 
no Tiuringijos miesto bur-'nies paprastoj draudimo 
mistru. Ji kaltinama sunkiu kompanijoj. Matyt, Dievo 
dokumentų suklastojimu. apsauga ji nepasitiki.

LIETUVOS PAS1UNT1NYB*
RIK AI jieško Mrs. George Tobel (gi
musi Augusta Kletškus), kuri, turimo
mis žiniomis, yra kilusi iš Klaipėdos 
Krašto, ir ligi 1924 metų gyveno Ame
rikoje, 162 Spring Valley avenue, 
Hackersark, N. J ^ieškomoji arba ži
ną apie ją asmens, pTašnaj atsiliepti 
šiuo adresą:

LITHUANIAN LEGATION 
2622 — 16-th Street, N. W,

M ukingtea. D. C.' • > /

APSIVEDIMAl^
Pajieškau mergino*, našlės ar gy

vanašlės gerai užsilaikančios, apie 39 
metų; aš esu 39 metų. Geistina, kad 
su pirmu laišku prisiųstų ir paveiksią. 

TONY GELIS (25)
147 W 20-th ją; New Yąrk, N. Y

Pajieškau moteries uį gaspadinę, 
kpri mylėtų ant farmos gyventi; gali 
būti ir su vaikais, bet nebaugiau kaip 
dviem. " (25) .

A. L. ZVIRZDIN
P O. Boz 145, Schuyler iAke, N. Y.

REIKALINGAS SENAS 2MOGU8 
ant farmos, kuris galėtų karves pa
melžti i> su dalgiu padirbėti, ir pa-

US.

Melioną* padarė $300,000,-' 
000 per pusę metų.

Pasirodo, kad Jungtinių 
Valstijų finansų ministeris 
Melionas yra didžiausis ka
pitalistas. šiomis dienomis 
laikraščiai^ paskelbė, kad 
vien tik šiais metais jo turtai 
užaugo $300,000,000. Jislu- 

Įri prisipirkęs visokių kompa
nijų šėrų, o Wall Streeto 
mekleriai tuos Šerus jam iš
kėlė. Pavyzdžiui, Gulf Oil 
korporacijos šėrai, kurių jis 
turi susipirkęs 90 nuošimčių, 
nuo Naujų Metų buvo iškelti 
ant Wall Streeto $210,000,- 
000.

Be to, ponas Melionas turi 
susiglemžęs beveik visus 
Aluminum Company of A- 
merica šėrus, kurių kaina ta
po iškelta $189,000,000 auk
ščiau negu pereitais metais 
buvo.

Be to da jisai kontroliuoja 
“ įPittsburgho anglių kompani- 
21 ia. valdo kelis bankus ir visa 

eilę kitokių milioninių kor
poracijų.

Visus tuos turtus yra su
tverę darbininkai. Ponas 
Melionas nėra iškasęs nei 
vieno tono anglies, nėra pa
gaminęs nei svaro alumino, 
nei vieno galiono aliejaus. 
Visus tuos produktus išėmė į 
iš žemės darbo žmonės. Bet 
jie vaikščioja apdriskę ir tan
kiai alkani, o ponas Melio
nas per pusę metų padaro 
300 milionų dolerių.

Socialistai sako, kad taip 
neprivalo būti. Gamtos tur
tai turi prigulėti visuomenei, 
o ne vienam kokiam pelna- 
grobiui.

SUKILIMAS PRIEŠ SO
VIETUS MAŽOJ AZIJOJ.

Sovietų laikraštis “Trud” 
praneša, kad basmačiai ruo
šiasi įsiveržti į SSSR terito
rija įvairiomis kryptimis.. . , _ ................... ,*‘J - ' Antanas Puskunigis, pajiea^au bro-
Ba>macių vadai, organizuoją: lio Vinco Puskunijrio. esam trimę ir 
ginkluotas gaujas. Basma-1 : u« . Antiški, kaime, Griškab^, 

nizavo būrį iš 700 žmonių. 
Chanabo rajone jau pasiro- 
džiusios kurbašų gaujos po 
:«)() žmonių ir tt.

Užsienių spaudos žinio
mis Sovietų politinės sferos 
laba i susi rūpinusios įvykiais 
Vidurinėje Azijoje ir bijosi, 
kad sukilimų banga.nepersi-

uietzti su dalgiu padirbėta, i* pa- 
Popiežiais . organas "Os-

servatore Romano irgi pasi- bm 57. stratford, Craa.
sakė prieš Einšteino teoriją.! ^DOLERIŲ TIK $19.

. .. LAIŠKU MAšINtLft Na. !• 8M1TH
PBEM1EB TYPEWR1TEB ir risima* 
metams užrašysiu mėnesinį laikraštį 
“Tarpininkas"’ ir knygą 100 Ways to 
get Riek—120 pusi. “Tarpininkas," tai 
bus jūsų draugas ir rodyklė stačiai j 
laimę Viskas už IX dolerių. Parūpin
siu teisingai. (25)

- STANLEY POCIUS
234 Shasmat avė, . Boaton. Mana.

Nors jis ir nežino, kas ta teo
rija yra, bet vistiek priešin
gas. Tokia jau klerikališka 
prigimtis. Sako, mes pilnai 
pritariam Bostono kardino
lui O’Connell’ui, kuris teisin-' 
gai pasmerkė prof. Alberto 
Einšteino bedievišką mokslą.1 
Klerikalams visas mokslas 
yra “bedieviškas.”

DAVATKA KLERIKALŲ UŽDRAUDĖ KUNIGAMS 
“GENEROLAS.” TABAKĄ VARTOTI

Iš Meksikos pranešama, 
kad pereitą sąvaitę Guada- tų brolių Kristuje” bažnyčia 
lajaroj buvo areštuota da- Pennsylvanijoj uždraudė sa-, c . - .
vatka vardu Luisą Lapraza vo kunigams rūkyt, kramtyt vjWo kehs bankus ir visą

Taip vadinama “Suvienv-

de Upibe, žinoma kaipo ka- arba šniaukti tabaką. Pagau
čiau jančių klerikalų “gene- tas vartojant tabaką Dievo 
rolas.” ' lamas bus prašalintas.

PASKLEISTA DAUG NE
TIKRŲ PINIGŲ, APSI- 

SAUGOKIT.
Federalė valdžia praneša, 

kad Bostono apielinkėj pas
kutinėmis dienomis buvo pa
leista apyvarton labai daug, 
netikrų popierinių pinigų po’ 
$5, $10, $20 ir $50. Vieniju 
esą padaryti ant naujos po- 
pieros, o kiti antienų pinigų, 
kur mažesni skaičiai išplauti, 
o padėti didesni. Pavyzdžiui, 
iš dolerinės.padaryta 10-do- 
lerinė. Daugiausia tokių pi
nigų esą paskleista ant “by-
* • 99cių.

TROCKIS TVERSIĄS 
SAVO ŠALININKŲ' 

INTERNACIONALĄ.
“Moming Post” praneša, 

kad Trockis manąs sušaukti

LENKIJOS FINANSAI 
GERAI STOVI.

Lietuvos laikraščiai nuo-,---------------------- -ą----------
latos skelbia, kad Lenkija j Konstantinopoly savo šąli- 
jau bankrutuoja. Bet ameri- ninku suvažiavimą. Suvažia- 
kietis Charles S. Dewev, ku-, vę iš visų kraštų trockinmkai 
ris yra paskirtas finansų eks- įįkursią naują komunistę |fer- 
pertu prie Lenkijos valdžios, tiją ir naują komunistini 
praneša per “New York Ti- ,IV-tą Internacionalą. Po su- 
mes,” kad pasibaigus dabar. važiavimo visose šalyse bu- 
fiskaliemsrmetams pasirodė, šią įkurti naujos komunistų 
jog Lenkijos valdžia turi partijos skyriai. 
$£2,440,000 pertekliaus. Jos <l.NriATTį^T’IllFj 
pajamos per pereitus metus ^unltlAl StKUA BlUAr 
buvo $337,497,600, o išiai-1 BORODOVAS.
dos — $315,057,600. Šiais Ištrėmime sunkiai serga 
metais pertekliaus esą numa- trockininkas • Bieloborodo- 
toma $18,500,000. jvas. Savo laiku jis buvo

--------------- 1 SSSR vidaus reikąlų komisa- 
RADO PASIKORUSĮ [ru. 1918 m. vasarą įo įsaky- 

KAREIVĮ.-------------mu Ekaterinburge buvo su-
Ant Great Diamond salos, šaudytas buvęs caras Mika- 

Maine’o valstijoj, šį panedėlį lojus II-sis su savo žmona, 
buvo i*astas ant medžio šakos Stalinas nesutiko leisti 
pasikoręs Robert E. Locke, Bieloborodovui atvykti Mas- 
22 metų amžiaus kareivis. |kvon gydytis.

‘Keleivio’ Kalendorius
1929 METAMS JAU GATAVAS.

-• v

Jame telpa daug visokią motyslo žinių, informacijų, sta
tistikų ir kitokių įdomių dalykų. Yra taipgi daug gražių eilių, 
dainų sa gaidomis, juokų ir paveikslų

Inkrizicijna paveikslas U "KeMvte” Kalaadertoaa

pMŽymčtiaa, kač jame tel|« ir aaaja arigMIMMi 4aina 

dataoat. Tikrai ■■■gna ■« zRmb hnrlrh, “"A irtai Mitada 
actertj*

Kalendorių* knyiua formoje, atepauadintM ant drn1io9 
popieros, ir jj galima atataakyti jau dabar. Kaina-*) eenty 
••Keleivio" skaRytojama tik Zfc. Uiaakymua piltam ataali 
kartu su bdkratčio prenumerata, arba ir atekirai.

Siunčiant ubakymua atekirai, atmokėtų yĮlmm siusti 
2-centiniaia patto tankkritaia, arba timiuC raHma naimti 
kvoterį. įvynioti | popierdę, kad MprapIMta ir
įdėti j kulką.

