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Socialistų Internacionalo

SMERKIA BOLŠEVIKŲ tInternacionalas bijo, kad 
jeigu dabartinė bolševikų 

__ . _ .. ..... terbro ir trėmimų politika
Kviečia Rusijos darbininkus pasitęs ilgiau> Urp

TERORĄ.
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kas Žmogžudys.James Brown,
Škotijos mainervs, 
dienomis 1
Škotijos bažnyčios lordu ir 
kaipo tiesioginis Anglijos 
karaliaus atstovas užėmė 
karaliaus rumus 1 
burghe.

buvusis 
šiomis

buvo paskirtas! Pasmaugž

New Bedford, Mass. 
Pereitą nedėldienį čia buvo

ilužę, lavoną au.d?W prakalbos ir kalbė-me
užkasė ir užsėjo rugiais. tojai pradėjo kritikuoti ko- 

' munistinę National Textile

Kynuose Sumušta.
MUŠĖSI 6 DIENAS IR 

NAKTIS.
. Lenkų okupuoto  j Vilnijoj Workers Union. Tas nepati-

Edin- lvyko šiurpi žmogžudyste, Įj0 komunistams ir jie pakė- 
(kurios sensacingumas tuo jg fermą, už ką šeši jų buvo

BOLŠEVIKŲ ATSTOVAS' 
SU DIDŽIŪNAIS.

Iš Londono - pranešama,' 
kad 14 gegužės dieną Angli
jos karalius turėjo Buck- 
inghamo rūmuose pasimaty
mą su visokiais didžiūnais.

Tokie pasimatymai Ang- i 
_______ ___  _____ ___ lijoj yra labai madoj. Suva- 
žmonių, kuriuos policija su- žiuoja iš kitų šalių visokių 

'rankiojo slaptose vietose dykaduonių ir nori pamatyt 
Anglijos karalių. Praeidami 
pro jį jie pasilenkia prie jo 
kojų ir paskui giriasi, kad 
jie buvę pas Jurgį svečiuo
se. Ypač Amerikos dyka
duonių moterys trokšta to
kio pasimatymo. Jos skaito 
tai didele sau “garbe.” Pe
reitą sąvaitę tokių Ameri
kos “leidžiu” buvo užsire
gistravę net 300, bet vos 25 
buvo įleistos.

Kad buržuazija garbina 
monarchijos liekanas, tai 
paprastas dalykas. Bet ste
bėtis reikia, kad ir bolševi- 

' kų atstovas Sokolnikovas su 
savo žmona nuėjo savo gal- 

| vas prieš Anglijos sostą nu
lenkti. Žinios sako, kad to- 
variščą Sokolnikovą visai 
negalima buvo atskirti nuo 
buržuazijos atstovų. Jis bu
vo apsivilkęs fraku, trum-

Nacionalistai paėmė 10,000 
belaisvių ir daug ginklų.

Kynų nacionalistų valdžia 
vėl laimėjo didelę pergalę, 

i Prieš ją buvo susibūrę ir su
kilę keli šiaurės generolai. 
Kelios dienos atgal jie pra
dėjo didelį puolamąjį žygį ir 
eidami iš šiaurės į pietus no
rėjo pasiekti Nankiną, na
cionalistų valdžios centrą.

Iš pradžios šiauriečiams 
sekėsi. Jie gyrėsi paėmę 
kelis svarbius miestus ir 
daug nacionalistų belaisvių.

Bet kova ėjo 6 dienas ir 
naktis ir galų gale naciona
listai paėmė viršų. Šiaurės 
generolai buvo sumušti visu 
frontu ir ėmė trauktis atgal 
į šiaurę. Paskutinės žinios 
sako, kad nacionalistai pa
ėmė 10,000 šiauriečių nelai
svėn ir suėmė daug ginklų.

Tuo budu buvo užduotas 
smūgis ir Kinijos komunis
tams, kurie paskutinėmis 
dienomis tenai buvo pradė
ję prieš valdžią kilti.

Pereitos sąvaitės žinios 
sakė, kad komunistai užėmė 
Simokau miestą, išžudė 200 
žmonių, išplėšė apie $600,- 
000 vertės turto, paskui pa
degė miestą ir pasitraukė. 
Šitokių šposų jie yra prida
rę jau ne vienoj vietoj. Iki 
šiol valdžia negalėjo komu
nistų suvaldyti, nes visos jos 
pastangos buvo kreipiamos 
į šiaurę prieš susiburusius 
tenai reakcinius generolus. 
Dabar turbut jau bus komu
nistams riestai. Jie tenai pa
sidarė jau tikri banditai tai 
ir gyvena iš plėšimų. *

Ipooivęo ilgiau, ixii p i uoų uai- 

ninku ir darbininkų pasida-
rys didelė bedugnė, kuri pa- 

bet pradėti kovą prieš pačių statys pavojun visus revoliu-
apie socialistų “išdavystes,”

bolševikų kruviną terorą.
Socialistų Internacionalo 

Pildomasai Komitetas išlei
do į Rusijos darbininkus ši
tokį atsišaukimą:

“Rimtą valandą kreipia
mės į jus, Rusų darbininkai. 
Jums buvo stengiamos įkal
bėti, busią socialistinės par
tijos esą darbininkų klasės 
išdavikės, — bandoma taip 
įkalbėti tuo metu, kai po so
cialistų vėliavomis yra susi
būrę daug milijonų darbi
ninkų, išsilavinusių darbi
ninkų politinių ir ekonomi
nių kovų mokykloje ir per 
tas didžias ir sunkias kovas 
sukurusių galingas ekono
mines ir politines darbinin
kų klasės organizacijas.

“Ar gi jus galite tikėti, 
kad tie milijonai kovotojų 
proletarų butų patys savų 
reikalų išdavikai?...

“Milijonų organizuotų ko
vojančių darbininkų vardu 
mes šaukiame jus, Sovietų 
Sąjungos darbininkus, į ko
vą už demokratiją ir socia
lizmą !

“Visų kraštų darbininkai 
socialistai yra labai susirū
pinę dėl Rusų revoliucijos 
likimo. Jie girdi apie badą 
Rusijoje. Jie žino, kad dar
bo santykiai sovietų Rusijo
je yra dar blogesni, nekaip 
kapitalistiniuose kraštuose.

“Socialistų Darbininkų

cijos laimėjimus.
“Jei Rusijoje laimėtų 

kontrrevoliucija, tai butų 
baisiausi katastrofa darbi
ninkų judėjimui visame pa
sauly!

“Mes todėl šaukiame jus 
į kovą už tai, kad visos tau
tos Sovietų Sąjungoje butų 
laisvos!

“Kovokite už žodžio lais
vę!

“Už organizacijų laisvę!
“Padarykite galą mirties 

bausmėms ir masiniams žu
dymams !

“Panaikinkite dabartinę 
begėdišką padėtį, kur laisvės 
kovotojai yra kankinami ka
lėjimų kazematuose ir Sibi
ro žiauriose trėmimo vieto
se!

“Socialistų Internaciona
las kovos prieš bet kokį ki
šų valstybių mėginimą pulti 
Sovietų Valdžią militarinė- 
mis ar ekonominėmis prie
monėmis, ir taip jau kovos 
visomis savo jėgomis prieš 
atgaivinimą baltagvardiečių 
kontrevoliucijos. Bet jis 
trokšta, kad Rusijoj butų 
įvesta demokratinė tvarka 
ir sustabdytas žmonių žudy
mas.”

Socialistų Internacionale 
Pildomojo Komiteto posė 
dis buvo Berlyne. Jame da
lyvavo delegatai iš 22 šalių

didesnis, kad ją papildė OI- areštuoti. 
šauskas, tik ne pralotas, bet __________
ūkininkas Stasys Olšaus- DETROITE AREŠTUOTA 
kas, Miškinių vienkiemio 300 GEMBLERIŲ. 
savininkas. Naujo Olšausko a .
meilužė irgi Stasė ir pa-' Pereitos subatos vakarą 
smaugta taip kaip pralotėlio

____ _____________  Stasė. ~ ’
kejo šauktis kanumenes. ’ ^^^^retimoio^^imo prie kortų ir kitoki^ lošimų.
Kitų miestų žydai pradėjo .su gretimojo Kaimo
ginkluotis, nes visur I
ma užpuolimų.

RUMUNIJOS ŽYDAI 
GINKLUOJASI PRIEŠ 

POGROMUS.
Jasų mieste, Rumunijoj, 

juodašimčiai pradėjo muš
ti žydus. Policija negalėjo 
pogromo sustabdyt, tai rei-

aukia- ūkininke Sta^ Suden^ 22 Policiją vedė vieno laikraš- 
m. amžiaus. Sudenytė pra-i™ .re.P°rterlal.> nes Poluos 

'dėjo reikalauti iš Olšausko,'yirsimnkas tvirtino, kad to- 
\TU i kad vestų. Tas spyrėsi, kl)^ vietM Detioite nėra.SOCIALDEMOKRATŲ

BYLA.
Kariumenės teismas pa

skyrė gegužės 28 d. spręsti ml- _
Galinio, Jakubino ir Bartuš-! J1S pasmaugė Stasę ir, 
kos bylą, kaltinamų, kad or- norėdamas paslėpti baisų

lauke, kur vėliau pasėjo ru
gius.

Nesuprantamas Stasės

bet pagaliau neva sutikęs
1 nuviliojo ją Į savo vienkie-

ganizavę respublikai ginti savo darbą, užkasė lavoną 
komitetus.

ATSIDARĖ TARPTAUTI
NIS BANKAS.

Bazelio mieste, Šveicari-, . . - -
joj, pereitą sąvaitę atsidarė sektįir Pagaliau susekė, kad 
Tarptautinis Bankas, per Pries sa™. dingimą Stasė 
kurį eis karo skolų mokėji- 
mas. ~ ~ ’

TURĖJO $100,000 IR
PASIKORĖ.

Baltimorėj policija rado 
pasikorusią savo skiepe Mrs. 
Mary Textor, kuri gyveno 
poniškuose namuose viena 
pati. Darant jos kambariuo
se reviziją, rasta pinigų, bo- 

uždingimas sukėlė daug kalbų nii if auksinių daiktų 
ijapielinkėj. Policija pradėjo $100,000.

ir tardomas Olšauskas po il
go spvrimosi prisipažino ją 

pi • j » nužudęs ir nurodė vietą kur
VlllCagOS dtUdenty pakastas lavonas.

Kūną iškasė, žmogžudys 
pasodintas Nemenčinos ka-Riaušės. __ ......... ........

Pereitą sąvaitę Chicagos Ičjiman ir ten laukia teismo. 
Universiteto studentai p* 
kėlė riaušes dėl prohibicijos

”a‘! 1,250,000 ŽMONIŲ MO-

kinasi per la&kus.
1 ‘ ’ - ’’■! Washingtono žiniomis,

Tyrinės Komunistų
Propagandą.

Kongresan yra įneštos 
jau dvi rezoliucijos, kuriose 
reikalaujama, kad Kongre- . _ - , .x_
sas paskirtu komisiją ištirti P0™ sdkmem kelinaitem ir 
komunistų ’ propagandų Panclakola- kalP
Jungtinėse Valstijose ’ kartais matome judomuose

Kongresmanas Underhill paveiksluose.

baltom pančiakom, kaip 
kartais matome judomuose

Anglija Nutraukė ' 
Santikius Su 
Popiežium.

Tarp Anglijos ir Vatika
no diplomatiniai santikiai, 
rodos, bus jau nutraukti. 
Anglija atšaukė savo atsto
vą iš Vatikano ir paskyrė jį 
pasiuntiniu Čili respublikon. I 
Kito pasiuntinio prie popie
žiaus dvaro Anglija neskir- 
sianti. Tai reiškia jau santi- 
kių nutraukimą.

Anglijos vaidai su katali
kų diktatorium prasidėjo 
pereitais metais, kai anglai 
išvijo iš Maltos salos vieną 
franciškonų vienuolį. Vė
liau tie ginčai paaštrėjo, kai 
du katalikų vyskupai ėmė 

■ maišytis į politiką ir diktuo
ti Maltos salų gyventojams, 
ką jie turi rinkti ir ko ne
rinkti i krašto administraci
ją

Malta priguli Anglijai ir 
tenai randasi Anglijos karo 
laivyno papėdė, todėl po
piežiaus agentams anglai 
nenori leisti tenai perdaug 
šeimininkauti.

i

TURKIJA PARDUODA 
SULTONŲ BRANGE

NYBES.
Turkijos valstybė nutarė 

parduoti atviroj 
$300,000,000 vertės brilian
tų ir kitokiu brangenybių 
kurios kitąsyk prigulėjo sul
tonams. Įdomesni dalykai 
padėti valstybės muziejun.

rinkoj

AUSTRALIJOS MAINE- 
RIAI PRALAIMĖJO 

STREIKĄ.
Australijos provincijoj 

Naujoj Pietų Vali joj anglia 
kasiai pralaimėjo streiką 
kuris tęsėsi 16 mėnesių. Ma
tydami, kad laimėti nėra 
vilties, darbininkai nutarė 
grįžti į darbą už mažesnę 
algą.

KRUVINOS KOMUNISTŲ 
IR FAŠISTŲ MUŠTYNĖS.

Heidenau miestely, Vo
kietijoj, tarp komunistų ir 
fašistų Įvyko kruvinos muš
tynės, kuriose buvo sužeista 
25 žmonės. Policijos tame 
miestely yra nedaug, todėl ji 
muštynių negalėjo sustab
dyt.

PAMIŠUSI MOTINA SU
KAPOJO 3 VAIKUS.
Kanados provincijoj Nova 

Scotia, Dovero miestely, 
žvejo Munroe žmona staiga 
išėjo iš proto ir paėmus kir
vi sukapojo 3 savo vaikus. 
Kada vyras sugrįžo namo, 
rado savo moterį su kirviu 
dūkstant po stubą. Jis ją nu
ginklavo ir pašaukė policiją. 
Dabar ji sakosi nieko neat
simenanti.

INDIJOJ AREŠTUOTA
650 ŽMONIŲ.

Pereitą sąvaitę Indijoj 
buvo areštuota 650 Gandhi 
pasekėjų, kurie mėgino pa
imti druskos sandėlius kelio
se vietose.

tarpe.’ Studentai sukurė di
delę ugnį universiteto kieme1 Jungtinėse Valstijose da- 
ir pradėjo savotiškai reikšti bąrtiniu laiku yra 1,250,000 

'studentų, kurie mokinasi 
per laiškus. Tai yra. dusyk 

'daugiau negu visi universi- 
i tetai ir kolegijos turi stu
dentų. Daugiausia korespon- 
dencijinių mokyklų, kurios 
duoda kursus per laiškus, 
yra Chioagoje. Už tas pa
mokas studentai per metus 
sumoką $60,000,000.

proteslą. Kada Įsimaišė po-' 
licija, studentai pavaišino ją 
plytomis ir pagaliais. Nega
lėdama kitaip “tvarkos įvy
kinti,” policija pradėjo šau
dyt iš revolverių į orą. Tik 
tada studentai išsiskirstė.

iš Massachusetts valstijos 
sako, kad jisai turįs rankoje 
neabejotinus dokumentus, 
kurie parodą, jog buvusios 
komunistų demonstracijos 

6 d. kovo buvo organizuotos 
Maskvos pinigais ir jos įsa
kymu.

Komunistų tikslas yra pa
kasti ir nuversti Amerikos

KARO ORLAIVIS NU
KRITO Į JŪRES.

Netoli Filipinų salų perei
tą sąvaitę nukrito į jūres 
Amerikos karo orlaivis, ku
riuo lėkė 11 karininkų. Vie
nas žuvo, o kiti buvo išgel
bėti.

I - ___________________

JUNGTINIŲ VALSTIJŲ 
ORLAIVIAI BOMBAR

DUOJA MIESTUS.
Pasirodo, kad Jungtinių 

Valstijų karo orlaiviai bom
barduoja Nikaraguos revo
liucionierius, kurie nori pa- 
liuosuoti savo šalį nuo Wall 
Streeto diktatūros. Hondū
ro respublikos vyriausybė 
prisiuntė Washingtonan 
protestą, i 
persekiodami 
sukilėlius, .
1__________________ _ . —

pusę ir subombardavo kelis.bet kitiems pasisekė pabėg- 
Dasienio miestelius. Tris kai- ti.

Sprogimas Užmušė
17 Angliakasių.

Avella, Pa. — Pereitą są
vaitę Powhatan anglių ka
sykloj čia įvyko smarkus 

____ dujų sprogimas, kuris užmu- 
sakydamar kad šė 17 angliakasių.^ Be to ęįa 
.i Nikaraguos keliolika buvo sužeista. Toj 

_______ , Amerikos oriai-! vietoj, kur ekspliozija įvyko, 
viai nuskrido net į Hondūro’dirbo apie 50 darbininkų,

institucijas, sako kongres- YAsuSPENDAVOTlTAS 

STUDENTŲ.
Yale Universiteto valdy

ba suspendavo visiems me-

I

manas Underhill. Todėl jis 
nori sustabdyti čia visokį jų 
veikimą.

PIANŲ FABRIKANTAS tams 13 studentų už riaušių 
AREŠTUOTAS.

Ilgin, III. — Pereitą są
vaitę vietos pianų dirbtuvėj 
įvyko sprogimas, kuris iš
griovė visą triobėsio užpa
kalį. Valdžia areštavo fab
rikantą FarreU’į, 
ženklų, kad tas sprogimas 
buvo tyčia suruoštas tikslu 
sukelti gaisrą ir gauti ap- 
draudos pinigų.

i

; kėlimą, šešiolika kitų išvyta 
iš bendrabučio.

TRAUKINYS SUDAUŽĖ 
BUŠĄ.,

Columbijoj pereitą suba- 
"nes rado tą- tra?_ki"X? su<laužė bus« ir 

užmušė 4 žmones.

Diktatoriai Laužo
Žmonėms Kaulus.
Belgrado, Jugoslavijos so

stinėj, dabar eina didelė po
litinė byla, kurioj 24 Kroa
tijos valstiečių partijos va
dai yra kaltinami “valstybės 
išdavimu.” Tas “išdavimas” 
yra tame, kad jie norėjo nu
versti diktatūrą Jugoslavi
joj ir atstatyti demokratinę 
tvarką. Vy.riausis jų lyderis 
Dr. Maček. Kitas veikėjas 
yra prof. Jallasič. Pastarąjį 
teisman atvežė ant ratukų. 
Jis teisme pasakė, kad ne
gali ant kojų atsistoti, nes 
žvalgyba kankindama jį su
laužė jam kaulus. Jis pasa
kė: “Aš jau sulaužytas žmo
gus; mano sveikata sunai
kinta ir jau niekas jos nesu
grąžins. Apie savo likimą 
aš jau nepaisau; aš tik no
riu. kad karalius Aleksand
ras išgirstų, kaip jo policija 
elgiasi su kovotojais už žmo
nių laisvę.”

EGIPTE PASIRODĖ 
MARAS.

Londono žiniomis, Egip
to mieste Kairo pasirodė 
juodoji maro epidemija.45 ŽMONĖS ŽUVO 

PURVYNE.
Javos saloje, netoli Indi

jos, nuo Telemojo kalno nu
slinko daugybė purvyno iri 

______  _______ apsėmė visą Likasano kai- 
narkotikų viena*" žymi šoki- mą su žmonėmis. 45 žmonės 

uždarytas kalėjiman Rober-įkė. Dabar yra areštuota 11 žuvo, o tik 5 spėjo pabėgti. Į 
tas Strahn su žmona, kurie:didžiūnų, kurie importuoda-j 
buvo pavogę 14 metų am-jv0 narkotikus iš Vokietijos 
žiaus mergaitę nedoriems ir parduodavo Belgijoj. Su-( 
tikslams. Abudu pastatyti imtųjų tarpe yra augštų dip- 
po $10,000 kaucija. Jiems lomatų, teisėjų, generolų ir ris vardu Torayo Sudari pe- kuose buvo sunaikinti pasė- 
gręsia viso amžiaus kalėji-: advokatų. Visi jie varė šmu-1 
mas. Į gelį.

Policija sako, kad abudu ----------------
Strahnai paėmę tą mergaitę BULGARIJOS VYRIAU- 
neva į teatrą nusivežti, bet SYBĖ REZIGNAVO, 
nusivežę ją į North Chicagą Pereitą sąvaitę Bulgarijoj 
ir patalpinę ją į miegamąjį rezignavo ministerių kabi- 
kambarį, kur Strahn nore- netas su premjeru Liapčevu 
jęs ją iškoneveikti, bet mer- priešaky. Bet neužilgo buvo

pasienio miestelius. Trįs kai
mai Hondūro pusėj buvę vi
sai sunaikinti.

PAVOGĖ MERGAITĘ NE
DORIEMS TIKSLAMS.

Kenosha, Wis. — čia tapo

BELGIJOJ AREŠTUOTA 
11 DIDŽIŪNŲ.

Šiomis dienomis Belgijos 
sostinėj Briusely mirė nuo

Baisus Viesulas
Pietuose.

Arkansas ir Tennessee 
valstijose siautė baisus vie-

MOTINA PAPIOVĖ Somervillės miestelyje,
3 VAIKUS. Tenn., sūkurys nunešė nuo

Tacoma^Wash. —- Mote- pamatų 11 triobėsių. Lau-

reitą sąvaitę čia paplovė pei- Ha.i, daržuose išlaužyti mė
liu tris savo vaikus, o paskui džiai.
ir pati pasipiovė. Turbut ne- Neskaitant materialių 
pakeliamas buvo gyveni- nuostolių, 11 žmonių buvo 
mas. užmušta ir apie 100 sužeista.

VOKIEČIŲ ZEPPELINAS KOMUNISTŲ MUŠTYNĖS 
VĖL LEKIA. | SU FAŠISTAIS.

Berlyne pereitą nedėldie- 
_ __ ___ a b vėl lekia aplink nį susimušė komunistai su
pas kaimynus, iš kur buvo ir jos priešaky vėl atsistojo žemės kamuolį. Jis pasiekė fašistais. Trys žmonės buvo 
duota žinU policijai. tas pats Liapcevas. jau pietų Ameriką. užmušti.

Vokiečių orlaivis “Graf 
gaitė ištrukusi ir pabėgusi sudaryta nauja vyriausybė Zeppelin” ’ - - -

ŽYDU STREIKAS 
PALESTINOJ.

Žydų tautos taryba Pales
tinoj apskelbė generalį strei
ką protestuodami prieš ang
lų valdžią, kuri uždraudė 
žydų emigraciją Palestinon.

Streikas prasidės šį ket
vergą po pietų ir tęsis iki va
karo.

z
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APŽVALGA I

ATSTUMTAS IR VĖL—

JIS SVAJOJO KODĖL!

BAŽNYČIA SUSITEPĖ menas.
OLŠAUSKO SKAN

DALU.
Katalikų bažnyčia darė 

didžiausių pastangų, kad 
pralotas Olšauskas butų iš
teisintas. Jai buvo baisiai 
nesmagu, kad toks stambus 
jos šulas buvo apygardos 
teismo pripažintas žmogžu
džiu, pasmaugusiu savo mei
lužę. Todėl apygardos teis
mo sprendimą klerikalai bu
vo apskundė Vyriausiam 
Tribunolui, reikalaudami, 
kad tas uždėtą Olšauskui 
bausmę panaikintų. Bet da
lydami šitą žygi klerikalai 
apsigavo. Praloto Olšausko 
prasižengimas buvo taip aiš
kus. kad Vyriausis Tribūno- y- 
las ir norėdamas negalėjo' 
žmogžudį išteisinti. Jis per-.5 
kratė bylą iš naujo ir atrado.! 
kad pralotui Olšauskui rei
kia da padidinti bausmę. _ 
jis pailgino jam katorgos 
laiką apie pusantrų 
Be to. atėmė jam visas pilie- ’ 
čio teises, taip kad dabar ši
tas “dūšių ganytojas" nega-, 
lės ir turto Lietuvoje turėti, .spauda neskelbia žinių, jei-

Dabar pralotui jau nėra gu jos neprielankios kapita- 
kur daugiau apeliuoti, ir jis lo interesams. Šiomis dieno- 
turės nešioti “katoržnin- mis Amerikos spauda paslė- 
ko” rubus. pakol atliks visą pė nuo visuomenės žinią, 
“pakutą." |kad Argentinos respublikoj

Vyriausio Tribunolo nuo- Pirma Gegužės diena šįmet 
sprendis buvo be galo skau- buvo pripažinta 
dus Olšauskui smūgis, nes, 
kaip “Naujienos” sako,

"pralotas Olšauskas šiandie 
yra Įstatymų atžvilgiu papra<- 
tas katoržninkas. atliekąs savo. 
bausmę, kaip ir visi kiti nu-: 
teistieji žmogžudžiai ir plėši-; 
kai. Iki šiol jisai naudojosi ka- j 
Įėjime visokiomis privilegijo-' 
mis: turėjo šviesų didelį kam-' 
barį su gerais rakandais, gau-1 

davo specialiai įam pagamintą 
maistą, buvo išleidžiamas il
giems pasivaikščiojimams į ka
lėjimo kiemą."

