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• KINIEČIAI AREŠTAVO
K11QA1 Q11 K Vn^lC 1414 RUSV ^MUN!STŲOU AabYHAlO Mukdeno žiniomis, į šiau- 

— _ — įrę nuo Sungari upės kinie-
B _  _ _ _ Y___ ___  * c*3* areštavo ir uždarė į

koncentracijos stovyklą 1,- 
114 rusų, kurie yra kaltina
mi skleidimu komunistinės 
propagandos ir kurstymu 
žmonių prieš Kinijos vy
riausybę. Kiekvieną jų teis 
skyrium 8 teisėjai. Kiniečiai 
jiems duoda po 2 svaru duo
nos į dieną, prideda cuk
raus ir arbatos. Giminės ir 
draugai gali ateiti ir atnešti 
jiems maisto ir drapanų, bet 
kalbėtis ar susirašinėti su 
areštuotais uždrausta.

Jau Mušasi
KINŲ PUSĖJ SUSPROG

DINTAS VISAS TRAU
KINYS.

3000 bolševikų raitelių įsi
veržė Mandžurijon, bet bu

vo atremti su dideliais 
nuostoliais.

Išrodo, kad galų gale tarp 
Rusų ir Kinų prasidėjo jau 
tikras karas. Kaip tik tuo 
laiku, kada buvo laukiama

I

NORI PAŽABOT TEISĖ
JŲ SAUVALĘ.

Kongrese prasideda judė
jimas, kuris stato savo tiks
lu apsaugoti spaudos laisvę 
prieš teisėjų sauvalę. Tai 
yra rezultatas tos bylos Cle- 
velande, kur nelabai senai 
teisėjas liepė areštuot ir nu
teisė kalėjiman du vietos 
dienraščio redaktorių, kurie 
drįso'kritikuoti jo nuospren- 
‘ L Laisvesnio nusistatymoprasidedant jų derybų, visa- jį Laisvesnio nusistatymo 

me Sioiro-Mandžurijos piliečiai pradėjo atsikvošė- 
te prasidėjo šaudymas. Ki- kad jų teisėjai dabar yra 
niečių valdžios žinių agen- stačiai absoliučiai despotai 
turą sako, kad mušis esąs^ kad jau laikas jų sauvalę 
labai atkaklus .ir aukų esą pažaboti. Šitą judėjimą 
labai daug. Užmuštų ir su-į prieš teisėjų despotizmą re- 
žeistų skaičius vienok nega-.mja senatorius Arthur H. 
Įima esą sužinot, nes visu .Vandenberg iš Michigano 
pasieniu esąs c^ižiausis su- valstijos.
mišimas. Į __________

Pereitą subatą kiniečių SUMOKĖJO $500,000 UŽ 
pusėj ant Mandžurijos gelž-; LEIDIMUS MEDŽIOTI.

Naujosios Anglijos me- 
ripąakn" džiotojai šįmet yra sumokė- 

’ ję daugiau kaip $500,000 už 

ar. Srs
Kvi^raSų^po^ Rhode Island, Connectieut, 

New Hampshire, Vermont artilerijos ugnies uždanga. . „ .Jie puolė atakuoti kiniečių ne‘ Daugiausia me- 
pozicijas, bet kiniečiai pasi dz,ot.°™. >ra ’
Ūko juos karšta kulkasvai- nes.cialsimta 110’.496 >e,d1' 
77-7 mai, tuo tarpu kai Conn.dzių ugnimi. . valstijoj išimta 37,924, New

Musis tęsęsi iki sutemo ir Hampshire 57 720, Rhode 
tuomet rusai pasitraukė, pa- Islande 10 585 yermonte 
likdami žemę užklotą savo 38 266 už leidj medžio_ 

metams mokama apie $2.

kelio buvo susprogdintas;
visas taukinys. Kas ji su
sprogdino, žinios i 
tik nriduria kad tuoiaus do & uz„ ’ leMimus medžioti. Naujoji

lavonais.
Traukinys buvo susprog

dintas minomis, kurios buvo 
pakastos po gelžkelio bė-' 
giais. Šita ekspliozija nu-' 
traukė tarp Pograničnos ir 
Charbino visą susisiekimą?

Bolševikų raudonarmie-

ti

150 Žmonių Žuvo 
Su Laivu.

Suomijos pakrašty laike
. , . - didelės audros pereitą są-

ciai sudegino keliatą kinie- vajtę nuėjo jūrių dugnan 
cių kaimų. suomių garlaivis “Juru,”
-Baubusia užmuštų buvę kuris plaukė su 200 keleivių 
Manculi apielinkėj, kur ru- Tampere į Kuru. Išgelbė- 

. ,. r - —• ta vos tik 50 žmonių, o 150
S15.PUO^^U ant kimeci^|PO- likusių nuskendo kartu su 

ugnis čia buvo tokia smarki, daugiausia mokinių, 
kad kiniečiai turėjo pavar-| __________
toti laukų kanuoles ir apka-,RąjSŲ LAKŪNAI SULAI- 

-----  —----- KYTI SIBIRE.
Rusų karo orlaivis “So- 

kuris nori per 
Ramųjį vadenyną atlėkti 
Amerikon, dabar nusileido

zicijų. Rusų kulkasvaidžių j^yu Tarp žuvusiųjų buvo

sų mortaras, kad atrėmus 
atakas.

Kiniečiai dabar tikisi ge- viet |ali 
MArtnlno »*iioii nfoncuvnc iv _ *neralės rusų ofensyvos ir 
traukia pasienin daugiau su-
stiprinimų, Rusai turį su- chabarovske, kur jis bus pa- 
traukę tarp Vladivostoko ir keistas iš orfai.
Chabrovsko apie 30,000 ka-i 
reivių.

NORI LENKŲ GLOBOS 
ŽYDŲ ŽEMEI.

Varšuvos zijonistų dien
raštis “Nasz Przegląd” pra
dėjo reikalauti, kad Palesti
nos globa butų atimta iš 
Anglijos ir pavesta Lenki
jai. Lenkų valdžia įsteigtų 
pramonės ir žemės ūkio mo
kyklas ir susidarytų iš Len
kijos žydų didelė armija, 
kuri galėtų tarnauti Lenki
jai ir Palestinai.

MEKSIKOJ UŽSIDARĖ 
KASYKLOS.

Netoli Tlalpujahua, Mi- 
choacano valstijoj, pereitą 
suvaitę užsidarė Dos Extrel- 
las kasyklos, paleisdamos iš 
darbo 3,000 meksikiečių.

vio į jūrių orlaivį, taip kad 
ir ant vandens nusileidęs 
galėtų plaukti, šitas darbas 
sulaikys kelionę kokiai po
rai sąvaičių.

MEŠKA APDRASKĖ MAI
NE’O GUBERNATORIŲ.

Augusta, Me. — Maine’o 
valstijos gubernatoriui Gar- 
dineriui praėjusį pavasarį 
buvo dovanotas jaunas meš
kiukas. Kol jis buvo mažas, 
vaikai mėgdavo su juo žais
ti. Bet per vasarą jis išaugę 
į tikrą meškiną ir užsimanė 
grįžt į mišką. Pereitą sąvai
tę jis pabėgo. Gubernato
rius jį pasivijo, bet meški
nas jau nenorėjo pasiduoti. 
Nors gubernatorius paėmė 
viršų, bet žvėris sukandžio
jo jam abidvi rankas ir su
draskė drapanas.

i Vokiečiai Areštavo 
Plečkaitį Eitku-

nuošė.

Patriotai Pasirodo Ginkhį 
Fabrikantų Agentais.

UŽMUŠĖ AUKSO J IEŠ
KOTOJĄ.

Žinios iš Meksikos sako, 
kad į Oaxacą atvyko kažin 
iš kur 4 vyrai ir pradėjo ka
sinėtis senoj meksikiečių 
bažnyčioj jieškodami auk
so, kurio buk tai katalikų 
kunigai labai daug užkasę 
keli šimtai metų atgal. Vie
tos gyventojai vieną tų auk
so jieškotojų nušovę, o liku
sieji 3 pabėgo.

Bolševikai Nori Pa
naikint Gramatiką?

Amerikos laikraščiuose 
pasirodė žinių, kad sovietų 
Rusijoj jaunieji bolševikai 
pradėjo agituoti už grama
tikos panaikinima. Rašybos 
taisyklės yra buržuazijos iš- 
mislas, kad apsunkinus pro
letariatui švietimąsi, sako 
“komsomolcai” (komunis
tų jaunimas). Jie argumen
tuoja, kad panaikinus gra
matiką ir ortografiją prole
tarui bus daug lengviau ap
sišviesti. Šitą sumanymą 
daugiausia remiąs jaunųjų 
komunistų organas “Komso- 
molskaja Pravda.” Pats Ru
sijos diktatorius Stalinas ir
gi šitam sumanymui prita
riąs, nes ir jam pačiam, kaip 
tam mažai gramotnam caro 
kareiviui, “taškai apsunki
na skaitymą.”

termo-

116 LAIPSNIŲ KARŠČIO 
BOSTONE.

20 žmonių apsirgo.
Pereitą sąvaitę Bostone 

buvo nepaprasti šiuo laiku 
karščiai. Seredoje
metras ant Statė House 
prieš saulę rodė 116 laips
nių karščio. Tą dieną Bosto
ne 20 žmonių nuo karščio 
apsirgo. Visos maudynės 
apie Bostoną buvo pilnos 
žmonių. Revere byčiuose tą 
dieną maudėsi apie 50,000 
asmenų. Kai kuriuose mies
teliuose pritruko vandens. 
Labai daug blėdies karštis 
padarė javams ir daržo
vėms, kurių derlius nupuo
lė apie 20 nuošimčių. Bet 
nuo pereito nedėldienio jau 
pradėjo lietus lyt.

PATI PAMETA BILLY 
SUNDAY.

Laikraščiai praneša, kad 
pagarsėjusio Amerikos pa
mokslininko Billy Sunday 
sunaus pati reikalauja per 
teismą divorso. Jiedu vedė 
tik metai atgal. Kiek pir
miau ir patį senį pati pame
tė. O savo pamoksluose 
Billy Sunday sakydavo, kad 
tik “bedieviai,” kurie su 
“velniu” gyvena, negali su
gyventi su savo pačiomis.

I

JO SUĖMIMAS NUGĄS- 
DINO KAUNĄ.

Lietuvos diktatoriai mano. Į 
kad Plečkaitis vyko 
Voldemarą užmušti.

Pereitą sąvaitę iš Kauno 
atėjo žinių, kad valdininkų 
tarpe tenai pasidaręs dide
lis sujudimas, nes Eitkūnuo
se vokiečių tapo suimtas Je
ronimas Plečkaitis su pen
kiais savo draugais. Visi bu
vo ginkluoti.

Kauno diktatoriai mano, 
kad Plečkaitis buvo nuvy
kęs Vokietijon tikslu už
mušti Voldemarą, kuomet 
tasai grįš pro tenai iš Tautų 
Lygos konferencijos Žene
voj. Voldemaras tebėra da 
Ženevoj (Šveicarijoj) ir 
jam tuojaus buvo apie tai 
pranešta telegrafu. Atsaky
mas iš jo da negautas.

Kaune esą manoma, jog 
Voldemaro valdžia reika
laus, kad Vokiečių valdžia 
atiduotų Plečkaitį į jos ran
kas. Tečiaus politinių kali
nių Vokietija nelabai iš
duos. Žinoma, Lietuvos val
džia politinių'kalinių nepri
pažįsta; ji visus politinius 
vadina “kriminalistais.” To
dėl, imant jos mastu, ir Lie
tuvos Seimo narys Plečkai
tis, kurį fašistai išvijo į už
sienį, yra “kriminalistas.”

Ko ištikrujų Plečkaitis su 
penkiais savo draugais bu
vo į Eitkūnus atvykęs, sun
ku pasakyti. Vokiečių žan
darų klausinėjamas, jisai 
sakėsi atvykęs į Prusus savo 
giminių atlankyti; ’ gi kiti 
penki vyrai su juo atvykę 
keliaują Argentinon. Bet 
Kauno žvalgybininkai tvir
tina, kad Plečkaičio tikslas 
buvęs išsprogdinti Volde
maro traukinį apie Eitkū
nus.

Sprendžiant iš vėlesniu 
pranešimų, Plečkaitis su sa
vo draugais turėjo būt su
imtas kur nors miške netoli 
Eitkūnų, nes sakoma, kad jį 
suėmę vokiečių miško sar
gai, kurie manę Plečkaitį ir 
jo draugus plėšikais esant. 
Tik pradėjus juos kamanti- 
nėt pasirodę, kad tai ne plė
šikai, bet politiniai Lietuvos 
emigrantai. Jie atvykę į Eit
kūnų apielinkę pėsčiomis 2 
rugsėjo naktį.

DIDELI KARŠČIAI 
EUROPOJ.

Europoj pereitą sąvaitę j 
buvo dideli karščiai, kurie į 
prasidėjo nuo pirmos rugsė
jo dienos. Londono tempe
ratūra pakilo iki 90 laipsnių 
Fahrenheito, o Romoj net 
iki 94. Saulė taip pat spirgi
no be pasigailėjimo Francu- 
zijoj, Vokietijoj ir net Švei
carijoj. Šitokių karščių rug
sėjo mėnesį Europoje d a 
niekas nežinojo.

kaltinama
ŽMOGŽUDYSTĖJ.

East Cambridge, Mass.— 
Policija čia suėmė Andeliną 
Bruno, 32 metų moterį, ir 
kaltina ją užmušimu savo 
vjro. Jis buvo nušautas mie
gant. Ji pastatyta po $20.000 
kaucijos. Namie verkia pa
silikę 3 maži, vaikai.

MEKSIKOS DARBININ
KAMS PAKELIAMA 

MOKESTIS.
Meksikos pramonės mini

steris Ramon Denegri išlei
do įsakymą visiems audimų 
pramonės savininkams, kad 
nuo pirmos šio mėnesio die- GUDRYBĖMIS IŠGAVO 
nos turi būt mokama darbi-' 
ninkams tokia alga, kokią 
buvo nutarta tekstilės kon
vencijoj 1925 metais., Toji 
alga yra žymiai didesnę už 
dabartinę, bet dėl buvusių 
iki šiol sumišimų šalies vi
duje ji nebuvo vykinama. 
Fabrikantai kėlė prieš nau
ją mokestį didžiausį triukš
mą.

NEW YORKO SIUVĖJŲ 
STREIKAI.

Rūbų siuvimo pramonė 
New Yorke taip išskirstyta, 
kad iš toliau sunku net su
vokti, kas joje darosi. Strei
kai beveik niekad nepasi
baigia. Kada vieni skyriai 
susitaiko, tai kiti meta dar
bą. štai, laikraščiai prane
ša, kad pereitą sąvaitę 7,000 
moteriškų siuvėjų streikas 
pasibaigė pilnu darbininkų 
laimėjimu. Bet tuo pačiu 
laiku apskelbė streiką 500 
siuvėjų, ką siuva drapanas 
vaikams, ir unijos pirminin
kas Greenbėrg pasakęs, 
kad šis streikas galįs apimti 
45.000 siuvėjų.

Moteriškų rūbų siuvėjų 
streikas buvo apėmęs 100 
neunijistų dirbtuvių. Dabar 
visos jos buvo priverstos

IŠ BANKO $75,000.
Tūlas C. A. Waggoner iš i 

Colorados išgavo iš Harri-į 
mana National Banko New' 
Yorke $75,000 apgavingu 
budu ir pasislėpė. Jisai mu
šė šitam bankui apgavingą 
telegramą kito banko var
du, kad New Yorko bankas* 
padėtų į Chase National 
Banką minėtąją sumą tūlo 
Colorados banko kreditan. 
Paskui Waggoner atvažia
vo į Chase banką ant Wall 
Streeto, pasisakė esąs tojo 
Colorados banko preziden
tas ir visus $75,000 pasiėmė. 
Vėliaus paaiškėjo, kad joks 
Colorados bankas nėra šito
kių įsakymų Harrimano į 
bankui New- Yorke davęs. 
Paaiškėjo, kad Harrimano 
bankas yra prigautas. Poli
cija dabar jieško apgaviko, 
kuris buvo pasivadinęs Co
lorados banko prezidentu 
Waggoneriu.

“GRAFAS ZEPPELINAS” 
JAU NAMIE.

Vokiečių dirižablis “Gra
fas Zeppelinas” pabaigė sa
vo kelionę aplink žemės ka
muolį ir laimingai sugrįžo 
namo. Buvo kalbų, kad da-

» J VC uu v I-'* * V OVvO | • • • _ • « M« • • 1*1

pripažinti uniją, įvesti 40,^ar j’f. ?ie^ins tekti aplink 
i /~ i* \ n i 'nafinnli np Qiistniimn npf invalandų (5 dienų) darbo 

sąvaitę ir pakelti mokestį.
Rodos, to paties reikalau

ja dabar ir vaikų drapanų 
siuvėjai.

ŠOVĖ FAŠISTŲ PARTI
JOS SEKRETORIŲ.

Triesto mieste, Italijoj, 
pereitą sąvaitę vienas vyras 
šovė iš revolverio keturis 
kartus generalinį fašistiškų 
sindikatų sekretorių Dome- 
nighini, bet jam nepataikė, 
o sužeidė du kitu fašistų šu
lu buvusiu su juo. 
policija suėmė.

pasaulį be sustojimo, bet jo 
kapitonas tas žinias užgin
čijo. Sako, tokią kelionę bu
tų galima atlikti, kitiems or
laiviams paduodant kuro iš 
oro, bet tai butų tiktai spor
tas, kuris jokios praktiškos 
vertės neturėtų.

Šovėją

NORĖJO UŽMUŠTI LEN
KIJOS MINISTERĮ.

Iš Varšuvos pranešama, 
kad Lvove areštuota daug 
ukrainiečių studentų, ku
riuos kaltina pasikėsinimu 
užmušti Lenkijos finansų 
ministerį Kwiatkowskį.

UŽ 10 CENTŲ UŽMO
KĖJO $10.

Tūlas Andrew Morris su
stojo prie Quincy (Bostono 
priemiestyje) gazolino sto
ties nusipirkti * gazolino. 
Stoties savininkas Max Steir 
jau 75 metų senis ir nepri- 
mato akimis. Pildamas ga
zoliną jis išliejo dalį jo ant 
žemės. Morris užtai norėjo 
neprimokėti jam 10 centų. 
Senis tuo įsižeidė ir reika
laudamas visų pinigų išsi
traukė revolverį. Už tai jis 
buvo areštuotas ir turėjo už- 
simokėt $10 pabaudos.

1

STREIKIERIŲ BYLOS TEISĖJAS 
IŠĖJO IŠ PROTO.

kėlė rankas aukštyn ir žiū
rėdamas į dangų sušuko: 
“Aš tikiu įstatymams ir vi
sagaliam savo Dievui^’ Da
bar gi, prasidėjus bylai, ji
sai būdamas uždarytas kar
tu su kitais šuolininkais pra
dėjo prašyti šventraščio ar
ba biblijos, o paskui ėmė 
verkti ir kalbėti apie dan
gaus karalystę. Kada šeri
fas paėmė jį vesti už grotų, 
jis pradėjo muštis ir drasky
tis, kaip didžiausis despera- 
tas.

Sugriuvo visa Gastonijos 
byla.

Ši panedėlį sugriuvo visa 
Gastonijos streikierių byla, 
kuri ėjo jau trečią sąvaitę. 
Sugriuvo dėl to, kad vienas 
iš ‘ dvylikos prisaikintujų 
šuolininkų išėjo iš proto. 
Gynimo advokatai norėjo, 
kad jo vieton butų išrinktas 
naujas šuolininkas ir byla 
butų tęsiama toliau. Bet tei
gėjas su tuo nesutiko. Dabar 
turės būt renkama nauja 
“džiurė” ir visa byla eis iš 
naujo. - , - •

Išėjęs is proto dziunnin- 
kas vadinosi Campbell. 
Daktaras pripažino, kad jis 
pasiuto nuo didelio tikėji
mo. Jis buvo labai dievobai
mingas fanatikas ir jau ren
kant jį j “džiurę” parodė 
beprotystės ženklų. Jis pa

SUARDĖ NUSIGINKLA
VIMO KONFERENCIJĄ

Agitavo už “tėvynės apsau
gojimą,” kad laivų statyto

jai turėtų darbo.
Amerikos “patriotų” tar

pe kilo baisus skandalas. 
Pasirodo, kad jie yra apmo
kami ginklų fabrikantų a- 
gentai. Skandalas pasiekė 
tokios aukštumos, kad pre
zidentas Hooveris įsakė pa
šaukti nužiūrėtus ginklų 
fabrikantus ir liepti jiems 
paaiškinti, kokių ryšių jie 
turi su tulu W. B. Shearer’u. 
šitas ponas dabar traukia 
juos teisman ir reikalauja 
$257,653 atlyginimo už sa
vo “patarnavimus.”

Kas gi per vienas tas 
Shearer?

Jis yra pasižymėjęs kaip 
vienas karščiausių Ameri
kos patriotų. Pradedant nuo 
pat 1921 metų, kuomet Wa- 
shingtone įvyko pirmutinė 
jūrių nusiginklavimo kpnfe- 
rencija, iki pat šiai dienai 
šitas džentelmanas varė pla
čiausią propagandą Už ap
saugojimą savo tėvynės, ir 
visuomet sakėsi darąs tai 
grynai patriotiniais sumeti
mais, kaipo tikras ir karštas 
Amerikos patriotas. Jo pro
paganda buvo skleidžiama 
ne vien tik namie. Kuomet 
1927 metais Amerikos ir 
Anglijos atstovai* Ženevoj 
mėgino pasiekti susitarimo 
kruiserių sumažinimo klau
simu, tai šitas patriotas nu
vyko Ženevon ir tenai pra
dėjo varyti savo propagan
dą prieš nusiginklavimą. Ir 
kada Ženevos konferencija 
suiro, tai ponas Shearer pa
kilo kaip didžiausis patrio
tizmo čempijonas ir sušuko: 
“Aš vedu kovą už tautos ap
saugojimą. Ir aš nenoriu 
už tai jokio atlyginimo; 
man užtenka sąžinės, kad aš 
ginu savo tėvynę!”

O dabar pasirodo, kad 
tas patriotas tarnavo ginklų 
fabrikantams už pinigus, ir 
kada jie jam visko neužmo
kėjo, jis dabar skundžia 
juos reikalaudamas $257,- 
653 už “patarnavimus.”

Beveik visa Amerikos 
spauda dabar smerkia šito
kius “patriotus” didžiausiu 
pasipiktinimu. Šita šlykšti 
propaganda už “didelį lai
vyną” pastatė į labai kom
promituojančią padėtį ir 
tikruosius Amerikos milita- 
ristus, kurie stoja už didelį 
laivyną ne keno nors papir
kti, bet vien kaip karo pro
fesionalai. Vienu žodžiu, ši
tas skandalas yra smūgis vi
siems patriotams, visiems 
militarizmo šalininkams.

JAUNA MERGAITĖ KIR
VIU SUKAPOJO 
SAVO MOČEKĄ.

Worcester, Mass. — D. 
Galiniutė, 11 metų mergai
tė, čia kirviu sukapojo mie
gant savo močeką, Zofiją 
Obergienę.

VAIKAI PASKANDINO 
VAIKĄ.

New Yorko Centralinia- 
me Parke žaidė keli vaikai. 
Vienas jų nemokėjo plauk
ti, tai kiti nutarė pasidaryti 
sau iš to fonių ir pagriebę jį 
Įmetė ežeran. Kada įmestas 
vaikas neiškilo, jauni pikta
dariai nusigandę pabėgo. 
Prigirdytas vaikas buvo 11 
metų amžiaus, ir apie lokio 
pat amžiaus buvo jo “drau
gai.” Policija juos areštavo.
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SMETONAI NAUJI RŪ
MAI, O PILIEČIAI 

BATŲ NETURI.
Lietuvos tautininkai nori 

pastatyti Smetonai naujus 
ramus už valstybės pinigus. 
Bet nujausdami, kad nedo
ra yra eikvoti pinigus to
kiems rūmams, kuomet 
žmonės neturi duonos, .tau
tininkai mėgina visaip savo 
sumanymą teisinti. Jų orga
nas “Lietuvos Aidas” rašo:

“Dabar remontuojami Vals
tybės Prezidento rūmai. Re
montas daromas iš vidaus ir iš 
ero... Tečiau tai tik ‘aplopv- 
mas.’ Inžinieriai ir architekto- 
riai, apžiūrėję prezidentūros 
rumus, rado, kad bent kiek 
žmoniškiau jie atrodytų ir kad 
butų pritaikyta Valstybės Gal
vos gyvenimui, reikėtų pada
ryti kapitalinis remontas, be
veik viską perstatant iš naujo. 
Bet tai kaštuotų brangiai.