Išlikus-reikia adresuoti taip:
-KELKIVZ53 UROADWAY. «O. RMtatN. MAdK

I

REIKALAVIMAI
PAKSll)l'(M)A 6 KAMBARIU NA- 

.MAS. Bamė prie šono. 21 lotas žemės, 
pusė jauno sodno, 5 minutės eit iki ka
ro, į Lawrence vienas fėras. Yra van-

L1ETUVIAI M AI NERIAI! , duo ir elektra. Namas randas 12 GoM 
. . .f. . ... avė, Methuen, Mass Klauskite pas:As nonų susipažint su lietu- ( joe alekso .nas

viais, kurie dirba mainose. Noriu • 1*3 .Merrimack st, Metkuea, Mase, 
gaut pažinti iš tų vietų, kur mai
nos dirba pilną laiką. Už paaiški- ’ 
nimus, atsilyginsiu. (25) '

JOHN STARK
Box 95, Paulsboro, N. J.

I
I

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Cha ries J. Koskey (Kazi

mieras Kašauskas) gyvenęs daug me
tų Montello, Mass (čia jo paveikslas).

■Jis man labai reikalingas. Gegužės 2 
<iK-na jis išėjo iš Plymouth kalėjimo ir 
dabartiniu laiku nežinau kur randasi. 
Jeigu kas žino kur jis gyvena, prašau 
pranešti. Už pranešimą, pirmam riti- 
tiu atlyginimą. (25)

KRANAS AUKSUTIS
59 Dyer street, Montello, .Mass

FARMOS! FARMOS! PARDAV1MUL
Apie Loveli, Grand Rapids ir kitu* 

miestus. Mes parduodam pigiai, ra 
mažu įnešuuų. Turim didalū) ir mušu, 
kokių l.as reikalauja. Norint informa
cijų, rašykit arija atvažiuokit pas (25) 

JOS sTanton. REALTOR
• LOWELL, MICH. 

z AB GALIMA SUBYTYT T4?
Vasarnamis, 4,000 ket. pėdų, riša- 

j etos bėgąs šaltinis, visados naudąja- 
' mas 400. pėdų vandens frontas mau- 
I dytis h- žuvauti prie 72 skėrių ežero, 
; 23 mailės tolumo. Kaina 8125 825
. kėš, likusius po $2 į sąvaitę Bay Mate 

Realty Eschaage. 10| Treamat at, 
Į Room 915-B, Bsstoa. Mass. (26) 
į BĄ2NYTKIEM1O FABMA. 126 ake- 
I riai. 18 gilvijų, vištos, įrankiai, javai, 
I 86.500; $2,000 įmokei. $250 metama 
I Mr. Douglas. Bos J6(. Berkiaier, N. Y.

(26)

I
Į

Negyvi Pinigai!
Mes perkam Lietnvoo Boaaa 

vi pilną kainą, nuo tų, kurie pirks 
pas mus nau:ą Pianą arba Radfo, 
paimdami kaipo dalį mokestiea. 
Naudokitės proga. (29)

GARDINER PIANO €O.
(B. Simonavičius)

487 Wc8tmiaster St., 
PROVIDENCE, R. I.

i

J , į ., I parapijos. Suvalkų gub Dabar gyvenu
Čiu vadas Hasret oaiO orga*. Kanadoje. Prašau atsisaukt, arba

žinantieji apie jį malonės pranešti, bu
siu labai dėkingas. (25)

A PUSKUNIGIS
2387 Iberville st.,

Montreal. Canada

Pajieškau Onos Paulauskienės-Kun- 
drotaitės, Tauragės apskričio, Švėkš
nos parapijos. Balsėnų kaimo. Pir
miau gyveno Scranton, Pa , dabar gy
vena Pittsburghe. Girdėjau, kad vy
ras miręs,

mestų ir i kitas sritis.
/

AIRIJOJ SUSEKTA RE
VOLIUCIONIERIŲ
ORGANIZACIJA.

s.oniis dienomis Airijos
t i nė j Dubline prasidėjo 

politinė byla, kurioj yra kal
tinami 6 jauni vyrai palaiky- 
rrn slaptos karinės organiza- 
cijos. kurįps tikslas esąs pa- 
siliuosuoti nuo Anglijos glo-

s< >>

b<»
1

gal apsivedė kitą ir užtad 
negalima susirašyti Kas žinot, malo
nėkit prisiųst jos adresą, už ką busiu 
dėkinkas D. BOčKUS

211 First st.
(25)

Elizabeth, N. J

R e 

t
Į

f

Kunigai kvailina ir

»
tr
8
i

Malinti skaitymus ir apšvietą. trikitės
^tsišaakt. Imk srtinčHama kai \ įsiems

K. RUTKLS

kur.

Juozo Knigelio, 
jis tarnavo Amerikon kariumenėj. va-, 
žinėjo ant jūrių matrosu Užsiiminėi^ 
fotografijų ėmimu 1922 metais gyW- 
no So. Bostone.

Pajieškau sunaus

Mielas sūneli, jeigt 
esi gyvas, atsiliepk Kas apie jį žinote, 
suteikite jo antrašą, už ką busiu dė-, 
kinga. (2«) ’

JUSEPA KRUGELIENft 
Tryškiai, Akinehės gatvė 18,

Šiaulių apskr., Lithuania. 
Pajieškau dėdės Rernašiaus Alek 

szndravičiaus.
apie jį žino mal

paeina iš Vilnijos. Kas 
ilonėkite.... _ pranešti, ui ką

_ _ _ busiu didei dėkingas Yra svarbių ži-
ii Įkurti Airijos respub-}ni*

ika.
IGNACAS nUTKEVICHTS

3 A ati ėel,

(25)

Uį<k Park, Ma»i>. I

81 GrzM st., Box 2W9, 
Bnsklyn. N. Y.

I

X
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MUSU GBBBIAMIEMS

. X

Musų gerbiamiems kompozito
riams. kurie dirbdami tautos la
bui neturi laiko istorijos tyrinė
ti. mes nutarėm patiekti truput į į 
informacijų. Paaiškinsim jiems į 
kažjr atsirado žodis “rmirika.- |

Visų pirma, žinoma, atsirado 
pati muzika. O ji atsirado kartu 
su akais atsiradimu. Alus gi atsi-1 
rate kartu su batų atsiradimu. 
Buvo taip. Klaipėdos krašte gy-1 
veao vokiety s. kuris pasiuvo pir
muosius batus. Tuos butus pnr-1 
davęs ir gerai uždirbęs, jisai pa* t 
sideri ataus, kurio pirma da nie
kta nebuvo žinojęs. Alus nusise- Į 
kė gerai ir vokietys daug jo gė
ri. Da daugiau gėrė jo pati. Ji 
tiek jo prigurkšnojo. kad ją labai 
iėpate. Taip išpūtė, kad vokiety? 
muigBir*- Jis ir aulu per šonus 
jai mušė, ir apie stubą risčią va
rinėjo, ir po aria voliojo, bet nie-' 
kan negelbėjo. Tuomet vokietys 
nutari daryt savo žmonai opera-1 
riją. (Daktarams butų ne pro ša
lį tianti, kad nuo to taiko ir chi- 
r argijos mokslas prasidėjo. >

PMtžė jis laibą ylą. kuria sa
vo bątus. ir—pakšt ją moteris-! 
kei j pilvą. Piiiiii.....iš tos vietos
ėmė švilptti akis. Paėmė jis sto- 
reeaę ylą ir pakšt į naują vietą.1 
Pasigirdo storesnė gaida-į-' 
prrTyyyy***-*

Vokietys lyg ir nusigando. Už- ' 
dėjo pirštą ant vienos skylutės.1 
švilpimas nutilo.- Uždėjo ant ki-

I

$

Naujosios Anglijos 
Didžiausios Vaiiės!

$

J

I

$

$

• ■

<
THKV IMPMOVte IW TAfTB

•- i

He—Wby d« yra thinlc wouen im- 
prove-ia taate a»-they <rr*w iMcr?

Tbe tesek Married—Otai w<4i. I mar- 
ri«*<l aeveral meo I vow<ta't eiuploy 
i<» valt on my taH« nrar^ #

Pta Hm FrUk
'.Vh«a K!* pas»«4 ’roun<9 th« lnsc!or» 

fruit .
Tfe«r ototMae cmm !«i •tyW: 

^V«*n ha.v« to paas th« Srutt aratn
Motkiaka. Ik a. akort hrM!,.

I
I

l>e

ai-

auaont |ovrrheard

$
ŠTAI, M JUS GAUSIT UŽ

ONE DOLLAR

y Paragoti Parką
: Važiuoti-ant—Gi ant Coaater—Red Mffl-

$

J

$

Ji užmatė save vaikę, kad 
tas nenorėjo poterių kalbėt

Šiomis dienomis Bostono 
policija suėmė airių davatką 
vardu Anna M. Fitzpatrick ir 
kaltina ją užmušimu savo 
vaiko. Valdžios daktaras pri
pažino, kad vaikas mirė nuo 
žaizdą Vaikas buvo jau nu
silpęs nuo didelių karščių, ir 
prie to d a buvo skaudžiai su
muštas. Mušimo ženklų rasta 
ant kairės jo kojos, sumušta 
kairėji akis ir pramušta gal
va. Galvos žaizda buvusi pa
vojingiausia. Nuo tos žaiz
dos vaikas ir miręs.

.1 Sakoma, kad policijos 
klausinėjama, davatka moti
na prisipažino vaiką mušusi, 
nes jis nenorėjęs poterių kal
bėt. Ji yra karšta katalikė. 
Jos vaikas buvo vos tik 3 me
tų amžiaus.

Tai ve, prie ko veda kuni
gu •‘mokslas!”

$

Nm. 2& BiržteHo 19 <L, 1929.

Antra

•O. S. 8.
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rarariri

KELEIVIO'KNYGOS.

VIETOJ 5 DIENŲ. 35 VA- 
LANDOS.

Maskva. Prasidėjo oro su
sisiekimas tarp Maskvos ir 
Irkutsko. Lėktuvai nuskristą 
šią distanciją per 35 valan
das, tuo tarpu, kai greitieji 
traukiniai nuvažiuoja iš Ma
skvos i Irkutską per 5 dienas. 