Dabar šitos privilegijos 
jam, turbut, bus jau atimtos. I

Bet skaudžiau da negu! 
patį Olšauską šitas nuo-; 
sprendis paliečia katalikui 
bažnyčią, 
liai už ji stojo, 
jienų,”

“Katalikų bažnyčios vyriau
sybė rėmė savo ‘brolį Kristuje* 
iki paskutinės valandos. Ne
žiūrint to. kad Apygardos teis
mas buvo Olšauską nuteisęs, 
jisai dar vis nebuvo išvilktas iš 
kunigo rūbų. Net kada tyriau
sias Tribunolas darė savo nuo
sprendį, 
bebuvo kunigas ir pralotas - 

hierarchijos nary 
laipsniu žemesnis 
Pačioje byloje buvo* 

kad vieną 
keletą metu jau

buvo stambesnis 
bažnyčios šulas Lietuvoje 
net ii- už pati arkivyskupą 
Karevičių. Nes karo metu 
popiežius nedavęs aukų nu
kertėjusiems lietuviams rin
kti teisės nei kunigui Bučiui.: 
nei vyskupui Karevičiui, o 
pralotui Olšauskui tokią tei-' 
sę davęs. Advokato Tumė
no žodžiais tariant, “pralo-! 
tas Olšauskas esąs suaugęs 
su katalikų bažnyčios vy-į 
riausybe daugiau negu Šia-! 
mo dvynai.”

Ir dabar šitam bažnyčios, 
šului tapo nuskusta galva ir 
ant nugaros prisiūtas katorž- 
ninko lopas. Doros mokyto
jas. katalikų veikimo centro 
narys, tikinčiųjų moterų 

is,” kandidatas i vy
skupus — ir kriminalistas!

Ištikrujų. šiandien visi ku
nigai nuleidę savo nosis gali 

"į*, kartu su savo konfratru Ol
šausku pasakyti: Sic transit 

metu :^on*a mundi!...

I

PASLĖPĖ ŽINIĄ.
Pasirodo, kad kapitalistų

i valstybės 
švente. “Naujienos” apie tai 

irašo:
"Iš Europos laikraščių pati

riame. kad balandžio 29 d. Ar
gentinos respublikos preziden
tas Irigoyen išleido dekretą, 
kuriuo gegužės mėnesio 1-ji 
diena yra paskelbiama valsty
bės šventė. Įdomu, kad Ameri
kos telegramų agentūros 
žinios visai nepadavė.

"Prezidento Irigoyeno 
kretas yra 
kad nesenai 
siuose Argentinos 
to rinkimuose milžiniškai 
kilo socialistų balsai, ypač 
gentinos sostinėje Buenos 
res.*’

Jungtinėse Valstijose plu- 
apsistato kulka-

f

šitos

de- 

tuo.aiškinamas
prieš tai įvyku- 

parlamen- 
pa- 
Ar- 
Ai-

nuo-; 
paliečia kataliku, 
kuri taip atkak-Inkratai

' . Anot "Nau- ! gaidžiais, kada artinasi Pir
mos Gegužės diena. Jų 

'spauda rašo, kad Pirmoji 
l^". J Gegužės, tai anarchijos ir 

t riaušių diena. -Ti turi but už
drausta ir išnaikinta. Na. o 
jeigu taip, tai kaip tada ga
lima skelbti, kad kitur ta 

j diena yra pripažinta valsty
bės švente ir kad darbinin- 

OlSauska, dar vi, te- šv<?n£ia •'okili riau-

SIU?
j Pats velnias neturi tiek 

. . cinizmo, kiek plutokratija. 
UZL ---------------

kartą'

bažnyčios 

tik vienu 
vyskupą! 
nurodyta. ___ _____________ ...
prieš keletą metu jau buvo1 

svarstoma Olšausko kandida
tūra į vyskupus ir. sulig jo ad
vokato Raulinaičio liudymu. nei 
vienas kunigas nebuvęs tuo
met pareiškęs apie ii neigia

mos nuomonės.
"Aiškus dalykas, kad Vy

riausio Tribunolo nariams šiur
puliai turėjo eiti per nugaras, 
kada jiems teko apie šitokį 
stambu bažnyčios šulą tarti 
savo galutiną žodi.

"Bažnyčios vyriausybės pa
stangomis išgelbėti Olšausko 
kailį pavyko atsiekti to. kad 
už sąmoningą žmogžudybę ji
sai gavo tik šešis metus kator
gos. kuomet kiti piktadariai už 
tokius darbus būna paprastai 
nuteisiami visam amžiui. Bet 
už tai sunkiai susikompromi
tavo pati bažnyčia, palikdama 
ji kunigo ‘stone* da ir po to. 
kai Apygardos teismas jau bu
vo radęs ji kaltu. Po Vyriausio 
Tribunolo sprendimo jam turė
jo uždėti katoržninko pančius, 
o jisai dar vis tebebuvo dvasi
ninkas !’*

Pralotas Olšauskas, kaip 
dabar ji gindamas Tribuno
le tvirtino jo advokatas Tu-'

NE VISU, BET KIEK
VIENO.

Brooklyno “Vienybė” 
girdėjo, kad Lietuvos social
demokratai mano keisti sa
vo programą, norėdami ge
riau ją pritaikyt prie smul
kių ūkininkų, taigi ji daro iš 
to išvedimą, kad socialde
mokratai “tautiškėja.” Gir
di:

"Lietuvos spauda praneša, 
jog Lietuvos socialdemokratai, 

iki šiol Lietuvoje buvus kai
riausia legališka partija, žy
miai dešinėja ir tautiškėja.

"Lietuvos socialdemokratai, 
pasak ‘Lietuvos Keleivio* pir
miau pripažinę žemę, kaip visų 
nuosavybę, dabar persikeičia 
savo programą ta kryptim, 
jog žemė jų pripažįstama kiek
vieno nuosavybe."

Jeigu “Vienybė” taip jau 
garbina “tautiškėjimą,” jai 
vertėtų žmoniškiau pramok
ti lietuvių kalbos, 
bent tiek žinoti, 
džiai “visų” ir
no” turi vieną ir tą pačią są
voka. Kiekvieno nuosavybė, 
tai visų nuosavybė, ir atbu
lai.

Jeigu jau kokie komunis

No. 21. Gegužės 21 d., 1930

Pralotui Olšauskui 
Padidinta Bausme

J

AlgirdasjNESUPRATO KODĖL

MERGINOS JO VENGIA
yiE.\ Ą malonu sekm. 

pro Gerulės stuba 
ges kare. Jis sustojo si 
Jis džiaugėsi manydamas, 
pakvies jį į kompaniją, 
jam neprielanki ir tik 
Ih-augijoj jo atvira: veną 
aukštesnės kilmės, kuon.e 
mažiau įžymios šeimos, 
turėtų jį pažeminti Bet 
prielanki ir formule, ne
jos greitai jį paliko vien: 
gatvio

Kuomet A
siu neprielankumu, 
mani draugui, jam pasak 
mo priežastis.—tai buvo t 
kaito atsidavimas, kurio 
gas jam patarė vartoti 
muilą, darantį prakaitą 
bar Algirdas visur r>age

Žmonės mums nesako, 
niai atsiduodant pra

.. Algirdas ėjo 
nijo ją drau- 

j.i'-:i pašnekučiuoti, 
‘.ad merginos 

G -’utė buvo labai 
t-seiiai Lietuvių 

■i.-. Lietuvoj jis yra 
•• tierutė ;>aeina iš 

kudėl tuomet ji 
: b buvo jam ne- 

ir čia ant gatvės 
a-st"Vin:i ant šali-

das. užgautas šiuo paskiau- 
pasas apie tai arti- 

r.esialonu- 
tu- ypatingas pra- 
> nežinojo. Drau- 

I. i ft-ituoy-sveikatos 
bėkvapsniu. Ir da- 

■ iat.jamas.
kaū mes nemalo- 

k mus ven-

I H E ALTU 
SOAP

gia Prakaitu nemaloniai atsiduodantis 
mažiausia sužino kad jis pats yra. kaltas už 
tai. kad jo kiti vengia, nes jis apsipranta 
su tuo visada esamu atsidavimu Bet at
minkite kad odos skylės prašalina kvortą 
nemalonaus dvokimo net ir vėsioj dienoj. 
Kam save išstatyti nemalonumams? Pri
imk šį lengvą ir malonu būdą apsisaugoti. 
Prauskis ir maudykis su Lifebuoy—jo švel
nus, didelis, antiseptinis putojimas apvalo 
ir apsaugo odą

Puikus pageltusiam veidui.
Geriausi gražumo specialistai šaly nega

lėtu surasti geresnio veido spalvai muilo 
kaip Lifebuoy. Jis veikia kaip tonikas ant 
pageltusios odos—ją daro atsnindančia 
sveikata ir žėrinčia grože. Jo malonus, 
evtra-švarus kvapsnis dingsta beplaunant 
—tas rodo kad Lifebuoy valo.

Priimk Lifebuoy šiandien—jis taps jūsų 
šeimęs kasdieninis muilas.
LEVER BROTHERS CO.. Can. -bige. Mass.

stops bodų odor
EK t

VĖL PRAŠO AUKŲ.
"Laisvė,” matyt, gerokai

kišenius

tai nemokėtų prigimtos savo Į 
kalbos, tai negalima butų ii! 
stebėtis, nes jie tautinių da-' pratuštino savo 
Iykų nebrangina: bet kadaiSLA. atakuodama, nes gvol- 
savo 1 
smetoniniai patriotai, kaip: 
“Vienybės” redaktoriai, tai 
jau labai keista.

kalbos nemoka tokie! tu šaukiasi aukų. Ji sako:
"Draugai ir draugės, nerei- 

. Jums daug aiškinti, užten
ka tik priminti, kad šiuo tarpu 
:?.<•> turime parinkti aukų Į 

Agitacijos Fondą. Visiems mu- 
<; komunistinio judėjimo veik- 

i -iriems draugams žinoma, 
k,--.į mes turime vestjkovą Įvai
riuose frontuose prieš lietuviš- 

fašistinius elementus, tu
rime su jais kovoti įvairiose 
k< Linijose, įvairiose organiza- 
‘ ■ e ir tt. Musų tam darini! 

reikalinga finansų.“

Vadinasi, jei sumesit pi
nigų, tai “draugai” kovos 
su fašistais, o jei pinigų ne
duosit — nereiks nei kovų. 
Gaila vienok, kad iš tų “ko
vų" mes nematom jokių 
vaisių.

Toliau bolševikai ir patys 
į prisipažįsta, kad per daug 

šaulys Kve- jau darbininkus plėšia. Sa-

tes pasmaugė jo motiną 
Birštono parke.
Pral. Olšauskas prašoko net 

ir kun. Macochą.
“Lietuves Žinios 96-ta- 

me numery rašo:
Vyriausias Tribunolas už

baigė praloto Olšausko bylą 
ir dabar jo vardas jau figū
ruoja labiausiai pasižymė
jusių pasauly kriminalinių 
nusikaltėlių sąraše.

Pralotas Olšauskas savo 
sensacine byla toli prašoko 
kadaise pagarsėjusi Čens- 
takavos vienuoli Macochą, 

nužudžiusį savo

Praloto Olšausko byla Vy
riausiam Tribunole pasibai
gė. Klerikalų erštas tapo 
pripažintas pirmo laipsnio 
žmogžudžiu ir jo bausmė 
pad inima. Pirma jis buvo 
nuteistas šešiems metams 
katorgos, skaitant šitą laiką 
nuo jo suėmimo dienos, o 
dabar Vyriausis Tribunolas 
nusprendė, kad galvažudys 
turi išsėdėt katorgoj 6 me
tus skaitant nuo šių metų 
balandžio 26 dienos. Tuo 
budu jo bausmė pailginama 

‘apie pusantrų metų.
Apygardos teismas buvo 

pripažinęs, kad kunigų ly
deris pralotas Olšauskas pa
smaugė savo meilužę Stasę 
Ustjanauskienę iš susijaudi
nimo, ir dėl to buvo pritai
kęs jam sušvelnintą bausmę. 
Bet piktadarys tuo nepasi

tenkino ir apeliavo į Vyriau
si Tribunolą, man\ damas, 
kad Tribunolas atras jį ne
kaltu. Taip manė visi kuni
gai, visa Lietuvos katalikų 
bažnyčia, ir iki šiai dienai ji 
laikė šitą žmogžudį savo 
“broliu Kristuje.” Iki šiai 
dienai šitas galvariezas 
vaikščiojo dvasiškuose ru

mbuose ir nešiojo ant savo 
pilvo pasikabinęs kryžių. Jis 
kas lytas užsidėdavo jį to
mis pačiomis rankomis, ku
riomis pasmaugė suviliotą 
moterį ir kažin kur nudėjo 
savo vaiką. Klerikalai buvo 

įtiek tikri, kad Tribunolas 
pripažins jų lyderį •‘nekal
tu,” kad buvo jau net kalba
ma. jog popiežius apskelbs 
jį Lietuvos šventuoju.

Bet apsigavo Olšauskas 
apeliuodamas į Vyriausi 
Tribunolą, ir apsigavo kata
likų bažnyčia laukdama šito 
paleistuvio išteisinimo. Vy
riausis Tribunolas pripaži
no, kad pralotas Olšauskas 
yra da baisesnis kriminalis
tas, negu žemesnis teismas 
manė. Žemesnis teismas ma
nė, kad Olšauskas pasmau
gė savo sugulovę iš “susijau
dinimo," o Vyriausis Tribu
nolas atrado, kad jis nužu
dė tą moterį šaltu krauju, iš 
kalno prie to prisiruošęs ir 
viską apgalvojęs.

Ir dėl to jam bausmę pa
didino!

Taigi subliūško visos kle
rikalų viltys, susmuko visi 
jų planai. Konstantinas “mu- 
čelninkas” Lietuvos šven
tuoju jau nebus.

Negana to, ^ad Tribuno
las pripažino jį pirmo laips
nio galvažudžiu ir pailgino 
katorgą, bet atėmė iš jo da 
ir piliečio teises. Tėvelis Ol
šauskas dabar jau neturi tei
sės ir turto turėti". O tai bene 
skaudžiausia klerikalui smū
gis.

Pralotas Olšauskas buvo 
jau prisilupęs gana daug pi
nigų. Jis buvo skaitomas 
prie Lietuvos milionierių. 
Pirmosios revoliucijos metu 
jisai dirbo iš vien su caro 
žandarais ir išdavinėjo tuos 
žmones, kurie kovojo už lai
svą Lietuvą. Užtai jis buvo 
Lietuvos darbininkų vadi
namas “Kauno oberpolic- 
meisteriu." Bet jis to nepai- 

j sė. Caro valdžia mokėjo jam 
algą ir jis jai tarnavo. Tuo 
pačiu laiku jis dėjosi ir savo 
žmonių “prietelium.” Vie
nu žodžiu, tai buvo klerika- 

! liškas vilkas avies kailyje. 
Jis ėmė ką tik-galėjo ir kiek 

įgalėjo. • Todėl ir turto daug 
susikrovė. Dabar Vyriausis 
Tribunolas nusprendė, kad 
iš jo turto butų mokama po 
200 litų kas mėnesį likusiam 
Ustjanauskienės vaikui, kol 
jis ateis į metus, šita mokes
tis turi but skaitoma nuo 
1928 metų 13 rugsėjo die
nos, kada pralotas Olšaus-

žiauriai 
broli.

Palyginti su pral. Olšaus
ku Macochas tik menkystė.

Macochas buvo niekam 
nežinomas, tamsus dvasinin
kas, moraliniai supuvęs pa
krikusioje vienuolyno at
mosferoje. Visą jo moralinį 
ir dvasini bagažą sudarė il
gi juodi rūbai, po kuriais 
kvėpavo zoologinis degene
rato tipas.

Kas kita buvo pralotas 
Olšauskas.

Jau prieš dvidešimt pen
kis metus jo vardas simboli
zavo karingąjį klerikalizmą, 
kuris kovodamas su savo 
priešais visas kovos priemo
nes laiko etiškomis ir leisti
nomis. Olšauskas nesėdėjo 
užsidaręs vienuolyno celėje, 
kaip kad Macochas. Priešin
gai — jis veržėsi Į visuome
nės gyvenimo viršūnes. Jis 
“švietėjas,” jis “katalikiškų 
darbininkų” vadas, jis akty
vus “kramolos malšintojas,” 
jis katalikų veikimo centro 
narys!

Prieš didijį karą Olšaus
kas užsipelnijo ištikimo ca
ro režimui tarno vardą. Vi
sa, kas Lietuvoje buvo pa
žangaus, kas siekė laisvės ir 
išsivadavimo iš carinio jun
go, visa šalinosi darbais pa
sižymėjusio kunigo. Už tai 
Olšauskas turėjo gerą reno- 
me pas carą okupantus, 
smaugusius Lietuvos laisvės 
judėjimą. “Otca Konstan
tina” darbai gerai žinomi 
senesnei Lietuvos kaitai. 
Bešali istorija jau senai 
Įtraukė Olšauską visuome
nininką ir klerikalą į juodą
ją lentą. Savo visuomeninę 
karjerą Olšauskas užbaigė 
karo metu Voroneže, kur 
būdamas .jaunimo “švietė
ju,” Įvedė mokiniams kalė
jimo režimą, mėtė juos į gat
vę ir rusų administracijos 
laiminamas šeimininkavo vi
suomenės ištaigose, lyg sa
vo namuose.

TYRINĖS RISTYNIŲ IR 
KUMŠTYNIŲ BIZNĮ.
Massachusetts valstijos 

senatas nutarė ištirti profe
sinių ristynių ir kumštynių 
bizr.Į. Laikas butų, kad tas 
laukinis sportas butų jau su
laikytas.j 

i 
I 

DAR VIENA LIETUVOS
FAŠISTŲ SAUVALĖS 

AUKA.
"Pietų Amerikos Naujie

nos” paduoda šiurpinančią 
žinią iš Lietuvos. Jos rašo:

"Vasario 4 d. važiuodamas | 
per Kamajų miestelį, pastebė- i 
jau valsčiaus kieme krūvą žmo-! 

nių.
“Prisiartinęs pamačiau la

voną. kurį skrodė gydytojas. 
Pasirodė, kad tai Žilinsko la
vonas. Vasario 1 d. pas jį šau
lys Jurgis Kvederas su Kama
jų policininku Tamašausku pa
darė kratą ir rado samagonko< 
kelias bonkas.

"Darant kratą i
deras Žilinską labai sumušė. 
Žilinsko motina. matydama 
mušant sūnų, pagriebusi van
dens kibirą vertė ant šaulio. 
Tada šaulys liovė mušęs. Kra- 

, tą darė be liudininku ir, sako.
dingo 830. -kuriuos tik ką buvo 
atleidę iš Amerikos.

"Samagonką šaulys 
šunies būdoje paslėptą.

“Paskui nuvarė Žilinską į 
Vaičiūnų kaimą pas ūkininką 
Smalstį. Čia policininkas ir 

šaulys girtuokliavo. Nors Ži
linskas atsisakė gerti, liet šau
lys būtinai jį privertė gerti.

“Atvežęs į Kamajus. įmetė 
sumuštą Žilinską daboklėm Po 
kiek laiko sargas pastebėjo Ži
linską pasikorusį."

Tai ve, kaip darbuojasi 
Lietuvos šauliai!... Nieko 
sau krašto “gynėjai!”

radęs

ko:
"Tiesa, pastaruoju laiku bū

na nemažai atsišaukimų dėl 
aukų Įvairiems darbininkiš
kiems tikslams. Daugeliui gali 

atrodyti, kad perdažnai prašo
ma aukų. Bet tas - neišvengia

ma.*’

Jeigu darbininkai pinigų 
bolševikams neduotų, tai 
bolševizmo tuojaus neliktų.

SVAJONĖS.
Niaukias dangus, 
blaškos vėjas 
tiek svajonių 
palydėjęs...
Tas sielvartas 
begalinis, 
jautrią sielą 
bemarinęs, 
juodais kryžiais 
susibūrė: 
pikta laumė 
dali burė...
Bet palaukit!... 
kaip tik saulę 
aš išvysiu, 
tiesiu žvilgsni, 
tiesiu rankas, 
jai krutinę 
atdarysiu... 
Ji ant mano 
liūdno veido, 
ką jaunystė 
greit apleido, 
savo spinduli 
nuties...
Ne žmonių 
teiktu ramumu, 
pasilsėsiu 
ant širdies.

Virvytė.

TRUMPOS ŽINIOS
Rumunijoj, bažnyčios gai

sre sudegusių vaikų motinos, 
kurių skaičius siekia 100, 
prisiekė nenueiti nuo bend
ro aukų kapo, kol nenumirs 
badum.

Veliuonos valsčiuj, Parei- 
nių dvare, J. Grigaliūnas 
kėlė iš vežimo rąstą. Tuo 
tarpu pasibaidė jo arklys ir 
Grigaliūną užmušė.

Chicago.

Latvija iškilmingai minė
jo savo steigiamojo seimo 
10 metų sukaktuves. Jų sei
me buvo 150 atstovų, iš ku
rių didžiausią frakciją su
darė socialdemokratai.

Ji turėtų 
kad ivar- 
“kiekvie-

PROHIBICIJOS ŽIŪRĖS 
KITAS DEPARTA

MENTAS.
Iki šiol prohibicijos Įsta

tymo vykinimu Amerikoje 
rūpinosi iždo departamen
tas. kitaip sakant, finansų 
ministerija. Dabar tas dar
bas perduota justicijos de
partamentui. kuris turi dau
giau šnipų savo žinioje.

♦

A. B.
O, myli viltį 
veidmainingą? 
nors ji dulkių 
sūkurys.

Nes be jos gyvenimas 
tavo 
tamsus, baugus 
tvenkinys...

Virvytė.
Chicago.

Bolševikai leido priiminė
ti moteris Į karo technikos 
mokyklas. Baigusios moks
lą galės gauti vietą raudo
nosios armijos vadovybėje.

Pral. Olšauską greit teis 
ir kunigų tribunolas. Mano
ma, kad iš Olšausko kuni
gystė bus atimta ir jis bus 
ekskomunikuotas.



WORCESTER, MASS.

italas.

čia

pavyzdžiui, SLA.
Matomai 
pasiunti- 

nesimpati-

mirties sukaktuvių apvaikš- 
čiojimas.

Gegužės 30 dieną Wor-

Dabar paliko savo vyrą Jur-
gį ir du sunu. Tolimesnių gi- D u K Vytauto 500 metlJ

H Kas skaito ir rašo 
į Tas duonos neprašo © AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS | © Kas nieko nereikia 

To niekas nepeikia

MAHANOY CITY, PA Jie sukilo ant kojų ir su za- 
Triukšmingu tUvažiavima..ikria'j"nais apspito šį žmo- 

ir nru»varta nori įsmpsr. 1S 
Balandžio 27 d., bažnyti- < 

nėj svetainėj Įvyko L. D. K. j 
Vytauto 500 metų paminė- j 
jimo apielinkės draugijų at- j 
stovų suvažiavimas. Pirmi- ; 
ninkavo S. Gegužis, SLA. 
prezidentas; sekretoriavo ’ 
“Saulės” administracijos ; 
darbininkė p-lė O. Novikiu- 
tė. i

Mandatų komisija prane- : 
šė, kad pribuvo 125 delega
tai iš 15 miestų.

