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Metai XXIV
■ —

Pietuose Liejasi
Darbininkų Kraujas

i KRUVINOS SKERDYNES
KATALIKŲ BALIUJEFederalės valdžios kalėji

me. Canon City, Col., perei
tą sąvaitę sukilo kaliniai, 
nužudė keliatą sargų, pasi
ėmė ginklus ir pareikalavo.

Iš rusų ambasados Pary- . Amerikon
Srilas^ir^ik^edėja; įvažiavo Anglijos darbie- 
Besedovskis žmonės matė. čių «ddz'os P-amsay
kaip jisai peršoko aukšta Macdonaldas. Jam <ia am tvo?ų, 'kuriai “aptv^UsMV^ Hoovens jau nu- 
bolševikų ambasados sodas, isiunte jam per radio pasvei- 
ir be kvapo nubėgo į arti-^iniW Gi^a jus 
miausią policijos nuovadą. 
Tenai jis pradėjo prašyti 
franeuzų policijos, kad ši 
nuvyktų kartu su juo į bolše
vikų ambasadą ir padėtų 
jam atsiimti iš tenai žmoną 
ir vaiką, sakydamas, kad 
bolševikai norį jį sušaudyt. 
Policija įsiveržė į bolševikų 
ambasadą, paėmė Besedov- 
skio žmoną su vaiku ir atve-

5 UNIJISTAI NUŠAUTI, ; ing Co. medvilnės dirbtuve 
17 SUŽEISTA. susirinko būrys darbininkų, 

i kurie jau buvo metę darbą, 
ir pradėjo atkalbinėti nuo 
darbo tuos, kurie da norėjo 
eiti dirbti. Kažin koks pro
vokatorius, veikiausia paties 
šerifo ar kompanijos įsaky
tas, paleido šūvį. Tuomet 
šerifas įsakė savo agentams 
šaudyt į susirinkusią minią, j 
Pasigirdo kelios salvės ir- 
žmonės pradėjo kristi ant! 
žemės krūsnimi.

Kilo baisi panika. Mote- dė juos pas jį. Paskui Bese- 
rys ir vyrai saukdami ir[doVskis davė šitokį paaiški- 
klvkdami pradėjo bėgti į vi- nimą: « 
sas puses ir slėptis nuo| “Iš Maskvos atvyko poli- 
žmogžudiškos ugnies. Kada tinis agentas ir pradėjo ma- 
sveiki išbėgiojo, ant žemės ne egzaminuot, nes aš nesu- 

’ i su Stalino politika. 
o------ r---------- > mane

Tajp. plutokratai vaisina, ‘jeretiku’ ir įsakė tuojaus rl arhininL'O Vi iria innc mai’J j **.5 ‘

3 PARAPIJONYS SU- 
PIAUSTYTI PEILIAIS.

17 SUŽEISTA.

Slcerdynę įtaisė kapitalistų 
organizuoti galvažudžiai.
Mariono miestely, North 

Carolinoj, pereitą sąvaitę 
kapitalistai įtaisė baisią dar
bininkų skerdynę. Trįs uni- 
jistai buvo prie dirbtuvės 
vartų nušauti, o 19 sužeista; 
vėliau du sužeistieji mirė.

Plutokratai pasiuto prieš 
darbininkus' tur būt dėl to, 
kad šie jau antru kartu metė 
darbą. Pirmutinis audėjų 
streikas Mariono miestely 
tęsėsi 9 sąvaites. Guberna
toriaus pastangomis jis bu
prižadėjo darbininkams šio- ?ulej0- J? zl£°?esv p^kirstl tinku l---------------
kių tokių palengvinimų, ir zmog?udzilį kuhpkomis. [Agentas pavadino

’ darbininką, kuris juos mai-'-risti Maskvon Aš žinoda-Pereit, sąvaitę darbiniu- tina ir lobius krauna. Ir taip Sis kad tai rei^ų 
kai vėl apskelbė streiką sa-bus patol, pakol tas darbi-žudymą, .-
kydami, kad kapitalistai ■ ninkas rinks į valdžią savo žiuoti. Kada aš norėjau iš 
juos apgavo ir duotų paza-; išnaudotojus republikonus ir ambasados išeiti priešaki- 
dų nepildo. [demokratus. Jie jį šaudys ir nėm durim, bolševikų agen-

Ties Marion Manufactur-;jis užtarimo niekur negaus. (tas atkišo į mane revolverį 
■ --------------------------------------- iir liepė grįžti atgal. Taigi aš

atsisakiau va-

ILmiAni > KUNIGO BYLON JAU- (turėjau bėgti per užpakalį nušovė vegucię NOs merginos neįlei- ir šokti per tvorą.” 
Mergaitę. . ....... ..

Pereitą sąvaitę Worceste- 
ry buvo nušauta Degučių 6 
metų amžiaus mergaitė Pau
lina. Ją nušovė 14 metų am
žiaus vaikas, Howard E. 
Sharpe. Jis teisinasi taikęs į 
paukštį ir mergaitės visai 
prieš save nematęs. Bet ku- 
lipka išėjo per šakas ir pa
taikė Degutytei. Mergaitė 
sėdėjo su kitais vaikais ant 
krašto skrynios su smėliu ir 
žaidė. Staiga pasigirdo ne
toli šūvis ir Degutytė nuvir
to nuo skrynios. Iš jos kak
tos pasipylė kraujas. Kulip- 
ka pataikė jai tiesiai į kaktą. 
Vaikai nusigandę pakėlė 
riksmą ir užmušta mergaitė 
buvo parnešta pas tėvus.

Policija kaltininką suėmė, 
bet išklausinėjus jį paleido 
tėvo priežiūroj. Šį antradie
nį turėjo būt jo byla vaikų 
teisme, bet jos pasekmės ne
teko sužinoti. Apie šitą ne
laimę mums pranešė drg. 
Katkauskas, kuris Worces- 
tery turi drapanų drautuvę 
po No. 372-76 Millbury st.

ALBANIJA NUTRAUKĖ 
SANTIKIUS SU TURKIJA

Albanijos atstovas Anga
roj pranešė turkų vyriausy
bei pereitą sąvaitę, kad jis 
grįžtąs namo ir tuo budu Al
banijos diplomatiniai santy
kiai su Turkija nutruksią. 
Tūlas laikas atgal Albanijoj 
susidarė monarchiška val
džia, ir Turkija iki šiol da 
jos. nepripažino. Taigi spė
jama, kad dėl to Albanija ir 
atšaukė savo atstovą iš tur
kų sostinės.

D2IAMOS. Besedovskis sakosi jo
Seattle mieste pereitą są-! “herezija” esanti tame, kad 

vaitę prasidėjo kun. darko jis. manąs, jog Stalino val- 
byla, kurioj jis reikalauja iš džia turėtų mokėti aukštes- 
Aimee Semple McPherson kainą ūkininkams už rek- 
$50,000 atlyginimo už su- vizuojamus javus, 
laužymą prižado. Dūšių ga-’ MAIIIAC nn II1C 
nytojas sako, kad jis karštai - NAUJAS BILIUS PRIEŠ ' 
su šita moteriške mylėjosi,1 DEGTINES PIRKĖJUS, 
kad ji buvo pasižadėjusi bu-Į šiomis dienomis Jungti- 
ti jo amžina drauge ir pasta- nių Valstijų teismas Phila- 
tyt jam didelę bažnyčią ir delphijoj nusprendė, kad 
nupirkti laivą Pacifiko pa- negalima bausti žmogaus už 
kraščiais plaukiot, o paskui degtinės pirkimą, nes pro- 
savo žodį sulaužė ir dabar hibicijos įstatymas draudžia 
nieko , bendra su juo nenori tiktai gaminti ir pardavinėti 
turėti. Šito pasekmėj suįrę svaiginamus gėrimus, bet 
visi jo sveti planai ir jis tu- nedraudžia pirkti. Taigi ge
rėjęs daug sarmatos nuo natorius Sheppard iš Texas 
žmonių. Kada advokatai valstijos ant tų pėdų paskel- 
pradėjo klausinėti kunigą bė įnešiąs Senatan bilių, | 
apie jo santikius su ta mote- kaipo “pataisymą” prie pro- 
riške, teisėjas liepė praša- hibicijos įstatymo, kad deg- 
linti iš teismo salės visas tinės pirkėjai butų lygiai 
jaunas merginas. baudžiami, kaip ir pardavė-

JUGO-SLAVIJA BUS i^’ ----------------

OFICIALUS VARDAS. AREŠTAVO ŽMOGŲ, NO- 
Belgrade tapo paskelbtas REJUSĮ UŽMUŠT 

karaliaus patvarkymas, kad * PILSUDSKĮ,
serbų, kroatų ir Slavėnų ka-; Pereitą penktadienį Lvo- 
ralija nuo šiol oficialiai va- ve, Galicijoj, lenkų žvalgy- 
dinsis Jugo-Slavijos Karali- įa suamą ukrainietį Jaros- 
ja. Tuo pačiu laiku Jugo- la chi - 

laikraščių cenzūra, kurią ka- kj Tuomet jisai paspruko 
ralius Aleksandras buvo ant Ąmerjkon jr išgyveno čia 8 
jų uždėjęs apskelbdamas metus Jis manė? kad iki «ol 
andai savo diktatūrą. jau vjskas užmiršta ir

POTVINIAI PIETINĖSE !
VALSTIJOSE.

o. .. . -. . . . —kuris 1921 me-
Slavijoj tapo nuimta nuo ]ęėsįnosi nudėti Pilsuds-

SŪNŪS IR MOTINA KIR
VIU SUKAPOTI.

New Yorke kirviu buvo 
užkapoti Domka Casino ir 
jos 16 metų sūnūs John. Po
licija jieško tūlo Sidorčuko, 
kuris gyveno pas juos “ant 
bordo/7 Kaip pavardė liudi
ja jis turi būt rusas.

New Yorko uostą, prasidėjo 
šaudymas iš armotų, fabri
kų ir laivų sirenų švilpimas, 
automobilių triubymas ir ki
tokie sveikinimai. Paskui ji 
pasitiko ir pasveikino viso 
New Yorko vardu to miesto 
majoras. Iš New Yorko Mac- 
donaldas su savo dukterimi 
Izabele nuvyko Washing- 
tonan, kur Hooveris pasi
kvietė jį šventadieniui pra
leisti savo vasarnamy. Tenai 
jiedu visą laiką kalbėjosi 
apie tai, kaip Amerika ii 
Anglija galėtų palenkti pa
saulį prie nusiginklavimo. 
Šį panedėlį Macdonaldas 
buvo pakviestas pasakyti 
prakalbą Kongrese, kur su
sirinkę šios šalies atstovai 
atidžiai jo klausėsi ir ant ga
lo karštai jam pritarė delnų 
plojimu.

Macdonaldo kelionės tik
slas yra susitarti su Ameri
kos vyriausybe dėl nusigin
klavimo. Šį panedėlį Angli
jos valdžia jąu paskelbė nu
siginklavimo konferenciją, 
kuri bus sausio mėnesy, ir 
pakvietė jon visas didžiąsias 
pasaulio valstybes.

Anghį-Rusų Sutar
tis Paskalyta.

Londono žiniomis, perei
tą sąvaitę tenai buvo pasira
šyta anglų-rusų sutartis dip- 
lomatiniems santikiams at
naujinti. Iš anglų pusės pasi
rašė užsienių reikalų minis
teris Arthur Henderson, o iš 
rusų — Dovgalevskij. So
vietų ambasadorius Francu- 
zijai. Dovgalevskis buvo at
važiavęs iš Paryžiaus tyčia 
tai sutarčiai pasirašyti: da
bar vėl išvažiavo Francuzi- 
jon.

INDIANOJ INKRIMINUO
TA 181 POLITIKIER1S.
Indianos valstijoj federa- 

lis grand jury inkriminavo 
181 politikierių valdininkų 
už degtinės šmugelį. Visi jie 
bus areštuoti.

SUĖMĖ MISIONIERIUS.
Iš Peipingo pranešama, 

kad Kweichow provincijoj 
kiniečių kareiviai suėmė an
glų misionierius. Ir kokių 
galų tie misionieriai tenai 
lenda?

jam nebus jokio-pavojaus 
grįžti atgal. Bet vos tik jis 
parvažiavo, Pilsudskio agen- 

South Carolinoj, Georgi- tai jį ir paėmė.
joj ir kitose pietinėse valsti-, __________ '
jose patvino upės ir kilo di- MOTINA NUTEISĖ SUNŲ 
deli potviniai. Savannah kai eJTMAN
upės vanduo pakilo 46 pė- pittsbi 
daS. Tf ristina

I

JAU 92-n BOMBA 
CHICAGOJ.

Anksti -pereito šeštadie
nio rytą Chicagos priemies- 
ty Englewoode buvo išdina- 
mituotas cigaru štora<. Tai buvo jau 9W Sa Chi- 
cagoje šiais metais.

Pittsburghe senelė vardu1 ______
Kristina Hogg atėjo teis- MEDUS NETURI JOKIU 

............ ... .....man ir pasiskundė, kad jos VITAMINU 
TUNNN1ERIUSM,UO’ ^7'"8t’I.su'1U8nV01a,t??B!r-! Maistingumo

milučiu d. tuokliauja ir sknaudzia ją. Washmgtone ilo-ai tvrinėi
Laikraščiai skelbia, kad Teismas liepė jį areštuoti ir medaus maktiJLirn 

pmarilrianill Ulimatininlras lairlrt rtoAiai m/iiinai naalriasti » _- ngum
Tunney turi pasidaręs jau jam bausmę. Motina" pasky- nėraF jokiu"* vS’nrfn''• 
$1,715,000 pinigų. Neužilgo rė jam 6 mėnesius kalėjimo, reiškia, kaipo maiši 
gal ir Šarkis bus milionie- ir teisėjas tuojaus liepė jį dus neturi jokios \ 
rius- ____  , uždaryt už grotų pusei metų, gyventi juo nebūtų g-iiima.

. VITAMINŲ
Maistingumo chemikai 

i<> 
amerikiečių kumštininkas leido pačiai motinai paskirti ir dabar DranpM5^ : iame

[as, ne
vertė." irnūs.

Kad kalėjimas butų atidary-! 
tas ii- visi jie butų išleisti. 
Wardenas atsisakė šitą rei
kalavimą išpildyt. Kaliniai 
kartojo savo ultimatumą ke- 
i ‘ z 2__
vis išmesdami per langą nu-.talikų balius parapijos mo- 
šautą vieną sargų, kuriuos kyklos salėj. Prisirinko daug 
jie laikė suėmę. Ant galo pa- girtų parapijonu ir tūli atsi-

tas ii- visi jie butų išleisti. Piovynė įvyko laike šokių 
parapijos mokykloje.
Pereitos subatos vakarą

Į nas subadytas. Bet sunkiau
sia nukentėjo Gautis ar 
Gaučius, kuris renka dešim
tukus prie bažnyčios durų. 
Jam perskrosti peiliu vidu
riai. Regykla buvo tiesiog 
baisi. Mokyklos salė, kur su
sirenka parapijonu vaikai, 
išrodė kaip kokia skerdykla 
ar bučemė.

Visi supiaustyti katalikai 
buvo nugabenti Hartfordo 
ligoninėn.

Sakoma, kad tuo karžy
giu, kuris juos>umėsinėjo, 
buvęs tūlas Sabonis. Jis bu
vo areštuotas, bet po kauci
ja paleistas iki teismo. Byla 
buvo paskirta 8-tai spalių 
dienai.

turis kalius, kiekvieną Sykj Hartforde buvo lietuvių ka-
___ 1 -  • Ii Iri v nnrnniino mn_

degė kai kurias kalėjimo 
triobas. Iš lauko tuo tarpu 
kalėjimą apsupo apie, 100 
ginkluotų vyrų su karabi
nais ir kulkasvaidžiais. Ka
talikų kunigas O’Neil pri
šliaužęs pilvu padėjo dina
mito prie kalėjimo sienos, 
už kurios kaliniai buvo su
sislėpę. Dinamitas buvo iš
sprogdintas, bet siena atlai
kė. šaudymas tęsėsi visą 
naktį. Pamatę betgi, kad jie 
iš visų pusių apsupti ir jau 
kariumenė ateina su anuo
tomis. sukilėlių vadai nusi
žudė, o likusieji kaliniai 
rankas iškėlę pasidavė. Per 
šitą sukilimą 12 žmonių bu
vo užmušta ir 11 sužeista.

nešė da kišeniuose “nami
nės.” Ir laike šokių girti vy
rukai susipyko. Prasidėjo 
muštynės. Paleista darban 
peiliai. Kaip laikraščiai pra
neša, Kasmonaičiui buvo su
ardytas peiliu sprandas, su- 
piaustytos rankos,, subadyti 
šonai. Račkauskui taipgi šo-

Meksikos Komunis
tai Išmetė Vadus.
Pereitą sąvaitę Meksikos 

komunistai išmetė iš savo 
partijos daug žymių narių ir 
vadų. Išmestųjų tarpe yra 
plačiai žinomas artistas Die
go Rivera, Meksikos senato 
narys Lois Monzon ir Reyes 
Perez. Visi trįs jie buvo ko
munistų partijos centro ko
miteto nariai. Jie išmesti su
lyg Maskvos įsakymo, nes 
kritikavo Stalino diktatūrą.

i
■

Kunigas Plėšikas*
La Marš miestely, Iowos 

valstijoj, kun. Rex Frolkey 
virto banditu. Jisai nusiėmė 
kunigišką apykaklę, nusi
ėmė kryžių, užsidėjo ant 
akių juodą kaukę, įsikišo ki- 
šeniun brauningą ir nuėjo į mirtimi mirė Gustavas Štre- 
banką. Tenai atkišęs ginklą zemanas, Vokietijos užsie- 
jis suvarė į geležinę spintą.................................
kasierių ir kitus žmones, pa
sigrobė pluoštą pinigų ir pa
bėgo. Paskui, kada jo dar
bas išėjo aikštėn ir jam grę- 
sė areštas, jisai nuėjo darži- 
nėn ir paleido sau kulipką 
galvon.

KINIEČIAI MAIŠTININ
KAI EINA ANT KAN

TONO.
Londono žiniomis, nami

nis karas Kynuose eina pla
tyn ir dabar maištininkai 
pradėjo žygiuoti Kantono 
linkui, kur randasi valdžios 
sėdyba.

DIDELI AREŠTAI. 
RUSIJOJ.

Sovietų Rusijoj prasidė
jo komisarų areštai už vals
tybės turto vogimą, kyšių 
ėmimą ir kitokias suktybes. 
Maskva sako, kad jau šim
tai komisarų ir komisarukų 
sugrusta į kalėjimus ir da 
šimtai areštuotų laukia teis
mo.

MIRĖ ŠTREZEMANAS.
Pereitą sąvaitę staiga

nių reikalų ministeris ir vie
nas gabiausių politikų visoj 
Europoj. Jis daugiausia pri
sidėjo prie sušvelninimo Vo
kietijos santikių su karą lai
mėjusiomis valstybėmis.

i

SLOVAKŲ VADAS GAVO 
15 METŲ KALĖJIMO.
Čekoslovakijos teismas 

pasmerkė slovakų lyderį 
profesorių Vojtechą Tuką 
penkiolikai metų kalėjimo 
už “valstybės išdavimą.” Iš
tikrujų gi jis nebuvo joks iš
davikas, tik agitavo, kad 
Slovakijai butų duota auto
nomija.

Rugsėjo pabaigoje As
trachanėj prasidėjo byla, 
kurioje esą kaltinama 129 
valdininkai už visokį šmu
gelį.

Kijeve 34 komunistai lau
kia teismo.

Mieste Grozny 56 sukčiai 
yra areštuoti. Jiems gręsia 
po 10 metų kalėjimo.

Rybinske 20 areštuotų 
laukia teismo.

Omske 6 mokesčių rinki
kai nuteisti kalėjiman.

Kalugos mieste komunis
tai esą pavogę nemažiau 
kaip 2,000,000 iš surinktų 
mokesčių. Keliolika komi
sarų areštuota ir bus atiduo
ti teismui.

Suktybių esą susekta ir ki
tuose miestuose, kur laukia
ma da daugiau areštų.

Panevėžy Susekta Pinigą Dirbtuvė
Panevėžio apielinkėj šią' 

vasarą pradėjo plisti netikri 
pinigai po 1, 2 ir 5 litus. 
Ypač jie uoliai buvo plati
nami ūkininkų tarpe.

šiomis dienomis Raguvos, 
miestely, Panevėžio apskri-l 
ty. policija suėmė dvi mote-j

pas kuriuos rado ir pačius 
įrankius pinigams dirbti. 

Pinigai buvo liejami iš 
cinko ir babito, savo išvaiz
da mažai skyrėsi nuo tikrų
jų, nes buvo pasidabruoti ir 
gero darbo, todėl jų platini
mas sėkmingai vykdavo.

, i Kiek iš viso buvo pinigų ns. kurios turgaus dieną pla-iiš Jatinta dar tiriamaP vfsi 
tino netikruosius litus. Pas 
jas rado da neisplatmtų pi
nigu. Tuoj buvo suimta ir 
trečia moteris, ir pasirodė, 
kad visos jos yra atvykusios 
iš Panevėžio. Pas jas rasta 
išviso da 270 neišplatintų 
falšvvų monetų.

Turėdama policija pini- 
oų platintojas, ėmėsi prie- rėjo savo dirbtuves, bet vė- 
monių rasti pačius fabrikan- liaus prasiskolino ir turėjo 
tus bei mechanikus. Kvotos daug skolų, tad kas pataisy- 
daviniais pasisekė nustatyti,1 ti savo finansinį stovį, suda-[ 
kad pinigų dirbėjai yra žmo-!rė pinigų padirbinėjimo or- 
nės specialistai, elektrotech-iganizaciją. Kratos metu pas 
nikai, mechanikai ir šaltkal- [ juos rasta viso 699 litų šū
viai. beveik visi Panevėžio mai netikrų monetų. Visi 
miesto gyventojai. Taip nu-Įdalyviai patraukti teismo at- 
-tačius sulaikė 5 asmenis,įsakomybėn.

. .organizacijos dalvviai areš- 
’■ tuoti.

I

AMERIKOS JURININKAI 
SUSIMUŠĖ SU FAŠISTAIS

Londone gauta žinių, kad 
Genujos mieste buvo kruvi
nos muštynės tarp Ameri
kos jurininkų ir italų fašistų. 
Pereitą subatą tenai atėjo 
Amerikos laivas “President ' 
Van Buren” ir jurininkai iš
ėjo į miestą paūžti. Tenai 
i’ie susirėmė su italų jurinin- 
:ais, kuriems į pagalbą pri

buvo apie 100 ginkluotų fa
šistų ir užpuolė amerikie
čius. Amerikiečiai ginda
miesi pradėjo šaudyt ir vie
ną fašistą užmušė. Ameri- 

i kiečių pusėj esą daug sužei-. NustątyU kad organiza- —
cija velke labai orgamzuo-. ^3 ka< 
tai ir planingai. Vieni dirbo- __________
pinigus, kiti platino plačio- BANDITAI PAVOBE 
je apylinkėje. 'Nustatyta, i 
kad pinigų dirbėjai anksčiau 
buvo turtingi biznieriai, tu-

KULKASVAIDf.
Detroite du banditai įsi

laužė valdžios arsenalan, 
užpuolė tenai buvusiu du 
sargu, ir pasigriebę vieną 
kulkasvaidį ir amunicijos, 
pabėgo.

SUDEGE 23 TRIOBOS.
Nova Scotijoj išdegė 

Weymoutho miestelis. Ug
nis nušlavė 23 triobas.

z
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0 APŽVALGA
čio ir ptečkaitijados. pastaty
damas poli t-emigracijos vei
kimą Į aiškias socialistinei kla
sines vėžes ir tuomi išgelbėda
mas organizaciją nuo žlugimo.; 
Vyk. Komiteto teisingą žings
ni patvirtino ir palyginant la
bai trumpas gyvenimo laiko
tarpis. kuris jau konferenci
jos išvakarėse par<xlė. prie ko 
būt privedęs Plečkaitis orga
nizaciją savo provokacinėir :s 
avantiūromis, pasibaigusiomis 
Stalupėnų kalėjime.”

Tas parodo, kad socialde
mokratai netik neturi su 
Plečkaičiu nieko bendra; 
kad jis netik išmestas iš jų 
organizacijos, bet jie viešai 
jį smerkia ir jo žygius laiko 
provokacinėmis avantiūro
mis.

Tečiau nežiūrint visų šitų 
faktų Lietuvos žvalgyba ir 
jos talkininkai Amerikoje, 
tautininkai ir klerikalai, iki 
šiai dienai pravardžiuoja vi
sus socialistus “plečkaitinin- 
kais.”

gvvena su svetima žmona?
GMetafciene)”

Ir ant galo Bistro-Krupa-
_’L_is organas stato Lietu- 

II ras ir kun. Krupavičius, su- vos vyskupams ‘‘ultimatu- 
mm) Ridėję su JU,)ZU Gabriu pra- mą,” kad jie nuverstų Vol- 

-aA*v'dėjo leisti Šveicarijoj “Tau- demarą; kitaip, patįs kuni-

.1
L—

M į “VALDO MARAS” įŽEI- 
į DĘS “ŠVENTĄ TĖVĄ.”

Ištremti iš Lietuvos kleri- « 
I kalų vadai, “daktaras” Bist- vičiau.

organizacija, turinti
nariu ir milioną su viršum do-;tog & ... gi(ame or.
lenu turto, patektų į tų Kto- ne dabartinių "tautos 
buomų nnlm!.. >vadų- Lietuvoje kitaip ne-

Ištiesų. šiurpuliai eina per vadina. kaip “žmogžu- 
kuną. kaip žmogus pamąs- džiai,” “banditai,” “derži- 
tai, kiek tie latrai suėdė lie- mordos.” "budeliai” ir 
tuvių darbininkų sudėto,“uzurpatoriai.” Daugiausia 
triūso! z bet gi jie bombarduoja Vol-j vyskupai.

KUR JIE PADĖJO TĄ 
TURTĄ?

Šitokiu antgalviu “Nau
jienos” (Nr. 231) klausia, 
kur mūsiškiai ‘ komunistai 
padėjo tą turtą, kurį užgro
bė 1919 metais “likviduo
dami” Lietuvių Socialistų 
Sąjungą? To turto buvę 
daugiau kaip $70.000.

