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PATARIA ANGLAMS UŽ
BAIGTI PALESTINOS 

GLOBOJIMĄ.
laikraščių sindi- 

i Vikontas 
Rothermere pataria savo or
gane “Daily Mail” Anglijos 
vyriausybei tuojaus pasi
traukti iš Palestinos ir su
grąžinti savo mandatą Tau
tų Lygai. Iš Palestinos glo
bojimo Anglijai nesą jokios 
naudos, o nesmagumų daug. 
Tegul sau kas kitas tą “una- 
rą” pasiima.

AMERIKA IR ANGLUA SUSI .......
TAIKĖ DĖL NUSIGINKLAVIMO “E

ŠAUKS 5 DIDŽIULIŲ 
VALSTYBIŲ KONFE

RENCIJĄ.
I 
t 
I

Jūrių nusiginklavimas bus 
vykinama* neatstatant 
nusidėvėjusių laivų.

Amerikos ir Anglijos val
džių atstovai nutarė sušauk
ti gruodžio mėnesy formalę 
jūrių nusiginklavimo konfe
renciją ir pakviesti jon 
Francuziją, Italiją ir Japo
niją.

Dėl nusiginklavimo prin
cipo Amerika su Anglija 
jau susitarė. Abidvi šalįs su
tinka tarp savęs sumažinti 
visas karo laivų kategorijas. 

’ Amerika turės 20 kreiserių 
po 10,000 tonų, o Anglija 
turės jų 15.

Naikintojus Anglija pasi
žada sumažinti nuo 200,000 
iki 125,000 tonų, o Amerika 
—nuo 300,000 iki 150,000 
tonų.

Taip pat abidvi šalįs su
tinka sumažinti savo sub- 
marinų skaičių.

Sunkiųjų karo laivų arba 
šarvuočių sumažinimas nu
tarta vykinti laipsniškai iki 
1936 metų, neatstatant-senų 
ir nusidėvėjusių laivų.

Negana to, Anglijos vy
riausybės atstovas Tautų 
Lygos posėdy Ženevoj šį 
panedėlį paskelbė principų 
rezoliuciją, kurios turėtų 
laikytis visos valstybės 
trokštančios tikro nusigink
lavimo ant jūrių ir ant saus- 
žemio. Rezoliucija sako, 
kad norint nusiginkluoti, 
negalima didinti karo jėgų, 
negalima statyti ginklų fab
rikų, bet reikią trumpinti 
kareiviavimo laikas, reikia 
mažinti karo biudžetus, rei
kia mažinti naujokų skaičių 
ir tt.

Nors rezoliucija parašyta 
labai švelnia kalba ir akade
mišku tonu, tečiaus ji labai 
sujudino Europos militaris- 
tus, ypač tose šalyse, kur 
yra palaikomas priverstina® 
kareiviavimas. Francuzai 
mano, kad Anglijos darbie
čių vyriausybė tuo budu sie
kia visiško armijų panaiki
nimo. Jie pasiryžę tam prie
šintis.

RADO SENŲJŲ RUSUOS 
TURTŲ.

Iš Belgrado pranešama, 
kad vienam banke tenai su
sekta $9,000,000- vertės dei
mantų ir visokių vertybės 
popierių, kurie prigulėjo se
nam rusų bankui Peterbur
ge. Kilus revoliucijai, tie 
turtai buvę perkelti į Kry
mą ir paskui patekę Vran- 
gelio rankosna. Kad bolše
vikai Vmgelio baltagvar
diečius sumušė, Vrangelis 
bėgdamas tuos turtus išsi
vežė. Vėliaus Jugoslavijos 
sostinėj Belgrade buvęs pa
samdytas bankas ir tie tur
tai sudėti tenai tam tikro 
komiteto vardu. Dabar bal
tagvardiečiai nori tuos tur
tus išimti ir paversti į pini
gus, bet likusieji komiteto 
nariai neduoda.

Maskva Kaltina . K* • v* Kiniečius.
Maskvos valdininkai la

bai nepatenkinti įvykiais 
Tolimuose Rytuose. Jie sa
ko, kad jau trečia sąvaitė, 
kaip Sovietai priėmę Kini
jos pasiūlymą išrišti nesusi
pratimus derybų keliu, bet 
iki šiol Nankino valdžia ne
daranti jokių žingsnių šituo 
klausimu. Tuo tarpu gi ki
niečių ir rusų- baltagvardie
čių bandos nuolatos daro 
užpuolimų ant Rusijos pa
sienio gyventojų. Kiniečių 
valdžia nieko tuo nelaimė
sianti, tik sukelsianti prieš 
save Rusijos žmonių neapy
kantą.

I

Areštavo Dar 60 
Nuogų Duchoborų.

Canora, Sask. — Pereitą 
sąvaitę čia buvo areštuota ir 
nuteista 6 mėnesiams kalė
jiman 60 nuogų vvrų ir mo
terų, kurie priguli prie du
choborų sektos vadinamos 
“Laisvės Sūnus.” Jie suruo
šė nuogą protesto demonst
raciją prieš valdžia. Tarp jų 
buvo ir 37 vaikai, kurie taip 
pat buvo nuogi, bet jie ati
duoti vaikų labdarybės biu
rui.

Tūlas laikas atgal panaši 
duchoborų demonstracija 
buvo Nelsono miestely, Bri
tų Kolumbijoj. Tenai buvo 
areštuota 103 vyrai ir mote
lis, Jie taip pat visi buvo nu
teisti 6 mėnesiams kalėji
man.

New Orleans Poli
cija Mėto Bombas.

New Orleans mieste vėl 
užvirė kova. Jau nuo 2 bir
želio tenai streikuoja gatvė- 
karių darbininkai. Kelios 
sąvaitės atgal tenai buvo la
bai daug riaušių, bet pasku
tiniais laikais viskas' buvo 
nutilę. Dabar tarp kompani
jos agentų ir unijos viršinin
kų buvo padaryta sutartis 
streiką užbaigi, tečiaus dar
bininkai tą• • —

UŽMUŠĖ TEXAS VALS
TIJOS PROKURORĄ.
Roger miestely, Texas 

valstijoj, pereitos pėtnyčios 
vakarą buvo nušautas pro
kuroras Holmes. Jį nušovė 

' nesusekti iki šiol žmogžu
džiai prie pat jo garažo du
rų. Jis buvo tik ką atvažia
vęs automobilium su savo 
žmona ir uždaręs garažą 
ėjo į namą; staiga pasigirdo 
šaudymas. Kada jo žmona 
atsisuko nuo durų pažiūrėt 
kas pasidarė, jos vyras jau 
gulėjo ant žemės mirtinai 
sužeistas. Jis tuoj ir mirė.

LOS ANGELES POLICIJA 
AREŠTUOTA.

Grand jury įsakymu Los 
Angeles mieste buvo areš
tuota keliolika policijos val
dininkų už palaikymą deg
tinės šmugelio. Kai kurie jų 
pastatyti po $10,000 kauci
jos.

SUSIMUŠĖ, PERSISKYRĖ 
IR VĖL APSIVEDĖ.

Iš Springfieldo, III., mums 
prisiųsta iškarpa iš “Illinois 
Statė Register,” kur aprašo
mas Alberto ir Domicėlės 
Rakauskių “romansas.” Pe
reito birželio mėnesio jiedu 
persiskyrė. Paskui kelis kar
tus susirovė ir Rakauskis 
buvo bene tris kartus areš
tuotas už buvusios savo 
“prisiegos” mušimą arba 
grąsinimą jai. Sykį jis atne
šęs ir pabėręs jai saują ku- 
lipkų ant stalo, liepdamas 
jai “suryti jas.” Jis buvo ir 
užtai areštuotas, bet teisme 
prisiekė, kad tai vis iš mei
lės. “Aš mylių tą žemę, kur 
Domicėlė pareina,” pasakė 
jisai teisėjui. Bet Domicėlė 
turėjo kitą meilužį ir jau 
manė už jo tekėti. Pamatęs 
sykį juodu krūvoj einant, 
Albertas Rakauskis mėgino 
suvažinėt juos savo auto
mobilium. Jie visi trįs susi
kibo, ir Albertas Rakauskis 
išsiėmęs iš automobiliaus 
*‘krenkį” pusėtinai buvusią 
savo žmoną ir jos meilužį 
apdirbo. Rakauskis vėl bu
vo areštuotas. Teisme betgi 
jis su savo buvusia pačia su
sitaikė ir apsivedė iš naujo.

TURKIJA VEJASI PAS
KUI EUROPĄ.

Šiomis dienomis Turkijoj 
jvestas įstatymų kodaksas, 
paremtas vokiečių kodaksu, 
kadangi senasis kodaksas 
šiems laikams nebuvo jau 
atatinkamas.

Kitos Turkuose įvestos 
naujanybės yra: moterų nuo 
haremų paliuosavimas, loti
nų abėcėlės įvedimas, vi
suotinas suaugusių žmonių 
švietimas. Pagaliau įveda
ma dar ir europinė muzika 
su europiniais šokiais.

Anglija Kviečia So
vietus į Derybas.
Londono žiniomis, šį pa

nedėlį Anglijos vyriausybė 
nusiuntė per Norvegijos val
džią Sovietams notą, pa
reikšdama, kad laikas butų 
jau atnaujinti taikos dery
bas, kurios buvo nutrauktos 
keliatas sąvaičių atgal. De
rybų tikslas yra atnaujinti 
prekybos • ir diplomatijos 
santikius tarp Rusijos ir An
glijos. Tokios derybos buvo 
jau pradėtos liepos pabai
goje, bet rusai tuomet rei
kalavo, kad tuojails butų 
paskirti ambasadoriai, o su
tartis padaryta vėliau. Ang
lai su tuo nesutiko ir dery
bos buvo nutrauktos.

AUTOBUSO NELAIMĖJ 
UŽMUŠTA 13 KELEIVIŲ.

Netoli Alcolea, Ispanijoj, 
pereitą sąvaitę apvirto auto
busas su žmonėmis. Trylika 
keleivių buvo užmušta, ke
turi sunkiai sužeisti.

VYRAS NUSIŽUDĖ SEN
MERGĖS KAMBARIUOSE.

P-lės Josephinos Sloan 
kambariuose New Yorke 
nusižudė tūlas English, 32 
metų amžiaus vyras. P-lė 
Sloan yra Columbijos uni
versiteto viršininkė, bet turi 
jau 55 metus amžiaus ii 
jauną Englishą užlaikyda
vo. Sakoma, kad šiomis die
nomis ji buvo išvažiavus ant 
vakacijų ir paliktas jos kam
bariuose vienas pats English 
pasidarė sau galą. Jis turėjo 
pačią ir 2 vaiku.

GASTONIJOJ PRASIDĖJO 
BAISUS TERORAS.

kongresas kviesiąs 
MACDONALDĄ PASA

KYT PRAKALBĄ.
Laikraščiai rašo, kad jau 

tikrai Macdonaldas šį rude
ni aplankys Jungtines Vals
tijas. “New York World” 
sakosi girdėjęs, kad Angli
jos darbiečių valdžios galvai 
čionai atvažiavus, Kongre
sas prašys jį, kad jis pasa
kytų Kongrese prakalbą.

ŠVEDAI JIEŠKOS LIETU
VOJ NORMANŲ PĖD

SAKŲ.
Į Latviją atvyko Švedų 

archeologai, kurie tyrinėja 
normanų pėdsakus Pabalti
jo kraštuose. Netrukus ar- 
chealogai užsuks ir į Lietu
vą ir čia su prof. Volteriu 
kasinės Apuolės piliakalnį. 
Čia, mano, esą normanų 
pėdsakų.

I

M
KAPITALO ORGANI

ZUOTI GALVAŽUDŽIAI
NUPLAKĖ 3 ORGANI

ZATORIUS.

į atmetė, 
nes apie pri" imą senų dar
bininkų tenki labai neaiš
kiai pasakyta, būtent: “bus 
priimti, kaip sąlygos leis.” 
Darbininkai tuojaus supra
to, kad kompanija čia nori 
pasilikti skebus, o senųjų 
darbininkų iwpriims, ir dėl
to sutartį atmetė. Tuojaus. 
kaip tik sutaĄis buvo atmes
ta, 12 rugsėj 
dėjo triukšm is. Vienas gat- 
vėkaris sket į operuojamas 
buvo išdinan ituotas ir su
naikintas ant 
ja tuoj puolė 
jos biznį ir 
minią gazine|bombas. Mie
sto majoras kui davė už
tai vėjo policijai.

KOMUNISTU 
SIJĄ VOKIE
TIJOJ.

Vokieti jo j, ^francuzų oku
puotame zone, pereitą są
vaitę buvo susektas komu
nistų sąmokslas susprogdin
ti valstybės įstaigas ir pada
ryti suskilimą. Francuzų 
okupacijos policija padarė 
Gosenheime pas komunistų 
vadą kratą ir rado visus są
mokslo planus.

mieste prasi-

gatvių. Polici- 
inti kompani- 

ėjo mėtyt Į

SUSEKI 1
SĄMOKS

KRUVINA VALSTIEČIŲ 
KOVA.

Hercogovinoj (Balka
nuose) du sodžiai ilgiausius 
metus nesutikime gyvena 
dėl vieno žemės ploto nepa
sidalinimo.

Tomis dienomis tarp abie
jų sodžių pagaliau kilo kru
vina kova. To pasekmėje 16 
žmonių užmuštų ir apie 70 

'sužeistų.

——
PARYŽIUJE KAS METAI 
PRAPUOLA 4,000 MO

TERŲ.
Paryžiaus žiniomis, tenai

$438,000,000 NEW YORKO 
TUNELIAMS.

New Yorko susisiekimo 
komisija paskelbė, kad grei
tu laiku miestas pradės kas
ti naujus tunelius susisieki
mo tikslams. Esami tuneliai 
bus pratęsti keliatą šimtų 
mylių. Tam darbui skiria
ma $438,000,000. Ot, kur 
bus žmonių pinigų vogimas I

SUDEGĖ KONGRESMA- 
NAS KVALE.

Pereitą sąvaitę Minneso- 
. -. . - tos valstijoj sudegė kong-
kas metai nežinia kur pra- resmano Kvale vasarnamis 
puola 4,000 moterų, dau- jr kartu žuvo ugny miegojęs 
giausia vis jaunų ir gražių tenaj kongresmanas. 
merginų, kūnų surasti nie
kas 'neįstengia. Manoma, 
kad visos jos patenka į ne
dorybės namus.

PARAGVAJUJE AP
SKELBTA KARO STOVIS

Paragvajaus respublikos 
prezidentas Guggiari ap
skelbė trims mėnesiams ka
ro stovį dėl politinių ir ko
munistinių neramumų šalies 
viduje.

nizmas,” šitie žvėrįs įsiver
žė į vidų, pagrobė visus tris 
organizatorius, ir šaukdami 
“užmušti juos,” išvežė į ki
tą apskritį, kur juos baisiai 
sumušė ir paliko laukuose, 
grąsindami daugiau į Gas- 
toniją negrįžti.

Sukruvinti ir užtinusiais 
veidais, darbininkų vadai 
vargais negalais dasigavo 
atgal į Gastonijos miestelį ir 
pranešė apie tai teisėjui 
Shaw, kuris visgi pasibaisė-

Be to da gauja pasamdytų 
juodašimčių išardė unijos 
namus .ir užmušė moterį.
Baisus dalykai darosi mu

sų “laisvoj” Amerikoj. Gas
tonijos miestely, North Ca- 
rolinos valstijoj, kur strei
kuoja audeklinių darbinin
kai, dabartiniu laiku siaučia i , _ .
neapsakomas teroras. Kapi- jo šitokiais kapitalo šunų 
talistų organizuoti galvažu- • darbais ir paskyrė ant ryto- 
džiai pereitą sąvaitę Gasto- 'jaus klausinėjimą. Kaip tik 
nijoj sunaikino unijos spau- šerifas sužinojo, kad teisė- 
stuvę. Paskui tie chuliganai jas šaukia juos liudyt prieš 
susėdę į 50 automobilių nu- juodašimčius, tuojaus visus
sidangino j Bessemer City, 
kur išdraskė darbininkų ap
sigynimo organizacijos ofi
są. Kita dalis juodašimčių, 
kuri pasiliko Gastonijoj, ap
supo namus advokato Jami- 
sono, kuris gina areštuotus 
streikierius, ir apie 15 minu
čių šaukė žvėriškais balsais, 
kad nulinčiuoti tą advoka
tą. Paskui patyrę, kad advo
kato nėra namie, juodašim
čiai išsiskirstė.

Tuo pačiu laiku trečia 
juodašimčių gauja, giedo
dama patriotiškas dainai, 
užpuolė nakvynamį, kur 
gyveno trįs unijos organiza
toriai, Wells, Lell ir Say- 
lors. šaukdami “lai gyvuo
ja šimto procentų ameriko-

VILNIUS TURI 194,000 
GYVENTOJŲ.

Centralinio miesto statis
tikos biuro daviniais, Vil
nius dabartiniu laiku turi 
194,000 gyventojų, tečiaus 
yra davinių manyti kaŲ šis 
skaičius yra žymiai perdė
tas, tečiau ir jis yra daug 
mažesnis už prieškarinį Vil
niaus gyventojų skaičių.

368 MYLIAS J VALANDĄ.
Pereitą sąvaitę Anglijoj 

buvo orlaivių greitumo 
lenktynės. Lakūnas A. H. 
Arelbar padarė 368 mylias j 
vieną valandą, arba 6 my
lias j vieną minutę.

NUBAUDĖ 6 DARBININ
KUS UŽ VAGYSTES

DIRBTUVĖJE.
Suncock, N. H. — Pereitą 

sąvaitę policija čia areštavo 
sešis Suncock Manufactur- 
ing audeklinės darbininkus 
už vogimo audeklo iš dirb
tuvės. Jų namuose buvo pa
daryta krata. Visi šeši buvo j Kalkutos miestą, Indi-!majoras, jis sakė, ir mitin- 
nubausti po $22.70. Vienas pereita sąvaitę buvo at- guot neturėčiau leist, tečiau piltDlcilIlU 12—.1— • _  T—■ *-' * ’ • . 1-v t i a - • W •! 9 1 t •

nas Balkūs, o kiti lenkai.

150,000 ŽMONIŲ KALKUTOJ 
ŠAUKIA UŽ REVOLIUCIJĄ.

nuteistųjų yra lietuvis. Jo- Vežtas Jatindmto Das lavo- atėjo laikas,
nas Kalima lzlf-J 1—1..: i ___ __________ • • I;__ i____________

, kada teismų 
nas. kurio pasitikti susirin-J įsakymų negalima klausyti 
ko prie gelžkelio stoties ir mitingus reikia šaukti vi-

?Mj?^?.5yN3iKiNo 150.000 žmonių. Visos gat- suose Bengalijos miestuose
~~ ----- ; kaimuose. Revoliucinio

judėjimo tikslas Indijoj yra 
pasiliuosuoti nuo Anglijos 
hegemonijo:

AMUNICIJOS SANDĖLĮ.
. Portsmouth, Va. — Pe- nėmis sausai. Pilni i 
reitą subatą ughis čia sunai- buvo taipgi visi stogai, me
tano laivyno amunicijos ar- džiai ir tvoros. Jotindrana- 

šovinių. Nuostoliai apskai
tomi j $1,000,000.

vės aplinkui užsikimšo žmo- ir
*. Pilni svieto!."'

I
senalą. Susprogo labai daug tas Das buvo vienas tų 16 
.............................‘ ‘ kalinių, kurie buvo suimti!

Lahorė mieste už sąmokslą 
ir uždaryti kalėjiman. Kali
niai apskelbė bado streiką 
ir Das. išstreikavęs 61 die
ną. mirė. Atėjus traukiniui liepta išvalyti gazolinu drą
su' jo kunu į Kalkutą, susi- panas. Jam buvo pertamsu 
rinkusi 150,000 žmonių mi- ir jis norėjo užžibint elekt- 
nia pradėjo šaukti: “šalin ros lempą. Bet kambarys 
imperializmas!” “Lai gy- buvo pilnas gazolino dujų -- p» ;.................

sIpt52?,IJJAS kasyklojUŽMUŠĖ 11 ŽMONIŲ.
Netoli Matzo, Francuzi- 

joj, sį panedėlį įvyko spro
gimas anglių kasykloj, per 
kurį 11 darbininkų buvo už
mušta ir 30 sužeista.

I

>s.

VALANT DRAPANAS 
SPROGO GAZOLINAS.
Tūlas Brooke Muse gavo 

pas rubsiuvį darbą Wash- 
ingtone. Pirmą dieną jam

UŽMUŠĖ 2 VYSKUPU IR 
2 VIENUOLIU.

Šiomis dienomis Kini? 
banditai užmušė du belsn 
vyskupu ir du vienuoliu.

tris juos areštavo. Areštavo 
taip pat ir visus kitus liudi
ninkus, kurie matė juoda
šimčių užpuolimą.

Rytojaus dieną betgi tei
sėjas liepė visus suimtuosius 
atvesti į teismą ir pašaukė 
šerifą pasiaiškinti, už ką 
juos areštavo. Šerifas prisi
pažino, kad prieš suimtuo
sius nėra jokio apkaltinimo. 
Teisėjas tuomet liepė juos 
paleisti. Tuomet šerifas be
matant surado “apkaltini
mą.” Sako, visi jie buvo su
sitarę “nuversti valdžią.”

Bet šito apkaltinimo šeri
fas negalėjo jokiais faktais 
paremti ir teisėjas suimtuo
sius liudininkus prieš juoda
šimčius paliuosavo.

Po to streikieriai pasi
samdė sau lotą žemės ir nu
tarė laikyti savo susirinki
mus, nes jų salė jau buvo 
juodašimčių sunaikinta. Bet 
“šimto procentų patriotai” 
ir čia pasiryžo darbininkų 
neleisti. Jie pastojo visus ke
lius į mitingą ir pradėjo ei
nančius tenai mušti. Iš kito 
miestelio važiavo troku 23 
streikieriai į tą mitingą. 
Chuliganai, apsiginklavę 
kuolais ir šautuvais, pastojo 
tam trokui kelią. Trokas ap
sisukęs leidosi atgal. Chuli
ganai pradėjo vytis automo
biliais. Vijosi apie 5 mylias 
ir pagalios keliatas jų auto
mobilių užbėgo trokui už 
akių ir užtvėrė kelią. Tro
kas mėgifio išsisukti, bet iš
sukęs iš kelio apvirto ir su
dužo. Važiavusieji juo dar
bininkai pradėjo bėgti per 
lauką, o “patriotai” šaudyt 
juos iš karabinų. Viena dar
bininkė, 5 vaikų motina, bu
vo nušauta ant vietos.

Dabar prasidėjo galvažu
džių areštai. Suimta jau 14 
teroristų. Ir pasirodo, kad 
tarp šitų “šimto procentų 
patriotų” yra trįs Loray au
deklinės superintendentai, 
du Gastonijos policmanai, o 
kiti šiaip kompanijų pasam
dyti skebai. Kiekvienas tų 
piktadarių buvo pastatytas 
po $1,000 kaucijos, bet fab- , 
rikantai tuojaus užstatė 
kauciją ir savo samdinius iš 
kalėjimo išėmė.

Šį antradienį Charlottes 
miestely buvo nušautos El- 
los May laidotuvės. Visame 
miestely buvo apskelbtas 
generalis streikas, kad visi 
darbininkai galėtų dalyvau
ti šermenyse ir užprotestuo
ti prieš galvažudingą kapi
talą ir jo valdžią.

imperializmas!” “Lai gy- buvo pilnas gazolino dujų, 
vuoja revoliucija!” 'ir kaip tik Muse paspaudė

Grabas buvo nuneštas į mygtuką, elektros kibirkštis 
miesto rotužės salę, kur Kai- uždegė dujas ir pūkšt! pasi
autos miesto galva Šen Gup- darė sprogimas. Dirbtuvė 
ta pasakė revoliucinę pra-.likos suardyta ir pats 

jkalbą. Nors aš esu miesto dabar guli ligoninėj.
Muse

i
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Per metus vidutiniškai iš-

KANADOS DUCHOBORAI

ju demokratinis 
yra nepakeičia-

-KeHvhr Jum# Draugas, Patar- d i tuo ja visas darbininkų 
Ut Sare Draugam Skaityti Jį. ūkio ir pramonės įmones.

AMERIKIETIS KAROSAS' iškala

palyginus su kitomis žvaig- 
labai “šalta,” nes

tų prisakymų neklauso. Ir 
visa to akyvaizdoje teolo
gai sako, kad Dievas yra vi
sagalis. Kur gi čia nuosaku 
mas?

istains. Patartu- 
jai pažiūrėti, ar 

parsidavę Volde-

TAUT1NINKAI SKIRIA 
$50,000 FAŠISTINEI PRO
PAGANDAI AMERIKOJE.

“Lietuvos Aidas” prane
ša, kad Amerikon atvažiuo
ja buvusis “Musų Rytojaus” 
redaktorius A. Bružas. Jo 
tikslas esąs susipažinti su 
Amerikos lietuviais, jų spau
da ir gyvenimu.

Bet Amerikos klerikalų 
laikraščiai sako, kad ištik- 
rujų .pono Bružo kelionės 
tikslas esąs įkurti čia fašis
tinį laikraštį, panašų “Musų 
Rytojui” Lietuvoje, ir vary
ti fašistinę propagandą tarp 
Amerikos lietuvių.

Tam tikslui Lietuvos tau
tininkai esą paskyrę S50.- 
000.

South Bostono “Darbi
ninkas” sako:

“Suprantamas dalykas, kad 
tas misijonierius atvažiuos vi
sai kaipo privatus asmuo ir 
jokią vyriausybės Įgaliojimų 
visai nerodys, bet, reikalui 
esant tą gal ir užginčys.

