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SUKAKO 25 METAI
Kruvinos Komunistų

Riaušės Berlyne.
SUŽEISTAS DIKTATO

RIAUS GIMINAITIS.

Be to da užmušta* adjutan
tas Gudina* ir peršauta* 

adjutantas Virbicką*.
Leidžiant “Keleivį” į spau

dą, šį antradienį atėjo iš Lie
tuvos Pasiuntinybės Wash- 
ingtone telegrama, kad pe
reitos subatos vakarą Kaune 
buvo padarytas pasikėsini
mas ant Voldemaro gyvybės. 
Užpuolimas buvo padarytas 
prie Valstybės Teatro ir, ma
tyt, užpuolikai smarkiai šau
dė, nes lydėjęs Voldemaro 
šeimyną adjutantas buvo už
muštas ir du kiti asmenįs su
žeisti, tečiaus pats Voldema
ras išliko sveikas.

Pasiuntinybės telegrama 
skamba taip:

“Keleivi*,”
253 Broad way,
South Boston, Ma**.
Gegužės šeštą vakare prie 

Teatro durų Kaune, minute- 
riui pirmininkui *u šeima ei
nant teatran, da ne*u*ekti 
piktadariai šovė iš revolve
rių. Nukauta* adjutantas Gu
dina*, sužeista* adjutantas 
Virbicką* ir ministerio pir
mininko giminaiti* berniu
ką*. Mmisteri* pirmininką* 
ir žmona išliko sveiki. .

Lietuvos Pasiuntinybė 
Amerikai.

Matyt, pasikėsinimas buvo 
gerai organizuotas ir jam 
parinkta labai patogi vieta. 
Kauno teatras randasi sod
nely, gana atokiai nuo Lais
vės Alėjos, kelias vedantis 
per sodnelį į teatrą yra apso
dintas medžiais, vakarais 
tamsus, ir prie pat teatro du
rų šviesos labai menkos. Te
nai labai lengva bile kam 
pasislėpti, ir lengva pabėgti. 
Bet šita aplinkybė gal nelei
do užpuolikams ir jų tikslo 
pasiekti, šaudydami tamsioj 
vietoj, jie, matoma, negalė
jo matyt kuriam taikyt, ir 
todėl t>. Voldemaras išliko 
sveikas.

Associated Press telegra
ma iš Kauno sako, kad iš vi
so buvo sužeisti 5 žmonės. 
Tiktai vienas Voldemaras iš
likęs nepaliestas. Jo žmonai 
kulipka irgi nugraužusi šo
ną. Voldemaro giminaitį kir
to net 4 kulipkos. Pasveikti 
jam nesą vilties.

Po užpuolimo Kaune buvę 
daug kratų, bet kaltininkų 
nesurado. Apie šitą pasikėsi
nimą Į£aune esą kalbama vi
saip. Vieni spėją, kad tai 
Vilniaus lenkų darbas, o kiti 
maną, kad galėjo būt komu
nistai arba klerikalai.

LIETUVOS ŪKININKAI 
LAUKUOSE. „ 

Apie balandžio mėnesio 
vidurį pilni džiaugsmo su
laukę pavasario Lietuvos 
ūkininkai pradėjo lauko 
darbus. Maloni Lietuvos 
gamta besipuošdama žaliu 
apdaru vilioja kiekvieną tiek 
ūkininką, tiek piemenėlį į 
kvepiančius laukus. Net vie
nas poetas pasakė: “Kada 
gegužės mėnesį pražįsta ir 
pakvimpa Lietuvos sodai, 
miškai, pievos ir laukai, tuo
met aš nerandu gražesnio ir 
malonesnio pasauly dalyko, 
kaip musų tėvynės gamta”... 
Ir man, rodos, kad tai tikra 
tiesa. Tik gaila, kad ne visa 
lietuvių tautos šeima gali vi
sa tuo gėrėtis: vienus skiria 
platus vandenynai, kiti turi1 
dar nešti sunkų lenko jungą, 
o da kiti sėdi sugrusti kalėji
muose. Tai skaudi tikrenybė..

1 GEGUŽES ŠAUDYMO j 
KAUNE NEBUVO.

Iš Londono ir Berlyno pe
reitą sąvaitę buvo atėję ži
nių, kad 1 gegužės dieną 
Lietuvoje buvo uždraustos 
visokios demonstracijos, bet 
nežiūrint to uždraudimo 
Kaune komunistai įtaisę de
monstraciją su raudonomis 
vėliavomis. Kariumenė pra
dėjusi į demonstrantus šau
dyt ir keliatas žmonių buvę 
užmušta, o keliolika sužeis
ta. Bet dabar Associated 
Press praneša, kad tai netie
sa. Pirmoji gegužės Kaune 
praėjusi ramiai ir jokio šau
dymo nebuvę.

NUSIŠOVĖ VILKAVIŠKIO 
POLICIJOS RAŠTI

NINKAS.
Netoli Vilkaviškio miške 

rastas nusišovęs negyvas po
licijos raštininkas Jonas Ru
peika. Nusižudymo priežas
tis dar nenustatyta, bet ma
noma, kad išeikvojo kiek 
nors valdiškų pinigų, ir ne
galėdamas jų padengti, ne
panorėjo dėl savo sunkios 
padėties sėstis į kalėjimą ir 
nusižudė.

\

PRALOTĄ OLŠAUSKĄ 
SPAUDŽIA.

Pralota* Olšauskas pada
vė Vyriausiajam Tribunolui 
skundą, kad Kauno Apygar
dos Teismas neteisėtai pasi
elgė atmesdamas jo prašymą 
paliuosuoti jį iš kalėjimo iki 
teismui po piniginiu užstatu. 
Vyriausia Tribunolas tą Ol
šausko skundą atmetė.

Jegamasčio Olšausko gas: 
padinės dabar kalba, kad, 
girdi, “nors iškada kunigė
lio, ale podraug ir gerai. Kai 
dabar sugrįš išturmos, tai 
bus minkštesnio notaro.”

Gegužės 7 dieną sukako lygiai 25 metai, 
kaip caro valdžia buvo priversta grąžinti 
lietuviams spaudą, kuri išbuvo uždrausta 
per 40 metų.

Už spaudą kovojo daugiausia revoliucinis 
musų liaudies elementas—tas elementas, 
kuris visuomet ėjo prieš caro valdžią. Kova 
buvo 'ilga ir sunki. Ne vienas karžygis ir 
gyvastį toj kovoj palydėjo. Taigi, švenčiant 
šiandien 25 metų spaudos atgavimo jubilė- 
jų, reikia nulenkti galvas ir pagerbti tų kar
žygių atmintį! Lai būna garbė visiems ko
votojams už laisvą spaudą, o negarbė ir 
gėdą tiems, kurie musų spaudos laisvę vėl . 
naikina!

Šalin visokia priespauda ir cenzūra!
Lai gyvuoją laisvą spauda laisvoj Lietu

vos Respublikoj!

PER PIRMĄ GEGUŽES 
KRITO 27 ŽMONES.

Policija buvo apskelbus 
tenai nepaprastą padėtį ir 
uždraudus vakarais po 9 gat
vėmis vaikščiot. Bet dabar 
jau vėl tenai ramu.

Daugiau kaip 150 žmonių su
žeista ir 1,200 riaušininkų 

areštuota.
Tarptautinė darbo žmonių 

šventė buvo apvaikščiojama 
1 gegužės dieną visame civi
lizuotame pasauly. Iškilmin
giausia ji buvo Austrijos sos
tinėj Vienoje, kur didžiau
sios demonstracijos su muzi
ka ir raudonomis vėliavomis 
užtvino visas miesto gatves 
ir tęsėsi ištisas 7 valandas. 
Tvarka buvo kuogražiausia, 
nes ginkluota darbininkų 
sargyba ją palaikė.

Paryžiuje policija suėmė 
apie 3,000 žmonių da prieš 
1 gegužės, norėdama tuo bu
du įbauginti darbininkus, 
kad jie nedemonstruotų. Bet 
po pietų sustojo beveik visi 
darbai Paryžiuje ir darbinin. 
kai turėjo daug mitingų.

Ispanijoj diktatorius už
draudė visokias demonstra- 
sijas ir susirinkimus. Bet dar
bininkai sustabdė sostinėj 
visokį judėjimą. Sustojo net 
gatvėkariai ir užsidarė visos 
krautuvės ir visi ofisai.

Japonijos sostinėj Tokio 
15,000 darbininkų įtaisė de
monstraciją, tuo tarpu kai 
Osakos mieste maršavo 10,- 
000 žmonių su revoliucinė
mis dainomis ir vėliavomis. 
Apie 150 žmonių Tokio mie
ste buvo suimta, bet paskui 
paleista.

Maskvoje 1-mos gegužės 
šventė buvo apvaikščiojama 
oficialiai: dalyvavo visi val
dininkai ir raudonoji armija 
su tankomis ir kitokiais karo 
pabūklais.

Bet Berlyne darbininkų 
šventė tapo sutepta krauju. 
Policija sužinojusi, kad ko
munistai ruošiasi kelti triukš
mą, neleido daryti gatvėse 
jokių demonstracijų. Komu
nistai tečiaus susirinko įvai
riose salėse, o paskui iš salių 
pasipylė eit gatvėmis ir de- 
monstruot Policija pradėjo 
juos krikdyt. Komunistai 
ėmė svaidyt į policiją bon- 
komis ir akmenais. Pradėjo 
statyt gatvėse barikadas, už
tvaras daryti, kad policija 
negalėtų praeiti. Kada poli
cija ėmė tas barikadas ar
dyt, komunistai pradėjo nuo 
stogų mėtyt ją plytomis ir 
šaudyt iš revolverių. Tuojaus 
užvirė tikras karas. Policija 
pradėjo šaudyt. Riaušės tęsė
si tris dienas ir per tą laiką 
27 žmonės buvo užmušti, 
daugiau kaip 150 sužeista ii 
1,200 areštuota.

Kai kurie Berlyno laikraš
čiai dabar skelbia, kad šitas 
riaušes organizavo atsiųsti iš 
Maskvos karininkai. “Neue 
Zeit” rašo, kad 14 dienų at
gal Berlynan atvažiavęs iš 
Maskvos koipunistų organi
zatorius Manielski, su kuriuo 
kartu pribuvo trįs pagarsėję 
“ČEKĄ” organizatoriai ii 
trįs raudonos armijos gene- 
ralio štabo nariaii Jie ir pa 
darę planą Berlyno “paėmi- 

-idėiž’audror ku-'manų ir indų 10 žmonių bu- mui.” Ir reikia sakyt, kad du 
ys, taip kad keleiviai galėtų rioe pridarė apie $2 000 000 vo užmušta ir 180 sužeista. Berlyno priemiesčiu komuni-
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KARD1NOLŲ MIL1ONAI.
Nesenai pavogė mirusio 

kardinolo Vico 500,000 lirų 
vertės kryžių.

Tas pats kardinolas mir
damas paliko Anconos semi
narijai 800,000 lirų ir 50,000 
lirų naujam kanonų namui 
pastatyti. O jeigu da suskai
tyti, kįek/ijs mirdamas pali
ko pinigųsavo giminėms ir 
gaspadinėms, ir jo likusį kitą 
turtą, tai susidarys desėtkai 
milionu.

Tai štai, kaip “šventieji” 
švaisto milijonines sumas 
tamsių žmonelių “Dievo gar
bei” suaukotas.

*

PERKŪNAS TRENKĖ KU
NIGĄ PRIE ALTORIAUS.

Newburgh, N. Y. — Perei
tą sąvaitę čia perkūnas tren
kė į baptistų bažnyčią, kuri 
buvo pilna parapijonų ir visi 
karstai meldėsi. Kun. Allen 
buvo prie altoriaus; perkū
nas skėlė jam tiesiog į kaktą 
ir jis nuvirto nuo laiptų. Baž-

Su Kulkosvaidžiais 
Atidarė Dirbtuves.

Elizabethton, Tenn. — šį 
panedėlį čia American, Bam- 
berg Glantzstoff firmos ati
darė savo dirbtinio šilko 
dirbtuves, kur jau nuo 15 ba
landžio streikuoja-darbinin- 
kai. Dirbtuvės tapo atidary-

i

nyčioj kilo didžiausis sumiši- r**™ v T“ V
mas. TurbutDievo vietą dan- Į 
guje užėmė koks bedievis. j atsirasti streiklaužių, kurie 

į norės eit dirbti. Kad strei-

Sindair Atsisėdo 
Kalėjiman.

Šį panedėlį aliejaus mag
natas, Harry F. Sinclair, tapo 
uždarytas į kalėjimą Wash- 
ingtone, kur jisai turės atsė
dėti 3 mėnesius už Senato 
paniekinimą. Kada Senatas 
andai tyrinėjo aliejaus šmu
gelį, Sinčiai buvo pašaukta* 
pasiaiškinti. Į Senato komi
sijos posėdį jis atvyko, bet į 
statomus jam klausimus ne
atsakinėjo. Už šitą storžie
viškumą jis dabar ir buvo 
pasodintas į šaltąją. Atva
žiavęs šį panedėlį prie kalė
jimo jis buvo taip nusilpęs, 
kad vos iš automobiliaus iš
lipo. “Malonu man čia tams
tą matyti!” pasveikino jį ka
lėjimo maršalas. “How do 
you do,” atsakė mister Sin- 
clairas ir vos nesudribo p?ie 
kalėjimo durų. Jam tuojaus 
prisegta prie nugaros Nr. 
42,060.

BERLINE VAIDINAMA 
“SACCO IR VANZETTI” 

DRAMA.
Šiomis dienomis Berlyne 

pastatyta scenoje drama var
du “Sacco ir Vanzetti.” Ji 
parodo, kaip du nekalti vyrai 
buvo nužudyti Amerikoje 
vien dėlto, kad jie buvo ra
dikalai. Dramos tikslas — 
agitacija prieš mirties baūs- 
mę.

150,000 DARBININKŲ 
LAIMĖJO 5 DIENŲ 

SĄVAITĘ.
Statybos darbininkai New 

Yorke pareikalavo 5 dienų 
sąvaitės darbo. Darbdaviai 
nenorėjo sutikti, todėl unija 
nutarė apskelbti streiką. 
Darbdaviai streiko pabūgo ir 
sutiko darbininkų reikalavi
mą išpildyt Pereitą subatą 
jie pasirašė sutartį, kuri įnei- 
na galion nuo 24 rugpiučio. 
Tas paliečia 150,000 darbi
ninkų.

Ithaca mieste, New Yorko 
valstijoj, statybos darbinin
kai pereitą subatą jau neatė
jo Į darbą.

IŠ BAŽNYČIOS KALĖ
JIMAS.

Pačiame Kauno centre yra 
likusi graži, didelė rusų cerk
vė. vadinama Soboru. Po ka
ro ji kiek pataisyta ir pava
dinta Įgulos bažnyčia. Bet 
dabar nutarta šią rusų caro 
viešpatavimo laikų liekaną 
sugriauti ir iš tos medžiagos 
pastatyti, kaip praneša, ko
kią nors kultūrinę įstaigą.

0 gal šių dienų viešpačiai 
-s tos medžiagos pastatys 
Kaune dar vieną kalėjimą, 
įes dabartiniame Kauno 
mnkiujų darbų kalėjime ne
gali sutalpinti visų “grieš- 
ninkų.”

ANGLIJOS RINKIMUOSE 
UŽREGISTRUOTA 1686 

KANDIDATAI.
Gegužės 30 Anglijoj bus 

uarlamento rinkimai. Kandi
datų užsiregistravo jau 1685. 
Vietų parlamente yra 615. Iš 
užsiregistravusių iki šiol kan
didatų yra 582 konservato
riai. 5o9\larbiečiaiY493 libe
ralai. 24 komunistai ir 27 ki
tokie.

SUDEGĖ 2 LIETUVIAI tok'«n». nedarytų
ANT FARMOS. i k?n?PaniJ°? Parelka'

Laikraščiai praneša, kad Pnklals, 11
netoli Orange, Mass., ant.BS“™. kapitalistams vai- 
Kuisevičiaus farmos pereit,'^,atuoJaus Į*nk,as
sąvaitę sudegė du darbinio kompanijas su kulkasvai- 
kai, vienas ji vadinasi Mike l?alL’.r«?z,nemitbTb.?' 
Kazakevičia. o kitas Alex d“.įvarytadeset-
Salitsky, abudu 65 metų am-’*" ,™?kių ginkluotų padau- 
žiaus vyrai. Sprrendžiant iš »p>e 8OT vyrų su
jų pavardžių, abudu gali būt f? į™18 P™?8, darbininkus, 
lietuviai. Paties šeimininko susta_
nebuvo namie, kaip ant far- ?.n^ dirbtuvių stogų, nuo 
mos kilo gaisras. Gali būt,’ 81 ^le ^ndyt į visas pu- 
kad abudu buvoišsigėrę ir8®8, 
todėl negalėjo nuo ugnies 
pabėgti.

netoli Orange, Mass. ant> v •

I

ROKIŠKYJE STREIKUO- 
JA DARBININKAI.

Rokiškyje sustreikavo ge
ležies dirbtuvės darbininkai. 
Streikuojančių yra apie 30 
asmenų. Streikas vien dėl 
menko atlyginimo ir turi gry
nai ekonomiško pobūdžio-

Sunku dabar Lietuvoje 
darbininkams ką nors strei* 
ku laimėti, kada alkstančių
jų bedarbių armija be galo 
didelė.

KOMUN1STAI ŠELPIA BE 
DARBIUS PROKLA

MACIJOMIS.
Kaune pasirodė primėtyta 

daug komunistinių atsišauki
mų pritaikintų gegužės mė
nesio 1 dienai.

Rusijos valstiečių kruvi
nais centais komunistai varo 
propagandą visame pasauly
je. Mano, kad bedariusi bus 
sotus nuo jų proklamacijų. 
Darbininkams rupi duona, 
bet ne komunistų popierga
liai.

i Panedėlio vakare kompa
nijos pasigyrė, kad nekurie 

• departamentai turi jau pa- 
•kankamai darbininkų ir gali 
dirbti pilną laiką. Bet streiko 
vadai sako, kad dirbti nuėje 
iš viso tik apie porą tuzinų, 
ir kad kompanijų agentai 
renka skebus kituose mies
tuose.

Nežiūrint kad į juos buvo 
atkreipti kulkasvaidžių vam
zdžiai, streikuojantįs darbi 
ninkai šį panedėlį, dviejų 
šimtų skaičiuje, ramiai pi-

ORLAIVIAIS ŠMUGE- 
LIUOJA ATEIVIUS.

Kanados pasieny tapo su
imtas tūlas Paul Mikallef, 
kaltinamas dėl šmugeliavi- 
mo ateivių iš Kanados į 
Jungtines Valstijas. Teisme 
jisai prie kaltės prisipažino 
ir paaiškino, kad šmugelį va
rydavęs oru. Sako, turėjau 
pasisamdęs 3 amerikiečius 
lakūnus, kurie beveik kas .. . - . - ; -----
diena atgabendavo po kelia- kietavo Vlsas dirbtuves.

i

guirių iš Kanados į ši, PRANAiAuA
P ę —_____ __ | ŽEMĖS DREBĖJIMUS.

ĮVEDA SUNŲ VAGONUS. n Italų seismologą* Rafael
Francuzijoj įvedami vago

nai, kuriuose bus galima vež
tis šutus. Ant tokių vagonų 
parašyta: “Les hommes avec 
chiens,” tai reiškia: “Žmo
nės su šunimis.” Iki šiol ant 
gelžkelių būdavo rūkomieji 
:r nerūkomieji vagonai; Šu-

Bendani sako, kad greitu lai
ku pietų Amerikoj ir pietų 
Europoje bus dideli žemės 
drebėjimai.

KOMUNISTAI GRŪMOJA 
MORROW GYVYBEI.
Laikraščiai praneša, kad 

Amerikos ambasadorius 
Morrow gavęs Meksikoje 
laiškų, grąsinančių jam mir
timi. Policija sako susekusi, 
kad tuos laiškus jam rašę 
Meksikos komunistai. Jie 
kaltina jį parsidavimu stam
biam kapitalui, nes jis turi 
ryšių su Morgano firma ant 
Wall Streeto. Meksikos val
džia pastatė prie Morrow na- 
nų policiją.

dideles audros
MEKSIKOJ.

Vera Cruz apielinkėj
nims vietos nebūdavo. Gal Meksikoj, pereitą sąvaitę bu- binėse 
neužilgo ir vištininkus įtai- vo labai didelės audroj ku-'manų

Vviežių kiaušinių gauti. nustolių.

kruvinos riaušės
INDIJOJ.

Telegramos sako, kad In
digo mieste Bombėjuje tiky- 

? riaušėse tarp muzul-

į Ta i vis dievų garbei. štai buvo jau užvaldę.

LAIKRASTININKAS PA
LIKO $20,000,000.

Šiomis dienomis New Yor
ke mirė laikraščių leidėjas 
Frank A. Munsey. Pasirodo, 
kad jis paliko $20,000,000 
vertės turto. Jo pinigai buvo 
sudėti į visokius kompanijų 
serus.
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D APŽVALGA
JERONIMAS PLEČKAITIS 
—FAŠISTŲ ŽVALGYBOS 

AGENTAS?
Ar žinot, kas yra tas gar

susis Jeronimas Plečkaitis, 
dėl kurio Lietuvos fašistų 
žvalgyba dabar užpuolė So
cialdemokratus?

Jis yra tos pačios žvalgy
bos agentas-provokatorius.

Taip sako Lietuvos Social
demokratų Organizacijos 
Užsieny Vykdomasis Komi, 
tetas, kuris dėl Kauno areštų 
išleido nepaprastą “Pirmyn” 
numerį.

Apie socialdemokratų are
štus Kaune “Elta” buvo iš
leidusi šitokį “paaiškinimą

“Kaunas. 3. IV (Elta). Vakar 
Kaune tapo suimtas politinių 
emigrantų kurjeris, kuris siųs
tas Plečkaičio slaptai atvyko i 
Kauną su korespondencija nuo 
emigrantų laikraščio “Pirmyn.“ 
Korespondencija buvo adresuo
ta žymesniem vietiniams social
demokratams. Kriminalės poli
cijos agentai suėmė kurjerį tuo 
laika, kuomet jis buvo pas so
cialdemokratų vadą Galini.

“Rastoji pas kurjerį kores
pondencija davė pagrindą toli
mesniems areštams. Tarp kitų 
tapo suimtas “Socialdemokra
to” redaktorius Kairj s. Redak
cijoj to laikraščio rasta didelis 
skaičius “Pirmyn” egzemplio
rių. Suimtas taip pat socialde
mokratu vadas Bielinis, kūjis 
atvyko į Galinio butą tuo laiku 
kuomet jame buvo, vėliau areš
tuotas, Plečkaičio kurjeris.”

Kaip matote, čia aiškiai 
pasakyta, kad tasai Plečkai
čio kurijeris buvo atsiųstas į 
Kauną slapta iš “Pirmyn’’ 
redakcijos. Reiškia, Plečkai
tis sėdi “Pirmyn” redakcijoj 
Vilniuje ir iš tenai palaiko 
ryšius su Lietuvos socialde
mokratais.

Nepaprastas “Pirmyn” nu
meris vadina visa tai “Nauja 
provokacija” ir sako:

“J. Plečkaitis jau 3 mėnesiai 
nuo priešfašistinio emigracijos 
veikimo pašalintas, o paskuti
nėmis dienomis ir iš organizaci
jos išmestas.

“žvalgyte per ‘Eltą* klaidina 
skelbdama, kad Plečkaičio sius
tas kurjeris gabenęs korespon-^ 
denciją nuo laikraščio ‘Pirmyn.' | 
Redakcija Tirmyn' nieko tend- į 
ra nei su ii HaAaičiu. nei su 
tariama korespondencija netu
ri.

"Skelbiama žinia, kad L. S; 
P. P. C. K. bute rasta.daug ‘Pir- 
Ah n' yra itin kvailas Indas, nes 
‘Pirmyn’ L S. D. P.T. K-tni vi
sai nebuvo siunčiamas ir juo la
biau šnipų apstatytame C. K. 
hute 'draudžiamos literatūros 
nieks ir laikyti negalėtų. Kad 
žvalgyba Tirmyn’ turi ir kur 
nori jį pakišti ar ‘kurjerius’ ap
rūpinti gali, dėl to niekas ne
abejoja."

Taigi pasirodo, kad tasai 
tariamas “slaptas Plečkaičio 
kurjeris” buvo tyčia atsiųs
tas pas Kauno socialdemo
kratus, kad davus žvalgybai 
pagrindo kratoms ir areš
tams daryti. Tas aiškiai ma
tyt ir iš to, kad žvalgyba 
puikiai žinojo, kokiu laiku 
tas “karjeris” atvyks ir kur 
jis apsilankys. Reiškia, vis
kas buvo daroma su žvalgy
bos žinia ir,»turbut, jos pa
čios užbrėžtųjįlanu.