“Naujienos” rašo:
“Vienas senas Amerikos lie

tuvių socialistų darbuotojas 
prieš kiek laiko mums prane
šė, kad jo rankose yra protoko
lai Lietuvių Socialistų Sąjun
gos 10 suvažiavimo, kuriame 
to suvažiavimo vadai pravedė 
nutarimą atsižadėti socialistų 
vardo ir pasivadinti ‘komunis
tais.’ Suvažiavimas Įvyko 
Brooklyne, N. Y., ir tęsėsi rug
sėjo 27, 28. 29 ir 30 dd. ir spa
lių 1 d.. 1919. i

“Iš tų protokolų matyt, kiek j 
tuo laiku socialistų organizaci-l 
ja turėjo Įvairaus turto. Ir štai 
ką tenai randame:

“1. Namo Bendrovės fonde
—$24,570.93;

“2. L. S. S. Apsigynimo ir 
Kalinių Šelpimo fonde —$8.- 
285.05;

“3. Administratoriaus Šukio. H“-,
žinioje, LSS. ižde —$3.514.33 žino« kad Darbo Par-'

“4. Lietuvos šelpimo Fondenesudaro parlamente, 
—$3,480.07;

de — $1,047.71;

gai pradėsią veikti “sava
rankiai. kaip mums Dievo 
baisas per musų sąžinę lie
pia mums elgtis.'

Taigi labai galimas daik
tas, kad “Valdo Marą” iš
spyrė iš valdžios Lietuvos

----------------'demarą. kurį jie vadina 
O KAIP YRA RUSIJOJ? j “Valdo Maru.” Jis esąs tik- 
Komuntau "Laisvė” nori > masonas ir įžeidęs net 

jpasakot savo skaitytojams, šventą tėvą, nusivęs- 
kad Anglijos darbininkams da”as Pas sav0 sugul°-

I Kažkoks Amerikos lietu
vių kun. I. K. stebisi per 

(“Tautos Sargą,” kaip Lietu
vos vyskupai gali remti to
kią valdžią. Jis sako;

"Nesuprantam mes. kuni
gai. Lietuvos Episkopato. — 
Ko jis laukia, ko jis tyli? Ar 
nelemtas likimas jiems burnas 
užgniaužė? Lietuvą laukia 
Meksikos likimas, ar dar blo
giau. nes .Meksika nemaža val
stybė ir užsienis dar skaitosi... 
O Lietuva visu apleista niekur 
draugu neturi, visur priešai ir 
galingos pasaulio spaudos pa
šaipa. Tokiam didžiausiam ir 
rimčiausiam Amerikos dien-' 
rašty: *New York Times’ nuo-1 
lat telpa baisiausiai nepalan
kus Lietuvai straipsniai.”

Ir "Tautos Sargo” redak-į

“Ištiesų. šitas Lietuvos Epi
skopato tylėjimas ir pąsyvu-' 
mas yra nesuprantamas... Jis 
yra stačiai bauginantis. Ar Ar-' 
kivyskupas Skvireckas, iš kurio 
turėtu išeiti iniciatvva, lai- I mintų tautos budelius Smeto-, 
na ir Valdo-Marą. sulaužiusius 
priesaiką, kurie kasdien lieja 
nekaltą lietuvių kraują? Ar jis 
nežino nedorvbiu. kuriose vra

‘ ’ *■ I

paskendę Jie. ką pasiskelbė 
prieš tautos valią jos ‘vadais’?: 
Ar jis nežino, kad Valdo Maras' 
yra narys Paryžiaus masonų; 
ložės ‘Grand-Orient’ ir kad jis' 
veikia sulig tos ložes instruk-į 
cijų. Ar jis nežino, kad tas par-! 
mazonas išstatė ant pajuokos 
ir paniekino šventąjį Tėvą, Ka
taliku Bažnyčios galvą, persta-į 
tydamas jam savo sugulovę,' 
svetimą žmoną, už saviškę?, 
Ar jis nežino, kad Valdo Maras

nėra jokios naudos iš to, kad 
Darbo Partija laimėjo rinki-! 
mus ir paėmė valdžios vai
rą, Girdi:

“Ką pelne Anglijos darbi
ninkų klasė? Šimtai tūkstan
čių Lancashiro audėjų turėjo 
priimtj priverstiną arbitraciją 
pagrindu nukapotų algų. Kuo 
čia skyrėsi laburitų valdžia nuo 

i bite kokios kapitalistinės val-^ 
džios? Niekuo. Angliakasiams 
buvo pažadėta septynių valan
dų darbo diena. Jie negavo jos 
ir jie negaus jos. Apie jokias 

Į nacionalizacijas nei nekalba
ma.”

Šitaip gali kalbėti tiktai 
demagogai. Juk visas pa-;

* 1 didžiumos. Didžiuma pri-
‘5. ‘Naujosios Gadynės’ fon- klauso, buržuazijos atsto-

* | • ■ ■ - - --y -T-U-.-. r-J—M. V Į--Į.T--------

“6. Agitacijos fonde—$449.-/Gėralams, kurie pritaria
52; ’McDonaldo vyriausybei tik-j

“7. ‘Žarijos’ stovis—$72.80. itai Pato1, Pako1 / nedaro' 
“Viso — $41.420.41. 'griežtai priešingų buržuazi-!
“Toliau?, LSS. knygvedė. I jai žingsnių. Taigi aišku,;

K. B. Karosienė raportuoja, kad darbiečių vynausybė 
kad įvairus turtas LSS. sįaus-1 socializmo da negali Angli- 
tuvėje, kaip tai — mašinos. <j°j Įvykinti. Bet ji stengiasi; 
rakandai ir kitoki daiktai _ ‘ palengvinti darbininkų pa
yra vertas $14,135.24 idėti kiek jai aplinkybės lei-į

“Pridėjus šitą sumą prie,džia- Ačiū-jos pastangoms 
pirmiaus paduotosios sumos, ‘gana gi eitai buvo užbaigta^ 
gausime daugiau, kaip $55.000’.audeju streikas. Ji jau Ine-Į* 

“Bet ir tai dar ne vfekas. parlamentan įstatymo su-, 
LSS. administratorius. J. ^manymą mokėti bedarbių, 
kys, raportuoja, kad per dve-i moterims ir vaikams pašai-] 
jus ir pusę metų išleista 23,P*‘ uzsįbrėzė planą pn-. 
nauji spaudos leidiniai, kuriu'Matyti darbininkams namų’ 
yra 161.737 egzemplioriai. Jei/su . modemiškais patogu-i 

v . V I , , ^-1 a 4 ■■ ■ .

|vams, konservatoriams ir Ii- cija prie to priduria:

gu šitų knygų kainą paskaity-ima^ k. P u?^įa^ d*r^a tarp
ti tik po 10 centu už kiekviena. butinė i politikoj, kad šu
tei tuomet susidaro dar $i6L^tabdzius valstybių gmkla- 
000 su viršum. v imąsi.

“Viso, vadinasi. Lietuvių So-. Komunistams nepatinka 
Cialistų Sąjungos turtas tuo ^acDonaldo vynausybė dėl 
laiku, kai bolševikai sumanė ja k?d J1 nepaskelbė pro-, 
tikviduoT. ir jos manta pašte įtariate diktatūros, kaip; 
grobt. buvo vertas daug.au. Padarė, Rusijos bolševikai, j 
kaip $70.000? i Bet M pelnė Rusijos dar-

“Ka bolševikai su tuo turtu b}nįrįaiJ bolševikų reži- 
na<»arąr» mo? Bedarbė, skurdas ir ne-

n__ . laisvė — tai Rusijos darbi-
Protokole esą pasakyta. njnku fla!is. net strei.

kad tuos $3,480,0/, ką buvo ku .f uždransto 
surinkti į Lietuvos Šelpimo Ar šitų faktų
Fondą, komunistai nutarė nemat£>, ar bijosi apie juos 
paimti i savo iždą, o Lietu- i. kad Maskva sendvi- 
vos Šelpimo Fondą panai-įčiu nesulaikvtu° 
kinti. “Naujienos” dėlto sa- ’ ne.uiaiKytų.
ko: i

“Taigi, $3.480.07 pinigų, ku
rie buvo žmonių suaukoti Lie
tuvos šelpimui ir kurie turėjo 
būt perduoti Lietuvos šelpimo 
Fondui, pasiliko komunistų iž
de. Komunistai tuos pinigus 
pasisavino, pasiteisindami tuo. 
kad esą dar ‘neatsidarę rube- 
žiai.' 
munistai ir šįmet pasiglemžė 
publikos sudėtas aukas Lietu
vos baduoliams šelpti!

“Šiandien sukanka lygiai 10 
metų, kaip komunistai sugrio
vė Lietuvių Socialistų Sąjun
gą ir ‘sukonfiskavo’ jos $70.- 
000 vertą turtą, nekalbant jau 
apie tai, kad Į jų nagus tuomet 
pateko didelė organizacija, tu
rėjusi daugiau, kaip 6.000 na
rių ir kuopas, išsimėčiusias po 
visas lietuvių kolonijas.

“Visa tai komunistai praga
nė arba pasidalino tarp savęs. 
O vietoje ‘revoliucijos,’ kurią 
jie žadėjo Įvykinti, jie tik pa- plačios lietuvių darbininkų 
sėjo didžiausią demoralizaciją masės “Laisvės” neremia ir 
Amerikos lietuvių visuomenė- (todėl jai prisieina maitintis 
je! | “kompartijos” sendvičiais.

Tai pirmutinis viešas 
Laisvės” redaktorių toks 

jeigu ši prisipažinimas.

“LAISVE” SENAI BUTŲ 
PADŽIOVUS PANTAP

LIUS.
L. Pruseika rašo 221-mamį 

’’ numery, kad ji' 
“padžiovus Į 

” jeigu jai! 
—. — — - • * 4
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“Laisvės 
senai jau butų

‘ savo pantaplius,
’ butų reikėję išsilaikyti

.'visai biu“kX skaitytoj* Štai jo žodžiai:

I 
‘‘Dabar galima numanyt,’ 

kaa atsitiktą su Susivienijimu 
Lietuvių Amerikoje,

»

PLEČKAIČIO ŽYGIAI— 
“PROVOKACINES 

AVANTIŪROS.”
Taip Plečkaičio žygius 

vadina Lietuvos politinių 
tremtinių-emigrantų orga
nas Pirmyn.” Paskutinia
me jo numery (Nr. 50) ve
damam straipsny skaitome, 
kad paliuosuoti Lietuvos 
kraštą nuo fašistinės dikta
tūros gali tiktai pati Lietu
vos liaudis, o ne užsieny gy
venantis politiniai tremti
niai. Politinė emigracija ga
li tiktai padėti Lietuvos 
žmonėms kovoti, bet nekuo- 
met negali suvaidinti spren
džiamojo vaidmens.

Plečkaitis buvo kitokio 
nusistatymo. Jisai, sako 
“Pirmyn”— •

“...norėjo priduoti lemiančio 
vaidmens priešfašistinėj kovoj 
ir to uždavinio Įvykdymui, jau 
tuo patim neišvengiamai leis
tis i visokias avantiūras.
rios jokiu budu negalėjo būti 
priimtos socialistinei nusitei
kusių žmonių. Toks nuomonių 
išsiskyrimas pagrindiniame 
klausime turėjo privesti prie 
visai natūralaus galo: pašali
nimo fš socialdemokratinės 
emigracijos tarpo J. Plečkai
čio ir tų. kurie eina su jo, nes 
jų taktika yra žalinga ir pra
gaištinga visam priesfašisti- 
niam judėjimui. 1929 m. sau
sio mėn. 24 d. su J. Plečkaičiu 
nutraukiami visi ryšiai, o tų 
pačių metų kovo m. 28 d. J. 
Plečkaitis visiškai pašalina
mas iš organizacijos.

“Antroji konferencija Įvy
kusi š. m. rugsėjo mėn. Vil
niuje, be jokio pasipriešinimo 
pripažino Vyk. Komiteto žing
sni už teisingą ir su didžiausiu 
pasitenkinimu pabriežė. kad 
Vyk. Komitetas visu griežtu
mu atsirubežiavo nuo Plečkai-

ku-

I

JI MANĖ:
“Aš daugiau su tavim nešoksiu

‘K. K ’ yra nedovanotinas.“ ‘
Mandasrumo dė ei,

JI TARĖ:
“Ne dabar. Ray. aš pavargus.”

‘■Jeigu ‘Laisvė’ butų Įsigei
dus egzistuoti ant partnership 
pamatų, su kokiu tuzinu savi
ninkų — kaip tai buvo pra
džioj 1914 m., kuomet ji atsi
kėlė iš Bostono i Brcoklyną —! 
tai ji jau senai butų padžiovus 
savo pantaplius. Visi privati*-' 
ki laikraščiai nuėjo kapan, ar-( 
ba tarnauja parazitų visuome-' 
nei. Laisviečiai nebuvo pinigo' 
žmonės ir todėl, laipsniškai, jie 
sukurė didelę bendrovę, kuri 
vėliau liuosu noru pasidavė 
kompartijos vadovybei.”

Kitais žodžiais tariant.

t

I

y r vėl “nusišalinimas” nuo
“ -“K. K"

Sferai kad apsivilkt rūbą dėvėtą 
vakar šiandien žali atsiduoti 
“K. K.“

Tad, ar nereikė’.ą apsižiurėt 
apie mus pačius” i skylutės 
išleidžia apie kvortą atsiduodan
čio kvapą kas-<iien Ret*Lifebuoy 
stebėtinai antiseptiškos putos 
nuvalo Jos užlaiko kūną šviežiu, 
tikrai švariu, kad "K. K.” nėra 
progos

Bandyk Lifebuoy sušvelnymui 
odos, \3udokit prašalinimui tre- 
ma'ą. Lifebuoy priimnus. tikrai- 
švarus kvapas, kuris pranyksta 
besiplaunant, kas priparodo kad 
Lifebuoy yra valantis. Priimkit 
Lifebuoy šfar.dien
Lever Braa. ( o.. ( a m bridže.Maas.

Ray . tad sužinoję kodel-
pAVARGL'S šokt su juom O 

minu tą vėliau Ray matė ja—- 
šokant su kitu.

Jį užgavo! Jis pradėjo manyt 
—Ray kas nflrs negerai. Staiga 
tikra teisybė jam pasireiškė 
•‘K. K.”—Kūno Kvapas.

Niekas Ray nesuodžia. Jis po
puliarus visur kaip 
būdą lengvai

turim

tik surado 
prašalint priežastį.

•> *
prisipažint — kad 

g-alime prasikalst
Mes 

mes vienval 
Jei “K. K."

Ir tada— kaip mes mainome 
■švarins drabužius tankiai! Marš
kiniai ar bliuze, kartą dėvėti, ga
li išrodyt švarus. Ret mes žinom

Aptiek o j

LIFEBIOY
Sh>vm«

( ream

skutimui
HEALFH SOAP

sustabdė kūno kvapą

l 
I

Komunistų “Vilnis” ma
no, kad Lietuvoje įvyks 
“proletarinė revoliucija” ii 
“įsteigs sovietų valdžią.” 
Komunistai užmiršta, kad 
Lietuvoje proletariatas la
bai neskaitlingas ir beveik 
visą kariumenę sudaro ūki
ninkų vaikai. Tiesa, tas pats 
buvo ir Rusijoj; bet Rusijoj 
bolševikai patraukė ūkinin
kus savo pusėn prižadėda
mi jiems žemę, o Lietuvos 
kaimiečiai tais prižadais jau 
atsidžiaugę. Dabar jie jau 
ne žemės nori, bet pinigų 
Brazilijon išvažiuoti.

' Artistas Babravičius at
vyko iš Chicagos i New Yor- 
ką ir čia ketina gyventi visą 
ateinančią žiemą. Ar nege
riau jam butų nuvažiuot į 
Kauną? Tenai pigesnis pra
gyvenimas ir prie valstybės 
operos gal lengviau butų 
gauti vietą, negu Amerikoj 
koncertą suruošti. Juk So
deika, Butėnas ir Rakaus
kaitė negeresni už jį daini
ninkai, o karijerą pasidaro.

Redakcijos Atsakynv.
Z. Gapšiui.—Tilps sekan

čiame numery.
Degutienei.—Bus geras; 

ačiū kad parašėt.
A. Parapijai  -—Peržiūrėsi

me ir, jei tiks, sunaudosime.
Gamtos Sunui.— (1) Ant 

mėnulio gyvybė negalima, 
nes tenai nėra oro. (2) Klai
džiojantis žiburėliai, kurie 
naktimis matosi, būna arba 
vabzdžiai, arba fosforinis 
gazas. Tamstos aprašomi ži
burėliai pareina tur būt nuo 
bo gazo, nes pelkėse, kur pų- 
va visokios medžiagos, fos
foro paprastai yra daug. (3) 
PVotą geriausia galima išla- 
vint, žinoma, mokykloj; bet 
galima taip jau neblogai iš- 
silavint ir skaitant gerą lite
ratūrą, dalyvaujant su kul
tūringais žmonėmis, lan
kant jų susirinkimus, disku
sijas ir tt. (4) Marsas da nė
ra tiek ištirtas, kad galima 

‘butų tikrai pasakyti, ar toji 
Į planeta apgyventa, ar ne.

K. Baramkiui. —Įdėsime 
į sekantį numerį.

I
I
l

PRAŽYDO OBELYS.
Bilterica, Mass.—Pereitą

I

KAS DEDASI 
PALESTINOJ

I

Paskutiniuoju laiku pa- : 
traukė į save pasaulio dėme
sį Palestina, kur įvyko kru
vinų susirėmimų tarp arabų 
ir žydų. Tad pravartu arčiau i 
susipažinti, kas yra Palesti
na ir dėlko ten kilo neramu
mų.

Palestinos kraštas yra mi- I 
nimas istorijoj jau žiloj se
novėj. Šventajam Rašte, Se
najam Įstatyme. Palestina 
yra vadinama “Izraeliaus,” 
“Judos,” “Jehovos.” “žadė
tąja” žeme ir dar kitais var
dais. Palestina buvo toji ža
dėtoji žemė, į kurią prieš 
pusantro tūkstančio metų 
prieš Kristaus gimimą atėjo 
žydai iš Egipto nelaisvės 
Moizės vedami. Nuo tų lai
kų tad Palestina yra laiko
ma žydų tautos tėvyne.

Atėję Palestinon žydai 
turėjo pirmiau nugalėti vie
tinius gyventojus. Prasidėjo 
žiaurios ir atkaklios kovos. 
Žydų karaliai Saulius, Do
vydas buvo pirmoj eilėj ka
riai. Karalius Saliamonas
l, 000 metų prieš Kristaus 
gimimą pastatė pagarsėju
sią savo puikumu bažnyčią. 
Viena tos bažnyčios siena 
yra išlikusi iki šiai dienai. Ji 
yra vadinama “Verksmų 
Siena” ir šiandien žydų lai
koma didžiausia šventove. 
Tečiau neilgai senovės žy
dai sugebėjo išlaikyti vieny
bę ir nepriklausomybę. Per
daug buvo aplinkui galin
gesnių valstybių. Dėl Pales
tinos pradėjo varžytis stip
resni kaimynai: Egiptas, 
Babilonija, vėliau persai. 
Vieną laiką dalis žydų buvo 
net išgabenta į nelaisvę ant 
Eufrato upės krantų. Tie 
nelaisvės metai yra vadina
mi Babiliono nelaisve. Alek
sandro Didžiojo laikais Pa
lestina priklausė Graikijai, 
o paskiau ji pateko . į romė
nų rankas. Romos imperato
rius Titas 70 m. prieš Kristų 
paėmė Jeruzalės miestą ir jį 
sugriovė. Tečiau žydai vis 
dar nenorėjo pasiduoti, sva
jojo apie savo valstybę ir 
i uošė sukilimus. Šakosią, 
kad romėnams valdant Pa
lestiną, ten gyveno mena
mas žydų mokytojas Jėzus. 
Paskutinis žydų sukilimas 
prieš romėnus buvo impera
toriaus Adriano laikais, 135
m. po Kristaus. Žydai buvo 
numalšinti ir ištremti iš Pa
lestinos.

636 metais po Kristaus 
Palestiną užkariavo Kalifas 
Omaras ir nuo tų metų ji, 
šventoji žemė krikščionių 
akyse, pateko į mahometo
nų rankas. Tik kryžiaus 
karų metu trumpą laiką Pa
lestina buvo krikščionių val
doma. 1517 m. sultonas Se 
limas I prijungė Palestiną 
i turkų imperiją. Iš turkų 
valdžios Palestina buvo at
vaduota tik per pasaulinį 
karą.

1917 m. anglų vyriausybė 
paskelbė garsią Balfuro de
klaraciją, kuria buvo pasi
žadama atstatyti žydų vals
tybę Palestinoj. 1919 m. 
Tautų Sąjunga suteikė Ang
lijai mandatą Palestinai 
valdyti. Nuo to laiko Jeru-I

’ sąvaitę Juozo Pupkio sode žalėj gyvena anglų skiria- 
»pradėjo žydėti dvi obelys, mas aukštasis komisaras, 
j Abudu medžiai žydėjo ir šį kurs Palestiną ir valdo.
‘pavasarį ir ant vienos buvo; Palestina yra nedidelis, 
i vaisių ir keliolika obuolių apie 9,000 keturkampių my- 
nuskynė tik dabar pradėjus lių žemės plotas, vadinasi, 
medžiui žydėt iš naujo. Ant-,du kartu mažesnis už nepri- 
rasis medis pavasarį žydėjo klausomos Lietuvos teritori- 
silpnai ir vaisių ant jo nebu-ją. Ji tiesiasi Viduržemio 
vo. Bet ir dabar žiedai ant jūrių rytiniu pakraščiu.
jo daug menkesni. Taigi re-! Dabartiniu laiku Palesti- 
tenybė, kad Mass. valstijoj noj priskaitoma lig 850,000 
šiuo metu žydi medžiai, gyventojų, iš kurių apie 
Tą žinią mums pridavė pats 100,000 yra žydų, 70,000 
Pupkis, “Keleivio” skaity- įvairių tautų krikščionys, o 
tojas. Tas obelis žydint ma- likusieji yra arabai, maho- 

•■tė ir daugiau žmonių į “

šiuo

žydų Palestinoj yra tiktai 
menka mažuma. Iš čia ir ky- 
a sunkumai nepriklausomą
ją valstybę Palestinoj beku- 
riant. ,J

Didžiojo karo metu ang
ai. kariaudami Palestinoj ir 
Sirijoj su turkais ir vokie-' 
čiais, stengiasi patraukti sa
vo pusėn žydus ir arabus. Ir 
žydams ir arabams buvo 
duota pažadų, karą laimė
jus, padėti jiems sudaryti 
nepriklausomas valstybes. 
Bet žadėti buvo lengviau, 
negu dabar tuos pažadus 
vykdyti. Žydai reikalauja iš 
anglų, kad jie realizuotų 
Balfuro deklaraciją, t. y., 
kad Palestiną atiduotų žy
dams. Bet arabai, kurių yra 
dauguma, su tuo nesutinka. 
Anglai tuo budu atsidūrė la
bai keblioj padėty.

Čia anglai turi vaduotis 
svarbiais politiniais sumeti
mais. Arabai yra mahome
tonai. O mahometonų ang
lų valdomuose Afrikos ir 
Azijos kraštuose yra daug. 
Tik vienoj Indijoj yra apie 
100 milionų mahometonų.^ 
Mahometonai yra karšti re
liginiai fanatikai ir kartą su- 
sikiršinti, gali anglams pa
daryti didelių nemalonumų. 
Su tuo anglai, kaipo realus 
politikai, turi skaitytis. To
dėl ir Palestinoj jie yra pri
versti atsižvelgti Į arabus. 
Jei Palestinai lemta likti sa
varankiška valstybe, tai ji 
gali būti tik dvilypė: žydų ir 
arabų su lygiomis teisėmis. 
O tam reikalingas žydų ir 
arabų susipratimas. Tečiau 
ligšiol padėtos šia kryptim 
pastangos vaisių nedavė. O 
kilę paskutiniuoju laiku Je
ruzalėj susirėmimai arabų 
ir žydų priešingumus dar 
labiau padidino.

Minimi susirėmimai, ku
rių metu esą užmušti keli 
šimtai žmonių — žydų ir 
arabų, — kilo dėl tokios 
priežasties. Jeruzalė yra 
miestas, kur yra šventa vie- 
‘a ir krikščionims, ir žy
dams, ir mahometonams. 
Krikščionys laikosi nuoša
liai ir į vietos gyventojų san
tykius nesikiša. Kas kita žy
dai ir arabai. Didžiausia 
žydų šventovė — “verksmų 
siena” — yra arabams pri
klausomam žemės plote. Ara
bai leidžia žydams ten eiti 
melstis, bet akylai žiuri, kad 
jų nuosavybės teisės nebūtų 
įžeistos. Štai dėl varžytinių, 
kam gi galutinai turi “verks
mų siena” priklausyti, ir ki
lo kruvini . susirėmimai Je
ruzalėj, kurie greitai persi
metė ir į kitas krašto vietas. 
Anglai neramumus numal
šino ir tvarką atstatė. Bet 
prieš juos stovi rimtas klau
simas, kas toliau daryti.

Palestina Anglijai šiuo 
laiku virto gana svarbiu 
punktu. Jei anglus Palesti
nos atžvilgiu varžytų tik 
gautas iš T. S-gos mandatas, 
tai jie, matydami visus val
dymo sunkumus, nei kiek 
neabejodami pasiskubintų 
mandatą grąžinti T. S-gai. 

i Tečiaus Palestina anglų po
litikoj dabar vaidina žymų 
vaidmenį. Pasitraukus ang- 

, lama iš Egipto, Palestina yra 
svarbus strateginis punktas 
Suezo kanalą ginant. Be to, 
per Palestiną, oro susisieki
mui tobulėjant, eina arti
miausias kelias iš Londono 
Indijon. Taigi, taip sau pa- - 
prastai pasišalinti iš Palesti
nos anglai negali. Jie yra 
varžomi savo interesų. Iš čia 
aiškėja anglų kebli padėtis 
Palestinoj. Arabai tai gerai 
supranta ir ją išnaudoja 
santykiams su žydais. Ang
lams tad tenka būti ypač at- - 

; metonų tikėjimo. Tuo budu sargiems.

daug.au
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WORCESTER, MASS. | 
Dar apie kruviną tragediją 

Kundrotienės šeimynoj.
Pereitame “Keleivio" nu

mery buvo jau rašyta, kaip 
Ona Kundrotienė, 37 metų 
amžiaus moteris, sumėsinė- 
jo savo namuose 3 mažas 
mergaites, vieną kaimynų 
Čepulionių, o dvi savo.