“Visų pirma daryti kapitali
nis remontas nebūtų tikslu dėl 
to, kad prezidentūra stovi ne 
patogioje vietoje. Aplink 
triukšmas, dulkės, tam tikras 
tvaikas ir tt. Antra vertus da
rant kapitalinį remontą beveik 
visus rumus reikėtų sugriauti 
ir perstatyti iš naujo. Norint 
juos pritaikyti musų gyveni
mo sąlygoms, be abejo tektų 
juos perdirbti iš pagrindų. 
Toks remontas, turi būt, ne 
daug pigiau kaštuotų už nau
jų statymą. Pagaliau, dabarti
nė musų prezidentūra atrodo 
gana ‘mizernai.’ Jei mes taip 
bijome, kad svetimtaučiai at
vykę į Kauną nesišypsotų iš 
musų gyvenimo daug mažes
nės svarbos turinčių reiškinių, 
tai tuo labiau mes turėtumėm 
pasirūpinti, kad darytų geres
nio įspūdžio musų Valstybės 
Galvos rezidencija, kur dažnai 
lankosi užsienio, taip vadina
mas, elitas — diplomatai ir ki
ti aukšti svečiai.
Vadinasi, kad svetimtau

čiams Lietuva geriau išrū
dytų, tai ponui Smetonai 
reikia pastatyti blizgantį 
palocių.

Bet ar nedaugiau tie sve
timtaučiai šypsosis, kuomet 
Smetonos palocius blizgės, 
o Kauno gatvėmis suvargu
sios moterįs ir vyrai vaikš
čios sudriskusiom drapa
nom ir bascflp J^ojom ?

s

i\ apžvalga I b
KODĖL JIE EINA. 

BAŽNYČION?
Amerikos kogregaeiona- Įdomios Skaitlines VISKO PO BISKI

ŽENEVOJ GIMft
Šimus žmonių šioje šalyje •*UR1V rAJEUMS. _ “PfcM.FI IROP^

įeina bažnyčion. Sulinktos Wąshingęono žiniomis, 1 lįUIVvl **

I

je pilna tokių žinių apie Liet u-j bažnyčion. Surinktos
i jo skaitlinės parodo, kad iš 
devynių eina tiktai vienas.

Kalbėdami šitokiais klau
simais, kunigai pakastai 
klausia: kodėl žmonės nei, 
na bažnyčion? Bet kunigas 

' Brown stato klausimą iš ki 
to galo. Jis klausia: kodėl 
tas vienas iš devynių einr 
bažnyčion?

Ir visiems bažnyčią lan
kantiems žmonėms jisai iš
siuntinėjo blankai su to
riais paklausimais. Jis gavc 
320 atsakymų ir paskelbė 
juos žurnale “The Christiar 
Century.”

Pasirodo, kad beveik visi 
jie eina bažnyčion šeimy
niškais sumetimais. Vieni jų 
eina dėl to, kad jų tėvai ei
davo ; kiti dėl to, kad šven
tadieni nėra kur kitur su 
vaikais nueiti; o da kiti eina 
dėl to. kad išvengus mušty
nių su pačiomis namie. ’

Nei vienas neina tikslu 
užsipelnyti “dangaus kara
lystę” savo dūšiai. Matyt, 
tarp amerikiečių tokių tam
suolių jau nėra, kurie tikėtų 
i pomirtinį gyvenimą.

va. kad. rodos, tenai koks ne-j 
suvaldomas vulkanas verda. 
Štai, rimto ir visuomet buvu
sio palankaus Lietuvai 
Yorko dienraščio—‘New 
Times’ — rugpiučio 18 d. 
madienio) laidoje telpa 
straipsnis, kuriame aprašoma 
pastarieji Įvykiai Lietuvoje... 

'•Kiekvienam nuoširdžiam 
lietuviui širdį suspaus tik per
skaičius sekamas minimo *New 
York Times’ redakcijos vardu 
skelbiamo straipsnio antraš
tes : ‘Pranešama Lietuvoje
naujas sumišimas’; 'Europos 
laikraščiai praneša apie visuo
tinus areštus ir masinius teis
mus’; ‘Daugelis socialistų Įka
linta’.; ‘Kalbama apie Mac-Do- 
naldo įsikišimą dėl studentų 
areštu — tikrinama, kad pasi
kartoję pogromai.’

“Tai tokiomis rėkiančiomis 
antraštėmis papuoštas straip
snis apie Lietuvą.

“Tokios žinios pasaulio spau
doje apie Lietuvą yra didžiau
sia- Lietuvai nelaimė! Tas že
mina Lietuvos vardą, rodo lie
tuvius žemai kultūriškai sto
vinčius ir sukelia nepasitikėji
mo jausmą Lietuva. Kas be
norės pasitikėt bent kokiuose 
reikaluose tokiai valstybei, ku
rioje neramumų vulkanas ver
da? Ir to viso priežastimi yra 
šiandieninė Lietuvos tvarka.“

Todėl Amerikos Lietuvių 
Susivienijimo oVganas ragi
na dabartinius Lietuvos oku
pantus atsižvelgti i šitą kra
što nelaimę ir ko greičiausia 
leisti žmonėms išsirinkti tei
sėtą Respublikos vyriausy
bę.

New 
York 
(sek- 
ilgas

W-a^hingtono
leakių didžiųjų pasaulio 
valstybių jūrių pajėgos išro- 
lo šiaip:

Amerika turi: 
Šarvuočių 18.
Skraiduv ių 28*. 
Submarinų 129, 
Naikinu jų 260.
Laivų orlaiviams vežti
Anglija turi: 
Šarvuočių 20, 
Skraiduolių 82, 
Submarinų 80, 
Naikinto ių 194, 
Laivų o: aiviams 6.
Japonija tari: 
Šarvuočių 10, 
Skraiduolių 33, 
Sūbmariiių 76, 
Naikint; jUull5, 
Laivų orlaiviams 3.
Francuzija turi:
Šarvuočių 9, 
Skraiduolių 16, 
Submarinų 95, 
Naikintojų 82, 
Laivų orlaiviams 1.
Italija turi: 
šarvuočių 4, 
Skraiduolių 22,’
Submarinų 67, 
Naikintojų 90, 
Laivų orlaiviams —.
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PAN-EUROPA”
Šį panedėlį Ženevoje bu

vo nepaprastos krikštynos. 
Susirinkę 28 valstybių at
stovai krikštyjo naują poi; 
tinį kūdikį, kuriam vard. 
duota “Pan-Europa.” Tai 
yra Europos valstybių kon 
federacija, kuri išpradžių 
buvo vadinama “Jungtinė
mis Europos Valstybėmis.”

Šitą valstybių sąjungą ar
ba “Pan-Ęuropą” sugalvoję 
francuzų premjeras Aristi
das Brianas. Išpradžių kitoe 
valstybės žiurėjo į io sumu 
nymą pro pirštus. Buvo sa
koma, kad jo tikslas yra su
vienyti visas Europos vals
tybes prieš Ameriką ir prieš 
Rusiją. Bet vistik Brianui 

i pasisekė savo planą taip 
: gražiai išdėstyt, kad apart 
i gero, nieko kita jo sumany
me nesimato. Ir 28 valsty
bių atstovai jam pritarė.

i Šį panedėlį Brianas iškė
lė didelę puotą ir sukvietė 
visus valstybių atstovus. 
Prie puikiausio vyno ir gar- 

Į džiausiu valgių, kokius tik 
francuzų šefai gali paga
minti, Brianas papasakojo 
apie savo plano smulkme-

GREITO GYVENIMO 
GADYNĖ.

Pokariniai metai pasižy
mi greitu gyvenimo tempu. 
Laiko ir atstumo sąvoka da
linai neteko prasmės, arba 
visiškai sumažėjo. Erdvėj : 
ailna radio bangomis pa
skleistų žmogaus garsų, že
mėj įvairiomis kryptimis rai
žo tūkstančiai įvairių susi
siekimo priemonių. Kur ne 
:aip senai reikėjo keliauti 
mėnesius, dabar užtenka są- 
/aitės, kur sąvaitės,’— die
tos. Ir tai pasirodė per ilgu. 
Žemėj skubantiems pasida- 
ė ankšta ir ne saugu. Gre- 
a automobilių mėgėjų atsi- 
ado aviacijos mėgėjai. Ci

vilinė arba mėgėjų aviacija 
visuose kraštuose milžiniš
kai auga. Susikūrė gausin
gos aviacijos mėgėjų orga- 
tizacijos ir kliudai. Angli
joj šitų organizacijų aero- 
iromų priskaitoma jau per

Amerika Turi 149,- 
520 Daktarų.

Jungtinėse Valstijose yra 
149,520 registruotų dakta- 
į-ų.

New Yorko valstijoj yra 
18,634 gydytojai,

Pennsylvanijoj — 11,405, 
• Illinojuje—10,893,

Califomijoj—8,854,
Ir taip toliau.
Tirščiausia gydytojų yra 

Massachusetts valstijoj, kur 
kiekvienam šimtui ketur
kampių mylių išpuola 78 gy
dytojai; New Jersey valsti
joj kožnam 100 ket. mylių 
vra 50 daktarų, New Yorko 
—39, Texas—2, Alabama, 
North Dakota, Montana ir 
Wyoming neturi nei po vie
ną*, ant 100 ket. mylių.

Bendrai imant, .Jungtinė- 
Valstijose kiekvienam. . . . se Valstijose KieKv lenam

Keletą šimtų. Aviacijos mė-i10000o gyventoju yra 127 
gėjai ištobulino daug tipų 
ieroplanų. Sportinis aero
planas užsieny dabar visai 
iebrangus.

i

KĄ SAKO DAVATKOS 
APIE GIMDYMO 

KONTROLĘ.
Šiomis dienomis buvo A- 

merikos lietuvių katalikių 
suvažiavimas. Susirinkusios 
davatkos kalbėjo apie vis
ką, net ir apie gimdymo 
kontrolę pakėlė diskusijas. 
Žinoma, “neženoti tėveliai” 
šitose diskusijose vadovavo. 
Ir štai, ką “Draugas’’ apie 
tas diskusijas dabar prane
ša:

“Suvažiavimas pripažino, kac 
plačiai Įsigyvenančioji gimdy
mų kontrolės praktika yra 
‘naujųjų
labiausiai doriniai žeminantis* 
išradimas.
žmones žemiau gyvulių ir lygi
na su velniai* Gyvuliai, elgda
miesi sulyg Dievo jiem nusta
tytų gamtos Įstatymų, nevar
toja gimdymų- kontrolės, žmo
nės, kontroliuodami gimdymą? 
išvien su velniais žudo sielas ir 
patys tampa velnių vergais.’’

Vadinasi, davatkos nuta
rė, kad reikia daryti taip, 
kaip gyvuliai daro — ne
praktikuoti jokios gimdymo 
kontrolės.

pagonų filosofijos’

D-RO GRINIAUS PENSL 
JA — PAŠALPA POLITI

NIAMS KALINIAMS.
“Naujienos” rašo:
“Norėdama Įgyti žmonių 

simpatiją, Lietuvos tautininkų 
vyriausybė, prezidento Smeto
nos dekretu, paskyrė senam 
visuomenės darbuotojui Dr. 
Kaziui Griniui pensiją iki gy
vos galvos, po tūkstantį litų 
kas mėnesis. Dabar, kaip- pra
neša Europos .spauda, p. Gri
nius tą savo pensiją pavedė po
litiniu kalinių šelpimo reika
lams.“
Taigi p. Grinius pastatė 

fašistus į labai kvailią pa
dėtį. Atšaukti tą pensiją da
bar jiems nėra kaip; o mo
kėti ją, tai reiškia šelpti po
litinius kalinius, kuriuos jie 
patįs įkalino.

SAKO, DIKTATŪRA PA- 
ŽEMINO LIETUVĄ PA- 
'• SAULIO AKYSE.
Dabartinį Lietuvos rėži

mą “Tėvynė” vadina “Lie
tuvos nelaime.” Sako:

“Iki 1926 m. perversmo Lie
tuvą visas pasaulis skaitė de
mokratine respublika... Tuo
met Lietuva buvo priskaitoma 
tai pasaulio valstybių šeimai, 
kurioje ir musų Jungtinės 
Valstijos priguli. Tuomet kiek
vienas lietuvis galėjo pasidi
džiuoti Lietuvoje esamos san
tvarkos principu, tokiu princi
pu, kokį ir musų Jung. Valst. 
kraštas praktikuoja...

“Šiandien visas pasaulis ir 
ta pati Amerika Lietuvą klasi
fikuoja jau toje pačioje rubri
koje, kaip ir Rusiją, Italiją, 
Ispaniją ir kitas despotiškų 
diktatūrų valdomas šalis...

“Kuomet Lietuvoje galiojo 
demokratinio parlamentariz
mo santvarka, tuomet Lietuva 
buvo laisva nuo visokių ‘pučų.’ 
plečkaitijadų ir kitų Lietuvos 
vardą pasaulio akyse žeminan
čių žygių. Tuomet niekas ne
drįso kėsintis prieš esamą 
krašte vyriausybę... šiandien 
Lietuvoje susidarė tokios sąly
gos, kad perversmo budu pa
statytai vyriausybei prisieina 
jau net masiniais karo lauko 
teismais gintis, prisieina net 
valgyklas uždarinėt, kaipo 
‘pavojingas įstaigas’ esamai 
tvarkai. Kas toliaus bus?

“Tuo tarpu pasaulio spąudo-

Ta praktika stata’

I
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gydytojai, 
Vengrijoj 73, - 
Italijoj 71, 
Danijoj 70, 
Vokietijoj 64, 
Čekoslovakijoj 58, • 
Norvegijoj 5J, 
Latvijoj 55, 
Švedijoj 35, 
Suomijoj 25, 
Meksikoj 24, 
Lietuvoj 21, 
Jugoslavijoj 13, 
Guatemaloj 7, 
Bolivijoj 7, 
Persijoj 3. 
Pripažintų medicinos mo-

PO 36 METŲ.
Viena ispanė, kuri dėl sa- 

vo dukters užmušimo buvo 
nuteista kalėti iki gyvos gal
ios, po 36 metų kalėjimo 
paleista. Kada ji apleido ka
lėjimą, ji, kaip pasakoja lai
kraščiai, iš išgąsčio dėl di
delių' gyvenimo permainų 
beveik neteko proto. Į ją 
viskas darė dklžiausį įspū
dį. Ji pirmą kartą pamatė ________
automobilį, ji pamatė mote- Ryklų Jungtinėse Valstijose 
ris su nukirptais plaukais i^yrą 74. 
trumpais sijonukais. Didelis/ 
ir modernus miesto judėji
mas ją apsvaigino, dėl ko 
geri žmonės turėjo ją paim
ti ir pratinti prie naujo gy-' 
venimo.

Sako, kad Madridas per, 
tuos 36 metus daugiau pasi
keitęs, negu ankščiau per

i 
j

bonką. Darykit taip: paim-

«

KIEK KAŠTUOJA PASI- nas.
RUOŠIMAS KARUI. į Gerai pavalgę ir išsigėrę, 

Žemiau paduodamos skait- v^į diplomatai 
linės parodo, kiek keturios a^u|, sa ?.r nutarė, kad 
didžiausios valstybes —An-

išleidžia’"^1paskyrė Brianą, kad 

metai užlaikymui savo ar-'J15 padalytų aPle savo planą 
miju, laivvnu ir karo oriai- memorandumą, o jie įssiun- 

--------- i------- tmėsią jį savo vyriausybėms 
[ apsvarstyti.
! Ateinančiais metais, apie 

S570.7S8.400 P?*} Ia!k«* bus sušaukta
išleista 551.444.000 spee^« sll“° klaustum visų
apskaitoma 547274.600 Europos valstybių konferen.

'nuo if tanai rroliitinoi
T- S- !i* rHKBCUŽBJd •

išleista $407.915.000
apskaitoma 523.241,000,

Japonija:
išleista
išleista
apskaitoma 235.351.000

Amerika:
išleista
išleista

susirinko i

“Pan-Ėuropa” jau faktinai 
yra gimus ir pakrikštyta.

vių. Tas skaitlines mes imam
iš “Literaiy Digest.”

Anglija:
išleista w • v* • -j - ii • •

•551,464.000 spėjate sltuo klausimu visų

ei ja ir tenai galutinai “Pan- 
Europos” klausimas bus iš
spręstas.

1927- 28
1928- 29
1929- 30

1928- 29
1929- 30

1927- 28
1928- 29
1929- 30

KOMUNISTŲ “PRO
GRESAS.”

Kalbėdamos apie 10 me
tų komunistų atsiradimo su
kaktuves, “Naujienos” pa
stebi. kad—

“Tuo metu, kai 'kairiaspar- 
niai' ėmė draskyti Socialistų. 
Partiją, ši turėjo apie 110,000 
narių. Iš to skaičiaus pas ko
munistus nuėjo didelė daugu
ma — gal koki 75.000. O kiek 
dabar turi narių komunistų 
partija? Vargiai turi 5.000!”

Ne veltui dabar komunis
tai vadina save “progresis- 
tais.” Jie žengia dideliais 
žingsniais, tik į atbulą galą.

BANDITAI APIPLĖŠĖ
$212.383.000 MEKSIKOS MIESTELI.

224.3a2.ooo prilos pėtnyčios naktį 
25 banditai Meksikoj už) 
puolė Mapimi miestelį, už- 

$624.600,000 mušė policijos viršininką ir 
684.700.000’apiplėšę gyventojus pasi-

1927- 28
1928- 29
1929- 30 apskaitoma 741.000.000 traukė.

FAŠISTŲ MEDALIS 
VILEIŠIUI.

Lietuvos laikraščiai pra
neša, kad Kauno majoras, 
p. Jonas Vileišis, šiomis die
nomis buvo apdovanotas 
“II laipsnio Gedimino orde- 
nu.”

Tai turbut užtai, kad p. 
Vileišis pasveikino Volde
marą po -atentato ir išstojo 
iš liaudininkų partijos.

Ir gali būt, k«,. x<»i.->v^ - - -
medalium jis labai d idžiuo-J Braziliją, 
jasi. Didžiavosi ir p. M. j kas nežino geografijos. 
Yčas su kun. Laukaičiu, ka
da Rusijos Dūmoj nabašnin- 
kas Mikė užkabino jiems po 
medalį už ištikimybę.

Bet kaip sunku paskui, 
jiems buvo tų medalių nusi-' Art. St. Pilka ir Jurgis 
kratyti, kada žmonės pra-;Skinderis jau Lietuvoje/ 
dėjo juos pirštais badyti ir.Skinderis sako, jam patikęs 
šaukti kaip ant vilkai Ka-j amerikiečių svetingumas, 
žin, ar nesusilauks ir ponas.bet nepatikęs šios šalies 
Vileišis to paties?.-. [maistas ir oras. 1

Pas mus buvo atsilankęs 
kun. Vipartas, nepriklauso
mos lietuvių parapijos Pitts- 
burghe klebonas. Romos ka-' 
talikų kunigai negali vadin-i 
ti jį “bambizu,” nes jis tiri' 
nuo paties popiežiaus sida
brinį kryžių.

Palaidi liežuviai kalba,
kad būdamas Lietuvoje S.! 
L. A. prezidentas p. St. Ge
gužis apsiėjęs be “ceremo
nijų,” kokios tenai yra inte
ligentų priimtos. Tiesa pa

sisakius, jos ir nereikalingos.

Kipras Petrauskas važia- 
kad fašistu v<> Į Chicagą, o pataikė į 

. Matyt, daininin-

Mums teko girdėti, kad 
Akiras-Biržys da nėra de- 

iportuotas. -Jis busiąs teisia* 
imas Amerikoje, 
i

>
f

% 'i

keitęs, negu ankščiau 
300 metų.

rap: ašyk jus vėso 
kompanijos dykai 
knjvučiv, "Gesas— 
Žmonijos Tartas” 
Ten pasakyta romą n 
tini geso istorija ir 
patarimų šeiminin
kėms.

Namas Šildosi Patsai
TARĖ PRISC1LLA—
‘Mes užžiebiant nauj* Gaso šildy
toje Rudeny, užėjus šaltam orui, ir 
pamirštam iki Pavasari*. Išėmus 
nustatyt indikatorių laiką nuo lai
ko permainyt temperatūrą, ir tai 
visa pasaka. Joną* manė, tai pa
rankamas—toliai purvino f u raišo 
neturėsiu,”

GAJU namo* apšildymas rodos lyg * 
magija tiems žmonėms, kurie vi- 

vą savo'gyvenirrrą riiušėsį.su senobi
ne systema.
Dabar jie gėrisi lygiai, sveika šilu
ma ir švariu skiepu, kur nėra dulki
nų pertvarų, arba kad pelenai lakiotų 
ore ir apdulkintų daiktus aplink visą 
namą. “Mus na uja i-ras tas ramumas” 
—taro Priscilla ir Jonas 
Ištirk nauja metodų r.amų šildymo— 
dabar—pirm ateis žiema. Aplankyk 
jus geso kompanija dėl praktiškos 
demonstracijos. Ir kada ten busi, pa
klausk parodyt kitus interesingus 
daiktus kuriuos geso industrija paga
mino lengvesniam, geresniam, links- 
mesniam gyvenimui—pečius, van
dens šildytuvus, refrigeratoiius, in- 
sineratorius, skalbšnių džiovintojus, 
ugnavietes, radiatorius, garadžų šil
dyto jus, etc.
Mažas į mokėjimas pristatys jums 
bile iš jų Ir jus mokėsite’ balansa 
ant parankiu terminų.

Apšildik 
Savo 

Namus 
Su
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Kaip Ir Kas Iš Ko 
Daryt.

Kaip, ištraukti iš gėlių 
kvapsnį.

Paimkit kokių tik norit 
kvepiančių gėlių, o jų kvap
snį galit ištraukti ir supilti į 

kit molini puodą, įdėkit eilę 
gėlių ir eilę smulkios drus- 

os, paskui vėl gėlių ir vėl

ANGLŲ KALBOS 
ŽODYNAS.

Anot Dr. Franco H. Vize- 
telio anglų kalba susidę ’r ~............

žodžių, iš ku .ų druskos, pakol pridėsite pil- 
400,000 yra “reputacm.ną puodą. Tuomet prispaus- 
vadinasi, kūne surašyti <o-ikit uždengkjt ir pastatykit 
dynuose ir vartojami litera- skl Tegul stovi per 40 
turoje, ir 300,000 žodžių dienų. Po to sunką gerai iš- 
“nereputacmių, būtent: spauskit> perkoškit ir supil- 
ivairųs keiksmai, vulganz- kit | švarią bonką Pastaty
mai, koneveikimai ir žemos k^ bonką lauke, kad saulės 
kilmės žodžiai, kūne jo- spinduliai 
kiam žodyne neįrašyti, bet - -
gyvojoj kalboj vartojami. 
Išeina taip, kad angliškai 
galima riebiau išsiplūsti 
kaip rusiškai arba lenkiškai.

i ir vakarų vėsu
mas išvalytų skystimą. Vie
nas lašas šitos sunkos pa
kvėpins puskvortę minkšto 
vandens.

TIBETO IR AMERIKOS 
INDIJONŲ GIMININ

GUMAS.
Tibete, 6000 angliškų mv 

lių nuo arčiausio taško Ame
rikos kontinento, gyvena tie'šauly, štai Indijoje yra žmo- 
patys Amerikos indijonai. nių, kurie savo gera uosle 
Taip tvirtina antropologas suuodžia iš tolo gyvačių liz- 
Smitsonijos Instituto Dr jus ir pačias gyvates. Tokie 
Alės Herdlicka. Tipai ran- žmonės ten sudaro savo 
darni Tibete ir kitur Rytų kastą ir verčiasi gyvačių 
Azijoj, yra tie patys Ameri- gaudymu. Su krepšiais, mai-

įvairių žmonių yra pa-

kos indijonai, bet kada jie į šais ir stipriomis virvėmis 
, tie žmonės 

: vaikščioja po laukus, kur 
lyra gyvačių, atsidėję uosti- 

NEW ORLEANS GATVĖ-, nedarni ir tirdami oro kva- 
KAR1Ų STREIKAS pą. Iš kvapo, einančio nuo 

BAIGIASI. įgyvatės guolio, .jie sužino,
New Orleans miesto gat-.ar gyvatė savo guoly, ar iš- 

vėkarių streikas, kuris tęsia* keliavusi. Jei gyvatė savo 
si jau suviršum du mėnesiu,1 guoly — urve yra, tai jie 
gali būt greitu laiku užbaig* tuoj iškasa laukan ir surišę 
tas. Pereitą sąvaitę darbi- įmeta į maišą ar krepšį. ; 
ninku atstovai turėjo su Daugiausia jie dirba iš ryto, 
kompanijos agentais New kada gyvatės nuo šalčio su- 
Yorke konferenciją, kurioj styrusios ir negali gintis, 
dalyvavo ir Amerikos* Dar- Savo nosies gabumais jie 
bo Federacijos pirmininkas nemaža uždirba. Tečiau 

jGreen. Konferencija išdir- darbas labai pavojingas, jie 
bo planą streikui baigti ir turi būti drąsus, vikrus ir 
tas planas tapo pavestas tik stiprus, nes medžioja pavo- 

i streikuojantiems darbiniu- jingas, labai nuodingas gy- 
kams užgirti. vates — milžinus. __ „

Ameriką buvo nusikėlę, nie- apsiginklavę, 
kas nežino. : ...........

vates — milžinus.
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CLEVELAND, OHIO. 
Požėlos laimėjimas. .

