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Lietuvių-Lenkų Ginčas 
Busiąs Nukeltas į Pavasarį

I

DIDELIS SKANDALAS 
ARISTOKRATU 

DRAUGIJOJ.
Worcesterio Lietu

viai Reikalauja 
Vilniaus.

T^tUTŲ LYGOS SEIMAS 
JAU ATSIDARĖ.

Voldemaras sako, kad be 
Vilniaus nebus taikos su 

lenkais.
Pereitą pėtnyčią. 30 rug

piučio, Ženevoj susirinko 
Tautų Lygos Taryba. Pirmu
tinis posėdis buvo apsnūdęs. 
Pirmininkas perskaitė rapor
tą vėlesniais tarptautiniais 
l. Jausimais, ir tuo budu pirma 
sesi ja pasibaigė.

Triukšmo tikimasi šią są
vaitę pilname Tautų Lygos 
seime, kur dalyvauja penki 
didžiųjų valstybių premjerai 
ir 20 ministerių.

-Daugiausia lermo laukia
ma. kada vokiečiai pareika
laus, kad aliantai atsiimtų 
savo kariumenę iš Pareinės, 
ir paskui kada kils lietuvių- 
lenkų klausimas. Visų pirma 
tuo klausimu Tautų Lygos 
paskirtas olandas Bloklan- 
das duos savo raportą Lyga’ 
apie ginčo stovį. Tas rapor
tas parodys, kad lietuviai su 
lenkais nesilaikė, kaip perei
tais metais Tautų Lygos “bo
sai" buvo įsakę jiems pada
lyti. Raportą išklausius, ži
noma, bus pašaukti Lietuvos 
ir Lenkijos atstovai pasiaiš
kinti, kodėl jie nesusitaikė. 
Voldemaras, žinoma, kaltins 
lenkus, o lenkai skųs Volde
marą. Jau išvažiuodamas į 
Ženevą Voldemaras pasakė 
Lietuvos ūkininkų susirinki
me Kaune, kad pakol lenkai 
Vilniaus nesugrąžins, pato! 
negalės . būti jokios taikos 
tarp Lietuvos ir Lenkijos. 
Jeigu jisai šitaip kalbės ir 
Ženevoj, tai triukšmo prida
rys nemaža.

Bet vokiečių spauda spėja, 
kad šitas Tautų Lygos susi
rinkimas da negalės Vilniaus 
klausimo išspręsti. Vokie
čiai mano, kad visas lietuvių- 
lenkų reikalas bus nukeltas į 
pavasarį.

AMERIKA JSILEIDb 
GRAFĄ KAROLYI.

Pereitą subatą atvažiavo 
Amerikon Vengrijos pirma
sis prezindentas grafas Mi- 
chael Karolyi, kurio šios ša
lies valdžia neįsileido trįs 
metai atgal. Tuomet jis buvo 
nepageidaujamas kaipo so
cialistinių ir komunistinių 
pažiūrų žmogus. Karolis iš
reiškė savo nusistebėjimą, 
kad jis dabar jau tapo įleis
tas šion šalin. Sako, “aš ma
iniau, kad mane supančiuos 
retežiais ir prikals prie lais
vės stovylos iki laivas plauks 
atgal.“ Kaip žinoma, Karolis 
visą laiką atkakliai kovojo 
prieš Vengrijos kruvinąjį 
diktatorių Horthy, ir dėlto 
nebuvo mylimas buržuazijai. 
Dabar jis keliauja Ispanijon, 
išbuvęs tris mėnesius Meksi
koje. Išlipęs iš laivo New 
Yorke jis orlaiviu nuskrido 
Washingtonan prašyt leidi
mo pasilikt čia ilgesniam lai
kui, nes jam. buvo leista tik 2 
dienos.

Numušė Maine
nams

AUSTRALIJOJ PANAI
KINTA PROHIBICIJA.
Pereitą sąvaitę Australi

joj buvo balsuojamas visuo
tinu balsavimu prohibicijos 
klausimas, 
dauguma žmonės prohibici
jos Įstatymą atmetė. Sako
ma. kad moterĮs daugiausia 
prisidėjo prie prohibicijos 
panaikinimo.

Naujoji sutartis busianti ga
lioje iki kovo 31, 1932.
Kapitalistiniai laikraščiai 

skelbia, kad ilgai užsitęsęs 
angliakasių streikas Illinois 
valstijoj pasibaigė pereitą 
subatą. rugsėjo'! d. Paskelb
ta naujoji algų sutartis įei
sianti galion 16 d. šio mėne
sio. Sulyg šios sutarties mai- 
neriams algos numuštos iki 
20 nuošimčių.

Viduje kasyklų dirban
tiems dabar bus mokama po 
§6.10 už dieną vietoj §7.50, 
pirmiau mokėtos sumos. ■

Naujoji sutartis paskelbta 
ir pasirašyta Harry Fish- 
wick, atstovaujant Illinois 
valstijos United Mine Work- 
ers uniją ir William Jenkins, 
iš kasyklų savininkų pusės.

Sutartis busianti galioje 
nuo 16 d. rugsėjo šių metų 
iki kovo 31 d., 1932 ta.

. ir didele balsy' FRANCUZAI ORLAIVIU

GORKIUI GRĘSIA DAK
TARO PEILIS.

Žymus Rusijos rašytojas 
Maksim Gorki susirgo chro
nišku apendicitu. Daktarai 
jam Įsakė atsigulti i lovą ge
ram poilsiui. Tokiame atvė- 
juje tankiausia būna reika
linga operacija, nuo kurios ir 
Gorkiui bus sunku išsisukti. 
Gorkis susirgo atvažiavęs Į 
Leningradą pereitą sąvaitę.

KINIJA NELEIDŽIA IŠ
VEŽTI IŠNYKUSIŲ 
GYVŪNŲ itAULŲ.

Pekinas, Kinija. — Pekino 
viršininkai ir mokslininkai 
bendrai pareiškė protestą 
prieš išvežimą iš Kinijos 
naujai iškastų senovės gyvū
nų kaulų, kuriuos tyrinėtojas 
Rov Chapman Andrev.’s su
rado Gobi tyruose. Savo pro
teste kinai nurodinėja, kad 
Andrev/s jieškojo Gobi ty
mose ne vien istoriškų lieka
nų. bet ir aliejaus šaltinių.

Nuogų moterų tėmytojas ga
vo į kailį ir prarado savo

“ponišką vardą.” 
Nevport, R. I. — žymus |

Pennsylvanijos turčius ir ari- .. . _ . .
stokratiškų kliubų lyderis|Ženevoje sHoK.ą >avo 
čionai pakliuvo Į didelę bė- rezoliuciją^ 
dą. Sužinojęs. !-'■ “Woreest
vietoj ateidavo trys ponios ir 
nusirengusios kaitindayosi , t .
prieš saulę, jisai pasislėpda- į 
vo krūmuose ir žiūrėdavo į 
jas. Bet ponios apie tai suži-

taip sudirbo, kad jis jau ne- teisėtai 11^ nesąžiningai gink->New 5 orko gdmtos muziejus

tu vos senovinę sostinę, prieš- tarp kurių randasi liekanos 
didžiausio gyvūno, kokio 
mokslininkai iki šiol nežino
jo. Jo papilvė yra tokia dide
lė, kaip didžiulis bubjias.

- ■ ' •
KINIJOJ NERAMU.

Iš Kinijos pranešama, kad 
tarp čiankaišeko, kuris at
stovauja Nankino naciona
listus, ir Kvvangsi klikos, ku
ri kontroliuoja Kantono vy
riausybę, kilo nesusipratimų

I

Worcesterio lietuviai pa
siuntė Tautų Lvgos sekreto-

dą. Sužinojęs. kad vienoji 'AVorceSerio lietuvių at. 
- - - . . stovai, susirinkę masmitinge

įiugpiučio 27, 1928 m., reika

i įsakytų lenku valdžiai pasi-j _______ ___ __
v«x .traukti iš Vilniaus miesto ir j Jeigu protestas bus palaiky- 

nojo ir sučiupusios nabagą Lyrikų valdžia.nt-itas ii kitų Kinijos miestų, tai
taip sudirbo, kad jis jau ne- teisėtai ii nesąžiningai gink--Nev 5 orko gdmtos muziejus 
buvo panašus į žmogų. Ant lų jėga okupuoja Vilnių, Lie- negaus daug svarbių radimų, 
galo nunešė ir Įmetė jį jūron. 
Dabar tam ponui didelė sar
mata, bet jo vardą laikraš
čiai neskelbia. Mat, turtingo
jo “garbės” negalima per-- .. ...
daug įžeisti. Vienok jis da- iumo ir draugiškumo punci- 
bar busiąs išbrauktas iš aris- pams, kurie turėtų egzistuot 
tokratiškos draugijos knygų tar£? dviejų kaimyninių \al- 
ir neturės jau “gero vardo.” stytnų.

taraujant sutarčiai, Lietuvos 
įir Lenkijos valdžių pasira- 
šytai Suvalkuose 1920 m., ir 
prieštaraujant visiems teisė-

pams, kurie turėtų egzistuot,

DARBO FEDERACIJOS 
PREZIDENTAS UŽ 

SMITHĄ.

(pasirašo) 
Pirm. P. J. Bublys, 
Sekr. J. Rauktytė.“ 
Kita rezoliucija pasiųsta 

Lietuvos atstovui Ženevoje
i

Amerikos Darbo Federa-“jQ;"Jtu|ir Kwangsi provincijos pie-
nsnrpzidentas Green kvie- ir.-.'-______ - ■ _ ‘i tuose įau prasidėjo mūšiai.cijos prezidentas Green kvie

čia visą Federaciją remti at
einančiais prezidento rinki
mais demokratų kandidatą 
Smithą. (Gal ponui Greenui 
ir užsimoka už Smithą agi
tuoti, nes demokratai gali 
jam duoti už tai-riebų kyšį, 
bet susipratę darbininkai 
balsuos tiktai už socialistų 
kandidatą Normaną Tho- 
masą. t

Vilniaus grąžinimo.

SOCIALISTŲ PRAKAL
BOS WORCESTERY.

Sekantį nedėldienį. 9 rug
sėjo, Worcesteiv bus socia
listų prakalbos užpakaly 
City Hali. Kalbės draugė 
Mary Donovan Hapgood, so
cialistų kandidatė i Massa- 
chusetts valstijos gubernato
rius. Mitingas prasidės 5 va
landą po piet.

luose jau prasidėjo mūšiai. 
Kantono valdžia areštavusi 
500 agitatorių per vieną są
vaitę. z

KAROLYI IŠVAŽIAVO.
Buvusis Vengrijos prezi- 8,000 PLANU PROHIBI- 

CIJAI ĮVYKINTI.
Amerikos automobilių fab

rikantas ir Wall Streeto mek- 
leris Durant paskelbė duo
siąs §25,000 dovanų tam. kas 
nurodys geriausi būdą prohi- 
bicijai įvykinti. Šiomis die
nomis jisai atsilankė į Ber
lyną, ir vokiečiai pridavė 
jam ‘8,000 planų blaivybei 
palaikyti.

dentas grafas Karolyi ši pa- 
nedėli išplaukė is New Yor
ko Ispanijon. Jis buvo nu
skridęs orlaiviu i Washingto- 
ną prašyti leidimo apsistoti 
čia ilgesniam laikui, bet lei
dimo, matyt, negavo. Te
čiaus sugrįžęs iš Washingto- 
no jisai pareiškė, kad dabar 
Amerikos valdžia jam pasi
rodė daug palankesnė, negu 
pirmiau. Jisai dar tikisi at
vykti Amerikon prakalbų lai-' 
kyti/ Vengrijon jisai negali 
sugrįžti, nes jis agituoja 
prieš dabartinį Vengrijos 
diktatorių. į

IŠSKRIDO PER ATLAN- - 
TIKĄ.

Rugsėjo 4 d., iš Paryžiaus 
išskrido oi laivių du jauni 
francuzai karininkai kelio
nėn per Atlantiką. Jų tikslas 
yra pasiekti Rio d e Janeiro, 
Brazilijoj. Orlaivio motoras 
turįs 600 arklių spėką. Šalę 
lakūnų randasi vienas pasa- 
žierius, Armond Lotti, kuris 
finansuoja šią kelionę. Lakū
nai vadinasi Jean Assolant ir 
Rene L£ Fevre.

Meksikos Prezidentas
Pasitraukia 30 Lapkričio.

KONGRESAS SUSIRINKO 
PASKIRTI KITĄ.

AMERIKOJE YRA 
4.228,029 ŽYDAI.

Žydų telegrafo agentūra' 
skelbia, kad dabartiniu laiku Calle* stoja už demokratinę 
Amerikoje yra 4,228,029 žy-! tvarką, bet pate jau nekuo- 
dai. Iš to skaičiaus 1,765,000 
gyvena Nev; Yorke. Taigi 
beveik trečdalis New Yorko 
gyventojų yra žydai.

Kituose Amerikos did
miesčiuose žydų priskaityta 
sekančiai:

Chicagoje ....
Philadelphijoj
Bostone ........
Clevelande .... 

. Detroite ....... .
Baltimorėj.....
Los Angeles 
Newarke.......
Pittsburghe
St. Louise.......... '

Amerikos did-

TRAUKINYS UŽMUŠĖ 2 
' ŽMONES AUTOMOBI- 

LIUJE.
Thomaston, Me. — Šį pa

nedėlį netoli nuo čia ant 
ikryžkelio traukinys sudaužė 
automobilių ir užmušė vyrą 
su moteriške, kurie juo va
žiavo. Sužinota, kad vyras 
vadinosi Charles Berlow, o 
moteriškė — Mrs. Sarah 
lWemer. Abudu iš Bostono.

♦

30 PRIGĖRĖ TRUKUS 
REZERVUARUI.

Tokio, Japonija. —Trisde
šimts ypatų prigėrė, kuomet 
truko vandens rezervuaras 
ties Kamoro elektrinės pajė
gos stotimi. Patvinęs vanduo 
nunešė 9 namus.I

KINIJOJ LAUKIAMA LABAI 
DIDELIU SKERDYNIŲ.

I---------------- BUSIĄ IŠŽUDYTA 50,000 
60 KOMUNISTŲ SU- KOMUNISTŲ.

AREŠTUOTA ITALIJOJ.
Londono žiniomis, Italijoj 

areštuota 60 komunistų iš 
Genzano. Albano ir Ariccia 
apielinkių. Jie kaltinami suo
kalbiu prieš fašistinę val
džią. Taipgi policjja sakosi 
suradusi spaustuvę vyno 
skiepe, kur buvo spausdina
mas revoliuciniu laikraštis 
“Unitą.“

RADO AMUNDSENO 
ORLAIVI.

Norvegijos žvejai rado su
dužusį orlaivį, kuriuo šiaurės 
tyrinėtojas ir mokslininkas 
Amundsenas buvo išlėkęs su 
penkiais kitais žmonėmis 
jieškoti italų generolo Nobi-

. Tam darbui atlikti paskirtas 
gen. Pai Čang-Hsi su 

100,000 kareivių.
Pekino žinios sako, kad 

Kinijoj ruošiamos didelės , 
komunistų skerdynės. Pasta- lės. Išlėkęs Amundsenas žu-
ruoju laiku Čili ir Šantuno vo be jokios žinios. Iki šiol 
provincijose sukilo 50.000 da vis buvo tikimasi, kad jis 
kareivių ir pasiėmę ginklus su savo draugais gali būt kur

SOVIETŲ RUSIJA PRI
IMA “amžinos Taikos” 

PAKTĄ.
Iš Maskvos pranešama, 

kad sovietų valdžia nutarė 
priimti Kelloggo-Briando 
taikos paktą, išsižadėdama 
karo politikos su kaimynė
mis valstybėmis.

met nekandidatuos į 
prezidentus.

Rugsėjo 1 dieną Meksikos 
sostinėje susirinko Kongre
sas laikiniam prezidentui pa
skirti, nes Calleso terminas 
baigiasi 30 lapkričio, o iš
rinktas jo vieton gėn. Obre- 
gonas buvo andai nušautas. 
(Visi tikėjosi, kad Kongresas 
paskirs dabartinį prezidentą 
Callesą eiti laikinojo prezi
dento pareigas, pakol bus 
paskelbti nauji rinkimai. Bet 
prezidentas Calles savo kal
boje į Kongresą pareiškė,

325,000 
270,000 

90,000 
85,000 
75,000 
68,000 
65,000 
65,000 
53,000 
ov.uvv. pasibaigus jo tarnybai

Valdžia įsikišo į 
Audėjų Streiką.
New Bedfordan pribuvo stebino netik jo priešininkus, 

Suvienytų bet ir šalininkus.
Calles labai apgailestavo 

užmuštąjį gen. Obregoną, 
sakydamas, kad jo mirtis 
esanti neatlyginama Meksi
kai skriauda. Bet, jis pridu
ria, šitokia situacija patiekia 
Meksikai progos įsigyti nau
ją politinę orientaciją ir, vie
ton atskirų asmenų valdžios, 
įstatyti įstaigų vyriausybę. 
Caudillų (karinių viršinin
kų) viešpatavimas krašte tu
rįs pasibaigti, o jo vietą pri
valanti užimti parlamentari
nė vyriausybė. Turbut nie
kad . istorijoj nėra buvę ge
resnes progos prezidentui 
pasilikti vietoj ir tęsti savo 
valdžia toliaus. kaip dabar

T

'30 lapkričio jisai pasitrauk
siąs nuo prezidento pareigų 
,ir daugiau jau nekuomet sa- 
yo kandidatūros į preziden
tus nestatysiąs. Tas labai nu-

Charles Wood.
Valstijų Darbo Departamen
to taikos komisijos narys, ku
ris bandys sutaikyt streikie- 
rius su darbdaviais. Dabar 
jau dvidešimta sąvaitė, kaip 
New Bedfordo audinyčių 
darbininkai išėjo į kovą su 
darbdaviais dėl numušimo 
algų.

Wood sakosi ypatiškai pa
žįstąs kaip darbininkų taip ir 
darbdavių atstovus, todėl 
jam nesuku busią gauti abie
jų pusių pritarimą.

SENATORIUS WALSH 
SUŽEISTAS.

Ši panedėlį buvo sužeistas 
autemobiliaus nelaimėj Su
vienytų Valstijų senatorius Meksikoje. “Aš buvau ir pra- 
Dąvid I. Walsh. Jisai važia-'somas, ir spirte spiriamas pa-
vo Į New Bedfordą. Mass., 
kalbėti, tuo tarpu kitas auto
mobilius paslydo ir atsimušė 
j jo mašiną. Senatoriaus au- 
tomobiliuje buvo išmušti lan
gai ir sudužusiais stiklais se
natorius sužeistas į kaktą.

SUSEKĖ $10,000,000 DEG
TINĖS KOMPANIJĄ.
Philadelphijoje susekta 

degtinės šmugelninkų kom
panija. kuri į metus parduo
davo už §10,000.000 svaigi
namų gėrimų. Kompanija tu
rėjo savo slaptus bravorus, 
degtinės distiliames, trokus 
ir užlaikydavo smukles. _

silikti savo vietoj ant toliau,“ 
sako Calles, “tečiaus aš pra
nešu Kongresui, visam kraš
tui ir visai civilizuotų valsty
bių šeimynai, kad aš nuta
riau ilgiaus valdžioje nebūti 
ir nekuomet daugiau savo 
kandidatūros nestatyti.”

Paskui jis patarė Kongre
sui išrinkti jo vieton laikiną 
Meksikos prezidentą, o vė
liaus paskelbti naujus rinki
mus ir tegul šalis išsirenka 
sau pastovų prezidentą. Jis 
tik'prašė nesiskubinti, kad 
davus visoms partijoms ir as
menims laiko tinkamai rinki
mams prisirengti. Jis pasakė, 
kad net ir klerikališkiems re
akcininkams turėtų būt duo
ta proga valdžioje dalyvauti 
ir savo reikalus ginti lega
liais keliais, o ne maištus ke
liant.

LAŠEVIČIUS NENU
ŽUDYTAS.

Maskva užginčija paskly
dus} gandą, buk Kinijos Rv- 

itų Gelžkelio generalinis di- 
__  'rektorius Laševičius buvo 

SPROGIMAS UŽMUŠĖ ™?autas Chąrbine Niekas jo 
6 ANGLIAKASIUS. nešovęs, bet jis buvęs sun- 

Britu Kolumbijoj, Kana- k,ai sužeistas automobiliaus 
doje. netoli Fernie miestelio, n?laim,eJr- . Jani nuplauta 
pereitą sąvaitę Įvyko smar- *vie3?.a k°ja »' Jls vargiai pa
kus s.
loję. Nelaimėj tapo užmušti
6 angliakasiai.

nors gyvas. Bet rastas sudu
žęs jo orlaivis dabar parodo, 
kad ji patiko katastrofa.

pasitraukė nuo nacionalistų 
armijos. Jie yra skaitomi ko
munistais ir jiems nuginkluo
ti tapo paskirtas generolas 
Pai Čang-Hsi, pagarsėjęs Ki
nijoj kaipo “komunistų nai
kintojas.” Jam duota 100,- 
000 kareivių ir jis jau ištrau
kė maištininkų malšinti. Iš
eidamas jisai pasakė, kad at
ėjo jau laikas galutinai nuo 
komunistiškų liekanų apsiva
lyti. “Jei kiti negalėjo to pa
daryti, tai aš padarysiu,” pri
dūrė jisai. ,

Taigi, į šiauryčius nuo 
Tientsino dabar yra laukia-

TOM MIX IŠTEISINTAS 
UŽ MUŠTYNES.

„ “Keleivyje" buvo jau ra
šyta. kad Los Angeles mies
te susimušė girti aktoriai. 
Žinomas kratomų paveikslų 
raitomus Tom Mix sufhušė 
aktorių Monssey ir jo pačią. 
Mix buvo užtai areštuotas, 
bet teismas jį išteisino. Mat, 
Morissey buvo Įžeidęs Mix’ą įvyko ekspliozija. kuri sunai- ma labai kruvinų įvykių 

u įžodžiu ir veikimu, todėl, teis- kino septynis dinamito san- Gen. Pai Čang-Hsi esą.-

BELGUOS KARALIUS SU
GRĮŽO IŠ ARFIKOS.
Belgijos karpius Albertas 

su savo pačia Elzbieta šią va
sara buvo išvykę i Afrikos 
Kongo, kuri yra pavergta po 
Belgija. Pasižiūrėję, kaip 
dirba jų vergai, kara’iUo SUIZUU/.1U i! velniniu, tuuei, įeis- r.inuscpijiiK> Uiiidimiu vjch. * oi Vdiig-Iini esąs p<W- 
karaliene pereitą sąvaitę vėl mo supratimu, Mix turėjo dėlius, užmušė 8 žmones ir i’yžęs visus 50,000 sukilusių 
grįžo Belgijon. 'teisę savo garbę ginti. 'daugiau kaip 20 sužeidė. kareivių išskersti.

DINAMITO DIRBTUVĖJ 
UŽMUŠTA 6 ŽMONĖS.
Honfleuer miestely, Fran- 

euzijoj. dinamito dirbtuvėj

BAISI VIESULĄ ITALIJOJ
9 žmonės užmušti ir

140 sužeistų.
Monfa. Italija. — Šį mies

tą aplankė baisi viesulą, kuri 
padalė daug blėdies, ap
griaudama namus ir atimda
ma gyvastį žmonėms. Devv- 

Inios ypatos tapo užmušta ir 
140 sužeista.

Viesulą siautė 15 minutų.

6 ANGLIAKASIUS. nešovęs, net jis buvęs sun-
Britu Kolumbijoj, Kana-k,ai .suzę,sta\automob,.1,a^ 

netoli Fernie miestelio, nelaimėję. Jam nuplauta
- ■ ■ *viena kotą ir jis vargiai pairu^ v...c.

is sprogimas anglių kasyk- sveiksiąs.

JAPONAI ATŠAUKIA KE
TVIRTĄ BRIGADĄ IŠ 

MANDŽIURIJOS.
1 Tokio žiniomis, Japonijos

Austrijoj pereitą sąvaitę valdžia atšaukianti jau ket-įnuplėšdama namų stogus ir 
mirė kaimietis vardu Simon virtą savo brigadą iš Man-1nuvergdama kaminus. Gat- 
Steiner. kuriam sukako jau d žiuri jos. Tai parodą, kad į vės buvo paplukę vandeniu. 
10”> metai amžiaus. Jis gy- Japonija nciaanaiit) priCoĮLeoai GiUcIi, kaip ,aL.it,ški 
vendavo daugiausia kornais Kinijos nacionalistus kariau- riešutai krito, audrai besiau- 
ir gerdavo naminį vyną. ti.

MIRĖ 105 METŲ 
AUSTRAS.

čiant.

I
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gijos prof. Isaac E. Ash.
Princetono U niversiteto, 

matematikos prof. James W.i 
Alexander.

Columbijos Universiteto! 
sociologijos prof. Lerov B. 
Bowman.

Smith kolegijos religijos 
prof. Harlotv.

Svarthmore kolegijos fi
losofijos prof. Holmes

Ir daug kitų.
Savo atsišaukime jie pa- 

briežia, kad ir Hooverio, 
ir Smitho partijos savo 
platformose visai ignoruoja 
ar gal nepajėgia atsakyti i 
tokius opius dienos klausi
mus, kaip, pavyzdžiui, keno 
kontrolėj turi būt elektros 
pajėgos ir šviesos gamyba— 
visuomenės, ar tik vieno ln- 
sull’o? Arba kaip sumažinti 
bedarbių skaičių, kurių da- 
baratiniu laiku yra apie 4.- 
000,000, nors viešpataujan
čios partijos šitą faktą sle
pia?