“Keleivio" draugas A. J. 
Katkauskas prisiuntė mums 
keliatą iškarpų iš Worces- 
terio “Telegramo," kur yra 
paduota daugiau smulkme
nų apie šitą baisų įvykį. 
Anglų dienraštis sako, kad 
Kundrotų šeimyna at
vyko į Worcesterį iš Man- 
chesterio, Conn., apie 13 
metų atgal. Pats Kundrotas, 
matoma, buvo niekai vyras, 
nes šeimyną užlaikyti tan
kiausia reikėdavę pačiai 
Kundrotienei, o apie 3 metai 
atgal, kuomet gimė jų pas
kutinė mergaitė, jisai visiš
kai pabėgo, ir nuo to laiko 
moteriškei reikėjo vienai 
pačiai užlaikyti namus ir 
maitinti penketą vaikų. Kad 
nuo bado nemirtų, miestas 
tiekė jai šiokią-tokią pašal
pą.

’ Vyriausis Kundrotienės 
vaikas buvo tūlas laikas 
areštuotas už kokį ten prasi
žengimą ir nuteistas į Ly- 
mano mokyklą. Areštuoja
mas jis tuomet pareiškė 
džiaugsmą, sakydamas, kad 
dabar gal bent pavalgyt 
gausiąs. Reiškia, namie vai
kas pavalgyt negalėdavo.

Nėra abejonės, kad šito
kia padėtis atsiliepė į Kun
drotienės nervus. Visi kai
mynai liudija, kad ji buvo 
baisiai nervinga ir su visais 
buvo susipykusi, nes visur 
matė tiktai savo priešus, o 
draugo nei vieno. Jai rodėsi, 
kad visi prieš ją susitarę ir 
norį ją pražudyt. Ji tankiai 
skųsdavosi, kad jos įsivaiz
duoti priešai nuolatos skun
džia ją miestui, kad atimtų 
iš jos pašalpą.

Išsikoliojus jai su kitomis 
moterimis, jai visuomet ro
dydavosi, kad dabar jos ją 
areštuos. Ir dabar, kada po
licija suėmė ją už žmogžu
dystę, ji pasakė, kad esą iš
imti net septyni varantai jos 
suėmimui, nors policija nei 
vieno tokių varantų nežino.

Daugiausia ir tankiausia 
Kundrotienė susibardavo su 
savo kaiminka Čepuliene, 
kuri gyvena tiktai per kie
mą.

Policija yra tos nuomo
nės, kad kundrotienės ne
sutikimai su Čepuliene galė
jo būt ir šitos kruvinos tra
gedijos priežastis. Tą nelai
mingą valandą Kundrotie
nė stovėjo prie sinkos savo 
virtuvėj ir lupo obuolius. 
Tuo tarpu virtuvėn įnėjo 
Čepulienės mergaitė, kuri 
visuomet žaisdavo su Kund
rotienės mergaitėmis. Kun
drotienė būdama ant Čepu
lienės pikta ir netikėtai pa
mačius savo virtuvėj jos 
dukterį, galėjo pagalvoti 
taip: “A, štai, čia Čepulie
nės mergaitė! Reiškia, Če
pulienė nori mane šnipinėti 
ir atsiuntė savo kūdikį!...” 
Ir, pasiutimo pagauta, Kun
drotienė griebė Čepulienės 
4 metų amžiaus dukrelę už 
plaukų ir movė jai peiliu 
per kaklą.

Toliaus, policija mano, 
kad Kundrotienė puolė į 
miegamąjį kambarį, kur 
miegojo jos pačios mergai
tė, ir ją? papiovė. Kitą savo 
mergaitę sunkiai sužalojo 
peiliu į veidą.

Nuėjus paskui policijon 
ir pasidavusi areštui, Kund
rotienė pradėjo skųstis, kad 
ji neturinti draugų, visi per
sekioją, visi esą prieš ją, ir 
nori ją net kalėjiman paso
dinti. Ji gailėjosi, kžd nega-

liejo nužudyti visų savo vai- 
I kų. Policija dabar tyrinėja 
jos protą.

X

MANCHESTER, CONN. 
Gražus darbas.

Mirus čia Antanui Bra
zauskui ir palikus moterį su 
mažais vaikeliais dideliame 
varge, Moteių Sąjungos 57 
kuopos susirinkime buvo 
nutarta pereiti per lietuvių 
koloniją ir parinkti kiek pi
nigų vargingai šeimynai. 
Buvo išrinktos dvi narės į 
komisiją, kurios ir perėjo 
per didžiumą lietuvių. Visi 
kolektorkas gražiąi priėmė 
ir aukavo pagal savo išgalė
jimą. Aukautojų vardai se
ka žemiau.

Moterų Sąjungos»57 kuo
pa $10.00; pavieniai po 
$5.00 aukavo: K. Čeponis, 
A. Delnickienė, A. Gegiene, 
J. Gudžiūnas ir D. Guika; 
J. Katkauskas $3.00; po 
$2.00 davė šie: A. Delnic- 
kas, K. Karpuska, K. Bočvs, 
J. čižas, P. Stuomas, J. Pet
rauskas, V. Žurskis, O. Mu- 
rauckienė,, J. Bujevieia, S. 
Astrauskas, J. Makulis, J. 
Kvietkąuskas. J. Kriaušai- 
tis, M. Burevičienė, M. Gi- 
raitienė, M. Valentaitienė, 
J. Zelenekas, K. Kupčiūnas, 
M. Katkauskienė, P. Am- 
brazienė ir K. Jekaitis; po 
$1.00 aukavo: B. Kulikaus
kas, J. Waiwadas, V. Rau
donis, J. Alenckis, J. Vilke
lis, A. Tworonas, J. Žemai
tis, J. Kiseliauskas, K. Kise- 
liauskas, A. Balčiūnas, S. 
Kučinskas, J. Buržilauskas, 
V. Klissis, A. Bilužas, J. Mo
zūras, J. Kasiliauskas, Z. 
Šilkauskienė, J. Kazlauskas, 
A. Kleiža, P. Kleižienė, V- 
Kodienė, J. Ambraziukas, 
M. Jesionienė, A. Kupčiū
nas, J. Baltrukonis, J. Dabu- 
žinskas, U. Abraitienė, V. 
Stramikis, J. Rastis, A. Za- 
kaitis, A. Krajauskas, E. 
Delnickienė, S. Okevičia, 
P. Radzevičia, O. Krikaitie- 
nė, O. Rudnickienė, M. Ma
žeika, E. Abraitė, K. Abrai- 
tukas, S. Grigas, M. Rūkas, 
O. Pilukevičienė, M. Dauk
šienė, A. Užupienė, B. Pin
ke vičia, A. Užupis, M. Ru
dienė, O. Zikuvienė, A. Bra
zauskienė, M. Buikauckas, 
O. Staškevičienė, M. Kaz
lauskienė, P. Mikušauskas, 
A. Kuizienė. R. Mačiūnienė, 

1 V. Katkauskutis, K. Vaiči
kauskienė, A. Petronius ir 
O. Kildusienė; po 50c. au
kavo: O. Jekaitienė, J. Ab- 
raitukas, M. Žurauskas, M. 
Kasputis, J? Jurgelevičia, S. 
Mikolaitis ir V. Dovidavi- 
ČlH.

Viso labo $142.50.
Pasirašo M. Katkauskienė.

Be tų $10, ką Kliubas pa- SUDBURY, ONT., CAN. 
skyrė iš kasos, Kliubo nariai 
da nuo savęs sumetė $18.15/ 
taip kad iš viso pasidarė 
$28.15. Aukavo po $1.00: 
M. Ciplijauskas, A. Eiduke
vičius, V. Jokubonis, A. 
Kontautas, T. Matas, L. G. 
Natkevičius, V. Radžiūnas 
ir J. Strižauskas; po 50 cen
tų: J. Stočkunas, J. Šironas, 
J. Vidžiūnas, J. Pandorius, 
F. Mileckis, K. Ramanaus
kas, V. Adomaitis, J. Žibu
rys, M. Ališauskas, J. Ru- 
šinskas, St. Senkus, J. Kva- 
raciejus, V. Matuza, J. Sa- 
dula ir V. Zubrickas. Auka
vusių mažiau kaip 50 centų 
pavardžių nerašyta. Pini
gai nusiųsti šiuo adresu: In- 
ternational Labor Defense, 
110 Court Arcade, Char- 
lotte, N. C.

Komisija:
J. J. Kvaraciejus ir N. N.

Nepavykus vagystė.
Nakties laiku iš neužra

kinto kambario draugo R. t- 
ro Astylos, gyvenančio ant 
Besses str. 431. buvo pavog
tas kišeninis laikrodėlis. Va
gystėje buvo įtartas E. R., 
kuris dirba Frood main- t 
Ant rytojaus buvo teism 
bet R. teismą atidėjo ant ryt

I

Lietuvos Socialdemokratų 
Užsieny Konferencija.

šiu metų rugsėjo 7 ir 8 
dienomis Vilniuje įvyko 

bet R? teismą atidėjo ant >. vt Li*tuvos socialdemokratų 
dienos* ir pasisamdė advoka-'UZ5ieni° organizacijų antroji 
tą manydamas išsiteisinti? konferencija. Susirinko de- 
bet negelbėjo nei advokatas* Ie£atai iš Latvijos, Vokieti- 
ir R. už vagystę gavo vieną *JOS» Aukštosios Silezijos, 
mėnesi už grotų pasėdėti ir Gardino, Lodzės, Sosnovi- 

čių ir Įvairių vietų Vilniaus
■ krašte.
■ Konferencija priėmė visą
■ eilę rezoliucijų, kurios nu
šviečia gyvenančių ištrėmi- 
j me kovotojų už Lietuvos lai
svę nusistatymą įvairiais 
klausimais. Kai kurios rezo-

yra paduodamos 
žemiau.
Politinė situacija Lietuvoj. 

Rezoliucija.
Lietuvos Socialdemokra

tų Organizacijos Užsieny 
Antroji Konferencija, įvy
kusi, 1929 m. 'ragsejo m. 7-8 
d. Vilniuje, aptarusi situaci
ją Lietuvoj randa, kad Lie
tuvos politinis gyvenimas 
iki šiai dienai nėra stabili-! 
žavėsis ir tebėra pilnas viso-1 
kių galimumų.

_____  Į Trečiais kariškos diktatu- .... 
gynė unijos tūkstantinę nuo ros metais toji diktatūra kas !929^m. rugsėjo men. 7-8 d 
komunistų. ' " X ’ ’ 1

Toliau buvo skaityta laiš
kas nuo Amalgameitų gene- 
ralio sekretoriaus Joseph 
Shlosbergo, raginantis remti 
Philadelphijos kriaučių da
bartinį streiką. Laiškas tapo 
priimtas ir nutarta paaukoti 
iš skyriaus iždo $500. Vie-

? .1 -

ir R. už vagystę gavo vieną 
mėnesį už grotų pasėdėti ir 
$15.00 sumokėti.

Mažytis Jonelis.

PONT1AC, MICH.
Pastaruoju laiku darbai 

labai sumažėjo, karų išdir- 
bystė pradės mainyti mode
lius, tad galimas daiktas kad 
ant neaprvbuoto laiko dirb
tuvės visai sustos. Patartina

CH1CAGO, ILL.
Mirė Antanas Bagužis.
Liūdną naujieną mum 

pranešė velionio žmona p.;
P. Bagužienė, kad mirė se-j liucijos 
nas ‘‘Keleivio” skaitytojas 21 ■ ’ 
Antanas Bagužis. Jis lauk
davo “Keleivio” kaip myli
miausio savo draugo ir iki 
mirties su juo nesiskyrė. Il
sėkis drauge sau ramiai; vi
sokie tavo vargai jau užsi
baigė. “Kel.” Adm.

nesųtikimai pačių diktato- išaiškinta plačiosioms liau
siu tarpe, kiekvienu metu:dies masėms dabartinės ka- 
gali iššaukti krašte permai-! riškos fašistinės diktatūros 
nas, kurias Socialdemokra-ir jos galimos klerikalinės 
tija turi būti pasirengusi iš-j atmainos kenksmingumas, 
naudoti darbininkų ir vals-”... 
tiečių interesuose.

Nenusistovėjęs Lietuvos • 
diktatūros savanaudis ir 
kruvinas rėžimas, politinė 
.priespauda, teroias, kultūri
nė reakcija, sauvalė ir be
teisė, pavergta darbo klasės 
padėtis duoda Socialdemo
kratijai progos ir uždeda jai 
pareigas aktingai dalyvauti 
fašistinės diktatūros rėžimo 
pašalinime ir įgyvendinime 
Lietuvoj demokratinės san
tvarkos.

Konferencijos Prezidiu
mas:

I 
i

I

_________________ l]
nevažiuoti i Pontiac jieškoti i “KeieMe” Jur Drūtas, Patar- 
darbo. “Kel.” Draugas. Save Drugaas Skaityti Jj.

* •

BROOKLYNO KRIAUČIŲ REIKALAI.m
BROOKLYN, N. Y.

Komunistams nepavyko ap
gauti kriaučius ant 1,000 

dolerių.
Rugsėjo 25 d. buvo kriau

čių Amalgameitų lietuvių 
54 skyriaus mėnesinis ir kar
tu nepaprastas susirinkimas. 
Susirinkimą pradėjus, jau
tėsi komunistinė atmosfera, nas pažymėtinas dalykas, 
Išrodė, kad jie ko tai laukė, tai tas, kad komunistai buvo 
Netrukus į svetainę įeina 
moteris ir paduoda laišką 
pirmininkui. Komunistai 
vienas į kitą pasižiurėjo 
linksmomis akimis ir ėmė 
reikalauti, kad tą laišką 
skaitytų. Priėjus iš eilės prie 
laiškų skaitymo, sekretorius 
perskaito ir tą. Pasirodo, 
kad tai yra neva įgaliojimas j 
tai moteriai aukas rinkti kas, gal būt, 
Gastonijos streikieriams.1 svarbiausių st 
Komunistai tuojaus ėmė rei
kalauti, kad tai moteriai pir-

priešingi aukavimui ir rė
minimui Philadelphijos kriau
čių streiko. Tai yra apgailė
tinas dalykas, kad komunis
tai vėl ima rodyti savo pro
vokatoriškai streiklaužiškas 
iltis, taip kaip jie rodė 1921 
metais lokauto laiku. Juk 
reikia pasakyti, kad šis Phi
ladelphijos kriaučių strei- 

, yra vienas iš 
svarbiausių streikų Amalga- 
jineitų istorijoj. Philadelphi- 

. ;ja paskutiniais laikais buvo 
mininkas duotų pakalbėti, i pasidariusi kaip ir centras 

i. - '“openšaperių” ir kiekvie
no manufakturninko akys 
buvo atkreiptos į Philadel
phijos, kad atsikratytų nuo 
organizacijos. Amalgameitų

WATERBURY, CONN. 
KItuba* paaukavo Gastoni- 

jo» streikieriaim $28.15.
Šiomis dienomis Lietuvių 

Ukėsų Kliubas čia turėjo 
susirinkimą- kur buvo pakel
tas ir Gastonijos streikierių 
klausimas. Po trumpų dis
kusijų nutarta paaukauti iš 
Kliubo kasos $10 streikuo
jančių darbininkų sušelpi
mui. J. Strižauskas norėjo 
da, kad Kliubas paskirtų du 
savo atstovu prie kokio ten 
komiteto (turbūt bolševi
kų), prie kurio esą jau 7 
draugijos prisidėjusios, bet 
nepasakė kokios. Bet jo įne
šimas buvo atmestas, ir da 
buvo padaryta lietuviškiems 
bolševikams užmetimų, kad 
jie renka aukas vienam tiks
lui, o paskui paverčia jas ki
tam. Jie taip padarė su au
komis badaujantiems Lietu
vos žmonėms. Todėl ir šitų 
pinigų, kuriuos Kliubas pa
skyrė gastoniečiams strei- 
kieriams, komunistams 
randas nedavė, bet nutarta 
pasiųsti tiesiog j Gastoniją.

S. Buračas,
J. Januškis, 
Pr. Ancevičius.

nurodant abiejų tų diktatu- 
rų tikrąją darbo liaudžiai 
priešingąją prigimtį. Tam 
tikslui naudoti laisvą nuo 
fašistinės cenzūros spaudą;

(4) Vedant kovą prieš fa
šistinę diktatūrą, už įgyven
dinimą demokratijos, jung
ti tą kovą su darbininkų ir 
valstiečių siekimais, būtent: 
žemės reforma, socialinė įs- 
tatimdavyste ir tt., žodžiu, 
vesti kovą aiškia socialisti
niai klasine linija.

(5) Išaiškinti Lietuvos 
liaudžiai netikslumą tokių 
kovos su fašizmu priemonių, 
kaip atentatai prieš atskirus 
asmenis ir įstaigas 
mo ramščius. Kova turi būti 
vedama ne su asmenimis, 
bet su sistema ir toji kova 
turi būti organizuota, masi
nė. Kova su išdavikais ir 
provokatoriais reikia vesti 
nevengiant jokių priemonių.

(6) Raginti Lietuvos liau
dį kurti slaptas priešfaęisti- 
nes organizacijas, ginkluo
tis ir ruoštis prie sukilimo 
nuvertimui fašistinės 'dikta
tūros.

(7) Vedant kovą prieš fa
šistinę diktatūrą, per slap
tas kovos ir propagandos or
ganizacijas, nevengti nau
doti ir visokių legalių kovos 
priemonių, kurios tik bus 
prieinamos ir tai kovai nau
dingos.

Konferencijos Prezidiu-

fašiz-

Santykių tu amerikiečiais 
klausimu.

Rezoliucija.
L. S. D. O. U. II-oji kon

ferencija įvykusi Vilniuje 
lujmcuiiB iv ji uinumud i **». i •-« J.
kart aiškiau persistato, kai-1 norėdama užmegsti drau- 
po turtingųjų klasių gynėja, gingesnius ir artimesnius 
kas seka iš diktatūros mo- santykius su socialistine ir 
kesnių politikos, žemės re- demokratine Lietuvos liau- 
formos sustabdymo, savi- dies išeivija Amerikoj, nu- 
valdybių darkymo, trumpa-,tarė pavesti Vyk. Komitetui 
regio krašto turtų — miškų artimiausioj ateity susitarti 
eikvojimo, socialės įstatim- su Amerikos lietuvių socia- 
davystės siaurinimo ir nai- listų ir demokratų organi- 
kinimo, darbininkų klasinio zacijomis dėl pasiuntimo 
judėjimo slopinimo, nepro/ Amerikon nekuriam laikui 
duktingų krašto išlaidų di-'savo atstovo, kuris nušvies- 
dinimo ir tt. ‘tų tikrą padėtį Lietuvoj ir

Kariškoji diktatūra įsi-'politinės emigracijos tarpe, 
stiprinusi dėka žiauraus te-o kartu užmegstų kuo drau- ' nriMn-inHainc iv 
mų (1927 m. * kovo"mėn. 15.ryšius su broliais išeiviais 
d.. Tauragės ir Alytaus rag-' anapus vandenyno.
sėjo m. 9 d.), o taip pat nau-| Konferencijos Prezidiu- 
dodama nacionalistinius ir,mas: 
patriotinius piliečių jaus-1 
mus. ardo ir paraližiuoja po-' 
litines ir ekonomines opozi
cijos organizacijas, o pir- 
mon galvon klasini darbi
ninkų judėjimą. Eidama 
kruvino smurto keliu prie 
dvarininkų, kaimo buožių ir 
miestų buržuazijos laimėji
mu įtvirtinimų, fašistinė 
diktatūra didina darbininkų 
ir biednujų valstiečių ne
apykantą prieš diktatūrą.

Nors prie diktatūros vy
kintojų — fašistiškų kari
ninkų kastos — diktatūros 
ekonominės politikos pavi
lioti ir pradeda šlietis demo
kratinės buržuazijos, o taip 
pat ir tautinių mažumų tur
tingųjų sluoksnių atstovai, 
bet ir pačios buržuazijos 
tarpe grobuoniškas ir sava
naudiškas diktatorių šeifhi- 
ninkavimas sukelia pavydo 

• ir nepasitenkinimo.
Susipykusi su diktato

riais dėl grobio pasidaliji
mo klerikaliniai buržuazinė 
opozicija, spekuliuodama 
tikybiniais jausmais ir prie
šingumais diktatūros lioge- 
n. tyko susitarimo ar per
versmo keliu grįžti prie val
stybės vairo ir diktatūros 
priemonėmis stiprinti kleri
kalizmą Lietuvoje.

Taip pat ir diktatorių tar-

roro ir nepavykusių išstoji-! gingiausius ir karščiausius!mas:

nes ji esanti atvykus iš Gas- į 
onijos ir turinti ką pasakyti.,' 

Taip pat ir pati moteris, ma- 
yt, turėdama užtektinai ko-( 
munistiškos drąsos, reika-. organizacijos. Amaigamenu 
lauja sau balso. Tečiaus pir-1 Unijai kitokios išeities neli- 
mininkas, Jokūbas Šertvie ' 
tis pareiškė, kad jis žino ne v ________
tik šį sudalytą planą, bet ži- mis' pastangomis 
r* -------- * ’
Padarytas taisykles,, kurio- ganizaciją — kitaip musų 

* .............. ’ Unija butų priėjusi prie pra
žūties slenksčio. Tad. rodos, 
kiekvienas kriaučius, nežiū
rint kokių pažiūrų jis butų, 
turėtų remti šį streiką visais 
galimais budais ir kriaučiai 
taip daro. Bet komunistiški 
akiplėšos priešinasi šiam 
streikui ir šmeižia jo vado
vybę, lošdami j manufaktur- 
ninku ranką. Bet ką padaly
ti su tais “ubagais dvasioje, 
kurių karalystė Maskvoje?“ 
Reikia juos gerai pažinti ir 
neduot jiems galiot.

Toliaus šiame susirinki
me ėjo raportai. Tarp visu 
raportų svarbiausi? buvo ra
portas delegato F. Vaituka 
čio, kuris papasako, > apie lt,M, }_v „ 

dirbtuves e varžytinės ir rietenos dėl 
° 7-7- * aidžios dar nėra baigtos, ir

paliesdam ' ta:''.,.)0 gkorapskio, Petraičio ir 
Plechavičiaus avantiūrų ga
bia laukti ir daugiau pana- 
iu susidūrimų pačių dikta- 

wių tarpe.
Manevravimais tarp kle

ko, kaip tik remti Philadel- 
phijos kriaučius didžiausio- 

. _ , . . „___ j ir tas fir-
no taipgi ir musų skyriaus mas priversti pripažinti or- 

mis einant šitoks klausimas 
pirma turi eiti į Pildomąją 
Tarybą, o paskui atiduoda
mas nepaprastam susirinki
mui. Pirmininkas paaiškino 
anglų kalba tai moteriai mus 
organizacijos taisykles ir 
paprašė apleisti jai susirin
kimą; nors komunistai ir 
zurzėjo, vienok jie bijojo 
lermą sukelti prieš pirmi
ninką. nes suprato, kad Šert- 
vietis gerai žino jų pienus ir 
gali jiems tuoj uždaryti bur
nas.

Komunistų pienas buvo 
štai koks: 23 rugsėjo jie tu
rėjo savo Lygos (dabar jie 
ją jau kitaip vadina) susi
rinkimą “Laisvės’' name ir 
nutarė, Gastųnijos streikie
rių vardu gauti sau tūkstan
tį dolerių iš lietuvių kriau
čių unijos. Kad lengviaus iš
gauti tūkstantinę, jie pasi
kvietė daugumui žinomą 
komunistų veikėją ir aukų 
rinkikę į šį kriaučių susirin-

ir abelnai apie org? iza< -

pat ir Philadelphijos streiką.
Beje, vienas yra pfšktir ' 

dalykas, tai tas, k; n -> 
kriaučiai nelanko su• irin. - 

ikar.'-kintą, sakydami, buk ši mo- mų. Vieton zurzėti pa
teris “iš Gastonijos atvyku- Pė?e, eikite, broliai G'iau- Kalų ir liberalų, bei žiau- 
si.” Bet nabagam nepavyko, čiai, į susirinkimus ir " "
nes Šertvitis jiems užkirto vo mintis išreiškite:
kelią ir užtai reikia atiduoti bus naudos jums pati” - i> i koji diktatūra laikosi val- 
kreditas dabartiniam musų abelnai organizacijai. i-i—•
unijos pirmininkui, kad ap-[ ?»«virkalnMb-

en a . lininis represijomis prieš 
t .iarbininkus ir valsčius, ka-

Konferencijos Prezidiu-

S. Buračas, 
J. Januškis, 
Pr. Ancevičius.

S. Buračas,
J. Januškis,' 
Pr. Ancevičius.

' Dėl Vykdomojo Komiteto 
nutarimo pašalinti Jeroni

mą Plečkaitį.
Rezoliucija.

Lietuvos Socialdemokra
tų Organizacijos Užsieny 

j Antroji Konferencija, įvyku-

Emigracija ir kova su 
fašizmu.

