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KAUNE PRASIDĖJO 
ŽIAURUS TERORAS.

Valdžios agitatoriai kursto 
minias prieš socialdemo

kratus.
Iš Kauno ateina šiurkščių 

žinių. Kaip ir galima buvo 
tikėtis, po pasikėsinimo ant 
"Voldemaro galvos tenai pra
sidėjo žiaurus teroras. Žval
gyba padarė daug kratų ir 
suėmė daug žmonių. Negana 
to, valdžios agentai suruošė 
“protesto mitingą,” kur įsi
karščiavę agitatoriai kurstė 
susirinkusią minią boikotuo
ti socialdemokratus. Jie šau
kė, kad Voldemarą norėjo 
užmušti “Plečkaičio agen
tai,” to Plečkaičio, su kuriuo 
socialdemokratai palaiką ry
šius.

Žinoma, visa tai yra me
las, nes Plečkaitis senai jau 
iš socialdemokratų tarpo yra 
prašalintas ir jie neturi su 
juo jokių ryšių. Bet kas gi 
gali uždrausti žvalgybos 
agentams meluoti?

Visiems yra žinoma, kad 
socialdemokratai iš principo 
yra priešingi visokiam tero
rui ir valdininkų žudymo iš 
pasalų nepripažįsta, vistiek 
kad ir didžiausi despotai jie 
butų, nes šitokiu budu despo
tizmo neprašalinsi. Kas Vol
demarą šovė, mes nežinome, 
bet kad tai ne socialdemo
kratų partijos darbas, tai ga
lime beveik garantuoti.

Musų manymu, jį šovė vie
ni iš dviejų: arba klerikalai, 
arba Plechavičiaus karinin
kai, kurie jau ne sykį bandė 
jį pašalinti nuo valdžios.

Telegramos iš Kauno sa
ko, kad karo teismas jau pa
smerkė sušaudyt keturis vy
rus, kurie nesenai buvo suim
ti su ginklais Šiaulių apielin
kėj. Jie vadinasi: Merkelis, 
Augaitis, Gavėnas ir Ruzgas. 
Žvalgyba apskelbė juos 
“plečkaitininkais,” kuriuos 
atsiuntęs iš Rygos kaž koks 
Sakevičius. žinoma, jie ne
gali nieko turėti su pasikėsi
nimu ant Voldemaro, nes tas 
pasikėsinimas įvyko jau po 
to, kaip jie buvo areštuoti, 
bet karo teismas vistiek pa
smerkė juos sušaudyt. Tai 
yra teroras.

Taip pat pranešama, kad 
miške buvo sugautas besi- 
slapstant tūlas studentas Vo- 
silius, kuris kaž-kokiu budu 
yra rišamas su buvusiu pa
sikėsinimu. Jis esąs sužeis
tas bombos sprogimu ir slap
stęsis miške. Bet ta bomba 
sprogusi pas jį dviem die
nom praslinkus po užpuoli
mo ant Voldemaro.

DAVĖ POL1CMANU1 $50, 
KAD UŽMUŠĖ ŽMOGŲ.
Prohibicijos fanatikų or

ganizacija davė $50 dovanų 
Washingtono policmanui, 
kuris aną dien nušovė jauną 
vaikėzą, vežusį automobiliu- 
je degtinę ir nenorėjusį su
stoti.

Kitas panašus įvykis buvoLĖS ĮKANDIMO
Šį panedėlį mirė nuo barš-, Virginijos valstijoj', kur po- 

kuolės gyvatės įkandimo nemanas nušovė 17 metų 
Charles E. Snyder, New Yor- vaikėzą, manydamas, kad 
ko zoologijos darao gyvačių jis veža degtinę, kurios jis iš-
skyriaus perdėtinis. Jis buvo 
žinomas kaip geriausis gyva
čių žinovas visam pasauly. 
Pereitą nedėldienį jisai su 
keliais kitais savo draugais 
išvyko į Ramapo kalnus New 
Yorko valstijoj gaudyt barš
kuolių gyvačių (rattle sna- 
kes). Jis nutvėrė vienai kir
mėlei už vuodegos, bet kita 
kirto jam į ranką. Jis tuoj 
buvo nugabentas į ligoninę, 
kur jam buvo įskiepyta vais
tų nuo gyvačių nuodų, bet jie 
nieko negelbėjo ir ant ryto
jaus jis mirė.

2,000 ŽMONIŲ ŽUVO PER 
ŽEMĖS DREBĖJIMĄ.
Žinios iš Persijos sako, 

kad Chorassano provincijoj, 
kur kelios dienos atgal že
mės drebėjimas sunaikino 
keliatą kaimų, žuvo nema
žiau kaip 2,000 žmonių. Šir- 
vano miestas visiškai sugriu
vo. Tūkstančiai žmonių esą 
be pastogės ir neturi ką val
gyt-

VOKIEČIAI ATSIUNTĖ 11 
TONŲ AUKSO.

Pereitą subatą Hamburg 
American Linijos laivas “Re- 
liance” atvežė į New Yorką 
11 tonų aukso iš Vokietijos 
valstybės banko. Auksas yra 
vertas $6,690,000 ir tuojaus 
buvo perkeltas į Federal Re- 
serve Banką. Jį vežė šarvuo
ti automobiliai, kuriuos ly
dėjo ginkluoti sargai.

MOTERIS UŽMUŠĖ 
POL1CMANĄ.

Portlande, Me., pereitą ne
dėldienį buvo užmuštas tra- 
fiko policmanas Cummings. 
Jį užmušė moteris, kuri va
žiavo dideliu automobilium. 
Kai policmanas pakėlė ran
ką, kad ji sustotų, ji šovė tie
siog ant jo. Manoma, ji norė
jo užminti ant stabdžių, bet 
susimaišius užsistojo ant 
“geso.” ’ •

TEISMAS VAŽIUOJA 
4,000 MYLIŲ TEIST 

DU ESKIMOSŲ.
Iš Edmontono miesto Ka

nadoj išvyko teisėjas ir vals
tybės gynėjas į Aklaviką, už 
4,000 mylių į šiaurę, teisti du 
eskimosų, kuriuos policija 
tenai suėmė už žmogžudystę.

tikrųjų neturėjo. Žmpnės čia 
taip įniršo, kad norėjo šitą 
žvėrį-policmaną nulinčiuoti.

2 PROHIBICIJOS PROVO
KATORIAI GAVO PO 12 

METŲ KALĖJIMO.
Springfield, Mass. — Du 

prohibicijos šnipai čia gavo 
po 12 metų kalėjimo už tai, 
kad vaitojo provokaciją ir 
fabrikavo melagingus “įro
dymus” prieš nekaltus žmo
nes. Vienas tų provokatorių 
vadinasi James J. Racicott, 
o kitas — William Fernette. 
Jie dirbo prie policijos.

Kaip Panelės Aptai
sė Kun. Šlėktą. 
“Lietuvos Žinios” prane

ša, kad šiomis dienomis Šiau
lių I nuovados taikos teisė
jas nagrinėjo prostitutės Va
lerijos Dambrauskaitės ir jos 
laikytojos Julės Vaitkienės 
bylą. Jos buvo kaltinamos 
kun. Petro Šlėktos apvogi
mu. Apvogimo aplinkybės 
tokios: kun. Šlėkta buvo at
vykęs iš savo gyvenamos vie
tos, Šateikių bažnytkaimio, 
Platelių vai., Kretingos apsk. 
į Šiaulius asmeniškais reika
lais ir vakare, atlikęs reika
lus, paprašė vežiką nuvežti į 
viešbutį, tečiau nežinomasis 
vežikas jį nuvežė į Sukilėlių 
gatvę pas minėtas “panas,” 
kur kunigas ir apsinakvojo. 
Iš minėto “viešbučio” P. 
Šlėkta išėjo tik rytojaus die
ną apie 14 vai., kur jam pra
puolė pinigų, laikrodis ir ki
tų daiktų, viso sumoje apie 
80 litų. Kun. P. šlėkta pasi
skundė policijai, kuri užvedė 
prieš prostitutę bylą. Teisme 
pasirodė, kad kunigas laik
rodį užstatė už 20 litų, o ki
tus daiktus davė Dambraus
kaitei už tai, kad ji su juo vi
są naktį nakvojo. Taikos tei
sėjas Dambrauskaitę nuteisė 
6 mėn. kalėjimo. Kun. Šlėk
ta, kaipo “nukentėjęs” į teis
mo posėdį nebuvo atvykęs.

si į Kongresą.
PRAŠO IŠTIRTI AUDĖJŲ 

PADĖTĮ PIETUOSE
Maži vaikai ir moterįs ver
čiamo* dirbti už pusdykį 
po 10 vaalandų į dieną.
Iš pietinių valstijų, kur da

bar streikuoja audėjai, Į 
Washingtoną atvyko kelia
tas streikierių prašyti Kon
greso, kad paskirtų komisiją 
ir nusiųstų tenai pažiūrėti, 
kokiose sąlygose darbininkai 
yra verčiami dirbti.

Amerikos Darbo Federa
cijos pirmininkas Green 
taipgi kreipėsi į Senatą, rei
kalaudamas ištirti darbinin
kų padėtį pietinėse valstijo
se. Jis sako, kad audimo pra
monėj tenai maži vaikai ir 
moterįs yra verčiami dirbti 
po 10 valandų be jokio pasil- 
sio, kas yra griežtai priešin
ga šalies įstatymams. O dar
bininkų alga tokia žema, kad 
žmonės pragyventi negali. J 
sąvaitę mokama tik nuo $6 
iki $12. Vaikai fabrikuose 
dirba neturėdami 14 metų 
amžiaus. Tai juk pasibaisė
tina vergija. Kapitalistų 
spauda ir visokios patriotiš
kos organizacijos labai bijo
si bolševizmo, o nemato, kad 
šitokia darbininkų padėtis 
kaip tik ir stumia juos į bol
ševikų glėbį, sako Green.

AMERIKOS SOCIALISTAI 
REMIA ANGLUOS DAR

BO PARTIJĄ.
Amerikos Socialistų Parti

ja įkūrė fondą Anglijos Dar
bo Partijai remti rinkimų ko
voj-Pereitą sąvaitę adv. Hil- 
ąuittas jau išsiuntė iš to fon
do $1,000 Anglijos Darbo 
Partijai

MEKSIKOJ NUDURTAS 
AMERIKOS INŽINIE

RIUS.
Meksikos žiniomis, Gua- 

dalajara apielinkėj pareitą 
sąvaitę buvo nudurtas Tho
mas S. Dicker, amerikietis 
kasyklų inžinierius, žmog
žudžiai pabėgo.

vr •

PAKILO S MYLIAS NUO 
ŽEMĖS.

Pereitą sąvaitę Amerikos 
armijos lakūnas A. Soucek 
pakilo orlaiviu 8 mylias virš 
žemės. Šaltis tenai siekė 76 
laipsnių žemiau zero ir, lakū
nas sako, jam pradėjo jau 
užšalti akys.

DAUG KARVIŲ PA
SMERKTA SUŠAUDYMUI

Massachusetts valstijoj da
bar yra daromas karvių svei
katingumo patikrinimas, ir 
pasirodo, kad labai daug jų 
serga džiova. Iš 25 išbandy
tų karvių pas vieną farmerį 
rasta 22 karvės užsikrėtusios 
džiova. Jos buvo pasmerktos 
sušaudyt. Valstija už sušau
dytas karves farmeriams at
lygina.

VIEŠBUTY SUDEGĖ
5 ŽMONĖS.

Amarilio, Texas. — Perei
tą nedėldienį čia sudegė 
viešbutis. Gaisre 5 žmonės 
žuvo, o 11 sunkiai apdegė.

SPROGIMAS ANT LAIVO 
UŽMUŠĖ 4 ŽMONES.
Ant olandų laivo “Barend- 

recht”' sprogo garo katilas, 
užmušdamas 4 žmones. Ne
laimė atsitiko pereitą nedėl
dienį už 50 mylių nuo Afri
kos pakraščio.

BEDARBIS PASIKORĖ.
Fitchburg, Mass. — Perei

tą sąvaitę čia pasikore Wil- 
liam Leger, 25 metų amžiaus 
darbininkas. Buržuazijos 
spauda krečia iš to juokus ir 
sako, kad jis buvęs tryliktas 
motinos vaikas, dėl to ir pa
sikoręs. Ištikrujų gi tas žmo-

AREŠTAVO 14 KOMU
NISTŲ.

Bethlehem, Pa. — Pereitą 
sąvaitę policija čia areštavo 
14 žmonių, kaltindama juos 
už platinimą kurstančios li
teratūros. Mat, vienoj moky
kloj pasirodė komunistiški 
lapeliai. Mokyklos perdėtinis 
pastebėjo, kad juos platina 
tarp mokinių Michael Bulak, 
14 metų amžiaus vaikas. Per
dėtinis pranešė apie tai poli
cijai. kuri tuojaus areštavo 
tą vaiką ir paskui nuvykus 
komunistų salėn suėmė ke- 
lioliką komunistų. Manoma, 
vaikas pasakė policijai, kad 
iš tos Žalės jam buvo toji lite
ratūra paduota.

DAVATKA IŠTREMTA
ANT “VELNIO SALOS.”

Meksikos davatkų lyder- 
ka, Motina Concepcion, kuri 
įkvėpė gen. Obregono užmu
šėją ir buvo nuteista 20 metų 
kalėjimo, šiomis dienomis 
tapo išgabenta į baudžiamų
jų koloniją Las Tres Marias 
saloje, kuri kitaip yra žino
ma “Velnio Salos” vardu.

TOM M1X PATEKO 
BĖDON.

Federalės valdžios grand 
jury Califomijoj apkaltino 
amerikiečių pagarsėjusį ju- 
cujių aktorių Tom Mix už pa
slėpimą nuo valdžios $112,- 
114.11 mokesčių už savo pa
jamas. Sakoma, kad iš viso 
Hollywoodo aktoriai yra nu
sukę mokesčių apie $10,- 
000,000.

PASKELBĖ 75,000 DARBI
NINKŲ STREIKĄ.

Statybos darbdavių aso
ciacija New Yorke šį pane
dėlį paskelbė 75,000 darbi
ninkų lokautą, kuris įneina 
galion šį trečiadienį. Tai 
reiškia, kad 75,000 statybos 
imatninkų yra išmetama iš 
darbo.

REAKCININKŲ SUKILIMAS 
MEKSIKOJE, NUSLOPINTAS

KVIEČIAI KRINTA, O 
ŠĖRAI KĮLA.

Amerikoje paskutinėmis 
dienomis smarkiai nukrito 
kviečių kaina, nes šįmet nu
matoma geras derlius. Juo 
daugiau kviečių Amerikos 
farmeriai užaugina, tuo ma
žiau jie už juos gauna. Kada 
anais metais pietinėse valsti
jose labai užderėjo bovelna, 
tai farmeriai tenai visai su- 
bankrutijo. Tuo tarpu Wall 
Streeto spekuliantai, kurie 
nei sėja, nei aria, milionus 
padaro. Nesenai Morganas 
sutvėrė “United Corpora- 
tion” supirkimui ir laikymui 
visokių šėrų. I kelias sąvaites 

jau pardavęs 1,700,000 auto-(koIK>l2S^/1 akcijos pa- 
mobiliu. Dabartiniu laiku jo $21,000,000. Ofarme- 
fabrikai Amerikoj padarą nai; .kun* au&\I?a kv.iec!as ir 
8,000 mašinų į dieną. O tūlas maitina visą salj, tun atiduo-(-----
laikas atgal žmonės juokėsi Ji savo produktus su nueito- giedojo mirt] 
iš Fordo, kuomet jis pasakė, bais. Tai tipingos kapitalisti- valdžiai. 
jog ateis tas laikas, kada jis 
galėsiąs parduoti 10,000 au
tomobilių į metus.

FORDAS KAS DIENA PA
DARO 8,000 AUTOMO

BILIŲ.
Fordas sako, kad biznis 

jam einąs gerai. Šįmet jis

mobilių. Dabartiniu laiku jo'

nės tvarkos.žafzdos.

HERRIOT neteko 
VALDŽIOS.

KONTREVOL1UCUA 
KAŠTAVO $25,000,000.

Sostinė sveikina <en. Callesą 
kaip didžiausį tautos didvyri

Meksikos militaristų ir kle
rikalų ginkluotas maištas jau 
likviduotas. Šį panedėlį soe- 
tinėn sugrįžo gen. Plutorco 
Calles, kuris maištui kilus 4 
kovo buvo pašauktas ginti 
liaudies valdžią nuo juodų ' 
sąmokslininkų. Sostinės gy
ventojai ir valdžia pasitiko jį 
ir sveikino kaip didžiausį 
tautos didvyrį.

Calles yra vienas gabiau
sių Meksikos vadų. Reikia 
pasakyti, kad kontrevoliuci- 
ja buvo gerai organizuota ir 
ant syk kilo po visą Meksiką. 
Astuonios valstijos ant syk 
pakėlė maišto vėliavą ir už- 

j darbininkų 
. Tiesa, liaudis prie 

i šito sukilimo neprisidėjo, bet 
generolai, gubernatoriai, ku- 

: rie turėjo savo rankose daug 
i kareivių ir amunicijos, kaip

<

Šiomis dienomis Francuzi- b'gĮai ir visa kunigų armija, 
ZJnOgCuTŲ DylcL jos mieste Lyons buvo vietos stojo prieš valdžią. Reikėjo 
Kasau miestelv čekoslo- rinkimai, kurių pasekmėj ra- didelių gabumų, kad šitokią 
, .aSdU ™estelJ - j; dikalu Dartiios vadas Herriot situaciją apgalėti. Ir Calles 

vakljoj 22 gegužes dieną S i nuvirinanti
prasideda įdomi byla, kuno- 
je 19 čigonų kaltinama kani
balizmu. Kaltinamųjų tarpe 
yra ir 2 moterįs. Visi jie jau
ni, taip 19 ir 29 metų am
žiaus. Kaltinimo aktas*, kuris 
sustatyt užėmė 16 mėnesių 
laiko ir sveria 450 svarų, sa
ko. kad kaltinamieji per me
tų eilę terorizavo Moldavi
jos gyventojus, nuolatos juos 
užpuldinėdami, piešdami ir 
žudydami. Sakoma, kad či
gonai išeidavo iš savo sto
vyklos dideliais būriais ir be
mius gyventojus/Vyrai, mo- mas kaipo bausmė nuo šiol į00 riedamosios medžiagos, 
toris ir vaikai, vistiek kas ne- yra Kinijoj draudžiamas. Bet valstybe tapo apginta ir 
pasitaikydavo jiems ant ke- Reiškia pasakyti, kad galvos žmones pasilieka laisvi. Jei- 
lio, buvo plėšiami ir žudomi, nuvirtimas buvo uždraustas gu valdžia butų apgalėta, 
Nužudytus ūkininkus čigo- ir prie senosios valdžios, bet kunigai su militanstois vėl 
nės paskui parsivilkdavo į policija ir kariumenė vis jį butų grąžinę Meksikoje bau-

neteko valdžios. Jis per 20 apgalėjo ją į palyginamai 
metų su viršum išbuvo Lyons trumP4 laiką.
miesto galva, bet ne savo I Kova bet gi nepigiai kai- 
partijos spėkomis, o dėka navo. Valdžibs apskaičiavi- 
socialistams, kurie visuomet mu, maišto nuslopinimas 
radikalus paremdavo. Dabar valstybei atsiėjo į $25,000,- 
betgi socialistai nutarė radi- 000. Vien tik gelžkeliams 
kalų nelemti, ir ponas Her- padaryta apie $10,000,000 
riot (ištark Erio) neteko nuostolių. Be to da maišti- 
valdžios. ninkai išplėšė daug bankų ir

—----------- išvogė daug kitokio valsty-
KINUOJ PANAIKINTA bės turto. Valdžiai prisiėjo 

GALVOS NUKIRTIMAS, organizuoti didesnę armiją 
Kinijos nacionalistų vai- 9°m'

jokios atodairos puldavo ra- kinge, kad galvos nukirti- sunaikinto kokius $2,000,-
džios taiyba paskelbė Nan- barduojant gelžkelius buvo

savo stovyklą, sumėsinėdavo praktikuodavo. Galvos buvo džiavos laikus.
juos tenai, išvirdavo ir pas- kertamos visiems plėšikams 
kui visi čigonai keldavo ba- ir banditams.
lių ir valgydavo žmogieną.

RUMUNIJA ŠVENČIA 10 i
METŲ SUKAKTUVES. Pereitą nedėldienį Nova 
Pereitą sąvaitę Rumunijps Scotijoj ugnis sunaikino Tru- 

sostinėj Bukarešte buvo šau- ro miestelį. Hotelis, katalikų 
doma iš armotų ir džiaugta- ir protestonų bažnyčios ir kė
ši. kad 10 metų atgal, tai yra liasdešimts kitokių triobų, iš
karai pasibaigus, aliantai viso arti 40, nuėjo su durnais, 
priskyrė jai Besarabiją, 
Transilvaniją, Bukoviną ir 
daug kitų svetimų žemių už
tai. kad ji padėjo jiems vo
kieti sumušti.

PER MĖNESĮ 145 FANATI
KAI UŽMUŠTI IR 743 

SUŽEISTI.
Bombėjaus žiniomis, per 

vasario i

1

ZEPPEL1NAS LEKIA 
AMERIKON SU 
5$ ŽMONĖMIS.

Šią seredą vokiečių orlai
vis“Graff Zeppelin” leidžia
si jau antron kelionėn iš Vo- 

- .. . ‘‘jetijos j .Ameriką. Sį kartą
gus pasikorė dėl to, kad me-his ima su savim 59 žmones 
kur norminio omirti dnrhn »jr vieną beždžionę.kur negalėjo gauti darbo.

/

<

i
UGNIS SUNAIKINO 

MIESTELI.

Reakci ninkai pamatę, kad 
dabartinės valdžios nuversti 
negalima, pasidarys minkš
tesnį ir bijos jau priešintis. 
Klerikalai jau pradėjo kal
bėti apie susitaikymą su val
džia. Jų lyderis arcivysku- 
pas Ruiz paskelbė atvirą lai
šką, pareikšdamas, “kad 
Meksikos katalikų bažnyčia 
ir jos. kunigai yra pasiryžę 
dirbti su valdžia iš vieno 
Meksikos labui.”

Meksikos prezidentas Gil 
atsakė, kad jeigu arcivysku- 
pas Ruiz ir jo kunigai nori 
nusileisti respublikos įstaty
mams ir pasižada žmonių 
prieš valdžią daugiau nekur
styti. tai valdžia nebus prie
šinga su juo pasitarti apie 
tai.

Reikia žinoti, kad Meksi
kos valdžia ir dabar nedrau
džia kunigams laikyti baž
nyčiose pamaldų. Ji tik drau
džia jiems kištis į politiką ir 
neleidžia tverti klerikališkų 
organizacijų.

Dabartinio maišto sugniu
žimas Meksikoj buvo didelis 
smūgis klerikalizmui, todėl 
galima tikėtis, kad gavę į 
kailį reakcininkai pasidarys 
ramesni ir klausys šalies įsta
tymų.

i

Daugiau kaip 200 žmonių 
pasiliko be pastogės. Gaisras 
buvo nušlavęs šį miestelį jau 
pereitą vasarą. Vos tik žmo
nės spėjo šiek tiek atsistaty
ti, ir vėl ugnis viską nušlavė.

ANGLIJOS PARLAMEN
TAS PALEISTAS.

Anglijos karalius 10 gegu- 
.JL/j mėnesį religinėse žės dieną paleido parlamen- 
riaušėse tenai buvo 145 žmo- tą. Gegužės 30 dieną Angli
nės užmušti ir 743 sužeisti, jos žmonės rinks naują par- 
Ir tai vis vardan “švento ti- lamentą. Buržuazija neri- 
kėjimo."

KUMŠTININKAS UŽ
MUŠTAS.

Vienoje pereitą sąvaitę ta
po užmuštas vengrų kumšti
ninkas J. Hudra, kuris kumš-

mauja. nes bijosi, kad Darbo 
Partija negautų didžiumos.

NORĖJO NUNUODYT 
JAU TRECIĄ VYRĄ.
Poplar Bluffs. Mo. — Čia 

__ _ _______ r likos nuteista 5 metams kalė- 
•iavosi su austru Anderschit- jimo moteris vardu Nora 
zu. Austras smogė jam smar- Edwards, kuri jau trečiam 
kų smūgį virš širdies, ir ven-savo vyrui buvo uždavus 
gras tuoj mirė._____________ nuodų.
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a vyriau jot* Bimivu
| dalis, ir dalis emigrantų veiki- 
; mui gana svarbi, ir dabar pas 
i Plečkaitį tebėra. Jei neklystu,
■ Plečkaitis sąmoningai darė vis-

DAUGIAU SMULKMENŲ. 
DĖL PLEČKAIČIO 

PAŠALINIMO.
Pereitame “Keleivio” nu

mery buvo jau pranešta, kad 
Lietuvos politinių emigran
tų organizacija, kurią fašis
tinė spauda vadina “plečkai
tininkais, ” yra pašalinus 
Plečkaitį iš savo tarpo.

