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Metai XXIV
A 

Skandalinga Praloto 
Olšausko Byla.

r

piktadarių suolą. Bandė 
™” atsisėsti už vieno stalo drau

ge su savo advokatais. Teis
mo antstolis tačiau pasodi
no jį užpakaly advokatų.

Olšauskas atrodo veik vi
sai nieko nepasikeitęs. Sten
giasi laisvai laikytis ir daž
nai rukščiai nusišypso. Apsi
vilkęs kunigo sutaną, kurios 
Birštone būdamas nevilkė
davo. Ant rankos — praloto 
žiedas.
, Teismo pirmininko p. Gri
gaičio klausinėjamas pasi
sako esąs 62 metų amžiaus, 
turįs 76 hektarų žemės, ma
lūną ir lentpjūvę.

Teismo pirmininkas pa
skaitė teisingumo ministerio 
orderį svarstyti bylą užda
romis durimis. Toks minis
terio orderis esąs teismui 
privalomas.

Teismo pirmininkas, pa
skelbė, kad teismo salėje te
galės pasilikti tik teismo na
riai, teismo tarnautojai ir 
prisiekę advokatai, pareiš
kė, kad ir spaudos atstovų 
kolektyvus prašymas palik
ti juos teismo salėje vien in
formacijos tikslu, teięmo nu
tarimu atmestas. Vadinasi, 
teko ir spaudos atstovams 
pasišalinti iš teismo salės.

Adv. Šleževičius nurodė, 
kad net ir prie uždarų durų 
bylą svarstant įstatymas lei
džia kiekvienai pusei įsives
ti 3 žmones. Tuo budu buvo 
įleisti 3 korespondentai, te
čiaus į laikraščius rašyt 
jiems nevalia.

Visas žinias apie bylą pri
siėjo todel rinkti iš liudinin
kų už teismo sienų. Svar
biausia liudininkė yra nužu
dytos Ustjanauskienės duk
tė, Elena Krasauskienė. Ji 
pasakoja štai ką:

(Pabaiga ant 4 puslapio)

MINAL1STŲ SUOLE.
Pralotas Olšauskas kaltina
mas savo meilužės Ustjanau- 

skienės pasmaugimu.
Pralotą Olšauską galima 

pavadinti Lietuvos Maco- 
chu. Kunigas Macochas bu
vo lenkų dvasiškis, kuris 
Čenstakavos vienuolyne kė
lė su moterimis meiliškas 
orgijas ir žudė žmones, kad 
paslėpus savo nedorus dar
bus. Ant galo jis pateko teis
man ir buvo uždarytas kalė
jiman.

Praloto Olšausko byla 
Kaune dabar turi labai daug 
panašumo. Olšauskas taip 
pat yra kaltinamas neleisti
nais santikiais su moterimis 
ir žmonių žudymu. Sakoma, 
kad visų pirma jisai kažin 
kur nudėjęs savo sūnų, kurą 
turėjęs su savo meiluže, Sta
se Danilevičiūte. Paskui gi, 

. pereitais metais, jisai pa
smaugęs Birštone ir savo 
meilužę, -kada ši pareikala
vo iš jo perdaug pinigų ir 
grąsino iškelti bylą teisme. 
Žmonės matė iš vakaro pra
lotą Olšauską vaikščiojant 
su Ustjanauskiene (Danile
vičiūte), o ant rytojaus ją 
rado jau pasmaugtą. Ant jos 
kaklo buvo užveržta virvė, o 
jegamastis Olšauskas nak
ties laiku iš Birštono pabė
gęs.

Visa Lietuva pradėjo at
virai kalbėti, kad kun. Ol
šauskas pasmaugė Ustja- 
nauskienę, ir galų gale val
džia jį suėmė ir uždarė kalė
jiman. Jo byla prasidėjo 1 
spalių.

Pral. Olšauskas, atgaben
tas iš kalėjimo, atsinešė di
delį pundą popierų, nema
žiau kaip jo advokatai. Išsi
derėjo teisę nesėsti į papras-

MACDONALDAS IŠVEDĖ 
HOOVERj “IŠ KELIO.**

New Yorko liuteronų ku
nigas Frederick H. Knybel 
apsiverkė veršio ašaromis, 
kad atvažiavus į Washing- 
toną Macdonaldui, vieną ne
dėldienį prezidentas Hoove
ris praleido su juo kalbėda
mas apie tarptautinius rei
kalus ir nenuėjo bažnyčion. 
Galima sakyt, kad socialis
tas Macdonaldas išvedė 
Hooverį “iš kelio.”

IŠD1NAMITAVO GAT- 
VĖKARĮ.

New Orleans mieste jau 
18-tą sąvaitę streikuoja gat- 
vėkarių darbininkai. Perei
tą sąvaitię buvo sušauktas 
masinis mitingas pažymėti 
100 dienų streiko sukaktu
ves. Tą pačią dieną iš pat 
ryto buvo išdinamituotas 
vienas gatvekaris. Sprogi
mas buvo toks smarkus, kad 
sudrebėjo visas miestas. 
Gatvekaris buvo išmestas iš 
bėgių ir bėgiai išdraskyti. 
Bet žmonių aukų nebuvo, 
nes gatvekaris buvo dar 
tuščias.

Kruvinos Piovynės 
Bažnyčioje.

Evanston, III. — Juodvei- 
džių bažnyčioj pereitą ne
dėldienį čia kilo tarp para
pijonų muštynės. Išpradžių 
parapijonįs vartojo kumštis, 
paskui pradėjo laužyt kėdes 
vieni kitiems ant galvų, o 
ant galo išsitraukė peilius ir 
pradėjo tikrą piovynę. Trįs 
bažnyčios viršininkai su
pjaustyti mirtinai. Policija 
areštavo kunigą ir keliatą jo 
šalininkų.

Tpi<ma< Pa<un»rkp nuteisė 6 mergaites teismas rasmerne už komunizmą.
San Bernardino miestely, 

Californijoj, superior teis
mo prisaikintujų suolas atra
do 6 mokines mergaites 
kaltas “sąmokslu.” Koki 
buvo tas “sąmokslas,” ne
paaiškinta ; laikraščiai tik 
tiek sako, kad vasaros metu 
policija areštavo jas visas 
komunistų kolonijoj, kur jos 
buvo iškėlusios raudoną vė
liavą. Visų jų pavardės žy
diškos.

Gastoniečius.
Gastonijos byla dėl už- 

inUšimo policijos viršininko 
Aderholto pasibaigė. Teis
mas pripažino 7 komunistus 
kaltus antro laipsnio žmog
žudystėj. North Carolinos 
įstatymas už antrojo laips
nio žmogžudystę skiria nuo 
2 iki 20 metų kalėjimo—pa
gal teisėjo nuožiūrą. Ir tei
sėjas pritaikė aukščiausią' 
bausmę, nes 3 komunistų 
unijos organizatorius nutei
sė kalėti nemažiau kaip 17 
metų ir nedaugiau kaip 20. 
Šitais organizatoriais yra 

' Fred Erwin Beal iš Lawren- 
ce, Mass., George Carter iš 
Mizpah, N. J., ir Joseph 
Harrison iš Passaic, N. J. 
Visi trįs jie buvo nuvažiavę 
į Gastoniją organizuoti au
dėjų uniją.

Du vietiniai organizato-! 
riai buvo nuteisti nuo 12 iki Į 
15 metų kalėjiman, o liku
sieji gavo po 5 metus.

i

BAISUS TILTO SPRO
GIMAS.

Bremene pereitą sąvaitę 
sprogo vienas pontonų, ant 
kurių plaukiojo Kaizerio 
tiltas. Sprogimas buvo toks 
baisus, kad visoj apielinkėj 
išbirėjo namų langai ir dalis 
tilto išlėkė keliatą šimtų pė
dų viršun, o paskui krisda
ma pataikė ant laivo ir su
triuškino jį.

Jungtinėse Valstijose 
šiandien vieši iš Paryžiaus 
atvykus Marie Curie, gar
siausia moteris visam pasau
ly. Ji yra radiumo išradėja.

ADVOKATAS GAVO 14 
METŲ KALĖJIMO.

Adv. Šapiro, kuris buvo 
New Yorko statybos organi
zacijos patarėjas ir pavogė 
$90,000 jos pinigų, gavo 14 
metų kalėjimo.

MONARCHISTŲ ORGA
NIZACIJA LENINGRADE.

Sovietų spauda praneša, 
kad Leningrade suimta mo- 
narchistų grupė su kariniri- 
ku Šileriu priešaky. Organi
zacija turėjo tikslo nuversti 
Sovietų tvarką, vartodama 
terorą, organizuodama So
vietų pasieny partizanų bū
rius ir tt.

Visiems suimtiems gręsia 
sušaudymas.

PASKUTINIS MEKSIKOS 
karo KAREIVIS.

VAGYS SKAITYS PA
SKAITAS UNIVERSITETE

Visokie vagys ir seifų 
sprogdintojai neužilgo pra
dės skaityti studentams lek
cijas Chicagos Universitete. 
Galit tam netikėti, bet ištik
rujų taip bus. Prie universi
teto yra organizuojamas 
skyrius, kur bus dėstoma po-

Lietuvos Socialdemokratų

Kaip žinia, šių metų ge
gužės 3 dieną Lietuvos fa
šistinė valdžia užbarė Lietu-shvrius, kut dus aesioma po----- -  ., ,— "ty —

licijos administracija. Šio- Yos Socialdemokratų Parti- 
mis dienomis Chicagon at- ° Jos turt3 atidavė

Šitas vyras yra jau pa-skutnis <ry- 
vas žmogus, dalyvavęs Amerikos ka
re su Meksika. Jis vadinas. Tbomas 
O. Edgar ir eina jau 98 metus. -Jis 
gyvena. Washingtone.

Karas tarp Jungtinių VaMijų ir 
Meksikos kilo dėl Texas valstijos sie
nos. Iki 1836 metų Texas valstija pri
klausė Meksikai, bet tais metais ji su
kilo ir pasiskelbė nepriklausoma. Kiek 
vėliau, būtent 1845 metais, ja prisi
jungė Jungtinės Valstijos Tuomet 
kilo ginčas dėl Tesąs sienos. Meksika 
norėjo, kad taja siena butų Meuces 
upė, o Jungtinės Valstijos spyrėsi, 
kad Rio Grande. Meksika nenusilei
do ir Jungtinių Valstijų vynausybė 
nusiuntė savo armijų prie Rio Grande 
upės. Kilo karas, per kurį Jungtinės 
Valstijos atėmė iš Meksikos netik vi
sų Teras iki *Rk> Grande upės, bet 
prisijungė taip pat New Mexico vais
oj*. ir aukštąją Califorr.iją t žemoji 
Califomija ir šiandien dar priklauso 
Meksikai).

Visi kareiviai, kurie dalyvavo Ame
rikos kare su Meksika, jau išmirė, li
ko tik vienas čia parodyta.- senukas

vyko iš Califomijos prof. 
Vollmer, kuris yra jau ke
liatą tokių mokyklų suorga
nizavęs kituose Amerikos 
didmiesčiuose. Policijos su
imti ir nuteisti piktadariai 
statomi skaityti lekcijas tuo 
tikslu, kad studentai, kurie 
mano būti policijos admi
nistratoriais ir viršininkais, 
galėtų susipažinti su vagių 
gudrybėmis.

Ji smarkiausia kovojo 
prieš vokiečių pastangas pri
jungti Lietuvą karo metu 
prie Vokietijos. Kada vokie
čiai užėmė Kauną, nuo 1917 
iki 1919 metų Socialdemo
kratų Partija leido Vilniuje 
laikraštį “Darbo Balsas,” 
kurio pamatinis uždavinys 
buvo skelbti nepriklauso
mos demokratinės Lietuvos 
respublikos obalsį.

Bolševikų okupacijos me
tu Socialdemokratų Partija 
vedė prieš juos energingą 
akciją, kovodama už sava
rankų krašto susiorganiza- 
vimą. 1

Socialdemokratai dau-

GUDIJOS KOMISARAS 
PAŠALINTAS.

Centralinės kontrolės ko
misijos nutarimu iš komu
nistų partijos pašalintas Gu
dijos žemės ūkio komisaras 
Prišcepovas, kaltinamas 
“partijos generalinės linijos 
iškreipimu.”

Atveža Iš Rusijos 
Užmuštus Ameri- 

kiečius.
Savo laiku “Keleivy” bu

vo rašyta, kad iš Amerikos 
išplaukė Rusijon ekspedici
ja, jieškoti tenai palaidotų 
Amerikos kareivių, kurie 
buvo užmušti Archangęlsko 
apielinkėj aliantų interven
cijos metu.

Dabar iš Leningrado pra
nešama, kad ekspedicija su
daro užšalusioj Rusijos 
šiaurėj 86 metalinius grabus 
su užmuštais amerikiečiais. 
Visi jie buvo verbuoti iš 
Michigano valstijos. Tai yra 
aukos nelemtos Wilsono po
litikos. Susitaręs su plėš
riais Europos imperialistais, 
šitas žmogus 1918-1919 me
tais nusiuntė Archangelskan 
4,477 Amerikos piliečius su
griautai caro tvarkai ginti. 
Ir dabar, po 10 metų, jų tė
vams yra grąžinami kaulai!

ADMIROLAS TOGO PA
DOVANOJO GARBĖS 
KARDĄ PILSUDSKIUI.
Japonų admirolas Togo 

padovanojo Pilsudskiui kar
dą nukaltą iš šarvų garsaus 
šarvuočio “Mikaza,” daly
vavusio Rusi jos-Japonijos 
kare jurose.

NEGALĖJO PAKĘSTI 
DENTISTO GRĄŽTO.
Kansas Cityje pas vieną 

dentistą atėjo moteris H. N. 
Reed dantų taisyti. Kuomet 
ji laukė savo eilės, dentis- 
tas driliavo dantį kitam pa
či jantui. Driliaus zvimbi
mas taip ją nunervino, kad 
ji pribėgo prie atdaro lango 
ir šoko nuo 11 aukšto per 
langą laukan. Ji užsimušė 
ant vietos.

KANADOS ITALAI SU
MYNĖ FAŠISTŲ VĖ

LIAVĄ.
Kanadoje, Toronto mies

te, Įvyko didelis skandalas 
susirinkime, kurį sušaukė 
Italijos vicekonsulas Amo- 
rozi, kad sudarytų italų re
zervistų (atsargos karių) fa
šistinę sąjungą. Bet italai 
nedavė vicekonsului kalbė
ti. Rezervistai šaukė: “Mes 
kanadiečiai nesame fašis
tai.” Italų vėliava buvo nu
traukta ir suminta po kojų, 
o jos vieton iškelta anglų vė
liava.

SUOMIŲ SPAUDA ŠAU
KIA BOIKOTUOTI 

VOKIEČIŲ PREKES.
Suomių spauda praneša, 

kad vokiečių suomių dery
bos esančios kritiškoj padė
ty. Nėra vilties, kad butų at
siekta abiem pusėm pagei
dautinų rezultatų. Suomių 
spauda nurodo, kad vokie
čių prekių importas į Suomi
ją 5—6 kartais peršoka suo
mių prekių importą į Vokie
tiją. Laikraščiai siūlo boiko
tuoti vokiečių prekes, jei ne
pavyksią sudaryti naudingą 
Suomijai sutartį.

VOKIETIJOS VYRIAUSY
BĖ UŽDRAUDĖ KARIAMS 
DALYVAUTI REAKCINĖ

SE ORGANIZACIJOSE.
Vokiečių reichsvero mi

nisteris Groneris uždraudė 
reichsvero ir __
riams dalyvauti “Vokiečių 
aristokratijos sąjungoje,” 
nes ši sąjunga turinti politi
nio pobūdžio ir vedanti re
akcinę politiką. Toki pat įsa
kymą išleido ir užsienių rei
kalų ministeris.

Ligonių Kasoms.
Šitą fašistų smurtą So

cialdemokratų Partijos Cen
tro Komitetas apskundė 
Kauno Apygardos Teismui. 
Skunde socialdemokratai 
nurodė, kad įstatymas apie 
organizacijas numato. tiktai 
sekančias priežastis, dėl ku
rių organizacija gali but už
daryta:

(1) Jeigu organizacija 
nesilaiko savo įstatų arba 
juos peržengia.

(2) Jeigu organizacijos giausia kovojo ir prieš savu- 
dirbamas darbas įgyja prie- jų reakcininkų planus, kuo- 
šingo valstybei pobūdžio, met šitie judošiai su vysku-

Kad šitus dėsnius pritai- pu Karevičium priešaky bu- 
kyt prie Lietuvos Sociąlde-jvo paskelbę kaizerio junke- 
mokratų Partijos, reikėtų rį Urachą Lietuvos kara- 
įrodyt, kad ji yra papildžiu-Į lium. , _________.
si bent vieną šitų prasižen
gimų. ’

Bet užtenka 
Partijos suvažiavimų proto
kolus, Centro Komiteto nu
tarimus, partijos orgario 
“Socialdemokrato” komp
lektus arba socialdemokra
tų frakcijos pareiškimus 
Seime, kad butų aišku, jog

met šitie judošiai su vysku-

Socialdemokratai organi- 
(zavo ir partizanų kovą prieš 

peržiūrėti bermontininkus. Tos kovos 
“generalinis štabas” susidė
jo vien iš socialdemokratų 
partijos vadų, būtent: Bie
linio, Požėlos, Venslauskio, 
Bielskio ir kitų. Ir šita kova 
buvo laimėta, bermontinin
kų gaujos, kurios plėšė Lie-

k 
muštos ir išvytos, visi jų gin- 

, klai ir orlaiviai paimti.
Ir dabar atėję kažin iš kur 

ir kokie gaivalai nutarė šitą 
partiją uždaryti.

Taigi jos Centro Komite
tas šitokį nutarimą skundžia 
apygardos teismui ir reika
lauja jį panaikinti.

Byla turėjo but nagrinėja
ma 27 rugsėjo. Bet teismas 

i nutarė bylos svarstymą ati- 
į dėt ir spręsti ją valstybės 

gynėjui dalyvaujant Kuo ji 
pasibaigs, da nežinia.

nej vieno tokių prasižengi- tuvos gyventojus, buvo su-
mų partija nėra papildžiusi. 
Taigi jos uždarymas buvo 
sauvališkas, neteisėtas smur
to darbas, ir todel jis turi 
but atšauktas.

Lietuvos Socialdemokra
tų Partija yra pirmoji Lietu
vos politinė partija. Ji įsikū
rė 1896 metais Vilniuje ir 
nuo pat savo įsikūrimo ko
vojo už nepriklausomą Lie
tuvą. Ji pirmutinė šį obalsį 
iškėlė ir jau nuo 1901 metų 
skelbė ji viešai Lietuvos vi
suomenės tarpe.

KUMŠTININKAS NORĖJO 
NUSIŽUDYT.

Montrealo mieste, Kana
doj, bandė pasidaryti sau 
galą vokiečių kumštininkas 
Hans Hellbrum. Jis persi- 
piovė sau riešų gyslas ir jo 
draugas rado jį vosc gyvą 
kraujuose paplūdusį. * Euro
poje Hellbrum buvo pagar
sėjęs kumštininkas ir sumuš- 
davo visus savo priešinin
kus. Jis manė Amerikoj pa
darysiąs daugiau pinigų ir 
apie 3 mėnesiai atgal atvy
ko į Montrealą. Iki šiol jis 
čia nesusirado jokio užsiė
mimo ir nusiminimo apim- 

laivyno ka- tas nutarė pasidaryti galą.

Lietuviai Banditai 
Areštuoti.

Wilkes-Barre, Pa. — Šio
mis dienomis šioje apielin- 
kėje buvo areštuoti 3 lietu
viai banditai: Franas Tau
za, Mikas Skiečius ir Petras 
Kamažinskas. Pastarasis

Luzernėj jie išvogė 3 na
mus.

Taigi tie žmonės buvo 
jau tikri banditai ir žmog
žudžiai. Jiems gręsia mir
ties bausmė.

angliškai vadinasi “Peter 
Neske.” Rugsėjo 24 naktį'

17 METŲ VAIKAS NU
TEISTAS PAKARTI.

VOKIEČIAI GAUNA 
$125,000,000.

Švedų degtukų firmos 
pirmininkas Kreuger duoda 
Vokietijai $125,000,000 pa
skolos užtai, kad Vokietija 
paveda jam degtukų mono
poli, tai yra, išimtiną teisę 
tik jam vienam per 50 metų

Tulsa, Okla. — čia buvo gaminti ir pardavinėti deg- 
sugautas plėšikaujant revol- tukus Vokietijoje.
veriu ginkluotas 17 metų AnvnrATA<J PAGirnse 
amžiaus vaikas. Jis prisipa- ADVOKATAS PASIKORĖ 
žino prie kaltės ii teismas Madison, Wis. — Pereitą 
pasmerkė jį pakorimui, nes sąvaitę čia pasikorė savo 
už plėšimą apsiginklavus namų skiepe advokatas Olb- 
Oklahomos įstatymas skiria rich. Jis sirgo nervų suiri- 
mirties bausmę. m u.

Luzernės policijantas Ta-! 
mas Krakauskas užtiko juos’ 
besilaužiant Į svetimus na
mus ir norėjo suimti, bet jie 
jį nušovė. Vėliau juos vis- 
tiek suėmė. Mikas Skiečius 
arešto namuose pasikorė, 
todėl dabar pasiliko tiktai 
du: Franas Tauza ir Petras 
Kamažinskas.

Jie yra kaltinami netik 
policijanto nužudyme, bet ir 
visa eile kitokių nusikalti
mų, būtent:

Pereitų metų lapkričio 
mėnesy jie Plains, Pa , nu
žudė tūlą Kauferį.

Pereitų metų gruodžio 
mėnesy tame pat miestely 
jie apiplėšė Jono Slyvos sa- 
liumą.

Wilkesbarriuose prieš Ka
lėdas apiplėšė Andriaus Mi- 
lašausko saliuną.

Šių metų sausio mėnesy 
Ashley, Pa., jie mirtinai su
žeidė tūlą MacNamaną.

Rusijoj Sušaudyta 
5 Generolai.

Iš Maskvos pranešama, 
kad šį panedėlį tenai buvo 
sušaudyti 5 generolai, bū
tent: Michailov, Vysočans- 
kij, Dymman, Dekanov ir 
Šulga. Daug kitų nuteista 
katorgom Juos kaltino tuo, 
kad jie dirbo prieš valdžią.

Chicagoje šią sąvaitę su
streikavo gatvių valytojai ir 
išmatų vežikai. Reikalauja 
žmoniškesnio užmokesnio 
už darbą.

Kiniečių nacionalistų val
džia pradėjo plačiu frontu 
ofensyvą prieš maištininkus. 
Prieš juos sutraukta 120,000 
kareivių.

Norvegija turi geriausį • 
prekybos laivyną visam pa
sauly.

Rumunijoj suimta bandi
tų gauja, kurios vadu buvo 
žymus advokatas Cyril Pre- 
torianu.
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LIETUVOS AIDO” i gi kitaip šitą reakcijos duki-Į“1
DEMAGOGIJA.

“Lietuvos Aidas” nori 
įkalbėti Lietuvos žmonėms, 
kad fašistų diktatūra yra 
labai sveikas jiems daiktas. 
Štai kaip jis pasakoja 216- 
tame savo numery:»

“Gruodžio 17 diena atvertė 
naują Lietuvos istorijos lapą. 
Aštuonerius metus Lietuva 
gyveno neriboto parlamenta
rizmo tvarką.

"Tas laikotarpis, kaip pame
nam, pasižymėjo nesiliaujan
čiomis partijų kovomis už val
džią. Tokiose aplinkybėse sun
ku buvo plėstis kūrybos dar
bui, nes valdančiųjų partijų 
dėmesys buvo sukoncentruotas 
ant to, kaip prie valdžios išsi
laikyti, opozicijos gi partijų 
kaip valdžią nuversti.

“Nuolatinė kova ir padėties 
netikrumas paraližiavo visą 
valdančių iniciatyvą. Juo tolyn 
kova ėjo vis stipryn. Ji ne tik 
trukdė darbą, bet demoraliza
vo visuomenę ir kompromitavo 
pačią nepriklausomybės idėją 
masių akyse. Užtat nei viena 
ranka nepasikėlė senajai tvar
kai ginti kaip gruodžio 17 dieną 
ji tapo nuversta ir šiandien dar 
kaimietis labai bijo rinkimu su 
mitingais, agitacija ir visu tuo 
ištvirkimu koks pasireikšdavo 
ypač rinkimų metu.

“Steigiamojo seimo konsti
tucija buvo teoretiškas ultra- 
demokratiškas padarinys, kurs 
praktikoj parodė daug didelių 
ydų. Seimų viešpatavimo ąš- 
tuonerių metų laikotarpis buvo 
sunkus Lietuvai laikas. Gruo
džio 17 d. padarė tam laikui 
galą ir atvertė naują istorijos 
lana.”

Tai yra šlykščiausią de
magogija, kokią tik galima 
įsivaizduoti. Visa šalis šauk
te šaukia rinkimų ir Seimo; 
visa Amerikos lietuvių spau
da, kuri atstovauja trečdalį 
lietuvių liaudies, jau tris 
metai kaip be paliovos rei
kalauja grąžinimo demo
kratinės tvarkos, o fašistų 
organas pasakoja nemirk
čiodamas, kad Lietuvos kai
mietis “bijo rinkimų!”

Prie parlamentarizmo, 
girdi, partijos kovojo už val
džią. O dabar, mat. fašistai, 
tai nekovoja už valdžią.

