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Keleivio Telefonai; 
So. Boaton >971

“ITALIJĄ” SUNAIKINO 
LEDAI.

Išblaškytus jo* žmones su
rankiojo ledlaužis “Kraštu.”

Visas pasaulis šiandien su
judintas dėl “Italijos” nelai-

MASKVOJ SUŠAUDYTA 9 MR Mi Bedarbiu BURŽUAZIJOS strei-
8 SABOTAŽN INKAI.

Rmijoj.
Šiomis dienomis Maskvoje

KELEIVIS
DARBO ĮMONIŲ LA1KRABT1B

Preaaaierate aietaaM:
Amerikoje ............................... 12.99
Pietų Amerikos Valstybėse,

Kanadoje ir kitur ................ |390
PreMaersta pusei

Amerikoje ............................... |1.25
Kanadoje ir kitur už Suv.

Valstijų................................ >1.60
Apskelbimų kainų klauskit laišku. 

Kreipiantis* su kokiais nors rei
kalais adresuokite:

“KELEIVIS"
253 Broadway, be. Beetoa,

Tragedija Tolimoj 
Šiaurėj.

9

Lenkų-Lietuvių Derybos 
Išnaujo Nutruko. 
- - - - - -  ’ I

PROŠEPANAI REIKALĄ-' 
VO IŠ LIETUVOS 

$15,000,000.
Ginčo išsprendimą* dabar 
ei* į Tautų Lygą, kuri pa

laiko leidnj putę
Kitoj vietoj šiame “Kelei-

• vio” numery yra’įdėtas strai
psnis apie atnaujintas lenkų- 
lietuvių derybas. Tos dery
bos dabar jau pakriko. Pasi- mės. “Italia,” tai tokiu vardu 
rodė, kad lenkai su lietuviais pakrikštytas milžininkas ba- 
negali susikalbėti jokiu bu- liūnas, kuriuo italų ekspedi- 
du. Kaip žinia, Voldemaras'ei ja su gen. Nobile priešaky 
da pereitose derybose buvo Į buvo išlėkus į šiaurės ašįgalį 
pareikalavęs iš lenkų $10,-'apie du mėnesiai atgal. Da- 
000,000 už padarytus nuosto-1 bar paaiškėjo, kad grįžtant 
liūs Vilniaus krašte per lenkų atgal orlaivis apšalo ledais ir 
okupacijos laiką. Vėliau jisai nukrito šiaurės vandenyne 
nusileido, rodos, iki $7,500,- ant lyties ledo. Motormanas 
000. Kad atremti šitą reika- tapo užmuštas, kiti sužeisti, 
lavimą, lenkai dabar parei
kalavo iš jo $15,000,000.. Jie 
sako, kad jiems pasidarę tiek 
nuostolių užimant 1920 me
tais Vilnių. Jie turbut remia
si tuo, kad buvusi tuomet 
Smetonos valdžia prašė jų 
“apsaugoti” Vilnių nuo bol
ševikų.

Dėl rubežių taipgi lietu
viai negalėjo su lenkais susi
kalbėti. Lenkai reikalavo, 
kad lietuviai pripažintų da
bartines sienas, paliekant 
Vilniaus kraštą Lenkijos pu
sei, o lfetuviai spyrėsi, kad 
Lenkija pripažintų Lietuvai 

, tas sienas, kurios buvo nusta
tytos Lietuvos taikos sutarti
mi y®u sovietų Rusija 1920 
metais. -

Lenkijos delegacija atsa
kė, kad šitokių sienų lenkai 
nekuomet nepripažins, nes 
tai butų užsimojimas ant 
Lenkijos čielybės.

Ir taip derybos vėl iširo. 
Dabar visas lietuvių-lenkų 
ginčas teks spręsti turbut 
Tautų Lygos Tarybai, "kuri 
susirinks Ženevoj rugsėjo 
mėnesį.

Iš Maskvos pranešama, 
kad pereitą sąvaitę tenai su
šaudyta penki inžinieriai, __ ______________
kurie buvo pasmerkti miriop buvo Kurijos profsujuzų 
už trukdymą kasyklų pramo- ^unijy) konferencija, kuri 
nės Dono Baseine. Jų prašy-pažymėjo, kad rimčiausia 
mas pasigailėti buvo atmes-dabartiniu laiku , klausimas 
ta& Is viso sušaudymui buvo Sovietų Rusijoj yra nedar- 
pasmerkta 11 žmonių, bet ki- bas. Sausio mėnesyje sovietų 
tiems mirties bausmė pakeis-Ęusi jo j buvo užregistruota 
ta kalėjimu. 2,000,000 unijistų be darbo.
ni.r.™ — Kiek yra bedarbių šioje va-

laHdoj6’ neturima, bet 
TUS KATALIKUS. jų skaičius, nėra sumažėjęs.

Pereitą subatą Meksikos Bedarbių tarpe yra 500,000 
mieste buvo areštuota 50 ka- išlavintu amatninkų. 
talikų kunigų užtai, kad susi-; Kalbėdamas apie bedar- 
rinkę privatiniuose namuose bių padėtį? darbo komisaras 
laikė mišias, kuomet tam tik- §mjdtas kaltino sovietų įstai- 
slui yra bažnyčios atdaros. 
Bet vėliau 46 jų buvo paleis
ti be jokios bausmės, tiktai 
gerai išbarti.

Argentinos mieste Rosaria 
šiomis dienomis x buržuazija 
buvo apskelbus generalį 
streiką, kaipo protestą prieš 
valdžią, kuri negali apsaugot 
bui-žujų nuo darbininkų 
streikų. Per 24 valandas bu
vo uždaryti visi bizniai, iš
skyrus tik bankus.

Panašus streikas buvo Bel
gijos sostinėj Briuselyje, kur 
15,000 restoranų ir kavinių 
nutarė uždaryti savo duris 
per 24 valandas kaipo pro
testą prieš valdžią, kuri atsi
sakė sumažinti jiems mokes
čius ir liepė nuo 1 vai. kas 
naktį uždaryti biznį.

SPROGIMAS ANGŲ V 
KASYKLOJ.

Pottsville, Pa. — Lytie 
Coal Co. kasykloj pereitu są
vaitę sprogimas, kuris užbė
rė po žeme 7 mainerius, te
čiaus pasisekė išgelbėt visus 
gJ-VUS.

gas, kad jose įsivyravęs ir 
kyšių'ėmimas.

Komunistinių Unijų Inter
nacionalo pildomojo biuro 
narys Melničanski pasakė, 
kad darbo biržos sovietų Ru
sijoj “yra šlykščiausią pa- 
ir korupcija tenai kas dieni
nis apsireiškimas. Moterįs

i

IŠVIJO “PRINCĄ.”
Iš Vengrijos tapo išvytas 

amerikiėtis žulikas, kuris nu
važiavęs tenai dėjosi Ispani
jos “princu” Bourbonu.# Jis 
sakėsi esąs Ispanijos kara
liaus giminaitis ir atstovau
jąs Amerikos bankierius, ku
rie noq paskolinti Vengrijai 
50 milionų dolerių. Tuo pa
čiu laiku jis pats bandė “pa
siskolinti” iš viešbučio tarno 
1,500 dolerių. Iš Francuzijos 
pranešama, kad tas žulikas 
prigulįs, prie šaikos apgavi
kų, kurie yra suklastavę 
daug Francuzijos bonų
RAŠYTOJAS PASIKORĖ.

Birmin^ham, Ala. — Pe
reitą sąvaitę čia pasikorė ho- 
tely amerikiečių rašytojas 
Jack Bethea. Motivas neži
nomas. Jis buvo vedęs ir pa
liko žmoną su 13 metų duk
teria.

50,000 Darbininkų
/V S1JUJ J*** 01J pa-SvAlInna ObreEOna. maz^ duobė. Kišininkystė 

° * ir korupcija tenai kas dieni-
Pereitą nedėldienį Meksi- nis apsireiškimas. Moterįs 

kos mieste 50,000 darbinin- jieškančios darbo-tose biržo- 
kų procesija atėjo pasveikin- yra Maginamos net tokiuo- 
ti gen. Obregoną, kuris da- dideliuose miestuose, kaip 
bar buvo išrinktas nauju Odesa ir Charkovas.” 
Meksikos prezidentu. Gen. Darbo komisaras Šmidtas 
Obregonasyra revoliucionie- skundėsi, kad bedarbiai irgi 
nūs, socialistinių pažiūrų nekulturingai elgiasi. Jis sa- 
zmogus^todel ,r k°ri nežinąs nei vienos darbo
kaip revoliucionierius. Jis butų gavę mušti nuobedar- 

-i. • • . ^ių. Rusijoj, mat, vis rusiš-iMeksikoj visuomet buvo va;
dvi klasės: darbininkų ir tur-, ’ _________

RUMUNUOS BEDARBIAI buvo vedama dėl to, kad pn- PARDUODA SAVO 
pažinus teises beturčiams, KRAUJA.
kurie visuomet buvo paverg- ?  ***
ti. Galutinas darbininkų lai-. . f T , .
nuėjimas buvo parodytas 1 kad 2moniW kraujo pardayi- 
liepos, kuomet plačiausios ne_Jim^s per du pastaruoju 
darbininkų minios iš šiaurės Įnenesiu tenai virto tikra pre- 
ir iš pietų pareiškė savo no- kybą. Apskaitoma, kad per 
rą, kad revoliucinis musų tą laikotarpi buvo parduota 
programas butų vykinamas £al,onW kraujo. Uz ga- 
toliau. Atsimokėdamas dar- *!on3 mokama apie $50. 
bininkams už suteikimą man Sveikų kraujas yra perka
te® garbės, aš pasižadu dirbti J1138 . ligoniams, kurie savo 
teisingai ir įtemptai, kad kraujonetun pakankamai.

kraują daugiausia parduoda 
bedarbiai. Nuo kiekvieno 

PAGERBĖ KRITUSIUS žmogaus nutraukiama apie 
DARBININKUS. puskvortė kraujo.

Vienoje pereitą nedėldie- ._____
nį 20,000 darbininkų paroda P^RMUSE ®

Apatinė orlaivio dalis su 
kambariais nutruko, o balio
nas pasiliuosavęs vėl šovė 
aukštyn, nusinešdamas su sa
vim (įalį žmonių. Paskui jis 
sprogo ir tie žmonės nukrito 
ant kitos ledo lyties.

Pasilikęs ant pirmutinės 
ledo lyties ekspedicijos va
das Nobile su savo draugais . _ . . . __ ______ _____________
Castatė bevielio telegrafo sius darbininkus jis kalbėjo biržos, kurio® vedėjai da ne. 

okštą, tečiaus radio žinių u—
negalėjo išsiųsti, nors girdėt 
kitų siunčiamas žinias jie gir
dėjo.

Išbuvę ant ledo kelias die
nas ir persitikrinę, kad radio 
pagalba susisiekti su civili
zacija jie negalės, trįs ekspe
dicijos nariai leidosi pėsčiom 
per ledus į tą pusę, kur nu
jautė sausžemį. Ėjo jie palai
dais ledais, šokinėdami nuo 
vienos lyties ant kitos. Ant 
galo pritruko jiems maisto ir 
jie pradėjo jausti badą. Šve
dų meteorologas Malmgren 
apalpo. Du jo draugai italai 
iškapojo lede duobę ir įdėję 
jį tenai gyvą paliko. Vėliaus 
rusų garlaivis ledams laužyt 
“Krasin” surinko visus iš
blaškytus “Italijos” žmones, 
bet apleisto švedų mokslinin
ko nerado. Dabar Švedijoj 
kilo didžiausis pasipiktini
mas italais, kurie pameti.-.-^——----- . - -----r PATą Nliąmmemirštantį švedą ir nuėjo sau. aplankė kapus ir sudėjo vai- rATS NUSIŽUDĘ.
Švedijos spauda reikalauja,įnikus savo draugams, kurių Lavrence, Mass. — Frank 
kad ekspedicijos vadas gtfl.|91 krito 1927 metų 15 liepos Deloge čia smogė savo kai- 
Nobile butų patrauktas teis- 'dieną per baisią skerdynę, minkai boka per galvą ir mo- 
man. Rusijos spauda irgij^uną įtaisė klerikalų vai-teris krito be žado. Manyda- 
smerkia fašistų generolą, ku- džios galva pralotas Seipelis. mas, kad jis ją užmušė, už-

_ __ - - —---------- * — — V — •___________ 9 *

FORDAS VĖL APSKŲS- gęs ant tilto įšoko į Merri- 
TAS ANT $2,000,000.

AMNESTIJA VOKIETIJOJ - TttU» Ąntonio Pajalik ap-
Stipri i _

frakcija Vokietijos Reichu* įį vėdyklę," kurią ''lodąs 
tage pravedė amnestijos jsta- vartodavo senuose savo au- 
tvmą, kiunuo paliuosuojama tomobiliuose. Pajalik sako, šį panedėlį Bostono dirb- 
daug politinių kalimų. Bus u vėdyklė buvo jo išra- tuvėse sunkiai 'apsirgo 200 
paliuosuota nemaža ir krimi- dimas ir Fordas žadėjęs jam darbininkų nuo supuvusio 
nalių, kurių prasižengimas mok$tj dalį pelno, bet nemo- maisto, kokį jiems pristato

* dldelK> restoranai. DaįgiauJa žmo-
------------- nių buvo užnuodyta Fordo 

BAČKOS SU VYNU UZ- dirbtuvėj SomervilMj, kur 
BLOKAVO UPĘ. darbininkams duodama tik 

Seino upėj, Francuzijoj, 20 minutų laiko pietums.

ris suruošė tokią baisią tra
gediją.

skurdo.

Meksikos prezidentu. Gen.

UŽSIDARE 92 BANKAI.
R. G. Dunn & Co. praneša, 

kad per 3 mėnesius š^met Su
vienytose Valstijose užsida
rė 92 bankai su $28,952,000 
skolų. Tai vis spekuliacijos 
rezultatai.

kiekvienas konsitucijos pun- p*r?<Į*’1 ka,^
ktas butų įvykintas.”

Atėjo Mada Nuo
giems Maudytu.
Žinios iš Berlyno sako, 

kad užėjus dabar Vidurinėj 
, Europoj nepaprastiems karš- 
įčiams. atgijo rusiška mada 
nuogiems maudytis. Maudosi 

Iš Rumunijos pranešama, i krūvoje visi: vyrai ir mote- 
J x----- — -----' rįs. Ypač žmonės pamėgę ši

tą madą Vengrijoj. Ir dakta
rai pripažįstą, kad tai labai 
gera mada, nes nuogam mau
dytis yra daug smagiau ir su- 

' šilęs kūnas daug greičiau at
vėsta. Daugelis vyrų ir mote
rų tečiaus sarmatijasi prie 
šviesos eiti kartu maudytis, 
tai eina vakare, kai sutemsta.

BAISUS KARŠČIAI 
EUROPOJ.

Telegramos šią sąvaitę 
praneša, kad Europos vidu
ry ir pietuose prasidėjo bai
sus karščiai. Anglijoj, Belgi
joj, Vokietijoj, Francuzijoj 
ir Australijoj saulė degina 
kaip ugnis. Vienoje pereitą 
nedėldienį karštis siekė 112 
laipsnių F. šį panedėlį tenai 
10 žmonių nuo karščio mirė, 
o 80 apsirgo ir 13 prigėrė 
Dunojuje. Budapešte prigėrė 
9 žmonės.

Ir dar Viena Legate 
Žmogžudyste.

DES1ATNIK NUŽUDYTAS dystėj. Valdžia tečiaus nega- 
ELEKTROS KĖDĖJ. ; Įėjo įrodyt, kad Desiatnikas

--------- : pats savo kūdikį nuskandino, 
Jaunas žydelis mirė už ausi- ir teismas pripažino ji nekal

tu pirmo laipsnio žmogžudy
stėj. Bet jį apkaltino už pa- 
samdymą ir susitarimą su tuo 
“Harry Balkanų,” kurio val
džia sako visai nėra ant svie
to. Ir valdžia išaiškino daly
ką taip, kad Deslatnikas pa
samdė tą“Balkaną,” kurio 
visai nėra, ir liepė iam įmesti 
kūdikį ežeran. Vadinasi, val
džia pripažino, kad nors De
siatnikas pats nėra savo ran
kų prie kūdikio nužudymo 
pridėjęs, bet vistiek jis jo 
mirtį suruošė. Ilr užtai jį nu
žudė elektros kėdėj.

Ar ištikro taip buvo, sunku 
pasakyti. Pats Desiatnikas 
prie teeneprisipažino iki pat 
mirties. Mirdamas jis paliko 
laišką, kuris buvo atplėštas 
ir paskelbtas po jo mirties, 
bet ir tame laiške jisai sakosi 
esąs visai nekaltas dėl kūdi
kio mirties. Ir mirdamas jisai 
parašė, kad jis padavęs savo 
kūdikį tam “Balkanui” nu
vežti į New Yorką, kad nu
tiltų kaimynų liežuviai, 4r 
kad tas “Balkanas” išsivežęs 
jo kūdikį nužudė visai jam 
nežinant

Iš palikto laiško aiškiai 
matyt, kad Desiatnikas buvo 
fanatizmo auka. Pats boda
mas religinis fanatikas ir 
tarp tokių pat fanatikų gy
vendamas, jis neturėjo ramy
bės nuo kaimynų 
Jie loio ir lojo apie 
jo vaiką. Tas lojimas ir pri
vertė jį jieškoti esamo ar ne
samo “Balkano” pagalbos.

Aklas tikėjimas ir fanatiz
mas yra didžiausia žmonių 
nelaimė.

puolikas persigando ir nubė-
macko upę.

I,

ANT FARMOS NUŽUDY- 
TA 4 ŽMONES.

Alberto® provincijoj, Ka
nadoj, netoli Manvillės mies
telio, ant farmos buvo nu
šauta savininkė Booher, jos 4 
metų amžiaus vaikas ir du 
samdyti darbininkai. Žmog
žudystė papildyta nakties 
laiku. Pėdsakų nėra.

soeialdemokrati| 7“ė RESTORANO MAISTAS UŽNUODIJO
211 DARBININKŲ.

prie darbo apie 50 darbinin- i 
kų ir didžiausiuose skaus
muose pradėjo raitytis ant 
žemės. Buvo pašaukta ligon- 
bučio pagalba. Iki vakaro 
Fordo dirbtuvėj apsirgo iš
viso 168 žmonės, iš kurių 68 
reikėjo vežti ligoninėn, o kiti 
buvo parvežti namo. t

Tas pats atstitiko ir Char- 
lestouno dviejose dirbtuvė
se. Nuodai pradėjo traukti 
žmones į krūvą. Ligoniai la
bai vėmė ir turėjo didelį vi
durių skausmą. Tūli buvo nu
gabenti į ligonbučius jau be 
žado. Iš viso per tris dirbtu
ves buvo užnuodyta daugiau 
kaip 200 darbininkų.

BADO STREIKAS 
KALĖJIME.

Sonnenbuige, Vokietijoj, sudužo laivas, kuris vežė 6,- Darbininkai negali išeiti į 
politiniai kaliniai apskelbė 000 bačkų vyno. Vyno vertė valgyklas pavalgyt, todėl re- 
bado streiką, reikalaudami buvo apskaitoma į $1,000,- storanai pristato jiems gata- 
amnestijos. Iš viso streikuoja 000 ir jo savininkai siūlė vai pagaminto valgio tam 
65 politiniai ir 40 kriminali- žmonėms po $4.00 už kiek- tikruose baksuose. Jie perka 
nių kalinių. Tarp politinių vieną pagautą bačką. Neku- tokį valgį visuomet, bet šį pa- 
daugiausia yra komunistų, riam laikui Seino upėj buvo nedėlj jis, matyt, buvo suge- 
bet yra penki ir kraštutinių sulaikyti visi laivai, nes bijo- dęs, atlikęs turbut nuo perei- 
dešiniujų, kurie yra pa- tąsi, kad jie nesulaužytų sa- tos sąvaitės. Ir kaip tik žmo- 
smerkti kalėti už žmogių- vo propelerų į besimaišan- nės pavalgė, tuojaus pradėjo1 
dystę. čias vandeny bačkas. sirgti. į porą valandų krito Į

I

buvo nedėlj jis, matyt, buvo suge
bi jo- dęs, atlikęs turoul nuo perei-

dėjimą, kurio jis sakoei 
nebuvo papildę*.

Iš panedėlio į utaminką 
šią sąvaitę Bostone valdžia 
nužudė elektros kėdėj Na- 
thaną Desiatninką, 24 metų 
amžiaus žydelį, kurį teismas 
buvo pasmerkęs miriop už 
suruošimą mirties nelegalei 
savo dukrelei Desiatnikas 
šaukėsi į gubernatorių Fui- 
lerį ir maldavo, kad susimy
lėtų ant jo, kad pasigailėtų 
bent jo senų tėvų ir jaunos 
pačios, kuri lieka su mažu 
kūdikiu, bet ponas Fulleris 
širdį turi akmeninę ir jos ne
suminkština karščiausios ne
laimingųjų ašaros. Bostono 
žydų rabinai taipgi maldavo 
gubernatorių, kad jis pasi
gailėtų Desiatniko, bet ir tas 
nieko negelbėjo.

Išmušus laikrodžiui 12-tą 
valandą, valdžios liudininkai 
susirinko į mirties kambarį ir 
užėmė savo vietas. Rabinui 
prašant, visi jie užsidėjo sa
vo skrybėles, nes žydų Die
vas reikalauja, kad žmonės jį 
garbintų su kepurėmis. Lau
ke tuo tarpu susirinko apie 
400 automobilių apie kalėji
mą. Žmonės tuo budu rodė 
savo užuojautą žudomam 
Desiatnikui.

Kalėjimo sargai atvedė 
pasmerktąjį į mirties kamba
rį 2 minutos po 12-tai. Jis vi
są laiką saukėsi į Dievą, nes 
buvo tikintis žmogus. Sėsda
mas į elektros kėdę, jis pabu
čiavo rabino kaspinus, o riša
mas prie kėdės jis kalbėjo: 
“Viešpats yra musų Dievas, 
Viešpats yra—” ir sakinio 
Desiatnikas nepabaigė, nes 
elektra jį nutrenkė. Kaip 
12:09 jis buvo paskelbtas jau 
nebegyvas.

Taip valstybė papildė 
žmogžudystę, pati skelbda
ma, kad žudyti nevalia. Tas 
parodo, kaip toli musų drau
gija yra nuo tikros civiliza
cijos, kaip išvirkščiai ji su
pranta teisingumą.

Žmoniškumo jausmas sa
ko, kad ir žmogžudžio nerei
kia žudyti. Bet Desiatnikas 
nebuvo dagi tikras žmogžu
dys. Bent niekas to neįrodė. 
Jo bylos istorija yra tokia. 
Tūlas laikas atgal, kada jis 
gyveno dar Worcestery, jis 
turėjo Dorchesteryje mergi
ną, Anną Goldeberg. gausio 
mėnesyje pereitų metų ji su
silaukė kūdikio. Vėliaus De
siatnikas su ja apsivedė, bet 
nelegalia kūdikis tarp dievo
baimingų žydų yra didelė 
negarbė ir nuodėmė, todėl 
Desiatnikas su savo žmona jį 
slėpė. Jie buvo atidavę jį au
ginti žydų prieglaudon. Bet 
vieną dieną Desiatnikas nu
važiavo prieglaudon ir kūdi
kį atsiėmė, sakydamas, kad 
jis atiduosiąs jį auginti į 
New Yorką tūlam Harry Bal
kanui.

Vėliaus žmonės rado šitą 
Desiatniko kūdikį nuskan
dintą Quinsigamondo ežere, 
netoli Worcesterio. Desiatni
kas buvo suimtas ir apkaltin
tas pirmo laipsnio žmogių-

* AREŠTAVO VISUS 
AKTORIUS.

