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RUSIJOJ PRASIDĖJO 
MASINIS ŽMONIŲ ŠAUDYMAS
PER 4 DIENAS NUŽUDY- kva.

TA 71 ASMUO. • Krasnodare tą pačią die-
. .——— .. . ną, 25 spalių, sušaudyta 21 

DaufiaiMia žudoma ukimn- asmuo už priešinimąsi val
kų, kurie neduoda bolievi- džiai ir žudymą komisarų.

kaaM omoau*. j SpaUų 26 dieną 26 kai- 
Paskutinės kelios dienos, miečiai sušaudyti įvairiose 

Rusijoj pasidarė nepapras- Sibiro vietose, 
tai kruvinos. Anąsyk mes ra-’ Spalių 28 dieną iš Mask- 
šėm, kad Sovietuose daromi i vos pranešama, kad per 4 
dideli areštai. Taigi dabar; paskutines dienas iš viso su-

SOCIALISTAS GALI BŪT 
ANGLIJOS ATSTOVU 

AMERIKOJ.
Washingtone kalbama, 

kad MacDonaldas mano pa
skirti Anglijos ambasado
rium šioje šalyje Oswaldą 
Mosley, kuris yra kilęs iš 
Anglijos didžiūnų, bet nese
nai prisirašė prie Darbo 
Partijos ir priėmė socialistų 
programą. Jo jauna žmona, 
lordo Curzono duktė, taipgi 
yra priėmus socializmą.

PANIKA ANT
WALL STREETO. 1518 Mamertą.

I

Šįmet Užmušta

Washingtono žiniomis, per 
rugsėjo mėnesį Jungtinių 
Valstijų anglies kasyklose!

prasidėjo areštuotų žmonių į šaudyta 71 asmuo. Jų tarpe 
žudymas. buvo vienas popas, du žydai

Rostove prie Dono 25 spa-j deimantų šmugelninkai, o 
lių sušaudyta 14 žmonių užnikusieji beveik visi buvo 
prigulėjimą kontrevoliucinei ūkininkai. Jie kaltinami tuo, 
organizacijai Kaukaze. Or- kad neduoda bolševikų 
ganizacija vadinosi “Imia-agentams duonos, tankiai 
slavcų” vardu ir buvo neva! savo javus net sudegina, kad 
tikybinio pobūdžio, bet tuo tik bolševikams netektų; 
pačiu laiku pirko ginklus, nee-ana to. < *'
amuniciją ir slėpė juos Kau- 
kavo kalnuose, kad laikui 
atėjus turėtų kuo apginkluo
ti savo narius ir sukilti prieš 
valdžią. Organizacijai vado
vavo vienas dvarininkas ir bas degina^ ir susiorganizą- 
vienas buvusis caro genero- vę tankiai užmuša valdžios 
las. Jie paskui buvo sudarę agentus. Taigi dėl to komu- 
iš 12 žmonių “generalį šta- nistų valdžia ir pradėjo juos 
bą.” Taip bent skelbia Mas- skersti.

negana to, sovietų valdžia 
dabar nori atskiras ūkininkų 
žemes sujungti į krūvą ir su
dalyti didelius ukius koope
racijos pagrindais; ūkinin
kai tam ir£i priešinasi, trio-

Šventi Daiktai 
Kiaulininke.

Iš Maskvos pranešama, 
kad Maskino kaime, netoli 
Maskvos, pas kaimietį Pan- 
telejevą bolševikų žvalgyba 
radusi kiaulininke paslėpta 
60 svarų auksinių ir sidabri
nių pinigų ir daugybę bran
gių bažnytinių indų — kieli- 
kų, mistrancijų ir kitokių 
šventenybių. Išaiškinta, kad 
bado metais, kuomet val
džia konfiskavo bažnytinius 
turtus, vietos popas tuos da
lykus paslėpė, o vėliaus, 
mirdamas, perdavė juos ši
tam kaimiečiui. Jam gręsia 
užtai ilgas kalėjimas.

Komunistų Riaušės 
Londone.

Pereitą nedėldienj Lon
dono komunistai įtaisė pro
testo demonstraciją Trafal- 
garo aikštėj. Jie protestavo 
prieš Amerikos kapitalistų 
valdžią dėl nuteisimo Gasto
nijos streikierių. Policija ap
supo Trafalgaro skverą, bet 
pakol komunistai protesta
vo žodžiais, jų nekliudė. Po
licija pastojo jiems kelią tik 
tada, kai jie po prakalbų 
nutarė maršuot prie Ameri
kos ambasados ir tenai kelti 
triukšmą. Įvyko susirėmi
mas. Sakoma, kad komunis
tai pradėjo policmanus ko
jomis spardyt. Tada polic- 
manai pradėjo mušti komu
nistus lazdomis. Trįs buvo 
areštuoti.

Areštuotas
Voldemaras.

BUVUSIŲ ISPANUOS 
VALDININKŲ BYLA.
Šią sąvaitę Ispanijoj pra

sideda politinė byla, kurioj 
yra 23 aukšti buvusieji val- 

no ežere siautė balsi audra, Jdininkai, tų tarpe ir buvusis 
per kurią nuskendo su 52 mimstens pirmininkas San- žmonėmis pervažas “Mil-įc^e? 9V?1?3" Juos kaltina 
waukee.” Tai atsitiko 22 pasipriešinimu dabartinei 
spalių. Iki 26 spalių pasise-diktatūrai ir bandymu šu
kė iškelti vos tik 9 lavonus.'kelti diktatorių armiją. 
Vandeny buvo da 43 kūnai. (Visi kaltinamieji yra laiko- 
Vėliaus kai kuriuos išplovė nu įkalinti ant karo laivo, 
vanduo. Be to, ant pervažo,kad negalėtų niekur pabėg- 
buvo 27 vagonai su prekė-/1- bet gi tikisi
mis. Tie irgi nuėjo ežero .^^tdelių Jiems bausmių, 
dugnan. Jų vertė da nežino- Aukščiausia bausmė gal bu
rna. Pats pervažas buvo pa-.51311^ ” metai kalėjimo, 
darytas iš plieno ir kaštavo* 
$1,000,000.

Tokios nelaimės ant Mi
ch igano ežero nebuvo jau 
nuo 50 metų.

NELAIMĖ MICH1GANO 
EŽERE.

Pereitą sąvaitę Michiga-

JIS KALTINAMAS IŽDO 
APVOGIMU.

Berlyno dienrašti* “Neue 
Berliner Zeituną” gavo ii 
Kauno žinių, kad Lietuvo* 
valdžia įsakiusi areštuoti 
buvusį Lietuvos primierą 
Augustiną Voldemarą. Jį 
kaltina bandymu nuversti 
Smetonos valdžią ir apvogi
me iždo. Jisai pavogęs iš 
iždo 2,000,000 Litų ir išve
žęs užsienin. . Esą manoma, 
kad. tuos pinigus Voldema- 
ras^adejfs Londono ban-

Šovė Italijos Kara
laitį Prie Mergos.
Italijos sosto įpėdinis 

Humbert atvyko pereitą są
vaitę Belgijon pirštis prie 
princesos Marijos Žozės. 
Viešėdamas belgų sostinėje 
jisai nuvežė ant nežinomojo 
kareivio paminklo vainiką 
uždėt. Tenai prisiartino prie 
jo vienas italas ir pradėjo 
šaudyt jį. Italijos ambasa
dorius spėjo nutverti šaudy
tojui už rankos ir revolverį 
atimti. Jeigu ne tas, tai Ita
lijos karalaitis gal butų jau 
negyvas. Suimtas pasisakė 
esąs Enrico di Rosa ir norė
jęs tik oran iššauti, kad pa
gąsdinti princą.

sosto

Rasinės Darbininkų 
Riaušės.

Pereitą sąvaitę Californi- 
joj kilo rasinės riaušės tarp 
darbininkų. Baltieji darbi
ninkai susiorganizavę pra
dėjo vaikščiot nuo vieno 
ūkio prie kito ir mušti filipi
niečius, kurie dirba už pi
gesnę algą ir atima iš balt- 
veidžių darbą. Exetero apie- 
linkėj, apie 60 mylių į pie
tus nuo Fresno miesto, šito
kiose riaušėse dalyvavo net 
apie 500 žmonių. Daug yra 
sužeistų iš abiejų pusių.

BILIONAI DOLERIU 
NUOSTOLIŲ.

Ant Wall Streeto, New buvo užmušta 189 darbinin- 
Yorke, kur yra sukoncent- kai. Gi nuo naujų metų iki 
ruotas Amerikos kapitalas, rusėjo pabaigos, tai yra per 
kilo baisi panika. Visų kom-9 mėnesius, užmuštų buvo 
panijų Šerai biržoje pradėjo 1518. Ir kapitalistų spauda 
kristi kaip nuo tilto. Kaip džiaugiasi, kad šįmet taip 
pirma visi juos pirko, taip “mažai” užmušta, nes per- 
dabar visi parduoda. Kar- nai per tą patį laiką žuvę 
tais visai nėra pirkėjų, ir to-’1638 darbininkai, 
dėl geriausių kompanijų po-' Iš 189 užmuštų per rugsė- 
pieros išmetamos už nieką. I jo mėnesį, 146 žuvo minkš-

Štai pavyzdis, kaip neku
riu kompanijų akcijos nu
smuko : x

Kanados Fordo šėrai, ku
rie nesenai buvo po $17: 
dabar nukrito iki $30. Kas 
turėjo nusipirkęs 1000 šėrų 
aukšta ja kaina, tas šiandien 
turi $142,000 nuostolių.

Aliied Pover & Light šė
rai nukrito nuo $110 iki $40.

Cosden Oil — nuo $135 
iki $45.

Electric Bond & Share— 
nuo $189 iki $73.

Electric Investors — nuo 
$302 iki $77.

United Light & Power 
“B”—nuo $125 iki $32.

Advance Rūmely — nuo 
$104 iki $13.

American £ Foreign Po- 
wer—nuo $199 iki $72.

Radio Gorporation of A- 
merica—nuo $109 iki $40.

Šėrai tokių stiprių ir tur
tingų kompanijų, kaip Ame
rican Telephone, General 
Electric, -W estinghouse Elec
tric, TJ. S. Steel, nukrito po 
$100 ir po $200.

Tai yra panika. Visi stam
biausi Wall Streeto bankai 
ir visa šalies spauda buvo 
pakinkyta “marketui" pa
laikyti; • net prezidentas 
Hooveris buvo pašauktas 
gelbėt griūvantį Wall Stree- 
tą ir išleido pranešimą, kad 
Amerikos biznis eina gerai, 
bet visos tos pastangos nuė
jo niekais. Sumišimas ant 
Wall Streeto toks, kokio da 
Amerikos kapitalo istorijoj 
nėra buvę. Nuostoliai pasie-

tose anglyse, o 43 buvo už
mušti Pennsylvanijoj kieto
se anglyse.

2 ČEKOSLOVAKIJOJ SO- 
aš CIALDEMOKllATAl LAI

MĖJO RINKIMUS.
Iš Pragos pranešama, kad 

šį panedėlį atsistatydino Če
koslovakijos ministerių ka
binetas su Udrzalu prieša
ky, nes rinkimus į parlamen
tą laimėjo socialdemokratai 
ir kitos kairiosios partijos, ir 
nauja vyriausybė bus suda
ryta, veikiausia, iš socialis
tinių partijų.

Kasykloj Sužeistas 
Lietuvis.

Sudbury, Ont., Kanada. 
—Spalių 21 dieną Juozą Go- 
berį ištiko nelaimė Frood 
kasykloj. Nušoko nuo bėgių 
kariukas ir nulaužė jam ko
ją. Jis buvo išdirbęs šitoj 
kasykloj vos 3 sąvaites. Ne
senai jis išpirko savo šeimy
nai šifkortę ir už poros są
vaičių jau jo šeimyna atva
žiuos, o jis dabar guli ligoni
nėj ir be dviejų mėnesių iš 
tenai turbut neišeis. Apgai
lėtinas to žmogaus likimas.

Mažytis Jonelis.

12 METŲ VAIKAS PA
SMAUGĖ MOTERJ.

New Yorke 12 metų vai
kas, Edward Moran, plėši
mo tikslais pasmaugė 76 
metų kolieką moterį, Klarą 
Hewes. Policija jį sugavo ir 

kė jau bilionų dolerių, ir! jis prie kaltės prisipažino, 
tūkstančiai žmonių, kurie; Jis buvo pripratęs lošti kau- 
norėjo pralobti pirkdami liukais ir jam reikėjo pinigų, 
šėrus, pasiliko be cento. P

PER MĖNESI KONFISKA
VO 1S AUTOMOBILIŲ IR 

21,000 BONKŲ.
St. Albans, Vt. — Per pe

reitą mėnesį muitinės valdi
ninkai čia konfiskavo 21,000 
bonkų svaiginamų gėrimų ir 
18 automobilių, kuriais bu
vo vežami gėrimai iš Kana
dos.

TRIUKŠMINGAS PIENO 
STREIKAS.

Kansas City gyventojai 
vis da negauna pieno. Pieno 
gadintojai streikuoja jau 
įlenktą sąvaitę ir kas sykis 
gauna vis daugiau sau prita
rėjų. Streikas eina ne prieš 
miesto gyventojus, bet prieš 
grobikišką kompaniją, kuri 
superka pieną iš farmerių ir 
paskui pardavinėja jį mies
tui. Paskutinėmis dienomis 
buvo jau riaušių ir sabotažo.1 Tončev.

MACDONALDAS ATSI
SVEIKINO SU AMERIKA.

Pereitą sąvaitę MacDo
naldas išplaukė iš Kanados 
atgal į Angliją. Šią sąvaitę 
jis bus jau namie. Jo atsi
lankymas Amerikon labai 
suartino Angliją su Jungti
nėmis Valstijomis ir paruo
šė dirvą nusiginklavimo 
konferencijai

BULGARIJOJ UŽMUŠTA 
3 TEISĖJAI.

Bulgarijoj pereitą sąvaitę 
buvo sušaudyti trys aukšto
jo teismo nariai, kurie va
žiavo automobiliais į Sevle- 
vą bylų nagrinėt. Juos už
puolė kely banditai ir visus 
nužudė. Užmuštas prokuro
ras Maniev, teismo pirmi
ninkas Kuračev ir teisėjas

Francuzijoj Socialistai 
Organizuoja Naują Valdžią.
BRIAND’O KABINETAS 

SUGRIUVO.
Demokratijos laimėjimas 
Europoj eina dideliai* 

šuoliai* pirmyn.
Pereitą sąvaitę Francuzi-

mente 124 balsų, tuo tarpu 
kaip tikrieji socialistai turi 
101 balsą.

Socialistai-radikalai žada 
kviesti valdžion ir Briand’ą, 
kuris dešinesnėmis grupė
mis besiremdamas pirma

joj sugriuvo ministerių ka-Į negalėjo išsilaikyti. Jis duo- 
binetas su Briand’u priešą- tų naujai vyriausybei nuo 
ky. Naujai vyriausybei su- 50 iki 60 balsų parlamente, 
daryti prezidentas Doumer-.o kadangi Francuzijos val- 
gue pakvietė jauną radika- džia laikosi tik parlamento 
lų-socialistų vadą, Edouar-' remiama, tai kiekvienas bal
dą Deledier’ą. Šis tuojaus sas turi svarbos. _
nuvyko į savo partijos kon-' Briand’o vyriausybės 
ferenciją, kuri tuo tarpu bu- griuvimas ir socialistinio ka- 
vo susirinkusi Rheims’o mie- bineto jos vieton pastaty- 
ste, ir gavo pilną pritarimą’mas yra didelis demokrati- 
organizuoti naują valdžią iš jos laimėjimas. Dabar visos 
kairiųjų partijų. | didžiosios Europos valsty-

Sugrįžęs namo Deledier bės bus socialistų intako j ar- 
tuojaus pakvietė socialistus, ba jų kontroliuojamos. Ang- 
prisidėti. Šį antradienį so-' Ii joj vyriausybė yra beveik 
cialistai šaukia tuo klausi-'vienų socialistų rankose, 
mu partijos komiteto konfe- nors parlamente ji tenai di- 
renciją. Nors leidžiant “Ke-'džiumos ir neturi; Vokieti- 
leivį” į spaudą jų nutarimas joj socialdemokratai vaidi- 
da nėra žinomas, bet tikima-na svarbų vaidmenį vai
si, kad jie nutars eiti su so- džioje; pereitą sąvaitę so- 
cialistais-radikalais į vai- cialdemokratai laimėjo nn- 
džią.

Francuzijos socialistai- 
radikalai, nežiūrint jų var
do, nėra tikrieji marksistai 
socialistai. Jie daugiau yra 
panašus į Lietuvos liaudi
ninkus, tik kairesni už juos. 
Jie turi Francuzijos parla-

kimus Čekoslovakijoj ir vei-' 
kiausia jie paims tenai val
džią į savo rankas; dabar gi 
ir Francuzija pereina socia
listų kontrolėn. Tuo tarpu 
fašistiškas nacionalizmas vi
sur smunka. Šitą reiškinį 
mes galim tiktai sveikinti.

SPROGIMAS IR GAISRAS 
HOLLYWOODE.

Los Angeles priemiesty 
Hollywoode, kur randasi 
didžiausios judžių dirbtu
vė?, vienoj tų dirbtuvių pe
reitą sąvaitę įvyko smarkus 
sprogimas ir gaisras. Vienas 
žmogus buvo užmuštas ir 
nuostolių ugnis padarė apie 
$2,000,000.

Pamatęs pas tą moterį ant 
stalo 3 dolerius, jisai pasau
gojo, kada ji užmigo, ir tada 
įnėjęs tuos pinigus pavogė. 
Bet moteris tuo tarpu pabu
do ir pradėjo rėkti. Kad ją 
nutildžius, vaikas pribėgo 
prie jos ir pasmaugė ją lo
voj.

AMER1KA ATIDARĖ KA- 
ROLYFUI DURIS.

V alstybės se kretori us
Stimsonas paskelbė Wash- 
ingtone, kad grovui Karo- 
lyi’ui ir jo žmonai duotos vi- 
zoa įvažiuoti Amerikon. Ka- 
rolyi po karo yra buvęs re
voliucinės Vengrijos val
džios galva, bet įsigalėjus 
tenai admirolo Horthy’o 
diktatūrai, jis buvo privers
tas pasitraukti užsienin ir vi
si jo turtai Vengrijoj buvo 
konfiskuoti. Pakol Ameri
kos valdžios priešaky stovė
jo Coolidge ir Kelloggas, 
Karolyi’ui durys čia buvo 
uždarytos.

MIRĖ GARSUS VOKIE
ČIŲ DIPLOMATAS.

Šį panedėlį Romoj mirė 
Bemard von Buelow, buvęs 
kitąsyk garsus Vokietijos 
diplomatas ir pirmoji kaize
rio ranka. Jis turėjo jau 80 
metų.

Fall Pasmerktas.
Pereitą sąvaitę teismas 

Washingtone atrado buvusį 
vidaus reikalų ministerį 
Fall’ą kaltu už paėmimą 
$100,000 kyšio iš aliejaus 
magnato Doheney. Už tą 
kyšį ponas Fall atidavė mi
nėtajam aliejaus magnatui 
didelius aliejaus laukus, ku
rie prigulėjo valstybei. Teis
mas bausmės jam da nepa
skelbė, bet aukščiausia bau
smė, kokią įstatymai skiria, 
yra 3 metai kalėjimo ir pini
ginė pabauda 3 syk didesnė 
už paimtą kyšį, kas reikštų 
$300,000.

Fall yra pirmutinis Jung-

IŠTEISINO GASTONIJOS 
ŽMOGŽUDŽIUS.

Gastonijos grand jury pe
reitą sąvaitę išteisino visą 
16 juodašimčių, kurie buvo 
suimti už užpuolimą ant va
žiuojančio vieškeliu troko 
su streikieriais ir užmušimą 
moteriškės vardu Ella Mae 
Wiggins. O streikieriai dėl 
policijos viršininko užmuši
mo buvo nuteisti iki 20 me
tų kalėjimo. Tai toks Ameri
koje teisingumas.

•1 ikavoBelgijoj Sustr 
Visi Angliakasiai.
Pereitą sąvaitę visoj Bel-

tinių Valstijų kabineto na-'gijoj buvo apskelbtas 24 fa- 
rys nuteistas už kyšių ėmi- landų angliakasių streikas, 
mą. ’ ----- *—Tai buvo tik demonstracija 

už aukštesnę mokestį ir ap- 
PADĖJO BOMBĄ UNIJOS mokamas atostogas. Borina- 

VIRŠININKU1. žo apiejinkėj 15,000 anglia- 
Marion. Ind. — Nežinomi kasiu streikuoja jau antrą

VIRŠININKUI.
Marion, Ind. — Nežinomi kasių Streikuoja jau antrą 

piktadariai čia įdėjo bombą sąvaitę. Anglių atsarga Bel- 
į stiklo darbininkų unijos gijoj buvo visai nedidelė, o 

« • » v • / . •* U _ 1 _ •  —sekretoriaus Legos automo
bilių ir sujungė ją su auto- 
mobiliaus baterija. Kada Le
gos iš ryto užsistojo ant 
“starterio,” norėdamas pa
leisti mašiną, bomba sprogo 
ir sunkiai jį sužeidė. Tai jau 
antras panašus pasikėsini
mas ant to žmogaus.

šitas streikas d a labiau ją 
sumažino. Kai kurie darb
daviai ketina skųsti darbi
ninkų uniją, kam ji sustab
dė darbą kasyklose.

IŠGYVENO VISĄ MĖNESI 
SU KULIPKA ŠIRDYJE.
Tūlas John Metlett, 22 

metų vaikinas, nuėjo andai 
Pittsburghe pas vieną “pa
nelę” ir pradėjo veržtis į jos 
apartmentą varu. Ji šovė jį 
per duris ir kulipka pataikė 
jam į širdį ir tenai sustojo. 
Daktarai bijojo daryt širdy 
operaciją, ir Metlett išgyve
no su kulipka ilgiau kaip 
mėnesį. Jis mirė pereitą ne
dėldienj.

KOMUNISTAI APSKEL
BĖ BADO STREIKĄ.
Iš Budapešto pranešama, 

kad visoj Vengrijoj laikomi 
kalėjimuose komunistai ap
skelbė bado streiką ir nieko 
nevalgo..

SOVIETŲ ORLAIVIS 
DETROITE.

Šį panedėlį Detroftan at
lėkė iš Chicagos rusų orlai
vis “Sovietų Šalis.” Daug 
bolševikų susirinko pasvei
kinti lakūnus, bet policija 
visus juos nuvijo. Orlaivis 
lekia į New Yorką.

ŽMOGUS UŽSPRINGO 
SAVO DANTIMIS.

St. Joseph. Mo.—Čia bu
vo rastas negyvas David E. 
Gordon, 70 metų amžiaus 
žmogus. Jisai buvo užsprin-

i
SNIEGAS NEW YORKO 

VALSTIJOJ.
New Yorko valstijoj, Tup- 

per Ežero apielinkėj, perei
tos sąvaites pabaigoje pri-|gęs savo dirbtiniais danti- 
snigo porą colių sniego. 'mis.

1 I
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a APŽVALGA
ANGLUOS DARBO P AR(
TIJA YRA SOCIALISTI

NĖ PARTIJA.
“Naujienos” rašo:
“Kai Britanijos Darbo 

tijos L 
Brighton mieste, tai Amerikos 
spaudoje buvo paskleista žinių, 
kad ta konvencija išbraukusi 
žodį ‘socialistinė’ iš partijos 
vardo.

I “Tai buvo melas, nes tokie 
žodžio Anglijos Darbo Partijos 
varde niekuomet nebuvo. Kaip 
gi galima išbraukti tą. ko nė^ 
ra? /'

“Bet, kad ir Anglijos Darbo 
Partija nesivadina ‘kocialisti-l 
ne,’ ji vistiek yra socialistinė. 
Jau daugiau, kaip dešimts me
tų socializmas, kaipo galutinas 
partijos siekimas, tapo Įrašy
tas į jos programą. Ir šiame 
partijos suvažiavime jisai ta
po dar kartą patvirtintas.”

Tame suvažiavime dabar
tinis Anglijos transporto 
ministeris, Herbert Morri- 
son, kuris yta Darbo Parti
jos narys, pareiškė:

einame prie to, kad 
padarytume materiali turtą 
žmonijos tarnu, o ne žmonijos 
viešpačiu. Mes siekiame nau
jos visuomenės—Socialistinės 
Visuomenės—ir mes siekiame 
tos visuomenės ne tik kad ga
lėtume užtikrinti materiali pa
gerinimą žmonių būklėje: tik
rumoje šis materiaiis pageri
nimas yra mums ne tikslas 
pats savyje, bet tik pagrindas 
protiniam ir dvasiniam žmoni
jos atgimimui.”