I —-------------
Nuo Naują Metą iki gegu

žės mėnesio pabaigos šįmet 
Chicagoje buvo 39 bombų 
sprogimai*

I

: Važiuoti _ ant— Giant Coaster—Red Mffl— 
e- Hilarity ŲalP-CircIe Swing—Merry-Go- 

Round—The Whip—Cuoter Radę—Scoteer— 
Caterpillar—and tthe Hfejr Day.

TEN REAL JO¥ MAKERS 
ir į abu galu Kelione aa* Vieno Bostono Didžiausio 
Laivo į Gražiausią Vaearing Rteortą Amerikoje. 

VISKAS UŽ VIENA DOLERĮ 
Doliar Day Tiekėte Geras tiktai tai riešai, kurioj Pirktas, 
ir tur būt Sunaudotas Prie* • po pietų Į Paragiai Parką. 
Laivo Tikietas Gal bot Seaaodotas ant Bile laivo iki 9:45

ATVAŽIUOKIT VISI— 
DOLLAR DIENOJ 

TOPARAGON PARK-NAMTASCKET BEACH 
Kombinacijos Tikintas Ptedaoo Tiktai Tikintu Ofion ant 
Rowes Wharf. Boston affaurat, Nantasket Beack Steam- 
beat Company. . .
VISI LAIVAI IŠPLAUKS NUO ROWEB WHARF. BOSTON.

$

i

trsmear yeaterday.
Kirst Rstepayer—< think the bndge: e 

uagferta- sėt intiusuįr oniitt feer. V
Second Ditto—Tte, old chap—and a, ' 

tood many motoristą on theirs. i

Vi

$

s
$

$

$

$

$

Vasara Prasidedaf - e
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i. m tb« E!
lt y bu*taa<l !s

.   . v -rig • I nfrvąpi ■k u tetehrest ihinsr ptos, JT tenai nutilo. Pakelė vieną | wrAB< he loMM, cwrol of himsel* 
piritą švilpia, pakėlė kitą—irgi j----------------- - - -------
švilpia. Ir pradėjo batsiuvys pir-Į 
štais polką grot:

PMd-py, pi-pi-py.
Pi-pi, pi-pi-py!...

Taip atsirado muzika. Bet mu-

Boh K
pillos į

Z

Kruvinos Riaušės a ir__  m* v • •Ar Km. Miezvmis

zikn ji da nnsivadino. Tas vardas ' 
atsirado vėhau. Ir tai atsitiko vi-1 
sai priepuolamai. Buvo štai kaip: • 
pirmutinis musų kompozitoriaus 
St. Šimkaus prabotis gnnydamas 
galvijus panemunėj pasidarė bir-1 
bynę ir pradėjo to vokiečio pa
vyzdžiu birbti ant akmens atsi
sėdęs* Karvė klausėsi, klausėsi ir 
prabilo: “Muuuuu..." O uodas
apie jos uodegą sukdamas pridu-1 
rė: “zzzzzziiiiii....” Piemuo gi. 
nesuprasdamas ką tai reiškia, 
užklausė: “kaaaaaa?”

Ir taip, sudėjus viską į krovą. s 
pasidarė žodis: “Muuuu-zzzziiii- 
kaaaa.”

Musų kompozitoriai gali šito-i 
mis informacijomis naudotis ne- į 
mokamai.

• ratr

•ra alvays pleasei 
brin< 4own the leopard*.

Htmter—<rt. ves; i 
tbetr skins for spo.

Sužeisti 43 žandarai ir 
tuoti 99 riaušininkai.

Limoges mieste, Francuzi- 
jjoj, pereitą sąvaitę buvo la
bai daug triukšmo. Tūlas lai
kas atgal tenai vietos turtuo
lio sūnūs. Charles Bartaud, 
užmušė du žmogų Pagal 

j Francuzijos įstatymus žmog
žudžiui turėjo būt nukirsta 
galva ant giljotinos. Bet ka
dangi piktadaris buvo turtin
go buržujo sūnūs, tai byla 
buvo taip susukta, I 
mirties bausmės jis išliko. 
Žmonės tuo pasipiktino. ĮMa-Whnt would w* do ln tktt arorld o!. ... - .

<>*»••. , _ >tymai, sako, vra visiems ra-
>t for tko dreaata ah«ad? T . \ f »_ -
ir. witb the t:oo3 syti. .Jeigu uz žmogaus uzmu* 
yrora, 1 - - --------- *■
■wh1ch path we tre*4.i

1
Šimą valdžia atima gyvybę 
beturčiui, tai turčius irgi pri
valo būt nubaustas mirties 
bausme. Jeigu valdžia Beno-

Vienas “Keleivio* skaity
tojas prisiuntė iškarpą iš į 
amerikiečių laikraščių apie, 
kun. Miežvinį, kuris Harriso-, 
ne peršovė Eleną Alytaitę ir! 
pats nusižudė, ir prie tų iš
karpų prideri a šitokią savo 
pastabą:

“Pereitame Keleivio* nu-: 
mery tilpo žinia apie tai,’ 
kaip Jonas Cinikas nusiskan
dino, o kitas vyras norėjo. 
gazu nusinuodyt. Musų Am-; 

uii Myioisterdamo klebonas pasakė, 
kad nuo kad tie vyrai iš girtumo taip 

padarė. Bet pažiūrėsime, ką 
lis dabar pasakys apie kun. 
Miežvinį — ar šis irgi iš gir- 
tumo merginą peršovė ir pats, 
nusižudė? Davatkos jau ple-1 
pa, kad kun. Miežvinis buvęs 
nepilno proto. Tik stebėtis f 
-eikia, kaip greitai jam pro*'

Vasaros pradžia visuomet atneša gera ir spauda graži. Psraii J. B. 
aštrius pilvo skausmus, su pasekmė- Smelstortvs. 221 pasi. Fspisroa 
mis mirčių, permainomis oro, y te. Ge- ..................... eį f
riausia tvarka vasaroje yra: Laikyk .......................................
savo vidurius valnais! Beu-Har — IatOfHka aĮJMTTP >
TRINERIO KARTIE VYNAS Kritus laikų. Parašė Lra

A79 imte. • • •yra tie vaistai, kurie padės pasekti ta t”"' ........ .. -- - -
tvarkų. Jis išvalo visas užsistovėjusias . . ■ _ nnktA arte **-
medegas iš pilvo, paskatina apetitų, T- - - i rh ■■
suskubina gromuliavimų ir sutvarko I tora XIV metaėiaitjrja. utoiiNrat

I visą systemų. “Cineinnati, O., Balan- Lornaasaa M. Bernatosriez*®. 
džio 15.—Aš pirkau bonkų Trinerio ..................... .. 21jM

,' Kartaus Vyno. Po keletos dienų aš i |r™''
pastebėjau kad aš daug pagerėjau nuo Biblija SatyrvK — Labai Jdoatf te 

į mano negerumų Louis Goforth.” Viso-1 knyga su 379 puikiais
se a p tiekose. Nemokamo sampelio nuo,Uos Triner Co. 1333 S. Ashland Are.. I vakdais, perstatančiais Įvairfi
< hieago, III. j tikins nuo priež sutvėrimo paaaranc

Nemokamo Sampelio Kupunas . ’^i užgimimo Kristau*. Idlte ®ą 
Vardas..................................................|k™ "**“ 882

v.i. j Delis Reikia žmogui Gert ir Valgyt?
M,e,ta............................. X*1S............. -Dėlto, kad norisi, atsakys koka

nemokša. Bet uelkogi noriai? Driko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delke 
vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
kitas amžiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, draskos ir kitų panašių da
lykų? Kode! jam reikia riotalg? *■ 
tuos klausimus suprasi tiktai i* Mos 
knygutės. ParaM D-ras G-arao. 
Kaina .........................  1**
Ktatei Ai Netaria i DUvų? — Arte

Tikėjimo Kritika. Kiekvieaao gana 
katalikas ir busvamanis privalo 
ją perskaityti. 64 posL............. e tts.

Kaip Tapt* Savtebytą VaMUą Ptta- 
aa? Aifidai Ugridyti ■Biurai 

įstatymai ra rrturii,«8iJd«braiHte 

Antra paritatato ir pagraira 
| iBidBb e d*o oaaeaaaas^a <

Bite Ir >iiUralil Moj 
niT Lt* ***■» ®—‘ 

traota. M pari. ............................... Mk

Altatelto ir Kadilrial — Aite tetą 
atsOtepta tėvą vartojimas alk ateita 

ant j« vriką Kra yra arte tikite ba* 
ra nors tatt tetekta trivais, batehai 
turėtą penkaitytl Htą teygatą fta 

Iba

Amerikos M«rirta» — Aite kaip te* 
tulikų kunigas Huną Schmith palio

vė merginų Ote Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pus!........................ 10c.
^miiara Piiarr Šioj knygutėj telpa 

44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie taip ir sus i rinkamuose. 
PusL tt ............................................. lfc.

KELEIVIS
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So. Boston. Mass.

luBer.

Vais LIETUVIŲ LAISVES MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTES 
VALDYBA 1929 METAMS.
W. Gabry’* pirmininkas,

730 AfcAlester avė., Waakegan, III. 
W. Rodžinskas, pirm, pagelbininkas,

17 Philippa ave^ VVaukegan, D!. 
B. J. Masilinnas. užrašų raštininkas,

81X — 10-th st., Waukegan, III. 
Suzi Gabris. turtų raštininkas,

730 McAlester avė., Waukeran, III. 
K. Vaitekūnas, kasierius,

720 — 8-th st., Waukeyan. TU. 
Kasos globėjai: 

Amelija Kerną grutė,
720 Wine place, Waukegan, III. 

Alės Lukauskaitė,
718 Wine place. Waukegsm, IH.

