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LIETUVOJE SUSIDARĖ 
NAUJA VYRIAUSYBE

REFERENDUMAS DĖL 
KALENDORIAUS 

REFORMOS.
Amerikos kapitalistų or

ganizacija, žinoma kaip 
“United Statės Chamber of

,r.. . ,, . . / i Commerce,” išsiuntinėjo vi-
Vilmaus klausimas virto ne- sjems gavo nariams referen- 
atmezgamu mazgu ir ginčas domą kaiendoriaus refor-

VOLDEMARO VAL
DŽIOS JAU NEBĖRA

Busią* sušauktas Seimas ir 
atstatyta demokratinė 

tvarka?
Pereitos sąvaitės pabai

goj telegrafas praneša neti
kėtų žinių. Pranešė, kad 
Lietuvoj sugriuvo visas Vol
demaro kabinetas, ir kad 
naujai vyriausybei sudaryti 
Smetona paskyręs Joną Tu- į klerikalas ir visuomet linko 
belį, kuris prie Voldemaro kunigų pusėn, tuo tarpu Vol- 
buvo finansų ministerium. demaras, kaip tikras laisva-

Tubelis yra stambus Lie- manis, visuomet tam prieši- 
tuvos dvarininkas ir Smeto- nosi. Voldemaras daugiau- 
nos švogeris, reiškia, Sme- sia rėmėsi jaunais leitenan- 
tona nori sudaryti ministe-jčiokais, tuo tarpu kai Sme- 
rių kabinetą iš artimųjų sau (tonos pusėj stovėjo visa ku- 
žmonių. ’nigų armija ir senesni kari-

Leidžiant “Keleivį” į * ’ ’ 
spaudą atėjo iš Lietuvos At-I 
stovybės Washingtone pra
nešimas, kad p. Tūbelis mi
nisterių kabinetą jau suda
ręs ir Smetona jį patvirtinęs. 
Jo sąstatas esąs toks:

Jonas Tūbelis — ministe- 
ris pirmininkas, finansų mi- 
nisteris ir užsienių reikalų 
ministeris.

Pulkininkas Variakoji*— 
krašto apsaugos arba karo 
ministeris.

Inžinierius Vileišis 
sisiekimo ministeris.

Visi kiti — tie patys, ką 
prie Voldemaro buvo.

Kodėl Voldemaras rezig
navo, žinios neaiškina. Bet 
mes jau anksčiau turėjome 
žinių, kad jis rezignuos. Tos 
žinios buvo iš privatinių šal
tinių ir sakė, kad p. Volde
maras nutaręs pasitraukti iš 
valdžios vadovybės dėl 
dviejų motivų: politinio ir 
finansinio.

Politinis motivas aiškus.

su lenkais pasiekė tokios 
stadijos, iš kurios nebuvo 
nei vieno kelio, kuriuo Vol
demaras galėtų garbingai 

'išeiti. Paskutinis pasikėsini
mas prieš jo gyvybę taipgi 
atėmė jam norą būti Lietu
vos diktatorium. Be to, su 
Smetona jis irgi nesutikda
vo. Kaip žinia, Smetona yra

mos klausimu. Referendu
me yra paduodami trįs pa
siūlymai kalendoriaus re
formai, ir mažumos rapor
tas, kuris reikalauja, kad 
dabartinis kalendorius butų 
paliktas kaip yra. Norima 
kalendorių reformuoti taip, 
kad visi mėnesiai butų vie
nodo ilgumo, lygiai po 4 są- 
vaites į mėnesį. Tuo tikslu 
siūloma padalyti metus į 13 
mėnesių, kožnas mėnuo po 
28 dienas. Šitai reformai 
pravesti siūloma šaukti tarp
tautinę konferenciją, kurioj 
turėtų dalyvauti ir šios ša
lies valdžia.

ParmkM MiKnnai sovietV lakūnai jau ropitziaSB muiuiidi pASiEKg Amerikos 
ŽEMĘ.

“Sovietų 
____  _ ’ pereitą subatą jau 
popiežiaus turtai dabar šie- pasiekė Aleucijos salyną 
kia 110,000,900 dolerių. Jis Beringo ’ juroj ir nusileido 
sako: “Parašant su fašis- ant salos Altu. Iš tenži rusai 
tais Lateran© sutarti popie- lėks i Alaską, 750 mylių nuo 
žius gavo 750,000,000 lirų Attu. Jie lekia vis nusileis- 
grynais pinigais ir 1,000,- darni ir pasilsėdami, ir prie 
000,000 lirų bonais. kurie to da juos seka rusų laivas 
neša jam 5 nuoš. palūkanų. “Krasny Vimpel.” Jie pra- 
Gauta pinigų suma yra lygi dėjo savo kelionę šią vasa- 
80,000,’000 Amerikos dole- rą iš Maskvos ir lekia į New 
rių. Kiti popiežiaus lobiai Yorką. Palyginus su kitais 
yra valdžios įvertinti 30.- lakūnais, lėkusiais per ju- 
000,000 dolerių. Taigi jo res. rusų kelionė išrodo tie- 
turtai siekia 110,000,000 do- siog ubagiška.
lerių iš viso<

Negana to, popiežius už
siima ir finansinėmis speku
liacijomis, kaip paprastas 
gembleris. Nelabai senai ji
sai pirko Romos biržoj už

Buvusis »Italijos parla
mento narys ir anti-fašistu Rusų orlaivis 
vadas Turati apskaito, kad šalis”

)0,900 dolerių, 
asfrašant su fašis

su

ninkai.
Gal politinę padėtį Vol

demaras butų išlaikęs, jeigu 
ne finansinis krizis. Lietu
vos miškus fašistai išparda
vė, ir pinigų nėra iš kur 
gauti. Todėl jis ir nutarė 
pasitraukti. Bet pirma pasi
traukiant jisai išėdė iš Lie
tuvos Banko klerikalą Jur- 
gutį, kad dabar galėtų už
imti jo vietą. Vadinasi, Vol
demaro tikslas buvo persi
kelti arčiau prie valstybės 
iždo.

Kiek šitose žiniose tiesos, 
mes nežinom, bet Voldema
ro rezignacija parodo, kad 
šaltinis, iš kurio jos atėjo, 
buvo gerai informuotas.

Ar bus dabar kokių per
mainų Lietuvos politiniame 
gyvenime, sunku pasakyti, 
bet žinios iš Berlyno sako, 
kad vokiečių sostinėj mano
ma, jog Voldemarui pasi
traukus Lietuvoje bus su
šauktas Seimas ir atstatyta 
demokratinė tvarka.

BERLYNE AREŠTUOTA 
100 KOMUNISTŲ.

Pereitą nedėldienj Berly
ne buvo areštuota 100 žmo
nių, daugiausia komunistų, 
kurie stengėsi suardyti na
cionalistų demonstraciją. 
Nacionalistai buvo suruošę 
procesiją norėdami atkreip
ti žmonių dėmesį į plebisci
tą, kuris siūlomas karo sko
lų klausimu. Tuo klausimu 
yra padarytas sumanymas 
atmesti visas po karo pasi
rašytas Vokietijos sutartis, 
tų tarpe ir Youngo planą 
dėl karo reparacijų mokėji
mo.
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Dvasiškų Žmogžu
džių Byla Kijeve.

___ ~____~___  _ Kijeve dabar eina labai 
95*000,000 ‘ifrųjrisokių'bo- -idomi b-vla- Piktadarių suo
mi ir šėrų (akcijų). Seniaus le sedl garsiosios Pečerskos 
jis buvo daug prisipirkęs Lavros vienuolis Tzchum ir 
Lenkijos paskolos bonų, ku- davatkų viršininkė Voron- 
rie neša 7 nuoš. Bet jo “spe- kova. Juos kaltina tūlos vie- 
cialybė” esanti spekuliuoti nu£lės nužudymu.
Italijos pramonės akcijomis. S1^ Pr^

Ir šitas mekleris neturi 
sarmatos vadinti save “Kris
taus įpėdiniu!”

KANADOJ PAKARTI DU 
MEILUŽIAI.

Šiomis dienomis Hull 
miestely, netoli Montrealo, 
Kanadoj, buvo pakarta 42 
metų amžiaus moteris Ma- 
rie Viau, 8 vaikų motina, ir 
jos 32 metų amžiaus meilu
žis Lefevre. Abudu buvo 
katalikai ir labai dievobai
mingi franeuzai. Jiedu susi
tarę nužudė Viau vyrą, kad 
niekeno nekliudomi galėtų 
vesti savo romansą. Marie
Viau įdėjo savo vyrui 
strychninos į sriubą ir da-;
vė jam tų pačių nuodų su į Vokieti

rtETĘ RUSUA.
JĄ SUMANĖ VOKIEČIŲ 

REAKCININKAI.
Derybose dalyvauja francu

zų militaristų atstovas.
Berlyno laikraštis “Zei

tung am Mittag” iškėlė aikš
tėn Vokietijos tautininkų 
planus prieš Rusiją. Jis sa
ko, kad šitie reakcininkai 
nesenai turėjo Paryžiuje 
slaptą pasikalbėjimą su 
francuzų militaristais ir siū
lė sudaryti “Francuzų- Vo
kiečių Sąjungą prieš Sovie-

D-ras Šliupas 
Apsivedė.

Lietuvos laikraščiai pra- 
neša^ kad šiomis dienomis 
tenai apsivedė gerai ameri
kiečiams žinomas daktaras 
Jonas Šliupas, kuris esąs jau___ ______ ______________
68 metų amžiaus (mums ro- mas> kuriame žingeidume 
dos( kad jis yra daug se-; dėlei dalyvavo ir keliatas 
nesnis!) europiečių medicinos dak-

Šliubą jis ėmęs Šilavos tarų. Afrikos raganiai ir ke-
1__ x____ y • ______ •__-a • • * •• * • • kz

RAGANIAI IR KERĖTO
JAI SUSIORGANIZAVO 

I UNIJĄ.
Pietų Afrikoje susidarė 

■ raganių ir kerėtojų unija, 
kuri pasivadino “Dingaka.” 
Šiomis dienomis Transva- 
lio mieste buvo tos organi
zacijos steigiamas susirinki-

Detroito Klhibe Su
degė 20 Žmonių.
Naktiniame kliube Det

roite pereitą sąvaitę kilo 
gaisras, kuriame 16 žmonių 
sudegė, o apie 50 apdegė. 
Vėliaus iš apdegusių da 4 
mirė, taip kad išviso sude
gusių galima skaityt 20 as
menų. Tiek daug žmonių 
žuvo dėlto, kad kliubo kam
bariai buvo ant viršutinių 
lubų, o gaisras kilo iš apa
čios ir liepsnos užėmė visus 
laiptus. Kliube tą naktį link
sminosi apie 130 vyrų ir mo
terų, neskaitant patarnauto
jų ir muzikantų, kurių buvo 
apie 40. Kliubo savininkas 
spėja, kad ugnį bus pakišęs 
jo biznio konkurentas.

bažnyčioje, nes civiliu budu 
Lietuvoje apsivesti da nega
lima. Pirmoji d-ro Šliupo 
žmona mirė jau keliolika 
metų atgal

UŽSIMUŠĖ 2 LIETUVOS 
LAKŪNAI.

Netoli Klaipėdos įvyko 
Lietuvos armijos orlaivio 
katastrofa. Orlaivis nukrito 
su dviem karininkais ir susi
kūlęs užsidegė. Liepsnose 
žuvo abudu lakūnai. Vienas 
vadinosi Kumšaitis, kitas — 
Vadeika.

reto jai užsiima žmonių “gy
dymu.” Kadangi jie “gydo” 
visokiais' burtais ir kerėji
mais. tai pastaruoju laiku 
daugiau apsišvietę žmonės 
pradėjo juos netik pašiepti, 
bet ir kovoti prieš juos. Tai
gi, kad apginus savo reika
lus, raganiai ir nutarė susi- 
siorganizuoti.

LENKŲ VALDŽIA NUŽU
DĖ JAU 952 ŽMOGŲ.
Pačios lenkų valdžios or

ganas Varšuvoj paskelbė 
šiomis dienomis, kad nuo te 
laiko, kaip įsikūrė dabarti
nė Lenkijos valstybė, jos 
valdžia nužudė jau 952 žmo
gų. Tokią valdžią galima 
drąsiai vadinti budeliu vai 
džia.

DARBININKAS NUSI
ŽUDĖ.

Salėm, Mass. — Pereitą 
sąvaitę čia nusišovė Charles 
W. Campbell, 50 metų am
žiaus darbininkas, dėl to 
kad daktaras jam pasakė, 
kad jis turi širdies ligą ir 
negali dirbti jokio darbo.

ATVAŽIUOJA LENKŲ 
pELEGACIJA

Šiomis dienomis iš Varšu
vos išvažiuoja Amerikon 
lenkų karininkų delegacija 
dalyvauti gen. Pulaskio mir
ties sukaktuvėse, kurios bu? 
apvaikščiojamos Savannos, 
mieste. Gen. Pulaskis buvo 
lenkas ir dalyvavo Ameri
kos revoliucijoj, taip kaip ii 
Kosciuška.

3,000 AMERIKIEČIŲ 
LANKĖSI RUSIJOJ.
Iš Maskvos pranešama, 

kad šią vasarą Rusijoj lan
kėsi apie 4,000 turistų, iš 
kurių apie 3,000 buvo ame
rikiečių.

VAIKŲ RIAUŠĖS 
RUSIJOJ.

Iš Maskvos pranešama, 
kad netoli nuo tenai, Uch- 
tomskoj vaikų prieglaudoj 
kilo riaušės. Sukilę 8 vaika 
nužudė vieną direktorių, 
vieną mokytoją ir uždegė 
visą įstaigą, kurioj iš visc 
buvo daugiau kaip 60 vaikų 
Kiti vaikai vos spėjo iš ug 
nies pabėgti. Toj prieglau 
doj esą laikomi visokie vai 
kai, ir nesveiko proto, ir vi
sokie piktadariai.

Vokietijos tautininkai, 
kurie susideda iš fabrikan
tų ir kitokių kapitalistų, pa
sižada eiti iš vien su francu
zų militaristais prieš Sovie
tus, tik reikalauja, kad fran
euzai ištrauktų savo kariu
menę iš Pareinės ir Žaros 
baseino, ir kad sutiktų nu
imti nuo Vokietijos kaltę už 
sukėlimą buvusio pasaulio 
karo. Šitokį pranešimą pa
skelbė “Zeitung am Mittag,” 
kuris yra skaitomas Vokie
tijos užsienio reikalų minis- 
terio Stresemanno organu, 
taigi galima tikrai tikėti, 
ka(T visa tai yra tiesa.

Laikraštis sako, kad slap
ti pasitarimai tarp Vokieti
jos ir Francuzijos reakci
ninkų dėl tariamos anti-so- 
vietinės sąjungos einą ir da
bar Paryžiuje. Tuose pasita
rimuose dalyvaują franzu- 
zų dešinieji politikieriai su 
vienu generolu priešaky ir 
vokiečių tautininkų (nacio
nalistų) lyderiai.

įvenves, Jš pradžių vokiečių tauti- 
Naujus n,n^ai man£ galėsią pn- 
- - traukti prie tokios sąjungos

vaistais. Jis tuoj mirė ir bu
vo palaidotas kaip kad butų 
miręs natūralia mirtimi. 
Apie tai žinojo ir Lefevre, 
nes paklaustas prieš tai savo 
meilužės, ar jis ją vestų, jei
gu jos vyrą kas nunuodytų, 
jis atsakė, kad vestų. Bet 
kada vyras tapo nunuody
tas, žmogžudžiai, matyt, pa
sakė apie savo piktadarystę 
kunigui per išpažintį, nes 
kunigas patarė valdžiai iš
kasti palaidotą Viau ir ištir
ti, nuo ko jis mirė. Valdžia 
ištyrė ir pasirodė, kad jo vi
duriuose yra nuodų pakan
kamai šešiems vyrams nu- 
nuodyt. Likusi jo našlė ir jos

ga. sako Berlyno “Lokal 
Anzeiger” korespondentas, 
bolševikų valdžia nutarė iš
statyti ant pajuokos visą 
krikščionybės religiją. Byla 
nagrinėjama cirke, ir po vi
są miestą esą išlipyti skelbi
mai, kuriuose sakoma: 
“Šiandien didelis vaidini
mas cirke. Vienuolyno per- 
dėtinė ir vienuolis teisiami ____ _

i už žmogžudystę. Įžanga ne-' meiiuž js tuoj buvo areštuo- 
... _. i ti ir pnsipazmo pne kaltes.

Didžioji cirko arena, kur kartUVių abudu verkė.
’da^i RUSIJOJ PANAIKINTOS

X” Z^vSdžiai ūki i'l'v.kanof kabo. akr?bat« VISOS BAŽNYTINĖS 
M-enr pastate vaioziai uiti- virves ir trapecijos, lyg ir AVFNTf*^
niurną, kad pakeistų kons-ėdamos teisiamiems kar- __ , ,. . ~ .

Austrijoj Laukia-
Musię.

Žinios iš Austrijos sosti
nės Vienos sako, kad gyven
tojai tenai labai nusigandę. 
net užmigt naktimis negali,'mokama.*” 
nes kas valanda laukiama 
prasidedant musių tarp fa- kitąsyk klaunai štukas rodo,

tituciją ir suvaržytų teises. kifpas> 
Jei tas nebus tuoj padaryta. ■ - *
tai fašistai grūmoja užimti a 
Vieną ir apskelbti savo dik- £ 
taturą, kaip anais metais 
Mussolinis padarė.

Fašistų tikslas yra sunai-

Pirmą bylos dieną aplink 
areną sėdėjo apie 3,000 
žmonių.

GAISRAS KASYKLOJ.
Netoli Murray mies$elio:

Maskvos žiniomis, Sovie
tų valdžia panaikino Rusi
joj visas bažnytines šventes, 
tų tarpe Kalėdas, 7” 
Metus ir Velykas. Iš viso 
Sovietuose dabar bus tik 5 
šventės metuose, ir tai ne

ir Anglijos atžagareivius, 
bet kuomet Anglijoj val
džia pateko į darbiečių ran
kas, jų svajonės čia buvo 
išblaškytos.

kinti darbininkų organiza- I(jabo valstijoj, pereitą j bažnytinės, bet revoliucinės.
c^^s,1, kurioms vadovauja penktadienį kilo gaisras ir_______ _ ________ ______
socialdemokratai. Bet so-Atvėrė trim darbininkams rnirnviv.c

e^ldemokratai šitiems pat- išėjima. Bet pribuvę iš Hec- MIS ARAS FRUMKINAS. 
notiskiems juodašimčiams i„ Valkios žmonės tuoi nė- Z---- ' "* *
nemano nusileisti ir ragina rė per‘ liepsnas ir durnus į kad" finansų komisaras Mozė - 
valdžią, kad ji “Heim- (ieo-ančią kasyklą ir užtver-iFrumkinas tapo prašalintas 

neklau- tus tenaj rnainerius išvilko iš savo vietos, nes pasidarė ___ w m _____ j__ ___
nebeištikimas Stalinui, pra- ko> Kynuose vėl kelia- 
dėjęs pritarti dešiniajam tas generolų pakilo prieš 
komaništų sparnui. nacionalistų vyriausybę
n... Kantone. Prezidentas Čiang

Kai-šekas įsakė ištikimiems 
TAS REVOLĮUCIONIE- karvedžiams tuojaus pradė- 

RIŲ VADAS. Įįi karą prieš reakcininkus,

užtvėrė trim darbininkams 'SMESJĄS FINANSŲ KO-

riotiškiems juodašimčiams ja kaSyklos žmonės tuoj nė- 

valdžią, kad ji

i --------------.
Iš Maskvos ateina žinių,; Kyliuose Prasidėjo

“Heim- (Įeo-ančią kasyklą ir užtver-iFrumkinas tapo prašalintas
pVlan.'. ' __ _____________________ ___________

sytų. Tuo pačiu laiku so- {la ffVVUS. 
cialdemokratų karinė orga- __________
nizacija “Schutzbund” pa- SUNAIKINO UŽ $500,000 
skelbe savo nariams įsaky- GĖRIMŲ.
^Ji«Li.P?8!nio?U8’eind Prohibicijos agentai skel-

kos ginti nuo fašistų.
“Vyrai, budėkime,” 

atsišaukimas. .....
šautuvus paruoštus. Laukim. 

urną, o tuomet pavaišinki
me juos plienu. Kada mušis 
prasidės, ji§ reikš gyvybę 
ar mirtį,* Mes turime apgin- 
i respubliką, arba kristi ko- 

V0Š’., * gyvuoja musų res
publikos konstitucija!”

išmovė 
galioną vyno ir...

Montreal, Kanadoj, tūlas 
matyt lenkas, 

kirto laizybų, kad jis vienu 
atsikvėpimu išgers galioną 
vyno. Jis gėrė, gėrė ir... <i- 
bar guli vyras pas grabor'u 
pašarvotas.

su ginklu rankoje respubli- biasi fUnaikinę Califomijoj 
kos Krinti mm - •__  / <

±°' Palikti,

$500.000 vertės gėrimų, ku- 
sako rjuos jje sugavę su kontra- 

Laikykim ^an(]os laivu. Bet kas gali 
• tai patikrinti? Gal gėrimai 

, o sunaikintos bon- 
kos su vandeniu?

Londone gauta žinių, kad 
Varnos mieste, Burgarijoj, 
valdžios agentai slapta nu
žudė makedoniečių revoliu
cionierių vadą Barbarovą.

VANDALAI NAIKINA 
KAPINES.

Lavvrence, Mass. — Neži
nomi piktadariai pereitą są
vaitę čia išniekino St. Mary’s 
kapines. Jie išvartė ir su
daužė daug paminklų, iš
draskė gėles, sudaužė ap
tvėrimus. Blėdies padaryta 
t;ž kelis tuksiančius dolerių. 
Pora sąvaičių atgal toks pat 

..... vandalizmas buvo padaryta 
da- Sakme ant kapinių.

SUDEGĖ DU LAKŪNAI
Netoli Pittsburgho perei- 

4 penktadienį nukrito - 
aivis su dviem lakūnai-. 

Abudu sudegė.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
KANSAS VALSTIJOJ.
\nksti šio panedėlio rytą 

Kansas vaalstijoj drebėjo 
žemė. Stipriausis drebėji
mą.- buvo jaučiamas apie 
Junction City.

T/

llalllllllo *VCU
Žinios iš Šanchajaus sa-

kuriems vadovaująs gen. 
Čang Fa-kuei.

PABĖGO AUDĖJŲ BY
LOS KALINYS.

Marion, N. C. — Pereitą 
sąvaitę čia buvo prasidėjus 

i vietos 6 audėjų byla, kurio-
FRANCUZIJOJ RADO 
AUKSO KASYKLĄ.
Netoli Limožo miestelio, je jie buvo kaltinami są- 

Francuzijoj, geologai rado mokslu “nuversti valstiją;” 
turtingą aukso kasyklą. Au- bet byla buvo nutraukta, 
kso gysla esanti 2 pėdų plo-; nes vienas kalinių išpiovė 
čio ir juo gilyn, tuo daugiau! kalėjimo grotas ir nakties 
aukso turinti. ! laiku pabėgo.

GYVŪNAS, KURIS GY
VENO 8,000,000 METŲ 

ATGAL.
Mary lando valstijoj šio

mis dienomis buvo iškasti 
banginio (vieliorybo) kau
lai, kurie, mokslininkų ap- 
skaitliavimu, yra išgulėję 
žemėj nuo 3,000,000 iki 8,- 
000,000 metų. Jie buvo ati
duoti Smithsono Institucijai.

j laiku pabėgo.
I•
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MEILUŽIAI PAMYLĖJO 
KAPINES.

Torfington, Conn. — Vi
sų kapinių prižiūrėtojams 
čia įsakyta saulei nusileidus 
tuojaus užrakinti visus ka
pinių vartus, nes meilužiai 
taip įprato ant kapinių my
luotis, kad sutemus jaunų 
porelių tiktai knibžda tarp 

kantgrabių.

t

t « »
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0 APŽVALGA
ŠPITOLN1NKAS SUSIRŪ

PINO GASTON1JOS 
STRE1KIERIAIS.