Dėl šitos biaurios provoka
cijos, Lietuvos Socialdemo
kratų Organizacijos Užnie- 
ny Vykdomasai Komitetas 
padarė pranešimą Latvijos, 
Vokietijos ir Lenkijos socia
listams, sakydamas:

“Kreipiamės į Jtm idėjos 
draugai, kviesdami kuo griež
čiausiai protestuoti prieš fašis
tų terorą ir prieš areftaviatų 
nekaltą Lletavos SodzMemo 
mratą Perti jos vadų, karie tepa 
šlvkščiaaeies provokacijos an
ka. Jūsų protestai prieš tą Ryk-

šėią provokaciją, bus moralia 
paspirtimi Lietuvos darbo kla
sei ir aiškioomu įrodymu, kad 
dar bevisur kovotojai ai demo
kratiją ir socializmą pūva kalė
jimuose ir kad darbininkų kla
sė savo nenuilstamoj kovoj už 
šviesesnę ateiti anksčiau ar vė
liau sudaužys fašistinei-buržua- 
zinę diktatūrą, paremtą melu, 
provokacijomis ir teroru — iš
keldama visam pasauly raudo
ną pergalės vėliavą.“
Kitoj vietoj paduodame 

Vilniaus socialdemokratų 
pranešimus ištisai, nes tai 
yra svarbi musų istorijai me
džiaga apie fašistų diktatūrą 
ir jos priemones su opozicija 
kovoti.

I

eiti kunigai. Jie pusračiu apsto
jo didijį altorių. Kai vargonai 
pradėjo groti, išėjo arkivysku- 
paa Skvirecką.* ir atriklaupė 
prie altoriaus vidurio.

“Neilgai t rukna išėjo pralo
ta* Olšauskas, apairengęs mi
šią* laikomais rūbais. Vos tik 
jis užžengė ant pirmojo alto-1 
riaus laiptelio, arkivyskupo* jį 
sulaikė ir atėmė iš FMką ki*K- 
ką. Visa šviesa bažnyčioj atpa* 
so. nutilo ir varpomi. Da kuni
gai priėję nuvilko nuo Ofetoasko 
bažnytinius rubus. Per šias eė- 
remonijas altorių apstoję kuni
gai buvo užsigrįžę i maldinin
kus ir pralotas stovėjo jų užpa
kaly.

“Arkivyskupas padėjo kieli- 
ką ant altoriaus ir pats sukniu
bęs ilgoką laiką meldėsi. Iš ba
zilikos pral. Olšauskas nuvežta* 
tiesiai kalėjiman."

I

KELEIVIS
Įm> rasta revolveris* kurį • 
jin visuomet su savim nešio
davosi.

Šimkų Įsivaizduoti, kad 
Kuom noru žmogus galėtų j 
eiti budelio darbo dirbti. 0 
bet gi pasirodo, kad Molber
tų yra dagi neva laisvoj ir de
mokratinėj šalyje!...

KAIP VYSKUPAI SPEN- 
DAVO PRAL. OLŠAUSKĄ.

“Lietuvos Žinios” rašo:
"Mums pranešama, kad pra

lota* Olšauskas dvasiškosios 
vyriausybės esąs suspenduotas; 
t. y. — laikinai jam. kaip kuni
gui. atimtos visos teisės ir pri
vilegijos. '

“Kanoniniu dalyku žinovą' 
aiškina, kad suspendavimas pa
prastai turi salios iki galutinai 
byla esti išaiškinama, po ko jau 
esti arta teisiu grąžinimas arba 
visiška ekskomunika.

“Gerai informuoti asmens 
sako, kad kunigas, kol jis nesu
spenduotas. negali būti suim
tas ir kalinamas. Iš to seka, kad 
pralotas Olšauskas turėjo būti 
suspenduotas.

“Be to. tenka patirti, kad tar
dymas užbaigtas, kaltinamasis 
aktas jau esąs suformuluotas ir 
šiomis dienomis busiąs Įteiktas 
pralotui Olšauskui.“

“Sekmadienis” aprašo ir 
suspendavimo ceremonijas, 
Jos gana įdomios. Sako: 

“Verbų sekmadienis baziliko
je buvo nepaprastas. Tą dieną 
bažnyčioj paskutini kartą kaipo 
dvasininkas pasirodė pral. Ol
šauskas. Dar prieš mišias visa 
bažnyčia nepaprastai nušvito. 
Buvo uždegtos visos lempos ir 
altoriaus žvakės. Nežinodami 
priežasties, žmonės labai stebė
jos. Dar nesuprantamiau pasi
darė. kai iš zakristijos pradėjo

BUDELIS PASIDARĖ SAU 
GALĄ.

Aubumo miestely, New 
Yorko valstijoj, šiomis die
nomis nusišovė savo namuo
se John W. Hulbert. 59 metų 
amžiaus žmogus, kuris per 
13 metų dirbo budelio darb^ 
ir nužudė 141 žmogų. Jisai 
tarnavo oficialiu galvažu
džiu New Yorko valstijoj ir 
daugiausia gyvasčių atėmė 
Auburno ir Sing Sing kalėji
muose, bet “reikalui” esant 
ji pasisamdydavo. taipgi 
Massachusetts, Kansas ir ki
tos valstijos.

Buržuazinė spauda dabar 
mėgina aiškinti, kad Hulbert 
nusižudęs dėl silpnos savo 
sveikatos ir dėl to, kad jo pa
ti nesenai mirusi. Apie tai 
kad jį galėjo kankinti sąžinė 
tiek žmonių nudėjus, gatvi
niai kapitalistų laikraščiai 
visai neužsimena. O faktas 
yra toks, kad Hulbert gedi 
josi savo amato, ir nenorėjo 
<avo veido žmonėms paro
dyt. Pavyzdžiui, jis niekad 
nesidavė nufotografuoti, 
nors buržuazinių laikraščių 
reporteriai po kiekvieno nu
žudymo mėgino padaryti jo 
atvaizdą, kad galėtų “didvy
rį” savo laikraščių skaity
tojams parodyt. Ir dabar, 
kuomet šitas budelis pasida
rė sau galą, tuojaus pasklydo 
paskalai, kad jį nudėjo jo 
nužudytųjų žmonių giminės. 
Valdžia tečiaus pripažino, 
kad jis pats nusišovė, nes ša-

ITALU SOCIALISTAI NU- 
PIRKO DIENRAŠTI

Amerikos Italų Socialistų 
Sąjunga nupirko antifašisti
nį dienrašti “II Nuovo Mun- 
do,” kuris nuo dabar bus ši-i 
tos organizacijos oficialus 
organas. Jis eina New Yor
ke.

Iki šiol Italų Socialistų Są
junga turėjo savo organu są- 
vnitrašti "La Parota dėl Po- 
oolo,” kuris'ėjo Chicagoje. 
Dabar tas savaitraštis bus su
stabdytas ir jo redaktorius, 
prof. Giuseppe Berteili, už
ims vyriausiojo redaktoriaus 
vietą prie New Yorko dien
raščio.

“II Nuovo Mundo“ iki šiol 
buvo pašvęstas vien kovai 
prieš fašizmą: bet griauda
mas fašizmu, jis neturėjo 
vieko kita jo vieton statyti. 
Dabar gi jisai griaus fašiz
mą ir jo vieton statys socia
lizmą.

The Week of May lst, 1929 
JMrob the -/yth ^Anniversary 
of this Institution.s

In threc-quaners of a centui} this bank has be- 
come one which serves over 177,000 depositors, 
iridi assets over 100 millions of dollars.
Ia its daily service to the cooununity, this bank 
has demonstrated the soundness of the ideals up- 
on which it was founded. It has, from the begia* 
niag, been "a bank forzhe million.”

- gy Ito nrtifij invittd N mnAt tbii YOVR KmL

BOSTON FIVE CENTS 
SAVINGS BANK 
30 SCHOOL STREET, BOSTON "

"A for thoMiUtou”

&
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LEOK BLUM VĖL IŠRINK
TAS PARLAMENTAN.
Leon Blum yra garsus 

Francuzijos socialistu vadas.

MEDŽIAGA SPAUDOS JUBILEJUL 
kalbėtojas ir kritikas. Bet 
pereitais rinkimais per suyie-

J
f

pasižymėjo kaipo geriausi?
kalbėtojas ir kritikas. Bet

__ __ ____________ •__!_•______• __ ____ _______ •

nytas komunistų ir buržua- jaį kaip atgavome spaudą. $ė “cenzor” ir 
ziim atakai ir šmeižtus. in s l. .... . ....rijos atakas ir šmeižtus, jo 
kandidatūra nepraėjo. Ko
munistai paskui džiaugėsi, 
kad Blumas buvo “sumuš
tas.”

Bet nelabai senai mirė vie
nas buržuazijos atstovas iš 
Paryžiaus priemiesčio ir par
lamente pasidarė tuščia vie- 
a. Šiomis dienomis tame 
distrikte buvo rinkimai. So
enlistų partija pastatė savo Į [domiai ir vaizdžiai, kaip yra 
kandidatu dr-gą Blumą ir, idomus ir vaizdingas jo gy- 
nežiurint visų šmeižtų iš ko- venimas. Daug ką atmena. Ši 
munistų ir buržuazijos pusės, tą dokumentais įrodo. Turi 
įis buvo išrinktas didele bal- ‘Aušros,” “Varpo,” “Naujie
nų didžiuma. j nu,” “Vilniaus Žinių” komp-

Komunistai su reakcinio- lėktų ir paskirų numerių.
kais dabar tenai nešioja “že-‘ “Vilniaus Žinių” 8 nr. 
labą.” 11904 m. gruodžio 17 d. su ru-

*

I

Nesenas dar laikas 25 me-, sų cenzūros žymėmis. Pasira- 
’ “pismovodi- 

Taigi, be abejo, rasis nemaža tep įr pridėta cenzoriaus 
žmonių, kurie turi Įvairios 
medžiagos, kuri liudija aną” • 
metą. Būdamas atsitiktinai 
Mariampolėje, užėjau pas ži-' 
nomą seną lietuvių spaudos ’ 
veikėją Kastą Stiklių.

Tai ano metoLiepukas (jo 
slapyvardis), kupinas ener
gijos ir patvaros. Savo per
gyventus vargus pasakoja

Laiškas į Latvijos, 
VokietijM ir Lenki

jos Sodafistns.
Draugai!
Lietuvos Telegramų Agen

tūra “Elta” š. m. balandžio 
mėn. 3 dieną paskelbė, kad 
Kaune tapo areštuoti Lietu
vos socialdemokratijos prie
šaky stovintieji žmonės, kaip 
draugai Kairys, Bielinis. Ga
linis ir kiti. Tam areštavimui 
davęs pagrindo siųstas per J. 
Plečkaitį, politinių Lietuvos 
emigrantų slaptas kurjeris su 
laišku adresuotu minėtiems 
draugams, ir be to, pasak 
“Eltos,” minėtas kurjeris pa
einąs iš “Pirmyn” redakci
jos.

Dėl šito įvykio pareiškia
me:

1. Lietuvos Socialdemo
kratų Organizacijos Užsieny 
Vykdomasis Komitetas ne
siuntė jokių slaptų kurjerių 
iš savo organizacijos su laiš
kais į Lietuvos Socialdemo
kratų Partijos Centro Komi
teto narius.

2. Siųstas tariamas J. Pleč
kaičio slaptas kurjeris visiš
kai nepaeina iš “Pirmyn” re
dakcijos. kaip apie tai skel
bia “Elta.” To kurjerio pa
vardė mums kol kas visai ne
žinoma.

3. Kas liečia J. Plečkaitį, 
tai jis faktinai jau trečias

’ mėnuo, kaip pašalintas iš po
litinių Lietuvos emigrantų 
socialdemokratų vadovybės. 
Vėliau gi, paaiškėjus, jo ne- 
daleistinam elgesiui ir parti
nės disciplinos laužymui, 
Vykdomasis musų Organiza
cijos Komitetas griežtai pa
reikalavo, kad J. Plečkaitis 
visiškai pasišalntų iš politi
nio darbo, ką jis ir padarė 
paduodamas atatinkamą pa
reiškimą Vykdomajam Ko
mitetui 1929 m. sausio mėn. 
24 dieną. Bet padavęs minė
tą pareiškimą J. Plečkaitis 
tęsė toliau destruktyrinį 
darbą, kenkdamas visai or
ganizacijai. Kuomet paaiš
kėjo. kad tas jo darbas Įgau
na Įtariamo pobūdžio, Lietu
vos Socialdemokratų Orga
nizacijos Užsieny Vykdoma
sis Komitetas savo posėdy iš 
šių metų kovo mėn. 28 d. pa
šalino J. Plečkaitį iš organi
zacijos ir tuomi nusiėmė vi
sokią atsakomybę už jo dar
bus.

Akyvaizdoje tokios fašis
tinės žvalgybos provokaci
jos, kuri turi aiškaus tikslo 
visiškai lkviduoti socialde
mokratų partiją musų kraš
te, kreipiamės i jus idėjos 
draugai, kviesdami kuo 
griežčiausia protestuoti prieš 
fašistų terorą ir prieš arešta
vimą nekaltų Lietuvos So
cialdemokratų Partijos va
dų, kurie tapo šlykščiausios 
provokacijos auka. Jūsų pro
testai prieš tą šlykščią provo
kacija bus moralia paspirti
mi Lietuvos darbo klasei ir 
aiškiausiu Įrodymu, kad dar 
nevisur kovotojai už demo
kratiją ir socializmą pūva 
kalėjimuose ir kad darbinin
kų klasė savo nenuilstamoj 
kovoj už šviesesnę ateitį 
anksčiau ar vėliau sudaužys 
fašistmiai-buržuazinė dikta
tūrą paremtą melu, provoka
cijomis ir teroru—iškeldama , 
visam pasauly raudoną per
galės vėliavą.

Su socialistiniais linkėji
mais,

Lietuvos Socialdemokratų 
Organizacijos Užsieny
Vykdomasis Komitetas, 

Pirmininkas:.
J. Paplausk**.

Sekretorius:
J. Januilm.

Vilnius, 1929 IV 5 d.
“Pirmyn.”

PASIKORĖ VYRO UŽ
MUŠĖJA.

Marion, Ohio. — Pereitą

v

antspaudas. Tai, žinoma, re- 
Reikėtų padaryti 

nuotrauką laikraščiams.
Turi Įvairių raštų, laiškų iš 

spaudos atgavimo laikų ir 
vėlesnių. Viename Žemaitė 
1909=m. rašo apie lietuvių ra
šytojų draugi jos įkūrimo rei
kalą. Net sudarytas Įstatų 
projektas.

Dokumentuose užtikau to
kią rusų 1904 m. “Novosti” 
laikraščio atkarpą: “24-go 
aprielia sostojalos VysoČaj- 
šeje utverždenije položenija 
kabinėta ministrov, soglasno 
kotoromu poveleno v otmie- 
nu vsiech prežde sostojav- 
šichsiaograničitelnych posta- 
novlenij i raspariaženij pra- 
vitelstva v otnošenii Htovs- 
koj i žmudskoj pismennosti, 
razriešit upotreblenije v pro- 
izvedenijach takovoj sverph 
russkągo takže latinekago iii 
mėgo šriftą.” t-« •*»<«. i

“Vilniaus Žinių” honoraro 
mokamieji sąrašai parodo 
kas ką rašė. Matyt, nemaža 
yra rašę Basanavičius,' Jab
lonskis, Grinius* Mašiotas, 
Višinskis, Smetona, M. Bir
žiška. Žilinskas, Moravskis, 
P. ir J. Vileišiai, K. Stiklius, 
Biliūnas, Š. Ragana, Kapsu
kas, Lazd. Pelėda, Bugailiš- 
kis, Kačergius, K. Jasiukai- 
tis, Staugaitis, Lozoraitis, 
Jablonskienė, Šaulys, Gab
rys, Putvinskis, Vanagaitis, 
Jokantas, Šliogeris, Baltra- 
maitis,’J. Tumas* Matulionis, 
Šakenis, St Matulaitis, Ja- 
kubėrtas, Romeris, Dovaina- 
Silvestravičius, J. Juškytė, 
Būga, Zaunius, Veitas, Venc- 
lauskis, Janulaitis, Norus, 
Rucovičius, J. Kriaučiūnas, 
Samajauskas, Pilėnas, Sirvy
das, Lekeckas, Liandsbergis, 
Untulis, Puida, Puidienė, 
Račkauskas ir daugelis kitų.

Be to, Petro Vileišio ranka 
rašytos “V. 2.” laikraščio 
apyskaitos, kuriose charak
teringa “tepimas dėliai spau
dos atgavimo 500 rb.” Ir to
kių “tepimų” pasikartoja. 
Vadinas, reikėjo “tepti” ir 
cenzoriai ir kiti “načalni* 
kai,” atvirkščiai, trukdė, 
braukė, statė ragus.

J. Kalnėnas.

i
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sąvaitę kalėjime čia pasiko
rė Stella Mae Johnson, kuri 
nušovė savo vyrą miegant.
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j Ka* skaito ir rašo, H | AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS | N Ka* nieko neveikia,
B To nieką* nepriimu

PLYMOUTH, PA. i tis. Iš Edwardsvillės prisidė-
UtoriM lUtuviu i° Kax>* Rendarčikas, o išistorine rietuvių kolonija. Kingst€no _ Franas Poškjų 
Visi žino, kad SLA. šian-’bijaus Stasys Žukauskas ir 

dienyną didžiausia Mettnrai] Antenas Dirkis <pastarasis 
(MgjMHacija Ameratoje. Ji jau miręs į. 
turi jau daugrau kaip j metais surasta West

r .s*1 J**^9**^ Wvominge gražus sklypas
***** ui S4’15*’ HMMtfeo lietuviai gali pasidi- -

džfadti, kad šita milžiniška 
brganizacija išdygo iš šito 
"r*bWli0 ijUimeBo Si- teISiSui
glaudas, istorija yra tokia. - * •
Lapkričio 22 dieną, 18M-----

nebuvo. Nariai ant greitųjų 
nutarė sudėti. Kas šimtą, kšu 
penkis (imtus, iš viso sudary-

WORCESTER, MASS. į 
Mitinga* dėl Lietevo* šelpi 

mo ir Spaudo* atgavimo 
jubilėjau*.

Lietuvos badaujančių 
žmonių sušelpiami ir Spau
dos atgavimo 25 metų sukaki 
tuvių‘paminėjimui yra šau
kiamas didelis mitingas ge
gužės 12, kaip 7-aios vakare, 
Lietuvių Ukėeų Pašalpinio 
KliubaSveteinėje, 12 Ver- 
non gatvė. Principaliu kalbė-

PROVIDENGE, R. I. l kaitė. Vi? o~ tris jaunos* ir la- 
ftrti nuskriaudė savo vyrą, bsi miklios. Ateity bis žy- 
Vieną musų lietuvį čia išti- j šokikės. Mani

trako. Augustas StravinAas prfeiiadėjo būti Lietu-
P*ėmė i* banko $2,608 pas- VGS respublikos generalis 

vfokok*“v£Q>mo-’ konsuEpTŽadeikis, be *>
wet*«kw'°d*®*»,in^a'daapsiėmė kalbėtiadvoka- 

So SSėSfe ■ žm* “"»*««• tas Bauhlis, advokatas Bart-
_  tnoba^ Įrita crtll^AVI tDa _Tllt*GTol 1AM1S

ko skaudi nelaimė. Jo žmo
na, jau 43 metų amžiaus mo
teris ir 3: vaikų motina, susi
dėjo su rusų “bulium" ir pa
bėgo, pasiimdama su savim 
jr 800 dolerių, visą sunkiai 
vyro uždirbtą ir sutaupytą 
turtą. Žmogus pasiliko be 
cento, ir gyvenk, jei nori!

O reikia pasakyt, kad abu
du buvo dievobaimingi kata
likai iršliubą ėmė bažnyčioj. 
Į bažnyčią eidavo kas šven
tadienis. Man jos vyras skun 
dėsi: “Žinai, broli, kad butu

pa-
sižymėjo rusišku “ 
Ir p. Juozą pina Pldki 
piitsburgiečių mylima šoki
kė. pašoko keletą šokių. 
Abiem Plukiutėms, Jadvygai 
ir Juozapinai. skamtino jų 
sesutė Stasė.

Žmonių buvo neperdau- 
giausia, gal lietus sugadino 
vakarą, nes pradėjo snur- 
kiai hl, kada reakėjo publi
kai rinktis. Bet kurie atsilan
kė. buvo pilnai; patenkinti, 
nes buvo kuo pasigirti.

J. Vinickai.

TORONTO, CANADA. 
Vakarėlis ms šokiais.

Balandžio 27 dieną čia bu
vo Sūnų ir Dukterų draugi
jos vakarėlis su šokiais. Vis
kas butų buvę gerai, tik gai
la, kad tūli musų vyrukai 
ateidami j balių prisitraukia

SUNKUS DARBININKŲ 
GYVENIMAS UETUVOJ.

Leipalingis, Seinų apsk.— 
Čia yra spirito varykla. Dir
ba keli darbininkai. Kas mi
nutė gręsia gyvybei pavojus. 
Jundą ir Gumauską degtinėavciuaiiu į uaiių prwwrauKia sudegino Karališka ir banalaus, o paskui triukšmą ke- ™ysino» Lazauską ir btan 

fc KSft * !k[baltų kaulų!

Beitai da nebuvo viskas, kus, studentas P. Jurgelionis, nors į žmogų panašus, ale 
Reikėjo da išvesti keliai, ap- Dr. J. Seymour-Landžius ir kreivanoris kaeapas, ir su te
tverti tvorą, prisodinti ase- daug kitų. Pakviestas “Auš- 
džių. J trumpi laiką kapinių relės” Choras po vadovyste 

išleisti Jano Dirvelio, kuris pamar- 
____ _ ______ JI / ’’ savo damomis,
rėdoma vos 10 narių, užsidė- Taigi į šitokį svarbų susirin- 
jo aat savo pečių tokią nailži- kimą turėtų ateiti kiekvienas 
nišką Tai buvo žmo- Worcesterio lietuvis. Juk
nią pasišventimas! kiekvienam yra įdomų suži-

Vėliau atėjo į pagalbą not, kad mes vos tik 25 metai 
SLA. 6 kuopa iš Wilkes Bar- kaip liuosai pradėjome skai- 
re, Po, pankui atėjo D. K. K. £4 knygas ir laikrascius. 
D. ir SLA. 115 kuopa. Taip pat kiekvienam turėtų

■ a Siaudiea Lietuvos brolių, kuriuos da-
r išauginta.kita vuuomenme pergalėta*, kapinės užlaiko- bad^

ris. Gi lapkričio 4 dietų, O™"** “,K* ..l”‘7 n>"? 188S metais, au oi^aniamš. P^J0 !?•**• ^e**‘
ia navadmta $7,WU Jaunute draugija, te- gins mitingąK?rtd*fl“ '■<« wuisife- i a,ok< 

AineriMuje, unuu bim* tinstu «
ji ir iki šiol vadinasi. Dabar 
jos centras yra New Yorke, 
kur ji turi nuosavą namą, o 
jos skyriai bei kuopos — po 
visą Ameriką. Tas jau vi- 
rienas žinoma.

Bet ne visiems žinoma, 
kad Plvmouche buvo įkurta 
• •* • . > ♦. • •f
r ■
organizacija —tai Lmmrm 
Kopiu h Jų isterija tokia 
Pradžioje 1915 metų Ply- 
moutho lietuviams atėjo gal
von mintis, kad reikia pasi- 
liuosuoti iš po Romos trusto. 
Tuo tikslu tais pačiais me
tais, 25 balandžio dieną, bu
vo įkurta .draugija, kuri pa

mos gražiai, ir jomis gali 
naudotis viri Wyommgo kle- 
nies lietuviai, I

1

Darbininkai dirba pusdy
kiai. Kad ir uždirba kelis 
centus, bet ir tų laiku negau
na. Spirito varyklą nuomoja 
du dvarininkai Katilo ku- 
rentojas apsišutino ir tapo 
atleistas iš darbo, o jo vieton 
pasirinktas naujas. Nuomi
ninkai visai nekreipia dėme
sio į darbininkus. Vienas 
dvarininkas Veisėjų valse., 
antras Leipalingio valse., 
Jurgeliškės dvaro. Kasdieną 
per šalčius jų ordinaminkai 

| turėjo parvežti po 3-4 bačkas 
brogos, daugiausia naktimis. 
Vienas Jurgeliškės dvaro 
darbininkas B. Krinickas ve
žė 2 bačkas ant vienų rogių. 
Apvirto ir nulaužė dešinę ko
ją. Gulėjo Alytaus ligoninė
je. Visa degtinė ir ponai ne
verti to, kiek darbininkams 
žalos padaryta.

Velykos čia buvo nelinks
mos, nes daug darbininkų 
neturi darbo. Varguomenė 
neturi nei duonos, nei malkų 
kuo pasišildyti. Malkų butų, 

____ ____bet baisiai brangios, nes 
mediją. Torontiečiai sulošė Į daug jų sui-yja spirito bravo-

Vargšo' Tado’’ Į Kasdien veža po 15—20 ve- 
_ » i_i . žimų malkų į bravorą.