Anglija turbut da nėra tu
rėjus tokios populiarės val- 
clžios, kaip dabar MacDo- 
naldo valdžia. Jai ploja vi
sas pasaulis. Reakcinin
kams nepatinka, kad tokia 
yaldžia yra socialistinė. Jie 
tiorėtų, kad ji neturėtų su 
Bocializmu nieko bendra. 
Dėl to jie ir paleido melą, 
buk Anglijos Darbo Partija 
atmetusi socialistinį 
Vadinimą.. Bet melu 
nuvažiuosi.

u.__y. • > Par-
konvencija $ susirinko

ji teisman ir reikalauja 
12,000 litų jos vaiko užlai
kymui. Byla užvesta Pane
vėžio Apygardos teisme. 
Gaspadinė stato 7 liudinin
kus tprieš šitą “dūšių gany
toją/’ Jo varde ir pavardės 

> laikraščiai kol kas da ne-

KITAS “DŪŠIŲ GANY
TOJAS” BĖDOJ.

Nespėjo pasibaigti pralo
to Olšausko byla dėl mote
rų. o Rokiškiu apskrity atsi
rado jau kitas Macochas. 

I “Lietuvos Žinios” praneša, 
kad jo gaspadinė patraukė skelbia,
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ir klasiniu pasirižimo kovoje, 
"šalin mirties bausmė ir jos; 

vykintojus!
"Šalin reakcija, kuri Lietu

vos kraštą pavertė ištisu kalė
jimu!

‘•Lai gyvuoja teisėtumas ir 

darbo žmonių laisvė!”

Šita protesto rezoliucija 
parodo, kad Argentinos lie- 
uviai akyviau seka Lietu
vos Įvykius ir tinkamiau Į 
juos reaguoja, negu Jungti
nių Valstijų lietuviai. Mat. 
/trgentiniečiai vėliau aplei
do Lietuvą ir jie daugiau 
jaučia jos gyvenimo žaiz
das.

pasi- 
netoli

'ARGENTINOS LIETUVIŲ 
PROTESTAS DĖL ŽMO 

NfŲ ŽUDYMO LIETUVOJ

“Darbininkų .Tiesos” 16- 
tame numery yra paskelbtas 
Lietuvių Kulturinės-Ekono- 
minės Draugijos Pietų Ame
rikoje aštrus protestas dėl 
šaudymo nekaltų žmonių 
Lietuvoje.

Sužinojusi, kad šių metų 
gegužės 19 dieną buvo su
šaudyti keturi lietuvių vi
suomenės nariai — A. Mer
kelis, P. Gavėnas. V. Augai- 
tis ir T. Ruzgas — Argenti
nos lietuviai pasipiktinę sa
ko, kad šitoks “žvėriškumas 
prašoksta net ir garsaus ca
ro valdžios budelio Murav
jovo veikusius dekretus.”

Todėl—
“virš minėta draugija smer

kia tokią valdymo formą ir vi
su griežtumu protestuoja prieš 
nekaltu žmonių šaudymą ir 
kartu kreipiasi į visus lietu
vius gyvenančius Pietų ir šiau
rės Amerikoj ragindama pro
testuoti prieš tokį terorą ir tas ' 
represijas, kurias turi pakelti 
Lietuvos liaudis.

savo pareiga priminti lietuviu 
priešfašistinėms. pažangio-. 
Šioms organizacijoms ir spau
dai. kad dabartiniu metu rei
kalinga koncentruoti visas lie
tuvių darbininkų pajėgas ko
vai prieš nekaltų žmonių žudy
mą, prieš tą ‘Muravjovišką’ re
akciją, kuri slegia musų kraš
tą Lietuvą.

“Mažiau asmeninių ir parti
nių kivirčų, daugiau vienybesfcento!

ONAI POCIENEI MIRUS.
Šiomis dienomis, po pen

kių savaičių ligos, Chicago- 
įe mirė Ona Klimavičiutė- 
^ocienė. Tai yra didelis kul- 
urinis nuostolis netik musu 
šeivijai, bet ir visai lietuvių 
liaudžiai. Nors velionė ne
buvo musų pažiūra darbuo- 
oja, vis gj reikia pripažinti. 

Kad ji buvo talentinga dai
lininkė ir maloni moteris. 
Pasitraukus jai iš gyvųjų 
.arpo, mes abejojam, ar at
siras kita, kuri galėtų pasi
dariusią musų kultūriniame 
gyvenime spragą užpildyti.

Velionė buvo ne vien tik
ai puiki dainininkė, bet ir 

gražus pavvzdis jaunajai 
musų kartai. Amerikoje gi
musi ir augusi, ji nedingo 
Amerikos “tarpinamam 
puode,” bet pasiliko aiški 
■lietuvaitė ir savo talentą ne
šė daugiausia musų liau
džiai.

Ji yra aplankiusi kiekvie
ną didesnę Amerikos lietu
vių koloniją, ir kur tik ji 
koncertavo, tenai pasiliko 
apie ją malonus atsimini
mas. Norėdama da aukščiau 
savo talentą išvystyt, ji bu
vo nuvykus Italijon ir tenai 
atsidėjusi savo balsą lavino. 
Iš Italijos ji nuvyko Lietu
von. įstojo Lietuvos Valsty
bės Operon ir dainavo joje 
keliatą metų.

Sugrįžusi vėliaus Ameri
kon. Ona buvo jau puikiau
sia išlavinta dainos meno 
artistė. Ir štai dabar ją pasi
ima mirtis.

Liūdi jos netekęs netik 
jos vyras, bet liūdi visa A- 
merikos lietuvių visuomenėj

t

KAIP KOMUNISTAI SU
NAUDOJO LIETUVOS 
BADUOL1Ų AUKAS.
“Laisvės” 240-tame nu- 

meiy yra paskelbtas rapor
tas. kuriuo komunistai paro
do. kaip jie sunaudojo tas 
aukas, kurias rinko badau
jantiems Lietuvos žmonėms.

Iš viso jie buvo surinkę 
§3,282.24. Iš tos sumos visų 
pirma komunistai pasiėmė 
$125 už spausdinimą kokių 
ten lapelių ir laiškų. Tie pi
nigai teko, žinoma, “Lais
vei.” Paskui $35 paskaityta 
už pašto ženklelius. Ar ko
munistai ištikrujų yra tiek 
ženklelių nupirkę, tai nie
kas dabar jau nesužinos. 
Net už Jeskevičiutės pasą ir 

Į fotografijas tam pasui $13.- 
; 50 paimta iš baduolių aukų.

Areštuotų Gastonijoj ko- 
Viršminėta draugija laiko gynimui paimta

$l,o00.
į Keli šimtai išmokėta kito
kiems komunistų reikalams, 
keli šimtai sugrąžinta auka
vusiems atgal (tiems, kurie 
to būtinai reikalavo) ir da 
$937.36 lieka pas komunis
tus nesunaudotų.

Lietuvos baduoliai, ku
riems komunistei tuos pini
gus rinko, negavo nei vieno 
~______ i
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Nauįas Elektrikinis

SU ELEKTROLA

rtAUJNisi Lietuviški 
Rekordai eoiMMBiA 

NSW COLUMBIA UTKVANUK "RECOROS

lt Grifai 7fc

A. VANAUAITIS ir J. OUAUCKAS 
Su Akomp&i,ia*atu

PRAGĖRIAU 2IRGEL4 <A. Vanacaitte) 
EISIM LAUKAN .A.

KASTANCIJA MENKELTUN-UTE. S4*raa» 
Su Orkracn* AAambz. iaMnt*

MERGYTE JAUNOJI 
MOTUŠAITE MIELA

MAHANOJAUS LIETUVUKA 
MADilBUV ORKESTRĄ 

F? Yotk^* V«dr 

PETRO POUCA Orkncra su
VESTUVIŲ Pripaolamu l'sicsvimu

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA 
MADiSUU ORKES1 

Fr. Ysftu. Y«4u 
paprientokv polka
IRANO POLKA

JONAS BVTRNAS.
GUL ŠIANDIBIĄ
SVEIKAS JĖZAU KALIAUSIAS

Plrkhe tonos rekordas rt saro lokahnitj verteliu arba 
reikalaukite pri šust i iš artiatiaarias kraatuvės 

ir prašykite pilao katatofo.

COLUMB1A PHONOGRAPH COMPANY,

Columbia Records
Scntcft

/^olumbia 
VR adio

GEO.
377 BROADWAY,

LISTO KAINA

'155 Be Lempučių

Suteikia jams geriausią lietu- 
viiką muziką įkiškite į bile 
elektros Išakėtą) savo namuo
se. nereikia jokio UŽSU
KIMO. Tas pasenkina aen**- 
nius žmones, kurie čia Rauna 
tikrą saro gimtosios šalies mu
ziką iš Columbia Orthophonic 
Rekordą, o jaunus amr'riktečhis 
linksmina amerikoniškomis me- 
liodijomis iš oro.

SENUS GRAMAFONUS 
mainai Mt naują. Priimu Lie
tuvos £onus kaipo dali įmoksi
mo.

VOLDEMARO ATSTATYMO 
SMULKMENOS.

Fašistinė diktatūra — įsi-'dėjo gerokai seniau. Smeto- 
gyvenusi melo, apgaulės ir’na mėgino Voldemarą se- 
ginklo pagalba — ramiai niau pravaryti ir pats viską 
valdyti kraštą ir savo tarpe’valdyti, bet tam reikalui ne- 
sųgyventi negalėjo. Dikta- užtekdavo jėgų. Šį kartą, 
torių savimeilė, didžiausios,kuomet Voldemaras gavo 
biudžeto sumos diktatorių’dideli tarptautinį smūgį ir 
rankose (25 mil. be atsiskai-; io markė krašte nukrito — 
tymo ir apie 25 mil. neaiš-; Smetona pajėgė iš jo pa- 
kių išlaidų) ir kaskart ma-'veržti valdžią.
šių aktingesnis pasipriešini-1 Voldemaras prieš tai vi
ntas diktatūrai — nedavė sai nesiskaitė su prezidentu 
diktatoriams savo tarpe su-, nei su kitais ministeriais. Vi- 
sitarti. Diktatorių kaip eko- sa faktina valdžia buvo Vol- 
nominis taip ir moralinis pa-įdemaro, kaip krašto apsau- 
grindas masėse buvo be galo, gos ministerio rankose, 
mažas. Be kelių desėtkų ka-' Voldemaro politika prieš 
rininkų ir savimeilių Smeto-j krikščionis nustatė prieš sa- 
nos bei Voldemaro fašistinė,ve tautininkų kunigus (Ta- 
diktatura kuo remtis neturė-į mOšaitį, Mironą, m----- '

SO. BOSTON, MASS.

Vištw CBtaMbia Rekordą* ga
lite gsot R* mane. J tolimes
ne* vieta* mmiunėiu per paMg. 
Per paltą mažiau tešią Rekor
dą iwsfawa* 

Išgirskit šį įdomiausią Muzikali Stebuklą.

, Mironą, Tumą), 
kurių reikalai buvo bendri 
su krikščionių demokratų 
kunigais. Kilo visų aštriau
sias konfliktas, kuomet Vol
demaras neleido spauzdinti 
tautininkų partijos suvažia
vimo priimtų rezoliucijų.

Taip pat iškilo Voldema
ro ginčai ir su atskirais mi- 
nisteriais: su vidaus reikalų 
ministeriu Musteikiu, dėlto, 
kad Voldemaras leido grįž
ti Kaunan Musteikio išsiųs
tiems krikščionių studen
tams; su švietimo min. Ša- 
kėniu dėlto, kad ministeriu) 
atostogaujant Voldemaras 
pakeitė universiteto statu
tą ir pravedė teatro reformą 
be ministerio žinios. Grįžus 
iš skandalingai nepasiseku
sių Tautų Sąjungos posė
džių, iškilo išnaujo skanda
las Voldemaras su Musteikiu. 
Dėl žydų pogromų Volde
maras įsakė Musteikiui pa- 
liuosuoti policijos departa
mento direktorių Staškevi
čių už policijos apsileidimą. 
Bet Musteikis nurodė pogro
mų priežasčių jieškoti Vol
demaro “Geležinio Vilko” 
tarpe. Šie ginčai vertė gal
voti apie kabineto pasikeiti
mą. Ministeriu kabineto po
sėdžio metu iškilo aštrus pa
sikalbėjimas tarp Smetonos 
ir Voldemaro, kur preziden
tas davė Voldemarui supra
sti. kad jis atsistatytų ir už
imtų atstovo vietą prie Va
tikano. Kiti ministeriai geru 
noru atidavė savo portfelius 
prezidentui ir kabineto fak- 
tinai nebeliko. Kuomet visi 
ministeriai ir prezidentas 
išėjo, sale jelikotifc. Valde
maras ir Musteikis. Mustei
kis prašė Voldemaro pa
laukti, o pats prezidento 
vardu davė įsakymus ap
saugoti padėtį ir izoliuoti 
Voldemaro šalininkus. Taip 
buvo izoliuoti “Geležinio 
Vilko” vadai ir aktingieji 
karininkų vadai. Smetonie
nė tuojaus išvyko į Panevė
žį, kur stovėjo valdžiai išti
kimas pulkas, o iš Alytaus 
pribuvo ulonų eskadronas 
valstybes prezidento apsau
gai. Vienok dar policijos re
ferentas ir “Geležinio Vil
ko” vardu atvyko pas prezi
dentą ir prašė, kad grįžtų 
buvusioji padėtis su Volde
maru priešakyje. Bet prezi
dentas Goštautą ir “Geleži
nio Vilko” vadą Slesoraitį 
areštavo. Dar kartą pas pre
zidentą mėgino eiti genera
linio štabo karininkų dele
gacija, kuriai prezidentas 
pareiškė nepasiduosiąs.

Po Voldemaro atsistaty
dinimo jo šalininkai dar ne
nurimo. Mariampolės pulko 
šventėje padarė prieš prezi
dentą demonstracijas ir 
šaukė: “Lai gyvuoja Smeto
na ir Voldemaras.” Jaunieji 
“Geležinio Vilko” nariai 

i viešai išjuokia valdžią ir 
'kalba, kad Voldemaras

jo ir pritarimo net iki šių ] 
dienų neturi. Vierfintėlė fa- < 
šistų diktatūros atrama da
bar yra susmukę ir nusiban- . 
krutiję lenkų dvarponiai ir , 
bajorai, kurių reikalus gin
dami fašistai galutinai pri
slėgė Lietuvos ūkininką ir 
darbininką.

Augą fašistinių diktato
rių apetitai į valstybės pini
gus ir drauge kilantis pavy
das vienų kitiems iš vienos 
pusės ir nuolatinis smuki
mas ekonominių krašto rei
kalų bei galutinas nubied- 
nėjimias darbo masių iš ant
ros pusės — nustato vienus 
prieš kitus ir toji kova kas
kart aštrėja. Valdžia ėmė 
vartoti masinius, -be jdkios 
kaltės areštus, kankinimus 
ir karo lauko teismus, o liau
dis pradėjo keršyti teroristi
niais aktais savo tironams. 
Fašistų numatyti pienai įsi
stiprinti krašte, pagerinti 
krašto būvį ir. galiausia. įsi
gijus masių pasitikėjimą 
laimėti rinkimus — nedavė 
jokių fašistams teigiamų 
rezultatų, bet dar labiau 
Įtempė vidujinius santikius 
krašte. Nesimatė jokios vil
ties laimėti bet kada nors 
rinkimus. Fašistų ūpas ėmė 
kristi kas kart labiau. Žiau
rus krašto režimas iššaukė 
didesnį opozicijos veikimą 
užsienyje ir galop susilaukė 
viso pasaulio socialistinių ir 
demokratinių masių skait
lingų ir griežtų protestų 
prieš kraugeringajį Lietu
vos rėžimą. Žydų pogro
mais ir nekaltų žmpnių šau
dymais fašistai užsienyje 
nustojo gero vardo ir todėl 
nestebėtina, kad Lietuvos 
diktatorius Ženevoje Volde
maras nebuvo priimtas 
Macdonaldo ir kitų audi- 
jencijon, nebuvo pakviestas 
.Į diplomatų balių ir net ga
lop Ženevoje susilaukė so
cialistų demonstracijos. Gi 
didžiausios valstybės lėšos 
be atsiskaitymo (25 mil. li
tų) buvo tai didžiausias ne
santaikos objektas pačių 
diktatorių tarpe. Jei vienas 
diktatorius iš valstybės lėšų 
sugebėjo susikrauti užsieny 
didžiausius turtus, ir užsitik
rino rytojaus dienai, tai ko
dėl tą patį negalės atlikti ki
tas? Jei sugebėjo kietai val
dyti kraštą prof. Voldema
ras, tai kodėl tatai negalės 
padaryti feldfebelis Mustei
kis? Paveržti valdžią iš dik
tatoriaus rankų yra daug 
lengviau ir daug mažiau tu
ri moralinės atsakomybės, 
kaip paveržti iš pačios tau
tos. Nei vienas iš dabartinių 
diktatorių neturi mardlinio 
tautos pritarimo ir todėl 
drąsiai gali iš įo grobti val
džią į savo rankas, by tik tu
ri tam reikalui realių jėgų. 
Ir tokių perversmų Lietuvo
je buvo nemaža. Dabartinis 
perversmas skiriasi tik tuoj ___ _ ___
kad jis pasisekė, t. y. viensgrįg | valdžią ir bus dar 
diktatorius apgavo kitą. griežtesni laikai, kaip buvo, 

šį kartą ginčas buvo tarp XT1~“-----------* v------ —

demaras bus išsiųstas iš 
Lietuvos.

Nors Voldemaras per šį 
laiką daug už valstybės pi
nigus nusipirko šalininkų, 
bet ateities perspektyvos 
jam atrodė liūdnos.

Jis nesitikėjo, kad kada 
nors pasisektų pagerinti 
Lietuvos gyvenimą tiek, kad 
Įgyti masių pasitikėjimą ir 
įgyti rinkimuose laimėjimą.

Paskutinieji valdymo mė
nesiai aiškiai fašistus įtiki
no, kad t'okio laimėjimo jie 
neįgys, o priešingai dar la
biau jų įtaka nukris. Todėl 
Voldemaras atsidėjęs stip
rino fašistinę ‘‘Geležinio 
Vilko” organizaciją, kuriai 
priklausė be jaunimo daug 
karininkų ir laukė progos 
Italijos pavyzdžiu, iš visur 
sužygiuoti į Kauną ir pa
skelbti fašistinę respubliką, 
o jos nerubežiuotu valdovu 
—Voldemarą. Z. B.

Kova Prieš Dailiąją
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Sį Kartą ginčas buvo tarp V isų nuomonė Kaune yra, 
oldemaro ir Smetonos, kad dabartinė valdžia galės 

Tarp jų ginčas reikštis pra- ramiai dirbti, kuomet Vol- ■ •»

Bayeux ir Liseux vysku
pas monsignor Emmanuel 
Celestin Suhard paskelbė 
pasaulinę kovą prieš moterų 
rubus, nemorališkus teatro 
veikalus, prieš nepadorias 
filmas ir pomografišką lite
ratūrą.

Tas francuzų vyskupas, 
aiškindamas kruciatos pla
ną, sako, kad “moralybės 
kritimas yra nepadorių mo
terų rūbų pasekmė. Toliau 
jis sako, kad “nepadorių 
moterų rūbų” liga yra labai 
limpama ir kad nėra tai li
gai kito vaisto, kaip tik svei
ka įtaka į naująją gentkar- 
tę.

Monsignor Suhardas tiki • 
vaikams: jie, sako, grąžin
sią moralybę pasauliui, tad 
jis ir sugalvojo tarptautinę 
katalikų vaikų organizaciją 
“Šventos Teresos ir Kūdikė
lio Jėzaus Globojamų Vai
kų Dievobaimingą Sąjun
gą.” Sąjungos centras bus 
mieste Liseus, Francuzijoje.

Ši sąjunga skiriama mer
gaitėms, bet ir berniukai ga
lėsią būti jos nariai. Sąjun
gos nariai turėsią pasižadėti 
žiūrėti padorumo rūbuose.

Vyskupas Suhardas nuro
do, kokio stiliaus rūbai yra 
galimi ir skaitomi padorus. 
Štai, bliuskė neprivalo būti 
iškirpta draugiau, kaip du 
coliu nuo kaklo įdubos: va
karinės suknios turi btąi su 
rankovikėmis, siekiančio
mis alkūnes: andarokai turi 
būti žemiau kelių; nepado
rios yra permatomos koji
nės, ypatingai kūno spalvos, 
kurios atrodo lyg ir visai ne
sančios ant kojų...

“Daug musų gadynės mo
tinų,” baigia savo raštą vys
kupas Suhardas, “paleido 
savo padorumą keturiems 
vėjams. Tečiau yra viltis 
baltoje kūdikių falangoje, 
kurią veda angeliškas tyry- 
bės vaizdas, jie tad ir gins 
nuo sugedusių madų.”

įdomu, ar tos rūšies kru- 
zada pasieks ten, kur se
kimas mados yra kraštuti
nis, išeinąs ne tik iš padoru
mo, bet ir iš grožio ribų. 

- Grožio žinovai, pavyzdžiui, 
sako, kad kelys yra visų ne- 

i dailiausia žmogaus kojos 
dalis. O vis dėlto madų 
kraštutinumo siekiančios 
ponios ir panelės visur rodo 
savo kelius. Jei jau ne pado
rumo motyvais, tai bent es
tetikos ir grožio sumetimais 
nereiktų rodyti tos vietos, 
kur nėra gražu!... V. D.
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APLA 3-čia kuopa raspen-Į 
duota dėlei J. Gatavecko — 
pavyzdi* bolševikų šeini- 

Blokavimo draugijose.
APLA 3-čioje kuopoje 

dažnai kildavo vaidai ir 
skandalai Tų visų nesutiki
mų priežastis būdavo J. Ga
tavecko diktatoriškas šeimi
ninkavimas kuopoje. Na
riams tas komunistas yra 
įkirėjęs iki gyvo kaulo. Ro
dos, praeitą birželio mėne
sį nariai išvesti iš kantrybės 
ėmė ir suspendavo J. Gata
vecką už kokius ten neaiš
kumus, susektus kuopos fi
nansuose laike Gatavecko 
pirmininkavimo.

Gataveckas nieko ne
laukdamas tuojaus nuvažia
vo į McKees Rocks pas savo 
draugus, tai yra į APLA. 
Centrą, ir pasiskundė, kad 
jis esąs suspenduotas. 
APLA. Centras išgirdęs, 
kad jų draugas Gataveckas 
yra suspenduotas, tuojaus 
registruotu laišku prisiun
čia “prikazą” 3-čios kuopos 
pirmininkei D. Dalkuvienei, 
kad per 24 valandas butų 
sušauktas ekstra susirinki
mas. Bet susirinkimas, per 
tokį trumpą laiką sušaukti 
jokiu budu nebuvo galima.

Atvažiuoja visas Centro 
Komitetas ir reikalauja, kad 
butų svetainė atidaryta ir 
kad butų suneštos visos kuo
pos knygos. Mat, reikėjo ne 
teisybės jieškoti, bet ko grei
čiausiai Gatavecką išteisin
ti.

Kuopos valdyba, remda
mosi APLA. konstitucija, 
pareikalavo, kad Gatavec
kas, jei jis nėra patenkintas 
kuopos nuosprendžiu ir nori 
tolimesnio tirynėjimo, turi 
užsistatyti $25 kaucijos: jei 
pasirodys, kad jis nekaltas, 
tai kaucija jam bus grąžin
ta, o jei bus rastas kaltu, 
kaucija padengs tyrinėjimo 
lėšas. Bet Gataveckas kau
cijos neužsistatė, todėl kuo
pos valdyba nedavė nei kny
gų, nei leido į svetainę. Cen
tro Komitetas tuomet susi
rinko pas Gatavecką į šlu
bą ir nutarė, kad Gatavec
kas “nekaltas.” Kuopai pa
siuntė reikalavimą, kad nu
imtų suspendavimą nuo Ga
tavecko, kitaip pati kuopa 
busianti suspenduota, žino
ma, kuopa nepasiskubino 
suspendavimą nuimti ir liko 
suspenduota vaduojantis 
nauja konstitucija. O kokia 
ta naujoji konstitucija, tai 
suspenduoti mažai ką žino, 
nes ji nėra da atspausta ir 
nebuvo da nei per organą 
“Laisvę” paskelbta. Nariai 
tik tiek žino apie tą naują 
konstituciją, kad ji buvo 
priimta praeitam seime be 
narių visuotino balsavimo, 
ir kad daug kuopų kėlė pro
testus prieš ją. Ir šiandien ta 
konstitucija pasiremdamas 
komunistiškas centras spen- 
duoja narius ir neprielan
kias komunistams kuopas.

Toks bolševikų, susispie
tusių APLA Centre, užsi
spyrimas nieko gero organi
zacijai nelemia. Kiek teko 
girdėti, APLA. 3-čios kuo
pos suspenduotieji nariai 
tur būt eis į teismą teisybės 
jieškoti. Žinoma, iš to pasi
naudos advokatai.