Šv. Džiovo susaidės orga
nas “Darbininkas,” kuriam 
daug tinkamesnis vardas 
butų “Špitolninkas,” susirū
pino Gastonijos streikierių 
reikalais. Rugsėjo 20 d., mj- 
mery jisai daro šitokį “dva
sišką apdūmojimą:”

“Iš Gastonijos vis daugiau ir 
daugiau nemalonių žinių atei
na: streikai, peštynės, žmog
žudystės, linciavimai, teismai. 
Mat, toks dalykas, kad pietinė
se valstijose darbininkai iki 
šiol visai nebuvo suorganizuo
ti. Neturėdami jokių unijų, jie 
neturėjo galimumo atsispirti 
darbdavių kapitalistų išnaudo
jimui, kurs buvo nepakenčia, 
mai žiaurus ir neteisingas. Il
gos valandos, mažas užmokes- 
nis, moterų ir vaikų sunkus 
darbas privedė prie to. krjfi pie
tinių valstijų darbininkai, jau 
negalėdami toliau hepakęsti 
tokios priespaudos. sukėlė 
streikų.. Kaip sakoma^ kur yra 
mėsos, ten ir erelių pulkai su
lekia. Taip ir čia, bematant 
susispietė visokių streiko ve
dėjų: ir komunistu, ir socialis
tų, ir federalistų. ir kiekvienas 
atvyko savo tikslu, geriau sa
kant, atsivežė savo partijos 
kromelį, kuri nori padidinti ir 
išplėsti, ir, jei streikas pavyks, 
pasisavinti sau kreditą už ta
riamąją darbininkų gerovę, o 
jeigu ne, tai dumti suglaudę 
ausis iš kur atėjo, o vargšus 
darbininkus palikti savo liki
mui, vadinasi, dar didesniam 
jnirtusių kapitalistų išnaudo
jimui.”

Toliaus “Darbininkas" 
pareiškia, kad komunistams 
darbininkų reikalai nerupi, 
ir priduria, kad—

“Socialistai ir federalistai 
taip pat turi savo sumetimus, 
iš kurių darbininkai tik dalinai 
tegali pasinaudoti. Bet kas ar
šiausia, kad nei vienos iš tų 
siūlomųjų unijų kapitalistai 
nenori priimti ir deda visokių 
pastangų, daugiausia netei
singų, kad tik viską suardžius 
ir darbininkus po senovei iš
naudojus.”

Vadinasi, nei komunistai, 
hei socialistai, nei “federa
listai” neturėtų Gastonijos 
^reikieriąms/gdbėt.
- Bet ka^ta» ttrėi 
gelbėti? “Darbininkas — 
pasako.
'-(/gal gastoniečiams butų 

daug geriau, jeigu “Darbi
ninko” redaktorius p. Knei- 
žis nuvežtų jiems šv. Juoza
po “brostvų?”

I
ŠERNUI PAMINKLO 

ATIDENGIMAS.
Paminklas ‘‘Dėdei’’ Šer

nui Chicagoje jau atideng
tas. “Naujienų” reporteris 
paduoda apie tai šitokių 
smulkmenų:

"Graži buvo rugsėjo 15 die
na. Tą dieną Tautiškose kapi
nėse įvyko didelė iškilmė — 
’dėdės’ šernu paminklo atiden
gimas.

“Žmonių prisirinko pilnos 
kapinės, kaip per ‘dekoreišin 
dei,’

"Tos iškilmės rengėjai, kaip 
tikri lietuviai, 
lietciviams ir pavėlavo 
g'ramo pradžia — tik 
tepradėjo. Programų 
reikia skaityti nuo

kS.

KUR DANGUS APSINIAUKĘS KARO DEBESIAIS.

Austrijos Socialistų Kova

KELEIVIS

I

šią vasarą Austrijos fa- tektų atremti fašistų užpuo- 
šistai, norėdami parodyti 
savo galingumą ir įbauginti 
Austrijos i

tai prideramai 
su pro- 
12 vai. 
pradžią 
kapinių

bromo, kur prasidėjo procesija 
link paminklo — pirma nešant 
dvi vėliavas. Amerikos ir Lie
tuvos. 'Lietuva’ benui grojant 
gedulcs maršą ir miniai pas
kui žygiuojant. Jaunos merge
lės. tautiniais rūbais pasipuo
šusios. nešė penketą gėlių vai
nikų prie paminklo.

"Kadangi buvo didelis vėjas, 
tai visų kalbų nebuvo galima 
girdėt, todėl ir čia tik kalbėto
jus paminėsiu. Pirmiausia — 
K. Jurgelionis eiles pasako. 
Lietuvos konsulas A. Kalvaitis 
kalba. ‘Lietuva’ benas groja 
‘Apleistas.’ Nuo Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje kalbėjo 
adv. K. Gugis. Nuo šerno pa
minklo komiteto kalba K. Se
maška. Kalba B. Simokaitis. 
Nuo Lietuvių Daktarų Drau
gijos — Dr. A. L. Davidonis. 
Birutės choras gražiai sudai
nuoja. Ant galo kalba P. Gri
gaitis. Jis padaro puikią užbai
gą. išrodydamas ‘dėdės’ šerno 
raštų vertę ir jų Įtekmę. Taip
gi ir pati ‘dėdę’ gražiai apibu
dina. palygindamas su laiko
tarpio eiga.”
“Dėdė” šernas buvo A- 

merikos lietuvių rašytojas. 
Jisai ilgą laiką redagavo 
ėjusią Chicagoje “Lietuvą.” 
Prie jos dirbdamas jisai pa
rašė daug knygų.

KODĖL PALEIDO LIAU
DININKUS IŠ KALĖ

JIMŲ?
Šiomis dienomis Lietuvo

je fašistai paleido iš kalėji
mų liaudininkų vadus, tų 
tarpe d-rą Pajaujį, karinin-

Čia matote stoti Pograničnają. kur prasideda Rytų Kynų Gelžkelis. dėl kurio dabar raujasi 
kiniečiai su rusais, šit stotis stovi prie pat Mandžurijos sienos, rusų pusėj, ir iki šiol čia buvo 
daugiausia susirėmimų.

Į. T-v. - . L. • i

do musų gy venime Kudirkos ir 
kitų varpininkų ideologiją.

“Aišku, kad dabartiniu pe
reinamuoju momentu jis turi 
nugalėti labai daug sunkumų. 
Bet kucmet tie visi sunkumai 
bus nugalėti ir kuomet visuo
menė bus apvalyta nuo visokių 
nenuoramų — tuomet bus su
šauktas seimas ir vadinamaaį ”j žemaitis^
fašizmas pats save issigyvens. ‘ jcurje 1927 metu pavasarį 
O šiandien reikia skaitytis su - - — ' ‘ ‘
faktais. Ir todėl man atrodo.

' kad ta visa taip vadinama 
priešfašistinė kova, kurią ve
da politinė emigracija ir dalis 
nesusipratusios visuomenės 
krašte yra tik -'.bergždžias pas
tangų eikvojimas ir vandens 
pilimas.ant svetimo malūno.”
Jeigu visa tai tiesa, tai 

reiškia, kad koalicija tarp 
tautininkų ir liaudininkų 
yra jau kaip ir įvykęs fak
tas.

Paleido Liaudininkus Iš Kalėjimų.
D-ras Pajaujis, karininkas 
Tornau ir kiti jau liuosi.
“Lietuvos Žinios" prane- 

;ša, kad 31 rugpiučio Sme- 
i tonos nutarimu buvo iš ka-į 
liejimų paleisti Dr. Pajaujis,

limą ant respublikos.
Vienos socialdemokratų 

Austrijos socialdemokrati- organizacijų atstovų pasita- 
ją. sutraukė Vienon iš viso rime, po Respublikos Gynė- 
krašto ginkluotus savo bu- jų S-gos Pirmininko dr. Ju- 
rius ir padarė demonstraci- lijaus Deičo pranešimo, bu- 
ją. Demonstracijoj d alyva- vo priimtas šis nutarimas 
vo apie 50,000 ginkluotų fa- sąryšyje su fašistų puolimu 
šistų. St. Lorenčene:

Austrijos sociaMemokra-1 “Vienos darbininkų atsto- 
tija parodyti fašistams, kad vų susirinkimas nustato, 
i ginkluotą kumštį ji mokės kad Austrijos Tėvynės Ap- 
atsakyti tokiu pat kumščiu, saugos S-gos (Heimwehro 
tą pačią dieną mobilizavo vadai, kurie nusikaltimo 
savuosius ginkluotus burius budu bandė išsklaidyti tai- 
pačioj Vienoj ir pati padarė kią Socialdemokratų šven- , 
kontrdemonstraciją, kurioje tės susirinkimą, iš naujo pa
dalyvavo su vii-šum 100,000 siėmė sau gi-audingą kraujo 
taip pat ginkluotų ir kariš- kaltę. Susirinkimas protes- 
kai pasiruošusių respublikai tuoja prieš bailų atatinka- 
ginti darbininkų. įmų valstybių įstaigų elgesį,

stoti prieš Heimvero žygius, 
•kurie atvirai ir begėdiškai 
elgėsi prieš įstatymus. Susi
rinkimas reiškia gedulą žu
vusioms aukoms ir išreiškia 
savo simpatijas sužeistiems 
darbininkams. Jau keli me
tai organizuotos darbininkų 
klasės atstovai nurodo, jog 1 • • * *

Liti tlCTi J IIll£ V ulčlj U1U

Po tų demonstracijų fa- kurios . nedrįso sa\ o laiku 
sistai laikinai paspaude uo
degą, bet nenurimo. Pasku
tinių dienų įvykiai Lorence- 
ne ir Vienoj parodė, kad jie 
ne tik nerimsta, bet uoliai 
ruošiasi fašistiniam pervers
mui Austrijos respublikoje.

Rugpiučio 18 dieną Aust- 
rijos provincijoj Štirijoj S.-Klaaes1a,sl?val nu.roo°’ J?8 
Lorenceno mieste ivyko gin- n^atsakommga.- n nesązi- 
kluotas susirėmimas tarp He'mvCTO kurstymas
Austrijos fašistų ir darbi-. P™ P”? .vls d?uSlau veda 
ninku apsigynimo organiza- V 
cijos. Ta diena vietos sočiai- .
demokratų organizacija bu- 
vo nutarusi viešai švęsti dar- ’ 
bininkų kliubo 10 metu su
kaktuves. žinodami tai, fa-(musiJ Perspėjama. 
šLstaj sutraukė Lorencenan “Dabar jau prieita prie 
apie 1,200 ginkluotų savo to, kad organizuota darbi- 
organizacijos “Heimwehr” ninkija yra priversta panau- 
narių, išardė iškilmių vietoj doti savo gynimui organiza- 
socialdemokratų pasiruoši- ciją, nenorėdama duoti sau- 
mą ir prigrąsino darbinin- jalei avantiūristų privesti 
kams, kad nedrįstų rinktis, šalį prie žlugimo. Organi- 
Darbininkų organizacija, zuota Austrijos darbininkų 
vengdama susirėmimų, per- klasė yra savo širdies gilu- 
kėlė iškilmes kiton vieton ir moj'e taikinga. Ji nenori ki- 
apsisaugojimui mobilizavo tokių kovos priemonių, kaip 
savo ginkluotus burius iš or- dvasios ginklo. Jeigu gi 
ganizacijos “Schutzbund.”." 
Nežiūrint darbininkų nuo
laidumo, fašistai nenurimo 
ir puolė susirinkusius darbi
ninkus. įvyko formalus mu
šis, kuriame iš dviejų pusių 
pavartota be akmenų, laz
dų, išlaužtų tvorų da revol- gomis. Ne pavieniuose atsa- 
veriai. o pas fašistus tuojaus komingų asmenų veiksmuo- 
atsirado net kulkosvaidis, se, bet masinėje viso prole-

Susirėmimo rezultate įariaJ,° akcijįoje ir Respubli- 
■ Schutzbundo” narys už- kos .9>nęjų S-gos sustiprtni- 
muštas. 57 manifestantai su- ma lz'url. darbininkų atsto- 
žeisti, jų tarpe 4 mirtinai ir val. atatinkamą priemonę 
26 labai sunkiai. .apsigynimo kovoje.

T .... I “Darbininkija šaukiama
,.lj0,^ceno. 1V7?1S. vjsomjs jėgomis ruoštis prie

dziu aidu atsimušė visoj Au- im J tame apsig^j. 
stnjoj n_ pastate ant kojų VI- niekuo nesugilai^ 
sas darbininkų apsigynimo J
organizacijas. Su visu rim-. iy|cit 
tumu Austrijos proletarių-: LMVAS SU
tui jo, vadovybė tuojau davė.
įsakymą būti pasiruošusiam Meksikos pakrašty per 
ginkluotai kovai su fašistai5 audrą pereitą sąvaitę nu
ginti demokratinę respubli- skendo motorinis laivas, 
ką nuo fašistų užpuolimo. Kartu su juo žuvo 30 žmo- 
Padėtis Austrijoj pasidarė nilJ- 
nepaprastai įtempta ir kiek-' 
vieną dieną laukiama naujų 
kruvinų įvykių, laukiama 
net naminio karė. Naktį iš 
19 į 20 rugpjūčio pačioj Vie
noje vėl įvyko susidūrimas 
tarp “Schutzbund o” ir 
“Heimwehro” grupių ir vie
nas fašistų liko nukautas. 
Padėtis pasidarė tiek rimta, 
kad visa Austrijos spauda 
sujudo ir reikalauja iš vy
riausybės griežtų priemonių 
apsaugoti kraštą nuo kruvi
nų kautynių. Austrijos dar
bininkai, nors gerai organi
zuoti ir ginkluoti, suprasda
mi visą pavojų ir Austrijos 
respublikai, ir darbininkų 
klasės padėčiai ne tik patys 
sparčiau ruošiasi galimiems 
įvykiams, bet tuojaus susi
nešė su Vokietijos respubli
kos ginimo sąjunga ir iš ten 
gavo nedvejojamą užtikri
nimą, kad reikale vokiečiai 
ateis pagalbon Austrijos de
mokratinei liaudžiai, jei jai

Kaminskas civiliai. Iš visų 
kaltinamųjų tiktai 17 buvo 
nuteista; visi kiti buvo ištei
sinti, bet fašistams jau vis- 
tiek buvo neištikimi, nes po 
teismo tuojaus visi buvo iš 
kariumenės prašalinti, arba 
oficialiai tariant, "išėjo at
sargom”

Nuo 1928 m. pavasario iš 
kalėjimo pradėjo po vieną 
kitą paleidinėti.

Septyni buvo paleisti 
Smetonos aktu pereitą pa
vasarį.

Dabar tik vienas tos bylos 
dalyvis, būtent, J. Zuzanas, 
tebėra iš kalėjimo nepaleis
tas.

buvo, fašistų pasmerkti su-| 
šaudymui, o vėliau uždaryti 
visam amžiui kalėjiman.

Taip pat paleisti J. Kau- 
neckas, kuris kartu su Pa
jauju buvo nuteistas 20 me
tų katorgon, ir Pr. Komaras, 
kuris buvo pasmerktas 12 
metų katorgos.

Toj byloj, kurioj jie buvo 
nuteisti, išviso buvo teisia
ma apie 40 žmonių. Visus 
juos kaltino suokalbiu nu
versti Smetonos-Voldemaro 
diktatūrą. Beveik visi kalti
namieji buvo kariškiai, tik
tai Pajaujis, Kauneckas ir

prie , pilietinio karo pavo- 
Nuo tokios nelaimės,

tik darbo klasei, bet visoms 
šalies klasėms, iki šiol buvo

Pereitą sąvaitę Michiga- 
no valstijoj naktimis buvo 
stiprių šalnų ir farmeriams 
nušalo daug bulvių laukuo
se.

KAIP BOLŠEVIKAI VAI
KUS “KRIKŠTIJA.”
Bolševikų laikraštis “Ra- 

bočaja Gazeta,” kurią cituo
ja “Naujienos,” rašo, kaip 
bolševikų Rusijoj vaikai 
“krikštyjami.” Paduodamas 
šitoks atsitikimas:

“Darbininkė Sončenko turė
jo kelias dienas stovėti eilėj, 
kol gavo reikiamus dokumen
tus. Su tais dokumentais ji 
priėjo prie langelio kur regist
ruojama naujai gimę vaikai.

“Smarki mergina storu ir 
šiurkščiu balsu pareikalavo: 

> “—Jūsų dokumentai?
“Motina nuolankiai juos pa

davė.
“Kuriam laikui praėjus iš 

langelio tapo išmestas gimimo 
paliudymas.

“Sončenko pradėjo skaityti. ' 
Net akyse pažaliavo: jos nau
jai gimęs sūnūs Vasilij išvirto 
mergaite! . >.

“Vėl atsistojusi i eilę moti
na pareikalavo pataisyti klai
dą.

“Mergina užsigavo ir pareiš
kė. kad 
klaidos.

“—Aš
—ką jus

Naujausi Lietuviški 
Rekordai columbia S

NEW COLUMBIA UTMUANIAN RECORDS

Heimvero fašizmas išdrįstų 
savo pučo grąsinimus įvyk
dyti, tuomet Austrijos dar
bininkų klasė nelauks nei 
vienos valandėlės panaudo
ti apsigynimui visų priemo
lių, kurias ji laikys reikalin-
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MAHANOJAUS UBTVVUKA 
MAINIERIŲ ORKESTRĄ 

Fr. Yotko. Vadas 
D»li.uoj» A. 4»uk«vi£iu»

Dariau I.yvlrt. Vairas
Jonelio Polka

ANTANAS VANAGAITIS. Bsr t/mas
Su Ork<-«tros Akompanimentu

Atvažiavo Meška <A. Vanagaitis)
O Jū« K ri sočiai <A. Vanagai*i*)

ANTANAS VANAGAITIS ir M. ŽEMAITĖ
2-F

Pirkit* šiuos rekordus iš saro lokaliniu vertei ęt) 
reikalaukite primesti iš srtimiaunMo krautuvės 

ir prašykite pilno katalogo.

COLUMBIA PHONOGRAPH COMPANY, 
1000 Waahin«ton Streot, Boaton, Mate.

Columbia Records 'NKV^JĮMOCSM*
Vzva-tonai Recording-Tha Records wiAout Scratch

Liatafief
Dainos

BROOKLYN’O LIETUVI V ORKESTRĄ
Žydeli-Judt’i < Dainuoja F. Stankūną*-

Orkestra ra Pripuolamo Dainavimu)
Kariškx Polka Orkestrą

ARMOTOS ŠOVINYS 
PLYŠO IR UŽMUŠĖ 

3 KARIŠKIUS.
Darant šaudymo prati

mus, šį pirmadienį Ispani-
klerikalizmo įtaką' joj plyšo vienas armotos šo- 
Tai sunku kai kam {vinys užmušdamas vieną

nės kartos atstovui, aišku, kad tuoni kareiviai buvo sužeis- 
Voldemaras savo politika vyk-'ti.

10 Co!i:j 75c
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SAKO, PALTANAVICIA 
TURĖTŲ GAUT MEDALĮ

Skaramušas “Naujieno
se” rašo:

“Galutinai susikompromita
vę brolių-amerikiečių akyse. 
Lietuvos fašistai sumanė savo 
reputaciją pataisyti — Gedi
mino ordenais. Paskirta tam 
tikra komisija, kuri išrinks 
‘vertesnius’ 50 žmonių. Kitų 
negavusių ordenų. nuopelnai 
busią Įrašyti tam tikroje kny
goje karo Muziejuje. Tai pir
mąjį ordeną tikriausiai gaus 
M. Paltanavičia. kuris daugiau
siai ‘kentėjęs’ ir ‘pasidarba
vęs’ lietuviškojo fašizmo labui. 
Be abejo, atsiras dar ir vienas- 
kitas ‘veikėjas.’ kuris apsilai
žydamas priims kruvinojo 
nykštuko — diktatoriaus Vol
demaro malonę. Bet kiekvieno 
doro žmogaus pareiga yra atsi
sakyti nuo tų blekių. kurios 
dabar kabinamos kiekvienam 
šuniui — šnipukui ant kaklo."

Ištikrujų, p. Paltanavi
čius yra pirmutinis lietuvių 
kankinys už fašizmą. Fašiz
mą gindamas jisai neteko 
viso savo turto ir dabar ant 
senatvės Amerikoje yra pri
verstas elgetauti.

i ie 1927 metų pavasari bu
vo pasmerkti sušaudymui, 
bet Smetonos “pasigailėji
mu” mirties bausmė pakeis
ta arąžinu kalėjimu.

Kodėl gi dabar fašistai 
juos paliuosavo? “Naujie
nų" bendradarbis Skaramu
šas mano, kad—

“Voldemaras dabar Įvairio
mis priemonėmis stengiasi 
pritraukti liaudininkus i koali
ciją. Tuo. žinoma, butų labai 
apsunkinta demokratijos šali
ninkų padėtis. Socialdemokra
tai liktų visai vieni. Kaip tik tą 
tuo tarpu nori pasiekti Volde
maras. Užtat tokie jo filantro- 
piški gestai. Bet ar šios prie
menės turės pasisekimą — tai 
parodys ateitis.”

Reikia pasakyti, kad da
lis liaudininkų jau susibičiu-, 
liavo su fašistais. Pats stam- 
biausis iš jų buvo Jonas Vi
leišis.

Dabartinis liaudininkų' 
vadas Toliušis paskutinė- but “buržuazifoš

’ * •=» Iijuiacl, 11 v.o )f yoviuv

pasvyro Voldemaro pusėn.Įčiu bolševikų organai 
Anot klerikalų “Ryto,” p.l 
Toliušis pasakęs taip:

“šiaip ar taip kalbėsime, o 
turim pripažinti, kad Volde-, 
maras yra pažangus žmogus ir 
savo griežta politika baigia 
naikinti 
Lietuvoj.

nežinau. — šaukė ji 
pagimdėte: begemo

tą ar žmogų. Jūsų visi bylų iš
rašai nei velniams netinka: jie 
yra be antspaudų.

“Galų gale buvo pašauktas 
milicionierius. ’ kuris išmetė 
darbininkę iš sovietų Įstaigos.

“Naujai gimęs sovietų pilie
tis Vasilij Sončenko, nežiūrint 
i jo aiškią anatomiją, gimimo 
paliudyme tapo pažymėtas 
kaipo mergaitė.”

Šitas aprašymas negali 
, - . -_  _______ j-ė prasima-

mis dienomis^ taipgi aiškiai nymas,” nes jį paduoda pa- 
,s.

K. MENFELH’NIUTė ir F STANKŪNAS
Su Ork ..urvą Aiccrapa&jkėMflL.u

Oi. Skauda. Skaudi. Liaudie* Daina
Aš Žirgelį Balnosiu Liaudie* Daina

A- VANAGAITIS ir J. OLŠAUSKAS. Duetas
Su Ork Ak< fO’raoimvn.u

Kariukas (A. Van* raiti*' Komiškas Duetą*
Salta žlemuže\(Ą. \ anajaitis) Komiška* Duetas

MAHANOJAVS LTCTUVTSKA 
MAIN ERIŲ ORKESTRĄ

Ihrinuoja A. šfukeviėiua ir Marė Urba*
i r. Yotko. Vada*

Žalia Girelė Orketfra su
Lik «u Dievu. Pan tėie Pripuoiamu Dainavimu

F. STANKŪNAS. Baritonai 
Su Orkestro* Akcmpanimentu 

Piršlybos Amerikoj 
N c. - pridoman P ru»: mas

MAHANOJAUS LIETI’VTŠKA 
MAIN! ERIŲ ORKESTRĄ

Fr. Ystko, Vadas
Sukikų Polka
Naujų Metų Polka

RAI.PH V. JVšKA. Baritonas 
Su Ork stro> Akompanimentu 

Kaip A: Buvau Jauna*
Kad širdį Tnu Skausmas l J. Naujalis)

VISŲ ŽINIAI
Už visokios rųšies smulkias pasi- 
garsinimus, kaip tai: pajieikoji- 
mus apsivedimą, įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patai pint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už sykį.
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c. 
už žodį, išskiriant pajieškojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.
Už pajieškojimus giminių arba 
draugu skaitome po 2c. už žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę laiikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po lc. už žodį 
Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuo
ja padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar
ba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS
253 BR0ADWAY,

80. BOSTON, MA8S.
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SLA. ir komunistų politikių
Pittsburgho apielinkėj ko

munistai turi užvaldę apie 4 
SLA. kuopas. Pirma jos pri
gulėjo prie III-čio SLA. Ap
skričio, bet 4 metai atgal ap
šmeižė 40-tą Pittsburgho ir 
90-tą Bridgevilles kuopas, 
tai tos padavė sekančiame 
suvažiavime 'skundą, reika
laudamos šmeižtą atšaukti. 
Skundas buvo priimtas ir 
nutarta, kad per 60 dienų 
komunistinės kuopos pa
leistą šmeižtą atšauktų, ar
ba pasitrauktų iš Apskričio. 
Taigi 92 kuopa iš Courtney, 
128 iš Camegie, 152 iš Brad- 
dock, 266 iš Castle Shanon 
ir 286 iš McKees Rocks iš
stojo iš Apskričio, ir dabar 
jos nori tverti naują apskri
tį. Jos sako, kad tas esą rei- i 
kalinga Susivienijimo labui, 
nes atskiroms kuopoms sun- < 
ku parsikviesti kalbėtoją ir ! 
varyti agitaciją.