Ir Hooverio ir Smitho kan
didatūras išstatė ir remia tos 
pačios Wall Streeto klikos, 
kurios valdė ši kraštą per pa
staruosius kelis dešimtme
čius. Taigi republikonų ir 
demokratų partijos atstovau
ja reakciją ir plėšrųjį kapi
talą. su visais aliejaus šmu
geliais ir kitokiais skanda
lais, tuo tarpu kai Socialistų 
Partija vadovauja švariom.- 
ir pažangioms krašto spė
koms.

AMER1KOS MOKSLININ
KAI STOJA UŽ SOCIA

LISTŲ PARTIJĄ
Šiomis dienomis 36-ši A- 

merikos universitetų ir kole
gijų profesoriai išleido atsi
šaukimą į visus Amerikos 
mokytojus ir apskritai švie
tėjus, ragindami juos mesti 
korupcijos suėstas republi- 
konų ir demokratų partijas, 
o remti ateinančiuose prezi
dento rinkimuose Socialistų 
Partijos kandidatą Norma
ną Thomasą.

Kalbėdamos apie šitą atsi
šaukimą, “Naujienos” sako:

“Amerikos besimokinančioji 
jaunuomenė ir. gal būt dar la
biau, tos jaunuomenės mokyto
jai, universitetų profesoriai ir 
tt., šiandien laikosi daug pro
gresyvesnio nusistatymo Įvai
riais politikos ir visuomenės 
klausimais, negu kiti žmonės. 
Kuomet po didžiojo karo visoki 
vadinamieji ‘patriotai’ buvo su
manę įvesti karinį muštrą mo
kyklose. tai jaunuomenė griež
čiausiai tam pasipriešino.

“Dabar, besiartinant p^zi- 
dento rinkimams, grupė žymių 
mokslininkų, rašytojų ir artistų 
ėmė organizuoti komitetus so
cialistų kandidatams remti. Įdo
mus šituo atžvilgiu yra atsišau
kimas 36 universitetų ir kolegi
jų profesorių, kurių vardai bu
vo vakar įdėti ‘Naujienose.’

“Niekas negali Įtarti, kad 
šitie mokslo žmonės turi kokių 
nors egoistinių sumetimų, agi
tuodami už socialistą Norman 
Thomas ir smerkdami republi- 
konų ir demokratų partijas. 
Greičiaus priešingai: jeigu jie
j ieškotų sau naudos politikoje, i Atėjęs dabar iš\ilniaus 
tai jie daug greičiau surastų ją: “Pirinyn patvirtina tilpusią 
senosiose turtingosiose kapita- Berlino \ orw aerts e žinią*- 
listų partijose. Socialistai nega- Kad drg. Kedvs buvo ne Lie
ti savo pritarėjus ne tik apdova- tuvoj arės.uotas, bet pag! ob- 
noti, bet net atlyginti jiems užimąs Lenkijos pusėj, 
pasidarbavimą

“Minėtieji profesoriai apgai-J . _ . .
Iau j a. kad Amerikoje iki šiol nu© Lietuvos rube-
nesusikurė panaši partija, kaip ziaus-
Anglijos Darbo Partija, šitai jų’ .Dig. Juozas Kedys yra 
minčiai kiekvienas sveikai pro-‘Lietuvos Socialdemokratų 
tau jas žmogus pritars. — kaip Partijos veikėjas ir išvaiky- 
Ivgiai pritars ir tam jų pareis- -f^jo Seimo nary >. L žėjus fa- 

kad Vienintelė partija.’sistų reakcijai, jam prisiėjo 
kartu su kitais kovotojais už

nimų žvalgyboje drg. Kedi įme-, parodymais yra draug< Kedzio 
tė Kauno kalėjimo urvuaema. gėj 
jo neva •prisipažinimus’ valdžiaį 
paskelbė spaudoje. Stiprus ir be j 
riziko argumentas. Juk pasgy-į 
vis esantis ji. naguose nelaimin- '• 
gas Kedy- neturi gabmvbės 
protestuoti prie- melus, jo var
du skelbiamus. Vadinasi, rašyk 
ką nori. Na. ir rašo tie niekšai 
nelaimingo žmogaus vardu vi
sokius jo 'nuoširdžius 
ninius.’ Nėra abejonės, kad ši
toji ‘medžiaga’ figuiuos ir toj . .
'didelėj'byloj, apie kurią Volde-■ _ T«--igi pt—irodo, kad tiems 
maras rado reikalo papasakoti 
net Tautu Sąjungoje, t. y., byla, 
kurioje emigrantai kaltinami 
organizavime nuverst: fašistų 
valdžią, gi lenkai, kaipo aktingi 
jų rėmėjai. Taip drg. Kedys bu.- 
kaipo svarbus priedas prie bv- smulkmenų apie draugo 
los, sudarytos provokm ijoe> ke
liais ir žvalgybos kankinimu, gt 
tuo tarpu šitom provokacijom 
Voldemaras naudoja s derybų je atvyko 
se su lenkais, kaip , -r.irbiu ar
gumentu.

"Antras žvalgybos

tikras parašas ar jis alg}ybos 
sufabrikuotas. Nūs’. >jęs sąmo
nes drg. Kedys galėjo pasirašy
ti visokius žvalgybos pakistus 
prot kolus. Žinant žvėri-kus 
budelių kankinimus — iš to ne
tenka .stebėtis. Tečiaus su pasi
piktinimu ir visu griežtumu 
mes almėtam*- net mintį, kad 
draugas Kedys butų dave< savo 
butu kokius tai 'nuoširdžiu.- pri- 
xi palių imu.-’.”

pranešimsms, kuriuos Lietu
vos valdžia skelbia savo 
“tautiškoj” spaudbj. visai 
negalima tikėti.

KEDYS BUVO-PAGROB 
TAS UŽ 2 KILOiMETRŲ 

NUO RUBEŽ1AUS.

. bmeto- 
nos-Voldemaro žvalgybinin
kai pagrobę ji už dviejų kilo

kimui.
kuri šiandien vadovauja pažan- 
gicmsiorr.’ jėgoms Amerikos' LietlAOS iaisv ę bėgt! į UŽsie-

.' nį. Lietuvos fašistų žvalgy
ba nesenai paskelbė savo 

. spaudoje, buk drg. Kedys su- 
____ „__ grįžęs slapta iš Lenkijos ir 

dauguma Amerikos darbininku, platinęs Lietuvoje, plečkai- 
O Europoje yra atbulai."

Po kalbamuoju atsišauki
mu pasirašė šie profesoriai:

Union Teologiškos semi
narijos krikščioniškos etikos 
prof. H. F. Ward.

Coalgate Universiteto ve
dėjas Paul H. Whitley.

Springfieldo kolegijos mo
kytojas Tucker P. Smith.

North Carolinos Universi
teto sociologijos prof. San- 
ders.

Mount Holyoke kolegijos 
anglų literatūros profesorė 
Jeanette Marks.

Pennsylvanijos Universi
teto ekonomikos prof. May- 
nard C. Kreuger.

Smith kolegijos anglų li
teratūros prof. Granville 
Hicks.

Atlanta Christian kolegi
jos istorijos prof. Hamlin.

Hamptono Instituto prof.
Frank C. Foster.

Michigan Academv of 
Science matematikos
Denton.

Butler Universiteto 
Degroot.

Grinnell kolegijos
Cunard.

Columbijos Universiteto 
prof. George A. Cole.

Oberlino kolegijos socio
logijos profesorius Edwin L. 
Clarke.

Skirimore kolegijos eko
nomikos prof. Cheney.

Ohio Universiteto sociolo-

jėgoms Amerikos
politikos gyvenime yra Sociali- 
tų Partija.

“Atrodo, kad Amerikos inte
ligentai yra pažangesni, negi

sieno8j Latvijos Socialde- 
zval; mokratų Rinkiminė 

Platforma.

ri ir griebė drg. Kedj. Abiem bandė bėgti su aštuoniais ki- 
Račinskam padedant, žval- tais. Prie Latvijos 
gybininikai ji sumušė, už- Smetonos-Voldemaro 
kimšo burną ir vidurnakty gybininkai jį sugavo ir bai- 
nusigabeno pusgyvį Lietuvos šiai sumušė, išmužė dešiniąją! 

akį, ir uždarė kalėjiman.
Prieš agronomą Žukauską 

žvalgybihinkai sufabrikavo 
bylą ir šių metų gegužės mė
nesy nuteisė j j 12-tai metų 
katorgon (sunkiųjų darbų 
kalėjiman).

Drg. Januškis, išbuvęs 
Varnių stovykloje 9 mėne
sius be jokio apkaltinimo, 
buvo paleistas, bet dabar vėl 
suimtas ir uždarytas kalėji
man.

Draugą Kedi žvalgybinin
kai pagrobė ir parsivilko Lie

tuvon net iš kitos pusės ru-

pusėn.
Sakoma, kad už šitą judo- 

šystę Vladas ir Petras Ra- 
ėinskai gavę nuo Lietuvos 
žvalgybos po 1,000 litų dova
nų.

Apie visa tai praneša 14- 
tame "Pirmyn” numery Juo
zas Paplauskas, buvusis So
cialdemokratų Partijos Cent
ro raitininkas ir Seimo atsto
vas.

Situs straipsnis buvo jau 
parašytas, kaip atėjo dau-kaip atėjo dau-

SOCIALDEMOKRATAI 
KANKINIAI.

(Nr 14) paduo-'
Kcdžio pagrobimą. Buvo ve (|a keliata baisiu faktų iš fa-*, 
kaip. Tūlas laikas atgali' - -- '
emigrantų Komitetą Vilniu-

• iš Lietuvos tūlas
Vladas Ručinskas, kuris turi 
brolį gyvenantį Jankauščiz- 

siekimas’nos kaime, lenkų pusėje, ir 
užgrobiant drg. Kedj — gukom- Pą^h-iulė platinti Pirmy n 
prumituoti Lietuvos politinius'^tuvoje.. Emigrantų Komi- 
emigrantus ir Lietuvos sočiai- tetas jį priėmė, 
demokratus. Tuo tikslu šnipai' Bet praėjo kiek laiko, ir 
leidžia gandus, kad Kedys savo V ladas Kačinskas parašė i _ _
noru grižo Lietuvon ir jau ofi- kilnių laišką, kviesdamas J. žiūroj. 1 ais "laimingais yra 
cialiai skelbiama apie jo ‘nuo- Paplauską atvykti pas 
širdų prisipažinimą.’

šistines inkvizicijos Lietuvo
je. Veiklųjį s<xrialdemokratų 
partijos elementą fašistiški 
budeliai stengiasi išnaikinti 
fiziniai, sako “Pirmyn.” Iš 
buvusiu 15 socialdemokratu * k
frakcijos III Seimo atstovų, 
šiandien vos tik 7 tėra "lais
vi,” bet "laisvi” tik toj pras
mėj, kad nesėdi kalėjime, te
čiaus gyvena žvalgybos prie-

jo šie draugai: Kairys, Bielinis, 
brolį, Petrą Račinską. kuris Purėnienė, Galinis, Epštei- 

"Į pirma užmetimą drg. Ke- S“’vena Jankauščiznos kai- nas, Sakalauskas ir Joku- • _ i__-i n,Jo baustas.
Tris socialdemokratai, III 

turėjo Įvykti Seimo nariai, išvengė sušau
dymo tiktai dėlto, kad pabė-

me, apie 2 kilometru 
Lietuvos rubežiaus.

Susitikimas
18 birželio.

Bet Juozą.- Paplauskas ne- gį> V?si.ePin‘. Tai Paplauskas, 
galėjo tą dieną iš Vilniaus iš- 1 ■ '
važiuoti. Todėl jo vieton nu-
- - - - IŠIi.

Mirties bausmės panaikini
mas. Amnestija. Latvijos ne
utralizacija. Kareiviavimo 

taiko sutrumpinimas.

Visos Latvijos politinės 
oartijos jau išstatė kandida
tus Į Seimo sąrašus ir pa
skelbė savo platformas.

Socialdemokratai Įdėjo sa
vo organe plačią programą, 
kurią jie žada vykinti laimė
jus rinkimus, o taip pat rei
kalausią, kad ją vykintų Sei
mas.

Socialdemokratai nurodo, 
kad socializmas turi tikslo 
-uvisuomeninti tik tuos ga
mybos Įrankius, kurie pri
klauso fabrikantams, banki
ninkams ir stambiesiems 
žemvaldžiams. Smulkiųjų 
ūkininkų nuosavybė nebu
sianti paliesta.

ųm, «. .-^,..1 Socialdemokratų rinkimi-
arba gyvena!nėję platformoje reikalauja- 

_ #_____ *. jma panaikinti mirties baus-
Socialdemokratų Partija :rn.ė ir duoti amnestijų politi- 

Lietuvoje tupėjo jau 200 sky- injems kaliniams. Toliau šo
rių. Dabar didžiuma jų jau 'cialdemokratai reikalauja, 
uždaryta. Nėra abejonės, ■ had^ teisėjai butų renkami 
kad užgniaužę visus skyrius.• pačios liaudies ir kad Latyi- 
smurtininkai bandys likvi- • įoje butų Įvestas prisiekusių- 
duoti ir patį organizacijos j įj įS.1^ ’
Centrą. ’ '..... ..

Bet klysta smurtininkų 
šaika, jeigu ji tikisi išnaikin
ti socialdemokratų judėjimą. 
Jeigu šito judėjimo nenuga
lėjo nei Rusijos caras, nei 
Vokietijos kaizeris, tai nusu 

kompanija juo labiau nega- dalytos j atskirus kambarius, 
lės jo nuveikti.

Aštuntas socialdemokratų 
frakcijos Seimo narys, drg. 
Mikulskis, buvo pereitų metų 
rugsėjo mėnesy nušautas.

Nukentėjo ir daugiau so
cialdemokratų. Beveik visi 
veiklesnieji partijos nariai, 
kurie dirbo darbininkų uni
jose (prof. sąjungose), bu
vo arba sušaudyti, arba sėdi 
kalėjimuose, ; 
pabėgę j užsieni.

džiui apie savo noru grįžimą fa- 
šistinėn Lietuvon — nėr ką kal
bėt, per daug jau durnas zval-' 
gybos sumanymą.-. Dabar dėl 
■prisipažinimo.’ Rodos, negirdė
ti.- pasauly anie tokius žvėriš
kus kankinimus, kokie yra var
tojami musų tautiškos’ žvalgy- važiavo drg. J. Kedvs. 
bos. Jei dar ir lieka gyvas nuo pęs Dūkštų stoty-, drg. Kedys 
šių kankinimų žmogus, tai nu- ėjo i Jankauščiznos kaimą 
stoja sąmonės ir pasilieka ligui- pėkŠČias. Pakol nuėjo, buvo 
stas visam amžiui. įsiutę ’tevy- jau 12 valanda nakties. Jisai 
nės vadai’tardant draugą Kedi pabeldė Į Petro Kačinsko stovai dabar sėdi kalėjime — 
išbandė visus kankinimo jran- langą ir tuoj buvo Įleistas i tai mokytojas J. Markelis, 
kius. Paprastai, visokie reika- vidų, 
lingi parodymai žvalgyboje Iš- 
anksto jau prašyti. 1 
suimtaii reikalauja tik patvir- ninku.t]- — - - -- - 1 - -

Plečkaitis ir Vikonis. Tuo- 
iaus, kaip tik fašistai išvaikė 
Seimą. Plečkaičiui buvo pa
sakyta. kad jis bus nušautas, 
jeigu i 24 valandas neprasi
šalins iš Lietuvos.

Keturi buvusieji Seimo at-

Kieme tuo tarpu butą pa- 
Kankinant sislėpusių Lietuvos žvalgybi- 

Ir kaip tik kambary 
inti tą savo parašu. Mes neži- uždegta žiburys, keliatas

agronomas Antanas Žukaus
kas. Juozas Kedys ir Januš- 
kis.

Mokytojas Markelis buvo 
uždarytas Varnių stovykloje,

I demokratai stovi už sudary- 
! mą nepuolimo sutarties su 
I Rusija ir Latvijos neutraliza- 
Įciją. Tarnavimo kariumenė- 
je laikas turis būti sutrum
pintas iki 1 m., pradedant 

įjos kaizeris, tai nusu- nuo 1^29 m. sausio mėn. 1 d. 
Smetonos-Voldemaro Kareivinės turinčios būti pa-

; Kareiviams turinti būti su
keikta teisė rinkti savo Įga
liotinius. kurie drauge su ka
rininkais galėtų dalyvauti 
Įvairių kareivių gyvenimo

UŽ KĄ PASODINO “RY
TO” REDAKTORIŲ

Lietuvos laikraščiai prane- klausimų svarstyme, 
šė, kad tenai tapo pasodin-1 
tas sunkiųjų darbų kalėji
man klerikalų organo “Ry- 
to” redaktorius, bet už ką 
pasod intas^pepasakė. “San
daros” korespondentas da
bar praneša, kad Kauno ko-! 
mendantas nubaudęs kleri-' 
kalų laikraštininką vien tik 
už pavartojimą žodžio “čė
selis.” Buvę taip. Smetona iš
važiavo Į Palangą pavasaro
ti. “Rytas” __ __2 .
trumpą žinutę ir prie jos pri- Į’stV demonstracija Briusely- 
durė da šitokią p___
“Jei leis ‘čėselis,’ atostogaus pudingą, 
pusantro mėnesio.” |

Gudriam Kauno komen
dantui žodis “čėselis” kaž
kodėl nepatiko. Jo manymu, 
toks nerimtas žodis Įžeidžia 
prezidento garbę, ir todėl jis. 
be jokio teismo, užkrovė 
“Ryto” redaktoriui stud. 
Leonui Jokubauskui 2,500 
litų pabaudos. Redaktorius 
nenorėjo tos pabaudos mo
kėti, todėl policija areštavo 
ji ir uždarė Į sunkiųjų darbų 
kalėjimą, kur jis turėsiąs sė
dėti du mėnesiu.

Ateis laikas, kada ponai 
komendantai turės už visa 
tai užmokėti.

Stipri Belgijos So
cialistų Organi

zacija.

nome, ar po tais sufabrikuotais žvalgybininkų puolė i vidų- bet šių metų birželi<Anėnesy

Lietuvos atstovai Antrojo 
Internacionalo kongrese.

_ r_________ Užsienių spauda praneša. 
Įdėjo* apie tai B Internacionalo socia-

pastabėlę: Je buvusi labai didinga ir is-

I Ji be kita ko parodžiusi, 
kad Belgijos socialistai labai 
gerai organizuoti. Ištisas tris 
valandas šalia kongreso da
lyvių ėjo Belgijos socialistų 
organizacijos, daugiausia 
jaunuomenės. Eiseną pradė
jo vaikų sportinės organiza
cijos. po jų ėjo jaunuoliai ir 
jaunuolės. Eiseną užbaigė 
darbininkų milicijos batalio
nai.

Organizacijų vėliavų buvo 
virš 1,000, kurių kiekvieną 
atstovauja tūkstančiai ir de
šimtys tūkstančių organiza
cijos dalyvių. Socialistų or
ganizacija galinga ir plačiai 
apėmusi visą kraštą.

Socialistų Internacionalo 
Kongrese Lietuvą atstovavo 
drg. Bielskis ir drg. Purėnie- 
nė.

tininkų literatūrą.” Žvalgy
ba ji suėmusi ir ji.- tuojaus 
“nuoši rd ži ai ” išpasa ko jęs 

i jai visus "plečkaitininkų” 
planus.

Dabar Vilniau.-. "Pirmyn” 
rašo:

"Kovoje su Lietuvos politi
niais emigrantais, Smetonos- 
Plechavičiaus-Voldemaro \ ai
džia griebėsi šlykščiausių prie- 

.menių. Drg. Kedys tapo auka 
į gausiai išvystyto fašistinių pro- 
Į vokatorių banditizmo. Kedy< 

pagrobtas lenkų valdomoj teri
torijoj 2 kilometrus nuo rube- 

į žiaus. Vadinasi, fašistų žvalgy
ba drįso viešai ištęsti savo na- 

I' gus net už ribų savo viešpatavi
mo. Tai yra negirdėtas skanda
las ir nachališkumas smetoni
nių banditų. Bet matomai šis 
skandalingas pasielgimas ’tau- 

. tiškos’ žvalgybos net ir Kauno 
valdovus išgązdino. nes po 
atsitikimo jie per 10 dienų 
įėjo, nesiorier.tuodami. kas 
ryti. Pirmiausia jie manė 
asmeniškai atsiskaityti su drg. 
Kėdžių, t. y., nužudyti patylo
mis. ir baigta. Vėliau gi sugal
vojo panaudoti dvejopai.

“Tuo metu kaip tik ėjo dery
bos lenkų su Smetonos-Volde- 
maro valdžia, diktatorių val
džios ministeri jose skubiai su
redaguotas reikalingas derybo
se su lenkais Kedžio "prisipaži
nimas” apie Lenkijos valdžios 
pagalbą emigTantams. organi
zavimą ginkluotų burių ir tt. 
Nustojusį sąmonės nuo kanki-

I
I

šio 
ty- 
da- 
tik

prof.

prof.

prof.

500,000 PORŲ
Bus Padirbta ir Parduota

9

per i c) 2 S metus
IHrhtuvė dirba PILNĄ LAIKĄ. Dar h ninku algos nėra kapojamos kaip ki
tur. Darbininkai Virtuvėje pasilaiko tie patįs nuo to laiko, kaip tik musų 

ilirbtuvė pradėjo dirbti, t. y. 9 me- 
ai tam atgal.

REZULTATAS: Tie darbininkai pa 
daro gerą darbą, sumažina lėšas, ne- 
-ugadindami darlto nei mašinų, nesu- 
-ižeidžia, nes pripratę prie aplinkybių, 
įeito sumažina dirbtuvės lėšas ant 
ompensation Ir.surance. Taip susi- 

• varkius. pasidaro geri čeverykai ir 
monės pirkdami OVER GLOBĖ če- 
crykus, gauna už savo pinigus dau

žiau vertės, nekaip pirkdami už tiek 
pat pinigų kitos išdirbystės.

Neužtikriname, kad musų dirbtuvė- 
■e čeverykai dirbti, jeigu kurie neturi

OVER GLOBĖ marką, ir Boot & Shoe VVorkers Union numerio 170.
Krautuvninkai užlaiko musų čever.tfus visur. REIKALAI KITĘ!

W0RKE=S UNION/

%

UNION STAMP

Facfrr'/
v— ■

BRIDGEWATER DARBININKŲ 
KO-OPERATYVe DRAUGOVĖ 

Bridgewater. Massachusetts.
Šioj Ko-opera< i jo >ra 617 Savininkai.

RAPORTAS KOMISARUI 
APIE JI PATI.

“Vienybė” paduoda bolše
vikų milicininko Nefedovo 
raportą, kurį ji sakosi paė
musi iš Maskvos “Izviestijų” 
21 liepos numerio.

I Tariamas Nefedovas buv©! 
paskirtas Kizelio miestely,! 
netoli Uralo, eiti sargybinio' 
pareigas,’ir paskui parašė to- 
miestelio komisarui šitokį ra-' 
portą:

"Pranešu jūsų žiniai, kad ne
šant sargybą mano globai pa
vestos milicijos naktį nuo 11 iki' 
12 dienos, jokių nuotykių nenu
tiko. išskyrus tą. kad jus, stip
riai išsigėrę, apie trečią valandą 
nakties jsiveržėte j Milicijos bu-' 
tą su dūdų orkestros muzika.' 
Po to kartu su manim nuėjote i 
kamerą ir paėmėt tris bonkas* 
degtinės, kurios buvo konfis
kuotos prie bylų ir atnešėte į

davo kabinetą. Paskui liepėte 
paleisti iš daboklės visus areš
tavus. Jie buvo paleisti ir as
tuoni iš jų buvo susodinti ant 
krėslų jūsų kabinete ir jų akv- 
vaizdoje. muzikantams grojant, 
jus išgėrėte visas tris bonkas 
degtinės, o begerdami sakėte 
areštantams: ‘Sveikinkite mane 
su šventėmis.’ Paskui liepėte 
areštuotus suvaryti i kamerą, 
c mums atkalbinėiant jus, ma
ne ir milicininkus Možnevą ir 
Voroscovą kelis syk kirtote per 
veidą. Po to jus apsivėmėte ka
binete ir gulėjote purvuose iki 
ryto.”

Ar tai yra tikras milicinin
ko raportas, ar kokio juokda
rio feljetonas, mos nežinome.
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Kas skaito ir rašo, 
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Km nieko neveikia, 
To niekas nepeikia.

t

Iš po Zuikelio pastogės.
Musų Zuikelis sugalvojo 

naują skymą, ir dar kokį! Se
nas jagamastis i’ 
mas ant “good time” Euro
pon paliko savo vežimą Zui- 

/kelio ir sekretorkos globoje. 
Taigi, naudodamiesi proga, 
abu visur ir trankėsi. Prie 
to dar kaip kada ir kitas še
šiolikines, žinoma, ne “bun- 
čiais,“ bet po vieną vakarais 
išsi veždavo. Vežimui nebuvo 
pailsio ir jis beveik jau subi
rėjo. Reikia naujo. Taigi ai
riškos noturos Zuikelis, suor
ganizavo buri davatkų ir pri
sakė, kad sul inktų pinigų nu
pirkimui naujo vežimo. Tos 
visur landžioja ir prašo au
kų. Kaip kur gauna ir šluotos 
paragauti. Mat, gudresni ir 
supratlivesni žmonės nesi
duoda save išnaudoti. Jie ge
rai žino, kad jagamastis ga
na turtingas ir gali iš savo ki- 
šeniaus net kelis automobi
lius nusipirkti. Išvažiuoda
mas jis nei procentų neužmo
kėjo. Išvažiavus jam tuojaus 
bankas prisiuntė notą ant 
septynių ir pusės tūkstančių, 
kuriuos reikalavo užmokėti. 
Zuikelis nusistebėjo ir nusi
gando. Kasoje pinįgų nėra. 
Jis pranešė apie tai i Hart
fordą didžiausiam airiško 
trusto bosui. Ką padarė tas 
bosas, tai paklauskite Zuike
lio ir sekretorkos. Visgi Įdo
mu butų žinoti, kur tie pini
gai dingsta? Tiek jų žmonės 
sudeda, o vis jų Unkšta ir 
trūksta!

