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ŽMONIŲ ŠAUDYMAS 
LIETUVOJ NESILIAUJA

Kapitalistų Valdžia 
Puola Darbininkus.

Darbininkų karas su plėš
riuoju kapitalu pietinėse 
valstijose nesiliauja. Dabar 
klasių kovos centras pasida
rė miestelis Marion, N. C., 
kur jau ketvirtą sąvaitę 
streikuoja 600 audėjų 
Clinchfieldo dirbtuvėje. 
Streiką remia Amerikos So
cialistų Partija Ir United 
Textile Workers of Ameri- 
ca unija. Pereitą sąvaitę 
kompanija paskelbė atida
rysianti dirbtuves vartus ir 
pradėsianti dirbti su streik
laužiais. Paskirtą rytą prie

I KARČAUSKIENĖ REI- 
į KALAUJA $10,000 UŽ 
! APŠMEIŽIMĄ.

Franė Karčauskienė iš 
i Kenosha, Wis., apskundė 
'savo kaiminką Oną Sasnau- 
Sskienę ir reikalauja $10,000 
atlyginimo už apšveižimą 

įjos vardo.
■ . • i Šitą žinią praneša “Ke-

•! _ i nos^a Evening News,” "kurį
mums prigimė skaitytojas 
Petras Tampauskas.

Karčauskienė kažin ko 
susipyko su Sasnauskiene ir 
viena kitos negali pakęsti. 
Kada moterįs susipyksta, tai 
jos kovoja liežuviais. Ir Sa
snauskienė susitikusi Kar- 
čauskienės vyrą sykį pasa
kiusi: “Ar tu žinai, kad ta
vo boba Lietuvoje būdama 
da merga pasmaugė du vai
ku, o trečias dar gyvas ir 
auga? Ji būdama merga 
Lietuvoje turėjo net tris vai
kus.”

Taigi už šitą pasakymą 
Karčauskienė ir traukia Sa
snauskienę teisman. Kar
čauskienė sako, kad Sas
nauskienė ją apšmeižė, kad 
dėl to apšmeižimo ji nete
kusi gero savo vardo ir kre
dito, ir reikalauja už tai 
10,000 dolerių.

Ar ji gaus tą sumą, ar ne, 
bet abiem reikės eiti į teis
mą, samdyti advokatus ir 
išlaidų bus gana daug. Ir vis 
tai dėl to nesuvaldomo lie
žuvio.

SUŠAUDĖ REVOLIUCIO- ALBINA OSIPAVIČIUTĖ 
NIERIŲ OLŠAUSKĮ.

Voldemaras valdo Lietuvą į 
bolševikų metodais.

Teroras ir i 
mas Lietuvoje nesustoja. • 
Pereitą sąvaitę Kaune buvo 
sušaudytas da vienas kovo
tojas už Lietuvos laisvę. Tai 
buvo revoliucionierius 01- 
šauskis. Žvalgyba sakosi su
gavusi jį netoli demarkaci
jos linijos, priimant ginklus 
iš politinių Lietuvos tremti
nių, kurie gyvena Vilniaus 
krašte.

Apie šitą kruviną Lietu
voj valdžios auką praneša 
didis Chicagos dienraštis 
“TriŲune,” kurį cituoja 
“Naujienos.” Gauta to dien
raščio kablegrama iš Kaimo 
skamba taip:

KAUNAS, Lietuva, rugp. 
20. — Įgulos karo teismas 
pasmerkė mirties bausmei 
teroristą Olšauskį. Praeitą 
šeštadienį Olšauskis buvo 
kareivių sargybos suimtas 
netoli nuo Lenkijos sienos 
(demarkacijos linijos), kal
tinamas dėl priėmimo gink
lų ir granatų iš politinių Lie
tuvos pabėgėlių, gyvenan
čių Vilniaus krašte.

Lietuvos užsienio reikalų 
ministerija praneša, kad ka
ro teismo paskirta Olšaus
kui mirties bausmė jau 
Įvykdyta: jis tapo šį rytą su
šaudytas miške, netoli nuo 
Kauno.

Tas faktas, kad per pa
starus šešis mėnesius Kau
ne sušaudyta visas tuzinas 
politinių, parodo, jogei dik
tatoriaus Augustino Volde
maro režimo padėtis labai 
netikra. Kovai su savo poli
tiniais priešais Voldemaras 
pasisavino bolševikų meto
dus: areštuoja juos ir tre
mia (ir šaudo!).

Nežiūrint visų nepasise
kimų, Lietuvos tremtiniai 
gyvenantieji Rytų Prosuose 
ir Vilniuje, nepaliauja darę 
pastangų nudaigoti diktato
rių.

VĖL PASIŽYMĖJO.
Pereita nedėldienį San • * • 1 •a. •

žmonių šaudy.lP’auki™°.lcnkkyn.¥’ kur.A1: 
niA lb,na Osipaviciute padare

i naują rekordą. Ji perplau
kė 100 metrų į 1 minutą ir 9 
sekundas. Šimtas metrų, 
taip beveik 110 amerikoniš
kų yardų arba 330 pėdų. 
Pabandykite šitokį atstumą 
per 1 minutą ir 9 sekundas 
perplaukti, o pamatysit, ką 
tai reiškia. Albina Osipavi- 
čiutė, jauna lietuvaitė iš 
Worcesterio, šitą rekordą 
padarė. Lietuviai sportinin
kai visur amerikiečius su
muša. Taip ir turi būti, nes 
musų tautos žmonės turi 
daug stipriau sudėtą kūną.

SOVIETŲ LAIVAS NU
PLAUKĖ TOLIAUSIA 

Į ŠIAURĘ.
Maskvos žiniomis, sovie

tų ledlaužis “Sedoi,” kuris 
nesenai nuplaukęs ant Fra- 
no Juozo žemės pastatė So
vietų vėliavą, dabar nuplau
kė į šiaurę iki 82.14 laipsnių 
platumos. Da nei vienas lai
vas iki šiol nebuvo taip toli 
į šiaurę per ledus prasilau- 
žęs.

RUSŲ ORLAIVIS VĖL 
LEKIA AMERIKON.

Rusų lakūnas Sęmion 
Šestakov vėl lekia Ameri
kon. Pirmas jo bandymas 
nepavyko ir jo orlaivis nu
krito Sibiro miškuose. Jis 
pradėjo iš Maskvos ir lekia 
į Rytus; matyt, norėdamas 
pasiekti Ameriką per Japo
niją ir Pacifiko vandenyną. 
Šį panedėlį jis jau pasiekė 
Sibiro sostinę Novosibirską, 
apie 2,000 mylių nuo Mask
vos. Šitoj kelionėj jis jau 
turėjo antru kartu nusileisti. 
Neišrodo, kad jis galės A- 
meriką pasiekti.

ĮKANDO POLICMANĄ 
$10 PABAUDOS.

New Yorke policmanas 
norėjo suimti turką Omarą. 
Tas nenorėjo pasiduoti. Pra
sidėjo kova. Abudu parvir
to ant žemės ir Omaras 
įkando policmanui kojon. 
Vistiek jis buvo suimtas ir 
už įkandimą valdžios atsto
vo turėjo užmokėti $10 pa
baudos.

“Kvitino” Francuzų 
Komunistą Lyderis.

Pereitą sąvaitę rezignavo 
Francuzijos komunistų ly
deris Paul Marion.. Jis buvo 
jų partijos centro komiteto 
propagandos ir agitacijos 
viršininkas. Taigi stambiau- 
sis šulas. Bet norėdamas 
daugiau savo mokslą pagi
linti, jisai nuvyko 1927 me
tais sovietų Rusijon. Jis iš
buvo tenai arti dviejų metų, 
pakol susipažino su komu
nistiška tvarka iki pat jos 
pamatų. Šių metų pradžioje 
jisai sugrįžo atgal Francuzi- 
jon ir dabar paskelbė savo 
rezignaciją. Stalino valdžia 
išgydė iš jo visą komuniz
mą. Staliną jisai vadina sta
čiai parazitu, t. y. kraujage- 
riu, o taip vadinamoji “pro
letariato diktatūra” esanti 
niekas daugiau, kaip tik dū
mimas darbininkams akių. 
Nes tikrenybėj Rusiją šian
dien valdo ne darbininkai, 
o keli šimtai biurokratų.

Maričn nusiuntė savo re
zignacijos straipsnį į Fran
cuzijos komunistų partijos 
organą “L’Humatine,” bet 
laikraštis jo nespausdino.
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DIDELI KARŠČIAI VA
KARŲ VALSTIJOSE.
Pereitą sąvaitę vidurinių 

Vakarų valstijose buvo už
ėję dideli karščiai. Chicago- 
įe 22 rugpiučio karštis siekė 
93 laipsnių, o St. Louise net 
98. Keliatas žmonių nuo 
karščio mirė ir daug susir
go.

x -------------
SUDUŽO GREITASIS 
LENKŲ TRAUKINYS.
Pereitą nedėldienį ties 

Duir sudužo Paryžiaus-Var
šuvos ekspresas. Katastrofoj 
8 žmonės buvo užmušti ir 
apie 40 sužeista.

NAUJAS AUTOMOBI-
“ LIŪS UŽ $200.
Martino aeroplanų kom

panija New Yorke pradėjo 
daryti mažus automobilius, 
kurie parsiduoda po $200. 
Automobilius yra toks ma
žas ir taip lengvas, kad žmo
gus gali pasiimti jį nuo ke
lio ir nusinešti kur nori.

7 DARBININKAI ŽUVO 
SUTIRPINTAM PLIENE.

Budapešto plieno dirbtu
vėj apvirto didelis puodas 
su ištirpintu plienu ir aplie
jo 7 darbininkus. Vienas jų 
sudegė ant vietos, o kiti mi
rė vėliau.

MOTERIS SUNAUDOJO 
4,000 TONŲ PAUDERIO.

Laikraščiai praneša, kad 
per pereitus 1928 metus A- 
merikos moterįs sutepė sau 
ant veidų 4,000 tonų paude- 
rio. Be to da buvo suvartota 
52,000 tonai valomojo kre
mo, 19,000 tonų pagražini
mo muilo, 17,500 tonų su
stiprinančio kremo, 6,562 
tonai kvepiančių druskų 
maudynėms ir 2,375 tonai 
ružo veidams dažyti. O kur 
da perfumos, visokie paiše
liai lupoms ir antakiams da
žyti, visokie tepalai nerei
kalingiems plaukams nai
kinti ir kitokie “pagražini
mai.-’

Šventoj Žemėj Prasidėjo 
Tikybines Riaušės.

UŽ $25 PASODINO KA- 
LĖJIMAN IKI GYVOS 

GALVOS.
Fresno miestely, Califor- 

nijoj, James Bonbright bu
vo nuteistas kalėjiman iki; 
gyvos galvos užtai, kad pa-!

UŽMUŠTA DAUGIAU 
200 ŽMONIŲ.

dirbtuvės, susirinko apie 600 __________
streikierių. Priešakinėse ei-Įa» . - ■>!•••
lėse sustojo moterįs. Prie N e girde t a I OllCllOS 
dirbtuvės atmhkleno pilvą 'C.- . . _ J

riktadarybe.

Mahometo garbintojai mu
šasi su Maišiau* pasekėjais.

Šventoj Palestinos žemėj 
vogr$25"Stė7tajeį“iš 
tomobiliaus. Kadangi jis j"“’ ™ ””” ca“
jau buvo keturis kartus ka
lėjime sėdėjęs, f 
nusprendė, kad jis yra pri-t 
gimtas piktadarys ir turi 
būt uždarytas visam amžiui.

išvertęs superintendentas su: 
teisėju Townsendu. Darbi-
ninkai nieko jiems nedarė, Allzonos Y?1*'™, sl?.n- 
bet kada superintendentas /la,a'Ystuot' ,5 Pohc- 
pradėjo atidarinėti dirbtu- ™”ai' ku,™?s kaltl"a

ii ?ndetu zvenskumu. Troks-

• žemėj, po kurią Kristus sa- 
vo kojomis vaikščiojo, da

tai tpiibar žmonės piaunasi dėl ti- 
:• v__ Ju kybos skirtumo. Jau beveik 

- - 2,000 metų praėjo kaip Kri
staus mokslas yra skelbia- 

__ ----------- mas, o tariamoj jo tėvynėj 
_______ šiandien religiniai fanatikai 

žudo vieni kitus, nežinoda
mi, kuris kelias į dangų yra 
geresnis: ar tas, kurį Maho-

vės vartus, moterįs jį pa
griebė ir pusėtinai aplamdė. 
Paleistas jis stenėdamas pa
bėgo. Tuomet prieš strei- 
kierius atsistojo pats teisė
jas Townsend ir liepė jiems 
išsiskirstyt, kitaip grąsinda- 
mas pašaukti prieš juos ka- 
riumenę. Darbininkai sušu
ko kaip vienas: “Šauk savo 
kariumenę. Mes pasiryžę 
mirti!”

Teisėjas tuojaus nubildė
jo miestelin ir pašaukė dvi 
rotas kareivių, vieną rotą 
raitelių, o kitą saperų (“in
žinierių”). Kareiviai atpyš- 
kėjo prieš darbininkus apsi
ginklavę kulkasvaidžiais, 
revolveriais ir šautuvais. 
Darbininkai buvo durtuvais 
išvaikyti ir ponas teisėjas 
pareiškė, kad rytojaus die
ną dirbtuvės durys bus ati
darytos po kariumenės ap
sauga. Kompanijos viršinin
kams mes duosime visokią 
pagalbą, jis pridūrė. Tai ve, 
ką reiškia darbininkams 
rinkti-į valdžią kapitalo 
stovus!

dami žmonių kraujo, šitie 
“tvarkdariai” nugirdė du 
vyru, vieną meksikietį, o ki
tą nikaraguvietį, ir prikal
bino juos eiti ir apiplėšti 
vieną aptieką. Tiedu nuėjo. 
Policmanai pasekė paskui. 
Ir kada girtas meksikietis su 
nikaraguviečiu pradėjo plė
šti aptieką, policmanai nu
šovė juodu. Iš viso prie šito 
velniško sąmokslo buvo 

i penki policmanai, bet vie
nas jų paskui virto valdžios 
liudininku ir išdavė savo 
sėbrus, taip kad dabar yra 
įkaitinami tik keturi.
tai Įvyko Phoenixo miestely.

at-

SIŪLO $35,000 UŽ 
PRIEŠO GALVĄ.

Afganistane vėl pasidarė 
suirutė. Tenai pakilo kaž 
koks chanas Mohamedas ir 
nori nuversti nuo sosto cha
ną Habibulą. Mūšiai einą 
net trijuose frontuose dėl 
Afganistano sosto. Dabarti
nis chanas Habibula paskel
bė, kad jis duosiąs $35,000 

, i tam, kas atneš jam chano nijos areikienų byla, ku-|Mohamedo galvą’ arba kas 
noje 16 darbininkų yra kai- suims ir priįat ’’ jį 
tinama dėl užmušimo Gas-; _________
tonijos policijos viršininko.] AMERIKA SUGRAŽINO 
Kaip jau buvo ne sykj rasy, AUSTRIJAI PINIGUS, 
ta, policijos viršininkas su, Jungtini Valstijų iždo 
mušeikomis užpuolė sekretorius Melionai perei- 
kienų sĮBinnkuną jų pačių Austrijos
salėj ir buvo nušautas. Dėl finan ministeriui 
to dabar kapitalistai su savo 814 doleri č Ti . 
valdžia non pakarti 16 «... X . r,. *ie
streikierių, nors pats polici- Karo1n,ie'jos. viršUkas mirdamas gįskXs.Pne*,ng0S Va‘StV' 
prašė, kad dėl jo mirties n^ 
butų niekas kaltinamas. By
la buvo jau prasidėjus ke
lios sąvaitės atgal Gastoni- 
jos mieste, bet kaltinamųjų, netoli Bostono,7 pereita’sa- 
advokatai reikalavo perkel-iVaitę sudegė mezginių dirb
to J? k!‘“r>.. nes Gastonijoj tuvė. Nuostolių eį $55,0M. 
jie nesitikėjo rasti teisybės.
Taigi ji buvo perkelta į kitą AUDRA PASKANDINO 
apskritį, Charlottes mieste- p.......... aosahuipiu
lį, ir šią sąvaitę čia jau pra- f 
sidėjo. Buvo pasaukta 200 sąvaitę' per~ audra

i • i i « c * ovcvii aia lfiitnii Hile «««« j_ •• r

mas “džiurė.

Prasidėjo Gastoni- 
jos Streikieriy 

Byla.
Charlotte, N. C.—šį pa

nedėlį čia prasidėjo Gasto-

gai buvo užgriebti karo me-

SUDEGĖ MEZGINIŲ 
DIRBTUVĖ.

East Blackstono miestely.

DU KARO LAIVU.
Kinijos pakrašty pereitą 

bus renka' d“Fna" du" Kin"> karoti

PER POTVINĮ INDIJOJ
ATIDARYTA KALĖ

JIMAI.
A i v* • . 4xl«XC0XXXO, VCBOe IYU1LAnglų žinių agentūra, »etas yra nurod‘ ar 

Exchange Telegraph Co, apie k< Maižius kalbėjot 
praneša is Bombėjaus (In::A j atj Kristų jie yj^j 
dijoj), kad Šmdo apielmkej J
kilo tokie potviniai, kad. . .
daug kalėjimų reikėjo ati- L Arabai tiki Mahometui, o 
daryti ir šimtus kalinių, ku-zY^ai ~ Maiziui. Dėl to ir 
rie da laukė teismo buvo ‘ eiPa ginčai. Jeruzolimos 
paliuosuota, nes bijotasi,: mieste, kur sakoma kitąsyk 
kad kitaip jie žus vandeniui j Kristus ant asilo^ atjojęs sa- 
kalėjimus apsėmus. ' ~ ........v"i vo mokslo skelbti, arabai ir 

■žydai turi dvi dideles baž- 
i nyčias, kurios yra atskirtos 
' viena siena. Toji siena tarpPAVOGĖ UŽ $40,000

Viena brokerių f irmal^ydų ir arabų lošia maždaug 
New Yorke nusiuntė kitai .3 pat rolę, kaip demar- 
firmai $40,000 vertės bonų. į k»cijos linija Vilniaus kraš- 
Nunešęs tuos bonus pasiun-! ^’a tarp lietuvių ir len-
tinys padavė juos vienam "M* Pereitą sąvaitę prie tos 
vyrui, kurį jis manė klerku S1_en9s. žydai su arabais susi- 

tas vyras nebuvo joks kler-: Y? užmuštas. Tai buvo liau
kas ir su visais bonais pra- šią ^pradžia. ^ydai norėjo 
puolė.

Visa, esant. Paskui pasirodė, kad fėmė irr vienas žydukas bu-

PASIRODĖ DAUG NE
TIKRŲ PINIGŲ.

Valdžia praneša, kad 
Naujoj Anglijoj pasirodė 
daugybė netikrų popierinių 
pinigų po $5, $10, $20 ir 
$100. Visi jie esą didelio 
formato, taip kaip senieji 
pinigai buvo, ir atskirti juos 
esą nesunku nuo tikrųjų. 
Netikrosios $20-dolerinės 
padarytos Bostono Federal 
Reserve Banko vardu, o $5 
ir -SI 0 — New Yorko Fede
ral Reserve Banko vardu.

! arabams atkeršyt, o arabai 
pradėjo pulti žydus, kiek- 

i vieni, žinoma, savo “vierą” 
gindami.

Pereitą ketvergą ir pėt-

KANADOJ PRIGĖRĖ
5 TURISTAI.

Pereitą sąvaitę Kanadoj 
prigėrė penki amerikiečiai nyčią riaušės ėjo daugiau- 
turistai, kurie nuvyko tenai šia Jeruzolimoj, paskui jau 
automobilium iš Pennsylva- Mahometo mokiniai pradė- 
nijos praleisti keliatą dienų jo muštis su barzdotais Mai- 
ir išsigerti gerai. Ties Cas- žiaus vaikais ir kitur. Jeru- 
cade Point jų automobilius zolimoj žydams sekėsi ge- 
susikulė su kita mašina ir riaus, nes jų krito tik 25, tuo 
įkrito į Soulanges kanalą, tarpu kaip arabų1 jie išpiovė 
Tan> prigėrusių buvo 3 mo-, 50. Bet užtai arabai atsily- 
tėrįs ir 2 vyrai. j gino jiems Hebrono mieste,

j kur jie 40 žydų užmušė ir 75 
I sužeidė. Likusieji žydai te
nai subėgo į policijos nuo
vadas jieškodami apsaugos.

Į šiaurę nuo Jeruzolimos 
; arabai užpuolė nedidelę žy- 

Austrijoj susidarė labai,ko padaryti, nes ji persilp- dų koloniją Mozzą ir tenai 
rusti padėtis. Tautiškai juo-jna. Ji turi išviso vos tik išnovijo visą žydų šeimyną.

Jeruzolimoj tarp gyven
tojų prasidėjo, tikra panika, 

turi 40,000 gink- Viso» krautuvės uždarytos, 
o darbininkų YisTe miesto da!y?e gi.rdėl

AUSTRUOS DARBININKŲ KOVA 
SU JUODAŠIMČIAIS.

dašimtiška
“Heimwehr,”
40.000 narių ir 100,000 šau
tuvu. užpuolė aną dien so-

organizacija 30,000 kareivių, tuo tarpu 
.klJoonnn kai juodašimčių “Heimat- 

Įwehras” 
cialistų susirinkimą St. Lo- luotų narių,

' ‘ “Schutzbundas” turi 60,000
narių su 30,000 šautuvų ir

renzen mieste ir pradėjo 
šaudyt. Socialistų gvardija

šaudymas, o virš miesto 
skraido karo orlaiviai. Sve- 

• timų valstybių konsulai įtei-respublikai ginti, kuri vadi-46 kulkasvaidžiais. Taigi„as. ••Schutzbund,” prade- valdžia bįjoį kad Ąustri-:k^  ̂“2
tiems juodasimciams JOJ ta£,/a;b*"‘n.k?,.,r riatŽių. Jie reikalauja imtis

priešinti? .r užvirė tikras dasimcių (patriotų) gali aštri ų priemoni„ Jkad at.
per kuri daug zmo- kilti naminis karas. Bet jei- steigZs ‘ieste tVarka RaiDi.^Tnnito ir onio irorac viltu tni Va.. steigus mieste ivarxą. ivaip

girdėt, Anglijos valdžia 
. nusiuntė karo laivą fanati
kų pašėlimui malšinti, nes 
Palestina yra Anglijos glo
boj. Riaušėse buvo užmušta 
ir 12 žydų Amerikos pilie
čių.

Vėliausios žinios iš Pales
tinos sako, kad užmuštų 
skaičius jau viršija 200. Su
žeistų esą keli šimtai. Nuos
toliai esą lygus iš abiejų pu
sių.

Tai ve, prie ko veda reli- 
Lg’ia-

priešintis
karas, 1 . _ .
niu buvo užmušta ir apie gu toks karas kiltų, tai Vo- 
200 sužeista. Mušis buvo kietijos darbininkų karinė 
pertrauktas, bet nekaltai organizacija “Reichsban-' 
pralietas žmonių kraujas sų- nėr” žada eiti Austrijos dar
belė Austrijos darbininkuo- bininkams į pagalbą. Perei- 
se didelį pasipiktinimą prieš tą sąvaitę iš Berlyno į Vieną 
patriotiškus juodašimčius, atlėkė orlaiviu du vokiečių 
Darbininkai sako, kad jie “Reichsbannero” pasiunti- 
tiems chuliganams nedova- niai, kurie pranešė Austri- 
nos ii- turės jų organizaciją jos socialistams, kad 
sunaikinti. Juodašimčiai ir- “Reichsbanner” yra pasi- 
rj nemano pasiduoti. Jie rengęs duoti jiems veikia- 
skaito save patriotais ir ma- mosios pagalbos, jeigu jiems 
no turį teisės savo “tėvynę prisieitų ginti respubliką 
Tinti nuo socialistų.” Aust- nuo juodašimtiško “Heim- 
rijos valdžia čia negali nie- vvehro.”

aštrių priemonių, kad at-
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GIRIA ANGLIJOS SOČIA-’ 
LĮSTŲ POLITIKĄ.

Amerikos spauda karštai 
prijaučia Anglijos darbie- 
čių valdžios politikai, ypač 
Macdonaldo ir Snovvdeno 
nusistatymui reparacijų 
klausimu. Kaip žinia, Vo
kietija yra apkrauta ne pa
nešama karo repai-acijų 
(nuostolių atlyginimo) naš
ta. Ji turi kas metai sumo
kėti karą laimėjusioms vals
tybėms milžinišką sumą pi
nigų. Bet kone visus tuos 
pinigus pasiglemžia Fran- 
cuzija, Italija ir Belgija. 
Anglijai tenka labai maža 
dalelė. Todėl Anglijos dar- 
biečių valdžios finansų mi
nisteris Snowdenas ir pasa
kė šitoms valstybėms, kad 
toliaus šitaip negali būt. 
Socialistinė Anglijos

gali tuo tarpu būti bauginan-

“Ginklai turi prabilti dar ši 
pavasari ir nušluoti fašistinę 
vergovę. Gėda, kuri slegia Lie
tuvą trečius metus, turi bet: 
krauju nuplauta.“

Gavusi šitokį Voldemaro 
skundą. Tautų Lyga papra-

Buvo Žydy Skor
KELEIVIS

dynes Lietuvoj?ĖMIMĄ.
Pereitame “Keleivio” nu- 

meiy jau buvo rašyta, kad 
Kaune žvalgyba areštavo 
-Joną Karosą, buvusį South 
Bostono “Darbininko” re
daktorių. ir kaltina ji sun
kiu nusikaltimu, būtent, 
/‘šnipinėjimu svetimos vals
tybės naudai.”

Klaipėdos vokiečių laik- 
I rastis “Mem. Dampfboot” 
i dabar paduoda apie p. Ka- 
į roso suėmimą smulkesnių 
žinių. Sako:

“Jis dirbęs Eltoj ir ėjo ang
lų skyriaus vedėjo pareigas. 
Šeštadienio vakare jis pasiro
dęs netoli p. Voldemaro buto, 
ten buvo įtartas ir sulaikytas. 
Patikainus dokumentus buvo 
perduotas kriminalinei polici
jai, o jo bute padaryta krata. 
Ten rasta laikraščio ‘Pirmyn’ 
ir kitokios inkriminuojamos 
medžiagos, iš kurios galima 
spręsti, kad jis palaikąs arti
mus santykius su plečkaitinin- 
kais Vilniuje. Be to pas jį ras
tas vienas raštas, kuris turė
jęs būti dar tą pačią dieną iš
siųstas ‘Pirmyn’ laikraščiui.