Bet tai yra netiesa. Ko
munistams SLA. labas neni- 
pi. Jiems rupi tik savo poli- 1 
tiką Susivienijime varyti. 
Rupi prieiti prie SLA. pini
gų- 1

Kad Susivienijimo reika
lai jiems svetimi, tai parodo 
šitas faktas. Nesenai iš Cen
tro buvo atsiųstas organiza
torius Žukas. Jo maršrutas 
buvo skelbiamas “Tėvynėj” 
per kelias sąvaites. Bet ka
da 27 rugpiučio nuvažiavom 
su Žuku į McKees Rocks, 
pasirodė, kad tenai niekas 
apie prakalbas nežino ir nie
kas prie jų nesirengia. Nuė
jo pas salės gaspadorių, tas 
sakosi apie prakalbas nieko 
nežinąs. Nuėjom pas kuo
pos sekretorių, tas išėjęs pa
sivaikščioti. Tas pats buvo 
Braddocke ir kitur, kur tik 
kuopas turi užvaldę komu
nistai.

Prie tų kuopų turėtų pri
sirašyti daugiau lietuvių ir 
komunistus išmesti iš valdy
bų. Musų organizacijose ne
turėtų būti vietos žmonėms, 
kurie drįsta net iš žmonių 
nelaimės sau biznį darytis. 
Jie landžioja po stubas ir 
krautuves deklamuodami 
apie badaujančius Lietuvos 
žmones ir rinkdami baduo- 
liams aukas, o kada surinko 
apie $3,000, tada nutarė pa
imt juos savo politikai, už
kariavimui SLA. Daugiau 
aukų komunistai jau nebe
gauna, tai nori prisiplakti 
prie SLA. iždo. Bet tas 
jiems turbut nepavyks.

J. Virbickas.

gaidys. Pargriuvęs ant grin
dų naktį pergulėjo. Pabu
dęs ryto metu eina į karą 

• žiūrėti savo atvežto mun- 
x« uaujają «. * . xu. *».. ——’ šamo. Priėjęs Maikis pašo- 
tituciją (Brooklyne iškep-' ko aukštyn ir sušuko: “Ap- 
ta) atmetė. Kaip toliau bas,!vogė mus!”

tvirtovėj gavo per nosį, ir 
da taip sujudino narius, 
.kad į susirinkimus pradėjo 
lankytis ko skaitlingiausia. 
Ir naująją A. P. L. A. kons-

pranešiu vėliau.
J. Virbickas.

M1LLINOCKET, ME. 
Kaip South Bostono “inte-

I

Pasirodo, kad j 
čia tie “grinoriai” milino-' 
kiečiai apmovė So. Bostono! 
“inteligentus.“ Dalį jų mun- 
šaįno išgėrė, o kas liko, tą 
pavogė. į policiją eiti Mai-

ligentai” pa* mu* biznį darė bijojo, z kad neįkliūtų
; pats, o ilgi liežuviai pradėjo 

miestely lietuvių kalbėti, kad ir vietinė poli-i 
. Visi cjja jau žino. Taigi tiedu 

komisarai susėdo į savo su
klerusį automobilį ir išva
žiavo iš musų miestelio be 
pinigų ir be munšaino..

Vargo Plunksna.

pats, o ilgi liežuviai pradėjo
Musų i 

yra apie 35 šeimynos, 
jie paprasti darbininkai, 
dirba dirbtuvėse. Inteligen
tų taip kaip ir nėra. Laikraš
čių ir knygų maža kas skai
to, o jei katras ir skaito koki 
laikraštį, tai maža naudos 
teturi. Sako, kas yra parašy
ta, tai netiesa. Taip ir gyve
na paskendę prietaruose.

Rugsėjo 13 d. pasklydo
čia kalbos, kad atvažiavo iš bininkas nusisuktų sprandą. 
South Bostono “garsus inte
ligentai.” Bet nabagai per 
naktį vargo savo automobi- 
liuje kol rytas prašvito. Jų 
esą čieli du. Aš maniau sau, 
kad jie čia prakalbas sakys, 
o gal kokią literatūrą, kny
gas pardavinės, apšvietą 
platins tarpe lietuvių. Butų 
labai kilnus darbas lietuvių 
nupuolusią dvasią pakelti. 
Musų miestely kaip tik tokių 
vyrų ir reikia.

Bet aš labai apsirikau. Tie 
du lietuviai ne apšvietą pra
dėjo platinti, bet munšainą 
pardavinėti.

Vienas jų sakėsi esąs Mai
kis P., o kitas kaž koks Ado
mo ainis. Jie gyrėsi atsivežę 
to štofo daug, apie 50 galio
nų, bet dalį jo palikę kitame 
mieste. Pardavinėjo po $5 
galioną, nes štofas nenusi
sekęs, smirda.

Maikis P. su savo draugu 
pradėjo savo tavorą lietu
viams siūlyti. Bet milinokie- 
čiai nelabai pirko. Sako, gal 
South Bostono komunistai 
tokį ir geria, bet Milinakėj 
tokiu munšainu galima tik 
blakes nuodyti, o ne žmo
nėms pardavinėti. Maikis 
norėdamas itikrinti, kad jo 
munšainas olrait, pats pra
dėjo gerti. Ir nusigėrė kaip

SUDBURY, ONT., CAN. 
Jei nori gaut darbo, tai už- 
pirk mišias, kad senas dar-

Čia labai sunki bedarbių 
padėtis. Žmonių privažiavo 
daug ir darbas gaut labai 
sunku. Kiekvienas norėtų 
gaut dirbti kasyklose, kur 
galima geriau uždirbti: bet 
kuomet nueini prie kasyk
los, tai net baisu pasidaro, 
kiek tenai žmonių laukia 
darbo. Jeigu katras turi “sli- 
pą” (korčiukę), tai tą pri
ima greičiau: o kas jo netu
ri, tas veltui darbo lauks.

Aš pradėjau teirautis, kur 
tie “slipai” yra gaunami. 
Man paaiškino, 
reikia pirkti pas 
kunigą. Reikia duoti 10 do
lerių “ant mišių,” tai kuni
gas duos “slipą.” Jis sakosi 
atlaikysiąs mišias “už dar
bininkų sveikatą,” tai kai 
kurį prie darbo užmuš ar su
žeis, tai tuomet gausi jo vie
toj dirbti. Kitokių šansų nė
ra.

Taigi išeina,' kad mišias 
reikia užpirkti su ta intenci
ja, kad kas nors senųjų dar
bininkų nusisuktų sprandą 
prie darbo. Ir kunigas ima 
už tai 10 dolerių. 0 kai tu 
gausi darbo, tai jis gavęs iš 
kito 10 dolerių laikys mišias 
ir prašys Dievo, kad tu 
sprandą nusisuktum ir kad

7------------------------------------------------- ------------- i
NĖRA PASLAPTIES—MUI
LAS KURI VARTOJU IŠ
MIRKO DRAPANAS BAL

ČIAU BE JOKIO TRINi.MO I 
x____________ _ ________J
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SLAUGE. KAME PASLAPTIS JI S 

SNTEGO-BALTOJ UNIFORMOJ? 
Aš NIEKAD NEGALĖČIAU IŠ
TRINT DRAPANAS BALTAI!
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kad juos 
katalikų

MCKEES ROCKS, PA.
Komunistai priversti grą

žint aukas.
McKees Rocks miestelis 

buvo skaitomas bolševikų 
tvirtove. Jie valdė čia A. P. 
L. A. 2-rą kuopą per daug 
metų ir žmoneliai jau ne
kreipė domės į organizaci
ją, nelankydavo susirinki
mų. ’Bet komunistų pasielgi
mas su Lietuvos baduoliais 
išvarė žmones iš kantrybės. 
Mat, bolševikėliai labdary
bės kauke prisidengę, įnešė 
išrinkti kolektorius ir eit per 
stubas rinkti aukų JJetuvos 
baduoliams. Žinoma, visi 
tam pritarė. Surinkę pinigus 
pasiuntė “Laisvei” ir jau 
manė, kad viskas bus gerai. 
Bet kada sužinojo, kad į 
Lietuvą komunistai aukų 
nesiųs, pradėjo protestuot. 
Komunistų agentėlis Mažei
kis ėmė bėgioti tarp žmonių 
rinkdamas pasižadėjimus, 

kad nereikalaus iš “Lais
vės” pinigų grąžint. Bet tas 
nieko negelbėjo. Žmonės 
susirinkę reikalavo, kad pi
nigai turi būt sugrąžinti at
gal į A. P. L. A. 2 kuopos iž
dą, tada patįs pasiųs į Lietu
vą.

Taigi bolševikėliai savo
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Kaip Gyvenama 
Kauno Lindynėse

tavo vietą galėtų kitas už
imti.

Tai taip yra skriaudžiami 
ir išnaudojami vargšai dar- 
biinkai šitame Kanados už
kampy.

“Keleivio” skaitytoja*.

Tarp Italijos fašistų ir po
piežiaus vėl prasidėjo nepa
sitikėjimas vienų kitais. 
Mussolini pasakė, kad jis 
turįs pastatęs '9,000 žvalgy
bininkų, kurie seka klerika
lų veikimą. Popiežius tuo 
labai įsižeidė.

I
I

KITĄ SKALBIMĄ
Z--------- ------------------------------------------- \

SLAUGĖ GERAI ŽINOJO! 
KOKIOS TIRŠTOS PUTOS 
TO RINKO. Aš NEBŪČIAI 
TURĖJUS TIEK SVEIKA
TOS TRINT KAI SENIAU

•nnpj

“Lietuvos Žinių” bendra
darbis Beleckas tyrinėjo, 
kaip gyvena žmonės Kauno 
landynėse. Landynėmis jis 
vadina tai, kas anglų kalbo
je vadinasi “slums.” Tai ap
leisti miesto užkampiai, kur 
gyvena patįs 'biedniausi 
žmonės.

Apie Kauno “slumsus” 
“Lietuvos Žinių” reporteris 
rašo taip:

Jau iš lauko jauti, kad ten 
viduje kaž kas nepaprasto. 
Ūžia, kaip bičių avily, šau
kia visokiais balsais, o pro 
skyles veržiasi nuodingas 
žmonių prakaitu ir kitokiais 
garais sugadintas oras. Di
delė, panaši į dvaro daržinę.-—-----»—----- t--------
patalpa suskirstyta lenti-jčių čia tik policinė valanda 
niais gardų gardeliais, jų susirenka. Kur jos būna ir ką 
kelios dešimtys. Visiems j veikia per dienas, tik jos ži- 
gardeliams, o čia ne garde- no. 
liai, bet šeimų “butai,” — ■ ”
bendros lubos, stogas. Reta
me kambarėly yra krosnis. 
Kur jie verda maistą ir iš vi
so ar verda ką, neišaiškinsi. 
Retam kambarėliui tenka 
langas, kituose per dienas ir 
naktis tamsu, 

j Vieni gražiai, kiek lei
džia sąlygos, sutvarkyti — 
žinoma, kiekvienu žvilgsniu 
sutinki neturtingumo žymes, 
—bet kitose dar blogiau — 
visas gyventojų turtas su
verstas ant grindų. Turtas 

VAKARUŠKOJE NUDU- įvairus: suplyšę batai, puo-
RE VAIKINĄ. dų šukės, purvina antklodė, 

kiauras pagalvis, duonos 
kampelis, cibulių ryšulis ir 
taip toliau.

Visi gyventojai nuskurę, 
išblyškę, daugelis ligotų. 
Švariau apsirengęs žmogus 
čia retenybė, užtat mums 
atėjus, susirinko beveik visi 
kolonijos gyventojai. Jų 
daug ir įvairus. Daugiausia 
kalba lenkiškai, rusiškai', 
žydiškai tečiau jų didžiuma 
esą lietuviai, tik negali iš
mokti kalbos. Visose kertė
se girdi kalbant — šaukiant. 
Didelis skaičius* vaikų. Be
veik visi nuskurę, prastai 
apsirengę, susitepę, išblyš- 

• kę. Visų tautybių ir tikybų 
vaikai maišosi bendrai.

• Koks čia gali būti vaikų 
auklėjimas. Kūdikiai gyve
na viename kambary su se
niais tėvais, tame pat kam
bary jauna porelė. Arčiau 
pažįstą kolonistų gyvenimą

| EDMONTON, CANADA.

Pranešimas Vakarą Kanados
1 Lietuvių Susisienijimo D-ro

Basanavičiaus D-jos nariams.
i Skelbiama “Keleivyje” sulig 
nutarimo paskutiniojo susirin
kimo 8 d. rugsėjo, 1929 m.

j Likus mažam skaičiui narių 
virš užvardvtos d-jos, susirinkę 
8 d. rūgs, sąstate 11 narių, nuta
rė minėtą dr-ją likviduoti. Dr- 
jos iždą perimtą nuo A. švelnio 
ir padėtą banke vardu J. La
zausko ir W. Juodelio, 
šiai nutarta.

pasakoja, kad neretai tenka 
užklupti mažučius — ber
niukus ir mergaites sekant 
matytus suaugusių veiks
mus.

Šeimų gyvenime — čia 
anarchija. Kas yra vestuvės 
ir vedusių ištikimybė, retam 
galvon ateina. Gyventi su 
svetima žmona, čia papras
tas reiškinys. Palikti nėščią 
žmoną be duonos moterį — 
nenaujiena. Atsiskirti nuo 
vyro, kai jis netenka pinigų 
—natūralu. Senių su jauno
mis mergaitėmis ir senų su 
jaunuoliais santikiai čia sa
votiški. Tautybė ir tikyba 
taip pat neturi svarbos, by 
tik žmogus. Daugelį mergai-

Maškėnai, Panemunėlio 
vai. — Rugpiučio 25 d. va- 
kaiuojant susivaidijo ber
nai ir perdūrė jauną vaikiną 
•Jonaniuką. Ryte jį sode ra
do negyvą, šioj apylinkėj 
yra labai daug gražaus jau
nimo. bet gaila, kad jis tin
kamai neauklėjamas. Nieko 
daugiau jaunimas negalvo
ja. kaip tik samagonkos pri
lakus kitiems galvas skaldy
ti ir naktimis landžioti i klė
tis pas mergas.
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tirštos saugios putos 
vanoję ar skalbykloje

Kuo čia gyveną užsiima: 
niekuo ir daug kuo. Dauge
lis maitinasi miesto valdy
bos gaunamais pietumis. 
Dieną vyrai kur nors uždar
biauja. Vieni turi nuolatinį 
darbą mieste prie viešųjų 
darbų, kiti pas privatinius 
asmenis, bet daugelis nuola
tinio darbo neturi, kasdien 
įieško malkų piauti ar kitą 
ką nors padaryti. Būna daug 
dienų, kad darbo negauna, 
lito neparneša, ir alkanas 
grįžta. Po tokios dienos vi
sai šeimai naktis esti žiauri, 
bet tokios naktys įprastos — 
jos nekenčiamos bet nuola
tinės.

Čia gyvena visokių amat- 
ninkų, pradedant kurpiais 
baigiant namų statytojais. 
Moterų dauguma, ypač žy
džių, gyvena iš elgetavimo.

Koks čia politinis nusista
tymas, nesupaisysi. Bet po
litika čia yra. Vienos moters 
klausiu, ar tamsta ką nors 
nusimanai apie politiką. 
Užsigavo žmonelė. “Kaip, 
girdi, drįstate mane įžeisti? 
Manote, kad tokiame kiau
lininke gyvenu, tai ir nieko 
nesuprantu?”... Kas dedasi 
mieste, ypač kas užsieniuose 
girdėti, čia per dienas kal
bama. Visos žinios 
Nepaprastai aktualus pra
džioje buvęs Kinų-Rusų ka
ro klausimas. Gyvena daug 
vyrų, nusimanančių apie ka
rus. Gyvenimo dugno čia 
nepasidks ’rtei policininko 
nei kitokio tvarkdario ran
ka.

Nusikaltimų atžvilgiu re
kordą ima “detalistai,” 
smulkus vagiliukai ir šiaip 
mažus kriminalinius nusi
kaltimus dirbą žmonės. Jie 
dažniausia “nutibrina’* val
gomų daiktų, antroje vieto
je — tokių daiktų, kurie 
lengviau parduoti. Čia 
venąs vagili u tas turtų 
krauti nemano, svarbu

■ užkimšti pilvą.

kube.

gy- 
su
tik

WATERBURY, CONN.
20 lietuvių tapo Amerikos 

piliečiais.
Sekantįs lietuviai gavo 

pilietiškas popieras:
Vladas Misevičius, Alek

sandras Aleksis, Mat. Mar
celinas, Vincas Gerulaitis, 

1 Charles Gerulaitis, Agnė 
Močiulis (Agnės Mitchell), 
Vincas Grebliunas, Jonas 
Kvaraciejus, John Trečio
kas, Justinas Valaitis, Pet
ronė Sadula, Vincas Domei
ka, Antanas Mockaitis, Vin
cas Bradunas, Marė Karve- 
lienė, Jieva Aleksaitienė, 
Jurgis Baltrušaitis, Antanas 
Bulevičius, Jonas Pranulis 
ir Antanina Žurinskskienė 
(iš Naugatuck, Conn.).

Korei p.

I

vienbal- 
pinigus grąžinti 

aukavusiems, t. y. tiems, keno 
jie yra suaukauti. Todėl, šiuomi 
pranešame aukautojams-na- 

’riams, gyvenantiems ne Edmon- 
tone, praneškite savo adresą 
mums, kad galėtume jums per
siųsti jus aukotus pinigus. Ku
rie nepraneš savo adreso per du 
mėnesiu laiko nuo šio paskelbi
mo dienos laikraštyje, tų pini
gai bus sunaudoti nupirkimui 
knygų ir jas pervesim Edmon- 
tone esančiam knygynui prie ki
tos organizacijos.

I Likviduotos Dr-jos adresas: 
J. Lazauskas. North West Lbr. 
Co., Edmonton. Altą, Canada.

įgaliotieji:
J. Lazauskas. 
W. Juodelis,
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Sovietu Rusu Konfliktas 
Su Kynais.

__________________________________ No. 39. Rūpėjo 25 d., 1929.

KELETAS BRUOŽŲ IŠ MANO
GYVENIMO SOVIETŲ RUSIJOJ
___________________________ J. JOKUBYNAS__________  -'

Beveik kasdien ateina ži- sijos į vakarus, gręsdami ru- 
nių iš tolimųjų rytų apie sų sienų nieliečiamybei. Iš 
ginkluotus susirėmimus tarp labai retai gyvenamos šalies 
sdvietų.rusų ir kinų, kas seų- Mandžurijos provincija nuo 
sacijų mėgėjų yra laikomas nišų japonų karo lig dabar 
tikru karu. Tečiau nors karo virto svarbiu veiksniu tiek 
ten nėra, vis dėlto yra. ,pi>-: politiniu, tiek ekonominiu 
vartų arčiau susipažinti su'atžvilgiu. Mandžurijos reik- 
tuo, kas ten dedasi išmė yra tuo didesnė, kad joj

Lig šiol dar nėra galuti-! kertasi didžiųjų Azijos Vai
nai paaiškėjęs klausimas, 'stybių — rusų, kinų ir japo-( 
ar Rusija yra Europos, ar'nų — interesai. Kova eina] 

į Azijos valstybė politinių in-‘už pirmenybę ir hegemoniją i 
teresų atžvilgiu. Rusijos is-.tolimuose rytuose, 
torija duoda vienų ir kitų' Šią vasarą kilęs sovietų 
Įrodymų. Lig XVII šimtme- rusų konfliktas su kinais dėl 

;čio pabaigos Rusija plėtėsi sovietų valdininkų pavary- 
j daugiausia i vytus nuo Mas- mo iš vadinamo rytų kinų 
kvos, ir tik nuo XVIII amž. > kv
pradžios interesų centras 
pasisuko Į vakarus, “praker
tant langą,” t. y. įsigalint 
Baltijos jūrių krantuose. Vi
są XVIII amžių Rusija ak- pats savaime 
tingai dalyvavo Europos po- mės dalykas, dėl kurio rei- 
litikoje. tečiau didžiausias ketų rizikuoti karu. Tečiau 
jos tikslas — Įsistiprinti Bal- pasireiškęs jame kinų agre- 
kanuose ir pasiekti Kons- singumas verčia rusus susi- 
tantinopolio nepavyko. XIX rūpinti. Geltonoji rasė — 
amž? Rusija vėl aktingiau kinai ir"japonai — rodo ten- 
susidomėjo Azija, kas to pat dencijos veržtis i vakarus, į 
šimtmečio pabaigoj privedė Sibiro gilumą. Sibiro ateitis, 
prie konflikto ir vėliau prie o drauge ir Rusijos pozicija 
karo su japonais. Per pašau- Azijoj, atsidurtų pavojuj, 

•4jinį karą Rusija paskutinį jei Ramiojo vandenyno pa
kartą norėjo Įvykdyti senas krantės patektų i geltonųjų 
svajones, bet ne tik kad jų rankas. Štai delko Rusija 
nerealizavo, bet likosi net šiandien taip griežtai gina 

1 atstumta nuo vakarų Euro- savo interesų neliečiamybę 
pos. Dabar yra neabejoja- tolimuose rytuose. Dalykas 
mas dalykas, kad šiandien eina ne apie lokalinės reikš- 
Rusijos politiniai interesai mės reikalus, bet apie svar- 
yra daugiau nukreipti į ry- bias ateičiai problemas, ku
tus, negu i vakaras. Tuo bu- rios gali kada noi-s privesti 
du Rusija yra pusiau Euro- net prie rasių susikirtimo, o 
pos. pusiau Azijos valstybė, ne tik atskirų tautų, 
vadinasi, eurazinė valstybė. Tečiau karas šiuo metu 

Rusijos interesai Azijoje dar nėra galimas, kadangi 
šiandien turi tikslo siekti ne nėra galutinai, paaiškėję nei 
naujų teritorialinių laimėji- sovietų rusų, bei kinų vidų- 

, ir taip pat 
laikymo. Per paskutinius Japonijos pozicija. Galimas 
25 metus žymiai pasikeitė daiktas, kad antras pasauli- 

■ Aš tau pasakysiu, Mai- siekimui 'jis turi geležinke- gyventojų tirštumas toli- nis karas prasidės Azijoj,
ke, kad jeigu Dievas kvara- liūs ir automobilius. Pripra-'muose rytuose. Kinai ir ja- bet tai bus dar negreit, 
bą’ant tavęs užleidžia, tai tęs prie tokių patogumų, jis'ponai rodo didelės ekspan- —o—
no mader ką tu valgysi, o giriniu gyvenimu jau nega-------------------—----------
vistiek velnias tave griebs, lietų šiandien gyventi^

—Kam tu, tėve, tuojaus —Jes, vaike, žmogus turi 
Dievo šaukiesi? Dievas su prasimanęs visokių, zbitkų. 
žmogaus ligomis nieko ne- bet užtai jis ir nelaimingas, 
turi. Jeigu nemokėsi savo Mano laikais nebuvo nei ar- 
sveikatos saugoti, tai visada mobilų, nei tijatrų, o gyvent 

’ sirgsi. jbuvo daug linksmiau. Jeigu
-i - u- 1 • -i • 'kas pasidarydavo sau smer-—Maike, as biskį djriąu y tai žmonės bijodavo ir pro 

ant svieto gyvenau, todėl vietą praejti 0 dabai.
T?, l,S„?'?.n!L^e;ižmogaus gyvastis, tai taip

—Labo ryto, tėve.
■ —Jes, vaike, rytas šian
dien labai fain.