! jie sudeda savo smuikas ant 
i žemės ir prasišalina kokiam 
j pusvalandžiui. Publika tuo- 
• met neturi ką veikti salėj. 
. Nejaugi muzikantai ateina 
1 salėn alkani ir paskui einą 
vakarienės jieškoti? Paval
gyt reikėtų iš kalno.

Čia gal reikėtų ir rengė
jus kiek, apkaltinti Jie turėtų 
daugiau tvarkos žiūrėti, o ne 
su triukšmadariais už apy
kaklių tąsytis. Prie patarna
vimo taipgi reikėtų pastatyti 
suaugusius ir nusimanančius 
žmones, o ne apsisnarglėju- 
sius vaikučius, kuriems vieta 
turėtų būti namie, o ne baliu
je. Torontieti*.

HAMILTON, CANADA. '
Lietuvių velmra*.

* Balandžio 13 dieną L. S. 
D. D. surengė balių. Tai pro
gai buvo pakviesta iš Toron
to scenos mėgėjų kuopa su
vaidinti “veikalą.” Buvo sta
toma “Vagis,” vieno veiks
mo komedija, ir “Vargšas 
Tadas,” dviejų veiksmų ko-

.«• * i~...~~_r —— ——— — ——— — 
ne blogiausiai iš visų geriau- > •’a*. Jam praverčia ir bulves, 
šiai atliko ~ ----------- - ” “ " "
rolę V. Raula. Linkėtina to- 
rontiečiams ir toliaus dirbti 
scenos darbą.

Gaila tik, kad nebuvo ge
ros tvarkos; pirmąjį veikalą 
lošiant nebuvo galima girdė
ti ką ant scenos kalba. Tai 
kaltė kai kurių vietinių. Jie 
nepripratę prie tokių vakarų, 
ir nesupranta, kad j‘ie ir sau i--,.-. . 
naudos neturi, ir kitam kliu-, J važiavus prieš 1921 ■
do klausytis. . Ateityje tokie metM.3 b"™“1'0: P<> 1
papročiai reikia mesti į šalį < P03 ®VĮmetų Ji turės regist- 
ir būti rimtais žmonėmis. 11™1.* ir legalizuoti čia savor 

Aitvaras I buvimą, taip kaip ir vyrai,

SUNCOOK, N. H. 
Maža lietuvių kolonija, 
čia daugiausia gyvena 

Kanados francuzai. Lietuvių 
yra tik trįs šeimynos, ir tos 
tarp savęs nestemka Per Ve 
lykas viena musų lietuvė pri
sigėrė ir ėmė vaikytis vaikus. 
Kanadiečiai francuzai žiuri 
į ją ir juokias, o ji supykus 
šaukia: “Poličman, leoman, 
koman !” Ir kur tik pamato 
svetimą vaiką, > tuoj grąsina 
kumščia ir rėkia: “Ai šio ju 
s. n.b. č.”

“Keleivio“ akaitytoja*.

HAMILTON, CANADA, 
Traginga lietuvio mirtų.
Balandžio 16 dieną čia mi

rė nelaiminga mirtimi Vin
cas Menčauskąs. Velioniui 
susimaišė protas, pradėjo ne
rimauti. Jo žmona, nežinoda
ma kas daryli, pranešė poli
cijai, o policija, vietoj nu
vežti ligonį į tam tikrą ligo
ninę, uždarė jį šaltojon. Pa
mišėlis besidaužydamas iš
mušė langu stiklus, susi- 
piaustė rankų gyslas ir smar
kiai kraujui nubėgus nusilpo. 
Ant rytojaus policija nuga
beno jį ligoninėn, bet buvo 
jau pervėlu. Jis tuoj mirė.

Paliko nelaiminga žmona 
ir 5 dukterįs, vyriausioji tik 
8 metų amžiaus. Tai toks 
darbininko ir jo šeimynos li
kimas! Hamihonietit.

ffiTSBURGKPA 
TMlMąfciaMfte*.

Sandaros kuopų rengtas 
talentų koncertas puikiai pa
vyko. Programe dalyvavo ir 
daug naujų spėkų. Pirmu 
kartu pasirodė pianistės Ona 
Mikelbertaitė ir. Julė Melniu- 
kė; abi dar jaunos, bet bus 
geros pianistės, jeigu lavinsis 
toliau. Julė Rajauckaitė taip
gi skambino solo; nors ji 
gana jauna, bet pianas gerai 
jos klauso. Smuikininkai da
lyvavo šie: V. Virbickutis, S. 
Paseckutis ir pirmu kartu L. 
M. D. Svetainėj smuikų due
tą pagriežė F. Valkauckutis 
ir V. šarpenckutis. Taipgi 
pirmu kartu pasirodė Matil
da Dovidaitė ir jos pianistė 
Nast. Štroliutė. Visi smuika
vo gerai. Berta Dovidaitė 
pajuokino svečius savo juo
kingomis eilėmis ir prigimtu 
humoru. Dainininkų ilgi bu
vo naujų. Rudgina Griniukė 
savo skambiu balseliu sudai
navo pora dainelių, o p. M. 
Grinienė ir p. J. Plukiutė tu
rėjo atkartot po keletą kartų. 
Grinienei ir Griniūtei akom
panavo Milė Sifert Šokikių 
buvo net trįs. Pirmu kartu 
šoko Alena Benotaitė, Alena 

Žinių rinkėja*, j Jancevičiutė ir Julė Manio-

spaudus komisija: 
P. A. Dedynas, 
J. J. Krasmokas.

I

UTICA, N. Y. , 
Vanaga* pralėkė beveik

M^nga^ngBn^a w nl*vip*Mi**y

Balandžio 25 dieną pas'
__ ___ __ _ ~ ~ : 

lūs Daktaras" Eighth Street jįj»» gy kompozitorium Va- 
teatre. Suvaidino gerai. nagaičiu priešaky. Tik gaila. 

Kaip čhfcagiečiai kalba, kad vietos lietuviai apie tai 
tai šį kartą “Birutė” toli pra- nežinojo. Žinojo tik kunigas, 
lenkė pirmiau statytas lietu- tai kuriems savo parapijo- 

’ nams pasakė, tie nuėjo, o ki
tiems taip ir neteko šito kon-

• — ’ ■
Gaila mums tavęs, Vana- 

orkestrą, ge, kad praleidai musų mies-
* ’ ” . “ * “i,

lėksi pro musų pilį, tai iškal- 
no gerai sušvilpk, kad žino
tume, iš katros pusės tave 
pasigauti. f * ’_

1
!

vadinta “Lietuviu Darbinin- statė scenoje operetę “Bai- mus lankėsi “Dzimdzi-Drim- 
. v ■ -rr___ t,______ • Um nolrt«a~Mi*’ P.Mrhth fitKMkt 1______ Is_ :__ XT-kų Laisvų Kapų Korporaci
ja.” Draugija teėjau* pradė
jo rųpistis gauti dauguui na
rių ir įsigyta 9Hypą žemės 
kapinėms. Į trumpą laiką 
prisirašė 70 narių.

Tais pačiais metais surasta 
17 akių žemės plotas gražioj 
vietoj ant kalnelio, nupirkta, 
išimtas čarteris ir žemė pava
dinta “Uthuanian Natkmal 
Cemetaiy" (Lietuvių Tauti
nės Kapinės).

Buvo jau ištai^ti keliai ir 
atrodė, kad viskas užbaigta, 
tik dar nepradėta numirėliai 
laidoti. Bet Romos*agentai 
nesnaudė. Kun. Struckus per 
pamokslą pasakė: “Bedie
viai nusipirko kapines, bet 
nesinaudos!” Ir taip išėjo. 
Žemiaus kapinių gyveno ka
talikas airišis ant trijų akrų 
žemės, Kunigų kurstomas, 
už kelių dienų jisai ir pašau
kė kapinių valdybą teisman. 
Nuo musų kapinių buvo du 
atstovai ir vienas advokatas.. 
Gi iš airišio pusės buvo 18 
liudininkų, .3 advokatai ir 3 
kamaminkai. Kunigų nu
samdyti ir suorganizuoti šitie 
žmonės įrodinėjo teisme, 
kad kapinių toj vietoj daryt 
negalima, nes žemiau, pakal- 
nėj, gyvena minėtajai airi
šis, kuris semia vandenį iš 
šaltinio, taigi kapinės gali 
užteršti jo vandenį.

Teisman nusprendė taip: 
arba musų kapinių bendrovė 
turi atpirkti nuo to airio far- 
mukę, arba tegul tas airys at
perka iš mus kapinių žemę. 
Bet kada norėjom jo farmu- 
kę atpirkti, airys neparduo
da jos už jokius pinigus. 
Reiškia, mes turim parduoti 
savo žemę ir likviduoti kapi
nių planą. Taip ir atdaryta. 
Kapnnų žeme parcracca. Bet 
ji ir šiandien stovi tuščia.

Ir taip per Romos trusto gerai suvaidino seno ispano

nagaičiu priešaky. Tik gaila,
t V • a 1 • . • • • . •

vių kalboje “operas.
“Birutės" chorą mokina tiems taip ir nei 

jaunas, gabus muzikas K. c«rto pamatyti. 
Steponavičius. Jis suorgani
zavo ir “Birutės" 
kuri, jam pačiam vadovau- te laiką veltui. Kitą sykį kai 
jant, griežė operetei. ,2, ~i "

“Bailų Daktarą” režisie- 
riavo ir pats lošime dalyvavo 
art SL Pilka. Svarbesnes ro
les turėjo: P. Jakavičius 
“Bailus Daktaras,” p. N. Gu- 
gienė — Lukrecija, jo žmo
na, ■ ir ponia O. Biežienė — 
daktaro dukters rolėje. Ne
mažiau svarbią rolę turėjo ir 
p-nia S. čerienė — tarnaitės 
rolėj. §į kartą ji labai gerai 
vaidino ir dainavo.

Pranas Jakavičius yra 
Amerikoj augęs vaikinas. Jis 
nuo mažens yra artistas. §į 
kartą jis labai gerai vaidino 
“Bailaus Daktaro’1 rolę. Su
linkęs, savotiško budo ir pa
pročių senis daktaras, pilnas 
baimės dėl jaunikaičio, kurį 
jis hianė buvus su tarnaite 
skrynioj į upę įmestą — tai 
daktaro tipas.

P-nia Gugienė irgi gerai 
savo rolę išpildė. Ji gerai 
vaidino, bet dar geriau dai
navo. Už tai* ji gavo glėbį 
raudonų rožių.

P-nia O. Biežienė gerai 
dainavo ir vaidino.

Jonas Saiesevičius, Karlo 
rolėj, irgi buvo geras. Jis yra 
“Birutės” choro žymus teno
ras. Jis vaidino jaunikaičio 
rolę, kurioj jis meilinasi prie 
daktaro dukters.

I Art. S. Pilka vaidino Bal- 
tėžio, Karto tėvo, rolę. Jam 
nereikėjo dainuoti, bet jis

Maltąja Ataakyaai.
J. Maslcauakui. — Piliety

bės įstatymai Jungtinėse 
Valstijose dabar yra vienodi 
ir vyrams, ir moterims. Tai
gi, jeigu kuri moteris yra ne-

intrigas musų kapinės buvo 
sunaikintos. Kunigai plojo 
rankomis iš džiaugsmo, kad 
“bedieviai” tapo apgalėti.

Bet neilgai tie tamsybės 
apaštalai džiaugėsi. Laisvų 
kapinių idėja nemirė. Jos 
priešaky šunauja energija 
stojo Augustas Stravinskas, 
Jonas Btaškevičia ir Antanas 
JuMtevičia (jau miręs).. Jie 

išnaujo agituoti už 
Jiem | pagalbą sto

jo Juosas Bagdžtanas, Jonas5* • Juozas Bardžitmas, Jonas 
ulponaa ir Jtvyis Simokai-

rote.
Taip jau vaidinime daly

vavo “Birutės’’ choras ir 
daugelis kitų vaidintojų, ku
rių rolės buvo mažiau svar 
Mos.

Pats veikalas nėra per 
daug ilgas ir vaizduoja ispa
nų gyvenimą. Gana komiš
kas.

Kostiumai irgi buvo ispa
niški.

Publikos nebuvo daug, bet 
didelio nuostolio “Birutei” 
nebus.

•> $

e

i

Cameh turi 
kiekvienam

Come/j yra padaryti iš ^inktiniausių aufdnamų tabakų. 

Camefc miliny* mehad

nebuvo prilygtas^ t A
. ''

Camels yra lengvi ir

Jų skonis nenuboata.

Jie nepalieka cigaretinio atsirūgimo. i

turi malonų kvapsnį kuris yra primnna

KODEL CAMELS YRA GERESNI C1GARETAT
r I * ‘

Po visų, kalbu, ir 
| darbų smagumas kurį 
] jus gaunote rūkydamas 

bos
. /

n

£ ir teturi svar

kurie įvažiavo čionai nelega
liu keliu prieš 1921 metų 3 
birželio. Kur ir kaip toji re
gistracija bus vedama, tai 
valdžia paskelbs vėliau. Da
bar da niekas to nežino.

Paului Jesmui. — Eilės 
spaudai persilpnos. Be to, jo
se liečiamas karo laikas se
nai jau praėjęs ir moterų ma
dos šiandien yra jau toliau 
“nuprogresavusios,” negu 
buvo karo metu. Taigi ir ei
lių tema netikusi.

. V-a* iš Edmontono, Kana
dos.— Tamstos atsakymo 
Tvardauskui netalpinome, 
nes ištikrujų sunku suprasti, 
ko tamstos ginčijatės. Ban
dėm į tamstos polemiką įsigi
linti, bet nieko daugiau ne
galėjome joje įžiūrėti, kaip 
tik piktą norą įžeisti savo 
oponentą. Kada polemika 
priima tokį pobūdį, tai ji nie
ko neįtikina, tik daugiau be
siginčijančius erzina. Todėl 
geriausia padaryti jai galą. 
Straipsnį grąžinam.

J. Zurbai. — Saulės tem
peratūra spėjama apie 12,- 
000 laipsnių Fahrenheito. Ar 
Mulai Izmail ištikro turėjo 
888 vaikas, mes žinių netu
rime.

A. K. iš Hamiltono, Ont.— 
Tamstos straipsnelio “Jau- 

• nystės žygiai” sunaudot ne
galėjome. Tamstos galvoje 
turbut kokia ilgakasė stovi, 
nes rašinėlyje vienos tik sva
jonės.

Gasparui Veličkai.— Eilė
raščių sunaudot negalėsime, 
nes juose daugiau prozos, 
negu poezijos. Be to, jie pa
rašyti tokiu ilgu metru, kad 
į paprastas laikraščio skiltis 
netelpa, reikia statyti plačio
mis, o tas sudaro daug tech
niku apsunkinimų spaustu
vės darbininkams. ________
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Iš Kauno ateina žinių, kad 

ten, sąryšy su f * 
nimo Plečkaičio laišku, arei, 
tuota visa eilė žymių Lietu- 
vos < 
jos narių.

NAUJA PROVOKACIJA
" ’ i i ■ f i i................... I ■ — ■ ■ ■■!!■!■■■ ............. ■ ■■ ■ ,

. vos Socialdemokratų Orga- nizaciją ir atskirus asmenis 
tariamu Jen>" nlzacijos Užsieny Vyk. Ko-'tikslu Įnešti nepasitikėjimo1, 
o laišku, arei, miteto spiriamas, J. Plečkai- ir įtarimų draugų tarpan.

i visa eile žymių Lietu- tis padavė pareiškimą, kad iš. Vėliau V. K-tas per atskirus 
Socialdemol^tų 4Pąrti-lVyjL\Komiteto.3watraukia.l; . "..........
įarių. Tai yra naujas V. K-tas tuo nepasitenkino ir čiu palaikę draugiškus santir tvarkai, bus pai 

šlykštus “tautiškosios vyriau- pareikalavo, kad J. Plečkai- kius, gavo žinių, kdd Pleč- šaknys, nebebu 
sybės” puolimas prieš Lietu- tis paduotų pareiškimą apie 

: vos demokratiją., visišką pasitraukimą iš poli-
| Areštų pagrindas — aiški tildo veikimo, grasindamas 
lietuviškos žvalgybos provo-! kitokiu atveju išmesti jį iš 

organizacijos. 1929 m. sau
sio mėn. 24 d. J. Plečkaitis

-Ginklavimosi Klausimas 
ir Socialdemokrataic,

trų socialdemokratų progra
ma 11926 m. Lince priimta) 
net kapitalistinėj Austrijoj 
nereikalauja visiškai panai
kinti ginkluotos pajėgos: 
kad apsisaugotų nuo fašisti
nės Vengrijos monarchijos 
atgaivinimo siekimų. Nora 
komunistų šauksmai yra per
dėti, bet Sovietų Rusijos ir 
Lenkijos (padedant francu
zų ir anglų kapitalui) karo 
pavojus yra realus. Savo kra
što, tarptautinio socializmo 
ir visuotinės taikos akimis 
žiūrint, Vokietijos neitralite- 
tui organizuoti ir išlaikyti 
būtina ginkluota pajėga.

Šia prasme “kairiųjų” per
šamas be atodairos griežtas 
nusiginklavimas esamomis 
sąlygomis nėra nei anti-im- 
perialistinė. nei revoliucinė 
piemonė. *

Dalinės ginkluotos pajė
gos palikimas atskiruose kra
štuose yra neišvengiamas tol, 
kol tesilaiko šių dienų padė
jimas: greta taikingos Aust
rijos — fašistinė Vengrija, 
greta Vokietijos—Lenkijos 
ir francuzų bei anglų kapita
lo užuomasčios Sovietų Rusi
jos atžvilgiu, ir tt. Ginkluo
tos pajėgos kumštis yra rei
kalingas. tik ne “tėvynei gin
ti” (kuo dažniausiai praside
da visi imperialistiniai ka
rai ), bet krašto neitralitetui 
organizuoti ir išlaikyti; o tai 
galima sėkmingai atlikti ir 
visuotinai taikai patarnauti, 
tik vadovaujant griežtai de
mokratinėms vyriausybėms. 
Jau kapitalistinės santvar
kos ribose, darantis taikin
gesnei tarptautinei konjunk
tūrai (padėjimui), galima ir 
būtina žingsnis po žingsnio 
eiti Į visuotinį nusiginklavi
mą. Tai yra svarbiausia tarp
tautinio socializmo pareiga.

Šių dienų tarptautinė at
mosfera taikos darbui yra 
žymiai palankesnė nei prieš
kariniais laikais. Visų kraštų 
socialistai yra daugiau susi
tarę, nusistatę ir geriau pasi
ruošę. Prisiminkime tik tai
kingas rezoliucijas ir balsus 
Internacionalo Kongrese 
Brusely pereitais meteis. An
tra vertus, kiekvienas busi
mas karas įmanomas, kaip 
industrijos (pramonės) dar
bininkų jėgų įtempimas. Tu
rėdami galvoj didelį darbi
ninkų klasės susipratimą ir 
pačių gyventojų masių tai
kingą nusistatymą, tinkamą 
pajėgumą kariauti galės pa
reikšt kraštas, vadovaujamas 
ne buržuazijos, bet darbinin
kiškos visuomenės; o pasta
roji išdrįs griebtis ginklo tik 
krašto neitralitetui išlaikyti. 
Be to, visų kraštų buržuazija 
turi gerai pagrįstą baimę 

- _______ 4. *4. A.

„, t 
su ginklo pagalba: proletari
nių revoliucijų šmėkla sulai
ko nepasotinamiausius apeti
tus.

Tai vis faktoriai, kurie gy
miai lengvina darbininkų 
klasės taikos politiką.

A Smėlhinas.
“S-tas.”

tis padavė pareiškimą, kad iš, Vėliau V. Krtas per atskirus ' Socialdemokratai ma- 
i ąsmęnisrkurie. su.JsPlęčkab no, kad, žlugus kapitalistinei 

* ........................bus pakirstos karų
, . . 'U8 reikalo ir

kaiti* rengiasi siųsti kojų tai nuolatinę kariumenę laikyti, 
laišką Lietuvos Sęęiaįdemo- Šiandien darbininkų ir socia- 
kratų Partijos Centro Komi- ltetų įtaka kiekvieno krašto 
tetui. J. Plečkaiti^ pakvies- vidaus gyvenimui, taip pat ~ 
tas Vykdomojo Konuteio po- visų kraštų tarpusavio sant

toki pareiškimą padavė ir Į diena nors pasisakė rengęsis jo. Bet vis dėlto kapitalizmas 
{J i..................... ................... * ’..................................

paduotų pareiškimą apie 
vteįiką pasitraukimą iš poli- 

Areštų pagrindas — aiški tinio veikimo, grąsindamas

; kacija: jos tikslas — likvi
duoti Lietuvos Socialdemo
kratų Partiją.

Kas liečia J. Plečkaičio 
vaidmenį šiame įvyky, turi- 

■ me pasakyti kas seka:
Jau senai pradėjo kilti' 

abejonių dėl J. Plečkaičio 
tikslų ir planų. Juo toliau, 
juo tų abejonių daugėjo ir 
jau prieš kelius mėnesius jJ. 
Plečkaitis faktiškai nuo va
dovavimo politinei emigraci
jai buvo pašalintas^ Į929 nu 
sausio mėn. 15 dieną Lietu-

nuo to laiko visi jo ryšiai su 
politinės emigracijos veiki
mu galutinai buvo nutraukti.

Nebeturėdamas progos or
ganizaciją iš vidaus ardyti ir 
stumti ją Į pragaištingus žy
gius, J. Plečkaitis pradėjo 
iš oro organizaciją griauti 
rinkdamas parašus po pla
nuojamuoju atsišaukimu ar 
brošiūra, skleisdamas aiškiai 
neteisingas žinias apie orga-

—fc.
Į

Kaip Išrodo Gyvenimas 
• Maskvoje. ? \

| ‘ Lietuvių Žinių” bendra- sekiojamos, kaip ir kiti pra-
« v • . •< t • a___ % _ _ _ _ _ _ a _ i __ i__ •—Tegul bus pagarbintas, visi pagerbs, sakys, biznie- darbis St. Vainoras paduoda bangos dalykai.

— “ - niis. Jes, Maike. šitiek už- ‘ suglaudęs vokiečių veikėjo Restoranai—Kavinių, re-
• «• • • I 1 /->« f • . . .V *   -A -_____  - - - ___ - .... -

ir 
___  ,______________ _ po- visų kraštų tarpusavio santy- 
sėdin šių metų balandžio 5 kiams žymiai išaugo, padidė- ..........
laišką siųsti, bet patį išsiun- dar stipriai tebesilaiko; kar
tinio faktą kategoriškai nu- tu su tuo neišnyko karų pavo- 
neigė. jus, nepanaikintos tėra ir

‘ Lietuvos Sociaidemokra- ginkluotos pajėgos. Jei kuris 
tų Organizacijos Užsieny demokratiškesnis kraštas ir 
Vykdomasis Komitetas su L. 
S. D. P. Centro Komitetu jo
kių santykių neturi ir J. Pleč: 
kaičio kreipimasis į L. S. D. 
P. Centro Komitetą su bet 
kokiu laišku skaitė visai ne
leistinu. Todėl L S. D. O.
Užs. Vykdomasis Komitetas laikais kiekvienas kraštas at- 
nutarė su J. Plečkaičių visus skirai, žiūrėdamas terptauti- 
ryšius nutraukti ir nenorėda- nio padėjimo, tun mažinti 
mas nešti .bet kokią atsako- ginkluotą pajėgą kiek galint 
mybę už jo galimus žvgius, daugiau, bet tik tiek, kiek tas 
1929 m. kovo 28 d. J.‘Pleč- nestiprina bendro kapitaliz- 
kaiti iš organizacijos išmetė. mo if nesilpnina socializmo 

“Eltos” p—-p- fronto‘ Visų kraštų socialis- 
areštų priežastį aiškiai mela
gingas. Tariamą J. Plečkai
čio laišką žvalgyba norėtų ' 
primesti politinei emigraci
jai ir redakcijai “Pirmyn.”

Liet. Soc. Dem. Org. Užs. 
Vykdomasis Komitetas už J. 
Plečkaičio veikimą ir taria
mą provokacinį laišką jokios 
atsakomybės neneša ir su juo 
nieko bendra neturi. Vyk. 
Komitetas, dėl siaučiančio 
Lietuvoje teroro, jokių ry
šių nei su L. S. D. P. Centro 
Komitetu nei su atskirais jo 
nariais nepalaiko, J. Plečkai- 
tis jau 3 menesiai nuo pnes- jpftias išskyrė net atskirą ko-

sumanytų pas save panaikin
ti kariumenę, tai kas iš to iš
eitų? Buržuazinių diktatūrų 
valdomi kraštai, gerai apsi
ginklavę, tik padidintų karų 
pavojų ir iš viso pakenktų 
taikos darbui ’. Todėl šiais

tai juderihta. tarptautiniu 
mastu eina pne visuotino nu
siginklavimo.