San Franciseoj policija 
areštavo visą aktorių kompa
niją, kuri buvo pradėjuste- 
nai vaidinti veikalą “The 
Captive,” perdirbtą iš fran
cuzų “La Prisonniere” (“Ka- 
lainė”). Vaidinimas buvo su
stabdytas pirmą vakarų, lo
šiant paskutinį aktą, kuomet 
ant pagrindų pasirodė visai 
nuogas moteriškas kūnas. Bi
tas veikalas buvo jau už
draustas Chieagoj ir Los An
geles.

AMERIKA NETEKO 
$800,000,000 AUKSO.
Po karo auksas plaukė iš 

Europos į Ameriką. Dabar 
šita srovė pradėjo grįžti at
gal. Nuo pereitų metų pabai
gos iš Amerikos išvežta Eu
ropon jau $500,000,000 auk
so. Dėl to iš dalies pastaruo
ju laiku Amerikoje pradėjo 
brangti pinigai. Pernai ir da 
šių metų pradžioje Federal 
Reserve Board skolino ban
kams. pinigus po 3 nuoš., o 
dabar jau pakėlė iki 6 nuoš.
UŽMUŠĖ TURKESTANO 

GUBERNATORIŲ-
Iš Šanchajaus pranešama, 

kad pereitą sąvaitę tapo už
muštas Kinijos Turkestano 
gubernatorius Yang Chen- 
hain. Jį nušovę kareiviai.
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KAIF FRANCUZIJOS KO-i NE “GAUJA,” BET 

“MASINA.”
t Rašydama apie komunia*

MUN1STAI PASITARNA
VO BURŽUAZIJAI.

Socialistai tvirtina, kad tų triukšmavjmą SLA. seime 
per pastaruosius nnKimUS oaiuiuorėj, “Vienybė" sokv 
Francuzijoj komunistai pa- kad jie elgėsi kaip “gauja.

pastaruosius rinkimus Baltimorėj, “Vienybė” sako,
Ji charakterizuoja juos taip:' 

“Savo taktika bolševikai šia
me seime parodė, kad jie nėra 
joki demokratijos pritarėjai, 
kaip kad bandė save piešti. Nė
ra jie nei ‘pažangus.’ Savo pa
sielgimu jie įrodė plačiai ameri
kiečių visuomenei, kad tai nieko 
negalvojanti gauja, arba kaip 
amerikonai vadina, ‘mob’.“ 

Ar tinka toks pavadini-

sitarnąvo buržuazijai.
Lietuvos studentų žaizdri- 

ninkų (socialdemokratų) su
sirinkime buvo tuo klausimu 
ir referatas skaitomas. Ko
munistai protestavo. Jie pa
reiškė, kad socialdemokra-. 
tai vedą demagogiją, kuo
met jie tvirtina, kad Francu- 
zijos komunistai padėję re-, 
akcininkams laimėti.

Tai kaipgi yra ištikrujų?Padėjo komunistai burzuazi- mas organizuotiems tnukš- 
tai <»*? Jeigu padėjo, tai ^anaw3? :,Nąuj>eno. 
kokia jiems is to nauda? r 

“Socialdemokrato” 24-tam 
numery drg. J. Ajaras paro
do, kad ačiū komunistų tak
tikai, Francuzijos reakcinin
kai pravedė 20 savo kandi
datų daugiau, negu jiems 
reikėjo. Tai atsitiko dėlto, 
kad komunistai statė savo 
kandidatus tokiose vietose,' 
kur jiems nebuvo jokių šan-, 
sų laimėti, bet statė juos ty
čia, kad suskaldžius darbi
ninkų balsus ir neleidus so-. 
cialfetams laimėti.

Francuzijos socialistai rin
kimuose norėjo sukomunis-' 
tais taikytis. Tokiose vieto
se, kur po pirmų balsavimų 
pasirodė komunistų balsų 
daugiau, negu socįplištų, so-

• cialmtai sutiko savo kandi-, 
datas antruose baisavimuo-, 
ae ištraukti ir remti komuni
stų kandidatus, kad tik nelei-: 
dus reakcininkams laimėti.! 
Bet tokiose vietose, kur po 
pirmų balsavimų buvo dau
giau socialistų balsų, o ko
munistams nebuvo jokios 
vilties laimėti, socialistai no- Į 
rėjo, kad komunistai savo j 
kandidatus atsiimtų ir remtų 
socialistus. Į

Komunistai nenorėjo, kad! 
socialistai laimėtų, ir todėl ( 
savų kandidatų neatsiėmė. Ir I 
rezultatas buvo toks, kad 
darbininkų balsai tapo su- j 
skaldyti, ir laimėjo buržuazi-

SS-E- 

tart? rako, kad tam yra dvi "E8™** tam t,kn lnz'nle- 
priežastys, būtent: j

“Pirma, visos komunistinės 
i partijos apskritai į pariamėn- 

tus žiuri, kaip į buržuązinį^ iš 
esmės įstaigas, į kuriąs iSąAi- 
ninkų atstovai turi eiti ne <prb-

Naujienos” 
mano, kad ne, ir štai kodėl:

“Bolševikiška frakcija SLA 
seime elgėsi biauriai, skanda- 
liškai. Ji nuolatos kėlė triukš
mą, baubė, trukdė priešingos 
pusės delegatų kalbas ir kito
kiais budais ardė seimo tvarką. 
Tečiaus vargiai galima sakyti, 
kad ji elgėsi, kaip ‘gauja’ 
(mob). Greičiaus priešingai: 
bolševikai seime elgėsi, kaip 
mašina, valdoma tam tikrų par
tijos politikierių.

“Gauja yra neorganizuota ir 
nedisciplinuota; ji gyvena upu 
ir jausmais ir nesivadovauja 
protu. Tuo gi tarpu bolševikai 
seime buvo labai gerai susior
ganizavę ir išmuštruoti. Kiek
vieną vakarą ir pietų pertrau
kose jie laikė savo slaptas kon- 

| ferencijas, kuriose buvo išdir
bama visi jų planai. Seimo posė
džių salėje tam tikri iš anksto 

' paskirti bolševikų lyderiai ėmė 
balsą kiekvienu klausimu, nu
statydami savo frakcijos pozi
ciją, ir pagal jų duotą ženklą vi
si kiti bolševikiški delegatai 
kartu stojo, kartu rėkė, kartu 
kėlė rankas — kaip automatai.

“Taigi yra netiesa, kad seime 
tapo ‘nugalėta gauja.’ Tenai bu
vo nugalėta ne gauja, bet orga
nizuota partijos mašina, ir tai 
yra daug didesnis laimėjimas, 
negu pergalė ant neorganizuo
tos, apkvaišusios gaujos.“

“Naujienų” definicija yra 
I teisinga. Gauja veikia be 
plano ir be aiškaus tikslo.

1 mo-

‘ KELEIVI
RAŠYTOJAS LfcWl$ BU SAVO PAČIA.

/‘Lietuvos Aidas,

Vėl Prasidėjo Derybos 
su Lenkais.

Birželio pabaigoje Kau- iliustruojančių šitas tenden- karo biudžetu, sudaro labai 
nan atvyko lenkų delegacija 
tęsti derybų, kurios buvo nu
trauktos gegužės mėnesį. De
rybos eis dėlto, kiek lenkai 
duos Voldemaro kompanijai 
už Vilnių? Kaip skaitytojai 
atsimena, Karaliaučiausde-iželio 16 d. dėl sovietų atsto-

TF 1J     •* — 1 1 — j • ••  __y •

ei jas. Užtenka čia priminti menką vaizdą ir, papildyti 
atvirą svarstymą klausimo vidaus politinės padėties 
apie Ukrainos nuo Sovietų konjunktūra, vargu gali pa- 
atplėšimą ir neregėtą sovietų skatinti prie avantiūrizmo, 
polpredstvos Vaiguvoje siun- - - -
dymą.” čičerino nota iš bir-

rybose Voldemaras prašėįvybės persekiojimo Varšuvoj 
$10,000,000, paskui nusilei-'nors nuo aiškių grąsinimų 
do, rodos, iki $7,500,000, bet I susilaiko, bet kalba labai 
lenkai ir tiek nedavė. j--.--.

Kaipgi bus su visomis ko
misijomis, kurių yra iš viso 
net kelintas, kiekviena vis 
kitokiam klausimui svarstyt 
—ar jos susitars, ar ne?

Lietuvos valdžios organas, 
" rašo, tsd

į šitą klausimą gali atsakyt 
tiktai lenkai. Girdi, Lietuva, 
eidama pereitų metų gruo
džio mėn. Tautų Sąjungos 
Tarybos pareikšta rezoliuci- 

Rašytojas Sindair Levis, lraris savo raštuose kelia Amerikos ja, darė ir daro visas pastan- 
buržuazijos doros supuvimą, parodytas čia su savo jauna žmona, gas, surasti tokį modus vi- 
kuri pirma buvo žinoma laikraštininke Dorothy Thompson.

Tečiau butų neatsargu nu
raminti save šitais samprota
vimais ir sėdėti rankas sūdė- - 
jus. Mes kaip tik šiandien 
turim būti labai atsargus ir ' 
budrus. Mes turime parodyti 
didžiausią taikingumo ir su
kalbamumo, kokį tik leidžia 
musų interesai. Bet drauge 
turim būti akylus ir budėti. 
Mirštąs pilsudskizmas gali

griežtai. O lenkų oficiozinės 
spaudos dėl tos notos atsilie
pimai aiškiai rodo, kad Len
kija nemano jos reikalavimų 
patenkinti.

P. Zaleskio pareiškimai ir su faktų logika ir nesiskai- 
intrigos prieš Pareinio oku-Jyti.nas uiuigus prieš rareiniu uku-i 
pači jos likvidavimą sukėlė’ 

1j{Vt j Vokietijoj didžiuasio pasi- 
I

Lietuvos Politinių
pastabų: .

“Taigi, katalikų susivieniji
mo 135 kuopa ryžosi teismo ke
liu sustabdyti savo organizaci- 
jos pildomąjį komitetą, kuris 
rengiasi iškelti susivienijimo 
centrą iš New Yorko valstijos. 
Bet katalikų susivienijimo cen
tras ketinama kelti iš New Yw- 
ko valstijos dėlto, kad Pennsyk 
vanijos teismas, prieš dvejetą 
metų, taip įsakė.

“Vadinasi, vienas teismas lie
pia, kad organizacija keltų savo 
centrą kiton valstijon, o kito 
teismo pagalba norima tą žing-

i Emigrantų Gyve
nimas Latvijoj

vendi su Lenkija, kuris pa
tikrintų taiką. Lietuva pada
rė visus galimus kompromi
sus. Ji ryžosi laikinai atidėti 
pamatinius ginčo klausimus, 
sutikdama svarstyti antraei
lius dalykus, kad tik nestaty
tų taikos pavojun. Bet tas 
nieko negelbėjo. Vis tiek su-

piktinimo. Ypač vokiečiams 
nesuprantama, kodėl Zales
kis rado reikalo padaryti vo
kiečiams tokį nemalonumą1 
tuo metu, kaip jie rodė Len-1 
kijai daug palankumo. Taigi * 
p. Zaleskis norėtų prispausti

Ką Lietuva Pirito 
Užsieniuose Per 

1927 Metus.

Iš fašistų nagų ištrukusių sitarimo ligšiol pasiekti ne- 
ir gavusių prieglaudą Latvi- buvo galima. O nebuvo gali- 
joj yra 70 politinių emigran- ma dėl to, kad lenkams svar
ių. Pažiūromis emigrantai bu ne susitarimas, ne taika, o 
skirstosi į dvi gnipi, sočiai- visai kas kita: priversti Lie- 
demokratus ir liaudininkus, tuvą išsižadėti Vilniaus ir 
paskutiniųjų yra mažesnė pasiduoti visiškai lenkų kaip 
grupė ir jie yra įtakoj sočiai- politiškai taip ir ekonomiš- 
demokratų. kai hegemonijai. Saugumo

Emigrantai turi organiza- savo projektus Lenkija for- 
vę savo draugiją, kurios tiks- muluoja taip, kad Lietuva 
las — padėti savo nariams būtinai pripažintų dabartinę

snį sutrukdyti. Iš tosūšku, kadiats^uiusgretimame krašte, demarkacijos (jau administ- 
kauhk, jm.nę.'taip ,unKoee prageni™ racijos) Jinij, - siena, ir 

miline «*•> •>«** sąlygose. Emigrantai vra iš- smurtu pagrobtą Vilniją—,ilgos ir atkaklios. 'sifiklitirU T lonl™ OrJZ/ rbnnL;
“Plačioji musų .

A • « «■»__ v MMUUUia IJCIOtuo. žinomu neprivalo dBMĮg- ukinink kiti gyvena mfes- 
ta. nes ,S tokią srvmtyn.ą or- M
ganizacijoje vargiai gali išeiti , ‘
kas gero. Bet musų klerikalai 
dabar gal bus kiek kuklesni ir>i 
mažiau postringaus apie ‘bedie
vių’ blogumą. Katalikų susivie
nijime ‘bedievių’ juk nėra, o ar 
nekovoja tarp savęs jo frakci
jos tokiu pat užsispyrimu, kaip 
bolševikai su savo priešais tau
tiškame susivienijime?“

Šitos peštynės turi but la-

. sisklaidę po visą Latvijos 
vieni tarnauja pas

lenkų teritorija. Ekonomi
niai bei susisiekimo sumany
mai aiškiai siekia to paties 
tikslo. Žinoma, Lietuva tokių 
projektų priimti negali. At
virkščiai, Lietuvos vyriausy
bė rado reikalinga net kons
titucijoj pažymėti, kur yra

___________ r___ r___ Per 1927 metus Lietuva iš 
vokiečius Pareiny" kad jie užsienio pirko įvairių prekių 
padėtų iam rytuose pasiekti už 265,694,000 litų, o parda- 
lenkų tikslų kai dei Lietuvos savų prekių kitoms už 
ir Rusijos, o taipogi naujais 245,929,000 litų, vadinasi, 
traktatais, panašiais į Locar- pirko prekių už dvidešimt 
nor garantuotų dabartines milionų daugiau, kaip kad 
lenkų sienas vakaruose. Nau- pardavė savųjų. Taip toliau 
jai Vokietijos valdžiai susi- u^Kali ir neturi būti. Jei kas 
darius, be abejo, išgirsim, ką me.t Lietuva pirks daugiau, 
ji.apie tai mano. Taigi iš visų kaip parduoda, tai greit jbris 
pusių matom lenkų politiką, i skolas, o iš jų išbristi jau 
kurios nei didžiausias opti- nebepajėgs.
misiąs nebegalėtų pavadinti ~ ------
taikinga:

šitą lenkų politika iliust
ruoja ir papildo tik ką pra- balai 3,595,900 litų." 
vestas beveik miliardinis ka- Silkės, žuvys 9,551,800 1L 
ro biudžetas. į Ryžiai 1,791,200 lt

Tečiau Lenkijos agresin- Rugiai 955,700 lt 
gurnas užsienių politikoj ne- Žali pietų kraštų vaisiai 
turi šiuo metu stiprios para- 868,100 lit. 
mos viduje. f

Lenkijos vidaus padėtis lit 
labar nėra tokia, kad butų 
lengva rizikuoti naujais kon
fliktais bei avantiūromis. 
Kolkas Lenkiją valdo pil- 
mdskininkai jo vardo šešė
liu. Bet už šešėlio ilgai slaps- 
ytis negalima. Pilsudskinin- 
kai neturi ko pastatyti Pil
sudskio vieton ir todėl kova 
už valdžią darosi neišven
giama. Ir ūkio stovis nėra 
toks, kad leistų Lenkijai va
ryti apresingą politiką. Nuo 
pereitų metų kovo mėnesio . . A..
Lenkija susirgo chronišku ^ai S2*1™ sumažinti, 
užsienių prekybos pasyvu- 
mu. Nuo to laiko per keturio- ir tas žemės ūkio kraš-
lika mėnesių užsienių preky- *
bos pasyvas išaugo iki 800

rnet Lietuva pirks daugiau, 
kaip parduoda, tai greit įbris 
j skolas, o iš jų išbristi jau

štai stambesnių įvežtų pre
kių skaitmenys litais.

Margarinas ir augalų rie

i

’ Džiovinti vaisiai 1,194,100 
litą

Kava ir cukorijos 1,437,- 
800 litų.

Arbatžolės 713,100 lt. 
Cukrus 20,533,400 lt. X 
Druska 2,841,500 lt. 
Riešutai, šokoladas ir ki

tos prekės 5,469,600.
Viso 48,952,200.
Tuo" budu matome, kad 

maisto produktų pirkta be
veik už 49 milionus litų.

Ryžius daugiau valgo mie
stelėnai, jų vartojimą var-

Rugių nors ir nedaug įvež

tu! nesudaro garbės.
_ i Žalių ir džiovintų vaisių

milionų su viršum zlotų. Šita pirkta daugiau kaip už 2 mil. 
suma yra didesnė da ir už litų! Visai nedovanotinas 
$86,000,000 paskolą, kurią dalykas, kad savuosius vai- 
Lenkija gavo Amerikoj. To- sius dažnai kiaulėms šeria- 
kfcP budu visa ta paskola, ma, o užsienio vaisiams mi- 
dargi su kaupu, vėl išplaukė bonus mokama. Kame čia 
užsieniuosna. Kaip šitai turi priežastis? O labai paprastas 
atsiliepti į pinigų rinką ir dalykas: Lietuvos sodai ap- 
bendrą ūkio konjunktūrą — leisti, dėl to ir vaisiai gauna- 
nesuku įsivaizduoti. Be to, mi prastos išvaizdos ir men- 
pastaruoju laiku aiškiai ma- kos veislės; dėl to miestelė- 
tyti, kad Lenkijos gatavų nai noriai moka didelius pi- 
pramonės dirbinių eksportas nigus užsienio vaisiams, 
eina nesulaikomai mažyn. Kavos ir arbatžolių varto- 
Vadinasi, lenkų pramonė ---------- ” ’
nyksta, iškilusi pastaruoju 
laiku darbininku kova už at
lyginimo pakėlimą, žinoma,

gyventojas per metus viduti- 
Š,t? va?^r darpa- niškai suvartoja po 40 kg. 

pildo Kių metų derliaus blo- cukraus, o Lietuvoje gyven- 
gos perspektyvos. tojui vidutiniškai išpuola tik

Visi ūkio daviniai, sugre- apie 8 kg.
tinti su beveik miliardiniu Cukraus yra ir bus varto

jama labai daug, dėl to pra
vartu to cukraus patiems pa
sigaminti. Reikia daugiau so
dinti cukrinių burokų ir cuk
raus fabriką pasistatyti. Lat
viai tokį fabriką jau pasista
tė.

Be druskos, suprantama, 
neapsieisi. Bet riešutų, šoko
lado ir kitų skanėsių galėtų 
daug mažiau pirkti. Daugelį 
šių skanėsių galima ir Lietu
voje pasigaminti, čia jau šei- 

a, mininkių rupesnis.
(“Ūkininko Patarėjas.”),

mo sąlygos yra baisios.
Latvijos miestuose yra 

jaučiama bedarbė, todėl*at
lyginimas už darbą yra tiek .... 
žemas, kad ir turint darbą Lietuvos sostinė, kad nie- 
labai skurdžiai prisieina gy- kam šiuo klausimu nebūtų 
venti. Nuolatinio darbo emi- jokios abejonės.
grantai neturi, į sąvaitę vie- Tad aišku, kad, jei Lenki
ną kitą dieną padirba, o tris ja ir toliau nepakeis savo de- 
keturias prisieina darbo jieš- rybų tikslo ir taktikos, tai 
koti. Tankiai tenka tokio- sunku laukti ir iš tolesnių de-

? Latvijos darbininkų orga- tatų.
Bet, gal Lenkija iš tikro

1

bai nemalonus dalykas kuni-. sąlygose ir badą pakęsti, rybų kokių pozityvių rezul-
KATALIKŲ SUSIVIENIJI- tams. Jie tąnkiai pašalėju "> Latvijos darbininkų orga- tatų.

MO TURTAS ARĖS- jog pasauly ramybėsbęra njzacijos žiemošmetu poffti- Bet, gal Lenkija iš tikro 
intams, neturin- pakeis savo ligšiolinius sieki- izpmnm coliimu • __ _______i?_ ••_; tuotas.

’ ’RdnYOS katalikų Susivieni-
delto, kad žmonės,^atritoiino
A- * __

ti, o pareikšti iš čia savo nusi- jime Kilo kova. Apie tai pra- 
statymą, naudoti šią įstaigą neša Chicagos “Draugas,” 
grynai agitaciniams tikslams: kuris sako:
-----------—-- J -A* *inlrimlia *

_ niams ( migrantams, neturin-
ąuo Kristaus mbkslo. Tuo tiems t >ragyvenimo šaltinių, njr gruodžio rezoliucijos

» y,

panaudoti parlamento rinkimus 
sukelti masėms, kad jos kuo 
greičiau nuverstų buržuaziją su 
visais jos parlamentais. Laimė
ti per pąrlamentą komunistai! 
nemano. Todėl nesvarbu, dau-J 

giau ar mažiau parlamente bus 
atstovų, o svarini, kiek bus su- 
revoliucinta masė.

“Antra, Francuzijos komu
nistų partijai, kaip ir kitų šalių 
komunistinėms partijoms, da
bartiniu metu taktiką nustato 
Komintemas (komunistinis in- 
ternackmalas arba, aiškiau, 
Maskvos vyriausybė). F rančų- 
sijos komunistų garbei tenka. 
pasakyti, kad daugelis jų antro- jrgj patvirtina, kad— I 
jo rato rinkimus savųjų kandi
datų prieš socialistų kandida
tus nebenorėjo statyti. Jie net' 
siuntė komunistą atstovą Reno 
faną į Berlyną maldauti ko-‘ 
minterno atstovą Manuilskį.1 
kad Maskvos įsakymą atmainy- Į 
tą. Bet Maskva nepermaldau
jama.“

Maskvai, kaip išrodo, 
daug maloniau yra kalbėtis 
au buržuazinėmis valdžio
mis, negu su darbininkiško
mis. Francuzų buržuazijai 
laimėjus rinkimus, Maskva 
jau užvedė derybas ta ja.

“Ir vėl SLRKA. prasidėjo 
vaidai. Vienas musų korespon
dentas praneša, kad 135 kuopa 
užareštavo SLRKA. New Yorko 
valstijoj esamąjį turtą. Prie
žastis buk ta, kad centro valdy
ba dėl kažkokių smulkmenų su
spendavusi 135 kuopą, kuri tą 
užareštavimo žygį ir padarė, šis 
įvykis Sus-mą vėl nuves į teis- 

. mą. Bus kivirčų ir išlaidų. ~ 
tikra nelaimė, I 
reikėjo vengti, 
Sus-mo lėšų fondas turi didelį 
deficitą.“

SLRKA. organas “Gar-

tarpu jų SLRKA. sdttdeda iš duodavo nemokamus pietus mintin, sieks tiktai konfliktų 
vienų Kristaus garbintojų, ,r rnok<'/'»▼<> az butą, kuna- paša 1 inimo ir taikos? Labai 
^et.ramybės joje vistiek eg-Z ~ .............

—   - -a • 'f / r*
J. O. SIRVYDAS EINA 

į KUNIGUS.
Iš Brooklyno mums prane-

me emigrantai gy vendavo, norėtume persiimti tokiu opi 
o. deja, ja,,!