—O kur gi taip eini, tėve?
—Einu grybaut, Maike, 

ba girdėjau, kad jau grybai 
dygsta.

—Su grybais 
gus, tėve.
• —Kodėl?

—Gali kartais 
privalgyt.
' —Aš, Maike,

buk atsar-

-!<•

• i
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(Pabaiga) Į kaimą rekvizicijų daryki, tai prad.ętų kokia
Toliaus paimkime bolševikų diplomatą (^oba . verkti, ir jus jps pasigailėtumet. Ot, 

Krasiną, kurio duktė ištekėjo už francuzųĮ čia mums kaip tik ir reikalingi tokiezmo- 
kunigaikščio, ir paklauskime savęs, kodėl 1 : .
draugas Krasinas neišaukįėjo savo dukters Jau pripratę, 
taip, kad ji pasirinktų sau vyrą iš proletarų ~ 
tarpo, kokį batsiuvį ar kalvį, bet tituluotą 
francuzų buržuazijos atstovą? Kaip ji su 
juo susitiko ir susipažino? Aišku, kad jos

s vadinamo rytų kinų 
geležinkelio yra tik eilinis 
įtemptos padėties pasireiš
kimas. Sovietų rusams gele
žinkelio bendras valdymas 
svetimoje teritorijoje nėra 

rimtos reikš-

nės, kurių ašaros nepaveikia, nes jie prie to
• ■ - » , • - • X »(? > įi ffl

Toliaus iš Šito paaiškinimo galima buvo 
suprasti, kad ačiū tokiems žmonėms komu
nistai gali pasipelnyti ir dėmė ant jų parti
jos negali kristi, nes išėjus kokiam nešva- 

tėvas su tokiais žmonėmis draugavo. Dar- riam darbui į aikštę, tuojaus galima pripa- 
bininkai jo namuose nesilankė. Ir jo duktė rodyt, jog tai darbas buvusio caro šnipo, 
gal tik iš laikraščių girdėjo, kad yra tokia Spauda tuomet apgailestauja, kad komuni- 
klasė, kaip proletariatas, bet gyvenime pro
letarų nepažinojo. Vadinasi, bolševikų va
dai kalba apie “darbininkų valstybę,” o sė
brauja su buržuazija.

Trockis, kaipo žmpgus, šiandien vertas 
užuojautos; bet kaipo buvusis komunistų

šungrybių

čiai apie jį rašytų, tai sugal
vojo pigią sensaciją.

—Vaike, man jo sumany
mas labai patinka. Jeigu iš
tikro žmogus išėjęs į mišką 
galėtų be darbo prasiživyt, 
tai nereikėtų už auzą ran- 
dos mokėti ir turėtum laisvą 
gyvenimą, ba miške polici
jos nėra.

1 —Bet kas tokio gyveni-1 
mo norėtų, tėve? Šiandien 
žmogus yra pripratęs prie 
visokių patogumų. Jis nori 
turėti minkštą lovą, šiltą ir 
šviesų kambarį, nori gar
džiai pavalgyt ir atsigerti. ,_ . _ - • -«*
Jam reikalingi ir laikraščiai, mų, bet jau turimų sienų iš- jiniai reikalai,

tik vieno 
grybo bijau, tai musmirio; 
o šungrybiai man nieko ne- 
iškadija.
. —O ar jau užmiršai, kaip 
anais metais buvai apsir- nes jis nori žinoti kas deda- 
gęs? si pasaulyje. Greitam susi

stų partija da nėra skaitlinga ir neturi pa
kankamai savų žmonių valdininkų vietoms 
užimti, o darbininkai tokioms pareigoms da 
persilpni, neišlavinti.

Taigi, kas nori pažinti komunistus ir jų 
.darbus, aš patarčiau tam nuvažiuoti Rusi- 

lyderis, jis yra taip pat kruvinas, kaip buvo^ jon. jik važiuoti netaip, kaip iš Anglijos 
užsispyrėlis Leninas. Nors dabar Stalinas' važiavo Martens milionierkos Mrs. Astor 
liepė komunistams Trockį keikti ir jie jį lėšomis, ir netaip, kaip važiuoja visokias 
keikia, bet buvo juk laikas, kada Trockis delegacijos, nes jos tikro darbininkų gyve- 
buvo komunistų revoliucijos kardas. Jis bu-Įnjmo nepamato; ir netaip važiuoti, kaip va- 
vo pirmuoju karo komisaru, o vėliau, 1920 žiavo Mažeikai, nes jie matė tik balius. Bet 
metais, jam buvo pavesta ir susisiekimo ko-|tegul važiuoja tokie, kuriems už dienos-ki- 
misariatas. Tas pats Trockis su Dzeržins-: tos reikės eiti darbo jieškoti; ir tegul aplan- 
kiu Įkūrė “Čeką,” nuo kurios paskui ir pats ko tokias Maskvos vietas, kaip Marina Roš- 
nukentėjo. Tik pakritikavo partijos vado- ča, Chitrovy Rynok ir joms panašias, o tada 
vybę, ir tuojaus siunčiamas “ant poseleni- pamatys, kaip gyvena Rusijos darbininkai, 
jos.” Tai Trockis. O ką jau kalbėti apie!apje kurių “laimę” nuolatos gieda mūsiškių 
vargšą darbininką! Tai tokia dabar Rusi- komunistų spauda.
joj laisvė. Į Brooklyno “Laisvėj” švenčioniškis an-joj “laisvė.” _ _______

Rusiją šiandien valdo ne darbininkai, bet dai daug popieros pripeckojo apie socialis- 
visokie perėjūnai ir avantiūristai. Pavyz- jr prostituciją. Taigi gal jam įdomu bus 
džiui, Maskvos Žinių antrasis redaktorius apie prostituciją ir bolševikus,
yra tikras monarchistas, bet sėdi redakto-|jr bus ne prasimanymas, o tikri faktai, 

nes gieda taip, kaip Stalinui Tuojaus kaip tik komunistai paėmė Rusijoj 
_ ....................(valdžią, buvo išleistas dekretas, kad nega-

riaus suole,
patinka.

Visokie perėjūnai plėšia Rusijos liaudį ir.jjma prostitutėms rodytis ant gatvių. Tuo- 
rėdo savo meilužes, o darbininkams sakorrae| jnėjo nauja mada. Kone kiekvienas ko- 

Palaukit, draugai, kaip užkariausime pa- mjsaras pasiėmė po keletą sugulovių į na- 
saulį, tai visi, visko į valias turėsime, o da-1 ’ • • " ’
bar reikia pakentėti.”

mus. Štai, vienas iš daugelio pavyzdžių. 
Gyveno Maskvoj panelė J. T., lietuvaitė.

Latviu Protestas Pieš
*

Terorą Lietuvoje.
Šaukia Socialistų Intema- jdemaro režimas yra taip 

cionalą protestuoti prieš turtingas, įpėdžiui seka vėl 
* ■' - r ... . . nauji atsiskaitvmai su šim-

Socialdemokratinį/^0 jaaaa»l> kurių
kruvinus fašistų darbu*.
•Rygos “mokink. Tu turbut ir ^ento'^^^^m stryfo tave^rugSi^ diena praneši kad i nusikaltimas yra

rašto gerai da nežinai, kad jr n;ekas nerastoia1 Latvijos Socialdemokratu'kad Pnesin£ai fašizmuičrToVi irontn užmuša. ir njeKas nesustoja, Latvijos bociademoKratų •• naailikn ištikimi ^nrialiy-taip šneki. Švento Ciprijono 
evangelijoj yra Dievo pirštu 
parašyta, Maike, kad jeigu 
tu turėsi savo širdy tikro ti
kėjimo nors tiek, kaip garst- 
vyčios grūdelis, tai drąsiai 
galėsi valgyt trucizną ir tau 
nieko neiškadys.

—Na, o kaip tu apie save 
manai, tėve: ar tu turi tiek 
tikėjimo, ar ne?

—Šiur, Maike, kad turiu.
—Gerai, tėve, aš duosiu 

tau truputį nuodų paragau
ti. Ar imsi?

—Kibą tu pasiutai, Mai
ke! Aš da mirti nenoriu.

—Reiškia, tikėjimo galy
bei tu netiki?

—Maike, apie tai mes pa
kalbėsime kitą sykį. Dabar 
aš norėčiau tavęs paklausti, 
Maike, apie tą naują Ado
mą, ką gazietos rašo.

—Aš nežinau, apie kokį 
Adomą tu kalbi, tėve.

—Na, ar gi tu, Maike, ga- 
zietose apie jį neskaitei? Jis 
vadinasi ne Adomas, ale jis 
nori gyventi taip kaip Ado
mas. Sako, išeis į mišką, nie
ko su savim nepasiims ir gy
vens taip kaip Adomas kitą 
syk rojuje gyveno. Tokiu 
spaaabu jis nori prirodyt, 
kad ir šiandien žmogus gali 
ant Dievo burdo gyventi.

—Žirfau, tėve, žinau. Tas 
žmogus nori, kad laikraš-

H ovciaiueinuiu•• ištikimi
pažiūrėt. O jeigu nori biskį Darbininkų Partijos Centro idealam* mi "0Cia 1Z
pasilinksmint, kokią bumą Komitetas rugsėjo 3 dieną °Jf . . • s' ... .išsigersi, tuojaus poliema- telegrafu kreipėsi į Sociali^ >^uoS «

.................. tu Internacionalo sekretą-riata. prašydamas pakelti,P***"^!™ ! naa^
visų kraštu 'darbininkų pro-L,etU™J,e 
lesia t £t. J g’?ezc»ausila' „protestuoja

įpnes liaują fašistų dūkimą, 
, T. .x x x . Jirpareiškia.kadkraujolieji- 

C enti o Komitetas taip pat mas nie]<ados nenuslopins 
esą> pasiuntęs telegramą'darbininkų kovos dėl socia- 
Sociahstų Internacionalo; iįzmo
biuiui Genevoje s.u piašymuĮ AUišaukima pasirašiusios 
prote ••tuo u Lietuvos atsto- gjos organizacijos: 
vams Tautų Sąjungoje pnes( L .<Darbo jaunuomenės” 
lengmmaM Lietuvoje ziau' Draugijos Centro valdyba. 
?*X t o • r * t * • 12. Latvijos Universiteto

J Socialistų Intemaciona- Studentų pad. Progr. frak- 
53 krpinp.<K tsain

nas prie tavęs ir kabinasi.
—Tokia fiandien ^civili

zacija, tėve.
—Aš žinau, Maike, ale 

užtai man šita jūsų cibuli- 
zacija nepatinka. Aš, vaike, 
visada mislinu, kad reikia 
toki gyvenimą pamesti, o eit 
į girią ir gyvent taip, kaip 
gyveno Adomas. Aš labai 
myliu grybus ir vuogas. Tik 
vieno daikto aš bijausi — tai 
uodų.

—Bet aš tau pasakysiu, 
tėve, kad tokios plačios lais
vės, kaip tu norėtum, šian
dien ir miške nėra. Štai, tas 
naujoviškas “Adomas,” apie 
kurį tu pirma kalbėjai, pasi
sakė laikraščiams, kad jis 
išeina į girią nuogas gyven
ti, ir valdžia tuojaus jam pa
sakė, kad taip negalima. 
Sako, turi užsimauti nors 
trumpas kelinaites.

—Ar tai valuk to, Maike, 
kad uodai nekąstų?

—Ne dėl uodų, tėve, bet 
dėl to, kad į girias dabar iš
važiuoja daug žmonių; iš
važiuoja tenai moterįs, jau
nos mergaitės, ir todėl “A- 
domas” turi but su kelinėm.

—O matai, Maike, ar aš 
tau nesakiau, kad cibuliza- 

icija sugadina gyvenimą?

testą prieš kruvinus Lietu
vos fašistų darbus.

lą kreipęsis taip jau Socia
listų Lietuvos respublikos 
gynimo komitetas.

“Socialdemokrats” toliau 
praneša, kad dėl persekioji
mų Lietuvoj Latvijos social
demokratinės jaunuomenės 
draugija ir progresyvių stu
dentų organizacijos šaukė 
dideli protesto mitingą, ir 
čia pat laikraštis paduoda 

jaunuome- 
kuris šiaip
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Kaip tie parėjunai išnaudoja Rusijos dar- dalyvavo lietuvių chore ir buvo pavyzdinga 
bininką, tai geriausia parodys sekamas pa-' mergaitė. Užėmus komunistams valdžią, 
vyzdis : 1922 metais iš Leningrado parva- užsidarė vaistų sandėlys, kuriame ji dirbo, 
žiavo į Alytų lietuvis Buinevičius. Jis buvo jr jį atsidūrė ant gatvės. Pas ją buvo dar 
prie bolševikų valdžios rekvizicijų viršinin- sena motina, kurią ji užlaikė. O netoli jų 
kas (prie caro valdžios jis buvo šnipas!){gyveno komisaras žydas. Sužinojęs jų sun- 
Parvažiavo jis dabar į mano žmonos na- j^ą padėtį, jis pradėjo kalbinti tą lietuvai- 
mus, nes čia buvo laikinai apsigyvenusi jo tę kad eitų su juo gyventi, o busią visko į 
orioną, kuri parvažiavo pinna jo. Su “tavo-va]jas Mergina kęsdama badą ir šaltį, su- 
riščium Buinevičium įvažiavo kieman nak- tik0> ge( begėdis laikė ją tik kolei apsi
ries laiku trįs pilni vežimai daiktų. Ir ko te-,džiaugė, o paskui vėl išstūmė į gatvę. O štai 
nai nebuvo! Keli brangių kailiukų paltai,!da gražesni bolševikų darbeliai. Leningra-
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menų~ sunku viską ir išpasakot. Rusijos Į_jfas.gubernijoj 17 vyriškių kamavo 15 me- 
žmonės tuo laiku badavo, bet “tavoriščius” 
Buinevičius parsivežė iš Rusijos į Alytų net 
tris keptus kalakutus!

Klystų tas, kas manytų, jog tokie dalykai 
darosi Rusijoj komunistų lyderiams neži-Į 
nant. Štai, kas man teko girdėti iš vieno 
Saratovo komunistų vado. Kadangi aš bu
vau išrinktas nuo darbininkų Gub-Plen- 
Bežo delegatu, tai vienam susirinkime aš ir 
paklausiau, kodėl į.visokias atsakomingas 
vietas yra įleidžiami buvusieji caro šnipai 
ir deržimordos? Taigi vienas komunistas 
tuomet man ir paaiškino. Tokie žmonės, 
sako, mums labai reikalingi, ypač prie rek
vizicijų; nes, sako, jeigu nusiųstume jus į

cija.
3. Latvijos Soc.-Dem. Par

tijos Studentų Sekcija.
4. Latvijos Universiteto 

Ebrejų Studentų d-ja “Zu- 
kunft.”

“Naujienos.”

TAI BENT ADVOKATAS.
Kaune j vieną policijos 

nuovadą užėjo pil. Marė 
Stalauskienė ir nusiskundė 
policijai, kad ji atvykus iš 
Kvietiškių valse, užėjo pas

Latvijos darbo 
nės protestą, 
skamba:

“Iš Lietuvos
kruvinų žinių.
sugrusti 300 socialdemokr*-!i________ii_ i_____• . «« ■___I

yra atiduoti karo lauko teis
mui ir jiems gręsi* mirties resantės... kėsinosi ją išža- 
nuosprendis. ginti!

“Po visų persekiojimų ir! Tuo reikalu policija veda 
kraujo liejimų, kuriais Vol-‘smulkią kvotą.

vėl ateina j

| kalėjimus,vieną advokatą N. L pasi- 
j tarti kai kuriais ją intere

sų jaunuolių, kurių 20 jau suojančiais reikalais.
.2 _2__ J • Advokatas išklausęs inte-

ginti!

— — — — t » a« va a a a a a

visokių papuošalų, visokių auksiniųJjrang-Į^e 49 bolševikų išžagino vieną kursistę;
I vy acio. £ tauzai 4i4j<yj x xxc**i*c*¥M au

'tų mergaitę per 14 valandų; Marinoj Roš- 
čoj, Maskvoj, 20 ištvirkėlių nukankino 2 
moteris ligi apalpimui. Galima butų ir dau
giau panašių atsitikimų nurodyt. O kas tos 

j nukentėjusios merginos? Ogi tai kursistė, 
tai mokytoja, tai namų ruošos tarnaitė, tai 
paprasta darbininkė. Nematyt nei vienos 
komisarų žmonos, nei dukterų, bet visos 

I vargšės, už kurias nėra kam užtarti.
i Dabai- pažiūrėkim, kas tie žagintojai. 
Ogi smulkus komisarukas, proletariškas ra
šytojas, komsomolcai, valsčių ispolkomų 
pirmininkai, sekretoriai ir kitokie konftmis- 
tiniai perlai. Jų amžius dažniausia tarp 17 
ir 22 metų. Tai, taip sakant, komunistinio 
auklėjimo karta, šie faktai imti iš Mask
vos laikraščių. Vieną ištrauką iš “Večer- 
niaja Moskva” perspausdino ir “Ruskij Go- 
los.” Tenai bolševikų korespondentas apra
šo; kaip jam su draugu užėjus į naktinį res
toraną Leningrade, juodu tuoj apspito pros
titutės, tarp kurių buvusi ir gen. Kleščins- 
kio duktė “Jabločko.” Komunistų laikraš
čio korespondentas su pašaipa rašo apie 
tas nelaimingas mergaites, kurias gyveni
mo aplinkybės nustūmė į tokią padėtį. Ko
dėl gi ponas švenčioniškis neparašo “Lais
vėj” apie šituos dalykus? Kam jis jieško 
prostitucijos socialistuose, pas kuriuos to
kių dalykų visai nėra? švenčioniškiams bu
tų daug geriau išsimėžti savo lizdus, nes la
bai prastai išrodo, kada žmonės būdami pa
tys murzini, o kitus savo pamazgom nori ap
lieti.

ARĖJAS.
Drėgnoj žemėj 

Be norago 
Ilgą vagą

Ilgus amžius aš ariu!
Ir in dirvą

Pilna sauja 
Sėklą naują

Kas pavasaris bėriu!
Kas su giesme 

Mane lanko, 
Tiems aš ranką—

Kad palaiminti — keliu!
Bet kas skelbia 

Juodą naktj—
Aš botagais tegaliu. 

Butkų Juzė.
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Visokios Žinios
Patys Kunigai 

Griauja Bažnyčią.

BALTAGVARDIEČIAI ORGANIZUOJASI.

KELEIVIS S *
ŽMONES BĖGA NUO DE

GANČIO MIŠKO.
Oregono valstijoj labai 

išsiplėtė miškų gaisrai. Ug
nis pasiekė jau La Barrė 

i miestelį, iš kurio 100 gyven-pasideda* cukraus
>r laukia,' kol at-'tojų turėjo bėgti artyn prie 

skris musė. Ant kurio cuk- Portland o. 
raus gabalėlio musė atsitu- ____ —

šais save ]_ 
gabalėlį ir laukia,

pia, tas ir pinigus išlošia. SPROGO SOVIETŲAustrijoj jie eina kartu su 
juodaulimčiais ir St Lo
rencene iš bažnyčios 
bokšto šaudė į darbi
ninkų susirinkimą.

Katalikų bažnyčios atsto- A . z , ■>
vų dalyvavimas austrų fa-zmo^s Y^u 
šizmo eilėse iššaukia didelį Fredenck Stone, kuns yra 
nepasitenkinimą tarp tikin- pilnas elektros, kad ne- 
čiujų ir dėl tos priežasties gali vartoti nei telefono, nėr kad

radio ausinių, nes tuoj gau- , u - l -r t j,- -" na smūgį. Jis taipgi negali dabartiniu laiku Jungtinėse 
6- ---- Valstijose yra 16,142 skrai-

neįsidejęs izo-|dym<> laukaL

I

nepasitenkinimą tarp tikin-

LAIVAS.
Maskvos žiniomis, Vol

gos upėje sprogo laivas su 
žibalu. Sakoma, kad šitoj 

Anglijoj, Holsforthy miė- nelaimėj žuvo 30 žmonių.

“ELEKTRIŠKAS ŽMO
GUS” NEGALI VARTO

TI TELEFONO.

16,000 SKRAIDYMO 
LAUKŲ AMERIKOJE.

šitas paveikslėlis parodo buri rusų baltagvardiečių raitelių 
Mandžurijoj. Jie dabar tenai organizuojasi ir šimtais dedasi 
prie kiniečių kariaut prieš bolševikus.

mažėja bažnyčios narių ______ ,
— ——o** — —*<^ <=»

St. Lorenceno miestelyj OP?™1}. automobiliaus nei . 
kur juodašimčiai fašistai an- vaikščioti, neįsidejęs ižo- j 
dai užpuolė ramų socialistų buojamų padų į savo batus, 
susirinkimą, kunigai pasi-j Bet užtai jis gali pasaky- 
rodė tikri judošiai ir iš baž- ti, kur randasi žemėj aukso, 
nyčios bokšto šaudė į užpul- sidabro ar vario, 
tuosius darbininkus. j šitas keistas “elektriškas”

Negana to, klerikalų erš- žmogus yra 49 metų am- 
tas Seipelis po tų riaušių žiau ir apie 20 metų laiko 
viešai pasigyrė, kad dabar yrą praleidęs visokiuose 
jisai paimsiąs juodašimčių ligonbučiuose, bet nei yie- 
organizaciją “Heimwehrą”įnas daktaras nėra pasakęs, 
į savo rankas, ir kad dabar ką tokia “elektros” liga 
pasaulis išgirsiąs iš tos orga-‘reiškia. Stone sako, kad 
nizacijoos eilių da “garses- elektra jį labai kankina, 
nių dalykų,” negu įtaisytas Lengviau jam pasidaro tik 
St. Lorencene kraujo pralie-. tuomet, kaip jį labai išpurto 
jfcnas. i ir jis gauna nusitverti už

Po šitų juodašimtiškų pra- medinio daikto, 
loto Seipelio pareiškimų,! F ~ \ 
Austrijos darbininkuose muziejaus "vienas daktaras 
prasidėjo smarkus priešbaž- viešai darė su juo bandy- 
nytinis judėjimas. {mus. Jam įdavė ištiestą plie-

Austrų tikinčiųjų socialis- no spiruoklę (sprenžiną) 
tų s-ga šiuo reikalu kreipėsi nuo seno laikrodžio ir įka- 
į kardinolą Piffi ir Austri- žemėn įvairių metalinių 

daiktų. Kaip tik Stone pri
ėjo prie tos vietos, kur buvo 
įkastas auksinis ar sidabri
nis daiktas, spiruoklė jo

MOTERŲ DIENA ARBA

PIKNIKAS
Rengia Hanoverio Lietuvių Kliubas, 
Nedėlioję, 29 Rug»ėjo-Sept 
Prasidės 12 valandų ir tęsis iki vėlai, 
ant J. RAMANAUSKO FARMOS 
Cercut at.. Weat Hanover, Mass.
Gerbiamieji:— šitas piknikas yra 

rengiamas gebiausių ir gerai patyru
sių moterų, kanos dės- visas -pastan
gas kad butų surengtų.^# puikiausiai 
ir linksmiausiai. Ant šio pikniko bus 
išdalytos visos dovaLos. kokias .y 
kusios nuo pereitų 
bus Lapės gaudy 
mas ir Šunies 
vyrų su merginom^ 
rims, jaunų mer 
ir visokių įvairiu' žaislų,_
bus duodamos dovanos. Šitas. Joni
kas yra rengiamas naudai įsteigimui 
nuosavo parko prie savojo namo. To
dėl meldžiam nuoširdžiai visu atsi
lankyti ant šio pikniko, nes gal jau 
bus paskutinis- šiame sezone. Ant šio 
pikniko įžanga dykai ir vieta automo
biliams dykai. Nuoširdžiai kviečia vi
sus Moterų Pikniko Dienos Komitetas

» Thomas Rubikas. Rengėjas.
Pasarga. Jeigu lytų, piknikas atsi

bus sekantį nedėldienį.

