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Sovietų Rusijos Kaimie
čiai Bėga iš “Kolchozų?

tą 
Tai 
kur

PROTESTUOJA PRIEŠ 
AMERIKOS HIMNĄ.
Amerikos muzikos globė

jų konferencija Chicagoj 
(nutarė pasmerkti Amerikos 
j himną “Star-Spangled Ban- 
jner” ir nusiuntė Kongresui

ANGLAI STABDYSIĄ IN- i rezoliuciją, protestuodama 
i DIJOS REVOLIUCIONIE-' prieš bilių, kuriuo siūloma 

RIŲ PLANUS. i tą dainą padaryti oficialiu 
šios šalies himnu. Amerika 
stoja už palaikymą pasauly 
taikos, o “Star-Spangled 
Banner” kaip tik tokiai dva
siai priešingas, sako muzi
kos globėjai. Todėl jį reikia 
atmesti. Jo vieton jie siūlo 
priimti “America.” Šita dai
na daug geriau išreiškianti 
amerikiečių dvasią, negu 
militaristiškas “Star-Spang
led Banner.”

| 18 DIENŲ PASITRAU
KĖ 40 NUOŠIMČIŲ.________

Išėję iš “komunų” valstie
čiai dedasi į koperatives 

“arteles.”
Šiomis dienomis Maskvos 

laikraščiai paskelbė tikrus 
faktus apie žemės “kolekti- 
vizaciją.” Pasirodo, kad po 
to, kai Stalinas liepė duoti 
ūkininkams laisvai pasirink
ti tokį ūkį, kokio jie nori, iš 
“kolchozų” ūkininkai tuo
jaus pradėjo bėgti.

“Kolchozas” reiškia 
patį, ką ir “komuna.” 
yra tokia ūkio tvarka,
viskas yra bendra ir kada 
višta- padeda kiaušinį, tai 
bobos tankiai pradeda muš
tis, negalėdamos išrišti klau
simo, kuriai jų tas kiskišinis 
priklauso. Taip pat su dar
žais. Jos negali pasidalyti 
nei agurkais, nei kopūstais, 
nei kitais dalykais.

J tokius “kolchozus” arba 
“komunas” komunistai bu
vo pradėję varyti ūkininkus 
varu. Katrie tam priešinosi, 
buvo apšaukti “kulakais” ir 
sušaudyti.

Ir Maskvos laikraščiai da
bar praneša, kad iki 2 kovo 
Maskvos “oblastėj” į “kol
chozus” buvo suvaryta jau 
75 nuošimčiai ūkininkų. 
Maskvos “oblastėn,” pagal 
naują Rusijos padalinimą, 
ineina 5 gubernijos, būtent: 
Maskvos, Tverės, Jaroslavo, 
Riazanės ir Tūlos.

Nuo 2 iki 20 kovo, kai 
Stalinas paskelbė savo uka- 
zą, “kolchozuose” beliko 
tiktai 35 nuošimčiai ūkinin
kų. Vadinasi, į 18 dienų iš 
“komunų” pabėgo 40 nuo
šimčių kaimiečių.

Pasitraukę iš “komunų,” 
ūkininkai dedasi į “arteles” 
koperacijos pamatais. Čia 
jie irgi dirba bendrai, bet 
kožnas gali turėti sau atski
rą daržą, gyvulius, namus 
ir tt.

RIŲ PLANUS.
Indijoj dabar eina rami 

revoliucija prieš Anglijos 
valdžią. Revoliucijai vado
vauja garsusis Gandi. Jis 
mokina savo šalininkus ra
miai boikotuoti Anglijos 
valdžią. Spėkos nereikia 
vartoti, jis*sako. Reikia tik 
neklausyti valdžios, nerem
ti jos, neduoti jai jokios pa
galbos. Anglijos valdžia tu
ri paėmus savo monopolin 
druskos pramonę Indijoj. 
Todėl Gandi nutarė tos dru
skos nepirkti, bet eiti su sa
vo šalininkais į Kambėjo už
lają ir gaminti druską .pa
tiems. Anglijos valdininkai 
Indijoj tečiaus paskelbė, 
kad jie neleis jam to daryti. 
Pamatysime, kas iš to išeis.

17,000,000 RUSIJOS 
ORLAIVIJOJ.

Sovietų Rusijoj yra susi
dariusi savanorių draugija 
oro ir c'heminei krašto ap
saugai. Tai yra piliečių pa
rama raudonajai armijai ka
ro metu. Žinios iš Maskvos 
sako, kad dabartiniu laiku 
šitoj savanorių organizaci
joj esą jau 5,000,000 žmo
nių, o į 5 metus busią 17,- 
000,000, kurie galėsią ginti 
Rusiją iš oro arba gazinė- 
mis bombomis.

Išrodo, kad bolševikai no
ri nugąsdinti viso pasaulio 
buržuaziją.

Vokietijoj Susidarė 
Nauja Vyriausybė.

Pereitą sąvaitę Vokieti
joj rezignavo Miulerio ka
binetas. Naują vyriausybę 
sudarė klerikalų (Centram) 
partijos vadas, Heirich 
Bruening. Bet sudarė ne sa
vo partijos žmonių, o pasi
rinkdamas iš visokių politi
nių grupių. Naujame kabi
nete yra atstovaujamos net 
7 partijos. Socialistai te
čiaus atsisakė vyriausybėj 
dalyvauti. Jie bus opozici
joj.

ANTRAS PRALOTAS 
OLŠAUSKAS.

Ottawa mieste, Kanadoj, 
buvo areštuotaš tūlas Wil- 
nam Neilson, kuris pasmau
gė jauną moterį vasarnamy
je. Ji buvo rasta su užverž
ta virve ant kaklo, lygiai 
kaip praloto Olšausko pa
smaugta meilužė Lietuvoje. 
Kada Ottawos policija nu
vyko Neilsoną suimti, pas ji 
rado jau 
Neilsonas 
pasikarti.

MacDonaldo Vy
riausybė Vėl 

Perbalsuota
Šį panedėli darbiečių 

riausybė Anglijoj vėl buvc 
perbalsuota. Jos buvo Įneš
tas sumanymas suspenduoti 
taisyklę, pagal kurią parla
mento sesijos turi užsidary
ti 11 valandą vakare. Už su
manymą balsavo 179, o prieš 
—183. Vadinasi, valdžios 
priešininkų pasirodė di
džiuma šituo klausimu ir 
konservatoriai tuojaus pra
dėjo šaukti vyriausybei: 
“Rezignuok!” Bet vyriau
sybė nekreipė į tai dėmesio, 
nes balsuojamas klausimas 
buvo nedidelės svarbos ir 
visai nedidele didžiuma jis 
buvo perbalsuotas.

Tai jau antru kartu Mac
Donaldo vyriausybė gauna 
šitokį “siurpryzą.” Pirmu 
kartu ji buvo perbalsuota 11 
kovo, kuomet ji norėjo pra
vesti naudingą sumanymą 
angliakasiams. Tas parodo, 
kad neturėdama parlamen
te savo didžiumos, darbie
čių valdžia negali nieko nau
dinga darbininkams 
veikti.

vy-

nu-

paruoštą kilpą, 
pasisakė ruošęsis

BEDARBIO ŠEIMYNA 
NUSIŽUDĖ.

Tennesee valstijoj, netoli 
Harrimano miestelio, gyve
no Welshų šeimyna. Vyrasnu v v o^xxxx<y xxcx. tjiac y ~

neteko darbo ir iškeliavo JaP°niJa-
toliau uždarbio jieškoti. 
Praėjo ilgokai laiko ir jis 
nesugrįžo. Likusi jo žmona 
su trim vaikais neturėjo iš 
ko gyventi. Ir štai kaimynai 
aną rytą rado ją pasikoru
sią, o jos vaikai buvo susuk
ti į paklodę ir sumesti į prū
dą.

Sprogimas Kasyk
loj Užmušė 12 

Mainerių.
Arnettsville, W. Va.

Anglijoj Paleista 
100,000 Audėjų.

Anglijos audimo pramo
nėj prasidėjo didelis krizis. 
Paskutinėmis dienomis Lan- 
cashire distrikte paleista iš 
medvilnės audeklinių 100,- 
000 darbininkų, kas iš viso 
padaro tenai 400,000 audė
jų be darbo. Praktinai ket
virta dalis audėjų vaikščio
ja be darbo. Šitokį dalykų 
stovi raportavo parlamen
tui liberalų atstovas Sir Her- 
bert Samuel. Ir jisai paaiš
kino, kodėl taip yra. Prie
žastis esanti tame, kad kitos 
šalys, kurios pirma impor
tuodavo audeklus iš Angli
jos, po karo pradėjo statyti 
naujausias audimo mašinas 
pas save namie ir iš Angli
jos audeklų jau nebeperka. 
O jeigu da kokia rinka yra, 
tai tenai kitos šalys daro 
Anglijai konkurenciją, ypač 

Pirma Anglija 
daug savo audeklų parduo
davo Indijoj. Dabar tenai 
įvesti aukšti muitai ir prie to 
da daug kenkia boikotas. 
Indai dabar viską patys na
mie audžia, kad tik nepir- 
kus iš Anglijos. Anglija ne
turi kur savo prekių parduo
ti, ir dėl to kilo bedarbė.

KANADA KVIEČIA PA
SAULI JAVŲ PARODON.

Du metai atgal Kanadoj 
buvo sudaryta organizacija 
paruošti planą tarptautinei 
javų parodai. Jos darbas jau 
užbaigtas ir valdžios užgir- 
tas. Nutarta parodą laikyti 
Reginos mieste, Saskatche- 
wano provincijoj. Valdžia 
pakvietė 60 svetimų šalių ir 
tikisi, kad apie 5Q jų sutiks 
parodoj dalyvauti. Dova
noms už geriausius javus yra 
valdžios paskirta $200,000. 
Paroda bus 1932 metais, 
nuo 25 liepos iki 6 rugpiu- 
čio.

PARYŽIUJE DEMONST
RACIJOS PRIEŠ 

SOVIETUS.
Šiomis dienomis Paryžiu

je buvo įtaisyta demonstra
cija prieš Sovietų Rusiją. 
Kada eisena pasuko linkui 
Sovietų atstovybės, policija 
pastojo jai kelią ir įvyko 
muštynės. Keturi žandarai 
buvo sužeisti ir 10 demonst
rantų areštuota.

SNIEGAS UŽBĖRĖ 
CH1CAGĄ.j

Visai netikėtai pereitą są- 
i vaite nelaimingąją Chicagą 
užklupo baisi sniego pūga. 
Prisnigo 16 colių ir susisie- 

Pe- kimas miesto gatvėmis pasi- 
reitą sąvaitę Yukono kasyk- darė beveik negalimas. Dau- 
loj įvyko dujų sprogimas, i giau. kaip 1000 žmonių buvo 
nuo kurio įgriuvo kasyklos' tuojaus pristatyta valyti gat- 
viršus ir užbėrė 12 angliaka-į ves. Per šitą pūgą žuvo 5 
šių. Kasykloj buvo ir dau- žmonės.
giau darbininkų, bet kiti ----------------
spėjo pabėgti. Iš Avella, Pa. KalpiilTlA
atvažiavo gelbėtojai ir mė- IVUCJHHC
gino užbertus tuojaus atkas-į Missouri valstijos bau- 
ti, bet vėliaus įsitikino, kad džiamam kalėjime, Jeffer-
visi jie turi būt jau žuvę. json City, buvo sukilę kali

niai pereitą sąvaitę. Visų 
ANGLIJOJ LABAI MA- (pirma 500 kalinių sustrei- 

ŽAI GIMSTA. ikavo ir atsisakė eit dirbti.
Paprastai yra manoma,*Beveik visus juos užrakino, 

kad mažiausia vaikų gimsta ;Paskui apie 750 kalinių at- 
Francuzijoj. O tuo tarpu že- sisakė išeiti iš valgomos sa
miausia šituo žvilgsniu stovi lės. Ginkluoti sargai kai ku- 
Anglija. Štai ką parodo vė-'riuos jų prievarta išvilkę 
liausios skaitlinės: Ispani- laukan. Paskui likusieji išė- 
joj ant kožno 1000 gyvento- jo kieman ir pradėjo ruoštis 
ių per metus gimsta 29, kovon prieš kalėjimo vy- 
Jungtinėse Valstijose 19, riausybę. Ant kalėjimo sie- 
Francuzijoj 18, o Anglijoj nu tuojaus buvo sustatyti 
vos tik 10. kulkasvaidžiai ir atkreipti į

-----;' i kalinius, tečiaus šaudyt ne- 
RUMUNIJOJ PANAIKIN- šaudyta. 
TA SPAUDOS LAISVĖ, i pradėjo

Kovo 24 dieną Rumuni
joj buvo konfiskuoti visi lai
kraščiai, išskyrus liberalų 
partijos organus, nes libera- . .. .
lai yra valdančioji partija. kad kaI1Piai yra pnesingi 
Tas daugelį žmonių nuste- toms j™--1— 
bino, nes dabartinis Rumu- ...
nijos premjeras, Dr. Maniu, kalėjimo dirbtuvėj dirbti.

ŽAI GIMSTA.

Ik1

Vietoj to, sargai 
ėjo mėiyyt bombas su 

troškinančiais gazais ir muš
ti kalinius kuolais. Apie 400 
kalinių buvo sumušta ir keli 
desėtkai sužeista. Išrodo

toms nežmoniškoms sąly- 
kokiose jiems reikia

paimdamas nesenai valdžią 
prižadėjo pilną spaudos lai
svę ir iki šiol spauda naudo
josi gana plačia laisve.

PERNAI MASS. VALSTI
JOJ MIRĖ NUO DEGTI

NĖS 280 ŽMONIŲ-
Massachusetts valstijos 

sekretorius anądien paskel
bė, kad pereitais metais čia 
mirė nuo įvairių priežasčių 
52,161 asmuo. Iš to skai
čiaus 280 mirė nuo degtinės. 
Tai prohibicijos nuopelnas.

200.000 AKLŲ NUO 
TRACHOMOS.

Tunisijoj (Afrikoj) yra 
2.200.000 gyventojų ir be
veik pusė jų serga akių liga, 
žinoma kaipo trachoma. Ne
mažiau kaip 200,000 arabų 
yra visai apjakusių nuo tos 
iigos. Europiečių šita liga 
tenai neliečia.

$24,000 UŽ SUTRINTĄ 
PIRŠTĄ.

Pirštas yra vertas $24,- 
000, jeigu jisai priklauso 
koncertiniam pianistui. Taip 
nusprendė New Jersey vals
tijos vyriausis teismas, kuris 
pripažino tą sumą pianistei 
Volavy. Ji skundė New Yor- . . . .
ko gatvėkarių kompaniją, jus šiltam orui pradėjo žy
nes važiuojant gatvėkarių dėti pyčių medžiai. Bet šio- 
jai buvo sutrintas vienas mis dienomis oras vėl atšale 
pirštas. jr daug žiedų sugadino.

PYČIU MEDŽIAI ŽYDI.
Georgijos Valstijoj užė-

Ar Norit Ilgai 
Gyventi?

Francuzų Medicinos Aka
demijos narys, Dr. Alexan- 
dre Gueniot, kuris yra para
šęs stambų veikalą apie 
žmogaus amžiaus ilgumą ir 
pats turi jau arti 100 metų, 
duoda šitokį patarimą tiem, 
kurie nori ilgai gyventi:

“Žmogus gali gyventi 100 
metų ir daugiau, bet jeigu] 
jis miršta anksčiau, tai jo 
paties kaltė. Tiesa pasakius, 
didžiuma žmonių nemiršta, 
bet užsimuša. Jie perdaug 
valgo mėsos, o negana vai
sių ir daržovių. Bet daugiau
sia pas juos yra apleistas al
savimas. Apskritai imant,' 
žmogus įtraukia tik apie 
kvortą oro į savo plaučius, žiuosi Washingt0Jnan liu. 
kartais net mažiau. O svei-i^ i—
kas žmogus turėtų kožnu at
sikvėpimu įtraukti nuo 2 iki
Ji. - X -X XIXXS IX KSXXjX11O, nco lYClip vvuau-4 kvortų oro ir oras turėtų bfe lvaj jam n ’ato^u 
būt šviežias. Nelaimei, dide-; da« tj aojįios ai.Ptokisos 
liuose miestuose šviežio oro intako/ j kaimynės valsty- 
nėra. L ztai žmones turėtų is b& istatymus. Jei Wasį. 
arba ha'lnu“” P"e norį informa-

Degtinė taipgi kenkia 
sveikatai, sako d-ras Gue-1 
niot. Bet vyną jis pataria 
gerti, nes tas padeda vidu
riams maistą virškint.

TEISĖJAS PERŠOVĖ 
POLICMANĄ.

Alabamos valstijoj, Da- 
catur miestely, policmanas 
sulaikė teisėją, kuris prava
žiavo automobilium pro rau
doną žiburį ir nesustojo. Su
pykęs ponas teisėjas, kad 
policmanas drįso jį stabdy
ti, išsitraukė revolverį ir šo
vė jį. Policmanas mirtinai 
sužeistas.

Kanados Valdinin
kas Nevažiuos 
Washingtonan.

Ontario (Kanadoj) pro- 
1.b’jvincijos premjeras Fergu- 
lp 'son pareiškė, kad jis neva-

įdyt, kaip Kanadoj yra kon
troliuojamas svaiginamų gė
rimų biznis, nes kaip vyriau-

I ei jų, tai tegul jie atsiunčia 
savo komitetą į Kanadą, o 
jis, Ferguson, suteiksiąs ge
riausių žinių, kokių jis turįs. 

Marylando demokratų 
kongresmanas Linthicum 

NORI ATIMT KVIEČIAMS kvietė Ontario premjerą į 
2,000,000 AKRŲ ŽEMĖS. | Washingtoną, kad jis čia 
Federalės farmų Tarybos PaPa??kotų kaip gerai yra 

pirminnkas šaukia Chicagoj 'i aTJ-Zlf->s - kontroliuojamas 
farmeriu atstovų konferen-.: e^lnes aaus biznis On- 
cija ir ragins juos mažiau ta™. Provmcijoj Lmthicum 
sėti kviečiu. Jis nori, kad !'or,et'J 1Y**.1 ^lą tvarką 
kviečiams butu atimta apie f Amerikoj. Prohibicija tu- 
2,000,000 akrų žemės, ant būt panaikinta, bet dęg-
kurios turėtų būt sėjami li
nai, miežiai, alfalfa ir kito
kie dalykai. Kviečių esą per
daug, jų nėra kur dėti ir to
dėl jų kaina taip nupuolusi, 
kad neapsimoka farmeriams 
už darbą.

BET BURŽUAZIJA BIJO- 
i SI DARBININKŲ.

Kunigai ir kiti reakcininkai 
remia karalių, bijodamiesi 

darbininkų valdžios.
“New York Times” kores

pondentas telegrafuoja iš 
Madrido labai įdomių daly
kų apie politinę padėtį Ispa
nijoj. Jis sako, Ispanijoj vi
sada buvo madoje atakuoti 
vyriausybę. Ar ji buvo gera, 
ar bloga, ji visuomet gauda
vo velnių. Kada pakįla 
triukšmas prieš valdžią, tai 
ispanai sako: “Es Espana” 
(Tai yra Ispanija).

Bet Ispanijos vyriausybė 
niekad neturėjusi tiek daug 
priešų, kiek dabar. Liaudis 
jos taip nekenčia, kad pas
kutinėmis dienomis buvo už
drausta teatiuose rodyt ka
raliaus paveikslą arba griež
ti karaliaus maršą, nes žmo
nės tuojaus ima švilpti ir kel
ti lermą.

Jei karaliaus valdžia Is
panijoj dar laikosi, tai tik 
dėlto, kad republikonų par
tija, kuri susideda daugiau
sia ir liberališkos buržuazi
jos, bijosi skelbti respubli
ką, kad perversmo metu dar
bininkai nepaimtų viršaus 
ir nesusidarytų socialistinė 
valdžia.

Už karalių stoja tiktai ka- 
rumenė, dvarininkai, kata
likų kunigai ir kitos juoda
šimtiškos grupės. Gi žmonės 
yra griežtai prieš jį nusista
tę ir galima sakyti, kad jo so
stas laikosi kaip ant vištos 
kojų.

tinė turėtų būt pardavinėja
ma po valdžios priežiūra.

PRANAŠAUJA PROHIBI- 
CIJAI GALĄ.

Amerikos demokratų par
tijos kasierius Gerard sako, 
kad prohibicija suskaldys 
Amerikos žmones į du prie
šingu abazu ir bus arba at
šaukta, arba panaikinta re
voliucijos keliu. Šiaip ar 
taip, prohibicijai galas turės 
ateiti, jis sako.

Chicagoj Nušauta 
28 Banditai.

Ghicagos policijos pa
skelbtas raportas parodo, 
kad per lapkričio, gruodžio, 
sausio ir vasario mėnesius 
tenai buvo apie 40 susirėmi
mų su ginkluotais banditais. 
Tuose susirėmimuose buvo 
užmušta 28 banditai, 8 pi
liečiai ir 4 policmanai. Ši
tos skaitlinės parodo, kad 
plėšikams tokie susirėmi
mai nesiseka. Jų visada bū
na du syk daugiau užmuštų.

GYRĖSI NEPASIDUO- 
SIĄS PLĖŠIKAMS IR 

BUVO NUŠAUTAS.
St. Louis, Mo. — Šiomis 

dienomis policija čia rado 
saldainių krautuvėj nušautą 
jos savininką Kindigą. Jis 
visada girdavosi, kad jeigu 
pas jį ateitų plėšikai, jis 
jiems nepasiduotų. Nors 
niekas nematė kas jį nušovė, 
policija mano, kad tai plėši
ku darbas.

i

Lenkijoj Vėl “Pul
kininkų Valdžia.” 
Pereitą sąvaitę rašėm, 

kad Lenkijoj rezignavo mi- 
nisterių kabinetas. Taigi rei
kėjo sudaryti naują vyriau
sybę. Tam tikslui buvo pa
skirtas Jonas Pilsudskis, 
maršalo Pilsudskio brolis. 
Bet jam tas darbas nepavy
ko. Tuomet buvo paskirtas 
pulkininkas Slavvek, taip pat 
artimas diktatoriaus Pilsud
skio sėbras. Jisai sudarė ka
binetą iš tų pačių žmonių, 
kurie priklausė senajam ka
binetui, tik teisingumo mi- 
nisteris naujas. Pulkininkas 
Slavvek yra reakcininkas ir 
vadinamos “pulkininkų gru
pės” vadas.

Valdžios šalininkai seime 
pasijuto daug stipresni ir 
pradėjo grąsinti išardysią 
seimo posėdį, jei seimo pir
mininkas, socialistas Da- 
szynskis, elgsis ne taip, kaip 
jie norėsią. Tečiaus pirmuti
nis posėdis praėjo ramiai, 
tik posėdžiui pasibaigus pil- 
sudskininkai pasigavo sei
mo koridoriuje tautinių de
mokratų vadą Rybarskį ir 
gerokai jį apkumščiavo.$8,000,000 JAVŲ KAI

NOMS PALAIKYTI.
Francuzijos parlamentas 

nutarė paskirti 200,000,000 _ __
frankų ($8,000,000) supir- parapijas’kfebonas Malahias

.... - - gjtas žingsnis čia gavo lupt užtai, kad ne-
'įsiklausęs parapijos buvo iš

važiavęs iš miesto. Parapi- 
jonas Moumusis buvo nu

baustas $100 užtai, kad iš
pėrė savo “dūšių ganytojui” 

‘kailį.

IŠPĖRĖ KUNIGUI KAILJ.
Lowell, Mass. — Graikų

kimui javų, šitas žingsnis 
turi du tikslu: (1) palaikyti 
javų kainas ir (2) sudaryti 
duonos atsargą blogiems 
metams. Javai buvo super
kami po žemės ūkio minis
terijos priežiūra.
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Pernai automobiliai 
užmušė 31,500 žmonių.