“Karoso suėmimas sukėlė 
didelę sensaciją ir dėl to, kad 
jis, kaip stropus valdininkas, 
buvo laikomas nepolitikuojan
čiu.”

Būdamas Amerikoje p. 
Karosas dirbo klerikalų 
draugijose ir, kaip sakėm, 
buvo “Darbininko” redak
torium, tečiaus buvo inteli-. 
gentiškas ir sukalbamas 
žmogus.

I

Žydų spaudoje Ameriko
je pasirodė anądien žinių, 
kad Slabodkoj (turbut Sla
badoj? Red.) buvo žydų 
pogromas. Lietuviški chuli
ganai, kurie vedina save pa
triotais, susiorganizavę tuo 
pačiu laiku pradėjo pulti ir 
mušti žydus po visą miestą.

Lietuvos atstovybė Wash- 
ingtone tuojaus šitas žinias 
užginčijo, sakydama, kad 
tai esąs žydų komunistų 
prasimanymas tikslu dis
kredituoti Lietuvos valdžią 
kultūringo pasaulio akyse.

Bet dabar Žydų Telegra
fo Agentūra praneša iš Ber
lyno, kad ir Lietuvos val- 
džio organas “Lietuvos Ai
das” pripažįstąs, jog žydai 
buvo mušami. Tečiaus kuo
met Kauno žydų laikraštis 
“Idiše Štimme” padavęs 
apie tuos mušimus smulkes
nių žinių, ---------* ' ;x
braukusi. 
Agentūra 
kas buvo 
ta ir dabar paskelbė visam 
pasauliui. Išbrauktoj vietoj 
buvę pasakyta štai kas:

“Ketvirtadienio vakarą 
Slabodkos gatvės matė, 
kaip organizuoti chuliganai 
galvažudingai užpuldinėjo 

žydus. Jie mušė juos lazdo
mis. Dagi grūmojo revolve
riais ir šautuvais.

“Organizuotos chuliganų 
bandos pasirodė staiga ir, 
sulaikydamos praeivius, žy
dus, ėmė juos mušti be pasi
gailėjimo. Tarp sumuštų 
buvo ir senų žydų, kai kurie 
dagi 70 metų amžiaus ir 
daugiau. Tai buvo tikras 
pogromas.” ' *

Šitą žydų agentūros pra
nešimą paduoda “Naujie
nos,” kurios priduria, kad 
tame pranešime yra pa
skelbti ir nukentėjusių žydų 
vardai, būtent, Šolom Fling, 
kurpius, ir du jo sunu: se
nas /Šapiro, 70 metų am
žiaus, ligonis, kuris chuliga
nų buvęs užpultas ties poli
cijos budele. Kai užpultasis 
kreipęsis į policininką, pra
šydamas pagalbos, tas lie
pęs jam eiti namo, bet mu
šeikoms nieko nedaręs. M. 
Kahan, 32 metų amžiaus, 
buvęs žiauriai sumuštas. Po
licininkas, kuris matęs už
puolimą, atsisakęs Įsimaišy
ti. Samuel Mathe, 22 metų 
amžiaus, studentas, buvęs 
užpultas ir sumuštas, jam 
tik parvykus iš Kauno. Kiti 
sumušti buvę: Samuel Pe- 
lerovič, Kanan Fridman, 
Lahenik ir Vloch, abudu 
pastarieji studentai.

Dabar apie šitą pogromą 
jau ir “Lietuvos Žinios” ra
šo. Jos sako:

“...rišy su ekscesais Sla
badoj, nukreiptais prieš žy
dus, ‘Žydų Balso’ bendra
darbis aplankė p. ministerį 
pirmininką ir informavo jį 
apie incidentus. Ministeris 
pirmininkas prašė aplanky
ti jį dar vieną sykį tuo pačiu 
reikalu ir per antrą apsilan
kymą pareiškė, kad teiravo
si V. R. M-joj, bet ministęri- 

i ja žinių apie ekscesus netu- 
Ministeris pirminin-

ėics. Bet ištikrujų jos yra ge-Įgį lenkų valdžios pasiaiš
kinti. ši atsakė, žinoma, kad 
ji nieko bendra su “plečkai- 
tininkais” neturinti: o Jeigu 
Lietuvos piliečiai nori Vol
demaro diktatūros nusikra
tyti, tai juk ne lenkų val
džios čia kaltė.

Ir taip ponas Voldemaras 
šituo skundu sukompromi
tavo pats save.

“Naujienos" teisingai pa
stebi, kad dėl “plečkaitinin- 
kų” ne lenkai yra kalti, bet 
kalta ta padėtis Lietuvoje, 
kuri “plečkaitininkus” pa
gimdė. Juk vadinamieji 
“plečkaitininkai” yra nie
kas kitas, kaip tik Lietuvos 
žmonių atstovai, kurie buvo 
išrinkti i Seimą. Fašistai 
Seimą išvaikė ir pradėjo 
persekiot veiklesnius jo at
stovus. Plečkaičiui, kuris 
taip pat buvo Seimo atsto
vas. jie įsake į 24 valandas 
išsinešdint iš Lietuvos, nes 
kitaip jis busiąs nušautas. 
Išvaikyti atstovai, žinoma, 
negalėjo ramiai su tuo su
tikti. Jie skaito dabartinę 
tautininkų vyriausybę “Lie
tuvos gėda” ir nori nuo jos 
Lietuvą apvalyti. Ir šitą 
faktą pabrėžia pats Volde
maras savo skunde Tautų 
Lygai. Todėl “Naujienos” ir 
klausia:

"Ko tad nori p. Voldemaras 
iš Tautų Sąjungos? Nagi, kad 
apgintų nuo Plečkaičio tą ‘fa
šistinę vergiją.’ tą ‘Gėdą, kari 
slegia Lietuvą trečius metus’.” 

kreiserių. I Kada šitokiais argumen-
Dabar gi staiga viskas at-jtais pasiremiant reikia pra

simame. Anglija pasakė .šyli iš svetimų kraštų pa- 
submarinų nestatysianti, o'galbos, tai jau labai prasti 
Amerikos prezidentas Hoo/ pyragai. Ir pagalbos ponas 
veris sulaikė kreiserių sta-| Voldemaras iš Tautų Lygos 
tymą? Ir Amerikos spauda,negaus, nes Tautų Lyga su
visai permainė savo toną. sideda daugumoje iš demo-

ros žinios.
“Jos rodo, kad Anglija trau

kiasi iš nenaturalės savo są
jungos su Francuzija, kuri 
protauja Napoleono“ termi
nais.

"Tas skina kelią neišvengia
mam susiartinimui Amerikos 
su angliškai kalbančiomis Bri
tų valstybės dalimis.

“Anglų pasitraukimas iš 
Reino žemės duos laisvai ir 
taikiai protaujantiems franeu- 
zams progos pasistatyti prieš 
palaikymą Francuzijos milita- 
rizmo.”

Šitaip šiandien kalba a- 
merikiečių spauda, kuri ne
labai senai da į Angliją ug
nimi spiaudė. Visi Hearsto 
laikraščiai. kuriems pri
klauso ir “Boston Ameri-tbocialistine Anglijos vy- „ .

riausybė sutinka visas karoi5an’.. Vls/omel ėjo prieš 
skolas ir reparacijas panai- 'Angliją, kuomet prie jos 
kinti, bet jeigu Francuzija, !xau? Movėjo buržuaziniai 
Italija ir Belgija yra tam. Patriotai. Da pereitais me- 
priešingos ir reikalauja,.*3.15 *!e laikraščiai buvo pa- 
kad Vokietija mokėtų, tai^e^.??ai5iau5l furorą prieš 
priderama tų pinigų dalis’ Anglijos propagandą Ame- 
turi tekti ir Anglijai, nes ji 
lygiai kariavo. Negana to, 
Anglijos socialistinė 1

i

irikos mokyklose. Buvo su- 
__ _______ v w deginta ant laužų didžiausi 

Anglijos socialistinė vai- *omai. Ąmerjkos istorijos, 
džia pasakė, kad aliantai ^ur lziureta Anglijos propa- 
turi atšaukti savo kariume- £andos mtaka. šitokia ne- 
nę iš Vokietijos. Ateinančio a^- ^anta. PaPra^ai veda 
mėnesio pabaigoje anglų taut^s Pne jaro; ™es jau, 
kariumenė iš Pareinės bus rPat^P?‘ kad Amerika su 
jau ištraukta. Anglija buvo pradėjusios

. i . . ... ... lenktiniuodamos ginkluotis.
Šitokia Anglijos socialis- Anglija buvo paskirus mil

tų politika, žinoma, baisiai ciniškų sumų submarinams, 
nepatinka Francuzijos mi- 0 Amerikos Kongresas bu- 
litanstams ir patriotams, vo nutaręs statyti 15 naujų' 
bet Amerikos spauda kars- kreiseriu I

mėnesio , kad Amerika su 
Anglija buvo pradėjusios 
lenktiniuodamos ginkluotis.

tai ją remia.
Štai, ką rašo . “Boston

American
“Mes sveikinam žinias iš

Londono, kad Macdonaldo vy
riausybė proponuoja atšaukti 
iš Pareinės anglų kariumenę.

“Kitais žodžiais sakant. Pernai ji kurstė visuomenės kratinių valstybių, kunos 
Macdonaldo vyriausybė, ku- ūpą prieš Angliją, o šian-įnekuomet neis ginti fašistiš- 
riai pritaria visa Britanija, ne- dien jau sako, kad Anglija'kos diktatūros Lietuvoje, 
nori savo
Francuzijai keptas bulves iš draugė, 
žariją.

“Reikia
pačių garbei,
žėm nuo Reino paskutinį Ame
rikos kareivį jau dešimtis me
tų atgal. z

44'

nagais graibyti yra tikriausia Amerikos! q betgi “plečkaitinin- 
įkams” ir lenkams nuraminti 

Ir visa tai pasidarė dėl to,vra }abai paprastas ir tei- 
kad prie Anglijos valstybės /ngas būdas, sako “Naujie- 
vairo atsistojo socialistai. nos” šitas būdas, tai-le- 
Jeigu socialistai paimtų vai-, galiai Voldemaro val
džią .Francuzijoj, Italijoj ir džiai padėtį, 
kitose didesnėse valstybėse.

Ir jeigu dabar anglams pa- tai pasauly tikrai užviešpa- 
sitraukus francuzų legijonai tautų tautų brolybė ir taika..

neužmiršti musų 
kad mes parve-

pasilikš. /kaįp^skieriai misti 
Vokietijoi prakaitu,
tai bus da vienas liepsnojantis

,/faktas, kad iš visų civilizuotų
• pasaulio tautų išsiskyrus stovi 

tik vietia militaristiška Fran
cuzija. ~ .

“Paskutinis pateisinimas mi- Juoda
Ii tarinei 
išnyko 
priėmė 
išlygas 
keti.

“O kad Francuzija ir Angli
ja negali susitaikyt dėl tų re-, 
p®racijų pasidalinimo, tai jau tikrųjų ‘poną Voldemarą 
tikrai ne V okietijos čia kaltė. Į atakuoja, tai jis nurodo visą

“Jeigu Francuzija dabar lai-^iję areštų Lietuvos piliečių, 
kys savo kariumenę ant \ o- • kurie turėjo savo tikslu nu- 
kietijos žemės, tai bus aišku. Į versti fašistų diktatūrą. .Pa- 
jog jai nerupi. kad Xokietija;vyzdžiui, nelabai senai pp- 
galėtų mokėti, bet rupi taip jos|no Voldemaro žvalgybinin- 
finaasus apsunkinti, taip jos,kaj sučiupo Šiauliuose ' 4 
pramonei kenkti ir taip jos gy-; liausiu jnkus, kurie buvo 
ventojus erzinti ir niekinti.) gretai nusistatę prieš jo 
kad jie netekę kantrybės su- i diktatūrą.

Pareinės okupacijai 
jau tada, kai Vokietija 
žiaurias Youngo plano 
karo reparacijims mo-

PATARIA VOLDEMARO 
VALDŽIAI LEGALI

ZUOTIS.
Ponas Voldemaras pa

siuntė Tautų Lygai skundą, 
kad “plečkaitininkai” ne-, 

____ _t jam ramybės. O 
“plečkaitininkams” pade
danti lenkų valdžia. Taigi, 
susimildami įsikiškit, sako 
Voldemaras savo skunde 
Tautų Lygai, ir apginkit ma
ne hųcį to pavojaus.

Kad “plečkaitininkai” iš-
t

Bėdžius Ted... atstumtas visų
merginti—pakol prašalino “K.K.”

i Kūno Kvapą) 
kada užgaunam priprantam
prie visuomet esančio kvapo. 
Bet odos skylutės išleidžia per 
dieną apie kvortą atsid jodančio 
drėgnumo.

Buk apsaugotu lengvu, priim
tu budu kaip milionai gėris — 
Lifebuoy. Jo stebėtinos antisep- 
tiškos putos valančios. Nusimaz
gojus su Lifebuoy tiktai jauties 
gyvesniu—daug švaresnis negu 
bent kada “K K” neužgaus kitų.

Išveizda būna sveikesnė, švel
nesnė nuo Lifebuoy. /Prašalina 
jis gemalus nuo odos. Lifebuoy 
prnmnus, tikrai-švarus kvapas, 
kuris besiplatinant pranyksta, 
parodo k kad jis valantis. Priia- 
kit Lifebuoy šiandien.
Lever Broe.Co-, Cambridge.Mass

AMtą rodės mandagi. Bet Ted 
stebėjosi—nejaugi ji bandė 

jį atsikratyti?
Kodėl taip sunku buvo jam 

rast draugų? Kodėl jis nebūna 
užkviestu į vietas tankia., kaip 
kiti vaikinai?

Jį tada kankino. Bet "K K.“ 
—kūno kvapas—dabar Tedui 
skriaudos : edaro. Jis popuriams 
visur nuo laiko kaip surado prie
žastį, ir lengvą būdą jį prašalint
šiltam ore—saugokis "K. K.” 

Kas neprasaituoja šiitam vasa
ros ore?

Nėr tokio! Tas r.aturalis Svei
kas Bet pasisaugok—r.edaleisk 
prakaitavimui padaryt kaltu 
"K. K.’’ Atmink, mes nežinom

Naujas^ 
LIFEBUOY 
SHAV1NG 

CREA.M 
švelnina Veidą:

Jūsų aptiekoj

Y.

Lifebuoy
HEALTH SOAP /

sustabdo kūno kvapą
<

Tuomet nei “plečkaitinin
kai,” nei niekas kitas pasau
ly negalės pasakyti, kad 
Voldemaro vyriausybė yra, 
“Lietuvos gėda, kuri turi 
būti krauju nuplauta.”

Bet jeigu Seimo rinki
muose tautininkai butų su 
mušti ir iš valdžios iššluoti 
tai pasirodytų, kad “pleč
kaitininkai” sako tiesą ii 
kad ponas Voldemaras ne 
turi teisės šauktis svetimų 
valstybių, kad jos apgintų 
jo kailį.

i

tai cenzūra jas iš- 
Žydų Telegrafo 
vienok sužinojo, 

cenzūros išbrauk-

kiltų ir atsisakytu mokėti.
“Amerikiečių simpatija ir 

parama čia eis anglų pusėn, 
nes amerikiečiai ir anglai turi 
šituo žvilgsniu vienodą 
statymą: nemušti 
kada jis guli.

“Amerikiečiai ir 
vienodos nuomonės 
cuzų valdžią, kuri 
jos išlupa karo mokesčiais pas
kutinį pfenigą, bet atsisako 
mokėti Francuzijos garbės 
skolas Amerikai ir Anglijai, 
nors be Amerikos ir Anglijos 
pagalbos Francuzija senai jau 
butų buvus Vokietijos provin
cija.

“Vėliausios žinios iš Hagos

nuri- 
žrrogaus,

anglai yra 
apie fran- 
iš Vokieti-

“...legalizuotis. kaip teisėta 
Lietuvos vyriausybė, kaip at
stovaujanti liaudį teisėja.<-de
mokratišku keliu, rinkimais, 
pačios lietuvių liaudies laisva 
valia, kaip kad daro visų kitų 
teisėtų ir kultūringų šalių vy
riausybės. Juk vargu rasi nors 
vieną Įtakingą šalį toje pačio
je Tautų Sąjungoje (išski
riant. žinoma. Italiją. Ispaniją. 
Lenkiją ir Lietuvą), kuri to
kią padėtį kęstų savo namuo
se. O jei jos nekenčia smurto 
ir neteisėtų aktų pas save, tai 
kaip galima reikalauti,‘kad jos 
nuoširdžiai gintų kitur sau ne
tinkamą tvarką?

“O taip lengva butų ir Lie
tuvoje tas dalykas pataisyti. 
Tik reikia leisti tautai pasisa
kyti ir išreikšti savo valią. Gal 
būt. kad liaudis ras reikalinga 
pati apginti pono Vdldemaro 
vyriausybę, gal būt ji laisvais 
rinkimais išreikš jam ir jo 
darbams pilną pasitikėjimą, ir 
tuomet jis būdamas legalus ir 
šaliai pasitikimas, galės kitaip 
kalbėti su draugais ir priešais, 
ir niekas nebegalės jo pava
dinti Lietuvos gėda. Kol to 
nėra, kol liaudies valiai nelei
džiama pasireikšti, kol p. Vol
demaras tebesiremia gruodžio 
perversmo durtuvais, tol nega
lima dar pasakyti, ar jis kvie
čia Tautų Sąjungą tik prieš 
‘plečkaitininkus.’ ar gal ir prieš 
visą Lietuvos liaudį.“

Ištiesų, tai yra žmoniš- 
ir teisingiausis bu

Gerai, kad karo 
teismas juos sušaudė, o ki
taip gal jie butų patį poną 
Voldemarą pas Abraomą 
nusiuntę. Pagalios, šių metų 
15 gegužės vakarą kažin 
keno buvo padarytas ir pa
sikėsinimas prieš jį.

Kas gi visa tai daro? — 
Lenkų palaikomi “plečkai-^ 
tininkai,” sako Voldema-' 
ras.

Ir šitam tvirtinimui pa-, 
remti, Lietuvos diktatorius 
savo skunde cituoja Vilnių- kiaušis 
je leidžiamąjį politinių das tautininkų vyriausybei 
tremtinių “Pirmyn,” kur esą save apginti. Jeigu Lietuvos 
stambiomis raidėmis ią- žmonės ištikrujų stoja už 
spausdintas šitoks šauks-įtautininkusr f

-mąs;

TIKRI SKALDYMO 
EKSPERTAL

“Naujienos” rašo:
“ ‘Vieninteliai’ Amerikos 

rrrevoliucionieriai dar kartą 
suskilo. Prieš keletą mėnesių 
komunistai išmetė iš savo par
tijos kairiosios, arba ‘trockis- 
tų’ srovės vadus. Cannoną ir 
kitus. Dabar jie pašalino už 
‘oportunizmą’ ir ‘dešinįjį nu
krypimą’ buvusį daugumos ly
derį Lm estone’ą ir kartu su 
juo dar devynis stambius ko
munizmo šulus.

“Kiek skilimu buvo pas A- 
merikos komunistus per visą 
dešimtį metų jų gyvavimo, bu
tų sunku čia ir suskaityti. Pe 
kiekvieno tos ar kitos ‘hereti- 
kų’' srovės pašalinimo iš parti
jos komunistai vis skelbdavo, 
kad dabar jų eilės tai jau visai 
ir galutinai apsivaliusios nuo 
.nepageidaujamo elemento, da
bar partijoje žydėsianti ty
riausio ‘bolševikiško vieningu
mo’ dvasia. O betgi partijos 
‘valymai’ ir skilimai nepasibai
gia iki šios dienos.

‘Tosteris, kuris šioje valan
doje. Stalino valia, yra pilnas 
diktatorius Amerikos komu
nistų partijoje, tik-ką išslavęs 
į ‘renegatizmo pelkę’ ištisą bū
rį savo stambiausiųjų oponen
tų. pareiškia, kad toliaus busią 
išmesta dar daugiaus vadų ir 
vadukų, jeigu jie tuojaus jam 
nenusilenksią. Vadinasi, visas 
Amerikos komunistų judėji
mas — nežiūrint, koks jisai 
buvo — virsta skeveldromis. 
O kaip čia senai tie žmoneliai 
svajojo apie proletariato su
vienijimą' po savo vėliava! Ar 
ne juokai?”

Iš skaldymosi gimę, išro-

POPIEŽIUS IR MUSSOLI- 
NI NORĖTŲ BŪT 

KARALIAIS.
Vienas 

ipsi lankė 
c 
:io ir paklausė, kokios jis' nėra" 
ra nuomonės apie politinę! ______
)adėti Italijoj. D’Annunzio “khvostism. 
(ištark: Danuncijo) atsakė 
aip:

“Italijoj šiandien yra i.,MO. 
keturi, kurie norim būt. Itali
jos karaliais, būtent: popie
žius. Mussolini. patsai karalius 
ir aš pats. Mes stengiamės pa
siekti savo tikslo kiekvienas 
kitokiais keliais: popiežius 
gudrybėmis. Mussolini jėga, 
aš genijalumu. 'o pats karalius 
—atsargumu.”
Taip aprašo savo pasikal

bėjimą su tuo “genijum” 
įmerikietis John Hearley 
tnvgoje “Pope or Mussoli- 
įi?”

Italijos karalius esąs la
jai atsargus žmogus ir gerai 
suprantąs, kad jo gale kas 
;ykis eina vis mažyn. Tą jis 
pats sykį pasakęs Mussoli- 
liui. Taip buvę atidarant 
/ieną parodą, kur dalyvavo 
karalius ir Mussolinis. Ty- 
?ia ar netyčia, karalius iš- 
netęs ant žemės savo nosi- 
įę skepetaitę. Mussolinis 
uoj ją pakėlęs ir padavęs 
įą karaliui.

“Labai ačiū už sugrąžini- 
ną man nosinės,” tarė kara- 
ius. “Tamsta nesupranti, 
taip daug ji man reiškia. 
Tai yra vienas didžiausių 
nano turtų.”

“Kaip tai gali būt?” pa- 
:ndomavo nustebęs Musso
linis.

“Matai tamsta,” sako ka
ralius, “šita nosinė beliko

“CHVOSTIZMAS.”
Komunistų Internaciona

las, rašydamas visokioms 
Amerikos komunistų sro
vėms prakeikimą, prakeikia 
kartu ir “chvostizmą,” kai-

korespondentas po vėliausią komunistų ligą. 
r--------- andai pas italų: Kadangi anglų rašyboj to-
carininką ir poetą d’Annun-Įkio garso, kaip rusiška ch, 

.i i._i laikraščiai
“chvostizmą” rašo su kh— f?

Paduodamos šitą naują 
, komunistų koliojimosi ter- 

musįminą, “Naujienos” rašo:
“Rusiškai ’chvost’ reiškia 

uodega. Todėl ‘chvostizmas’ 
tur būt yra tokia komunistiš
ka liga, kuriaja sergantiems 
auga uodegos! Kadangi kitose 
kalbose tokio termino iki šiol 
dar visai nebuvo vartojama, 
tai, matyt, toji liga yra grynai 
rusiškos kilmės. Tie, kuriems 
prisimeta ši ‘chvostizmo’ liga, 
matyt, pergyvena atbulų' evo
liuciją. vvstydamiesi atgal iš 
žmonių į beždžiones!

“Įdomus dalykas, kad pats 
komunistų internacionalas ofi
cialiam savo dokumente pažy
mi, jogei ši keista ‘chvostizmo’ 
liga yra išsiplatinus jau ir A- 
merikos komunistų partijoje. 
Šis faktas gal išaiškins tą dau
geliui žmonių nesuprantamą 
reiškinį, kodėl komunistai (ne
išskiriant ir mūsiškių) dažnai 
elgiasi labiau kaip uodeguoti 
•sutvėrimai, o ne kaip protin
gos žmogystos.

“Todėl patariame Vidikams, 
Pruseikoms, Bimboms ’ ir ki
tiems ‘draugučiams’ apsižiūrė
ti (geriausia, pasičiupinėjant) 
ar kartais ir juos nėra Apniku
si ta ‘chvostizmo’ liga!” r . - .----- ---

Jnnti. Ministeris pirminm- 
.. Juokai juokais, bet ką gi kas žadėjo, kad bus atkreip- 
ištikrujų Maskvos Interaa-Jta į tuos įvykius dėmesio ir 
cionalas “chvostizmu” va- bus pravesta kvota, 
dina? Mums rodos, kad ši-| “Be to, ‘Ž. B.’ bendradar
tas pravardžiavimas yra tai-,bis su vienu iš nukentėjusių 
komas toms komunistų sro- Slabadoj aplankė Šaulių są-

iuju stoja uz, is sAaiuyiuosi gimę, įsru- 
uuKriMuuiuuaua, tai ir Seimanjdo, kad skaldydamiesi ko- 
__ jie rinks tiktai tautininkus.’munistai ir žlugti turės.

man vienatinis, daiktas Ita-.vėms, kurios eina paskui iš- jungos pirmininką p. Žmui
dzinavičių. Ponas Žmuidzi- - . ... ... —j-b- ar- navičius kategoriškai pa-

Tai reiškia, kad visa kitą foa “uodegomis” galima va- reiškė, kad Šaulių sąjunga 
yra pasiglemžęs Mussolinis dinti tuos komunistus, ku-Į nieko bendra neturi su jvy- 
•r jo talkininkas popiežius. ' ejna paskui Trockį ar ki- kiais Slabadoj. Jei pasiro- 
tucDDrk^niMn dfpiiri i *3 vadą, tai tokiu pat vardu’dytų, kad ten dalyvavę są- 

f VDTD1O MAMA pavadinti ir “kazio- jungos narių, jie bus nubau-
KONŲ LiDLKlO NAMĄ nus” komunistus, kurie seka sti. Bet jis pats netikįs, kad 

Chicagoje nežinia kas pa- paskui Staliną bei jo adju- ten butų šauliai dalyvavę.” 
kišo bombą po republikonų tantus. Pagalios ir visą ko-^ Taigi išrodo, kad žydų 
lyderio Kingo vasarnamiu, munistų Internacionalą ga- pogromas tautininkų valdo- 
Sprogimas išmetė iš lovų Įima pavadinti saujalės va-,moj Lietuvoj nebuvo keno 
patį Kingą ir 5 jo vaikus, dų “chvostais,” o visą jų ju-'nors prasimanymas, bet tik- 
bet sužeist nesužeidė nieko., dėjimą »— “chvostizmu,” »ras įvykis.