Bastau, Maas^
Sept. 11, 1929.

Board Direktoriai jau paskel
bė reguliarius kvartaliniu# divi
dendus po vieną ir tris-kvote- 
rius procento ant^umu-
lativio 7?< Preferred Staka šios 
Kompanijos, ir reguliari kvar
talinį dividendą po vieną ir pusę 
procento (l‘-ž%) ant Cunjulati- 
vio 6% Preferred Stako šios'rkK?» ^-2- V,U M liVACUCU OIČIA.U 31UB 

užkuriui Kompanijos, už šį metinį Yvar-
talą. kuris bus išmokamas Spa- 
lių-Oct. 15 d., 1929, turėtojams 
ant rekordo uždaranat biznį 
Rugsėjo-Sept. 25 d., 1929.

čekiai bus išsiuntinėti. Trans- 
ferių knygos nebus uždarytos.

R. G. LADD, 
Asaistant Treasorer.

Prie Plymoutho miesto

TRUMPOS ŽINIOS
Michigano ežere, apie 14 

mylių nuo kranto, nuskendo 
laivas su 28 žmonėmis. Ne
laimė įvyko per audrą nak
ties laiku.

Iš Stokholmo pranešama, 
kad Finų įlankoj per audrą 
sudužo du Sovietų laivai, su 
kuriais žuvo 220 žmonių.

Vokietijoj, Pareinės kraš
te, išlėkė į padanges vokie
čių dinamito fabrikas. Pen
ki darbininkai užmušti.

Wentworthe, N. H., per-Australijos daktarą suva
žiavime Sydney mieste bu- kūnas trenkė bažnyčią, ant 
vo demonstruojama dabar kurios bokšto viršūnės jau 
išrasta elektriška adata, ku- nuo 100 metų buvo uždėtas 
ria įdurus į širdį galima esą auksinis kamuolys. Perku- 
atgaivinti staiga mirusi ai - nas dabar tą kamuolį numu- 
ba nelaimėj užmuštą žmo- šė. ’ Žfc
gų, jeigu jo svarbus organai 
nesunaikinti. Ypač šitas iš
radimas esąs naudingas 
skeduoliams gaivinti.

i

Pradėjus francuzams agi-j 
tuoti už sudarymą Europos: 
valstybių federacijos, pietų! 
Amerikoje irgi kilo sumany
mas tokią federaciją tverti.

PAJ IEŠKOJIMAI

—Ą
GENERAL ELECTRIC KOM

PANIJA JVEZDINA NAU
JENYBĘ.

Pajieškau Antano Jarašuno, Vitė- 
nių kaimo, Pušalotos parapijos, Kau
no gubu Girdėjau kad gyvena Phila
delphijoj Prašau atsmaukti, arba kas 
žinote kur jis yra; aš 
kalų.
z MRš: MARCE 
242§ Neibel st., 

^^škao- 

nų kaimo,-' 
venęs W 
Northam
bų reikalų ir noriu ■

VYTAUTAS NAVAS
12 Lawmndq. aL, > Hartford, Conn.

įj^ėio iš Aičiu-

į kardinolą Piffi i 
jos vyskupus, nurodydama 
žalingumą tikėjimo reika
lams, kada bažnyčios atsto
vai kišasi į politines kovas,__
ir pareikalavo iš bažnyčios rankoje tuojaus pradėjo 
viršininkų palaikyti politi-. lankstytis ir drebėti, linkda- 
nėse kovose neitralitetą. ma ton pusėn, kur metalas 

Austrijos laisvamanių są- paslėptas.
junga išleido kelius šimtus ------------—
tūkstančių egzempliorių at- ¥^£1 | imarar<Ll< 
sišaukimų “Seipelio sėkla ILOdCl LtlU^pvarSKlS 
neša kruvinus vaisius” ir iš-1 PoTurnavn
vystė šia proga plačiausią1 IlCZIgllaVOe,
prieštikybinę ir prieš baž-1-----------
nytinę akciją. buvo bolševikų švietimo

Visa to pasekmės tokios,’ komisaras per 11 metų, 
kad Austrijoje, katalikiš- ----- ------------
klausiame Europos krašte, 
tūkstančiai žmonių pasitrau
kia iš bažnyčios. Viename 
St. Lorencene ir jo apylin
kėse pasitraukė iš bažnyčios 
1122 žmonės protestuodami 
prieš klerikalų ruošiamą pi
liečių karą. |

Tokių faktų aky\ aizdoje jau buvo nepatenkin-
p-alimas daiktas, kad “nuo- t___-__ i - __

Vokiečių spauda prane
ša iš Maskvos, kad atsista
tydino Sovietų švietimo ko
misaras Lunačarskis. Luna- 
čarskis išbuvo švietimo ko
misaru 11 su viršum metų, 
užėmė savo vietą tuojaus po 
1917 m. spalių perversmo.

Sovietų valdančios sferos
galimas daiktas, kad “nuo- (os lunačan!kiu 
dingujų dujų pralotai vėl -
prisimins kunigiškąją garbę s7vo taiku
ir nedrys viešai kiršinti vi- r— 
suomenės. Tai, be abejo, 
graži pamoka, kaip austrų 
demokratija atdušina kleri- 
rikalų “karingumą.” Tai 
prie progos ne pro šalį prisi
minti ir musų visuomenei, 
kada per daug pradės smar- 
kuoti mūsiškiai “karingieji” 
klebonai ir vikarai.

už jo per 
daug aristokratiškus gyve-

Amerikos kapitalistai pa
stebi, kad Vokietija moka 
aliantams karo reparacijas 
skolintais pinigais. Nuo 
1924 metų, kaip įnėjo galėn 
Daws’o planas, Vokietija iš
mokėjo aliantams grynais 
pinigais $1,900,000,000. ir 
per tą patį laiką ji pasisko
lino Amerikoje $1,179,000,- 
000.

Žitomiro mieste, Ukrai
noj, bolševikų kalėjime bu
vo politinių kalinių suki'.i- 
mas. Malšindama sukilimą 
bolševikų ČEKĄ užmušė 18 
kalinių.

Edisonas turi jau 84 me
tus amžiaus ir vaikščiot jau 
nebegali, bet dirbti nepa
liauja. Ant vežamos kėdės 
atvežtas, jisai veda visą sa
vo laboratorijos dalbą.

i visoje Europoje pragarsėjo 
jo žmonos ponios Rozenel 
briliantai. Nesenai Lunačar- 
skis gavo oficialį papeiki
mą, kad sustabdė lairjėrinį 
traukinį, kad duotų p. Ro
zenel galimumo suspėti į 
traukinį kadangi ji užtruko 

įsu savo tualetu.
Į Lunačarskio vietą užim
siąs raudonosios armijos1 
politinės valdybos (polici
jos) viršininkas Bubnovas, 
senas bolševikas, pasižymė
jęs Kronštato jurininkų su
kilimo malšinimu ir Gruzi
jos nepriklausomybės pa
naikinimu. Bubnovo pasky
rimas reiškiąs švietimo mi- 
litarizaciją. t

Mėgiamiausios Ki
niečių Pramogos.
Kiniečiai daugeliu atžvil

gių pasižymi juokingu nai- 
viškumu. Pramogos tiks
lams jie pasidaro “dangiš
ką” orkestrą. Sugaudę di
desnį pulką karvelių prikai
šioja jiems prie sparnų ir 
uodegų įvairių tonų švilpu
kus ir paleidžia. Kai karve
liai skrenda, pririštieji švil
pukai švilpia. Kiniečiai už
rietę galvas seka karvelius ir 
besiklausydami “muzikos” 
tik brauko rankove veidą. 
Europiečio ausį “dangiška” 
muzika tiek žavi, kaip ir ne
tepto vežimo ratų koncertas.

Kitas po “dangiškos” mu
zikos kiniečių mėgiamas da
lykas yra cukrum lošimas, 
nors pavadinimas ne visai 
tikslus. Daroma taip. Kinie
čiai susėda ratu, kiekvienas vaitę nuskendo bei 
dalyvis padeda į krūvą su- “Estella.” F 
tarto didumo pinigą, o prie- jurininkų.

Washingtono vyriausybė 
daro didelių pasiruošimų 
Anglijos premjerui MacDo- 
naldui priimti.

Fordo dirbtuvėse Detroi
te įvesta jau 5 dienų darbe 
sąvaitę."

FREEHOLD, N. J.
DIDELĖS

PRAKALBOS!
I ,f» t-

Nedėlioje, 29 Rugaėjo-Sept., 
1929, Lietuvių Ukėsų Kliu
bas, rengia dideles prakal
bas, kurios įvyks ant JESU- 
KEV1ČIAUS FARMOS. 
Kalbėtojai bus geri. Per pra
kalbas bus priimami nariai Į 
Kliubą" nuzulinta kaina. 
Visi vietos ir apiėlinkės Lie
tuviai prašomi atsilankyti.

Kviečia 'Komitetas.

R
JIS MANE:

kad j,s gr,žyht K
Bet dėl a-.andagum^ JIS TARfe: 

džiaugi.-ė. kad Teta h.t 
apsilBnkč.

Geriausi inžinieriai patvirtina 
tuos produktus geriausiais.

šeimynos kurios vartoja Ge- 
neral Electric špldytuvus,* pilnai 
liudvja, kad visi tobulumai ku
riuos turi Komerciniai šaldytu
vai, suteikia didelius paranku- 
mus ir jie gali but įrengti į bik 
vietą be iškaščių, taip kaip tk 
350.000 kurie dabar yra jau var
tojami ir kurių savininkai nėra 
išleidę cento taisytojams.

Persistatykit sau kad ir auto
mobilį. kurį galėtumėt operuol 
per du metu ar ilgiau, kuriair 
nereikėtų mainyt aliejaus, ne
pripilant radieitorį ar batelį 
vandenio ir kitus reikalingumu; 
nepakeičiant. Todėl reikia pažy 
mėt kad General Electric pro 
dūktų vartotojai tokiais daly
kais nesirūpina, nes tokių per 
mainų nereikalauja.

Dabar galima gaut šaldytum, 
visokeriopų rusių ir visokiem: 
reikalavimams pritaikytų ir pa 
sėkmingi vartotojai juos įkai 
nuoja.

Jeigu kurie mano taisyt mo 
dernišką įstaigą patartina apsi 
pažint su tais moderniškais šal 
dvtuvais kurie užima mažai vie 
tos ir teikia didelius paranku 
mus. Atstovas bus atsiųsta: 
kuris suteiks informacijas < dy 
kai be jokios atsakomybes.

Pajieškau Leono J urgelavičiaus, 
V n tanų kaimo. Adutiškiu valsčiaus, 
Švenčionių apskr., Vilniaus gub. Tu
riu labai svarbų reikalų, meldžiu at
sišaukti arba kas apie ji žinote, ma
lonėkit pranešti, už kų aš atlyginsiu 

PAUL MIŠKINIS (40)
123 N St., So. Boston, Mass.

£

I

LT 
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Neturėjo Laimės Teta 
Kit...

DARBININKAS SUVIRĘ 
VERDANČIAM VAN

DENY.
Lawrence, Mass. — Pe

reitą sąvaitę vietos ligoni
nėj mirė darbininkas vardu 
Samuel Lavigne, kuris dirb
damas prie dažų andai įkri
to per stogą į verdantį van
denį ir baisiai nušuto. Jis 
paliko našlaičiais 11 vaikų.

NUSKENDO 14 BELGŲ 
JURININKŲ.

Schieldto upėj pereitą są- 
ndo belgų laivas 
Su juo mo 14

TAIP graži! Ji buvo taip intere
singa, žavėjanti. Dabar visi, 

net giminės, nepaisė jos.
Bet atėjo permaina. Šiandien 

nėra laimingesnės, daugiau pa- 
gerbtinos moteries kaip Teta Kit. 
Lai ji pasako kaip lengvai pra
šalino jos nesmagumą — “K. K.” 
(Kūno Kvapas!

• • •
‘‘Aš turėjau daugiau žinot 

gu rizikuot su ‘K K.’
“Bet aš nebuvau atsargi __ 

nemaniau kad negalima pajaust 
kvapo kada prie jo priprantam. 
Daktarai sako, skylutės išleidžia

Bandyk

pakol prašalino “K.K.
apie kvortų kvapo kaipo išma'.t 

kasdien — net šaltame ore. 
Dabar, su Ltfeb-jov esti .. 

saugota, K K ’ rūpesčiai dėl 
nęs yra užbaigti. Jo steb.'■• 
antiseptiškos putos vak, taip 
Ii®*, kad jautiesi stebėtina: 
giai ir švaresniu negu bent ka = 

nusiprausus su Lifebuoy
Mes visi mylim Lifeb >■ . 

taipgi ir iŠVeizdei. Mes ja .. 
mes pilnai apsaugoti. žin<><ia 

Jis prašalinu gemalo 
malonus, tikr.i.*varus k. 
kuns prapuola besiplaunar.r. 
ki« parodo, kad jis valanti-- 
l^ver Bres to., Camhridg.». '1

ne-

Aš

\

Avelnin Veidą
Visose aptiekose

HEALTH SOA9
sustabdo kūno kvapu

f £•

S !
inj

PRANEŠIMAI.
FARMOS DARBININKAS

Kam iš lietuvių farmierią reikalin
gas darbininkas, aš prityręs prie vi
sokio farmos darbo. Tūrių ir mažą 
šeimynų- Mano

18*

PhiladeljpAijos ir Apielinkės 
Lietuviams

Pranešu, kad a«‘ Užsidėjau naują 
lietuviškų aptiekų. Turiu žolių ir vai
stų nuo visokių ligą, kurią Ameriko
je negnlimt gauti. . Ruikaiė malonė
kite užeiu, duosiu katalogą ir gerą 
patarlę* £ . (41)

MRS B: LČMSON
1814 So. Water st., Philadelplpa, Pa.

adresas: (39)
. AVGOSTINO

Mouadsville, W. Va.

KABLEGRAMU
Į LIETUVĄ

Greičiausias susisiekimas ir 
persiuntimas PINIGŲ I LIETU-•------------------------------------------------- ( pci UI1U11KV9 I RMJ Y f UŽU * V

Pajieškau pusbrolio Benedikto Leo- VĄ, Rusiją ir kitas šalis, tai 
naičio, Pepalią kaimo, Babtų parapi-Pini«niH lJctuvoie jos, Kauno gub. Jis pats malonės at- ■ Kaoiegramu. rinigus Lietuvoje 
sišaukti arba kas apie ji žino, prašau išMiritp Amerikos doleriais. Taip 
iranešti. > ‘ (40) . :Amoka - _ .

Teofilė KukčinavičiiKė-AiąbrozaitM ** lsnlOKa
1012 Railroad avė., Bridgeport, Conn.

APSIVEDIMAI-
Pajieškau moteries apsivedimui, 

tarp 37 ir 40 metų amžiaus. Plačiau 
>aaiškinsiu per laiškų.

ANT0N GRINIS 
3007 Emerald avė., Chicago, III

Pajieškau vyro apsivedimui, ne 
jaunesnio 35 matų ir nesenesnio 45 
metą, gali turėt kad ir porų vaiką. 
Aš esu teisinga moteris, nevartoju 
svaigalą. 40 metą. Su laišku prašau 
irisiąst ir paveikslų.

ELZBIETA NAVICKIENĖ
P. O. Box 694, Fairmont, W. Va.

I

i doleriais Rusijoje, 
Lenkijoje, Latvijoje be jokių 
kliūčių. Nežiūrint kur gyvena, 
pinigus galite pasiųsti savo gi
minėms Amerikos doleriais per 

K. SIDABRAS 
Steamship Ticket Agency 

875 Cambridge St.,
Cambridge, Mass.

v •r' • . • ► • . •

FARMOS PARSIDUODA!
GERA FARMA

190 ak erių, 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. 
J mok ė t $1200. Geresnio pirkinio ne- 
„------- (39)

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

REIKALINGA MERGINA
Mergina, lietuvaitė, jei esi be drau- 

ją, aš esu be draugių, tokiu budu 
ieškau : 
okios kuri tur per daug draugų. Mer
ginos, kurios jaučiatės nelaimingoms, 
nalonėkit narašvt man laiškutį.

STEVE POCIUS
234 ShawmuV avė., Boston, Mass.

Kentucky valstijos kalėji-pas rrmirc, litras as iuiiu viav 
■ne. Eddyvillės miestely, 
elektros kėdėj buvo nuzudy- Tei. s. b 1337.
i du žmogžudžiai, Carl 
Hond ir Ivan Hutsel.

sau lygios drauges, bet ne(rai: but

FARMOS! FARMOS!
Kas nori pirkti geros farmos arba 

mainyti ant namą apie Bostonų atsi
šaukite pas mane, nes aš tariu viao-

| 545 East Broadway, South Boston,
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Naujausi Lietuviški
Rekordai Columbia

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERIŲ ORKESTRĄ 
Singing by A. šaukeviėius ir Marijona Urbas. Fr Yotko, Leadež.

61003F (Lietuviška Veseilia, Dalis Pirma ir Antra _
12” $1.25 r.................................. _ — - -
61004F

FARMA PARSIDUODA
Conn. valstijoj, nrie šteitavo kelio 

ir turgauno miestelio 36 akeriai ge
ros lygios žemės, upelis ir daug ža
vių veik prie pat stubos. Triobesiai 
visi geri ir gražioj vietoj. Apie kainų 
ir kitokių informacijų klauskit savi
ninko, sekančiu adresu: (41)

F. SLAVINSKAS
! P. O. Box 73, Danieison, Conn.

Mahanojaus Lietuviška Mainerių Orkestrą 
(Lietuviška Veseilia, Trečia Dalis Orchestra with
(Lietuviška Veseilia, Ketvirta Dalis Incidentai Singing

(Vilniaus F%lka (10,, 75c.) Mahanojaus Liet. Mainerių Ork. 
(Žideli-Judeli, Polka __
(Žuvininką Valcas Mahanojaus Lietuviška Mainerių Orkestrą 
(Puiki Porelė—Polka ....................  f_' ’ \ *
(Raudona Kepuraitė Mazurka Mahanojaus Liet. Mainerių Ork. 
(Senos Mergos Polka .... 
(Šešupės Bangos Polka ..(. ... - -
(Tarnaitės Polka

(Alleluja—Esu Bomas 
(Atvažiavo Meška ____

FARMA
Našlė priversta parduot, 190 akrą 

geros sodybos žemės, labai našios, 23 
geros jaunos karvės, porą arklių, 300 
vištų, farmos įrankiai, derlius, geras 
modemiškas 15 kambarių namas, 
barnė, sailoris, vištininkas, vaisią so
das, arti didelio miesto; kaina $8000. 
J mokėt $3000. Pribukit gatavi prie 
biznio. (U)

MRS. G. WEISLER
Box 174. Uncasville, 

New London, Cėsių.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Čeverykų 

Taisymo Šapa.
Y"ra visos mašinos reikalingos prie 

taisymo Mašinos naujos, parsiduoda 
pigiai. (39)
24 A mes st., Montelle. Masu.

16111F
16133F
16115F
16113F
16119F 
16131F
16113F
16135F
16121F
16122F
16127F
16132F
1613OF (Be Nosies (A Vanagaitis)
16118F*............  * "
16117F 
16136F

16078F

Brooklyno Lietuvių Orkestrą

.... Lietuvių Tautiška Orkestrą

... Brooklyno Lietuvių Orkestrą 
y___ _______ ________ .... Lietuvių Tautiška Orkestrą
(šokikų Polka ... Mahanojaus Lietuviška Mainerių Orkestrą 

___ ~ ” j Mahanojaus Lietuviška Mainerių Orkestrą 
(Tėvuko Polka .... Mahanojaus Lietuviška Mainerių Orkestrą 

~ ~   Antanas Vanagaitis
Antanas Vanagaitis ir M. žemaitė 
....................... Antanas.. Vanagaitis 

,.................      Jonas Butėnas
(Mudu Du Broliukai Antanas Vanagaitis ir K. B Kriaučiūnas 

Comic Songs

Vanagaitis

Vanagaitis

(Močiute Širdele ....
(----------- -- ------------- --------------------------
(Piršlybos Amerikoj
(Neišpildomas Prašymas.

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

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

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

MES UŽLAIKOME VISOKIUS COLUMBIA IšDIRBYSTŽS 
GRAMOFONUS IR REKORDUS

Rekordai lietuviški, pagaminti geriatmlą artistą dainininką, muzikų ir 
■ranoloffistą.

Pas mus galite gauti netik rekordų, kurie yra garsinami, bet visokią, 
kokie tik yra lietuvių kalboje išdirbti. Kreipkitės pas mus, o gausite 
visko. Reikalaudami katalogą, prsiąskit 2c. štampų.

MES PRIIMAM LIETUVOS BONUS.
Nuo tą. kurie pirks pas mus Radio ar Gramafonų, priimam Bonos 

kaipo dalį mokesties.

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

"d525ZS2S25ZS25aS2S2S252S2525?SZS25ZS2S2525252S2Sl>52SZ5Z5Z525252SZS25
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16071F

16072F

16088F

16085F

z

A.

Antanas Vanagaitis

A. Vanagaitis

Lietuvos Bonai
Jei norite PARDUOT ar 

PIRKT gera kaina. 
Informacijas suteiksime dykai.

Rašykite. Dept. 8.
FOREIGN TRADE 
SECURIT1ES CO.
43 EKCHANGE PLACE 

NEW YORK
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Humoristika Į
Raniuiis visą naktį kalbėjo 

rąžančių. Visą naktį. Sekantį 
rytą labai anksti klebonas pa
kvietė skerdžių pas save.

—Kelios žvakės degamos per 
iškilmingąjį sužiedavimą? — 
paklausė klebonas.

—Dvylika mažų ir keturios 
lidelės.

—O jei vestuvininkai netur- 
ingi ir...

—Tada, klebonėli, tik ketu- 
•ios.

—Tik keturios 
nos pakartojo kleb; nas ir matė 
Baniulį nusvilusiu veidu.

—Gerai, gausi zakrislijonau- 
:i.

Klebonas išėmė ilgą raudonos 
irielkos piliai bonką ir pripylė 
Baniuliui. Daug kartų dar link
čiojo Baniulis prieš klebonijos 
iuris, kurios springo neprary- 
iamos juode klebono.

Kitą rytą Baniulis pirmas at
rakino bažnyčią, apsivilko kam
ža ir ilgai ją žiurėjo. Kamža 
<vepėjo klebonu. Dar jis nuvalė 
įukurus ir pradėjo 
kės. Ilgas, 
vaško žvakes, 
rios suspindėjo, 
kad jis danguje. Viskas aplink 
giedojo. Skarelės ir liuoliuojan- 
•ios galvos.

Tik prie Marijos altoriaus de-: 
gant žvakes. Baniulis atsiminė 
apie praeitą naktį.

Staiga pust — ir užgeso viena 
žvakė, pust — ir užgeso kitos 
trys. Ir užgeso visos.

Baniulis išsižiojo, jo rankos 
nusitvėrė už pilioriaus ir jis pra
dėjo garsiai kalbėti maldą.

Paskum mušėsi į krutinę ir 
prašėsi nuodėmių atleidimo. Ir 
Baniulis stengėsi visokiais bu
dais atsikratyti minties, kad 
klebonas Sofiją lankė.

Einant į zakristiją, kai pama
tė klebohą. galvon šovė vėl ta 
pati mintis. Baniulis išskėtė 
rankas, užsimojo žvakdegiu į 
įvairias kryptis ir suriko:

—Štiš, velne!
Daugelis skaruotų galvų pa

sisuko Baniulio pusėn. Visi gir
dėjo jo žodžius.

Ir Baniulis galutinai nuvarė 
velnią per viskas. Suužė ten var- 

į genai ir nutilo.
j Dabar klebono skerdžius galė
jo ramiai Dievui žvakes degti.