. nui, Latvių darbininkų orga-paTnato. Tiesa, p? Zaleskis 
juzačijos nutraukė pašalpas Ženevoj dedasi didžiausiu 
»r pa 11 ko emigrantus be jo- pacifistu ir tokiu taikos apaš- 
Inos matenalės paramos. M a- net p. Chamberlai-
tenale parama emigrantams nas ra(įo reikalinga jį už tai 

šama, kad buvusis “Vieny-^^‘"aSkaSp, kad pagirtE įvykęs Pary- 
bės” redaktorius eina į kuni- atbėga iš Lietuvos nei cento 
gus. šiomis dienomis jisai neturėdami, nekalbant jau 
buvęs Scrantone pas tautinės aPie drabužius ir apsiavimą,

— - nes kiekvienas* * —

žiun ir pasijutęs savųjų tar
pe, p. Zaleskis tuojau pradė
jo intriguoti prieš Pareinię 
okupacijos pašalinimą ir rei
kalavo “laikyti Vokietiją-už 
uodegos,” kol nebus “sutvar
kyti lytų klausimai,” t. y. ko! 
Lenkija neįvykdys visų savo 

:uo8e. šalia to jis 
___  ____ i labai netinka- 

spauda yra aštriausias gink- mas taikos apaštalui. Po to p. 
las su įšėlusią fašistų reakci- Zaleskis nuvažiavo Briuse- 
ja Lietuvoj, bet be lėšų spau- Un, kur taip pat panašiai el- 
da^aip pat neįmanoma. 'gėsi. šitam jo diplomatiš-

. ir apsiavimą, 
bėgdamas pa-ir išlaidų. Tai kataliku bažnyčios vyskupą .. “ ^vienas bėgdamas pa-

kurios centrui Gritėną ir labai gerai fflai-^įtlk t,ek» klek tun apsl* 
egzaminų j “dmBM PriešfajiSĮinis veikimas to-____

stoną. Musų koresponden- kiose ,-ąlygose yra begalo svajonių rytui 
sunkus Kiekvienas žino, kad laikė kalbas

“šiomis dienomis Susivieniji
mo Pildomasis Komitetas gavo 
pakvietimą iš Supreme Court 
Kings County, Brooklyn, N. Y.. 
stot į teismą dėl apgynimo or
ganizacijos* turto. |

“Susivienijimą skundžia 
Brooklyniečių grupė, kuriai va
dovauja P. Lukoševičius. Ant 
Susivienijimo turto, kurs ran
dasi New Yorko valstijoj, uždė
ta areštas iki teismas padarys 
nuosprancO. |

“Numatoma nemaži finansi- Matulaitis neįspėjo. Bet kas

tas sako:
“Man teko sužinot, kad vė

liaus p. Sirvydas bus profeso
rium lietuvių tautiškos bažny
čios seminarijoj. Seminarija „ ...
jau įrengta ir kryžius ant stogo Taip Lietuvos politiniams kam tourne daugiausia teko 
užrioglintas. Klerikų mokini- emigrantams tenka skursti iš p. Zaleskio Rusijai, Vokie-
mas jau prasidės šį ę^nį/’ Latvijoje. Kam rupi paremti tijai ir Lietuvai.

D-ra« F MatuUkik. wki .W» Kai dėl Rusijos; tai sovie-oarakė Sirvvdni iaTi?32 tų oficiozas “Izviestija” bir-
pasakė Sirvydui 1 akre. Aa tintų pastoju), palikusius žeIio 2o d. taip charakteri- 
nesu pranašas, bet aš sakau, žiauriam likimui savo šeimy- Unkn nolitikn: “Pasta- 
kad tu, Sirvyde, savo karije- nas Lietuvoj

seimy- zuoja lenkų politiką: “Pasta- 
oi, o taipgi kas * ..............

rą užbaigsi policijos depar- ®°J? Padėti jiems kovot t 
, tangente.” Išrodo, kad d-ras 2“ ;a2*si’mčia P8*“1' 
Im.Z.uuu «-_xL u v.. b»’,U'> adresu:

Latvija, Ryga, Dimavų
-12, Pranui Viko-. , .

niui- A. ŽIIumm. ‘negu
niai nuostoliai Susivienijimo or- 'žino, kad jo žodžiai da neiš- iela Ni 14.12 
gantoadjai.” ’sipildys?... niui.

:as ruoiu laiku pasaulis buvo liu- 
' s?1 d įninku sistematingo augimo 

j agresingų Lenkijos prieš So- 
az.. ....v Rusiją tendencijų. Mu- 

anui vi<>'»WsPaocla nurodė daugiau,
pakankamai faktų,

SAULEI TEKANT.
Oi, gražu, kai saulė teka: 
Auksu puošias visa žemė, 
Paukštučiai pabudę šneka, 
Jų giesmė padanges remia. 
Iš klaikios tamsos naktinės 
Likę miršta jau šešėliai, 
Žiba rasos sidabrinės.
Lyg brangiausi krištolėliai, 
dimtaspalvė štai padangė! 
Debesėliai rodos dunda... 
Džiaugsmai liūdėsi dengti 
Kai gamta visa nubunda.

jimo nesumažinsi.
Cukraus daug suvartoja- 

me ir kasmet jo vis daugiau 
vartosime. Anglijos vienas
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Bedarbė akaMUHai atriliopia.
Anglių kasyklose padėtis 

neapsakomai sunki Daugu
ma kasyklų visai uždarytos, 
kai-kurios dirba 3 iki 7 dienų 
per mėnesį. Jeigu kurių ka
syklų dirba vienas arba du 
“koleriai” kiek geriau, tenai 
apgulę darbininkai skver
biasi gaut darbą, nors jokiu 
budu negalima. Užvelzdos 
pasidarė visi nesusikalbami, 
žiaurus. Stengiasi su puse 
žmonių iškast tiek anglies, 
kiek ir pirmiau. Pasiskųst ar
ba pasipriešint visai negali
ma. Jeigu tik kiek nepatin
kamai pasakai, tuojaus gau
ni atsakymą: “neškis laukan, 

. . . nes tavo vietos laukia šim-įvainų pažiūrų darbininkais, tai.”
Visi dejuoja, kad darbas Tokios sunkios padėties 
sunku surasti, o jei kuriems darbininkams šioje apielin- 
ir pasitaiko per laimę kur kėje, mano atminimu, da ne- 
ant poros mėnesių darbas buvo. 
gauti, tai kiek paprastas dur

ininkas gauna mokėti?— 
nuo 35 iki 50e. į valandą. 
Kiek gi jis uždirba į sąvaitę? 
Jeigu jis turi 3 ar 4 vaikus 
užlaikyti iš tos algos, tai koks 
to vargšo gyvenimas! Per tai 
ir mažesniems biznieriams 
sunku gyvenimas padaryti.:

- Jeigu darbininko moteris nu- ’ dienas> ui viskas vande
nina J krautuvę su vienu do- nju? 0 gyventojai žiūrėk jau 
lenu, tai negali uz du dolenu į. kraustosi į kalną. Kolei 
pirkti, nežiūrint, kaip krau- vandenį išpumpuoja, visa 
tuvininkas bando .jaidau- komunikacija sustoja,—lai
dau tavoro parduoti. O juk veliais irstosi, išrodo kaip 
ir jis turi šeimyną užlaikyti, kokia maudynė. 
Kaip tik darbininkai nedir-: -- *
ba, tai ir biznieriams “dar->Į 
bai” neina.

Mes matom, kas šiandien* 
politikoj darosi. Kapitalistai t 
nominuoja tokius žmones į 
valdininkus, kuriuos jie gerai 
žino, kad tarnaus jų klesai. 
nežiūrint ar jie demokratai 
ar republikonai — visi jie 
tarnaus kapitalui. Pakol tas 
bus daroma, darbininkams 
nėra ko gero tikėtis. Dabar

A • ♦ A • S *

CLEVELAND, OHIO. 
Kaip gali darbininkai 

išbristi iš vargo?
Laikas butų darbininkams 

akis atmerkti ir pradėti žiū
rėti, kas kapitalistinėj siste
moj darosi. Jau kelintas me
tas kaip darbininkai ir jų šei
mynos badauja iš priešas* 
ties negalėjimo gauti darbo. 
Atverkim akis ir pažiūrėkim 
į mainerių padėtį; pažiūrė
kim į didžiumos miestų dar
bininkus, kaip jie šiandien 
gyvena, kiek jie uždirba ir 
kiek jiems kainuoja šeimy
nos užlaikymas. O juk ir to 
mąžo uždarbio negalima 
gauti. Aš išvažinėjau po ke
lias valstijas ir kalbėjau su

i

i Nepertoli nuo čia yra ma
žas miestukas, vadinamas 
Gilberton. Tai tikrai antra 
Italijos Venecija, tik be abe
jo purvinesnis. Tai miestu
kas, kuris 2, 3 ir daugiau 
kartų per metus būna ap
semtas vandeniu.

Kaip' tik palyja dvi, tris 
, tai viskas po vande

niu, o gyventojai žiūrėk jau

SCRANTON, PA. Itiškoj (nepriklausomoj j baž- i
Tautiško, parapijos rtute viesrisUflėjo deklara-Į

. tai pabėgo. «

į Emigrantą Planai 
tarnauti tautiškai bažnyčiai Smetonai Nuversti.

šiomis dienomis Lietuvos 
žvalgybos buvo suimtas tūlas 
Kedys, kuris esąs.Plečkaičio 
bendrininkas ir išpasakojęs 

~ . ........ : žvalgybai visus emigrantų
Tautiškai parapijai čia se- organizacijos planus dabar- 

kasi neblogs!. Jos mokykloj tinti Lietuvos valdžiai nu

' f.™™; nrona. tarnauti uhmbmu oaznyciai.Nonų nors trumpai P™*1®’ iki gyvos savo galvos. Romos
i ame nAhesniAiiiii is tautl& . . i. _x__

JONINES RAIDYNO KALNE.
šti apie pabėgusius iš tautiš
kos parapijos studentus, 
S-čių ir V-ką, kurie buvo par
gabenti iš Lietuvos tautiškos 
parapijos lėšomis ir žadėjo 
eiti į kunigus, bet pabuvę ko- 
nLdingo.PKtrj^dabar ran-dal?ar T1?..versti. Jo pasakojimus “Ue- 
dasi ir ką veikia, niekas ne-*mokinasi lietuviai skaityti tUvos Aidas’’ (Nr. 118) pa-

katalikų bažnyčią jisai pa- 
smerkė. Jis labai iškalbus ii 
labai gražiai kalba lietuvis-' ‘ 
kai.

Žino. Mat, už parapijos pini
gus pasiėmė sau gražų “ve- 
keišiną.” Tai taip tūli žmo
nės atsimoka už padarytą 
jiems labdarybę.

Dabar atvažiuoja iš Lietu
vos kitas kandidatas į klieri
kus. Gal ir tas bus toks.

Pas vyskupą Gritėną da
bar vieši vienas studentas at
vykęs iš Califomijos. Gal 
iš to išeis geras tautiškas ku
nigas. Bačių Juozas.

SCRANTON, PA. 
Romo* katalikų misi jonie- 

riua prisiekė tautiškai 
bažnyčiai.

Šiomis dienomis į musų 
miestą atvažiavo Romos ka
talikų misionierius tėvas 
Tamošius, kurio tikroji pa
vardė yra Zigmas Vipartas. 
Jisai apsistojo pas nepriklau
somos bažnyčios vyskupą

:*’ (Nr. 118) pa- 
iduoda sekančiai:

Kai prasidėjo emigrantų 
organizavimasis Vilniuje, tai 
lenkai patys emigrantų or- 

su draugais nuvažiavo i Se-; Paplauskui, Majui ir kitiems 
Į 
plaukęs kiek nuo’ krašto pribyru, kuriuos žadėjo apru- 
gšrė. T.

Velionis keletą metų tar
navo Amerikos kariumenėje, 
prie lietuvių judėjimo nepri- 
sidėdavo ir į jokias lietuvių 
draugijas nepriklausė. Poli
tikoje taipgi nebuvo nusista
tęs, neskaitė nei lietuviškų 
laikraščių. Šiaip buvo drau
giškas ir rimtas vyras.

Paėjo iš Girkalnio mieste
lio, Kauno gub. Draugas.

ir rašyti. Bačių Juozas.
--------- 1------

NEW BRITAiN, CONN. 
Prigėrė J. Gaudinskis.

Liepos 3 d. Gaudinskis’Kanizatoriams: Plečkaičiui, 
su draugais nuvažiavo i Se-; Paplauskui, Majui ir kitiems 
venRoek maudytis ir’ pa-;pasiūlė suorganizuoti burius

» 
[pinti maistu, drabužiais, gin
klais, kad šie pultų Lietuvą. 
Padarius pradžią t y. sukė
lus riaušes, žadėjo remti ir 
jėga.

1927 m. gruodžio mėn. 15 
dieną visi emigrantai, apie 
60 žmonių, persikėlė iš Vil
niaus į Lydą. Kaip Vilniuje, 
taip ir Lydoje visus emigran
tus maistu, drabužiais, butu 
ir ginklais aprūpino lenkų 
valdžia. Emigrantai buvo 
mokomi rikiuotės pilnoje 
Lietuvos kariuomenės uni
formoje, komanduodavo lie
tuviškai. Balandžio mėn. pa
baigoj iš Lydos visus emi-

>

Apie Rambyno reikšmę 
laikraščiuose jau buvo rašy
ta. Tik tenka paminėti apie 
Jonines, kurios čia buvo 
švenčiamos. Mes, lietuviai, 
perdaug mažai įvertiname 
Rambyną. Jis daug daugiau 
vertas susidomėjimo. Jis tu
rėtų būti gausiau lietuvių 
lankomas. Mažosios Lietuvos 
lietuviai į Rambyną kitaip 
žiuri negu Didžiosios Lietu
vos. Jie t^ vietą laiko šventa. 
Ne tikybiniu supratimui, bet 
grynai istoriniu atžvilgiu. 
Todėl jie taip gausiai jį ir 
lanko.

Rambynas jiems primena

APVOGĖ MAJORĄ.
Majorui Navickui, gyv. 

Žaliajam Kalne, Kaune, pa- 
. .,vogė statybos, medžiagos.,, ~ _ ________

Gritėną ir liepos 1 dieną taV * Vogime įtartas pil. Mereckis. grantus iškėlė Gardinan. Iš-

F. Levinekąs. 

LAWRENCE, MASS. 
U Lietuvių Ukmą Kliubo 

veikuno.
Liepos 1 d. L U. K. buvo 

surengęs pikniką Lietuvių 
Tautiškam Parke, Methuen, 
Mass. Iš ryto buvo manyta, 
kad piknikas bus blogas, nes 
atrodė į lietų, bet apie 12 vai. 
pradėjo rodytis saulutė ir 
žmonėliai ėmė rinktis iš visų 

ateina prezidento rinkimų pusiu. Iš Lynno atpyškėjo 
laikas, todėl darbininkai tu- net du busai. Viso svečių sū
rėtų atbusti ir žiūrėti, kad jų važiavo apie 1,000. Smagu: 
balsai nenueitų ant tokių ‘vieni prie bufeto traukia alu- 
kandidatų, nuo kurių mes tį, toniką, valgo ir gėrisi vi- 
nieko gero nesitikim. Nors sais patogumais. Kiti vaiki- 
yra tokių dirbtuvių, kur dar-;čioja po parką, ant kapų, 
bininkai yra verčiami bal- žiuri puikių paminklų, apgai- 
suoti už tulus politikierius, I lestauja mirusių savo drau- 
bet mes turim atjausti savo1 gų, ir tt.
padėtį. Darbininkų klesosĮ Prasideda ir muzika. Apie 
niekas neišgelbės, kaip tik . trečią valandą pasigirsta 
socialistų partija. Todėl dar- balsas musų senio Puidoko, 
bininkai ir turėtų balsuoti už 
jų išstatytus kandidatus.

J. S. Jaras. 
tZ —L—

PHILADELPH1 A, PA. 
lietuvis apgautas ant $600.

Nors panašių žmonių jau 
buvo apgauta, bet kad vis 
dar atsiranda lengvatikių, 
todėl matau reikalo parašyti 
apie šį nuotikį.

Jonas Alaburda, dirbda
mas Hom-Hardart Bak. Co. 
restorane, susipažino su ten 
dirbančiu rusu J.T. Taigi tas 
rusas numatęs, jog galės iš
vilioti iš Jonelio sutaupytus 
centus, pradėjo jį kalbinti: 
“Kam čia dirbti, Joneli, už 
30 centų į valandą, kad mes 
galime atsidaryti cigarų 

, krautuvę ir dar prie to daryti 
kitokį ‘monkey business’.” Ir 
patarė Joneliui išsiimti iš 
bankos pinigus ir duoti jam, 
o jis sujieškosiąs patogią 
vietą bizniui. Jonelis sutiko 
ir išsiėmęs 29 birželio $500, 
padavė pinigus į rankas ru
sui. Palydėjęs Jonelį iki gat- 
vekario, rusas prižadėjo va
kare pranešti rezultatą. Jo
nelis nesulaukdamas savo 
“partnerio,” ant rytojaus nu
eina pas žydelį, kur 
tas rusas, ir gauna a 
kad vakar rusas užsimokėjęs 
užjęambarį ir pranešęs, jog 
persikeliąs kitur gyventi. 
Paaiškėjo, kad apgavikas 
paspruko. Dabar Jonelis ai
manuoja dėl savo lengvatų 
kysUs. Onyti’

kornetisto, ir prasideda šo
kiai. šoka jauni, seni ir vai
kučiai, linksminasi kiek ga
lėdami tyram ore.

Apie 5 vai. buvo manyta 
padaryti lenktynes, bet ant I 
nelaimės pradėjo lyti. <

Kliubo pikniko gaspado- 
rius Kastantas Andraliunas 
atsistojęs ant estrados prane
šė, kad žaislų nebus, nes lie
tus lyja, ir keletą žodžių ta
ręs, pastatė pakalbėti L. U. 
Kliubo pirmininką Joną Ur
boną. J. Urbonas atsistojęs 
pirmiausia padėkojo sve
čiams už skaitlingą atsilan- ■ 
kymą ir ragino vietinius 
draugus, kad rašytusi prie 
L U. K., ypač tėvus, kurie1 
turi suaugusius vaikus, kad 
prirašytų juos prie Kliubo, 
kad jaunuoliai kartu dirbtų 
su tėvais. Į

Apie 7-tą vai. pasidarė ne- ( 
malonumų. Tūlos bobelės su-; 
sipešė už vyrus. įsikišo ir yy-1 
rai, ir teko matyti, kad vie- j 
nas gavo per nosį. Bet viskas 
buvo r— 
yra lai 
te kokius pi 
tykite namie, bet ne ant pik- ’ 
niko. i

9
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Viri žinojo kM
nian kenkė '

... tik ar ai pati

■
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Ji mane paliko...tada aš 
nugirdau šnibždant 5JE a

greitai “užgesinta/* Tai, 
ibai negražu. Jeigu turi- [ 
kius piktumus, atsiskai- J

- ' ’ ’ I
Kaip teko girdėti iš rapor- ‘ 
, tai pelno Kliubui liko!to,

$227.99. Pelno butų buvę ir 
daugiau, bet įžanga buvo la
bai pigi — po 10c.

Nutarta rengti ik kitą pik
niką, nes Klimui šįmet rei
kia daug pinigų ant pataisy- 
mo šokių svetainės. Kito piki 
niko diena bus 
vėliau.

'|'lK vos girdimas šnibždėjimas ... bet 
aš jį nugirdau.

"‘K. P.' . . . ką ji pasakyti norėjo’ Ką 
gi Elena apie mane sakė . . . «ž nugaros? 
Kaip šaltai ji paskutiniu laiku elgėsi. Kaip 
nenoriai priimdavo mano užkvirtimus išeiti 
j svečior O gi ras kvailas pasiteisinimas ma
ne pilikti prie durų ir eiti vidun.

'“K. P.’ . . . ir įtaiga . . . kaip žaibas tam
soje . . . teisybė mane smogė. Kurso Prakai
tai.

"Tas išaiškino viską . . . delko merginos 
apleido . mano vargai ofise. Kūno Prakai

tai' Teisybė skaudino Bet esu dėkingas kad 
nugirdau. Kūno prakaitas jau man nedaro 
kliūčių."

-- - * r * ■ ’ ‘ * d
Dabar leaftta atsikratyti

Daugelis žmonių, vyrų ir moterų, nepa
gauna gvvcnrmc populeriškumo ir passeki- 
mo . . . dėl prakaito atsidavimo.

Jie mano kad saugus — o mokslas tikre
nybėje sako, kad niekas nėra saugus nuo to 
nedovanotino nusikaltimo. Negalime pasa
kyti. kada mes kalti, nes musų pajutimas pri
pranta prie dažnų kvapsnių.'Bet kiti juntu 
— ir mus už nugarų kritikuoja.

Prakaitavimo negalime išvengti. Tai pri-

LI F E

giarta. mika. Net vėsiomis dienomis mes il- 
leidžiame iki kvortos atsiduodančio prakaito. 
O saulėtose, šiltose dienose veikimas dar la
biau prakalta padidina.

/svaizdas padaro sveikomis
Taifi saugiausia yra kad kiekvienas saugo

tas —- v.'sudos. O lengviausias, maloniausias 
būdas išvengti prakaito yra nuolatos vartoti 
Lifebuoy Jo stebėtinai šviežiausios ir ap- 
ščros putos išnaikina visus giliai pasislėpu
sius kvapsnius I.ifcbuoy nepaslepia atsida
vimo ... ar tik neitralizuoja ... jis tikrai 
pra&alina pačia priežastį, teikia kunui šviežu* 

nuo vieno nusiprausimo iki kitam.

Pastebėkite švarų kvepėjimą.'
Lifebnov puikus odai Jo švelnios, anti- 

teptiškos putos grynina veido duobeles, pa
laiko išvaizdas šviežias ir aiškias, žėrinčias 
sveikatingumu Ir Milionai'vartoja Lifebuoy 
kad sveikata aosaugoti. nes jis naikina mik
robus.

Pramoksite mėgti Lifebuoy malonų, .tvarų 

kvepėjimą kuris sako kad Lifebuoy gryni
ni, bet kuris pranyksta nuplovus. Vartokite 
Lifebuoy savaitę ir vartosite vių gyvenimu 
Nusipirkite šiandie.

LEVER BROS. CO.. CambeU/a. Man.

APSAUGO SVEIKATASUSTABDO KŪNO KVAPNI

B V O Y
RANKU-MAUOINES

vežamieji emigrantai visi bu
vo aprengti civiliniais dra
bužiais. Gardine dabar jų 
yra apie 53 asmenys. Algas ir 
dabar jie gauna iš lenkų val
džios kaip ir Lydoje, po 4 
zlotus per sąvaitę.

Emigrantų organizacijos 
tikslas visoj Lietuvoj organi
zuoti kovos burius ir pakan
kamai pasiruošus nuversti 
dabartinę Lietuves vyriau
sybę. Sukilimui pavykus pa
skelbti darbininkų diktatūrą 
su Plečkaičiu priešaky. Vė
liau sudaryti laikinąją vy
riausybę, į kurią turėsią įeiti 
dabartiniai emigrantų vadai 
kaip antai: Paplauskas, Gai
žutis ir kiti. Laikinajai vy
riausybei sustiprėjus, pa
skelbti seimo rinkimus, ku
riuos manoma i 
ti, kad kuo mažiausia patek
tų jiems nepalankaus nusi
statymo žmonių; priešingu 
atveju seimą išvaikyti ir to
liau tęsti diktatūrą.

Riaušių metu dabartinės 
vyriausybės įtakingus asme
nis buvo nutarta visus išžu
dyti. Sulyg Plečkaičio planu, 
sukilimo centrą buvo nema
tyta palikti Vilniuje ir iš ten 
duoti direktyvas sukilėliams. 
Nuginklavus kariuomenę, 
kurios dalis nėra ištikima — 
paleisti ir sudaryti kariuome
nę iš darbininkų ; užimti vi- 
sas vietos apskričių įstaigas 
ir visur pastatyti savo žmo
nes.