Dabar atėjęs iš Vilniaus 
9-tas “Pirmyn” numeris pa
duoda daugiau smulkmenų 
dėl “pulkininko” Plečkaičio 
pašalinimo. Tenai skaitome 
štai ką:

“...kad kai kurie emigrantų 
socialdemokratų per daug reikš
mės priduoda vo emigracijai, 
matydami joje svarbiausi,veik
snį demokratinei santvarkai 
įgyvendinti Lietuvoje. 'Vienas 
taip galvojančių buvo J. Pleč
kaitis. Jojo manymu politinė 
emigracija turėtų suvaidinti 
sprendžiamąjį vaidmenį prieš- 
fašistinėj kovoj. Emigracijoj 
jis norėjo matyti «ne tik pagal
bininką Lietuvoje veikiančioms 
priešfašistinėms organizaci
joms, bet ir fizinę jėgą, kuri 
ginklu pajėgs suduoti fašistinei 
diktatūrai mirtiną smūgį. Pada
rius kai kuriose apskrityse gin
kluotų išstojimų — Tauragės 
ar didesniu mastu — emigraci
ja turėtų žymiai padidėti, tuo 
pačiu ir jos fizinė pajėga augtų. 
Paaugus emigracijai iš 150 iki 
1000 ar daugiau žmonių susida
rytų pajėga, kurią fašistams ne 
taip jau lengva butų įveikti. 
J. Plečkaičio planais, priešfašis- 
tinės kovos sunkumas persikel
tų iš Lietuvos į užsieni.”

Emigrantų organizacija 
šitokiam nusistatymui nepri
tarė ir nepritaria, nes—

“Nekalbant jau apie tokių ir 
panašių planų naivumą, o. jei 
kas nori, ir provokacingumą. 
reikia žinoti, kad kiekvienas 
veikimas užsieny taip pat nėra 
laisvas. Svetimoj valstybėj ar 
jos valdomoj teritorijoj, gru
puoti žymesnį skaičių žygiams 
pasiruošusių emigrantų galima 
butų tik turint tos ar kitos vals
tybės sutikimą. Tokio sutikimo 
nė viena valstybė nesutiks duo
ti.

“0 jei ir sutiktų, tai kas įti
kėtų. kad tai daroma be tam ti-. 
krų grobuoniškų išskaičiavi
mų ? Leistis gi į bet kokius 
kompromisū? *u' svetima- vals
tybe. savosios valstybės ar savo 
principų sąskaitom socialistams • 
jokiu budu negali būti priimti-! 
na. Kiekvienas socialistas isilei-- I 
dęs i tokį kompromisą pastaty-. 
tą savo politiniam veikimai; 
kryžių. Ir J. Plečkaitis tokio su
tikimo neturėjo, nes visas jo 
veikimas tąja kryptimi nenuėjo 
toliau planų ir projektų. Bet 
pats faktas, kad tokie planai! 
pas J. Plečkaitį kildavo, turėjo) 
sukelti miesčioniškoj demokra-I 
tijoj dvejonių ir bereikalingu 
ginčų pačioj emigracijoj.”

Plečkaičio planai netik 
klaidino emigrantus, bet 
trukdė kovą su reakcija ir 
pačioj Lietuvoj, sako “Pir
myn,” nes—

' *4
“Siauresnio akyračio prieš- 

fašistiniai nusistatę žmonės kai 
kur ir Lietuvoje per daug tikė
josi iš emigrantų ir per mažai 
patys dirbo. Koki prasme staty
ti save pavojum, jei yra vilties, 
kad fašistų išpustoji ‘emigran
tų armija’ nuvers kruviną dik
tatūrą? Jei taip galvojančių ir 
nėra daug, vis tik lieka faktas, 
kad perdėjimas emigracijos 
reikšmės priešfašistiniam dar
bui vien tik kenkia. Priešfašis- 
tinės organizacijos gali pasiti
kėti tik savo pajėgomis: ne 
emigrantai ir jų armija,’ bet 
darbininkę ir karių bendras iš
stojimą* nuvers diktatūrą. Poli
tiniai emigrantai ankštai susi
rišę »u kovos ęrganizacijomis, 
pirmam reikalui atėjus susilies 
su jomis bendrojeJavoje, bet

atsidėti vien emigrantais reikš- i 
tų laidoti pačią priešfašistinę1 
kovą.

“j. Plečkaitis pervertinda- i 
mas emigracijos uždavinius ko-l 
voj prieš diktatūrą per mažai 
dėmesio kreipė į organizacijas 
Lietuvoje ir i priešfašistiškos 
spaudos platinimą. Anot J. Pleč
kaičio. spauda tik užveda žval
gybą ant musų draugu pėdų, iš
provokuoja aktingesnius žmo
nes ir nieko niekam nauja nepa- 
sako; nuolatinis kartojimas 
apie kovą prieš fašistus, tuo 
tarpu kai aktingos kovos nėra. 
esą&. anot jo. ‘revoliucinis ona- 
nizmas.* « Į

"Su tokia nuomone, kas ją Į 
nereikštų, jokiu budu negalima ■ 
sutikti. Galima ginčytis dėl mu
sų laikraščio, brošiūrų ir atsi
šaukimų turinio, bet kas nori 
visai spaudos reikšmę paneigti, 
tas labai ir labai klysta. Nuo 
nepasitenkinimo, koks šiandien 
visur Lietuvoje viešpatauja iki 
aktingo išstojimo yra tarpas, 
kurį tik spauda ir tiksli organi
zacija gali pašalinti. Spauda, 
jei ji ir nėra per mandriai pri
rašoma. suriša žmones, sužadi
na abejinguosius. nukreipia 
žmonių nepasitenkinimą į rei
kiamą pusę. Be spaudo.-* nėra 
vieningo priesfašistinio judėji
mo. Suprasdamas spaudos- reik
šmę Vykdomasis K-tas ir deda 
visas pastangas, kad musų 
spauda paplistų kuo plačiausiai 
ir pasiektų tolymiausius kam
pelius. Kad musų spaudos pla
tintojus gaudo, žiauriai kanki
na ir baudžia — jokiu budu nė
ra argumentas prieš, bet grei
čiau už spaudos reikšmę. Paga
liau kiekvienas, kas dirba bet 
kokį priešfašistinį darbą, yra 
nuolatiniame pavojuje ir yra 
nemažiau persekiojamas negu 
spaudos platintojai, bet ar dėl 
to reikia atsisakyti priešfašisti- 
nio darbo? Kaip kiekvienas vei
kimas prieš diktatūrą, taip ir 
spaudos platinimas reikia kiek 
galima daugiau užkonspirooti. j 
Privisosius donosėikus ir žmo
nių kankintojus reikia šaudyti.

"Organizaciniuose ir spaudos i 
klausimuose V. K-tui teko išsi- j 
skirti su J. Plečkaičiu. Bet skir- j 
tingos pažiūros nebūtų dar bu
vęs pagrindas J. Plečkaiti paša
linti. jei jis butų sutikęs su dau
gumos sprendimu. Bet Plečkai
tis pasielgė kitaip. Jis skaitė 
galimu su daugumos nuomone 
nesiskaityti ir kai kuriuos nuta
rimus stačiai sabotuoti. Svar
biausias klausimas, kur šitas jo 
nesiskaitvmžs su dauguma pa
sidarė nepakenčiamas — buvo 
emigracijos grupavimas. J. 
Plečkaitis steflfesn emigrantus 
grupuoti vienoje vietoje; pas
kutiniais mėnesiais apie 100 
emigrantų gyveno Gardine. 
Nuolatinių darbu Gardine nega
lima buvo surasti, todėl emi
grantams teko verstis laikinais 
ir pripuolamais darbais. Bedar
biai emigrantai tik šelpiami ga
lėjo šiaip taip verstis. Pasitei
ravus. pasirodė, kad darbu ki
tuose miestuose galima būt 
gauti ir šiandien kelios dešim
tys emigrantų jau dirba Lo- 
dziuje. Sosnovce irk. Plečkaitis 
dėjo visas pastangas.'kad emi
grantų išsiskirstymą į darbus 
sutrukdžius. Gal tat išeinant iš 
jo planų ir suprantama, bet or
ganizacijai šitoks Plečkaičio 
veikimas buvo visai nepaken
čiamas ir jei turėti galvoj, kad 
jis ir dėl kitų klausimų, kur jo 
nuomonė skyrėsi nuo daugu
mos, su V. Ktu nesiskaitė, neli
ko nieko daugiau, kaip pasiūlyti 
jam pasišalinti iš politinio vei
kimo. Plečkaitis, nors ir ne be 
vargo, su tuo sutiko, paduoda
mas V. K-tui pareiškimą, kad 
iki organizacijos konferencijai 
iš politinio darbo pasišalina. Pa
reiškimas savo keliu, o politinio 
veikimo Plečkaitis ir nemanė 
nutrenkti, tik su tad skirtumu, 
kad dabar ta* Teikimas nukry
po prieš musų organizaciją. 
Bandymai skaldyti organizaciją

ką. kad organizacija jį pašalin
tų. šiandien tas Įvyko ir, žino
ma, ant socialdemokratinės 
emigracijos už Plečkaiėia tnly- 
mesnį veikimą, jnkioa ■tanke 
mybės kristi negalės.”

Taip rašo emigrantų orga
ne buvusi* Seimo narys, so
cialdemokratas J. Jautiški*. 
Po jo straipsniu padėtas 
stambiomis raidėmis šauki
mas: šaudykite-anapus!

nes ta* laikraštis yra leidžia
ma* komunistų, ir jeigu ji 
kas iš šalies finansuoja, tai 
tą gali daryt tik komunistų 
Internacionalas, o ne lenkai. 

Tilžėje nėra nei socialde
mokratų emigrantų, nei jų 
laikraščių.

“DRAUGAS” NEŽINO KA 
KALBA.

Chicagos klerikalų orga- 
■ nas “Draugas” 112-tame sa- 
• vo numery rašo:

"Socialistas Plečkaitis ir visi 
jo bendradarbiai dirba už lenkų 
pinigus. Jų pragaištingas Lie
tuvai veikimas siekia ne vien 
Vilnių, bet pačią Lietuvą ir net 
užsieny. Tilžėje išeina jų laik
raštis ' Laisvas žodis,’ kurio re
daktorių lupomis kalba lenkai. 
Viename iš savo numerių, tas 
laikraštis rašė Lietuvos izolia
cijos klausimu, nurodant! kad 
dabartinės Lietuvos vyriausy
bės vienatiniu tikslu yra tolinti 
Lietuvos santykius su Lenkiįa. 
Gale ‘L. žodis’ pageidauja, kad 
lietuviai ištiestų savo delną 
lenkams ir sueitų į taiką.”

Anot tos pasakos, “girdė
jo boba, kad skambina, bet 
nežino kur.” Taip yra ir su 
“Draugu.” Jis girdėjo, kad 
Tilžėje eina kaž-kok* “Lais
vas Žodis,” ir spėja, kad tai 
bus socialisto Plečkaičio lai
kraštis.

Ištikrujų gi Plečkaitis yra 
turėjęs ryšių tiktai su “Pir
myn.” kuris eina Vilniuje 

..(dabar jis ir nuo šito laikraš
čio jau pašalintas). Su Tilžės 
“Laisvu žodžiu” jis nieko 
bendra neturėjo ir neturi,

I
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Turėdami po laikraštį, dabar nesninga. Už kiekvieną centą 
lietuviškieji komunistai Ar- čia reikia sunkiai dirbti. O 
gentinoj vaišina vieni kitus 
šitokiai* epitetais:

“judamai,”
“provokatoriai, 
“išdavikai,”
“mekleriai,”
“niekšai,”

KGMUN1STM KOVOJA 
VIENI PR4OKITUS. •
Kad kai-šč i augiam komu

nizmo gynėjui Trockiui nėra 
komunistinėj Rusijoj vietos, 
tai žino jau visas pasaulis.

Bet Trockio ištrėmimu sa- i 
vitarpinė komunistų kova 
netik nepasibaigė, o dar la
biau paaštrėjo. Dabar žinios 
sako, kad Rusijos “profsojū
sų” (unijų) vadas Michailas 
Tomskis taipgi jau ištremtas 
iš “darbininkų tėvynės.” Sta
linas išgrūdęs jį Sibiran.

Nelabai senai Maskvoje 
rezignavo vyriausi* valdžios 
organo “Izviestija” redakto
rius Bucharinas, o dabar tą:, 
patį padarė ir Vokietijos ko- i asmenis, bet oi-ganizacija — 
munistų partijos organo*'Susivienijimas Lietuvių 
“Rote Fahne” redaktorius! Brazilijoj.” 
Fritz Keller. Pastarasis iš-! Pereitą sąvaitę mes gavom 

nuo šitos organizacijos Cen
tro Komiteto blanką aukoms 
rinkti ir laišką. Tame laiške 
sakoma, kad ‘‘Susivieniji
mas Lietuvių Brazilijoj” pra
dėjęs leisti savo laikrašti 
“Garsą,” bet tas darbas labai 
brangiai atsieinąs, nes ne
są nuosavų raidžių ir laik
raštis statyt prisieiną sveti
moj spaustuvėj. Organizaci
ja klimpstanti į skolas ir ilgai 
negalėsianti laikraštį išlai
kyt. Todėl nutarta įsitaisyti 
nuosava spaustuvė ir kreiptis 
į Jungtinių Valstijų lietu
sius, kad jie duotų tam tiks
lui pinigų.

Yra sakoma, kad geriau 
yra duoti, negu imti. Ir mes 
manom, kad Amerikos lietu
viai duotų visiems, jeigu ga
lėtų. Bet nereikia užmiršti,, 
kad ir Amerikoj doleriais

pragyvenimas brangus. Ir ge
rai dirbdamas darbo žmo- 

'gus vos suduria galą su galu. 
• 0 jeigu jis nutraukdamas 
nuo savo maisto ir susitaupo 
dolerį-kitą, tai šita atsarga 
jam reikalinga savo ateičiai.

“nesenai išlindęs iš lietu- Taigi klysta tie musų brp- 
_____ _ • liai, kurie mano, kad mes,
pliauškia kai jautis bris-! amerikiečiai, gulim piniguo-

visko mėšlyno,”
“L 

damas per balą,”
“rupūžės, vorai, basurai.” 
Ir jie vadina save “dau

giausia susipratusiais darbi
ninkais."

IR BRAZILIJOS LIETU
VIAI PRAŠO AUKŲ.
Kad Lietuvos žmonės nuo

latos šaukiasi į mus dolerių 
prašydami, tai jau paprastas 
dalykas: bet kad aukų pra
šytų pietų Amerikos lietu
viai, tai iki šiol da niekas ne
girdėjo. Bet dabar jau ir jie 

• prašo. Ir prašo ne pavieniai

stojo ir iš komunistų parti
jos, sakydamas, kad jis nega
lįs prigulėti prie tokios orga
nizacijos, kuri “kriminali*- 
kai žaidžia darbininkų krau
ju.’’ Jis taip pavadino komu
nistų riaušes per 1 gegužės 
šventę Berlyne.

Nesutikimai ir kova komu
nistų tarpe eina visur. Apie 
kruvinas muštynes jų mitin
guose Amerikoj ir Čekoslo
vakijoj nėra reikalo nei kal
bėti, nes apie tai visi jau ži
no. Šią sąvaitę gavome iš 
Argentinos laikrašti vardu 
■‘Darbininkų Tiesa.” Pasiro
do, kad tai naujas lietuvių 
komunistų organas pietų A- 
merikoje. Pirma jie leido te
nai vieną “Rytojų,” bet da
bar jie skilo pusiau, ir atsi- 
metusi nuo “Rytojaus” frak
cija užsidėjo kitą laikraštį.

se paskendę ir galim juos vi
siems aukauti maišais.

PERKĖLĖ “DĖDĖS” 
ŠERNO KŪNĄ.

Amerikos lietin ių rašyto
jas “Dėdė” šėmas buvo pa
laidotas svetimame žemes 
sklype. Chieagos Tautiškų 
Kapinių vaidyba dabar do
vanojo jam atskirą sklypą, ir 
šiomis dienomis buvo jo kū
no perkėlimas. “Naujienų” 
reporteris aprašo šitą Įvykį 
taip:

“Gegužės 4 d. dar prie* tris 
valandas po pietų Lietuviu Tau
tiškose Kapinėse matėsi daug 
pažįstamų ir man nepažįstamų 
žmonių. Mums nuvažiavus, kū
nas jau buvo išimtas iš adv. F. 
Bagoėiaus loto ir stovėjo ant 
ratukų.

“Skrynia, kurioj buvo įdėtas 
grabas, nė kiek nesupuvus, net 
neapipuvus, bet grabas. tai ge
rokai apipuvęs: lentos sukritę 
ir labai šlapios.

“Tuoj po trijų vai. ‘Dėdės’ 
šerno kūną kapinių darbininkai 
nuvežė prie duobės, kuri randa
si gražioj kapinių vietoj, t. y. 
ton vieton, kur kapinių vaidyba 
padovanojo ‘Dėdei’ šernui lo
tą.

"Lotas randasi įkalnėj ir aiš
kioj vietoj. Ten bus ir pamink
las pastatytas.

“Jokių ceremonijų, kalbų ir 
laidojimo apeigų nebuvo. Susi-Į 
rinkusi publika nulydėjo troke- 
lį į amžimą ‘Dėdės’ šerno bu-, 
veinę ir žiurėjo, kaip įleido gra-' 
bą į duobę ir užkasė.”

VIS ŽAIDŽIA “PLEČ- 
KAITIN1NKAIS.”

Nors Plečkaitis jau trįs 
mėnesiai kaip išmestas iš 
emigrantų tarpo, o dabar da 
paskelbtas ir kaip provoka
torius. vis dėlto Lietuvos 
žvalgyba nesiliauja mulkinti 
visuomenę “plečkaitininkų” 
baubu.

Bet žvalgybos fabrikuo
jamos pasakos apie “pleekai- 
tininkus.” matyt, jau prade
da visuomenei nusibosti, to
dėl bandoma jas dažyti kito
kiomis spalvomis. Tas aiš
kiai matvt iš “Lietuvos Ai
do." kuris 92-rame numery 
rašo:

••...per ištisus metus musų vi
suomenė atrodo lyg su plečkai- 
tininkais ir lenkų agentais jau 
taip apsipratusi, kad net žinios 
apie jų teroristinius aktus atro
do lyg ir kasdieninis dalykas. 
Mat. prie visko priprantama!..”

Kad žmones iš naujo 
“plečkaitininkais” užintere- 
suoti. prasimanyta naujas 

j “sąmokslas." Sakoma, kad 
šiomis dienomis netoli Šiau
lių žvalgyba sugavusi visą 

’ buri “plečkaitininkų,” kurie
• buvę atvažiavę iš Lenkijos 

t! per Latviją automobilium, 
. I ir norėją “išsprogdinti Lietu-

• vos gelžkelius ir tiltus.” Val- 
■ džios organas vadina visa tai 
“faktais” ir jau liepia visuo
menei susirūpinti tais “tėvy
nės išdavikais.” Sako:

“Šitokių faktų akivaizdoje 
musų visuomenė ne juokais 
klausia, kaip vyriausybė mano 
su tais nelaimingais savo tėvy
nės išdavikais pasielgti? Juk 
tik musų policijos budrumo dė
ka jie nespėjo savo niekšiškų 
uždavinių atlikti. Jei ne polici
jos budri akis, tai šiandien. gal 
būt, tektų musų valstybės iždui 
mesti šimtus tūkstančių litu 
susprogdintiems geležinkelio 
tiltams skubiai taisyti, gal būt. 
keletas motinų, žmonų ir sese
rų lietų graudžias ašaras, lai- 
dodamos savo sūnūs, vyrus, ar 
brolius, kurie butų žuvę nuo 
niekšų rankos, saugodami vals
tybės tvarką ir piliečių ramu
mą. Su likusiais našlaičiais sy
kiu liūdėtų ir jautresnioji Lie
tuvos visuomenė, kuri jau ne 
kartą liūdėjo, patyrusi, kad 
žiauri lenko ar musų tėvynės 
išdaviko ranka atėmė gyvybę, 
ar kitam tėvynės reikalų sau
gotojui.”

Tai yra aiškiausia dema
gogija ir kurstymas žmonių 
prieš nesamą priešą, kad jie 
remtų valdžią ir plotų del
nais žvalgybai, kuri “apsau
goja” juos nuo tokių baisių 
nelaimių.

šita pasaka yra tečiaus 
perdaug žiopla ir “Lietuvos 
Aido” melas perdaug aiškus, 
kad galima butų jam tikėti. 
Jis butmai nori savo skaity
tojams įkalbėti, kad-pugauti 
“plečkaitininkai" yra atėję iš 
Lenkijos, ir paskui vėl sako:

“Pasirodo, kad Paplausko 
agentas — rezidentas Rygoje 
Sakevičius juos specialiai siun
tė į Lietuvą keletoje vietų su
sprogdinti geležinkelį, nutrauk
ti telegrafo ir telefono susisie
kimą ir nužudyti keletą polici
jos valdininkų. Taip oficialinės 
kvotos yra nustatyta!”
Jeiku oficialiai yra nusta

tyta, kad juos atsiuntė iš Ry
gos Sakevičius, tai reiškia, 
kad jie nėra “plečkaitinin
kai,” bet “sakevičininkai.” Ir 
jeigu jie yra iš Rygos, tai jie 
negali būt iš Lenkijos.

Lietuvoje opozicijos spau
dai burna yra uždaryta, to
dėl valdžios organai gali ra
šyt visokias nesąmones, nes 
žino, kad niekas tenai nedrįs 
juos kritikuoti. Bet žmonės 
nesiduos visuomet apgaudi
nėti.

I

I

• •
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SPROGIMAS DIRBTUVĖJ.
Bh)oklyne varnišio dirbtu

vėj pereitą pėtnyčią įvyko 
sprogimas, per kuri sužeista 
4 darbininkai.

I
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KODĖL GAMEI. S YRA GERESNI CIG ARĖTAI

C am eis sudaryti iš parinkt įausto auginamo tabake 
. . . žinovų sumaišyto į neprilygstamą skanumą it 
kvepėjimą.

Jie turi malonų pilnuma ir minkštumą, kurio 
nerasite jokiam kitam cigarete.

Rūkykite tiek dažnai, kiek norite. Gamei s niekad 
ndnuvargins jūsų skonio.

GnmeZs niekad neleidžiama atsimainyti.
i .f-*' -,■'1

Tik daug geresnis ei garėtas įstengtų užkariauti ir 
pasilaikyti pasaulinę pirmenybę per tiek metų, 
kaip Camete kad darė.

Galite pasitikėti 
gerumu to 
cigarete, kuris ir 
dabar tebėra
didžiausias nusis-^ 
ekimas ruEyrno? 
istorijoj
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HAMTRAMCK, MICH. 112,000, bet mažai yra inteli-HAMTRAMCK, MICH. | 12,000, bet mažai yra inteli-jMan užėjus jau prakalboms 
i a - - pn^;..!gentijos ir nėra sutikimo, baigiantis kalbėtojas pasa-
LMtuyuį Anankoje _ ų Hmiariin knnnu kojo apie padėtį Meksikoje.

Daug įdomių ir juokingų da- 
_  lykų papasakojo. Tuo ir už- 
nors rengia, tai kitos slen- sibaigė.
giasi pakenkti. J. S. Janu. Balandžio 30 d. policija 

  Į sučiupo kabaretą arba nak- 
LAWRENCE, MASS. etinio pasilinksminimo na- 

Ruošia Uleuturiv valcrien, "10? P®. J?0- 7?7 Ba,!kTs'' S®’ 
d rui Mikolaitiui. i v!nlnk« ku™ lleture- J?s 

„ , . _.x. . , T eigoj policija areštavo 3 mo-
Teko girdėti, kad Lawren-jterjg 5 vyrus. Beveik visi 

ce lietuviai yra ne juokais gavo užsimokėt nuo $5 iki 
subruzdę ruošti vakarienę is-,$95 pabaudos irteismo lėšas, 
leistuyėms Lietuvon visų my-|Taitauir - •

Kliubo viešas pareiškimas.
Šių metų “Keleivio” 11 

numery kaž-koks fašistas 
slapyvardžiu Ten buvęs, ne
teisingai aprašė aukščiau mi
nėtąjį Kliubą. Taigi ap
svarstę reikalą, kovo 17 d. 
nutarėm vienbalsiai, kad 
Kliubo valdyba duotų atsa
kymą per “Keleivį,” kad vi
suomenė žinotų kame daly
kas.