Nusiginklavimo problema 
yra svarbesnė didžiosioms 
valstybėms, į kurias mažo
sios valstybės tik lygiuojasi. 
Šiuo klausimu ypatingai su
sidomėjo vokiečių socialde
mokratai. Viena, Vokietijos 
ginklavimasis yra suvaržytas 
ją nugalėjusių valstybių. An
tra, esantiems valdžioje vo
kiečių socialdemokratams 
ypatingai opus pasidarė šar
vuočio (kreiserio) statybos 
klausimas. Partijos suvažia- 

fašstinio emigracijos veiki- kuri paruošė specialų
mo pašalintas, o paskutinė- -....................
mis dienomis ir iš viso iš or
ganizacijos išmestas. • '____ __________

7, . - - j--. v <nrv0no Vnr' Žvalgyba per “Eltą” Klai* parlamentas jiontroliuotų vi-
din?. >?d sau kariškas sutartis; jokhj
kaicio siųstas kurjeris gabe- subsidijų pnvatiškom fir- 
nęs korespondenciją nuo lai- mbm, kas tiesioginiai ar ne- 
kraščio “Pirmyn.” Redakci- ^joginiai padėtų nelega- 

ir - Vo- .v kTontnt Ja ‘ nieko bendra liam ginklavimuisi; nedraus-1 jie pilni. Jaučiasi žmonių su- v»ką kf? nei su J. Plečkaičiu, nei su ti viešai skelbti žinias apie le-
” ~ - - - ti atskirai vra nepasie^amas Un.ama korespondencija ne- galų ginklavimąsi. Siūloma

. ti atsKirai jranepasieKiamasįtun visa eilė priemonių kariume-
\ isi jie priklauso sovietų 1 Skelbiama žinia, kad L. S. nei demokratinti ir respubli-

• Nėra tenai valgomojo, ra- p p ę ję įute rasta daug koninti. Gręsiant kontrevo- 
- -J- . kamha- “pirmyn” yra jtjn kvailas Bucinėms intervencijoms ir

—J’e spurto™ ar uz*! melas, nes “Pirmyn" L. S. D. imperialistinių bei fašistinių 
kad tiktai jo dangom padalinti talpina sa- p ęentro Komitetui visai ne- kraštų sudaromiems karų pa- 

juo la- vojams, “Vokiečių respubli- 
biau šnipų apstatytame C. K. kai ginkluote pajėga, reika-

rius. Jes, Maike. šitiek už-1 suglaudęs vokiečių veikėjo Restoranai.—Kavinių, Te
dirbant, tai galima ir išsiger-'d-ro Graefenbergo įspūdžius storanų ir kitokių^ pramogų 

daryt jau nereikia, ale gali- Graefenbergas aprašė vokie- muzikos visai nepakenčia,

__ o. Štai, įdomesni Mask- šiai’ ritmo ir kaipo kapitaliz- 
' . i vos vaizdai: mo padaro.

’ Judėjimas. — Didžiosiose Yra vienas ir puikus resto-
— - ----- . su džašbandu, tai
_____  ____ ________ čia lankosi 

neužmiršo pagarsėjusios reikmenų, ir valgių produk- išimtinai užsienio svečiai, 

kurion ratyvuose yra brangus arba tai ir panašių profesijų žmo-

Maike!...
—Sveikas, tėve! Kas gir

dėt pas tave?
—Žinai, Maike. aš turiu 

tau didelę naujieną.
—Na, na?

• —Jes, vaike, da pirmą syk 
kaip aš gyvas man toks daik
tas pasitaikė.

—Koks daiktas?
—Išradimas. Jes, didelis 

išradimas, Maike. Ir aš pats anais laikais 
jį sugalvojau. Anistagat, vai- “lašinių bendrovės, 
ke, iš mano paties galvos vis- jie sukišo savo pinigus. Kiek- visai negalima gauti. Jie sto- nė*, kuriems valdžia šiokias. 
kas išėjo. ‘ ’ ’ ’ —

—Bet kas? <
. —Aš, Maike. sugalvojau kaip išėjo su tais lašiniais.
naują skymą pinigų pasida
ryt Tu man-sakei. kad kon
certą rengti neužsimoka, tai 
aš dabar sugalvojau atidaryt 
kilbasų biznį. Vakar buvau 
fras zakristijoną, tai viską 
jau apkalbėjom ir sutvėrėm 
Kilbasų Ęumpani ją; dabar 
tik reikia šėrus parduot. Gal 
ir tu, Maike, nupirksi. Žinai, 
mums pinigų reikia.
• —Aš maniau, kad tu. tėve, 
iš savo išradimo jau pralobai 
ir man galėsi keliatą dolerių 
išmesti, o tuo tarpu pasirodo, 
kad aš tau turiu duoti. Tokį 
“išradimą” kiekvienas gali 
padaryt.

—Veidiminut. Maike.
Kaip gi tu gali norėti, kad aš 
pralobčiau.jei man nieks nie
ko neduos? Pirma tu turi nu- 
pirkt iš manęs šėrų ir turi pa- _______________________
kalbint savo frentus. kad » , NESUIRO 500 MOTERŲ 
jie nupirktų: tada, vaike,; SEIMAS,
jeigu Aukščiausias padės, aš, sj cj , _ p j.
padarysiu gerą biznj. ta savaite čia buvo
nepadės, tai tuomet mano pi- moderniškai! bačiukais ir Pavadžiui, Petrovu
ni^ii prapuls, ar netaip, te- ko’?"s (doe5’ 'adlna” m0‘ ■ 
ve? '

—Ne, Maike, čia negali ĮJl 
prapulti nei centas, ba viskas .< 
vra taip išfigeriuota, kad - 
k^jas duieris a.vesrų kii, , k - sUiga visos de-' ko“^_ raudonis

Jienti, tėve, papasakok ras'
man, karp tu manai tų bizni P d perbėgo U K°»metiką ir

—Orait, Maike, jeigu tik ^Gal ir ^ p^is bu- ---------- -- -

ti džentelmoniškai. Namie iš Maskvos. Savo įspūdžius vietų labai maža. Džasbando 
darvt jau nereikia, ale gali- Graefenbergas aprašė vokie- muzikos visai nepakenčia, 
ma’iš aptiekos daktariškos čių laikrašty “Vossische Zei- kaipo neatitinkančio jųdva- 
gauti. Na, tai kaip sakai: už tung.” ‘ 
kiek imsi šėrų?

—Man išrodo, tėve, kad iš ’
tavo planų niekas neišeis.' miesto gatvėse stovi eilės ranas
Yra daug žmonių, kurie da žmonių, pirkėjai kasdieninių “Grand Hotel.”

South Bostono tų, kurie ypač sovietų kopę- diplomatai, meninikai, artis-

vienas pasakys, kad su tavo (vi prieš kratuvių langus, ku- tokias išimtis taiko luksuso 
dešromis gali išeit taip pat. riuose tik menkesnės prekės atžvilgiu.
1 \ ’ - ---- ituno. ir žiuri tokiomis go- Gyvenimai namie. — “Aš

—Aš tau sakau, Maike. ’džiomis akimis,'tartum pui- tik vienas žinau." rašo Gr.,
“I kad čia nėra ko bijoti. Laši- kiausi dalykai čia butų. Pil- “kad tame; perpildytame

1 - 
buvo parėtko. Jie pirko laši-‘nių veiduose, 
nius Amerikoje irsiuntėįl __ .___ - ___ r . .- .
Lietuvą. Tu žinai, kad Lietu- bet neorganizuotas. .Pilnos siais ir mažais vaikais ir ke- 
va amerikanckų lašinių ne- jos einančių ir važiuojančių Hata naujavedžių porų vie
non, o lietuvišką balionę A- žmonių. Dūzgia tramvajai, name kambary gyvena, mie- 
merikoj nusipirks kožna da-į vežimai, automobiliai. Ir visi ga, vienas kitą myli, keikia 
vatka. ; jie pilni. Jaučiasi žmonių su-’ viską kas gražu ir b’2ur_

—Gerai, tėve, bet kas bus. sikimšimas. .w . _
kai tu parsitrauksi už šimtą Privatinių automobilių nė- atskirai yra nepasiekiamas 
dolerių tų ~ --- - -- -- -__ 2’1 ”
nių, , o Amerikos valdžios įstaigoms, komisarams, vate- 
—------z-------------------------1 c x -- <------ ~ f ijr Kriuatg va ucvij v m oimi

lieps suversti į jūres, kaipo “proletaras žino, 
tinti'nl'nn"’n t’O 1 nrtryvMii t-vvrv/411 U- • v ▼> _ v

Į ‘iaraiiotinis’ važiuoja tuo au-‘ vy gnipę žmonių, kuri ten buvo siunčiamas 
—Dacir.af, Maike! Dau-Įfomobiliu, o ne koks kapita- gyvena, valgo, miega...

giau aš savo sekretų tau jau jjsta.s išnaudotojas.” » “Ir visi

niu biznis susibostino, ba ne- kas nuovargis matyti tų amo- mieste, kur beveik kiekvie
nam kambary keletą žmonių

“lietuviškų balio- ’ ra.

inspektoriai apžiūrės jas ir tybinių trustų viršininkams, šomojo, miegamojo kamba- 
lieps suversti į jūres, kaipo “proletaras žino,” . “ ~
netinkamą valgymui produk-(j_ras R. G., “1 
tą? Kiek tu tada uždirbsi? |<

nesakysiu!

i

-'t

t
iranešimą Vokietijos gink- 
uotos pajėgos laikymo rei
kalu. Reikalaujama, kad

L e . . i oiau šnipų apsunkiame v. iy. Kai ginaiuoia pajega.reiKa- 
kas čia girdisi, bet? bute draudžiamos literatūros Ėnga krašto nepriklausomy-

Apdaras.   Vyrai dau- kai temsu,taii bent ne viskas r nięks ir laikyti negalėtų: bei saugoti”
ausia dėvi juodo* odos ar-.. Kad žvirlgyba ^Pii-myn turi šis punktas sukėlė ginčų, 

oa rusvos medžiaga*, rubus . V*Ya su namų skambučiu, ir kur nori ji pakišti ar “kur- Kak kurie partijos vadina- 
ir kepures. Skrybėlių, baitų kur vienam kambary gyvena jerius aprūpinti gali, dėl to mfeji “kairieji” tvirtina, kad, 

. y- ke^eta. sėmių. Kiekvienai sei- niekas neabejoja. beadrai,“kapitalistinėjvals-
~ .5e!^si. Moterį kartais galima pa- AT3 nustatytas skai- Bet panašiomis šlykščio- tybėj ginkluota pajėga yra
’ J matyti brangiais kaltiniais, C1US’. kiek reikia pasiausti nTjs provokacijomis fašisti- priemonė valdančioms kiš-

DĖL PELĖS BEMAŽ KO £iausia dėvi juodo* odos ar-
r ba rusvos ------------

apykaklių ten retai pamaty* keletą šeimų. Kiekvienai šeį- niekas neabejoja.
' • ■%< . * 1 — • -< * - * —

nių niekšų gaujai ir jos pa-

3 kartus... j naįkjnti socialdemokratijos
Pradėjus skambinti, visos1 musų krašte.

Lietuvos Socialdemokratų 
Organizacijos Užsieny 

Vykdomasis Komitetas. 
“Pirmyn.”

ui w ui ii Jonais *• ~ • | 411 u r**

. . .. šviesiomis kojinėmis. Papra- c’w~ ° kaitus’ Ivanoviciui gelbininkams nepavyks su-
.tens, taip kaip i,7iv.panasi stai jo8d€viJtnlmpu^ gujį ^ 2 ke-“ .................................
2f?f"I2^Cna.. '%hna:‘-,. e.'įvirsaus kišenėmis, švarkus,1, .-------j---------———• ■—

(eikš). Tų dvikojų odiniais guzikais ir diržu ap- semtos ar asmenys priversti 
vra uup au.Kvr.uvu.. ožkų seime buvo apie 500 Iink skrybėlių vietoje nėšio- yra klausytii ir nervintis, nesi
kožnas doleris atvestų kitų 2'-'» vilnonius šalikus, o •“*>» «fe“n„su-i

—Orait, Maike. jeigu tik jei^Tebutu ateira- ma visok* luksU8*’ uždr??d«
tu nori pasiklausyt, tai aš ga-lvį. ^įįa drąsuolį ku^ Įvežti Įvairias prabąnjnškas 
Fiu išvirozyt viską nuo a iki . r- , . ka^pa ir tenai ia kosmefikos pr*k«*- Visokį 
zet. Aš pradėsiu nuo tavęs, j. o paskui »aė^ P^ošimosi salonai, pagraži-
Maike. Ot, pavyzdžiui, tu nu- J P J™ ’. P L P_ .. nimo institutai yra draudžia-
perki mano kilbasų kumpa- 
nijos šėrų už 10 dolerių. Ki
tas irgi nuperka už 10. Nu
perka taip pat trečias, ket
virtas ir dešimtas. Aš pasida
rau šimtą dolerių. Už tą šim
tą aš partraukiu iš Kauno lie
tuviškų balionių. Paskui tas 
baliones aš čia parduosiu į 
storus už 200 dolerių. Ot, 
kaip matei, Maike, man šim
tas dolerių ir lieka. Tai yra 
geriau, vaike, negu falšyvus 
pinigus daryt, ba greitai au
ga profitas ir niekas tavęs Į 
■Šėlą už tai nepasodins. Da 
U

t

tt

bendrai, “kapitalistinėj vate-

sėrris vadovauti,” ir todėl ją 
reikia visiškai panaikinti.

nimo institutai yra draudžia
mi. , . . '<

* Nežiūrint tų persekiojimų,
mus ją už vuodegos išnešė iš 
salės laukan. Už tokią “chra- 
brastį” delegatės paskui ii- . . . . ■»gai ji plojo rankinis Tos 
drąsuoles vardas net laikras- 
čiuose tapo paskelbtas. Ji 
vadinasi Mrs. Walrod. p 
FARMERYS MIRĖ, DAR- salonai,^pagražinimo
BININKAS NUSIŠOVĖ.

Randolph, Vt — P ' __ _____ ____
subatą čia nusišovė farmos kosmetikos fabrikatate, ku- 
darbininkas Thayer, nusišo- rie nepalyginaipai menkesni 
vė dėlto, kad kelios dienos už vakarų Europos fabrika- 
atgal mirė jo darbdavis tus. Reikia priminti, kad šfl- 
Dearing. kinės kojinės yra lygiai per-

traukti moteris nuo svarbiau
sios jų ypatybės ir noro puoš
tis. Dabitų vyrų jau nebėra. 
Moterims yra slapti ftyzavi-

t institutai, kuriuose ten jos 
puošiasi, turėdamos pasiten- 

Pereitą kinti savais (ne užsieniniais) 

darbininkas Thayer, nusišo- rie nepalyginaipai menkesni

stos skambutis skambinęs.
Tokius tai vaizdus matė 

svetimšalis Maskvoj. Tik Į 
vieną jam kilusį klausimą 
nepavykę atsakyti, būtent: 
kur iš tikrųjų dingo įsimylė
jusių porelės? To d-ras Grae- 
fenberg negali suprasti. Tuo 
tarpu, kai pats miestas piktas 
pasileidėlių, venerikų, val
džios nežiūrimų, neonęarif- 
zuojamų, be stetistrkdį — 
viešosiose vietose nesą matji-^ 
timeilužių porelių. Buvęs už-} 
ėjęs minėtas autorius Į vieną 
arbatos pavilioną su melan
choliška rusų muzika. Ir ne
žiūrint. kad ten labai ramu, 
vis dėlto įsimylėjusių porelių 
nematęs, kur taip patogu dėl 
"rendez-vous.”

Žmonės ten sėdi prie mažų 
staliukų pavieniui arba po 
du ir monotoniškai leidžia 
laiką. __

kratas Otto Baueris įsimaišo 
įgličą ir pareiškia Įdomių 
minčių (“Der Kampf,” 1929 
m. kovo mėn.). Jo manymu, 
“kairiųjų siūlymas yra pa
kankamai aiškus, griežtas, 
bet kartu labai suprastintas, 
net naivus. Dar 1893 m. Fr. 
Engelsas, nagrinėdamas nu
siginklavimo problemą, siūlė 

. daboti tarptautinio socializ- 
ju metu irgi sraute sniego pu- mo reikalų; tuomet jis manė, 

tiek kafmė buvo užnešti ^i kiek galima daugiau, bet 
siliegu, kas,daro..kelius neis- tik tiek, kad dėl to nesustip- 

i vaduojamus. Autobusų ju- h^u carizmas — tuome-
.1 darnas tarp šmulių ir aplin- tinės Europos reakcijos ram- 
kinių miestelių yra visai su- 8tiat”

KELIAI NEIŠVAŽIUO
JAMI.

šią žiemą Šiaulių apylin
kėje daug snigo*, fPastaruo-

I*------- rr* 1" C’.~ K IUV * JK> UlOUV,
’gos. Todėl keliai.tiek mieste. ką»t Europa gali nusiginkluo-

stabdytas. Šiauliuose turgun
i
dėl neišvažiuojamų kelių. '

BULVES IR DARŽOVĖS > 
SUPUVO.

Esant dideliems šalčiams, 
žmonės nusiskundžia, kad 
kapliuose ir sandėliuose su
puvo bulvės ir daržovės. Pa
vasari bus trukumas sėklos.

1 «O. Baueris ir dabar laikosi
maža suvažiuoja ūkininkų Engelso metodos. Kiekvie- 

.. t nas kraštas atskirai turi kiek
galint daugiau nusiginkluoti. 
Bet kiekvieną kaitą tenka 
prisiminti kaimyninius fašis
tinius ir monarchinius kraš
tus, kurie, imperializmo ve
dami, tyko smaugti kitus 
kraštus ir kenkti bendram 
socializmo darbui. Pav., aus-

1,000 ŽMONIŲ ŽUVO PER 
ŽEMĖS DREBĖJIMĄ.

Telegramos sako, kad Ru
jų Turkkestane pereitą są- 
vąitę buvęs baisus žemės 
drebėjimas, kuris siekė ir 
Persiją. Trijuose Persijos 
miestuose žuvę 1,000 žmo
nių.

NORĖJO UŽMUŠTI MEK
SIKOS GEN. CALLESĄ.
Iš Meksikos pranešama, 

kad pereitą sąvaitę Sonoroj 
buvo padarytas pasikėsini
mas užmušti Meksikos armi
jos vadą gen. Callesa. Bet 
pasikėsinimas nepavyko.

t €
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Hamburg-American Lini- i
Visokios Žinios

KAIP DAŠINSK1S VE2£ 'PALESTINOS DAMUNIN-į 

NELEGALI LITERATŪRĄ
Nesenai išėjusioje lenkų 

socialistų knygoje aprašo
mas įdomus epizodas iš nese
nos praeities kovų prieš ca
rizmą. Socialistų partijos nu
tarimu, visi studentai socia
listai, važiuojantieji iš užsie
nių, turėjo su savim atvežti 
nelegalės darbininkiškos li
teratūros. Dašinskis, dabar
tinis lenkų seimo pirminin
kas, būdamas studentas ir 
grįždamas iš užsienių, atėjęs 
į užsienių organizacijos ko
mitetą, kur jam buvo pasiū
lyta nuvežti su savim į Len
kiją nedidelį čemodaną lite
ratūros. Dašinskiui atrodė 
neverta dėl šitokio nedidelio 
bagažo rizikuoti ir jis pasiė
męs su savim kelis didelius 
čemodanus su įvairiais dar
bininkiškais spausdiniais ir 
atsišaukimais.

Dašinąkis pats persivilko 
dideliu ponu ir pasiėmė su 
savim kitą draugą, persivil- 
kusį lekajum su blizgančia 
livrėja. Kai jie privažiavo 
prie sienos ir muitinės tar
nautojai norėjo peržiūrėti jų 
bagažą, tariamasis lekajus 
pareiškė jiem, jog jo aukštas 
ponas dabar miega ir jam 
miegoti trukdyti negalima. 
Muitinės valdininkai, bijo
damies nemalonumų, nedrį
so “aukštam” ponui trukdyti 
miego" ir praleido jį neapžiu- 
rėję jo vežamo bagažo. Da
šinskis su savo draugu lai
mingai atvažiavo į Varšuvą, 
kur pristatė keletą pūdų ne
legalės literatūros.

KAI KOVOJA UŽ SAVI 
VALDYBIŲ AUTONO* 

MUĄ.
Palestinos didžiausias mie

stas Tel Aviv visuomet buvo 
darbininkų tvirtovė. Miesto 
burmistru "buvo išrinktas se
nas darbininkų veikėjas, pa
garsėjęs dar Rusijoje savo 
kovoje prieš carizmą, Blo- 
chas-Blumenfeldas. Žinoma, 
kad tokia padėtis buržuazi
jai nepatiko. Jos pastango
mis anglų vyriausybė išleido 
įstatymą, pagal kurį rinkimų 
dalyvavimo teisė buvo apri
bota cenzu, o burmistrai tu
rėjo būti vyriausybės skiria
mi. Einant nauju įstatymu, 
padaryti rinkimai. Bifrmistru 
buvo paskirtas buržuazijos 
atstovas Dizenhofas. Naujų 
rinkimų rezultate darbinin
kams teko vesti griežtą kovą 
prieš buižuazijos iškeltus 
reikalavimus. Organizuota 
Palestinos darbininkija rim
tai kovoja dabar prieš anglų 
gubernatoriaus bandymus, 
visiškai panaikinti savival
dybių autonomiją, ir tikisi, 
kad laimėjus Anglijos Darbo 
Partijai rinkimus, autdnomi- 
ja bus vėl atstatyta.

i I traktą su vokiečių orlaivių 
' ‘firma “Lufthansa” Berlinej 

gabenti jos keleivius po Eu- į 
•opą oru. Prieš iškeliaujant 
iš Amerikos, pasažieriai gali 
dabar pasirinkti šau kokią 
nori kelionę per Vokietiją iki 
savo namų: arba traukiniu, 
arba orlaiviu. i

Orlaivių linijos eina be
vedi j visas Vokietijos dalis 
ir j 35 miestus kitose Europos 
valstybėse. Orlaiviai laksto 
reguliariai kas diena. Suba- 
tomis daromos specialės eks
kursijos į Šiaurės ir Baltijos 
jūrės rezortus.

Ar sustoja tie orlaiviai 
Lietuvoje, pranešimas nepa
sako.

Jus galite jieškoti ir 
rinktis, ir jieškoti ir rinktis - - bet 
vienai dalykas yra tikras

Jeigu jus norite tikrai 
gero - - jei jus norite 
pilno pasiganedinimo 
rezultato kiekviena karta

<

5
apdjvedimui suaugusio* 

bet m; daugiau 
ir ne •jatneanės 
i. kad atoišuuk- 

rų ne |»er lon nuo orooaiyii. .s • , 
ka<i galėtumėm ypatiškai pasimatyti

i

ir užtikrinto

Pajieškau sesers Malvinvs §rub-i Pajieškau : , 
šiutės-Steimokienės. jie seniau gyve- merginos aibinašfes, bet 
no \Vest Salėm, Ohio Kas apie juos | kai su vienu vaiku, ir ne 
žino malonėkit pranešti arba patsįi.aip :UJ metų. Geistina, kad . 
malonės atsisaukt, turiu svarbų rei- tų ne |»er toli nuo Brooklyn. N Y. 
kalą iš Lietuvos pranešti . ■ |

ADOMAS SRIUBŠA 1 Aš esu 38 metų, nerūkau ir syaiginan-
tiil Second st , So. Boston, Mas>. ! ėių gėrimų nevartoju. Mylėčiau kad ir

Pajieškiu brolio Adomu Ališaus-
. ko. Bartininkų parap., 1
i kaimo; jis gyveno Kanadoje. 15 me

tų kaip jo nemačiau. Norėčiau žinot 
ar jis gyvas. Kas apie jį žino, malo
nėkit pranešti. . ;

MISS ALIŠAUSKAITĖ
i ti09 Zinow st., Hamtramck, -Mich. '

mano draugė nevartotu svaiginančių 
gėrimų. Atsakymą duosiu kiekvienai. 

Dievoniškių Vyrų prašau nerašineti. 119)
uje. 15 me- PETER LIETUVIS

Gen Dėl. Brooklyn, N Y.

bto AKRU KARMA
Parsiduoda pigiai. Rašykite:

JOE BENDER. -
R. 1). 2. Esperance. N. Y.

Pa (ieškau pusbrolio Aleksandro 
Kasparavičiaus, paeina iš Klovainių 
miestelio; kas žinot. malonėkite pra
nešti, arba pats lai atsiliepia. , 

PETRAS OŽALAS 
Glaslyn. Sask ‘ Canada

Pajieškau mano vyro Simanu Nau-; 
jaiio; mielas mano, atsišauk tuojaus..

MRS. MARJONA NAUJALIENĖ ’ 
512 M'hitesboro st., Utica, N. Y.

BENDRAS VISOS EURO
POS FRONTAS PRIEŠ 

RUSIJĄ^
Šiomis dienomis daugely 

Vokietijos laikraščių pasiro
dė įdėtas žymaus francuzų 
politiko ir buv. ministerio 
Herriot kabinete Žuvehelio 
straipsnis apie tai, kad -prieš 
Sovietų Rusiją reikia sudary
ti bendrą visos Europos vals
tybių frontą. Žuvenelio nuo
mone, bendradarbiavimas su 
sovietišku režimu, kuris 
griežtai yra priešingas visos 
Europos gyvenimo susitvar
kymui, yra negalimas ir arti
miausiu laiku ši problema 
būtinai turės būti Europos iš
spręsta.