Ii joj, kur aš galiu įkišti savo mestus iš partijos vadus. 
no®|‘” .... i j • i • f Bet jeigu “chvostais”
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Iš Argentinos Lietuvių 
Komunistų Gyvenimo.

! liūnas yra gana geras risti- šiomis dienomis jos ir« 
tečiaus jeigu butų pa- ko Jankausko vardu 

knygų nariam' isdaliP. \

f tai R. Mizara). Jam da i 
kėję indėti ir ant kelio. O

įkas,
'skirta daugiau laiko, tai jis 
gal ir parsitiestų Alėliuną: į 
vieną valandą tas esą nega

rei- Įima padaryt.

gi tuomet ne risią 
narys pasakoja?

Dabai- dėl urėdo

O kai sakai, kad aš “Ke- visi gausią, tik reikią kant- 
ivį” keikdavęs, tai jeiguįrybės. Išlaukė žmonės apie 

! • įrodysi, kada aš jį kei- 3 mėnesius, o darbų vis nė- 
kiau, tai duosiu tamstai 2 
doleriu ant paintės.

Toliau tamsta primeti rapijos bėgti, 
man kaž-kokių agurkų rau- Dievo tarnai iš Meksikos, 
girną, 
tamsta 
čiau. apie kokius agurkus 
tenai kalbi.

Ant galo tamsta man pa
tari dirbti naudingą darbą. 
Ar tokį, kaip tamsta pada
rei šaukdamas slaptą susi
rinkimą 14 d.x rugpiučio?

BE POLITIKOS
Labai dažnai musų fašis

tų spaudoje reiškiama dide
lio pasitenkinimo ir net 
džiaugsmo, kad Lietuvos 
piliečiai jau nebepolitikuo
ją, nebemitinguoją ir nebe- 
triukšmaują, o, girdi, kiek
vienas ramiai dirbąs “savo 
darbą.”

Jei nekreipti dėmesio į 
musų kasdieninio gyvenimo 
kroniką, tai kai kam gali 
pasirodyti, kad dabartiniais 
laikais Lietuva yra lyg kaž 
koks “Rojus tarp Tigro ir 
Efrato upių,” kuriame lietu
viški Adomai ir Jievos, pa
darius jiems atatinkamą 
operaciją, vėl grįžo į senąją 
būklę ir vėl nežino, kas yra 
nuodėmė.

Ar tikrai taip yra? Į tai 
mums labai vaizdų atsaky
mą duoda istorija.

Tik pažvelkime į tai, kas 
atsitiko su valstybėmis, ku
riose piliečiai neturėjo tei
sės politikuoti, t. y. kur pi
liečiams buvo atimtos poli
tinės teisės, o valdžia buvo 
“pašauktųjų,” “pateptųjų” 
ir tt. rankose.

Neminėdami žilos seno
vės, galime nurodyti į šlėk
tų valdytą Lenkijos-Lietu
vos valstybę. Ją pražudė 
baltakauliai ponai, kurie 
buvo “pašaukti” valdyti 
“mužikus.” Lenkijos-Lietu
vos valstybės piliečiai buvo 
laikomi “bydlo”; jie ne po
litikavo ir jokie kunigaikš
čiai ir karaliai nesulaikė 
valstybės nuo žlugimo.

O kas gi atstatė, kad ir 
dabartinę Lenkiją? Pras
čiokėlis, mužikas, darbinin
kas ir inteligentas, pradėję 
galvoti — politikuoti — ir 
kovoti už savo siekimus.

Šlėkta buvo pilnai paten
kinta baltomis kelnėmis, 
kuriomis apdovanodavo ją 
Rusijos carai už ištikimybę.

Šimtmečius nepolitikavo 
Rusijos piliečiai, ir už tai 
derlingiausias ir turtingiau
sias kraštas nuolat skurdo 
ir badavo ir, pagaliau, susi
laukė Rasputino tvarkos ir 
visokių karo nelaimių. Ga
linga valstybė su milžiniška 
vergų kariumene buvo su
mušta japonų ir vokiečių.

Galų gale Rusijos caras ir 
jo “pašauktieji” buvo nu
versti. Rusijos piliečiai no
rėjo patys valdytis taip, 
kaip kad daro kitų kultūrin
gų šalių žmonės, bet, deja, 
vergijoje išauklėti, jie nesu
gebėjo atskirti tikrų draugų 
nuo mulkintojų, ir vėl pa
kliuvo i nelaisvę. Dabar Ru
sija vėl “be politikos.” Vėl 
ją valdo “pašauktieji” — 
komunistai.

Tečiau kuo tapo Rusijos 
žmogus? Pasiskaitykime 
Zoščenko, ir mes pamatysi
me, kad be politikos Rusijos 
piliečiai suvaikėjo ir tiesiog 
suidiotėjo. Juk humoristas 
Zoščenko nesijuokia, o ver
kia, piešdamas tikrą komu
nistų tvarką.

Pagaliau, ar Lietuva butų 
nepriklausoma, jei mes visi 
nebūtume politikavę ir jei 
butume pasidavę Dievo ir 
pateptųjų ir pašauktųjų va
liai ir laukę malonės iš carų, 
kaip tai rekomendavo savo 
laiku pralotas Jakštas — 
Dambrauskas?

Lietuvos nepriklausomy
bės atsiradimas tik patvirti
no V. Kudirkos žodžius, 
kad “istorija daugiau pri
klauso nuo mėšlavežių, ne
gu nuo skrybėliuotų ponų.”

Mus j nepriklausomybę 
atvedė politikuodami mėš
lavežiai. Jie sukurė ir Lietu
vos valstybę savo triusu, au
komis ir pasiryžimu ir ap
gynė ją.

(Toliau fašistų cenzūros 
ištraukta.)

“L. Žinios.”

ra. Kantrybė pasibaigė ir 
žmonės kaip pradėjo iš pa

tai taip kaip_ ___ užėmi
mo. Jis sako, kad Tarybai

Kaip “rytojiečiai” norėjo 1 
nusikratyti savo konkurentų

“Darb. Tiesos” leidėjų.
Liepos 6 d. ant Calles 

Gorman po Nr. 108 Avella- 
nedoj buvo pašelpinės'Drau- 
gijos surengtas šokių vaka
ras. Į vakarą atsilankė pu
sėtinai svečių. Apie 10 vai. 
vakaro atėjo į šokius ir 
Akelaitis, žinomas argenti- 
niečiams kaipo karštas ko
munistėlis. Murzinas, barz
da apžėlęs, tik akįs kaktoj 
spindi, kaip vilko. Skribelę 
iki ausų užsimaukęs, švar
kas suplyšęs, rankas į kiše- 
nius susikišęs, šokių vakarė
ly jis išrodė visai ne vietoj. 
Tvarkdarys paprašė jį nusi
imti skrybėlę, bet Akelaitis 
griežtai atsisakė. Daugumui 
jis pasirodė įtartinas tipas. 
Įtartinas taipgi buvo auto
mobilis taksimetras, kuris 
su keliais komunistais sto
vėjo prie salės visą naktį. 
Apie 3 valandą ryto, Šve
dams einant namo, tuoj 
paskui juos leidosi Akelai
tis trepais žemyn. Jis aplen
kė juos ir pirmas gatvėn iš
bėgo. Ir tuojaus, kaip tik 
išėjo gatvėn švedas su žmo
na, pasigirdo du šūviai ir 
riksmas: “Policija! Polici
ja!”

Sulyg mačiusiųjų pasako
jimo, tai Akelaitis šovęs į 
Švedus ir leidosi bėgti prie 
laukiančio automobiliaus. 
Bet šoferis pamatė, kad ga-i(,__r____ _  ________ _ _ . . . _____
K patekti į policijos rankas į komunistiško “Rytojaus” ir i atsakymą duoda “Visur da- Vo"laiške?“- "
visas “Rytojaus” štatas,.p. Paliukas, buvęs fašistinio,lyyavusiam koresponden-; kajp gali būt tavo rašė. ....
Akelaičio nebelauke pnbe-,“BaiS0 redaktorius ir Bal-|tui, ir sako, kad tą korės- vardas, kad samdai kitus at-ikaip bus su darbais, 
gant, o leidosi važiuoti visu.so Bendrovės pirmininkas, pondenciją parašęs as, J:,sakVmams rašyti? 
greitumu. Ir nabagą striel-į paBar ejna kitas komunis- Krasinskas. Taigi aš jj 
čių policija sučiupo. Revol-| tų iaįkraštis__“Darbininkų'klausiu: iš kur jis žino, kad
verio nerado. Spėja, - kad Tjesa ” Ją leidžia Švedai a^ tą korespondenciją ra- 
bėgdamas Akelaitis jį kur - - ’ - ----- ----- —1---- -—
nusviedė į kiemą, o peilį tai 
rado prie pat saliono nu
mestą. '

Akelaitis tapo nugaben
tas į komisarijatą.

Šitas skandalas, tai pa
sekmė tos nežmoniškos ko
vos, kuri čia verda tarp 
“Rytojaus” ir “Darbininkų 
Tiesos.” Nors abudu laik
raščiai yra vienodi Maskvos 
garbintojai, net piaunasi ant 
žūt ar būt. Pirma visi komu
nistai buvo susispietę apie 
“Rytojų,” bet negalėdami 
pasidalinti surinktais iš 
žmonių skatikais, skilo pu
siau. Atskilę nuo “Ryto
jaus” Švedai užsidėjo kitą 
komunistišką laikraštį, 
“Darbininkų Tiesą,” ir da
bar kelia aikštėn visas “Ry
tojaus” šunybes. “Rytojaus” 
bizniui tas labai pakenkė, 
nes daugelis komunistų nu
stojo jį rėmę. Jo leidėjams 
pilvai jau pradėjo pridžiuti 
prie nugaros. Taigi dėlto, 

• matyt, “rytojiečiai” ir nuta
rė nusikratyti savo konku- 
rehtų Švedų, nors visi yra 
lygus komunistai. Bet pasi
kėsinimas nepavyko. Pa
leisti Akelaičio šūviai nu
zvimbė pro šalį ir abudu 
Švedai išliko sveiki. Kokios 
bus to pasekmės, da nežinia.

Jau treti metai kaip “ry
tojiečiai” ubagauja, renka 
aukas namo fondui. Sakosi 
statysią Bendrovės namą. 
Knygutes lipina markutė
mis vis dėl namo statymo. 
Beveik kožnam “Rytojaus” 
numery yra vis pažymėta 
šimtais aukų. Nekurie ben
drovės “načalninkai,” kurie 
buvo arčiau prie aukų, jau 
pasistatė namus, bet aiški
na, kad tai ne Bendrovės 
pinigais statyti, ir namai 
Bendrovei neprigulį. 
aukos vistiek nyksta, 
tojiečiai” aiškinasi, 
jiems pereitais metais daug 
kainavo išlaikymas draugo 
M. Rasodos (tas Rasoda,

1 Žmonių buvo neperdau- 
ir kiti nemažai išsinešė. Pa-Ogiausia. Nors buvo gana iš 
vyzdžiui, d. K—ris išnešęs:anksto garsinta laikraščiuo- 
ar ketinius šimtus. Tai veJse, kad niekas piknikų ne- 
kur lietuvių darbininkų su-|rengtų tą dieną, bet buvo 

net trjs lietuviški piknikai. 
Gaila, kad pittsburgiečiai 
nemoka susitart. Bet kurie 
atsilankė, tie buvo pilnai už
ganėdinti, nes matė ristynės 
ir gana linksmai laiką pra
leido. Biskutį ir lijo, bet 
piknikiečių ūpo nesugadi
no.

Žmonių buvo ųędaug gal 
ir dėlto, kad tūli jautėsi ap
sivedę dėl Bancevičiaus ne
atvykimo į vieną praėjusių 
piknikų. Kaip žinia, jo ris- 

• tynės buvo plačiai skelbia
mos, bet jis iš Chicagos ne- 
I atvyko. Todėl žmonės ma
nė, kad dabar ir Šimkaus

aukoti komunistams centai 
nuėjo! Gana jau, gana mai
tinti tuos parazitus! šalin 
juos iš musų tarpo!

Jarome.

Apie Argentinos 
Lietuvių Spaudą.

Eina keturi neva laikraš
čiai, bet nei vienas į laik

raštį nepanašus.
Nors Argentinoj yra daug 

lietuvių, bet iki šiol jie ne
gali įsitaisyti rimto ir žmo
niško laikraščio. Dabar jų_  ____________________
priskaitoma net keturi, bet j nebus. Sandaros kuopų Są- 
nėra iš jų nei vieno gero.'ryšiui grvnopelno liko $160. 
Pradėsime ‘nuo komunistų:Buvo tikėtasi daug daugiau.

J. Virbickas.
Pradėsime ‘nuo komunistų 
sąvaitraščio “Rytojaus.” 

Apart kolionių ir šmeižtų 
jame nieko daugiau nerasi. 
Jie kolioja ir purvais draps- 
to visus, kurie nesiduoda iš
kraustyt kišęnių. Bet nieko 
geresnio negalima ir tikėtis

WORCESTER, MASS. 
Atsakymas Tarybos nariui.

“Keleivio” 34-tame nu
mery tūlas Tarybos narys,

jie paskyrę mane iždininke, 
nes žinoję mano norą 
gauti į kokį nors urėdą. T u ( 
irgi melas. Aš į jokį ui - !ą : 
nesisiuliau, bet buvau kitų 
perstatytas į kandidatu ‘ , 
Iždininkas buvo renkanu s 
iš trijų kandidatų, ir aš l 
vau išrinktas. Ar gali Tary
bos narys prirodyt, kad n - 
taip buvo?

Toliau Tarybos narys pri
meta man savimeilę, saky
damas, kad aš rašinėjau i 
laikraščius ir giriausi surin
kęs ir pasiuntęs Lietuvon 
$100. Čia irgi ne tiesa. Aš 
rašiau, nes kiti Tarybos na
riai reikalavo, kad rašyčiau. 
Dailydė man net išmetinė
jo, kad aš ilgai neparašiau. 
Pinigus į Kauną pasiuntė 
pirmininkas Dvareckas, o 
aš tik laišką parašiau Kau
nan p. Zigmui Toliušiui, 
kad siunčiame $104.27 ir 
paaiškinau, kas tuos pini
gus sudėjo. Ponas Toliušis 
prisiuntė mano vardu pra
nešimą, kad pinigai priimti 
ir padėkojo visoms draugi
joms, ^kurios aukavo.

! Kada Tarybos , sekreto-

iš reikalauju, kad Kunigėlis pajuto pavojų 
paaiškintum pla- jr pradėjo gražiuoju prašy

ti, kad žmonės pasiliktų 
prie parapijos, nes kitaip jis 
jau nebegalės pragyventi 
su gaspadine. O turi drūtą 
mergą ir jai nemažai reikia. 
Vistiek išrodo, kad parapi
ja gali pakrikti.

. Rytų Nykštukas.

EDMONTON, CANADA. 
Abu pabėgo.

Pereitais metais čia apsi
gyveno unaravas lietuvis 
vardu V. T. Vyras, žinoma, 
kaip ir visi vyrai, tik tuo na- 
vatnesnis, kad be galo gyrė 
savo žmonos gabumus bei 
gražumą. Šį pavasarį jis at- 

įsikvietė ją Kanadon iš “se- 
1 no krajaus” ir čia pastatė ją 
■aukščiausia už visus sutvė- 
; rimus. Bet vieną kaitą, po 
‘kokių 3-jų mėnesių, tarp jų 
įvyko negraži komedija. Po 
“pėdės,” vakare parsinešė 
burdingieriai vyno ir jiems 
begeriant, apie 11 vai. V. T. 

i reikalui 
ir girdi ką tai nebal-

Susirinkimas buvo šaukia-! 
mas 14 rugpiučio, o atviru
tes šaukdamas narius į tą 
>usirinkimą tamsta išsiun- 
tinėjai tą pačią 14 rugpiu
čio dieną, taip kad nei Ta
rybos pirmininkas, nei iždi
ninkas nieko apie tai neži
nojo. Susirinko tiktai tams
tos draugučiai ir manei, kad 
išvys mane iš Worcesterio. 
Tai tokį “naudingą” darbą 
tamsta dirbi.

Juozas Krasinskas.

gVHBIHU IlCgčUIIIIcl II llAtll? *****j~>

iš tokių žmonių. Redakto- J duodamas Visur dalyvhvu- Kada Tarybos sekreto
rius Lietuvoje buvęs ząkris-isiam korespondentai atsa- Roįgg Glavickas pa' 
x22____ ____ 3-2-2__ ______1__ x • iLvmn urAlA monn Vnrrlo ir 1 1

TORONTO, CANADA. 
Apgavingais pažadais su

tverta parapija krinka.
Čia atsirado lietuvis “kon- 

trakčikas,” kuris susitarė su 
kunigu pritraukti jaunus išė]0 koki/m tai 
irjr^ . prie parapijos. Jie oraJ„ ir girdi k, „.......... .
5' a"eJO sa^ytl> kad. kas P"’ šiai šnekant “bušiuose.” Pri- 

eina arčiau, gi žiuri, kad jo 
žmonelė Verusė su burdin- 
gierium “flirtauja.” Čia, ži
noma, Vincas užsidegė pyk
čiu ir grįžęs virtuvėn pasi
griebė ilgąjį peilį ir danu 
vytis “užkurį” ir Verusę. 
Bet nei vieno nepagauna.

sirašys prie parapijos, tas 
galės gauti darbą kokį tik 

no atė’jo mano,’o ne jo var- norės ir galės dirbti pakol
tijono padėjėjas, arba tei-’kymą, įvėlė mano vardą įr ^atė jogątsakymas iš Kau-
singiau — špitolninkas. Ad-'knminaliskai mane apsmei- v : ___ .. o_________ r____

Matyt, kad tas žmogus d pradėjo šokinėti lvg tik norės; o kas prie parapi- 
ika skaityt. no ta . . . t- __ ^;«i,.,..

ministratorius buvęs žydų žė- ■ . .
pirtininkas. Atvažiavęs į nemoka skaityt, nes po ta 
Argentiną tik rašyt prasi- korespondencija, prie ku- 
mokino. T”

jos neprigulės, tas niekur 
darbo negaus.

Žmonės šitai pasakai pa
tikėjo ir daug jų prie para- 
pijos prisirašė. Kada prisi- žmonelė basa nubėgo” mies- 

pradėjo klausinėti, Un policijos globon ir ten 
Kunj_ ^1^0 kokias 3 dienas, kol 

gas liepė palaukti. Darbo SUsitaikė su vyru, policijai 
tarpininkaujant; mat ji išsi- 
.ėmė nuo daktaro liudymą, 
kad ji tą vakarą buvusi “ne
kalta.” Rodos, jau butų vis
kas ir baigta. Bet šiomis die
nomis vėl atsikartojo ta pa
ti “baika,” tik jau biskutį 
kitaip. V. T. buvo paėmęs 
nuo ketinių lietuvių, boso 
vardu, po $10.00 kyšio už 
įprašymą darban, bet šie su
žinoję, kad bosai tų dešim
tinių negavo, pradėjo Vin
cui išmėtinėti; vienas net 
griežtai pareikalavo savo 
dešimtinės atgal, nes jo 
darbas esąs sunkus ir kyšio 
nėra vertas. Matydamas, 
kad gali išeiti už svetimo 
vardo teršimą blogai, musų 
Vincas T. vieną vakarą ne
va su reikalu išvažiavo mie
stan ir nuo to jau praėjo dvi 

,o Vinco vis 
dar nėra; matyt, vargšas, 
išdūmė į Ontariją, Torontą 
ar Hamiltonan.

, _______ _____ ____ ___ _ Gi trečią dieną ponas de-! Reikia pasakyti, kad Vii>
vei nebus leista grįžt į dar- legatas Įsakė jau bemaž ko,cas T. skaitė save “garbin- 
bą be šapminingio, o šapmi-' visoms dirbtuvėms grįžti į gu’' vyru, nes turi Smetonos 
tingiai bus reikalingi dėlto.,darbą, ir taip pat be šapmi- medalį. Jo žmonelė V., da- 
kad pranešt darbininkams, tingių ir be jokio paaiškini-'ba1' pavesta Dievo apveiz

ės mo, už ką streikavom ir ką ^a*» Pa^ atsižymėjus
..... Tiesa, jis sakė, šventablyvumu, nes anot 

kad bedirbant šauksią dirb- jos Vinco, kas vakaras ant 
tuvių susirinkimus ir žiūrė- ^elių atpoteriaudavo ražan- 

kad darbininkai gautų čių ir skųsdavosi, kad nėra 
Bet mes aiškiai i kur Edmontone prieiti išpa- 

I iš t n nrižadn' žinties. O savo kelionės

avis įkirpta. Jis pradėjo 
jieškoti priekabių prie ma- • *1 ‘1 1 JI *T'jmoKino. Kaip teko girdėti, rios jisai kabinasi, buvo pa- nęs ir ie kitų, kodel To. 

įjau pradėjo darbuotis prie(sirasęs B ®rzo 0 J1S Mušis nepamini jo vardo sa-
L-nmimictičl-A “P-trtrUo„c” ; atsakvma nuodą Visur da- __ i_.«xi.5«>

šiau, jeigu po ta korespon
dencija nebuvo net tokio 
slapyvardžio, kuri jis man

i primeta? Tai viena. Į Kriaučių streikas ir kas
I Antra, jisai sako, kad au-, : i-:—
kų buvę surinkta $130. Tai 

didžiausis melas, nes 
surinkta iš yiso

____  "• Šitą patvir- 
vėliau pasiva-įG^s šv’. Jurgio di augijos pir-

atskylę nuo “Rytojaus.” Čia 
taipgi nėra nieko gera. Lei-, 
dėjai tik rūpinasi pasidaryt 
pragyvenimą ir stengiasi 
kelti aikštėn visus “Ryto
jaus” nešvarius darbus.

“A. L. Balsas” 
laikraštis. Jis buvo iš pra
džių fašistinis, i ’ * 
socialistinis, ’ 
dino bepartiniu, o dabar, 
paėmus jį Stabinskui, pasi
darė biznio laikraštis.

“Lietuviškas Laikraštis” į 
yra leidžiamas vienos laiva-J 
korčių agentūros. Jis tik gi-i^ 
na savo laivus ir gerą patar-draugija aukavo Reiškia, padarytas prieš “manufak 
nanir75 • ,- « • Tarvbos narvs ajDabar pasirodė “mani- f estas,” kad susitvėrė Sočia- ant $2o-‘3-
listų Sąjunga ir žada išleisti!, Toliaus jisai n 

i--------ibuk as ateies i Din

Brooklyno Kriaučių Reikalai

juo laimėta?

Bet 
“Ry- 
kad

taipgi ne 3^
” au^ų buvo 

paskui liko ^ktai $104.27.

Rugpiučio 14 d. čia buvo 
sustabdytos visos lietuvių 
kriaučių šapos, o darbinin
kai sušaukti į “Amalga-

mininkas A. Dailydė, Biru- maJe”. lemPle &veta nę. 
tės draugijos pirmininkas ir „ 1 svetainę, kriau-
Tarybos pirmininkas Jonas 5ia.į klausinėja viens kito, 
Dvareckas, iždininkas Juo- delko sustabdė darbą ir uz 

Ižas Babraitis ir daugybė ki- ką dabar streikuosim?
i tų draugijų viršininkų, nes Delegatas F. Vaitukaitis 
visiems žinoma, kiek kuri paaiškino, jog “stapičius”

mas pinigų, todėl New Yor
ko “Joint Boardas” padarė 
nutarimą, kad kiekvienas 
New Yorko kriaučius paau
kautų 8 valandų uždarbį ve
dimui Philadelphijoj kovos. 
Tuomi susirinkimas tą die
ną ir užsibaigė.

Sekančią dieną, t. y. rug
pjūčio 15-tą, buvo sušauk
tas antras susirinkimas, ku
riame išgirdome jau visai 
kitą giesmę, šiame susirin
kime sekr. J. Buivydas per
skaitė sanrašą kelių dirbtu-

I

apvagino tuminkus,” kad sugrąžintų: vių, kurios esą jau “susitai- 
numuštą į kę” ir tos dirbtuvės galin- 
’ ", o'čios grįžti į darbą.

’ i kontraktoriams 1
____ , jisai meluoja, ant žiuponų mokestį,

buk aš atėjęs į pirmininkų kontraktoriai turėsią sugrą- Čia darbininkams išrodo s^va^®s laiko,
laikraštį Gal tas ir bus Pa<^i^VnS^kaip ” atstovas Sinti nukapotas algas darbi- keistai: kodėl be šapmitin- 

"^ams. g rių leidžia dirbtuvėms pra-
.oriai .įsgi akuiatni zmo- mirus.” Tai vra Ir toliau delegatas pareis- rieti darbą.
nes ir buvę žymus socialis- melą* Aš esu SLA kia, kad nei vienai dirbtu- Gi trečią dieną ponas dė
tai Lietuvoje. Špitolmnko Vei nebm 1pista ko
nei žydų vonotojo tarp jų ® . kuopos yice-pirminin- 
nėra nei vieno. Linkėtina k?8,lr buvau .kuopos pirmi-
Drisidėti visiem^ Drie rimto ninko paprašytas nueiti Į tingiai bus reikalingi dėlto, 
socialistinio darbo. Atsi- ^kim^^vąd^ne, kieTSa“"

v . čiukų. Lai gyvuoja Argenti->s darbo da su diner- Dabar jau siek tiek suži
no) nauiai susitvėrusi Sočia- baksiu kuopos finansų se- nojom, uz ką streikuojant.

socialistinio
iaimėjom. Tiesa,

noj naujai susitvėrusi Socia
listų Sąjunga! Jarome.

I

PITTSBURGH, PA. 
Sandaros kuopų piknikas 

pavyko. z
Amšiejaus farmoj, Mc- 

Kees Rocks, Pa., 11 rugpjū
čio atsibuvo Sandaros kuo
pų piknikas su ristynėmis. 
Ritosi Juozas Šimkus su K. 
Alėliunu. Kad neužėmus vi
so laiko ristynėmis, joms 
buvo paskirta viena valan
da, ir kuris paris du kartu, 
tas bus laimėtojas. Bet ėmė
si visą valandą ir nei vienas 
nenusigalėjo. Ristynės buvo 
gana smarkios, nes abudu 
ristikai beveik vienodo sun
kumo ir abudu gana miklus, 
tai publikai visai nenusibo
do žiūrėt. Po ristynių p. 
Šimkus pareiškė, kad Alė-

šią 
pakėlimą. 1 
žinom, kad iš to prižado 
nieko nebus. Tai yra aiškus 
žmonėms akių mulkinimas.