“Tautininkų propaganda ne
turės pasisekimo kaip neturė- 

, jo ligšiol. Jų deleguojami as- 
• menys atvykę į Ameriką, prasi- 

< * * blaivo ir pamato, 'kad Ameri
kos lietuviai, kurie tiek daug 
aukų ir paskolų yra Lietuvai 
davę, nėra kokie ten molio Mo
tiejai, bet tikri lietuviai patri- 
jotai, ir kad 
nusistatymas 
mas.

“Gaila tik Lietuvos piliečių 
pinigų, sumokėtų šiais sun
kiais metais.”

Žinoma, kad gaila. Bet 
* klerikalai neturi moralės 
tęisės Lietuvos tautininkus 
kritikuoti, nes jie patys sa
vo rankomis padėjo tauti
ninkams nuversti demokra
tinę valdžią ir pastatyti da
bartinę diktatūrą. Taigi at
sakomybė už visus tautinin
kų darbus dabar krinta ly
giai klerikalams, kaip ir pa
tiems tautininkams.

vos žmonių atstovu į Seimą. 
Paskui, atėję 17 _ 
nakties smurtininkai Seimą 
išvaikė ir valdžią uzurpavo. 
Plečkaitis ir kiti Seimo at
stovai buvo priversti emi- 
gruot į užsienį, nes smurti
ninkai grasino juos užmušti. 
Tauta šito smurtininkų žy
gio iki šiol d a neužgyrė. 
Faktinai Plečkaitis tebėra 
teisėtas jos atstovas ir turi 
pilną teisę prieš įsigalėjusį 
tautininkų rėžimą kovoti. 
Jo padėtis yra tokia pat, 
kaip buvo antrosios Durnos 
atstovų po jos išvaikymo. 
Kuomet caras antrąją Du
rną išvaikė, jos atstovai su
sirinko Vyborge ir išleido 
manifestą, paskelbdami ca
rizmui mirtį. Ir nuo to laiko 
kova prieš caro valdžią ne
siliovė. Reikia pasakyti, kad 
toj kovoj tuomet dalyvavo 
ir J. O. Sirvydas, dabarti
nio “Vienybės” -redakto
riaus tėvas. Jis taip pat, kaip 
šiandien Plečkaitis, turėjo 
prasišalinti į užsienį, kad 
nepapuolus į valdžios bude
lių rankas. O bet gi niekas 
jo užtai “žiurke” nevadino 
ir. “atatinkamai užtarnautai 
nubausti” nereikalavo. Vi
same civilizuotame pasau
lyje. net reakcinėse šalyse, 
yra įsigyvenęs paprotys 
duoti politiniams pabėgė
liams prieglaudą ir perse
kiojančioms valdžioms jų 
neišduoti.

Ar supras dabar Sirvydo 
sūnūs, kokią kvailystę jisai 
nupliauškė savo “Vienybė- 
je?

. SIRVYDAS IR PLEČ
KAITIS.

“Vienybės” 110-tame nu
mery skaitome šitokį redak
toriaus parašytą kurjozą:

•“Tauta susilaukia priaugan
čių tautai šeimininkų, vadų-. 
Jie pradeda -Apleistą tautos 
gyvenimą tvarkyti ir naikinti 
graužiančias žiurkes ir statyti 
ju urvams spąstus...

“pereitą sąvaitę pakliuvo 
Viena stambi žiurkė į tuos spą-: 
stus, tai—Plečkaitis, ši. varg
šė žiurkutė, neapsižiurėjo, kad 
mus tautos.vadai gali padaryti 

. įtakos ir gauti’talkos iš vokie
čių.

“Dabar ir kitos žiurkės pa
juto, kad lietuvių tautos name 
jau yra šeimininkas ir Lietuva 
žengia Į tvarką.

“Lietuvos vadams telieka 
tokią žiurkę tik pasistengti, iš 
vokiečių, jei galima, paimti ir. 
atatinkamai užtarnautai nu
bausti. Nubausti taip, kad bu-1 
tų pamoka ir kitiems pana
šiems Lietuvos graužikams!”

Taip rašo turbut Širvy dū
kas. Jisai neturi sarmatos 
vadinti buvusįjį Seimo at
stovą Plečkaitį “žiurke” ir 
drįsta viešai reikalauti, kad 
Lietuvos smurtininkai, ku
rie neteisėtai turi užgrobę 
šalies valdžią, paimtų Pleč
kaitį ir sušaudytų.

Su Plečkaičiu galima ne
sutikti ir jo taktiką visuo
met galima kritikuoti, bet 
vadinti jį “žiurke” ir reika
lauti jį sušaudyt gali tiktai 
tas, kuris pats yra žiurkės 
vardo vertas.

Kaip mes į Plečkaičio po
litiką nežiūrėtume, mes vi
suomet turime atsiminti, 

kad ji yra ne kriminalas, bet 
politika. Visų pirma, jis bu
vo teisėtai išrinktas Lietu-

BOLŠEVIKŲ LAIKRAŠ
ČIAI LIETUVOJE.

Lietuv- valdžia nutarė 
eisti pu ’ vinėti Lietuvoj 
Maskvo- i ūševikų laikraš- 

” “Ekono- 
_ , »•-į------------ —[‘uivetAd ii* zizn ir Mos-
. gruodžio | PASMERKTAS SUŠAU- kauer Rundschau.” Kai per

nai Kauno valdžia leido 
įvežti Lietuvon “Keleivį,” 
tai “Laisvė” tuc.iaus paskel
bė, kad “Keleivis” jau par
sidavęs fa 
me dabar 
nebus tik 
marai ir f? Maskvos orga
nai.

DYT.
Kauno fašistai pasmerkė 

buvusį South Bostono “Dar
bininko” redaktorių Joną 
Karosą sušaudyt, bet Sme
tona ant jo “susimylėjo” ir 
liepė uždaryt jį visam gyve
nimui į katorgą. Apie tai 
praneša pačių fašistų orga
nas “Lietuvos Aidas.” 
ko:

“Rugpiučio 26 d. karo lauko 
teismas, išnagrinėjęs pleekai- 
tininko Karoso Jono bylą, pa
smerkė ji mirti. Pasmerktasis 
padarė malonės prašymą p. 
Lietuvos Respublikos Prezi
dentui. kuris patenkinęs pra
šymą. mirties bausmę pakeitė 
kalėjimu iki gyvos galvos.” į

Jeigu p. Karosas ištikro 
virto “plečkaitininkų,” kaip 
jį vadina fašistai,

Sa-l
Amerikos laikraščiai pra

neša, kad p-lė Albina Osi- 
pavičiutė. pagarsėjusi lietu
vaitė plaukikė, įstojo į Pem- 
broke mt įgaičių kolegiją 
Providence’o mieste.

Žvaigždžių Tem
peratūra.

tai tokiu kasama žemėj apie 1000 mi- 
jį padarė esamos Lietuvoje lionų tonu anglių. Atrodo, 
sąlygos, nes būdamas Ame- kad tokia nepaprasta dau- 
rikoje jisai buvo tikras krik-!gybė anglių turi duoti neap- 
ščionis demokratas, kunigo sakomai daug šilumos. Te- 
F. Kemėšio pasekėjas. čiau yra apskaičiuota, kad 

Stiek pat šilumos, kiek yra 
RE- visuose iškasamuose žemėj 

■per metus akmens angliuo
se, musų saulė išspinduliuo- 

‘ ja į pasaulinę erdvę per 3 
— !minutes ir 12 sekundžių!

TEOLOGIJOS NESĄ
MONE.

Kunigai sako: “Dievas 
sutvėrė žmogų tam, kad šis 
gyvendamas jį garbintų ir 
mylėtų, o numiręs amžinai 
su juo danguje karaliautų.” 

Ir toliaus jie sako, kad 
Dievas yra visagalis: kaip 
jis nori, taip viskas ir “sto
jasi."______ ~

Bet kai kada teologijos 
siūlai susipainioja ir išeina, 
kad Dievas savo norų Įvy
kinti negali. Štai, 70-tame 

■“Darbininko” numery vie
nas kunigas aiškina, kad 
žmogus Dievo visai nemyli, 
ir loti ei Dievas buvo privers-; 
tas duoti “dešimtį prisakv-į 
mų.” Sako:

“Ištiesų. jei žmogus turėtų 
Dievo meilę, tai nereikėtų jam 
Įsakinėti: neturėk svetimų
dievų, neimk Vardo Viešpa
ties dovanai, atmink šventą 
dieną švęsti, nes jis, mylėda
mas Dievą, jau pats tą darytų 
be jokio Įsakymo. Taip pat jei 
žmogus mylėtų artimą, nerei
kėtų jam Įsakinėti: gerbk savo 
tėvą ir motiną, neužmušk, ne 
paleistuvauk, nevogk. nekal
bėk neteisiai prieš savo arti, 
mą. negeisk savo artimo mote
ries, nepageidauk jokio daikto, 
kuris tavo' artimui priklauso, 
nes mylėdamas savo artimą, 
žmogus nedarytai jarų jokios 
skriaudos ir visi įsakymai bu
tų bereikalingi. ,

“Deja, žmogus iš prigimties 
artimo 
damas 
Dievas 
turėjo 
liuoti, ko žmogus neprivalo sa
vo artimui daryti, kad jo ne- 
nuskriaudus.”

Bet gyvenimo faktai paro
do, kad Dievo prisakymų 
žmonės irgi neklauso. Kad 
pasigėrę parapijonįs galvų 
vieni kitiems neskaidytų, 
reikalingas policmanas su 
kieta lazda. Ir policmano jie 
daugiau bijo, negu Dievo.

Vadinasi 
vas i 
žmogų, kad tas jį mylėtų, 
bet tas nemyli. Dievas davė 
žmogui prisakymų, bet tas ir

NUBAUDĖ “RYTO” 
DAKTORIŲ.

Kauno laikraščiai prane-i 
ša. kad karo komendantas 
administratyviniu budu (be; Težiau'saulė.“kurios“kaSdš 
teismo! nubaudę oOO lity paskutiniais moksli-
arba 1 men. kalėjimo atsa- nįnkų matavimais, siekia 5,- 
.komtngaj! klenkaliskojoi700 Įai ( Celsijaus, yra, 
Ryto redaktorių p. L. Ja- , - 

kubauską už nepildymą ko- Idėmis* ...
mendanto taisyklių redakci- yra ŽVaigždžiį, kurių tem- 

... peratura siekia 20,000, 30,- 
pnemonemis, 000 ir ligi 50,000 laipsnių.

Hgai buvo manoma, kad 
laipsnių temperatu- 

.ra, kurią, pavyzdžiui, turi 
Kasiopėjos žvaigždyno žvai
gždė Gamma, yra pati di
džiausioji iš pasauly rastų 
temperatuių. Bet visai nese
nai vienas astronomas ap
skaičiavo. kad Pegaso 
žvaigždyne yra žvaigždė, 
kurios temperatūra- yra ne- 

’ įsivaizduojamo didumo, bu- 
į tent, 400.000 laipsnių Celsi-

i01??- ... . _ . peratura siekia 20,000, 30,-
Sitokiomis r----- — ...

kokiomis chamiški Lietuvos 
komendantai persekioja ne
patinkamus jiems laikraš
čius, turi pasipiktinti* kiek
vienas kultūringas žmogus.

Bet kai dei juodojo “Ry
to.” tai tos pabaudos visai 
ne pro šąli, nes kuomet “Ry
to” žmonės sėdėjo valdžio
je. tai jie taip pat persekio
jo kitų partijų spaudą. Tai
gi tegui jo “daktarai” dabar 
patįs paragauja savų vaistų.;

nemyli ir kiek įmany- 
jį skriaudžia, ir užtai 
duodamas Įsakymus, 

smulkmeniškai išskait-

adinasi, visagalis Die- 
nieko negali. Jis sutvėrė

y
t. '/j
■v

MBS m. 1

Ji išrodė labai priimni
—be£ “K.K
£AIP 2a‘la.' manė sau Jeana 

kaip Rita prisipažino kad ji 
neturėjo malonumo baliuje.

“Rita verta pagarbos, bet visi 
paniekina ją Aš mylėčiau jei 
pasakyt kode!. Bet negaliu.”

Ant laimės. Ritos daktaras bu
vo daugiau atviras. Šiandien, nė
ra “K K.“—nėra kūno kvapo ga
dinančio Ritos patraukimą. Ji 
tur būrį garbintojų kada ji sura
do tą priimnų būdą užlaikyt pra
kaitavimą neatsiduodančiu.

♦ » »

Veidrodis gali parodyt “pri- 
imna”—bet tas nėra užtikrinimu 
kad mes nekalti nuo “K. K.”

“K K.“ pagauna mus bi-kur. 
Jis mus išduoda, užgauna mus, 
visai mums nepamislijus. Mes

” išdavė ją
pripranta^ prie visados, esančio 
kvapo. X 
džia apie 
kvapo į <:ie-ą,

Kvaily <•. 
dokit Lifeb 
pajaus;: 
VUS SU I,/' 
amžinai. .1, 
tiškos put 
taip gilia:, 
lintas y»...
sveikesnės ■ ____ ___ ___
sveikata [ai indam s gemalus 
Lifebuoy pr tinus, tikrai-ėvarsa 
kvapas, k . > pranyksta besi- 
plaunant. k- pakako kad jis va
lantis. Priimkit Lifebuoy šiandie. 
Lever Bro-.; <>.. ( ambridge.'.MaM.

- odos skylutės išlei- 
■ ■ ortą išgaruojančio 

t.
:ad, rizikuoti! Nau- 
■y visad Kartą jus 
aivinimą, nusiplo- 
uoy, jus mylėsit jį 
-stebėtinos, antisep- 
valo odos skylutes 

K K.” būna praša-

Milionai ■ udoja Lifebuoy dėl 
aizdos. Jis saugoja

Tai
Nauja! 1
.. .švelnina-

Vei<j? 
LIFEBUOY 
Shaving (ream

Jus aptiekoj

mealth soap

sustabdo kūno kvapą

jaus! Ir tai nėra koks prasi-Į 
manymas, bet tikrai moks
liškai apskaičiuotas daly
kas.

žvaigždžių temperatūrą 
galima patirti dvejopu bu
du: arba lyginant žvaigž
džių spektrą su saulės spek
tru, arba naudojantis labai 
jautriais termoelementais. 
Termoelementas yra instr i- 
mentas, padarytas iš dviejų 
įvairių metalų lazdučių, ku
rios tarp savęs yra sunituo- 
tos. Jei metalų susisiekimo 
vieta yra šildoma, tai tada, 
jei lazdutes sujungti elekt
ros vielomis, turi atsirasti, 
kad ir nepaprastai silpna, 
elektros srovė, kurią galima 
išmatuoti galvanometru. 
Termoelementai, kurie yra 
vartojami žvaigždžių tem
peratūroms matuoti, yra tie
siog nepaprastai nuostabaus! .
jautrumo. Pavyzdžiui, toks|miai gsjyy^ ir kooperaty- džiami u..........
termoelementas dar jaučia į vjnjs judėjimas. Darbinin- kiems nelaimių 
karštį nuo cigareto, kuns kooperatyvų sąjunga tu- mams 
de£a..R?r vien3 mylią nuo’rį keietą didelių fabrikų, Karo invalidai ir jų šeimų 
jo. šiais tad instrumentais:prekįų sandėlių, vartotojų nariai senatvėje naudojasi 
yra susekamos atskirų z\ ai- beIKjrovių jr tt. Čekoslova-Jtam tikromis pašalpomis, 
gzdzių temperatūros. Įkijoje yra ir didelis koope- j Socialės įstatymdavystės
-------- “ —' raty vinis bankas, kuris kre- j srity daug pasidarbavę yra 

Jot’K’n’nlrn ministeriai socialdemokra
tai Dr. Winteris ir Habrma- 
nas.

Čekoslovakijos parlamen
te dabar yra 29 čekoslovakų 
ir 17 vokiečių s. d. atstovų. 
Be to, parlamente ir senate 
dar yra 28 nacionalistų ir 41 
komunistų atstovų.

Čekoslovakų komunistų 
partija, skaitant visų tauty
bių, turi tik apie 30,000 na
rių. Dabar komunistai netu
ri čia nei vienos ekonomi
nės nei profesionalės orga
nizacijos. Bendrai, kraštui 
turi mažos reikšmės. Praei
tuose rinkimuose komunis
tai gavo tik 1 milioną balsų, 
o sekančiuose rinkimuose, . 
reikia manyti, kad jie gaus 
tik apie 500—600 tūkstan
čių balsų.

Sekančiuose parlamento 
rinkimuose čekoslovakų s. d. 
partija tikisi turėti 35—40 
mandatų, vietoje dabartinių 
29. Didesnis balsų skaičius 
numatomas ir vokiečių so
cialdemokratų partijai.

Čekoslovakijos s. d. dar
bininkų partijos centro or
ganas “Pravo Lidu” leidžia
mas kasdieną du kartus: ry
tą ir vakarą. Ryto leidinio * 
išplatinama 15,000 egzemp
liorių, o vakaro leidinio, ku
ris yra pigesnis, išplatinama 
105,000 egzempliorių. Be to, 
partija leidžia dar vieną sa
vo laikraštį “Nova Doba,” 
kurio išplatinama 70,000 
egz. Brestlavoje ir provinci
joje dar leidžiama keli dien
raščiai ir savaitraščiai. Ir 
Vienoje čekoslovakų s. d. 
partija leidžia darbininkų 
laikraštį “Delnizke Listy.” 
Be to, Pragoję partija lei
džia keletą iliustruotų saty
ros ir mokslinių laikraščių, 
įvairias knygas ir šiaip par
tinę literatūrą. Visoje vals
tybėje partija turi 12 spaus-, 
tuvių.

Dabar, kaip žinoma, 
koslovakijos valdžia 
buržuazijos 
tarp atskirų [ 
frakcijų vyksta pasitarimai 

i apie koalicijos sudarymą, 
kurioje dalyvaus čekoslova- 
kų ir vokiečių socialdemo
kratai ir nacionalistai. Trįs 

i minėtosios parlamento frak
cijos sudaro socialistiškajį *• 
bloką.

Prieš didijį karą čekoslo
vakų socialdemokratai ir 
nacionalistai ėjo iš vieno; 

I bet karo metu įvyko skyli- 
i mas į dvi atskiras partijas, 
i Gali būti, kad kairioji ko- 
> alicija Čekoslovakijoje su-
• sidarys jau šį rudenį. Iš pi- 
i lietinių partijų tik klerika-
• lai ir socialistai turi parla- 

leidus, trys jurininkai atsi-Į mente daugumas. Tokiu bu- 
durė politinėj policijoj ir,du iš valdžios visiškai butų 
įsitikino, kad Šteinas suim- j pašalinti taip vadinami ag- 
tas. Bet už ką — nesužino-,raristai, kurie yra didžiausi 
ta. Laivas išplaukė palikda-j korupcijos vykintojai. _ 
mas suimtą Šteiną.

ČEKOSLOVAKIJOS SOČIAI 
DEMOKRATŲ PARTIJA

I
Čekoslovakijos socialde- 

mokratiškoji i..............
partija yra gerai organizuo- 150,000 narių, 
ta ir disciplinuota. Ji turi P ’

Darbininkų sporto orga- 
darbininkų nizacija — D. T. S. turi apie

i Darbininkų švietimo or- 
apie 125,000 narių, kurių ganizacija arba darbininkų 
tarpe yra slovakų, ungarų, akademija turi apie 100,000 
vokiečių, lenkų ir vengrų, narių. Ši organizacija turi 
Čekai, slovakai, ungarai ir įsteigusi keletą darbininkų 
vengrai su lenkais priklau- mokyklų, darbininkų teat- 
so bendrajai čekoslovakų rą, vaikų teatrą, knygų lei- 
socialdemokratų darbinin- dimo bendrovių ir tt. 
kų partijai, o atskirai susi-. Socialėj įstatymdavystėj, 
organizavę yra vokiečiai so- neperdedant, galima pasa- 
cialdemokratai. ' kyti, kad Čekoslovakija uži-

Darbininkų sindikatas ar- ma pirmąją vietą Europoje, 
ba profesinė ekonominė or-jVisi darbininkai ir jų šeimų 

i ganizacija turi apie 600,000 nariai yra apdrausti ligonių 
■narių. Čekoslovakijoje žy-‘kasų. Be to, dar yra apdrau- 

:—i-------- - j-_-—- darbininkai viso-
j atsitiki- 

ir nedarbingumui.

Kanados vyriausybė ne-nybos prievolę, “duchobo- 
senai buvo prašoma depor- rų” dvasia vėl atgijo. Jie vėl 
tuoti žinomos “duchoborų” atsisakė nuo tabako, vyno ir 
sektos, gyvenančios Kana- kitokių prabangos dalykų, 
doje, vadą Petrą Veriginą , kuriais gerovės metu jie bu- 
Jaunesnijį. Sąryšy su šituo, vo pradėję naudotis, ir vėl 
anglų spauda informuoja pasmerkė prievartą ir smur- 
savo skaitytojus, kas tie tą. Jų pasipriešinimą val- 
“duchoborai” yra, ko jie džiai gal butų pavykę sulau- 
siekia ir kaip jie įsigalėjo ’ 
Kanadoje.

“Duchoborai” Kanadoje 
sudaro tautinę mažumą, — 
jie nėra gausus ir Kanados 
vyriausybei nesudaro ne
malonumų. Su vietos val
džios organais jie kartais 
yra konflikte įvairiais vi
suomenės pareigų klausi
mais.

“Duchoborai,” kaip rodo 
jų vardas (“duch” — dva
sia, siela, “borotsia” — ko
voti, vadinasi, “dvasios ko
votojai,” “kovotojai už sie
lą”), atėjo į Kanadą iš Ru
sijos. Tą vardą davė jiems 
septynioliktame amžiuje Je- 
katerinoslavo vyskupas Am- 
brozas, kuriam rusų vy
riausybė buvo pavedusi iš
tirti tos sektos doktrinas. Jo 
nuomone, jie buvo “kovoto
jai prieš Kristaus bažnyčios 
dvasią.”

Pati sekta atsirado septy
nioliktojo amžiaus pradžio
je, — tūlas Projtopas Lup- 
kin pradėjo skelbti “Krikš
čionybės tikrosios dvasios 
atgimimą.” Nuo Lupkino 
laikų “duchoborų” doktrina 
pergyveno daug pasikeiti
mų, bet persekiojimų metu 
visados remdavosi trimis 
svarbiausiais sektos pagrin
dais: meilė, pasipriešinimas 
išoriniam autoritetui ir ne
pripažinimas prievartos bei 

■ smurto.
! Rusija nuo senai buvo ži
noma kaipo kraštas, kur, 
ypatingai carų laikais, tiky
binės sektos gausiai dygda- 
vo ir veisdavosi ir kur jos 
nebūdavo nei bažnytinės nei 

’ civilės, vyriausybių toleruo
jamos. Aleksandro I-jo lai

škais “duchoborai” iš visų 
i Rusijos vietų buvo apgy- 
j vendinti Tauridos guberni
joje. Čia jie gražiai įsikūrė, 
bet netrukus ir vėl turėjo su
sidurti su valdžia, kuomet 
'atsisakė klausyti jos parė- 
' dymų, — jie pripažįsta tik
tai asmeninės sąžinęs auto
ritetą. Nikalojaus I-jo lai
kais jie atsisakė tarnauti 
kariuomenėje ir už tai buvo 
ištremti į Kaukazą. Čia 
jiems sekėsi, ir dėl to jų ti
kybinis karštis gerokai atvė
so.

( Devynioliktojo amžiaus 
pabaigoje, įvedus Kaukaze 
visuotiną kariuomenės tar-

žyti ramiu budu, jei ne tai, 
kad rusų vyriausybė, norė
dama juos nusilpninti, ati
davė vienam buvusiam jų 
nariui, pradėjusiam organi
zuoti naują sektą, priklau
siusią jiems žemę, kurią jie 
dirbo komunos pagrindu.

“Duchoborus” išgelbėjo 
nuo galutinos pražūties Ru
sijoje Tolstojus, kuris, gin
damas juos, parašė Rusijos 
carui labai karštą atsišauki
mą. Tuo pat metu Anglijos 
“kvakeriai” surinko nemaža 
pinigų “duchoborams” per

kelti Į Kapadą, ir 1899 m. 
7,000 “duchoborų” persikė
lė per Atlantiką ir apsigy
veno Kanadoje, kur gavo iš 
vyriausybės plotą žemės.

Kanadoje “duchobo
rams” sekėsi?- nors dažnai 
tarp jų ir tarp vyriausybės 
bei jų kaimynų, nepriklau
sančių jų sektai, iškyla kon
fliktai dėl to, kad jie atsisa
ko siųsti savo vaikus į mo
kyklas ir kartais patys ne
dėvi jokių drabužių. Jų va
das Petras Veriginas Vyres
nysis mokėjo paveikti į juos 
ir sudarė pakenčiamus san
tykius tarp savo pasekėjų ir 
valstybės organų. Jis mirė 
1924 m. ir jo vietą užėmė jo 
sūnūs, Petras Jaunesnes 
kurs, kaip matyt, nebeturi to 
autoriteto “duchoborų” ti 
pe, kuriuo galėjo girtis jo 
tėvas. V. D.

PETROGRADE SUIMTAS 
LIETUVOS PILIETIS.
Tarp Lietuvos laivų kom

panijos “Lietgar” ir Rusijos 
valdžios Petrapily įvyko su
sidūrimas.