Amerikos Automobilių 
Asociacija praneša, kad pe
reitais metais automobilių 
nelaimėse iš viso šioje šaly
je buvo užmušta 31,500 žmo
nių. Tai yra viena mirtis kas 
17 minučių.

Geresnės tabakos sumanymas, su neprilygstamu sumaišymu 
išdirbtu didžiausia priežiūra—tas viskas—yra užtikrinti malo
numą rūkant. ' '

RŪPINASI LAWREN€E’O 
BEDARBIAIS.

Massachusetts biznierių 
taryba pranešė Lawrence’o 
majorui, kad šią sąvaitę ji 
yra nutarusi laikyti tenai 
konferenciją ir tartis, kaip 
pagelbėjus Lawrence’o be
darbiams.

vertinamas 
Sovietų val

džia užprotestavo, sakyda
ma, kad tas laivynas pri
klauso Rusijai. Francuzija 
laivyno nepardavė, bet ir 
Rusijai jo negrąžino, nes 
Rusija skolinga Francuzi
jai apie $600,000,000. Ir taip 
tas laivynas dabar riogso 
apleistas ir baigia jau puti. 
Ir niekas nežino, kas dabar 
yra tikras jo savininkas.

Orlaivis pramušė 
19 colių ledą.

Lėkdamas iš Toronto į 
Montrealą, anądien Kana
doje nukrito, ant Long ežero 
pašto orlaivis. Kritimas bu
vo toks smarkus, kad pra
mušė 19 colių ledą ir orlai
vis beveik iki pusės pasinė
rė j vandenį. Du lakūnai už
simušė ant vietos.

ARBA PROVOKATO
RIUS, ARBA ŽMOGUS
BE JOKIŲ PRINCIPŲ-
Taip vienas politinis emi 

grantas charakterizuoja Je 
ronimą Plečkaiti. Rašyda 
mas apie Jsrutės bylą, jis 
5-tame “Pirmyn’* 
sako:

"Palikus nuošaliai 
ar Plečkaitis buvo 
ninkas. ar jis dirbo

klausimą, 
žvalgybi- 
Voldema- 

ro. ar dar kieno kito diriguoja
mas. turime konstatuoti fak- 
fą. kad jo buvimas politinėje 
emigracijoje Lietuvos demo
kratijai buvo kenksmingas. 
Plečkaičio fantastiški ‘planai’ 
ir stoka socialistinės veikimo 

linijos privertė emigrantų or
ganizaciją nuo Plečkaičio skir
tis. dar pirm to. negu prieš jį 
buvo iškeltas Įtarimas sąmo
ningos provokacijos. Jei Įtari

mas ir nebūtų pamatuotas, tai 
vis viena Rytprūsių ekspedici
ja butų užtenkamas Įrodymas, 
kad politinė emigracija gerai 
padarė Plečkaiti pašalindama. 
Plečkaitis neturėjo galimybės 
savo planų’ įgyvendinti kokia
me nors... Įsrutės kalėjime, iš 
ko pas jį ir kilo konfliktas su 
organizacijos dauguma. Paša
lintas iš organizacijos ir tuo 
pačiu netekęs organizacijos 
varžų. Plečkaitis parodė, kur 
link io ‘politika’ veda ir kur 
jos galas.

"Yra didelis skirtumas tarp 
veikimo savame krašte ir tarp 
politinio darbe emigracijoj. 
Savo krašte politinis darbas 
remiasi masine organizacija ir 
pačių masių aktingumas ir su-

Avys parsiduoda po 
35 centus tuzinui.

Australija yra pagarsėju
si savo avimis. Bet dabar 
avių augintojai nežino kaip 
jų nusikratyti. Ypač bloga 
jiems Queenslando provin
cijoj, kur per porą pastarų
jų metų beveik nebuvo lie
taus. Avys, kurios kitąsyk 
buvo turtas, dabar pasidarė 
sunki našta, nes reikia pirk
ti pašaras. Todėl vienas avių 
augintojas šiomis dienomis 
pardavė 1,700 avių po 35 
centus tuzinui. Kiti avių au
gintojai jam net pavydi to
kios “laimės,” nes iš jų nei 
už dyką niekas nenori avių 
imti. Ir jie nežino kur jas dė
ti, ką su jomis daryti.

Tas yra idealas ir už kiekvieno pakelio Gamei cigaretų prak
tika. Tas padarė Camel populiariškiausiais cigaretais. Daugiau 
milionų rinko Camel malonumo rukvmui, kaip kiti cigaretai 
turi globėjų.

"Pirmyn” manymu, opo
zicija Lietuvoje visų pirma 
privalo reikalauti politinių 
kalinių paliuosavimo. Girdi:

"Dabar Smetona 
mielaširdystės sportu 
grūda į kalėjimą, o desėtką pa
leidžia. kai kam dovanoja ‘pu
sę bausmės.’ kai kam trečdali 
ir panašiai. Kai liaudis laukia 
ir reikalauja, kad šimtai pilie
tinio karo belaisvių butų pa
leista. tai Smetona ‘susimyli’ 
ir paleidžia... keturius ‘prasi
kaltėlius.’ Politinių kalinių lai
svę turime iškovoti, tas reika
lavimas turi būti vienas iš pir
mųjų musų kovoje prieš dikta
tūrą.’’

Buvo kalbama, kad švęs
dami Vytauto "jubilėjų” šį
met tautininkai patys pa
skelbsią politinių kalinių 
amnestiją. Bet "Pirmyn” sa
ko. kad nereikia “Vytauto 
Didžiojo amnestija” apsi
gauti, nes tautininkai jau 
pasakė, kad "amnestijos įs
tatymai ir taip jau perdaž- 
nai yra leidžiami."

Netiki “Pirmyn" ir tai pa
sakai, buk tautininkai skelb
sią Seimo rinkimus. Tokie 
rinkimai reikštų tautininkų 
viešpatavimui galą, o argi 
jie norės patys sau galą da
rni?

Diktatūra negali ramiu 
keliu pereiti prie demokra
tijos, sako vilniečių laikraš
tis. Ji neišvengiamai turi but 
sugriauta.

VIENINTELĖ Cam į cigaretų inspiracijai mintis buvo padaryt 
juos geriausios rūšies. Nuo pirmo Camel cigareto išdirbimo 
laiko, ta viena minti> atskvrė Camels nuo kitų.

500 žmonių suparali- 
žiuota nuo udžekėf”
Amerikos aptiekose par

siduoda skystimas vadina
mas ‘’Jamaica Ginger,” kurį 
paprastai žmonės vadina 
“džeke." Girtuokliai tą sky
stimą perka ir geria, nes jo 
mišiny yra daug alkoholio. 
Visi žino, kad tai yra nuo
dai, bet žmonės to nepaiso. 
Ir pasekmės yra tokios, kad 
šiomis dienomis įvairiose 
valstijose buvo suparaližiuo- 
ta apie 500 žmonių. Jų tarpe 
yra daug moterų ir jaunuo
lių po 20 metų ir jaunesnių. 
Vieniems jų tapo pritrauk
tos kojos, kiti nevaldo ran
kų, o kiti prie to visko da ir 
apjako.

TAUTININKŲ DIKTATU-1 
RA VEDA LIETUVĄ PRIE 

REVOLIUCIJOS.
Tokios yra nuomonės iš

tremtųjų užsienin Lietuvos 
socialdemokratų "Pirmyn." 
Nurodęs, kad Voldemarui * 
pasitraukus Lietuvoje nie
kas nepasikeitė, “Pilmyn” 
sako:

"Diktatūra yra ne vien tik 

smurto ir sauvalės viešpatavi
mas. bet kartu yra ir tam tik
rų interesų atstovybė. Už lie
tuviškos diktatūros slepiasi 
gobšus dvarininkai, iždo išsiil
gę karjeristai, prasivogę ‘tau
tiški’ veikėjai, papratę sauva
liauti aukštieji valdininkai ir 
faktiški musų valdovai — ka
rininkai. Kvaila butų net iri 
manyti, kad visa ta ruja para-į 

zitų. kurie prie diktatūros su- 
sišiklė. liaudies turtu ir krau

ju nutuko, staiga atsisakys sa
vo interesų ir atiduos valdžią 
kam nors kitam. Tokią nesą
monę gali manyti tik dvasios 
tinginiai ir tie ‘demokratai,’ 
kurie savo bailumą ir išdavi- 

kiškumą mėgsta Įvinioti i gra
žius žodžius. Mums. Lietuvos 
socialdemokratams, yra viena 
aišku, kad diktatūra išnyks tik 
tada, kai ji jėga prie to bus pri
versta. O jėgą gali sudaryti 
tiktai organizuotos darbininkų 
ir valstiečių masės. Nei ‘pli
kom rankom,’ nei ‘pasyvia opo-

VOKIEČ1AI GRĄSINA 
LIETUVAI.

Patriotizmas visuomet bu
vo ir yra tas veiksnys, kuris 
ardo tautų vienybę ir veda 
prie kruvinų karų. Lietuva 
d a jauna valstybė, o jau pa
triotizmas drasko jos kūną. 
Lenkų patriotizmas išplėšė 
Lietuvai Vilnių, o lietuvių 
patriotizmas dabar erzina; 
vokiečius dėl Klaipėdos kra-j 
što. “Lietuvos Žinios*' pa-į 
duoda keliatą ištraukų iš vo- į 
kiečių laikraščių, kurie tie
siog grąsina Lietuvai kerštu, 
štai “Germanuos” pareiškiu 
mas:

"Nuo Lietuvos pareina ar ji 
atitinkamu laikymusi Klaipė
dos krašte nori toliau naudotis 
tomis užsienių politikos ir eko

nomijos privilegijomis, kurias 
ligšiol turėjo savo gerų santy-Į 
kių su Vokietija dėka. Jei saly-’ 
gos vokiečiams Klaipėdos kraš-' 

te darosi vis nepakenčiamesnės.- 
tai pagaliau ir kantriai vokie-į 
čių diplomatijai nepasiliks nie-j 
ko kito, kaip pasinaudoti tomis, 
teisėmis, kurių jai suteikia' 
Klaipėdos statutas, iškelti Tau-į 
tų Sąjungos taryboj Klaipėdos' 

krašto autonomijos sulaužymo j 
faktus. Kad greta to turėtų nu-i 

kentėti ir kiti, ypatingai eko
nominiai. santikiai tarp Lietu
vos ir Vokietijos, butų visai 
logiška.”

Panašiai kalba ir “Koe-t 
nigsberger Allgemeine Zei- 
tung.” Girdi:

"Vokietija griežtai atsisako 
paaukoti Klaipėdos krašto in- 
teretus savo bendrai Rytų po
litikai. t. y. padaryti iš Klaipė
dos krašto lengvo žaidimo da
lyką. Dar daugiau. Lietuva tu
ri žinoti, kad Klaipėdos krašto 
traktavimas glaudžiai surištas 
su visa vokiečių lietuvių politi
ka ir kad. jei nesusipratimai 
nebus pašalinti. Vokietija lai
kys save priversta kreiptis į 
Tautų Sąjungą."

Iš piktumo pasikorė 
8 metų vaikas.

Buffalos mieste buvo toks 
atsitikimas. Vienoj mokyk
loj mokytoja negalėjo su
valdyt išdykusį vaiką. Bari
mas nieko jam negelbėjo. 
Todėl mokytoja uždarė jį į 
kambarį, kur mokiniai su
kabina savo viršutines dra
panas. Vėliau, kada pertrau
kos metu kiti vaikai nuėjo į 
tą kambarį, jie pradėjo 
klykti. Pasirodė, kad užda
rytas vaikas iš piktumo pasi
korė ant kablio. Jis vadino
si Girard Lyons ir buvo tik 8 

t metų amžiaus. Mokytoja la
bai nusigando ir gavo isteri
ją

gebėjimas nustato atsakingos-i 
ni^ veikėjų darbo kryptį ir už
simojimus. Emigracijoj ryšis 
nutrūksta ir čia labai lengva 
netekti tikrovės pajautimo. Jei 
Lietuvoje Plečkaičio veikimas, 
nežiūrint visų jo trukumų, bu
vo pakenčiamas ar net ir nau
dingas, tai emigracijoj tas pats 
Plečkaitis,dėl savo nenusistovė- 
jimo ir palinkimo į abejotinos 
vertės planus, pasidarė itin 
kenksmingas. Todėl ir išsisky
rimas su juo pasidarė neišven
giamas.

"Kai kurie Plečkaičio žygiai 
daugeliui draugų, ypač kurie 
arčiau 51 pažino, pasirodė ne 
tik nesuderinami su socialisti
nio veikimo reikalavimais, bet 
tiesiog iššaukė įtarimo, kad 

Plečkaitis dirbo Voldemaro di
riguojamas. Kol kas šitas įta
rimas tebėra to ar kito drauge 

įsitikinimo dalykas. Galutinai 
Plečkaičio veidą galės nušvies
ti tiktai nešališka Įstaiga, per 
kračiusi visą jo veikimą ir pa-'kalams. 

sinaudodama taja medžiaga. Pavyzdžiui. “Lietuvos Ži- 
koki tuo reikalu galės būti su-mies’ praneša, kad D-ras J.

į zicija* diktatūros pašalinti ne

galima.”

Tautininkai, žinoma, įba
imina save, kad Lietuvos 
i žmonės prie diktatūros jau 
; "priprato** ir kitokios tvar
kos nenori. Bet “Pirmyn” 

Į parodo, kad taip nėra. Sako:
"Lietuvos liaudies nepasiten

kinimas diktatūra yra aiškus. 
Net Ūkininkų S-gos, D. Fede
racijos ir V. Liaudininkų suva
žiavimai parodė, ko nori ir ko 
tikisi nuosaikioji opozicija. O 
jei prabiltų ne Stulginskiai. 
Aitfbrozaiėiai ir Toliųšiai. bet 
Lietuvos darbininkai ir vals
tiečiai. nepasitenkinimo ir nu
siskundimo balsą išgirstume 
daug aiškiau.’’

i rinkt;;. Kaip ten Į Ba^onas, vieton pirkti Jab-
! dien gahma apu■ a,tl Pa-*lonskiui vainiką, paaukavo

sakyti na> sUra: jei jis ne pro- 5O‘litų D-ro Kudirkos Drau- 
vokatomr. ai žmogus be jo- gijai suaugusiems šviesti, 
kių principų. Studentų susišelpimo dr-

Rašvtoįas labai gailisi Ja- vieton pirkti Jablonskiui 
IPlečkaičio draugų, kurie pa- paskyrė 50 litų Kul-
tikėio jo vėjavaikiškumui niūros Sąjungos Fondui su
visai be reikalo pateko kar- jaugusiems šviesti.
tu su iuo kalėjimam Atsidu-j. Kauno Medicinos Draugi- 

irus svetiman krašte, nęmo-iį^ vieton pirkti gėles ant 
kant io kalbos ir neturint i Jablonskio kapo, paaukavo 

i tenai nei vieno draugo, šita’100 Ikl* D‘r0 Kudirkoj Dr- 
! bausmė jiems turi but vpa- Jai kultūros reikalams.
’ tingai sunki. * D-ras Staugaitis tam pa-

__________ Įčiam tikslui paaukavo 20 Ii- 
VIETOJ VAINIKO MIRU-i‘% ... .

ŠIAM. PAŠALPA R*xk‘.a. Plazmų- kad tai
GYVIEMS -vra *abai praktiškas pinigų

suvartojimas.
Skaitant Lietuvos laikras- Gėlės yra gražus daiktas 

čius apie prof. Jablonskio ir gal geriau parodo žmo- 
mirtį. mums jeko pastebėti gaus sentimentą, negu kas 
labai praktiškas dalykas, kita: bet bėda su jomis ta,, 
būtent, vietoj pirkti vaini- kad kūną palaidojus jos nu-į 
kus ant kapo, mirusiojo simeta ir nieko iš jų nelieka, 
draugai aukojo gyvųjų rei-i Daug geriau už tuos pini-’ 

'gus nupirkti beturčiams ; 
identams knygų ar kitaip 
; šelpti gyvuosius.

Niekas nesisavina bu- met jis buvo 
vusio caro laivyno. 8300,000,000.
Ties Bizertos miestu, Af

rikoje, dabar stovi karo lai
vynas, kurio niekas nesisa
vina ir kuriuo niekas nesi
rūpina. Laivyno sąstatan 

lineina apie tuzinas šarvuo- 
j čių, kurie kitąsyk buvo ga
lingi mušiu laivai. Jie pri
klausė buvusiam Rusijos ca
rui, bet po bolševikų revo
liucijos jie pateko į gen. 
Vrangelio rankas.

Kada bolševikai Vrange
lio armiją pietų Rusijoj su
mušė, tai šitas laivynas pasi
traukė į Bizertos uostą, ku
ris priklauso franeuzams. 
Tai buvo 1920 metų lapkri- 

stu- čio mėnesy. Kiek vėliau, 
; su- 1923 metais, Francuzija no- 

»į ėjo tą laivyną parduot. Tuo-
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Kas skaito ir rašov

Tas duonos neprašo
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Gyventojų surašąs prasidės 
2 d. balandžio.

1790 metais, kuomet Wa- 
shingtonas. buvo Jungtinių 
Valstijų prezidentas, val
džia suskaitė visus Šios ša
lies gyventojus. Nuo to lai
ko gyventojai yra skaitomi 
kas dešimtis metų, nes to 
reikalauja konstitucija. Šių 
metų 2 dieną balandžio bus 
jau 15-tas toks gyventojų 
surašąs.

Valdžios paskirti vyrai ir 
moterys eis iš namo Į namą 
ir surašinės žmones. Tas bus 
daioma ant syk visuose mie
stuose, ant visų farmų ir po 
visą šalį.

Tie žmonės vadinasi 
“Cenzo enumeratoriai.” 
Kiekvienas jų turės spaus
dintą lakštą su klausimais, 
ir tuos klausimus žmonės tu
rės atsakyt. Tie klausimai 
bus statomi visiems, ir pi
liečiams ir nepiliečiams.

Štai kai kurie tų klausimų, 
kuiių valdžios darbininkai 
klausinės darydami gyven
tojų surašą:

Vardas ir pavardė?
Kokio amžiaus?
Kokioj šaly gimęs?
Kokioj šaly tėvai gimę?
Jeigu žmogus gimęs sve

timoj šaly, jis turės pasakyt, 
kada Įvažiavo Į Jungtines 
Valstijas ir kokia kalba na
mie kalbėjo?

Jeigu žmogus yra pilietis, 
tai jis bus klausiamas, ar jis 
yra čia gimęs, ar naturali- 
zuotas pilietis?

Kokį darbą žmogus dir
ba? Ar jis turi nuosavą na
mą, ar nuomoja? Jeigu nuo
savą, tai kiek tas namas 
vertas; o jeigu nuomoja
mas, tai kiek mokama nuo
mos? Ir taip toliaus.

Valdžia pataria žmonėms 
nebijoti Į tuos klausimus at
sakinėti, nes surinktos ži
nios nebus naudojamos nei 
mokesčių rinkimui, nei imi
gracijos reikalams, 
riumenės tikslams.

Lietuviai visi turi pasisa
kyti esą lietuviais, nes tik 
tokiu budu mes sužinosime, 
kiek mūsų žmonių iš viso 
Amerikoje randasi.

surašas neturi nieko bendrą 
nei su mokesčiais, nei su ka- 
riumenės ar teismo tarny
bą, nei su priverstinu mo
kyklų lankymu, nei su atei- 
vyhe, nei su priverstinu pil
dymu kokių nors šalies, val
stijos ar vietos Įsakymų. 
Niekas neprivalo bijoti, kad 
liečiančiomis ji žiniomis ga
lės kas nors pasinaudoti. 
Kad apsaugojus žmones ir 
jų reikalus, Cenzo Biuro dar
bininkams yra uždrausta po 
sunkia bausme išduoti kam 
nors žinias, kokių jie laike 
cenzo galės surinkti.

Todėl aš būtinai reikalau
ju, kad Į cenzo darbininkų 
klausimus butų atsakinėja
ma greitai,- pilnai ir tikrai, 
nes tik tuo budu šis didelis 
darbas gali nusisekti.

Visa tai patikrindamas 
dedu savo parašą ir pridedu 
Jungtinių Valstijų antspau
dą.

Išleista Washingtono mie-

nei ka
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(Tąsa iš 9 num.)

Baisus kalėjimo urvas.
Rūsys Įtaisytas taip tvir

tai, kad nei ugnis, nei plėši
kai negalėtų Į ji Įsigauti. 
Dvigubos plieninės durys, 
geležies langeliai su tan
kiom grotom tarp kurių vos 
pirštas telenda. Didžiausiais 
raktais atrakinamos ir užra
kinamos durys. Pasukus rak
tą durys nežmoniškai žvie
gia ir daro nepakenčiamą 
jausmą. Suėjom Į. šitą ak
mens urvą, apsidairėm; ne
išpasakyta smarvė užėmė 
kvapą. Ant nai-ų guli sker
sai ir išilgai suvirtę žmonių 
pavidalai. Apsivėmę, apsi- 
biaurėję, pusiau nuogi; tai 
su kruvina nosim, tai su iš
putusiu žandu. Tai Šiaulių 
miesto atmatos, girtuokliai. 

v________ _ _______ __________________ w___, „_____________ susmuko, čia jųjų kasdieninė nakvy-
ste, lapkričio 22 dieną, 1929 tis. Dabar jau bus keli metai, kųs laikai. Yra ir pavieniu štai, nesenai jie buvo suren- nė.
A. D., o 154-tois Jungtinių ’ • ’ ’ * * ” ' - - •
Valstijų Nepriklausomybės 
metais.

HERBERT HOOVER.

rūšis Naujoj Anglijoj

ir tokia tebėra

jėlės’iždininku buvo Boku- dideles šeimynas, vra sun- Dabai- jie patys
- — - - - -- • - r • - - — - - - -- -

PREZIDENTO PRANE- 
V-; • ■ ŠIMAS.

Kadangi einant Kongreso 
Įstatymu, patvirtintu 1929 
metais 18 birželio, Penkio- 
liktasai 10-metinis Jungti
nių Valstijų Cenzas turi but 
padarytas 1930 metais, pra
dedant 2 balandžio dieną;

Kadangi tikro gyventojų 
suskaitymo kas 10 metų rei
kalauja Jungtinių Valstijų 
konstitucija, kad butų žino
ma kiek Įvairios valstijos 
gali rinkti atstovų Į Atstovų 
Butą, ir

Kadangi Jungtinių Vals
tijų gyventojų reikalams 
yra labai svarbu, kad su
skaidymas butų tikra ir pil
na šios šalies žmonių ir tur
tų atskaita,

Todėl aš, Herbert Hoover, 
Jungtinių Amerikos Valsti
jų Prezidentas, pranešu ir 
viešai skelbiu, kad einant 
aukščiau minėtu įstatymu, 
kiekvienas privalo atsakyti 
Į visus klausimus, kokie Cen
zo lakštuose yra surašyti ir 
paliečia jo asmenį, jo šei
myną arba jo farmą, kuri 
jam ar jo šeimynai priklau
so. Nepildantieji šito reika- 

• lavimo gali but baudžiami.
Vienatinis cenzo tikslas 

yra surinkti bendras statis
tines žinias apie šalies gy
ventojus ir turtus, gi iš pa
vienių asmenų reikalauja
ma, kad atsakinėdami į 
klausimus jie padėtų tokias 
žinias surinkti. Žinių sutei
kimas negali padalyti nie
kam nuostolio. Gyventojų

WATERBURY, CONN.
Maskviečių “nuopelnai.” 

Savininkai veja juos iš 
svetainių. Bedarbė.