Kelios dienos atgal buvo 
atvažiavus pas Zuikeli mer
gina. kuri prašė, kad leistų 
per žmones pereiti ir parink
ti aukų našlaičiams Lietuvoj. 
Ta mergina (jos pavardės 
nesužinojau) yra atvažiavus 
iš Lietuvos. Bet Zuikelis ne
leido, nes jis nori surinkti 
virš dviejų tūkstančių auto
mobiliui. Matote, koks jo 
mielaširdingumas! Našlai
čiai gali dvėsti badu, nes au
tomobilius reikalingas.

Liepbs dvyliktą dieną Zui
kelis kalbėjo apie artimo 
meilę. Kiek jam rupi artimo 
meilė, tai parodo jo pasielgi
mas su našlaičiais ir badau
jančiais streikieriais. Špygą 
jiems parodė.

Rugpiučio 12 d. “The Wa- 
terbury Republican” laikraš
tyje Zuikelis pasigyrė, kad 
jam priklausą apie dešimts 
tūkstančių lietuvių, o visi ki
ti vra “freethinkeriai” ir jis » v

jų nepažįstąs. Bet čia jau tik
ras melas, nes Waterburv 
iš viso lietuvių nėra daugiau, 
kaip 10,000. Tas reikštų, kad 
jam visi priklauso. Bet vi
siems gerai žinoma, jog di
desnė dalis lietuvių nepri
klauso Zuikelio diktatūrai. Ir 
ta dalis labai gerai gyvuoja 
ir veikia, žinoma, tiesa yra 
tame, kad kitų lietuvių, kurie 
nesiduoda savęs išnaudoti, 
jisai nepažįsta. Bet jie Zui
keli gerai pažįsta. Ir water- 
buriečiai džiaugsis, kuomet 
Zuikelis iš čionai išsikraus
tys.

Jis dažnai skundžiasi, kad 
žmonės čia jo nemyli. Bet tai 
nevisai tiesa. Kelios šešioli
kinės apie jį zuja ir dažnai 
lanko jo kambarius. Uršulė 
sakė, kad nesenai Zuikelį 
misionierius labai išbarė už
tai. Tai matote, kokių keiste-i 
nybių dedasi cėvelių pašto-į 
Rėj!

M. B 1 I r\X^B B, a /-B.

Blue Law ir piknikai.
Pennsylvanijos valstija 

yra pagarsėjusi taip vadina- 
išvažiuoda- inu Blue Law, kur draudžia

ma nedėldieniais visokios 
pramogos ir pasilinksmini-'^ 
mai. Didžiausiais sargais to 
įstatymo :

Brooklyno Kriaučių Reikalai

BROOKLYN, N. Y.
Rugpiučio 22 d. čia buvo - * .. . - rp.y,.,,

lietuvių kriaučių A. C: W.

Įstatymo yra visokių sektų sirnkimas Susirinko tik virt, 
bambizai-kunigai ir jų da-j^g žmonių. Viena priežastis' 
ratkos, taipgi visokios rusies ,ai |yjo 0 kita kaip teko g, 
politikieriai ir konstebeliai.Įpačių kriaučių patirti, tai tu-1 

,1}onma nors i engti jose dirbtuvėse “čėrmonai”1 
nedėldieny, tai visu pirmu susirinkimo negarsino. Tas, 
rei.^ia . Pąsirnat>11 x , 2jnoma, buvo daroma su tik

slu, nes šiame susirinkime 
reikėjo rinkti 54-tam skyriui 
nutarimų sekretorius.

Na, ir apart kasdieninių 
reikalų, svarbiausias ir buvo 

j sekretoriaus rinkimas. Ko- 
jmunistai prie to jau buvo iš- 
j kalno prisirengę, ir su 30-čia 
I balsų, nusidėvėjęs komunis- 
Itų A. Mockaitis-Bekampis 
tapo išrinktas skyriaus sekre
torium.

Mėnuo atgal, buvo sky
riaus nepaprastas susirinki
mas. kur buvo renkama dalis 
skyriaus valdybos, ir tuomet 
buvo jau išrinktas nutarimų 
sekretorius. Jis buvo taip-pat 
komunistas, bet prieš perei
tam susirinkime jie ji priver
tė rezignuoti, idant tuo budu 
duoti progą Bekampiui už
imti sekretoriaus vietą. Mat. 
Bekampis yra “geresnis” se-

mų dėl savo politinių is 
vimų, tai tokius “čėrmonus” 
turėtų delegatas, ar patįs 
dirbtuvės darbininkai, praša
linti. Ateityje mes turim dau
ginus rūpintis savo organi
zacijos reikalais ir skaitlin- 
giau lankylis i susirinkimus.

Vieversys.

politikieriais ii’ konstebeliais.1 
Žinoma, su tokiais ponais pa- 
simačius, reikia “patept.” 
Todėl mes, pittsburghiečiai, 
turime dvejopą “butlegerys- 
tę,” t. y. svaiginančių gėri
mų ir Die\o dienos-nedėldie- 
nio. Bet kaip tuos dalykus 
nesaugotų, pas mus visko yra 
užtektinai. Gėrimų nešto-i 
kuoja, jų yra pilnai, nedėl-1 
dieniais parengimų taip pat 
užtektinai. Kaip kada pasi
taiko tame reikale susikirti
mų ir politikierių tarpe.

Nepersėnai protestonų ku
nigai su savo davatkomis 
smarkiai užsipuolė ant poli
cijos šefo p. Clarko, buk jis 
neužtektinai naikina svaigi
nančius gėrimus ir proteguo
jąs butlegerius. Darė ant jo 
visokias atakas. Clark išves
tas iš kantrybės, viename 
viešame susirinkime pareiš
kė: “Kad prohibicija tik dar
bininkams, o degtinė, šmuge
lis, tai turčiams.” Svieteli 
mielasis, kad sujudo visos 
dvasiškos asabos prieš Clark, 
kaip pasius rėkt per spaudą, 
mitinguose: pastatė reikala
vimą net miesto majorui, kad 
prašalintų iš vietos. Tečiaus 
majoras kunigų reikalavimų 
nepaklausė ir Dievo gizeliai 
aprimo.

Tikrenybėje policijos še
fas pasakė teisybę. Blue Law 
daugiausiai taikoma pras
tiems žmonėms, bet netur- 
tuoliams. Kada turtingieji 
nedėldieniais losią golfą ir 
kitokius “gėmius,” tas reiš
kia pasibovijimą ir jiems nie
ko nesakoma. Bet jeigu dar
bininkai suvažiavę tyram 
ore pamėto bolę. arba paspi
ria. tai didžiausis riksmas. 
Blue Lavv šalininkai tame 
randa didžiausi grieką — 
laužvma šventu sakramentu c t
peržengimą Įstatymų. Bet 
pastaruoju laiku ir Pitts- 
burgho apielinkėje Blue La v 
Įstatymų mažai paisoma, 
šventadieniais rengiama vi
sokie išvažiavimai, žaislai.; 
net ir automobilių lenktynės 
daroma.

Pereitą žiemą reikalas dėl 
nedėldienių koncertų nuėjo 
Į teismą, bet Blue Law šali
ninkai teisme pralaimėjo.

Pittsburghietis.

I

vienaip, o skaito kitaip. < ši
taip darant jis tapo sugautas 

’j r “ * J -s suv
irinkime.) Parašiau apie tai 
todėl, kad kriaučiai ir abel- 
nai visuomenė matytų, ko
kiais budais komunistai i>i . 
skverbia i organizacijų xal- 
dybas.

Kitas įdomus ir kartu juo
kingas atsitikimas, kuris Įvy
ko pereitame susirinkime, 
buvo toks. Keliatas komunis- daugiausiai čikagiečių, kurie 
tų biznierių, priklausančių ramiai, tyrame ore, praleido 
kriaučių kompanijose, ateina atostogas.

L. U. P. Draugija surengė

-Inas žargonas, kuns visados 
atsiduoda mėnulio spindu
liais, o antrasis, jo kaimy
nas muzikantas, buvęs klioš- 
toriuje už darymą nešventin
to vyno. Pastarasis turi mo- 
terėlę-storakoją, kuri užlaiko 
prie muzikanto ir pagelbi- 

. ninką. Abidvi kaiminkos 
tankiai blevyzgoja laikraš- 

į čius, mat Pauliekas joms pa
skaito iš “Vilnies.” Kadangi 
tėvai nemoka skaityt, tad ir 

i “gražiai” mokina.

FOUNTAIN, MICH.
Iš ūkininkų gyvenimo.

ši vasara musų apielinkės i 
ūkininkams tikra rugiapiu-j^ žmogų vaikai pralei- 
e: veik pas kiekvieną atsi-Įdžia neaplo?f 0 kai £am ir 

la nke p<» keletą mlestelenų, , -pygą parodo švaresniems

Lietuvių Ukėsų Kliubas 
rengia pikniką.

Liętuvių Ukėsų Kliubas 
mušt kolonijoj yra viena di
džiausių ir veikliausių orga
nizacijų. Kliubui reikalingi 
visokie parengimai, nes rei
kia palaikyti namas, apie ku
rį spiečiasi visas musų mies
to kultūrinis judėjimas. Kliu- 
bo name yra puiki salė susi
rinkimams ir scena vaidini
mams. Reikia visa, tai palai
kyti, reikia ir pinigų.

Taigi šiuomi L. U. K. pra
neša gerbiamai Lavvrence’o 
ir apielinkės visuomenei, kad 
tuo tikslu yra rengiamas pui
kus piknikas, kuris įvyks 9 
rugsėjo (Sept.) Lietuvių 
Tautiškam Parke, Methuen, 
Mass., prie North Lowell ke
lio.

Pikniko pelnas yra skiria
mas šokių salės pagražini
mui. Kaip tik vasara pasi
baigs ir prasidės žiemos se
zonas, turėsime jau išpuoštą 
šokių salę Kiiubo name.

Taigi visi yra kviečiami į 
šį pikniką atsilankyti ir pa
remti gražų Kiiubo darbą. 
Paremsite naudingą darbą ir 
kartu pakvėpuosite tyru oru, 
nes gali būt, kad šis piknikas 
jau paskutinis išvažiavimas 
šią vasarą.

Taipgi yra kviečiami ir 
kliubai iš kitų miestų, ku
riems laikas pavelys.

Valgių ir gėrimų svečiai 
gali nesivežti, nes visko bus 
galima gauti ant vietos.

Pikniko pamarginimui bus 
visokių žaislų ir pasižymėju
siems asmenims bus duoda
mos dovanos.

Visus kviečiu L. U. K. var
du, Jonas Urbonas.

HERMINIE, PA. 
Apie darbus anglių 

kasykloje.
Streikų šioj apielinkėj nė

ra, bet kasyklos neunijinės ir 
šiuom laiku dirba nepilną 
laiką.

Ocean Coal Co. kasyklos 
Nr. 1 ir 2 jau du metai kaip 
dirba tik po 2-3 dienas į są
vaitę, o su rugpiučio pradžia 
ir Keystone Coal & Coke Co. 
kasykla ėmė dirbti tiktai po 
kelias dienas Į sąvaitę.

Taigi bedarbiams patarti
na iš kitur nevažiuoti čionai 
darbo jieškoti, nes darbas čia 
gauti sunku ir mokestis pras
ta. Kasyklos senos ir pilnos 
gazų. Pasaulio Vergas.

lietuviams daro tas sarmatą, 
bet tokius žmones juk nepa
mokinsi.

Derlius šiais metais ant 
lauky išrodo gana geras, ūki
ninkai patenkinti.

Ūkininkas.

1

į susirinkimus ir dalyvauja L. U. P. Draugija surengė 
balsavimuose. Šitoks elgima- keletą piknikų, i kuriuos susi- 
sisyra užgintas, ir kuomet rinkę ūkininkai su savo sve- 
jiems tapo pastebėta, kad jie čiais atostogininkais

giai linksindavosi. Ūkininkų 
Draugija turi labai gražią 
vietą ant kranto Round eže
ro. Apielinkės ūkininkai gy
vena neblogai ir savo tarpe 
sutinka. Nors vasaros metu 
ūkininkui prisieina sunkiai 
dirbti, bet sulaukus rudens 
jam nieko netrūksta. Viščiu
kų, paršiukų, daržovių, vai
sių visur pilna, kada miesto 
darbininkui retenybė. Todėl 
nėra to blogo, kas neišeitų 
ant gero. Nors prisieina pa- 
dirbt sunkiai, bet už tad tu
rim iš ko pasmaguriauti.

Į vakarus nuo Fountain 
randasi poras ūkininkų, vie-

neturi teisės būti susirinki
me, tai iš karto jie mėgino 
užsiginti, kaip šv. Petras Kri
staus, kad jie niekur prie biz
nio nepriklauso; bet kada 
jiems tas aiškiai buvo įrody
ta, tai jie, lyg tas margis vuo- 
degą patraukęs, išdūlino iš 
svetainės.

Ot, sakau, žmonės turi ge
ras akis — jokios šviesos ne
bijo!

Dar vieną dalyką turiu pa
stebėti kriaučiams, tai kad 
jie yra dideli apsileidėliai ir 

2.1___"o__________ 2.“ _j-Į nesilanko į susirinkimus. Jei-
kretorius, nes, jei jis mato ‘ gu kuriose dirbtuvėse “čėr- 
reikalą, tai protokolą parašo I monai” negarsina susirinki-

I

i
I

BROWNSVILLE, PA. 
Uždarė maitinimo virtuvę.
Organizacija “United 

Trades CounciI of Browns- 
ville” paskelbė, kad ji yra 
priversta uždaryti maitinimo 
virtuvę arba taip vadinamą 
“soup kitchenj’ kuri buvo Įs
teigta pereitą vasario mėnesį 
ir maitino 1.500 nedirbančių 
angliakasių, kurie šioje apie- 
linkėje streikavo prieš Vestai 
Coal Co. Kitų kompanijų! 
angliakasiai bedarbiai irgiuetlctf UI ai Ilgi 

įgaudavo čia maisto.
| Maitinimo virtuvė buvo

Liepos 29 d. turėjome dai- užlaikoma iš aukų. Dabar gi į 
nų koncertą, kurį surengė aukoms nutrukus, virtuvę: 
Aleksis. Buvo atvažiavę cho-prisiėjo uždaryti. Streikuo- 
rai iš New Haveno. Hartfor- jantįs ir šiaip neturintis dar- 
do ir Bridgeporto. Vieni ge-bo angliakasiai dabar turi 
riau sudainavo, kiti prasčiau, kentėti didesnį badą ir skur- 
Žmonių nebuvo nei pusės dą. Wallstreečio bankininkai 
svetainės. Putė, putė apie tą voliojasi po auksą, o darbo 
koncertą, bet nieko neišputė. žmonės, kurie tą auksą už- 
Dauguma darbininkų boiko- dirba, turi gyventi išmaldo- 
tavo jį už streikierių pikniką, mis arba badauti. Štai jums 
Tai geras pamokinimas. ir Amerika

Senas Parapijonas. < Pasaulio Verąas.

I 
“aukso šalis!” j
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ANSONIA, CONN. 

Lietuvos lankytojai grįžta.
Šiomis dienomis grįžo iš 

Lietuvos plačiai žinomas lai
vakorčių agentas ir stropų^ 
lietuvių veikėjas Kazimieras 
Makarevičia. Jis daug darbo 
yra dėjęs Lietuvos reikalais 
ir labai norėjo matyt Lietu
vą ir savo brolius laimingais. 
Nors ir kelintą kartą jis lan
ko Lietuvą, bet ir šiuom kar
tu apsilankęs Lietuvoje, to
kių įspūdžių, kad troškimai 
pildosi, neparsivežė.

Neramusis.
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LEACH
Trea-iirer ..f the Glenunnd Range CK. 

launton. Ma*«act>ii«ett»

Ponas Leach suko:
AŠ žinau, kad tai bus gera naujiena • 

500,000 šeimininkių Massachusetts valstijoj, 
kurios kepdavo ant Glenwood Pečių per dau
gelį metų, jog musų 1928 metų modelis gazo, 
anglies ir kombinacijos pečiai yra daug dau
giau pritraukiantis negu bent kada nors pir
miau buvusieji.

Glenwood Pečiai visados vadovauja viso
kiuose pagerinimuose kad palengvinti kepimą 
(“Make Cooking Easy”). Šiais metais...prie 
keletos naujų darbo-taupinančių ypatybių... 
musų enamel-užbaigti pečiai yra įvairių spal
vų, kurie pasiūlomi jums papuošimui moder
niškos virtuvės.

Glenwood Rangės
MAKE COOKING EASY
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ESTIJA SUSIRUPINUS 
DĖL BLOGO DERLIAUS.
Ir Estiją skaudžiai palietė 

šių metų blogas oras ir der
liaus klausimas estams da
bar opiausias. Bijomasi, kad 
bus visiškas nederlius. Der
liaus padėčiai išaiškiriti, že
mės ūkio ministerija buvo 
pavedusi skubiai surinkti ži
nias apie pasėlių padėtį iki 
rugpiučio mėnesio. Surinkto
mis žiniomis, žiemkenčiai ja
vai — rugiai ir kviečiai užde
rėjo aukščiau vidutinio. Va
sarojai tuo tarpu žemiau vi
dutinio. Miežiai, avižos ir k. 
pavasarį sėti javai užderėjo 
menkai: avižos 13, miežiai 7 
nuošimčiais žemiau viduti
nio. Taip pat ministerija 
konstatavo, kad šįmet dėl 
šalto oro derlius pavėlavęs 
visu mėnesiu. Nesenai įvyko 
vyriausybės posėdis aptarti 
klausimą dėl pašalpos la
biausiai nukentėjusių sričių 
ūkininkams ir gyventojams. 
Ūkininkams numatoma su
teikti paskolų, už ja^imant 
tiktai 1 nuošimtį palūkanų.

DĖL VYRO SUSIPEŠĖ.
Palėsius (Girkalnio v&l.). 

Nesenai čia įvyko moterų 
peštynės dėl vieno vyro. Už 
tai buvo patrauktos teisman, 
ir liepos 17 d. Raseinių nuo
vados taikos teisėjas abidvi 
nubaudė po vieną parą areš
to.
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KELEIVIS No. 36. Rugtėjo 5 d., 1928.4

—Tegul bus pagarbintas, išvaizdą. Pradėju 
Maike!

—O kaip tavo
?ve?
—Orait, Maike. Bet ne 

nie sveikatą aš atėjau pas 
ve šiandien kalbėti. Aš bu

vau pereitą nedėkiienĮ krikš- 
ynose, kur už viena žodi ki

lo didelis sporas ir bemažko 
nepriėjo prie faito. Taigi aš 
atėjau pas tave, kad tu man 
išvirozvtum. ka tas žodis» 7 *•

reiškia.K

KAS MUS LAUKIA TAUTŲ 
SĄJUNGOS TARYBOJ?

* -------- --------- -
Rugpiučio 30 d atsidarė byla yra jau pastatyta tokioj 

Ženevoj 51-ma Tautų Sąjun- plotmėje, kad reikia tik pasi- 
gos Tarybos sesija. Jos dar- rašyti sutartis, tai ir šioms 
bu tvarkoj yra Įrašyta 28 i valstybėms belieka tiktai- 
klausimai politinio ir ekono- kyti mus su lenkais, šioji 
minio pobūdžio. Politinių “taikymo” politika čia be to 
klausimų tarpe svarbiausias dar yra pagrįsta lenkų puoli- 
bus ši kartą Olandų atstovo mo pavojum. Likę vieni prieš 
van Bloklando pranešimas, lenkus, lietuviai ilgai kariau- 
apie lietuvių lenkų derybų ♦»’ 

! eigą. 
I šis klausimas buvo Įtrauk
tas Į Tarybos rudeninės sesi- 

' jos darbų tvarką praėjusios 
sesijos nutarimu. Tada refe
rentas lietuvių lenkų byloj 
|». Blokland konstatavo tik, 
kad gruodžio 10 d. rezoliuci- 

j jai Įvykdyti beveik nieko ne
buvę padaryta. Ir visi gerai 
atsimename, kokių priekaiš
tų susilaukė Lietuvos vyriau
sybė iš Prancūzijos ir ypač 

I Anglijos atsto\*ų pusės dėl 
.menkų derybų vaisių. Po ilgų 
{“reprimandų" buvo pasiūly
ta rezoliucija, reikalaujanti, 
Į kad iki rudens sesijos lietu
viai susitartų su lenkais.

Jau vienas tokios rezoliu
cijos pasiūlymo faktas rodo, 
kad Tautų Sąjungos sferose Į 
lietuvių lenkų derybas žiūri
ma tik kaip i paprastą forma
lumą. Visas ginčas laikomas 
išspręsiu 1927 m. gruodžio 

tarirfiu. šia prasme

apie lietuvių lenkų derybų ti negalėtų. O nei Vokietijai, 
nei Sovietų Rusijai nėra pa
keliui, kad Lenkija okupuo
tų visą Lietuvą, šių valsty
bių interesai reikalauja tik 
vieno , — tai kad Nepriklau
soma Lietuva butų. Bet kokia 
Lietuva, su Vilnium, ar be 
Vilniaus, tai šiems musų kai
mynams jau antraeilis daly
kas. Pav. “Berliner Tage- 
blatt” rugpjūčio 6 d. numery’ 
vedamajame: “Die Unruhe 
i ~ _____________
klausimu pasisako. Čia vo
kiečių oficiozas rašo: ‘Mes

ko politika dar keistesnė.
Aktuali serbų valstiečių 

būklė gali būti taip apibu
dinta : valstiečiai ekonomiš
kai silpni, politiškai dar nėra 
gerai susiorganizavę, kultū
riškai atsilikę. Tai yra tikre-1 
nybę, prie kurios gėda prisi
pažinti.

Šitokiose sąlygose gimė 
<erbų valstiečių sąjunga (Sa- 
vez Zemijoradnika) ir visų 
serbų valstiečių akys varge į 
ją atkreiptos. Šis vargas yra 
ir geriausia garantija, kad 
valstiečiai laimės, nes vargąs 
yra varomoji valstiečių judė
jimo jėga. Kosta Kostič, 

Serb. valstiečių lyderis.

Milionieriai-So- 
cialistai.

kalbėti, tuojaus pasirodo, mėn. _____ r_____
sveikata, kad jo protas neišlavintas, 'svarsto musų bylą su lenkais 

jis labai mažai žino ir nemo- ir franeuzų bei anglų spauda, 
ka savo minčių išreikšti. Bet Ir vienoj ir antroj šią vasarą 
didžiausis skirtumas tarp ei- pasirodė visa eilė straipsnių, 
vilizuoto ir necivilizuoto peikiančių Lietuvos vyriau- 
žmogaus yra apsiėjimuose su sybė . '
kitais. Civilizuotas žmogus nančių tą užsispyrimą, kaip 
visuomet yra mandagus ir 
stengiasi neužgauti kitiems 
jausmų. Jis net nosies nenu- 
sišnypš ant žemės, bet nusi
valys ją i skepetaitę ir tą ske- 

—Koks žodis? ! petaitę įsidės į kišenių. O
—Cibulizacija. vaike. Iš- laukinis žmogus etiketos ne- 

klumočyk man. kas yra cibu- pažįsta. Kas jam ant noro 
lizacija. - i užeis, tą ir darys. Ar da-

—O kur tu toki žodį girdė- bar žinosi, tėve, kuo laukinis 
jai. tėve? tžmogus skiriasi nuo civili-

—Sakiau gi. kad krikšty-zuoto? 
nose. Kūmas norėjo pasakyt 
spyčių ir pasakė, kad lietu
vių tauta nelabai cibulizuota. 
Iš to. vaike, ir kilo lermas. 
Vieni pradėjo šaukt, kad ci
bulizuota. o kiti, tad ne. Aš 
laikiausi tos nuomonės, kad 
daugiausia cibulizuoti yra 
žydai ir čigonai, ba jie-visi 
cibuliais kvepia. Musų Ščes- 
lyvos Smerties Susaidės mar
šalka Klynas tvirtino, kad 
daugiausia cibulizuoti yra 
džermanai. ba jie geriausi 
alų padaro. Ir taip, vaike, 
prie jokio tolko negalėjom budu Komintemas kuria “re- 
prieiti, ir aš negalėjau su- voiiuciją.” 
prasti, ką cibulizacija reiš- 1920 m. vasarą specialus 
kia. kurjeris atvežė iš Maskvos

—Man rodos, kad tu, tėve. Čekoslovakijos komunistams 
negerai tą žodį nugirdai. Tu siuntinį su brilijantais, kurie 
turbūt girdėjai kalbant apie, kainavo 1 pusė mil. kronų, 
civilizaciją: o ne “cibulizaci- 
ra- '

—O kas yra civilizacija?
»—Civilizacija, tėve, tai or- nistams tokią pat sumą. 1922 

ganizuotas žmonių gyveni- metais Sovietų atstovas Če- 
mas. Knygos, laikraščiai, koslovakijoje 
mokyklos, telegrafas. geln- 
žinkeliai. mašinos — tai vis 
civilizaci jos Įrankiai.

—Jes, vaike. Laukinis 
žmogus nosį nusišnypščia ant 
žemės, o civilizuotas savo 
snarglį Įsideda i kišenių.