Prie 
partijų kdv

o 
k' ttz valdžią bu

vo kultūrinė, o dabar bar
bariška. Demokratinė val
džia nenužudė nei vieno sa
vo politinio priešo, o dabar
tiniai fašistai desėtkus jau 
iššaudė ir šimtus laiko Į ka
lėjimus sugruclę. Vienų so
cialdemokratų šiandien yra 
daugiau kaip 300 Įkalinta.

IŠ DARBO LAUKOspausdinti musų nedovanoti-į 
nas apsileidimas!

“Bet paskutinieji haudžia-, 
vos metai, o ypač jos panaiki-! 
nimas. ankštai susiję su 1863) 
metu sukilimu. Todėl. renkant ♦ . .ir susirašinė.iant atsiminimus 
iš baudžiavos gadynės, reika
linga sykiu, kiek galint, net iš 
tų pačių asmenų 
minimai 
kilimą.
mokėtų 
Įvykių 
brangus 
miršti.“

Todėl, jeigu kas
laikų kokių nors atsimini
mų. yra prašomas nusiusti 
juos šiuo adresu: Petį ui Ru- 
seckui, Perkūno Alėja 
Kaunas. Lithuania.

Diktatorių Kriziai
Pažvelgus į telegramas iš Toks eksperimentas rodo, 

Italijos, Ispanijos, Lenkijos, kad Italijos fašizmas suklu- 
Rusijos ir kitų diktatūrų vai- po ant lygaus kelio, 
domų šalių, galima pastebė-| Ispanijoje Primo de Rive- 
ti, kad diktatūros sistemoje ra taip pat stengiasi moder- 
vyksta kaž koks vidaus pro-’nizuoti savo tvarką, sugal- 
cesas, turįs visas krizio žy-modamas įvairias “tarybas,” 
mes. t. y. nori nudažyti diktatu-

Labai charakteringa, kad rą visuomeninėmis ir net 
‘ parlamentarinėmis spalvo
mis. Norima surasti talkinin
kų senųjų konstitucinės Is- 

\ _ J
vardu autoritetu pakeltų kri
tusią diktatūros markę.

Užsienių spauda prane
šė, kad Ispanijos diktato
rius kalbasi su buv. konsti
tuciniu premjeru Romanoe- 
su dėl diktatūros tvarkos re- 

i formų. Tokiu budu Ispani- 
' joje matome tą patį bręstan
tį diktatūros krizį ir jos au
torių nerimą dėl rytojaus 
dienos.

Galingas Pilsudskis kvie
čia tartis jo apspiaudyto Sei- 

i mo frakcijų atstovus, o pas- 
I tarieji nenori kalbėtis su 
diktatorium kol jis nenusi
lenks krašto konstitucijai ir 
neišsižadės savo avantiūrų.

Bolševikų diktatūra trupa 
gabalais. Trockis, dabar Bu- 
charinas ir šimtai kitų iš
mestų iš komunistų partijos 
vadų liudija kad diktatūros 
puvimo procesas jau pasie
kė aukščiausio laipsnio.

Tas pats darosi ir kitose 
diktatūrinėse šalyse.

Diktatūrų kriziai eina lė
tai, palaipsniui, bet jie nesu
stoja nei valandėlei ir tai da
bar gali pamatyti net ir “Ta- 
mošiai netikintieji.”

Regis, nereikia ir kalbėti 
apie tai, kad visokios pačių 
diktatorių sumanytos, palia- 
tiviško gydymosi priemonės 
nepagelbės.

Su diktatūromis atsitiks 
tas pats, kas Wellso romane 
atsitiko su užkariavusiais 
žemę* Marso gyventojais.

Jie išnyko nuo musų že
mės mikrobų. “L. Ž.”

t urnas: jis žmonėms duoda 
dailę, o aš lietuviams gami
nu, bet aš pradėjau tą daryt 
truputį per anksti.

Mikas Petrauskas.
ARGENTINA.

Įdedamas 8 valandų dar
be cik na.—Argentinos Kon- 

išleido įstatymą, ku
rine visoje šalyje įvedama 
8 valandų darbo diena vi
siems darbiu inkams, kurie 
dirba už algą, išskyrus tik
tai dirbančius ant ūkių, na
mų taraus ir senus bei duk
teris, kūne dilba tėvams.

r

mą pavadinti?
Tai ne tiktai demoraliza

ciją, bet stačiai teroras!

ARGENTINOS LIETUVIŲ 
SOCIALISTŲ LAIK

RAŠTIS.
“Keleivy” jau buvo savo 

laiku rašyta, kad Argenti
noje įsikūrė lietuvių socia
listų sąjunga ir ketina pra-, 
dėt leisti savo laikraštį.

Pereitą sąvaitę jau gavo
me pirmąjį to laikraščio nu
merį. Jo vardas — “Argen
tinos Naujienos.” Laikraš
čio redakcija savo deklara
cijoj sako:

“Išleidži^m ši ‘Argentinos 
Naujienų' numeri, kaipo pa
vyzdį musų busimo savaitraš
čio. Leisdami ji, mes ir patys 
jaučiam kai kuriuos trukumus, 
kurių daugelis sunkumų, tuo 
tarpu neleido prašalinti, vienok 
esam Įsitikinę, kad ir tas neil
gai tęsis. ‘Argentinos Naujie
nos’ pasidarys gyvos. įdomios, 
turiningos ir pilnai tobulos tuo
met, kai patys lietuviai darbi
ninkai bei šiaip tautiečiai im
sis gausingiau jose bendradar
biauti, rašyti savo pageidavi
mus link matomų trukumų, ką 
redakcija visuomet su atsidėji
mu stengsis Įvertinti.

“Varydami pirmąjį savo 
darbo barą, mes iš anksto pra
nešam savo gerbiamiems skai
talo jams ir bendradarbiams, 
kad ‘Argentinos Naujienos’ 
nemano ir nesileis Į nekultūrin
gus šmeižtus Į bereikalingus 
ginčus, o stengsis būti gyvu at
spindžiu. kaip visos Pietų Ame
rikos musų išeivių politinio ir 
kultūrinio gyvenimo. taip ir 
gimtojo musų krašto Lietuvos.

"Pirmoj eilėj mums rūpės 
dar Imi žmonių gyvenimas, jų 
kova už dienos reikalus ir galu
tinasis idealas — socialistinės 
tvarkos siekimas, todėl šiuo 
reikalu ‘Argentinos Naujienos’ 
stengsis nemažai užleisti vie
tos savo skiltyse. Apart žinių, 
mokslinių straipsnių ir kitokių 
raštų, musų laikraštis bus gau
siai iliustruojamas paveikslais 
ir puošiamas dailiosios litera
tūros kuriniais."

Pirmutinis “Argentinos 
Naujienų” numeris daro 
malonų įspūdį. Laikraščio 
turinys gyvas, technikos 
darbas švarus ir puslapiai 
gerai iliustruoti. Ištikrujų, 
tai yra pirmutinis toks įdo
mus argentiniečių laikraštis. 
Jį širdingai pasveikino ir 
“La Vanguardia,” ispanų 
kalba leidžiamas oficialus 
Argentinos Socialistų Par
tijos organas.

Mes taip pat sveikinam 

linkim joms kuo gražiausios 
ateities.

rinkti atsi- 
ir api? 1863 metu su- 
šių. musų tautos ap- 

kanėiomis 
irgi yra 

būti už-

krauju ir 
atsiminimai 

ir neturi
BRAZILIJA.

s turi iš tų ‘kponų imigracija. — Ja-

i

s šioje 
sako, 

“nevisai 
nes prie 

nuvertimo yra 
Smetonienė ir 

su karininkais.

ponų imigracija Brazilijon 
vis dar tebeplaukia. Šiomis 
dienomis tenai atvyko ir ap
sigyveno 655 japonų šeimy
nos Sao Paulo estadoj (val
stijoj). o paskui juos atvyko 
da 200 japonų imigrantų, 
kurie apsigyveno Para esta
doj.

“Vienybė.” kuri v 
už diktatūrą, dabar 
kad jai pasidarė 
skanus įspūdis,” 
Voldemaro 
prisidėjusi 
Tubelienė 
Todėl Širvyduko organas 
sako: “Jei jau į valdžios __________
permainas kišasi bobos, ar- dalyvavo 75 atstovai nuo fi

nų darbdavių sąjungos, 16 
atstovų iš Danijos. 11 iš Nor
vegijos ir 25 iš Švedijos. Jų 
suvažiavimo tikslas buvo: 
pasitarti bendrai, kaip ge
riau kovoti su darbininkų 
organizacijomis ir ginti ka
pitalistinius savo reikalus.

mijos karininkai ir geleži
niai vilkai, tai tautai daug 
sveikiau grįžti prie parla
mentinės tvarkos." Mes visą 
laiką taip sakėm, o “Vieny
bei” tik dabar akys atsida
ro.

Chicagoje nepriklauso
mieji Romai lietuviai katali
kai žada leisti savo reika
lams laikrašti, kuris vadin
sis “Vėtyklė.”

SUOMIJA.
Darbdavių konvencija.— 

Suomijos sostinėj Helsing- 
forse šiomis dienomis įvyko 
Vienuoliktoji Šiaurės Darb
davių Konvencija,, kurioje

PRANEŠIMAS.
Kipras Petrauskas, atidai- 

navęs tam tikrą laiką Brazi
lijoje, dabar dainuoja Mon- 
tevideoj, Uruguayuje. ir dar 
dainuos Rosarioj. Argenti
noje, ir paskui grįš Lietu
von. Man rodos, iš Argenti
nos Rosario pa įvažiavimas 
Lietuvon ims apie 30 dienų; 
gera kelionė vandeniu! Ka
lėdoms žadą būt Lietuvoje; 
Amerikon nėr laiko važiuot. 
Lietuvoje dainuos kaip dai
navęs. Yra angažuotas “Pri- 
vė d e Paris” operos direkci
jos, bet sutarties dar nepasi
rašė. Mane vadina Lietuvon.

Man rodos, aš gana pri- 
skraidžiau po pasaulį, visą 

Nežinomam. — Tamstos Europą išvažinėjau ir daug 
rašto nedėsime, nes jau stin- S. V. išynir.džiau, bet brolis 
ga rimtumo. mane pralenkė. Čia yra skir-

Mokslininkas" M. Stirling 
buvo nusiųstas tirti Naujo
sios Gvinėjos salą, esančią 
tarp Australijos ir Azijos. 
Baltų gyventojų ji turi vos 
keliasdešimt tūkstančių pa
kraščiuose. Vidurys dar vi
sai mažai tėra ištirtas. Stir
ling su savo ekspedicija, poi 
šešių mėnesių labai vargin-j 
gos kelionės per tropiškus 
miškus ir aukštus kalnus, pa
siekė salos vidurį. Čia labai 
gražiose vietose jie rado 
pigmėjų tautelę. Didžiausi 
vyrai ne aukštesni 5 pėdų. 
Dauguma, ypač moterys, 
apie 3 ir pusę pėdų.

Prisiartinus ekspedicijai, 
kuri turėjo 400 žmonių, nyk
štukai rodė didelio nusiste
bėjimo, nes baltų žmonių 
jie niekad nebuvo matę, bet 
nerodė jokios baimės. Net 
atskiri žmonės ir vaikai drą
siai ateidavo baltųjų stovyk- 
lon. Jie buvo ramus, manda
gus ir mūsiškai tariant, san
tykiuose labai kūlturingi. 
Tuojau jie atnešė dovanų, 
kiaulę ir daugybę bananų. 
Parodžius baltiems noro kei
sti prekes, nykštukai atnešė 
savųjų. Jie čia parodė nepa-miniam krašto vystymuisi, 
prastą sąžiningumą, veng- taip stabdė pažangą, kad ki- 
dami mažiausio apgavimo. ; _

Nykštukai gyveno dar ak- įną ir tuo gelbėti jo aūtori- 
mens amžių. Metalų jie vi- 
sai nepažino. Jų kirviai, pei
liai, ginklai buvo iš akmens

krizis visur bręsta be išorės 
spaudimo dėl grynai vidaus 
priežasčių.

Kiekvienoje 
procesas turi savo specifiš
kas formas, pareinančios; 
nuo vietos gyvenimo ypatu
mų.

Italijos fašizmas jau se-Į 
nai laikomas visišku laimė-' 
toju, o fašistinė tvarka idea-: 
le valstybės tvarka. Tuo tar-j 
pu Mussolini staiga nutarė' 
pravesti naują reformą, 
prieštaraujančią pagrindi- 
niems fašizmo principams.

Ligi šfol Italijos valsty
bė buvo “fašistizuojama,” 
dabar gi fašistų vadas pri
pažino reikalingumą “vals- 
tybinti” fašizmą, t. y. apri
boti partijos hegemoniją ir 
užsimojimus valstybės nau
dai.

Pasirodo, kad partinė 
diktatūra taip griežtai prieš
taravo kultūriniam ir ekono-

Ispanijoje Primo de Rive-

šaly krizio panijos veikėjų tarpe, kad jų

i
I

lo reikalas pažaboti fašiz-

Partijos diktatūra Italijo- 
’ je privedė prie to, kad visas

Redakcijos Atsakymai.
Slapukui. — Korespon- ] 

dencijos iš Hamiltono netal- , 
pinsime. nes jokių faktų jo- j 
je nėra. Be to, tamsta įvar
diji asmenis ir savo žodžiais i 
juos užgauni, o savo pavar- j 
dės po korespondencija ne- . 
pasirašai. Šitokia polemika 
tiktai kiršina žmones ir ke- j 
lia nereikalingus vaidus lai- - 
krašty.

Kovodami už išsilaikymą “Argentinos Naujienas” iri
valdžioje fašistai netiktai 
opoziciją smaugia, bet ir 
savo tarpe ėdasi. Tarp Sme
tonos ir Voldemaro abazu 
dabar tik per plauką nekilo 
kruvinas karas.

Ir po visa to “Lietuvos 
Aidas” nesigėdi pasakot, 
kad prie demokratinės tvar
kos ėjo nuolatinė kova, kuri 
“demoralizavo visuomenę ir 
kompromitavo pačią nepri
klausomybės idėją!”

Ar gali gi būti didesnė vi
suomenės demoralizacija, 
kaip ta, kuri viešpatauja 
Lietuvoje dabar?

Pažangios darbininkų or
ganizacijos uždarytos; susi
rinkimai uždrausti; girti 
komendantai baudžia žmo
nes be jokio teismo; laik
raščiai negali ką nori rašy
ti; šimtai šeimynų išardyta 
ir jų vyrai uždaiyti nelais
vėn taip pat be jokio teis
mo; žmonės eina gulti ir bi
josi, kad nakties laiku ne
įsilaužtų žvalgybininkai ir 
išsivežę nesumuštų — ir jei
gu visa tai nėra visuomenės 
demoralisfyto^ tai kaip

i

PRAŠO ATSIMINIMŲ Iš 
BAUDŽIAVOS LAIKŲ
Petras Ruseckas. kuris ne

senai parašė knygą apie Lie
tuvos knygnešius, dabar no
ri surinkti žmonių atsimini
mus apie buvusią Lietuvoje 
baudžiavą ir lenkmetį. Jis 
sako:

“Dėl Įvairių prieža.«čių mes 
- dar nesame surinkę atsimini

mų iš baudžiavos gadynės. Tų 
atsiminimų musų liaudyje dar. 
yra gana daug, bet diena die-! 
non jie vis labiau nyksta. To-i 
dele neatidėliojant tie atsimi-' 
nimai reikia surinkti ir išspaus- 
dinti, tos praeities turtas. Jie' 
gyvais vaizdais parodys bau
džiavos gadynės Lietuvą, o 
ypač musų liaudies vargus? 
kančias, dorovę, papročius, jos 
tvirtą būdą ir. apskritai, jos 
dvasišką ir medžiagišką gyve
nimą. Tie gyvieji vaizdai paro
dys baudžiavą ne tik mums, 
bet ir musų ateinančioms kar
toms. Tuos atsiminimus už
miršti, jų nesurinkti ir neis-

arba iš kaulo. Bet jie turėjo ; krašta§ tapo kaž kokiu fa
savo pinigus varlių ^^.šistiniu dvaru, kurio savi- 
siukus, H-daug noriau eme!ninkai vadovaujasi vien tik 
uz savo prekes tuos pinigus, • savo interesais. Aišku, kad 
negu baltųjų siūlomus Pjie_; tokioms sąlygoms esant su- 
no peilms, kirvius ir kitus sįdarė palanki dirva viso- 
metalimus daiktus. Vyrai ir kjoms malversacijoms, ku- 
moterys nešioja tiktai trum- ateity užpildys ne vieną 
pas prijuostėlės iš pryšakio. Italijos istorijos knygos la- 
siaip yra visai riuogi. Gyve- Mussolini suprato padė- 
najs medžių ir šiaudų pa-ltjes keblumą ir bando duoti 
statytose gnntelese. Jle. ^'fašizmui naująją kryptį de- 
snma po truput) žemdirbys-..,jndarnas jį sU valstybe, 
te: augina bulves ir kai ku-į_________ _ _______
riuos kitus šakniavaisius. Ju

Padarykite Lietuvių Rašytoją Garsą!
savo kirčiais storokus me- 
džius. Nepaisant karšto kli
mato, jie niekad nesimaudo 
ir labai stebėjosi matydami 
besimaudančius baltuosius. 
Labiausiai jiems patiko mui
lo putos ir dėl to už muilo 
gabalėlį galima buvo iš jų 
visko gauti. Nepaprastą ma
lonumą jiems sudarė blok
noto lapelių vartojimas.

Vyrai dirba sunkesnius, o

moterys nešioja tiktai trum- rios ateity užpildys ne vieną

na

Į ________________

• Neatsakykite “Keleivyje” | naši gerai angliškai rašyti. 
lVietOS Šiam laiškui. tčnrl no tiaV r^ilcptii mninfie

Gerai pažįstų žmogų, ku
ris labai daug padarė, kaip 
rašytojas, nors tebėra 27 me
tų. Rasite jo vardą “Kelei
vyje” ir visuose lietuvių lai
kraščiuose Lietuvoje ir Ame
rikoje. Jis rašo ię straipsnius

Kad ne tiek reikėtų rūpintis 
pragyvenimu, greitai galėtų 
ir anglų spaudoje dirbti! 
Bendrai, kas jo gyvenimu 
susirūpintų ir padarytų jam 
patogesnes sąlygas dirbti,. 
tas jį augštai iškeltų! Nei 
vieno cėnto šis žmogus ne-

įvairiais klausimais, ir įdo- sunaudos be griežto reikalo. 
_______________ „ mias rimtas bei juokingas Jėigu jis gautų 

moters lengvesnius darbus, apysakas bei eiles. Šią vasa- kas supranta jo darbo svar- 
Moterų yra daug mažiau, rą jis gyveno ir dirbo pas bumą, bent per trejetą metų 

negu vyrų. Užtat, nors leista mane mokykloje. Aiškiai:kaip ir vadinamą stipendiją 
turėti kelias - moteris, bet pamačiau, jog tokiam žmo- (parama), kad galėtų atsi-

iš ko nors,

daugiau, kaip vieną, niekas, gui nereikia nieku kitu užsi- dėti vien rašymui didesnių 
nei pats karalius neturi. Ve- imti, kaip tiktai rašvtojavi- dalykų, o neužsiimmėti 
dybų ceremonijos susideda mu, nes tuo jis gali \>uti la- smulkmenų rašymu dėl pra- • v v ■» ų 1 •   1 *   T*   o» I nis, iv/v
nei pats karalius neturi. Ve- imti kaip tiktai rašvtojavi- dalykų, o neužsiiminėti

Apleista Mrs. K
populiariška ikL~
tėmijam jo nepriimnumą, nes pri
pranta n prie visad esančio kvapo.

Buk atsargus —visad vartok 
Lifebu<>y, mylimiausias maudy
nei muilas milionų. Jus mylėsit 
jo atgaivinimą, ant:<eptiškas pu
tas, kurioa valo odos skylutes. 
Jus neataiiterėsit tuo švariu kva
pu, kurį Ltfebuoy d’Joda. švaru
mas pasilaiko — “K. K ” nėra 
progo-

Lifebuoy taiperi užlaiko odą 
stebėtinai Svaria Saugoja svei
katą 5 -aėalindamas gemalus. Jus 
džiaugUtėB jo priimniu tikra i- 
švariu kvapu, kuris pasako kad 
I.ifebu-.y valantis, r.es tuoj pra
nyksta jums plaunanties. Priim
kit I.ifebaay Šiandien.
Lcver Hros. Co.. ( amhridge.Maes

“K. Kf stabdė būt
API jfilSTA — pačiam viduryje 

krautuvės jieškant pirkinių.
Vėi atstumta

• Nelaiminga Mrs K— visur at
stumta. Ji tada negalėjo suprast. 
Dabar reikalai kitaip. Šiandien ji 
visur pagerbtina. Dabar Mrs. K 
nėra apleista kada ji atrado šį 
lengvą, malonų būdą panaikint 
"K K.” —K ano Kvapą!

« » •
Nepateisinamai — apgavingas! 

“K K.” išduoda Užgauna savo 
aukas, bet ncperspėja

Kodėl ? Paprastas dalykas 
Mus odos skylutės išleidžia apie 
kvortą atsiduodančio kvapo kaipo 
išmatą kasdieną. Bet mes nepa-

<=xlUfebuoy
švelnus HEAUH SOAP /

sk“,,,T’0 sustabdo kūno kvaoa
Jus aptiekoj

kvapą

gyvenimo, tai jis galėtų aug
štai iškilti. Koks doleris pa
ramos per dieną jam leistų 
vien dvasios gyvenimu gy
venti ir rašyti. Kas šį žmogų 
taip paremtų, tas tikrai iš
augintų didelį asmenį.

Gerai žinodamas jo dar
bą ir gyvenimą, aš kviečiu 
susirūpinti jį paremti, kad 
smulkmenose nenyktų jo ne
abejotinas talentas, kad ga
lėtų iškilti. Atskiri žmonės, 
arba kokia draugija, galė
tų tuo reikalu rašyti arba 
man arba šiam rašytojui, 
kurio adresas trumpas: 
Kaunas, Rašytojui Ąrėjui 
(Leonui) Vitkauskui. Kuo 
greičiau jį taip paremsite, 
tuo daugiau jis pasidarbuos 
savo plunksna.

Mokyt. A. Br. Petrulis, 
Didžiųjų Gružių mokyklos 
vedėjas, Vaškai, Lithuania.
ŽMOGŽUDYS NUSIŠOVĖ, 

j Clevelande policija aną-

!hey, kuris nesenai buvo už
mušęs moterį. Prispirtas prie • _ • . * «

iš to, kad vyras žmonai ak- blausiai naudingas. Jis iš ra- 
meniniu kirviu nukerta vie- šytojavimo ir pragyvena, bet 
ną pirštą. Jei jis lieka našlys, lietuvių - laikraščiai toki 
tai jis pats sau turi nusikirs- silpni, kad užmokėti rašyt > 
ti vieną piratą, šeimynos gy- jui už jo darbą (raštus) tiek, 
vena labai gražiai. Visos kad rašytojas galėtų ramiai 
moterys, tekėjusios ar nete- pragyventi, negali. Ir šis 
kėjusios, miega vienos, at- žmogus gyvena skurde, nors 
skintose kambariuose. Va- nėra išlaidingas: jis nusista- 
gysčių, žmogžudysčių ir ki- tęs blaivininkas, nerūko, yra 
tų nusikaltimų pas juos vi- aršus priešas įvairių puotų 
sai negirdėti. Tie dalykai, ir bendrai didelis idealistas, 
tai krikščionių civilizacijos nepaprastai atsidavęs savo 
padaras. Persiskirdami su plunksnos darbui. Iš tokio 
baltaisiais nykštukai verkė ir asmens gali išeiti didelis 
prašė pasilikti. žmogus. Mačiau ir matau,

Taip atrodo tikri gamtos kaip jis dirba (rašo) daug 
žmonės, neliesti jokios civi- smulkmenų laikraščiams 
lizacijos. L. A. vien dėlto, kad pragyventi.

------------- .Tuo tarpu, jeigu jam nerei- 
KAIP SAUGOJAMA “DO- ketų daug jėgų padėti tų 
ROVĖ” PIETŲSLAVIJOJ, smulkmenų rašymui dėl 

Į Bielgrado policija už- pragyvenimo, jis galėtų daug 
draudė vyrams ir moterims parašyti didesnių, svarbes- 
drauge maudytis. Maudy- nių raštų, nes ir dabar jų pa
mosi kelnaitės turi būti že- —---------
miau kelių 20 centimetrų, kurių Lietuvoje išeina trys, i 
Moterys dar turi nešioti niekas tiek daug nerašo,L- ’trumpus sijonėlius, kad kel- kaip jis, o tokių ruštų_<larįv 
naicių nesimatytų. Maudy- labai daug trūksta. Šis zmo-'

rašo. Vaikų laikraščiuose,

mosi kostiumai turi būti pla- gus tame darbe yra napa-.į?^ T PJ?
,tųs, kad aiškiai nepasireikš- mainomas. Jis nuolat ir ang- tetapdamas kur
tų moterų kūno formos. • lų laikraščius skaito ir moki- J “v,e sa"I v t • yon ir krito negyvas.
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CARNEG1E, PA.
Atsakymas J. Ga ta verkti i 

aiškumo dėlei.
“Laisvės” No. 234 spalių 

2 d. J. Gataveckas reikalau
ja įrodymo, kokiuos APLA. 
3-čios kuopos pinigus jisai 
yra išeikvojęs arba pasisa
vinęs. Teisindamasis jis rei
kalauja ir kitokių įrodymų.