Žuvenelis sako, kad Vo
kietija yra ta kliūti^, , kąri 
trukdo Europai sudaryti tą 
bendrą frontą. Nuo Rapollo 
sutarties (Vokietijos su So
vietų Rusija) sudarymo lai
kų Vokietija vaidina tarpi
ninko tarp Rusijos ir Tautų 
Sąjungos rolę ir trukdo iš
sprendimą tų klausimų, ku
rie interesuoja ir Rusiją. 
Berlyno sutartis tą padėtį 
dar pasunkinusi. Žuvenelis 
įtikinėja Vokietiją sudaryti 
frontą prieš ekonominę, po- j •. • • •• v •

VIS DAUGIAU VAIKŲ 
AUKLĖJAMA BE 

TIKYBOS.
Vokiečių krikščioniškieji 

lakraščiai* skundžiasi, kad 
Saksonijoj smarkiai plečiasi 
vaikų auklėjimas be tikybos.! 
Šiais metais Saksonijos mo-, 
kyklose tėvų pageidavimu 
bus mokama*be religijos toks 
vaikų procentas: Chemnice 
—11, Dresdene — 14, Leip- ! 
cige net 27. Vidutiniškai, iri-; . 
juose minėtuose miestuose 
1925 m. — 18, o 1929 metais' 
19 mokinių iš šimto gauna1 
mokyklose vietoj “opijumo” 
kaip Marksas yra pasakęs,’ 
atikos pamokymus. Vis dėlto j 
ten, kur visuomenė organi
zuota, stabai ir prietarai ve
jami lauk iš gyvenimo.

George Juozaitis su dukrele Anna, 
I pajieškau mano žmonos, po tėvais Vik- 
! toria Pažerskaitė. Girdėjau gyveno 
i Hamiltcn. Kanadoje. Prašau atsišauk
ti miela žmonele Taipgi pajieškau 

I švogerio Frano Pažerskio, turiu svar
bų reikalą. (20)

GEO. YUOZA1T1S
5 Mill st., Hamilton, N. Y.

I

FARMA PARDAVIMUI
91 akeris žemės, prie gero cementi

nio kelio; su visais padarais ir gyvu
liais (22)

CH KALVAITIS
R. F. D. Box 54, Frenchto**, N. J.

PARMOS! PARMOS!
Kurie norite gerą farmą pigiai, ne

praleiskite šitos. 50 akerių. geri budin
tai. prie gero kelio, arti mokyklos 
Parduoda už pusę kainos ant lengvų 
išmokėjimų Prie to turiu visokių far- 
mų, atsakymą duosiu per laišką. (21)

M1LL1AM MEŠKAUSKAS
R. F. D. 1. ■, Carfy. Ba-

z

Tai pasakykite 
savo pardavėjui 
aiškiai, kad jus 
norite selyklos 
kuri išdirbta . 

per Anheuser-Busch - -

. s-y
j'Jiidu.ii-t1

mali SfRi1

' -S1

I
k. . *

Parsiduoda' Gera Farma!
50 akerių, 35 dirbamos, daųig malkų, 

vaisingų medžių, ti kambarių naujas 
namas, fornišiai, tiąrnė ir kiti budin- 

Pajieškau dėdes Petro Jazukevi- kai; ti karvės, arkliai,.vištų; (tankiai, 
čiaus, iš Lietuvos Marcinkonių mies-, mašinerija. Vežimai; mokykla visai 
telio. Alytaus apskr. Aš atvažiavau; arti, prie miestelio. Kaina ui viską 
iš Lietuvos 3 mėnesiai jr turiu svar- i įnęšttt $1.O»M>. (19>
bų reikalų. Prašau aūi&aukt arba* GALOP
kas apie jį žino, matai** pranešti Bov 278‘š Saratoga Springs. N. Y. 
už ką busiu dėkingas: (20) ;----------------------- ---------- -—-----------,----------

JULIUS GAIDYS ! PARSIDUODA PIGIAI BARflERNfc.
W Millbury st., Vorcester, Mass. Tirštai lietuvių apgyventoj vietoj. Biz- 

, nis geras, egzistuojantis nuo 1* metų. 
Į Priežastis pardavimo: savininlas ap
leidžia lųieMtų. Kreipkitės laišku bei 
vpąjiškai-segančių adresu: A ’ J (20> 

f P. ZABLACKAS 5
Ft 2kį L*wrence st..' Laivreace, Mass.

’ ivipisuu, vatine ■> „.vi
kai; ti karvės, arkliai, vištų; įrankiai.

| -------------- --------  ■ - ---------------- • -r-
Pu j ieškau žeą»u Antano 

ėiaus, 3 metai kaiĮ> apleido mano na
mus, paliko savo žmčmą ąp nųįu kū
dikiu Aš esu sena*, til metų amžianš, 
man *anka svetimą kūdikį augint, ne- 
parsiunčia nei vieno cento jo užlaiky
mui. .Jis yra 24 metų. 5 pėdų 8 colių 
aukštas, stačių pečių, tamsiai geltor.ų 
plaukų, mėlynų akių, nosis biskį pa
kumpusi. smakre duobukė, kairioj po- , . • . . -, - - .
sėj akinis dantis auksinis; moka bake- ,e"k.ų’ Tų- T ’U,V. “I*>"»«ntoJ
no darbą, buvo Baltnnorej kundukto- 
rium ant streetkario. gerai važiuoja 
automobilium. Kas apie jį žinoe, ma
lonėkite man pranešti už ką tariu šir
dingą ačiū. (20)

JONAS MIŠKINIS
• 2-’5O7 (irove street. Baltimorv, Md.

Fotografijų Studija.
Parsiduoda puikioj vietoj, prie mies

tu pafko. tarpe keturių bažnyčių, lie- 
' ‘ ‘

\ ienatir.ė lietuviška studija 
Newarke, 25 metai toj pačioj vietoj. 
Bizni< išdirbtas gerai. Randa pigi, 
parsiduoda pigiai. Platesnių informa
cijų klauskite per laiškų ar ypatiškai.

M. JANULIS (20)
201 Adams st.. Neoark, N. J.

VĄIKŲ AUKLĖJIMAS 
KRIKŠČIONIŠKOSE 

PRIEGLAUDOSE. *
Bavarijos parlamente so

cialiste atstovė Ammon iškė
lė skandalingus faktus, kurie 
dedasi Mariakvelio vaikų na
muose ir sanatorijoj. Tuos 
vaikų namus vadovauja ka
talikų kunigai. Kaipo auklė
jimo priemonės tenai prakti
kuojama kūno bausmės, kar
ceriai, palikimas be pietų. 
Maitinimas visai nepakanka
mas. Yra įrengimai švitinti 
vaikams ultravioletiniais 
spinduliais, bet jie nevarto
jami, nors įstaigos vedėja 
pareikalavo apmokėti už 200 
neva atliktų švitinimų. Ne
sveiki vaikai neturėjo prie
žiūros, net buvo baudžiami 
dėl jų silpnumo ir tt.

Šiuos faktus paskelbus, tie , . .
vaikų namai nustojo pasiti- 1’tinę ir psichologinę Sovietų

įtaką, kas busią labai',nau
dinga pačiai Vokietijai.

Didžiosios pramonėj orga-

Pittsburghe Parsiduoda 
BUCERNE-GROSERNE 

“STERLING STORE" 
Pirmu* Kle*o*. Ge/aj Vietoj, 

Pigiai dėlei savininko išvažiaviaa*. 
Kreipkitės į 

. BALTRUŠAIČIO SPAUSTUVE 
295 Seneca St, Pltlabargh. Pa.

Aš pajieškau draugą Joną Yuška, 
’ arės laika gyveno Milwaukee. Wis.. o 
no karės girdėjau išvažiavo į Boston, 
Mass. ir žadėjo važiuot i Lietuva. Tu
riu svarbų reikalą, ipeldžiu atsiliepti, 
arba kas apie jį žino, malonės praneš
ti, gaus ativgininia. (20)

JUSTINAS TUBUTIS 
2412 Sharon st., Detroit, Mich.

Pajieškau draugo Baltraus Brašiš- 
'<io, paeina iš Lietuvos iš Meškuičių 
miestelio. Šiaulių apskr. Seniau jis 
ryvrno Philadeiphia. Pa 312 I.ieguet ‘ 
<t. Itabar jo nesurandu. Kas anie jį ži
ro. malonėkite pranešti į “Keleivio” 
Red. Aš dabar gyvenu Samaros gub., 
Rusijoje ir turiu svarbių dalykų jam 
rranešti. Už pranešimą tariu daug, 
iaug ačiū. (20)

VLADAS FRENCEI4S

ACTO GARAI GYDO 
INFLUENZĄ.

Acto, kompanija savo lei
džiamam žurnale skelbia, 
kad acto garai esą labai ge
ras vaistas nuo infiuenzos 
bei gripo. Sako, sumirkyki! j 
actą kokią skepetąitę ir pa- j viso' pasaulio - -* gražiausios 
kabinkit prie pečiaus arba merginos. 4 Apsitempusios' _ - • . . ..
radiatoriaus, kad išdžiūtų, trumpučiais maudymosi kos- !^a zeIPe’ aukštų namų statyti 
Pasklydę kambary garai ap-Jtiuniais. jos tenai maršuos1 ne?a^ima- 0 miestuose dėl 
saugoją nuo ligos. Jeigu acto prieš publiką ir rodys dailų i au^stl namai
kvapas kam nepatinka, tai savo kūną. Toj parodoj ture-: Wįa 
patariama įdėt truputj per jo dąlyvaUtrir Misa Poiand. į 
fumoe ar kitokių kvepalų. Lenkijos gražuoli. Bet ji ne-Įno lsristl statydami didelius 
Galima taipgi pripildyti indą ’ dalyvaus, nes lenkų vysku- Įnamus P° zemf- To.kl° mies- 
actu ir nastatvti šilto i viėtoi. nas iai uždraudė. Jo manv-'te Jau. paruostas planas pa- 

statyti 8 “aukštų namus po 
žeme. Visas namas bus sulin
dęs Į žemę 77 metrus. Pasta
tyti jis kainuos 50 milijonų 
jenų.

Namai po žeme turės savo 
elektros stotį, taip pat ultra
violetinių spindulių stotį, ku
rie pakeis gyventojams sau
lės spindulius.

MISS POLAND NEDALY 
VAUS GRAŽUOLIŲ 

. PARODOJ.
Šįmet Galveštono mieste, 

Texas valstijoj;- btBvgražuo-; 
lių paroda;1 'kurioj'dalyvaut; ’

rodyt savo kūną viešai. Kur 
■ niekas nemato, jegamastis 
vyskupas gal nebūtų priešin
gas jos kūnelį-apžiūrėti.

NAMUS STATYS PO 
ŽEME.

Japonijoj, kur dažnai drė

saugoją nuo ligos. Jeigu acto prieš publiką ir rOdyi 
kvapas kam nepatinka, tai savo kūną. Toj parode

Pajieškau pusseserių Marjonos ir 
’iomicelės Būt U učių (Butkus), po vy-1 
rais pravardžių 'nepamenu; apie 27; 
netai kaip gyvena Amerikoj, paeina 
š Kauno gub., Gargždų miestelio Pra
šau atsisaukt arba kas apie jas žino 
malonėkite oranešti (20) '

STANLEY BUTKUS
4 Wilkinson st, Burmantofts, 

• Leeds. England.

PARSIDUODA LIETUVIŠ
KI BALANDŽIAI

Juodgalviai, rud
galviai ir gelton- 
gajviai. ..{^risian
čiu į visas dalia 
Suvienytų Valsti
jų ir i Kaaadų.

GEO.
BENDORA1T1S 
520 Witea« 84, 

W«terb«rv. Cmn*

kėjimo visuomenėje. Buvo 
įtarta, kad visas paslaptis iš-, 
davė viena tarnautoja. Ji at- ________ r
leista. Įstaigos vadovas kuni-’nas “Deutsche Bergvyerks- 
gas parašė jai laišką, kuriaj ’ zeitung” dėl to pastelei,.kad 
me sako “kad trukumų iš ’ žuvenelis nenurodąs, kokią 
kėlimas viešumon yra didelė būtent naudą turės Vojueti- 
nuodėmė” ir kad ji, tik at-] ja, jei pakeis savo.politiką 
šaukusi savo pareiškimu, link Sovietų Rusijos. • 
galėsianti gauti nuodėmių i --------------- .
atleidimą. ĮSAKO, RASPUTINO SEB-

Tai taip veikia Kristaus RA1 UŽNUODIJO 3 KUNI- 
sekėjai. Aišku, kad tai yr^ GAIKSCIUS. 
ne pripuolamas reiškinys, ir t §jomjs dienomis Paryžiuje 
tokių auklėjimo įstaigų rasi- |jUV0 užnuodytas buvusfe Rū
me visur. si jos kunigaikštis Juzupovas,

MUSsdESr^NIFES- IS±»^?ne±S:

actu ir pastatyti šiltoj vietoj, pas jai uždraudė. Jo many- 
kad garuotų. mu, dora meilina neprivalo Pajieškau sunaus Vincento. Mel- 

Ižiam greit parvažiuot, arba duokit 
adresą, tai mes atvažiuosim su tuo pa
ieškojimu. Skauda mums visiems šir- 
iį, kad turime sūnų ir negalim susiži- 
iot. Yra tokių dienų, kad mes neturim 
kąsnio duonos Mes gyvename pas ki
tus jiu 3 metai. Į laikraštį mes visko 
aprašyt negalime.

K JESUNAS
R. F. D. 2, Box 89,

Terryville, (imu

(20)

Kaip išmokt nauįų
Virimo paslapčių

f«*i jum* peradys.
*° ’f Kaip užefoit. tikrai juOorė- 

"? Dariumi atebė-
'ykV *‘**Į-d|rbai»č<es priat^'str:. 
9rilĮ kuriuo* KM# indmtrija jtni>ė 

pe- »***»agm>mui. leugvam ir 
upe- Pažangesniam gyveni-

ietu* l*n> iw yra. van-
;aiwa į*** Mldytojai, skalbinių 
arda U TPiiuSĮŽu-'

***- ūdytojai. refrigeratoriai. et c/

Virk au įsigyt

žio popo Rasputino nužudy
mą. Paskui tapo užnuodyta 
buvusi Rusijos kunigsiiteščiu- 

._____  . . • tč Demidova ir dabartinis
skelbtas Mussolini manifes- jos vyras kunigaikštis de La- 
tas visiems Italijos emigran- rentys, Paryžiuje pasklydo 
tams užsienyje. Mussolini ža- gandas, kad juos užnuodiję 
da jiems dovanoti jų ikffiioli- nužudytojo Rasputino gimi
ni veikimą, jeigu jie pripa* nes ir sėbrai, kurie esą pada- 
žfns fašistinį rėžimą kaipįvy- rę sąmokslą išnuodt>VM4 ef- 
lęusį faktą ir sustabdys vei- lę buvusių Rusijos patriotų, 
kimą prieš jį. Antifašistinės kurie prisidėjo prie to dva- 
koncentracijos susirinkime aiškio arkliavagio nužudy- 
Paryžiuje buvo tuo reikalu mo. Paryžiaus policija pra- 
Vienbaisiai priimtas nutari- dėjo šituos paskalus tyrinėti 
mas, kuriame sakoma, kad ir areštavo užnuodytos kuni- 
ištremtieji italai nepripažįs- gaikščių de Larentysų šėl
ta jokių “įvykusių faktų.” Jie mynos rusą tarną Tas jau 
nenuilstamai tęs savo drąsią prisipažinęs įdėjęs į kuni- 
kovą prieš fašizmą busimos gaikščių valgį nuodų, už ką 
demokratinės laisvos Italijos jam buvę pažadėta w0,000 
vardan. frankų atlyginimo. ,,v

' TAS ITALUOS EMI
GRANTAMS.

:• Francuzų laikraščiuose pa-

tas visiems Italijos emigran- bife k*rj iė Jų . už 
»«žą įreekėHmą 

leugv** iimo- 
kėUVMm.

patarimų tobninlnkėms. Rašykit tote fonuokit arba užeikit pąsDių^
a

* _r- -*>

■■ 1
THE GA» INDUSTKY OF NEM ENGLAND 

WH»CM sroua °wm cą* cow**Hy n fv

KOMUNISTAI RUOŠĖ 
PERVERSMĄ GRAIKIJOJ.

Iš Atėnų pranešama, kad 
parlamento posėdy Venize- 
losas pareiškė, jog esamais 
daviniais komunistai ruošia 
perversmą Graikijoj. Veni- 
zelosas kreipėsi į darbinin
kus. šaukdamas juos neklau
syti sovietų agentų ir prašė 
parlamentą skubiai priimti 
Įstatymą kovai su komunis
tais.

j “ r

! Iš Mariampolės kalėjimo, 
Lietuvoje, pabėgo politinis 
kalinys G. Sinderovičius.
------------- ----- r —---- -p-----—-------——-

Pajieškau bn»l*» Juozo Kalirmuslo, 
š Lietuvos paeina Gralravo* kaimo. 
Mariampolės apskričio; gyveno Ang- 
ijo.i ar Škotijoj. Prašau brolį atsi
šaukti arba apie jį žinantieji malonės 
pranešti, ož k* busiu dėkinga (20) 

Marijona Kalraaaskhitė-Vabalienė 
1804 Morrell Park avė.. Baltimore.Md.

PAJIESK0JIMA1
I

iĮ

i

JULIUS LANGAS 
GISCOME, B. CANADA.

Pajieškau Spurgių Stepono ir Pet
ro. juodu gyveno Michignn Statė ant 
fainių Aš noriu pirkti farmą apie 300 
akei iu di'ieliu mišku. i

JOE STUMBRUS
Ii; So. 1,’nien ave^ Chicago, III.

bridio Igno Krukonio, 
Amerikoje jau nuo 1905. 

Tegul praneša ar neturi nieko prieš 
pardavimą žemė* ,

T M. Krak mis, Taručiomų kaimas, 
Merkinės vai, Alytaus apskr., 

Lithuania.

i...
i 2‘.
i Pajieškau 
gy veliančio

pardavimą žemės , 
I ~ “ ’* ’

I I I 
I [■ajieskau pusbrolio Antano Pačeko- 
j. u- iš kaimo Meilūnų, Vabalninko 
va! : Amerikon atvažiavęs 1910 m. 
S-rian gyveno Clevelande Mbai pra
šau atsišaukti, arba žinančių pranešti 
j'r d STASYS PAUEKOJUS 
I į • i.a'- rence st, Hartford, Conn.

i

* Kunigai kvailina ir

ADVOKATAS.

Ignas J. Barkm
725 Slater Building 

UORCESTER, MASS.
Gyvėmimas: 101 Sterling IM. 

Ofi*o Tel.: Park M91 
Namų Td.: Magi* 49*4. ..

i

*h

Mvhnii skaitymus tr apšvieti}. teikitės 
atsisaukt, bus siunčiama įtekai visiems

K. RUTKUS
< 81 Graud at.. Bos 209,

Brooklyn. N. Y.

t
i

s-
APSiVĖDIMAI.

Jieškau pažinties su inteligentišku 
vaikinu, Affieriko* piliečiu, gal būt 
biznierius. amaŲiinkas, arba grrar 
larbininkas. nesenesnis 36 metų E.«u 
inteligentiška mergina, dor*. geru tė
vų; 5 metai iš Lietuvos, amatninkė: 
riiriu keletą šimtų dolerių. Parašykit 
'aišką ir jei nepriešingi prisiųskit fo- 
"-.ografiją. Kiekvienam du'>riu 
nn ir sugrąžinsiu fotografiją. Nesiste- 
»ėkit iš mano pajieškojimo ir nema
tysit, l ad aš JJgoldigere” ir negaliu 
T*ut vaikino Yra vaikinų, tik man ne
įtinka .MISS ANNA X. X.

10831 So. Mięhigan avė., Chicago, III.1

Pajieškau merginos apsivedimui.' 
įuo 20 iki 28 metų amžiaus; aš esu 
vai'inas 28 metų. Su pirmu laiškui 
meldžiu paveikslą prisiųst; ant Į»arei
kalavimo sugrąžinsią.
" . G PETRONIS

j P- O. Bos 293. Nemacolin, Pa. 

nuoodSugv 
^^^^^Na«4ak fydaaėaa rrta>

i FREEDOL
Tai receptas garaaae iveiearidfcą 
PrafeMtriaaa. FREEDOL greitai įsige
ria i adą ir p* 5 Minatų visiškai praša
limi Magiau bei skaaaaią. FREEDOL 
atebMinai greitai išgydė šašas, Ronaa, 
Egsemą, Heamraida*. ša*vate*. Nia- 
Mi ir kitokia* adės liga*. Kaina S1.«k 
Reikalaakite aptiekaae arba nrbuųaki- | 
te ILOg ir *ms taeiaa* iaaia*im* aer 
paitr, bonką. f-* I

FREEDOL REMEDY CO. .
M8 A. W*rre* SU Basto* lt. Maa*. I

Mulkina žmonis! visur kur.

TARPININKAS
(THE MEDIATOR) 

Leidėjas A. J. Kupsti*. 
Vaizbos. Kulturss ir Dailės Mė
nesinis žurnalas s* j paimamąja 

paveikslai*. 40 puslapių. 
Didelio formato.

Prenumerata metams $1.00, 
vienas numeris 10c.

Užsieny—$1.50, vienas num. 15c
“Tarpininkas" duoda $200 ar

ba laivokortę į Lietuvą ir atgal 
- - dovanų.

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

“TARPININKAS”
33S W. BBOADWAY, , 
BO. BOSTON, MASS.

» ♦

i

♦ » » * * * ♦ ** 
t ♦
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H KAIMIŠKOS TtVYNES. 
Ir Papilėj ir Trfėiuase.
viai miega ihaijuoaę.

-KataMT J«rD 
Ht9gw Drama ŽAVĖTOJAI ARBA BURTININKAI

GRAŽUS CtSAI IR LAIMINGI.
I.

Musą žemė—aukso žemė, 
kožnas mulkis laimę semia, 
dalyje graži ramybė.
žydi partijų “brolybė.“ 
Viena sėdi, visos tyli, 
kožnas savo kaili myli. 
Sako, tyla—rojaus byla, 
tyloje pilvelis šyla.

II. -
Nenuliuskite broleliai, 
jei diegly* tėvynę gelia. 
Augs tėvynė dar. kaip mėta, 
jei Ženevoj daug -laimėta“ 
Lenkų drobių ir kartūno, 
greit pribus de! griešno kūno. 
Plauks tik sieliai.
plauks kaip žuvys, 
džiaugsis lenkas ir lietuvis.
Džiaugsis naktį, džiaugsis rytą, 
kad pakaiaus padaryta.

Iii.
Tamsų prastą kaimo žmogų, 
teist valdytis nepatogu.
Tik viršaičiams ir staršmom 
laimę teikime aršinom.
Jei prasčiokui valdžią duoti, 
negalėtumei gy vuoti.
Jis tau ponas, tu jam sluga. 
tu apuokas, jis papūga.
Bet aes ponais būt privalom, 
nuo prasčiokų apei vatom.
Lai mužikai knisa žemę, 
prablaivė? orai aptemę.

•X
IV.

Gražus čėsai ir laimingi, 
žmogus snaudi, ir užmingi. 
Padėtis dar ypatinga, 
vietom lyja, vietom sninga, 
žmonės miega, graužia plutą, 
sako, vietom bado bota.
Bet po Kauną nesirado 
nė krislelio šito bado.
Valgom poniškus mes pietus, 
mums telyja litų lietus. 
Sniegas dolerių ant kelio, 
plaukia spirito upeliai.

Baraboėius.
“Vėpla.”

i
I

ir todėl-žemaičių šalį, 
kas tik nori, trypti gali. 
Palangoj po žiemos šturmų 
žmonės truputį atgyja: 
utėle* kapoja urmu 
susistoję pajūryje.
O bendrai žemaičių žemėj 
miegas rvtrtdą relę lemta; 
kur pažvelgsi—vis užuosi 
miegant imagą kailiniuose. 
Bet ir laikinoj sostinėj 
žmonės jaučias, kaip statinėj, 
nes be setam, be rinkimų 
visu* smarkus miegas ima. 
Taigi kaimiškoj tėvynėj 
dabar populiaru* miegas, 
o miegoti kas nemyli. 
Argentinon tegul bėga.

“Vėpla.”

num

'KELEIVIO' KNYGOS.

IHPLOM ATIMU KL.U 8IMAL
1. Kur padėti bažnyčioj liet- 

-r.raį, kad neę»\x>g<ų?
2. Kas dary t, kada užeina no- 

' ra% e nėra kur gaut... i*«tpert?
X Kur galima geriausia išmė

ginti sav* kuiHMČM* ?
4. Kas reikia daryti, kada nu

eini pas mylimą, ir tuo tarpu už
eiga jos vyras?