, Bolševikai APLA. 3-čia 
kuopa nepasitiki jau nuo ke
letas metų. Kaip tik prasi
dėjo kivirčai tarpe Gatavec
ko ir 3-čios kuopos, tuojaus 
buvo Centro uždėtas patvar
kymas, kad kuopa negali iš
imti iš banko daugiau pini- 

’ gų, kaip $50 ant syk, o prieš 
kuopos suspendavimą Cent
ras jau ir areštą uždėjo ant 
3-čios kuopos pinigų (kuo^ 
pos pinigų randasi banke 
virš $1,400). Reiškia, ką 
kuopa turi sutaupius, tą bol-

ševikai nori paimti. Pasiro
do, kad tie neva “darbinin
kų draugai” yra tikri spe
cialistai ant kitų sutaupyto 
turto.

Jau ne pirmas kartas dėl 
vieno bolševikiško komisa- 
ruko lieka suspenduota visa 
kuopa. Apie trįs metai atgal 
Treveskyn, Pa., kuopa irgi 
buvo suspenduota vien tik 
užtai, kad drįso atimti balsą 
tūlam Ig. Savukaičiui už 
triukšmo kėlimą.

Tas pats butų ir su SLA., 
jei tik bolševikams pavyktų 
SLA. užkariauti.

S. Bakana*.

CLEVELAND, OHIO. 
Bolševikų pamoksta*.
Spalių 8 d. A. Bimba iš 

Chicagos laikė čia savo mi
sijas. Buvo garsinta, kad 
prasidės pusė po septynių, 
bet ir ligi astuonių susirinko 
vos tik apie 30 ypatų. O bol
ševikai giriasi, kad iš 12,000 
lietuvių, daugiau kaip pusė 
einanti su jais. Vakaro ve
dėjas Mažeika pradėjo Mas
kvos tvarką girti ir sakyti, 
kaip tenai gerai darbinin
kams; bet kada pats buvo 
tenai nepersenai nuvažia
vęs, tai kuo greičiausia bėgo 
atgal. Paskui buvo perstaty
tas A Bimba, kuris taip pat 
gyrė Rusijos tvarką ir visą 
komunizmą. Sako, pasaulis 
be bolševizmo negalėtų vi
sai gyvuoti, bolševizmas pa
daro visą judėjimą. Girdi, 
nėra nei vieno streiko lai
mėto, nėra nei viena organi
zacija vedama tiesiu keliu 
be komunistų prisidėjimo. 
Todėl jis ragina visus, kad 
stotų po raudona vėliava ir 
kariautų už žmonijos gero
vę kardu, o ne poteriais. Sa
ko, jeigu Chicagos stokjar- 
duose tarpe 35,000 darbi
ninkų butų nors 200 gerų 
bolševikų, tai jie sukeltų te
nai tokį triukšmą, kokio dar 
Amerikoj nebuvo.

Antru atveju kalbėjo, 
koks yra skirtumas tarpe lai
kraščių. Nesą geresnio laik
raščio kaip komunistų “Lai
svė” ir “Vilnis.” Visi kiti esą 
“juodašimčių laikraščiai.” 
Tai tuo viskas ir užsibaigė. 

(Bet atrodė prastas biznis, 
^Jįnes įžanga buvo 10c., o pub

likos mažai. J. S. Jaru*.

TORONTO, ONT. 
Netikęs pasilinksminimą*.
Čia katalikai turi bažny

čią ir kiekvieną šeštadienį 
tos bažnyčios skiepe rengia 
pasilinksminimus — šokius. 
Skiepas visai nepatogus to
kiems tikslams: lubos že
mas, vidury du stulpai. Kuo
met pradeda šokti, tai dul
kių tiek pasikelia, kad ap
dulksta visi daiktai ir nėra 
kur nei atsisėsti, nei prisi
glausti. Visų jaunuolių lu
pos apdulksta, pasidaro lyg 
purvinos, nelyginant kaip 
Lietuvoj linus minant. Gai
la žiūrėti į tuos jaunuolius, 
kurie be jokio pasigailėjimo 
traukia į plaučius milionus 
mikrobų. Negana to, “salė” 
jungiasi su kitais skiepo 
kambariais, kurie yra labai 
nešvarus ir priversti visokio 
šlamšto. Saulės spinduliai 
to skiepo beveik nepasiekia? 
Tokia vieta labai pavojinga' 
sveikatai, r 
nuoliui reikėtų žinoti, kad 
takiuose nešvariuose ir tam
siuose skiepuose yra galy
bės džiovos perų, kuriais 
kiekvienas gali apkrėsti sa
vo plaučius ir sugadint savo 
sveikatą. Norėdami praleist 
linksmai laiką, jaunuoliai bažnyčion ir išpažinties, te
turėtų surasti kitokį pasi-Įčiaus gaudo svetimus vyrus 
linksminimo būdą ir atsisa-!ir vilioja juos į “spykyzes,” 
kyti nuo tų nehigieniškų ka-'kur tankiai ištraukia iš jų 
takombos sueigų. J. Dilgė.'visą “pėdę.”’ Čia visi jas pa- 

--------------- 'žįsta. Jos vadinasi... (pavar- 
PITTSBURGH, PA dės išleidžiam.—Red.).

Draugijų reikalai.
Pas mus atėjo nauja ma-! 

da. Kaip tik artinasi draugi
jų valdybų rinkimai, tai pra
sideda slapta agitacija. Ma
no supratimu slapta agitaci-J 
ja nėra sveika, todėl aš vie-1

KUR MIKLESNI VAGYS: LONDONE 
AR PARYŽIUJE?

IŠ KELIONES 1 LIETUVA.

NORTH BRADDOCK, PA 
Davatkos tvirkina vyrus.
Čia yra kelios moterįs tik

ros davatkos, nuolatos eina

M. P.

HAMILTON, ONT 
CANADA 

Streikas.
National Steel Car

M

šai pareiškiu savo nuomonę, dirbtuvėj kilo didelis strei- 
pradėdamas nuo Lietuvių kas. Iš sykio atrodė, kad 
Mokslo Draugystės. Kadan-'streikas bus laimėtas. Strei- 
gi Liet. Mokslo Dr-stės na-!kariai reikalavo unijos pn- 
riai veik visi skaito “Kelei-, pažinimo, 8 valandų darbo 
vį,” todėl aš per jį ir kalbu dienos ir po $1.00 į valandą 
į Lietuvių Mokslo Dr-stės mechanikams. Bet kompa- 
valdyba geriausiai tinka ant.to nesutinka, ir kas 
šios ypątos: A. Vainorius. iš to išeis, nežinia. Kuomet 
ant pirmininko; J. Balčius, darbininkai nesupranta sa- 
pirm. pagelbininkas; sekre-,y° reikalų, tai labai sunku 
toriai geri tie patys; ant ka-?1"streikas laimėti. Tūli pra- 
sieriaus J. Virbickas, nes tai dėjo eiti atgal dirbti; atsi- 
darbštus ir teisingas žmo-i rado tokių ir lietuvių, kūne 
gus; ant kasos globėjų, ku- pradėjo skebauti. Eina dirb- 
rie atlieka ir kontrolierių ti už 40c., kur galima gauti 
darbą, J. Ambrozaitis ir K?§0c. Tuo tarpu kiti kovoja 
Lelušis: gaspadorium, ge-įr ^uv° net kalėjiman pate- 
ras tas pats. L. M. D. narių kę dėl streiko. Šitokie zmo- 
pareiga tuos žmones išrink- nės darbininkams yra bran- 
ti, tai turėsim gerą valdybą. g^s-
Gal nevisi taip mano kaip! ’
aš, todėl persitikrinkit patįs DRAUGAI DARBININKAI, 
iš tų žmonių darbų per ilgus SKAITYKIT IR PLATIN- 
metus musų draugystėje. i KIT “KELEIYT*.

Sena* L. M. D. Nary*.

Brocktono biznio statistika.
Valstijos darbo ir pramo-, 

nės departamentas šiomis' 
dienomis pabaigė Brockto
no biznio statistiką. Ji paro
do, kad 1928 metais Brock-J 
tone iš viso buvo 251 dirbtu-, 
vių, į kurias buvo įdėta $41,-' 
884,252 kapitalo, žalios me-' 
džiagos per metus buvo su
naudota tose dirbtuvėse už 
$37,626,458. Darbininkų/ 
apskritai imant, dirbo 12,- 
134, kuriems buvo išmokėta1 
$14,615,405 algų, arba po 
$23 į sąvaitę. ‘

K. P.
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Beveik istoriška* ginčas, generolo bute. Ambasado- 
vionam rvmijiTn nūs pareiškė šeimininkui 

noro, kad jam butų pavog
tas iš kišeniaus auksinis lai
krodėlis. Generolas prane
šė tą vagiui ir sutarė, kad 
vagis mirktelsiąs generolui, 
kai darbas bus atliktas.

Prasidėjo pietus. Tarnai, 
jų tarpe ir “specialistas,” 
rtipestingai padavinėjo val
gius. Svečiai nieko įtartino 
nepastebėjo. Galų gale, pa
duodant į stalą desertą, va
gis mirktelėjo šeimininkui. 
Šis, kreipdamasis į diploma
tą, paklausė, kelinta valan
da. Ambasadorius, nieko 
pikto nemanydamas, kyšte
lėjo ranka į kišenių ir... vie
toj aukso laikrodžio ištrau
kė apskritą gabalėlį runke
lio! Pietų dalyviai pasileido 
juokais, juo labiau, juo di
desnis buvo francuzų atsto
vo nusistebėjimas. Tada 
šeimininkas pašaukė vagį ir 
liepė grąžinti laikrodį. Bet 
kaip pailgėjo visų veidai, jų 
tarpe ir šeimininko, kai pa
sirodė, kad vagis atliko sa
vo darbą net “virš progra
mos”! Būtent, iš savo kiše
nių jis ištraukė ne tik diplo
mato laikrodį, bet šeiminin
ko piniginę, dar du kitus pa
vogtus iš svečių laikrodžius, 
kelis briliantinius auskarus 
ir nemaža kitų brangeny
bių, kurias jis surinko iš pie
tuose dalyvaujančių svečių. 
Francuzų diplomatas turėjo 
pripažinti, kad ir kažin kaip 
jam skaudėjo širdį, bet Pa
ryžiuje tokių specialistų ne
tekę matyti. Bet if generolui 
taip pat neilgai teko laimė
jimu džiaugtis, kai paklau
sus tautybės, vagis pasisakė 
esąs franeuzas! “L.A.”

Nesenai vienam žymiam 
anglų dienrašty pasirodė 
Francuzijos ambasadoriau.- 

Londone laiškas, kur pasa
kojama tokia istorija.

Kartą ambasadoriui tekę 
dalyvauti pokyly pas vieną 
anglų aristokratą. Sėdint 
prie vaišių stalo ambasado
riaus kaimynu pasirodė esąs 
aukštas anglų karininkas — 
generolas. Besišnekant išėjo 
kalba ir apie kišeninius va
gis. Generolas ir ambasado
rius papąsakojį* vienas ant
ram po kelis nuotykius, iš 
kurių buvo aišku, kad Lon
done ir Paryžiuj esą nepa
prastai gabių ilgapirščių, 
tiesiog virtuozų, savo srity. 
Tečiau svarbus klausimas, 
katra iš tų dviejų garsių pa
sauly sostinių šioj srity turi 
pirmenybę, negalėjo būti iš
spręstas, nes kiekvienas, pa
triotizmo vedamas, gyrė sa
vąją. Ginčas gręsė virsti rim
tu konfliktu, ir į dalyką, 
greičiausiai, jau butų tekę 
aktingai, įsikišti gal ir Tautų 
Sąjungai, jei anglų genero
lui nebūtų atėjus galvon la
bai praktiška mintis. Jis pa
siūlė francuzų diplomatui 
atsilankyti rytojaus dieną 
pas'jį pietų ir nurodyti, ku
ris daiktas iš jo kišeniaus 
turės būti ištrauktas valgy
mo metu, nes generolas ap
siimąs pakviesti pas save 
vieną is tikrų Londono va
gilių specialistų. Tuo budu 
franeuzas praktiškai galė
siąs įsitikinti, kad Londonas 
šiuo atžvilgiu turįs neginči
jamą pirmenybę. Ambasa
dorius sutiko.

Rytojaus dieną jis atvyko 
paskirtą valandą pietų pas 
generolą. O šis anksti įytą 
buvo atsilankęs policijos 
būstinėj Scotland Yarde ir 
pasiteiravo, ar nėra kartais 
sučiuptas geras kišenvagis. 
Policijoj generolui buvo at
sakyta, kad kaip tik prieš 
kelias dienas esąs pagautas 
tikras menininkas. Genero
las išdėstė reikalą, taip 
smarkiai liečiantį Londono 
garbę, ir prašė policijos va
dovybę paskolinti jam ke
lioms valandoms kaltinamą
jį specialistą. Policija malo
niai sutiko pagelbėti ir liepė 
atvesti suimtąjį. Generolą? 
čia pat policijos akvvaizdo- 
je nurodė jam jo uždavinį ir 
pareiškė, kad jei viskas bus 
atlikta, kaip reikia, tai jis, 
generolas, pasižada padėti 
pa^jtang ų, kad butų jam grą
žinta laisvė. Vagis, aišku, 
sutiko ir tara*

STUDENTO NUOTYKIAI.
Vienas studentas Kaune 

pranešė policijai, kad pra
puolę jo kostiumas 320 litų 
vertės. Policija nustatė, kad 
šis studentas parvažiavęs iš 
Telšių pradėjo Kauno gele
žinkelių stoty girtuokliauti, 
iš čia nuvažiavo į “Laisvės” 
restoraną, dar čia pusėtinai 
išdrožęs, nuėjo į Kauno lom
bardą užstatyti savo paltą 
ir išpirkti užstatytą kostiu
mą. Atlikęs lombarde reika
lus, vėl nudrožė į smukles 
girtuokliauti. Tik kitos die
nos ryte išsipagiriojęs paste
bėjo, kad nebeturįs kostiu
mo. J trečią dieną kaž koks 
nepažįstamas asmuo atnešė 
jam kostiumą, ir paaiškino, 
kad kostiumą paliko jo bu
te. kur, kaip pasirodo, buda-

__ "padavėjo mas girtas pripuolamai pa- 
prie stalo, rūbuose atsidūrė kliuvo ir užmiršo kostiumą.

Praėjusią vasarą pasiė
miau porą mėnesių vakaci- 
jų ir išvažiavau į Lietuvą sa
vųjų aplankyti. Taigi ma
nau, kad bus neprošalį ir A- 
merikos lietuviams apie sa
vo kelionę ir pai-vežtus įspū
džius papasakoti.

Kelionę pradėjau iš New 
Yorko laivu “Aąuitania.” 
Tai vienas didžiųjų Cunard 
Linijos garlaivių, kui- pato
gumas ir patarnavimas gali 
patenkinti kiekvieną. Taigi 
linksma buvo kelionė per 
vandenėlį! Vasaros tykus 
oras visus džiugino, audrų 
nesutikome, supimo nebuvo 
ir niekas iš keliauninkų ne- 
sirgome. Dienomis ir vaka
rais buvo rengiami šokiai ir 
žaidimai. Į 6 dienas priplau
kėme Angliją, tuoj persėdo
me į mažą laivelį, kuriuomi 
turėjom plaukti į Klaipėdą. 
Laivas buvo panašus į gel
dą. Na, ir plaukė... net tris 
dienas, apsivartydamas tai,čių mazgot. Gėda Lietuvai 
ant vieno šono, tai ant kito, ir jos piliečiams, kad laiko 
kol pasiekėm Klaipėdą. Be- 
veik visi keliauninkai, o 
ypač moterįs, sirgome, ir ne 
vieną kartą prisiėjo “ožius 
tampyti.”

Labai nudžiugome pasie
kę Lietuvos sausžemį. Dar 
mums bemiegant, pasitiko 
mus lietuvių orkestrą, ir 
griežė, griežė kol išlipome 
iš laivo.

Lietuviai pasitiko mus vi
sus labai simpatiškai: svei
kino, prakalbas sakė ir, ap
kaišę mus gyvomis gėlėmis, 
pavaišino, iškėlė gardžius 
pietus... -

Po pietų nuėjome ant ka
pų, kur guli palaidoti kritu
sieji už Klaipėdą drąsuo
liai. Nunešėme ant jų kapų 
gražių gėlių vainiką, sumė
tėme po kiek aukų ir pasi
klausę prakalbų išsiskirstė
me kas sau. Aš įlipau į trau
kinį ir parvažiavau į Garlia
vą pas savo mamelę. Kaip 
tai buvo keista parvažiavus 
į mažas Lietuvos bakūžėles!

Nors matyt, kad žmone- 
liai gyvena skurde, bet kiek
vienas yra vadinamas “po
nas,"’ “ponia,” “panelė.” 
Ubagas ubagą — ir tas “po
nu” vadina...

Rankų bučiavimas mote
rims taipgi madoje. Kuriuos 
išvažiuodama palikau klum- 
piais-mužikais, šiandien vi
sus atradau “ponais,” kurių 
ne vienas ir man pliaukšte
rėjo į rankutę. Kiek patėmi- 
jau, tai Lietuvos miestija ir 
didelė dalis provincijos sie
kia amerikoniškos kultūros; 
ekonomiškai irgi norėtų vy
tis, bet pinigų nėra. Dauge
lis net sodžiuose dėvi pirk
tus rubus, šilko pančekas ir 
moteris trumpai kirptus 
plaukus. Daugelis net inte
resuojasi anglų kalba. Lie
tuvos politika mažai ką in- 
domavau, nes besisvečiuo
dama neturėjau laiko.

Man, kaipo svetimšalei, 
teko lankytis milicijos nuo
vadoj dėl registracijos. Mat, 
kiekvienas įvažiavęs svetim
šalis privalo į 24 vai. užsire
gistruoti.

įėjus atradau apie pusę 
tuzino guzikuotų “ponų” 
besėdint; artimiausis prie 
durų kramtė kokius ten su
trupintus pyragaičius nuo 
savo rašomojo stalelio. Man 
paprašius užregistruoti pas
portą, liepė palaukti arba 
sugrįžti už 7 valandų... Va
dinasi, aš su 4 metų mergai
te turiu kepti ant karščio 
mieste, arba grįžti .10 kilo
metrų namo. Buvo matyt, 
kad norėjo kyšio iš ameri- 
kankos. Man pradėjus pro
testuoti ir pasakius, kad an
tru kartu negrįšiu, vadina
mas “ponas” paėmė pas
portą ir užregistravo į vieną 
minutę ir mane paliuosavo.

>•••

Išeidama neiškenčiau ir pa
sakiau: darbo vienai minu
tei, o jus drįstate užkrauti 7 
vai. man laukimo!"

Mačiau, kad šita pastaba 
policijos “ponui” nepatiko.

Išvažiuodama, pagal Lie
tuvos įstatymus, privalėjau 
nueiti į tą pat nuovadą išsi
registruoti, bet pabijojus, 
kad nereikėtų laukti 10 va
landų, nenuėjau ir tiek jie 
mane tematė.

Dabar tai jau mačiau, 
kaip Lietuvos vadinami mi
licininkai darbais “apsikro
vę.” Net po septynes valan
das reikia laukti, kol ant
spaudą ant paso prispau
džia! Vienas cigaretą ruko, 
antras galvoja pasirėmęs, 
gal apie “paneles,” o trečias 
“krekes” valgo. Ir neturi 
laiko. Jeigu Amerikoje taip 
policistai elgtųsi, tai juos 
pavarytų pas graikus lėkš-

nuovadose tokius milicistus! 
Aš juos mačiau 2-roje nuo
vadoje, Panemunėje, Kau
no apskrity. Išsiyskit juos 
pas žydą malkų skaldyt, ar 
pas ūkininką bulvių kasti— 
nuovadoje jiems ne vieta.

Sveikatos įstaigos Lietu
voje yra darbininkui nepri
einamos : daktarų ir vaistų 
kaina prilygsta Amerikos 
kainoms, daribininko uždar
bis ubagiškas. Daugiausia 
man teko Lietuvoje susidur
ti su darbo klasės žmonė
mis; kiekvienas ten yra ne
patenkintas dabartine būk
le, nes uždarbiai labai maži 
—nuo 3 iki 5 litų dienai, — 
o už prastus čeverykus rei
kia mokėti nuo 20 iki 50 li
tų. Visi kiti gyvenimo reik
menis irgi lyginasi su Ame
rikos kainomis. Teko maty
ti, kad miestuose prasti dar
bininkai daugiausia alkani 
ir nudriskę. Ūkininkai ver
čiasi šiek tiek geriaus ir dar
bininkai pas juos yra bent 
geriau pavalgę. Tik tame 
ūkininkams bėda, kad pini
gų nėra. Paskola Lietuvoje 
sunku gauti, nes nuošimčiai 
labai dideli, rodos nuo 15 
iki 20 nuošimčių.

Susisiekimas Lietuvoje 
jau pusėtinai išvystytas: 
autobusai vaikščioja kiek
vienu geresniu, grįstu keliu 
—plentu, tik pusėtinai bran
gu pagal Lietuvoje uždarbį. 
Autobusai, kaip ir visas ki
tas biznis, daugiausia žydų 
rankose.

Važiuojant autobusu teko 
matyti viduje iškabą: “Rū
kyti draudžiama.” O šoferis 
ir konduktorius tiek dumia, 
kad nors uždusk tabako du
rnuose.

Nuvažiavus į Kauną ne
gali pažinti, kad tai Lietuva. 
Krautuvėse visuomet tave 
užkalbina lenkų ar rusų kal
ba — net šlykštu ir pikta. 
Paklausus, ar nemoki lietu
viškai, atsako, “taip, taip, 
mokam ir lietuviškai.”

Musių skaičius Lietuvoje 
nei kiek nesumažėjęs, kaip 
tik ima aušti—tuoj ir zvim
bia apie nosį. Kad ir labiau
siai butum pavargęs — ne
pamiegosi... Sietelių languo
se niekas kaime neturi, to
dėl su piktom musėm prisi
eina dalintis paskutiniu kąs
niu. . Degutienė.

NORI IŠNAIKINT BU- 
ČIAVIMASI.

Iš Maskvos pranešama, 
kad sovietų valdžia nori iš
naikinti bučiavimosi papro
tį, kuris esąs negeras daik
tas sveikatai. Tuo tikslu so
vietų paštas deda ant visų 
laiškų antspaudus su žo
džiais: “Prieš bučkį pagal
ve*.” ____
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Iš Praloto Olšausko Bylos.
------  ADV. ŠLEŽEVIČIAUS KALBA-------

LAUKINIU ŽVĖRIŲ 
AUGINIMAS 'f. O’

te

kinimo, bet vardan įs-Į Imant galvon visas šitas 
dąh visuomenės apystovas,, praloto Olšausko 

* “t, sako Leo-
mas savo kal- 

teismo skirti 
lengviausią

v kalbos dar sykj 
t jo prokuroras. Jisai su-

Adv. Šleževičius Olšaus
ko byloje atstovavo nužj 
tos Ustjanauskienės n 
lūs. Jfe 4*ika&vo pink 
atlyginimo jos iaikani 
giminėms. Nors bylą ėjo
uždarų durų, leč&us iMj£ 
teismo liudininkai išp«3o»v tanui te praiotp u 
jo laikraščių kore&ponden- pr^eįgtj 28,000 litų, 
tams visas smulkmenas, TaL^r^ c ___ _

lie . *r ®dv- Olšauskui duota paskutinis
Šleževičiaus kalbą. žodis tarti savęs pateisini-

Birštono tragedija — p. mui. Prieš tai kalbėjo jo gy- 
Šleževičius pasakė teisme— nėjas adv. Leonas. Jiš iškė- 
prasidėjo 1894 metais De- lė Olšausko didelius nuopel- 
beikių klebonijoj, o pasibai- nūs katalikų bažnyčiai ir 
gė 1928 metais Birštone. i reikalavo jį išteisint. Jis ne- 

i I Debeikių kleboniją bandė užginčyt, kad pralo- 
51894 metais pas jauną, 27 tas Olšauskas gyveno su 
metu kunigą, atvyko links- Ustjanauskienė kaip vyras 
ma, *p>lna sveikatos išteklių su pačia. Ištikrujų Leonas 
22 metų mergina. Stasė Da- patvirtino, kad visa tai gali 
nilevičiutė. Ten tarp tų jau- but tiesa, bet, sako, ne pra- 
nų žmonių gimė stipri mei- Įotės čia kaltas. Kalta buvu- 
lė‘ stinrus vienas prie kito si Ustjanauskienė. Būdama 

Į patraukimas. Jda jauna ir energinga mgr-
1 Kun. Olšauskas pavergė . J a^igjyenusi kum 
jos jausmus, jos sielą.- Ir po OĮšai^ko klebonijoj ir pra
to velionė sakydavo, kad jii^J^ « Jl ^avo

' pralotui Olšauskui esanti ,0^ ir ^leJ° Patl Iovon 
.atsidavus su dūšia ir kunu. I atsigulti.

Pralotas Olšauskas vra Sugundytas nabagėlis 01-Pralotas Olšauskas yraiŠJUJskas turėjo sulaužyt ku
nigystės celibatą ir netekti 
savo nekaltybės. Ir tai vis 
per tą mergą.

Ustjanauskienė
but baisi gundytoja — sako 
p. Leonas, — nes ji sugundė 
ne kokį vikarėlį, ne kokį pa
prastą kunigėlį, bet didelį 
katalikų bažnyčios autorite
tą, akademiką Olšauską!