Mes, 3-čios kuopos knygų 
peržiūrėjimo komisija, ne
matom reikalo atsakinėti į 
pirmus J. Gatavęcko straip
snius kas link E. K. Šiurmai- 
tienės, kas jinai tokia tams
tai yra, ar dėdienė, ar kas 
kita. Tas ne svarbu, ir to
kiems, kaip sakaisi, moky
tiems žmonėms neužsimo
kėtų nei laikrašty vietą už
imti, nes tai yra jūsų asme
niškas dalykas. Tik “tiek 
mums yra juokinga, kad 
tamsta š. m. kovo 3 d. pa
bėgdamas nuo pirmininko 
kėdės ant viso susirinkimo 
pasakei/‘Atsiimkit savo ma
mutę ir užsiscdinkit ant sve
tainės čiukuro, tegul jinai 
sau tenai puorpso.” Reiškia, 
pirma buvo “mamutė,” o 
dabar liko “dėdienė.” Tams
tai taip pat keista, kad E. K. 
Š-nė neįžiūrėjo, kad APLA. 
Centre visi komunistai.

Bet mums, 3-čiai kuopai, 
irgi keista, kad tamsta ne
įžiūrėjai, jog E. K. Š-nė yra 
“fašiste.” Tai labai keistas

šitaip pildai konstituciją Centro komitetas taip elgda- 
nuo A ligi Z? masis su 3-čia kuopa? Jis

Tamsta sakai, kad P. J. siuntinėja grąsinančius lai- 
Liepas negalėjo išbūti pirmi- skus, ir paskutiniam laiške 
ninku ilgiau kaip vieną mė-'sako, kad 3-čioji kuopa lie- 
nesį dėlei šlykščių kolioniųJka suspenduota su rugsėjo 
O mes tamstai atvirai paša-į 30 d., 1929 m., jeigu nepri- 
k/ysime, jog P. J. Liepas pa-statys viso savo archyvo į 
sitraukė iš pirmininkystės Centrą. Ar Centras daugiau 
dėl to, kad tamstos pasekė- gerbia du nariu, ar visą 3-čią--- - - ,------ --- --- -------
jai prisikišę puskvorčių į ki- kuopą? 
šernus pradėjo vaikščioti po Knygų peržiūrėjimo 

čios kuopos komisiia:
J. Monski,
J. Girsztoff, 
Dominika* Savickas, 
E. K. Šiurmaitienė, 
Juozas Mureika.

svetainę, ir kad per tamstos 
priežastį likos sudaužytas 
$300 vertės registeris. P. J. 
Liepas, nenorėdamas pa
kliūti į bėdą, atsitraukė.

J. Gataveckas atvirai sa
kai per spaudą, kad juoda
šimčiai užvedė sausuosius ir 
padavė jiems kliubo raktus.

Gerai, J. Gataveckai, jei
gu tamsta tikrai žinai, kad 
APLA. 3-čioj kuopoj randa-

3-

C. D. WILLIAMS AIŠKI
NO PASIGARSINIMŲ 

REIKŠMĘ.
Spalių 16 d. Atlantic City.

INGLEWOOD, C .... neturi nieko bendra su jokia;
;Oš Pfi’tija. Kad dalyką išrišus 

ant vietos, tai aš pasiūlysiu 
tam J. Z. tokią propoziciją: 

re- Jeigu tu įrodysi, kad viršmi- 
nėti asmenys yra komunis
tai, tai aš apsiimu išmokėti 
dvidešimt penkius dolerius. 
O jei neįrodysi, tai buk vy
ras ir viešai prisipažink, kad 
tu esi šmeižikas.

J. Savick.

Dėl kcrerpcr-
Lcs Z. r 7

Gerbiama “I\ 
dakcija!

Malonėsite <1.; »ti vietos, 
padaryti rimtą ir teisinga 
pastabą koresp* indėnių' 
Los Angeles, k’ - 1<ė 
J. Z.

“Keleivio” no. jis ra^0 
iš Los Angeles koresoonc n- 
ei ją antgalviu: “Kaip k, p 
nistės meilužis nušok■■■

i ’ 1"
u

Vi
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3-čių lubų.” Tol •sū
ria, kad “komunistai 
balių, buvo gera; iš- 
vėliau kilo muštynės.

Aš neturiu noro ginti ;vį0” s 
žmones, kurie nepadoriai el-lnjekas

NASHUA, N. H. 
Lietuviai įsigijo laisvas 

kapines. /
Mes, nashua’iečiai, nori

me pranešti visuomenei, kad 
įsteigėme ko-operacijos pa
grindais savo atskiras kapi
nes, kuriose galės būt laido
jami visi lietuviai, nežiūrint 
kokių kas įsitikinimų, bile 
turės pasipirkęs lotą. Tiesa, 
turime parapijines kapines, 
bet jose ne visi ir parapijo- 
nai gali laidotis, vistiek kad 
ir lotus turi pasipirkę. Dėlto 
buvo jau keletas triukšmin
gų atsitikimų, kas ir paska
tino daugiau protaujančius 
žmones įsteigti laisvas ka
pines, kad neturėjus jokių 
ginčų su kunigu. Kapinių 
steigimo komitetas turėjo 
nemažų kliūčių sutikti savo 
darbe, nes tie, kam tos kapi
nės kaulu gerklėj stovi, da
rė visokių keblumų, kad ka
pinių nebūtų. Bet energin
giems draugams esant ko
mitete, visos kliutįs buvo ap
galėtos. Iš tų pačių žmonių 
buvo išrinkta ir valdyba se
kantiems metams, būtent:

L. Vaikšnis, pirm., 
V. Valantukevičius, ižd
J. Simutis, fin. rast.,
K. Barauskis, prot. rašt., 
J. Bušlavičius ir P. Banuš-

kevičius, iždo globėjai.
Musų priešai rašė “Dar

bininke,” kad mes savo ka
linėse bulves sodinsime, o 

M c , ne laidosimės. Jų norai neiš-
Mr». b. Young. Įgįpiidė. I trumpą laiką jau

SCRANTON, PA. 
Mirė Petras Balinas.

Rugsėjo 21 dieną čia stai
ga mirtimi mirė Petras Bali
nas. Visą dieną buvo svei
kas ir linksmas, bet po va
karienės staiga mirė.

Velionis buvo kilęs iš Vil
niaus krašto, Punios parapi
jos, Strielčių kaimo. Am
žiaus turėjo 54 metus. Ame
rikoj išgyveno apie 28 m. 
Buvo vedęs; su savo žmona 
išgyveno netoli 26 m. Gyve
no gražiai sutikime. Buvo 
stambus biznierius. Tad li
ko nemažai turto jo šeimy
nai. Palaidotas buvo su baž
nytinėmis apeigomis ant šv. 
Juozapo kapinių; dalyvavo 
net trys kunigai ir sakė kar
štus pamokslus. Da tokių 
laidotuvių scrantoniečiai ne
pamena. Labai didelė minia 
žmonių palydėjo nabašnin- 
ką iš namų į kapines.

Petras Balinas buvo do
ras ir pavyzdingas žmogus. 
Mėgdavo skaityti laikraš
čius. Lai bus tau, Petrai, šita 
Amerikos žemelė lengva 
amžinai joj ilsėtis.

Bačių Juozas.

DUQUESNE, PA. 

Užmirštas kampelis.

Žinių iš musų miestelio 
; laikraščiuose beveik nesi

mato, o lietuvių čia yra ne
mažas būrelis, yra ir “Kelei- 

-i.vio” skaitytojų nemaža, tik 
■ _ ..... ,..^«~s korespondencijų ne-

giasi, nežiūrint kokios parti- rag0 
jos jie nebūtų; bet taip jau 
aš nepaliksiu ramybėj ir ko
respondento, kuris sužiniai 
meluaja. Tiek apsilenkti su 
teisybe, kaip J. Z., tai jau 
perdaug. Nebūtų stebėtina, 
kad J. Z. butų parašęs kitų 
painformuotas, bet dabar 
kada pats J. Z. negali užsi
ginti, kad jis yra nuolatinis 
draugas tų, kurie tenai girti 
mušėsi, taigi jis turėtų gerai 
žinoti, kad su komunistais 
jie neturi nieko bendra. Jie 
nepriklauso nei komunis-, 
tams, nei jokiai kitai parti
jai. Tai ar gi gražu taip per į 
akis meluoti. Frank Lūšis, 
kuris šoko nuo trečių lubų 
per langą ir susižeidė, irgi

L. N. L. P. Kliubas, kuris 
turi gražią nuosavą svetainę, 
buvo suruošęs 28 rugsėjo 

I dieną balių. Žmonių prisi
rinko gana daug. Kliubui tu
rėjo likti ir pelno, tik neteko 
patirti kiek.

Spalių 26 dieną vėl bus 
balius.

Darbai čia eina neblo
giausia, tečiaus iš kitur pri
buvus sunku užsiėmimas 
gauti.

McKeesporte iš 44 Tin 
Plate Co. dirbtuvių dirba 
tik 22, vadinasi, pusė. 41

Braddocke ir Homestea- 
de irgi nekaip darbai eina, 'bažnyčioje.

Tėvo vaikas.'

ši tokių niekšų ir judošiu, buvo American Gas Asso- 
tai delko tamsta nieko ne-ciation konvencija, kurioje 
pranešei? K-pos nariai butų C. D. Williams kalbėjo apie 
žinoję, ką daryti su tokiais reikšmę pasigarsinimų. Sa- 
niekšais. Tamsta tyli kaip vo išvadose jis įrodė, kad 
oisteris turbut dėl to, kad reikalingiausios visuomenei 
čia ir tamstos pirštai į pajų reikmenys, turi būt teisingai 
įkišti. ir tinkamai visuomenei per-

J. Gataveckas sakai, kad statytos. O tą galima pada- 
birželio mėnesį esi suspen- ryt tik per pagarsinimus lai
duotas tik už $15, ir tamstos kraščiuose, kurie pasiekia 

' ~ plačiai publiką. Kadangi
geso kompanijos šiandien 
pateikia labai daug moder
niškų įrengimų, kurie patei
kia labai daug parankumų 
jų vartotojams, todėl tos 
praktiškos naujanybės turi 
būt publikai gerai žinomos.

įkišti.

•>

v

ne įleido nei svetainėn. O 
tamsta ar leidai į svetainę 
tuos, katrie buvo suspenduo- 

iti iki 22-ro seimo? Juk tam- 
jsta pats į ved ei tokią sistemą, 
tai kogi dabar nori. Tai vie- 
—. O antra, tamsta esi su
spenduotas už betvarkės kė-dalykas. Net ir G. Urbunas na‘* -  - _ C’**''

Iči ‘ *
gailimą ir už sauvališką pinigų 

(išmokėjimą be narių žinios 
ir nutarimo.

Tamsta didžiuojiesi, kad 
tamstos 3-čios kuopos na
riai bijo. Nieko panašaus. 
Kuopos nariai tamstos nebi
jo, bet nenori, kad darytum 
visokius skundus, - kaip pir
ma darei.

i Penktame paragrafe J. 
. -v x i Gataveckas klausia: iš kur

pnb ’r tVarką pa‘ Šiurmaitienė ištraukė, kad 
"" Gataveckas ir Taurazas yra

i kalti Kliubui $200? Tas iš
traukta iš Kliubo finansų 

laikais nors sykį kuopą kai-1 „“„tiTknskaitlinei iš- 
t;o ofrn/z. KV nanbV knygos SKaiuines įs-

sufabrikuotus melagingus

per “Laisvę” išvadino ją 
“susmukusia bobute.” 
vos keletas mėnesių atgal, 
kuomet E. K. šiurmaitienė 
rėmė tamstų politiką, tai ji 
buvo tiesi kaip Striūna.

J. Gataveckas sako, kad 
3-čioj kuopoj yra aleksinių, 
kurie norį draugijos turtą 
pasigriebti betvarkes kelda-' 
mi ir prieš konstituciją eida-;

* mi. Net Centro komitetas

i

daryti.
Taigi mes tamstos klau

siame, J. G-kai: Ar Centro 
komitetas atrado praeitais k s_ (Cituojamas iš fi- 
laikais nors syki kuopą kai-1

ti?/1?**0 tik,ta?lstos iė“džTam.-^d.“ 
sufabrikuotus melagingus j Gataveckas Mkai> kad 
skundus ant tamstai nepa- gu tajs fjnansajs vra misteri- |j- tvn* irvsnrei A »• 4- r* ‘ *tinkamų ypatų. Ar tamsta ja B t ar atmeni kai 
gah Įrodyti, kur yra tie alek- J iučio - d 1928 m mėnesi. 
Simai, kurie tykoja pagneb- į,iam susirinkime finansų 
11 ..dtaug’J0'' sekretorius J. Cirvinskis pra-
trali. tai knnp] n pi rodai ' , tt*-_ :__gali, tai kodėl nejrodai? . ;nešė, kad Kliubo knygos 
“ Tamsta, Gataveckai, sa-'rodo $50 trukumą? Tada 
kai laikaisi prie. tvarkos ir tamsta Čirvinską išvadinai 

“žiopliu,” “šnipu” ir tt. Da
bar tamsta sakai, kad pirmi- ' 

užsilaikai, ninkas nieko neturi prie fi- 
pakol yra iš Centro tyrinę ji-' nansų knygų. Bet ar tamsta 
mo komisija svetainėj. Tada 'užmiršai/ kad jau kelinti 
tamsta esi ramus kaip avi-'metai kaip 3-čioj kuopoj 
nelis. Bet kada komisija pro-pirmininkas dalyvauja prie 

.duris, tai tamsta keli di-*Kliubo knygų vedimo? 
džiausią suįrutę savo užsi- Tamsta pats tą sistemą ir 
spirimais. | įvedei. Išrodo, kad labai

Tamsta sakai, kad 3-čioj trumpą atmintį turi.
kuopoj buvo streiklaužių. Ant pabaigos tamsta sa- 
Taip, bet kurie buvo, tie iri kai, kad 3 kuopa neduo- 
atsiėmė savo bausmę. O kaip da Kliubo knygų Centro ko- 
su kitomis kuopomis, ypač mitetui peržiūrėti ir kalti- 
su 45-ta? Ar tamsta jų ne- ninkus surasti. Tas netiesa, 
matai?

Toliaus tamsta sakai, kad 
3 kovo pasitraukei nuo pir
mininkystės delei triukšma
darių. O kas sukėlė tą triuk
šmą? Ar ne tamsta pats? 
Kada kilo klausimas dėlei 
pašalpos išmokėjimo A. Z., 
kad pašalpa nelegaliai rei
kalaujama, kodėl tamsta ne
davei balso Zavistauskui, 
kad pasakytų ligos ir sirgi
mo priežastį? Tamsta sukė
lei aidžiausį lermą mušda
mas plaktuku į stalą ir ne
duodamas niekam kalbėti. 
Kada nariai pradėjo griež
tai protestuoti, tamsta tren
kei plaktuką į stalą ir nubė
gai nuo pirmininko kėdės, 
palikdamas visą susirinki
mą be pirmininko ir vice
pirmininko. Dėlto, kad ant 
savo negalėjai išvaryti, tai 
trenkei viską — ir suk devy
ni visus įstatus! Tai tamsta

konstitucijos, o 3-čiai kuopai 
esąs peilis po kaklu.

Taip,^ tamsta

įvedei. Išrodo, kad labai

Ant pabaigos tamsta sa-

Kuopa duos knygas peržiū
rėti kada tik norit, jeigu už- 
sistatysite kaucijos po $25 
abudu, kaip yra kuopos susi
rinkimo nutarta. Ir konstitu
cijoj yra pažymėta, kad kal
tininkas turi užsistatyti $25 
kaucijos dėlei padengimo 
lėšų, bet jeigu jis bus atras
tas nekaltu, tai jam pinigai 
bus sugrąžinti. Tai kodėl ne
nori užsistatyt kaucijos? 
Gal pildai konstituciją nuo 
A iki Z? Delko J. Cirvinskui 
1928 m. reikėjo kaucijos ir 
už svetainę užsimokėti?

Tamsta sakai, kad trečiu 
kartu kuopa nesiskaitė su 
Centru ir ne nunešė knygų'Į 
lenkų sokolų svetainę. Tai 

• jau juokingas dalykas. Kuo
pa turėdama savo pastogę, 
nešios knygas į svetimas 
svetaines!

Mes, 3-čia kuopa, klau
siam kuo gi vaduojasi APLA

VVoodstock, N. B., Canada.
Spalių 22 d., 1929, antra

dieny, apsivedė Pranas Dal
ia su Stanislava Biskuite. 
Šliubą ėmė šv. Gertrūdos

Naujas SUGLAUSTAS Modelis
X

CASH PRICE
Gray Enamei <

$1.30.00 
112.00 
1.38.00 

> no.oo INfrUEST

PAMATYKIT JUOS °AS VIETOS GESO KOMPANIJĄ 

IR PAS DIDŽIUOSIUS PARDAVĖJUS

CASH
PRICE <j

I
X

virš 40 lotų parduota. Lotų 
kaina — 15 ir 20 dolerių. 
Kas norėtų daugiau infor- 

i macijų, lai kreipiasi pas raš
tininką šiuo adresu: K. Ba- 

l rauskis, P. O. Box 97, 
Nashua, N. H. K. B.

...ntDimt Fm

^Nauįas Vietą-taupintojas Glenwood
Naujausias Glenvood pečius verda 

su gazu ir turi taipgi parankų skyrių 
apšildymui kičino.

Ten yra keturi gazo degtu va i viršuje 
dėl virimo, pats kakalys ruimin
gas, ir keptuvas tari naują paten
tuotą damperrį, kuris uždaro 
karštį automatiškai. Šildymo 
skyrius gali būt naudojamas su
dėjimui sąšlavų ir likučių.

Kakalys turi nerūdijamą enameiuotą lai- 
niką. kuri lengva užiarkvt švariu ir taipgi jus 
turite priedą Glenwood AutomatiCook su ku
riuo galit kontrotiuot ir žinot karštį pečiuje. 

Ir visi tie smagumai ir parankamai di
džiausiu ir brangiausią modemišku 
pečiu yra suglausta į vietą 37x32 Vt 
ketvir. colio! Tas ir yra stebėtiniausio 
link naujo Suglausto Glenwood. Jus 
norėsit pamatyt jį patys.

Klausk apie Pyrofax Gazo Prijun
gimą jei nėra gazo kur jus gyvenat.

Visi I tility" Modeliai tnr 
(,len«'>od AutomatiCook

Sa-\\|)\RD RETAIL ĮTIKĖS 

Rantre. Mantel and Heat Control. 
With I P’?« hot eo’h
Wi'h regular cast water front.
Withrast waterfront (galvanized)

TIME PRICE 
Color* Gray Enamei
$138.00

150.00
146.00
148.00

Colore 
$151.80

165.041

160.60
162.80

Glenvood Rang
MAKE COOKING EASY

SUDBURY, CANADA.
| “Jei nori gaut darbo, tai už- 
pirk mišias, kad senas dar

bininkas nusisuktų 
sprandą.**

“Keleivio” No. 39 buvo 
paduota žinutė “Keleivio” 
skaitytojo apie pirkimą dar
bo Sudbury kasyklose. Ko
respondentas rašo, kad jei 

i katras turi slipą, tai tą pri
ima greičiau į darbą, o kas 
i jo neturi, tas veltui darbo 
j lauks. Ir jis rašo, kad pra
dėjus jam teirautis, kur tie 
'slipai gaunami, jam paaiš- 
į kėjo, kad juos reikia pirkti 
Ipas katalikų kunigą. Sako, 
reikia duoti ant mišių 10 do
lerių, tai kunigas duosiąs 
slipą ir laikysiąs mišias, kad 
kokį darbininką darbe už
muštų, o jo vieton priimtų 
tą, kuris davė kunigui de
šimtinę. Tas netiesa.

Mano draugas J. Goberis 
atvažiavęs į šias kasyklas 
į trečią dieną gavo darbo be 
jokio slipo ir be jokio pirki
mo.

Antra, tie slipai yra gau- 
I narni pas patį kasyklos ka
pitoną, kuris duoda juos be 

| jokio pirkimo.
slipus 
prašo,

Jis duoda 
tiems, kurie jo pa- 
nusiskųsdami savo 

vargingu gyvenimu.
Tur būt draugas kores

pondentas tokią žinią pa- 
duodate pasiremdami vien 
tik plepalais.

Mažytis Jonelis.

Mums linksmu 
pranešti kad dividendai supuo
la ir yra išmokami nuo Spalių 
15 d , 1929 m. retoje 5%. Divi
dendų reta ateityje gali bot 
lygiai žymi nuo gero banko 
tvarkymo ir pasekmingo jo 
augimo.

~_____
’ BOSTON mt KNIS 

SAVINOS BANK
x so senoot. st.. uostom 

MSO Cm** W- Bmbury
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KELEIVIS
X No. 43. Spalių 23 d„ 19».

Skandalinga Pral. Plečkaičio ir Voldemaro
Olšausko Byla.

(Tąsa nuo pirmo pusi.) |praneša, kad žmonės labai 
Nužudytoji

čių. Iš namų ji vadinosi Sta
nislava Danilevičiūtė. Prieš. 
35 metus ji buvo jauna, gra
ži ir gerai išlavinta, muzika- 
lė panelė. Mokėsi viename 
Rygos pensijonų. Mokslus 
pabaigus, ji buvo Palangoje 
už mokytoją. Tenai ją pa; 
matė kun. Olšauskas ir ji 
jam taip patiko, kad jis pa
sikvietė ją į Debeikius savo 
klebonijon savo seserei už 
mokytoją. Čia iš karto tarp 
jaunos mokytojos ir buvusio 
tuomet klebono Olšausko 
užsimezgė meiliški ryšiai, 
net neleistini ryšiai. Jauna 
mokytoja tuojaus pasijuto 

i nėščia "tėvelio” Olšausko 
'globoj. Gimė vaikas, kuris 
buvo pakrikštytas Konstan- 
tino-Richardo vardu. Vai
kas buvo atiduotas Žemaiti
joj kaž-kam auginti. Bet 
Į žmonės pradėjo apie tai kak 
bėti. ir Olšauskas išsiuntė

Kariįierų Galas
Nužudytoji Ustjanaus- įdomėję Olšausko byla. Socialdemokratinį emi- 

kienė buvo kilusi iš žemai- rytas Olšauską zanda- gracįįa nriėio išvados rai atveža tenman, o vakar® r j Retėjo tauaaoa,

—Tai kas yra svarbiau-; 
Ko taip spiaudai, tėve? sis?

—Iš visų išradimų svar- 
tėve, biausis yrra plaktukas, tėve, 

i —Aš, vaike, juokų šian- 
Maike, dien nenoriu klausytis.

—Tai nėra juokai, tėve.

—Kad pikta.
—Pykti nereikia, 

nes tai kenkia nervams.
—Pyktum ir tu, 

jeigu tau kas dešimtį dole-' 
rių išluptų. Į

—O kas tau juos išlupo.' jamas žmogaus įrankis, 
tėve?

—Frenkis Cibukas. Aš 
tau sakiau anądien, kad aš 
su juo subečinau valuk to 
klausimo, ar pirma ant svie
to atsirado višta, ar kiauši
nis. Aš buvau šiur, kad pir
ma Dievas sutvėrė vištą, ba 
taip šventas raštas parodo, 
ir uždėjau savo dešimtinę. 
Pereitą pėtnyčią mudu susi
rinkom pas Džiova Gaidj 
prirodyt, katro teisybė. Aš 
nusinešiau šventą raštą, c 
Frenkis atnešė kažin kokį 
ten javaliucijos mokslą ir jis 
prirodė, kad pirma ant svie
to atsirado kiaušinis. Aš ne
norėjau su tuo sutikti, ale ki
ti pripažino jam teisybę ir 
jis pasiėmė mano dešimkę. 
Aš jam užtai nedavanosiu. 
Aš jam prie žmonių kada 
nors snukį sumušiu.

—Tu. tėve, be reikalo ant 
to žmogaus pyksti. Tu turė
tum pykti ant savęs, kad 
jaunas būdamas nesimoki- 
nai. Jeigu butum daugiau 
apsišvietęs, tai neitum lai- 
žybų. kad pirma pasauly at
sirado ne kiaušinis, bet vis 
ta. Čia kaltas tavo tamsu
mas. tėve.

—Aš, Maike, remiaus: 
ant švento rašto.

—Taigi, taigi, tėve, tas ir 
parodo tavo tamsumą. Da
bar tu žinosi, kad juo remtis 
negalima. Taigi nesigailėk 
10 dolerių, tėve, nes gavai 
gerą lekciją.

—Šerap!
—Nusiramink, tėve! Toji 

dešimtinė veltui nenuėjo. 
Kiekviena pamoka kaštuoja 
pinigus.

—Palauk, Maike, aš turiu 
dar kitą betą padaręs. Aš 
subečinau su savo kurnu apie 
tai, koks svarbiausis išradi
mas yra ant svieto padary
tas. Mano kūmas sako, kad 
stiklas, ba iš jo gali padaryt 
kokį tik nori nočyną; gali 
bonką nuliet, gali lempą pa
daryt. ir gali į langą įdėt O 
aš sakau, kad svarbiausis 
tulšis yra karabinas ir rap- 
lenas, ba iš vieno gali nu
šaut ką nori, o ant kito 
gali skraidyt kaip varna. 
Taigi aš mislinu, kad šitą 
betą aš išgrajisiu.

—Nėra abejonės, tėve, 
kad etiklas, šautuvas ir aero
planas yra svarbus dalykai, 
tečiau. jie nėra svarbiausi.

