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VOLDEMARAS NENORI 
UŽ VILNIŲ KARIAUTI

VYRAS PASLĖPĖ PINI- Avpctavn Mainanti TAUTŲ sąjunga atsi- 
GUS I PEČIŲ, O PATI Micaiavv iviauicuų SAKĖ APŽIŪRĖTI DE-

JAM KALBANT DIPLO
MATAI MIEGOJO.

____________ ♦

V i sės Lietuvos diktatoriaus 
karingumas išgaravo, kai jis 

nuvyko Ženevon.
Namie Voldemaras mėgs

ta garsiai rėkauti ir karingai 
rankomis mosuoti. Bet kai 
tik nuvažiuoja Ženevon, tuoj 
išgaruoja visas jo karingu
mas. Taip buvo jau keliatas 
kartų praeity ir dabar vėl 
taip atsitiko. Pereitą sąvaitę 
jisai gavo progos Ženevoje 
kalbėti Tautų Lygos tarybos 
posėdyje apie Vilnių. Ger
biamieji ponai, sako, Lietu
va jau priėmė Kelloggo am
žinos taikos paktą, tai reiš
kia, kad Lietuva išsižada ka
ro ir, reikalaudama Vilniaus, 
jėgos, nemano vartoti. Ir, sa
ko. jeigu mes apie Vilnių už- 
simenam, tai tik dėlto, kad 
mes manom, jog jis yra mu
sų miestas. Lietuva visuomet 
laikėsi ir laikysis taikios po
litikos. sako Voldemaras, ir 
painų Vilniaus klausimą ji ti
kisi išrišti taikos keliu.

Jis d a nusiskundė, kari 
Lenkija nesutikusi sušaukti 
Lenkijos ir Lietuvos atstovų 
plenumo konferenciją gin
čams išrišti.

Tarybos nariai buvo jau 
nuvargę ir Voldemarui kal
bant dauguma jų ramiai sau 
miegojo. Tai buvo 7 rugsėjo.

Ant rytojaus, 8 i-ugsėjo 
dieną. Tautų Lygos tarybos 
posėdyje vėl buvo pakeltas 
Lietuvos - Lenkijos ginčo 
klausimas. Bet ši kartą pra
kalbų jau nebuvo, tik buvo 
pasakyta, kad jeigu Lietuva 
ir Lenkija negalės dėl Vil
niaus susitaikyt, tai Taryba 
turės paskirti komisiją, kad 
ištirtų, ar tas ginčas negręsia 
Pabaltijos valstybėms karu.

Tai ir viskas, kas iki šiol 
Vilniaus klausimu “nuveik
ta.”

! SAUGOKITĖS NETIKRŲ 
20-DOLERINIŲ.

Amerikos valdžia perspė- 
i ja, kad Massachusetts valsti
joj pasirodė labai gerai pa
dirbtos netikros 20-doleri- 
nės. Jų leidėju yra padėtas 
“Federal Reserve Bank of 
Cleveland,” 1914 metų ir se- 

i rijos raidė padėta “C.” Ant 
j tų 20-dolerinių yra padėti 
; Suvienytų Valstijų iždininko 
Frank White ir iždo sekreto
riaus Andrevv Meliono para- 

•šai.

UŽKURE UGNJ.
Sound Beach, Conn. — 

Laikraščių artistas Cahan 
parėjo aną vakarą su savo ■ 
pačia iš maudyklių ir prade-i 
jo skųstis, kad šalta. Po va
landėlės laiko iš kito kamba
rio pati- jam sušuko: “Eik 
šen, aš užkūriau pečių." Ca
han pašoko nuo sėdynės kaip 
elektros užgautas ir puolęs 
prie pečiaus pradėjo pliko
mis rankomis žarstyt ugnį. 
Ant galo jis ištraukė skurinę 
savo piniginę, kurios pusė 
buvo jau nudegus. Tuomet 
jis paaiškino pačiai, kad išei
damas maudytis jis buvo įki
šęs pinigus į pečių tarp po
piergalių ir malkų, kad vagis 
jų nerastų.

Konvenciją.
110 DELEGATŲ UŽDA

RYTA BELANGĖN.

MARKACIJOS LINIJĄ.
Klaipėdos dienraštis “Me- 

meler Dampfboot” praneša 
gautą iš Ženevos telegramą, 
kad Tautų Sąjunga atsisa
kiusi sudalyti komisiją ir 
siųsti ją apžiūrėti Lietuvos- 
Lenkijos demarkacijos lini
ją- Tautų Sąjungos sekreto
rius atsakęs Lietuvos val
džiai, kad nei Tautų Sąjun
gos Tarybos pirmininkas, nei 
Lenkų-Lietuvių ginčo refe
rentas Bloklandas neradę 
reikalo tyrinėti demarkaci
jos linijos, nes Lenkija davu- 

kontroliuoti. S! Paaiškinimą, kuris Tautų

DU KATALIKŲ KUNIGAI 
SUSIMUŠĖ PRIE GASPADINES 
----------------------------------------- I

t

DURANTAS KAS DIENA 
IŠ EUROPOS KALBASI 

SU AMERIKA.
“New York Times” sako, 

kad Wall Streeto mekleris 
William E. Durant dabar va
žinėjasi po Europą ir tuo pa
čiu laiku veda šėrų spekulia
ciją ant Wall Streeto. Perei
tą sąvaitę jisai buvęs Berly
ne, Paryžiuje, Londone, ir iš 
kiekvienos vietos kas diena 
kalbėjosi telefonu po kelis 
kartus su savo brokeriais. 
Kiekvienas pasikalbėjimas 
jam atsieinąs apie $2,000. 
Vienas brokeris sako, kad 
pereitą sąvaitę susisiekimai 
su Wall Streetu iš Europos 
Durantui atsiėję nemažiau 
kaip $25,000.

TURKIJOS PREZIDEN
TAS MOKINASI RAŠYT.
Turkijos prezidento rū

muose įvyko iškilmingas lo
tynų abėcėlės' priėmimas. 
Dalyvavo ministeriai. vy- 
riausis štabas, švietimo mi- 
nisteris paaiškino naują abė
cėlę. kuri Turkijoj bus įvesta 
spalių mėn. Iki to laiko visi 
laikraščiai turkų raides turės 
pakeisti lotynų raidėmis.

Iškilmėse Kernai Paša pa
rašė ant lapo visas naujos 
abėcėlės raides, lapas bus pa
dėtas muziejun.

RUSIJA K|LA PRIEŠ 
ŽYDUS.______

Žydų telegrafo agentūra 
praneša, kad paskutinėmis 
dienomis sovietų Rusijoj 

d anHaVrai 1 ė jo smarki ‘ agitacija
UctULlaU dl • v v i * . • •. •

TEATRŲ DARBININKAI 
IŠKOVOJO DAUGIAU

ALGOS.
Teatru darbininkų unija,į 

kuri New Yorke turi 1.200 
nariu, iškovojo iiauitinu ai- ■ - - j * *• ■gos trumpesnes darbo va- |PneS- Z> .A.nt>.-senntizmo 
landas savo nariams. Elek- £s« įkrėtę netikta!
trotechnikai irdailvdės da.r-rtaUgUma 
bar gaus po $82.50 į sąvaitę, Prijos nariu.
olų p^elbininlai p^?72.5o: 'i3™™" o^nizaciM Vai- 
Tai t, $7.50 daugiau, negu Sus
rUrrnn iin rranHavn Rp tn da'“™ VISUOmeneS VeiKejUS 

kovoti su tais elementais, ku
rie kursto anti-semitizmo 

vo išryto kaip 8, odabar^^^' __________
pradės nuo 9 Sutartis pasi-''SMITHO KATALIKAI AR- 
rasyta dviem metams.

pirma jie gaudavo. Be to da 
sutrumpinta ir darbo valan
dos. Pirma jie i darbą ateida-

VOKIEČIAI REIKALAUJA 
PANAIKINTI DANCIGO 

KORIDORIŲ.

GUMENTUOJA KIAU
ŠINIAIS.

Neturėdami geresnių ar
gumentų, kataliko Smitho ša
lininkai prezidento rinkimų

Sąryšy su atidarymu Ka- agitacijoj vartoja kiaušinius 
raliaučiaus mugės, kuriame prieš savo oponentus. Fort 
Sovietų atstovams priminė Payjie miestely. Alabamos

Atvažiuoja Rusijos 
Sosto įpėdinis.

Šiomis dienomis Ameri
kon žada atvykti didis kuni
gaikštis Aleksandras Michai-

AMSTERDAMO KLEBO
NAS GULI LIGONINĖJ.

Jaunas kamendorius nuskėlė 
jam nosį lentgaliu.

Amsterdam, N. Y. — Čia 
pasidarė baisus skandalas. 
Užpereitos subatos naktį len
ku katalikų klebonijoj įvyko 
kruvinos muštynės — susi
mušė šv. Stanislovo parapi
jos klebonas kun. Pinciurek 
su sąvo pagelbininku kun. 
Miskovičium ar Mickievi- 
čium. Ir taip mušėsi, kad iš
vartė visus rakandus klebo
nijoj ir susikruvino kaip mei
tėliai.

Kamendorius yra apie 30 
metų amžiaus kunigas ir stip
raus sudėjimo vyras, o klebo
nas jau apie 50 metų am
žiaus žmogus, todėl jam sun
ku buvo prieš savo pagelbi- 
ninką atsispirti ir šitoj kovoj 
jis daugiau nukentėjo. Jo no
sis beveik visai nukirsta; ka
mendorius nuskėlė ją lentos 
smūgiu.

Klebonas Pinciurek da
bar guli Panelės Švenčiau
sios ligoninėj sunkiai sužalo
tas. Kamendorius Mickievi- 
čius taipgi tenai laikomas, 
nors ant jo sužeidimo ženklų 
nesimato.

Kaip ir dėl ko tos mušty
nės tarp dvasiškų tėvelių ki
lo, kol kas da nėra aiškiai 
žinoma. Išpradžių buvo pa
sakyta, kad kamendorius su
simušė su savo viršininku 
dėl mišių laikymo. Bet tikru
moje buvo turbut kitokia 
priežastis. Nes kova įvyko 
nakties laiku, ir kuomet pri
buvo policija, kunigai mušė
si be kelinių, tik naktiniuose 
rūbuose. Ir jie mušėsi prie 
gaspadinės. Gaspadinės 
kambary policija rado užtai
sytą revolverį. Ir kada polici
ja muštynes sustabdė, tai ka
mendorius pasakė: “Jeiguaš 
nebūčiau jam to padaręs, tai 
man butų buvę daug blo
giau."

Taip rašo vietos anglų 
dienraštis, “Amsterdam Eve- 
ning Recorder," kurio iškar- 

prisiuntė “Kelei-

NUBAUDĖ MUSSOLINIO 
ŠOVIKO TĖVUS.

Mammolo Zamboni ir jo 
žmona Virginia, kurių 15 
metų amžiaus sūnūs Anteo 
1916 metais šovė Mussolinį, 
pereitą sąvaitę buvo nuteis
ti 30 metų kalėj i man. Jų sū
nūs buvo fašistų užmuštas 
tuojaus po šovimo. Tėvai tei
sinosi, kad Jie nieko apie sa
vo sunaus planus nežinojo, 
tečiaus fašistų teismas to ne
paisė.

Kairiasparniai buvo susirin
kę Pittsburghe tikslu tverti 

naują uniją.
Pereitą nedėldieni Pitts- 

burghe susirinko Amerikos 
angliakasių “insurgentų" 
frakcijos konvencija, kurios 
tikslas buvo sutverti naują 
uniją. Komunistuojantis ele
mentai dabartine mainerių 
unija yra nepatenkinti, nes 
jie negali jos kunuuuuun. c. -. • ~ > >
Bet ne visi konvencijos dėlę- Sąjungai esąs pakankamas, 
galai pritarė naujos unijos p. r
tvėrimui. Buvo tokių, kurie UraDanU KelOHIia 
sakė, kad dabartinė unija ge-! H ’
ra, tik reikia nuversti jos pre
zidentą Lewisą.

Konvencijoj kilo dideli! 
ginčai ir kilo riaušės. ”. . . ...
argumentų, pradėta vartoti nietls nešiodavo ilgą balako- 
kumščias. Kažin kas davė ži- norėdamas apsirengti
nią policijai, kuri atvykus su-

Kinijoj.

Revoliucija Kinijoj įvedė 
Vietoj naujas drapanas. Iki šiol ki-

lovič, buvusis Rusijos sosto ern5 11 1:A e
Įpėdinisirnabašninko Mikės vežimais į East Pittsburgho 
pusbrolis. Jisai žada laikyti kalėjimą. Likusiems buv o 
čia paskaitas iš savo gyveni-tuojaus usiskirstyt. 
mo. Jisai yra spiritualistas ir ; Policijos superintendentas
sakosi tankiai pasikalbąs su pasakė: As tiems žmonėm.' 
nabašninko Mikalojaus dva-;P^eislu Pittsburghe susirin- 
šia. Mikė dabar esąs anam 
pasaulyje" laimingas ir pra-

I

kimų laikyti ir riaušes kelti." 
*__ ___________ o t Šį panedėlį tečiaus komu-
našatljąs greitą bolševikų nistai vėl susirinko. Mitingas 
valdžios žlugimą. i buvo jau slaptas. Policija su-

Ant geros tvarkos, tokį žinojo apie jį ir užpuolus iš- 
žmogų, kuris kalbasi su kito vaikė. Suimti iš pereitos die- 
pasaulio dvasiomis, reikėtų nos riaušininkai buvo pasta- 
uždaryti į pamišėlių namus. tvti prieš policijos teismą ir 

90 jų paleista, o 20 kitų kvo
ta vedama toliau.

I ___________

puošniau, užsidėdavo trum
pą aptemptą žakietą su pla
čiomis rankovėmis. Dabargi 
miestuose ilgi balakonai jau 
nebenešiojami; jų vietą už
ėmė europiečių drapanos. 
Vienas Amerikos misionie
rius rašo iš Litsingo, kad atė
jus tenai revoliucinei armi
jai. senoviškos kiniečių dra
panos tapo visai uždraustos. 
Kiniečiai valdininkai, eida
mi savo pareigas, privalą dė
vėti europiečių mados drapa
nom.

RUSIJOS PREKYBA NEŠA 
NUOSTOLIUS.

Per liepos mėnesį šiais me
tais Rusija pardavė visokių 
prekių Į užsieni už 62,300,- 
000 rublių, o pirko iš užsie
nio už 87,700,000 rublių. Va
dinasi, į vieną mėnesį Rusi
ja turėjo iš savo prekybos 
25,400,000 rublių nuostolių.

POLA NEGRI SUSIŽEIDĖ.
Francuzijoj sunkiai susi

žeidė Amerikos krutamujų 
paveikslų aktorka Pola Neg- 
ri. Ji jojo raita, arklys pasi
baidė automobiliaus, ir ji nu
krito žemėn. Ir gerai, kitą 
syk nejodinės be reikalo.

PABĖGO IŠ KALĖJIMO. 1
Iš Deer Island salos kalėji

mo pabėgo Raymond Wil- 
liams, išpiovęs geležines lan
go štangas. Manoma, kad jis 
tebesislapsto ten pat, nes lai
veliai visi tebėra, o išplaukti

SOVIETŲ VALDŽIA SIŪ
LO ŽYDAMS DAUGIAU 

ŽEMĖS.
Iš Maskvos praneša, kad 

Sovietų valdžia i___ —
duoti dar 200,000 akrų že
mės Kryme tiem žydams, ku
rie nori steigti ukius.

SOVIETAI STATYS 
LAIVYNĄ.

Sovietų vyriausybė patvir- EKVADORO SUKILĖLIAI 
tino prekybos laivų statybos APGALĖTI,
programą, kuriam numato- Ekvadoro respublikoj, pie- 
ma pastatyti 110 laivų Balti- tų Amerikoj, žmonės bandė 
jos jurai. 50 laivų Kaspijos sukelti revoliuciją. Los Rios 
jurai .^aštuonis Juodajai ju- ir Bolivaro apielinkėse apie 

sukilėlių užėmė kelis 
pasiėmė arklius ir 
Bet pasiųsta val-

I

dabar pradeda reikšti jau ne
pasitenkinimo gauta laisve. 
Pradėjus moterims maišytis 

, iš vieno su vyrais, prasidėjo 
i persiskyrimai. Persiskirti Ki
nijoj labai lengva, bet gauti 
kitą vyrą persiskynfeiai ki- 
nietei sunku.

APGALĖTI.
Ekvadoro respublikoj, pie-

nutarusi i krašt^ per daug toli.

rai. Bendras laiv*u skaičius 160 
bus padidintas iki 236.

Į
I

i

dvarus, 
ginklus, 
džios kariumenė juos apga
lėjo. Jų vadas. Juan Enriųue 
Velasco, tapo užmuštas.

UŽMUŠĖ PLĖŠIKĄ.
New Yorke pereitą sąvai- 

re Belangerį, detektivų de-tę policmanas nušovė plėšiką 
partamento viršininką ir 
penkis kitus policijos valdi- 
nr

MONTREALO POLICIJOS 
VYRIAUSYBĖ SUSPEN

DUOTA.
Montrealo miesto valdyba 

suspendavo neapribotam lai
kui policijos viršininką Pier-

KINIETĖMS LAISVĖ
NEPATINKA.

Kinijos moterįs, iš karto 
taip smarkiai pareikalavu
sios sau lygių teisių su vyrais,

HUGHES IŠRINKTAS I 
TARPTAUTINI TEISMĄ.

Amerikietis Hughes (iš
kark: Juz) tapo išrinktas 
Į Tautų Lygos i Tarptautini 
i Haagos Teismą teisėju.

"’nMBJ8^0Tna’ t,e P0’ TJalaghci 
naipnnare daug šunybių, banditas 
Bu^^pfias.

vardu Frank Galagher, kuris 
buvo užpuolęs restoraną. 
Galagher buvo jau senas 

i ir buvo sėdėjęs ka
lėjime už plėšimus.

FRANCUZAMS NEPAVY
KO PERSKRISTI AT- 

LANTIKĄ.
Jean Assolant ir Rene Le- 

feore, kurie buvo išskridę iš 
Paryžiaus kelionėn i Pietinę 
Ameriką, priversti buvo nu- 
sileisti Morokoj. Jų orlaivis “ L-

!

sugedo. Lakūnai

NEW YORKE SUSIRINKO
AUDĖJŲ KONVENCIJA

Nutarė organizuoti audiny- 
čių darbininkus pietuose.
Šį panedėlį New Yorke su

sirinko audėjų unijos, Uni- 
ted Textile Workers, kon
vencija. Delegatų atvyko 
150, daugiausia iš Naujos 
Anglijos valstijų. Posėdžiai 
tęsis visą savaitę.

Svarbiausis konvencijoj 
klausimas yra kaip organi-

lijos darbininkus, kurių dau
giau kaip pusė neturi darbo 
arba dirba tik po dvi-tris 
dienas sąvaitėje. Turėdami 
darbininkų perteklių, fabri
kantai pradėjo ir algas ka
poti. New Bedforde dėl to 
kilo streikas, kuris tęsiasi 
jau kelintas mėnuo ir apie 
30.000 darbininkų kenčia 
baisų vargą. Taigi konvenci
ja laiko savo pareiga surasti

PLĖŠIKAS PAGROBĖ 
DARBININKŲ ALGAS.
New Bedforde pereitą są-I

vaitę vienas banditas užpuo
lė Firestone dirbtuvės virši
ninką. kuris nešė baksą su 
pinigais darbininkų algoms, 
ir atėmęs tuos pinigus pabė
go. Bakse buvo $606.

bar jau nebandys baigti sa-.. Po'iciia bandė ligonbuty vn lilinnės " išgauti is dvasiškų teveliu
'_______  daugiau informacijų, bet nei

• • • • A * v’enas nioko nesako, pakol
MlSlOniCnai Apsb nepasitars pirma su vyskupu.

vogė.
Amerikos laikraščiai pra-

rių organizaciją pietinėse 
valstijose ištiko didelė nelai
me. Misionieriai turėjo surin- į

| JURGINŲ PARODA.
Horticultural svetainėj, 

neša, kad baptistu misionie- Bostone, pereitą nedėldienj 
• • ‘ buvo jurginų paroda, ku

rion gėlių buvo prisiųsta iš 
visos Naujosios Anglijos. Ne- 

kę dūšių išpirkimui $5.000,- kurie jurginai buvo taip di-

ypatingą Karaliaučiaus pa- valstijoj, demokratų prieši- 'zuoti audinyčių darbininkus 
dėti, vokiečių oficiozinis ninkai pereitą sąvaitę buvo’pietinėse valstijose. Kaip ži- 
dienraštis rašo, kad “galų 
gale Dancigo koridoriaus 
klausimas turi būti iškeltas."

Oficiozas daro išvedžioji
mus ir pasisako, kad korido
rius turi būti panaikintas, 
nes jis kliudąs normališkam 
visos Rytų Prūsijos gyveni
mui.

surengę du mitingu prieš 
Smithą. ir abudu pasibaigė 
riaušėmis, kuomet katalikai 
pradėjo svaidyt kalbėtojus 
supuvusiais kiaušiniais. Tarp 
kalbėtojų buvo du protesto- 
nų kunigai, tai ir tie išėjo is 
salės apdrabstyti žalia kiau
šiniene.

nia, tekstilės fabrikantai pa
skutiniais metais pradėjo 
bėgti nuo organizuotų darbi
ninkų iš Naujos Anglijos i 
pietines valstijas, kur darbi
ninkai neorganizuoti ir dir
ba ilgesnes valandas už ma
žesnę mokestį. Tas labai sun
kiai atsiliepia j Naujos Ang-

PABĖGO KETURI 
KALINIAI.

Salėm. Mass. — Šio pane- 
dėlio naktį iš vietos kalėjimo 
išsilaužė keturi kaliniai: -To-lrlu,% p?bar
L,h Mclnnis, Fred Mecker,tPat'krinlmas," '?an;rn'23'1 
Richerd Dodgc ir Samuel ,ruk?.! aslr0'1r0;
I- J T 'kad ir šventam biznyje yrakaufman. Jie perpiove gėlę- Įvapysčiu

Į

ninkus pietinėse valstijose, leido nuo antrų lubų žemėn.i

nęuu.-iu iapiiuuiun>«,wv,- - .
000 turto, bet šiomis dieno- neli. kaiP lekstes, n buvo ne- 
mis ėmė ir pabėgo jų kasie- paprastai mažų. Tokios paro- 

Dabar daromas turto ''dos Bostone laikomos kas 
metai.

“KRASINAS” VIS DAR 
JIEŠKOS ŽUVUSIO 

AMUNDSENO.
Žiniomis iš Maskvos, msų 

ledlaužis “Krasin" nesiliaus

iš tos padėties išėjimą. Išėji- žinę štangą lange, nulenkę ją; 
mas gi yra tiktai vienas—tai i šoną, paskui prisirišo virvę | 
organizuoti audinyčių darbi- ir visi keturi po tamsiai nusi- 

vm-ur...?. leido nuo antrų lubų žemėn.i 
įvesti tenai S valandųi darbo Manoma, kad jų turėjo lauk-Į -. . . . r
dieną ir uždrausti naktini ti automobilius, nes jie buvo šalis, o žmonių joje taip ma- gūsio Amundseno ir Allesan- 
darbą merginoms ir mote- apsirengę dryžuotais kalėji- ža, kad jai reikia da įsigyti dri grupių. Nors atradus
rims. Unijos prezidentas’mo rūbais ir šitaip keliauti būtinai 5,000.000 daugiu gy-Amundseno orlaivi aišku,
McMahon pasakė kad reikia toli nebūtų galėję. Visi keturi, ventojų. Taip sako Kanados kad jis yra žuvęs, tečiaus 
taip jau kovoti’ prie* in-’buvo kriminaliniai piktada- Komercijos Banko preziden- jieškojimas tęsis iki galutinai 
džionkšinus riai. ’tas Sir John Aird. nepaaiškės žuvusių likimas.

KANADAI REIKIA DA 
5,000,000 GYVENTOJŲ.
Kanada yra tokia didelė jieškojęs šiaurės jurose din-

I I
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APŽVALGA
SOČI AUST v IR KOMU-l 

NISTŲ INTERNACIO- i 
NALAS.

“Naujienos” gvildena klau
simą, kuris Internacionalas 
yra stipresnis — socialistų, 
ar komunistų? Pasirodo, kad 
organizuotų socialistų vra 
15 kartų daugiau, negu Ko
munistų. Štai ir faktai:

“Kuomet Briuselyje, Belgi
joje, buvo susirinkęs Socialisti
nio Darbininkų Internacionalo 
kongresas, tai tuo pačiu laiku 
Maskvoje laikė posėdžius bolše
vikiškas Kominterhas. Pastara
sis susirinko anksčiau ir jo po
sėdžiai da ir dabar, rodos, tebe
sitęsia.