Dar prieš mandatų per
žiūrėjimą, pirmininkas pa
siūlė suvažiavimui perbal- 
suoti, ar reikalinga švęst Vy
tauto paminėjimą, ar ne? 
Suvažiavimas vienbalsiai 
nutarė švęst. Tuomet kuni
gėliai, kurių čia buvo visas 
desėtkas, viens po kito ėmė 
sakyti pamokslus ir Įrodinė
ti, kad Vytautas buvo labai 
geras valdonas, nes pristatė 
Lietuvoje daug šventų baž
nyčių, gynė ii- platino šven
tą katalikų tikėjimą, todėl ir 
jo minėjimas reikia pradė
ti šventomis mišiomis. Vie
nas delegatas tuomet atsi
stojo ir sako: “Labai keista, 
kad šiandien kunigai nori 
pripažinti Vytautą šventuo
ju. Penki metai atgal, sako, 
mano kūdikį atnešė i šitą 
pačią bažnyčią krikštyti Vy
tauto vardu. Kunigas vaiko 
tuo vardu nekrikštino, išba
rė kumus už pasirinkimą 
pagoniško vardo ir išvarė. 
Čia yra, sako, tas pats kun. 
Česna ir jis tur but paaiš
kins, kaip tai galėjo pasikei
sti jų (kunigų) nuomonė.” 
Bet kunigai, kaip muilą pra
riję, visi tylėjo.

Suvažiavimas nutarė ap- 
vaikščiojimą rengti per “La- 
bor day.” t. y. rugsėjo 1 d. 
Tam reikalui siūloma išrink
ti 25 narių ekzekutyvę ko
misiją. Banišauskas siūlo, 
kad i komisiją Įeitų Įvairių 
srovių ir miestų žmonės. Pa
skelbta 5 minučių pertrau
ka pasitarimui. Po pertrau
kos priduodama raštu kan
didatai. Iš Minersvillės net 
4: 2 parapijonų. vienas
(M. Sabaliauskas) nuo S. L, 
A. 13 kp. ir A. K. Klimas 
nuo SLA. pirmo apskričio. 
Kyla skandalas. Kun. Dauk- 
manta sako, kad jis atsive
žęs 13 delegatų ir tik jo de
legatai turi but išrinkti Į ko
misiją. Pirmieji nepasiduo
da, nes ir jie deleguoti nuo 
SLA. Tuomet kun. Dauk- 
manta grąsina Sabaliaus
kui, kad jo neįleis daugiau Į 
šventą bažnyčią, jei jis ne
siskaito su savo “tėveliu.” 
Mat S. yra parapijonas ir 
geras katalikas, tečiaus, pri
klauso ir prie SLA.

Dėl Sabaliausko kandi
datūros kyla didžiausis ter
mas. Į talką ateina kun. Ka
ralius. Jis šiandien labai 
nervuotas, nes su parapija 
susibarė. Buvo taip: parapi- 
jonys turėjo bažnytinėj sve
tainėj susirinkimą ir kalbė
jo kaip atsikračius kun. Ka
raliaus. Advokatas Kvoch 
paaiškinęs, kad bažnyčia ir 
“dytai” yra parapijos, o jei
gu jiems kun. J. Karalius 
negeras, galite jį išvaryti 
laukan ir vyskupas bus pri
verstas paskirti kitą. Užgir
dęs tai kun. Karalius įpuolė 
i salę ir ėmė rėkti: “laukan 
iš čia!... nekelkit ‘nois,’ nes 
aš negaliu ‘sandeiskul’ lai
kyti.” Bet čia kunigėlį su
griebė už skvernų moterėlės 
ir per duris išjojo. Už tai ir 
šis suvažiavimas 1 valandą 
susivėlavo, už tai ir kun. Ka
ralius įpykęs ir nenustoja 
lermo kelti.

Vienas atstovų, netekęs 
kantrybės, pasiūlo pašalinti 
iš salės kun. Karalių ir svar
styti klausimus toliau. Tas 
pasiūlymas kaip perkūnu 
trenkė į dvasiškas asabas.

gų ir prievarta nori išmest iš 
salės. Bet delegatas pareiš
kė, kad jis neišeis iš salės 
kol susirinkimas nepasi
baigs. “Nedraskykit, sako, 
manęs už drabužių, nes ir aš 
paleisiu savo jėgą darban.” 
Kunigėliai negalėdami ran
komis Įveikti, paleido liežu
vius: “Tu bolševikas, tu 
bolševikas!... pašauksim po
liciją!...” “Šaukit” — atsa
kė tas — “gal greičiau jums 
gerkles užkimš.”

Po šitų skandalų ir A. K. 
Klimas Jr M. Sabaliauskas 
savo kandidatūras atsiėmė. 
Komisija sudaryta iš 9 as
menų, kurion inėjo tik vie
nas pažangus žmogus. Ap- 
vaikščiojimo vietą numatys 
komisija.

Musų apielinkėj Vytautas 
tikrai i šventuosius bus pa
keltas, nes vienas pažangių
jų atstovas negalės jo ap
ginti. Delegatas.

WATERBURY, CONN.
Lietuva kintamuose 

paveiksluose.
Balandžio 29 d. tūlas Luk

šys rodė Lietuvoje nuimtus 
krutamuosius paveikslus. 
Įžanga — 35 centai. Žmo
nių susirinko apie 150, nors 
kun. Valantiejaus salėj tel
pa apie 12 šimtų. 
Lietuvos fašistų 
niams žmonės 
zuoja.

Pravartu nors trumpai iš
sitarti dėl paveikslų turinio. 
Pirm negu pradėjo rodyti 
paveikslus, p. Lukšys parda
vinėjo Smetonos ir nykštu
ko Voldemaro abrozėlius. 
Krutamuose paveiksluose 
parodyta tik tas, kas tinka 
Lietuvos fašistams. Nieko 
tokio neparodė iš kaimiečių 
skurdaus gyvenimo, o vis 
tik Smetona, bažnyčios, sto
ri praboščiai, iškilmės, paro
dos ir tt.

Vienose iškilmėse, kuni
gėlis laukuose nasistatęs 
ant bačkų kryžių, užsidegęs 
žvakes, saulutei šviečiant 
laiko mišias. Raiti fašistai 
apie tą juodvarni laksto. 
Ateina Smetona su Volde
maru ir jam kloniojasi. Vol
demaras visai nykštukas 
prieš Smetoną ir publika 
pradėjo iš to neūžaugos 
juoktis. Tuomet p. Luk
šys paaiškino, kadt girdi, 
“prezidentas” aukščiau at
sistojęs. “Tai kodėl ten Vol
demaro nepastatei?” juokė
si publika.

Toliau rodė 
“atpuskus.” 
džiai atrodo 
miesteliai ir žmonės. Bakū
žės šiaudų stogais, čielų rąs
tų sienos, maži langeliai ir 
tų nedaug. Moterys, kaip žą
sų būriai: galvos baltomis 
palomis aprištos, kojos ba
sos, drabužiai nuplyšę, nu
skurę.

Senai iš Lietuvos išvy
kusiam, ar čia augusiam, at
rodo, kad ten gyvena neci
vilizuoti žmonės. Pavyz
džiui, parodė kaip Šidlavoj 
per “atpuskus” davatkų bū
riai klupsčiom apie bažny
čią eina. Ar tai reikia dar 
didesnio tamsumo ir atsili
kimo nuo kultūros?...

Balandžio 9 d. Įvyko teis
mas dviejų žydelių ir vieno 
italo, kuriuos kaltino ramy
bės ardymu.

Mat, kovo 6 dieną komu
nistai buvo surengę “revo
liuciją.” Tos “revoliucijos” 
rengimo komitetas buvo 
areštuotas. Policijos teismas 
buvo nuskyręs jiems po 60 
dienų šaltosios. Jie ant to 
nesutiko ir apeliavo i aukš
tesni teismą. Aukštesnysis 
teismas atrado kaltais ir dar 
bausmę padidino.

Kaltininkais yra; Rožė 
Ross, 19 metų žyd ei kaitė;

Harry Hersh, 18 metų žydu- Po to sekė prakalba, kurią 
kas, ir John Borgnis, senas pasakė studentas‘Paul Dar- 

Waterburietis. gis. Po prakalbos, labai gra- 
 _______ ižiai padainavo “Kur Baku-* 

NEW KENSINGTON, PA.'žė Samanota.“ Bladzia Pau- 
CI . , . . ------ - įlekiutė, Mildai Virbickiutei
SLA uopos parengt . pianu palydint. Paskui su- 

Balandžio 27 d., SLA. 192 lošta Paul Dagio parašytas 
kp.; bendrai su SLA. Jau- juokingas veikaliukas “Ra- 
nuolių kuopa buvo surengę šeiniu Magdės ir Telšių 
šaunų vakarą, susidedantį Pliumpio Piršlvbos.” Lošė- 
iš dainų, muzikos ir klasiškų jaj atnko savo Voles gerai ir 
' 1 _. Programo dalyviai publika įurėjo gardausjuo- 

Pitts-’ko. Po lošimo sekė klasiškas 
i šokis, kurį atliko Ona Meš- 
įkauskiutė. Po šokių, Marce
lės Grinienė.'- duktė Regina 
Igražiai padainavo.
-I Mama yra mėgiama Pitts- 
burgho dainininkė ir duktė 
eina jai į pagalbą mamės 
pramintais takais.

Nevv kensingtoniečiai bro
lis su sesute Miliauskučiai, 
vienas griežė smuiką, o 
Onutė paskambino pianu. 
Antra nevv kensingtonietė, 
mažoji Martha Grubiutė, 
pagriežė smuiką. Nors visai 
maža mergaitė, bet smuiką 
griežia gana gerai. Da viena 
mergaitė padainavo. Reiš
kia, kad ir Nevv Kensingto- 

Įne randasi jaunuolių, kurie 
'■lavinasi muzikoj ir laikui 
įbėgant gal pasivys Pitts- 
burghą; nors nekurtuose da
lykuose nevv kensingtonie- 
čiai jau yra pralenkę Pitts- 
burghą: 
reikaluose.. Mes turim ne tik 
suaugusių, bet ir jaunuolių

šokių, i 
buvo pakviesti iš ! 
burgho, dalyvaujant keletai 
ir vietinių jaunuolitj. Reikia 
pasakyti, kad pittsburghie- ■ 
čiai jaunuoliai gražiai užsi-j 
rekomendavo. Netik jau-1 
nuoliai, bet ir suaugusieji 
pamėgo tokį gražų progra
mą ir jo dalyvius. Pitts- 
burghiečiai pamylėjo nevv 
kensingtcmiečių draugišku- < 
mą ir gražų užsilaikymą; ir 
programui pasibaigus buvo 
sunku skirtis vieniems nuo 
antrų.

Koncertą atidarė SLA. 
192 kp. pirmininkas Anta
nas Murauskas ir pakvietė 
programą vesti S. Bakaną. 
Programas buvo sekamas: 
pirmiausia p-lė Milda Vir- 
bickiutė paskambino pianą, 
paskui Marcelė Grinienė su
dainavo keletą gražių dai
nų, Mildai Virbickiutei 
akompanuojant; toliau sekė. 
solo, ką atliko p-nia Gertru^ 
da Dargienė, palydint pianu 
mokytojai Miss Jean Davis.!

kuopą, o pittsburghiečiai tuo 
negali pasigirti, nors tenai 
lietuvių jaunimo daugybė.

Nevv Kensingtono draugai 
pasakoja, kad vadinami 
“progresyviai” bandė SLA. 
kuopos parengimui pakenk
ti ir dieną pirm šio parengi
mo buvo surengę balių A. P. 
L. A. svetainėje tikslu ati
traukti publiką nuo šio pa
rengimo. Bet savo baliuje 
turėjo vos tik 6 moteris. Rei
škia, “progresyviai” ne tik 
neatsiekė tikslo, bet ir i sky
lę Įlindo. Dažnai pasitaiko, 
kad kitiems duobę kasant— 
pats įkrinta. S. Bakanas.

minių yra daugiau. Lietuvo
je yra sesuo Marė Binkienė.

Elzbieta buvo labai gero 
budo žmona. Ji su visais gra-‘ 
žiai sugyveno ir buvo laisvų cesterio lietuviai minės D. 

•pažiūrų. Taigi laisvuose ka- L. K. Vytauto 500 metų mir- 
puose. Oak Ridge, kur ilsisi ties sukaktuves. Kad tas su- 
prezidentas Lincolnas, tapo, kaktuves paminėti tinka- 
palaidota. Prie jos kapo pumai, komitetas iš 8 vietos 
J. Starkevičius pasakė gra- didžiausių draugijų nori per 
žią prakalbą. Laidotuvėse spaudą atsišaukti i visus ir 
dalyvavo daug ir svetimtau-j pranešti visiems, kas tą die- 
čių, nes velionė turėjo gerą'na bus veikiama.

_   -   * 1 _   — - ’

Programa.
1. Lietuvos atstovybės Ge- 

neralis konsulas,' p. Žadei- 
kis, pasveikins valstybės 
vardu, nes šis parengimasSPRINGFIELD, ILL.

Mirė E. Šileikienė.
Gegužės 10-tą dieną 

mirė Elzbieta Šileikienė, su
silaukus 55 metų amžiaus. Ji 
buvo viena iš tų motinų, ku
rių sūnūs žuvo pasauliniame 
kare Europoj. Ji šįmet ren
gėsi su kitomis tokiomis mo
linomis 9-tą dieną liepos 
vykti i Franciją ir atlankyti 

’ tenai žuvusio sunaus kapą, 
i Tečiaus mirtis pakeitė Elz
bietos planus. Gegužės 10-tą 
dieną ji urnai susirgo ir po 
kelių valandų tą pačią dieną 
mirė. Velionė buvo kilus iš 
Biržų apskričio, Gaidžiunų 
kaimo, pasiturinčių ūkinin
kų Justino ir Elzbietos .Ja
nulaičių duktė. Į šią šalį ji 
atvyko būdama tik 16 metų.

pažinti ir su amerikonais, ir 
buvo visų gerbiama senutė, j

O jau tų kvietkų, kvietkų 
—didžiausi glėbiai! Šerme
nys atsibuvo pas jos labai 
mylimą sesers dukterį Oną 
Černauskienę.

Velionė Elzbieta buvo už
gyvenusi gražius namus ir 
valgomų daiktų krautuvę. Ir 
ot, kada jau buvo gerai gy
venti, tai prisiėjo viską pa
likti!

Lai jai bus gera ir ramu 
ilsėtis šios šalies šaltoje ka
pų žemelėje.

Gerulių Ainis.

“KELEIVIO” KALENDO
RIUS 1930 METAMS 

PASIBAIGĖ.
Pranešam gerb. skaityto

jų žiniai, kad “Keleivio” 
kalendorius 1930 metams 
jau išsibaigė, todėl prašome 
daugiau užsakymų nebesių
sti. “Kel.” Administr.

jomarkus ir
Labai skur- 
ir Lietuvos

F
Teisinga priežastis

✓

Camels
malonumui

YRA tik viena rūkymui priežastis ir tai'— malonumui. Gana 
gera priežastis. Cigaretą, kuri išsirinksit, bus tas, kuris jums 
suteiks daugiausiai malonumo.

L

k,.

“Camels” padaryti ta minčia — minčia nepadirbtą rūkymo 
malonumą cigarete.

Pabandykit, rasit pastiprinanti skirtumą — lengvai nunokusį 
parinktiniausių tabakų sultingumą — sumaišytą kvepėjimų su
tarimą. šilkini švelnumą — kuris padaro malonumą rūkyme.

r-”

Faktas, kad daugiau milijonų pasirinko “Gamei”, kaip kitus 
cigaretus, yra teisingam produktui duoklė.

yra rengiamas grynai Lietu
vos valstybės naudai. Taigi 
mes turėsime garbės turėti 
ir Lietuvos atstovą tarpe sa
vęs.

2. Sportas. Lenktynės bė
gimų 50 yardų. 100 yardų ir 
220 yardų. Lenktynėse daly
vaus John Chenis, William 
Buckley, Adolph Chestney, 
Peter Sakalauskas, Charles 
Stanley, Charles Lekesky, 
John Alexander, William 
Norkaitis, Albert Metrik.

Beto bus basket bąli ty
mas, kuriame dalyvaus ge
riausi musų vietos lošėjai: 
•Jack Kasper, Al. Metrik, 
Joseph Coskie, Charles 
Stanley, Anthony Ambrose, 
William Kasper, John No
reika, John Dailyda, Peter 
Stanley, Frank Stepsis. John 
Chenis, Anthony Chenis ir 
Bemard Coskie.

Kurie norėtų dalyvauti 
lenktynėse, turėtų susižino
ti su komiteto nariu Jonu 
Stepšiu, 107 Ward st., arba 
telefonuoti: Park 6893 R.

3. Miesto majoras O’- 
Hara, vienas iš vietinio uni
versiteto profesorių, gene- 
ralis Lietuvos konsulas P. 
Žadeikis, vietos inteligenti
ja ir kiti. Yra užkviesti ad
vokatai Šalnai, adv. F. J. 
Bagočius ir kitų kolonijų 
veikėjai bei kalbėtojai.

4. “Aušrelės” ir Bostono 
Gabijos chorai, kurie suda
rys daugiau kaip 100 daini
ninkų, dainuos Dirveliui va
dovaujant; beto, bus muzi
kas ir kitokių dailės dalykė
lių. Dalyvaus taipgi p-lė Ju
lė Metrikaitė, p-lė Juzė 
Rauktytė ip kiti. Bus ir šo
kiai.

Po visų iškilmių, vakare 
bus Warren Hotely vaka
rienė p. Žadeikiui priimti.

Lai nei vienas lietuvis ne
atsisako paremt ši jubilėjinį 
parengimą. Dalyvaukime 
patys ir pasirūpinkime, kad 
visi’ kiti Worcesterio lietu
viai bendrai dalyvautų.

Iškilmės bus ant Fair 
Grounds, Worcestery.

Spaudos komisija: 
Juzė Rauktytė, 
Juozas Krasinskas, 
P. A. Dėdynas.

I

SCRANTON, PA 
Elektra užmušė.

Anglių kasykloje elektros 
srovės tapo užmuštas lietu
vis Vincas Stačiokas. Paėjo 
iš Suvalkų rėdybos, Veive
rių valsčiaus, Girininkų kai
mo. Turėjo 43 metus. Ame
rikoj išgyveno apie 18 metų. 
Buvo vedęs ir žmona randa- 

isi Lietuvoje. Velionis Vin
cas prigulėjo prie Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoje 
ant $1,000, taipgi buvo ap- 
draudęs kitoj kompanijoj 
ant $2,000, ir da liko ban- 

ikoje padėtų pinigų. Girdė
jau, kad da turėjo 2 šėru ko- 

jkioj tai kompanijoj. Buvo 
; darbštus ir ne išlaidus, drū
tas, ąžuolinis vyras. Gyve
no ant gaspados pas ponią 
Balinienę, kuri gražiai ap
rūpino laidotuvių laike. Ta
po palaidotas ant šv. Juoza
po lietuviškų kapinių.

į Bačių Juozas.

ii i I I
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—Tegul bus pagarbintas, i 
Maike.

—Gerą dieną tėve. Na iri 
ko taip nulindęs?

—Kur busi, vaike, nenu-j 
liudęs! Ar tu negirdėjai, 
kad Lietuvos šliuptarniai 
nuteisė musų vieros geriau
si pralotą Olšauską į kator
ga?

—Taip, taip, aš tai girdė
jau. Bet juk taip ir turėjo 
būti. Pirmiausia, tėve, tame

i !I

I Į.

Į1
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teisme sėdi ne šliuptarniai, 
bet teisėjai. Jie turi žiūrėt ; 
teisybės; ir sulyg teisybės, 
Olšauskui reikėjo duoti ka
lėjimą iki gyvos galvos.

—Veidiminut, Maike. Tu 
kalbi negerai. Jei Olšauskas 
butų pasmaugęs mane, ari 
tave, ar kitą vyrą, tai saky
čiau reikia ir bausti kiek; 
nors ir tai, kaip dukauną . 
asabą — nelabai. Bet da- , 
bar... už bobą...

—O koks skirtumas, tėve, 
kas buvo pasmaugtas — vy
ras ar moteris — vistiek 
žmogžudystė. Aš sakyčiau, 
kad šitame atvėjuje, Olšaus
kas turėjo būti smarkiau nu
baustas. nes jis tą moterį su
viliojo, apgavo, suardė jos 
gyvenimą ir galų gale dar 
pasmaugė.

—Maike, ju rong, enivei. 
Boba nėra lygus sutvėrimas 
vyrui. Jie va prigundė Ado
mą rojuj ir dabar jos visos 
veda mus, vyrus, iš kelio. !

—Tu, tėve, turi klaidą 
taip mąstydamas. Moteris 
yra lygiai toks pats žmogus, 
kaip ir vyras. Pasakai apie 
Jievą tu geriau netikėk, o 
žiūrėk ka sako rimti, moky
ti vyrai. Šiandien sunku ras
ti tokį žmogų, kurs moteris 
statytų žemiau už vyrus.

—Ves, Maike! Yra. Tu 
mislini. kad tik aš su zakris
tijonu taip manau? Nausa! lietu 
Ve. nepersenai vienoj baž-, bei natorius 
nyčioj misijonierius laikė mą nuėmė, 
misijas, 
siliko bažnyčioje tik moteris 
Ką jis joms pasakojo — ai 
nežinau. Bet kitą dieną lie
pė susirinkti tik 1 
vyrams, 
neįleido. Nuvėjau ir aš pa
klausyt. Kad tu butum gir
dėjęs!... Misijonierius išpa
sakojo mums viską kaip bo
ba yra nečystas sutvėrimas, 
kaip iš jos pareina visi grie- 
kai.

—Matyt, tas misijonie
rius neturi proto nei už pe
ną. Juk ir Dievo motina yra 
moteris.

—To tai nežinau, Maike. 
Reikės paklausti zakristijo
no.

—Na, o iš kur tu sužino-

KE

Chicagos Lietuvių Rezoliucija
{ar bent tinkamai išaiškinta, 
kad jam vesti tuo tarpu ne
verta.

Lietuvos liaudis, vietoj 
naujų “padotkų,” kurių turi

Lietuvos Steigiamojo Seimo ir tuo budu atitaisyti skriau- užtektinai, geriau padarytų 
Dešimties Metų Sukaktuvių dą. kurią Lietuvos valstie- pasakius^ponams valdinin- 

I Proga ......... ..
Gegužės 15 dieną įvykęs 

masinis Chicagos lietuvių 
susirinkimas Lietuvos Stei
giamojo Seimo dešimties 
metų sukaktuvėms paminėti 
priėmė šitokią

Rezoliuciją:
Kadangi 1920 metų gegu

žės 15 dieną susirinko Kau
ne pirmas lietuvių tautos is
torijoje, 1 ‘ ‘

lą? I
—Ogi iš bedieviškų gazie- 

tų. vaike. Musų gazietų ka
talikiški pisoriai sako, kad 
Olšauskas nekaltas ir gana. 
Sako, jo niekas nematė 
smaugiant tą mergą. t

—Tas nieko, tėve. Prieš 
iį susirinko tiek daug faktų.: 
kad teismas ir-norėdamas 
negalėjo jo išteisinti.

—Gal tu ir teisybę sakai,1 
Maike. Bet man net plau-Į 
kai šiaušiasi. Nu, reikia bėg-. 
ti ir savo kumui papasakoti/ 
Ai, beeinu, kad jis nieko tei
singo apie tai nežino. Gud- 
bai!

—Viso gero!

STUDENTU DEMONST
RACIJA BARCELONOJ.

Barcelonos universiteto 
studentai Įtaisė demonstra
ciją prieš Ispanijos valdžią. 
Juodašimčiai pradėjo de
monstrantus kvaršint ir kilo 

su-

čiams per šimtmečius darė 
bajorija, juos apiplėšdama 
ir išnaudodama;

Kadangi šitais savo dar
bais Steigiamas Seimas pa
dėjo tvirtą pamatą nepri
klausomai Lietuvai, taip kad 
ji pajėgė atsilaikyti prieš vi
sas audras, kurios per šį de
šimtmetį ne kartą statė pa- 
vojun jos gyvybę,—tai

Tebūnie nutarta, kad Chi- 
, visuotiniu, lygiu, cagos lietuviai šiandien, 

slaptu ir betarpišku Lietu- 1930 m. gegužės 15 dieną, 
vos gyventojų balsavimu iš-; 
rinktas, Steigiamas 

• pagaminti nepriklausomai 
Lietuvai Konstituciją;

Kadangi Steigiamas Sei
mas pirmame savo posėdy, 

'augščiau paminėtą gegužės 
15 dieną 1920 metais, pro- 

, klamavo, Lietuvos žmonių 
; vardu, nepriklausomą Lietu- 
Ivos valstybę esant atstatytą, 
kaipo demokratinę respub- 

iliką, ir vėliaus patiekė jos 
Konstituciją šiais pagrin
dais:
kad žmonių išrinktas Sei-i 
mas turi augščiausią galią; 
valstybėje—leidžia Įstaty-} 
mus, ratifikuoja sutartis su 
kitomis valstybėmis, tvirti
na biudžetą ir kontroliuoja 
vykdomąją valdžią;

kad visi Lietuvos pilie
čiai yra lygus prieš Įstaty
mus, ir jokių luomų privi
legijų nei titulų nėra;

kad visiems piliečiams 
gvarantuojama asmens, bu-i 
to ir korespondencijos ne
liečiamybė ir taipjau tiky-> 
bos, sąžinės, spaudos, žo
džio, streikų, susirinkimų ii 
draugijų laisve;

ir kad mirties bausme 
Lietuvoje yra panaikina 
ma;

Kadangi, toliau. Steigia
mas Seimas išleido Žemė: 
Reformos įstatymą, suteik- 
damas teisę bežemiams ii 
mažažemiams įsigyti žemės

muštynės, kuriose buvo 
mušta keliolika narių.