Ustjanauskienė susilau
kus iš praloto Olšausko vai
ko, bet ar kaltas esąs pralo-

Spalių 12 dieną kunigui mušėadv. Leono ir kitų 01-

metų mergina. Stasė Da- patvirtino, kad visa tai gali 
?vičiutė. Ten tarp tų jau- but tiesa, bet, sako, ne pra-

šausko gynėjų argumentus 
ir pasakė, kad visuose liudi
ninkų parodymuose nėra 
nei vienos apystovos, kuri 
leistų sušvelninti Olšauskui 
bausmę. Jisai paviliojo kle- 
bonijon jauną merginą, su
griovė jos gyvenimą, pas
kui pražudė kažin kur sugy
ventą su ja vaiką, o ant galo 
ir ją pačią pasmaugė, kada 
ji pagrąsino iškelti jam 
skandalą. Ir baigdamas sa
vo kalbą prokuroras reika-

ka* butų nuteista* Mudriųjų 
darbų kalėjiman iki gyvo* 
jo galvot.

’ —Tegul bus pagarbintas, krautuvę moteris. Atdaram- - _ .. -
Maike! Man labai linksma, krautuvės lange prikrauta TiZkad aš tave susitikau. Susi- labai gražių vaisių. Jie kve-(^ salt^ J«

tuo tor_ O 11K>1U \ lScil Ilt?*tikt tokį mokytą ir gerą vai- pia. Krautuvninkas tuo i S^elSImi kliuč^ T^ 
ką, kaip tu, Maike, tai dide- pu nusisuko į kitą pusę; šita kliūtimi vėliau Jt, 
lis giliukis. Eik šen arčiau, moteris sučiumpa du obuo- ,.ia - v“1.; ___v5__« 
Maike, aš noriu tave pab/ liu ir nueina sau. Parnešus llofne
Suok juos namo jipadare mažai natūralu, kad pralotas OI-

—Kur tu gavai i__
tėve? sm4- Pasakyk man, tėve, ar

—Argi aš tau išrodau ne toji moteris padarė gerą 
trezvas? . darbą, ar blogą ?

—Tu išrodai, tėve, kaip 
visada, bet kalbi kaip girtas. 
Ir kodėl tu užsimanei mane 
pabučiuot?

. —Aš tau pasakysiu, Mai
ke. Zakristijonas man skaitė 
iŠ “Darbininko” receptą, 
kur yra parašyta, kaip gali
ma pataisyti bedievius. Sa
ko, su bedieviais reikia apsi
eiti labai meiliai, ba jie yra 
nelaimingi žmonės. Bedie
vybė juos skaudžiai nubau
dė. Jie patįs gailisi, kad nuo 
Dievo atsitolino, ale dabar 
jau nedrįsta atgal grįžti. 
Užtai jų reikia gailėtis ir 
švelniai apsieiti. Reikia 
jiems parodyt kelią Į dan
gaus karalystę, o tada jie 
pasitaisys ir vėl sugrįš prie 
vieros šventos. Valuk to,‘ 
vaike, aš ir su tavim noriu 
gražiai apsieiti, ba ir tu esi 
suklydęs. 1

—Ačiū, tėve, už gerus ta-( 
vo norus, bet vadovybės man 
nereikia. Ir kaip gi tu, tėve, 
galėtum man kelią į dangų 
parodyt, kad tu pats nežinai, 
kur tas dangus yra ir kaip ji 
pasiekti ?

. —Maike, eik šen. aš noriu 
tave pabučiuot! Tu labai ge
ras vaikas, tik negerai šne
ki. Į dangų tokio kelio nėra, 
kad galėtum armobilu nu
važiuot. Ąle tenai eina ne
matomas kelias, kurį pats 
turi nutiesti gerais savo dar
bais.

—Gerai, tėve, o ką aš tu
rėčiau daryti, kad mano 
darbai butų geri?

—Visų pirma, vaike, tu 
turi tikėt, kad danguje yra 
Dievas. Paskui, privalai eit 
bažnyčion, duot ant apieros 
ir turi daryt taip, kaip kuni
gas daro.

—Ar taip, kaip kun. Ol
šauskas padarė?

‘ —Vaike, apie kun. Ol
šauską nereikia kalbėt, ba 
pasileidus boba išvedė jį iš 
kelio. Reikia užsiimt gerais 
darbais.

—O kas yra geras dar
bas, tėve?
—Mylėk savo artimą ir 

daryk jam gerai, tai bus ge- 
nadaibas.

—Tai yra tušti žodžiai, 
Geriau aš tau duosiu 

9||Hį. štai kur eina pro

lUUd iičuuu ji panai c uioz-ai „ , ______ .
iWert, savo dukrai dideli ?£££

Imiausiai juos reikėjo laikyti 
kuo toliausiai nuo savęs. Ir 

'iTinimTkad blogą. Ji jauna moteris su sunu- 
pavogė du obuoliu. i™ gabenama į Odesą. Bet ir

—Bet ji padarė tai iš mei- ta, negeiaL Tada pralotas 
lės. Ji padarė gera savo ku-' Olšauskas Isųanauskięną i 
d iki ui mėgina išsiųsti užsienin. Kai i

—Vistiek. vaike, vogt ne-^ nesiseka - gabena bent 
valia, ba ir Dievas yra pasa-’SUIl^- . . r .. T. .
kęs: “Nevok.” Dėl to, vaike. Ustjanaus-
ir zakonai draudžia vogti, ir kiene grizo ir ' el persekioja 
jeigu policmanas tą moterį pralotą Olšauską. Jis nemo- 
pagautų, valdžia pasodintų 
ją | džėlą. /

—Bet Dievas yra pasakęs 
ir “Neužmušk,” o bet gi val
džia to neklauso ir kas die
ną mokina kareivius, kaip 
žmogų užmušti. Karo metu 
net kunigai eina į karo lau
kus ir Iaifnina ginklus. Pa- ~ . - -it

sakyk, tėve, ar tai geras dar- dyje savo sūnaus meilę. Ir 
bas ar ne? dramą turėjo vystytis toliau.

—Žinoma, kad geras/ Bet pinigus tuo tarpu re-
Priešą reikia užmušt, ba ki- guliariai pralotas Olšauskas 
taip jis tave užmuš. .mokėjo Ūstjanauskienei,

i —Aš tau sakiau, tėve, nes tųji kiekvieną valandą 
kad tu nežinai kelio Į dangų, buvo pasirengus jam iškelti 

i Pirma tu tvirtinai, kad no- skandalą, iškelti teisme bylą 
rint j dangų patekti reikia ir tuo reikalu net su advoka- 
visus mylėti, visiems' gera tais tarėsi. . 
daryti, o dabar sakai, kad Pralotas Olšauskas teisi- 
reikia užmušti. Tu pats ne- būsi, kad jis Ustjanauskie- 
žinai, tėve, ką tu kalbi.

—Aš, Maike nesakau, kad 
aš esu neklaidingas, kaip 
popiežius. Arklys ant ketu
rių kojų eina, ir tai suklum
pa, o aš ant dviejų da grei
čiau galiu misteiką padaryt.

sekiojimo pasislėpti. Tada 
pralota* Olšauską* nori pi
nigais išsipirkti nuo tos bė
dos. kurią jis kenčia perse
kiojamas Ustjanauskienės. 
Bet ir čia nesiseka. Pralotas 
Olšauskas neįstengia pini
gais užgesinti motinos šir-

nei alimentų nemokėjęs, c 
buvęs anksčiau iš jos 3,000 
rublių pasiskolinęs ir tą sko
lą grąžinęs su procentais. 
Tečiau tuo jokiu budu nega
lima tikėti, nes pralotas Ol
šauskas teismo metu atsive- 

Ale kas link doros.* tai vis- žė iš “Saulės” visus savo do- 
tiek daugiau už tave žinau,1 kumentus ir tų dokumentų 
ba tu bažnyčion nevaikščio-; tarpe yra užrašų knygutė, 
ji. i kurioj yra surašyta visi pas

—Aš nenoriu tave užgau-jį kuomet nors deponuoti pi- 
ti, tėve, bet faktas yra toks,’ 
kad mažiausia doros yra 
kaip tik pas tuos, kurie tan
kiai bažnyčion vaikščioja. 
Jie daugiausia meldžiasi, 
bet taip pat jie ir geria dau
giausia, ir mušasi daugiau
sia. Nueik panedėlio rytą į 
South Bostono teismą, o te
nai pamatysi tų, kurie pra
eidami pro bažnyčią iš tolo 
kepurę pakelia. Tu pats, tė
ve, ne sykį už muštynes bu
vai į belangę uždarytas. Aš 
į bažnyčią niekad neinu, bet 
da nei karto nesu pasigėręs 
ir d a su niekuo nesu susimu
šęs. Tai katro gi mudviejų 
dora stovi aukščiau—tavo 
ar mano?

—Uskiuzmi, Maike. ma
no pypkė užgeso, tai einu 
ugnies pasijieškot.

j * . «. v o /

į kurioj yra surašyta visi pas

nigai. Surašytos visai nedi
delės sumos—dešimtys rub
lių—bet niekur nėra įrašyta 
tų 3,000 rub., kuriuos jis de
ponavęs Ūstjanauskienei.

Baigdamas savo kalbą p. 
M. šiėŽėvičius pasakė, kad 
visuomenė reikalauja, kad 
kiekvienas jos narys, tai vi
suomenei nusikaltęs, butų 
išmestas iš jos tarpo...

Teismas neturįs boti nei 
sutonos, nei aukštų pareigų 
—prieš įstatymus visi turi 
būti lygus. Ir visai nepama
tuotai Olšauskas skundžiasi, 
kad prieš jį sukilę “socialis
tai” ir “lenkai.” Visai ne. 
Visi išmintingi piliečiai be 
pažiūrų skirtumo apgailes
taują šią baisią tragediją, 
tečiau kas kaltas, tas turi 

jbuti ir nubaustas ne dėl pa-

i

Taukinių gyvulių ir žvė-lse faunose ir kiti kailiniai 
« olroiAitu. raamAi bajmat gyVUliai, k*Lip '■ jgklin.

kės, muskinės žiurkės ir kiti. 
Iš gyvulių, kurių ne kailis, 
bet oda yra pramonės .daly
kas, tenka paminėti Ameri
kos krokodilius, aligatoriais 
vadinamus, ir paskutiniuoju 
laiku — gyvatės. Iš krokodi- 
lių ir gyvačių odos yra daro
mi įvairus dalykai, kaip an
tai, moteriškos ir vyriškos 
piniginės, batukai ir tt... 
Krokodilių farmų Ameri
koj yra labai didelių, po ke
lis tūkstančius krokodilių 
vienoje farmoj. Krokodiliai 
iš farmų yra taip pat par
duodami į zoologijos sodus 
ir žvėrynus.

Amerikoj ir Pietų Afri
koj yra farmos, kur, augi
nami ir veisiami liūtai. Pasi
rodo, kad liūtai gana greitai 
prie žmogaus pripranta- Iš 
farmų jie yra parduodami į 
zoologijos sodus, žvėrynus 
ir yra dresiruojami vaidinti 
filmose. Tečiau prekyboj 
liūtai, kurie yra sugauti lai
svėj, yra brangesni už au
gintus farmose. Paskuti
niuoju laiku liūtų kainos 
smarkiai nukrito: gerą liūtą 
galima dabar pirkti už $400. 

Baigiant šią trumpą ap
žvalgą, reikia dar paminėti 
vienos paukščių rūšies, bū
tent, strauso farmas. Strau
sas yra didžiausias šiuo lai
ku paukštis žemėj. Jis turi 
apie 2 metrus aukščio ir ne
gali lekioti oru, bet tik laks
to žeme. Jis yra brangina
mas dėl savo uodegos gra
žių plunksnų, kurias mote- z 
rys labai mėgsta, kaipo pa
puošalą skubėlėms. Dau
giausia strauso farmų yra 
pietų Amerikoj. P.

rių skaičius žemėj kasmet 
nyksta. Jei paimti laikotar
pi nuo žmonių atsiradimo 
žemėj ir pažiūrėti, kiek nuo 
tų laikų ligi dabar yra išny
kę laukinių gyvulių ir žvė
rių, tai pamatysim, kad 
šiandien dar gyvos gyvulių 
ir žvėrių rušįs yra tik men
kos liekanos. Visi stambes
nieji gyvuliai, kurie pama- 

i žu veisiasi, aiškiai nyksta.
Štai, didžiojo karo laikais 
Europoje, galima sakyti, 
galutinai išnyko stumbrai, 

• kurių negausingi egzemp- 
■ lioriai dar yra laikomi, kai- 
► po retenybė, zoologijos sod- 
i nuošė ir didelių dvarų par

kuose. Dar praeis kelios de
šimtys metų — ir briedžiai, 
liūtai, tigrai, raganosiai, hi-

lavo, kad pralota* OUau*- potamai, kengūrai ir daugy-

i. r

bė kitų retesnių gyvulių pa
liks tik zoologijos vadovė
liuose ir paveiksluose. Il
giau išlikti galės tik tos lau
kinių gyvulių rūšys, kurios 
šiuo ar tuo budu yra žmo
nėms naudingos ir kurių vei
slės palaikymu susirūpins 
žmogus.

Čia pirmiausia eina gyvu
liai ir žvėrys, kurie arba ga
li būti naudojami kaipo dar
bą dirbamoji jėga, arba ku
rių kailiai ir odos sudaro 
svarbų prekybos ir pramo
nės objektą, arba, galų galę, 
kurių išlaikymu žmogus yra 
suinteresuotas dėl kitų ku
rių priežasčių, sakysim, me
džioklės. Tečiau svarbiau
sios yra tos rūšys, kurios 
duoda prekybos ir pramo
nės produktų. Jų auginimas 
ir veisimas yra virtęs tikro
mis įmonėmis. Pirmą, vietą 
šiuo atžvilgiu užima žvėrys, 
kurių kailiai yra brangiai 
vertinami, būtent, lapės.

Lapės yra kelių rusių: ru
dos, baltos, juodos, sidabri
nės. Vadinamose lapių augi
nimo farmose yra veisiamos 
i pačios brangiosios — sidab
rinės. Porelė sidabrinių la- 

: pių kainuoja keletą tukstan- 
ičių dolerių. Šių lapių dau
giausia yra Kanadoj. Ir Lie
tuvoj, būtent Klaipėdos kra- 

■ šte yra viena tokių lapių far- 
ma.

i Brangiausiu kailiu šiais 
; laikais laikomas šinšilos 
kailis, šinšila yra beveik per 
pusę mažesnis už triušį žvė
relis, labai į triuši panašus. 

' Jų gimtinė yra pietų Ameri
koj, Andų kalnų viršūnėse, 
kur yra nepaprastai šaltas 

• ir žiaurus klimatas. Dar 
tik prieš 30—40 metų šinši
los kailiukas buvo vertina
mas keliasdėšimts eentų, 
nfes jų Andų kalnuose buvo 

! nesuskaitomos daugybės. 
Bet pradėjus jas smarkiai 
medžioti, jos greitai nyko ir 
dabartiniais laikais virto ti
kra retenybė. Jų kailiuk), 
kainos nepaprastai pakilo, 

.ligi kelių šimtų dolerių už 

.vieną kailįuką. Tas privertė 
susirūpinti jų auginimu ir 
vefeimu farmose. Tečiau te
ko padėti daug kantrybės ii 

. darbo, kol tas pavyko, nes

Liaudies daina
(Iš mano dainų rinkinio. J. Krukonis)

Augo šeši broliukai
Žemaičių,
O tai dailus berniukai
Žemaičių.
Pirmo broliuko
Žemaičių, 
O tai ilgi plaukučiai 
Žemaičių.
Kam tie ilgi plaukučiai
Žemaičių?
Žvėreliam vaisinti
Žemaičių.
Antro broliuko
Žemaičių,
O tai stačios ausukės
Žemaičių.
Kam tos stačios ausukės
Žemaičių?
Kalbelėm klausyti.
Žemaičių.
Trečio broliuko
Žemaičių,
O tai verstos akutės
Žemaičių.
Kam tos verstos akutės
Žemaičių?
Mergelėm vilioti
Žemaičių.
Ęetvirto-broliuko
Žemaičių, 
O tai reti dantukai 
Žemaičių.
Kam tie reti dantukai
Žemaičių?
Lapienei kramtyti
Žemaičių.
Penkto broliuko
Žemaičių, 
O tai ilgi pirštukai 
Žemaičių.
Kaip tie ilgi pirštukai 
žemaičių?
Mergelėm grabšcioti
Žemaičių.
šešto broliuko
Žemaičių, 
O tai šleivos kojukės 
Žemaičių.
Kam tos šleivos kojukės 
Žemaičių?
Kazokėliui šokti 
Žemaičių.
Padainavo M. Krukonienė, dar&o, kol tas pavyko, nes 

Šventežerio apylinkėj. teko susidurti su beveik ne- 
P. S. Daina pajuokia že- nugalimomis kliūtimis. Mat, 

maitj; bet kodėl ji atkliuvo šinšilų gimtinė Andų kal- 
net j Dzūkiją, kuri nieko nuošė yra labai aukštai nuo 
bendro su Žemaitija neturi jūrių vandens lygmės ir pa
lviem nuo kitų toli gyvena), sižymi šaltu, žiauriu klima- 

no. Bet kas iš to, sako Leodman nesuprantama. — J.Todėl pirmiausia teko 
nas, kad Olšauskas eidamas Krukonis. .pamažu šinšilas įpratinti

’ - - - - - j Žemesnių vietų klimatą, o
paskiau pergabenti j veisi
mo vietą. Tas dalykas buvo 
atliktas tik per kelis metus 
Pirmoji šinšilų farma Ame
rikoj tuo budu buvo jsteigta 
tik prieš didijj karą. Kaip 
seksis auginimas — paro
dys praktika.

Be lapių ir šinšilų, Ameri
koj yra auginami specialinė-

turėjo

tas Olšauskas, jei Ūstjanau- 
skienė vaiko norėjusi? 
paskui pralotas Olšauskas 
kas mėnesj Ūstjanauskienei 
mokėjęs alimentų po 50—60 
rublių.

Žinoma, iš tokios adv. 
Leono kalbos visi juokėsi.

Gindamas toliaus šitų kle
rikalų vilką adv. Leonas 
aiškino, kad -Šleževičiaus ir 
prokuroro padalyti Olšaus
kui priekaištai, kad jis mo
kėdavo savo vaiko užlaiky
mui pinigus, nei kiek Ol
šausko nepažemina. Prie
šingai, sako Leonas, tas tik 
parodo, kad pralotas yra la- 

. bai doras žmogus—jis rupi- 
j naši savo vaikais. Tai esanti 
, kiekvieno tėvo pareiga.
i Kaltinamam akte yra pa- 
i sakyta, kad eidama gulti 

Ustjanauskienė apsivilkda
vo praloto naktiniais marš
kiniais su;jo raidėmis. Bet 
kas čia esą blogo, sako Leo
nas, jei praloto marškiniai 
būdavo ant Ustjanauskiė- 
nės?

Leonas daleidžia, kad 
pral. Olšauskas galėjo Ust- 
įanauskienę pasmaugti, bet 
ir čia ne jis kaltas, o pati 
Ustjanauskienė. Ta moteris 
išvedusi “nekaltą” dūšių ga
nytoją iš kelio. .Jisai nete
kęs, celibato dėl jos. Paskui 
ji nuolatos jį persekiojusi ir 
vis reikalavusi pinigų. Juk 
tokie dalykai gali išvesti 
žmogų iš kantrybės. Ir jega- 
masčiui Olšauskui kantrybė 
pasibaigusi.

Prokuroras kaltina, kad. 
Olšauskas šaltu kraujų pla
navo Ustjanauskienę nužu
dyti, nes Birštone jisai išsi
ėmė su savim virvęrir išsive
dė tą moterį ant ankšto kal-

Ir

ant kalno pasiėmė virvę? 
Virvę jis galėjo pasiimti su 
savim nieko bloga nemany- 
iamas. Ustjanauskienė, vei
kiausia, pradėjo reikalauti 
daugiau pinigų ir jžeidė 
“nekaltą” kunigėlį. Jis, ži
noma, galėjo labai susiju
dinti, na, ir, turėdamas su 
javini virvę, galėjo Ustja
nauskienę pasmaugti.

GORKIS IŠVAŽIAVO 
ITALIJON GYDYTIS.
Maskvos žiniomis, rusų 

rašytojas Gorkis vėl išvažia
vo Italijon gydytis, nes pa
buvus jam Rusijoje 6 mėne
sius jo sveikata nupuolė iš 
naujo. Jj palydėti ant gelž
kelio stoties susirinko be
veik visi komisarai.

✓

Laimingoji Sala.
Tokia laimingoji sala yra 

prie Australijos krantų, ne
toli Naujo Pietų Velso. Tai 
lordo Hun sala, čia geriau
sias pasauly klimatas, čia 
nėra nei šalčių, nei kaitros. 
Saloje yra 120 gyventojų. 
Naujiems žmonėms uždrau
sta apsigyventi saloje. Vie
tos čiabuviai dirba vieną 
mėnesį į metus ir garma tvir
tą pelną. Nepilnamečiai ir 
seniai paliuosuoti nuo dar
bo, bet pelne turi lygią dalį. 
Vienintelis salos defektas 
—nuobodumas. Gyventojai 
dirba vieną mėnesį, o 11 
nuobodžiauja. Dauguma jų 
praleidžia savo “atostogas” 
kontinente. Gyventojai par
duoda rečiausios palmės 
“kembija” vaisius ir grū
dus. Salos “vyriausybė” 
gauna užsakymus iš viso pa
saulio kampų per savo kon
torą Sidnėjuje ir skirsto pel
ną tarp gyventojų, mokėda
ma jiems kas mėnesį algą. 
Kai piliečiui sukanka 25 me
tai jis gauna 25 pajus tėvy
nės pramonėje. Būdamas 31 
metų jis gauna dar 25 pajus. 
Kiekvienas pajus duoda 10 
dolerių pelno į metus. Šei- • 
mos vaikai kol jis nepasieks 
21 metų duodama 15 pajų. 
Tokiu budu šeima, suside
danti iš vyro, žmonos ir ke
turių vaikų turi 150 pajų ir 
turi 1,600 dolerių mėtinio 
pelno. Palmės “kembija” 
vaisiai ir grudai renkami 
vieną kartą per metus laike 
vieno mėnesio.

PABĖGO ŠAKIŲ MIESTO 
BURMISTRAS.

Teko sužinoti, kad šiomis 
dienomis kažkur dingo Ša- • 
kių miesto burmistras Šmi
tas. Pabėgimo priežastis ga
lutinai neišaiškinta, tečiau 
spėjama, ar nebus tie nema
lonus išeikvojimai ir šiaip 
įvairios šeimyninės nelai
mės.



I

PAJIESK0JIMA1

t

•>

aferistą, kuris veikė Rygoj, toli tos 
kaipo Henri Motta, Šveica- statoma

i
ii

SENSACINGAS SUĖMI- 
MAS RYGOJ.

Rygos policija šiomis die
nomis suėmė tarptautinį

II 
h 
14

Įvairios Žinios
AMERIKIEČIU KAR1UMENĖS MANIEVRAI.

SOVIETAI STATO NAU
JĄ MIESTĄ.