Knygiai:
Jurgis Jokūbaitis,

328 IJberty st., Vaukegan, III. 
Jonas Vaitiekūnas, •

716 — 8-th st., Waukegan, IU.
Maršalai:

J. Jokūbaitis,
712 So. Genesse st., Waukegan, I1L 

J. Stočkus,
703 Lenor avenue, tVaukegan, III.
Susirinkimai atsibuna paskutini ne- 

dėldieni kožno mėnesio |Šrmų vai. po 
pietų Liuosybės svetainėje.

Nuo gegužės mėnesio pradėsime sv
arinsimus vakarais. Pirmas susirin
kimas įvyks paskutinį krtvergų, gegu
lės mėnesy 7:30 vai. vakare ir taip bos 
kožnam paskutiniam ketverge.

GAISRO PRIEŽASTIS.

mergos taip greit sumaišo

buvo areštuoti.

IŠMIEGOJO 41 DIENĄ 
IR MIRĖ.

•41

<

Froo From That
yonr husband anr hobHe,’"'

asked the nrigbbor wbo wm caliing. - ------------ -r—~ r-*- >
-No.” Mid .Mm. Neuricb, -he ha« n to daryti, tai me* padtty* susimaisė. Visą liftą bu-i 

t a good deaL and hlvos nor ąio-ip . ■*■— ——t—— į-.i.r i_
, būt be atat nerer had no

Ir minia puolė kalėjimą.
" _ r 1 kur tas žmogžudys buvo už-

There’a Mirtie Bahr. T imto- SjlSlrinko Kpi® 10,-
ktaad obe bought that dress by JnstilI- OvU Žmonių ir Visi pradriJO 

šaukti: “Duokit šen žmogžu
dį, mes jam savo teismą pa
darysim!”

< _____ - Minia buvo taip jnirlltt,Is tte Mageot proMem?" ve ,.......................... - r -
■raasyer of the !nstalinw , ----- i----------•• ———--------------------

1 galėjo nuo kalėjimo joą at- 
;mufci ir reikėjo šaukti torte

__________ ! menę. Per tas nauses buvo 
Maimaaii____________ sužeisti 43 žandarai ir kareL

r—^Hm^thaithnmdtiM viai. Kiek buvo sužeista 
iJSTjita retnind įmonių, žinios nesako, tik 

m tt i fbrrot s<«e ■ sako, kad 99 naušininkni
toraBember.

vo sveikai laikė mišta ir, 
žmones spaviedojo, bet kaip, 
tik priėjo prie mergoą—tuoj! 
ir sudumavojo. Nejaugi ku-! 
nigų protas toks silpnas, kad, 
mergos taip greit sumaišo 
jiems galvas?”

STUDENTUI 3XX» BITV 
BAUDOS.

Kauno komendantas im- 
į baudė stud. Domaševičių už 
* dalyvavimą gegužės 1 d. de* 
k___

•tyilĄ|3 mėn. kalėjimo.

ta the

ta the kltcta-

kad policija ir žandarai ne-'
• West Cromtvell, Ct—Bir-j 
Želio 10 dieną čia mirė Flo- 
rence Luby, 5 metų amžiaus 
mergaitė, kuri keliatas sąvai- 
črų atyal apsirgo miego liga 
Ir išmiegojo 41 vieną dieną. 
Per tądaiką ji tik sykį buvo 
pabudus ir ant aukunės pasi- 
ftmua, tečiaus iš lovos atsi- 

negalėjo ir tuojaus vėl
užmigo. Ji buvo mieganti nu
vežta ligoninėn, bet daktarai 
ranlėjo jai niekuo pagelbė- 

. „ „ tir parsiuntė atgal namo,
monstracijoj 3,000 litų arte Po 41 dienos miego, mergai- 

tejyrybė užgeso.
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PILĖS

laivais JkdticAmeriluM Imuos

JL

PATRIOTAI DARBUO
JASI.

_ r._.......  Telšiuose nesusekti iki šiol
kad ant VaraŽnes kelio guli ^^(lariai nakties laiku iš-

“Žemaitis” yra

žas, juosta, kepurė ir kiti ru- . aiVs’ taigi nesunku suprasti,
■ • • * K 1 !• 1________•____ __ _ 1

KAIP VYRAS PATS SAU

arba

vasaros

t

C5 STATĖ ST,

“Rubo”

‘•TUžumiesčio kaimo gyvento- Į 
MJ. VenekeviČių 1500 litų

Už kur-

A

iš pastarojo kamodosOM Z? 'i
erių. Dalimi šiypMg
iMatis suknelėmis, o dal| "±11^
10 aLuUriiil Movi S*»Utį, KUHS Savam bute

3 MENESIAI UŽ NEKLAU
SYMĄ POLICIJOS.

Kauno karo komendantas 
nubaudė Vendžiogatos vals.

BANKAS REIKALAUJA 
ATGAL PAŠALPOS.
Kupiškis. Kupiškio smul

kus kredito bankas savo vi-

Rigailtai (Subačiaus vai.).
Gegužės mėn. 6 d. Vailokai- 

i nežinomi

1US GRDEH UETOVOJE į
(liramMųbaBrapeBdratairttLtetnvoBLaiMRta.) j

GAISRAS SU AUKOMIS.

Gegužte mta.,™ui Pra<’žįos.n“![sl“-"?®‘“
I. TrapidosnamuoseSka..ni’iį?t?r^

BOSTON. MAUS.

Vieną tokių atsitikimų ap
rašo "L 2.” korespondentas. 
Jis yi a sekantis.

Netoli Mariampolės, Gižų 
valsčiuje, Lapankos kaime, 

* gyveno sau laimingai 45 me
tų susilaukęs pilietis A. Jis 
žmogelis paprastas, kaimie
tis, darbininkas, vedęs, sv 
aavo žmona neblogai sugyve
no. Bet kai dabar (žinoma; 
po karai) moterų yra daug 
daugiau, negu vyrų, ir jom* 
bu visomis jų “silpnybėmis* 
ir “palinkimais” nėra kur 
dingti, tai ėmė viena, niekt) 
sau Jievos duktė, ir prisipla
kė prie A. Jis myli savo žmo
ną ir gyvena su ja, bet taipgi 
myli ir antrą prie jo. prisi
glaudusią merginą... Galų 
gale dvi katės maiše neišsi
tenka. Bobos pradėjo peštis, 
vaidytis, namų ramybę ardy
ti, taip kad vyreliai tarp 
dviejų moterų parahn^ visai 
neįmanomas gyvenimas — 
rojus pavirto pragaru

Kartą A., ratokęskantry- 
bės, priėjo išvadas, kad visų 
jo bėdų dėl bobų nesutikimo, 
yra kalti jo paties vyriški 
ypatumai, ir todėl jis suma
nė pats juos pašalinti.

Likęs kartą vienas namie, 
išsigalando peiliuką ir sau 
ramiai, ant suolo atsisėdęs, 
išsipiovė dešinę liauką. Buvo 
pradėjęs ir kairę plauti, bet 
vos tik pradėjo operaciją, 
akyse pasidarė tamsu ir ap- 
leipo... Netrukus atėjo mote
ris ir rado jį perbalusį apsi
kruvinusį ir apalpusį. At
plautos kunO dalys kruvinos 
gulėjo ant grindų. Moteris 
persigandusi, tuoj pranešė 
kaimo šaltyšiui irkuogrei- 
ciausiai vyras buvo nuga
bentas į Mariampolės ligoni
nę.

Ligoninė, žinoma, tuoj su
teikė pirmąją pagalbą, žaiz
das užsiuvo ir kairiąją liauką 
išgelbėjo, o dešiniąją, kaipo 
jau atplautą ir užmirusią 
nors moteris norėjo atgal 
įdėti; bet gydytojai negalėjo 
prie gyslų prisiūti.

Po šešių sąvaičių rūpestin
go gydymo, pil. išėjo iš ligo
ninės visai sveikas.

NEPATEISINAMAS PU
VĖSIS.

Rokiškis. Šis miestas turi 
labai daug gražaus jaunimo. 
Nedidelė dalelė jaunimo yrr> 
organizuota, bet didžioji da i 
lis jaunuomenės yra užsikrė-' 
tusi ištvirkimo puvėsiais.

Vaikinai girtuokliauja, c 
merginos paleistuvauja. La
bai čia kaltos motinos, ku
rios leidžia savo daktėris 
naktimis po miestą šliaužioti.; 
Pažįstu keletą tokių šeimų, 
kad dienos laike mergaites) 
ilsisi, o vakare išsipuošę eina; 
į miestą ir rytą atsineša kokį 
penketą litų. Motinos gera 
žino, kaip nešvarus tie litai 
bet nebaudžia dukrų. Pasi
teisinimas, kad mergaitės: 
nuo 16 metų parsidavinėja 
girtuokliams verčiamas skur
do, nėra pamatuota. Mieste 
sunkiau darbas gauti vy
rams, o moterims 
Kelios dešimtys n 
kaimų gavo tarnystes. Yra 
čia keliolika biednų ir naš
laičių mergaičių, bet jos šva
riais rankų darbeliais ptlno~ 
si sau duonelę ir jų nieks ne
verčia paleiatuvauti. Antra, 
mados ir peniškainas kažku
rias šeimas verčia badauti.