) 
I

TIK MĖSA EIN11 DANGŲ-
Gerą kataliką vaikui teko ntsi- 

; Įsakyti pas sava dMę daktarą. 
Viename kambary jisai pamatė 
ZnMgws skeletą.

—O kas čia?
—čia žmogaus kaulai — paaiš

kino daktaras.
Vaikas kiek patylėjęs rėl klau

sia:
—Ar tai žmogui numirus tik 

mėsa eina į dangų, o kaulai čia 
palieka? Surinko A. K. A.

<one':“
Can’t a*y" 

•UeU. M»ąci>T: mately4 
•■l reaUy doa’c
-roa’ae no , idea. the*. 

k-nr it etų take yteY*
-Xot tb» ltest -
* W«U. ail rirht- I fuOM 

taick tty tben. teo."
SpleoAd. Don e f«rąet ii 
for yoo.'* . į. f

-Sare tune, rn be tfcarė.

Lietuviai gana vėlai pata
po krikščionimis. Dar vėliau 
jai* patapo žemaičiai. Juk jie 
iHiytk beveik varu Vytauto 
krikštijami 1413-14 metais. 

RMReikia manyti, kad 
4U) giliai jaugusią i žmonių 
įfcjae senųjų tikybą lietuviai 
uojįau pametė, kai tik ofi
cialiai buvo paskelbta nauja 
ikyba. ftr ilgą laiką lietu
siai, pritaf naują tikybą, 
tegalėjo visai pamesti seno- 

Ir šiandien Lietuvos se- 
ttiuj dar yra gausių seno
sios tikybos liekanų, vadina- 
wjų grietaf% O senovės ii- 
ahj visokiais patarimais išsi- 
Miugoti nelaimių — audrų, 
perkūnijos. ligų — ir šian- 
7šen daugiau seni žmonės tk 
k .

Įvestoji krikščionių tikyba 
osidanė su senąją tikyba. 
Pradžioj inmo kilį net kovų.

ir-

<e

Dev
---irnpiains to aoCbeeAbat pnospectioe 
taushand *U1 aat «**•*». <*oak fsrthe 
aew honseboM.

Motber—Ika't you wotry about 
that. my 6mr; 0* wlli
■-bange Na mi&4 atfWr tws or thseel 
•trys of yonr cook*)-.

LOOKZD UKE IT

I

i

.1

O mano žmona dar

Surinko A. K. A.

Bu?—ily jf them 1m*t
<*iie of taure oM-fa vilione* bSMaei 
et t*! .

Rokas (Stepai) Pasveikink 
mane. Nesenai vedžiau žtnoną. Ji 
nepaprastai sumani ir taupi: ji iš 
srvo sene andaroko padaro man 
kaklaraiMį...

Stepas:-
geresnė: ji iš mano seno kakla- 
raiščto pasirodo sau naują anda- 
roką.

su kunigais susirinkęs ir tu
rėdamas galvoj papos bullą, 
šiaip nutarė: “Žavėtojai, 
burtininkai ir visi kokia nors 
eile sandaras su velniais da
rą. turi būti kankinti ir iš 
žmonių draugijos išnovyti."

Toks aukštųjų dvasininkų 
sprendimas tegalėjo, žino
ma. tik paskatinti žmones 
kovoti su žavėtojais ir raga
nomis. Dėl jų tamsumo bei 
prietaringumo daug nekalto 
kraujo išlieta. P. š.

*

ČEKOSLOVAKIJOS KO
MUNISTAI !RA.

Čekoslovakijos komunistų

LIESA DUONA. .
Oi tu. Viešpatie lockavas. 
vaikšto Mistras kaip ne savas. 
Vaikšto Mistras. kai ministras 
kaip užbirbęs vargamistras. 
Pirma buvo jis galinčius. • 
Lietuvos visos liesvinčius. 
smarkiai putėsi kaip povas 
Lietuvos visos ustovas. 
Su kitais kartu jis rado 
musu tautai smarkų vadą. 
Bet vos vadą jis surado, 
nebeteko vargšas žado. 
Mat jisai tuojau pamatė, 
kad tauta mus besarmatė 
i vadus ir Į ministrus— 
nebekvies daugiau jau Mistrus. 
Birbk birbynė, tirškink dūda. 
Mistrui duona čia per kuda. 
Tai ne melas 
Mistrui duona čia per liesa. 
Uesa duona mus tėvynės 
dėl klebono gaspadinės— 
ir dėl buvusio ministro, 
gudragalvio musu Mistrn.

RifkabilaM.

jrryna tiesa.

*

LAIME.
Vienas lasiningas patriotas 

aiškina, kas yna laimė. Sako: 
i “Mea risi jieškom laimės. Bejieė- 
Į kodami jos mes nuvargsta™, nu- 
, vargia sumažina musų lašinius, 
; mes pasidarom sveikesni, o svei
kata tai ir yra laimė.”

pRommcuos šaly.
—Nežinau, kur čia gaut degti

nės nusipirkti.
—Paklausk poliemano.

GIMDYMO KONTMM-E.
—Daktare, aš nesenai apsive

džiau ir da nenorėčiau šeimynos 
' turėti. Ar galėtum man duoti 
koki patarinės?

Į —Taip. Nelaikyk burdingie- 
rių.

SVARBIA KLA1 'SIMAS.
.Mokiniams susirinkus pirmą 

J dieną po Velykų atostogų, mo 
; kytojas po vieno* pamokos pa
klausė: ar kas neturi kokių nors 
svarbių klausimų.

O kada bus vėl atostogos ? — 
paklausė mažas ėimkulis.

i

SNIEGO GAMYBA DANGUJ.' 
žemėj badas. Darbo nėra, 
žmonės pjaunas su cholerą, 
o danguj kiekvienu bedarbis 
gali padaryt karjerą.
Todėl ištisas savaites 
dangus dirba, kaip apkvaitęs. 
Iš visur visi šventieji 
vandens bosus ritinėja 
ir su pageibg mašinų 
žemei sniegą pagamina. 
Kiti vėl padirbtą sniegą 
šventam Petrui rodyt bėga, 
ir paskui su preparatais 
aniuolai i žemę krato. 
Už iį darbą Petras šventas 
moka sidabriniais centais. 
Dirbi tiktai vieną dieną— 
gBUBi milijoną vieną.

Visai be juoko 
daagRj'dirbti apsimoka.

“Vėpla.”

Ui’*-*- !

Trvtb WPI Fravea
r** truth »iamotr. thooofc sMMCtaM 

frall
Wb-rt put t» the tBBt

< he truth M n>ĖgM>- wlll praaaU—
I? .-v.’t suBprt'red. f i

Ch**rf«I
Itoral Patiem—Hardly espeded to 

«ee y«m risis soon a<e«e. "dec."
U. I».—Ha* to look <t pa

rita: m rhe neigtAorhtad. ao T tboagJn 
> mi-ht m net! kiti two birt* wfth 
*ne -ttae.

k

<rf

Ow>Hy—j tMuk I tore unite • litre 
•ry bent.

Msbel— la that bo* WeU. Just 
r« •«.! ynnll be wnrse rU« 
1’ou'H he broke:

TEISME.
Teisėjas: Ar ta vienas vogei, 

ar turėjai da ir draugą su savim ?
Vagis: Pats vienas, ponas tei

sėjau. Kata laikais sunku surasti 
gerą drangą.

Negeri altiniai.
—Teta, ar iusų akiniai ge

rai padidinai.
—Taip, o kam klausi?
—Noriu prašyti juos nusi-

imtti, kai plausite man py
rago.

—Ko tas pratrintakelnis t^ip 
žemai pasilenkė prie tos moteriš
kės?

—Jis pabučiavo jai rankon. 
—Aa. tai reiškia, iotHlfentas.

FOR KAULY SEA9ON

•Žay. 
•f* batY"

Th« optiatot *!• aoal 
*-h_^*b*^* n*rtr

I« *!•< M MM*t 4ooVI«-

la ta* SmmR
Eihk—TMt MI«W RlrMHfft WW1M 

ha ve hmney.
r.iot—Se a«et T. htroitace m I" 

him.

už snpe

tie pMg» že- 
‘naifiRi mRUo: iėimM arba 
švijo Vytauto vaJdinaaktts ir 
catatikų kuaigus. supMtino 
bažRyėas. Vytauto nuriųsto- 

nalifiMt, o sukiluno vadų 
lužodė. Bet nespėjo kariu- 
Benė išeiti, ir žemaičiai vėl 
įskėlė maištą: ėmė žudyti 
r plėšti juos malšinuNus ka
jakų bajorus. Sukilėlių mai
tinti atvyko pats Vytautas su 
tariumene ir skaudžiai nu
malšina. Tik ąj kartą tepavy- 
eaftlMtinat mislopėMi aeno- 
Joa tikjrboa žmonių paiiryži- 
ną. Kad kilo pasipriešinimo, 
JU aqpnmtama. Juk to pa
les Vytauto nesenai Žemai
čiai buvo atiduoti kiyžiuo- 
fianis, senoji tikyba žmone
le gilt, o naujai skelbia
moji buvo jų jjriešų — kry
žiuočių tikyba, kurie jos var- 
lan tiek buvo jų kraujo ir 
išarų išlieję.

Įsigalėjus krikščionybei 
įmonės nebuvo dar pamiršę 
tenoraos tikybos. Senoji tiki 
na. ranrišo su nauja ja. Seno
bės žinių mokslas Buvo dar 
^ųus. žmonės dar tikėjo jų 
įtarimais, jų mokslu Ir ka
talikai bajorai senovės žinių 
nokslo galia tikėjo. Buvo ti
kima, kad žavėtojai galį 
iaųg bloga padaryti — atim- 
A javams brandą, išnaikinti 
karvių tešmenyse pieną, nu
pešti anų vilnas, sutraukti Į 
perkūnijas ir krušas, pasukti 
vėjus, išsklaidyti kai reikia 
‘ietaus debesis, apleisti ligo
tomis. žodžiu, tikėjo kad ža> | 
vėtojas yra galingesnis už ki- 

" :us, paprastus žmones. Su 
krikščionybe atėjo ir jeigaiė* 
jo naujas prietaras, būtent 

J tas, kad žavėtojai turį 
ryšių su velniu kad jie, par- 
davę velniams vėlę, turį vyk
dyti ir jų blogus velijimus. Ir 
jau kartą velniui parsidavęs, 
smogus yra žuvęs: ir norėda
mas toks žmogus nebegalįs 
atsimesti.

Kad ir galingais laikyda
vo aptartus žavėjimu žmo
nes, tečiau jie būdavo nelai
mingiausi. Visi jais baidėsi ir 
nuo jų šalinosi: kunigai iš 
sakyklų, be paliaubos ant jų 
barėsi, vadindami lig laiku 
prakeiktais ir velniui užsira
šiusiais; įstatymai liepė žu
dyti ir novyti juos.

Įdomu, kaip Septyniolik
tame amžiuje į tai dar žiurė
jo aukštoji katalikų vadovy
bė ir pats papa ? -Tatai gra
žiai parodo papos Grigo XV 
1623 m. kovo 20 d. bulla. 
Štai ką ji sako :

“Gavusis tikrą žinią, ir ge
rai reikalą ištyręs, pagal gau
sumą apaštališkos musų ga
lybės, tuo raštu įsakom ir lie. 
pianą, kad susekusia žmogų, 
tikėjimo išsižadėjusį, su vel
niu sandorą padariusį, per 
burtus ir žavėjimus vieną ar 
keletą žmonių numarinusį, 
turi tuojaus teisėjams paduo
ti, kurie jĮ pagal kaltybės di
dumą turi nubausti.”

Vysk, Jurgis Tiškevičius

partijos dauguma pasisakė 
esą “trockininkai." Tuo bu
du ir viena tvirtesnių Euro
pos valstybių komunistų par
tijų suskilo.
Sustiprini!— efr aižančio* 
nugaros ar silpnų inkstų 
Inkstu ar pūslės pakrikimus papra

stai pagimdo kurni aštrų skaudėjimą 
nugaroje, jautimą i aršumo, >tuką xpė- 
Ką. neramų miega riaktipiis, sekantį 
sėąnwną ir kilus pakrikimus, kurie 
padaro gvvemąty nesmagu. Žaaauės. 
kurie yra vanrinami inkstu pakrikimo 
ar panašią nes,iw;fvinų, ra- Ktakciaą 
pageltą Mąga-Tune, sveikatų.- ir spė
kų buria Virtojoje, kuris per virš 40 me
lą yra atlikt- rfauK pastebėtiną daly
ką *

Tą tiesą, kad Nuga-Tone atlieka tai,I 
kas tvirtinama, uštikrira p John E. 
Katrchiid. Allentoun. Pa. Jis suko: 
“Nuga-Tone sustiprino mano nagarą 
ir inkstus ir aš jaučiuos 16 metą jau
nesniu, negu prieš ją ėmimą. Mano 
nugarą taip vargino, kad aš su vargu 
galėdavau gulėti. Dabar viakas yra 
gerame stovyje, aš galiu sunkiai dirb
ti ir negreit pavargstu." Nu^a-Tone 
parduoda visi vaistą pardavinėtojai. 
Jeigu juaą vertelga neturi stake. pa
prašyk jj uzsakjli de! jus iš urmo 
vaistinės

<***

»y«a iM-traila Kataliką m> SaeiaiU- 
tata. — Pfnttą karta kataffkui už- 
•ėte Mrtalwtu> *! < K>1L

tatre kurtą jk aepuaiė oactafaMua <1 
truodžfo, 1913 m, tloj knygutėj Ull- 

ir pHredy-

i Į

j -v '•-fffTMft
— i.

J. R.

M

Niežti Oda?
Niežėjimu yra pavo
jaus ženklu. Nekasykit. 
Lai Sab,
salima ■ieįriimp. |Mbs- 
t: odai sž.sijtėt. kartokit 
ji nuo pirmo jritacijos 
ženklo. Visur aptiekoss.

as m«Mąw tVore— hflmiao 
n Aaitytoj*. tari- keeM* noo Snb- 
Aeote arba Mttaat* K-nnu>tam<>.
nij Skaod-jino il.na>t»«o>. P^dasro* 

•OatH*. parašyt m.tn 
laišku, nadfrfan' .a- 
vo vsnda ir aiški) į 
artr**«.-i o >š nrrrip- 
šii dyka: VJraa Ba- 
lerfah keirtAa Bunka

CjJuo
lin. Aš nmdti kiek- j 
vfrm kerpami jti-1 
kinti savo l*Mkrnita» ’ 
ar*** tai. ką gMt pa
daryt Knbn** Jtben- 

Retnrdy._ A* 
o<*u tikras, MB BBB'

reron penekroA* ir patys į ta* įutt-
tikioeėte- pirma, mwn he-nt
vteriR rrmą. Vbamlgktt MMknrtrf K*^ 
m įatunną per kojna ar oda Mi PMMb* : 
plaMortn ar kitokną daiktų, jtebsndykit 
MrflMI ji «u Linime4rta«. *4»-ktra ar 
"amotiaimi. NVhnnrirkft MvytJ jį«i oi- 
k»lh«iwin. 4B* Jr
yra kraajnjr tr itx įnrrir vyri JI «»wka».

■uiuuUl** n'% da,|U aa»lln KU»ari 
■šta. i-i iy- norit, paolmo.uoti nuo 
.kannmo h- km«Mn» cy*>ol*.
panaikina «*ao4*>n- dS-rttna. m>wkiiW, 
takai*. Ov-*** tarintm* ir Mnarin »n- į 
tatahn*.

Ai noriu parodyt 
Janai j<4 tik jo* man pav«rtyRte. A*- 
galiu dane prirodyt | taną aaaaitf. iri 
napitayrit- maro kompamjon ptanrii 
jaoM takai v>n<. rtai'-no v-rtJa bnt-Jia- 
aa Crd'->olM|. A* arpaiMn kokia- kita* 
rrtanira ja- vanta*. Jtaa itan-raru- 
;ot mano rydtioiin- n-rinot k»

17'* Pfln»i*'

.* —U1**—■ »“gras-J'j&ag.eg'si
Prttmum BeriĮiaOi flNfrfft Rleko.

Kuhn Remedjr Co^
**”*• B- wi_____  ..

1*55 Milvaatee Are. CMe«re. ffl.

11.00 Bonka už 25c.f
UbtadytMe JV> Knka*. Sob-Acntc ar-: 

na mti-knln Rhr-umat’i- R^m.-dy. kad H-; 
notimšt ir j«a. kaip .nimojo tyk«tsn- 
riai kitu, jor R-umatizniaa rali bui 
MMtanBa^' *»fcSeySE^ti? "vlScaa Tm 
iSSTaoSta. *>i« tad .ta-'
r*lbta jum*. t<x>—t _ ata«aky*.t- daji- 
man. kta dataipą OjtymĮk o ta» »otęi.k.

LIETUVIŲ LAISVES MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTES 
VALDYBA 1929 METAMS.
W. O*bry». pirmininkas

7;{0 McAlester are,. Wauk<»Kan, III. 
W. Rn*žinHka% pirm. paRelbininkas,

17 Philippa ave„ Waukejjan. 11L 
R. J. Masiliūnas. Hžrašy raštininkas.

Sis _ 10-th st, Waukrjran, IR. 
Suzi Gabriu, turtti raštininkas,

7"W McAlester are.. W3ukecan. 111. 
K. Vaitekunaa, karterius,

72C — S-th st., tVaukejran, III. 
Kasos jrlobėjai: 

Amelija Kerną rintė, x
730 W»ne place, Vaukoran. III. 

į Alės I.ukauskaitė, .
j 71S Wine place, Waukeęan- ,11-

K nyriai:
I Jurris Jokūbaitis.
1 32S Liberty st, Waukefcan. III.
‘ Jonas Vaitiekūnas,

71S R-th «t.. Waukntran. UI.
Maršalai:

-J. Jokūbaitis.
712 So. Genesse st.. Wauke.ffan, III. 

' J. Stočku.-,
703 Iiepox avcn.ue, U'auke^an, 111. 
Susirinkimai aL’ibuna paskutinį ne-

♦

i

i

IL

7

J. Stočkus,
703 1x>pox avenue, Wauk.ejran, III.
Susirinkimai atsibuna paskutinį ne- 

dėMienį kožno mėnesio ^irma vai. po 
pietų I.iuosybės svetainėje.

Nuo jtejruy.ės mėnesio pradėsime su
sirinkimus vakarais. Pirmas susirin
kimas įvyks paskutini ketvertą. 
žės mėnesy 7vai. vakare ir taip bos 
koinam mėnesy paskutiniam ketverge.

dėMienį kožno mėnesio ^irma va), po
pietų J.iuosybės svetainėje.

Nuo Bejružės mėnesio pradėsime su
sirinkimas vakarais. Pirmas susirin
kimas įvyks paskutini ketvertą,__
žės mėnesy 7:30 vai. vakare ir taip bos 

lta. kainam mėnesy paskutiniam ketverge.

l t



KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
( Muo musų korespondentų ir ii Lietuvos LaOoraKh|.y

KELEIVIS 7 ?

KAI? PUMPĖNŲ PAZZ 
PASIUNTINE JIEŠKOJO i 
KAUNE JOS MYLIMOJO. j

K< vo mėnesio dienomis įstojo gana paslaptinga ii 
nepa irastai sudomino vienos Įdomi Jurgio Yčo ir Ant. Gu> 
valstybės įstaigos tarnauto- čaitės baudžiamoji byla, kli
jus n odemiškai apsirengus rioje minėti asmens kaltina- 
pene ė, kuri sakėsi esanti mi Ag. Orlickaitės nužudy- 
teisiu fakulteto VI semestro mu. Bylos lapus pavarčius 
studentė. Ji atvažiavusi iš štai kas sužinota: 1928 m 
Panevėžio aps., Pumpėnų rugpiučio mėnesyje Biržų 
bažnytkiemto, jieškoti savo gyventojo Nankino tarnaitė 
draugės mylimojo, kuriam ji Orlickaitė išėjo bažnyčion, 
turėj > Įteikti laišką. Rodos bet namo negrįžo. Praslinkus 
pareiga labai aiški — laišką savaitei pas ūkininką Nanki 
Įteikei ir viskas, Bet, neisi- ną atėjo dingusios pusseserė 
mei, draugės duotą ant ats-’ Gučaitė ir Jurgis Yčas, kurie 
kiro raštelio Įstaigos adresą ’ klausinėjo, kur yra Orlickai- 
ir mylimojo pavardę ji pa- tė, ir grąsindami. kad ji butų 
metė, ir laiškas pasiliko be surasta, išėjo.

Apie Orlickaitės žuvimą 
duok s laišką įteikti — reikia J buvo pranešta policijai, bet 
ištesėsi. Todėl teisių studentė jieškojimai jokių pasekmių 
nutarė eiti per Įstaigas ir 
jieškoti draugės mylimojo. 
Atėjvs Į vieną valstybės Įstai
gą, ji pradėjo klausinėti kur
jerio, ar jis kartais neimąs 
tokio valdininko pavardės, 
kuris turi mylimą Panevėžy. 
Kurjeris pasakė, tokių inty- 
minių žinių apie įstaigos val- 
dinnl.us neturįs. Tuomet pa
siryžėlė Įėjo į vieną kambarį 
ir prie durų sėdinčiam valdi
ninkui tokį pat klausimą už
davė, kaip ir kurjeriui. Val
dininkas buvo labai nuste
bintas ir kategoriškai atkir
to:

—Aš tai ne! Tikrinu, kad 
šitame kambary ir kiti mano 
kolegos neturi mylimų Pane
vėžy. Užeik tamsta Į gretimą 
kambarį, gal ten rasi. r

Kitame kambary' taip pat 
mylimojo nesirado. Bet ten 
atsirado vienas džentelme
nas, kuris sutiko drauge su ja 
apeiti tos Įstaigos visus kam
barius ir apklausti, ar kas ne
turi mylimą Panevėžy.

Bet visi jieškojimai pasi
rodė veltui, nes numylėtinio 
neatsirado ir laiškas nebuvo 
Įteiktas. Tečiaus pasiuntinė 
vilties nenustojo ir atsisvei
kindama su valdininkais pra
šė, kad jei toks atsirastų, te
sikreipia pas ją į Kęstučiu 
viešbutį atsiimti laišką.

PANOS PASLAPTINGAS NUŽU- 
j DYMAS.
I Šiaulių apygardos teisman

adreso. Kas daryti? — žodis

VALSČIAUS VALDYBA 
ŽIOPSO.

_______ _______________ I Kretinga. — Visur jau pa- 
žvalgybos tapo paleisti 8 bu i vasaris, čiulba paukšteliai, 

tat" Jų tarpe Galinis (gelež- pradėjo, tik ant nelai- 
kelietis) ir studentas Žiurlvs.! mmgos Kretingos valsčiaus

Kai kurie laikraščiai buvo valdybos kelių dar didelė 
paskelbę, kad kartu su areš- zwma> nes čia sniego šluok*.__ _ „
tuotais socialdemokratąis n*' dietomis idekte ik^ pus- Vienas vakarėlio dalyvis
buvo suimta ir buvusiojo Sei- ^}.10 n}et7): kiek ant tų monteris F. Mikolaitis ėmė
mo atstovo soc. dem. Kedžio: ke»V duobių! J tas duobes 
žmona. Bet dabar “Lietuvos maru> galėtų palaido-
Žinios” praneša, kad tai neju visus Kretingos valsčiam 
tiesa. , gyventojui su visa valsčiaus

BE “DRUKAVOTŲ” I PALEIDO 8 SOČI ALDE 
PRAŠYMUi BLANKŲ ! MOKRATUS.

Kaune 8 ir 9 balandžio išNEGALIMA GAUTI IŠ 
VALDŽIOS SEKLŲ.

Žem. Kalvarija. ŠĮ pavasa
ri ūkininkams su sėklomis 
striukai. Rudenį iškūlė, su
pylė Į krūveles, na ir stovėjo 
per žiemą sustingusios Į ledą. 
Ant grudų krūvos galėjai 
“spacieravoti”—nelinko, lai
kėsi sušalusios, sukibusios 
kaip tortas. Pavasarį arfavo- 
ja, bildina per trejerį — varo 
oelėsius. bet tos “čystosios” 
sėklos vistiek nebedygsta. 
Kai kurie dar rudenį bandė 
?aut iš valdžios sėklų “natu- 
rai,” bet daugelis “sprozbų” 
nuėjo niekais, kiti net tų - x • • -* • - ■
?prozboms" drukavotų lapų;«?''e?'0.Jai.?P?ma‘^eza z'^ 

■įebegavo. Kai kurie gavo 2«unriuo
=ėkK tai tik maža dalelė: dl^ net samdomų dariu 
kipk rpikia ninku. Žeme giliai jsalus.