“Vienas ir antras kongresai 
paskelbė savo atskaitas ir. jo
mis pasiremiant, galima paly
ginti abiejų internacionalų jė
gas.

“Kaip mat v't iš Fr. Adler’io 
atskaitų, patiektų Briuselio 
kongresui. Socialistinis Darbi
ninkų Internacionalas šiandien 
turi daugiau, kaip šešis miiio- 
nus narių visame pasaulyje. Į 
tą atskaitą neįeina skaičius so
cialistų Rusijoje ir kitose šaly
se. kur socialistų organizacijos 
yra uždraustos.

“Dabar pažiūrėsime, kiek 
narių turi Kominterno sekcijos. 
Svarbiausiose vakarų šalyse or
ganizuotų komunistinėse parti
jose narių yra tiek:

“Vokietijoje — 124,729; Ce- 
choslovakijoje—150,000; Pran
cūzijoje — 52,376; ŠvečJjoje— 
15,479; Amerikoje — 12,000; 
Anglijoje — 9,000. Be to, ko
munistai dar turi sa.ro partijas 
šiose šalyse: Belgijoje — 1,500 
narių; Olandijoje — 1.400; Da
nijoje — 1.400; Norvegijoje — 
8,000; Austrijoje — 10.000; 
Šveicarijoje — 3.500; Jugosla
vijoje — 3,000; Graikijoj — 
2,000; Kanadoje — 5.000; Mek
sikoje — 1,000; Australijoje — 
500; Portugalijoje — 70.

Taigi, visose šalyse, išimant 
Rusiją, komunistų internacio
nalo sekcija turi apie 400.000 
narių. O socialistų internaciona
las turi, kaip sakėme, daugiau 
kaip 6 milionus narių! Taigi or
ganizuotų socialistų yra pen
kiolika kartų daugiau, negu 
komunistų.’*

Tiesa, didžiausia komunis
tų galybė yra Rusijoj, kur jų 
partija turinti apie 1,300,000 
narių. Bet ir tuos pridėjus, 
komunistai visgi negali susi
lyginti skaičium su socialis
tais.

Rusijos komunistų organi
zacija tečiaus yra viešpatau
jančioji partija ir ji susideda 
beveik iš vienų valdininkų, 
todėl ji nėra tikra komunisti
nio proletariato atstovė.

ŠIŲ DIENŲ MADOS , 
LIETUVOJE. .

Aprašydamas savo ekskur
sijos Į Lietuvą Įspūdžius. Pi
jus Bukšnaitis papasakoja 

I “Tėvynėje" daug Įdomių da
lykų apie dabartines madas 
Lietuvoje. Sako:

"Žm<jnė> linksmi, malonus, 
svetingi. Rėdosi jau visur pirk
tiniai

REAKCIJA VISOM 
PUSĖM.

Net ir fašistuojantiems 
‘‘Vienybės” patriotams pra
deda jau darytis nejauku pa
sižiurėjus j tą reakcijos ba
lą, po kurią dabar pliurzinasi 
1 ietuvos tautininkai. Vienas 
“Vienybės” korespondentas 
praneša, kaip nesenai bolše
vikai grąžino Pažaislio “Pa
nelės Švenčiausios” paveiks
lą, ir kaip tą paveikslą nusi
tvėrę Smetonos ir Voldema
ro agentai organizavo mies
telyje šlykštų Šurną. Girdi:

“Paveikslą su didele pompa 
per miestą nuvežė ir dalykas iš
rodė labai ‘kazionas’: vyriausy
bė. kunigai, klerikai, bažnyčių 
tarnai, o užpakalyje procesija— 
iš kelių bobelių... Vadinasi, mi
nia jau j stebuklus netiki ir tik 
šalygatviuose stovi ir naiviai 
žiuri j dirbtiną procesiją. Kaip 
tai juokingai tas dirbtinumas 
atrodo! Dabar vėl — kai Kaune 
bažnyčių pilna ir jos beveik tuš- 

, čios. dar vieną užsimanyta pa
statyti, būtent: Prisikėlimo 
bažnyčią. kaųo Lietuvos nepri
klausomybes paminklą.’’

ŠIMTAS METŲ NUO TOL
STOJAUS GIMIMO

Levas Tolstojus buvo gar- 
usni ų rašytojas. Kilęs iš 

Rusijo- didžiūnų. Turėdamas 
dideli dvarą ir grafo titulą, 
jisai paniekino ponišką gy
venimą. o apsivilko kaimie
čio sermėga, išėjo basom ko- 

. . jom i purvy ną ir vedė pa-
a .<:u -ern.egu ir !nuį;ko bllvj. to-

.".aųtk Tik labai <e- dvasia b u vo persi-
r . sunkę ir visi jo literatūros 

kuriniai — prieš 1 
prieš ponus, prieš armiją ir 
prieš kunigija, bet visuomet i _. „
už prispaustą ir paniekintą! Lietuvos Aidas praneša, 
žmogų. • kad Kaune traukiamas teis.

a- . <p j,, man rusu laikraščio “Echo”Šįmet sukanka nuo Tolsto- , , : ......
jaus gimimo 100 metų, ir Ru- ■ faktorius uz įžeidimą Lie
si ja ruošiasi tas sukaktuves 
iškilmingai paminėti.

Kaip praneša "Lietuvos 
Žinios,” prie Sovietų Rusi
jos Centrai inio Pildomojo 
Komiteto (CIK’o) yra orga
nizuotas sukaktuvių komite
tas, Į kurį Įėjo Lunačarskis, 

..................... Kamenevas. Dailiųjų Mokslų 
hai. arba užželdžiusijiaėioje pa- Akademijos prezidentas Ko

ganas ir kiti žymus literatu-- 
ros, mokslo ir kultūros orga-

I

Kitas reakcijos pavyzd is.
tai—

"Traukimas iš grabo sutruni- 
r jusio bajero luomo. Kuriems 

bieeams tas reikalinga 7 Kar. 
tas supuvęs ir tautą bei valsty
bę savo laikais pardavęs luomas 
iš kapų traukti lauk ir jieškoti 
jam privilegijų? Prieš įstaty
mus visi Lietuvos piliečiai ly
gus, taigi tegul tasai luomas, 
kuris pasižymėjo savo žiauru
mu, suktumu ir i-gamyste, bu
tu kuogiliausia palaidotas ir dar 
akmenų krūva jo kapas prislėg
tas. kad jis ten grabe nekrutė
tų... Tečiau matome, kaip jis 
norima atgaivinti, ištraukti į 
prieki ir grąžinti jam dvarus.”
Taip pasakoja Brooklyno 

"Vienybėje" tūlas Gimdy
mas. 0 pona> Sirvydas iki 
šiol vis gynė tautininkų "pa
žangumą.”

—
SOCIALISTŲ II INTERNA
CIONALAS APIE LIETU

VOS-LENKIJOS KLAU
SIMĄ.

!Šiomj^ dienomis Briusely
je buv<> socialistinio II Inter
nacionalo Kongresas, kur 
buvo kalbama ir apie Lietu
ves ginčą su Lenkija. Anot 
“Lietuvos Žinių,” lenkų so
cialistų atstovas Niedzial- 
koviskis pasakė Kongrese di
delę prakalbą, kurioje be ki
to ko pareiškė, kad Lenkijos mobilių ir radio aparatų. Už 
socialistai yra griežtai nusi- 5 dolerius automobilius veži- 
statę prieš karą su Lietuva, na visą dieną ir iki vidurnak-jaus muziejus Maskvoj ir 
Jų nuomone, karo negalėsią Čio. Bet keliai netikę ir va- Leningrade. Tolstojaus na- 
buti. Lenkijos socialistai ne- žiuoti automobilium esą la- mą Maskvoj ir kt. Daugely 
tiki, kad tarp Lenkijos ir Lie- bai nejauku. Geresnis važia- miestų bus atidaryti Tolsto- 
tuvos butų normališki santi-vimas esąs tiktai plentais, 
kiai, kol Kaune yra dabarti
nė valdžia. P. P. S. ra^ą ben
drą kalbą su Lietuvos ir Vo
kietijos socialistais. P. P. S. 
atsakanti už demokratijos li
kimą Lenkijoje ir tą atsako
mybę ji prisiimanti.

Vėliau Įvyko privatiškas 
Lenkijos, Lietuvos, Estijos, 
Latvijos ir Rusijos socialistų 
posėdis. Posėdy buvo svars
toma padėtis Lietuvoje.

Rugpjūčio 11 d. Interna
cionalo kongresas priėmė 
manifestą, kuriame sakoma:

“Visomis pajėgomis Interna
cionalas protestuoja prieš viso
kią diktatūros formą, vis viena 
ar tai butų sektos ar atskiro 
žmogaus diktatūra.”

Internacionalai visa širdi
mi palaiko Lenkijos darbi
ninkų kovą prieš reakcini 
Pilsudskio rsžimą, kuris eina 
prie demokratijos panaikini
mo.

Manifeste griežtai smer
kiami komunistai, kurie veda 
dezorganizacijos ir provoka
cijos darbą.

Manifestą perskaitė buvu- 
sls Belgijos užsienių reikalų 
ministeris Vandervelde, 
Kongresas priėmė manifestą 
entuziastingai.

skrandų nes 
n- - motery- dar deri dgu> vii- , 
n>r..-.- sav< darbo andaroku^.'i 
Gi jaunesnėse* vaikščioja v i tą i 
be anaarokų! — dėvi pi r k tinas 
tair..-:a> liuesas ’šiėbes’ nuo ka
klo iki truputį žemiau keliu. 
Namieje. o net ir i miestelį šio
kiomis dienomis ateiiia baso.', 
žaibuodama raudonomis storo
mis blausdemis. Miestietės, ži
noma. dėvi visuomet kojines 
(pančiakas) ir puo-asi numa
niai.

"Ilgu užraitytu ūsų ir gi ne
matyt. Jei bent dar Kukius pra- 
žilus.us po senu žmogaus nosia 
pamatysi. Jaunuomenė arba vi
siškai nusistotus. lyg kunigė- I

nusėje apkarpytą krūmelį apie 
vieną colį pl<jčiu.

Merginu.- veidų nebaltina ir nizacijų atstovai, 
neteplio.ia. nei lupų neraudoni
na. Bet joms tas ir nereikalin
ga: jos skaisčios ir raudonos, 
ivg rožės. Ir sveikos."

Politikos reikalais kai
miečiai mažai teindomauja. 
Šalies valdžia jiems tik tiek 
rupi, kad mokesčių jiems ne
pakeltų.

Kaimuose esą jau ir auto-

yra Tolstojaus dienraščiai iš 
50-jų ir 90-jų šimtmečio me
tų. Tarp jų yra daug užrašų, 
pirmą kaną pasirodančių 
spaudoje.

Gaunami pareiškimai iš. 
užsienių literatūros ir visuo
menės organizacijų, atskirų 
visuomenės veikėjų ir rašyto
jų, norinčių atvažiuoti Į Tols
tojaus sukaktuvių iškilmes. 
Tokie pareiškimai jau gauti 
iš Anglijos, Belgijos, Dani
jos, Ispanijos, Cekoslovaki-

•aidžią, jr jįjtų šalių.

tuvus teismų “unaro.”

j
»

Lunačarskis pareiškė, kad 
vyriausybė paskyrė 150 tuks
iančius rublių sukaktuvių iš
kilmėms.

Rugsėjo vidun bus orga
nizuota “Tolstojaus Savai- 
te.

Sąryšy su sukaktuvėmis 
manoma praplėsti visas Įstai
gas. pavestas Tolstojui: 
“Jasnaja Poliana," Tolsto-

lui paminklai.
Vokietijos kairiųjų komu- , Dabar

nistų organas “Volksville” Kny^os 1S Talst0-iaus 90 to- 
sako, kad Rusijoj areštuota kurinių leidimo, kuriuos 
išviso 8,000 kairiųjų komu- 7ukaktuvių proga leidžia 
nistų, kurie stojo už Trockį. Gosizdatas. Šiame leidinyjenistų, kurie stojo už Trockį.

Rusijos ir Lenkijos
Santykiai

Rusijos ir Lenkijos santi- 
kiai niekuomet nebuvo švel
nus ir nuoširdus. Visiems yra 
gerai žinomas PiLsudskio nu
sistatymas, kad Lenkijos 
egzistavimą gali garantuoti 
liktai galutinas Rusijos vals
tybės suskaldymas. Ukraina. 
Gudija, Gruzija. Armėnija 
turi atsiskirti nuo Rusijos ir 
Socialistinių Sovietinių Res- 
oubliku Sąjunga turi tapti tik 
“Vėl i kūrusi ja.”

Iš kitos pusės, Lenkijoje

ternacionalas mano nugalėti 
ir išardyti Lenkiją slaptų 
priemonių pagalba. Lenkija, 
be abejo, laukia vidaus riau
šių Rusijoj, kad paremtų se
paratistinius atskira tautų 
siekimus.

Nors Bucharinas ir kalbė
jo Kominterno posėdy apie 
neišvengiamą karą, bet tai 
vra tusti žodžiai.

Rusija karo technikos 
žvilgsniu yra taip atsilikusi 
nuo Vakarų Europos, kad

IR JIS NORĖTU 
LAISVĖS.

Paviešėjęs šventoj Lietu
voj ir paskui pasiekęs Tilžę, 
chicagiškio “Draugo" admi
nistratorius kun. Matulaitis 
rašo:

“Tikrai, liuobiau atsidusau 
apleidęs tautininkų valdomą 
Lietuvą. Brangi yra man tėvy
nė, ją myliu visa širdimi, bet 
sopulys veria sielą, kuomet ma
tai neteisingą jos valdžią, ar už 
laisvą mintį pajunti niauraus 
kalėjimo dvelkimą. Kur šalies 
konstitucija sulaužyta, pilieti
nės laisvės nejieškok."

Matote, ir klerikališkas 
bizūnas, kun. Matulaitis, no
rėtų laisvės!

Laisvė yra brangus daik
tas tiktai prispaustiems dar
bininkams ir inteligentams. 
Tiktai jie turi teisę jos reika
lauti ir už ją kovoti, o ne ku
nigai, kurie yra da aršesni 
reakcininkai ir už tautinin
kus.

DEPORTUOTA ŠOKIKĖ.

Maria pagarsėjusi
Meksikos šokikė, buvo anądien 
-ulaikyta ant rubežiaus perei
nant i Suvienytas Valstijas. Ji 
buvo deportuota Meksikon atgal.

Rusija mato stiprią, Europos apje kokią nors rimtą karo 
akciją iš jos pusės negali bū
ti ir kalbos.

Dabartinis karas reikalau
ja ne tik "patrankų meno.” 
bet stiprios ekonomikos, ge
ra finansų, plataus geležin
kelių tinklo, tobuliausios 
pramonės. Be to, kraštas tu
ri būti organizuotu vienetu, 
visuomenė turi dalyvauti 
bendrame darbe. Nieko to 
negali būti diktatūros šalyje. 
Keli smūgiai karo lauke — ir 
tuoj viduje gali vykti katast
rofa. Gudrus Rusijos vadai 
visą tai turi galvoje. Jie žino, 
kad kariuomenė, išauklėta ir 
paruošta naminiam karui, 
netinka karai su gerai pasi
ruošusiu išoriniu priešu. O už 
Lenkijos pečių stovi Vakarų 
Europos kapitalas, technika 
ir karo specialistai.

Lenkija taip pat yra užim- 
;ta savo vidaus politine padė
timi.

Tad Rusijos ir Lenkijos 
kova, matyti, neišeis iš viso- 

jkių intrigų ir “sprogdinimo 
iš vidaus” ribų. R. R.

-—- --------------------

palaikomą, užtvarą prieš vi
sokias Rusijos pastangas at
siekti senų ribų ir grąžinti 
prarastą “langą Į Europą.” 
Objektiviškai žiūrint, III-jo 
Internacionalo (tikrumoje 
Maskvos apmokamų valdi
ninkų > imperialistinės ten
dencijos niekuo nesiskiria 
nuo cariško imperializmo. 
1919 m. “baltas“ generolasj 
Denikinas jokiu budu neno-| 
rėjo pripažinti naujai susiku-i 
rusių valstybių nepriklauso-! 
mybės. Rusija pripažino jas) 
cik pralaimėjus karus ir turė
dama visas savo jėgas nu
kreipti prieš “baltąsias” ar
mijas ir sukilusią Ukrainą.

Todėl rimti politikai ne
privalo turėti jokių iliuzijų 
dėl tariamosios Sovietų “pa
ramos” apsisprendusioms 
tautoms.

Nežiūrint Į tai, kad Lenki
ja ir Sovietai gy vena forma- 
lėje taikoje, abidvi pusės 
naudoja vadinamas ginkluo
tas gaujas, kurios daro nuo
latinius užpuolimus pasieny. 
Be to. jos leidžia labai daug 
lėšų špionažui. Sovietai sten
giasi panaudoti prieš lenkus 
priešingus jiems baltgudžius 
ir jų tautini judėjimą. Tam 
tikslui buvo sukurta ir “ne
priklausoma Baltgudija.”

Švedija Ema Kairyn

500,000 PORU
r • ♦

Bus Padirbta ir Parduota
per j g 28 metus

Dirbtuvė dirba PILNĄ LAIKĄ. Darbininkų algas nėra kapojamos kaip ki
tur. Darbininkai dirtuvėje pašilai k <» tie patis nuo to laiko, kaip tik musu 

Dirbtuvė pradėjo dirbti, t. y. 9 me
tai tam atgal.

REZULTATAS: Tie darbininkai pa 
daro gerą darbą, sumažina lėšas, ne
sugadindami darbo nei mašinų, nesu- 
sižeidžia. nes pripratę prie aplinkybių, 
dėlto sumažina dirbtuvės lėšas ant 
Compensation Insurance. Taip susi
tvarkius. pasidaro geri čeverykai ir 
žmonės pirkdami OVER GLOBĖ če- 
verykas. gauna už savo pinigus dau
giau vertės, nekaip pirkdami už tiek 
pat pinigu kitos išdirhystės.

Neužtikriname, kad musu dirbtuvė
je čeverykai dirbti, jeigu kurie neturi

OVER GLOBĖ marką, ir Boot &Sr e Workers Union numerio 170.
Krautuvninkai užlaiko musu feierykus visur. REIKALAUKITE!

*
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BRIDGEWATER DARBININKŲ 
KO-OPERATYVE DRAUGOVĖ 

Brid<ewater MaMachusetto.
Šioj Ko-opera< <>( yra 617 Savininkai.

j švedai yra ramaus budo 
į žmonės. Ir naminiame ir vie- 

Lenkai išsijuosę remia uk- šame gyvenime švedas retai 
rainiečių dali, vadinamus nustoja pusiausvyros. Taip 
“petliuriečius.” kurių nusi- pat maža pasireiškia jo sielos 
statymu nepriklausomos Uk- ekspansija. Šiaurės gamta 
rainos kūrimas turįs prasidė- .čia veikia ypatingai ramina- 
ti nuo Rytų Ukrainos. Jie ti- mai. Dėl to švedai susikaupę 
kiši, kad šiuo atveju jiems savyje, 
yra gvarantuota Vakarų Eu
ropos parama. Susikūrus ne
priklausomai Rytų Ukrainai, 
ateisianti eilė ir lenkų valdo
mai Vakarų Ukrainai eman- 
sipuotis.

i Lenkai nori, kad busimoji 
Ukraina sudarytų federaciją 
su Lenkija. Bet tai yra labai 
abejotinas dalykas. Iš viso ko 

. matyti, kad “petliuriečiai” 
pamėgdžioja turkus ir ukrai
niečius, kurie, pasinaudoję 
Sovietų pagalba ir lėšomis, 
pagaliau, pakeitė frontą ir 
atsikratė savo sąjungininkų.

Sovietai nuolat kaltina 
Lenkiją, kad ji pataikaujanti 
baltųjų rasų teroristiniems 
aktams prieš Sovietų atsto
vus. Lenkai atvirai sako, kad 
Sovietų atstovybės valdinin
kai užsiima špionažu ir riau
šių kėlimu.

Kad tarp Sovietų ir Lenki
jos visą laiką eina Įtempta 
slapta kova, rodo ir Buchari- 
no kalba Kominterno suva
žiavime. Bucharinas pasakė, 
kad karui su Lenkija kilus, 
komunistai turėsią padėjėjus 
pačioje Lenkijoje, būtent: 
Lenkijos komunistus.

Toks Bucharino pareiški
mas sukėlė lenkų spaudoje 
audrą Lenkų karo ministeri
jos organas “Polska Zbroi- 
na” pabrėžia, kad pats ko
munistinės tvarkos buvimo 
faktas jau yra kenksmingas 
kitų valstybių vidaus gyveni
mui. “Gazeta Poranna” tie
siai rašo, kad Lenkijos vi
daus priešas esąs komunis
tas, o išorinis Sovietų Rusija.

Tečiau sunku prileisti, kad 
aštrus Sovietų ir Lenkijos 
santikiai kada nors išsilietų į 
karą. Rusija ir komunistų In-

>

i
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Tečiau ir Švedijoj ateina 
dienos, kada aistros Įsisiū
buoja. Tai paprastai atsitin
ka per rinkimus Į parlamen
tą. Šįmet rugsėjo viduty kaip 
tik turi Įvykti rinkimai Į ant
ruosius rumus. O politinė pa
dėtis krašte tokia, kad nuo 
šių rinkimų gali griežtai pa
sisukti valdžios vairas i kai
rę.

Iš 230 parlamento vietų, 
dešinieji turi antruosiuose 
rūmuose 65, socialdemokra
tai — 105, o komunistai—4. 
Iš tų skaičių matyt, kad jeigu 
socialdemokratai eitų iš vien 
su komunistais, tai jiems 
trūksta tik septynių manda
tų, kad jie antruosiuose rū
muose sudalytų absoliutišką 
daugumą. Septynios vietos 
prie bendro 230 atstovų skai
čiaus nėra sunkiai pasiekia
mas dalykas. Švedijos social
demokratai per kiekvienus 
rinkimus laimi vis naujų 
mandatų. Todėl ir šįmet lai
koma beveik neginčytinu 
daiktu, kad socialdemokra
tai trūkstančias vietas per 
rinkimus laimės. O tada jie 
vieni sudalytų vyriausybę, 
kurios politika turėtų Įnešti i 
Švedijos gyvenimą visą eilę 
reformų.

Pirmiausiai numatomas 
senato panaikinimas ir perė
jimas prie vienų rūmų siste
mos. Toliau eina visa eilė žy
gių, surištų su socialdemo
kratų programos vykdymu, 
kaip štai kariumenės sumaži
nimas, muito sistemos pakei
timas, socialinės reformos, 
etc.

Visa tai žada žymų Švedi
jos vidaus gyvenimo pakai- 
rėjimą.
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Ka* skaito ir ražo, 
Ta* duonos neprato. © | AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS 1© Kas nieko neveikia, 

To nieką* nepeikia.

CLEVELAND, OHIO. Į HARTFORD, CONN. Ine dailu Arkimero jauni-geriausioj sv,
.... . ,, . ^Atsilikusi lietuviu koloniia. mui. Aš patarčiau meilinties eis viskas įsi

Mitinga* Vilniaus klausimu. AUiliku»i lietuvių K ja $u mefginomis bent antroje glaustis kur nors prie savo geru 
buto pusėje, kad niekas ne- draugų ir liudėsyj laukti r

CLEVELAND, OHIO. HARTFORD, CONN. [ne dailu

Rugpiučio 29 dieną Lietu-į 
vių Svetainėj buvo sušauk
tas mitingas Vilniaus gyni
mui. Susirinko daug lietuvių; 
nežiūrint kokių pažiūra jie 
buvo, visi stojo prie vieno 
darbo ir vienbalsiai užgyrė 
kovą už Vilnių. Pirmu kalbė
toju buvo inžinierius Žiuris; 
jis paaiškino svarbumą to su
sirinkimo, paliesdamas Lie
tuvos istoriją ir nurodyda
mas, kad valdžia turi būti 
atskirta nuo kunigijos. Ant
ras kalbėjo adv. Keršis; jis 
nieko nauja nepasakė, be
veik atkartojo tuos pačius 
žodžius, ką ir pirmas kalbė
tojas sakė. Ant galo kalbėjo 
adv. P. V. Česnulis; jis aiški
no, kas yra ta Tautų Lyga, iš net trūksta, bet jau farmu 
ko ji susideda ir ką ji veikia: 
taip pat lietė Lietuvos istori
ją ir aiškino, kokias sutartis 
Lenkija siūlė Lietuvai ir ant 
kokių punktų lietuviai nesu
tiko. Ant galo perskaitė pa
rašytą pareiškimą, kuris bus 
pasiųstas Tautų Lygai. Ko- 
lekta buvo padalyta dėl pa
dengimo lėšų. Surinkta apie 
$30.00 J. S. Jaru*.