Musų lietuviški “bolševi
kai,” kui ių Waterbury ran
dasi apie pusė tuzino, su žy
delių pagelba dirbo iki šio
lei labai intensyviai. Žino
ma, dėl Rusijos bolševikų 
labo. Knisdami lietuvių 
draugijas bei organizacijas, 
rinkdami ir viliodami iš 
mažiau susipratusių lietuvių 
darbininkų dolerius Į viso
kius fondus, kai kurie jų ir 
gražius automobilius Įsitaisė. 
Bokutis, vyriausis maskvie
čių galva, visokių fondų iž
dininkas ir smarkus aukų 
rinkėjas, jau pėksčias ne
vaikščioja. Nusipirkęs fordą 
jisai laksto po kapitalistiš
kas gatves ir gražiai ištaisy
tus kelius, dumdamas dul
kių sukurius kitiems savo 
draugams Į akis. Kiti komu
nistų vadai ūgi turi automo
bilius, nuomavus namus, gra
žius rakandus, gerus radios, 
žodžiu sakant—gyvena kaip 
buržujai. Komunistės dėvi 
šilkinėmis dresėmis ir pan- 
čekomis eidamos Į darbą. 0 
tos šilkinės dresiukės trum
pos, neuždengia nei kelinių 
—ten irgi matytis viskas iš 
šilko. Tai vis mat “skurdo” 
apsireiškimas. Kažin, ar 
daug darbininkų Sovietų 
Rusijoj važinėjasi automo
biliais? Ar daug ten moterų 
dėvi šilkinėmis dresėmis ir 
pančekomis?

Komunistai sako, kad 
“darbininkų tėvynėje“ Ru
sijoj daug geriau, negu ka
pitalistinėj Amerikoj. Bet Į 
Rusiją jie nevažiuoja. Jiems 
čia geriau patinka, nes čia 
dažnai net ir vištienos prisi- 
šveičia. Grindys namuose 
išklotos karpetomis. Turi 
pilną žodžio laisvę, gali kal
bėti kas tiktai jiems ant lie
žuvio užkliūva, gali važinė
tis automobiliais, Įsigyt nuo
savybę—ir niekas čia to iš 
jų neatims. O matuškoj Ru
sijoj taip nėra. Ten netiktai 
šilkinių pančekų ir fordų 
nėra už ką įsigyti, bet ir 
nuosavos išeinamos vietos 
nevalia tirėti.

Musų maskviečiai, keli 
metai tam atgal, buvo su
tverę vaikų draugijėlę ir bu
vo davę gražų vardą “Atei
ties Žiedas.” Rengė Įvai
rius parengimus. Ir vaiku
čiai darbavosi sušilę dėl 
maskviečių labo. Jie surin
ko per Įvairius parengimus 
geroką sumą pinigų — apie 
šimtą dolerių. O to? draugi-

pratom, kad tai nauja “eks
pedicija” pribuvo, ir nekan
triai laukėm jos pasirodant. 
Pasirodo, atvyko net dvi 
vienu kartu: Mažeikių ir 
Kauno, žmonių didžiausias 
būrys. Vienoj kameroj ne- 
betelpam visi, todėl ūžimam 
ir moterų kazematą, kuris 
šiuo tarpu buvo tuščias. Ma
žeikių ekspedicijoj sutinku: 
“Šiaulių Naujienų” redak
torių Balį Petrauską, kuris 
pirmiau buvo ištremtas iš 
Šiaulių i Mažeikius "na vol- 
noje poselenije,” amerikie
čiams gerai žinomą Nikode
mą Radį — Seimo atstovą, 
Povylą DaniušĮ, socialdem. 
Seimo atstovą Jakubauską, 
Muni ir kit. Kauno ekspedi
cijoj studentus Liutiką, Kiy- 
geri ir kitus. Atvarytųjų tar- 
je išsiskiria aukštas, stam
bus vyras karininko unifor
moj. Tai viršyla, vienok da
bar jau jo pavardę esu pa
miršęs. Ji greitai išėmė iš 
musų tarpo ir nuvarė sun
kiųjų darbų kalėjimam Gir
dėjau, jį teisė ir pasmerkė 
keliems metams kalėti.

Kadangi mus susidaro di
delis būrys, tai žinom, kad 
ilgai čia neviešėsim, o trauk
sim toliau. Nors čia neilgai 
buvau, bet ir tos 24 valan
dos pasidarė amžium. Ir kur 
gi ne ’ Nekalbant apie mais
tą, čia negali gauti net van
dens ikvaliai atsigerti. Poli
cija kitam namo gale, ant 
viršaus. Jei ko nori iš jos, 
turi ištisas valandas daužy
ti duris, kol ji užgirs tave ir 
ateis paklausti ko nori. Pa
prašysi vandens, atneša 
bonką lyg, rodos, brangiau
sio daikto, įduoda ir vėl nu
eina, o tos bonkos vandens 
užtenka tik keliems žmo
nėms lupas pavilgyti.

Apie vidurnakti sužviegė 
durys ir Įėjęs policininkas 
perskaitė kuriems rengtis Į 
kelionę. Smagu’... Visi jau 
ant kojų... Kad taip greičiau 
nors tyru oru pakviepuoti. 
Žingsniuojam Šiaulių gat
vėmis. Jau ir stotis. Trauki
nys paduotas. Ūžimam va
goną. Policija užrakinėja 
duris ir piškam nauju gelž- 
keliu i Telšius. Kompanija 
mus graži. Vis inteligentai, 
Seimo atstovai, savivaldybi
ninkai ir aukštai visuomenėj 
stovėję žmonės. Policija 
mandagi. Ir kaip ji bus ne
mandagi? !...~Juk metų dar 
nėra, kaip ji nuo daugelio 
šitų žmonių prigulėjo. Apsi
eita su jais mandagiai anais 
laikais, todėl dabar ji, nors 
gal instinktyviai, jaučiasi 
žemesniais už šiuos krašto 
kūrėjus. Vienas iš policinin
kų sukeikia esamą padėti, 
gailisi buvusios tvarkos, 
skundžiasi negaunąs nei 
vienos nakties ramiai pa
miegoti, vis varinėja žmones 
tai Į Varnius, tai Į Panevėžį 
ir tt. Vienok greit nutraukia 
ir pakeičia savo kalbą. At
siminė, vargšas, kad už to
kią jo kalbą gręsia netik 
tarnybos netekimas, bet gali 
atsidurti d a ir ten, kur mus 
dabar lydi. Diktatūros šaly 

j net sienos girdi ir kalba.
(Bus daugiau)

Mums nėra kur prisi- 
pavieniai patys yra kalti dėl liui žaldokui. Žmonių susi- glausti, o miegelio taip norė- 
savo skurdo. Ne§ kaip dar- rinko tik apie 35. Pirminin- 1 
bai eina gerai, tai jie tada kas paprašė i

kaip nieko nesigirdi apie tą pusėtinai suvargusių. Bet gę prakalbas savo agitatorė-
w - - — i-_ 'j-—--- • ■ ___ _ _ . . . _

savo skurdo. Ne§ kaip dai- rinko tik apie 35. Pirminin- tusi !... Šios grynos lentos 
bai eina gerai, tai jie tada kas paprašė šitą “publiką” geriau dabar vilioja, negu 
nežiūri, kad kokį centą— pereiti Į mokyklos kambarį, laisvėje pūkų patalai. Nors 
kitą susitaupius juodai die- nes salė buvo perdidelė. Pa- kazemate šalta, nors cemen- 
nai; prageria su kūmutėmis žangus žmonės -

■ kiekvieną “pėdę.” . 
žmogus <’* ’ ’ 

i per kokius 3-4 metus turėtų neina. . . .
•susitaupyti keliatą dolerių,' štai da vienas pavyzdys. g°tt 
{kad bedarbei užėjus galėtu Komunistu vadovaujamas Kietai ir “saldžiai mus 
Į kelis mėnesius be jokio var-i “Dailės Ratelis” 4 vasario miegoto. Nei kieta patalinė, 
;go ir skurdo pasilsėt. Vedu- kreipėsi Į Namo Draugovę, nei šaltis neįstengė sulaikyti 
siems tas sunku padaryt- kad leistų jiems subatvaka-mums miego. Atsikėlėm ry- 
vistiek yra šeimynų, kurios riais naudotis sale šokiams te pastyrę. Nei rankos, nei 
ir bedarbei užėjus dar šiaip už $12, vietoj $17, nes ki- kojos nebeiinksta, klausyti 

' ' ' ’ taip jie neišsiverčią. Tuo tar-nenori. Tvėrėmės darbo:
j pu šv. Kazimiero pašelpinė ėmėm trypti, bėgioti, stum- 
i draugija (katalikų atsime- ir po valiai kraujas
{tusių nuo kun. Švagždžio), pradėjo vėl visą kūną šildy- 
• Namo Draugovė ir lenkai te
turėjo subatvakariais šokius Įdomus archyvas. 
Tautiškame Name ir padarė Išaušus dienelei, aiškiai 
po $100 pelno. O komunis- pamatėm musų urvo deko
rai jau nebegali padaryti raciją. Visos sienas ir lubos 
nei $17 už salę užsimokėti, nurašytos Įvairiais politinių 

Šitaip susmukti jie turbut kalinių obalsiais. Visą pus- 
niekad" nesitikėjo. dieni užėmė man kol aš juos

Monteil<^ Senbernis, perskaičiau. Rašyta Įvai- 
  riai: anglim, paišeliu, vinim 

PITTSBURGH, PA. ir kitais daiktais. Čia gražių 
-. .. .. -ii- obalsių, išsireiškimu, atsi-Nere.kalmgas re.kalav.ma3. sveikin-imlJ su Iaisve ir „et 

SLA. 21 Jtuopos. pirm. L. eilių atskiri kupletai. Čia 
Jonikas “Laisvės” 54 num. radau daug man žinomų au- 
reikalauja iš SLA. Pildomo- tografų. Jų tarpe radau tų, 
sios Tarybos paaiškinimo kurie jau pūva žemėse ir tik 

į japie Pittsburgho 3-čio Ap- šitos sienos dar liudija, kad 
r fekričio narius. Tai nepama- jų gyventa, kovota už žmo- 
tųų^treikalavimas. Nės ką- nijos šviesesnę ateitį. Čia 
gi Pildomoji Taryba gali yra autografai pasmerktųjų 
apie tai žinot? Tamstai rei-t rudyti visą amži kalėjime, o 
kėjo mus, pittsburgječių, pa- daugiausiai tai parašai išti- 
siklaust, o mes mielu noru Sų grupių, varomų Į Lietu- 
butume tamstai^ viską paaiš- Vos Sibyrą. Parašyta “Ute

nos ekspedicija į Varnius,” 
iš tiek tai žmonių ir data.
“Panevėžio’ ekspedicija,” 

“Kauno ekspedicija” ir tt. 
Beveik kiekvieno apskričio. 
Neatsilikau ir aš. Suradęs ki- 
šeniuj vinį, ant sienos išbrė- 
žiau ir Seinų ekspedicijos 
atžymėjimą.

Šito urvo sienos, tai ge
riausias liudininkas reakci
jos šėlimo. Tai istorinis mu- 
:Labai sveika butų 

i i . .kiekviena karo teismo “tei- 
sėją, kiekvieną žvalgybi
ninką ir net “aukščiausijį 
vadą,” kuris dažnai žmonių 
gyvybėmis žaidžia kaip vai
kai kauliukais, atvesti čia, 
lai susipažįsta su tų nekaltų 
žmonių pasisakymais. Karo 
teismuose, žvalgybos rūmuo
se jų pasisakymam nekrei
piama domės, jų neklauso
ma: čia jie laisvai, iš tikros 
širdies pasako toms neby
lėms sienoms ir tas tylus pa
sisakymas suteikia jiems 
lengvatų tęsti savo kančių 
kelionę ar ramiai ją baigti.

Žymiausi nepriklausomos 
Lietuvos kūrėjai kalėjime.

Didelis bildesys ir triukš
mas pasigirdo koridory. Su-

draugijėlę. Waterburio lie
tuvių visuomenė norėtų ži
not, kas atsitiko su ta drau
gija? Kur jos iždas dingo? 
Ar iškeliavo į Maskvą? Vi
suomenė turėtų pareikalau
ti iš komunistų atskaitų.

Negana to, 1920 metais, 
laike streiko, Waterbury bu
vo sutverta Unija vardu 
“Nevv England Workers 
Association.” Ir kada strei
kas pasibaigė, buvo likę dar 
gerokai pinigų jos ižde) 
(apie $3,000). Tie pinigai 
buvo surinkti streikierių šei
mynoms sušelpti. Kada 
streikas pasibaigė, komunis
tai tuos pinigus ir Uniją tol 
valdė, kol tuos $3,000 suval
gė. O dabar jaū tveria kitą, 
vardu: “Trade Union Unity 
League.” Ir sako, kad šita 
jų unija busianti tikrai “dar
bininkiška.” Ir ragina žmo
nes rašytis. O pirmiaus, pa
kol da pinigus visus nebuvo 
suvalgę, tai girdavo senąją 
uniją, “Nevv England Work- 
ers Ass’n.” Reikia da pri
durti, kad tos N. E. W. A. 
kasierium buvo, iki ji “su
nyko,” T. Visockis, sanda- 
rietis. Taigi, gal jisai galėtų 
paaiškinti, kas atsitiko su ta 
unija? Kur ji dabar randa
si? Kaip jos iždas stovi? 
Kodėl Į vietą jos jau kita 
tveriama?

Musų maskviečiai “revo
liucijas” bekeldami prisida
rė sau daug nesmagumų. 
Dabar po to “raudonojo 
ketvergo,” kovo 6 dienos, 
namų savininkai veja juos 
laukan iš savo kambarių. 
Lietuvių Piliečių Politiškas 
Kliubas uždarė savo svetai
nės duris jų parengimams.

Noriu da pabriežti nors 
kelis žodžius apie darbus 
Waterbury. Reikia pasaky
ti, kad tokios bedarbės, kaip 
dabar, čia dar niekados ne
buvo. Žmonės, kurie gyvena 
čionai po 20 metų su vir
šum, dar nepamena tokio 
krizio šiame mieste.

Nors spauda kasdiena vis 
ramina žmones, kad “už 30 
dienų vėl bus geri laikai,” 
tečiaus prabėgo jau kelioli
ka tų “30 dienų,” o to “ger
būvio” kaip nesimato, taip 
nesimato. Dar blogyn eina. 
Kasdiena vis atleidžia ir at
leidžia daugiau darbininkų 
iš darbo. O jei kurie dar dir
ba,-tai tuos maino: vienus 
nusiunčia namo ant sąvaitės 
laiko, o jiems sugrįžus kitus 
paleidžia. Ir dirba vos po 
3-4 dienas Į sąvaitę. Iš tokio 
darbo gyvenimas padaryti 
negalima. Žmonių yra jau 
pusėtinai daug suvargusių, 
nes daugelis jau nedirba nuo 
pereitų metų vidurvasario. 
Ypatingai tiems, kurie turi

___2___L visaip ko- to grindys dar labiau šaldo, 
Pavienis munistų išniekinti ir apjuo-bet ką veiksi? Senų laikrąš- 

dirbdamas gerai dinti, i ju pramogas visai čių gniūžte pašlavėm aslos 
šiukšlyną ir išsitiesėm mie-

taip stengiasi galą su galu 
sudurti. Bedarbis.

MONTELLO; MASS. i 
“Žiburėlio” vaikų mokykla.

Progresyvių draugijų Įkur
ta vaikams “Žiburėlio” mo
kykla gyvuoja jau 20 metų. 
Joje buvo mokoma netik lie
tuvių kalbos ir rašybos, bet 
buvo skiepijama vaikams 
laisvos minties supratimas. 
Mokytojais buvo samdomi 
progresyvus žmonės. Ir vai
kų lankėsi daug. Pernai bu
vo 78 vaikai. Per du pasta
ruoju metu mokytojavo K. 
Venslauskas ir J. Stočkus. 
Šiais metais buvo paimti K. 
Venslauskas ir A. Sauka. 
Bet jie nepatiko komunis^ 
saikai. Ypač jie Įtužf 
Venslausko, kam jis parei
kalavo ir privertė komunis
tus išduoti atskaitą iš Bim
bos gynimo fondo. (Tas 
fondas veikė 1926 metais.) 
Paskelbus atskaitą pasiro
dė, kad komunistai gerokai 
iš visuomenės pasipinigavo. 
Be to da Venslauskas iškėlė 
buvusio komunisto finansų 
raštininko triksus Liet. Taut. 
Namo Draugovėj. Už tai jie 
labai ant jo supyko.

Dėl komunistų sukelto 
lermo abudu progresyviu 
mokytoju teko atleisti, o jų 
vieton paimti tamsias kata
likes, kad jos “šviestų” ir 
“mokytų” pažangių tėvų 
vaikus. Ar tai ne keista? 
Kas yra girdėjęs, kad para
pijos* samdytų pažangius 
žmones Į mokytojus? O pa
žangus žmonės samdo kleri
kalus" Ir tai ačiū komunistų 
intrigoms.

Daugelis tėvų tuo pasi
piktino ir savo vaikų jau ne
beleidžia Į “Žiburėlio” mo
kyklą. Mokinių skaičius nu
puolė iki 40. Ar ilgai galės 
mokykla gyvuoti?

Komunistų susmukimas.
Patarlė sako: “Nekask 

duobės kitam, nes pats Įkri-

kinę. Taip, SLA. konstituci
joje yra parašyta, kad SLA. 
tikslas yra vienyti Į brolišką 
sąryšĮ visus abiejų lyčių ir 
doro pasivedimo vertus gar
bės lietuvius. Tai turbut ir 
tamsta nesistebėsi, kodėl 
mes išrinkom komisiją pri
žiūrėt, kad koks musų prie
šas nepatektų Į kandidatus, 
ir kad už ji nebūtų eikvoja 
ma SLA. 3-čio Apskričio pi 
nigai, kurie yra sudėti vien įV - 
lietuvių. Su aukšta pagarba, , . į

si.” Taip išėjo čia ir musų darni
komunistams. Buvo laikas, 
kada jie čia buvo pusėtinai 
Įsivyravę. Jie šmeižė kitus ir 
ardė kitas organizacijas.

Generalis Agentas
TRUMPA KELIONĖ

Lietuvon—tik 7 dienos, o ne 14. 
Europa. Bremen ir Columbus 
laivai kalba už save. Laivakor
tės Klaipėdon ir atgal $181.00. 
Laivakortės Kaunan ir atgal 
$203.—$2-11 —$219. Laivakor
tės Klaipėdon $107.00. Laiva
kortės Kaunan $111.22—$113.72 
—118.72. War tax $5; Head tax 
$8. Dėlei Pasų ir Permitų su
grįžimui tuojaus rašykit pridė- 

2 centu štampą ir adre
suoki!: (-)

P. MIKOLAINIS AGENCY
• 188—190 Sands SU 

Brooklyn. New York.

MERGOS SKANDINA 
VAIKUS MAIŠUOSE.
Josvainių miestely, Šuš

vės upėje rastas nužudyto 
naujagimio lavonas Įdėtas i 
maišeli, kuriame Įdėtas ir 
akmuo.

ŽYDELKA PRIGĖRĖ 
ŠULINY.

Linkuvos miestely prigė
rė šuliny žydelka vardu Li- 
ba Verenė.



1 —O kodėl Lietuvoj nie
kas bažnyčių negriauja?

—Caro bažnyčios ir Lie- 
Lenki-
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Plečkaitiados
*

Neaiškumai
Dėl Plečkaičio “veikimo" 

mes jau kelis kartus esame 
pasisakę, tečiau tas jo veiki
mas, bendrai vadinamas 

; “plečkaitiada,” ligi šiol lie
ka neaiškus. Pagavus jį Vo
kietijoj ir atidavus teismui
buvo tikėtasi, kad “plečkai
tiada” 
tečiau
Mums
teismo 
siaurai 
mis, nei elgesys Plečkaičio, 
kuriam yra mesta daug sun
kių apkaltinimų.

Kodėl Isrutės teismas ne- 
pašižingeidavo ir net teisia
miesiems uždraudė pasipa
sakoti apie jų žygio tikslus?

Jei Įsrutės teismas buvo 
visiškai laisvas nuo pašali
nių Įtakų, tai kas jį vertė

pagaliau paaiškės, 
visiškai nusivilta, 

nesuprantamas nei 
apsiiiibežiavimas 

formališkomis ribo-

1
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Pasikalbėjimas su 
Sodžiaus Merginomis

į nė j policijoj) ir išdavinėjęs
socialdemokratus. Vėliau

provokatorhLn\'u^jushTty- merginos perpi^ drovesnė;.' merginos. L—_ . .
šu su tam tikrais asmenimis vyrus, ir todėl is jų iš- As, žinoma, su tuo pasiu- bet sis nekreipe dėmesio. 
Tai vis klausimai, - ...
rimtas politikos veikėjas’>ra2aba! sunku\ 
negalėjo apeiti neaišlpnęs, I Vienoje sueigoje

. bandyta ką-ne-ką iš jų gy
venimo ištraukti, vienok vi
sas triūsas nuėjo veltui.

Tada vienam mano pažįs
tamam, kaimyno bernui, 
blikstelėjo genialė mintis.

Jis mane pasiryžo nakties 
metu nuvesti i ūkininkų klė
tis, daugiausia Į kamaras 
(kuknias), kame miega iš-

socialdemokratus. Vėliau 
••Pirmyn” paskelbė jį esant

ypač gavus tokią puikią pro-

Suprantama, kad Lietuvos! vargę nuo sunkaus darbo Ji po to su ašaromis kelis 
'------ •— kartus ūkininką maldavo,

—Maike, šiandien as im
siu tave ant kritikų.

—Bet-pirma negu tu pra
dėsi, tėve, aš noriu padalyt tuyoje griaunamos, 
tau pastabų, kad tu kas sy- joj irgi beveik visos buvu- 
kis vis prasčiau pradedi lie- sios rusų cerkvės tapo už- 
tuviškai kalbėti; sakai: “im- ... v^i.
siu ant kritikų.” Taip niekas kų bažnyčiomis, 
nesako. Reikia sakyt: 
tave kritikuosiu.” 
ka nėra joks kalnas, 
galėtum mane ‘‘ant” 
imt.

—Kaip aš matau, 
Maike, nori išvesti 
laukus su savo pastabomis. 
Ale geriau netrajyk, ba vis
tiek gausi velnių.

—Čia vėl nesąmonė, tėve. 
Juk tu gerai žinai, kad nei 
vieno velnio man duoti ne
gali, tai kokiems galams 
juos siūlai?

—Kyp kvait, Maike, ir 
klausyk, ką vyresnis nori tau 
pasakyt.

—Nagi šauk.
—Jes, Maike, šaut reikė-! _____ _  _______

tų, ale kad nėra kaip ir nėra maj 
iš ko. Tu man sakei anąsyk/ _Ne Dievo, bet Lietuvos 
kad katalikams vaiskas ne-^ kariumenės 
reikalingas. Kada šventas, 
tėvas atgavo savo karalystę j 
ir visi katalikai džiaugėsi’ 
tu darei juokt/s iš to. O da-' 
bar pasirodo, kad popiežiui! 
reikalingas netik sostas, ale 
ir gera armija.

—0 kam?
—Kam? 0 ar tu neskaitai 

gazietose, kas Maskolijoj 
darosi? Bolševikai baigia 
piauti kunigus ir griauti baž
nyčias. Angelskuose peipe- 
riuose ir pikčeriai yra paro
dyti, kaip bedieviai krauna 
ant laužo šventus daiktus ir 
degina. Šitokios sodomijos 
nebuvo jau nuo patapo lai
kų.

—Bet ką su tuo turi po
piežiaus armija, tėve?

—Popiežiaus armija nie
ko su tuo neturi, vaike, ba 
tokios armijos popiežius ne
turi. Ale jeigu jis ją turėtų, 
tai bedieviai Maskolijoj die
vų nedegintų.