/

$456 695-864, KARO 
REIKALAMS.

Jungtinių Valstijų senatas 
priėmė bilių. kuriuo skiria
ma karo reikalams $456,- 
695,864, arti pusė milijono 
daugiau, negu pereitais me
tais. Taigi neišrodo, kad ka
pitalistai nori nusiginkluoti.

IŠPLĖŠĖ $10,000.
St. Charles, Mo. — Tris 

ginkluoti banditai pereitą 
sąvaitę čia užpuolė banką, 
nuveikė sargą ir pagrobę 
$10,000 pabėgo.

ŽUVAUTI JAU GALIMA.
Dėl didelių gaisrų girio

se Massachusetts guberna
torius buvo uždraudęs va
žiuot į girias ir žuvaut eže
ruose. Bet pereitą sąvaitę 

gaisrus užgesino ir gu- 
savo uždraudi- 
Dabar vėl gali- 

Vieną dieną jis pa- ma važiuot į girias ir galima 
1 žuvaut.
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kams: “Sumažinkite milijo
nus metamus kariumenei, ir 
atiduokit juos nelaimingiems 
vaikučiams.”

iš- susirinkę Chicagos Lietuviu
Steigiamas Seimas Auditorijoje dešimtas meti- 

‘ nes Lietuvos Steigiamojo 
Seimo sukaktuves paminėti, 
sveikina Lietuvos žmones iš
kovojusius ir išlaikiusius sa
vo krašto nepriklausomybę, 
o taip pat ir visus tuos, kurie 
yra kuo nors prie tų kovų 
prisidėję; ir

Tebūnie nutarta, kad šis 
masinis Chicagos lietuvių 
susirinkimas reiškia giliau
sią pagarbą atminčiai tų 
Lietuvos kovotojų, kurie žu
vo gindami Steigiamo Sei
mo paskelbtus demokratijos 
principus, ir karščiausią 
užuojautą tiems, kurie už 
juos tebekovoja šiandien; ir 

Tebūnie nutarta, kad šis 
masinis susirinkimas yra įsi
tikinęs, jogei atstatymas de
mokratinės tvarkos ir grąži
nimas Lietuvos piliečiams 
tų teisių ir laisvių, kurias 
Steigiamas Seimas įrašė į 
Lietuvos Konstituciją, yra 
būtina sąlyga, kad Lietuva 

{toliau stiprėtų ir atgautų 
lenkų užkariautą Lietuvos 
teritorijos dalį su sostine Vil
nium: ir, pagaliau,

Tebūnie nutarta, kad ši 
rezoliucija turi būt paskelb
ta demokratinėje Amerikos 
lietuvių ir Lietuvos spaudo
je ir viena rezoliucijos kopi
ja pasiųsta Lietuvos vyriau
sybei per jos pasiuntinį Wa- 
shnigtone.

DAR APIE SENBERNIŲ
APDĖJIMĄ MOKESČIU

G. Žeta.
Redakcijos pastaba:* Su 

visais autoriaus argumen
tais negalima sutikti. As
mens laisvės principas rei
kalauja, kad žmogus butų 
laisvas visais žvilgsniais. Ar 
vesti, ar ne vesti, tai jo pa
ties dalykas; nei bažnyčia, 
nei valstybė neprivalo į tai 
kištis. Jeigu tėvai turi dau
giau vaikų, negu gali išmai
tinti, tai valstybės pareiga 
yra suteikti jiems informa
cijų, kaip nuo didelių šeimy
nų apsisaugot. Ubagų nerei
kia.

Karolio Markso 
“Kapitalas.”

Lietuvoje 
dabar eina labai gyvos dis
kusijos.

Vaikais našlaičiais, pa
mestinukais ir kitais, rim
čiausia rūpinasi pažangioji 
“Pieno Lašo” draugija, ši 
draugija savo susirinkime 
išnešė nutarimą, kad visi

‘si _
’ reikia apdėti mokesniu, nos? Rasim nemažą nuošim- 
nutarimas sukėlė Lietu-'tį tokių, kurie turi ūkį ar ki

tokią sensaciją, kad tą pragyvenimui šaltinį ir 
neveda tik todėl, kad vie
nam lengviau yra dykinėti 
ir mergeles vilioti. Tokius, 
žinoma, reikėtų į nieką ne-’ 
atsižiūrint ; ' ,___

Iniais. Bet... apart šitų, sąmo-{tos šalvs. 
I — - — - _ * •_ • •___ -___ ------- ‘ *
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Cenzo direktoriai spėja, 
vieniems kad Bostono gyventojų skai- 

Nei vienos bobos čius sieks 800,000.

Bostone po No. 12 Laco- 
nia st. iškrito per langą nuo 
5-to aukšto vienų metų vai
kas. Jis užsimušė ant vietos.

Somervillėj, Bostono prie
miesty. trokas susikūlė su 
automobilium. Sugeista 7 
žmonės.

Šiomis dienomis nukrito 
laiptais ir užsimušė žinomas 
Bostono brokeris, 
Johnson.

Paul

tuo klausimu gai, vienuoliai (nors ir iš jų, 
kaip gyvenimas rodo, nevie
nas yra tėvui, įvairus ligo
niai ir tt. Bet apie 40,000 vy
rų bus sveiki ir galį vesti. Jie 
tai ir galėtų prisidėti prie 
vaikų auginimo.

Bet čia kyla antras klau
simas. Kodėl tie vyrai neve- 

nuo 30 ligi 60 metų “singe- da pačiu ir vengia šeimy- 
Iiai 
ŠiS 
voj 
>r žmenės apie jį kalba iri 
spauda plačiai apie tai rasoj 
Iš tų aprašymų paaiški daug 
Įdomių dalykų.

Per metus laiko žindukų 
vaikų ligi 1 metų amžiaus. 
Lietuvoje miršta apie 10 
tūkstančių. Kovai su tokiu 
mirtingumu pinigų nėra. Tuo 
.arpu daug yra pasenėjusių 
viengungių, kurie nieku ne
prisideda prie vaikų augini-1 
mo. Galima drąsiai sakyti, 
kad iš tų viengungių, yra 
nemažas nuošimtis tėvais tų 
nelaimingų, atsidūrusių gat
vėj vaikų. Jei taip, tai yra 
rimto pagrindo reikalauti iš 
jų, bent dalinai, prie tų vai
kų auginimo prisidėti.

Lietuvos gyventojų sura
šymas parodė, kad nuo 30 
ligi 60 metų vyrų yra 248,- 
662. Iš jų: vedusių 197,876: 
nevedusių 40,940: našlių 
6,438; persiskyrusių 1,908 
(nors Lietuvoj nėra legališ- 
kų persiskyrimų, vienok gy
venimas eina savo vaga, ir 
nežiūrint jokių įstatymų, da
ro savo); nesusektų vyrų 
yra 1,600. Taigi negyvenan
čių poromis bus 50,782. Pa
leiskim, kad iš tos sumos ko
kia 10,000 atsiras tokių, ku
rie vesti negali: kaip kimi-

i............................. ................ .......................■ r- ■ ■■ 1

(Vaizdelis iš Milano.)
Italija yra įdomi šalis. 

Musų dainininkai ir kompo
zitoriai važiuoja tenai muzi
kos mokintis, o fašistai— 
diktatūros. Bet Italijoj yra 
da ir trečia įdomi ypatybė, 
kuri mažiau pasauliui žino
ma 
Elgetauja tenai ne vien kū
no paliegėliai, bekojai ir be
rankiai, bet elgetauja muzi
kantai, dainininkai, poetai 
ir kitokie artistai. “Lietuvos 
Aido” 
duoda įdomų vaizdelį iš tų 
elgetų gyvenimo 
mieste. Jis sako:

Kai jus atvažiuosit Itali
jon, kai jus pirmą kartą pa
matysit tą puikią šalį — 
pirmąjį rytą atsibudę vieš
bučio lovoje jus išgirsite pora šunų pakinkyti į veži- 
jaudinančius jau ne kartą mėlį, kuriame sėdi žmogus, 
mano i 
balsus. Neabejoju

tai elgetų gyvenimas.

korespondentas pa-

Milano

o rytoj gal lėks zepelinas! 
Tai elgeta, kuris galvoja, 
kuris dirba ir kuris tik už 
tai drįsta paimti išmaldą.

Šunes, kiniečiai ir kiti 
komersantai! Žinoma, kad 
šuo yra geriausias žmogaus 
prietelis. Jis ir laimėj ir ne
laimėj nedrįs pakeisti savo 
prisirišimo. Kai generolas 
Nobile skrido į šiaurės aši
galį — beveik visas pasau
lis į jį žiurėjo su pagarba, 
o dabar, kai jis suklydo, kai 
jam nepasisekė — be abejo
nės, tik vienas jo garsiosios 
kelionės draugas — veisli
nis foksas — pasiliko jam 
ištikimas, paklusnus ir ne- 
nusigrįžęs nuo jo.

Šuns gerą širdį išnaudo
ja ir italai elgetos. Labai 
dažnai tenka matyti, kaip

Kaip išsiplatinęs pasauly 
jo mokslas.

Markso ir Engelso Institu
to muziejuje išstatyta spal
vuotos kartogramos, kurios 
parodo kaip pasaulyje pa
plitęs Markso veikalas “Ka
pitalas.”

Europos, Amerikos ir Ja
ponijos žemėlapiuose, kny
gučių pavidale, parodyta 
visos “Kapitalo” laidos nuo 
1867 metų ligi 1929.

Markso “Kapitalas” bu
vo parašytas vokiečių kalbo
je. Dabar jis išverstas į 19 
kalbų. Rusų kalbon tapo iš
verstas 1873 metais, francu 
zų kalbon — 1885 metais 
anglų kalbon — 1919, japo
nų ir serbų kalbosna—1921 
vengrų kalbon — 1924, lat
vių kalbon — 1925, ukrai- 
nu ir totorių kalbosna — 
1927.

Nuo 1867 ligi 1929 metų 
Markso “Kapitalo” Vokie
tijoj, išleista: 19 laidų pir
mo tomo1, 8 laidos antro to
mo, 6 laidos trečio tomo, 2 
laidos ketvirto tomo ir 19 
laidų populiariškai sutrum
pinto atpasakojimo.

Rusijoj išleista: 12 laidų 
pirmo tomo, 9 laidos antre 
tomo, 8 laidos trečio tomo, 
5 laidos ketvirto tomo ir 21 
laida populiariškai sutrum
pinto atpasakojimo.

Ukrainiečių kalboj išleis
ta: 1 laida pirmo tomo, 1 lai
da trečio tomo, 2 laidos ket
virto tomo ir 1 laida popu- 
liariško leidinio.

Pastarasis išleistas 
totorių kalboje.

Sulyg “Kapitalo” 
skaičiaus, pirmoj eilėj eina 
Vokietija ir Rusija. Paskui 
Anglija, Japonija, Francu- •*. • Ti 1 • - i .

minėtos katarinkos netekęs abiejų kojų, kaip to 
’ Į J i — j^s pa-paties vargšo (ar kito) šuo 

soksit iš patalinės ir nuosta- įsikandęs kepurę, į kurią 
baus įspūdžio apsvaigintas krinta praeivių aukos. Iš
keisto instrumento (pana- tikro, tai labai brangus vaiz- 
šaus į pianiną, tik kitaip das! šuo—elgeta! Šuo— 
grojančio) rankenėlę su- geriausias elgetos draugas 
kančiam žmogui išmesite jr tarnas! Be "jo daug kartų ' 
penkias sidabrines lyras! ir pats elgeta nebūtų paste- 
Aišku, neveltui juk jus čia betas! Bene daug yra žmo

nių, kurie myli žmones?
Kiniečiai Milane užsiima 

karolių, auskarų, apirankių 
ir kitų “delikatnų” papuo
šalų prekyba. Jie visi daž
niausiai pasprukę iš Kinijos 
revoliucijų sūkurio ir čia 
verčiasi, kaip įmanydami. 
Tėvas ir visi vaikai tuo pa
čiu tikslu — su pilnais pa
puošalų čemodanėliais — 
slankioja gatvėmis. Ir visi 
jie geri pirkliai. Paprastai 
užsiprašo trigubai brangiau, 
negu dalykas kaštuoja. Pa-

dar ir

laidu

etų 1 nieką ne-įZjja jr Italija. Paskutinėj 
apdėti mokes-( vietoj stovi Amerika ir ki- 

" ~~ ' "•' G. Ž.
ningų šeimyninio gyvenimo- 
ignorantų, rasim didesni 
nuošimtį darbo žmonių, ku
riems, šių dienų kapitalisti
nė tvarka, prie geriausių no
rų neleidžia sukurt savo šei
myninio židinio. Lietuvoje 
darbo žmonės labai, gal net 
per labai, myli šeimynini 
gyvenimą ir todėl, nepra- 
matydami kas seka toliau, 
eina Į porą, kampyninkauja, 
vaikais apsipila ir skursta. 
Ne tik jie skursta: jie pa- . 
gimdo daugiau skurdžių, 
daugiau elgetų.

Ir čia mes vėl susiduriam 
su netikusia kapitalistine 
tvarka. Nėra civilių jungtu
vių; nėra laisvo atsiskyrimo, 
nėra gimdymo kontrolės.

Ar ir tokius žmones gali
ma apdėti mokesniais? Ne... 
Darbininkų, negalinčių tin
kamai šeimynos išlaikyti, 
tokiais mokesčiais apdėti 
negalima. Priešingai. Tiems 
vyrams, kurie matomai neiš- 
stengs tinkamai šeimynos 
išlaikyti, turi būt uždrausta

I

C.

atvažiavot viešbučiuose su
stojot. Svečiai netokie šykš
tus, kaip tie gatvių ponai, 
kurie vargšui katarinkinin- 
kui niekuomet daugiau de
šimties centezimų neišmeta!

Paskiau jau jus pažinsit 
italų miestą, įsižiurėsit cha
rakteringuosius jo bruožus 
ir jo gyvenimo vaizdus. Ta
da jau ir katarinkos muzika 
jums nedarys to įspūdžio. 
-Jus pamatysit, kad šiuo el
getavimu užsiima stiprus 
raumeningi vyrai, kad moti- __ ___________
nos suka , to keisto instru- skiau, reikalui esant,” nulei- 

ir dėl keliaropai suma- 
žėjusios kainos nerausta ir 
nesielvartauja. Taip, rodos, 
ir reikia. Bet aukos nieka
dos neima, net užsigauna, 
jei kas pasiūlo. Tik preky
ba, viena prekyba jiems są
žinė teleidžianti verstis. 
Vargšai, žinoma!

Panašių “komersantų” į 
kiniečius pilna ir pačių ita
lų. Jie pardavinėja balti
nius, kaklaryšius, rankšluos
čius ir dar didelę daugybę 
visokių dalykų. Jie labai

mento rankenėlę, o jų maži džia i 
išdykę vaikai stumdyda- 
miesi ir čia pat gudriai nu
duodami apleistus ir alka
nus — pastoja praeiviui ke
lią ir prašo išmaldos. Taip 
pat jus pamatysit, kad Itali
joj dar tebėra madoj elge
tauti su beždžionių pagelba. 
Šeine-katafrinka, tempiama 
asilo, ir beždžionė raita ant 
asilo — vaizdas čia sutinka
mas kožną dieną.

Bet dar ir kitokių katarin-
kų yra. Milane retkarčiais . _ . - ____
tenka matyti seną žmogų, Įkyrus. Jei pristojo — sun- 
kurio “muzikai” grojant kiai pasitrauks. Tai žmonės, 
dirba Ištisa eilė kalvių, šalt- kurie, turbut, mano, kad vi- 
kalvių ir technikų; iš vidur- sas pasaulis turi nešioti kuo 
amžiškos pilies langų kai
šioja galvas aristokratės ir 
viršuj, aplink keistą ašį, la
kioja aeroplanas. Tą seni 
^kaitau kurėju ir visuomet 
jam aukoju. Daugiau jam 
aukoja ir kiti. O tuo labiau, 
kad kiekvieną kartą jo inst
rumente gali pamatyti ką 
nors naujo. Šiandien aplink 
keistą ašį lekia aeroplanas,

PASAKYKIT...
Pasakykit jus man tokį žodį,
Kad atbustų prakilnus jausmai; 
Kad dvasia išgirsti galėtų, 
Ko ji ilgisi girdėti senai.
Pasakykit jus man tokį žodį, 
Kad lengvesni paliktų vargai, 
Kad šešėliai minties nesopytų, 
Kad krūtinėj neklotųs ledai...
Yra žodžių, žinau, stebuklingų! 
Taip draugingų, saulėtų, gražių! 
Neapreikštų jėgų ką priduoda. 
Pasakykit!—Aš vystu be jų...
Pasakykit, ir vėlei iš naujo, 
Mano širdis kentėjus atgis; 
Ir ašaros, ką stingsta akyse, 
Sublizgėję per veidą nukris.
Pasakykit jus man tokį žodį, 
Kad žvaigždė vėlei neštų sapnus. 
Pasakykit!... O, aš juos paversiu 
Į pilnus vilties ir meilės garsus.

Chicago. Virvytė.

blogiausius kaklaryšius, kuo 
skysčiausias kojines ir visą 
kitą, kuo jie verčiasi. Bet 
juk gaila ir tokių! Ir užtat 
ne vienas jautresnės širdies 
žmogus, kaip į vandenį, 
įmeta kelioliką sidabro ly
rų!

Bet už vis šiurpiausią įs
pūdį daro elgetos meninin
kai. Dažnai gali matyti dai
nininkus vyrą ir žmoną su 
pora mažų kūdikių; jauną 
smuikininką, kuris pasivadi
nęs studentu ; jauną, bet ak
lą solistę, ir tam panašias 
nelaimės įkūnytas viename 
žmoguje. Jų visų vardas — - 

| elgetos, nevykėliai, valka
tos. Tą vardą ne jie patys 
i pasirinko, jiems ji davė gy
venimas! Ir kai tokių dris
kių į krūvą susideda penki 

Į—gaunasi poetų, kompozi
torių, dainininkų ir šokėjų 
j trupė. Vieni pasigavę kokią 
nors fokstroto melodiją 

į “kuria” jai žodžius, antri 
{tuos žodžius neša spaustu- 
vėn spausdinti, o kiti “har
monizuoja” chorui. Paskiau 

(eina į gatvę! Ir tenai alka
ni, pageltę ir nudriskę šoka, 
, dainuoja ir linksmina! Bet 
{nuostabu, jų klausyti susi
renka tik būriai tarnaičių ir 

, vaikų. Tie, kurie galėtų au- 
jkoti, eina pro šalį nesusto
dami, kaip nesustodamos" 
lekia žiaurios ir piktos jų gy
venimo dienos.;.

f I
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VISOKIOS ŽINIOS
I

LIETUVOS DARBININKO 
NUOMONĖ APIE 

AMERIKĄ.
Nesenai iš Lietuvos atvy

kęs žemės ūkio darbininkas 
ir dabar apsigyvenęs Nanti- daugiau kaip metai gyveno 
coke, Pa. rašo: su savo šeimininkės dukte-

Kol kas esu sveikas. Vis rim, dešimties metų mergai- 
dirbu mamose. Jau man net te. Mergaitę suviliojo baž- 
apsibiydo tas mainų darbas, nyčioj prie altoriaus ir ten 
Žmogus turi būti kaip laik- visą laiką darydavo savo 
redis: jeigu nepaspėjai ant šlykštų darbą. Mergaitės 
tos valandos, tai eik namo, motina apie nusikaltimą ži- 
jau tavo diena nuėjo nie- nojo, bet, bijodama netekti 
kais. Rytojaus vėl lauk kaip vietos, tylėjo. Tik kai vargo- 
kareivis. Buk po bosų vai- nininkas Birznieks prie to 
džia. Nori, tai duoda darbą; pat altoriaus bandė išžagin- 
nori—pavaro iš darbo ir nfe- ti antrą jos dukterį, kuriai 
kam nepasiskųsi. Nors yra vos aštuoneri metai, motina 
darbininkų unija, bet jos pranešė policijai ir Birz- 
vadai laiko su bosais vieną nieks buvo suimtas, 
ranką, vienon dudon pučia. ---------------
Kaip ateina pėdė, reikia mo- ISPANIJOS DIKTATU- 
kėti Į uniją, nes jeigu nemo
kėsi, tai ir nedirbsi. Užmo-! ] 
keti tai užmoki, bet aš ne-, sensaciją socialistų vado In- 
matau unijoje jokio teisin-Įrfaleero Prieto reveliacijos 
gurno. Vargas darbininkui apie diktatūros tamsius biz- 
žmegui visur. Man rodos, nius. Jo pranešimo klausėsi

Lietuvoje. Kol jaunas, ir 
sveikas, kol dar gali kaip 
arklys dirbti, tai ir bosai ir 
kiti darbininko išnaudotojai 
tave myli; bet kuomet nu
stosi sveikatos, kuomet gys
lose neteks karštas kraujas 
tekės, tuomet nemylės nei 
bosai, nei kiti buožės, ku-

Jlavos mylėtojai
VARGONININKAS TVIR

KINO MERGAITES.
Latvijoj, Mintaujos evan

gelikų liuteronų vargoninin
kas, 50 metų amžiaus senis,

nedusaukit dėl “gerų senų
dienų.” La Touraine yra
taip pat gera kaip ji buvo 
trisdešimt metų atgal.

.. Nekurie sako geresne

JaToviaine
|

i

APSIVEDIMA1-
Noriu susipažinti su Amerikoje gy- 

i^fj, xx» venančiais vyrais, apie 40 metą am-
Įta, kaimiečiai turėjo vestu-SuEsu ^2?“ 
! ves po atviru dangum; buvo! p-lė m. scheibe
! prikepta daug žąsų, paršų ir į Ulch str 28, Ltepoja> L>tva- 
kitokios mėsos. Kepsnių' pajieškau merginos apsivedimui. 
kvapą užuodę, atsilankė du 9ero bu<?°’ mandagios, dailaus sudė- 
.» ... . . ._ . jin.o, mokanti amerikoniškai, kun my-įsalkę Vilkai U* puolė prie lįtą ir norėtų vestis, be Skirtumo ti- 
valgiu. Pakol kaimiečiai SU-i kybos arba papročio, norėdama tai- 
įieško jo keliatą surūdijusiųikytis ir 
šautuvų, vilkai beveik viską, 
suėdė ir da pasigavę.po ožiur 
ką nusinešė i mišką.------------------------------------

VILKAI SUDOROJO 
VESTUVES-

Ispanijoj, netoli Beira Al-

džiu drąsiai ir tuojaus rašyti laiąkg ir 
paveikslą prisiųsti. J. M. LINS0N'

61 Ten Eyek st., Brooklyn, N. Y.

. . Pajieškau gyvenimui draugės, ne- 
senesnės 28 metą. Aš esu vaikinas 
25 metų, pasiturintis, gerai atrodan
tis, platesnes žinias suteiksiu per lai- e 
šką P STANKŪNAS

East Coulee, Altą, Canada.
Pajieškau brolio Kazimiero Lauri-j --------------------------------------------------

kaičio. Seniau gyveno New Yorke,; Pajieškau gyvenimui draugės, mer- 
. dabar nežino kur. Kas žino kur jis trinos r.uo 18 iki 28 metų, aš esu vai- 
. randas, prašau pranešti arba pats lai kinas 28 metų;
atsišaukia. (21)

| EMILIJA PAŠAKINSKIENĖ
I 278 W. Eighth st., So. Bostąn, Mass.

PAJIEŠKOJIMA1

Pajieškau gyvenimai draugės, mer-

prašau prisiąst pa- 
veikslą. Arčiau susiuažinsime per 
laišką. A. J. B. (22)
463 — 3rd avė., New York, N. Y.