Vilniuje prie emigrantų 
komiteto yra spaudos sky
rius, į kurį įeina Ancevičius, 
Paplauskas, seminaristas iš 
Tauragės, ir Kaupas iš Šiau
lių apskr. Šis skyrius leidžia 
dvisavaitinį laikraštį “Pir
myn , be to, dar leidžia liau
džiai skiriamas brošiūras 
pav., “Revoliuciniu dainų ir 
eilių rinkinėlis,** “žodis jau
nimui.’’ šiomis dienomis yra 
išleista brošiūra: “Trečioji 
Konstitucija bus pačios liau
dies.** Taip pat vra išleistas 
atsišaukimas ir lenku kalba 
“Odezwa do ludu polskiego 
abywateli Litwy” ir atsišau
kimas į kariuomenę su para
šu “Karinės organizacijos 
‘Pirmyn’ štabas,** bet tokios 
karinės organizacijos nėra, 
tas parašas padėtas sudaryti 
didesniam įspūdžiui karei
vių tarpe, nes šie atsišauki
mai išleisti speciališkai tik 
kariuomenei.

Kedys gaudavo po 400— 
500 lenkiškų zlotų algos į 
mėnesį. Laike kratos pas Ke- 
dį rasta įvairios apyskaitos, 
šifrai, sąrašai, susirašinėji
mas ir literatūros. Laike kvo
tos Kedys nuoširdžiai ir pla
čiai išpasakojo apie organi
zacijos sudėtį, jos veikimo 
planus ir bendrai visas 
smulkmenas. Sąryšy su tuo 
yra sulaikyta keletas organi
zatorių.

Nuo “Kel.” Red. — Kažin, 
ar tas Kedys nėra koks pro
vokatorius. Emigrantai ir pa- 
tys nesislepia, kad jie ruošia
si revoliucijai. Bet ar lenkų 
valdžia juos remia, tai dide- 

I lis klausimas.

Salavijos valstybę, kurios jis 
buvo sostinė. Ten rinkdavosi 
visos Salavijos seniūnai ir 
vadovai gauti Krivio įsaky
mų, kuris buvo ir teisėjas, ir 
patarėjas, ir valdovas: Čia 
buvo Mažosios Lietuvos kul
tūrinio susipratimo pradžia. 
Aukščiausioj kalno vietoj 
(kuri nuslinko 1828 m.) sto
vėjo svarbiausias “Pagynas” 
arba aukštos kartys, apvy
niotos dervuotais, smaluotais 
linais. Gręsiant pavojui, susi
tartas “ragynų” skaičius pa
degamas ir tuoj būdavo žinia 
perduodama visai Šalavijai.
Rambyne lietuviai pirmieji 

pradėjo galvoti, kad reikia 
ginkluotis. Jie pirmieji leidę 
savo jaunuosius į Magdebur- 
gą, Marienburgą ir kitur, ne
va krikščionybės mokytis, o 
tikrumoj, išmokti vartoti 
ginklus. Grįžę parodė savo • 
priešams, kad ir čionykščiai 
gyventojai brangina kraštą 
ir gina savo žemes. Supliekė 
priešus, kuo nusistebėjo Eu
ropa.

Rambynas dar prieš kry
žeivių atsibastymą būdavo 
dažnai užpuolamas, bet neiš
naikinamas. Tik 1229 m., 
Vygandui pastačius Ragai
nės pilį, kada prasidėjo nuo
latiniai Rambyno puolimai, 
gyventojai pabijojo ir nuo to 
laiko Salavijos valstybė ėmė 
griūti, silpnėti. Tada pasku
tinį kartą užgesinta aukure

taiD sutvarkv- uKnis- Aukuro akmuo, rodos, aažriTpatek- P° keli1 s,in’t,m?čhl
m.) tapo suskaldytas ir iš jo 
buvusios padarytos girnos. 
Legendos seka, kad girnos 
malūno savininką nutveru
sios ir sumalusios; Tai esą 
padaręs lietuviškas viešpats 
už aukuro akmens sunaiki
nimą.

. Šįmet kaip visoj Lietuvoj, 
taip ir Rambyno kalne Joni
nių šventė buvo birželio mėn. 
23—24 dd. Mintį Jonines 
švęsti Rambyne iškėlė Klai
pėdos krašto patriarchas M. 
Jankus ir pats ją įvykdė.

Šių metų švente Rambyno 
kalne daug kas domėjosi ir 
buvo pasiryžę vykti, bet šal
tas ir lietingas oras nuolat 
kėlė abejonių ir trukdė galu* 
tinam nusistatymui. Paga
lios prieš patį išvykimą, pra
sidėjo smarkus lietus. Dėl 
tos priežasties iš toliau suva
žiavo nedidelis žmonių skai
čius. Lygiai 12 vai. Rambyno 
kalne prasidėjo šventės pro
grama. Viri susirinko prie 
pastatyto aukuro, kur iš pa
ruoštos tribūnos M. Jankus' 
pasakė kalbą, pabrėždamas, 
kad 600 metų atgal šitoj vie
toj buvo negesyta aukuro ug
nis, kurią šįmet, paminėda
mi 10-ties metų Lietuvos ne
priklausomybės atgijimą, už
degame ir turime vilties, kad 
ji degs amžinai, šviesdama 
Lietuvos gražią ateitį. Po M. 
Jankaus kalbos visa minia, 
orkestrui pritariant, sugiedo
jo himną. M. Jankus uždegė 
ugnį. Uždegimo metu, galvos 
nulenkimu ir visiška tyla bu
vo pagerbti žuvę už Lietuvos 
laisvę. Sekantis iš tribūnos 
kalbėjo p. Vydūnas. Jis savo 
ilgoje kalboje pasakė, kaip 
lietuvių tauta nešė svetimą 
jungą. Kalboms pasibaigus 
dainavo chorai ir buvo paso
dintas ąžuolas Viduno var
du. Prie aukuro ant stalo sto
vėjo didelė ir labai graži 
Rambyno knyga, kurioje vi
sos organizacijos ir pavieniai 
asmenys pasirašė; pirmas 
padėjo parašą M. Jankus.

Reikia pažymėti, kad šį
met Rambyno kalne, per visą 
šventę buvo pavyzdinga 
tvarka, bendras nuoširdu
mas, ir šventės turininga pro
grama, ypač senovės tradici
jos, visiems padarė gilaus įs» Ipugžte._________y.
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—Sveikas gyvas, tėve! syta Lietuvos laikraščiuose. 
Kur gi buvai pereitą sąvaitę? kad po atlaidų į purviną šal- Į

—-Sirgau, vaike. tinį sulindo vieno ūkininko
—Turbut perdaug alaus kiaulės, ir visos pastipo, 

išgėrei? —Gali būt, vaike, kad
—Ne, vaike, marmatizmą kiaulės nepripratusios prie 

gavau ' tokių daiktų, užtai ir pastipo.
—Reiškia, apleidai savo Žmonės betgi nemiršta. Aš 

dantis. pats mačiau, kaip viena da-
—Su dantimis, Maike, aš vaka Šilavoj išsitepė šaltinio 

neturiu jokio trobelio, ba jų;purvu visą feisą ir nenumi- 
senai jau nėra. įre. Jes, vaike, purvas žmogui

—Tas ir parodo, tėve, kad neiškadija. Juk ir Dievas iš- 
tu juos apleidai. O sugedę varydamas iš rojaus Adomą 
dantįsyra tikriausia priežas- pasakė: “Iš dorto tu atsikėlei 
tis reumatizmui. Jų šaknįs i ir i dortą vėl parvirsi” 
pūva ir nuodija tavo kraują. —Gerai, tėve, jeigu jau tu
Dėl to ir pradieda reumatiz- ■ taip į purvo galybę tiki, tai 

; kodėl tu nepabandai juo sa- 
' vo reumatizmo gydyt?

—Aš norėčiau patrajyt, 
Maike. ale kad pinigų netu
riu į Lietuvą nuvažiuot.

—Bet purvo yra ir Ameri
koj gana. Aš žinau netoli Bo
stono vieną lietuvį farmerį, 
kuris turi didelį kiaulių tvar-

tinį sulindo vieno ūkininko

—Gali būt, vaike, kad

maatave kamuoti.
—Šerap, nekalbėjęs. Kas 

man iš tavo tų kalbų? Ką aš 
kėrinu, kaip liga pasidaro? 
Juk tas man skaudėjimo ne
palengvina. Ot, pasakyk tu 
man, kaip išsigydyt, tai busi 
vyras.

—Gerai, tėve, aš galiu ta- . ..
ve nuvesti pas gerą daktarą, tą- Purvo tenai iki kelių. Nu-

—Daktarą aš ir pats galiu važiuok ir galėsi išsivolioti, 
rasti. Ve. kad tu nuvestum kiek tik nori.
mane pas tokį šaltinį, kur cu-1 .—Maike. tokią šnektą, 
daunas vanduo visokias ligas t^i aš galėčiau tau duoti per 
gydo, tai butų kas kita.

—Tokių šaltinių nėra, tė
ve. -

—Būt, tai yra, tik ne Ame- gauni. Kaip tu gali ir pamis- 
rike. Reikia važiuoti į Lietu-toki dalyką, kad vyčių 
vą. Sei, Maike, ar tu negalė- vaisko generolas su kiaulė- 
tum parašyt į gazietas gerą P° purvyną voliotųsi! As 
korespondenciją, kad visuo- prieš tokį mano stono išnevo- 
menė paaukautų man ant šif- žymą protestuoju prieš tave, 
kertės į seną krajų? Juk aš J«* protestuoju ir nenoriu 
esu dirbęs tautos labui gana daugiau kalbėt, 
daug, todėl turiu teisę raka- j —į*ik sveikas, tėve! 
lauti nors kokio atlyginimo! —Serap!
ant senatvės. Kitiems žmo-'=^T 
nėms stato paminklus ant iftCftif 
kapų, o aš busiu satisfait,|▼ ĮOVIVIUO &1HIVO 
jeigu man nors šifkortę nu-
pirks. Jes, Maike, aš nuta-( SVIETAS BIJOSI CHICA-

Paskutinis Atsisveikinimas
Gedulingi įspūdžiai ii a. a. J. Nariscko iarmenų.

• ------ —-------
žavėjantis Liepos mėnesio vakaras, 
Gėlės pražydę, medžiai žaliuoja;
Tik kažin kodėl jaurihai spaudžia ašaras, 
Juodas Liūdnumas tirdj kamuoja...

Prie karsto mirusiojo tėvo mylimo 
Rauda šeimyna našiūčiaM Mlf^ 
Veltui bejieškanti sau suraminimo, 
Žiauriajai mirčiai staiga ištikus.
Užmigo ant amžių vargšų mokytojas, 
Draugas, rašėjas, prakalbininkas. 
Naujosios Gadynės ramu statytojas. 
Rimtas kultūros sandaridniidtts.
Sudiev paskutinį ištarti rankami 
Inteligentai ir darbininkai, 
Visiems nuliūdimas veiduose tvenkiasi, 
Meilę jų reiškia rožių vainikai...
Ir aš atėjau liūdnai atsisveikinti, 
Tavo vienmintis draugas poetas;
Kad mirties aktą galėčiau panaikinti,
Imčiau kankynes tavo kentėtas...
Taip gamtą mylėjęs, taip laukęs vasaros, 
Nūn pašarvotas šaltas ilsiesi,
Nors puiku ant kiemo ir durys atdaros, — 
Neišeisi ir nesigrožėst..
Iš veido požymių aiškiausia matosi: 
Meilė, Kilnumas, Pasiryžimas;
Numirti jaunuose veikimo metuose— 
Koks tai skausmingas buvo jautimas!...
Žinau, tu nenori musų liūdėjimo. 
Laisvas ir tvirto budo kaip plieno, 
Tu trokšti žmonijos laisvte judėjimo 
Laimei vargdienio draugo kiekvieno!
Suskambo pianas, gailiai raudodamas, 
Gedulio dainą akordai pina. 
Mus draugo karatas lėtai riktuojamas 
Vežti iš namo į kapinyną...
Apalpo dukrelė, alpsta ir motina, 
Klykia našlaitis sūnelis mažas,— 
Ir jam, mažyčiui, jau neabejotina: 
Giltinė viską su savim vežas...
Jau kapas užpiltas, žemėm užlygintas, 
Prakalbos baigias, raudos nuslūgsta, 
Tik aidas našlaičių verksmo pailgintas 
Guodžiai skambėdamas vis nenutrūksta...
J amžiną atilsį jaunas nuėjęs. 
Juozas Neviackas čia palaidotas. 
Daug gero žmonijai nuveikt dar galėjęs, 
Draugas vargdienių nepavaduotas.
Ramybė tau, drauge, užkastam žemėje, 
Baigus likimo vargingą kelią,— 
Kiltasis veikimas kunysis laimėje.
Imdams ir tavo veikimo dalelę!

Žvaigas.
«==

lamas vis nenutrūksta...
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PARLAMENTAS ir BAŽNYČIA 
ANGLIJOJE. t- V
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ausį.
—Muštis negražu, tėve.
—Bet tu mano unaią už- I

I
FARMERIAMS SS

Visagali* parifenta*. “Anglijo* dangus" po parlamento 
kontrole. Maldaknygė* reforma. Teologiniai klausimai 

parlamente. Dvasilkija už bažnyčios atskyrimą 
nuo valstybės.

Anglijoje yra labai cha
rakteringa ir populiari patar
lė: “Parlamentas viską gali 
padaryti; negali tik paversti 

, vyrą moterim ir atvirkščiai.” 
I Vienas pastarųjų dienų 
'Anglijos gyvenimo įvykis 
patvirtina šios patarlės tei
singumą.

I Anglijos parlamentas, 
i kaip kolektyve šalies išmin- 
i tis, yra visagalis ir juridiškai 
ir faktiškai. Todėl nėra nieko 

J stebėtino tame, kad kartkar
tėmis jis svarsto ir sprendžia 
tokius klausimus, kurie atro
do visai neįeinančiais į jo 
kompetencijos sritį.

Pavyzdžiui, kai kam gali 
pasirodyti nesuprantama ir 

įkeista, kad Anglijos parla- 
. mentas svarsto naują angli- 
konų bažnyčios maldakny
gės tekstą. 

Į Parlamentas ir teologiniai 
klausimai! Juk nuo tų klau- 

•simų svarstymo lieka tik vie
kas žingsnis prie prof. Voro- 
novo operacijų! 

Į Tečiau anglai puikiai žino, 
kad musų laikais visi klausi
mai liečia žemišką gyveni- 

įmą, o Anglijos žemės reika- 
: lūs yra pavesta daboti parla
mentui. 

I Taigi, pasak vieno Angli
jos politiko, parlamentui ten
ka imti savo žinion ir... dalį 

'dangaus ties Anglija. Ge
ras šeimininkas, — sako ang
lai, — pirmiausiai žiuri, ar 
nėra prakiuręs stogas...

Anglikonų bažnyčia nau
dojasi labai sena maldakny
ge. Toje knygoje nurodytos 
ir visos bažnyčios apeigos. 

.Savo laiku lordas Birkenhea- 
das šitaip atsiliepė apie ang
likonų tą maldaknygę:

“Ji sustatyta tais laikais 
(Anglikonų maldaknygė iš
leista 1553 metais), kada 

• žmonės buvo* kariami už va
rinės monetos pavogimą, o 
‘raganos’ buvo deginamos 
ant laužų.” 

I Savaime suprantama, kad 
radio ir aeroplanų laikais, si- 

i ir logiškai pro
gresuojančioje Anglijoje tu- 

irėjo kilti ir ‘ maldaknygės re- 
’| formos klausimas. Tečiau re-

siškijos tarpe. Anglikonų 
[r “ _ "* _ * 
formuoti maldaknygę ir šį tą 
pakeisti jos tekste. Svarbiau
sia tokių pakeitimų priežas
tis buvo ta, kad esamoji mal
daknygė virtusi archyviniu 
dalyku.

Maldaknygė esanti tik se
na tradicija, kurią Anglijoje 
paprastai nieks nelaužo, o 
gyvenimas eina savo keliu ir 
kartu su sena maldaknyge 
stumia-į istorijos archyvą ir 
visą dvasiški ją ir bažnyčią.

Anglų dvasininkai nenori 
nors ir “gražiai numirti.” Ir 
štai jie sumanė, reformuoda
mi maldaknygę atgaivinti 
mirštančią bažnyčią ir vėl 
per ją įsiskverbti į 20-tojo 
amžiaus gyvenimą.

Toks “atgimimas” ati
dengtų dvasiškijai įvairias 
perspektyvas. Rami angliko
nų dvasiškija, matyt, pano
rėjo eiti kataliku bažnyčios 
pramintu keliu, būtent: tai
kytis prie žemės gyvenimo.

Kaip jau minėjome, anglų 
visuomenė visuomet stengia
si eiti kontakte su gyvenimu. 
Aišku, kad pažangos sumeti
mais pagrįsta maldaknygės 
reforma nesutiktų parlamen
te pasipriešinimo.

Tečiau, kai paaiškėjo, kad 
maldaknygės reforma pa
grįsta kitokiomis užgaido
mis, kurios sudaro pavojų 
Anglijos “žemei” iš “dan
gaus” pusės, parlamentas ta
rė : “veto,” tokiam sumany
mui.

Anglų parlamentarai turi 
puikią uoslę.

—Modernizacija, —sako 
jie, — yra geras dalykas, bet 
sena niekam nepavojinga 
tradicija — archyvinė baž
nyčia yra kur kas geresnė už 
modemišką klerikalizmą.

Maldaknygės teksto keiti
mas, apeigų kai kurių refor
mavimas katalikų bažnyčios 
pavyzdžiu ruošia Britanijoj 
dirvą svetimai įtakai.

Kodėl ginčas dėl malda
knygės teksto buvo perkeltas 
parlamentui?

Ar buvo tai iš anglų parla
mento pusės bažnyčios teisių - ri

Čia Anglijos parlamentas 
Ginčai dėl maldaknygės tik pasinaudojo savo teise.

Į nytiniai ir bažnytinės teisės 
* klausimai surišti su piniginė
mis išlaidomis ir šiaip Jiečią 
valstybės finansus turi būti 
svarstomi parlamente.

Kai tik Anglijos bažnyčia
bažnyčios galvos nutarė re- iš ddusų nusileidžia ant že- fmoMoLnvrM l'r to _ .? . -1_ • _

Yra ] 
ti bitėms motiną J

Čionai nurodysiu vieną M* turėti daug dūmų, 
būdą, kuris vra nesunkus ir 6) Pavakare ir ypatingai 
beveik visados motiną bitės prieš lietų bitės pasidaro ne
priima. paprastai piktos. Tokiu lai-

Pavakare, apie 4-5 vai. ta- ku geriau prie bičių neiti, 
me avilyje, kuriam norite 7) Bitės labai nekenčia 
duoti naują motiną reikia vilnonių ir gauruotų (pu- 
pagauti senoji motina. Jei kuotų) drabužių. Taip pat 

.senoji motina yra bloga ir ją bitės nekenčia ir bet kokių 
rnc m Mtrn . manoma sunaikinti, tai moti-.........

riau, kad man reikia šiur va-' GOS PLĖŠIKŲ' Į na pagauna pirštais ir jos 
žiuoti j eudauną vietą. Aš ži-‘ Clifton L. Corpening, vie-'krutinę pirštais spustelia, 
nau tokį šaltinį Žemaitijoj, no didžiausių Chicagos vieš-Į kad subraškėtų. Motina aki- 
kurio vanduo išgydo bile ko- bučių vedėjas, sako, kad įsi- mirksnyje numiršta, 
kią kvarabą — taip jis yra vyravęs banditizmas Chica-! Negyvą motiną įdeda į tą 
pamačlyvas. goję pradėjo labai blogai at- pat narvelį, kurioje laikoma

Narvelio skylę užkemša
►

į rus) arba vaško plokštele ir 
i patepa medumi. Taip aptai
sytą narvelį su motinomis 
‘ įstato bitėms į avilį.
I Kadangi bitės pamato sa- 

Pereitos pėtnyčios naktį vo motiną negyvą o greta 
Kėntucky valstijos kalėjime jos mato gyvą motiną, kuri 
buvo nužudyti elektros ke- truputi gauna senosios moti- 
dėi 7 žmogžudžiai, keturi nos kvapo, tai bitės naująją 
baltveidžiai, o trįs juodvei- motiną noriai priima, 
džiai. Jie vadinosi Lavvson, i šituo budu vienu avilio 
Seymour, Dockery, Mitra, atidarymu sena motina pa

naikinama, o nauja duoda
ma. Taigi, daug mažiau dar- 
uždaryti ir palikti bitės ra
mybėje.

5) Kartą bitės labai įpy
kintos dažnai ilgai palieka 
piktos. Kad jas padaryti ge-

KAfP_ ĮLEIDŽIAMA BI- ras, reikia keletą dienų iš ei- formos priežastis buvo ne vi- uzurpavimas?
TEMS MOTINA. lės penėti skysto sirupu ir Lgi modemiška. Čia Anglija

labai daug būdų įleis-
žiūrėti. Prie apžiūrėjimo rei- teksto reformos jau senai bu-1 Anglijos įstatymai numa-
lrla turėti rlniw ztrrtnii ___________-j.- . i i - - L.________ t -vo prasidėję anglikonų dva- to, kad visi net grynai baž-

—Tokiems niekams^ neti- siliepti į hotelių biznį, nes vi- naujoji motina, 
kėk, tėve. Šaltinio vanduo sas pasaulis bijosi Chicagos j Narvelio skylę užkemša 
gali būt geras atsigerti, bet razbaininkų ir stengiasi to medaus tešla (medus ir cuk- 
iis negali būt joks vaistas, miesto vengti. v ’ .
kuris ligas gydo.

—Žinoma, ne kožnas šalti
nis mačija. Ale kur eudau- 
nas, tai kai su ranka atima 
ligą. Užtai, vaike, per atlai
dus prie tokių šaltinių susi
grūda tūkstančiai žmonių su 
visokiom ligom. Vieni plau
nasi rankas, kiti kojas, kiti 
geria, ir visi pasidaro sveiki.

—Nekalbėk, niekų, tėve. 
Kaip gali būt sveikas toks 
vanduo, kur visi savo ligas 
pfaaj*? Tokią vietą reikėtų 
‘* karibolium ir aptverti 

om vielom, kad 
iš tolo negalėtų prie 

jos prieiti. Nesenai buvo ra- ti.
• *

NUŽUDĖ 7 ŽMOGŽU
DŽIUS ELEKTROS 

KĖDĖJ.

Moore, Howard ir McQueen.

Netoli Muencheno, Vokie
tijoj, pereitą sąvaitę susikūlė 
traukinys. Nelaimėj 8 žmo
nės buvo užmušti ir 7 sužeis-

kailinių. Todėl prie bičių ga
lima eiti apsivilkus drobi
niais drabužiais. Jei bus vil
noniai drabužiai, tai turi bu- 
J lygus, nepukuoti.

8) Bitės nemėgsta stipraus 
kvapo. Todėl prisivalgius ci
bulių, če-nakų, gana smar- 
gia'i gilia. Taip pat bitės la
bai nekenčia andių kvapo. 
Jei kas arkliu joja, tai eida
mas prie bičių, turi pakeisti 
savo drabužius. Kas su ark
liais dirbo ar juos glostė, tai 
reikia rankas nusiplauti. 
Bendrai, einant prie bičių 
naudinga rankas ir veidas 
nusiplauti. Be to, naudinga 
rankos aprukinti durnais. Su
prakaitavusį, sušilusį žmogų 
bitės labiau gilia.