Kur Eina Rusijos 
Auksas.

!

užsispyrimą” ir Įverti-

rimta pavojų taikai. Žinoma, 
kad tų straipsnių žymi dalis 
priklauso lenkų propagan
dai. Tečiau nereikia užmerk
ti akių ant to fakto, kad da
bar visų kraštų opinija yra 
jau nusistačiusi ne Lietuvos 
naudai. Be užsienių reikalų 
ministerijos aparato musų 
Respublika neturi užsieniuo
se nieko, kas galėtų padary
ti pasaulinėj opinijoj reikia
mas pataisas.

Vienintelės dvi valstybės, 
kurios norėtų dar mus pa
remti, yra Vokietija ir Sovie
tų Rusija. Tečiau. kada musų

f _______________

Dvidešimtame amžiuje po- 
_____ _________  litinių partijų sąstate įvyko

im Osten” visai aiškiai šiuo žymių permainų; jų sąstatas 
pamargėjo. Ypatingai tatai 

  ..... galima sakyti apie darbinin- 
esame visokeriopai suintere- kų partijas. Daugelis darbi- 
— ■*’ ’ ........ ______ ninku dar netiki, kad socia

lizmo jėga galima pašalinti 
žmonijos gyvenimo ydas, o 

kiekvienam aišku. Tečiau. ar daugelis tų, kurie skelbia so- 
Vilnius jai priklausys, ar ne. cializmą ir reikalauja didžio- 
ne musų- dalykas. * Mes čia Jo asmeniškojo kapitalo pa- 
esame visiškai neutralus."

Tai, be abejojimų, tiksliai 
išreikštas Vokietijos oficiali- 
nių sferų nusistatymas. Gal 
kiek kitaip žiuri į Vilniaus 
klausimą Rusija, tečiau ir so
vietai dėl Vilniaus kariauti 
su lenkais, tur būt, nemano.

O tokiomis apystovomis 
mes negalime laukti Tautų 
Sąjungos Taryboj nieko kito, 
kaip tik naujo reikalavimo 
įvykdyti 1927 m. gruodžio 10 
d. rezoliuciją, dėl kurios tą
syk musų oficiozai tiek 
triumfavo.

Užsienių spauda <laug ra
šo dabar apie pavojų taikai. 
Kalbama net apie naują pa
saulinį karą. Tečiau aišku, 
kad tdks karas. Tautų Sąjun
gos akimis žiūrint, gali kilti 
tik “dėl Voldemaro užsispy
rimo,” kaip rašo franeuzų 
laikraščiai. O sykį taip, tai 
nejaugi Tautų Sąjungos va
dai padegtų pasaulį, neišmė
ginę visų kitu oriemoniu?

“L. ž.”

suoti, kad išliktų Nepriklau
soma Lietuva. Tik pažvel
gus į žemėlapį, tai turi būti

Pcr 7 metus Čekoslovakijos 
komunistai gavo virš 
75,000,000 frankų.

Čekoslovakų laikraštis 
“Glas Lidu” parodo, kokiu

I

PIETUSLAVIJOS VALSTIEČIŲ 
BŪKLĖ.

stiečiai 
zuojasi 

1928 m. žinomas vengrų lllgus z 
komunistas Belą Kun pa- mi. jie dabar bando iškovoti 
siuntė Čekoslovakijos komi;- sau teises.

I’ietųslavija (išėmusKroa
tiją) yra ša1:?. kur valstiečiai 

išdalino 5 mi- vėliau, iai susiprato ir pradė- 
lijonus kronų savo “stipen organizuotis. Sis reiškinys 
diatams.” Vėliau, dabartį-'aiškinamas tuo, kad rhusų 

f niam polpredai Antonovui valstybes gyven•m-'pernelyg 
—Veidiminut, Maike. Aš Ovsiejenko prašant, čekisto- žvarbi', rof? vaidino tautinis 

noriu paklausti vieno dalyko, vakijos komunistams buvo klausimas ir - antra — ra- 
Man neaišku. I 
gali būt civilizuota ir necivi- 7 milionų kronų, 
lizuota. Juk mašinos visos 
vienodos.

—Aš tau ir nesakiau, tėvo, 
kad mašina gali būt civili
zuota ar atbulai. Tiktai žmo
gus gali būt civilizuotas.

—Gerai, Maike, o kaip 
žmogus vadinasi, kada jis 
necivilizuotas?

—Necivilizuotas
ra laukinis.
—Uskiuzmi, 

ak toks cekavas, ale aš noriu dems, 
da vieno* dalyko paklausti, vimui. 
Aš neriu žinot, kokiu spasa- 

\bu tu gali pažinti, katras 
žmogus civilizuotas, o katras 
laukinis?

—Tarp civilizuoto ir lau- 
kinioyra labai didelis skirtu
mas, tėve. Visų pirma, lauki
nis žmogus turi šiurkštesne

Iš Mano Atsiminimų Apie 
Tauragės Sukilimą.

viu ar nuo turgavietės plė
šiant — tuoj tokį žmogų su
areštuotų ir pristatytų sukilė
lių teismui.

Tad, dėka griežtos miestui 
paskirtų draugų priežiūros, 
viskas buvo ramu. Niekas nė 
už 5 centus nepasisavino iš 
krautuvių ar nuo rinkos be 
pinigų.

Tiesa, iš Lietuvos banko, 
Tauragės skyriaus buvo pa
imta 200,000 litų ir 2.900 do
lerių. Bet tie pinigai, kaip 
vėliau pamatysime, buvo 
vien tik maksimalisto p. Sol- 
toncr iniciatyva — visai be 
sukilėlių žinios ir pritarimo 
paimti.

Už tai jokiu budu, mano 
supratimu, negali būti kalti
nami visi Tauragės sukilė
liai. Toks atsitikimas galėjo 
Įvykti todėl, kad iš anksto 
nebuvo numatyta iš pačių su
kilėlių jokia atsakominga 
vadovybė, kuri butų davusi 
sukilėliams atatinkamas di
rektyvas ir butų lig viso suki
limo vairu. Tauragėj to ne
buvo. kas ir sudarė vieną iš 
pagrindinių klaidų, kuri da
linai prisidėjo ir prie sukili
mo pralaimėjimo. Nors musų 
vyresniuoju draugu ir buvo 
Mikulskis, tečiau sukilėlių 
tarpe jis negalėjo ilgiau pa
silikti. Apie 10 valandą, sa- 
ry šy sukilimo reikalais, jis iš
važiavo Į kitą vietą. Tad jo
kios atsakomingos vadovy
bės mieste kaip ir nebuvo li
kę. Pasinaudojant šituo, apie 
9 vai. ryte prie sukilėlių pri
sidėjo minėtas maksimalis
tas Soltonas, kuris, išvyks
tant Mikulskiui, pasiėmė lai
kinojo revoliucinio komen
danto pareigas ant savęs. 
Nes buvo tikėtasi, kad at
vyks kap. Majus, — dabar 
pragarsėjęs atgimusiais “tau
tiniais” jausmais ir politinių 
emigrantų provokavimu.

Soltonui rūpėjo tik 
pasipelnyti.

I P. Soltonas. matomai, tu
rėjęs visai kitokius planus;

i neatsiklausdamas 
sukilėlių — ar žadamam da- . 
ryti jo žygiui kas pritaria, ar 
ne, bet susidaręs iš trijų savo 
sėbrų kompaniją nuėjo į 
banką ir paėmė minėtą pini
gą sumą, palikdamas raštelį, 
kuriame pažymėjo, kad pini
gai paimti tolimesniam revo- •' 
liucijos darbui. Jeigu jis, 
kaipo komendantas, sąžinin
gai butų ėjęs savo pareigas ir 
butų rūpinęsis tolimesniu re
voliuciniu darbu ir visų suki
lėlių likimu. — jis būtinai 
butų turėjęs pasielgti visai 
kitaip. O jis, būdamas ko
mendantu. visų sukilėlių li
kimą, ištikus pavojui, pavedė 
Dievo valiai. Iš to pasekmės, 
kad dauguma sukilėlių turė
jo klajoti po visą kraštą, 
slapstydamiesi po kelias są
vartos miškuose. Kai kurie 
pakliuvo Į' budelių-fašistų 
rankas ir miško tankumy
nuose liko nužudyti. Kitiems 
šiaip taip pąvyko pasprukti 
V okietijon ar Latvijon, bet 
vadovams už pervedimą šie- > 
nos gavo sumokėti po kelis 
šimtus litų, kas labai liūdnai 
atriliepė i namus. Pats gi ko
mendantas Soltonas visiškai 
—........ J nesirūpino ir tik
svajojo, kaip su pinigų mai
šeliu išskridus iš Lietuvos. 

I Kad Soltonas yra niekšin-

Neapsa komas gyventojų 
džiaugsmas.

Tauragiečius apėmė neiš
pasakytas džiaugsmas, kai 
fašistų diktatūra mieste liko 
sutriuškinta. Toks tauragie- 
čių įnirtimas prieš fašistus ir 
džiūgavimas savo pergale — 
nemažai paveikė ir į pačius 
vietos fašistus: policija, šau
lius ir į daugumą fašistinių 
valdininkų, kurių mieste ne- 
stokavo.

Dalis policijos ir šiaip fa
šistai valdininkai, sukrėsti 
perkūnišku staigumu ir pa
matę visų tauragiečių simpa
tijas sukilėliams, — labai iš
sigando ir todėl patys nepra
šant nešė kas kokius turėjo 
ginklus į sukilėlių štabą ir 
nurodinėjo svarbesniųjų fa
šistų gy venamąsias vietas.

Jei kurie draugai ir nuėjo j 
fašistų * gyvenamus namus 
oareikalauti. kad būt atiduo
dami ginklai — be jokio pa
sipriešinimo:— ar tai kad 
neturį, ar kitaip kaip atsikal
binėjus. mandagiai, prašant, 
kad ateity grąžintų — atida
vinėjo savo ginklus. Žinoma, 
kitaip jiem negalėjo pasielg
ti, nes jie jokios išeities netu
rėjo.

Tik kai-kurie iš policinin
kų. pąy. eilinis policininkas 
Lukošius, pasižymėjęs po su
kilimo tauragiečių skerdynė
se ir šiaip žmonių kankini
muose —- pradžioje skerečio- 
iosi. pabėgo iš miesto; bet 
matydamas, kad niekur ne
galės pasprukti, nutarė ge
na u pasiduoti. Apie d vyli k- 
ą valandą žiūrim, kad jau 
Lukošius pats ateina ir visus 
>avo ginklus atneša Į štabą, 
atsiprašydamas už toki savo 
netaktiškumą ir apgailestau
jamas už visas praeityje pa
darytas darbininkams niek
šybes.

Kitas toks “drąsuolis” bu
vo tai policijos vadas, mėgi
nęs taip gi iš sukilėlių rankų 
pabėgti.

Policijos vadas pagautas I 
su andaroku.

Pajutęs minėtas vadas 
mieste žmonių sukilimą, kad 
ištrukus nuo sukilėlių teismo 
—movė ant galvos bobos an- 
daroką ir leidosi bėgti iš mie
sto. Kaž kas iš darbininkų tą 
žmogišką karikatūrą paste
bėjo ir sukilėlių štabui tuo i 
pranešė. Tuoj tą “ištikimą” 
Smetonos tarną pradėjo 
draugai vytis. Kai vargšas 
pajuto, kad jį sukilėliai jau 
vejasi, tai kiek dar pabėgęs, 
pastebėjo ožką ir pasislėpė 
už jos, manydamas, kad ož
ka bus ištikima Smetonos 
šaikai.

Bet apsiriko... fašistai ga
vo Įsitikinti, o ypatingai mi
nėtas policijos vadas. kad ne 
ik liaudis fašistų neapken- 
•ia, bet ir gyvuliai.

Kai ožka pamatė netoli
mais sukilėlius — skardžiu 
balsu subliovė, išduodama Į 
<ukilėiiUTankas tąJ‘narsujį” 
Smetonos tarną.

Už pusvalandžio tas “grei- 
akojis,” “narsus”‘Smetonos 
•aikos gynėjas, sukilėlių bu
vo atvarytas Į miestą. Žmo
nės pamatę toki^keistenybę 
—leipo juokais, kad ponas 
policijos vadas norėjo bobos dilimu

didžio- 
alo pa

naikinimo — patys nėra dar
bininkai. Matyti aristokratus 
ir turtuolius darbininkų eilė
se nėra nieko nepaprasto. 
Tai mes matome jau nuo 
franeuzų ir, rusų revoliucijų 
laikų. Pats socialdemokrati 
jos tėvas Karolis Marksas 
buvo ne darbininkas. Taip 
pat ir jo draugai Engelsas ii 
Lasai is buvo irgi ne darbi
ninkai. Nors anglų rašytoja 
M elisas ir Bernardas Shaw 
tapo pasaulyje žymiais rašy
tojais ir praturtėjo — vis 
dėlto jiems tai nekliudo kri
tikuoti esamos tvarkos blo
gąsias puses ir padėti darbi
ninkams kurti kitokią visuo
meninę tvarką. Ypatingai 
geras pavyzdys, kur aristo
kratas prisidėjo prie darbi
ninkų judėjimo, yra buv. ru
sų caro rūmų pažas — knia- 
zius Petras Krapotkinas. Jo 
knyga “Revoliucionieriaus 
užrašai” yra vienas drama
tiškiausių ir Įdomiausių auto- 
biografiškų dokumentų. Ji 
parodo žmogų, kurs aukuoja 
visas jėgas, fcad nuvertus val
stybės tvarką, iš kurios pats 
daug gero turėjo. Antras ge
ras pavyzdys— grafas L. 
Tolstojus, kurs visą savo am-

primityviška. Nežiūrint Į tai. žiu stengėsi gyventi prisitai- 
tuojaus po kar<> valstietis ge-’ 
rai gyveno. Bet tas tęsėsi tik 
iki 1924 m., kada staiga pasi
darė permaina: javų kainos 
nukrito iki pusės, tuo tarpu 
kai industrijos liko tos pa
čios. Be to, tuo pat laiku nu-

Valstiečių judėjimo istori
ja mus mokina, kad tik var
gas priverčia valstiečius or
ganizuotis ir visuomenės gy
venime pasireikšti politiniu 
faktoriumi. Be to, visur vals
tiečių judėjimas remiasi eko
nomika.

Reikia pripažinti, kad vai- (krito dinaras. Nuo to laiko 
dabar visur organi- žemės ūkis gyvena krįzj dė- 
ir eina gyveni man. ka muitų, mokesnių, kredito 
ažius eksploatuoja-I

kindamas fizinio darbo dar
bininkų gyvenimui. Bet ne 
tai iškėlė pasaulio esamos 
tvarkos neteisybes, kad Tols
tojus pats taisė batus, nešiojo 
darbininko rubus ir gulėjo 
ant kietų lentų, bet jis pats 
tatai išreiškė savo genialiuo
se kuriniuose. Minėsime dar 
kelis vardus. Bert'endas Ru
selis — anglų darbininkų 
kandidatas į pa* lamento rin
kimus, vienas žymiausių šių 
dienų filosofų, dvarininkas 
Anglų paramento nariai 
Arthuras Pmsonbijus ir Os
valdas Mr.sltili jus, abu tur
tingi socialistai, karo laiku 
įstoję darbininkų partijom 
G. V. Plechanovas, Vikontas 
Holdenas, Lordas Palhuras. 
Aleksandras Grantas, Lor
das Šeftisberijus ir daugybė 
kitų — tai vis socialistai, kilę 
iš turtuolių.

Iš privestų pavyzdžių ma
tome, kad būti socialistu gali 
ne vien tik fizinio darbo dar
bininkai. bet ir žmonės iš tur
tingesnių sluoksnių. Reikia 
pasakyti, kad socialistais iš 
turtingesniųjų sluoksnių gali 
būti tik moraliai aukščiau

politikai valdžios, kuri visa 
daro prieš valstiečių reika
lus. ,

Musų agrik iltura daug 
kenčia nuo to. kad nėra tei
singo ūkiško kredito. Tuo
jau po karo atstatyti ūkiam™ 
valstiečiai ■ te ėjo jieškoti 
daug pinigų. < gauti jų galė
jo tik aukštu rocentiK ban
kuose ir pas ra ovščikus, nes 
valdžia jais vi.-ai nesirūpino. 
Atėjus 1921 m kriziui, vals
tiečiai atsidurt neišbrenda
mose skolose. Ir dabar yra 
tokia padėtis, ' ad jei valstie
čiai parduotų visus savo tur
tus, tai gautų į ligų skoloms 
apmokėti neužtektų. žinovų 
apskaičiavimu os skolos sie
kia 5 milijardu dinarų.

Didžiausia nelaimė, kad 
kreditai yra -umpalaikiai 
1-6 mėn. ir art stos paluka- stovintieji žmonės, daugiau 
nos 20-50 nuos. Valstietis Įsigilinę darbininko padėtim 
džiaugiasi, je sugeba pro- Jie, matydami labai tankiai 
centus sumok/-’i, 0 apjc sko- apverktiną darbininkų padė- 
lų grąžinimą n kalbos nėra, ti ir neteisybę iš turtuolių pu- 
Nestebėtina. ;ad begalės sės, patys prisideda prie ko- 
ukių licituoja m i. vos už darbininkų būvio pa-

ukis. | Tuo tarpu Pietųslavijoj gerinimą, griežtai stodafbi
Tečiau valdančios sferos,nėra nė vienos staigos, kuri nrieš tą ksfpitalistinę sistemą 

i lai kreipia dė-, kredituotų va kietį. Kredi- ir išnaudotojus, iš kurių tar- 
ir epidemijo-mesio. žemės ūkis ir gyvuli-to fondo banka. kredituoja po jie patys yra kilę. A. 

mis sergančios rusų liaudies, ninkystė pas mus yra labai .tik miestiečius, autinio ban- “Laisvas Žodis.”

T k

•I

kaip mašina paskirta kasmetinė subsidija dikalinė partija pirma turė- 
. ’ Tais pini- jo agrarini pobūdį, o vėliau

gaiš buvo paruoštas nepavy-' uburžuazėjo ir pradėjo at- 
kęs komunistų putčas čeko ^tovauti kapitalistus ir mies- 
slcvakijoje. Po to putčo, Zi- tiečius. i’aigi ji valstiečius 
novjevui atsistatydinus, sub- suvedžiojo. \ < tečiaus neno- 
ridija buvo sumažinta iki riu budinti vai .iečių judėji- 
1,750,000 kronų j metus. 'mo. n tik noriu duoti skurdų 

“Glas Lidu” daviniais per dabartinio Pietųriavijos val- 
7 metus Čekoslovakijos ko- J iečių būvio vaizdą, 
munistai gavo iš Maskvos iž-J Iš 13 milijonų Pietuslavi- 
do 47,000,000 kronų “eina-'jos gyventoju 80 nuošimčių 
majam darbui” ir 58,400,000 yra valstiečiai žemdirbiai. 

Maike, kad kronų “nepaprastoms išlai- 
t. y. putčų organiza-

žmogus

Iš viso Čekoslovakijos ko
munistai gavę ir išleidę 105.- 
000,000 kronų t. y. virs 75.- 
000,000 frankų. “Glas Lidu" 
priduria, kad šitie pinigai 
esą išplėšti iš badaujančios, mažiau-ia i i 
nuskurdusios

žemdirbiai.
Jei turėsime amenv. kad tik 
dabar pradeda plėtotis pra
monė, tai bu aišku, kad vie
nintele gamyba, kuria re
miasi visas ekonominis vals
tybės gyvenimas, yra žemės

sijono dėka išsigelbėti.
Kas paėmė iš banko 

200,000 litų?
Keletas žodžių kas link gai pasielgęs su Tauragės su- 

tvarkos sukilimo metu. Gal kilimu ir pačių sukilėlių liki- 
kas mano, kad per tokį sumi- mu — kiekvienam sveikai 
Šimą galėjo Įvykti plėšimų ir galvojančiam žmogui turi 
tam panašiai. Tečiau tvarkns būti aišku; tuo labiau jo tą 
atžvilgiu Tauragėj viskas bu- niekšingumą pamatysim, kai 
vo kuopuikiausiai.

Jau nakties metu buvo pa
čių draugų pastebėta, kad 
kiekvienas iš sukilėlių, jei 
pamatys ką nors iš krautu-

bus kalbama apie rimtą kils-' 
tančią pavojaus valandą 
Tauragės sukilėliams.

Pr. Paulauskas.
(Bus daugiau)
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Visokios Žinios.
TURĖSIME METUS IŠ 

13 MĖNESIŲ.
Tautų Lyga rūpinasi Įvesti 

visame pasaulyje naują ka
lendorių. Kaip musų laikraš
ty ir “Keleivio” Kalendoriu
je jau buvo aiškinta, kalen
dorių siūloma reformuoti 
taip, kad kiekvienas mėnuo 
turėtų lygiai po 28 dienas ir

chijos Įvedimui ir reikalauja 
demokratinės tvarkos palai
kymo. Konstitucijos pakeiti
mas atidedamas rudeniui. 
Jei seimas priešinsis šią kon- ' 
stituciją priimti, jis busiąs 
paleistas ir naująją konstitu
ciją paskelbs prezidentas. ,__________ I

4

a louraiūe
siško bankroto dėl valstiečių 
užsispyrimo. Atsikvošėjęs ir 
ekonomiškai kiek sustiprė
jęs, rusų valstietis palaips
niui iškaliau ja sau ūkiškos 
nepriklausomybės pozicijas.

. INTERNAT10N AL FAPER CO
5

Mikalojus Cerny- 
ševskis.

______ NEPAPRASTAI DIDELIS 
metuose butų 13 mėnesių. TRIUKŠMAS LATVIJOJ. 
Tuomet liktų viena diena' Ryga. Latvijoj didelę sen- 
“ekstra,” kuri butų skiriama saciją sukėlė “Jaunakas Zi- 
Naujiems Metams. Kiekvie- nas” įdėtais dokumentas, kū
nas mėnuo prasidėtų su są- -i io neva Įrodoma, kad finan- 
vaitės pradžia ir baigtųsi su su ministeris Liepinš gavęs 
sąvaitės pabaiga. Velykoms kyšį iš švedų degtukų trusto, 
butų nustatyta pastovi diena su kuriuo pasirašyta sutartis 
ir jos niekad nesikilnotų. Ši- dėl degtukų monopolio per
teks kalendorius bus Įvestas davimo. * 
taip greitai, kaip visų šalių Per seimo 
žmonės jam pritars. Tuo tik-.sijos posėdį 
L m-“ -T--------•__________L ”
valdžioms paskirt tam tikras ir rusas senatikis -pareiškė, 
komisijas, kad jos varytų' negali dalyvauti vienam po- 

f propagandą už naujo kalen
doriaus Įvedimą.

I 
biudžėto komi- 
socialdemokra- 

lu Tautų Lyga pataria visoms'tai, latgaliečiai progresistai

LIEPOJOS BIZNIERIAI 
SKUNDŽIA LIETUVĄ 

TAUTŲ LYGAI.
Liepojos latvių biznieriai, 

susijungę i draugiją su pra
monininku Lasmanu prieša
ky, nutarė Įteikti Tautų Są
jungai memorandumą Lie
pojos Romnų geležinkelio 
klausimu. Memorandumas 
bus pasiųstas latvių delegaci
jai prie Tautų Sąjungos 
Įteikti pastarajai. Memoran
dumo tekstas jau paruoštas.

Liepojos biznieriai ir fab
rikantai tame memorandu
me nurodą Į tai. kokiam laip
sny Liepojos pramonės ii 
prekybos interesai surišti su 
Liepojos Romnų geležkeliu. 
Tečiaus iki šiol dėl Lietuvos 
Lenkijos konflikto judėjimas 
tuo geležinkeliu neatstatytas. 
Dėl to esą Liepojos pramo
nininkai Liepojos uosto ir 
Latvijos ekonominio gyveni
mo interesuos siūlo Tautų 
Sąjungai perimti Liepojos 
Romnų geležinkeli savo ži
nion arba atiduoti Latvijos 
vyriausybei mandatą transi- 
tui tuo geležinkeliu.

: ėdy su finansų minįsteriu 
Liepinšu, kuris esąs smarkiai 
sukompromituotas. Po to kai 
vis dėlto balsų dauguma bu
vo nutarta duoti finansų mi- 
nisteriui žodis, opozicijos at
stovai demonstratyviai iš po
sėdžio pasitraukė.

Finansų ministeris Lie
piąs pasikalbėjime su Letos 
atstovu pareiškė, kad pa
skelbtieji dokumentai, kiek 
jie liečia jį, neturi jokio pa
grindo.

NAUJAS TIKĖJIMAS 
JAPONIJOJ.

Dabartinis japonų tikėji
mas vadinasi šinto. Japoni
jos karalius yra vyriausia to 
tikėjimo galva. Japonai nuo 
mažens yra mokinami, kad 
jų karalius yra kilęs ne iš 
žmonių, bet iš Saulės-Dievo, 
todėl jį reikia garbinti kaip 
ir pati Dievą. Kas išsižada 
šinto tikėjimo, tas išsižada 
savo karaliaus, tas labai sun
kiai prasižengia prieš dangų 
ir žemę. Bet nežiūrint šitokio 
mokinimo. Japonijoj visgi 
ėmė ir atsirado naujas tikėji
mas. Jo pranašas pasisakė 
esąs tikras Saulės-Dievo sū
nūs ir todėl tiktai jis turis tei
sę tarpinĮnkauti tarp dan
gaus ir žemės. Ir jis rado 
daug pasekėjų. Bet pastaruo
ju laiku karaliaus žvalginin- 
kai naujo tikėjimo šalinin
kus pradėjo areštuoti. Pats 
pranašas taipgi esąs uždary
tas kalėjimam Suimtų esą 
jau šimtai.