Pajieškau merginos

Į

u 3 pusseserių, Elzbietos' Pajieškau merginos arba našlės, 
ir Sofijos Tamulyčių, po kad ir su vienu vaiku, apsivedimui, 

_ I’ , _ • Aš esu vaiki-
I’aeina iš Jaugelių kai-. nas, pasiturintis, 39 metų. Mergina 

kad butų' tarp 30 iki 40 metų. Su pir
mu laišku malonės prisiust paveikslą. 

W. SAS. d
P. O. Box 209, Archbald, Pa.

ROS AFEROS. < ■»' ą j v* p • , > . , i —
Madride padarė didelę PragaTO MaSlUd JOVietU AtstOVybeS 

: i !1 Kamine Varšuvoje.

. Šiomis dienomis Varšu-
Amenkoje dar aršiau, negujkeli tūkstančiai asmenų ir VO1- buvo nusektas Dasikėri- ... ......  buvo transliuotas per radio. jodinti Sovietų 

atstovybę.
Gretimame name buvo 

pastebėta Įtartina elektros 
lempa, sujungta laidais su 
atstovybe. Policija padarė 
tyrinėjimą ir susekė Sovietų 
atstovybės kamine pragaro 
mašiną, kuri buvo sujungta 
laidais su ta lempa. Prista
čius pragaro mašiną Į karo 
pirotechnikos laboratoriją ir 
ištyrus mechanizmą, paaiš-

I

i

Baiieška’j
Paulinos L , -. _ ,
vyrais pravardžių nežinau; jos gyve-į kad butų pasiturinti, 
no Bostone, r...’ 
mo, Radviliškės parap., Šiaulių aps. 
Kauno gub. Prašau atsisaukt, arb: 
kurie apie jas žino, malonėkite pra 
nešti. (21)

ANTANAS TAMULIS
1409 Fulton st. Pittsbąrgh, Pa PARSIDUODA

Įrengtas JtotiČiuš, Węymouth, te
kantis van4ap, elektriką, graži »apie- 
1 i rike. Pasiplaukyt laiveliais, maudy
tis, žuvauti.
Pašauk: Talbot 9361, po 6 vakarais.

oro. Pavyzdžiui Floridoj bu
vo Įšalęs vanduo, ko nėra 
Juvę istorijoj; vasario pa- 
baigoi Chicagoj buvo 75-85 
laipsniai šilimos ir greit vėl 
nupuolė ligi zero.

Kuomet saulėje dėmių 
dauiriausiai yra, tuomet sau
lė išleidžianti daugiau šili
mos. Atogrąžų kraštuose kaAi^k,Td 
oras Įšyla ir susidaro stip
resnės šilto oro srovės, 
rių vietą užima šaltas oras iš 
ašigalių. Musų, vidutiniško-. E-n 
jo klimato juostose, tempe-' - - 
ratura krinta ir didėja debe- 
suotumas. Javu CierllUS tais Raseinių apskr., pirmiau gyveno apie 
metais būna menkesnis, nes Ney Yorką. dabar nežinau kur. Ka? 
javai gauna per* mažą šilu- 
mos. Medžiai geriau auga! 
saulės dėmių skaičiui didė-j 
jant. Manoma, kad medžių Pa j ieškau 
auginimą teigiamai veikia Bernotaitės, 
padaugėję :
spinduliai, kurių tuo metu'™ 
būna 
tai.

’ajieškau brolioPajieškau br.lio Antano Valunge 
vičiaus./ seniau gyveno AVtfkes Barre 

’ r., Seirijų valsč. 
Daug metų nuo y 
Kas apie jį žino 

arba pats malonė*
• «2i)-

JUOZAS VALUNGEVIčftS

Pa ; Alytaus apskr., 
I’asarniką kaimo. F 
nieko nesprdžiu. 
prašau pranešti, 
atsišaukti.

1 4 Garfield st. Haverhill. Mašs

PARSIDUODA BL'ČFRNf IR 
GROSERIO KRAUTUVĖ.

Cambridge, Mass. Biznis išdirbtas 
nėr 16 m. apyvartos daroma tarp 
$750.00 ir $800.00 j sąvaitę. Atsišau- 
kit ko greičiausiai kas norit pirkti 
tokią krautuvę.
National Bottling Co., Tel. Univ. 4111 

J. Troskey. 104 Hampshire st.
Tel. Univ. 8712.

kyti kurie —ar monarchis- 
tai, ar pačių bolševikų opo- 
zicininkai.Pasirodė, kad Santader— 

Viduramžio jura geležinke
lio statybos atidavimas ang
lų bendrovei buvo skanda
linga afera, kurio i dalyva
vo karaliaus giminės.

Primo de kiverai .valdant 
kraštą neteisėtu budu ati- 

j b-vei 
telefonų monopolis visoj Is
panijoj. Šioj bendrovėj da
lyvavo pats Primo de Rive- 
ro sūnūs.

MOKSLO ŽINIOS.

riems kapitalus kraudamas duotas amerikonų
sveikatą padėjai.

Man pačiam teko pas mai
nas matvti, kuomet aš nuė- 
jau darbo prašyti, kaip bu
vo atėjusių ir senų mainie- 
rių, bet tiems senukams dar
bo nedavė. Į mane pažiurė
jo, kad jaunas, stipins ir dar 
“singelis,” tai darbą davė. 
Aš nuo to laiko ir esu nepa
tenkintas Amerika. Tie se
nukai, tose mainose, padėję 
savo visas jėgas nuo jaunų 
dienų, o senatvėje stumia
mi, vejami kaip koki lat
rai. Darbo nėr, sveikatos nėr 
ir jokios paramos iš niekur 
nėr. Kas daryti?... eik ir lysk 
gyvas duobėn.

Aš nusistatęs, tris metus 
čia pabuvus, grąžti Lietu
von. Tenai man geriau pa
tinka. Žinoma, čia gražiau 
apsirėdęs ir gardžiau paval
gęs, bet tie visi gerumai išei
na prakaitu, nes čia turi tris 
kartus sunkiau dirbti ir būti 
po bosų priežiūra. Man tas 
begalo sunku, nes Lietuvoj 
aš neturėjau ant savęs jokio 
boso. Ten dirbau tyrame 
ore, laukuose, o čia dulkėse. 
Jm’uo dulkių ir sunkaus dar
bo dažnai akys aptemsta, o 
atlyginimas už darbą, paly
ginamai, menkas. Taip sun
kiai uždirbtais centais vos 
savo kasdieninius reikalus 
apsiginti gali. M. Patackas.

SAULĖS DĖMĖS.
Paprasta akim žiūrint, 

saulė atrodo lygiai skaisti 
visose vietose. Tečiaus ji tu
ri juodų taškų arba dėmių. 
Atsižvelgiant i saulės didu
mą. ners tos dėmės yra

Darata Rukš'eįiutė-Lai.artavičiene 
t brolių Juliaus ir Tam< 

Rakštelių; paeina iš Vilniaus gub 
Prašau atsišaukti arba kurie apk 

ku- ' juos žino, malonės pranešti, duosit 
atlyginimą. (22)

JOHN LENART
3, Box 84, West Frankfort, II!

Fajicškau brolių Žvegcs, Francis 
" aus. Kazimiero :r sesers Veronikos 
Naukaimų kaimo, Šidlavos valsč.

v . ikėjo, kad joje buvo daug kartų didesnės už mu-
I. Prieto griežtai pasmer- sprogstamos medžiagos. Jei!^ zemę, 04,1

kė tamsių biznierių diktatū
rą ir reikalavo respublikos.

sprogimas butų Įvykęs, tai j 
orą butų išlėkęs netik Sovie
tų atstovybės namas, bet ir 
gretimi pastatai. Sprogimas 
turėjo Įvykti 5 vai. po piet 
ir buvo susektas tik 90 min. 
prieš tą laiką. Sąryšyje su 
pasikėsinimu, mieste pada
lyta daug kratų. Agentūra 
“Iskra” mano, kad pasikėsi
nimas surengtas rusų emi
grantų. “Ekspress Poranny” 
yra kitos nuomonės: kad pa
sikėsinimo autoriai yra ko
munistai opozicionieriai.

Pragaro mašinos radimas 
sukėlė Maskvoj didelio susi
jaudinimo. “Tass” praneša, 
kad pragaro mašina buvusi

DUONKEPIS PADARĖ 
PATS SAU OPERACIJĄ.

New Yorke duonos kepė
jas Capetta turėjo, šone 
skausmą. Draugai jam pa
sakė, kad tai yra apendik
sas (akloji žarna), kuri bū
tinai reikia išimti. Kadangi 
daktarai brangiai už tokius 
dalykus ima, tai Capetta nu
tarė pats sau operaciją pa
daryti. Jisai pasiėmė britvą, 
persipiovė sau pilvą, išplo
vė kažin koki daiktą, ir vėl 
viską užsiuvo. Bet nuo to 
jam nepasidarė geriau, o da_
blogiau. Capetta nusprendė, nuleista Į kaminą su tokiu 
kad da ne visas apendiksas išskaičiavimu, kad sprogi- 
ispiautas. Taigi jis perplovė -mo jėga butų nukreipta Į an- 
sau pilvą is naujo ir dau- trajį aukštą, kur gyvena A. 
giau žarnos ispiovė. Pasek- ^vsejenko su šeimyna. Tarp 

reikėjo nuvežti ligoninėn ir 
tenai jis mirė.

vistiek jos, saulės 
i šviesos nepakeičia.

Mokslininkų manymu ši
tos dėmės yra 5 kartus di
desnės už musų žemę t. y. 
apie 700,000 myiių didumo. 
Iš ko šitos dėmės atsiradę, 
mokslininkai lig šio! nėra 
dar tikrai išaiškinę. Mano
ma, kad čia turima reikalo 

. su elektro-magnetiniais reiš
kiniais, nes jos veikia Į kom- 

į paso adatėlę ir telegrafo lai- 
idus. Galimas daiktas, kad 
i tos dėmės yra atvėsuši sau-

kad sprogi-

sau pilvą is naujo ir dau- (traji aukštą, kur gyvena A. 
’ z-n. —1___ _______m___ p

mė buvo tokia; kad Capetį'į'i^įo “‘Tass’’ nurodo, "kad 
i greta atstovybės namų yrs 
i monarchistų kliubas. “Iz- 

/viestijos” tvirtina, kad šit< 
SUSIRĖMIMAI atentat° tikslas buvęs su 

_. . KARAGUOJ. i provokuoti karą tarp Sovie-
Zinios sako, kad Nikara-Rusijos ir Lenkijos. Te- 

pios šiaurėj ema kažin koks ^jau įaj nepavyko. Spėjama 
bruzdėjimas prieš valdžią, tardymui pasibaigus, 
kuri tarnauja Wall Streeto Sovietų Rusijos vyriausybė 
kapitalm Sukilėliai vadina- pasjųs Lenkijai notą, kurioj 
mi “banditais. Bet ir gen. jjUg pareikalauta užkirst' 
Sandinobuvo banditu va-. priešsovietiniam veikimui 

kuomet jis kovojo ke]ją ir tinkamai apsaugoti 
uz Nikaraguos žmonių lais- Sovietu atstovybę Varšuvoj 
vę. Išrodo, kad ir dabartinis A i , *? j

eina ta pačia'. “Gazeta Polska vedama- 
- - 'jam rašo, kad pasikėsinimu 

prieš SSSR pasiuntinybę ap
verkianti visa lenkų visuo
menė. Sovietų pasiuntinybė 
turinti teisę reikalauti iš 
Lenkijos visiškos apsaugos 
nes ir Lenkija reikalaujanti 
savo pasiuntinybėms užsie 
niuose apsaugos. Toliau esą 
visiškai negalima, kad pasi
kėsinimas butų padaryta.4 
kokios nors lenkų organiza
cijos. Nežiūrint organizacijų 

' nedraugingumo Sovietų Ru 
J sijai, jos to nedarytų, nes 
§ toks veikimas yra priešin- 
č gas Lenkijos valstybės inte-

DIUSELDORFO ŽUDYTO
JAS RYGOJ?

Paslaptingas gimnazistės 
nužudymas.

Prieš kelias dienas Rygo
je dideli nerimą sukėlė gan- bruzdėjimas --------- ,(
dai, kad garsus Diuseldorfo kryptimi. Gegužės pradžio-' 
žudytojas esąs pasislėpęs je buvo jau keli susirėmimai 
vienoje Pabaltijo valstybė-!su kariumene ir valdžia sa- 
je.

Ir štai balandžio 29 d. 
staiga buvo rastas paslaptin
gai nužudytos gimnazistės 
Berkovič lavonas. Grįžda
ma iš vakarėlio gimnazistė 
buvo nužudyta rūsy tų na-

I
ko, kad tuose susirėmimuo
se 20 sukilėlių buvo užmuš
ta.

juos žino prašau pranešti, arba 
malonės atsišaukti. (22)

MONIKA ŽVEGAITĖ
3 So. Eggleston avė., Chicago, III

savo dukters Francės 
, kurios jau 8 metai kaip 

— . ... . - nemačiau. Miela dukrelė, prašau at-
UltrUVlOletinia.1 , sįšaukt, norėčiau sužinot kaip gyve

ni ir pasimatyt. Kas apie ją žino 
prašau pranešti. (22

MARTINAS BERNOTĄ
106 Scholes st., Brooklyn, N. Y.

Liudas Giraitis. jieškau mano bro- 
i lio Antano Giraičio ir dviejų seserų. 

« y-,-, * . ' (m vyrų pravardės: Kavaliauskienė ir
Bureau of tne Chemistry jTolišienė. seniau gyveno Philadelphi-

PARSIDUODA GERAS NAMAS.
Namas 5 kambarių ir malkoms pa

šiūrė, gali padaryt j garadžų, 112 pė
dą ilgio, 25 pločio. 400 pėdų nuo po- 
pieros fabriko, kuris dirba dieną ir 
naktį; per 30 metų nėra sustojęs, 
dirba ant 3 atmainų. Moka nuo 40 
iki 60c. į valandą. Kas pirks namą aš 
įtaisysiu i darbą. Priežastis pardavi
mo, trūksta pinigų į biznį, todėl noriu 
greit paęduot. Namas geras, kainavo 
pastatyt $2.300 bo loto. Parduodu už 
$SO0. jmokėt $600, o $300 ant išmo- 
kesčio po $10 j mėnesį. Platesnių in
formacijų klauskite per laišką. Klaus
kite greitai. (23)

MII. CH BARNIS
R. F. D. 1, Box 4h, Topsham, Me.

daugiau negu papras-!

Klijai iš bulvių.

LAIMĖJIMUI 100 
DOLERIŲ.

Ui geriausį nurodymą atviručių 
turinio.

Naujos fotografijos, labai įdomios. 
Lietuvių Istoriniai Vaizdai. Kaina 10c.atrado kad iš saldžiųjų bul-!-’ci’,l® I.ietuvos paeina iš Vilkaviškio Į 12 atviručią už dolerį. Mokestį siąs- 

. | •□rrorninti ap?Kr-’ Paežerių valse , V aldiškiu kitę sykiu, taisyklės pažymėtos atvi-

lės masė. Juk musų žefne at
skilusi nuo saulės irgi buvo 
ugninė masė ir tik milijonų 
milijonams metų praėjus, ji 
atvėso, susidarė paviršė ar
ba pluta, ant kurios dabar 
gyvenam.

Prabėgs dar milijardai 
metų ir musų skaisčioji sau
lutė atvės: užsidės pluta ir 
gal pasaulis gyvuos lygiai 
toks, kaip dabar ant žemės.

Pastebėta, kad saulės dė
miu arba tomidų skaičius 
nėra pastovus dalykas. Kar
ais jų būna daugiau, kar
iais mažiau. Sakoma, kad 
daugiausia dėmių saulėje 
pasirodo kas 11 metų. 1928 
metais prasidėjo saulės dė
mių skaičiaus didėjimas ir 
’is tęsis ligi 1933 m.

Mokslininkai sako, kad 
šitos saulės dėmės veikia i

. , • .• x avztriu v aiuibMU
vių galima bus pagaminti kaimo. Mylimas broli ir sesutės, pra
geri stampom klijai. Bulvių šių atsisaukt, arba kurie apie juos 
® . F, - ■ .‘.zmo malonėkite pranešti. (augintojai turėsią gerą pei- Liudas giraitis
ną iš bulvių, nes manoma,! v'šty!is* Vilkaviškio apsk., 
kad per metus suvartos 8(V 
milijonų bušelių bulvių.

Iš 6 svarų bulvių paga
minsią 1 svarą tinkamo kli
jams krakmolo.

geri stampom klijai. Bulvių j?“ a*s^jiUĮtt.- arha

Dirbtinas vaškas.
Susekta žolė, kuri ispa

niškai vadinasi “candelilla.’ , 
Ji auga daugiausia kalnuo-Į^J 
se ir pakalnėse vakarinėj ! šaukti, 
Texas valstijoj ir šiaurinėj. 
Meksikos dalyj. Iš to auga
lo, sakoma, galima busią' 
padaryti geras vaškas, kuris 
eis fonografų rekordams ir 
kitiems dalykams.

J. Budris.

(23) Į 

Lithuanii j 

, Pajieškau Saturno Malinausko,* 
į girdėjau kad gyveno Pennsylvanijos 
Į valst. Jieško jo žmona svarbiais gy- 
1 venimo reikalais. Kas apie jį žino 
' prašau pranešti arba pats malonės 
atsišaukti. (22)

Uršulė Ba’iukoniutė-Dobrovolskis 
95 Columbia st., Cambridge, Mass.

Pajieškau MARTINO ULOZO iš 
I.ietuvos paeina iš Stakliškių mieste- 

,, lio, Alytaus apskr. Atvažiavo jo bro
lis Jonas į Kanadą, neri su juom susi- 

Aš turiu jo adresą, prisiųsiu 
daug naujieną. Prašau atsi- 

arba kas jį žino, malonės 
pranešti. MIK UIZJZAS (24) 
480 Canal st., New York, N. Y.

JIEŠKAU VIETOS UŽ GASFA- 
DINĘ arba Darbininkę ant farmos 

, ar šiaip kur prie stubos darbo Esu 
dora, teisinga ir darbšti moteris. 
Kam reigalinga prie tokio darbo, 
prašau atsisaukt. (21)

MARĖ ŠIMKAITĖ
122 Broorae st., New York, N. Y.

VILKAS PARYŽIAUS 
GATVĖJE.

Šiomis dienomis Pary
žiaus centralinėje gatvėje' 
pasirodė vilkas. Vilkas su-' 

____t kandžiojo policininką. Galų 
musų orą ir javų derlių. To-1gale vilkas buvo nušautas, 
dėl mes neturime pastovaus Jis buvo pabėgęs iš cirko.
a?

B

rutėse. Teisinga proga. (-)
P. LAH RENCE

701 W. I.ombard st., Balti more, Md.

REIK VYRŲ IR MOTERŲ
Po visus miestus ir mieste

lius, pardavinėti naujus vaistus, 
kurie naujai yra išrasti ir labai 
turi geras pasekmes. Mokame 
didelius komišinus. Rašykite 
laišką. (25)

T. A. D. PR0DUCTS 
3133 So. Halsted St., 

Chicago, III.

PARSIDUODA GERA MAŠINA
Champion stitchir.g machine, 

straight needle. (21)
JOHN MATELONIS

l.» Summer st., No. Brookfield, Mass

Generalis Agentas
Lietuviai! Aš parduodu ir perku: 
Namus. Farmas. Lotus ir Vande
nio Prudus- Per mane galite pirkti 
ir parduoti. Taipogi, jei jums yra 
kiti reikalai dėl turtą Lietuvoje, 
as' dirt u visokius dokumentus ir 
užtvirtinu. Esu registruotas prie 
Lietuvos Respublikos kaipo Viešas 
Notaras (Notary Public)- Viso
kiame reikale kreipkitės pas

JOHN BUROKAS
164 Washingtoa Street, 
WORCESTER. mass.

KOMUNISTŲ AREŠTAI 
LATVIJOJ.

Šiomis dienomis latvių 
mų, kur ji gyvena. Ji užmuš- policija Rygoje, Liepojoj ir 
ta plytgalio’smugiu Į galvą, (kituose miestuose suėmė

Nežiūrint Rygos policijos daug komunistų, 
pastangų žudytojai iki šiol j Rygoj buvo suimti keturi 
nesurasti. maskviškio komunistų in-

Gydytojai apžiūrėję lavo- ternacionalo emisarai, prieš 
ną rado, kad gimnazistė ne- keturis mėnesius atvykę iš - i f-
buvo išžaginta, kaip pirmiau Rusijos Į Latviją su netik- repam,^ ~e t?, ĮpJ1™3 Pasa"
buvo manyta. Berkovič bu- rais pasportais. I Pasikėsinimas vra
vo kukli mergaitė ir. neturė- Pasak latvių spaudos, tie ^aroas lenkų valstybes prie- 
io įtartinų pažinčių.7 Šis nu- kominterno emisarai turėję S1?’. kurie mėgina sudaryt 
žudymas Įvarė nemažai pa- diktatoriškus Įgaliojimus, vynausybei sunkumų, 
nikos Rygos moterims, ku- Dagi vyriausi latvių komu-' Taigi prisieina spėti, kad 
rios mano, kad tai esąs Diu- nistų partijos organai turėję pragaro mašiną bus padėję 
cldorfo žudytojo darbas, klausyti jų Įsakymų. patys rusai, tik sunku pasa-

MONTELLO, MASS.
Montellos L. T. Namo Draugoves Šeštas Metinis

PIKNIKĄ S
Keturios dienos ir naktys

29 30, 31 GEGUŽĖS ir 1 BIRŽELIO-JUNE, 1930 

LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO PARKE
29 GEGUŽĖS, vidurnakčio šokiai, nuo 10 vai. vakaro iki 1 vai. ryto. 

Gera muzika, Kupp's Revelers, 8 piece.
30 GEGUŽĖS, dainuos Liuosybės Dailės Ratelio Choras ir Žiburėlio 

l aiką Choras. Star'ight Athletic Club loš įvairių sportų-gėmių. šokiai 
nuo 6 iki 11:45 vai. nakties.

31 GEGUŽĖS Dvi poros faitorių bus H. Allen su B. VVright, XV. 
Woods su J. Mack; dvi poros imtynių bus F. Yuška su A. Andreasson, 
R Nelson su H. Larson. J. Beston demonstration of wrestling holds 
with partners.

šokiai nuo 8 iki 11:45 vai. nakties.
.Apart kitų dalykų čia nesuminėtų, bus daug naujo, interesingų ir 

juokingų gėmią.
širdingai užkviečiame visus lietuvius atsilankyti,

RENGIMO KOMISIJA.

DIDZIAUSIS JUBILĖJINIS APVAIKŠČIOJ1MAS

ARBA PAMINĖJIMAS

D. L K. VYTAUTO
500 ŠIMTŲ METŲ MIRTIES,

JVYKS PENKTADIENYJE,

30 D. GEGUŽĖS-MAY, 1930 M. 
LIETUVIŲ PARKE 

GLASTONBURY LINE
Programas prasidės 3 vai. po pietą.

24 STOTIES
Pradžia 10-tą vai. ryte.

PR4M4RAMAS: (1) Amerikos ir Lietuvos Himnai, orchestra ir chorai; 
(2) Kalbės: D. L. K. Vytauto Dr-jos pirm. J. Petrukevičius; (S) Adv. 
C. Tamulionis; (1) V. M. Čekanauskas; 5. Dainos Chorą; (6) Virvės 
traukimas, ir bus daug visokią žaislą. -

Gerbiamieji Lietuviai ir Lietuvaitės! Kviečiame netik Hartford’o, 
bet ir apielinkės miestą ir miestelių ir visi ūkininkai, malonėkite at
silankyti i šį iškilmingą Jubilėjinį Apvaikščiojimą. nes tokis apvaikš- 
čiojimas iškilmingas musų gyvenime yra pirmas ir paskutinis. Taigi, 
nepasilikite nei vienas namie viršminėtą dieną, dalyvaukite nuo jau
niausio iki- seniausio, o suvažiavę sutiksite su šypsą veiduose, ir svei- 
kysitės vienas antrą, paduodami meilės artimo ranką, ir linkėsite vie
nas antram sulaukti kitų tokių didelių iškilmių. Bus taipgi visokią 
pamarginimą.

Bus traukiami į krutumus paveikslus pavieniai, grupėmis ir visa 
publika. Paveikslai bus rodomi po visą Ameriką ir po Lietuvą. Bus 
2 chorai kur dainuos įvairias tautiškas dainas, bus 3 garsus kalbėto
jai. Gera muzika iš 9-niu ypatų. Ši šventė ilaukte šaukia mus 
visus Naujos Anglijos Lietuvius. KVIEČIA RENGĖJAI.
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THE YOUNG SOCIALIST.