Stoka inteligentų.
Čia nesenai buvo “katali

kiškų” draugijų suvažiavi
mai : Federacijos ir “darbi
ninkų” sąjungos. T 
mažai, ir tie patįs be ūpo. 
nuomonėmis i _ 1
parengtus jų vakaras žmo
nės lankėsi nenoriai, o ypač ; 
ant prakalbų atėjo visai ma-i 
žai. Taipgi Į parengtą išva-l 
žiavimą-pikniką žmonių su
važiavo apie 200. Matyti, 
kad Federacija sykiu su sa
vo “darbininkais” nekaip ;mėJus‘ ,r lietuvlM tarpe. Ji gimė 
gyvuoja ir laikui bėgant be-' Brocktone, lankė lietuvių kalbos 
ne visai sumenkęs. mokyklą, prigulėjo prie jaunuo-

Darbai Hartforde dabar,žiburėlio choro: paaugusi da- 
eina gerai, palyginus su kito
mis Naujos Anglijos vieto
mis. Ant farmų darbininkų

eikatoi esant prisi- t/KVA DA DICVI 
išmėtyti pusdykiai V i JA. V IV Dlulk|

I ______
>•

matytų.
Utikoje mokyklos jau pra- 

Dpl^rat’u aidėjo ragsėjo 5 d. Valdžios ivriryciLu iqooo

nasLkirste ' I 0 parapijines tik 5,000.
mokyklas lanko 18,000 vai-

Žinučių Rinkėjas.

NEW BEDFORD, MASS. 
Lietuvaitė Dentistė.

Rugpiučio 1 d. pas mus atsida
rė savo ofisą d-rė Zuzana Glode- 
niutė. Jauna dentistė yra pasižy
mėjusi ir lietuvių tarpe. Ji gimė

I

i

mokyklą, prigulėjo prie jaunuo

ly vavo “Liuosvbės” chore ir pasi
žymėjo savo skambančiu gražiai 
išlavintu balsu. Ne vienas iš mu
sų yra liiyįčjęs jos gražias dek
lamacijas lietuvių parengimuose. 
Birželio ji užbaigė dakta
ro dentisto mokslą, o dabar atsi
darė savo ofisą ir pasekmingai 
praktikuoja. Dentistės Glodeniu- 
tės tėvai dabar gyvena Cambrid- 
ge’u ie. K. S.

eilės.
Liūdi žmogus, likęs vienų vie

nas... Neteko savo ištikimos, taip 
jam reikalingos gyvenimo drati- laikosi 
ges.

Atlankykite, draugai, savo 
na bendraminti. Suraminkite į. 
priduokite jam energijos, kati 
jisai šioj skaudžioj valandų ne 
sukluptų. S. v.

Kenoshoje, Wis., už pikie- 
Itavimą sua: eštuotos ir Įkalin- 
jios dvi merginos paskelbė 
bado streiką ir ištvermingai 

i savo nuosprendžio. 
‘Jos yra Amanda Ritner, 21 
metų, ir Merica Hudson, 18 
metų. Jos yra Allen A. kom- 
panijos mezginių streikinin- 
kės. Žada badauti iki teismui 
ir atsisako nuo draugų siulo- 

: mos finansinės paramos rei
kalaujamai kaucijai, $50.00. 
Kas žiūrėdavo Į amerikietes 
merginas, kaipo i flaperkas, 

savo

Caras ir Jo Šeimyna 
Esą Tikrai Sušaudyti.

Amerikos laikraščiuose miai, ji nežinojo koks jos li- 
laikas nuo laiko pasirodo kimas laukia, 
sensacinių žinių apie Rusijos 
caro likimą. Spėliojama, kad caro šeimą sukėlė iš miego, 
jis dar gali būt kur nors gy- Suimtieji atsikėlė, apsivilko, 
vas; o jeigu ne jis pats, tai nusiprausė ir suėjo visi Į vie
kai kurie jo šeimynos nariai na kambarį. Juos išvedė iš 
tikrai dar esą gyvi. Nesenai namų i kiemą, o iš kiemo vėl 
matėsi net paveikslai tūlos Įvedė i rusius, kurie buvo 
moteriškės, kuri sakosi esan- apačioje po namais. Juos nu- 
ti caro duktė Anastazija, vedė i pati giliausią rūsio 
Lietuvoj leidžiamas “Naujas kambarį. Komendantas carai 
įžodis” visus tuos spėliojimus buk pranešęs, kad artinasi 
■paverčia niekais, paduoda- cechai ir baltgudžiai ir todėl 
mas smulkų aprašymą, kaip juos turį iš šio miesto išvežti, 
caras Mikė su visa savo šei- Tame kambaiy buk jie turi 
myna 1918 metų 16 liepos palūkėt, kol bus viskas pa- 
nakti buvo nužudyti Ekete- ruošta kelionei. Caras ir visa 
rinburge, pirklio Ipatievo na- jo šeima, matyt, tam pilnai 
muose. tikėjo, nes visai ramiai išpil-

Nors “Keleivyje” apie tai dėtą reikalavimą. Jie net pa
jau buvo ne sykį rašyta, bet prašė krėslų atsisėsti, 
kadangi garo nužudymu dar atnešė tris krėslus, 
ir dabar daugumas žingei- 
dauja, tad paduosime čia iš

vadinama eugenikos taisyk-'trauką iš “Naujojo žodžio,” 
lė, sulyg kurios moteris pasi-1 kur be jokių pagražinimų 
renka sau patinkamą gražų, (paduodama visa žudymo 
sveiką vyrą ir leidžia jam j scena. Štai ji: 
būti tėvu jos vaiko, sutartimi;
pamosuojant nuo visokios: Suaudė »ih.uM.meru..o 
atsakomybės už tai. Nesenai' 
taip padarė viena turtuolė 
New Yorke, o pastaromis 
dienomis tas pat Įvyko Chi- — 
cagoj, kur graži aktorka Ka
te Pullman patapo “eugeniš- i 
ka motina.” Jeigu šita mada J —.....................
užsikrės visos merginos, tai Sovietijoj ruošiamasi 
ilgainiui tėvo vardas išeis ne nėti šimtametines T olstojaus 
tik iš kalbos, bet ir iš žodyno. ( sukaktuves.

SCRANTON, PA.
Mirė Joną* Svidulevičius,.
Šiomis dienomis čia mirė . . . .

Jonas Svidulevičius, kun> Jabar turės pakeisti 
paėjo iš Kauno gub., Šiaulių nuomonę. Yra ir amerikoniš- 
apskr., Pasvalio parapijos. ko jaunimo, kuris supranta1

darbai baigiasi.
New York Bakery Co.. 

kuri buvo lietuvių rankose, 
subankrutavo išgyvenus ke- 
lioliką metų. Biznis ėjo ge
rai, bet nemokėjo prižiūrėti, 
todėl į skolas Įėjo ir subank
rutavo.

Lietuviai pas mus nelabai 
gražiai sugyvena, mat dau
giausia kenkia munšainas. 
Su žmonomis mušasi, pešasi, 
paskui po teismus trankosi. 

Žmonės apsigavo bolševikų pinigus bilinėjimams mėto.
Kad nors butų vienas kitas

Rugsėjo 2 d. buvo bolševi- lietuvis advokatas, tai dar 
kų piknikas Cambridge, N. galėtų geriau sutaikinti, pa- 
J., apie 10 mvlių nuo Phila- mokinti, o dabar svetimtau- 
delphijos. Kadangi jie tą sa- čiams tik šimtus mėto. Ap- 
vo pikniką labai garsino, ža- skritai, pas mus inteligentiš- 
dėdami visokius gerumus, kųi spėkų nėra. Lietuviai išsi- 
tad ir aš nusprendžiau nuva
žiuoti pasižiūrėt, ar bus taip, 
kaip garsinama. Ir nuvažia
vau. Žiuriu, gi vieni kelmai ir 
krūmai, nėra kur nei mašiną 
tinkamai pastatyti. Čia sura
dau porą draugų ir prisiarti
nom prie supuvusios vištiny- 
čios, kur buvo bolševikiškas 
“bufetas.” Diena buvo labai 
karšta, mes paprašėm stiklo 
alaus troškulį užgesinti. 
Mums pripylė kokio naminio 
“bužo” ir padavė. Mano 
draugas paragavęs sako, kad 
tokie gėrimo negalima gerti.
Komisarai sunko, kad kas . . - .
nenori tegul negeria, bile tik apšvietoje pasilikę, tai sunku 
pinigus užsimoka.

Nebuvo ten jokio stalo, nei 
suolo, kur žmoniškai butų 
galima prisėsti. O bolševikės 
su savo “literatūra.” dau
giausia rasų kalboj, neduoda 
ramumo. Kur tik eisi, vis rugsėjo 2 d., sumislijau pasi- 
kemša tą savo šlamštą. Vos važinėti gatvekariu po apie- 
atsikratėm nuo jų. linkės miestelius. Pervažia-

Girdėjau daug žmonių vau per keturis miestelius, 
kalbant, kad tai pirmutinį ir bet pamačiau tik vieną šei- 
paskutinį sykį jie dalyvauja myną, kun linksmai elgėsi ir dūlių laiką. Į kapus palydėjo di- 
bolševikų piknike. Nieks ne- veidai buvo ramios išvaiz- delis būrys palydovų, kaip lietu- 
buvo patenkintas tokia nege- dos. Kiti visi atrodė taip, ta- vių. taip ir svetimtaučių, 
ra vieta ir netinkamu patar- rytum ko jiems trumpa — jo- ; 
navimu. Bolševikai matomai kios ramybės 
pasirinko tokią vietą todėl, matė, 
kad krūmuose lengviau mun- Važiuojant per Arkimer 
šainas paslėpti ir pardavinė- buvo matyt, kaip prie vieno 
ti. Tas labai blogai atsiliepia buto jaunuoliai su mergino- 
ant jaunuolių, kurie tik ir mis viešai glamonėjasi. Tai 
laukia progos krūmuose pa
sislėpus išdykauti.

Nebolševilcas.

PHILADELPHIA, PA.

piknike.

Staiga 12 va), nakties visą

savo klasės reikalus ir moka 
juos ginti. Prie progos reikia 
pažymėti, kad Wisconsino 
valstijoj randasi Milwaukee 
miestas, kuri valdo socialis
tai. Užtad ir darbininkiškas 
susipratimas ten stovi augš- 
čiau, negu kitur.

šuntkiškių kaimo, amžiaus 
turėjo 60 m., Amerikoj išgy
veno apie 29 m., buvo neve
dęs. Amžinos atminties Jo
nas buvo doras žmogus ir 
per ilgus metus buvo “Kelei
vio” skaitytojas. Palaidotas 
ant šv. Juozapo Lietuviškų 
kapinių.

Tegul bus tau, drauge, šita 
pilka Amerikos žemelė leng
va amžinai ilsėtis.

B&čių Juozas.

;Kas Girdėti 
Pas Kriaučius

NUMIRĖ ROZALIJA 
DRYŽIENĖ.

Daugeliui philadelphiečių 
nekuriems brooklyniečiams . ■ ĮJ___
gerai žinomi Rozalija ir Juozas , ^<1X 1JIĮ 
Dryžai, todėl matau reikalą pra- į 
nešti liūdną žinią, kad 21 d. rug-Į 
piuėio Rozalija Dryžienė apleido J 
šį pasaulį, palikdama didžiausia- į — 
me liūdesyje savo gyvenimo1 . ~
draugą Juozą Dryžą. 24 dienai Kriaučių unijos organas 
rugpiučio tapo palaidota Dublin, rašo, kad Miluaukee, M is., 
Pa., kapinėse.

Draugai Dryžai apie 8 metai 
atgal gyveno Philadelphijoj, tu
rėjo fotografijų studiją, priklau
sė prie L. S. Sąjungos ir daly
vaudavo socialistiškame judėji
me. Ypatingai be velionės Roza
lijos neapsiėjo nei vienas sąjun- 
giečių parengimas — prakalbos, 
perstatymai, piknikai ar šiaip

iri 
yra

mėtę, nedraugingai gyvena. 
Kunigai žmonių apšvieta ne
sirūpina, vien tik savo kiše- 
nius didina iš tamsių žmone
lių. Lietuvis daktaras-gydy- 
tojas ir advokatas čia apsi
gyvenę galėtų gražiai gyven
ti, nes lietuvių yra daug, pa
čiame mieste apie 3 tūkstan
čiai: taipgi aplinkui visi fai’-Įprcgresyviški parengimėliai. Ne- 
meriai beveik lietuviai. Kiek 
matyti iš vietinių lietuvių, tai 
savo vaikų neleidža i aukš
tesnius mokslus: išmokina 
knygvedystės, įsodina i ko
kią a pd raudos Įstaigą, ir vis
kas. Kodėl čia taip lietuviai

pasakyti. Gal kas daugiau, 
apie tai “Keleivy” parašys.

N. Svečias.

atsilikdavo nuo to ir drg. Dryža.
Drg. Dryžai savo draugišku

mu. savo svetingumu, užsitarna
vo pas progresyvius Philadelphi- 
jos lietuvius plačią pažintį ir pa
garbą. o jiems išsikėlus iš miesto 
ant ūkės, daugelis atlankydavo 
juos ir tenais.

Rozalijos mirtis, kaip ir neti
kėta. Staiga susirgus plaučių už-

i degimu — teišlaikė tik virš vie
nos savaitės laiko.

Velionės kūnas, tarp daugelio 
gyvų gėlių, laukdamas paskuti
nio patarnavimo, ilsėjosi pas jų 
kaimynus Rajonius. kurie rūpes
tingai tvarkė visas laidotuves ir 
draugiškai priiminėjo velionės 
draugus, kaimynus per visą gė-

fAmalgameitų unija steigia 
dirbtuvę ir toje dirbtuvėje 
ras sau darbo visi tie 800 siu
vėjų, kuriems Adlerio firma 
paskelbė lokautą. Esą. unija 
supirks mašineriją, o Adle- 
rio buvusieji siuvėjai ves vi
są bizni. Tai yra naujos rų- 
šies Įrankis darbininkų kovai 
su išnaudotojais. Be abejo, 
fabrikantams tokia žinia 
'drebina kinkas, o darbinin
kus džiugina. Ot. kas reiškia 
būti organizuotu!

. Jiems 
Atsisėdo 

carienė, caras ir įpėdinis 
Aleksiejus, kurį caras laikė 
apkabinęs. Caro dukterys ir 
kartu su jais buvęs gydyto
jas Botkinas pasiliko užpa
kaly stovėti. Nuošaliai stovė
jo caro liokajus Trapas, virė
jas ir tarnaitė, kuri laikė ran
kose pagalvę. Ji buvo atsine
šusi dvi pagalves: vieną ji 
padėjo ant carienės krėslo, o 
antrą laikė rankose, nes ten 
buvo Užsiūtos caro šeimos 
brangenybės.

. i Netrukus atėjo ir tie asme- 
mi_ nys, kurie vėliau visus tame 

kambaryje sušaudė.
Paskirta 150 tūkstančiu rub- Komendantas Jurovskis 
.. • .w« •• . noco •
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šioje munsaino gadynėje sizdatas leidžia piln, rinkini 
žmogaus gyvastis paliko be Tnutoiaus raštu k 
vertės; JeJgU butle?eriai. <ik randasi dar niekad spaudoje yjko! Ir mes jus turime su- 
pajunta kui sau pavojingą nebuvę jo darbai. Rinkinys saudyti.
zmo^Ų’ tai zuiek, tuojau ir susjfjės iš 90 tomų. Tai yra; Caras atsistojo, prispaudė 
niicra hina n Ampriknc lQi-j . ~ • * • —. ’ • * - - •* __ •

1 11 fe1 viai vae.

, , .. . x tokių čia veikiausia busLunačars-
zmogzudysciy misterijomis. kio nuop(?lnas.

Amerikoje pradeda pasi
reikšti nauja vaikų gimdymo 
‘mada.” Praktikuojama taip

kambaryje.
1918 metų liepos 16 dieną 

"ję: caro šeima praleido visai ra-

PASTABOS

lių surengimui iškilmių. Go- pasakęs carui.
—Jusų giminės norėjo jus 

kuriame išgelbėt, bet jiems tai nepa-

nugalabma jį. Amerikos lai- geras ,r gražus darbas. Bet sunu prie krutinės ir tik suri- 
krasciai užpildyti ” ...... _ -

UTICA, N. Y.
Turėdamas liuoso

Vengrijoj siuvėjų unija 
pastebėtinai silpnėja. Apie 
ketvertas metų atgal ji turė- 

Ijo 29 skyrius ir apie 8.000 
'narių, o pereitais metais bu
vo jau tik 19 skyrių ir apie 
pustrečio tūkstančio narių. 
Taip tai skaudžiai atsiliepė 

;ant kriaučių unijos tenaitinis 
i fašizmas. Dėlto darbininkai 
i visame pasaulyje ir veda 
[taip griežtą kovą prieš fa
šizmą.

Rozalijos mirtis ir drg. Dryžai 
veiduose nesi-i uždavė labai skaudų smūgį. Jie 

turėjo mažiukę farmukę ir vertė
si vien iš vištų. Galima sakyti, 
kaip tik buvo Įstoję i vėžes ir 
kaip reikiant sutvarkę tos rūšies 
ūkį. Jai mirus, o jam irgi neper-

Brooklyno lietuvių kriau
čių lokalas išrinko sekreto
rium Bekampi. Veikiausiai 
tai bus tas pats ponas, dėl ku
rio savo laiku buvo nemažai 
skandalo sukelta už ėmimą 
kyšių, kuomet jis turėjo dele
gato urėdą. Jeigu kaip, tai jis 
ir vėl pataps delegatu. Ste
bėtis reikia, kaip greit žmo
nės pamiršta savo nuostolius 
ir blogdarius.

ir tai per di
deles pastangas ir vargą iš
kovotas. žinant, kaip fana- 

' tiškasis bolševizmas yra ne- 
Karaliai pradeda dygti tar-'prielankus panašiems daly

tum grybai po lietaus. Alba- kams, jeigu nebūna bolševi- 
nija patapo monarchija, pa- kiškos propagandos, Luna- 
skelbdama Ahmed Zogu sa- čarskiui reikia duoti kredi- 
vo karalium. Gandai eina, tas, kad sugeba pasekmingai 
<ad ir Turkijos prezidentas veikti prie sunkiausių aplin- 
<emal ruošiasi pasiskelbti įkybių.
<aralium. Nebūt jokio dyvo, ---------------
ei kurią dieną išgirstum, 
cad ir Smetona skelbiasi Lie-_____  _________ _____
tuvos karalium. Reiškia, re-jpoijcija rankioja jas ir siun- 
voliucijoms dar bus daug i čia Kalvarijon. Anais metais 
darbo. .Kaunas pagarsėjo prostitu-

---------------- j temis, o šįmet jau pamišėlė- 
Bucharesto laikraščiai at-;mis. m 1 

spaustiino Pilsudskio pareiš-Įmas.
f —------------------

Munšainas yra bjauriausias 
žmonijos neprietelius.

Kauno gatvėse pradėjo at
sirasti pamišėlių mergaičių.

ko:
—Kaip, kaip?
Pasigirdo šūviai. Ir tuč 

tuojau krito caras su sunum. 
Prasidėjo netvarkingas Šau
dymas. Carienė norėjusi per
sižegnoti, bet nesuspėjusi ir 
taip pat kritusi. Tuč tuojau 
krito ir caro dukterys: Olga, 
Tatjana ir Marija. Aleksie
jus užmušto caro glėby dar 
kurį laiką virpėjęs. Tai pa
stebėjęs komendantas Ju- 
rovskis priėjęs ir dviem šū
viais pribaigęs Aleksiejų. 
Kiti visi greit krito, buvo pir
mais šūviais negyvai užmuš
ti. Carienės tarnaitė gyvenu
si ilgiau už kitus. Mat prieš

Tai liūdnas apsireiški- save ji laikė pagalvę ir visos 
Vnlknc. natAkdavn Arba i na-

MONTREAL, CANADA. 
Lietuvių piknikas.

Čionai randasi nemažai 
lietuvių, ypač jaunimas, at
vykusių iš Lietuvos, šią vasa
rą buvo surengta keletas pik
nikų. Rugsėjo 2 d. buvo pik
nikas šv. Kazimiero draugi
jos, kur tikėjosi padaryti 
daug pelno iš turtingo bufe
to, bet policija konfiskavo 
lOOkeisų alaus ir tapo už
vesta byla. Publikos susirin
ko nemažai, ypač jaunimo 
buvo daug. Buvo ir keletas 
armonikų, prie kurių muzi
kos žmonės linksminosi šo
kiais ir žaislais iki vėlaus va
kavo.

Malonu buvo matyti ir gė
rėtis tuo pikniku, kadangi 
nieks nesidalijo antausiais ir 
visi grįžo namo sveiki.

Pikniko Jurgi*.

i

Paliuosuoja purvą kaip magija/
PEL tirštesniu, turtingesnių pu

tų.. bandyk Rinso! Kietame ar 
minkštame vandeny, Rinso putos 
yra tirštos ir pastovios—purva 
paliuosuoja kaip magija.

Trint nėra reikalo, vartojant 
Rinso. Purviniausi rankovių galai 
išsiskalbia balčiau kaip sniegas, 
visai mažai arba visai be trynimo. 
Nėra reikalo nė rūpintis su virini
mu. drabužiai ir taip išeina balti 
kaip sniegas!

Šis švelnus Rinso būdas sutaupo 
drabužius—sutaupo jus rankas.

Rinso stebėtinas yra dėl maz
gojamų mašinų. Išdirbėjai 34 va
dovaujančių skalbiamų mašinų 
rekomenduoja jįjį. Gaukite didijį 
naminį pakietą pas savo groserį. 
Jums reikia tik Rinso—nereikia 
nė šmotų, čipsų, nė pudrų 

Rinso
Granuliuotas muilas 

—išmirko skalbinius balčiau.

Amalgameitų unija džiau
giasi savo brolių nauju lai
mėjimu Montrealyje. Ten 
Freedman ir Gabbe kompa
nija pripažino uniją ir pasi
rašė sutartį. “Darbas” talpi
na E. Rabkino telegramą, 
kurioj pranešama, kad minė
ta firma sutiko panaikinti 
sub-kontraktinę sistemą, ku
ri yra didžiausia bėda kriau
čių darbo srity. Įvesta 44 vai. 
darbo sąvaitė. vietoj buvu
sių 49 vai. Laimėjimas esąs 
didesnis, negu kad buvo ti
kėtasi. eta

Brooklyno Kriaučius.

<imą. kad Lenkija ruošiasi i 
<arą su Sovietų Rusija. Anot 
pono Pilsudskio, karas su 
Rusija pasidaręs nebeišven
giamas ir todėl esą Lenkijai 
ir Rumunijai reikalinga sto
vėti su šautuvais “na pogoto- 
\viu.” Na. o “amžinoji taika” 
jau iškepta ir didžiųjų vals
tybių pasirašyta! Kažin, ar 
neprisieis ponui Kelloggui 
sarmatytis iš savo darbo?

Jonas Žvilga.

AUTOMOBILIUS UŽMU
ŠĖ KUNIGĄ.

Tiverton, R. I.— Ties kon- 
gregacionalistų bačnyčia ant 
kelio automobilius čia užmu
šė kun. Weeks’ą. Policija ty
rinėja priežastį, būtent, kuris 
jų buvo išsigėręs: kunigas ar 
automobilistas.

kulkos patekdavo arba i pa
galvę arba i ja užsiūtas 
brangenybes. .Ji švaistėsi po 
kambarį ir nesavu balsu rė
kė. Ją pribaigė šautuvų druč- 
galiais.

Anastazija atsistojo po 
šaudymui.

Bet vėliau, kada išsisklai
dė šūvių durnai ir buvo pra-

Lietuvos laikraščiai pa
duoda įdomią vienos šeimy
nos tragediją: Taujienų vals
čiuje žudėsi visa šeimyna. 
Prieš kelis metus tėvas ban
dė pasikarti, motina pasiko
rė ant dura klemkos, o jų 
duktė pastaruoju laiku nusi
nuodijo. Reiškia, neveltui . . -
sakoma, kad kokie tėvai, to-J^ti vartyti užmuštųjų 1 avo- 
kie ir vaikai.

Joną* Žvilga.