Gal niekur kitur lietuviai 
tiek neįnteresuojasi ristynių 
sportu, kiek pas mus. Rugp. 
25 d. Karpavičiaus “Dirvu- 
kė” surengė čia pikniką su 
Juškos - Sarpaliaus ristynė- 
mis Niauros darže. Aš pats 
ir gal daug kitų lietuvių bu
vo, kuriems pirmu kartu te
ko pamatyti du musų tautie
čiu susiremiant. Abu sun
kaus svorio “tigrai” ir abu 
geri ristikai; bet didesnė 
garbė Juškai, nes jisai yra 
daug senesnis už Sarpalių. 
Rodos, negalimas daiktas 
jam atsilaikyti prieš jauną ir 
tvirtą Sarpalių. Vienok mu
sų senis Juška priplojo mil
žiną Sarpalių prie matraco.

Praėjus sąvaitei laiko, t. y. 
31 d. rugpiučio, ir vėl toje 
pat vietoje ristynes surengė 
kokių ten vyčių kuopa. Aš 
išgirdęs, kad risis Požėla iš 
Chicagos, neiškenčiau ir nu
ėjau. Žmonių privažiavo ga
na daug; diena buvo graži.

Besiartinant ristynėms, 
visi nusigandome, kuomet 
pamatėme Požėlos oponen
tą. Tai buvo nepaprasto di
dumo raumeningas milži
nas, kaž koks ten ispanas. 
Musų Požėla atrodė tik vai
kas prieš jį. Žmonės kalbė
jo, kad Požėla neišmano ei
damas su tokiais ristis. Ro
dos, vienu užgulimu jisai 
gali Požėlą sumalti. Susiki
bo. Mes visi dantis sukandę, 
su intemptais nervais spok
some, kas čia bus.

Muskuluotas ispanas kaip 
žvėris griebė musų mažiuką 
Požėlą... Požėla išsisuko, 
nusišypsojo .ir pabėgo. Vėl 
susikibo. Požėlą pradėjo 
lamdyti. Mes manėme, kad 
jau bus blogai Požėlai. Bet 
jis vėl vikriai išspruko ir vėl 
pabėgo. Į 20 minučių ispa
nui pavyko Požėlą priploti 
prie matraco. Publikos 
ūpas nupuolė. 'Bet dar ne 
viskas. Antru kartu susiki
bus, Požėla mėtė-trankė mil
žiną ispaną kaip kumpį. Ir 
taip abu paskutiniu roundu 
Požėla pritrankęs ispaną 
priplojo prie matraco. Gar
bė musų tautiečiui! Kaip iš
girsite kur Požėla risis, ne
patingėkite nueiti pažiūrė
ti ir jus jį pamatę nenorėsi
te tikėti, ką jis gali. Išrodo 
malonaus budo vyrukas vi
suomet pas jį šypsą ant vei
do. Nors nepažįstu, bet tru
putį kalbėjau — atrodo in
teligentiškas žmogus.

Juozas Komaras, girdė
jau, nori būti čempijonu tar
pe lietuvių ristikų. Skubin
kis, Juozuli, sugrįžti į Cle- 
velandą, o mes tau parkvie- 
sime mažiuką Požėlą. Kaip 
su juom apsidirbsi, Ui tada 
galėsi sveikas nešioti čempi- 
jono ciną. Degutis.

ninkus prie vienybės. O mu-i 
sų komunistai netik suardė! 
darbininkų organizacijas,1 
bet ardo net ir šeimynas. , 

West Hanovery yra šva
rių vyrų ir moterų, bet gana 
daug yra ir brudo. Tečiaus 
reikia tikėtis, kad hanove- 
riečiai nuo to bradt^ greitu 
laiku apsivalys. Visi dau
giau susipratę darbininkai 
patys persitikrino, kad tie 
komunistų rėksniai nieko 
gero nepadaro, tik ardo vie
nybę ir sėja darbininkuose 
neapykantą vienų prieš ki
tus. Todėl ar anksčiau ar 
vėliau, mes turėsime nuo tų 
“geradarių” apsivalyti.

Koresp.

BROOKLYNO KRIAUČIŲ REIKALAI.
BROOKLYN, N. Y. 

Šii-tas apie kriaučių*.
Vargiai Brooklyno lietu

vių kriaučių istorija yra ma
čiusi taip prastai tvarkant 
unijos reikalus, kaip jie yra 
tvarkomi dabar. Priežastis 
vra tame, kad dauguma 
kriaučių aptingę ir nesilan
ko Į susirinkimus. Tai vie
na. O antra, dabar komu
nistai yra sudarę bendrą 
frontą su visokiais organi
zacijos išmatomis ir valdo 
vietinę kriaučių uniją. Sar-

žvelgdamzs kokį jos dar’ 
dirba.

Na, jeigu šitaip ištikru.u 
buvo, tai argi galima ra<‘ 
dar kvailesnį pasielgimą

•^nad ėdamas komunistų 
"’-ijos reikalams.
•'U'irink-mas nutarė pa- 
- uti šimtą dolerių Gasto- 

' streikieriams, bet tą 
'■■■< siusti tiesiog į Gasto-

-niją. o ne į komunistų 
■Reai Esteitą,” nes šitokį 

padarė net patys 
, sarmatydamie- 

avo praeities darbų.
M. D.

r

AUKOS LIETUVOS
SOCIALDEMOKRATAMS

Catawissa, Pa.
Aš Motiejus Matulis at

siunčia per jus du doleriu 
aukų Lietuvos politiškiems 
prasikaltėliams.

Gyvenimas Sunkes
nis Už Mirtį.

(Iš literato užrašu apie 
Europą.)

WEST HANOVER, MASS. 
Šis-tas apie mus “gera

darius” komunistus.
Tūlas laikas atgal “Kelei

vyje” tilpo korespondenci
ja apie West Hanoverio ko
munistų darbelius, bet ko
respondentas toli gražu ne
suminėjo visų “nuopelnų,” 
kokiais vietos komunistai 
yra pasižymėję. Vietos lie
tuviai darbininkai gana ge
rai juos pažįsta, todėl gali 
pasakyti, ar aprašymas ne
buvo teisingas. Paimkime 
kad ir komunistų šulą J. K. 
Jis pasižymėjęs “Laisvės” 
agentas ir skaito save “šven- 
tablyvu” komunistu. Jis vi
soks komunistų šakar-ma- 
kar. O kas sugriovė Adomo 
Slavinsko gražų šeimynišką 
gyvenimą — ar ne tas pats 
komunistų šulas? Jis keikia 
“Keleivį” visa gerkle. O už

Tai buvo dar nesenai Ser
buose, Vlądimircų kaime. 
Darbininkas Miladinas už
mušė savo darbdavį dvari
ninką. Užmušė Įtūžime, ne- 
pernešdamas dvarininko 
pasityčiojimo ir išnaudoji
mo. Tą nusikaltimą Miladi
nas buvo teisme priverstas 
išlyginti savo mirtimi.

Pasmerktasis mirti labai 
ramiai priėmė mirties spren
dimą ir paskutinį rytą pa
klaustas, koks butų jo pas
kutinis noras, ramiai atsa
kė:

—Baltos duonos, kopūstų 
ir pusę lyterio vyno.

Tas paskutinis jo noras 
buvo patenkintas, ypač kad 
jis prašė pačių paprasčiau
sių daiktų, kaip duona, ko
pūstai ir vynas (vynas Ser
buose tiek branginamas, 
kiek pas mus gira). Sargas 
atnešęs paskutinius pusry-

Tik nugirdo kur ten kalbam Įnešima 
ar rašant, kad bus kažin kui komuiiis'ai, 
ir kažin kada “stapičius,” ir,>i >avo prae 
tuoj sustabdė lietuvių dirb
tuves. O tuo tarpu pas sve
timtaučius nei viena dirbtu
vė nebuvo sustabdyta, 
bar, kaip girdėti, Vainikai-' 
tukas prašinėja Joint Boar- 

Ido viršininkų, kad šie ateitų

.. ..r j ’ mstų klaidas prieš nanu>,
bet anie nenori eiti. Ir dėl 
šitokio žioplumo lokalo ad
ministracijos turi kentėti 
musų kriaučių ekonominė 
būklė.

* * *

Rugpiučio 28 d. buvo 
kriaučių mėnesinis susirin
kimas. Atsilhnkė komunis
tų real estate agentai, pra
šydami pinigų neva Gasto- 
nijos streikieriams. Žinoma, 

______-Gastonijos streikierių su- 
stapičių”! šelpimui nei vienas sąžinin- —35c.. 40c., 45c

tokio išsilavinimo žmogutis, 
'kaip F. Vaitukaitukas, stovi 
šiandien pryšakyje musų lo-WATERBURY, CONN.

Lietuvių Laisvos Kapinės, kalo — delegatas. Befko- 
Lietuvių Laisvos Kapinės 1 

jau gyvuoja 27 metai. Jos 
priglaudė daugelį progresy- 
viškų veikėjų, kurie gyvi 
dirbo kultūros darbą tarpe 
musų ir kėlė lietuvių vardą. 1

Pradžia kapinių buvo 
sunki, nes miestas pradėjo 
augti aplinkui kapines. Rei
kėjo pastatyti sieną iš ce
mento ir aptverti savo žemę 
ko gražiausia.

Kapinėms yra sunku ver
stis dėlto, kad nepadaro jo
kio uždarbio iš pardavimo 
lotų. Lotas 8 duobių kainuo
ja tik $100.00 ir da pigiau, 
jeigu ne pilnai apdirbtas. 
Vien tik iš pramogų sutau
poma užtektinai kapinių už
laikymui.

Prie kapinių priklauso 7 
draugijos, būtent: D. L. K. 
Gedemino, Lietuvos Sūnų, 
Lietuvos Piliečių Politiškas 
Kliubas, Švento Jurgio, 
Šviesos, D. L. K. Algirdo ir 
Lietuvos Brolių. Visos šios 
draugijos yra prisidėjusios 
savo turtu ir, reikalui esant, 
visos iš vien padengia nepa
prastas išlaidas svarbes
niems taisymams. Nėra už
drausta ir kitoms draugi
joms prisidėti, bile tik su
tinka Įnešti tam tikrą mo
kestį ir pildyti kapinių Įsta
tymus.

Kapinių draugijos laiko 
mitingus 103 Kliubo kamba
riuose, ir tie mitingai yra 
šaukiami reikalui esant. 
Kožna draugija prisiunčia , 
po 5 atstovus, kurie veda vi
są kapinyno darbą ir turi 
raportuoti savo veikimą 
draugijoms, katras jie at-( 
stovauja.

Kapinių tikslas yra pri
glausti kožną lietuvį, nežiu-. 
rint kokių pažiūra arba ti
kėjimo. Atstovais nuo drau
gijų irgi gali būt visokių pa
žiūrų žmonės.

Daug dalykų butų Įdomu 
žinoti tiems lietuviams, ku
rie išvažiavo iš Waterburio 
ir apsigyveno kitose koloni
jose. Nuo palaidojimo pir
mutinio lietuvio 27 metai 
atgal, šiandien musų kapi-' 
nėse ilsisi jau arti 185 lietu-; 
viai. Ir metas po meto mes 
matome vis naujų kapų ir, 
naujų paminklų.

Kapinių žemė susideda iš 
12 ir pusės margų ir dar tik 
maža jos dalis yra išlyginta.' 
Laikui bėgant tikimės išly-į 
gint visą plotą. Velioniai yra 
laidojami naujausios mados, 
mašina, ir duobės būna iš-' 
klojamos tam tikra žalia 
karpeta.

Kas norėtų daugiau in
formacijų apie Waterburio 
kapinyną, tai gali kreiptis 
pas sekretorių, Kazį Laske- 
vičių, 103 Green street, 
Waterbury, Conn. S. V.

PER VIESULĄ FILIPI
NUOSE ŽUVO 61 

ŽMOGUS.
Pereitą sąvaitę Filipinų 

salose siautė baisus viesulas,
ką? Ogi už tai, kad “Relei- per kurį buvo užmušta 61 
vis” atidarė daugeliui dar- žmogus. Daugiausia 
bininkų akis ir veda darbi- tėjo sala Luzon.

i

DETROIT, MICH.
Nevažiuokit čionai darbo 

j ieškot 
šiuomi perspėju visus šlei- 

,vv<s. kreivus ir kuprotus, kad 
i

Akron, Ohio.
Pasiųskite j Lietuvą 9 do

lerius Socialistų Partijai, 
nes ten darbininkų draugai 
pergyvena sunkiausius lai
kus kovodami su fašistų val
džia. Siųsdami auką pažy- 
mėkit kad tai yra nuo Lie
tuvių Socialistų 20 kuopos 
iš Akron, Ohio, pikniko pel
nas, kurį buvo surengus 18 
d. rugpiučio ir geros širdies 
darbininkai tame piknike 
dalyvavo ir parėmė mus 
kentančius brolius Lietuvo
je.

nevažiuotumet čionai darbo 
jieškoti. Kas turi kokį nors 
randą ant kūno arba yra jau 
45 metų amžiaus, tas čia dar
bo negaus, nes visos didžio
sios automobilių firmos nu
tarė tokių nepriimti. Joms, 
mat, užtenka jaunų ir stiprių 
darbininkų, čia suvažiuoja iš 
visų kraštų, netik iš Ameri
kos, bet ir iš Afrikos, tečiaus 
pabūna kokį laiką, ir apsisu
kę važiuoja atgal.

Algos čia mokamos tokios: 
paprastiems darbininkams 

i. ir 55c. į 
mašinistai gauna

munistai kad ir ožį remtų ir 
už jį balsuotų, bile tas tik 
pagal jų dūdą šoktų.

Apart visų kvailybių, ku
rių komunistinė administra
cija kriaučiuose yra prida
riusi, kaip jau buvo 35-tame 
“Keleivio” numery rašyta, 
komunistai, nei iš šio nei iš 
to, padarė visose 
koše dirbtuvėse . __ 7
ir ištraukė kriaučiams‘ kelių gas darbininkas negali prie- valandą: 
dienų uždarbį be jokio rei-j sintis, bet kaip visuomet ko- nuo 75 c. iki 85c. į valandą, 
kalo. munistai iš darbininkų ne- o toolmakeriai gauna po

Na, čia jau kriaučiai su-Į laimės naudojasi, taip ir su 85c., 90c. ir iki $1 į valandą, 
brazdo ir sušaukė 26 d. rug- šituo streiku. Jie daro; jie žinoma, turi būt labai gerai 
piučio Apsigynimo Sąjun- pristeigė įvairiuose miestuo- išlavinti mechanikai, 
gos susirinkimą, į kuri atsi- se ofisų ir renka aukas, at- Daue žmonių vaikščiojai;1“^ lankė nekviestas, o tik Bui- skaitydami sau tam tikrus be darbo ir negali j0 niekįr

lietuvis-iGastonijos streikierių
X J- i •____•___ :

se ofisų ir renka aukas, at-gos susirinkimą, į kurį atsi-

vydo atsiųstas ir Vaitukaitu- nuošimčius. O apie tuos ofi- gautj samdymo biurai tapo 
kas. Kriaučiams to tik ir rei-sus, žinoma, zulinąs viso-į vieną vietą ant 

Cass ąvenue. Vienam reikia 
mokėti už įsirašymą $1.00 
visiems metams, o kitas ne
mokamas.

Yra ir agentų, kurie parū
pina darbo. Jiems reikia 
mokėti pusėtinai brangiai. 
Mergina už namų tarnaitės 
darbą moka nuo $3 iki $4. 
Toolmakeriai moka po $7, 
mašinistai po $6 ir paprasti 
darbininkai po $6. Bet už
mokėjęs agentui pinigus 
darbą gauni tiktai ant po- 
pieros; paskui da kitą tiek 
reikia pravažinėti ant gatvė- 
karių, ir darbo vistiek ne
gauni. Taigi saugokitės to
kių “malonių.” J. A.

kėjo; jie tuojaus jam pada- kie komunistų tinginiai ir iš 
rė užklausimą dėlei to “sta- tų aukų daro sau gyvenimą, 
pičiaus.” Vaitukaitukas at- 
sistojęs karščiuodamasis 
ėmė pasakoti, buk jam Joint 
Boardas liepęs taip padary
ti. Toliaus tas mažas vyru
kas tiek įsikarščiavo, kad 
jau nebuvo galima suprasti 
ką jis nori pasakyti, tik iš-

Tai yra tikrasis komunistų 
“idealas” ir vien tik dėlto 
jie rūpinasi streikierių “šel
pimu.” Į šį susirinkimą at- 
sibaladojo didelė komunis
tų ir komunisčių govėda. 
kaipo “delegacija” prašy
dami aukų. Iš tos “delegaci- 

vada jo maž daug tokia bu- jos” viena moteris kalbėda
vo: jis matęs Unijos organe ma reklamavo kokį tai ofisą 
(laikrašty) ir girdėjęs Joint po No. 99 Broadway, New 
Board susirinkime, kad vi-,Yorke. Tai tas pats ofisas, 
sose New Yorko dirbtuvėse, kuris yra atsižymėjęs žuli- 
kurios dirba žieminius ploš- kystėmis Sacco-Vanzetti by- 
čius, bus “stapičius,” todėl loję, Mainerių streike ir ki- 
jis ir sustabdęs visas lietu- tais streikais, rinkdamas au- 
viškas dirbtuves, neatsi-.kas ir, pagalios, tas aukas

NAUJI MARŠKINIAI?! 
GERAI! JUS V SENI | 

TUOJ SUSINĖTOS

r 1 ■■ ■ ■ ■ ■ i
TAIP. SKALBIMO LENTA 
NUDftVI MANO MARŠKI

NIUS. TAIP IR TAVO

nuken-' 
I

B. Verseckas,
LSS. 20 kp. sekret.

SCRANTON, PA.
Permainos tautinėj 

parapijoj.
Lietuvių Tautinėje Para

pijoje įvyko kunigų permai
na. Kun. Kl. Sinkevičius, čius nusistebėjo tokiu men- 
buvęs lietuvių tautines baz- ku pasmerktojo noru, 
nyčios klebonas, 25 rugpiu
čio atsisakė daugiau kuni
gauti.

Dabar jo vietą užėmė ne
senai pribuvęs iš Lietuvos 
kun. Mikolas Valatka, jau- 

I nas, mandagus ir gražios iš-

suprantu, nesigailės toki 
jauną ir energingą kunigą 
gavę.

Kun. Mažonas užėmė vie
tą naujai susitvėrusioj para
pijoj Binghamtone, N. Y., o 
kun. Sinkevičius užėmė kle
bono vietą Baltimorėj, Md. 
Kiek teko girdėti, atvažiuo
ja iš Lietuvos barzdočius 
kunigas paulinų zokono.

Bačių Juozas.

. —Palik mane ramybėje, 
—paprašė jo Miladinas, — 
sunaudoti šiuos skanius val
gius pirma, negu eisiu mirti. 
Iki mano nusikaitimo aš są
žiningai tarnavau ir dirbau, 
bet niekados man neteko 
sočiai pavalgyti ir atsigerti.

Po tų paskutinių pusry
čių pasmerktasis buvo per
duotas žandarams nužudy
ti. Ir šį kartą pasmerktasis 
nesusijaudino. Nuimant 
pančius, pastebėjo jis žan
daro drebančias rankas ir 
nustebęs paklausė:

—Ko gi tu drebi? Toks 
jau mano likimas. Dievas te
nubaudžia tą, kuris mane 
kaip gyvulį išnaudojo ir pa
siuntė į šitą vietą.

Nuėmus pančius buvo 
pradėtas skaityti mirties 
sprendimas, čia pirmą kartą 
susinervino pasmerktasis ir

PER 6 MĖNESIUS UŽDIR
BO ANT DEGTINĖS 

$2,800,000.
Kanados provinciją vadi-_________  r ___

narna Britų Kolumbija pra- ’ pertraukė mirties sprendi- 
neša, kad per šešis mėnesius mo skaitymą, 
ji uždirbusi ant degtinės! 
$2,800,000.

7--------------------------------------------------
IR TU SKAITEI APIE JJ. 

DAUGELIS MANO KOSTU- 
MERIU PRAŠO RINSO GAUT 

BALTESNIUS SKALBINIUSV- — ——~

PO PIETŲ
r AS NORIU RINSO. MR.'' 

MORRIS. GIRDĖJAU 
JIS SKALBIMUS PA-

DARO ŠVARIAIS

t

i

inso
kubile ar akaibtuve .. baltesni skalbiniai saugiau

/■

TAI GBANULUOTAS MUILAS

( ūksiančiai mums » *

Stebėtinas ir m

« bo. Bostono .
reiki. kaiPP“fei pradėjom

Putas. Nerei?,Sk' rankom J"’ 7? vis.
Il,na baltos e,k ne v'nnt, visvien^l?! k“S ‘

P ski., R. J ’ f,rapan')" visados
P.' -nui pinigu moS*?*? dau* dart*>, vra e-er’

Rir”o ratine i araP*nofng
k ‘/.raPanas nes lengvi,- m.1 ne įtrauki, purv;)

•’ 'justas muilas0ndUO^a dvi>ubai nut„

.... --.Z“
- ”

iSdirhėjų lUX— 
l*ver Bros. („ ,

’ C’,’n»>nd<e. Ma«

!■ >-

—Žmonėmis galų gale 
Ibukite, ponai! Aš visa tai 
Į žinau. Paragrafas 151, 
punktas 1, mirtis ir galas. 
Ko gi tada laukiate? Pora 
šūvių ir pabaigta.

Tai pasakęs greitai prisi
artino prie duobės. Proku
roras nesmagiai pertraukė 
skaitymą. Pasmerktasis sto- 

i vedamas ant savo duobės 
'kranto užtraukė liūdną pie
tų serbų dainą.

Žandarų šautuvai nesikė
lė atlikti kruvinam darbui. 
Tada • nutraukdamas savo 
liūdną dainą Miladinas su
šuko:

—Ugnies!
Atsakymui sudrebėjo dvi 

salvės ir Miladinas nugriu
vo į duobę. Žandarų eilės 
neramiai sujudėjo. Dakta
ras patikrino mirtį.

Taip atsižadėjo savo sun
kaus gyvenimo paprastas, 
beraštis serbų darbininkas 
akyvaizdoje teisininkų, gy
dytojų, kuriems nerūpėjo 
sunkų žmonių gyvenimą sa
vo mokslo pagalba padaryti 
lengvesnį už mirtį. Ir katrų 
čia nusikaltimas didesnis, ar 
beraščio darbininko ar mo
kytų teisininkų, klausimas 
lengvai išsprendžiamas.

Kartais Europos civiliza
cija ne daug kuo prašoksta 
laukinių tautų civilizaciją, 

z E. Erika.

NUBAUDĖ ŽMOGŲ, KAD 
NENORĖJO DEGANČIO 

MIŠKO GESINT.
Westfield, Mass. — Šeri

fas čia atvedė j teismą žmo
gų vardu George Mallitz, 
sakydamas, kad šis atsisakė 
eiti miško gaisro gesinti. 
Teisėjas uždėjo jam $5.00 
pabaudos užtai. _
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Gastonijos Streikierių Byla. |
Policijos viršininkas nuva
žiavo su keliais policmanais 
į streikierių koloniją. Jį pa
sitiko 3 streikierių sargai. 
(Streikieriai dabojo savo 
šeimynas nuo juodašimčių, 
kurie buvo jau sykį padarę 
užpuolimą, nes policija ap-( 
saugos streikiėriams neda
vė.—Red.)
'
paklausęs policijos viršinin- valo į tautas skirstytis. Gali būt tu žydas, 
kas- n i totoris, kalmykas ar kitoks, bet turi laikytis

“Ne jūsų dalykas, atsa- lygybės principo. “Maskvos Žiniose” Dem- 
^Tuomet''vienas rašydavo eiles antgalviu “Ju-

kas norėjo atimti iš streikie- deiskoje Nasliedstvo, tarp kurių yra pa
nų sargo Harrisono ginklą, rašyti tokie žodžiai:

*

4

KELETAS BRUOŽŲ IŠ MANO 
GYVENIMO SOVIETŲ RUSIJOJ

. J. JOKUBYNAS ; —
I Vanzetti nužudymo, ko tas jų linksmas ver
tas? Čia visokie “Bimbalai” ir “Prūsokai” 
kelia į padanges anarchistų idėją, bet jie 
bijo tos pačios idėjos Rusijoj. Jeigu Ameri
kos darbininkai žinotų, kas dedasi Rusijoj 
su anarchistais, tai jie butų sušukę komu
nistams: “Šalin, veidmainiai, nuo Sacco ir 
Vanzetti, nes jūsų rankos irgi suteptos anar
chistų krauju!”