9) Apžiūrint bites, nerei
kia užstoti lakos, nes bitės 
pyksta ir pradeda gilti.

10) Reikia dirbti ramiai ir
•teargiai. kad avilio labai 
nesukrėrturne, bi nepri- 
spaustume ir tume.

Agr. J

JIEŠKANČ1AM LAIMES.
Jei kalbės žmonės tau apie laimę, 
Tu jiems niekuomet netikėk.
Aš pats jieškojau jos mieste ir kaime, 
Ir visa buvo tai per niek.
Aš suradau vien vargą, skurdą 
Ir graudžias ašaras vargšų.

' Kitų niekšybę, apgavimą
Ir išnaudojimą silpnų.
Aš pažinau pasaulį
Per skurdą, raudą ir vargus..
Aš pažinau ir žmones: 
Turtuolius, niekšus, ubagus.
Pasauly laimės nesurasi 
Tarp rūmų auksu žibančių.
Ten vien puikybė, išdidumas. 
Ir aukšta vertė pinigų.
Jei nori laimę pamatyti, 
Ženki į pirkią varguolio;
Ten tu surasi laimę ir meilę. 
Vargdienio lietuvio brolio.
Jei kalbės žmonės tau ąpie laimę, 
Tu jiems niekuomet netikėk.
Aš pats jieškojau jos mieste ir kaime. 
Ir visa buvo tai per niek.

K*
4
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mės, ji tuojau susiduria su 
parlamentu.

Girdi, “danguje Dievas, o 
ant žemės parlamentas”...

Maldaknygės reformos 
klausimas įnešė į parlamentą 
nepriprastą Anglijos politi
kams nuotaiką.

Balsuodami kai kurie at
stovai, vadovavosi grynai in
dividualiniais sumetimais ir 
nesilaikė partinės drausmės. 
Ir jų nieks nemanė varžyti, 
nes Anglai žino, kad ne^kiek- 
vienas atstovas gali būti auk
štai kvalifikuotas politikas ir 
suprasti gudriai sumanytą 
dvasiškijos manievrą.

Balsuodamos, parlamento 
frakcijos suskilo. Politiniai 
priešininkai balsavo kartu, 
politiniai vienminčiai ėjo 
vienas prieš kitą. Konserva
toriai skilo pusiau. Dauguma 
jų stovėjo už reformą. Re
formą palaikė ir kai kurie 
vyriausybės nariai. Tečiau 
kiti su H iksu priešaky griež
tai prieš ją pasisakė.

Už reformą balsavo 191 
konseivatorius, prieš 162. 
Beveik visi liberalai balsavo 
prieš reformą. Didelė darbo 
partijos dauguma pasisakė 
prieš reformą, bet ir už ją 
balsavo 28 atstovai, jų tarpe 
Hendersonas, Ponsonbi, ir 
kiti. Prieš Snowdenas, ’To- 
mas, Bromley.

Macdonaldas nuo balsavi
mo susilaikė.

Parlamento “veto” sudarė 
rimtą konfliktą su valdan
čiosios bažnyčios dvasiškija. 
Bažnyčios galvos pabrėžia, 
kad tokia parlamento “dik
tatūra” grynai bažnytiniuose 
klausimuose yra nepakenčia
ma.

Bet ir jie supranta, kad 
Anglijoje “prieš vėją nepa
pūsi,” o prieš įstatymus ne
pasipriešinsi. “Dura lex, sėd 
lex”!

Kur gi bažnyčios “išgany
mas.” Anglų dvasiškija nėra 
tokia naivi, kad manytų, jog 
parlamentas kada nors pats 
sau apkarpys savo teises.

Todėl žymi anglikonų 
dvasininkų dalis jau išsitaria 
už bažnyčios nuo valstybės 
atskyrimą. Išeitis rasta.. Ir 
bažnyčiai bus sveikiau ir 
parlamentui.

Anglijos parlamento dau
guma, jei spręsti iš viešpa
taujančios parlamente nuo
taikos, taip pat nieko neturi 
prieš tai, kad geruoju ir gra
žiai džentelmoniškai persi
skirti su bažnyčia.

Katalikų bažnyčia sako: 
—Dievas sujungė. Dievas 
gali ir perskirti.

Anglai pasakys: — įstaty
mas sujungė, įstatymas gali 
ir perskirti.

Ir Anglijos valstybė skir
damos nuo bažnyčios galės 
pasakyti: “Meilė buvo be 
džiaugsmo, persiskyrimas 
bus be liudėsio.”

t

FARMERIS UŽMUŠĖ 
GIRININKĄ.

Cameron, III.
vardu Bates susiginčija čia 
su girininku Bumettu dėl 
krūvos malkų, vienas sakė, 
kad malkos jam priklauso, o 
kitas — jam. Farmerys parė
jo namo, pasiėmė karabiną ir 
sugrįžęs vėl girion atgal, nu
šovė Burnettą ant vietos, o 
antrą šūvį suvarė jo broliui, 
sunkiai jj sužeisdamas. Areš
tuotas farmeris teisinasi, kad 
jis nenorėjęs nei vieno nu
šauti.

Farmeris

I

1.

*



*

/

*

Mo.29. Lieppą 18 <L, 1828.

Visokios Žinios.
Kaip Rusija Žiuri | Nederliaus Metįį Be- 

Lietuvių-Lenką laukiant Lietayoje.
GlllCą. Jau mes skaitėme, kokių
—   didelių nuostolių yra prida-

Tokiu vardu įdėjo straips- rę lietus ir šaltas orasLatvi- 
nį sovietų oficiozas “Kviesti- joje. Tenai spauda ir vyriau-j 
ja” iš birželio 24 d. Laikraš-sybė rimtai įvertino pavojų 
tis, padaręs politinę apžval- ir visa tauta organizuoja nu
gų, liečiančią lietuvių-lenkų kentėjusiems pagalbą, 
konfliktą, taip išdėsto Sovie- Lietuvoj nors nebuvo tokių 
tų vyriausybės nusistatymą potvinių, kaip Latvijoj, te- 
tuo klausimu: , čiau kiek mažesni lietus lig

“SSSR yra suinteresuota šiol neduoda žemei pradžiu- 
konflikto sureguliavimu tarp lt žemesni laukai pilni van- 
šių dviejų arti esančių valstv- dens. Esant nuolat drėgnai 
bių. Per buvusias lietuvių žemei, nuolatiniai šalčiai da-

12_____“ V"’* ;
riausybė parodė siekimo nei- £a žolė, neauga vasarojus ir 
ti į jokius susitarimus, kurie žieminiai javai menki. Rugių 
nepatenkina Lietuvos tauti-, žydėjimo metu buvo lietus ir

IRKLUOJA BE VANDENS.

KELEIVIS

DARBININKŲ STREIKAI.
Panevėžys. Keletas virvių 

dirbtuvių randasi Panevė
žio mieste, bet jose darbinin
kų padėjimas yra sunkus. 
Darbo laikas 10 vai. Dirba
ma akordu, tik mokiniai pa- 

j dieniai ir gauna 2 litu. Iki .
gegužės 14 dienos akordiniai šilavos, Žeimelio, Joniškėlio, 
darbininkai uždirbdavo pu- Merkinės, Raguvos, Gęlvo- 
sėtinai. nes už Striką, tam ti- * .......... "
kro ilgio apdirbtų virvių kie
ki, gaudavo 90 et. ir iki 1 lt.

Rockmano virvių dirbtu
vės darbininkai gegužės .14 
dieną, matydami sunkų pa
dėjimą mokinių, ir norėdami

lenkų derybas Lietuvos vy- 10 begalo daug žalos. Neau- 
riausybė parodė siekimo nei- £a žolė, neauga vasarojus ir 
ti į jokius susitarimus, kurie kieminiai javai menki. Rugių 

iiFų reikalavimų ir kurtekaip ’ drėgni vėjai. Patyrę ukinin- 
nors galėtų nulemti ginčija-; kai mano, kad rogių našu
mų klausimų išsprendimą. mas bus labai menkas.
Bet čia neatsižvelgiama į tai, Be to, daugely vietų dėl 
kad bent kai kurie iš svarsto- šlapumo liko kai kurie javai

^^^tTAJIEšKOJMAI
Nuo šių metų rugpiučio 1%} j 

1 d. uždaromos piimbsios^ 
klasės šių vidurinių mokyk
lų: Veisėjų, Žiežmarių, Yla- P0**- b'*.kį ^^^ukę. ir siipmu «nt
1 • - .. kojų.-turi kojose reumatizmą; paeinakių, Kretingos,: Naumiesčio.iš Tulikų gub. Kas apie jį žino, ma- 

(Tauragės apskr.), Šilalės, Tračį ukaitienė /
1487 Heusel avė., S. E., Canton, Ohio.

Pajieškau ypatų, kurie norėtą apsi
mainyti perskaitytom* kay goaia. Pirm 
apsimainymo paminėkite kokias turite 

‘ -as jau perskaitę, kad nepnsiųstu- 
vieni kitiems tas pačias.

, K. BARAUSKIS
pjįr-.O. Box 97, Nashua, N. H

.Pajieškau brolių Antano Petkevi- 
ėiąus, Antano Ųoptaučio, Jurgio Kli- 
maičio. Sudargo parapijos, takių ap- 
skričio. £as apie juo* žino, malonėkit 
-pranešti arba pats lai atsišaukia; tu
nu svarbų reikalą.

CHARLES PATK1N, 
SAM, IDĄHO.

— — ■ ■■
Bernotas Kuieša, pajieškau sesers 

dukterų Marijonos Toleikiukės, Kauno 
gub., Raseinių apskr„, Tauragės par„ 
Galmėnų kaimo. Maibnės atsišaukt 
arba žinantieji teiksis pranešti. 

BERNOTAS K ULEI A 
Farmingdale, N. J.

■ »av» vyre Vileme Račiu- 
ji* paliko mane 17 d birželio 

MHn vaijre. 5 pėdų. 6 colių aukl
ėto, aul »tai sušukuoti plaukai, amaili

nių, Skapiškio ir Rozalimo. 
Sekamais metais uždaromos .. 
likusios 3 ir 4 klasės. Skuodo 
vidurinės mokyklos 6 ir 6 ko^1 
mercijos klasė uždaroma dėl 
mokinių stokos.

pagerinti savo sąlygas, pa- 
skelbė streiką. Streikas tęsė- 
siiki 21 gegužės, bet po to 
laiko sunkių gyvenimo aplin- j 
kybių verčiami, 4 darbinin-'

Dar Guanu. Z

B ;___ - ---------------------------------- - ---------- ----------- ** J * . uaiviiitu

Išrodo, kad šitie irkiininkai smarkiai iriasi pirmyn. Bet ju valtis kai įstojo dirbtuvėn už tą P*’ 
nejuda iš vietos. Ji stovi ant karinio laivo stogo ir jurininkai d i r- t j atlyginimą, o likusieji ir telpa daug pamokinančių

“Keleivio” Kalendoriuje

ba irklais be vandens. Jie pratinasi lenktymėms su kitu laivu 
jurininkais.

LIETUVOS DARBININKŲ D-RUI BASANAVIČIUI 
GYVENIMAS EINA 

BLOGYN.
, PAMINKLAS VILNIUJE. 

Vilniečių Sąjunga iškėlė

st?neįžeidžiant susitariančių sėja kitų javų), pasodintos įį™ ’žemės’ukio darbų

Bet čia neatsižvelgiama į tai,
I- ' ' ' ■ ” . _ . . uv.._ -r--,-
n\ų klausimų gali būti išsprę-lnepasėti (linai ii- nepabaigta priež metų tvirtas vai- 
sti neįžeidžiant susitariančių sėja kitų javų), pasodintos kinas prie žemės darbų 
pusių suvereniteto ir nepri- bulves supuvo, o dėl šalčio 10_u mėnesių ūkininko 
klausomybės ir taip pat be nei daržai neauga, nei javai vaigju įr drabužiais gaudavo 
nulėmimo tų ginčijamų klau-nphrA<!ta ------- ~
simų, kurie yra rezervuoti 
Tautų Sąjungos tarybos 
gruodžio mėnesio rezoliuci
joj. Tų klausimų sureguliavi
mas padėtų sumažinti lietu
vių-lenkų santikių aštrumą ir 
žymiai atimtų galimybę Len
kijos agresingiems elemen
tams kilti prieš Lietuvą.”

Neigdamas įtarinėjimus, 
kad Lietuva esanti SSSR 
įrankis ir kad SSSR kliudan
ti konflikto reguliavimui, 
“Izviestija” rašo:

“Vargu kas butų daugiau 
patenkintas kaip Sovietų Są
junga, jeigu Lietuva ir Len
kija prieitų susitarimo be jo
kio pašalinio spaudimo ir 
grąsinimo prievarta, išlai
kant visišką abiejų pusių tei
sių lygybę ir savarankišku
mą.

“Prievarta Lietuvos atžvil
giu nėra kelias lenkų ir lietu
vių tautoms sutaikyti. Tai 
yra kelias naujiems sukrėti
mams Europoj. Kaip žino
ma, dar pereitų metų lapkri
čio mėn. Lenkija norėjo su 
Sinkiais rankose priversti 

ietuvą priimti lenkų reika
lavimus. Ji negalėjo tų agre
singų sumanymų įvykdyti 
dėl Sovietų Sąjungos pozici
jos ir visuomenės nuomonės 
Europoj. Per praėjusį pus
metį lenkų imperialistai ir jų 
francuzų ir anglų globėjai 
dirbo tam, kad sudarytų dau
giau palankias apystovas sa
vo planams vykdyti... Mes 
dar po T. S. Tarybos gruo
džio mėn. rezoliucijos nuro- 
dinėjom, kad lenkų agresijos 
pavojus ne pašalintas, bet tik 
atidėtas. Dabar tas pavojus 
vėl gręsia Lietuvai. Lenkų 
imperialistai, veidmainiškai 
šaukiantieji apie savo taikin
gumą, (matyt, tam įrodyti,

• V C*a£Al< a* Vai CakJą« v v

nebręsta. 2 centneriu kviečių.
Todėl ir mes neturime sė- 2 centneriu rugių, 3 miežių, 5 

dėti sudėję rankas ir po- bulvių ir visam kostiumui 
draug su besirūpinančia savo mii0 ir medvilnės medžiagos, 
ukininkija Latvija imtis iš- Mergina per tąpatj laiką 
anksto visų priemonių, kad1 gaudavo 600 litų, 2 centr. 
palengvintume musų ukinin- kviečių, 2 rugių, 2 miežių, 1 
kams. žirnių, 6 bulvių, 8 aršinus

700 litų, 2 centneriu kviečių.

Jau iš daugelio šiaurės 
Lietuvos vietų gauname tra- 
gingų laiškų. Pavyzdžiui, iš 
Šiaulių apskr. iš Joniškio 
apylinkės. mums rašo, kad 
ūkininkai nesitiki iš busimo 
derliaus, jeigu net staiga ge
ras oras pasidarytų, išmai
tinti savo šeimynos ir stam
besni ūkininkai atleidžia vi
sus samdininkus. Vienas 
dvarininkas iš Šiaulių apskr. 
pasakojo, kad jam teko to
kį reginį matyti: “Sėdi nusi
minęs ūkininkas ir bernas. 
Ūkininkas jam nori pasaky
ti, kad jis atleistas, bet nega
li. Bernas jaučia, ką jam nori 
pasakyti ir bijo nustoti vie
tos, nes neturi kur dėtis. Ber
no padėtį ir ūkininkas gerai 
supranta, nes jis paskui sako 
savo bičiuliui: ‘Aš jį atleis
čiau, bet jis turi grįžti ir ma
ne patį apiplėšti, nes tikrai 
žinau, kad jis neturi iš ko gy
venti, bet ir aš neturiu iš ko 
jam algos mokėti.’ Pabėda- 
voję, sutarė palaukti, su sąly
ga, kad bernas neims, jei bus 
bloga, algos.”

Tokia padėtis ne viename 
apskrity, bet mažu skirtumu 
visur Lietuvoje. Kiek geres
nėje padėty Suvalkijos ūki
ninkai, bet ir čia vidutinio 

fcaS:

medvilninės medžiagos. 2 
kilogr. vilnų ir 8 klg. linų. 
Pusmergei 300 litų ir tiek pat 
javų ir kitų daiktų. Pavienis 
darbininkas vasaros metu 
ūkininko valgiu gaudavo 4— 
7 lt Prie linų šukavimo vyras 
uždirbdavo ūkininko valgiu 
iki 12 lt. NurauCį sieką linų— 
ką viena moteris gali atlikti 
per dieną ar pusantros — 
duodavo 14—16 lt. Prie mū
rininkų ar meistrų darbinin
kai savo valgiu uždirbdavo 
nuo 10 iki 16 litų per dieną. 
Prie ūkininko per mėnesį sa
vo rūbais darbininkas vyras 
uždirbdavo po 80 ir 110 litų. 
Piemenukas per vasarą, tai 
yra nuo balandžio 21 dienos 
ligi lapkričio 1 dienos gau
davo nuo 50 iki 170 litų, 2 
centnerius rugių, 2 miežių, 1 
kviečių, 5 bulvių ir kostiumą.

Prieš 2 metus darbininkai 
skaitė kur kas daugiau kny
gų ir laikraščių. Dabar pa
siūlai žmogui kokį nors 
spausdinį, tai atsisako pirkti, 
girdi, neturiu pinigų, arba 
bijau, kada nebūtų koks 
priešvalstybinis. Kodėl nėra 
pinigų? Visi darbai atpigo -X 
20 nuoš. negu 1926 m., o šiais j 
metais atpigo 52 nuoš. negu 
1926 m. Šiais metais tvirtam

Basanavičiui paminklą Vil
niuje ir tuo reikalu išleido at
sišaukimą, raginantį visuo
menę dėti aukas į tam tikra 
Basanavičiaus Fondą, kuris 
yra Vilniečių Sąjungos žinio
je ir yra globojamas tam tik
ro Globėjų Komiteto iš prof. 
M. Biržiškos, Kauno bur
mistro J. Vileišio ir kan. J. 
Tumo. Aukas galima siųsti 
tiesiai Vilniečių Sąjungos 
vaidybai. Kaunas, Kęstučio 
gat Nr. 26a arba j jos eina
mąją sąskaitą Lietuvos Ban
ke Nr. 506: galima siųsti au
kas laikraščių redakcijom,- 
arba aukoti vietose įgalio
tiems asmenims.-/

iki šiai dienai nedirba, nes straipsnių, eilių ir juokų* ir 
savininkas nebepriima už daug gražių paveikslų.
tai. buk jie sukėlę streiką. | Kalendorius reikalingas 

Antros dirbtuvės savinin- J""’ “
kas Abelskis, matydamas, krauta ta 
kad darbininkai, neturėdami 
iš nieko užstojimo, pralaimė
jo streiką, teduoda 50 et. 
Tiek’ uždirbant gyvenimas 
neįmanomas, ir gegužės 27 
dieną Abelskio dirbtuvės 
darbininkai paskelbė strei
ką. Darbininkai nutarė Viso
mis jėgomis atkovoti pir
mykštį savo atlyginimą.

Ar gi čia nesityčiojimas iš 
darbininkų padėties ir ne 
sauvaliavimas. Vienur pra
laimėjus streiką, numažina 
atlyginimą ir pas save. Jei 
šiandien darbininkai butų 
organizuoti ir kitose sąlygo
se. tai ne taip lengva butų 
ponučiams žaisti su jais. 
Kuo streikas baigsis, negali
ma žinoti, nes jis tebesitęsia.

GAVO $40000 UŽ 
. SMUIKĄ.

Rye, N. Y. — Policmanas 
vardu John Dyer turėjo čia 
Stradivariaus dirbo smuiką 
kurią jam buvo palikęs senas 
tėvas. Nežinodamas jos ver 
tės, policmanas išėmė ją ii 
skrynios ir nunešė anądien 
pataisyt, kad vaikai galėtu 
griežti. Smuikų taisytoja.* 
pasakė jam, ko ji verta. Ii 
pereitą sąvaiti£T>oficmanat 
gavo už ją $40,000. Jis tuo
jaus metė policmano darbą.

BARANAUSKAITE (VA
ŽIAVO 1 MEDI.

Nashua, N. H. — Pereitą 
nedėldienį Elena Baranaus
kaitė išvažiavo su savo tė-

kiekvienam, nes jame su
laižai daug mokslo ži

nių. Jis yra kaip ir kokia 
enciklopedija. “Kd^vio” 
prenumeratoriams tilt 25c.

LOS ANGELES, CA1Jf5 .
Mirė Marijane Yaraiiėni,“ - • 

i Birželio 11 d.,1928, mirė mano 
mylima žmona Marijona, suka
kus vos 40 metų amžiaus. Velio
nė paėjo iš Plankų kaimo, Miros
lavo parapijos, duktė Antano 
Paulausko. Velionė buvo-- visų 
mylima moteris, todėl laidotuvė
se dalyvavo netik daug lietuvių, 
bet ir svetimtaučių. J kapus pa
lydėjo apie 30 automobilių ir bu
vo prisiųsta daugybė gėlių vaini
kų. Tapo palaidota ant Engie- 
wood kapų. Paliko dideliame nu
liūdime savo vyrą, dukterį Kata- 
riną ir sūnų Juozapą.

Lai būna jai ramu ilsėtis šios 
šalies žemelėj. A. S. Yasnlfa

960 W. 106 st..
Los Angeles, Calif.

ONA BUDGIN1BNE, paįieškau sū
naus Petro Budgiao, pirm o metą gy
veno . New Yorke- taipgi pajieškau 
Jurgio Moses ir mano kitą giminią ir 
pažįstamų puo Upiniškių tr Vitoga- 
liškių. Malonėkit atsiliept.

ANNA BUDGIN
127 W. 46-th place, Chicago, 111.

«NA KAVALIAUSKAITE, pajieš
kau draugės Petronės Kušliutėa, ji * 
eina iš Igliaukos parapijos ir prie Ig-
liaukos kaimo;*daug metų kaip gyve-

1 J*-Amerikoje Malonės atsišaubt arba 
Kae ją*pažįsta teiksis pranešti, Už ką 
busiu dideliai dėkinga. (30)

►------- -ONA KAVALIAUSKAITE-
10 Glendale Place, North Road, 

Bellshlil, Scotland.

Pajieškau savo sesers Onos Kučiny- 
tės, po vyru Siamas, paeina iš Palėkiu 
habnb, J ui bar ko parapijos; metai at
gal gyvena Chicagoje, dabar nežinau 
kur. Malonėk sesuo atsiliepti pati, nes 
Mini-rupi. Jeigu kurie apie jų žino, 
malonėkit pranešti. Taipgi pajieškau 
draugų iš Palėkiu kaimo Vinco, Jono, 
Franciškaus Gustų Malonės atsišauk
ti, nes turiu svarbų reikalų arba žinon- 
tieji teiksis pranešti. Aš esu Julijona 
Kučirtitetė po vyru Krolienė.

JULIA KROLI.
24 Dana avė., Hyde Purk, Mass.

blogas oras dar prasitęs ke-
350 lt algos už 10 mėnesių. 

Tai vis daugiausia dėl to,
pats.