Petras Cvirka.

Į
I KNYGOS GAUNAMOS “K 

KNYGYNE.^uszol^ BEDARBE
(Versta iš franeuzų kalbos) ----

krašto, mąsto. Kaž kas bai
singa. liūdna reiškiasi jo8. 
septynerių mėtų mergaitės, 
veide, jos nuvytusiuose ir, 
kaip subrendusios moters, 
rimtuose bruožuose. -Ji sėdi 
ant kranto dėžės, kuri atsto
ja jai patalą. Jos basos nuka
rusios kojytės dreba; kaip li
guistos lėlytės rankutės glau
džia prie krutinės skarmalus, 
kurie ją dengia. Ji jaučia 
krūtinėj karšti, ugnį, kuria 
norėtų užgesyti. Mąsto. Ji 
niekados neturėjo žajslu. Ji 
negalinti eiti mokyklon, nes 
neturinti kurpaičių. Atsime
na, kaip jos motina, rodos, 
jau senai, vedžiojo ją saulės 
šviesoje. Reikėjo persikraus
tyti, ir nuo to laiko, jai ro
dos, didelis šaltis siaučia na
muose. Ir todėl ji nepaten
kinta : ji visados alkana.

Tai toks gilus dalykas, ku
rį ji nagrinėja, negalėdama 
suprasti. Vadinas — visi al
kani? Ji bandė su tuo apsi
prasti, bet negalėjo. Tur būt 
ji per maža, gal tam žinoti 
reikia suaugusių. Ji motina, 
be abejonės, žino ši dalyką, 
kuris slepiamas nuo vaikų. 
Jeigu ji išdrįstų, tai paklaus
tų, kas jus leidžia pasaulin, 
kad taip alktumet?

Paskum pas juos taip ne
dailu! Ji žiuri i langą, kur 

į kabo maišas, į nuogas sienas, 
j į baldus be kojų, viso šito 
. tvarto gėdą, kurį bedarbė su- 
1 biaurina savo nusiminimu. 
Vargšė nežinėlė tariasi tik 

verkė.' Išeidama jf prižadėt sapnavai. Situs kambarius 
jo atnešti kąsneli uuonos, jei 
tik jos vyras tuščiomis negrį-i 
šiąs.

Praeiviai ją stumdo.
Vyras nepareina. Lyja. -Ji 

pasislepia už durų: stambus 
lašai teška po jos kojomis: 
vandens dulkės skverbiasi 
pro jos plonus rubus. Kar
tais, netekus kantrybės, ne
paisydama liūties, ji išeina ir

Anarchizmas. Pagal Proudhono moks
lą. parašė d-ras Paul Elzbacher, 

vertė Briedžių Karaliukas. South 
Boston, Mass. pusi. 29 ............. 10c.

| Siela* Balsai. — Puiki knyga, daugy
bė labai gražių eilių ir dainų. Daug 

gražių, spalvuotų paveikslų. Popiera 
gera ir spauda graži. Parašė . J. B. 
Smelstorius. 221 pusi. Popieros 
apdarais ....................................... $1.00
Audimo apdarais ....................... $1.50

Ben-Har. — Istoriška apysaka iš 
Kristaus laikų. Parašė Lew

Wal!ace. 472 pusi................... .... >2.00
Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Lie

tuva XFV metašimtyje. Istoriškas 
romansas M. Beniatovicz’o.
468 pusi.................... '..................... $1.50
Biblija Satyroje. — Labai įdomi ir 

juokinga knyga su 379 puikiais pa
veikslais, perstatančiais įvairius nuo
takius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šią 
knygą niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kaina ............................... $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.

l paskum tą kunigą iškėlė į toli
mą parapiją, jo tėvas mirė, ne
trukus jį pasekė motina, o j h 
gavo kampą klebonijoje.

Nusivijo botagą ir išėjo kie 
bono gyvulių ganyti, šiaip jis 
atsitolino nuo Dievo, nors kle 
Jaono gyvuliams jautė ypatingi, 
pagarbą ir nemušė jų. Nemu 
šė. tik gražiai prašė neiti į vasa 
rojų, nezyliuoti ir tt.

Susitiko su klebonu pievoje.
—Tau negera, nepatinka ga 

nvti ?
—Ne. ne. klebonėli, tik aš dar 

kunigėliui Bušai prižadėjau am- 
žinai Dievui tarnauti.

Baniulis prašėsi į zakristijo
nus. Tik tiek. Kartą bažnyčioje 
bobelės plonai pragydo.

Baniulis pasirėmęs pečiais 
prie pilioriaus žiurėjo į mėlyną 
bažnyčios dangų ir galvojo. Jis 
suskaičiavo, kad zakristijonas 
Kalėdos gauna į metus mažiau
sia 10 purų rugių, nusipeni 
kiaulę, gauna už krikštą, vestu
ves, — tai k-j daugiau reikia?!

—Oremus! — ištarė kunigas 
ir jis krūptelėjo. Paskum greit 
pradėjo leisti ražančiaus poterė
lius per sugrubusius pirštus, 
lyg valgė karštą bulbę. Taip 
skubiai meldėsi. Nutarė penkis 
kartus rožančių perkalbėti.

Klebonas atsisuko nuo alto
riaus ir pažiurėjo į savo gaspa- 
dinę Sofiją, lovkose sėdinčią.

—Spiritus sanetus! — drebė
jo bažnyčia nuo vargonų. Ba
niulis vėl su pavydu žiurėjo į 
zakrastijeną. jo bernvstos drau
gą. kuris dabar išdidžiai nešė 
krapylą, vaikščiojo net nepri
klaupdamas ir priėjęs kaip senis 
taisė klebono arnotą, žalių gė
lių arnotą. j

Baniulis akylai sekė zakristi-. 
joną ir jau kunigui išėjus, jis' 
pastebėjo, kad prieš nabašnin- 
ką. kuri padėjo ant katafalio. 
zakristijonas vaikščiojo ant vie
nos kojos, netyčia išvertė dvi 
žvakes. Jos užgeso. Prieš Šven
čiausią nepriklaupė ir tt. Baniu
lis skubėjo į kleboniją. Rado 
kleboną arbatą begeriantį.

—Na, ko Baniulis?
—Tai mat. — bučiuodamas 

ranką pradėjo Baniulis — kle
bonėli nenoriu, kaip sako, žmo
gus lysti į tokius dalykus, bet 
negerai... '

—Na. na?
—Tai šit. klebonėli, zakristi

jonas prie švenčiausiojo ant vie
nos kojos šoka...

—Tai ką? — gromuliuoda
mas kąsnį burbtelėjo klebonas. :

—Girtas jis.
—Hm... — klebonas nurijęs 

paskutinį kąsnį pradėjo, žinau. 
Baniuli, nori jo vietą užimti.

—Nežinau, klebonėli, kaip čia 
sakyt... Jis žmogus irgi varg
šas... i

Klebonas pažadėjo i
O zakristijonas vėl paliko ir pri
žadas liko prižadu.

Gal taip Baniulis butų ir pali
kęs Juozapato pakalnėje karves' 
barti, gal butų niekad nepate-' 
kęs bažnyčios ir Dievo tarnų 
skaičiun. jei ne viena naktis Ad-1 
vento sąvaitėje.

Kaž-kaip rudenį klebono gas- 
padinė Sofija, dvišakomis strė
nomis ponia, užleido Baniuliui 
šiltą savo kambarį. Jis pažadėjo ( 
poniai nupinti liūliuojantį krės-Į 
lą iš žilvyčių ir 1 _____________________ ____.
Anksčiau skerdžius miegodavo.*ria i odų ir po 5 minutų vinškat praia- .... . . , j liną pirkiotų bei skausmų. FREEDOLkaip žiemą taip ir vasarą, lan-jstebėtinai greitai išgydo .Aašua, Ronaa, 
guotoje klebono arklidėje. . ' Egzemų, Hemoroidus. šunvote*. Nie-

. ... , , 'žuli ir kitokia* odos ligas. Kaina $1.00.Taigi Vieną naktį pabunda IT, Reikalaukite aptiekone arba oriaiųaki- 
girdi žingsnius. Balsą. — •* *’ "" 4------ =------------------------
baisą, pilną nuolankumo.

—Sofija. Sofija. 
Baniulis laikinai 

vo širdies plakimą 
Kaž-kas sėdasi 

džiaus ant lovos, kiša ranką. At
sisėdo ir j ieško ranka.

—Kas čia?!
Baniulis atsipeikėjęs iškišo 

galvą.
—Aš, klebonėli, šį pakajų 

Tėvai žadėjo leisti jį į man ponia užleido šalčiams. Ji

KAIP KLEBONO SKER
DŽIUS DIEVU! ŽVAKES 

DEGS.
Klebono skerdžius Baniulis 

jautė pašaukimą Dievui tarnau
ti. Pliauškindamas botagu pie
voje jis reiškė ypatingą pagar
bą riebioms klebono karvėms. C 
klebonas juk Dievo tarnas.

Klebonas turtingas.- todėl ir jo 
galvijų banda didelė, žalmargių 
karvių dvylika, telyčios septy
nios ir avių baltų, kurias gano 
baltuose dobiluose:—Me-me-me!

Ganykla kaip Juozapato pa
kalnė. Ilga ant ilgumo. Negenė
tos girios krašte tik ji savo šo
nu įsiremta, o giria vėl į tolį nu
bėgusi. Tai vis klebono, kuris 
turtus čia susikrovė, o atvažia
vo jaunas su vienu ryšulėliu ir 
su vos praskustu pakaušiu.

Skerdžius Baniulis ilgu bota
gu. pjudydamas šunimis savo 
jaunystę ir gyvulius pina kašes. 
ant kojos nykščio vaivorykštės 
spalvų audžia juostas, kurių nuo 
piemenų išmoko.

Nuaudžia ir atiduoda tam, 
kas gražiau paprašo, kas jair 
meilesnį žodį dovanoja, arba pa
deda bažnyčioj ant šv. Marijos 
aukuro.

Gražių juostų Marijai sker
džius nuaudė, o Marija vis tylė
jo lupas suspaudusi, kaip ir ty
lėjusi. O Baniulio didžiausias 
neras — Dievui tarnauti. Pame
na jis tik •'.'ieną vienintelį rytą 
kad jis apsivilko kamža. Ir cig- 
norėliu nešinas ėjo galvą nulei
dęs prieš šilkinį baldakimą, sv 
raudona karūna, po kuriuo ra
miai nešė iškėlęs monstranciją 
kunigas. Mergaičių pulkas pri
klaupdamas ir vėl skubėdamas 
bėrė kunigui po kojų gėles, var
pai iš aukšto skambino, moteris 
raudojo, oras buvo pilnas švento 
rūkyto kodylo kvapo ir iš dau
gybės gerklių plėšėsi giesmė su 
šiltu kūno kvepėjimu.

Tai kaip jis taip ėjo nešinas 
cignorėlių ir retkarčiais jį judi
no. tik retkarčiais, kad skambė
tų. jo jauna širdis plakė džiaug
smu ir rimtimi, eiti prieš kuni
gą. nešantį spinduliuotą monst
ranciją. prieš kurią klaupėsi 
žmonės.

Tą dieną kaž kaip eidamas 
kunigas po mišių per zakristiją, 
valandėlei stabtelėjo ir savo ap
valiu pirštu rodydamas į jį pa
klausė zakristijono:

—Kieno tas vaikas?
Zakristijonas pasakė 

dę.
Jo lupos atšalo. į galvą pribė

go kraujo, kai kunigas girgž
dančiais batais priėjo ir paėmė 
jį už smakro. Tuojaus atsiminė, 
kad reikia pabučiuoti į ranką. 
Kunigo ranka kvepėjo po jo no
simi. kuri vis dar tebeglostė jo 
gurklį.

—Kiek tau metų, vaikeli?
—Devyni 

jis.
Kunigas 

raudonais
jam į rankas ir girdamas jį. pa
sišalino.

Kitą dieną ir dar kitą dieną 
vaikas neplovė smakro, kurį bu
vo, kunigas palietęs. Jis gailėjo
si nuplauti rankos palytėjimo 
vietą.

Vėl kartą kunigas apipylė jį 
saldainiais, riešutais išgyrė tė
vams. kad pamaldus ir rimtas’ 
vaikas.
kunigus. Į ten miega — parodė jis. Klebo-

Dar metus pritarnavo Baniu-* nas kraipė lupas, norėjo ką tai 
lis su balta kamža ir cignorėlių, sakyti ir per duris išėjo.

pavar-

— greitai atsakė

išėmė saldainį su 
kutosais. įspraudė

šypsoda-

degti žva- 
kyiančias į palubę 

Kai trys, ketu- 
jam pasirodė.

(Pabaiga iš nuni. 38)

Darbininko žmona, pali
kus viršuje .užmigusią mer
gaitę, jriėjo prie durų slenk
sčio. Liesa, apsirengusi kar
tūnine suknele, moteriškė 
dreba, atsidūrus šaltame gat
vės ore. Jos bute nieko nebe
liko, ji viską nunešė Į lom
bardą. Užteko vienos nedar
bo sąvaitės butui ištuštinti. 
Vakar skudui’ininkui ji par
davė paskutinę vilnų saują is 
matraso: tuo pat keliu išny
ko ir matrasas. Beliko mai
šas, kuriuo ji pridengė langą, 
kad ne taip pustų vėjas, nes 
mažytė labai kosti.

Ji girdėjo raudant nelai
mingąsias visą naktį...

Ji taip pat nieko nesaky
dama vyrui, jieškojo darbo. 
Bet bedarbė dar skaudžiau, 
kaip vyrus, 
Ji girdėjo

palietė moteris, 
nelaimingąsias 

raudant visą naktį lipynių 
aikštelėj. Ji sutiko vieną, sto
vinčią prie gatvės kampo: 
kita dingo.

i Jinai, laimei, turi nege
riantį vyrą. Jie gy ventų iš
tekliuje, jeigu nedarbo me
tas neatimtų iš jų visko. Kre
ditai pasibaigė: ji skolinga 
kepėjui, krautuvei, daržovi- 
ninkui ir nedrįsta net pasiro
dyti prieš krautuves. Dieną ji 
nuėjo pas savo seserį pasi
skolint dvidešimts su, bet te
nai taip pat rado tokį skurdą, 
jog nei žodžio netarusi ėmė 
verkti, ir tada jos abi ilgai
LTatn/šri k^neliJ*duono7"iei su visokiais blizgančiais dai

ktais; užsimerkia, kad vėl 
galėtų visa tai pamatyti: per
ėjusi per plonytes blakstie
nas žvakvgalio šviesa tampa 
didžiu aukso spindėjimu, 
kur ji norėtų Įeiti. Bet papu
čia vėjas, pro langą Įeina šal
tas oras ir ji kosti. Jos akys 
pilnos ašarų.

Seniau, likusi viena, ji bi- 
__ _ (jodavo; dabar jai vis viena, 

eina"iki galo gatvės pažiurę- Kadangi nuo vakar dienos 
ti, ar nepareina tas. kurio ji jie nieko nevalgė, tad, tur 
taip laukia, ir grįžta ji sušla- būt jos motina nuėjo duonos 
pus ir šluosto rankas i savo jieškoti. Šita mintis sudomi- 
plaukus, kartais ja nukrato; no ją. Ji suraikys savo duoną 
drebulys; ji vis laukia. mažais kąsneliais ir ims vie- 
' Praeiviai ją stumdo. Ji su-į P° kito' Jižais su 8370 

sitraukia, kad niekam ne- GUona' 
kliudytų. Vyrai r:"“: : 
veidą, kartais ji jaučia šiltą 
alsavimą ant savo kaklo. 
Tarsi visai Įtartinasai Pary- 
žius, purvina gatvė savo 
žiauria šviesa, savo užimu

Į

pažiūrėti.1 kurie išbandė
V o ir rvri.

visokius

ž>ui‘i į j°S Kodėl, mama, mes alkani?...

Motina įėjo, tėvas uždarė 
. Mažytė, labai nuste

bus, žiuri į abiejų rankas. 
Motinai ir tėvui nekalbant, MACIUI AC6 .-o. v V7 .. 1 1 - • 1 •

norėtų jų paimti ir blokšti P’ truputį palūkėjus, damuo- 
ęriovelin. Ji alkana — vadi- Jamai kartoja: .

~ ■ —Aš alkana, aš alkana.
Tėvas, Įlindęs Į tamsų 

kampą, suspaudžia ranko
mis galvą: jo pečiai krupčio-

nas, visiems priklauso. Prie
šais—kepėjas: ji mąsto apie 
mažytę, kuri viršui miega.

Pagaliau pasirodo josvy-.. - - - -
ras. Jis bailiai slenka, glaus- į? nuo sunkios tylios raudos.

BM-137
*

■Jaunystės Karštis." Vienaveiksmė 
koinedija-farsąs. Parašė K S. Kar

evičius. ir Susižžedavimas Pagal Su
tartie*. N V Koneckio dialogas, vertė 
špyšas. Labai užimanti, meiliška ko- 
-nydija ir perstatymui tinkamas 
iialogas. So. Boston, 1916 m.........10c.

Kunigų Celibatas. Išaiškinta kunigų 
bepatystes istorija, pasekmės ir jų 

loriškas nupuolimas Šią knygąturetų 
aersVaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mote
rs. dukterįs ir mylimosios nepapultų | 
tokią kunigų globą. Paraše kun. Geo. 
Tetvnsend Fo , D. D., sulietuvino 
Ferdinand de Samogitia..................25c

damasis prie namų, kaip nu- Tramdydama savo asaras,j 
«ikaltėlis. Ji skubiai prišoka mot1113 guldo mažytę. Ap-

I Į
dangsto ją surankiotais skar
malais, Įkalbinėja, kad butų 
protinga, miegotų. Bet mer
gaitė, kalendama dantis nuo

ir ilgesingai žiuri i jį.
—Na! — murma jinai.
Jis neatsako ir nuleidžia ~ __ ______ _________

galyS- Tada ji pirma, miršta- ■ šalčio ir jausdama, kad jos
mai išblyškus, lipa viršun. krūtinėj ugnis dar labiau de- 

lga, tampa labai drąsi. Ji ap
kabina savo rankutėmis mo- 

; tinai kaklą ir pusbalsiu klau-

I
Naudok gydančia* jrato'l 

FREEDOL
<, i11 v i xx * ~

\ j Tai yra receptas garsaus šveicariška
liepos kamŲ.!t>rofesorfaaa. FREEDOL greitai jaife-

Žiauru* Dievas kankino ir 
nekaltą mažytę.

Viršuj mergaitė nemiega, šia ją:
Ji nubudo ir. žiūrėdama Į —Pasakyk, mama, kodėl 
gęstantį žvakygali ant stalo mes alkani? Vertė P

I

Stora ** $1-00 ir mes tuojau* išsiusime txr 
paštų benk*. (-)

FREEDOL REMEDY CO. 
ar miegi ? S88 A. Warren St, Boston H,

užtarmoza-*
ir klausėsi.

prie sker- PAVARC.ES
Apetitas blogas. Ner
emtos? NepasiduoKit. 
Tegul Severus Esorka. 
labai geras virškinimo 
ir Huosavimo ton.kas, 
oriduos Jums naujos spė
kos ir pagelbos .Jums at
sistoti ant kelio į sveika- ’ 
tų. Klauskit aptiekoriaus į

esorka

TIESIAI Iš 
FAKTORES

Italioniska
1 Armonika
Geriausia ant 

i Marketo
Dalelis pasirinkimai ar- 

]'• monikų įvairaus stvliaus 
ir didumo. Bile stylių 
padaro ant užsakymo. 
Visi instrumentai yra 
rankų darbas ekspertų 
iš geriausios medegos. 
Patenkinimas gvarar., 
t uojama*. Mes taisome 

I arba imam mainais var- 
I totus instrumentus.
I Klausk dykai kataliogo. 

j ITALIAN
| Į 323 P«rk Street,

ACCORDEON MFG CO. 
Dept 15, Chicago, III

Kurgi Tas Viskas Nyksta. Labai žin
geidi knygute iš pclitiškai-ekono- 

miško klausimo, kurių turėtų kiekvie
nas protaujantis darbininkas perskai
tyti. Pagal K Kautskį, parašė Z. Ale
ksa. So. Boston, Mass , 1914 m., 
poslapių 28..................................... 10°*

Lengvas Budas Išmokti Angliškai.
Rankius reikalingiausių žodžių ir 

pasikalbėjimų. Ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvienas 
gali greitai išmokt kalbėt angliškai. 
Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet čie- 
li sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieš- 
kant, važiuojant kur nors, nuėjus 
krautuvėm, pas daktarų, pas barzda
skutį, pas kriaučių, ir tt Su fonetiškų 
ištarimu ir gramatika. Antra padidin
ta ir pagerinta laida. Sutaisė St 
Michelsonas. Pusi. 95.......................®5c.
Lieuvių šeimynų Istorija Juškevičiaus

Dainose. Jei no<i žinoti, kaip seno
vėj lietuviai gyveno, tai perskaityt ši
tų knygų. Iš jos dasižinosi, kad vyrai 
turėjo daug pačių, o žmonos po kens 
vyrus. laibai užimanti ir pamokinanti 
knyga. Su paveikslais, Parašė Z. 
Al^*kT*a ovC.
Drūtuose audeklo apdaruose .... 75c.
Lvtiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau

goti. Parašė D-ras F. Matulaitis.
Antra, peržiūrėta ir pagerinta lai- 
da. Kaina ...................................... 2oc-

Materiališkas Istorijos Supratimas.
Lapeliai iš proletariskos filosofijos 

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

goje telpa daugybė naujų, labai gra
žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų Visokios temos: darbininkiškos, 
-evoliucionieriškos, tautiško?, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. \ įsos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams. bakams, kon- 
ce:tams ir tt Antra pagerinta lai- 
da. So. Boston01914 m.,................ 25c.
Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose.

Veikalas perstatų nužudymą caro 
Aleksandro 11. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš
viso reikalaujamos tik 28 ypatos.

I So Besto r,, 1913, pusi. 61................2a*
Socializmas ir Religija. Labai įdomi 

knyga šituo svarbiu klausimu. Jų 
turėtu peskaityti kiekvienas katalikas 
ir socialistas Parašė E. \ andervelde, 
vertė Vardunas. So. Boston, Mass., 
1915 ra., pusi 24.........-....................Ne
švento Antano Stebnklas. Dviejų vei

kimų komedija. Perstatymui reikia 
10 aktorių. 8 vyru ir 2 moterų, lo- 
Šimas užima apie 2 valandas......... 5R*.
Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra

eities. Knygutės įtalpa susideda is 
sekančių dalių: (1) Gina ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
riškių šventės; (3) Lietuviai lieka vel
niais; (4) Paskutiniai lietuvių dievai. 
Parašė Z, Aleksa So Boston, 
19J2 m., pusi. 32............................... 10c-
Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 

trumpais ir aiškiais faktais parodo, 
kaip iki šiol keitėsi draugijos formos, 

i ir kodėl turės būt pakeistas kapt- 
talizmas. Kaina........ ................... "2®®-
Tabakas, kaip jis žmonėms kenkia 

Liaukimės rūkę'. Pagal A. Apolovų 
ir daugeli iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. So. Boston, Mass 
1909 m , pusi. 63...........................
Žemė ir Žmogus. Labai įdomi ir pamo

kinanti knyga. Iš ios sužinosi. Kaip 
žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip ciyilizavo- 
si. Daugelis paveikslų įvairių rasių 
žmonių, vyru ir moterų Pagal E Rėk
liu parašė Ž. 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, 
1911 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, ęgiptėnai, chataai. a»y- 
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 ReapaHikos Istorija ir Žem- 

lapis. — Šitas veikalas parodo, kaip' 
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovų su caro valdžia, ir 
kaip tuo MČiu laiku kunigai tą val
džią rėmėnr 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
čiu.*. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli
ka ir kaip ji išrodo Čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo 

! Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
i bolševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt.