Tais pačiais metais gavau nuo savo vieno 
draugo iš Maskvos laišką, kuriame jis rašo 
sekančiai:

“Dorogoi Vania!
“Ty naverno pomniš, kogda my s toboj 

stojali s vintovkami v rukach u Nikitskich 
vorot i ožidali skorejšavo padenija kerenš- 
činy i vocarenija sovietskoj vlasti; ty mnie 
govoril, čto bojišsia, itoby eti tovarišči nas 
nie ob m anų Ii. Teper ja vižu, čto ty byl prav. 
No kto-že nas durakov ne obmanyvajet?” 

“Tvoj drug, M. Rastrigin.
“Moskva, 16 Nojabria, 1919 g.”
Šis laiškas parodo, kad komunistai visus 

eilinius kovotojus spalio revoliucijoj apga
vo. Mes buvom jiems reikalingi tik iki iško
vojus jiems šiltas mininsterių vietas. Dabar 
kovotojai gali be duonos stipti iš bado, o 
komisarai buržujiškai sau gyvens.

Vieną dieną man prisiėjo užeiti su reika
lu pas musų dirbtuvės vedėjo seserį, žiuriu, 
kad pas ją viskas buržujiškai įtaisyta. Ir 
siuvamoji mašina stovi. Aš nieko nepagal
vojęs ir klausiu jos, kodėl pas jus mašinos 
nerekvizavo? Bet susigriebiau, kad aš čia 
ne vietoj išsišokau, ir greit nutylau.

1919 metais patenku į siuvėjų dirbtuvę 
Jugo-Vostočnago Frontą. Tuo laiku dirbtu
vėj dirbo apie 25 merginos ir apie tiek pat 
vyrų. Ir gal niekas netikės, kad iš visų tų 
žmonių musų buvo tik du, kurie šiokiu ar 
tokiu budu palaikėm komunistų tvarką. O 
kiti visi kaip pradės pasakoti apie komisa
rus: ana, girdi, tas ir tas —kas jis buvo? 

'Ogi vagis! Kitas vėl didžiąusis girtuoklis.

Gastonijos streikierių by- i 
la jau pradėta nagrinėti. : 
Kaltinamųjų yra 16 darbi- 
ninku ir kapitalistų valdžia ; 
yra pasiryžus visus juos nu
siųsti elektros kėdėn. ■ Šitą 
atvirai skelbia pačių kapita- 
tistų spauda. Renkant 
“džiurę,” valdžios advoka
tas išmetė visus kandidatus, 
kurie pasisakė nepripažįstą 
mirties bausmės. Tuo tarpu 
gynimo advokatai statė 

"džiurininkams klausimą: 
“Ar tamsta pripažįsti teisę 
žmogui ginti savo turtą ir 
gyvastį prieš neteisėtą po- 
licmano įsibriovimą?” Mat, 
tokį įsibriovimą į streikierių 
namus buvo padaręs Gasto
nijos policijos viršininkas 
Aderholt.

Gynimo advokatai taipgi 
išmėtė iš "(Įžiūrės” visus A- 
merikos Legijono narius, 
nes tie ponaičiukai pasirodė 
aiškiais darbininkų priešai 
ir laike streiko Gastonijoj 
ėjo ginkluoti saugot dirbtu
vių.

Bylai prasidėjus, valdžia 
pašaukė 19 liudininkų. Ne
gana to, policija atgabeno 
teisman padarytą balvoną, 
kuris turėjo reprezentuoti 
užmuštąjį policijos viršinin
ką. kad daugiau sujudinus 
prieš kaltinamuosius prisai- 
kintujų suolą, bet gynimo 
advokatams smarkiai prieš 
tai užprotestavus, teisėjas 
liepė jį prašalinti iš teismo 
salės. Tuomet valdžios ad
vokatas užsidėjo ant savęs 
užmuštojo policijos virši
ninko marškinius ir švarką, 
kuriuose buvo padaryta, ke
liolika skylių neva streikie
rių šūviais. Paskui tos dra
panos buvo paduotps apžiū
rėti kiekvienam džiurinin- 
kui. Į policijos viršininką 
Aderholtą buvę suvaryta 
12 šūvių.

Apie tą šaudymą val
džios liudininkas Mason pa
pasakojo šitokią pasaką:

(Tąsa)
Antisemitizmas buvo pasireiškęs po visą 

šalĮ labai griežtai. Spaudoje tilpdavo, rami- 
Kas čia pas jus darosi?” nantįs straipsniai, kad darbininkai nepri- 
• > • • • • * • 1 • . 1 • . > • « • « . • V 1

Policmanui į pagalbą prišo
kęs viršininkas Aderholtas. 
Prasidėjo ląsynės. Valdžios 
liudininkas sako, kad tuo
met prie policijos prisiarti
no kaltinimasai McGinnis ir 
išsitraukęs savo revolverį 
sušukęs į policmanus: “Jus 
prakeiktieji, paleiskit jį!” 
Kiti streikieriai pradėję Mc- 
Ginnisą raginti: “Šauk, 
šauk!” Ir McGinnis šovęs į 
policijos viršininką. Virši
ninkas paliko besipešančius 
ir nuėjo linkui savo automo- 
biliaus. Jam einant pasigir
dę dar du šūviai, o paskui 
dar apie 15 šūvių pasipylę 
kažin iš kur.

Kad policija streikierius 
šaudė, valdžios . . . . • > > • ...
nesako. Bet jis pripažįsta,Usiuto ant anarchistų, ir kad ims visaip juos 
kad triukšmui pasibaigus' koliot, tai ir apie moralybę užmiršo. Gavęs

“Mane byl Žyd, vtom niet sekretą.
Ja žadam dragoj voproa: 
Plotnik Žyd iz Nazarete— 
Razvie eta ne Chriatoa?”
(Marksas buvo žydas, tai ne paslaptis).
Aš užduosiu kitą klausimą:
Argi Kristus nebuvo
Žydų dailydė iš Nazareto?)
Bet vistiek žmonių neapykanta prieš žy

dus buvo didelė.
1919 metų rudenį buvo plačiai paskelbta 

Saratove, kad Liaudies Namuose bus lais
vos diskusijos; vyriausiuoju kalbėtoju bu
siąs Vardin-Mgeladze, gruzinas ir moralis 
Saratovo diktatorius. Tose diskusijose jam 
gerokai įsikalbėjus, anarchistai pradėjo da- 

liudininkasiyyt pastabas. Tada Saratovo ponas kad

I
I

ažančiaus 
meditacijas, o aš tenai esu 
staršas maršalka, tai irgi tu
ri būti, ba kaip reikia kokį 
memberį išmesti už durų, tai 
be manęs nebūtų kam. Tai 
kiek dabar vakarų lieka? 
Keturi. Na, tris vakarus į są
vaitę pilnų blaivininkų su
saidė susirenka išsigerti, o 
aš tenai esu oficiališkas 
špunkų suparintendentas, 

tai irgi negaliu atsitraukti. 
Lieka tiktai vienas vakaras, 
o per tą vakarą aš visada ei
nu pas zakristijoną karasin- 
kos lošti. Taigi į škulę ir nė
ra kada nueiti.

—Taip nekalbėk, tėve. 
Jeigu nori nors ant senatvės 
savo gyvenimą kiek page
rint, tai trenk į šalį visus 
“manevrus” ir “karasin- 
kas,” o tik mokintis.

—O ką jau tu čia. Maike, 
su tuo mokslu labai išgrajy- 
si? Pažįstu aš ir šiokių ir to
kių, bet laimingų vistiek nė
ra. O tai valuk to, Maike. 
kad žmogaus laimė yra ne 
čia ant žemės, ale dangaus 
karalystėj. O į dangaus ka
ralystę, Maike, mokytų ne
reikia. Kuo durnesnis, tuo 
lengviau tenai pateksi. Už
tai, vaike, aš ir nenoriu mo
kytis.

—Ir užtai, tėve, tu apsi
gausi. Laukdamas nežino
mos laimės tu skursi, kentė
si, o ant galo numirsi ir tuo 
viskas pasibaigs.

—Kaip tai pasibaigs? Ta-

pagarbintas,ĮSčeslyvos Smerties Susaidė
Į laiko amžinojo ražančiaus __  A -_ • __ 1 • A _ _ • • _ _ _ * A_______ • _______

—Tegul bus ] 
Maike!

—Sveikas gyvas, tėve! 
—Nelabai sveikas, vaike. 
—O kas skauda?
—Po krutinę kažin kas 

spaudžia ir valgyt nesinori. 
Ar nežinai, Maike, liekarst- 
vų?

—Nueik, tėve, pas gydy
toją.

—Kad Amerikoj, vaike, 
nei vieno gero gydytojo nė
ra. Ot, kad gaučiau kur ge- 

• rą gyvatę, tai tuoj bučiau 
sveikas.

—Nekalbėk tokių niekų, 
tėve, nes mane tas erzina. 
Juk žinai, kad gyvatė yr? 
nuodingas kirminas. Nuo 
jos nuodų gali numirt.

—Tu, vaike, apie tokius 
daiktus nieko nesupranti^ 
todėl verčiau patylėk, o aš 
tau pasakysiu visą sekretą, 
katrą Lietuvoj sužinojau 
nuo geriausio šeptuno. Man 
tas kaštavo dvi kvortas očiš- 
čenos, ale vistiek sužinojau. 
Reikia Morčiaus mėnesy su
gauti pirmutinę gyvatę ir 
galvą Įkišti Į bonką, o vuo- 
degą nukąst dantimis ir 

’ prieš saulės nusileidimą su
degint. Tada gyvatė neten
ka savo sylos ii’ kaip tik ant 

. jos užpilsi snapso, tai visos 
liekarstvos iš jos išeis Į 
snapsą. Jeigu šitokio snap
so čerkutę ant tuščios dūšios 
išgersi, tai visos kvarabos iš 
tavęs išeis.

—Tai yra nesąmonės, tė
ve. Aš nenoriu jų klausytis.

—Matai, Maike, koks tu da tik prasidės dangaus lai- 
neteisingas. Kaipįųs, cici- mė.
listai, sakot prakalbas, taii —Tos laimės tu nematysi, 
norit, kad jūsų visi kiaušy-' tėve, nes tavo akįs bus jau 
tusi, o kaip aš noriu tave pa
mokyt, tai tu sakai, kad tas 
nesąmonė.

—Žinai, ką aš tau pasa
kysiu, tėve. Dabar atsidaro 
mokyklos. Tu jau truputį 
angliškai sukalbi. Nusiimk 
savo generolišką uniformą, 
nusiprausk gerai, apsivilk 
žmoniškai ir pradėk lankyti 
vakarinius kursus. Aš tau 
patarčiau mokintis kokio 
nors amato. Yra mokyklų, 
kur už mokslą nereikia nie
ko mokėti. Per žiemą pra
moksi geriau angliškai kal
bėti ir pasimokinsi kokio 
nors amato.

—Gal tavo patarimas ir 
geras, Maike, ale man jis 
nepraktiškas.

—Kodėl?
—Todėl, kad vakarais aš 

neturiu čėso.
—O ką gi veiki, tėve?
—Vieną vakarą vyčių 

vaiskas turi savo maniebrus 
po bažnyčia, tai man reikia 
tenai būt, ba kitaip parėtko 
nebūtų. Kitą vakarą musų

žodį anarchistas studentas atsako jam: 
“Mes, anarchistai, kaip sako Vardin-Mge
ladze, esam driskiai, pastumdėliai ir šarla
tanai; bet užtai mes ne komisarai! Mes 
trokštam visiems lygios laisvės, o netaip, 
kaip saujalė komunistų su ginklu rankose 
visiems laisvę suvaržė.”

Jo žodžiai buvo darbininkų sutikti di
džiausiu delnų plojimu. Bet užtai tas naba- 

pasiryžę reikalauti, kad visi &as buvo areštuotas už “kontrevoliucinę”" 
kaltinamieji butų išteisinti,{agitaciją. Ir netik jis vienas. Aš galėčiau 
nes jie buvo policijos užpul-, paskelbti 40-ties anarchistų vardus ir pavar- 
ti savo namuose ir turėjo' ' 
pilną teisę gintis.

ant žemės gulėjo peršautas 
streikierių sargas Harriso- 
nas, kuris nenorėjo atiduoti 
policijai savo ginklo. Strei
kieriai Įsinešė sužeistą savo 
draugą unijos butan. Pas-' 
kui policija jį areštavo. Da
bar ir jis yra kartu su kitais 
kaltinamas už policijos vir
šininko užmušimą.

Gynimo advokatai yra

MOTERIS IR SOCIALIZMAS.
“ . I
daugiau ir daugiau naujų 
narių, šiandieną jis turi 
daug toliau siekti.

Moteris socialdemokrate 
kas dieną ir kas valandą pa-' 
sireiškia tikro žmoniškumo 
atstovė. j

dės, kurie kankinasi įvairiuose bolševikų 
kalėjimuose.

Čia galima butų paklausti Amerikos ko
munistų, kurie kelia riksmą dėl Sacco ir Ir taip išskaito visą litaniją, kurioj nėra nei
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smėliu užpiltos.
—Ar tai tu nori pasakyt, 

Maike, kad po smerties kito 
gyvenimo nėra?

—Apie tai, tėve, paklausk 
savo klebono. Paklausk jo 
kodėl jisai visada stengiasi 
turėti sau dangų savo klebo
nijoj, o apie pomirtinį gyve
nimą visai nepaiso? Kodėl 
jisai renka pinigus glėbiais? 
Juk danguje jų nereikia. Ar 
iš to ne aišku, kad jam rupi 
vien tik žemiškas gyveni
mas?

—Olrait, Maike, aš jo pa
klausiu.

RAZBAININKAI SUĖMĖ 
100 ŽMONIŲ.

Gauja razbaininkų Grai
kijoj pereitą sąvaitę pastojo 
kelią netoli Petrulių kaimo, 
Trikalos apielinkėj, ir su
ėmė ant vieškelio apie 100 
žmonių. Paskui išrinko iš jų 
penkis žymesnius, o visus 
kitus paleido. Už tuos pen
kis sulaikytus reikalauja 4,- 
000,000 drachmų išpirkimo.

. • -* , * i
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Kai prieš 30 metų po sun
kios ir nepaliaujamos kovos 
pirmieji socialdemokratai 
buvo išrinkti į Parlamentą, 
niekas ir pagalvoti negalė
jo. kad praėjus dar porai, 
trejetai dešimtmečių social
demokratija Į_ 
gą. kokią ji šiandien turi siruošusi padėti savo taikin- 
pasaulyje. Į

Šiandieninę jėgą pasau
lyje socialdemokratija įgijo 
tik per nenuilstamą* kovą, : 
geležinę valią, uolų organi- 
zavimąsi ir pasiaukavimą. 
Panašių laimėjimų tokiu 
trumpu laiku, kaip socialde
mokratijos, istorija dar ne
žino. šitam partijos laimė
jimui nemažos reikšmės tu
rėjo ir moteris darbininkė.

Tečiau dar daug sunkaus 
darbo liko, kol pilnai bus 
pasiektas tikslas, kuris 
mums visiems suteiks laisvę: 
būti patiems šeimininkais.

Ką tai reiškia?
Būti šeimininkais reiškia 

nebūti priklausomais nuo 
kitų noro. Nebūti priešų ka
pitalistų slegiamiems. Musų 
tikslas—sudalyti žmonišką 
būklę, kuria naudosis lygiai 
darbininkė moteris ir vyras.

Tikslą galėsime pasiekti 
tik tuomet, kai visos moters 
darbininkės: fabrikų, pre
kybos įstaigų, privačių ir 
valstybiniu įstaigų tarnau
tojos. namų ir laukų darbi
ninkės, taip pat ir smulkių 
žemės savininku moters, ku- 
nos esant įvairių rūšių mies
čioniškoms visuomeninėms 
tvarkoms, esti sunkiose gy- 
genimo sąlygose, stos į kovą 
bendromis jėgomis, į kovą 
už socializmo 'įgyvendini
mą.

Tečiau šiandieną socializ
mo įgyvendinimas nebepri- 
valo reikštis vien tuo, kad 
partija įgyja kas dieną vis

įgys tokią jė-l Ji gyvenme kas dieną pa-

{gurnu ir teisingumu. Visa tai 
parodo, kad moteris sočia-; 
listė yra geresnė, kilnesnė ir 
žmoniškesnė už kiekvieną 
kitą. Socialdemokrate savo 
elgesiu ir darbais įrodė sa-l 
vo.priešui: mes esame kito
kie žmonės, mes esame nau
ji žmonės — tvirti ir aiškus, 
nes savo laisva valia kilniai 
socializmo idėjai tarnauja
me. |

Naujoji moteris socialiste, 
visai kitaip, negu dauguma' 
šių dienų moterų, kurios dar į 
iš pasenusių kapitalistinių 
pažiūrų neišsivadavusios, 
žiuri į gyvenimą, nes jos pir
moji pareiga tarnauti žmo
nijai. Naujoji moteris sočia- \ 
listė kaipo žmona, motina,! 
draugė arba šeimininkė yra 
pavyzdžiu kiekvienai kitai i 
moteriai ir nors siaura pras-, 
me, bet jau šiandieną esti] 
naujos socialistinės tvarkos 
steigėja.

Moterys paprastai linku
sios manyti, kad jų veiki
mas bendram tikslui yra la
bai menkas ir neturi reikš
mės. ši nuomonė yra klai
dinga.

Jeigu moteris nedirba 
Idėjos darbo, ji yra nutolusi 
nuo gyvenimo. Kada mote
ris šį darbą laikys savo kas
dienine pareiga, tada bus 
atliktas jos didžiausias pasi- 
tarnavimas socializmo idė
jai moteris socialiste busi 
prisidėjusi prie naujosios 
socialistinės tvarkos įgyven
dinimo. “D. B.”

DZŪKŲ DAINA.
(Iš mano dainų rinkinio J. Krukonis.)

Tėvuli mano,
Širdela mano.
Sėk man baltus linelius
Ant maralių krantelio. 

Linelius roviau, 
Rankas mazgojau, 
Nuskandzinau žiedelį 
Į maralių dugnelį.

Verkiau dzienely,
Tamsių nakcely,
Ir užgirdo bernelis
Žirgelį balnodamas.

O ir atjoja 
Jaunas bernelis. 
O ko verki mergela, 
Mergela lelijela?

Berneli mano, 
Jaunasis mano.
Nuskandzinau žiedelį
J maralių dugnelį. 

Mergela mano, 
Jaunoji mano, 
Te,'palaikyk žirgelį, 
Aš išimsiu žiedelį.

Laikyc laikytau,
Ir išlaikytau,
Bijau žmonių kalbelių,
Ir nevidnų žodelių.

Mergela mano, 
Jaunoji mano, 
Mink po kojų kalbelas. 
Ir nevidnus žodelius.

Žiedelio siekiau
Ir pats inpuoliau.
Likie sveika mergela,
Jau aš tavo nebusiu.

Oi, oi, oi,oi, oi
Dzievuliau mano, 
Už auksalio žiedelį 
Patrocijau bernelį.

Padainavo M. Krukonienė, 
Šventežerio apylinkėje.

vieno gero žmogaus — visi visokie latrai. 
Ar galima tikėtis iš jų ko gera? Ir jokiu bū
du negalima buvo tų žmonių įtikinti, kad 
komunistai stengsis visom išgalėm pagerin
ti darbininkų būvį. Visada gaudavai atsa
kymą, kad žulikai išbėgioję iš kalėjimų, vi
sų pirma stengsis prisiplėšti sau, o ne darbi
ninkams. Ir šiandien aš matau, kad tie ma
no draugai nedaug teklydo taip sakydami.

Vėliaus musų štabas turėjo keltis iš Sa
ratovo į Rostovą. Tai buvo 1920 metų pa
vasarį. Važiuot norėjom visi, nes Rostove 
pigesnis pragyvenimas ir visko galima bu
vo gauti. Bet viršininkas pranešė, kad mer
ginos visos turi pasilikti, o ir iš vyrų va
žiuos tik geresni siuvėjai. Merginų tarpe 
pasidarė sumišimas. Bet išeitį greit surado: 
pradėjo vesti (mat, žmoną galima buvo 
vežtis). Ir ant greitųjų apsivedė septynios 
poros. Na, ir išvažiavom. Važiuoti buvo 
linksma. Volgos krantai labai gražus. Lai
vu važiavom ligi Caricino, o nuo Caricino 
gelžkeliu ligi Rostovo.

Rostovo miestas gražus, turi daug gražių 
sodų, gatvės taipgi medžiais apsodintos.

Apsigyvenom visi buvusioj kitąsyk krau
tuvėj netoli turgavietės — visi vienam bute, 
ir šeimynos ir pavieniai. Bet jaunos musų 
poros ilgai nesilaikė, tuoj išsiskirstė. Tik 
viena pora pasiliko gyventi bendrabuty. Ji 
labai įdomų gyvenimą vedė. Būdavo, mote
ris vieną naktį nakvoja su vienu kariškiu, o 
kitą žiūrėk jau savo paduškas neša į kitą lo
vą, o trečią vėl į naują. Ir taip kone kas die
na mainydavosi.

Aš viršininko įsakymu buvau paskirtas 
kirpėju, bet klimato pakeitimas labai atsi
liepė į mano sveikatą; taigi paliuosavo ma
ne ant dviejų mėnesių. Bet kas man iš to, 
kad aš neturiu kur dingt ir neturiu iš ko mai
tintis. O prie to juk aš ir ne vienas; yra 
žmona ir maža mergaitė. Todėl, kad gavus 
nors sriubos užtrintos surūdijusia silke, tu
rėjau pasilikti ir toliaus dirbti tą patįdar- 

I bą, nes iš niekur jokios pagelbos negalima 
Įgauti. (Bus daugiau)

I

o

gauti.

1 v» i v
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Į Įvairios Žinios.
šių metų 12 gegužės suiau- ANGLŲ KALBOS JSIVY

RAVIMAS pasauly.
Vokiečių vidurinių mo- 

Pazkutinia laiška«.'į(y|ll’l kongrese pramoninm. 
kas dr. Bottmger sakė: 

Sudieu, kovos draugai! j “Prieš porą metų aš pada- 
Gimiau neteisybių pašau- riau kelionę aplink pasaulį/ 

lyje. Gyvendamas su jomis Vivą kelionę aš kalbėjatl tik 
kovojau ir žustu. Bet žustu angliškai ir visur - sušikal- 
drąsiai, nors tikslo ir nepa- bėdavau.” Didysis karas,1 
siekęs. Nors gaila butų ap- kurį iš tikrųjų laimėjo Ame-( 
leisti pasaulį jaunam esant rika ir Anglija, labai susti-1 
ir nieko nenuveikus, betprino anglų kalbos įtaką ir 
matyt taip likimas lemia,1 ją išplėtė. Anglų kalba pa-' 
anot musų poeto Janonio:Įsidarė tikra pasaulio kalba/ 
“Kiekviena kova reikalin- T“ 
ga aukų.” Musų prabočių 
aukos ir Sibiro kančios at
gavo lietuvišką spaudą ir 
Laisvą Lietuvą. Mes šian
die einame jų pėdomis drą
siai ir nieko nebijodami 
nors žūstame, bet visuome
nė ir darbo vargo žmonės 
musų balsą išgirs, nes gulė
sime čia pat tėvų prakaitu 
aplaistytoj žemėj ir turime 
viltį, kad teisybė kada nors 
ir musų žemėj užviešpataus.

Paskutinis sudieu. 
A Merkelis.

11 d. gegužės, 1929 m. 
Šiaulių kalėjimas.

dyto Šiauliuose Alekso 
Merkelio

9

Jau 1922 m. rimčiausias 
Vokietijos medicinos: žur
nalas: “Munchener Medizi- 
nische Wochenschrift” rei-i 
kalavo didesnio anglų kai-Į 
bos pažinimo pas vokiečių: 
medikus, nes tuo budu daro-: 
si prieinami svarbus Ameri
kos universitetų leidiniai, 
kurie turėdami neribotus re
sursus, daro daug svarbių 
atidengimų medicinos srity. 
Panašų reikalavimą yra pa
stačius ir Vokietijos inžinie
rių sąjunga. Nobelio lau
reatas chemikas Fischer sa
ko, jog chemikas ’ negalįs 
apsieiti be anglų kalbos mo
kėjimo. Gottingeno prof. 
Klein pabrėžia, jog kas no
ri užsiimti matematika, ne
gali apsieiti be anglų kal
bos. Žinomas filologas Diels 
jau 1900 m. minėtame mo- 
myklų kongrese yra pareiš
kęs: “Toliau taip negali bū
ti. Mes filologai negalim 
universitetuose dėstyti, jei 
musų klausytojai nemokės 
gerai anglų kalbos. Filolo
gijos mokslo pažanga labai

ESPERANTO MUZIEJUS.
Šiomis dienomis Vienos 

tautinėje bibliotekoje atida
rytas tarptautinis esperanto 
muziejus. Muziejaus atida
ryme dalyvavo trijų dešim
čių tautų atstovai. Iš visų 
žemės kraštų esperantinin
kai prisiuntė į muziejų įvai
rių knygų, laikraščių, pla
katų esperanto kalba. Laik
raščių muziejuje yra jau,-. 
apie 60 pavadinimų, 1800 daug pareina nuo angliškų 
knygų. Muziejuje sudėta leidinių.” 
ne tiktai esperanto, bet ir 
I—ij/iuivr. 
džiaga. Šio muziejaus tiks- mas pasidarė būtinas ir tam, 
^4- <_š ______ ____________________L______________ ? •• ' • . i'

kalbų literatūrą. į
Iš Vienos, atidarius mu-Į 

ziejų, esperantininkai išvy
ko į Budapeštą, kur nuo 2 
iki 9 rugpiučio ėjo esperan
tininkų kongresas. Tuo pa
čiu laiku Vienoje prasidėjo 
tarptautinis esperantininkų 
gydytojų kongresas. Anks^ 
čiau gydytojai dalyvaudavo 
bendrame esperantininkų 

kongrese, bet didėjant espe
rantininkų gydytojų skai
čiui ir plečiantis mokslo me
džiagai, jie buvo verčiami 
atskirai rinktis. Jie renkasi 
į savo kongresą kasmet ki
tame universiteto mieste.