Vėliaus paaiškėjo, kad 
buvo tokių dirbtuvių, kurių 

firmų darbininkus; strei- visai nereikėjo stabdyti, nes 
kuojančių skaičius siekias pats pasakė, kad nieko ne- 
apie tūkstantį. Prie to reikia busią galima iškovot. O jei- 
—, . . . žjnojo, kad nieko nebus

galima iškovot, tai kam to
kias dirbtuves reikėjo stab
dyt? ;

Dabar kįla klausimas, ar 
bent vienoj dirbtuvėj ką iš
kovosiu Greičiau nieko.

Vadinasi, streikavom ke
li tą dienų, nuostolių jau tu
rėjom. o nieko nelaimėjom. 
Ir tai ačiū musų komunisti
nei administracijai — dele- 

vos Philadelphijoje, organi-,g;<tui su sekretorium.
-—’--4 ‘ - Prosytojas.

kretorius Jurgis Mozuraitis 
ir pareiškė, kad jis norįs 
pirmininko vieton nueiti. 
Nors man, kaip vice-pirmi- 
ninkui, geriah pritiko pir
mininką pavaduoti, tečiaus 
aš nesiskverbiau • ir sutikau, 
kad finansų sekretorius nu
eitų. Bet tuomet man teko 
eiti atstovu nuo T. M. D. 50- 
tos kuopos, kurios aš esu 
sekretorius. Jos pirminin
kas Antanas Martišius pats veda atkaklią kovą su vie- 
negalėjo nueiti, todėl pa- tos “openšaperiais.” O Phi- 

ladelphia yra drūčiausia 
“openšaperių” tvirtovė vy
riškų drabužių industrijo" 
Darbininkai tenai nežmo
niškai išnaudojami. To<iėi 
unija stengiasi tenai darbi
ninkus suorganizuoti.

Tečiaus vedimas tos ko-

* •■“<*ueipnijoje, orgaiu-| 
zacijai kainuoja dideles su-1

Dar buvo padaryta pra
nešimas, kad Amalįgameitų 
Unija ir Philadelphijoj ve
da energingą kampaniją su
organizavimui vietos siuvė
jų. Tenai ji turinti išvedus 
į streiką net kelių didelių

draugę ponią J. žemiausiai 
apšmeižė. Čia tiktų priežo
dis: “Kas teršia ant tako— 
tas ir ant kito sako.”

Žipčius.

priminti, kad Amalgameitų 
Unija jau nuo pernai metu

prašė, kad aš jį pavaduo
čiau, ką aš ir padariau. Na, 
o Tarybos narys pasakoja, 
kad aš atstovavęs jau du 
metu atgal mirusią draugi
ją! Worcesteriečiai gerai 
žino, kad T. M. D. 50 kuopa 
nėra “mirusi draugija.” Ji 

i, turi banke pi- 
susirinkimus ir

nei ei imi uci

[turi valdybą 
[nigu, laiko

ADOMO MICKEVIČIAUS 
SŪNŪS VYKSTA I 

KROKUVĄ.
Varšuva. — Rugsėjo 6 

dieną atvyksta į Krokuvą, 
literatų sąjungos kviečia
mas, vienatinis, dar tebegy
vas Adomo Mickevičiaus 
sūnūs Juozas Mickevičius, 
kur jis išbus apie trejetą są- 
vaičių. Kaip žinoma, nuola
tinė jo gyvenamoji vieta yra 
Paryžius.



Kova Prieš Teisėjų 
Despotizmą

KELETAS BRUOŽU IS MANO 
GYVENIMO SOVIETŲ RUSIJOJ

J. JOKUBYNAS
• t

as pats, kas atsitiko Cleve- 
ande_ Reiškia, pajuto vyrai 

savo kailiui pavojų. Pavyz
džiui, “Boston Ajnerican” 
savo editoriale 16 rugpiučio 
sako: “Tikrai, Bostono teis
muose beveik nėra tos die
nos, kad teisėjas nenubaus
tų ko už teismo įžeidimą — 
tas pats teisėjas, prieš kurį 
įžeidimas buvo padarytas...

“Legislatura turėtų per
žiūrėt įstatymus bent tiek, 
kad tokias įžeidimo bylas 
spręstų kitas teisėjas, o.ne 
tas pats, kuris jaučiasi įžeis
tas-”

Juk teisėjas yra toks pat sunku gauti. Aš, kaipo siuvėjas, gavau dar- 
žmogus, kaip ir visi kiti, sa- sjuvėją Petrovą už visai mažą atly-
galiUiirt^dclaidli^as^Kiek- ° kiti mano draugai lietuviai išbu-

vienas žmogus yra pavydus,ivo P° kelis mėnesius be darbo ir, pagaliau, 
piktas ir kerštingas. Todėl netekę kantrybės pradėjo vežioti miltus iš 
įstatymas neprivalo duoti Donskos oblasties. Prieš pat Sekmines pa-- 
vienam žmogui tokios va-' ” ' ............
lios ir teisės, kad jis galėtų! 
kitą žmogų apkaltint, pas
kui pats butų jo teisėju ir 
pats jam bausmę skirtų.

Ir kai kurie Bostono teisi
ninkai, pavyzdžiui advoka
tas John J. Cummings, bu
vusis demokratų kandida
tas į gubernatorius, reika-j- ; .. « , .'
lauja, kad prie Massachu-'2^’ a 1-171 emb nišų, šlubų, be rankų ir moterų 
setts valstijos konstitucijos Įtartinos profesijos. O nešvarumas! Ant 
butų pridėtas pataisymasjgrindų sugulę. Mes ir-gi prisitaikę suvir- 
1__ t_ i_______ i___ X*- . . . .

* Turbut niekur kitur civi
lizuotame pasauly teisėjai 
neturi tokios galios, kaip 
Jungtinėse Valstijose. Nors 
kiekvienoj mokykloj vaikai 
čia mokinami, kad šią šalį 
valdo pati liaudis per savo 
atstovus Kongrese, tečiaus 
ką keli šimtai atstovų Kong
rese nutaria, tą keli teisėjai, 
vadinami "Sįipreme Cour- 
tu,” gali panaikinti. Jie turi 
didesnę galią net ir už Kon
gresą. Taigi aišku, kad auk
ščiausia šios šalies valdžia 
yrame žmonės, bet “Supre- 
’me Courtas.” kurio žmonės 
negali nei išrinkti, nei at
šaukti. nei pakeisti.

Negana to. šios šalies tei
smai turi galią leisti despo
tiškus “injunctionus,” ku
riais ypač yra smaugiami 
darbininkai laike streikų. 
Teisėjas nekuomet neduos 
“injunctiono” darbininkų 

unijai prieš kompaniją, bet 
jis visuomet duoda “injunc- 
tioną” kompanijai prieš 
darbininkus. Tais “injunc- 
tionais” paprastai draudžia
ma darbininkams laike 
streiko eiti artyn prie dirb
tuvės. laikyti susirinkimus, 
užkabinėti streiklaužius ar
ba kitaip “trukdyti kompa
nijos biznį.”

Jeigu unija arba atskiri 
darbininkai šitokio “in
junctiono” nepaklauso, tai 
tas pats teisėjas, kuris tą 
“injunctioną” išleido, tuo
jaus liepia juos areštuoti ir 
sodina kalėjiman už “con- 
tempt of court,” t. y. už teis
mo paniekinimą.

Prieš šitą teisėjų despo
tizmą Amerikos Darbo Fe
deracija ir kitos darbininkų 
organizacijos senai jau ve
da kovą, bet iki šiol ji neda
vė jokių vaisių, nes darbi
ninkai Jungtinėse Valstijo
se savo atstovų valdžioje 
neturi: tenai sėdi stambaus 
kapitalo, savininkai, ku
riems tokie “injunctionai” 
yra kaip tik naudingi.

Bet šiomis dienomis atsi
tiko nepaprastas dalykas. 
Tironiško “injunctiono” bo
tago teko paragauti patiems 
plutokratams. Tai atsitiko 
Clevelande. Tenai susiriejo 
du stambaus 
•seniai. Vienas 
Junctioną” 
Kadangi 

i buvo at
• darbininkus.
nierius, 
spauda. 
“Cleveland Pre;

(Tąsa)

1918 metais praleidęs Velykas išvažia
vau į Cariciną ant kranto Volgos, Saratovo 
gubernijoj. Ir koks stebuklas! Kada nuva
žiavau tenai, tai, rodosi, kad ten kita šalis 
—duonos pristatyta’ pilni langai ir pirkti 
gali kiek tik nori. (Ten dar nebuvo palie
tus bolševikų rankelė.) Bet musų nelaimei, 
tas džiaugsmas buvo neilgam. Po dviejų są- 
vaičių buvo tas pats, kas ir Maskvoj. Cari- 
cine yra du dideli fabrikai, vienas vadina
mas Oructeiny, kitas Francuzky zavod, ir 

keletas Nojelio cisternų, tad darbas buvo

I

—Gud momink. Maike! aš. Žiuriu, stovi du kunigai 
—Labo ryto. tėve. sv nensiliais ir laukia mus.
—Na. pasakyk. Maike, Kaip atvožnas žmogus, aš 

kaip mano nosis dabar išro- pirmutinis priėjau ir sakau, 
do. Tik nemeluok, sakyk tei- kad noriu užsirašyti į cu- 
sybę. dauną vietą. Olrait, sako

. * —O ką tai reiškia, tėve? kunigas. Čia, sako, reikia 
Kodėl tavo nosis šiandien užpirkti mišias šventas, kat- 
turėtų išrodyt kitaip, negu ros bus laikomos du kartu 
kitais kartais? ant mėnesio. Aš jam paro-
'—Maike. aš buvau cu- džiau savo nosį ir sakau, ar 

daunoj vietoj, tik tu niekam mišios pamačys, ar ne. ba, 
apie tai nesakyk. sakau aš noriu ženytis ir jo-

—Kalbėk aiškiau, tėve, kių fonių čia negali būt. O 
—Maike. čia yra sekretas, jis sako, kad pas Rymo ka- 

Aš apėjau našlę, ką turi pi- talikus nėra jokio monki- 
nigų ir ji man pusėtinai pa- biznio. Sako, užpirk mišias, 
tinka, ba gana starki mote- o nosis bus sveika kaip ridi- 
ris. Taigi išsigėriau ant drą- kas. O koks praisas. aš jo 

L sos ir nuėjęs andai pabalbi- klausiu. Jis mane apžiurėjo 
* nau ženytis. Mislinau. kad ir sako: duok penkiolika 

ji tuoj puls man i glėbi, ba dolerių, o jeigu turi, tai gali 
‘ prie janirolų moteris visada ir daugiau duoti, ba visi pi- 

greičiau kimba, kaip prie r.igai eina į Rymą, tai ne
prastų. Ale šita ne. Sako, prapuls. Aš, Maike. turėjau
neturiu akvatos ženytis. Bet pasiskolinęs penkiolika d o-, 
paskui aš sužinojau, kad lerių. tai ir išmečiau pasku- 
ženytis ji nori, tik jai nepa- tinius. Kunigas užtikrino.! 
tiko mano nosis, kad biski kad tas pamačys. Taigi va- 
išpurpus ir raudona. Kaip luk to aš dabar ir klausiu 
aš pasakiau apie tai zakris- tavęs, kaip mano nosis išl o
ti jonui. tai jis man davė ro- do: ar pamačijo. ar ne? 
dą važiuot į Ohio šteitą. Te
nai. sako, yra cudauna vie
ta. tai. sako. įmausi kunigui 
kokią penkinę į kišenių ant 
intencijos gražesnės nosies.
ir. sako, nosis tuojaus bus 
kaip jurginas. Taigi pereitą 
nedėlią aš ir nuvažiavau te
nai.

—Dabar jau suprantu, 
tėve. Reiškia, tu buvai nuve
žęs savo nosį į stebuklingą 
rietą.

—Šiur. Maike. Ir ne aš 
vienas. ale kokie 200 žmo
nių su manim buvo nuvažia
vę.* Kaip išlipom iš treino. 
tai kaip antra Šilava išrodė. 
Mus pasitiko kunigas ir nu
sivedė visu? į bažnyčią. Te
nai tuojaus prasidėjo mišios 
ir dvi seseris tuojaus prade- .
’o rinkti ninigus. Prie alto- vyste. Juk tu ir pats gali ai
riai pastatė beskę. ir ris simmti, tėve, kaip andai bu- 
renka ir neša i tą beskę pilti, vo sunkiai apsirgęs pats po- 
Aš turėjau penkinę apiera- piezius. Jisai nevažiavo į 
rojęs, tai irgi įmečiau. Ir stebuklingas vietas gydytis, 
kaip matai, vaike, beskė bu- bet saukėsi daktarų pagal- 
vo oilna bumašku. Kaip jau bos. kad gelbėtų jo gyvybę, 
seseris pabaigė kolektą. tai,Tai parodo, kad į stebuklus

—Kodėl tu, tėve, man ne
pasakei. kad tu tokią kiau
lystę planuoji? Tuos 25 do
lerius tu šiandien turėtum 
kišeniuje.

—Ai don kėr. Maike. apie 
25 dolerius, jeigu tiktai ma
no nosis geriau išrodo.

—Tavo nosis, tėve, ge
riau jau negali išrodyt, nes 
tu perdaug esi alkoholiaus Į 
savo kraują supylęs.

—Kaip tai. Maike? Juk 
Rymo katalikų kunigai ne
galėtų mane taip apmauti. 
Jeigu jau butų kokie neza- 
liežn inkai. tai gal ir apsuk
tų.

—Tu. tėve, perdaug Ry- 
mui netikėk. Visos tos ste
buklingos vietos yra apga-

tada išėjo du kunigai su be- 
skėmis. ir kolekta prasidėjo 
iš naujo. Sakau, negražu ne
duoti. kada pats kunigas 
renka. Tai įmečiau da vieną 
penkinę, ba kunigui mažiau 
negi duosi. Paskui prasidė
jo pamokslas. Labai dailiai, 
nupasakojo apie Dievo ga
lybę ir stebuklus, ir ant galo 
sako, jeigu kas turit kokią 
kvarabą ir norit per cudau- 
ną Dievo galybę išsigydyt. 
tai eikit laukan skersai stry
ko ir tenai užsirašykit. Pra
dėjo vi i eiti, trigi nuėjau ir

<

vadino ir mane važiuoti šventėms miltų 
parsivežti. Na, ir nuvažiavom apie 400 var
stų nuo Caricino j stotį Rubirle vadinamą. 
Privažiavom tą stotį vakare. Klausiu pas 
draugus, kur mes nakvosim? Jie sako žiną 
traktyrių, kur galėsim pernakvoti. Įėjus į tą 
traktvrių, labai keistas įspūdis pasidarė. 
IĮvairių žmonių ten buvo: kalmykų, kirgy-

kuriuo butų pažabota teisė-i tom. Ant rytojaus buvo turgaus diena, tai 
jų sauvalė. Jis stoja už tai, mes nusipirkom miltų ir kitų produktų, ir I 
kad visos bvlos dėl teismo • D * — i • -garbės įžeidimo butų spren- j3u la“klam traukln>°- B* nelaimei
džiamos ne pačių teisėjų, 
bet “džiurės.” Teisėjas pa

pranešė mums, kad Krasnovo kariumenė 
užėmė kelias gelžkelio stotis .linkui Carici- 
no, o iš kitos pusės daro puolimą. Tokiu 
budu mes buvom visai apsupti. Koks sumi-

prastai savo asmens įžeidi-',
ne vadina “teismo įžeidi-į d u< i u mes ouvom visai apsupti, koks sumi
niu ir baudžia žmogų ne .gjmas pasidarė — sunku ir aprašyti. Prasi- 
teisingumu, bet asmeniškų! f . R . nriešu žudvmas Aš mačiau 
kerštu vaduodamasis. / 3 Kerotas, pnesų žudymas. As mačiau,

Bet ar iš viso šito triukš
mo išeis kas, dabar da sun
ku spręsti.

LIAUDIES DAINA.
(Iš mano dainų rinkinio. J. Krukonisf

biznio inter- 
išėmė “in- 

prieš antrąjį, 
injunctionas” čia 

kreiptas ne prieš 
bet prieš biz- 

tai tuojaus įsikišo 
Vietos dienraštis, 

,” parašė 
kritiką ir pasakė, kad teisė
jas. duodamas tokį “injunc- 

! tioną” padarė nelemtą klai
da.

Visagalio teisėjo majes
totas pasijuto šitokia kriti
ka užgautas ir tuojaus liepė 

Jdu vyriausiu to laikraščio 
Į redaktorių areštuoti ir at- 
j vesti prieš jį. Policija tuo- 
jjaus juos atvilko, gi visaga
les teisėjas, pilnas rūstybės, 
•arė: Jus įžeidėt teismą ir aš 
jum- uždedu užtai bausmę. 
Jus turit užmokėti po $500 
pabaudos ir busit uždaryti 
per 30 dienų kalėjime.

Jeigu šitie du vyrai butų 
• paprasti darbininkai, tai 

 bausmę jje atliktų, kaip yra 
- . . , . U įu uZ'Įatlikę jau tūkstančiai kitų,
mokėjai uz juos net 2o do- ir nei ]apė apie tai nesulotų.
€r^ul- w -i i č'a buvo du kapitalis-

5*1?’ z—^jstijo- tiško laikraščio redaktoriai.
Eisiu ir duosiu Abudu turtingi

popiežius netiki.

nas kaltas, 
jam i snuki!

I

i ir įtakingi 
žmonės. Jie tuojaus pasi
samdė geriausius advokatus 

Netoli Bostono ant jūrių ir apeliuoja į aukštesnį teis- 
šio panedėlio naktį buvo su- mą. 
gautas šmugelninkų laivas 
su Belgijos alkoholium.

I

I

Ir no visą šalį prasidėjo 
agitacija prieš teisėjų sau-' 
valę. Bostono laikraščiai.

Pereitą nedėldienį Char- reikalauja pakeisti įstaty-' 
lestowne policija suėmė 7 mą. kuris duoda teisėjams' 
žmones už lošimą kortomis tokios galios, nes, sako, ki-Į 
h’entadieny. taip ir pas mus gali atsitikti.

r

Oi, oi. oi, Dievuliau. 
O kas tai yra, 
Kad šiandien dienelė 
Nelinksma yra?

Kad šiandien dienelė 
Nelinksma vra.
Kad iš debesėlių 
Lietutis lyja.

Kad iš debesėlių 
Lietutis lyja
Nuo žalių rūtelių 
Lapeliai byra.

Eisiu į darželį
Keliais vaikščiosiu
Rūtelių lapelių 
Prisirankiosiu.

Pinsiu vainikėlį 
Iš žalių rūtų 
Dėsiu ant galvelės
Kad gražu butų.

Nereiks tau sesele 
Žalių rūtelių
Bus pilna širdelė
Tau rūpestėlių.

Nereiks tau sesele 
Auksb žiedelių 
Bus pilnos rankelės 
Sunkių darbelių.

pa: ainavo M Krukcnienė, 
Šventežerio apylinkėj.

Jaunujų žygis.
Mum* pasaulis naujas duotas, 
Spėkos nemėgintos.
Platus kėlias, nemattiotas.
Dienos neskaitytos.
Nors dar švilpia rytuos vėjai, 
Jaunus medžius laužo:
Karšta širdim ką mylėjai, 
Neįveiks tos audros.
Kas vilnis ant okeano 
Gali nutildyti?
Jei kas laisvės sparnus gavo, 
Kas gal tą varžyti ?
Musų dirva derlingoji—
Tai kovų arena.
Musų mintis galingoji— 
Skint į laisvę kelią.

kaip du kalmyku keli raudonarmiečiai įve
dė į vagoną ir garvežys tą vagoną paėmęs 
išvažiavo. Susirinkę spėliojo, kur juos veš. 
Bet tikrai niekas nežinojo, apart tų, kurie 
vežė. /

I 

Taip mes toj vietoj išbuvom keliai die
nas ir pagaliau nusprendėm eiti pėsti, nes 
kitos išeities nebuvo. Išėjome 15 žmonių, 
susitarėm laikytis gelžkelio linijos ir eiti 
linkui Caricino. Nuėję apie kokią 10 varstų 
randame tuos du kalmyku sušaudytus ir iš
mestus iš vagono. Vakare priėjom pusiau 
stotį, kur gavom vadens atsigerti ir pasilsė
ti po dienos kaitros. Naktį pasiryžom pra- 

■ leisti pakrantėj prie gelžkelio. Gerokai 
i pramigus, klausom, kad ateina traukinys. 
Tai buvo iš Veliko-kniažeskos ir Kubirlės 
traukiniai; du buvo kariški, o vienas su ci
viliais. Mes gi nieko nelaukę sulipome ant 
vagonų, bet išvažiavom jau saulei patekė
jus. Privažiavom stotį Zimovniki; musų 
traukiniai sustojo ir jau toliau nevažiuoja. 
Zimovnikų stotfe buvo labai dažnai ata
kuojama. Apylinkės gyventojai daugiausia 
kalmykai ir jų nemažai buvo baltagvardie
čių eilėse, tad raudonieji ant jų supykę pra
dėjo draskyti jų bažnyčias ir deginti jų kai
mus.

Aš pats mačiau, kaip vieną dieną parjo
jo į Zimovnikų stotį keliatas raudonarmie
čių apsirėdžiusių įvairiais kalmykų bažny
tiniais rūbais. Tąs labai blogo įspūdžio pa
darė ant gyventojų.

Prie Zimovnikų stoties yra didokas mies
telis, ir štai viehą rytą kad pradės šaudyt iš 
kanuolių, tai jau nebuvo kur ir pasidėti. 
Mano draugas pastebėjo, kad jau vienas 
kariškas traukinys judinas. Mes pradėjom 
bėgti į traukinį. Noro traukinys vos juda, 
bet iš baimės negali jį privyti; galų gale 
įšokom į vagoną. Tai buvo kariškas sandė
lis. Bet mums nieks nieko nesakė; jame 
buvo viena slaugė ir keli vyrai. Ta slaugė 
staiga tik bupt ant grindų ir po suolu; o vie
nas vyras sėdi ant viršutinės lentos ir sako 
jai, ko tu ten lendi? Juk jeigu paklius ka- 
nuolės šovinys, tai ras tave ir po suolu. 0 
tie šoviniai tik sproginėja, tai vienoj, tai 
antroj pusėj traukinio. Tas vyras pasižiūrė
jęs ir sako: “Nors aš dar valgau, bet vilties 
nėra jokios, kad mes gyvi išliksim; bet nors 
žinosiu, kad ncalkanas numirsiu.”

• Mane labiausia, piktis ėmė ant mašinisto, 
kodėl' jisai neleidžia greičiau traukinio. 
Bet visgi musų traukinys laimingai pribuvo 
į stotį Gašun., Nepoilgam pribuvo ir kiti du 
traukiniai.

Juos visus sulaikė maž daug už pusės 
varsto nedavažiavus į stotį. Traukiniams 
sustojus, dalinomės pergyventais įspū
džiais. Pasirodo, kad dar vietoje stovint į 
civilio traukinio vagoną papuolė vienas šo
vinys ir du žmones užmušė, o 7 sužeidė.

Mums bekalbant, ateina keli raudonar
miečiai su šautuvais ir liepia visiems jau
niems vyrams eiti į stotį. Tuojaus visi suži
nojo, kad siųs į frontą. Čia tai jau prasidėjo 
tikras “sabotažas:” vienas pradėjo valgyt, 
kitas kojas nuauna ir vėl apauna, trečias 
vėl ką nors išgalvoja, kad tik laiką toliau 
nustumti. Ir taip tęsės ilgą laiką, kol paga
liau susirinko visi ant stoties. Visa tai buvo 
daroma įsakymu Velikokniazeškos stoties 
komendanto. Bet musų laimei tuo laiku pri
buvo to rajono glavnokomandujuščis,kurs 
pamatęs tiek daug vyrų, klausia, kas čia 
per žmonės? Jam atsakė, kad bus siunčia
mi į pozicijas baltagvardiečių atakai sulai
kyt. Jis kad sušuks: “Tu, beproti! Ar tu 
juos su lazdomis siųsi, kad juos visus kaip 
gyvulius išskerstų? Matai, kad ginklų nėra 
kariškiams. Siųsti juos tilto statyt, kuris bu
vo išsprogdintas!’*

Mes, žinoma, su mielu noru į tokį darbą. 
Nors tenai ir-gi retkarčiais šaudydavo.

Nuvažiavus prie tilto, atsirado visokių 
specialistų ir per dvi ir pusę dienos buvo 
sukrauta 15 tūkstančių špalų, uždėtos relės 
ir jau traukinys pervažiavo. Mes tris lietu
viai išsimaudėm upėj, per kurią tiltą sta
tėm. ir leidomės pėsti namo. Nors stotis Re- 
montnaja buvo visai netoli, bet iki jos buvo 
dar keli maži tilteliai sudeginti ir traukinys 
eiti negalėjo. Priėję stotį Remontnaja, kuri 
prieš kelias dienas buvo krasnovcų užimta, 
klausinėjam, ar kazokai nieko nedarė. Bet 
žmonės jau pripratę prie tokių permainų, 
todėl taikosi prie aplinkybių: kaip užeina 
“raudoni,” tai peikia “baltuosius,” o kaip 
“balti,” tai “raudonus.”

Pas gyventojus gavom nusipirkti pora 
svarų sukorių kelionei ir taip leidomės to
liau. Nuo Remontnos ligi Semičnaja stoties 
yra 40 varstų. Mes nuo pietų ligi sutemos 
praėjom 35 varstus ir pasilikom nakvoti 
tuščiuose gelžkelio sargo namuose. Ant ry
tojaus dar praėjom 5 varstus ir pasiekėm 
Semičnaja stotį. Musų laimei, ten stovėjo 
šarvuotas traukinys. Mums paprašius pas 
vadą, sutiko mus paimti, nes jie važiavo 
linkui Caricino. Pavažiavus keliolika vars
tų, padarė pas mus kratą ir patikrino doku
mentus. Ir taip apie 11 vai. dienos atvežė 
mus į Kotelnikovo stotį, iš kuš jau gavom 
nusipirkti tikietus ligi Caricino. Į čariciną 
atvažiavom naktį, ir kada priėjom baraką, 
kuriame gyvenom, pamatėm, kad jis užim
tas kariumenės ir musų žmonelių nėra. * 
Prie to da mus suareštavo ir nuvedė į šta
bą, kur išlaikė visą naktį. Atsikėlę anksti 
rytą išėjom savo jaunų žmonelių jieškoti. 
Radome jas kitame barake. Atrasti nebuvo 
sunku, nes joms miegant langai buvo už
leisti mum pažįstamom skepetom, šiuo ir 
užsibaigė musų ta kelionė. Netik kad ne- 
paroivežėm duonos ar miltų, bet kitas r pi
nigų nei kapeikos; o iš namų vežėsi kiek 
katras turėjo.