CUNARD LINDA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeaną pasauly Išplaukimai iš New Yorko į 
Southampton kas Seredą vienu iš milžinų ekspresinių laivų
BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA

H BOSTONO: LACONIA— Liepos X CAM EROM A—Liepos 4. 
SCYTH1 A—Liepos 12.

paskui satMžemtu į Kauną 
Pamatykite Londoną pakely. 
Taipgi tiesiai į Ix>ndoną kas 
Bėtryėia nauji, aliejų varo
mi laivai. Trečios klesos 
laivakortės j abu galu iš

kaus
Miotinam narių susirinkime, 
tarp kitko, nutarė iš metinio 
pelno paskirti nukentėjusiai 

Marina ąMbūdMna savo bu- nuo nederliaus biednuome- 
<Hki.*ati tatai < |ne* 200 litų ir esant privalo-

Kupiškis. Gegužės mėn. ™ui
20 d. Trapidos namuose Ska* n,ų beturčių šelpimui 36011- 
ptškio gatvėje kilo gaisras.!^- 
iKfenędertiai* .
rasakoja jo tarnaitė, vjrtavėdP™1®*1.**'“’ ° .^00. vals&aus 
įe buvęs dubenis su benzinu; y^dyba1 Įteikimui mokyk- 
suris netyčiomis užsidegęs j/0®8-, ... . .
virtuvė pasidarė pilna ug*| Dabar ę minimas bankas 
Ries. Ponia Šimandienė ir > į^Y?8 Inspekcijos raštą,
įamaitė su dviem vaikais pa-, kurH^nai užprotestuojama, 
bėgusi sveika iš liepsna ap- Išnašiems takstams iš pelno 
bntos virtuvės, bet mokyto- ^įrti pašalpą. Skubiai reika- 
įa Šimonelienė pasigedusiminimos sumos 
rieno vaiko skubiai vėl puo- but* Skintos.
usi į virtuvę manydama, ten’ —--- --------------------------
mrasti kūdikį, čia užsidegė
jos drabužiai ir ji išbėgusi iš ™*EKNKE AMERIKĄ, 
virtuvės degdama išvirto per, Amerikos laikraščiai skel- 
rieuo kambario kragą. Kna- bta, kad toje aukso šalyje 
tam per langą susitrenkė yra rūkoma cigarai, kurių 
akmenį galvą ir nepastėbė- vienas kainuojąs 250 litų.

a, keletą minučių gulėdama1 Pas mumis yra tokių nutiki- 
iaržely degė.-Ji buvo nuneš- njų, kad tik vienas lralkosuž- 
a pus gydytoją. Kontaravi- įdegimas kainuoja apie 400 
Sų, kws suteikė jai pirmuti- litų. Rokišky gegužės 13 d. 
4ę pagalbą. Gydytojo tvirti- rinkoj vienas pil., degdamas 
simu esą mažai vilties išgyti. įtaiką, numetė degantį deg- 
Mokytoja Šimonelienė yra tuką ir padegė sukrautus 
motina ketverto i—■ u 
Prieš išvažiuosiant į 
žio ligoninę, nors jau nebe-, 
mrtė, bet paprašė atvesti pas 
ją vaikus. Tą pačią dieną au-, 
x>mobiliu tapo nukentėjusi' 
išvežta į Panevėžį. Vienas iš 

tažeidė Adomą Žalnieriuną į tu 
koją, kuris tuo metu dirbo kl< 
gaisrą gesindamas.

PATAMSIU GALYBE.
Zarasų apskrities daly gy> ir jis kur nusi

vena gana daug vadinamų mynai pasakoja, kad Kiela 
‘starovierių.” Daugumoje buvo ramus ir doras vyras, 
ai tamsus žmonės, apkrėsti tai gal žmogžudystę papildė 
vairiais tikybiniais prieta- netekęs proto.
rais. Jie aklai pildo savo “se-! Kita žinia praneša, kad 
no įstatymo” tikybinius pa- Kiela užmušdamas kirviu 
pročius. Taip ligi šiol atlie- savo
kant krikštą vaiką visą pane-1 eis kartu su juo i “kitą ya* 
ria į “gryną vandenį”: upę šaulį.” Tą liudija paliktos jo 
arba ežerą-Kiekvieno nauja- raštas. Pats Kiela buvo ras- 
krikšto krikštas atsekamas tas hmke rave nusiskandinęs. 
Beną to šventojo, kurio rar- J Tai vis kunigų “mokslo” 
ią jis turės. Kartaisatritintea pasekmės.
net liūdnų kurjocų,■kaeutet -------------
šventojo diena eeti Mta me ’ PAVOGS 200 DOiiBUŲ. 
tų taiku. Į Viekšniai. Gegužės mėn.
'Jau. daugiau metų sergą pradžioje, tūla Bušmėenė, 

riena moteris apkrikštyta gyvenusi pas vieną iš Afneri- 
demą išmaudyta teduotame kos grįžusį pil. Dargį pnvo- 
vandeny. Ji drauge su savo gė iš 
Tyru atvyko iš SSSR, bet vie- dol< 
jos “tikintieji” nutarė ją “ti- apsirūpino 
'irai” pakrikštyti, nes jų nuo- sŠkinėfnis 
mone, stačiatikiai, kurie (100 dolerių) įdavė šerini 
crikštydami nenaudo vaikų ninko augintinei, kad ši nu* 
'gryname” vandeny esą tik eitų į Akmenę ir banke iš- 

“oblivancai” L y. tik “apipil-1 keistų. Tėvas greit pinigų 
j,” o ne krikštyti. {pasigedo ir pasivijęs savo

---------------- [augintinę sugavo su dar ne- 
“RUBO“ BYLA BAIGTA. ’ iškeistais doleriais, ši papa- 

Šiaulių apygardos teismas rako jo, kad jai pinigus davė 
Tauragėj nuo š. m. 15 iki 19 Bušmienė. Tėvas pakvietė 
i. nagrinėjo Amerikos Meta-'policiją, kuri vagilką patup
iu b-vės “Rūbas” vadovy- dė kalėjiman. 
bės bylą. Už pasisavinimą 
b-vės turto J. Gudžiūnas nu
distas 4 metus 6 mėn. ir 
190,000 lit., A. Korsakas 2 

’lmet 6 mėn., K. ’Kuosaitis 
pusantrų metų ir 49,000 litų. 
Kanas teisme sutiko atiduoti 
bendrovės elektros stotį ir 
todėl jis iš kaltinamųjų suolo 
paleistas. K. Mačys ir K. Jan
kauskas išteisinti.

civilinį Jieškinį 
pataikė pris.ariv. Z. ToMušis, 
baltinamuosius gynė oris, 
•dv. Robinsonas, Nargelevi- 
čfas ir Bieleckinas.

mažu vaikų, linus. Pirkliui padaryta apie 
mt į Paneyė- 400 litų nuostolių.

TĖVAS NUŽUDĖ SAVO 
VAIKUS IR PATS 

PABĖGO.
_____ # , Panemunėlis. Rokiškio ap. 
gaisrininkų, kirvio smugiu Sekminių pirmą dieną Kraš- 
aižeidė Adomą Žalnieriuną į tu dvaro savininkas Kieta 
koją, kuris tuo metu dirbo klėty papiovė savo mažus 

, vaikus 10 ir 13 metą ramut. 
Pats Kieta išlindo peo Ubas 
ir dingo be žtnios. Sučįona, 

rd ir jis kur nusižudė.' Kai-

VAIKAS PERŠOVĖ 
VAIKĄ.

Aušros gatvėje, Kaune, 
Apol. Sinkevičius, 7 metų 
vaikas, žaisdamas montekri- 
stu peršovė savo brolį Zeno
ną. pusantrų metų amžiam 
vaiką.

KUN. OLŠAUSKO BYLA 
BUS PRIE UŽDARU 

WRV.
Kauno laikraščiai sako, 

kad jegamasčio Olšausko 
byla bus nagrinėjama rug
pjūčio mėnesy ir prie užda
rytų durų. Durys bus uždary
tos dėlto, kad v Mamute at 
žinotų, kaip “dvasiškas tėve
lis” smaugė jo išnaudotą mo
terį. (Jis pasmaugė Birštono 
kurorte buvusią savo meilu- 
žs UstMiMiakiMM.)

L

New York į Kauną $203 ir br*n- 
gi*u. Atskiri kambariai, erdvi 
vieta, geras naminis va^ia, 
mandagus patarnavimas. Dėl ki
tų informacijų klauskite bile 
Cunaid ajrento. arba rašykit p**,

33 Statė Street.
Beatos. Maaa. '!

Paveikslėlis parado, kaip eina dugnan garlaivis “Kanowna.” 
Jis nuskendo su $100.000 vert prekių netoli Australijos. Pa
veikslą nutraukė vienas jo \ :r*. :nku. kuris kartu su darbinin
kais buvo išgelbėtas kito laiv

SŪNŪS NUŽUDĖ TĖVĄ
Rokiškis. Gegužės 17 <1 

žmonės policijai pranešė.

žmogus ir dejuoja. Nuvažia- .laužė "žemaičio 
vus policijai žmogaus nebu- !?J langus.
vo, buvo palikta liulka, dii - 'audininkų pakraipos taik
ias, juosta, kepurė ir kiti ru- ‘ astls> laigi nesunku suprasti, 
bai, ir didelis kruvinas ak- kad ^ai dabartinių “ura-pat- 
muo. Akmuo buvo didelis, 10t^ darbas.
vienam smogai nepakelia
mas. Nustatyta, kad žmogus 
buvo daužytas į akmenį 
Sekminių pirmą dieną, kri
minalinės policijos pastan 
gomis lavonas buvo surastas 
Vyžaičių pelkėje. Nelaimin
gas pasirodė esąs Jonas 
Kriukelis 70 metų, gyy. Di 
desios kaime, Rokiškio vai 
žmogžudystėj įtartas jo sū
nūs Tadas ir jis yra tardo
mas. Užmuštasis prieš tai 
skundėsi policijai, kad jo su 
nūs Tadas jam išmušęs dan 
tis, išsukęs rankas, ir žadėjęs 
užmušti.

Kita žinia praneša, kad 
Tadas Kriukelis nužudė sa
vo tėvą. Kriminalinės polici- 

, jos žiniomis, tėvas užmuštas 
, akmeniu ir iš nužudymo vie- 
I tos nuneštas du kilometrai 
atstu ir įmestas į pelkę. Kri- 
minalinė policija šį nuotykį 

i ėmė domėn ir nustatė, kad šį 
> btaurų darbą atliko ne vien 
sūnūs Tadas* bet turėjo ir 

» padėjėją, nes vienas pats la
vono nebotų galėjęs taip toli 

. nemesti. Todėl topo suimtas! 
įtartas buvęs padėjėju Kietis ■ 
to pat kaimo gaunas vaiki
nas.

MIRĖ IŠ BADO.
Lietuvoje žmonės jau pra- 

ięjo mirti iš bado. Šiomis 
i ienomis Triškiuose mirė iš 
>a<io Minzelis. Apie tai pra- 
įeša ‘‘Lietuvos Žinios” 25 
gegužės numery.