Bet per pirmininko nega
bumą ar apsileidimą, Kliubo 
tarimas neišpildyta, todėl 
Kliubas 21 balandžio vien
balsiai išrinko žemiau pasi
rašiusią komisiją atlikti tą 
darbą.

Tas slapukas, Ten buvęs, 
rašo savo korespondencijoj, 
kad komunistai triukšmauja 
ir šmeižia valdybą, nes jie 
patįs nori užimti jos vietą ir 
iždą. Tas tai jau yra grynas 
melas. Tam slapukui turbut 
visi yra komunistai, kas tik 
laisvai išsireiškia ir neprita
ria kruvinam fašizmui.

Taipgi tas slapukas rašo, 
kad bolševikai buvę išrinkti 

• Kliubo knygas peržiūrėt, ir 
po revizijos ėmė šmeižti va
gimis valdybą. Tas visai ne
tiesa. Ta komisija, kurią tas 
slapukas įvardino, susideda 
iš bepartyvių narių ir kliubo 
tvėrėjai, išskirus vieną narį 
M. Ir komisij'a nešmeižė val
dybos vagimis, tik raporta
vo, kad finansų knygon nėra 
viskas užrašyta, yra betvar
kė. Komisija raportavo taip, 
kaip ji surado. Raportas nėra 
valdybos šmeižimas. Bet ka
da kita komisija peržiurėjo 
Kliubo knygas, ir susirinki
mas priėmė raportą, tas turė
tų ir užsibaigti. (J eigų taip, 
tai kam tamstos dabar kelia
te ginčus? Red.) Bet būnant 
kokiam vienam fašistui (iš 
kur tas žinoma? Red.), jis 
nepatenkintas, lieja savo tul
žį per spaudą, su biauriau- 
siais nuodais, katrie daro 
daug blėdies pašalpinei 
draugijai, ir šaldo narius 
prie įstojimo į Kliubą.

Mes, komisija, turim pa
reikšti visuomenei, kad šis 
Kliubas Hamtramck, Mich., 
yra vienas iš bepartyvių Det
roito apielinkėj, ir priima vi
sokių minčių draugus-es nuo 
18 iki 45 m. amžiaus, bile tik 
sveiki fiziškai ir protiškai, 
tik už $1.00 įstojimo per ba
lius ir piknikus. Visiems atvi
ros duria

Pasirašo L. A. P. Kliubo 
Komisija:

A. J. Levutis, 
K. Šalavijus.

Yrą keliatas draugijų, kuopų 
ir parapija, bet jos nekaip 
gyvuoja, nes jeigu vienos ką

imo daktaro Mikolaičio, ku
ris jau per keturiolika metų 
uoliai darbuodamas tarpe 
awrenciškių užsitarnavo di

delę pagarbą ir įsigyjo Law- 
rence Beturiu “tėvo” vardą.

Vakarienė įvyksianti 26 d. 
gegužės, 5 vai. po pietų, Lie-

TORONTO, CANADA.
Naujas ganytoja* Toronte. v

Kelios dienos atgal čia at
vyko Romos avelių skerdžius 
(ganytojas). Nors čia, rodos.: 
aringaivių mažai, vienok ii

ne tokia negarbė krinta antįWalter Wallace — tai Vla- 
i. ų lietuvių. Aitvaras, das Volungevičia.

\VINNIPEG, CANADA 
Nauja lietuvių šeimyna, 
šių metų 20 balandžio čia

tie niekeno neganomi, turbut sutuokė jauna pora lietu- 
pareikalavo sau vado, kad Kaip jaunasis, taip ir 
juos apkirptų. Ir jis jau ker- Jaunoji nesenai atvykę iš 
pa. Nes po kelių suvarymų į Į 
būrį tų keliolikos savo ave-

Lietuvos. Ir abudu dirba.
Kaip girdėjau, jaunasis

lių, pareiškė linksmai, kad uždirba iki $12.00 į sąvaitę, 
surinkęs jau apie $75.00. Pa- 0 jaunoji apie $9.00 ir valgį, 

toliau ■ * £Stiiviii iškilmė ntsiVivi*dosirteismolėšas.j 9elnUa.n ^K%°“au- vo lenku naramios svetainė! 
Ammika Tr “naši- Pirksim avmycią (bazny- parapijos svetainėj,
AmeHKd. ir . uama Kat nonnc;. irtos parauiios kiminas įuos

trynė delnus ir sako toliau: Vestuvių iškilmės atsibu-

bovyt” už pinigus nevalia.
Balandžio 30 d. staiga pa

simirė Pranas Dargis, vi
siems žinomas kriaučius. Ve
lionis, kaip ir visi kriaučiai, 
mėgdavo išsigert, per tai ir 
nuvažiavo pas Abraomą be 
laiko. Neliko nei turto, neieivių Ukėsų Kliubo Salėje,Į gjmjnjų, tiktai prigulėjo prie

41 Berkeley st. Įžanga bu- j 4vjejų pašalpinių draugijų,
sianti tik vienas doleris.

šis pasiryžimas bei noras 
pagerbti savo tautos darbuo
toją ir palinkėti jam laimin
gos kelionės ir laimingo su-

kurios ir palaidojo jį.
Reporteris.

čią) už $40,000, bet nenusi
minkit manydami, kad tai 
brangu. Ne. Tai visai maži 
pinigai, tik jus bukit paklus
nus Dievui, o su jo pagelba 
mes viską padarysim.”

Ak, jus Toronto avinai bei 
avelės! Kaip gaila, kad jus 
dar nesuprantat«kas jus iš
naudoja! Tik pagalvokit, ar 
jums bus lengva užlaikyti 
keliems toks riebus melagis? 

Susipratusi davatka.

BRIDGEVILLE, PA 

grįžimo, daro labai malonų.SLA. kuop. rnoii. bankiet,. 
įspūdį, o juo labiau, kad vi-i Šiais metais gegužės 7 d. 
sas pelnas nuo minėtos vaka- sukako 25 metai nuo atgavi- 
rienės yra skiriamas sušelpiamo lietuvių spaudos, tai yra 
mui nukentėjusių nuo neder-'nuo to laiko, kada 1904-5 m. 
liaus lietuvių Šiaurės Lietu-' Rusi jos revoliucija supurtė 
voje. Yra tai pagirtinas ir. caro sostą ir caras buvo pri- 
garbę nešantis visiems Law-‘ verstas grąžinti lietuviams

1 Tai yra didelės svarbos 
įvykis musų visame kultūri
niame ir tautiniame judėji
me, ir yra svarbu pažvelgti, 
kiek mespažengėm pirmyn 
per tuos 25 metus.

____ _ _____________ šiam svarbiam kulturi- 
jų pirmininku, yra pasirižus niam jubilėjui pažymėti S. L.

■ * . . _ - A. 90-ta kuopa rengia iškil
mingą bankietą gegužės 26 
dieną, 7 vai. vakare, gražia
me Bonnett’s Grill Roome, daugiau tokių šposų nedary- 
534 Washington avenue, kitę ir lietuvių vardo neže-
Bridgeville, Pa. S. Bakanas. minkite tarpe svetimtaučių, ,I

rence lietuviams pasidarba- spaudą, 
rimas. Tokius pokilius pri- 
valėtų lankyti ne tik vietiniai 
lietuviai, bet ir iš apielinkių 
miestukų turėtų atsilankyti.

Vakarienės rengimo ko
misija. kuri tapo išrinkta iš 
tarpo visų Lawrence Draugi- • • • • 1 _  __ •_* *_
duoti laike vakarienės gražų 
muzikali programą. Sako, 
kad ir garsių kalbėtojų bu
sią. O tam reikia tikėti, nes i 
komisiją Įeina tokios ypatos, 
kurios nekuomet fiasco pa
rengimuose neturėjo.

Tos komisijos nariai yra 
plačiai žinomi Laurence pi
liečiai, būtent: K. Vidunas, 
P. Baumila ir A. Jukna.

Linkėtina, kad išleistuvių 
vakarienė nusisektų kuopui- 
kiausiai.

Komisija pataria visiems 
įsigyti tikėtus iš kalno. Jų 
galima gauti pas sekančias 
ypatas: K. Viduną, A. Swee- 
trą, S. Puidoką, J. J. Urbšą, 
P. Baumilą, A. Jukną ir pas 
kun. S. Šleini?

“Chilo Chilonides.”

HAMILTON, CANADA. 
Brangiai kainavo.

Vietos lietuvaitė X. sau 
sumanė nusipirkti naują ir 
gražią suknelę, kad genaus 
patikus jaunikiams. Nuėjusi 
i krautuvę, paprašo parodyti 
gražių suknelių. Apsivelka 
vieną ir antrą, ir abi gerai 
patiko. Ji sumanė dar ir sa
vąją apsivilkti ant viršaus ir 
keliauti laimingai namo. Bet 
panelė apsirinka. Krautuvi
ninkas pastebėjo, kad panelė 
atrodo storesnė, negu pirma 
buvo. Tuojaus pašaukė poli
ciją ir randa apačioje dvi 
sukneles, kurias ji buvo pasi
ėmus prisitaikymui. Panelė 
turėjo už tai sumokėti teismo 
keliu $200. Taigi, lietuvaitės,

CLEVELAND, OHIO. 
SLA. kuopa rengia pikniką.

Darbai eina prastai.
Šaltai žiemai pasibaigus, 

visos organizacijos sujudo 
jieškoti vietų piknikams. 
SLA. 14 kuopa jau pasisam
dė rietą savo piknikui; kaip 
rodos, tai piknike bus ir ris- 
tynės.

Clevelande tarpe policijos 
ir butlegerių prasidėjo tikras 
karas. Policijos didžiuma 
dabar užimta kratomis ir 
areštais. Žinoma, persekioja
mi tiktai mažiukai degtinda
riai ; didieji butlegeriai varo 
savo biznį ramiai, nes jie ap
saugoti.

Darbai Clevelande nela
bai gerėja. Nors kapitalistų 
laikraščiai ir skelbia, kad be
darbių skaičius eina mažyn, 
bet kaip pažiūri, kokios mi
nios žmonių stovi prie dirb
tuvių vartų ir. laukia darbo, 
tai išrodo, kad bedarbių ar
mija netik nemažėjo, bet da 
didėja.

Man nuostabu, kad iš Cle- 
velando miesto taip mažai 
žinių matosi lietuvių spau
doje. Lietuvių čia yra nema
žas būrys, priskaitoma į

WATERBURY, CONN
< , v

Sanryšio prakalbos.
Balandžio 28 d. Lietuvių 

Progresyvių Draugijų Sanri- 
šys surengė prakalbas. Kal
bėjo “Keleivio” redaktorius 
Michelsonas. Publikos buvo 
nedaug, nes kada buvo lai
kas eit į prakalbas, tai dan
gus tartum prakiuro ir lietus 
pylė be pertraukos. "Kalbėto
jas kalbėjo apie Lietuvos gy
venimą, o antru atveju aiš
kino bolševikų taktiką. Pra
kalbos buvo ramios. Taipgi 
buvo padaryta kolekta dėlei 
Lietuvos vargstančių. Sume
sta $11.65. Vardan badau
jančių Sanrišys taria širdin
gą ačiū aukavusiems.

Visiems yra žinoma, kad 
po Ameriką važinėja Lukšys 
su kintamais paveikslais, tat 
ir pas mumis buvo užsukęs 
30 d. balandžio. Publikos bu
vo pilna parapijos salė. Bet 
paveikslai nekokie. Vienas 
dalykas, kad trumpai rodė, o 
antras, paveikslai buvo nela
bai aiškus. Be to, paveikslai 
rodo daugiausia bažnytkie- 
mius ir kariumenę. Daugu
ma šneka, kam tokiai netur
tingai šalelei reikia tiek daug 
dykaduonių laikyt.

Balandžio 30 d. buvo ko; 
munistų prakalbos. Kalbėjo 
kunigas Mockus. Publikos 
buvo pusėtinai, buvo taipgi 
policmanų ir detektyvų koks 
tuzinas prižiūrėt tvarkos.

TAT PUIKIAUSIS MUILAS 
PASAULY! AS VISAI 

N'ETRYNJAl

Naujos Putos

RINSO YRA PUI
KUS DĖL DHIU.

Drabužiu* 
b*wkh- likTria*®-S*ugiai

Puoduke . j *' ha**ian-
duoda du’taSlUk?. ’ita* 

bia—nej-n V**; rrąfraJiootag
P1'** Palių™*,,* 
a^J',bUŽias-ir n>Hca*f" **

•a

pakief..

LU, j

.. tos parapijos kunigas juos 
‘ surišo.’’ (Lietuviai savo pa
rapijos nei svetainės neturi, 
todėl ir glaudžiasi prie len
kų.)

Civiliai apsivesti Kanado
je irgi nelengva, nes dar 
daug jaunimo bijo “praga
ran” patekti.

Į vestuves buvo suprašyti 
daugiausia nauji Kanados 
gyventojai, lietuviai emi
grantai. Buvo keletas ir iš se
nų kanadiečių šeimynų už
prašyta, bet jų teatvyko tik 2 
šeimynos. Mat, nekurie seni 
kanadiečiai lietuviai sako: 
“Paršas, neturėdamas pa- 
stojano darbo ženijasi, tai 
kurgi jis savo pačią dės, kaip 
jam reiks į mišką dirbt išva
žiuoti?” Taip išsireikšdami 
seni kanadiečiai lietuviai pa
rodo savo tamsumą ir ne
žmoniškumą.

Prie progos norėčiau pa
sakyti, jog yra daug tokių 
žmonių, kurie turi gerus nuo
latinius darbus ir gerai už
dirba. Ir yra nemažai tokių, 
kurie net galo savo turtui ne
žino, bet kaip tik nėra tarpu
savy meilės ir sutikimo, tai 
viens kitą nunuodija, nušau
na ir tt. Taigi, vienas turtas 
laimės da nepadaro.

Bet, mano supratimu, seni 
kanadiečiai vestuvėsna ne
vyko dėlto, kad jie jautė, jog 
nebus ko už kaklo užpilti. O 
jiems (seniesiems Kanados 
lietuviams) be “kanadinės” 
nėra linksmumo.

Praeitais metais čia vedė 
vienas senas kanadietis lie
tuvis, tai buvo 20 bačkų 
alaus ir keli galionai “kana
dinės” (degtinės). Tada iš 
visų kampų seni kanadiečiai 
pribuvo “gardaus” alučio 
ragauti. Ir taip ragavo, kad 
nekurios merginos net keli- 
naites pametė, ir lyg negy
vas reikėjo karais į namus 
vežti. Tada jiems buvo links
ma ir nesakė, kad “paršai 
ženijasi.”

- Gerai vienas korespon
dentas per “Keleivio” 7 num. 
sako, kad seniaus winnipe- 
giečiai lietuviai nei vieną šo
kių vakarą be peštynių ne
apsieidavo. Tai buvo vis gir
tuokliavimo vaisiai.

Aš patarčiau visiems jau
nuoliams sekti pavyzdį tos 
poros, kuri dabar susituokė 
ir vestuves surengė be gir
tuokliavimo.

Taigi, vardan Wirmipego 
lietuvaičių, po draug ir nuo 
savęs aš linkiu jaunajai po
relei daug, daug laimingų 
dienų. Dėl visa ko nuo savęs: 
da patarčiau jaunajai pore
lei (jei dar neturi) nusipirkti 
“Teisingą Patarėją” knyg^. 
kuri yra gaunama “Keleivio 
redakcijoj.

Merginų Įgaliota*.

Vėl Naujenybės 
Musy Kalboj.

Seniau sakydavom: “Juo
zas yra tokio nusistatymo, 
kad Augustinui reikia duot į 
snukį." O dabar jau sakoma: 
“Juozas yra tokios nuotai
kos, kad Augustinui reikia 
užtepti.” Vadinasi, vietoj 
nusistatymo—nuotaika.

Nelabai senai Lietuvoje 
buvo pradėję vartoti žodį 
“laidas” vietoj “garantija.” 
Rašydavo: “konstitucija lai
duoja žodžio laisvę,” vietoj 
—“konstitucija garantuoja 
žodžio laisvę.”

Dabar jau "laidu” vadina
ma elektros viela. Pavyz
džiui, laikraščiai rašo: “Me
no mokykloj studentai nu- 
piaustė elektros laidu* ir po 
tamsiai išdaužė direktoriaus 
langus ir tt.”

Seniaus dvasinė žmogaus 
pusė buvo vadinama “du
sia,” paskui “vele,” pagalios 
“siela,” o dabar ir vėl grįžta
ma atgal. Paskutinėmis die
nomis valdžios organas “Lie
tuvos Aidas" rašo jau nebe 
“siela,” bet “vėlė.”

Kada gi musų kalba nusi
stovės?

Anglų “whoopee” ir musų 
“upa*.**

Pastaruoju laiku amerikie
čių anglų kalboje labai įnėjo 
madon žodis “whoopee,” ku- 

i rį jie ištaria “hupi” arba sta- 
‘ • • L£ *99iciai upi.

Tūli mano, kad tai yra 
naujas žodis. Bet taip nėra. 

I Amerikiečių leksikografas 
| Dr. Frank H. Vizetelley pa- 
įrodo, kad tas žodis anglų 

■ kalboj buvo vartojamas jau 
uz.inuneii‘aP’e metų atgal. Jis ci- 

35 nuošimčius nuo vakaro tu?ja tl!loMai co veikalą, pa- 
pajamų, už orkestrą—16 do-

EDMONTON, CANADA. 
Pirmas vakaras.

I

šių metų kovo mėnesy bu
vo pirmą kart Vakarų Kana
doj — Edmontone lietuvių 
vakaras. Buvo vaidinama 
drama “Žmonės” ir monolo
gas “Našlaitė.” Prieš statant 
šį vakarą, kaikurie juokėsi, 
yčiavosi ir skleidė paskalus, 
cad V. K. L. Dt ir F. organi
zacija jau galutinai iširus. 
Buvo tokių, kurie agitavo ne 
tik savo draugus, bet ir musų 
organizacijos narius, kad 
neitų į vakarėlį. Tokiu budu 
tikėjosi “komunistams” pa
daryti nuostolių. Veltui te
čiaus buvo dedamos pastan
gos “nekaltų avinėlių,” kurie 
įuo praeitų metų jieško sau 
“ganytojo” ir vis nesuranda. 
Ir vargiai “ganytojas” atsi
ras, nes Edmontone nėra to
kiam ponui pakankamai biz
nio.

Kad praleidus linksmiau 
aiką, daugumas lietuvių tą 

dieną susiorganizavo ir nu
ūžė į kotelį. Bet musų vaka
ras vistiek įvyko ir jame da- 
yvavo nemaža net svetim

taučių. Svetimtaučiai stebė
josi, kad lietuviai galėjo pa
statyti vakarą tokiose sun
kiose sąlygose ir taip gerai 
viską atlikti. Nors lietuvių 
h.uvo neperdaugiausiai, bet l 
salė buvo užpildyta svetim
taučiais. Žmonių buvo dau
gybė, ir tvarka buvo gražiau
sia. Vakarui pasibaigus, visi 
buvo užganėdinti ir tik klau
simai viens paskui kitą kar
tojasi “kada vėl statys lietu
viai vakarą?”

Už salę reikėjo užmokėti

lerių; be to dar daug buvo 
smulkių išlaidų, o vienok 
gryno pelno buvo virš 43 do
lerių.

Labai gaila, kad šiandien 
kai kurie lietuviai jieško ko
kių taį dievaičių, o nesideda 
prie bendro darbo, nes tuo
met mes daugiau galėtume 
nuveikti ir butume kitiems 
pavyzdžiu. Bet aš manau, 
kad nesusipratimai greit pra

kitko esąs šitoks posmas: 
i “Hay doog! Hay whoopee! 
Whoo! Go your wey lightly.” 

Shakespeare’as tą žodį ra
šydavo “hoope,” o Ben John- 
son apie 300 metų atgal savo 
veikale “Masque Gypsies” 
rašė: “the ballet of the 
whoopee barnibie.”

Ką gi tas žodis reiškia? Jis 
reiškia didelį džiaugsmą, ne
suvaldomą linksmumą, rė-

|

«\C*xl 11 lz< cLUllllCll fL 1 vii I’I d « • • v « v ♦ • f

nyks ir mes stosim visi i ben- kavnną—vienu žodžiu viską, 
- NaiV» ^4 lietuviai vadina pakilusiudrą darbą. upu. Ir čia kila klausimas, ar 

nebu«< tik “whoopee” ir 
: “ūpas" vieno šaknies žo- 
įdžiai? Sanskrito kalboj yra

UT1CA, N. Y. 
Kraujo praliejimas.

Gegužės 4 dieną lietuvio; žodis “upe,” kuris reiškia di- 
svetainėj buvo bankietas ir delį džiaugsmą. Kadangi vi- 
įvyko kraujo praliejimas, j sos baltų tautų kalbos, kaip 
Trįs lietuviai sumušė šešioli- ' filologai mano, yra kilusios 
ka “miatežnikų.” Ir gerai jis Sanskrito,tai labai galimas 
jiems, tegul nekiša savo no-'daiktas, kad iš to Sanskrito 
šių kur nereikia. (Kode! tam- “upe” pareina ir “whoopee” 
sta nepaaiškinai plačiau, ir “ūpas,“ 
kaip ir kas tenai įvyko. — čią prasmę ir labai panašų 
Red.) Žinučių rinkėjas, skambėjimą. Prof. Gnaiba.

” nes jie turi tą pa-

DETROITE UŽSIMUŠĖ 
PITTSBURGHO LIETUVIS

Anglų spaudoj tilpo žinia, 
kad 5 gegužės dieną Detroi
te užsimušė automobiliaus 
nelaimėj tūlas John Rogers, 
o važiavusi? su juo Walter 
Wallace sunkiai liko sužeis
tas. Rogers vos tik kelias va
landas atgal buvo atvažia
vęs i Detroitą iš Pittsburgho.

Musų korespondentas J. 
Akmenėlis praneša iš Pitts- 
burgo. kad abudu nelaimės 
ištikti vvrai yra lietuviai. 
John Rogers nesąs joks Ro- 
gers, bet Jonas Radžys, o

Tai vieninteli* produktas, kurio gerumui 
nėra lygaus ir už saro vienodumą turi pir
menybę tarp visų kitų, tik bėgy j trijų metų, 
šiandien Budvreiser Barley-Malt Syrupas 
yra vienas ii populiariikiausių Amerikos 
Salyklų.
ANHEUSER-BUSCH — ST. LOUIS

Kad paferint skonį ir 
padidint maistingumą 
jus* duono*. kėks,. py- 
ratrairtf. dooarw ***• 
vartok Ridarior 
Rarloy-Mslt Syrupą j 
justi kepimą*.

Budvreiser
Barley-Malt Syrup
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Amerikoje "i:<> 1880 iki 1899 metųv pabaigos

giau nekliudė.
Tos centralinės knygų krautuvės įkūrimu ru 

pinomės: Petras Vileišis ir aš pinigais, Dr. J 
Bagdonas ruda. Morta Zauniutė darini ir pinigais.

LIETUVIAI BUDĖKIME

I
No. 20. Gegužė* 15 d., 1929,
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tuvių tautos, tai yra nusista
tymas visų musų visuomenės 
sluoksnių. Mums dėl to nėra 
ko bijotis, nes Tautų-Sąjun
ga negali mus priversti atsi
žadėti savo gyvybės.

Todėl ir visi Amerikos lie
tuviai. be pažiūrų skiftumo, 
privalo šiuo momentu aktua
liai subrusti. Ir Amerikos lie-

Vorų Gūžtos
Nesenai austrų laikrašty viniai rodo, kad jų butą auk-1929 m. sausio — 356,000 

—76,700,000 zlotų.
Ir matome, kad tas protes

tuotų vekselių skaičius didė
ja vis labiau. Taip pat bedar
bė Lenkijoj ir gi plečiasi. 
1928 m. gruodžio mėn. 1 d. 
Lenkijoj buvo Įregistruota. 
97,000 bedarbių, o 1929 m.- 

Į vasario mėn. 15 d. tas skai- 
į čius siekė jau 173,000 bedar- *
bių. Taip gi Lenkijos pašto-'dama su lenkais susikalbėti, 

i vioji valiuta plaukia į užsie- Pradedama vėl tartis su tais 
nį. nes per sausįo ir vasario padais lenkais, kurie musų 

: mėnesius Lenkija pirko iš su jais padarytą Suvalkuose 
(užsienių Įvairių prekių dau- sutartį pamynė Į purvą.’ Ir 

*' * is ma-

Jeigu reiks, laisvi mes mirsim.1 
Bet be Vilniaus nenurimsim..