S"

>ziciją 
is pro- 

Šocialdemokratų

Norėdamas sąyo poziciją 
Z__ė prieš tai protestuoti, tai susistiprinti, Plečkaitis pr* 
_ Lčkaitis Majui išsitarė,1 vokuoja Socialdemokratų 
kad “»u tokiai* durniai* ne- Užsienio Organizacijos Ko- 
padaroma.” mitetą ir siūlo vykinti avan-

Pradėjus nekuriems drau-' tiuristinius žygius.
gams sakyti, kad Majus at- Bet 1929 metų sausio 24 
rodo lyk provokatorius, dieną Plečkaitis uz politinio 
Plečkaitis vėl" visus išdumi-' darbo dezorganizavimą pa- 
no ir pasakė: “Kaip galima šalinimas nuo politinio vei-

Ir kuomet kiti draugai 
ėmė _ 
Plečkaitis majui iooiku.v, »utvuuja —’e
kad “»u tokiais durniais ne- Užsienio Organizacijos Ko- 

mitetą ir siūlo vykinti avan-

____ Bet 1929 metų sausio 24 
lyk provokatorius,'dieną Plečkaitis už politinio

vėl išveža kalėjiman. Ve- *ad jis Visą laiką buvo 
Voldemaro agentas.
Plečkaičio areštavimas 

Vokietijoje sukėlė spaudoje 
didelę sensaciją. Tą įvykį 
spauda aiškino įvairiai. 
“Lietuvos Žinios” reikalavo 
daugiau “šviesos” tuo rei
kalu; “Lietuvos Aidas” vys
tė negudrius manievrus, o 
pats Voldemaras tiesė savo 
akrobatišką diplomatijos 
taktiką.

Lietuvos socialdemokra
tinė emigracija, turėjusi 
progos stebėti politinę Pleč
kaičio taktiką ir elgesį, jau 
senai ėmė abejoti jo veiki- 

Tečiaus mes nesb£ 
ŽŽST’2^ PU f jo areštavimo »

vų, priėjo išvadų, kaq Pleč
kaitis visą laiką buvo Vol
demaro agentas — Azevas 
Antrasis.
Jisai visą laiką stengėsi 
diskredituoti socialde
mokratinį judėjimą.
Keista J. Plečkaičio takti

ka ir keisti jo išsitarimai pa
sikalbėjimuose su draugais 
—nuolat sukeldavo kituose 
drauguose didelių abejonių 
ir keistų minčių.

Dabar, pažvelgus arčiau į 
jo veiksmus ir kai kurias 
smulkmenas, į kurias pirma 
nebuvo kreipiama dėmesio, 
pasidaro visai aišku, kad 
jis nuo pat pradžios vei-

dant jį sargams į teismo sa
lę, koridoriuje susispiečia 
būrys žmonių, Visi nori pa
matyt jo veidą, žmonės ne
rimsta ir karščiuojasi. Vie
nas vyras, pamatęs pral. Ol
šauską, sušukęs: “Aš pakar
čiau Olšauską be jokio teis
mo!”

Iš pradžios Olšauskas bu
vo drąsus ir nuduodavo, kad 
jis nieko nepaiso, supraskit 
—nekaltas. Bet ketvirtą die
ną jau labai susinervavo. 
Rankos jo pradėjo drebėt ir 
imant ką nors daiktai krin
ta iš rankų. Jis visas išbalo, 
kada išgirdo liudininkų pa-

išteisintų, nes to reikalauja 
vyskupai ir pati Roma. Ap
kaltinimas jo, mat, butų di
delis smūgis katalikų baž-

[Stasę Danileviviėiutę Fran-^yS“ >r visam klerikaliz- 
euzijon. Tuomet jos brolis. |mul*

--------- ---- ---------------- j------- . --------------------y: ________________________

Liudvikas Danilevičiukas,1 -. -- * •
r. nuvyko pas kun. Olšauską iri VokfelDarO $31111111 
e kvietė ji dvikovon, bet šis, i • •
; dvikovon nestojo. Skanda-' kfll Nerimsta -

las . pasidaręs tiek garsus,! 
kad vyskupas iškėlęs kun.
— — - — - ... • w

įtarti tokį žmogų, kaip Ma- kimo, o kovo 23 dieną tų pa
jus?” čių metų išmetamas ir iš už-

sienio organizacijos narių 
tarpo.

Plečkaitį pašalinus, fa
šistai keičia savo 

taktiką.
Netekusi nepavaduojamo 

______________ _ r emigrantų tarpe 
dėjo taip kolioti Vokietijos ir negaudama žinių iš prieš- 
socialdemokratus, kad vie- fašistinio veikimo, Lietuvos 
no atstovo buvo net pasiuly- fašistų žvalgyba pradėjo 
ta išmesti Plečkaitis laukan, siųsti daugybę savo šnipų,

Po Rygos ir Berlyno kon-emigrantų 
gresų Lietuvos politinių emi-' var5lu ^sprai^ti 1
grantų santikiai su latvių ir en]I&ian^ eiles ir sekti jų 
vokiečių socialdemokratų 'e^Jiną. Bet kuomet kelia- 
partijomis buvo visai paga
dinti. Ir tai vis ačiū Plečkai- . 
čiui. Ir kuomet kiti jam tai 
paskui prikišdavo, jis griež
tai atsakydavo: “O ką man'

Plečkaičio elgęsis 
Berlyno kongrese.
1927 metų gruodžio mė-j 

nesy Berlyne susirinko šiau- 
rės-rytų socialistų kongre-1 
sas. Plečkaitis čia elgėsi tie-J 
siog-skandališkai. Jisai pra- agento

tas tokių šnipų buvo sunai
kinta. Lietuvos fašistai su- 

‘ ► žiaurų įstatymą 
prieš “plečkaitininkus.” 

______________ _ __ Negana to, fašistai prade- 
apeina Latvijos ir VokietT J° siųsti slaptus savo agen- 
jos socialdemokratai!” |Ws> kad nužudytų svarbes- 

šitokiame Plečkaičio e].! niuosius emigrantų vados, 
gėsy dabar aiškiai matosi Nauji Pleįkaičio-Vol- 
Voldemaro planas — ižo-. » >
Iiuoti politinę Lietuvos emi-Į aemaro planai.
graciją nuo socialistinio pa- Kvaila ir avantiūristinė 
šaulio, kurio moralė ir ma- Voldemaro užsienio politi- 
terialė parama kovoje su fa- ka davė jam smūgį po smu- 
šizmu galėjo daug nusverti gio nuo pat jo viešpatavimo

Arba kaip fašUtų praktika 
vartojama saviem*.

Fašistų savitarpė kova už 
vadovavimą ir valdžią pra
dėjo reikštis jau senai. Da
bar Voldemaro pašalinimas 
nuo valdžios duoda progos 
šitai kovai plačiau pasireik
šti. Voldemaro šalininkai 
nerimsta. Keliatas jo artimų 
sėbrų jau paliuosuota iš at- 
sakomingų valstybės parei
gų. ; ‘

“Geležinis V ilkas” ne
rimsta ir vysto toliaus savo 
aktingąją opoziciją prieš 
naują Tūbelio valdžią.

Spalių 2 naktį šaulių są
jungos salėje Smetonos 
žvalgybininkai užtiko slap- 
tą “Geležinio Vilko” veikė
jų susirinkimą. Suimta 23 
susirinkimo dalyviai.

Suimtųjų tarpe randasi ir 
“Tautos Kelio” (aršiųjų fa
šistų) redaktorius Slesorai- 
tis. kurį valdžia nusistačiusį 

, išsiųsti į Varnių koncentra-
ų . Ustjanauskienės vyras bu- cijos stovyklą, kad jis pats 

( _ L-1L. misteriškai savo kailiu išmėgintų tą “lie-
nušautas. ir apie tą nušovi- tuviškajį Sibirą,” į kurį jis

I Plaktukas yra nepavaduo Olšauską iš Debeikių i Kar-, 
Ilamas amnaans Įrankis. melitų bažnyčią Kaune, kur. 
r -Plaktuką, vaike, ir aš J*s Kieoonautiamas 

: galiu nukalti, ba Lietuvoj)melh^kus santikiu.-
i

I 
jis klebonaudamas užmezgė 

« su kita 
. mergina, būtent su savo gas- 
Ipadine Liudvyse. Po kiek 
laiko Stasė Danilevičiūtė iš 
Francuzijos sugrįžo ir ište- 

inžinieriaus Ustja- 
nausko. Nuo to laiko ji žino
ma jau Ustjanauskienės var
du.

Šituos dalykus patvirtina 
ir kiti žmonės, kurie gerai 
pral. Olšauską pažįsta. Sa

rkoma. kad su “Saulės” se
minarijos mokinėmis Olšau- 

-j v^«..>->kas irgi turėdavęs meiliškų
ka visai nebūtų mums žino-(šakikių. >aulė yra kuni-

kalvio amato mokinausi.
—Gali but, tėve, kad tu 

gali jį nukalti, bet ne tu ji 
išradai.

—Kodėl tu mislini, Mai- 
ke, kad plaktukas yra toks! 
svarbus tulšis?

—Todėl, kad be jo žmo
gus visai nebūtų galėjęs iš- 
vystyt technikos. Be plaktu
ko jisai nenukaltų papras
čiausio peilio. Visi įrankiai, 
visos mašinos, žodžiu sa
kant, visa šių dienų techni-

ma, jeigu ne plaktukas. Jis mokykla ir Olšauskas 
yra visko tėvas. Ir kuomet buvo jos viršininkas. Buvusi 
visokie įrankiai keičiasi, to-!“saulietė” Staugytė pati da- 
bulinasi ir daugybė jų atme- bar prisipažino, kad Olšaus- 
tami kaipo atgyvenusieji sa- ^as pirkdavęs jai perfumų, 
vo amžių, tai plaktukas pasi- šokolado ir tankiai išsivež- 
lieka vis tas pats. Ir jis vL automobilium pasi-
suomet bus tas pats: jis nie- važinėti, 
kad savo amžiaus neatgyj t [; 
vens, niekad iš mados neiš- vo kažin kieno

• I -eis. . i ___ _______ _________________ t___
—Kaip tu, Maike, galėjai mą žmonės visaip kalba. 01- buvo plačiai užsimojęs su- 

sitokį daiktą išfigeriuot? Aš - - 1 ” ■ •• •------- r.

jau amžių baigiu gyventi, c 
man da niekad neatėjo į gal
vą, kad plaktukas, kitaip sa
kant ameris. butų toks svar
bus nočynas. ; Pats Olšauskas,

—Tu, tėve, daug ko neži- prie to neprisipažįsta, 1 
nai. Užtai aš tau ir sakau, teisme visgi jisai pasisakęs.’automobilium. 
kad tau reikia mokintis. į kad Ustjanauskienės vaikas’ Kauno komendantas da- 

—Kad aš, Maike, bijau plaukęs su juo vienu laivu bar atėmė visus leidimus 
pradėt. ' Amerikon 1911 metais, kuo-'vaikščioti naktimis, kurie

—Kodėl? ,met jis, pralotas, važiavo čia buvo duoti ištikimiems as-
—Kad kaip tik žmogus aukų rinkti “Saulės” na- 'menims. Dabar duos naujus 

pradeda mokintis, tuoj į be- mams. Amerikoje vaikas leidimus, tik sakoma, Vol- 
dievius išeina. O aš, Maike, dingęs ir Olšauskas nieko'demaro šalininkai tokių lei- 
ant senatvės nenoriu savo apie jį nežinąs. .Jis nesąs jojdimų jau nebegaiBią.^ Z. B. 
dūšios velniui parduot. j tėvas. Bet Ustjanauskienės

—Jeigu tu šitaip protauji, ;sako, kad vaikas bu- 
tėve, tai eik sau iš kur atė-,vęs ,,1S aK1M išplėštas Olšau- 
jai. Gal ir paskutini švarką ®*ęas taiP 1 pralotą jis 
■ * buvęs panašus.

Kad pral. Olšauskas buvo 
Ustjanauskienei nusikaltęs, 
tai geriausia liudija tas fak- 

NUŠOVE TĖVĄ, KAD PA- tas. kad jis kas mėnesį mo- 
VELDEJUS FARMĄ. jkėdavo jai pašalpą. Paga- 
Hammond, Ind. — Char-p> nusibodo jam mokėti ir 

les Hyers, 34 metų amžiaus Jls norėjo su L stjanauskie- 
vyras, išėjo laukan ir per f; — t-Vy*—va. 
langą nušovė savo 84 metų1 M ąnt syk 
amžiaus tėvą kad pavelde- nu^ J°s- Ustjanauskiene pa
jus jo 80 akrų farmą. Suim-'reikalavusi 30,000 litų, o 
tas tėvažudys prie kaltės Prab Olšauskas siūlęs tik 
prisipažino. i2?’?00- 9*1 10,000 litų kilo

__________ ginčas ir Ustjanauskienė 
Berlyne pereitą nedėldie- pradėjo grąsinti Olšauskui 

nį areštuota 100 komunistų ir teismu. Po to žmonės ir ra- 
fasistų, kurie kėlė riaušes J4 pasmaugtą, 
ties prezidento rūmais. Į Lietuvos laikraščiai dabar

kė ta linkme, kad kompro- jr užkirsti Voldemarui kelią pradžios. Negavęs iš vokie-

šokolado ir tankiai išsivež-

mituoti ir žlugdyti socialis
tinį ir demokratinį Lietuvos 
liaudies judėjimą.

Pirmas Plečkaitis prieš- 
fašistinio darbo ardymo de
biutas ir demokratinio fron
to skaldymas pasireiškė per 
Lietuvos emigrantų kongre
są Rygoje. Jo keista taktika 
prieš liaudininkus ir jo rezo
liucijos parašytos rusų kal
ba — neva dėl to, kad jam 
rusų kalba geriau sekasi iš-' 
sireikšti — atrodė labai įtar
tinas dalykas. Dabar aišku, 
kad jis tuomet dirbo fašistų 
naudai ir sąmoningai siekė 
suskaldyti ir sukompromi- 
muoti politinį emigracijos 
veikimą pačioje jo pradžio
je.

Ir, kad išprovokuoti Lie
tuvos Socialdemokratų Par
tijos Centro Komitetą, kuris 

. .. tuo laiku buvo žvalgybos ir 
Spalių 3 dieną jaunieji policijos apstatytas, Pleč- 

~ fašistu- kaitis pakišo draugui P. A.

šauskas pradėjo vėl su Ust- varyti visą susipratusią Lie 
janauskiene gyventi. Jos tuvos liaudį.
pirmąjį sūnų išvežė Odeson1
neva mokintis, bet vaikas “Geležinio Vilko
prapuolė be jokios žinios, kai apmėtė akmenimis Tau- sumanymą pasveikinti kon- 
Pats Olšauskas, žinoma, tininkų Partijos Centro K-to L. S. D. Partijos var-

laižybomis prakiši.
—Jau dabar aš busiu at- 

stražnesnis, vaike.

bet narį Lapeną, kuris važiavo du, ką per nesusipratimą 
tasai/iraugas ir padarė.
Plečkaičio susisėbravi- 
mas su provokatorium 

Majam.
Sugrįžęs iš Rygos Vil

niun, Plečkaitis pasikvietė 
pas save Majų ir kartu su 
juo pradėjo ruošti avantiu- 
riniai-provokatoriškus pla
nus. Majus kelių aktingųjų 
draugų akyvaizdoje pareiš
kė, kad reikią vykti pa* mar
šalą Pilsudskį ir prašyti ke
liate* divizijų Voldemarui 
nuversti.

“Kel.” koresp.

išėjo laukan ir per'ne susitaikyt—užmokėt vis- 
jr pasiiiuosuot

ANGL1JOS PARLAMEN
TAS SVARSTYS SUTAR

TI SU SOVIETAIS.
Pasirašytoji tarp Anglijos 

ir Rusijos atstovų sutartis 
diplomatiniams santikiams 
atnaujinti bus paduota Ang
lijos parlamentui apsvars
tyti. Manoma, kad parla
mentas ją užgirs.

dešra pasmaugė
BEPROTI.

Kopenhagoje vienas jau
nas vyrukas, norėdamas pa
rodyt savo draugams ką jis 
gali, norėjo vienu ypu nury
ti dešrą. Bet užspringo ir 
mirė su dešra gerklėj. Vienu 
bepročiu pasauly jau bus 
mažiau. I

GRAŽIOS AKYS.
Gražios akys, pasakykit, 
Ko taip žiūrite meiliai? 
Mano skausmą išblaškykit, 
Lyg saulutės spinduliai.

Nekankinkit, nežavėkit, 
Aš ištverti negaliu.
Nors iš lėto prakalbėkit 
Meilės atgarsiu tyliu.

Nieko akys neatsakė. 
Tik žiurėjo į mane. ' 
Nors širdis krūtinėj plakė— 
Viskas dingo lyg sapne.

Vlada* Šauly*.

užsieny.

Pl^čkmtis—Lietuvos 'fcuo nustebinti pasaulį. O jis 
zvedgybininkas.

1928 metų sausio pradžio
je fašistinė valdžia, ar tai dėl 
kokių nesusipratimų, ar dėl 
nesutarimo užmokesčio 
klausimu, 4-tame “Lietuvio” 
numery paskelbė, kad 1922- 
23 metais J. Plečkaitis tar
navo žvalgyboje. Bet po ke- 
liatos Plečkaičio kelionių 
Vokietijon fašistinė spauda 
vėl pradėjo išsisukinėti ir 
dokumentų apie jo tarnavi
mą žvalgyboj nepaskelbė. 
Turbut tuo metu tarp Pleč
kaičio ir Voldemaro vėl bu
vo susitarta. I

Jei žvalgyba dokumentų 
nepaskelbė, tai čia pasirodo 
tik gudri jos taktika. Ji tik 
pagązdino jį, kad ji gali jį 
demaskuoti. Plečkaitis nu
sileido ir vėl viskas buvo ge
rai. O jeigu butų paskelbti 
dokumentai, tai butų pada
ryta* gala* visam “Pleckai- 
tijados” baubui, kuri* taip 
reikalinga* fašistams jų 
smurto ir teroro pateisini
mui Lietuvoje. Todėl Volde
maras nenorėjo nukirsti tą 
šaką, ant kurios jis sėdėjo.

Plečkaičio vaidmuo . 
emigracijoj baigiasi.
Dėl nuolatinių abejonių ir kai pastojo ‘‘revoliuciniam' 

pasirodžiusių spaudoj žinių, — -
kad Plečkaitis dirbo žvalgy
bai, jis galutinai pradėjo 
nustoti pasitikėjimo emi
grantų tarpe. Buvo nutarta 
sušaukti socialdemokratinės 
emigracijos konferenciją ir 
sudaryti stiprią organizaci
ją, kad nustumus Plečkaitį 
nuo veikimo emigrantų 
priešaky. Plečkaitis šitai 
konferencijai labai prieši
nosi, nes jautė, kad netekęs 
vadovaujamos rolės nebe
galės politinę emigraciją 
tiek demoralizuoti ir Volde
marui patarnauti.

Bet 1928- metų 22-23 rug
piučio dienomis vis tik kon
ferencija įvyko,' kur Pleč
kaitis jau vos bepraėjo į 
Vykdomąjį Komitetą.

čių žadėtos jam paskolos, 
Voldemaras negalėjo nie-

i labai ir labai norėjo tapti • 
Mussiliniu II. Ekonominis 
smukimas, krašto turtų eik
vojimas ir nekaltų žmonių 
šaudymas negalėjo Volde
maro smunkantį prestižą jo 
konkurentų akyse pakelti. 
Todėl jisai pasiryžo vienu 
šuviu nušauti du zuikiu, bū
tent: nuvykti į Tautų Lygos 
posėdį ir tenai pasakyti “ne
sugriaunamais argumen
tais’’ prakalbą, apie kurią 
paskui rašytų viso pasaulio 
spauda. Tuo budu jisai tikė
josi sustiprinsiąs savo pres
tižą namie. Tai buvo vienas 
zuikis. Antras, tai pakėli
mas Plečkaičio prestižo emi
grantų tarpe, kad jis išnau- 
jo galėtų paimti priešfašis- 
tinį veikimą savo kontrolėm 
Plečkaitis tuo tikslu turėjo 
padaryti ginkluotą užpuoli
mą kurioj nors Lietuvos vie
toj ir pasirodyt dideliu “re
voliucionierium.’’

VoZc/emaro ir jo “Pleč- 
kaitijados” galas.

Šitas Plečkaičio žygis tu
rėjo podraug būti ir “nesu- 
griaujamu argumentu” kvai
loms Voldemaro notoms 
Tautų Lygai paremti.

1 . Tik Rytprūsių darbinin- ......

Plečkaičio darbui kelią, ir 
Voldemaro šūvis neišdegė.

Tuo tarpu, kuomet Volde
maras buvo Ženevoj, kiti 
ministeriai, kuriuos jis va
dindavo “asilais,” “šiau- 
čiais,” “mulkiais” ir kitaip, 
susimobilizavo ir, Plečkai
čio-Voldemaro planui nenu
sisekus, pašalino patį Volde
marą.

Dabar Voldemaras pasili
ko netik be portfeliaus, bet 
ir be buto, o Plečkaitis atsi
sėdo Stalupėnų kalėjiman. 
Lietuvos fašistinė valdžia 
tuo budu neteko “Plečkaiti- 
jados” baubo, kuriuo taip 
ilgai rėmėsi tarptautinėj 
arenoj ir pateisindavo savo 
kruviną terorą namie, 

i _ Z. B.
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vairios Žinios
ĮDOMUS bandymai su 

RAKINTOMIS.
“Daily Telegraph” prane

ša, kad profesorius Ober- 
thas, kuris laimėjo pirmą 
premiją tarptautinėse rakie- 
tų lenktynėse Paryžiuj per
nai metais, žada padaryti kiniečių. Rusai paskandino 
naują bandymą keliavimo Amūro upėj 3 kiniečių lai- 
galimumams didelėse aukš- vus su 500 jurininkų ir už- 
tybėse ištirti. Jis yra padir- ėmė miestą. Bet ir iš rusų 
bęs rakietą, kuri galės nu- pusės krito apie 500 karei-! 
lėkti šešiasdešimt mylių per vių, taip kad išviso žuvo 
minutę, ir tvirtina, kad ga- apie 1,000 vyrų, 
lėtų pasiųsti specialines paš
to rakietas iš Europos į Ame
riką per 30 minučių, jei bu
tų tinkamas vairuojamas 
aparatas. Prie profesoriaus 
Obertho rakietos yra pritai
sytas parašiutas, kuris duos 
rakietai palengva nusileisti 
ant žemės, kada varomoji 
jėga išsibaigs. Pirmąjį ban
dymą prof. Oberthas pada
rys už kelių sąvąįčių Šiaurės “krikį^onių 
juroj, kadangi įstatymu rei- - — -
kalaujama, kad tokie ban
dymai butų daromi iš aikš
tės, kurios skersmuo yra ly
gus pasiekiamajam aukš
čiui.

RUSŲ-K1NIEČIŲ MŪŠY 
KRITO 1,000 ŽMONIŲ.
Reuterio žinių agentūra 

praneša iš Mukdeno, kad 
dėl Lahasusu miesto prie 
Amūro upės buvo labai 
smarkus mušis tarp rusų ir. - - - — — - -■ i

NAMINIS KARAS KY- 
NUOSE AŠTRĖJA.

Tuo pačiu laiku, kada Ky- 
nų valdžios bėdos kas dieną 
didėja Mandžurijos fronte, 
po visą šalį kįla prieš ją mai
štai ir maištininkai nori nu
versti dabartinę čan Kaiše- 
ko vyriausybę. Sukilėliams 
vadovauja taip vadinamas

Feng Yu-hsiang. 
galvažudys ir parsidavėlis.’ 
Spėjama, kad jis kelia riau
šes už keno nors pinigus, 
veikiausia Maskvos, nes ši
tos jo riaušės Maskvai dabar 
labai naudingos.

KARALIAUS SALIAMO- . 
NO AINIS. I

Tautų Lygos mandatų ko
misija gavo iš Abisinijos at
stovo raštą dėl paskutinių 
įvykių Palestinoje-. Rašto 
autorius įrodo, kad jis esąs 
tikras kandidatas į Palesti
nos karalius, nes esąs kara
liaus Saliamono ainis. To
dėl jis galįs spręsti žydų- 
arabų konfliktą. . į

Abisinijos atstovas įrodo 
sava karališką kilmę tokiais 
argumentais:

Karalius Saliamonas turė
jęs 800 pačių. Todėl esą ga
lima daleisti, kad jis turėjęs 
kelis tūkstančius vaikų. Aiš
ku, kad ir jis, Abisinijos at
stovas esąs kilęs iš Saliamo
no šeimos.

Bet tuomet ir daugiau to
kių Saliamono ainių turi 
but.

ŽUVO GARSUS FAKIRAS kažkokį rūsį ir ten brange- 
_ ... t- j • i • nybes sudėjo.Ispanijoje, Kordovoje lai-j (jabar kažkas atsimi- 

kė vaidinimo teatre tragm- nė ir Kolčako turtus 
gai žuvo garsus fakiras Ba-, -- - -- — -
1 TT • 1 •_ •___________* ’kaman.

UŽSIDARO AMERICAN 
WOOLEN DIRBTUVĖS.
American Woolen kom

panija žada greitu laiku už
daryt 3 audinyčias, vieną 
Utica, N. Y., o dvi Webste- 
ry ir Yantic, Conn.