Į Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą

J iš lauko ir iš vidau*. Kaina .... 61 AM 
Drūtais audeklo apdarai*...........|l 60

Kodel .Ai Netikiu i Dievų? — Arba
Tikėjimo Krinika. Kiekvienas geras 

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

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

Sau Žemę. — Labai Įdomus senovės 
filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dų. Pagal daugelį autorių parašė 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: 
virkščias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos." Parašė Z. Aleksa 
40 pusi ........................................... 10a
Alkoholis ir Kūdikiai — Arba kaip 

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

Byla Detroito Katalikų su Socialis
tais. — Pirmų kartų katalikai už

puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
Antrų kartų jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
leidžia kovoj su socialistais. Su 
paveikslais. 61 pusL...................j. 25a
Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa

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

mųs pasakojimai: (1) žinid iš toli
mos šalies; (2) Jis sugrįžo; (3) Ado
mas ir J ieva. Pilna juokų ir 
ašarų ............................................... 10c.
‘‘Salomėja," arba kaip buvo nukirsta 

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

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

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

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

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

apysakos: (1) Neužsitikintis Vyras;
(2) Žydinti Giria; <3) Klaida; (4) Ko- 
rekta Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt ................................... 15a
Apie Dievų, Veėirių, Dangų ir Praga

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

44 geriausių Jovaro dainų. Jo* tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie, taip ir susirinkimuose. 
Pusi. 32................................................ 15c.
I* 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, peklų; apie giltinę, marų, cho
lerų; apie dvasias (dūšias), velnius, jų 
vaidinimųsi ir tt. Pasakos užrašytos 
tokioje tarmėje, kokioje buvo gir
dėtos. Pusi. 570................................$2.75
Ar Bovo Vjraotiaaa Tvąnąo? — Kaip

Nojus galėjo surinkti ) kelias die
nas visų veislių gyvūnus, kone gyve
na išsimėtę po visų žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti: Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visų 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, j kuriuos negali ataa- 
kyti joki.* kunigas, yra nuosakiai ir 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
be galo įdomi. Kas žodis — tai fak
tas; l-a* sakinys — tai naujas kunigų 
argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. 
Kaina ..............................................  26c.

KELEIVIS
253 Bro*dway,

g- RmUm*

PAVARC.ES
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I2AS GIRDĖTI UETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraičių.) ’

I
33T*KAIP ŠAULIAI GYNĖ 

SKA?IŠK| NUO “PRIEŠO”
Rugpiučio 8 d. naktį, Ska

piškio šaulių būrys pergyve- riotiški chuliganai. Seniaus 
no nepaprastą momentą. 9 jie murzindavo žydų iška- 
val, vakaro šauliai-ryšinin- bas, o dabar pradėjo perse- 
kai ir dviratininkai, išsiųsti kiot lenkų kalbą. Jie jau įg
is miestelio, skraidė vals- rąsino dviem Kauno judo- 
čiaus ribose su pranešimais mujų paveikslų teatrams, 
šauliams apie pasirodžiusį kad neduotų lenkų dienraš- 
“60 ginkluotų žmonių, prie- žiui “Dzien Kowienski” ap- 
šą.” Šauliai pasiėmę šau- garsinimų. '“Jeigu nepa- 
tuvus ir revolverius, traukė klausysite ir skelbsitės tame 
nurodyton vieton. Miestely laikrašty toliau, tai susilauk- 
visur išstatytos sargybos, site sunkių bausmių,” sako 
Būrio būstinė pilna šaulių, savo laiškuose tie chuli- 
nekantriai laukiančių įsa- ganai. Po grąsinančiais laiš- 
kymų. Neturintiesiems iš- kais pasirašo “Žmogus Juo
duodami šoviniai ir šautu- doj Kaukėj.” 
vai. Šaulės pasiruošusios at- Ir tie grąsinimai pildomi, 
likti sanitarinį darbą. Visi Vienam teatre filmos de- 
įtemptai, rimtai rengiasi at- monstravimo metu, buvo 
remti “priešo” puolimą, nupiauti elektro/ laidai ir du 
Staiga žvalgai praneša, kad kart paleistos dvokiančios 
valsčių baigiąs užimti “prie- dujos. Vieną kartą salėje, 
šas.” Greitai visi šauliai su- kitą — prie kasos. Abu kar- 
siskirstė į dvi dalis, ir, mu- tu teatro administracija lai- 
šio tvarkoj iš dviejų pusių ku pastebėjo dujų bonku- 
pradėjo supti “priešą.” Be tęs, jas pašalino ir publikai 
vadų įsakymo ugnies atida- neteko nukentėti. Kitam te
rpti negalima, todėl visai ty- atre tik vieną kartą pametė 
liai, nakties tamsos apsupti 
prislinkom visai arti prie 
valsčiaus, kaip išgirdom sig
nalą, kad puolimą baigt. Ne
kantriai norim pamatyt tuos 
“ginkluotus” žmones, te- 
čiau, be trijų saviškių, kurie Antras paminėtinas įvy- 
ir sudarė visą pavojų, dau- kis, kuris jau kelis kart pa- 
giau nieko nebuvo. Paaiš- kartotas karo muziejaus 

Vytauto parke,

“JUODOS KAUKĖS”
PATRIOTAL

Kaune vėl pasirodė pat-

NELAIMINGA GRA
ŽUOLĖ.

Senorita Aurella Coiomo bu
vo išrinkta kaipo gražiausia 
Meksikos mergina. Bet ji turi 
labai pasiutusį ūpą ir anądien 
užmušė savo mylimą vyrą- Da
bar ji areštuota.

SUDEGĖ DU PIEME
NUKAI.

Platelių apielinkėj, Kre
tingos apskrity, Dovaimų 
kaimo du piemenuku nuo 
lietaus pasislėpė ūkininko 
Alčausko klojimo pastogėj 
po rąstais, kurie kabojo pri
rišti ant virvių.

Perkūnas trenkė į tą Klo
jimą ir uždegė. Baigiant 
degti, subėgę kaim; nai irau 
ke iš ugnies degančius rąs
tus ir pamatė keistus apde- 
gulius, kurie pasirodė esą 
žmogystos, c vėliau nusta
tyta, kad tai du piemenukai. 
Abudu buvo neturtingu tė
vu vaikai.

AMERIKIEČIUI LIETU
VOJE MERGA NUNEŠĖ 

3,000 DOLERIŲ.
“Lietuvos žinios” prane

ša iš Mariampolės šitokį at
sitikimą:

Šunskių valse., Oškasvi- 
lių kaime amerikonas rinko- 
si pačią. “Kaimietės neno
riu — i 
Geri žmonės jam įpiršo mie
šė ionką iš Mariampolės. Ši 
am patiko, bet sako: “Neti

kiu, kad ženysies su manim. 
Duok 3,000 dolerių ant ran
kos. tai tikėsiu.”
Gavusi 3,000 dolerių, nuo- 

į aka su rankpinigiais dingo, 
i Nukentėjęs dabar jieškosi 

LIUDININKAI PRALOTO kaimietės, sako: “Miesčion- 
OLŠAUSKO BYLOJE |
Liudininkų tari 

šie asmens: kun. 
pulk. Jackevičius, doc. Bal
čikonis, vienuolė Kazimiera, 
prof. Žemaitis, ark. Karevi
čius, inž. Čiurlionis prof. 
Jąnulaitis, kun. Maironis, 
krim. polic. virš. Budrevi- 
čius, p. Vokietaitis, notaras 
Barauskas, Dr. Venckunas. 
vokiečių atst. sekr.’ p. Klein 
ir kiti.

Nejaugi visa šita kompa
nija buvo prie praloto 01- 

Ustinauskienės
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CUNARD LINIJA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeaną pasauly Išplaukimai iš New Yorko 
Southampton kas Seredą vienu iš milžinų eksDresirių laivų
BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA
U BOSTONO: SCYTH1A—Sielių 6. L ACOMA—Spahų 211.

SCYTHIA—Lapkričio 3.
paskui sausžemiu į Kaunąo

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

CUNARD LINE

j. -j

i

I.ACO.VIA—Spalių 2#.

New York į Kauną $203 ir bran
giau. Atskiri 1 ambariai, erdvi 
vieta, geras naminis valgis, 
mandagus patarnavimas. Dėl ki
tu informacijų klauskite biie 
Cunard agento, arba rašykit pas,

33 Statė Street,
Boston. Mass.

i •I♦ I į < 
I 
t• I Ii I I i• 
iI4 I ♦ I i 
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IŠPLAUKIMAI LAIVŲ Iš NEW YORKO
“UTUANIA” OctS “ESTONIA” Oct 26
“POLONIA” Oct 12 “POLONIA” Nor. 16

LIETUVĄf S N’EW YORK j KAUNĄ 
IR ATGAL

' Pridėjus 15. S. V. Jeigu 
Taksa".) Trečia klės*.

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

S. S. Republic 
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 
Cherbourgų.

Vi«i kiti laivai tiesiog į Bremenu.

Pinigus persiančiam greitai Ir 
žemomis ratomis.

Dėl sugrįžimo leidimą ir kitą ■ 
informaciją klauskit pas vietos 
agentus arba paa

Hamtart-ABerioB Lht
209 Tremont SL, Boston. Mase.

Kai rengsite* aplankyt savo tėviškę šį rudenį, galite išsirinkt 
hile katra i'- 6 pmkių garlaivių U. S. linijų laivyno.

S. S. leviathan. pasaulio didžiaAsias laivas, plauks per Cher- 
bourgą. Visi kiti laivai važiuos tiesiog į Bremenu.

Pilni parengimai iš anksto padaryti dėl pervežimo jūsų pasa- 
žierins >r bagažą vengiant visus nuobodžius smulkmenas kuriuos 
pirnfiau turėjot jotinėse kelionėse.

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

Paklauskit savo vietinio laivų kompanijos agento informacijų, 
kaslink kainų ir tt.. arba rašykit tiesiog į

United Statės Lines
45 Broadaay. New York City 75 Statė 3t., Boaton, M«aa.

I arta »

Populiariaia Lloyd laivais.

BOSTON. MASS.

** Tumas1 Linksma Motina

KELIAUKIT Į LIETUVĄ PER

KLAIPĖDĄ
Laivais Baltic Amerikos Linijos

SULAIKYTA ČIGONĖ SU
SVETIMU KŪDIKIU.
Kauno priemiesty Šan

čiuose policininkas Grinke
vičius pastebėjo čigonę su 
kūdikiu ne čigonų tautybės. 
Turėdamas žinių, kad Ku-

___  w k lautuvoj čigonai yra pavogę J šausko ir 
prie kasos dujų bonkutę, kūdikį, ją sulaikė. Kūdikis i meiliškų susitikimų ir prie 
bet ir čia tarnautojai pašte- moteriškos lyties, 3 mėnesių tos moteries pasmaugimo? ų _ •___ * V 1 • PT1 • *1 • _ w _bėjo ir pašalino. Taip iki 
šiol niekas neišaiškino, kas ~ 
tokius negražius šposus kre- tas kūdikis* 
čia.

amžiaus.
Čigonė prisipažino, kad 

’ iš Kulautuvos,
vienok sako, kad ji nėra to 
kūdikio pavogusi, tik gavu
si iš Agotos Jančiauskaitės, 
kuri norėjo savo naujagimį 
kur nors pamesti.

“Lietuvos žinios" sako, 
kad čigonė iš tikrųjų gavo 
kūdikį iš merginos Jančiaus
kaitės.

giau nieko nebuvo. Paaiš- kartotas 
kinta, kad čia buvo tyčia sodnely, 
padarytas pavojus, išmėgin- miesto sodne ir gatvėse, tai 
ti, kaip šauliai, toliausiai gy- užpuolimas ant kitaip kal- 
venanti, greitai susirinks, bančių žmonių. Ramus Kau- 
kaip nakties metu, tikrą no gyventojai vaikšto, kal- 
“priešą” turėdami prieš basi, kaip kas nori ar moka, 
akis, orientuosis. Po to šau- Ir esti apkulti lazdomis, ap- 
liai apie 2 ryto skirstyda- mėtyti akmenimis. Girdi, tu 
mies namo, pirmieji puolė lenkas, išgama, tuo tarpu tie 
gesint miestely nuo perku- žmonės geriausi lietuviai, 
no užsidegusį namą, kuris Tokių atsitikimų jau užre- 
gręsė nemažai miestelio da- gistruota nemaža, 
liai. Už tat gyventojai dė- Bet užmiršta tie murzini 
kingi. . patriotai, kad jų garbina-

--------------- mas “tautos vadas” Smeto- 
AMERIKIEČIAI MĖGSTA na namie taipgi kalbasi len-

LIETUVOJ “GOOD
TIME.”

Rokiškio amerikietis B. 
paliko tokią sąskaitą: “Gi
minėms dovanų daviau 600 
dolerių, Rokiškio viešbuty 
su mergelėmis pragėriau 
1200 litų, Skapišky su mer
gomis pragėriau 972 litu. 
Besisvečiuojant užfundinau rugsėjo Kaune “komunistų 
iš viso už 3405 litus. Alaus jaunimo šventės” proga prie 
ir degtinės už 2120 litų. Ma- Kauno kalėjimo mėgino su- 
dero už 680 litų, vyno už sispiesti grupė komunistų. 
820 litų, konjako už 360 Ii- Tečiau manifestacija prade- *  yi   u x _ • •  _ •      . • • •

policijos drioniškio apylinkėse Pad- 
33 ko- varnykų kaime, to kaimo

kiškai, nes jo pati lenkė lie
tuviškai nemoka. Voldema
ras irgi nekalba lietuviškai, 
nes ir jo pati ne lietuvė.

LIETUVOS AUTOBUSŲ 
ŠOFERIAI ŽAGINA KE
LEIVES MERGINAS.
“Lietuvos Žinios” rašo: 

rugpiučio 22 dieną Panemu- 
nėn autobusu apie 12 vai. 
nakties važiavo jauna pane
lė. Pakeliui visi keleiviai iš
lipo ir liko tik ji viena su šo
feriu ir konduktorium.

Pasirodo, kad kondukto
rius susitarė su šoferiu ir nu
važiavę Panemunėn užsuko 
tamsion skersgatvėn ir mer
giną išžagino. Po to ją išne
šė iš autobuso ir da kaitą iš
žagino. Nukentėjusi prane- 

kuri 
piktadarius suėmė.

KAZLŲ-RUDOS EIGŲ- 
LYS NUŠOVĖ ŽMOGŲ.
Rugpiučio 4 d. rytą Gul

biniškių kaime, Lietuvoje 
ūkininko Bliumo lauke ras
tas negyvas žmogus. Tuoj 
buvo pranešta policijai. Da
rant skrodimą, rasta, kad jis 
yra nušautas. Kulka perėju
si per galvą. Piktadariai, 
matyt, norėdami paslėpti 
nusižengimo pėdsakus — 
nužudytąjį sunkiu rąstų pri
krautu vežimu, pervažiavo 
ir sutriuškino galvą.

Įtaitas Kazlų-Rudos miš
ko eigulys Šiiopis, kuris su
imtas. Vedama kvota.

KOMUNISTŲ DEMONST
RACIJA TIES KAUNO 

KALĖJIMU.
“Elta” praneša, kad 1 d. šė apie tai policijai, kuri

“Mano vaikas yra pilnai sveikas, 
is valgo viską ką tik jam paduodani 
ir viskuo džiaugias, turi dideli pa
sukimą prie darbo ir pasibovijimų, 

mano rūpesčiai išnyko ir
TRINERIO KARTUS VYNAS
■ui pirmenybę tų didelių permainų,” 
aip parašė nepersenai viena motina, 
■okios pasekmės yra natūralūs, nes 
frinerio Kartus Vynas prašalina vi- 
as nereikalingas išmatas iš ju®ų sis- 
•mos, paskubina gromuliavimą ir at- 

■udavoja sveiką apetitą. Imkite j; 
usvąlandį prieš kiekvieną valgį Vi
eše aptiekose Dykai sampelį nuo 
<>s. Triner Co., 1333 So. Ashland 
įve., Chicago, III.

DYKAI SAMPELIO KUPONAS.
Vardas..................................................
Adresas............................................ ....
Miest......................... Valst................... .

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI I

KLAIPĖDĄ IR ATGAL
Patariam 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 15i—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.

3ašalina Galvos Skaudėjimą 
Ir Vidurių Skausmus

“Man yra didelis malonumas pra
nešti jums apie puikiausių permaina 
.'.ano sveikatos," rašo ponas William 

Caller. “Kol aš nepradėjau vartoti 
<uga-Tone aš turėjau galvos skaudė- 
i’.mą kiekvieną naktį, skilvio skaus
mus ir mano oda prastai išrodė. Da
na r neturiu galvos skaudėjimo arba 
skausmų skilvyje ir mano oda yra 
vari ir ružava."’

Virš miiionas žmonių kurie vartoja 
Xuga-Tone. suranda puikią pagalbą. 
Jis padarė juos stipresniais, sveikes- 
niais, žvalesniais, prašalino nuo jų 
visokius skausmus, sustiprino jų ner- 
us ir svarbesnius organus, prašalino 

inkstų ir pūslės įritacijas. suteikė 
jiems geresnį apetitą ir virškinimą, 
sustiprino jų odą ir suteikė jiems at
šviežinantį miegą. Nuga-Tone yra 
parduodamas pas visus gyduolių par
davėjus. Nusipirkit butelį šiandien ir 
atgaukit savo sveikatą, stiprumą ir 
jėgą. Jei jūsų vertelga neturi Nuga- 
Tone stake, reikalaukit, kad jis už
akytų jums iš olselio vaistinės

Del visų informacijų kreipkitės į vietos agentą arba

BALTIC AMERICA LINE
8 Bridge Street, New York.

DVI NELAIMĖS NETOLI 
ROKIŠKIO.

Rugpiučio 23 dieną naktį 
ėjęs iš Rokiškio stoties ke
leivinis traukinys netoli Pa
nemunėlio suvažinėjo 21 
metų vyruką, Juozą Kaz
lauską iš Papilės kaimo. 
Obelių valsčiaus. Jam nu
pjauta galva ir nutrauktos 
abi rankos. Iš rasto prie la
vono raštelio matyti, kad jis 
nusižudė pats.

Rugpiučio 23 dienos va
kare, kitas, Juozas Kazlaus
kas nudurė peiliu savo bro
lį. Tai atsitiko Svėdasų vals
čiuj, Utenu kaime. Brolį nu
dūrė su juo susiginčijęs. 
Piktadaris suimtas ir tardo
mas.

Nėščios Moterys 
įaus greitą Rafribą 
širdies piktom^ naudojant 
PepsinicScltzer 

VAISTINĖSE 
25< 5Ot

Rašyk Pepsinic SoitztrCa. 
VVorctstcr, M<u9.9 11 

GAUSI SAMPELĮ

DIENAS ANT OKEANO

LIETUVOS
per Cherbourf tr Breaien 

Didžiatniaig ir Greičiaosiais Laivai

BCEMEN SEUKCPA
TIKTAI 7 DIENOS l LIETUVA

SuaiažiatM Trečios Kle*» Ratw | abi
siekimai su riša Europa.RASTI METEORITO 

- GABALAI.-■
Esant man atostogose An-ti jiems nepavyko

Kriminalinės 
valdininkai suėmė 33 ko-varn?R. Kaime, jo Kaimo 
munistus, jų tarpe 28 žydus, gyventojai atnešė rastusjų 

žydės. Pas vieną žydę rasta 9.° ?kmen^- A.P*
raudona vėliava su komu
nistiniais obalsiais.

tų, užkandžiai ir šiaip pra
gyvenimas 6683 litai ir 80 
centų, elgetoms 47 litus.”

Amerikietės M. vestuvėse 
pragerta 14,890 litų. Rašan
čiam šią žinią pačiam teko 
matyti, kad amerikiečiai už
ėję kaimo jaunuomenę ge
riančią ' samagonką, gėrės-; 
niam gėrimui gauti sumetė AUTOBUSO STOTY SU- 
40 dolerių.

UOGAUTOJOS PEŠASI. I

Rokiškis. — Šįmet vieti- buse 2 prostitutes. Viena bu- 
—— •' ~ “kavaljeriaus>” kita 

Miškuose,su vyriškiu, visai nedvipras-

Visos suimtos 14 moterų —

žiūrėjęs įsitikinau, kad jie 
yra nukritusioje žiemą me
teorito gabalai. Atrodo jie 
kaip apdegę kalkių akmens, 
arba juodi akmens, ap
traukti smala (pikiu). Pra- 
daužus emaliu, viduje ak
muo atrodo lyg pilkas, kiek 
minkštesnis už paprastą ak
menį. šie akmens rasti neto
li Padvamvkų kaimo, pie
vose.

| IMTOS PROSTITUTĖS.
i Aną naktį Kauno policija 

l; rado autobuso stoty, auto- 

niai miškai labai buvo gau-vo be “kavalieriaus,” kita 
singi avietėmis. Miškuose,su vyriškiu, visai nedvipras- 
tiek daug uogautojų, kad mėj pozoj. Jos abi sulaiky- 
rodos lyg ten butų surengtai tos. Viena pasirodė esanti 
gegužinė. Uogautojai nepri- sena Nemuno gatvės “įstai- 
nokusius avietynus išlaužė, gų” gyventoja, po paleistu- 
Net uolios davatkutės šven-( vystės namų iškraustymo iš- 
tadieniais šv. mišių nebe-’ važiavo gastruoliuoti j pro- 
klausė — visos bėgo miškan, vinciją. Sugrįžus Kaunan

PAKARTUJŲ GRIAU- 
. ČIAI KAUNE.
Šiomis dienomis Kaune 

Ožeškienės gatvėj kasant 
žemes rasta keli žmonių 
griaučiai. Kaip žinoma, ka
daise ,toi vietoj, kur dabai 
Ožeškienės gatvė, buvo miš
kas ir tame miške kardavę 
nusižengėlius, . ir žinoma 
čia pat pakasdavę. Matyt 
dabar atkasė pakartųjų 
griaučius.

Pabandyk Dykai
Gyduolės Ir

REM-OLA
GYDO 

^RAUDONĄJĄ GYSLĄ 
KAM KENTĖT kad mos

tis su REM-OLA yra taip 
maloni ir lengrva vartot—nesutepa 

drapanų. Ji gydo— klausk jų aptie- 
koriaus, arba parsisiųsk dovanai 
Sampelį—paprastai apvyniotas ir 
užpečėtytas Rašykit Henry Thayer 
& Co- Čamhridge, Mass

Parankas ir tiesus
Reguliariai Kiekvienų Sąvaitę Išplaukimai su kitais

Ssrrįžimui certifikatų ir kitų infor
macijų klauskite vietos agentų arba

KORTU tttHAN
LLOYD

AMERIKONIŠKOS 
VESTUVES.

Šiaulėnai (Šiaulių aps.).
.. „ . Šiomis dienomis vieno

Moterys, kunos turi leidi-.nuėjo į seną gyvenamąją ekskursanto amerikono N. 
mus, gainioja moteris be lei< vietą, bet ten jos nepriėnrjė. iš Raseinių su N. R. buvo 
dimų, net sykiais kūmutės Tada apsinakvojo autobusų vestuvės Šiaulių miestely. I 
už kudlų pasitąsydavo. A-.stoty. Kita jos draugė — iš ...
viečių kilogramui mokama Mažosios Lietuvos. Prosti-
1.20—1.40 litų.

SUDEGĖ NAMAS IR 
SVIRNAS.

Alytaus apskr., Merkinės 
vals., III Jeplanavos kaime 
sudegė pil. Bingelio F. na
mas ir svirnas. Nuostoliai 
siekia apie 1900 litų. Degi
mo priežastis — padegimas. 
Įtariama to paties kaimo gy
ventojas J.

vestuves pasiprašė ameriko
ną B. (čia pat gyvenantį). 
Abu amerikonai, užmiršę 
prohibiciją, draug su kitais 
gerokai įsitraukė ir vienas iš 
jų vienai poniutei priv.... 
skribėlę, kas dayė progos ir 

Seredžiaus valse., Padu- susimušti. Policija protoko- 
bysio kaime perkūnas pade- lą sustatė ir jau rytą abu 
gė Juozo Butkevičiaus klo- stojo prieš teismą. Norėjo, 
jimą, jame sudegė ūkio pa- kad teismas butų tuojaus 
dargai, pora arklių, 4 ver- (kaip Amerikoje), bet tei
siai, pašaras ir kitkas. Nuos- sėjas, išklausinėjęs, bylą 
tolių padaryta 33,275 litų, .atidėjo.

tutės bus atiduotos teismui 
kaip valkatos.