Taigi po tokio nepasisekimo ir finansinio 
bankroto dar labiau pablogėjo musų ir be 
to jau blogas gyvenimas. Ir veltui klibinom 
bolševikiškos darbo biržos duris, nes atsa
kymas buvo vis tas pats: “Raboty niet” 
(“Darbo nėra”).Bet pilvas visai neklausia: 

yra ar nėt “raboty,” bet jam turi duot —ir 
tiek.

Vasaros karščiams užėjus, pradėjo žmo
nės sirgti cholera. Iš musų barako kasdien 
išveždavo po kelis mirusius. Mes gyvenom 
tik vieni lietuviai — viso septynios šeimy
nos viename kambary, tad stengėmės palai
kyti kiek galint švarumą.

(Bus daugiau)
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Įvairios Žinios.
____________________ •

P AJ IEŠKOJIMAI! 
tŽIURKĖS VOS NEPA- 

PIOVĖ.
Varšuvoj šiomis dieno

mis žiurkės vos mirtinai ne- 
užgraužė vieną darbininką 
—kanalizacijos urvų valy
toją. Mat, jis urve kiek atsi-

. ‘. Dėl Demokratijos Menamo Krizio • •

FRANCUZŲIRVOKIE- PER DIDĮJĮ KARĄ ŽUVO

wriauwhės nuo kitų ir jo žiburys
- . .X ciivilinin riancrvRo •žiiirlfill 1

ČIŲ KARO SĄJUNGA?
Žinomas vokiečių pramo

nininkas Reichbergas, sto- atitinkami organai prisiun- 
vįs už vokiečių susitarimą su Lietuvos įstaigoms sąrašus 
Francuzais, laišku į laikras- lietuvių belaisvių, mirusių lsa usl0>’ 
tį “Aveair” praneša nepa- Didžiojo karo metų Vokie- i 
prastai sensacinių žinių apie tijos belaisvių stovyklų ligo- 1 
ketinamąją sudaryti fran- ninėse. Viso gauta sąrašų iš J 
euzų vokiečių karo sąjungą. 64 belaisvių stovyklų ligoni-

Pasąk Reichbergo, dery- niu. Šie lietuviai tarnavo ru- 
bos tarp Francuzijos ir Vo- sų kariuomenėj. Be to, sąra- 
kietijos karo atstovų, kurio- šuose užtinkama ir civilių 
se ir jis dalyvavęs, pasibai- belaisvių, šie tur būt, bus 
gė formalavimu šitokio pla- vokiečių okupacinės val- 
no: ėdžios ištremti okupacijos

Francuzija ir Vokietija metu. Viso 64 belaisvių li- 
garantuoja kita kitai jų Eu- goninėse mirė 1740 lietu- 
ropos sienų neliečiamybę, vių. Šiuose sąrašuose sužy-j 
jei į tas sienas kėsintųsi tre- mėti lietuviai iš Kauno, Vii-' 
čioji valstybė. Proporciona- niaus, Suvalkų ir Gardino 
liniai santykiai tarp Fran-gubernijų, 
euzų ir Vokiečių kariume-j Kiek anksčiau, per Lietu- 
niubus5:3. 'vos belaisvių surašinėjimo

Busianti sudaryta fran-'komitetą Vokietijoj, buvo 
euzų vokiečių vyriausioji gauti keli sąrašai su apie 
karo vadovybė iš franeuzų.'"72 
ir vokiečių generolų. ivėjeZTuo budu jau žinoma

h.-.,j n;,);;;

10,000 LIETUVIŲ.
Vokietijos suviliojo daugybę žiurkių.. 

Jos, matyt, buvo smarkiai
, nes žmogų taip 

apniko graužti, kael jis ne
begalėjo ne tik pabėgti, bet 
nei žiburį užgesinti. Gerai, 
kad kiti darbininkai išgirdę 
jo šauksmą atbėgo ir nelai
mingąjį ištraukė. Jo ilgi gu
miniai batai buvo beveik vi
sai sugraužti, drabužiai visi 
skylėti, o iš veido, rankų 
sunkėsi kraujas. Nukentė- 
jusį nuvežė ligoninėn,- kur 
pasirodė, kad jo temperatū
ra gerokai pakilusi.

J urvą tuojaus buvo įleis
ta būrys fokstejerų, kurie iš
plovė daugiau, kaip tūks
tantį žįurkių.

750 lietuvių mirusių nelais-
i,

ALUS KANALAIS BĖGO.
Varšuva. — Lenkų komi

sariato kovai su išnaudoji
mu skyrius senai turėio ži-

!kad per Didiji karą lietuvių kad alus ir kiti Varsų 
............ , nplaisvėip mirė!vos gatvėse parduodamieji 
a pi*eT230 asmenų, žinoma, į grimaisaldinami, sachari- 

Šiomis dienomis į Stok-s^,ra®a*’ gražu nepil- 
holmą atvyko 900 švedų ko-į11.1- ,TeciaP ^au aPyj
lonistų iš Rusijos. Atvyku-^rtą1 galima pasakyti, kad 
sius sutiko princas Karolis, kai o metu žuvo
ministeris pirmininkas ir nemažiau, kaip 10,000 lie- 
užsienių reikalų ministeris. įtuvni- L. A.
Šitie švedų kolonistai yra: 
ainiai tų, kurie prieš 150JATVĄ2^AI>’“(METV

JIEŠKOTI.
švedus grįžti į savo tėvynę.) Vienas biznierius 
Pavasarį jie bus apgyven- parsitraukti Amerikon 
dinti įvairiose Švedijos vie- garsejusį turką Zaro Aghą, ■ 
tose, o kol kas lieka specia- kuris sakoma turįs 155 metų 
liai jiems paruoštame lioge- amžiaus, ir kuriam susilau- 
ry. Pabėgėliai [ 
kad juos nenorėta išleisti iš dantis ir nauji plaukai. Nė-

“Europoje ra abejonės, kad ameriko- 
'nas biznierius, kuris kviečia 
tą senį Amerikon, tikisi pa- 

‘ daryti pinigų rodydamas jį 
teatruose, bet laikraščiuose 
jis skelbia, kad turkas atta- 
žiuojąs Amerikon “jaunos 
pačios jieškoti.” Dabar jis 
turi vedęs jau septintą pa
čią. bet ji jam esanti per se
na. nes turinti jau 65 metus. 
Jam reikią jaunos. Todėl jis 
greitu laiku su dabartine 
žmona persiskirsiąs, kad at-;. ... . < -.važiavęT Amerika galėtu1 ^lko.5?nkiai matyti, bet to- 
vesti jlunų. Kažin, kur jfeik!« “skaus, kaip aitas, da 
tokių jauną ras, kuri už j0;nlekas neatmena, 
tekėtu, ir ką jis su ja dary
tų?

ŠVEDAI KOLONISTAI 
PABĖGO IŠ RUSIJOS.

I

ministeris pirmininkas ir

Šitie švedų kolonistai yra

metų apsigyveno Ukrainoje. 
Skurdas ir badas privertė

Kaip kieno paniekinta yra todėl, kad liaudis, kuri 
demokratija šiandien pra- lemia politinį krašto padėji-i 
deda būti išganymu. Taip mą, dar nėra tiek apsišvie-; 

! atsitinka dėl to, kad konser- tus, kad suprastų visus gud- 
vatiškos partijos prigyvena rumus- ir yra šiandien kryž- 
^unkius laikus valstybei ir 
sau pavojų. Tečiau kuomet 
didesnieji pavojai praeina 
ir nepasitenkinimas jomis 
sumažėja, tai vėl ateina val
dyti konservatoriai ir kalba 
jie iš naujo apie demokrati- ........... ___
jos krizį ir ją niekina. Taip dažni šių dienų reiškiniai.

Vieną tokių reiškinių da
bar pergyvena anglų visuo
menė. Francuzijoj kalba 
apie platesnę vyriausybės 
koaliciją. Podraug demo
kratijoj visas pasaulis mato 
nusiginklavimo klausime 
teigiamą išsprendimą.

Nei anglų Baldwinas, nei 
franeuzų Poincarė, esant 
gerai padėčiai, nebūtų taip 
lengvai atsitraukę iš val
džių ir užleidę jų kitiems 
Kada galima be didelio rū
pesčio ir be sunkaus darbe 
kraštą valdyti, tada dešinie
ji krykštauja ir valdo.

Gražiausias tam pavyz
dys, tai šiandieninė anglu 

Baldwinai valdė 
tol, kol privedė visą kraštą 
prie neišvengiamo krizio 

rūpindamiesi daugiau- 
krašto išorio garbe ii -i -i----- K maža

kelėje.
Tam teigimu pavyzdžiu 

gali būti visa eilė valstybių.
Sunkiu metu jieškojimas 

krašto pritarimo, užleidi
mas demokratijos reikala
vimams pozicijų yra labai

AREŠTAVO REDAKTO
RIUS UŽ TEISMO 

ĮŽEIDIMĄ
Šiomis dienomis Cleve- 

lande buvo arreštuoti dien
raščio “Cleveland Press” du 
vyriausi redaktoriai. Louis 
Seltzer ir Carlton K. Mat- 
son. Jie buvo nubausti atsė- 
dėt po 30 dienų kalėjime ir 
užsimokėti po $500 pabau
dos užtai, kad pakritikavo 
savo laikrašty vieno teisėjo 
nuosprendį.

Teisėjai Amerikoje yra 
tikri despotai ir kiekvieną 
kritiką prieš juos jie skaito 
“teismo išniekinimu.”

Abudu redaktoriai ape- padėtis* 
liavo. ' - • •

vokiečių nelaisvėje mirėivos. parduodamieji

nu. Tečiau ilgą laiką komi
sariatui nepavykdavo fabri
kantus pagauti. Šiomis die
nomis buvo pagauti bravo
rų “Polonija” ir “Varšuva” 
savininkai. Jie patraukti at
sakomybėn, o tūkstančiai 
litrų sacharinu pasaldyto____
alaus išpilta į kanalus. Ten- nių laivu karo reikalams,

BAIGIA DEGINTI 200
KARO LAIVŲ. _ __ _ ____

Karo metu Amerikos vai- tradicijų išlaikymu, 
dzia pastatė apie 200 medi- tesirūpino krašto gyvenime 

( reikalams, reikalais. Tečiau ir garbė h

i Jie, 
šia

nori 
pa-

Ona Kaukalienė, pajieškau sunaus 
Antano Kaukalio. seniaus gyveno 
Chicagoje, dabar nežinau kur. Aš jo 
motina esu labai sena ir norėčiau su
rast mano mylimų sūnelį. Kas apie jį 
žino, prašau pranešti (35)

ONA KAUKALIENĖ 
Trumpaitėlių kaimo, Gruzdžių vals., 
Šiaulių apskr., Lithuania.

rinkos; kolonijos viena po 
kitos darosi vis daugiau sa
vistovesnės ir kuria savo 
pramonę ir prekybą, atsisa- 
kydamos parazitinės metro
polijos prekybos; kada gin
klai nustoja politikoj lošti 
svarbiausią i
— . . • i i’j j zinu. umiunciui prauBaldwinas mielai atiduoda iaba> svarbu reikalų, 
valdžią ir net paramą teikia 
Macdonaldo vyriausybei.
Jis net UŽgilia tokius MaC-’ . Arbušauskaitė-Krilcčninie-
, .j .° . • v • ne. pajieškau brolio Antano Arbu-donaldo žygius, kurie Ilgi šaus' o. girdėjau kad jis gyvena Bue- 
dol nebuvo sutaikomi SU nos Aires- Argentinoje Mielas broli, 

I , jei gyvas, atsišauk, arba kurie —ingių garDe. Ijj žino prašau pranešti kur jis

Pajieškau Juozapo šamanskiof pa
eina iš Kretingos apskr., Mosėdžio 
vals . Rakščių kaimo; girdėjau gyve
no Waterbury, Conn.. 797 Bank »t.

l yĮp __  tada atsišaukti, arba kurie apie jį
, , žino, malonėkit pranešti, nes turiu

(35) 
MONIKA KANEVIENĖ

34 Oliver st., Hamilton, Ont., Canada

apie 
ran-

Pramonės srityje dabar dasi« <35)
----- 1... -----—202 Ijlth st-> Kingston, Pa.uri įvykti tiesiog revoliuci- 202 I.athrop st., Kingston, 

Ja, reikia išmesti senas rn< ~Pajie.kau cavo Peli.
linas, Seną organizacijos lio, iš Kretingos apskr., Salantų paš-
5ud,. o įvesti taylorizmą ir g 
kitus izmus, kad visame pri- kalų (36)
ygti modeminei industri-j petrusia peuliutė 
jai. Su komercija tas pats? _ 
To nepadarius, aiškus liki-1 
■nas — žūti.

Bet tai padaryti, be su- 111 
iretimo anglų ramios visuo
menės gyvenimo pagrindų,' 
negalima. Negalima to pa-j 
iaryti ir be kuriam laikui;• Pa neškau sesers Marijonos Bub-YUtinO pablogėjimo, UZ kulį niutės-Puužienęs. Mariampolės apsk., 
visą atsakomybę turi prisi- Šilavoto parapijos. Milaiškampio kai- 
■„7: I m°: aP’e & mėty Amerikoje. Prašaumtl i eformatoriai. I pačios atsišaukti arba žinantieji pr*-

Šitą reformų darbą tenka neškite, už tų busiu labai dėkinga.
a.1’1 x • J _ i a • • '

K otri na Pa-ltinavičienė-Bubniutė
60 Water st., Wakefield, Mass.

I Antanas T rijoms. Kazimiero sūnūs, 
I najieškau Jono. Petro, Pranciškaus 
jTrejonio. 'Seniaus gyveno Auburn, 
"I Prašau atsišaukti arba kurie 
apie juos žino, malonėkit pranešti.

(3®) 
An’hony Trijonis. % K. Urbam,

- E Robbir.s avė.. R P. 2, 
New Britain, Conn.

ka pažymėti, kad vienas ki-| kurie tečiaus nei kaito ne- tradiciios tik ten teealim? 
sacharin? atstoja,buvo išėję ant jūrių. Karui išlaikyti, kw- viduje ^veni

300 kilogramų cukraus ir pasibaigus jie pasidarė nie- mas formalus, judnŽ ir vi- 
kaštuoja 40 zlotų, o 300 ki- kam nereikalingas laužas, sus patenkina. Bet to jau 
logramų cukraus — 4u0 zlo- buvo suvaryti Į Potomac nebuvo Aneliioie. Anglį

pasakoja. kus 120 metų išaugę nauji MIRAŽAS ANT JŪRIŲ, ęr. I i flnntlO IV MOlll I 011 LT O 1 !\!o_ • *
Rusijos, kad jie 
neplepėtų kas nereikia.”

upę žemiau Washingiono ir 
eilėmis tenai sustatyti. Ant 
galo nutarta visus juos su
deginti. Jų sudegina kas 
mėnesį apie 10. Iš 200 laivų.

atlikti demokratinei anglų 
/aidžiai, kuriai svetimos se-| 
nos reikalingos sulaužyti 
sradicijos ir kuri turi para-i 
ną galingų darbininkų or-' .. ....
^anizacijų. Todėl konservą- "o ir'38"‘mėtų' 
0031 šiandien
<iai ZiUrt į Macdonaldo ate- ir arčiau susipažinsime 
jimą prie valdžios. Jie yra! 1325 & °AIU£ 
lankstus ir nahar rengiasi_______________ j-------------------

ANGLIJA PRIPAŽINO 
EGIPTUI NEPRIKLAU

SOMYBĘ.
“Daily Telegraph” pra

neša. kad tarp Anglijos ir 
Egipto vyriausybių įvykęs 
visiškas susitarimas. Angli
ja apsiima palaikyti Egipto 
prašymą priimti jį į Tautų 
Sąjungą. Anglija sutinka, 
kad net visi įvykę ginčai 
aiškinant naują Anglijos 
Egipto sutarti butų perduoti 
spręsti Tautų Sąjungai, ar
ba tarptautiniam Haagos 
tribunolui. Anglija atšaukia 
okupacinę kariumenę ir at-' 
sisako nuo teisės ginti ma
žumas Egipte, taipogi ir 
nuo anglų konsulo teismų. 
Anglija pasižada sudaryti

Ties Marbleheadu. į šiau-j 
rę nuo Bostono, vieną po-_____ , ________
pietį pereitoj sąvaitėj žmo- 415 iki šiol jau sudeginta, ir 
nės matė nepaprastą reginį., iki Naujų Metų busią sude- 
Apie 3 valandą po pietų ore 
pasirodė miestas aukštyn 
kojomis. Smėlio kopos, ke
liatas laivų ir jūrių švyturys 
taip pat kabojo ore kojomis 
aukštyn. Tai buvo miražas. 
Žmonių pajūry susirinko la
bai daug ir visi tuo reginiu 
labai stebėjosi. Nors mira
žai apie Marbleheadą pasi-

nebuvo Anglijoje. Anglu 
konservatyvė, individuali 
niu pagrindu veikianti pra 
monė ir komercija negalėje 
konkuruoti su Amerikos ir 
Europos kontinento trustak 
ir kasdien smuko. Prieš tur 
tingą ir modemišką Ameri
ką anglai negalėjo atšilai 
kyti ir, pagaliau, turėjo jai 
užleisti visame pirmenybę. 
Per šimtmečius išaugusi? 
ambiciją ir papročius turėję 
kas nors kitas, o ne Bald 
winas, Anglijoj sutriuškin
ti. Baldwinas ar Lloydai

’ ginti likusieji. Jų pastaty
mas lėšavo $1,000,000. Dar- 

’bininkai turėjo tuos pinigus 
j uždirbti, ir dabar viskas lei- 
’džiama su durnais. Kiek tai 
Ibutų kritikos ir riksmo, jei
gu šitokį kirminai išką turto 
eikvojimą,padarytų kur so- ________  ___ ___
cialistų valdžia! O dabai George to negalėjo padary
nei godelio kritikos nesigir- g, nes jie savo šventų šven- 

jo su tais laivais padaryti. ;
I

SUĖMĖ GARLAIVI SU 
ŠAUTUVAIS.

Iš Vienos pranešama, kad 
. suimtas vienas Dunojaus 
! garlaivis, kuris nelegaliai 
vežė 15,000 kariškų šautu-

di. Rodos, kad taip ir reikė- tąją negalėjo griauti.
Ir štai, kada nedarbas di

dėja dėl to, kad senieji ang
lų fabrikai, negalėdami kon- 
kuruoti su modemiškais ki
tų kraštų fabrikais, nustoja

su Egiptu apsigynimo sutar- valstijoj fanatikai išleido 
_ ’’ i Egiptan savo įstatymą draudžiantį rūkyti

tabaką. Decatur miestelio 
gyventojas Oscar Shaw pir- 

KOKIUS “BALTUOSIUS” mutinis buvo areštuotas už 
BOLŠEVIKAI SUŠAUDĖ? pypkės rūkymą ir einant 

Nesenai Sibire buvo bol-'Luo įstatymu nuteistas kalė- 
ševikų sušaudyta 16 žmo-'.Pman- Vėliaus Vyriausis 
niu. Maskva paskelbė, kad Teismas pripažino tą įstaty
tai’ buvę sugauti ginkluoti priešingu konstitucijai 

■ ‘ “ “* * “ kurie ’r Ps buvo panaikintas. Bet
Shaw išėjęs iš kalėjimo jau
tėsi taip užgautas, kad išva
žiavo ir iš tos valstijos. Šio
mis dienomis betgi jis vėl 
sugrįžo į Decatur, Ind., 
apsigyveno tenai.

ti ir paskirti 
atstovą.

“baltagvardiečiai,” 
buvo atvykę iš Kinijos su
irutę Sovietuose kelti.

Bet dabar Londono “Ti- 
mes” korespondentas iš 
Charbino praneša, kad Mas
kvos pasaka apie 16 “baltų
jų” yra neteisinga. “Baltie
ji” nebuvę suimti, perei
nant Sovietų sieną su ginklu 
rankoje, bet jie buvo suimti 
pakliuvusiame į bolševikų 
rankas kiniečių garlaivy ant 
Amūro. Jie jokio ginklo ne
turėjo, o tik buvo įtarti pasi
kėsinimu prieš Sovietų tvar
ką Sibire.

SUGRĮŽO TEN, KUR UŽ
PYPKĖS RŪKYMĄ KA

LĖJIME SĖDĖJO. -

23..m.etaj 2t?al Indianos šovinių. Vedama kvota.

NUSIŠOVĖ DAKTARAS.
Holyoke, Mass. — Perei

tą nedėldienį čia nusišovė 
savo ofise daktaras Tier- 
ney, kuris turėjo jau 70 me
tų amžiaus ir buvo pagarsė
jęs, kaipo labai geras gydy- įg 
tojas.

APSIVEDIMA1-
Pajieškau merginos arba našlės 

apsivedimui, gali būt amžiaus tarp 
Atsakantis vyras ir 

vitrušt godi mvicudi; aš esu našlys. 
Parašykit laiškų, aš duosiu atsakymų 

-----------r--------------- - ---- .. —  
įimą prie valdžios. Jie yra' N J- GAiLUS
'ankstus ir dabar rengiasi ■-------------------- ------------—
>U radikalesne programa PO' Pajieškau apsivedimui merginos

l ° r j arba nasles, nesenesnes 4d metų; asMacdonaldo padarytų ope- ' esu 44 metų, našlys, tariu savo namų 
-’ * —1J —- $4.000 vertės, esu šios šalies pilietis,

galit atsišaukti kad ir iš Kanados Su

savo paveikslų, ant pareikalavimo su
tinku grąžinti. (35)

JURGIS GIEDRAITIS 
9679 Greeley avė , Detroit, Mich.

Pajieškau draugės apsivedimui, 
našlės ar gyvanašlės mylinčios švarų 
gyvenimų tarp 40 ir 50 metų Aš esu 

Arčiau susipažinsim per 
laiškų GEORGE MAT1S (37) 

1601 W 3-rd st., Plainfield, N. J.

•acijų vėl grįžti į valdžią.
Jie tuomet vėl kalbės apie;Plrmu '»«šku malonėkite prisiųsti ir

• savo navpiksla ant nareikalavimo su-demokratijos “krizį.” Rasis 
dar visuomenėje jiems pri
tarėjų. Gal tuomet Baldwi- 
nas pasmerks Macdonaldą, 
Sėt jis, atėjęs į valdžią, efo 
naujais keliais, Macdonal- 48 metų, 
do uždėtais.

Taip yra ir Lietuvoje.
Bet po kurio laiko vėl bus 

•eikalinga demokratija. Ji 
tol pripuolamai valdys ir 
“krizį” gyvens, kol visuo
menė, kuri stato valdžią, ne! 
taps demokratijos įsitikinu
sia šalininke. Tuomet kal
bėsime ne apie demokrati
jos krizį, bet apie jos trium
fą. Demokratijos įsigalėji
mas eina greitu žingsniu.

“L. Ž.”
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CARO BROLIADUKTĖ 
ATVYKO AMERIKON, 
šį panedėlį New Yorkan 

atvyko Rusijos didžioji ku- 
nigaikščiutė Marija, nabaš- 
ninko caro Mikės brolia- 
duktė. Iki šiol per 10 metų 
ji gyveno Paryžiuje, kur ji 
turėjo moteriškų rūbų siu
vyklą. Amerikon ji sakosi 
atvažiavusi tikslu čia apsi
gyventi ir tapti šios šalies 
piliete. Ji nori užsidėti New. 

Ispanų oficiozas paskel- Yorke kokį nors biznį, kad 
bė dekretą, kuriuo atlei- galėtų paremti Rusijos di- 
džiami nuo tarnybos kai ku- džiuniją, kuri dabar uba- 
rie Madrido, Grenados ir gauja užsieniuose. Jeigu bu- 
Salamankos profesoriai, tų kas perką jos raštus, tai 
Kaip žinoma, visuose šiuose ji sakosi rašinėtų savo “atsi- 
universitetuose savo laiku minimus,” o iš bėdos galėtų 
buvo studentų riaušės. ir eiles peckoti.

’ ■" • • ■■■
MAN NEREIKIA ŠLUOSTYT 
DIšlŲ NUMIRKUS JAS I 

RINSO PUTAS. Aš TIK NU
PLAUNU IR IŠDŽIOVINU

r

AR NE STEBĖTINAI 
Aš NEMAČIAU TAIP i 
ŽVILGANČIU DIšlŲ

DĖL RIAUŠIŲ UNIVER
SITETUOSE ATLEIDO 

PROFESORIUS.

Toks lengvas dišią plovimas 
Puodai ir stotkai blizga 
DINSO kaip tik geras dišių plo

vimui! Jo tirštos, smetonuo- 
tos putos paliuosuoja riebalus 
akimirksny.

Viskų. kų reik daryt, pamerkt 
dišias, puodus ir stotkus į Ronso 
putes—nuplaut karštu vandeniu 
—ir išdžiovint. Jos išdžiūsta ži
bančiai ir šviesiai be šluostymo.

Vienas šaukštas Rinso duoda 
daugiau putų negu du šaukštai 
lengvasvorio, išpusto muilo—nes 
jis granuluotas, stangus.

Tirštos, muilinos puto-, net k < 
kiaušiam vandeny Nėra žvyro!

Vartok Rinso florams, die
nom, sudinams, maudynėms 
bnltesniemn nkalbinia ms be tri- 
nimo ir virinimo. Gaukit ! ■ 
paketų ir pasekit leng\ 
dymus 

llinso 
••• granoftotas muilas 

diiėms •r valymui.

g

§
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PRANEŠIMAI.
MOKINKIS BARBERIAUT

Ekspertas instruktorius Modemiš
ka mokykla. Pozicijos gvarantuoja- 
mos Dienomis ir vakarais klasės.

1039E Washington Street, Boston.
< Neto'i Dover st. EI.) 29 Brenciai S.V. 
Manag Bazil Lanovis.