Mišinys keturių kavos rūšių 
— kiekviena tautos išdidumas

laTouraine
Jums patartina pasirinkt geriausia

;nai, staiga atsistojo caro 
Iduktė Anastazija. Ji buvo vi
sai sveika... Ji apalpo tuo me
tu, kada pamatė krintantį 
tėvą. Jos parpuolusios nepa
lietė nei viena kulka. Ji, pa
mačiusi kas aplinkui dedasi 
pradėjo rėkti. Tada tik ją už- 

imušė.
Lavonus suvyniojo i anks

čiau paruoštus kareiviškos 
gelumbės gabalus. Kieme 
laukė automobilis. lavonus 
nuvežė į užmiestį, į vadina
mą “Keturių brolių” šachtą. 
Ten visus lavonus sudegino. 
Buvo, matyt, ypatingų rūgš
čių pagelba net ir kaulus su
naikinti. Tečiau vėliau pasi
sekė toje šachtoje rasti kele
tą carienės papuošalų ir tai 
buvo tikras įrodymas, jog ti- 
įkrai toje vietoje caro šeimą 
I sudeginta.

ii i■



KELEIVIS No. 37. Rugsėjo 12 d., 1928.4

Iš Mano Atsiminimų Apie 
Tauragės Sukilimą

MOKSLO ŽINIOS

t

—Tegul bus pagarbintas, ’giau gyventojų 
vaike! - Įkartų didesnę

—Sveikas gyvas, tėve! F — rr"1'
Kodėl taip nusiminęs?

—Nefylinu šiandien.
—O kas gi tau yra? 

viduriai nedirba?
—Nausa. Viduriai mano 

sveiki, Maike, ale tūžmastis

(Pabaiga.) 
Reakcijos pradžia.

Ant miesto ir jo apylinkės 
kaimų pradėjo pamažu leis
tis nyki reakcinga naktis. Jei 
kur * susirinkusiųjų būrelis 
žmonių ir džiaugė?) dar per
galės švente, tai kitame mies
to kampe jau žmonės liūdėjo 
—slėgė juos tos atplustan- 
čios žinios, apie tą busimąją 
reakcingąją naktį, kurioj lie
sis laisvės kovotojų kraujas, 

į Kiekvieną minutę ėjo ži
nios. kad jau fašistų gauja 
nuo Klaipėdos traukiniu at- 
vvksta į Tauragę: vienos ži
nios buvo baisios, slegiančios 

; kraujų ir mirtimi, kitos — 
linksmos, žadinančios sukilė
lių dvasią, šaukiančios tiro
nams žūtbūtinę kovą!

Tad nematoma jėga šaukė 
i šventą laisvės kovą visiems 
kovoti su tomis tamsybės jė
gomis. kurios įsiuto prieš

jog nėra kam drąsiu žodžiu Tiesa.^oltonas mane pa- 
visų surišti į revoliucinį ko- gyrė, kad pasišalinau iš mies- 
votojų būrį, pradėjo apie 1 to, nes, girdi, gali būti rimtas 
vai. apleidinėti kovotojų ei- pavojus ir, kaipo sužeistas, 
les. ; gali ant greitųjų neišbėgti iš

Kareiviai artinosi prie miesto ir pakliūti fašistams į 
miesto. Apie 3 valandą jie nagus.
buvo paskutinėj nuo Taura-1 Ūžtą “patarimą” ačiū, 
gės stoty — Požerunuose. bet kad jis butų visiems 
Čia prisikabinę vieną vagoną draugams pasakęs" bėgti, — 
prie pečiaus ir pasiėmę kelis dauguma draugų iš jo lupų 
kulkosvydžius pradėjo to negirdėjo.
garvežį savim stumti miesto Pirmutiniai kareivių šūviai, 
link. Jie darė tam. kad gar-! p užklausiau-
vėžys nepuškuotu ir tuo ty- . j uzklau. įau.
liau prisiartinus prie miesto. I ^uj clraugas Soltonas su mi- 

--1 1 netais draugais eini, — at
sakė : “Einu apžiūrėti vietą.

KURIE ILGIAU GYVENA čius buvo įvairiu Europos ir 
—RIEBUS, AR SU

DŽIŪVĖLIAI?
Amerikiečių tarpe dabar 

labiausiai diskusuojamas 
klausimas yra, ar riebus 
žmonės ilgiau gyvena, ar su
džiūvėliai. Apdraudos kom
panijų rekordai parodo, kad 
riebesni vyrai ir moterys 
greičiau miršta, negu liesieji. 
Iš kitos pusės, ligonbučiai 
praneša, kad labiau sužeis
tieji, arba pavojingesnėmis, 
ligomis sergantįs ligoniai tu
ri geresnę progą pasveikti, 
jeigu pas juos randasi dau
giau riebumo.

“The American Weeklv” 
laikraštis nesenai paskelbė 
tyrinėjimo pasekmes, iš ku
rių išeina, kad jauniemš žmo
nėms reikia daugiau riebumo 
kovai prieš nuovargį ir ligas, 
o senesnieji galį ilgiau gy
venti ir būna sveikesni, kuo
met jie nėra riebus.

Azijos tautų susirinkimo vie
ta. Pirkly bos reikalais dide
lės žmonių minios, tartum 
upė. nuolat plaukdavo iš Eu
ropos ir Azijos į Afriką ir 
karavanais skersai Afriką. 
Taip per tūkstančius gent- 
karčių Haussa giminės neg
rai patapo jau ne tyra negrų 
rasė, bet arabiško kraujo mi
šiniu, kas davė jiems progos 
pakilti kulturiniu ir fiziniu 
atžvilgiais.

Minimas tyrinėtojas lygi
na Hausso negrų kalbos isto
riją su upės nuogulomis, ku
rios per ilgą laiką susieiliuo- 
ja dugne, pasilaikant sau vis
ką. kas tik buvo gražesnio ir 
brangesnio. Tą kalbą dabar 
vartoja 20,000.000 juodųjų 
afrikiečių.

Sacks paduoda pavyzdžiui 
keletą tos kalbos sakinių. 
Kuomet jaunuolis vakare 
skiriasi su savo mylima mer
gina. jis sako jai: “Sai ani- 
ma!” (iki sekančio pasima
tymo); mergina atsako: 

į“Sanu da darė” (labą nak
tį). Merginai įėjus grintelėn, 
mažyčiai broliukai ir sesutės 
pribėgę šaukia: “Madara 
nono! Madara nono!” (švie
žio pieno! šviežio pieno!). 
Arba vėl, motina kreipiasi į 
tėvą, sakydama: “Kawo wo- 
ni magogi” (atnešk kitą ge
ležinį prosą), pridėdama: 

<“Gobė I/ahadi” (rytoj nedėl- 
dienis).

Kareiviai ir daugumoj ka
rininkai, I 
buvo per įvykusius seimelio 
rinkimus sutraukta, nuo T„ 
žerunų stoties išsipvlė gran-. . . - . v
dimi ir ėjo smarkiu ruožtu 
link miesto. Plentu nuo 
Lauksargių link Tauragės 
slinko šartuotis, kuriame sė
dėjo girti karininkai.
Kareiviams primeluota, buk bus darytas ar organizuotas 
Tauragę užpuolę plėšikai.

Kareiviams buvo išanksto 
pranešta, kad miestą buk už
puolę kokie tai plėšikai ir 
kad juos reikalinga žiau
riausiu budu numalšinti.

Dar ryškiau tą karininkų 
provokacingumą patvirtina 
ir tas, kad eidami miesto 
link, kareiviai užtikę keliose 
vietose besidarbuojančius 
piliečius — su jais žiauriai 
elgėsi, reikalaudami pasaky
ti, ar nėra kur čia pasislėpu
sių plėšikų (suprask — Lais
vės kovotojų) ir ar su jais iš 
vien neiną.

Taigi, kaip matom, karei
viai, kurių buvo arti 60. girtų 
karininkų apgauti ir nugir
dyti, ėjo į miestą ne kaipo 
Laisvės kovotojų žudyti, bet butų suorganizavęs, paskirs- 
kaipo plėšikų banditų gau- tęs į būrius, kiekvienam bu- 
dyt. O kuomet įžengė į mies- riui parinkęs sumanesnį iš 
tą, tai kareiviams į akis taip darbininkų, tarnavusių ka- 
pat krito nemandresnis vaiz- riuomenėje. vadą, o reikalui 
das: žmonės po visus kam- atsitikus, jei jėgos leidžia, 
pus išsiblaškę, bankas iš- daryli pasipriešinimas prieš 
plėštas— reiškia, kad bandi- užpuolančius fašistus.
tų butą. (2) Jei Soltonas ir užėmė

Jei po laiko kareiviai ir su- laikinojo komendanto parei- 
prato, kad čia buvo iš tikrųjų gas, tai jokio aktyvaus orga- 
sukilimas. tikslu pasiliuosuo- nizacinio darbo neparodė: 

aktyvumas jo pasirodė tik 
čia. kad iš banko išėmė pini
gus ir paskui laukė tik kritin- 
gesnio momento, kad tuo už
maskavus savo planus ir pa
bėgus su pinigais iš miesto.

(3) Kilstant pavojaus va
landai, komendantas Solto
nas neruošė organizuoto pa
bėgimo, kad išsilaikius bent

kurių Klaipėdoje ^7’ivvkus ius seimelio kuT £al.ima ^.5^ P^‘
p priešinimas prieš^tėihančius 

kareivius.”

teisinti — sunku pasakyti. 
Tik viena aišku, kad drau
gai, kurių dar dauguma mie
ste buvo ir manė, kad pasi
priešinimas iš musų pusės

f*
I 
laisvus žmones, ką tik nume
tusius nesenai nukaltuosius 
fašistų retežius.

Bet veltui... žmonėse ma
tosi nusiminimas, o jei revo- 
liucingesniujų sukilėlių aky- 

jse ir degė neapykantos kerš- 
jtas fašistams, tai nebuvo 
I žmogaus, kuris savo karšta 
kalba butų uždegęs visus žūt
būtinei kovai už iškovotas 
jau savo teises.

Nebuvo sumaningu vadų.
Tiesa, apie dvyliktą valan

dą jau buvo apie 200 gink
luotų žmonių, tečiau nebuvo 
jieiys vado, kuris juos tvar
kytų ir artinanties pavojaus 
valandai priešaky jų stotų 
arba kovosavangardan prieš 
fašistus arba, jei neišsitikima 
savo jėgomjs. reikalinga bu
vo organizuotai visiems pasi
traukti į miškus, iš kur būt 
galima buvę prieš tą girtų 
karininkų gaują atsilaikyti, o 
tada, jei sukilimą būtumėm 
išlaikę nors dvi dienas — bu
tų visa Lietuva kartu su pir
mais sukilimo revcliucionie- 

šventusi 
Tai faktas,

ir dešimts 
i armiją, negu 

Lietuva. Tokios didelės jė
gos Lietuva net ir su tavo pa- 
gelba nesumuš. Žinoma, isi- 
'maišytų kitos šalys; vienos 
| už Lietuvą, kitos už Lenkiją, 
i Bet tai butų tik didesnė žmo- 

_____,_____ ,____________nių skerdynė. didesnė nelai- 
mane apėmė. Girdėjau, kad'mė žmonijai. Todėl dori 
gazietos rašo blogas navy- ■ žmonės nepageidauja karu ir1 
nas. Sako, kad jau viečnas varo agitaciją, kad jų nebu- 
pakajus padarytas ant že- tų. 
mės, ir daugiau vainų jau ne-j —Taigi, vaike, man susic- 
bus._______________________,das sakė, kad dėlto ir vieč-

—Dėlto nereikia nusimin- nas pakajus jau pasirašytas.
ti. Jeigu ištikro karams butų kuris iškasavos vain.as ant 
padalytas galas, tai tik visados, 
džiaugtis reikėtų, nes žmoni-! —Jokios sutartys karų nc- 
ja butų laiminga. ~ panaikins, tėve, kol žmonijos

—Bet man. vaike, iškada gyvenimas nebus perorgani- 
mano vaiskavų rūbų ir šob- zuotas lygybės ir teisybės pa
lės. Taip gerai jie man fitino, matais. Amžina taika tik 
o dabar prisieis jų netekti. Ir tuomet bus galima, kuomet 
kurgi aš senas pasidėsiu ga- išnyks žmonių išnaudojimas ‘ 
vęs ostavką be pensijos? 
Nieks manęs neuvožos, kaip viešpataus ant žemės, 
neteksiu generolo cino.

—Be reikalo, tėve, 
nuoji. Daug yra senų 
nių, kurie pasidaro sau pra- pasigrobti įvairius gamtos 
gyvenimą nebūdami genero- šaltinius, o jei kas jų tiks- 
~is. Galėtum ir tu, tėve, gau- lams priešinasi, jie panaudo

ti naudingą darbą sulyg sa- ja militarines spėkas ir prie- 
vęs. Galėtum gauti namų varta pasiekia savo tikslo, 
sargo vietą, arba kur prie Taip šiandien Amerikos im- 
virtuvės, ir badu nemirtum.

—Maike, tu užgauni mano 
unai ą. Buvus generolu, dže- 
nitorium būti man perprasta, 
vaike, o dišvašeriu aš irgi 
niekad neapsiimčiau. Nausa!

—Bet tu be reikalo susirū
pinai, tėve. Da niekas neati
ma nuo tavęs nei uniformos, 
nei generolo vardo. Ką kapi
talistiniai laikraščiai rašo 
apie amžinos taikos paktą.1 
gali visai nepaisyti, nes tokio . _
dalyko, kaip amžina taika, bi ant ilgespio čėso. 
prie dabartinio žmonijos su- .
rėdymo dar ilgai nebus ant sužinoti. O dabar iki sčesly- 
žemės. vo pasimatymo!

—Ar tu taip mislini, Mai- —Palauk, tėve. Ko taip 
ke? skubiniesi?/

—Ne aš vienas taip ma-ką pasakyt. Ateis, tėve, tokia j viai. 
nau. bet visi protaujantis ir gadynė, kuomet nebus dau-j apykantos keršto, o veiduose 
apsišvietę žmonės tai žino, giau karų. 
Visuose pasaulio kraštuose 
verda neramumas ir betvar
kė, kuri bile diena gali pri
vesti prie baisesnio karo, ne
gu kad pereitas buvo. Net 
Lietuvos ir Lenkijos kivirčai 
gali sukurti didelę karo ug
nį.

—Vaike, aš pirmutinis su 
savo vyčiais stočiau vajevoti 
už Vilnių, ir paliokams atsa
kančiai kailį išvanočiau. Te
gul Pilsudskis nemano, kad 
Lietuva maža ir nieko negy
liuoja. Visas mano vyčių vai- 
skas nuvažiuotų Lietuvon, 
jeigu butų vaina su Polščium.

—Tavo pagelba, tėve, nie
ko nereiškia. Lenkija turi 
apie penkiolika kartų dau-

tėve!

Gal

pasitraukimas į miškus, — 
nuo to laiko, maždaug 3 vai. 
po pietų, komendanto Solto- 
no jau nei štabe, nei mieste 
nematė.

Apie 4 vai. pasigirdo mies
te ateinančių kareivių šautu
vų šūviai.

Už kiek laiko mieste pasi
rodė šarvuotis, kuriame sė
dėjo 3-4 karininkai ir važiuo 
darni gatvėmis, ką sutiko, tą 
tuojaus areštavo, iškrėtę kai 
kuriuos paleido.

Bendros išvados.
Tai ką gi galima trumpai 

suglaudus apie Tauragės ne
pavykusi sukilimą pasakyti?

Štai ką:
(1) Nebuvo žmogaus, ku

ris supludusią i miestą minią

ir kuomet darbo žmonės už- 
Šiar.- 

dien Imperialistai veržiasi i 
a ima- visus kraštus, kur tik jie nu- 
žmo- mato sau pelną, bandydami

| ri ais-ta uragi eči a is
pergalės šventę. 1
kuri visi tvirtina. __ ____
i Bet TaUragės sukilimo lai-Jti iš po fašistų jungo, — tai 

Solto- buvo per vėlu, nes revoliuci-I

perialistai daro Meksikoj. 
Filipinuose, Nikaraguoj, Ki
nijoj ir kitur. Tuo pačiu lai
ku Amerika. .Japonija. Pran
cūzija ir Anglija didina sa
vo laivynus, daugina aero
planus. gamina nuodingas 
dujas. Aišku, kad prie tokio 
dalykų stovio jokios sutartys 
negali užtikrinti pastovios 
taikos.

—Kaip ten nebūtų, vaike, 
bile tik aš pasiliksiu genero- 

, tai vis
kas, ko aš norėjau nuo tavęs

kinasis komendantas : 
nas visai kitaip “išsprendė 
sukilimo klausimą.

Tai revoliucionierius, ku
riam. kaip sakiau, visiškai 
nei upė jo sukilėlių likimas: 
netk rė organizuoto pabėgi
mo. bet vienus sukilėlius, 
kaip sukvaibusiąs avis, pali
ko budel’ų naguose, o pats 
užsimetęs ant kupros pinigų 
maišeli anksčiau pabėgo. Ši
toks niekšingas pasielgimasi

— tai

nis branduolys jau buvo iš
ardytas.

Kad daugumoj kareiviai 
ne butų į mus šaudę, bet butų 
atsukę šautuvus prieš fašisti
nius karininkus — patvirti
na tas faktas, jog šaudant 
musų draugus, vienas karys 
metė šautuvą į žemę ir atši- dvi dienas ir tuo budu visoj 
sakė nekalus žmones žudy
ti.

j Pastarai], pasak mačiusiu- 
sukil-mo metu yra smerkti-jų žmonių, greitai suarešta- 
nas. kai geriausius draugus Vo, kad kiti kareiviai jį ne
paliekama budeliams išžu- pasektų. Kur girti karininkai 
(h’’-i- . tą karį dėjo — sunku pasa-
Sukilėliai nežinojo ką daryt, kyti.

Vis labiau ir labiau drums-! 
tesi Tauragės sukilėlių ramu-į 
inas.

\ j ų sukilėlių veidai buvo stoties į štabą ir praneša ko-

KOKIA YRA SAULĖS 
SPALVA.

Didžiuma žmonių sako, 
kad saulės spalva esanti gels
va. Metai laiko atgal tyrinė
tojai buvo paskelbę, kad sau
lės spalva tikrenybėje yra 
mėlyna, ir, esą. mes ją maty
tum tokia, jeigu žiūrėtum į 
saulę iškilę virš musų žemės 
atmosferos. Esą, oras sutrau
kia didžiumą mėlynųjų spin
dulių ir tokiu budu paslepia .
iuos nuo žmogaus akių. Bet . j kalboj randasi nema- 
Jabar sužinota, kad tikreny-,zai žodžių iš graikų, lotinų, 
bėj saulė yra žalios spalvos,! rcn}čnų. anglų, francu- 
ir ši nuomonė vra pamatuo- ZŲ1** vokiečių kalbų: būtent: 
lama ne atmosferos įtekme i 
saulės spindulius, bet žmo
gaus akies jautrumu.

Parvžiuie einantis laikraš
tis “Le Matin” patalpino 
straipsnį apie saulės snalva. 
kurio autorius Charles Nord- 
man aiškina, kaip tano suži
nota. kad saulės šviesa yra 
žalia, o ne kitokia. Olandų 
mokslininkas Tscherning da
ręs ypatingos rūšies tyrinėji
mus. kuriais išaiškino, kad 
musų matymo pajautimai pa
eina nuo trijų rusiu elementų 
akyse, kurie ypatingai vra 
jautrus raudonai, žaliai ir 
violetinei spalvoms. Iš kitos 
Dusės, pastebėta, kad ele
mentu jautrumas yra dides
nis, kuomet šviesa yra silp
nesnė. Todėl, esą. ieigu mos 
žiūrėsime į tokį daiktą, kuris 
susideda lygiomis dalimis iš 
raudonu, žalių ir violetinių

kuler (cool—šaltas), telefon, 
sekunde, karte, Krismas 
(Kalėdos).

Pabaigoj savo straipsnio 
i kalbininkas Sacks spėja, kad 
i Haussa giminės negrai gali 
į būti ainiai kokios nors augš- 
jtos civilizacijos, kuri senai 
j jau išnykus ir baltveidžiams 
Į nežinoma.

Lietuvoj iššaukus sukilimą, 
bet paliko vienus sukilėlius 
blaškytis po miestą, o pats su 
savo draugais pirm laiko iš 
kovos laukų išbėgo.

Tauragėj buvo oficialiai 
sušaudyta 9 draugi i ir apie 
30 draugų neoficimiai išžu- 

Soltcnn prasišalinimns. . dvta. 1 y
....... ... . Pr. Paulauskas.Štai, kr 1‘ klupsčiai atbėga 

vienas draugas komunistas iš
i

. Ko taip atsukti ton pusėn, iš kurtu- mendantui Soltonui, kad jau
Aš dar turiu kaiji'čjo pasigirsti šautuvų šu- visiškai netoli kareiviai.
Ateis, tėve, tokia viai. Akys buvo pilnos ne- Soltona> sėdėjo prie tele-

atsukti ton pusėn

į matėsi vien tik nusiminimas, 
—Tai tada, vaike, nebus !nes iS musų pusės nebuvo 

jokių fonių. Aš norėčiau, i™0^2ma jokio organizuoto 
kad vainos neišsikasavotų!Pas!P’Tesinimo ar pabėgimo, 
suvisai. Tik pažiūrėk, vaike, į ^ai kurie draugai matydami, 
kiek pažitko svietas turi iš į - -----— —i—

vainų. Fabrikai dirba para- niekas negali gyventi, nes 
ką. šobles, muškietas, armo-l nėra vandens. Ūžtuospini- 
tas ir biedni žmonės turi gerų gus. kuriuos išmėtoma ka- 

n 'rarrs hutų gaiima pravesti
vandens kanalus ir tyrus pa-

uždarbių. O jeigu vainų ne
būtų, tai visiems reikėtų eit 
liaupyt.

—Klaidinga tavo nuomo
nė, tėve. Jeigu tas milžiniš
kas sumas pinigų ir energiją, 
kuri yra eikvojama karams, 
pasaulis sunaudotų žmonijos 
gerovės tikslams, tai ir be- 
barbių nebūtų, ir duonos už
tektų visiems. Pavyzdžiui,! — 
yra dideli žemės plotai, kur sveikas.

Sol ton a- sėdėjo prie tele
fono ir viską iš to draugo gir
dėjo. Bet jis į tai nieko neat
sakė: ar pasipriešinimą rei
kia daryti ar visiems organi
zuotai bėgt i iš miesto, — tik 
tylėjo, kaip žemę pardavęs, 
ir ką mąstė — tuojau visiems 
paaiškėjo.

Po to. jis man ištarė, kad j 
esanti kritiška padėtis, kuri 
buvo ir man jau aiški.

Kai pastebėjau, kad nėra 
versti derlingais laukais, kur žmogaus, kuris imtųsi nors
milijonai žmonių turėtų sau paskutinę valandą kokio or-Į 
gerą gyvenimą. ganizuoto darbo, kad nepa-

—Gal būt, vaike, tu ir ge- kliuvus į fašistų kartuves — 
rai šneki, bet man tokie da- tai nebuvo vilties toliau mie- 
Ivkai nėra jokia cekavastis, ste likti.
tai aš dabar noriu sau eiti Einant iš miesto ant Juros ( 
pas kurną. (upės) tilto paveju SoltonąJ

—Na, tai ir keliauk sau o kiek toliau ėjo jo du drau-!
....... gai: Jurkutaitis ir Ulevičius. I

DAUGIAU VANDENS:
Jei šiltas prakaitas kamuotų 
Nabajrą kimų šilumoj.
Nenešk skandint jo karėiamoj.
Kad jis ten protą palaidotų,— 

Pilk art jo vandens, 
Ta: ilpiau sryvens!

Jei vyras tingi ankstų rytą 
Iš lovos keltis tinkamai. 
Negelbsti prašymai, keiksmai,— 
Tuojaus išvysi jj j “strytą.” 

Užpilant vandens 
Ant tingaus liemens.

Kai šeimirinkė jraspadinv 
Su burdinjricriais susiraus 
Ir vyras jos į kailį (raus. 
Greičiausia stverk vandens stat:nę 

Liek tiesio? ant jų 
Ir nebus kraujų.

Jei narvai tik lab'au įkaista 
Ir pyktis depą iš vidaus, 
Nrimk degtinės ant medaus 
Užmušti savo ūpą keistą,— 

Gerk vandens daugiau, 
Eus tuojaus geriau!

Kai Junos įr burna išdžiūva.
Ir norisi į skiepą eit
Alaus išmaukti bor.ką greit.
Bet kojos bėgant laiptais kliūva,— 

Imk vandens verčiau. 
Pasveiksi greičiau!

Kai meilė širdį užkabina 
Apsivylimo skauduliais.
Ar uždegimo šiurpuliais.
Nebėk pas bobą ar merginą;

Imk daugiau vandens,— 
Meilė nekutens!

Oktis Pokus.