Visuomet pasirodo kilniausia kur 
didelis svetingumas reikalingas

Jums patartina pasirinkt geriausia

VYRAI NUODIJO SAVO 
ŽMONAS, O ŽMONOS 

VYRUS. .
North Carolinos valstijoj 

dabar išėjo Į aikštę nepapra- j 
stas skandalas. Valdžia tenai 
suėmė tūlą “profesorių” 
BrandorinĮ. kuris pardavinė
jo nuodus vyrams ir mote-* 
rims nuodyt. Jis jau prisipa
žino pardavęs nuodų tūlai 
Mus. Lockamy, kuri nunuodi
jo savo vyrą ir už trijų sąvai- 
čių ištekėjo už tūlo Pressley. 
Dabar jiedu abudu areštuoti. 
Brandorini taipgi pardavęs 
nuodų protestonų kunigui 
Moore, kuris užnuodijo savo 
pačią, norėdamas apsivesti 
su kita moteriške. Yra ir dau
giau tokių žmonių, kuriems 
šitas “profesorius” pardavęs 
nuodų, kad atsikratytų savo 
moterų bei vyrų. Daug kalti
ninkų jau suimta ir valdžia 
veda toliau tyrinėjimą.

------------ - ---------------------- '

Stalino Nusileidi
mas Valstiečiams.

ANTRASIS INTERNACIO
NALAS IRONIZUOJA 
KELLOGGO PAKTĄ.
Anglijos socialistų atsto- LATVIJOJ BUS ŠAUKIA

MA NEPAPRASTA 
SEIMO SESIJA.

Ryga. Ministerių pirminin-* 
kas Juraševskis pasikalbėji
me su spaudos atstovais pa
reiškė, kad, jo nuomone, ne
išvengiamas sušaukimas ne
paprastos Seimo sesijos rug
sėjo mėn. pradžioje, kurioj 
turės būt svarstoma sutartis 
su švedų degtukų sindikatu. 
Sutarties patvirtinimas virto 
ypač reikalingas paskutinė
mis dienomis ryšy su uždary
mu kai kurių degtukų fabri
kų ir atleidimu šimtų darbi
ninkų.

vas Hendersonas II Interna
cionalo kongrese kalbėjo 
apie kasmet didėjant} karo 
pavojų.

Vandervelde ypatingai aš
triai atsiliepė apie Kelloggo 
paktą: — Galima pamatyti, 
—pasakė jis, — kad visi už
sienių reikalų ministeriai pa
sidarė kandidatai Nobelio 
taikos premijai gauti, nes pa
gal Kelloggo paktą ginkluo
tas Amerikos Įsiveržimas Ni- 
karaguon, bombardavimas 
Korfu, Sirijos sukilimo nu
malšinimas, japonų desantas 
Šantunge ir didžiųjų valsty- 
bių karo veiksmai Nankine— 
jokiu budu negalima skaityti 
karu. __________ |
LATVIJOS PREZIDENTAS done atsirado kaž kokia pa- 
ATSISAKO NUO SAVO islaPt!n£a. įkuria serga 

PAREIGU. I P0.1.101™.1*?1- hT10™ sl*P-
įstatęs savo kandidatūrą / suzin„ti H

Seiman, Latvijos preziden- r ® - - - -
tas Zemgals atsisakė nuo sa
vo pareigu, kad nesinaudo-
• v. • • ji • ' 11 KJ\J tL UO1U MV J11 V. 1111

jus augsta padėtimi parti- Kajkuric policininkai jau mi- 
momc! i’oiL'olomc l v ,

rė. kas dieną registruojami 
nauji susirgimai.

POLICIJOS LIGA.
Paskutiniuoju laiku Lon-

toji policija Scotland Yard’e

priežastis, bet ligi šiol tai jai 
, nevyksta. Ligoninėse jau gu- 

J' Ii 50 susirgusių policininkų.
niams reikalams. J

Nėra abejonės, kad parti
jos sąrašas, kuriame daly
vauja valstybės prezidentas,! 
galėtų daug laimėti. Betde-: 
mokratijos šalininkas to ne-' 
nori. Ir todėl Zemgals eina Į 
rinkimus ne kaipo Latvijos 
prezidentas, bet kaipo eilinis 
p’l ietis.

Prezidento pareigas tuo 
tarpti eis Seimo pirmininkas *' 
D-ras Kalninš.

Pažiūrėsime, ar Smetona 
padarys tair», kuomet jis pa- 
skelbs i‘ 
savo kandidatūrą.

PASIGĖRĘ AKTORIAI 
SUSIMUŠĖ.

j | Los Angeles mieste susi
mušė pasigėrę aktoriai. Tom 
Mix išmušė aki Will Moris- 
sey’ui. Pastarojo pati šoko 
savo vyrui Į pagalbą, tai Tom 
Mix ir jai smogė Į akį. Ap
muštas Morisscy buvo areš
tuotas. .Amerikoj visuomet 

kas gauna mušt, tą ir 
rinkimus ir išstatvs arcstuoja.

Kaip yra žinoma, nugalė
jęs Trockį, Stalinas pradėjo 
vykinti pastarojo reikalavi
mus. Pradėta “proletariate 
labui” spausti valstieti. Nu
barta buvo pakeisti valstie
čiams nusileidimo taktiką. 
Tečiau pasirodė, kad ne vis
kas priklauso nuo diktatorių 
valios. Paskelbtoji duonos 
kampanija, per kurią iš vals
tiečių turėjo būti paimti gru
dai, nedavė teigiamų rezul
tatų. Valstiečiai pradėjo 
slėpti duoną ir neatiduotiave 
ją i valdžios “punktus.” Mė
ginimas paimti duoną rekvi
zicijų ir kratų keliu taip pat 
liko "l>e vaisių ir tik sukėlė 
kaimą. Dalis komunistų su 
Rykovu priešaky suprato, 
kad panašus “kairus kursas” 
kaime gręsia visokiais neti
kėtinumais ir ėmė priešintis 
Stalino taktikai. Prasidėjo 
ginčai pačiame Politbiure.

Rykovas ir jo šalininkai 
įrodinėjo, kad esamomis są
lygomis, valstiečių judėji
mas busiąs labai pavojingas 
pačiai diktatūrai, nes dabar
tinė raudonoji kariumenė 
faktinai susideda iš valstie
čių. Be to duonos stoka mies
tuose iššauks ir darbininkų 
riaušes. Tarptautinė gi Rusi
jos padėtis tiek netikra esan
ti, kad vidaus padėtis negali 
būti apsunkinta. Ligi pasku
tinio laiko Stalinas atkakliai 
stovėjo savo kairioje pozici
joje, kaip Rusija vadino, lai
kėsi “trockinio nusistatymo 
be Trockio.”

Tečiau įvykiai privertė vi
sagali diktatorių pakeisti sa
vo poziciją. Politbiuras pra
dėjo gauti žinių, kad, sąryšy 
su valstiečių spaudimu, kai
mo x prasidėjo bruzdėjimas. 
Tokios žinios buvo gautos iš 
Volgos rajonų, Ukrainos ir 
Šiaurės Kaukazo. Politbiure — 
kilo panika. Skubiai vienbal- bingas 
šiai politbiuro posėdy buvo " 
nutarta likviduoti visas ne
paprastas priemones, varto
jamas kaime.

Gudrus Stalinas pats pa
siūlė tokią rezoliuciją ir tuo 
nuginklavo Rykovo* grupę. 
Tokiu budu mėginimas at
gaivinti seną karinio komu
nizmo taktiką susilaukė vi-

Šįmet sukako 100 metų 
nuo gimimo dienos garsaus 
rusų rašytojo ir publicisto 
Mikalojaus Černyševskio.

Černyševskį visa socialis
tinė ir radikalinė Rusija lai
ko savo dvasios tėvu ir ideo
logu. Čemyševskis turėjo di
džiulę Įtaką ištisoms Rusijos 
inteligentijos kartom^. Jo 
straipsniai ir romanas “Kas 
daiyti?” ilga laiką buvo pa
žangaus radikališko jaunimo 
evangelija.

Černyševskio asmuo jauni
mo akyse turėję šventumo 
aureolę. Tai buvo žmogus, 
kurio mintys, žodžiai ir dar
bai sudarė gražią harmoniš- 
ką vienybę.

Čemyševskis skelbė lais
vės idėją, šaukė inteligenti
ja kelti iš miego tamsią atsi
likusią liaudį, jr pats visas 
atsidavė šitam darbui.

Caro teismas, remdamasis 
provokatorių parodymais ir 
padirbtais dokumentais, nu
teisė nekaltą Černyševskį 
katorgon. I

Kovojusiems su carizmu 
švietė skaistus laisvės ir pasi- 
ryžimo idealas, kurį simboli
zavo kankintinis už idėją 
Čemyševskis. I

“Černyševskio retežių 
žvangėjimas per Sibiro pu- 
gas, per kalnus ir stepus, per 
dešimtmečius neleis mums 
nurimti, kol despotizfhas ne
bus nuverstas. Jis dieną ir 
naktį primena mums, kad ca
ro patvaldybės Kartagenas 
turi būt sugriautas,” rašė vie
nas rusų liaudininkas.

Pasiryžęs kovoti už laisvę, 
idealą, jaunimas visuomet 
yra reikalingas gražaus pa
vyzdžio.

Toks įsikūnijusios idėjos 
pavyzdys ir buvo Čemyševs
kis.

Rusijoj buvo ir yra Įvairių 
pažiūrų žmonių, pradedant atliktas “ceremonialas 
nuo ramių liberalų ir bai- mirtie
giant kraštutiniausiais anar- mės. 
chistais.

; New York,
- - 2 Rugpiučio 29, 1928.
■Roai^i Direktoriai paskelbė 

Kvartalinius dividendus ant vieno 
ir Uijjį. ketvirtadalių procentų 

4METTC JrnCIDA a.nt Cumulative 7"< Pre-
■ v U ferred=stock šios Kompanijos, ir

naudoti rėgūlian kvartalinį dividendą 
vieno ir pusės procentu (1^#) 

Nė dulkių—nė žemiu—beveik nė ant_ Cumulative Preferred
pelenu—šis švaresnis, geresnis stjckTĮios Kompanijos, dėl da- 
kuras yra ideališkas namui, ir’ bįšfftdo ketvirtadalio, apmoka- 

ekonomiškas. Užsisakykite mi-J^alio 15, 1928 tiems, kurie 
dabar iš bua'yrn't' rekordo baigiant biznį

’ ‘ rJę^-<ėjo 20, 1928.
NEWENGIANDCOK;j .{j *-*“1 bus Tra"s-knygos nebus uždarytos.

• • Jr '•sDabartinė' Kaina

1 0.50 « '•
_ toną?
* . »-

NewEngmmdCoke
250 STU ARf ST, 

Arlington St. and Cotumbus Ave„ 

South Boston Office:
399 Broacftivay

Tel. South Boston 0435. ’

Tęriu. knygos nebus uždarytos.
0WEN SHEPARD, 

’.CA'įre-l’resident & Treasurer.
———

■ Kykai siunčiame dėl rūkančių prabą 
puikaus tabako. Kreipkitės pas mus. 
Eurapa Kook (o., 57 Bey Street,

New York, N. Y.

I
PAJ1EŠKOJ1MA1

„.GERESNIS KUKAS

GERIAUSIAS

KEPIMO!

Pajieškau brolio Jono Punio. jis gy- 
Į veno Bostone, bet dabar nieko nuo jo 
‘negirdžiu. Kas apie jį žino malonėkit 
pranešti. Marjona Makarskienė

- *1 Deltuvos jrt. 2, Ukmergė, Lithuania.

i 
i Pajieškau brolio Jono Tamašausko, 
iš Lietuvos paeina Kretingos apskri
čio; Amerikoje užsiima rištiniais. Kas 

, apie jįjTino. malonės pranešti, arba 
1 j- iiaJn atsišaukia; yra svarbus reika- 

’ t
T. _ sHt \ N A S T A M A S A U S K A S 
-T.’Ctx'£5, Ralgonio, Sask., Canada

Pajieškau F’etro Dagilio ir Tetro 
--f-Uv+sh; prvena ! i<-s Moines, lowa. b^t 

nežinau adreso. Malonės atsiliepti, ar- 
f..r žinant eji pranešti; busiu dkiet dė- 

’ ~£i*gas
1 PETRAS M1LLER, Lakota, lova.

I Pajieškau

»

’Į'AI yra kaitrus ir švarus 
kuras, kurio darbu visuomA 
galite pasitikėti, kuomet jus 
dirbate ką-nors kitą.

Kreipkitės prie vietos geso 
kompanijos, kad pademons
truotų vandens šildymo, ke
pimo, stubos šildymo, valgių 
šaldymo ir kitokius vartoji
mus GESO — GERESNIO 
KURO.
Dcl naudos Naujosios Anglijos 
žmonių, apart šio. yra atspaus
dinta eilė paaiškinimų apir geso 
industriją Naujojoj Anglijoj. 
Juose yra interesingų faktų apie 
GESO -j- GERESNIO KURO — , 
svarbų jūsų namuose ir biznyje.

✓

pisseserių Magdės ir 
OtM>< Jasevtčiukių, Suvalkų gub., Ši- 
favot‘1 parapijos, Zarstos kaimo. Vien i 
gy-veo»;.Netvarke, <> kita Elizabeth, N. 
J,. Vien* ištekėju.- uz .M. Siyiko, kita 
■' tiž ?f. SmaiCs. Malonės atsiliept, ar
ki žittąųtreji teik is pranešti <3S)

MRS. MAGDĖ GIRAITiENĖ
"1 Omon st.. Manchester, Conn.

Pa jie Kati pusseserė: Veronikos 
Stočniukės, po vyru pavardės nežinau; « 
p?.< ina Kai no gu'». Šiaulių apskr.. 
Lygumų..valsčiaus, Mcntrigių kaimo. 
Reikalas yra toks: mirė jos brolis 
Jurgis ir paliko savastis Amerikoje, 

i Malonėk atsišaukti ir atsiimk dalį pa
liktojo turto. Mano adresas; (38) 

KASTAN STOi KUS
21I1. JČ ’6th st., Springfield. III.

APSIVEDIMAL
♦ * ■ ___ _______

Pajieškau apsivedimui moteries, be 
skpturjno tikyb >s, ne jaunesnės 40 me
tu. Aš esu farrfierys, fvvenu vienas, 
reikia’gaspadinčs.

J. M ARTINOMS 
Athol’Koad. Rox 14, Tcmpleton, Mass ✓

r

nyševskio i katorgą. Buvo, d a 
' s” vie

šos “pilietiškos mirties baus-,, 
” 1861 m. Gegužės 19 d.

, vienoje Petrapilio.. aikštėjei . — — -—jr » .♦—*—' v ■ —

Tečiau visos srovės pripa- čemyševskis buvo prirakin- J3 CTa£'1 _

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba i ašies be vaikų nuo 30 iki 10 metų . 
amžiau* fr kad turėtų bent kiek pini
gų, rnąn reikalingi bizniui. Aš esu 
metų amžiaus, nevedęs, gražios išvaiz
dos, AfreHų 6 tolių, esu laikrodininkas. 
Atsakymą duosiu kiekvjgnui. (37) 

; A. i). STORE,
Brooklyn, N. Y.

tžįsta milžinišką čemyševs- tas prie stulpo ant ešafoto ir., 
kio idėją j------- _.....................
nes jis pasakė ir parodė “kas kepurę, sulaužė jo špagą. Tai 
Teikia daryti,” kad atsiektų buvo ženklas, kad privilegi

juoto luomo nusikaltėlis yra 
miręs savo luomui. Kuri lai
ką čemyševskis stovėjo pri
rakintas prie “gėdos stulpo* 
ir Į ji žiurėjo gausingai susi
rinkę caro tarnai, aristokTa- 
tai ir ponai.

Tečiau ši '“pilietiškoji mir- 
. , ties bausmė” buvo mirties 

ga niui pasidaro liaudies re- sprendimas pačiam rusų ca- 
likvijomis. Reikia drąsiai ei- ' 
ti i Golgotą per frakuotų ir 
mundiruotų gatvę, kuri pirš
tais bado “nusikaltėlius” 
spjaudo i juos.

Caro valdžia nepasitenki
nu vienu tik ištrėmimu Čer

__  _____ į j'^ReiJį^l
ir žygio reikšmę, budeliai nudraskė nuogai vos '

Teikia daryti,” 1 
asmens ir visuomenės idealo.

Reikia būti ištikimam sa
vo idėjai ligi galo ir nebijoti 
už ją nukentėti. Priešų per
sekiojimai, kankinimai, pasi
tyčiojimai yra kovotojui gar- 

; erškėčių vainikas. 
Katorgininko rūbai, kuriais 
aprėdo laisvės kovotojus, il-

I.

JAPONIJA STEIGIA PA- 
BALTĖJ ATSTOVYBĘ. 
Kv£T°.i gauta zrnių, kad 

iš nuo šių metų rudens Japoni- 
išleistos Ja steigia Pabaltėj savo at- 

.........x ,„.r_ ____ „ specialinės laikraščių laidos stcvvbę. kurios nuohtinė bu- 
sis sparnas su kunigaikščiu skelbia, kad netoli Stokhol- veinė bus Rygoj. Atstovybės 
Sapieha priešaky reikalauja mo rAsta slapta Sovietų Ru-sritis — Lietuva, 
paskelbti Lenkiją monarchi-'sijos radio stotis, ič -"jzržęz T ,r
ja, o Pilsudskį paskirti tautos buvo perduodamos žinios 
vadu ir valdovu, kaip Horty apie švedų karo laivyno ma- 
Vengrijoj. Tai busiąs pirmas nievrus. 
žygis prie galutino monar-! •---------------
chijos Įvedimo. Renkant ka- FER GRINDIS PAVOGĖ 
ralių pirmuoju kandidatu Į į 
Lenkijos sostą numatomas 
pats Pilsudskis, antruoju ku- reto nedėldienio naktį vagys 
nigaikštis Jonušas Radvila ir čia Įsilaužė per grindis į 
kai kurie kiti. Tuo tarpu kai- Bumam firmos kailių krau- 
rysils pilsudskininkų sparnas tuvę ir pavogė 30 kailinių, 
su deputatu Koscialkovskiu kurių vertė apskaitoma Į 
priešaky priešinasi monar- $10,000.

PILSUDSKIO ŠALININKŲ 
DALIS NORI KARALIAUS 

“Kurjer Codziennv” pra
neša. kad Pilsudskio ša
lininkų tarpe dešiny-

SOViETU RADIO TiES 
KOPENHAGA?

Berlynas. Pranešimu 
Kopenhagos ten

.........  i — Lietuva, 
iš kurios Latvija ir Estija.

30 KAILINIU.
Springficld, Mass. — Pe-

NUKRITO VIENAS 
LĖKTUVAS.

Klaipėdos krašte ties Do- 
viliais nukrito Į rugius vienas 
Lietuvos aviacijos lėktuvas, 
skridęs Klaipėdon. Lakūnai 
mažai sužeisti, lėktuvui nu
laužtas propeleris, priešaMIs 
Įlenktąs. vieno rato guma nu
plėšta, uodega taip pat suga
dinta. Po kai kurio laiko lėk
tuvas buvo sutaisytas.

I

Kokie balti skalbiniai-Šiuo saugiu budu!
ĮęAM grumdyti, trinti ir virinti 

kuomet reikia tik išmirkyti.
Taip, tik išmirkyti ir išplauti dėl 
balčiausių ir skaisčiausiu skalbi
nių kiek Jus esat matę!

Tirštos Rinso putos tą padaro. 
Mu’luntos putos, kurios paliuosue- 
ia purvą ir pkėtmrs, lyg magija. 
Šis švelnus būdas sutaujfo rankas 
—sutaupo drabužius.

Rinso vra stebuklas s'-a’bvk''' 
s«; Išdirbėjai 31 vadovaujančių 
i-ka’bimo mašinų rekomenduoja j

Tik Rinso jur.13 reikalingas

skalbimo dienoj nei muilo šmo
tų, nuotrupų ar pudrų. Jus gauna
te pilną pinigų vertę pirkdami ši 
granuliuotą muilą, ten tiek pri
kimšta. Tik pažiūrėkit kaip sun
kus pakirtas Pasipirkit Rinso 
šiandien.

Rinso
Granuliuatas muilas 

—išmirko skalbinius balčiau.

rizmui.
M. čemyševskis gimė 

1828 m. Saratove, stačiatikių, 
ir dvasininko šeifnoje. Čemy

ševskis paliko gana daug raš
tų, daugiausia straipsnių, ku
rie rodo, kad tai buvo enci
klopedinių žinių žmogus. 
Meno, literatūros, politines 
ekonomijos ir filozofijos 
klausimais straipsniai rodo, 
kari Černyševsky katorgd 
užmušė nepaprastai talentin
gą rašytoją ir mokslininką. 
Gana priminti, kad Čemy- 
ševskio i ____ ___2___
daug minčių ir teoretinių 
postulatų, kuriuos vėliau pa
kartojo K. Marksas. K. 
Marksas vadino černyševskį 
dideliu rusų mokslininku. 
Baigęs katorgą Čemyševskis 
apsigyveno Saratove, kur ir 
mirė 1889 m. S.

„...Ijpga gyvenimui draugė, tar- 
25'fU S metų amžiaus, be skirtu

mo pnž):i:ų: mergina, našlė, ar gj-va- 
r.asle. Gęi. tina, kad butų supratinga ir 
teis'rtga ir kad bu'ų zps;pažinusi su 
)fa:'nu#.vyveni-n:i. E u farm -rys. gerai 
pasiturintis, 45 metų amžiaus, sveikas 
ir drtitAS, 5 pėdų. 8 colių aukščio, sve
riu' JOS ifArus. Malonėkit bereikalm- 
gpi nenasirėti ir prašyčiau su pirmu 
'laišku prisiųsti savo paveikslą. Pla
čiau sUt^phžinsime per laišką.

KRANK BARTEICH 
' t. F. D. 4, Ulster. Pa.

__________________________
REIKALAVIMAI

Nokiu SURAST GERĄ BIZNI ar
ba viėld-Kiz.niui Groserriai arba Dry 
(ioods Nebiznieriai už gerą vietą 
gaus atlyginimą. P. Pa gorus,

75 InteAale st.. Montello. Mass.

. jiEšKAl VIETOS BARRERNEI 
pirkti-:rr'nauja užsidėt, tarp maišytų 

i taųr į . Lirttivių. Lenkų ir Rusų Atsi- 
Įiirp valstijų: Mass., N. H., ar
1 Mv. Kas M “Keleivio" skaitytojų man 
|prtnr:eš.;btM-iu dėkingas. (3<5)

I. MANTO
! .<5712 M adė P irk avė., Clevrland. Ohio

PARDAVIMAI
BAKBEKNĖ PARSIDUODA.

I^’baf ;r<‘r >j vietoj, galima padaryt 
g«Tą •pratryvenimp. Apielinkė apgy- 
vent i visokioms tautoms, bet daugiau- 
si."i lietuvių ir len ų. Pardavimo prie- 
žart s ••'Navininkas tur apleist miestą.

, . iKui e.-npjit dirbt sau. o ne kitam ir
raštuose randame G- •••'■urėkit greitai.

j Bar. P. H. Fk x Worcester. Mass. 
i

I’\1{SIDIOD\ ( EVERYKf TAI-
M<) AA.1’1 K k. Geroj virtoj, tik vie

nas .-iani jus. darbo dang; mašinos g?, 
ram stovyje. I’iicžast is pardavimo — 
liga. Turiu eit ant operacijos. Nemo
kant ,'šųtokinsiu. pasiskiibinkit. In
formaciją suteiksiu. 1.1451

SIAUCIUS
. Bos 32. E. Arlington. Vf.

i

i

i

/

PARDUOS MIŠKO UŽ 
MILIONĄ LITŲ.

Miškų departamentas pa
skyrė 30 rugpiuč. varžytines 
parduoti 23,000 kietmetrių' 
pagamintos miško medžia
gas, esančios sieliais Ncnr.:- 
ne. Iš viso parduos daugiau 
kaip už 1 milioną litų.

•

PARSIDUODA LIETUVIŠ
KI BALANDŽIAI

Juodgalviai, rud
galviai ir gelton- 
galviai. Prisiun
čia j visas dalis 
Suvienytų Valsti
jų ir į Kanadą.

GEO. * 
BENDORAIT1S 
.">20 Wilson St..

\\ aterbury, Gonn.

i i i
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Humoristika
AŠIGALIO TYRINĖTOJAI.

(Pasaka neužaugusiems 
vaikams.)

Iš Italijos, iš tolo
Lėkė pulkas generolų. 
Lėkė jieškot žemės galo.
Lėkė, lėkė ir... sušalo. 
Vienus lokiai ten suėdė.
O kitus vėl samojėilai. 
O trečius vėl iš pavojų. 
Narsus rasai sužvejojo...
Mat. šiaurėj, kur žemės galas. 
Daug šalčiau negu Italuos— 
šito punkto dar ligšioliai 
Nežinojo generolai.
Sakė kryžių jie nuvešiu 
Ir papuošia žemės ašį.
Kad pro šitą žemės vietą 
Nebelįst velniai i svietą.
Ir su j ieškojo Nobile 
Kažkokią mažutę skylę.
O skylėje — dyvas kokis 
Vietoj velnio — sėdi lokis. 
Nes velniai visi iš seno.
Tik šiltuos kraštuos gyvena. 
Šito punkto dar ligšioliai. 
Nežinojo generolai.
Taip tai buvo mielas vaike... 
Atsargiam būt žmogui reikia. 
Jei ašigalis tau rupi.
Tai žinok, kur lokis tupi. 
Čia tau, brol. ne apelsinas, 
čia bendrai šiaurė, vadinas. 
Ir biskutj kartais šalta.
Nėr ko stypčiot čion be palto... 
Ir bendrai ši žemės galą.
Gal pasiekti ne italai... 
Šito punkto mat ligšioliai. 
Nežinojo generolai.