—O kas jiems uždraustų?
—Tu pamatytum, vaike, 

kokia tada butų vaina! Visi ■ 
katalikai stotų už vierą. Aš! 
su savo vyčiais irgi važiuo
čiau mušt pagonų. Tada ir 
lietuvių vardas pagarsėtų. 
O dabar mes tik poterius 
kalbam ir prašom Dievo, kad 
užtartų Rusijos _
sius, bet niekas to negirdi.

—O aš tau pasakysiu, tė
ve, kati tu be reikalo čia rū
piniesi. Bažnyčia Rusijoj 
buvo caro valdžios ramstis. 
Griuvus caro valdžiai, turi 
griūti ir tas ramstis. Jo neiš
gelbės nei jūsų poteriai, nei išsiuntė į Varnius Indą Va- 
keiksmai. lenskvte 6 mėnesiams.

tuviškai kalbėti; sakai: “im- grobtos ir pakeistos katali-
. Prieš tai 

aš neprotestuoja nei popiežius, 
Juk kriti- nei tu. Tai kam reikia pro- 

kad tu testuoti, kuomet patys rusai 
jos pa- tas cerkves naikina?

—Meluoji, vaike. Lietu- 
tai tu, voj nei viena ruskių cerkvė 

mane Į nebuvo pakasavota.
> —Ar tu, tėve, buvai kada 
nors Kaune?

I —Šiur!
I —Ar atsimeni, kas stovė-

• jo vidury Laisvės Alėjos? 
—Jessa! Tenai stovėjo 

didelis ruskių soboras.
i —O ar žinai, kas su juo 

. atsitiko?
I —Na?
i —Lietuvių valdžia jį kon
fiskavo ir pavertė katalikų 
bažnyčia.

—Tai vistiek Dievo na-

4 C

4.

| —Ale ruskiai savo cerk
ves i kazarmes paverčia.

—Tai jų dalykas, tėve. 
;Kazarmė jiems išrodo rei- 
Ikalingesnė, negu bažnyčia, 
ir jie daro kazarmę. Tau iš 
to nėra jokios skriaudos.

—Maike, tu taip nešne
kėk, ba man darosi pikta. 
Tu stoji už bolševikus. Bet 
aš tau pasakysiu, vaike, kad 

j jeigu šventas tėvas turėtų 
didesnę svlą, tai mes poterių 
nekalbėtume, ale sudalytu
me dideli vaiskų ir apšauk
tume Maskvai vainą.

—Taigi, taigi, jeigu deg
loji ragus turėtų, tai visą 

į svietą išbadytų. Bet užtai jai 
neauga ragai.

I

I

i

I

tikinčiuo-!,r^.

gą, kokią duoda teismo tri
būna. Plečkaitis gi tylėjo.

Kas Plečkaiti vertė tylėti?' 
Tur būt. ne politinis nusi
statymas, kuris yra viešas 

i dalykas: ne revoliučioniški 
į tikslai Lietuvos atžvilgiu? 
i Kas jis? Ko jis ėjo? Kodėl 
jis nepasiteisino ir, kaip 
skelbiasis revoliucionierius, 
kodėl nenuplovė gėdos dė
mių? Jei jo sąžinė gryna, 
tai jo išpažintis butų jo ir jo 

—- --—.Idarbu naudai. Plečkaitis tv- 
taip krupulingai budėti, kad;^ ‘ kaip van(jens burnon 
teisiamiesiems nebūtų pro- :iėmęs 0 kur lietė Vol_ 
gų pasipasakoti apie sa'Į0 demara ir savo žygius, ten 
žygio tikslus? Jei Į Įsi utęs > ...\i---- ....... —
teismą niekas nepadarė! 
spaudimo, tai kodėl jis tei-Į 
siamajam Pilipavičiui nelei
do pasisakyti, ką jis butų 
daręs Lietuvoje, kai jis no
rėjo išpasakoti? Vokietijai* 
tas, rodos, nieku nepakenk
tų, o Lietuvos valdžia skel-i 
biasi norinti visą “plečkai-! 
tiadą” išaiškinti. Pati byla iš 
to' tik butų aiškesnė.

Neaiškumų, kaip ir klau
Pav. idomus dar šis faktas. Pa*ake "f ela taiP Pat Ga 
Teisme paaiškėjo kad
pagautaisiais buvo dar du kaO siuntė - Lenką, ar kas 
asmens. Bet iš teismo ir čia
neaišku: du ar vienas? Ėjot Įdomus ir tas dalykas, kad 
kalba apie dvi pabėgusiųjų musų valdžios organai pra- 
paliktas kepures, o buvo ne- nešė, esą jis tarnavęs žval- 
aiškiai kalbama apie vieną SJ'Loj. Anuomet buvo žadė- 
pasprukusi asmeni. Taigi, ta parodyti ir tuo reikalu do- 
venas ar du? kumentai — Plečkaičio pa-

Sprendžiant bylas, pa- rašus gaunant algą ir k. Te- 
p rasta i visi daiktiniai Įrody-’čiau "Liet, žinių red. p. 

pristatomi teismo Bortkevičienei su socdem. 
___  _ •__ ___ _ c. k. nariu Galiniu nuėjus 

kepimės? KodėPjos nefigu- pažiūrėti — neparodyta; ža
ravo kaipo daiktiniai įrody- dėta vėliau paskelbti — ne- 
mai? Kas teismą sulaikė nuo 
tų daiktinių Įrodymų skelbi
me? Savo laiku buvo žinių, 
kad tose kepurėse buvę tam 
tikri parašai su adresais. Tai 
Įdomus dalykas, bet teismas 
jo nelietė. Kodėl? Kieno tos 
kepurės? Koki jose parašai?

Tai teismo elgsena, ku
rios mes jokiu budu negali
me suprasti.

Dabar Plečkaitis, kuriam, 
kaip jau sakėme, yra mesta 
sunkių apkaltinimų, daug 
Įtarimų.

Lietuvos vvriausvbės or- 
ganai savo laiku buvo pa
skelbę. kad Plečkaitis tarna
vęs

kurių Saut* kokią nars paslaptj lymu sutikau, ir mes vizitus Tada ji savo gaspadorių 
. pradėjome vieną ūkanotą padavė i teismą. Kol atva-

buvo penktadienio vakarą. žiavo Į miestuką teisėjas,
Per kelmus, per balas, at- prabėgo apie tris mėnesius.

jis dar daugiau pasirodė ne
aiškus. dar daugiau Įtarti-
nas.

I Neaiškumų yra ir su bom
bomis bei jų kilme (p. Biru- 
tavičiaus braižiniai, Dauk
šos pareiškimu, esą jis bom
ba.- turėjęs iš Lietuvos). Bet 
visi neaiškumai sunku iš
skaičiuoti. Yra dar vienas

i stambus — Plečkaitis tar
nautas Lenkams. Dėl šito 

Simų dėl jų čia kyla begalės?™* tai,, pat nieko ne-

mai esti
salėn. Kur gi tos pamestos e

paskelbta. Einant bylai “L. 
Aid." paskelbė, esą tuos do
kumentus galima busią pa
matyti. tečiau jau kelios die
nos, kai rūpinamės juos pa
matyti. o jokių rezultatų nė
ra. Kodėl bijoma parodyti, 
juk jau vis tiek paslaptis su
laužyta?

Svarbu čia pastebėti, kad 
jei tas tiesa, tai gali būti tie
sa. kad Plečkaitis ir kitur sa
vo gabumus .alėjo pritaiky
ti. nes toki specai paprastai 
tarnavimu vi nam dievui ne 
pasitenkina, ir čia gali būti 
šuo pakastas. Kodėl gi taip 
ši byla tamsi'.’ Kodėl bijcma 

žvalgyboje (kriminali- šviesos? ■Liet. Žinios."

sįraitę kelines pasiekėme 
vieną vienkiemį. Nors dar 
buvo 10 vai., vienok triobo- 
je jau buvo tamsu, o aplink 
tylu ir ramu.

Tyliai, pirštų galais, per 
mažuti sodeli pasiekėme ka
maros langą.

Aš stovėjau prisispaudęs 
prie sienos, o mano kolega 

a* !• • Ci • Per lan£3 pašvietė.lempute. 
Mussoiinio otraips- Girdėjosi, kai viduje .kaž 

. . . _ _ . kas subraškėjo ir vėl nutilo.
UIS Apie Moteris, 1 Jis pradėjo barškinti Į 

______ stiklą. Iš vidaus apigriežtis 
Ir draugės Snowden atsa- moteriškas balsas atsiliepę: 

kymas fašistų erštui.
Anglų laikrašty “Sunday 

Dispatch” nesenai buvo idė- (*uĮe mirzgejo. 
tas fašistų ersto Mussoiinio 
straipsnis antgalviu: “Mo
teris privalo žinoti savo vie
tą.”

Pakartojęs žinomus Na
poleono žodžius, kad mote
riškės pareiga yra vaikus 
gimdyt, o ne patarimus vy
rams duoti, Mussolinis sa
ko:

“Moterys sugeba pamėg
džioti, bet ne kurti. Net jos 
pačios negali sugalvoti savo 
madų, bet naudojasi vyrų 
piešiniais. Politikoje tas 
pats. Parlamento moterys 
temoka pletkoms užsiimti ir 
intriguoti. Negalima moterų 
rankoms pavesti žmonijos 
ateitį.”

Mussolini sakosi esąs mo-
• terų visiškos* emancipacijos ^*a”^žinoma, buvo isaky- 
priešininkas. • “

“Moterų emancipacija, 
sako jisai, “nepadeda pro
gresui. Priešingai, dėl šei
mos ir namų židinio panei
gimo iš moteries pusės, žmo
nijai gręsia išsigimimas.

“Ar matėt kada nors tik
rai išmintingą moterį?”, 
klausia' Mussolinis. “Nežiū
rint visos mano pagarbos 
savo šeimai, aš turiu pasa
kyti, kad tokios moteries aš 
nemačiau.

“Moterys yra sentimenta- 
liškos ir romantiškos. Jos 
nepalyginti žemiau i ‘ 
už vyrus, nors dažnai esti 
už juos vyriškesnės.”

Per ši laiką reikėjo gy
venti ir, svarbiausia, gydyti 
motirią.

Tada jai prisiėję parduo
ti karvę, drabužius ir kitus 
reikalingus daiktus.

Nors ji bylą ir išlošė, vie
nok ūkininkas, nenorėda
mas mokėti pinigų, padavė 
apeliacijos skundą apygar
dos teismui.

Tada prasidėjo tikras var
gas. Nebegydoma motina
pagaliau pasimirė. Ji, išlie-

AUSTRALUA ATMETĖ 
PROHIBICIJĄ.

Viktorijos provincijoj, 
■ Australijoj, pereitą sąvaitę 
j buvo balsuojama: gert, ar 
megert? Didele balsų di- 
įdžiuma nutarta gert. Vikto
rija yra didžiausia ir turtin
giausia Australijos provin
cija.
BLAIVININKE SUGAUTA 

DEGTINĘ VEŽANT.
Texas valstijoj buvo areš

tuota senmergė Beulah All- 
' ‘ žinoma krikščionių 

blaivininkų “veikėja,” kuri 
buvo sugauta gabenant deg
tinę. Ji pastatyta po $500 
kaucijos.
IŠSIŲSTA KOMUNISTĖ 

Į VARNIUS.
Kauno karo komendantas

SENATORIAUS DUKTĖ, PABĖGUSI NUO TĖVU.

..

lenskytę 6 mėnesiams. ;

jusi daug ašarų, praleidusi 
daug skurdžių valandų, pa
galiau apsiėmė tarnauti.

Ne taip senai teismas ant
rą kart ūkininką priteisė jai 
sumokėti algą, ir dabar ji 
pinigus jau gavusi.

—Man pikta, — sako su
sijaudinusi mergina, — kad 
tas svolačius, žinau tikrai, 
turėjo pinigų, o vienok kad 
ir tokioj bėdoje nedavė. Jis 
visuomet su tarnautojais by
linėjasi...

Paskui musų kalba nu
krypo prie kitų dalykų.

Tarp kitko užsiminėme ir 
apie dabartinį jos šeiminin
ką.

Šis, kaip sako mergina, 
ščyras ir teisingas žmogus. 
Bet tik tas labai charakte
ringa, kad tas pilietis, turė
damas jau 50 metų amžiaus, 
dar labai mėgstąs jaunas 
paneles. O apie jo sūnų, tai 
jau nėr nei kalbos.

Pasirodė, jog ta ūkininkų 
šeima pergyvenusi Įdomių 
dalykų.

1928 m. jų kieme tarna
vusi viena mergina liko nėš
čia nuo pačio ūkininko (da- 

tbar našlio), o kitais metais 
antra mergaitė pagimdė kū
dikį nuo jo sunaus.

Abi nuskriaustosios, ži
noma, kreipėsi i teismą, ir 
bylas išlošė.

Dabar tėvas ir sūnūs toms 
merginoms kas mėnesį mo
ka teismo nustatytą pinigų 
sumą.

—O pas jus — teiraujuo
si—kartais neįsibrauna tas 
senukas?

—Kur tau — ji juokda
mosi atsako — beveik kas 
vakaras drasko kamaros 
duris.

—Tai Įsileiskite, juk bus 
šilčiau.—Ji purtosi ir nenori 
girdėti.

—Kas čia su tokiu nu
grubnagiu užsiims.—Paskui 
truputi pamąsčiusi prideda

—Onai butų neprošalį...
Ona, antra to ūkininko 

tarnaitė, dabar užsiėmusi su 
mano palydovu, matyt,'lais
viau skraidanti paukštytė. 
Vis patylomis kuždėjosi, vė
liau abudu nutilo.

Aš su savaja pradėjom 
kalbėti apie Braziliją.

Ši mergina sutiktų atiduo
ti 10 metų savo jaunystės, 
bile tik ją kas išvežtų Į Bra
ziliją.

Ne tik ji viena, bet ir dau
guma čionykščių gyventojų 

, turėję kiek linkę emigruoti. Deja, pinigų 
tiek sutaupų, jei ne ligonė, ’ stoka juos priverčia pasilik- 
gal būt šiaip taip prastumę ti tėvynėje. x
žiemą. Į Taip mums bešnekučiuo-

Bet reikėjo kreiptis į dak- jant, pragydo gaidys, pra
tarą, pirkti vaistus, ir po našaudamas rytą.
Naujų Metų jų išteklius is-| Mes atsistoję rengėmės 
seko. į išeiti. Mergin6s maloniai at-

Tada ji kreipėsi Į ukinin- sisveikino, pasiųsdamos: 
ką, prašydama sumokėti už —Ateikit kiekvien subat-
ištamautą laiką. „Ūkininkas vakar. Bus gerai.

‘ ‘S-tas.” Zaremba.
(Bus daugiau)

—Kas ten?!
—Aš, Barbut. Įleisk.—Vi- 

. Viena mie
guistu balsu barėsi:

—Koks biesas nakties vi
dury čia ji nešioja. Kitas 
balselis spyrėsi.

• —Tai kas, ilgai nebus... 
—Kelias minutes nesigirdė
jo nei žodžio, o vėliau pasi
girdo tylus žingsniai, atsi
kabino langas, ir mes viens 
antram mirktelėję sulindo
me Į vidų.

Kamaros oras rimtai ver
tė čiaudėti. Paliai sienas bu
vo priversta bulvių, burokų, 
kampuose statinių ir kitų 
daiktų.

Aš ėjau stačias, ir mano 
galva užkliuvo už kaž kokio 
rąstgalio. Tuč tuojau su- 
kvaksėjo vištos, o gaidys vi
sai balsiai riktelėjo.

ta vaikščioti pasilenkusiam 
ir nebudinti vištų.

' Šiaip taip nutildę rėksnį 
gaidį, prisiartinome prie 
merginų. Mano palydovas, 
jų geras pažįstamas, pradė
jo pirmas kalbėti ir juokau
ti.

, Viena mergina gulėjo prie 
pečiaus, o antra pačiame ka
maros kampe. Prie šios pa
starosios aš ir prisigretinau. 

Nors ji manęs nepažįs
ta, vienok kalba atvirai ir 
drąsiai.

Pirmiausia ėmėm šneku- 
čiuoti apie orą, o vėliau apie 

stovi rimtesniiis įr įdomesnius da- 
- J lykus.

.. . | Aš pasisakiau esąs iš
Sis Mussoiinio straipsnis šiauliu apskričio, šimet ap- 

įššaukė gnežtą atsakymą iš įėmęs tarnauti miestelio R. 
draugės Snovvden. Ji rašo: 'apylinkėse.

“Mussoiinio lupomis kai- Mergina nusistebėjo, 
ba sena antisufragistė. Visi —Kodėl tu čia atsidangi-
jo išvedžiojimai nenuošir- nai, ar apie jūsų kraštą ne 
;dųs ir neišlaiko kritikos.'didesnėsG algos?—Aš atsa- 
' Anglų parlamente nėra nei kiau neigiamai. Tarp mus 
vieno žmogaus, kuris many-užsimezgė kalba apie eko- 
tų, kad moteris blogiau už nominius dalykus.
vyrus orientuojasi politikoj.' Mergina pradėjo skųstis. 
Beveik visų didžiųjų žmonių Praeitais metais . ji tarnavo 
pasisekimai daug parėjo j tame pačiame sodžiuje pas 
nuo moterų. Neteisybė ir'kitą ūkininką.
tas, kad moteris nieko neda-j " Esant blogiems orams ir 
vė menui. Istorija perpildy-Įrodantis blogam darbui, ją 
ta didžiųjų moterų vardais.'rudeniop atleido, ir ji iki ki- 
Žinoma, vaikų gimdymas ir^Ų t. y. 1929 m. pavasario 
auklėjimas yra svarbiausio- niekur nebegavusi darbo, 
ji moteries prievolė, bet ab-| Tai buvusi baisi žiema, 
surdas yra reikalauti, kad kurią ji iki grabo lentos atsi- 
tuo tik ir butų apriboti mo-, minsianti. Tais metais miru- 
teries reikalai. Kaip tik dėl si jos motina.

teris domisi politika.”
Savo atsakymą draugė 

Snowden baigia šitokiu pa
reiškimu :

“Praėjo tas laikas, signo- 
re Mussolini, kuomet vyrai 
laikė žmonas už keturių sie
nų. Praėjo ir negrįš.”

Kai ji sugrižo Į namus, 
! motiną jau rado besergan
čią.

Jos, žinoma,

ŽMOGŽUDYSTĖ.
Sintautuose nesenai buvo 

kterį, kuri įsimylėjo į banko klerką ( hevnlngą irtpabėgus su rastas peiliu nudurtas vietos 
juo į Baltimorę slapta tenai paėmė šliubą. čia jie parodyti abu- ’ muzikantas Jonas RaČiu-

čia matote p-lę NIargaret Couzens. Michigano senatoriaus du
kterį, kuri įsimylėjo į banko klerką Chewningą i

. P— - ....
du. Jos tėvas, senatorius Couzens. yra stambus kapitalistas ir kaltis, kurį Žmonės paprastai 

įMotkiu vadindavo.z •yra paskyręs jai $50,000,000 pas^g.,
sakėsi neturįs pinigų ir liepė 
palaukti. |
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VĖLIAU

vanoj ar skalbtuve

ĮDOMYBES

PAJIEŠKOJIMA1

Nykštukai!
labai 

visais

IŠDEGĖ KNOXVILLĖS 
MIESTELIS.

APSIV ĖDIMAI-
Dvi jaunos lietuvaitės nori susira

šinėti su lietuviais amerikiečiais svar
biu reikalu. Laiškus prašom adresuoti 
taip: • ■
Stasė Šateikaitė, Bokštų g. No. 2, 

Klaipėda, Lithuania.

baltesni drabužiai 
be trynimo-be virinimo

Pajieškau brolių Augustino ir Kazi
miero Basčių, paeina iš Gelgaudiškio 
parap., Šakių apskr., Suvalkų gub. Pir
miau gyveno Elizabeth ir Newark, N J. 
Kas apie juos žino, prašau pranešti 
arba pats lai atsišaukia (15)

K. BASTIS
7903 Wade Park avė, Cleveland.Ohio

■arias Balfouras, senas 
nbus buržuazijos at- 
ir politikierius.

PAGROBĖ $10,000 IŠ 
BANKO.

Philadelphijos priemiesty, 
kuris yra žinomas Frank- 
fordo vardu, plėšikai užpuo-

36 ŽMONĖS NUŠOKO 
NUO LAIVO I VANDENI.

Schuylkill upėj, netoli Phi
ladelphijos, pereitą sąvaitę 
užsidegė laivas su gazolinu. 
Bijodami baisios ekspliozi- 
jos, 36 darbininkai nušoko į 
vandenį. Juos išgelbėjo ma
žesni laiveliai.

STATĖM ENT of the OWNERSH1P 
AND MANAGEMENT 
OE THE KELEIVIS, 

Published Week!y at Boston, Mass., 
Reęuired by the Act 
, of August 12, 1912-

•■3 ANULIUOTAS MUILAS

Tiktai Rinso gali 
duot tokį snieguotą 

baltumų.

Pajieškau Petro Doviaėno ir Kazi- 
mieros Dovidėnaitės, jie paeina iš 
Rokiškio aoskr., Suvainiškio parap.. 
Taručių kaimo. Pirtn poros metų jie 
išvyko Brazilijon ir apsigyveno Sao 
Paulo. Kas praneš tikrą jų adresą, 
skiriu 5 dolerius.

VLADAS KURILA 
Mud River, B. C., Canada.

GERA FARMA
Prie didelio vieškelio (Statė Road), 

110 akerių—60 akerių išdirbtos, 5 
akeriai sodo, 14 kambarių mūrinis 
namas ir !) kiti budinkai, 13 karvių, 
27 avys, kiaulių, vištų, 2 arkliai, ma
šinerija, vežimai, javai, pusantros 
mylios į bizniavą miestą. Kaina už 
viską $5,000. {mokėt $2,000. Geras 
Bargenas. MRS. CONOR (15)
Box 184, Saratoga Springs, N. Y.

ma 
aš parduosiu kokią norės ir duo- 
gerą patarnavimą. (16)

JOSEPH MIKOLAP 
Main Street. Tel. 226—3- 

MEDWAY, MASS.

DYKAI!
Kiekvienam prisiusime labai ste

bėtiną .knygelę, katroj rasite daug 
naujų išradimų ir stebėtinų daiktų. 
Rašykit tuojaus įdėdami kelias štam
pas dėl persiuntimo. Adresuotik: (18) 

l’RACTICAL SALES COMPANY
, 1219 N. Irving Avė., Desk. K.,

CHICAGO, ILL.

Pajieškau tėvų Edvardo ir Teofilės 
Rato ir sesers Vladzės Rataitės, pir
miau gyveno R. F. D Edgeliff, Pa., 
Westmoreland Co. Nuo 1924 m. jo
kios žinios negaunu. Kas apie juos 
žino, broliai amerikiečiai, malonės 
pranešti. (15)

Elvyra Rataitė-Skopienė
Žvainiai kaimas,. Sėlantų valsč., 

Kretingos apskr., Lithuania.

Kas nori Įsigyt gerą Farmą
Aš turiu keletą farmų pardavimai, 

didelių ir mažų. Kurie iš lietuvių no
rėtų įsigyt farmą, kreipkitės pas 
ne; ' 
siu

NEPAPRASTAS 
IŠRADIMAS 

KAIP PALAIKYTI JAUNYSTE. 
Tūkstančiai žmonių yra mokėję 

daug pinigų už šitą stebėtiną receptą, 
bet dab'ir kiekviena moteris ar mer
gina gali įsigyti jį dykai. Įdėkit 2c. 
štampą, klauskit paaiškinimo. (-) 

L. L. APOLIS. Aptiekorius, 
6338 S. Campbell Avė, Chicago, III.

traukdavo
manė, kad gyvuliai apser 

fiskuota 7000 bačkų 'gero vai^tT .įS*?3’ M 
alaus ir areštuota 40 žmo'Valstas-ne«®lbedav0- k:«l 
nių.