\\ t II

JI MANE: 
“Nieko kad prakaituoji.

bet tas ne pa t eisi n *K. K'.’ N 
mandagumo dtrlei.

JI TARĖ:v 
“Pasitraukime ten, kur 

yra vėjalio."

I

Jis negalėjo rast draugų
iki nesurado kodėl

MERGINOS gėrėjosi George — 
nuo tolo. Bet suėjus artyn, 

jos visai nepaisydavo.
Kame priežastis? George ne

galėjo atspėt. Ant laimės, kas 
nors perspėjo—“K. K.” Kūno
Kvapas! Šiandien George popu- 
larus visur. Skaityk jo pasaką 
apačioje.

» ♦ ♦

“Aš visuomet veiklus, natūra
liai aš prakaituoju. Vasara ypa
tingai, nuo šilumos ir mankšty- 
mosi, prakaitas net varva.

“Dabar aš nė nesapnuoju kad 
aš bučiau kaltu dėl ‘K. K.’ Tuks-

“K.K.”
tančiai yra taip apgauti, aš išmo
kau, nes mes priprantam prie vi
sados esančio kvapo. Kiekvienas 
išprakaituoja apie kvortą atsi
duodančio kvapo į dieną.

“Dabar, aš esu saugus—aš 
uolus prie Lifebuoy Žinok, nie
kas negali būt man švaresniu. .Jo 
antiseptiškos putos valo odos 
skylutes. Nėra progos ‘K. K ’

“Lifebuoy geras muilas. .Jo 
priimnus, tikrai-švarvs kvapas, 
pranyksta besiplaunant, kas pa
sako kad Lifebuoy valantis.'*

Lever Bros. Co, Cambridge, Mass.

Bandyk 
LiFEBUOY 

Shaving Cream 
Švelnina 

Veidą

Jus aptiekoj

Lifebuoy
HEALTH SOAP /

sustabdo kūno kvapą
/

Sovietų Karo Laivai 
Šaudo Klaipėdoj.

Karas visą tai labai susti- i 
kitų pagalbinių kalbų me- prfno. Anglų kalbps,.?įpoji- 

las surinkti visą pagalbinių'kas'Užsiima bizniu, ir tam
• _ |kas mokslu.

Iš naujesnių anglų rašy
tojų prieš karą Vokietijoj 
buvo žinomi tiktai Wilde ir 
Shaw. Šiandien vokiečių ra
šytojai skundžiasi dėl-masi
nio užpludimo anglų auto
rių. Šiuo laiku Vokietijoj iš
ėjo arba išeina veikalų pilni 
rinkiniai šių autorių: Gals- 
Morthy, Kippling, J. Con- 
rad, Wells, Upton Sinclair, 
Stevenson, Jack London, 
Sinclair Lewis. Pavieni vei
kalai išeina daugelio auto
rių. Taipogi verčiami ir lei
džiami žymesni mokslo vei
kalai.

Tuo tarpu francuzų lite
ratūros, kuri dar prieš 20 
metų viešpatavo Vokietijos 
knygų rinkoj, rodosi vis ma-

torius p. Merkis priėmė gar
bės sargybą. Nulipus vi
siems nuo laivo, gubernato
riui pagerbti buvo paleista 
17 šūvių, j kuriuos atsakė 
musų artilerija.

2 vai. po pietų 7 pulko 
karininkų 'ramovėje krašto 
apsaugos ministerijos atsto
vo pulk. Įeit. Tamošausko ir 
įgulos karininkų su pulk. 
Geniu priešaky svečiams pa
gerbti buvo surengti prieš
piečiai. Pulk. Įeit. Tamošau
skas pasakė kalbą, kurioj jis 
pasveikino svečius ir pakėlė 
tostą už rusų laivyną. Kontr- 
admirolas Makarovas šir
dingai padėkojo į pasveiki
nimus ir atsakė tostu už Lie
tuvos kariumenę.

RUMUNIJOS SĄMOKSLI
NINKAI ATIDUODAMI 

KARO LAUKO TEISMUI.
Tardymas dėl sąmokslo-. - . prieš demokratinę lumuni- S 

jos vyriausybę jau užbaig
tas. Kaltinami 42 asmenis, jų ZTT TU starpe 4 aukšti karininkai',Lna,nT‘;L Ib,aneZ> 1“era' 
Sąmokslininkai bus atiduotitura’ nckalbant Jau aPte 
karo lauko teismui. Teismas v‘
įvyks šį mėnesį. Maniu vy-' 
riausybė yra griežtai nusi
stačius parodyti reakcinin-1 
kams ir diktatūros šalinin-' 
kams, kad sąmokslai prieš 
teisėtą vyriausybę bus be 
pasigailėjimo baudžiami. 
Maniu pasikalbėjime su 
spaudos atstovais pareiškė, 
kad laisvė ir demokratija 
Rumunijoje busiančios ap
gintos visomis priemonė
mis.

deda išstumti net italų (De- 
ledda, Pirandello) ir ispanų

KINIJA SUMAŽINS 
KARIUOMENĘ.

Nankinas. — Čia įvykc 
kariuomenės sumažinime 
klausimu konferencija. Kon
ferencija nutarė sumažinf 
kareivių skaičių iki 800,000. 
Kinijos prezidentas Čankai 
šėkas pareiškė, kad Kinijos 
kariuomenė labai brangia' 
atsieinanti valstybei; net 
sumažinus kariuomenę iki 
800,000, jai išlaikyti bus su
naudota 60 nuoš. krašto pa
jamų.

STALINAS SERGA
“Morning Post” kores

pondentas praneša iš Mask
vos, kad sąryšy su ‘‘raudo
nosios dienos” nepasiseki
mu Stalinas susirgęs nervų 
li^a. Gydytojai pataria jam 
važiuoti į Krimą pailsėti, tarp vyriausybės ir liberali 
Specialiame posėdy buvo partijos pablogėjo. Ministe 
svarstomas Stalino atostogų ris pirmininkas Maniu ture; 
klausimas. Jo pavaduotuo- išleisti manifestą, kuriuo Ii 
ju numatomas Kaganovič. beralų partijos veikimą* 
Tečiau Stalinas nenorįs iš- bus visai suparaližiuotas 
važiuoti iš Maskvos, kad (Rumunijos liberalai yra re 
jam atostogaujant neįvyktų akcininkai, tikri juodhšim 
permainų. čiai.)

RUMUNUOS REAKCIO
NIERIAI NERIMSTA.
Bukareštas. — Santykiai

Bolševikai sveikina fašistus, 
o fašistai — bolševikus.
Rugpiučio 18 dieną Klai

pėdos uostan atplaukė du 
sovietų karo laivai. “Lietu
vos Žinios” paduoda smul
kių žinių, kaip bolševikai 
sveikinosi su fašistais. Sa
ko:
-Vakar rytą į Klaipėdą 

įplaukė, sovietų karo laivai 
“Kalinin” ir “Voikov”—mi
nininkai. Rusų karo laivus 
sutikti buvo nuplaukę 7 pul
ko karininkai: kapitonai 
Čepinskis irjčemius ir vyr. 
leitenantai Sutkus ir Drau- 
?ys. Įplaukdami uostan, So
vietų karo laivai saliutavo 
21 šuviu. Į saliutą atsakė 
Lietuvos batarėjos, kurios 
be to, atskirai pasveikino 
kontradmirolą Makarovą 13 
iuviais. Iš laivo “Kalinin” 
buvo atsakyta į šį saliutą. 
Laivai sustojo prie muitinės 
’andėlių. Išlipusią .Sovietų 
karo laivų vadovybę sutiko iaimi^vo uSų’politik J 
taro ir civilinių įstaigų at-je. Esą dabar kad

™ Stalino politika esanti vi. J
?ybą ir pasveikino ją lietu
viškai: “sveiki vyrai.” 1

Tarp 11 ir 12 vai. kontr- 
idmirolas Makarovas ir ka- . ,. .,
o laivų kapitonai Rabino- 
aciaus lydimi padarė vižl
us Klaipėdos krašto guber
natoriui p. Merkiui, užsie-' 
įių reikalų ministerijos at
stovui p. Blaveščiunui, Klai- 
lėdos uosto direkcijos pir- 
nininkui inž. Visockiui; 7- 
am pėstininkų pulke — 
<rašto apsaugos ministeri
jos atstovui Tamašauskui,1 
ryr. štabo atstovui Kirliui, 
Klaipėdos įgulos viršinin- 
ari pulk. Geniui, Klaipėdos 
irašto komendantui Lior-' 
nonui,,.Klaipėdos krašto di-1 
ektorijos pirmininkui Kad-’ 
jynui ir vyr. Klaipėdos mie-1 
>to burmistrui p. Grabovui.j

1 vai. popiet visi šie as- n > e
nenys su Klaipėdos krašto IS 11 d MT C 1 S C F 
gubernatorium p. Merkiu 
)riešaky padarė revizitą, at-1 
ankydami laivą “Kalinin.” 
Laive juos sutiko kontrad- 
nirolas Makarovas, laivų 
kapitonai ir karininkai.! 
Klaipėdos krašto gubema-

Didžiausias ir Svar
biausias Visų Am

žių Išradimas.
Dabar turime įvairių keis

čiausių išradimų. Galime 
pasikelti ir palakstyti oru, 
žemėje važinėjasi geležiniai 
pečiai, 
kioja 
miestelių didumo, automa
tai mašinos pavaduoja žmo
nes ir tt. O elektros galybė 
stačiai stebuklinga. Bet ku
ris išradimas pats didžiau
sias ir svarbiausias?

i Į šitą klausimą gali būti 
Įvairių įvairiausių atsaky
mų. Tečiau bene teisingiau
sias atsakymas bus žymaus 
vokiečių žurnalisto, Dr. Th. 

I Wolffo, kuris sąvaitrašty 
.“Die grune Post” tą klausi
mą nagrinėja. Jo nuomone, 
visų amžių svarbiausias iš
radimas — tai plaktukas. 
Ir iš tikrųjų, pažvelgę į 

; priešistorinio žmogaus gyve
nimą, mes pamatysime, kad 
pirmykštis žmogus gintis 
ima Į rankas akmenį. Su ak
meniu jis nugali save prie
šą, daužo kietus riešutų ke
valus. Tai plaktuko . pra
džia, pirmutinis technikos 
principas. Vėliau jis riša ak
menį prie koto, šlifuoja, da
rosi akmeny skylę. Iš to pir
mykščio plaktuko pamažu 
atsiranda kirvis, su tuo plak
tuku priešistorinis žmogus 
darosi sau kitų padargų, 
ginklų. Su plaktuku žmonės 
pasidarė įvairių įvairiausių 
išradimų, iškėlė techniką į 
pačias aukštybes. Įsivaiz
dinkime, kad plaktukas ne
būtų buvęs, juk žmonės ne
būtų išmokę iš žalvario ir 
geležies pasidaryti sau įvai
rių Įvairiausių dalykų.

Ir šiandien plaktukas dar 
tebėra technikos simbolis. 
Be jo maža kur apsieinama. 
Nors įvairios mašinos auto
matiškai gamina įvairius 
dalykus, tečiau plaktuko 
dar nepajėgia nugalėti. Jis 
dar šių dienų technikoje la
bai svarbus įrankis. Pr. R.

IŠSPROGDINO AUDEK
LINĘ.

Marion, N. C. —• Pereitą 
sąvaitę nakties laiku čia 
buvo dinamitu suardyta 
Clinchfieldo medvilnės au
deklinė. Dirbtuvę dabojo 
šerifas su gauja mušeikų, 
bet kas dinamitą padėjo, 

• nematė. Veikiausia tai buvo

J ieškau draugo Williamo GunČM, 
kuris išvažiavo iš S. Hoteiio,- Ko- 
chester, metai atgal Prašau rašyk 
man šiuo adresu: R. SMITH

127 Evergreen st., Rochester, N. Y.

Pajieškau sesers Marijonos Bub
nį utės-Paužienės, Mariampolės apsk, 
Šilavoto parapijos, Milaiškampio kai
mo; apie 20 metų Amerikoje. Prašau 
pačios atsišaukti arba žinantieji pra
neškite, už ką busiu labai dėkinga.

Kotriaa Paltinavičienė-Bubaiutė
60 Water st., Wakefield, Mass.

įe važinėjasi geležiniai .. , .. .----- ------ :
i, vandenynais plau-|Pa^ kapitalo agentų pro- 

garlaiviai nemažų vokaciJa-________ i į APSIV ĖDIMAI.
____________ t Pajieškau draugės apsivedimui, 

DCCAD1DIIAC našlės ar gyvanašlės mylinčios švarų
□ UUE<ut. gyvenimą tarp 40 ir 50 metų. Aš esu

MIESTAS. i 48 metų. Arčiau susipažinsim per
t- t> i 4. - laišku. GEORGE MATIS «7)Iš Bukarešto pranešama, iooi w 3-rd st, piainfieid, n. j.

kad Besarabijoj, kuri prieš -------------------------------------
karą prigulėjo Rusijai, pe-1 PRANEŠIMAI.
reitą sąvaitę išdegė visas muomi perspbju visus. Jonas 
Sarokos miestas. Daugiau lonijas ir renka aukas sušelpimui be- 
kaip 1,000 šeimynų pasiliko turčių vaikų, bet tų pinigų betur- 

r ~ ■ •• čiams neatiduoda, o tik pasilaiko sau
ir iš to daro pragyvenimą. Minėtas 

Ii 
. dviem vaikučiais ir dabar su kokia 
' tai ruse gyvena. Platesnių žinių apie 
jį norint, suteiks Eva Berežnicka, 
77 Tenney st, Methuen, Mass.

be pastogių. Gaisro negali-________ ________ _____ _
ma buvo sulaikyti, nes van- Berežnickas apleido savo moterį su 
dens pritruko.

Didelis Piknikas.
GERA PROGA PUSAMŽEI MO

TERIAI į geras namus už aeiaiiaia- 
kę. Dorai moteriai užtikrinta vieta 

Į ant visados. Atsišaukite. (37)
132 West st., Westville, 1IL

Rengia D. L. K. Vytauto Kliubas '
Kaipo šiam sezonui Parko uždarymą

Piknikas įvyks i
RUGSEJO-SEPT. 14 ir 15 I

I). L- K. \ y tau to Kliubo Parke, j 1 k.** a • •• • •
LOWELU MASS. ! Philadelphijos ir Apielinkes

Gerbiamoji Visuomenė vietinė ir Lietuviams
aplinkinių kolonijų, . širdingai kvie- Pranešu, kad aš užsidėjau naują 
čiatna atsilankyti ir praleisti sma- lietuvišką aptieką. Turiu žolių ir val
giai laiką. stų nuo visokių ligų, kurių Ameriko-

SUBATOJE, Mūai prasidės pne je negalima gauti. Reikale malonė- 
ouikiausios Orchestros 7:30 vai. va- uįeiti, duosiu katalogą ir gerą 
kare ir trauksis iki nakties vėlumai, 'patarimą (41)

NEDĖLIOJĘ, piknikas prasidės MRS B. LOMSON
10 vai. ryte Ir trauksis per ištisą die- 1814 So. Water st, Philadelphia, Pa. 
ną su įvairiausiais pamarginimais.

Šioje programoje apart kitų, dalv-' 
vsus ponas Dirvelis ir kiti po vardu 
“We four” (Mes keturi). I

Taipgi bus įvairių dainų ir kitų mentų Namas Rozbury, i " 
sportiškų žaislų, už kuriuos laimėj? dirbtuvių, darbai geri, elektros švie- 
gaus puikias dovanas. 1 ■ 1 ................ *'■

Kviečia visus 
D. L. K. VYTAUTO KLIUBAS.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA — Keturių apart- 

~ ‘ , arti prie

sa, pečiai. Randos $85 į mėnesį. Kai
na $3,800 — $400 įmokėt, kitkas ant 
mortgečiaus. (38)
Room 316, 170 Summer St, Boeiaa, 
Mass.

TROCKIO NUOMONĖ 
APIE STALINO NEPA

SISEKIMUS.
Sąryšy su nutraukimu de

rybų tarp Sovietų Rusijos ir 
Anglijos, Trockis pareiškęs, 
kad jis to senki laukęs. Tuo 
esąs kaltas tik vienas Stali
nas, kuris sistematikai pra-

Šokiai ir Balius!
Rengia švento Juozapo Draugystė, 

Ne*ton Upper Falls. Subatoje.
21 RUGSEJO-SEPT., 1929 

F ores terš Svetainėje 
Petty St, Newton Upper Falls.

Prasidės 6 vai. vakare.
Bus visokių užkandžių ir gėrimų. 

Muzikantei bus merginos, gražiau
sios visoje Mass. valstijoje. Prašom 
atsilankyt. KOMITETAS.

s

į

visaikarovas priėmė garbės sar-t netikusi
Stalinas iššaukęs konf

liktą su Kinais. Tik dėka sa
vo negabumui Stalinas ne-

_ ,_ ___ is
jis darąs. Ant jų jis ir su
klupsiąs.

S

D!
S
UT

*iey malt $«»
.................... ...

l< t

Reiškia 
Pasiganedimą

PAJIEšKOJIMAI I PARSIDUODA HOTEL1S
 I Tirštai apgyventoj lietuvių koloni- 

Šimtas dolerių atlyginimo, kas su- jojt 54 kambariai, visi fomišiuoti, 
teiks tikras žinias apie ypatas že- taipgi Restoranas ir Saldainių Krau- 
miau nurodytas, ar jie gyvi ar mirę. tovė. Parsiduoda labai pigiai, Savi- 
Pajieškau Juozo Bilotaičio. Klangių ninkas išvažiuoja į Floridą. Klauskite 
kaimo, Svetušino vaisė, Šakių apsk ; xreit. PETER GADEIKO (38) 
Stasio Kuprišausko, Žigų kaimo; Sta-, 16O6 So. Habted st, Chicago, ffl. 
šio Paukščio. Vincantavos kaimo; An
tano ir Stasio Nenio. Kuru kaimo. Aš 
tūrių svarbų reikale, malonės pats 
atsišaukti. J. TOTORAITIS

3975 E. 29-th st, Cleveland, Ohio

Pajieškau Matijušo, Selemono ir 
Magdelenos Matulaičių, Suvalkų rėd, 
Pilviškių parapijos, Ambrasų kaimo. 
Jie patys ar žinantieji malonės pra
nešti.

BRONIUS LENKAITIS
2327 Marianna st.; Montreal, Canada

Pajieškau brolėno J. F. Kazlausko, 
iis atvažiavo į Ameriką 1905 m, bet 
nuo 1914 m. nežinau ar jis gyvas ar 
miręs. Kas apie jį žino prašau pra
nešti arba pats lai atsišaukia. (38) 

T L. FRANCKAITIS 
634 Benton st, Joliet, III.

Alfonsas Pundžius pajieškau šių 
ypatų: Stasio Jasiulio iš Viekšnių 
miestelio, Mažeikių apskr, 1912 m. 
išvyko į Ameriką; Vaclovo Permino 
iš 'Viekšnių miest, r- - - • 
i 
oačių atsiliepti 1 
žino, malonės pranešti. (38)

ALFONSAS. PUNDŽIUS 
200 St. Victor Hugo, 

Montreal, Canada.

PETER GADEIKO (38) 
1606 So. Habted st, Chicago, III

PARSIDUODA FARMA
9 akeriai žemės, 9 ruimų namas su 

elektriką ir miesto vanduo; 1 karvė, 
25 vištos. Atsišaukit pas (38)

ELIZABETH WESAI.OWSKI
Pleasaat st, Rockville. Mass.

_ GERA FARMA
190 akerių, 75 dirbamos žemės, nė

ra akmenų; 10 ruimų namas, kaip 
naujas, visi rakandai ir įrengimai, 
visos Barnės, mašinerija, vežimai; 5 
karvės, 3 arkliai, visas derlius, netoli 
nuo marketų. Kaina už viską $4000. 
{mokėt $1200. Geresnio pirkinio ne
gali būt. (39)

MRS J H. KIRMAN
Saratoga Springs, N. Y.

GERA PROGA PER
KANTIEMS.

Parsiduoda puiki farma. 25 mylės 
nuo Bostono. 49 akrai žemės, beveik 

. . naujas 12 ruimų Namas, visi pirmos
I3 Mažeikių apsk, klasės įrengimai; miesto vanduo,
išvyko Amerikon 1924 m. Prašau jų elektra, ir štymo šiluma, didelė bar- 

arba kas apie juos nė su sailo, geras, didelis sodnas; 8 
—karvės, 2 telyčios, 1 arklys, 70 vištų, 

apie 50 tonų šieno, visokie farmos 
įrankiai. Parsiduoda už prieinamą 
kainą. Nepraleiskite geros progos. 
Turiu daugiau farmų, didesnių ir ma
žesnių; kurie užinteresuoti, kreipki
tės, gausit gerus bargenus. (37)

W. SHAMEKL1S
9 Loveriag st, W. Medway, Mass.
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Naujausi Lietuviški 
Rekordai Columbia

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERIŲ ORKESTRĄ 
Singing by A. šaukevičius ir Marijona Urba*. Fr Yotko, Lejder. 

fil*M)3F (Lietuviška Veseilia, Dalis Pirma ir Antra
12n $1.25 Mahanojaus Lietuviška Mainerių Orkestrą
filOOlF (Lietuviška Veseilia, Trečia Dalis Orchestra with

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

Brooklyno 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, Ketvirta Dalis 
(Vilniaus Polka 
(Žideli-Judeli, Polka 
(Žuvininkų Valcas 
(Puiki Portlė—Polka ---------------  _ .
(Raudona Kepuraite Mazurka Mahanojaus Liet. Mainerių Ork. 
(Senos Mergos Polka . "
(Šešupės Bangos Polka 
(Šokikų Polka ... Mahanojaus Lietuviška Mainerių Orkestrą 
(Tarnaitės Polka Mahanojaus Lietuviška Mainerių Orkestrą 
(Tėvuko Polka .... Mahanojaus Lietuviška Mainerių Orkestre 
(Alleluja—Esu Bomas .... 
(Atvažiavo Meška ...............
(Be Nosies (A Vanagaitis) 
(Močiute širdele ...............
( Mudu Du Broliukai Antanas Vanagaitis ir K. B^Knaučiunas 
(Piršlybos Amerikoj ...
(Neišpildomas Prašymas. 

(Mergytę Prigavo ..........
(Eina Pati į Karčiamą. 
(Karvutė.............................
(Doleris

(Sharkey Daina 
(Munšainukas ...................

(Lietuvoj Mados 
(Pas Draugą Julių 

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

MES UŽLAIKOME VISOKIUS COLUMBIA IšDIRBYSTtS 
GRAMOFONUS IR REKORDUS

Rekordai lietuviški, pagaminti geriausių artistų dainininkų, muzikų ir 
monologistų.

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 tu. kurie pirks pas mus Radio ar Gramafoną, priimam Bonus 

kaipo dalį mokesties.

GEO. MAS1LI0NIS
377 WEST BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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1611«F 
1 fili "F 
lfil36F

16078F

16O71F

16072F
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16085F

A.

A.

Antanas Vanagaitis

A. Vanagaitis

ADVOKATAS

Ignas J. Bariau
725 Slater Building

WORCESTER, MASS.
Gyvenimas: 101 SterHag 8$.

Ofino Tei.: Park 3491
Namų TeL: Ma*to 49*4. ..
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Lietuvos Bonai
Jei norite PARDUOT ar 

PIRKT gera kaina. 
Informacijas suteiksime dykai.

Rašykite. Dept. 8,
FOREIGN TRADE 
SECURITIES CO.