“Spaktyva.”

ŽINO. KĄ TURI.
Karininkas i kareivį: "Pasa

kyk, Baltrau, ką tu išio turėsi, 
jei pragersi 20 litų ?”

Kareivis: “Kelis guzus galvi 
je. o gal ir išsuktą koja."

BLOGA AKLAM.

—Ar tu girdėjai, kaip jis ap:e: 
mane išsireiškėSako: ' A« u 
tau, gražiausioji panele!"

—Vargšas žmogelis. Jis štik-! 
ro nieko nemato!

. I

CAP

AND'

BELL

No. 36. Rugsėjo 5 d., 1928.

D/ALOCUE

One more word from you and I’U
L«k yv’jr head off.’*
Y.»u w;ll*’’
Ves, 1 w:ll. TU knock your head

*O: p luure wor<i fru m voty

■'

KINIJOJ KARO MŪŠIAMS PASIBAIGUS. FARMOS
I ARM>. P\E!LiViMl l. 

rsidaoda mi ak.-ų veria u-ios že- 
Kurie manote pirkti ūke, tai pir- 

ir nu • -2vin.nl. . Parduos u 
;■ pliC'.-niu naai<kini-

< HE'VAS 
ScouviiL*. Mich.

VVhatr
■1 said:

a:.<! I’U kno<k your head off.’ ” 
-<>!l. you ull!, wlll you?’’ 
“Y.-s. I wilL"
•'H’hatT*
-Whatr / 

/
Sauce for the Goose

Thvre was another man wbo 
b^i.-pvcked.

H.< vile eornered him one day 
said: 1'm siek ana tired uf h« 
you refer tu the car as your 
Ucre-after 1 wai.t y, * to call 11 
car. r ve got a iialf interese Ja e 
itin; you own.”

Tliat nigld be said to her. -Please, 
vcoift you pateli our pautai’’

v a s

Šitas reginys yra paimtas iš Kinijos miesto Tsinano tuojaus po to. kai revoliucinė kar.toniečių 
armija išvijojš tenai šiaurės generolų spėkas. Miestui bombarduoti buvo pavartota sunkioji ar
tilerija. ir daug triobų buvo visiškai sugriauta.

VISKO PO BISKI.

j IŠMOKO V ARTOTI KAIRI Ą J Ą 
RANKĄ.

Važiuodamas Amerikon Pili- 
pas Skilandis turėjo pasirašyti 
savo vardą ant pasporto. Paėmęs 
plunksną i dešinę ranka ir para-Į 
šęs pusę vardo, jisai permainė ją 

i į kairiąją ranką ir tuomet pabai
gė rašytis.

—Matai koks iš taw> mokslin
čius ! Gali rašyt abiem rankom ? 
—pajuokavo valdininkas, 

j —Reikia mokėt, ponuli. 
! sakė Skilandis. — Kai aš 
; buvau, tai mano tėvelis,
duok jam dangų, visuomet saky
davo: “Pilypai, mokinkis nagus 
piaustyti su kairiais ranka, bo 
dešinės gali kartais netekti."

*

— at-
mazas
Dieve

In Command
The Cr<x>m— 1 understand 

da'.iL'uter Uas gone out in service.
T.ie Eutier—You tave been misin- 

forrned, my She has accepted
the macagement and coetrol of * pd- 
vate hvusehold.

yoc:

bostoniečiai norėjo matyti ramą Lietuvos dirbančiai 
ik Sharkey, o ne kitus kumš- biednuomenea. Ten jiems rei- 

tininkus. Kas tik turėjo nusi- kia ir maistui ir apsvietai. 
pirkę tikietus iš anksto, be
veik nei vienas nėjo tą vaka
rą žiūrėti kumštynių, sužino
ję. kad Sharkey netlalyvaus. 
Tad jeigu buvo koks “sky- 
mas" Sharkey vardu pri
traukti publikos, jis neišde-

. x.. . TT . gė. Dabar jau sunku rasti 
valstijoj Hooveris kvailių

GERIAU VĖLIAU. NEGU 
TUOJAUS.

i
Jisai:— Aš tau sakau. Ona. 

kad už 10 metų tu labai graudin- 
siesi. jeigu dabar už manęs nete
kėsi.

Jinai:— Geriau graudintis už i

GRIEŽTAS PAREIŠKIM AS.
Kaune vienas ponas, biskį įsi

smaginęs. per klaidą vietoj i 
moterų gimnaziją, pataikė į mo
terų maudykles. Sargas pastebė
jo jam:

—Ponas, čia negalima, nes mo
tėms maudosi.

—Man galima, nesąs esu mo
terų gimnazijos direktorius. — 
griežtai pareiškė ponas.

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

IN THE BEST ROOM

you 
all that r^rnain^ of a maa

j :

Ilubby (constant smokor)—Can 
betieve 
is a little dust?

U ifie (pusldog ssh tray townrd hlrn) 
—Xo bis remains are prlncipaBy 
iisLes. I’J say.

1<> metų, negu tuojaus.

KATĖ IR LEAfįDNADAS.
Vieną karštą šventadienį šven

to Ciprijono parapija turėjo pik
niką. Dvi davatkos pardavinėjo 
ištroškusiems katalikams lemo- 
nadą. Viena išstatė prie savo ce
berio popierą su užrašu: “Stiklas 
5 centai.“ o kita prie savo ceberio 
parašė: “Stiklas 3 centai.“

Atvažiavo automobilium kie
tumas su gaspadine ir tuojaus 
nuėjo abudu lemonado atsigerti. 
Kunigas kištelėjo pirštą į vieną 
ceberi ir palaižė, paskui paraga- daug sau atsidavė 
vo iš kito ceberio. ir persitikri
nęs. 1 
resnis už kitą, jis liepė pripilti *’>. 
du stiklu iš to ceberio. kur buvo 
pigesnė kaina.

Išgėręs su gaspadine tą lemo-, 
nadą ir užsimokėjęs davatkai 6 
centus, klebonas paklausė:

—Pasakyk. Brigyta. kodėl tu 
parduoti savo lemonadą po 3 cen
tus. kuomet Cicilija ima po 5 
centus? Juk tavo gėrimas ne 
prastesnis!

—Taip, kunigėli, mano tran
kąs neprastesnis. — sako davat
ka. — ale mano ceberyje pereitą 
naktį katė prigėrė.

SAU ATŠIPAU S.

i

The Camera Meatures DignityThe pctirei flrst caught b’.m un-
A”4 »*f: art uncertafn frrpre^sfoa. H ’< photo<ra?hs now a verySerene ar.d Uplifting; discretion.
The Wrong Arm of the Law

t I.avyer—What are you look- 
sour for, Cavendish?

nd Lairyer—After 1 got all 
h gettins; my man acquitted on 

•t e n■ e:oqyent ploa I’ve ever made,
nd out he was really Innocent.

Literary
T.ooks likę tny wife is ont for s l!t- 

erary afterncon."
•'I thnnjht she rvas going to 8 brldge 

ganoe.”
‘AVell. 8be has two books of rules 

and a che*'k book."

Jisai:—Grasilda išrodo per-
1S.

Jinai:—Oką ji darys dau- 
kad vienas gėrimas nėra ge- £‘al! •' Juk niekas kitas jos neno

Um
«a’’ the father, the sonlor 

partner. “I fear your stendą is retting 
a trifte abs*n:-nj:n<!»<!.''

“How so. dad*’’
“>!:*» maris th’’ letter TVedloa'ed to 

SngarJnnjp.’ ”

ro Sex Appeal
“T tvant 8 r.Ice book.”
“Yes, malam. What šert 

b<v.k:”
' f>ne to ptt on my dra^lnę-raotn 

table—er, p’g ma h era n y.”

SUSISKALANDUOS. i

Gydytojas: "Prieš gerdamas 
šituos vaistus gerai suskalan- 
duok.“

Ligonis: “Tai jau tuo rūpintis 
neteks. Aš važiuoju namo auto
busu — susiskalanduos."

ĮGĄSDINTAS VAIKAS.
Gydytojas: Nagi, parodyk

man. vaikeli, liežuvi.
Vaikas: Bijau.
Gydytojas: Kodėl gi taip bi

jai ?
Vaikas: Mane tėtis visuomet 

muša, kai liežuvi parodau.

LIETUVOS KAIMIETI U 
DAINA.

Lietus lyja. sniegas sninga. 
Viskas brangsta, nieks nepinga. 
Tur būt musų Lietuvoje 
Dievas badą sugalvojo.

Risky
“Why are all court cl^rks solemn?” 
•*<>n necount of the Jndse.”

"It is so easy "o langh at the trrong 
tiroe.”

Ar pavėjuj ar prieš vėją. 
Ką pasėsi — sutrunėja. 
Per nedėlę kartą gryčioj 
Saulė Įlenda netyčia.

O jei mielasai brolyti 
šitaip ima lvt ir lyti. 
Lyja dienų ketursdešim— 
nė kudašiaus nebišnešim.

Vot jei norit jums ir tvanas: 
dieną naktį veltui vanos.
Tik Lietuvoj, kaip man matos, 
nėra kalno Ararato.

Apskritai, jei lietus tęstus.
Lietuvoj visi išskęstų.
Lietuvoj būt nepatogu.
Net ir Nojui, ir tam žmogui!

i

Hearsto geltonlapiai skel
bia “šiaudinį balsavimą." 
kuris rodo, kad Hooveris ir 
Smithas gauna beveik lygų 
skaiėių balsų. Sulig pereitos 
-•ubatos apskaičiavimo, Hoo
veris turėjo 149.561 b., o 
Smithas — 143.736.. Massa
chusetts ’ 
gavo 3788 balsus iš vyrų n 
1703 iš moterų. Smithas gi 
šioj valstijoj 7975 iš vyi u ir 
2668 iš moterų. Tik Ne\v 
Yorko valstijoj Hooveris ga
vo moterų balsų daugiau, ne
gu Smithas. Ten už Hooverį 
paduota 19021 vyrų balsai. 
16028 moterų, kuomet 
Smithą paduota 12542 mote
rų balsai ir 21368 vviu bal- 
sai.

Čia bus niekas daugiau, 
kaip tik didelis politikuojan
čių katalikų biofas. Mat no
rima sudaryti vieša opinija, 
kad dabar jau tiek daug pi
liečių nori Smitho. tai už ii 
vertėtų balsuoti laike rinki
mų. O šiaudiniame baisavi- 
.ne tas lengva padalyti, ka
dangi ten kas nori, tas bal
suoja. Tikrųjų balsavimų pa
sekmės bus visai kitokios.

Bolševikai tankiai mėgsta 
girtis savo “skaitlinga visuo
mene." Atimk iš tos jų visuo
menės New Yorko ir Chica
gos žydelius, kurie tik bizniš- 
kais išrokavimais prisišlieję 
prie bolševikų, tai viso labo 
liks tik Bimba ir keliatas 
bimbukų. Nėra jokia paslap
tis. kad ”Workerių Partijos” 
ofisai Ne\v Yorke ir Chica- 
goj išimtinai užpildyti žyde
liais, kurie tik išnaudoja su
klaidintus darbininkus spau
dos darbais. Jie lupa kiek tik 
nori už spausdinimą niekam 
nenaudingos propagandinės 
literatūros, ir prie to dar mo
ka užtektinai pasiimti “ko- 
mišinais” už šiuos spausdi- 
nius. Štai, kodėl lietuviai 
darbininkai, kurie pirmiausį 
bolševikų buvo klaidinami, 
dabar jau traukiasi nuo savo 
išnaudotojų. Visokiam iš
naudojimui juk yra ribos ir 
saikas.

Užpereitos sąvaitės anglų 
didlapiai buvo užpildyti pa 
veikslais ir gražiais aprašy 
mais apie Worcesterio iškil
mes lietuvaitei Albinai Osi- 
pavičiutei. pasižymėjusiai 
plaukikei Pasaulinėj Olim
piadoj. Daugiausia tuomi 
džiaugiasi, žinoma, lietuviai. 
Jaunajai Albinai tie visi gra
žus komplimentai, gėlės, me
daliai. sudarys malonų atmi
nimą visam gyvenimui. 
Mums gi lieka įsitėmyti fak
tas, kad pasiryžimas ir nuo
latinės pastangos yra geriau
sias kelias pasiekti tikslo.

IŠTREMTAS Į VARNIUS 
“RYTO” REDAKTORIUS.

Kauno miesto ir apskrities 
komendantūroje sužino
ta, kad karo komendanto 
nutarimu. “Ryto" redakto
rius E. Turauskas, kaipo pa
vojingas visuomenei asmuo, 
dviem savaitėm išsiųstas į 
Varnius.

NAUJI IMIGRACIJOS 
ĮSTATYMAI.

ir galima ne Jungtie, ų Valstijų ]>• 
Ikriui piir.it ra ūki' iš Lietuvos 
ttvu.*, žmoną, vaikus, broli ir seserį . 
A.- tiesa. I.ad pilietis ai ne pilietis ga
li parsitraukti draugi s ir pažįj»tax>ius 
ant farmosT Ar vaikinas ne pilieti* 
gali parsitraukti merginą dėl apsive- 

Kur ;»• kaip kreiptis pasporto. 
vizo> ir kitų reikalingą dokumentų * 
Naujos teisės Ameriko- piliečių ir ne 
pihvcių imigracijo- reikalu. Į yi'U1‘ 
šiuos siausmus pilnai atsakoma šitam 
Biuletine. Kaina si.1*’.

Ar atsimeni kurią dieną ir 
kokiu Laivu atvažiavai 

Amerikon?
Jeigu neatsuiienate laivo vardo, ar

ba dienos kada atvažiavote į Jungt. 
Valstijas, tai jąs negalite: 1) Patapti 
J. Valstijų piliečiu. 2i Negautumėt 

i_ ’■ idiino. nuvažiavus Lietuvon grįžti at
gal. :>» Atsitikus kokiai nelaimei gali
te būti išdeportuoti iš Amerikos. Pri- 
■ių-k mums 1<> centų pašto stampomi-. 
mes padėsime surasti laivo vardą ir 
diena, kurioj atvažiavote

Ar turit kokį turtą Lietuvoje 
arba Lenkijoje?

Musų advokatą IJi’.uvoj duos jums 
nformacijas, linkui jūsų teisių prie 
ralikto Lietuvoje judomo ir nejudomo 
turto. Rašykit:
Immigrant Service Bureau
101 St. Marks PL New Y ork. N. Y.

.Mokykla prasideda. Kiekviena moti
na. kuri prižiūri kūdikius turi turėt 
sveikus nervu-.

Trinerio Kartusis

Prašalino Labai Sunkų 
Vidurių Užkietėjimą

Panelė Lucy Moore. Choraw, S. C., 
'.ako: Noga-Tone yra atsakymas į jos 
maldavimą. Ji labai kentėjo nuo už
kietėjimo. Jos skilvio stovis toks buvo, 
kad ji daugiau nemanė pasigerėti val
giais. P<> vartojimo Nuga-Tone į trum
pą laiką ji parašė, kad ji pasveiko ir 
užganėdinta pasekmėmis ir gali val
gyti ką tik nori be baimės.

Naga-Tone turi stebėtiną reguliavi
mą. Jos pagelbėjo virš milionui vyru 
ir moterų ir grąžino jiems sveikatą ir 
stiprumą. Kai kurie turėjo prastą ape
titą ir menką virškinimą, kitiems ken
kė gasai ir raugėjimas, turėjo chroniš
ką vidurių užkietėjimą, menkas kepe
nis. inkstus arba pūslės iritavimą. 
galvos skaudėjimą, svaigulį, praradi
mą svorio ir stiprumo, prastą miegą, 
silpnas organus ar panašius nesmagu
mus kas teikdavo nesmagumo. Jei tu
rite vieną is tų trubelių. jus turėtumėt 
vartoti Nuga-Tone. Jus galit jas gauti 
kur gyduolės yra parduodamos. Jei jū
sų vertelga neturi jų stake. reikalau
kit, kad jis užsakytų jums iš oi sėlio 
vaistinės.

Anądien Bostono “Globė" 
idėjo žinią, kad socialistų 
kandidatas į prezidentu- 
Irg. Thomas spiria prie sie
nos asilo partijos kandidatą 
Smithą. reikab udamas įro
dymų, ant kiek to demokra- 
o visi pareiškimai yra teisin

gi. Ir reikia pi pažinti, kad 1 
drg. Thomas a* sakančiai iš- • 
nėrė jam kaili. — net kapi- ] 
alįstinė spauo: turėjo čiau- ^arn ijjznįs: susirinkimai, te- 

dėti. O apie boi-evikų * oste- ]egramos. rezoliucijos ir au- 
Ttai niekam ne galvoj. Mat. kns Ar gali buti kokia iš t0 
kapitalistai sa\ frentų nesi- naU(ja Lietuvai? Politikieriai 
bijo. Fostens . ...
tais pats pasitiįkė nuo kan
didatūros, veii iausia dėlto, 
kad nepadariti' <ompetiei jos 
-epublikonam- ir demokra
tams. Jis ir vėl t, iii taip pasi
elgti. Darbini1 <ai piliečiai 
.ad privalo diu. savo balsus 
tiktai už tikru* ius savo va
lus. kurie rimt; gina darbo 
klasės reikalu- ir nemaino 
savo kailio.

ši mėnesį Tautų Sąjungoj 
vėl bus iškeltas Lietuvos gin
čas su Lenkija. Nekurie ame
rikiečiai dabar jau pradeda 
dusti padrąsinimų Lietuvos 
delegacijai reikalauti Vil
niaus. Reiškia, vėl bus kai

>ereitaisme-tun- savo planus ir vykdo

nas
yra vaistas, kuris pagelbsti nesvei
kam. atsiraugančiam skilviui. Tarpe 
sudėtinių Trinerio Karčia jam Vyne 
yra diastatic salyklų, kurios pagelbsti 
virškinimui. Visose aptiekose.

juos taip, kaip jiems patinka.; 
Daugiau gero butų padalyta. į 
jei tą visą energiją ir pinigus i 
pasiųsti kaipo tiesioginę pa-!

Kuomet Sha- 
klupstį ir delt< 
kti Bostone • 
Big Boy Petei 
šių kumštynių

ey užsigavo 
egalėjo įvy- 
imštynės su 
ių, rengėjai 
•amate, kad

PAVARGĘS
Apetitas blogas. Nėr-ji 
vuotas ? Nepasiduokit. I 
Tegul Severos Esorka.ll 
labai geras virškinimo • 
ir liuosavimo tonikas. Į 
priduos Jums naujos spė-J 
kos ir pagelbos Jums at
sistoti ant kelio j sveika
tą. Klauskit aptiekoriaus 
Severas 
ESORKA

SOMETIME& REWARDED

Amerikos iviai! Jus patarnausite daug Lietuvos 
žangai ir sat< rtimiems Lietuvoje naudingą malonumą 
teiksite, užr darni jiem-

ward bas a man in marrying tliese 
days?

Frlend—Well, sometlmes he’s gtren 
a divorce.

Failed to LookThe sorton softly tolled h!s knel), Sneedinc Sam on his vay to—wel!. tt h<-<1 only atoppod to look an<J listen, H'-’d be livln’ now instrad ot mlseia’.
PASTABA PER ANKSTI.

Jonas Ickui:— žiūrėk. Ickau. 
juk tu atžagariai balną uždėjai!

Ickus:— Niu. o ką tu žinai į “Keleivis” Jūsų Draugas. Patar- 
kurią pusę aš josiu? kit Savo Draugams Skaityti Jf.

KULTŪROS ŽURNALĄ
TRUOTAS žl RNALAS. LITERATŪROS. MENO. ILIl S- 
POPULIARI MOKSLO.
Kaina met;r s: Lietuvo je 2 dol.. pusei metų 1 dol. 
Amerikoje rašant metams 4 dol.. pusei metų 2 dol.

žarnala' t< Ja daug žinių apie mokslo ir technikos ste
buklus. apie 1- j kraštų pažangos laimėjimus, visuomenės 
gyvenimo su- carkvmą ir kūrybą.
Užsakymus 
ba įvertintu^-•

galima atsiunčiant pinigus pastų. I>nnkii čekiais aa- 
skuose Adresuokite -ekančiai:

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

Savo maža n ra paremsi kultūros ir pažangos darbą.

I

netvarkas 
IR SKAUDIS 
Šlapinimas* 
I seniems

Palengvina
FSantai Midy

Parduoda visose
Aptiekose

REM-OLA
GYDO 

HEMOROJIDUS 
(Raudonąja Gysla)
AKLIEJI. KRUVINIEJI. VIDURI
NI \l IK IŠLAUKINIAI HEMO- 

ROIDA1 PAGYDOMI.
Kam kentėt, kuomet REM-OLA 

pagelbėjo ir išgydė kitus per 17 m. 
Paklauskit savo aptiekorių. Jis 

žino, kad REM-OLA išgydo hemo- 
midus (pilės).

Rašykit laiškus reikalaudami dy- 
•:ai (lydymo Išbandymui. Gausite ji 
paprastame pakelyje.
HENRY TnAYĖR & CO, INC.

CAMBR1DGE. MASS.

2vin.nl
piir.it
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!(AS GIRDĖTI LIETUVOJE
( Nuo tnuty korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

*

GAIRIŲ KILNOJIMAS 
NESIBAIGIA.

Kauna.-. Rugpiučio 9 d. 
vakare demarkacijos palini- 
jyje, Ukmergės apskr., pir-

' mo rajono sargybos polici
ninkas Stasiūnas Juozas, sto
vėdamas sargyboje Vadu

UNTERŠACAS IŠTEISIN
TA S IR PALEISTAS IŠ 

KALĖJIMO.
Unteršaco byla pasibaigė. 

Jis, 1 aip žinoma, buvo kalti
namas šių metų sausio 28 <1., 
nušokęs Jonavos miesto sar
gą, kuris pirmiau buvęs ko
munistas, o vėliau išėjęs iš 
komunistų partijos ir išdavi
nėje komunistus žvalgybai. 
Komunistai paprastai tokius 
asmenis terorizuoja. Lietu
voj jau ne vienas buvo atsiti
kimas, kad tokius perbėgė
lius komunistai nudėjo (pav. 
garsus Norkaus kont. nušo
vimas ).

Ir šioj byloj esą taip buvę, 
<» Unteršacas kaltinamas 
kaip teroristas, kin is Jona
vos sargą Alfonsą Akinavi- 
čių nušovęs kaip komunistų 
išdaviką.

šiaip gyvenime Unterša
cas e sąs geras žmogus, todėl 
ypatingai didelis susidomėji
mas ta byla buvo žydų, kurių 
tarpe jis esąs populiarus as
muo.

Kariumenės teismas šią 
painią bylą nagrinėjo dvi 
dienas. Bylosapystovos gana 
nepaprastos. Minėtu laiku 
ties Mejerio viešbučiu pasi
girdo šūviai iš revolverio. 
Tuo laiku kriminalinės polic. 
viršininkas Alaburda tikri
nęs tume viešbuty dokumen
tus. Išgirdęs šuv/us, Alabur
da sekęs laukan ir radęs jau 
peršautą Akinavičių.

Alaburdos parodymu, Aki
navičius pasakęs jam ‘“mane 
šovė Unteršacas.” Be to pa
sakęs, kad žustąs dėl komu
nistų kaltės.

Pristačius prie sužeistojo 
lovos Eberį ir Moisiejų L’n- 
teršaeus, Akinavičius pirštu 
parovęs Eberį. Nugabentas 
Kaur o ligoninėn Dr. KuzJnai 
pasakojęs, kad tamsoj pama
tęs žmogų, kuris ruošęsis li
pinti proklamacijas, norėjęs 
jį sulaikyti — tas jį šovęs. 
Pavardės šovusio nepasakė.

Unteršacas kaltu neprisi
pažino. Akinavičiaus nepaži
nojęs. Liudininkai parodė, 
kad Akinavičius artimai san- 
tikiavęssu Alaburda. teikda
vęs jam informacijų, dalyva
vęs kratose ir k. Ir tą dieną 
alioję mieste, iš kur atėję 
viešbutin ne blaivi. Alaburda 
likęs tikrinti dokumentų. 
Akinavičius išėjęs laukan.

Nuo čia liudininkų paro
dymai skiriasi. Vieni sako, 
kad šūviai pasigirdę tada, 
kai Alaburda išbėgęs, kiti 
prieš; viešbučio tarnaitė pa
sakojo, kad. išgirdus šuvius, 
ji puolusi laukan ir ties per
šautu Akinavičium pamačiu
si Akburdą, kuris ją apiba
ręs ir liepęs eiti miegoti.

Kaltinamasis aiškinosi ne
sąs komunistas ir prigulįs tik 
Makcbi sporto organizacijai 
esąs nekaltas.

Kariumenės teismas Un- 
teršacą išteisino ii- paleido iš 
kalėj mo, bet Aminavičiaus 
nužudvtojas liko neišaiškin
tas.

MIŠIOS UŽ ČIGONO
DŪŠIĄ.

Liepos 29 d., naktį, netoli i lavose, pamatė 20 lenkų ka- 
Mariampolės, Meškučių kai- ?*eiyių einant demarkacijos 
me, gimnazijos mokinys linijos link. Kartu su karei- 
na, šaulys ir moksleivių tau- užsėjo ir vienas civilis, kurs 
tininkų organizacijos narys, nfcšė dvi naujas gaires, Len- 
nušovė čigoną, bevažiuojan- pV kareiviai, nedaėję prie 
tį, sakoma, su pavogtu šienu. ųlemaiKacijos linijos, sugulė 
šieno čigonas turėjęs labai 'ūgiuose, o civilis, perėjęs į 
maža. Kaltininkas suimtas. ?r,us V norėjo statyti
Policija veda tardymą. Čigo- naujas gaires vadų pievose, 

tuomet policininkas Stasiū
nas norėjo nežinomąjį suim
ti, jis suskubo pabėgti lenkų 
pusėn ir drauge su lenkų ka-( 
reiviais nuėjo į Meirunų kai
mą.