Pajieškau savo vyro Kazimiero 
Grajaucko, jis mane paliko su ma
žais vaikais Waterbury, Conn. .Jau 
keli metai praėjo kaip aš apie ji nie
ko nežinau ar jis gyvas ar miręs. Jei 
gyvas, prašau greitu laiku atsiliepti. 
•Jeigu neatsiliepsi jieškosiu per teis
mą persiskyrimo. Arba kurie apie ji 
žino, malonėkite pranešti, busiu dide
lei dėkinga.

DOMICĖLĖ GRAJAUCKIENĖ 
503 Park avė., Bridgeport, Conn.

ir Juozas Žiobis, ki- AUTOMOBILIŲ PIRMA LEK
CIJA UŽDYKĄ.

Jeigu intenesuojatės sužinot apie 
automobilių kliūtis ir kaip pataisyt. 
Turintieji automobilius už pirmas lek
cijas sutaupinsite $100.00. Prisiųskite 
štampą, gausite lekciją. (15)

JOSEPH J. STANKUS 
8448—63rd Rd, Elmhurst, N. Y.

Yra būtinai 
pierų, kaipo ir

Laivų vardus
Iš 
Iš
Iš
Iš
Iš 
Iš
Iš
Iš 
Iš

Bremen ir

PARSIDUODA GRAŽI FARMA
50 akerių, 

: pusę kainos. 
‘ per laišką.

Wm
R. D. 1,

Aš negali® padaryt gražių, 
tirštų putų: Aš tryniau visą 
rytą, bet mano skalbiniai 

atrodo tamsus.

Generalis Agentas
Lietuviai! Aš parduodu ir perka: 
Namus. Karmas, Lotos ir Vande
nio Prūdas- Per mane galite pirkti 
ir parduoti. Taipogi, jei jums yra 
h ji i reikalai dėl turtų Lietuvoje. 
a( d.irl?u visokius dokumentas ir 
užtvirtinu. Esu registruotas prie 
Lietuvos Respublikos kaipo Viešas 
Notaras (Notary Pablic)- Viso
kiame reikale kreipkitės pas

JOHN BUROKAS
164 Washington Street, 
HORCESTER, MASS.
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253 Broadway, So. Boston. 
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MESKAUSKAS

Corry, Pa.

Pajieškau merginos arba našlės 
be vaikų apsivedimui, nuo 25 iki 35 
metų; aš vaikinas, 37 metų, sveriu 
175, aukščio 5 pėdų, 8 colių, pasitu
rintis, gerai atrodant^,*- M®e vartoj u 
svaiginančių gėrimų, nerukajb, myliu 
švarų linksmą gyvenimą. Grąjinų ant 
koncertinos. Su pirmu laišką prisiųs- 
kit savo paveikslą.

JACOB LAPENAS
! 20 Weld avė., Norwoo<^ Mass.

Pajieškau gyvenimui draugės, turiu 
bizni, namus, mokytas; tinkama atsi- 
šaukit. BARONAS (15)

R. 2, Warren, Mich.

(I.
trunka kiek ilgiaus. t ’

Reikalaukite aplikacijų ir pridėkite 2 centu štampą, ir adresuokit: <

P. MIKOLAIN1S •
188-190 S and s St., Brooklyn, New York. •

i stukai. kurie dažnai ėjo 
! juokdarių pareigas. Francu- 
!zas Debay savo veikale ap
rašinėja pasižymėjusius nau
jausių laikų nykštukus.

Pasak Debay, žymiausias 
nykštukas paskutiniais de-j 
šimtmečiais buvęs Mykolo 
Ferry, pramintas Bebe. ■ Jis ii© jono Dėdyno. 
gimęs vos septynių mėnesių ’ 
ir buvęs tik astuonių colių myl 
ilgumo, šešerių metų jis bu- ’ 
vo 15 colių aukštumo, 12 m. 
—25 colių. Jo protas visą 
Įalką palikęs vaikiškas. 16 
metų jis pasiekęs 29 colių, o 
18 metų — 33 colių. Mirė jis 
eidamas 23 metus. Buvo ve
dęs taip pat nykštukę žmo- 
įą. bet vaikų neturėjo.

Kitas nykštukas, lenkas 
bajoras Boroslavskis, buvo 
ik 28 colių aukštumo. Bet 

j:< buvo normalaus proto. 
Kalbėjo^ keliomis kalbomis, 

, mikiiai šoko ir gerai grojo 
hmuiku ir putė fleitą.

Trečias pagarsėjęs nykš
tukas buvo Petras Bereskny, 
■vieno kazoko sūnūs. Jus bu
vo 29 colių aukščio, gimė vi
sai be rankų ir turėjo krei
das kojas. Tečiau, nežiūrint 
į tokios gamtos skriaudos, jis 
pragyveno 30 metų, išmoko 

įrašyti koja, braižė žemėla- 
jpius ir pagarsėjo kaipo ge
dąs koitų ir šachmatų loši- 
įkas.

Geriausią biznį mokėjo 
ipadanti nykštukas anglas 
Toru i’ouce. Jis už pinigus 

■rodė save smalsiems pary- 
.žiečū ms, kurie tuo budu su- 
petv jam nemaža pinigų.

Pajieškau moters prie Šlubos darbo. gal 
dvi ypatos, kuri mylėtų stubos darbą, 
malonės greitai atsišaukti. J. Paul, 

1634 Ruddiman st.. Muskegon, Mich.

galėjo ką nors 
visiems matomi 
kuriuos žinojo 
miesto vaikas.
« « • ___t is šių

■ _r ir sakė, kad 
“dykai duoną valgo.”

Kartais, kaPPrimo de Ri
vera važiuodavo į balius, tai 
visa jo “armija” darydavo 
“bivuaką” ties namais, kur 
buvo aukštų ponų pasilinks
minimo vieta. Ten susirink
davo visa šnipų minia. Pri
puolamas žmogus pakliuvęs 
Į tą publiką buvo apžiūri
mas iš visų pusių ir labai toli 
lydimas.

Artimiausiose kavinėse 
visi staliukai taip pat buvo 
užimti slaptosios apsaugos.

Piliečiai gyveno kaip kokį 
šnipų košmarą. Didžiausios 
lėšos buvo eikvojamos lai
kyti tokį elementą, kuris net 
savo pareigų žmoniškai ne
mokėjo eiti.

Dabar diktatūrai nuvir
tus Madridas laisvai

LAIVŲ VARDAI i 
reikalingi gavimui pirmųjų ir antrųjų pilietybės po- * 
PERMITŲ-leidimų sugryžt Amerikon- ■ . . Į
gana greitai surandu žemiau paduotam metais: Į
An&erpen-Neiy York tarpe 1906 iki 1915, <
Bremen-Baltimore 1912 iki J915, {

Bremen-Philadelphia 1912 iki 1915, {
Glasgow-New York 1912 iki 1915, Į
Libavos—New York 19O7iki 1915, t
Liverpool-New York 1906 iki 1915, t
Liverpool-Philadelphia 1906 iki 1915, {
Rotterdam-New York 1906 iki 1915. »
Southamptcn_-New York 1&06 iki 1915. •

Hamburg-New York suradimas laivų vardų už- I

MASAŽISTĖ
BARBARA TUKIS, a M.

Jei jaučiatės pailsęs, pabandykite 
Swedish Massage. Ant pareikalavi
mo ateinu į namus.

94 CLAREMONT AVĖ., 
MONTELLO, MASS. 

Telef. 7012-J.

Amazonės upės miš
kuose dvi, ligšiol dar neži
nomas, medžių rūšis. Tie 
medžiai gali virsti svarbiais 
pramonės šaltiniais. Viena 
medžių rūšis, tos vietos gy
venamų i 
i“palo de acucar,” arba “cuk

medžio sula yra saldi, kaip nu°laF būdavo laikomi nyk- (zys Lietuvoje yra kuosas 
geras sirupas, ir nepapraš- ^tukai, kurie dažnai ėjoįniosiasi leisti savo rastus, 
.tai skani ir maistinga. Ant
roji medžių rūšis, vadinama 

' “palo de manteca” — “tau- 
, kinis medis,” leidžia tiršta 
^sulą, kuri turi spirgintų laši-

ATSAKĖ KOMUNISTAMS
1 trukus galėsim pirktis “me-

Filipinų gubernatorius pa- dinių taukų ir cukraus.” 
skelbė, kad nuo šiol komu
nistų organizacijoms ir ki
tokioms proletariato gru
pėms bus uždrausta naudotis 
paštu.

AKIRAS-BIRŽYS LIETU
VOJE LIUOSAS.

Amerikiečiai turbut da 
neužmiršo nedideli vyruką, 
kuris Lietuvos karininko 
uniformoje keliavo “aplink 
pasaulį.” Atkeliavęs Ameri-

KOMUN1STAI APSI 
VOGĖ.

Sovietų atstovybėj Oslo’??1® kiekvieP? kiek ž-vme:
(Norvegijoj) išeikvota 400, 
000 kronų. Komisija nusta 
tė, kad danų komunistas 
'Jensen pasiėmęs '164,000 
j kronų ir pabėgęs. Atstovy
bės kurjeris G. P. U. agen- 

...............-_____  atsi- tas taip pat paėmęs 160,000 
kvėpė. Piliečiai įdomaujasi kronų ir pabėgęs. . 
ką dabar darys bedarbiai, 
visų rūšių ir tipų šnipai.

teisme.
vos radio, kuris pranešė, kad 
“Latvijoje eina teismas mu
sų draugo Kovalkovo.” 

į Karo teismas nuteisė Ko- 
valkovą pakarti.

tyvuliuojantį ežerą! Gyven
tojai nusiminė, o ežeras kas
dien ėjo didyn. Iš plyšių že- kon jisai Michigano vaisti
nėj veržėsi sieros durnai, joj buvo areštuotas ir kalti

namas netinkamu pasielgi
mu prie jaunų mergaičių.

Nykštukai — labai mažo Lietuviams pasisekė jį Ska
ugio žmonės — visais laikais įėjimo išimti ir išsiųsti Lie
ti aukė Į save dėmesį. Seno-.tuvon ta sąlyga, kad Lietu
vės rašytojai, kaip Homeras, i vos valdžia jį nubaus.

Indėnu vadinama Aristotelis, Pilnius, Juvena-1 Bet dabar “Jaunųjų Pa- 
moenų vaui nykštukug Karalių'saulis” praneša, kad sugry-

ir valdonu rūmuose senovėj žęs iš Amerikos Akiras-Bir- 
ir i

LATVIAI NUTEISĖ PA
KARTI BOLŠEVIKŲ 

ŽVALGYBININKĄ.
Latvijos kariuomenės tei

sme šiomis dienomis buvo 
nagrinėjama Vlaso Kovai-1 

Mass. kovo byla, kaltinamo už pri-t 
] siekusio advokato Tanino 
nužudymą. Vlasovas iš kerš-' 
to nušovė dviem kareiviško 
šautuvo šūviais. Bylą svars
tant paaiškėjo, kad Kovai-į 
kovas esąs buvęs bolševikų 
čekistas Andrejevas, daly- 

__________ vavęs įvairiuose žudymuose.’ 
mortgages.'or other securities i Vienas liudininkų pareiškęs 

'■ By J. g. Gegužis, Bus Man.'teisme, kad girdėjęs Mask-' 
subscribed before me

April 1-st, 1930.
Fortimalus J. Bagocius, Notary 

Public. My comm. exp. Jan. 28, 1932.

Endriulaitis Andrius. Andriaus sū
nūs, gimęs Jurbarke 1896 m., Ameri
kon atvykęs 1912 m , iki 1916 metų 
gyvenęs Boston, Mass. pas dėdę Ado
mą Vagnerį, 375 Athens st.

Žiobienč Agne, i
lę iš Mariampolės apskr., nuo Prienų. 
Pajieško giminaitė Ona Aukštakal- 
nytė.

Raudanskis Mauša-Moteiis, Ame
rikon į Milwapkee miestą atvykęs 

i 1911 m pasivadinęs Morris Rodin, 
kilęs iš Veliuonos, gimęs 1897 m , esą 
karo metu tarnavęs kariumenėje.

Žilailis Antanas, kilęs iš Raseinių 
apskr., Amerikon atvykęs 25 m. at

gyvenęs Braddock. Pa. pas An
taniną Ačienę, turis broli Kazį Balti- 
more, Md. mieste.

Žeimis Zigmas, kilęs iš Tvtavėnų 
miestelio, Raseinių apskr., apie 39 m. 
amžiaus, Amerikon atvykęs 1905 m., 
gyvenęs ilgai Waterbury, Conn., gi 
vėliau Detroit, Mich. Pajieško tėvas 
Kazys Žeimys.

Sriebalis Stasys, iki 1925 m. gyvi-į 
nęs Millinocket, Me., Amerikoje apie 
17 metų. Pajieško motina Ona.

Pesys Kazys, Amerikon atvykęs 
1915 m. ir iki 1925 m gyvenęs 15 
Millbury st., Worcester, Mass., esą 
dirbęs “Amerikos Lietuvio” adminis
tracijoje. Pajieško brolis Antanas

Šimaniukas Juozas, kilęs išr Kras- 
nienčs kaimo, Nauvalskos valsčiaus, 
Gardino gubernijos, apie 12 metu, 
Amerikon atvykęs 1910 m. '

•Jieškomieji arba apie juos ką nors 
žinantieji kviečiami malonėti atsi
liepti šiuo adresu: Consulate General 
of Lithuania. 15 Park Row, New 
York Citv.

PARSIDUODA GERA FARMA.
Geroj vietoj; arti prie miestelio, ge- 

i ležinkelio stoties, cementinis šteito 
į kelias tik viena mailė, taipgi daug kitų 
■ miestų apielinkėje tarp 8 ir 10 mailių 
į tolumo, geri marketai viskam. Žeitiės 
I 105 akeriai, 70 dirbamos, 35 ganyklos 
bušiai malkoms. Pyčių ir kitokių vaisių 

i medžių 4 akrų sodas. Pro galą farmos 
I teka Susųuehanna upe. Žemė'derlinga, 
! auga komai, kviečiai ir kitokie javai, 
i Budinkai geri, stogai nauji, barnė su 
; skiepu ir vanduo barnėj, Stuba 7 rui- 
; mų ir vanduo; 2 arkliai, 6 karvės, 1 
i bulius, 4 žiemičiai veršiai, 170 vištų, 
3 kalakutai, 10 porų balandžių, visi 
farmos įrankiai. Viską parduodu už 
$4,600, įnešti tik $1,800, kitus laiky
siu ant 5 ar 6 nuošimčio. Priežastis 
pardavimo—neženotas, noriu važiuot 
į Lietuvą apsilankyti. • (15)

KRANK BARTASZCLUS
R. F. D. 4, ULSTER, PA.

Pajieškau Kazimiero Mikolaičio,' 
gyveno Waterburv, Conn , paeina iš ( 
Žagarės miest. Aš važiuoju Lietuvon, 
tad noriu kad greitai atsišauktų. A r-J 
ba kurie žinote apie jį, malonėkite i 
pranešti. ^(16)

VLADAS AUKSELIS
70 Tutlor st., So Boston Mass.

KRATA VOKIETIJOS KO-1 
MUNISTŲ CENTRE. | 
Berlynas. — Vokiečių val

stybės tribunolo nutarimu, 
buvo padaryta krata vokie-, 
čių komunistų partijos cent- 
ralinė j buveinėj Berlyne,! 
vadinamuosiuose Lieb- ■ 
knechto namuose. Krata pra- 

i ėjo be jokių incidentų. Ber- 
■ lyno policijos viršininkas po( 
kratos pranešė, kad pas ko- , 
munistus surasta ip sukon-l 
fiskuota keli centneriai ( 
spaudinių, kuriais buvo no
rima dezorganizuoti vokie
čių kariuomenę ir policiją.* 
Taip pat surasta daug me-' 
džiagos apie uždraustą rau
donųjų frontą kovotojų są
jungą. Tą pačia dieną po 
piet Biulovvo aikštėj įvyko 
komunistų demonstracija, 
kurią policija išvaikė gumi- . . ...
nėmis lazdomis ir šaudyda- Rastos ^V1 n^uJos medžio 
ma Į orą. Keliolika žmonių rūsys.
sužesta, 14 suimta. j Anglų spaudos žiniomis

---------------- anglų botanikas William 
LENKIJOS SEIME KOMU-radę

NISTAS UŽPUOLĖ 
SOCIALISTĄ.

Lenkų seimo posėdy aną
dien įvyko skandalas su vie
nu komunistu mušeika. Atsi
stojęs kalbėti, šitas c’nuliga-į 
nas ne fašistus kritikavo,1 
bet ėmė koliot socialistus. 
Ir besikoliodamas jis taip 
įsikarščiavo, kad davė vie
nam socialistui per veidą. 
Prasidėjo muštynės, kurios 
baigėsi tuo, kad komunistas 

j buvo iš salės jėga išvestas.

Agota Sakalauskienė pajieškau bro-
7 . >, paeina iš Matulių

kaimo, šakių parapijos. Suvalkų gub. 
Labai norėčiau susirašyti su mano 

_ linu broliu. Kas apie jj žino, ma
lonės pranešii arba pats lai atsišau
kia, busiu dideliai dėkinga.

Mrs. Agota Sakalauskienė
8933 Houston avė., So. Chicago, III

J—tokius laiškus) M 
. Rinso- Tūkstančiai rašo to W

(Milionai vartoja“Lengvesnis Drabuz oms fa
sako Mrs. A. Kubilius I

iš South Bostono I

-T,k |
dama u Rinso'. Viską ką ąs P malonu pazm-

Sp«5 Jc, diiių ir v,.a.

I MRS. A.R •> Mlantic 7,0 •-

į -u.
i 4.. sr SS

Kupinas už kupinu nuluotas lr stangu- -

I Garantuotas ,siiri^.er Brothcrs Co-, Ca"»pr ” _

Pajieškau brolio Vinco Vasiliausko, 
apie 30 metų amžiaus atvyko 1925 m. 
i Kanadą. Dirba pirmiaus Port Wil- 
liams,-paskui giriose apie Sarte Ma- 
rie, paskiau, t. y. balandžio mėnesy 
buvo Montreal, Canada. Paeina iš 
Liaudinskų kaimo, Jankų valsčiaus, 
Šakių apskr. Jeigu jo draugai žinot 
ar kas su juom atsitiko, meldžiu kuo- 
greičiausiai pranešti šiuo antrašu, aš 
jums užtai atlyginsiu. (15)

JOHN WASSE /
104 So. 12th st., S.S., Pittsburgh, Pa.

PAĖMĖ 7000 BAČKŲ 
ALAUS.

Newarke prohibicijos a- 
gentai užtiko garažą, kuris 

lė Čom Exchange National buvo sujungtas požemine 
Banką, surišo moterį tarnau-'duda su alaus bravoru. Kon
to ją ir pagrobę $10,000 pa------
bėgo.

i Per naktį atsiradęs ežeras.
Beveik visoj Lietuvoj yra 

i žinomi pasakojimai apie 
i ežerų netikėtą atsiradimą, 
i taip sakant, atlėkimą ir nu- 
jSileidimą iš debesų. Beveik 
‘ _................ w \ !sni
Lietuvos ežerą yra tokios 
rūšies pasakojimų. Bet Itali- 

40 kilometrų nuo Ro- 
, mos miesto, iš tikrųjų visa. 
, nesenai atsirado ežeras, 
nors ir nenukritęs iš dan- 
gaus, o tik išsiveržęs iš že- 

i. Atvykęs mfs gelmių. Dalykas buvo 
Maskvon apie tai pranešti 
sąskaitininkas jau sušaudy-’T Pneš kelis mėnesiu? 
tas. Leprignano kaimo gyvento-

__________ Ijai girdėjo požemiuose kaž
kokį užimą. o laukuose, pa
čioj žemiausioj vietoj, ariant 
dirvas, arkliai ir jaučiai su
stodavo, baidydavosi ir ne
traukdavo žagrių, žmonės 
manė, kad gyvuliai auserga.

Iv 

ir
.suversdavo litrais gyvmiams 
į snukius. Ir štai, vieną nak
tį, miegą kaimo gyventojai 
buvo pažadinti didelio tren- 

„ . A.. . ksmo. Kadangi apylinkė yra
Tennessee valstijoj perei kalnuota, tai žmonės ama

tą sąvaitę iselegėKnoxvillės nė, kad eina žemės drebėji- 
miestehs. Ugnis kilo is eks- mas, ir, išbėgę iš triob iau- 
pliozijos, kun įvyko vidury kė dienos. Kaip įie nustebo, 
miestelio is nežinomos prie- kai rytą pamatė toj vietoj- 
žavies n užmušė 3 žmones, ^kur gyvuliai baidyti >v 1

ISPANIJOS DIKTATŪRAI 
NUVIRTUS DINGO IR 

ŠNIPAI.
Naudodamiesi šiek tiek 

laisvesnės spaudos sąlygo
mis, ispanų laikraščiai duo
da įdomių smulkmenų iš 
diktatūros laikų.

Po žinomų riaušių kariu
menėje, Primo de Rivera la
bai bijojo sukilimų ir aten
tatų. Kad apsisaugotų nuo ; 
panašių nesmagumų jis įsa
kė padidinti slaptosios poli
cijos kadrus. Netrukus Mad
rido gatvės patvino abiejų 
lyčių šnipais. Diktatoriaus 
rūmai buvę tiesiog apsodin
ti jaunais ir senais šnipais. 
Vieni jų sėdėjo prie vartų, 
kiti stovėjo ant gatvių kam
pų, tretieji vaidindavę “pub
likos” vaidmenį ir be poil
sio vaikščiodavo šaligat
viais. Prie ministerių kabi
neto ant suolelio po dideliu 
medžiu visuomet sėdėjo keli 
jauni gana Įtartinai atrodą 
vaikinai “sekliai” ir vaikš
čiojo atletiškos išvaizdos 
“saugotojai.”

Daug dėmesio buvo kreip
ta Į studentus. Prie univer
siteto rūmų ir artimų gatvių 
kampuose, palangėmis die
ną ir naktį stūksojo įvairios 
“figūros.”

Vargu ar 
susekti šitie 
saugotojai, 
kiekvienas 
Piliečiai juokdavosi 
“gyvų statulų" 
jos



KELEIVIS

KANADOS LIETUVIAI
buvo kalbėję, kad Erlickis j žinioje, 

eiann ; i___ ►

Apie vaiko traukiny atra- kie: bet man rupi teisybėj Ir 
dimą tuojaus buvo paskelb- vardan teisybės “Vienybės”

W1NNIPEG, CANADA. 
Kaip Vladas Žukaus
kas su savo žmona Ve-

No. 14. BąUndžio 2, 1330.

ta anglų laikraščiuose. Win- korespondentas turėtų savo 
nipigiečiai lietuviai išgirdė, melą atšaukti.

‘ ‘ Viską Žinantis.

mokės po §10.00 Į mėnesį, 
ar ne, tai to aš tikrai neži- 

Z.’"' nau. Bet galimas daiktas. 
romka palike kad buvo žadėjęs mokėti.

Dabar visi Winnipego lietu- 
jviai atvirai kalba, kad Ei-lic- 
kis turėjo mokėti. O neku- 
rie lietuviai net sako, kad 
Erlickis didelis ‘‘balamutas.” 
Lietuviai kalba, kad Erlic
kis advokatams išmokėjęs 
arti $30.00, bet savo tarnai
tei algos neapmokėjo.