Iš Maskvos pranešama, 
kad prie Dniepro upės, ne

vietos, kur dabar 
i už $11O;O0O,OOO

j-,’

4 » • 

-D. L'

'? kaipo Henri Motta, Šveica ______  _ __
’ rijos užsienių reikalų minis- hydro-elektros stotis, Sovie- 

tęrio brolis ir Tautų Sąjun- tų valdžia yra nutariisi pa- 
’ gos finansų komisijos sekre-’ statyti naują pramonės mie- 
torius. Aferistas lankėsi už- stą. Miestas vadinsis “Bol- 
sienių reikalų ir finansų mi- šoje Zaporožje.” Mašinos 
nisterijose su tikslu susipa- to miesto fabrikams bus 
žinti su Latvijos finansiniu imamos daugiausia iš Ame- 
ir ekonominiu padėjimu, rikos ir “kaštuos apie $100,- 
Tarp kita ko jis padarė vizi-:000,000, o paties miesto pa
tą Latvijos užsienių reikalų statymas atsieisiąs $200,- 
ministeriui BalodžiuL pasi- 000,000. 
rodydamas labai gerai infor-| Miestui pastatyt ’c reikės 
muotas apie Latviją. J Balo- daugybės plytų. Tuo tikslu 
džio klausimą, kokiu budu visų pirma tapo pastatyta 
p. Motta taip jaunas (jam iš plytnyčia, kuri galės paga- 
viso 30 metų), tuo tarpu kai minti per metus 20,000,000 
Šveicarijos užsienių reika- plytų, ir greitu laiku da dvi 
lų ministeris yra jau pasie-tokios plytnyčios bus pasta- 
kęs senyvo amžiaus, aferis-lytos. Be to, yra statoma di? Benderių kas link atvykimo 
tas atsakė, kad jo brolis esąs dėlė dirbtuvė kalkėriis ^a-^i Princeton ; mokytis. Jis 
pirmų tėvo vedybų sūnūs, o minti. ’’ ' ^man patiko jr atrodė
jis pats nuo antrų. j Planuose esą užbriežta V)kš.' sUvyStoviai .'mąstąs

Tam tikrą įtarimą sukėlė pastatyt darbininkams gy- ihdkšlimhkas, kad ąŠ nuta- 
ta aplinkybė, kad “Motta” .venti daugiau kaip 100 mo- riau su juo dirbti, ir dabar 
nešiojo eilę franeuzų orde- demiškų namų,' kuriuose as tebedirbu su juo. Noriu 
nų, tuo tarpu Šveicarijos pi-'galės sutilpti 20,000 darb^ prjųiępti.apie jo gyvenimą ir 
liečiams, kaip žinoma, tokių ninku. Bus statomo^ taipgi ką jis yra nuveikęs moksle, 
ordenų dėvėjimas uždraus- mokyklos, ligoninės T^’krau- ypač lietuvių naudai. Kalbų 
tas. Sąryšy su tuo užsienių tuvės. "’1' moksle jis labai daug pasi-
reikalų ministerija kreipėsi: --------------- ' į darbavęs.
į Latvijos atstovą Ženevoj DANUCM NUSIGINK-’ j pilnas jo pavadinimas 
ir gavo atsakymą, kad pasi-j LAVIMAS* r^i yra Harold Herman Bender.
rodęs Rygoj “Motta” yra Danų karo ministeris įne- Dabar jis profesoriauja 
aferistas. Ministerija po to šė parlamentan įstatymą, Princetono (N. J.) universi- 
pranešė apie aferistą politi- kuriuo danų kariumęnė pa- tete., Gimęs 1882 metais 
nei policijai ir jis buvo su- keičiama apsaugos korpusu. Martinsburgo mieste, W. 
imtas. Pasirodė, kad jis jau Pagal įstatymą, karo 4 jurų Virginijos valstijoj. Baigė 
suspėjo realizuoti Latvijos ministerijos panaikinamos, Lafayette universitetą su 
banke 400 latų čekį, o vie- visuotinis kareiviavimas pa- b. a. laipsniu’ o po keturių 
nam privatiniam banke — keičiamas. Visos ĮvĮrtovės metų gavo filosofijos dakta- 
300 latų. Abu čekiai pasiro- busiančios suardytoj. •, Ap- rO laipsnį Johns Hopkins 
dė padirbti. Aferistas Ry- saugos korpusas bus sudary- universitete, Baltimorėj., 
goj išnuomojo sau butą su tas iš savanorių. Šis korpu- Tenai jis susipažino ir su 

- • elegantišku salionu lan- sas bus ministėrio pįruHnin- lietuvių kalba. Toliau moki- 
kytojams priimti. Naktis jis ko žinioje. > 'nosi Berlyne, gilindamasis i
paprastai praleisdavo jvai-:B>ew,eiirrkl musų kalbą. Parašė kelis
r__  ‘ ,
bai švaistėsi pinigais. Esą-' 
Olomis žiniomis, “Henri 
Motta” atvyko į Rygą iš 
Lenkijos, kur jam pavykę 
gauti stambią sumą iš Len
kijos banko. Prieš tai, kaip 
pranešama, jis taip pat “vie
šėjęs” ir Vokietijoj.

SOCIALISTAI PRIEŠ 
PILSUDSKĮ.

“Robotniko” redaktorius
seimo atstovas Nedzialkov- __________
skis įdėjo savo laikraštin ii- ŽVDAI SKOLINA SOVIE- 
gą straipsni pnes Pilsudskį.
Nedzialkovskis pereiškia,!
kad Pilsudskis 1905—1920 
metų laikotarpy priklausęs 
istorijai. Tuomet Pilsudskis 
buvęs socialistu, dabar jis 
atstovaująs dešiniuosius ka
pitalistinius elementus, pri
dengdamas tuos, kas svajo
ja apie senąją senai žuvusią 
Lenkiją. Šitie elementai ir, __________
sudarė‘kovos koloną prieš lš TARAKONU NUODU 
socialistus ir demokratiją. ------------- ------------

šitas paveikslėlis pardoo amerikiečiu kanumenes manievrus, kurie buvo laikomi šią vasarą 
Ohio valstijoj. . - • •

Pajieškau brolio Juozo Juodviršis, 
paeina iš Pilviškių vals., Varakiškės 
kaimo, Vilkaviškio apskr. Amerikon 
išvažiavo prieš didijį karų, dirbo ge
ležies liejimo fabrike. Kas apie jį ži
no, malonėkit pranešt arba pats lai 
atsišaukia. (44)

ANTANAS JUODVIRŠIS
V-Bagotosios kai m, Pilviškių vaT, 

Vilkaviškio apsk., Lithuania.

Pajieškau Juozapo Bražo,, i na iš
Pašatries kaimo, Luokės 
Telšių apskričio 1927 m. jis 
E. St. Louis, III Kas 
onėkite pranešti, nato 
žinių iš Lietuvos, 
šaukia. .. mhaž

ANTANAS IVOŠKUS
503 E. 5-th 9t, Sq._ Bestoj jhus.

L 1- ■ ik* _ t t f

Aš, Domicėlė Liutkytė, ' po vjfru 
Stulienė, jieėkau dviejų aesumų, Elz
bietos ir Mareijonos, gyvenančių A- 
merikoje. Sesutės malonėkite atsi- 

I* šaukt arba kas apie jas žino prašau 
pranešti. (45)

DOMICĖLĖ STULAS
30 Grace st., Bridgeport, Conn.
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Profesorius Bender 
—Lietuvių Draugas

Metai atgal aš turėjau pa
sikalbėjimą su profesorium

pasitraukus nuo “mistiško 
mėlyno tikybos horizonto” 
ir pradėjus kištis i tuos klau
simus, kurie priklauso tiktai* 
Italijai ir italams.

Popiežius po to dai kartą 
emfazavo aną savo kalbą, 
pareikšdamas, vilties, kad 
Italijos vyriausybė turėtų su
stiprinti įriežiurą dvasiškių, 
katalikų jaunimo Italijoje ir 
katalikų organizacijų, — 
tuomet Signor Mussolini ra
siąs jų tąrpe dorybes ir di
delių žygių pažadus. “Mes 
irgi turime savo laisvę,” sa
ko popiežius, “ir tai yra ne
suvaržoma suverene dova
na.” V. D.

Londono Keiste-

PROH1BICIJA IR FORDAS.

paplaktai » v 1/rirCfVAI tinTCDIC T\ A a ai aoę iycaat
riuose restoranuose, kur la- MEKSIKOJ MOTERIS, DA mokslo veikalus, bet įžy- 

įmausi jų yra: Lithuaman 
Index” — sąrašas lietuviš
kų žodžių, kurių šaknys ran
dasi kitose kalbose, ir “The 
Home of the Indo-Euro-

NEBALSUOJA.
Moterų organizacijos 

Meksikoje kreipėsi į vidaus 
reikalų ministeriją su pa
klausimu, i ___ ___ ___  _
prezidento rinkimais'Ynote- peansj’ žitam veikale jis lo-

ar atariančiais

a*S- ieškai ir nioksliškai parodė,
.... Lietuvoj gyveno tie

žmonės, iš kurių kalbos išsi
vystė ir išsiplėtojo visos in- 
do-europietiškų tautų kal
bos. Toji kalba buvo šiek- 
tiek panaši į lietuvių, bet ne 
musų dabartinė, nes šita at- 

a aac sirado iš anos.
TAMS >9,000,000. į Kauno universitetas 1922 

Amerikos žydų orgamza- metais suteikė jam lietuvių 
cija, kun remia žydų ūki- *•’ > •• i —r
ninkus Rusijoj, šiomis die
nomis paskolino Sovietų 
valdžiai $9,000,000. Šitą pa
skolą Rusija pasižada grą
žinti į 10 metų, mokėdama 
per visą laiką po "5 nuošim
čius palūkanų metamsu

.

M misterija paaiškino, kad 
Meksikoje da nėra įstaty
mo, leidžiančio moterims 
balsuoti, todėl sekančiuose 
prezidento rinkimuose jos 
dalyvauti da negalės.

PRIKEPĖ BLYNU*

filologijos daktaro laipsni- 
Tos garbės jis vertas, nes 
stropiai dirba . ir daug yra 
nuveikęs lietuvių naudai. 
Prof. Bender dėsto lietuvių, 
gotų ir Sanskrito kalbas. 
Laiks nuo laiko parašysiu 
ką įdomaus iš šito garsaus 
profesoriaus pamokų.

KapoM.
Mes, rašo “Robotnik, sto- Vienoj žydų šeimynoj D A DI E1 ">11T C ID —
virne pnes Pilsudskį įvan įo-^chicagoje buvo prikepta 1 Vi IEiZIUm IK
se barikados pusėse. blynų, į kuriuos per klaidą 

buvo pripilta miltukų tara-

Londonas, Anglijos sosti
nė, antrasis savo didumu pa
saulio miestas, dabar turi 
apie 8 milionus gyventojų, 
beveik keturis kartus dau
giau kaip visa Lietuva, šia
me milžiniškame mieste ga
lima pamatyti žmonių iš vi-

lame, mieste, taip ir 
ne yra gąna savotiškų pa
pročių, kurie stebina kita-

Žurnale “The Literary i 
Digest” paduodama Henry i 
Fordo nuomonė apie prohi- i 
biciją. Automobilių magna
tas sako, jeigu Amerikoj bu
tų grąžinta degtinė, tai jis 
sustotų daręsfordukus, nes, 
sako, 
maišyti su degtine.

Jeigu Fordas atidarytų 
savo akis ir pažiūrėtų kas 
dedasi jo paties . sostinėj 
Detroite, tai jis kitaip kalbė
tų. Spykyzių ir visokių lan
dynių tenai yra daugiau ne
gu reikia. Kitoj vietoj sako
ma, kad Fordas planuojąs 
savo didžiąją dirbtuvę per
kelti Airijon. Kiekvienas 
betgi žino, kad Airija nėra 
sausa.

Jeigii Fordas laikytųsi 
savo nusistatymo, tai jis tu
rėtų visus savo automobilius 
atsiimti iš Europos, nes te
nai prohibicijos visai nėra.

Antra vertus, Fordas juk 
milionus padarė kaip tik 
prieš prohibicijos įvedimą.

nas jaunuolis atsiveža “pain- 
tukę” kišeniuje ir geria ne 
tik berniukai, bet ir mergi
nos. Reikia būti paskučiau
siu žlibių, kad tų-4wykų ne
matyti. ,

. gazolino negalima 1hiriį^JXb£S^qs«a! b|«u 
» rUorHno galimą

Mes matom, 
rosi su tpipis 
rios pirmiau visai negėrė. 
Tas pats ir su vyrais: daug 
jų pradėjo gerti tik prohibi- 
ciją įvedus, kai žmonės pra
dėjo munšainą namie virti. 
Visi gerai žino, kad tas ken
kia Amerikos bizniui. Mi
lionai dolerių išplaukia į 
Kanadą ir kitas šalis, ir mi
lionai yra išleidžiami prohi
bicijos palaikymui, kuomet 
tie pinigai galėtų būti su
naudoti reikalingiems daly
kams. Be to, šimtai žmogžu
dysčių papildyta kovoj su 
butlegeriavimu, ir patįs blaf- 
vininkai jau sako, kad rei- 

I Aš nemanau tvirtinti, kad kia statyti ligonines gydy-
• __ __ ' •V .1

Pajieškau Pazokų, Kauno rčdyboa, 
Ariogalos parapijos, Pociūnų kaimo. 
Prašau atsisaukt arba kas žiną malo
nės pranešti.

ONA DUB1NSKIENĖ
315 Lafayette st., Randolph, Mass.

Pajieškau pusbrolių Baltrušaičių, 
Paakinu kaimo, Vačgirio parapijos; 
taipgi Pranciškaus ir Varonikos Gir- 
džiauskių, Užraguvės kaimo, Vargi
no parapijos. Gyveno Watąrbury 
Kas apie juos žino prašau j 
arba pats atisišaukit.

ANTANAS BARCH 
315 Lafayette st., Randolph,

Pajieškau draugės Zofijos 
Mažeikienės, Kauno, gub., Šia 
Pašilių kaimo, seniau gyveno 
ton, Me. Kas apie ją žino, ma 
pranešti, arba pati malonės at

Anie Gricaitė-lvoškieaė
503 E. 5-th st., So. Boston,
Pajieškau brolio Antano Baigos, 

pirmiau gyveno Detroit, Mich., bet 
jau 6-ti metai nežinau kur jis yra. 
Meldžiu patį atsišaukti arba kas apie 
jį žino malonėkite pranešti, turiu 
svarbų reikalą su broliu susirašyti. 
Kas praneš apie mano brolį busiu la
bai dėkinga. A. D. (45)
51 Little street, Brooklyn, N. Y.

Anelė šuliauckiutė-JCizelienė, pa
jieškau Marės ir Viktės Šuliauckuėių 
iš Radžiūnų kaimo, Alytaus parapi
jos, jos dabar gyvena Amerikoje, gir
dėjau kur ten ant farmų. Prašau jų 
pačių atsišaukti arba kurie apie ja* 
žino, malonės pranešti, už ką aš mie
lai atlyginsi Turiu svarbų reikalą.

utė-Kizelis' (45) 
~ Pa.

Mrs A 
P O.

■4 
J 

ugės, nai- 
meftų am- 

nt aat far- 
ujama loti butų, laisvu 

(44)

-» MpstVCUMNUl W^rgll)OS *

arba jaujos našlės, kad ir sa vienu 
vaiku, nuo 17 metų ir aukščiau. Pra
šau prisiuskite man savo paveikal^, 
kurį pareikalavus sugrąžinsiu. Be 
paveikslo laiško nerašykite. Ai esu 
vaikina* smagus, lietuvis, 28 metų.

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

Pajieškau apsivedimui mergino* 
ar našlės, ne senesnės 35 metų. Geia- 
tina kad atsišauktų iš Brooklyn, N.Y.

MR. HOYT
472 Bergen st., Brooklyn, N. Y..

Pajieškau’ 
lės ar mėfgi 
žiaus, k|k.' 
mos. Pagoto 
paziųf^ MABTlNONfe’ 
Atimt Ižo* KTdnlMii

. Pajieškau apsivediarai aačrgi

PRANEŠIMAI.
DIDELI PINIGAI AUGINT KA

LAKUTUS—TCRKEYS, dei tų žmo
nių, kurie žino kaip. Mes mokiname 
musų kostumeritis per laiškas šito 
pelningo biznio. Geriausias veislines 
Turkes parduodame. Kaina $20 iki 
$35 už porą. Mes siunčiame Turkes 
visur Suvienytose Valstijose. (47) 
ROSS HILL FARM Bradfard. R. L

ROOMING HOUSE.
18 kambarių, 2 maudynės, mūrinis 

namas, karštu oru šildymas, visados 
kambariai išrandavoti, pačiame mies- 
te. Rančos $160, 4 karų garažas, lisas 
3 metų. Rakandai veik nauji Vieta 
$raži. Kaina $1,800. Aš esu našlė, 
nusibodo. Parduodu, arba mainyčAn 
ąst namo arba vištų farmos. $600 
įmokei, likusius pagal sutartį.

SAVININKĖ
565 East Cofombša sL. Detrsit, Mich.

J.

^me^e$teKtew L k^ndo- saliunų negalime ap- mui žmonių, kurie netenka
le^te, j sieiti, bet faktas yra tas, kid proto nuo munšaino. Bet

šiandien kiekvienas, kas tik Fordas negali ar nenori to būviu, nui ic: Mcuma Aiva- • «• .; •
aučius. Keletą iš tu keistų n?n» ? .1 papročių čia pidame.

Anglijoje yra griežtai už
drausta žmonėms elgetauti. 
Elgetos, norėdami gauti iš- 
maldos, turi ką nors veikti. 
Daugiausia toki elgetos pie
šia spalvuota kreida trotua
ruose ir gatvės grindiny 
Įvairius paveikslus. Piešda
mas jis padeda šalia skrybė- 
’.ę, į kurią praeiviai, pasižiu- 
*ėję į paveikslą, deda aukas.

Londono priemiesty Hyde 
Parke gali įvairus kalbėto
jai skelbti visai laisvai savo 
mokslus. Čia galima sutikti 
bekalbant teosofą. anarchi
stą, bet kurios partijos agi-’ 
catorių, tikybinės sektos at
stovą ir tt. Prie kiekvieno ( 
kalbėtojo stovi būrelis žmo-( 
nių ir klausos aiškinamo da
lyko.

Čia įvairiuose viešuose: 
parkuose ir soduose gali’ 
žmonės ramiausiai vaikščio-! 
ti po žolę ir net gulėti, nie-j 
kas jų dėl to nebaudžia, nes 
anglų parkai yra skirti žmo
nių poilsiui.

Svetimšalius stebina rau
donai dažytos laiškų dėžu
tės, dažniausia šaligatvio 
vidury pastatytos. Paštui 
užsidarius labai dažnai žmo
nės savo siuntinius padeda 
ant laiškų dėžučių. Juos paš
tininkai surenka ir išsiunti
nėja kam reikia.

Kad apmmkintų plėšikų 
įsiveržimą,'Anglijos valsty
bės banko ramai visai netu
ri langų; <

------------------------------y-------------- ----------------

.2 „-J, ir žmo- 
unausj munšai-l

suprasti. J. S. Jam*.

ną, nuo kurio ne vienas pra-j East Bostone pereitą ne
randa sveikaf ** * 
ja proto. ]
 katą ir net nusto-.dėldienį susirėmė du butle- 
7 . ' . Pažiūrėkite, kas gėriai, negalėdami pelnu
dedasi jaunuolių pasilinks- į pasidalyti. Vienas buvo nu- 
minimuose! Beveik kiekvie- šautas. Užmušėjas'pabėgo.

kas’gėriai, negalėdami pelnu
l

ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS

Paniduoda Gera Farma
150 akerių, 40 geros dirbamo* že

mės, lygi, nėra akmenų, daug mal
koms medžių, 8 ruimų Namaa, Barnė, 
Pašiūrės, netoli nuo marketų, 2 kar
vės, 2 arkliai, įrankiai, vežimai, pa- 
kinkalai. Kaina už viską $2,000 {mo
kėt. $1,000 (47)

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

ISTORIJA
šiame tome kalbami apie: Budizmo tikybos ateinamą, 

Komos nnpcnj*, jot MX*ntijy sr nBpenausm*, tpit pra- 
dtią krikėčkmybia, Krtotą, krikštionią kilimą ir ttripfeti- 
mą, apie Azijos tautą Moriją (hunu, persą, kiną), ajdestoi- 
radimą Mahometo ir musulmoną tikybos, apie vidursmtią 
krikš&oniftą pasėdi ir krytims karus, apie ganą Hną- 
mongolą karo vadą Cingis Chaną ir jo darbus, kaip užkaria
vimas Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu “Mongolai ir 
čigonai." t

Knygoje yra daug paveikslą, lemlapią, pietinių. Įtiekto 
Tėvynės Mylėtoją Draugija. Apdaryta, puslapių 301. 

Kaina .... >2.25.

KELEIVIS
253 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

KALENDORIAI
1930 METAMS

Siųstam Katalogu dykai, ii ka
rio pasiriakMte viaskig.

JONAS KERDIEJUS 
6€3 Fourth St, Dept K, 

South Boston, Mau.
PARSIDUODA UETUVB- 

KI BALANDŽIAI
Juodgalviai, rvj. 
gaiviai ir nhsa 
galviai. Priri— 
čia i viaaa daito 
Suvienytu VataU- 
« ir i ranadą.

gbo. 
BENDORAIT18 
5$> wam SL.

MUSSOLINI.
Tarp Vatikano ir italų vy

riausybės, kaip praneša ang- 
' vėl susidarė 

labai jautri situacija. Rug-

MOTERYS PLŽ'i&ĖSIA -*>nams tU

Besarabijoj'e siaučia ban- sirgo, kad reikėjo juos vežti laikraščiai,' 
ditų moterų gauja, kuri te-ligoninėn. . J * ‘ ‘ ’
^“bandtaT'dŠS’ puokJvOKlECIAI ISDAVE L1E- 14 d. Sip>or Mussš-
rys bananai aięną puoia, rirvi Imi savo kalboje fašistų su-
žmones su durklais ir revol- rp.i-- i -i • I’ - sirinkime ispėjo Vatikaną, 
varinio nlpain ir 7udo va- Tilžės laikraščiai rašo, r* j J K♦ »>>venais, .piešia ir zuao va-i savaitės Dirma- kad 9’°°° sargybinių” ziu-
ziuojancius pirklius, šiomis n’ kad dvasiškiia nevestu
dienomis moteris nerdavė ^Lfeživo< P^ingos fašistų valstybeiSL™ po^aT ik'fe Ua/and^. džn,.

, .revolvenu šoferiui pnverte gS. n žius kalbėdamas j katalikų
’* bl4iklUvėiifin‘& sltata Pakalnėje. į’ilžte >unim0

plėšike vėliau buvo suimta. Li t Jurbarko ciją, pareiškė, jog “sunkuPasirodė, kad ji esanti Kiši- ^0JeM(.^“’e^S «kėti, kad šių dienų eMli- 

dęs du žmones. ” ^o ak“
‘ * i Italijos spauda 

griežtai išsireiškė prieš po-

I blynų penki asmens taip ap-
I • 1J *1 — • • A •

ditų moterų gauja, kuri te- ligoninėn, 
mrininia Mote-' —

• h

jį atiduoti pinigus. Tečiau 
k plėšikė vėliau buvo suimta. 
_ Pasirodė, kad ji ——1 ”21 

niovo gyventoja, baigusi su 
4 pasižymėjimu mokytojų se

minariją.

TROCKĮ NEĮSILEIS | 
OLANDUS.

zacijos šviesoje butų tokia 
dabojimo sistema.”

VOLDEMARO “VILKŲ” vaizdoje
A BYLA.L’’ ‘ 

“R.” rašo, kad šaulių są- piežių; ji sako, kad 99 pro- 
jungos name iš suimtųjų centai italų nepakęs, jei šv.

, Olandų užsienių reikalų > “Geležinio Vilko” 30 veikė- Tėvas “apleistų Dievą ir kiš- 
ministeris, atsakydamas į jų devyni paleisti šeštadienį, tusi į žmonių pasaulinius da- 

, paklausimą parlamente pa-'Jų byla pa
reiškė, kad Trockis nebu- dantui nuba 
siąs įsileistas į Olandus.

Z

irduota komen- lykus partiška kovojančia 
austi. Likb nepa- dvasia.” Dienraštis “Gior- 

leista tik dalis. nale dTtalia” sako popiežių

Prie visų užmiesčio kelių, 
ivi ontn Vinį*.stovi uniformuoti auto kliu-' 

bo valdininkai. Jie padeda 
sutaisyti sugedusius auto
mobilius ir motorciklius, ir| 
tam tikrais ženklais perspė-j 
ja greitai važiuojančius, kad 
sumažintų greitį ir nebūtų 
pagauti keliu* saugojančio 
policininko. Mat. Anglijoje( 
yra nustatytas važiavimo j 
greitumas; greičiau važiuo
jantieji yra baildžiami. Į

1OO KNYGŲ RINKINYS
“BIRUTES” KALENDORIUS 1930 METŲ 

“MARGUTIS” PER VISĄ METĄ 
VISKAS UŽ *7-50.

z ■ , J •

Didžiausias lietuvių knygynas “Lietuva” teikia gigantinę proga 
visiems Suvienytų Valstijų, Kanados, Centralinės ir Pietų Ameri
kos lietuviams įsigyti 100 knygų rinkinį — kiekviena knyga skir
tinga, didelių ir mažų, naujų ir senesnių, įvairiausio turinio: apy
sakų, romanų, dainų, juokų, daktariškų, moksliškų, filozofinių, is
torinių ir dar kitokių ir sykiu su šitoms knygoms gausite šiuos prie
dus dykai: “Birutės” Kalendorių ir mėnesinį žurnalą “Margutį/ku
rį leidžia ir redaguoja žymus humoristas ir kompozitorius Vanagai
tis. “Margutis” užpildytas juokais, dainomis, paveikslais. Ta viską 
dabar gaunate už 17.50, gyvenantiems ne Suvienytose Valstijose— 
užsieny, kainuoja tiktai $8.50. Visų kolonijų lietuviai kviečiami nau
dotis šita proga skubiai — dar sykį raginam visus apšvietos mylė
tojus nepraleisti šito musų paaiulijimo — geriausių lietuviškų kny
gų. apie $40.00 vertės, taipgi “Margutį" ir dar “Birutės" Kalendo
rių gaunate už $7.50. Sykiu su šitoms knygoms arba atskirai pri
siusime savo knygyno naują katalogą Pinigus siųskite šiuo ad
resu:

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

/

---------- ri -i ''___ ____ ----------------------  ------ ....------------- 1

VAUIUAIUŽHETEJC
Keftdriek'n Herbu Lazative yra 

Padaryta iš Gryaų Žalių ir 
Neturi Savyje Jokhl 

Chemikalų.
šis vaistas- neužtraukia papro

čio ir atliuosucga vidurius ir pa
gelbsti sumažinti natūrali vidu
riu malimų. Nereikia virinio tik 
sumaišyt su vandeniu ir užsigeri 
einant gult Visiškai nekenka- 
minjras, ir galima duot vaikams, 
kūdikiams, lygiai kaip ir suau
gusiems Kaina 60c., o per paš
tą 65c.