VAUGHN’S SCHOOL. (35)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA ARBA IŠSIDUODA 

ANT BANDOS
18 akerių farma, su gyvuliais ir 

padarais. Kurie norėtų gražiai pagy
venti, atsišaukit šiuo adresu: (35)

F. M. BERTULIS
Bos 57. Stratford, Ūmia.

Tel. Stratford 973—2.

Naujausi Lietuviški 
Rekordai Columbia

*
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERIŲ ORKESTRĄ 

Singing by A. Šaukevičioa ir Marijona i rbaa. Fr Yotko, Leader. 
61003F (Lietuviška Veseilia, Dalis Pirma ir Antra 
12” $1.25 
61004F

GERA PROGA PER
KANTIEMS.

Parsiduoda puiki farma. 25 mylės 
nuo Bostono, 49 akrai žemės, beveik 
naujas 12 ruimų Namas, visi pirmos 
klasės įrengimai: miesto vanduo, 
elektra, ir štymo šiluma, didelė bar- 
nė su siilo, geras, didelis sodnas; 8 
karvės. 2 telyčios, 1 arklys, 70 vištų, 
apie 50 tonų šieno, visokie farmos 
įrankiai Parsiduoda už prieinamų 
kainų. Nepraleiskite geros progos. 

. Turiu daugiau farmų, didesnių ir ma
žesnių; kurie užinteresuoti, kreipki
tės, gausit gerus bargenus (37)

' W. SHAMEKLIS
9 lx>vering st„ W. Medway, Mass.

G---------------------- ----- =

Mahanojaus Lietuviška Mainerių Orkestrą 
Orchestra with 

Incidentai Singing 
(10„ 75c.) Mahanojaus Liet. Mainerių Ork. 

Brooklyne Lietuvių Orkestrą
Mahanojaus Lietuviška Mainerių Orkestrą 

Lietuvių Tautiška Orkestrą

Brooklyno Lietuvių Orkestrą 
Lietuvių Tautiška Orkestrą

Mahanojaus Lietuviška Mainerių Orkestrą 

'...................... Antanas Vanagaitis
Antanas Vanagaitis ir M .Žemaitė 

.... Antanas Vanagaitis 
............... Jonas Butėnas

................. Comic Songs

Vanagaitis

Vanagaitis

(Lietuviška Veseilia, Trečia Dalis
(Lietuviška Veseilia, Ketvirta Dalis

(Vilniaus Polka 
(Žideli-Judeli, Polka 
(Žuvininkų Valcas 
( Puiki Porelė—Polka .
(Raudona Kepuraitė Mazurka Mahanojaus Liet Mainerių Ork. 
(Senos Mergos Polka .
(Šešupės Bangos Polka
(Šokikų Polka ... Mahanojaus Lietuviška Mainerių Orkestrą 
(Tarnaitės Polka __  j__  - . -- • ’ ~ *
(Tėvuko Polka .... Mahanojaus Lietuviška Mainerių Orkestre 
(Allcluja—Esu Bomas 
(Atvažiavo Meška ....
(Be Nosies (A Vanagaitis) —
(Močiute Širdele .......................
(Mudu Du Broliukai Antanas Vanagaitis ir K. B Kriaučiūnas 
(Piršlybos Amerikoj
(Neišpildomas Prašymas 
(Mergytę Prigavo ..........
(Eina Pati į Karčiamų.
(Karvutė.............................
(Doleris

(Sbarkey Daina 
(Munšainukas ...................
(Lietuvoj Mados 
(Pas Draugų Julių

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

MES UŽLAIKOME VISOKIUS COLUMBIA IšDIRBYSTSS 
GRAMOFONUS IR REKORDUS

Rekordai lietuviški, pagaminti geriaunių artistų dainininkų, muzikų ir 
monolo gintų.

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

MES PRIIMAM LIETUVOS BONUS.
Nuo tų. kurie pirks pas mus Radio ar Gramafonų, priimam Bonus 

kaipo dalį mokenties.

GEO. MASILI0N1S
377 WEST BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

16111F 
16133F 
16115F 
16113F 
16119F 
įeisiF 
16113F 
16135F 
16121F 
16122F 
16127F 
16132F 
16130F 
16118F 
16117F 
16136F

16078F

16071F

16072F

16088F

16085F

A.

A.

Antanas Vanagaitis

A. Vanagaitis

a

ADVOKATAS

Ignas J. Badau
725 Slater Building

WORCESTER, MASS.
Gyvenimas: 101 Storliag 8$. 

Ofiso Tel.: Park MII 
Namų TeL: Maple 4N4. ..

i AKMENINIŲ 
i PAMINKLŲ
I
I
I

DEI. VISŲ KAPINIŲ 
Lietuvis Išdirbėjai.

. ftiuomi turiu už garbe pranešti 
| gerbiamiems lietuviams, kad ai *•* 
' dirbu puikiausius akmeniniu* pa- 
J minkius ant kapinių ir pristatau 
| juos j bile miestelį Suv. Valstijom 
! be jokio eztra primokėjimo.
i Taipgi užlaikau įvairių figūrų ir 
I 8xentujų Paveikslų.

Kreipkitės ypatiškai. o aš padirb- 
I siu viskų prieinama kaina. (-)

K. BACVINKA
2121 SARAU STREET,

■ PITTSBl RGH. PA.
j Sustot ant 22-nd Carson st., prio 
į 8v Kazimiero Bažnyčios. i



Humoristika
keleivis

KATEKIZMŲ

VITAMINAI

ANHEUSER-BUSCH—ST. LOLIS

TAI TIKRI LATRAI.
Vienas farmerys suko kitam: 

“Ar tu girdėjai. Džianai. koki 
šposą tie miesčionis iškirto Mar
cinkui ?”

“O ką T’
“Nugi būdami pas j j per vaka- 

cijas prikišo i jo vištininką tu 
velnišku knygą apie gimdymo 
kontrolę, tai dabar jau trečia sa
vaitė Marcinkus neturi kiauši
nių.”

KUNIGAS
PAMOKOJ.

žinom. Cb.icagoje yra 
davatkų namai, kuriuos 
vadina švento Kazimie- 

Toj "makade-Į

JIS NEAPSIGAVO.
“Ar tu supratai vakar tą mok

slišką paskaitą?”
“Ne; bet aš ir nepaisau, 

nėjau per užpakalines duris 
• tangos nereikėjo mokėti.”

Jus negalit pralenkt Budweiser—nega
lite net pavyt jį—gerumu, pasigančdi- 
nimu ar pasekme. Tai kodėl tas didis 
raude na s Kenas yra Amerikonų myli
mas namuose paketas.

fio. 35. Rugpjūčio 28, 1929.

LUPS IaŽk“L2KEL1 KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO”
Oklahoma-Southwestem \ KNYGYNE

gelzkelis, kuriuo iki šiol , 
naudojosi tūkstančiai far- 
merių, tuojaus bus išluptas 
laukan, nes žibalo šaltiniai 
toj apielinkėj pasibaigė, o 
iš farmerių nėra gana biz
nio. Tai ve. ką reiškia pri
vatinė nuosavybė. Gelžke- 
liai tiesiami ne tam. kad jie 
žmonėms reikalingi. bet 
tam. kad jo savininkai ga
lėtų prisilupti pinigų iš 
žmonių. Kada pelno* nėra, 
jie gelžkeli išlupa, ir tegul 
sau 
pasilieka atskirti nuo civili 
zacijos.

M

Kaip 
lietuvių 
kunigai 
ro Makademija.
mijoj” davatkos mokina para- 
pijonų vaikus poteriaut ir kuni
gus garbint. Nelabai senai vi
siems vaikams buvo Įsakyta, 
kad kalbėdami su kunigu jie vi
sada pridėtų pasveikinimą: 
“dvasiškas tėveli.”

Taigi atėjo anądien vienas 
kunigas i tą “makademiją” pa
žiūrėti. ar gerai vaikai išmoky
ti Dešimties Dievo Prisakymų. 
Pasišaukė vieną vaiką ir prade
da:

“Pasakyk man. ką prisako: 
ketvirtas Dievo prisakymas?” •

“Guodck savo tėvą ir motiną i 
dvasiškas tėveli.”

Kunigas pasišaukė kitą mo-' 
kini:

‘‘Koks yra septintas Dievo 
prisakymas ?”

“Nevok, dvasiškas tėveli.
Kunigas supykęs 

vaikui atsisėsti, o 
mergaitę ir ją klausia:

“Koks yra šeštas Dievo prisa
kymas ?”

“Nesvetimoteriauk. dvasiš
kas tėveli.” atsakė jauna para
pi j onka.

KUN. OLŠAUSKAS Už 
GROTU.

Advokatas: “Atėjau pas pra
lotą pinigų. Byla brangiai kaš
tuoja.”

Kun. Olšauskas: “Siųskit A- 
merikon komitetą, kad parink
tų aukų ‘Saulės’ gimnazijai.”

•y

liepė eit 
pasišaukė

SUNKUS ŪKIMAS.

AMERIKOS GAMTA.
Rinkus: “Na. kaip gi pralei

dai vakacijas? Kaip gamta pa
juko? Traukiniu važiuojant ga
lima matyt labai gražių vaiz
dų.”

Ginkus: “Taip, moteriškų
pančiakų skelbimai nupaišyti 
labai patraukiančiai. Rodos, gy
vas kiškas matai. Cigarų skelbi
mai manęs neinteresuoja, nes 
aš nerūkau. Bet nauji automo
bilių modeliai išrodo iabai pui
kiai. Kai važiuoji traukiniu, tai 
žiūrint per langą išrodo, 
judomus paveikslus matai, 
bai gražus vaizdai."

kad 
La-

Budweiser

Leosė: š tau pasakysiu.
Antose, kad musų merginų liki
mas visų yra sunkus, 
jau kelis kartus buvau 
prispausta.”

Antosė: “O aš buvau 
kabinta kelis kartus.”

Aš pati 
sunkiai

tik ap-

Kunui išaugti ir gyvybei Į lieka minkšti ir kūnas tampa 
palaikyti reikalingas yra' sužalotas. Rachito ligoje di- 
'laistas is sekančių dalių: j^elę rolę lošia saulė ir geras 
tauxų, baltimų, maistas. Kaulų liga “rachi-
•.•atu, vandens ir kiek druskų. ‘ .
Tai tokia cheminė sudėtis |^azniausia ^iaucia dar- 
musų kasdieninio maisto. 
Bet gyviai vien aukščiau mi
nėtomis maisto dalimis mai
tinami praktikos gyvenime 
įrodė, kad maisto dalykų ne
pakanka. Šiuo maistu maiti
nami vaikai nustoja augę, 
užaugę nustoja apetito ir 
dažnai Įvairiomis ligomis su
serga. Gyvenimas daugely; 
pavyzdžių įrodė, kad tų su
dėtinių dalių toli gražu ne
pakanka.

Jūrių keliauninkai ilgai 
būdami jūrėse ir maitinda- 
jniesi konservuotais produk
tais (žinių, mėsos, pieno) 
dažniausiai apserga “škorbu- 
tu” — t. y. liga mažakraujin- 

' ęumo, nusilpimo ir kraujo 
■susitelkimu po oda. Austrų- 

. Vengrų karo dalyvis gydyto- 

. jas pastebėjo dideli kareivių 

. susirgimą škorbutu, kurio 
! gydymui jokie vaistai ne
veikė: geriausi vaistai buvo 

. žalumynai, citrinai ir apelsi- 

. nai. 18 amžiuje Moeller-Bar- 
Ig’.v pažymi dideli vaikų su
sirgimą maitinamų virintu

JAI PATIKO.
Traukinys tik ką išnėrė iš il

go ir tamsaus tunelio. Ant suo
lo sėdėjo jaunas vyras prie ne
pažįstamos moteriškės.

“Ar žinai tamsta, kad šitas 
tunelis yra 5 mylių ilgio ir jo iš
kasimas kaštavo penkiolika mi- 
lionų dolerių?” kalbėjo jis ja:.

“Ištikrujų? Bet jis tiek ir 
vertas.” atsakė jinai taisydama pienu, 
suveltus savo plaukus ir dažy-Į Susirgusius Škorbutu vai- 
dama iš naujo savo lupas, nuo, kvs užtenka kiek ilgiau mai- 
kurių buvo jau nutrintas visas tinti šviežiais šakniavaisiais, 
ražas.

bininkų klasės tarpe, kur 
vaikai auga tamsiuose skie
puose ir maitinasi blogu mai
stu. Šią ligą gerai gydo saulė, 
nes jos šiluminiai ir chemi
niai spinduliai turi didelės 
įtakos. Todėl duokite progos 
saulės spinduliams prieiti 
prie viso nuogo kūno

Paskutiniuoju metu pasi
reiškė tris įvairios grupės vi
taminų.

Vitaminai “A” — reika
lingi kaulų ir kūno augini
mui — yra svieste, gretineje, 
piene, žuvies taukuose, kiau
šinyje ir mažam kiekyje ko
pūstuose, špinakuose ir mor- 
kuose.

Vitaminai “B,” kurie serg
sti nuo ikorbuto. yra piene 
šviežioje mėsoje, citrinuose, 
apelsinuose, uogose, ridikuo
se ir kitose daržovėse.

KARTAIS IR BURTAI 
PILDOSI.

Jonas: “Ar tu girdėjai, perei
tą naktį mano šunį staugiant? 
žmonės sako, kad tai mirties 
ženklas.”

Petras: “Tas tiesa. Aš jau 
nušoviau ji.”

IšTIKRl JŲ KEISTA.

1

t

VISŲ ŽINIAI
Už visokios rųšies smulkius pasi- 
garsinimus, kaip tai: pajieškoji- 
mus apsivedimų, įvairias praneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodį už syki. No
rint ta patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už sykį. 
"Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c. 
už žodį, išskiriant pajieškojimus 
apsivedimų. kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.
Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c. už žodi. 
“Keleivio” prenumeratoriam’, ku
rie tur užsiprenumeravę laiikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po lc. už žodį. 
Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuo
ja padarymas klišės. Todėl norint 
talpirt pajieškojimą su paveikslu, 
re;kia prisiųsti fotografija ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar
ba pajieškojimus greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu »r mokestį.

KELEIVIS
253 BR0ADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

“Žinai ką. Zakarijošian. Det
roite sugavo didžiausį žulika. 
kurj policija reikalauja i Chi- 
cagą.”

“Aš nesuprantu, kam i Chica- 
reikia daugiau žuliku!”gą

t

į Anelė: “Ką tu darai, kad ran
kos butų tokios baltos?” 

Tinginėlė: “Nedarau nieko.”

SKELBIMAS.
‘‘Parsiduoda buldogas, 

geras šuo: ėda viską; ypač mėgs- 
; ta mažus vaikus."

I^bai

—Tėte, mokytoja sakė mums 
mokykloj, kad kožnas gyvūnas 

i kas metai gauna vis naujus kaili
nius. K J

! —ššš, nekalbėk taip garsiai,
kad motina neišgirstų.

Anarchizmas. Pagal Proadhono moks- Į Sielos Balsai. — Puiki knyga, daugy, 
lą. parašė d-ras Pau) Elzbacher, i bė labai gražių eilių ir dainų Daug 

vertė Briedžių Karaliukas. South 1 gražių, apalvuotų paveikslų. Popiera 
Boston. Mass. pusi. 29......................10c. gera ir spauda graži. Parašė J. B.
f .*»*><» i . j.. Smelstorius. 221 pusi. Po p ienos
'Jaunystės Karštis.” Vienaveiksmė apdarais .........................  1100
\ komedija-fui sas. Parašė K S. Kar-i Audimo apdarais ....................... $1.50
povičius. ir Susižiedavimas Pagal Su- .
tarties. N X K- neckio dialogas, vertė, Be^Hur. — Istoriška apysaka iš 
Špvžas. Labai užimanti, meiliška ko- Kna**»s laikų. Paraše L**
5. ,:^ :----- --------- : Waliace. 4.2 pusi............................. $2.00

Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Lie
tuva XIV metašimtyje. Istoriškas 

romansas M. Bemato wicz’o.
468 pus!............................................
Biblija Satyroje. — Labai įdomi ir 

juokinga knyga su 379 puikiais pa
veikslais, perstatanėiais įvairius nuo- 
tikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šii| 
knygą niekas nesigailės '382 pas, 
lapiai. Kaina ................................ $100
Delko Reikia Žmogui Gert ir Valgyt? 

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
nemokša. Bet delko gi noris*? Delko 
be valgie žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš stos 
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina   l^C-

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

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

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

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

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

Byla Detroito Katalikų sa Socialia- 
tais. — Pirmą kartą katalikai už

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

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

mųs pasakojimai: (1) Žinia iš toli
mos šalies; (2) Jis sugrįžo; (3) Ado
mas ir J ieva. Pilna juokų ir 
ašarų ................................................ 10c

i “Salomėja” arba kaip buvo nukirsta 
sv. Jonui galva. Drama viename 

į akte, parašyta garsaus anglų rašti- 
i ninko. Vertėtų kiekvienam per- 
■ skaityti................................................ 25c.
“O. S. S.” arba Šliubinė Iškilme. — 

; Vieno auto farsas, labai juokingas 
10c. ir geras perstatymui. Kaina ____15c.

švento Antano Stebuklą*. Dviejų vei- Daan Bambos Spyriai. — Ir kitos 
kimų komedija. Perstatymui reikia fonės. Daugiai! juokų, negu Ameri- 

10 aktorių. 8 vyru ir 2 moterų, lo- į koj munšaino. Šioje knygoje telpa net 
Šimas užima apie 2 valandas.........25c. Į 72 “Džian Bambos spyčiai,” eilės, pa-

* sikalbėjimai, humoristiški straipsniu- 
Stabmcldiška Lietuva iš Artimos Pra- ^aį jr juokai. Antra pagerinta 

eities. Knygutės įtalpa susideda is ;aįda, 128 pusi......................................25c
sekančiu dalių: (1) Giria ir moterų i
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy- Davatkų Gadzinkoe. — Ir kitos links
ti škių šventės; (3) Lietuviai lieka vėl- mos dainos. Apart juokingu “Da
niais; (4) Paskutiniai lietuvių dievai vatkų Gadzinkų” telpa 30 įvairių juo- 
Parašė Z. Aleksa. So Boston, ' kingų painų, eilių, parodijų, ir tt. 
1912 m., pusi. 32............................. 10c.1 Daugelis iš dainų tinka juokingoms

.. .. . -L. i , i. ; deklamacijoms šešta pagerintaSocializim. Teonja. ta. veikalas, kun- laida ....................p K
trumpais ir aiškiais faktais parodo,, r

«aip iki šiol keitėsi draugijos formos. ^,Jr Musų Bočiai Gyveao? 
ir kodėl turės būt pakeistas kapi
talizmas Kaina ..........................  25c
Tabakas, kaip jis žmonėms kenkia

Liaukimės rūkę! Pagal A. Apolovą paparfi„
ir daugelį iš gyvenimo patyrimų para-, apysakos: (1> Neužsitikintis Vyras; 
«ė K. Stiklelis.'So. Boston, Mass : (2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
1909 m, pusi. 03 .............................Zoc re^ta Jose nurodoma kaip žmonės

. . . t i • ■ Paikai tiki į visokius prietarus.Žeme ir Žmogus. Labai Įdomi ir pamo- k,,rtiu. :P ♦♦ la
kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip

žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip Apie Dievą, Velnią. Dangų ir Praga- 
jis kovojo su gamta ir kaip civilizavo- j — ----- - -
si. Daugelis paveikslų įvairių rasių 
žmonių, vyrų ir metėjų. Pagal E Rėk- Į 
liu parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass., 1912 m., pusi. 63.................  25c.

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

K S. Lietuvaitė. So. Boston, Mass . 
1914 m., pusi. 23.............................  10c.
Kokius Dievus žmonės Garbino Seno

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

lapi*. — Šitas veikalas parodo, kaip 
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios ir 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežtua 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli
ka ir kaip ji išrodo Čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo 
Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
bolševikais, sutartis su latviais, apra- 

visų triušių su lenkais ir tt. 
ra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu

vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iŠ lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.00 
Drūtais audeklo apdarais.......... $1 50

mediją i; perstatymui tinkamas 
dialogas, So. Boston, 1916 n:............10c.

Kunigų Celibatas. Išaiškinta kunigų 
bepatvstės istorija, pasekmės ir jų 

doriškas niipuolimas. Šią knygą turėtų 
perskaitę ti kiekvienas vyras, tėvas ir 

, . iaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mote;tūkstančiai iarmci’ių,, ris. dukteris ir mylimosios nepapultų į
tokią kunigų globą. Parašė kun. Geo. 
fovrnsend Fo~. D. D., sulietuvino 
Ferdinand de Samogitia.................. 25c

SPROGO AMUNICIJOS 
SANDĖLIS.

Meksikos tvirtovėj Sar. 
luan d e Ulua pereitą sąvai
tę sprogo amunicijos sandė
lis. Iš žmonių niekas nenu
kentėjo. nes arsenalo darbi
ninkai buvo jau išėję namo.

S

Nuga-Tone suteikė jam 
stiprumo ir energijos

štai yta pranešimas apie sveikatą 
kurį kiekvienas turėtų skaityti. ‘‘Prieš 
vartojimą Nuga-Tone aš negalėjau 
išdirbti visą dieną be didelio nuovar
gio ir iš rytu atsikėlęs as nesijaųsda- 
vau, kad gaiiu pradėti dirbti Bet da
bar yra kas kita Aš visuomet pasi
rengęs darban ir juo Sunkesnis dar
bas yra tuo aš jaučiuosiu geriau ir 
visai nuo to r.enudstu.” John Brun- 
dnge, Bellevue, Ia.

Nuga-Tone suteiks jums geresnę 
eikatą. daugiau stiprumo ir energi

jos. Jos padarys turtingą, raudoną 
kraują, stiprius nervus, labiau stip
resnius ir vikresnius vyrus ir mote
ris. Jau virš miliono žmonių jos pui
kiai pagelbėjo ir jei jus esat silpnas 
ir sergantis, rervuotas ir turite silp
nus organus, greitai na vargstate, 
negalit tinkamai naktį pasilsėti, turi
te silpnus inkstus ir pūslę, prastą 
apetitą, prastą virškinimą ar pana
šius nesmagumus, vartokit Nuga- 
Tone ir pastebėki! dideli pasitaisymą 
kuris apsireikš j keletą dienu. Nuga 
Tone yra parduodamas pas visus gy
duolių vertelgas. Jei jūsų vertelga 
neturi jų savo sandėly, reikalaukit, 
kad jis užsakytų jums iš olselio vais
tines.

Kurgi Tas Viskas Nyksta, l^bai žin
geidi knygutė iš politiškai-ekono- 

miško klausimo, kurią turėtų kiekvie
nas protaujantis darbininkas peiškai
tyti. Pagal K. Kautskį, parašė Z. Ale
ksa. So. Boston, Mass . 1914 m., 
puslapių 28...................................... 1^-

Lengvas Budas Išmokti Angliškai.
Rar.kius reikalingiausių žodžių ir 

pasikalbėjimų. Ši knyga sutaisyta taip 
engvai ir suprantamai, kad kiekvienas 
gali greitai išniokt kalbėt angliška1. 
Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet ėie- 

• lakiniai, pasikalbėjimai darbe jieš- 
kant, važiuojant kur nors, r.uėjus 
krautuvėn, pas daktarą, pas barzda
skutį, pas kriaučių, ir tt Su fonetiškų 
ištarimu ir gramatika. Antra padidin
ta ir pagerinta laidu. Sutaisė St. 
Michelsooas Pusi 95.................... 35c.
Lieuviu šeimynų Istorija Juškevičiaus

Dainose. Jei nori žinoti, kaip seho- 
vėj lietuviai gy veno, tai perskaityt ši
tą knygą. Iš jos dasižinosi, kad vyrai 
turėjo daug pąčių, o žmonos no kelis 
vyrus. Labai užimanti ir pamokinanti 
Knyga. Su paveikslais, Parašė Z. 
Alekna. ............  5®^
Drūtuose audeklo apdaruose .... <5c.
Lvtiškos'Ligos ir kaip nuo jų apsisau

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

j

Vitaminai “C,” kurie serg
sti nuo nervų iškrikimo, ran
dasi kiaušinyje, daržovėse, 
mėsoje, piene ir tomeitose.

Vitaminų reikšmė gyvy
bės palaikymui verčia mus 
visus taip prirengti maistą, 
kad i jo sudėtines dalis įeitų 
daugiau vitaminų. Kadangi 
'žalumynuose yra daug vita- 
■minų, tai patartina toki žalu- 
Įmynų maistą valgyti daž
niau vakare. Augalų žieve
lėse yra daug vitaminų, to
dėl nepatartina vartoti nu- 

nusilpnėji-' luptus augalus, kaip kad da-

!
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(THE MEDIATOR) 
Leidėjas A. J. Kupstis.

Vaizbos. K nitoros ir Dailės Mė
nesinis Žurnalas su spalvuotais 

paveikslais. 40 puslapių. 
Didelio formato.

Prenumerata metams $1.00, 
vienas numeris 10c.

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

ba laivokortę į Lietuvą ir a-sra! 
—dovanų.

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

‘TARPININKAS”
332 W. BROADWAY.
SO. BOSTON. MASS.

15c
3

Materiališkas lstorijus Supratimas.
Lapeliai iš proletariškos filosofijos. 

Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje 
įvairiausius nuotikius, tai perskaityk 
šitą knygelę. Kalba labai lengva. Kny
ga protaujantiems darbininkams r.eap- 
kainuejama. Medega imta iš Greilicho 
Parašė Z. Aleksa. So Boston, 
Mass, 1913, pusi. 80...................... 25c
Monologai ir Deklamacijos, šioje kny

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

Veiksiąs perstatų nužudymą caro 
Aleksandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatoma- veikalas. Iš
viso reikalaujamos tik 28 ypatos.
So. Boston, 1913, pusi. 61................25c.
Socializmas ir Religija. Labai Įdomi 

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

i

j salotais, šviežia mėsa, jak- 
•nomis ir po pora citrinų j 
• dieną. Ir kaip matant vaikai 
, pasveiksta.
I Kiniečiai, kurie daugumoj. 
I maitinasi nuvalytais nuo se-J 
į lenų ryžiais, suserga “beri- 
įberi.” t. y. širdies
mu ir nervų sukrikimu. Už-.bar daro publika.’ Šviežias 
tenka kiek laiko maitinti Ii- bulves reikia vartoti tik nu- 
gonius nenugrustais ryžiais,1 mazgotas, jokiu budu nelup- 
sumaišytais su ryžių žievelių tas. Prie didelės šilumos vi- 
spirto sunka, ir ligonis vėl laminai pranyksta, todėl su- 

■ pasveiksta. Didžiojo karo lyg galimybe daugiausia rei- 
metu rusų kareiviai plačiai kia valgyti šviežius daiktus 
sirgo ‘‘vištos aklumu.” tai yra ir ne virintus. Parengta pri- 
knno ir regėjimo nusilpnėji- silaikant daktaro A. Šapiros 

jmo liga. Teko maitinti žuvių nuostatų. B—s.
taukais, sviestu ir gretine ir.'------ ---------------------------
kaip matant liga pražuvo. , 1^x1^^ KyapaS

Šie visi pavvzdziai rodo, * r
kad wvybės' pailaikymui
• eika lingos y ra dar kitos pa- rosideda žmogaus kūne, nuo nemali- 
piidomosios medžiagos. Tos 1?®, “ko gydytojas Rraša-
medžiagos vadinasi vitami- . . a
rai?. Vitaminu cheminė su- TRINERIO KARTĮ. VYNĄ
’ • Iėtis nėra Žinoma, bet Žino- tris kartus per dieną, pusę valandos 
ma, kad kunui jų daug nerei
kia — užtenka jų mažo kie
kio. Tų medžiagų trukumas 
iššaukia ligas, kurios vadi
nasi “avitaminos.”