Rezoliucija.
Lietuvos Socialdemokra-'si 1929 m. rugsėjo m. 7-8 d.

tų Organizacijos Užsieny Vilniuje, apsvarsčiusi Vyk
Antroji Konferencija, ivy- domojo Komiteto žygį dėl 
kusi 1929 m. rugsėjo m.*7-8 pašalinimo Jeronimo Pleč- 
d. konstatuoja, kad pol. i kaičio nutarė: 
emigracijos klaidos, kurios į (1) Konferencija pilnai 
buvo padalytos iki įkūrimo;pritaria Vykdomojo Komi- 
L. S. D. O. U. dėl stokos or-jteto nutarimams, būtent: 
ganizuotumo socialdemo-' (a) iš š. m. sausio mėn. 24 d. 
kratinės, emigracijos tarpe, į dėl J. Plečkaičio pasišalini- 
žymiai pasunkino priešfa-.mo nuo politinio veikimo L. / 
šistinį veikimą ir laikinai i S. D. O. U., (b) nutarimui iš 
sutrukdė susiartinimą su ki-|š. m. kovo m. 28 d. dėl Jero- 
tų kraštų socialistinėmis or-inimo Plečkaičio visiško pa- 
ganizacijomis. Todėl Kon
ferencija nutarė:

(1) Tolimesniame savo 
veikime dėti 1 
gas galutinam

rižioje, bet klasiniai priešgi
nai, klerikalų opozicija ir 

»

šalinimo iš organizacijos.
(2) Už Jeronimo Plečkai-

> Čio veikimą L. S. D. O. U. jo- 
visas pastan- ųjos atsakomybės neima ir 

r, . 1 . pakartotinai perspėja visus
klaidų atitaisymui : (a) emigrantus social-
megsti ankstus draugiškus demokratus nuo jo ir jo vei- 
rysius su socialistine ir de-,^^ grježtai atsirabežiuoti. 
mokratme Lietuvos išeivija Konferencijos Prezidiu- 
gyvenancia Amerikoje ir ki- į mas- 
tuose kraštuose, kuri nėrai 
abejinga dėl Lietuvos san
tvarkos ir likimo, (b) išplė-• 
sti ir sustiprinti esamus san
tykius su valstiečių liaudi-j 
ninku masėmis, kovojančio
mis prieš fašistinę diktatū
rą, (c) pagilinti ir išplėsti 
draugiškus santikius su vi-į 
somis užsienio socialisnėmis! 
organizacijomis, susijungu-į 
siomis po Socialistinio Dar-' 
bini«kų Internacionalo vė
liava.

(2) Priešfašistinę Lietu
vos liaudies kovą ir toliau 
visokeriopai remti ir viso
mis galimomis priemonėmis 
jai pagelbėti.

(3) Dėti visas pastangas, 
kad propagandos keliu butų

S. Buračas,
J. Januškis, 
Pr. Ancevičius.

(Pabaiga ant 5-to puti.)

ti

APVOGĖ BANKĄ IR NU
PIRKO BAŽNYČIAI 

VARGONUS.
New Yorke buvo areštuo- 
First National Banko iš

Wyndhamo kasierius ir jo 
padėjėjas, kurie pavogė iš 
to banko $490. Tardymas 
parodė, kad $100 iš pavogtų 
pinigų buvo paaukota 
Wyndhamo bažnyčiai var
gonams nupirkti. Mat, abu
du vagys yra dievobaimingi 
vyrai ir pavogtais pinigais 
nori dalytis su Dievu.

l vi
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čia kaltas.

, kad tamsiausi žmo
nės yra susispietę apie tavo 
parapiją. Tu jiems vadovau- 

' —Juk tu žinai, Maike, ji visą amžių, ir nei kiek jų 
kas j nepamokinai. Prie kiekvie

nos progos tu mėgsti išsi-

tavo “vais-

— ■ ■ ■

NUŠOVĖ KALINI.
! Dannemoros

!JĮ 
ligonbutin

—Na, Maike, o ką jus da- kant. tu palaikai tamsybę, 
bar darysite, kaip jūsų ge- Juk visiems yra žinomas 
nerolą Plečkaitį džermanai faktas, L_2 __—.—.. -— 
į džėlą uždarė?

—Kas “jus?”

kas jus esat — cicilistai.
—Plečkaitis, tėve, nėra— , 

joks socialistų generolas, gert. Taip daro ir tavo drau- 
Socialistai generolų nepri- ’ r'"'n
pažįsta.

gai. Tamsus žmogus ir taip
___ jau proto neturi, o kada jis

‘ ITBet jis vis tiek buvo ju- pasigeria, Ui jisai nežino ką 
šų lyderiu “jis daro. Ir tuomet mes ma-
- —Kuo jis buvo, tėve, tas tome šitokias piovynes, kaip 
nesvarbu; svarbu yra tas, Hartforde.
kad dabar jis su socialistais —Veidiminut, Maike! Aš 
neturi nieko bendra. Jis yra mislinu, kad tu čia be reika- 
prasalinUs iš visų jų organi- lo mane bleimini. “Aš noriu, 
zacijų ir nuo veikimo. j kad tu paliktum mane paka-

«

I
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Pangonienė Žvalgybininkų KARDINOLAS SO FAŠI
Pinklėse.

%

Lietuvos pasieny, Alytaus 
apskrity, V-tame rajone tar
navo Jonas Pangonis. Žval
gyba sužinojo, kad jis pri- 
klauso prie socialdemokra
tų ir nutarė jį suimt. Bet 
Pangonis tai pajuto ir pa
bėgo į Vilniaus kraštą, kur 
žvalgybos nagai nebegalėjo 
jį pasiekti.

Dabar jo žmona, Anelė 
Pangonienė, atvirame savo 
laiške praneša, kas jai teko 
pergyventi Lietuvoje, kuo
met jos vyras pabėgo. Ji 
rašo:

“Po kelių dienų atvyko 
žvalgybos valdininkai (ne
pažinau nei vieno), padarė 
mano bute (Kurpiškių k.) 
kratą, reikalaudami pasaky
tu kur dingo mano vyras Jo
nas. Užsigyniau,* kad apie 
vyrą nieko nežinau. Praslin
kus porai sąvaičių persikė
liau gyventi į Alytų pas sa
vo biedną mętiną (Jezno 
gat. 13). Gyvendama prie 
motinos šen-ten dirbau ir to
kiu budu maitinau savo 3 
mažus vaikučius (Juozos 8 
m., Veronika 3 m. ir Jonas 
kelių mėnesių). Namelis, 

, kuriame gyvenau, buvo visą 
(laiką šnipų priežiūroj, o po- 
jlicija dažnai darydavo kra
tas jieškodama literatūros ir 
vis klausinėjo apie mano 
vyrą Joną. Keletą kartų po
licija padariusi kratą, nak- 
čia mane buvo, įssivedusi ir 
grasino nušauti, reikalauda
ma žinių apie vyrą ir jo vei
kimą.

“Nebepanešdama toliau 
šnipų ir policijos grąsinimų, 
o taipgi nebegalėdama iš
maitinti savo mažų vaikų, 
nutariau vykti pas vyrą. Tuo 

ireikalu š. m. gegužės mėn. 
nuvykau pas apskrities vir
šininką Aravičių prašyda- 
ma leidimo važiuoti pas vy
rą. Apskrities v-kas liepė

zr>

t STIŠKA KEPURE.
jau jam reikalą. Jis pasakė, vietą pasimatymo galįs pa- 
kad taip, leidimą tokį galįs skirti mano vyras. Jeigu ma- 
man duoti. Gyrėsi, kad daug 
jau esąs iššaudęs, o ir visus 
emigrantus iššaudysiąs; pei
kė mano vyrą, kad jis taip 
esąs pasielgęs prieš tėvynę 
Lietuvą ir nuėjęs tarnauti 
amžiniems priešams len
kams ir tt. Kalbėjosi apie kai gali sulaikyti, tuomet tu 
valandą. Pagaliau pareika- prapulti. Nuodus gausi Vil- 
lavo turėti su juo lytiškus niuje. Jei vyras sutiks ant 
santilcius, tuomet duosiąs tokios kombinacijos, tai Už
leidimą ir pinigų. Mėginau gant tegul pagrobia kiek ga
iš jo buto išeiti. Bet jis mane/lės kokių nors emigrantų 
sugriebė ir išžagino. Jau- popierių-dokumentų.’ 
čiausi nei gyva, nei mirusi. 
Gi Čiuoderis prigrąsino ma
ne tylėti, nes vis viena mano 
pasakojimų niekas neklau
sysiąs, o atidengus tą jo dar
bą tik pabloginsiu savo rei
kalą dėl išvažiavimo, arba ir 
visai jis mane nušausiąs. Po 
to liepė eiti namo. Išėjus ne
žinojau kas daryti: bijojau 
Čiuoderio grąsinimų, nes 
jis, kaipo žvalgybos virši
ninkas, yra visagalis ir ne
turėjau su kuo pasitarti, 
kam pasisakyti.

“Už poros sąvaičių čiuo
deris vėl pasikvietė mane 
leidimo reikalu, per polici
ninką, kuris mane ir nuve
dė. Pradžioj papasakojęs__
apie leidimą, kad tas leidi- likti' f 
mas kur tai užtrukęs minis- sakyti,

no vyras nesutiktų eiti į ru- 
bežių. tuomet, sako, ‘prisi
taikius emigrantų virtuvėj 
įpilk į bendrą katilą nuodų, 
tegul jie padviesią, kaip iu- 
nes. Nuodų su savimi neimk, 
nes einant per rubežių, len-

“Sutikau su Čiuoderio pa
siūlymu vykti ir prašiau, 
kad leistų su savimi pasiim
ti risus tris vaikus. Su vai
kais leisti atsisakė. Sako, 
‘vaikus pasiliksiu čia ir jei

gu tu man pameluosi, tuo
met tavo vaikus čia numa
rinsiu badu.’ Išsiderėjau pa
siimti vieną vaiką, patį ma
žytį Jonuką. Per rubežių lie
pė eiti man žinoma vieta 
ties Kurpiškėms ir įsakė 
saugotis, kad nematytų lie
tuviškos sargybos, nes, gir
di, tave suėmę turėsime pa
leisti, o tuomet gali išsiaiš
kinti visas dalykas. Išleisda
mas davė kelionei 50 litų, 
dar pakartojo, ką turiu at- 

i ir prigrąsė niekam ne
neš sako aš tave ir

Ne vien viduramžiai duo
da įdomios medžiagos iš 
aukštųjų kunigų gyvenimo. 
Štai italų laikraštis “Liber- 
ta” paduoda žinių, kaip el
giasi aukštieji kunigai da
bar:

“Visas Neapolis žino, 
kaip kardinolas Ascalesi bū
damas Piazza Dante salione 
kardinolo i-ubuose pakeitė 
kardinolo mitrą fašistiška 
kepure, o paskui katedroj 
per. pamokslą nesigėdino ti
kintiems pasakoti, kad jei
gu dar grįžtų bizūno ir rici
nos laikai, tai jis butų jų di
delis šalininkas.

“Tas vyras labai landus, 
gerai apsipratęs su fašistais 
ir visaip išnaudoja bei žemi
na žemesniuosius kunigus. 
Vieną dieną jis išlipino pa
reiškimą,, kuriame išniekino 
jam nepalankius kunigus. 
Generalinis vikaras Galim- 
berti mėgino įtikinti, kad 
panašus elgesiai kenksmin
gi bažnyčiai, nes tikinčiųjų 
akyse tokiu budu griauna
mas kunigų autoritetas, bet 
paprasti įrodymai kardino
lo neįtikino. Tada Galim- 
berti parašė pareiškimą ku
nigiškai vyriausybei. Suži
nojęs apie tai Ascalesi nak
čia įsilaužė pas Galimberti 
ir sunaikino tą pareiškimą.

terijoj, vėl smurtu privertė Vilniuje galėsiu atrasti ir kardm<?^
mane jam pasiduoti. Ir taip užmušti per savo žmones. _£v *! ° P*?*?**;
per du mėnesiu Čiuoderis Rugpiučio 7 d. autobusu at- ™nka>- Ascalesi dešinioji 
mane terorižuodamas pa-vykau i Varėną ir pemak-\anįayrap.r^J?tas A essl:1^a

apie 100,000 lirų. Kada tai 
buvo apmokėta ir atremon
tuota, kardinolas pardavė. 
tuGs namus Rymo vienuolių 
ordenui paimdamas virš mi- 
liono lirų. Taip jis ‘pasigai
lėjo’ senų moterėlių. Bet to 
dar mažai, moterėlių prie
glauda turėjo šešių tūkstan
čių kvadratinių metrų pie
čių, kuris buvo įkainuoja
mas 50,000 lirų, tečiau kar
dinolui pasisekė nupirkti 
minėtą piečių už 37,000 lirų.

“Neapolio provincijoj 
San Giorgio, viena šeimyna 
vardu Dentale paliko šešių 
milionų lirų palikimą tenyk
štei ligoninei išlaikyti su są
lyga, kad ligoninė butų nuo-\ 
latinėje kardinolo priežiū
roje. Šitoj mažoj apylinkėj 
būna vidutiniai 3 ligoninei 
pacientai, - tečiau po kurio 
laiko ‘padengti minėtos li
goninės išlaidas’ buvo visa 
ligoninė išparduota, o milio- 
ninis palikimas kardinolo 
priežiūroje kažkur išgaravo.

“Jokia kontrolės įstaiga 
nepakelia balso užkirsti to
kiai kardinolo ‘komercijai’ 
kelią, kuri žmonėms tiek 
daug skriaudos pridaro, nes 
‘kaniinoliška komercija’ 
randasi po apsauga kardi- 
noliško purpuro ir juodų fa
šistiškų marškinių.” K. B.

-/

«

Skruzdėlės Turi Sa 
vo Ugnagesius.ranka sugriebia savo reika

lams daugybę turtų, nes turi 
plačią, neprisotinamą gimi
nę: seserį su vyru vaistinin
ku Guameri, gercogą de 
Santą Severiną ir kt. Polici
ja turi daug įdomios medžia- 

igos apie kardinolo Ascalesi 
ir jo pagelbininko praloto 
Alessi darbuotę, kuri atsi
duoda kriminalu, tečiau ty
li.

“Apie tokius mažmožius, 
kaip aukštas pakėlimas kai
nos už mišias, krikštą ir tt 
bei ėmimas nuošimčių iš ku
nigų, kurie priklauso jo ži
niai, neverta ir kalbėti. Pats 
kardinolas laikydamas mi
šias visada atsineša mišioms 
savo vyno, bijodamas, kad 

.už gerus jo darbus kas nors

vertė savo verge, buvo vi- vojus, ant rytojaus parėjus 
siškai iš galvos išvaręs ir aš sieną užėjau į lenkų sar

gybą. Už perėjimą sienos 
atlikau bausmę 7 paras areš
to, tada nuvažiavau į Vil
nių, ir papasakojau viską 
komitetui.

“Dar turiu pridurti, kad 
gyvenant Alytuj, čiuoderis 
vertė mane šnipinėti ir rei
kalavo išduoti slaptas orga
nizacijas. Nieko aš jam ne
sakiau, nes ir pati beveik 
nieko nežinojau.“

(Pasirašo)
Anelė Pangonienė.

Jau senai žinoma, kad 
ski-uzdėlės yra nepaprastai 
inteligentiški vabzdeliai. 
Ciurieho universiteto profe
sorius August Forel ilgus 
metus tyrinėjo 'skruzdėlių 
gyvenimą ir biologines sa
vybes. Jis darė kryžiavimus 
iš įvairių skruzdėlių giminių, 
kurias jis gaudavo iš įvairių 
pasaulio šalių. Pastebėta 
pas jas daug panašumo bio
logijos srity su aukštesniai
siais gyviais, o gyvenimo 
bude — net su aukštos civi
lizacijos žmonių visuomeni
niu gyvenimu.

Nesenai Fonteneblau bo
tanikos instituto (ties Pary
žium) vedėjas Michael Lu- 
rant pastebėjo, kad skruzdė
lės moka gesinti ugnį. Kartą 
jis netyčiomis numetė prie 
skruzdėlyno degantį papi
rosą. Papirosas užgeso daug 
greičiau, nei paprastai. Ve- 

_ .. _. . dejas . tai pastebėjo ir jam
vyzdžiui, šaudant už 120 ki- kiekvieno naujai įšventinto dingtelėjo mintis, kad gal

visiškai nebegalėjau duoti 
sau atskaitos iš to, kas su 
manimi atsitinka. Galop, 
rodos rugpiučio mėn. 6 d., 
pasikvietęs mane pasakė, 
kad jis jokio leidimo man 
neduosiąs, bet kad aš galin
ti su jo pagelba nuvykti pas 
vyrą ir be leidimo. Bet vykti 
pas vyrą ne apsigyvenimui, 
o tik atlikimui sekančių už
davinių: Jis norįs su mano 
vyru pasikalbėti, todėl man 
reiksią prikalbinti vyrą, kad 
atvyktų į rubežių. Laiką ir

užlipo ant telefono stulpo ir tuo pačiu reikalu nuėjau pas L*I FlCTRięSlf A A A
nušoko nuo jo ant sienos, ku- komendantą. I EiLlDIV 1 KIDU A AKEl V I A

zacijų ir nuo veikimo.
• —Tai kodėl jus jį praša- juje, o aš padarysiu rokun-
linot? |dą sumenės.

—Todėl, kad buvo gana1 
pagrindo manyti, jog jis 
dirba fašistų naudai. i Dannemoros kalėjime, paduoti prašymą. Padaviau.

• :—Aš tau, Maike, ne sykį New Yorko valstijoj, kur ne- Už savaitės laiko nuėjau su-“ * ’--------- -- -------------------------- ... ... .. kad
____ s sąvaitę vėl vienas prašymas netikęs, reikia 

gero nebus. Ot, kad butum kalinys mėgino pabėgti. Pa- duoti kitas. Padaviau kitą, 
jisai Nesulaukdama atsakymo.

sakiau, kad tu su tais bedie-jS€naj buvo didelės riaušės, žinoti — pasakė 
viais neitum, ba iš to nieko'perejtą < .................. — -------

prisirašęs prie mano vaisko,-siVaikščiojimo metu 
tai galėtum jau turėti kokio • ’
Jeitenitito ciną.
i — Geriau tu, tėve, apie sa
vo “vaiską” nepasakok. Ar 
skaitei laikraščiuose, kas 
Hartforde atsitiko? Pasigė
rę parapijonys savo baliuje 
taip peiliais'susipiaustė, kad 
trįs jų reikėjo 
vežti.

—Tai ką aš 
vaike?

—Juk tai vis 
ko” darbas, tėve.

—Tas nieko neiškadija, 
Maike. Pasiutusį kraują kar
tais sveika nuleisti. Juk ir 
Lietuvoje felčeriai bankas 
žmonėms stato, kaip krau
jas pradeda perdaug siusti. 
Man pačiam tris kartus sta
tė. Amerikoj, vaike, nėra 
nei vieno sveiko žmogaus. 
O tai vis valuk to, kad jiems 
niekas kraujo nenuleidžia.

—Čia, tėve, ne juokai, bet 
tragedija. Vos saujalė musų 
tautos žmonių šioje šalyje 
randasi, ir tie susiėję negali 
apsieiti be peilių ir mušty
nių. Tas parodo, kaip musų 
žmonės tebėra dar tamsus ir 
nekultūringi.

—Tu man pamokslų ne- 
* sakyk. Maike, ba, viena, tu 

ne kunigas, o antra, aš čia 
niekuo nekaltas.

—O aš, tėve, sakau, kad 
tu čia esi kalčiausia.

—Kibą tu pasiutai!
—Taip, tėve, tu kaltas. Tu 

esi vyčių lyderis. Tu skaitai- 
si jų “generolu.” Tu juos or
ganizuoji. Tu jiems pasako
ji, kart‘kardas yra garbingas 
įrankis. Tu bijaisi pažangių

ria aptvertas kalėjimo kie-‘ “Komendantas pradžioj Laimėję karą ir nugalėję liasdešimts kartų toliau sie- 
mas. Prie jo pribėgo sargas, šiurkščiai kalbėjo, I 
kuris 
prie savęs. Kalinys su juo chuliganu ir tt. Vėliau kiek 
susikibo ir mėgino numesti suminkštėjo, pasikėlė nuo 
jį nuo sienos žemyn. Bet tuo kėdės, paliepė man sėsti ir 
tarpu atbėgo daugiau sargų pradėjo kalbėti gražiai. Pa- 
ir kalinį nušovė. Jis vadino- galiau maloniu balsu ėmė 
si Niek Mastro ir buvo nu- įkalbinėti 
teistas už plėšimą kalėti 22 vyrą, 
metu.

_ _ _ , keikė vokiečius, sąjungininkai ce-;kiamo paprasto šaudymo at-nenunuodytų. Tečiau ir tos
turėjo tiktai buožę mano vyrą, vadindamas jį remonijų su jais nedarė. At-!stumo Esą. šaudant į labai vyno ‘apieros’ neaukoja 

Įtolimą atstumą reikia šovi- kardinolas bažnyčiai, kiek- 
. . ,. .. i vieną karta uz tai užrašo,mo lėkimo kreivąją lin>ją,!ger,*^ka^. padi.

arba trajektorijos pusę to dinti savo iždui padaugino 
atstumo iškelti į viršų. Pa- Neapoly kunigų skaičių ir iš

1 
į

I
i

&

ėmė karo laivyną ir sausu
mos ginklus, o kurių neno
rėjo imti, liepė vietoje su-j 
naikinti. Imdami ginklus, į 
tikėjosi rasią ir garsiųjų 
“Bertų,” kuriomis vokiečiai 
Paryžių bombardavo iš užu 
120 kilometrų. Tečiau dide
liam sąjungininkų nusivyli
mui, nei vienos “Bertos“ jie 

ir net paslapties,

ėmė
man paveikti j 

kad jis grįžtų atgal i 
Lietuvą. Kiek pasikalbėjus 
Komendantas man pasakė: 
‘Leisim tave pas vyrą, bet tu 
privalai atlikti sekančius da- nerado, i 
lykus — įkalbėk vyrui, kad kaip jos išrodo, nepatyrė, 
jis užmuštų Paplauską ir su- Dėl tos priežasties kilo viso- 
emęs i

lometrų reikia šovinio tra- kunigo pareikalavo sumo- jį užgesino skruzdėlės. Kitą 
jektoriją išlenkti 60 kilome-!keti po 7000 lirų. - I dieną jis pasikvietė žinomą 
trų nuo žemės. Tečiau fran-' “Bet šituo dar nesibaigia tyrinėtoją panelę Combes ir 
euzo Fauchon Villeplė mė- kardinolo ‘komercija.’ Per- jie įstatė į skruzdėlyną ma- 
ginimai toli šaudyti rodo davęs visus administracijos žą žvakutę. Skruzdėlyne pa- 
priešingai nusakytiems spė- " * - — - - - ............... -
jimams. Šis vyras dar di-

reikalus dešiniajai savo ran- kilo triukšmas. Subėgo šim- 
kaį pralotui Alessi, ir tas po tai skruzdėlių ir ėmė gesinti

D 
>” nusipirko prie Via bedamos savo gaminamu^ 

Nilo ir Via Forcella du di-'skystimėliu. Daugelis jų 
dėlių namu, o patsai kardi- liepsnoje žuvo, jų vieton

i ir per 1

, . nuo jų (emigrantų) kių abejonių. Spėliota, kadidžiojo karo metu pradėjo kelių mėnesių “administra-ugnį aplink apstojusios ir 
savo pa-visokius popierių# ir ginklu*‘.‘Bertų’’buvę nedaug ir po. išradinėti elektrišką pabūk-vimo” r—,;~-J------ ----- -------------

NORĖJO NUSIŽUDYT,
GAVO 30 DIENŲ BE

LANGĖN.
Camden, N. J. — Louis

Miller čia parašė ; __ ____________  __ ____ __________ _______ ____
čiai laišką atsisveikindamas pabėgtų. Tuomet aš jam kelių šūvių jos tapdavę ne-lą. Jo darbas tada daug vil- 
su ja ir paaiškindamas, kad duosiu tarnybą, arba žemės, tinkamos ir dėl to buvę tuo-,čių teikė, bet karas greit pa
ti ra«ionti vaViiro in lovnna L. A 1 A JU « .MAMA « — --- _ «A A « mL ♦ Z. ■ V Iv 44 A O A 4 AVA 4 «« 4 n M A A 4 A _ A A « Aji rasianti vakare jo lavoną ir galėsite čion gerai gyven- jau perdirbtos į kitas armo-'sibaigė ir išradėjas nespėjo nolas padarė rinkliavą kuni- tuojau stojo kitos 

u . f ir taip, ka(J gavo išradimo ant SVetirho giškiems reikalams ir surin- minutę žvakutė buvo užge-
- k . .. ---------------- ----- visai nebuvę, o vo- kailio išmėginti. Villeplė su- kęs apie 100,000 lirų juos sinta.

vyko dirbtuvėn, kur jis dir-tviską. Jeigu vyras nesutiktų, kiečiai taip toli šaudę pa- kombinavo tokią elektrišką pasisavino, 
bo, ir rado prie jo nuodų. Jis tuomet tu jį nunuodyk ir pa-prastomis patrankomis tam armotą, kuri šaudo ne para- ' v... ov.
teisinosi, kad dabar jau nu-j bėk. Aš tuomet tau duosiu tikrais šoviniais, kurie buvę ku sr kita kuria sprogstama sekasi kardinolui; ir bankai žvakę su didesne liepsna 
taręs nesižudyt, bet teismas daug pinigų, gerą r, t------ -*-• --v — .... .................... — - -
vistiek pasodino jį mėnesiui ir jeigu norėsi, galėsi ______
belangėn. geresnį vyrą, kokį nors vai- taip toli lėkdavo dėl to. kad šią patranką nežinoma, bet ‘Banca di Credito Meridio^ gar/do. ‘jos visai tvarkingai

--------------- dininką. Tik Dieve tave sau- pakeliui įvykdavę užpakali-'ji padirbta esanti elektros nale,’ kur tūkstančiams ne- ėmėsi ugnį gesinti. Tas, ku- 
VYRAS TURI 134--METUS, £°k. nepasakyk niekam, nėj jų daly keli stumiamojo'sukamų motorų, principu, turtingų žmonių žuvo gra- ' ..............