Kur Yra Pakasti 
Adm. Kolčako 

Lobiai?
Nesenai laikraščiai rašė, 

kad vienam Pietųslavijos 
miestely rasti didžiausi tur
tai, kurie jau keli metai visų 
užmiršti gulėjo rūsy. Tai be
sama Petrapilio lombardo 
turtų, kuriuos neramumams 
kilus atvežė į pietų Rusiją, o 
Denikinui žlugus nugabeno 

1 Jugoslavijon, išnuomavo

TAUTIŠKOS ISPANŲ VAKARUŠKOS.

K E L E IV i s

Šitas paveikslėlis parodo Califoroijoj gyvenančius ispanus. Nors Amerikoj gimę ir augę, 
jie vis dar laikosi savo senovinių papročių ir dėvi savo tautiškais kostiumais, kuriais jie labai 
didžiifojasi. Čia parodyta kaip jų du “cabaleros (kavalieriai) skambina gitaras, o viena “seno- 
rita” (panelė) šoka ispanišką šokį.

S

IŠVAIKYTA CHARKOVO
KOMUNISTŲ ORGA

NIZACIJA.
Rusijos komunistų cent- 

ralinė kontrolės komisija 
nutarė uždaryt visą Charko
vo komunistų organizaciją, 
nes visi jos nariai priklauso 
opozicijai.

didžiausis | Vokiečiai Gaudo Į 
Bombų “Patriotus7

Vokietijos dešinieji tauti
ninkai labai nepatenkinti 
dabartinė Vokietijos tvarka. 
•Jų organizacija imasi viso
kių žygių vyriausybei pa
kenkti. Paskutiniu laiku jie 
pradėjo daryti atentatus 
bombomis ir pragaro maši
nomis. Nesenai jie bandė su
sprogdinti Vokietijos seimo 
ramus.

Policija griebėsi griežtų 
priemonių sprogdinimų kal
tininkams surasti ir jos žy
giai davė gerų vaisių. Visoj 
Vokietijoj suimta daugybė 
atentatų ruošėjų ir vykdyto 
jų. Paskutinėmis dienomis 
Altone policija surado dide
lį ginklų sandėlį, kuris pri
klauso nacionalistams. Ras
ti kulkosvaidžiai, šautuvai, 
rankinės granatos, šoviniai 
ir tt. Kratos eina įvairiose 
Holštinijcs vietose. Nusta
tyta, kad vienas teroristų 
vadų buvo buv. rusų kari
ninkas Herbert Feikas. Mau- 
heime įvyko masiniai suė
mimai nacionalistų. Vienas 
jų Veške prisipažino, kad jis 
organizavo pirmą sprogimą 
Beigegfle 1928 m. Suimtas

linkus atėjo Į Sabo namus 
krautuvės pirkėjas. Sabo 
jau kabojo pakartas ant 
krautuvės dura.

Pasirodo, kad sūnūs už
nėręs tėvui kilpą ant kaklo, 
žmona ir dukterys pastačiu
sios senį ant kėdės, sūnūs iš
stūmęs kėdę iš po tėvo kojų 
ir tėvas buvęs pakartas. 
Kad gerai atliktų bausmę, 
motina ir dukterys laikė tė
vą už kojų.

Visa Sabo šeima suimta.

Anglijos Angliaka
siai Rusijoj

252 Mėty Amžiaus 
Žmogus.

PAJ1EŠKQJIMAJ.
------------ -č’-

Kazimieras Ben^kas pajiB4lęiū 
brolio Prano Bendiko, parminu gyve
no West Groton, Mass., bet daiMF Jo
kių žinių negaunu ir nežinau ar įis 
gyvas ar miręs. Prašau atsišaukti ar
ba kurie apie jį žino, malonėkit pra
nešti, už ka busiu dėkingas. (43) 

KAZIMIERAS BENDIK 
5659 So. Union avė., Chicago, III.

Pajieškau dėdės Juozo Laurinaičio, 
laukaičių kaimo, Žagarės valsčiaus, 
Šiaulių apskr : pirmiau gyveno New 
Haven, Conn. Taipgi Alekso Mikolai- 
čio, sykiu atvažiavom į Kanadą abu 
ant farmų. Prašau atsišaukt jų pa
čių. arba kas žino malonėkit pranešti.

KLEMAS LAURINAITIS (43) 
Į 6121 Briand st., Ville Emord,

Montreal, Canada.

Pajieškau Juozapo Vičkaus, paeina 
iš Klingų kaimo, Vabalninku vals
čiaus, seniaus gyveno Chicagoje, 629 
W. 14 st. Prašau atsišaukti arba kas 
apie jį žino malonės pranešti, busiu 
labai dėkingas ‘ (43)

ANTANAS MEDAIKA 
17 Louisburg Sq.,_ Boston, Mass. 

■<—----------- ---------------------------------
Pajieškau brolio Juoso Juodviršio, 

paeina is ftluiškių va|*», yarafciifcės 
kaimo, VilMtMo apMjr. Amerikon 
išvažiavo prieš” didi ji katą, dirbo ge
ležies liejimo fabrike. Kas apfe J| ži
no, malonėkit pranešt arba pats lai 
atsišaukia. x (44)

ANTANAS JUODVIRŠIS
V-Bagotosios kaim . Pilviškių vai., 

Vilkaviškio apsk., Lithuania.

Pajieškau Juozapo Brazo, paeina iš 
Pašatries kaimo, Luokės parapijos, 

> Telšių apskričio 1927 m jis gyveno 
E. St. Louis, III. Kas apie jį žino, ma
lonėkite pranešti, nes yra jam svarbių 
žinių iš Lietuvos, arba pats lai atsi
šaukia. (44)

ANTANAS IVOŠKUS
, So. Boston, Mass.

ie-

Šiais metais Indianos val
stijoj plėšikai išplėšė iš ban
kų $144,000. Taip praneša 
bankų asosiacija.

Pajieškau apsivedimui mergino* 
arba jaunos našlės, kad ir su vienu 
vaiku, nuo 17 metų ir aukščiau. Pra
šau prisiųskite man savo paveikslą, 
kurį pareikalavus sugrąžinsiu. Be 
paveikslo laiško nerašykite. Aš esu 
vaikinas smagus, lietuvis, 28 metų.

A B. (45)
28 Owego st., SimpsoA Pa.

Pajieškau merginos apsivųdimui, 
nuo 17 iki 24 metų, turi but Ameri
koje gimusi, gražios išvaizdai. Su 
laišku prašau prisiųst pavei.iąą. Aš 
esu vaikinas dailus, 28 metų; plačiau 
paaiškinsiu per laišką. Pareikalavus, 
paveikslą sugrąžinsiu. P. CELE 
532 Monroe st., Brooklyn, N Y.

Pajiešl au gyvenimui draugė*, nai- 
lės ar merginos, apie 45 metų am
žiaus, kuri mylėtų gyvent ant far
mos. Pageidaujama kad butų laisvų 
pažiūrų. (44)

J W. MARTINONIS 
Athol Road Box 14, Templeton, Mass.

CAMBRIDGE, MASS.
Arti Lietuvių Bažnyčios. Skubiai 

nor parduoti vienos šeimynos namą. 7 
kambariai su visais įtaisymai*. Kai
na $2,900.

3 ŠEIMYNŲ NAUJAS NAMAS 
po 5 kambarius su naujausios mados 
įtaisymais. Parsiduoda pigiau Kreip
kitės pas. K. SIDABRAS
875 Cambridge »L, Cambridge, Mana. 

Tel. Unįversity 9438.

iaKn • ! Kaip žinoma, adm. Kol- žinomo kaDitono Erhartc Vaidinimas prasi- x k r....- Z1"on}0 . Kapitono
dėio ovvo fakiro laidoiimu • 0 zinioJ °uvo sekretorius Klaks. Jo butčaejo gyvo iaKiro įaiaojimu. aukso atsarga, išvežta rasti keli šimtai Datronu ii Fakiras buvo padėtas j gra- Jpasitraukiant iš Kazanės. 1 - 1 k6il Simtai P U “
bą Grabą nuleido j duobę ir, Apie Hkimą aukso, 
užkasė. Faknrą įkasti ture- £ako vyriausybei žlugus, ti- 
jo uz tnjų valandų. Tuo tar- ^ar ir dabar nėra,
pu scenoje buvo klouniada. gjna kanx>s> kacj adm. Kol- 
Pagaliau buvo paskelbta, • įak0 kariumenei bėgant nuo 
kad gyvai palaidotas f aki-. bolševikų, auksą pasidalino' 

P^k^ųs is numiru- keturi ištikimi Kolčakui ;
šių. Sargai atkasė grabą, žmonės ir užkasė jį kaž kur 

JI Bakaman Sibire. Iš viso pakasta auk-;
’ Jau, neatsikele. Fakiras uz- 20,000,000 aukso rubliu 

troško. Jo kūno poza hudi-'mai \
ja kad jis daręs pastangų iš-i Sovietų įstatymai rodo J 

kud kiekvienas lobis dalina- 
mas‘pusiau sovietų vyriau- į 
sybės ir lobį radusiojo.

Netikėtai atsirado kažko
kie keturi vyrai, buk.tai ži- J 
ną vietą, kur auksas įkastas, 
pradėjo siūlyti užsienių fir
moms teises į savo dalį. Vie
nas iš tų keturių vyrų, nese
nai lankėsi Paryžiuj ir pra
dėjo derybas su žymiu fi
nansininku. Bet šis griežtai 
atsisakė pirkti katę maiše. 
“Delegatas” pradėjo dery
bas su vienu banku. '

Bankas į tą pasiūlymą ki
taip pažiurėjo. Jis su grupės 
atstovu surašė sutartį, kuria 
einant bankas turi teisės pa
tikrinti, ar tikrai ten yra už
kastas auksas, taip pat gali 
vesti derybas su sovietų vy
riausybe. šiomis dienomis 
bankas išsiuntė į Rusiją spe- 
cialę komisiją.

Iš kitų šaltinių praneša
ma, kad kai kurie francuzų 
sluoksniai kreipėsi į vyriau
sybę rusų vertybių laikytojų 
vardu, prašydami uždėti 
areštą ant visų pinigų, ku
riuos pelnys bankas iš to 
pirkimo.

detonatorius tos pačios sis- 
Kol-| temos, koks buvo ir padėto*

, je Reichstage pragaro maši
noje.

BAISUS ĮVYKIS 
VENGRIJOJE.

trukti iš grabo, bet tai jam 
nepavyko.

ANGLIJOS KONSERVA
TORIŲ PARTIJOS 

KR1ZIS.
Penkiasdešimts 

konservatyvų partijos at
stovų įteikė Baldvinui atvi
rą laišką, kuriuo reikalauja- 

. ma padaryti partijos refor
mą. Pirmon galvon reika
laujama artimesnio bendra
darbiavimo tarp partijos 
frakcijos vadovybės.

PROKLAMACIJOS 
MASKVOJ.

Laikraščių pranešimu, 
Maskvos fabrikuos platina
mos proklamacijos, kurio
mis reikalaujama sustabdy
ti kovą prieš dešiniąją opo
ziciją, ypač gi prieš Bucha- 
riną, kuris turįs didelių pro- 
letariškų nuopelnų.

• •
anglų

ir

HOOVERIS VYKS ANG- 
LIJON.

Macdonaldas išvažiuoda
mas pasikvietė pas save į 
svečius prez. Hooverį. Pa
kvietimas priimtas.

Motina su vaikais pakorė 
tėvą.

Vengrijoje gyveno krau
tuvininkas Sabo. Būdamas 
jau 50 metų amžiaus žmo
gus, jis sumanė uždaryti sa
vo biznį ir apie tai pranešė 
šeimos nariams. Sabo vai
kams, suaugusioms dukte
rims ir sunui, labai nepati
ko, kad tėvas nori apleisti 
šeimą ir vienatvėje pabaigti 
savo amžių. Jo žmona taip 
pat palaikė vaikų pusę. Mo
tina ir vaikai pasitarę pa
reikalavo iš tėvo pasiaiški
nimo. Sabo teisinosi, kad tu
rįs teisės taip pasielgti, nes 
visą savo gyvenimą buvo 
atidavęs vaikams ir žmonai. 
Tada šeima pradėjo teisti 
tėvą. Prokuroro kalbą pasa
kė jaunesnioji duktė. Ji pa
reiškė, kad joks vyras nega
li atsisakyti rūpintis savo 
šeima. Bet tėvas nenorėjo 
pakeisti savo nusistatymo.

1 Jada šeimos “karo lauko 
teismas” pripažino, kad Sa
bo neturi teisės apleisti sei
mą ir nusprendė nubausti 
tėvą mirties bausme — pa
karti. Sprendimas buvo tuo
jaus įvykdytas.

Kai pusvalandžiuiI

Anglijos anglių kasyklo
se nuo kelerių metų eina bol
ševikų propaganda ir ji jau 
susikūrė ten ir komunistinę 
organizaciją. Vienos kasyk
los savininkas Kent apskri
ty, p. Tilden Smith. sumanė 
ypatingą būdą kontr-propa- 
gandai. Jis pareikalavo iš 
savo darbininkų išrinkti du 
komunistiško nusistatymo 
darbininkus ir išsiuntė juos 
į Rusiją susipažinti su ten 
esamomis darbo sąlygomis. 
Tos kelionės sąlygos šito
kios: Tilden Smith apmoka 
visas kelionės išlaidas; su
grįžę iš vizito Rusijon ang
liakasiai turi pranešti vieša
me savo draugų angliakasių 
susirinkime apie visą, ką 
jiems teks Rusijoje patirti; 
jei jie ras, kad darbo sąly
gos Rusijoje geresnės, ne
kaip Anglijoje, tai turės 
kraustytis su savo šeimyno
mis į Rusiją, arba, jei nesu
tiks kraustytis, turės pasi
traukti iš darbo jo kasyklo
se; visas jų kraustymosi iš
laidas apmoka Tilden Smith.

Tos misijos dalyviai šio
mis dienomis grižo iš Rusi
jos, kur jie daugiausia laiko 
praleido Doneco apylinkė
se Ukrainoje, tyrinėdami 
darbo sąlygas. Jie sakosi ne
nori kraustytis j Rusiją ir 
pasilieką dirbti Tilden 
Smitho kasyklose. Kas dėl 
pranešimo viešam susirinki
mui apie savo patyrimus, jie 
sutiksią padary ti ji. jei susi
rinkime nedalyvausią spau
dos atstovai, — sako, jie ne
norėtų pakenkti Anglijos

Rusijos santykiams.

pras-

Pergyveno 23 pačias, dabar 
turi vedęs 24-tą.

Ar gali žmogus susilaukti
252 metų gyvenimo?

Nesinori tam tikėti, bet 
United Press žinių agentūra 
praneša, kad šitoks žmogus 
dabar gyvena Kynuose, 
Szechwan provincijos pie
tuose, Kaihsien miestely. Jo 
vardas esąs Li Ching-Yun. Į 503 E.VthA*t.'

Žinios sako, kad Minkou 
universiteto profesorius Wu 
Chung-Chieh iš Peipingo 
miesto tyrinėjęs šito nepa
prasto kiniečio šeimynos 
dokumentus ir patikrinęs,' 
kad Li esąs gimęs 1667 me
tais.

Jis pergyvenęs jau 23 pa
čias ir dabar gyvenąs su 
24-ta. Dabartinė jo žmona 
esanti 60 metų amžiaus.' 
Reiškia, jos vyras vyresnis ; a DCfizrn/u a r 
už ją beveik 200 metų. Į Ar SI V t U i M Al-

Li sakosi Žinąs tokių ŽO- Pajieškau gyvenimui draugės nuo 
liu kurio« nalaikn in trevpni 25 iki 35 metų’ mer?ina arba n»šlė; Hų, Kurios paiaiKO JO gyveni- nejrješingas jei turi vieną vaiką ar 
mą. Bet kitiems JIS tų Žolių m<rga>tę. Sykiu su laišku, prašau 
nonornJn pr.siųsti paveikslėlį. Platesnes žiniasneparodo. ; suteiksiu per laišką. Atsakymą dw>-

--------------------- Į siu kiekvienai. (43)
Omaha, Neb. — čia buvo 6IK w o

užpultas ir apiplėštas Para- 
mount Teatro vedėjas, ku-' 
ris vežėsi bankan sąvaitės 
pajamas. Plėšikas pagrobė 
$10,000 ir pabėgo automo- 
biliuje.

Pajieškau draugės Zofijos čepaitės- 
Mažeikienės, Kauno gub., Šiaulių aps, 
Pušilių kaimo, seniau gyveno Lewis- 
ton, Me. Kas apie ją žino, malonėkite 
pranešti, arba pati malonės atsisaukt 

Anie Gricaitė-lroakienė (44) 
503 E. 5-th st., So. Boston, Mass.

Aš, Domicėlė Liutkytė, po vyru 
Stulienė, jieškau dviejų sesučių, Elz
bietos ir Marcijonos, gyvenančių A- 
merikoje. Sesutės malonėkite atsi
saukt arba kas apie jas žino prašau 
pranešti. (45)

DOMICĖLĖ STULAS
30 Grace st, Bridgeport, Conn.

KALENDORIAI i 
1930 METAMS 

Siunčiam Katalogą dykai, iš ku
rio pasirinksite visokių.

JONAS KERDIEJUS I 
663 Fourth St, Dept K, 

South Boston, M*m.

i

PARSIDUODA LIETUVIŠ
KI BALANDŽIAI j 

Juodgalviai, rud
galviai ir gelton- 
galviai. Priafan- 
čiu j visas daili 
Suvienytų Valsti
jų ir j Kanadą.

GEO. 
BENDORAITI8

Wihmi 8u,

Parsųhaoda Gura Fano*
150 akerių, 40 geras dirbamo* že

mės, lygi, nėra akmenų, daug mal
koms medžių, 8 ruimų Narna*, Barnė, 
Pašiūrės, jmįoli nuo marketų, 2 kar
vės. 2 ariflKi, jrankiai, vęžimai, pa- 
kinkalai. Kaina už viską $2,000 (mo
kėt. $1,000. (47)

MRS E. CANOR
Box 278, Saratoga Springs, N. Y.

FARMA ANT PARDAVIMO
235 akeriai žemės, geros derlingos 

apie 180 akerių, likusi giria ir gane- 
vos, geri budinkai, 10 ruimų stubn, 
vanduo stuboj ir palei bames. Par
duosiu tik žemę su budinkai* arba 
su viskuo, gyvuliais padarais ir Ja
vais kas priguli prie farmos. Daugiau 
žinių klauskite laišku arba atvažiuo
kit pažiūrėti. (43)

JONAS MARDOSA
R. D. 2,

FARMA 175 AK ERIŲ PARSIDUODA 
Geros žemės, 70 agerių dirbamos, 

didelio miško ir gerų rąstų; 18 kar
vių, 2 telyčios, 2 arkliai, 200 vištų; 
visos farmos mašinos, vežimai, pa
kinkymai, didelių vaisių medžių so
das; barnė, soileris, vietininkai; arti 
didelio miesto, storai, faktorės, gari 
marketai. Kaina $6800; įmokėt $2000. 
Rašykit paklausimus tik angliškai.

MRS G. WEISLER (43) 
Bos 174, Uneasviiie,

New London, Conn.

Sherburne, N. T.

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS GERAS BARZDA- 

.SKLTIS. Mokestis gera, geram vyrui 
vieta užtikrinta. Atsisaukt greitai 
ypatiškai ar laišku. (43)

JOHN KANCEVICIUS 
169 River st, Haverhill, Mase.

RAŠYT MAŠINĖLĖ
Pigiai parsiduoda, geram stovy var

tota mašinėlė, kuria galima rašyt dve
jopom raidėm. (43)

A. RIMKUS
1380 E. 62nd s t- Chicag*. IR.

16138F

16139F

16136F

STREIKLAUŽIAI SU
STREIKAVO.

Laikraščiai praneša, kad 
Brooklyne pereitą sąvaitę 
sustreikavo 60 vežikų, ku
riuos dievobaimingojo Rok
felerio kompanija. Stand- 
ard Oil Companv. buvo pa- 
sisamdžius į streikuojančių 
gazolino išvežiotojų vietas. 
Rokfeleris mokėjo streik
laužiams po $15 i dieną, bet 
jie dabar reikalauja po $20 
į dieną, tuo tarp11 kai s ni 
vežikai gaudavo tik po $6 1 
dieną.

VIDURIAI UŽRIETO?
Kendrick’s Herbą Lasative yra 

Padaryta iš Grynų Žolių ir 
Neturi Savyje Jokių 

Chemikalų.
šis vaistas neužtraukia papro

čio ir atliuosurųa vidurius ir pa
gelbsti sugrąžinti natūrali vidu
rių malimą. Nereikia virini, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užsigert 
einant gult Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikams, 
kūdikiams, lygiai kaip ir suau
gusiems Kaina 60c., o per paš
tų 65c.

KUNDROTO APT1EKA
229 Bedford Ar. Brooklyn, N.Y.

Naujausi Lietuviški 
Rekordai Columbia 

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERIŲ ORKESTRĄ 
Singing by A. Ssukevičius ir Marė Urbas, Fr. Yotko, Leader.

10” 75c
16137F (Žalia Girelė ..................................................... Orkestrą su netikėtu

(Lik su Dievu Panytėlia — dainavimu
(Kačinskas (A. Vanagaitis) .........................................  Comic Duet
(Šalta žiemužė (A. Vanagaitis, J. Olšauskas) ................ Duetas

(Oi, Skauda, Skauda
(Aš Žirgeli Balnosiu................... K. Menkeliuniutė ir F. Stankūnas
(Piršlybos Amerikoj
(Neišpildomas Prašymas ...................... F. Stankūnas, Baritonas

16196F (Trys Sesutės ...............  K. Menkeliuniutė ir F. Stankūnas
(“Valia Valuže”

MAHANOJAUS LIETUVI AK A MAINERIŲ ORKESTRĄ
12” $1.25 Singing by A. šaukevičius ir Marė Urbas, Fr. Yotko, Leader 
61003F (Lietuviška Veseilia, Dalis Pirma

(Lietuviška Veseilia, Dalis Antra
61004F (Lietuviška Veseilia, Trečia Dalis 

(Lietuviška Veseilia, Ketvirta Dalis
16130F (Margarita ..............................

(Be Nosies (A. Vanagaitis)
16678F (Mergytę Prigavo ..................

(Eina Pati i Karčiamą.
16073F (Reikia Tept, Dalis I 

(Reikia Tept, Dalis II
16132F (Atvažiavo Meška .................. Antanas Vanagaitis ir M. Žemaitė

(0 Jus Kriaučiai (A. Vanagaitis)
(Gerk, Gerk Girtuoklėli—Polka ... Brooklyno Lietuvių Orkestrą 
(Senos Mergos Polka
(Dariau Lyseles Valcas 
(Jonelio—Polka

(šokikų Polka .......... Mahanojaus Lietuviška Mainerių Orkestru
(Naujų Metų Polka

(Magdės Polka 
(Medžiotojo Valcas

16119F (Kalvarijos Polka
(Raudona Kepuraitė Mazurka

16113F (Puiki Porelė—Polka  .............. Lietuviška Tautiška Orkestrą
(Šešupės Bangos, Polka

MES UŽLAIKOME VISOKIUS COLUMBIA IlDntŠTSTBS 
GRAMOFONUS IR REKORDUS

Rekordai lietuviški, pagaminti geriauaių artistų dainininkų, muikų ir

Pas mus galite gauti netik rekordų, kurie yra garsinami, bet visokių, 
kokie tik yra lietuvių kalboje išdirbti. Kreipkitės pus mos, o gausite 
visko. Reikalaudami katalogų, prsiųskit 2c. štampų.

MES PRIIMAM LIETUVOS BONUS.
Nuo tą. kurie pirks pas mus Radio ar Gramafoną, priimam Bosus 
kaipo dalį mokesties. Mažiau 6 Rekordų, per paštų nesiunčiame.

GEO. MASIUONIS
377 WEST BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

A. Vanagaitis

A. Vanagaitis

ADVOKATAS

Ignas J. Barkus
725 Slater Building 

VORCESTER. MASS. 
Gyvenimą*: Iii Sterliag St.

Ofim> T*L: Park 3491
Namų T*L: M*>l* 4M4. ..

iI

16131F

16129F

16135F

16112F
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P---------  . - - —J, Pastaruoju laiku daug kai-‘ provokatoriaus. Jeieu i;

DVIDEŠIMTO AMŽIAUS 
DYVAI.

I.
Dvidešimtas amžius dyvų. 
jais jau bovijas. kas gyvas. 
Kyla mokslas ir kultūra, 
išradimų semk nors puru. 
Sansi puru.—poras mažas, 
išradimai baisiai gražus. 
Margu paukščiu likti nori, 
mano mielas gaspadori!
Margas paukštis jau nežino, 
koks greitumas zeppelino. 
Net ašigalin šiaurėje 
žmonės oru važinėja, 
kur baisi temperatūra 
smarkiai šaldo lokio skūrą.

4

II.
Mano mylimas lietuvi, 
gal tu nori likt per žuvį. 
Bet dabar žuvis per nieką, 
nes nuo garlaivio atlieka. 
Tad, kai garlaiviai vaikščioja, 
žuvis baisiai ne madoje. 
Nori plaukti, sėsk i laivą, 
buk ramus, galva bus blaiva. 
Taigi, mielasai lietuvi, 
nepatarsiu likt per žuvį, 
nes per platų vandenyną 
plauko laivas kas adyną. 
plauko naktį, plauko rytą, 
dyvų dyvai padaryta!