Vienas kompanijos lai
vas, panorėjęs išplaukti iš 
Petrogrado, pastebėjo, kad 
nėra mašinisto Šteino. Lau
kta jo 6 vai. Pagaliau prie 
laivo atplaukė trys jurinin
kai, kurie atvežė Šteino laiš
ką, reikalaujantį prisiųsti 3 
laivo jurininkus. Kapitonas 
nenorėjęs jų duoti, tečiau 
sovietų jurininkai ultimaty
viai pareiškė, kad to neiš- 
pildžius laivui' nebus leista 
išplaukti. Kapinotui nusi-

Če- 
yra 

rankose. Bet 
parlamento

“D. B.” ,
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LAWRENCE, MASS. 
Iš lietuvių Ukėsų Kliubo 

darbuotės.
Rugsėjo 8 d. L. U. K. bu

vo surengęs vakarienę d-rui 
C. J. Mikolaičiui, kuris ne
senai sugrįžo iš Lietuvos. 
Visi įdomavo, ką daktaras 
pasakys apie Lietuvą. Žmo
nių prisirinko gražus būre
lis. Susėdus visiems už stalų, 
vakarienės pirmininkas M. 
Kirmėlė paaiškino, kokiu 
tikslu ši vakarienė rengia-

Į ja, kaip tai Dr. C. J. Miko-I 
• laitis, Dr. Aleksa, Dr. Kašė-

. . m-i - - _____ i: ______ 1,„1 jta. Tikimės gauti gerų kal
bėtojų ir iš kitur. Visa tai 
bus 12 spalių, 1929. Ka
dangi tą dieną pripuola 
šventė, tai prakalbos prasi- 
< ės kaip 2-rą vai. po pietų. 
*o prakalbų bus šokiai. Kas 

norės, galės gauti žemutinei 
svetainėj gerą vakarienę, 
dalyvaus ir chorai, Tautiš
kos parapijos choras ir Liau
dies choras. Kliubietis.

$ in

r*’
* *
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ma.
Pirmiausia buvo pakvies

tas kalbėti p. J. Urbšas, ku
ris trumpai papasakojo apie 
Lietuvos didvyrius, apie 
Lietuvos kalnelius, upelius 
ir tt. Antras buvo pakvies
tas kalbėti naujas daktaras 
Kašėta, kuris nesenai čia 
atidarė ofisą. Jis kalbėjo la- ; 
bai trumpai. Kaipo čionai 
augusiam, jam turbut yra 
sunku lietuvių kalba kalbė- ; 
ti. Trečias iš eilės buvo pa
kviestas gerb. d-ras Miko- j 
laitis. Apipasakojo apie Lie
tuvą, jos tvarką ir ekonomi- ■ 
nį gyvenimą. Paminėsiu 
svarbesniuosius jo žodžius. 
Važiuodamas į Lietuvą, sa
ko daktaras, maniau, gal 
pasidarysiu savo tėvynėje 
gyvenimą. Bet visai kitaip 
išėjo ir turėjau grįžti į Ame
riką. Jis sako, nepatariu nei 
vienam Lietuvon važiuoti, 
nes šiandien tenai negalima 
gyvenimas pasidaryti. Dau
gelis tų, kurie nuvažiavo, 
norėtų grįžti atgal, bet ne
gali.

Mes, amerikiečiai, esame 
labai duosnųs, sako dakta
ras^ Mes suaukavom Lietu
vai su viršum keturis milio- 
nus dolerių. O kur tie pi
nigai yra? Sako, man teko 
apie tai teirautis, bet neteko 
nieko sužinoti. Todėl, sako, 
jeigu kada atvažiuotų kokių 
kolektorių, neduokim nei 
cento; mes turim čionai žiū
rėti patys save.

D-ras Mikolaitis sako, 
kad da negreitai Lietuvoje 
bus gerai; gal tik už kokių 
25 metų gyvenimas pagerės. 
Apie dabartinę valdžią sa
ko, kad Smetona yra labai 
mažas žmogiukas: Lietuvai 
reikėtų didesnio žmogaus. 
Jeigu didesnio proto žmo
gus atsistotų, tai gal Lietu
va ir susitvarkytų.

Laisvės Lietuvoje nėra, 
sako daktaras, nes jeigu lai
svė butų duota, tai Smeto
nai ir Voldemarui butų pa
vojus. Kalbėtojas išgyrė 
Lietuvos gamtą, orą. Sako, 
oras labai geras, ypač jo 
žmonai patiko Lietuvos gė
lės, kurių labai daug tenai 
yra. Ant galo kalbėtojas pa
sakė, kad mes turim dau
giau savimi čionai Ameri
koj rūpintis, negu Lietuva. 
Sako, tegul jie sau rūpinasi 
Lietuva, o mes rūpinkimės 
Amerika. Jeigu, sako, kas 
turite savo giminių, tai pa
siųskite, tuomet žinosite, 
kad tikrai gavo. Baigdamas 
kalbėtojas prisiminė apie 
fondą moksleiviams šelpti. 
Sako, mes čionai turim daug 
gabaus jaunimo, kuris norė
tų siekti aukštesnio mokslo, 
bet negali, nes turto neturi. 
Tokiems jaunuoliams reikė
tų duoti pagalbą iš tokio 

. fondo. Prakalba buvo įdo
mi.

Ant galo buvo paprašytas 
padainuoti J. Navadauskas, 
kuris puikiai sudainavo, o 
jo dukrelė paskambino pia
ną.

Beje, Lietuvių Ukėsų Kliu- 
bas rengiasi minėti dešim
ties metų sukaktuves nuo 
nupirkimo savo namo 1919 
metais. Yra užkviestos visos 
draugijos ir visos prisižadė
jo dalyvauti tame jubilėju- 
je. Taipgi yra pakviesti mie
sto valdininkai, dalyvaus 
visą Lawrence’o inteligenti-

- ♦

LOS ANGELES. CAUF. 
Kaip komunistė* meilužis 

nušoko nuo 3*čių lubų.
Rugpiučio mėnesį musų 

komunistai turėjo čia balių. 
Jie turėjo gėrimų ir valgių, 
visi gėrė ir valgė, ir jau bu
vo gerai įsigėrę, kai atva
žiavo vienos moterėlės mei- 
užis. Jinai paliepė savo vy
rui, kad tas duotų jos meilu
žiui išsigert. Vyras atsakė, 
kad čia tokiam rupūžei vie
los nėra. Bet moteris pripy- 
ė alaus stiklinę ir padavė 

savo meilužiui. Jos vyras 
kirto jai į akį. Jinai pagrie
bė alaus butelį ir kirto jam 
galvą. Vyras krito visas 

kruvinas. Komunistai nusi
gandę vieni išbėgo laukan, 
o kiti paėmė sukruvintą vy
rą ir nuvežė pas daktarą su
siūti galvą.

Rugpiučio 30-tą naktį bu
vo rastas Frenkis Lūšis sun
kiai sužeistas ant Fremont 
st. Policija nuvežė jį ligoni
nėn ir paklausė, kame daly
kas. Jis atsakė: Aš buvau 
nuėjęs į šokius ir susipaži
nau su mergina. Aš ją paly
dėjau namo. Aš norėjau 
gert ir užėjau į jos ruimą 
vandens atsigert. Naktį pa
sigirdo didelis durų laužy
mas. Mano mergina pradė
jo šaukti, kad tai jos vyras 
atvažiavęs. Jis įgriuvo su 
visom durim. Aš šokau prc 
langą laukan. Aš maniau, 
kad čia buvo žemutinis gy
venimas, o čia butą trečio 
aukščio.

Daktaras apžiurėjo ir ra
do tris šonkaulius iššoku
sius iš sąnarių ir nugaros 
kaulas trukęs. Daktaras pa
sakė, kad nuo keturių mė
nesių iki metą reikės gulėt 
ligoninėj. J. Z.

TORONTO, ONTARIO.
Dėl kunigo suiro lietuvių 

vienybė.
Tarp lietuvių parapijonų 

čia pasidarė nesutikimas. 
Vieni nutarė, kad kunige 
jiems visai nereikia, o kiti 
nori, kad dusių ganytojas 
butų ir jų dusias ganytų. 
Reikia pasakyti, kad kuni
gas jau buvo čionai pa
kviestas, ir’ jį kvietė tie patįs 
parapijonai, kurie dabar jc 
nebenori, bet kaip pamatė, 
kad jo išlaikymas perbran- 
giai išeina, tai nuvežė vys
kupui 500 dolerių, kad ku
nigą išvarytų. Vyskupas 
taip ir padarė. Kunigas bu
vo išvarytas kur pipirai au
ga, kad daugiau į Kanadą 
jau negrįžtų.

Kunigui išvažiuojant, iš
tikimieji jo parapijonįs ir 
parapijonkos suėjo atsisvei
kinti, ir kai pradėjo bučiuo- 

i ti jam rankas ir skvernus, 
tai anglai matydami tokį re
ginį pradėjo balsu juoktis.

i Dabar tarp musų žmone- 
, lių prasidėjo peštynės. Kai- 
• tina vieni kitus, kam reikė
jo kunigėlis išvyti* Turėjo 
žmogus įsitaisęs jau nešpet- 
ną gaspadinę, o dabar vis
kas suiro. Bet blogiausia esą 
tas, kad dabar nesą kur pa
simelsti ir savo griekus iš
pasakot. Dievobaimingos 
moterėlės sako, kad anglį; 
Dievas jų maldų nepriims, 
nes jis lietuviškai nesupran
ta. Sako, dabar reikės eiti Į 
pragarą su dusia ir kunu.

Kodėl Lietuvos Po
licija Daug Geria?

Daugelis amerikiečių bu- 
vę Lietuvoj stebisi, kad Lie- 
t:.;vos “tvarkos dabotojai” 
arba “angelai sargai,” arba, 
kaip amerikiečiai vadina, 
"dėdės,” o tikriausiai poli
cija arba žandarmerija daug 
geria degtinės ir alaus.

Hm.’... Jus, gerbiamieji, 
nesuprantat, kad geria risi, 
tečiau gėrimas gėrimui ne
lygus. Lietuvos policija ge
ria pareigas eidama, t. y. 
saugodama piliečių sveika
tą. ramybę, neliečiamybę ir 
tt. Lietuvoj be paso nei 
žingsnio nežengsi. Kaip tai 
gali be paso?!... Be paso ga
las žino kas gali insikraus- 

i tyti į tą mus Lietuvėlę. Gali 
. net pats Plečkaitis pareiti. 
iO tuomet kas?!... Galėtų 
' <1 ar Voldemarą nuversti! 
Tuomet musų tautiškai val
džiai kaput. Kaip aš buvau 
Lietuvoj, tai, būdavo, nuei
nam su kurnu pas Šliomkę 
išsimesti burnelę; jei tik 
randu policininką, tuoj pir
mą burnelę jam. Juk neda- 
verkai žydui negali tikėti — 
jis musų žmogui gali ir tru- 
ciznos paduoti. Ot, kas kita, 
kuomet policija ištiria: tuo
met mesk vieną po kitai, ir 
žinai, kad kojų nepakraty- 
si.

Žinot ką, sykį su kurnu 
užeinam išsigert ir randam 
poliemoną. Bonkas varto, 
žiuri, ir štai ištraukia vieną 
pusbonkį be leko, be pri- 
juostukės. Tuoj pasišaukė 
žydą ir sako: “O kas čia?” 
Žydas: “Ui, degtinė.” “Pa
lauk ! aš ištirsiu” sako polic- 
manas. Ištraukė kamštį, 
kad jus žinotumėt, pauostė, 
o paskui ir šneka su bonku- 
te. kaip su žmogum; sako:

-A-a-a!... degtinė pra
keiktoji!... O tu čia ko val
kiojies?!... O tu pasą ar tu- 
turi?... A-a-a!... tu paso ne
turi. tad važiuoki į kalėji
mą.

Ir užsivertęs bonkutę iš
gėrė. Žydas net sucypė, bet 
visgi tyli: dar gerai, kad ne 
protokolas.

Na. ir ką jus sakysit, ar ne 
didvyriškai pasielgta?

Giraitės Žentas.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Klausimas:
Atvykau į Suv. Valstijas 

1927 m. kaipo ūkininkas su 
pirmenybės viza. Per metus 
dirbau ant ūkės, po tam at
vykau į Chicagą, kur dabar 
gyvenu ir dirbu kaipo pa
prastas darbininkas. Ar ma
ne gali išdeportuoti, kad 
permainiau savo užsiėmi
mą? Jeigu negali išdepor
tuoti, ar galiu prašyti “pir
mų popierų?” S. K. O.

Atsakymas:
Immigracijos įstatymas 

nesako, kad žmogus gavęs 
pirmenybę kvotoje kaip ūki
ninkas bus verčiamas to už
siėmimo laikytis. Tamstą 
negalės išdeportuoti ir gali 
prašyti “pirmų popierų.”

Klausimas:
Mano brolis užregistruo

tas kvotos surašė Lenkijoj. 
Mąp praneša, kad gal jam 
prisieis laukti kelius metus 
prieš išgavimą immigraci
jos vizos. Kadangi musų mo
tina šioje šalyje, ir dabar la
bai serga, jis nori atvykti į 
Suv. Valstijas kogreičiau- 
sia; jeigu jis negali atva
žiuoti kaipo immigrantas, 
ar jis negali atvykti kaip 
svečias? L. S.

Atsakymas:
Konsulai paprastai ne

duoda svečio vizų tiems, ku
rie užsiregistravę kvotos su
rašė, nes tiki, kad tokie atei
viai negrįš į savo šalį, kuo
met jų laikas išsibaigs. Bet 
jeigu tamstos brolis nuvyks 
pas konsulą ir jam galės da- 
rodyti; kad motina ištikro 
serga, konsulas gal jam iš
duos svečio vizą. Bet tuo
met jo vardas bus nuimtas 
nuo kvotos surašo, ir jeigu 
jis vėl prašys immigracijos 
vizos, tai turės vėl išnaujo 
laukti.

tijoj, kur nėra vietinio pro- 
hibicijos įstatymo. Ar mus 
liečia federalis įstatymas, 
ar ne?

Atsakymas:
Yra penkios valstijos, 

kurios neturi prohibicijos 
užlaikymo įstatymų: New 
Yorkas, Nevada, Maryland, 
Wisconsin ir Montana, bet 
federalis įstatymas apima 
visas valstijas. Ir žmonės, 
kurie tenai peržengia prohi
bicijos 
džiami 
muose, 
muose.

N. B.

Oh Brol!
f

ką mes darytume dabar be musų 
GESINI O VANDENS ŠILDYTUVO

AR jus bandytumėt kasdien maudytis kad atsivėdinus, jei ne
turėtumėt tuojaus po rankų šilto vandens, kurį parūpina 
Kęsas?... be abejo ne!

Perststatyk sau kad jus turėtumėt pasigamint tuo lengva nuo- 
buodžiu procesu susišildyt vandenį arbatiniam viruly, arba dr»- 
panų katile ir tada atsinešt jį į maudynę. Ir kiek kartų reikėjo 
taip daryt—kolei gesas atėjo pagalbon. Ir vien dėlto visa šeimj - 
na atidėdave savaitės maudynę iki Subatos vakaro.
šviesi nauja diena pradėjo aušti norintiems maudytis 1885 kada 
vandens apšildymas buvo išvystytas su gesu—diena kuri pasi
žymėjo naują gadynę tautos švarumo ir geresnes sveikatos.
Naujoviškiausi Geso Vandens šildytuvai dabar yra demonstruo
jami jūsų geso kompanijos. Pamatykit juos.

r

i

įstatymą, yra bau- 
federaliuose teis- 

bet ne valstijų teis-

Klausimas:
Ar galite pranešti kiek 

gyventojų turi Kanada?
L. S.

Fvtt fom

QcKK-H£aT 4»D Ecomomy

Bile jreso pr^ėčką Kali įsigyt lengvomis sąlygomis

Kaip ten bus, kaip nebus, 
bet kunigėlio jau nėra ir ne 
vienas doleris pasiliks žmo
nių kišeniuose.

Dzūkų nykštukas.

HAMILTON, CANADA.
Intrigantai ardo organi

zaciją, •
“Keleivio” Nr. 34 buvo

pos narys V. P. viešai susi
rinkimui praneša.

Sekantį susirinkimą 8 d. 
rugsėjo atidaro Centro Ko
miteto pirmininkas draugai 
Čiurinskas ir prašo priimti 
F. Gurklį atgal pirmininku. 
Daugumai sutikus, Gurklys 
užtina vietą. Nors pereitas 
susirinkimas buvo nutrauk-

rašyta,'kad S. D.' kT L. Š^P-i^s , ant 8-to dienotvarkės 
d-jos kuopos raštininkas p.'punkto, vienok Jankauskas. 
Jankauskas nesugeba rašti- paipo gabus sekretorius, 
ninkauti ir trūksta žinojimo perskaito protokolą suside- 
lietuvių kalbos. Turiu pripa- danM * 12-kos punktų. Pra- 
žinti, kad nemokėjimas nė- sidėjus diskusijoms, Centro 
ra taip blogas, bet bloga, .to pirmininkas manda- 
kad musų kuopos priešaky' PaPrašo Jankauską
storintieji patįs dezorgani-| užsidaryti. Likiui pašal- 
zuoja ir purvina kuopą. Mi- Pa. pripažinta vienbalsiai, 
nėta d-jos kuopa rugpiučio Kai kurie svečiai buvo atėję 
11 d. turėjo mėnesinį susi-, susirinkiman tikslu prisira- 
rinkimą, kuriame, be kitko,syti prie draugijos, bet pa- 
8-tame dienotvarkės punktestebėję šitokią betvarkę, 
buvo svarstoma išmokėji- į griežtai atsisako. Negana 
mas pašalpų ligoniams, to, kai kūne nariai, pasipik- 
Kai kuriems pašalpa buvo tokiais vadais, nebemo-

ligoniams. kai kūne nariai, pasipik- 

pri pažint*. be triukšmo, bet mėnesinio mokesnio ir 
A. Uikiui, kuriam dirbtuvėj, “ J—1 —
nutrauktas pirštas ir pašal
pa priguli už 6 sąvaites, ne
norėta mokėt. P. Jankaus
kas, turėdamas asmenišką 
neapykantą ant A. Uikio, 
protestuoja išrasdamas kaž-i 
kokią ten priežastį. Nariai mažas sKaicius, bet esame 
be Jankausko vienbalsiai be jokios organizacijos, tik 
nutinka pašalpą išmokėti.'ką gauname du “Keleivio” 
Pirmininkas Gurklys, nors egzempliorių, šiaip politi- 
nuduoda esąs nekaltas avi- i nių pasikalbėjimų būna ga- 
nėlis, bet palaikydamas Jan- na tankiai. Iš visų lietuvių 
kauską nebaigia reikalą, o čia randasi tik vienas Juo- 
;ęsia klausimą apie pusva-;zas Videika, kuris gina ku- 
landį. Nariai pradeda neri- i nigišką biznį.. Kuomet kįla 
mauti. Pirm. Gurklys prara- i klausimas dėlei tikėjimo 
dęs viltį surinkti savo pusėj naudos, tai minimas Videi- 
daugumą, teškia knygas į ka tuoj stoja į ginčą ir gina 
stalą ir atsisako nuo pirmi-Į tikėjimą.
ninko pareigų. Taip risi ir į 
išsiskirsto betvarkėj.

P. Jankauskas, matyda
mas savo nepilną pasiseki
mą, rašo skundą į Torontą 
ir kviečia Centro Komiteto 
pirmininką į sekantį susirin
kimą, o dėl patvirtinimo 
skundo 18 d. rugsėjo ir pats 
važiuoja į Toronto kuopos 
susirinkimą, bet negavęs 
balso grįžta be ūpo. Sugrį
žęs Jankauskas jieško šali
ninkų, prižadėdamas nepa
sigailėti net 50 dolerių, kad ____
tiktai Uikiui pašalpą pasi-jkurių dalis esą nėLkp* žp- 
sektų suspenduoti. Tą kuo- mės.

mano išstoti iš draugijos.
Hamiltonietis.

COPPER CLIFF, ONT 
CANADA.

Čia randasi lietuvių ne
mažas skaičius, bet -------

Matyt, šitas žmogus Lie
tuvoje kunigų buvo išauklė
tas, tai ir kultūringoj šalyje 
gyvendamas negali burtu 
nusikratyti. p. Ma>ys.

500 RUSŲ ŠEIMŲ IŠVA
DUOJA BRAZILIJON, 
šiomis dienomis išvažia- 

;vo Lietuvos rusų delegacija, 
.kiln susipažins su koloniza- 
jcijos sąlygomis Brazilijoj. 
tIs Lietuvos esą pasiruošę iš- 

.*»««« seimu.
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Atsakymas:
Birželio 1 d., 1929 m., su

lig valdžios Statistikų Biu
ro, Kanada turėjo 9,796,000 
gyventojų.

Klausimas:
Dabar, kuomet Franelizi

ja pasižadėjo užmokėti sa
vo skolas Suv. Valstijoms, 
ar galite pranešti kitų Euro
pos šalių skolas? J. K.

Atsakymas:
Jeigu Kongresas užgirs 

Francuzijos paskolos užmo
kėjimą. tai bus-jau 14 vals
tybių sutikusių užmokėti 
Suv. Valstijoms skolas. Iš 
viso tos šalys pasižadėjo už
mokėti $22,163,869,933.10, 
kartu su nuošimčiais. Mokė
jimas tęsis per 62 metus. 
Inimant nuošimčius, skolos 
yra tokios: 
Anglija 
Francuzija 
Italija 
Belgija 
Lenkija 
Čekoslovakija 
Jugoslavija 
Lietuva 
Latvija 
Finlandija 
Vengrija 
ir kitos.

Rusijos 
$187,729,750, 
kios sutarties nepadaryta.

F. L. I. S.

$11,105,965,000 
6,847,674,000 
2,407,677,500 

727,830,500 
435,687,550 
312,811,433
95.177.635 
14,531,940
13.958.635 
21,695,055 
44,693,240

skola išneša 
bet su ja jo-

Kas Gudresnis?
Laikraščiai paduoda šito

kį juokingą nuotikį:
Vieno New Yorko biznie

riaus žmona turėjo širdies 
draugą, kurs senai jieškojo 
progos padaryti savo myli
majai dovaną. Poniutė kar
tą ėmė ir pasisakė jam, kad 
ji rūbų krautuvėj mačiusi 
nepaprastai puikius rubus, 
kuriuos ji labai norėtų turė
ti. bet jai trūksta pinigų. 
Džentelmonas draugas tuo
jau pasisiūlė tuos rubus nu
pirkti. Pasakyta, padaryta. 
Bet nupirkus, kilo svarbus 
klausimas, kaip rubus par
gabenti namo, kad vyras ne
įtartų. Abu sąmokslininkai 
tada sugalvojo tokį dalyką. 
Kostiumą nunešė į “panša- 
pę ’ ir už labai mažus pini
gus užstatė. Parėjusi namo 
žmona parodė vyrui “pan- 
šapės" kvitą ir pasakė, kad 
ji tą kvitą radusi gatvėj ir 
paprašė vyrą nueiti į “pan-j 
sanę" pažiūrėti, kas ten per 
daiktas užstatytas ir jei kam 
tinka, tai išpirkti. Vyras są
žiningai atliko jam pavestą 
uždavinį ir parnešė žmonai 
—senus pantaplius, pa
reikšdamas, kad rastu kvi
tu. matyt, buvę jie užstaty-i 
ti. Žmona, aišku, nieko ne-Į 
galėjo prasižioti, bet koksĮ 
buvo jos nusistebėjimas ir 
piktumas, kai ji pamatė sa
vo ’-yro ofiso stenografistę 
bevaikščioįančią tais rūbais 
apsivilkus, kurie buvo 
••panšapę” užstatyti...

i

Klausimas:
Nesenai tapau Suv. Vals

tijų piliečiu ir noriu parsi
traukti savo šeimyną į šią 
šalį. Šeimyna susideda iš 
žmonos ir dviejų vaikų — 
17 ir 23 metų senumo. Abu
du gimę Vokietijoj. Ką tu
riu daryti? E. E. K.

Atsakymas:
Gali paduoti prašymą dėl j 

žmonos ir jaunesnio sunaus.! 
Vyresnysis sūnūs negali 
gauti nekvotinės vizos ir ne
turi pirmenybės kvotoje, 
nes jau sulaukė 21 metų. Jis 
turės laukti pakol galės iš
gauti reguliarišką immigra- 
cijos vizą Vokietijos kvoto
je-

Klausimas:
Mano moteris Lietuvoje 

gavo immigracijos vizą, bet 
greitu laiku negali išvažiuo
ti, nes negali parduoti namą 
ir įvairius daiktus. Kaip il
gai ta viza pasiliks gera?

A. N. G.
Atsakymas:
įstatymas duoda ateiviui, 

kuriam immigracijos viza 
yra duota, keturius mėne
sius sutvarkyti visus reika
lus prieš išvažiuojant.

Klausimas:
‘Gyvenu Marylando vals-

VISŲ ŽINIAI
Už visokios rųšies smulkius pasi- 
garsinimus, kaip tai: pajieskoji- 
mus apsivedimų, įvairius praneži- 
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodį už sykį. No
rint ta patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už sykį.
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c. 
už žodį, išskiriant pajieškojtmus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimam 
kaina 50c. z
Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c. už žodį.
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę laiikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po lc. už žodį. 
Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuo
ja padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia pri siųsti fotografiją ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar
ba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS
253 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

LIETUVIŲ VALANDA 
ANT RADIO
Per trylika savaičių, pradedant nuo

RUGSĖJO 17 IKI GRUODŽIO 10 D., 1929.
Rengia 

“NAUJIENOS”
Užsirašykite “N’anjienan” kad sužinotumėt apie programą ir pa

siderėtumėte specialiai tam laikui leidžiamom padidintom laidom.
Metinė prcnun.erarta Chicagoje ................... I8.IH)

Amerikoje .................... 7.90

1739 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.
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Tikroji Rusijos Būkle

(Ii L. Trockio knygos).