, Utenos apskrity trečiam 
i ajone lenkai ruošiasi statyti 
demarkacijos linijoj nuolati-

nas sū katalikiškomis apei- ■ 
gomis palaidotas Mariampo-( 
lės parapijos kapuose.

Į nušauto čigono šermenis 
suvažiavo, tur būt, iš visos 
Lietuvos čigonai. Ir stebėti
na, kaip jie taip greit susi
uostė, kad per porą dienų bu-; 
vo pilni Tarpučiai' (Mariam- ’niu^^^įus? Dabar jiTt^į; 
polės priemiestis) čigonų, vietose, kur bus statomi stul-' 
Teiraujantis čigonai aiškino, ()aj, jHsa kuoliukus. Rugpiu- 
kad nabasmnkas buvęs visųi4.jo mėn 9 (1. lenkai tam ra-, 
čigonų Lietuvoje, na kaip čia; icne buvo ;kasę vieną kuo. ‘ 
pasakius, kaip ir pirminin-. ;;uka musu pusėj. Musų sai
kas arba virsminkas čigo- ^ybiniai pareikalavo išlen- 
nų karalius; čigonai su viso- • - -

.kiais klausimais prie .jo 
kreipdavęs! patarimų. Jis 
Tarpučiuose turi savo namus 
ir sklypą žemės ir* jau nebe- 
užsiimdavęs tuomi čigonų 
žeminančiu amatu — vogi
mu, bet vertęsis prekyba, 
arklių mainymu ir tt. Aplin
kiniai Tarpučių gyventojai 
nieko blogo apie tą čigoną 
negalėję pasakyti: jis net ka
taliko pareigas pildęs ir da
vatkos mačiusios, kaip jis ne
senai spaviednės buvęs, tad 
mariampoliečių taip skaitlin- 
ąa minia jį palydėjo, tarsi ,lausKas p.l nlal„en,(, rvlą, 
kokj vyskupą Tą d>en%dar )(aip visu',rll,t. ^1^1___ ___

Netrukus sukvietė rasti- kaip pasprukti 
visus vaidininkus, ku-

. . 1 aviabo Liucicnuimv -------- ici“

. ir. Jau 1 bai nuobodu ir nemalonu gv- 
^.-.venti; geriau, esą, persiskirti 

c?^o”aiisu šiuo pasauliu.
į 1 atai pareiškęs, 
Į iš kišeniaus revol
I

T

PLĖŠIKAS PADEGĖ NA
MĄ IR PASPRUKO iŠ

ŠAJULIU IR POLICIJOS
Vienas plėšikas, kurio pa

įkų, kad jie kuoliuką ištrauk-' 
tų. Lenkams nesutikus, musų 
sargyba 7 lenkų kareivių'varde iki šio! neišaiškinta, 
r.kyvaizdoje kuoliuką išme-į apie Biržus yra išžudęs ^ei
lė. Tečiau lenkai pareiškė, j mą, atbėgęs į Troškūnus, pa
kari stulpą jie vistiek staty-įsislėpė pas vieną vietos gy
sta išmesto kuoliuko vietoj. jventoją. Policija tai sužino- 

-----------------; jusi, su šauliais naktį apstojo 
KAIP NUSiŠOVĖ PASIE-rĄmą. Kai įėjo vidun ir švie>- 
NIO POLICIJOS KOMISĄ-,‘darni lemputėmis reikalavo 

plėšiką pakelti rankas jis šo
nu- ko iš lovos, revolveriu vi- 

išovė pasienio policijos ko- siems išmušė lemputes iš ran-

l
“MEILĖ” BAŽNYČIOJE. f 

Bet kunigas pasaukė 
policiją.

Šįmet d e! šalto oro vasarą ; 
atsirinka daug keistų dalykų. 
Viena iš tokiu keistenvbiv ■ * • ' atsitiko ir pas mus Lietuvoj. 
Įsimylėjusi porelė, kavalie
rius Sp. ir panelė Ož.. neras
dami prieglaudos prisnig- 
tuose grioviuose, užėjo į Pa
tilčių bažnyčią "pasilsėti.” 
Įėjimas į bažnyčią šiokiadie
nį ir ilgas joje buvimas, at
kreipė bažnyčios tarnu akis, 
kurie nuėjo i bažnyčią patik
rinti porelės maldingumo. 
Įėję nieko bažnyčioje nera
do, taigi užlipo jieškoti ant 
vargonų. Tik tuomet paste
bėjo įsimylėjusius giedorių 
suole ir "šliubavojantis.” 
Pakvietė policiją, kuri susta
tė protokolą. Teisėjas nu
sprendė įsimylėjusiems po 
20 parų arešto arba užmokėk 
ii piniginę pabaudą po 200 
litų.

LIETUVOS BOKSININ
KAS VINČA PRALAIMĖ

JO TARPTAUTINĖJ 
OLIMPU ADOJ.

Rugpiučio 10 d. Amster
damo olimpiadoj ivyko susi
tikimas tarp Vinčos ir afri
kiečio boksininko Corkindal. 
Vincą pirmam rounde kovą 
vedė energingai, bet antram 
rounde buvo žymiai paliestas 
smūgio į veidą. Teisėjas, pa
laikydamas afrikietį, sustab
dė pirmoj minutėj antro 
roundo rungtynes, paskelb
damas afrikietį nugalėtoju. 
Vinča žemėn nukritęs nebu
vo.

Lietuvos sporto lygos at
stovas dr. Jurgelionis pareiš
kė dėl to protestą.

i

DEŠROS BE PINIGŲ.
Balbieriškis i Mariampo- 

lėsapskr.L Liepos 24 d. per 
jomarką pil. G. (du vyrai ir 
viena moteris), M. ir V. besi
valkiodami po miestą, užėjo 
iš Alytaus atvažiavusius mė- 
s)s pardavėjus, ir pradėjo 
imti dešras, pinigų nemokė
dami. Pardavėjams pasiprie
šinus, jie pradėjo juos pei
liais piausttti. Vienas parda
vėjas taip sužeistas, kad be 
žado ligoninėn nugabentas. 
Kiti nukentėjo mažiau. Visi 
peštukai suitnti Tr pasodinti 
kalėjimam

PASIKORĖ DARBI
NINKAS.

Kauno priemiesty. Žem. 
Lredoj. rastas pasikoręs ge- 
ležkelių dirbtuvių darbinin
kas Ad. Žemaitis, 46 m. am
žiaus. Korimosi priežastis 
neišaiškinta. Prieš penkis 
metus jis buvo persiskyręs su 
-avo žmona.

f

iai gyveno, o tas nebylys 
nieko neveikdavęs, tik ištvir
kaudavęs. Moterys sutarė 
mti užkuri, ir nebylys suži

nojęs tuo budu joms atkerši
jo. žmogžudys esąs pilno 
bruto.

Gydytojas aiškina, kad to- 
ie žmonės (nebyliai) sy
kais kaip ir netenka proto ir 
asidaro labai žiaurus.

LATVIJOS LAIKRAŠTI
NINKAI KAUNE.

šiomis dienomis Kaunan 
atvyko trys Latvijos provin
cijos spaudos sąjungos na- 
iai, Liudorks, Rozenbergs ir 
'lelnalksnis.

Svečiai apsipažino su Kau
no miestu ir padėjo vainiką 
mt kapo žuvusioms už Lietu- 

i os nepriklausomybę. Vaka- 
j e Latvijos atstovybėj buvo 

inksma arbata.
Latvijos provincijos spau- 

los darbininkai yra sudarę 
ąjungą. kuri aptarnauja 
.pie 30 laikraščių ir turi 120 
įarių.

Sąjunga ruošia įvairias 
ksk ursi jas. kad plėstų savo 
įarių akyratį. Pirmoji buvo 
ui uosta -Estijon, o ši Lietu- 
on ir Vokietijon. Iš Kauno 
iečiai vyksta Karaliaučiun. 
> paskui Leipcigan.

NĖRA KITO TIESESNIO KELIO Į LIETUVA 
ARBA IŠ LIETUVOS I AMERIKĄ KAIP PER 

KLAIPĖDA
. ------ : ANT :-------

BALTIC AMERIKOS LINIJOS
Važiavimas su vienu iš B. A. L. Laivų per Klaipėdą prie da
bartinių aplinkybių yra malonus ir visai keleivių nevargina.

KODĖL LIETI VIAI VAŽIUOJA ANT SIOS LINIJOS?
1) Nepertraukiama kelionė iš porto į portą
2) Nereikia trankytis geležinkeliais po svetimas šalis
3) Lietuviškai galinta susikalbėti su laivo aptarnautojais
4) Geras valgis ir mandagus patarnavimas
■>) Kasdieną judami paveikslai ir koncertai
6) Išpildomi laivo

RAS ŠIMANAUSKAS.
Šilutėje, Liepos 23 d., 

si
misaras šimanauskas.’ Į kų ir pradėjo šaudyti. Polici- 

Apie nusišovimą praneša-j ninkai ir šauliai išbėgo lau- 
7ima šių smulkmenų. Šimą- kan ir saugojo, manydami, 

nauskas pirmadienio rytą, kad rytą jis pats pasiduos.
! Bei plėšikas sugalvojo, 

i. Jis padegė 
keliose vietose stogą ir kai 
gaisras gerokai namą apėmė, 
nepastebimas paspruko miš
kan. Tik po kelių dienų, de
markacijos linijoj buvo su- 

išsitraukė imtas ir perduotas kriminalei 
iš kišeniaus revolveri ir vai- policijai. .Jam esanti peršau
ti ininkams nesuskubus ką ta ranka ir pats gerokai su- 

jnors savižudystę įspėjančio žeistas.

i 
į

ninką. Tas buvo pastatytasvjsus valdininkus, ku- 
ant kantape.io, o čigonas sa-^emg nusi?kun(iė — esą la- 
le. Atlaikius misiąs j- - 
rengianties iš bažnyčios į ka
pines “pravodyti,” č'~ ‘
-ubruzdo ir nuėję pas klebo
ną paklausė:

—Pone klebone!
musų mišios?

O kur

—-Na lik jau atlaikėme padaryti, Šimanau-kas palei- j —--------
mišias... !do smilkiniu kulka, ir negy-i NELAIMINGA PABAIGA

—Tos mišios, pone klebo- vas susmuko vietoje. ’■ Į PUIKIOS GEGUŽINĖS, 
ne, tai buvouz aną pumirėlį.j šimanauskas mirdamas) Alunta. Rugpiučio mėn. 5 
kuns ant kantepelio padėtas, palikęs dar laišką, kuriame H iena buvo surengia Klabi- 
o musų mišių dar nebuvo... patl rašo; nuobodu. ne-;njų kaime gegužinė. Susirin-

Klebonas pasiuntė kunigą malonu gyventi, geriau mir-( ko daug jaunimo ir visi pui- 
Guntarevičių už čigoną mišių ti. | kiai linksminosi. Buvo pada-
laikyti. Tada čigonai užkėlė Geriau velioni pažįsta as-'iyta rinkliava padengimui iš- 
ant kantapelio savajį ir mi- mens pasakoja, esą Šimą-,laidų rengiant šią gegužinę, 
sios buvo atlaikytos už čigo- nauskas sirgęs džiova, kas Kaip matyti visi mielu noiu 
no dūšią. rirgi galėjo atsiliepti į prichi-1aukavo.

nį jo stovĮ ir privesti prie i Bet vienas rengėjų, prisi- 
NUBAUDĖ UŽ PRALOŠI-<ley)e,?cij°į!- . traukęs gerokai snapso, atsi-

MA vai PINIGU 1 i uojau buvo pakviestas vedė pašokinti savo karvti-
. ’gy<iytojas, kuris konstatavęs į (ę? bet toji su įuo nenorėjo

Siu metų sausio 28 d. (Irau- paskutines gyvybės žymes. I okti. Tuomet jis supvko. iš- 
smės kuopos raštvedys leite- —- ----------- I •• - -

PUIKIOS GEGUŽINĖS.
mirdamas j Alunta. Rugpiučio mėn. 5 

f
I
Į

lyta rinkliava padengimui iš

kas Kaip matyti visi mielu noru

. . ilaužė iš tvoros kuolą ir pra
mintas Adomas Dzeveikaga- BLOGAS ORAS, DERLIUS dėjo visus gainioti iš geguži- 

i MENKAS. 1 ~
Biržai. Pastaruoju laiku tai tam drožė kuproti. Taip ir 

oras Biržų apylinkėj vėl pa-{ švaikiojo iš gegužinės visus.

vo iš emisijos banko 4,270 lt.
60 cnt. valdiškų pinigų. Nu
ėjo papietauti “Bangos* 
kliuban. Čia jam pasipainio
jo pažįstamų asmenų. Išgėrę 
degtinės ėmė lošti ‘'pokerį.” 
Ant kelių turėjęs pasidėjęs 
portfelį ii Kai įėjo azartam 
šimtinėmis pradėjo pralošti. 
Nuo 1 iki 12 vai. nakties pra
lošęs apie 300 litų. Iš “Ban
gos” nuėjo piliečių klfuban, 
Maironio gatvė. Ten lošė iki 

NUBAUDĖ UŽ VENGIMĄ 5 vai. ryto. Iš piliečių kliubo 
KARO TARNYBOS.

Veiverių valse, 
gyventojas <

nuėjo pas E. Gaidukevičių, 
Veiveriu valse., Ančių k. Tolstojaus gat. 4 nr. ir ten iki 
____ ;„5 .Jonas Švitras, 1 vai. dienos pralošė 800 litų.

tarnavo 4 artilerij’os pulke. Kai jau visus pinigus pralo- 
Š. m. balandžio mėn. 8 d. ei
damas sargybos pareigas, 
tyčia persišovė kairiąją koją, 
kad išvengti tarnybos. Dar ir 
šiandien jis gydomas karo li
goninėj.

Kariumenės teismas jį nu
baudė 3 metais grasos kalė-

orkestro**. įvairus žaislai, šokiai ir tt.

i

I

1
nes. Kuris tik pasipriešino

i

KAINOS 
IŠ KAUNO: 
Trečia Klesa

$125
valdžios Tas 

Ekstra

’ KAINOS 
I KLAIPĖDĄ

Trečia Kl. $107.
Į abi pusi $181.
Turistine 3 klesa
(arba buvusia II kl.)

$122.00 
į abi pusi 203.50

IŠPLAUKIMAI LAIVU IŠ NEW YORKO: 
“LITUANIA” Rugsėjo (Sept.) 18.

“POLONIA” ....................  Rugsėjo (Sept.) 8
5u Jvairinm-i Žinioms Kreipkitės i Vietos \genią ar į Bendrovę 

BALTIC AMERICA LINE
8 BRIPGE STREET. NEW YORK, N. Y.
Union Trut Bldg.. Pittsburgh. Pa.

315 So. Dearborn Street. Chicag.o. Illinoė*.LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

Ant musų populiarių laivų 
K1W TOM, AUEftT ĮMUK, 

■AMBOBO, DSUTSCBLAMD, 
BKSOLUTK, REUANCK, 

VKBTnUUAA^HUMJtNOIA

Nepalyginamas švarumas ir pa
tarnavimas visose klesose.

CUNARD UNIJA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeaną pasauly. Išplaukimai iš New Yorko į 

Southampton kas Sereda vienu iš milžinų ekspresinių laivų
BERENGAR1A AQUITANIA MAURETAN1A

Iš BOSTONO: SCYTHI A Rugsėjo 13. I. ACONI A Rugsėjo 30. 
S< YIHI \ Spalio 1 I.

New York į Kauną $203 ir bran
giau. Atskiri kambariai, erdvi 
vieta, geras naminis valgis, 
mandagus patarnavimas. Dėl ki
tų informacijų klauskite bile 
Cunard agento, arba rašykit pas,

33 Statė Street, 
Boston, Mass.

-blogėjo. Pradėjo dažnai Iv- Jo draugai, taip pat rengėjai, i 
noti, dangus dažniausiai bu-Į išsislapstė. Girtasis padauža 
na apsiniaukęs. Naktys šal- no m npr kinnra nnl-ti miki
tos. Javų šįmet mažai pasėta, 
ir tie patys dėl šalto oro men
kai auga. Arčiau Latvijos 
sienos kai kurie ūkininkai, 
pagerėjus orui, dar iki liepbs 
25 d. sėjo sėmenis. Daugiau-, 
šia vietos palikta visai tuš-( ŽMOGŽUDYSTĖ.
čios — pūdymui. Rugiai vi- Nevėriai, Panemunėlio vi..' 
dutiniškj. Kviečių vietomis Rokiškio apskričio. Ruepiu- 
vra visai gerų. Bulvėj dauge- čio 1 d„ 11 valandą vakare, 
lio visai supuvo: teko antrą keršto paimtas, vienas nebv- 
kartą sodinti. Daržovės taip ‘ 
pat menkos, vos tik pradeda 
dar augti, šieno užaugo tiek 
pat kiek pernai. Mėšlą jau vi
si ūkininkai baigia vežti, šie
nauti dar gerai nepradeda— 
laukia šiltesnio oro ir geres
nės giedros. Apskritai šįmet

no to per kiaurą naktį vaikš
čiojo po sodžiaus gatvę vie
nuose marškiniuose, nepra
leisdamas nei vieno žmo-i 
gaus, einančio gatve pro joj 
kiemą.

—

iš New York j
b 1 1 1 * .Z Kauną ir atgal
X I I “Ą (Pridėjus S. V. 

\ J “ J jeigu Taksos.) 
Trečia klesa

Pinigus persiančiam greitai ir 
žemomis ratomis.

Dėl sugrįžimo leidimų ir kitų 
informacijų klauskit pas vietos 
agentas arba pas

Hamburg-American Line
131 Statė Street Boston

a

■
I
I
8

i
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o paskui sausžemiij j Kauną<_) c'Z.CiJiIU f J\aUIl«į •»

Pamatykite Londoną pakely. A '
Taipgi tiesiai į Londoną kas J
Pėtnyėią nauji, aliejų varo- . 
mi laivai Trečios klesos 
laivakortės į abu stalu iš 

CUNARD LINE*

j. šė, prašė draugų niekam apie 
tai nesakyti, gi nuėjęs Alek- 
sotan pas P. Dvoreckį prašė 
paskolinti 4,000 litų.

Tuoj sužinojo ir jo virši
ninkai. Patikrinę drausmės 
kuopos raštinės pinigus, rado 
(išeikvotą 5,834 litus 88 cen- visi ūkio darbai labai suvė-

- • - — • - • —
jimu ir nutarė išmesti iš ka-itus valdiškų pinigų. Dževec- linti. 
ritimenės i ko Ruvrk sroetimtae ' 1l ka buvo areštuotas. '

Šį mėnesį kariumenės teis-
i mas jį nubaudė 3 metais sun- 

Eino-jkiujų darbų (grąsos) kalėji
mo. atėmė leitenanto laipsnį 
ir pašalino iš kariumenės. ninkai rado dviem revolverio 

sudegė 80 ten buvusių uždą- Karo vyriausybei leido iš jo šūviais nusišovusį vietos gy- 
rytų avių. Įtartas padegime išjieškoti 5,834 litus 88 cnt. .ventoją Serapiną. Nusišovi- 
asmiio sulaikytas. pinigų. mo priežastys nežinomos.

SUDEGĖ 80 AVIŲ.
N» munaičių vaisė., 

riu dvare, pil. J. Liko buvo 
užsidegęs kluonas, kuriame

NUSIŠOVĖ DVIEM 
ŠŪVIAIS.

Dinkiuos (Klaipėdos kra
šte) prie upės Eisra, darbi-

lys kirviu nužudė motiną, 
mirtinai sukapojo našlę sese- 
•i ir jos vaiką. Kad paslėptų 
žmogžudystės pėdsakus, 
žmogžudys padegė trioba- ir 
nubėgęs į pirtį užsidarė.

Subėgę žmonės lavoną ir 
sužeistuosius iš ugnies išgel
bėjo.

Su žmogžudžiu turėjo di
delį vargą iki jį suėmė, nes 
jis, sėdėdamas pirty, gynėsi 
kirviu. Teko sugriauti pirtis 
r tada tik kartimis prispau

dė jį prie sąsparos ir suėmė.
Žmogžudystė 

taip. Nelaimfngoji 
rėjo 16 ha. žemės, 
rėdamos vyriškių

i

aiškinama I 
šeima tu- 
bet netu- j 

labai sun-

LIETUVĄ
PER BREMENĄ 

ant rltdelio Vokiečių laivo 
COLUMBUS 

»rr>a Kitais stos Linijos 
laivais 

TIK ASTUONIAS 
DIENAS 

Puikios kajutos Trečiai 
Klesai—Tiktai 

S teit ramiai 
pa- vietos agentus arba 

6"> Statė St.. Boston. Mass.
NORTH GERMAN

LLOYD

antras tomas įdomios knygos 

PASAULIO ISTORIJA 
šiame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą, 

Romos imperiją, jos demokratiją ir imperializmą, apie pra
džią krikščionybės, Kristų, krikščionių kilimą ir išsiplėti
mą. apie Azijos tautų istoriją (hunu, persų, kinų), apie atsi- 
radima Mahometo ir musulmonų tikybos, apie viduramžių 
krikščionišką pasaulį ir kryžiaus karus, apie garsų kinų- 
mongolų karo vadą Cingia Chaną ir jo darbus, kaip užkaria
vimas Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu “Mongolai ir 
čigonai.”

Knygoje yra daug paveikslų, žemlapių, piešinių. Išleido 
Tėvynės Mylėtojų Draugija. Apdaryta, puslapių 301. 

Kaina .... $2.25.

KELEIVIS
253 BROADWAY, SOl'TH BOSTON. MASS.
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8 KELEIVIS No. 36. Rugsėjo 5 d., 1928.

Vietines Žinios

f 
valstijoj 

kad kiek-

Įstaigų Departamentas. Vįe- 
. sujų Darbų Departamentas 
ir Mokyklų Komitetas taip 
pat pažymėti kaltinamųjų są
raše. Mokyklų Komitetas tu
ri $17,095 nesunaudojų pini
gų. Finansų Komisija sako, 
kad viršininkai nekreipia i 
šiuos reikalus pakankamai 
dėmesio, kaip to reikalauja 
abelnas piliečių labas.

Manoma,

ŽMONĖS LAIMĖJO 
DIDELĘ KOVĄ. 

Automobilių draudimo ko- 
misionierius Monk išspirtas 

laukan.
Massachusetts

yra toks Įstatymas,
vienas automobiliaus savi
ninkas privalo apdrausti sa
vo automobilių nuo nelai- 
mingo atsitikimo Bet valsti-i Manoma. įa(| majoras 
ja audraudos neduoda. ■ Ap- lamtaį susidomės šiuo rapor- 

. - .. b b, V !’ tu, kaip tik sugrįš iš savo va-
kompamjų. Taigi, kaciiuv 
odamos tuoįstaty-1 * ___________
••111d L' zn i *’

drauda reikia pirktis i 
vatinių I 
pasinaudodamos
mu. apdraudos kompanijos į 
susitarė ir pakėlė apdraudos, 
mokestį beveik dvigubai.; 
Kompanijų pusėj stojo ir: 
apdraudos 1_____________ _
Monk. Jisai paskelbė spau- kas per Labor Day negalėje 
dojesavo carišką "ukazą,” (įvykti, nes smarkiai lyjo. 
kad ateinančiais 1929 metais,Svečių buvo jau

Vaizbos Būto piknikas 
atidėtas ant 23 rugsėjo.

___  ____ _ Didelis prisiruošimas nu- 
komisionierius ėjo niekais. Vaizbiečių pikni-

__________________________ iš vakaro 
automobilių savininkai tu-į privažiavusių iš kitų valsti- 
ri mokėti kompanijoms 
syk daugiau apdraudos.

LUJ- į A » V VA AO nitu

du' j.U- Keliolika automobilių bu- 
_______  ' |vo is Connecticut valstijos. 

Netik tas, bet ponas Monk ’^katas iš Rhode Island ii 
apdraudos planą taip sutaisė, ’• e.w Hampshire. >poiTinin- 
kad biednų žmonių apgvven- , \ sp^J^kai tremirav o>i. 
ti miesto distriktai turėtu 'kad laimėjus dideles do\a-

- - - - - * nas, kurių buvo paskirta uz
kelis įimtus dolerių. Gražuo
lėj merginos buvo Įsitaisiu
sios naujus maudymosi kos
tiumus, kad parodžius gra
žias savo figūras, nes ir už 
tai buvo paskirta puiki sida
bro taurė dovanų—bet vis
kas nuėjo niekais.
> Vaizbos Butas tečiaus ne
nuleido rankų ir nutarė su-

mokėti daug didesnę ap- 
draudą, negu turtingesnės 
miesto dalis už tuos pačius 
automobilius.

Kilo triukšmas. Piliečiai 
išėjo prieš Monką ir jo prote
guojamas apdraudos kompa
nijas su kuolais. Net pats gu
bernatorius pradėjo protes
tuoti. Prasidėjo tyrinėjimai. 
Ponui Monkui pasidarė taip | 
karšta, J 
jisai paskelbė savo rezigna
ciją. Ir automobilių apdrau
dos kaina pasilieka ateinan
tiems metams tokia pat, kaip 
buvo šiais metais. Žmonės 
laimėjo didelę kovą, o Mon
kui buvo užduotas mirtinas 
smūgis, 
gaus karijera

Sumažino taksas.
Bostono miestas šįmet tru

puti sumažino taksas. Namų 
ir kitokio turto savininkai šį
met turės mokėti po $28.80 
nuo kiekvieno S1.000. Perei
tais 
$30 nuo tūkstančio.