KODĖL TŪLI ŽMONĖS 
NEGALI IŠMOKTI SKAI

TYTI IR RAŠYTI.
Daktarai, kurie prižiūri 

mokyklas, laikas nuo laiko 
patėmiįa-. kad randasi moki
nių. negalinčių išmokti skai
tymo i r rašto. Toks apsireiš
kimas yra vadinamas “žo- 

, džio-aklumas.” Iki šiol buvo 
manoma, kad tai paeina nuo 

j silpnaprotystės, bet dabar ši 
..... ......... nuomonė jau atmesta. Dr. 
spindulių, tas daiktas mumsį?.aniue^ prten. is Ohio, kuris 
atrodvs beveik baltos spal-į?1.aiPe *’eikale darė daug tyri- 
vos. Tad norint pamatyti tik- paduoda naują teori-
rają saulės spalvą, prisieina !•!?• syko. kad netobulas iš- 
pritaikyti akies paiautimusiSIV-vs^'Tnas mažos dalies 
taip.• kad tik pageidaujami STne£enų laikinajame skver- 
'pinduliai galėtų į iuos atsi- 3 ra priežastis, dėl ku-
spindėti. Tam tikslui reika- no$ blokiniai nepajiegia iš- 
linga nusilpninti spindulių m. t i skaityti ir rašyti. Re- 
stiprumas. nes tuomet jie ge- T]liant’.s s’a teorija, yra ban- 
riausyra įžiūrimi. jdoma išdirbti naujas mokini-

Šituo budu išaiškinama iki m2. ^l’dąs- kuriuomi busią 
šiol buvęs nesuprantamas F.a ’P13 išmokinti ir nenorma- 
apsireiškimas, kad žaliosios ni°A,n,a’- 
spalvos spinduliai kai kada j 
pasirodydavo tiktai saulei GERIAUSIAS BUDAS PA- 
nusileidus už horizonto, kuo-: ------------- ------------
met šviesa susilpnėja. Tik ta-1 
la. esą ir gali pasireikšti tik-1 
roji saulės spalva žaliaisiais 
spinduliais, kurių yra dau
giausia už visus kitus. Ar tie 
spinduliai atrodo labai žali, 
ar vidutiniai, tai priklauso 
nuo akių to žpaogaus, kuris į 
juos žiuPT?

GRAŽIAUSIA KALBA 
PASAULY.

Leipzigo laikrašty “Illust- 
rirte Zeitung” kalbų tyrinė
tojas Waldemar Sacks tvir
tina, kad gražiausia pasauly
je kalba yra Haussa giminės 
negrų, Sudane, Afrikoj. 
Kviekvienas jų žodis skam
ba maloniai ir lengvai, ir jų 
kalbon įeina veik viso pasau
lio kalbų parinktieji žodžiai. 
Mat, tas kraštas per šimtme-

VOJUI IŠVENGTI.
“Safety Engineering” 

straipsnyje apie apsisaugoji
mą nuo susižeidimu ir nelai
mių sakoma, kad tik sekantis 
yra pamatinis ir geriausias 
saugumo būdas: reikia pa
naikinti pavojaus priežastis; 
pavojingas vietas apstatyti 
sargais; žinant pavojus, rei
kia juos pripažinti ir vengti. 
Esą, visos kitos saugumo 
priemonės, užrašai irobal- 
siai neturi vertės, nepildant 
minėtų, pamatinių saugumo 
taisyklių.

SUŠAUDĖ MEKSIKOS 
MAIŠTININKUS.

Meksikos kareiviai nušovė 
Adolfo Moreno, maištininkų 
vadą, ir užmušė 26 jo pase
kėjus.
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Visokios Žinios.
Viri Kalu, o Vieną1 

Baudžia. '
I- ■ — i

Baudžia

NEI KALĖJIMŲ, NEI 
POLICIJOS.

Flat River, Mo. — Šis mie
stelis vadinasi tobulu, nes tu
ri 12,000 gyventojų, bet nėra 
nei vieno kalėjimo, nei poli
cijos, nei teisėjo.

i Gyventojų 50 nuošimčių 
esą geri parapijonai. Turbut

užnuodytu alum nu 
MARINO BROLI IR 

DU VYRUS.
Nevv Britain. Conn.

I

I
TUNNEY NEVES IKI NE-1 IŠBUVO JŪRĖSE 10 VA- P A IIFČKO 1IM AI
BUS NAUJO ČEMPIJONO. LANDŲ IR TAPO AT- r MJ1E.OIVVJUV1A1

GYVASTĮ.
Californiios Universiteto dėlto jis ir yra tobulas, kad 

daktaras Schmidt paskelbė tik pusė gyventojų remiaBaltarusijos Komunistų (
Partijos laikraštukas “Rau- ypatingos rųšies operaciją, bažnyčią, 
donasis Artojas,” 
Minske, patalpino žinią apie 
Cegelnės lietuvių selšoviete 
darbą. Sako:

“Įsikurusin Cegelnės lietu
vių selsovietan buvo pakliu
vę buožės ir jų pataikūnai su 
Mičiuda priešaky. Mičiuda, Minimas kalinys buvo pakar- prezidentu ji skelbė obalsį: 
būdamas selsovieto pirmi- tas San Quentin kalėjime už/‘Jis išgelbėjo mus nuo ka- 
ninku, nesirūpino gerai pa-žmogžudystę. Pakartojo gi-ro,” o vėliaus Wilsonas pa
statyti selsoviete darbą, nesi- minės sužinoję apie operaci- skelbė karą neatsiklausęs nei 
rūpino šiuo dalyku ir visas ją, grasina teisinu, kad be jų kongreso. Dabar demokratai 
selsovieto prezidiumas. Be leidimo tas ‘padaryta, bet vėl nori panašiai pasielgti, 
to, dar blogai vadovaujant daktaras Schmidt tvirtina, žadėdami panaikint prohibi- 
vietinei partij-os kuopelei,'kad operacija esanti pateisi-'cij 
visas selsovieto darbas buvo narna žmoniškumo ir medici-5 
vedamas blogai: nepriimtas 
laisvo apsiėjimo mokesnis 
(tuo laiku, kada silpnesni 
selsovietai priėmė), blogai 
buvo platinama valstiečių 
paskola, buvo didelis miško 
eikvojimas, nebuvo vedama 
kova su samagensčikais, ne
buvo teikiama pagalba bied- 
nuomenei ir samdiniams., 
Selkrestkomas irgi labai blo- ■ 
gai veikė. Yra pavyzdžiai,Įkūdikis esąs gimęs be! 
kad biedniokai ir samdiniai teisėto vyro žinios, todėl ji 
buvo buožių mušami ir per- kūdikį pasmaugusi. O kad vi- 
sekiojami. Selsovietas ir Į tai sai paslėptų narižongimo 
nekreipė domės, žodžių, bu- I’ėd/akus. ;,i kūdikį išvirusi ir 
vo duota pilna valia buožių ruošusis ji suvalgyti, 
veikimui. j Žmogėdra padėta kalėji-

Tokiam selsovieto veikimo man. 
reikia kaltinti ir biednuomo-i 
nę su vidutiniais valstiečiais,' 
kurie nesistengia organizuo
tis ir pasiduoda buožių Įtek
mei. Jie nesistengia aktyviai! 
dalyvauti rinkimuose ir duoti 
tinkamą atsparą buožėms.

‘Dabar sąryšy su Smolens- nalas 
ko ‘istorija’ 10—13 d. birže-' 
lio tapo perrinktas ir Cegel
nės lietuvių selsovietas. Mi
čiuda už savo darbus tapo 
patrauktas atsakomybėn ir 
gavo 3 mėnesius kalėjimo. 
Per šiuos rinkimus biednuo- 
menė irgi silpnai dalyvavo 
rinkimuose (nei vieno bied- 
nioko neišrinkta selsovie- __  ____________
tan). Moterįs taipgi buvo ne-isauilo revoliucija turinti kilti 
aktyvios (tik viena moteris j jg pasaulinio maštabo karo, 
išrinkta revizijos komisi-į Tode] komunistai pavalą vi_ 
jon)." įsur išnaudoti susidariusią ka-

Viskas buvo blogai daro- ro atmosferą ir stengtis kiek- 
ma ir visi kalti, bet tik vienas vieną karą paversti 
Mičiuda tapo nubaustas. Rei- •- 
kia Įsitėmvti, kad vargdie
niai ir samdiniai buvo nriįoretikai savo pranešimuose 
mušami ir persekiojami: () 
naujan selsovietan nei vieno; j 
vargdienio neišrinkta užtar- j’ 
ti skriaudžiamuosius. Nieko 
sau bolševikiškas “rojus."

kuris eina kuri esą pilnai nusisekė.
Liaukos buvo išimtos iš kūno 
tūlo pakarto kalinio Claren- 
ce (Buck) Kelly, ir Įdėtos- 
vienam ligoniui, kuris ant mokratų partija apgavo A- 
tiek sustiprėjo, kad galėjo at- merikos piliečius, nes ren- 
laikyti pavojipgą operaciją, kant tais metais Wilsoną

BERGERIO NUOMONĖ 
APIE SMITHĄ.

Laike pasaulinio karo de-

Sa- 
muel Weiss čia prisipažino, 
kad jis įdėjo nuodų i namini 
alų, nuo kurio mirė 3 vyrai: 

1 jo brolis Jehn, John Stėhr ir 
John Stein. Weiss ir Stehr 
mirė nedėlioję tuojaus atsi
gėrus užnuodyto alaus \Veiss 
namuose, o Stein mirė diena 
vėliaus, išreikšdamas savo 

! nuožiūrą, kad alus buvo už
nuodytas. 

I

New Yorko laikraštis, GAIVINTAS..-
“Daily Ne\vs” praneša, kad ’ New London, Conn.-Ke-. 
Tunney mergina Polly Lau- turi žvejai surado beplaukio- 
der pasakiusi, jog jos vestu- jantj vyrą Long Island jūrių 
vės su Tunney neįvyks pakol pratakoj, I

Pajieškau brelio Tarno Laymo, turiu 
svąrbų reikalą Malonės atsišaukti ar
ba" žinantieji teiksis pranešti. Kuris 
pirmas praneš, skiriu $l'i.'M> atlygini- 
jtio. JOHN LAYMAN (38) 
12235 So. Fortrst., Detroit, Mich. S* *

IŠVIRĖ KŪDIKĮ.
Lenkijoj, ties Čenstocho-

, . . . r_____ kuris atsigaus i ęjĮ-į
nebus apvainikuotas naujas pasisakė esąs Edvard ajieškau draugo Jono Matulaičio,
LemSfvni.i A oro o I innoe !.?•>; tilr idolr BįJD metais jis grižo is Arkangelsko,

Rusijos į Suvalkų gub., Šakių miestą. 
Kas apie jį žino malonės pranešti ar
ba {rat s lai atsišaukia. t3J)

KAZIMIERAS KLIMAITIS 
1131 Lloyd st., Scranton, Pa.

Pajieškau savo moteries Ulijonos 
Riešutauskienės ir vai: ų: .Jono. Anta
no ir Izabelės. Labai noriu susižinoti, 
malonėkit atsišaukti. (41)

.) (>NAS R i EŠUT A USK AS 
5 Bęlgovę Terrace. Glebe st., 

Beljshill, Scotland.

kumštynių čempijonas. Jinai Jis sakosi atsimenąs tik tiek, 
sako: “Kaip bus paskelbtas kad sėdėjo ant garlaivio už- 
naujasis čempijonas, tuomet tvaros ir staiga apkvaitęs 

į visi užmirš apie Tunney ir Įpuolė vandenin. Spėjama, 
minios duos mums ramumą." kad jis išbuvo vandenyje 
Tuomet jiedu apsivesią ir apie 10 valandų. • _x‘- 
įgyvensią taikoj. Ištikrujų,1 
i dabar Tunney buvo visur ir 
visuomet persekiojamas re
porterių ir žingeiduolių taip, 
kad niekur ramybės neturė
jo. Pasirodo, kad ir pagarsė-

Latvijos ir Esti jo- užsienių jimas turi savo blogąsias pu- 
rcikalų ministeriai turėjo sės. 
pirmą pasitarimą, kuriame 
dar dalyvavo Latvijos užsie
nių reikalų ministerijos ge
neralinis sekretorių.' Albats. 
Estijos pasiuntinys Latvijoj 
Vil go, Estijos užsienių reika
lų ministerijos politikos de
partamento direklorius Lep- 
pik ir kiti. Pirmoji galvon 
svarstyti klausimai, liečia 
Tautų Sąjungos plenumą. 
Šiuo klausimu nutarta veiki
mas suderinti. Kai dėl Kel- 
loggo pakto, tai nutarta imtis 
bendrų žygių su tikslu prisi
dėti prie pakto. Taip pat su
derinta pozicija ir susitaiki
nimo su Amerika klausimu.

iLATVIJA IR ESTIJA TA
RIASI DĖL UŽSIENIU PO
LITIKOS SUDERINIMO.

Trys žmonės žuvo-garsi e, 
kuris kilo dideliam Hi’ulem 
name, New Yorke.

ciią. Ir kaip dar veidmainiš- 
kaiVjmm Smitho nominaci-
jos jie .skelbė “sausą platfor- 

’W^ad pasigavus savo pu-
sėn blaivybės šalininkus, o 
dabar garsiai pradeda šauk
ei apie panaikinimą blaivv-

TARIASI, KĄ TRAUKTI 
TEISMO ATSAKOMYBĖN.

Latvių teisingumo ministe- 
ris Magnus šaukia žymių ju
ristų pasitarimą švedų deg
tukų trusto laiško falsifika
vimo reikalu. Bus tariamasi
klausimu, kokie asmenys turi 
būti šaukiami teisman.

\u Kaimiečiai pastebėjo, kad,^ kad pasigavus antraja 
j d ingo tik ką pagimdytas ku- d į:
jdikis. Apie tai pranešta poli- ‘ Jei ir taptų Ame-

.^U,.L n.au.lagim! rado rjų(>s prezidentu, jis nieko 
katile įau išvirtą. ____iaL.katile jau išvirtą. negalėtų padaryti blaivybės

Tardoma motina pasisakė, klausimu, nes Amerikos dar 
■nevaldo diktatoriai, bet vra 
kongresas. Tad visokie Smi
tho pažadai panaikinti pro- 
hibiciją yra muilo burbulas. 

Tokia tai nuomonė socia
listų kongresmano drg. Ber
gerio apie poną Smithą ir jo 
partiją.

negalėtų padaryti blaivybės

LATVIJA IŠSTATĖ 
118 SĄRAŠŲ.

Iaatvijoj pasibaigė termi
nas kandidatų sąrašams sta
tyti seimo rinkimams. Iš viso 
patiekta 118 sąrašų. Perei
tuose rinkimuose buvo pa
duota visose rinkimų apygar
dose 141 sąrašas. Kairiajam 
sparne prisidėjo dvi naujos

ŠĮ panedėlį Ispanijoj gaiš- partijos: nepriklausomųjų 
ras visiškai sunaikino Pozalo socialistų ir profesininkų 
miesteli. (abidvi komunistų).

iI UGNIS NUŠLAVĖ 
MIESTELĮ.

VISU ŽINIAI
Už visokios rūšies smulkius pa'i- 
jrarsinimus. kaip tai: pajieškoii- 
mus apsivedimų, įvairius pra loši
mus, pardavimus, pirkimus skai
tome po 3-. už žodi už sykį No
rint tą patį apgarsinimą pata'pint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirma sykį skaitome po 2c. 
už žodi, išskiriant pajie kojiniu - 
apsivedimų. kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsin-m-', minimam 
kaina 5<»e.
Už paj ieškoji mus ginvnių arba 
draugų skaitome po 2c. už žodį. 
“Keleivio” prenumeratorianis..ku- 
rie tur užsiprenumeravę laiikrasti, 
už pajieškojimus giminių ir dran- 
gų skaitome t'k |*> lc. už. ž/mUv-j. 
Pajieškojinrai su .paveikslu kaP 
nuoja daug'brangi iu. nes kainuo
ja padarymas klišis. Todul^torint. 
talpint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją -ir 
klausti kainos. .
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar
ba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS
253 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

i Juozas Kurilaviėia. gyvenantis Bra- 
bflioj, jieslau sesei', Onos Janavi-

< įSre'., pirm i metų gyveno Clinton, 
Irt., dabar ;■<••..ahu t. Kas apie ją
«7n<>, malonėkit? pratęsti. (38) 
•. . JUOZAS. Kl RILAVIčlUS 
ĮUa da Gra-a 23, S ę. 1‘flu'o, Brazil.

i
TJįijiv.-kau pusse. erių Magdės ir 

Onos Jasęvičiukių, Suvalkų gub.. Ši
lavoto parapijos, Žarstės kaimo. Vien i 
gyveno Nev.arke, o kita Elizabeth, N. 
J. Viena i tekėjus už M. Svifįko, kita 

uz M. Simutis: Malonės atsiliept, ar
ba žinantieji teiksis pranc ti (38)

MUS. MAGDĖ Gi RAITI ENĖ
•’J Cnkuiit, Mauche -trr. Conn.

Pajieskau pu į^erės Veronikos 
Stoc iukc . Į»> vylu pavardes nežinių; 
paeina i K •un<> —jh . Šiaulių apskr., 
Lygumų la-Miau . Montrigių kaimo. 
Reikalu yra toks: mirė jos brolis 
Jurgis ir i.iliko -nvasti; Amerikoje. 
Malonėk at. o.iųkti ir at-nmi. dalį pa- 
li. t£»jo turto. Maro adresas: (3S)

K AST A N M' K (JS
‘iįj 1 N. l<oh st.. Sprntgfield. III.

APS1VEDIMAL

Naujas Kominterno 
Planas.

Komunistinis internacio- 
(komintemas), susi

rinkęs Maskvoje, nustatė 
naują taktikos liniją. Kadan- 
'gi seni io “pasaulinės revo
liucijos” kurinio metodai ne
davė jokių teigiamų rezulta
tų, tai numatytas naujas pla
nas tam tikslui siekti.

Vidaus putčai ir sukilimai 
yra pripažinti ne visai tinka
ma priemone. Europos ar pa
saulio revoliucija turinti kilti

revoliu-
cija. /

Kominterno vadai ir te-

nurodė, kad buržuazinė tvar- 
;ka Europoje nusistovėjo ir 
j jos suirimo tendencija ma- 

- žėja. Bet už tai augą impe
rialistinių valstybių priešta
ravimai, kurie neišvengiamai 

JAPONŲ TEATRAS MAS- vedą prie karo.Drauge augąs 
KVOJE BE MOTERŲ. jr revoliucinis judėjimas, ku-KVOJE BE MOTERŲ.
Į Maskvą atvyko japonų'ris galįs plačiai išbujoti karui 

klasikinio teatro Kabuki tru- 1 
pė pilname sąstate iš 46 žmo
nių su žymiu .Japonijos artis
tu Itikava Sadandzi prieša
ky. .

Kabuki teatras pirmą kar
tą per 300 savo gyvavimo 
metų išvažiuoja pilname są
state gastroliuoti.

Kabuki trupėj nėra mote
rų artisčių. Visas moterų ro- tai ir demokratai objektyviš- 
les vaidina vyrai. .kai esą didžiausiais revoliu-

Japonų teatras vaidins an-Į ei jos stabdytojais. Todėl vi- 
trojo Maskvos Dailės Teatro sos komunistų pastangos turi 
Tumuose, kur yra Įtaisytas buri nukreiptos Į kovą su so- 
“gėlių takas” (chanamici)A'ialistais, nes jie veda “pro- 
sudarąs gražų japonų teatro letariato raminimo” politiką, 
originalumą. [Karas busiąs revoliucijos

Kiekvienas spektaklis tę- gimdytojas. “Kiekvienas im- 
siasi tris valandas ir yra su-iperialistinis karas esamomis 
darytas iš keturių piešiu: is-,sąlygomis virsiąs pilietiniu 
torinės dramos, buitinės dra- karu,” sako Kominterno va
rnos, baleto ir lirinės dramos. į <i ai. Pati Sovietų Rusija tu-

J Maskvos gastrolių reper-rinti vengti karo, bet turinti 
tuarą Įtrauktos šios piesės: .būti pasiruošusi išnaudoti 
“47 samurajai,” “Kaukių ta-[ imperialistinius karus komu- 
pytojas,” “Įsimylėjusių savi- nistinės revoliucijos tiks- 
žudystė,” “Samurajaus mei- iams. Imperialistinėms vais- 
lė” ir kt. Be šių 6 piešiu bus tvbėms pairus, raudonoji So- 
pastatyta viena klasiška pan- vietų armija suvaidinsianti 
tomima ir trys baletai. ; dideli vaidmenį. Ją palaiky-

Kabuki teatras gastroliuos šią komunistų kovos organi- 
Maskvoje ir Leningrade, o zacijos, organizuotos buržu

azinėse valstybėse.

'kilus. Komunistai turį užtrin- 
ti tautinius ir kitokius valsty
bių santykius, kad “sustum
tų buržuaziją kaktomis.” 
įšiuo atžvilgiu visokie “taikos 
apaštalai," “lokarnininkai” 
ir tt. kliudą normališkam re
voliucinio judėjimo vysty
muisi.

Šiandien visokie socialis-

Maskvoje ir Leningrade, o 
paskui važiuos i Europą.

t,

>«
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Pajieškau apsivedimui merginos ar

ba našlės be vaikų nuo ■”> iki 40 metų 
amžiaus ir I ad turėtu bent kiek pini
gų. man reikalingi bizniui. Aš esu 38. 
mi tų am; i?iis, nevedę:;, gražios išvaiz
di; • . pėdų H r iliu, esu laikrodininkas. 
Atsakymą du< siu kiekvienai

A. I). STORE.
Ū3 Grarul st., Brooklyn, N. Y.

T *wT’ .f 4,’ujieslau merginos apsivedimui, ne 
' j»tm<'snės 25 metų kad ir iš Kanados 

SfSkitur. Aš esu 3!> metų, turiu gerą 
. .. jdarbą. nerūkau Norėčiau draugiškos 

ir blaivios šeimininkės. Malones atsi- 
•.•?įraukti ir prisiųsti savo paveikslą.

• I P. M. BRUNAS (38)
I 21" W. 57-th st., Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui draugės, 
mergino arba našlė- be vaikų, tarp 
3<r it 35 metų amžiaus. Meldžiu atsi
šaukti t,k to . kurios norite apsivesti. 
Su.prmu laišku pri siųsk it paveikslą. 

W metų amžiaus, paprastas darbi
ninkas, blaivas ir mylinės švarų gy
venimą. B. įleis (4*>)

1-147 W. \Vashingfon Blvd..
Chicago. III.

i kiirį reikalaujant sugražinsiu. Aš esu 
J 4U thpL»i rimžiaus. nanHistas*

»/ > z;
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PAJIEŠKOMA:

Kasparavičius Kazys (Charles Cas- 
pęr.l. is Ž.ydiku parapijos, Mažeikių 
apskr., 1!)22 m. gyveno 40 Martin st_.

■ New Yorkc.
Skavinskis Kazimieras, per ilgą lai

ką .gyvenęs Binghamton, N. Y., o da
ba? giminėms jo adresas nežinomas

Geccvičiai Tomas. Ona ir jų vaikai 
_ Tomas ir Vilgelmas, išvykę Amerikon 

prie.-- kara ir gyvertę Ne;v Yorke ar 
!it£r apie N-w Yorką.

Ri(SKOVSK A ITt: Elena. Amerikon 
atvyko i aro metu, gyveno Brooklyre 
nas RoškausKą. o vėliau išvyko Wa.-h- 
iilRtonan dabar apie jos gyvenimo 
vietą žinių nėra.

Rčotas Vincą-. is Raudėnų. Kuršė
nų, vai.. Šiaulių a|*>kr., dar prieš kara 
Amerikon atvykęs ir gyvenęs Bostone 
• 3-m inoma, kad ir dabar gyveną apie 

, .Rioątoną.
Konaviėius Simonąs, iš Lietuvos iš-

' gyfc<s l.oi m., gyvenęs Brooklyn, N. 
.Y , ąr kur nors Brooklyno apielinkėje.

Kriščiūnaite; Anelė, Marijona ir 
"M i kol irt:’, iš Lietuvos i vykirsios prieš 
ksrr.i ir gyvent; io: .apie Nęev Yorką.

Grunda Jonas, iš Čedonų miest., A- 
tnenkon atvykęs 1 J 2 m., gyvenęs 
fhester. Pa. Kur dabar gyvena tėvai 
nežino yra labai susirūpinę.

Umbraziunas (Ambraziunas). Kan- 
stantinas, Kaplių kaimo, Švenčionių 
i ji -'Rričio.

Utermanas Karolis, gimęs Danijoj. 
Amerircje gyvenęs gana ilgą laiką ir 
neva palikęs did'lį turtą.

Va!ant;cjutė Kazlauskienė Ona. gy
venusi (gal ir tebegyvenanti) \Vater- 
bury, Conn.