YVinnipego pažangieji lie
tuviai sužinoję apie Žukaus
kų vargingą padėtį ir apie 
jų nepasisekimą, tuoj pradė
jo sakyti, kad jie savo vaiką 
atiduotų į vaikų prieglaudos 
namus, o patys jieškotų dar
bo. Taip Žukauskai jau ir 
buvo panorėję padaryti. Bet 
jie buvo karšti katalikai, to
dėl daugiau glaudėsi prie 
katalikų ii- klausė jų patari
mų. Vienas katalikas, senas 
kanadietis, pradėjo Žukaus
kams įkalbinėti: “Algi 
jums ne gėda su tokiais la- 
kudrais susidėti ir su jais 
reikalus turėti? Jus esate ge
ri žmonės, katalikai, tai kam 
kalbėtis su tokiais uncvatais 
—bedieviais, kurie jums 
įkalbinėja savo vaiką ati
duot į prieglaudą ant sveti
mų rankų? Argi jus ne tėvai 
esate? Argi jums nemalonu 
patiems savo vaikas augin
ti?” Ir jis pradėjo sakyti Žu
kauskams, kad išsinomuotų 
butą ir bandytų rasti darbą 
čia pat AVinnipege. Žukaus
kai paklausė. Jie pasisamdė 
butą netoli to paties kataliko

* y

savo vaiką, norėdami 
jo atsikratyti.

Vaikas mirė. Žukauskai 
areštuoti ir nuteisti ketu
riems mėnesiams kalėti 

ir bus deportuoti į Lie
tuva.

“Keleivyje” jau buvo 
trumpai rašyta, kad Vladas 
ir Veronika" Žukauskai Ka
nadoje pametė traukiny sa
vo kūdikį, norėdami jo nusi
kratyti, už ką jie buvo areš
tuoti ir nuteisti kalėjimam

Dabar aš paduosiu apie 
tą įvykį smulkesnių žinių.

Žukauskai buvo dar jau
ni žmonės, apie 24 metų am
žiaus abudu. Jiedu atvyko 
Kanadon iš Lietuvos perei
tų metų liepos mėnesy. Žu
kauskas tuojaus išvažiavo 
dirbt ant farmų, o jo žmoną 
Veroniką tiesiog nuo stoties 
pasiėmė pas save už darbi
ninkę prie namų ruošos laik
rodininkas Juozas Erlickas, 
jau senas kanadietis ir “mie- 
laširdingas” lietuvis.

Išdirbus pas šitą Erlicką 
apie 3 mėnesius. Veronika 
Žukauskienė susilaukė ne
laimingo sūnelio. Laike gim
dymo ji buvo nuvežta ligo
ninėn. Sužinojęs apie tai jos 
vyras, tuojaus atvažiavo į 
Winnipegą aprūpinti savo 
žmonos gyvenimą ir kūdikio 
auklėjimą. Reikalus sutvar
kęs. jis išvažiavo kitur darbo 
jieškoti. Bet darbo jau nega
vo ir neužilgo vėl sugrįžo į 
Winnipegą. Pabuvęs kelias 
dienas Winnipege, jis pra
dėjo prašyti buvusio savo 
žmonos šeimininko Erlicko, 
kad užmokėtų jai $30 algos 
už 3 mėnesius darbo, nes bu
vę suderėta po $10 Į mėnesį 
ir jis dar nieko jai nemokė
jo.

Erlickis atsisakė algą mo
kėti ir pridūrė: “Džiaukis 
da, kad neprašau iš tavęs 
užmokesčio už tai, ką per 3 
mėnesius maitinau tavo nėš
čią moterį.”

Ir nakties laiku ponas Er
lickis išmetė tą vargšą emi
grantą iš savo gryčios lyg 
kokį šunį, neleisdamas jam 
ųei ^iutkeisio išsinešti. Tur- 
Giit manė pasilikti jį kaip 
mokestį už “maitinimą nėš
čios moteriškės.”

Žukauskas neturėdamas 
nakties laiku kur pasidėti, 
nuėjo į policiją ir atsivedė 
policmaną. Ir su policmano 
pagelba iš J. Erlickio savo 
daiktus atsiėmė. Gi Juozą 
Erlickį patraukė teisman, 
reikalaudamas žmonos al
gos už 3 mėnesius. Bet Žu
kauskai su Erlickiu jokios 
sutarties nebuvo padarę. Be- 
to, Žukauskienė, būdama 
nauja šios šalies gyventoja 
ir nežinodama Kanados įs
tatų, po kiekvieno mėnesio 
algos nereikalavo. O Kana
doje į dvi sąvaites laiko turi 
padaryti išjieškojimą savo 
uždirbtų pinigų. Vėliau da
romi išjieškojimai skaitosi 
neteisėtais.

Tokiu budu ir teismas pa
laikė Erlickio pusę, sakyda
mas Žukauskui: “Jeigu bū
tum su Erlickiu sukalbėjęs, 
kad tavo žmonai mokės po 
$10.00 į mėnesį, tai kiekvie
no mėnesio pabaigoj tavo 
žmonai reikėjo iš Erlickio 
pinigų reikalauti. 0 jeigu ji 
nereikalavo, tai turbut Er
lickis nežadėjo mokėti. Dar 
gerai, sako, kad Erlickis iš 
jūsų nereikalauja atlygini
mo, ką nėščią moterį pas sa
ve laikė.” Teismas turbut su
prato, kad J. Erlickis tą 
biedną emigrantę laikė pas 
save kaip kokią ponią, o ne 
kaip darbininkę. , _ . .

Ar Žukauskai su Erlickiu mn'ė-

• 1 —

j kad vienas vaikas rastas 
! traukiny randasi policijos 

, tuoj susiidomavo. 
ar nebus tas vaikas Žukaus
kų? Tuoj kelios moteris nu
ėjo Į policiją pasiteirauti ir 
pasakė, kad toks ir toks laiš
kas yra gautas iš Toronto— 
kad buk lietuvių vaikas .vra 
miręs traukiny. Ir pasakė, 
kur tėvai randasi.

Policija greitu laiku Žu
kauskus Toronte areštavo. Ir 
atskirus vieną nuo kito su
grąžino i Winnipegą. kalėji
mam Žukauskas nežinojo, 
kur jo moteris Veronika ran
dasi, o Žukauskienė nežino
jo kur jos vyyras Vladas. Pp 
to anglų laikraščiai tą Įvykį 
plačiai aprašė, paneigdami 
lietuvių tautą. Dabar, 24 die
ną vasario, AVinnipege buvo 
Žukauskams teismas. Teis
mas Žukauskus nubąudė 
abudu po keturius mėnesius 
atsėdėti Kanados kalėjime, 
c bausmę atlikus—grąžinti 
Į Lietuvą, kaipo nepagei- 
d aujamos klesos žmones 
Kanadai. Ir apie tai vėl ang
lų laikraščiuose, net pirmuo
se puslapiuose, tilpo platus 
aprašymai, kad lietuviai, už 
palikimą savo vaiko trauki
ny, areštuoti, nubausti kalė
ti ir kad bus deportuoti Lie
tuvon, kaipo nepageidauja
mi Kanadai žmonės. Tas, 
žinoma, labai pažemino lie
tuvius prieš anglus. Dabar 
kaip tik sueini koki pažįsta
mą anglą, jis tuoj ir sako: 

i ‘‘Tai jūsų tautos žmogus pa
liko traukiny vaiką?!...” Ir 
klausia: ‘‘Ar daug iš jūsų 
tautiečių savo vaikus taip 
tnyli’?” Dabar winnipigie-

W!NNIPEG, CANADA.
Lietuvis nustojo proto 

ir nusižudė.
Domas Gąbiėnas (maž

daug apie 26 metų amžiaus) 
jau treti metai kaip is Lietu
vos atvažiavęs į Kanadą, ir 
dirbęs AVinnipego mieste, di- 
delios kompanijos šapoje- 
dirbtuveje už kalvi: nete
ko darbo ir išvažiavo i miš
ką, prie miško darbų. 10 d. 
kovo, 1930 m. \Vinnipego 
miesto policija prisiuntė S. 
Pakniui (lietuviui) laišką, 
pranešdama, kad policijos 
nuovadoj -24 dieną vasario 

su savo apsi- 
pasiko- 
Gabrė- 
Winni- 
pas S.

/

r

krautuvės ir pirkdami pas jį čiai lietuviai, kaip pažangie- 
maistą davė jam ne vieną 
centą uždirbti. Bet darbo su
rasti negalėjo, ir šitas katali- 
kas-patarėjas niekuo jiems 
nepadėjo. Tuo tarpu atėjo 
žiema ir Žukauskai Įsitiki
no, kad darbo čia jau nega
lima tikėtis. Tuomet jie pra
dėjo nekęsti ir mažučio savo 
sūnelio, kuris jiems buvo di
delė našta. Sakoma, kad mo
tina buvo Įdėjus savo mažu
ti i šaltą vandeni, kad jis 
peršaltų ir mirtų, bet kitos 
moteiys, išgirdusios vaiką 
nepaprastai rėkiant, nuėju
sios pas Žukauskienę ir ra
dusios vaiką šaltam vande
ny, pradėjusios motiną bar
ti, kad šitaip daryti negali
ma.

Žukauskai matydami, kad; įTdf- 
Winnipege nebegalima gau-'£ai dR.eJ0SL 
ti darbo, sumanė važiuoti Į r-eaPĮeis.

’ Torontą. Apie tai jie pasi- aPsinRo.

ji taip ir prietariniai katali
kai, sako: “Jiems (Žukaus
kams) bausmė permaža. 
Juos reikėjo nubausti ma
žiausiai kokius keturius me
tus kalėti, ir tada grąžinti 
i Lietuva, tai bent butu žino- 
ję, kad vaiką ‘augino’.”

Žukauskai teisme nei kiek 
nesigynė. Jie atvirai pasisa
kė : “Mes nebeturėjom patys 
iš ko pragyventi. Darbo irgi 
nebegalė jom gauti. Todėl 
matydami, kad vaiko nebe
galėsim tinkamai išauginti, 
susitarėm ir tyčia palikome 
jį vagone, kad žmonės galė
tų greitai jį rasti.” Bet kodėl 
jie patys nenorėjo savo vai
ko Į prieglaudą atiduoti?

Kaip dievoti, Žukauskai 
, kad Dievas jų 

Bet jie skaudžiai
X orumą, utį jie - ■— . Nežiūrint baisaus; 
sakė savo vienminčiams ka- varS?.ir karsto tikėjimo, 
talikams. Lietuvės moterys D^as jiems nepadėjo. Jų 
iš gailesčio nupirko žukaus- va5kas žuvo ir jie paiv& da- 
kų vaikeliui šiokių-tokių į>ar įmesti kalėjimam Tai 
drapanėlių. Tas labai pagir- rjaisl darbininko tragedija, 
tina. Į Pabaigus kalėjimo baus-

Per Naujus Metus abudu mę, jiedu bus ištremti atgal 
Žukauskai su savo kūdikiu Lietuvon. O kas tenai juos 
išvyko kelionėn Į Toronto, laukia? Niekas daugiau, 
Kelyje Žukauskai sumanė kaip tik vargas, vargas ir 
vaiko atsikratyti. Ir nuva- vargas! Gali būt da, kad ant 
žiavę lig Kenoros, persėsda- rubežiaus pasitiks juos fa- ( 
mi i kitą traukinį, vaiką pa- šistų žvalgyba, nes kaž koks; 
liko pirmam traukiny. i

Nuvažiavę į Torontą, Žu- bės” korespondentas, 
kauskai apsistojo pas našlę 
Veroniką Dudonienę, kuri 
irgi tik kelios dienos iš 
Winnipego buvo atvažiavu
si. Žukauskai su Dudoniene 
Winnipege gyveno viename 
name. Taigi Dudonienė tuoj 
pradėjo klausinėti Žukaus
kų. kur jų vaikas yra? Žu
kauskai atsakė, kad kely mi- ____ ___ ___ ____
ręs ir palaidoję. Dudonienei respondentas taip pamela- 
toks pasakymas atrodęs vo? Aš turiu dvi mintis. (1) 
keistai ir ji, žingeidumo dė- Arba korespondentas turėjo 
liai, parašė laišką į M/inni- ;asmenišką piktumą ant Žu- 
pegą savo pažystamai mote- kauskų ir nori juos įskųsti 
riai ir apie viską išpasakojo. Lietuvos žvalgybai; (2) ar-

Policija tuo tarpu radus ba jis yra pats katalikas ir 
vagone vaiką, paėmė pas sa-j nenori, kad šita negarbė 
ve' dar gyvą ir patalpino Ke- kristų ant katalikų. Bet ko- 
noros ligonbuty. Vėliaus jis kiais sumetimais jis tą neda- 
butų buvęs patalpintas Ke- rytų, vistiek šitoks " melas 
noros vaikų prieglaudoje, yra nedoras darbas.
Bet vaikas neužilgo ligon-I Man nerupi nei komunis- 

jtai. nei katalikai, kaipo to-'

Įling disputes. Trial by combat, 
i pubiic speetacles of armed 
conflict, the duel, once regarded 
as integral parts of human na
ture. when subjected by time to 
the intelEgencė of the human 
race, have been found opposed 
to the welfare of humanity.

The result has been that with 
the recognition by society that 
pistols and svords in the hands 
of angry men are not. fit instru- 
ments for dispensing justice, 
the tendency to progress in- 
herent in the human race has 
s\vept awav these ancient insti- 
tuticns; and progress now de- 
mands as its next step the wip- 
ing out of the senseless slaugh- 
ter, the insane savagery, and the 
revolting brutality, which goes 
under the name of war. Then,

"Nation with nation,
land with land,

Unarmed shall live as 
comrades free;

In ev’rv heart and 
brain shall throb

The pulse of one fratemity.”
A. H. Kalish.

The Young Socialist is an edi- 
torial service of the Young 
People’s Socialist League, an 
organization of young people 
betveen the ages of sixteen and 
thirty whose purpose it is to 
develop its membership socially, 
intellectuallv and physically so 
that they mav bring about by 
organization and education the 
future 
v/ealth. 
weekly 
further 
gratefully received. Ali letters 
shoukl be addressed to A. H. 
Kalish, Editor The Young So
cialist, 21 Essex St., Boston, 
Mass.

Jaumijų Socialistų Skyrius
THE YOUNG SOCIATIST.

War and human nature.
“War is part of human natu- 
. Betwęen two babies in a 

cradle place a toy; a struggle 
for the possesion of the toy wil) 
scoii commence,” In sopie sucb 
words the militarist defends 
war and ądvocates bigger and 
better armaments. Supposing 
that such an example truly 
characterizes human nature, a 
natūrai corellary vvoukl be that 
a call to ąrms on no matter how 
slight a provocation, would re
sult in sending the entire po- 
pulation off to slaughter and be 
slaųghtered. \Ve have būt to 
look at our own history to see 
that such a theory does not at 
all jibe with the facts. In every 
war in vvhich this country has 
participated, despite an inereas- 
ing intensity in the ūse of pro- 
poganda and the vigorous sup- 
pręssion of ciyil liberties, there 
has ahvays been a large number 
of citizens actively opposed te 
war, while the great majority 
though \villing to cheer and pra\ 
for vietory, have not rushed ofi 
to risk life and limb. i

Further, in good-sized wars, 
such as the Civil and European, 
it was necessary to force men 
under the threats of jail senten- 
ces to enter the army, since the 
number of those who volun- 
teered fer service was far too 
inadeųuate to eonduet the war. 
No; modern war with its power- 
ful explosives and poisonous 
gases can in no way be explained 

►by examples of babies and toys. 
The very fact that the ūse of 
vicious and lying propoganda, 
aimed solely to deceive the 
people and arouse them to fight 
and die. has progressed at the 
šame rate as the science of war, 
shows 
today, 
school 
find its justification in 
nature.

To go a step further. 
gument of the militarist, so far 
from givmg a motive for modern 
war, does not even go as far as 
to jsstify armed fight ing be- 
twecn individuals as such. We 
know that primitive man did not 
fight with his fellow men be- 
cause he loved to fight or be- 
cause it was “in his blood.” He 
fought and killed animals in 
order to get food; only if some- 
body tried to deprive him of his 
prey, would he fight.

Later, grouped together as 
families and tribes, men fought 
for lar.d; fighting not for the 
mere sake of fighting. būt be- 
cause their very existence de- 
pended on the acąuiring or re- 
tention cf sources of food. To
day, no such excu.se for fighting 
could possibly be advanced. 
Through a more eąuitable dis-

DAVATKOS IŠPAŽINTIS.
Prisiartinusi prie klausyklos 

langelio taria davatka kunigui: 
—Tegul bus pagarbintas...
—Ant amžių ažminujy — at- 

ko kunigas. Na, kodėl tu taip 
nusižeminusi ?

—Kas. ar aš?
—Tu, tu!
—Mat, kunigėli, prie išpažin

ties reik prisitaisyti.
—Na, tai ką sugriešijai?
—Ale, kunigėli, baimė ir sa

kyti.
—Turi viską kunigui pasaky

ti. Kada paskutini syki išpažin
ties buvai?

—Kas. ar aš?
. —Tu!

—Ale. kunigėli, kada su balta 
kumele važiavom.

—O kada tas buvo?
—Ale kada bulvių košę virėm.
—Na gerai, sakyk savo nuo

dėmes.
—Ale. kunigėli, kad sarmata

ųų metų esąs 
juosiamuoju diržu 
ręs lietuvis Domas 
nas, kuris būdamas 
nege esąs gyvenęs 
Pakni

Gabrėnas buvęs 
tijos nuovadą parvežtas iš 
miško kaipo netekęs proto, 
b- teiravos iš Pakilių, koks 
D. G. buvo gyvendamas 
Winnipege. D. Gabrėnas tu- 
•ėjo Amerikoje giminių. Jis 
buvo pažangus lietuvis; pri
klausė prie Winnipege esan
čių draugysčių: Winnipego 
Lietuvių Darbininkų Pašel- 
oinės Draugijos ir ALDLD. 
217-tos kuopos. Prie pirmu
tinės jis. D. Gabrėnas, praei
tais (1929) metais buvo fi-l 
nansų raštininku ir prie ant- ir sakyti, 
rosios, ALDLD. 217 kp.,Į 
knygium. Netekęs VVinnipe- sijai? 
ge darbo D. Gabrėnas ant; —Labai pasipiktinau, 
tiek buvo susikrimtęs, kad, —Na, o ką taip pamatei? 
įvažiuodamas miškan net: —Ale prie Jankelio traktie- 

VV. L. D. P. daugijos knygas riaus policeiskis su viršila girti 
paliko betvarkėj. Dabar kad bučiavosi, tai bučiavosi... 
Winnipege pas vi’-šminėtų ---------------
draugijų narius randasi TIKRAS SKAčMONAS. 
bent pora D. Gabrėno laiš-j Juodveidis I: ‘'žinai, tavo bro
kų, rašytų is miško, kuriais lis yra tikras smaliugas.” 

ų Juodveidis II: “Kodėl?”
o .ižinojęs; Juodveidis I: “žinai, aš jam 

apie iškeltas kalbas kaslink paskolinau zuikio koją dėl geres- 
knygų betvarkėje palikimo, nės laimės, o jis ją išvirė ir su- 
Ir aiškinąs, kad jis apie tą valgė.” 
betvarkę nieko nežinąs.

Tebūnie jam lengva šios 
šalies žemelė!

Nuliūdęs Draugas.

i poli- i

•Sakyk greičiau, ką sugrie- Co-operative Common- 
Comments on these 

artides or reųuest for 
information will be

D. Gabrėnas pasisako esąs 
iš savo draugų

KANADOS 
PATIKIMA AGENTŪRA 
PARDUODAME LAIVAKORTES 

VISU LINUI
Padarome Įgaliojimus. I /rašome 

visus laikraščiu-
Padarome afirlavitus žir.rorns, vai

dams, tėvams, broliams seserims; 
taipgi partraukiame ant fr.-mu darbų 
iraugus bei prietelius. I.-- storojame 
pasus, vizas; pagelbstime išsiimti pi- 
’ietybės popieras. Patam?-jame sku
biai, gerai ir teisingai. Atliekame 
darbus asmeniškai ir raštu Teikiame 
informacijas dykai. Siaučiame pini
gus i visas pasaulio dalis. (15)

GENERAL S. S. A(,ENCY 
397 Oueen Streei, 'Vest, 

TORONTO, ONT, CANADA

‘■Jei nori būt sveikas, tai val
gyk daug svogūnų,” pasakė man 
daktaras. Bet kaip aš tada galė
siu savo merginą pabučiuot?

—Vargšas žmogelis! žiūrėk, 
kaip jis eina susirietęs nuo reu
matizmo !
—Koks ten. po velniais, reuma

tizmas! Jis eina susilenkęs nuo 
važinėjimosi užpakalinėj auto- 
mobiliaus sėdynėj.

that war as it really is 
not as it is pictured in 
history books, cannot 

h u man

the ar-

TROCKIS SUNKIAI 
SERGA.

Berlyne gautomis žinio
mis, -Konstantinopoly sun
kiai apsirgęs buvusis bolše
viku armijos vadas Trockis.

TIK JIS ESĄS TIKRAS 
DIEVO AGENTAS.

Žem. Kalvarija. — Klebo
nas uždėjo savo parapijo- 
nims naują prievolę; už
pirkti mišias galima tik pas 
ji. Pas kitus kunigus ar ki
tose parapijose užpirktos 
mišios netiks Dievo garbei, 
ir tokių maldų Dievas visai 
nepriims.
------------ :-------------------------- L

(fašistas, Brooklyno “Vieny-; 
' , rašy-1

damas iš Winnipego apie ši
tą Įvyki. 20 d. vasario, 22-1 
rame “Vienybės” numery, 
pakrikštijo Žukauskus “k<>- 
munistais.”

Žinoma, tai yra didžiau- 
sis melas, nes Žukauskai ne
buvo jokie komunistai, bet 
abudu karšti katalikai.

Kodėl gi “Vienybės” ko-

Nebus daugiau
Užkietėjimo

Dujų Skilvyje 
Širdies Piktumo 

Greita pagelba naudo jant 

PepsinicSdtzer 
Rašyk Pepsinic Sclt-crCa.

fforcester, Mass o 
GAUSI SAMPELĮ DYKAI

Artistas: — šitas paveikslas, 
tai mano vėliausia kūryba, 
‘‘Darbininkai prie Darbo.”

Kritikas:—Bet jie nedirba.
Artistas:—Jie negali dirbti, 

nes dabartiniu laiku visur be
darbė.

Mokslininkai sako, kad čere-
pokas gali gyventi 1.000 metų, tribution of the world s goods.
Bet kas, po velniais, nori būt če- 
repoku?

Beveik pusė Lietuvos gimna
zistų yra poetai. Kita pusė taip
gi nuolatos prašo visuomenės 
paramos.

t

Uzgavimci tuoj i 
bile kumštininko

Kumštininkas žino k is yra geri
ausia uogavimams. I/gavimui 
reikalinga gydomu b.iltiį kraujo 
celių,— vadintos "l< ncocytes.”
Sloan’s Liniment pritraukia 
užtektinai tu kraujo celių atnau
jinti kūno audinius.

!—Paklausk

Skaudėjimas tuoj pranyksta 
kuomet vartoji Sloan’s. Pritrau
kimas riebaus išgydys užgavimų 
ir išsisukimą. Sloan’s šiądien 
vartojama net i 13 milijonu 
namų. Gauk šviežia bonką 
šiądien, 35 centai.

SLOAN'S Liniment
■..................................... ...—7^'

2 Lidjuanon „

----------- — L . . ----- i . i J

and by the ūse of machinery and 
intensive methods of cultiva- 
tion, food, clothing, and shelter, 
could be assured everybody; 
while modern xvar has no other 
results būt the destruction of 

I these necessities of life for the 
vietor as weil as the vanųuished. 