Silpni Narvai?
Mrs. H I. Harris, Faber, V*., «*ko. 

Kuomet aš pradėjau vartoti Nuga- 
one aš buvau visai nervuota. 'Aš taip- 
i buvau nusilpusi, visada jaučiausi 
uvargusi. neturėjau energijos, tarš
au prastą kraują, mažai svėriau it 
os tik galėdavau atgauti kvapą. Ai 
artojau N’uga-Tone tik per 20 dienų 
r galiu teisingai pasakyti, kad J*«- 
luosi geriau, negu pirmiau per minč
ių mėnesius."

Per 35 metus Nuga-Tone atlieka 
■uikiausia užduoti nuraminant ir au- 
tiprinant silpnus, nervuotus žmoneą, 
•ustiprinant kraują, suteikiant Ban
dau jėgos ir energijos vnriema kvne 
irganams ir raumenims. Nuga-Tone 
aipgi pagerina apetitą ir 0*geHwti 
irškinimui, prašalina svaigtdj, galvos 
kaudėjimą, ga*us iš skilvio arba, žar- 
ių ir užkietėjimą. Prašalina inkstų 1t 
juslės neveikimą j kėlėt* dienų, pa
augina svorį menkiems ir silpniem* 
įmonėm* Vartok it jas keletu dienų ll 
>astebėkit didelį pasitaisymą. Naga- 
Tone padavinėjamos vaistinėse, jos 
turi pagelbėti arba pinigai grąžinami, 
žiūrėkit garantijos ant kiekvieno pa
kelio

Smetoniniai-balt* mo- 
stis lengva naudoti— 
nesutaaknoja drapa
nų. Išgydė ir pagelbė
jo kenčiantiems nuo 
kraujagyslės per 17 
metų. Parsiduoda ap- 
tiekose—arba rašykit 
Henry Thayer & Co., 
Cambrfdge, -J4ass., dėl

DYKAI GTOTMO 
paprastai suvyniotas.

T 1L1ETUVĄ PER

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI I 
rajffSDĄ SR

Patartam pirkti laivakortes į abi pi^i, nes tuomi 
suėėdysite sau pinigų.

Trečia Mate............................  $107
Trečtaktaeeįtenir atfal,litaai ....... IBI
Turirtiui. tračia klase, MetaDeek....... tSŽ

Twitofae3>čia4d. į ten ir<Ual, tik -B03JO 
C*bin......................................... ...........>147JO

“Revenue Tax” ir Pagalvė “Head Tax” atskirai.
/

Per “Vasaros Sezoną” važiuojant į Euroj 
Biržei io l 5 iki Liepos 15—o į Ameriką 
čio 1 iki Rugsėjo22, visos kainos padidinamos $7.50 
vienan galan, ir$12/50 į abu galu.

Baltic America Linijos laivų populiarumas lietu
vių tarpe priktamo ne vien nuo to, kad jos laivai ei
na tiestai į Klaipėdą, bet ir nuo to, kad pasažieriams 
teikiama geras maistas ir patarnavimas.
-MMn—n ■ ■■ ■ ■

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ Iš NEW YORKO 
<«ST<>NIA" daly 3 "ESTONVA" A«c W 
‘•LITUANM*’ My » "LYrUANlA" Aną* 31

DM vėsų mforamdjų Imipkitės j vietos agent 

BALTE AMERKA UNE 
S- Bridge Street, Nev York.

Nukovė savo mbend-
K

LIETUVOS

»
L

NUTE1SESUSAUDYT 
PLĖŠIKĄ.

Gegužės mėn. 13 d. Kauno 
apygardos teismas nutarė ki
lusi » Babtų vai. ir vienkie
mio Kazj špakauską, 24 m. 
amžiaus, nubausti mirties 
bausme sušaudant. J» nu* 
baustas už tai, kad 1928 m. 
gruodžio 21 d. apiplėšimo 
tikslu nužudė savo kaimyno 
žmoną Juzę Paulavičienę, 
jos motiną Petrę Valiulienę 
ir pagrobė 1,600 litų.

IŠVAŽIUOJA DAUG 
ŽMONIŲ.

Paskutinę sąvaitę, flora la
bai šilta, laukuose eina spar
čiai pavasario darbai, betda 
sparčiau eina emigracija. 
Paskutinėmis dienomis vi
daus reikalų ministerijos už
sienio pasų skyriaus entegra-

rangėsi tik ką -gulti. Mano 
ma, kadetai padarė jo paties 
“bendradarbiai,” nes nukau
tasis užsiiminėjo darbeliais 
ir buvotenlho ne sykį baus
tas.

- -
moterį SUŽEIDĖ, o vy 
RO GALVA PORĄ SĄVAI 
ČIŲ TURĖJO ATOSTOGŲ.

Rokiškis. Gegužės mėnesi 
jojikas rinkoj sumindė apy
senę moterį. Moteries vyras i 
su jojiku susitaikė už 80 litu. I 
Vyras biskutį įkaušęs trinda 
mas delnus sako: “Iš abieju 
galvų gerai, 80 litų rašte ras
ta, o bobai sergant porą są
vaičių pabus galva spakai- 
na.”

šrinršmėn. k „
vmmfc neklausyt i 

pohcijos. • y

preTtFouajAi 
bombą.

Lietuvos žinios” prane- 
nakti i ’ 

los 
graną-;

vavaaav B MaUC vlrOiglU , i 

cijos rtferenturą šimtai žmo- ša, kad 
nių apstoję. Toks gausus Darbėnų policijos stovvkl emigravimas labai senai te- butą pro lSgąSUaSan 
ko matyti. Emigrantų dau- Z2f“£! «X<
gilusia kaimiečiai, ukinin-nynukentgcCRe bWo rasta i 
kai ir daibmmkai. Į viena nrapiuguai granata

Skilvio Uždegimas 
ir rūgštys vtoMFhtose 

išgydyta po 2 metų Sirgimo, SU
Dimnna/* Kaltam* KCpSiltiCaCIUn
SAMPEUS DYKAI ntefft Pepsink Scltzer Co. 

Worct9ter.

l. LLO y D

Vidur vasario 
OnkunjjBB

*

S. 8. GEORGE VMKNGTON
• ftie*iai i Ertme*)
įlekia » New Vark Ntpos 24.

B.«. LEVIATHAN 
MBetoN laivas fMoaly (per Cherboarg)

Vo avmriika priežhva pritjiwh| kmoafc žinovu*

Draorąlm* trapės jtt-ų tatrtiečiv plauk* šiais dviem* puikiais 
laivai*. .džia(lg<lam>e<i valgiai*, patarnavimu ir patogumai* kuriai* 
vi«i United Stato- l.ine* laivai po pasaulį gar«ti*. Galite tolygiai 
gerų vietų gauti ir kitai- liepos mėnesį išplaukiančiais laivais.

Pirkite Mvehortes i abu galu?
De! pilno aRraio išplankimų liepo* tnėne»j, kaitra ir kitų infor

macijų. klauskite virto. ag'C'uto. arba rašykite, uesaai j 

Umted Statės Lmes



►

Lietais Optoaetnstu

Everette užsimušė darbi
ninkas, kuris malevojo na
mus. Jam nutruko lenta taip 
kaip ir Taurinskui andai at
siliko.

IŠSIRANDAVOJA Fl RNlSll OTl 
KL IMAI, yra pigesnis ir brangesni*. 
Galima matyt vakarais nuo 6 po num 

6.7 G street. So. BMstone. (25)

^mergina vardu May Verden, 
kuri kaltinama pasmaugusi 
tik ką gimusį savo kūdikį.

(VJ4NTAUSK AS) 
Gydytoja* ir Chirurgas 

Valandos: nna 2 iki 5 dieną 
nuo 7 iki 8 rak.

Kitomis valandomis pažui 
sutarti.

22* MiNOT ST, 
DORCHESTER, MASS.

Brookline teisme pasirodė'

_ I"i 
..._____ 'i

i laikytų, duokit patai- k 
i. Darbas Keras. kaina "
Jeiiru norite turi ni*n

VIEŠAS PAKVIETIMAS
Kuriems tvra patogu prašau atlan-’ 

kyti man., orka Vieta graži arti prie 
dalelio ežero. Užlaikau šviežių kiauši
niu. šviest* ir lietuviškų sūrių. Iš Bos- 
t' no tik IS mailių. Važiuot per Quincy, 
Weyn»outh No. 3 keliu iki Queen Ann 
<‘<>rner Paskui ■ paklauskit Pond st.!

. ISSIRANI’AV OJA GRAŽI S Kl pb\ilNIKAS ŠAPOKAS** M<2€)
MAS merginai ar moteriai. Gali ma-Į __ _____________________________________
tyt bile laiku 82 Havter st,

So. Boston. Mass.

kalingas buceris^FARKWAY AUTO SERVICE
Tori būt gerai susipažinęs su J 

bizniu ir turi mokėt operuot Tro- į 
ką. Pageidaujama rekomendaci- į 
jas. Kreipkitės i

“Keleivio** Ofisą.

and FILIJNG STATION 
Studebaker Karų Agentūra, taip
gi geriausia taisymo vieta.

Jeigu norite, kad Jūsų automo
bilius ilgai 
syt mums. f>arbas

8

»

Vietines Žinios
KOMUNISTŲ DIRIGENTO!Tikėjimą* sufriovėšeimynos 

j laimę.
i Bostono persiskyrimų teis
me pereitą sąvaitę buvo gy
vais faktais įrodyta, kaip ti
kėjimas gali sugriauti šeimy- 

_____ _ Buvo'nagrinėja- 
Bostono komunistų choro di- ma Allenų šeimynos byla, 
rigentas. pateko į bėdą. Poliy Pasirodo,

NELAIMĖ.
M. Bolys sugauta* su Povy- 

laičiute vienoj lovoj ir 
uždaryta* belangėn.

Motiejus K. Bolys, South nos laimę.

kad Allenai kru- 
cija įsiveržė nakties laiku į voj jau nebegyvena, ir mote-

* i • • v . 1 •

Susirinkimą* Lietuvos Ba 
duolių reikalu.