Paltanavičius A., gyvenę. 555 Met- 
.nnviit.ii; avė., I’rooklyn, N. Y.

S'tepinas Kaspar.i., gyvenęs Brook- 
lyne ir Bostone, ar kur nors apie tas 
viutas.

Jicškomieji arba apie juos ką nors 
z.in-intifji prašo aa atsiliepti šiuo ad- 
pęstt:

Iii bu tiiiar Consulate General 
f > l’.trl Ron. New York. N. Y.

l’.vkni siunčiame dėl rūkančių prabą 
1 pinkai s tabako. Kreipkitės pas mus. 

Europa Rook l n., 5" |fcy Stręęt.
Nęn York. N. Y.

RYRBERNk PYRSIDI ODA.
,Ijl»ai geroj vietoj, galima padaryt 

pragyvenimą. Apielinkė apgv- 
verita visokioms tau’om^. i»ct daugian- 
s.;n lietuviu ir lenkų. Pardavimo prie
žastis savininkas tur apleist miestą. 
Kurie norit dirbt sau. o ne kitam ir 

_ o ii put • b a. anž určkit greitai. < 3S > 
i’ar. I'. O. Box l“o, W oreęstęr, Mass.

PARSIDUODA LIETUVIŠ
KI BALANDŽIAI

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

GEO.- 
Br \1X)R UTIS
520 W ilson St.,

" ąt«rbury, tona.
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Humoristika ■ Iž Caro Užrašų
PRIE “DARBININKO” NAMO

Kaip ablavcs tik Įvyko
Šventam name "Darbininko." 
Policistai per kaleiną 
Namo to žiūrėt vis eina.

1 “ 11 ■■ ' "Neu York Times” pa-
MANDAGl'S VAISTININKAS, duoda keliatą ištraukų iš bu-

Moteris Įėjo vaistinyčion ir vusio Rusijos caro dienyno, 
prašo aršeniko nuodų.

“Labai gaila, tamstele.” sako metais Tobolske. kur Rusi- 
vaistininkas. kuris visuomet nori jos valdonas sėdėjo po revo- 
patenkinti savo kostumerius. —IĮiucionierių sargyba.
"as negaliu jums parduot: arše- nabašninko Mikės už
niko be recepto, bet jus nueikiti^^į.
skersai gatvę pas Gelaži. ten 
lėsit nusipirkti revolveri.”

kuris buvo parašytas 1917

ga-

Policistas štai daboja.
Ar kas snapso nešinkuoja. 
O ant kampo gi mažiukas 
Stovi "milžinas” Kneižiukas.

FARMOS
farma pardavimui.

Parsiduoda SO akrų kėliau^ že-
* • i i x • a. ♦ 4-• mės Kurie manote pirkti ūkę. tai pi ružtai, kad metai atgal ant to:kite tiesiog nuo navininko. Parduosiu

MAJORAS NEBEINA B 
BĖDOS.

Xewburypoilo miestelio 
majoras Gilis, vietinių gy
ventojų vadinamas “bad bov 
mavor,” buvo pastatęs už
draustoj vietoj gazolino sto
ti be permito, ir biznis ėjo 
neblogai. Bet vieną dieną jo 
priešai pasidarbavo ir majo
rui biznis tapo uždraustas. 
Dalykas atsidūrė Miesto Ta
rybom kur nubalsuota su
teikti jam permitą. Laike 

; Miesto Tarybos posėdžio 
•žmonių buvo pilna salė pri- 
Isikimšę pamatyti, kuri pusė 

__  ___ Hairpės, nes Giliso kivirčas 
neradę, už pusės valandos iš-' Newburyport miestely virto 
ėjo sau.____________________ i didele sensacija. Neapsako-

* Rūgs. 29. — Botkinas ga- mas buvo džiaugsmas laimė- 
ivo nuo Kerenskio laiška. kad Ijusiam majorui ir jo šalinin- 
mums leis pasivaikščioti už i kams, kuomet taryba išnešė 
miesto. Kuomet Botkina.- pa- • nuosprendi jo naudai. Bet 
klausė, nuo kada tas prasi-! neilgai šis džiaugsmas tvėrė, 
dės, Pankratovas atsakė. Pereitą utarninką Bostono 
kad dabartiniu laiku apie Statė Housėj jo Riešams.pa- 
pasivaikščiojimą negali but sisekė išgauti Įsakymą Xe\y-

I

Chicagos džiokėjus Otto 
Diamont apskundė Brookli- 
ne Country Ciubą, reikalau
damas $25,000 atlyginimo

._ r rtuv ’ *.......  - — ... . .
pigiai Norintieji platesnių paaiškini
mu atsišaukite šiuo adresu: ««• >

MIKE ( HEIVAfi
R. 3. Bov 75. Scottville. M»el«.

Rūgs. 24. — šiandien ne- 
dėldienis. bet dėl pasklydu- 
sių vakar gandų jie nelei
džia mums cerkvėn nueiti, 
nes bijosi sumišimų. Mes 
meldėmės namie.

Rūgs. 25. — Išėjus šian
dien mums visiems Į sodą 
pasivaikščiot, komendantas, 
trįs komisaro padėjėjai ir 
tris Sargybos Komiteto na
riai krėtė musų namus jieš- 
kodami daugiau vyno. Nieko

kliubo žemės jisai susižeidė

Nei durnu—nei suodžių—nei ga- 
zu kvėpuot—tai tobuliausias ku
ras dėl visu naminiu reikalu.

PUIKIOS ŪKĖS.
Uis akrai ūkė; 80 akru girios 12 

akru ;odo. upė. gera žemė ir biulmkai 
—$4.2lHi. 1 liiailė į miestą

12” akiu, geri budinkai ir gera že
mė, sodas ir gero miško; $3,000 ant is- 
mokė’imo. Lietuvių kolonijoj. 4* 

P. I). ANDREKUS
Box 107. I’entuater. Mich.I Rugpiučio 22. — Kita gra

ži diena. Kaip gaila, kad aš 
negaliu pasivaikščiot pa
upiu!

Rugp. 23. — Šiandien su
kanka du metai, kaip aš bu- 

•vau nuvažiavęs Į Mogilevą. 
Kaip daug vandens nuo to 
laiko prabėgo!

Rugp. 25.—Nuobodu vaik
ščiot po sodą. Čia daug sun
kiau sėdėt. negu Carskame 
Sele. (Rusų kalboje "sėdėt” 
reiškia būti kalėjime. Red.) 

Rugsėjo 1. —šiandien at- 
Laikinosios Val- 

Jonas tave bučiuoja?" ’džios naujas komisaras Pan-|
Duktė: "Kaip aš rėksiu, kad j kratovas. Jis išrodo kaip pa- 

iis man grasina.”
Motina: "Kaip jis tau grasi-į 

na ?” • ruoš musų laiškus.
Duktė: "Jis sako, jeigu aš rėk

siu. tai jis j 
nebeateisiąs.”

Ten daug munšaino atrado 
Ir alaus ant šalto ledo; 
Buvo baimės, buvo juoko. 
"Darbininkui” buvo strioko.

GRASINA.

Motina: "Kodėl tu nerėki, kai [važiavo

Pankratovas Pereitą utarninką Bostono

nei kalbos, nes mums pavo- buryporto Miesto Tarybai, 
jjinga rodytis. Šitoks atsaky- kad neduotų majorui perini
mas baisiai mus prislėgė. to. pakol šis dalykas nebus

nei kalbos, nes mums pavo-

New Engiamo COKl
Yra ideališkas kuras

UŽSISAKYK IT DABAR
DABARTINĖ KAINA

i

O tas kitas trumpas stonas. 
Tai pats dvasiškas klebonas; 
Šneka jie ir bėdavoja.
Ką tas sargas čia vaktuoja.
"Dievas davė mums kryželį.” 
Sako kunigas j šąli.— 
"Parašyk editorialą.
Kad bedieviai gautų galą.” 

šypsukas.

BOLŠEVIKŲ MARŠRUTAS

Neik i pirti tankiau kaip vieną 
syki i metus, tai sutaupiusi daug 
pinigų, tuomet galėsi daugiau už
simokėti daktarams ir už vais
tus.

Jau atšalo biski oras 
Ir ruduo atėjo. 
Komisarų pilvas storas 
Dikčiai suplonėjo.

Reik važiuoti prie draugų. 
Pasirinkti pinigų.

Reikia Vidikui kimonos. 
Bimbai naujo siuto.
Paukščiui reikia juodos duonos. 
Prusui—snapso drūto.

Reik važiuot su maršrutu.
Kad juos galas negriebtų.

Štai važiuoja du kamrotai 
Vargšų išnaudoti.
Pasipuošę tartum svotai.— 
Centų kolektuoti.

Jei negaus jie daug aukų. 
Pniseika neteks taukų.

Jei negaus jie dolerinių. 
Bimbai juoksis velnias: 
Vieton paniekų šilkinių. 
•Jievai duos jis kelnias.

Vidikas praradęs vietą.
Į dirbtuvę stums Elzbietą.

Jei maršrutas nepavyktų. 
“Laisvei” but per klyną.— 
Rokas Mizara išvyktų 
Vėl j Argentiną.

Žlugtų tuomet visas melas. 
Silkėms tuomet butų galas!

čemerys.

mas baisiai mus prislėgė.
Spalių 2. — Dabar kiek- pilnai išnagrinėtas, b- naba- New Engiamo G>ke

;prastas darbininkas ar betur-1 
tau grasi-,tis mokytojas. Jisai cenzu-

I
Rūgs. 5. — Kas diena atei- 

pas mane daugiau na telegramų. Jų kalba tokia 
neaiški, kad sunku jų turinys 

----------- suprasti. Matyt, Petrograde 
Įvyko didelių peimainų val
džios personale. Išrodo, kad 
Komilovui visiškai nepasise
kė ir jis su savo generolais ir 
vadovaujamais karininkais 
buvo areštuotas, ir dalis ar
mijos, kuri ėjo ant Petrogra
do, buvo sugrąžinta atgal.

Rugsėjo 17. — Mes

PATARIMAI.
Eidamas gult suvalgyk porą 

svaru sausos dešros, tai sapnuo
si daug visokių sapnų ir ryt die
ną turėsi ko skaityti sapnininke, 
nes dabar geras knygas mažai 
kas teskaito.

vienas iš mus norėdamas pa
sivaikščiot yra priverstas eit 
su sargu.

Spalių 5. — Dėl Pankrato- 
vo užsispyrimo, mes negalė
jome nueiti cerkvėn nei per 
Aleksio varduves. Mes gir
dėjome pamaldas apie 11 
valandą. Vakare Aleksis pa
rodė mums savo kinemato
grafą.

Spalių 20. — Šiandien yra 
23 metų musų susituokimo 
sukaktuvės, ir kokiose salv- 
gose mes jas praleidžiam! 
Dieve, kaip liūdna nelaimin-

• I 
už kritu-1

259 STI ART ST.. 
Arlington St- and (olumhu.

South Boston Office 
399 Broadway

Tel. South Boston 2.>33.

gas Gilis vėl turės “faituo-

Jeigu jūsų nervai jums triksus daro ir 
tuomi verčia kitus nuo jūsų šalintis,

Trinerio Kartusis
„GERESNIS Kl R \S

yra jums reikalingas vaistas. Šis išti
kimas skilviu tonika.- permainys ju
mis. Jis pagelbsti virškinimui, prašaii- 
nimą iš vidurių prietvarą ir sutvirti
na nervus.

GERIAUSIAS 
DĖL

KEPIMO !

Ue..

Atgavo Sveikatų po Aštuo- 
nių Metų Sirgimo

Panelė Minnie (’ooper. Brookhaven. 
Mo„ kuri turėjo prastą sveikatą, para
šė isilirbėiants a?ie Nuga-Tone sega

mi "Per S metus aš negalėjau atlikti 
savu namu da-ba. Aš išvartojau vieną 
buteli Nuga-Tone ir man pagelbėjo. 
Aš dabar galiu atlikti savo namų dar
iu.." Randasi virš milionas žmonių 
kaii> panelė Cuoper, kurie yra dėkingi 
už tai ka Nuga-Tone jiems yra pada
riusios.

Kai kurie vyrai arba moterys yra 
silpni, nervuoti. tuii neveiklius orga
nus. tur: inkstų, kepenų ir pūslės tru- 
beli'.’s. prašią apetitą, menkų virški
nimą. galvos skaudėjimą, svaigulį, 
trubelių su ehro.iisku užkietėjimu, ne
gali getai miegoti ir visuomet jaučia
si nuvargusiais. Dabar jie stiprus ir 
sveiki, turi gerą apetitą ir gerai nak
timis miega. Jų nei vai ir svarbesni or
ganai yra stiprus, turi daugiau jėgos 
ir džiaugiasi gyvenimu. Nuga-Tone 
pagelbės ir jums. Nusipirkite butelį ir 
pastebėkit puikias pasekmes, kurios 
pasirodys į kelias dienas. Jos yra par
duodamos pas visus gyduolių vertel
gas Jei jūsų vertelga neturi jų stake, 
reikalaukit, kad jis užsakytų jums iš 
olselio vaistinės.

Rugsėjo 17. — Mes pir- gąį Rusijai! Vakare mes gir
nių kartu čia buvome cerk-'dėjome pamaldas už kritu- I

Visuomet buk nubudęs ir ne- 
|laimingas, tai neturėsi nei vieno 
Į draugo, kuris bandytų pas tave 
pinigų pasiskolinti.

Varvančią nosį galima nusi
šluostyti i savo rankovę, ypatin
gai kuomet esi apsirengęs nau- 

ijais. gražiais drabužiais, 
f

Nuo Nesmagaus 
IR SKAUDAUS

PŪSLĖS
Ištuštinimo
Naudokite

e

visose
aptiekose.

 - —
MOTERIS SAKO

<< kad Severo? Reguliato- 
j>,y> rius pagelbsti Gamtai.

Tai geras dabotojas svei- 
katos ir tvirtumo. Tuks- . .

> tanėiai giria ir vartoja
X reguliariškai apsaugoji- \ 

mui sistemos. Kiuuskit ✓z 
aptiekoriaus.

CrEGULATOR >
-------------------------------

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

Kreipkitės prie vietos geso . 
kompanijos, kad pademons
truotų vandens šildymo, ke
pimo. stubos šildymo, valgių 
šaldymo ir kitokius vartoji
mus GESO — GERESNIO 
KURO.

I • 
vėj. Bet idijotiškas suruoši- ?IUS- 
mas mums tenai nueiti suga- Spalių 27. — (iraži ir sau- 
dino visą smagumą. Visu ke-'lėta diena. As padėjau sau
lių ir parke stovėjo sustatyti iškasti duobes malki-
einkluoti sargai. Tas mane nės stulpams, nes pradėjo 

(baisiai sujudino. statyt naują maikibę. Para
™ 1 šiau mamai laišką.

Lapkričio 3. Brangios 01- 
i 22-ras gimta

dienis. Liūdna ai, nabagei, 
švęsti gimtadieni šitokiose 
sąlygose. Per pietus mes mel
dėmės. Oras vėl gražus. Aš 
pjoviau malkas. Pradėjau 
skaityt naują knygą.

I

Visuomet atsiprašyk, jeigu tau 
kas ant kojos užsistos, bet ne- 

; kreipk atydos. kuomet kitam už
sistosi. Taip reikalauja moder
niškoji etika.

Atiduok paskutini skatiką de
magogijos agentams ir dar pa- 
dėkavok. kad priima. Kitaip, bol- 
ševikai sakys, kad esi buržujus.

Visas Kruta.

Rūgs. 23. — Tarp kitų mu
sų daiktų, kurie šiandien at
ėjo iš Carskoje Selo, buvo šiandien 
tris skrynios vyno. Sužinojo 
apie tai vienas sargybos ka
reivis ir pakėlė triukšmą. 
Sargyba pareikalavo, kad vi
sos bonkos butų sudaužytos. 
Po ilgų diskusijų su komisa
ru ir kitais, buvo nutarta pa
imti musų vyną ir suversti 
upėn. Jie sustatė skrynias i 
roges, kuriose sėdėjo komi
saro padėjėjas su plaktuku, 
ir išvežė. Roges nulydėjo 
sargyba. Aš visa tai mačiau 
per langą.

Dėl naudos Naujosios Anglijos 
žmonių, apart šio. yra atspaus
dinta eilė paaiškinimų apie geso 
industriją Naujojoj Anglijoj. 
Juose vra interesingų faktų apie 
GESO — GERESNIO KUKO — 
svarbą jūsų namuose ir biznyje.

DAUG DIDELIŲ PREKIŲ RINKA 
ŲUALITY PAINT-HARDW ARE

I

t 
I 
t FLAPERKOS MEILĖ.

Mano meilė begalinė.
Ir karšta ji kaip degtinė.
Bučiau gera gaspadinė; 

Aš mylėti daug galiu. 
Bet dar nieko nemyliu.

“ AMŽINOS TAIKOS” PAKTAS.
Kelloggas padarė paktą. 
"Amžinajai taikai” raktą.
Ir valstybės pasirašė.
Kaip kad Kelloggas jų prašė. 

Sako, dabar niekados 
Karas žmonių neterios.

Kinijoj dar žmonės skerdžius.
Lietuvoj Perkūnas beldžias: 
Su lenkais reikės kovoti. 
Vilniaus miestą atvaduoti.—

Susivėlus ir plika.
Ta jų “amžina taika!“

(.uarant-.J

ATI.AN T!< I’UNT S:k.">() kaina, dabar ši.75 1 Ž GAI.ION \.
Tyras linseed «> paint dėl vidau, ir lauko.
Ivery. Buff. ir.iai Pilkas, šviesiai Rudas, Maroon—
l.ead Spalvų. ir Baltas.

Uniform Fla> Dupnnt’s ln>erior English Baltas
M hite Paint Gloss Paint S2.98 Enamel 81.95 gal.
šl..7w gal. Ivory. Buff. Pilkas. Lengvai tekantis.
79c. už *2 gal. Žalia... Mėlynas. Balta-i Žvilgantis.

Pure YVhite l.ead SI0.89 už l’io svarų. 
Reguliarė kaina yra 813.75.

PILNA I.INIJ\ LANGAMS STIKLO LABAI ŽEMA K YINA.
First Qsali1i t rngated NON-K INK A BI.E Daržam šmirkštyne SI. IS 
25 pėdų ilgumu .u Jangtuvais. Labai gerai žinomos išdirbystės. bet 
esame uždrau-t .dirbėjo vardą
Visokiems Reik; ims VARNIAIS
SI .59 gal.
Medžio dirbini.r . ir grindim- i
vidaus ir lauko.

REMOLA
GYDO

HENOROJIDUS
(Raudonąja Gysla)
AKLIEJI. KRUVINIEJI. VIDURI
NIAI IR IŠLAUKINIAI HEMO- 

KOIDAI PAGYDOMI.
Kam kentėt, kuomet REM-OLA 

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

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

Rašykit laiškus reikalaudami dy
kai Gydymo Išbandymui. Gausite jį 
paprastame pakelyje.
HENRY THAYĖR ft CO„ INC. 

CAMBRIDGE, MASS.

f

c

I
$$

R. J. VASIL
409 broadvvay. room 

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

K RAITI'VES.
Inšiurinu: AUTOMOBILIUS.
NAMUS. FORNIŠIUS. KRAU

TI'Y'ES ir tt.
Apdraudžia gvvasti ir sveikata. 
PADARAI VISOKIUS DOKU
MENTUS kaip čia. taip ir Lie
tuvoje, greitai ir atsakančiai.
Norint gero patarnavimo. kreip
kitės. R. J. VASII.
409 Br:>adway. So. Boston, Mass

I 
t

PLUNKSNAS, Pukua, Paduškaa, 
Patalus, KaMras ir visokias lovy 
įrėdmes, parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

Didžiausis sandė
lis. Gvarantuojam 
užsiganėdinimą.
Pas mus gausite 
tikras europi škas 
plunksnas ir pū
kus.

European Feather Co.
25 Lameli Street, B—Mmb.

skelbti.
Heavy Smooth Surface
Roofint; $1.98 už rolį. Lengvas, 
lygus nofing (stogams medega) 
yra 98c. už rolį. 108 ketvirtainių 
I>ėdų roly.

Sehco Rool < . ting 95e. gal. 5 gal. kenas $4.25. Pataisyki! save 
-togą su šiuo isbestos ir ashpalt sudėtiniu pirm užeisiant žie
mos šturmam.

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulės 
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.

AUKŠTESNĖS VERTĖS 
BUČKIS.

I 
I

—Ale koks puikus tavo sijo
nas! O kiek gi jis tau kainavo?

—Vieną bučki.
—Ar tą. kuri tu davei savo 

vyrui?
—Ne, tas. kuri mano vyras 

vė musų tarnaitei.
* _______

PAVOGTOS EILĖS.
Poetas: "Kodėl tavo šuva

lojo, kuomet aš skaičiau tau savo 
meiliškas eiles?”

Mergina: "Aš nežinau. Jis pa
prastai lodavo tik tuomet, kai 
suuosdavo vagį.”

I 
da-

r

vis

I

Kas nupirktų man sijoną. 
Ar naktinę dresę ploną. 
Norint gauti sau už žmoną.

Tas but didelis kvailys.
Nes prie manęs neprilys.

Kas man pirktų brangią pyli. 
Ar duotų automobili 
Vien todel. kad mane myli.

Apsiviltų jis skaudžiai. 
Nes mylėčiau ji bergždžiai.

Ot. kas fundvt eiga retą
Ir vestų i kabaretą, 
Kaipo savo numylėtą.

Toki sportą aš už tai 
Pabučiuočiau jau karštai!

O jei snapso kas man duotų 
Ir nedorai padainuotų, 
Ar prieš norą pabučiuotų.

Tokj vyrą tai pilnai 
Aš mylėčiau amžinai.

Flaperkaitė.

Kelloggui reiktu atminti. 
Kad Lietuvą nuraminti— 
Reik nubausti vagi lenką. 
Lai i Varšuvą jis slenka i

Vilnius yra Lietuvos. 
Lietuviai už ji kovos!

N'ikaragua nerimauja.
Ten Amerika ponauja.— 
Liljerala kaip pagauna.
Tuoj kareiviai ji nušauna.

Kur pažiūri—ten audra.— 
Nieko, taika sau gera!

Rusijos laivynas geras
Klaipėdoj manievrus darąs;
Anglai. Vokiečiai. Francuzai— 
Orlaiviu ir lx>mbų tūzai.

Gatavi i taiką spiaut
Ir pašėlusiai kariaut.

Kelloggui reiktų žinoti.
Kad taika negal bujoti.
Kol ant žemės nėr lygybės, 
žmoniškumo ir teisybės.

Kol stipresnis silpną spaus. 
Karas niekad nesiliaus.

. Okus Pokus.

i

I—------ ----- ----------------------------------------- ,------------------------------
Pilna linija '.-bestos l’ipe ( overing. Stove and 1 umare Pipe.

Tel. Hanc i. k t»105—4>1W>. S ietinis Pristatymas Dvkai. , ,

SOUTH END HARDVVARE CO. 
1095 WASHINGTON ST., BOSTON 

NESR OOVER ST EL STSTiON

Amerikos Lie uviai! Jus patarnausite daug Lietuvos pa
žangai ir savo artimiems Lietuvoje naudingą malonumą su
teiksite. užrašydami jiems

KULTŪROS ŽURNALĄ
POPULIARI < MOKSLO. LITERATŪROS. MENO. ILIUS
TRUOTAS žl rnalas.
Kaina meta: is: Lietuvoje 2 dol., pusei metų 1 dol. 
Amerikoje įsirašant metams 4 dol., pusei metų 2 dok 

žurnalas teikia daug žinių apie mokslo ir technikos ste
buklus. apie kitą kraštu pažangos laimėjimus, visuomenės 
gyvenimo su.ii varkymą ir kūrybą.
Užsakymus siti galima atsiunčiant pinigus paštu, bankų čekiais aa 
ba įvertint uos. -kuose Adresuokite -ritančiai:

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

Savo maža p., t nga paremsi kultūros ir pažangos darbą.

A

ė*

kr'-''
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Senovės Lietuvių Žinyčia

Ypatingai dabartinės krikščionybės gadynėje kiekvienas turėtą 
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai suprasti Dievo bntinumą.

Knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—$l.o<(; audinio apd. — $1.25. Pinigus gaitma siusti popierinį dolerį 
arba "Money Orderi." Adresuokit sekančiai:

KELEIVIS, 253 Broadway, South Boston, Maso.



50 METŲ MOTERIŠKĖ 
NUŠOKO NUO ALEKSO
TO TILTO NEMUNAN.

IIAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

PABĖGO SU 75,000 LITU Pūkely 
BANKO VEDĖJAS.