Į Finally, history gives us a 
pieture of a movement away 
from the ūse of arms, propor- 
tion’ate with the extension of 
more rational mathods of sett-
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TIESIAI Iš
FAKTORfiS 

Italioniska 
Armonika 

Geriausia ant 
Marketo 

Didelis pasirinkimas _ ar
monikų įvairaus gtyliaua 
ir didumo. Bile stylhj 
padaro ant užsakymo. 
Visi instrumentai yra 
rankų darbas eknotų 
iš geriausios measgos. 
Patenkinimas gvaran* 
tuojamas. Mes taisoma 
arba imam mainais var
totus instrumentas. 
Klausk dykai kstaBofa.

ITALLAN
323 W. Peik Street,

ACCORDEON M F G. CO. 
Dept 15, Chicafo, IU.

y

excu.se


i

No. 14. Bftiūiidžio z, i»du.

(N' o musų korespondentų ir iš Lietuvos1 Laikraščių.)

■į! MIRĖ ŽMOGUS, KURIS

i AS GIRDĖTU LIETUVOJE SUKAPOJO KUMRK0S

KAI! D-RAS AVIŽIENIS 
P/.TEKO Į ŠULINI.

Sav o laiku “Keleivy” 'bu
vom j adavę trumpą telegra
mą, £ad Žeimelio miestely 
buvo nužudytas ir įmestas į 
šulinį D-ras Avižienis. Tele- 
grarruj buvo pasakyta, kad 
sąrišy su tuo Įvykiu policija 
areštavo daug žydų.

Dabar “žemaitis” paduo
da sn ulkesnių žinių apie tą 
atsitil imą. Sako:

Nai tį iš vasario 23 d. į 24 
dieną Žeimely skerdyklos 
šulinj rasta negyvas vietos 
veter: narijos gydytojas dr. 
Avižienis.- Miestely ir apy
linkėj tuoj pasklydo gandas, 
kad ji nužudę Žeimelio mė
sininkai žydai už tai, kad jis 
atsisakęs štampuoti ir leisti 
pardavinėti blogą mėsą. Vie
tos policija, pasiremdama 
tuo gandu, tuoj areštavo še
šis mėsininkus žydus, jų tar
pe ir vieną iš Latvijos atvy
kusį mėsos pirklį.
Į įvykio vietą skubiai iš

vyko Šiaulių kriminalinės 
policijos aukštesnieji valdi
ninką i. Pirmieji suimtųjų 
tardymo daviniai neparodė, 
kad velionis butų buvęs nu
žudymas mėsjninkų žydų, ar 
net is viso kieno nors nužu
dytas. Priešingai, daug ap-

PAMINKLĄ.
Šiomis dienomis Sintau

tuose mirė šaltkalvis (slie- 
sorius) Zaleskis, kuris buvo 

ną vedė vos pusantros są- pagarsėjęs tuo, kad iš Ku-
vaitos prieš savo tragingą cĮirkos paminklo ant kapo
mirtį.

DIEVO TARNAS KOVOJA 
PRIEŠ ŽMONIŲ AP- 

ŠVIETĄ.
Ginteliškė. — Musų 

bonas vietoj Dievo 
skelbęs, kariauja su 
parapijonais kaip su 
šais.

Pernai jis iš sakyklos pa
reiškė, kad leis skaityti tik 
tokius laikraščius, kokius 
jis norės, bet ne kas kokį iš
sirašys. Mat, skaitydami pa
žangius laikraščius, žmonės 
apsišviečia ir pradeda nebi
joti velnio ragų. 0 tas ken
kia kunigo bizniui.

Kad geriau kontroliuoti 
kas ką skaito, kunigas pašto 
punktą perkėlė į špitolę ir 
vedėju buvo paskirtas var
gonininkas.

Prieš tai visa parapija už
protestavo ir pasiuntė Paštų 
Valdybai prašymą, kad 

. punktą perkeltų į seną vietą. 
Gyventojų prašymas buvo 
patenkintas ir pašto punktą 
atkėlė į seną vietą.

Klebonas nenurimo. Va
žinėjo Kaunan ir viso pasek
mė — turime vėl špitolė, 
pašto agentūrą, o klebonas 

“išveisęs bedie-

kle- 
žodį 
savo 
prie-

“EUROPA”—D1DŽIAUSIS LAIVAS PASAULY

Straipsneli

j

TIESIAI I KLAIPĖDA

SSSR

atėjo naujas vokiečių Nord-; 
Deutsche Lloyd kompanijos gar
laivis “Europa.” Tai yra di- 
džiausis jūrių milžinas visam 
pasauly. Nežiūrint didelių aud
rų, jisai perplaukė jūres i 4 die
nas ir 17 valandų. Tai yra 18 
minučių greičiau, negu "Breme
nas” padarė.

I Atplaukus “Europai” Į New Į dugnas,

Bariey-Malt Syrup
ŠVIESUS ar tamsus 

TURTINGAS SUDĖTY 
NĖRA GERESNIO

•kinam tave.” Jiems padėkodama nėmis 
“Europa” taip pat subaubė ap-

SVARBUS PRANEŠIMAS.
Sąryšy su pasirodžiusiais 

spaudoje pranešimais, kuriuose 
raportuojama apie einančias de- iuos an^ junų. 
rybas pardavimui Baltik Ame-® “Europos'” ilgis yra 936 pė- 
rika Linijos, šios Linijos virsi- du. o plotis—101 p. Ji gali vež- 
r.inkai New Ycrke išleido seka- ti 2,200 pasažierių -ir 975 laivo, 
mą pareiškimą:

KELEIVIS

vieną pusę, o

iki 10 metų

amžiaus $5.50

f * I

iškapojo Lietuvos himno žo
džius. Bet jis ne savo noru 
tai padarė, o caro žandarų 
verčiamas.

APSIGAVO PIGIAIS 
LAŠINIAIS.

Mažeikiuose tuiĮguje vie
nas krautuvininkas pastebė
jo, kad vienoj vietoj pigiai 
pardavinėja lašinius. Kad 
pigiai pardavinėja, tad jis 
visus lašinius nupirko. Par
sinešęs krautuvėn perpiove 
lašinių palų per pusę, vidu- 

> je buvo pripilta druskos.

IŠ ZARASŲ KALĖJIMO 
PABĖGO 4 KALINĖS.

Vasario mėn. iš 27 į 28 d. 
nakties metu iš Zarasų areš
to namų pirmo aukšto, is- 
liovus lango štangas, pabė
go 4 kalinės.

linkybių kalba už tai, kad 
čia į reičiausia butą nelai- viskus laikrascius. 
minga atsitikimo, o ne Agentūrą vėl manoma at- 
žmogžudystės. Tą pat pa- kelti kur buvo pašto punk- 
tvirtino ir lavono skrodimo, tas.
rezultatai — jokių smurto! —------------
žymi į nerasta, išskyrus žaiz- BROSTVININKAS GYVE- 
dą gilvos kiauše, kuri leng-; NA BE ŠLIUBO. 
vai galėjo atsirasti krintant; ; • -- - -__
į šulinį ir susidaužant į jo gvoltu šaukia, kad, girdi, 
sienas. O įkristi į šulinį labai “ “ - -
leng'a, ypatingai nakties 
metu, kada tamsu, nes šuli
nys be rentinio ir niekuo ne
aptvertas. Tuo ir spėjama, 
kad d-ras Avižienis, grįžda
mas vėlai naktį iš skerdyk
los, kur ėjęs apžiūrėti mė
sos, Įkrito į šulinį ir, negalė
damas išsigelbėti, tapo ne
laimingo įvykio auka.

Bet kitam šitoks, labiau-; 
šiai teisybei artimas įvykio 
aiškinimas, matyt, nepatiko, j 
Ypatingai tiems, kurie linkę 
matyti čia žmogžudystę ir 
jos kaltininkais laikyti žy
dus. Ir štai tragingai žuvu
sio d-ro Avižienio laidotu
vėse vietos tautininkų pirmi
ninkas ne dviprasmiškai pa
keltu tonu rėžia: “Be keršto 
ir kraujo šį dalyką mes ne
praleisime’.”

Vadinasi, šitas “patriotas’’į kuris, kaip pasirodė, buvo 
butirai norėtų įtaisyti žydų nudurtas peiliu, nugabeno 
pogromą. Tai jau paprasta ligoninėn. Jis mirė. Nusikal- 
juodašimčio prigimtis. »tėlė sulaikyta.

Ir “žemaitis” priduria,! Paaiškėjo, kad Miškaitė 
kad toks minios kurstymas nudūrė Brimoną iš pavydo, 
nepasiliko be atbalsio. Pa- ^m jis eina su kita mergi- 
veikti į minios jausmus ir ją na- 
sufar.atizuoti nėra taip sun-'___ _ ,
ku, tad ir susidarė dabar AUTOMOBILIUS UŽMU- 
Žeimely tokia nuotaika, kad; ARKLJ.
vieto* policija rimtai susiru-: Tarp Smilgių ir Panevė- 
pinusi priemonėmis apsau- žio, ant Smilgių vieškelio 
goti gyventojus žydus nuo įvyko automobilio katastro- 
galimo “pogromo.” {fa. P. Korsako iš Panevėžio

Jau buvęs ir pirmas iš ne- automobilis, grįždamas Pa- 
ramuolių pusės bandymas nevėžin, sutiko porinę pad- 
prie šito, kada rengtasi vež- vadą. Prasilenkdamas, ark- 
ti suktuosius į Šiaulius. Di-.liai pasibaidė, pasuko atgal 
dėlė minia susirinkusi siaur.iir tuo momentu, kai vežimas 
gelžkelio stoty ir laukusi su-įsu arkliais atsidūrė skersai 
imtųjų atvedant. Gird ė -s i į kelio, su jais susidūrė auto- 

“Muškim žyti;^’”įmobilis. Susidūrimo rezulta-
I te vienas arklys tapo užinuš- 

žudžius, ką mums reiškia k?-'tas vietoje, kitas lengvai su- 
i. atimsime!” žeistas. Iš žmonių niekas ne-

Agentūrą vėl manoma at

zy?
/.-

Nieolaus Johnsen, didžiau
sio vokiečių laivo kapitonas. 
Jis yra vyrizusis Nord-
Deutsehe Lloyd laivyno va
das. ,

PER NEATSARGUMĄ 
PERSIŠOVĖ.

Luokėj šiomis dienomis 
netyčia persišovė šaulys Ta
mošius Paulauskis, 17 metų 
amžiaus. Kulka perėjo per 
plaučius ir sustojo viduriuo
se. Nelaimingasis išvežtas Į 
Kauną, kad padaryti opera
ciją.

NA BE ŠLIUBO.
Alsėdžiai. Davatkos čia 

gvuibu eaųnia, n.au, 
pažangus žmonės arba ^be
dieviai’’ nori šliubus panai
kinti, bažnyčias sugriauti ir 
tam panašiai kalba. Tuo tar
pu pats kąrščiausis Alsėdžių 
bažnyčios tarnas, visų brosV 
vų brostvininkas Juška nuo 
senų laikų gyvena su viena 
moteriške be bažnytinio 
šliubo.

iRedakdjo$JįteakpMi.|
P. Sąvaičiui. — Ačiū kad 

prisiuntėt, bet laikraščiui 
nelabai tinka.

P. Sobutui. — Bolševikų 
vadas Bimba nėrp išvažia
vęs Rusijon ir nesėdi kalėji
me, bet važinėjasi su komu
nistine agitacija ir renka au
kas pragyvenimui. Kiek gir
dėjome, paskutiniais laikais 
jisai baladojosi apie Cleve- 
landą.

S. Dryžąi. — Ačiū už pri
siųstą žinutę apie komunistų 
demonstraciją, bet dėl vie
tos stokos negalėjome jos 
sunaudoti.

K. Degliui.—Neverta apie 
girtuokli laikrašty rašyt.

K. Trinkai.
peržiūrėsime ir, jei tiks, su
naudosime. Tąs žemaičio 
pasakojimas apie stebuklu, 
buvo tikrai mums prisiųstas, 
o ne prasimanytas.

Vientaučiyi.—Jeigu žmo- 
?us nebuvo sužeistas, tik 
šiaip nuo sunkaus darbo ap
sirgo. tai atlyginimas gaut 
nelengva. Bet geriausia šito
kiu klausimu kreiptis pas 
teisingą vietinį advokatą.

Girios sargui. — Juokai
laikraščiui netinka.

St. Žukauskui. — Jūsų Yorką, pradėjo baubti visi fab-! Prakiurimo; 
straipsnelį įdėsime vėliau. rikai ir laivai, kas reiškė “svei- 1 . ’ ’

“Keleivio** skaitytojai R.
S.—Psichologai, kurie tyri
nėja žmonių papročius ir el
gesius. yra tos nuomonės, 
kad žmogus jau gimsta su 
blogais palinkimais, tečiaus 
geras auklėjimas vėliaus ga
li tuos palinkimus sušvelnin
ti, o netikęs auklėjimas juos 
pablogina.

rie varo laivą, yra nulieti is 
bronzo ir sveria po 14 tonų. Ka
minai nėra apvalus, bet paplokš- 
ti; ilgesnis jų skersmuo turi 
50 pėdų, o trumpesnis—21 pėdą.

• Maisto “Europa”

šiemis dienomis New Yorkan sis vokie€^ P^ukimo čempio
nas hueppers yra pasamdytas 
kaipo instruktorius. Be to da 
yra šaudymo galerija, yra kiek
vienai klasei knygynas ir kito
kie patogumai. į kaisto “Europa” pasiėmė

Laivas yra aprūpintas Fram- tiek, kad užtektų atplaukt Ame- 
mo* tankomis, kurios apsaugoja rikon ir vėl sugrįžt Vokietijon. 

Į ji nuo supimosi laike audrų, gtai kai kurie valgomųjų daik-
Per visą laivą eina dubeltavas tu: 

kas apsaugoja jį nuo 
; prie to da laivas 

yra padalytas į 15 skyrių ištisi- 
pertvaromos, taip kad 

vienam skyriui prisisėmus van- į

46,000 svarų mėsos.
1.500 svarų paukštienos.
3,000 sv. žvėrienos.
27,000 sv. žuvies.
146,800 sv. kiaušinių.
14,000 sv. pieno ir Smetonos.
2,400 sv. sūrių.
12.500 sv. arbatos, kavos, ko

ko ir cukraus.
9,000 sv. sviesto.
10.700 sv. miltų.
7.700 sv. aiskrymo.
Daugybę daržovių, vaisių, gry

bų ir visokių prezervų.
Laivo vardą iš abiejų pusių 

nakties laiku apšviečia 1,200 
elektriškų lempų. Vėliavos ant 
stiebų taip pat apšviečiamos.

Dabar žinios sako, kad Lloyd 
linija vienijasi su Hamburg- 
Amerika linija, kurios turės iš
viso 444 laivus ant jūrių. Tas 

Propelerai arba “sriubai,” ku- daugiausia anglus ir baugina.

kurtinančiu balsu. Jos pažiurę-! dens, kiti pasilieka visai sausi, 
ti susirinko didžiausios minios i Gali net keli skyriai prisisemti, 
žmonių. Visi stebisi vokiečių!^ tai laivas da nenuskęs ir net 
technikos galybe, o vokiečiai nepakrvps. 
džiaugiasi, kad jie gali pasiro
dyt pasauliui tokiais milžiniš-' rofai ištikus reikėtų keleiviams 
kais darbais. Ištikro, yra kuo di- gelbėtis, tai tam tikslui yra ne- 
džiuotis, yra kuo džiaugtis. Viso 
pasaulio spauda rašo apie jų j 
“Europą.” Anglai nors ir svei
kina vokiečius, tečiaus labai su
sirūpinę. kad šie jau pralenkia

l

i į 
Bet jeigu jau kokiai katast-

• tai tsm tik&Jrn vra ne.

skęstamos valtys, kurios gali 
būt varomos motorais. Į kiekvie
ną valtį gali sutilpti po 145 žmo
nes, ir jos taip padarytos, kad 
jos neskęs, nors pilnos butų van
dens. Tų valčių yra tiek, kad jo
se galima išgelbėt 4.100 žmonių. 

“Europa” turi 3 Įkarus, kurių 
kiekvienas sveria po 17 tonų. Jų 

mą pareiškimą: | darbininkus. j retežiai turi 2.000 pėdų ilgio ir
Laiku sekamų kelių mėnesių! Laivo vidury yra įrengtas sveria 150 tonų. 

Baltik Amerika Linija bus per- prūdas plaukimui, kur garsu-į 
vesta naujai kompanijai, kuri 
vadinasi Polish Transatlantic 
Shipping C-ompany, dalyvau
jant joje ir dabartiniams Baltik 
Amerika Linijos savininkams.

Valdymas ir štabas Įvairiuose 
ofisuose, taip pat laivų viršinin
kai ir patarnautojai Įvairiuose 
departamentuose palaikys ir at
eity iki šiol buvusi mandagų ir 
visais žvilgsniais patenkinantį 
patarnavimą ir tuo budu tas 
viskas garantuojama pasažie- 
riams. Planuojamoms ekskursi
joms i ir iš Lietuvos, kurios bus 
palaikomos, speciali? lietuviškas 
personalas (crew) bus pasamdy
tas Steward Departamente ir 
sustojimai bus daromi Klaipė
dos uoste palaikymui tiesioginio 
susisiekimo i abi pusi.

Linija gerai žino ir nuošir
džiai Įvertina iki šiol suteiktą 
nuoširdžią ir didelę lietuvių vi
suomenės paramą ir yra pasi
rengus palaikyti patarnavimą 
ir ateity susisiekimui tarpe se- 

> ! nosies Tėvyynės ir Jungtiniu
Amerikos Valstijų.

MALDAKNYGĖS 
KO NEUŽMUŠĖ

Sausio 12 d. Barstyčių 
bažnyčioj štai kas įvyko. 
Vienas vaikinas melsdamo
si pakėlė akis į dangų ir Į 
jaunas choristes. Vos tik 
spėjo akis pakelti, kaip nuo 
vargonų krisdamos didelės 
knygos pataikė nelaiminga
jam tiesiai Į kaktą. Šis ap
svaigo.

MERGINA PEILIU NU
DŪRĖ VYRĄ.

Šeduva, Panevėžio apskr 
Čia vasario mėn. 16 d. įvy 
ko kruvina drama. Pil. Bri 
moną tą dieną aplankė jo 
pažįstamoji panelė Emilija 
Mįskaitė. Ir štai kaimynai 
išgirdo riksmą. Subėgę, pa
matė Brimoną ant grindų 
gulintį visą kruviną. Tuo
jaus buvo pranešta policijai, 

i Mirtinai sužeistąjį Brimoną

IŠTRĖMĖ KLERIKALŲ 
LYDERI.

Lietuvos klerikalų lyderis 
K. Ambrozaitis, kaipo pavo
jingas visuomenės rimčiai 
asmuo, Kauno karo komen
danto nutarimu, vasario 28 
dieną išsiųstas į Raseinių 
apskritį 6 mėnesiams.

!

Bėra darkomas
100 nuošimčių grynas

Budweiser
r " ii

Šukiui:
“Mes batys r

Ii pc beminkai, «««««.«,. -—— >^-
Tečiatf prie riaušių neprilei- nukentėjo.. Automobiliui iš- 
sta. muštas priešakinis langas,

Suimtieji dar tebetardo- sulankstyti sparnai ir šiaip
mi. žaizdų nemaža.

Velionis d-ras Avižienis ---------------
buvę doras ir visoj apylinkėj 
laba’ gerbiamas žmogus.
Aukštąjį veterinarijos mok- _____ _ __  ~
slą baigęs tįk pernai. Nors susimušė keli bernai. Vincas 
jaunas, bet savo srity buvo Brotužas iš Ginaičių kaimo 
gera* žinovas. _ buvo užmuštas basliu ant

Paliko jauną žmoną, ku- vietos.

muštas priešakinis langas, 

žaizdų nemaža.

UŽMUŠTAS LAIKE 
MUŠTYNIŲ.

Netoli Kelmės ant kelio

BUS PAŠVĘSTOS PADARYT KELIONĘ ATMINTINUVISOS PASTANGOS
ĮVYKIU PILNĄ ĮVAIRUMŲ IR MALONUMŲ DĖL TŲ KURIE JOJ DALYVAUS

Žemiausios Kainos Tiesiai į Klaipėdą
Trečia klesa i vieną pusę ................. $107.00
Trečia klesa i abi pusi ........................ 181 00
Turistine trečia klesa į vieną pusę .. $123.50 
Turistine trečia klesa i abi pusi (min.) 204-00 
Cabin klesa .............  142.50

Promenados Denis: Už vietas turistine 
klesa ant Promenade Denio nuo Gegužes 
1-mos iki Liepos 15 j Lietuvą, o į Ameriką 
nuo Rugpiučio 1-mos iki Rugsėjo 30 kainos 
padidinamos sekamai: $7.50 į ~ 
$12.50 į abi pusi.

Vaikams: Nuo 1-nu metu 
amžiaus pusė kainos.

Kūdikiams: Iki 1-hų metų 
į vieną pusę. I abi pusi $11.00. 
U. S. Revenue Tax ir Head Tax atskyrium.

IŠPLAUKIMAS LAIVŲ 1930 M. j

is
Laivo vardas New Yorko

Tiesiai Ii
Laivo Vardas Klaipėdos

LITUANIA Balandžio 17

POLONI A ........ Gegužės 1

ESTONIA ...........Gegužės 17

LITUANIA .... Geirožės 26

POLONIA .... Giružės 27

LITUANIA .... Birželio 1®

LITUANIA .... Liepos 22
ESTONIA .. Rugpiučio 18

LITUANIA .. Rugpiučio 2®

POLONIA .... Rugsėjo 1®

SMAGIAUSIA, PATOGIAUSIA KELIONĖ
Dėl informacijų ir laivakorčių kreipkitės tuojaus pas savo vietos agentą

-----  NELAUKIT PASKUTINIŲ DIENŲ. - . - ==

BALTIC AMERICA LINE
8—10 BRIDGE ST-, NEW YORK, N. Y. 315 SO. DEABBORN ST„ CEICAGO, ILL.

UNION TRUST BLOG., PITTSBURGn, PA 616 ST. JAMES ST., MONTREAL, CANADA.

I
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' DYKAI!
(Grands, Players ir Uprights. naujų ir pavartotų), ir norime juos susta-

I

Balandžio 2, 1930.

Nubaudė 9 komunistų de
monstrantus.

Pereitą sąvaitę pasibaigė 
9 komunistų byla, kurie bu
vo areštuoti vasario pra
džioje už demonstraciją be 
leidimo. Vieni jų buvo kalti
nami “policijos mušimu," 
kiti—plakatų nešiojimu.

Aleksandras Karauskis iš 
South Bostono gavo 30 die
nų kalėjimo, o kiti buvo nu
teisti užsimokėti po $5 pa- 

_____ _____  baudos. Nei vienas tečiaus 
rį ir liepė nesijudini iš vie- nemokėjo ir nuėjo pabaudą 
tos, o kiti du puolė prie re- atsėdėti kalėjime, 
džisterio, kur buvo iš viso 
tik $9. Nežiūrint atkišto re
volverio. Wolens nusitvėrė 
švino paipą ir jau norėjo ne- 

svečius

Vietinės Žinios
PASIPIKTINO TAREILI- ' 

NIŲ AGITACIJA.

SLA. 359 kuopa atmetė Jų 
laišką ir nutarė remti da

bartinę Tarybą.
Kovo 21 dieną įvyko SLA. 

359-tos kuopos mėnesinis 
susirinkimas. Priėjus prie 
Pildomosios Tarybos balsa
vimo, sekretorius ištraukė 
pluoštą visokių laiškų ir la
pelių su agitacija ir šmeiž
tais. Sako, tai tareilinių “li
teratūra.” Buvo pasiūlyta 
mesti ją i gurbą neskaičius, 
tečiaus žingeidumo dėlei nu
tarta perskaityt. Sekretorius 
ima vieną paskui kito ir 
perskaito. Pasirodo, kad; 
vieni tų lapelių yra iš Chica
gos, . kiti iš Waterburio, da 
kiti iš South Bostono.