Seiedoj, 19 birželio, nuo 
7:30 vakare įvyks Progresy
vių Lietuvių Komiteto Lietu- 

baduoliams. šelpti 
j susirinkimas. Taigi visi'
kurie dalyvavote pereitame 
susirinkime, malonėkit ateiti 
į šį susirinkimą. Taipgi kvie
čiame abelnai visus ateit ir 
orisidėt prie darbo. Badas 
Lietuvoje neląukia, eina visu 
greitumu, todėl paskubėki
me. kad galėtumėm kuogrei-'

vos

KELF.4VIS n 19 d., 1929.

jo kambarį po numeriu 30 ris reikalauja iš vyro atskiro,čiausiai Miteikti^agalbą.
Broadway ir, sakoma, rado užlaikymo. Krūvoj sugyvent 
gulini Vienoj 1UWJ yte jieuu uvjįĄH uci nn.cji4*»U, 
Elena Povylaičiute. Rodos, nes ji katalikė, o jis protesto- 

nas. Nesenai jie turėjo kūdi
kį ir motina slapta nunešė jį 
pas katalikų kunigą pakrikš- 
tyt Kada vyras sužinojo, 
jam užvirė kraujas. Pagrie
bęs ją jisai pradėjo purtint ir 
sakyti: “Kaip tu drįsai tokį 
supuvusį darbą atlikti?” Pra
sidėjo didžiausi nesutikimai 
ir jiedu viens kitą pametė. O 
juk pirma jiedu mylėjosi. 
Meilė suvedė juodu į krūvą, 
o tikėjimas perskyrė. Ar ne 
laimingesni yra laisvama
niai. kuriems dėl tikybinių 
burtų visai nereikia ginčytis?

gulint vienoj lovoj su ]>le jiedu negąli dėl tikėjimo 

tai privatinis žmogaus daly
kas ir buržuazinė policija ne-. 
turėtų į privatinį bizni kištis, 
o hetgi lenda ir gana. Vidur
nakty paėmė abudu iš šiltų 
patalų ir nugabeno į šaltąją.

Butų d a pusė bėdos, jeigu 
abudu butų “stogeliai.” Bet 
draugas Bolys turi Brookly- 
ne pačią ir dukterį. Kaip iš
eis iš šaltosios, dabar da ir 
pati galės kočėlu “pabagas- 
lovyt.’’

Draugė Elena Povylaičiu- 
tė yra atvažiavus, rodos, iš 
Waterburio ir jau senokai su 
draugu Bolių draugavo. 
Draugas Bolys buvo pasiė
męs 4 kambarius A. Žvingilo 
name ir ramiai sau tenai gy
veno, pakol policija tos ra
mybės nesudiTimstė. To nie
kas nesitikėjo. Da mažiau to 
laukė “jaunieji.’’ Bet toks 
jau yra likimas, kad nelaimė 
visuomet pasitaiko, kuomet 
jos niekas nesitiki. Iš Bolio 
kambarių buvo dvejos duris 
į koridorių. Vienos buvo už
rakintos iš vidaus “lečium,” 
o kitos paprasta spyna, kurią 
galima vinimi atrakinti. Po
licija tylomis tas duris atsi
rakino ir keturi “aniuolai 
sargai” įnėjo į Bolio miega
mąjį kambarį. įnėjo ir be ,io 
kių ceremonijų kelia. Ei. sa
ko, kelkitės, jau gana mie
got. Automobiltos ant stryte 
blukia. Koman! Ir reikėje 
važiuot.

Sekantį rytą abudu buve 
pastatyti prieš South Bosto
no teismą, bet byla buvo ati 
dėta. Draugas Kupstis užsta 
tė už draugą Bolį kauciją ii 
komunistų chorvedys buve 
iki sekamos bylos paleistas.

Birželio 14 dieną jaunoj 
pora vėl buvo pašaukta į teis 
mą. Elenai Povylaičiutei teis 
mas įsakė tuojaus išsikraus 
tyt iš Bolio kambarių ir visa 
uždraudė su juo gyventu Iki 
Septemberio mėnesio pasta 
tė ją ant “probeišino.’’ -

O Boliui sako., tu drauge 
užmokėk 100 doleriukų fai- 
no. Žinoma, nedidelis tai at 
lyginimas už tokius gerus lai 
kus, bet užmokėti visgi ne 
lengva. “Neturiu pinigų,” sa 
ko draugas Bolys. Olrait, sa 
ko teismas, tai pasėdėsi čij 
pas mus. pakol gausi pinigų 
Ir uždarė draugą Bolį už gro 
tų. pakol gaus šimtą dolerių

I teismą buvo atėję visi žy 
mesnieji komunistai. Ir vis 
jie nuliūdo. Draugė Čeiku- 
vienė, jautrios širdies mote 
ris. net apsiverkėr Maike 
Plepys nuleido nosį žemiai 
suolo. Nusiminė ir draugai 
A. Kupstis, kuris buVo užde 
jęs už Bolį kauciją iki šioi 
bylos.

Liūdna romanso pabaiga.

Kriaučių Mitinga*.
Seredoj, 15 birželio, kaip 

5:15 vakare, bus speciali! 
visų kriaučių mitingas. Vis 
lietuviai kliaučiai, vyrai ii 
moters, turi šiame mitinge 
dalyvauti, nes reikės išspręs 
ti svarbų klausimą, kuris pa
liečia išimtinai tik lietuvius 
kriaučius.

Kviečia Lietuviu Lokalu
149 A. C. W. of A.

“Stebuklai*” užgydė ligoni.
East ęambridge’uje atsi- 

’ ado apgavikas, tūlas Fionto 
Galeezza, kuris pradėjo “ste
buklais” gydyt žmones. Vie
ną vakarą nuėjo pas jį svei
katos jieškoti italas vardu 
Rosa. Kartu su juo nuėjo jo 
uošvis ir uošvė Martino. 
‘Stebukladaris” pasikvietė 
iigoni i atskirą kambarį ir 
tenai pradėjo daryti “ste
buklus.” Pasilikę pirmuti
niame kambary uošviai iš
girdo, kad jų žentas sopulin
gai sudejavo ir krito. Įnėjo 
jiedu į “gydomąjį” kambarį 
pažiūrėti, kas tenai pasida
rė, ir pamatė savo žentą par
kritusį ant grindų. Jie tuoj 
davė žinią policijai, ir “ste
bukladaris” buvo areštuotas. 
Jo pacientas Rosa mirė. Da
bar “stebukladaris” sėdi ka- 
ėjime ir laukia teismo.

Sudegino nežinomų žarogų.
Netoli Dedhamo andai bu

vo rastas girioj nusišovęs 
jaunas žmogus. Jokių doku
mentų. iš kurių butų galima 
patirti jo asmenybę, prie jo 
nebuvo. Tik vienam kišeniu- 
je buvo rasta raščiukas, kur 
pasakyta, kad prie jo asmens 
vra apie $225 ir kad jis nori 
už tuos pinigus savo kūną su
deginti krematorijoj. Val
džia jo lavoną įbalzamavo ir 
laikė ilgą laiką, ar kas jo ne 
pažins. Perėjo šimtai žm 
nių, bet niekas nepažino. P 
galios lavonas buvo sudegin
tas, o pelenai supilti umon ir 
pastatyti krematorijoj su to
kiu užrašu: ‘'Nežinomas 
žmogus, rastas Dedhame 
1929 metų 8 balandžio.”

its devyni strei- 
batsiuviai, kurie 

buvo areštuoti už 
, buvo nuteisti 

apeliavo.

SANDAROS PIRMO APSKRIČIO

PIKNIKAS
(The Fourth cf July), 1929

VOSE PAVILLION, MAYNARD, MASS.
Pradžia nuo 10 ryto iki vėlai nakties.

Vaae Faviiliun yra puikiausia Piknikams vieta visoj Masaacbusett* 
*«tatijo> Yra gražus ežeras maudytis ir didelė pieva visokiems žais
lam*. Taijri r.audodainiesi ta proga, turėsim plaukimo ir bėgimo kon- 
teatą, ir kurnėjusiems bus duodama jųukios . dovanos—prizai. Apart 
to, vra puiki salė, kurioj prie geros orchestros bus gaunu '
pasišokti. '

Bušai išeis nuo .Sandarus svetainės, 327 E St., So. Boston, 
vai. ryte Kurie norit važiuot bysais. užsisasykit vietas iš kalno ir ne
pamirškit atsivežt maudymosi kostiumus.

Kviečia SANDAROS- PIRMAS APSKRITIS.

MARGUTIS
Kiekvienam lietuviui naudinga 

užsisakvti naujo* mados lai k nak
tis aa Muzika. Duiooau* ir Juo
kai*. Leidžia kempes. A. Vaaagai- 
ti*. Kaina metama 1 dol. j Lietu
vę 1 dol. 50c.

“MARGUTIS“
321* So. Habled SU Chicago, IIL 

Įdėk j laiik* vien* dolerį ir 
gausi ka* mdnesj po “Margutį-**

Bootoo MŠ-W. 
. DAKTARAS 

A.LKAPOCIUS 
LIETUVIS DENTISTAS 

VALANDOS: Nuo 9 iki U diea«
Nuo 2 iki 9 rak. 
NEDALIOMIS:

1 v. po pietų
lĮOOdamii iki 19 dtoa*. 
Mha* "Keleivio** Mot. 
|rnadwa*. tarne C ir B St, 
SO. BOSTON, MA8S.

I

gerai

10:30 | Bąy ViewMotor
S Peter Treėioksg ir
$ Jos Kapotum*
K GERIAUSI LIETUVIAI 
K MECHANIKAL
K Taiso viaokitM automobiliai ir 
m gerai patarnauja.
“J Agentūra Studebaker ir Erakiae. 
pj Reikale kreipkite* ir gausit 
p] patenkint* patarnavimų.
K Purdaviam rieto:

549 E. BROADWAT
K Taisymo rieto:
K 1 HAMLIN ST,
g kampa* E. Eigbt at,

SOUTH BOSTON. MAMS.z „ 
pdSd52S2S2S2S2S2S2S2S2SZSR52SK2S2£

gazolino pardavėja* pašovė 
vaikiną ir jo merginų.