Naujas Budas
Kalboms Mokytis

«

t

Nesenai Vokietijoje pasi
rodė L. Trockio knyga, var
du “Die wirkliche Lage in 
Russiand” (Tikroji Rusijos 
būklė). Ši knyga parašyta 
1927 m., kuomet Trockis 
dar nebuvo pašalintas iš ko
munistų partijos, nebuvo iš
tremtas, bet vedė idėjinę 
kovą prieš vyraujančią tuo 
laiku komunistų partijoje 
kryptį ir ypač prieš Staliną. 
Prisiminus, kad L. Trockis 
savo laiku buvo žymiausias 
asmuo Rusijoj, — jis buvo 
karo ministeris ir vyriausias 
raudonosios armijos vadas, 
aišku, kad tokio asmens 
nuomonė apie Rusiją yra 
itin svarbi ir įdomi.

ir ūkio inventorių nuomuoja 
iš stambesniųjų ūkininkų, 
kurie be jokio saiko išnau
doja tokius inventoriaus 
nuomininkus. Stambieji ūki
ninkai (kulaki) be to išnuo
moja biedniesiems savo že
mes. Kaimuose stiprėja 
stambieji ūkininkai — kula- 
kų (buožių) luomas, kurs ir 
vyrauja kaimo gyvenime.. 
Šiaurės Kaukaze, Ukrainoj 
ir Sibire turtingiesiems ūki
ninkams, kurie sudaro tik 
15'7 visų ūkininkų, priklau
so 50' < visų žemės ūkio ga
mybos Įrankių (56 ir 57 pi.).

Visa, kas dedasi Rusuose. 
Trockis šiaip apibudina: 
“Paslėpta buržuazinė kryp-

KELETAS BRUOŽŲ IŠ MANO 
GYVENIMO SOVIETŲ RUSIJOJ 
========== J. JOKUBYNAS —

tą buržujų šalį? Mes jiems aiškinam, kad 
Rusijoj duonos nėra; kad neturim kuo ap
sivilkti; kad komisarai per daug suvaržė 
darbininkus, o patys puotauja kaip caro 
bemat

Išgirdę tokius žodžius fanatikai komuni
stai iš Amerikos pradėjo rėkti ant mus, kad 
mes “buržujai,” ir kad tokius reik užmušti. 
Ir smarkesni jų jau pradėjo mums kumš- 
čias rodyt.

Musų veidai išgeltę, akys įdubusios, visi 
mes apiplyšę, pusiau basi, alkani, kišeniuje’ 
pas kitą nei cento, bet komunistai vistiek 
šaukia, kad mes “buržujai.” O pažiūrė
kim, kaip išrodo jie, tie “proletarai” — 
sprandai sutukę, drabužiai gražus, laikro
dėliai auksiniai, ant rankų auksiniai žiedai, 
moterų šlebės šilkinės, kojinės šilkinės, pal- 

! tai po 200—300 dolerių, kito jų “morda kir- 
piča pro»it” — ir jie “proletarai!”

Viena jų moteris lietuvė davė man 2\2 
markės ir sako: “Parvažiavęs pasistenk nu
versti Lietuvos buožių valdžią.”

Bet štai, traukiniui pastovėjus Sebeže li
gi vakaro ir pabuvus per dieną nevalgius, 
nekurie tavoriščiai pradėjo jau rugoti, sa
kydami, velniai žino kas čia per tvarka, 
kad niekur negalima valgyt nusipirkti! Mes 
jiems sakom, palaukit, draugučiai, apsipra
si. Dabar vieną tų karštuolių man teko su
sitikti važiuojant Kanados gelžkeliu nuo

Po karo yra iškilę įvairus 
pedagoginiai metodai sve
timoms kalboms mokytis. 
Ypatingai, įdomus ir naudin
gas metodas yra vienos ša
lies mokinių su kitos šalies 
mokiniais, kurių kalba mo
komasi, susirašinėjimas. 
Jaunimas, paprastai, mėgs
ta koresponduoti: toli esąs 
korespondentas jaunuolių 
branginamas. Pagaliau laiš
kas svetima kalba parašyti 
ir išmokti rašyti yra kur kas 
lengviau. įdomiau ir prak
tiškiau, kaip koks kitas ra
šinys. Be to. atskirų šalių 
jaunimo savitarpio susiraši
nėjimas kelia tarp tų šalių 
draugiškumą ir artina jų

kapitalistiniais pamatais, 
spaliu revoliucijos užkaria- Visose šalyse yra susior-

___“ ganizavę tarptautiniai mo-1 
Apibudinęs Rusijos buk- k-vkbI susirašinėjimo . cent- 

lę. Trockis siūlo tokią išeitį: rak Daugiausia jų turi Ame----- — —
sustiprinti pramonę, apdėti rinos salys, kur beveik prie patenkinti negali, 
didesniais mokesčiai priva- kiekneno universiteto ir ko-k .......__ _
tuji kapitalu. žemės ukvje leS1J0!’Tt0~’.c?.nt1ra? eg®s-mintis, pamėgdžiojant gam- 

i ..A- ,u* tuma. Labai įsDiatintas tm

L. Trockio knyga paskirs-- tis vysto gamybines pajėgas tautas
tyta į tris dalis: (1) Sovietų 
Rusijos būklės atvaizdavi
mas, (2) paties Trockio pro
graminiai pasiūlymai, kaip 
išgelbėti Rusijos revoliuci
ją ir (3) asmeninė polemi
ka (ginčas) su Stalinu apie 
nuopelnus revoliucijai.

vimų sąskaitom”

vienos šalies priimti atsto
vai. O Tautų Sąjungos vy
riausias organas suteikė sa
vo patronazą. V. S.

Chemija Nugali 
Gamtą.

Kai organinė chemija 
pradėjo pirmuosius savo ko
vos žingsnius su gamta, 
stengdamosi pamėgdžioti 

gamtos produktus, tai ji pra
dėjo nuo pa prasčiausiu jų 
dalyku, būtent nuo spalvų ir 
kvepalų. Gamta, puošdama 
gėles įvairiausiomis spalvo
mis ir kvepalais, turi tiksle 
padėti tiems augalams veis
tis. žmogui gi spalvos ii 
kvepalai yra reikalingi kai 
po kasdieninio vartojime 
dalykai. Bet gamta tokių di
delių žmogaus reikalavimų 

‘ ‘ „ I Todėl
I žmogui pačiam teko jų ga-

Mums, žinoma, svarbios pir- sustiprinti kolektyvius (ben- tu?Ja- Labai ^platintas tos ką. Visa tai atliko chemija, 
mosios dvi tos knygos dalys, 'druomeniu) valstybinius u- Ilsies centras yra Paryžių- Spalvų srity chemija visiš- 

L Trockis tvirtina, kad jr ttJ Tenka'pažymėti. -įe Prie pedagoginio muzie-[kai nugalėjo gamtą, nes nė-
nuo 1921 m., kada buvo į ve- kad Trockis puola ne vien Jaus* vardu "Centre de la ra tokios spalvos gamtoj 
sta “naujoji ekonominė po- tjk ekonomines ir sociales con-espondence scolaire. kurios chemija nepadarytų 
litika (nepas) Rusijoj la- Rusijos sąlygas, jis taip pat Per ii susirašinėja franeuzųI Kvepalų srity dar tebeina 
bai sparčiai išaugo ir išsi- nurodo, kad sovietai (tary-Pra(k mokyklų mokiniai; varžytinės tarp chemijos ii 
plėtė privatus kapitalistinis bos) vis mažesnį ir mažesni b^L ^'ai biausia centias sten- gamtos, bet čia chemija visų 
ūkis. Ypač privatus kapita- vaidina vaidmenį. Viską da- £iasi surasti aukšt. mokyk- gamtoj sutinkamų kvepalų
V _ .    * - J - - .1  »« 1» ___ _ _ _ ** I — v-V“. Z—. I*, » n o i m i « 1 V • « 1 • i • ■ •

ne vien Jaus« vardu "Centre de la ra tokios spalvos gamtoj

litika”

las, nežiūrint duodamų ko- 
peracijai pirmenybių, išsi-

(Tąsa)
Pasirašius Lietuvai taikos sutartį su Ru

sija, turėjau teisę važiuoti Lietuvon. Apsi
rūpinau tinkamais dokumentais ir leido
mės kelionėn. Iš Rostovo išvažiavom 5 va
gonai pabėgėlių: 3 lietuvių ii* 2 estų. Sutal
pino po 26 žmones į vagoną. Kiekvienas 
dar turėjo šiokių-tokių daiktų, taip kad ir 
apsisukti nebuvo kur. Po dviejų sąvaičių 
kelionės pasiekėm Maskvą. Tuo laiku len
kai užima Vilnių, perkirsdami kelią į Lietu
vą, tad mums teko išbūti Maskvoje visą mė
nesį. Gyventi turėjom tuose pačiuose vago
nuose.

Pagaliau atėjo diena išvažiuoti. Ateina 
Įvairus agentėliai dokumentus patikrinti 
r randa musų vagone vieną neįrašytą mo
terį. Kaip tai Rostove įvyko klaida, kad vy
ras vaiką užrašė, o žmonos — ne. Ir dabar 
audonieji ponai vyrą su mažu vaikučiu iš

leidžia, o žmonos — ne. Baisiausis tų žmo
nių verkimas! Ir kaip neverkti? Jau pus
antro mėnesio iškentėjo tokio vargo, o da
bar neleidžia! .Kur buvęs nebuvęs ateina 
lietuvis komunistas, rodosi, Žvirblys, kuris 
emigracijos skyriuje tarnavo. Visų akys nu
švito. Savas pagelbės. Papasakojam jam pa
dėtį tų žmonių, ir prašom, kad jis kokiu 
nors budu padėtų jiems. Bet kur tau! Drg. 
Žvirblys netik kad nepagelbėjo, bet pa
klausė, kas šio vagono komendantas, ir ka
da aš pasakiau, jog aš juo esu, jisai pagrą-j Quebec’o į Winnipeg’ą. Pasirodo, kad Ru
sino man, kad jeigu aš neišsiųsiu tos moters 
iš vagono, tai aš busiu areštuotas už nepil
dymą įsakymo. Bet aš nusprendžiau: 
kaip bus taip, o aš jos nevarysiu. Ir 
taip iš Maskvos išvažiavom.

Visam traukiniui vadovaut buvo paskir
tas komendantas, kuris ligi Sebežo turėjo 
išdavinėti mums duoną ir cukrų. Bet tas 
beširdis atidavė tik mažą dalelę tos duo
nos, kuri mums priklausė, o visą likusią at
važiavus Sebežan žydams pardavė. Mes

los mokiniams ir studen- rusių dar negali pakartoti, 
tams korespondentų . užsie- Sakysim, bulgarų rožių alie- 
ny ir tenkina užsienių ko- jaus vienas kilogramas kaš- 

‘ i pareikalavi-jtuoja $700, o chemijos bu- 
--------------  v-------------------kiuu paniH^io — tik $3.a0; 
kolegų.Pareikalavimas, pasi- bet vis dėlto natūralūs, iš ro- 
rodo, yra didžiausias anglų žiu lapų išspaustas aliejus 
kalbos, vokiečių kalba ūži- yra geresnis už chemijos bu
rna beveik paskutinę vietą du pagamintą. Tečiau vie- 
tarp didžiųjų kalbų. Fran- nas didžiausių chemijos lai- 
euzų kalba daugiausia do- mėjimų, padirbant gamtos 
misi rumunai ir vokiečiai, produktus, yra nesenai ras- 

Šis tarptautinio masto pe-l^8 būdas gaminti benziną iš

ro partija. Partijoj gi nesą
. . - ... laisvos kritikos ir demokra-

vystė prekyboje, kui* jis ap- tijos> Stalino kompanija su J
rūpina prekėmis daugiau organizavusi rėksniu ban- Ies“P°ndentų pareikalavi-jtuoja $700, o 

-----------------susirinkimuose r^us surasti Jiems franeuzų du padirbtas

su-

kaip pusę gyventojų.
Pramonėje privatus kapi- neleidžia jokių diskusijų, 

talas yra įsigalėjęs smulkio- Partija virto biurokratine 
joj ir vidurinėj pramonėj. įstaiga. Rusijoj nesą nei ta- 
40 procentų visų gaminių rybų. nei proletarų diktatu- 
pnklauso privačiam kapita- ros, viską valdanti Stalino 
lui. Nors bankai randasi vai- klika su savo smulkiai bur- 
džios žinioje, bet privatus žuazine oportunistine kryp- 
kapitalas ir čionai yra įsiga
lėjęs ir pelnosi iš gerų pro
centų. Žemės ūkyje išimti
nai vyrauja privati kapitali
stinė iniciatyva.

Nėra normalaus santykio 
tarp pramonės ir žemės ūkio mijos vadu, savo idėjiniams 
gaminių kainų. Valstietis priešams pripažino tik 
ukininkasgauna už savo pre- smurtą ir ginklo jėgą. Jis be būstinėje Parvžiuje sukvie- apyvarta natūralinį. Taip 

i— —j— . , . . - - ... . j j pamažu ęhemija, arba
tikriau sakant, žmogaus pro- 

tarptautinįĮ nu£ali £araM* 
susirašinėjimą. - • B oi
atstovų reikia Žydu Pogromas Sfa- 

telius to darbo ' j .
kaip franeuzus badoj r atvirtmtas.

‘Lietuvos Žinios” sako, 
kad laikraštininkai klausė 
Voldemaro, ką jisai manąs 

lapie žydu pogromą Slaba-

das, kurios

^iTni ~ ~ I
Trockis puola Staliną ir dagaginis veiksnys paskuti-|ak^enimu anglių. Tas che- 

-------1----- metu suįdomino net B?®ka.s benz^na^ nei kuo ne- 
bet Trockis Tautų Sąjungos atitinkamus sl®*ciria nuo 1S naftos paga- 

■ organus, šiomis dienomis mmto: nei spalva, neikva- 
- Tautų Sąjungos tarptauti- nei privalumais, nei kai- 

nio intelektualinio bendra-l.Manoma, kad ateity 
darbiavimo institutas savo dirbtinis benzinas įsstums iš

už tai, kad pastarasai visur niu metu 
vaitoja jėgą. 1 
užmiršo, kad ir jis, savo lai
ku būdamas raudonosios ar-

kės 1% to, ką jis gaudavo atodairos trėmė socialde- 
prieš karą, o už pramonės mokratus ir juos visaip kan- 
gaminius jis moka 212 kar
to daugiau, kaip prieš karą. 
Biurokratinis pramonės 
tvarkymas, menkas darbo 
našumas ir menka įmonių 
technika pabrangina gami
nius. Sovietų Rusijos pra
monės gaminių kainos 21 2 
—3 kartus aukštesnės, kaip 
kapitalistinių kraštų gami
nių vidutinės rinkos kainos.
(70 psl.).

Visai nenormalus ir labai 
sunkus esą netiesioginiai 
mokesčiai, ypač jie nepake
liami kaimo gyventojams.

Darbininkų būklę Troc
kis vaizduoja labai tamsio
mis varsomis. Nuo 1925—27 
metų darbo apmokėjimas 
esąs sumažėjęs, bet tuo pa
čiu metu darbo našumas pa
didėjęs. Miestuose auga ne
darbas. 1927 m. registruotų 
bedarbių buvę 1,478,000, 
bet iš tikra jų jų skaičius sie
kęs 2 milionus asmenų. Ka
dangi nedarbas auga, tai 
Trockio nuomonė, 1931 me
tais bedarbių busią 3 milio
nai. Bedarbių aprūpinimas 
esąs labai menkas..

Tikrai nepakenčiama 
esanti lauko darbininkų bū
klė. Žemės ūkio darbininkų 
algos labai žemos, — joe 
mažos ne tik privačiuose, 
bet ir komunistiniuose u- 
kiuose. šitų darbininkų al
gos sudaro 63' < prieškari
nių algų. Darbo diena per
daug ilga. Algos išmokamos 
nelaiku (42 psl.).

Mažųjų ūkininkų būklė, 
s- bendrai paėmus, visai liūd

na esanti — 30—40 nuošim- boną ištiko baisi audra su 
čių mažųjų ūkininkų neturi lietum, 
nei vieno arklio, o kitas ūkio di 
turtas labai menkas esąs, sunaikino daug brangių pre- 
Smulkieji ūkininkai arklius kių.- \ —

kino. Šlykščiai elgiasi ir Sta
linas. jei nepakęsdamas 
Trockio griežtos kritikos, iš
trėmė jj' ir jo šalininkus Į 
Aziją, dabar ir visai pašali
no Trockį iš Rusijos. Taip 
vaidijasi diktatoriai. Tuo 
metu “komunizmo” reikalai 
eina blogyn ir blogy n.

“Darbo Balsas.”

BAISI JĖGA.

Šitie elektros laidai turi 1,000.000 
tolti) pajėgos. Juos auruošė vokiečių 
profesorius Matthiaa Berlyne ekspe
rimento tikslams.

1^,

| BAISIOS LIŪTYS POR
TUGALIJOJ.

Portugalijos sostinę Liz-

Miestas patvino ir 
didelėse krautuvėse vanduo

t

sijos “rojus” jam baisiai nepatiko. Jis tu
rėjo kelis tūkstančius dolerių ir visi jo pini
gai žuvo, tai ištrukęs iš komunistiško “ro
jaus” dabar neša kudašių kiek drūtas į bur
žuazinę Kanadą. Išsikalbėjus, jisai atsimi
nė ir musų susitikimą Sebeže. Sako, neti
kėjęs, kad Rusijoj butų tokia velniava, kaip 
jam sakėm. Dabar vyras persitikrinęs. Jis 

Į yrą švedų tautos ir dabar važiavo į Britų 
Į Kolumbiją.
‘ Bet grįžkime dar atgal Į Sebežą. Toji mo- 

labai nustebtam, kuomet gavom tą pačią teris, kurią Žvirblys liepė man išvyti iš va- 
duoną pas žydus pirkti. Įgano, laimingai pervažiavo Latvių sieną ir

tė įvairių šalių atstovus pa
sitarti. kaip organizuoti ir 
toliau plėtoti t 
mokyklų ; 

Tarp buvusių 
pažymėti didelius to darbo 
pionierius, 1_ r ________
Mielle ir Dumeril, amerikie
čius ponią Wilson, vokietį 
Niessen, šveicarą Bociet ir 
kitus.

Plačia prasme nutarta lai-Įdoj, apie kuri fašistų orga- 
kytis šių principų: Stengtis nas “Lietuvos Aidas” yra 
pakelti mokyklose naujųjų] pasakęs, kad tai buvęs “pa
kalbu mokslą; naudoti ak-1 Gotiškas žygis.” 
tingiausias (veiklias) prie-l Voldemaras dėl žydų mu- 
mones: steigtis Tautų Są-pimo aiškinosi taip: 
jungos dvasioje palaikyti “Apie juos sužinojau iš 
tautų sąiyšį. I vieno, čia esančio, jūsų ko-

Tenka pažymėti, kad dis- Man buvo Heikta
kurijose buio iškelta įdo- i(?nteJusl“™.1 ,Elle
mus klausimai dėl svetimų “P0”t= <rai buvo kon- 
kalbų įnešimo perdaug sve- ^1“0.12 .L11® 2,sk,.'?t,> k°; 
timos tautos dvasios: sveti- kl<* J“™*?? Medžiagų aš 
mos kalbos dažnai tautai tik ««*avlau teismo organams 
praktiškiems dalykams (ko- ve,a, .'Progai svar- 
mercijai, laivinink^tei, ’10"’8, ,b-vlom3. tardytojas, 
mokslo darbams) reikalin- Pr?kuraiJ'ka l kal.P zlnoma- 
gos. o bendrai tautos kultu- v*s" r™ suza’
rai irjos dvasingumui jos )ei.v’, f”
gali būti net kenksmingos;b' \e,na t?.,k.os 
tai buvo daugiausia reiškia-Pal>.ekama Įzeis- 
ma franeuzų ir italų. Priei- »» “S''“' Tardymas 
ta prie nutarimo, kad tie, Wriotiškas žvgis”
kurie susirasmėja savo gim- . )tlsKa*
ta ja kalba, rašytu ko gry- P™8 l®aba<!<>? M® 
niausiai. ko daiiiaįsiai, pa-K“ P1?’ tysos
-lydami savo tautos “dva- /^kad^

I įvykis daug pakenkęs Lietu-
Tarp ko kita dar nutarta] vos reikalams Ženevoje, 

paraginti visas šalis, kad] -------—
steigtų tarptautinio moky- KINAI AREŠTAVO DA 
klų susirašinėjimo biurus; 300 RUSŲ,
sudaryti Amerikos ir Euro- žinios iš Charbino sako, 
pos mokyklų atostogų įrl^d pereitą sąvaitę į dvi pa- 
mokslinių darbų bei pramo-Į^g kiniečiu vyriausybė 
gų kalendorių, leisti atitin-jMandžurijos pasieny areš- 
kamą biuletenį ir kL | avo<da30O sovietų Rusijos

Pagalios išrinkta valdyba I piliečių. Visi buvo intemuo- 
įiš dviejų žmonių ir nuo kiek-| i kaipo karo belaisviai.

Sebeže buvo, taip sakant, generalė čist-'as su ja persiskyriau atvažiavus į Eglaitę.
Ypač pas moteris nepaliko nei viena Cia buvo kvarantina ir turėjom visi išsi- 

vietelė neiškrapštyta. Bet įdomiausis mu- prausti. Tai buvo daroma dėlto, kad ne
su kelionės momentas buvo kada susitiko“ ivežtume kokių ligų iš Rusijos. Bet reikia 
“proletarai” su “buržuazija.” Mat, vieną pasakyti, kad toj kvarantinoj galima tik 
dieną atvažiavo iš Latvijos traukinys su užsikrėsti ligomis, o ne palikti jas. Nors Eg- 
deportuotais iš Amerikos komunistais, ži-j laite yra dar Latvijoj, bet tenai jau buvo 
noma, susitikus tuoj pradėjome vieni kitų kokia tai emigrantų komisija, kuri išdavi- 
klausinėti. Jie klausia, kur mes važiuojam. Į n®J° dokumentus ir reikalavo, kad pasaky- 
Lietuvon, sakom. O ko jus ten važiuojat, į

ka.

i

“Lietuvos Aidas’

H

Liaudies Daina.
(Iš J. Krukonio dainų rinkinio.)

Pasakyk, mergele, 
Pasakyk jaunoji, 
Kas bėga be kojelių?

Ne mergelė bučiau,
Kad aš nežinočiau,
Kas bėga be kojelių. 

Srauniojoj upelėj 
Tyras vandenėlis, 
Tai bėga be kojelių.

Pasakyk mergele,
Pasakyk jaunoji,
Kas žaliuoja žiemą, vasarėlę? 

Ne mergelė bučiau, 
Kad aš nežinočiau, 
Kas žaliuoja žiemą, vasarėlę.

Šilely eglelė,
Daržely rūtelė,
Tai žaliuoja žiemą, vasarėlę. 

Pasakyk mergele, 
Pasakyk jaunoji,
Kaip vardas girios medelių?...

Ne mergelė bučiau,
Kad aš nežinočiau,
Kaip vardas girios medelių. 

Berželis—Juozelis, 
Klevelis—Jonelis, 
Tai vardai girios medelių.

Liepelė—Jievelė,
Drebulė—Onelė,
Tai vardai girios medelių. 

Padainavo A. Tuiny^il 
Metelių apylinkėj.

tume, ką Lietuvoje gyvenančių pažįstam. 
Aš jiems pasakiau, kad aš pažįstu inžinie
rių Vanagą ir Tarną Naruševičių. “O tai 
gal tamsta žinai, gal čia važiuoja komunis
tų?” klausia manęs. Na, manau sau, kada 
gi galų gale atsikratysim nuo tų žvalgybi
ninkų? šnipinėjo ir kamavo visoki agen
tai Rusijoj, o dabar vėl prasideda šnipinė
jimas. Atsakius man griežtai, kad jokių ko
munistų čia nežinau, padavė dokumentus 
ir už dienos mes jau buvom Lietuvoj.

Dabar, jeigu redakcija leis, parašysiu 
kas man teko pastebėti apie komunistų va
dus. Vos tik parvažiavęs Lietuvon gavau 
Maskvoje leidžiamą bolševikų laikraštį. 
Svarbiausis straipsnis tenai buvo apie “So
vietų diplomatijos laimėjimą.” Plačiai bu
vo aprašyta, kaip draugė Kollontai puotavo 
pas Švedijos karalių. (Reikia pasakyti, ji 
graži žydelka, man teko ją matyt Maskvoje 
kalbant.) Ir laikraštis aiškina, kad draugės 
Kollontai asmeny tenai buvęs Rusijos pro
letariatas. Ta proga rusiškai žydiškas lai
kraštis Kaune Įdėjo madamos Kollontai pa
veikslą, iš kurio matyt, kad ji pasirėdžius 
sulyg vėliausios Paryžiaus mados ir šilkai 
ant jos net žvilga. O tuo tarpu Rusijos pro
letariatas netik kad apsirengti kuo neturė
jo, bet ir valgyt neturėjo, nes tuo laiku 
(1921 metais) Rusijoj buvo didžiausis ba
das. Rusijos proletariatas ir Kollontai—tai 
du priešingi žemės ašigaliai, o ne vienas ir 
tas pats vaizdas. Ir komunistų laikraščio 
aiškinimas, jog Rusijos darbininkai turi 
jaustis kaip kad jie patįs butų su Švedijos 
karalium puotavę, yra nedoras darbininkų 
mulkinimas.