O PATI 136. į Jeigu vyras nesutiks nužu- pobūdžio sprogimai. Yra ir, Stipri elektros* srovė milži- šiai sudėti juodai dienai,
Tuo- Paplauską ir apie tai abi nuomones neigiančių nišku greitumu išmeta iš pa- kardinolas savo tūkstančius
Jugoslavijos mieste dara-j tuomet prieš spėjimų, kad vokiečiai nei trankos šovinį. Pradžioje iš-ten sudėtus atsiėmė, nežiu- SnSTrič? Pap,au‘k^ “Krt? turėję, nęi rakieti-J radėjas galėjo iš savi pa-rint to, kad bankai buvo

Mohamed Jovicic, kuris tun netj takiusi ir kad vis- niais šoviniais šaudę, o taip, trankos šaudyti 50 gramų jau uždarytas, 
t; ką vyra* tyčia — toli nušaudavę dėl to, kad didumo šoviniais, kurių pra- “Neblogiau kardinolui ei
ti rąuma metu.wjie Komendantas pagaliau ap- šovinį tam tikru statumo džios greitis buvęs 200 met- naši ir su pavargėliais, pav.
turėjo vaiKus. saldo ir net buvo beprade- kampu išmesdavę labai rų per sekundę. Dabar jau ‘San Gennaro dėl Poveri’

ant laiptų. Ji pranešė apie ti. A« žinau, ką jis yra mums tas. Manvta ir taip, 
tai policijai. Detektyvai nu-'padaręs, bet dovanoju jam “Bertų”

Po kelių dienų jie įstatė į 
“Bet ne tik su kunigais skruzdėlyną jau didesnę

belangėn.

gyvenimą rakietinio pobūdžio. Iššauti,medžiaga, bet elektros sro- nusilenkia prieš jo galybę. į Nustebę pamatė, kad skruz- 
Jėsi gauti iš kanuolės tokie šoviniai i ve. Nors smulkmeniškai apie^Subankrutavus bankui . dėlės šį kartą visai nenusi- 

.ndo. Jos visai tvarkingai 

rios per arti prieidavo prie 
ugnies, kitos atitraukdavo. 
Per 3 minutes žvakė buvo 
užgesinta, 't A >

Po ilgesnės pertraukos ty
rinėtojai vėl pabaidė, ar 
skruzdėlės neužmiršo, kaip 
ugnį gesina. Pasirodė, jos 
ne tik neužmiršę, bet dar la
biau išgudrėję, taip, kad ke
lias vieną po kitos įdėtas 
žvakutes užgesinti truko 10 
—30 sekundų. Ir ne tik ugnį 
užgesindavo, bet vėliau ir 
pačias žvakutes iš skruzdė
lyno ištempdavo.

dąs prie manęs meilintis, aukštai į skysto oro sritį, gali 100 kilogramų šovinius senų moterėlių prieglaudai 
bet man jį atstumus, liovėsi Dėka mažo ten oro pasiprie- mesti 1600 metrų pradžios ‘dievobaimingasis’ kardino- 
ir galop liepė su visu šituo šinimo, šovinys lėkdamas greičiu. Žinovų nuomone, las pasiūlė naudotis dideliu

PAVOGĖ UŽ $22,000
BRANGMENŲ.

Chicagoj Ūpo apvogta reikalu kreiptis pas žvalgy- sudaro ilgą trajektoriją (šo- toks šovinio pradžios greitis namu, kurio savininku jis 
ponia Hodkięgson su savo bos viršininką čiuoderį. i vinto lėkimo lenktą liniją) užtektinas tolimam šaudy- pats buvo. Nuomos jis ne- 

’ ---- —• — . “Po kiek dienų nuėjau ir dėl tos priežasties nuo iš- mui. Kaip toli Villeplė pa- ėmė, pareikalavo tik iš prie-
pas Čiuoderį ir papasako- šovimo linijos nukrinta ke- vyko nušauti — nežinia. glaudos apmokėti remontą

oms nujota 
imantų.

žmonių ir neskaitai gerų lai-1 dukterims, 
kraščių.- Vienu žodžiu sa-!$22,000 vertės

ivinfo lėkimo lenktą liniją) užtektinas tolimam šaudy- pats buvo. Nuomos jis ne- 
Po kiek dienų nuėjau ir dėl tos priežasties nuo iš- mui. Kaip toli Villeplė pa- ėmė, pareikalavo tik iš prie-

« ■■ v
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Į Įvairios Žinios.
PIETŲ AFRIKOS CIV1LI- 

ZACIJOS IŠKASINIAI. i
Pietų rytinėje Afrikoje, 

kaip praneša atnografinės 
britų draugijos skyrius Pre- 

atkasti senovės 
karstai, kuinų reikšmė istori
jai esanti nemažesnė ir už 
garsųjį faraono Tutankame- 
no karstą.

Draugijos narys Dr. Fro- 
benius ir jo ekspedicijos 
bendradarbiai sakosi atra
dę Mašonalande, Afrikoje, 
senovės karalių karstus Di
džiame Zimbabwe. Čia ras- 

ANGLU ŽURNALISTAS ti paveikslai* ant akmenų, 
" APIE. RUSIJĄ. .parodantieji laidotuvių ap- 
“Daily Express” deda ži- eigas ir mumifikaciją, pana- 

nomo žurnalisto Arnoldo šiai kaip ir senovės Egipte. 
Bennetto įspūdžius iš Rusi- Paveikslai primena Ispani
jos. Bennett nesenai grįžo ir Joje urvuose rastus senovės 
tenai ir turėjo galimumo ge- žmonių paveikslus. Dr. Fro- 
rai susipažinti su Sovietijos benius^ patiekė draugijos 
tvarka. “ ‘ “

Darbo sąlygos Rusijoj 
esančios baisios. Gyventojų 
gyvenimas sunkus. Raudo
noji armija, ■> apie kurią ko
munistai kalba su tokiu pasi
didžiavimu, padariusi į Ben- 
nettą menką įspūdį. Bennet- 
tas nežinąs kaip raudonoji 
armija maitinima ir aprūpi
nama, bet jei spręsti sulig 

, jos atstovais, tai kyla abejo
nių ar bendrai Rusijoj esan
ti drausmė.

Taip, važiuodamas nakti
Bennettas matęs sargybinį .. , ..
užmigusį savo poste. Netoli gadynių civilacijos laikotar- 
Leningrado Bennettas matęs Piai- '
artilerijos šaudymą. Šovi- ______ _ _ _

* Tiiai kritę labai toli nuo tai- VISKO PO BISKI 
kinio. j *

—Man, rašo Bennettas, 
pirmiau buvo simpatiškos

’> naujų patvaldžių demokra
tiškos idėjos ir stengimasis 
panaikinti carizmo liekanas. 
Bet susipažinęs su sovietų

- režimu aš pamačiau, kad jis 
i sugeba tik laikytis. Aš neti

kiu į galutiną bolševizmo 
laimėjimą. Aš jojo nenoriu. 
Bolševizmas atrodo man 
perdaug tamsiu užsimojimu.

■ Jis yra pagrįstas didžiojo 
idealo, bet išgadintas pašte-, 
bėtinu melu ir nemokslišku- 
mu, kurį dar didina nesąži- valstijoj, 
ningumas. 
dusau apleidęs Rusiją, 
veikia nervus.
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Lietuves SedaldenokratiĮ 
Užsieny Kenferencija. 

(Tą*a nmo 3-ėio puslapio)

Dėl Lietuvos S. D. Partijos žvėriškumus, prieš socialde
mokratų kankinimus Lietu
voj!

Reikšdami

I PAJIEŠKOJIMAI
I ___________

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)
Į 123 N St., So. Boaton, Maaa.

Pajieškau pusbrolio Benedikto Leo~ 
naičio, Pepalių kaimo,.-Babtų parapi
jos, Kauno gub. Jisų>ats maipnės at
sišaukti arba kas apie jį žinoypzųšau 

; pranešti.
Teofilė Kukčinavię

1012 Railroad ave.,.ų

Jaunas inteligentittas vaikinas lie
tuvis, pasiturintis Mžnierius jieško 
panelės apsivesti; neganesnės 28 me
tų, šviesaus gymio, vidutinio ūgio, 
rimto budo, gražios išvaizdos. (42) 

A. KASPARAS
47 Harrison st., Oak Park, III.

LAIMINGAS OŽIUKAS.

Pajieškau draugės apsivedimui, 
moteris turi būt progresyviška ir su
sipratusi, amžiaus 30 iki 45 metų. Aš 
turiu gerų darbą ir apsišvietęs vyras. 
Arčiau susipažinsime per laiškas. --------------- :T—BULESIS
59 W. 28-th st, New YorklN. Y. 

jį žino^aašau Pajieškau merginos ar mote
‘ 25 iki 35 metų apsivedimui;

našlys, 38 metų, turiu vieną 
dešimties metų, turiu savus

Sj V” 12 ruimų. Su laišku prašau p
Pajieškau dėdės Motiejaus ŠilaLio, cavo paveikslą. Platesnių žinių ’au- 

i Vilniaus gub., Trakų apskr , Vaitcn-, teiksiu per laišką
‘ konių kaimo. Taipgi Mikolo Varveč-į ADOMAS ŽILIUS
jkos, pirmiau gyveno So. Bostone.! 11350 Dyar ave.t Hamtramck, Mich. 
, Prašau atsisaukt arba kas apie juos 
' žino meldžiu pranešti jų adresus.

BERNADAS ŠILALIS (41)’
Everpard st Box 14,

Buttonwood, Pa.

uždarymo.
R e z o 1 i u c i j «. Reikšdami didžiausios

Lietuvos Socialdemokra- pagarbos Lietuvos Socialde- 
tų Orgaruzacijos Užsieny Partijos kankj
AntrojiKonferencija, y- niaras mes. nariai L s D 
jsusi 1929 m. rugsėjo m. 7-8 
d. Vilniuje, aptarusi klausi
mą dėl uždarymo Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos, prijos įr aukštai laikyti 

, konstatavo:
Lietuvos Socialdemokra*

• tų Partija, kovodama už dar- 
, bo žmonių gerovę bei socia

listinę ateitį, per kelis Lietu-(
______ ________ _

mo metus turėjo didelės įta-j 
cos darbininkų ir valstiečių; __ _____
masėse ir pačiame Lietuvos/ Padįka užtienio sociali,ti- 
kaipo valstybes, gyvenime.. orfanijacijoms
Padėjusi didelių pastangų: 7. J J *
partija, drauge su demo-> Rezoliucija, 
kratinių valstiečių sluoks-’ Lietuvos Socialdemokra-

0. U., pasižadant tvirtai ko
voti už idealus ir siekimus 
Lietuvos Socialdemokratu

jos vėliavą, iškeltą prieš 
trisdešimt tris metus!

Konferencijos Prezidiu-

vos nepriklausomo gyveni-;
4- x X* *

skyriui Įrodymų, kad Afri
koje vartojimas geležies bu
vo žinomas 3,500 m. -prieš 
Kristų, t. y. arti pustrečio 
tūkstančio metų pirm to, 
kaip Europos žmonės pra
dėjo vartoti geležį. Be to, jis 
aiškino, kad Afrikoje, prie 
aukštutiniojo Nilo, Negada 
karstuose rasti geležies dir
biniai buvo padirbti iš atga
bentos iš vidurinės Afrikos 
geležies. Turimais dabar 
daviniais, mokslininkai įro
do, kad Afrikoje buvo ak
mens, geležies ir bronzos

S. Baračas,
J. Januškis, 
Pr. Ancevičius.

į Valstybės sekretoriui Stimso- 
nui farmeriai prisiuntė dovanų 
ožiuką, kurį šita washingtonie- 
tė p-lė Kitty Brown laiko ant, 
kelių. Ožiukas išrodo laimingas.! Box 
Bet jo vietoje butų laimingesnis’ 
ir dvikojis ožys.

I I

niu, 1926 metais atvedė Lie- tų Organizacijos Užsieny Mnfpric K 111*1 Tliri-’ž^pi 
tuvį ant kelio j demokratiją.‘Antroji Konferencija. Įyy- ™>ie!TS, AUTI ĮUTC-^

Bet 1926 m. gruodžio m. < kusi 1929 m. rugsėjo m. 7-8 iq KA VvFll
17 d. nekultūringų pelną- d. Vilniuje, dalyvaujant at- vv v
grobių, užsilikusių iš caro stovams iš įvairių valstybių, Belgijoj, Briussely, suim-

Pajieškau brolio Kazimiėro Sama- 
' lio, ir Juozapo Mockų, seniau gyveno 
I St. Louis, Mo., iš Lietuvos — Girinin- 
į kų sodos, Gargždų parapijos, Kretin- 
; gos apskr. Kas apie juos žino, malo
nės pranešti arba patys lai atsišau- 

I kia. Kas tikrai praneš kur jis ran- 
I dasi, skiriu $5.00 dovanų. (41)

ANTANAS SAMUOLIS
, Wauregan, Conn.

Pajieškau brolio Prano Verbylos, 
paeina iš Lietuvos Alvito valse, Vil
kaviškio apslęr., Suvalkų'radybos; iš 
Lietuvos jau apie 14.metų pirmiaus 
gyveno ^‘niladelphiaįRą.jKas anie jį 

įrašau praneš^^bų pats lai at- 
^ia, noriu sužiųotr ar gyvas.

- JUOZĄS V&RBYLAS (41) 
2233 I)e-Mtf«Ugny East,

Montpėal,'Canada. '

...J Pajieškau apsivedimui mergino* ar 
' ’ t našlės tarp 40 ir 50 metų amžiaus. Aš

turiu 54 metus. Turiu 3 šeimynų na
rnų su elektra ir štymu ir modemiškų 
garažą 6 automobiliams. Nerūkau ir 
negeriu. Esu geros sveikatos. Meldžiu 
man rgšyti šiuo adresu: (42)

PETRAS PETRAITIS
253 Broadway, So. Boston, Mass.

PRANEŠIMAI.

I

DETROITO LIETUVIAMS
Turime daug kambarių, išduodame 

pigiai dėl poros žmonių, gali būt su 
2 ar 3 vai 
šinai. 
Strit.kari 
Avė. ka

G
18466 PeĮkey

-r-

■.»vf

eta ir vienai ma- 
Detroito vietoj, 

imt Cratiot 
»lenwdbd.

(41 
rper E. Sta^ 

it, Midh.
------------Į i

Mussolini pasigyrė pasau
lio spaudai, kad per penke
rius savo diktatūros metus 
jisai uždaręs 27,000 kąrče- 
mų Italijoj. Jisai turbut, ruo
šiasi įvesti amerikonišką 
“prohibiciją.”

New Yorke nušoko nuo 
aukšto namo ir užsimušė 
brokeris Keyes, kuris šiais 
metais prakišo Wąll Streeto 
spekuliacijose $124,000. _________ p

Elizabethtone, Tennessee 
kur dabar verda 

Aš lengvai -atsi- audėjų kova už geresnį bu- 
Ji vį, pereitą sąvaitę nusižudė 

•American Glanzstoff kor- 
‘ poracijos galva Kummer. 

J i pasižymėjo 
biauriausiomis šunybėmis

Philadelphijos n* Apiel^nkėt 
_ < Lietuviams L 

despotiško valdymo laikų,'apsvarsčiusi tą didelę mora- ta Andrienna Giujo kaltina-JMikpio juodžio, gurdėjau ^pinaiau jMHietuvišką,’ap<tiekąaTu^ui<feflų ir*”a' 
ir po karo išsirutuliojusios lę ir medžiaginę paramą tei- ma daugvyryste. Dar būda- ° v ..................................
savosios buržuazijos šali-(kiamą iš įvairių pasaulio ma jauna graži mergaitė ji 
ninku draugai su carinio darbininkų organizacijų, atvyko į Paiyžių ir ištekėjo 
raugo karininkais ir įvai- musų sunkiose kovose su už turtingo žemvaldžio. Iš- 
riais avantiūristais, ginklu Lietuvos kruvinuoju fašiz- kovojusi jo turtą, Adrienna 
nuvertė demokratinę vy-.mu — reiškia savo širdin- daug kartų ištekėjo Nicoje, 
riausybę. Užgrobę valsty-|giausią padėką Vokietijos, Romoje, Madride ir kituose 
bės vairą, reakcininkai,‘Latvijos ir Lenkijos sočia- dideliuose miestuose. Tur- 
priešaky su Smetona ir Vol- listinėms partijoms ir tų kra- tingi žmonės buvo jos sužie- 
demaru, visą savo žiaurumą štų darbininkų profesinėms duotiniai, vesdavo ją, išeik- 
nukreipė prieš Lietuvos so- sąjungoms. —j— -•-• —l_

cialdemokratiją ir su azia- J
tišku kraugeriškumu prade- pagelbos ranka teikia mums juos ir jieškodavo kitų, 
jo naikinti socialdemokra-’energijos kovoti iki fašiz-! Pagaliau Adrienna rado 
tus ir visus demokratinių mas bus Lietuvoj pašalintas' amerikietį, turėjusį didelį 
laisvių šalininkus. Pradžio- ir duoda vilties, kad neužil- turų Laike keturių metų ji 
įe sunaikino socialdemokra-go ateis laikas, kuomet Lie- švaistydavo pinigus, jų ne- 
tų vadovaujamas darbinin- tuvos socialdemokratija iš- skaitydama. Bet pinigų bu
kų profesines sąjungas, o silaisvinuąį iš kruvinojo fa-|vo tajp daug, kad jai nerei- 
vėliau vienus po kitų ėmė šizmo nagų iš naujo galės,kalinga jau buvo jieškoti 
uždarinėti partijos skyrius, organizuot; darbo liaudį ir naujų vyrų. Nesenai ji atva- 

banda' žengti į ateities socialistinę žiavo į Briusselį. Čia jai pa-
z... 1 __ jaunas belgijietis, už

Partijos' Su socialistiniais sveiki- turj0 ji norėjo ištekėti. Bet

Petras Juodis pajieškau pusbrolio

I
I

Tur-

 tvodavo jai visą turtą, ir tuo- 
! Brangių draugų ištiesta met Adrienna palikdavo 
’ I_________ loiLin nn'ivMr. llir\c iv* ii OC Iz/N/i otrn lzifll

Pagaliau fašistinė 1 
nusistatė fiziniai išnaikinti tvarką. 
Socialdemokratų I 
narius.

Su pasibiaurėjimū tenka diumas: 
pabrėžti tas šlykščias pro-j S., Buračas.
vokacijas, melus, šmeižtus ir į J. Januškis,
kruvinas priemones, kurias Pr. Ancevičius.

tiko jaunas belgijietis, už

Įnimais Konferencijos Prezi-jją sutiko vienas buvusių vy-
i rų ir pranešė policijai. And
rienna buvo suimta. Paaiš
kėjo, kad ji 652 kartu buvo 

t įsužiedotine ir 50 kartu ište-
naudoja užgrobikai kovoj su; --------------- ikėjusi.
Lietuvos socialdemokratija.’Sveikinimą* amerikiečiams.! 
Ilgi sąrašai užmuštų, šimtai Rezoliucija 
kankinamų kalėjimuose, T

JAUNIKIS LOTERIJOJE. Jo kompanija
Vienas rimčiausių Buda- ... , . . . . -.pešto laikraščių ga?o labai P™

dėlto jis buvo sąžinės kan
kinamas.

, . Lietuvoš Socialdemokra-
tukstanoai istremimuose po Organizacijos Užsieny 
policijos pneziura bus am-,Antrojis Konferencija, ivv- 
f". ' S“ ^i ^29 m. rugsėjį

įdomų pasiūlymą. Jaunas 
vyras pranešdamas laikraš-j 
čiui savo biografiją, J aso,. Sakoma, kad Sovietuose 
kad jis norjs apsivesti ir sta- įvestas naujas kalendorius, 
J?5 Runoje kuriuo metai padalinti į 72
bus 10 000 bilietų, po 2 pen- sąVajįes Sutrumpintos są- 
go kiekvienas. • ■ - * • - - ’

Kiekviena mergaitė, ar 
našlė turi teisės pirkti bilie
tą, o jaunas vyras "pasižada 
apsivesti su ta, kuri ištrauks 
numeri su išlošimu. Tokiu 
budu loterijos sumanytojas 
atsiekia savo tikslo. Jis už
dirbs 20,000 pengo, o norin
ti ištekėti moteris ras sau už 
du pengo vyrą su 20,000 ka
pitalu.

CH1CAGOJ DAUGIAU
SIA FABRIKU-

Komercijos Departamen
tas praneša iš Washingtono, 
kad Cook paviete, kuriam 
randasi Chicagos miestas, 
1927 metais buvo 10,579 

• dirbtuvės, kuriose tuomet 
dirbo 414,360 darbininkų. 
.Tais metais jie gavo $545,- 

; 024,339 algų ir pagamino 
$3,844,401,346 vertės pre- 

, kių.
New Yorke tais pačiais 

. 1927 metais buvo 19,107 
dirbtuvės, kuriose dirbo 
321,880 darbininkų.

vaitės turi po 5 dienas—ke
turios dienos darbui, penk
ta poilsiui. Beto, įvedamos 
5 valstybinės bei revoliuci
nės šventės metams. Tikybi
nės be! bažnytinės šventės 
visos panaikintos.

Milwaukee mieste nori
ma uždfausti vištas laikyti 
miesto ribose, nes gaidžiai 
anksti giedodami trukdo 
žmonėms miegą ir poilsį. 
Bet kaip su bažnyčiomis, 
kurių varpai šventadienių 
lytais neduoda žmonėms ra
miai pailsėti? Juk tai dides
nis “nuisance,” negu gai
džių giedojimas. .

Kansas Cityje tuld Mrs. 
Myrtle Bennett nušovė sa
vo vyrą prie kortų ūžtai, 
kad svečių akyvaizdoje jis 
pliaukštelėjo jai per Vėidą.

policijos priežiūra, bus am
žini 
kovų už laisvę su Lietuvos 
tironais. Užmuštųjų social
demokratų — Mikulskio/^ 
Odovo, Mažeikos, Nadzei-^-' 
kos, Endriuškos, j 
Alšausko ir uauget. juu, siunčia draugiškus
vardai pas liks Lietuvos sveikinimus Iietuviara’ dar- 
liaudms amžinoj a minty. !bipinkams Amerikoje ir pa.

Nesitenkindama Uis zian- reiškia širdingiausia pade
ramais, Smetonos-Voldema:k, „į teikiamą mum; mora- 
ro valdžia nuUre išnaikinti )ę ir medžiaJnę paramą, 
■r pati įetuvos Socialde- Musų k,;'ose už
mokratų Partijos vardą. Ir demokratinę tvarka Lietu- 
štai jvyko negirdėtas siais — • ’• - -
laikais kultūringame pasau
ly atsitikimas: provokaci
nėmis priemonėmis sudary
ta falšyva byla ir po 33 me
tų gyvavimo, š. m. gegužės 
m. 1 d. Lietuvos Socialde
mokratų Partija formaliai 
tapo uždaryta. Lietuviški fa
šistiniai tironai uždarė tą 
partiją, kuri senais sunkiau
siais carizmo laikais pati 
pirmoji iškėlė Nepriklauso-* 
mos Lietuvos Respublikos 
obalsį, daugiausia kovojo 
už lietuvišką spaudą, už Lie- * 
tuvos darbo žmonių gerovę.

Mes, Lietuvos socialde
mokratai, žiaurių okupantų

Vilniuje, dalyvaujant at- 
į stovams iš įvairių valstybių, 

apsvarsčiusi santykius su 
’i Lietuvos darbininkais ir jų 

rdZ’ugeHo K' °rsanizacijomis išeivijoj 
g V? 4 siunčia savo

voje, ši parama duoda 
mums vilties ir energijos 
drąsiau kovoti ir greičiau 
pasiekti musų užsibrėžtąjį 
tikslą. Mes Lietuvos demo
kratijos kovotojai turime 
vilties, kad tie musų drau
giški santykiai ateity dar la
biau sustiprės.

Konferencijos Prezidiu
mas:

S. Buračas, 
J. Januškis. 
Pr. Ancevičiu

gyveno Pennsy Įvarti joj. Kas apie jį 
žino prašau pranešti arba pats malo
nės atsišaukti Busiu labai dėkingas.

PETER YUODIS (42)
14 Brookside Rd.,

Wellesley Hills, Mass

Teodora Barvidžiutė, pajieškau 
pusseserės dukters Onos Malakaus- 
kiutės, paeina iš Kauno gub , Mažei
kių apskr., Viekšnių miestelio; girdė
jau gyvena Brooklyn, N. Y, 7_.1_ 
svarbų reikalą, prašau atsišaukti ar
ba kas apie ją žino malonės praneš
ti. (42)

Teodora Jonaitienė-Barvidžiutė 
90 Davis st., Providence, R. I;

Kazimieras Bendikas pajieškau 
brolio Prano Bendiko, pirmiau gyve
no West Groton, Mass., bet dabar jo
kių žinių negaunu ir nežinau ar jis 
gyvas ar miręs. Prašau atsišaukti ar
ba kurie apie jį žino, malonėkit pra
nešti, už ką busiu dėkingas. (43) 

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

s tų nuo visokių ligų, kurių Ameriko
je negalima gauti. Reikale malonė
kite užeiti, duosiu katalogų ir gerų 
patarimų (41)*

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

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS BARBERIS 

girae-į Lietuvis, pusininkas; su mažu įne- 
Turiuj5imu. Biznis tarp jreros lcleaoa žmo- 

inių Brookline Village. Atsišaukit 
greitai. (41)

36 Walnut st., Broakline Village, 
Maaa.

REIKALINGAS VAIKINAS 
kuris moka automobilių važraot ir būt 
ant Burdo pas mane. Laiškų nerašy
kit, kreipkitės vpatiškai. (42)

P-NE NAUJALIENĖ
450 New York avė., Elizabeth, N.J.

APSIVEDIMAl-
Pajieškau moters apsivedimui, tarp 

30 ir 40 metų. Plačiau susižinosim 
per laiškus ANTON GRIN1S 

3007 Emerald avė., Chicago, III.

Pajieškau gyvenimui draugės nuo 
25 iki 36 metų, mergina arba našlė; 
neiriešingas jei turi vieną vaiką ar 
mergaitę. Sykiu su laišku, prašau 
pr siusti paveikslėlį. Platesnes žinias 
suteiksiu per laišką. Atsakymų duo
siu kiekvienai. (43)

F J. MADISON
608 W. Federal st., Youngstovn, O.

PARDAVIMAI
TRYS GEROS VIETOS PARDAVI
MUI. 9 akeriai žemės ir modemiška 
6 ruimų stuba, vištininkas. Antra — 
5 lotai ir'vieta dėl 1000 vištų. Trečia 
—10 akerių, elektriką ir miešto van
duo Visos puikioj apielinkėj. Parduo
du pigiai Plačiau paaiškinsiu laišku 
arba pamatykit ypatiškai. (42) 

MRS. A. SKOV
P. O. Boa 64, Duvall, Waak.