Paskutiniai Įvykiai Lenki- __________ T______
jos politiniame gyvenime su- dabar eina griežta kova tarp 
domino visą Europą, o tuo 
labiau mus lietuvius. Nors 
pozicinė Lenkijos spauda ir —------ -----------------
tvirtina, kad naujoji vyriau-j tinė vyriausybė pradės per 
sybė eis senosios vyriausybės daug spausti mažumas, jos 
keliais, kad dėl tos pat prie- (irgi ramiai Į tai nežiūrės. Jau 
žasties naujas Svetalskio ka- dabar Vokietija smarkiai 
binetas net neskaitys dėklą-' puolė Lenkiją Tautų Sąjun- 
racijos. Bet tuom tikėti per goję dėl mažumų spaudimo, 
daug negalima. Pirmiausiai, Čia vėl visa ko galima laukti, 
kad vyriausybę sudaro dabar 
tie lenkų šovinistai, kurie lai- 
koidealu į?72 m Lenkijosgiau už 177,000,0«0 dotų,;šiandien tas susitarimą 
sienų atsiekimą. Jau patys -J j ‘i negu pati užsieniui pardavė.ityt eina ir toliau. Meslaik-’
nonai minnofAnioi noroi’čVo I i.. 71ntr» lrurcac loilra mm loilrzt raštininkui tilrainmac tsiržirin-
i i- - k- žinkeliai turėjo 500,000,000kad Barteho vynausybe ne- ;zlotų nuostoliį vienas bėgių

Iš to mes galime daryti iš
vadas, kad Lenkijoje gali 
kilti naminis karas, nes jau

vyriausybės ir lenkų seimo. 
Seimas savo pozicijas yra su
stiprinęs. Be to, kada dabar-

Prie to dar reikia pridėti 
ir ekonominę Lenkijos smu-

Beto Šumliakovskis atve
žė Lenkijos atsakymą dėl 
musų vyriausybės pasiūly
mo, sutvarkyti susisiekimą
Nemunu ir šiaip susisiekimą 1 tuviai privalo daryti Įtakos Į 
ūkio reikalais. Taigi balan-Į vyriausybę, kad kol
džio mėn. 19 dieną Lietuvos i ^Akal negrązms mums Vil- 
santykiuose su Lenkija ivy-1 niaus, su jais jokių draugiškų 
ko svarbus aktas, nes p«> 
1920 m. spalių mėn. t. y. po 
Suvalkų sutarties vėl prade--

santykių neturime užmegsti.
P-j u*.

nauji ministenai pareiškė,'ži k u j J^jo 500 000.000 kursas laike nuo laiko rąMmmkai tikėjomės sužino
kad Barteho vynausybe ne-iz)otųnuostoliį vienas bėgiu menkėja. Vadinasi,
silaike griežtos politikos dėl j * lenkam.: kiekvienas sveikai protaująs

i-* J.. Y * 6 žmogus gan savaime sunra-
000 zlotu.' Be to javai atpigo, i f*: M Le»kijo? gyvenime 
t„.. ___ L__i„-„ kokios nors stambesnes per-

----- - - - mainos neišvengiamos. Mes
Tiai pradėjo daugiau sirgti j į™“ 
užkrečiamomis ligomis, to- , P 21
dėl jų užsienis mažiau im- kaip turime pasielgti su
ponuoja. Kreditas Lenkijoj 
pasunkėjo. Palūkanos nuo -P

mirta rlohor rmkiln ® klysta, kUTie m&nO,
-8-o0 nuos. dabai pakilo > . Vilnių iš lenku atrausi,iki 36-48 nuoš. Protestonų atgausi-
vekselių skaičius padidėjo 
Tą rodo šios skaitlinės:

1928 m. rugsėjo mėn. pro
testuotų vekselių skaičius bu
vo 223,000 vertės 45,500.000 
zlotų.

1928 m. gruodžio mėn. —
330,000 — 67,000,000 zlotų.

mažumų. Vadinasi, dabartį- -.- 1.':-* 7I ,MH)' žmogus gali savaime supra-
nė Lenkijos vyriauąybė dar z^m’- navo <l’ ■ ’ t
gnezciau ir smarkiau pradės importuojamu prekių kaina 
smaugti mažumas. Tečiau nuo nuoš G
kovą su mažumomis, kovą nraHBailcrian llletuv?“ pnvalome vjsi gerai
dėl atsiekimo 1/72 m. sienų 
dabartinė Lenkijos vyriausy-1 
bė negali staiga pradėti, nes 
jai reikia pirmiau apsidirbti 
viduje. Manoma, kad bus pa
leistas seimas ir Lenkijos 
konstitucija dar kartą bus 
pakeista, kur parlamentui 
dus galutinai užmauta ant 
kaklo virvutė. Dėl to lenkų 
socialistų laikraštis “Robot- 
nik” gi-ąsina vyriausybei re
voliucija, jeigu pastaroji im
sis jėga pakeisti Lenkijos 
konstituciją.

“Neues Wiener Journal” bu 
vo įdėti labai įdomus pulki
ninko Zeeligerio atsiminimai 
apie karo šnipo pulkininko 
Redlio hylą.

Pulkininkas Redl buvo 
Pragos apygardos generalio 
štabo viršininkas. Jis buvo 
slaptai apmokamas Rusijos 
valdžios agentas ir tiekė jai 
įvairių žinių apie Austrijos 
kariumenę ir karo planus. 
1914 m. pavasari Redl per
davė Rusijos karo atašė pie
nus mobilizazijos ir austrų 
puolimo jei prasidėtų karas 
su Rusija. Austrų karo pla
nas buvo nufotografuotas 
Rusijos generaliniame štabe 
ir po to tais pačiais paslap
tingais keliais grižo i seną 
vietą ir buvo padėtas i beto
no kambary plieninę dėžę. 
Galų gale Redl buvo susek- 

: tas ir, kad išvengtų skandalo 
: karininkai privertė ji nusi- 
i šauti, bet mobilizacijos ir 
karo plano jau nebegalima 
buvo pakeisti. " 

’ ' Todėl didžiajam

štose Austrijos-Vengrijos ka
ro sferose, bet jie mokėjo 
gerai užsikonspiruoti. Ir pats 
Redl pakliuvo pripuolamai, 
imdamas pašte pinigus, siųs
tus iš Eidkunų iki pareikala
vimo po atatinkamu šifru.

Karo metu Rusijoje buvo 
pakartas pulkininkas Miaso- 
jiedovas už išdavystę. Būda
mas artimas rusų karo'minis- 
teriui Suchomlinovui, jis visą 
eilę metų tiekdavo vokie
čiams Įvairių svarbių žinių 
apie l usų generalinio štabo 
planus. Jam padėdavo ir mi- 
nisterio Suchomlinovo žmo
na. Karo ministeris Suchom- 
linovas taip pat buvo Įtartas 
bendradarbiavime su Miaso- 
jiedovu. Apie tai kalbėjo vi
sa Rusija. Vėliau paaiškėjo, 
kad yra rimto pagrindo kal
tinti Suchomlinovą ir dar ca
ro valdžiai esant jis buvo at
leistas nuo pareigų ėjimo ir 
atiduotas teismui. Be tiesio
ginių tarnybinių nusižengi
mų. kurių rezultate buvo ne
regėti Rusijos kariumenės 
pralaimėjimai. Suchomlino- 
vas buvo kaltinamas ir patai
kavimu Miasojiedovui.

Pasirodė, kad dar prieš 
karą jis buvo daug kartų per
spėjamas. kad Miasojiedo- 
vas esąs vokiečių šnipas, bet 
nenorėjęs atkreipti Į tai dė
mesio ir laikęs Miasojiedovą 
karo tarnyboje.

Miasojiedovo istorijoje 
buvo Įsivėlę ir kiti aukštų 
sferų ponai. Kad suimtas 
Miasojiedovas neišpasakotų 
viso, ką jis žinojo, 'jis sku
biai buvo pakartas. Suchom- 
linovas gi buvo atiduotas tei
smui, tik Durnai, kariumenei 
ir visuomenei reikalaujant. 
Miasojiedovo “darbų” dėka 
Rytų Prūsuose žuvo Rusijos 
armijos. Tatai patvirtino ir 
vokiečių šaltiniai.

Redlio ir Miasojiedovo 
bylos lodo, kaip svetimos 
valstybės gudriai veda špio
nažo darbą. Dažnai menki 
šnipai gaudomi ir baudžia
mi mirtimi, bet tik didelėms 
nelaimėms Įvykus aiškėja, 
kad labiausiai ■ pavojingi iš
davikai slapstosi viršūnėse, 
paprastai akiai neprieinamo
se sferose. Tik kaltais pri
puolamai išplaukia švieson 
visokie Ivanovai XII. Papras
tai “sferos” nemėgsta, kad 
plačioji visuomenė sužinotų 
teisybę ir stengiasi viską lik
viduoti “naminiu budu.” 
Redliui buvo pasiūlyta nusi
šauti, Miasojiedovui išva
žiuoti svetima pavarde. Ki
tais atvejais Įtartiems siūlo
ma kuo greičiausiai pasitrau
kti ir ramiai sėdėti.

Labai Įdomu, kad įvairius 
stambius karo išdavikus ir 
šnipus suranda ne žvalgyba, 
o viešoji opinija. Kuomet 
Prancūzijoje klerikalams 
valdant atsirado pavojingų 
išdavikų — jie stengėsi juos 
paslėpti ir nuteisti nekaltus. 
Tokia auka buvo žinomas 
Dreifusas. Tečiau viešoji opi
nija su tuo nesutiko ir dau
geliui metų praslinkus pasi
rodė, kad Dreifusas buvo ne
kaltas.

Iš to, kas čia nupasakota, 
aiškiai matyti, kad nėra jokis 
generalinis štabas apdraus
tas nuo karo šnipų. Ypač tuo
se kraštuose blogiau, kur 
tautinė sąmonė yra susida
riusi pas tarnybos žmones 
vien jieškant duonos kąsnio. 
Čia ypatingas atsargumas 
reikalingas. “L. 2.”

SKRENDA PER JŪRES.

ti Lietuvos vyriausybės pa
siūlymą Lenkijai dėl susisie
kimo Nemunu sutvarkymo, 
tikėjomės sužinoti ir tuo rei
kalu Lenkijos atsakymo turi
nį, bet nesužinojome nieko. 
Šumliakovskiš spaudos at
stovams pareiškė,kad jis nie
ko tuo reikalu negali pasaky
ti, nes klausimas esąs ginči
jamas. Bet mes manome ki
taip. Mes manome, kad ir 
šiuo klausimu musų vyriau
sybė priėjo susitarimo su 
........................  i visuo
menės protesto visa slepia. 
Bet mes, visa Lietuvių tauta, 
privalome budėti bei spir
ti vyriausybę, kad iki lenkai 
negrąžins Vilniaus, su jais

me geruoju.
šiomis dienomis yra atvy-j lenkais ir bijodama

‘ *’r .....................lo-Įr-’ •
_____________________ kan

džio mėnesio 19 dieną jis pa
sikeitė su Lietuvos vyriausy
be Lietuvos-Lenkijos vietos 
susisiekimo sutarties ratifi- jokių derybų būti negali, 

ūkavimo dokumentais. | Tai yra balsas visos Lietu-

1 1
kęs i Kauną Lenkijos dipii 
matas Šumliakovskis. Balai

karui 
prasidėjus Rusijos valdžia 
žinojo visus austių karo pla
nus ir austių vengrų kariu- 
menė pirmose gi kautynėse 
buvo smarkiai sumušta ir tik

šita statula yra padaryta 
r’lttsburge iš bronzų ir turi 50 
pėdų aukščio. Sparnuotą figūra 
reiškia Lindbergho skridimą per 
jūres. Pusė kamuolio apačioje
reiškia žemę. Paminklą nuliejo rusų vyriausios vadovybės 
Krank Vittor. bet kur jis bus pa- nesugebėjimas išgelbėjo ja 
statytas, da nenutarta, gal New į nuo visiško žlugimo.
Yorko valstijoj, o gal ir Francu- ■ Kas buvo Redlio sėbrai li- 
zijoj. kur Lindberghas nusileido. * ko neišaiškinta, bet visi da-l

_ i
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IS KARIAVIMO GADYNES
I z '

Lietuvių spaudos atgavimas. 25 metai tam at- 
gal. be abejonės, džiugina kiekvieną vadą ir eili
nį musų kultūros kareivį, ir kiekvieną skaičiusį 
lietuviškus raštus slapuką, kurių skaitlius didėjo 
ir didėjo iki laimėjome kovą.

Kova buvo labai nelygi spėkomis.
Caras. Muravjovas ir čieli legijonai žandarų. 

kuriems dar padėjo pulkai išgamų, “prietelių,” , 
išdavikų dėl materialės naudos ir paaukštinimo 
urėduose — buvo milžiniška spėka.

Lietuvių spėka, tai įgimta teisė, tik mažos ma- į 
žumos suprasta pradžioje pirmojo Simano Dau- ■ 
kanto, Motiejaus Valančiaus, vyskupo, paskui tik 
daugelio kitų, kada ūkininkų vaikai neklausyda-' 
mi savo tėvų eiti į kunigų seminarijas, nei paisy-1 
darni grasų sulenkėjusių prabaščių, Joaigę gim
nazijų pradinius mokslus pastojo į universitetus.1 
kur įgiję visuotinus mokslus pradėjo darbuotis kūlku. 
savo tautos dirvonuose, šelpdami savo brolius į Amerikoje ’ _ ............
mokslo trupinėliu, "kas nuo 186-, metų kietai už-, tapo išleista 178 knygų svietiško turinio ir 8 ti- 
ginta ir persekiota-bausta tapo.

Lietuvių ginklai — tai knygos ir laikraščiai 
slaptai platinami ir skaitomi.

Simonas Daukantas pirmasis pradėjo raSyti ir 
leisti knygeles lietuvių kalboje ir visą savo gyve
nimą paaukojo tautai parašydamas “Budą (pa
pročius) Senovės Lietuvių.” kurį tai veikalą pats 
ir išleido, o svarbiausia tai “Lietuvos Istorija" 
nuo*seniausių gadynių.

Motiejus Valančius, vuskupas. rašė ir išleido 
daug knygų tikybinio turinio.

Nuo užgynimo lietuvių spaudos. Vilniuje, spau
da tapo perkelta į Tilžę 1864 metuose per vysku
pą Motiejų Valančių, ir knygos daugumoje tiky
binės buvo slaptai, naktimis, gabenamos į Lietu
vą per 40 metų iki gegužės.7. 1904 m.

Lietuviai iškovojo savo spaudą energišku pasi
aukojimu. Kiekviena knyga buvo kaipo šrapneliu 
(kulka, kurios viduryje yra daug kulkučių), o 
kurių skaičius buvo;

Nuo 1864 iki 1876 metų pabaigos išleista Tilžė
je (ir Karaliaučiuje) 70 tikybinio turinio knygų 
ir “Palangos JuZė" perspausdinta tris kartus po 
5000 knygelių, ir po Kalendorių 1870, 1874 ir 
1877 metams.

1877 metuose išleista keturios naujos tikybinės 
knygos ir “Ūkiškasis Kalendorius" 1878 metams.

1878— išleista 8 tikybinės knygos ir “Lietuviš
kas Kalendorius" 1879 metams.

1879— išleista tik dvi tikybinės knygos.
1880— išleista dvi tikybinės knygos ir “Vito- 

lioraada” Vištaliaus.
1881— išleista 3 tikyb. knygos ir “Žemaitiškas 

Katalikų Kalendorius” 1882 metams.
1882— išleista 6 tikyb. knygos ir 4 svietiškos Zauniutę tardė, kam ji tą knygų krautuvę įkuru-

knygos. įsi. Jurgį Lapiną kvotė, bene svetimšalis esąs, bąl
1883— išleista 3 tikibinės knygos, 2 svietiškos, radę Veinočiuosc gimusiu ir saldotu buvusiu dau 

2 kalendoriai ir Auszra.
1884— 3 tikyb. knygos ir 9 svietiškos.
1885— 5 tik. knygos ir 10 svietiškų.
1886— 4 tik. knygos ir 8 svietiškų, ir “Garsas.

' katalikiška “Apžvalga."
1891— 12 tik. knygų ir 16 svietiškų.
1892— 15 tik. knygų ir 12 svietiškų.
1893— lt) tik. knygų ir 37 svietiškų.
1894— 15 tik. knygų ir 32 svietiškų.
1895— 10 tik. knygų ir 23 svietiškų.
1896— 13 tik. knygų. 22 svietiškų.ir katalikiš

kas “Tėvynės Sargas."
1897— 1 tik. knyga ir 9 svietiškos.
1898— ??? ir 16 svietiškų.
1899— 4 tikybinės ir 23 svietiškų.
Viso sykiu tikybinių ir svietiškų knygų-knygė- 

lių tapo atspaesdinta arti 4.000.000 knygų arba

‘ kybinio turinio. Priegtam Juozas Paukštys. An- 
anas Olševskis ir kun. Antanas Milukas visus 
avo leidinius centralei knygą krautuvei. Tilžė- 
e. davė su 75 nuoš. nuolaidos, kuomi labai daug 

oadėjo kovoje. Tik Amerikoje tapo išleista moks- 
iškos ir stambios knygos — daugelis jų Adomai- 
rio-šerno parašytos.

Tolesniu skaitlinių išleistu knygų nuo 1899 iki 
gegužės mėnesio 1904 metų neturiu po ranka.

Taigi kiekviena knyga buvo it kulka—šrapne- 
'iu paleista į stiprų priešą. Musų eiliniai karei* 
riai. tai buvo žinomi ir nežinomi knygnešiai, kū
nų daugelis ne tiktai savo turtą paaukojo, bet ir 
savo sveikatą, net gyvastį padėjo netik Lietuvo
je. bd. ir ištrėmimuose tolimoj Rusijoje ir Sibi- 
rijoje.

Man apsigyvenus Tilžėje 1889 metuose ir su-j 
-įeinant su knygnešiais tuojaus pasirodė stoka į 
.entralinės knygų krautuvės-arsenalo — kurioje į 
knygnešiai galėtų gauti visas lietuviškas knygas 
ir laikraščius tiek iš Tilžės, tiek iš Amerikos.; 
Mauderodė. šenkė Oei Jankus neturėjo tos nuo
monės; jiems rūpėjo tik savųjų knygų pardavi
mas. o ne idėja. Aš ir Amerikon atkeliavęs rupi- 
natisi visą laiką centrale knygų krautuve. Jurgis 
Lapinas, mano Xietininkas ir atsakomasis “Var
po.” “Ūkininko" ir “Naujienų” redaktorius, varė; 
mano pradėtą darbą nuo 1895 iki 1902, kur pasi
rodė butinu reikalu padidinti knygų krautuvę, ką 
apsiėmė Morta Zauniutė. iš Rokaičių, ir vedė tą 
krautuvę-arsenalą iki spaudos atgavimo. Toj; 
knygų krautuvė Tilžėje (Fabrik Strasse 27, arti 
katalikų bažnyčios) buvo tikru pašinu ir Vovieti- 
jos valdžiai, kuri tenais ir manęs j ieškojo, ii

Knygyne turėjome 361 svietiškų knygų ir 74 ti- šiandien nebūtų nepriklausomos Lietuvos. )x-t 
kybinių knygų arba viso 43ė>. Knygnešiai galėjo I^enkija butų.”
gauti tojo laiko visą literatūrą knygas ir laik-j čionai reikia pasakyti, kad tie Tilžės žulikai-

■ lakudros, labai sukosi patapti “Varpa" ir “Ūki
ninko” redaktoriais, kaipo ir vedėjais centralio 

ličių, miręs bir- knygyno, kuomi jie butų sužinoję daugelio inte- 
Tilžę atvaręs ir ligentų ir tautiečių vietas, ir jų veikimus.

tai šiądien Kitoje vietoje p. I .a pinas apie tuos žuiikus 
, šiaip rašo; — “Visi tie žulikai yra jau šauniai ap- 
trešę, o Tamsta ir aš dar gyvi ir sulaukėme Lie
tuvos atgijimo ir neprigulmybės.” (Jurgis Lapi
nas yra gimęs lapkričio 4. 1855 — 73 metų se
nelis.)

Tiesa. Lietuves atgijimo sulaukta, laimėta ko
va už atgavimą spaudos 25 metai tam atgal' pas- 
kiaus laimėtos fizinės kovos su stipriais vokie
čiais bermontininkais, bolševikais ir dalinai len
kais — tai išoriniai priešai.

Tečiaus kova toli dar neliaigta dėl laisvas sįmu;- 
dos su naminiais-vidujiniais priešais, kosmopoii- 
tais-klerikalais ir diktatoriais-fašistais. kuriuos 
liekasi dar nugalėti, ir tai su knygomis ir laik
raščiais. kaip Rusijos valdžią, liekasi dar apšvie
sti Lietuvos liaudį; idant ji rūpintųsi savo labu ir 
Lietuvoje, rūpintųsi savimi, o ne svetimais die
vais. kuriems musų klerikalai tarnauja — beje ir 
savo pilvui. Mat pikta klerikalams, kad jie pri
versti tapo mokintis lietuviškai rašyti ir net laik
raščius leisti.

Ves tik “Auszrai” patekėjus 1883 metuose, 
musų kterikalai-kunigai perrugę lenkizmu. tuo
jaus primetė “Auszrai" bedievingumą ir tam iš
leido net “Priešaušrį” 1885 metuose. Katalikams 
skaityti “Auszra” buvo užginta po smertelnu 
grieku. Tas pats buvo ir su “Varpu" bei “Ūkinin
ku." kuriuodu kunigėliai tuojaus įrašė net į “In- 
dexorum Librorum Prohibitorum.“ Visiems dar 
atmenama kkrikališkas smaugimas demokrati
nės laisvos spaudos Lietuvoje per šešetą metų po 
atgavimui neprigulmybės. kurią kunigėliai išmai
nė į fašistišką diktatūrą ir taip suvaržė, kaip 
Musolinis Italijoje. -

Ir įsidekime ant visados, kad nuo katalikiškos 
klerikalijos su fašizmu laisvos spaudos nei ne
laukime. nes tos klerikalijos tikslai yra monar- 
kiški-diktatoriški, toji klerikalija savinasi visą 
žmoniją, kuri pirmiausiai su kunu ir dvasia pri
klauso klerikalijai-kunigijai. pirmiausiai turi 
žmonija ir valdžios pildyti klerikalijos įsakymas, 
o tautos reikalai, šalies reikalai ir gyvenimo rei
kalai klerikalijai nerupi.

Taigi spaudos laisvė yra dar toli nelaimėta, dar 
turime spaudos laisvę iškovoti nuo kierikalų-fa- 
šistų. dar turime apšviesti liaudį, idant tiems vil
kams apsimetusiems avių kailiais netikėtų.

Kaip su knygoms ir laikraščiais sumušėme ca
rą 25 metai tam atgal, taip su knygomis ir laik
raščiais kultūros, mokslo, laisvės ir demokratijos 
idėjomis sumušime ir klerikalizmo-fašizmo re
težius.

Toks tai yra musų troškimas ir idealas.
P. Mikotaiais.

1Jurgis lapinas apie tąją gadynę šiaip rašo:— 
“Jeigu p. Dovas Zaunius (iš R -k 
želio 25. 1921 m.) nebūtą m?, n- i ....... .......v. .. 
aš nebūčiau Tamstos vieta užėmęs, tai šiądien 
Lietuvos nebūtų, bet Lenkija.

“Tas butų taip išėję. Kaip Tilžės latrai, tikriau 
sakysim žulikai, Tamstą. Angrabą ir Kriaučiūną 
iš Tilžės išpiovė. tai jiems rūpėjo su Didžiosios 
Lietuvos inteligentais susipažinti. Be abejonės 
Didž. Lietuvos inteligentai butų su jais derybas 
ir darę, kuomi jie inteligentus butų pasigavę, jų 
vardus ir adresus dažinoję.

“O kaip tie žulikai nesigėdėjo dėl “gešefto” 
Tamstą. Angrabą ir Kriaučiūną denunciennti 
(skųsti) ir iš Tilžės išpjauti, taip jie nebūtų ge
dėjęs: ir Lietuvos inteligentus maskolių (Rusi
jos) valdžiai už rublius išduoti, 
rams nerūpėjo Lietuvos labas, 
ir rubliai.“

Vonsiackis pas Lapiną.
“Ir pas mane buvo atsilankęs i 

jos viršininkas Vonsiackis. Ji/

.Mat. tiems lat- 
bet i u kišenius

maskolių polici- 
buvo pirma pas 

Mauderodę. kuris jį atrodijo pas šenkę. kuriam 
sakėsi esąs knygnešiu, gavęs nuo kunigu ir kitų 
inteligentų 2000 rubliu nupirkimui knygų, bet 
bėgdamas per rubežių adresus pametęs ir dabar 
nežinąs kam jis galėtų nupirktaisias knygas pri
statyti. o be adresų jis negalįs nei knygų už 2000 
rublių pirkti, šenkė norėdamas padaryti gešeftą 
užsiuntė Vonsiackį pas mane į kambarėlį. Atėjęs 
Vonsiackis pradėjo apsakyti savo reikalą vokiš
kai. Man jo paklausus, ar jis nesupranta lietuviš- 

1 kai? Jis sušuko: “A! Tamsta esi lietuvis? Aš ma- 
[ r.iau esi vokietvs. Aš ir lietuvis ir man malonu su 

ir prišokęs padavė ranką 
pasisveikinimui. Ranka minkšta kaip vilna. Tuo- 

i iau supratau, kad jis yra šnipą.-, nes knygnešių 
*ankos neminkštos. Jis dar kartą lietuviškai savo 
reikalą išpasakojo, kaip jam atsakiau: “Aš nieko 
nežinau, ir jei jis nori adresu gauti, jis tur kreip
eis prie pirklio Krause. Skaisgiriuose.“ Vonsiac- 
’:is buvo žemaitiška’ apsirengęs su užlipinta no- 
sia. ir sakėsi, kad maskolių kareiviai jam nosį 
pramušę.