(Bus daugiau)
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Visokios Žinios.
SENSACINGA “DIEVO

BAIMINGO” TURČIO 
BYLA HAMBURGE.
Hamburge tik ką pasibai

gė sensacinga architekto- 
riaus Vicenca byla. Vicenca 
labai turtingas žmogus pri
klausė prie “aukštos” Ham
burgo visuomenės, buvo lai
komas tikinčiu dievobai
mingu žmogum ir ideališku

PASIKĖSINIMAS PRIEŠ 
STALINĄ.

Laikraštis “Dni” praneša 
iš visiškai tikro šaltinio, kad 
šįmet pavasarį buvo pada- 

! lytas pasikėsinimas prieš 
diktatorių Staliną, Maskvo
je, Kreiųly.

Grupė iš keturių žmonių, 
užsimojusi sunaikinti Stali
ną, įėjo į Kremlį kaipo GPU 
(Sovietų politinė policija) 
valdininkai, iššaukti komu
nistų partijos generalinio

LIAUDIS BOIKOTUOJA 
DIKTATŪROS KANDI

DATUS.
Krokuva. Šiomis dieno

mis Krokuvoj turėjo įvykti 
rinkimai 30-ties narių ir 30- 
ties kandidatų į amatų ru
mus. Buvo pastatytas tik 
vienas pilsudskininkų bloko sekretoriaus. Į
sąrašas, nes visi kiti buvo at- Visi dokumentai ir pralei- 
mesti. Turinčių teisę balsuo- dimai buvę tvarkoje. Tik

* NAGI! AS NEŽIN AI XAD 

dises nltlavt butų 
TAIP LENGVA... tos TIRŠ
TOS PUTOS nuplauna 

RIEBALUS TUOJAUS!

šeimos galva. Jis buvo dau- Krokuvos vaivadijoj yra pripuolamas atsitikimas su- 
gelio labdaringų ir tikybi- 25,000 amatninkų. Balsavi- kliudęs drąsuoliams vykdy- 

organizacijų narys ir mo rezultatai toki: Kroku- ti savo planą.
pirmininkas. Jo žmona taip vos apylinkėj iš 7,500 turin-j ---------------
pat buvo laikoma pavyzdin-Įčių teisę balsuoti, balsavo PIRMUTINIS SNIEGAS 
ga vokiečių matrona. Tuo .n amatninkų; Tamovot VAKARUOSE,
tarpu pasirodė, kad šis die-! apylinkėj iš 4,700 balsavo I “
vobaimingas buržujus buvo 13. Jasclsko apylinkėj iš va^ose1au Šniga b„.«- 
biaunausias nusikaltėlis. Jis 4,500 balsavo vienas: Novo- gas pasirodė Montanoj, Ne-! 
EX‘nnSre 'neudnamete so?d?cko * 4,000 vadoj ir Utah valstijose. |
savo poduKię nepilnametę nebalsavo nei vienas; Va-.Montanos valstijoj, Havre’ 
mergaitę turėti su juo lyti-, dovicko apylinkėj iš 4,200 apieiinkėj, šalčio buvo 8 j 
mus santykius. Jo nubikal-j balsavo 4. Tokiu budu iš laipsniai žemiau zero. Tuo1 
štamo jo darbo dalyve buvo (25,000 rinkikų balsavo 29.' ~ - - - - - - -
ir jo žmona, kuri už tai gau-; Pranešdama tą žinią “Gaze-i rlovn hi’onnnii rlnvonn ______ ______ • i____•_ .

organizacijų narys ir mo rezultatai toki: Kroku- ti savo planą.
i

VAKARUOSE.
Aną sąvaitę Amerikos 

* > Snie-

Naujas būdas
plaut dišes

JUS niekad neplausit dišių senu 
budu—vieną kart pabandę pa

merkti jas į Rinso putas. Tau
kai nusiplauna ak.vmirksnvje! 
Paskalauk karštame, įr 
sudžiūsta šviesiom be šluostymo.

Lengva! Ir kaip dišės blizga— 
kaip puodai ir stotkai žvilga. Tos 
riebios putos, stebuklingos flo- 
rams ir sienoms, ir—indams, 
maudynėms, linoleams ir viso
kiam namų apvalymui.

Kupinas už kupiną, padaro 
dvigubai negu išpusti muilai — 
nes jis granuluotas, stangus. 
Smetonuotos, gailios putos net 
kietame vandeny—ir nėra žvyro

Milionai moterų vartoja Rinso 
skalbimo dienoj baitesniems dra
panoms be trinimo. Gaukit DI
DELĮ namų paketą šiandien

Rinso
Ganuluotas minias dišėm 

skalbiniam ir valymui

Pajieškau pusbrolio Kazimiero Va
leikos paeina iš Didžiulių kaimo, ir 
pusseserės Antaninos Valeikiutės. 
Kazimieras gyveno Rumford, Me., o 
Antanina Cambridge ar So. Bostone. 
Jie patįs ar kas apie juos žino praneš
kite tuojaus. Yra svarbus reikalas.

JARONIMAS A. WALEYKA
97 Temple st., No. Abington, Mass.

VIEŠAS PRANEŠIMAS

Pajieškau brolėno J. F. Kazlausko, 
jis atvažiavo į Ameriką 1905 m., bet 
nuo 1914 m. nežinau ar jis gyvas ar 
miręs. Kas apie jį žino prašau pra
nešti arba pats lai atsišaukia. (38) 

T L. FRANCKAITIS
634 Be n ta n st, Joliet, III.

Alfonsas Pundžius pajieškau šių 
ypatų: Stasio Jasiulio iš Viekšnių 
miestelio, Mažeikių apskr., 1912 m- 
išvyko į Ameriką; Vaclovo Permino 
iš Viekšnių miest., Mažeikių apsk., 
išvvko Amerikon 1924 m. Prašau jų 
pačių atsiliepti arba kas apie juos 
žino, malonės pranešti (38)

ALFONSAS PUNDŽIUS
200 St. Victor Hugo,

Montreal, Canada.

Pajieškau Antano Jarašuno, Vitė-
1 i - r»-.--1-. ________

I
i

nių kaimo, Pušalotas parapijos, Kau
no gub. Girdėjau kad gyvena Phila- 
delphijoj. Prašau atsišaukti, arba kas 
žinote kur jis yra; aš turiu svarbų rei
kalą. (39)

MRS. MARCELLA DUDENE 
2425 Neibel st., Hamtramck, Mich.

Fortūnas VišniauskaSV šiuomi pra
nešu apie JUOZAPA SKIRKĄ, tai jo 
tikra pravardė iš Lietuvos Atvažia
vęs Amerikon jis vadinosi J. Shirca, 
o kada jis prasišalino su Fort Vasi
liausko žmona, 1923 m., kovo 17 d. te
ko man girdėti, kad jis pasivadino 
Joska Tabakierka. Todėl, kas žinot, 
kur randasi Juozapas Skirka, pra
neškite vietos policijai kad jis gyve
na nelegaliai su svetima moteria.

Taipgi aš Fortūnas Viąniauskas 
pranešu buvusiai mano žmonai Vik
torijai Višniauskienei, kad aš gavau 
laišką iš Brazilijos nuo Jievos Žales- 
kienės. Ji atkeliavo į Braziliją, su vi
sa šeimyna ir ten patiko juos didelė 
nelaimė. Mirė jos 17 metų sūnūs, pas
kui jos vyras Vincas Zaleskas ir abi 
dukterys Emilija ir Mikalina. Liko ji 
našlė su mažiausia dukrele. Būdama 
sena, negali užsidirbt ant pragyveni
mo. Ji šaukėsi prie manęs, Fortuno 
Višniausko, pagalbos ant dviejų lai
vakorčių, kad galėtų sugrįžti į Lietu
vą; bet aš pagalbą atsakiau. Todėl, 
kurie gali iš familijos ją sugelbėti, 
rašykit laišką Juozui Zaleskui į Lie
tuvą, tad iš jo gausite visas žinias, 
ar ji da_yra_gyva ir kur ji dabar ran
dasi. ~ -----

51 Mechanic st.,
FORTŪNAS VIŠNIAUSKAS

- *
Newton Upper Fails, Mass.

davo brangių dovanų. Vi- 
cencos nusižengimas galų 
gale tapo žinomas tik per aš
tuonerius metus. Nelaimin
ga jo podukrė pabėgo iš na
mų ir papasakojo apie visa 
vienam advokatui.

Architektorius norėjo pa
pirkti advokatą ir siūlė jam 
didelį honorarą, bet doras 
advokatas nesutiko tylėti ir 
byla pakliuvo teisman.

Hamburgo teismas nutei
sė Vicencą ir jo žmoną 5 
metams katorgos.

La Warszawska” priduria: 
“Iki tokio abejingumo sto
vio privedė mus sanacija. 
Nebalsavo net patys kandi
datai.”

tarpu Bostone karštis siekė*sj0 štabo atstovas pulk. Kir- 
aukščiau 100 laipsnių. j lys, Klaipėdos direktorijos 

I * • • • .1 _ _ TZ _ J_----------- Į pirmininkas Kadgynas,
PER &-MĖNESIUS CHICA- Klaipėdos uosto direkcijos 

GOJ UŽMUŠTA 261 pirmininkas Visockis, yy-
•s

r------------ --------- ’ vy-,
riausias Klaipėdos burmist-

LIETUVOS PILIETIS PA
SIŽYMĖJO FRANCUZI- 

JOJE ABORTAIS.
Paryžiaus teismo komisa

ras Dorrer padarė kratą kli
nikoje, kurią laikė rusų gy
dytojas Makiejevas ir Lietu
vos pilietis Peisachas Rud
nia, neturįs teisės užsiimti 
Francuzijoje gydytojo prak
tika. Po kratos buvo ap
klausinėti klinikos ligoniai.

ŽMOGUS.
Chicagos policijos virsi-1 ras Grabovas, generalinis 

ninkas sako, kad Chicaga į vokiečių konsulas Mens ir 
pradeda jau taisytis, nes‘kiti svetimųjų val<tyhin 
per 8 pastaruosius mėnesius į konsulai, Mažosios Lietuvos 
tenai buvo “tiktai” 261 Į patriarchas Martynas Jan- 
žmogus nužudytas. Pernai 
metais per tą patį laikotarpį 
žmogžudysčių buvę 343.

Šokiai ir Balnu!
Rengia švento Juozapo Draugystė, 

Newton Upper Fails, Subatoje,
21 RUGSĖJO-SEPT., 1929 

Foresters Svetainėje 
Petty SL, Newtoa Upper Fails.

Prasidės 6 vai. vakare.
valstybių Bus visokių užkandžių ir gėrimų. 
- - * ‘ Muzikantai bus merginos, gražiau-

sios visoje Mass. valstijoje. Prašom 
atsilankyt. KOMITETAS,

i ’

Pajieškau draugo Antano Grike- 
nio ir jo seserų Barboros, Uršulės ir 
Marijonos, Stenuliškių kaimo. Gyve
no Chicagoje, norėčiau susirašyt.

VLADAS GURA
P O. Bos 513, Esport, Pa.

FARMOS PARSIDUODA!
PARSIDUODA — Keturių apart- 

mentų Namas Rozbury, arti prie 
dirbtuvių, darbai geri, elektros švie
sa, pečiai Randos $85 į mėnesį. Kai
na $3,800 — $400 įmokėt, kitkas ant 
mortgečiaus. (38)
Room 316, 170 Summer St_, Boston,
Mass.

J ieškau Juozo Mikolaičio iš Aičiu- 
nų kaimo, Butrimonių vai., seniau gy
venęs Worcestery, apie Amherst ir 
Northampton, Mass. Turiu labai svar
bų reikalą ir noriu susirašyti. (39) 

VYTAUTAS NAVAŠINSKAS
12 Lavrence st., Hartford, C>nn

PARSIDUODA FARMA
9 akeriai žemės, 9 ruimų namas su 

elektriką ir miesto vanduo; 1 karvė, 
25 vištos. Atsišaukit pas (38)

ELIZABETH WESALOWSKI
Pleasant st., Rockville, Mass.

ANGLIJOS MOTERIS IR 
POLITIKOS DARBAS.
Nesenai Londone buvo Paaiškėjo, kad klinikoje bu- 

suruošti pietus moterims vo daromi slaptai abortai, 
parlamento narėms pagerb-! Makiejevas ir Rudma paso- 
ti. Iškilmėse dalyvavo apie dinti į kalėjimą. Tą pačią 
500 moterų ir tik šeši vyrai, dieną buvo padaryta krata 
Vienas kalbėtojų pabrėžė,’įr kitoje tų piliečių klmiko- 
kad Anglijos parlamente’je bulvare Bomarše ir jų bu- 
yra 14 moterų, o jos pri- tuose. Visi rasti dokumentai 
klauso prie 5 partijų bu- perduoti teismo tardytojui, 
tent: socialistų, konservato-' ---------------
rių, liberalų, nepriklauso- DĖL KRUVINŲ ĮVYKIŲ 
mujų ir prie,., “šeimynos' RUMUNIJOJ, 
partijos.” Lloyd Georgėj Tūlas laikas atgal Lupeni 
duktė Megan Lloyd George miestelyje, Rumunijoj, įvy- 
pareiškė, kad moterų pasi-;...................... ‘ '
rodymas parlamente reiš
kiąs “vyrų viešpatavimo ga
lą.” Moteris ministerė Bon- 
field pareiškė, kad ji atsto
vaujanti šimtus tūkstančių 
nežinomų darbo moterų. 
Per pietus buvo daug kalbė
ta apie reikalingumą pakei
sti jaunų mergaičių auklėji
mo sistemą taip, kad jos bu
tų paruoštos politiniam vei
kimui. Anglijos meifeaitės 
turinčios būti pilietės, o ne

DIDELI BANKROTAI 
VOKIETIJOJ.

p H <L * J
Berlyne subankrutavo 

viena didžiausių apdraudi
mo draugijų. Padaryta 160 
milionų markių nuostolių. 
Bendrovės klientūra perėjo 
į kitų apdraudimo bendro
vių rankas.

Papildomai pranešama, 
kad subankrutavo ir kita ap
draudimo bendrovė. Nuos
toliai kol kas apskaityti sun
ku, nes jos direktorius išbė
go į užsienį.

ko darbininkų riaušės, ku
rioms malšinti buvo pašauk
ta kariumenė ir daug žmo
nių buvo užmušta bei sužei
sta. Dabar valdžia šitą įvykį 
tyrinėjo. Ministerių kabine
tas išklausęs tardymo komi
sijos pranešimą pripažino, 
kad atsakomybė už tuos 
įvykius krinta kasyklų savi
ninkams, atmetusiems tei
singus darbininkų reikala
vimus. Be to vyriausybė nu- 

----------- A statė, kad susirėmime tamsų 
pudruotos ir nusidažiusios vaidmenį suvaidino komu- 
lėlės.-------------------------------- ■ nistų agentai, provokavę

---------------- [kraujo praliejimą. Vyriau- 
FRANCUZIJOS TEISMAS sybė nutarė pašalinti visus 
NUBAUDĖ SKANDALIS- (įveltus į Lupeni įvykius val

dininkus. Karininkai davę

VARO STREIKIERIUS 
IŠ NAMŲ.

Mariono miestely, North 
Carolinoj, Clinchfieldo au- 
dinycių kompanija įsakė vi
siems streikuojantiems dar
bininkams išsikraustyt iš jos 
namų. Kitų namų tenai nė
ra, nes visas miestelis pri
klauso kompanijai.

kus, prekybos rūmų pirmi
ninkas John ir daug kitų 
svečių.

“Priėmimas įvyko didžio-j 
joj gubernatoriaus salėj.! 
Svečiams grojo Hofmekle-; 
rio orkestras. Po vakarienės' 
prasidėjo šokiai. -----------
• • -1 KAZYS MAŽEIKAjunnmkai pademonstravo Pllėm8nty kaiinas, Betigaios vaisė., 
kai kuriuos Šokius. Rusų ka- Raseinių apskr , Lithuania. 
rininkai visai patenkinti:---------------------------------
nuoširdžiu priėmimu. Sve-; Pajieškau Juozo Liutkaus, Padonių 
čiai išsiskirstė anksti rytą.

“šiandien 1 vai. popiet fXPŠukPtianešti arb“ 
Klaipėdos krašto direktori
jos nariais ruošia Smiltinėj 
svečiams priešpiečius. Šian
dien 9 vai. vakare “Viktori
jos” 
las Makarovas, atsakyda
mas į vaišes, rengia priėmi
mą.

“Sovietų karo laivai ap
leidžia Klaipėdos uostą rug
piučio 21 d. 6 vai. vakarą.“

ANGLIJOJ UŽSIDARĖ 
26 KALĖJIMAI.

Po didžiojo karo Angli
joj užsidarė jau 26 kalėji
mai. Tuo tarpu Amerikoj, 
cur po karo įvesta prohibi- 
cija, kaliniai jau nebesutel
pa į kalėjimus.

TĄ LENKĄ.
Paryžius. — Lenkas inži- įsakymą šaudyti į streiki- 

nierius Vasiutinskis, kuris ninkus ^aiP Pa^ pasalinti, 
prieš porą sąvaičių su savo 
draugais pakėlė skandalą 
Paryžiaus stoty Gar du 
Nord ir kuris apdaužė sto
ties viršininko padėjėją, o ros aikštėj, darbininkai už- 
taip pat puolė policijos ko- tiko požeminį koridorių, ku- 
misarą, Paryžiaus teismo ris eina Gedimino kalno 
dabar sąlyginiai nubaustas kryptimi. Požeminio kori- 
3 mėnesius kalėti, 200 fran- doriaus plotis — 7 metrai ir 
kų pabaudos apdaužytojo jis gana aukštas. Tuo tarpu 
stoties viršininko naudai ir jis yra vandens apsemtas. 
50 frankų šiaurės geležin- Koridoriui ištirti, reikalin- 
kelių bendrovės naudai. Taip ga išpumpuoti vanduo ir 
baigėsi incidentas, dėl kurio pravėdinti jį. Spėjama, kad 
lenkų spauda pikčiausiais šis koridorius buvo Lietu- 
žodžiais apkoliojo savo vos kunigaikščių naudoja- 
draugus francuzus. mas kaipo požeminis susi-

---------------- siekimas. Yra davinių ma
nyti, kad koridorius buvęs 
iškastas po pilies rūmais.

POŽEMINIAI KORIDO
RIAI VILNIUJE.

Bekasdami žemę Kated-

KOMUNISTAI MIRTINAI 
PLAKA VALSTIEČIUS

RYKŠTĖMIS.
Sovietų spaudos žiniomis 

įvairiose Rusijos vietose pa- 
•sikartojo valstiečių plaki
mai rykštėmis. Pavolgy, vo- niu čia yra visokių bolševi- 
kiečių respublikoje Rozen- kams nekenčiamų žmonii 
darumo kaime Sovietų teis- figūros, kurių tarpe ir Troc- 
mas nuteisė 85 valstiečius kio figūra. O anksčiau jie 
nuplakti rykštėmis. Kai ku- Trockį laikė savo “dievu- 
rie iš nuplaktųjų mirę. ku.”

ŠAUDO TROCKĮ.
Nesenai Maskvoje atsida

rė šaudymo pratimai. Taiki-

ku.”

PAJIEŠKOJIMA1

Pajieškau Leono Jurgelavičiaus, 
Antanų kaimo, Adutiškiu valsčiaus, 
Švenčionių apskr., Vilniaus gub. Tu
riu labai svarbų reikalą, meldžiu at
sišaukti arba kas apie jį žinote, ma
lonėkit pranešti, už ką aš atlyginsiu. 

PAUL MIŠKINIS (40)
123 N St , So. Boston, Mass.

Kaip Fašistai Vai-
V® smo

Paiieškau Antano Kutkos ir Anta
no Olbito, 1924 m. gyveno Kuboje. 
Habanos mieste ant Sao Paulo gat
vės. Aš išvažiavau 1925 iš Kubos į 
Afri’ ą Kas apie juos žino prašau 

Keli rUSU Pran<>šti. už ką busiu labai dėkingas.

APSIVED1MA1.
Pajieškau gyvenimui draugės, 

merginos ar našlės, be skirtumo tikė
jimo, ne senesnės 35 metų. Su pirmu 
laišku prašau prisiųsti savo paveiks
lą. Arčiau susipažinsime per laišką. 
Gali atsišaukti ir iš Kanados Aš esu 
26 metų, vaikinas, šviesaus gymio, 6 
pėdų aukščio J. P.

13156 Mackay avė., Detroit, Mich.

GERA FARMA
190 skėrių, 75 dirbamos žemės, nė

ra akmenų; 10 ruimų namas, kaip 
naujas, visi rakandai ir įrengimai, 
visos Bsrnės, mašinerija, vežimai; 5 
karvės, 3 arkliai, visas derlius, netoli 
nuo marketų. Kaina už viską $4000. 
{mokėt $1200. Geresnio pirkinio ne
gali but. (39)

MRS J H. KIRMAN
Saratoga Springs, N. Y.

ma-

BRONIUS SODAITIS 
Taft, B. C, Canada

Pajieškau draugės šeimyniniam 
gyvenimui, ne senesnės 35 metų, turi 
but gražios išvaizdos ir laisvų pažiū
rų, ne stambaus ūgio, kuri myli gra
žų gyvenimą. Su laišku malonės pri
siųst ir savo paveikslą. Aš esu 38 me
tų, turiu gerą užsiėmimą. Platesnias 
žinias suteiksiu per laišką.

J. DAILIDE
Boz 156, Grand Rapids, Mich.

Pajieškau Nelės Lekavičiūtės, pir-
.... . . j miau ve no Ravonne, N. J., dabaiViešbuty kontradmiro- persikėlė į Elizabeth. Kasperiškiv 

' ' I kaimo, žižmarią parapijos. Kas apie
ją žino, malonėkit pranešti.

Wm AMBROZAS
285 Bowen st., So. Boston, Mass

{domi Pedagogo 
Stati$tika.

Pajieškau brolio ir dvi seseris 
Alekso Zikos — seniau gyveno Hart 
ford, Conn., Petronės (Besse) po vy 
ro Pinkevich. gyveno Meriden, Conn 
ir Olesės — po vyro Kurmauskienė 
Visi paeina nuo Betigaios, Ilgišiv 
kaimo. Prašau atsiliept arba žinan 
tieji malonės pranešti. Noriu vien til 
susižinoti (ne išmaldoms).

FRANCIS ZIKAS
C. de Pagani, Molinari F. C. C. N. A

Vokiečių žurnale “Rėk- *** Argentina
lam Universum” įdėtas šva- “ 
bijos mokytojo dienoraštis, 
kurį jis vedė per 50 metų s 
(nuo 1770 m. iki 1820 m.). § 
Šis mokytojas pažymėdavo $ 
dienorašty svarbiausius fak- -3 
tus savo pedagoginio veiki- B 
mo. Jis užrašydavo visas į 
bausmes, kuriomis jis baus- § 
davo savo mokinius. Moky- 
to jas parašė net savo dieno- (3 
rašty šitokį devizą: “Baus- 
mė — mokymo pagrindas." S 
Štai kokios šito pedagogo g 
darbų išdavos. Jis nubaudė < 
savo mokinius 1,480.983 k] '■ - - 'I

PRANEŠIMAI.
FARMOS DARBININKAS

Kam iš lietuvių farmierių reikalin
gas darbininkas, aš prityręs prie vi
sokio farmos darbo. Tūrių ir mažą 
šeimyną. Mano adresas: (39)

JOHN AVGOSTINO
18Vz Cyprus st., Moundsville, W. Va.

PARSIDUODA
Middleboro dvi farmos, 

kurį e norės pirkti, juos pasitiks pa
gal sutartį ant Middleboro gelžkelio 
stoties. 100 akerių ant Vaughn st, 
apie 2 ir pusė mailės nuo paties mie
sto centro, netoli mokykla, namas 
gerai pataisytas, gera barnė, yra me
džių, geros ganyklos, įtaksuota ant 
$3,800. Parduosiu už mažą įnešimą, 
o kitą dalį paims ant mortgičio. Kai
na $4,000.

Taipgi 6 akerių farma su geru na
mu ant Precinct st., tinkanti daržo
vėms arba išvažiojintu daržovių; 
imsiu mažą numokėjimą, kitą dalį 
ant mortgičiaus. Kaina $3,000.

Loveli
26 Barden HiU Road.

Middleboro. Mass.

Philadelphijos ir Apielinkės 
Lietuviams

Pranešu, kad aš užsidėjau naują 
lietuvišką aptieką. Turiu žolių ir vai
stų nuo visokių ligų, kurių Ameriko
je negalima gauti. Reikale malonė
kite užeiti, duosiu katalogą ir gerą 
patarimą. (41) |

MRS B. LOMSON 
1814 So. Water st., Philadelphia, Pa.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Čeverykų 

Taisymo šape.
Yra visos mašinos reikalingos prie 

taisymo. Mašinos naujos, parsiduoda 
pigiai- (39)
24 Ames st.. Mostelio. Mass.

^szsBszsasaszszsaszszsasEsesasaszszszsEsaszsasasasasaszsaszsaszsaszsi

Naujausi Lietuviški 
į Rekordai Columbia 

MAHANOJAUS LIETUVliKA MAINERIŲ ORKESTRĄ 
N Singing by A. šaukevičiiM ir Marijona Urbas. Fr Yetko, L^nder.
K 61003F (Lietuviška Veseiiia, Dalia Pirma ir Antra
B 12” $1.25 Mahanojaus Lietuviška Mainerių Orkestrą
K 61004F

Parsiduoda Biznis
Mažam miestely ant farmų, ant 

šteitavo kelio, prie gelžkelio stoties. 
Biznis: gaselino steišinss, visokie gė
rimai, kendės, aiskrimas, tabakas.