Sekretoriui juos perskai
čius, susirinkusieji SLA. 359 
kuopos nariai sušuko kaip 
vienas: “Šalin dezorganiza- 
toriai, kurie tokiu svarbiu 
momentu kursto Susivieniji
me suirutę ir siundo vienus 
narius prieš kitus’."

Kuopa pasmerkė tuos 
šmeižikus ir ragina kitus 
SLA. narius i 
blogos valios žmonių, kurie

Už $9 gavo po 10 metų 
kalėjimo.

Pora mėnesių atgal trys 
jauni vaikėzai užpuolė Ju
liaus W olenso krautuvėlę 
ant kampo D ir Bolton gat
vių, South Bostone. Vienas 
jų atkišo i Wolensą revolve-

i

prašytus
bet jie spruko laukan ir su
sėdę automobiliun pabėgo. 
Vėliaus betgi policija juos 
sugavo ir Wolens visus tris 
pažino. Pereitą panedėlį bu
vo jų teismas ir kožnas gavo 
nuo 6 iki 10 metų kalėjimo.

Visi trys jie buvo South 
Bostono bomeliai. Vienas 

i vadinosi Joseph Dillon, ant
ras — Charles M i Uis, o tre
čias — Albertas Navickas.

Sudegė 3 vaikai.
Duxbury miestely, netoli 

Bostono, pereita panedėlį 
šventini, ?ud<*e S,lv« n?mį!,lr «aisre 

.žuvo 3 vaikai. Silva yra 
biednas darbininkas ir gy-

Drg. Krukonis atvažiavo 
dirbti prie “Keleivio” 

redakcijos.
Šią sąvaitę prie “Kelei

vio” redakcijos atvažiavo iš

l

____________ ____ „| 
neklausyti tų Njew Haveno drg. J. Kruko-i

- rannnni kurie nįg.“Keleivio” -h-t------1
valydami griovimo ctarbą jįs jau yra žinomas iš savo 
nediįsta net savo tikiaj P^” ntsiminimti 
vardžių pasirašyti.

nis. “Keleivio” skaitytojams:

‘‘Lietuvos Fa
šistų Vergijoj.”

Musų kuopa yra nusista-' Būdamas Lietuvoje drg. 
čiusi remti dabartinę SLA. Krukonis 7 metus mokytoja- 
Pildomają Valdybą, būtent: vo. daugiausia Seinų apie- 
St. Gegužį, A. Mikalauską, linkėse. Klerikalai paėmę 
P. Jurgeliutę, K. Gugi, Ra- valdžią Į savo rankas buvo 

, bet kai 1926 
m. rinkimais klerikalų val
džia buvo nuversta, švieti
mo ministeris Čepinskis vėl

ginską. Januškevičių ir d-rą jį paliuosavę, 
Klimą. Ir mes patarianti už 
juos balsuot visiems, kam 
tik rupi SLA. labas. ............... .................  .

359 kp. reporteris, paskyrė drg. Krukonį Į mo- 
____________ 4 ■ - - — - — ----

Pernai automobiliai už
mušė 777 žmones.

Valdžios paskelbtos 
nios dabar parodo, kad pe
reitais metais Massachu
setts valstijoj automobiliai 
užmušė lygiai 777 žmones. 
Šįmet Bostonas švenčia 300 
metų sukaktuves nuo savo 
įsikūrimo. Ta proga laikraš
čiai pastebi, kad jeigu 300 
metų atgal indijonai butų 
užmušę tiek baltveidžių. 
kiek jų pernai užmušė auto- 
mobiliai.tai Bostono šiandie 
gal nebūtų buvę. Nes 300 grįžo 
metų atgal šitoj apielinkėj ' 
iš viso nebuvo tiek baltų 
žmonių, kiek dabar jų per 
metus žūva nuo automobi
lių.

Rytojus. Po 16 gruodžio per
versmo valdžią užgrobė fa
šistai su klerikalais, ir drg. 

ži- Krukonis vėl neteko vietos, 
o vėliaus net ir į Varnius bu
vo išgabentas. Iš Varnių jis 
buvo paliuosuotas ta sąlyga,, 
kad išvažiuotų užsienin. 
Kaipo gimęs Amerikoj jis ir 
atvyko Amerikon. -Jis yra 
šios šalies pilietis ir jau da
lyvauja balsavimuose.

t žuvo 3 vaikai. Silva 
biednas darbininkas 
veno prastoj bakūžėlėj, kur 
buvo išviso tik vienas kam
barys. Tam pačiam kamba
ry jie valgė, gyveno ir mie- 

igojo. Kada ugnagesiai atvy
ko, bakūžė buvo jau pa
skendus liepsnose. Vaikų 
motina buvo lauke ir klyk
dama puolė i ugnį vaikų 
gelbėt, bet ugnagesiai laiku 
ją sučiupo ir išgelbėjo. Ki
taip ir ji butų sudegus.
Harvardo studentas mėgino 

nusišauti.
Keliatas Harvardo stu

dentų parsikvietė į bendra
butį keliatą gražių merginų 
ir pradėjo kelti rautą. Visi 
gerai Įkaito. Ir kuomet kiti 
su merginomis šumijo, vie
nas jų inėjo i šalinį kamba
rį ir šovė sau i šoną, turbut 
norėdamas pataikyt į širdį. 
Dabar jis guli ligoninėj ir 

i jo gyvybė pavojuje. Kodėl 
į jis taip padarė, niekas neži
no ir jis pats nesako. Jis va
dinasi Aage Klouman. Vei
kiausia gėrimas buvo kaltas. 
Prohibicija išmokino net ir 
studentus gerti. Daroma da
bar anketa studentų tarpe 
parodo, kad geria daugiau 
kaip pusė studentų, ir taip 
vra beveik visuose universi
tetuose.

I

Telefonas 21324* 
MEDICINOS DAKTARAS 

C. J. Mikolaitis
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET, 

LAM’RENCE, MASS.

DR.MARGERIS
Turime 98 pianus
n t namuose Bostone ir apielinkėj ir jie gali būt tenai vartojami pakol mums jų prireiks 
—o tai reiškia neapribotą laiką. Musų kompanija uždarė keliatą krautuvių ir tie pianai 
surinkt: is Norfoiko, Richmondo ir Lynchburgo. Vietoj laikyt tuos pianus pakol nukris jų 
kaina, mes nutarėm verčiau parduoti juos dabar labai nupiginta kaina, taigi kas norės nu
sipirkti pianą bėgy kelių ateinančių mėnesių, turės geros progos tai padaryt. Visi pianai, 
kurie liks neparduoti, bus pastatyti tose šeimynose, kurios mano greitu laiku pianą įsigy
ti. ir tai už tą. reklamą, kurios mes gausime laikydami tuos pianus gerose šeimynose.

Įi.iugybė radiju, kombinuotų fonografų, gramofonu ir rekordu bus parduota 
negirdėtomis kainomis

Nei persiuntimo, nei rendos, nei kitokių eksąensą. Jus turit atvykt į najsų krautuvę, jeigu 
norit pasirinkti, šitam pasiūlyme nėra jokių kabiitAą. Tokia proga pasitaiko sykį gyvenime

CHAS. M. STI1
Open Evenings Boston, Mass.
Copyright 1930 Lu C. Gursuch

34 jT.• * 9
114 Boylston S t.

COBB GARAGE i Lankėsi redakcijoj vysk. 
Tik 3 minutos nuo Broadway arba Vipartas il‘ Šį tą papasakojo. 

5 minutos nuo Market Terminai, ant - - ----- - -
ir 2-nd street. Turime viso

kias naujausios mados mašinas maz- 
o gojimui ir grisinimui automobilių,įsiveržė v agys. 8argas Darbas greitas ir gerai padaromas už 

i pigią kainą. Ekspertai mecha-
. _. .j ' nitvai ouna uienvtms ir lutkumra. \ia-■įnejo vidun paziu- ; rąžius būna atdaras visados. Parduo- 

rėti ir pamatė du vyru SU į !arr,e Shė11 paw>>«ną ir aliejų. Jei no- 
. , , . __ - • rite kad jus karas gerai bėgtų, pamė-elektl'lc'ka lempute mėginant i ginkite pas mus įsipilt gazo. Jei norit 

atidaryti seifą. Jisai sušuko "ero patarnavimo, kreipkitės pas mus. ainiai v y u x UTrPOVlC T AKF.T TI TM A S
ir banditai pei-sigandę pašo
ko nuo seifo ir leidosi prie 
durų. Sargas norėjo pastoti į 
jiems kelią, bet vienas jų j 
pastūmė jį i šalį, o antras Į 
smogė jam sunkiu Įrankiu’ 
per galvą ir sargas krito bet 
žado. Kada jis atsipeikėjo,: 
vagių jau nebuvo. Jis prane- >

Mėgino išplėšti teatro seifą.
Pereito panedėlio nakti i .

Coiumbia teatrą, kuris ran- kampo c i 
dasi prie IVashington stree- 
tO, 
pastebėjęs, kad ofiso durvsv J *. _. įnikai būna dienomis ir naktimis. Ga-iatdaros, mejo AKlUH pažiu-; rąžius būna atdaras visados. Parduo

dame Shėll gazoliną ir aliejų. Jei no
rite kad jus karas gerai bėgtų, pamė-

Sako, Pittsburghe bedarbė 
esanti mažesnė.

*

<

še apie tai policijai, bet ši 
nieko nesurado.

Nubaudė socialistų organi
zacijos sekretorių.

East Cambridge'aus teis
me buvo nubaustas $20 pa- 

! bauda Bostono socialistų or
ganizacijos sekretorius drg. 

į Lewis. Jį kaltino už dalini- $ 
j mą gatvėje lapelių, kas įsta- 
■ tymais yra uždrausta.

Socialistų susirinkimas.
Ateinančio] pėtnyčioj, 4 

kuris buvo išvažiavęs balandžio. “Keleivio” cfL^

Art. Babravičius sugrįžo 
iš Floridos.

Šį panedėlį Bostonan su- 
o.Uj artistas J. Babravi
čius, kuris buvo išvažiavęs balandžio. “Keleivio” ofise 
kelioms savaitėms Į Floridą, bus LSS. 60 kuopos susirin- 
Dabar draugai jam čia ren- kimas.* Visi nariai prašomi 
gia koncertą. susirinkti. Pradžia 8 vai.

Banditai sužeidė krau- 
tuvninką.

Bostono priemiesty, Chel- 
sea, du banditai užpuolė 
Aleksandro Dembkovskio 
krautuvę ir pareikalavo ati
duoti pinigus. Dembkovskis 
nenorėjo klausyti, tuomet 
vienas banditas šovė, o ki
tas kirto kokiu tai geležiniu 
Įrankiu per galvą. Demb- 
kovskis krito be žado. Už
puolikai tada puolė prie 
kasos, kur buvo $50, ir pa
grobę tuos pinigus pabėgo. 
Žmonės eidami pro šalį iš
girdo Dembkovskio riksmą 
ir pašaukė policiją, kuri nu
gabeno sužeistą krautuvnin- 
ką ligoninėn. Daktarai ji ap
žiurėjo ir rado labai pavo
jingai perskeltą galvą. Sa
ko, kad mirs. Plėšikai nesu
gauti. Dembkovskis yra len
kas.

—---------- -
Mergina-banditas.

Everette atsirado mergi
na-banditas. Ji apvogė tūlos 
Mrs. Cook namus, kada šei
mininkė buvo išvažiavus 
miestan. Kaimynai matė va- 
gilką, bet manė, kad ji buvo 
kokia pažystama namų sa
vininkės. Sugrįžus namo šei
mininkė rado išvogtas visas 
savo šilkines drapanas ir ki
tus geresnius daiktus. Poli
cija jieško pikta darės.

I

f

KELEIVIO” KALENDORIUS 
1930 METAMS

KIEKVIENAM REIKĖTŲ TURĖT
JĮ SAVO NAMUOSE.

1930 metų Kalendorius yra puikiausis. 
Pilnas mokslo žinių, statistikų ir straipsnių, 
gausiai iliustruotas ir gražiai padarytas.

Tarp kitako čia rasite pilną praloto Ol
šausko istoriją ir kaip Lietuvos Universite
to studentai mėgino pasiųsti Voldemarą 
pas Abraomą.

Negana to, 1930 m. Kalendoriuje telpa 
labai Įdomus dokumentas apie fašizmo te
rorą Lietuvoje. Yra paduoti sušaudytu jų 
žmonių paveikslai ir paskutiniai jų laiškai 
prieš mirtį.

Kas mėgsta eiles ir dainas, tai šiame Ka
lendoriuje ras jų gana daug.

Kas mėgsta humorą, tam redakcija pasi
rūpino įdėti gerų juokų.

Kalendoriaus kaina 50 centų, bet “Ke
leivio” skaitytojams tik 25c.

Įdėkit tuojaus į konvertą kvoterį į popie- 
rą suvinioję, arba štampų už 25c., ir prisių- 
skite “Keleiviui” žemiaus nurodytu adresu, 
o Kalendorių tuoj gausite.

Iš Kanados štampų prašom nesiųsti, nes 
Jungtinėse Valstijose jų suvartot negalima.

Prašom adresuoti taip:
“KELEIVIS”

253 Broadway So. Boston, Mass.

Manau STEPONAS JANELIUNAS. 
COBB GARAGE (-)

206 Second St, Kampas C St., 
SO. BOSTON. MASS. Tel. 2020.

SOUTH END 
Hardware Co.

LIETUVIŠKA 
BUČERNE

Užlaikome geriausią tavorąir 
parduodame pigiausia kaina, 
sos visuomet šviežios.

Taipgi užlaikome šviežius 
gus. Chop Suey—3 svarai ..

Pagardinimui Chop Suey, 
tokit China Boy Soy Sauce, 
už bonką.

Pas mus galite gaut visokį ta- 
vorą pigiai ir gerą.

J. PATKAUSKAS
SKANI) CASH MARKET

331 BROADM AY. SO. BOSTON.
Telefonas: So. Bc-ston 0551.

Mė-

die- 
25c.
var-
15c.

i

i
i

Gydytojas ir Chirurgas
Valandos: 10—2; 6 8
Sekmadieniais: 10—12._ 

3421 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILŲ.

Tel. Boulevard 8483
i■ į.. ■■ ■ i,■ ——

Dorchester Clothing Shop
SIUTUS, OVERKOTUS SIU

VAME ANT UŽSAKYMO.
ŠTYMU VALOME IR PROSI- 
NAME. TAIPGI SIUVAME 
NAUJAS PUTRAS IR PERMO- 
DEL1UOJAME SENAS, NES 

TURIM TAM TIKRAS 
MAŠINAS.

MARTIN WALULIS 
1854 Dorchester avė, 

DORCHESTER, MASS.
Te!. Coiumbia 3240.

Tel. So. Boston 1761 ir 2483-W

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Estate and Insurance 
Justice of the Peaco

Visame patarnauju gerai.
598 E. Broadway, So. Boston, Mass.

lietuvis OptcmetmtM

PROF. A. ZIDANAVIČIUS

Muzikos Mokykla
SMUIKĄ — PIANAS.

Lekcijos duodamos privačiai kaip 
mažiems taip ir suaugusiems, su
lig programo Muzikes Konserva
torijų. Pamokos aiškinamos lietu
vių kalboje.

119 Boston st, Dorchester (netoli 
Andre* Są.) Tel. S. B. 1348-W.

1 RUIMAI ANT RENDOS.
ruimai ir kičiras. gazas ir elekt- 
šviesos. ant t re žiu lubų, gera pro- 
Cam; idge'aus lietuviams. Renda 

ui. Kreipkitės pas: (15) 
Joną Rupeiką,

4f> Market s: . < ambridge. Mass.

ros 
ga
$12 mene:

PARSIDUODA — 90 Burrell st. ir 
36 Marshfield st, Rotbury. 4 šeimy
nų pečių flatas; t krųji vertė $6,000 
Reik kiek taisyt. Bargenas už $2,500 
Normalės įeigos $1.056 į metus. Arti 
prie didelių fekter: :. W. D. Loring.

378 Mashington <t.. Dorchester.

English Flat White Paint
White Enamel, Gloss Paint

Your Choiee ....................... $1.95 Gal.
—

STANDARD PLATE
Creosote Shingle Stain $1.00 Gal.

Pure Shellac 
Orange or White 

Quart 75c...................... $2.65 Gal.

Screen Wire, By the Roll 
Black Galvanized
2c. Są. Ft.....................2Vjc. Sq. Ft.

$2.95 
98c. 
29c. 
69c.

Fertilizer. 100-lb. bag ... 
Spading Forks ...................
Bamboo Lawn Rakęs ........
Long Handle Spades ........

Atdaras Subatos Vakarais 
iki 10:30.

Daug vietos sustojimui 
Dykai Vietos Pristatymas. 

1095 Washington St. 
at Dover St. EI. Station.

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

Mes užlaikome visokių Vaistų ir 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosu
lio, Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo 
Valymo, Reumatizmo, Slaptingų 
Ligų. Taip-pat visokių žolių, La
pelių ir Dielių iš Lietuvos. Musų 
aptiekoje geriausias patarnavi
mas ir teisingas patarimas. Vais
tus nusiunčiam ir per paštą. At
minkit musų adresą.

D. CABIT
100 DORCHESTER STREET, 

Kampas Broadwav, 
SO BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799.

Išegzaminuoju priskiriu
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.

J. L. PASAKARN1S, O. D. 
447 Broadway, So. Boston, Mass.

Parsiduoda 14 Ruimų 
Namas 

aisymais. 3 karų gara- 
vištminkas, apie 
apie 2 akrai že-

su visais i
džus, didele barsė.
lf>6 vasinių medžiu _ ....
mes. prie karų ir treinų, arti storai. 
Noriu greitai parduot,

MRS. SHELALIS ' ' (14)
93 Cass st.. V.. Rosbury, Mass.

už pigią kainą.

PARSIDUODA 2 ŠEIMYNŲ NA
MAS. 6 ii ’ ’ ’
Norwoode.
ru. treinu

visi įrengimai, 
miesto, arti ka- 

. I^bai gra- 
sodas. visokių 

I |______ i, 7 lotai že
mės. Savininkas ■ ori parduoti arba 
išmainyti kur arčiau Bostono. Šis na
mas yra verias ji:- apžiūrėjimo, nes 

.yra tikras bargenas. (15)
ANTANAS J. BRŪZGA

5 Ch.ipel st.. \orwood, Mass.

7 ruimai 
viduryje 
ir krautuvių, 

žioj vieloj ant kabo, i. 
kvietkų. didelis garadžus.

PIGIAI PARSIDUODA NAMAS
10 kambariu, vi.-i modemiški įren

gimai. netoli karu, mokyklos, krau
tuvių ir bažnyčios liandos $50.00, {tė
ra proga su mažu nešimu.

132 Dale st., Roxbury, Mass.

mattapaa square
Parsiduoda—2 r. u ji. 2 šeimynų na

mai su visais modemiškais įrengi
mais ir garažei, ant užbaigtos gatvės 
prie Rapid Transito; taipgi 8 kamba
rių. 1 šeimynos namas ir 2 karų ga
ražus. ekstra lotas žemės su vaisių 
medžiais. Parsiduoda pigiai.

Tel. Hyde l’ark O721-W.

JUS ŽINOTE KAD
BLUE RIBBON MARKET

2 ŠTORAI
Parduoda šviežias ir geriausias 

Mėsas. Daržoves ir Groserį. 
SPECIALIAI ŠIĄ SĄVAITĘ: 

Chop Suey ................... 3 sv.—2t>c.
China Boy Souce. bonka ------
Lietuviškas Skilandis .... sv.

BLUE RIBBON 
MARKET

6->8—8-th
Cor. 8 and L St.

Tel. S. B. 3169-M

5252525252525^525252,235^;
3R
S

Telefonas: So. Boston 1058.

Bay View Motor
Peter Trečiokas ir 

Jos Kapočunas 
GERIAUSI LIKTUVIAI 

MECHANIKAI.
Taiso visokius automobiline Ir 
gerai patarnauja.
Agentūra Studebaker ir Erakine.

Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkintą patarnavimą.

Pardavimo vieta:
549 E. BRO'ADWAT 

Taisymo vieta:
1 HAMLIN ST, 

kampas E. Eight «t, 
SOUTH BOSTON. MASS.

P

į Telefonas: So. Boston 4768

į D-ras Balaban
Į GYDYTOJAS IŠ RUSIJOS . 
J 375 DORCHESTER STREET

So. Boston, Mass.
Gyvenimas ir Ofisas
1234 Blue Hill Ave^ 

Mattapan. Tel. Miiton 2952.
I I.
! DR. J. MARCUS
I Iš MASKVOS IR KAUNO
J Specialistas slaptų ir kroniškų ligą 
i moterų ir vyrų, kraujo ir odos.

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

j 261 Hanover St, Boston. Ofisas
• Tel.: Richmond 0668, Gar. 5437. 
Į Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
| Nedėliomis iki 4 vai. po pietų. 
I -r

25c. 
39c.

357
So. Boston.
Tel. S. B. 1129

Broadway, St.

» 
I

LIETUVIŠKA APTIEKA 
Jūsų Senas 'Aptiekorius toj pačioj 
vietoj per pastaruosius 26 metus 
ir nėra sąryšy su bile kita aptieka. 
Visados šviežios šaknys iš Lietu

vos ir visados šviežias Dieles 
galima gaut pas

DAVID CABITT
REG. APTIEKORIUS 

Visados pasirengęs jums patarnaut 
100 SALĖM STREET 

BOSTON. MASS.
Telef. Richmond 1686 

Aptieka atdara nuo 8 iš ryto 
iki 10 vakaro.

i?w<

t

LAIDOJIMUS, 
kuriuos paveda 
mano prižiūrėji
mui, visuomet 
būna patenkinti 
ir sutaupina ge
rokai pinigų.

Mano kaina 
visiems ir visur 
vienoda.

;; JONAS PETRUŠKEVIČIUS 
<, Lietuvis Graborius
* ► 162 Broadeay. So. Boston, Mass. 
i * Residence: 313 W. 3-r d street.
J * Telefonas: So. Boston 0304-W.

I

S

PARIWAY AUTO SER VICE 
and FILLING STAT1ON 

Studebaker Karą Agentūra, taip
gi geriausia taisymo vieta.

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

VIKTOR VAITAITIS
415 01d Colony Ava,

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

Tel. So. Boston 2660.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną

Nuo 2 iki S rak. 
NEDALIOMIS:

1 v. po pietą

Šaradomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.

251 Broadwsy, tarpa C ir D St,
80. BOSTON, MASS.

IŠ SENU GRINDŲ-FLORŲ MES 
PADAROME NAUJUS
Dirbam su mašinoms, padarome greitai ir ne

brangiai Florai išrodo gražiau negu nauji. Taip
gi oentiname ir pataisome namus iš vidaus ir is 
lauko Už visokį darbą kainos nebrangios.

Kreipkit*8 ir klauskite musų kainos.

c. SABET (SABETSKAS)
28 Stellman Road, 

Roslindale, Mas*.
Telefonas: Parknay 3268-M.

X

Vėliaust geriausiai veikianti 
dikališki ir elektra gydymai, 

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

Dr. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE 

BOSTON. .
OLYMPIA THEATRE BLDG„

ROOM 22
VALANDOS: DIENOMIS nuo 
9 iš ryto iki 7 vakare.
ŠVENTADIENIAIS: nuo-40 iki 
1 dieną.

Med.Leo J. Podder iš PetrogradoDr.
Specialisto* Slaptų ligų motorų ir vyrų, kraujo ir odoa. Kalbą lai
kiškai ir rusiškai. Telefonas Back Bay 7279
122 HUNT1NGTON AVB, aotoH M BOSTON, MASS.