Visa tai turint galvoje, vy
riausybė, savivaldybės ir 2e- kad į Joniškio apylinkes su-, 
mės ūkio romai turėtų imtis plaukė daug darbininkų iš J 
visų priemonių, kad laiku aU rytinės Lietuvos. Bedarbiui 

--’:eitiz ūkininkams į pagalbą, daug.
be ko kito, turėtų būti ir at-j žinoma, taip dideliam reika- 
sargos kanų šaukimas lytų jyj turgtų būti įkurti visuo- 
apygardose) ir jų globėjai 'menės komitetai, kurių pa
žaidžia su ugnimi. Istorija lrejga tikrinti nukentė-
mitus mrkVn Vari inlfi 1YI1T151<11O<< 1 ? _ i-a? ?_____ _______ -a? i___ i

ĮDOMUS paminklas.*
Vengrijos sostinėje, Buda-

naicc f»AaAMilAlS|BUDAS MO-vais automobilium pasivazi- KIXTIS AXCLWM KALB4. Taipri 
nėti. v ažiuodama ji atsisuko............
Į užpakalį pažiūrėti, ar nėra 
arti kito automobiliaus, ir 
įvažiavo į medį. Jos tėvas ir 
motina, kuriedu sėdėjo už-, 
pakaly, tapo sunkiai sužeisti,1 
motinai nulaužta koja. Pati 
Baranauskaitė buvo suplaus- 
tyta stiklais.

iš jos galima paatimokinti rašyti ir 
skaityti lietuviškai ir angliškai. Kaina 
2oc. Agentams duodu ant puses, kūne 
ims už *19.00• vertės, persiuntimo lė
šas aš apmoku. Slaptybės knygelė, bet 
tik dej merginų ir moterų, kaina *1.00.

GEORGE BEDRĮS - (39) 
P. O. Baa 2». Mezicu. Me.

t •

Pajieš!<au Juozapo Liauhsao ir Sta- 
nioipęo jMmpako. paeinančių iš Luokės 
par., Šiaulių apskr. Gyveno Roabury, 
MKčk'ar Bostone Pirmasis buvo duon
kepi*.-Tūrių svarbų reikalą, prašau at
siliepti. Feiieia Karpinekaitė 
173» — 24-th st., Detroit, Mich.

Pajieškau draugą Albiną Kiselį, 
Krekenavos parapijos, Butrimumą 
kaimo; 1920 m. gyveno Pittsburgh, Pa. 
Malonės atsišaukti arba žinantieji 
teilaia pranešti. (30)

JONAS RAPSIETI8 
25, Schuler sL, .. Amsterdam, N. Y.

'Pajieškau Juozapo Milaaaus (Mila- 
cus). dėdės, paeina iš Skaudvilės pa
rapijos, Kauno gub. Turiu svarbų rei
kalą Malonės atsišaukti arba žinan
tieji teiksis pranešti. (31)

PAULINA NARATAVICH 
P.'O.'Box 195. Barberton, Ohio.

A. W. MELLON, 
retarytftte Trearory-
Jaly Ai9».

•—-----------, —----------./ .iciįįa uuių HM uiti 11UA.C1UC- . j
mus moko, kad joki pakasios Įjygjų pa^ėtį ir prižiūrėti, kad pešte, vienoj didžiausių mie-l 
nęies konfliktai negali būti visąja pagalba butų tinka- sto aikščių pastatytas nepa-j 

Prastas ir «ana žoliška.:
kad tie,
salinėj Europoj. Iščiaeina,! * prasu~ ,ir bavojls.Ka'skad tie kas lengvabūdžiai' Kepdami demesj >grę- paminklas. Yra tai dviejų. 
provokuoja konfliktą. suda-musų tautai pavojų, šimtų penkių metrų aukštu- 
ro didžiausią pavojų visos----e 7Europeo taikai V™ labai nmta ir lukunųoti

LT. _ • v su. pagalbos organizavimu,Griežtas viso pasaulio ngra jokio pagrindo. Juo 
visuomenės nuomonės nusi- anksčiau nelaimei sutikti pri- 
kalstamų avantiūrų pasmer- drengsime, tuo lengviau ją

4,aro nnvorof, rrorrulvrM. pergyvensi. f ‘L £.”)

ro didžiausią pavojų visos mo stiebas vėliavai iškelti.
Apatiniame stiebo gale įtai-' 
syta tribūna kalbėtojams, o 
virsutinysis galas baigiasi 
nuosekliai smailėdamas ran
ka, pakeltais pirštais priesai
kai. Simboliškoji šito pamin
klo prasmė yra ta, kad iškel
toji priesaikos ranka auklėja 
kiekvieno vengro pasiryžimą 
atgauti prarastąsias Vengri
jos žemes. Per tautines šven
tes ant to stiebo bus pakelia
ma tautinė vengrų vėliava ir 
toj aikštėj įvyks visos iškil-i 
mės. ;

kimu turi priversti pagalvoti 
žvangančius ginklais ‘impe
rialistinius grobuonis’/’

PERKŪNIJA UŽMUŠĖ 
5 ŽMONES.

Minnešotoj, Wisconsine, 
North Dakotoj ir South Da- 
koloj perkūnija pereitą są
vaitę užmušė 5 žmones ir pri
darė daugiau kaip 1,000,000 
dolerių nuostolių.

PAŠOVĖ DAKTARĄ IR 
JO SUNŲ.

Daktaras ir švietėjas 
Sleight nuvažiavo su savo sū
num iš Illinojaus į Colorado 
ir pasistatė tenai būdą Tuxe- 
do parke. Jiems miegant vie
ną naktį nežinia kas j juos 
šovė ir abudu sunkiai sužei
dė.

Nes mylim šiuos malonius 
baUesnius skalbinius 

jie nėra nė trinti nė virinti 
į^ABAR t;iip lengvą yra lai 

kyti Onutę šviežiuose, šva
riuose drabužiuose. Aš galiu 
išmazgot jos soknaites beičiau 
ir skasičiau negu kada pirmiau 
—ir taip lengvai.

Kuomet pamislinu kaip tu 
rodavau trint, grumdyt ir vi 
rint. kad išmazgojus Onutė- 
drabužius baltai—! Bet daba: 
a* tik išmirkau ir išplaunu ir 
gaunu balčiausius sąvaitčs 
skalbinius.

Nėra trinimo, mane nuvsr- 
ęft—ir drabužius sudėvėtu 
Purviniausi rankovių Kala> pa
lieka balti kaip sniegas su vi
sai mažai a>ba visai bd trim

i

*

Antonina Staškauskaitė, Kairiškių 
kaimo/ Tryškių parapijos, pajieškau 
brolią Stanislovo ir Franciškaus Staš- 
kaųskų. Kauno gub. Kas apie juos ži- 
no/lMšlonės pranešti, arba patįs malo
nės atsišaukti; yra svarbus reikalas.

Mrs. Ant. Kapoceviėia (31I 
254 Wythe avė., Brooklyn, N. Y.

ĄP^VEDIMAL
Pajtėškau apsivedimui merginos 

arba našlės, kad ir su vienu vaiku, 
inksmaus budo ir mylinčios gražų sei- 

myhĄiį gyvenimą. Geistina kad turėtą 
ber*.*>Orą tūkstančių įnešti į biznį. 
Esu 33 metų amžiaus. Atsiliepkite, 
arčiatf'susipažinsime laiškais ar ypa
tiškai' D. B. A.
253 .Broadvcay, So. Boston, Mass.

Pajieškau gyvenimui draugės nuo 
17, i|d jKI metų. Linksmo budo, mylin
čios ramų ir dorą gyvenimą. Aš esu 
vaikinas 25 metų, negeriu ir nerūkau. 
Turiu gerą pastovų darbą. Esu apsi
švietęs, 2 metai iš Lietuvos. Prisiųski- 
te M laišku ir paveiksią, pareikalavus 
grąžinsiu. J. VISKONTAS

56 Hudson avė., Brooklyn, N. Y.

ri > Aš jau net ir nevirinu kaip 
pradėjau vartot Rinso.

Rin<o putos yra stebėtinos. 
Taip tirštos ir pastovios. Jos 
paiiuosuoja purvų ir plėtmes 
saugiau, be pagelbos muilo 
šmotų. čipsų ar pudrų.

Didžiuma mano kaimynių 
dabar vartoja Rinso savo kubi
luose ar skalbtuvuose. Mes vi- 
sos mylim malonumų baltesnių 
skalbinių, kuriuos gaunam ši
tuo "ne darbo” Rinso budu.

Kodėl nepasiperkat DIDELI 
Rinso pa k i-tų nuo savo groser- 
r.inko šiandien?

Gva rantuota k išdirbėtų 
LUX—Leve r Bros. Co.

Rinso
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VISŲ ŽINIAI
Už visokios rųšies smulkius pasi- 
garsinimus, kaip tai: pajieškoji- 
mus apsivedimų, įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykins 
skaitome 2c. už žodį už sykį.
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c. 
už žodį.
Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c. už žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku-
rie tur užsiprenumeravę laikraštį 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po 1c. už žodį.
Pajieškojimsi su paveikslą^ kai
nuoja daug brangiau, nes kainuo
ja padarymas klišės Todėl norint 
talpint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją it 
klausti kainos.
Jeigu norit kad apgarsinimas ar
ba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS
253 BR0ADWAY,

SO BOSTON, MASS.

»

i 
♦

I

Pajieškau gyvenimui draugės mer
ginos arba našlės, tąrp 18 ir 40 metą, 
kuri mylėtų gražų šeimyniškų gyveni- 
,mą ir protingai žiūrėtų į reikalus; aš 
esu vaikinas 30 metą, protingas ir 
gražus. Malonėkit arčiau susipažint 
per laišką arba ypatiškai.

JOE NAVICKAS
125 Suffolk st., New York, N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos ar 
našlės, gali turėt ir vieną vaiką; nuo 
W iki 40 metų, pageidaujama, kad mo
teris butų dora ir mylėtų švarų šeimy
nos gy venimą; aš esu našlys, 42 metą, 
be vaikų, sveikas ir nevartoju svaiga
lų nei tabako, turiu darbą ir visada 
dirbu; turiu keletą namų ir pinigų 
banke Su pirmu laišku meldžiu pri
siųsti ir savo paveikslą, kuri sugrą
žinsiu atgal, pareikalavus. Vyrai nera- 
šinėkit. (32)

JOS YSDANAVIč
208 Maine st., Westville, III.

Naujiena Hartfordo ir 
Apylinkės Lietuviam*.

Priimu Lietuvos Laisvės Paskolos 
Bonų kuponus už pilną vertą Užlai
kau pirmos rūšies vyriškų, moteriškų 
ir vaikų drabužių krautuvę. Parduodu 
Jaišakortes j Lietuvą ir iš Lietuvos j 
Ameriką ir Kanadą. Padarau visokius 
raštus' ir dokumentus. Siunčiu pinigus 
j Lietuvą ir kitas šalis. Visados kreip
kite* prie lietuvio, kuris Jums patar
naus kuogeriausia šiuo adrosu:

J. SEK Y S
177 P ar k Jl, Kartferd, Cera

r

I B I y1 * .
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40 akro Firma. su budinkąis, maii- 
oamia, gyvuliais, stubos rakandais. 
Užsėtais laukais ir automobilius. (31) 
K. Markus, Box 75, Fountain, Mich.

ii
i I

FARMOS
GERIAUSIOS FARMOS!

i N*w Jersey valstijoj, aplink didelius 
' miestus, aš turiu visokių farmų, dide
lių ir mažų. Piktesnių žinių klauskite 
pas: TONY MARKŪNAS

Boa Ti, Saad Braaka. N. J.

<

inę vii-

raščiai. kurie vieni patys ži-

f

you

the

Mes išdirbant 
r importuoja- 'L 
■»»> visokių rū

šių rankomis 
dirbtas 
Itališkas 
Akordinas 
geriausia* 
pasaulyje.
Ant 10 
•notų gva-
rantuotos Musų kainos žemesnės, na
srų kitų fšdirbėjų. Dykai suteikia* pa
mokinimus. Reikalaukit kataloge, ku
ri prisiųnčiam dykai. (-)

RUATTA SERENELLI * CO. 
1S14 Blue island as. Dpt. M. CMsaga

Komendantas Byrd pasirinko lituos tris vyrus savo kelionei į 
pietinį žemės polių. Iš kairio j dešinę stovi: reikmenų užveizda 
Lotgren, lakūnas June ir mašinistas leitenantas Mulroy. Lakū
nas June buvę paskirtas vieton mirusiojo lakūno Floyd Bennett.

Me laid teis seaey on th« shelf. 
▲ad let the vealth redouble.

Aa4 Saally he bought htmself 
A aMIlion'a vorth of troubla.

Humoristika
I MBTU ŽEMGALI. vasaris sukrėtė žiemkenčius, 

sustabdė vasarojaus sėją ar-

DUKNAS KLAUSIMAS. ‘ f NOTTHAT AT ALL

Kalbasi dvi kaiminkos:
—Sakyk man. susiedėle; visi 

gyvi daiktai turi savo kalbą — 
žmonės šneka, paukščiai čiulba, 1 
gyvuliai bkauja? kodėl tik vienos 
žuvys be žado? i 3

—Eik jau, eik, uogele! Na, pa- 
■togfak tu nors žodelį ištarti, įki
lusi galvą į vandenį...

; ■ ■ i
**My dear air.” aald the specialiu!- 

after .a careful ezaminatton. “wti.it 
jtm nevd is pleuty of erercise. In a , 
eaae likę younr there is nothing better 
tban the motor. It wLll—”

“But. doctor.” lnterrupted the pa- 
ttsat. wita a hopeless gesture. “I can’t 
aRord one!“

“Didįjį tell you to F’ snapped the 
■pecialist. “I iuean to dodge ’em!”—•, 
Week!y Scotsisan.

No MUdl* Coano
It seems thm one cbap rushsd up 4 

te another one more or lesa excited- 
ly and cried out, “Binks the lavryer 
is desd! They fonnd him lying on ( 
his back!“ •

“Binks?“ ųueried the other calm- 
iy. “It can’t be the šame man. If 
lt was Binks he d be lying on ei t her ' 
««e aide or the other.“—Boston Beaa^ 
pot /

' A KIND Of MUSIC1AN /
R

laikas

jaučiau labai gerai po šešių 
metų didelių kentėjimų

Per « metus Mr. Emery B. Stenk, 
iš Harrisburg, Pa., buvo silpnas ir tu
rėjo menką sveikatą, turėjo slogas, bu
vo nervuotas, negalėjo valgyti pusry
čių ir neturėjo jokios ambicijos. Ji® 
rašo: “Po vartojimo Nuga-Tone, aš 
jaučiausi labai gerai po šešių metą di
delių kentėjimų. Dabar aš valgau tris 
syk dienoje ir jau sveriu daug dau
giau.”

Nuga-Tone jau pagelbėji tūkstan
čiams kenčiančių vyrą ir moterų, kurie 
. * -• i. ---- ------
tito, gasų viduriuose, arba turėjo dide-

KEISTAS PAUKŠTIS.
Visi gamtininkai tvirtina, kad 

gegutė yra labai keistas paukš
tis. T> pripažįsta ir musų inteli
gentai. Nes kada tik jie parėję 
namo nuo kortų lošimo apkabina 
savo pačias lovoje ir pradeda aii- 
lrint, kad da nėra dvyliktos, ge
gutė tūtoj iškiša galvą iš laikro
džio ir kukuoja 4 kartus.

IN1NKAUJANT.

With

"Why do you call her a Mnd of mi- 
aiciaur

-Ofc, ahe'a olvaya fiddling 
soDethlac about her dreaa.”

—Kas tau akį išmušė, Petrai ?, 
Ar tik nesusipešei su kuo per šv. i 
Antano atlaidus? / \ .

—Duok pakajų, ką kalbi lišlėi-1 
dau bobą į bažnyčią ir turėjau 1 
pats karvę melžti Kad ji nesi-i 
švaistytu su uodega, pririšau 
plytgalių. O ji, biaurybė, kad už- \ 
droš, maniau, kad nei gyvas ne- i 
betiksiu!

SKANDALAS.
Užeina vienas ponaitis į resto

raną.
—Duokite man vieną “klebo- į 

nilką,“ kol neprasidėjo skanda-! 
Ine.

Nusigandęs tarnas paduoda 
jam reikalautą stiklą degtinės.

—Dar vieną klebonišką, ko! 
neprasidėjo skandalas!

Tarnas paduoda jam dar vieną.' 
antrą ir trečią kartą. Tuom tarpu 
praeina kiek laiko, ir tarnas atsi-' 
peikėjęs klausia svečio:

—Pasakyk tamsta, apie kokį ■ 
skandalą tamsta kalbėjai ir kada , 
jis turi prasidėti?

Ponaitis atsistoja iš užustalės 
ir sako:

—Skandalas prasidės dabar.1 
Aš neturiu pinigų užžsimokėti už i 
degtine.

Pati, rėkdama ant savo vyro:' 
“Atdara burna, užmerktos akys.' 
tai—” Į

Vyras:’ “Atdara burna, už
merktos akys, tai taip tu auto
mobilių važiuoji j garažą.“

PRASIDŽIUGO.
—Paskutinį kartą prašau 

Tamstą grąžinti man skolą!
—Ot tai labai puiku! Tiesą pa

sakius, jau Tamsta pasikyrėjai 
man iki gyvo kaklo bėpraMhŠda- 
maa savo skolos.

PAVASARIS BLOGA LEMIA 
LIETUVAI.

1 Pradedant 1927 metais,
Lietuva pasidarė viena lai- no tikrąją tiesą. 0 be to, tam 
mingujų pasaulio salių. Nau- tikri faktai, tam tikros skait

linės, kurie tylėdami ima 
šaukti.

Tuo tarpu norėtųsi trum^ 
pai sustoti ties musų visuo
menės ukiu. Kiekvienam kra
štui, tiek pat ir mums, reikš
minga, kaip eina šalies pre
kyba. Iš musų kad ir trumpo 
nepriklausomo gyvenimo 
praeities mes jau žinome, 
kad Lietuvos prekyboje su 
užsieniais vasaros mėnesiai 
yra paprastai liesieji mene-1 
šiai. Jų metu musų eksportas1 
darosi mažesnis už importą i 
ir, jeigu rudens ir žiemos mė- ‘ 
nesiais susidaro eksporto 
perteklius, tai vasarą tas per
teklius paprastai žymiai su
mažėja, o ypatingai sunkiais* 
metais virsta minusu. Tuo-^ 
met musų prekybinis balan- 

...................... . ' sas darosi, kaip sakoma, pa-5 
ausį, stiprino jo sielą, augino syvus, kitaip sakant, mes’ 

įjame tikrąsias piliečio verty- perkamės daugiau kaip par-1 
Oes’ ~ klusnumą ir visišką duodame, mes prariedame, 
sybe...................................... Į Iki šiol musų prekybinis'

Audroms ir pavojams ap^ balansas su užsieniais keitėsi j 
radę—Halio, Bobby; you įook very'ti lūs, nepaprastai sparčiai eiliodamas kasmet. 1923 

.Xattitainįb?boJp7llD* What are ėmė tarPti ir ekonominė kra- ir 1925 metais balansas buvo ’ 
■atay-i VM Just teMrttering if « što būklė. Ūkininkai rainiai pasyvus. 1924 ir 1926 metais 

wa«p got on a nettie, wonid the wasp sau arė ir akėjo, pirkliai pel- buvo aktvvus. 1927 metais 
stin{ the waap. ** w°°ld tbe dingai kupčiavojo, darbinin- buvo pasyvus; bet šiais me-1 

---- 2----------- kai tylus prociavojo, ir visa tais musų išvežimas turėtų. 
GRAMD-------------r • kaip mielėmis padiegta, fone prašokti Įvežimą. į

•atsigauti net musų dvarinin-, (~ ■
kai, septynerius metus ne- mai 
mielaširdingai gnaibyti. Iž- mas jau į:ovonlėnesĮ 
de bene pirmą Kartą po sep- mažesni kaip įvežimas (į»e- 

ftineną nevaisingą metų ats- amas31.09;^ežimas 18,12 
rado pinigų perteklius n-w-mii.it,. Balandžio mėnesį 

įdare vynausybei bene pir- tlž u t mil ir jvež^
mutinį didesnį rupesni — *o----- - *

fkiems reikalams naudingiau 
jį suvartoti.

(mas matonai dėlto pašoko, tąs nebeturi ką parduoti, o 
kad rinktieji tautos vyrai pa- pirktis vis tiek turės. Visa 

(tys paėmė ant savo pečių vai- viltis — usilaukti turtingo 
,stybės reikalų naštą ir suge- rudens. Tokiai žemės ūkio 

/ bėjo įvesti valstybės valų j šaliai, kaip Lietuva, derlingi 
ramųjį uostą, atleisdami ei- metai reiškia beveik viską. 

> ulinį, visuomenės reikaluose pyni aruodai, gerai paderė- 
z nepritirusį pilietį jo kasdie- ję Jinai. rai paaugęs galvi- 

" niniam darbui. jų pašare sudaro tikr| pa-
I Mes galėtume iškelti dar matą mu>ų ūkio balansui. Jis 
labai daug pavydėtinai tei- pasidaro jei ne šiais tai bent

jai erai pas mus atėjus, pa
maži partinės rietięnos, poli
tinis dangus prablaivėjo, ra
mumas nužengė žemėn ir, 
karo stovio padedamas, pra
siėjo apnikti žmonių sielas. 
Tautinės vienybės idėja, pa

iri iegta tikrųjų patriotų ran
komis, jau pirmaisiais metais 
davė metrinius auglius. Rū
pestingai palaistomas duos- 

t nios meilės, rūpestingai da
bojamas vyriausybės pasta
tytų žmonių, vienybės medis 
• 1 . ov OW • O M

fjtcoo^utgly Cautiouo
“Onr mlalster to so good that he i du metU išsišakojo, apsfll-

P*rform * pavo ir ėmė dengti visą mu-
‘“^v’hat'a that got te do wtth his maloniu pavėsiu. Jj
t>eing goodr ------- _1--------------------- ------ "----------------'

“He eays his coneetence won1 let 
him particlpate te any games ef , 
< hanee."

A
Groeer. JTęy aaate wages do

erpeet, Dttah? 7 ’
Diaah (looktag Mg-eyed at 

large for<*e ef cterta employefD—Ah 
reckona, Boes, urfaen yo gets through payin* off yo kin jas’ gimine what Klusnumą ir visisku ouooaTYię. mes
yo-an bas įeft su’ Ahii n? to make pasitikėjimą savaja vyriau- gyventi skolon.

apsirinko savo sostine tauti- 
nių ir valstybinių dorybių 

“skelbėjai, musų tautinio 
brendimo lakštingalos, ir 
savo nemokamais koncer
tais kas diena žavėjo piliečio

sting

X

I cnnd from
bers?

Sto U saght te ta, yraVs looklng 
w«y.

Gottmg fate tA« Gama 
no kalis aad bears perform 
In sonthins and ta storm. 
no įtttlo link draws near 
Aad vanta to »lay—Poor Dear!

dintos supuvo. Žemosios Lie- 
|tųyos mtys, kaip Panevėžio, 
Biržų, ftiavtių apskritys der- 

atrodo labai 
ūpas seka 
uvoje, nes

jis daugely 
vietų neaugina bet gadina 
derlių, žlugdo paskutinę vii- 
M- ,

Padėtis atrodo labai rim
ta ir reikalinga susirūpinimo. 
Tuo tarpu musų gerbūvio 
oficiosinės lakštingalos, nu
statytos tam tikrai melodijai, 
iki šiol nesugebėjo jos pakei
sti, nors labai butų metas.

Atskiras žmogus, dažnai ir 
visos bendruomenės susigrie
bia tik tuomet, kai perkūnas 
trenkia po pat kojų. Tuomet 
paprastai būna pervėlu. Se
nai reikia ir mums pastatyti 
sau ir atsakyti klausimą: kur 
mes esame?

Ekonominio blogėjimo žy
mės yra tik vienas nesveikas 
musų būklės ženklų, o pa
prastai dedasi taip, kad iššo
kus vienai vočiai, ją seka vie
nu laiku dešimty^, ir gydyti 
jau būna kartais ir pervėlu.