1 • Tik viena bizniava vieta tam mieste- 
’ ly. Prie to yra 20 akrų žemės, €• rui- 
J mų namas, sieliunas karvėms ir viš- 
Q toms, yra vietos garadžui, kanui ir 
3 ledaunei; 12 mylių nuo miesto. Ran- 
3 da $35 00 j mėnesį, lysą galima gaut 
Q ant ilgai. Už biznį $600. Esu pasienis 
n ir delta parduodu greitai. Galima 
n pirkt ir prapertę
n MATEW YSZARA
n Jeffris, Lineohi Co_ Wis.

Pereitame “Keleivio” nu
mery mes jau rašėme, kad į 
Klaipėdos uostą atplaukė;, ----
du bolševikų karo laivai ir!karį^s- Bausmės buvo taip 
Lietuvos fašistai širdingai ■ Paskirstytos:spričku i kak- 
juos pasitiko. Tuo jų bičiuly- Į T" smūgių per
stė nepasibaigė. Smetonos ran^a® — 176,716; f"” ”’1'1 
ir Voldemaro adjutantai, R®rQQn i
Klaipėdoje iškėlė didelį ba-r°’y . » antausių 
iių bolševikams ir vaišino 
juos kaip tikrus savo bro- 
liūs. -

Apie tą jų pokilį “Elta” ’ —y — -
paduoda šitokių smulkme- 10,235 kartus
nų: Pį?.se . mokiniams ......

“9 vai. vakare Klaipėdos P®rsP^ji®ai'
krašto gubernatorius p. Mer-! not«bene buvo ne kas ki- 
kis su žmona rusų svečiams .ai.P “perspėjamieji 
pagerbti surengė didelį po- per galvą biblija,
kili, kuriame daiyvavo visi kat®kizmu arba psalminin- 
rusų laivų karininkai su ad- . storokomis kr.ygo- 
mirolu Makarovu priešaky, mifV. kartus prasi keitę 
gen. Įeit. Tamašauskas, gen. moklniai turėjo stovėti ba- 
Nagevičius, gen. Grigaitis, kojom ant žirnių ir 636 
Klaipėdos įgulos viršinin- kartus ant pagalio su ast- 
kas pulk. Genys, Klaipėdos r,omis briaunomis.
krašto komendantas pulk.1 1707 kartus pedagogas 
Įeit. Liormanas, užsienių plakė mokinius ry kštėmis 
reikalų ministerijos atsto- iki nusikaltėlio rankom ir ko
vas p. Blaveščiunas, vyriau- jos pradėjo drebėti

lių bolševikams ir vaišino

; smūgių C
adiutantai P^r minkštas vietas E

«nugių liniuote — 1.572: t
‘ ___ ____j—125,-į
010; rimtų perspėjimų arba [ 
“notabene” — 22,763. Be to į

plėšė mokiniams ausis.
’ arba

§ 
a
$§

Mahanojaus Lietuviška Mainerių Orkestrą 
(Lietuviška Vėseina, Trečia Dalis Orchestra with
(Lietuviška Veseiiia, Ketvirta Dalis Incidentai Singing

(Vilniaus Polka (10„ 75c.) Mahanojaus Liet. Mainerių Ork. 
(Žideli-Judeli, Polka Brooklyno Lietuvių Orkestrą
(Žuvininkų Valcas Mahanojaus Lietuviška Mainerių Orkestrą 
(Puiki Porelė—Polka ..................... Lietuvių Tautiška Orkestrą
(Raudona Kepuraitė Mazurka Mahanojaus Liet. Mainerių Ork. 
(Senos Mergos Polka...................  Brooklyno Lietuvių Orkestrą
(Šešupės Bangos Polka .................. Lietuvių Tautiška Orkestrą
(Šokikų Polka ... Mahanojaus Lietuviška Mainerių Orkestrą 
(Tarnaitės Polka Mahanojaus Lietuviška Mainerių Orkestrą 
(Tėvuko Polka .... Mahanojaus Lietuviška Mainerių Orkestrą 
(Alleluja—Esu Bomas ............................... Antanas Vanagaitis
(Atvažiavo Meška............... Antanas Vanagaitis ir M. Žemaitė
(Be Nosies (A. Vanagaitis) ....................... Antanas Vanagaitis
(Močiute Širdele ................................................... Jonas Butėnas
(.Mudu Du Broliukai Antanas Vanagaitis ir K. B Kriaučiūnas 
(Piršlybos Amerikoj ............................................... Comic Songs
(Neišpildomas Prašymas.

(Mergytę Pngavo .......................................f... A.
(Eina Pati į Karčiamą.
(Karvutė............... ...........
(Doleris 

(Sharkey Daina 
(Munšainukas ..............

(Lietuvoj Mados 
(Pas Draugą Julių 

(Vanagienė Polka........
(Lietuviškas Džiazas

MES UtLAIKOME VISOKIUS COLUMBIA ISDIRBYSTftS 
GRAMOFONUS IR REKORDUS

Rekordai lietuviški, pagaminti geriausią artistą dainininką, munką ir 
monologiatą.

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

MES PRIIMAM LIETUVOS BONUS.
Nuo tą. kurie pirks pas mus Radio ar Gramafoną, priimam Bonus 

kaipo dalį mokesties.

GEO. MAS1LI0NIS
377 WEST BROADWAY, SO. BOSTON. MASS
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PARSIDUODA HOTELIS
Tirštai apgyventoj lietuvių koloni

joj, 54 kambariai, visi fomišiuoti, 
taipgi Restoranas ir Sakiainių Krau
tuvė. Parsiduoda labai pigiai. Savi
ninkas išvažiuoja į Floridą. Klauskite 
greit. PETER GADEIKO (38) 

1606 Sa. Halsted st, Chicago. III.

LAISVĖS PRANAŠAS
Būti vergijoje ar alginiu vergu vi

są amžį, tai reiškia gyventi kaip žu
vis ant ledo Knygą skaitykime lapas 
i lapą, nestodamas, ir nors uolos kri
stų ant musų siaurų takų, kaskimės 
pirmyn. Daktariška knyga su 800 re
ceptų ir pamokinimais kaip padaryti 
įvairius išdirbimus. tik 1 doreliukas

STEVE POCIUS
234 Shawmut avė, Boston. Maaa.

ADVOKATAS

Ignas J. Barbu
725 Slater Building 

VORCESTER, MASS.
Gyvenimas: 101 Stertiag M. 

Ofiso Tel.: Park 34*1 
Namą TeL: Maplo 4M4. ..
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ISTORINIS NAMELIS

MOKSLAS NEREIKALINGAS
“Marijon. štai termometras. 

Kai maudysi kūdikį, tai pirma 
įkišk Į vandeni šitą Įrankį, ii 
pažiūrėję kad vanduo nebūti 
kartais perkarstąs ar peršal
tas.”

“O kam to Įrankio reikia.” sa
ko Marijona. “Aš galiu pažinti ir 
be jo. Jeigu vaikas parausta, tai 
reiškia, kad vanduo perkarstąs: 
i jeigu vaikas pasidaro mėly
nas, tai reiškia, kad vanduo per
šaltas.” . _

VADOVYBĖS PASLAPTIS.
“Na. ar daug žmonių, tamsta 

Įtikinai savo argumentais?” bu
vo paklaustas anądien senato
rius Vuodega.

“Ale kur čia juos Įtikinsi,’ 
atsakė politikierius. “Aš jums 
pasakysiu, kad žmonės yra ly
giai kaip tas asilas, kuri aš tu
rėjau jaunas būdamas. Kad iš 
šalies žiūrint išrodvtų, jog aš ji 
valdau, aš tėmydavau Į kurią 
pusę jis suka ir sekdavau pas
kui jį.”

čia gy veno kitąsyk pagarsėjusio Amerikos istorijoje Perry 
šeimyna. Oliver Hazard Perry pagarsėjo tuc. kad 1S13 metais 
Erie ežere sumušė anglu laivyną ir paėmė 6 laivus nelaisvėn. Jo 
brolis. Matthetv G. Perry. vėliau vedė Amerikos laivyno ekspe
diciją Japonijon ir privertė japonus pasirašyti palankią Ame
rikai prekybos sutartį. Taigi šitas jų namelis dabar paverčia
mas muziejum, kur tilps visos žinios ir atsiminimai apie tą 
dviejų Perry gyvenimą ir nuopelnus savo kraštui.

EMILE ZOLA. "]BEDARBE 1
JI NORI KALBANČIO 

PAUKŠČIO.

Jis: “Aš tau pasakysiu, kad 
vyrai tokie kaip aš patvoriais 
nesivolioja.”

Ji; “Ne, jie visuomet džėloj 
sėdi.”

PAS DENTISTĄ.

''"t..

Jauna moteris: “Ar tamsta 
čia parduodi tokius paukščius, 
ką kalba žmogaus balsu?”

Krautuvninkas: “Ne. tams
telė. čia pat ant kampo yra gra
mofonų krautuvė, tai tenai tam
sta gausi.

PIRMA TVOK JAI PER 
GALVĄ.

Jeigu rasi gyvatę su devv 
niais žvynais ant galvos, sake 
gyvačių ekspertas, tai šalinkis 
nuo jos, nes ji nuodinga.

Bet ką toji gyvatė darys, 
kol skaitysi jos žvynus?

pa-

VISUR PROGRESAS.

Merginos sutrumpino savo si
jonus. kad nereiktų tiek daug 
audeklo. Amerikos valdžia pasi
žiurėjus 
pierinių
nereiktų tiek daug popieros.

i jas sutrumpino 
pinigų formatą.

po
kari

2
DOVANA UOŠVEI.

Jauna žmona į savo vyrą den- 
tistą: “Antanai, rytoj, mano 
motinos varduvės. Reikėtų' jai 
kokią nors dovaną padaryt.”

Dentistas: “Gerai, aš galiu 
jai dantį ištraukti už dyką.”

IšPOPIERlAVO KAMBARIUS
Nuotaka: “O. kaip dailiai tu 

išpopieriavai tucts kambarius! 
Bet kodėl tie guzai pasikėlę?”

Jaunavedis: “O. kad jups vel
nias. aš užmiršau paveikslus 
nukabint nuo sienų.”

Pacijentas: “O Jėzau, tamsta 
išlupai man sveiką dantį!”

Dentistas: “Jeigu taip, tai aš 
paskaitysiu už savo darbą tik 
pusę kainos.”

Liūdna naujiena.
Darbininkai, atėję rytą į 

dirbtuvę, rado ją šaltą ir tar- 
<i, patamsėjusią nuo liūdno 
sunykimo. Didžiulės salės gi 
lamoje ilgomis liesomis ran
komis ir nejudančiais ratais 
mašina tyli. Ši mašina, kurios 
alsavimas ir ėjimas papras
tai. kaip stropaus milžino šir
dies plakimas, gaivino visą 
namą, savo tylėjimu priduo
da dar daugiau melancholi
jos dirbtuvei.

Šeimininkas išeina- iš savo 
mažo kabineto ir liūdnai ta
ria darbininkams:

. —Mano vaikai, šiandien
nėra darbo... Užsakymų dau
giau nebegaunu: iš visur ei
na tik užsakymų atšaukimai 
ir mano prekės lieka gulėti. 
Šis gruodžio mėnuo, kuriame 
aš tiek daug vilties turėjau, 
kitais metais stambių darbų 
mėnuo, gręsia bankrotu net 
tvirčiausioms firmoms. Rei
kia viską sustabdyti.

Redakcijos Atsakymai
Vladui Markevičiui. — 

Kiek mums žinoma. Lietu
ves paštas antro mokesčio 
neima už siunčiamus iš A- 
merikos siuntinius, bet val
džia ima muitą. Muitus turi 
kiekviena valstybė. Jų tiks
las yra apsaugot savo krašto 
pramonę. Kad svetimi biz
nieriai neprivežtŲ iš užsie
nio prekių -ir nedarytų na
miniams biznieriams kon
kurencijos, valdžia ima nuo 
įvežamų prekių tam tikrą 
mokestį. Bet jeigu pati šalis 
•kurių prekių negamina, o 
• vietos gyventojams jos buti- 
jnai reikalingos, tai ant te
ikiu muito paprastai n£ra. 
Nėra taipgi muite ir ant se
nų, jau vartotų daiktų. Tas 
ir išaiškina, kodėl tamstos 
namiškiai kartais turi už 
siunčiamus jiems daiktus 
primokėti, o kartais—ne.

TIKRAS EKSPERTAS.
r

Skelbimas iš laikraščių: “Se
kantį sekmadieni paskaita apie 
vištų vogimą skaitys prof. R., 
kuris tam darbui vadovauja vi
soj Amerikoj.”

TARPININKAS
(THE MEDIATOR) 

Leidėjas A. J. Kupstis.
Vaizbos. Kultūros ir Dailės Mė
nesinis Žurnalas so spalvuotais 

paveikslais. 40 puslapių.
Didelio formato.

Prenumerata metams $1.00, 
vienas numeris 10c.

Užsieny—$1.50. vienas num. 
“Tarpininkas” duoda $200

ba laivokortę į Lietuvą ir atgal 
—dovanų.

“Tarpininkas” pagelbės joms 
apmokėti bilas. Jsigykit “Tarpi
ninką” tuojaus. tai sužinosit, 
kaip tą galima padaryti. 
Kreipkitės šiuo adresu:

“TARPININKAS’*
»2 W. BROADVAT.
90. BOSTON. MA8K

15c
*r-

TIKRI STEBUKLAI.
Iš iaikrašč j skelbimo: “Par

siduoti* pora gražių veršių. I>a-| 
bai geros vek-iės tėvai, abudu 
Įį^iliai ”

♦ 
I
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Paryžius—niaurus, purvinas. 
Jis eina per lietų, jo nepaste
bėdamas, vien jausdamas tik 
badą, sustodamas, kad ne- 
taip greitai pareitų. Jis per
silenkia per tilto tureklius; 
baltos putos daužo tilto atra
mas. Jis dar labiau pasilen
kia ; smarki srovė teka po 
juo ir įšėlusiai jį šaukia. Pas
kum jis pats sau sako, jog tai 
butų bailystė ir nueina.

Matydamas visą ėdrųjį 
Paryžių...

Nustoja lyti. Auksakalių 
vitrinos žėri šviesa. Išmušęs 
stiklą jis paimtų brangeny
bių saują ir turėtų duonos ke- 
leriems metams. Restoranų 
virtuvės šnypščia; jis pastebi 
už baltų muslino užlaidų val
gančius žmones. Jis padidi
na žingsnius, atsiduria prie 
miestyje ir eina pro cukrai
nes, kepyklas, dešrines, ma
tydamas visą ėdi-ujį Paryžių, 
kuris išsirikiuoja darbo va
landomis.

Iš ryto jo žmona ir maža 
dukrelė verkė ir todėl jis ža
dėjo vakare atnešti joms 
duonos. Grįžti prieš naktį ir 
pasakyti, kad jis buvo joms 
sumelavęs, jis nedrįsta. 
Vaikščiodamas jis klausia 
save, kaip jis eisiąs ir ką pa
sakysiąs jų kantrybei sustip
rinti. Bet ilgiau likti jos be 
valgio negali. Jis pats dar 
galėtų pabandyti, bet jo 
žmona ir dukrelė per silpnos, j Ly.'u ir k>,p

Staiga iam ateina Į galvą I 
elgetavimas. Bet kai pro salį da. Kama .................   25c-
eina poniaar ponasirjisno-;^^.^ Irtorijes Supr>tillMW. 
n IStieSti ranką, JO ranka pa- t Lapeliai iš proletariškos filosofijos, 
sidaro tarsi medinė ir gerklė /ei.n.ori ,žinot’ 
susispaudžia. Jis lieka be- šitą knygelę. Kalba labai lengva. Kny- 
stovįs Šalvgatvyj, ir kaip rei- ga protaujantiems darbininkams neap- 
kiant apsirengę žmones atsi- parašė z. Aleksa, so Boston,

— - - ..................... • — 25c.

taria jį Monologai ir Deklamacijos, šioje kny
goje telpa daugybė naujų, labai gra

žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, humo- 

iristiškos ir laisvamaniškos. X įsos 
skambios, visos geros. Tinka viso- 
k.----* . .
ceriams ir tt. Antra pagerinta lai- 

daugely atvejų būna per pačią neru- da. So. Boston, 1914 m ,..............
pestingumą. Jei jus valgote per grei- 

salėj suspaustomis gerklė- rai> .perdaug arba visokių valgią, ku-
. . *. . ...... ne jums netinka, ko galite tikėtis?,mis ir apmirusiomis Širdimis, Bet kada kliūtys Pi_ ___ ....____

ir naudokit greitai

TRINERIO KARTV VYNĄ
tris kartus į dieną, pnsė valandos 
prieš kožną valgį, ir jus pamatysit 
koks priimnus vaistas, kurį pamylėjo 
tūkstančiai namų kaipo- namų vais
tą Suv. Valst. ir Kanadoje jr per 40 
metų turi stebėtinas pasekmes Viso
se aptiekose Dykai sampelis nuo Jos. 
Triner Co., 1333 S. Ashland Avė.. ______ _
Chieago. III . j jų aktorių, 3 vyrų ir 2 moterų, lo-

DYKAI SAMPELIO KUPONAS.
Vardas .
Adresas
Miest. ..

(Versta iš francuzų kalbos;)— — —1|

idžia. Keletą minučių darbi
ninkai stovi ir. suspaudę 
kumščius, žiuri į savo nebe
reikalingus įrankius. Kito
mis dienomis nuo pat aušros 
girgždėdavo bružekliai ir 
taktu kaldavo plakiukai. Vi
sa tai. rodos, užmigo, apsine- 
šė bankroto dulkėmis. Tai 
reiškia, kad dvidešimts ar 
trisdešimts šeimų ateinančią 
sąvaitę nebeturės ko valgyti. 
Keletas dirbusių dirbtuvėj 
moterų apsiašarojo. Vyrai 
nori pasirodyti tvirtesni. Jie 
dedasi narsiais ir sako Pary
žiuj nemirsią badu.

Paskum, kai šeimininkas 
atsisveikina ir jie palydi jį, 
—sulinkusį per vieną sąvai
tę, susmukusį po smūgio, ku
ris gal yra baisesnis, kaip jis 
pats pripažįsta, jie išeina pa
skui vienas kitą trokšdami

tarsi velionies kambarį ap
leisdami. Velionis — tai dar
bas, tai didžiulė tyli masina,

Ir pamatęs bailiai sužiuru-i kurios griaučiai niukso šeše
rius darbininkus, kuriems lyje. 
baugu grįžti namo ir kuriems’ 
gręsia rytdienos badas, jis 
nuleidęs balsą pridūrė:

—Aš nesu savymeilis, ne, 
prisiekiu. Mano būklė taip 
pat baisi, gal būt. baisesnė 
nekaip jūsų. Per sąvaitę aš 
netekau penkių dešimčių 
tūkstančių frankų. Aš su
stabdau šiandien darbą, kad 
dar labiau nepagilinčiau be
dugnės. Aš neturiu nei vieno 
su 15 d.mokesniams. Jus ma
tote. kad aš kalbu draugiš
kai, nieko neslėpdamas. Ry
toj. gal būt. jau čia bus ant
stoliai. Tai ne musų kaltė, ar 
ne tiesa? Mes kovojome iki 
galo. Aš norėčiau jums padė
ti šį sunkų laiką: bet jau 
baigta, aš parblokštas:aš ne
turiu daugiau duonos pasida
linti.

Kitomis dienomis nuo pat 
aušros kaldavo taktu 

plaktukai.
Ir jis ištiesia jiems ranką. 

Darbininkai tylomis ją spau-
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Anarchizmas. Pagal Proudhono moks- į Sielos Balsai. — Puiki knyga, daugy* 

lą. parašė d-ras Paul Elzbaeher, bė labai gražių eilių ir dainų Daug 
vertė Briedžių Karaliukas. South ■ gražių, spalvuotų paveikslų Popiera 
Boston, Mass. pusi. 29......................10c. gera ir spauda graži. Parašė J. B.

j S melst orios. 221 pusi. Popieros
"Jaunvsrtės Karštis.” Vienaveiksmė apdarais ••••............................ »? ??

komedija-farsas. Parašė K S. Kar-J Audimo apdarais ...................... 11.50
ooviėius. ir Susižiedavimas Pagal Su- .... ...
tarties. N V Koneckio dialogas, vertė, Beu-Hur. — Istoriška apysaka iš 
špyžas. Labt-.i užimanti, meiliška ko-(Kristaus Uikų. Parašė Lew 
mediją ir perstatymui tinkamas ! VVallace. 4.2 pusi........................... $2.00
čialogas, So. Boston, 1916 m.........10c’| Pajauta. - Lizdeiko Duktė, arba. Lie

tuva XIV metašimtyje. Istoriškas 
romansas M. Bernatovicz’o.
468 pusi.......................................... $1.50
Biblija Satyroje. — Labai įdomi ir 

juokinga knyga su 379 puikiais pa
veikslais, perstatančiais įvairius nuo- 
tikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šią 
knygą niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kaina .............................. $1.00
Delko Reikia Žmogui Gert ir Valgyt?

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

Kunigų Celibatas. Išaiškinta kunigų 
b' patystės istorija, pasekmės ir jų 

doriškas nupuolimas, šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mote
ris. dukterįs ir mylimosios nepapultų į 
tokią kunigų globą. Parašė kun Geo. 
Touneerd Ko’. D. D., sulietuvino 
Ferdinand de Samogitia. —... 25c.

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

miško klausimo, kurią turėtų kiekvie
nas protaujantis darbininkas pers Lai
kyti. Pagsl K Kautskį, parašė Z. Ale
ksa. So. Boston, Mass , 1914 m., 
puslapių 28...................................... 10c.

Lengvas Budas Išmokti Angliškai.
Rankius reikalingiausių žodžių ir 

pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvienas 
gali greitai išmokt kalbėt angliškai. 
Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet čie- 

1 Ii sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieš- 
į kant, važiuojant kur nors, nuėjus 
i krautuvčn, pas daktarą, pas barzda- 
' skutį, pas kriaučių, ir tt. Su fonetisy.u 
ištarimu ir gramatika. Antra padidin
ta ir pagerinta laida. Sutaisė St.
Miche'.sonas. Pusi 95................. - - 35c.*

■ Lieuvių šeimynų Istorija Juškevičiaus
Dainose. Jei nori žinoti, kaip seno

vėj lietuviai gyveno, tai perskaityt ši
tą knygą. Iš jos dasižinesi, kad vyrai 
turėjo daug pačių, o žmonos po kelis 
vyrus. I-abai užimanti ir pamokinanti 

Į knyga. Su paveikslais. Parašė Z. _ 
i Alekna. ..........................................
I Drūtuose audeklo apdaruose .— 75c.

grįžta ir, matydami jo lauki- Mass, i9i8, pusi, so......
nį išbalėjusį veidą, 
esant girtą.

(Bus daugiau)

Siūlo savo rankas, savo 
raumenis...

Darbininkas išmestas gat
vėn, ant grindinio. Visą są
vaitę jis šlifuoja šaligatvius, 
nerasdamas darbo. .Jis vaikš
čioja nuo durų prie durų, siū
lydamas savo rankas, savo 
raumenis, visą save bet ko
kiam darbui, biauriam, sun
kiausiam ir kenksmingiau
siam. Bet visos durys užda
ros.

Tada siūlosi dirbti už pusę 
kainos. Tečiau durys lieka* 
uždaros. Jis dirbtą už menk-' 
niekį, kokio jam nepagailė
tų. Tai nedarbas, baisus ne
darbas, skelbiąs didį vargą' 
darbininkams. Panika su
stabdė visą pramonę ir pini- ' 
gai, bailieji pinigai pasislė
pė.

Po savaitės viskas baigta. 
Dar pamėginęs paskutinį 
kartą, - skurdo nuvargintas 
darbininkas grižą tuščiomis' 
rankomis. Lyja: ši vakara

ANTRAS TOMAS (DOMIOS KNYGOS

PASAULIO ISTORIJA
šiame tome kalbama apie: Budizmo tikybos .tairadimą, 

Romos imperiją, jos demokratij# ir teperializma apie pra
džią krikščionybės, Krtjfų,ztrikičk)Ciiq kilimą ir išsiplėti
mą, apie Azijos tautų istoriją (hunu, persų, kinų), apie atsi
radimą Mahometo ir musulmoną tikybos, apie viduramžių 
krikščionišką pasauli ir krytiaos karus, apie k ir»ą kinų- 
mongolų karo vadą Čingis Chaną ir jo darbus, kaip užkaria
vimas Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu “Mongolai ir 
čigonai.” (

Knygoje yra daug paveiksią, tanispią, piešinių. Išleido 
Tėvynės Mylėtojų Draugija. Apdaryta, puslapiu 301.

Kaina .... $2.25.

KELEIVIS
253 BROADWAY, SOUTH BOSION, MASS.