“Keletą savaičių vėliaus atvyko Dr. Stasys 
Matulaitis j Tilžę dol “Varpo“ ir “Ūkininko” rei
kalų, ir tuojaus manęs užklausė, ar ne Vonsiac- 
;is pas mane buvęs? Atsakiau, kad buvo vienas 
inipas, ale aš nežinojau, kad tai Vonsiackis.

“Mat. Vonsiackis viename susirinkime pasigy- 
ė, kad jis buvęs Tilžėje pas .Mauderodę, šenkę ir 
-apiną. ale nieko susekti negalėjęs.
“Ir pagalvok. Tamsta. .Jeigu toks Vonsiackis 

•utų pas Tilžės žuiikus su rubliais atėjęs, be abe- 
onės tie žulikai jam (Vonsiackiui) už rublius 
•utų Lietuvos inteligentus pardavę, o tada visi 

darbai dėl lietuvystės ir Lietuva butų žuvę, ir

t v

KONFISKAVO “VĖPLĄ.”
Satyros ir humoro žurna

lo “Vėpla” 8<nr. konfiskuo
tas. Matyt ir juokas gali būti 
“priešvalstybinis”... Kaunie
čiams teks ir juokauti atsar
giai...

j
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KUNIGĄ KALTINA 
ŽMOGŽUDYSTĖJ.

Santa Cruz kalnuose, Ca
lifomijoj, yra susiorganiza
vusi tikyoinė sekta, kuriai 
vadovauja kun. William Ri
kei’. Toj sekto j jis turi daug 
moterų. Vieną jų jis nesenai 
atidavė kalėjiman, sakyda
mas, kad ji yra “prigimta 
piktadarė.” Ji vadinasi Eve- 
lyn Rosencrantz. Dabar šita 
moteris padavė policijai raš
tu pareiškimą, kad ji nesanti 
jokia piktadarė. bet kunigas 
uždaręs ją kalėjiman, kad ji 
neišduotų jo paties prasižen
gimų. Savo pareiškime j: 
sako, kad šitas dusių gany
tojas 1927 metais nužudęs 
vieną moterį iš savo sektos. 
Jos vardas esąs Fredi’ 
Schwartz. Policija kunigą 
suėmė ir veda tardymą.

LATVIJOJ BAISUS TVANAS

KARVĖS IŠGELBĖJO JI 
NUO KALĖJIMO.

Seattle, Wash. — Netoli 
nuo čia buvo areštuotas far- 
merys Kent už munšaino da
rymą. Teisme jis gavo užtai 
22 mėnesiu kalėjimo, bet ka
da pasakė, jog jis turįs 70 
melžiamų kai vių.teisė jas nuo 
kalėjimo ji paliuosavo. Sako, 
negalima palikti karvių be 
šeimininko. Mat, galvijai 
Amerikoj kartais turi dau
giau teisių, negu žmogus.

i valdyba nutarė suteikti ypa-! 
itingus Įgaliojimus darbo] 

Balandžio jiabaigoj bai- dens pakilimą, dėl ko buvo; ^vnaus vedėjui .Ozohmui, 
šiai patvino Dauguvos upė, užlietos kelios gatvės. Susi-!kuns diktatoriaus teisėmis 
kuri plaukia per Rygos mies* siekimas tomis gatvėmis pa-1 naudosis 
tą. Vanduo pakilo 10 pėdų laikomas valtimis. Įapsem-j 
aukščiau paprasto savo pax tas vietas išsiųstos garo maši-1 

iviršiaus ir išsiliejo iš krantų, nos, kurios traukia vandenį 
Balandžio 23 d. visas prie- iš gyvenamų namų. Po van- 
plaukos krantas buvo po deniu yra taip pat trys gat- 
vandeniu. Hahensbergo lai- vės Uždauguvėj. kuriomis 
vų prieplauka ir sandėliai susisiekimas palaikomas vai- i 
užlieti. . Pavojus gresia (timis.

Vėlai vakare pradėjo gręž
ti, pavojus senajam miestui 
Vanduo pradėjo sunktis ii

MAIŠTININKŲ ŽIESTAS 
MEKSIKOJ PASIDAVĖ.

Meksikoj pasidavė val
džios kariumenei maištinin
kų miestas Nogales. Dabar 
pasiliko tik vienas gen. Esco- 
)ar, kuris su saujale kareivių 
daT laikosi. Šiaip gi visos 
čontrevoliucionierių spėkos 
jau likviduotos.

ŠMUGELNINKAI APIPLĖ 
ŠĖ MOTERJ.

Šiomis dienomis Kanadot 
pasieny buvo suimta st 
dviem mažais vaikais mote
ris vardu Katy London. Ji 
sako užmokėjusi imigrantų 
šmugeliuotojams $400, už 
kuriuos jie pasižadėjo prp 
statyt ją į Haitford, ConnT 
kur gyvena jos vyras. Bet 
paėmę pinigus jie pasislėpė 
ir paliko ją su vaikais vieną. 
Ji tuomet perėjo per sienr 
viena pati ir susirinkus iš
maldomis keletą dolerių mė 
gino važiuoti pas savo vyrą 
bet imigracijos valdininkai 
ją nužiūrėjo ir suėmė. Ji sa 
ko, kad šmugelninkai ne jf 
vieną šitaip apiplėšė.

GRŪMOJA IŠMESTI IŠ 
DARBO 200,000 DAR

BININKŲ.
Anglijos audimo fabrikan

tai pastatė audėjų unijai ši
tokį ultimatumą: jeigu į dvi 
sąvaites laiko nebus atšauk 
tas vietinis streikas Man 
chesterio audinyčiose, tai lf 
gegužės bus uždaryta 50f 
fabrikų ir 200,000 audė ji 
bus išmesta iš darbo.

BUŠO NELAIMĖJ SUŽEI
STA 22 ŽMONĖS.

Netoli Michigan City, Ind.. 
inądien Detroito busas susi
gulė su traukiniu ir 22 žmo
nės tapo sužeisti.

PER AUDRAS ŽUVO
70 ŽMONIŲ.

Georgijos ir South Caroli- 
los valstijose per audras šio
mis dienomis buvo užmušta 
’O žmonių. Sužeistų yra keli 
šimtai. „

NEW YORK t YRA 32,000 
“SPIKYZIŲ.”

New Yorko policijos ko- 
misionierius Whalen sako, 
kad jo mieste šiandien yr? 
32,000 “spikyzių” (slaptu 
gertuvių), ir jis sako, kad tai 
yra prohibicijos vaisius. Se- 
niaus, jis sako, buvo lengva 
uždaryti nedorą saliuną, bet 
šiandien negalima išnaikint 
“spikyzių,” nes jų pilna vi
sur.

AMERIKOS DOLERIAIS 
IŠMUŠĖ KARČEMOS 

GRINDIS.
Havanos mieste, Kuboje, 

šiomis dienomis buvo atida
rytas naujas saliunas, kurio 
grindis išmuštos sidabriniais 
Amerikos doleriais. Ameri
kos ambasadorius Havanoje 
rengiasi ’ paduot protestą 
prieš tai.

AFGANISTANE SIAUČIA 
KRUVINOS KOVOS.
Žinios iš Pešavaro sako, 

' kad nuverstasai Afganistano 
karalius Amunullah užsima
nė atsiimti sostą, o dabarti
nis valdonas Bacha Sakao 
jam priešinasi. Pirmasis tu
rįs 3,000 kareivių, o pastara
sis dusyk tiek. Tarp tų dvie
jų spėkų dabar einanti at
kakliausia kova.

užlieti. . Pavojus k; v-.—į 
taip pat miškų sandėliams] 
prie eksporto uosto, kurių 
vertė apskaičiuojama kelias
dešimt milionų rublių sumai. 
Uosto valdyba įsakė sandė
lius evakuoti. Muitinės rajo
ne SSSR sandėliuose užmū
rijami langai ir durys. Be to, 
muitinės sandėliuos nuolat 
dežuruoja 50 darbininkų, 
kad pavojaus atveju galima ___ ___________ ________
būt išgelbėt bent dalį prekių. priekin, potvynio pavojus 7

Dauguvos žiotyse atsidūrė vis didėja. Be to, gauta žinių. iaji 
dideliam pavojuj 18 didelių'kad ledai Dauguvoje eina 

...................................  Sovietų rajone ir tuo budu 
susikimšimas gali dar padi
dėti. Vanduo vakare Daugu
voje pakilo dar viena pėda.

Balandžio 22 ties Ryga 
buvo užlietos didelės Pilve 
lankos, kur yra Rygos aero
dromas. Per kelias valandas 
buvo užlietas visas aerodro
mas. Aviacijos pulko vadas

; visomis priemonė
mis gyventojams ir jų turtui 

. gelbėti. Spėjama, kad potvy- 
' nis atslūgs tik po keturių die
nų, kuomet laukiama žiemos 

• vakai-ų vėjo.
Visi Rygos laikraščiai pil

ni nuotraukų ir nukentėjusių 
vietų aprašymu. Elta.

i —
I

vanduo praciejo sunktis is .... < «
kanalizacinių vamzdžių h-| PĄJIEŽKOJIMAl 
tik ačiū skubiems zygiam<
potvynio Čia buvo išvengta. Pajieškau švojterių Domininko ir

Paskutinės žinios iš Rygos! h::-'. - ■ .. .. p .... - r..ni

guvoj vandens lygi. Šąryšv šau jų atsišaukti arba -kas apie juos 

su tuo, kad susikimsę ledai dei dėt i 
beveik nei kiek nepasistumė-' -

io Dargių ir Juozo Artviko, j:e vi-
, . . . . —. - i -i paeina nuo siauną. »

prUnCSa apie VIS K\ lantį Dau- jos, taipgi brolio Jor.o Lukošiaus Pra- 
:__ _______ !__ " ' . L 7”

’ žino, malonės pranešti, už ką busiu di- 
dėlingas. A. LUKOŠIUS 

Brandon avė., Detroit, Mich

Pajieškau žento Antano. Daškevi-• 
čiaus. 3 metai kaip apleido mano na
mus, paliko savu žmoną su mažu kū
dikiu Aš esu senas, 61 metų amžiaus 
man sunku svetimą kūdikį augint, ne- 
parsiunėia nei vieno cento jo užlaiky
mui. Jis yra 24 metų. 5 pėdų 8 colių 
aukštas, stačių pečių, tamsiai geltonų 
plaukų, mėlynų akių, nosis b s:.į pa
kumpusi. smakre duobukė, kairioj pu
sėj akinis dantis auksinis; mula beke- 
rio darbą, buvo Baltimorėj kundu'<tų- 
rium ant streetkario, gerai važiuoja 
automubilium. Kas apie jį žinoe, ma
lonėkite man pranešti už ką tariu šir
dingą ačiū.

JONAS MIŠKINIS 
2307 Gruve st>-«*et. Baltiniure, Md.

X
Pajieškau dėdės Petro Jazukevi- 

ėiaus, iš Lietuvos Marcinkonių mies
telio, Alytaus apskr. Aš atvažiavau 
iš Lietuvos 3 mėnesiai ir turiu svar
bų reikalų. Prašau atsisaukt arba 
kas apie jį žino, malonės pranešti 
už ką busiu dėkingas

JULIUS GAIDYS
90 Millbury st, Woreester, Mass. Į 

______ _____ _ :

Aš pajieškau draugą Joną Yušką, 
1 arės laiku gyveno Mihvaukee, Wis., o 
po karės girdėjau išvažiavo į Boston, 
Mass. ir žadėjo važiuot į Lietuvą. Tu
riu'svarbą reikalą, meldžiu atsiliepti, 
arba kas apie jį žino, malones praneš
ti, gaus atlyginimą

JUSTINAS TUBUT1S
2112 Siiarun st. Detroit, Mich.'

Lietuvos Pasiuntinybė Amerikai 
prašo gyvenančius Amerikoje ir pe
reitais metais apšilau1 iusius Lietuvo
je: Fiiem.ną Lazauskienę. Petronėlę 
Petraitienę, . Kazį Viesulą ir Praną 
Veršilą pranešti savo adresus Pasiun
tinybei—Lithuanian Legation, 2622— 
ltith St, N. W, VVashington, D C.

Soloveikose Merdi 
6000 Tremtiniu. 
Šiomis dienomis Budapeš- 

an sugrįžo vengras vardu 
Adolf Sandor, kuris išbuvo 
10 metų Solovecko salose. 
Jisai tarnavo austro-vengrų 
ūmi jo j kaip paprastas ka
reivis ir pirmais metais buvo 
paimtas rusų nelaisvėn Len
kijos fronte. Jį išvežė Sįbi- 
’an. Karui pasibaigus, jis bu
žo paliuosuotas ir per 6 mė
nesius atbrido pėkščias per 
miegą į. Maskvą. Bolševikai 
Ha jį areštavo kaip “vengrų 
šnipą” ir išsiuntė i Solovecko 
salas Baltoj juroj, kur per 7 
nėnesius metuose nėra jokio 
susisiekimo su išoriniu pa
sauliu. Saulė ant tų salų ma- 
.yt tiktai vasaros laiku, ir tai 
.ik retkarčiais. Oras labai 
žiaurus ir žmonės visuomet 
serga. Dabar tenai siaučia 
šiltinės epidemija. Bolševikų 
vąldžia tremia tenai ooliti 
nius kalinius. Dabartiniu lai
ku tenai yra 6.000 kalinių. 
Jie esą padalyti ’į tris dalis. 
Mažiau nusikaltusieji gauną 
i dieną vieną kilogramą 
(apie 2 svaru) juodos duo
nos, daugiau prasikaltę gau
ną tris penktadalius to, o 
baugiausia nusikaltusiem? 
duoda tik pusę kilogramo. 
Prie duonos kaliniams duo
dama iš kažin kokių šaknų 
suvirintos “arbatos” ir žu
vies sriubos, kurią retai kat
ro viduriai gali priimti. Tai 
visas tremtinių valgis.

Už šitą valgį kiekvienas 
kalinys privalo nukirsti 12 
medžių į dieną. Už neišpil- 
dymą šito darbo kaliniai sun; 
kiai yra baudžiami. “Kada 
sykį aš sirgdamas negalėjau 
12 medžių nukirsti.” sako 
Sandor, “tai bolševikai mane 
nurėdė ir nuogą įmetė į jūres' 
su ledais. Bet man tai išėjo į 
gerą, nes aš gavau plaučių 
uždegimą ir buvau nusiųstas 
į Kerno ligoninę.”

Gyvenimas, ir katorginis 
f darbas tose salose esąs toks 
įsunkus, kad daug kalinių pa
sidarą sau galą, kiti tyčia su- 
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laivų. Laivų kapitonai ėmėsi 
visų priemonių nuo ledų ir 
vandens srovės apsisaugoti 
ir viskas paruošta, kad kir
tingu momentu laivai galėtų 
iš uosto išeiti.

Kai kuriose vietose Rygos 
rajone dėl potvynio nutrauk
tas telefono ir telegrafo su
sisiekimas. Kiškių saloj be-____
veik visos gatvės užlietos ir įsakė iškelti orlaivius ant 
gaisrininkai teikia pagalbą stiebų. Vanduo prasiveržė i 
gyventojams valtimis. Iš sa-* visus angarus. Be to, tam ra- 

i aaa —jOne užjota metereologijos 
stotis ir kareivinės. Karei
viai iškelt ii viršutinius aukš
tus. Sargybos čia keičiamos 
valtimis.

Sąryšy su potvyniu miesto

los išsikėlė apie 1,000 gyven
tojų. Pasilikusieji jaučia di
delę produktų stoką.

Balandžio 23, vakare dalis 
ledų ties Ryga sujudo. Ledų 
judėjimas iššaukė nadįą van-
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George Juozait's su dukrele Antia 
pajieškau mano žmonos, po tėvais \ ik 
toriu Pažer-skaitė. Girdėjau gyveni 
Himilton. Kanadoje. Prašau atsišauk
ti miela žmonele Taipgi pajieškat 
švogerio Frano Pažerskio, turiu svar 
bų reikalą.

GEO. YUOZA1TIS
•"> Mil! st.. Hamilton. N. Y

I

Pajieškau pusseserių 51ar onos i 
Domicėlės Būt'učių (Būt1 us), po vy 
rais pravardžių nepamenu; apie 2’ 
metai kaip gyvena Amerikoj, paein: 
;š Kauno gub., Gargždų mies'elio Pra 
5au atsisaukt arbi kas apie jus žin< 
malonėkite pranešti.

STANI.EY BUTKUS
1 Will;inson st.. Burmantofts, 

Leeds. Engiand.

Pajieškau draugo Baltraus Brašiš 
io, paeina iš Lietuvos iš Meškuičių 

niestelio. Šiaulių apskr. Seniau jis 
Tvveno Philadeiphia. Pa 312 Liegue' 
t. Dabar jo nesurandu. Kas anie ji ži
lo. malonėkite pranešti į "Keleivio’ 
Red. Aš dabar gyvenu Samaros gub. 
Rusijoje ir turiu svarbių dalykų jam 
nranešti. Už pranešimą tariu daug 
daug ačiū.

VLADAS FRENCELIS

Pajieškau sunaus Vincento. Mel
džiam greit parvažiuot, arba duokit 
idresą, tai mes atvažiuosim su tuo pa- 
jieškojimu. Skauda mums visiems šir
dį, kad turime sūnų ir negalim susiži- 
not. Yra tokių dienų, kad mes neturim 
kąsnio duonos Mes'ąryvename pas ki
tus jau 3 metai. J laikraštį mes visko 
aprašyt negalime.

K JESUNAS
R. F D. 2, Box R»,

APS1VEDIMAI-
Pajieškau apsivedimui merginos 

nuo 18 iki 25 metų, aš esu vaikinąs 21 
metu. Su pirmu laišku prašau pri
siųsti paveikslą, pareikalavus grąžin
si -J W. WILSON

t 537 Pelisser st., VVindsor, Ont., 
! Canada.

, Pajieškau gyvenimui draugės ne 
senesnės 40 metų. Aš irgi turiu apie 
tiek amžiaus Gali b ui cašlė be vaiki). 
Turi būti laisva, rimta ir protingą. 
Plaėiaus apie save pranešiu per laišką. 
Su pirmu laišku prisiųskite savo pa
veiksliuką.

, A SPROGN1S
. 1*01 Main st., Bridgeport, Conn

Pajieškau apsivedimui draugės nuo
10 'iki 55 metų amžiaus, bz skirtumo 
tikėjimo, l-uri mylėtų gyventi ant 

Pajieškau brolio Juozo Kalinausko, ųj^ės; butą gerai kad turėtų vieną ar- 
š Lietuvos paeina Grabavos kaimo, 41a porą vaikų. Aš esu našlys, 60 me- 
'lariampolės apskričio; gyveno Ang- tų Malonėkit atsisaukt greitai. (21) 
i jei ar Škotijoj. Prašau brolį atri-1 TADEUŠAS BARTKUS
■a ūkti arba apie jį žinantieji malonės • R 2, Box 35, Branch, Mich.
iranešti, už ką busiu dėkinga.

Marijona Kalinauskiu'ė-Vabalienė
1804 Morrell Park avė., Baltimore.Md.

Terryville, Conn.

Buraičio, 
arba kas 

uš k? 
(21)

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

A KRIPAITIS (2:5)
42 Eiuard st.. Manchester, Comu

DUKTĖ SKUNDŽIA TĖ
VĄ, KAD IŠPĖRĖ JAI

KAILĮ.
Butler, Mo. — Miss C.'sižeidžia prie darbo, kad ga- 

Ehart, 22 metų amžiaus mer- vus ligoninėj pagulėt, 
gina, patraukė čia teisman1 Tarp kalinių esą daug ir 
savo tėvą, reikaląudama iš jo moterų. Beveik visi jie politi- 
$10,000 atlyginimo už pada- nial; bet visokių įsitikinimų: 
rytą jai skausmą ir sarmatą, yra daug socialdemokratų,1 
Mat, vieną naktį ji parėjo vė- yra socialrevoliucionierių, ir 
lai iš baliaus ir tėvas paėmęs yra komunistų, 
diržą išpėrė jai kailį.

kurie drįso
savo valdžiai pasipriešinti. į

Pajieškau draugo Juozo 
įrašau atsišaukti greitai, 
•pie jį žino malonės pranešt 
uosiu dovana. Mę(,1NNIS PARSIDUODA PIGIAI BARBERNB.
1308 Cherry st., Kansas Čity, Mo. i Tirštai lietuvių apgyventoj vietoj Biz- 

' nis geras, egzistuojantis nuo 18 naetu. 
Priežastis pardavimo: savininkas ap
leidžia miestą. Kreipkitės laišku bei 
ypatiškai segančių adresu:

P. ZABLACKAS
1l2'/į IJin rence st.. La« rence, Mara.

Fofografijų Studija
Parsiduoda puiki?) vietoj, prie mies

to ^prko, tarpe keturių bažnyčių, lie
tuvių, lenkų, rusų ir italų apgyventoj 
vietoj. Vienatinė lietuviška studija 
Nevaike, 25 metai toj pačioj vietoj. 
Biznis išdirbtas gerai. Randa pigi, 
parsiduoda pigiai. Platesnių informa
cijų klauskite per laiška ar ypatiškai. 

M. JANULIS
201 Adamn st.. Newark, N. J.

Pajieškau Joną Bulnora, Žarėnų kai
no ir Adomą Skierį, Menčių kaimo, 
abudu Kruopių valsčiaus Būt no ras at
važiavo į Ameriką 1913 m Jei kas 
įpie juos žino ar jie gyvi ar mirę, nia- 
’onė’ it duot man žinę. Kuris pirmasis 
araneš už kožną gaus no $5.00. Turiu 
aha: svarbų pasikalbėjimą (23) ■

PRANAS MUNINGIS
57 Vine street, Montelio, Mass.

Naujoji Vieta HOLLIS FURNITURE CO.. BENNIE 
CANNER. Savininkas. 802—808 U'ashtngton Street.

-5

Meta po metų mc an
gom. dėlto kad buvo dui- 
dama vertė kurią tėliau 
reknmenda'o m ūmu rėmė
jai. PardavimaM čia nie- 
kuoipet nedaroma* iki 
musų krvMtumeris nėra 
pilnai patenkintas.

DABAR -
802—808

VVashington St

HOLLIS FURNITURE CO
įsteigta Bostone 1899

• v

Persikėle į Gražų Naują Storą
02-808 

VVASHINGTON 
STREET

*
*

Musų pirmesnė vieta, kuri buvo 791 
Washington Street. Trisdešimts metų 
teisingai pirkliaudami mes išrengėme 
tūkstančiams Amerikonų ir Lietuvių 
namų Bostone ir Massachusetts, pa* 
traukėme pas mus tiek daug kleantų 
kad priversti buvome įsigyti didesnį 
namą—daug didesnį. Yra gražus pui
kus storas, naujoj musų vietoj. Tiktai 
aplankyk mus.

»Ai kviečiu jumis ateit ir pamatyt mane 
seną jūsų Lietuvių Draugą, Bennie 
Cannerf kuris suvirium 30 metų buvo 
patikėtinas ir pardavė furniiius šim
tams Lietuvių šėmynų ir tuomi įsigijo 
patenkintus kostumerius iT draugus.
Jus pasidžiuosite tuo Hollis Furniture Kompanijos progresu. Ju« pagelbėjo! tam gal savo para
ma—kuri daugely atsitikimų pareina net dvi gentkartes. Daug metų tam atgal mes įrengėme 
namus šimtams Lietuvių ir Amerikonų šeimynoms, dabar jų vaikai, Įsigyja šeimynas savo pačių 
*r ateina pas mus įsirengt savus namus.

Naujus draugus įsigyjant nuo jus__ ir kaipo musų senovės draugus širdingai prašome
ateit ir pamatyt nkuja —ma Hollis Furniture Kompanijos—kur ATSAKOMINGUS 
FURNISIUS parduodamŽEMONIS KAINOMIS ant DRAUGINGŲ TERMINŲ ir 
MANDAGIU PATARNAVIMU.