(“Socialdemokratas.”)

Tuo tarpu prašokti mato- i 
»i visai nesiskubina. Išveži-

1

už 24,0 mil. Vadinasi, jau iš 
pavasario pradedame gy- 
venti skolon ir gyvensime iki 

Visuomenės darbo našu- pat rudens, nes aišku, kraš-

Didelžs Vertybžs'
H MUSŲ 27-to

KTOOO IgHMVIN
Atteatic Gatavai Saataišytaa

Pantas, galionas................ St.75.
Aukštos rąšies tyras Linaeed Oil 
Pantas. Vertas $3 50. Baff, ivory, 
šviesiai pilkas, lead spalvos, švie
siai rudas, maroon. tamsiai žalias 
ir baltas. •
Geoerai Utlbty Pentas .. GaL 98c 

Tamsiai žalias ir rudas
Enghsh White Enamel S1.95 gal. 
Waterpra»f Fiaor Vamish 1.48 gi. 
OataMa Spar Varatoh .. 2J0 gal. 
fniform Flat White Paini 1.69 gi. 
Penio ir Varinėto

Praėaliatejas.............. 1.18 gal.
SteUac. Orange ar baltas (po » 

svaraa dėšė) ...................2J9 gal.
1159 Ilgu kotą kirvis, aštria 98c 
Front Daor Loek Sets . . $1.59
laaMe Dw Loek Sets 37c. setas. 
14“ toliai Pfanti Mašinos .. $5 48 
50 Pė4ą šmirkštynės ............$348
Šates ............................................ 5#e
Medžiams kirpt žirklės. T 
Attoirtk'Motor Oil. 5 gaL L $2*98 

30x3^2 Gvarantuotos Tetos . 87c

IŠ MUSU 
BARGENV SKLEPO

6 st. Gvaraataotas Eleetrie 
Praaaa................   $t.9®

Preeiaimni Lentos ...................$U39
SOe. Muotes ............................
35c. Kęsas KimtalTs Metai

Polish.........................
Langą Nereens. 18x33 39e^

24x33 .....................................
Gvarantnatas patenkinimas, arto 

grąžinami pinigai- 
ši art ai kitą bargėaą.

Vietinio priatatymae dykai.
TeL Haneoek 6105—6106.

Pakankamai parkinimai vietos. 

1095 Vukingtea SL, BostoR

Trinerio Kartims

NEPRALEISKIT PROGOS! temėjo nuo nevirškinimo, prasto ape- 
m ruiiiK _ gMSų viduriuose, arba turėjo dide-

PARSIDU'ODA FARMA! 400 akeną įj raugėjimą, gaivos skaudėjimą, svai
dėmės, suviršum 200 akerių dirbamos, xu]įr^aVo silpnų nervų, negalėjo nue- 
kitkaa ganykla ir graži giria; visi nusilpnėjimą ir panašius
įrankiai kokie tik prie farmos reiks- nMnaionumus. Garantuojama, kad Nu- 
lingi, 5 arkliai, pora karvių ir siomečio gB.Tone suteiks jums pilną užganėdi- 
**r«iai. Labai graži vieta. Parsiduoda arba pįniiru bus grąžinami,
už $4,700; įnešti reikia $2,000. Prie- • jfusipirkit šiandien aptiekoje. Tik žiu- 
žastis pardavimo—senatvė. Plačiau kad butų \Uga-Tone. Pavaduų-
paaiškinmu per laišką. tojcS yra be vertės.

M. K ALY N; : ___  __________ ______________________
--------- McD?NA-G”--—-------1 ITALIŠKI ARMONIKAI

PARDAVIMAI
VIETA PIKNIKAMS. j

ftiuomi pranešu Bostone ir apielip- • 
kis lietuvių visuomenei, kad aš turiu 
gražią vietą piknikams, arba draugiš
kiems žasonių išvažiavimams. (30)

M. MAŽEIKA
83 OM BUierica Rd.. Bedford. Mass.

LIETUVOJE x Pirtiduada Biznk
Namaa, Linkuvoj, prieš rinką; 3 krau
tuvės, ant 2 florų porčiai, 5 kamba
riai ir virtuvė gyvenimui; nuomoj Į 
mėnesi gaunama 340 litų. Kreipkite., 
paa savininką.

FELIKSAS STANKEVIC1A
Tauragės gat. 2. LINKUVA.

Šiaulių apskr., Lithuania.

ANT PARDAVIMO.
Lietuvio bučernė ir grosemė, geroje 

vietoje, duodanti didelę apyvartą, par
siduoda greitai ir pigiai. Dvi platesnių ' 
žiaių kreipkitės: -I. SEKYS (30);

177 Park St, Hartford. Cona.

Man—Waa the con- . « _ . _ ____ _________________
t Wtat <jm you de- 'giamų reiškinių musų visUo- busimais metais aktyvus. Iš- 

•—tt wm greet. menės gyvenime per du pa- vežimas ima viršyti įvežimą, 
te another con-,'!
___  ✓ me atsargus. Likimas yra pa- šytis litas, visas krašto gyve- 
M 'Z vydus. Dažnai atsitinka, kad nimas. '----- ----- —
nt«tera-hu». Jis klastingai glamonėja se-T j 
i *m mttering. vo auką ir duoda jai pasijus- plačiau ___z

teriecafor **** ** *“dy *” ti laimingiausia kaip tik tuo- , darosi prekyba, didėja iždo 
•T. anAtteg *y Wttr. tadget.” ~ -------

M

menės gyvenime per du pa- vežimas ima viršyti įvežimą, 
staruoju metu. Bet me® esą- ūkininko kišenėje ima mai- — _ -4_ ___ T 11.1__ I.O.. r_________________________ I—-..
vvdus. Dažnai atsitinka, kad mmas. kaip gavęs naujo 

kraujo, p adeda sparčiau ir 
i vestis, linksmesni

to M 
kn«W.

lot OM foolf

met, kai pats jau yra pari- pajam <»> < muitu, rinkliavų 
ruošęs nemielaširdingai jų ir tiesioginių mokesčių.

_ įgnybti. , Į 'Tokiais turtingais metais
iTme j^u Savo atsargumui mes tini-'turėtų būti šie 1928 metai, 

me nepramanyto pagrindo.| Bet. deja, sutarčių su Die- 
rt gfv« y<mr- j Mums jau vienas tas atrodo vu iki šioj nepajėgia sudary- 
__ įtartina, kad Lietuvos lateė ti net kra i ilgiausi pasaulio

jf pastaraisiais laikais buvo diktatoriai, o be Dievo pagel-
®Ntt i «n «et- tiek pastovi, — pusantrų me-|bos geriausios viltys dažnai 

tų be žymesnio debesėlio, eina niekais. Sunki šiais me- 
Taip bent tvirtino iki pasku- tais padėtis ir pas mus. šal- 

x tinių dienų oficioziniai laik- tas, pavėluotas ir litingas pa

_______
IŠ LIETUVOS 1 KANADĄ

! Aš atitrauksiu Jūsų (rimines ir pa-I
* žystaflMs, kaip vyrus, merginas rr ■ 
moteris iš visų dalių pasaulio į Kana
dą Mano patarnavimas yra teisingas,' 
greitas ir saugus atitraukimo reiks- ■ 
tuose. Mano rimtas patyrimas laiva
korčių užsiėmime per ilgus metus, tai 
liudija. Taipgi tie žmonės, kurie jau 
atsitraukė savo gimines per mane yra 
man dėkingi už mano rimta patarna-

• vimą. Kaip vyrams, taip ir visiems
i imigrantams gaunu geras apsistojimo 
| vietas Kanadoje. Su mano rimtu aukš
tos rūšies patarnavimu ir žema laiva
korčių kaina, nei vienas kitas agentas 
negali susilyginti. “Dėl platesnių in
formacijų visuose imigracijos . reika
luose kreipkitės laišku prie manęs šiuo 
adresu: (34)

GEORGE KAUPAS 
Laivakorčių Agentas

P. O. Bos 47. WaHcerville. Unu 
Canada.

: ---------— --------- ---

nas
palengvina ir neprileidžia vidurių ne
galių. Atnaujina apetitą ir atšviežina 
visą sistemą. “Dėlano, Cal, birželio 5. 
Aš patenkinta jo vaisiais ir patariu jį 
vartoti savo draugams. Cristina P. 
Montano.” Visose aptiekose. (3)

M

AR NORIT NAUJAS 
PADLAGOMS UŽDANGAS 
arba Lovą, Sprimgsus, ar Mat- 
——*IMS •

Jąs galit gaut geriausios už 
pigesnę kainą, pas

THE WORTHLEY 
furniture ca 
lte MMdiesez SL,

MM-OLA
HEMOROJIDUS 
(Raudonai* Gyria) 
AKLIEJI, KRUVINIEJI VIDURĮ-.
NIAI IR IŠLAUKINIAI HEMO- 

ROIDA1 PAGYDOMI.
Kam kentėt, kuomet. RE M-OLA 

pagelbėjo ir išgydė kitus per 17 m.
Paklauskit saro aptiekorių. As 

žino, kad REM-OLA išgydo teita 
reidus (pilės).

Rašykit laiškus reikalaudami dy
kai Gydymo Išbandymui. Gausite ji 
paprastame pakelyje.
HENRY THAYER « CU^ 1NC. 

CAMBRIDGE, MASS.

Nesmagaus 
k IK SKAUDAUS 

PŪSLĖS 
1 IMHtiahno 
i Naudokite 

Santai Midy
Parduoda visose 

aptiekose.

I - - I »■■■■ I IR<<l
Moteris Atranda

kad Severos Reguliato- 
rius yra paikus tonikas, > 
pagelbsti apsaugot svei- Z/jf 
katą ir tvirtumą. Tuks- 
tančiai giria ir vartoja. .Z 
Klauskit pas aptiekorių. <<<ę

%25e2%2580%259cwti.it
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PAMESTA EMIGRANTE. BLOGA1 ELGIASI SU 
darbininkais

»

KAS GROBTI LIETUVOJE Įmatė skaudžią emigrantągjr- P®* (Slabadą statyti
.... . . . ___ . . U vertimo scena: Jaunutė kai- tilta yra apsiėmusi viena da-

H (Nite MMisą korespondentą ir iš Lietuvos Laikraššią.)

“STEBUięLINGA” VIETA.
Ušpaliai. Čia esti kas met 

šv. Trejybės- dideli atlaidai. 
Žmonės pradeda eiti būriais 
iš vakaro, ypač dėl to, kad 
netoli Ušpalių yra versmė — 
Krokulė, kuri, nežinia kodėl, 
laikoma “šventa” ir “gydan
čia.” Čia stovi aukuras (ne
didelė koplytėlė). Vietos ku
nigai tą dieną atveža skrynią 
pinigams dėti ir kai kada 
žmonės daug jų primeta (sa
ko, kadaise varinius vežant 
namo net ašys nulinkę).

Žmonės čia suvažiavę, ti
kėdami išsigvdysią, prausia
si, geria vandenį ir buteliais zovas. 
pasisėmę neša namie liku
siems ligoniams. Susigrūdi
mas prie tos versmės tą dieną 
labai didelis, ir visaip ser
gančių žmonių daug, kur vie
nas nuo kito gali tik užsi
krėsti, ypač kad versmė ne- 
sutvarkyta. įdomu kad vietos Ji sumušė ir atėmė iš jo 25 Ii- 
J—•   X* St * — A —    *4110 •VA lv««**x*

“šventa” tik tai dienai, nes pasislėpęs kepurėje. Po kiek

S=

venimo sceną: Jaunutė kai- tiltą yra apsiėmusi v 
mo mergina stovi viduty gat- ną firma- „Statybos 
vės, prie išmėtytų ant žemės jaivės, prie išmėtytų_______
bagažo pundų ir iš begaliniomentaliai pagal inerciją išlė

kė iš autobuso, išnešdami su sielvarto nepajėgia net ašarų 
savimi ir langus. nubraukti.

Katastrofos rezultate: aš-| Prisitaikęs paklausiau 
tuoni žmonės sužeisti — vie- apie jos nelaimės priežastį, 
ni smarkiai, kiti lengviau,— Ir štai ką ji man papasakojo, 
vienas arklys užmuštas; iš j Prieš keletą dienų atvažia- 
autobuso tik šipuliai liko. ' j vusi su savo sužieduotiniu 

Vėliau keleiviai sužinoję, Kaunan, visiškai pasiruošę 
i kad neveikę autobuso stab- emigruoti Argentinon. Tam 
Jdžiai. ’ tikslui ji įdavusi jam visut
į Keleiviai autobuso savi-"savo pinigus — 5000 litų. Pa- 
, ninkui iškėlė bylą. * skutinę dieną iš vakaro jis iš-

------------- ėjęs kažkokiais reikalais į 
1 APIPLĖŠĖ ANT KELIO. biur3 daugiau nebegrįžęs. 
j Šiomis dienomis iš Telšių Pabodo jog jos patikėtasis 
miesto ėjo namo pilietis Re- suz^duotnus, pasisavinę* 
-- -. Išėjus jam iš Telšių Paskutinius vargšes pimgus, 
apie 5 klm.- nuo miesto, buve emT1^^vo pato vienas, 
sustabdytas trijų nepažįsta-' J* PąslMusi nepazįsta- 
mų asmenų, kurie ižėjoiė mamemie^euznurita,viena 
miško. Nepažįstami klausė, ** sužad«tln>° “■ PlnW 
kur jis einąs ir reikalavo ati
duoti pinigus. Re«)vui atsi
sakius duoti pinigus, plėšikai

' rviinAtiaA >«• OK 15

kunigams šifieta pasidaro įtus pinigų, kuriuos jis buve pasinaudodami audra, pabė-j 
*nr niūkteri VAniirai^ Pn kUk go is Varmu koncentracijos i

šiaip ta versmė yra labai ap- i laiko policija sulaikė įtaria- 
leista: neaptverta, trvkštan- ’mą Alšauską Stasį, kurį nu-

• •

nubraukti.

IS VARNIŲ PABĖGO 9 
INTERNUOT1EJL

NUSISKUNDIMAI DĖL 
ORO LIETUVOJ.

Koks netikęs šįmet oras, 
įtik ir girdėti visur nustekun- 
i d imai. Turėtų bųti vidurta- 
saris, šiltas ir gražus oras, 
bet tai tik teoriškai. Pirmoji

ateičiai orą spėti.
Tečiau remdamiesi dauge- 

liufaktų daro išvadą, kad 
liepos mėn. oras turės page
rėti Lietaus ir audrų galimą 
esą laukti tik j mėnesio galą. 
Oro atšilimas turėsiąs būti 
nepastovus.

1 darbai 
jąų eina. Dirba apie šimtas į 
darbininką- Mokama už va- 
'"Mitoi’ danai su darbi. E*saros pusė 
atokSteuriai elgiasi, biau- P™“™ »

........ ..U. P„.kuskeikia, ,Jel ir pavasario metui šaltas, Aniuliškiui, gyv. Naujadva-
'lv" ' i-'u dažnais lietumis ir be galo’rio dvare, Pakuonio vaL, ne

retai pasitaikančiais musų'žinomi vagys pavogė 2 ark- 
j reiškiniais, j liūs 350 litų vertės. Vagys

gausiu sniegu. Keistas buvo gaudomi. 7
lyginys nevienoj Lietuvos ------------ -
vietoj matyti apsnigtus ža- KRATOS IR AREŠTAI, 
liuobančius medžius. Kaip ii- Naktį Iš birželio mėn. 4 į 5 
gai tęsis toks blogas oras ir,*d. Kaune padarytos kratos 
kartais nusivylus gero oro pas socialdemokratus Nei- 
laukimu savaime iškyla klau- maną, Butkeraitį ir Reimeri 
simas, kada gi oras pagerės Nieko nerasta. Butkeraitis 
-ir liausis lyti. Atsakymas areštuotas.
meteorologų galioj. Ir jie dėl . '■ ________ ?
' -- - “ ““ “ — I . . f *

r   ■ - - - y — y -y

** blogo pavasario tęsinys. Visą
riausiais žodžiais darbiniu- j Į • •••__ X ___ 1 _ i r * ' i
negražiai elgiasi vyriausias 
meistras p. Andersonas.
V J*?d?dant (da,;bu-: krašte ‘ vasara
buvo plačiai įagarsmta, kad 4
priims daug darbininkų, mo
kės nuo valandos po litą. At
vyksta daug jieškančių dar
bo, bet jau nebegauna darbo, 
be reikalo tik vargsta žmo
nės. .

Apskritai, su darbininkais 
mažai temskaitoma. Atlei
džiama nuo darbo darbinin
kai, kada tik meistrams no
ras užeina: viduty sąvaitės 
ir panašiai.

Darbininkai ypač pasipik-

daugelio priežasčių prisibijo ’

Naktį iš 10 į 11 birželio/

Darbininkai ypač pasipik
tinę biauriais meistrų kolio- 
jimais.
KRIMINALINES ŽINIOS.

go iš Varnių koncentracijos* Per gegužės mėnesį šįmet 
stovyklos perkirpę spygliuo-, Lietuvoje buvo užregistruota 

»______ c__ „__ t tas viely tvoras devyni inter-; kriminalinė j policijoj šitokie
tis vanduo nesutvarkytas, i kentėjusis pažino. Alšauskas nuoti piliečiai: .Markelis Jo- prasižengimai.
žmonės ir kiaules čia gano, * prisipažino apiplėšęs Rezo- 
rubus velėja, milžtuves ir vą. Kvota vedama, 
šiaip visokius nešvarius daik- ------------- ..
tus mazgoja irtt. Kunigai NETIKRAS BANKNOTAS. <1? 
laiko tą versmę šventa tik 
kaip priemonę pinigams su
rinkti.

Man rodos, kad tokių vie
tų gydomą galią turėtų pa
tikrinti kokia nors sveikatos 
komisija, kitaip tokios vers
mės be jokios ne tik sanitari
nės, bet ir be paprasčiausios 
priežiūros gali padėti ne ligų 
gydymui, o jų išsiplatinimui.

nuoti piliečiai: Markelis Jo
nas, Marcinkevičius Juozas, 

jGilinskis Jonas, Vaisėta Al
fonsas, Ruskys Teofilius, Ra-

Viena pilietė Lietuvos Vlsda8’ Matutif
Banko kasonbuvo įdavusi r* « ♦« -♦netikra 100 litų baitaotįL 5Jė«e ,.a™ss“1"kP'R*' kuri ik gegužės mėn. 1«T daS 
buvo prisiųstas kriminalinei

■ Vėlesnėmis žiniomis sulai- ran& kytižie pabėgę internuotięji;
nustatė, ___

skirtinėmis žiniomis, šeši iš 
pabėkusiujų jau yra suimti.

Vėlesnėmis žiniomis sulai-

PAVOGĖ ARKLIUS.
Birželio 16 d. pil. Antanui

7 ’

NUAVĖ BATUS.
J. Šileika gyv. Garliavos 

vaisė., Žagariškių kaime pra
nešė policijai, kad sekmadie
nį jam grįžtant iš Kauno, pU. 
St. Buiva, A. Freidoj prie
varta jam nuavęs ir atėmąs 
batus.

_ _________________ k

PRAŽUVO VYRAS.
Kauno gyventoja Mtkuta- 

vičiehė pranešė policijai, 
kad jos vyras, Jurgis Mikuta- 
vičius, jai nežinant išėjo iš 
namų ir daugiau nebegrįžo.

SUĖMĖ UŽ PLATINIMĄ 
KOKAINO.

Birželio 17. d.
pil. Rinkevlčiuą gyv. Pos 
g-vės Nr. 14. Jis 
už platinimą kokaino, 
surašytas protokolas.
_ -_______________ • _ >

/

”/

* * IŠTEISINTAS PRIEL- 
GAUSKAS.

Apygardos teismas Kaune 
buvo nuteisęs užsienių reika
lų ministerijos valdininką K. 
Prielgauską 1 met. kalėjimo, 
užtai, kad jis buk 1922 m. 
buvo pasisavinęs Arenštei- 
nienės kaž kokias brangeny-- 
bes, kurios buvo siųstos per 
Lietuvos konsulatą Petrapily 
j Kauną. Prielgauskas pakvi- 

. tavęs gavimą iš Lietuvos pa
siuntinybės Maskvoje pakie- 
to, kuriame buvęs įdėtas Lie
tuvos konsulo Petrapily kitas 
pakietas su minėtomis Aren- 
šteinienės T

M. Petrauskas Parduoda

9,

. UGA.*4 i

“HaA Cry.tal”

O*er* MRUT5, ka
rtoj# yra solo, tee<* ir ekokte* 
dainų ....................................... S2.M

Opera EGLĖ, ŽAlZiŲ KA
RALIENĖ. Mi* akt* opera, ge
riem artiatam opera ... <*.M

Peaki* Met* KANKLĖS, tel
pa apie 60 •estes tetyk*, tei- 
navimui, piaaui, satekaL S5.M

Trij* akt* operetė APVEZ- 
U1NK1T MANE. Visiem tteka- 
■a. ......................................j.. Sl-5®

Operetė, CONS1LIUS FA- 
CL'LT ATIS ...................... X SI M

VII SĄSlL'VlNYS. Nastei 
choro teises........................... II.

MIKAS PETRAUSKAS 
2263 —244h St, 
DETROIT, MICH.

mtotį A. Šančiuose. Jis įtar-

VALIO!

i

21

'4-

Vidur-V

antras tonas įdomios knygos

Z

J 
t

Žmogžudysčių 15, 
Mergavaikių nužudyta 20, 
'Išžaginimų 4,
Plėšimų 7,
Arkliu pavogta 10, 
Galvijų pavogta 49, 
SMraMęsnių 
Suktybių 
Dokumentų i 
Netikrą pinigų platin. 10, 
Padegimų 21, 
Išeikvojimų 2, 
Degtinės varymą 60. 
Išviso buvo 1036 krimina- 

iliniai prasižengimai, iš kurių 
!801 išaiškinta, o kiti pasilie
ka da slaptybėje.

s; buv. Seimo narys N. Radis, ^o geležinklii^' Marcinkevičius, Bąliaskas,
kių stoties inkasantas Mar
kūnas Bolius, tikrai žinoda
mas, kad 100 litų banknotas 
yra suklastuotas. Markūnas

- —

kiujų darbų kalėjiman, 
kvota pasiųsta teismui.

ARKLIAI PASMAUGĖ 
ŽMOGŲ.

Bolius padėtas ‘ Kauno sun-1J Pil™kiai. Š. m birželio 4 j NEŽINOMA ARKLIŲ
»-»- • s -.-.---- d. apie 10 vai. ryto antrame į «*** >

•»klm. nuo Pilviškių arkliai už- Į _____
mušė Puodžiškių kaimo, Ąn- kaime,"~V*ni 
tanavo valsčiaus ūkininkąNEŽINOMAS LAVONAS.

Anksčiau buvo paminėta, 
kad A. Šančiuose rastas nu- 
sižudžiusios, (kituose laik
raščiuose net buvo pažymė
ta “nužudytos”) nežinomos 
moteries lavonas. Kriminali
nės policijos pastangomis 
nustatyta lavono asmenybė. 
Pasirodė, kad1 minėtas Įavo- «ra
nas yra Žičkaites Petronėlės, kojų. Arkliai pavažiavo a]

Šiomte dienomis Ibėnų 
įdžiogalos vals- 

----- apskr., krito 7 Simonai apie 60 metų am- „klfai nuo nežinomos ligos, 
ziaus. Velioniui važiuojantį----------_________
namo iš miestelio, arklys per SULAIKĖ “MAKLERĮ ” 
radelespertėlėkoj^Simo.į „ d Mfck u

X’ E:
rines monetas.

naitis išlipęs pasitaisyti, va
deles užsikabino sau ant ka- _ii q»o • 
1* k iu. kl ta* numtą A. Šančiuose. ^Jisytar-
kydamasįarrf t“Pla«“nt netikras sidab-
monaitis pargriuvo po arklių
1 -- a 11* • v y __ •mnetomis nren- ims yra z-icnanes revroneies, koj^ Arkliai pavažiavo apie ATEITI IR LAIME 

_______ brangenybėmis. Prano duktės 55 metų am- innUr vilkdami už kaklo
Vėliau paaiškėjo, kad tame , žiaus, kilusios iš Kiauliškių savo šeiinininką, Atraofat «u HmduCrya

nesama, todėl Prielgauskui 
ir iškelta byla.