FARMA PARSIDUODA
Conn. valstijoj, prie šteitavo kelio 

ir turgauno miestelio. 36 akeriai ge
ros lygios žemės, upelis ir daug tu
vių veik prie pat stubos. Triobesiai 
visi geri ir gražioj vietoj. Apie kainų 
ir kitokių informacijų klauskit savi
ninko, sekančiu adresu: (41)

F. SLAVINSKAS
P. O. Box 73, Danielson, Conn.

Naujausi Lietuviški 
Rekordai Columbia 

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

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

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

(Oi, Skauda, Skauda
(Aš Žirgelį Balnosiu..................K. Menkeliuniutė ir F. Stankūnas

(Piršlybos Amerikoj
(Neišpildomas Prašymas .....................  F'. Stankūnas, Baritonas

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

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERIŲ ORKESTRĄ 
12" $1.25 
610O3F

FARMA
Našlė priversta parduot, 190 akrų 

geros sodybos žemės, labai našios, 23 
geros jaunos karvės, porų arklių, 300 
vištų, farmos įrankiai, derlius, geras 
moderniškas 15 kambarių namas, 
barnė, sailoris, vištininkas, vaisių so
das, arti didelio miesto; kaina >8000. 
Jmokėt $3000. Pribukit gatavi prie 
biznio. (41)’
x MRS. G. M'EISLER
Bos 174, Uncasville,

Nee London, Conn.
16138F

16139F

16136F

16196F

FARMA ANT PARDAVIMO
235 akeriai žemės, geros derlingos 

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

JONAS MARDOSA
R. D. 2. Sherbome, N. Y.

Singing by A. Šaukevičius ir Marė Urbas, Fr. Yotko, Leader 
(Lietuviška Veseilia, Dalis Pirma 
(Lietuviška Veseilia, Dalis Antra

(Lietuviška Veseilia, Trečia Dalis
(Lietuviška Veseilia, Ketvirta Dalis 
(Margarita ....................................... .'
(Be Nosies (A. Vanagaitis) 
(Mergytę Prigavo ............................

(Eina Pati į Karčiamų.
1 Reikia Tept, Dalis I 
(Reikia Tept, Dalis 11

(Atvažiavo Meška .................. Antanas Vanagaitis ir M. Žemaitė
(O Jus Kriaučiai (A. Vanagaitis)

(Gerk, Gerk Girtuoklėli—Polka ... Brooklyno Lietuvių 
(Senos Mergos Polka 

(Dariau Lyseles Valcas
(Jonelio—Polka

(Šokikų Polka .......... Mahanojaus Lietuviška Mainerių
(Naujų Metų Polka

(Magdės Polka
(Medžiotojo Valcas 

(Kalvarijos Polka 
(Raudona Kepuraitė Mazurka 
(Puiki Porelė—Polka ...................... Lietuviška Tautiška
(Šešupės Bangos, Polka

MES tiLAlKOME VISOKIUS COLUMBIA ISDIRBYSTtS 
GRAMOFONUS IR REKORDUS

Rekordai lietuviiki, palaminti geriausių artistų dainininkų, muzikų ir

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 tų. kurie pirks pas mus Radio ar Gramafoną. priimam Bonu* 
kaipo dalį mokesties. Mažiau 6 Rekordų, per paštą nesiunčiame.

GEO. MAS1LI0NIS
3TJ WEST BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

61004F

16130F

16O78F

16073F

16132F

16131F

16129F

16135F

A. Vanagaitis

A. Vanagaitis

Orkestrą

FARMA 175 AKERIŲ PARSIDUODA
Geros žemės, 70 agerių dirbamos, 

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

MRS. G. WEISLER (43)
Bos 174. Uncasville.

New London. Conn.

PARSIDUODA LIETUVIS. 
KI BALANDŽIAI

Juodgalviai, rud
galviai ū gąfton- 
galviai. FTMob- 
čiu j visas dalių 
Suvienytų Valstt- 
A » į Fasadų.

GBO. 
BENDORAIT1S
S20 WHmb SU

Orkestrą

Orkestrą

16112F
detroit, mich 

Mirė Simam* Barišius. 
23 d. rugsėjo mirė “Kelei

vio” skaitytojas S. Barišius. 
Veliuonis buvo laisvas žmo
gus ir 28 d. rugsė o tap<» pa- 
laidotas Lietuvių Tautiško-

II
16119F

Bet jis tai padarė dėlto, kadiziaur^ oKupantij 
jinai prie visos kompanijos J3#111*-1 is savo gimtojo kras- 
pavadino jį “bomu.” Tai J°’ ?uYaz,a^ » ivainų vals- 
vadinasi vedusiųjų meile. • c ;-----*7? —7"’lietuvių

------------- |liame gnezciausj protestą se kapinėse. Veliuona pali- 
Wisconsino valstijoj tapo prieš kruvinus Smetonos- ko nemažai turto, ture > ke-

Taigi, nors New Yorke uždarytą kalėjiman už pro-'(Voldemaro valdžios žygius, lis savo namus. .Vi.us Ran-
dirbtuvių skaičius daug di- hibicijos laužymą tūla Mrs. nukreiptus prieš musų drau- ’* * * '
dėsnis, tečiaus Chicagoje Patrick Richie. Kadangi ne-'gus Lietuvoj, 
daugiau darbininkų dirba, buvo kur dėti jos 18 mene-' Mes šaukiamės į viso pa- 
Reiškia, tenai didesni fab- šių kūdikio, tai ir kūdikis šaulio socialistus, į pasaulio 
rikai. Vėlesnių statistikų kartu paimtas kalėjiman. demokratiją — protestuoki- 
nėra. Kuo gi jis kaltas? te prieš negirdėtus fašistų

tybių į šią Konferenciją, ke-

šiui, jo žmona lavor.ą Įuisar- 
vojo pas graboi i f nuo 
graboriaus buvo išlvdčta-' į 
kapus. Lai ilsis ramiai šioje 
laukoje žemelėj.

C. Yoches.

16I13F

ADVOKATAS

Ignas J. Barkus
725 Slater Building

MORCESTER. MASS.
Gyvenimas: 1*1 Sterling St.

Ofioo Tat: Park 8481
Nm*q T«L: Maniu 4984. ..
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Humoristika
—Te. Nusipirk burleeius... Aš 

barometro nebepirksiu.

PRAŠYT. AR NEPRAŠYT?
—Man butų sarmata būti to

kiu stipriu vyru, kaip tamsta, ir 
prašyti pinigui

—Man irgi sarmata, poniute, 
aie kaip aš syki pasiėmiau ne
prašęs. tai gavau 18 mėnesių 
belangėj sėdėt.

1

v

1 -.1-

JONI KO KERŠTAS.
Mokytoja: “Jonuk, ką tu 

•.ugęs norėtum daryt?”
Jonukas gerai pagalvojo 

ako:
motinai veidą nupraust.”

ŠITA MAŠINA TURI 1,100 ARKLIU PAJĖGOS

KELEIVIS ' No. 41. Spaliu 9 d.. 1929.

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE.

MI

N.

su
ir baro-

nu- 
ant

BIZNIS SU BAROMETRU
i

Arba kaip biednus mužikėlius 
išnaudoja.

Kai kas sako, kad Lietuvos 
kaimiečiui Įkrėsti kultūros labai 
sunku. Netiesa'.... štai pav. Dir- 
vagalių kaimo gyventojas Jur
gis šašas bematant su k u lt ur ėjo. 
Seniaus žmogus gal nusispjauti 
nemokėjo, o dabar bažnyčioj net 
nešinę vartoja!

Jurgis šašas buvo uolus “Mu
sų Rytojaus” skaitytojas. Ji be
skaitydamas. jis begalo susiža
vėjo barometrais...

—Reiks bent kartą — manė 
sau šašas — atsisveikinti 
kiauliškais papročiais
metrą Įsigyti: juk ūkininkas be 
barometro taip kaip šuo be ko
jos.

žmona šašą nuo barometre 
vis atkalbinėjo: o šašas, užsi
krėtęs 20 amžiaus dvasia, savo 
sumanymą energingai gynė:

—Tu. sako, bobiškas sutvėri
me, nieko nežinai, tai ir tylėk!... 
Barometras rodo pagadą: jei 
nori pagados. pasakei ir bus pa- 
gada; o jei nori lietaus, kitaip 
pasuk, ir lis, kaip iš viedro. Aš 
vis tiek barometrą pirksiu...

—Geriau man burlečius 
pirktum. arba kunigėliui
mišių duotum, negu barometrą, 
bolamutai... — filosofavo šašo 
žmona.

šašas nei ant mišių duoti, nei 
barometro pirkti nemanė. Jis 
tikėjosi, kad barometrą laimės 
loterijoj.

Atsitiko taip, kad kartą ša
šas gavo reklamini barometru 
lapelĮ. Gavęs lapeli jis nepa
prastai nudžiugo, nes manė, kad 
barometras jau laimėtas. Nieke 
nelaukdamas Įrašė lapelin savo 
adresą ir išsiuntė.

šašas vaizdavosi, kad jo gli
čioj stovi barometras ir pagadą 
rodo, o kaimynai žiuri ir stebisi 
šašo kulturingumu.

Praslinkus porai savaičių paš- 
tan atėjo šašo vardu siuntinys 
apdėtu mokesniu 19 lt.

šašas tai sužinojęs ir klausia 
valdininką:

—O kas čia yra. ponuli ?
—Aš nežinau — atsakė valdi

ninkas — bet maža skrynelė, 
tai gal daiktas geras, kai sumo
kėsi 19 litų, galėsi pasiimti.

šašas pagalvojo, pagalvojo, 
pasiskolino 19 litų, sumokėjo ir 
siuntini atsiėmė.

—Dabar daug žmonių — ma
nė jis — staiga praturtėja ir vi
sokius brangius daiktus varto
ja. Gal ir man čia kas nors lai
mę siunčia.

Virpėdamas iš džiaugsmo ša
šas atplėšė skrynelę ir nutirpo: 
skrynutėje buvo... barometras ii 
sąskaita: 16 litų už barometrą, 
1 lt. už Įpakavimą ir 2 lt. už 
persiuntimą, viso 19 litų.

Nors šašas ir norėjo baro
metro. bet taip netikėtai gautas 
už 19 lity. jĮ suerzino.

—19 litų tai pinigai, tokioj 
pagadoj ne iš balos imti. Tai ne 
juokai tiek sumokėti už tą skry
nelę. Ot. prakeiktieji, ot, vel
niai !...—nuo širdies keikė ša
šas.

Tai pamatęs žydukas papra
šė parduoti barometrą, šašas 
sutiko. Pardavė už 12 litų.

—7 litai trotko. vis ne 19 litų 
—mani jis.

Gavęs 12 litų, jis atsiminė 
žmonos pažymą ir nunešė kuni
gui 6 litus “ant mišių, o kitus 6 
litus parnešęs padavė žmonai ir 
tarė:

z

<

ir
“Aš norėčiau kas rytas

I
Į
I1

čia yra parodytas tas amerikiečių hydroplanas. kuris buvo specialiai padarytas oro lenkty
nėms Anglijoj. Jo motoras turi 1,100 arklių pajėgą ir varomas juo orlaivis padaro daugiau kaip 
300 mylių i valandą. Jis padarytas taip, kad gali nusileisti ant vandens ir nuo vandens vėl pa
sikelti. Jis pakrikštyta “Mercury’*- vardu.

\narchizmas. Pagal Proudhono mok*- Į Sielon Balsai. — Puiki knyga, daugy- 
la. parašė d-ras Paul Elzbacher, f bė labai gražią eilią ir dainą. Daug 

arte Briedžių Karaliukas. South * gražių, spalvuotų paveikslų. Popiera 
Boston, Mass. pusi. 29......................10ę. gera ir spauda graži. Parašė J B.

» Į Siuelstorius. 22! pusi. Popiej-os
'Jaunystės Karštis.“ Vienaveiksme '<ndarais ...........    $1.00

komediia-farsas Parašė K S. Kar-' Audimo apdarais ....................... $1.50
x>vičius. ir Smižiedavinsaa Pagal Sn-1 
tarties. N V. Koneckio dialogas, vertė Ben-Hur.
'špyžas. Labai užimanti, meiliška.ko- 
nedija ir perstatymui tinkamas 
iiaiogas. So.’Baston. 1916 m......... 10c.

' . . .Kunigą Celibatas. Išaiškinta kunigų 
bepatystės istorija, pasekmės ir jų 

loriškas nupuolimas, šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyrąs, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų ir.ote- 
rįs. dukteris ir mylimosios nepapultų į 
tokią kunigų globa. Parašė kun Geo. 
Townsen«i Fo*. D. D., sulietuv.no 
Ferdinand de Samogitla...................25c

Z

I

I

KAIP GYVENA 
MONGOLAI.

. — Istoriška apysaka ii 
Kristaus laikų. Paraše Lew

M'ailace. 472 pusi............................$2.00
Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Lie

tuva XIV raetašimtyje. Istoriškas 
romansas M. • Bernatowicz’o.
40 pusi.......................................  $1.60
Biblija Satyroje. — Labai įdomi ir 

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

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

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

miško klausimo, kuria turėtų kiekvie
nas protaujantis darbininkas j>en> kai
tyti. Pagal K. Kautskj, parašė Z. Ale
ksa. So. Boston, Mass . 1911 m., 
puslapių 28...................................... l®e.Inkstams Blogai 

Veikiant Imkite 
Druskos

nės gyvenimo sutvarkymas, 
—paprastas klajoklių san- 
keleivis su senesniųjų vy
resniškumu ir moteries pa 
valdininkiškumu, mongo
luose yra išlikęs ligi šia 
dienai ir net toks pats, koki 
aprašė tryliktame amžiuje, 
t. y. prieš septynis šimtus 
metų venecietis Marko Polo. 
Tečiau bočių garbinimas 
taip labai išplitęs Kinuose 
ir Japonuose, čia menkai 
teprigijo. Mirusiems gimi
nės nariams čia kur kas ma
žiau dėmesio kreipiama 
kaip ten. Mirusius mongo
lai laidoja net labai nerū
pestingai. Lavonus dažnai 
tiesiog išmeta šunims ir gro- 
buoniams paukščiams su
ėsti. Miestų apylinkėse.

Sakoma Nugarą Skauda Todėl 
Kad Tamsta Permažai 

Vandens Geri

(Pabaiga iš pereito numerio) rno paaiškinimu, Buda pa
niekęs Nirvanos (nebūties), 
nuo jos atsisakė, ir dėl žmo- 

*nių labo, gyvena žemėje ir 
'toliau, pensikunydamas žy
mesniuose žmonėse. Todėl 
iš vieno tikrojo Budos esą 
pasidarę daug Budų, kurie 
gyvenę įvairiais laikais ir 
kurių vyriausias yra Tibeto 
Dalailama (vyriausias kuni
gas), nelyginant kaip kata
likų popiežius.

Einant šiuo tikybiniu dės
niu, visi mongolai yra pasi
skirstę lyg j du luomu — pav., Ųlan Batoro, galima 
dvasiškių-atsiskyrėlių. va- pastebėti nepratusiam labai 
dinamų lamų (is čia lamaiz- <unkų Įspūdi darančių vaiz- 
masy ir prastų žmonių, pa- ^ų — dideliuose plotuose, 
ąuliškių. Lamos, kurie ga- nuklotuose žmonių kaulais 

slankioja kaip šešėliai šu
nes ir maitinasi žmogiena. 
Vos tik spėja išmesti lavo
ną, kaip ji užpuola pulkai 
šunų, varnų, vanagų, kurie 
pakelia tarp savęs atkaklią

Kasdienini mongolo gy
venimą lydi daugybė Įvai
riausių burtų ir prietarą. 
Taip giedros metu ar saulei į 
nusileidus mongolas už jo-' 
kius pinigus nedai-ys jokio! 
prekybinio sandėrio, o mon
gole moteris nepavaišins 
svečio pienu, nes dėl to gali 
ird vėsti visi gyvuliai. Taip 
pat gali išdvėsti gyvuliai to, 
kuris sėdės ant jurtos slenk
sčio. Jei valgysi tupėdamas, 
tai kelionėje nelaimė ištiks. 
Jei manai kur nors keliauti, 
tai apie tą kelionę visai ne-
kalbėk, nes kelionėje ištiks, 
viesulas arba audra. Minėti

‘ja 
via didelė nuodėmė. Pana-: Įima butų prilyginti prie 
-ių prietarų yra nesuskaito- musų vienuolių, gyvena ne
ina daugybė. Dauguma vedę, visą laiką daug mel- 
nongolų yra budistai, o ma-|džiasi ir pasninkauja. Mon- 
žuma mahometonai. Tarp.golijos vienuolynuose, ku
ilių dviejų religijų ne tik ' 
panašumo nėra, bet, atvirkš
čiai, daugelio klausimų at
žvilgiu jos yra viena kitai 
griežtai priešingos.

Budizmas sako, kad šitas 
pasaulis tik iliuzija, sapnas, 
i gyvenimas yra sunki naš- 
a. Žemiškasis žmogaus bu
vimas yra nelaimė ir gyve
nimo idealas yra nirvana. 
„ y. būvis, kuriame nejau
čiama nei skausmų, nei 
smagumų, kuriame yra už
gesę visi troškimai ir sieki
mai. Tikriau sakant, budiz
mas skiria po mirties nebu
vimą ir todėl jau šiame gy
venime reikia stengtis ne-

viesulas arba audra. Minėti 
tėvo arba motinos vardą

irAtsikėlęs su skausmais nugaroj 
įpie inkstus reiškia esi valgęs tų kas 
ramina rūgštis, sako žinovas. Tų 
rūgščių perteklius perdirba inkstus, 
<urie stengiasi jas iškošti iš kraujo. 
O inkstams , užsikimšus. turite juos 
aaliuosuoti, taip kaip liuosuojate vi
durius, išvalant šlapumo medžiagą. 
Kitaip gausite skausmų nugaroje, 
ralvos skaudėjimą, svaigulį, viduriai 
•ugs, liežuvis bus apvilktas, o prie 
įrišto oro reumatizmas gels, šlapu
mai neaiškus, pilni r.uosėdų, kanalai 
lažnai įsikarščiuoja, šlapumas degi
na ir esi priverstas jieskoti pagelbos 
porą syk per naktį

Pasitark arba su geru patikėtinu 
gydytoju, arba iš aptiekos gauk ke
turias uncijas Jad Salts druskų. Imk 
do arbatinį šaukštelį pirm pusryčių 
per keletą dienų ir inkstai puikiai 
irades veikti. Šios pagarsėjusios 
druskos padarytos iš vynuogės rūgš
ties ir citrino sulčių, kur pririeta !i- 
thia. Jos per ilgus metus vartojamos 
išvalymui ir suvikrinimui užsikimšu
sių inkstų, taipgi nuveiktam: rūgščių 
kad jos neerztatų kūno

Jad Salts druskos nebrangios, ne
gali pažeisti, ir padaro malonų, puto
janti lithia vandens gėrimą. Gerkite 
apsčiai gero vandens.

Lengvas Budas Išmokti Angliškai.
Rankios reikalingiausių žodžių ir 

pasikalbėjimų, $i knyga sutaisy ta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvienas 
gali greitai išmokt kalbėt angliškai. 
Joje telpa netik atskiri žodžiai, b“t čie- 
li sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieš- 
kant. važiuojant kur nors, nuėjus 
krautuvėm pas daktarų, pas barzda
skutį, pas kriaučių, ir tt Su fonetiškų 
ištarimu ir gramatika. Antra padidin
ta ir pagerinta laida. Sutaisė St. 
Miehelsonas Pusi. 95........... — ■ 35c.
Lieuvių šeimynų Istorija Juškevičiaus

Dainose. Jei nori žinoti, kaip seno
vėj lietuviai gyveno, tai perskaityt .ši
ta knygų. Iš jos dasižinosi, kad vyrai 
turėjo daug pačių, o žmonas po kelis 
vyrus. !>abai užimanti ir pamokinanti 

“knyga. Su paveikslais. Parašė Z. 
Alekna. ........................................... 50c.
Drūtuose audeklo apdaruose .... 75c.
Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau

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

. ku
rių yra visuose neišmatuoja- ________
mo krašto plotuose, tų lamų kovą ir per valandą, per dvi 
yra tūkstančiai. Seniau tie numirėlio lieka tik ap-l
vienuolynai buvo tikri kul- 

jturos nešėjai, bet vėliau, 
panašiai, kaip musų vienuo
lynai, jie pasidarė tinginia
vimo ir dažnai net labai 
Įtartino dorovingumo židi
niais. Vienuolynų maldyk
los yra religinio kulto cent
rai.* Čia, ypač tam tikromis, pafikį šunes, kartu su kitais 
švenčių dienomis, susirenka šunimis, pradeda draskyti 
dešimtys tūkstančių mon-^o šeimininko lavoną. * i 
golu, nunešdami kiek kas! ,Jali auku. iš kuriu vienuo-l š'a"įlen monfo1^ ta«ta 
iiai-lamos ir gyvena. Čia neskaitlinga ir silpna. Bet 
taip pat yra mokyklų, kurio- 
se lamos moko jaunus mon- 

būti - nuo visa ko atsiskir- S?iV?.:tl^™°Jle.?M;Aad2,e 
:i, gyventi visiško atsiskyrė- 
•io gyvenimų. Mahometo ti
kėjimas su savo vienintele(skiriasi ir išviršine savo iš
degina “nėra kito Dievo, vaizdai 
kaip tik Dievas,” ; 
šiai, siekia i žmogaus jaus-tžius ir kepures, 
mus, žadėdamas po mirtieslamų, gyvenančių vie- 
rojų su gražiomis moteri- nu0lynu0se, lamų atsiskyrė- 
mis- llių. dar daugybė lamų gyve-

Ir vieno ir kito tikėjimo1'na laisvi, šeimose; yra net 
?lementai yra artimi apatiš-' vedusių. Daugelis lamų sa
kai, tingiai, linkusiai pasin-!vo dvasiškio pareigomis ne-' 
gai prisitaikyti prie aplin-'apsiriboja: jie gydo ligonis,, 
kybių gyvenimo sunkių są-'daro iš žvaigždžių spėjimus 
lygų mongolo prigimčiai.' ir tt.; yra ir tokių, kurie 
tiesa, mažai išlavintam'vaikščiodami po žmones, 
mongolo protui idėjinė abie- gyvena išmaldomis, 
jų religijų pusė mažai ima-' Lamų yra tiek daug (apie 
noma, juo labiau, kad tiky-penktadalis visų gyvento- i 
binės budistų apeigos atlie- jų), kad gyventojams jie su-! 
karnos ir maldos kalbamos daro labai sunkią naštą, nes 
nesuprantama tibetiečių j;e nedirba jokio gamvbiš- 
kalba. ko darbo, o tik mulkindami;

Abiejų paminėtų čia reli-J Įvairiais prietarais žmones 
gijų mes smulkiai neapraši-'ir laikydami juos savo Įta- 
nėsime, o tik trumpai api- koje, naudojasi svetimu, 
budinsime labiausiai išsi-' darbu ir iš jo gyvena, 
platinusi Mongolijoj budiz-( Miestų gyvenimo mongo- 
mą, kokį išpažįsta mongo!’ * .................. .....
lai.

Mongolų budizmas turi 
ypatingą atspalvį ir papras
tai vadinamas lamaizmu. 
Lamaizmo pagrindas yra 
vėliau prie budizmo pri
jungtas mokymas apie per- 
įsikunijimus, vadinamas bo- 
disatvas. Einant šiuo budiz-

f

graužti kaulai. Juo lavonas i 
greičiau suėdamas,* juo, bu-! 
distų akimis žiūrint, geriau.! 
nes tas parodo, kad mirusio' 
mirties pageidavo pats Die-‘ 
vas. Laidotuvėse dalyvauja 
ir mirusio šunes. Kai tik mi
rusiojo giminės atsitraukia.

golus drebėjo ne tik visa 
Azija, bet ir Europa. Dvy
liktame amžiuje chanas Te- 
mučinas, sujungęs po savopaskui galėtų būti lamomis.

. L?m.0S.nH? mongolų valdžia visas mongolų gimi- 
~ 7~~._ . ~ I nes, buvo užgrobęs visą rv-

J ,Jle V1S?1 skuta gal- įu jr priešakinę Aziją, buvo 
atvirkš-yas, dėvi ypatingus drabu- ^Įveržęs į Europą ir pasie

kęs Karpatų kainų. Totoriai 
buvo ilgą laiką pavergę visą 
Rusiją ir nekartą yra bandę 
pavergti ir Lietuvą. Bet ga
linga Mongolija laikėsi pa
lyginti neilgai, pagaliau ją 
pavergė Kinai ir laikė savo

nešime,

I
/

Pabandyk Dykai

RĖM O’A 
GYDO

BAUDONAJĄ vvSLA 
KAM KENTĖT kad mos- 

tis su RE.M-OLA yra taip 
maloni ir lengva vartot^nesutepa 
drapanų. Ji gydo—klausk ju aptie- 
koriaus. arba parsisiųsk dovanai 
Sampeiį—paprastai apvyniotas i; 
užpečėtytas Rašykit Henry Thayer 
& Co.. Cambridge. Mass

CB-7

Vaikų kosulys!
Turi būti ta#; pirm
pa-id.»*y« oavojjn?3«. Sn- 

tą Mundinanti 
kutenimą >u Severą < 
Couch Bataam. vaikų :r 
-murn«ui favoritą p- r 
.70 rretų. Moterių 
sancus. vrikminzie 
Jie=ų aptiekininka* 
turi jr».
ir 50

tVERA___
COUGH BALSAM

NUO ODOS LIGŲ
t Naadok gydančia* puta?

FREEDOL
Tai yra receptas garsaus Šveicariško 

...........................“ Profesoriau*. FREEDOL greitai įstge* j valdžioje iki musų dienų, ria į odą ir po 5 arnotų visiškai prašė- 
Tik po 1914—1915 m. karo Hn? j^*!*** ^*‘l. frebdol—K - - — - - - stebėtinai greitai išgydo Šašus, Ronaa.

Egzemą, Hcmoroidus, Soavetes. Nie
žuli ir kitokias odos ligas. Kaina $1.00 
Reikalaukite a pliekose arba orisiąski- 
te $1.00 ir mes teojaus išsiusime uer 
paštą bonką. (->

FREEDOL REMEDY CO
388 A. Warren St, Boatoe 19, Mae*.

su Kinija Mongolija buvo 
pripažinta nepriklausoma, 
1924 m., mirus vyriausiam 
valdovui Chutuchtai - Bog- 
do-Gegenui, Mongolija pa- 
sidarė respublika.

lai nemėgsta, dėl to Mongo
lijoj miestų maža ir tie pa
tys menki. Didžiausias Mon
golijos miestas Ulan-Bator 
priskaito vos 30 tūkstančių 
gyventoją Kituose dides
niuose miestuose gyventojų 
-kaičius siekia apie 10 tūks
tančių.