Our Frieads. The Liberals.
Capitalism means the con- 

tinuation of the wage system, 
the trustification of industry, 
and the running cf industry for 
the profit of a few. Socialism 
stands for the abolition of the 
wage system and the taking 
over of industry to be run for 
the ūse of all. Someu here be- 
tween these two definite posi- 
tions, without being able to tell 
exactly where it is. what their 
finai goal may be or how they 
hope to obtain it. stand the lib

erals.
The ranks of the liberals are 

recruited from doctors, lawyers, 
editors, teachers. \vriters and 
college men in general; people 
whc to a certain degree are free 
from the economic problems of 
the great mass of ivage-eamers. 
As educated men they can not 
be entirelv oblivious to the evils 
existing under our present sys
tem. At the šame tirne their ele- 
vated economic position hinders 
them from getting to the true 
causes of these evils. The result 
is a number of little skirmishes 
against day-bv-day wrongs ini 
the form of committees of lib- 

’A'crking for the release 
and Billings. old age 
five cent fare, free 
rather than a con- 
united effcrt to find

system. The consumption 
time. energy. and enthusiasm 
spent in dozens of liberal causes; 
ihcugh perhaps having someį 

educational value, vouid have 
aceoirplished more for future 
generations if used in building a 
stiung Socialist or Labor Party.

A. H. Kalish.
The Young Socialist is an edi- 

torial serviee of the Young 
People’s Socialist League, an 
organization of young people 
betv.ee n the ages of sixteen and 
thirty vhose pulpose it is to 
develop its membership socially, 
intellectually and physically so 
that they may bring about by 
organization and education the 
future 
v.ealth. 
veekly 
funher 
gratefu’ly 
should 
Kalish, 
cialist, 
Mass.

Co-cperative Common- 
Comments on these 

articles or reąuest for 
information viii be 

received. Ai! letters
be addressed to A. H. 
Ed'tor The Yor.ng So- 
21 Essex St., Boston.

NAUJAUSIA MASINA ŽMONĖMS ŽUDYT.

i

si j

čia parodyta* naujau 
tis Robert F. Hudson. J 
džia 800 šūvių per minutą : 

! džiaugiasi. ka<l tai esąs mirtinga 
I 
f 
! i

BAŽNYČIOSE MĖTO 
VAIKUS.

Įgulos bažnyčioje rasta.* 
oamestas vvriškos lvties kū
dikis.

KANADOS LIETUVIA
i

sakydama, kad katalikai. KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” timnkai, sandaneciai ir •
KNYGYNE

ŠO, S 
tautininkai, _________  -
lietuviai socialistai bendrai 
rengiasi Vytauto šventę švę
sti? Kiek mums yra žinoma, 
tai socialistai niekur neima 
aktingo dalyvavimo Vytau
to šventėj. Socialistai kovo
ja už žmonių lygybę, todėl

- - - - di.kunigaikščių ir kitokių 
džiunų negarbina.

RASTAS KŪDIKIS.
Ugniagesių rūmų staty

boje rastas pamestas vyriš
kos lvties kūdikis.

kuri išrado amerikie- 
dibro kulipkomis. išlei- 
r 9 mylias. Militaristai 

:•<> įrankis.

Redakcijos Atsakymai»9

SASKATOON. CANADA.
Darbininkų vargai.

Visuose kraštuose girdisi 
sunkus darbininkų gyveni
mas. Ne kitaip yra ir musų 
mieste. Bedarbių būriai 
vaikščioja nuo vieno ofiso 
prie kito ir visur išgirsta tą 
patį: “darbo nėra.” Kada 
bus darbo ir duonos—nieks 
pasakyti negali. Tuo tarpu, 

t jei kur ir dirbama, tai visai 
the ever-present silpnai. Tokiose vietose susi

trenka darbininkų minios ir 
, I1W_ Į laukia ar nepašauks vieno, 
from*kito prie darbo: bet... jų lau- 

(a* dur-’kimas veltui. Visi laukė pa- 
t pseudo-j vasario, bet ir pavasaris nie-

|ko gero neatnešė. Kitais me- 
a polit-’Įais 

deter-.ou.s!tais 
d O.
metų

liberals.- 
tvith ex-i 
have not lengviau išnaudoti. Jie, be- 

a1 veik, už dyką dirba, bile nuo 
shall fight bado apsiginti. Paprastai, 

Since they* jiems moka po $10-15 mė
to take, nėšiui. o daug ir tokių yra, 

kad dirba tik už maistą.
Musų mieste lietuvių be- 

beik nei nėra. Atvažiuoja, 
■pabūna kurį laiką ir vėl iš
važiuoja kitur. Mat geresnių 
darbų čia niekad ir nebuvo.

erai s 
of Moonev 
pensions, 
milk. etc. 
certed and
and eliminate the primary cause 
of the various evils resulting 
from the capitalist system.

A veli knovn liberal rabbi 
defined liberalism as. “A blind 
groping 
hit and 
progress.” This ‘blind groping in 
the dark. plūs 1 
slogan. “Much can be said on 
both skies.” explains vhy lib- 
erals drift on occasions 
extreme conservatism < 
ing the Vforld War) to a 
radicalism.

The establishment of 
ical party m.eans hard. 
mined. ano sacrificing vork for 
a great number of men and 
vomen. Despite a number of 
spasmodic attempt*, 
endovved as they are 
trėmė ipdividualism. 
been . suecessfui in forming 
poiitical party vhich s 
for their reforms. 
have no party ready 
power in order to get their de- 
mands and since the full grant- 
ing of a good many of these de- 
man.ds—such as the withdrawal 
of marines from Centrai and 
South America or the abolition 
of war—tvould ęuestion the’very 
existence of the capitalism sys
tem. the liberals, despite peti- 
tions, hearings and interviews 
get eit'ner a hollow shell of what 
they v.ant or nothing at alk

In addition to the delusion 
that they can get their reforms 
by begging from legislators in- 
terested only i n their own polit- 
ical future. is a belief that good 
men can be elected vvho will 
back the measures which liber
als sponsor. Socialists also are 
in favor of good men. būt they 

want good men supported by a' 
party of high principles and in- 
telligent men and women who 
will pay all of the campaign ex- 
penses. For this reason Socialists 
cannot be fooled into believing: 
that a single individual mouth- 
ing liberal phrases.. surrounded 
by a host of cffice seekers, and 
backed financially by hard boil- 
ed business interests can be 
trusted to keep promises made 
to helpless liberals.

The history of American polit- 

ics is a succession of such ‘good- 
mcn,’ Bryan. Roosevelt, Wilson. 

and a host of Senators and 
Congressmen; all. u ith būt very 
few exceptions. belying their 
liberal vvords when the real tęst 
came. Twenty years of liberal 
activity has done liūtie more 
obscure the essential need for 
the abolition of the capitalist

Jei gauni dirbti kur prie 
kontraktoriaus, tai 2-3 die
nas išdirbęs vėl lauki kol at
siras naujas darbas. O tuo 
tarpu gyventi reikia.

Parašė ranka.

»»----- - ---------
Pipirui. — Lietuvių kal- 

i ■ e ra trys antrojo asmens 
įvardžiai, būtent: ‘tu,” 
• ir -jus." Gramati-
- < žvilgsniu jie visi lygiai

■ :i. tik forma skiriasi, 
ra paprasta forma; ji

■ na tenai, kur man-
* nereikalaujamas; 

ir "tamsta” yra jau 
■ė forma ir vartoja-; 

kur reikalingas; 
j.i urnas. ,

--1
Tv

V d! L

S

in the dark. which by 
miss policy makes for

gaudavo dar- 
o šiais me-

sam- 
nederliaus 
viskas.

Šįmet greičiau darbą gau
na nauji imigrantai, nes tie

daugelis 
ant farmų, 
ir taimeriai mažai
Po pereitų 
susimažino

EDMONTON, CANADA.
Moterys bėga.

Kiek laiko atgal čia gyve
no dvi lietuvių šeimynos E. 
ir Z. Abidvi moterys, ypač 
pirmoji, skaitėsi labai inte
ligentiškos ir apsišvietę, ne* 
Lietuvoje gj’veno mieste ir 
moka lenkiškai kalbėti. Ki
ti lietuviai buvo paskaityti 
kvailais kaimiečiais. Ponia 
E. savo vyrui rengė “bom- 

jbą,” grasindama, jei gerai 
j neužlaikysi, tai pamesiu, n ?.* 
j man vyrų netrūksta. Bomb 
; jau sprogo, ir p-nia E., 
tariusi su p-nia Z., baksi 
rankas ir sudiev! Kur i* 
žiavo—niekas nežino. Spė-j 
jama. kad pirmoji — į Ang-; 
Ii ją, nes visiems svrėsi. tu-' 
tinti ten meilužį, o šis ant! 

j kiekvieno pareikalavimo lai-: 
vakortę prisiusiąs, šitai po-^

i 
j

' Piršlys Suvadžiotojas, Vieno veiksmo Sielos Balsai. — Puiki ksyga, dapsy* 
I Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga- 
i na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 
' moters ir 5 vvrai.
i _
Kunigo Meilė, Vieno valksmo Komedi

ja. Parašė Ben. Rumšas. Juokingas 
i veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 2 mo
lto. Abu veikalėliai vienoje kny
gutėje. Kaina ............................  25c.

“Jaunystės Karštis.” Vienaveiksmė 
kemedija-farsas. Parašė K. S. Kar- 

povičius. ir Susižiedavimas Pagal Su
tarties. N. V. Koneckio dialogas, vertė 
Špyžas. Labai užimanti, meiliška ko
medija ir perstatymui tinkamas 
dialogas, So. Boston, 1916 m......... !9c.
Kunigų Celibatas. Išaiškinta kunigų 

bepatystės istorija, pasekmės ir jų 
doriškas nupuolimas. Šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas '•yrąs, tėvas ii 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mote
ris, dukterįs ir mylimosios nepapultų ; 
tokią kunigų globą. Parašė kun. Geo.
Touneeod Fo\ D. D., sulietu v i ne 
Ferdiuand de Samogitia. ............ 25c

t

Dėl menko apetito 
ir bemiegių naktų

Žmonės, kuriuos vargina menkas 
apetitas ir bemiegės naktys, turi pa
bandyti Kuga-Tone nors tik per ke
lias dienas ir pastebėti, kokis didelis 
pagerėjimas po to seks. Šis puikus 
sveikatos ir stiprumo budavotojas 
sutelkia geresni apetitą, pagelbsti 
virškinimui, stimuliuoja ir sustiprina 
nervus, muskulus ir organus, nugali 
konstipaciją ir grąžina poilsingą, at
gaivinantį miegą.

Nuga-Tone pašalina iš kūno silp-! nas 
įtinančius nuodus, palengvina inkstų I pagal K Kautski, parašė Z. Ale- 
ar pūsles įdegimą ir priduoda naują į ksa go Boston, Mass, 1914 m., 
spėką ir jėgą r.usilpnusiems, sumen-l pusk 2«............. .'.................... 10c

sveikatai, Lengvas Budas Išmokti Angliškai 
si jaučiate Rankius reikalir.giansių žodžių ii 

pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip 
leng’-ai ir suprantamai, kad kiekviena 
gali greitai išniokt kalbėt angliškai.

: Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet čie- 
■ Ii sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieš- 
1 kant važiuojant kur nors, nuėjus 
krautuvėn, pas daktarą, pas barzda- 
ska: , pas kriaučių, ir tt. Sa fonetiškų 
ištarimu ir gramatika. Antra padidin
ta ir pagerinta laida. Sutaisė St. 
Mickeisenas. Pusi. 95..................  35c.

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

l miško klausimo, kurią turėtų kiekvie- 
i nas protaujantis darbininkas perskai-

ar pūslės įdegimą ir priduoda naująįksa ' So Boston, Mass , 1914 m. 
kasiems kūnams. Nuga-Tone yra ne
prilyginamas menkėjančiai s 
ir spėkai, ir jeigu jus nesijaučiate 
gerai, ar jeigu jus jaučiatės silpnas 
ir sumenkęs, jus turite imti Nuga- 
Toee. Jus salite pirkti Nuga-Tone 
kur "tik vaistai yra pardavinėjami. 
Jeigu jūsų pardavėjas neturi jų sta
že, paprašykit jį užsakyti jų dėl jus 
iš savo džiaberio

Fc’rui Grigui. — Tamstos: 
apie sukapojimą 

McLau<rhiin nedėsim, nes! 
; pie lai jau mes rašėm “Ke-‘ 
i-dvio" 19 num. Eilės, “Mo-Į 
tiiia." mums regis tamstos 
mrašyta iš kitur. Nurašinė- 
iinių negalima daryti ir to
li.- raštu nei viena redakci- 

ipina.rptfli /C v G

Drg. J. Novogrodskiui.— 
Ju-ų sir. “Viduramžių ink
vizicija Lietuvoje” dar netil
po. P ržiurėsim. Jei tiks—j 
patalpinsim.

Ai "Vienybė” teisybę ra--

i

Siearrs
Liniment

Pabandyk Dykai
įsitikink, 
kad

RE M OLĄ
GYDO

RAUDONĄJA GYSLĄ
KAM KENTĖT kad mos- 

tis su REM-OLA yra taip 
uialoni ir lengva vartot—nesutepa 
drapanų. Ji gydo—klausk jų aptie- 
konaus. arba parsisiųsk dovanai 
Sampelį—paprastai apvyniotas ir 
ožpečėtytas Rašykit Henry Thayer 
& Co.. Cambridge, Masu.

Tabakas, kaip jis žmonėms kenkia. 
Liaukimės rūke! Pagal A. Apolovą 

ir davgali iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. So. Boston, Mass.. 
1909 m , pusi. 63............................ 25c
žingsnis Prie šviesos. Vieno akto vaiz

delis ų- monologas Našlaitė. Parašė
K. S. Lietuvaitė. So. Boston, Mass., 
1914 m., pusi. 23..............................10c.
Kodėl Aš Netikiu į Dievą? — Arba

Tikėjimo Krinika. Kiekvienas geras 
I katalikas ir laisvamanis privalo 
j ją perskaitytL 64 pusi............. . 20c
Į Alkoholis ir Kūdikiai — Arba kaip 

atsiliepia tėvų vartojimas alkoholie 
ant jų vaikų. Kas yra arba tikisi ka
da nors būti kūdikių tėvais, būtinai 
turėtų perskaityti šitą knygutę. Pa
gal daktarą Holitzerį sutaisė Ba- 
rabošius. Pusi. 23...........................10c.
Byla Detroito Kataliką su Socialis

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

kalboj

r.iai niekas nei nepadyvija. 
nes jai jau antras toks atsi
tikimas (pirmas buvo Lietu
voje >: bet dėl ponios Z. tai 
visi stebisi. Jos vyras neblo
gas ir gyvenimą turėjo gerą, 
nes vvras uždirba virš $100

O sviete, Iiaip jus gaunat 
tokius baltus skalbinius. 

Mrs. Netson?

r

i1
I 

-- -__ ________ -d
Į mėnesį. Nebereikalo patar-i 
lė sako: “Su kokiu sutapsi.1 
toks ir pat* tapsi.” Taip čio
nai ir įvyko.

Gerai poniutės: švilpkite 
kol jaunos, nes kaip pasen- 
it tai bus “stop!”

Gyvanašlių meilužis.

WINN?PEG, CANADA.
Aklas prabaščiaus avinė- 

is labai apsidžiaugė pama- 
ęs “Keleivio” Red. atsaky

muose, kad mano korespon
dencija iš "VVinnipego nebus 
spausdinta. “Vagie—kepu
rė dega”... jis mat mano, 
kad ten buvo jų darbeliai 
aprašyti. Veltui džiaugs
mas... Aš kalbėjau apie Lie- 

įtuvą, bet, anot Redakcijos, 
įmano žodžiai nebus vykdo
mi, nes tūkstančiai protestų 

' praskambėjo, o Lietuvoj 
Rmso yra ekonomikas niekas nepasikeitė.

Tas granuluotas muilas yra viskas- 
ko tik reikia net kięčiajsiam vandeny! Nepamirškit WinnipegO 
—nereik šmotų muilo, nuotrupų, run- * i • i • i i • • *
teiiu, minkštvtojų. Puodukas už puo- SpitOlninkai, kaCI jei 3S pa- 
duką, jis duoda dvigubai pv.tų n^gu rašysiu. “Keleiviui” apie iu- 
įgjjti muilai Tirą.,, netikusius darbelius, tai

Rinso rekomenduojamas išdirbėjų jie bUS if spausdinami.
38 skalbtuvu Ji-, saugus ploniausioms 
lininiams. Ste
bėtinas dėl di- 
šių. Gaukit 
DIDELI 
paketą.

Mrs. Nelson pasako 
paslaptį kaip lengva 
jos skalbimo diena 

“A^ NET netrinu—tik pamislyk! Aš 
nesirūpinu nė apie virinimą. Aš 

tik duodu skalbiniams išmirkti snie- 
guotą i-balta i Rinso nutose.

“Rinso būdas labai lengvas dėl dra
bužiu. Jie nebūna nutrinami iki pasi
mato siūlai.”

MILIONAI VARTOJA RINSO 
Vanioje. skalbt n ve ir dišėms

K. Trinka.

Ni ceaimochthar ar 

airgead a sarughadlį

Iš priežasties ligų, už
draudė Įvežti papūgas i An
gliją.

Turkijoj pirmą kartą dvi 
moterys paskirtos teisėjais.

Tai reiškia: “Geriausis ką gali gaut 
hz pinigus." Visuomet pigiau išeina 
perkant geriausj. nes pasekmės daug 
geresnės. Bud^eiser Barley-Malt Sy- 
rup jus tikrai neapgaus, nes jame 
nėra prastu priemaišą. priderk u. 
dirbtinės spalvos ar dirbtinio kvaps
nio. Jo 1W procentą tyrumas yra ga
rantuotas. Gerumo žvilgsniu jis netu
ri sau lygiu.

Sendintas 3 Mėnesius 
Išdirbant

Žiūrėk, kad kožnos keros vir
šaus butų Tonio paveikslas.
Knygutė su nurodymais kaip 
gaminti perus valgius bus nu
siųsta kožnam, kas tik papra
šys.

Parsiduoda visur.

udweiser
Barley-Malt Syrup

ŠVIESI s AR TAMSI

Disfributors,

S—TURTINGAS SIDkTY—NĖRA GERESNIO

S. S. Pierce Co.
Bos t op, Mass.

Distributors,
ANHEUSER-BUSCH

tftoal F-*; loc

ST. LOUIS
BM-1S7

bė lalMU gražių eilių ir dainų. Daug 
zraziu. spalvuotų paveikslą eopiera 
<era ir spauda graži. Paraše J. B. 
^melstorius. 221 pusk Popieros 
ipdarais ...................................... $1.00
Audimo apdarais ..................... $1.50
Ben-Hur. — Istoriška apysaka ii 

Kristaus laikų. Parašė Lew 
Wallace. 472 pust....................... $200
Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Lie

tuva XIV metašimtyje. Istoriškas 
romajisas M. Berną to wicz’o.
1S8 pusi.......................................  $1.50
Moteris ir Socializmas. Parašė August 

Be bei, vertė V. K. E. Yra tai svar
biausia ir geriausia knyga lietuvių 
kalboje tame svarbiame klausime.
Pusi. 429. 1915 m.................  $2.00
Biblija Satyroje. — Labai įdomi ir 

juokinga knyga su 379 puikiais pa
veikslais, perstatančiais įvairius nuo
ri’dus nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šių 
ktygą niekas nesigailės. 382 pus- 
;apiai. Kaina ............................... $1.00
Dėlto Reikia Žmogui Gert ir Valgyt?

—Dėlto, kad norisi, atsakys koka 
nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta 1 Ir delko 
.ienas saistąs duoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau ? Delko žmogui reikia 
sukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kode! jam reikia riebalų? Žl
ibes klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mus.
Ka i n a 15c,
Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilie

čiu? Aiškiai išguldyti pilietystėe 
išdažymai su reikalingais klausimais ir 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida • •.• • •....«•••••••••••••• • 25e.
Kaip Senovės Žmonės Persistatydava

Sau Žemę. — Labai įdomus senovėa 
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-
Lietuvos Respublikos Istorija ir Žem- 

lapis. — Šitas veikalas parodo, kaip 
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kęs paliuosuota iš po caro valdžios ir 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri
tus. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli
ka ir kaip ji išrodo, čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo 
Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
bolševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra. tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš Jauko ir iš vidar.s. Kaina .... $1.90 
Drūtais audeklo apdaram.......... $1.50
Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa

23 gražios eilės, daugybė straipa- 
nių, juokų, ir tt. Puikiai ilius-

'................................... 25c.
“Salomėja,” arba kaip buvo nukirsta 

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

Vieno akto farsas. labai juokingas 
ir geras perstatymui. Kaina .... 15c.
Džiaa Bambos Scyčlai. — 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.
Davatką Gadzinkos. — Ir kitos links

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

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

apysakos: (1) Neužsitikintis Vyras;
(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rekta? Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 
bu i lūs ir lt. .••..••••••••••••• 15c.
Apie Dievą, Velnią. Dangų ir Praga

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

44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie, taip ir susirinkimuose. 
Pust 32............................................. 15c.
iš gyvenimo lietuviškų Vėlių bei Vel

nių. Pasakos surinktos d-ro J. Basa
navičiaus. šioj knygoj telpa keli šim
tai gražių pasakų, apie rojų (dangų), 
čyščių, peklą; apie giltinę, marą, cho
lerą; apie dvasias (dūšias), velnina, jų 
vaidir.imąsi ir tt. Pasakos užrašytos 
tokioje tarmėje, kokioje buvo gir
dėtos, pusi. 570. Popieros apd. $1.50 
Ar Buvo Visuotinas Tvanas? -— Kaip

Nojus galėjo surinkti į kelias die
na^ visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnas prastoj 
-avo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų? Ku¥ tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šimtai 
kitų klausimų, į kuriuos negali atsa
kyti jokis kunigas, yra nuosakiai ir 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
be galo įdomi. Kas žodis — tai fak
tas; l:as sakinys — tai naujas kunigų 
argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. 
Kaina .............................—...........ŽSe.

I 
! i t 
I (
. . » mų, juoku, ir '
! Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris j truota. 95 pusi.

trumpais ir aiškiais faktais parodo, į 
kaip iki šiol keitėsi draugijos formos, 
ir kodėl turės būt pakeistas kapi
talizmas. Kaina......................... 25c.X
Lienvių šeimynų Istorija Juškevičiaus 

Dainose. Jei nori žinoti, kaip seno
vėj lietuviai gyveno, tai perskaityt ši- 

i tą knygą. Iš jos dasižir.osi, kad vyrai 
j turėjo daug pačių, o žmonos po kelis 
į '.•yrus. Labai užimanti ir pamokinanti 
į knyga. Su paveikslais, Parašė Z.
Alekna. .....   50c.
Drūtuose audeklo apdaruose . — 75c.
Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau

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

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

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

žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriuos, 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.

Vei Kalas perstato nužudymą caro 
Aleksandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš
viso reikalaujamos tik 28 ypatos. 
So. Eoston, 1913, pust. 61............... 25c.
Socializmas ir Religija. Labai Įdomi 

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

Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra
eities. Knygutės įtalpa susideda iš 

sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
riškių šventes; (3) Lietuviai lieka vel
niais; (4) Paskutiniai lietuvių dievai. 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
1912 m., pusi. 32..............................10c.
Žemė ir žmogus. Labai įdomi ir pamo

kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip 
žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip eivilizavo- 
si. Daugelis paveikslų įvairių rasių 
žmonių, vyrų ir moterų. Pagal E. Rėk
liu parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass., 1912 m., pusi. 63................  25c.
švento Antano Stebuklas. Dvieju vei

kimų komedija. Perstatymui reikia
10 aktorių. 8 vyrų ir 2 moterų, lo
šimas užima apie 2 valandas.........25c.

Lithuaniau Seif-Instruction. by J Lau-,
kis. For practical ūse by travelers,1 KELEIVIS

tourists and those who wish to learn' 
Lithuanian. Vadovėlis anglams mokin- 253 Broadw*y, 
tis lietuvių kalbos. Chicago, III. ■>. ■ ta...
190S, pusi. 73 ................................ 50c. _

betv.ee
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Ir kaip neskriaudžia dar-
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19 METŲ MERGAITĖ 
KIRVIU NUKIRTO 

SAVO TĖVĄ.

bėti. Taip pat sudegė tame 
name esanti pašto Įstaiga ii 
Šidagio krautuvė.

jo pranešimą apie Lietuvos ■ 
politinius kalinius. Praneši
me pažymima sunki Lietu
vos politinių kalinių būklė.