♦

NEMALIMAS

Kodėl Aš Netikiu j Dievą? — Arba 
Tikėjimo Krinika. Kiekvienas geras 

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

čiu? Aiškiai išguldyti pilietystės 
įstatymai su reikalingais klausimais ir 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida ................................................ 25c.
Kaip Senovės Žmonės Persistatydavo

Sau Žemę. — Labai įdomus senovės 
filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių paraše 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: “Iš
virkščias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos.” Parašė Z. Aleksa. 
40 pusi.............................................  10c.
Alkoholis ir Kūdikiai — Arba kaip 

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

Byla Detroite Katalikų su Socialis
tais. — Pirmą kartą katalikai už

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

23 gražios eilės, daugybė straips
niu juokų, ir tt. Puikiai ilius* 
truota 95 pusi................................... 25c.
Popas ir Velnias — Ir trįs kiti indo- 

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

šv. Jonui galva. Drama viename 
akte, parašyta garsaus anglų rašti
ninko. Vertėtų iuekvienam per
skaityti.............................................. 25c.
“O. S. S.” arba šHubinė Iškilmė. — 
. Vieno akto farsas, labai juokingas 
ir geras perstatymui. Kaina .... 15c.
Džian Bambos Spyčiai. — Ir kitos 

ionės. Daugiau juokų, negu Ameri
koj munšaino. Šioje knygoje telpa net 
72 “Džian Bambos spyčiai,” eilės, pa
sikalbėjimai, humoristiški straipsniu
kai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 12S pusi....................................25c.
Davatkų Gadzinkoe. — Ir kitos links

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

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

apysakos: (1) Neužsitikintis Vyras;
(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ke- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonėt 
paikai tiki j visokius prietarus, 
burtus ir tt ......-............................15c.
Apie Dievą, Velnią, Dangų ir Praga

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

44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie, taip ir susirinkimuose. 
Pusi. 32................................................15c.
Iš gyvenimo lietuviškų Vėlių bei VH- 

ntu. Pasakos surinktos d-ro J. Basa
navičiaus. šioj knygoj telpa keli šim
tai gražių pasakų, apie rojų (dangų), 
čyščių, peklą; apie giltinę, marą, cho
lera; apie dvasias (dūšias), velnius, jų 
vaidinimąsi ir tt. Pasakos užrašytos 
tokioje tarmėje, kokioje buvo gir
dėtos. Pusi. 570............................... $2.75
Ar Buvo Viauotlnaa Tvanan? — Katą

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

KELEIVIS
253 Bro*dw*y,

So. Boaton, Mate.

kiems apvaikšeiojimams, baliams, kon-

25c.

Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose. 
ko . Veikalas perstata nužudymą caro
.rasideda, nelaukit A^ksandro II. Labai 'f

kiai scenoj perstatomas ve-kaJa^. iš
viso reikalaujamos tik 28 ypatos.

, So Boston, 1913, pusi. 61................25c.
'Socializmas ir Religija. Labai įdomi 

knyga šituo svarbiu klausimu. Ją 
turėtų peskaityti kiekvienas katalikas 
ir socialistas. Parašė E. Vandervelde, 
vertė Vardur.as. So. Boston, Mass., 
1915 m., pusi. 24.............................. !<*•
Švento Antano Stebuktas. Dvieju vei

kimų komedija. Perstatymui reikia
110 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo- 

. Šimas užima apie 2 valatidas..........25c.
' Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra- 
. eities. Knygutės įtalpa susideda u 
sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 

! vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy- 

: nialš* ’d) Paskutiniai lietuvių dievai. 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston,

11912 m., pusi. 32............................ 10c-

... Valst................... ’ riškių šventės; (3) Lietuviai lieka vel-

Nauja Spėka
I Nukratykii tą nerangų 
Į jausmą. Severus Esorka, 
I tas ištikimas liuosuojan- 
l| tis tunikas, prašalina 
| p netvaru, pagelbsti ge- 

Į naus valgyt, miegot ge- 
Į riaus, jaustis ge riaus 
|| Gaukite aptiekojoe.
StVEBA,
ESORKa

Pabandyk Dykai
Ir '

REM*OLA
GYDO 

RAUDONĄJĄ GYSLĄ 
KAM KENTĖT kad mos 

tis su REM-OLA yra taip 
maloni ir lengva vartot—nesutepa 

drapaną. Ji gydė—klausk jų aptie- 
koriaus, arba parsisiųsk dovanai 
Sampelj—paprastai apvyniotas ir 
užpečėtytas. Rašykit Henry Thayer 
& Co.. Cambridge, Masu.

i H . |
Socializmo Teorija, tai veikalas, kun.-.

i trumpais ir aiškiais faktais parodo, 
kaip iki šiol keitėsi draugijos formos, 
ir kodėl turės būt pakeistas kapi- 

| talizmas. Kaina ........................... 25c.
i Tabakas, kaip jis žmonėms kenkia 
i Liaukimės rūkę! Pagal A. Apolovą, 
ir daugelį is gyvenimo patyrimų para- 
šė K. Stiklelis. So. Boston, Mass .

j 1909 m , pusi. 63................................25c
' žemė ir Žmogus. Labai įdomi -rr pamo

kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip
* žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civilizavu
si. Daugelis paveikslų įvairių rasių i 
žmonių, vyrų ir moterų Pagal E Rėk
liu parašė Ž. Aleksa. So. Boston, 
Mass., 1912 m., pusi 63................ 25c.

Žingsnis Prie šviesos. Vieno akto vaiz
delis ir monologas Našlaitė. Parašė

K. S. Lietuvaitė. So. Boston, Mass., 
1914 m., pusi. 23................................ 111c.
Kokius Dievas Žmonės Garbino Seno

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

| Lietavos Renpublikoa Istorija ir Žem- 
laprs. — Šitas veikalas parodo, kaip 

nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios ir 
kaip ji buvo apskelbta respublika 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli
ka ir kaip ji išrodo čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo 
Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
bolševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vą, kuria, apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaiaa .... $1.00 

I Dnitaia audeklo apdarai*........... |1.M
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų Ir iš Lietuvos LaikraŠtių.)
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taipgi tokia pat nuomonė/
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I
Paveikslėlis parodo tą patį šulinį ir tą patį “seną ąžuolo kibi

rą,” apie kurį amerikiečių poetas Samuel Woodworth parašė 
garsias savo eiles, šita vieta vadinasi Green Bush, Mass.

CUNARD UNIJA UETUVON
Greičiausi plaukimai per okeaną pasauly. Išplaukimai iš New Yorko į 
Southampton kas Seredą Vienu, iš milžinų ekspresinių laivų
BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA

15 BOSTONO: LACONIA—Rugsėjo 22. CARMANIA—Rūgs. 28. 
SCYTHIA—Spalių 6.

o paskui sausžemiu j Kauną 
Pamatykite Londoną pakely.
Taipgi tiesiai į Londoną kas
Pėtnyčia nauji, aliejų varo
mi laivai. Trečios klesos 
laivakortės j abu galu iš

CUHAID LIN

K E L i v 13

GARSUSIS ŠULINYS.

KOMUNISTO DAUKŠOS ’ PRALOTO OLŠAUSKO 
BYLA. į BYLA.

Rugpiučio pabaigoj ka- J>ral. Olšauskas nesenai 
riumtnės teisme buvo na- buvo padavęs teisingumo., 
grinėjąma jauno komunisto organams antrą prašymą, 
Juozo Daukšos byla. Kalti- kad jį paleistų iš kalėjimo 
namasis nubaustas 3 metais iki teismo. Vyriausias Tri- 
sunkaus (grąsos) kalėjimo, bundas prašymą atmetė.

Daukša, gimęs 1905 m. ir Kažin, ar dar kartą pralo- 
gyvenęs Tauragėje, 1926 m. taS prašys paleisti. Teismo 
atvyko Kaunan jieškoti dar- diena dar toloka. Tikrai pa- 
bo. Gavo darbą kepykloje, skirtas bylos nagrinėjimas; 
“Jei nori gauti geresnį dar- spalių 1 d. Vienas dienraš-į 
bą, įstok į komunistų kuo- tis pranešė, kad byla bus: 
pą,” jam buvę pasakyta. Jis sprendžiama prie atvirų du-j 
įstojo. Buvo išsiųstas į Tau- rų, tą pakartojo ir kiti laik-; 
ragę sutvarkyti dvi komuni- raščiai. Apygardos teisme 
stų kuopas. Ten susirinki- taš klausimas nėra išspręs- 
muose buvę kalbama, kad tas. Privačiai teismo pirmi- 
netrukus bus nuversta esą- ninkas yra pareiškęs, kad, 
moji valdžia. Po to jis išvy- greičiausia, byla bus nagri-: 
kęs į Kuršėnus. Čia būnant nėjama prie uždarų durų- 
įvyko grudžio 17 d. pervers- Teismo darbuotojų tarpe j 
mas. <

Policija ėmusi jį sekti. Visuomenė byla nepapras- 
Sprukęs Vokietijon. . Įstojęs tai sudominta. Dar daugiau 
komunistų organizacijon, kaip mėnuo iki teismo po- 
pristatinėdavo komunistų sėdžio, o jau dažnai teisme 

literatūrą agentams, kurie žmonės teiraujasi kaip bus 
gabendavo Lietuvon. Agen- galima patekti salėn. Žino- 
tams apmokėdavo už gabe- ma, niekas negauna jokie 
nimą literatūros. j atsakymo, nes ir teismo tar-i

Viskas ėję gerai, turėjęs nautojai to nežino, 
pasitikėjimą, bet nelaimė iš-' ~ . . . -
tiko siais metais kovo men. Olšauskas kvietęs ginti jį i tautas, kuris labai mėgdavo 
pradžioje Karaliaučiuje ko-pris adv et_v.x. -
mumstų konferencijoje, ku- pastarasis atsisakė, 
rioje, jis pasiteiravęs kur yra faišku | “Ryto” , 
sovietų slaptieji diplomatai,'Olšauskas rašo, kad jis’p? 
jei kartais jų prireiktų. Nuo adv Stankevičiaus nėra 
to laiko..komunistai jį pra- kvietęs ir kad pats busiąs

Bijojęs, kad nenužudytų, to
dėl perėjęs sieną ir pasida
vęs Lietuvos policijai. Vis- i v • t v • • i • uyid ukiidn m vualiu* ncrką nuoširdžiai ispasakojęs. sir ekspertų bu5

Kaltinamąjį gynė pns. d \ai 60K ž^oni
advokatas R. Skipitis. - -& r - -

dėję laikyti provokatorium.gynėju.
Teismo sluoksniuose ma

noma, kad pral. Olšauske 
byla tęsis ilgiau 5 dienų, nes

NUSIŠOVĖ PASILEIDĘS 
SIRTAUTAS.

Raudondvaris (Kaimo 
apskr.). Iki šiol Nadbudos 

Buvo gandų, kad pralotas dvare gyveno ūkininkas Sir- 
_ _______ z___ _ .. .. .__ o___ i

Stankevičių, bet savo samdytas mergaites su- 
’ Dabar j vilioti. Kuomet pajusdavo, 

redakciją ka(| tarnaitė jau nebe viena, 
tuojau išrasdavo kokią nors 
priežastį ir tarnaitę išvary
davo. Tokiu budu Sirtautas 
suviliojęs išvarė Mikniuny- 
tę, Puikytę ir Viržaičiukę. 
Bet praslinkus gerokai lai
ko viena iš suviliotųjų mer-

1 Adv. Sleževičius palaikys 
v’t rpriN ac “tvapvo” nužudytosios Lstianauskie- KLEBONAS TVARKO . nės 13 metų sunaus civilin: 

PASTĄ ijieškinį.
Ginteliškė, Kretingos ap.’ ---------------

Jau spaudoj buvo minėta, LIETUVIAI KOMUNISTŲ 
kad Ginteliškės klebonas 
Chrapauskas prieš gyvento
jų norą pašto punktą perkė
lė špitolėn, susisiekimo at
žvilgiu nepatogion vieton. 
Gyventojai užprotestavo ir 
pasiuntė Paštų Valdybai pa
reiškimą, kad punktas butų 
grąžintas senojon vieton.

Į tai klebonas iš sakyklos 
pareiškė: “Ačiū Dievui, pa
štas iš bedievių rankų iš
plėštas. Kurie pasirašėt 
skundą, pavardės iš sakyk
los bus viešai paskelbtos ir 
tie kunigo nematys savo 
kieme ir tt. Jokių bedieviš
kų laikraščių niekas per špi
tolę nebegaus, o ko šitos 
priemonės neįveiks ir bedie
viškus laikraščius skaitys, 
toliau dar smarkesnes baus
mes pavartosiu.” 
• Žmonės klausėsi ir pe
čiais traukė. Paštų valdybai 
reiktų į tai atkreitpti domės, 
nes paštas ne klebonui,' 
bet visai apylinkės visuome-, 
nei turi tarnauti.

VALSTYBEJE.
Rusijoje, įsivyravus bol

ševikams, dalis lietuvių, ai 
tai maišytų šeimynų dėliai. 
ar tai perdaug jau nuo savo
sios tautos nutolus, tenai pa
siliko. Jų yra kiek Petrapily. 
Maskvoj, Charkove, Poloc
ke, Minske, Gogely. Apie jų 
gyvenimą ir padėtį nieko 
nežinome. Minske nuo 1926 
m. eina laikraštis lietuvių 
kalba “Raudonasis Arto
jas,” kuris seniau ėjo du 
kart į mėnesį, dabar gi virto 
sąvaitraščiu. Jame nusi
skundžiama, kad nieko lie
tuvių švietimui nedaroma. 
Per 10 metų esą išleista vos 
keletas knygučių. Taip pat 
nusiskundžiama, kad lietu
vių jaunuomenė Rusijoje 
mažai komunistinį darbą re
mianti.

KEIKIA “DARBO 
BALSĄ”

Lekėčiai. — Atėjęs vienas 
asmuo į Lekėčių paštą pa
prašė pašto tarnautojo laik-’ 
raščio “Darbo Balsas.” Paš
to tarnautojas paklausė, kas 
toksai tą laikraštį skaito. Po 
to pradėjo keikti, rupūžėmis 
vadinti to laikraščio skaity
tojus ir kas jį leidžia. Girdi, 
nesidžiaugią, kad turį duo- 
nos ir bulvių, o kaž ką prasi- ‘ 
maną.

*

ŽADA ŠAULIŲ DURTU
VAIS VARYTI ŽMONES 

j BAŽNYČIĄ
Ylakiai, Mažeikių aps.— 

ugpiučio mėn. 15 d. Yla- 
ių kamendorius, sakyda

mas pamokslą, barė visus 
tuos, kurie šventadieniais 
atėję į miestelį, neužeina į 
bažnyčią. Grąsino, kad jis 
■'aprašys šaulių, kad jie va
ju padėtų jam suvaryti 
bažnyčią jon neinančius.

POLICIJA NUŠOVĖ 
ŽMOGŲ.

Ky bartuose policija pa- 
•‘ebėjusi įtartiną pilietį, iš 
įurio pareikalavusi asmens 
irodančių dokumentų. Pil. 
pasisakius, kad jie palikti 
namie, policija pareikalavu- 
i eiti nuovadon. Pakeliui 

čilietis bandęs bėgti. Polici- 
a Įspėjusi šuviu viršun, tė
jau nepaklausius buvę pa
kista šūvis į bėgantį, kuris 
nušautas.

PAVYDUMAS.
Šiomis dienomis Šančiuo- 

e, Kaune, įvyko šitokis at
itikimas. Paulina Žukaitė, 
;yv. Paukščių gatvėj, vaikš- 
iojo su vienu kareiviu Stai

ga atbėgo Žukaitės pažįsta
mas Kavaliauskas Vladas ir 
nylė jai Į akis acto esenci
jos.

Žukaitei išplikyta kairio
ji akis. Spėjama, kad įvykio 
priežastis pavydas.

GAIDYS UŽKAPOJO 
VAIKĄ

Kauno Operos artisto p. 
Byros šeimą ištiko netikėta 
nelaimė.

Šią vasarą jis su šeima 
atostogavo savo tėvyškėj, 
Panemunėlio valsčiuje.

Ten, pasirodo, pasitaikė, 
matyt, didelis ir reto piktu
mo gaidys, kuris t aip suka
pojo p. Byros apie metų am-, 
žiaus vaiką, kad šis mirė.

Gaidys smūgius padaręs į prūdą A. Gudzinskienės 
vaikui į pakaušį.

______________ _____ ' Tai retas atsitikimas, kad ir prigėrė.
gaičių ištaiso ir per teismą gaidys užkapotų žmogų, 
pareikalavo iš Sirtauto kū
dikiui maisto. Rugpiučio 16 
dieną Kauno apyg. teismas 
tos mergaitės kūdikio nau
dai priteisė iš Sirtauto 5000 
litų. Po teismo Sirtautas par
važiavęs namon pasiėmė 
medžioklinį šautuvą ir per
sišovęs tuojaus mirė.

PRŪDE PASKENDO 
VAIKAS.

Vilkijos valsč., Padaugu- 
vos kaime žaizdamas įkrito

keturių ir pusės metų vaikas

MOTERIS PARDAVĖ ČI
GONEI VAIKĄ

Šiomis dienomis Kulau
tuvos vasarotojai buvo su
dominti gina retu įvykiu. 
Vietinė gyventoja pasiūlė 
čigonei pirkti dvejų metų 
jos vaiką. Valstietė vaikei 
pardavimo reikalą motyvą- > 
vo neturtu. Viso valstietė už 
vaiką prašė 50 litų, bet čigo
nei pasirodė kaina peraukš- 
ta, ir ji siūlė pardavėjai tik 
20 litų Pagaliau susiderėta: 
ir vaikas parduotas už 24 Ii- ■ 
tus ir 50 centų.

VILKAI KUPIŠKIO 
APYLINKĖJ.

Kupiškis. Šiomis dieno
mis Vidugirių miške pasiro- 
dė keli vilkai. Artimieji ūki-j 
ninkai nebegali leisti gyvu
lių į mišką, nes jau kaiku- 
riems nunešė po avutę. Ver
tėtų tuo susirūpinti artimie
siems medžiotojams ir iš
kraustyti neprašytus sve
čius.

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

33 Statė Street,
Boston, Mass.

✓

NESULAUKIA DARBO.
Čekiškė, Kauno apskr. — 

1928 m. vasarą tarp Čekiš
kės ir Ariogalos per Ginė- t 
vės upę buvo dirbamas gelž
betoninis tiltas (labai aukš
tas). Čia dirbo iš abiejų 
miestelių daug darbininkų. 
Darbą pabaigus buvo žadė- 
;a ateinančią vasarą, t. y. 
siais metais pilti pylimas 
ant tilto užvažiuoti. Abiejų 
njiestelių darbininkai nuo 
pat pavasario išsižioję lau
kia to pylimo pilant, bet jau 
>eveik ir vasara baigiasi, o 
iylimo pilant vis dar nesu
laukia. Tokiu budu Čekiš
kės ir Ariogalos miestelių ir 
jų apylinkių darbininkai 
ūko skaudžiai apvilti.

UŽ BLOGĄ MAISTĄ 
BAUDŽIA.

Prienų dvaras, Čekiškės 
valsč., Kauno apskr. — šių 
metų rugpiučio 17 d. Vilki
jos nuovados taikos teisėjas 
Prienų dvaro pavyzdingo 
ūkio viešpačius Mikucki ir 
Mostautą už šėrimą dvare 
dirbančių darbininkų supu
vusia ir susnuota mėsa nu
baudė 25 litais baudos arba 
3 paroms arešto.

NEPASISEKĘS BĖGIMAS 
SU 40,000 VOGTŲ LITU 

1 RUSIJĄ.
Šiaulių stoty policija su

laikė jaunuolį Noreiką, ku
ris iš savo krikšto tėvo (ties 
Joniškiu) pavogė 40,000 li
tų ir bandė pabėgti į Rusiją. 
Policija ji sulaikė, o teismas 
nubaudė pusatrų metų kalė
ki 1vi. ,

Silpnas ir nervuotas nuo 
Flu ir Quin»y

i Ji surado gyduoles kurios atgavo 
jos sveikatą ir stiprumą. Mrs. D. G. 
Lowry, Milton, Pa., nori, kad ir kiti 
pasinaudotų jos patyrimais. Ji sako: 
"Flu ir Quinsy ligos padarė mane 
taip silpna, kad aš vos tik galėjau 
vaikščioti ir mano gydytojo gyduolės 
nieko man negelbėjo. Pradėjau varto
ti Nuga-Tone ir aš dabar jaučiuosiu 
kuogeriausiai, vienok aš nevartoju jų 
reguliariai, kaip kad aš turėjau dary
ti. Nuga-Tone ištikrujų yra geros 
gyduolės ir aš rekomenduoju jas ki
tiems.”

Nuga-Tone yra tikra palaima dėl 
kenčiančios žmonijos. Jos yra sutei
kusios sveikatą, stiprumą, energiją 
milionams žmonių. Jos greitai patai
so apetitą, pagelbsti virškinimui, pra
šalina pūslės ir inkstų iritacijas. ga- 
sus iš vidurių, skilvio ir žarnų, chro
nišką vidurių užkietėjimą, sustiprina 
nervus, raumenis ir svarbius kūno or
ganus, atšviežina miegą. Nusipirkit 
butelį šiandien — pataisykit savo 
sveikatą ir sustiprinkit stiprumą ir 
jėgas. Jus galit nusipirkti.. Nuga-Tone 
kur gyduolės yra parduodamos. Jūsų 
vertelga gali jų gauti dėl jūsų, o jei 
>s neturėtų sandėlyj, jis gali užsisa
kyti iš olselio vaistinės.

KELIAUKIT J LIETUVĄ PER

KLAIPĖDĄ
Laivais Baltic Amerikos Linijos

i
t

metų, Budweiser

IŠTRĖMĖ VARGONI
NINKĄ.

Salakas, Zarasų aps. Bu
vęs Salako viršaitis ir var
gonininkas bei krikščionių 
organizacijų vedėjas'p. Sta
siūnas Utenos-Zarasų karo 
komendanto nutarimu, kaip 
pavojingas vietos ramybei, 
ištremtas visiems metams i 
Telšius.

Galvos Kvaitulys 
Koktumas,Vėmimas 
Nemalonumai po

Greitai domi
PepsinkSettzer
Rašyk Perink ScttrerCa WoKtsttr,Mass.9
GAUSI SAMTELĮ DYKAI

I

NUBAUSTI.
Karo komendanto nutari

mu nubausti po 1,000 litų 
arba 2 mėn. kalėjimo: Mėli- 
{’onas Stasys iš Jonavos už 
mrstymą vienos gyventojų 

dalies prieš kitą. Kacas Gir- 
šas iš Jonavos už skleidimą' 
visuomenę erzinančių žinių. 
Juogelevičius Jonas už sau- 
vališką sugrįžimą iš ištrėmi
mo vietos.

Tiktai bėgyje trijų
Barley-Malt Syrupas paliko vienas iš 
daugiausiai popui i ari aku parduot Su
vienytose V aisti jose ir Kanadoj. Prie
žastis to yra—Gerumas!

ANHEUSER-BUSCH, ST. LOUIS

Budweiser
Barley-Malt Syrup

BM-116

PROF. JURGUTIS LIETU
VOS BANKO VALDYTO

JU NEBUS.
Lietuvos banko valdyto

jas prof. Jurgutis dėl blogo 
sveikatos stovio, sveikatai 
pataisyti išvyksta 2 mėn. 
atostogų. Sugrįžęs iš atosto
gų, prof. Jurgutis į Lietuvos 
banką nebegrįš. Jis bus ski
riamas kiton vieton.

i Ptrmu
Kartu į 

Liet avių
Kalboje 1

au Pa- j
aeikalaia

PERKŪNIJA.
Kupiškio valsč., žeguniu 

kaimo ūkininko Aleknos 
žaibas uždegė gurbus, bet 
žmonės subėgę gaisrą užge
sino ir nebedavė toliau išsi
plėsti.

Tuo pat laiku irgi Kūpi* 
kio vai , Vėžionių kaimo pil. 
Norkevičiaus žaibas nutren- 
ke kumelę sii kumeliuku. 
Nors arkliai stovėjo prie na
mo, bet namo neuždegė.

Dabar ką tik iitto ii pu (Mate 

Nauja Lietuviška 

BIBLIJA 
r SATYROJE 

mlera BiMiJea eeHas. tari
-□.lepina ir »T» parHkaHUaa. takai 

ir naateca kiekvienai natai, 
/motut ekaityiamaa te BiMiJą Ir U- 
tnt damas i pavettaHUaa, (karia ąer- 
atato kas kava aite aatvMaae aviete 
Ir ik! ežrtaiaai Krtotaaai. ateiti vi- 
aaa savo vargaa ir Atestato toriai te- 
k.s knirt itito. toai kės trasiai kie
mu vakarai

KAINA TIK *1.00
Norinti rsst te BIMiJa. atoirsa 

neikit Etarvse ar Pate Meney Orde
rio. aibe rettotrastsac laUke adrees: 

“KELEIVIS” K 
255 Broad w>y, 
So. Boston. Maso

4

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI j

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

sučėdysite sau pinigų.
Trečia klase...........................................$107
Trečia klase į ten ir atgal, tiktai.......... 181
Turistine trečia klase, Main Deck........129.50
Turistine 3-čia kl. į ten ir atgal, tik .... 216. 
Cabin.......................................................14750

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

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

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

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ Iš NEW YORKO
“LITUANIA” Oct. 5
“POLONIA” Oct. 12

“ESTONIA” Oct 26 
“POLONIA” Nov. 16

Dėl ruų informacijų kreipkitės į vietos agentą arba

BALTIC AMERICA LINE
8 Bridge Street, New .York.

m 1 ’

DIENAS ANT OKEANO
I arta ii 

LIETUVOS 
per Cherboarą ar Bretnen 

Oidžiaaaiaia ir Greičianaiaia Laivais 

I EREMEN * EUROPA 
I TIKTAI 7 DIENOS l LIETUVA 
I Sumažintos Trečios Klesos Ratas j abi pasės.
■ Parankąs ir tiesus susisiekimai sa visa Europa.
I Reguliariai Kiekvieną Sąvaitę Išplau kitnai as kitais
■ Populiariais Lloyd laivais.
■ Sugrįžimui eertifikatą ir kitą infor-
■ naciją klauskite vietos agentą arba

B NOKTU CEEMAN

« STATĖ ST.. BOSTON. MASS.
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KELEIVIS
t k

y Išeikvojo $40,000 kovai
B F • d • - • • su uodai*.Vietines Žinios

Liebnv OitoBetnstu

DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

Telefonas: So. Boston 4768

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

SO. BOSTON, MASS.