Aukščiau minėtos ligos,
“škorbutas,” “beriberi” ir 
vištos aklumas” — yra avi- 

tamino ligos. Prie šios ligų 
grupės pridera kaulų liga 
rachitas, liga, kurioje kaulai

prieš valgį. Per daug žmonių skun
džiasi bereikalingai kad jie pikti, 
kenčia aštrų galvos skaudėjimą Tri
nario Kartus Vynas geriausią pirmoji 
pagelba pataisymui tų-----  ■f"
sose aptiejfose. Dykai 
Jos Triner Qo. 1333 S. 
Chicago, III.

dykai sampelio
Vardas .
Adresas

Miest.

negerumų Vi- 
sampelis nuo 
Ashland Avė.,

kuponas.

.. Valst ...

- ““ ---- 1 J
PLUNKSNAS. Pukus. Padušk.ts. J 
Patalus. Kaldras ir visokias lovų Į 
jrėdmes. parduodam pigiausiai, j 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit I

Didžiausis sande-1 
lis. Gvarantucjam J 
užsiganėdinimą , 
Pas mus gausite I

s tikra s europiškas | 
plunksnas ir pu- • 
kus Aplankykit I 
Musų Nauja što- j 
rą LEPirs 54 
Chauncv Street, J

I

X 
I * 
I c 
I t 
II 
I
BI
II

V

prie Bedford st., Bostone.

European Feather Co. J
25 I>owell Street, Bo<»on, Mass. j

■ -M ■ ■ ą t. » ■ ■ —■ « , » ,J

Pabandyk Dykai
Gyduolės

įsitikink
kad

RE M OLĄ 
GYDO 

RAUDONĄJĄ GYSLĄ 
KAM KENTfiT kad mos 

tis su REM-OLA yra taip 
maloni ir lengva vartot—nesutepa 
drapanų. Ji gydo—klausk jų aptie- 
koriaus. arba parsisiųsk dovanai 
Sampelį—paprasta; apvyniotas ir 
užpečėtytas Rašykit Henry Thayer 
X- Co.. Čambridge. Mass.

NUO ODOS LIGŲ
Naudok gydančiai patą

FREEDOL
Tai yru receptas ganaus Šveicariško 
Pnfcsoriaus. FREEDOL greitai įsi g e 
ria į odą ir po 5 minutę visiškai praša
lina įdegimą bei skausmą. FREEDOL 
stebėtinai greitai išgydo šašus, Ronas 
Egzemą. Hsmoroldos. šunvotes. Nie 
žuM ir kitokias odos ligas. Kaina $100 
ReikoMrito aptiekose arba nrintųski 
te I1.00 ir noa tusiam išstosime nei 
****** FREEDOL REMEDY CO

388 A. Warren SU Boston 1». Mana.

10c.
________,_________ _____ Arba 

j tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 
žmonių lopšinė. Knyga labai pa
mokinanti Parašė Z. Aleksa 76 p. 25c.
“ > žiedą* ir keturios kitos

i

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

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

nių. Pasakos surinktos d-ro J. Basa
navičiaus. Šioj knygoj telpa keli šim
tai gražių pasakų, apie rojų (dangų), 
ėyščių, peklą; apie giltinę, marą, cho
lerą; apie dvasias (dūšias), velnias, jų 
vaidinimąsi ir tt. Pasakos užrašytos 
tokioje tarmėje, kokioje buvo gir
dėtos. Pusi. 570...............................$2 75
Ar Bavo Visuotinas Tvanas? — Kaip

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

(AS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Šuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikmičių.)

NAUJIENYBĖ LIETUVOS 
GELŽKELIUOSE.

PARVEŽĖ NEGYVĄ.
Karmėlava. — Liepos 2$

ŠLmis dienomis Kauno d. Mikainių kaimo, Turžėni 
stoty buvo bandoma nauja valsčiaus ūkininkas Jagela 
mašiia — tai lokomotoras vičius Kazys įvairiais ukic 
vagciams traukti. Bandy- reikalais buvo išvykęs ark- 
mų į ažiurėti susirinko dau- bais Kaunan, 
gybė specialistų ir gelžkelių

f

_________________ reikalui 
valdybos viršininkų. Buvo Kaune Jagelavičius griže 
net Latvijos. Estijos ir Rusi
jos gelžkelių inžinierių.

Prie perono privažiavo 
lengvutė mašina, kuri atro
dė visai silpna. Tasai nykš
tukas pavadavo stambų 
garvežį. Bandymo dalyviai 
juo buvo labai susidomėję. 
Rusams tai buvo nebe nau
jiena— pas juos lokomoto-

Atlikęs savo

namo. <
Grįždamas namo, Jagela

vičius apie 10 vai. vakare 
sustojo Karmėlavoj ir grei
tai išgėręs šiek tiek alaus, 
vyko namo.

Vykdamas Jagelavičius 
namo, turėjo pravažiuoti 1 
kilometrą.

___  ___________ Ir štai, apie 12 vai. tos pa
rai jau naudojami Ukrainos C-ios nakties, Jagelavičiaus 
geležinkeliuose, bet musiš- kaimynas Lapojevas, išgir- 
kiai nžinieriai, latviai ir es- dęs lauke lojant šunis ir iš- 
tai atidžiai sekė lokomotoro ėjęs laukan pažiūrėti, pa- 
atliekamus darbus.

Lietuvos geležinkelių val
dyba nori įvesti lokomoto- 
rus Lietuvoj taupumo ir ra- 
cionališkumo sumetimais. 
Jie naudojami vagonų ju
dėjimui palaikyti pačiose 
stotyje vietoj garvežių, ir 
štai dėl ko. Lokomotoras 
kaštioja mažiau vieną de
šimtadalį garvežio kainos. . x , T »
Jis labai pigus eksploatuoti, ^YP31 pkrai atrado Jagela- 
nes reikalauja tik vieno vietų visai negyvą, sudauzy- 
žmogaus jį aptarnauti (prie ta galva. Galva buvo sudau- 
garvežio sukabinant vago- zyta, matyt, kokiu stambiu 
nūs reikia trijų — mašinis- pagaliu.
to, padėjėjo ir vagonų ka- Apie tai tuojau buvo pra- 
bintojo). Tas žmogus esant nešta policijai. Darant kvo- 
mažesniam judėjimui pats Paal^e^o ^ek Jdek,~kad 
ir vagonus sukabina. Maža “ 
to. Garvežys manevrams 
laikomas nuolat pilnais ga
rais, o lokomotoras užsuka
mas kaip automobilis. Va
dinas, be reikalo kuro ne
eikvoja. Nereikia jam nei 
tokio stambaus remonto, 
kaip kad garvežiui. Tai visa 
privertė eilę kraštų — Vo
kietiją, Austriją, Vengriją, 
Šveicariją, Belgiją. Daniją, 
Norvegiją, Švediją, Suomi
ją, Rusiją ir Turkiją, įvesti 
savo geležinkeliuose loko- 
motorus.

Pas mus toki lokomotorai 
sutaupys daugybę pinigų ir do sensacinga žinia, kad 
brangaus laiko.

AMERIKOS DYKADUONIŲ MAUDYKLĖS

šis paveikslėlis parodo Newp>rt<) maudykles, kur vasaros met;; suvažiuoja Amerikos turčiai. 
Čia jie maudosi, ^ena, val^o ir šoka. Jie nežino kas yra vargas, kas vra sunkus darbas, nes

“RAUDONČSIOS DIE
NOS” BYLA.

“Raudonosios dienos’’ de
monstrantai, kaip praneša 
“E.” vieni perduodami teis
mui, kiti karo komendanto
žinion, kuris nubaus juos 
administraciniu budu. o kai 
kas paleista.

7I

matė Jagelavičiaus arklius 
savo kieme, o pats Jagelavi
čius gulįs vežime. Lapoje- 
vas priėjęs arčiau norėję 
pažadinti Jagelavičių, bet 
pamatęs, kad Jagelavičius 
visai nejudąs ir kruvinas, 
nusigando ir nubėgo pasa
kyti Jagelavičiaus žmonai 
ir kitiems ūkininkams.

Atbėgusi žmona ir kai-

tą baisų darbą padarė te 
paties kaimo ūkininkas 
Margevičius Povilas pasi
pelnymo tikslu. Jagelavi
čius prie savęs pinigų netu
rėjo daug.

Margevičius P., kaipo Įta
riamas asmuo, areštuotas.

Jagelavičius^ padarius kū
no skrodimą, palaidotas 
Karmėlavos kapinėse. Jage
lavičius paliko žmoną su 
penketu mažų vaikučių.

ŪKININKAS APIPLĖŠĖ 
ELGETĄ?

Dusetų apylinkėj paskli- 

Kavolių kaimo ūkininkas J. 
apiplėšęs apsinakvojusį pas 
jį elgetą, paimdamas pini
gus.

, Įvykis atrodo taip. Elge
ta esąs nepilnaprotis ir net 

kiek pas jį tikrai

LIETUVOS MACOCHO 
BYLA BUS SPALIŲ 

MĖNESY.
Esamomis žiniomis, Kau

no Ap. teismas praloto OI- nežinąs, ..
šausko bylą svarstyti pasky- 
rė spalių 1—5 d. vijus ties Zarasais pas pil. 

Butkį, kuris jam už darbą 
atlyginęs sidabriniais.

Kadangi elgeta painioja
si. tai kilę abejojimų, ar kas 

praloto Olšausko byla bus 1S J° paimta; tečiau kaimy-. 
svarstoma prie atvirų durų nai esą girdėję, kaip elgeta 

Manoma, kad ji bus mušamas rėkęs.

Praloto 
Olšausko gynėjais bus pris. 
advokatai Tumėnas ir Šere- 
metjevskij. Ligi šiol dar nė
ra išspręstas klausimas ar

ar ne. . ( __________
svarstoma prie uždarų du- vi froma?
i-ų, nes joje bus paliesti mei- KARINGAS KLEBONAS, 
liški “dūšių ganytojo” san-' “žemaičio” 31 num. rašo 
tikiai su moterimis, ypač su iš Eržvilko:
pasmaugtąja Birštone Usti- Liepos 18 d. temstant, 
nauskiene. viena pilietė atvedė klebo-

Pralotas Olšauskas buvo nijon savo karvę pas klebo- 
padavęs prašymą, kuriame no bulių. Klebonas įnirtęs 
nurodydamas, kad kalėji- keikė, kam taip vėlai atve- 
mas kenkiąs jo sveikatai, dė ir pribėgęs arčiau mo- 
prašė ligi teismo paleisti jį terš užklausė: “Ar tu esi ta 
už atatinkamą užstatą. Šio- pati, kurios pernai nušoviau 
mis dienomis praloto Ol-^vi kiauli?” Užklaustoji ne- 
šauško kamerą aplankė tei-pigindama prisipažino, kac 
smo ištaigų atstovai. Pripa- klebono nušautosios kiaulės 
žinta, kad praloto Olšausko buvusios jos. Klebonas Ja- 
prašymas nėra pagrįstas, sinskis grąsindamas nušau- 
nes jo sveikata esanti pa- siąs dar karvę, bėgo atsineš- 
tenkinančiame stovy. Tokiu ti šautuvą. P. Griškevičienei 
budu pralotas Olšauskas už pavyko laiku su karve pasi- 
užstatą nebus paleistas iš šalinti, 
kalėjimo.

MASKVOS LAIKRAŠTIS
KAUNE.

KARVĖ NORĖJO PER
PLAUKTI PER JŪRES.

“Lietuvos Keleivis” pra
neša šitokią žinią:

Prieš kurį laiką vienas
"uodkrantės žvejys pirko 
:emininkų pusėje karvę, jai Ignas Mileška

Ij

APELIUOJA.
Esamomis žiniomis, Lietu- 

Lietu- "Os banko tarnautojų byla 
valstybės gynėjo p. Paulavi-

pinigus jiems uždirba ir atiduo la nesusipratę darbininkai, kurie patįs rūksta dulkėse.

KOMENDANTAI KAN- VALSTYBĖS GYNĖJAS 
KINĄ ŽMONES.

štai tik vieno Šiaulių ko-j 
mendanto nubausti LL.„ 
vos žmonės: - _

Kuršėnų miesto gyvento- <■iaus perkeliama Į vyriausi 
—vv, Juozas5 tribuno^-. Valstybės gynėjas
:urią persigabeno į savo pu- Adomaitis ir Kazys Žukaus-I • tepatenkintas apygardos 
ę laiveliu. Pargabenęs kar- kas, kaipo pavojingi visuo- :e.tlsmo sprendimu, kuriuo 
ę i Juodkrantę, naujasis menės ir valstybės tvarkai,j~iandsbergis buvo išteisin- 
avininkas ganė ją pririštą, ištremti Į Varnių stovyklą 3 
/ieną dieną, perkeliant mėn. laiko, o Sparveliai An- 
;arvę i kitą vietą, virvė nu- tanas 
muko nuo ragų, ir ji pasi- Kuršėnų Į Ežerėnus, 3 mėn. 
eido. Pasileidusi karvė visu 
markumu leidosi prie ma
jų, šoko i vandenį ir ėmė jai Kilčiauskas Mečys, Ur- 
daukti į savo “gimtąjį kraš- monas Vincas, Brijunas Pra- 
ą” skersai Kuršių marės, 
seimininkas karvės sugauti 
jau negalėjo — ji sau ra
miai plaukė per neapmato
mą jūrių plotą. Jiems į pa- 
*elbą atsiskubino Juod
krantės žvejų mistras ponas 
Wesuls su savo motorlaiviu. 
Karvė jau gerą galą, apie 
>00 metrų nuplaukusi buvo.
Ii tečiau ir vandenyje darbios tvarKos, puolant poii- 
įenorėjo pasiduoti, tik kai;eininką, nubausti kiekvie- 
>ailso, pasisekė už ragų su-'nas po 1000 litų piniginės 

pabaudos arba po 3 mėn. 
kalėjimo.

CUNARD LINIJA PRANEŠA
Cunard Linija nuo savo ma-, 

nagerio iš Kauno, gavo sekantį 
pranešima: Ekskursija liepos' 
7 d., laivu Aquitania, kurioje' 
dalyvavo apie 1OO lietuviu. Lie-. 
tuvoje tapo priimta iškilmingai 
ii- nuoširdžiai. Klaipėdoje eks
kursantus pasitiko 'lietuviu de
legacija ir gubernatorius. Atvy
ko ekskursantams Kaunan, su- 
tiko komitetas i 
pusryčius; buvo muzika ir pa
linksminimai.

Cunard Linijos ekskursijos Į 
palidovas pareiškė: Musų kelei-' 
viai. kurie išplaukė laivu “Aqui-j 
tanija.” liepos 7 d., visa kelionei 
buvo labai patenkinti.

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

A.:t musą populiarią laivą 
Nėpai; ginama^ švarumą* ir 

patzrnai imas visose klesJse.

-$203.00-
Iš NEW YORK Į KAU5 > 

IR ATGAL 
(Pridėjus $■». S. V. jeigu 

t aksa*.' trečia

ir J o pas ištremti iš

laiko.
Joniškio valse, gyvento

nas, Noreika Leonas ir 
Šiaulių Molėtoju Semina
rijos mokinys Trumpulis Jo
nas, kaipo veikią “plečkaiti- 
ninkų” naudai, ištremti 
Varnių stovyklom

Žeimelio m. gyventojai: 
Gandzas Faivelis, Bogins
iąs Izraelis ir Vilenčikas 
Berelis už “ardymą viešo
sios tvarkos,” puolant poli-

PALEIDO 1 GEGUŽĖS 
DEMONSTRANTUS, 

šiomis dienomis iš Kau-. 
no kalėjimo išleista 9 as
mens, karo komendanto nu-į 
bausti po 3 mėn. kalėti už, 
iuošimą gegužės 1 d. de
monstracijos.

Nauja Spėka
Nukratykit tą nerangų 
jausmą. Severus Esorka, 
tas ištikimas liuosuojan- 
tis tonikas, prašalina 
prietvarą, pagelbsti ge
ria us valgyt, miegot ge
naus, jaustis genaus. 
Gaukite aptiekojoe.

.SCVĘRA’S
esorka

ir stotyje valgė

Pinigus persiuBčiam greitai ir 
žemomis ratuitu*.

l>el sugrįžtam leidimą ir kitą 
informaciją klauskit pas rietus 
agentus arba pas

Hambarg-American (me
209 Tremont St.. Boston. Mana.

i 
i
♦ 
I
♦

CUNARD LINIJA LIETUVON 
Greičiausi plaukimai per okeanų pasauly Išplaukimai iš Xew Yorko į 
Southampton kas Seredą vienu iš milžinų ekspresinių laivų 
BERENGARIA AQUITANIA MAURETAN1A 

iš BOSTONO: LACONIA—Rugpiuėio 25; Rugsėjo 22 d.
SCYTHIA—Rugsėjo 8 d.

New York į Kauną $203 ir bran
giau. Atskiri kambariai, erdvi

paskui sausžemiu į Kaunąo i . .___
Pamatykite Londoną pakely. 
Taipgi tiesiai į I__
Pėtnyčia nauji, aliejų___
mi laivai. Trečios klesos 
laivajiortės į abu galu iš

ndoną pakely. fTT 
Londoną kas f / Y\ 
aliejų varo- 4 A H

«
i♦ « —, ------ I

vieta, geras naminis valgis, i 
mandagus patarnavimas. Dėl ki- ♦

Cunard agento,

33 Stale Street,
, Boston, Mass.

b

nformacijų klauskit? bile | 
rd agento, arba rašykit pas, ♦
■ - - 1

« 
!

rauti ir Į krantą atgabenti.
Pasirodo, kad ir karvė 

/ra gera vandens sportinin
kė, tik, be aprokavimo: ji, 
mat, nežino, kad vos vieną 
kilometrą tegali nuplaukti, 
r tada jau visai pailsta.

O juk butų turėjusi plau
kti apie 20 kilometrų.

aikštėj, 
krautu- 
vyras ir 
nešina.

PADOVANOJO SENELEI 
KŪDIKĮ.

Kaune, Rotužės 
iri e šv. Kazimiero 
/ės ėjo kaž koks 
noteriškė, kūdikį
Tie užkalbino pro šalį ei- 
įančią senelę, pasisakė ra- 
lę kūdikį ir norį jį apkrikš- 
yti. Tik būdami jauni žmo- 
lės drovisi esą patys tą rei
kalą atlikti ir prašė senelės 
pagalbos. Senelė mielai su- 
iko “padėtį,” paėmė kudi- 
<į ir nuėjo su nepažįstama 
Kirą į šv. Trejybės bažny
čią vaiką pakrikštyti. Baž- 
lyčioj nesuspėjo nei apsi
sukti kaip vyras ir moteris 
staiga kaž kur dingo, palik
dami senelei kūdikį.

PASIKORĖ VEŽIKAS.
Liepos mėn. 22 dieną 11 

vai. pasikorė Kauno vežikas 
Bortkus, gyvenantis Lauko 
gatvėje Nr. 40. Priežastis 
dar neišaiškinta; manoma, 
kad dėl šeimyninio nesugy- 
venimo, nes iš ryto tą dieną 

cmnvlztHi * pi*Q
Paliko

Bartkus smarkiai 
vojo” su žmona, 
žmona ir vaikai.

RŪPINASI “APIEKA”
Telšių seminarijos IV 

kurso mokiniui Baltokui bu
vo uždėta policijos priežiū
ra. Jam padavus komen
dantui prašymą, ši priežiū
ra liko nuimta. Tečiau jo 
“draugų” pastangomis jisai 
turėjo būti išsiųstas jo tėvų 
gyvenamojon vieton. Bet 
komendantas išaiškino, kad 

apie Rusiją infor- Rokiškio taikos teisėjas vi- priežiūros nuėmimas duoda 
kipšukams” teisės pačiam pasirinkti kur 

apsigyventi.

“KIPŠUS” PADĖJO KA
LĖJIMAN.

Ulytėlė, Rokiškio vai. — 
Kauno gatvėse pasirodė Jad buvo paminėta, kad gė

rėtas svečias — Maskvos ri katalikai sumušė senelę 
laikraštis “Moskauer Zei- A. Grrigonienę. Senelė gy- 
tung.” Tai vokiečių kalba rflėsi ražančium. Mat, buvo 
sąvaitraštis, leidžiamas fak- naktis ir ji manė, kad ją už
tinai pačių sovietų, užsie-'puolė kipšukai. Liepos 31 d. 
niams 
muoti ir savo reikalus pro- siems 
paganduoti.

Maskvos ri katalikai sumušė senelę 
Zei- A. Grrigonienę. Senelė gy-

trims
davė po 14 parų kalėjimo.

NEMUNO GATVĖS 
“DUOBIŲ” BYLA.

Rugsėjo 11 d. Kaune bus 
byla 5 paleistuvybės namų 
laikytojų. Byla iškelta to
dėl, kad “namų” laikytojai 
—i moterys ir 1 vyras — 
nelegaliai mergaites ver
buodavo, kad priviliodavo 
nepilnametes mergaites ir 
jas savotiškai eksploatuoda
vo, atimdami visą uždarbį.

PASLAPTINGAS LA
VONAS.

Vilkaviškio apskrity, ne
toli Kulbemiškių kaimo, 
kely buvo rastas lavonas. 
Pasirodė tai buvęs ūkinin
ko Antano Paškausko kū
nas.

Prie lavono stovėjo veži
nas dviem arkliais. Kūne 
galima buvo pastebėti žy
mių, kad per lavoną perva
žiavo vežimas.

Tečiau gauta žinių, kad 
Paškauskas buvo labai susi
pykęs su savo švogeriu, to 
pat kaimo ūkininku Silvest
ru Muraška. Kilo Įtarimas, 
kad Paškauską nužudė Mu- 
raska,ir norėdamas suklai
dinti žmones pervažiavo ve
žimu per užmuštojo lavoną, 
kad atrodytų, jog Paškaus- 
<as mirė suvažinėtas. Veži
me buvo 2 ilgi pušiniai ras
tai.

Įtariamas Muraška suim
tas. Jis neigia savo nusikal
timą. Vedama kvota.

SUGAVO SENUS 
PLĖŠIKUS.

Rokiškio ap. 
, m* miške ant viešk' - 

Kelio buvo padaryta keletas 
apiplėšimų, nužudytas poli
cininkas ir buvo mėginta 

Kazliškio kunigas. 
. .ėsikų pėdsakiai buvo din- 

•,5'bc’Ja plėšikus dabai 
išaiškino. Jie suimti Latvi-

Ro-Paikai laikomi 
kiškio kalėjime.

UnitedStatesLin

Speciališkoe 
Ekskursijos į 

LIETUVĄ
I

1

Rugsėjo išplaukimai:

S. S. Pres. Hardftig 
Rugsėjo 4.

S. S. Republic 
Rugsėjo 6.

S. S. Leviathan 
Rugsėjo 7.— Rugsėjo 26.

S. S. Pres. Roosevelt 
Rugsėjo 11.

S. S. Geo. Washington 
Rugsėjo 18.

S. S. Ameriea 
Rugsėjo 27.

Leviathan plaukia per 
Cnerbourgą.

Visi kiti 'aivai tiesiog į Bremeną.

R
UGSĖTIS yra ideališka* laikas 
keliaut į Tėvynę! Tykus rande- 
ir daug valandų praleistų ant 

- u patogių dėnių padarys malonų 
;;Kn atmintį Jums. Rugsėjo mė- 
.ra geriausias laikas važiuot per

'iurint katrą laivą iš U. S. Lines 
keliaut, mes užtikrinam

- k ; ! rasit visu-, patogumus, gera 
y :ę tarp savo tautiečių, ir ne-

- : -..ą Trans-Atlantk laivuose
- pasilinksminimą. Taipogi mes 

, ■ : n viską Jttms iš anksto ir ap-
. m nuo kelionės keblumų.

T- š rmaeiju apie kaina* ir tt.. pak- 
kit avo vietinio laivų kompanijos 

: • ,-art>a rašykit tiesiog į

United
Statės Lines

;.'> Statė St.. Boaton. Mana. 
Broadaay. New Y'ork Clty

o i Ameriką nuo Rugpiu-

i

Dėl visų informacijų kreipkitės j vietos agentų arba

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ Iš NEW YORKO
“LITUANIA” Aug. 31 “ESTONIA” Sept 17 

“POLONI A” Sept. 7 “LITUANIA” Oct 5

BALTIC AMERICA LINE
8 Bridge Street, New York.

%

KELIAUKIT | LIETUVA PER

KLAIPĖDĄ
Laivais Baltic Amerikos Linijos

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI Į

KLAIPĖDĄ IR ATGAL
Patartam pirkti laivakortes j abi pusi, nes tuomi 

sučėdysite sau pinigų.
Trečia klase................................ ............$107
Trečia klase į ten ir atgal, tiktai........... 181
Turistine trečia klase, Main Deck........ 129.50
Turistine 3-čia kl. į ten ir atgal, tik .... 216.
Cabin................................................................. 147.50

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

Birželio 15 iki Liepos 15 
čio 1 iki Rugsėjo 22, visos kainos padidinamos Š7.50 
vienan galan, ir $12.50 į abu galu.