43 ENCHANGE PLACE 
NEW YORK

AKMENINIŲ 
PAMINKLŲ
DĖL VISŲ KAPINIŲ 

Lietuvi* Išdtrbėjas.
šiuomi turiu už garbę pranešti 

| gerbiamiems lieturiaai*. kad aš pa*
■ dirbu puikiausius akmeninius pa- 
J minkius ant kapinių ir pristatau 
| juos j bile miestelį Sur. Vabtiįms
■ be jokio estra primokėjimo.
! Taipgi užlaikau įvairią figūrą ir 
I šventųjų Paveikslą.
į Kreipkitės ypatiškai. o aš padirb- 
, siu viską prieinama kaina. (*)
III
> PITTSBURGH, PA.
• Sustot ant 22-nd Carson st, prie 
Išv. Kazimiero Bažnyčios.

K. BACVINKA
2121 SARAH STREET,



TIESIA DŪMŲ UŽDANGA.

Humoristika
TARPE FLAPERKŲ.

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE.4T • J

Šitas paveikslėlis parodo Amerikos laivyno manievrus ties Puge Sourd. Įsidėmėkit tą durnų už
dangą, kurią naikintojai tiesia nuo sausžemio. kad pasiejus didi ii šarvuoti nuo sunkiųjų tvirto
vės kanuolių.

VISTŲ NESI S1PRATIMAS. |
Motina išsivežė iš miesto sa-j 

vo vaiką ant f ar nu pralesti po-’ 
rą sąvaičių. Iš ryto vaikas išbė
go ant kiemo ir neužilgo sugrį
žęs klausia:

“Mama. mam:-.. kodėl tos 
tos taip rėkau;;.

“Todel. kad >s alkanos.“ 
aiškino motina.

“Jeigu jos alsanos,“ sako 
kas, “tai k odei jos nepadeda 
sau kiaušinių pusryčiams?“

KAIP IŠRODO ŠIAURĖS LIETUVA
t

Vili, kas tik gyvas, bėga 
Latvijon.

Šiaurės Lietuvos gyven
tojų būklė šįmet pasidarė 
nepaprastai sunki. Ūkinin
kai giliai įbrido į skolas, 
nesumoka valstybinių že
mės mokesnių. Kiekvienas 
stengiasi pats apsidirbti. 
Maža besamdo. Ir beže
miams ir mažažemiams di
džiausias vargas. Nėra nei 
darbo, nei duonos. Daug kas 
eina Latvijon. Nors ten atly
ginimas irgi nedidelis, bet 
greičiau gali susirasti darbo. 
Bernai nueina Bauskėn tur
gaus dienomis ir sustoja 
turgavietėj. Suvažiavę lat
vių ūkininkai tada žiuri, ku
ris tvirtesnis, derasi, sulygs-, 
ta ir vedasi “leisi” (lietuvį) 
namo kaip kokį aviną. Palei 
Latvijos pasienį sunku da
bar rasti bežemio ar maža
žemio šeimą, iš kurios nebū
tų kas nors išėjęs Latvijon 
dirbti. Latvijon eina ne tik
tai varguomenės vaikai, bei 
ūkininkų Yra tokių atsitiki
mų kad ūkininkai, turintie
ji -po 15—28 ha, leidžia sa
vo vaikus Latvijon uždar 
biauti. nors namie nebelie
ka pakankamai tvirtų dar 
bininkų. Parduoda kitur sa 
vo darbo jėgas, o ūkio pa 
kėlimu, jo našumu nesirūpi
na. Ūkis nebeduoda tiek pa
jamų, kad visa šeima galėtų 
pragyventi. Šiaurinėj Lietu
voj ūkio bankrotas.

Karvės melžiamos, bet 
žmones negauna pieno 

paragaut.
Pinigų badas didžiausias. 

Cento nėra iš kur ištraukti. 
Visas išganymas — karvutė. 
Ūkininkai neša visą pieną 
pieninėn, o už tai mėnesio 
gale gauna keliasdešimts li
tų druskai, silkėms arba 
duonai nusipirkti. Išnešę 
pieną pieninėn, patys nebe
turi ko valgyti. Mėsos retai 

i kur beužtiksi. Nebuvo kuo 
[gyvulių nupenėti. Vartoja- 
įmas tik centrafuguotas pie- 
1 nas ir iš jo pagaminta varš- 
kė. Tokiu maistu prisieina 

i maitintis visiems laukų dar
bininkams. Nėra tai koks 
“raskažis,” bet tik ginima- 
sis nuo bado. Todėl dabar 
labai dažnai sutiksi kaime 
sudžiuvusį, Įdubusiom, už
blėsusiom akim, apsiblau
susiu, pasigailėjimą suke
liančiu veidu žmogų. Ypač 
’tat atsispindi jaunimo vėl
iuose.

Žinoma, kai kas gyvena 
kiek geriau. Prie laimingų
jų tenka priskirti tuos, kurie 
nuo senesnių laikų turi koji
nes prisipylę variokų (Ban- 
<uosna dėti pas mus ne ma
la). Tie nors sutaupytais iš-

MEILĖ BE SALDI MO.

viš-

vai-

aš nežinojau.

Anarchizmu. Pagal Proudhono moho- 
lą. parašė d-ras Paul Elzfoacher, 

vertė Briedžių Karaliukas. South 
Boston, Mass. pusi. 29. .

L

Kei-šita besarmatė
dė vakar gyrėsi, kaip daug vy
ru yra ją»suspaudę.

—Netikėk tai melagiai. Gal 
tik ant strvtkario ją spaudžia, 
nes niekas^jai sėdynės neduoda.

Sielos Balsai. — Puiki knyga, daugy
bė labai gražią eilių ir dainų. Daug 

gražių, spalvuotų paveikslą. Popiera 
.. 10c. Kerą įr spauda graži. Parašė J. B. 

\ t Smelstorius. 221 pusi. Popieros
“Jaunystės Karštis.” Vienaveiksmė apdarais ...................................... $1.00

komedija-farsas. Parašė K S. Kar-1 Audimo apdarais ...................... $1.50
povičius. ir Sosižiedavimas Pagal Sn- ....
tarties. N V Koneckio dialogas, vertė ( — .Istoriška apysaka ii
Spyžas. Labai užimanti, meiliška ko- j 
mediją ir perstatymui rinkamas 
dialogas. So. Boston, 1916 m......... 10c.'

Kunigų Celibatas. Išaiškinta kunigų 
bepatystės istorija, pasekmė* ir jų 

doriškas nupuolimas Šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mote
ris. dukteris ir mylimosios nepapultų j 
tokią kunigų globa. Parašė kun Geo. 
Toa-nsend Fo”, D. D., sulietuvino 
Ferdinand de Samogitia..................25c

Žemė stori dirvonais.

Geriausios ir tvirčiausiož 
Lietuvos jėgos bėga svetur 
o namie žemė stovi dirvo
nais. Darbo butų gana vi
siems, bet Lietuvos ūkinin
kai neturi energijos ir suge
bėjimo, trūksta sumanumo, 
pagaliau nėra iš niekur pa 
galbos, kad galėtų gelbėtis 
nuo vis dažniau pasikarto 
jančių žemės ūkio kryžių.

Be to, pavasari nebuve 
sėklos. Vyriausybės pašal
pa per maža. Daugybė ma 
žažemių jau kelinti meta 
gyvena badmiriaudami. Šį
met visai pritruko duonos 
Sėklai gautus javus daug 
kas suvalgė. Valgė ne leng
va širdim. Tai buvo paskuti
nė priemonė nors mažomis 
miltų saujelėmis apsiginti 
nuo bado. Neturėdami sėk
los, negalėjo apsėti laukų.

Žemės nuomon šįmet be
veik niekas neėmė, nors jos 
buvo daug. Džiaugėsi kiek
vienas patsai apsėjęs save 
lauką, o apie kitų galvoti ne
teko. Todel tie, kurie patys 
negalėjo apsidirbti savo že
mės, prie geriausių norų ne
galėjo juos išnuomuoti ki
tiems.

Sunku pasakyti, kiek ii-, 
gai galėsim taip gyventi ir 
kokiu budu išbrisim iš tos 
dumblynės, kurion kas me
tai vis gilyn lendam. Kas ki
tąmet bus su tais, kurių lau
kai šįmet liko neapsėti? Ne
greitai ūkis duos tiek pelno, 
kad butų galima atsilyginti 
šįmet padarytos skolos. •

i Kristaus laikų. Parašė Lesr
I Wallace. 472 pusi........................... $2.00
Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Lie

tuva XIV metašimtyje. Istoriškas 
romansas M. Berną towiez’o.
468 pusi................:........................ $1.50
Biblija Satyroje. — Labai įdomi ir 

juokinga knyga su 379 puikiais pa
veikslais, perstatančia i s įvairius nuo
takius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šią 
knygą niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kair.a .............................. $1.00
Delko Reikia Žmogui Gert ir Valgyt?

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio 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 šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mus.
Kaina .............................................. 15c.

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

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

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

i Sau Žemę. — Labai įdomus senovės

tekiiais gali gintis. Bet juos 
i pirštais galima suskaityti.

Badas gimdo elgetas ir
vagis.

- Jau žiemą buvo rašoma 
kai kuriuose laikraščiuose, 

i kad vienur kitur miršta 
žmonės didelio vargo* pri
spausti. Jeigu kas nenorėjo 
tada tikėti toms žinioms, tai 
gali ir dabar dar pats atvy
kęs šiaurinėn Lietuvon savo 
ikimis ir ausimis Įsitikinti, 
•š skurdo pas mus mirė vie
ta vargšė moteris. Jos vyras 
guli mirties patale. Žiemą 
šiaip taip pravilko badmi-

’ visiškai dien buvo paskelbta šitokia ži
li keletą nia. I|j man nors prje mano nau- Materiališkas Istoriją* Snpratimas.

..... į “Jedagoniai. Lekečiu vals-: jos sukneUs ---------
gyti, visiškai susirgo: orga- čiaus. šiomis dienomis vietos( jįg. ..0 kokios ji spalvos’” 
nizmas buvo-visai atpratęs: gyventojų A. D. ir T. vilkai pa- Ji: ‘ “Permatoma, kaip van- 
nuo maisto. piovė dvi avis. ’ . ’duo.”

Pasitaiko ir vagysčių La-' Taigi išrodo, kad Lietuvos, jjs; <-Qeraįt gausiu painte 
bai tenka paabejoti, ar tai!^“1™ Jau Padeda vilkus; munšaino- 
profesionalų vagių darbas. ’ 
Greičiausia taip daro vargo 
kankinami žmonės, kurie 
gėdinasi eiti elgetauti. Pa
galiau ir elgetų vaikšto ne 
maža. Patys ne kažką tetu
rėdami. žmonės negali spėti 
duoti išmaldos. Vagia viš
tas, Žąsisi... G. Alpė.' —J*s *ma viską, ką tik aš

(Iš “Darbo Balso.”) riu.

Jis: “Ligi šiol 
ką reiškia meilė.”

Ji: “Aš irgi nežinojau. Aš vis 
manydavau, kad meilėj yra 
daugiau ais-kr; mo/ir kendžių."

riaudami. Dabar 
pritruko maisto 

Hienų badavo. Gavęs užval-.

SPALVŲ HARMONIJA.

ŪKININKŲ VILKAI 
PLAUNA AVIS.

Lietuvos laikraščiuose

f laikytu

į
t

aną-

JIS EINA KOLEGIJON.
—Girdėjau, kad tamstos 

nūs pradėjo kolegijon eiti?
—Taip, jau antrus metus 

na.
—O ką jis ima tenai?

Su Kuo Ruoštasi į Kovą.
Daugelis gal mano, kad 

Maskvos komunistai nuošir
džiai ruošėsi protestuoti 
prieš karus ir todel šiai in- 
encijai paskyrė švęsti rug
pjūčio mėn. 1-ją dieną. 
Daug triukšmo kėlė komu
nistai. Šįmet dar smarkiau 
kvietė viso pasaulio darbi
ninkus streikuoti, demonst
ruoti ir švęsti “raudonąją 
dieną.” Tečiau šiandieninei 
Europos ir pasaulio valdan
čiai buržuazijai šitokios ko
munistų birbynės visai ne
baisios buvo. Buržuazija 
ižiaugėsi komunistų aliar
mu, džiaugėsi dviejų prie
žasčių dėlei: valdančioji 
buržuazija turėjo progos 
iar kartą per savo spaudą 
r geltonąją presą pabaugin

si ramius, triukšmo bijan
čius biurgerius (piliečius) ir 
oarodyti jiems, kad buržua
zinė valdymo forma gali ap
saugoti biurgerius, biurge- 
•iukus ir jų turtą nuo raudo
nojo pavojaus, šitokia pa
dėtis ir riterių rolė labai ti
ko sąmoningajai buržuazi
jai. Antra vertus, buržuazi
jos stabai gerai žinojo, kad 
komunistų raudonoji diena 
yra nukreipta prieš kitaip 
mąstančius darbininkus: 
socialdemokratus ir amster- 
damiečius (Amsterdamo In-_ _______
ternacionalo profesines są- periaiizmo tarnas. 
jungas), kad skaldo prole- kaukes nuo buržuazijos tar
tarų jėgas, juos dezorgani
zuoja ir silpnina. Todel ko
munistų — prieš karus ir 
“raudonoji diena” džiugino 
pasaulio buržujus.

Šįmet Maskvos demago
gai visai prakišę savo šven
tę. Niekur nieks nestreika
vo, nieks aktyviai nepritarė

Stalino ir Ko. išmislams. Ir 
kaipgi pritarsi? Maskvos 
diktatoriai viena ranka ruo
šia karą su kinais Mandžu- 
rijoj už caro koncesijas, gi 
antra ranka šaukia protes
tuoti prieš karus f 
proletarus!

mudu

5iai

Jis: “Onut. ši vakarą
: einam i šokius.”
, Ji: “Taip; tu turėtum nupirk-į

Daug kentėjo nuo 
nevirškinimo

, “Aš turėjau didelį vidurių nevirš- 
j kinimą, negalėjau nieko valgyti ir tas 
beveik visai mane nukankino ir turė- 

j jau tokius gasus viduriuose, kad turė
davau vartoti sodą, kad juos prašali- 

rių užkietėjimo Dabar aš jaučiuosi 
tu- ' daug geriau Mano vidurių virškini- 

, mas yra geras, viduriai veikia gerai 
ir mano nervai yra daug stipresni.” 
Everett Smith. Gallatin, Mo. šis pa-

' reiškimas bus gera žinia kitiems, ku
rie kenčia kaip ponas Smith kentėda
vo.

Į Nuga-Tone taipgi yra patvirtintos, 
kad veikia gerai nuo prasto apetito, 
prasto nevirškinimo, gasų viduriuose, 
raugėjimo, silpnų kepenų, silpnų ink- 

Šalin *r Pūslės, silpnų nervų ir svarbių

I
 organų, praradimo svorio arba stip
rumo, prasto miego, užkietėjimo ir 
kitų trubelių. Nuga-Tone jau yra su- 

. teikusios virš milior.o žmonių geres-

ir energiją .Jei jūsų

su-

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

tniško klausimo, kurią turėtų kiekvie
nas protaujantis darbininkas perskai- 
kyti. Pagcl K. Kautskį, parašė Z. Ale
ksa. So. Boston, Mass, 1914 m, 
puslapių 28...................................... 1®°-

Lengvas Budas Išmokti Angliškai.
Rankius reikalingiausių žodžių ir 

pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip 
len<n-ai ir sup/antamai. kad kiekvienas 
gali greitai išniokt kalbėt angliškai. 
Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet čie- 
li sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieš- 
kant. važiuojant kur no-s. nuėjusi 
kruutuvėn, pas daktaro, pas barzda- Į 
skutį. pas kriaučių, ir tt Su fonetiškų 
ištarimu ir gramatika. Antra padidin
ta ir pagerinta laidu. Sutaisė St. 
Michelsonas. Pusi 95....................... 35c.
Lieuvių Šeimynų Istorija Juškevičiau*

Dainose. Jei nori žinoti, kaip seno
vėj lietuviai gyveno, tai perskaityt šr- j 
tą knygą. Iš jos dasižinosi, kad vyrai j_______ __________------- --------------
turėjo daug pačių, o žmonos po kelis f-los<ffų daleidimai apie žemės išvaiz- 
vyrus. Labai užimanti ir pamokinanti dą. Pagal daugelį autorių parašė 
knyga. Su paveikslais, Parašė Z. _ f___ 1 ' 2_*L , 
Alekna. .......................................... virkščias Mokslas arba Kaip Atsira-
Drutuose audeklo apdaruose .... 75c.
Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau

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

Iksas. Antra knygutės dalis yra: “14- 

do Kalbos.” Parašė Z. Aleksa. 
40 pusi................................................10c.
Alkoholis ir Kūdikiai — Arba kaip 

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

Byla Detroito Katalikų su Socialis
tais. — Pirmą kartą katalikai už

puolė socialistus 31 d gruodžio, 1911. . 
Antrą kartą jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. Šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai Ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
leidžia kovoj su socialistais. Su 
paveikslais. 61 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 trjs kiti indo- 

Į mus pasakojimai: (1) žinia iš toli-

Veikalas perstoto nužudymą caro mas ir J ieva. Pilna juokų ir 
..................... ’ ' - ’’— :------------ašarų ................................................. 10c

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

. . akte, parašyta garsaus anglų rašti-
Socializmas ir Religija. Labai įdomi nįnko Vertėtų kiekvienam per- 

knyga šituo svarbiu klausimu. **4 ’ skaityti. ........................................ 25c.
turėtu peskaityti kiekvienas katalikas!
ir socialistas Parašė E. Vandervelde, • “O. S. S.” arba šliubinė Iškilmė. — 
vertė Varduras. So. Boston. Mass.. I Vier.o akto farsas, labai juokingas 
1915 m. pus! 24............................. 10c. ir geras perstatymui Kaina .... 15c.
Švento Antano Stebuklas. Dviejų vei-, Džian Bambos Spyčisi. — Ir kitos 

kimų komedija. Perstatymui reikia fončs Daugiau juokų, negu Ameri- 
10 aktorių. 8 vvru ir 2 moterų, lo- j koj munšaino. Šioje knygoje telpa, net 
Šimas užima apie 2 valandas.........25c. 72 “Džian Bambos spyčisi,” eilės, p»-

Į sikalbėjimai, humoristiški straipsniu- 
StabmeMiška Lietuva iš Artimos Pra- |ęaj ir juokai. Antra pagerinta 

eities. Knygutės įtalpa susideda is laida. 128 pusi................................... 25c
sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy- Davatkų Gadzinkos. — Ir kitos links- 
riškių šventės; (3) Lietuviai lieka vėl-į mos dainos Apart juokingų “Da
niais; (4> Paskutiniai lietuvių dievai, vatkų Gadzinkų" telpa 30 įvairių juo- 
Parašė Z. Aleksa So Boston, j kingų dainų, eilių, parodijų, ir tt. 
1912 m pusi 32............................. 10c. ‘ Daugelis iš dainų tinka juokingoms^

T-rt* ui -
trumpais ir aiškiais faktais parodo, r

ir kodėl turės but pakeistas kapi
talizmas. Kaina ..........................
Tabakas, kaip jis žmonėms kenkia, j

Liaukimės rūkę! Pagal A. Anolovą p^p^-čio žiedas 
ir daugelį iš gyvenimo patyrimų para- -------•--- ’
šė K. Stiklelis. So. Boston, Mass 
5909 m , pusi. C3............................... 25c
Žemė ir Žmogus. Labai įdomi ir pamo

kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip 
žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip Dievą, Velnią. Dangų ir Praga*
jis kovojo su gamta ir kaip civilizavo- —___ L C. __________
ši. Daugelis paveikslų įvairių rasių gjaJ^įgs pasaulyje kalbėtojas ię. Bib- 
žmonrų, vyrų ir moterų Pagal E Rek-į«»>— —— m
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
kius 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 Žeis

ta pis. — 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 rubežius 
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
šymas visų musių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne-knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
Iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.00 
Drūtais audeklo apdarais.......... *1M

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

goje telpa daugybė r.aujų, 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 apvaikščiojimams, baliams, kon
certams ir tt. Antra pagerinta lai
da. So. Boston, 1914 m................... 25c.

i 
I

t

fI
nūs. Taipgi daug kentėjau nuo viduj ^ihiifetai. Tragedija trijuose aktuose.1 mos šalies; (2) Jis sugrįžo; (3) Ado-

las”! “Nenuilstama kova su
amsterdamieėiais!
buržuazijos tarnai!“

Iš šių obalsių. kuriais pa-
9 - A * • TUO IlllIlVTIIVS OlIlVIIiU gVlVJ-

SipUOSę tUrejO demonstruoti r>ę sveikatą, didesnį stiprumą ir pa- 
komunistai rugpiučio mėn. «• energiją jei jusą

u • vertelga neturi jų savo sandėlyj, rei-fc>UropOS|l q.? matome, kad komunis- kalaukit, kad jis užsakytų jums iš ol-
Demagogija ir tai ėjo demonstruoti prieš 

melas savaimi išėjo aikštėn, visą darbininkų klasę ir 
Net kairieji vokiečių komu- kvietė savo pasekėjus (ko-! 
nistai šitą šlykštųjį melą pa- munistus) broliškon kovon į 
stebėjo ir savo spaudoje rei-i savitarpį karą su kitaip ma-, 
kalauja iš Maskvos atitrau-inaniiais, politiniais ir pro- 
kti rankas nuo Kinų ifesiniais organizuotais dar-

Kad komunistai rugpiu- bininkais.
čio 1-sios dienos šventėje’ 
kvietė darbininkus į tarpu
savį, brolišką karą, liudyja 
Komintemo (Komunistų In
ternacionalo’) paleistieji tai mu, su buržuazine reakcija, 
dienai obalsiai. kurių turėjo 
laikytis viso pasaulio komu
nistinės organizacijos. Štai 
tie obalsiai:

Nr. 10. šiaip skamba: 
“Kairieji socialdemokratai 
taikiais žodžiais padeda 
buržuazijai apgauti darbi
ninkus ir organizuoja naują 
karą. Kovon su socialdemo
kratija”

Nr. 14. “žodžiai apie tai
ką ir plepalai apie nusigink
lavimą priklauso buržuazi
jai ir socialdemokratams...”

Visai begėdiškai skamba 
obalsis Nr. 9 — “Macdonal- 
do valdžia — ištikimas im-

• tarnas. Šalin

nu!”
Maskvos “profintemas” 

ir “kominternas” be to nu
kreipė savo obalsius prieš 
profesiniai organizuotus pa
saulio darbininkus, prieš 
Amsterdamo Internaciona
lą. štai jų obalsiai: “šalin 
Amsterdamo Internaciona-

selio vaistinės.

Štai tikrieji politinių de-' 
magogų — komunistų pa
sietieji tikslai. Komunistai 
puikiai sugyvena su fašiz-

i

Nebus daugiau
Užkietėjimo

Butu Skilvyje 
širdies Piktumo 

Crtita paįtlit naudo j ant 

PepshricSdter 
Kasyk PctsinicSeltierCa.

tOorcostcr, Mass. o
GAUSI SANPEU DYKAI

I 
I

Aleksandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas Iš
viso reikalaujamos tik 28 ypatos.
So Boston, 1913, pusi. 61................25c.

10c.
iiuinpais ii aionaiv r,~~--------

kaip iki šiol keitėsi draugijos formos. gBr Musą Bočiai Gyveno? — Arba 
"** | tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė

25° žmonių lopšinė. Knyga labai pa- 
! mokinanti. Parašė Z. Aleksa 76 p. 25c.

_________  i ir keturios kitos 
apysakos: (1) Neužsitikintis Vyra*; 

(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rekta Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 

! burtus ir tt _________________ 15c.

bet neapkenčia demokrati
jos. •Komunistinių darbinin
kų jėgų skaldymas visur Eu
ropoje atnešė buržuazijos ■ 
reakciją. ‘ Raudonoji die
na” dar kartą parodė kam 
tarnauja komunizmas! Tai 
yra paprastas įrankis Mask
vos diktatorių rankose.

“Darbo Balsas.”

Rabandyk Dykai

TARPININKAS
(TBF. MEDIATOR)

LcMCja* A. J. Kapoti*.
VM»b—, Kultūros ir Dailė* Mė- 
mMrIb Žornala* *u spalrnotai* 

40 panlapią. 
Didelio formato.

pHMmerata uotams $1.00, 
vienas numeris 10c.

UŽfieny—$1.50, vienas num 15c 
“Tarpininkas” duoda $200 ar

ba laivokortę į Lietuvą ir atgal 
—dovaną.

“Tarpininkas” pagelbės jums 
apmokėti bilas. Įsigykit “Tarpi
ninką” toojaus, tai sužinosit, 
kaip tą galima padaryti. 
Kreipkitės iiuo adresu:

TARPININKAS“
$32 W. BROADWAY.
SO. BOSTON. MARŠ 1

įsitikink, 
cad

RE MOLĄ
GYDO

ĄGYSLA 
KAM KEN’TfiT kad mos 

tis su REM-OLA yra taip 
maloni ir lengva vartot—nesutepa 
drapanų. Ji gydo—klausk jų aptie
koriaus, arba parsisiųsk dovanai 
Sampelį—paprastai apvyniotas ir 
užpečėtytas Rašykit Henry Thayer 
& Co.. Cambridge, M**«.