Ant kelio tarp Lynno ir 
Nahanto pereito nedėldienio 
naktį gazolino stoties tar
nautojas pašovė 20 metų am
žiaus vaikėzą McTague ir 
tokio pat amžiaus jo mergi
ną Heleną Barr. Vaikėzas 
užvažiavo tenai ir sustojęs 
.urbut norėjo su savo mergše 
oasimyluot. Stoties tarnauto
jas norėjo ji išvyti. Kilo gin
čas ir. sakoma, vaikėzas šo
kęs muštis. Stoties tarnauto
jas šovė ji į kojas ir sužeidė. 
Jo merginą taipgr 'pašovė. 
Kada pribuvo policija, abu- 
iu jaunuoliai gulėjo ant že
mės kruvini.

PARSIDUODA 1 ŠEIMYNŲ NA.M \S 
IR 9TOR AS. ir S karų garadzus Tin
kama vieta buėernei. apgyventa lietu
vių. Platesnias žinias galit zaut 
savininkę. i 261

JONAS MALINAUSKAS 
1* Berkshire st.. Cambridge. Mass. 
Tel. Universily S374.

EIS

■ I
I

| prieinama. Jeigu norite, kad jūsų
I k”

I Ii
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I
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Diithttter CMuiį Ship
SIUTUS. OVERKOTUS SIU- 

VAME^ANT UŽSAKYMO.
STYMU ^VALOME IR P RUSI
NAME. TAJPG1 SIUVAME 
NAUJAS FUTRAS IR PERMO- 
DELIUOJAME SENAS. NES 

TURIM TAM TIKRAS 
MASINAS.

MARTIN WALUUS 
1*54 Dercheoter avė, 

DORCHESTER. MASS.
Tel Columbia 3240

Dr. Ant. J. West i

karas gerai trauktų, imkite gazo
linų pas mus.

VIKTOR VAITA1TIS
415 Old Colony Avė,

SO BOSTON. MASS.
Telefonas: So. Boston *777.

Didžiausia Lietuvių

VYRU DRAPANŲ
| Krautuve, So. Bostone.

REIS DRAPANOS

I
» 
I 
I

*•

f

I

I

Kl Knu-fimiisbs
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS:
N no 10— 12 dienų 
Nuo 2—6 po pietų 
Nuo 6—8 vakare

NedMieoUe pagal euaitnrirra
7*5 N. Main SI. kam p. Broad SL 

MONTELLO, M aSS

Pakėlė teisėjams algas.
Massachusetts valstijos se- 

tatas nutarė pakelti apskri
čių ir vyriausiojo teismo tei
sėjams algas, kuomet guber
natorius juos atleidžia nuo 
arnybos. Šitam begėdiškam 
nutarimui priešinosi tiktai 
/ienas senatorius Conrey iš 
Fall River, kuris pasakė 
tad neteisinga yra kelti algą 
okiems žmonėms, kurie gau
na po $12,000 į metus, kuo
met darbo žmonėms nenori
ma nei pragyvenimui mokėti

Jeigu teisėjai turėtų noi> 
tiek žmoniškumo, tai ir jie 
jatįs turėtų šitokį senato nu- 
arimą pasmerkti. n£s strei- 
tuojančius darbininkus, kū
ne reikalauja daugiau algos, 
ie teisėjai visuomet sodina 

kalėjiman.

Areštavo mergaičių 
užpuolikų. z 

Lynne policija areštavo 
:ulą TuckerĮ, 40 metų am
žiaus vyrą, kuris yra kaltina
mas nedoru pasielgimu su 3 
jaunomis mergaitėmis. Tu
okei yra vedęs ir turi vaiką.

Bomai nušovė žmogų. *
Roxbury prie pat savo na

rų pereito nedėldienio naktį 
mvo bomų nušautas Fred 
M. Unąuhart.

Saule užmušė 3 ži
13 apsirgo.

Bostone ir apielinkėj pra
sidėjo dideli karščiai. Šį pa
gedėli 3 žmonės saulės karš-, 
iio užgauti mirė, o 13 sun-‘ 
dai susirgo. Apie 500,000: 
įmonių buvo susirinkę paju- 
y ir pai kuose.

t

Revoli&rijo* šventė buvo 
triukšminga.

Birželio 17 diena Massa- 
.•husetts valstijoj kas meta: 
įvenčiama kaipo Amerikos 
•evoliucijos šventė. Tą dieną 
1775 metais įvyko pirmutini? 
ikras amerikiečių mušis si 
Anglijos valdžios kariume- 
ie. Apie 450 šios valstijos 
gyventojų tame mūšyje pa
le jo savo galvas, kad nusi
kračius Anglijos valdžios ii 
kurus nepriklausomą res- 
jubliką. Dabar tas mušis mi
rimą šaudymu. Šaudoma ne 
šautuvais, bet popierinėmis 
jetardomis, ir daugiausia to 
jaudymo būna Bostone.

Darbininkai mušasi dėl 
darbo.

Besivaržydami dėl darbe 
irklydėse ant Pitts gatvės 
msimušė anądien keli darbi
ninkai. Vienam buvo peršau
ta koja ir krūtinė. 0 kapita
listų gatvinė spauda rašo, 
kad darbų Bostone esą dau- 

negu darbininkų.

South Bostone ant Broad- 
-vay. tarp C ir E gatvių poli-1 
ii ja dabar tankiai stato' 
‘slastus” ir gaudo automobi- 
istus. kurie pergreitai va-t 
tiuoja. Vieną dreną buvo pa
šaukta teisman 65 automobi- 
istai. kurie užsimokėjo po 
55 ir $10 pabaudos.

Teisėjo Bennetto dvare 
VVestone buvo rastas atneš-, 
:as ir padėtas kažin kokios 
moteriškės kūdikis.

Bostone išėjo naujas įstą- 
ynias. kuris leidiya apšvies-' 
ose gatvėse vakarais laikyti 
įutomobilius be žiburių. !

------------------------— ■ . t

Elekti os trustas mėgino 
supirkti Bostone visus laik- 
•aščius, kad galėtų savo biz
ni geriau ginti. Už vieną tik 
‘Boston Post” siūlė $20,- 
000,000. į

Netoli Sudbury miestelio 
susikūlė Bostoip-New Yorko 
busas su troku. Sužeista 11 
žmonių.

DRAUGAS
PRIE JŪSŲ

KŪNO

I’ K. -s -J
II^B ' w z J

h■ z 1
• I

i
1----------------- ----------------------

1 Tel. So. Bnaton 24M-M'.

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Estate and laasraat* 
Jvatice of tbv P«wr 

Visame patarnauju gerai.
129 Marine Rd, So. Boetaa. Maes.

1 1 » ■
Telefonai: S*. Boston ltO-IlU

Telefoną*: So. Boston 4768

D-ras Balaban
Gydytojas iš rusuos 
Valandos: nuo 9-12. nuo 2-7. 
374 DORCHESTER STREET.

SO. BOSTON. MASS.■ ■ ■■■ m

DR. J. MARGUS
I* MASKVOS IR KAUNO 

Speciali*!** veneriškų, kraujo ir 
oRm kg*.

Elektriką ir 606 gydoma
jei reikalas.

MĮ Hąąever St, Boston. Room 7.
. anuau.vuu vwo, nu*.

Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro.

•

Tet: Richmond 7)668,~ Rox l 894-ji 
| Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
| Neddkliemais iki 4 vai. po pietų.

ARTIMIAUS/S 
TINKAMIAUSIS 
MALONIAUSIS

VASARĄ ŠALTI SUGERIA 
PRAKAITĄ-LENGVAI PLAUNASI 

REIS Jim-Siutai *
REIS Jim-Marskiniai ............................. S.6S
REIS Jirrt~Kelinės ........~............. .
REIS 2 kavalkų siutai, kožnas po........  *.9S
REIS Union siutai, *1.50, *1.95, *2S0, 

*2.85, *325, *6.00.
Va sariniai ir Žieminiai—trumpom ir ilgom 

rankovėm*
REIS Sveteriai ................ *325 ir *4.95 
REIS Pancekos *.25, *20, *75, *25 .

ir *120.
REIS Bathing Siutai.........*225, *325 ,*425

Miera sulyg vyro: 'Liesiem*—augsiiem* vyrams, 
storiems—žemiems ir vidutinio ūgio.

Toliau gyvenantiem* prisiunčiama per paštą.

Paul’s Clothing Shop

A. J. KUPSTIS
2EM NAMUOS. APDRAUDOS, 
MORTG1ČIV. LAiVAKORCIV 

IR PiNIGV SIUNTIMO 
AGENTŪRA.

Pardnodam an*lia ir malka*. 
Ofisą* atdara* nuo 9 ryto iki 

9 vakaro.

332 W. BROADM'AY, 
SO. BOSTON, MASS.

f

DR.MARGER1S
Gydytoja* ir Chirurgas

Valandos; 1*—2; 6—8 
Sekuuidieniais : 10—12.

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

’Tei. Boulevard 8483Norintieji teiainjriausio patarnavi
mo ir geriausių pirkinių kreipki
tės pas mus. --

Vėh*n*i. fferiaaaiai veikianti me- 
dikaMki ir elektra gydymai, duo

da greičiausiu* rezoltatoa.
Saviri 23 metu* *peeiaii<!a* ner- 
vų ir kronHkų litrų.—Vaistai *pe- 
eialiai pritaikinti kiekvienai ligai. 

Dr. KULORY
60 SCOLLAY SUUARE 

BOSTON.
OLYMP1A THEATRE BLDt.,

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

Dr. MecLLeo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slaptų lig* Motorų ir vyrų, kraujo ir ode*. Kalba Įsa- 
klikai ir rusiškai. Te* r 7279
222 HLNTINGTON AVĖ, Mlaft BOSTON. MASS.

i 2 M 9