DR. J. MARCUS
H MASKVOS IR KAUNO 

Specialisto* venariakų, kraaja ir 
adaa ligų.

Elektriką ir 606 rydama 
jei reikalaa.

2*1 Haavrer St„ Basto*. Room 7. 
Tel.: Richmond 0668, Rax. 1894-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais iki 4 vaL po pietų.

No. 38. Rugsėjo 18 d., 1929.
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Ant Silver streeto polici-į City Point jūrių maudyk-' 
ja užėjo munšaino fabriką lėse šį panedėlį kėsinosi nu- 

įvairių Massachusetts vai- pereitą sąvaitę. Rado du ka-siskandinti 70 metų am-! 
stijos miestų šįmet buvo pa- tiĮu verdant ir 12 galionų žiaus senmergė Mary Gili, 
skirta $60.000 kovai su uo- gatavo munšaino. Be to da Žmonės ją išgelbėjo ir ųu- 

jzmustas dais- Politikieriai tuos pini- buvo užraugta apie 500 ga- vežė miesto ligoninėn, 
lraraliuz gus pasigriebė ir pradėjo lionų užraugų ir daugybę; ---------------

i “naikinti” uodus. Išleido vi- bonkų. Viskas konfiskuota, i Bostono mokyklos jau at- 
• • ~ ’ ! •» , sidarė. Apie 126,000 vaikų

testų. Valstijos pagerinimų ’--------------- i atsisėdo prie knygų,
komisijos naiys Boston sa- Šj panedėlį Chai lestov\ no į ik šeimynų n vmas par- 
ko. kad iš tų $60,000 buvo policijos teisme buvo 23 siduoda, gtiriaLsioj cambridge te
tinkamai sunaudota vos tik žmonės areštuoti nuo suba-;Į*- c“*
$20,000, o likusieji $40,000 tos už girtybę. 0 jau 10 me- Ramios į metus $1080. Gerai ištaisy-.

i i 
l

VAKARC- Bo*tono viešbuty užmuštas
New Yorko vagių I--------

Huntington Hotely perei-Įsus pinigus. Dabar kilo pro- Žmonių nebuvo. 
.tą sąvaitę buvo nušautas žy-.* - —
das Samuel Rheinstein, New 
Yorko vagių ir galvažudžių 
karalius. Jie buvo jau pa
smerkę jį miriop New Yor
ke už suktybes, bet jis pabė
go Bostonan ir nuo 11 liepos 
gyveno čia su merga. Ilga 
banditų ranka pasiekė jį ir 
čionai, ir vieną vidurnakti 
jis buvo nušautas hotelie 
koridoriuje, ant antrų lubų, 
šalia savo kambario durų.

Išpradžių policija manė, 
kad jis pats nusižudė, be: 
tas faktas, kad niekur aplin
kui nebuvo pamesto jokio 
ginklo, privedė prie nuomo
nės, kad Rheinsteinas buvo 
nužudytas. Policija dabar 
jieško dviejų jaunų vyrų, 
kurie pora dienu atgal apsi- 

kaib^“pr™in\nkaUvo'Uadvo-:»veno hotely Pi™?
katas Roewer. Prakalbų tar- dle"«. -J1,e. ^7 k PT ,P‘J J 
pe buvo renkamos aukos.Ian5 ™sutimų lubų, bet ant 
Sumesta arti $900. Susirin- ^3“5 J‘e PaPras,e' ,k" 
kusiuiu uDas buvo labai $?e- JUOS P«rkelni ant antni lubl2 

Ant^t gX kSbI> l209 -arba 211 kamba'i- ir 
svečias, naujas partijos sek
retorius. Jo manymu, Ame
rikoje turės susidaryti Dar
bo Partija, panaši Anglijos 
Darbo Partijai. Kai kuriuo
se miestuose pradžia tokiai 
organizacijai jau padaryta. 
Kenosha, Wis., Niagara 
Falls, N. Y., Elizabethton, 
Tenn., ir New Bedforde, 
Mass., jau susidarė vietinės 
Darbo Partijos ir stato savo 
kandidatus vietos rinkimuo
se. Toliaus tokių organiza
cijų bus daugiau ir ant galo 
jos turės susivienyt. I

Amerikos unijizmas eina 
klaidingu keliu. Jisai skal-; 
do darihininkus sulyg ama-( 
tų ir užsiėmimų. Vienoj siu- 

skirtingos unijos. Apie 30 vardu yra žinomas kaipo

SOCIALISTŲ VAKAR 
LY SURINKTA $900.

Nauja* partijos sekretorių* 
pranašauja Amerikoje 

Darbo Partiją.
Šį panedėlį Bostone 

kėši Socialistų Partijos 
tro naujas sekretorius, 
Clarence Senior. Jis yra da 
jaunas vyras ir nesenai bai
gęs Kansas Universitetą. 
Jam priimti Bostono socia
listų organizacija suruošė 
Eikš Hotely vakarėlį, kur 
susirinko gražus būrelis 
draugų. Buvo amerikiečių, 
vokiečių, graikų, italų, šve
dų ir kitokių. Nuo lietuvių 
buvo drg. Aniesta, Taurins- 
kas ir Michelsonas su žmo
na. Nors susirinkę buvo įvai
rių tautų žmonės, tečiaus vi
si jautėsi kaip vienos šeimos 
nariai.

Po užkandžių buvo pra-

TeL Barter 3789

Dr. John
(REP8YS)

LIETI VIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 7-9. 
NedėKenūs: Pasai sutarti.

881 MASSACBUSETTS AVĖ., 
(arti Centrai skvero) a 

CAMBRIDGE, MASS.

FAMWAYAUTOSERV1CE
and F1LL1NG STAT1ON 

Studėbaker Karų Agentūra, taip
gi geriausia taisymo vieta.

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

VIKTOR VAITA1T1S
415 Oid Colony Ava,

SO. BOSTON, MASS.
Telefonas: So. Boston 0777.lan- 

cen- 
drg. buvo išeikvoti be jokio atsi- tų, kaip Bostone uždaryti1^3- Ca,in“Gmj}>’tABER^iku- 

žiūrėjimo. Įsaliunai.
Uodai veisiasi vandeny;’

jie dėdei unt vandens kiausi* Šiomis dienomis Bostono,pridabot 5 metų vaiką. Tun būt įiuo-; 
nius, o paskui tie kiaušiniai žuvies prieplaukon žvejų Atsižaukt nuo
išsiperi. Todėl kovai su tuo.laivai atvežė labai daug žu-|Vi«7rHM st, cambridge. mJs. ! 
brudu yra tiktai 3 priemo-'vieš. Makarėliai parsiduoda; Telefonas: Porter 6?5i-w._______ ,
nės, būtent: (1) nusausinti'po 5-6 centus svarui. Hali-!parsiduoda bucernė — Gerai 
balas ir pelkes: (2) prileis-.butas nuo 20 iki 25c. svarui.
ti i vandeni tam tikrų žuvų,| 
kad uodų kiaušinius suėstų;!
(3) paskleisti ; 
žibalo ar kitokio aliejaus, Į tuvė. Ugnis sunaikino dvie- 
kad uodų perus užmuštų, j jų ir pusės aukšto triobesį ir

15 Fairvie* avė, Cambridge, Mass.

REIKALINGA JAUNA MERGAITĖ

TeL South Boston 3520 
Residence U oi v ėraity 1463-J. 

S. M. PUtinte-ShUia
LIETUVĖ MOTERIS 

ADVOKATĖ 
366 Broadway. So. Boston, Mass.

Room 2.

Norwoode sudegė guber-
ant vandens natoriaus Alleno odų dirb-. .. . < . _ ** . • ■» • f

■

išdirbtas biznis. Lietuvių apgyventoj 
vietoj Labai pigi kaina iš priežasties 
nesveikatos.

Klaust 188 C st.. So. Boston. Mass.

ToL So. Boatoa *M-W. 
DAKTARAS

A.L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENT1STAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 9 rak. 
NEDĖLIOJUS: 
ki 1 v. po pietų 

Šaradomis iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio” narna.

M] Br*ad*ay. tarp* C ir D 8U
SO. BOSTON, MAS8.

i
i

II
POLISH EMPLOYMENT OFPICE !

Persikėle nuo 103 Staniford St. į 
naują vietą, 24 Cambridge Street. 
“■ne Scoilay Square, Bostone. Rei- 

i vyrai ir
Įh.iUl uuuu pviud u pure? aunciu uWw^u prle Scoilay Square, Bost-i
Vienoj vietoj geriau tinka visą medžiagą. Nuostoliai kalingi visokie darbininkai 

A Iri I n nclz n itAm i ; «9=; nnn *. Dlo,€r>’’viena priemonė, kitoj — ki- apskaitomi i $25,000.
ta, todėl einant naikinti uo- ---------------

■du. visada reikia atsižvelgti Šią sąvaitę Bostone ture-! 
Į i vietos sąlygas ir reikia pir- tų būt pigios bananos, nes' 
ma gerai jas ištirti. Musų!United Fruit kompanijos 
valstijos politikieriai to vi-‘laivas atvežė didelį jų kro-! 
sai nežiūrėjo. Jie pirko ir vinį iš pietų Amerikos, 
pylė aliejų tenai, kur daug' 
lengviau ir pigiau butų bu
vę vandeni išleisti ir vietą ke banditai užpuolė iš užpa-!

1 PARSIDUODA 

ŠI0KE1SAI.
Vienas 9 pėdų ilgio, 4 pėdų aukščio, 

dviejų ir pusės •gilumo, kitas mažes
nis: tinka drapanų storai. Yra taipgi 
gražus benčius. Parsiduoda pigiai.

’ . ’ (39) i
DOMINIKĄ šIAULj,

222 IVestern avė, Cambridge, Mass.' 
Tel. University 9049-R.

-------------------- --------------------------- 1

Nakties laiku Hyde Par-. Kreipkltįo^IKAjų prašymas buvo išpildytas. 
•Tarpe šitų kambarių randa
si kaip tik tas kambarys, nusausinti. Kitur vėl jie nai- kalio ir sumušė iki sąmonės, 
kur Rhpinstpinas huvn ansi- L-inn tokius undus kurio'nUStojimo naują policmaną 

Chapliną. kuris ėjo gatve 
patikrindamas krautuvių 
duris, ar užrakintos. l

---------- !
Pereitos -ubatos naktį tri-> 

jose South Bostono airių ka
talikų bažnyčiose buvo iš
plėšti baksai su aukomis.

kur Rheinsteinas buvo apsi- kino tokius uodus, kurie 
gyvenęs. Policija mano, kad žmonių visai nekanda ir nie- 
tie du vyrai ir užmušė jį. kam nėra pavojingi. 
Dabar jie prapuolė. Tuo tar
pu policija suėmė tą mergi
ną, su kuria Rheinsteinas 
gyveno. Hotelio knygose
Rheinsteinas buvo užrašęs.! savo name" peršautas
ją kaip savo “pačią,” bet : žinomas §outh Bostono den- 
pasirodo, kad ji nėra jokia Edward V. Bul-
pati. Policija kaltina ją pa- ger, turis turėjo savo ofisą 
leistuvyste. ant £a5t Broadvvay. Jis bu-

--------------- ivo peršautas per krutinę ir 
Lietuvių Uke»ų Draugijos kulipka perėjus per plau- 
3O-ties metų sukaktuvių Ičius. Jis tuoj buvo nugaben- 

vakarienė.---------------------j ękv Hospitali. Jo gy-
,Vietos Sėtuvių politiškas ;Vybė pavojuje. Policija tyri- 

vimo pramonėj yra kelios kliubas, kuns savo oficialiu nėja, kas ir dėl kojį šovė, 

metų atgal šitokia betvarkė Lietuvių L kęsų Draugija, ir Sumušė ir apiplėšė moterį, 
buvo ir Anglijos darbinin
kuose. Bet jie suprato, kad 
toks kelias yra klaidingas, 
ir pradėjo organizuotis po 
viena Darbo Partijos vėlia
va, ir amatninkai, ir paprasti 
darbininkai — visi į vieną 
organizaciją. Ir šiandien jie 
jau pasiekė tokios galybės, 
kad galėjo paimti valdžią į 
savo rankas. Taip pat turės 
būti ir Amerikoje. Ir kaip 
Anglijoje Darbo Partijai 
vadovauja socialistai, taip ir 
Amerikos Darbo Partijai 
turės vadovauti socialistai.
sako drg. Senior.

Peršovė South Bostono 
dentistą.

Ši panedėli po-pietų buvo

p

leistuvyste.
Pereitą sąvaitę Massachu- 

setts valstijoj automobilių 
nelaimėse buvo užmušta 20 
žmonių.

Ant Dorchester st. auto
mobilis pervažiavo ir sužei
dė lietuvių vaiką, kuris ėjo 
su savo motina iš maudynių.

LIETUVIŠKI | 
SKILANDŽIAI | 

Kad nusipirkt pigiai ir valgyti 
skaniai, tai geriausia: skilandžiai ir, 
švieži diegai dėl Chop Suey. Mes ■ 
turime užtektinai visiems. I
SKILANDŽIAI ....... 39c. svaras. |
CHOP SUEY .... 3 svarai už 25c. j 
Pagardinimui Chop Suey, vartokit J 
China Boy Soy Sauce 25c. bonka. |

Kam mokėt brangiau, kad galima 
už tą kainą gaut pas

J. Striguną
BLUE RIBBON MARKET

357 WEST BROA/)WAY, 
SO. BOSTON, MASS. 
Telef. So. Boston 1129.

Dtrchester Cltthiig Slnp
SIUTUS, OVERKOTUS SIU

VAME ANT UŽSAKYMO.
ŠTYMU VALOME IR PROSI- 
NAME. TAIPGI SIUVAME 
NAUJAS PUTRAS IR PER.MO- 
DELIUOJAME SENAS, NES 

TURIM TAM TIKRAS 
MASINAS.

MART1N WALUL1S 
1854 Dorchester •»*..

DORCHESTER, MASS.
Tel. Columbia 3240.

$ Tel. Taibot 0847

Dr. Ant. J. We$t
? (VIŠNIAUSKAS)

Gydytojas ir Chirurgas 
Valandos: nuo 2 iki 5 dieną 

nuo 7 iki 8 vak.
£ Kitomis valandomis pagal 
»' sutartį.v
$ 220 M1NOT ST,
£ DORCHESTER, MASS.

kuris yra taipgi vietos Lie-i 
tuvių Salės savininkas, šį i 
metą susilaukė 30-ties metų 
savo gyvavimo. Šitoms su-, 
kaktuvėms pažymėti yra 
rengiama vakarienė, kuri 
įvyks nuosavioje Lietuvių 
Salėje, 6 spalių, nedėldie- 
nio vakarą.

į šią vakarienę yTa kvie
čiami seni veteranai, kurie 
jau 30 metų atgal organiza
vo čia lietuvius; kviečiami 
taipgi veikėjai ir iš vėlesnių 
laikų; kviečiami lietuviai 
profesionalai ir biznieriai; 
kviečiama musų menininkai 

‘ir musų sportininkai. Yra 
Ar katė gali turėt dūšią, '.kviečiama ir keletas lietu

vių draugų svetimtaučių ir 
politikų.

Lietuvių Ukėsų Draugija 
per savo gyvavimo laiką yra 
nemažai prisidėjusi su savo 
darbuote prie visų kultūros 
sričių, todėl ir svečių tiki
masi turėti iš įvairiausių 
musų gyvenimo šakų.

Bilietų vakarienei galima! šo'kiams'gi-ieš 
gauti vietinėse musų laik-'nječių ‘ 
raščių redakcijose, pas biz- jų kajboj 
nierius ir Lietuvių Salėje ra) 
pas Leoną Švagždį.

Visais rengimo reikalais 
rūpinasi Draugijos ir Ren
gimo Komisijos pirminin
kas p. M. Venis.

Nesenai Bostone mirė 
senmergė vardu Sutton, ku
ri paliko $100,000 pinigų ir 
iš tos sumos savo testamen
tu $9,000 fondą užlaikymui 
savo kačių, kurių ji paliko 
tris. Dabar giminės kabina- 

, si prie tų pinigų ir nori juos 
pasidalinti. Byla, žinoma, 
atsidūrė į teismą. Katėms 
ginti buvo paimtas advoka
tas, kuris sako taip: kačių 
fondo negalima panaikinti, 
nes mirusi jų savininkė la
bai jas mylėjo: ji kartu su 
jomis prie vieno stalo valgė, 
ji su jomis kalbėjo, eidama 
gulti vakare pasibučiuoda
vo su jomis, iš ryto vėl pasi
sveikindavo ir tikėdavo, kad 
tos katės turi dūšią ir ji vai
šino jas lygiai taip kaip bu
vusias savo tris seseris, ku
rios buvo jau mirusios. Bylą 
spręs prisaikintujų suolas.

South Bostono policija 
jieško bandito, kuris aną va
karą užpuolė ant gatvės He
leną Hiltz, 37 metų amžiaus 
moterį, ir pareikalavo pini
gų. Kada moteris ėmė prie
šintis. vagis kilto jai per 
galvą kelis kaltus ir ji krito 
be sąmonės. Kada ji atsiga
vo. užpuoliko jau nebuvo. 
Jis pavogė jos krepšį, ku
riame buvo tik raktai ir 25 
centai pinigų. Moteris buvo 
taip sumušta, kad ją reikėjo 
vežti ligoninėn.

Prasidėjo dviejų sąvaičių 
kiniečių šventė.

Šią sąvaitę prasidėjo tau
tinė kiniečių šventė “ten ai 
vui,” kuri tęsiasi ištisas dvi 
savaites. Per tą laiką kinie
čiai kelia balius, daro šokius 
ir lanko savo gimines. Bos
tono kiniečiai, kurių čia yra 
apie 3,000. pasikvietė net 
gubernatorių pas save į sve
čius. Bus visokio čap-sui.

’ i šauniausis ki- 
“gu yen thok” (taip 

j vadinasi orkest-

Nešerkit voverių.
Bostono parkų depai-ta- 

mentas prašo publikos ne- 
mėtyt voverims pynacų ir 
kitokio maisto, nes dabarti
niu laiku jos ne alkanos ir 
mėtomą joms maista neša 
ant žiemos slėpti. Pynacų 
jos jau turi tiek prisidėjusios 
atsargon, kad nekuomet jų

Naują Industriją skelbs 
per orą.

Pradedant su rugsėjo 17 
d., nuo 7:30 vakarais, per 
WBZ ir WBZA stotis Nau
jos Anglijos radio klausyto
jams bus žinoma kaipo 
“New England Gas Valan
da.” Perduos gražias dai
nas, klasišką muziką ir vi
sus geresnius perstatymus, 
kurie šiame metų laikotarpy 
>us rodomi. Koncerto ir šo
kių muziką vadovaus žymus 
muzikas Oscarr Elgar, dai
nų programą išpildys pasi
žymėję Helen Barr, sopra
no ir George VVheeler, teno
ras. Kurie nori pasiklausyt 
minėto koncerto, atsiminkit 
kad prasidės nuo 7:30 va
karais.

SOUTH BID 
Hardware Co.
Flat White Paint, Gal..........$1.35

Atlantic Red Paint. Gal. ... $1.35

Utility Paint, Slate and Brawn
Galionas .............................. 98c

Paint and Varnish Remorer, $1.19

Seheo Interior Fin. Varnish $1.19

$1.48

$1.19

$8.69

$1.49

Roofing, Medinai IVeight.Roll 1.19

Asbestos Cement, 100-lb, Bag. $2.

Asbesto* Pipe Corering 
Size 1” l’/r" T
Per Ft. 8c. 9c. 10c. 11c.

Underground Garbage 
Receiver ............................

10-Gal. Capacity

Floor and Trim Vamiah, gal.

5-Foet Step Ladders ..........

25-Foot Eatension Ladders

Galv. 6-Rib Ash Cans ........

P-iė E. Tataroniutė išva
žiavo mokytojauti.

' P-lė Emilija Tataroniutė, 
. kuri pereitą pavasarį baigė 
i Radcliffe kolegiją su S. B. 
1 laipsniu, šį panedėlį išvažią- 
; vo Į Barre, Vt., kur ji dėstys 
į muziką Goddardo privati- 
įnėj mergaičių mokykloj.

SVARBUS PRANEŠIMAS
Ii Lietuvių M. Žinyčioc.
Lietuviu M. žinyčia pra

dės savo mokyklas taip kaip 
ir nedėlines ceremonijas.

Programas prasidės, ne
dėlioję Kuisėjo-Sept. 22 d., 
1929. Nedėlinė mokykla 
10:00 vai. ryte, o ceremoni
jos 11:00 ryte.

Maloniai prašome visus 
lankyti mu.-ų visus parengi
mus. Komitetas.

2'/r
12c.

$3.69

Fiat Rim Sinks. White Porcelain
Enameled 16x24 18x24 18x30

$4.98 $5.19 $5.25
Tel. Hancock 610.'—6106 

Open SaL 10:30 P. M.
Free Lotai Deiivery.

1095
Washington St.

Prie Dover st. Elev. Stoties

Pronskus lankėsi Bostone.
Šiomis dienomis Bostone 

lankėsi p. Pronskus, buvusisj- 
“Sandaros” redaktorius. Jis 
buvo atvažiavęs čionai at-'( 
lankyti senų savo draugų ir, 

i ši panedėli vėl išvažiavo j- 
Chicagą, kur jisai dabar 
lanko mokyklą. |

East Miltone policija už-( 
. tiko sandėlį gerų gėrimų,

lipka sužeidė jam galvą, norėjo šunį išmesti, tai tas Importuotos degtinės ir vy- 
Kas *ovė, nežinia. ir jį apriejo. ‘no konfiskuota už $10,000. |

Pašovė vaiką.
Revere miestely aną dien 

buvo pašautas 11 metų vai
kas. Jis sakosi buvo nuėjęs nesuės, o kąsdamos maistą Į 
su kitais vaikais rinkti vyn- žemę jos gadina sodus ir 
uogių prie apleistų namų, medžių šaknis.
Išėjus jiems ant kelio, iš kie
mo pasigirdo suvis ir vaikas Maldene pasiutęs šuo įsi- 
pajutęs galvoj skausmą. Pa- vijo restoranan keliatą vai- 
sirodė, kad revolverio ku- kų. Restorano savininkas

Sveikata
^TAI DIDELtS SVARBOS VEIKALAS 

KIEK VIENAM ŽMOGUL
Toje knygoje yr» pameti*** šiai** M A ■■imli- 
jos, Fiziologijoa ir Hyffi«a«a.

Kas skaitys tą knygą, t*s aušino* *pi* mvo kū
no mechanizmą ir tokių dalykų, kokių pirma ne
žinojo.

Knyga labai puikiai iliustruota, taip kad kiek
vienas aiškiai gali suprasti ir matyti *av© kimo 
organ .3 paveiksluose.

Knyga 340 pusikių, grašiai audimą apdaryta. 
Kaina SŽAS.

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boston, Mat*.

*

r?S2SB52SeS2SaSH52S2bdS3S252SaSHSa5 
re Telefonas: So. Boston 1058. K 

I Bay View Motor 
y Peter Trečiokas ir
ĮC! Jos Kapočunas
H GERIAUSI LIETUVIAI 
re MECHANIKAI.
B Taiso visokias automobilio* 
B gerai patarnaaja.
C] Agentūra Studebaker ir Erakine. 
G] Reikale kreipkite* ir gausit 
C] patenkintų patarnavimų.
rO Pardavimo vieta:

549 E. BROADWAT
S Taisymo vieta: 
nl 1 HAMUN ST,
3 kampa* E. Eight *L, 
g SOUTH BOSTON, MASS. 
r<ĮS2S25ZSES2S2S2S252S2S2S2S2S

Į

Uegzammoaju akis, priskiria 
akinius, kreivas akis atitiesiaa 
ir ambiyopiikose (aklose) aky
se sugražinu švies* tinkama 
laiku.

J. L. PAiAKABNlS. O. D.
447 Brea4way. Se.

LAIDOJIMUS.; 
kuriuos paveda; 
mano prižiurę ji-, 
mui, visuomet* 
būna patenkinti; 
ir sutaupina g«-< 
rokai pinigų. ; 

Mano kaina< 
visiems ir viaur; 
vienoda.

JONAS PETRUŠKEVIČIUS 
Lietuvis Graborina

162 Broadrray, So. Boston, Mane.; 
Residence: 313 W. 3-rd street. < 

Telefonas: So. Boston 0304-W.

Telefonai: So. Boston 1662—1373

A. J. KUPSTIS
» K *

ŽEMNAMIJOS, APDRAUDOS, 
MORTGIČIŲ. LAIVAKORČIŲ 

IR PINIGŲ SIUNTIMO 
AGENTŪRA.

Parduodam anglis ir malkas. 
Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 

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

%32 W. BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

• — • - Vėliansi, geriausiai veikianti me- , 
dikališki ir elektra gydymai, duo- J 

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

Dr. K1LL0RY
60 SCOLLAY SQUARE 

BOSTON.
OLYMPIA THEATRE BLDG, 

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

Dr. Med.Leo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. , Telefonas Back Bay 7279
222 HUNTINGTON AVE^ netoli Mass. Avė, BOSTON, JfASS.