III.
Gal norėsi būt ausylas 
ir girdėti svieto bylas, 
ką ten daro Macdonaldas. 
kaip ten Kinijoj dar skaldos, 
kaip ten mušas generolai, 
ką veiks negrai ir kreolai— 
ir žodžiu žinoti visa, 
kas ramybę svieto knisa. 
Vieni niekai, mielas broli. 
Žinios gaudyti iš toli! 
Padirbėjęs gražią dieną 
ir Įbedęs kartį vieną, 
o paskui kur nors dar kitą 
ir veik viskas padaryta! 
Ant tų karčių vielą riški 
ir bus gatava po biskį 
ir bus radio—žinosi 
kas toliau ir kas panosėj, 
kur muštynės ir kur vainos 
ir kur baisios zgados eina. 
Visa greitai tu girdėsi, 
smarkiai dyvytis galėsi. 
Nes iš tikro baisus dyvas. 
vielos šneka taip, kaip gyvos.

IV.
Moksle gale baisi yra. 
jis iš bobos daro vyrą 
ir iš laibo vyro bobą, 
jis padaro taip, kaip triobą. 
Jauną diedu, seną vaiku 
ims pakeisti jis su laiku 
ir, žodžiu aukštyn jau kojom 
mes dėl mokslo atsistojom. 
Visos panos šiandien žada 
pasisavint vyrų madą 
arba sekti paną Jievą. 
kaip gyveno ji pas Dievą. 
Ogi vyrai (kas per monai!) 
nori siūtis sau sijonus... 
Musų amžius išradimų— 
daugel tuncių ir šokimų, 
šokam valsą, šokam polką 
ir šokimui nėr jau tolko. 
Kad linksmiau būt nusiteikę, 
tai piliečiams snapso reikia. 
Špapsas širdį atgaivina, 
visą kūną pašokina. 
Kūnas kaista, šyla kailis 
ir nebėra jokios baimės. 
Rankoj mietas ar štakietas. 
priešui kaktoj guzas kietas.

. Nėr geresnio išradimo, 
kaip naminės prasunkimo. 
Ar iš cukraus, ar burokų, 
kožnas sunkia ją kaip moka. 
Oi tai linksma r&lia dralia, 
kad naminės yr lig valiai... 
Via tik linksminsies, aliosi, 
tol. kol ubagu pastosi.

Baraibošius.

LIETUVIŠKA “PARTĖ.”
Lietuvių aš nemylėsiu. 
Už tautiečių netekėsiu; 
Aš anglike vadinuos, 
Stailiškai vis dabinuos; 
Nors lietuviai dailesni. 
Svetimtaučiai meilesni: 
Pamyluoja mane dailiai. 
Pabučiuoja labai meiliai— 
Aš mergytė apsukri. 
Prie vaikinų aš vikri. 
Nors aš darbo ir nemoku. 
Bet gi dailiai aš pašoku, 
Suprantu stailas visas. 
Subvtinu anglikes— 
Kad ir pasileisiu. 
Bet neapsileisiu! 
Puikiai plaukus suraitau. 
Bet knygelių neskaitau. 
Esu meili ir graži; 
Nosis, dantukai maži. 
Eidama tankiai minu, 
Veidą pauderiu trinu— 
Nors pinigo trūksta. 
Bet pauderis rūksta. 
Užsidedu akinius.
Bet nekokius auksinius... 
Noselę sugnyba. 
Retežėliai kvba.
Susiveržiu kaip galiu. 
Su gorseto šniūreliu. 
Ir krutinę pastatau. 
Kad nei kojų nematau. 
Čeverykai visados 
Pagal naujosios mados, 
Kulnys labai ilgos.
Linguoja kaip smilgos. 
Panešiojau dienas dvi. 
Klypsta kulnys jau abi. 
Ir per strvtą aš šleivuoju 
Ant iškreiptų savo kojų. 
Kaip tik kitą pėdę gausiu. 
Tuojau pirkt naujų keliausiu. 
Dresė fliorais devyniais. 
Skrybėlaitė su sparnais. 
Kas mane tiktai pamato. 
Visi rankomis pakrato... 
Žiedai, špilkos, laikrodėlis, 
ėiujingamas gerklėj velias. 
Ar dirbtuvėj, ar tai gričioj. 
JĮ maumoju net bažnyčioj. 
Man užtenka biskį šypt. 
Aki mirkt, koją krypt— 
Ir jis žino visados.
Kokioj vietoj aš randuos. 
Jei ant kampo susitinka. 
Bile kokis man surinka. 
Tuoj Miss Mary pavadina 
Ir užfundyti ketina.
Duoda ranką ir—shake hands. 
Come, Miss Mary.

come to dance. 
Tada nieko -mes nelaukiam. 
Susikimbame ir traukiam. 
Bėga laikas nematytas, 
čia tik vakars. ir vėl rytas. 
Laikas bėga, laikas mainos. 
Linksmos dienos mano jaunos. 
Mane tėvas užaugino. 
Lietuvaite būt mokino. 
Bet nenoriu jo pažinti 
Nei tėvu ji pavadinti. 
Kas man iš tėvų senų? 
Turiu frentų aš jaunų. 
Nors ir kartais apsivilsiu. 
Nors pasensiu ir pražilsiu. 
Nors apleista kur pražūsiu. 
Bet jau lietuve nebusiu.

Prisiuntė
Antanas Parapija.

i Pastaruoju laiku daug kai- provokatoriaus. Jeigu iš pat 
bu sukėlė Plečkaičio ir jo pradžių butų buvę paskelb- 
draugu suėmimas . *** 2___
Juose. Apie Plečkaičio jantieji dokumentai 
avantiūrą buvo daug rašo- iš karto f _ t
ma ne tik Lietuvos laikraš- tįškojo veikimo galą. 'Nejau
kiuose. bet ir užsienio spau- gi emigrantai ’ ‘‘

i

DAR TOLIAU.
Suėjo dvi sodžiaus moterėlės, 

guodžiasi, savo vargais skun
džiasi :

—Kai mano vyras služijo — 
sako viena. — tai buvo nuvež
tas net Į Sibirą!

—Eik tu. kvailele, tai dar vis 
ne labai toli. Ale kad mano Juo
zelį išvežė, tai net į Šiaulius! — 
sako antroji.

LOGIŠKAS PROTAVIMAS.
Jonukas tempia šunį už vuo- 

degos. Motina ji perspėja:
—Jonai, nedaryk to. nes šuo 

gali tave Įkąsti.
j —O, ne. mana, aš jo nebijau! 

..... ..... n. ...... .. x.
to

I
I

—sako Jonas.— Jis dantų iš ši- 
galo neturi.

*• i

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE

tai jis;

HONDŪRO ATSTOVAS

BMm Balni. — Puiki hM, 
b* labai gražių eilių ir dainą. Dm* 

gražių, spalvuotų paveikslų. Popiera 
.r spauda graži. Parašė J. K.

Smelstorius. 221 pusi. Popieros 
ipdarais ....................................... $1.00
Vadimo apdarais ...................    $L50

Ben-Hur. — Istoriška apysaka U 
Kristaus laikų. Parašė Lew

Wattaee 472 pusi............................$2.00
Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba. Lie

tuva XIV metašimtyje. Istoriškas 
romansas M. Bernatowicz’o.
468 pusi........................................... $1.50

Biblija Satyroje. — Labai įdomi ir 
juokinga knyga su 379 puikiais pa

veikslais, perstatančiai* įvairius nuo- 
dkius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šią 
znygą niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kaina ............................... $1.00
Delko Reikia Žmogui Gert ir Valgyt?

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
zienas maistas duoda daugiau spėkų, 
titas mažiau ? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina ............................................... 15c.

Antrehizmaa. Pagal Proudhono nok*- 
lą, parašė d-ras Paul Elzbacher, 

vertė Briedžių Karaliukas. South 
Boston. Mass. pusi. 29...................... 10c.
“Jaunystės Karštis.” Vienaveiksmė 

komedija-farsas. Parašė K. S. Kar- 
1 povitius, ir Snsižiedavimas Pagal Su
tarties. N V Koneckio dialogas, vertė 
Špyžas. Labai užimanti, meiliška ko
medija ir perstatymui tinkamas 

' dialogas. So. Boston, 1916 m..........10c.
kunigų Celibatas. Išaiškinta kunigų 

, bepatystės istorija, pasekmės ir jų 
• doriškas nupuolimas šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
j-tumkaitis, kurie geidžią, kad jų mote
ris, dukteris ir mylimosios nepapultų į 
tokią kunigų globą. Parašė kun. Geo. 
Townsend Ko”, D. D., sulietuvino 
Eerdinand de Samogitia................... 25c

Kurgi Tas Viskas Nyksta. Labai žin
geidi knygutė iš politiškai-ekono 

miško klausimo, kurią turėtų kiekvie
nas protaujantis darbininkas perskai
tyti. Pagal K Kautskį, parašė Z. Ale 
ksa. So. Boston, Mass , 1914 m..JEI PATRUKĘS, puslapių 28........................................

BANDYK TĄ DYKAI . Leagvaa Budas Išmokti Angliškai 
Lždčk ant faile patrukusios vietos, 
senos ar naujos. Didelės ar mažos, ir 
jus busite ant kelio, kuris pertikrino

tūkstančius.
Siunčia Dykai Prirodymui
Bile vienas patrukęs, vyras, mote

ris ar vaikas, privalo tuojaus rašyti 
pas M. S Riee, 70-N Main street,
Adams, N. Y., reikalaujant dykai iš- 

: bandymu; jo puikios stimuliuojančios 
i aplikacijos. Uždėk ją ant patrukusios 

 * vietos ir muskulai pradės trauktis; jie 
susijungs taip, kad atsidarymas arba 

v —, . , _. patrūkimas prapuls natūraliai, ir tuo-
KaUHC Prezidento gatvėj, met diržai ir kitokie muskuių •prilai- 

~ Nepra-
,, .. .... neišbandęs šios puikios
KlUll- metodus. Jei jūsų patrūkimas butų ir 

■’ be skausmo, tai koks yra išrokavimas 
dėvėti diržus visą jūsų gyvenimą ? 
Kam bereikalingai kentėti ? Kam rizi
kuoti gangrina ir kitais pavojais nuo 
mažo patrūkimo ir paskui eiti ant 
operacijos stalo? Daugybė vyrų ir 
moterų nepaiso savo patrūkimo tik 
todėl, kad tie patrūkimai nėra skaus
mingi. Rašykit tuojaus rėikalaudami 
išbandymui dykai šios puikios meto- 
dos patrūkimo gydymui Rašydami 
vartokit žemiau įdėtą kuponą.

Rytpru-įti Plečkaitį kompromituo- 
ečkaičio: iantieii dokumentai. tai jis 

ir butu eaves noli- ,;i.t__ ' i

doje.
Plečkaitis su sėbrais su- 

mti apsiginklavę šaunamais 
ginklais ir bombomis. Ką jū 
>u ta “amunicija" norėję 
parodyt, neišaiškinta. Bet 
vra išaiškinta, kad ginklai ii 
bombos yra lenkiški. \ adi- 
nas, ginklus Plečkaitis yra 
gavęs, nesvarbu kokiu budu. 
iš lenkų. Dėl to sakoma, kad 
dabar lenkai negalės gintis 
oalaikę plečkaitininkus ir jų 
akciją prieš dabartinę Lie
tuvos vyriausybę.

Ar dabar Lietuvos vyriau
sybei bus lengviau prieš 
lenkus atsiremti, ar dabar 
plečkaitijados vadinamas 
pavojus sumažėjo, mes ne
kalbėsime, nes visada ma
nėme ir dabar manome, kad 
Plečkaitis ir jo avantiūra tu
ri labai mažos reikšmės tiek 
Lietuvos vidaus padėčiai 
tiek ir santykiuose su len
kais. Be to. plečkaitijadf 
mes visada vertinome kaip 
avantiūrą ir dar piktą avan
tiūrą, nes jos šaknys sieki 
lenkiškus pinigus. Politini.- 
valstybės vidaus susitvarky 
mas yra piliečių vidaus da
lykas ir dėl lo politinis vei 
kimas su svetimos valstybė? 
pagalba jokiu budu nepatei
sinamas. Ir svetima valsty
bė, jei ji remia kitos šalies 
politinių emigrantų net gin
kluotą akciją prieš jų krašte 
vyriausybę, be abejonės tu
ri pati turėti kokių nors sie
kimų prieš tą kitą valstybę.

Mes plečkaitijadai iš pat 
pradžių jokios reikšmės ne
davėme. Bet kitų plečkaiti- 
jada buvo kitaip Įvertinta. 
Plečkaitis su keliais sėbrais 
buvo paskelbti kažin kokia 
didele galybe. Lenkams to 
tik ir reikėjo. Mat, gąsdina
ma tuo, ko bijoma. Lenkai 
ir pradėjo mus gąsdinti 
Plečkaičiu. Plečkaitis tuo 
gražiai savo reikalui pasi
naudojo. o daug žmonių, 
pasitikėdami tokia “galy
be," savo galvas sukišo,vieni 
katorgon atsisiesdami, o ki
ti ir po velėna palisdami.

Mes tikri esame, kad jei 
Plečkaičio iš pat pradžių ne
būtume Į “galybes" iškėlę, 
nes jis to nevertas buvo, tai 
šiandien plečkaitijados se
nai nebūtų, nes lenkams ne
būtų buvę prasmės ją remti, 
na, ir nereikalingų, bepras
miškų aukų nebūtų buvę.

Sąryšy su paskutiniu Įvy
kiu Rytprūsiuose net iš ofi- 
cialinių lupų paaiškėjo dar 
ir kitas dalykas, kuris Pleč
kaiti jau senai butų mušte 
užmušęs. Būtent, 
ma. kad Plečkaitis 
navęs Lietuvos 
slaptoje tarnyboje, davinė
jęs slaptų žinių apie social
demokratų veikimą ir už tai 
ėmęs pinigus. Jei taip, tai 
Plečkaičio butą paprasto

_ ar net kitų
kraštų socialistai butu dėie- 
d su provokatorium! Bet tie 
lokumentai ir lig šiol dar. 
Jnkamai nepaskelbti, o vie-j 
nas apie jų buvimą pasaky-, 
ma^ dar ne visus įtikino.

Matome dabar, kad pieč- 
kaitijados tamsios istorijos 
butų galima buvę senai ne
turėti, jei iš karto ji butų bu
vus tinkamai įvertinta ir jei 
butų buvę su ja tinkamai 
kovota. Bet jei i plečkaitija-

i Tai ne arbūzas, bet senjoras 
Ernesto Argueta. naujas Hon
dūro respublikos atstovas VVash- 
ingtone.

dą buvo žiūrėta ne i jos reik-i 
šmę Lietuvos valstybės at- 
žvilgiu, o Į ją buvo nurodo-' 
nia kaipo į lenku lietuvių 
atžvilgiu agresingumo Įro
dymą, tai buvo daryta dide
lė klaida. Tokios klaidos yra 
tik gera dirva dar dides
nėms avantiūroms ir dėl to 
jų reikia vengti. ”L. U k.'*

KŪDIKIS DĖŽĖJ.

sąšlavų dėžėj rastas mote- Į<>to-’al Plieka nereikalingi.
A., Ą .. ... . v r ,. projros neišbandęs siosnskos lyties kūdikis. I 

kis patalpintas “Lopšelio' 
prieglaudon.

Palengvina Nuo Gasų, 
Skilvio Skausmų, 

Kvaitulio
Gydytojai mums sako, kad 96 pro- 

:intų visų ligų paeina iš skilvio ii vi
durių negerumų. Jus negalit;- būt svei- 
u jeigu virškinimas blogas: jus ga

lite apsirgti jei valgis neskanus i- 
rinkamai nevirškinasi.

Tanlac turi puikų rekordą kaipo pa
lengvinimas nuo nevirškinimo bėdų, 
<ad ir užsisenėjusių.

Mr. Alelis Caya, 546 Hunt St, 
\Voor.socket, R. I.. sako: “Aš buvau 
blogoj sveikatoj ir per metus nedir
bau. Nutariau bandyt Tanlac Dabar 
užaugau 30 svarų, manu geltona oda 
paliko skaisti, prietvarą pergalėjo ir 
apetitas sugrįžo."

Jei kenčiate nuo gasų. skausmu 
skilvy ar viduriuose, kvaitulio, koktu
mo, prietvaro ir atbukusių kepenų; jei 
neturite apetito, negalite miegot ir 
esate nerviški ir nusikamavę, jums 
reikia Tanlac Tai yra geras, tyras 
vaistas, padarytas iš šaknų, žievių ir 
žolių. Gaukite bonką iš aptiekoriaus 
šiandien. Pinigus sugrąžirisime, jei 
nepagelbės.

Dykai nuo patrūkimo
W S. Kiče, Ine.
70-N Main st., Adams, N. Y.

Malonėkit prisiųst visiškai dykai 
jūsų stimuliuojančią aplikaciją 
nuo patrūkimo.
Vardas
Adresas
Valstija

Nebus

OT. KUR KULTI RINGAS 
KRAŠTAS!

—Ot, brolyti, Francuzija. tai 
•kultūringas kraštas.

—O kodėl tu taip manai ?
—Kaip gi! Pas mus tik dideli 

profesoriai franeuziškai šnekėti: 
moka, o ten kiekvienas piemuo 
franeuziškai šneka.

I

su Pa
veikslais

Pirmu

Kartu

Lietuviu

Kalbnje

i 
tvirtina-1 
yra tar- 
policijos

Dabar ką tik liejo i’ po f-andoa 

Nauja Lietuviška 
BIBLIJA 

8ATYROJE
mirra BiMtiOT $%*• eoliis. turi 382 
puslapius ir 379 pvrrikslėlius. Labai 
įdomi ir Madinga kiek'tenai raatai. 
Ziaegaa skaityda*** ^3 Biblija ir tė- 
mydamaa i pai i •iirtia i. (kurie per
sta to b«a bara pirai satrėrunr mieto 
ir iki tržgiadaai Kristaus . ažnirė ti
sas savo varvas ir 4ki»oi-.i. Jociai to
kia kniza kijo, jam bi s t nnrpi jie- 
moi vakarai

KA1MA TIK S 1.00
Norinti cnt a* Biblija. pini-M 

siuskit F.aprsaa ar Fagto Monoy Or*f<- 
rto. ai-ba m*tios«a*e laiške adrent

“KELEIVIS” 
255 Broadway, 
So. Boston. Mass

Širdies Piktumo 
Greita paįelba naudo jaut 

PepsMcSeltzer 
Kasyk Pepsinic Seitzer Co.

Hbrcester, Mass. o 
GAUSI SAMPELJ DYKAI

Pabandyk Dykai •y

sitikink, 
kad

REMOLA
GYDO 

RAUDONĄJĄ GYSLĄ 
KAM KENTĖT kad mos- 

tis su REM-OLA yra taip 
maloni ir lengva vartot—nesutepa 
drapanų. Ji gydo—klausk jų aptie- 
koriaus. arba parsisiųsk dovanai 
Sampelj—paprasta: apvyniotas ir 
užpečėtytas Rašykit Henry Tliayer 
& Co„ Cambridge, Maso

Gaukit errit* nacriba nt:o 
tų skarciž.p’. dra»k.-»n.->ų 
kosulių. Snstnbriykit £••!- 
,'in.intt Kutenimą «n 
Severą'Cx>uirh Balsnn-,.
Motinų ir vaikų fnxo- 
ritn-» per
Jn«Tj apf ieknvink.T'4
turi jų. Dvieju dy
džių. ir

UB-9

Ne kosėk!

PASISAUGOK UŽSITĘSUSIO 
KOSULIO PO ŠALČIUI

Kosulis nuo šalčio gali pavirsti į 
rimta liga. Jus galit jį tuoj su-1 
stabdyti su Creomulsion, pienuotu Į 
creosotu, kuris yra prirmnus gerti. 
Creomulsion yra medicinos išradi
mas dvigubos naudos; jis paleng
vina ir gydo plėvės uždegimą ir į 
sulaiko bakterijų daugėjimą

Iš visų žinomų gyduolių, creoso- 
tas yra pripažintas didelių medici
nos žinovų kaipo geriausias gydy
tojas nuo kosulio, šalčio ir bron-i 
chito uždegimų. Creomulsione ran-l 
dari, apart creosoto, kiti gydanti' 
elementai kurie palengvina ir gy-|’ 
do plėvės uždegimą ir sustabdo' 
perštėjimą, kuomet creosotas, pa
imtas į vidurius, dasigauna į krau
ją, užpuola ligos centrą ir sustab
do bakterijų daugėjimą.

Creomulsion yra užtikrintas gy-:

dymui kosulio nuo šak io, bronchi
to, ir mažesnius brinchito skaudė
jimus, ir yra geriausi- atbudavo- 
tojas kurni po šalčiu ar flu. Pinigai 
grąžinami, jei nepagelbės po nau
dojimui suljrg nurodymo. Reika
laukit pas savo aptiekorių Siusk 
kuponą dykai sanrpeliui.

Creomulsion Co., Atlanta, Ga 
520-B

Atsiųskit dykai bonkutę Creo- 
rmilsion nuo užritęsu~i<> kosulio 
po šalčiui.

Vardas .....................................
Gatvė .<.•■•••..........................
Miest..................... v»ls............

Viena bonkutė šeiniai. Rašyk

I

I

I

CREOMULSION

r

f

Rankius reikalingiausių žodžių ii 
: pasikalbėjimų, ši knyga šutai-yta taip 
lengvai ir stfprancamai, kad kiekviena.- 
gali greitai išmokt kalbėt angliškai. 
Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet čie 

: Ii sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieš 
kąnt, važiuojant kur nors, nuėjo.

■ krautuvfn, pas daktarų, pas barzda- 
I skutį. pas kriaučių, ir tt Su fonetiškv 
ištarimu ir gramatika. Antra padidin

; ta ir pagerinta laida. Sutaisė St
i Michelsonas Pusi. 95......................  35c

l.ieuvni šeimyną istorija Juškevičium
Dainose. Jei nori žinoti, kaip seno 

‘ vėj lietuviai gyveno, tai perskaityt ši- 
' tą knygą. Iš jos dasižinosi, kad vyrai 
' turėjo daug pačių, o žmonos po kelis 
i vyrus. laibai užimanti ir pamokinanti 
Į knyga. Su paveikslais, Parašė Z.
Alekna................................................. 50c
Drūtuose audeklo apdaruose .... 75c.
Lytiškos I-igos ir kaip nuo jų apsisau

goti. Parašė D-ras F. Matulaitis.
Antra, peržiūrėta ir pagerinta lai
da. Kaina ........................................ 25c
Materiališkas Istorijos Supratimas.

Lapeliai iš proletariškos filosofijos. 
Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje 

i įvairiausius nuotikius, tai perskaityk 
' šitą knygelę. Kalba labai lengva. Kny
ga protaujantiems darbininkams neap- 
kainąojama. Medega imta iš Greilicho 
Parašė Z. Aleksa. So Boston, 
Mass, 1913, pusi. 80....................... 25c
Monologai ir Deklamacijos. Šioje kny

goje telpa daugybė naujų, labai gra
žių ir juokingą monologą ir deklama
cijų Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams, baliams, kon
certams ir tt. Antra pagerinta lai
da. So. Boston, 1914 m , . .. .............25c.
Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose.

Veikalas perstoto nužudymą caro 
Aleksandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš
viso reikalaujamos tik 28 ypatos.
So. Boston, 1913, pusi. 61............. . 25c.
Socializmas ir Religija. I-abai įdomi 

knyga šituo svarbiu klausimu. Ją 
turėtų peskaityti kiekvienas katalikas 
ir socialistas Parašė E. Vandervelde, 
vertė Vardunas. So. Boston, Mass., 
1915 m., pusi 24..................................10c.
švento Antano Stebuklas. Dviejų vei

kimą komedija. Perstatymui reikia 
j 16 aktorių. 8 vyrų ir 2 moterų, lo- 
; šimas užima apie 2 valandas..........25c.
1 Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra

eities. Knygutės įtalpa susideda iš 
sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2> Lietuvos moterų ir vy
riškių šventės; (3) Lietuviai lieka vel
niais; (4) Paskutiniai lietuvių dievai. 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
1912 m., pusi. 32............................... 10c.
Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 

trumpais ir aiškiais faktais parode, 
kaip iki šiol keitėsi draugijos formos, 
ir kodėl turės būt pakeistas kapi
talizmas. Kaina ............................ 25c.
Tabakas, kaip jis žmonėms kenkia.

Liaukimės rūkę! Pagal A. Apolovą 
ir daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. So. Boston, Mass . 
lf»oy m., pusi. 63............................... 25c
Kokius Dievus Žmonės Garbino Seno

vėj. Panašios knygos lietuvių kal
boj iki šiol da nebuvo, čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei arijonai, egiptėnai, chaldai, asy- 
rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turėjo. 
Knyga stambi ir labai užimanti.
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
Drūtuose audimo apdaruose . — $1.25 
žingsnis Prie švieson. Vieno akto vaiz

delis ir monologas Našlaitė. Parašė 
K. S. Lietuvaitė. So. Boston, Mass , 
1914 m., pusi. 23................................. 10c.

1

COI1GH BALSAM

1OO KNYGŲ RINKINYS
“BIRUTĖS” KALENDORIUS 1930 METŲ 

“MARGUTIS” PER VISĄ METĄ 
VISKAS UŽ $7.50.