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

DIENAS ANT OKEANO
I art* ii

g LIETUVOS *
per Cherboarg ar BremenJ Didžiausiais ir Greičiausiais Laivais ■

EREMEN * EUROPA
TIKTAI 7 DIENOS l LIETUVĄ 

Sumažintos Trečios K Ienos Rato, j abi puse*.
Parankąs ir tiesus susisiekimai su visa Europa. 

Reguliariai Kiekvieną Sąvaitę Išplaukimai su kitais 
Populiariais Lloyd laivais. 

Sugrįžimui eertifikatą ir kitą infor
maciją -klauskite vietos agentą arba

1NCRTHCttHAN
JLLLcyo^

STATĖ ST, BOSTON, MASS.
K

l
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VISOKIOS ŽINIOS
Waterburio Lietu

vių Skandalai.
Waterburio lietuvių gy

venime yra daugiau įdomy
bių, negu Chicagoj ar Broo- 
klyne. Štai, 19 rugpiučio vie
noj spykyzėj įvyko kruvina 
drama ir policija sako, kad 
jos kaltininkas esąs lietuvis 
Čalis Žilinskis. Jis pabėgo 
ir policija dabar jo jieško. 
Istorija esanti tokia. Tūlas 
laikas atgal rusas vardu 
Dombrovsky pardavė save 
“spykyzę” Žilinskiui, bet 
vis negalėjo atsiimti visų pi
nigų. Aną vakarą rusas atė
jęs pradėjo jau piktuoju 
reikalauti pinigų. Abudu su
sikirto. Žilinskis išsitraukęs 
peilį ir taip rusą subadęs. 
kad tas sugriuvęs ten pat be 
žado. Pamatęs tečiaus, kad 
bus blogai, Žilinskis pasi
ruošė bėgti. Tūlas Hogan 
norėjęs jį sulaikyti ir pa
šaukti policiją, bet Žilinskis 
ir jį sudirbęs peiliu. Paskui 
Žilinskis parbėgęs namo po 
numeriu 83 So. Leonard st., 
persimainęs drapanas ir iš
nykęs. . Kada policija nuvy
ko į jo kambarį, ji rado tik
tai kruvinus marškinius, už
taisytą brauningą ir guminę 
“paipą” švino prileistą. Su
badytam Dombrovskiui ne
są jokios vilties pasveikti.

Apie tai praneša “Water- 
bury Republican,” kurį 
mums prisiuntė vienas drau
gas.

Dabar kita naujiena. Tū
las laikas atgal vienas vai
kinas pasiėmė jauną lietu
vaitę Mortą Jankeliuniutę ir 
išsivežė ją automobilium į 
laukus. Neatsargiai važiuo
jant automobilius apvirto, 
abudu jaunuoliai buvo sun
kiai sužeisti ir abudu neuž
ilgo mirė. Dabar užmušto
sios merginos tėvas, Juozas 
Jankeliūnas, traukia atsa
komybėn užsimušusio vai
kino tėvą, C. E. Hallock’ą, 
reikalaudamas iš jo $10,000 į 
atlyginimo už savo dukters, 
gyvastį. Byla labai kompli-j 
kuota ir ja labai indomauja 
visi vietos advokatai. .

Trečia naujiena, tai VIa- g^^kuhuodamas prieš 
do Antanaičio užvesta byla klausytojus. ._r ...2
prieš Juozą Šukaitį, iš kurio KaiP .^,-7" ’ 
skundėjas reikalauja $5.000 /'

Kaziukevičius iškrito 
per langą.

Franas Kaziukevičius 
pradėjo per sapną vaikš
čiot. Pereito nedėldienio 
nakti jisai atsikėlė iš lovosI

SKUNDŽIA POLICININ- ir miegodamas priėjo prie 
KĄ UŽ NEREIKALINGĄ }ang0 jr nukrito nuo trečių 

SUĖMIMĄ. iubų žemėn. Jis prasimušė
Tūlas Frank Accardio ap gaivą, nusilaužė ranką ir 

skundė Chicagos policija Jųaip susižeidė. Jis yra 42 
ant $200,000 užtai, kad ši melu amžiaus vyras ir gyve- 
suėmė jį kaipo bombininką. n0 gostone po numeriu 109 
Sako, dėl to arešto jam pa- grjghton st.
sidarę daug nesmagumo ii 
nuostolių. Atvažiuoja p. Gugienė ir 

p-lė Jurgeliutė.
šios savaitės pabaigoje 

Bostone žada sustoti ponia 
Nora Gugienė iš Chicagos ir 
p-lė P. -Jurgeliutė iš New 
Yorko. -Jos praleis čia kelia- 

Policijos perdėtinis Crowley tą dienų, o paskui vyks Chi- 
pats nutraukė du kal

bėtoju žemėn.
Pereitą nedėldienį 

Boston Common sodo buvo 
keliatas - prakalbininkų.; 
Tarp kitų tenai kalbėjo ir| 
socialistų sekretorius Lewis.: 
Jisai turėjo ir leidimą iš po-, 
licijos. Bet prakalboms pra-

VIETINĖS ŽINIOS.
AREŠTAVO SACCO- 

VANZETTI ORATORIUS.

Icagon. kur p-lė Jurgeliutė 
nori praleisti savo atosto- 

ant gas.

Šalna išvažiavo 
atostogų, 

utarninką advokatas
A. šalna išvažiavo Indiafios 

. valstijon praleisti vakaciją. 
sidėjus, pribuvo pats polici- Jis ^n-uks tenai apie sąvai- 
- ’ 1 > Crowley irįte ]aiko. Ofise pasilieka jo

Adv.

81

jos perdėtinis Črowley laiko C ” —222
pasakė, kad apie Sacco-‘£mona/p. Z’šahienė? 
Vanzetti nevalia kalbėti. | 
Tuo tarpu po kitu medžiui 
pasigirdo skardus kažkokio 
oratoriaus balsas ir delnų 
plojimas. Policijos perdeti
nis nuėjo tenai pauostinėt.
Pasirodė, kad tenai kalba- /T.T2:??:; 
komunistų agitatorius Wa-’ 
les.

“Parodyk man leidimą.“ 
pareikalavo policijos virsi-! 
ninkas.

Wales padavė jam leidi-

Harvardo ekspedicija ( 
tyrinai Golfitromą.

§ią sąvaitę HaAardo 
Universiteto ekspedicijos 
laivas “Albatross II” išplau
kė tyrinėti GolfŠtromą. Tuo 
vardu yra vadinama šiltoji 
jūrių srovė, kuri prasideda 
Meksikos pakrašty ir pas
kui plaukia į šiaurę, šildy-'____________________ _
dama Angliją ir kitas šalis.'į rvr\ I c
Ekspediciją finansuoja pu- j SOUTH END J 
siau Harvardo L r.iversite- «__ . s T>I? I
tas ir Jungtinių Valstijų žve- ; HARDWARE CO.i 
jybos biuras. Mokslininkai t J
tyrinės tenai vandens tem- ;Flat White Paint. gaL $1.35 • 
peraturą įvairiose gilumo- jlnterior Vamish. gaL . $1.19j 
se, augančius tenai augme- |Floor and TrimYarnish $1.481 * 
nis, žuvis ir tt. | Utiiit.v Paint. gal.......... 98c. j. -
"■______________ { Red, Bronze, Green. Brown J ; ?

. - .. . *«., ' • a*”1 Slate. ; |
Atsidarė tunelis | Miltoną. Į KALSOMINE, 25 sv.

Tunelis, kuris jungia Bos- I 
toną su Cambridge’u, dabar ! siate Surface į
jau tapo nuvestas iki Milto- Isehco Roof Coating. gaL 95c.• 
no. Šį panedėiį tenai pribu- An Asbesto* and Asphaltj 
vo jau pirmutinis traukinys. • g <™1
Iki šiol tarp Bostono ir Mil-1 
tono susisiekimą palaikyda
vo gelžkelis. Dabar jau 
gelžkelio traukiniai nebe-; 
vaikščios. ' |

Valydami tuščio namo 
skiepą Somervillėj darbi-' 
ninkai rado 3 dideles užtai
sytas bombas, kokias karo' 
metu vokiečiai vartodavo. 
Jos buvo sudėtos į medinę 
skrynią ir stovėjo po šiukš
lėmis. Bombos atiduotos po- 
licijai. » ------------------- - — . ,

Tel. Porter 3789

Dr. John
(REPŠYS)

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

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

TeL South Boston 3520 
Residence University 1463-J.

te-OallMs. k n
LIETUVĖ MOTERIS 

ADVOKATĖ
366 Broadway; So. Boston, Mass.

Room 2.

'MĮll

.... Me.| . 
T -n U •’

Iiii I\.AL^9V.VlliaE., SV. bg. 1.00 ■ IĮ M * •
■ 1-st Quality Roofing ... 1.98 ĮI I DTOIllS R 01111*1111 
į Slate Surface | I I

! t I

Tel. So. Boston 17«l ir 2483-W

I
t

rAMWAYADTOSERV!CE
and F1LL1NG STAT1ON 

Studebaker Karų Agentūra, taip
gi geriausia taisymo vieta.

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

VIKTOR VA1TAITI3
415 Old Colonjr Ave^

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

Parsiduoda Dorchestery
Trijų šeimynų. 18 kambarių Na

rna-. su vėliausiais įtaisymais, rendos 
-.eša -SDO į mėnesį. Bankos morgi- 
čiu- Prašo $13,500. ;

M VTTAPAN-HYDE PARKE. —■ 
vieną metų senris. Į 

no 5-kis kambarius, už Š8.200. Tov’e* 
nat namai parsiduoda po $11,500.' 
Matykite: MARTIN UŽUNARIS

10 Meiien <t.. . Dorchester. Mass. ■ 
Tel. Talbot 5339 ;

----------------------------------------------- Į
PARSIDUODA PIGIAI
Svarai-Vogos. Meat ir Coffe Grin- 

. , .- , . - , , der. Ice Chesteris. Kulbė. Benčias irmą ir atsisukęs į savo kiau- ^įtį hučernė> įrankiai. Matyt galima 
“Matot. Šitie! nu° ' 'ai. vakarais (37)

*18 E 6-th st, So. Boston. Mass.

40-tas METINIS

BALIUS
Rengia Su»iv. Liet. šv. Kazimieru 

Dr-stė. Su. Boston. .Mass.

Panedėly (Labor Day) 
RUGSĖJO-SEPT. 2 D.

Lietuvių Svetainėje
Kamp. E ir Silver Sts, So. Boston.

Prasidės 4:00 vai. po pietų ir 
trauksis iki 12 vM nakties.

Maloniai kviečiame visus Bosto
no ir apielinkės lietuvius dalyvau
ti šiame Baliui. Susiv. Liet. Šv. 
Kazimiero yra didžiausia ir 
niausią Draugija So. Bostone.

Yra paimta iš šešių asmenų su
sidedanti puikiausia L’niversal Or
chestra. kuri grajis naujausius ir 
linksmiausius Amerikoniškus ir 
Lietuviškus šokius, taip, kad ir 
jaunimas ir suaugę galėtų gerai 
pasilinksminti. O valgių ir gėrimų 
tai bus kokių kas norės!

Šiame Baliuj norinti turės pro
gos prisirašyti prie Draugijos

Kviečia S. L. šv. Kazimiero D-ja.

j Compound, 5 gaL $4.25 Į
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COMPLETE BATH 
ROOM SĖT

Hancock 6105—6Tel.
Atdaras Sub. iki 10:30 vakare 

Dykai Vietos Pristatymas.

1095 WASH1NGTON ST., 
BOSTON, MASS.

Prie Dover st. Ele v Stoties

se-

l

CONSTABLE
Real Estate and Insurance 

Justice of the Peace
Visame patarnauju gerai.

598 E. Broadn ay, So. Boston, Mass.

Tel 8a. Bouteu M6-W.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTA8

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

8erooomts iki 12 dieną.
Ofisas “Keleivio” name.

UI Broadway, tarpe C ir D St,
80. BOSTON. MASS.

i
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Dorchester Clothing Shop
SIUTUS. OVERKOTUS SIU

VAME ANT UŽSAKYMO.
ŠTYMU VALOME IR PROSI- 
NAME. TAIPGI SIUVAME 
NAUJAS FLTRAS IR PERMO- 
DEL1UOJAME SENAS, NES 

TURIM TAM TIKRAS 
MAŠINAS.

MARTIN WALULIS
1854 Dorchester avė,

DORCHESTER, MASS.
Tel. Coiumbia 3240.

I? • >>

h

Tel. Talbot 0847

Dr. Ant. J. West
(VlšNIAUSKAS) 

Gydytojas ir Chirurgas 
Valandos: nuo 2 iki 5 dieną 

nuo 7 iki 8 vak. 
Kitomis valandomis pagal 

sutartį.

220 MINOT ST, 
DORCHESTER. MASS.

y
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sytojus sako: 
nusipenėję žmonės nedirba 
jokio darbo, o gerai gyvena. 
Jie nenori ilgų valandų už 
menką atlyginimą. Jie gau
na daug geresnes algas bū
dami kapitalizmo agen
tais.’’ i ’ •".’m 'i

Wales parode pirštu i ' arba klauskite: 
raitus policmanus ir sako: 
“Matote tuos kazokus? Tai 
ant jūsų galvos.” Ir atsisu
kęs į policijos perdėtini jis 
sušuko: “Duok šen mano 
leidimą.”

“Gal duosiu, o gal ir ne- 
I duosiu,” atsakė policijos 
viršininkas.

“Štai,” pradėjo Wales 
‘ š sa- 

. “Ar matote, 
elgiasi kapitalizmo

“Ir kas tu toks per vienas 
Antanaičio žmonos Noros. j es\; pridūrė komunistu 
Ji taipgi važiavo kaipo vieš- ■ platonus atsisukdamas į 
nia Šukaičio automobiliujep^S1-)0?. pe/rietmi. 
ir, atsitikus nelaimei, jai bu-, zinaL ^as as Der vie*
vo nulaužta koja, sužeista 
galva ir šiaip smarkiai su-' 
krėsta.

-------------------  4' 
ZEPPELINAS PERSKRI

DO PACIFIKĄ.
Anksti šio panedėlio rytą 

vokiečių dirižablis ‘ 
Zeppelin,” kuris lekia ap-t 
link pasaulį, pasiekė Los =on Wales. 
Angeles miestą. Jis atlė- permitą.” 
kė tenai tiesiog iš Japoni- 
jos, perskrisdęs Ramųjį 
Vandenyną į 67 valandas. 
Ir jis yra pirmutinis orlaivis, 
kuris šitokią kelionę atliko. 
Iki šiol da niekas nei neban
dė lėkti per Pacifiką be su
stojimo. Tiesa, 1924 metais 
Amerikos armijos lakūnas 
Smith nulėkė iš Alaskos į 
Japoniją, bet šitoj kelionėj 
jisai turėjo kelis kartus ant 
įvairių salų nusileisti. Lėk
damas per Pacifiką “Grafas 
Zeppelinas” buvo įsibrio- 
vęs į baisiausią perkūniją, 
kur žaibai šaudė iš visų pu- kodėl bijosi tųdviejų radi

kalų vardus minėti ir areš
tuoja kalbėtojus.'

atlyginimo už sužeidimą

KAMBARYS IŠSIDUODA
Sauiės šviesa visą dieną, visi pa- 

rar.kumai Žiema apšildymas štymu. 
Matvt galima bile laiku

M V BRATĖNAS
61 Thomas Park. So. Boston.

arba

KAMBARIAI PASIRANDAVOJ A 
t M Cherry st . Cheisea, 

Chelsea 3467-W.

AR ŽINAI KAD:
ekanti iš kiekvienos širdies, 
: >lyirų atsiliepimų kiekvie- 
širdy Aš žinai kad gamta

MeilĮ 
atranda 
noj kitoj . _
yra gyva visaką gimdo ir marina. Ar 
žinai kad 
mylėt: nematomai. Logikos ir psi- 
chologiios budais ir kr.vga su *00 re- 
•eipt' su lekcija tik $2.00. Kuriems 
iar -eprisiunčiau iš pereito skelbi
mo. -r.a onėk-.te atsiusti aiškų adresą 
ir viskas bus išnildvta

STANLEY POCIUS
212 W. |-th st, So. Boston. Mass.

galima ypatų paskatinti 
nematomai.

“Tu žinai, kas aš per vie
nas,” atrėmė Crowley.

“Tu man sakeisi esąs po-į 
licijos perdėtinis. kai aš tau 
rodžiau savo leidimą, bet ką 
aš galiu žinoti, kas tu toks. 
Kaip tavo pavardė?”

“Mano pavardė yra
„ Crovley,” atsakė policijos
“Graf viršininkas. “O kaip tavo?”

“Mano vardas yra Jack-
.. .. _2_  Atiduok man

NEUŽMIRŠKITE
Vasara da 

vacijas dabar 
geras maudyti.
>iė’ų r kambarius išduodu dabar už 
ausę ka.nos. Virtuvė, pečiai ir visi 

: rarkiai virimui. Iš Bostono 50c. Lai-
I

nepasibaigė imkite va-' 
Vanduo yra šiltas ir, 
turiu stubų prie pat

Virtuvė, pečiai ir visi

vu Klauskite: MRS. GEORGIA
15 Atherton Rd_

Nantasket Beach. Mass.

?

“Tavo permitas yra at
šauktas, ir jeigu bandysi 
kalbėti be permito, mes ta
ve areštuosim,” paaiškino 
policijos perdėtinis.

Wales pradėjo kalbėti ir 
ponas Crowlev jį nutraukė 
žemėn, o policmanai paėmė 
jį ir nusivežė į nuovadą.

Tuomet policijos perdėti-; 
nis sugrįžo prie socialistų 
kalbėtojo ir jį taip pat areš- į 
tavo. Prakalbas rengė Sac- 
co-Vanzetti komitetas, kad 
pagerbus judviejų atmintį. 
Bet Bostono valdžia kaž-

šių ir bile valandą galėjo 
sunaikinti orlaivį. Tečiaus 
vokiečiai išnėrė iš audru lai
mingai ir pasiekė Ameri
kos pakraštį dviem dienom 
pirmiau, negu buvo tikėtasi. 
Jie padarė šitoj kelionėj be . > • • • p* z\Z\   v •

“Vienybiečiai” lankėsi 
‘‘Keleivio” redakcijoj.

Šį antradienį “Keleivio” 
redakcijon buvo atsilankę 

sustojimo apie 5,500 mylių, iš Brooklyno trįs svečiai: 
Išrodo, kad zeppelinai yra “Vienybės” redaktorius p. 
geriausi orlaiviai šitokioms Valaitis, p. Shedlow ir p. 
kelionėms. Mikolaitis.

b
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DOLLAR DAY
kožną Panedėiį. Utarninką, 

Ketverga ir Pėtnyčią
NANTASKET BEACH

Štai ką jus gausit už
VIENĄ DOLERI

Kelionę į abu galu ant Palocinio 
Laivo Nantasket Beach 

Steamboat Co.
DYKAI ĮŽANGA Į 
PARAGON PARK

Pasivažinėt ant Giant, Coaster— 
Reri Mill—Hilarity Hali—Circle 
S'A-ing — Merry-Go-Round — The 
Whip — Custer Ride — Scooter — 
Caterpillar—and the Hey Day.

i.auke Koncertas ir Vodevili 
Ten Real Joy Makers

Triangle Sea Trip*
Boston—Salėm Wiilows 

Nantasket Beach
Gražiausia dienos kelionė Bostonp 
Prieplaukoje. Dabar išplaukia koz- 
ną Seredą. K et vergą ir nedėtią. 
Laivas palieka Rowes Wharf 10:30 
ryte į Salėm Wiliows. Iš Salėm 
Willovvs į Nantastek Beach, išplau
kia 1:45 dieną (Į Bostoną laivai 
plaukia kožną valandą ) Iš Nan
tasket į Salėm Willows—išplaukia 
6 vakare. Iš Salėm \Villows j Bos
toną. išplaukia 8 vakare

Nupiginta kelionė—Round Trip 
Salom Willo»s į Nantasket Beach 

?1.00
Dykai įžanga j Paragon Park 

Boston. Salėm Wi||ows. Nantasket 
Beach ir atgal

$1.50
80 mailių kelionė iki Pilgrim Stoties

PLYMOUTH
Laivai išplaukia kasdieną ir Neda
liomis 10 vai. ryte, išskyrus Pane- 

dėiių, nuo Rovės Wharf.
Kelionė Nupiginta, j Abu Galu 

$1.00

Į LIETUVIŠKI 
i SKILANDŽIAI
i '
J Kad nusipirkt pigiai ir valgyt
■ skaniai, tai geriausiai skilandžiai ir 
I švieži diegai dėl Chop Suey. Mes
| turime užtektinai visiems. 
{SKILANDŽIAI ........ 39c. svaras.
■ CHOP SUEY ...’. 3 svarai už 25c.
J Pagardinimui Chop Suey, vartokit

! •
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Ir Vėl Linksmas

PIKNIKAS
Bus Nedėlioję, 

RUGSEJO-SEPT 8 D., 1929 
TAUTIŠKAM PARKE 
Prie North Lowell Road 

Methuen, Mass.
Pikniką rengia bendromis spėko

mis Bostono Sandaros 7 kuopa ir 
Lawrence’o Sandaros 12 kuopa. Abi 
kuopos deda pastangas surengti kuo-' j 
linksmiausi, kad visus : 
pilnai patenkinti. Bus labai Įdomus 
programas su visokiomis linksmybė
mis.

Žinote, kad yra didelė ir graži va
sarinė salė, kurioje 1 ’ ’ 
ir linksmintis kiek tik kas norės

China Boy Soy Sauce 25c. bonka.
Kam mokėt brangiau, kad galima 

už tą kainą gaut pas
J. Striguną

BLL'E RIBBON MARKET
357 M ĖST BROADH AY,

SO. BOSTON. MASS.
Teief. So. Boston 1129.

r?525ZS2S2S2525BS2S2J>cSHSaSeSZS2SH.5 
K Telefonas: So. Boston 1058.

| Bay View Motor 
Šį Peter Trečiokas ir
| Jos Kapočunas
K GERIAUSI LIETUVIAI 
K MECHAN1KAL
m Taiso visokius automobilius 
K gerai patarnauja.
m Agentūra Studebaker ir Erskine. 
S Reikale kreipkitės ir gausit 
■g patenkintą patarnavimą.

1
 Pardavimo vieta: •

549 E. BR9ADWAY

Taisvmo vieta:
1 HAMLIN ST.. 

kampas E. ESght sL, 
SOUTH BOSTON, MASS. 

T£SaS2525ESa52SaS2S25aS2SZS2

8 Lietuvis Optometnstes
!

Iiegzaminuoju akis, priskiria 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžina šviesą tinkama 
laika.

J. L. PA8AKARNIS, O. D.
447 Broadvray, So. Boston. Mass

(X

Telefonas: So. Boston 4768

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

SO. BOSTON, MASS.

LAIDOJIMUS.;
kuriuos paveda; 
mano prižiurėji*; 

SHsU- D3ui, visuomet'
-*<jj būna patenkinti;

>r sutaupina go-. 
rokai pinigų. ;

visiems 
vienoda.

JONAS PETRUŠKEVIČIUS 
Lietuvis Graborius 

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

Telefonas: So. Boston 0304-W.

i REIKALAUKITE I
! pas visus lietuvius štorninkus {
į— - ----------
I “BIRUTES” I
} Saldainių iš Lietuvos •

—
. i Jeisru Tamstų štominkąs jų ne- < 

. . . • . J turi, praneskit mums jo vardą ir
• adresą, kad mes galėtume jam pa- ♦
• • -r .----- |

« « l
I 
t

J

| siųsti pasiūlymą, 

visi galės žaisti { 
_ ___ :__ ...—.'t
{vairių užkandžių ir gėrimų bus iki | 
valiai. Kviečiame visus dalyvauti i 
šiame piknike, kol dar turime progos { 
pasilinksminti tarp žaliuojančių me- >

LITHUANIAN 
IMPORTING CO. 
818 E. SINTH STREET, 

SO. BOSTON, MASS.

DR. J. MARCUS
Iš MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas venerišką, kraujo ir 
odos ligų.

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

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

džių. Visus kviečia RENGĖJAI.

5-tas METINIS

IŠVAŽIAVIMAS
RENGIA BENDROMIS SPĖKOMIS

LIETI VIŲ VAIZBOS BITAS ir LIET. PILIEČIU KLIUBAS 
JVYKS NEDĖLIOJĘ,

1 Rugsejo-Sept., 1929
VOSE’S PAVILLION, MAYNARD, MASS.

Bos rinkimas Gražuolės. Taipgi bus didelis programas kaip ir pe
reitais metais, tik daug turtingesnis, nes viskas yra rengiama ben- 
bromis spėkomis.

BUŠAI IŠEIS
Reikia iš
Kelrodis:

NUO LIETUVIŲ SALĖS 10:30 VAL. RYTE, 
anksto rezarvuotis.
Važiuojant per Waltham imkite kelią 117. 
Visus kviečia Dalyvauti KOMITETAS.

y

i

Sveikata
^^TAI DIDELftS SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUL
Toje knygoje yra paMtinėa žtaim ii A>at««i- 
jos. Fiziologijos ir HygieaM.

Kas skaitys tą knygą, tas sužinos apie savo kū
no mechanizmą ir tokių dalykų, kokių pirma Bū
tinojo.

Knyga labai puikiai iliustruota, taip kad kiek
vienas aiškiai gali suprasti ir matyti savo kūno 
organus paveiksluose.

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaba ILS*.

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boaton, Mass.

I

I

Telefonai: So. Boston 1662—1373

A J. KUPSTIS
ŽEMNAMIJOS, APDRAUDOS, 
MORTGIČIŲ, LAIVAKORČIŲ 

IR PINIGŲ SIUNTIMO 
AGENTŪRA.

Parduodam anglis ir malkas. 
Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 

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

332 W. BROADWAY, 
-SO. BOSTON. MASS.

i

DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

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

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

Dr. K1LL0RY
60 SCOLLAY SQUARE 

BOSTON.
OLYMPIA THEATRE BLDG, 

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

Dr. Med.Leo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slaptą ligą motorą ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len- 
kiikaj ir rusiškai. Telefonas Back Bay 7279
222 HUNTINGTON AVĖ, oetoii Mass. Avė, BOSTON, MAS8.

Dėl ionvočių, žaizdą ir kitą skaudulią
MEŠKOS MOST1S (Groblemido)

Sustabdo skausmą ir užgydo žaizdas bu
akausmo j 2 ar 2 dienas. Kaina Ne. 

GROBLEW8KI A CO, Plymoutb, Pa. 
-GYDO ir GYDO ir GYDO—W aolo^aF
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