Taksuojamas Bostono gy- 
veatojų turtas šįmet Įvertin-

bilionų dole- tetai turi tvarkyti Lietuvą, 
i -on -i o/ur dabartinę valdžia nuvertus, 

o!!! Kas nori, gali šitą "Plr- 
163,(3o,-00 myn” numeri gauti "Kelei-I 

v.. , , eTTito 07- -nn vio ’ ^akcijoj. Jo kaina 10: 
\ įso liioo 1 i

' \ žinoma, nėra da visi

metais reikėjo mokėti

tas arti dviejų 
riti. būtent:

Nekiln.
Kilnojamas

Tai, žinoma, nėra da visi 
B^stcno turtai, nes prie šitos 
<umos nepriskaityti pinigai 
bankuose. naminiai baldai, 
. aidžios žemė ir triobos. mie
sto parkai ir visokios labda
ringos Įstaigos, kurios yra 
paliuosuotos nuo mokesčių. 
Pagalios ir tie tunai, kuriuos 
miestas laksuoja, paprastai 
būna daug mažiau Įvertinti, 
negu jie verti sulig rinkos 
kainos.

I

Lviinui paminai e iawi „ . , . * .. . . .
kad pereitą subatą! Plkn’^ 2,3 d-
kelbė savo reziena- ^ėjo (Sept.). Piknikas bu>

Maynarde, toj pačioj vietoj.

Uždraudė pasilinksminimus 
Nantaskete.

Aštuoni pasilinksminimo 
namai Nantaskete ir Pem- 

Politiskai to žmo- bertone turės tūkstančius do- 
jau užbaigta, lenų nuostolių, nes valstijos 

Ar kompanijos buvo jam pa- policija atėmė jiems Ieidi- 
žadė.jusios kyšį už apdraudos mus daryti biznį, už tai. kad 

ten buvo pardavinėjami svai
ginantis gėrimai. Uždraustų
jų vietų sąraše yra tokios žy
mios užeigos, kaip “Palm 
Garden,” “Paragon Park.” 
“Pemberton Inn” ir “Hotel 
Pemberton.” Uždrausta viso
kios rūšies pasilinksminimai, 

, džiazas, vo- 
deviliniai aktai, kabaretinės 
daiinos ir šokiai. Visi muzi- 

h-5i^s5>ašalOT?kant.ai ir a,niyai W Pai’“0'
- - - suoti nuo darbo. Kadangi to-

kis žygis padalyta prieš pat 
dviejų dienų šventes, kuomet 
prisirengimai buvo padalyti 
priėmimui tūkstančių svečių, 
tai savininkai tų namų ap
skaito, kad nuostoliai siek
sią tūkstančius doleriu, be to 

as, kuriam aukuotojai skyrė tas vietas visiška.
’ J - uždaryti šiam sezonui.

pakėlimą, mes nežinome, bet 
jis kovojo už jas kaip pasam
dytas. Ir visuomenė daugiau
sia tuo pasipiktino.

Pusė Pašalpos Fondo pinigų 
lieka nesunaudota.

Miesto finansų komisija-, . -, -
savo raporte majorui Nichols x?aiP .or.Ke>t,los'. 
nusiskundžia, kad tik pusė 
pinigų iš $223,956 sumos, ku
rią sudaro Į 
reikalams sutvęrti fondai, 
būna tinkamai sunaudoti, o 
kita pusė palieka nesunau
dota. Šiuos pinigus sudeda 
labdaringieji turtuoliai, va
dinami filantropais.

Kai kuriuose atvejuose 
priežastis būna ta, kad tiks-

Du mėnesiai kalėjimo 
už snapsą.

South Bostono teisme tei- 
Pinnyn,” kurį leidžia Pleč- sėjas Logan nuteisė tūlą 

šita- John Hourihan dviem mėne- 
raip- siams kalėjimo ir $300 pa- 

“Audrai Kilus?” kur nu- baudos už laikymą ir parda-

“Plečkaitininkų” laikraštis.
Šiomis dienomis mums at

ėjo iš Vilniaus pluoštas 
“T.* - . . - ■ ’
kaitis su saVo draugais, 
me numery telpa .ilgas st 
snis __ ‘
rodoma, kaip Lietuvoje turi Minėjimą svaiginančių gėri- 
but organizuojami “Kovos mų. Tai yra viena didžiausių 
Komitetai,” ir kaip tie komi-

A. J. KUPSTIS
332 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS 

Tel. South Boston 1662— 1373.

9

bausmių už laužymą blaivy
bės Įstatymo. Nuteistasis 
apeliavo.

ii
REAL ĖST ATE

ANT PARDAVIMO So. Bostone. 
Trijų šeimynų medinis namas. 
3-4-4 kambariai geroj vietoj. Kai
rą $3.700.

RANDOLPH
Septynių kambarių stuba su visu 
forničiuni ir šeši akeriai žemes. 
Prekė $4,<>0O.

Vaikų paralyžius pradėjb Idė. 
siausti.

Baisioji vaikų paralyžiaus 
liga pradėjo artintis prie Bo- 
stono. Tūloje Murphy šeimy
noje iš 10 vaikų tik vienas tė
ra sveikas, o 9 suparalyžiuoti 
ir nuvežti i Neutono ligoni
nę. Pereitą penkiadieni pa
skelbta 15 naujų susirgimų, 1 
iš Auburndale. 3 iš Water
to vvn, 2 iš Bostono, o kiti iš 
Revere, Lynno ir Atholio.

Rugsėjo mėnesi Bostone 
buvo vienuolika tokių ligo
nių. o per visus metus šiame 
mieste išviso paralyžium bu
vo susirgę 23. Iš viso Mass, 
valstijoj paralyžium, sergan
čiųjų yra 251.

i

Uždraudė “Pyčei” rodytis 
Walthame.

Nesenai pagarsėjusi "Py
dė” Brovvning, kuri buvo iš
tekėjusi už senio Bro\vningo 
ir vėliau gavo divorsą, važi
nėja po teatrus ir iš savo gar
sumo daro biznį. .Ji dabai 
buvo atvykusi Į Bostone 
priemiestį Walthamą ir čia 
norėjo pasirodyti Embass\ 
teatre, bet majoras uždrau-

I

Šoferis kaltinamas 
žmogžudystėj.

Lynn. Mass. — Čionai yra 
kaitinamas žmogžudystėje 
tūlas Levis Keith, kurio au
tomobilius susidaužė su ledo 
vežiotojo vežimu ant Har- 
vard tilto ir vežiką Įmetė Į 
Charles upę. kur jis prigėrė.

NAMAS 6 ŠEIMYNŲ parsiduoda 
arba mainyčiau ant Biznio, su namu 
aiba be nam . Paagiaus klauskite per 
la šl ą. .M. S. T.

B»x 31. • .Montel’io. Mass.

Trijų šeimynų medinis namas su 
įtaisymais., puikioj vietoj ant E 
Seventh streeto. Kaina $12,000.

Nepaprastai geras pirkinys.
Vienos šeimynos namas, puikiau
sioj vietoj. 15 kambarių su geriau
siais įtaisymais, tinkamas Dakta
rui, Advokatui arba aukštos kle
sos Bordingauzei. Lengvos išly
gos. Kai r.a $8,000.

Hard»are Krautuvė. South Bos*o- 
ne ant Broadway. Geras b znis iš
dirbtas per daugelį metų parsi
duoda pigiai

Barbernė ir Poolruimis. Vienintelė 
tokia įstaiga, didžios lietuviais 
apgyvento) vieton Bostono prie
miestyje. Kreipkitės tuojaus, par
siduoda 'pigiai.

PR1E1NAM1AUS1A PROGA 
KIEKVIENAM 1NSLRANCE 

Inšiurinu ir ant išmakesčio (Tik 
?.lass. valstijoj) Automobilius, 
forničius, : amus, stiklus, sveika
tą, gyvastį ir tt.

P \KUPINU PINIGUS dėlei mor- 
gicių ant namų ir farmų, Bostone 
ir jo apielinkėse.

JEIGU TURITE pinigų, kuriuos 
norėtumėt paskolinti, gaudami 
gerą nuošimtį, ant pirmų arba 
antrų morgičių. praneškite man.

UŽLAIKAI TAIPGI IR I.AIVA- 
KOKČH PARDAVIMO IK PINI
GU Sll NTI.MO SKYRIUS.

Parduodu Anglis ir .Malkas. ANG
LIS Š1UO.M TARPU AIPIGO. 
PIRKITE DABAR. Pristatome 
netoliau kaip 12 mailių r.ao Bos
tono.

DORCHESTER
Trijų šeimynų medinis namas su 
visais įtaisymais. Kaina Slo.S'Hb 
Tri.iųšeimynų namas. 6-5-5 kam
bariai su įtaisymais. Kaina 
$10.000.

PARSIDUOD \
Buč-rnė ir Gr >s?r:»č. bizr.'s išdirbtas 

per 8 metus, šitame mieste nėra nei 
vieno kito lietuviško biznio. Priežastis 
pardavimo—iš-a.iiuojam kitur. (39) 

A. J. AiART. 1201 Chestnut St..
Ne»ton Upper Falls. .Mass.

Turiu daugvby NAMU. KARMŲ 
IR BIZNIU ant pardavimo ir mai
nymo, kurių čia negalime sumi
nėti.ą
Visais reikalais galima kreiptis 
YPATJŠKAI, LAIŠKU ARBA 
TELEFONU.i IBlaivybės agentam^ pra

dėjus daiyti So. Bostone ab- 
lavas ant munšainierių. Įdo
miausias atsitikimas buvo su 
"Darbininku,” kurio name 
irgi rasta "rojaus skystime 
lio” fabrikas. Kaip tik "Ke 
leivis” ir kiti pažangieji laik
raščiai paminėjo ši fakta 
tuoj tapo užpirktos mišios ir 
išmufyti lauk nekurie "Dar
bininko” burdingieriai. Aš 
visgi norėčiau žinoti, ar šv 
Juozapo susą id ės tikslas y r; 
blogu iiž gerą atmokėti? 
Imant domėn pašalinimą 
Mickevičiaus nuo dženito- 
rystės, be jokios priežasties, 
išeina, kad kunigai išnaudo
ja darbininko visas spėkas ii 
senatvėje ji išmeta laukan be 
jokių ceremonijų. Argi tok: 
darbas vra katalikiškas? 

I ‘?___

Įsakymas. Policijai Įsakyta' Pasirodo, kad “Sandara” 
iššaudyti visi palaidi sunes, jau tikrai išsikėlė Chicagon. 
kurie neturi "laisnių. Išviso,§i žinia Chicagos bolševi- 
ten pereitą savaitę užmušta kams l?us labąi nemaloni, 
net 20 šunų, taipgi surinkta Jeigu kaip, tai d-ras Graičiu- 
$300 iš apielinkinių gyvento- nas ir kiti panašus “sandarie- 

’ " čiai” dabar gąfės atsimesti 
nuo “Vilnies.” turint save 

į "pastogę.” Tu< met “Vilniai” 
išgaruos'paskutinė viltis su- 

i bankrutuoti “Naujienas,” 
antĮnes dar mažiau turės savo

i

Sušaudė 10 šunų publikos 
akyvaizdoje.

Apyvaizdoj keleto šimtų 
vyrų, moterų ir vaikų Revere 
“byčiuose" tapo sušaudyta 
10 šunų. Tai majoro \Valsho

i

jų. kurie užsimokėjo po $2 
už “laisnius” dar spėjo šunes 
išgelbėti nuo mirties.

l

PARSIDUODA
2 šeimynų namas, 2 ka

rą garadžius, labai geroj- 
vietoj ant bulvardo. Daug 
žemės, lengvos išlygos. 
Kaina $7,500. Savininkas 

Jchn H. McGee
^347 Freeport street, 

Dorehester, Mass.

MEDFORD
Dviejų šeimynų kampinis namas, 
su naujausios mados įtaisymais. 
5-5-2 kambariai Kaina $7.800.

I

OFISO VALANDOS:
Nuo ‘.I ryto iki 9 vai. vakaro.

REIKALINGA sena moteris apva- 
ymui namo ir vaikų prižiūrėjimui. 
Užmokestis gera, kartu kambaris ir 
>u:das. I;O.M. šlKalS
70 Ha-hington st, Camhridge. Mass.

PARSIDUODA ROSL1NDALE 3 
šeimynų 15 kambarių namas su visais 
taisymais. įplaukų mėnesy $131. 
6 Primrose st, Roskmda!?, Mass.

Tel. I’arkway 3514-R (35)

PARSIDUODA
3 šeimynų, 4-5-5 kambarių namas, 

ra gesas, toiletai. set-tubs. užpaka
liai piazai. Jcigos $75.00 į mėnesį. 
M.OOO'įnešti. Likusieji ant. morgi- 
•iaus. Kreipkitės,
129 W. Seond st, So. Boston, .Mass.

PARDAVIMUI Kampinis Muro Na
rtas su set-tubs, toiletais, karšto van- 
ienio boileriu dėl storo ir kambarių, j 
Kaina $5.M0. įnešti $1,000.
292 C Street, ' So. Boston, Mass.

v TAefuna* >)2JB
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare 
197 SUMMER STREET.

LAffRENCE. MASS

DR. J. MARCUS
Iš MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas slaptų ir kroniškų li
gų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. 

Taipgi reumatizmo.
261 Hanover St, Boston. Room 7. 
Tel.: Richmond 0668, Rox. 1R94-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietų

Tel. So. Boston 5*6-W
DAKTARAS

A.L.KAPOCIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo^ iki 12 dieną

Nuo 2 iki 9 vak. 
NEDALIOMIS: 
iki 1 v. p<» pietų 

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.

251 Bro«dway, tarpe C ir D St,
SO. .BOSTON, MASS.

r

savo pinigus, buvo jau pa
siektas, o kitiems reikalams 
tokių pinigų naudoti Įstaty
mai neleidžia. Todėl finansų 
komisija pataria miesto Įsta
tymų Departamentui su teis
mo leidimu pakeisti aukoto
jų patvarkymą tokiuose atve
juose, kur jų aukų negalima 
sunaudoti originaliam tiks

lini. kad butų galima jas liūo- 
sai sunaudoti kitiems visuo
menės reikalams.

Labiausiai yra kritikuoja- chemikalas, kuriuo paprastai 
nu \ jsuomenės Labdaiybes aplaistoma medžiai ir žolės v\t'i1 i m i l.’iivin bv/aIa • .... •

Vagis Įlindo per langą.
Pas Miką IlinskĮ, ; 

Washburn gatvės. So. Bosto
ne. nakčia apsilankė nepra
šytas svečias. Jisai Įlindo į 
miegruimį per langą. Šeimi
ninkai pabudo, kaip vagilis 
taikėsi prie drabužių "kloze
to.” bet pajutęs pavojų, jis 
nėrė laukan vėl per langą ir 
pabėgo. Kas turi paprotį pa-j 
likti neuždaiytus langus nak-l 
timis. lai Įsitėmyja, kad ir 
pas juos tokie svečiai gali už
sukti.

pasekėjų, kuriuos ir dabai 
jau ant pirštų .alima suskai
tyti.

i

PARSIDUODA ICE-CHEST (I,e- 
launė), tinkama dėl Meat Market. Vi- 
ai geras. Kaina tik $35.00. (36)

J. V1N(TUNAS
233 Portland st, Cambridge. Mass.

SKOLINU PINIGUS ant 1-mų ir 
i-rų morgičių. (-)

M. STANAM HITE
8 Greenwood l’ark. Dorehester. Mass.

I

SKEČIA LĮST AS NERVŲ IR 
KRONIŠKŲ LIGŲ PER SU
VIRS 25 METUS. VISOS GY
DUOLES SPECIALIAI PARŪ
PINAMOS KIEKVIENAI LI
GAI. GYDYMAS ELEKTRA, 
KAS NORI.

Dr.KILLORY

T»lef«»«iM 6112.

Dr. JL-Sorman-Gumauskas
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS:
Nuo 10—12 dieną 

' N uo 2—5 po pietų
Nuo 6—8 vakare , k 

Nedėliomis pagal susitarimą.
70$ N. Main St. kamp. Brosd St.

MONTE1.LO, MASS

Visa šeimyna užsinuodijo 
maistu.

Tūlo Arthur Hunt šeimyna 
Dorchestery užsinuodijo ar
šeniko nuodais valgydama 
daržoves. Du vaikai jau mi
rė, o kiti šeimynos nariai ran
dasi miesto ligoninėj kritiš
kame padėjime. Daktarai sa
ko, kad tėvai dar galėsią pa
sveikti. Aršenikas vra toks

Massachusetts valstija ne
senai išleido Įstatymą, ku
riuo einant visiems kaliniams 
valstijos kalėjimuose bus iš
mokama dalis jų uždarbio.

b

i PARKWAY AITO SER VICE į
and FILIAM. STATION

i
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Studebaker Karj Agentūra, taip
gi geriausia tai-- i» vieta.

Jeigu norite. d Jūsų automo
bilius ilgai laik-. ų, duokit patai
syt mums. Dar <s geras, kaina 
prieinama. Jeig lorite. kad jūsų 
1 aras gerai t: ą, imkite gazo
liną pas mus.

VIKTOR \ \ITAIT1S
415 Old 1 o my Are,

SO. BOST N, MASS.
Telefonas: So. p .ston 1463-J.

I t 
I I 
I I 
I I 
I v
f 
Į 
i 
s
«

I

Į KANADĄ
Atitrauksiu Jūsų gimines, pažįsta

mus, kaip vyrus, taip ir moteris ar 
merginas iš Lietuvos į Kanadą. Mano 
patarnavimas yra sąžiningas, saugus, , 
greitas. Mano patyrimas laivakorčių . 
biznyje per 20 metų tai liudija. Taipgi I 
tie, kurie jau per rąąne atsitraukė sa- Į 
vo gimines yra man dėkingi už mano 
rūpestingą patarnavimą. Kaip mergi- Į 
noms, taip ir visiems keleiviams pa
rūpinu geras apsistojimui vietas Ka 
nadoje. Mano patarnavimas ir kainos- 
laivakorčių yra pigesnės, negu k’tų 
agentų. Dėlei platesnių informacijų i 
visad kreipkitės pas man£ šiuo adresu

ALENANDER S. LEWIS 
Tourist Agent 

715 Wind.sor SL, MontreaL 
P. Q., Canada

60 SCOLLAY SQUARE 
BOSTON.

OLYMPIA THEATRE BLOG- 
ROOM 22

VALANDOS: DIENOMIS nuo 
9 iš rvto iki 7 vakare.
ŠVENTADIENIAIS: nuo 10 Iki 
1 diena.

v

k

(-)

Lietuvis Optometnstis

r.UNT $350 ki ną, dabar $1.75 I ž (. t ION.J.

DR. LANDAU
32 CH A M BERS ST, BOSTON. 

Gydo Veneriškas Ligas.
Valandos:— Kasdien nuo 8 iki 

10, nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8.
Nedėldieniais nuo 9 iki 12. I

Tel. South Boston 8820
Residence University 1463-J.

S. N. Puišiutė-Shallna
LIETUVE MOTERIS 

ADVOKATE 
,'Mt Braad«ay. So. Boatoa. Mana 

Room 2.

f 1

I

DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas
" Valandos: 10—1; 4—4 

Sekmadieniais: 10—1
3421 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL. 
Tel. Boulevard 8481 

o

prižiūrėtojai, kurių kontrolė
je yra pavargėlių šelpimas, 
nes iš $54,034 fondo perei
tais metais sunaudota tik 

i $40,000. o $14,000 palikta. 
Tuo tarpu gi miestas turėjo 
piliečių mokesčiais šelpti su
vargusių šeimynas, kurių 
skaičius buvo nepaprastai 
didelis.

Kitų kaltinamųjų departa
mentų tarpe minima Ligoni
nės Departamentas, kuris Massachusetts avė. ir Boyls- 
nesunaudojo $7.300 sumos, ton streeto po žeme Įvyko 
nuskirtos pirkimui knygų, smarki gazo ekspliozija. kuri 
kvietkų ir kitokių komfortų išmetė Į orą 4 geležines 
ligoniams. Taipgi kaltinama, dangtis, sužeidė 4 žmones, 
Knygyno Departamentas už sudaužė 2 automobiliu iriš- 
nesunaudojimą $6S,603, ku- dhužė 50 langų. Sprogimą 
riuos aukotojai nuskyrė nu?pagimdė pasiradęs elektros 
pirkimui naujų knygų. Parko vielose. vadinamas
Departamentas, Visuomenės “short circuit.’’

apsaugojimui juos nuo vaba
lų. Manoma, kad šituo budu 
.tas nuodas pateko ir ant dar
žovių. Parsinešus iš krautu
vės daržoves ar vaisius, vi
suomet reikia juos gerai nu
plauti.

Gazo ekspliozija sužeidė
4 žmones.

Pereitą sąvaitę ant kampo

DAUG DIDELIŲ PREKIŲ RINKA 
ŲUALITY PAINT-HARI) WARE

ATLANTU
I yra* linseed oJ paini dėl vidaus ir lauko.
Ivory. Rui f. šviesiai Pilkas, šviesiai Rudas.
I.ead Spalvos ir

l’niform Flat 
tVhiie l’aint
$ 1.5O gal.
79c. už G gal.

Guarantecd

M aroon
Railas.

Dupont’s In’erior 
Gloss Paini $2.94 
Ivnrv. Ruff. Pilkas. 
Žalias. Mėlynas. Baltas

Pure AVhite I.ead $10.89 už
Reguliarė kaina yfa $13.75.

PILNA LINIJA LANGAMS STIKLO LABAI ŽEM \ KAINA.
Fir t (jualitv Corrugated NON-KINK ABLE Daržam - rkštynė $1.18
25 pėdų ilguma su Jungtuvais. Labai gerai žinomo- 
esame uždrausti išdirbėjo vaNlą skelbti.
Visokiems Reikalams VARNTŠ1S ’ Jjcay.- '
$1.59 gal.
Medžio dirbiniams ir grindims iš
vidaus ir lauko.

EnJ
En;> n> |
Lf i-:

Raitas 
$1.95 gal. 

ii tekantis. 
Žvilg.)Pįig.

J«« Si..r,i.

lirbystės, bet

ace
lį. Lengvas,Roofing $1.9S tiz y ~

lygus tnofing (s! Itns mrdega)
yra 98c. už rolį. < ketvirtainių
pėdų rolv.

Sehco Roof (natine 95c. gal. 5 gal. kenasJM.25. I' aykit savo 
stogą su šiuo ashestos ir ashpalt sudėtiniu pirr.i ■ . (jį ant žie
mas šturmams.

I______________ ' .________________ _ ___________ ■________
Pilna linija Asbestos Pipe Covcring. Stove and H,- Pipe. 

Tel. Hancock 6105—6106. Vietinis Pristat; nDykai.

SOUTH JND HARDWARE CO. 
lp95 WASHINGTON ST.. BOSTON 

NEflR OOVER ST E L STflTlOV

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

J. L. PASAK ARNUS. O. D.
447 Broadvay, So. B«Mton. Mana

i
Lietuviška Aptieks

Mm ažlaikome riaoKią Vaistą 
ir ftakną

N««» Reomatizmo, noailpnčjimn I 
ntrėnų, kraujo valymo, nuo nlnptin- į 
rų ligų, konąlio. patrūkimo, etc. 
Taipgi užlaikom Dielių iš Lietuvon. 
P^tarnavimaa kuogenauaia*. įvai
rios šaknys, partrauktos ii Lietu
von. Vaistų prisinnčiam ir 
pnštą. Musų A plieka tebera to] 
čioj vietoj.

100 SALĖM STRFFT, 
BOSTON, MASS.

per 
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P.J.Akunevičiu$
Lietuvis Graborius

Šutei'.ia goriausi 'paskutinį 
patarnavimą Už pilną pagrabą 
galima apsieiti su $80 ir aukš
čiau už didelius, o už vaikui nuo 
$20 ir aukščiau?. Pigiai ir gra
žiai. Ofiso ir gyvenimo adresas:

820 E. 6-1 h Street,
SOUTH BOSTON. MASS. v 

Te!.: So. Boston 4484.

DR. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VALANDOS: 9 VAL. RYTO IKI 9 VAL. VAKARO. 
373 BROAD5VAY. KAMPAS E IR BROADHAY. 

Viršuj Šidlausko Aptiekos. SOUTH BOSTON. MASS.
Tel.: So. Boston 2445.

R. J. VASIL
409 BROADWAY, ROOM 4,

SO. BOSTON. MASS.
Parduodu: NAMUS. KARMAS, 

KRAUTUVES. -
Inšiurinu: AUTOMOBILIUS.
NAMUS. EORNTšlUS. KR,\U- 

TUVES ir tt.
Apdratidžiu gyvastį ir sveikatą. 
PADARAU VISOKIUS DOKU
MENTUS kaip čia. taip ir Lie
tuvoje. greitai ir atsakančiai.
Norint gero patarnavimo, kreip
kitės, R. J. VASIL
409 Broadway, So. Boston. Mass

Dr. Med.Leo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Hay mark^t 3390

1 ALLEN STREET. Cor. ChamSers St., BOSTON, MASS.

Dėl šunvočių, žaizdų ir kitų skaudulių 
BEAK KRANO SALVE (Groblew«kio)

Sustabdo skausmą ir užgycb žaizdas be 
skausmo į 2 ar__3 dienas. Kaina 35?.

GROBLEWSKI & CO, Plymouth. Pa. 
“GYDO ir GYDO ir GYDO—bet maloniai”
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