KUNMOTO APTIEKA
229 Bedford Avw Brooklya, N.Y.

ADVOKATAS

Ignas J. Bariau
725 Slater Buildinf

VORCESTER, MASS.
Gyvenimas: 191 Sterling St. 

OfiM Tek: Park M91 ,
Namų Tat:

<
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umoristika
JIEŠKO ŠMUGELIO PAŠTO SIUNTINIUOSE I

1

atpratinti nuo ėdimo. Ir jis tik
rai tikėjo, kad butų atpratinęs, 
jeigu kuinas nebūtų pastipęs.

Kiekvienas škotas yra labai 
dievobaimingas ir melsdamasis 
bažnyčioj taip kietai savo ran
kas suneria, kad nekuomet ne
gali jų atnerti. kada kunigas at
eina su bliudu pinigu.rinkti.

DAR APIE ŠKOTUS.
Ar jus girdėjote apie škotą, 

kuris—
Pakabino savo kelines prieš 

veidrodi, kad išrodytu daugiau
drapanų?

į Verkė pasilenkęs ant bliudc 
bulbinės košės, nes girdėjo, kad 
ašarose yra druskos?

Apskundė beizbolininkų kliu-

PRAL. OLŠAUSKO KARUNKA
Dainuojama ne bažnyčioj, bet _ 

teismo salėj ir karidoriuose. kur'a. 
prie uždarą durų sprendžiama 
švento žmogaus byla. Grūdasi Į :.ą, nes žiūrėdamas lošimo iškri- 
pilieėiai ir pflietukai, visiems j t3 jį medžio ir susižeidė. Į vidų, 
rupi pamatyti Olšausko dzingu-1-.^t, nėjo, kad nereikėtų tikėto 

įpirkti.
i Galėjo dėvėti čeverykus 8-to 
.faizo, bet nusipirko 14-to. nes jų 
(kaina buvo ta pati? .

liukai. Bet durys užrakintos ?i 
šventų dzinguliukų nesimato.' 
žmonės kalbasi:
Tur būt daug visko pridarė, 
kad duris net užsidarė... 
Dzingul. dzingul...
Dzfngul, dzingul...
Žurnalistas kojas krato, 
kitas daužo aparatą...
Dzingul. dzingul...
Pralotas šiek tiek numano— 
apsivilko ir sutaną.
Dzingul, dzingul...
Žmonės nori pasilikti— 
ant stalų “corpus delieti”... 
Dzingul. dzingul...
čia vienuolės, čia dvasiškiai. 
Čia jūsiškiai, čia mūsiškiai. 
Dzingul. dzingul...
Kam veltui dar galvą sukti— 
sunku, broli, išsisukti.
Dzingul. -dzingul...

žodžiai plaukioja po trobą: 
“Kaltas kunigas ar boba”... 
Dzmgul. dzingul...
Tik staiga tvirtai prabilo 
prokuroras ponas Byla. 
Dzingul. dzingul...
Sėdi pralotas už stalo, 
tai parausta, tai pa bala... 
Dzingul. dzingul...
Pilna publikos už durų 
ir skylėn po vieną žiuri... 
Dzingul. dzingul...
Aplink teismą, teismo salėj 
žmonių trinas kaip veselioj— 
Dzingul. dzingul...
Moja pani. pani moja 
niech pan idzie do pokoju... 
Dzingul. dzingul...
Gichar kum. pusti, skatina, 
zdes tebe ne Palestina... 
Dzingul, dzingul...
Vienas akj išsidurė. 
antras pametė kepurę 
Dzingul, dzingul...
Ir dabar Kaune ne vienas 
taip šrtas praleidžia dienas... 
Dzingul, dzingul... “Diena”.

MEDŽIOKLĖ ANT VOLDE
MARO “VILKŲ.“

Pirmą buvo svietas pilkas. 
Kur tik žiuri—visur vilkas.
Dabar kailius kai nuvilko,— 
Lietuvoj—nei vieno vilko.

Pirma—sutiksi kur žmogų— 
Jieško vargšas jis sau grimo. 
Žmogum būt nebepatogu.— 
tr grimuotis vilku ila.

Buvo žmogus lėto budo.
Bet vilku nusigrimavęs
Visas baisiai jis sujudo.
Vien tik dairosi.—kur avys...

Dantimis piktai kalena.
O kai liepia—tai sukaukia... 
Kur nutvėręs avį seną— 
Tuoj ją i patamsi traukia—

O dabar jie, kaip iš šilko. 
Ramesni už vaiką pliką... 
Veik nei vieno tikro vilko 
Po medžiokles nebeliko.

Tiems kur iš šaulių malonės 
Buvo lemta veislei likti, 
Įsakyta—virst i žmones 
Ir sumažint savo pykti.

žodžiu, reiškinys malonus, 
Kad pasibaigė sezonas. 
Kalvarijiškis ryja seiles. 
Kad atpigo vilko kailis.

Iš “Spaktyvos.”

TARPE FLAPERKŲ.

—0 kas per vienas
bomas, su kuriuo aš vakar ma- 

i tave restorane valgant 
Tikras škotas nenori ^aP*su’’

—Tai ne bomas, tai mano vy
ras.

—Vyras? Juk aš tavo vyrą 
pažystu.

—Bet aš Jau kitą gavau.

TAUPIAUSIA TAUTA
PASAULY.

škotai yra taupiausia tBOta1^1*11 
pasauly. ....v.
išleisti nei vieno cento be reika
lo, o jeigu išleidžia du centu, tai 
nori gaut už tai keturis. Aną
dien vienas škotas nuėjo pažiū
rėt kaip studentai lošia “beiz- 
bolą.” Po viskam jisai priėjo! 
prie kasos ir pareikalavo savo 
pinigus atgal. Sako: “Perkant 
man tikėtą jus tikrinot, kad aš 
matysiu viską, o tuo tarpu jie

buvo tas

NAUJAUSIOS MADOS.
Audeklų krautuvėn atėjo gra

ži ponia ir paprašė parodyt jai 
naujausių audeklų. Krautuvnin- 

tą bolę taip greitai svaidė, kad kas išviniojo stuomenį materi- 
aš visai jos nemačiau. Duokit jos ir pradėjo girti: 
šen mano pinigusĮ —Tai yra vėliausios mados 

Kitas škotas nusipirko du ti- audinys. Vos tik iš Paryžiaus, 
ketu automobiliaus išlaimėji-j —O kažin, ar nuo saulės jis 
mui. Automobilius buvo vertas nenašus? — paklausė ponia. 
$1,500. škotas laimėjo jį antruo-J —Niekados — sako krautuv- 
ju tikėtu. Pamatęs, kad vienas ninkas. — Jis jau du metu išgu- 
tiketas nupirktas be reikalo, ji- Įėjo musu lange ir nenušuto. 
sai mirė nuo širdies trūkimo. Į

Da kitas škotas išleisdamas 
savo sūnų mokyklon kas rytas' Pirkėjas. — Noriu pirkti kal
iam grūmojo: “Džok, ženk pla- nierių.
čiais žingsniais, tai batų padai Pardavėjas. — Ar tokių, ko- 
■enuplyš taip greitai.” ,kius tamsta nešiojate?

8*koMa. kad buvo da ir toks' Pirkėjas. — Ne, aš noriu šva- 
HįtlOtaa, kuris norėjo savo arklį rių lcalnierių.

V**.?““ pa*to departamento in- 
*pektaritMi y. Aagier. kurio pa- 
rt,<« >Ta gaudyt paštu siuuntinėįa- 

šmugelį. Čia pas jį ant stalo ma
tyt viaaUg taakų ir dėžučių. Tai 
“•“ęOJtaia Tis “vaistai." kuriai- ap- 
K*v>kai vada aaatiprint vyrams-lytį 
•"•terims podidiat gražumą ir tt. | 

eeveryką kartais -gali būt Įdėta 
“ ir kitokio *muge-

I
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Anarchizmas. Pagal Proudhono mokų-f Sielos lta!iwri. — Puiki kny-n.
kt, parašė d-ras Paui Elabacher, j bč lobiu era žiu «>:>ą w 4

vertė Briedžių Karaliukas. South 1 gražių, spulvuutą paviil slų «‘<u*
Boston, Mass. pusL 29....................
“Jaunystės Karštis.“ T“ 

komedija-farsas. Parašė K. S.
povičius, ir Susižiedavimas p _ • “ 
tarties. N V. Koneckio dialogas, vertė 
špyžas. Labai užimanti, meiliška ko
medija ir perstatymui tinkamas 
dialogas. So. Boston, 1916 m..........10c.
Kunigų Celibatas. Išaiškinta kunigų 

bepatystės istorija, pasekmės rr jų 
doriškas nupuolimas. 9;ą knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžią, kad jų mute- 

. ris. dukteris ir mylimosios nepapultų į 
' tokią kunigų globą. Parašė kun. Geo.

- . - į Townsend Fo‘, D. D., sulietuvino
kiek salis turi gyventojų ir Ferdinand de Samogitia................... 25c

|iuiv\/, kiek ji pei Iii metų Viskas Nyksta. Labai žin-
" geidi knygutė iš politiškai-ekono-

______________ . miško klausimo, kurią turėtų kiekvie
nas protaujantis darbininkas perskai-

Šią sąvaitę Rumunijoj fi^
19c.

Redikcįos Atsakymai
P. Petrikui. — Atleiskite,

i negalėjom išskaityt.
į J.Dttfei.— Rašinėlis ant-
galviu “Rojaus gyvenimas ■ 
ne visiems” silpnokas, ne
spausdinsime. Už pinigus! 

įačiu. •
P. Bendrilcui. — Ateinan

čiais metais bus visų gyven
tojų surašymas. Tai bus taip i 
vadinamas cenzas, kuris 
yra daromas kas 10 metų, ir 
jis neturi nieko bendra su i 
piliečių ar nepiliečių regist
racija. Jo tikslas yra patirti,

Iturto, kiek ji per 10 metų 
'pakilo.

_ ..____ . >»
10e. gera ir spauda graši. Parašė J. B. 

... , Smelstorius. 221 pusi. Pop.eros
V1V’aLeiVme apdarais ........................................ $»00
,aM I Aud,mo apdarais ........................ $1.50

- Bea-Hor. — Istoriška apysaka ii
Kristaus laikų. Parašė Lew 

Wa!lace. 472 pusi............................. $2.00
Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Lie

tuva XIV metašimtyje. Istoriškas 
romansas M Bernatovicz’o.
468 pusi...............................................$L50
Biblija Satyroje. — Labai įdomi ir 

juokinga knyga su 379 puikiais pa
veikslais, perstatančiais įvairius nuo
takius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šią 
knygą niekas nesigailės. 382 pos
lapiai. Kaina ...................................$1.60
Delko Reikia žmogui Gert ir Valgyt? 

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
nemokša. Be c delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau -pėkų, 
kitas mažiau ? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų'panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? ži
luos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mus 
Kaina ................................................. ĮSe.

B LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ w
ASSOSIACIJOS AMER. DARBUOTES, j Temesvai u važiuojant

___________ _ ; specialiu traukiniu. į galį greitai išmokt kalbėt angliškai. 
 j Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet ėie- 

_ _ Ii sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieš-
Kurio c ičffir/ivf kant« važiuojant kur nors« olcll DUCmS iS2yQyi! krautuvėm, pas daktarą, pa', barzįa- 

*** * j skuti, pas kriaučių, ir tt Su fotu-Ušku
! ištarimu ir gramatika. Antra padi.lin ■ 
I ta ir pagerinta laida. Sutaisė St.
' Michelsonas. Pusi. 95..............  35c.

Lieuvių Šeimynų Istorija Juškevičiaus
Dainose. Jei nori žinoti, kaip seno

vėj lietuviai gyveno, tai perskaityt ši
tą knygą, iš jos dasižinosi, kad vyrai 
turėjo daug pačių, o žmonos po kelis 
vyrus. I-abai užimanti ir pamokinanti 
knyga. Su paveikslais, Parašė Z. 
Alekna .................................... - — 5©c-
Drūtuose audeklo apdaruose .... 75c. 
LytUkos Ligos ir kaip nuo jų apsisau

goti. Parašė D-ras K. Matulaitis. 
Antra, peržiūrėta ir pagerinta lai
da. Kama ........................................ 25c.
Materiališkas Istorijos Supratimus.

Lapeliai iš proletariškos filosofijos 
Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje 
įvairiausius nuotikius, tai perskaityk 
šitą knygelę. Kalba labai lengva. Kuy- 
ga protaujantiems darbininkams neap- 
kainuojama. Medega imta iš Greilicho 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston. 
Mass . 1913, pusi. 80...........   25c
Monologai ir Deklamacijom, šioje kny

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

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

knyga šituo svarbiu klausimu. Ją 
turėtų peskaityti kiekvienas katalikas 
ir socialistas. Para-ė E. \ andervelde, 
vertė Vardunas. So. Boston, Mass^ 
1915 m., pusi 24..................................10c.
Švento Aptano Stebuklas. Dviejų vei

kimų komedija. Perstatymui reikia 
10 akiorių. 8 vyrų ir 2 moterų, lo
šimas užima apie 2 valandas......... 25c.
Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra

eities. Knygutės įtalpa susideda is 
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............................... l®c.
Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 

trumpais ir aiškiais faktais parodo, 
kaip iki šiol keitėsi draugijos formos, 
ir kodėl turės būt pakeistas kapi
talizmas Kaina .............................. 25c.
žingsnis Prie šviesos. Vieno akto vaiz

delis ir monologas Našlaitė. Parašė 
K. S. Lietuvaitė. So. Boston, Mass, 
1914 m., pusi. 23. .........................10c.
Lietuves Respdblikos Istorija ir Že*-

Iapis. — 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 palmosuota iš po caro valdžios ir 
kaip ji buvo apskelbta respublika.' 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri
čiu?. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli
ka ir kaip ji išrodo, čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo 
Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
bolševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų musių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 

i iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.00 
' Drūtais audeklo apdarais $l.*0

Lietuviai laivakorčių a- kad šioji sąjunga daugiau-’ 
geniai •susiorganizavo gruo-įsia užsibrėžus dirbti Lietu-' 

voje; su užsieniu ji dirbti 
neišsigali dėlei lėšų stokos. į 
Jei musų assosiacija galėtų 
medžiaginiai pagelbėti, tai 
ji galėtų savo veikimą pra
plėsti ir į Ameriką. Visi 
agentai išsitarė, kad mes 
patys lėšų neturime, taigi 
Lietuvos draugams negalėsi
me pagelbėti, jei bent pasi
sektų gauti iš laivų kompa
nijų usdinimui skelbimų
apie etuvą. Tuo tikslu
assosiacijos valdyba pasiža
dėjo pasidarbuoti.

Sekantis agentų suvažia
vimas įvyks Chicagoje, bir
želio mėn. ateinančių metų.

Nutarta surengti 1930 m. 
8 Amerikos lietuvių ekskur
sijas į Lietuvą.

Pirmoji ekskursija pra
džioje balandžio mėn. Ją 
veda “Vienybės" agentūra 
su pagalba visų lietuvių 
agentų.

Antroji ekskursija pabai
goje balandžio, ar pradžioje 
gegužės. Rengia visi lietu-

džio mėn., 1928 m. Pirmuti
nis organizatorių bei valdy
bos darbas buvo sutraukti i 
vieną sąryšį visus lietuvius 
agentus, kurie galėtų kas 
metai pasidarbuoti ekskur
sijų rengimu i Lietuvą. Taip 
gi rūpintis savo medžiagi
niais ir kultūriniais reika
lais. Ir susiorganizavimas 
agentų, kurių dabar jau 
draugijoje yra 21. atnešė 
lietuviams naudos, būtent: 
geg. mėn., 1929 m. buvo su
rengta didžiulė ekskursija 
laivu “Lituania,” išleista 
vienas-kitas svarbesnis skel
bimas apie Lietuvos vietas, 
jų grožybes, vasaros kuror
tus ir tt. Vėliau nuvažiavę i 
Lietuvą agentų draugijos 
nariai pasirūpino susitikti 
su Lietuvos vyriausybės 
žmonėmis ir papasakoti ko
kių kaltais keleiviai ir agen
tai paneša sunkenybių delei 
išgavimo pasų ir vizų, o kas 
svarbiausia, kad pasų mo
kestis nėra tinkamai nusta
tyta ir daro daug nesmagu
mų ir išlaidų Lietuvos pilie- w _ „
čiams. Lietuvos vyriausybė.viai agentai, 
pasižadėjo dar šiais metais! Trečioji ekskursija pabai- 
sureguliuoti užsienių pasų'goję gegužės. Ją veda “Nau- 
tarifą. i jienų” agentūra su visais lie-

Spalių 3. š. m. agentai tu- tuviais agentais.
rėjo trečią is eilės suvažia- Ketvirtoji ekskursija pra
timą Brooklyne. Dalyvavo į Ežioje birželio, rengia visi 
10 agentų. Plačiai išsikalbę- agentai.

Penktoji ekskursija pa
baigoje birželio, po SLA. 
Seimo.

Šeštoji liepos mėn.
Septintoji rugpiučio 

džioje.
Nutarta, kad visos 

kursijos butų vedamos

Stebėtinas .Varniais Gydymas. Kurį 
Kiekvienas Gali Vartoti ant Bile 

Patrūkimo. Didelio ar Mažo. 
NIEKO NEKAINUOJA IŠBANDYT 

Tūkstančiai patrukusių vyrų ir mo
terį gali pasidžiaugt ta žinia, kad 
pilni nurodymai, kuriais kanit. Coll- 
ings išsigydė patsai dvigubą patrūki
mą, nuo kurio jis niekur nerado pa
galbos ir gulėjo lovoj daug metų, bus 
prisiunčiami dykai visiems, kurie jų 
prašys.

Tiktai prisiųsk savo vardą ir adre
są Capt W A. Coilings, Ine, Boa 
70-c, Watertown, N Y. Nekainuos 
jums nei cento, bet galit turėt laimę. 
Tūkstančiai patrukusių patys per sa
ve pasigydė su pirmu dykai pabandy
mu. Pasiųsk tuojaus—DABAR—pirm 
negu padėsi į šalį laikrašti.

ję savo reikalus nustatė sa-Į 
vo darbų programą ateinan
tiems metams. Taipgi pla
čiai paaiškino didžiulių eks
kursijų rengimą Assosiaci
jos pirmininkas -J. Ambra
ziejus ir ižd. A. Trečiokas 
Pirmasis pranešė apie susi j 
organizavimą Lietuvoje Tu
ristų Sąjungos, bet pasirodo, šiai f Klaipėdą, be persėdi- 

. m0- i
Iki šiol tprime pasiūlymų 

iš Baltic America Line, ku- 
p?- ri sutinka lietuvių didžiau

sias ekskursijas tiesiai nu- 
As išvarto Vežti į Klaipėdą.

Paduodamai skaitytojams 
žinių apie lietuvių agentų 
darbus, mes visi agentai pra
šome tų lietuvių, kurie ren
giasi važiuoti į Lietuvą 1930 
m., apsirūpinti iš anksto 
šiais dalykais: (a) nepilie- 
čiai privalo turėti savo gimi
mo metrikus; (b) kurie tik
rai nežino kada ir kokiu lai
vu įvažiavo. į Ameriką, iš-

Ar Jūsų “Visi Šeši
Cilinderiai Veikia*’?
Kepenis—Pilvas—Viduriai 
—Nervai—Smegenys—šir
dis—Ar jie visi veikia 100%?
Žmogaus kūnas yra kaip geras au

tomobilius — viskas jame turi būt 
tinkamoj tvarkoj, jeigu jus norite 
kad jis veiktų kuogeriausia.

Jus negalite tikėtis jaustis 
jeigu justi kepenys yra pakrikę, jusu 
pilvas ne tvarkoj, jūsų nervai pairę 
ar viduriai užsikimšę. Jus turite su
tvirtinti savo gaiviąsias jėgas ir jus, 
silpni, pavargę, nusiminę vyrai ir mo
terys, kurie ilgą laiką gydotės. oan- 
dydami atgauti jaunesnių metu gyvu
mą ir patvaruma. jus liksite nustebin
ti ir patenkinti pamatę kaip greitai 
spėka, energija ir gyvumas sugrįš 
vartojant Tar.lac

Nueikite pas savo aptiekininką da
bar ir gaukite bor.ką Tanlac. Milionai 
žmonių sugrįžo ant kelio į jaunyste, 
sveikatą ir laimę nuo šio garsaus toni- 
ko ir nėra priežasties kodėl ir jus ne
galėtumėt pradėti šiandien atbilda vo- 
jimą jūsų nusidėvėjusių kūno audnie- 
nų ir atgaivinimą visos-jūsų sistemos.

Pinigai bus sugrąžinti, jeigu jums 
greitai nepagelbės tikras pabandymas 
šių visame pasauly garsių vaistų.

pra-
I

eks- 
tie-

Atgavo Sveikatą po Astuo
nių Metų Sirgimo

Panelė Minnie Cooper, Brookhaven, 
Mo, kuri turėjo prastą sveikata, 
rašė išdirbi neto jam s apie Nuga-Tor.<' 
sekamai: “Per 8 metus aš negalėjau 
atlikti savo namu darbo, 
jau vieną buteli Nuga-Tone ir ma: 
pagelbėjo. Aš dabar galiu atlikti savo 
namų darbą.” Randasi virš ntilicna. 
žmonių kaip panelė Cooper, kurie yra, 
dėkingi už tai ką Nuga-Tone jiem 
yra padariusios.

Kai kurie vyrai arba moterys yra; 
silpni, nervuoti. turi neveiklius orga
nus, turi inkstų, kepenų ir pūslės trū
klius. prastą apetitą, menką virški-' 
nimą, galvos skaudėjimą, svaiguli, 
trubelių su chronišku užkietėjimu, 
negali gerai miegoti ir visuomet jau
čiasi nuvargusiais. Dabar jie stiprus 
ir sveiki, turi gerą apetitą ir gerai 
naktimis miega. Jų nervai ir svarbes
ni organai yra stiprus, turi daugiau. . _
jėgos ir džiaugiasi gyvenimu. Nuga- anksto DHValO tai SUŽlBOti. 
lone pagelbės ir jums Nusipirkite r

, NMurint. dokumentų įro- 
yra parduodamos pas visus gyduolių JanClU LlCtUVOS pilietybę, 

nebusKali™ «auti HAT"'0 
jums iš olselio vaistinės

GalvosKvaitulys
Kdctamas.Vfeminias 
Nematomimai po 

valgiui 
Greitai Pagydomi 
fcgsiiricSeltzer 
/tašyk Pepsinic Scltzer Ca tVorccster. Mass. o 
GAUSI SAMPEU DYKAI

Pabandyk Dykai

REMOLA
GYDO

Ą GYSLĄ
KAM KENTĖT kad mos 

tis su RE.M-0LA yra taip 
maloni ir lenjrva vartot—nesutepa 
drapanų. Ji žyde—klausk jų aptie- 
koriaus, arba parsisiųsk dovanai 
Sampelį—paprastai apvyniotas ir 
užpeččtytas Rašykit Henry Thayer 
& Co, CaMbridre. Mase.

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

katalikas ir laisvamanis privalo 
ją perskaityti. C4 pusi.....................20c.
Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilie

čiu? Aiškiai išguldyti pBietystėa 
Įstatymai su reikalingais klausimais ir 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
.aida »•••*••*.■•«.*••••.••••••• 25c. *
Kaip Senovės žmonės Persistatydavo

Sau Žemę. — Labai įdomus senovės 
filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių parašė 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: “Iš
virkščias Mokslas arba Kaip Atsira
do 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 daktarų Holitzerį sutaisė Ba- 
rabosins. Pusi. 23.............................. 10c.