Didžiausias lietuvių knygynas “Lietuva" teikia gigantinę progą 
visiems Suvienytų Valstijų, Kanados, Centralinės ir Pietų Ameri
kos lietuviams įsigyti 100 knygų rinkini — kiekviena knyga skir
tinga, didelių ir mažų, naujų ir senesnių, įvairiausio turinio: apy
sakų, romanų, dainų, juokų, daktariškų, moksliškų, filozofinių, is
torinių ir dar kitokių ir sykiu su šitoms knygoms gausite šiuos prie
dus dykai: “Birutės" Kalendorių ir mėnesinį žurnalą “Margutį," ku
rį leidžia ir redaguoja žymus humoristas ir kompozitorius Vanagai
tis. “Margutis” užpildytas juokais, dainomis, paveikslais. Tą viską 
dabar gaunate už $7.50, gyvenantiems ne Suvienytose Valstijose— 
užsieny, kainuoja tiktai $8.50. Visų kolonijų lietuviai kviečiami nau
dotis šita proga skubiai — dar sykį raginam visus apšvietos mylė
tojus nepraleisti šito‘musų pasiulijimo — geriausių lietuviškų kny
gų, apie $40.00 vertės, taipgi “Margutį” ir dar “Birutės” Kalendo
rių gaunate už $7.50 Sykiu su šitoms knygoms arba atskirai 
siusime savo knygyno naują katalogą. Pinigus siųskite šiuo 
resu > ___

KNYGYNAS “LIETUVA”
3210 So. Halsted St, Chicago, III.

pri
art-

v

Kodėl Aš Netikiu į Dievą? — Arba
Tikėjimo Krinika Kiekvienas geras 

katalikas ir laisvamanis privalo 
ją perskaityti. 64 pusi.................... 20c.
Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilie

čiu? Aiškiai išguldyti pihetystės 
statymai su reikalingais klausimais ir 
įtsakymais lietuvių ir anglų kalbc«e. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida ................................................. 25e.
Kaip Senovės žmonės Persistatydavo

Sau Žemę. — Labai įdomus senovės 
filosofų daieidimai apie žemės išvaiz- 
ią. Pagal daugelį autorių parašė 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: “Iš
virkščias Mokslas arba Kaip Atsira- 
lo Kalbos." Parašė Z. Aleksa. 
40 pusi. ........................................... 10c.
Alkoholis ir Kūdikiai — Arba kaip 

atsiliepia tėvų vartojimas alkoholio 
int jų vaikų. Kas yra arba tikisi ka
la nors būti kūdikių tėvais, būtinai 
turėtų perskaityti šitą knygutę Pa
gal daktarą Holitzerį sutaisė Ba- 
rabošius. Pusi. 23............................. 10c.

Byla Detroito Katajikų su Socialis
tais. — Pirmą kartą katalikai už

puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
Antrą kartą jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
leidžia kovoj su socialistais. Su 
paveikslais. 61 pusi............................25c.
Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa

23 gražios eilės, daugybė straips
nių, juokų, ir tt. Puikiau ilius- 
truotx 95 pusk ___ ;........................25c.
Popas ir Velnias — Ir trįs kiti indo- 

mųs pasakojimai: (1) žinia iš toli
mos šalies; (2) Jis sugrįžo; (3) Ado
mas ir Jieva. Pilna juokų ir 
ašarų ............................................... 10c.
“Salomėja.” arba kaip buvo nukirsta 

šv. Jonui galva. Drama viename 
akte, parašyta garsaus anglų rašti
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti............................................... 25c.
“O. S. S.” arba šliubinė Iškilmė. — 

Vieno akto farsas, labai juokingas 
ir geras perstatymui. Kaina .... 15c.
Džian Bambos Spyeiai. — Ir kitos 

fonės. Daugiau juokų, negu Ameri
koj munšamo. šioje knygoje telpa net 
72 “Džian Bambos spyčiai," eilės, pa
sikalbėjimai, humoristiški straipsniu
kai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi.................................... 25c
Davatką Gadzinkos. — Ir kitos links

mos dainos. Apart juokingų “Da
vatkų Gadzinkų” .telpa 30 įvairių juo
kingų dainų, eilių, parodijų, ir tt. 
Daugelis iš dainų tinka juokingoms 
deklamacijoms šešta pagerinta 
laida 48 pusi........................................10c.
Kur Musą Bočiai Gyveno? — Arba 

tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 
žmonių lopšinė. Knyga labai pa
mokinanti Parašė Z. Aleksa. 76 p. 25c.
Paparčio Žiedas ir keturios kiton 

apysakos: tl) Neužsitikintis Vyraa;
(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; 44) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt ..................................... 15c.
Api« Dievą, Velnią. Dangų ir Praga

rą. Parašė Robert G. Ingersoll, gar
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 
puslapiu ............................................. 25c.
Amžinos Dainos, šioj knygutėj telpa

44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie, taip ir susirinkimuose. 
Pusi. 32................................................ lfc.
fš gyvenimo lietuviškų Vėlią bei Vel

nią. Pasakos surinktos d-ro J. Basa
navičiaus. Šioj knygoj telpa keli šim
tai gražių pasakų, apie rojų (dangą), 
čyščių, peklą; apie giltinę, marą, cho
lerą; apie dvasias (dūšias), velnius, ją 
vaidinimąsi ir tt- Pasakos užrašytos 
tokioje tarmėje, kokioje buvo gir
dėtos. Pusi. 570................................$2.75
Ar Buvo Visuotinas Tvanas? — Kaip

Nojus galėjo surinkti į kelias die
nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvunua prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad vteą žemą apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šimtai 
kitu klausimą, į kuriuos negali atsa
kyti jokis kunigas, yra nuosakiai ir 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
be galo įdomi. Kas žodis — tai fak
tas; kas sakinys — tai naujas kunigą 
argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. 
Kaina ............................................... 25c.
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RADO BE GALVOS 
Raseiniai.

1CAS GIRDĖTI LIETUVOJE
( Muo musų korespondentę ir ii Lietuvos LaflonUių.)

g "g- 1 ■ ' - <■■■ nsm s f. ■■■>-»«

KEISTAS PAMIŠĖLIS SU 
ŠAUTUVU IR MEILUŽE.

Akmenė. — Šiomis die- nio vakare, 
nom.s prie valsčiaus valdy- Rakavos miškų eigulio Sie- 
bos čia sustojo vežimas, ku- maškos piemuo, Petras Ja- 
riame sėdėjo gražaus veido siulis, prapuolė kažkur su 
vyras apie 30 metų amžiaus, visais galvijais. Jau buvo vė- 
Jis sėdėjo vežime, o jo ran- lūs vakaras, o nei piemens 
kos buvo pririštos prie sėdy- nei galvijų nesulaukė. Sute- 
nės atramų. Aplink vežimą 
susirinko daug žmonių. Visi 
stebėjosi, kas čia per žmo
gus, kam jis pririštas?

Tai buvo nepilnaprotis iš 
Mikclajaičių kaimo, latvis

mus šeimininkas išėjo į miš
ką jieškoti: bandą rado ra
miai pievoje begulinčią. 
Truko tik piemens. Išaušo 
pirmadienis — piemens nė
ra. Davus žinią jo tėvams. 

Ciau iė, kuris buvo išvežtas pasirodė, kad ii- prie tėvų jis 
į Latviją ligoninėn, bet ne- nebuvęs, 
priėmus ten, grąžintas atgal. Susirinko vyrų būrys ir iš-

Prieš trejetą metų jis bu- ėjo Į mišką jieškoti piemens, 
vo turtingas ūkininkas, mė- Neilgai jiems teko vargti, 
go daug skaityti apie ūki- Toje vietoje, 
ninkui reikalingus dalykus, kas rado vakare galvijus, už 
Prisiskaitęs apie užsienio krumuko pamatė begulinti 
kulturingus ukius, norėjo ir ir piemenuką, tik... be gal- 
pats tokį ūkį turėti. Norėda- vos; visas kūnas sveikas, tik 
mas tai pergreit įvykdyti pri- galva nuėsta, 
sidarė labai daug skolų, pri-. ’ 
sipirko gerų arklių, mašinų 
ir tt., bet išėjo iš proto. Užsi
darė kambary, užkalė lan
gus, duris, tik paliko mažą 
langelį, per kurį paduodavo 
jam maistą ir malkas ir taip 
užsidaręs, neišeidamas visai 
lauk išgyveno apie porą me
tų. Be to turėjo su savim gin
klų: šautuvą, brauningą ir 
daug šovinių ir dažnai šau
dydavo.

Gal butų irdlgiau taip už
sidaręs gyvenęs, bet savo 
nelaimei 
nuoir ininko dukterį, kurią mas suko koją, 
įsileido pas save 
apie porą mėnesių iki suė- steris R-čas. Jis dirbo ratus, 
mimui. Tėvas, negalėdamas gydė žmones, advokatavo, 
dukters iš ten iškrapštyti pa- notaro pareigas ėjo — viso- 
siskuidė policijai. Atvyku- kias sutartis rašė. Sužinojęs 
si policija pareikalavoxiš ten R-čas, kad K-nei susukta 
išeiti ir atiduoti ginklus. Iš- koja, pataikęs progą, kai 
eiti atsisakė, o iš ginklų ati- nieko nebuvo namie, atėjo 
davė tik brauningą, kuriam gydyti K-nės. Apžiurėjo, ap- 
šovinių neturėjo, o šautuvo čiupinėjo blauzdas ranko- 
nedavė, nes be ginklo nega- mis. Benustatydamas “diag- 
lįs gyventi- Antrą sykį poli- nozą” “gydytojas” susijau- 
cija atvyko su didesnėmis dino... ir padarė kas nerei- 
jėgomis ir pradėjo į jo gvye- kėjo. Sako, tas palengvins 
namą butą šaudyti, į šuvius reumatizmą. Moteris pasi- 
pamišėlis atsakė šūviais, bet davė. Paskui “daktaras” pa- 
neilgai jis teatsišaudė, nes rašė jai šitokį “receptą”: 
pritruko šovinių. Tuomet po- “Gomeopatijos vaistinė, 
licija galėjo įsilaužti vidun. Kaune, Prezidento ar Vil- 
Įsilaužusi rado abu besėdin- niaus g. 2. > Ramatuzo po 55 
čius, po grindim iškastoje lašus gerti po valgio. Bella- 
duobėje. Merginą atidavė dona 2 drh., Brionija 1 dr., 
tėvui, o pamišėlį, nusivežė Rhuz 1 dr.” 
daboklėn. Užklaustas, del
ko šaudydavęs, atsakė, jog į ir 
žmones nešaudęs ir nema- policija žinojo seniau, o pc 
nąs šaudyti. Po kelių dienų šio įvykio iškėlė bylą. Vilki-- 
buvo išvežtas į Latviją, ter. įos teisėjas “specialistą” nu- 
nepriėmus, parvežtas atgal, baudė pusantro mėnesio ka- 
Parvažiavęs pasiskundė, Įėjimo, 
kad Latvijon daugiau neva
žiuosiąs, nes jie su juo bk>- J 
gai pasielgę, dabai- gyven
siąs Lietuvoj. Vežant reika--

— Sekmadie- 
rugsėjo 15 d.

KELIAUJANTI MOKYKLA.
i

kur šeiminto-

. Visi nutarė, 
kad čia vilko darbas. Netru- 

■ kus atvažiavo ir policija su 
apskrities gydytoju. Gydy
tojas apžiūrėjęs, pasakė, 
kad piemenuko galva ne vil
ko nuėsta, bet su kirviu nu
kirsta. Sulaikyti du nukirs
tojo giminaičiai, bet kol kas 
dar nėra aiškių įrodymų. 
Kaltininkai jieškomi.

KAIP “VISŲ GALŲ MEIS
TRAS” GYDĖ MOTERIŠ- 

1 KEI REUMATIZMĄ.
Ariogalos valse, viename 

prisiviliojo savo kaime pil. K-nei reumatiz- 
Gretimam 

ir gyveno kaime gyveno visų galų mei-
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Apie R-čo “gydvtojiškus”- — -

Amerikoje yra keliaujanti mokykla, kuri vadinasi “Omnibu.- 
Coilege.” Visa klesa susėdusi* į busą važiuoja iš vietos i vietą, 
žiūrinėja miestų, gamtos ir tuo pačiu laiku mokinasi, šitas pa
veikslėlis parodo būrį tokių studenčių, atkeliavusių anądien iš 
Nebraskos į Washingtoną. Jos čia gamina sau valgį.

LIAUDIES UNIVERSI
TETAS.

Rokiškis. — Šiais mokslo 
metais čia intensingai pra
dėtas organizuoti Basanavi
čiaus liaudies universiteto 
skyrius. Lektoriais sutiko 
būti žymesni Rokiškio pe
dagogai, juristai, gydytojai 
ir kitų specialybių atstovai, 
veiks, iniciatorių sumanymu, 

konomijos, gamtos 
—agronomijos, technikos— 
matematikos, medicinos — 
higienos ir humanitarinių 
mokslų gi-upės.

Rokišky buvo labai jau
čiamas panašios įstaigos tru
kumas, nes norinčių lavintis 
atsiranda daug, o progų tam 
maža. Klausytojų tikimasi iš 

gyventojų sluoksnių. 
Taip pat numatoma organi
zuoti apskrities didesniuose 
miesteliuose panašus liau
dies universitetai.

Gerkite Vandenį 
Kad Išplovus

Inkstų Nuodus

Amerikos Lietuviai! p (tarnausite daug Lietuvos pa
žangai ir save artimiems Letuveje naudingą malonumą su
teiksite, užrašydami jiems |

teisių

KDLTOROS ŽURNAL4
POPULIARUS MOKSLO, LITERATŪROS, MENO, 1LIUS- 
TRUOTAS ŽURNALAS.
Kaina metams: Lietuvoje 2 dol., pusei metų 1 dol.
Amerikoje išsirašant metams 4 dol., pusei metų 2 dol. j 

Žurnalas teikia daug žinią apie mokslo ir technikos ate*
buklus, apie kitų kraštų pažangos laimėjimus, visuomeuės 
gyvenimo susitvarkysią ir kūrybą.
Užsakymui siųsti ąalima atstančiant pinigus pašto, bankų čekiais aa- 
ba įvertintuose laiškuose. Adresuokite sekančiai:

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

Havv aaaž* pastanga paremai kult

LINCO TEISMAS JEZNO 
VALSČIUJE

Rugsėjo 23 naktį .Jeznc 
valsčiuje, Margų kaime vie
nu laiku užsidegė piliečiu 
Miko ir Aleksos Žvirblių

Į. 
tojai likvidavo. Tečiau su
degė Miko kluonas ir tvar
tas ir Aleksos gyvenamas 
namas. Bendrai nuostoliu 
priskaitoma 10,000 litų.

BAISI ŠEIMYNOS
TRAGEDIJA.

Rugsėjo 22 d., Dabikinės- 
Papilės tarpustoty puolė po 
traukiniu nusižudyti viduti
nio amžiaus moteriškė. Ša
lia jos stovėjo verkianti ma- ūkiai. Gaisrą subėgę gyven 
ža dukrelė. Akylus mašinis
tas laiku pastebėjo busian
čią nelaimę ir spėjo trauki
nį sustabdyti. Paaiškėjo, 
kad tai buvo geležinkelių 
vyresniojo remonto darbi
ninko Končiaus Leono žmo
na. Užklausta Končienė dėl 
žudvmosi priežasties, paša- jas M. Ž. Nukentėję ukinin-, ?a“kšte*į kas r?tą p*™ pusryčių p^t - . *■ _ . į j • v KPJPtA dienu ir inkstai vpikk knonni-kojo, griaudžiai verkdama, kai pagavo z. ir eme lincuo 
kad tą daryti pasirįžusi, ne
begalėdama daugiau pakęs
ti vyro smūgių ir varymų 
lauk. Vyras ypač mėgstąs 
kortuoti ir, gal, čia esanti vi
sa jos gyvenimo nelaimė. 
Končienė perduota Kuršėnų 
stety geležinkelių policijai.

Jei Nugarą Skauda Ar Pūslė 
Vargina Tuojau Pradėk 

Imti Druskos

I

ne-Inkstams ir nugarai skaudant 
šsigaskite ir nepradėkite kimšti į vi

durius gyduolių, kurios tik suerzina 
x isą šlapinimo sistemų. Išvalykite 
nkstus kaip išvalote vidurius, išplau-' 
Janui juos su minkštomis, nekenks-) 
ningomis druskomis. Inkstų užduotis 
yra iškošti kraujų. Per 24 valandas’ 
jie perkošia 500 grūdelių rūgščių ir 
Medžiagos, todėl supraskite kokį dar
bų jie atlieka.

Į 
I

Slldc^ę trobesiai apdrau- ( Gerkite dauK gero vandens — ne-' 
sti nebuvo. Ūkių padegime. p«rsi^rti; ša>“ to. »«! ■ a p tiekos apie ketonas uncijas Jad;1 •, . • . ' apuenos apie uihihibOUVO^įtartas vietos g\\ento- Salts druskų. Imkite po arbatinį i 

f.
• Meletų dienų ir inkstai veiks kuopui- 

_ _ **, klausia. Tos garsios druskos padary
ti, tik pašaliniams asmenims tos iš vynuogių rūgšties, citrinų sui- 

__  • • ' t*es ir lithia. Jos il$rus laikus varto- įsik.ŠUS Z. atimtas nuo įnir-. jamos išplovimui inkstų, taipfri nu- 
tusių ūkininkų ir be Žado, -atėjimui rupšėių, kurios erzina pus- 
smarkiai apkultas nuvežtas les s”temą ___
i Alytaus apskrities ligoninę.

“PATRIOTŲ” DAR
BELIAI.

Palanga. — Rugpiučio 25 
d. kurhauze jaunų žmonių 
būrys sumušė grafo Tiške
vičiaus vyresnįjį sūnų. Po to 
į Kurhauzo salę buvo įmes
tas butelis su kaž kokiomis 
dvokiančiomis dujomis. 
Kurhauzas buvo vieną die
ną uždaras. Grafas Tiškevi
čius ėjo pas prezidentą, 
prašydamas pagalbos.

Prieš kurį laiką Palango
je buvo smala išmurzytos vi-

i jantį lithia-vandens pėrimų, kuri 
! kiekvienas turėtų laikas nuo laiko 
šerti, kad inkstai puikiai veiktų. Pa
bandykite; taipgi gerkite daug van- 

; <iens, ir beabejonės stebėsitės kas 
Rokiškio apskr., Kamajų P.asid?r« su inkstM vargais ir nugaros 

valse., Joniškėlio apylinke-;---------------------------------------
ie pasirodė nežinoma arklių 
liga, nuo kurios pastipo 5 
arkliai.

Apie tai pranešta veteri
narijos gydytojui, kuris nu
statė, kad tai butą dieglių, o 
ne kokios epidemijos.

NEŽINOMA ARKLIU 
LIGA.

Dėl vi»i| informacijų kreipkitės į vietos agentą arba 

BALTIC AMERICA LINE
8 Bridge Street, New York.

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ IŠ NEW YORKO
“ESTONIA” Oct. 26 “ESTONIA” Nov. 30
“POLONI A” Nov. 16 “LITUANIA” Dec. 7

KELIAUKIT Į LIETUVĄ PER 

KLAIPĖDĄ 
Laivais Baltic Amerikos Linijos

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI |

KLAIPĖDĄ IR ATGAL
Patariam pirkti laivakortes į abi pusi, nes tuomi 

sučėdysite sau pinigų.
Trečia klase .................................................$107
Trečia klase į ten ir atgal, tiktai........... 181
Turistine trečia klase, Main Deck.........129.50
Turistine 3xia kl. į ten ir atgal, tik .... 216.
Cabin...................................................................14730

“Revenue Tax” ir Pagalvė “Head Tax” atskirai.
Per “Vasaros Sezoną” važiuojant į Euroją—nuo 

Birželio 15 iki Liepos 15—o į Ameriką nuo Rugpiu
čio 1 iki Rugsėjo 22, visos kainos padidinamos $7.50 
vienan galan, ir $12.50 į abu galu.

Baltic America Linijos laivų populiarumas lietu
vių tarpe priklauso ne vien nuo to, kad jos laivai ei
na tiesiai į Klaipėdą, bet ir nuo to, kad pasažieriams 
teikiama geras maistas ir patarnavimas.

NUO ODOS LIGŲ
gydančias pate 

i^^FREEDOL 
Tai rra receptas garsaus Aretearidks 

i FrofesorUns. FREEDOL greitai jaife- 
, ris į odų ir pa 5 minutų visiškai prsfa- 
: liną įdegiau bei skausmų. FREEDOL 

stebėtinai gneitsi išgydo Aassa, Ronas, 
Eczemų. Hemoroidus, Ssntotes. Nie- 

i odos Hgss. Kaina Sl.M. 
si kūdikį, išmetė gyva suėsti aatietame arba pririnki-
kiaulėms. įSUosiT’ t****l**,"^.r

Kaltininkė • buvo sugauta 
nusikaltimo vietoje. Tečiau 
kūdikio iš kiaulių lovio iš-,___________________ i______
traukta tik apkramtvti kau- 

i lai. ‘ >

MOTINA—ŽVĖRIS.
Iš Plungės pranešama. 

kad pil. Baraitė, pagimdžiu- ž^ilrki’toki'm

pte n-cu įyrujtvjismiB ----- , ~ V V i
advokatiškus” gabumas ?°*'****?’ ans^ ir z-vd^

kalba iškabos.
Tai vis lietuviškų “pat

riotų” darbeliai.

NELAIMĖ JONAVOS 
STOTY.

Rugsėjo 29 Jonavos stoty 
pil. Simovičius Vosylius su 

i Per Kuzmino lanką va- dukterimi lydėjo savo uoš- 
lavo jį pririšti, nes kitaip ga- žiavo kaimynas vieną, antrą vę Martą Panonovienę, va
lį išmesti iš vežimo ir nušau- kartą. Kuzminas sako, neva- žiavusią į Šiaulius, 
ti. Dabar randasi Akmenės žiuok. Kaimynas neklauso 
daboklėje.

KIRVIU PERSKĖLĖ 
KAKTĄ.

PABĖGO KALINYS.
RUgsėjo 28 d. Rokiškio 

apskr. iš Stepuliu miško pa
bėgo, buvęs prie darbo, ka
linys Labašauskas K. Jis 

į buvo nuteistas už vekselių 
'suklastojimą 2 m. sunkiųjųžiuok. Kaimyhas neklauso. Įlipę traukinto atsisvei-, r

“Jei neklausai geruoju, tai kinti Panonovienės, palydo- " ų Katėjimo. I
 Lietuvos Bonai |

Jei norite PARDUOT ar S 
PIRKT gera kaina. y

Informacijas suteiksime dykai. K
Rašykite, Dept. 8. 3

FORE1GN TRADE 
SECURITIES CO. $ 
43 ENCHAN’GE PLACE K

NEW YORK $
r JS252S2S2S2S2525297S252SZSasaS2^

CUNARD LINDA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeanų pasauly. Išplaukimai iš Nev Yorko į 
Southampton kas Seredų vienu iš milžinų ekspresinių laivų
BERENGARIA AQUITAN1A MAURETAN1A

Iš BOSTONO: SCYTHIA—Lapkr. 3. 
LACON1A—Lapkr. 17.

paskui saunžemiu į Kaunąo
Pamatykite Londoną pakely. 

Taipgi tiesiai j Londonu kas 
Pėtnyėia nauji, aliejų varo
mi laivai Trečios klesos 
laivakortės j abu galu iš 

CmiD LIN

-----------— pamatysim,” sako Kuzmi- vai pastebėjo, kad traukinys: 
ATLAIDAI SUVARGINA nas< Patykojo lankoj važiuo- jau eina, todėl paskubomis.' 

ŪKININKUS. jantį kaimyną ir žiebė kak- lipo iš traukinio, bet papuo-.
Rokiškis. — Šiame apsk-,ton kirvio ašmenimis. Sun- 15 tQrr‘ 

rityje labai daug yra atlai- kiai sužalojo su pavojumi 
dų, net su “stebuklingomis” gyvybei. Užtat Kauno apy- 
vietomis. Kriaunose apygardos teismas Kuzminą nu- 
šliaužus keliais apie bažny- baudė pusantrų metų kalėju 
čią ko tik nuo Dievo panori,'mo. 
to ir “gauni.” Panemunėje į • - 
“stebuklingoji” versmė “gy-; "ALENGVINO GYVENI- 
do” ligonius. Rokiškis ir Ka-1 ^Ą MILIONŲ 
majai stebuklingų vietų ne-v"rdas yra 
turi, bet užtat jie garsus sa-j TRINERIO KARTUS VYNAS 
VO prašmatnybėmis. Atėjus bet jis lengvino sryvenimų milijonams 
rudeniui, kada ūkininkas1“"“’"''“ ------- -
įsigijo cento, prasideda “at
laidai.” Reikia pačiam nu
važiuoti į svečius ir kiti pa
kviesti. Šios apylinkės penki 
kaimai per keturius atlaidus 
suvaitojo alučiui 19 centne
rių miežių, gėrimui ir patro- 
voms išleido arti 3,800 litų. 
O vienok ūkininkai sakosi, 
kad neturi litų net plugui 
patai 3yti. Visos muštynės, 
paleistuvystė ir samagonka 
daugiausia per atlaidus 
sriaubiama.

STATO VYTAUTUI 
PAMINKLĄ.

Perloja. — šiomis dieno- 
" ■ imis pradėtas statyti L. D. K.

Nors traukinys sustabdy-; Vytautui, sulig dail. Tara- 
ta greit, tečiaus Simovičai- būdos projektu, akmens pa- 
tei sužeista ranka, o pačiam minklas. 
Simovičiui sulaužyta nugar
kaulis.

lė tarp platformos ir vagono 
ratų.