Ftirn-šių Ator-i krr:a 
publikos pasitikėjimą ka» 
kart kilo pranedant uuo 
mažo .10 metą atgal — į 
vieną M moderniikiaasią 
ir pilną namą įrengimą 
storą Naujoj Anglijnj.

Pirmiau
791 

VVashington St,

» X

HOLLIS
FURNITURE C0.
802-4-6-8 WASHINGTON ST.

EKSTRA PER 10 DIENU
Fotografijos iš Lietuvos jūsų gimi- 

rių parveš rugsėjo mėn., 1929. ir vieną 
didelę už dyką. Rašykite su šiuo reika
lu pas mane dabar, tai gausit pilną 
paaiškinimą. (21)

J. YERUSEVICIUS
Bos 68, Ijurmce, Mara.

GERA FARMA, PARSIDUODA 
PIGIAI. ISO akeriai. M0 dirbamos ge
ros žemės, daug medžių; 10 kambarių 
namas, barnė. 4 kitokie budinkai, 10 
karvių. 2 arkliai. paukščių, vežimai, 
įrankiai, mašinerija, arti prie mokyk
los, prie gerų marketu. Kaina už vis
ką $4200 {mokėt $1,200. Yra tikras 
bargenas. (23)

MRS. J. HIKMAN
SARATOGA SPRINGS, N. Y.

KARMOS! FARMOS!
Kurie norite gerą farmą pigiai, ne

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

WILL1.AM M RAKAUSKAS
R. F. D. f. Curry. Pa.

FARMA PARDAVIMUI
91 akeris žemės, prie gero cementi

nio kelio; su visais padarais ir gyvu
liais $€,0(M. <22>

(H. KALVAITIS ?
R. F. D. Boa 54. Frenchtown. N. 3.

PARSIDUODALIETUVIJ- 
KI BALANDŽIAI

Juodgalviai, rud
galviai ir gelton- 
galviai. Prisiua- 
čiu į visas dalia 
Suvienytų Valsti
jų ir į Kanatią.

GEO.
BENDORAIT18
520 Wiboa SU 

Waterhurv. Cmm,

ADVOKATAS

Ignas J. Barkus
725 Slater Building

VVORCESTER. MASS.
Gyvenimas: 101 Sterling St. 

Ofiso Tel.: Park 3491 
Namų Tel.: Maple 4964. .

TARPININKAS
(THE MEDIATOR) 

leidėjas A. J. K apsti*.
Vaizbos. Kultūros ir Dailės Mė
nesini* Žurnalas su „pakuotais 

paveikslais. 40 puslapi*. 
Didelio formato.

Prenumerata metams $1.00, 
vienas h ūme ris 10c.

Užsieny- $1.50, vienas num 15c 
“Tarpininkas” duoda $200 ar

ba laivokortę j Lietuvą ir atgal 
- -dovanų.

“Tarpininkas" pagelbės jums 
apmokėti bilas. įsigykit “Tarpi
ninką” tuojaus. tai sužinosit, 
kaip tą galimą padaryti. 
Kreipkitės iiuo adresu:

‘TARPININKAS”
332 W. BROADWAT, 
SO. BOSTON, MASS.



fflJMOKISTIKA
BU 
A

I "KalM*’ Jmr Dmm
{karam Deramm Skaitai JI

Nc,20. Gegužės 15 d., 1929.

JAIS LĖKTUVAIS AMW©SENAS!venir amžinu- Ote«eB.as
r.,--,_________ ivuvvuiinu būtina gyvenimui sąly-
SKRIDO I ŠIAURĖS. AŠ Y G ALĮ?

PILSUDSKIS IR SEIMAS. 
Pons maršalka pykčiu verda. 
Keikias, blaškos, nerimauja... 
Zlotų pusės milijardo 
Iš jo seimas reikalauja.
“Pan, maršalku.kepska sprava! 
Trūksta pusės milijardo... 
Per neatsargumą savo 
Mes tikėjom tamstos vardu.

1 c^- "
I Sergeant (ro new reeruit)—Cnder, 

“.■■vuuradedhip" ve put ali trut one. 
. :nan aould do f«vr auotčer. For ex- 
j smpie. what vrould you do if yvur. 
. f: lerad had hū breakfast on the table. 
j kis tootcons uece no t deaaed. and the. 
1 .ugi* I4ew for parade?
Į Jtacrurr—I sbonld fm hi« bteakfaat 
J for toto vvtoike he ciraned. bis hurona.
I - Weckly Scetnan. /

Bet dabar visi mes matom. 
Jog baisiausiai apstrikom... 
Nėra duonos šitiems metam. 
Pinigų taip pat neliko...
Mes tau davėm milijardą 
Parakui ir kulkoms pirkti. 
Nes beldeisi tu su kardu 
Ir kraujuos žadėjai mirti.
Litvą mums priskirt žadėjai. 
Užkariauti Ukrainą...
Tad ir davėm šiai idėjai. 
O dabar, štai, velnias žino...

SPREAVING IT TOO THICK ?

Motoriat—I waa la the norst Jam 
ln.‘t rdght I ever saw.

I ršrrag—B*t aren t you spreadin- tt 
to«. ildck? • ’

✓

Litvoj sėdi Voldemaras. 
Ukrainoj komisaras. 
O namie pekla jau daros— 
Grok jei nori ant gitaros...
Tad padėk, maršalkų, kardą: 
Padarysim mažą kvotą. 
Zlotų pusė milijardo 
Be naudos čia išaikvota”...

I

šituoa žodžius vos išgirdęs 
Šoko maršalas įširdęs: 

*‘AchJu8 snargliai, šveinebanda
Mano žinot jus komandą?
Jūsų laimė, kad aš sergu 
Ir kad rankos man pavargo. 
Pamėgintut mano kardo.— 
Būt jums pusė milijardo!
Marš visi namo iš seimo! 
Kiaulės jums ganyt po kaimą!
O ne klausinėti vado.
Kur jis jūsų zlotus deda!”
Vos Pilsudskis pagrūmojo. 
Dar neprasidėjus kovai.
Tuoj bematant išbėgiojo 
Lenkiškos tautos atstovai...

L*t *U Traira Ga By 
i'top and let thv trata <o b r.

It Mardly takas- a ramut.; 
Toar car starta off aąai:. mtact.

And, better atiM—youre .u it.
“" 1 1 t

Didžio skandinavo vardas 
tebėra gyvas visos žmonijos 
lupose ir dienraščiai tebemo
ka didžiausius honorarus 
tiems, kurie gali nors ką pra
nešti apie jo likimą.

Bet Amundseną ir Gilbo 
paslaptinga šiaurė laiko paė
musi nelaisvėn. Netik jų bu
vimo vietos, bet ir pėdsakų 
neišduoda. Kas žino, kada 
koks klajūnas užtiks ar lokių 
nugriaužtą kaulą, įkritusį į 
ledo uolos plyšį, ar dalis plie
ninio paukščio, kurio nepa
stovi galia užgeso baltoj be
ribėj?

Žmogaus smalsumas jieš- 
ko peno. Niekas nepraeis ne
paskaitęs žinios, nors ir aiš
kiai neįtikimos, kur kalbama gerą pundą pirštinių ir rūbų 
apie Amundseno ir Gilbo li
kimą.

Dienraščiai lą žmonių ma^a vargo turėjo, kol visą 
smalsumą kuo galėdami ten-,*3 manufaktūrą plėšriems 
kiną. Jie turi nenuilstamai 1 skilvius sukišo,
gaudyti gandus, spėliojimus, 
kas liečia “Latama” ir jo ne- kelionę ir jos tragišką galą 
laimingą įgulą. Už bet kokį akylus ir ausylus dideli dien- 
tinkamą pranešimą didės- raščiai.

sacingus radinius bet kuri 
redakcija didelius pinigus 
sumoka.

Apsukriam vaikinui gerai 
apsimokėjo raštelio kūryba.

Visų “rastųjų” Amundse- 
no lėktuvo dalių pririnktum 
geroką sandėlį ir iš jų sutai
sytum visą lėktuvų eskadri
lę.

Amundsenas turėjo skris
ti kokiais penkiais lėktuvais, 
turėjo vežtis maž-daug apie 
porą šimtų tuščių bonkų ir 
kur patogiai prisiglaudęs tu
rėjo ištisą dieną rašyti rašte
lius gyvajam pasauliui apie 
savo nelaimę, ir mėtyti juos 
su bonkomis į vandenį.

Maža to, jis turėjo vežtis

speeiališkai akuloms ir bal
tiesiems lokiams pašerti. Ne-

’4

The Miatrara (rakiag arocki—The 
co-.il is very tora agatu. Eiaie. Thls lot 
se ma to tara gone ercnordinarity 
qt:‘> kly.

The MaM (taking unbrage)—Yes< 
m-m. Just scuttled asray. asu t it!

I

That** Piram
-Tben sre <-ame ta the lovely bluo 

scr. t erdiaand stood. undn* a pala; aa-l 
fo’ilcd bis

"is thatall?"
"F.irt I was la, the artas be foldetL“ 

—Iterlin Cik.

Eaprasaiag lt ia Frrack
Tiie Salaalady—That lot «f linge-'e 

w; ists we got from 5ew York d>»n’; 
*f'tn to go verv areli.

The Mi
l:t:est liaportatlon* from Paris, 
“l-'<;ne-*b<mr model."

įger—Advertise Va as cm r 
the

Laura* Sooratbiag
t:l„bb*—ąside from au.vthing 

he may tearn. a coilege education at 
lrttM stimalaree a boy's imagination.

siobb*—Tee. it generally teaches 
hinr hosr-So spend about ten time-s 
n-u<-h Biatay aa be will ever ha re.

ga: be jo niekas negali gy
venti ; bet žmogus vistiek tu- _iI
i i pasenti ir mirti.

Tokią padaro Amundseno

i

NUŠOVĖ SAVO VAIKUS 
IR PAČIA.

Tūlas Petras Th omas pe
reitą subatą Philadelphijoj 
nušovė 3 savo vaikus, paskui 
nuvyko ligoninėn, kur gulėjo 
serganti jo žmona, ir ją nušo- 
-vė lovoj. Potam pasiutėlis 
mėgino pakš nusišauti ir mir
tinai susižeidė. Motivai ne
paduodami.

“Vedusių Gyvenimti” 
Nėra Vertas

Kaltina Paršas "Nervas"

‘KELEIVIO’ KNYGOS.

“Cicho, pan maršalek. chory ’. 
Widac tež. že w zlym humorze...
Projektu j e korvdory
On od morza i do morza !”
Vrėl visi nusiramino. 
Vėl visur paliko tyku. 
O maršalka sau gamina 
Kabinetą pulkovnikų.
Tiktai baisiai bloga rodą 
Kad tų zlotų nebeliko: 
Svetimi—skolon neduoda, 
O savi kažkur išnyko.

Ahdel Kriaro 
“Trimitas.”

I

MOT A SINGLE THOUGMT

When I'm Ftbei
hn vėtVt • gingle thoight.

Mis* Sberpe—She tvHs me yonr 
mind ls fW1 of marriage *11 tbe tlme.

KUR KELIAS I DANGŲ?
Pagarsėjęs Amerikos pamoks

lininkas Billy Sunday susitiko 
anądien vaiką Philadelphijoj ir 
klausia:

—Vaikeli, pasakyk man. kur 
čia yra paštas ?

—Paėjėk vieną bloką pirmyn 
ir pasuk pirmutinę gatvę j kairę. 
Tenai pamatysi paštą.

—Tu esi gudrus vaikas.
—žinoma, gudrus.
—O ar tu žinai, kas aš per vie

nas?
—Ne.
—Aš esu Billy Sundav. Ateik 

sekantį nedėldienį į mano bažny
čią. tai aš tau parodysiu kelią į 
dangų.

—Eik jau eik nemelavęs — sa
ko vaikas. — Kaip tu gali paro
dyt man kelią į dangų, kad tu 
dar nežinai kelio i paštą ?

Hm tU Dwgh
F. k# jevrai, vreara mr lady fale.
A- temt ttoey're neither-rieh ra>r rara 
in fjfcit, ttoev're pašte, vrbich goev :• 

,how
Jly !ady fair haa got the dengto.

nieji dienraščiai sensacijos 
davėjui sumoka didelius pi
nigus. •

Dėlto ir atsiranda tokių 
pranešėjų nemažas skaičius; 
jie visi randa kokius nors 
Amundseno žuvimo įrody
mus, dėl kurių abejoti nega
lima...

Tik reikia pavartyti įvai
rių kraštų dienraščius. Nuo 
pat Amundseno žuvimo die
nos jura pradėjo išmesti su
dužusio '‘Latamo” dalis.

Jura, pasirodo, jų tiek 
daug turi, jog nėra dienos, 
kad ant kurio nors kranto ne
rastų “Latamo” tai sparno 
atlaužą, tai benzino baką, 
bonką su paties Amundseno 
rašteliu, kuriam apšarytos jų 
katastrofos smulkmenos. ,

Kiekvienas radinys siun
čiamas specialistams ištirti, 
jų autentiškumui patikrinti.

Specialistai tyrinėja ii 
apie tyrimo rezultatus smal
sieji žmonės jau neklausinė
ja. nes laikraščiai vėl prane
ša, kad ten jura išmetė “La
tamo” benzino baką, ten 
žvejai pagavo akulą, kurios 
skilvy rado aiškiai Amund
seno pirštinę, ten vėl bonka 
su Gilbo rašteliu, — ir visa 
tai nusiųsta specialistams au
tentiškumui nustatyti...

Nesenai viena bonka su 
Amundseno rašteliu sukėlė 
labai didelę sensaciją.

Specialistai laiško auten
tiškumą statinėjo, statinėjo 
ir susekė, kad visa ta bonka 
ir raštelis jame įdėtas apsuk
raus vaikino darbas. O rašy
tas todėl, kad už tokius sen-

Ir jie tuo .gerai uždirba, 
uždirba ir būrys “Latamo” 
ir jo įgulos tualeto dalių ra- 
lėjai.

Šiandien vėl laikraščiuose 
cinia: žvejai rado benzino 
anką su aiškiu parašu: “La- 
^am.”

Žinoma, sius specialistams 
:štirti.

Neduosiu gah'os, kad tą 
nišą tanką ras prieš kelias 
iienas kokių šelmių paleistą 
•š kurios nors Non egijos pa
jum vietos. ŠI.

"Silpni nervai.” neseirai vienas New 
Yorko gydytojas pasakė, "mano nuo
mone suardo daugiau linksmai vedu
sių gyvenimų netru koki kita priešas- 
. is.

Apart padarymo iš maloniausio bu- 
io surutrusi ir artų, nerviškumas labai 

apsunkina energijų — jis iščiulpia 
jaunystę, stipruma ir dailum* naiki
na. Koks skirtumas tarp los skaksios, 
vikrios merginos, kuria apsivedė. Ne
stebėtina, kad vedusio gyvenimas ne
pakenčiamas!

Jus galit prašalint nerviškum* —ir 
greitai—-ir vėl būti ramut nervų, skai
sti moteris kaip ir pirma. Imkite šauk
štuką Tanlac prieš valgį ir prieš atsi
gulsiant ir jeigu jus nepadarys iš jus 
naujos moteries — nep ra salins to nu
vargusio. įtempto jausmo — tad eiki
te ir atsiimkite pinigus.

Nueikit pas aptiekorių ir gaukit 
bonka Tanlac. Miiionai žmonių pradė
jo eiti atgal į jaunyste, sveikatų ir lai
me su šiuo pasauliniai garsiu tonikų ir 
nėra jokios priežasties kodėl ir Jus 
negalit šiandien pradėt perbudavot 
jūsų suvargusius raumenis ir priduoti 
vikrumo visai sistemai.

Tanlac
5J NTLIONAI BONKU HVARTOTA.

Nebus daugiau
Užkietėjimo

H* Sraall-Tiaa* Ste«
'•W!relea* is w»nderfnl—yesterday J 

bf-ard Taunhauser.”
•‘'‘h, I d«n‘t borher abont those 

litile stadons. I oniy get Parį* an<) 
Loti don.”

Searad Hira
Edna—I *lwars wUi be a elster to 

ynu.
Rejectad Snitor—-Noc if T taow it! 

My tias and ssrenters jo f*t»t enongl: 
a, it 1*.

TaHag Na
r»rowntDg Man— Save ate? Saeeiae!
Eecited Man on the Bridge—-it'* ns 

de<-p aa can be there. i'an't y<»n 
swirn ov*r-that way a little where it’s 
shallorr’

LENINAS.
Sovietų cenzoriui atneša per

žiūrėjimui “Populiarią astrono
miją liaudžiai ” Kitą dieną leidė
jai nuo cenzoriaus gauna telefo
nogramą: Leidinį konfiskuoti. 
Naujoje laidoje planeta Jupiteris 
|uri būt periurikityU į “Leniną.”

MltįK Atsakyme
Jon. KaaL—Už tokius grą

žinimus laiškais įstatymai 
mnkiai baudžia, ir parvažia
vęs į Lietuvą kaltininkas bu
tų areštuotas, jeigu tik polici
ja jį sužinotų. Jis gautų kalė
jimo. Taigi geriau jam tenai 
nevažiuot.

J. Yodzevičiui. — Nežino
me, ką tamsta “durmvojhnu 
su dziegorium” vadini. Jei 
tamsta turi galvoje taip vadi
namą “dienos šviesos taupy
mą,” kuomet vasarai atėjus 
laikrodis pavaroma viena 
valanda pirmyn, tai šitą 
praktikuoja beveik visa Nau
joji Anglija ir kai kurios kl
os valstijos Rytuose. Vaka
rų valstijose, kur gyvena į 
daugiausia f armėnai, “švie
sos taupymo,” rodos, nėra. 
Amerika neriša kalnuota. 
Ohio valstija yra gana lygi, į 
’^ip jau lygi yra Illinojaus, 
Mississippi, Floridos, Loui- 
uanos, Deleware ir Rhode 
Island valstijos. Oksigenas 
legali padaryt žmogaus gy-

Crtifd paįrlt* MHtdf jant

PepsinkSto
tašyk Penime SeltzerCe.

HfvrctMer, Mass p 
GAUSI SAMPELĮ DYKAJ

Niekas Nėra, Kaip Trinerio 
“Tik truputi apie tai. kiek gero 
man padarė jūsų kartu-is vyra*. Jis 
stebėtinas. Mane nuolat varginda
vo sukietėjimas ir viduriu t rūbeliai 
ir neatsimenu, kada buvau sveikas 
prieš ėmimą jūsų toniko Aš tikiu, 
kad jums įdomu žinoti, ką žmonės 
mano apie jūsų kartųjį vyną.

Mr. E. J Smith.
i'hicagn, III.

gelbės”
Nusistatymas

Lai Trinario Kartusis Vynas ištraukia jus iš ta

meldžiu Si^criena ?io laikratfto 
toratytoj*. kurie kenčia nuo Sub- 
I arbn Miiknlo Reumatizmo. Str*- 
SkantFiimo (Enmbare). Padarroe 

IGont1. paraėyt man 
)ai>ka. pažiniam tu
ro vardą ir aiėku 
adreu. o aJ primu
su dykai Viena Do
leri* Vertė, *anka 
: -bandymui mano 
Rhenmaiizmo Gyduo
lių. A* noriu kiek
viena .kenčianti jti-į 
kinti «avo 1 čion t* . 
moie tai. ka rali pa
daryt Kuhn’a Bhen- 

J rtatie Remnty. A*: 
<-n tikra*, kai tona 

reroe pa«ektnė, ir ju« paty, j tai jpt>- 
tikinnte pirma, nern duomte^ man bent 
viena renta, yebnndykll alaĮkratyt Re- 

: uinatizma per koja, ar oda tm parelha
■ plaeterin ar kitokiu daiktų, yebttmiyktt 

HriRoti ji rt> lunimentaiv. elektra ar 
mamrtizmn. Nebandykit Kryti ji m Už-

. kalbėjimu. Jųa priralnt M praėaHyt.^Ji» 
• rra kranjnje ir jt)« inritn vyti A Mkan.

■ Ir a- tikiu, ta darbą atlikę Ktlhn «
Rhenmatie Remnty. Rraraatizmra tari 
HeM. jei ;n« norite pa-ilino«nott nno 
•kau«mo ir kentetimo. Mano ryrtnolt— 
panaikina •kandžiu* dieeliiia. muskulu 
rėiima. *vrkH« •utinimą ir aanari* Mi-i 
stinrimą. '

Aš noria parodyt 
Jnm«. jei tik iv man pavelyrite. Ai 
raliu daur prirodyt 1 vien* «avaH>. j*i 
paprakyMt- mano kompanijoj pM)u«ti 
jnms dykai vieno dolerio vertės botejin- 
fca rydnohų. A< wpai«an kokias kita* 
rvdno!e« vartoj**. Jeigu jus nevarto-:
jot mano cyrfuolitj. jo« nežinot ka jo* 
caii padaryt..
Irma žemiau tr rvtnalankitr 
Viena Doie- 
rla banko, 
i'.bandymai 
tuojau,.

' $1.00 Bonka už 25c.
Iėbandykite ju» Knhn’« Pub-Acute ar- 

na muskulų Rbėumaltc R^medy. kad zi- 
notumėt ir jUA kaip mitinojo takotam 
Atai kit*. j°» Beumattzma. rali ont 
nra«ahnta«. Ir me, nenorim aidlrM Bot 
Hbandyraa. ISbandykit—tai vtakra ko 

norime. Jei m j*a atraite, .kad ta- 
r-lboti jum,, tuomet nžm«akyktt- dau- 
nau. kad dabairti. rydymą. o tao ratmk- 
mum, pelno. Jrlan bandymu, nenoram, 
tai ant ta ir nMbatra. Me, nmtnnėiame. 
maža Mrtelinka. kuri, netnri rertėr. bet; 
tdasAarao pilno, mtrra. batrtL koki-. 
ponodnoda aptiekaor už vienu doleri. *.* 
bnteli, ounkti. ir me« turime atmokėti I 
Dėdei Santai už peautur.t!-na. Te*rt Jw«: 
privalot ratai**! «**- Pttaluntiun.tr oa- 
ualravtara HMNarara o tnojan. apUkyri-I te -Virao Dolerio Vertė. BnteU d^ral.l 
Priimant nereikė, mokėti nieko.

Knhn Remedy Co.,
Dept B. W. •

i
i

I

■
H l>»

H**a Ne Cratipta*
Abaent-Minded Man—I vraut • pa ir 

of sock*.
tlerk-— What numberT
Ab»ent-Minrk-d Man— Why-*h twe. of 

ęonrra!

Tha Uasaal THag
Ay*th»— 'Virai makev Bettfe vrsnt 

a divorce? is ir rh*t hmhaod of bers?
Harrlet—No. it's rimt hu*b*wFth*t 

i«n't hera.

A Cryiag Gaad Tiara
Henry—S:iy. JosepMne. did you and 

Kiti h <*n>y ' nnrrašrenat the tbenrer?
Jnaephfne — Y<m. yra; we erted 

throyĮ Įfc* whol« ____

Nenusimink! Neleisk, kad tavo 
silpni ar tingus viduriai tave var
gintu. Vyra ar moterį darbas 
džiugina, jei jis ar ji moka išven
gti kad ir maža nevirškinim*.

I 
I

T ri nerio Kartusis Vynas yra 
paslaptis. Jis yvra daugiau, negu 
liuosuotojas. nes jis gelbsti ne 
vien valymui, bet visam virškini
mo procesui, stimuliuodamas skil
vio sulči* tekėjimą Nusipirk ap-

1 t

tiekoj Trinerio Kartans Vyno 
butelį. Bandyk tą maloni* kombi
nacija jnyno Kalifornijai Vyno, 
kantams ir kitokių natūrali* vai
stą ir tėmyk. kaip jis kaitina vi- 
dnritos. gelbsti virškinimai, grei- 
tiaa išsivaiym* ir aštrina apetitą 
Krakmoliniai maistai greit pasi- 
daoda. Kaip milijonai kitą ir jus 
reguleriai jo imsite už^pusvalan- 
džio prieš kiekvieną valgį- Visose 
aptiekme

JBONKA10 DYKAI 
Rašykit pa* Jos. Triaar Co
J338 So, Aahlaad Ate., Chi 
eago, III. dėl dykai sampelio

Vardas ...........................................

Mimta* .......................................