SUDEGĖ KLOJIMAI IR 
GYVULIAI.

KĖSINOSI IŠŽAGINTI.
Pilviškių miestelio gyven 

tojas M. L. R. kėsinosi išža 
ginti to paties miestelio gy 
ventoją A. M. Kvota veda 
ma.

AUTOBUSAS SUSIDŪRĖ 
SU motorciklu

Vilkaviškio miestely susi
dūrė autobusas su motore i k- 
lu. Nukentėjo Kvietiškio ž. 
ūkio mokyklos mokyte ns 
(»raužlys ir p-lė Bražytf

AUTOMOBILIS SUVAŽI
NĖJO MOTERĮ.

V ilkaviškio miestely šo
feris Kaminskas suvažinėjo 
lengvu automobiliu miesto 
gyventoją Katarinskienę š.

LIETUVĄ
PER H YMBURGĄ

Ant manų popaliarių laivų 
Nepalyginama* švara wumi 
patarnavimaa vieaee kleaaai 

—$203.00— į

✓

e
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Vietinės Žinios
“DOROS SARGAS” GAVO 

30 METŲ KALĖJIMO.
Atsidaro vakarinės 

mokyklos.
Šį mėnesį Bostone ir prie

miesčiuose atsidaro dauį 
visokių vakarinių kursu ■

South Bostono Higk 
Schoolėj yra duodami vaka
riniai komercijos 
Mokoma 
mašinėle, 
skaitybos.

Nuteistas už išžaginimą 
dviejų merginų, kuriais jis 

išsivežė pasivažinėt.
Joseph A. Farrell, kuris 

ilgą laiką veikė kaip “Watch 
and Ward” draugijos agen
tas ir dabojo Bostono pilie
čių dorą, pereitą sąvaitę ga
vo 30 metų kalėjimo už ne- 
doriausį darbą.

Dvi jaunos merginos, vie
na jų mokytoja iš Cambrid
ge’aus, kita kolieka iš Back 
Bay, papasakojo teisme kaip 
Farrell jas suviliojo. Kiek
vieną jų jis pasikvietė pasi
važinėt automobiliupi. Išsi
vežęs į mišką, jis pradėjo 
joms daryti nedorų pasiulv- 
mų. Kada merginos su jo SmTO^pan^dėiio,' 
sumanymais nesutiko, jis -
sumušė jas ir išžagino. Ži- 
noma, ne abidvi tuo paou ()ovanai. 
laiku, bet kiekvieną sky- jabar 
rium.

Sakoma, 
listas” i _ 
bei moterų šitaip iškonevei
kė, bet ne visos jos norėjo

ŠVEDŲ KOLONISTAI GRĮŽTA IŠ SOVIETŲ RUSIJOS.

KELEIVIS

I

kursai 
rašyt rašomaja 
greitraščio, są- 
knygų vedimo 

anglų kalbos, komercijos įs
tatymų, ir daug kitų dalykų 
kurie reikalingi prie biznio.

Rugsėjo 30 d. atsidaro va
kariniai kursai vyrams ii 
moterims Ljncolno mokyk
loj, kuri randasi ant Broad- 
\vay, netoli K streeto. Bus 
mokoma anglų kalbos ir 
rašto, pilietybės, siuvinėji
mo, skrybėlių darymo ir ki
tokių darbelių. Pamokos bus

, utar- 
ninko ir ketvergo vakarais.; ___ ___ __________
nuo 7:30 iki 9:30. Viskas rašėme šitoj vietoj, kad Hy-

Užsirašyt galima’ ’

Apie 2"" metų atgal būrys švedy, nepatenkintų -avo šalies tvarka, pametė savo gimtinę ir iš- 
\ažia\o pietų Rusijon. Jie užsidėjo tenai koloniją ir su rusais nesimaišydami gyveno ikišiol, iš
laikydami saxo kalbą ir papročius. Jų skaičius išaugo iki 1000 žmonių. Bet bolševiku tvarka 
dabar jiems taip Įgriso, kad jie nutarė Rusiją pamesti ir grįžti atgal švedijon, ir pasisamdė 
ilgą traukini išvažiavo, šitas paveikslėlis parodo ;ų traukinį atvykusi Į Pasawa!l stotį, kurtuos 
kelei\ius pasitinka š\edu Raudonojo Kryžiaus draugijos slaugės.

Automobilius suvažinėjo 
kun. Syskį.

Pora savaičių atgal mes

No. 39. Rugsėjo 25 d., 1929.

REIGALINGA MOTERIS 
arba mergaitė prie namų 

'darbo. Puiki vieta ir geros 
išlygos.

Adv. F. J. Bagočius
253 W. Broadvvay,

So. Boston, Mass.

j! !
PLUNKSNAS. PuktM, Padurkas. 
Patalu*, Kaldraa ir visokias lovą 
įrėdme*. parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės -patiškai arba rašykit

Didžiausis sandė
lis. Gvarantuojam 
užsiganėdinimą 
Pas mus gausite 
tikras europiškas 
plunksnas ir pū
kus. Aplankykit 
Musų Naują Sto
rą LEPIE*S 51 
Chauncy Street, 

prie Bedford st. Bostone.

European Feather Co.
25 Lowell Street, Boston, Mass.

Tel. Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS) 

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

881 MASSACHL'SETTS AVĖ., 
(arti Centrai skvero) 

CAMBRIDGE, MASS. !

I

ToL So. Bootos 6M-W. 
DAKTARAS 

AL. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTIBTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12
i Nuo 2 iki 9 vak.
į NEDĖLIOMIS: 
Iri 1 v. po pietų

Serodomis iki 12 dieną. 
Ofisas "Keleivio” name.

m Broadway. tarpe C ir D 84,
80. BOSTON. MASS.PAHVAY AUTO SERVICE

and F1LL1NG STATION
Studebaker Karą 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 Avė,

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

3
< > 4$< >

h• >
į¥b>>*>
I>

Gindamas motiną nušovė • 
savo tėvą. e

Į Woburno policijos nuo
vadą atėjo ir pasidavė Ge
orge S. Mcgourty. 20 metų 
amžiaus airišiukas, sakyda
mas, kad jis nušovęs savo 
tėvą. Jiš padaręs tai ginda
mas savo motiną, nes tėvas 
būdamas girtame pasiutime 
norėjo ją pasmaugti. Vaikė- 

jwin padavė lepslata-on pe-Jlas Kaip tik teismas kunfcjl^nt’štalo ^SaT^rti 
ticiją reikalaudamas refe-; paleido, ji sekančią naktį ,.‘AŠ ėva -
rendumo jo sumanymui įve- parmušė automobilius. Ku-; 
sti valstybinę automobilių nigui buvo sužeista galva,- 
apdraudą. Dabar Massachu- apdraskytos rankos ir kojos, 
setts valstijoj yra įstatymasdSuvoliojęs ji automobilius 
kuris verčia kiekvieną auto- į pabėgo, nors žmonės paste- 
mobiliaus savininką apsi-įbėjo jo numeri ir policija 
drausti nuo nelaimingų at-i kaltininką surado. Tikintis 
sitikimų, taip kad suvažinė- > žmogus čia galėtų pasakyti, 
tas žmogus galėtų gauti at-Įkad kunigą nubaudė pats 
lyginimą. Bet pati valstija;Dievas už policmano užmu- 
apdraudimo fondo neturi: Šimą, 
automobilių savininkai yra •, 
priversti pirktis apdraudą iš! 
privatinių kompanijų, o tos 
plėšia. Išeina, vadinas, kad! 
valstija suvaro savo pilie-' 
čius į privatinį kompanijų* 
bučį, kad juos apiplėštų, i 
Todėl Goodwinas ir reika-į 
lauja, kad automobilių drau
dimu užsiimtų pati valstija. 
Jo išskaitliavimu, šiais me
tais apdraudos kompanijos 
sukolektavo už automobi-. 
lių apdraudą šioj valstijoj 
nemažiau kaip $23,000.000. 
o atlyginimų sužeistiems ir 
už kitokius nuostolius išmo
kėjo nedaugiau kaip $12.- 
000,000. Vadinasi, jos pasi
daro sau pelno apie $13,- 
000,000, ir joms to da neuž-; 
tenka, da vis kelia apdrau
dos kainą.

Goowinas siūlo panaikin
ti taip vadinamas ‘•zonas” ir 
padaryti vienodą kainą.

. , kad tas "mora- Q<xxIwina* reikalauja val«-
įr daugiau merginų tykini apdraudos auto-

mobiliams.
Buvusis automobilių re-

tokį skandalą kelti viešu- g^n^ojas Frank Good-
mon.

Jo pasielgimas su šitom 
dviem merginom buvo toks 
nežmoniškas, toks nemora- 
liškas, kad visa publika iš 
teismo salės buvo prašalin
ta ir byla ėjo prie uždarytų 
durų. z

Tai ve, ko verti tie latrai, 
kurie afišuojasi “doros sar
gais” ir daboja, kad nepra
sižengtų dorai! Jie'Vra di- 
džiausis pavojus visuome
nės dorai ir jaunoms mergi
noms. Kalėjimas jiems vie
natinė vieta.

de Parko lenkų katalikų ku
nigas Syskis nakties laiku 
smarkiai automobilium va
žiuodamas užmušė policma- 
ną, kuris lipo iš gatvėkario. 
Pereitą sąvaitę buvo teis
mas ir kunigą išteisino.

Bet atsitiko lyg ir stebuk-

.<23.00 | MĖNESI. gali pirkt savas -1 
tį kampinį namą, 2 šeimynų, 3 toiie- 
tai, storas, 2 vanios, gazas ir elektri
ką, furnisas, vardus dviem trokams,. 
netoli mokyklos, bažnyčios, 10 minu-; 
tų nuo centro Bostono Freedman. ;

18 Tremont st. Km. 928, Boston.

IPARSIDUODA VALDYBA
Apie 3 akeriai žemės ir apie 1OO 

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

MRS. MARY SHELALES
93 Cass st. West Roxbnry, Mass.  >

SAVININKAS IŠVAŽIUOJA
Tur parduot 10 ruimų Namą ir di

delis sklypas žemės Dorchestery. 
Klauskite per telefoną: Talbot 1608.

(VlšNIAUSKAS) 
Gydytojas ir Chirurgas 

Valandos: nuo 2 iki 5 dieną 
nuo 7 iki 8 rak.

Kitomis valandomis pagal 
sutartį.

220 MINOT ST,

Buvusio majoro Fitsge- 
raldo sūnūs gavo 30 dienų 
kalėjimo už tai kad girtas 
būdamas automobilium va
žiavo.

PARSIDUODA BEKERNĖ
Greitai norime parduot. Geras iš

dirbtas biznis. Lietuvių apgyentoj 
vietoj; parduodu pigiai. Atsišaukit 
pas IGNAS MA2UTAITIS 40)

242 Elm street. Cambridge, Mass.

PARSIDUODA
ŠIOKEISAI

REIKALINGA JAUNA MERGAITĖ 
pridabot 5 metų vaiką. Turi būt liuo- 
sa iš mokyklos. Atsisaukt nuo 5 iki 8 
vakarais. (39)

167 Elm st, Cambridge. .Mass. 
Telefonas: Porter 6751-W

Dorchester Clnthing Sup
SIUTUS. OVERKOTUS SIU

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

TURIM TAM TIKRAS 
MAŠINAS.

MARTIN WALULIS 
1854 Dorchester avė, 

DORCHESTER, MASS.
Tel. Coiumbia 3240.

Lietuvis Optoaetnstis

Išegzammuoju akis, priskiria 
akinius, kreivas akis stitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkama 
laiku.

J. L. PAŠAKARNI8, O. D.
447 Broadvay, So. Bostea, Maus

Morkūnienė buvo nugirdyta 
ir apvogta.

Julija Morkūnienė, 
metų amžiaus lietuvė, kuri 
gyvena ant Dorchester avė., 
turėjo didelį nepasisekimą. 
Ji nuvažiavo į Chelsea pas 

. tūlą Viktoriją Janavičienę į 
svečius ar su kokiais ten rei
kalais, bet šeimininkės ne
rado namie. Ji rado tenai 
kažin kokį vyrą, kuris pa
prašė ją prisėsti ir palaukti, 
pakol šeimininkė pareis. Be
laukiant tas vyras pasiūlęs 
Morkūnienei stiklą alaus. 
Morkūnienė pasiūlymą pri
ėmė ir jiedu abudu išsigėrė. 
Neužilgo po tam ją atėmęs 
kaž koks sunkus miegas ir j’ 
nebežino, kas toliaus su ja 
darėsi. Ji sako atsikvošėjusi 
tiktai po dviejų valandų. Ji 
pažiurėjo į savo piniginę ir 
pamatė, kad iš jos išimta 
$206. Markunienė mano, 
kad tas vyras buvo įdėjęs 
jai į alų kokių nors migdan
čių vaistų.

45

SOUTH END
Hardware Co.
RUDENS ATIDARYMO PARDAVNAS

VERTINGŲ FENTĮJ
Dupont's Interior Gloss Paint. 

Ivory, Buff. Tart. Light Blue, 
Gray. Green and NVhite $2.98 gi.

$2.25 gal.
16 Spa'vų ir Balta, dėl vidaus ir 
is lauko.

' Queen Anne Paint

ASBESTOS PIPE COVERING 
Apdengkit jus štimo ir karšto 
vandens paipas—Taupyk Anerlis.
Saizai 1 1 < 1 */į 2 2*/j
Pėda 7c 8c. 9c. 10c. 11c. 12c.

Galvanized .Vsh Cans ........... $1.39
6 Stulpais—Sutverta geležies lan
kais viršus ir apačia Sunkios ne
sudaužomos rankenos.

Galvanized IJeht Ash Cans . 89c.

O

pėdų aukščiu 
kitas mažfs 

ui. Yra * 
kuodą

į

Vienas 9 pėdų i,., 
dviejų ir pusės gilu 
nis; tinka drapanų 
gražus benčius. P; 
Kreipkitės pas-

DOMIN1KĄ ŠIAULJ.
222 Western avė., t ambridge. Mass.
Tel. Universitv 9t)4'.'-R.

taipx> 
pigiai 

(39)

DORCHESTER-Namas
3 šeimynų 5-5-5 \ambariai, su vi

sais įtaisymai-. < šilumos, vie
ta dėl garadžiaus. rendų neša $120 į 
mėnesi, parsiduo ia jž š!1.5i'h>

Matykit S. Jakubauskas. 545 East 
Broadway, So. Bos: n. Tel. S B 1337.

PARSIDUODA \>r broadvvay 
6 šeimynų mūri r - Ka nas, 2 storai. 
Kaina Sgėb'i (i - bargenas. Atsi
gaukit. MRS A.\'I)REWS

116 Broad^ay. Boston. Mass.

PARSIDUODA : Uimjną Namas ant 
Broadway. atti H •• 
mai; kambar:
Kaina N
kinys M RS

116 Broad-nay.

■eit Visi įtaisy-
i-s kambarių, 

rastai piltus pir- 
\XDREWS

So. Boston. Mass.

JUS NORIT N \ N!() ar bile biznio? 
Kreipkitės pa<

DICOMES REAL ESTATE 
Mes turim geru nu

Libertv 1509.

LIETUVIŠKA PIRTIS
Nekurį laiką buvo išduota žydui, 

bet nuo dabar vėl valdo * lietuvy s 
A. STANKŪNAS. Visus lietuvius 
šiuomi prašau vėl lankytis. Pirtis 
švari, patarnavimas gausus. (40)

A. STANKŪNAS
857 Cambridge St, Cambridge, .Mass

i LIETUVIŠKI 
į SKILANDŽIAI 
j Kad nusipirkt pigiai ir valgyt 
■ skaniai, tai geriausiai skilandžiai ir 
| švieži diegai dėl Chop Suey. Mes 
! turime užtektinai visiems
• SKILANDŽIAI ........ 39c. svaras.
J CHOP SUEY .... 3 svarai už 25c. 
I Pagardinimui Chop Suey, vartokit 
| China Boy Soy Sauee 25c. bonlta. 
J Kam mokėt brangiau, kad galima 
| už tą kainą gaut pas 
j J. Strigimą

| BLUE RIBBON MARKET 
! 357 WEST BROADM AY,
| SO. BOSTON, MASS.

Telef. So. Boston 1129.
T

P!&3
i5ZSHSaS2525a5252SH5><iSZS252Sa525a^j

Telefonas: So. Boston 1038. K 

I Bay View Motor | 
j Peter Trečiokas ir $
I Jos Kapočunas įO

GERIAUSI LIETUVIAI g 
{ MECHANIKAI. B
I Taiso visokius automobilius ir g 
Į gerai patarnauja. g
j Agentūra Studebaker ir Erskine. p 
| Reikale kreipkitės ir gausit 
i patenkintą patarnavimą. pj
1 Pardavimo vieta: [į

549 E. BROADWAT g
Į Taisymo vieta: m
1 1 HAMLIN ST, R
i kampas E. Eight st,
1 SOUTH BOSTON, MASS. K

i
|

i

Telefonas: So. Boston 4768

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

SO. BOSTON, MASS.

Išplėšė lietuvių garažą.
Pereitos pėtnyčios naktį 

bomai įsilaužė į lietuvių au
tomobilių taisymo dirbtuvę 
City Pointe ir pavogė ge- 
riausį automobilių. Bet bū
dami girti jie negalėjo tie
siai pavažiuot ir policija 
juos pastebėjus liepė susto
ti. Jie nesustojo, bet leidosi 
greičiau bėgti. Policija pra
dėjo vytis ir šaudyt. Ant 
kampo Broadway ir C stree- 
to, netoli nuo ™
automobilius 
mas pataikė į lempos stulpą 
ir išvertė jį su žeme. Bet au
tomobilius irgrį sudužo. Vie- 
nas tajeras nutrukęs nuo ra-j 
to išlėkė oran taip toli ir. 
aukštai, kad pataikė į elekt-' 
rišką iškabą virš restorano

Iš Čepulienės pavogė $510.
Rugsėjo 11 dieną buvo 

apvogta Teklė Čepulienė,' 
kuri gyvena Dorch estery. 
Kelios dienos atgal ji išsi
ėmė iš banko $500, nes jai 
sueina laikas morgičius mo
kėti. Išeidama miestan ji pi-; 
nigus paliko namie, bijoda
ma kad nepamestų arba kad; 
kas neatimtų. Tuo tarpu pas 
ją atėjo kaiminka A. M.,j 
kuri atsivedė da porą vyrų.; 
T. V. ir K. P., ir pradėjo te-! 
nai su jais linksmintis. Irt 
jiems tenai besilinksminant 
Čepulienė apsižiūrėjo, kad 
jos pinigų jau nebėra. Pra
puolė tie £500 ir da $10. į 
Moteris pradėjo klausinėti

* • • • ___ t — ,

45 Volt "B" Batteries ..............89c.
Gvarantuotos.

Naujas šviežus srakas“R"batteries 
Pirkit dabar rudenio ir žiemos 

.sezonui.

t
I

»

I pėdų Step Ladders ............... 89c.
IŠKELIAMOS KOPĖČIOS

20 Ft—$7.19: 25 Ft.—$8.69

Viduje Durų Spyna ............... 39c.
Pilna durų spyna su kabliais, plėta

Juodos l’ečių Paipos ............... 25c.
24 colių ilga 

Black Eibow« 25c. kiekviena.
Visokio didumo Galvanized 

Fumisų Paipų.

1.19

Floor Paint. Maroon and
Bark Ye’.lo’* ............ Gal. $1.95

Flat White Paint .......... GaL 1.35
Brnun and Slate Color Paint 100 
Paint and Varnish Remover
Floor and Trim Varnish Gal. 1.48 
Interinr Finish Vgrnish Gal. 1.25 
Sheilac—Orange or white GI. 2.75 
Kalscminc—Hot Water

25-!b Basi ............................ 1.00

Keleivio,” jų savo svečių, ar jie nematė/ 
zigzaguoda-j Tuomet jie visi pabėgo. Da-

______vnrnn bar Čepulienė išėmė varan- 
jtus jiems areštuoti ir bus 
bvla. P. Raulinaitis.• *•

tUrbanavičius nušutino 
Bortkevičienę.

___ _______ Bostono dienraščiai pra- 
durų ir išėjo" per ją kiaurai neša, kad Juozas Urbanavi- 
su visais stiklais. Bomai iš čius, South Nonvoodo gy- 
automobiliaus iššokę bandė ventojas ir didelis munšaino 
bęgti, bet buvo taip girti ir mėgėjas, buvo nuteistas 
taip sunkiai sužeisti, kad dviem mėnesiams į pataisos 
abudu tuoj ant šaligatvio namus užtai, kad užpylė ka- 
sukniubo ir policija juos pa- tilą verdančio vandens Bort- 
ėmė. Vienas jų gal pasveiks, kevičienei ant nuogų jos pe- 
o kitam nėra vilties gyventi, čių.

f

Sveikata
^■^TAI DIDELftS SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUL
Toje knygoje yra pamatinės žiftios ii AsiIomH- 
jos. Fiziologijos ir Hygienoo.

Kas skaitys tą knygą, tas sužinos spio onvo kū
no mechanizmą ir tokių dalykų, kokių pirma su
žinojo.

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta. 
Kaba 92M.

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boston, Mass.

9

SLATE SURFACE ROOFING
198 ket. ft. nails and cement >n 
the roll. Fire resisting and will 
lašt for years RoHs...........$1.98

SMOOTH SURFACE ROOFING 
Light 
98c.

Med. 
$1.29

Heavy
$1.65

SEHCO ROOF COATING
An asbestos and asphalt Compound

Gal.—95c.; 5 Gal.—$4.25

Medinės Bačkutės. 5 gal. .. $1.48
Medinės Bačku'ės. 10 gal. .. $2.19
Tel. Hancock 6105—6106

Open Sat. 10:30 P. M.
Free Ixx-al Delivery.

109S 
Washington St.

Prie Dover st. Elev. Stoties

LIETUVIŲ VALANDA 
ANT RADI0
Per trylika sąvaičių, pradedant nuo

RUGSĖJO 17 IKI GRUODŽIO 10 D„ 1929.
Rengia 

“NAUJIENOS”
Užsirak,! Naujienas”

**Ker**un'-‘- ,»<-<-ialiai tam
Metin< prenun.erarta

kad suiinotunHt apie programą ir pa
laikų! leidžiamom padidintam laidom. 

Chicagoje .................. wo°
Atncrilioj^ ................. * *

1739 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL

♦

LAIDOJIMUS.; 
kuriuos paveda; 
mano prižiurėji . 
mu‘> visuomet' 
būna patenkint:; 
ir sutaupina go-. 
rokai pinigų. ;

visiems 
vienoda.

JONAS PETRUŠKEVIČIUS 
Lietuvis Graborins 

162 Broadvray. So. Boston, Mass.; 
Residence: 313 W. 3-rd street. < 

Telefonas: So. Boston 0304-W. J

Telefonai: So. Boston 1662—1373

A. J. KUPSTIS
ŽEMNAMIJOS, APDRAUDOS, 
MORTGIČIV. LAIVAKORČIŲ 

IR PINIGŲ SIUNTIMO 
AGENTŪRA. 

Parduodam anglis ir malkas. 
Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 

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

332 W. BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

l

DR. J. MARCUS
Iš MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas venerišką, kraujo ir 
odos ligą.

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

261 Hanover St, Boston, Rooas 7. 
Tek: Richnaond 0668, Rox. 1894-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedoldieniais iki 4 vaL po pietų.

DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

3421 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

r

Vėliausi, geriausiai Teikianti n»e- 
dikališki ir elektra gydymai, duo

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

Dr. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE

BOSTON.
OLYMPIA THEATRE BLDG,

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

Tel. So. Boston 1761 ir 2483-W

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Estete and Insurance
Justiee of the PeaCT

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

Dr. Med.Leo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų Ir vyrų, kraujo Ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Baek Bay 7279
222 HUNTINGTON AVĖ, netoli Mane. Ava, BOSTON, MAS8.
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