NUO ODOS LIGŲ
gydančias putai

FREEDOL
Tai yra receptas garsaus šveicariško 
Profesoriau*. FREEDOL greitai Įsige
ria j odą ir po 5 minėtų visiškai praša
lina Mr0Oą bei skauemą. FREEDOL 
stebėtinai greitai išgydo šašus, Ronas 
Egaemą, Hemoroides, šunvotes. Nie
žuli ir kitokias odos ligas. Kaina $1.00. 
Reikalaukite aptiekose arba arieiųski- 
te >100 ir mes taniam išsiųsime net 
paštą bonką. (->

FREEDOL REMEDY CO.
SM A. Warren St, Beeina 19, Mase.

rą. Parašė Robert G. Ingersoll, pr
ausias pasaulyje kalbėtojas ię. Bib

lijos prietarų naikintojas. 72 
puslapiu .......................................... 25c.
Amžinos Dainos, šioj knygutėj telpa

44 geriausių Jovaro dainų. Jot tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, 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), 
čyščių, peklą; apie giltinę, marą, cho
lerą; apie dvasias (dūšias), velnina, jų 
vaidinimąsi ir tt. Pasakos užrašytos 
tokioje tarmėje, kokioje buvo gir
dėtos. Pusi. 570.............................$2 75
Ar Buvo Visuotinas Tvanas? — Kaip

Nojus galėjo surinkti j kelias die
nas visų veislių gyvūnus, 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
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šimtai 
kitų klausimų, 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 — tai naujas kunigų 
argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. 
Kaina .............................................. 25c.

KELEIVIS
253 Broachvay,

So. Boston, Maso.



KAS GIRDEI! LIETUVOJE
(Huo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraiėių.)

ŠV. LAURYNAS KIAUŠI- NUBAUDĖ UŽ DIRBTI
NIŲ UŽSIMANĖ.

“Earbo Balso” korespon
dentus rašo iš Ariogalos:

Visiems žinoma, kad at
laidų metų kunigai mėgsta 
gerai pauiioti ir “valstybi
nės” išsimaukti. Mes jiems 
jos nepavvdim, jei geria už 
savo pinigus. Tečiau jei jie 
drįsta iš mus vargdienių 
rinkt, pinigus ir praulioti, 
mes protestuojame. Per Šv. 
Lauryną Ariogaloje yra di
deli atlaidai. Į miestelį su
važiuoja daug žmonių, o į 
kleboniją daug kunigų. 
Ariogalos klebonas, valdy
damas 80 ha pirmos rūšies 
parapijos žemių, jautėsi ne- 
išmaltinsiąs tiek kunigų ir 
išsiuntė į parapiją žmones,

NAS ŽAIZDAS.
Kariuomenės teismas, pir

mininkaujant, pulk. Engle- 
riui ir kaltinant valst. gynė
jo kapit. Gužui, nagrinėjo 
trijų jaunų 4 pėst. pulko ka 
reivių bylas. Jie šiais metais 
mobilizuoti: Adolfas Kon 
tautas, Antanas Zanauskas 
ir Grigas Zaicevas ir jau 
šiais metais, apie gegužės ii 
birželio mėn. padarė nusi
kalstamąjį darbą. Vengda 
mi karo tarnybos, jieškoje 
būdų kaip pasiliuosuoti, ii 
kaž kieno pamokyti padarė 
žaizdas ant kojų. Pulko am
bulatorijoje gydytojas kon- 

rinkti kiaušinių, sūrių ir tt. statuodavo, kad yra neaiški 
Aš labai nustebau, kai pas žaizda ir siųsdavo ištirti ka- 
mus užėjo senelis ir paprašė ro ligoninėn, tik Zaicevui 
“dovanų šv. Laurynui.” Sa- pats pulko gydytojas parei- 
ko, daug kunigų suvažiuoja, škė, kad žaizda yra dirbti- 
reikia... nė. Karo ligoninėj Kontau-

Kad darbo žmonės skurs-‘tui ir Zanauskui tas pat pa- 
ta, dažnai neturi duonos reikšta, bet nei vienas ne- 
kąsnio ir nežino iš kur su-prisipažino, gynėsi ir dar 
griebti centas, kunigui šie aiškino, buk vienas esąs su- 
dalykai visai nerupi. Kada sitrenkęs krisdamas iš trau- 
Ariogalos pradžios mokyk- kinelio, kitas nusalęs žvejo
ta buvo sulužusiuose Boni- damas, o dabar to paseka— 
kovos “rūmuose,” kurioje žaizda. Iš tikrųjų žaizdos 
žiemą vaikai šalo, klebonas visų buvo padalytos sąmo- 

. • •* • • 1 1 1 _ | • • • J • » 1 Vr_ --------------------------------------------- ---------------- ---------------------------

bet kai valsčiaus valdyba kokiais vaistais, 
paprašė vienus j 
pavesti mokyklai (jam pa- Kariuomenės 
i , - .L . ..................... .
mus), jis valdybą iškeikė

NE PUODAI IR PEČIUS. BET ORLAIVIS. pasikorė negalėda
mas PAKELTI VARGO.

Kaune, Vilniaus gat. 41, 
* trečiame aukšte, tarpdury 
rastas pasikoręs Juozas Rut
kauskas, 48 metų amžiaus, 

ižudymosi priežastis neaiš
ki. kalbama, kad dėl sun
kios ekonominės būklės.

i PASKENDO BROLIS IR
SESUO.

Veliuonos valsčiuje ties
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■Naujokų kaimu besimaudy-j'•
(iarr.i Nemune paskendo.” 

įbroliai Jadzė 14 metų ir Be-* 
nediktas 6 metų Sedauskai.

TRAUKINYS NUPIOVĖ
KOJĄ.

-Jonavos-Gaižiunų tarp- 
>toty traukinys nupiovė Ka
ziui Grušniui kairiąją koją. 
Nukentėjusis padėtas Kė
dainių ligoninėn.

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeaną pasauly. Išplaukimai iš New Yorko j 
Southampton kas Sereda vienu iš milžinų ekspresinių laivų
BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA

Iš BOSTONO; LACONlA—Kurčio 22. CAR.UAN1A—Rags. 28. 
SCYTH1A—Spalių 6.

o paskui sausžemiu į Kauną 
Pamatykite Londoną pakely. 
Taipgi tiesiai į Londoną kas 
Pėtnyčia nauji, aliejų varo
mi laivai Trečios klesos 
laivakortės į abu galu iš

CUNARD LINE

A •
New York i Kauną $203 ir bran
giau. Atsk ri kambariai, erdvi 
vieta, geras naminis valgis, 
mandagus patarnavimas. l)ei ki- 
’ų informacijų klauskite bile 
Cunard agento, arba rašykit pas,

33 Statė Street,
Bosten, Mase.
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vieta buvoKaip čia senai buvo tie laikai, kada moteriškės 
prie puodų ir pečiaus! O šiandie.-; ji jau oru laksto, štai, čia ma
tote Mrs. Claire Mae Fahy iš Los Angeles, kuri jau septintus 
metus lavinasi operuot orlaivį Ir šiomis dienomis ji dalyvavo 
moterų orlaivininkių lenktynėse tarp Santa Monica ir Cleveland.

ne tik nesirūpino mokykla, ningai, nusideginant kaž 
. Užtat vi

jo namus siems buvo iškeltos bylos. 
” ‘ i teismas nu-

rapija pastatė dvejus na- baudė A. Kontautą 2 metais 
V.. 'drausmės dalies, Zanauską 

Mes darbininkai iš kuni- metais ir Grigą Zaicevą vie- 
gų nelaukiame ką gera, jie nu mėnesiu arešto, 
nieko nedavė ir neduos. Bet ---------------
kai iš musų kunigas, 80 ha UŽ “GYNIMĄ” TĖVŲ ŽEr 
žemės savininkas, išmaldos 
prašo “šv. Lauryno puotai,”; 
mes pasipiktinę sakom: 
“Gėda ir negražu!”...

MĖS I KALĖJIMĄ.
Papilės vai., Užpelkių 

kaime Jasutis Step. ilgą lai
ką bylinėjosi dėl žemės su 
savo seserim Balčiūniene. 
Ši byla baigėsi sesers nau
dai. Kito nieko negalėda-

TRUMPA VARNIŲ 
ISTORIJA.

Senovėje čia buvo mies- mas padaryti, liepos pra- 
telis_ Medininkai. Krikščio- Ežioje, kuomet Balčiūnas jo 
nybės istorijos laikais čia ginčijamame plote ėmė šie- 
įkurtą vienuolynas, kur bu- nauti) Jasutis puolė neleisti, 
simieji kunigai — klierikai Balčiūnui nepaklausius, Ja- 
sutonuose vaikščioti moki- suįįs pasiėmęs karišką šau- 
n°si- Dėl jų ilgų juodų dra- tuvą ]qq metrų atstumo 
bužių vietos žemaičiai juos ėmė šaudyti. Iššovė 5 šuvius, 
juodvarniais vadino — nuo & kurių du šūviai sužeidė 
to ir miegelis Varniais^pra- ranką. Ranką gali prisieiti 

_ amputuoti. Jasutis pasislė
pė. Buvo policijos ir Papilės 
šaulių jieškomas miškuose, 
bet nepasisekė sugauti. Jis 
parašė raštelį policijai, kad 
Balčiūno nenorėjo nušauti, 
bet tik iš pykčio savo teises, 
savo tėvų žemę gindamas 
pagązdinti norėjęs ir buk 
šovęs iš revolverio, o ne iš 
kariško šautuvo. Rastieji 
tušti gilzai ir peršautas Bal
čiūno rankose buvęs grėb
lys liudyja, jog iš kariško 
šautuvo buvo šauta. Dabar 
jis tiesiog pas nuovados vir- 

. , šininką nuėjo ir pasidavė.
APŠAUDĖ AUTOMOBILĮ, šauliams tai bijojęs pasi- 

Rugpiučio mėn. 14 d. duoti, kad jo nemuštų. Jis 
naktį nežinomi asmens gin- yra areštuotas ir lig šiol vis 
kluoti šautuvais puolė leng- nepaliuosuojamas, nors Bal- 
vajį automobilį, važiavusį iš čiunas nemirė.
Varėnos miesto į Daugus, i ------- :--------

Automobily važiavo kele-i NUSIŽUDĖ KALINYS, 
tas keleivių, kurie ir paragi-; Liepos mėnesį iš Kauno 
no šoferi nesustoti. Automo-kalėjimo pabėgo kalinys 
biliui nestojant, piktadariai Antanas Volontiejus, kuris 
ėmė šaudyti j keleivius iš ~ •
šautuvų. Tečiau paleidus Vo’motinos nužudymą” 
automobili visu greitumu — . -
pasisekė išvažiuoti, 
viai nenukentėjo.

mintas. Bet amžiai bėgo, 
vienuolynas užmirė. Tik 
prieš keletą metų, kai kuni
gai buvo įgavę svietišką val
džią, kai kam čia tekdavo 
atvažiuoti varnas šaudyti ir 
nuo to musų miestelio reikš
mė pakilo. >’

Musų užmirštas kampas 
paskutiniais metais atgavo 
savo senovės laikus. Vie
nuolynas vėl atgijo. Naujos 
kartos vienuoliai laiką pra
leidžia susikaupę ir rieda- 
mies, taip sakant, atlieka 
savo noviciatą.

utis pasiėmęs karišką sau-

buvo nuteistas kalėti už sa-

Volontiejui kurį laiką se
kėsi slapstytis, pagaliau 
Tauragės policija Volontie- 
jų užtiko Butkaičių kaime.

Policijai pareikalavus pa
siduoti, Volontiejus ėmė iš 

Dėlto, kad akla Lietuvos revolverio į policiją šaudyti, 
valdžia neduoda turistams Policijai Volontiejų sužei- 
nemokamų vizų, vienas an- dus, šis pasislėpė krūmuose 
glų garlaivis, vieton aplan- ir paprašė, kad prie jo prisi
ryti svarbiausi gintarų cen- artintų. Tečiau policija, ži- 
trą—Klaipėdą, nuplaukė su nodama jj ginkluotu esant, 
savo 800 keleivių Liepojon, nesiartindama ėmė jį sau- 
kur jie nupirko už 250,000 goti. Po kelių minučių iš 
litų gintarų. Tuos pinigus krūmų pasigirdo 2 šūviai— 

o Lietuva kalinys persišovė sau kruti- 
jnę ir tuoj mirė.

Kelei-

280,000 LITŲ NUOS
TOLIŲ.

litų gintarų, 
pasiėmė latviai, 
gavo špygą.

PATRIOTŲ CHULIGA
NIZMAS.

Kauno teatrėlio “Oaza” 
edėjas anądien gavo nuo 
ietuviško patrioto šitokį 
rusinimą laišku:
“Tamsta. Antrą ir pasku- 

inį duodu tamstai perspėji- 
ną, jei dar nuo š. m. rugpiu
čio mėn. 7 d. ir toliau skelb- 
titės lenkų laikrašty “Dzien 
Kovienski,” tai nesibaigs 
,uo, kaip š. m. rugpiučio 
nėn. 5 d. šviesa buvo likvi- 
luota. Toliau reaguosiu 
griežčiau. Jei t. lenkus tuo 
oalaikot, tai ir patsai esi 
oks. Neužmiršk kur t. esi, 
ir Lietuvoje ar Lenkijoje?”

Po šituo chuliganišku lai
šku pasirašo “Žmogus juo- 
loj kaukėj.”

Nejaugi tie idijotai šito
kiais išsišokimais tikisi pa
raukti Lietuvos pusėn Vil
niaus krašto gyventojus?

NEPATINKA GYVE
NIMAS.

Kaune anądien Veronika 
Būgaitė šoko nuo Aleksoto 
tilto į Nemuną, norėjo pasi
skandinti. Žmonės laiku pa
stebėję ją išgrėbe. Aiškino
si, kad norinti mirti, gyveni
mas nepatinkąs.
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NAUJI KONSULATAI.
Ministerių kabinetas nu

tarė atidaryti naujus konsu
latus Kanadoje ir Pietų Af- 

; rikoje. Konsulatai manoma 
įsteigti nuo 1930 m. sausio 
1 dienos.

I

KUN. OLŠAUSKO BYLA 
BUS PRIE ATDARŲ 

DURŲ.
“Lietuvos Aidas” prane

ša, kad kun. Olšausko byla 
dei Ustinauskienės pasmau
gimo busianti prie atdarų 
durų. Ji prasidėsianti 1 d. 
spalių mėnesio.

VISŲ ŽINIAI ||

I
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“ESTONIA” Sept 17 
“LITUANIA” Oct. 5

BALTIC AMERICA LINE
8 Bridge Street, New York.

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ Iš NEW YORKO
“POLONIA” Oct. 12
“ESTONIA” Oct. 26

LIETUVĄ
PER RAMBUMĄ 

tnt musą popoliarią laivą 
5'epslyginaiaaa Svanimaa ir 

patarnavimas viaoae kleaoM.

—$203.00— | 
1$ NEW YORK į KAUNĄ

IR ATGAL
(Pridėjmi »- S- V. Mrą 

Taksua.) Trečia kl—.

Dėl visų informacijų kreipkitės į vietos agentų arba

LIETUVĄ

Spalio Išplaukimai:
S. S. Pres. Harding 
Spalio 2—Spalio 30 

S. S. RepubUc 
Spalio 5

S. S. Pres. Roosevelt 
Spalio 9

S. S. Leviathan 
Spalio 13

S. S. Geo. Washington 
Spalio 16

S. S. America 
Spalio 26

Leviathan plaukia per 
Cherbourgą.

' Visi kiti laivai tiesiog j Bremenu.

Kai rengsitčs aplankyt savo tėviškę šj rudenį, galite išsirinkt 
bile katrą iš 6 puikią garlaivių U. S. linijų laivyno.

S. S. Leviathan. pasaulio didžiausias laivas, plauks per Cher- 
bourgą. Visi kiti laivai važiuos tiesiog į Bremeną.

Pilni parengimai iš anksto padaryti dėl pervežimo jūsų pasa- 
žierius ir bagažą vengiant visus nuobodžius smulkmėmis kuriuos 
pirmiau turėjot jūrinėse kelionėse.

Visi šie laivai yra žinomi po svietą už jų gerus pritaisymus, 
puikius valgius ir linksmumas tarp keleivių.

Paklauskit «avo vietinio laivų kompanijos agento informacijų, 
kaslink kainų ir tt., arba rašykit tiesiog Į

United Statės Lines
45 Broaduay. York City "5 Statė St., Boston, Mass.

LIETUVOS

Populiariais Lloyd laivais.

BOSTON. MASS.

KELIAUKIT Į LIETUVĄ PER 

KLAIPĖDĄ 
Laivais Baltic Amerikos Linijos

VAKACIJOS 
PASIBAIGĖ

Kiekviena, -jjrįžta prie kasdieninių 
arbų. P’ima.sis dalykas dabar, tai 
augotis užkietėjimo vidurių Bile 
Mūrių suardymas turi sugriaunamą

■ eikmę į proto energiją kiekvieno as-
■ lens ir yra priežastim pavargimo ir 

□liūdimo. But pilnai vikriu ir dirbt 
nksmai, vartokit
TRINERIO KARTŲ VYNĄ 

c-guliariai. tris kartus į dieną, pus- 
aiandj pru-š kožną valgį. “Heisler, 
■!ta.. Canada, Birželio 25 d Trinerio 
-.artus Vynas pridavė man naują gy- 
jbv. Joseph Zajac.” Visose aptieko- 
e Dykai stulpelis nuo Jos. Triner

■ o.. 133:; So Ashland Avė., Chicago,

DYKAI SA.MPELIO KUPONAS.
Vardas.............................. .................
Adresas..................... .........................
Miest.......................Valst...................

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI Į

KLAIPĖDĄ IR ATGAL
Patartam pirkti laivakortes į 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—o į Ameriką nuo Rugpiu
čio 1 iki Rugsėjo 22, visos kainos padidinamos $7.50 
vienan galan, ir $12.50 į abu galu.

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

Naujas Gyvumas
Prašalinkit tą "nusilpnė
jimo” jausmą. Pergalė
kite nerviškumą ir neno
rą valgyt su Severas
Esorka, liuosuojantis to

nikas pagelbsti valgyt, 
miegot ir jaustis. Gaukit 
bonka aptiekoj šiandien.

I

NELEIDŽIA KURTI TAU-į __________
TINĖS BAŽNYČIOS. DOVANOJO BAUSMES.•
“Lietuvos Žinios” rašo: j Rugpiučio 15 d. šventės 
Teko patirti, kad Vidaus proga, krašto apsaugos mi-, 

•eikalų min. ant paduoto nisteris dovanojo komen- 
lietuvių tautinės kat. bažny- danto administratyviniu bu- 
žios narių prašymo leisti du nubaustiems 40 asmenų 
viešai naudotis pamaldomis bausmę: 22 asmenius palei- 
oadėjo rezoliuciją, jog lie- do iš koncentracijos stovyk- 
:uvių tautinės katalikų baž- los ir 16 asmenų leido grįžti 
nyčios Kauno skyrius nega- iš ištrėmimo į nuolatines gy- 
i būti tol registruojamas, venamas vietas, 
kol atskiru įstatyftiu nebus 
sureguliuota tikėjimų klau
simas.

Girdėt, tautiniai katali
kai padavė skundą Ministe
rių Kabinetui, nes tat nėra 
kokia nauja tikyba, o pa
prastas įregistravimas esan
čios tikybos, kuriai priklau
so nemaža grįžusių brolių iš 
Amerikos ir gyvenančių Lie
tuvoje.

Pirm?

Kartu
Lietučių
Kalboje

u“KELEIVIS” 
255 Broadway, 
So. Boston. Mass

au Pa
veikslais 

"2-1 --k- !

Nauja Lietuviška

BIBLIJA
* SATYROJE
mkra BIMlte* 5%»8 tolia*. tart 3SJ 

ir 3?» paveHcalėlhi*. I^tal 
Motai ir naadinaa ktekrtrnai ypatai. 
Žatocaa akaltydamaa Ma Biblija ir tė- 
tnydaiaaa i paroftiIHiaa. (karte par
iteto ku kovo pirm BU tvėrimo artėto 
ir iki atgimimai Krteteao). atmtrt ri
mta aava varma ir džiaoraia koriai to
kia knis* irijo. Jam kva trempi tte- 
atot vakarai

KAINA TIK *1.4)0
Norinti saat ii* Rikli,*, pinigą* 

ahtakit Ezprroo ar Patto Moary Or4e- 
rta. arka resiatrootame lal.kt .Mraaa:

•

PERKŪNAS SUARDĖ 
TELŠIŲ BAŽNYČIĄ.

Į Telšių bažnyčios bokštą 
iš rugpiučio 8 į 9 d. trenkė 
perkūnas. Keliasdešimt? 
plytų išplėšta.

Tai vis dėlto, kad kunigai 
nepripažįsta mokslo ir ne
apsaugo bažnyčių perkūn
sargiais.

DR. ROZENBAUMAS — 
GEDIMINO ORDENO 

KAVALIERIUS.
Gedimino ordenu respub

likos prezidentas apdovano
jo dr. Rozenbaumą, Lietu
vos garbės konsulą Palesti
noje.

£a?JSJN1S LIGONIŲ 
KASOS PIRMININKAS.
Buvęs Seimo narys Kip

ras Bielinis rugpiučio 2 d. 
vienbalsiai išrinktas Kaune 
miesto ligonių kasos pirmi
ninku.

PLĖŠIKAI.
Radviliškio valse., Vis

ti ontų miške apsigyveno du 
ponaičiai su maniškomis 
kūne einantiems užstoja ke
lią. V ienam vyrui atėmė 8 li- 
vUs. Užpuolę vieną iš Vis
etų moteriškę bejieško- 
dami pinigų sudraskė jai vi
sus drabužius ir, atėmę 15 

.£r3zino J? atgal persi- VllKtL

Už visokios rųšies smulkius pasi- 
garsinimus. kaip tai: pajieškoji- 
mus apsivedimų, įvairius praneši
mus. pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodį už sykį. No
rint tą 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 
apsivedimu. kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.
Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c. už žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę laiikraštj, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gu skaitome tik po lc. už žodį. 
Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuo
ja padarymas klišės. Todėl norint 
talpini pajieškojimą su paveiksią, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar
ba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS
253 RR0ADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

Pinigus perMsnšiam greitai ir 
žemomis ratonia.

į >el sugrįžimo leidimą ir kitą 
informaciją klauskit pas vietos 
agentu* arba pas 

Hantat-Auerios tas 
■’ilf Tremont St, Boston, Mass

p«r Cherbourg ar Bremen 
Didžiausiais ir Greičiausiais Laivais

TIKTAI 7 DIENOS l LIETUVĄ
žinios Trečios Klesos Rato* j abi 

Parankąs ir tiesus susisiekimai su visa Europa.
Reguliariai Kiekvieną Sąvaitę Išplaukimai su lutam

Sugrįžimui eertifikatą ir kitą infor
macijų klauskite vietos agentą arba

IM.CRTH CEIMAN
LLOYD
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Vietinės Žinios1
East Canibridge’aus teis-j

me pasirodė 13 metų am-: PIKNIKAS
ir sako, kad

ANTAUSIS POLICIJOS 
VIRŠININKUI.

Jo areštuoti Sacco-Vanzetti 
kalbėtojai išteisinti.

Pereitą sykį mes jau rašė
me, kaip Bostono policijos 
viršininkas Crowley arešta
vo ant Boston Common so
do du kalbėtoju, kurie manė 
kalbėti apie Sacco ir Van
zetti nužudymo sukaktuves. 
Vienas areštuotų buvo ko
munistas Wales, o kitas — 
Bostono socialistų organi
zacijos sekretorius Alfred 
Baker Lewis. Jiedu turėjo ir 
leidimus kalbėti, nors kal
bėti ant Boston Common 
paprastai nereikia jokių lei
dimų. Ponas Crowley tuos 
leidimus iš jų atėmė ir pas
kui areštavo už “kalbėjimą 
be leidimų.” Norėjo žmogus 
pasirodyti didvyriu Bostono 
senų bobelių akyse. Bet vie
toj to, gavo gerą moralį ant
ausį.

Teisėjas Carr abudu kal
bėtoju išteisino ir davė poli
cijos viršininkui gerą pa
mokslą. Jis liepė jam neuž
miršti, kad žodžio laisvės 
niekas neturi teisės trempti. 
Sako, taikos metu piliečiai 
turi pilną teisę kalbėti ką tik 
jie nori. Jie turi pilną teisę 
kritikuoti įstatymus ir visas 
tris valdžios šakas: įstatym- 
davybę, pildomąją vyriau
sybę ir teismą. Jeigu kalbė
tojai kalba niekus, tai jų 
kalbos pasiliks be jokių pa
sekmių. Bet jeigu policija 
pradės juos persekioti, tai 
jie virs didvyriais ir ras sau 
daug pritarėjų visuomenėj.