Patriarchalinis visuome-

I

LIETUVIŲ VALANDA 
ANT RADI0 
Per trylika savaičių, pradedant nuo

RUGSĖJO 17 IKI GRUODŽIO 10 D., 1929.
Rengia 

NAUJIENOS”
L fatraiykHr “ Naujienas”

aigerėtuinėte specialiai tam
Metinė prcnun^rarta

kad sužinotumėt apie programų ir pa
laikai leidžiamom padidintam laidom. 

Chicagoje .................... $8.00
Amerikoje ...................... 7.00

1739 S. HALSTED ST., CHICAGO, 1LL.

Materiališkas Istorijos Supratimas.
Lapeliai iš prolctariškos filosofijos 

Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje 
įvairiausius nuotikius, tai perskaityk

• šitą knygelę. Kalba labai lengva. Kny
ga protaujantiems darbininkams neap- 
kainuojama. Medega imta iš Greilicbo 
Parašė Z. Aieksa. So. Bostor., 
Mass, 1913, pusi. 80...................... 25c.
Monologai ir Deklamacijos. Šioje kny

goje telpa daugybė naujų, iabai gra
žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 

. revoliūcionieriškos, tautiškos, humo- 
. ristiškos ir laisvamaniškos. ' Visos 
į skamLios, visos geros. Tinka viso- 
i kicins apvaikščiejimams, baliams, kon- 
j ceriams ir tt. Antra pagerinta lai- 
i da. So. Boston, 1914 m ,................. 25c.
Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose.

• Veikalas perstata nužudymą caro
! Aleksandro II. Labai puikus ir nesun- 
: Iriai scenoj perstatan-.as veikalas. Iš- 
' vjso reikalaujamos tik 2S ypatos. 
! So Boston, 1913, pusL 61................ 25c.
Socializmas ir Religija. laibai įdomi 

knyga šituo svarbiu klausimu. Ją 
turėtų peskaityti kiekvienas katalikas 

; ir socialistas Parašė E. Vandervelde, 
j verte Vardynas. So. Boston. Mass..
1915 m., pusi 24..........................C 10c.
švento Antano Stebuklas. Dviejų vei- 

I kinių komedija. Perstatymui reikia 
j 10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų. Jo-
Šimas užima apie 2 valandas.' . — 25c. 

i
Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra- 

I eities. Knygutės įtalpa susideda iš 
sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
riškių šventės; (3) Lietuviai lieka vel
niais; (4) Paskutiniai lietuvių dievai. 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 

. 1912 m., pusi. 32................................ 10c.
Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 

trumpais ir aiškiais faktais parodo, 
kaip iki šiol keitėsi draugijos formos, 
:r kode) turės būt pakeistas kapi
talizmas. Kaina ...•..................... 25c.

. Tabakas, kaip jis žmonėms kenkia, 
j Liaukimės rūkę! Pagai A. Apolovą 
ir daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. So. Boston, Mass..

! 19<>9 m., pusi. C3................................ 25c.
■ žemė ir Žmogus. Labai įdomi ir pamo- 
į kinanti knyga. Is jos sužinosi, kaip 
! žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
Į jis kovojo su gamta ir kaip civilizavo- 

,-i. Daugelis paveikslų įvairių rasių 
žmonių, vyrų ir moterų Pagal Ė. Rėk
liu parašė Z. 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................................ 10c.
Kokius Dievus žmonės Garbino Seno

vėj. Panašios knygos lietuvių kal
boj i;ri 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
Lietuvon Respublikos Istorija ir Žeia- 

lapis. — 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 žemlapls 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri
čiu*. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
parodo, kaip gimė Lietuvos,Respubli- 
ks ir kaip ji išrodo čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo 
Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
bolševikais, sutartis su latviais, apra-

• žymas visų mūšių su lenkais ir tt
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuri* apšviečia visą Lietuvą

! iš lauko ir H vidaus. Kaina .... $1.00 
i. 1 Drūtais audeklo apdarai*...........$1 5ų

I
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Kodėl Ai Netikiu į Dievą? — Arte 
Tikėjimo Krinika Kiekvienas geras 

katalikas ir laisvamanis privalo 
ją perskaityti. 64 pusi....................20c.
Kaįp 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 Perrišta t y d*vo

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

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

Byla Detroito 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
nių, juokų, ir tt. Puikiai ilius
truota 95 pusi..................................25c.
Popas ir Velnias — Ir trįs kiti indo- 

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

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

Vier.o akto farsas, labai juokingas 
ir geras perstatymui Kaina .... 15c.
Džian Bambos Spyčiai. — Ir kitos 

fončs Daugiau juokų, negu Ameri
koj munšaino. šioje knygoje telpa net 
72 "Džian Bąmbos spyčiai,” eilės, pa
sikalbėjimai, humoristiški straipsniu- 
xai ir juokai Antra pagerinta 
laida. 128 pusi.................................... 25c
Davatkų Gadzinkos. — Ir kitos links

mos dainos. Apart juokingų “Da
vatkų Gadzinkų” telpa 30 įvairių juo
kingų dainų, eilių, parodijų, ir tt. 
Daugelis iš dainų tinka Juokingoms 
ieklamacijoms šešta pagerinta 
laida. 48 pusi.......................................10c.
Kur Musų Bsčiai 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 > Neožaltikintis Vyras;
(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rekta .Jose nurodoma kaip žmonės 
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 .......................................... 25c.
Amžine* Daiaon. Šioj knygutėj telpa

44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie, taip ir susirinkimuose 
PusL 32................................................15c.

»

Iš gyvenime lietuviškų Vėlių bei Vel
nių. Pasakos surinktos d-ro J. Basa

navičiaus. Šioj knygoj telpa keli šim
tai gražių pasakų, apie rojų (dangų), 
čyščių, peklą; apie giltinę, marą, cho
lerą; apie dvasias (dūšias), velnius, jų 
vaidinirnąsi ir tt. Pasakos užrašytos 
tokioje tarmėje, kokioje buvo gir
dėtos. Pusi. 570................................$2.75
Ar Buvo VisootiMs Tvanas? — Kaip

Nojus galėjo surinkti į kelias die
nas visų veislių gyvenus, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
3avo 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 žmonės? šitie ir šimtai 
kitų klausimų, j 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 2ue,

‘ KELCIVI'S

253 Broadway, *
So. Boeton, Maaa.
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II KAS GIRDĖTI LIETUVOJE į

FAŠISTAI APDOVANO
JO BOLŠEVIKUS 

GĖLĖMIS.

AT-AIDŲ ATGARSIAI.
Niumiestis. (šakių aps.). 

Neži įau kur kitur, bet pas 
mus Į atlaidus suvažiuoja] “Elta” praneša, kaip sir- 
žmoi ės ne melstis, o tik tą dingai bolševikų karo laivai 
dieni, triukšmingai praleis*-'atsisveikino su Lietuvos fa- 
ti: ji.unieji išsigerti degti- šistų valdininkais. Sako: 
nės, paskui susipešti, dabo- Vakar 6- vai. po pietų iš 
klėn pakliūti, senieji irgi Klaipėdos uosto išplaukė 
pažįstamą sueiti ir, kaip įp- rusų karo laivai “Voikov” ir 
rasta, šnapseliu viską už- “Kalinin.” Svečių palydėti 
baigi i, o merginos su kava-5:30 vai. susirinko: atstova- 
lieriais paflirtuoti. Vien tik'vęs krašto gubernatorių p. 
davatkos Į bažnyčią eina.

Naumiesty rugsėjo 15 d.sauskas, 
i_____ .
visos krautuvės apsirūpino, Įeit- Tamašauskas, užsienių 
kad visko butų, žinoma ir 
“zelterio.” ]

— 1
KARVĖI

KELEIVIS

Ant Zwissig brolių farmos Californijoj šiomis dienom:> karvė 
auga, 

armėnai labai jais stebisi. Visi tris veršiai parodyti šiame pa-

L i
1 - į

Merkį juriskonsultas Li- 
krašto apsaugos 

buvo atlaidai. Prieš ta dieną ministerijos atstovas gen.

reikalų ministerijos atsto-
Nors tą dieną vas P- Blaveščiunas, Klaipė- 

griežtai draudžiama parda- f‘os krašto komendantas 
vinėti degtinė, bet girtu bu- Pulk- leit- Liormonas, vy- 
vo kiek tik norėjai. Vienu riausio štabo atstovas pulk, 
žodžiu turėjo darbo ir deg-.leit- Kirlys, Klaipėdos di- 'atsivedė 3 veršius ir visi nepaprastai sveiki ir gražia: 
lines “šmugelninkai” ir vie- ’’ektorijos pirmininkas p. F1_........ .  - • •
tinė policija. Tarp įsigėru-iKadgynas, miesto atstovai ir veikslėlyj'e. 
šių buvo ir uniformuotų šau-įdaug žmonių. Mažasis Klai-j__ 
lių, kuriems faktinai reikėjo pėdos krašto 1 
tuos šmugelninkus - padėti 
gaudyti. Atlaidų nuotaika 
gyva. Visur buvo pilna gir
tų, ubagų su krepšiais. Girti 
strapaliodami ir dainuoda
mi ėjo iš miesto, o kurie ne
paėjo vežė, kaip meitėlius 
name. Vienas girtas važiuo
damas dviračiu ant plento 
apsivertė, smarkiai susižei
dė ii reikėjo pas gydytoją 
vežti. Vakare mieste irgi 
buvo galima matyti daug 
girtų, ypač į save kreipė dė
mesį keletas įsigėrusių šau
lių, bet už vis labiausia, 3 
studentų linksmi “pasielgi
mai.” Ši trijulė, matyt jaus- ________ _______
damesi, kad kaip žiemą da-ma: “Ką sako pralietasai ta- 
rė prie Urbono cukrainės, kraujas.” Kalbėjo: d-ras 
pradėjo po miestą vaikščio- Rachmilevičius, d-ras Ro-‘ 
ti, linksmai dainuoti, savo zenbliumas, prof. Bieliacki-^ 
švelnius l*“x—“K— “—' 
“vartyti.” Visi jais stebėjo- Cas, d-ras Goldbergas. 
si. dėlė tritukstantinė i

vo kiek tik norėjai.

.. * gubernato-, MINISTER1O
naus sūnelis jteike kontr- 
admirolui Makarovui gėlių.; ŽILINSKO DVARE.
Po to, visi svečiai nulipo( Rugsėjo 3 d. teisingumo 
nuo “Kalinino” į locmano, min. žilinskio dvare, netoli 
laivą “Šlikmaną,” kuris pa- Garliavos, kilo gaisras — 
lydėjo išplaukiančius So-užsidegė dviejų aukštų kluo- 
vietų karo laivus. Sovietų nas su javais, pašaru ir ūkio 
jurininkai atsisveikino su. padargais. Atvykusiems iš 
lydėjusiais juos svečiais Kauno gaisrininkams lieps- 
garsiu lietuvišku “valio.” Į nojusio kluono užgesinti ne- 
tai svečiai sušuko rusiškai pasisekė. Bet teko gerai pa- 
“ura.” Į-----  ' ‘dirbėti, kad apgintų nuo ug- 

--------------- nies kitus triobėsius. Nuos- 
KOMUNISTUS IŠMETĖ tolių padaryta apie 200 tuk- 
. IŠ ŽYDŲ MITINGO. stančių litų sumai. Kluonas

Rugsėjo 2 d. vasaros teat- ir j.avai buvo apdrausti su- 
re Įvyko Kauno žydų sionis- aP,e .^9 t-ukstancių litų, 
tų revizionistų mitingas te- Gaisro priežastis neišaiskin-

stančių litų sumai. Kluonas

liežuvėlius visaip nas, G. Valkauskas, M. Ka-
- - . Di

delė tritukstantinė minia 
karštai ir entuziastiškai pri
tarė revizionistams.

| Grupė komsomolininkų
MINIOTŲ ŠEIMOS 

TRAGEDIJA.
Kauno mieste įvyko tragin- (jaunųjų komunistų) mėgi- 
gas atsitikimas Miniotų šei- n<> mitingą sutrukdyti, bet 
moj. P. Miniotienė sugrįžo buvo pačios publikos pasa
is miesto namo ir pradėjo Hnta, kai kurie asmens net 
labai nervintis. Į tai atkrei- areštuoti.

_ _ •• TT ?’ __________

BAISIOS PEŠTYNĖS.
Šatės {Mosėdžio valse.), 

pas Ryklės 
esą kalną buvo surengta gegu- 

ado girtų, pradėjo neri
mauti ir įvyko baisios pešty
nės. Bernai mušėsi peiliais 
ir akmenimis. Išardė ge
gužinės papuošalus, išblaš
kė publiką, apdaužė vienam 
muzikantui triubą ir tt. Iš 
mušeikų yra sunkiai sužeis
tu.

PIAUSTO UODEGAS.
Kontaučiai. — Keletui

pė dėmesį jos vyras. Vyrui 
pašte oėjus, kam ji laišką ra
šanti, atsakė, kad laiškas 
esąs seseriai. Baigusi rašyti, Rugpiučio 4 d. 
pradė jo skųstis vyrui, < ______
jai nusibodę gyventi ir pri- žinė. Saulei nusileidus atsi- 
bėguri prie spintos stvėrė 
vyro užtaisytą revolverį. 
Vyras revolveri atėmė ir išė
mė iš jo šovinius. Miniotų 5 
metų vaikas tai visą maty
damas pradėjo verkti. Vy
ras l.ko prie jo. o Miniotie
nė ni ėjo į savo kambarį ir 
užsidarė. Jai ilgai neišei
nant. vyras pradėjo neri
mauti ir pasibeldė į uždary
tas duris. _ | r^uiiLauciai. — įveievui

Žmona jį įleido. Pasiro- apylinkės ūkininkų arkliams 
d ė, kad ji išgėrė acto esen- nupiaustytos uodegos. Špo- 
cijos. Miniotienę nugabeno sininkas nesusektas. Kon- 
į ligoninę. Ten ji tą pačią Laučių apylinkėj ““
dieną mirė. £

Parašytame prieš mirtį Sąmoningas 
laiške ji aiškinos, kad pada
rė sau galą todėl, kad nusi
bodo gyventi. Miniotienė 
dažnai nesveikuodavo 
šiaip buvo-ligota.

PLAUKŲ BYLA.
Gadunavas. — Viena pa

nelė turėdama pykti ant sa
vo draugės sumanė jai ker
šyti. Taip ir padarė. Vieną 
gražų rytą atsikėlusi nusi
kirpo sau plaukus ir kaltę 
primetė savo draugei, buk ji 
taip padariusi pavydėdama 
gražių plaukų.

Motina tai pastebėjusi ap
skundė policijai. Sustačius 
protokolą paaiškėjo, kad ji 
pati taip padariusi. Bet vis- 
tiek ji padavė teisman. Taip 
pat ir teisme pralaimėjo by
lą. Dabar ji nei plaukų 
turi nei bylos laimėjo, o tai 
ir kerštas.

Vyriausis Lietuvos 
Universiteto 

Studentas.
(Prisiųsta.)

Kad mokintis — ir 
mokintis — niekados nėra 
pervėlu, tatai geriausiai įro
do pavyzdys tūlo Juozo Gu
revičiaus, gyvenančio Kau
ne, Žemaičių gatvė 43.

Šis studentas yra gimęs 
1868 m., taigi eina 62-rus 
metus, leidžia ketvertą savo 
vaikų gimnazijon ir pats 
mokinasi Lietuvos Univer
sitete, ekonomijos skyriuje. 
Teisių fakultete. Universite
to išduotas jam pažymėji
mas yra labai geras.

Šie dalykai paaiškėjo iš 
prašymo, kurį nesenai Lie
tuvos Pasiuntinybė Wash- 
ingtone gavo iš paties p. •Gu
revičiaus.

Jo prašyme išdėstyti da
lykai — tai graži istorija, ir 
nekurias vietas galima jo 
paties žodžiais pakartoti:

“Radio pranešimu” — ra
šo p. Gurevičius — “New 
Yprke susidarė nauja orga
nizacija, kurią remia valsty
bės sekretorius Wilburas ir 
50 universitetų rektorių, pi
nigams be nuošimčių skolin
ti asmenims, norintiems iš
eiti aukštąjį mokslą. Tam 
reikalui žadama surengti 
rinkliavą, per kurią tikima
si surinkti $1,200,000.

“Jaunas būdamas turėjau 
didelį norą išeiti aukštąjį 
mokslą. Bet deja negalėjau

gerai

žasties neturto a. a. mano 
tėvelių ir (2) kaipo rusų val
džios įtartinas skaityme lie
tuviškų laikraščių. Tas no-
* as ir po šiai dienai manyje 

; neišdyla.
“Praūžus didžiajam ka- 

jrui. grįžęs iš Rusijos 1920 
■ n pradėjau laisvoj Lietu
voj mokytis. Tuomet tarna
vau laisvai samdomuoju
• Lietuvos kariuomenėj.

1923 metais baigiau bu
halterijos kursus. 1924 me

lais Įstojau Lietuvos Uni- 
i vei siteian Teisių fakulte- 
( an. Teisių skyriun laisvuo
ju klausytoju. Išklausiau 8 
semestrus ir išlaikiau visus 
egzaminus, išskyrus teisės 
rilosofijos istorijos.

1928 metais perėjau 
".konomijos skyriun ir da
žniniu metu jame esu 7 
emestre. Jeigu pažvelgti Į 

■iuos davinius, tai bus aišku, 
<ad noras išeiti aukštąjį 
•noksią ganėtinai įrodytas.

“Tečiau reik turėti ome- 
iv. kad aš esu gimęs 1868 
setais. 15 metų amžiaus 
•radėjau sau duoną uždar- 
)iauti, t. y. tarnauti ir da- 
artiniu metu tarnauju Lie- 
uvos banke, bet algos tiek 
ik gaunu, kad ji nepasiekia 
gzistencijos minimumo nor- 
nos. Išlaidos gi yra būtinos 
nokėti už mano mokslą Uni- 
ersitete ir 4 vaikų mokslą 
nmnazijoj.

“Dėliai to malonėkite ne- 
tsakyti pasirūpinti man pa
koją, kad aš kaipo senelis 
tudijozas 62 metų amžiaus 
alėėiau turėti pakankamai 

aisvo laiko ir lėšų baigti 
tudijas, nes mano amžiuje; 
)rie geriausių norų, gyveni
ne sąlygos pakerta fizines 
jiegas. Pageidaujama gauti 
paskolos $6,000.

“Jeigu kartais minėtos or
ganizacijos veikimas tik 
/ietinio pobūdžio, tai pra
šau padaryti šiam tikslui 
rinkliavą tarp asmenų my- 
rinčių mokslą” — baigia p. 
Gurevičius.

Reik pripažinti, kad tokie 
dalykai nevisai yra paprasti 
net ir šiais musų laikais.

MARO LAIKŲ KAPI
NYNAS.

Eržvilkas. — Zri______
smėlį iš Milaičių smėTduo- Maldininkų buvo daug, be: 
bes atrandama žmogaus 'girtuoklių „
griaučių. Iš kur tie griaučiai Degtinės galima buvo gauti 
niekas apylinkėj nežinojo, kur tik nori. Kas įdomiau- 
išskyrus vieną • labai seną sia> ka<l vietos policininkas 
žmogų, kuris pasakė: siau- visose• vietose kur degtinė 
čiant maro metams, nužiu- parduodama kuo tankiau- 
rėjo esant čia patogią vietą, riai lankosi, bet degtinės ne- 
ir laidojo maro į 
žmones. Tokių kapinių ži
nąs ir daugiau.

Bekasant

DAUG DEGTINĖS.
Nevarėnai. — Nevarėnuo- 

se nesenai buvo atlaidai. 
‘ _ * st

dar daugiau.

kur tik nori. Kas įdomiau-

pakirstus j mato.

DUJŲ FABRIKAS 
KAUNE.

Kalbama, kad Kaune ma
noma pastatyti dujų fabri
kas, kuris duotų degamą
sias dujas virtuvėms. Fabri
kas numatoma statyti Šan
čiuose ties Panemunės tiltu.

g
IE

$
r.i

Lietuvos Bonai
Jei norite PARDUOT ar 

PIRKT gera kaina. 
Informacijas suteiksime djkai.

Rašykite, Dept. S,
FOREIGN TRADE 
S ECU RITIES CO.
13 EKCHANGE PLACE 

NEW YORK

panašių 
šposininkų yra nemažai.

* i šposininkas, 
kad sulaukė iki šio laiko, 
nes jau bimbalų mažiau 
yra, nes artinantis žiemai ir 
patys ūkininkai uodegasir _
arkliams nupiausto.

IŠTUŠTINO ŠULINIUS.
Teisiat — Stonytė-Untu- 

lienė užpylė savo vyrui šofe- iš rugpiučio 11 į 12 d. mer- 
riui Untuliui einančiam su gininkai apžiurėjo visus šn- 
panele vitrioliu veidą. Vei- linius. Mat, vietos žmonės 
das sužalotas, akys liko norėdami vakarinį pieną ap- 
sveikzis. saugoti nuo surugimo, kad

Tą pačią sąvaitę pavogė kartu su rytiniu galėtų vežti 
Rapaiaitei iš tvarto karvę. į pieninę, leidžia tam tikrus 
Kapą laite gyvena Telšių indus į šulinį, na, o vietos 
mieste. Vagis nesusektas, j pienburniai, grįždami nuo

Tą pačią naktį Stoties panelių po linksmų naktelių 
gatvėj O. Einikaitei norėjo visus šulinius ir patuštino, 
apkraustyti krautuvę, bet 
laiku buvo pastebėta ir va
gis išsigandęs paspruko.

NĖRA KAS B1EDNAIS 
RŪPINAS.

Šiaulėnai (Šiaulių aps.). 
Nesant jokios labdaringos 
■staigos biednam susirgus( .--------- j- —ę—
nėra kur pasidėti. Pavyz-1 tą norą įvykdyti: (1) išprie- 
džiui, L. Pledžynskis serga 
jau ilgas laikas pas sveti
mus, o vietos vaistininkas J. 
veltui teikia vaistus, žmo
nės iki šiol maitina ir prižiū
ri. Ligonis svetimų prie
globstyje būdamas šaukiasi 
pagalbos, bet nežino kur 
Kreiptis. Prašė valsčiaus val
dybos, bet vargiai iš ten 
gaus pašalpą, nes pats vals
čius reikalingas šelpimo ir 
skolose paskendęs. Tad kur 
biednam dėtis ligos metu?

PEŠASI IR VAGIA.
Pievienai. Pievienuose

GAISRAS.
Žeimelis. — Rugsėjo 6 d.

Kalbama, kad vienas vietos apie 9 likometrus nuo Žei- 
gyventojų nesenai paleistas mėlio, Bardiškių-kaime įvy- 
iš kalėjimo mėgino atlikti šį ko gaisras buvusio Seimo 
darbą. į nario Ig. Lapinsko ūkyje.

TONIKAS-LAKSATYVAS 
RIMTŲ ŽMONIŲ

Rimtį žmonės žino, kad tokie vaistai 
pasitikėtini, kurie susideda iš žolių 
žinomų medikaliam mokslui, štai 
kas

TRINERIO KARTŲ VYNĄ 
išpopuliarizavo: jo sudėtinės dalys 
pilnai atsako jo tikslams Kaskara, 
podophyllin ir kitos medikalėa žolės 
valo vidurius, selykia srreitina virš
kinimą. Kalifornijos dauronasis vy
nas sustiprina visa kunę. Kasdien 
naujų vyrų ir moterų suseka stebėti
nų p.vdymą to malonaus toniko-Iak- 
satvvo. Visose aptiekose. Sampelis 
dykai nuo Jos. Triner Co.. 1333 So 
Ash’and Avė, Chicago, Iii.

NEMOKAMO SAMPEL1O 
KUPONAS. Dept 6.

Vardas
Adresas
Miest. Vaisi

KELIAUKIT Į LIETUVĄ PER

KLAIPĖDĄ
Laivais Baltic Amerikos Linijos z

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI |

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

sučėdysite sau pinigų.
Trečia klase.................................................. $10T
Trečia klase j ten ir atgal, tiktai............. 181
Turistine trečia klase, Main Deck........ *129.50
Turistine 3-čia kl. į ten ir atgal, tik .... 216. 
Cabin.................................................................147.50

“Revenue Tax” ir Pagalvė “Head Tax” atskirai.
Per “Vasaros Sezoną” važiuojant į Euro ją—nup 

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

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

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ Iš NEW YORKO
“POLONIA” Oct 12 “POLONIA” Nov. 16
“ESTON1A” Oct 26 “ESTONLA” Nov. 30

Jis Turėjo Dispepsiją Per 
Trisdešimtį Metų

Po trisdešimties metų bandymų, 
p-as A. B. Bosvell. Union, Miss.. su
rado gyduoles, kurios viena mėnesį 
prašalino jo visas ligas kurios jį kan
kino ir kenkė jo sveikatai per il?a 
alką. Skaityk ką jis sako: ’ As turė
jau dispepsiją pet- so metu ir ban-1 
ihau visokias gyduoles, bet be pa
sekmių. Aš buvau jau taip nusilpęs, 
kad vos galėjau dirbti tikta: nuse va
landos be pasilsio. Aš suradau di<ie ę 
pagelbą po vartojimo Nuga-T e i r 
dienų ir dabar galiu dirbti pusę <!:*•- 
los be pasilsio. Aš giriu N.:/a-T r 
ką jos yra dėl manęs padar ;-i<>>

Daugiau negu milionas šir mių yra 
suradę didžiausią pagelbą nuo va“ti>- 
jimo Nuga-Tone, nuo skilvio trui J u 
prasto apetito, gasų arba ra įgėjinm. 
žarnų skaudėjimo, chroniško jžkiet:"- 
jimo, svaigulio, galvos sk.n :dėji”’ 
inkstų arba pūslės trubolių. silpnu 
nervų, silpnų svarbesniii organų 
panašių nesmagumų. Jei ius tu
bent vieną virš minėta trubelį. jų 
turėtumėt vartoti Nuga-Tone -los y 
parduodamos pas visus gyd imlių Pa: 
davinėtojus. Jei jūsų verte'-a n-t’ 
jų stake, reikalaukit, kad ji- užsaky
tų jums iš o’selio vaistinės

Kaip Silpnos Nerviškos 
Moteris Sustiprėja

.Jauskitės Geriaus. Atrodykit 
Jaunesnės su Tvirtais Nervais

Jeigu tik žinotumėt—jus nuilsę, 
silpnakraujės moteris—kurios vos vel
iate save dėl “nervų“—kaip stebėti
nai Tanlac padidins jūsų stiprumų ir 
sveikatą, jus nei minutės nelaukę 
bėgtumėt į aptiekų gauti bonkų šios 

ukios gyduolės.
Mrs Dora Robillard, iš Bellingham. 