Prašalino Labai Sunkų 

NELAIMĖ SU BENZINU. | f
Veliuona. — Rugsėjo m. «akoj Nura-Tone yrB atomas jos 

17 d. Peluėių kaimo Z
tojai, Stasys A. ir Jonas D., vo» ka.d ji daujfiaū nemari nasijrerčti 
nuvažiavo Veliuonos mies- tru^Da įalS. Xartoji™° ,x ;-a Ton^; ’ . .. . . i ,. , . . trumpų laikų ji parašė, ka i j> pasvei-

„ telin nusipirkti benzino, rei- ko >r užganėdinta pasekm ė ir srali 
ir piktumų venes visi ir kas rytų tu kalingo iiems DHP motori- v81s'rt' t* nori be bain - 
kelsi blogame upe ir pyks: ant visko ,»?. J,ems PJ/e moion ■ r I

nes kuliamos masinos. Jiems 5 tun stebėtim re^na-.
, .. . . \.mų Jos pagelbėjo virš n '«i vy-,beVaŽlUOjant namon pano- ru ir moterų ir gruzino jie ' -veika-1 

....................................U n* stiprumų. Kai kurie lur jo pra-| 
stų apetitų ir menkų virš1 '’B- k'*. 
tiems kenkė trasai ir raut t.’s, tu-j 
rėjo chroniškų vidurių u/katėjimą,

■ menkas kepenis, inkstus a- a pūslės- 
HirVivimų. galvos skaudėj i a. svaijra- 
1), praradimą svorio ir «tip mo» Pra‘ 

i ^tų miejrą, silpnus organe ar pana- 
išius nesmajrumus kas teikdavo ne
smagumo. Jei turite viena tų trū
klių. jus turėtumėt vsr ’ti 
Tone Jus galit ja8 gBoti gyduo
lės yra padruodamos Jei j -U vertel
ga neturi jų ataka, reika auk>t, ka.i 
jis užsakytų jufflk y olgeh ■ uistin.'s.

žmonių per 40 metų. Turėdamas vi
durių suirimų visos aplinkybės tau 
bos nepakenčiamos, tavo nervingumų

Trinerio Kartus Vynas viską permai
no. Jis išvalo visų sistemų, atitaiso 
sukietėjimų. bloRų apetit< ir <alvos 
sopėjimų, apkvaitimų ir protiškų su
smukimų ir tada išnaujo atrauni ūpų 
ir tinki darbui. Visose aptiekose. Dy
kai sampelis nuo Jos. Triner Co., 1333 
So Ashland Avė., Chicago, III.

NEMOKAMO SAMPELIO 
KUPONAS. Dept 6.

Vardas
Adresas
Miest. Valst.

i

ro rūkyti. Būdami labai, 
“blaivus,” uždegė degtuką 
prie bako su benzinu. Ba
kas užsidegė ir sprogo; abu 
pasijuto ugny; D. iššoko iš 
vežimo, o A. labai apdegė, 
nuvežtas Jurbarko ligoni
nėn greitai mirė; abu jauni, 
vyrai, pastarasis dar nese-į 
nai vedęs. ,

i

LIETUVĄ 
PER HAMBURGĄ

Ant manų populiarių lairp 
NepalyghMBiao švarumo* 
patarnavimas visoae kloanųe.

—4203.00— |
IA NEW TORK j KAUNĄ ‘ 

IR ATGAL z 
(Pridėtas SS. S. ▼. Mn 

Takam.) Trečių k Ima.

Gmodžio 1. 
Gruodžio 14.

New York į Kauną $203 ir bran- 
1 piau. Atskiri kambariai, erdvi 

vieta, peras naminis valgis, 
mandagus patarnavimas. Dėl ki
tu informacijų klauskite bile 
Cimard agento, arba rašykit pas,

33 Statė Street,
Boston, Mass.

Išplaukimai iš New Yorfco

S. S. GEORGE WASHINGTON
Nov. 13 — Dec. 12

S. S. LEVIATHAN
Nov. 21 — Dec. 7

S. S. PRES. HARDING 
Nov. 27

S. S. PRES. ROOSEVELT 
Nov. 30

Visi laivai i««mus LEVIATHAN aiaa 
restog į PLYMOUTH. CHERBOUHG 
ir BREMSN LEVIATHAN plaukia 

i CHERROURG ir 
SOUTHAMPTON.

Švenčių Exkursijos
LIETUVON
Suplanuok dabar praleisti linksmų prieš Kalėdinį sezoną savo šaly. 
Prisireng sutikti savo nulimus, aplankyti kūdikystės vaizdus, laike 

ateinančių švenčių.
Pasirink bile vienų puikiųjų United Statės Linijos laivą rr gčrėkis 

virtuve, parankumais ir pasilinksminimais kuom šie laivai turi pasau
linę reputaciją.

Pirk Round Trip laivakortes ir buk užtikrintu patogiais paranka
mais jūsų sugįžimui. Jei nesi Suvienytų Valstijų pilietis. I nited 
Statės Linija pagelbės jum gauti grįžimui leidimų.

Pilnų informacijų, kainų ir specialių erekursiju prirengimų klauski
te pas savo vietos iaivakorčii) agentą, arba rašykite tesiog į

United Statės Lines
43 Broadvay. New York City 75 Statė St.. Boaton, Mass.

u *.»W

9 f i ?



Vietinės Žinios
KOMUNISTAI NETEKO 

KOMISARO.
Arklys susiprato.

Concorde, netoli Bostono, 
yra mokykla, kur dykaduo
niai mokinasi ant arklių jo
dinėti. Mokinasi netik vyrai,

Harvardo lakūnų kliubo New Yorko kabaretų šo- 
narys atlėkė iš New Yorko į kikė skundžia Pittsburgho 
Bostoną i 52 minutes. Tai milionierių Thaw ir reika- dviem yp*tom. Matyt nuo 6 iki 
naujas rekordas. Jo mašinos lauja $100,000 atlyginimo 
motoras turi 300 arklių pa- už “palinksminimą.” ■ c- -
jėgos.

J-±7L LM.Konservatorija

S. L. A. 43 KUOPOS 
VAKARIENĖ.

Susipažinimui su kitais 
S. L. A. kuopu veikėjais mu- • i- i - • 40 1.^ C* T A

REIKALINGAS BEKER1S
Pirmas ar antrarankis, kuris mok&; 

kept lietuviškų duonų. J H.
242 Hurley st, Cambridge, Mass. Į

n^tedS^uthBo^no^ bet ir mo^Ateisėd3 kote;- apielinkė.ie. 43 kp. S.L.A. 

Plepys, tapo išmestas iš par- J ! b įeinant) sekmadieni. Spalių-
tijos, nes tarnavo buržuazi
jai policmanu ir varė kokį 
ten “šmugelišką biznį.”

Taigi South Bostono lie
tuviški komunistai dabar 
vaikščioja nusiminę. Maika 
Plepys per ilgus metus buvo 
jų lyderis ir mokytojas. Ji
sai sakydavo prakalbas ir 
mokindavo komunizmo. Jis 
darydavo jiems planus kaip 
draugijų susirinkimuose 
rėkti. Jis buvo taipgi uolus 
“Laisvės” I 
Jis mokėdavo gerai meluot. ant žemės.

I
Bet pereitą nedėldienj j 

vienas arklys susiprato. Ka-i 
da viena “leidė” apžergė jį/ 
jis pradėjo protestuoti. Jis, 
matoma, galvojo taip: “Tu, 
prakeikta nenaudėle, nega
na ką veltui žmonių duoną 
ėdi, da nori man ant spran-' 
do jodinėti! -0 kokiems gi, 
velniams Dievas tau kojas, 
davė?” Ir atsistojęs piestu 

____ ______arklys, kaip pasipurtys, tai 
korespondentas, j “leidė” lept — ir išsitiesė 

_____________ __ 2 2___ —x Daugiau ji tur- 
Jie skaitė jį daugiausia susi-,t>ut jau šito arklio neka- 
pratusiu komunistu. Ir štai,;rauos be reikalo, 
dabar jis išbrauktas iš parti-' 
jos. Tai beveik Trockio liki
mas.

v

Gabijos repeticijos 
prasidėjo.

Octobėr 27, nuo 7 vakare.
Vakarienė Įvyks “Sanda

ros” kuopos svetainėj, 327 
E st.. So. Bostone.

Programą išpildys komp. 
M. Petrauskas, p-lė Žilins- 
kiutė ir p. J. Bulskis. Kalbės 
adv. F. J. Bagočius ir kiti.

Gerbiamuosius Bostono ir 
apielinkės lietuvius moteris 
ir vyrus kviečiame dalyvau
ti, nes daug žingeidžių daly
kų išgirsite vakarienės pasi- 

, kalbėjimuose.
Tikietus iš anksto galima 

gaut pas J. Kerdiejų, Joną . TT___ X l-ifll.-v l/ltATACkO
i
I

Kasmauską ir kitus kuopos 
narius.

SLA. 43 kp. Valdyba.

Triukšmingi majoro 
rinkimai.

Šią sąvaitę Bostone ren-

Būna kiekvieną pėtnyčią 
vakarais. Dabar bus moki-J 
narna “Birutė,” “Vestuvės” į 
ir “Šventoji Naktis.” Gabi-

karnas majoras ir kiti mies-.jos valdyba prašo visus be 
to valdininkai. Į majorus skirtumo prisidėt prie pakė- 
ZF8 3. '-'Uney. limo musų dailės. Ypatin-
Mansfield ir Coakley. Prieš gaj jaunimas— merginos ir 
rinkimus jiė kėlė mieste di- į vaikinai malonėkite prisi-Į 
dziausį lermą. Pnsisamdę ^et prie “Gabijos” ir daly-: 
automobilių, važinėjosi gat- vaukite repeticijose. Tėvai/ 
vėmis su muzika ir visokiais kurie suprantat dailės svar-. 
barškalais, kad sutraukus leiskite savo vaikučius 
publiką, o paskui sake savo jaunuolių veikimo, 
prakalbas, gyrė pat|s save, Gabijo. Valdyba,
o niekino savo oponentus. Ir( __________
padarydavo gana gerų pas-. M PI žink kny
tabu vienas kitam. Pavyz-: o x x
džiui, Mansfieldas pJsakė ®o.- Bostono komunistų 
Kurliui: jeigu tu teisingas.
vyras, tai kaip tu gali išleis- 
ti savo agitacijai $500,000, 
kuomet išrinktas į majorus 
galėsi gauti tiktai $20,000 
•algos?

Kas jų bus išrinktas, pra
nešime sekančiame “Kelei
vio” numery.

KONCERTAS IR 
VAKARIENĖ. 

Paskutinis Pakvietimas. 
Metinis Lietuvių M. Žiny- 

čios koncertas ir vakarienė 
Įvyks Lietuvių M. Žinyčioj, 
kampas 4-th ir Atiantic Sts., 
South Bostone Spalių-Oct. 
24, 1929. 8:00 vai. vakare.

Šis parengimas yra vienas 
iš geriausių, ką Žinyčia ka
da yra davusi South Bosto
no lietuviams. Vakarienės 
tikietas suaugusiems 50c.

Komitetas kviečia visus 
ateiti.

POLISH-AMERICAN CI- 
T1ZENS CLUB, So. Bosto
no, rengia didelius šokius, 
ateinančios subatos vakare, 
Spalių-Oct. 26 d.. 1929;
Lietuvių Salėje, kamp. E ir 
Silver Sts, So. Bostone. 
Prasidės nuo 7:30 vakare. 
Bus parinktinė muzika ir vi
si atsilankiusieji turės daug

šiai pliaukšdavo per “Lais
vę” apie Bostono lietuvius, 
pradėjo konfiskuoti ir kai- 
kurių draugijų turtą. Jis su 
komunistų pagalba, savo 
laiku buvo įsiskverbęs už 
protokolų raštininką į S. L.___________________ ____

t A. 43 kuopą. Dabar pakei- smagumo. Šiuomi kviečiame 
1 tus kuopai kitą raštininką, vjsus j ateinančios subatos 
' M. Plepys, negrąžina 43 kp. - - - 
. protokolų knygos — reiškia.
kaipo komisaras, konfiska
vo. Kokiems galams tas S. 
L. A. 43 kuopos turtas rei
kalingas Plepiui ar kitiems 
bolševikams, nesuprantama. 
Todėl, šiuomi prašome M. 
Plepio arba kitų bolševikų.

Per sąvaitę automobiliai 
užmušė 30 žmonių.

“Tai yra pasibaisėtina 
žmonių skerdynė,” pasakė 
automobilių registracijos 
viršininkas, kuomet užperei- 
tą sąvaitę Massachusetts 
valstijoj automobiliai už
mušė 27 žmones. » x x ,

Kad šitą “skerdynę” kiek kui?e protokolų knygą 
galint sumažinus, ant visų tun, tuojaus sugrąžinti kuo
kelių pereitą sąvaitę buvo Pos sekretoriui, 
pristatyta policmanu, kurie' Kudarausku.
gaudė greitai važiuojančius 
automobilistus ir traukė 
juos teisman.

Bet šitas policijos stropu
mas netik nesumažino au
tomobilių nelaimių, bet dar 
padidino. Per pereitą sąvai
tę užmuštų skaičius pasiekė- 
jau 30.

Iš viso per 20 šio mėnesio 
dienų automobiliai užmušė 
jau 74 žmones šioj valstijoj, 
ir be to dar daug sužeistų 
guli ligonbučiuose.

Visa tai išrodo baisu. Bet 
kaip to išvengti, niekas ne
žino. Automobilių dabar 
yra tokia daugybė, kad iš
tikrujų reikia stebėtis, kad 
iš viso tiek per sąvaitę už
mušama.

s subatos 
šokius atsilankyti.

P. A C. Č. Komitetas.

PROF. A. ZIDANAVIČ1US

Muzikos Mokykla
SMUIKĄ — PIANAS.

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

149 Boston st„ Dorchester (netoli 
Andre* Sq.) Tel. S B. 1348-W.

ATIDARYMAS MŪSŲ
A/aujos Krautuves

Po numtriu 38S BR0ADWAY
TIK SKERSAI GATVĖS

3 AUCTION PARDAVI
MAI SUBATOJE

' SPALIŲ 26 D, 1929.
10 vai. ryte, 61 Savin st, Rovburv-
2 vnj. po piet. 91 3 st Boston
3 »•*: P” pietų. 120 C st, So. Boston
Norint platesnių informacijų, kreip

sitės pas aukcionierių
„ R. J. V AŠI L

499 Broadway, So. Boston, Mass.

Į GAVOME

; Iš Liętuvos
! Siuntinį
I Rūkytų Lašinių (Beacon)i
1 ' (
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Jų galima gauti geresnėse 
lietuvių krautuvėse.

UTHUAN1AN
importing co.
918 E. SIXTH STREET, 

SO. BOSTON. MASS.

ATIDARYTA
Ateikit mokytis Muzikos 

_ __________________ _ 1 Meno.
165 AKERIŲ ŪKĖ i 319 E St> So- B0*100* Maw.

22 karvės, 2 arkliai, 2 dideli paršai. 
100 vištų, 3 veršiai, 150 tpnų šieno, f 
didelė kūtė ir sailo. 8 kambarių graži • 
stuba, vištininkai. didelis sodas, apie į 
300 fruktayų medžių, didelis miškas.' Į 
puikus šaltinis bėga per visą ūkę ir * 
visokių ūkės įrankių ir trokas. Visai į 
arti prie Bostono. Kaina tik $11,500 | 
įmokėti $3,000, arba pamainys ant 2 j 
arba 3 šeimynų namo. | Į

70 AKERIŲ ŪKĖ
4 Varvės, arklys, 6 kiaulės. 200 viš

tų, 100 tonų šieno. 9 kambarių stuba 
-u šiluma, labai didelė kute, vištinin
kai dėl 15,000 (penkiolikos tūkstan
čių) vištų, didelis miškas vertas 
$6,000; puikios ganyklos, visos ūkės 
padarinės ir trokas. upelukas teka 
per ūkę ir prie pat didelės upės (Con- 
cord Riverl, 18 mylių nuo Bostono. 
Kaina $8.000 {mokėti $2,000 arba 
mainys ant namo.

VIENAS AKER1S ŽEMĖS.
5 kambarių namas, elektrikas, mie

sto vanduo, puikus sodas, kūtė, višti- 
ninkai. garadžus, 30 zuikių, dvi ož- 

“kos. viena karvė, 80 vištų, ant statė
road, arti Bostono. Kaina $4,000; įmo
kėti $1,000, arba mainys ant namo.

JUOZAS BALUŠA1TIS
337 We»t Third Street, 

South Boston, Mass. 
Telepbone: So. Boston 0418-R.

7 va- 
MOT. BAKŠYS

64 G at,'' So. Bostou.

FAKKVAY AUTO SERVICE
and F1LLING STAT1ON 

Studebaker Karų Agentūra, taip
gi geriausia taisymo vieta.

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

VIKTOR VA1TAITIŠ
415 Old Colony A*e,

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

I

Dr.
Tel. Porter 3789

(REP6VS) 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

Valandos: 2-4 ir 7-9. 
Ncdėbomia: Pasai sutarti.

891 MASSACHUSETTS AVĖ, 
(arti Centrai skvero) 
CAMBRIDGE. MASS.

SOUTH END 
HARDWARE CO

QŪEEN ANNEI PAiNT
16 Spalvų ir Balta dėl § n.25 
vidaus ir iš lauko »

Floor and Trim
Varnish

Sebco lntenor
Finuh Varnish

Shellac
Orange or White

1.48
GaL

1.25
GaL ,

2.75
GaL'

SLATE 
SURFACE ROOFING

Tik žalias. Ir nepaprastai 1.98 
gera rusis. Tvirtas ir lai- I .. 
kantis. Tikra kaina $2.75 “

GALVANIZED 
ASH CANS

6 Perlenkimai 
Sutvirtinta išilgai 

Heavy galv. sheet steel 
and bottom. Heavy iron
top and bottom. Well riveted.

JI-79

body 
band

Modemiškas Maudynių Įtaisymas
Gvarantuotas—Pirmos Rūšies

4 >4 ar 5 pėdų maudynė, už
danga, plovykla Low down 
tanka ir klazetas. Aržuolu 
baigta sėdynė. Viskas su 
bresu ir nikeliu baigti prie
taisai prie sienos ar grindų

$51.75
Ateik ir pamatyk tą didedf vertybę

DYKAI VIETOS PRISTATYMAS. DAUG VIETOS SUSTOJIMUI 
ATDARA SI B. VAK. IKI 10 39. TEL. HANCOCK 6105—6.

Prie Dover Stre

Didžiausia Vertybė Negu Bent Kada!
*

i

i

i

I 
f

Ant Federal streeto poli
cija šio panedėlio naktį per
šovė 72 metų senuką, Carlo 
Colriciną. Ir kaip dabar po
licija aiškino, tai tas žmo
gus norėjęs į ją šaudyt ir tu
rėjęs su savim tiek “dinami
to” ir “nitroglicerino,” kad 
butų užtekę išsprogdinti vi
są Bostono finansinį distrik- 
tą. Bet dyvai, kad nieko ne
išsprogdino.

Ant kampo Hanover ir 
Washington gatvių šį pane
dėlį policijos vežimas susi
kūlė su kitu automobilium ir 
abidvi mašinos apsivertė ra
tais aukštyn. Sužeisti 4 žmo
nės.

Night Latches
Elektros Prosai.......  1.98
3 Ribbed Ash Barrels 1.75
Fluh Lights .................65
Galo Ash sif terš..........49
Heavy Bar Hinge Toilet 
Seats ........................ 2.00

.98 Dutch Bay Lead
100 svarų ................ 11.50
5 8V. Cut Pure Shellac 3.00
Special Flat White 1.69
5 gal. Tar................... 3.00
Floor & Trim Varnish 1.49 

i Floor Wax ....... sv. .49

Mes taipgi turime visą eilę Plumbing Reikmenų. 
Popiera sienoms ir šiaip visokių reikalingų daiktų 
namų savininkams. Pristatymas dykai.

Telephone: So. Boston 4683.

SOUTH BOSTON 
SUPPLY COMPANY

385 BROADWAY, SOUTH BOSTON
Vincu Skudri* Petru Mikulskis

T«L 8*. tatoi M*-W.
DAKTARAS

A.LKAPOCIUS
LIETUVIS DENT1STAS 

VALANDOS: Nuo » iki 12 dienų
Nuo 2 iki 9 vak. 
NEDĖLIOMIS: 
3d 1 v. po piotų 

Seredomis iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio” name.

X*] Breadvay, tarpe C ir D St,
80. BOSTON. MASS.

PLUNKSNAS, Pilkus, PadužkaK, ? 
Patalus, Kaidras ir visokias lovų • 
jrėdmes. parduodam pigiausiai. ] 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit | 

Didžiausis sandė- | 
’.is. Gvarantuojam • 

■ užsiganėdinimų. J 
Pas mus gausite | 
tikras europiškas { 
plunksnas ir pu- J 
kus. Aplankykit | 
M ūsų Naują što- i 
rą LEPIE-S 54 1 
Chauncy Street, I 

st. Bostone. jprie Bedford
European Featber Co. j

25 Lowdl Street, Boston, Mass. j
■ ■ - -- »—■ n— .ą ■■ M .9

Dorchester ClotUig Shop
SIUTUS. OVERKOTUS SIU

VAME ANT UŽSAKYMO.
ŠTYMU VALOME IR PRO8I- 
NAME. TAIPGI SIUVAME 
NAUJAS FUTRAS IR PERMO- 
DELIUOJAME SENAS, NES 

TURIM TAM TIKRAS 
MAŠINAS.

MARTIN WALULIS 
1854 Dorchester avė, 

DORCHESTER, MASS.
Tel. Columbia 3240.

3

Telefonas: So. Boston 4768 |

D-ras Balaban j
GYDYTOJAS Iš RUSIJOS . ! 

375 DORCHESTER STREET •
— So. Boston. Mass. 

Gyvenimas ir Ofisas !
1234 Blue Hill Avė,

Mattapan. Tel. Milton 2952.

rrszszsssafesžsasestibdSHSssesasaszg 
B Telefonas: So. Boston 1058.

| Bay View Motor
H Peter Trečiokas ir
3 Jos Kapočunas
K Geriausi lietuviai
K MECHANIKAI.
K Taiso visokius automobilius ir 
K gerai patarnauja.
K Agentūra Studebaker ir Erskine. 
į] Reikale kreipkitės ir gausit 
įn patenkintų patarnavimų.
ffl Pardavimo vieta: 
g 549 E BROADVAY
3 Taisvmo vieta:
S ’ 1 HAMLIN ST,
r3 kampas E. Eigbt st,
•0 SOUTH BOSTON, MASS.

$ TeL Talbot 0847

1 Dr. Ant. J. We$t
i

(V1ŠMAUSKAS) 
Gydytojas ir Chirurgas 

Valandos: nuo 2 iki 5 dienų 
nuo 7 iki 8 vak. 

Kitomis valandomis pagal 
sutartj.
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229 MINOT ST, 
DORCHESTER. MASS.

Lietais Opt

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

J. L. P Aš AK ARNIS, O. D.
447 Broadway, So. Boston, Maso.

1

DR. J. MARCUS
IŠ MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas Slaptų Ligų, Moterų 
ir Vyrų; nervų, kraujo ir odos. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Šventadieniais: iki 4 vai. po pietų.

261 Hanover St-. Boston, Room 7.
Tel:. Richmond 0668, Rox. 1894-J.

LAIDOJIMUS 
kuriuos paveda 
mano prižiūrėji
mui, visuomet 
būna patenkinti 
ir sutaupina g»- 
rokai pinigų.

Mano kaina 
visiems ir visur 
vienoda.

; • JONAS PETRUŠKEVIČIUS
4 1 Lietuvis Graborius
1 > 162 Broadway, So. Boston, Mass. 
< J Residence: 313 W. 3-rd street.
! ’ Telefonas: So. Boston 0304-W.

Telefonai: So. Boston 1662—1373

109S VVASHINGTON ST 
į

!t Elevated Stoties.

Vyru OVERKOTAI 
ir Rudens Kotai

PARDUODAMI VISUR NUO 
$20 AUKŠČIAU IKI $45 
VISOKIO SAIZO—32 IKI 48 

NAUJAUSIŲ SPALVŲ

DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 10—2; 6—8 
Sekmadieniais: 10—12.

3421 So. Halsted Street 
x CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

g.75

Išdirbėjai Perviršį S tako 
1500 Aukštos Rūšies Drabužių 

Aukauja Publikai Už

MATYK 
DABAR!

PIRK 
DABAR!

pamatykit tas vertybes pirm 
NEGU EISI KUR KITUR. 
ISIGYK JAS PATS SAU

MURRA Y'S
319 BROADWAY, SOUTH BOSTON

i

A J. KUPSTIS
ŽEMNAMIJOS, APDRAUDOS, 
MORTGIČIŲ, LAIVAKORČIŲ 

IR PINIGŲ SIUNTIMO 
AGENTŪRA. 

Parduodam anglis it malkas. 
Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 

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

332 W. BROADVAY, 
SO. BOSTON, MASS.

I

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

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

Dr. KILLORY
< 

į

i

60 SCOLLAY SQUARE 
BOSTON.

OLYMPIA THEATRE BLDG, 
ROOM 22

VALANDOS: DIENOMIS nuo 
9 iš ryto iki 7 vakare.
ŠVENTADIENIAIS: nuo 10 iki 
1 dienų.

Tel. So. Boston 1761 ir 2483-W

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Estate and Insarance 
Justiee of the Peaea 

Visame patarnauju gerai.
599 E. Broadnay, So. Boston, Masu.

Dr. Med.Leo J. Podder iš Petrogrado
Specialistai Slapto lin moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len- 
kiškai ir rusiškaL Telefonas Back Bay 7279
222 HUNTINGTON AVĖ, aetoH Maso, AVe, BOSTON, MASS.
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