Byla Detroito Katalikų su Saciatts- 
tais. — Pirmą kartą katalikai už

puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
Antrą kartų jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. Šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
leidžia kovoj su socialistais. Su 
paveikslais. 61 pusi............................. 2oc.
Eilės ir Straipsaiai. Šioj knygoj telpa

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

mųs pasakojimai: (1) Žinia iš toli
mos šalies; (2) Jis sugrįžo; (3) Ado
mas ir J ieva. Pilna juokų ir 
ašarų ................................—...... lOe
“Salomėja," arba kaip buvo nukirsta 

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

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

fonės. Daugiau juokų, negu Ameri
koj munšaino. Šioje knygoje telpa net 
72 “Džian Bambos spyčiai,’” eilės, pa
sikalbėjimai, humoristiški straipsniu
kai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi......................................25c.
Davatkų Gadrinkos. — Ir kitos links

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

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

apysakos: (1 > Neužsitikintis Vyras;
<2) žydinti Grris; (3) Klaida; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt .......................................Mc.
Apie Dievų, VeMų, Dangų ir Praga

rą. Parašė Robert G. Ingersoll, gar
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 
puslapiu ............................................ 28c.
Amžinos Dainos. «oj knygutėj telpa

44 fferiausiu Jovaru dainų. Jos tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie, taip ir susirirddnraose.
Pusi. 32. l$č.
Iš gyvenimą Deteviškų Vėlių bei Vel

nių. Pasakos surinktos d-ro J. Bm»- 
navičiaus. šioj knygoj telpa keli šim
tai gražių pasakų, apie rojų (dangų), 
čyščh), peklą; apie giltinę, marų, cho
lerų; apie dvasias (dužias), velnina, jų 
vaidinimąsi ir tt. Pasakos užrašytos 
tokioje tarmėje, kokioje btrvo gir- _ 
dėtos. Pust 570................................. $f.7»
Ar Buvo VioMttoM Tvanas? — Kaip

Nojus galėjo surinkti į kelias die
nas visų veislių gyvūnus, kurte gyve
na išsimėtę po visų žemėn kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvenus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur fmM 
tiek vandens, kad visa žeme niiT~ 
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 jokis kunigas, yra nuosakiai ir 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
be galo įdomi. Kas žodis — tai lak
tas; Ims sakinys — tai naujas kunigų 
argumentas griova. Mokslas 
mokslas nuo pradžios iki galo. 
Kaina ........................................ .

KELEIVIS

KRAI TI VftJE.

COPGH BALSAM LLAAA. Sekretorius^

CB-10

So.

fi

VERA’

Kosulys išnyko!
KoNr komfortą* aioikrityt 
to kutenimo
rorklėji.
vaikai :r auaųce 
ta Sm-cra n Coiurh F 
•am. )«»-•» >’:«•
vataVr. prr 50

Jnwų apfi~kirunk.'s 
tun ji)- Dvieju 
dydžiu. ■^'Ti
to ir 50 crnto.

pasas išvažiavimui iš Ame
rikos, ir taipgi nežinant tik
rai laivo vardo ir dienos į“ 
žiavimo į Ameriką, negali
ma gauti leidimo sugrįžimui 
(re-entry permit). Taigi, vi
si, kurie tik jau rengsitės at
einantį pavasarį važiuoti į 
Lietuvą, yra prašomi kreip-

i nežinant tik- 
___ įva-

TIESIAI IŠ 
FAKTORES 

Italioniika 
Armonika

Didelis pasirinkimas ar
monikų įvairaus stylteuo 
ir didumo. Bile rtylių 
ondaro ant užsakymo.

, Visi instrumetitei 
Irarkų darbas 

- - . .. - iš geriausios
tis pas savo artimiausi lietu- Patenkinimas 
vi agentą. Nesikreipkite prie ^iMlg

“ --- -į 1/)tū3 instnrnsentos.
Klausk dykai kataliogo.

1TAUAN 
323 Polk Street,

svetimtaučių, nes jie jūsų 
bėdoje nepagelbės.

ACCORDEON MFG. CO 
DeptlS, Cb



GIRDĖTI LIETUVOJE

KELIAUKIT Į LIETUVA PER
ValstijaGalvė Miestas

vuų informacijų kreipkitės į vietos agentą arba

BALTIC AMERICA UNE

Rugsėjo 18

ŠALTIS Dienos Per VandenynąPAPIAUT

CREOMULSION

surasti.
Po valandos buvo organi-

Vokiečių pilie 
Visi kaltinamieji prisi

U PAVIRSTI 
PLAUČIŲ UŽDEGIMU

. JUODOS RANKOS
DARBAI.

Žeimelis. Čia kaž kieno 
pikta ranka daro žmonėms 
nelaimes. Beveik per savai
tę tiys gaisrai.

Pirmą rugsėjo, sekmadie-

ŽEMIAUS1OS KAINOS TIESIAI I

KLAIPĖDA IR ATGAL

PALEIDO IŠ KALĖJIMO.
Šiomis dienomis paleistas 

iš Kauno sunkiųjų darbų ka
lėjimo mokytojas M. Marčių 
lionis, kuris sąryšy su gegu
žės mėn. 6 dienos įvykiu bu
vo nuteistas 6 mėnesiams ka
lėti.

SULAIKYTOS VAGIŲ 
GAUJOS.

Subačiaus miestely iš Gir- 
šos krautuvės nežinomi pik
tadariai išplėšė daug prekių, 
pavogė įvairios manufaktū
ros 9,000 litų sumai. Krimi
nalinė policija išaiškino, kad 
tai padarė bendrai susitarę 
Antanas Vezbarkas, Sičinas 
Vincas ir Vaškauskas Juo
zas, visi Subačiaus miesto 
gyventojai. Visa iš krautu
vės pavogta manufaktūra 
buvo rasta paslėpta miške, 
ir atiduota nukentėjusiam. 
Visi trys vagys patraukti tei
smo atsakomybėn.

Be to, nežinomi piktada
riai i /
lo Jankelio, gyv. Vabalnin
ku miestely ir pavogė įvai- 
rių manufaktūros prekių 
400 litų sumai. Paskutiniu 
laiku kriminalinė policija 
išaiškino, kad vogė bendrai 
susitarę Juozas Vaškauskas, 
Mikas Ifčikas, Vincas Sičiu- 
nas, Ifčikas Vladas ir Ifči- 
kienė Ona, visi Subačiaus 
miestelio gyventojai. Dalis 
pavogtos manufaktūros ras
ta i- atiduota nukentėju
siam. o kaltininkai patrauk
ti tieson.

Gruedžio 1.
Gruodžio 14.

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

33 Statė Street,
Boston, Mass.

Kosulis nuo šalčio gali pavirsti 
rimta liga Jus galit jį tuoj sustab
dyti su Creomuhrion, pienuotu cre- 
ošotu, kuris yra priimnus gerti. 
Creomulsion yra medicinos išradi
mas dvigubos naudos; jis paleng
vina ir gydo plėvės uždegimą h* 
sulaiko bakterijų daugėjimą.

Iš visu žinomų gyduolių, ereoso- 
tas yra pripažintas didelių medici
nos žinovų kaipo geriausias gydy
tojas nuo kosulio, šalčio ir bronchi
to uždegimų. Creomuhionė randa
si, apart creosoto, kiti gydanti ele
mentai kurie palengvina ir gydo 
plėvės uždegimą ir sustabdo perš
tėjimą. kuomet creosotas, paimtas 
į vidurius, dasigauna i kraują, už
puola ligos centrą ir sustabdo bak
terijų daugėjimą

SPROGO ŠOVINYS.
Pandėlio valsčiuje, Žvirb

lių kaime, prie nusausinimo 
Apaščios upės, darbininkai 
bedirbdami iškasė nuo karo 
laikų užsilikusi šovinį. Nors 
įvyko sprogimas, tečiaus nie
kam nekliuvo.

AREŠTUOTA AKTORE 
KURMYTE.

Valstvbinės Dramos akto
rės p. Kurmytės bute Kaune 
padaryta krata ir aktorė 
areštuota.

DIDELIS GAISRAS 
KLAIPĖDOJE;

Rugsėjo 20 d. apie 12 vai. 
Verblovskio cigaretų fabri- 

[ke Klaipėdoj kilo didelis 
[gaisras. Atvykus gaisrinin- 

ims, ugnis jau buvo apė
musi visą viršutinį aukštą, 
kuriame buvo daug popie- 
rio ir kartono. Esant dide
liam vėjui, vienu laiku gręsė 
pavojus visam fabrikui, bet 
ačiū geram ir greitam gaisri
ninkų darbui pasisekė ugnis 
apstabdyti ir neduoti jai iš
siplėsti. Kiti fabriko aukš
tai, kuriuose stovi mašinos ir 
yra tabakas, nukentėjo tik 
nuo vandens.

Paviršutiniu apskaičiavi
mu fabrikas turi apie milijo
ną litų nuostolių. Manoma, 
kad fabrikas vėl „ pradės 
dirbti. Fabrike dirba arti 
200 žmonių.

IRGI “ELEKTROMON
TERIS.”

Kaune pas Kasmauskienę 
Zofiją užėjo nepažįstamas 
vyras, kuris pasivadino save 
elektros stoties tarnautoju ir 
esąs atsiųstas patikrinti skai- 

 _______ tiklį. Kadangi skaitiklis ka- 
išplėšė krautuvę pil. ši-[bojo ant sienos gana aukšto- 

* — ‘ ‘ [kai, tai Kasmauskienė norė-
jjo paduoti kėdę palypėti, 
tečiau tuo momentu šis

CUNARD UNIJA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeaną pasauly. Išplaukimai iš New Yorko į 
Southampton kas Seredą vienu ii milžinu ekspresiniu laivų
BERENGARIA AQUITANIA MAURETAN1A

IŠ BOSTONO: SCYTHIA—Lapkr. 3, 
LACONIA—Lapkr. 17.

o paskui sausžemia į Kauną
Pamatykite Londoną pakely. A •

Taipgi tiesiai ; Londoną kas j f tt
Pėtnyčia nauji, aliejų varo- 4
mi laivai. Trečios klesos 
laivakortės j abu galu iš 

cmo likeIR

KAL NO KALĖJIME SUK
ČIAUDAVO KALINIŲ 

PINIGAIS. "
Pernai balandžio mėn. 

Kauno sunkiųjų darbų kalė
jimo administracija perėmė 
buhalterio pareigas. Per
imant paaiškėjo, kad 1924-7 
metų buhalterijos knygose 
nurašinėti kalinių pinigai, 
t. y. sumažintos pinigų su
mos. Tardant paaiškėjo, kad 
tuos suktumus padarė tei
singumo ministerijos kalėji
mo buhalterijon prikoman
diruotas kalinys Tadas Ku- 
meliauskas, kuris už suklas
tojimą dokumentų jau bu
vo nubaustas 2 met. sunkių
jų darbų kalėjimo. Rugsėjo 
13 d. Kauno apygardos teis
mas už kalinių pinigus nura- 
šinejimą Kumeliauską nu
baudė dar pusantrų metų 
kalsimo.

ymu pirm negu per- 
ik mums jums pasių- 
įsų pašto išlaidu m i <

bandymo buteli t<>> 
iš Kalifornijos vv>.. 
ir kitų medikalių žo- 
tų. Imk H vai. prie- 
, nurodyta, ir tėmyk

PERŠOVĖ VAG|.
Raseiniai.

d. į Raseinių apskrities ligo
ninę atvežė peršautą Leoną 
Kazakevičių 19 m. iš Bety- 
gališkių. Šis buvęs pavogęs 
iš krautuvės 30 ki* 
pų ir slapstęsis 
Policija apsupo miškelį f 
rado jame jieškomajį pilietį. 
Šis nenorėjo pasiduoti ir 
ėmė bėgti, o policininkas 
šaudydamas iš revolverio

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

žurnalas telkia daug žinią apie mokslo ir technikos ste
buklus, apie kitą kraštą pažangos laimėjimus, visuomenės 
gyvenimo susitvarkymą Ir kūrybą.
Užsakymą* siųsti galima ataiunčiant pinigu* paštu, bankų čekiai* aa- 
ba įvertintuose laiškuose. Adresaokite sekančiai:

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

Savo amža paatanga paremi kultūros ir pažaagm darką.

“elektro-monteris” kumščia 
drožė jai į galvą, nuo ko ji 
parvirto ir nusitempęs į kitą 
kambarį užrakino. Pats iš 
prieškambario pavogė įvai
rių dėvėtų drabužių ir išėjęs 
nežinia kur pasislėpė.

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ IŠ NEW YORKO
“POLONIA” Nov. 16 “LITUANIA” Dec. 7 
“ESTONIA” Nov. 30 “ESTONIA” Dec. 21

NUSIŠOVĖ ŠAULYS.
Obelių valsčiuje, Stimiš- 

I kių kaimo laukuose iš kariš- 
įko šautuvo nusišovė šaulys 

Atostogaują'Žukauskas J1., to paties kai-

Creomųtoon Ce., Atlanta. Ga. I
Atimkit dykai būnkutę '*«*>-! 

mulsion nuo užsitęsusio kosulio} 
po Balčiui.
Vardas ........
Gatve ........7,7.7........ •
Miestas .......... " vals 1
Vie™ bonkatė Minai Rašyk |

. _ 6 rugsėjo apie 2 vai. pa-
100 litų bankno- degta Igno Lapinsko darži- 
’ * ” * '* ’ _ . j-,nė su javais ir dobilais, nuo

Atsimink, kad kroniškas su- maistai lengvai virškinami Bar-
kietėjimas mažina gajumą ir at- dymo buteliai tik per paštą Ka
sparam?. slogoms ir kitoms ne- švk šiandie. Didelis butelis s; 
galėms ir ligoms. Pasinaudok visose aptiekose.

DABAR išSię.SK NEMOKAMO SAMPELIO KUPONĄ
J.os. Triner Čo., Dept. 6, 1223 So. Ashland Avė., Chicago. I!!.
Atsiųskit dykai, apmokėję pašto išlaidas, 3 dienu bandymo būt-1; 
Trinario Kariaus Vyno

Vardas .................... ;............................. .............. r. ......./ ..........................................

Perdidelis kiekis riebių valgių pri
gamina rūgščių, kurios erzina ir per
dirba inkstus. Laikas nuo laiko iš
plauk inkstus, kaip plauni vidurius, 
kad prašalinus išmatas, kitaip gali 
pajusti tvįlantį skausmą inkstų srity, 
skausmą nugaroje, galvos skaudėji
mą, viduriai bus rugžtųs, liežuvis ap
vilktas, o prie prasto oro reumatiz
mas gels. Šlapumas bus neaiškus, pil
nas nuosėdų, kanalai dažna: įsierzina 
ir esi priverstas keltis porą sykių per 
naktį.

Kad nugalėjus erzinančias rūgštis ir 
, nuplovus šlapumų išmatas, gerkite 
"‘daug vandens. O iš aptieko gaukite 

ilogr. kTUO-; keturias uncijas Jad Salt- druskų, 
rvTtžlrolvio imkite po arbatinį šaukštelį stikle 
UHBKcyjr, ‘ vandens kas rytą pirm pusry čių per 

H*: keletą dienų ir inkstai pradės puikiai 
j.- veikti, visi negaliavimai dings.

šios pagarsėjusios druskos yra pa- 
, darytos iš vynuogių rūgšties, citrinos 
■ sulčių ir lithia. Per ilgus metus jos 
• vartojamos išplovimui užsikimšusių 
linkstu ir suerzintos pūslės -Jad Salts 
! druskos nebrangios ir padaro malonų 
i putojantį lithia-vandens gėrimą, kurį 
milionai vyrų-moterų geria laikas 

' nuo laiko, kad išvengus rimtesnių ink- 
! stų ligų. Dėl sveikatos, gerkite daug 
[vandens per dieną.

PAMAUTA 40,000 KU- | 
MEtlUKŲ.

Daugelis ūkininkų piauna 
jaunus kumeliukus ir par
duoda jų odas. Pirkliai už 
kumeliukų odas moka nuo 
30 Šri 60 litų. Odos gabena
mos Vokietijon ir Ameri
kon, ten iš kumeliukų odų 
daro moterims žieminius 
paltus. Pernai ir šįmet Lietu
voje kumeliukų yra paplau
ta apie 40,000.

* VĖL APSIVERTĖ 1 PLĖŠIKO MEDŽIOKLĖ.
AUTOBUSAS. j Kretingos policijos nuova-

Šiomis dienomis iš Ky-;dos viršininkas gavo žinių, 
bartų autobusu į Kauną va-į kad Klaipėdos krašte, Kre- 
žiavo vokiečių darbininkų į tingalės rajone, miškuose 
ekskursija. Mariampolės i slapstosi žinomas plėšiką* 
apskr., prie Butkų kaimo,1 Jockus.
autobusas važiuodamas 40: Tuoj į nurodytą vietą bu- 
—50 klm. greitumu prie pa-vo išsiųsti keli policininkai, 
sisukimo apvirto ir nuriedė-; bet negalėjo plėšiko miške 
jo į griovį.

Per šią nelaimę daugelis 
keleivių lengvai, o viena mo-;zuotas būrys iš šaulių polici- 
teris sunkiai sužeista. Pasta-j jos ir kuopos kareivių, bet 
roji atvežta Kauno ligoni- nuvykę į mišką plėšiko ne- 
nėn. berado.

Autobusą vairavo šoferis: Esamais pėdsakiais poli- 
Rutkus, kuris neturėjo tei-įcija nusikaltėlį seka, 
sės autobusu važinėti. Šofe
ris patrauktas tieson

LIETUVOS PINIGŲ “FA- 
BitlKANTŲ” BYLA 

TILŽĖJE.
Ši< mis dienomis Tilžėj 

pasilaigė byla netikrų 100 
litų banknoto platintojų. 
Kaip jau savo laiku buvo! 
pranešta, praėjusią vasarąjnį, apie’21 vai.’ buvo padeg- 
Tilže* j ir kitose vietose buvo! tas netoli Žeimelio vėjinis 
sulai syti keli asmenys, ku- Figurino malūnas, 
rie pirkdami prekes platino 
padu btus 7 
tus. Policijai iki šiol nepa- ____________ _ ___
vyko sugauti pačius bank-- kurios užsidegė ir klojimas 
notų dirbėjus ir šį kartą su pernykščiais linais. Nuos- 
prieš teismą stojo tik keturi toliai arti 20 tūkstančių litų, 
jų p atintojai, kurių vienas Iš 10 į 11 rugsėjo, naktį, 
Mejtrauskas—Lietuvos pi-, sudegė sklypininko Janonio 
lietis, kilęs iš Tauragės. Ki- (Janulaičio) diendaržis su 
ti trys Kuršat, Devalus ir gyvuliais.
Oberstadt — Vokiečių pilie- 
čiai. 
pažino kalti ir teismas, atsi
žvelgdamas į didelį pavojų, 
kuris kyla sąryšy su netikrų 
pinigų platinimu šalies eko-' 
nominiam gyvenimui, ašt-: 
riai nubaudė visus nusikal-rr 
tusius. Oberstadt, kaipo f _
gaujos vadas, nuteistas 2 
metams ir 7 mėnesiams sun
kiųjų darbų kalėjimo, Kur
šat 2 metams ir 7 mėne
siams paprasto kalėjimo, 
Mejerauskas ir Develus—po 
2 metus paprasto kalėjimo.

Paskirk 3 dienas bandymui DYKAI
Ar jūsų miegas neramus ir su
trukdomas sapnais arba jūsų su
gedę viduriai naktimis neleidžia 
jums atilsėti? Mes kviečiame jus 
musų lėšomis įsitikrinti, kaip 
Trinario Kartusis Vynas pergali 
nevirškinimą ir sukietėjimą, grą
žina sveiką, ramu miegą ir po
ilsi.

MARIAMPOLĖJ PASI
RODĖ RAUPAI.

Mariampolės mieste pas
taruoju metu užregistruota 1 
viena® susirgimas raupais. 
Spėjama, kad ta liga atneš
ta nuo administracijos lini
jos, nes susirgusio motina 
elgetavo Alytaus-žiežmarių 
ruože, ir, jai sugrįžus, su
sirgo jos sūnūs.

Patariam pirkti laivakortes į abi pusi, nes tuomi 
sučėdysite sau pinigų.

Trečiaklase......................................... >107
Trečia klase į ten ir atgal, tiktai......... 181
Turistine tračia klase, Main Deck.......129 JO
Turistine 3*čia kl. į ten ir atgal, tik .... 216. 
Cabin...................................................... 147JO

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

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

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

PER CHERBOlTRG’Ą — 6 DIENOS 1
PER BREMENĄ

Keliaukite greičisusiu pasauly laivu 

CKEMEN
Laivas EUROPA dabar budavojamas ir 

veikt pradės nao kovo mėn. 1030 m.
Mažiau Negu 8 Dienos Į Lietuvą

Patogus ir tiesus susinėsimas su hite Europos 
šalimi. Reguliari išplaukimai kožną savaitę 

populiariais Lloyd laivais.
IM sugrįžimo liudymų ir kitų informacijų 

at«iklauskit sava vietini., agento aib.t

NOBTU GEIMAM
JLCYC4

65 STATĖ ST.. BOSTON. MASS.

“BLINDA” SUKĖLĖ
, NERIMO.

Smilgiai
studentai ir moksleiviai su-įino gyventojas. Pas jį rastas 
rengė vakarą. Vaidino Žem- laiškas, kur pasisako, kad 
kalnio “Blindą.” “Aukštes-' nusišovimo priežastis—var- 
ni” žmonės nerimavo, nes gingas gyvenimas, 
tas veikalas demoralizuojąs: 
visuomenę. Mat, kalba prieš 
šventuosius dvarus ir apie: 
prakeiktą žmonių lyginimą.’

Vaidinimas parengtas į 
greitomis, todėl ėjo šiek tiek! 
sunkokaį. Publika vaidini-i 
mo metu, šokiuose ir pakru-; 
mėse elgėsi gražiai, kuo 
mandagiausiai. Čia ir girtie
ji mandagus. Bravo smilgie- 
čiai!

AMERIKOS LIETUVIAI REN
GIASI KARTU. SU SEN A T®- 

\TNE ŠVĘST DIDŽIOJO 
į VYTAUTO JUBILIEJŲ.

Iš visų vardų labiausiai bran
dų lietuviams, gyvenantiems 
tėvynėje ar svetur, neabejotinai 
garsusis Didysis Vytautas uži
ma pirmą vietą.

Jau sueina penki šimtai metų* 
(1930 m.), kaip šis didis VadasI 
apleido pasauli, taigi pažymėji
mui jo nuopelnų padarytų jp 

j krašto gerovei ir kaip vieno iš 
• Itrikščionystės pionierių, Ame- 
: rikos lietuviai jungiasi kartu su 
i senos tėvynės lietuviais tinka- 
'mai paminėt Didžiojo Kunigaik- 
i ščio atminti.

Baltiko Amerikos Linija vi
suomet pirmoji ištiesia savo 
•anka Įvykiuose, kur tik Lietu- 

! viai interesuoti. Dabar ji daro 
specialius pasiruošimus perga- 
>ent didelį skaičių Amerikos 

Jungtinių Valstijų ir Kanados 
lietuvių Į seną tėvynę, kur, na
tūraliai, Vytauto paminėjimas 
turės pilną išraišką. Kad kuo 
geriausia nušviest Amerikos lie
tuviams 1930 metų įvykių svar
ią. Baltiko Amerikos Linija 
ruošia iliustruotą brošiūrėlę, ku
rioje bus trumpai sužymėta is
torinė data apimanti Vytauto 
paminėjimą ir paaiškinimai, 
kaip norintys sekančią vasarą 
atlankyt gimtinį kraštą galės tą 
atsiekt didžiausiam smagume.

ši brošiūrėlė bus įdomi ne 
vien tik ekskursantams vyks
tantiems Klaipėdon, bet ir visi 
aeleiviai, vykstant savo inicia
tyva, joje ras svarbių informa
cijų.

Didžiojo Vytauto jubiliejinių 
brošiūrėlių bus išspausdinta 
apie 50,000 kopijų, kurios bus 
išdalinamos veltui per Baltiko 
Amerikos Linijos agentus ir 
Įvairias organizacijas esančias 
Amerikos Jungtinėse Valstijose 
ir Kanadoje.

Norintiems įsigyt, patartina 
nesivėluot, nes greitu laiku jų 
gali pritrukti.

Dėl cirkuriarų kreipkitės iš- 
anksto prie bile agento ar laivų 
kompanijos.

NUŠOVĖ NEKALTĄ 
ŽMOGŲ.

Nesenai Kretingoje palai
dojo visai nekaltą žmogų. 
Sutemus pilietis norėjo at
likti prie tako “savo reika
lą.” Pajutęs kažką ateinantį 
užsitraukė už medžio. Tas 
“kažkas” buvęs policinin
kas. Pastebėjęs, kad pilietis 
slėpėsi, policininkas pano
rėjo sužinoti, kodėl jis slėpė
si ir pareikalavo sustoti. Pi
lietis išsigandęs pradėjo 
bėgti, viena ranka laikyda
mas dar neužsegtas kelnes,__ _______ ________
o policininkas vyt. Pribėgęs1 vyti. Vienuoliktasis šūvis pa- 
tvorą pilietis stengėsi per-įtaikė. Kulka perėjo per strė- 
lipti; čia prisivijęs jį polici- nas, per pūslę, užkliudė žar- 
ninkas vienu šūvių nudėjo nas ir kaž kur sustojo, 
vietoje. 1 ■ . ... —
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Vietinės Žinios
Ambrazevičius laimėjo *Var- Lietuvių kalbos mokykla.