Mass.. R. F. D. 1, Bos 17. sako: “Aš 
sai nevirškinau ir neturėjau apetito, 

.aivos skausmai paguldydavo mane į 
:<>vą ant keletą dienų ant sykio. Ne
galėjau nei paprasto’ šeimyninio dar- 
?>o dirbti. Dabar aš galiu kept, plaut, 
ir visus kitus darbus dirbti ”

Tanlac yra liuosas nuo kenksmm- 
zų vaistų taip, kaip geriamas van- 
iuo—tik Gamtos gydančių žolių. Ap- 

tiekoriai tai žino ir per pastaruosius 
lo metu moterims ir vyrams, kuriem- 
reikia greito “atsigavimo,” kad pa- 
iėjus juos ant kojų ir suteikus nauja 
interesą sryvenime.

Taip pasitiki Tanlac’u jo dirbėjai, 
kad jie sugrąžina pinigus pareikala
vus, jei jums nepagelbės.

Dėl visų informacijų kreipkitės į vietos agentą arba

BALTIC AMERICA LINE
8 Bridge Street, New York.

■f

Finikas pemisačiam greitai ir 
žemons ratomis.

|id sugrjžiiM leidimų ir kitų 
informacijų klamakit pas vietos 
agentus arba pas 

iiamtarf-Aatriaui Lhe 
20? Tremos t St- Boston, Mass

t
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*
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CUNARD LINIJA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeanų pasauly. Išplaukimai iš New Yorko j 
Southampton kas Seredų vienu iš milžinų ekspresinių laivu
BERENGARIA AQUITAN1A MAURETANIA

Iš BOSTONO: LACONIA—Spalių 20. 
LACONIA—lapkričio 17.

paskui saus žemi u j Kaunu0 LPamatykite Ix>ndonų pakely. 
Taipgi tiesiai j Ix>ndonų kas 
Pėtnyčia nauji, aliejų varo
mi laivai. Trečios klesos 
laivakortės į abu galu iš 

CUNARD LIK

LIETUVĄ 
PER HAMBURGĄ

\nt mnų popaliarių laivų 
Nepaiyginanaa švarumu ir 
patarnuviikra visoųe kieme, 

j—$203.00— į 
| l$NEW YORK j KAUNĄ 

IR ATGAL
(Pridėjos $5. S. V. jeigu 

Takam.) Trečia kleaa.

SCYTHIA—l.apkr. 3.

, N’ew York į Kaunu $203 ir bran- 
• giau. Atskiri kambariai, erdvi 

vieta, geras naminis valgis, 
mandagus patarnavimas. Dėl ki
tu informacijų klauskite bile 
Cunard agento, arba rašykit pa*,

33 Statė Street.
Boston, Mass.

pExkursgos
LIETUVON

Išplaukimai is New Yorko
8. S. GEORGE MASHINGTON 

Nov. 13 — Dec. 14
S. S. LEVIATHAN 

Nov. 21 — Dec. 7
S. S. PRES. HARDTNG 

Nov. 27
S. S. PRES. ROO8EVELT 

Nov. 30
S. S. REPL BLIC 

Dec. 11
Visi laivai iirmun T.EVIATHAN eina 
tenioe į PLTMOUTH. CHERBOURG 
ir BREMEN. LEVIATHAN plaukia 

tesioK i CHERBOURG ir 
SOUTHAMPTON

Suplanuok dabar praleisti linksmą prieš Kalėdinį sezoną savo šaly.
Pri*ireng sutikti <avo imlin-.u*, aplankyt; kūdikystės vaizdus, laike 

ateinančių švenčių.
Pasirink bilc vieną puikinių Cnited Statė* Linijos laivą ir gėrčkis 

virtuve, parankamais ir pasilinksminimais kuom šie laiva’ turi pasau
linę reputaciją.

Pirk Round Trip laivakorte* ir buk užtikrintu patogiais paranku- 
mais justi sngjžJmui. Jei nesi Suvienytu Valstijų pilietis, l’nitcd 
Statės Linija pagelbės jum gauti grjžim.ii leidimą.

Pilnų informacijų, kainų ir specialią exkursijų prirengimų klauski
te pas savo sieto* laivakorčių agentą, arba rašykite tesiog į

United Statės Lines
45 Broadway, New York City 75 Statė St.. Bonton. Mara.
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Vietinės Žinios
KLIUBO VARARIENĖ1 tas jaunuolių pagriegė smui

kais. Reporterio.
Arba kaip musų organizaci
jos 30 metų jubilejus pavirto 

airišių mitingu.
Pereitą nedėldienĮ Lietu

vių Ukėsų Kliubas rengė va
karienę savo 30 metų sukak
tuvėms paminėti. Taip bent 
buvo garsinima. Bet tikre
nybėje tai buvo ne Kliubo 
sukaktuvių apvaikščiojimas, 
o politinis mitingas, kur su
sirinkę airiai politikieriai vi
są vakarą rėžė agitacines 
savo prakalbas sukvies
tiems Kliubo svečiams.

Publikos buvo daug. Ma
tyt, musų žmonės norėjo pa
siklausyti, kaip per 30smetų i 
Kliubas augo, ką jis yra nu
veikęs, kiek per tą laiką pa
daryta musų visuomeninia
me gyvenime progreso. Juk 
kiekvienam butų įdomu iš
girsti palyginimą dabarties 
su 30 metų atgal.

Bet apie tai nebuvo nei 
kalbėta, nei užsiminta. Apie 
30 metų Kliubo sukaktuves 
beveik nei žodžio. Vietoj to, 
susirinkusi musų publika tu
rėjo klausytis airių politikie
rių, kurie be jokios gėdos, 
paprastu politikierišku na- 
chališkumu gyrė patįs save 
ir reikalavo, kad lietuviai 
už juos balsuotų, tartum 
musų žmonės butų jau tokie 
molio motiejai, kad patįs ne
žinotų, už ką balsuoti.

Ir po kiekvieno politikie- 
rio kalbos vakarienės lyde
riai šokinėjo prie pirmojo 
stalo ir ragino Kliubo sve
čius šaukti .“three cheers.” 
“urrah,” ir liepė net atsisto
ti, kad pagerbti airišį, kurio 
nosis jau raudona nuo romo.

Ištikro, tai buvo Įžeidi
mas sukviestos publikos ir 
pažeminimas visų lietuvių! 
Nes šitokį servilizmą gali pa
rodyt tiktai labai maži žmo
nės, kurie pripratę kitiems 
vergiškai tarnauti ir prieš 
savo poną be kepurės sto
vėti.

Ir tie patįs politikieriai 
parvažiavę namo dabar gali 
juoktis, kad “polakus” leng
va už nosių vedžioti. Nes ka
da airišis politikieris eina 
sakyt politiškų spyčių tarp 
saviškių, tai jis turi ir už vie
tą užmokėt, ir pasisamdyt 
pakankamai bomų, kad tie 
šauktų už jį “urrah!” 0 lie
tuviai surengia jiems ban- 
kietą ir nesamdvti šaukia 
“urrah!”

Anais metais lietuviai bu
vo pastatę d-rą Landžių sa
vo kandidatu Į councilma- 
nus. Ar pasikvietė tuomet jį 
bent vienas airišių kliubas. 
kad jis paagituotų už savo 
kandidatūrą? Ne! Airiai pa
darė ką tik jie galėjo, kad 
lietuvį sumušus. O musų 
Ukėsų Kliubo vadukai nu
žemintai siūlosi airių politi
kieriams patarnauti.

Ir kaip galima norėti kad 
svetimtaučiai mus gerbtų po 
to, kai mes pasistatom prieš 
juos tokiais nykštukais?

Mes nemanom, kad tame 
kaltas visas Ukėsų Kliubas. 
Čia kalti tik tai tie, kurie 
stovi jo vadovybėj. Bet Kliu
bas neturėtų leisti tokiems 
žmonėms vadovauti. Jie ga
li būt labai geri dženitoriai, 
bet ne vadai organizacijos 
kuri turi apie 300 piliečių 
sąvo nariais.

Jeigu airių politikierių 
agitacija nebūtų žmonėms 
ūpo sugadinus, vakaras bu
tų buvęs gal ir neblogas, nes 
publikos buvo prisirinkę 
gražios ir lietuvės moterįs 
pagamino gana gerą vaka
rienę. Ypač gerai buvo pa
daryta kava, kas šitokiose 
vakarienėse retai pasitaiko. 
Geros taipgi buvo ir “ausu
kės” prie k avos.

P-lė Grybaitė, Paura ir 
Butekis padainavo ir kelia-

Harvardo socialistai apskel
bė kovą policijai.

Harvardo Universitete 
yra studentų socialistų or
ganizacija, kuri labai nepa
tinka reakcininkams. Dabai 
jauni Harvardo socialistai 
atsispausdino lapelių Mac
donaldo pasveikinimui ir 
pradėjo juos platinti. Poli
cija areštavo studentų so
cialistų vadą Coheną už tų 
lapelių dalinimą, sakydama, 
kad Cambridge’aus Įstaty
mai draudžia lapelius gatvė
se dalinti, nes tas užteršia 
gatves. Tiesa, toks įstaty
mas tenai yra, bet jo niekas 
nepaiso ir iki šiol policija 
nieko neareštavo. Taigi da
bar Harvardo socialistai pa-

VELIONIUI JUOZUI NEV1ACKUI ! 
PAMINKLO ATIDENGIMAS.

Visi nabašninko draugai ir giminės kviečiami susirinkti taire’o 
ant kapinių 12 d. spalių.

Nori sugriauti cenzūros 
sistemą.

i American Civil Liberties 
Union, kuri kovoja prieš 

.kiekvieną reakcijos žygį 
šioje šalyje, dabar pradėjo 
Bostone vajų prieš teatrų, 
knygų ir susirinkimų cenzu-, 
rą. Pastaruoju laiku reakci-1 
ninkai čia tiek Įsivyravo,’ 
kad teatruose negalima pa
matyti nei vieno gero veika-! 
lo. šiomis dienomis ta supu-l 
vusių s. “moralistų” cenzūra Į 

. uždraudė vaidinti veikalą 
: “Strange Interlude,” kuris 
su didžiausiu pasisekimu bu
vo rodomas Londone, Berli- 
ne, Vienoje ir kituose aukš
tos kultūros centruose. Kiek 
laiko atgal tie patįs supuvė
liai buvo konfiskavę Bosto
no uoste pargabentą iš Eu
ropos franeuzų filosofo Vol- 

‘ • veikalą “Kandidą,” 
kuris yra priimtas studentui 

'^kaitvmni visnnsp vArnsniiin-

Westone policija rado 
miške nežinomo žmogaus 
lavoną, kuris buvo išgulėjęs 
jau kokie metai laiko. Virš 
lavono ant medžio šakos ka
bojo virvė. Spėjama, kad jis 
buvo pasikoręs tenai.

----------- ■ --------

SOUTH END
Hardware Co.
Queen Anne Paint .... $2.25 gal.
16 Spalvų ir Balta, dėl vidaus ir 
iš lauko.

Floor Paint. Maroon and
Dark Yellow ............. Gal. $1.05

Flat White Paint ...........Gal.
Brown and Slale Color Paint 
Floor and Trim Varnish Gal. 
Interior Finish Varnish Gal.
Sheilac—Orange or *hite GI. 2.75

1.35 
1.00 
1.48
125

SEHCO ROOF COATING 
An asbestos and asphalt Compound

Gal.—95c.; 5 Gal—$4.25

t

I

i

TeL Porter 3789

Dr. John Rep$hi$
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 7-9. 
Nedėiiomis: Pagal sutartį.

881 MASSACHUSETTS AVĖ, 
(arti Centrai skvero) 
CAMBR1DGE, MASS.

Tol 8e. Bastąs IM4T.
DAKTARAS

A.LKAPOCIUS
LIETUVIS DENTI8TA8

VALANDOS: Nuo » iki 12 dian«
Nuo 2 iki 9 vak. 
NEDELIOMIS: 
ki 1 ▼. po pietų 

Serodomi' iki 12 dienų.
Ofisas “Keleivio” namo.

ttl Broadvay. tarp* C ir D St,
80. BOSTON, MASS.

tt

♦

---------------- — 1 skaitymui visuose geresniuo- 
Ateinančioj subatoj, spa- nės, kurie pažinojo nabaš- se universitetuose ir kolegi- 

lių 12 dieną, bus atidengi- ninką. nenorėjo, kad jo ka- jose.
—---- , .mas Juozui Neviackui pa- pas liktų be jokios žymės. Taigi prieš šitą nepaken-
skelbė policijai kovą. Jie sa- minklo ant Highland kapi- Už tą sunkų darbą, kurį čiamą reakcininkų cenzūrą 
kosi turį daug gerų advoka-;nių, Noruoode. Visi nabaš- Juozas dirbo visuomenės Bostone prasidėjo kova. Prie 
tų draugų, kurie pradėjo ninko draugaj ir giminės labui, jie nutarė pastatyt tos kovos prisidėjo ir minė

jam paminklą. Taigi reikia toji American Civil Libc-r- 
tikėtis, kad visi, kurie prie ties Union. Šiomis dienomis 
to darbo yra prisidėję, da- atvažiavo čionai jos direkto- 
bar susirinks paminklą ati- rius Roger N. Baldvrin ir su- 
dengti ir pamatyti, kaip jis 
išrodo.

Visus nuolankiai kviečia 
nabašninko našlė su vaikais.

rankioti visus taip vadina- yra kviečiami susirinkti ant 
mus “mėlynus” Įstatymus ir kapinių kaip 11 valandą ry- 
reikalaus, kad policija visus to ir dalyvauti atidengimo 
juos vykintų. Einant tais is-! ceremonijose. Adv. F. J. 
tatvmais, policija turės areš- Bagočius ir “Keleivio” ra
tuoti visus politikierius, ku- daktorius S. Michelsonas 
rie sako gatvėse savo agita- yra pasižadėję pasakyti prie

’kapo po prakalbą.
į Paminklas yra pastatytas 
visuomenės aukomis. Žmo- broliai ir artimiausi draugai.
I______________________________________________ _______

Į Socialistų sekretorius ap- 
namų savininkus, skundė policijos viršininką.

i Massachusetts valstijos 
socialistų organizacijos sek
retorius, drg. Alfred Baker 
Lewis, traukia teisman Bos
tono policijos viršininką 
Crowley. reikalaudamas 
$2,000 atlyginimo už sulai
kymą jam prakalbų ir ne
teisėtą jo areštavimą. Rug
piučio 25 dieną drg. Lewis 
kalbėjo ant Boston Common 
apie Sacco-Vanzetti nužu
dymo sukaktuves. Jis turėjo 
ir leidimą toms prakalboms. 
Policijos viršininkas atėjo 
asmeniškai prie kalbėtojo, 
atėmė iš jo leidimą, ir pas
kui areštavo už laikymą mi
tingo be leidimo. Teismas 
socialistų kalbėtoją išteisi
no ir davė policijai vėjo už 
nepamatuotą varžymą žo
džio laisvės. Reiškia, polici-

■ jos viršininko pasielgimas 
buvo neteisėtas, ir tuo pasi- 

’ remdamas drg. Levvis dabar 
’ traukia tą poną už apykak

lės teisman.

cines prakalbas ir dalija pu-’ 
blikai lapelius, arba lipina 
juos ant stulpų, nes įstaty-l 
mai tokius dalykus drau
džia. Ji taipgi turės areštuo
ti visus i 
kurie laiko savo pelenų ir 
išmatų bačkas neleistinose 
vietose. Net maži vaikai, ku
rie pardavinėja gatvėse ka
pitalistinius didlapius, turi 
būt areštuojami, jeigu jie 
neturi tam tikrų leidimų. 
Kvailų Įstatymų politikie
riai yra tiek pridarę, kad 
pradėjus juos vykinti pasi
darys nebegalimas žmonėms 
gyvenimas.

Jaunas Cohen yra New 
Yorko milionieriaus sūnūs. 
Jo tėvas yra labai Įtakingas 
advokatas New Yorke. Bu
vo manoma, kad jis atva
žiuos savo sūnų ginti. Bet iš
rodo, kad tėvas yra kitokio 
nusistatymo ir nori sunaus 
visai išsižadėti. Jaunas Co
hen tečiaus nenusimena dėl 
to. Kalbėdamas ant Boston 
Common pereitą nedėldienĮ 
jisai pasakė: “Tėvas grū
moja atskirti mane nuo sa
vo milionų, jeigu aš neišsi
žadėsiu socializmo idėjos. 
Bet aš neišsižadėsiu, nes so
cializmo idėja yra branges
nė už visus milionus. J ai 
priklauso visa žmonijos at
eitis.”

♦
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Apdegė daug šventųjų 
ir dievu.

Šv. Stepo katalikų bažny
čioj ant Hanover gatvės pe
reitą sąvaitę kilo gaisras. 
Bažnyčia buvo labai sena, 
pastatyta apie 125 metai at- 
?al, ir joje buvo labai daug 
visokių šventųjų ir dievų. Ir 
beveik visi jie pusėtinai ap
svilo. Dabar vieni jų stovi be 
nosių, kiti be rankų, o da ki
ši guli ant žemės be galvų. 
Sakoma, kad padaryt tuos 
šventus stabus kaštavo apie 
5100,000. Tamsuoliai vėl tu
ras dėt pinigus. Dievų fabri
kas turės daugiau darbo.

organizavo vietos komitetą 
kovai su cenzūra. Norimai 
reakcininkams ragus nu- j 
laužti ir jų cenzūros sistemą 
visai sugriauti.

Kiek pas tuos cenzūros 
rėmėjus yra dorovingumo, 
tai geriausia parodė aną dien 
skandalinga byla, kurioj 
vienas tų “moralistų” gavo 
30 metų kalėjimo už prie
varta išgėdinimą kelių mer
gaičių.

East Dedhame bomai sun
kiai sumušė policmaną, kuo
met jis užtiko juos laužian- 
ties i krautuvę. Bet vieną jų 
jis sulaikė.

1

Ant Harrison avenue nak
ties laiku tapo išplėšta Gold- 
bergo rūbų siuvykla ir pa
vogta už $2,000 drapanų.

-------------- —
Mokyklų užlaikymui Bos- 

tonas šįmet išleido jau $14,-
L.M.Konservatorija098315

ATIDARYTA
Ateikit mokytis Muzikos . 

Meno.
319 E St., So. Boston, Mass.

ŠTOKAI ant!
Dorcnester, geri dėl i 

dėl drabužių, dėl barberi 
Duodu P, 

randos dykai Telefonas:;
5787.Repertory Teatre statoma 

“The Winter’s Tale.”
Šią sąvaitę, pradedant 7 j 

spalių vakaru, Bostono Re- 
pertorv Teatre vaidinama 
“The Winters Tale.” Šis! 
veikalas yra priskaitomas' 
vėlesniems Shakespeare’o» 
gyvenimo laikams, kuomet 
J * / « ir!

; poetiško grožio meistras.

i

Nusišovė ne Mulaška, bet
Matiješka.

Pereitame “Keleivio” nu
mery buvo rašyta, kad me- _____ _ _____ ...,
džiodamas nusišovė Vilimas jis buvo pilnas technikos i 
Mulaška iš Montellos.

Dabar p. Kontrimas mus Bostone šitas veikalas nebu- 
painformuoja, kad tikroji vo loštas jau per 40 metų, 
nusišovusio pavardė buvo 
ne Mulaška, bet Matiješka. i 
Jo brolis turi duonos kepyk-. i 
lą South Bostone. i

Vilimas Matiješka buvo l 
batsiuvys ir gyveno Montel- Į 
loj po numeriu 7 Wellford | 
st. Užpereitą nedėldienĮ jis | 
išvažiavo su savo draugu į 
ant Nippenickett ežero me- • 
džiot. Lipant jam iš valties 1 
šautuvas užkliuvo ir iššovė.1! 
Šūvis pataikė Matiješkai ! 
apie širdį ir ant vietos jį už- ! 
mušė. i !>

Velionis buvo 44 metų J 
amžiaus ir Lietuvoje paliko į 
žmoną.

Jurgis Buinickas norėjo 
nusinuodyt.

Bostono dienraščiai pra
neša, kad West Lynne kėsi
nosi nusinuodyt “George 
Buinedkas.” Tai tur būt Jur
gis Buinickas. Jis atsigėrė 
nuodų ir be žado buvo nu
vežtas ligoninėn. Jo padėtis 
esanti sunki.

ASBESTOS PIPE COVERING
Apdengkit jus štimo ir karšto 
vandens paipas—Taupyk Anglis.
Saizai % 1 1U iy: 2 2%
Pėda 7c 8c. 9c. 10c. 11c. 12c.

109S
Washington St.

Prie Dover st. Elev. Stoties
Tel. Hancock 6105—6106

Dorchester Ctethiig Shop
SIUTUS. OVERKOTUS SIU

VAME ANT UŽSAKYMO.
ŠTYMU VALOME IR PROS1- 
NAME TAIPGI SIUVAME 
NAUJAS FUTRAS IR PERMO- 
DELIUOJAME SENAS, NES 

TURIM TAM TIKRAS 
MAŠINAS.

MARTIN WALULIS 
1854 Dorchester avė, 

DORCHESTER, MASS.
Tel. Columbia 3240.

IŠSIRANDA VOJ \
Fields Corner, 
bučernės, 
shop arba dėl k -Jaučiaus, 
mėnesius
Columbia

PROF. A. ZIDANAVIČIUS'

Muzikos Mokykla
SMUIKĄ — PIANAS.

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

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

*

PLUNKSNAS. Puku*. Paduška*. | 
Patalu*. Kaldra* ir visokia* lovy ! 
įrėdme*, parduodam pigiausiai. J 
Kreipkitės -patiškai arba rašykit | i 

Didžiausis sande- | 
.is. Gvarar.tuojam 
užsiganėdinimą 
Pas mus gausite 
tikras europiškas 
plunksnas ir pū
kus Aplankykit 
Musų Nauja Sto
rą LEPIUS 54 
Chauncy Street, 

st., Bostone.prie Bedford

European Feather Co.
25 Losell Street. Boston, Mass.

ĮPAKIAY AUTO SERVICE
I

I
I•
It
Ij
I

i

and FILL1NG STATION 
Studebaker Karų Agentūra, taip
gi geriausia taisymo vieta.

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

VIKTOR VA1TAITIS 
415 Old Colony Avė,

SO BOSTON, MASS.
T<kronas: So. Boston 9177.

I

Telefonavimo Valanda
z

Daugelis žmonių turi atsižvelgti į 
išlaid as. Mes jveclčme žemesnes va
karais kainas ant tolymesnių pašauki
mu. šaukiant numeriais tarp 7 ir 8:30 
valandos.

Tolumoje virš 40 mylių kainuoja 
tik apie tris kvotcrhu, palyginus sti 
dienos kaina.

Pasisteng tavo tolymeanes 
vietas šaukti lygyje nurodyto 
laiko. Mes esam tikri kad jus 
busite patenkinti greitumu ir su- 
taupymu minėtu vakariniu pa
tarnavimu.

Wew Engianti Telephone 
and Telegraph Company

| TeL Talbot 0847

! Dr. Ant. J. We$t
| (V1ŠMAUSKAS)

Gydytojas ir Chirurgas 
Valandos: nuo 2 iki 5 dreną 

nuo 7 iki 8 vak.
Kitomis valandomis pagal j 

sutartį.
220 MINOT ST, ;

DORCHESTER. MASS.

.

Išegzaminuoju aki% priskiria 
akinius, kreivai akis stitiesinu 
ir ambiyopiškose (aklose) aky
se sugražino šviesą tinksmu 
laika.i. L. PAŠAKABN1S, O. D.
447 Broadmay, So. Boston. Mass

r?5H5ZSHSasaS2S2SZS21>iiSZ52SHS2S2S2S 
3 Telefonas: So. Boston 1058. K 

| Bay ViewMotor | 
Cj Peter Trečiokas ir į 

Jos Kapočunas
GERIAUSI LIETUVIAI K 

g MECHANIKAI. K
G Taiso visokius automobilius ir C] 
K gerai patarnauja.
C] Agentūra Studebaker ir Erskine. g
S Reikale kreipkitės ir gausit -j 

patenkintą patarnavimų. fC
rO Pardavimo rietą: H
3 549 E. BROADWAY g
fį Taisvmo vieta: m
3 1 HAMLIN ST, H
3 kampas E. Eight st, m
$ SOUTH BOSTON, MASS. Ę 
fSsaszsaszsasasaszsaszsesasasaszsEff

LAIDOJIMUS: 
kuriuos paveda; 
mano prižiurėji-, 
mui, visuomet' 
būna patenkinti: 
ir sutaupina g»-. 
rokai pinigų. ;

visiems 
vienoda.

JONAS PETRUŠKEVIČIUS 
Lietuvis Graboriuo 

162 Broadvray. So. Boston, Mass.: 
Residence: 313 W. 3-rd street.

Telefonas: So. Boston O3O4-W.

Telefonai: So. Boston 1662—1373

A. J. KUPSTIS
ŽEMNAMIJOS. APDRAUDOS, 
MORTGICIV. LAIVAKORČIŲ 

IR PINIGŲ SIUNTIMO 
AGENTŪRA.

Parduodam anglis ir malkas. 
Ofisas atdara* nuo 9 ryto iki 

9 vakaro. i

332 W. BROADMAY,
SO. BOSTON, MASS.

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

I

t

A

Telefonas: So. Boston 4768 j

D-rasBalaban į*
GYDYTOJAS Iš RUSIJOS . !

375 DORCHESTER STREET |

i
i J

So. Boston, Mass. 
Gyvenimas ir Ofisas
1234 Blue Hill Avė,

Mattapan. Tel. Alilton 2952

DR.J.HARCUS
Iš MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas reneriškg, kraujo ir 
odos Hgy.

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

261 Hanover St, Boston, Room 7.
Tel.: Richmond 0668, Rox_ 1894-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais iki 4 vaL po pietų.

DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

3421 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

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

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

Dr.KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE 

BOSTON.
OLYMP1A THEATRE BLOG, 

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

Dr. Medleo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba ha* 
kiškai ir rusiškai. Telefonas Back Bay 7279
222 HUNTINGTON AVĖ, ■etoli Mass. Ase, BOSTON, MASS.