Šiomis dienomis pabėgo
Ki.une nuo Aleksoto tilto Vokietijon Pagėgių apskri- 

Nemunan ( haja ties Vilkiškių skyriaus banko 
vedėjas Hermanas Billerbe- 
kas su 75,000 litų.

Prieš kelias dienas jis bu
vo Įtartas išeikvojimu pini
gų, bet ištardžius paleistas. 
Pagaliau buvo išaiškinta, 
kad tikrai jis yra tas sumas 
išeikvojęs. Policininko veža
mas i Šilutės kalėjimą, Bil- 
lerbekas pakely prikalbėjo 
policininką užeiti karčiamon 
išgerti. Policininkas sutiko. 
Jis pasistengė policininką 
taip nugirdyt, kad tas užmi
go. Tada policininką palikęs 
karčiamoje, Įsakė jis šoferiui 
vežti jį atgal i Vilkiškius.

Čia nakties metu Eillerbe- 
kas Įėjo bankan ir dar pasiė
mė pašaliniams .piliečiams 
priklausomų pinigų kelis 
tuksiančius litų ir tuo pat au
tomobiliu nuvažiavo iki Ne
muno, o paskiau pabėgo Vo
kieti jon.

i Bet Tilžėje Billerbekas ta
po sulaikytas. Lietuvos poli
cija dabar veda su vokie- 

Paežerėliai (Šakių apsk.). čiais derybas, kad grąžintų 
Čia per šv. Onos atlaidus vie
nas jaunas vyrukas su savo 
draugais nuėjo i Nemuną 
maudytis. Prieš brisdamas i 
vandeni, juokais pasakė: 
“Vyi učiai, kai prigargaliuo- 
siu, mano drabužius galite 
pragerti.” Paplaukęs kelis 
sieksnius, staiga pasinėrė, iš
kilo ir ėmėš^ikti: “Gelbė
kit, gelbėkit: Bet tuoj vėl 
pasinėrė ir daugiau nepasiro
dė. Kūną vanduo kažkur nu
nešė.

nuso <O J
Musnickienė, 50 metų am
žiaus, gyvenanti Slabadoj, 
Airiogalos gatvėj.

Tiltą statantieji darbinin
kai ją, jau nustojusią sąmo
nės, išgelbėjo ir padėjo mies
to ligoninėn. Skandinimus 
priežastis dar neišaiškinta.

KLAIPĖDOS GUBERNA
TORIUS SUŽEISTAS.
Klaipėdos krašto guberna

torius p. Merkys rugpiučio 8 
d. buvo nugabentas Į Klaipė
dos miesto ligoninę, kui 
Rentgeno spinduliais buvo 
ištirta, kad per automobilio 
katastrofą sužeista jo deši
nioji koja. Konstatuota, kad 
kojos kaulai visai sveiki ii 
jokio pavojaus nėra. Yra tik 
dvi atskiros žaizdos kojoj ir 
pati koja labai sutinusi. Gu
bernatorius tikisi, galėsiąs po 
kelių dienu vėl atsikelti.

NEŠTUKAVOK.

1ŠSIMAUDŽIUS KO TIK 
NEUŽMUŠĖ.

Kliūčiai (Biržų apskr.).
Laužadiškio kaimo du vaiki
nai — Jonas ir Kostas Tamu- 

; lėnai jojo iš Biržų i namus, 
y nutarė užsukti 

svečiuosna Kliūčių kaiman. 
Nenorėdami daryti užuolan
kos, sumanė joti tiesiog per 
upę. Vanduo buvo patvinęs 
ir tiltelio nebuvo gerai maty
ti. Jodami per upę, nepatai
kė tiltelio, ir abu Įkrito Į upę. 
Įkritę nupuolė nuo arklių ir 
ko tik nenuskendo. J. Tamu- 
lėnas mokėjo geriau plaukti, 
lai gelbėjo ir savo draugą. Iš
siritę ant kranto, bijodami, 
kad nenuskęstų jų arkliai, 
ėmė šaukti pagalbos. Mat, 
arkliai buvo bepradedą išil
gai upe plaukti. Išgirdęs jų 
balsą, staiga prisiartino prie 
jų vienas Kilučių kaimo ža
liukas ir smogė K. Tamulė- 
nui i galvą taip, kad pastara
sis tuojau parkrito žemėn. į 

. Suglebus šiaip taip pas vietos 
gyventojus sužeistąjį drau
gą, J. Tamulėnas perskubėjo 
i namus pranešti apie tai se-

i

i

t

T>UD WEISER yra pirkimo- 
žodis, jisai reiškia tikrą 

patenkinimą milionams.
(ANHEUSER-Bt’SCH, ST. LOUIS

Budwefaer sa
lyklas priduoda 
maistingumo 

valgiams

Budreeiser Malt Syrup
HOP FLAVORi D OR PLA1N

s. s. pierce co. _ _ t
mVAL FOOOS INC, C umb.id,.

BM-95

niunui J. Tamulėnui. šis tuo-! SAUŽUDŽIŲ ŠEIMA, 
jau nuvyko i Kilučius, surašė! šiomis dienomis Taujėnų 
protokolą ir patraukė mušei-vals nusinuodijo našlė Ade- 
ką teisman. Girdėti, kad tas lė A 27 metų amžiaus. Vė- 
mušeika jau ne kartą yra pa- liau paaiškėjo, kad ji nuodi- 
sižymėjęs tokiais savo darbe-Į j0? dėl nelaimingos meilės, 
liais ir jo už tai laukia nema-- - -............................ ”
ža bausmė.

nusikaltėli atgal. Manoma, 
vokiečiai jį grąžins.

PRAŽUVO SŪNŪS.
I

PERKŪNAS TRENKĖ 
Į LAIVELĮ.

Ties Jurbarku perkūnas

.Pažymėtina, kad prieš kelius 
■metus jos tėvas mėgino pasi- 
i karti, bet tai buvo laiku 
Įstebėta. Motina pasikorė 
durų klemkos.

I 
■N

pa-
ant

KEIČIAMAS ŠVENČIŲ IR 
I POILSIO ĮSTATYMAS.
| Vidaus reikalų ministerija 
paruošė naują švenčių ir po
ilsio Įstatymą, kuris numato 
leisti prekybą ir šventadie
niais. Projekte numatyta lei
sti krautuvėms prekiauti nuo 
13 iki 16 valandų.

NUBAUDĖ “VERSALIO” 
SAVININKĄ.

Kauno karo komendantas! 
nubaudė “Versalio” restora-! 
no savininką J. šalaviejų 500 

į litų arba mėnesiu kalėjimo, 
j už neuždarymą restorano po 
; nustatyto laiko ir kitus prasi
žengimus.

DEGTINĖ SUDEGINO.
Kaišiadorys. Liepos 30 d. 

Kriaučiškin (Kaišiadorių 
vai.) atvyko Juozas Nabagis 
pas pil. Demereckį reikalu 
padaryti sutarti namus pa
statyti. Kaip paprastai, išgė
rė “magaryčių.” Ant iyto- 
jaus rado negyvą pil. Naba- 
gį. Padarius skrodimą rasta, 
kad mirtis Įvyko iš girtumo.

NEMOKA JUOKTIS.

I
į

žmonės sako, kad prezidentas 
Coolidge nemoka juoktis. Jis 
visuomet susiraukęs, kaip perru 
ges agurkas. Ir naują skrybėlę 
užsidėjęs jis nesijuokia.

PAGAVO LENKU 
ŠNIPUS.

“L. A.” praneša, kad Ma- 
įiampolės apylinkėj suimti

TRETININKĖS PARDAVI
NĖJA DEGTINĘ.

Plateliai. Per atlaidus kaž
koks 

lenkų šnipai Žatkauskas Po- jas.” 
vilas ir Petras Rudokas. Jie kad 
rinkę žinias apie kariuomenę sios slaptai pardavinėti deg- 
ir šaulius.

vienuolis laikė “misi- 
Vargšas nusiskundė, 

ir tretininkės pradeju-

tinę.

PABĖGO ŽMONA SU 
2300 LITŲ.

Vieno Kauno miesto gy
ventojo p. A. P. žmona, pasi
griebusi 2300 litų pinigų ir 
kelis su jo parašu vekselius, 
kaž kur paspi-uko. Nukentė
jęs p. A. P. pasiskundė poli
cijai, kuri deda pastangas jo 
žmoną sulaikyti.

NUSIŽUDĖ ŽVALGY
BININKAS.

Esamomis žiniomis, Kau
ne nusišovė žinomas V. Čep- 

' la. Savo laiku Čėpla tarnavo 
politinėje policijoje, eidamas 
Mariampolės žvalgybos pun- 

’ kto viršininko pareigas.

NĖRA KITO TIESESNIO KELIO 1 LIETUVA 
ARBA IŠ LIETUVOS Į AMERIKĄ KAIP PER 

KLAIPĖDĄ
------:ANT:------

B ALTIC AMERIKOS LINIJOS
Važiavimas su vienu iš B. A. L. Laivu per Klaipėdą prie da
bartiniu aplinkybių yra malonus ir visai keleivių nevargina.

KODĖL LIETUVIAI VAŽIUOJA ANT ŠIOS LINIJOS?
1) Nepertraukiama kelionė iš porto j portą
2) Nereikia trankytis geležinkeliais po svetimas šalis
3) Lietuviškai galima susikalbėti s« laivo aptarnautojais
4) Geras valgis ir mandagus patarnavimas
•>) Kasdieną judami paveikslai ir koncertai
6) Išpildomi laivo or kės t ros. įvairus žaislai, šokiai ir tt.

PASIKORĖ.
Kauno kino “Oazoj"Laužadiškis (Biržųapsk.). trenkė Į laivelį, kuriame per;

:-x--------------------x_-_ t m ------- Nemuną plaukė du žmonės.’ .. .
Iš jų vieną pritrenkė, o kitą 12:5 pasikoręs operos oikest- 
išmetė iš laivelio i vandenį. ranla^ Kazys^Stukas. Palik- 
Pritrenktasistuoj atsipeikėjo [ame laiške jis tašo — nu>i- 
ir žiuri, kad jo draugas visas k°dę &yKeI?^’ l<xĮe 11 nu>j- 
juodas, kaip anglis, plaukia z^lęs. .......
pavandeniu. Tečiau jo gel- 
bėti nebuvo kaip, nes pats 
vos Įstengė prisiirti prie motin3-

Vietos gyventojo J. T. sūnūs 
Kostas pradėjo prieš kiek 
laiko dažnai lankytis netoli
mame Griaužių kaime pas L. 
Tėvai dėl to ant sunaus supy
ko ir uždraudė jam daugiau 
lankytis. Tada sūnūs išplėšė 
spintą, susirinko savo drabu
žius ir nežinia kur dingo. Tė
vas tuojau pasigedo savo su
naus ir, tikėdamas jį rasiąs jėgų, 
pas mergelės tėvus, nuvyko Į 
Gi iaužius. Bet sunaus rasti 
nepavyko. Tada tėvas griež
čiau pareikalavo namiškių 
išduoti jam jo sūnų, manyda
mas ji kur nors čia paslėptą 
esant. Mergelės tėvai už 
triukšmavimą gerokai J. T. 
apkūlė. Šiuo reikalu bus iš
kelta byla. Sūnūs ligi šiol dar 
vis nesiranda. Manoma, kad 
bus pabėgęs i Latviją — lei
dimą jau anksčiau turėjo iš
siėmęs.

KOMUNISTŲ LITERA
TŪRA.

Kariumenės teismas nu
baudė Kauno miesto gyven
toją Šliomą Igelšteiną, 21 m. 
amžiaus, už platinimą komu
nistų proklamacijų 1 metais 
ir 8 mėnesiais kalėjimo.

Š. m. kovo 18 d. vakare 
Aukštaičių gat. pil. Rama
nauskas rado 15 egz. komu
nistinių atsišaukimų “Minė-* 
kime 5-metines Raudonosios 
pagalbos sukaktuves.” Su 
proklamacijomis rastas ŠI. 
Jgelšteinui adresuotas Kau
no Apygardos teismo prane
šimas: Viską Ramanauskas 
atidavė kriminalei policijai.

Padarius pas Igelšteiną 
kratą, rasta ir daugiau ko
munistinės literatūros. Jisai 
aiškinosi, kad jis komunistų kūnijos trenkimo sudegė 13 
literatūros neplatinęs, ją ra- to kaimo ūkininkų trobesiai, 
dęs vieną vakarą padėtą prie dalis gyvulių ir visas kitas 
valstybinės spaustuvės. inventorius.

----------------- < K
100,700 litų.

Nemuną plaukė du žmonės.

ir žiuri, kad jo draugas visas

kranto ir sudribo, netekęs

ras-

bodę gyventi
s meni

ninkas miršta nusivylęs gy
venimu. Stukas paliko seną

UŽDARĖ 4 ORGANI
ZACIJAS.

Rugpiučio 11 d. uždaryta:, 
1) Lietuvos sionistų socia

listų jaunimo sąjunga, (2) 
bendra darbininkų profesinė 
-ąjunga, (3) Kauno inteli
gentų draugija, (4) bedar-, 
biams šelpti komitetas.

NUSIŽUDĖ KOKAIN- 
Č1KAS.

Kaune, besibaigiant vaidi
nimo programai, Vytauto 
kalne, staigiai šoko iš publi
kos scenon jaunas, 20 m. vv- j 
rūkas, A. Žvirblis ir, ilgu pei
liu smogęs sau krūtinėn, par-i 
griuvo.

Publikoj kilo didžiausi pa
nika. Moterys šaukdamos bė- 

, kiti iš sodoj 
puolė salėn, prie scenos di
džiausias susigrūdimas. De- 
žuruoją policininkai nepajė
gė publikos sulaikyti. Publi
ką nuraminus, rasta ant kru
tinės prie švarko prikabintas 
raštelis, kuriame parašyta, 
kad jis nusižudąs dėl kokai
no.

NUŠOVĖ PAMIŠUSI 
ŽMOGŲ.

Liepos m. 18 d. Adomaitis 
Karolis Daušiškių kaimo, Ly
gumų valsčiaus. nustojęs 
proto, apsiginklavo medžiok
lės šautuvu, granata ir vokiš
ku durtuvu (K. Adomaitis 
buvo šaulys) ir atėjo pas sa- go lauk iš salės, 
vo tarnaitės tėvą J. Kriščiū
ną, Į Armonaičių kaimą, kur 
pareikalavo, kad jis ji vežtų 
i Lygumų miesteli. Nuvažia- 

SUDEGĖ 13 ŪKININKŲ |v?s. > pamišėlis bė
giojo po turgavietę ir nieko 
prie savęs neprisileido, išski
riant J. Kriščiūną, su kuriuo 
atvažiavo. Vietos gyv. buvo 
didžiausiame išgąstyje, nes 
pamišėlis grąsė mesiąs gra
natą, padegsiąs triobas ir iš
šaudysiąs gyventojus. Ypač me šių metų liepos mėnesi 
grąsino nušausiąs poiieinin- šeimininkas nuėjo paršus 

i.” tuo tarpu kiaulė

TROBESIAI.
Guobiniai (Višn. valse.). 

Liepos mėnesi Guobinių kai
me, Višniavos valse, nuo per-

KIAULĖS KERŠTAS.
Gelvonių apylinkėj N. kai-

.nvnouZ? Pa<laryta apie Pagaliau jam pasitrau- “iščystvti,
kus kiek nuo vežimo ir pali- išgirdo riksmą atbėgusi šei-ŽIAURI ŽMOGŽUDYSTĖ.

Pirmadienį, Klaipėdoje, 
keli asmenįs išėję girti iš res
torano, puolė einanti pro šalį 
jauną berniuką, jį sumušė ir šiomis dienomis Įvyko dide- Įmetė 
subadė peiliais. Policija mu- lis gaisras. S 
šeikų dar nesulaikė, 
pavardės nežinomos.

kus šautuvą, pavyko vienam mininką apvertė ir pradėjo 
žmogui šautuvą paimti. Tada taip draskyti, kad moterys 

vos atgynė. Kitą dieną ta pa
ti kiaulė pagriovė šeiminin
kę ir vos vyras ją atgynė.

DIDELIS GAISRAS.
Suveinišky, Rokiškio apsk. pamišėlis paėmęs granatą

... t___J Į Lietuvos Jaunimo
Sudegė Zivo Sąjungos salę, kur granata

DEGĖ SMITO DIRBTUVĖ.
Kauno priemiesty Šančiuo- 

e buvo užsidegęs prie Smito 
netalo fabriko medinis na- 
nas. Atvykę ugniagesiai gai
srą likvidavo. Nuostolių pa
daryta nedaug.

i LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ 

Ant musu populiarių laivų

Nepalyginamas švarumas ir pa
tarnavimas visose Liesose.

z’V iš N>w York į
• 11 Kauną ir atgal
/ I I (Pridėjus S. V.

ieigų Taksus.) 
Trečia klesa

KAINOS 
IŠ KAUNO:
Trečia Klesa

$125
Valdžios Tax

Ekstra

? KAINOS
Į KLAIPĖDĄ

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

$122.00 
Į abi pusi 203.50

IŠPLAUKIMAI LAIVU 1$ NEW YORKO: 
“LITUANIA” Rugsėjo (Sept.) 18.

“ESTONIA”..................................... Spalių (Oct.) 6.
.Su (vairioms Žinioms Kreipkitės j Vietos Agentą ar į Bendrovę

BALT1C AMERICA LINE
NEW YORK. N. Y. 

Pittsburgh, Pa. 
Chicago. Illinois.

8 BRIDOE STREET, 
l'nioct Trut Bldg..
315 So. Dearbora Street,

LIETUVOS INTELIGENTO 
TEISMAS.

Biržai. Rugpiučio mėn. 9 
dieną čia Įvyko Biržėnų stu
dentų būrelio rengiamas vi
suomeninis teismas. Buvo 
teisiamas Lietuvos inteligen
tas. Teismo sąstatas nema
žas, jame dalyvavo apie 10 
asmeny. Toks visuomeninis 
viešas teismas Biržuose buvo 
pirmą kartą.

nes jų Ginsburgo malūnas, plytinė,'sprogdama pridarą daug 
ir triobos. nuostolių: išdaužė langus, iš- 

, apdaužė pa- 
. paveikslus, apdraskė scenos 
uždangą, sienas ir lubas. 

: Nuostolių priskaiiyta apie 
'600 litų, šauliai paėmę šau
tuvus išėjo pamišėli paimti,

vilnų karšemė
Nuostolių padaryta kelių mušė grindis, 
šimtų tūkstančiu litu sumai.

i

LENKŲ STUDENTŲ SU
VAŽIAVIMAS.

Rugsėjo 1 ir 2 d. Kaune 
Įvyko lenkų studentų suva
žiavimas. kuriame dalyvavo vu

PAVOGĖ AUKSINI 
LAIKRODĮ.

Daukanto gatvėj, Kaune.! 
gyvena panelė M. S. Pas ją | 
dažnai ateidavo kavalierius I 
L. Malecka. Šiomis dienomis į 
pražuvo jos auksinis laikro-

I
Pinigus persiunčiam greitai ir 

žemomis rūtomis.
Dėl sugrįžimo leidimų ir kitų 
informacijų klauskit pas vietos 
agentus arba pas

Hambwg-American Lhe
131 Statė Street

Iš BOSTONO: I.ACONIA Rugsėjo 
o paskui sausžemių į Kauną 
Pamatykite Londoną pakely. 
Taipgi tiesiai į Londoną kas 
Pėtnvčią nauji, aliejų varo
mi laivai Trečios klesos 
laivakortės į abu galu iš 

CUNARD LINE

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greičiausi plaukiniai per okeaną pasauly. Išplaukimai iš New Yorko į 

Southampton kas Sereda vienu iš milžiną ekspresinių laivų
BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA

SCYTHIA Spalio 14.
, New York į Kauną $203 it bran- 
' £iau. Atskiri kambariai, erdvi 

vieta, geras naminis valgia, 
mandagus patarnavimas. Dėl ki
tų informacijų klauskite bile 
Cunard agento, arba rašykit paa,

33 Štate Street,
Boston, Mana.

IŠ 100 IŠLAIKĖ EGZA
MINUS 24.

bet pamišėlis puolė šaulius dėlis. Įtarė Malecką. Policija 
su vokišku rankiniu durtu- jj sulaikė. Malecka prisipaži- 

ir užsieniuose studijuoją stu- šuvf aukštyn^beHi^to n°’ Pa’.^^cnojoj tur
sentai j lemo suv į aukštyn, oet jis to gavietej uz 23 litus. Vėliau

_________ nebodamas puolė šaulius, sulaikytas ir kitas pil. VI. V.
Tada saulys K. M. paleido ’ ■

PASISLĖPĖ VEŽIKAS SU guvi pamišėliui Į krutinę, ir 
BAGAŽU. nelaimingas krito vietoje ne-

Atvvkęs iš provineijosgar- gyvas, 
laivių i Kauną, pilietis S. j Papeikimo vertas toksai . . . . - - - |

ji sulaikė. Malecka prisipaži- ----

Vėliau

Mariampolėj lietuvių kai- prieplaukoj savo bagažą Ida- neapgalvotas jaunų vyrų pa
bos kursus lankė 100 asme- vė vienam vežikui, kad nu- sielgimas. Vartoti ginklą 
nų. Egzaminus išlaikė tik 24. vežtų i liaudies namus. Veži- prieš nelaimingą žmogų,

Šv etimo ministerija ruo-Įkas daiktus nusivežė Į save ypač tuo metu, kada jau jis 
šia Kaune, paskutinius prieš —x-'1 ........................... * * *
mokslo metus, iš lietuviu 
kalbos egzaminus rugpiučio 
16 d;eną.

Mokytojų cenzus tikrinti 
baigė.

Vartoti ginklą 
nelaimingą žmogų, 

namus. Pil. J. S. vežiko nepa- neturėjo jokio kito ginklo 

cija surado, kuris vežikas vo "galima gyvas paimti. K. 
taip padarė. Surašė jam pro-'Adomaitis buvo stambus uki- 
tokolą ir traukia atsakomy- ninkas. Paliko jauną žmoną 
bėn. ir vaikelius.

pas kurį rastas laikrodėlis. 
Aiškinosi, jog jis pirkęs, ne
žinodamas, kad laikrodėlis 
vogtas. Laikrodis atimtas ir 
grąžintas p-lei S., o Malecka 
atiduotas I nuovados taikos 
teisėjui.

I

/

ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS 

PASAULIO ISTORIJA 
šiame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą, 

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

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

Kaina .... >2.25.

KELEIVIS
253 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

LIETUVĄ
PER BREMENĄ 

unt didelio Vokiečių laivo
COLUMBUS 

aroa aitais sios Linijos 
laivais 

TIK ASTUONIAS 
DIENAS

Puikios kajutos Trečiai 
Klesai—Tiktai 

Steitrumiai 
pas vietos agentus arba 

65 Statė St.. Boston. Mass.
NORTH GERMAN

LLOYD 7.

KASDIEN LYJA.
Degučiai, Zarasų apskr.

\i 
derliaus, bet išėję pjauti ap
sivylė. o su vasarojum, tai 
kyla klausimas, ar prieis. Ne
leidžia lietus.

žino, tik po kelių dienų poli- kaip tik durtuvą, kada jis bu- Ūkininkai tikėjosi gero rugių

bėn.

l I I
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Vietinės Žinios
Bostonas kaipo stotis pašto

orlaiviam*.
Pašto ir orlaivininkystės 

viršininkai permato, kad Bo- 
Į stonas gali patapti kaipo 

IŠVAIKĖ STREIKIERIŲ Įkė, kad jų reikalavimai esą j svarbiausia stotis priėmimui 
------------------ ----- - . ................ ,• partinių orlaivių. Vienas to

kis orlaivis šiomis dienomis 
sėkmingai pasiekė Bostoną, 
paleistas nuo laivo Iie de 
France, apie 300 mylių nuo 
Nova Scotia.

KETVIRTAS METINIS

per dideli ir jis nematąs gali
mybės suruošti taikos konfe
renciją. Esą. jeigu streikie
riai apsiimtų padaryti dau
giau darbo už senąją algą, 
tai dar galima butų prieiti 
prie susitarimo, o kitaip ne. 
Delegacija griežtai atmetė 
tokį jo pasiūlymą.

DEMONSTRACIJĄ. I
New Bedfordo audėjai veltui. 

j ieškojo užtarimo pa* 
gubernatorių.

Pereitą antradienį Bosto
nan buvo atėję streikuojantis 
audėjai iš Ne\v Bedfordo 
gauti užtarimo pas guberna
torių Fullerį. Jie norėjo pasi
kalbėti apie susitaikymo pie
nus, taipgi tikėjosi, kad gu
bernatorius pagelbės jiems 
.atgauti teisę pikietuoti New 
Bedforde audinvčias, kurio- 
se dabar dirba skebai. Apie 
šimtas streikierių ramiai ir 
tvarkingai ėjo linkui Statė 
House namo pasimatyti su 
Fulleriu. bet ponui Fulleriui 
alkani darbininkai ne sve
čiai, ir jis jų nelaukdamas 
išvažiavo sau į vasarnamį.