SUMAŽINO MOKESTI.
Alytus.

pas miško pirkėją Noviką

SULAIKYTAS GARSUS 
PLĖŠIKAS JOCKUS.
Po ilgo ir sistematingo se-

Y O £. ...

kur neteks, tai ko čia sku-1 turėjo daug nemalonumų

I

degė vilas namas, tik'pieni- Navaslausko sūnūs, pa-nerti sa
nes mašinas pavyko išgel- !mat?s savo tev,, nuo lope- koridoj 
_ _ . lino oTV^Timi nrnh’O noi*Lri*iT'TJ_ riontie a’
ben. įaip pat suaege iame ':\—y t ,v ,nsm. eJnti nriM žaioa i. SI nusitvėrė sakes jr dina JIS taip, kaip pirmiau;

■ 111 j! i j i

į Vytauto Iškilmes

LIETUVOJE 
Cunard Linijos Milžiniškuoju Greitlaiviu 

AQUITANIA 
Iš New Yorko į Lietuvos Portą 

KLAIPĖDĄ 
per Southamptoną

Su Palydovais ir Prižurėtojais

Anceles 
Kartus

ji
j Marcucci.”

S. 
cago, 1:1.

f
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SCTUS ALKANO NE
UŽJAUČIA

M m teko važiuoti auto
busu iš Kauno i provinciją. 
Autcbuse matėsi du studen
tai, j orą mokinių ir šiaip ke
leivi'u Jie visi patenkinti, 
jųjų veidai linksmi. Žiūrint 
Į b mdrakeleivius atrodo, 
kad pasaulis neturi kuo rū
pinti?, kad visi linksmi ir 
patenkinti.

Pž siekus Prienų miesteli 
autobusas sustojo. Vienos 
alines triukšmas atkreipė 
mano dėmesį, ir aš užsukau 
Į jąją. Alinėje pastebėjau ir 
kartu su manim važiavusius 
studentus.

Kambariukas sausai pri- 
kimšias žmonėmis. Stalai 
plaukioja alaus, vyno ir ki
tų gėrimų putose. Stiklinės 
kaip varpai skamba viena 
nuo lutos. Girdėti tik sveika
tų dalijimasis.

Atsisėdau ir dairausi.
Pc kiek laiko, Įeina i ali

nę .suvargęs, apdriskęs, iš
balęs žmogelis; iš jo burnos 
vos girdisi tariami žodžiai. 
Jis nori važiuoti Į Alytų, bet 
turi tik du litu, kai tuo tarpu 
kelionė atsieina trys litai. 
Žmogelis nedrąsiai, susigė
dinęs ir drovėdamos eina 
nusiėmęs kepurę palei sta
lus ir maldauja girtaujančių 
vieno lito. Bet šie nei kalbė
ti nenori. Biaurisi vargšo 
prisiartinimu, išjuokdami ir 
koliodami nuvaro ji šalin. 
Vargo spaudžiamas vargšas 
pradėjo verkti. Bet ir ašaros 
nieke* nesujaudino.

Pagaliau, prisiartino jis 
prie musų bendrakeleivio 
studento, pradėjo pasakoti 
apie savo nelaimingą gyve
nimą ir prašo vieno lito. Bet 
šis :šdidžiu balsu atrėžė: 
“Kac neturi, tai nevažiuok.”

Nu leido vargšas rankas ir 
dairc si aplinkui apsiašaro
jusio nis akimis. Mano drau
gas priėjo prie suvargusio.

—Ką manai veikti nuva
žiavęs į Alytų? paklausė.

—Gal darbo gausiu, po
nuli, atsakė. Čia yra mažas 
miestelis, darbo negaunu, o 
gyventi neturiu iš ko.

Po šio pasikalbėjimo, iš
ėmė mano draugas ir antras 
studentas po pusę lito ir pa
davė maldaujančiam. Nusi
džiaugė jis, bet ašaros vis 
dar nesiliovė bėgę. Paga
liau nusipirko bilietą ir nu
ėjęs atsisėdo trečioje auto
buso vietoje. Bet atėjęs kon
duktorius jį iš čia išvarė'.Į 
vietą, kur buvo sudėti kelei
viu čemodanai ir maišai.

“S-tas.”-

kimo plėšikas Jockus sulai
kytas Liepojuje, kartu su 
bendrininku plėšiku Leng-, 
veniu. Sulaikytus tą pat die
ną parsivežė Lietuvos poli-

Jockus su savo bendrinin- 
1’ kais padaręs Kretingos iri

Lietuvos Laikraščių.) j
 
PLAKTUKU UŽMUŠĖ 

SAVO ŽMONĄ.
Šančiuose gyveno kur-cŪ3- . .

pius Petrukevičius Pranas,* Jockus su savo bendnnm- 
kuris su žmona geruoju ne- . - ...
sugyvendavęs. Dėl to žmo- gretimuose apskriciuose 
na vienąsyk net nuodijusis.’daug plėšimų, laike kurių

Prieš Velykas Petruke vi-' vartoje net pačius ziaunau- 
čiai vėl susipykę. Žmona kankinimo budus: de- 
kažkuo vyrui uždavus, o vy- 'ginimą kojų, korimą, grąsi- 
ras žmonai plaktuku tiesiog nimą nušauti ir tt Toki nie- 
i galvą. Net kiaurai pramu-^odai paskutiniais metais 
šes galvą. ; plėšikų tarpe nebuvo paste-

Žmona buvo nuvežta bėta. Pas sulaikytus rasta 
Kauno ligoninėn ir ten tuo-, dalis daiktų paimtų laike 
jau mirė. j plėšimų pas Gruslaukės ku-

Petruškevičius žmoną bu-
vo parsivežęs namo ir jau; Išaiškinta ir gauja vagių 
norėjo laidoti, tėčiau įsikišo veikusių Kretingos apskrity.

i Rasta dar vietos, kuriose bu-1 
!vo slepiama vagių gaujos iš
plėšti daiktai.

policija ir laidotuves sustab
dė, o lavąną nugabeno at
gal ligoninėn skrodimui da
ryti.

Policija tuo tarpu veda 
stropu tardymą.

TRENKĖ I RADIO IR 
UŽDEGĖ.

Ukmergė. Žibalai, Širvin
tų vaisė. Velykų pirmąją 
dieną perkūnas trenkė Į ra-į 
cho anteną, kuri nebuvo su-! 
jungta su žeme ir uždegė 
Žibalu pieninės namą. Su-!

šitoks paminkius bus pastatytas VVashingtone nesenai mirusiam Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentui Samueliui Gompersui. Planą paminklui padarė skulptorius Zeitlin ir architek
tas Lafferty.

SULAIKYTI SLAPTO 
KOMUNISTŲ SUSI

RINKIMO DALYVIAI.
Policija rado Eimučių 

gatvėj 14 Nr. pas žydžiukę 
Kacaitę slaptą komunistų 
susirinkimą. Sulaikyti 8 as
menys.

VELYKŲ “SMAGUMAI.”
Kupiškis. Per Velykų 

šventes, įsismaginę piliečiai 
kai kuriose vietose taip susi- 
ivaidijo, kad vaidai vos ne
pasibaigė tragiškai.

Taip Pamamakių dvaro 
j savininkai broliai Minkė vi
lčiai, susivaidijo su savo bu
vusiais darbininkais Navas- 

tlauskais.

Lietuvos Fašistų Vergijoj
______________________________ J. KRUKONIS. ________________________________

JEI TATROI^,
BANDYK TĄ DYKAI. .

Uždėk ant bile patrakusios vietas, 
senas ar naujos. Didelės ar mažos, ir 

busite ant kelio, kuris pertikrino 
tukstaačius.

Siunčia Dykai Prirodymui
Kiekvienas patrukęs, vyras, mote

ris ar vaikas, privalo tuojaus rašyti 
pas W. S. Rice, 70-N. Main street, 
Adams, K. Y., reikalaujant dykai iš
bandymui jo puikios stimuliuojančios 
aplikacijos. Uždėk ją ant patrukusios 
vietos ir muskulai pradės trauktis; jie 
susijungs taip, kad atsidarymas arba 
patrūkimas prapuls natūraliai, ir tuo
met diržai ir kitokie muskulų prilai
kyto jai palieka nereikalingi. Nepra
leis progos neišbandęs šios puikios 
metodos. Jei jūsų patrūkimas butą ir 
be skausmo, tai koks yra išrokavimas 
dėvėti diržus visą jūsų gyvenimą? 
Kam bereikalingai kentėti? Kam riri- 
knoti gangrina ir kitais pavojais nuo 
mažo patrūkimo ir paskui eiti ant 
operacijos stalo? I>augybė vyrą ir 
moterų nepaiso savo patrūkimo tik 
todėl, kad tie patrūkimai nėra skaus
mingi. Rašykit tuojaus reikalaudami 
išbandymui dykai šios puikios meto- 
dos patrūkimo gydymui. Rašydami 
vartokit žemiau įdėtą kuponą.

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

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

supo iš visų pusių ir taip nu
žingsniavom paskui viršyląį 
Į kluoną.

Čia mums išdavė po mai
šą šėnykui, po maišelį pa- 
duškėlei, paklodę, antklodę, 
dubenėlį, šaukštą ir puo
džiuką. Šitą valdžios turtą 
Įsakė saugoti, nes kuomet 
prisieis iš stovyklos išeiti— 
jį turėsim grąžinti.

(Bus daugiau)

I.

Ar ilgai miegojom? Ar il-'gėjęs neperšoktum per tvo-’ 
ga buvo naktis? Mums ro-irą.
dos, kad mes vos spėjom už-į Musų namai dengia kie- 
migti. Vos tik spėjom pasiima nuo miestelio, todėl ir ši- 
nerti sapnų pasauly, kaip j toj “laisvėj,” apart ginkluo- 
i—pasigirdo perve-'to sargybinio kareivio, gyvo’ 

!tos smūgio į galvą parkritu- riantis švilpukas. Nebėgąs-žmogaus nematysi.
į Yra takas. Galėtų jie pro! 

gąsdindavo. Pripratom, pri-'čia praeiti, bet bijosi musų 
siklausėm jo “meliodijų” iki ruimų kaip maro ar choleros! 
valiai. j ligonių barakų. Ir kaip ne-į

Nerangiai lipame iš savoj bijosi. Pulkai šnipų apie 
gulyklų. Instingtyviai jau-1 stovyklą šliaužioja ir buvo; 
čiam, kad “keliauti” jau nie-,atsitikimų, kad smalsuoliai; 
kur neteks, tai ko čia sku-'turėjo daug nemalonumų 
bintis? Vienok senieji musų pakelti, 
draugai ragina pasiskubinti: 
reikia apsiprausti, kamba
rys aptvarkyti; tuojau pa
tikrinimas, kava ir... tuomet 
busim liuost

Kartu su kitais pasileidau 
bėgti žemyn — praustis. 
Prausykloj pilna žmonių. 
Du loviai — prausyklos, ap
gultos: vieni prausiasi, kiti 
eilėmis stovi, laukia. Ne
svietiškai šalta. Dažnai van
duo užšąlą, bet šių “ramų 
gyventojai to neboja. Veik 
visi nusirengę nuogai, šaltu ] 
vandeniu purtosi, maudosi 
kaip antys. Štai vienas šluos- ; 
tosi tvirtų muskulų krutinę. : 
Debesys garų nuo jo garao- < 
ja. “Ar ne šalta?”—klausiu 
—o jis tik nusijuokė ir nu
ėjo šaltais koridoriais vilk
tis marškiniais. z !

“Stipriame kūne — stipri 
dvasia”—pamaniau aš. Tik 
toki žmonės gali atlaikyti 
visą reakcijos siutimą ir jų 
nepalauž. Atvesk čia susi
traukusį leitenantuką ir jis 
tuojau kanopas pakrės^

Musų kambario dežiuruo- 
jantis atgabeno visam kam
bariui provijantą: kelias 
bandeles duonos ir cukraus 
kavai saldinti. Duonutė ne
visai prasta ir nesunkiai dir
bančiam užtenka jos. Cuk
raus duodama po 3 gramus 
žmogui, taigi 14 žmonių su
dėjus i kratą, vienas gali 
pasisaldinti kavą “kazio- 
nu” cukrum; kiti visi saldi
nas! savo pirktuoju.

Išgėręs juodos kavos puo
delį ir atbuvęs patikrinimą, 
išėjau i kiemą. Pats esi be
laisvis, bet oro bangos lais
vos ir jų nieks nepajėgs su- 
pančiuoti. Jos vienos tegali 
laisvai kalinį lankyti ir at
lankę lyg prašyte prašosi: 
“Štai, imk mus; gerk, trauk 
į save, o mes gaivinsim tavo 
kūną, kad nesužlugtum po 
budelių kuju.” 

Į pietus nuo mus “palo- 
cių.” spygliuotų vielų aukš
ta tvora aptvertas, kokio 
šimto žingsnių, kiemas, čia 
nuo “saulės ligi sauiės” ga
lim laisvai vaikščioti. Ga
lim šnekėtis, tartis ir žings
nis ]5o žingsnio aplinkui suk
ti ratą. Bėgiot — nevalia. 
Tur būt bijoma, kad insibė-

Minkevičius gerokai sužalo
jo. Nukentėjusieji nugaben
ti i Panevėžio ligoninę, o po
licija tiria vaidų priežastis.

Kupiškio gyventojas Švec- 
kis, Domui Jonušiui akme- 

įihu sutriuškino nosį. Nuken- 
j tėjusiam padaryta operaci-

PRANEŠIMAS APIE PO
LITINIUS LIETUVOS 

KALINIUS.
Kalinių būklės tyrimo ko

misija, veikianti prie Sočia-_______ ___ __
listinio Darbininkų Interna-1. ja jr manoma, kad nors ir be 
cionalo, • savo biuleteny ldė-;nosies> vis tik gyvens.

SU DVIEM LITAIS— 
VISĄ SĄVAITĘ.

Žaliakalnio duonos kepy
kloje pas savininką P. diiiša 
jau 10 metų kepėja. Pasta
ruoju laiku savininkas te
duoda jai kepti per sąvaitę

Dėl šeimyninės nesantai-,2-3 kepinius, už ką ji gauna 
kos šešpinių kaime, Šimkai- Į apie 2-3 litus.
čių valsčiuje balandžio 22 d. ■ Savininkas neduoda jai 
Rukštėlvtė, 19 metų, kirviu;daugiau kepti todėl, kad ne

nori atleidžiant mokėti kom
pensacijos, nes negalėdama 
užsidirbti duonos ji pati tu

Alytaus stotyje pasitraukti, 

dirba 14 padienių darbiniu- bimnkų. 
kų. Jie rita ąžuolus į vago
nus. Darbas sunkus ir pavo
jingas. Praeitą sąvaitę dar
bininkams už 12 valandų 
darbo dieną buvo mokama 
7 litai. Tečiau pirklys, pa
stebėjęs daug bedarbių su
mažino užmokestį iki 5 litų.

APIPLĖŠĖ GRIŠLAUKĖS 
KLEBONĄ.

Balandžio 21 d. du pikta
dariai Įlindo per langą i kun. 
Grigelio Grišlaukės bažnyt
kaimy, Darbėnų valsčiuj, 
(Kretingos apskr.) butą. 
Kuni gas tuo metu buvo baž
nyčioje. Piktadariai uždarę 
tarnaitę Į užkambu, pasiėmė 
kunigo 100,000 litų pinigų, 
auksinių laikrodžių, grandi
nėlių, 2 sidabrinius laikro
džius, maisto produktų ir 
pasislėpė.

GRIOVY PRIGĖRĖ.
A. Panemunės valsčiuje, 

Piliuonos kaime, prie kelio 
rasta grabėje prigėrusi Jie- 
va Sakavičiūtė. Sakavičiūtė 
sirgusi nuomariu.

Stovykla, lyg kokis pasa
kų pasaulis, apie kuri net 
miestelio gyventojai mažai 
ką žino.

Ištrukęs kieman, pradė
jau gėrėtis gražium rudens 
oru. Viską pamiršau. Taip 
smagu, taip malonu... Dai- I vidurius 
nuoti, šokinėt, kaip ėriukui, 
norėtųsi. Tai kas, kad už sario 
tvoros blizga mirties peilis,

«

Argentinos provincijoj 
Mendoza susektas sąmoks
las nužudyti Argentinos 
prezidentą Irigoyeną.

|
Ii

STAIGIOS PERMAINOS 
PAVASARIO ORO 

padaro šį puikų sezoną labai pavo
jingą. Sukietėję viduriai tada ypač 
nepageidaujami, todėl imk 
TRINERJO KARTAUS VYNO 

reguleriai po truputi ir laikyk savo 
geriausioj tvarkoj “Los 

, Cal., April 3. — Trinerio 
Vynas yra geras pilvui pava- 

mėnesiuose Aš rekomenduoju 
visiems savo draugams. Luigi 

„ . v. ....... — Visose aptiekose. Mestai Sitam 100 Zings- mokami sempeliai iš Jos Triner Co, 
" Ashiand Avė., Dept 6, Chi-

R DIENOS AMT VAMEMYMO
PER CHERBOURG— 

.6 PER BREMEN 
keliaujant iš Lietuvos ir j

LIETUVĄ
greičiausiais garlaiviais

BREMEN 
IR 

EUROPA
arba populiariu ekspre

siniu garlaiviu
COLUMBUS

Informacijų klauskit pas 
vietinį agentą arba 
NORTH GERMAN 

LLOYD
65 Statė Street,

Boston, Mass.

MAŽA MOKA.
Alytus. Alytaus kelių ra

jonas pasiliko* šiais metais 
apie porą tūkstančių kubi
nių metrų skaldyti akmenis. 
Už suskaldymą metro mo
kama 8 litai. Palyginus su 
kitais metais, mokestis yra 
labai maža ir darbininkams 
iš jos sunku pragyventi. Pra
ėjusiais metais buvo moka
ma 12 litų metrai.

KILNOJA KALINES.
Zarasai. Į Zarasų sunkių

jų darbų kalėjimą atvežė 
kriminalines kalines, o kitą 
dieną išvežė Į Ukmergę po
litines kalines, kurios nu
teistos ilgiems metams. Mat 
bijoma, kad ir vėl nepabėg
tų, nes netoli siena.

PRAL. OLŠAUSKAS NE
SUMOKĖS GYNĖJAMS?

Kaune daug kalba, kad 
teismui atėmus iš Olšausko 
turto teises nukentėsią... jo 
gynėjai. Praloto turtas visas 
pereinąs jo Įpėdiniams, dau
giausia seseriai, kuri su juo 
gyvenus piktuoju, ir advo
katai negalėsią išreikalauti 
iš beturčio kalinio savo ho- 

I noraro.

KAUNAS KALBA SU 
MASKVA.

Vakar, žydų Velykų pir
mą dieną keletas kauniečių 
—žydų, turinčių Maskvoj 
giminių kalbėjo telefonu su 
Sovietų Rusijos sostine. Gir
dėti gana gerai, bet mask
viečiai kalbasi labai atsar
giai, vengia smulkesnio gy
venimo aprašymo...

ŠIAULIUOSE ŠOVĖ 
POLICININKĄ.

Nežinomas žmogus sužei
dė iš revolverio i ranką Šiau
lių mieste stovėjusi sargybo
je policininką.

BEEIDAMAS VAISTŲ 
MIRĖ.

Panemunėlio geležinkelio 
stoty, tarnautojas Matukas 
eidamas Į vaistinę vaistų*, 
staiga kely mirė.

KAUNO PAŠTE SUSEK
TAS IŠEIKVOJIMAS.
Policija Kauno pašte su

sekė pinigų išeikvojimą. Ke
li valdininkai areštuoti ir 
padėti kalėjime.

Galvos Kvaitulys 
Koktumas,Vėmimas 
Nemalonumai po 

valgiui
Greitai Pagydomi 
ftpsinicSeitzer 
Rašyk Pepsinic SeUzerCa 

IVorcesfer. Mass. o 
GAUSI SAMPEU DYKAI

bet aš... 
nių plote — laisvas.

Pradėjau dairytis ir apsi- 
pažint su aplinkuma. Anart. 
musų gremėzdiškų mūra, 
aplinkui išmėtyta dar daug 
mažesnių trobesių. Visi jie 
caro laikų, valdiško stiliaus. 
Viename, štai arčiausiame, 
viršylos raštinė, toliau ko
mendanto ir jo adjutanto 
raštinė. Štai už tvoros am
bulatorija, politinių ligoni
nė. Kiti visi apskritų sieno
jų, buvusios kazokų arkly- 
dės ir kareivių landynės. 
Dabar čia yra sandėliai, 
malkinės, pirtis ir kitkas.

Ši vieta savo istorijoj jau 
trečią, epochą gyvena.

Pirmoji—Valančiaus epo
cha, garsi ir garbinga Že-i 
maitijos istorijoj. Anais ląi-1 
kais, Varniai buvo Žemaiti-! 
jos kultūrinis, o kartu ir tam- 
sinimo centras.

Antroji — Kazokų epo
cha. Tai bizūno ir kitų kan
čių epocha.

"žemaičių “ramybei” ir 
ęaro ištikimybei saugoti, čia 
stovėjo raitų kazokų pulkas,' 
kuris, lyg skėrai, užgriūda
vo tai vieną tai kitą “neišti
kimą” Žemaitijos kaimą, 
kapodami žmonėms nuga
ras.

Trečioji epocha — tai šių 
laikų biauras Lietuvos šašas 
ir jos gėda. Kaip ilgai ši epo
cha .trauksis, priklausys nuo

* lietuvio sprando.
i Man bevaikščiojant ir be- 

gvildenant praeiti ir dabar-
• ti, prie vartų pasirodė 4 
■ ginkluoti kareiviai su viršy-

la priešaky. įėjęs viršyta iš
šaukė vakar atvykusių pa
vardes ir liepė eiti paskui ji. 
Mes išėjom per vartus. Ka
reiviai nusiėmė nuo pečių 
šautuvus, Įleido i vamzdį po 
kulką, paėmė juos i rankas 
lyg rengdamiesi šaudyt, ap-

EKSPRESINE KELIONE I EUROPA
PER HAMBURGU MUSŲ MODERNINIAIS LAIVAIS

HAMBURG DEUTSCHLAND
ALBERT BALLIN NEW YORK
Išvažiuoja reguliariai kas savaitė, prieinamos kainos, 

siog-iniai gelžkeliais susisiekimai su Lietuva. Taipgi regu
liariai išplaukimai mus populiariais kambariniais laivais:

ST. LOUIS. MILWAt KEE IR CLEVELAND
Dezinformacijų kreipkitės į lokalinius agentus musų

Hamburg.American Line
209 Tremont Street

BIRŽELIO (June) 18 d.
Amerikos Lietuvą Tautinės Sandaros

Oficalė Ekskursija.

LIEPOS (July) 6 d.
Laikraščio “Vienybė” Vakarinė Ekskursija 

Tuoj po Mokyklą Užsidarymo.
Pakeliuj ekskursijos aplankys didžausį ir garsiausi pasauly meistą 
Izmdoną, kur 3-čios k'asčs keleiviai dovanai gaus pilną pasiviešė- 
ji:ną ir pavėžinamą autobusuose su aiškintojais apžiūrės tą įdomų 
miestą.
Keliaut su šiomis ekskursijomis 
keleiviai. Kelionėn iAengia Visi

maloniai kviečiami 
Cunard Linijos

ir pašaliniai 
A centai.

CUNARD
Boston, 

Mass.
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8 KELEIVIS No. 21. Gegužės 21 d., 1930

Vietines Žinios
J. Gegužis susižeidė.

“Keleivio” administrato
rių Jurgį Gegužį ištiko ne
laimė. Pereitą pėtnyčią jis 
nukrito nuo kopėčių ir gana 
sunkiai susižeidė koją. Da
bar jis guli miesto ligoninėj 
ir gal per keliatą mėnesių 

—-z ------ . -— . ... negalės vaikščioti. Kaip ro-
desniam girtuoklių privilio- (|os, jo kelio sąnarys yra

ŽADA UŽDARYT 155 
“SPYKYZES.”

Be to da busią užkalta 23 
nedorybės namai.

Prohibiciją priveisė netik 
slaptų karčemų, “spykyzė- 
mis” vadinamų, bet ir viso
kiu nedorybės namų, kur d i-

Norėjo pabėgti iš Deer 
Islando kalėjimo.