Dabar pinojome, to(1, Žvynaus riuofenfe 1^ metro 
akloms galėsime gauti pini- forumo- .?vy"‘“^48 P8"3: 
rais per valsčių. Balandžio 5,*”? I kmyKaA.laba-
iių metu subėgome i tų Se- .*? '?• ‘etomis po žemes 
los raibių ‘spasabi" pra- :lu»ton!u triaši 11
yti pas poną vlreaitj, bet iis!!r.-U m!tn*1810 D--'' 
iasal^kad jau-drukavotų’i^ >•‘*1^nkus ,r Pavoi,n' 
įlankų nebėra, su kuriomis.-<?aj*^rvYbei- 

| šprašoma paskola. Stovime! 
■ lusiminę, kur dabar žmogus’

ŽIOPSO.
Visur jau pa-

UŽPUOLIMAS ANT LEN
KŲ VAKARĖLIO.

Policijos žinios praneša, 
kad Kaune Tilmanso sa-

vę areštuoti socialdemokra- jaukai nupliko, kitur net ža- ]įje buvo surengtas Lietuvos

LIETUVIŠKOS KASYK
LOS.

Biržai. — Geidžiūnų, Mic 
kūnų ir Stakirių seniunijv . • • w *

nedavė. Spalių 18 d. Biržų 
policija gavo anonimini laiš
ką, kuriame buvo rašyta, kad 
velionė nužudyta Yčo na
muose. Tolimesni tyrinėji-. lusiminęt Kur aaoar žmogus i 
mai įrodė, kad Orlickaitė I >esišauksi... Blankų nėra, o į 
tarnavo pas Yčą, su kuriuo alų reikia Atrado 
turėjo meHės romaną ir įd tentSXs ti«yb^"’Musu klebono vištos sustrai- 
gime kūdikis. Po kiek laiko, vs kaip sakant “autorite- kavotr šįmet nepridėjo. “Ve- 
Yčas nusamdė už tarnaitę, as ” stumiame jį pas tą patį lykaiėiams” reikia kiaušinių. 
Gučaitę, prie kurios Yčas I viršaitį paklausti, ar notarė jų pasirinkti savo 
taipgi ėmė meilintis ir labai iebutų galima biankas ^nka parapijoj. Davęs įsakymą 
su ja susibičiuliavo. Paskui | “drtikavotos” • bažnyčios dešimtininkams,jis SU ja susitaręs ėmė ir ms JS? - pa^kTkad^e- «•[* pavaikšėioti po smo 
žudė pirmutinę savo meilužę, ya]jma Vadinasi blankos kaimus ir “pakiaušmėti. Jie 
Oriickaitę. Į Rašymams turi būt “druka-««^tavo apie 1,000 kiauši-

greitu laiku tars j ^otOs.” Ir taip visi prašytojai
žodį dėl šios bylos. , cikslo nepasiekę ‘‘pasičysti-^ Matyt, jog musų klebone-
am.. . a « I tome” iš valsčiaus. Pavasa-1® lobai ėdrus.
NELAIME PER VELYKAS., sėklų stokos, turės!

Ginteliškė, Platelių vai.,likt neužsėti laukai. 
Pernai žiemą, Ginteliškės | ---------------
dvaro nuomininkas A. Ged-1 NOSIES NUKANDAMO 
rimas, važiuodamas ant mal-1 BYLA VYRIAUSIAM 
kų vežimo Į pakalnę, nukrito, TRIBUNOLE, 
nuo vežimo ir lėtinis perėjo Vvr. Tribunole buvo sw- 
per galvą. Galva šiaip taip 
sugijo, bet pradėjo silpnėti! ą^belkio byla. Abelkis ngse- 
protas. Šį pavasari jau tapo* fr -rr-/ •

KLEBONO V1STOS SU
STREIKAVO.

'Ginteliškė, Platelių va!.—

lenkų darbo žmonių vakarė
lis. Apie 20 vai. nežinomi 
piktadariai nuptovė elektros 
laidus ir salėje užgeso švie-

taisyti laidus, bet dėl neat
sargumo nukrito nuo kopė
čių, nsilaužė dešinę ranką ir 

. u a.- - --- .^^-^rtFiieidėgalvą. Padėtas li-?A^nai>;,K^A:f?^t^on’nėn- P^>cba ve*i* kvo-

Vienas pilietis buvęs va
karėly pasakoja, kad pradė
jus griežti mazurką, kilęs 
triukšmas ir nežinia kas, vie
nam žmogui peiliu bakstelė-

; IŠGYDĖ PATRŪKIMĄ

Ai buvau labai patrakęs keliant 
trunku, keliolika metų atgal. Gydyto
jai sakė, kad vienintelis išgydymo bū
das yra oĮieracija. Raiščiai man negel
bėjo. Vienok suradau kas mane greitai 
ir v i Mikai išgydė. Daug metų graėja, 
bet patrūkima.* neatsikartoja, nors aš 
sunkiai dirba kaipo karpenteris. Ne
buvo jokios operacijom, nei sugaišto 

Į laiko, nei varge. Aš nieko rreturiu^ar- 
1 davimui, bet. galiu suteikti informeri- 
jas apio išsigydymą be operacijos, jei 
parašyslt man. Eugene M. Pulte*, 
Carpenter, «U C Marcelus Are., Mą- 
naequan, N. J. Geriausiai, iškirpkit šf 
pranešimą ir parodykit kitiems, ku
rie patruk* — Juo tuomi gal i i geibi 
šit gyvybę arba pagelbėrit kenčian
tiems nuo patrūkimo ir bijantiems 
operacijos.

tad maro nėra. ‘ Piliečiai tik 
įplamdytaia šonkauliais per 
as duobes keliasi.

DIDELIS GAISRAS.
Jasviiaičiai, Stačiūnų vai.

-Šių metų balandžio 1 d.‘j^ galvon, 
lakti apie 1 vai. užsidegė -----
Juozo ir Antano Stunkų ku- VJ 
ys. Sudegė Antano Stun- ’1 
kaus 4 karvės, 1 arklys 1 
kiaulė ir 1 avis. Išgelbėtas tik 
L arklys ir per gaisrą išbėgo 
leganti kiaulė. Prie kuties 
mvo daržinė, kurioj sudegė. TRINER1O KARTUSIS 
įsas pašaras. t /. | . .. ------ *-
Juozo Stunkaus sudegė tik kBrs 
karvė ir 3 avys. Padangfaė,

gurioj buvo i "

įakti apie 1 vai. užsidegė
• Pasitaiko 
Pikas 

užkietėjimas Kaipo greitas rinktas 
prieš tą trubelį. kurs yra didžiausias 
žmonijos priešą*, nėra reresnio, kaip

VYNAS
maleiMM imti ir švelniai veikia 

j.-------------------- -------- . l,uilaiko švariai vatariao ir gražina
v-iai nalrinktai ,r up* “raiUdelpkia,, . ... VlSI P*Kin*tais P*. Bai. 15. Trinerie Kartasis Vynas

udege. hitus gyvuliu* spėjo, j*b įstabus, a* jaučiu, kaip
šgelbėti. Nuostolių padaryta šTta^- ‘M*; ' 
šviso apie 6,000 litų. Gaisro avuganui 
iriežastis nežinoma.

♦Btote, iki ketrti nevirėkmi- 

! Vm«ar aptiekoM. Mrika- 
, » Nampefio iš Jos. TH-

___  ____ ___ . ĮnerCo^ l.TB So. Ashlond avė., Chieą-

REM-OLA-

IPETRAITIS KVIEČIAMAS
RUSIJON.

Teko patirtų kad diplo- ....__ . ,.
muotas Šiaulių apskrities ag" i Vidurinė Sveikata Fafioa 
ronomas Petraitis yra kvie- .
čiamas Rusijon docentu dės- nounvie puvo x_apeliacinė Kazio ^lą

■ - -

LAŠINIŲ BYLA GEGUŽES 
MENESI.

Prieš kelias dienas Lietu
vos laikraščiai paskelbė, kad 
netrukus bus nagrinėjama 
teisme “lašinių byla.” “Ry
tas,” lig norėdamas nuginčy
ti faktą, sako: “Ligi šiol ne
įteikti kaltinamieji aktai/' 
vadinasi nei bylos nėra. O 
vienas uk. s-gos žmogus, 
įmaišytas į tą bylą, mieste 
daug kam pasakoja, kad tai 
“L. Žinių” prasimanytas 
“blofas,” kad jokios .bylos 
nesą užvesta ir teismo nebus. 
Anais laikais “L. Ž.” tą daly
ką “išputusios” tai ir dabar 
lig pasiteisindamos prieš sa
vo skaitytojus vis erzinan
čios nesama byla.

Bet pasirodo, kad tikrai 
tokia byla yra, bet ji dar pro
kuratūroje ir tik šiomis die
nomis bus įteikta kariumenės 
teismui. Byla bus nagrinėja
ma apie gegužės mėnesio pa
baigą. Joje kaltinami stam
bus klerikalų šulai.

1

i

PIRMUTINE DIDŽIAUSIA
RENGIAMA VISŲ AMERIKOS LIETUVIŲ7 

LAIVAKORČIŲ AGENTŲ EKSKURSU A 
TIESIAI J LIETUVĄ

IŠPLAUKIMA1 LAIVU Iš NEW YORKO 
“POLONIA” Ge«. lin*ESTONlA” Geg. 29 
“LITUAN1A” G~. įsll “POLONIA" Jone 12

315 So. Dearbem St, 
CHICAGO, ILL 

« CianaiVmhOEhM otTMt 
.SAN FRANClSCO, CAL

»

s- *

m

Vardas ........
Antanas ....
Miesrtas.........................Vaktija ....

Gamtos Budais
Jei 9e>*rate iHoįe jtm vmo esate H- 

rota.« Kuomet nkitviN rtepajiegia sū
naiti maista, jos «tovit ant slenksčio 
imtu iijęii. kurios trali tižsihaifti vi

sišku fizišku suirimu.
Vidujinė sveikata reiškia sveikata 

•isame kūne. Laikykit skilvį ir kitur 
virškinimo organus švariai ir veikliai. 

t luodant jiem* natų rali šk< athnatiBrf- 
J :0 iš šaknų, žievių ir žolių esančių 

Tanlac. . •
_ t _ J Tanlac puikus nuo nevirškinimo,

banknotų po 100 ir 20 dol. onstipecijn- — rašo, skausmą, kak- 
““ ,,mo- kvaitulio ir raivo. .kaudčjlBm.platintojų esąs SUim-, ;;s sugrąžina prarastą apetitą, pa
tas. Pinkai buvę gabenam i gj relbsti suvirškinti maistą, ir įiryti 

tiprumą ir srorj.
keaiVTJOS. Tanlac taip liuosas nao kenksmingų

. . aistu taip, kaip tas vanduo, korį jre-
C A mVn* 'at< -^nmp npra mineralinių vai-

I tų; jis padarytas iš šaknų, žievių ir 
Joniškis, Šiaulių apskr. — j pačios ranto? sryduoim serynm. 

Kovo 25 į 26 naktį pasikorė.
Karolis Butrimas 23 metų 
amžiaus. Savižudybės prie-

' "J * ' G- , 

baltiniu laiku gyvenimo są-

protas. ŠĮ pavasarį jau tapo nai Kauno apy gardos teismo netikri i<mm| m rvu r 
tikru pamišėliu ii-buvo lai- kuvo nubaUstas pusantrų llMiSnTif“’
kom^pnrMu Velykų vaki-l^ kalėjimo ir mokėti Ma- „R,V BA1J .7°T .

įžžjns žmonai is troboj Į ^n^vi^noi (kuriai nukando Zarasų apskrity paskleista 
pamiSėlis ateipalaidojęs, goo litų už gydymu ir “etiįrV Ame^?s. Pinj«y
hėgo lai*. Žmonai besivę m, 160 Ht, kas mėmių penai- banknotu po 100 ir 20 dol. 
ant, JIS įšoko) upelĮ. Srovi j, iki gy,os galvos. Vien» platintojų esgs suun;

Mutavo Ji ir pradėjo nesti ir v... T.ix.m«i. tas. Pinigai buvoaabenami ismgavo jį ir pradėjo nesti iri Tribunole kaltinama- 
aip plauke stačias apie sim-| y gy^ a^v 2. Toliušis; 
ą nvtrų. Patilty pasinėrė H nukentėjusios civilinį jieški- 

vandenj ir jau daugiau nesi-1 paiajkė pris. adv. Stanke- 
nate. Į nelaimingos motens-1 ^čius. Buvo iškviestas nau- 
tės prašymą pagalbos, vely-1 ekSpertas Dr. Alekna, ku-
kiskai nusiteikę piliečiai at-Į jjgO apžiūrėjimo, kon
jake linksma šypsena. Tik Į datavo, kad nosies sužaltoji-., - .
Velykų rytą rado lavoną įs-I negalima skirti prie sun-lJ®8^.8 ~ pasunkėjusio
ingus} tarp ledų. 1^^ suž«dimu h- darbui.įbartmiu laiku gyvenu

LAISVES ALĖJOJ VEŽI v v
ME PAGIMDĖ KŪDIKI. Ad^L^^hP

Antradienio vakare Lais-| ričius sako, kad moteriai, 
vės alėjoj rasta gulinti be- j norinčiai gauti tarnybą, svar- 
veik be sąmonės jauna mer I bu gera išvaizda, 
raitė M. B-tė. Subėgo daug1 r 
žmonių, bet niekas nesupra-

'.dujų sužeidimų ir darbui,

atsiliepti. Veido išvaizda su- at*mė sau gyvastį.
zpač proto dartui, maža gali-Jy?0”- Neturėdamas darbo

f
MAISTO PRODUKTŲ 

' KAMA KYLA. j„ 
Pastaruoju laiku šiauliuo-į

■ imu- rezultatus. Kainuoja mašaan 
kaip du centu už dožą. Gaukite bonką 

, Tanlac iš aątiekos šiandien pHmffc iA- 
da- ‘ ’nndymui. Jei nepagelbės, ptsirm 

' -ražinsime.

Tanlac
MCUONAI BONKU WVAftTOTA

- ■ —■ i ».L.i saagag*i

raitė M. B-tė. Subėgo daugi Kaltinamojo gyn. p. Toliu- * produktų kainos d
žmonių, bet niekas nesupra-l jis pristato kelis Makarovie- f™.* Valgomųjų daiktų
Ur tikrosios nelaimės priešas-1 Tės paveikslus ir sako, kad, *<a,n<*t pakilo net 40 nuos.

SEIMO NARYS RADYS 
PALIUOSUOTAS.

Vyr. Tribunolas sumažino 
bausmę bėgusiems iš Varnių 
koncentracijos stovyklos. 
Buvęs Seimo atstovas vals
tietis liaudininkas N. Radys 
ir socialdemokratas Al. Vai* 
sėta dabar komendanto pa
leisti ir grįžo j savo gyvena
mas vietas, kiti 6: buvęs Sei
mo atstovas J. Markelis, jau- 
nimietis VI. Duškus, J. Mar
cinkevičius, J. Stepaitis, N. 
Matutis ir Bilinskas, kaip te
ko girdėti, grąžinami į Var
nius,

ties. Daugelis manė, kad ji Į išvaizda beveik nepasikeitė.) 
apsinuodijusi, kaip dabar! Be to, išvaizdą nustatyti rei-. 
Kaune madoj. Vežiku ji bu-1 ketų kviesti ne gydytoją eks- 
vo vežama ligoninėn. Kaip! pertą, bet menininką, 
nustebo vežikas ir lydėjęs) Teisme aiškėja, kad K. 
policininkas, kad buvusi be! Abelkis susitaikė su pirmąją* 
ąmo n ės mergaitė ėmė kai-1 žmona gyvenančia Žemai- 
bėti ir pasakė, kad jau... pa-| čiuose. j
gimdė. Padėta ligoninėn. I Vyr. Tribunolas K. Abeb 

--------------- 1 kiui bauda sumažino iki 1 
Iš VARNIŲ Į BRAZILUĄ metų kalėjimo Į tą Įskaitant

Kauno karo komendanto 1atsargos iškalėjimo. ’ 
nutarimu buvę ištremti i|Tun sumokėti Makarovienei 
Varnių koncentracijos sto-|^^^ gydymąsi išlaidas, 
vykią kauniškiai Petras Va- Perėjos klausimas atmestas, 
lentas, Giršas Auručikas ir? ---------------
Augustas Palaitis jau paleis-1 
ti. Šiomis dienomis jie gfĮzol ___
Kaunan. Iš jų du pirmieji,Įapskr.) susidarė komitetas 
kaip^mes^užinojome, tuoj iš- Kalvarijos miesto biednuo- 

Įmenei. šelptų tik deja, šisko- 
I mitrias mažai miesto bied- 
lnuomenei yra žinomas, atro- 
Ido kaip ir slaptas, nes vos

kinelis iš Pasvalio Į Šiaulius. |bė bažnytėlėj. Tenka patirti, 

krito Į vandenį 4 vagonai, 
vienas su malkomis, vienas1 
su gyvuliais ir du keleiviniai.! “Pono Dievo valiai." Aukas 
Sužeisti 5 žmonės. Priežas-1 šelpti miesto biednuomenei 
tys katastrofos ir nuostoliai I renka nuo visų, be skirtumo, 
dar neapskaičiuoti. v* 17*

NE VISUS ŠELPIA.
Kalvarijoj (Mariampolės

ta*

nuz
REIKIA lionv

deki pagydymo visokių 
kraujo. nervą irctirmfM- 
ku linu. Kone kenčiate 
nuo reumatizmo, ą*MK 
dūlių, vočių, sutinimą 
arba šiaip kokią lamo

, lisfu. tnrėtūmčt kreiptis
tuojau-. Atminkit, pasiteiravimas, 
patarimą- dykai šį mėnesį.

Dr. Gr. d y. 327^^7',^.

Valandom Antradieniais, Ket- 
verrais ir Subartomis UU-ltryte, 
2- 7—S rak. Sekmadieniais
tik 10 iki 12. 327 Tremom St,
Ro«ton. .Mass.

j ANHUB TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS j
PASAULIO ISTORIJA !

H M.__ . ' . _ . _ ... .---- ---- •

vyksta i Braziliją.

NUO TILTO NUKRITO
4 VAGONAI. _____ _

Per Joniškio tiltą ėjo trau-1 vieną kartą klebonas paskel- 
kinėlis iš Pasvalio Į Šiaulius.Ibė bažnytėlėj. Tenka patirti, 
Nuo 6 metrų aukštumo nu-|kad minėtas komitetas sušel

pė tik “artimuosius” prie 
bažnytėlės, o kitu* paliko

C

I Mat, kieno galią, to ir valia. Į
i

šiame tome kalbama apie: Budizmo tikyboO' aMratfunų, 
Romeo Imperijų, jcačMMkntij* ir imperializmą, apie pcm 
dilų MMNmpHat KMą, krikJčionių kilimų ir IMjštti 
mų, aph AaQ«i tautų Meriją (hunu, persą. Iriau),apie.>M 
radimą HaimaMla jp muonlrnoną tikybos, apie vidaramlių 
krnilFIimMų MI Ir krytiam karui, apie fanų ktaų- 
monfolų karo oMų Oagi* Chaną ir jo darbus, kaip užkaria
vimas Rusi j o*. Kajrg* baigiasi straipsniu “Mongolai ir 
rijimai." ' f

Knypoja yra dBUf paveikslų, žemlapiy. pietinių. įtiekto 
Tėvynės Mylėtojų Draufija. Apdaryta, puslapių WI.

Katra........12.25
KELEIVIS

2M BROAIpWĄY, <01 TU ItOSTON. NASS.

PER KLAIPĖDA
BE JOKIO PERSEDiMO 

Baltic Anka LMjaa Laba 

“UTDANIA” 
Gegzžėi 18 Dks,, 1$3 m. 

Garbes dalyvis bus vice-konaula* gerb.
P. DAUŽVARDIS 

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

yra vietas Mdve užsisakyti tuoj, iš anksto!
M informacijų Ir kitko* kreipkitės į Balde America 
Lhrfjra agentas. Jfe suteiks joms pilam ir pefltiaa 
fermarijas, Mtlhh paruoši kelionės, dokumenl

BALTIC AMERICA LINE
MBBridfaBlNet,

NEVYORR
UMon Trueš BMMIng

PirrSBURGH, PA.

Vasarai į
TĖVYNĘ!

Dvi spedaNškos
Ekskursijos 

puftiBustait United Statės 
Lines gariamais

S. S. LEVIATHAN
CNerB«unR>

Puaube dtdėiausiū garlaivio.
Im New Yorko Kpiaoks birželio (June) 12 d.

Keleiviai ą-mcnlškai prižiūrimi Jos. Turėk, perai žinomo 
l'ntted Statė* Line* atstoto.

S. S. GEORGE VASHINGTON 
H Ne. Varto MpMkMZtoto ' line) I* C.

ši ek«kr-'ija bu- asmeniškai prižiūrima John Kurtysr, Vnited 
Statės Lines keliavimo aksperto.

Tamstos kelionsi vi-kas ir bapažns bus puikiausiai sutvarkyta 
tiesiai i vietą kur važiuosi. Tamsta keliadsi savo tėvynainių ma
lonioj grupėj, valgyli irs-riau-ią maistą ir džiaugsies laivų pato
giais įtaisymais bei pa-ilink-minimu. kuo L'ntted Statės Lines 
garlaiviai pasižymi.

Pirk bilietus i ten ir atgal.
tzrm i- t. t. l/va-k -•zprv.ro garlaiviu atent-'. zrba 

1*vk :
r.

United Statės Lines
4Ž »r—*way, York Chy. 73 Stote Street. BoMmi. Mom.

%25e2%2580%25a2zprv.ro


Vietines Žinios
įspūdžiai iš Pirmosios Gegu- Batų dirbtuvė* bėga nuo 

žė* Apvaikščiojimo. | streikuojančių darbininkų.
Pereitą seredą Lietuvių Dienraščiai praneša, L-d 

Salėje lietuviai socialistai dvi baty dirbtuvės, kuriose 
apvaikščiojo Pirmosios Ge-' dirbdavo apie 2,000 žmonių, 
gūžės šventę. Lietuvių Jau- — • • -’ ’ •- -
nuomenės orkestrą vadovau
jama Kriaučiūno pagriežė 
keletą smagių muzikos šmo- 
telių tarpe jų ir darbininkų 

‘ Internacionalą. Jonas Buls
kis,. mylimas So. bostono 
publikos dainininkas sudai
navo keturias dainas, pianu 
palydėjo jam Klara Kaspa- 
raitė, kurią musų apielinkės 
lietuviai žino kaipo gabią ir 
nenuilstančią muzikantę lie- ‘ 
tuvių parengimuose.

Kalbant abelnai apie Pir
mos Gegužės apvaikščioji- 
mą, reikia pasakyt, kad visi, 
kurie tame apvaikščiojime 
dalyvavo, tikrai gavo malo
nių Įspūdžių. Muzika, dai
nos, prakalbos, susirinkusius 
žavėjo. Kalbėtojai, darbinin
kų reikalus nušvietė tinka
mai, šiurkščių išsireiškimų 
nevartojo.

Prie progos reikia pastebė
ti apie musų jaunimą. Jau
nuomenės orkestrą, daugiau
siai susideda iš priaugančio 
jaunimo. Elena Kontrimiutė, 
Br. Zukiutė, Elena Zukiutė. 
Klara Kasparaitė-pianistė, 
Irena Jurėnaitė, Albina Mic
kevičiūtė, Chas. Pečiulis, 
Paulius Milonas, J. Lapa- 
tinskas, Alfonsas Sugzda. 
Chas. Vrek, Fr. Peterson ir 
kiti, visi muzikos mėgėjai. 
Jiems vadovauja gabus va
dovai: Pranas Kriaučiūnas. 
Lietuviai tuos jaunuolius tu
rėtų visokiais budais parem
ti, nes jie galės labai daug 
padėti bostoniečiams dailės 
srityje. Reporteri*.

Kerosino sprogimas virtuvėj.
Nežiūrint visų perspėjimų, 

kad kerosinas i pečių pilti 
pavojinga, žydelka vaidu J. 
Brown ant Spring Court st. 
pereitą sąvaitę mėgino pa- 
laistyt jifo anglis pečiuje, 

■kad greičiau įsidegtų. Kero- 
katl 1 sinas šovė, suardė pečių ir 

skaudžiai apdegino žydelką.

nutarė keltis iš Chelsea kitur. 
Mašinos jau ardomos. Sako
ma, kad Lyons & Hei-shen- 
son Co. kelsis i Milfordą, o 
Fisher Shoe Co. dirbtuvė 
kraustysis Į Nevburypdrtą. 
Jos bėga iš Bostono priemie
sčio dėlto, kad čia sustreika
vo darbininkai. Bet kaip bus. 
jeigu ir tenai kils streikas?

I Batsiuvių streikas Bostone 
tęsiasi jau penktą sąvaitę. 
Daug streikierių išvažiavo Įi 
Lynną ir Haverhilli dirbti. I ,
Likusieji laikosi savo reika- P^tebeti, kad,
lavimų ir nemano pasiduoti, gegužės o d. kur komtmistai 
Streikas apima iš viso kelio- J^ngė neva apvaikšciojimą 

i Pirmos Gegužės, tai nebuvo 
'darbininkų šventės apvaikš- 
! čiojimas, bet komunistų sor- 
į kės, kuriose Bimba demonst- 
! ravo savo keiksmus. Apie

liką dirbtuvių.