R. J. VAŠU
4M BROADVAT, ROOM 4,

SO. BOSTON, MASS.
Pardaoda: NAMUS, FARMAS, 

KRAUTUVES.
Inšiarinn: AUTOMOBILIUS,
NAMUS. FOMNMIUS. KRAU

TUVES ir.tL
Apdraadka cyvaMi ir aveikat*. 
padarau Visorius doku
mentus kaip ria, taip ir Ue- 
taroie, greitai ir ataaksačiai. 
Norint gera pataraarfia*, kraip- 
kttM E. J. VASIL
4M BMadaap, 8^ Bartam Ma** 
laiiąimą—erororoąąero

LIETUVI V LAISVES MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTES 
VALDYBA 1929 METAMS.
W. Gabrys, pirmininkas,

TW McAlester aw, Kaukegan, III. 
W. Radžinskas, pirm, pagelbininkas.

17 Philippa avė., M’aukegan, III. 
B. J. Masiliūnas, užrašų raštininkas.

816 — H>-th st^ M'aukegan, III. 
Suzi Gabris, turtų raštininkas,

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

72C — 8-th st., Vaukegan. III. 
Kasos globėjai: 

Amelija Kemagiutė,
720 U'ineplace, VVatikegan, III. 

Alės Lukauskaitė,
718 Wine place, Vaukegnn. III. 

Knygiai:
Jurgis Jokūbaitis. *

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

71K 8-th st., Wauk<*tran. III.
Maršalai:

J. Jokūbaitis,
712 So. Gencsse st., tVaukegan. I1L 

J. Stock us,
703 Ix-nox avenue, U’aukegan, III.
Susirinkimai, atsibuna paskutinį ne

dėldienį kožno mėnesio pirmą vai. po 
pietų Liuosybės svetainėje.

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

Anerikm Liet ortai! Jw fstarMOBite Ltetra r*
Saugai hr sava aitiariem Uatavoja aaadian matonaaaą «•- 
teiksite, nžraiydaal jieai

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

žoraalas telkia *raf iWų «P»e ■*•*»!• ir teeftirikea Me 
bukim, apie kitą kraštų pažangos vferaomrMs
gyvenimo sanitvartyaR ir karybą.
Užsakymu* siusti galima *tafmi£i*nt pinigą* j^ašta,įmokti čekiais aa- 
ba įvertintuose laiflrnose. A4vn«a*kitO rttaaMl:

KULTŪROS ADMINISTRACIJAI 
Šiaulių Dvaro setai N*. SX LHkuria.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

NERAMIOS VELYKOS.
Velniai bažnyčioje.

Va Balninkai. — Biržų aps. 
Mes ’abalninkėnai, jau keli 
metai neturim ramiu V e Iv- ------ , r-------------- , _r
ką Jau kelinti metai per Ve- -^ugos departamento direk- 
rkas vis kas nors atsitinka.

Anais metais Velykų naktį 
kažin koki išdykėliai bažny
čioj prie knyžiaus Į švęstą 
vandenį pripylė atramento, 
kuriuo visi kryžių bučiavę 
nusiu pė. Kitais metais prieš 
pat Velykas susirgo klebo
nėlis. Teko gabenti i Patne-

AR PLEČKAITIS DIRBO 
PROVOKATORIAUS 

DARBĄ?
Kiek seniau vidaus reika

lų ministerijos piliečių ap-

torius Staškevičius paskelbė 
spaudoj, kad Plečkaitis, bū
dams socialdemokratų frak
cijos atstovu seime varė pro
vokatoriaus darbą. Tuo rei
kalu Plečkaitis dabar atsiun
tė į Kauną vienam advokatui 
įgaliojimus, kad pastarasis 
iškeltų prieš p. Staškevičių 

vėžį ir Velykomis melstis, j ^minalinę bylą dėl mela- 
• ’ «- • • • ’gmgų ir netikrų žinių sklei-

'dimo. Staškevičius ir dabar 
tvirtina, kad jis teisme tą įro
dys dokumentaliai.

Piliečių apsaugos departa
mento žinioje dirba visa 
slaptoji policija.

ŽYDŲ SKERDYNĖS 
LIETUVOJ.

Berlyno žiniomis, šiomis 
dienomis kai kuriose vietose 
Lietuvoje buvo žydų skerdy
nės. Netoli Kauno miestely 
Newi (?) vienas žydas buvęs 
užmuštas, o keliolika sužeis
ta. Kitas pogromas įvykęs 
Kretingoj. Katalikai tenai 
paleido paskalus, kad žyydai 
piauna katalikus norėdami 
gauti kraujo 9avo macams, 
šitie paskalai kilę iš to, kad 
Klaipėdoj pas vieną žydą 
buvo rasta nusinuodijusi lie
tuvaitė tarnaitė.

SUDEGĖ 3 VAIKAI
Medingėnų bažnvtkiemy, FABRIKAS LIETUVOJ.

Žarėnų valsčiuje, šiomis die
nomis buvo didelis gaisras. 
Vienuose namuose sudegei 
Glotauskų šeimynos 3 vai 
kai: Antanina 9 metu am
žiaus, Vincas 8 metų ir Jonas 
5 metų. Pakol susirinko gais
rininkai ir savanoriai gesin- 

jai, ugnis persimetė ant ki- ___
to piliečio namų ir tie taip ąžuolo — durims ir langams 
pat sudegė iki žemes. Nuos- - --

MEDŽIO APDIRBIMO

kad Dievas duotu jam svei-, 
katą. Pernai prieš Velykas 
penktadienio vakare pasiro
dė bažnyčioje trys velniai. 
Klupc»ję prie Grabo vaikai— 
berniukai ir mergaitės, pa
matę, kad tarp sustatytų eg
lių raguočiai pradėjo kaišioti 
galvas, išsigando ir pakilo 
triukšmas. Subėgę žmonės 
velnių neberado, tik rado 
velnio gaivą su visais ragais, 
kurią, matyti, velnias bėgda
mas nusisuko.

Šįmet Velykų naktį pake
liui nuo Švilių kaimo į Vabal- 
ninkus prie kryžių buvo iš
keltos raudonos vėliavos. 
Upeliškių kaime prieš Vely
kas p i. Kubiliūnas prie kie
mo vartų rado krepšį su val
gymais. Apsidžiaugęs radi
niu, Įnėjo į gličią ir visi pra
dėjo ragauti rastų medaunin- 
ką kuriais užsinuodijo 6 
žmonės, Nuvežus į Vabalnin
ku* pas gydytoją, visi buvo 
išgelbėti. Laimė, kad mažai 
teparagavo. Pasakoja, kad 
visi suvalgę tik po pusę me
dininko. Spėjama, kad tai 
butą kieno nors keršto. Dėl 
to dalyko daroma kvota. 
Šiaip Velykas praleidome la
bai ramiai, be alučio. Kitais 
metais būdavo dainuojama, 
linksminamasi, kad sulaukė 
Velykų ir pavasario. Šįmet to 
nebuvo. Visi tik ir kalba kas 
bus, kasbus toliau: ką valgy
sim, ką sėsim. Šalta žiema 
nemažiau pridirbo nuostolio 
žmonėms kaip praeita vasa
ra. Bulvės kapčiuose ir duo
bėse beveik visų sušalo. Bi
čių beliko tik kaipo reteny
bė. Išnyko daug nelaimingų 
gyvulėlių ir dar vis tebenyks- 
ta. Litų nėra. O tų reikalų 
reikalėlių devynios galybės. 
Rugiąi ir kviečiai daug kieno 
liko neįseti. “Lietūkis” kvie- 
čiuką žirnių, bulvių neduo
da, prisieina tenkintis mie
žiais ir avižomis. Daug kas ir 
gautąją sėklą suvalgė. Šaltą 
žiemą daugybė žuvies nu- 
troško. daugybė lydekų plu- 
duriuoja nebegyvų vandens 
paviršiuje.

IR ČIA NEDARBAS.
Vilkaviškis. — šiandien 

sietuvoje veik visuose kam
puose girdisi šauksmai: li
gos, nedarbas, badas, ir mir
tis. Apie Vilkaviškį — nei 
balso. Gal kas pamanys, jog 
vilkaviškiečiams rojus. Klys
tų taip manąs. Tiesa, ūkinin
kams ir biznio žmonėms nėra 
bloga, bet darbininkams toks 
pat skurdas, kaip ir kitur. 
Mieste kasdien matyti pul
tai bedarbių. Kas tokiose 
šeimynose vyksta, lAir šei
mos galva kasdien šlifuoja 
gatvių trotuarus nesulaukda
mas darbo? Vaikai, tokios 
gyvenimo letenos prislėgti, 
nugrimsta į gyvenimo dug
ną, apsivagia ir tt. Amatnin- 
cams ir ne geriau. Fišelio ba
tų dirbtuvės (didžiausios 
Vilkavišky) darbininkams 
“ponas” neišmoka atlygini
mo už darbą, o jei retkar
čiais numeta kaip šunims po
rą litų, tai ar iš to galima iš
gyventi? O kiek amatni 
visiškai be darbo? Ar tai ne 
badas?

IŠLOŠĖ 60,000 LITŲ.
Paskutinį kartą Raudono

jo Kryžiaus loterijoje di
džiausi laimėjimą — 60,000 
litų išlošė Prienų žydų liau
dies banko bugalteris L. Po- 
drečikas. Vienas neturtingas 
gelžkelietis P. Stankevičius, 
taip pat džiaugiasi laimėjęs 
10,000 litų.

Belgų medžio apdirbimo 
firma “Liparbois” išnuomo
jo iš "Drobės” fabriko Kau
ne žemės sklypą, kuriame 
statys didžiausią Lietuvoje 
medžio apdirbimo fabriką, 
kuriame bus gaminama fane
ra ir visoki statybai reikalin
gi dalykai, daugiausia iš

Maldene sudegė medinis 
garažas su keturiais automo
biliais.

PALEISTA DR. J. PAJAU
JO BYLOJ NUTEISTŲJŲ Į 

DALIS. •
Smetona dovanojo baus-: 

mę nuteistiems kalėti po ke
lis metus Dr. J. Pajaujo byloj 
pil. Čepaičiui, Damauskui, 
Karčiauskui, Mackevičiui ir 
Ramanauskui. Visi jie iš ka 
Įėjimo paleisti.

pat suoege iki />uos- fėmai, medžiaga grindims ir
toliai apskaitomi | 60.000 h- kit * *
tų. __________

UŽDARĖ ŠIAULIUOSE 
SUAUGUSIEMS GIM

NAZIJĄ.
Šiauliuose veikė suaugu- MM—Ą 

Šiuo laiku atidaroma viso-1 siems gimnazija, kun gatida- K — 

 

je Lietuvoje dar 20 naujų.™ 18 šia.ul.\V mie5t? £ šuu‘
ir «0 -

Taip pat
Kauno apylinkėj gyvento- “ “ ” o,<r" co‘
jams netoliau, kaip 5 kilo
metrai nuo Kauno korespon- 
lencija bus išnešiojama po 
tarnus, o apskričių miestų 
įpylinkių gyventojams bus Į 
lamus pristatoma tik tiems 
torespondencija, kurie nuo 
miestelių gyvena netoliau 
kaip 2 kilometrai.

ATIDAROMA DAUG 
PAŠTO (STAIGŲ.

Fabrikas dirbs daugiausia 
išvežimui. Numatoma, kad 
fabrikas pradės darbą gegu
žės mėn. pabaigoj.

GYDO
HEMOMJ0OS 
(Raudonąja Gysla) 

I Kode! kentėt, kuomet REM-OLA 
išgydė ir pagelbėjo tukrtančiam.

—Klaupkite pas savo aptiekori*
REM-OLA arba rašykite pus

H. Thayer & Co. (imk. Msm^o 
Išbandymui gausit DYKAI 

Gausite ji papraotam pakelsi*.

NUO ODOS LIGŲ

I
Sustabdykit Niežtjima 
Nekasykit. pavojinga 
Greitai pa#elbai. varto- 
kit Severo# Esko. Vėsi
nąs, raminąs, sustabdo 
erzinimą, Gaukit iš ap- 
tiekos.

" _ I ’

sumas iš sakytų įstaigų są
matų išbraukė. Matyt, mo
kyklos direktorius nebuvo 
tautininkų partijos nariu.

rh vių agento, aria

I
2 9

r
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Vasarai į
TĖVYNĘ!

Dvi specietišhes 
Ekskursijos 

puikiausiais United Statės 
Linus garlaiviais

S* Si LEVIATHAN
(per Cherbourga) 

RbsruIžo didžiausiu garlaiviu.
U New Y ar ko išplauks birželio ( lune) 12 d.

Keleiviai romėniškai hu« prižiūrim! Jos. Turck. gerai žinomo 
Vnited Statės Linos atstovo.

S. S. GEORGE WASHINGTON
(Mn i Bremena) o,

Y*rfce išplauks birželio ' lune) 19 d.
John Kurtysr. l’nited

puikiausiai sutvarkyta
< ,,ivo tėvynainių ma- 
<!, :.iug'ie< laivų pato- 

Į :iit«-<l Statės Linos

IiN<
Si ek .kurni ja bus asmeniškai prlži'r - 

Statės Lines keliavimo aksperto.
famstos kelionei viskas ir hasaža- 

tiesiai j vieta kur važiuosi. Tamsta k< i 
lonioj grupėj, valgysi geriau-ia tnai-t > 
giais įtaisymais bei pamHnksminim". k 
garlaiviai pasižymi.

Pirk bilietus į ten ir atgjal
nių j-f ■mw.cn r. kaina ir t. t.

tx raiyk >

United Statės Lines
Nuw YvHl City. 75 stale >treet. Bemtou. »

Saamžiataa Trečios Kk -os Rate. į abi 
susisiekimai su visa Kampa.

Sustiprina silpmM nervus 
ir muskulus

Nusilpnėję nervai ir muskulai su
silpnina ir raivingasia* jėgas. Ta.- lei
džia susirinkti nereikalingoms nuo
dingoms medžiagoms, kas pagimdo 
konstipaciją, nevirškinimą, prastą ape
titą, gasus ar vidurių ar pilvo išpūti
mą, prastą miegą, nevirškinimą, gal
vos skaudėjimą, kvaitulius, netekimą 
svarumo ar spėkų ir panašias ligas 
kurios pagimdo abelną sveikatą.

Nuga-Tono yra labai puikus tokiai 
padėčiai, nes turi savy vaistus, kuri* 
budavoja sveikatą, spėką ir jėgas 
P-as S. P. Andereon, Geneva, Pa., sa
ko: “Aš radau Nuga-Tone labai nau
dingą Jis atimdavo jo mane sistemą ii 
padidino mane spėką. Dėl nervų jis 
neturi sau lygaus.“ M ii tonai žmonių 
ėmė Nuga-Tone su tokiomis pat pašte 
bėtinoteM pasekmėmis ir jeigu jus tu
ri bile kurią iš viraminėtų ligą ar ne 
galiavimą, jus turėtumėt tuoj prade 
ti imti Nugn-Tone. Jus galite pirkt 
kur tik vaistai yra pardavinėjami, ar
ba jutą vertelga gaus dol jas iš urm« 
vaistinės.

DEVYNI AMATAI, DE
ŠIMTAS BADASL

Visi Kaune pažįstą mažą 
žilą seniuką kanauninką 
Tumą. Tai devynių amatų 
smogus: docentas, rašytojas, 
pamokslininkas, tiltų ir visų 
eitų viešų vietų išventinto- 
ias, publicistas, kunigas, po
rtikas, tautininkas ir tt. Bet 
domis dienomis matydamas, 
tad devyni amatai desimtas 
aadas, pats nuo “profeso- 
•iavimo” atsisakė. Tai pir
mas Lietuvoj atsitikimas, 
tad kunigas savo valia nuo 
rašalinio uždarbio atsisaky- 
V

Dvi Asmeniškai Lydimos Ekskursijos 
( LIETUVA

Puikiuoju Ctmerd Linijos Ekspresiniu Didlamu

AQUITANIA 
IŠNEWYORKO | KLAIPĖDĄ 

per Southampton 
Kržefio-Jone 19 dieną, 1929

DRĄSUS EIGULIS.
Tryškiai. — Pabalvės'kai

me pas pil. O. Rimkenį įvyko 
vestuvės, Į kurias susirinko 
labai daug svečių. Jų tarpe 
buvo ir ponas eigulis J. Ze- 
sas. Eigulis atvyko Į vestu
ves jau gerai įsikaušęs: tai 
bematant pradėjo su kitais 
ginčytis. Besiginčijant jis 
mėgino pavartoti prieš kitus 
ginklą, bet visi svečiai to da
lyti ponui eiguliui neleido, 
'tuomet šis ponas sumanė vi
sais svečiais nusikratyti ir 
ėmėsi dar griežtesnių prie
monių. Čia ponas eigulis pa
bėgo iš užstalio į vidurį grį- 
čioą nusileido kelines žemyn 
ir pradėjo atlikti gamtos rei
kalus. Svečiai pastebėję to
kią pono Z-to griežtą būdą, 
užsispaudę nosis ėmė bėgti iš 
grįčios, o kiti net visai iš ves
tuvių. Bet čia atsirado ir drą
sesnių vyruką kurie nežiūrė
dami pono griežtos priemo
nės sugriebė už sprandd ir 
norems-nenoroms užmovė 
kelines ir išmetė už ausų lau
kan.

Gėda taip elgtis valstybės 
tarnautojams.

NUOGAS ŽMOGUS 
KAUNO GATVĖSE.

Sekmadienį madų teisme 
griežtai išsireikšta prieš nuo
gumą Gal madų teismo
sprendimu susidomėjęs ir 
lyg protestą reikšdamas, aną 
lytą, kai gatvėse buvo pilna 
žmonių, iš kaž kur ties senai
siais pašto namais Laisvės 
alėjoj atsirado apie 30 metų 
Adomo aprėdhbse vyras. Ro
dos žydas.

Iš išvaizdos atrodo gana 
rimtas vyras. Eina gatve ne
sidairydamas, drąsiai, kaip 
paprastai žmonės vaikšto, o 
kiti žmonės, ypač moterys, 
nepaprastu susidomėjimu jį 
seka. Iš Laisvės alėjos pasu
ko Kanto gatvėn, paskui 
Kranto gatvėn. Nuogu fran
tu daugelis^ žmonių ir polici- 
a labai susidomėjo, taip, 
tad naujos mados pranašui 
eko bėgti. Įpuolęs į vieną 

kiemą, kuriame buvusi tar
naitė, išsigando ir apalpo, 
frantas pasislėpė. Policija jo 
jieško.

AR TIK NE POLICIJOS 
SAUVALĖ.

Per š. m. balandžio mėn. 
21 d. V y. per vieną sekma
dienį, Kaune policija surašė 
viso 175 protokolus už įvai
rius nusižengimus. Iš to gali
ma spėti, kad dėl tų 175 pro
tokolų piliečiai vyriausybei 
sumokės apie 10,000 litų pa
baudų. Geras pelnas!

Vyriausybė tokia sava rin
kliavų taktika visuomenės 
nedžiugina.

<AIP GYVENA JONIŠKY.
Joniškis, Šiaulių apskr. — 

Velykų pirmąją naktį čia yra 
sivyravęs paprotys muštis. 
Dažniausiai šis “karas” eina 
arp kaimiečių ir miesčionių. 
Rimtas žmogus ir pasi 
lijo dėl pavojaus tapti inva- 
idu, kas dažnai atsitinka. 
Mų metų “karas” iš rinkos 
r šventoriaus persikėlė į pa
ną bažnyčią atmieštas ciniš
kiausių rusiškų keiksmažo
džių stipria doza. Į “reikalą” 
iurėji Įsikišti ir policija: ke
letą dabuoklėn pasodino.

KIEKVIENĄ DIENĄ KO
MUNISTAI “VAIŠINA* 
LIETUVOS POLICIJĄ
Kaune ir provincijoj prieš 

gegužės mėnesio pirmą die- 
įą daug kiekvieną naktį pri- 
nėtoma komunistinių atsi
šaukimų. kreikia komunis
tams nesigailėti pinigų to
riam musų policijos “pavai
šinimui.” Juk apart policijos, 
Jaugiau niekas jų ožiškų pa
mokslų neskaito.

KLAIPĖDIEČIAI STOJA 
. SAVANORIAIS.
Klaipėdos krašte naujokų 

ėmimo nebus iki 1932 metų. 
| Bet šįmet pavasarį stojo į 
Lietuvos kariumenę apie 100 
klaipėdiečių savanoriais.

SVtMĖ KETURIS TAU
RAGĖS PUČISTUS.

Šiauliuose suimta keturi 
Tauragės pučistai: Vincas 
Augaitis, Aleksas Merkelis, 
Petras Gavėnas ir T
Ruzgys. Iki šiol jie gyveno 
Latvijoj. Jie atiduoti karo 
teismui.

VĖL SUGAVO KOMU
NISTUS.

Šiomis dienomis Kaime ir 
ROMANIŠKOJI EPIDE* I Šiauliuose suimta po keletą 

M1 JA. I komunistų, kurie platino ko-
Pastaruoju laiku visi kny-1 munistinę literatūrą.

gų leidėjai pradėjo leisti ro
manus ir tvirtiną kad jie iš | MAŽEIKIUOSE SNIEGAS, 
to turi nemažą biznį. Ypač 
romanus pradėjo skaityti I nėšio Mažeikiuose tiek pri- 
jaunuomenė. Tai ne visai ge-|sni“ T 

{ras reiškinys.

Apie vidurį balandžio mė-

igo, kad net rogėmis buvo 
galima važinėti.

> f
i

DIENAS ANT OKEANO
_________ ■ ——~

I arba H
LIETUVOS

Ctoerbnurs'ar Bremen
Didjia"tts»ai« ir Greičiausiais Laivais

^EUROPA
> .TIKTAI 1 DIENOS 1 LIETUVĄ

Brooklyno laikraščio “VIENYBĖS” vasarinė 
Ekskursija Su Prityrusiu Palydovų ir 

Liepos-Jnly 7 dieną, 1929 
9usMe^imo Lietuvių Amerikoje 

PIRMOJI EKSKURSIJA 
Kurią vadovauja S. L A. Prezidentas 

p. STASYS GEGUŽIS

Ir asmeniškai tvarko žinomas visuomenės veikėjas 
Cunard Linijos Lietuvių Skyriaus viršininkas

p. Pijus Bukšmaitas ___
Klauskite apie gavimą kolektyvės vizos 
Amerikos piliečiams dalyvaujantiems

SLA. Ekskursijoje, 
perduoda ir į kelionę išrengia 

visi CUNARD LINUOS agentei

CUNARD LINE
Lithuanian Dept.

33 Statė St., Boston, Mass.
-aS •

A '•

a**
Retuliariai Kiekvieną Skaitę Išplaukimai su kitam

Populiariais Lloyd laivais.

NCCTn
LLCYr

BOSTON. M \SS.

PIRMUTINE DIDŽIAUSIA
RENGIAMA VISŲ AMERIKOS LIETUVIŲ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŲ EKSKURSIJA 
.. TIESIAI | LIETUVĄ

PER KLAIPĖDA
BE JOKIO PERSĖDIMO 

Baltic America Linijo* Laivu 

“UTOAinA” 
Gegužės 19 Dieną, 1929 m. 

Garbes dalyvi* bu* viee-lcon*ulas gerk.
P. DAUŽVARDIS 

Palydovai bu* prityrę ir gabų* bei žinomi lietuviai 
laivakorčių ufertai Atamlrite! Didžiai svarbu 

yva vieta* lašus užsisakyti tuoj, iš anksto!
Dei informacijų ir kitko, kreipkitės į Baltic America 
Linijos agentus. Jie suteks jums pilnas ir puikias in
formacijas, taipgi pagelbės puruošt kelionės dokumentus 

BALTIC AMERICA LINE
315 So. Dearborn St, 

CHICAGO, ILL.
433 Catifasnaa Street
SAN FRANCI9CO, CAL

»

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ IŠ NEV YORKO 
“ESTONiA” Geą 29f| “UTUANiA* Birt, lt 
“POLON1A” Jteneizfl “ESTONLA” Liepos 3
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▲ KELEIVIS No. 20. Geguže* 15 d., 1929.

Vietinės Žinios
35 STREIK1ER1AI PASI
RYŽĘ EIT KALĖJ1MAN.

Jeigu valdžia nori mus baus
ti, tai ji turės mus maitinti, 
sako areštuoti darbininkai.

Roxbury apskričio teis
man pereitą sąvaitę policija 
atvedė 14 moterų ir 21 vyrą, 
kurie buvo areštuoti už “ra
mybės ardymą” per batsiu
vių streiką.

Kada jiems pasakyta, jog 
teisėjas uždės jiems piniginę 
pabaudą, jų atstovas pareiš
kę kad ponas teisėjas labai 
klysta, jeigu jis tikisi gauti iš 
streikierių pinigų. Streikie- 
riai kovoja už savo teises, 
kurias jiems garantuoja šios 
šalies konstitucija, ir už tas 
teises jie eis kalėjiman. Pa
baudos jie nemokės nei cen
to. Jeigu kapitalistų valdo
ma valstija nori streikierius 
bausti, tai ji turės pirkti 
jiems maistą ir kelias sąvai- 
tes juos kalėjime maitinti.