Iš Deer Island kalėjimo 
nakties laiku mėgino pabėg
ti Charles Culkeen, kuris 
yra nuteistas vieniems me
tams už vagystę. Bet bėgi
mas nepavyko. Kalėjimo šuo1 
pradėjo loti ir sargai Cul- 
keeną pagavo. Dabar jam 
gresia kalėjimas iki gyvos 
galvos.

jimui yra laikomos pašilei- sutrukęs, 
dusios moterys.

Iki šiol visas Šitas biznis 
buvo policijos pridengtas. 
Bet kada Garretto byloj po- 
liciios graftas buvo iškeltas 
aikštėn ir policijos komisio- 

buvo at- 
tai jo , g. Michelsonas.

i -----------------

nierius VVilsonas 
statytas nuo vietos, i 
vietininkas Hultman dabar 
pradėjo “valyti” 
Šiomis dienomis jis paskel
bė, kad greitu laiku Bostone 
busią uždaryta 155 “spyky- 
zės” ir 23 nedorybės namai. 
Kratos ir areštai jau prasi
dėjo.

Išgirdę apie tai butlege- 
riai pradėjo stiprinti savo 
pozicijas. Daugely “spyky- 
zių” buvo įdėtos 6 colių sto
rumo durys, kad policija ne
galėtų taip lengvai įsilaužti. 
Todėl policmanams įsakyta 
pasiimti didelius kujus ei
nant kratų daiyti.

Iškrėtė 44 “spykyzes.”
Pereitos subatos naktį ir 

nedėldienio dieną Bostono 
policija padarė 44 Šratas 
“spykyzėse,” iškrėtė apie 
tiek pat nedorybės namų. 
Daug kratų buvo ir South 
Bostone. Suimta iš viso 23j 
žmonės ir paimta daug svai-! 
ginamų gėrimų. Ant Back 
Bay suimta apie tuzinas 
žmonių pas merginas.

Krėsdami policmanai tu
rėjo didelius kujus ir sudau
žė daug durų. į

Pereitą nedėldienį darant 
kratas policija užtiko kelias 
“spykyzes” su naujomis du- vais pinigais, 
rimis. Jas išmušti ėmė daug 
laiko. Tuo tarpu buvo su
versti į toiletus visi gėrimai, 
ir kada policija įsilaužė vi
dun, ji jau nieko tenai ne
rado. Ji tik pasiėmė su sa
vim išlaužtas duris ir prista
tys jas į teismą, kaipo įrody
mą. kaio butlegeriai buvo 
užsibarikadavę. Iš viso p 
imta šešetas tokių durų.

miestą.

Nelaimė atsitiko taisant se:r4 
langą krautuvės lubose. Jis 
pasilipo ant kopėčių, tuo 
tarpu kopėčios paslydo ir jis 
krito nuo kokios 12 pėdų 
aukščio. Dabar aclministra- 

įcijos reikalus veda redakto-

Lietuvis skendo.
Pereitą nedėldienį Med- 

forde skendo lietuvis, kuris 
angliškai vadina save Ro- 
gers. Žmonės važiuodami 
automobiliais pro “molio 
duobę” pastebėjo, kad te
nai įpuolęs murdosi žmo
gus. Duobė labai gili. Žmo
nės norėjo ji gelbėt, bet jis

■ neprisiėmė. Tuo tarpu atbė- 
igo su virve jo giminaitis, Jo- 
’nas Paplauskas, susirinko
daugiau žmonių ir Rogers 

i buvo ištrauktas. Jis buvo 
i jau be žado, bet buvo atgai-
■ vintas.

Rogerso žmona yra išva
žiavus į Lietuvą ir policija 
mano, kad jis iš to džiaugs
mo gerokai gėrė. Tas gal ir 
privedė jį prie skandinimo- 

' si-

Gaudo pinigų dirbėjus.
Bostono policija pradėjo 

gaudyt netikrų pinigų dir- 
i bėjus, kurie pastaimoju lai- 
i ku yra paskleidę daug ne- 
' tikrų 10-dolerinių. Tūlas 
Rapolla buvo areštuotas už
tai, kad atėjęs į City Hali 
savo taksas užmokėjo falši- 

’ . Jis teisinasi 
gavęs tuos pinigus iš kitų. 
Policija suėmė ir tuos kitus. 
'Dabar yra areštuoti jau 3 
, žmonės sąrišy su netikrų pi
nigų platinimu.

Suėmė seifų sprogdintojus.
Šiomis dienomis policija 

suėmė 4 vyrus jr vieną mo
terį, kuriuos nužiūri esant 

sprogdintojais. Pas 
juos rado daug plėšikiškų 
įrankių. Kožnas jų pastaty
tas po $25,000 kaucija.

“Keleivio” ofiso valandos.
“Keleivio” ofisas savai

tės dienomis yra atdaras 
nuo 8 vai. ryto iki 9 vai. va
karo.

Nedėldieniais ofisas už
darytas.

LSS. 60 kp. susirinkimas.
Vietoj neįvykusio 15 ge

gužės, šaukiamas antras su
sirinkimas pėtnyčioj, gegu
žės 23, “Keleivio” ofise. Vi
si draugai prašomi susirink
ti kaip 8 vakare.

Sekr. Jankauskas.

Atsiimkite savo laiškus. 
“Keleivio” ofise yra lai 

ku šiems žmonėms:
T. Greviškiui, 
A. Armonui, 
Jonui Palilioniui,
J. Sinkevičiui, 
Antanui Vilkui, 
Stan. Bartuliui, 
Ant. Sinkevičiui, 
Mart. Kavaliauskui, 
Lionginui Latvėnui, 
John Baraduk, 
Antanui Budreikai.

S

Pienas atpigo.
Pieno trustas Naujoj Ang

lijoj nupigino pieną vieni 
centu ant kvortos. Apskrita 
pieno kaina žmonėms dabai 
bus nuo 1412 iki 15* •» centv 
kvortai.

Kiaušiniai taip pat pigus 
—apie 40 centų tuzinui už 
geriausius kiaušinius.

Bet mėsa brangi. Taigi 
j įtartina darbininkams dau
giau vartoti pieno ir kiau
šinių. o mažiau mėsos.

Aktorka gavo $75,000 už 
sužeidimą.

Aktorka Evelyna Ells- 
more, kuri vaidinimo metu 
Tremont Teatre buvo ant 
pagrindų sužeista, dabar 
gavo $75,000 atlyginimo.

PENTINU IR TAISAU 
NAMUS.

UŽ PRIEINAMĄ KAINĄ 
Jei reikia ir Popieriuoju.

Sausite gerą darbą. Klauskite kainų. 
JUOZAS TAMOŠAITIS (-) 

11 Ticknor st., So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1396-M.
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| Pirkit Dabar, Sutaupykit Pinigus | 
| BARGENAI! Tiktai per Gegužės mėnesį. £ 

B SPECIALĖS KAINOS NAMŲ SAVININKAMS i;
IR POPIERIUOTOJAMS. £

J! Popieros Sienoms 6c. ir brangiau. Tinkamos į kožną namų kambarį. Ę 
į] Floor ir Trim Water proof Varnish $2.00, 
į] Flat M'hite Pentas .............................. $1.90,
n) Shellac, 5 sv. viedras ..........................  $3.25,
Jj VVhite Enamel ....................................... $3.50,
K Visokių Spalvų Pentai ...................... $2.00,

$1.50
$1.25
$2.35
$2.90
$1.50

už 
už 
už 
už 
už

guk' 
gal.
gal- 
gal.
gal.

\M RAADOS TENEMENTAS
:: .- kambarių, įtaisymai, vanduo 

. ir elektra.
Sav. M. J. KASTANTAS

112 (iold sL, So. Bostone

PRANEŠIMAS, 
parankumo So. Bostono psAm 

' .k' .'?’ . KU?e nori J° Patarimų 
H. M. Landau atidarė ofisą p- 

.X •<» Broadvvay, Soush Boston, ku- 
j-.mta matyti nuo 10 iki 12. 4 iki • 

.k: s vakarais Nedėliomis paga 
-::i ::r.ą. Tel. South Boston 4427-R 

■ >.tono oftsas; 32 Chambers st., Bos 
. Mass Tei. Hav. 1436. < 22)

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

DOVANAI g
Išrandavoju 4 kambarius, yra visi į“ 

rengimai, 28 EUet street, kampas p-1 
Idams st., Dcrchestery. Kuris apsi-. 
ms prižiūrėt mano namus Prašau' — 
itsišaukt. W. YANUSS —
134 W. 6-th sL. So. Boston, Mass. j

TIKRAS BARGENAS.
50 akrų juodžemio prie upės. Su j 

>udir.kais, arti miesto tiktai $2,500. ■ 
Taipgi turiu daugiau gerų farmų, ar- ! 
i miestų ir marketų pardavimui. Aš ; 
įsu lietuvis pardavėjas. (23) ;
JOS. STANTON. LOVVELL, MICH Į

dabar 
dabar 
dabar 
dabar 
dabar

Pristatymas Dykai arba Užmokant Persiuntiiaą.

B. & D. WALL PAPER CO. 
2150 VVashington Street, Roxbury, Mass.

Telef. Highland 4321. Netoli nuo Dudley Street. fO
,d5aS2SasaS252SaSBSa52SHS2S25?525a5aSa52S25H5HSaS?SESe52S25aSaS2SasaSaa
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Naujausi Lietuviški 
Rekordą? Columbia

PENSYLVEN1JOS ANGLEKASIAI
• >"■ Incidentai SingingBy Yurgis Aranskas

l (Gaspadinė Aną D»eną Orchestra with
•Zanavykas Incidentai Singing

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERIŲ ORKESTRĄ 
Singing by A. Šaukevičius—Fr. Yotko, Leader.

; .«,i»I- i I^zdijų Polka Orchestra with Incid. Singing
• Mylimo Polka Orchestra

lt'15,1 (Shenadono ,Polka. Ork .. Mahanojaus Lietuviu Mainerių Ork.

16113F

io”

t

Tel. So. Boston 2660.
DAKTARAS

A.L.KAPOCIUS
LIETUVIS DENT1STAS 

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną

Nuo 2 iki-* vak 
NEDĖLIOMIS:

1 v. po piatų
Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.
Broadway, tarpe C ir D SL, 

SO. BOSTON, MASS
UI

I

Telefonas 21324
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET, 

LAVVRENCE, MASS.

i DR. J. MARGUS Į
I Iš MASKVOS IR KAUNO į 
! Specialistas slaptų ir kroniškų ligų | 
Į moterų ir vyrų, kraujo ir odos. |

Elektriką ir 606 gydoma •
jei reikalas. J

Į 261 Hanover St., Boston. Office 7 
• Tel.: Richmond 0668, Gar. 5437. 
Į Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro.
| Nedėliomis iki 4 vai. po pietų. , 
t—----------- -------- -------------- 1

Tel. Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 7-9. 
Nedėliomis ir šventadieniais 

nuo 10 iki 12 ryte.
881 MASSACHUSETTS AVĖ., 

(arti Centrai skvero) 
CAMBRIDGE, MASS.

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

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

Dr. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE 

BOSTON.
OLYMPIA THKATRE BLOG., 

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

< Bernelio Polka. Incid. Singing Mahanojaus Lietuv. Main. Ork. 
(Piatro Polka

(Vestuvių ........... Mahanojaus Lietuviška Mainerių Orkestrą
(Paprieniokų Polka
(I-rano Polka .— Mahanojaus Lietuviška Mainerių Orkestrą 

(Magdės Polka ..r...........Mahanojaus Liet. Mainerių Orkestrą
(Medžiotojo \ alcas .......................................... Fr. Yotko; Leader

t Katriutės Polka
• Klaipėdos Polka ............. Mahanojaus Liet. Mainerių Orkestrą

ANTANAS VANAGAITIS, Baritonas su Orkestros Akompan. 
1M52F (Pasaulis Stovi (A. Vanagaitis) .............................. Comic

i Man Tik Rodosi (A. Vanagaitis) .......................... Comic
16154F (Velnių Šimtą (A. Vanagaitis) .................................. Comic

• O—Čia—Čia (A. Vanagaitis) .................................. Comic
lt‘.i>78F (Mergutę Prigavo

• Eina Pati į Karčiamą .......... Antanas Vanagaitis, Baritonas
I'U-JkF (Margarita ................................................................... A.

(Be Nosies ................................................................ A.
K. MENKELIUNIUTĖ ir F. STANKŪNAS 

1(;158F (Atneša Dienas Kukulių Viedrą (Mikas Petrauskas)
(Šią Naktelę Miego Nemiegojau ..............................

b >96F (Trys Sesutės

(“Valia Valuže" .................... K. Menkeliuniutė ir F. Stankūnas
MORCESTERIO I.IFTUVIŠKA ORKESTRĄ 

!'•" 75c. ALBINA LIETUVNIKAITĖ, LEADER
16159F i Linksmybės Polka ................... tVorcesterio Lietuviška Orkestrą

(Lietuviško Kliubo, Polka ____Worcesterio Lietuviška Orkestrą
Pas mus galite gauti netik rekordų, kurie yra garsinami, bet viso

kių, kokie tik yra lietuvių kalboje išdirbti. Kreipkitės pas mus, o gau
site visko. Reikalaudami katalogų, prisiųskit 2c. štampą.

MES PRIIMAM LIETUVOS BONUS
Nuo tų. kurie pirks pas mus Radio ar Gramafoną, priimam Bonus 
kaipo dalį mokesties.. Mažiau 6 Rekordų, per paštą nesiunčiame.

GEO. MASILIONIS
377 WEST BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

16142F

16147F.

Song 
Song 
Song 
Song

Lietuvis Optometnstis

Vanagaitis
Vanagaitis

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

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

EXTRA
LIETUVIŠKA APTIEKA 
Jūsų Senas Aptiekorius toj pačioj 
vietoj per pastaruosius 26 metus 
ir nėra sąryšy su bile kita aptieka. 
Visados šviežios šaknys iš Lietu

vos ir visados šviežias Dieles 
galima gaut pas 

DAVID CABITT
REG. APTIEKORIUS 

Visados pasirengęs jums patarnaut 
100 SALĖM STREET 

BOSTON, MASS. 
Telef. Richmond 1686 

Aptieka atdara nuo 8 iš ryto 
iki 10 vakaro.

Telefonas: So. Boston 1058. §

Bay View Moterie 
I 

j | 
b?

JįT.-, .11 (41 U ; 4. C?
Agentūra Studebaker ir Erakine

Reikale kreipkitės ir gsasif 
patenkintą patarnavirn*
Pardavimo vieta:

519 E. BR0ADWay
Taisymo vieta:

J H AMLIN ST..
kampas E. Eir*»t

SOUTH BtiSTOV.

Pefer Trečiokas Ir 
Jos Kapočunas 

GERIAUSI LIETUVIAI 
MECHANIKAI.

Taiso visokius auto mobilias 
gerai patarnauja.

Folk Song
Folk Song

UNITED 
UPHOLSTERING CO.

Aptraukiame, Sutaisom. Atnaujinant 
Visokius Furnišius.

PADAROME MATRAŠUS r«i
IR PERDIRBAME A bU

į vieną rieną. už
276—278 WARREN ST. RONBURY ■ 
Tel. Garison 9441. Columbia 3176Išvažiavimas.

Bostono ir Carnbi idge’an* 
'socialistai rengiasi prie pir- 

a-'mo ši sezoną išvažiavimo, 
į kuris įvyks nedėlioję, birže
lio 8 (1. North Eastone.

Kiek patyriau, tai rengė
jai stengiasi padaryti pavyz
dingą pradžią. Kadangi mi
nėtų kuopų išvažiavimai vi-

Sugrąžino lietuviui pames
tus pinigus.

Šį panedėlį Brightono Rie
tuvių bučer 
cius, 
street pinigus.
treku į banką ir turėjo įsiki
šęs į baltą savo žiuponą 
$382 giynais pinigais ir $34 
čekiais. Viskas buvo suriš-Į 
ta gumelastika į vieną daik- villėj užėjo du vyrai ir pa
tą. Jam pasitaikė taip atsi
sėsti, kad žiupono skvernas

is, Franas Gri- 
pametė ant Market sada esti įvairus, tai reikia 

Jis važiavo manyti, kad šis ištikrujų bus 
smagus. Esdekas,

Apipiešė restoraną.
I viena restoraną Somer-

prašė padalyt jiems du sen- 
vičiu. Pradėjus savininkui 

palinko ir pinigai iškrito ant gaminti tuos senvičius, “sve- 
gatvės. Paskui jį skerdvk- čiai” išsitraukė revolverius, 
los darbininkai 
jus skerdyklom Galvijai 
vo kojomis tuos pinigus iš- 
žarstė ir vienas šėrikų jau 
puolė juos rinkti, sakyda
mas, kad tai jo pinigai.

Bet tuo pačiu laiku ėjo 
gatvėkaris ir jo motorma- 
nas matė, kad pinigai iškri
to iš troko. Jis tuoj sustabdė 
gatvėkarį ir atėmęs iš šeiiko 
pinigus nuvežė juos i First 

Iš Banko 
Griciui. 
Gricius 
$25 do-

varė galvi-1 atėmė $275 pinigais, iškrau- 
dalvijai sa-'stė kišenius ir pabėgo.

Norėjo automobilium 
mušt savo uošvę.

Tūla Orrie Lovvejoy ap
skundė savo žentą sakyda
ma, kad jis užvažiavęs ant 
jos automobilium, tyčia no
rėdamas ją užmušti. Ir tei 
mas pripažino ji kaltu.

už-»

I 
t

National Banką, 
buvo duota žinia 
Už toki teisingumą 
davė konduktoriui 
vanų.

Policmanas gavo lupt.
Kiniečių restorane ant 

Ilsncock streeto aną vaka
rą kilo triukšmas. Policma
nas Mclntosh inėjo pažiū
rėt, kas tenai darosi. Trys 
vyrai tuoj šoko ant jo ir 
smarkiai sumušė. Vėliau 
betgi pribuvo daugiau poli
cijos ir mušeikos buvo areš
tuoti.

M. Petrauskas važiuoja 
Lietuvon.

Mikas Petrauskas jau nu
sipirko laivakortę pas Gen- 
drolių ir 8 d. birželio žada 
išplaukti Lietuvon.

Tel. So. Boston 1761 ir 2483-W

Bronis Kontrim
C0NSTABLE

Real Estate and Insnrance 
Justice of the Peace

Visame patarnauju gerai.
598 E. Broadway, So. Boston, Mass.

NAUJAS GRAŽUMAS 
NAUJAME FORDE

Naujų Fordų pavidalai, spalva ir grožis, yra 
pateikti pasirinkimui.

Apsiir.okėtų jums pirkt pas teisingus žmones čia pat ant vietos, nes 
gausit geresni patarnavimą.

BARGENAS
Gdežin'ų Daiktų 

ir Penių
Bali Bearing Lawn

Mowers ............... $5.69
SCREEN WIRE UŽ ROLJ

Black Galvanized Copper
kv. pėda 2c. 2'4c. 5!/įc.

STEP LADDERS—KOPĖČIOS 
4 Foot

PARKWAY AUTO SERVICE
and FILLING STATION 

Studebaker Karų Agentūra, taip
gi geriausia taisymo vieta.

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

VIKTOR VAITAITIS
415 Old Colony Ave^

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

—   — * - — - — —

JUS ŽINOTEKAD
BLUE RIBBON MARKET

2 ŠTORAI 
Parduoda šviežias ir geriausias 
Mėsas, Daržoves ir Groserį. 
SPECIALIAI ŠIĄ SĄVAITĘ: 

Chop Suey ..................  3 sv.—20c.
China Boy Sauce. bonka ------
Lietuviškas Skilandis .... sv.

BLUE RIBBON 
MARKET 

658—8-1h
Cor. 8 and L St.
Tel. S. B. 3169-M

Broad way,357
So. Boston,
Tel. S. B. 1129

25c. 
39c.

St.

UNIVERSAL MOTOR SALES C0.
472 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

South Boston Hardware Co

LIETUVIŠKA 
BUČERNfi

Užlaikome geriausią tavorą

Dorchester Clothing Shop
SIUTUS, OVERKOTUS SIU

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

TURIM TAM TIKRAS 
MAŠINAS.

MARTIN WALULIS
1854 Dorchester avė., 

DORCHESTER. MASS.
Tel. Columbia 3240.

Užlaikome geriausią tavorą ir 
parduodame pigiausia kaina. Mė
sos visuomet šviežios.

Taipgi užlaikome šviežius 
gus. Chop Suey—3 svarai .. 25c.

Pagardinimui Chop Suey, var- 
tokit China Boy Soy Sauce, 15c. 
už bonką. .

Pas mus galite gaut visokį ta- 
vora pigiai ir gerą.

J. PATKAUSKAS 
STRAND CASH MARKET 

331 BROADMAY. SO. BOSTON.
Telefonas: So. Boston 0551.

die-

Gerą Tavorą Gausite Pigiau!
Screen pentas (pusė galiono) 69c. 
Varnišius ............................ $1.00
Floor varnišius ..................  $1.75
Baitas tyras lead. 100 sv. $11.45 
Sienom popieros rolė-,nuo 5 iki 60c 
Stogams smala, galionas .. 75c. 
Langų sietukams dratai, pėd. 2'/įc 

... 25c.
— 95c. 
... 49c.

i$2.50
$1.25
$1.10
$2.50
$450

Egyptian pertas 21 spalvų
Spėriai flat pentas ...........
Raitas žibantis pentas ...
Geras baltas Enamel .—
Geriausias Enamel ...........
siekas, baltas ir raudonas . $1.->0
I’cnto ir varnišiaus remuveris 1.49 

žolių sėklos, svarais ... 
Šakės žemei kasti ....
Griebliai ........................

5 Foot 6 Foot 
$1.10 $1.29
Black Screen Pentas 

95c. gal.
Flat White Paint 

$1.50
English VVhite 
Enamel .. $195
Vamish Stain 

$2.09
Garan':io‘as Pure 

Shellac $2.19 gal.
Pilnas pa.-irinkimas Pentų ir l’en- 
tinimui Reikmenų, Plumbingų ir 
stogams daiktų.

Tel: Hancock 6105—6106
Dykai Vietos Pristatymas.

J
<VAL3PA”

i VARNfSH ŠTAI!* .

Pereitą sąvaitę Mass. val
stijoj automobiliai užmušė 
8 žmones. 125 automobilis
tai buvo nubausti už girty
be.*■ ♦

Bostono policija suėmė 3 
vagišius, kurie išplėšė auk
sinių daiktų krautuvę ant 
Hanover streeto.

SOUTH END
HardwareCo.
1095 Washington Street,

Prie Dover St. EI. Station

l 
»
* 

t
»

• 
t 
t
• 
i 
» 
« 
t

Su ta mašina padaro iš senų florų dailesnius 
negu nauji. Ją gali operuoti kiekvienas. Ga
lima pirkt ar pasirandavot.

Apart paminėtų dalykų, turime visokių įran
kių: pentoriam, plumberiam ir kitokiems me
chanikams. Viską pristatom į namus veltui.

Seniausia, Didžiausia ir Prieinamiausią Lietuviška 
Geležinių Daiktų Krautuvė South Bostone

SO. BOSTON HARDWARE C0.
379 W. BROADWAY,
J. KLIMAS, Savininkas Tel. So. Boston 0122.

I
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laidojimus; 
kuriuos paveda; 
mano prižiurėji-, 
mui, visuomet* 
būna patenkinti, 
ir sutaupina 
rokai pinigų. ; 

Mano kaina* 
visiems ir visurj 
vienoda. <

JONAS PETRUŠKEVIČIUS J 
Lietuvis Graborius

162 Broadway, So. Boston, Maas., 
Residence: 313 W. 3-rd street. < 

Telefonas: So. Boston 0304-W. J

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mes užlaikome visokių Vaistų ir 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosu
lio. Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo 
Valymo, Reumatizmo, Slaptingų 
Ligų. Taip-pat visokių žolių, La
pelių ir Dielių iš Lietuvos. Musų 
aptiekoje geriausias patarnavi
mas ir teisingas patarimas. Vais
tus nusiunčiam ir per paštą. At
minkit musų adresą.

z D. CABIT
100 DORCHESTER STREET, 

Kampas Broadvvay, 
SO BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799.
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SO. BOSTON, MASS

I

Dr. Med.Leo J. Podder iš Petrogrado
Sn*cialistae Slaptų ligų motorų ir vyrą, kraujo Ir odoa. Kalba tra
kiškai ir rusiškai. Telefonas Back Bay 727*
»1 HUNTINGTON AV*, eetoli Kasa. Ave„ BOSTON, MASS.
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