Apsivylę darbininkai grį
žo nuo miesto namo ir pa
traukė linkui Boston Com
mon parko. Iškėlę plakatus 
įvairiais užrašais ir dainuo
dami darbininkiškas dainas, 
jie bandė padaryti demonst
raciją. Pusė demonstrantų 
buvo moterys bei merginos, 
ir nieko ten baisaus negalėjo 
atsitikti, jokio “revoliucijos 
pavojaus” nebuvo. Tečiau 
pamačiusi demonstrantus 
policija persigando. Patrijo
tams pasirodė, kad “raudo
nieji” jau bando užgriebti 
Bostoną. Policijos seržentas 
John Montague su pagelba 
kitų policistų tuojaus puolė 
prie streikierių ir paliepė 
kuogreičiausia i 
Iš sykio darbininkai dar ne- ; 
norėjo paisyti tokio paliepi-į 
mo. kadangi Boston Com-i 
mon parkas yra publikos vie-' 
ta, ten juk tuks^tančiai viso- komisionierius Monks plena- 
km 7mnnin vaiketino. •

D -ras Kapočius įsitaisė 
X-Ray masiną.

Šį panedėlį dentistas A. 
Kapočius įsitaisė savo ofise 
Roentgeno spindulių apara- 

Shoe ta. arba, kaip Amerikoj ji va- 
' / “ - - šita

riausį Mass. valstijos teismą mašina gamina tokius spin- 
prašydama uždrausti Lynno dulius, 
majorui Baverui maišytis į taip nepermatomą medžiagą, 
jos narių reikalus. Teismui Pavyzdžiui. įdėtas į storą te
buvo nurodyta, kad visam 
Lynne šita unija negali gauti kiai matomas, jeigu knygą 
salės savo susirinkimams, pastatysi prieš tuos spindu- 
nes majoras Bauer yra įgru-.lius. Todėl šita mašina yra 
mojęs visiems saliu savinin-!labai naudinga daktarams, 
kams atimsiąs laisnius ir pa- nes su pagalba jos spindulių; 
kelsiąs mokesčius, jeigu jie galima matyti kas yra žmo-j 
įsileis savo pastogėn minėta-gaus kūno viduty, bentistuij 
ją batsiuvių uniją. Majoras tokia mašina ypatingai turil 
esąs priešingas tai unijai dėl-^didelės reikšmės, nes su jos 
to, kad, jo supratimu, ji susi- pagalba jis gali matyti dantų 
dedanti iš “raudonųjų., radi- šaknis ir žinoti, ar dantį rei- 
' - - - ’ - Kartais

nuo sugedusių šaknų gali but 
užkrėstas žandikaulis ir gali 
but prisirinkę korupcijos. Ši
tokį dalyką galima pastebėti 
tiktai su Roentgeno spindu
liais, ir dentistas tuomet ži
no, kokią operaciją reikia 
daiyti. Dentistas. kuris netu
ri tokios mašinos, turi pusę 
savo darbo dirbti aklai, arba 
turi savo pacientus siųsti pas 

i kitus, kurie turi X-Ray apa- 
1ruta Iki šiol ir Knnnčiiis tn-

IŠVAŽIAVIMAS
Visą dieną iki vakaro vėlumos.

RENGIA LIETUVIU VAIZBOS BUTAS

23 d. Rugsėjo-Sept., 1928
ATKELTA Iš LABOR D A Y,

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

Tel. South Boston 1662 — 1373.

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

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

RANDOLl’H
Septynių kambarių stuba su visu 
forničiumi ir šeši akeriai žemės. 
Prekė $4,000.

PRIEIN AMI AL SI A PROG A 
KIEKVIENAM INSURANCE

Inšiurinu ir ant išmukesčio (Tik
Mass. valstijoj) Automobilius, 
forničius, namus) stiklus, sveika
tų, gyvastį ir tt.

Teismas neduoda indžiok- 
šeno prieš majorą.

Lynno Progressive
Workers unija kreipėsi į Vy- dina, “X-Ray” mašina.

kurie peršviečia ki-

lefono knygą raktas bus aiš-

dedanti iš
kalų ir komunistų.’’ Teismas kia traukti, ame. 
išklausė abidvi puses, bet in- 
džionkšeno prieš majorą, ne
davė.

Viena kompanija jau neduos 
apdraudos automobiliams.

New York Indemnity In- 
surance kompanija Įsakė sa
vo atstovams neišduoti dau
giau apdraudos automobi
liams Mass. valstijoj. -Jiy. Hams Mass. valstijoj. Ji

i™- 'skundžiasi turėjusi nuostolių
. .......... i apie $200.000. Kompanijai, 

įmatomai, nepatinka, kad ne- 
'pavyko pakelti mokestį už 
apdraudą, kaip kad išspirtas

kių žmonių liuosai vaikštinė
ja, tai kodėl gi neskaitlingas 
streikierių būrelis negalėtų 
ta laisve naudotis? Bet poli
cistai rūsčiau ir dar griež
čiau suriko ant streikierių ir 
išvaikė jų susirinkimą.

Sekančią dieną kapitalisti-

VO

MAYNARD, MASS
•

Bus muzika, atletiški lošimai, plaukimo lenktynės, rinki
mas Gražuolės Lietuvaitės ir daug kitu įvairybių. Smulk
meniškas programas randasi Y aizbos Buto Žiniose. \ isur 
yra dalinamos veltui. Daugybė brangių prizų dėl išlaimėji- 
mo. Bus tonikas, aiskrymas ir užkandžiai.

Pastaba Atletams: būtinai turite užsiregistruoti vietoje 
ne vėliaus kaip 1 vai. popiety, nes lošimas prasidės lygiai 
kaip 1:30.
Norinti važiuoti Bosu is South Bostono turite užsisakyti 

vietą pas p. Šidlauską Aptiekoje tuojaus.

VOSFS PAVULiON,

bi icttti
Kelrodis: Iš Wakham imkite 117 kelią ir važiuokite iki 

Parker St.. Maynard, iš Concord. Mass. imkite Maynard Rd. 
iki Maynardo, iš ten imkite Parker St. Visur ant kryžkelių 
tėmykite musų uždėtus ženklus.

Trumpos Žinios PARDAVIMAI
I

I

Nepaprastai geras pirkinys.
Vienos šeimynos namas, puikiau
sioj vietoj, 15 kambarių su geriau
siais įtaisymais, tinkamas Dakta
rui, Advokatui arba aukštos k'e- 
sos Bordingauzei. Lengvos išly
gas. Kaina $X,fl00.

Hardnare Krautuvė. South Bosto
ne ant Broadvvay. G'Tas biznis i - 
dirbtas per daugelį melų parsi
duoda pigiai

Barbernė ir l’oolruintis. Vienintelė 
tokia įstaiga, didžios Lietuviais 
apgyventoj vietoj, Bostono prie
miestyje. Kreipkitės tuojaus, par
siduoda pigiai.

DORCHESTER
Trijų šeimynų medinis namas -u 
visais įtaisymais. Kairia $ 1«».”»«W».
Trijų’ šeimynų namas. 6-5 5 kam
bariai su įtaisymais. Kaina 
$10,000.

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

PARŪPINU P1N1GI S dėlei mor- 
giėių ant namų ir farmų, Bostone 
ir jo apielinkėse.

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

UŽLAIKAU l AII’GI IR LAIVA
KORČIŲ l’ARDAVIMO IR PINI- 
G V Sll NTI.MO SKYRIUS.

Parduodu Anglis ir Malkas. ANG
LIS šiUOM TARPU ATPIGO. 
PIRKITE DABAR. Pristatome 
netoliau kaip 12 mailių nuo Bos
tono. 1

Turiu daugjbę NAMŲ. FARMŲ
IR BIZNU, ant pardavime ir mai
nymo, kurių čia negalime sumi
nėti

Visai- reikalai galima kreiptis 
YPATIŠKAI, LAIŠKU ARBA 
TELEFONU.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9 ryto iki 9 vai. vakare.

Šiomis dienomis Bostone 
mirė senmergė Charlotte 
Sutton, kuri paliko $9,000 
savo kalėms, o likusius pini
gus bažnyčioms.

Į

Po numeriu 1051 Mass 
avė. du ginkluoti vaikėzai 
užpuolė-gazolino stotį ir api 
plėšė savininką Kallesti- 
noffą, atimdami iš jo $89.25.

DVI PO 3 ŠEIMYNAS
Ikirchestery parsiauoda dvi stubos 

po 3 šeimynas. Yra elektra, maudynės 
ir piazai. Po 4-5-5 kambarius. Prašo po 
$6,400 už pusę. J nešimas mažas. Ma- 
*yk: V. B. Ambroje. 395 Broadway. 
i'eL So. Boston 0897.

M1SSION CHURCH PARISH
Teisingai pastatytas 3 šeimynų mu- 

•inis namas, 15 kambarių, visi įtaisy- 
nai. Kaina $8,500. Jeigu $1.008. Klaus
kit savininko ant 2-rų lubų.
9 Shefferd are.. Roxbury. Mass.

i
l

Telefoną* 11X14
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. Mikolaitis
Valando*: nuo 2 ’ki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare 
1*7 SUM.MER STREFT, 

LAMRENUE, MASS.

Tel. So. Bocton 5**-W.
DAKTARAS

A.L.KAPOCIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų 

Nuo 2 iki 9 vak. 
NEDALIOMIS: 

iki 1 v. po pietų
Seredomis iki 12 dienų. 
Ofisas “Ke!>vi<>“ name.

251 Broadw*y, tarpe C ir D St, 
SO. BOSTON, MASS.ratą. Iki šiol ir Kapočius tu

rėdavo tankiai savo pacien
tus pas kitus siųsti. Dabar ki
ti galės kreiptis pas ji.

i I

Butlegeris iškirto policijai 
, šposą.

Policijos stotis ant Hano
ver st. atsidūrė keblioj padė
ty. Ji turėjo paėmusi vežimą 

niai laikraščiai dideliais ant-'su 100 galionų alkoholio, ku- 
galviais paskelbė, kad Bos-rį, žinoma, konfiskavo, bet 
ton Common buvo užviešpa- vežikas iškirto tokį drąsų 

tik ačiū šposą, kad dabar negalima 
šad šauni policija jo nubausti. Buvo taip: Sar- 

“pavo- žentas Mooney patėmijo au
tomobilį stovint su degtine 

šoferio tuo sykiu nebuvo, tai 
policistas pats sėdo automo- 
bilin ir nuvažiavo į stotį. Ten 
alkoholis tapo išimtas, bet 
tuo pačiu sykiu staiga įšoko 
automobiiin jo savininkas ir 
paspėjo pasprukt tiesiog iš 
policijos panosės. Policistai 
vijosi pasiėmę taksį, bet ne
pavijo. Nors tas vyras vėliau 
tapo suimtas, bet nubausti už 
snapso vežimą jo negalima, 
kadangi tuomet, kada jisbė- 
go, šnapso automobily jau 
nebuvo. Tokiu budu policis-

tavę “raudonieji,” 
dievams, f 
išvadavo parką iš 
jaus.”

Vis dėlto streikierių dele- 'ant Battery gatvės. Kadangi 
gacijai pasisekė pasimatyti 
su gubernatorium pereitą se- 
redą. Delegacija susidėjo iš 
20 narių. Pasikalbėjimas 
truko apie valandą laiko. 
Netv Bedfordo audėjų unijos 
organizatorius. Eli Keller, 
nupiešęs abelnai sunkiąją 
streikierių padėtį, įteikė sep
tynis reikalavimus, kaipo pa
matą susitaikymui su darb
daviais. Reikalavimai yra se
kantis: atšaukti numuštą 10 
nuošimčių algos ir pakelti 
mokesnį 20 nuoš. virš seno
sios algos; įvesti 40 valandų, tai negalėjo gauti varanto. 
penkių dienų darbo sąvaitę: Esą. galima butų nubausti jį 
panaikinti paskubos (speed už greitą važiavimą, bet ne 
up) sistemą: lygi užmokės- už degtinę, 
tis už lygų darbą: nebausti i 
darbininkų, kurie vadovavo!

ir pripažinti 
kad darbda- 

pakartoti nu-

Du Hotelio Ritz savininkai 
traukiami teisman už parda
vinėjimą svaiginamu gėri
mų.

Žemė antWashington streeto 
po $385 už pėdą.

Ar žinot, kiek kaštuoja že
mė ant VVashington streeto, 
Bostone? Ogi $385 už ketur
kampę pėdą! Tokia kaina 
pereitą sąvaitę pardavė savo 
jotą ant kampo VVashington 
ir Franklin streetų Continen- 
tal Clothing Company.

Gatvekaris susikūlė su troku.
Pereitą pėtnyčią Dorches- 

teryje ant Snaulding skvero 
gatvekaris susikūlė su dide
liu troku. Trokas pasirodė 
stipriau padarytas už gatve- 
kari. nes gatvekario suiro vi
sas priešakis. o trokas išliko 
sveikas. Gatvekary sužeista 
8 žmonės.

BAISI NELAIMĖ ANT 
FERRY BOATO.

Ant North Ferrv parvažo, 
beplaukiant i East Bostono

Piliečiams mokykla.
Mus prašo pranešti, kad 

Y. M. C. A. Cambridge’uje 
atidarė lietuviams mokyklą 
išgavimui pilietiškų popierų. 
Mokykla randasi Y. M. C. A. 
name. 820 Massachusetts 
avė. Pamokos duodamos 
utarninkais ir ketvergais, 
7:45 vai. vakare. Pirmoji 
lekcija įvyks utarninke, rug
sėjo 11d. Už mokslą pinigų 
mokėti nereikia.

Buržujus Gerald Berry, 
kuris važiuodamas automo
bilium Somervillėj ant gat
vės užmušė 6'metų amžiaus 
vaiką, buvo nuteistas užsi
mokėti tik $100.

PARSIDUODA
3 šeimyn*. 4-5-5 kambarių namas, 

ra gesas, toiletai, set-tubs, užpaka- 
iniai piazai. Jeigos $75.00 į mėnesį 
tl.OOO įnešti. Likusieji ant morgi- 
iaus. Kreipkitės,
199 W. Seeond st, So. Boston. Mass.

PARDAVIMUI Kampinis Muro Na- 
nas su set-tubs. toiletais. karšto van- 
lenio boileriu dei štoro ir kambarių. 
Taina $5.000. įnešti $1,000.
292 C Street. So. Boston. Mass.

TURIM PARDUOTI 3 šeimynų me
tinį namų, visi įtaisymai, priešaky ir 
užpakaly piazai, gera vieta {nešti 
>2,000. James Nolan. (38)
39 Oaklev sU Dorchester. Mass.

PARSIDUODA Bučernė ir Grosernė
— . .. *. ' labai geroj vietoj So. Bostone. Savi-KeglStraClJOS ofisas at- ■ ninkas. tikram pirkėjui, pusdykiai 

ėmė laisnius iš Jerome Neff paaukuos
. t ▼▼ ii* * i •* v Telefonas: Roaburv 3136-H.ir J. Hollis uz jų laizybas 
lenktyniuoti automobiliais, j

DR. J. MARCUS
IŠ MASKVOS IR KAUNO

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

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

P-

PARSIDUODA
Bučernė ir Grosernė. biznis išdirbtas 

per 8 metus. Šitame mieste nėra nei 
Ant kamiio Tremont jr vieno kito lietuviško biznio Priež^tis 

West Newton gatvių pereitą ..........— ------- ------
ketvergą gatvekaris sudaužė 
troką.

A. J. MART. 1201 Chestnut St.. 
Ne»ton l'pper Falls. Mass.

Moteris nori parduoti 1926 metų Cie- 
veland Sedan. $425. Visai kaip naujas 
Turi parduot, nes laisnės atimtos.

65 Mulbery st, Lynn. Mass.
’ Tel.: Jackson 2135.

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

Dr.KILLORY
M SCOLLAY SQUARE

BOSTON.
OLYMPIA THEATRE BLOG-

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

• Telefoną* MII.

i Dr. L Gornan-BunaiBkas I
» t «i«♦
Ii

LIETUVIS DENTISTAS
VALANDOS:

Nuo 10—12 diena
Nuo 2—5 po pietų 

• Nuo 6—8 vakare 
Nedėliomis pagal *u«itarimą.
705 N. Main SL katnp. Broad SU

MONTELLO. MASS.

DR. LANDAU
32 CHAMBERS ST.. BOSTON. 

Gydo Veneriškas Liga*.
Valandos:— Kasdien nuo 8 iki 

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

DR. MARGERIS 
Gydytoja* ir Chirurgą* 

Valandos: 10—1; *—0 
Sekmadieniais: 10—* 

3421 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8488

Winthropo teisme polic
manas Murphy užmokėjo iš__________________
savo kišeniaus $5 pabaudos parsiduoda puiruimi* i stalų, 
už vaiką, kui is pats tiek pini-
gų neturėjo. Policmanas bu- 190 Athen* su 1 fi., s*. Boston. Mass 
vo areštavę- ą vaiką iė loši- išsirandavoja storas 
mą bOieS uždraustoj Vietoj. i Gera vieta lietuviškam bizniui, drug- 
  __ storiui, drapanų štorui, fornišių ir net 

_ _ _ ___ _ _ _ . _ _ barbemei. Tel.: 1'niversitv 1957.
ADOMAS OVERKA' (39)

883 Cambridge st.. Cambridge. Mass.

h

I

Tel. South Boston $520
Residence University 1463-J.

S. M. Puišiute-Shallna
LIETUVE MOTERIS 

ADVOKATE 
M6 Braadvay, Se. Boston, Mm* 

Room 2.

i'I
I X

šiame streike; 
audėjų uniją, 
viai negalėtų 
mušimo algų.

Kitas streikierių delega- krantą, įvyko baisi nelaimė, 
tas, Reid, skundėsi guberna- Viena mergina tapo mirtinai 
toriui deliai Fall River poli- suspausta tarp automobi- 
cijos kišimosi į streiką, palai- liaus ir didelio troko, o kita 
kant kapitalistų pusę ir ne- skaudžiai sužeista. Taipgi 
leidžiant darbininkams lai- vienas vežikas tapo numestas 
Ryti susirinkimų svetainėse, nuo sėdynės iš vežimo, ir 
Reid prašė gubernatoriaus sunkiai susižeidė, kuomet 
įsakyti policijos viršininkui, parvažas atsitrenkė į prie- 
kad jisai nepataikautų tur- plaukos paramsčius, 
tingujų klasei. Fulleris užsi- Merginos su savo draugu 
gy nė neturįs teisės duoti to- palikę automobilį ant par- 
kio įsakymo policijos virsi-vąžo buvo nuėję į jo galą pa- ------------,—-’r, --------- i
ninkui. Bet kiekvieną guber- sižiurėti. Laivui gi artinantis ko instrumento išradėjas. Su 
natoriaus išsisukinėjimą prieplaukon jos grįžo atgal į pagalba savo išradimo jis pa-Į 
streikierių atstovai drąsiai savo mašiną, ir eidamos pro gamina muziką iš oro, ranko- 
atakavo. įrodinėdami, kad ir užpakalį tapo suspaustos mosuodamas, 
jis neprijaučia darbinin-tarpe automobilio ir troko, Į
kams. kuris, matomai pasiliuosavo

Išklausęs streikierių reika- nuo tarmozų, kuomet parva- $125,000 pagerinimui orlai- 
lavimus, gubernatorius atsa- žas atsitrenkė į prieplauką, vių uostui East Bostone.

Fulleri* išmokėjo $525.00 
dovanų už informacija*.
Būna tokių atsitikimų, kur 

automobilistai suvažinėja 
žmogų ir pabėga. Už suteiki- 

(mą informacijų apie tokius 
i prasikaltėlius valdžia skiria 
I dovanas pinigais. Pereitą se-j 
i rėdą gubernatorius už tai iš-i

- - • irimokėjo šešiems vyrams 
vienai moterei $525.—

Spalio 7 d.. Bostone lanky
kis ir koncertuos rusas Leon 
iTheremin, naujo muzikalia-i

Miesto taryba paskyrė

PARKWAY AUTO SER VICE
and FII.I.ING STATION

Stodebakcr Karų Agentūra, taip
gi geriausia taisymo vieta.

Jeigu nont< kad Jūsų automo
bilius ilgai lakytų, duokit patai
syt mums, burbas geras, kaina 
prieinama. .!• -u norite, kad jūsų 
karas gerai • -įktų, imkite gazo
linų pas mus

VIETOK VAITAITIS
415 Old C«teay Avė,

SO BOSTON, MASS.
Telefonai: ftoston 1 463-J.

DR. M. M KAPLAN
S per lįst**

Kraujo ir \ .nerišk* Ligų
132 Boylston St„ Boston. Mass.

Valandos 11-3. Tel. HANcnek 14*0

Litinis Opt imtu

Ilegiaminuoju <ki*, priskiriu 
•kinius, kreivas akis atitiesina 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąži-. šviesą tinkamu 
laiku.

J. L. PAŠ\kaRN!S. O. D.
447 Broadwai a*. Boston. M*a*

Reikalavimai I

REIKALINGAS BUČERIS 
Grocery ir provision krautu
vėj, kuri® galėtų gerai rfiėsą 
kirsti ir troką draivyt. Atsi- 
šaukit tuojaus.

South Nortvood Marlret 
1068 VVashington St., 

Norvvood, Mas*.
Tel.: Norwood 0485-W.

REIKALINGA MOTERIS prie leng- 
vo darbo fabrike; patyrusi gali užsi
dirbti iki 15 ir 20 dol. į sąvaitę 

E. & M. Leatber C*,
65 Mulbery st., 4-th fl., Lynn, Ma**.

SKOLINU PINIGUS ant 1-m* ir 
2-r* morgičių. (-)

M. STANAWHITE
8 Greenwood Park. Dorchester. Ma«s.

I

| KANADĄ
Atitrauksiu Jus* gimines, pažįsta

mus, kaip vyrus, taip ir moteris ar' 
merginas iš Lietuvos į Kanadą. Mano i 
patarnavimas yra sąžiningas, saugus,' 
greita*. Mano patyrimas laivakorčių 
bisnyje per 20 metų tai liudija. Taipgi 
tie, kurie jau per mane atsitrauki sa
vo gimine* yra man dėkingi už mano 
rūpestingą patarnavimą. Kaip mergb 
noms, taip ir visiem* keleiviams pa-1 
rupinu geras apsistojimui vietas Ka- i 
nadoje. Mano patarnavimas ir kaino* 
laivakorčių yra pigesnės, negu kitų 
agentų Dėlei platesnių informacijų 
visad kreipkitės pas mane šiuo adresu

ALEXANDER S. I.EWTS 
Toariat Agent

745 Vindsor St, Montreal. 
P. Q, Canada.

(•)

Lietuviška Aptieka
Ma* užlaiko a* visokių Valai* 

ir šaka*
Nao Rciatatizna, nusilpnėjimo 

■trėn*, kraujo valymo, nuo slaptin
gų lig*, koaalio, patruki mo, ete. 
Taipgi užlaiko* Dielių ii Lietuvi*. 
Patarnavimas kuogeriausias. Jvai- 
rioa Šaknys, partraukto* iš Lietu
von. V*ist* prisiunčia* ir per 
paštų. Mus* Aptieka tebėra toj pa
čioj vietoj._______

1M SALĖM STREET,
BOSTON, MASS.

!

»

i
1 
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P.J.Akunevičhis
Lietuvi* Graborius

Suteikia geriausį paskutini 
patarnavimą Už pilną pagrabą 
galima apsieiti su $80 ir aukš
čiau už didelius, o už vaiku* nuo 
$20 ir aukščiau*. Pigiai ir gra
žiai. Ofiso ir gyvenimo adresas:

820 E. 6-th Street, 
SOUTH BOSTON. MASS. 

Tel.: So. Boston 448*. __

DR. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VALANDOS; 9 VAI, RYTO IKI 9 VAI, VAKARO. 
373 BROADHAV. KAMPAS E IR BROADVAY. 

Viršuj Šidlausko Aptiekus. SOUTH BOSTON, MASS.
Tel.: So. Boston 2145.

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

1 ALI.EN STREET. Cor. Chambers St, BOSTON, MASS.

Dėl šunvočių, žaizdų ir kitų skaudulių 
BEAK BRAND SALVE (Grobi?wskio)

Sustabdo skausmų ir užgydo žaizdas be 
skausmo į 2 ar 3 dienas. Kaina 35c.

GROBLEHSKI & CO, Plymouth. Pa. 
“GYDO ir GYDO ir GYDO—bet maloniai“________________________________