Teisėjas išklausęs šitokį 
darbininkų pareiškimą, ati
dėjo bylą iki 20 d. gegužės.

Jau kelinta sąvaitę Bosto
ne streikuoja batsiuviai. Bet 
Green Shoe Mariufacturing 
Co., kurios dirbtuvė randasi 
po numeriu 960 Harrison 
avė., dirba. Taigi pereitą są
vaitę ties ta dirbtuve susirin
ko apie 700 streikierių ir 
pradėjo prašyti dirbančiuo
sius mesti darbą. Du polic- 
manai, kurie dabojo tą dirb
tuvę,-tuojaus pašaukė dau
giau policijos, ir ji pradėjo 
demonstrantus stumdyt ir 
skirstyt, nesigailėdama ir 
lazdų. Streikienai nenorėjo 
policijos labai klausyti, todėl 
29 jų buvo areštuoti.

Sąvaitė prieš tai irgi buvo 
demonstracija ties ta dirbtu
ve. Tuomet tenai buvo areš
tuota 17 demonstrantų, kurie 
buvo nubausti po $10.

Kaip kapitalizmas ardo 
šeimyna*.

Kelios dienos atgal Bruce 
T. Brovvn paliko savo žmoną 
ir du kūdikiu Someivillėj ir 
išvažiavo. Kūdikiai verkia 
tėvo, bet jis jau negirdi jų 
verksmo. Jis negalėjo pakel
ti sunkaus gyvenimo. Darbe 
gauti negalėjo, pinigų nebu 
vo, ir jis negalėjo žiūrėt 
kaip kenčia jo kūdikiai ii 
žmona. Moteris verkia ii 
skundžiasi: “Kaip sunku 

' kaip sunku gyventi!” 
Į ______________

panašus į vodevilį negu į P0*“")* renk* kyšius
koncertą. Kai kurie dalykai5 Bostono policija gave 
buvo truputi nuobodus, kaip daug vėjo legislaturoj nuc 
kanklininkas ir karininko su*senatoriaus Wardo. “Polici- 
kareiviu dialogas, bet buvo jos komisionierius yra neat- 
ir gana gyvų vietų. Ponios sakomingas žmogus,” sake 
Rakauskienės ir Alšausko senatorius. “Dabartiniu lai- 
duetas buvo geras. Taip pat ku Bostone yra 10,000 slap 
gerai išėjo Vanagaičio-Al- tų karčemų, šeši mėnesiai 
šausko-Akiro trio. Biržys- atgal policija pradėjo daryt 
Akiras labai geras komikas, kratas, paskui ir vėl viską; 
Jis puikiai suvaidino rolę nutylo. Policijos žmogus da- 
žmogaus su armonika. P-lė bar eina su krepšiu ir renk? 
Emilija Tataroniutė puikiai komisionieriui kyšius iš kar 
paskambino pianu. Bendrai čemų laikytojų. Apie tai kai 
imant, vakaras susirinkusius ba visas miestas.” 
pilnai patenkino. Į

Po koncerto p. K. Šidlaus- į 
kas pasikvietė' visus artistus 
ir artimesnius draugus pas’ 
save į namus, kur p. Šidlaus- Bostono''Tulai'iaik^ at^i 
kienė pagamino gardžių uz- užtroško žibinamuoju gazu 
kandžių ir genmų. Svečiai moteris vardu Caroline F. 
lmksminosi iki 4 valandai Gardiner Dabar jos sūnūs 
rrt°- traukia teisman vietos gazc

ir . - ,_į . > kompaniją ir namo statytoją
Know!ton mirė elektros ’u^ sudėjimą netikusių gazo

kėdėj. į vamzdžių, reikalaudamas
Anksti šio antradienio ry- $iqo.OOO atlyginimo už mo

tą valstijos kalėjime Bostone tinos mirtį, 
buvo nužudytas elektros ke-! __________
dėj Frederick Himrnanj West Hanover fejerverkų 
Knowlton, kuns buvo dirbtuvė j peręitą sąvaitę išri
tąs minop uz nužudymą mer- ko smarkus sprogimas; kuris 
ginos pereitais metais. ; užmušė 3 žmones. Keliatas

Knowlton buvo vedęs sužeistu. Tenai dirba ne
žmogus ir turėjo vaikų, bet *maža ir liefuviu, lietuvis- 
tulas laikas atgal susipažino k pavardžiu tarp nukentė- 
su Beverly miestelio mokyto- nesimato. 
ja Miss Marguente I. Stu- __________ -
ward ir tuojaus tarp jų prasi-' finansų komisiia
rlpin meiliški isintikiai Mpr- -’HeSlO Iinansų KomisijagSa Sno nešfia V en3X kad Plą?“-
?a neratai" metah i"nuvJ!dami Exehange streetą Bos- 
žiavo Das ii pasitarti \a* da- tone Pavo?ė §180,000. Majo- ziavo pas jį pasitarti, Kas čia , . k u; lobai
ryt. Jis pasitiko ją savo auto- ’a; uz tok-1 kaltinim3 iaDai 
mobilium. Ant rytojaus ji P>K>ta- 
buvo rasta ant kelio nužudy j „
ta. Kas ją nužudė, niekas ne-! *^nt ^eJer® ‘ ^ycių perei- 
matė, bet policija nužiūrėjo nedėldienj maudėsi jure- 
ir suėmė Knowltoną iš Fra-^ Jau (lau£ žmonių, 
minghamo. Ji priėjo prie Įsi- 
tikinimo, kad Knowlton nu
žudė savo mylimą ir paskui 
išvežęs automobilium Į lau
kus išvertė ją ant kelio. Jo 
automobiliaus užpakalinė 
sėdynė buvo kraujuota. Jis 
buvo ją plovęs ir dažęs, bet 
valdžios ekspertas vistiek 
pažino kraują ir pripažino, 
kad kraujas žmogaus. Ant 
Knowltono kaliošų taipgi 
rasta kraujo ženklų. .

Pasiremiant šitais faktais, 
teismas ir pasmerkė jį mi- 
riop, nors pats Knowlton 
prie kaltės neprisipažino. Jo 
advokatas ir giminės rūpino
si, kad gubernatorius mirties 
bausmę jam pakeistų kalėji
mu, bet gubernatorius atsisa
kė tai padaryti.

Knowlton mirė elektros 
kėdėj visai ramiai. Kada ka
lėjimo valdininkas atėjo ves
ti jį mirties kambarin, jis lo
šė kortomis su vienu sargu. 
Gavęs pranešimą, kad jau 
laikas eiti Į elektros kėdę, 
Knowlton atsistojo, padavė 
sargui ranką, nusiėmė aki
nius ir nuėjo Į mirties kam- ’ • • m • • • ą • • ą • •

Dzimdzių koncertas pavyko 
gerai

Pereito nedėldienio vaka
re South Bostono Lietuvių 
Salėj buvo “Dzimdzi-Drim
dzi” artistų grupės koncer
tas. Žmonių prisirinko pilna 
salė ir artistai pasidarė gra
žaus pelno.

Vakaro . programas buvo 
gana Įvairus ir daugiau buvo

Bilius prieš injunctionus.
Amerikos Darbo Federa

cijos pastangomis legislatu- 
ron tapo Įneštas bilius, kuris 
apriboja injunctionų vartoji
mą prieš streikus ir legali
zuoja tokius streikus, kurie 
dabar skaitomi nelegaliais. 
Dabar streikas skaitomas ne
legalus, jeigu darbininkai 
streikuoja reikalaudami pri
pažinti dirbtuvėj uniją ir ki
tokių darbininkų nesamdvti, 
kaip tik unijistus. Įneštas 
dabar bilius šitokius streikus 
legalizuoja.

Gubernatorius pasirašė 
tunelio bilių.

Gubernatorius Allen pasi
rašė bilių tuneliui kasti iš 
Bostoną Į East Bostoną po 
jūrių apačia. Bet bilius taip 
parašytas, kad jį turi d a už- 
girti ir Bostono majoras iki 
liepos. Jeigu iki tos dienos 
majoras jo nepatvirtins, tai 
bilius neteks galios.

Ligonis iššoko per langą.
Pereitą subatą miesto ligo

ninėj iššoko per langą nuo 
trečio augšto ligonis vardu 
James McCarthy. Jisai nu
krito ant cementinio grindi
nio ir užsimušė ant vietos. 
Slaugė matė, kaip jis atsikė
lęs iš lovos priėjo prie lango, 
bet nemanė, kad jis šoks lau
kan. Jis sirgo plaučių užde- barį. Tenai jis padėkojo vi- 
gimu ir manoma, kad jis iš- siems už gerą su .juo apsiėji

mą ir iškelta galva atsisėdo 
elektros kėdėn. Jam buvo

šoko klajodamas.

Malevojant namą Maldė-Jduota keturi elektros smu- 
ne pereitą pėtnyčią nukrito giai 2000 voltų ir nuo 8 iki 14 
nuo pakabintų kopėčių du amperų, ir jis tuojaus buvo 
vyrai. Abudu sunkiai susi- negyvas, 
žeidė ir vienas jų turbut* 
mirs. Samuel Saulich, kurį Bos

tono policija suėmė dėl plati- 
Charlestowne tūlas Chris- nimo netikrų 20-dolerinių, 

ty Grant atsigulė lovon su ei- tapo pastatytas po $15,000 
garėtu dantyse ii užmigo, kaucijos. 
Cigaretas iš dantų iškrito ir. ---------------
užsidegė lova. Grant taip ap-1 Maldene automobilius už
degi, loki dabar guli ligoni- mušė 40 metų amžiaus mote

rį vardu M innie Ducette.
derė,
nė J ir vargiai pasveiks.

/

Reikalauja $100,000 už 
už motinos mirtį.

Braintree miestely, netoli

Miesto finansų komisija

Naujausias Radio 
Ir Gramafonus

UŽLAIKO MAS1LIONIS

I La Place atrasta* luitu.
1 Teismas pripažino, kad 
buvusis National Shawmut 
Banko tarnautojas, Basil E. 
La Place, kuris išeikvojo 
apie $80,000 banko pinigų 
yra kaltas vagystėje. Jo ad 
vokatas padavė apeliaciją 

praplėšė stogą ir nusileido todėl bausmės teisėjas nepa 
žemėn. skyrė. Dabar La Place yra iš-

---------------- Įleistas užsistačius $35,OOC 
Susipykus su savo tėvais, kaucijos.

19 metų amžiaus Mary Buck- ’ 
ey iš Chelsea užsidarė Į savo' 
tambari ir išgėrė nuodų. Pa
kauktas daktaras nusiuntė ją 
igoninėn ir ji tapo atgaivin- 
a. Tai, prie ko veda nesuval- 
lomas piktumas.

Pabėgo iš kalėjimo.
Iš Cfiarlestowno kalėjimo 

pereitą sąvaitę pabėgo Al- 
bert Aldrige. kuris buvo nu
teistas kalėti 10 metų už iš- 
laužimą kalėjimo pereitais 
metais Deadhame. Dabar ji
sai išlaužė muro sienoj skylę,

Iškraunant iš laivo bovel- 
Tą, South Bostono prieplau
koj nukrito vienas bundulis 
kelių šimtų svarų ir primušė 
darbininką Asperiną. Jam 
sulaužyta kaulai. I 

Fra n k Biown ir Josephj 
Baker užmokėjo Dedhamo' 
.eisme $600 pabaudos užtai,! 
kad jų automobiliuje polici
ja rado 204 bonkas vyno.

*----------------- K------------------------- ■ ■ ■ ■

Queea Anae Penias .... $X25 gal. 
14 Spalvą ir Balta $X90 Vertės.

VAINIKŲ ŠOKIS IR 
BALIUS!

Rengia L. M. Ratelis, Su-

Vespiadantis Baitas Pentis $|.C9 gaL 
ij.OO Waterprort Floor Varnisb $2.90 
Steeilac Oraage ir Bakas $2.75 gaL 
Geriausia čysta balta Lead $11.45 

už 100 svarą

nniAY AUTO SERVKE
and FILUNG STATiON 

Stadebaker Karą Agentūra, taip
gi geriausia taisymo vieta.

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

VIETOK VA1TA1T1S
415 Old Colonjr Ava,

ŠO BOSTON, MASS.
Telefonas: So. Boston 9777.

I iiungia A-4. a v <* l v i4*jf Mu

• batoje, Gegužės 18 d., 1929 
m. Lietuvių M. Žinyčioje. 

' šokių pradžia 7:30 vai. va- 
į kare. Įžanga 25c. ypatai. Šo
kiuose bus duotos dovanos 
tiems, kurie turės Įvairiau
sius vainikus. Ratelietės 
kviečia dalyvauti vyrus, mo
terys, senus ir mažus. Vaini
kai* gali būti padaryti bile iš 
ko.

Kviečia L. M. R. Komitetas.

Pereitą sąvaitę Bostono j 
persiskirimų teismas persky-i 
re 10 poni. Persiskyrimo rei
kalavo moteris.

Didelis Piknikas!
Latvių Darbininką Dr-atė. rengia 

gražų pikniką. Ketverte. 
30 GEGUŽĖS, 1929 

l.ake View Bali Room
1 OXBORO, MASS.

Lenktynės. Maudytis vieta. Sportas, 
šokiai nuo 1 iki S. įžanga 50e. Visi

' kviečiame atsilankyt.
Kaip nuvažiuot. Reikia imt U. S ke

lią No. 1 iW Wrentham skvero, pasi- 
sukt po kairės ant Statė Road No. 140 
į Granite st. po dešinės bus matoma 
pikniko vieta.

'Jalvanized
už ralį.

Sargenai Aukštas Rūšies Ruafing, 
Slate Surface Raudina* ar Žalia* * 

$1.98 už ralį.
švelnus surface

Lengva*—98c. už ralį; Vidutini*— 
$1.19; Sunku*—$1.49 už ralį.

Pilniausias pasiriakimas Pluaibing 
Supplies Pigiausia Kaina.

Šimtai kitokių bargčnų Pentų ir 
Geležinių reikmenų, visos suminėt 

butų per daug.
Dykai vietos pristatymas.

SOUTHEND 
HARDWARE CO.

1095 WASH1NGTON ST., 
netoli Dever st. Elevated 

— BOSTON. MASS. 
Tel. Hancock <195 ir C10«.

------------------- 4 i

Screen Wire 2'jc. M|. fout ToL So. Boston SM-W.
DAKTARAS

A.LKAPOCIUS
LIETUVIS DENTISTAS 

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną
Nuo 2 iki 9 rak. 
NEDĖL1OMIS: 
ki 1 ▼. po pietą 

Seradomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” namo.

ttl Braadvay. tarpe C ir D St, 
SO. BOSTON, MASS.

lietam OfbMtratu

Combination instrumentus, 
geriausių Amerikos išdirbys- 
čių: Columbia ir Victor.

Visuomet pas mus randasi 
daugybė gražiausių lietuviškų 
rekordų. Užeik pasiklausyti ir 
nusipirkti.

Senus gramafonus mainau 
ant naujų ir duodu ant lengvų 
išmokėjimų.

Priimu Lietuvos Bonus kai
po dali mokesčio.

Parduodu Plaver Pianus ir 
naujausius Lietuviškus Player 
Rolius.

Užlaikau čeverykų dėl visos 
šeimynos ir vyriškų rūbų.'

GEO. MASILIONIS
377 West Broadtvay,

» South Boston. Mins.

L’ENFANTO PAMINKLAS

Charles L'Enfant buvo revo
liucinės Amerikos armijos inži
nierius. kuris paskui padarė pla
ną ir VVashingtono miestui. Da
bar keturios amerikiečių draugi
jos stato jam Washingtone toki 
paminklą, kaip parodytas šitam 
paveikslėly.

REIKALINGAS BL'ČERIS
Turi būt gerai patyręs tą darbą, 

taipgi turi mokėti troką operuoti Pa
geidaujama rekomendacijos. Kreipki
tės j “Keleivio“ ofisą.

BARGENAS SO. BOSTONE
Dviejų šeimynų namas, 15 kamba

rių, ant 5-th streeto prie pat Dorches 
ter streeto. Maudynės ir šiluma, ant 
pirmo floro. Reikia mažų pataisymų 
Kaina tik Matyk

D. OLSEIKĄ
332 Broadaay, So. Boston. Mass.

I
I

PARSIDUODA 7 KAMBARIŲ NA I 
MAS su kičinet apartmentu, Sun Par-. 
ior. 2 karų garadžius, gera apielir.kė 
Kaina $7.500 Išmokėjimo.

M. A. Trohaas. 31 Shaft st.. 
Dorchesttr. Tel Columbia 6 4 4

DORCHESTERY. 62 Tenpleton st 
10 kambarių, 2 kičinai, visi įrengimai 
pertaisyti, vieta garadžiui. lietuvių 
apielinkėj; 2 minutes nuo Peabodj 
skvero Elevated Kaina $6,500. Atdara 
subatomis po pietų

Pašaukit: Milton 2407.

PASIRANDAVOJA 2 ARBA 3 RUI
MAI mažai šeimynai arba vyrams, ku
rie norėtų patys įsifornišiuoti Randa 
nebrangi. Gali pamatyt ypatiškai.

MRS A. PALUBINSKI (21)
i 7048 Kedron st, Homevood Sta, 

Pittsburgh. Pa.

DZ1MDZI-DR1MDZI 
Maršrutas.

Po 5 metų 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 MENES Y:
19 d.. Ix>well, Mass. (po piet).
19 d., I^ttvrence, Mass. (vak.).
23 d., VV orccster, Mass.
25 d., \\’orcester. Mass.
Ž6 d., Athol. Mass.
29 d.. VVestfield, Mass.

BIRŽELIO MftNESY:
1 d., Hartford. Conn.
2 d., Nevvark, N. J.
5 d.. Ansonia, Conn.
8 d.. Philaddphia, Pa.
12 d., Balti more, Md.
16 d.. Scranton, Pa.
18 d.. Mahanoy City. Pa.
14 d.. VVilkes Barre. Pa.

PARSIDUODA 3 ŠEIMYNĄ NAMAS. 
174 H street. pisas. elektriką, toile- 
tai. gerai sutaisytas, kainh $4.500; 
lengvos išlygos Klauskite: 363 Dor
chester st.. arba šaukit: S. B. 3399-N.

ROSLINDALE BARGENAS
3 šeimynų 

lerniškas, 
ketv. pėdų žemės. Kaina 
Klauskit savininko
41 Auhurn st.. 2-ros labos. 

Roslindale,

15 ruimų Namas, mo- 
2 karų garadžius, 10.168 

$12,000.
(21)

Mass.

'?5Z52S2S2S252S252SZS252S25eS2S252§« 
3 Telefonas: Sa. Boston 1958. D? 

i Bay ViewMotor | 
S Peter Trežiekas ir

I
Jon Kapotum

GERIAUSI LIETIVIAI 
MECHANIKAI.

Taiso visokius automekiliuo 
gerai patarnauja.
Agentara Studebaker ir Erskine.

Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkintą patarnavimą

Pardavimo vieta:
519 “E. BROADMAT

Taisymo vieta: 
I HAMLIN ST., 

kampas E. EigM (L, 
SOUTH BOSTON. MASS.

Telefonai: So. Bortea 1442—1373
♦

LIETUVI Ų MUZIKOS

Konservatorija Į
K o m p. MIKO PETRAUSKO 

319 E Street, 
(kamp. Broadway> 

SO. BOSTON, MASS.

» 
i;« i

I 
I 
t 
I 
I 
• 
« 
I 

Pasimokyk dainuot, piano, smili- * 
koa, kompozicijos,—abelna: muzi- • 
kos teorijos—chorą ir orchestrų J 
vedimo, instrumentacijos ir taip- l 
gi, kas norės, bažnytinių apeigų. J 
Niekur geriau mokinama nerasi. ’ 

Komp. Mikas Petrauskas, bai- ! 
gąa aukštus mokslus: pedagogas I 
ir specialistas Muzikos Mene. '

A J. KUPSTIS
ŽEMN AMUOS. APDKAUDOS. 
MORTGIčIV- LAIVAKORCIV 

IR PINIGU SIUNTIMO 
AGENTŪRA.

Parduodam angim ir
Ofisas atdaras nuo J ryto ilu

9 vakaro.
Norintieji teisingiausio patarnavi
mo ir geriausių pirkinių kreipki
tės pa» mua.

332 W. BROADRAY, 
SO. BOSTON, MASS.

MARGUTIS
Kiekvienam lietuviui naudinga 

užsisakyti naujos mados laikraš
tis sa Muzika, Dainomis ir Jan
kais. Leidžia kompoz. A. Vanagai
tis. Kaina metams 1 dol. j Lietu
vą 1 dol. 50c.

“MARGUTIS"
3210 So. Halsted SU Chicago, Itt.

J dek į laišką vieną dolerį ir 
gausi kas mėnesį po “Margutį.” 
■ :-----ą r. :

T

TMmm uis.

Dr. L Gna-Sanska
LIETUVIS DENTI8TA8

VALANDOS:
Nuo 10—12 dUną
Nuo 2—5 po pistą
Nuo 6—8 vakaro

Nedėliomu pagal susitarimą
705 N. Main St. kamp. Broad St.

MONTELLO, Ma8B

DR. LANDAU
32 CHAMBERS ST., BOSTON. 

Gydo Veaeriikaa Ligas.
Valandos:— Kasdien nuo 8 iki 

10, nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki & 
Nedėkbeiuaia nuo 9 iki 12. I

Dorchester CMtiaf Shap
SIUTUS. OVERKOTUS siu

vame ANT UŽSAKYMO.
ŠTYMU VALOME IR PROSI- 
NA.ME. TAIPGI SIUVAME 
NAUJAS FUTRAS IR PERMO- 
DELIUOJAME SENAS, NES 

TURIM TAM TIKRAS 
MAŠINAS.

MARTIN WALULIS 
1854 Dorchester avė, 

DORCHESTER. MASS.
Tei. Columbia 3240.

!

i

I t

TeL 9». BwtM 2483-W.

foonisKontrim
/ CONSTABLE

Real Estate aad įMoraac* 
Jortice »f Ue P«M« 

Visame patarnauju gand.
129 Marine Rd^ Sa. BaaSaa, Mmo.

9

t

Uogsaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitierinu 
ir amblyop iškošė (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.

J. L. PASAKABNIS, O. D. 
44? Broadvay, So. Kustou, Mase

Telefonas: So. Boston 1748

D-ras Balaban
GYDYTOJAS H RUSIJOS 
Valandos: nuo 9-12. nuo 2-7. 
374 DORCHESTER STREET,.

SO. BOSTON. MASS. 
_________- - - . r - 1

DR. J. M ARCUS
I Iš MASKVOS IR KAUNO 
t Specialistas veneriškų. kraujo ir 

odos ligą.
Elektriką ir 606 gydoma 

jei reikalas.
241 Hanover SU Boston. Room 7. 
Tel.: Richmond 06G8, Rox. 1894-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nodeidieniais iki 4 vaL po pietą.

I

/
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Vėliausi, geriansiai veikianti me- 
dikališki ir elektra gydymai, duo

da greičiausius rezultatus. 
Suvirs 25 metus specialistas ner
vą ir kronišką ligų.—Vaistai spe
cialiai pritaikinti kiekvienai ligai. 

Dr. K1LL0RY
40 SCOLLAY SQU ARE 

BOSTON.
OLYMPIA THEATRE BLDG., 

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

k

DR.MARGER1S
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 10—9; 8—9 
Satonsdhniab; 1S—9 

3421 So. Halsted Strset
CHICAGO, ILL. 

Tel. Bouleyard 848$
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Lietuviška Aptieki
■ag afiaitoaio visokią Vaistą 

ir šakną
Naa Roaatatizmo, nusilpnėjime 

stržaą, kraujo valymo, nuo slaptin
gą Ngą, kosulio, patruki am, ete. 
Taipgi užlaikėm Didų iš Uetuvoa. 
Patarnavimas kaogcriauaiaa. lvai- 
riee taknys, pertrauku* ii Lmta- 
vam Vaistą priaisnėiam ir per 
peštą. Masą Aptieks tebėra toj pa- 
boj vietoj.

1M SALĖM STBEKT,
BOSTON, MASS.

Dr. Medleo J. Podder iš Petrogrado 
Specialistas Slaptą ligą moterų ir vyrą, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Bark Bey 7279
222 HUNTINGTON AVIL, netoli Mass. Avė, BOSTON, MASS.

——
Dėl šunvočią, žaizdą ir kitą akai dalią

MESKOS MOST1S (Groblew.kio) 
Saatabda skuasmą ir užgydo žaiadaa ba 
■hamHM j 2 M 3 dienas. Kaina Mc.

GtoBLEW8KI A CO, P ly mest h, Pa. 
%ITDO Ir 6TD0 ir GTDO—bot maloniai”