; bią bylą prie* prohibiciją. Sekantį šeštadienį, 2 lap- 
j Pereitą gruodžio mėnesį kričio, Cambridge’uje atsi- 
policija užpuolė Kazio Am-J daro lietuvių kalbos mokyk- 
brazevičiaus farmą netolima vaikams. Mokyklos vieta: 
Gardr.erio ir rado pas jį už- 79 Moore st., Neigborhood 
taisytų užraugų. Jis buvo House. Pradžia 2 vai. po 
patrauktas teisman ir džiurė pietų. Pamokos bus kas su- 
pripažino jį kaltu už dary- batą. Todėl visi tėvai, kurie

Sekant) šeštadienį. 2 lap-
Moterį* organizuojasi prieš 

nrohibiciją.

i

Politikieriau* Curley mitin- tojui liko jau tik tuščios sė
ta* Lietuvių Salėj.

Pereitą sąvaitę South Bo
stono Lietuvių Salėj buvo 
poĮitikieriaus Curley mitin
gas. Su politikieriais, žino
ma, niekas rimtai nesiskai
to, ypač niekas negarbina 
jų politiškų mitingų. Todėl 
ir šitą mitingą aprašydami 
laikraščiai nesigaili pašai
pos. “Boston Herald” sako 
taip:

“Štai, South Bostono Lie
tuvių salė, kupinai prisikim
šus vyrų ir moterų, ir kelia
tas kvatojančių flaperkų. 
Bet lietuvių daug nesimato. \°.J 
Per tabako durnus vargiai L-. 
galima matyti ir salės sienas, ...... ,. 
kurios yra apmuštos geltona P**ė Zilinskiutė. 
ir ruda blėta. Užimta kiek- f“ 
viena sėdynė ir daug žmonių paaiškėjo, kad yra planuo- 
stovi ant grindų, kurios yra jama tverti Mass. arba Nau- 
užtiestos suplyšusiu audek-’j^os Anglijos SLA. apskri
to. Platus mediniai laiptai M, ir pradėt reikšmingiau 
taip pat kimšte užsikimšę.įveikti Susivienijimo Lietu- 
Penki policmanai ir saržen-jvių Amerikoje labui, 
taę žiuri mandagiai į iška- Kadangi man neteko da
bos ‘no smoking;’ bet niekoib-vaut posėdžiuose, tai smul- 
rM>«glrn kiau to susivažiavimo reiks-

“Scena : pusiau uždengta|niės aprašyt negaliu; bet iš 
politiškais plakatais. Ji turi kalbų, pareikštų vakarienė 
kambario vidaus sienas, bet Je, buvo aišku, kad to susi
nto* lubų, ir žmogus mataiįvažiavimo tikslas buvo su- 
per viršų neva mėlyna dan-:^ver^ apskritį ir pradėt rim- 
gų/» \tą atsparą prieš komunistus

Toliaus laikraščio repor-|kurie nori pasiimt SLA. ; 
teris pašiepia mitingo pir-;saYp kontrolę.
mininką ir visus kalbėtojus,' Sekantis SLA. kuopų su
taria kalbėjo iki atvyko pats važiavimas bus Worcestery 
kandidatas į majorus, Ja-’° paskui kitose kolonijose, 
mes.M. Curley. (Vakarienėje dalyvavo ir dt

Kalbant South Bostone, So* Bostono komunistai 
kur gyvena daugiausia be- Kupstis savo kalboje išėje 
turčiai, reikia kalbėti su pa- taikos aniuolu, aiškindamas 
nieką apie Back Bay, kur kad lietuviai turėtų švelnyl 
gyvena daugiausia dyka- savo partijines kovas ir eit į 
duonių, sako laikraštis. Cur-' bendra veikimą. Kasmaus- 
ley, kaip gudrus politikie-'- i~-’—
rius, gerai .tatai žino. Todėl 
užsilipęs apt pagrindų Lie
tuvių Salė/ jis tuojaus ir 
pradėjo perti Back Bay po
nams kailį< “Ar jus norit, 
kad jus : valgytų sau jale 
žmonių i iš Ba$k Bay?” jis 
pradėjo šaukti. “Back Bay, 
tai tokia vieta,- kur žmonės 
neturi vaikų, bet šunis,” aiš
kina Curley. Ir southbosto- 
niečiams tas baisiai patinka.!

, Jie jam ploja. Curley tęsia 
’ toliau: “South Bostone jus 
gyvenat kaip žmonės. Jus 
turit gražia^ šeimynas ir 
gražius vaikus, o jeigu šuva 
čia kartais pasirodo, tai jis ™ r* 
būna tik iš Back Bay užkly- Du policmanai pasisle- 
j pe saly kelio ir lauke, kada

Toliaus Curley pradeda ‘rokas pasirodė, jie iššoko 
girti save, kiek gero jis yra ?r ‘“K® sus“'
padaręs South Etostonui bu- Bet *rokasleldosl. * P?.1' 
damas najoru anais metais, c,a“’ .T RIk™™' ‘ureje 
kaip jis pagerinęs Citv Point f6.“®1 «’kt‘ atSa' H10 
maudykles kaip įvedęs kad trokas nesumaltų jų pc 

“^fiai” dabar°esą puto"’ ^."diriavo važiavusį pro 
si visame Atlanto čakras- a“‘"«
ty. Bet tai tik mažmožis, pa
lyginus su tuo, sako Curley, 
ką aš padarysiu kaip aš bu
siu išrinktas dabar. “Kaip 
dabar mane išrinksit, tai da
bar aš pabaigsiu jums parką 
ir pastatysiu konkreto sta
dioną beisbolei žaisti, kur 
bus įtaisyta 75,000 sėdynių,” 
sako Curley. Bet po šitų žo
džių publika jam neploja. Ji 
nežino, kokiems galams 
tas stadijonas reikalingas. 
Curley tas nustebino ir jis 
lyg ir susimaišė. Kad ir ga
bus politikieris, bet darbi
ninkų psichologijos, matyt, 
nesupranta. Darbininkai 
prie darbo tiek nuvargsta 
per dienų, kad jiems rupi 
geras pasilsys, o ne beisbo- 
lė. ~

Curley baigia savo “spy- 
čių” užtikrindamas visus, 
kad jis bus sekantis Bosto
no majoras, ir išeidamas pa
duoda ranką visiems, kurie 
stovi prie jo tako. Salėj lie
ka dar daug kalbėtojų, ku
rie turi tęsti mitingą toliaus, 
bet žmonės jau nenori jų 
JtįilMytis ir pradeda grūstis 
tankan. Paskutiniam kalbė-

dynės.
Taip pasibaigė politikie

rių mitingas.

SLA. KUOPŲ SUVAŽIA
VIMAS.

Pereitą nedėidienį Bosto
ne buvo SLA. kuopų iš Bos
tono apielinkės suvažiavi
mas. Buvo delegatų iš Wor- 
cesterio, Lowellio, Lawren- 
ce’o, Brocktono ir Bostono.. 
Vakare 43 SLA. kuopa san-!,' 
danecių svetainėje surengė advokatai panašiose by: 
vakarienę, kurioje dalyvavo L 1 *
suširšum šimtas svečių. Bu-Į *

I»
t

patrauktas teisman ir džiurė pietų, 
pripažino jį kaltu už dary- batą, 
mą svaiginamų gėrimų. Am- nori kad jų vaikai pramok- 
brazevičiaus advokatas ape- tų lietuviškai kalbėt ir rašyt, 
’iavo i Supreme Courtą, ku- tegul atsiunčia juos

ėią subatą.
Mokyklos Komitetas.

Bostono arklių paroda. 
Pradedant su spalių 30 d.

Bostone susidarė moterų milžiniškoje Boston Garden 
organizacija kovai su prohi- (North Station), tęsis ark- 
feicijos įstatymu. Ji veiks iš Hų paroda iki lapkričio 2 d. 
vieno su panašia organiza- kiekvieną dieną po pietų ir 
ei ja, kuri yra išsiplėtojus po vakarais. Tai bus žymiausia 
visa šalį. Jos tikslas yra at- paroda, kokia kada yra bu- 
šaukti prohibicijos įstaty- vusi Bostone.________
mą.

sekan-
ris dabar pripažino, kad da-j 
ryti ar turėti namie užraugų; 
(mash) nėra prasižengimas 
prieš prohibicijos įstatymą, 
nes užraugos nėra joks gėri
mas. Tai yra svarbus daly
kas. nes šituo įstatymo išaiš- 

įkinimu dabar gali remtis ir

Į
i

Brokeri* nušoko nuo laivo 
! j«e^

Tarp Bostono ir East Bos
tono pereito nedėldienio va-

Cox Eledrical Co.

Tel. Psrter 3789 į

Dr. John Repshis
(REPSYS)

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

881 MASSACHUSETTS A VĖL, 
(arti Centrai skvero) 
CAMBRIDGE, MASS.

vakarienę, kurioje dalyvavo-

vo gražus programas, kuri 
išpildė komp. M. Petrauskas. 

į Dainavo taipgi p. Paura ir 
” Iš kalbų,

pasakytų laike vakarienės.

. —r-------------
Sjįj’įĮj“**!.J01 ^aJlcį kare nušoko nuo laivo į ju- 
Wil<I We»t Cirkus su Jack . re& žmogus, matoma, norė- 
Hox*e, Bostono Garden. damas pasidaryti san galą. 
Į Bostoną atvažiuoja atei- Bet į vandenį įkritęs jis pra

šantį utaminką garsingiau-dėjo šauktis pagalbos. Iš vi- 
sis pasaulyje cirkus Miller sų pusių suplaukė didesni ir 
Bros, 101 Ranch. Real Wild mažesni laiveliai ir ištraukė 
West, Jis apsistos Boston ji. Pasirodė, kad tai buvo 
Garden (North Station) ir Bostono brokeris, Clayton 
utarninko vakare, lapkričio L. Jonės. Spėjama, kad per

iįip pat kimšte užsikimšę.įveikti Susivienijimo Lietu- 
»* __i •_ 3?_____ •• •_ _ ’_*_ i'ąrrii Amnrilrnin loRni
tą$ žiuri mandagiai j iška- Kadangi man neteko d a-

kiau to susivažiavimo reikš-

.' kas duodamas lyg ir atsaky
mą į Kupsčio kalbą pareis 
kė: “pakol komunistai lietu
vių darbininkų pinigais rems 
svetimą valstybę, o save 
griaus; pakol lietuviai ko
munistai kovos prieš Lietu
vą ir šlykščiausią per save 
spaudą lietuvius šmeiš—pa- 

, tol kova, ypač kova su ko
munistais, negalės sušvel- 
nėt.” Reporteris.

Sugavo troką su degtine.
Lynno policija gavo žinių 

kad anksti pereito nedėldie- 
nio rytą per Lynną ir Sau
gus miestelius važiuos tre
kas prikrautas geros degti-

pė šaly kelio ir laukė. Kada

savo ratais. Tuomet jie ko-

Naujos taisyklės automo- 
mobilistams.

Pereitą sąvaitę Bostone 5 d. pradės savo perstaty- dabartinį krachą ant biržos 
buvo paskelbtos naujos tai- mus ir tęs kiekvieną dieną jis bus netekęs daug pinigų, 
syklės automobilistams. Jos po pietų ir vakarais. Col. Z. ----------------
vra privalomos netik vie- T. Miller su savo cowbovs ir Ir ČfJnsn
nam Bostone, bet visoj Mas-indionais išdarys pasiučiau- LmlltlS 11 OUKlal* 
všchusetts valstijoj. Svar- sius lenktyniavimus ir šoki- Rengia Lietuvių Pašelpi- 
besnės jų yra šios: nėjimus. Perstatymai, di-nė Dr-stė Liaudis, Subatoje,

Nevalia lenkti kitą auto-džiausi tos rūšies, kokie bent;2 Lapkričio-Nov., 1929, pra- 
mobilių ant kryžkelio arkada yra buvę. Programas sidės 7:30 vak. Lietuvių M. 

prasižengę pažymėtinas. Tokio cirko daI žinyčioj, kamD. Atlantic ir 
‘ 4-th Stk, So. Bostone. Bus 
skanių gėrimų ir užkandžių. 
Grieš lietuviškus ir angliš
kus šokius. Visus prašome 
atsilankyt ir gražiai pasi
linksmint. Komitetą*.

skersgatvio; i _
prieš šitą patvarkymą bus Bostonas neturėjo. Įžanga 
baudžiami po $20. ‘ gana prieinama.

Nevalia važiuoti pro rau-Į -- .
foną žiburį; už šitą prasi-' i.---- ■--» .
cengimą taip pat skiriama.! uniJ3 Bostone žada neuzil- 
?20 pabaudos.

Jeigu važiuojant tiesiu 
teliu kitas norės tave pra- 
'enkti, o tu nenorėsi 
;ti jam. tai užmokėsi $20 pa
baudos. jei ano automobi- 
iaus savininkas parašys ant 
avęs skundą.

Jei privažiuojant kryžke- 
■į ar skersgatvį nesumažinsi 
greitumo, taip pat užmokėsi 
520 pabaudos, jeigu tave po- 
icmanas sugaus ar kas nors 
kitas apskųs. ___,------- r......... —----------

T • *. • • i • a iš lauko. Atsišaukit prieš 8 iš ry-Lietuviai, Kurie turi auto- to arba po 5 vakare, šiuo adresu: 
mobilius, turėtu šitas taisyk
les atsiminti. Ypač važiuo- I_____________;________
iant automobilium nekuo-’ parsiduoda stebėtinai pi- 
met nereikia gerti degtinės giai 8_seimynų murini? i — ~~ 
ir alaus, nes dabar labai ' 
;unkiai užtai baudžia.

Moteriškų rūbų siuvėjų

;go pradėti su darbdaviais
- ju derybas dėl kontraktų at- 

ve ra- naujJn*mo- Daug tokių su- 
užsile<ijtarčių baigiasi tuoj po Nau

jų Metų.

Išsirandavoja Kambariai.
FORNISIUOT1 KAMBARIAI nuo 

fronto ar užpakalio, su šiluma, išsi
duoda vienam arba dviem ypatom. 
Galima matyti bile laiku.

A. SABULIENĖ
472 E 4-th st-, So. Boston. Mass.

REIKALINGAS VYRAS 
PRIE MALEVOJIMO, 

kuris yra dirbęs prie namų malevoji-

J. TAURINSKAS,
72 Sumner st„ Dorchester, Mass.

Halloween Party
Rengia Gabijos Draugija, 

Subatoje,
2 LAPKRIČIO-NOV., 1929 
SANDAROS SVETAINĖJE 

327 E St, So. Bostone.
Minėtai vakaras bus linksmas, nes 

Gabija supažindins su savo veiki
mais. Prie to bus valgių ir ŠOKIAI. 
Norintieji galės smagiai pasišokti 
Todėl prašome nepamiršt šio links
mais vakarėlio ir visi atsilankykit 
2 d. Lapkričio i Gabijos vakarienę.

KVIEČIA GABIJA

juo vytis bėgantį troką. Vy- 
. ’ damiesi policmanai išleido 

apie 20 šūvių. Pagalios tro- 
kas buvo sustabdytas ir du 
vyrai ant jo areštuoti. Tre
kas buvo konfiskuotas ir ja
me suskaityta 1291 kvorta 
puikios degtinės.

South Everette įvyko Bea- 
con Oil Co. dirbtuvėj spre- 

. . girnas ir apdegino vieną
nežino, kokiems galams jai darbininką.

Tai bent vagia.
Viena našlė pakėlė prieš 

avo advokatą triukšmą. Pa-; 
•irodo, kad tas “džentelma- 
aas” gavo jai iš apdraudos 
rempanijos S5.000. bet jai 
teikė tiktai S100, o sau pa
klaikę §4,900. Tie pinigai 
iriklausė našlei už užmuštą 
’os vyrą. Ir jos advokatas 
>eveik viską iš jos pavogė. ;

Soakley laimėjo pirmą vie
tą ant majoro baloto.

Pereitą sąvaitę Bostono 
niesto valdybos name (City 
Tali) buvo renkami kandi- 
latai į majorus. Kaip žinia, 
tandidatų yra tris: Mans- 
’ield. Curley ir Coakley. 
Kiekvienas jų susirinko pa
kankamai balsų, kad butų 
priimtas ant baloto. Taigi 
risų trijų vardai buvo sudė- 
i į baksą ir paskui traukia
nt Pirmutinis buvo ištrauk
as Coakley, todėl jis padė- 
as pirmoj vietoj ant baloto. 
Antroji vieta teko Mansfiel- 
iui, o į pačią paskutinę va
letas Curley. Socialistai Bo
stone savo kandidato i ma
jorus šįmet nestato.

1 8 šeimynų mūrinis kampinis
Namas. Taipgi mainau ant mažesnio 
ai ba ant Farmos Piatesnias infor- 

I macijas suteiksiu laišku, ’.elefonu ar- 
; i>a ypatiškai. < 45 >

MRS. c. h assell
3 Hardy at-» So. Boston. Mass. 

Tel. 0631-R.
Tel. So. Boston 0631-R.

PROF. A. ZIDANAVICIUS

Muzikos Mokykla
SMUIKĄ — PIANAS.

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

149 Boaton st_ Dorchester (netoli 
Andre* Są.) Tel. S. B. 1348-W

BostonGarden
(North Station)

Prasidės

S
 Utarninko Vak.

Lapkričio
NOVEMBER

L

Tai. 8a. Baataa M*-W. 
DAKTARAS 

A.LKAPOCIUS
LIETUVIS DENTISTAS 

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną
Nuo 2 iki 9 vak. 
NEDEL10MI8: 
iki 1 v. po pietą 
iki 12 dieną.

Ofisas ‘'Keleivio" narna.
>1 Broadvay, tarpe C ir D 8L,

80. BOSTON. MA88.

Telefonas: So. Boston 4768 i
i

LABAI SKANIĄ

VAKARIENE
Rengia Lietuvių Moterų Apšvietos Draugystė, 

NEDĖLIOJĘ,

10 LAPKRIČIO-NOV, 1929
Pradžia 7 vai. vakare.
LIETUVIU SALĖJE,

Kampa* E ir Silver St*., So. Boston, Mass.
Bus Gražus programas. Dalyves* visi žymesnieji musų muzikai 

ir dainininkai. Vakarienė bos ta pgi gera.
Nepamirškite gaut bilietą anlsčiau ir visi malonėkite dalyvauti 

tame smagiam pokyly’
Tikietas Uk $1.00. KVIEČIA KOMITETAS.

MILLER BROS
PAGARSĖJĘS

101
RANCH 

Real Wild West 
—-IR------

CIRKUS
DU MART DIENOJ 
NUO 2 IR 8 VAKARE

Didžiausia* Perstatymas 
Pasauly To* Rūšie*.

Gaiingiaaoia CIRKAI S Ypatybė 
Judžių Žvaigždė JAUK HOXIE 

ir Bellynood Co.
Šiurpulingus špokus Rodys 
t “Saužudyi* Ted” ELDER

IŠIMTINAI Conbeys—
IinUouu 

50c. M M Taurai-Jaučini

$5 įmokant, bu.s idėtas NAUJAS 
1 STEBUKLINGAS RCA No. 33 RA

DIOLA i Jūsų Namus Su labai gra
žiu jo balsu ir kabinetu, visas elektri- 
kinis Pilnutėlis su geriausiu kai betų- 
vu (speaker), tūbomis, visas pilnai 
pritaisytas ir pristatytas jums į na
mą už $86.25-

Lengvi ir parankąs numokėjimai.

489 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. So. Boston 0536.

gs2S2S25as2SESzsasES2sasas25a

KVIETKAS 
g BILE LAIKU—BILE KUR 
[U nusiunčiame
K GREIT. SAUGIAI— 

UŽTIKRINTAI
B Pristatymas Telegrafu.
S JAMES P. THORNTON

108 Dorchester St, 
į South Boston, Ma**. 
$ Tel. S. B. 1658. MittoR 7993. 
Č5HS2SaSaS25a52S2SaS252SE52S2

SU DOVANOMIS
Svarbios Prakalbos
Rengia So- Bostono Liet. Ukėsų D-ja, 
LAPKRIČIO-NOV. 3, 1929 
LIETUVIŲ SVETAINĖJE, 
Kamp. E ir Silver sts, So. Bostone.

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Kalbės adv F. J.- Bagočius, adv. 

C. J Kalinauskas, adv. H. P I^esbur- 
tas ir Dr. J. West (Višniauskas). 
Taip pat bus ir anglų kalbėtojų: gerb. 
James M. Curley kandidatas į Bosto
no majorus ir kiti. Visi galėsite gaut 
po gražia fontaninę plunkstą dykai. 
Ateikite bus paaiškinta kaip.

įžanga visiems dykai!

GAVOME
Iš Lietuvos

Siuntinį 
Rūkytų Lašinių (Bacon) 

Jų galima gauti geresnėse 
lietuvių krautuvėse. 

LITHUANI/.N 
IMPORT1NG CO. 
818 E. SIXTH STREET, 

SO. BOSTON. MASS.

I
I 

t
I
Ii
i

SOUTH END 
HARDWARE C0.

PA1NTŲ BARGENAI 
Pirma negu pirksi maliavos tikrai 
pažiūrėk pilną "taką pigiausia 
kaina mieste.

SPEC1ALAI
Vidaus žibąs Pentas 
White Enamel 
Flat White Paint 
Floer Paint—Maroon 
and D»rk Velto*

Jusą Skonis

$1.9S
J Gal.

Ready Mixed Paint
Spalvos: Brown. Bronze.
Green, Slate ........................... $1.00

VARNISH IR SHELLAC
Dupont s Ftoor Varnish, gal. $2-56
Ftoor ir Trim Varnish. gal- $1.48
Shellae, Orange ar White, gi $2.75
Tūkstančiai kitų dideliu bargenų 
galima gaut mus didžiausiam san
dėlyje

Tel. Haneock 6105—6106. 
Dykai vietos pristatymas.

1095 WASH1NGTON ST. 
BOSTON.

Prie Dover St. Etorated Stoties.

D-ras Balaban Į
GYDYTOJAS 18 RUSUOS . Į 

375 DORCHESTER STREET 
So. Boston, Mas*.

Gyvenimas ir Ofisas 
1231 Blue Hill Are, 

Mattapan. Tel. Milton 2952.

Ii 
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Mrėtater Ctethng Ską
SIUTUS. OVERKOTUS SIU

VAME ANT UŽSAKYMO.
ŠTAMU VALOME IR PROSI- 
NAME TAIPGI SIUVAME 
NAUJAS FUTRAS IR RĖK MO
DELIUOJAME SENAS, NES 

TURIM TAM TIKRAS 
MASINAS.

MARTIN WALUUS 
1854 Dorchester are, 

DORCHESTER. MASS.
Tel. Columbia 3240.

?S?52S2SH5H5E52S2S2htlSHS2S2S2S2Sag
Telefonas: Se. Boston 1058. K 

a Bay View Motor | 
Peter Trečiokas ir 

3 Jos Kapotais*
3 GERIAUSI LIETUVIAI
3 MECHANIKAI.
K Taiso visokius automobiliuo 
H gerai patarnanja.
K Agentūra Studebaker ir Ernkine. 
C] Reikale kreipkitės ir gausit 
C] patenkintą patarnavimų, 
š Pardavimo vieta: 
S 549 E. BROADVAT 
P* Taisymo vieta: 
» t HAMLIN ST..
nl kampas E. Eight sU
(3 SOUTH BOSTON, MASS. _ 
r252S2SE52SBS2S2SaS2S2525ZS2SZS2SaS!
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LAIDOJIMUS.; 
kuriuos paveda; 

įSį&S mano prižiurėji-(
mul> visuomet* 
būna patenkinti; 
*r sutaupina ga-< 
rokai pinigų. J

JONAS PETRU8KEV1C1U8 
Lietuvis Graborius 

162 Broadiray, So. Boston, Mase. 
ResMence: 313 W. 3-rd street.

Telefonas: So. Boston 0304-W.

X

I

DR. J.MARCUS
IS MASKVOS IR KAUNO 

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

. Šventadieniais: iki 4 vai. po pietų.
261 Hanover St., Boston, Room 7. 

| Tel:. Richmond 0668, Ros. 1891-J.
■ - '

Lietnit Oftmetnstis

Išegzaminuoja priskiriu
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiikose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesų tinkamu 
laiku.

J. L. PASAK ARN1S, O. D. 
447 Broadway, So. Boston, Mass.

DR.MARGERIS
Gydytoja* ir Chirurge*

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

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

TeL Boulevard 8483
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Vėliausi, geriausiai veikianti me- 
dikališki ir elektra gydymai, duo

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

Dr. KULORY
60 SCOLLAY SQUARE 

BOSTON.
OLYMPIA THEATRE BLDG, 

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

I

rmWAYMJTOSEIVKE
awd FILLING STATION

Stmkbaker Karą Agentnra, taip
gi geriaaata taisjraao vieta.

Jeigu norite, kad Jūsų automo
bilius ilgai laikytą, duokit patai
syt mums. Darbas geras, kaina 
prieinama. Jeigu norite, kad Jbaą 
karas gerai trauktą, imkite gasa- 
liną pas mus.

VIKTOR VAITAITI8
415 OM Colony Ava,

SO. BOSTON, MASS.
Telefonas: Sa. Boetaa *777.

Dr. MedJLeo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų Motorą ir ąyi% kraojo ir odos. Kalba hn- 
kittai ir rutultai. Tiiif—■ Back Bay 7278
m HUNTINGTON AVB, aatoH Ma» Ava, BOSTON, KAM.