VOKIETYS PERS11RE j Watertowne pasikorė 
VALTYJE PER AT- !Marshall Spring mokyklos 

LANT1KĄ. dženitorius. Kada vaikai aną
Vokietijos jurininkas vai- Teatėjo mokyklon, jos du- 

du Paul Muller persiirė per '!s buvo uždarytos. Policma- 
Atlantiko okeaną vienas pats nas jas išlauže ir viduje rade 
nedidelėj valtelėj. Kelionė Pasikorusį dzerutonų. 
jam ėmė 10 mėnesių laiko ir i „ .. . . .
šiomis dienomis jisai pasiekė i . Į>e«!‘» nutare •“-
Kubos pakraščių, o vėliaus 
ketina ir Ne\v Yorkan atsiir- 

Gegužės 5 d. Lietuvių sve- ti. MuHeris išsiirė iš Hanibur-1

ROSL1NDALE BARGENAS
3 šeimynų. I" ' _ ___

de miškas, 2 kary garadžius, 
ketv. pėdų žemės. Kaina 
Klauskit savininko
41 Auburn st., 2-rus lubos.

• Rotlindale. :

15 ruimų Namas, nio-l 

, 10.468 
$12,0oo. 
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Pirmos Gežužės Šventė 
praėjo ramiai.

Pirmos Gegužės šventė 
Bostone praėjo ramiai. Vie
šų demonstracijų nebuvo, 
įvairios darbininkų organi
zacijos turėjo salėse susirin
kimus su prakalbomis. Lie
tuvių socialistų kuopa South 
Bostone surengė prakalbas 
su koncertu. Liet Jaunimo 
orkestrą po Kriaučiūno va
dovybe šauniai pagriežė, o 
Bulskis sudainavo keliatą 
dainų. Drg. Coldwell pasvei
kino susirinkusius nuo Ame
rikos socialistų organizaci
jos, o lietuviškai apie Pirmos 
Gegužės prasmę kalbėjo 
“Keleivio” redaktorius. Lie
tuvos badaujantiems žmo
nėms publika sumetė 13 do
lerių su centais. Vakaras bu
vo malonus ir programai pa
sibaigus publika d a nenorė
jo skirstytis.

Ant rytojaus panašias pra
kalbas buvo surengę musų 
draugai socialistai Cam- 
bridge’uje. Kalbėjo tie patįs 
kalbėtojai. Bet žmonių susi
rinko nedaug, nes prieš pat 
prakalbas pradėjo lietus lyt

Socialistai rengia 3 piknikus.
Cambridge’aus ir South 

Bostono lietuvių socialistai 
rengia keliatą piknikų, ku
riems jaū yra pasamdytos ir 
vietos. Pirmas piknikas ruo
šiamas 9 birželio, antras 28 
liepos, o trečias 1 rugsėjo. 
Todėl kitos draugijos ir kuo-

HHWAY AUTO SBVICE
and FILL1NG STATI ON 

Studebaker Kary 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
linų pas mua.

V IK TO R VA1TA1T1S
413 Old Cufony Are,

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

NEPAPRASTAS BAR
GENAS

Su BusUineiie, netoli lietuvių Baž
nyčios, kampinis namas su Bakernės 
bizniu. Vieta išdirbta per 20 metų, 
viską parduoda ant vietos Gera pru- 
<a dėl lietuvio be keriu pradėti su 
iuoda duona ir su išvežiojiinu. Kaina 
57,600. Įnešimo užteks $2,000; liku
sius priims ant pirmo mortgičiaus. 
Tašykit tuojau pas V. K AMBROSE.
393 Broadway, So. Boston. Mass.

jam ėmė 10 mėnesių laiko iri 4
isidaryti sau galą vienas ispa- 
i nų karo veteranų, būtent Ed- 
\vard A. Stanley. Senis užsi
nėrė ant kaklo kilpą ir šok
damas nuo balkio žemyn šo
vė sau iš revolverio Į gerklę.

PARSIDUODA VALGOMO KAM
BARIO SETAS. 9 šmotai, gerai už
laikytas, atrodo kaip naujas; gal 
matyt nuo 19 ryto iki 5 vakaro.
671 Second st.. ant I-mų lubų, 

South Bootone.

DIDELIS BARGENAS
6 šeimynų namas netoli bvčių, ’par 

s įduoda pigiai, geras namas ir invest- 
nientas: pardavimo priežastį sužinosit 
pas savininką. (19)

W. JUOZAPAMS
47 L Street. So. Boston. Mass.

go pereitais metais. Išpra- 
džfų jisai leidosi Europos 
pakraščiu i pietus, paskui 
Afrikos pakraščiais Įrėši Į 
vakarus ir pro Kanarkų Sa
las pasiekė pietų Ameriką. 
Tuomet pietų Amerikos pa-

tainėje buvo prakalbos, su
rengtos So. Bostono progre- 
syvės draugijom (Kokios?) 
paminėjimui Pirmoj Gegu
žės. Kalbėjo A. Bimba iš 
New Yorko. Muzikalę pro
gramą išpildė Laisvės Cho
ras, Vyrų Choras, Mandolinų kraščiu aukštyn į šiaurę, iki 
duetas: buvo ir deklamacijų, i pasiekė Kubos salą.

Lnb’rt.'* _

UŽ 12 MYLIŲ NUO KRAN
TO BUSIĄS “ROJUS.”
New Yorke kalbama, kad

Vakaras buvo Įspūdingas ir 
gražus. B. Stasy*.

Musų prierašas: Prie pro-

Somervillė* teatre įvyko 
tikra tragedija.

ŠĮ panedėlį Somervillės darbininkų reikalus, apie* jų 
teatre vaidinimas pasibaigė. solidaiTimą. laimėjimus ir 
tikra tragedija. Paskutinia-. kokifts taktikos darbininkai 
me akte, prieš pat uždangai dabar laikosi Europoje, Bim- 
nusileisiant, vienas aktorius, ba nieko nepasakė. Visa jo 
kuris vaidino “didvyrio” ro-. prakalba buvo plūdimas so- 
lę, priėjo perdaug arti prie cialistų ir verksmas, kad ko- 
kito aktoriaus, vaidinusio' munistuą visur smaugia. Issi- 
“piktadario” rolę, ir kuomet pludęs kiek tik jo žodyne bu- 
pastarasis šovė iš revolverio, vo karčiausių keiksmų, Bim- 
“didvyriui” tapo išdegintos ba ragino dėt aukų “Vil- 
akjs ir sužeistas veidas. Nors niai,” kuri, sulyg jo isvadžio- 
šuvis buvo tuščias, be kulip-' jimų, turės subankrutuot, jei- 
kos, tečiaus iš arti šaųjant go negaus aukų. Jeigu B. 
parakas padarė daug blė- štašys norėjai per “Keleivį” 
dies. Aktorius tuojaus su-1 pagarsint komunistų Pirmos 
smuko ir jo veidas apsiliejo Gegužės apvaikšciojimą, tai 
kraujais. Gal visai neteks turėjai pacituot A. Bimbos 
akių. žodžius, kuriuos jis savo pra-

I 

w a va nv v««*«***9 *»*•<*.

greitu laiku už 12 .mylių nuo i 
kranto ant jūrių busiąs tikras1 
prohibicijos laikų “rojus.” i 
Tenai stovėsią laivai su deg- j 
tina eamnanti ir Iritrtkiaic*Į i

, Ųueen Anne Heatas .... S2.25 gal. 
i 16 Spalvų ir Balta $3.60 Vertės.I
! NespiuSautiu Baltas Pentai $1.69 gaL 
į 95.90 Uaterprocf Ftoor Varniah $2.00 
Į Shellac Orange ir Baltai $2.73 gal.
i Geriausua
i
I

MOTINŲ DIENĄ
Lietuvių M. Žinyčioj bus 

apvaikščiota Motinų Diena, 
kuri Įvyks nedėlioję, May- 
Gegužės 12 d., 1929, 11:00 
vai. ryte ir 7:30 vai. vakare. 
Per visas paskirtas valandas 
turėsime labai gražų progra
mą iš vaikų ir didelių. Nėra 
Įžangos.

kalboje vartojo. Tada “Ke
leivio” skaitytojai, tikrai bu
tų galėję Įvertint koks Bim
ba yra darbininkų užtarėjas 
ir kiek komunistai pasitar-

Svogunai su nuodais.
Sveikatos valdininkai Lyn

ne 'konfiskavo krautuvėse ____ ___ __
100 skardinių prezervuotų ”a^ dartdninkams apTšikš- 
syogunų, nes jie buvo atėję čio(Iami pirma^ Geg&ės. 
įstos pačios firmos Chica- 6
goj. nuo kurios svogūnų ke- * 
liatas žmonių nesenai mirė.
Apsaugojimui svogūnų nuo 
puvimo, Į juos esą pridėta 
tokių chemikalų, nuo kurių 
žmogus užsinuodija.

Neprašytas kunigo svečias 
gavo 10 dienų kalėjimo.

' Lynne vaikai anądien pra
nešė policijai, kad i kun. 
Leach’o kleboniją Įlindo ka
žin koks žmogus. Policija 
nuvyko ir rado klebonijoj 
vyrą, kuri^ atsisėdęs prie ku
nigo stalo ir prisidėjęs viso
kių valgių šveitė sau pietus. 
Policija jj suėmė ir teismas 
nuteisė dešimčiai dienų kalė
jimo. Sakoma, kad kunigo 
svečias buvęs girtas ir atėjęs 
klebonijon visai neprašytas.

VISOKIOS ŽINIOS
4

25,000 LAUKINIŲ KUR* 
KIŲ VIENAM PULKE.
šiomis dienomis per Regi

ną (Kanadoje) perskrido 
neapsakomai didelis pulkas 
laukinių kurkiu (kalakutų). 
Skrisdamos “V” raidės for
macijoj, kaip paprastai 
skrenda laukinės žąsĮs, jos 
buvo nufotografuotos ir ant 
fotografijos suskaityta iš vi
so 25,000 paukščių. Šitokio 
didelio kurkiu pulko da nie
kas Kanadoj nebuvo iki šiol 
matęs, šituo laiku, laukinės 
kurkęs skrenda Į Saskatche- 
wan provincijos šiaurę, kur 
jos vasarą peri vaikus.

tinę, šampanu ir kitokiais 
gėrimais. Tai busią lyg ir ko
kios gazolino stotįs, kurios 
ant sausžemio pripildo auto
mobilius gazolinu. Jie pildys 
laivus linksminančiais gėri
mais. Kiekvienas laivas, iš
plaukęs su pasažieriais iš 
New Yorko ar kito Amerikos 
uosto, už 12 mylių priplauks 
prie tokios “stoties,” prisi
pildys savo bačkas geriau
siais gėrimais ir tuojaus jo 
pasažieriai galės pradėt link
smintis. Kas turi drąsos ir ne
sibijo prohibicijos agentų, 
tas galės nuplaukti tenai ne-i i 
dideliu laiveliu ir parsivežti 
“gero štofo" namo. Butjege-1 1 
riai, žinoma, taip ir darys. \ 
Jau skelbiama ir kainos viso- ■ 
kių gėrimų. Keisas geriau-; 
sios “Scotch” busiąs $20. į 
“Rye” $25. “Bourbon” $30.; 
“Bacardi” $18, o šampanas, 
nuo $40 iki $60 už keisą. Į; 
keisą eina 1- mv.. ,

ky- ‘ |
Šita stotis nutarta steigti. 

ant jūrių netoli Amerikos pa-j 
kraščio dėlto, kad Amerikos; 
patriotų kompanija, kuri nu-'p. 
pirko iš valdžios “United S 
Statės Lines” laivus, nutarė a 
pardavinėti savo pasažie- g 
riarhs svaiginamus gėrimus.lS 
Mat, amerikiečiai, kad ir pa-3 
laiko “blaivybę,” išsigerti la-! g 
bai mėgsta. Taigi “Le- S 
viathan” ir kiti “U. S. L.” lai- g 
vai dabar busią jau su degti- K 
ne. S

feityk Dabar 
TaupykPinigus

ėysta balta Lead $11.43 
už i 00 svarą.

Screeu Wire 2Yxc. sq. footGah anized 
už rolį. 

Barbenai Aukštos Rūšies Koofing, 
Siute Surfuce Raudonas ar žalias 

$1.98 už rolį. .
ŠVELNUS SURFACE 

Lengvas—98c. už rolį: Vidutini*-- 
SI.19; Sunkus—>1.60 už rolį. 

Pilniutmias pasirinkimas l'lumbing 
SuppUes Pigiausia Kaina.

• * ' 
Šimtai kitokių barjrėnų Pentų ir 
Geležinių reikmenų, visos suminėt 

butų per daujr.
Dykai vietos pristatymas.

SOUTH END
12 kvortinių bon- HARDWARE C0. 

I 1095 WASHINGTON ST.. 
Šita stotis nutarta Steigti, <*et*li Dover st. Elevated 

BOSTON. MASS.
Tel. Haneock 6193 ir 6106. 

psŽ^2Sa^SeŠ2S25252525aS2525Z525 
1 Telefonas: So. Boston 1458. 

I BajrView Motor 
S Petcr Trečiokas ir
S Jos Kapočunaa
B GERIAUSI LIETUVIAI 
g MECHANIKAI.
C] Taiso visokius automobilius ir 
C) gerai patarnauja.
C] Agentūra Studebaker ir Erakine. 
S Reikale kreipkitės ir gausit 
“] patenkintą patarnavimą.
p Pardavimo vieta: 
g 549 E. BR0ADWAY 
(S Tarsvmo vieta: 
g 1 HAML1N ST.,
g /kampu* E. Eight *t.
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į
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Telefonas 21324
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. Mikolaitis
Valandos: ano 2 iki 4 po ptetų, 

nuo 7 iki 8 vakare 
147 8UMMER STREET.

LAVBENCE, MA88.

X.

MARGUTIS
Kiekvienam lietuviui naudinga 

užsisakyti naujos mados laikraš
tis su Muzika. Dainomis ir Juo
kais. Leidžia kompoz. A. Vanagai
tis. Kaina metams 1 dol. J Lietu
vą 1 dol. 50c.

“MARGUTIS" '
3210 Su. Habted SU CMcage, IH. 

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

Tolofoaa* 61 IK

Dr. A. Gonra-SiMBkis
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS:
Nuo 10—12 dieną 

^Nuo 2—5 po pietų 
Nuo 6—8 vakaro 

Nedaliomis pagal susitari***.
793 N. Main St. kam p. Broad SL 

MONTELLO, MAA8.

DR. LANDAU
22 CHAMBERS ST, BOSTON.

Gydo Veneriikas Ligas.
Valandos:— Kasdien nuo 8 iki 
10, nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8.
Nodfldieniais nuo 9 iki 12.

GAISRAS BEPROČIŲ 
NAMUOSE.

New Jersey valstijos be
protnamy, netoli Morris

Dzimdzi-Drimdzi Bostone.
Gegužės mėn. 6 d. visi trys 

Dzimdzi-Drimdzi: A. Vana 
gaitis, J. Olšauskas ir Aki- Plains, kui* randasi 4,000 be- 
ras-Biržys, ant Vanago spar- pročių. pereitą nedėldienį 
nų. ant Olšausko kanklių ir kilo gaisras. Ugnis p rasi d ė- 
ant Akiro plunksnos at- jo namo bokšte ir nuėjo iki 
skrenda, atlekia Į Bostoną. ,

Juos galima bus pamatyti, 
išgirsti ir pasikalbėti gegu
žės 12 d. 8 vai. vak. Lietuvių 
Svetainėj.

Dzimdzi-Drimdzi turi la
bai įdomią programą ir juos 
verta pamatyti.

Komp. A. Vanagaitis-Mar

žemės. Dešinysis įstaigos 
sparnas visai sudegė ir 1,600 
bepročių reikėjo perkelti į 
kitą triobesio šoną. Ugnage- 
siai buvo sušaukti iš keturių 
apielinkės miestelių ir trio- 
besio didžiuma z išgelbėta. 

(Vis dėlto nuostolių pasidarė 
apie $1,000,000.

MEKSIKOS MAISTININ
KAS SUIMTAS SW 

PINIGAIS.
rvuiui -- — n~ ____________i_______________i— New Yorke peteitą sąvai-

Bus grąžys programai su vi- vasaris^ Nepaprastai gražios buvo areštuotas .Meksikos

pos prašomos tomis dienomis ^omp. a; v anagaitis-Mar- ( 
piknikų nerengti, kad vienutis bus visai nmtas. O jis 
kitiems nepakenktų. ( ar įdomesnis, negu

Visi trįs minėti socialistų'juokdamos. Labai gyvas ir; 
piknikai Įvyks ant McAnn įdomus j°.pMies parašytas irt 
farmos, North Easton, Mass. dekJamuojamasLietuvos pa- 
Bus gražus programai su vi- T- -r-7—. 
šokiais žaislais ir lenktynė- naujai Vanago sukomponuo- maistininkų kasininkas Sal 
mis. Už pasižymėjimus bus ta3, artisto J. Olšausko dai- £ador Azteca su 
duodamos dovanos. nuojamos lietuviškos dainos, ras jį rasta krepšy ą7W,WW.

-------------— • _ i Kanklių pritarimas tiesiog
Ant Hay Mark et Subway žavėte žavėja publiką, 

stoties pereitą subatą buvo1 Dar pamatysite Jonuką 
> areštuotas tūlas Samuel San- durnelį, katras su velniuku 

liek, kuris norėjo iškeisti ne- kaulukais žaidžia ir užgirsite 
tikrą 20-dolerinę. Jis tapo jį grojant ant armonikos lie- 
paatetytas po $15,000 kauci- tuviškas polkutes, 
jos. | Dacet.

DZ1MDZI-DRIMDZI 
Maršrutą*.

Po 5 metu Dzimdzi-Drimdzi 
vėl atgijo. Susidarė didelė grupė 
iš A. Vanagaičio, J. Olšausko ir 
Akiro-Biržio. ir vėl Dzimdžiai 
keliaus po lietuvių kolonijas ir 
vaidins nematytus-neregėtus 
prajovus.

GEGUŽĖS M2NESY:
9 d.. Boston. Mass.
10 d., Nonviyod, Mass.
12 d.. Boston. Mass.
15 d., Montello. Mass.
19 d., Loveli. Mass. (po piet). 
19 d.. Lawrence. Mass. (vak.).
23 d.. Worcester, Mass.
25 d.. VVorcester. Mass.
26 d.. Athol. Mass.
29 d.. VVestfield, Mass.

BIRŽELIO MftNESY:
1 d., Hartford, Conn.
2 d., Neuark. N. J.
5 d.. An sonia. Conn.
8 d., Philadelphia. Pa.
12 d.. Baltimore. Md.
16 d., Scranton, Pa.
18 d.. Mahanoy City. Pa.
14 d.. NVilkes Barre, Pa.

•_______ ■"
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; EUFRATO UPĖJ PMGE-
1 RE 50 ŽMONIŲ.

Telegramos sako, kad Bei
ruto apielinkėj, Sirijoj, šio
mis dienomis labai patvino 
Eufrato upė. Potvinis nune
šė apie 200 triobų ir prigėrė

I

i
♦ 
«

LIETUVIŲ MUZIKOS !

Komervatorija į
I

•
I

L
~ ~ y ---- '-•»V —vvmm *
ko« teorijo.- chorų ir orchestrų 1

gi, kas norės, bažnytinių apeigų. 
Niekur geriaj mokinama neraai.

Komp. Mikas Petrauakas, įmi
na aukštus mokslus: pedagogaa 
fr apenalistas Muzikoj Mene.

Komp. Miko PETRAUSKO 
319 E Street, 

(kamp. Broadvray) 
SO. BOSTON. mass.

Pasimokyk dainuot, piano, smui
ko*, kompozicijų*,—abelnai muzi-

vedimo, inatrurr.entacijos ir taip-

T«L So. Bm«m 544-W.
DAKTARAS

ALKAPOCIUS
LIETUVIS DENTISTAS 

VALANDOS: Nuo 4 iki 12 dianą
Nuo 2 iki 9 rok. 
NEDALIOMIS:
ki 1 ▼. po piatų

Sorodomia iki 12 dieną. 
Ofiaaa “Keleivio“ narna.

MI Bruadvay, tarpa C ir D St,
80. BOSTON, MASS.

Lietm OptHKtmtu

Itegzaminuoju aki*, . priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu Svies* tinkama 
laika.

J. L. PASAK ARNIS. O. D.
447 Brea4«ay. So. Boaton. Maaa

’ ■ - - - -J
TrleftHtaa; So. Boston 47(>H •

D-ras Balaban j 
GYDYTOJAS Iš RUSIJOS Į 
Valandos: nuo 9-13. nuo 2-7. • 
374 DORCHESTER STREET, i

SO. BOSTON, MASS. •
     - —

DR. J. MARCUS
IŠ MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas venerišką, kraujo ir 
•do* Kg*.

Elektriką ir 6v6 gydom* 
jei reikalas. *

241 Hanover St, Boston, Room 7. 
Tel.: Richmond 0668, Rox. 1894-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nodėldieniais iki 4 vai. po pietų.

Telefonai: So. Boston 1662—1373

A J. KUPSTIS
ŽEMN AMUOS. APDRALDOS. 
MORTGIČIŲ. LAIVAKORČIŲ 

IR PINIGŲ SIUNTIMO 
AGENTŪRA.

Parduodam angim ir malkas.
Ofisas atdaras nuo 9 ryto Iki

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

332 W. BROADWAY,
SO. BOSTON. MASS.

Decheiter CMmt Shų
SIUTUS. OVERKOTUS SIU

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

TURIM TAM TIKRAS 
MASINAS.

MART1N WALUL1S
* 1854 Durdieutur ave^

DORCHESTER, MASS.
Tel. Columbia 3240.

n u

Vėliausi, geriausiai veikianti me- 
dikališki ir elektra gydymai, duo

da greičiausius rezultatus. 
a Suvirs 23 metus specialistas aer- > 

vą ir tironišką ligą.—Vaistai spe
cialiai pritaikinti kiekvienai ligai. 

Dr. KII10RY
M SCOLI.AY ŠOU ARE - 

BOSTON.
OLYMPIA THEATRE BLOG, 

ROOM 22
VALANDOS: DIENOMIS nuo
9 iš ry to iki 7 vakare. 
ŠVENTADIENIAIS: nuo 10 iki
1 dieną. Į

I

DR. MARGĖMS
Gydytoja* ir Chirurgas 

Valandos: 14b—*; •—4 
Mnudiuaiub: 14-*

3421 So. Halited Strat ‘ 
CHICAGO, ILL

Tel Boulenrd 8483 i

• IšraudoVoja-Parduoda arba Maino
• Prie Jūrių Kortičiu*
• NANTASKET. SU GARAD2IU
• GALI pamatyt: kampas C ir Beach 
! Avė, Wavetend: furaišo «durna, 
I prieina prie jūrių; 1 lotas 28,000 
J ket. pėdų—ir keliems mažiems na- 
Imams lotai; taipgi Concord upės,
• Billerica lotai; užmokant ar ant- iš- 
{ mokėjimo; mažai įmokant.
] Viršui AHington Heigb.s
• 1 ir 2-šeimynų Namai, karšto van-

!
dens šiluma, visi įrengimai. Ateik, 
rašyk ar telefonuok Savininkui.

t Dr. Grady. 327 Tremos t ■«.. BoMon.
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LAIDOJIMUS]
kuriuos
mano
mui, visuomet1

■ būna patenkinti]
■ ir sutaupius #•»-< 

rokai pinigų. ]

vienoda.

JONAS PETRUŠKEVIČIUS ] 
Lietuvis Graborius

162 Broadway. So. Boston. Maso.]
Reuidenee: 313 W. 3-rd street. <

Telefonas: So. Boston 0304-W. ]

I

Uetimiln Aptieki i 
Mua aflsftusM viauM* TaM* i 

ir i aku*

atriu*. kraujo valymo, nuo alapttu- 
n HŠŠ, *atruM«% ate.
Taip*! aitaikom DieUų ii Uatavaa. , 
Patarnavimu* kuoreriauaiaau ivai- ' 
riaa Šaknys, partraukto* ii Uata- 
o**. Vaistų prMuučiam ir par 
paktą. Maa* Aptiek* teHra toj pa- 
Hoj vteto).

144 SALĖM 8TBK1T, 
BOSTON, MA8S. J

* Tel. Capitol 5395. (18)
' Dr. Med.Leo J. Podder iš Petrogrado

Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo Ir odoa. Kalbu len
kiškai ir rusiškui. Telefonan Back Bay 7279
222 HUNTINGTON AVĖ, netoli Mmm. Avė, BOSTON, MASS.

Pel šunvočių, žaizda ir kitų skaudulių
MEŠKOS MOST1S (Groblew*kx»)

Sustabdė skausm* ir užgydo žaizdas b* 
skaasm i 2 ar 3 dienas. Kaina 54c.

GBOBLEWSK1 A CO, Plymeuth, Pa. 
"GYDO ir GYDO ir GYDO—bet aibW