Šitokį pamokslą davė po
licijos viršininkui teisėjas. 
Negana to, dabar da laik
raščiai duoda policijai vėjo, 
kad ji kiša savo nosį kur ne-, 
reikia. Ypač aštriai policiją 
kritikuoja 
can,” I

Moteris darbininkė užmušta 
prie darbo.

Čeverykų fabrikoj Lynne 
pereitą sąvaitę buvo užmuš
ta prie darbo moteris vardu 
Mrs. Leach Bossie. Mašinų! 
diržas pagavo jos ilgUf> plau-! 
kus ir pradėjo sukti ją apie | 
ratą. Apie 75 moterų ir mer
ginų, kurios dirba siuvimo 
skyriuje, pradėjo nusigan
dusios klykti. Pakol maši
nos sustabdyta, moteris bu-i 
vo jau nebegyva. Nelaimiu- ‘ 
goji buvo priimta darban* 
vos tik 3 dienos atgal, šita; 
nelaimė atsitiko Mascotj 
Shoe Mnfg. Co. dirbtuvėj, 
ant Washington streeto.

Žydų komunistų mitingas 
prieš savo tautą.

Bostono žydai komunis- žiaus*vaikas, kuris turi vie 
tai buvo suruošę protesto ną akį iššat 
mitingą prieš žydus ziojo- ją iššovęs gazolino stoties i 
nistus, kurie ginasi nuo ara- savininkas Carter. Vaikas 
bu užpuolimų Palestinoj, sakosi lindęs su kitais vai- 
Komunistų kalbėtojai išnie- kais į Carterio kiemą, ir Car- 
kino savo tautiečius, kurie teris juos šovęs iš revolve-' 
buk “susivieniję su Angli- rio, pataikydamas jam į akį. 
jos imperialistine valdžia.”, Carteris areštuotas. 
Pirmininkavo komunistų' ---------------
laikraščio ‘__ ___________________________
torius iš New Yorko, Elias hem įnešė senatan 
Marks, kuris paaiškino, kad kad legislaiura paskirtų spe- 
tarp žydų laikraščių Ameri- cialę komi>iją ištirti Bosto- 
koje dabar prasidėjusi ar-^no policijos departamentą,!

EXTRA I ♦

TeL Porler 3789

Dr. John
Rengia Muzikom ir Dramas Draugija 

‘'Gabija” Nedėlioję.
RUGSEJO-SEPT. 15, 1929.

Ant Joseph Knaus Farmos 
M ALPOLE, MASS. I

Gerbiamos ir Gerbiamieji:— Vi
siem* yra žinoma, kad linksmių Pik-

■ nikų surengime Gabiją dar niekas ne- Į 
subytir.o! Gabijos pikt.ikai būna link
smus todėl, kad juos rengia jaunimas 
ir juose skamba gražiausios dainos jr 
b u r. a linksmiausi žaislai.

Šiame Piknike apart Gabijos dainų 
ir žaislų, programe bus: Maišuose 

; bėgimas; Bulvių nešimas; Pajų val
gymas ir tt. Visi atsižymėję gaus do
vanas Juokų bus iki valiai. Kas mi
nutė bus kas naujo!

_ Nepamirškite, Piknikas ant ežero
šiaušia kova.'Socialistų lai-'nes'giniė'ti. kad lenai yri 
kraštis “Forward r~ ----------- ’ “' -------
stoja už skerdžiamus žydus, 
o komunistų organai tam 
priešingi. Buvo manyta, kadjGiordano buvo nuteistas už-

■ • mokėti $l*>0 pabaudos už-

“Freiheit” redak-i Bostono senatorius Mul- 
bilių,

ir kiti,daug šunybių.

per šitas prakalbas kils muš
tynės tarp žydų komunistų 
ir žydų zionistų, bet komu
nistams niekas nesipriešino, 
ir jie galėjo keikti savo tau- 

rtiečius, kiek tik jiems pati- 
■ko.

---------------
Nubaudė žmogų už laikymą 

šiukšlių skiepe.
Namo savininkas Green 

” atmesti, ar pa-;turėjo užmokėti teisme 
Tasai “Baby Volsted;§31.50 pabaudos užtai, kad

Mėgins atšaukti prohibici- 
jos įstatymą.

Ateinančiais rinkimais 
Massachusetts valstijoj pi
liečiams bus pavesta nu
spręsti referendumo keliu, 
ar taip vadinamąjį “Baby ____  ______ _
Volsted act” atmesti, ar pa-Įtupėjo užmokėti 
likti. ‘ ~ 
act,” tai pačios valstijos pa- nei^valė savo skiepo. Ugnies 
sidarytas prohibicijos ista- i departamentas buvo įsakęs 
tymas, kurio tikslas yra pa-!jam išvalyti iš skiepo visas 
dėti federalei valdžiai vy-1 šiukšles, kurios sudarė gaiš-
kinti prohibiciją šioje vals
tijoje. Jeigu žmonės visuoti
nu balsavimu jį atmestų, tai 
reikštų, kad šios valstijos 
valdžia prohibicijos dau
giau nevykintų.

Šitą sumanymą padarė 
Konstitucinės Laisvės Lyga. 
Po jos peticija reikia tik su
rinkti 20.000 balsuotojų pa
rašų, kad ją galima butų 
įnešti legislaturon. Žinoma, 

.“sausieji” tam labai prie
šinsis, todėl reikia laukti 
didelio “faito.”

I Plėšikai sumušė žmogų, 
kad negana pinigų turėjo.

_____ r____ Bostono banditai pradė
jo “Boston Ameri- da praktikuoti Chicagos plė- 
kuris net editorialą šikų taktiką. Sakoma, Chi- 

pa^ventė tam tikslui. Jis nu- cagoje žmogus visada turi 
rodo, kad socialistų organi- turėti kišeniuje 10 dolerių, 
zacijos sekretorius drg. jei nenori gaut mušti nuo 
Lewis yra Pennsylvanijos banditų. Bostone pereitą są- 
advokatų draugijos narys 
(a member of Pennsylvania 
Bar), nesenai buvo pastaty
tas kandidatu, ir apie visuo
menės reikalus gali nusi
manyti neblogiau už poną 
Crowley. Jį areštuodamas 
policijos viršininkas pasiel
gė netik sauvališkai, bet ne
teisėtai.

Taigi policijos viršinin- dę tiktai kvoterį, jie apdau- 
kas lėkė kaip sakalas, o nu- žė jam antausius, 
tūpė kaip vabalas.

vaitę žmogus gavo mušti 
užtai, kad turėjo tiktai 25 
centus prie savęs. Jis vadi
nasi Stefan Dlužnik, matyt, 
lenkas. Jis atvažiavo iš Pea- 
body i Chelsea su daržovė
mis. Jį pasitiko keturi ban
ditai, paprašė cigareto ir 
tuojaus pradėjo krėsti kiše
nius pinigų jieškodami. Ra-

“Doros sargas” pastatytas 
po $50,000 kaucija.

i Joseph A. Farrell, taip

1 nėj salėj galėsite žaisti ir linksmin
tis

Bus visokių valgių ir gėrimų. Visi i 
. . i ir paten

kinti.
KELRODIS: Privažiavus Nomvoo-

EaSt B<'tono policmanas atsilankę bus palinksminti

tai kad 11A reikalo <la Paimti "’alpole Street ir važiuotitai, Kati I>e įeiKdio sumuse iki BuĮIard street Pasukti deši-
1;rei
No.

Batsiuvių streikas tebetę- 
siamas dar vienuolikoje —

• • ~ i 1

žmogų. į Bullard Streetą ir privažiavus 
119 pamatysite iškabintas vėlia- 
ir ten rasite pikniko vietą.

Visus Kviečia GABIJA.

Idirbtuvių Bostone ir jo apie- PARSIDUODA PIGIAI 
1 linkėse. Svarai-Vogus. Meat ir Coffe Grin- 

der. Ice Chesteris. Kulbė. Benčius ir. 
kiti bučernės įrankiai. Matyt galima 
nuo 7 vai. vakarais. (37)

So. Boston. Mass.
Chelseaėje prohibicijos 

agentai sučiupo visą vagoną 748 e. 6-th st, 
alaus ir alkoholio, kurio’----------------
vertė apskaitoma i $75,000.* p<’us“1-EM,>L<?LMt?,T^F4fEi1 J Persikėlė nuo 103 Stamford ot. j

— ---------------- J naują vieta, 24 Cambridge Street,

(REPŠYS) 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

Valandos: 2-4 ir 7-9. 
Nedėliotais: Pagal sutartį. 

MASS ACH USETTS AVĖ, 
(arti Centrai skvero) 

CAMBRIDGE MASS.

8S1

Tel. South Boston 3520 
Residence University 1463-J. 

S. M. hntotė-SuiDu
LIETUVĖ MOTERIS 

ADVOKATĖ 
366 Broad»ay. So. Boston, Mass.

Room 2.

<

I 

t 
!

■

i
i
!

!
| » įsame patari

I 598 E. Broad » ay.

Tel. So. Boston 1761 ir 2483- W

Bronis Kontrim
CONSTABl.E

Real Estate and Insurance 
Justice of the Peace

Visame patarnauju Kerai.
r, So. Boston, Miss.

ro pavojų, bet Green nepa
siskubino. Po 60 dienų ug
nies inspektorius atėjo vėl 
jo skiepo pažiūrėti, ir radęs 
visas šiukšles vietoj, pašau
kė Greeną teisman. Teismas 
uždėjo jam po 30 centų pa
baudos už kiekvieną užvilk
tą dieną. Green teisinosi, 
kad dėl tų šiukšlių esąs kal
tas jo namų gyventojas, bet 
tai nieko negelbėjo.

Kun. Syskis užmušė 
policmaną.

Pereitą sąvaitę lenkų ka
talikų kunigas Syskis užmu
šė policmaną We$t Roxbu- 
ryje. Policmanas važiavo 
eiti tarnybos pareigu nak
ties metu ir lipo iš gatvėka- 
rio laukan. Tuo tarpu va
žiavo automobilium dvasiš
kas tėvelis ir užvažiavo sta
čiai ant policmano. Tai bu
vo 1 valandą nakties metu. 
Grafiko patvarkymas reika- 
au.ia. kad automobilius vi
sada sustotų kuomet gatvė- 
karis išleidžia pasažierius. 
Bet kun. Syskis to nežiurė- 
o. Policmanas buvo 
užmuštas ant vietos. Jis va- 
linosi John Jackson, paliko 
šmoną ir du vaiku. Kun. 
Syskis areštuotas.

Bostono apielinkės mies- 
stams pradeda pritrukti 
vandens. Išdžiuvo visi šuli
niai.

■

prie Scollay Sųuare. Bostone. Rei
kalingi visokie darbininkai vyrai ir 
moterys. I

M

PAKKVAY AUTO SERVICE
and FILLING 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 VAITAIT1S
415 Old Colony Are,

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

T*L So. Bo*to* WS-W.
DAKTARAS

A.L.KAPOCIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną
Nuo 2 iki 9 vak. 
NEDĖLIOJUS:
Iri 1 v. po pietų 

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas "Keleivio” name.

UI Bru*dway, tarpe C ir D St, 
SO. BOSTON. MASS.

$50,000 kaucijos už pavo
gimą 80 centų.

Du Watertovvno bomai. vadinamos “doros saugoto- 
kurie atėmė jaunai porai 80 jų draugijos" (Watch and 
centų, buvo areštuoti ir pa- Ward Society) agentas, pa
statyti po $50,000 kaucijos, teko į “trobelį.” Dvi jaunos 
Jiedu apiplėšė tūlą Richard- merginos apskundė ji kaip 
są ir jo merginą Theressą didžiausi nedorėlį ir krimi- 
Mittchell. Vieną vakarą Ri- nalistą. Jos liudija <savo 
chards sėdėjo su savo myli- skunde, I 
maja automobiliuje ir my- 
lavosi. Staiga prie jų priėjo 
du bomai ir pareikalavo pi
nigų. Richardsui pasiprieši
nus, jie jį sumušė ir iškratė 
kišenius. Pas jį rado 15 cen
tų, o pas jo merginą 65 cen
tus, ir viską paėmę nuėjo ry Farmanian.

Richards pradėjo juos gas” 1

kad jisai išsivežė 
jas automobiliuje pavėžyt, 
ir Įvažiavęs į mišką pradėjo 
daryt joms nedorų pasiūly
mų. Kada jos atsisakė jo no
rams pasiduoti, jisai užpuo
lė jas varu. Viena jų vadi- 
nas£Alice Grodan, kita Ma- 

‘ . “Doros sar-
sau. Richards pradėjo juos gas” tapo areštuotas ir pa
sekti automobilium pakol statytas po $50,000 kauci- 
sutiko policmaną. Tuomet jos. 
abudu bomai buvo suimti. ;

Maža mergaitė išplaukė 
ant tūbos į jūres.

Rita Hochbaum, 10 metų rodė surūdijęs ir sulanksty 
amžiaus mergaitė, nuėjusi į 
jūres maudytis pereitą są
vaitę atsigulė ant pripustos 
automobiliaus tūbos ir pra
dėjo kojomis puškoti. Ne
mokėdama plaukti, ji nega
lėjo tūbos suvaldyti ir van
duo išnešė ją į jūres už trijų 
mylių nuo kranto. Gerai, 
kad ją pastebėjo tenai lai
vas, tai iškėlė ir išvežė Į 
krantą; kitaip mergaitė bu
tų žuvus.

a r

LINKSMAS

PIKNIKAS
Rengia Bri-4;i: >no Pašalpinę Draugy

stė Vienybe su vaikų Skyrium.
Pikniką- įvyks Nedėlioję.

15 RUGSĖJO-SEPT., 1929 
ant ALEKO FARMOS 

prie Hilson -t, NORVOOD. MASS
Gerbiamieii' Minėtas išvažiavimas 

bus puikus, eta prie ežero, didelis 
miškas pav auti. Bus visokių gėri
mų ir valg ų, ietuviškų grybų su la
šiniais.

Bus geria muzikantai, ir pagra- 
jins visiem- aip kas norės, didelė 
salė, galėsim riksmai praleisti laiką. 
Bus traukin a- virvės Lenktynės 
ru, moter j. vaikų, 
praleiskite 
žiuokinv

Bušai ir _...T _____ ____ _____
10:30 ryte, r.uo Lincoln st, Brighton. 
Bus laimė j ii. a s $2.50 aukso ant pik
niko. <

Važiuot >- Norw.>od Centrai, ten 
paimt Providence kelią, pavažiavus 
imt Wilson street ir nuvažiuot j Pik
niką. Visus nuoširdžiai prašo 

dalvvaut KOMITETAS.'
Į 
I

WEST END BOSTONE Parsiduoda 
kampinis, storas ant geros gatvės su 
gyvenamais kambariais ir maudynė 
viršuje. Tik nupentytas. Kaina $3,900. 
Mokestis sulyg sutarties.
A. E. Pendieton. 18 Tremont st, 

Room 124, Nuo 12 iki 2 kasdien.

PARSIDUODA VALDYBA
Apie 3 akeriai žemės ir apie 190 

vaisinių medžių; didelis Namas, bar- 
r.ė ir 3 karų garadžus. Platesnių ži
nių klauskite. (37-39)

MRS. MARY SHELALES
93 Cass st, West Roxbury, Mass.

t

VJ- 
ne- 
va-

Gerbiamieji,
šio pikniko, visi ten

Vaikų trokas išeis kaip

800 RECEPTŲ KNYGA
320 pusi, receptai, parašyti ge

riausių rašytojų ir gydytojų taip kad 
nusinešęs knygą vaistus gausi aptie- 
koje. Ta knyga yra verta aukso kiek 
ji sveria, bet aš ją atsiųsiu už vieną 
doleriuką. Jos eina taip greitai kaip 
sviestas ant šiltos duonos. Pasisku
binkite STEVE POCIUS
234 Shawmut Avė, Boston. Mass.

SODTH END
Hardware Co.

Girtuoklis mirė policijos 
nuovadoj.

Brattle skvero policijos 
nuovadoj, Cambridge’uje, 
pereitą subatą buvo rastas 
•tebegyvas Thomas King is 
Dorchesterio. Jisai buvo nu
vežtas tenai girtas.

| LIETUVIŠKI !
SKILANDŽIAI |

>
Kad nusipirkt pigiai ir valgyti 

H skaniai, tai geriausiai skilandžiai iri 
švieži diegai dėl Chop Suey. Mes • 

' turime užtektinai visiems I
SKILANDŽIAI 39c. svaras. I
CHOP SI F.) svarai už 25c. |
Pagardinirrui Chop Suey. vartokit f 
China Boy Soy Sauce 25c. bonka.,

Kam mokėt brangiau, kad galima J 
už tą kaina gaut pas |

J. Striguną I
BLUE RIBBON MARKET j 

357 M EST BROADW.\Y, '
SO BOSTON. MASS. '
Tek:. So. Bo.-ton 1129. 1

I

M. Petrauskas vėl atvažiuo
ja South Bostonan.

Komp. M. Petrauskas bu
vo išvažiavęs nekuriam lai
kui Į Waterburį. šios sąvai
tės pabaigoje, 14 ar 15 rug
sėjo. jis vėl grįžta South 
Bostonan. Apsigyvens toje 
pat vietoje, p. Šidlausko na
me. 319 Ė street. prie Broad- 
vvay kampo, ir toliaus duos 
musų jaunuoliams muzikos 
ir dainavimo lekcijas.

———i 
PLUNKSNAS, Puku«. Paduškas. | 
Patalu-, haldra' ir visokias lovų* 
įrėdmes. parduodam pigiausiai. į 
Kreipkite ypatiškai arba rašykit | 

Didžiausis sande- j 
'is. Gvarar.tuojam ! 
užsiganėdinimą ! 
Pas mus gausite I 
tikras europiškas | 
plunksnas ir pu- ■ 
kus Aplankykit I 
Musų Nauja što- J 
ra LEPIEMS 54 
Chauncy Street, J

st. Bostone.
Europsan Feather Co. Į 

25 Lo*el Street. Boston. Mass. | 
įr^Tl---- - - -g --g -g -■—r a jr ■ "

prie Be<; rd

Flat White Paini. Gal.......... $1.35

Atlantic Red Paint. Gal. — $1.35

Utility Paint, Slate and Brown
Galionas ............................... 98c

Paint and Varnish Remover,

Sehco Interior Fin. Varnish

Floor and Trim Varnish. gal.

5-Foot Step I^adders ...........

25-Foot Eatension Ladders

$1.19

$1.19

$1.48

$1.19

$8.69

$1.49 

Roofing. Medium VVeight.Roll 1.19 

Asbestos Cement. 100-lb, Bag. $2.
--------------------- *

Galv. 6-Rih Ash Cans ...

Asbesto* Pipe Covering 
Size P l’/z” 2”
Per Ft. 8c. 9c. 10c. 11c.

U ndergrriund Garbage 
Receiver .........................

10-Gal. Capacity

<

2'/r 
12c.

$3.69

Flat Rim Sinks. White Porcelain
Enameled 16x24 18x24 18x30

$4.98 $5.19 $5.25
Tel. Hancock 6105—6106

Open Sat. 10:30 P. M.
Free Local Delivery.

1095
Washington St.

Prie Dover st Eiev. Stoties

Dorchester Clething Shop
SIUTUS. OVERKOTUS SIU

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

TURIM TAM TIKRAS 
MAŠINAS.

MARTIN W AL U LIS 
1854 Dorchester avė, 

DORCHESTER. MASS.
Tel. Columbia 3240.

1

$• A
I

Tel. Talbot 0847

Dr. Ant. J. West
(VlšNIAUSKAS) 

Gydytoja* ir Chirurgas 
Valandos: nuo 2 iki 5 dieną 

nuo 7 iki 8 vak. 
Kitomis valandomis pagal 

sutartį.

220 M1NOT ST, 
DORCHESTER. MASS. I

tas automobilpalaikis su 
Illinojaus registracijos blė- 
tomis. Automobiliaus užpa
kaly buvo užkabinta dido
ka marška, o ant jos šitoks 
užrašas: “Mes esam iš Chi
cagos: imkit ir šaudykit i 
mus. Mes prie to pripratę!” 
Automobiliuje sėdėjo 4 vai
kėzai. Žmonių apie tuos be
pročius susirinko tokia mi
nia, kad policija turėjo ke
lią skirti.

9

i

B Telefonas: So. Boston 1058. K 
a Bay ViewMotor |

I
Peter Trečiokas ir

Jos Kapočunas

GERIAUSI LIETUVIAI 
MECHANIKAI.

Taiso visokius automobiliu* ir 
gerai patarnauja.
Agentūra Studebaker ir Erskine.

Reikale kreipkite* ir gausit 
patenkintą patarnavimą.

Pardavimo vieta:
549 E. BROADWAT

Taisymo vieta: 
g 1 HAMLIN ST,
rd kampas E. Eight *t,
$ ' SOUTH BOSTON, MASS.
',<«SBsas2S2sasasHsasa525as2S2sas2sas'i

Lietuvis Optometristas

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
•kinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiakose (aklose) aky
se sugrąžinu švies# tinkamu 
laiku.

J. L. PAŠAKARNIS, O. D.
447 Br«ad*ay, So. Boston, Maas

IXi
a

LAIDOJIMUS,; 
kuriuos paveda;

TaHHk mano prižiurėji-; 
mul- visuomet' 

■Įdį"'' ■ ■*'?,'-n b’Jra pater.Kmti;
ir sutaupina g»-< 

Mggffiž rokai pinigų. ;

vienoda.
JONAS PETRUŠKEVIČIUS

Lietuvis Graborius
162 Broadway. So. Boston. Mass.; 

Residence: 313 W. 3-rd street.
Telefonas: So. Boston 0304-W.

k

■ Telefonas: So. Boston 4768

Į D-ras Balaban
i GYDYTOJAS IŠ RUSIJOS
I : .2,
I 374 DORCHESTER STREET,

I
Valandos: nuo 9-12, nuo 2-7.

SO. BOSTON, MASS.

DR.J, MARCUS
18 MASKVOS IR KAUNO 

Specialistą* venerišką, kraujo 
odos liSV-

Elektriką ir 606 gydom* 
jei reikalas. 

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

I 
Ir

7.

Telefonai: So. Boston 1662—1373

A J. KUPSTIS
ŽEMNAMIJOS, APDRAUDOS, 
MORTG1ČIŲ. 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. BROADWAT,
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 rezultatus. 1 
Suvirs 25 metus specialistas ner
vą ir kroniškų ligų.—Vaistai spe
cialiai pritaikinti kiekvienai ligai. 

Dr. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE 

BOSTON.
OLYMPIA THEATRE BLI)G, 

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

LietoviSka Aptieka
Msa ailaiUnM^iMkH Vaito*

Noo Reumatizmo, aasIlptojiaM 
strėnų. kraujo vslymo, noo slaptin
gą lig*, kosulio, patrukiao, ete. 
Taipgi užlaiko* Dieiią iš Lietnvo*. 
Patamavima* knogcriaasiaa. įvai
rios šakny*. partranktoa i* Lseto- 

Vaiatą prisian^ia* ir pat 
Ma*« Aptieka tebėra toj pa-

Charlestowno policija pe
reitos subatos naktį suėmė 
36 žmones už girtybę.

“Šaudykit j mus; mes iš 
Chicagos.”

Ši panedėlj Bostone pasi

, Inšiurans kompanijų a- 
gentas C. E. McCarthy gavo 
15 mėnesių kalėjimo už tai, 
kad sukolektavo apie $1000 
ir nesugrąžino kompanijai.

^■1Geo. Lasky lankėsi Bostone.
Šios sąvaitės pradžioje 

Bostone lankėsi p. G. Lasky, 
iš Waterburio. Jis buvo at
važiavęs čia su sunum į ra-’ 
kandų parodą ir užpyko 
daug naujų rakandų savo 
krautuvei Waterburyje.

SVEIKATA
TAI DIDELftS SVARBOS VEIKALAS 
KIEKVIENAM ŽMOGUI.

Toje knygoje yra Ramatinėn žinioa iš Aaatnnąi- 
jos. Fiziologi jot ir Hygieaoa.

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta. 
. Kaina 12.54. 

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boston, Mass.

f
Dr. Med.Leo J. Podder iš Petrogrado 
Specialistas Slaptu ligų moterų ir tyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Back Bay 7279
222 HUNTINGTON AVĖ, netoli Mass. Avė, BOSTON, MASS.

Dėl iuavočių, žaizdų ir kitą skaudulių 
MEŠKOS MOSTIS (Groblewskio) 

Sustabdo aknaams ir užgydo žaizda* to 
skausmo j 1 »r 3 dienas. Kaina 50c.

GROBLEWSK1 A CO, Plynom h. Pa. 
•GTDO ir GTDO ir GYDO—tot aalotoaF