Vyr. Tribunolas šeštadie
nį, peržiurėjo apygardos tei
smo sprendimą ir jį panaiki
no, motyvuodamas neįrody- 
mu fakto, kad brangenybės 
tikrai iš Petrapilio išsiųstom. 
Prielgauską visai išteisino.
IŠTEISINO “PUČISTUS?

Kaip jau mes buvome pra
nešę, kariuomenės teismas 
yra nubaudęs po 6 metus ka
lėti J. Vaivadą, A. Snailį, J. 
Narkevičių, VI. Piniaųską ir 
Matulaitį, kurie buvo kalti
nami priklausę slaptai orga- 

, nizacijai Tauragės ir Alytaus 
pučams ruošti, šeštadienį 
Vyr. Tribunolas peržiurėjo 
jų bylas ir neradęs kaltinimo 
įrodymų, kariumenės teismo 
sprendimą panaikino.
BAISI AUTOBUSO KA- 

TASTROFA.
Anądien tarp Mauru* 

čių ir Kauno atsitiko baisi 
autobuso katastrofa. Auto
busui keleivius bevežant, 
priešaky pasirodė poriniš ve
žimas su medžiais.

Šoferis pradėjo duoti sig
nalus, kad vežimo savininkas 
duotų kelią, tečiau dėl neži
nomų priežasčių vežimas pa
sisuko taip, kad atsistojo 
skersai kelto. /

Šoferis autobuso sulaikyti 
negalėjo ir jis visu smarku
mu trenkė įvežimą ir ark
lius. Kai kurie keleiviai mo-

pakiete jokių' brangenybių kaimo, Seduros vaW., Pa-’|~Tuo kartu“ėję keliu žmo-1 
-------- -----nevezio aDgkr Nusižudvmo n& priMg0 ulbėti, sulaikė 

arklius, atleido nuo kaklo 
vadeles, bet nelaimingą at
gaivinti nepavyko. ?

IškASĖSENUSGRlAU- 
Č1US. .

Birželio 23 d. Luokėj Tur
gaus gatvėj pagal švento
riaus sieną šaulys J. Rupei- 
kis, kasdamas duobę barjerų 
stulpams, rado nežinomo 
žmogaus kaulus. Numirėlis 
buvęs palaidotas be grabo, 
pašarvuotas sulig senovės 
papročiais. Kape rasta: gele
žinis kirvis, mažas galąstu
vas šu gale pragręžta skylu
te, peilis, buvęs su medinėm 
kriaunom, geležinė diržo 
sagtis ir žalvarinis platus žie
das.

Daiktai labai senoviškos 
.išvaizdos, surūdiję, kiek ge- 

šventumaą. Sveikatos depy-!riau išsilaikęs žiedas. Vfei 
i įrankiai, kaip spėjama, buvę 
už diržo užkišti, nes rasti per 
vidurį kapo. Iškasenos yra 
Luokės šaulių būrio valdy
boje, kaulai palaidoti švento
riuje.

nevėžio apskr. Nusižudymo 
priežastis — nervų liga.

SUMUŠĖ.
Nesenai čia Garliavos vai., 

Rimkunų k. gyv. A. pagilia 
su geležine lazda sumušė Ka
zį Kairiūkštį. Gydytojas, ap
žiūrėjęs ligonį, konstatavo, 
kad Kairiūkščio kūnas sun
kiai sužalotas.

“GYDOSI" PURVO 
x. DUOBĖJ.
Plungėj yra “stebuklinga” 

vieta — tai šaltinis antBeb- 
rungos upės, kurio vandeniu 
gydosi tikintieji. Prie šalti
nio sukinėjasi ponaitis, kuris 
save broliuku vadina. Van
duo nešvarus, geltonas kaip 
kiaulpienių žiedas, šaltinio 
išvalyti nesą galima, kad be- 
semiant neišsisemtų visas

tamentas šios vietos nėra dar 
žiūrėjęs.

LIETUVA

1

LIETUVON
TIESIOG | LIETUVOS UOSI*

KLAIPĖDĄ B- JteųPlH

RAUKO-A_____
ŪMUOS LAIVAIS

Km IŠVAŽIAVIMAI

•NORITE žinoti tavo ateitį, kokia 
laime turėsite gyvenime? Meile. Ap- 
sivedim*. Bizni, Tartos, Jus* norą ir 
daug kitokių dalykų. Klauskite stebė
tino “Mindų CrystaF Hle Lokį už- 
klausim*t ® jis jums atsakys Šitas 
‘Hinte Crystal” yra labai užimantis 
ir ntyatiteaa teiktas šiaaRen. Bile kas 
gali naudoti po perskaitymo paaiškini- 
m*. Užsisakyk i te šit* Mystišk* “Crvs- 
tal*”, o atrasite savo ateitį ir laimę ir 
busite užganėdinti. Kama su paaiski- 
nimu tik <1.00. Prisiųskite tik 25c. pa- 
dengimui persiuntimo lėšų, o <1.00 už- 

*m°kėrite kaip aplaikysft savo namuo
se. Adresas; (2»)

FRACTICAL SALES CO.
121t N. Irving Avė, Denk. 1.3, 

CtesRt BL

M IK |

LIETUVĄ 
PEk BREMENĄ 

Mt didelio Vokieti* laivo 
COLUMBUS 

arba Kitara aM* LMfaa 
laivais 

TIK A4TUON1A8 
DIENAS 

Puikios kajutos T irstei 
K tetai—Tiktai 

Steitrumiai 
pas vietos agentus arba 

65 Statė St, Baaton, Maaa 
NORTH GERMAN > 
LLOYD /

'jt
I

kse 
na

NAUJA 2UDYMOSI. 
VIETA.

Kaune vis buvo mėginama 
savižudžių vieta ąžuolynas ir I 
Mickevičiaus slėnis. Šįmet. APKREČIAMOS LIGOS. 
Vytauto parkas. Jau keli iŠ I Kauno mieste 15—21 d. 
eilės žudymosi ir nusižudy- birželio mėn., 1928 m. aštrio
ms! ten įvyko. Aną sąvaitę 
ten nuodijosi actu dvi mote
rys.

Viena jauna mergaitė M.

mis apkrečiamomis ligomis 
susirgimą Kauno miesto vai* 
dyboj užregistruota 25. Vi
durių šiltine 19, skarlatina 1,

.1B. gyvenanti Aukštaičių gat difteritu 2, dezinterija, įkas. 
65 Nr. rasta užsinuodijusi tų, įtariamų pasiutusių gyvu- 
actu. Nnodi jimosi priežastis Jlių 3, ligoninėn išvežtų 15, 
neišaiškinta. 'dezinfekcijų butuose 15.

PASAULIO ISTORIJA
Šiame tome HReme apie; Budizmo tikybos ateindimą, 

Rmmm imperiją, Jos tenokratiją ir imperializmą, apie pra- 
Rttą krIUčtaąąflą Eriatų. krikščionių kilimą ir Užpūti
mą, apie Arijoa teitą istoriją (hunu, persą, kiną), aphatal- 
radimą Mahmagtę ir Rraralmonų tikybos, apie ridtmunžią 
krikščionišką MnR ir kryžiau karu, apie taną kiną- 
teongelą katu wi6ąčtetfa Chaną ir jo darbu, kaip atkaria- 
vtaaa Nori jot. Kam baigiasi straipsniu “Mongolai ir 
čigonai,”

Knygoje yra Anąr pevdkalų, ietnlapią, pi*štntą. Išleido 
Tėvynės Mylėtoją Diragija. Apdaryta, puiepią Mi.

Kates .... 12.25.

. KELEIVIS
BEOADffAY, SOUTH BOSTON, MASS.

b

j Lietuvą
Iiplauka Mm 

S. S.LEVIATHAN
' (via Chrrboorg)

iš New Yarfca RUGPJŪČIO L 
AameoMkei vetovauo Mr. B. R. PRILUPS, 

UnitcK Stote* Ltea
Specialiiki paruošimai tapo padaryti i 

neužmirštinai ekskursijai j jūsų Tėvynę ant Vėli* vinie 
laivo didžiojo United Statės Lines laivyno.

Prityrę ekskursijų vadai paims visus jūsų reikalus i 
savo rankas, padarydami visą mošą išanksto iki pat 
kelionės galo.

Keliausite malonioje draugėje savo tautiečių nepri
lygstamuose patogumuose, ir savo Tėvynėje busite už 
savaitės po išplaukimo iš Nevv Yorko.

Nevilkinkite! Klauskite vietos agento pilnų informa
cijų apie kainas, vietas, ete., arba rašykite tiesiai j 

United Statės Lines 
75 Stale SU, SMlea, Maoa. 45 Ncw Yert’Clty

aKsssaaa&M



KELEIVIS

Vietinės Žinios
AČIŪ! | Mirė inžinieriau* Sabo

Šiuomi viešai noriu išreik- žmona.
# šti savo ir mano našlaičių bei Nedėlioję po pietų mirė 

giminių varde širdingą vi- Marė Dusevičiutė-Sabienė. 
siems tiems draugams ir pa- Seniau ji dirbo Prekybos 

Bendrovėje ir buvo plačiai 
žinoma lietuvių tarpe. Su
griuvus bendrovei, ji nuvyko 
į Lietuvą. Ten gyvendama 
susipažino su Lietuvos avia
cijos karininku Sabu ir apsi
vedė. Po kiek laiko ji grižo 
su savo vyru į Ameriką ir vi
są laiką čia gražiai gy veno. 
Ji dirbo, o jos vyras mokino- 

North- 
’eastern Universitete. Pirm 
dviejų sąvaičių velionė susi- 

- laukė sūnų. Po gimdymo ku- 
Klaido* pataisyma* prieau-’dikio ji,nepasveiko ^pereitą 

kų dėl drg. Neviacko 
paminklo.

Skelbiant aukautojų var
dus pereitame “Keleivio” t 
numery, per neapsižiūrėjimą - 
buvo išleistas drg. J. P. Rau-: 
linaičio vardas. Drg. Rauli- 
naitis aukojo paminklui $2, ’

žystamiems, kurie buvo taip 
geri ir širdingi mano di
džiausio skausmo valandoj, 
laike šermenų ir palaidojimo 
mano vyro, Juozo Neviacko. 
Prie progos noriu taipgi pa- 
dėkavoti graboriui p. Akune- 
vičiui už jo labai stropų, 
tvarkingą ir nuoširdų patar
navimą.

Marė£ieviaclcienė. si oriaivininkyštės 
81 Mayfield St., 
Dorchester, Mass.

šventadienį mirė. Velionė 
, buvo linksmaus budo, jauna 
ir simpatinga moteris.

Reporteris.

Degtinės skandalas 
užglostyta.

Triukšmingai pradėtas 
kurie jau pereitam Rumery degtinės biznio tyrinėjimas 
buvo prie bendros sumos pri- tapo nutrauktas ir taip už
skaityti. glostytas, kad nei šuo nesu-

Aukos drg. Neviacko pa- lojo. Pasirodė, mat. kad prie 
minklui yra renkamos ir to- to biznio priguli perdaug di
liaus. Nabasninko šeimyna dėlių žmonių. Mažiuką deg- 
pasiliko neturtinga, todėl bu- tindarį policija kartas nuo 
tų labai gražu, kad pamink- karto pagauna ir nubaudžia, 
las butų galima pastatyti ge- bet didžiųjų butlegerių nie- 
rasirdžių draugų aukomis, kas nejudina, 
nuliudusios šeimynos tuo -------------
reikalu visai neapsunkinant.1 Paprašė degtuko ir paskui 
Aukas iš toliaus galima siųsti 
į “Keleivio” redakciją, kuri 
perduos Fondo Komitetui.

S. Michelsoms,
Pam. Fondo Kas.

LSS. VI Rajonas ruošiasi 
prie pikniko.

Mums pranešama, kad 
LSS. VI Rajonas ruošiasi toms, yra laiškai, malonėkit 
prie pikniko išsijuosęs. Kai- pasiimti: 
bėtojai jau pakviesti, muzi- ~
kantai pasamdyti, valgiai ir 
gėrimai užsakyti, ir dabar 
komitetas tik svarsto, kokias 
dovanas duoti pasižymėju
siems visokiuose kontestuo- 
se.

šitas piknikas bus 29 lie
pos Tautiškam Lietuvių Par
ke. Methuen. Mass.

Kalbėt yra pakviesti adv. 
F. J. Bagočius, “Keleivio” 
redaktorius Michelsonas ir 
vienas anglų socialistų orato
rius.

Kelrodys:
Važiuojant iš kitų miestų, 

reikia važiuoti į Lawrence’ą. 
Iš čia reikia paimti kelią į 
Lovellį. Pavažiavus tuo ke
liu 3 mylias, reikia paimt 
North Loveli kelią į dešinę. 
Pavažiavus šituo keliu kokią 
mylią, jau matytis pikniko 
vieta. Reiškia, parkas randa-, 
si tarp Lawrence’o ir Lowell. i 
Dėl didesnio aiškumo ties 
pikniku bus prikabinti pla
katai. Važiuojant iš Nashua 
ir kitų miestukų į šiaurę nuo 
La\vrence’o, per Lawrence’ą 
važiuoti nereikia.

Laiškai “Keleivio” Re
dakcijoj.

Žemiau pažymėtoms ypa-

Bol. Petrušiunui. 
Leonui Danielai, 
Tofiliui Dapšui. 
J. Likui.
Vincui Balčiūnui, 
Jonui Mazuoliui.

REIKALINGAS BEKER1S 
kuris galėtų dirbti prie pečiau*, prie 
juodos duonos. Turi būt patyręs. t30) 

G MAT1AŠKA
75 Silver st., So. Bastau. Mass.

PARSIDl'ODA GREITAI
Ofiso Deska, virtuvės stalas, 

i Dining stalas. Lova ir Makuell, 5 
sėdynių karas. Galima matyt bite 

! laiku. MRS. J. NEVIACKAS,
81 MayfieH st-, Dorchester.

Nuo 1 dienos liepos Bosto
ne tapo įvesta vaikams 5 cen
tų “fėras.” Visi vaikai, ku
riems da nesukako 14 metų, 
moka 5 centus, kuomet suau
gusieji moka 10 centų. Šitas 
nupiginimas vaikams bus tik 
per vasara, būtent iki Labor 
Day.

I

Pereitos subatos naktį ant 
kampo E ir Sixth gatvių įvy
ko bomų muštynės. Tūlas 
Davis, 2o metų amžiaus pa
dauža. buvo subadytas pei
liais. Policija nuvežė jį mies
to ligoninėn.

Po Arlington Sq. tiltu, ant 
.gelžkelio šį panedėli buvo 
rastas traukinio suvažinėtas 
žmogus. Jis buvo da pusgy
vis. Jo vardas: Howard 
Ford.

“Fordžiulajau*” bombos 
jiems kaštavo

Ketvirtos Liepos išvakarė
se policija suėmė Randolphe 
du ateiviu, italu, užtai, Kad 
jiedu turėjo pasidarę keliatą 
bombų iš dinamito šaudyt 
per "Fordžiulajų.” Yra mat 

i Įstatymas, kuris pavojingus

Šią savaitę pieno trasias 
pakėlė pieno kainą vienu 
centu.

i

apiplėšė.
Frank Flanmgan ėjo aną sprogdinius daryti draudžia, 

vakarą namo. Ant Dorches-:italai to nežinojo, bet pereitą 
ter avė. prisiartino prie jo ne- sąvaitę teismas vistiek uždė- 
pažįstamas vyras ir paprašė; jo jiems po $25 pabaudos, 
ugnies. Flannigan išsiėmė, jr buk žmogus patriotas, 
degtuką ir padavė. V ietoj jej norj» 
padėkoti, nepažįstamas vy-i 
ras atkišo revolveri ir liepė I 
Flanniganui pakelti aukštyn 
rankas: paskui iškraustė jam 
kišenius ir pavogęs $26 pa
bėgo. K

EXTRA AVTOMOPILISTAMS
Petras Trečiokas atidarė nau

ją vietą taisyt Automobilius ir 
parduoda naujus Studebaker ir 
Erskine. Seniausias lietuvis tame 
amate ir turi daug patyrimo ant 
visokių išdirbysčių mašinų.

Naujoji vieta vadinas Bay 
View .Motor Service. 1 Haitilin 
street. kampas E. Eight st.. So. 
Bostone. Tek So Boston 1058.

PARSIDUODA
2 muntiūu namai, 6 šeimynų, su gu

zu, set-tuba, toiletai*. jeigu per metu* 
$1,144. Įnešti >1.00*. Kaina $4,800.

M. J. FORD
292 C St.. So. Baaton. Ma»s.

PARSIDUODA AR IŠS1RANDAVO- 
JA Atanmat, Dorcheatery. 6 šeimynų 
namas, gazas, pečiaus šiluma, piazas. 
arti gatvekarių, mokyklų ir štorų. 
4,000 pėdų tuščios žemės. Vieta sveika 
ir taugi. M. DOW.

19 Minot Parfc. D*rch«rter. Maso.

PARSIDUODA
4 šeimynų namas, 19 ruimų, su vi

sais vėliausiais įtaisymais, City Point, 
33 Marine Road.

Vasariais štorss. darantis gerą biz
nį. ir 2-j* karų ramdžius. Viskas vi
sai pigiai parsiduoda, nes savininkas 
turi kitur biznį Tai yra puikiausi pro- 
ga norintiems pigiai namą su bizniu 
pasipirkti. Kreipkitės: 33 Marine Rd.. 
South Boaton arba telefenuokit — 
Dedham 1304. (30)

TIKRAS BARGENAS
3 šeimynų namas ant pardavimo; U 

kambarių, gazai, satapa, toiletai; ran- 
dos neša $43 j mėnesį, galima gaut 
daugiau; kaina >3^99, įnešti $500. Sa
vininką galinta matvt po 4 vakarais.

(29)
265 Bolton st., So. Boaton. Mass.

PARSIDUODA
2 šeimynų Namas ir Krautuvė; ga

lima pirkt pigiai. nes savininkas ap- 
eidžia miestu. Kreipkite- pas (29) 

K. KALISNIKAS
192 W. 3-rd st- So. Boaton. Mase.

srariAUBTAS NKBVŲ IB 
KRONUS U UGŲ PEB SU
VIRS 23 MITUS. VISOS G Y- 
Dl’OLtS SPECIALIAI PARŲ- 
PINAMOS KIEKVIENAI LI
GAI. GYDYMA8 ELEKTRA. 
KAS NORL

Dr.KILLORY
*• BCOLLAt BUUABR 

BOSTON.
OLYMPIA THEATRB BLIM4. 

ROOM 22 
VALANDOS: DIENOMIS 
9 U ryto iki 7 vakar*. 
ŠVENTADIENIAIS: M* 19 M 
1 diena.

<

DR. LANDAU
32 CHAMBERS ST.. BOSTON. 

Gydą Veueriikaa Ligas.
Valandos:— Kasdien nuo 8 iki 
10. nuo 1 iki-3 ir nuo 6 iki 8.
Nadėldieniais nuo 9 iki 12.

Lietuvis OftMMtmtu
i

Išegsaminuoju akie, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir ambijropiškoM (aklose) aky
se sugrąžinu teise* tinkamu 
laiku.

J. L. PABAKARN18. a D.
947 Braadtrayr, So. Basto*, Maaa

Tai. 8a. Beetea M8-V.
DAKTARAS

A.LKAPOCIUS
LIETUVIS DENT18TAS

VALANDO8: Nuo 9 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 9 rak. 
NEDELIOM18:

1 v. po pietų
iH 12 ta*

H1S*T<

R. L tani fmh)
LIETUVI8 DENT18TAS

VALANDOS:
Nuo 19—12 dtaaų
Nuo 2-8 pe pietų 
Nuo 8—8 vakar* 

Nedėliomia pagal anaitarifų 
7M N. Nata SU kaap. Braed S4.

MONTELLO, MASS.

PJ.Akunevičiu$
Lietuvis Graborfas

Suteikia geriauaj paakatinį 
patarnavimą Už pilną pagrab* 
galima apaieiti nu >80 ir aukš
čiau už dideliu*, o už vaiku* nuo 
>20 ir aukščiau*. Pigiai ir gra
žiai. Ofiso ir gyvenimo adraaa*:

829 E. 9-th 8tr**t,
SOUTH BOSTON, MASS.

TcL: So. Boatoa 4488.
. ............................................. .. ............

#■

Socialistai ruošia didelį
pikniką.

Ateinantį nedėldienį South 
Bostono ir Cambridge’aus 
socialistų organizacijos ruo
šia didelį pikniką ant McAna 
farmos North Eastone. Vieta 
tenai labai graži, tarp miško, J 
ant pat ežero kranto, taip 
kad kas norės, galės ir mau-' 
dytis, tik lai pasiima kostiu-Į Lietuvių Vaizbos Buto! 
mus iš namų. | (Lithuanian Chamber of

Važiuojant automobiliais Commerce) Field Day. Įvyks 
iš Bostono ir apielinkės, rei- rugsėjo 3 dieną VosoPavi- 
kia važiuoti į Stoughtoną, o lione, Maynard, Mass. Tai 
tenai nuo skvero paimti ke- yra toje pat vietoje, kur buvo j 
lią į Tauntoną. Tai yra pui- pereitą metą.
kus cementu lietas kelias. šįmet bus dar daugiau do- 
Pavažiavus juo 3 mylias, po vanų už įvairius atsižymėji- 
dešinės yra kapinės, ir tuo- mus, todėl visi ruoškitės gaut 
jaus pro tas kapines, jų ne- bent vieną.
pravažiavus, eina kelias Į de- Plačiau bus pagarsinta lai- 
šinę. Tas kelias ir veda į pik- kraščiuose vėliau. Rep. 
niką. Ir čia jau reikia suktis. ---------------
Toliau bus prikalta plakatų Ambrose “Arka” Neatlaikė 
ar kitokių rodyklių. Atrasti Kritiko*,
lengva.

Atsivežkit visas savo šei
mynas ir draugus. Socialistai 
kviečia visus ir visiems drau
giškai patarnaus.

Ir >mu metai* turės 
išvažiavimą.

Lietuvių
i (Lithuanian

Keturi žmonės nukrito.nuo 
bažnyčios stogo.

Baigiant Everetto naują 
metodistų bažnyčią, pereitą 
subatą nuo stogo nukrito 4 
darbininkai, ir vienas jų už
simušė ant vietos, o du susi
žeidė mirtinai ir turbut jau 
nepasveiks. Ketvirtas pasi- 
taisvs.

Nukrito nuo 125 pėdų 
kamino.

Ant Deer Island šį page
dėlį užsimušė žmogus varau 
Healey. Jisai buvo užlipęs 
ant 125 pėdų aukščio kami
no pritaisyt perkūnsargi, bet 
neteko lygsvaros 
žemėn, 
vietos.

ir nukrito
užsimušdamas ant

DAINV PIKNIKAS
Rengia suvienytomis spėkomis 

Lawrence'o Tautiškas Choras ir 
Gabija. LIEI’OS-JL’LY 22. 1928. 
Lietu viu Parke, Methuen. Mass.| 
Pradžia 11 v ak ryte. Programe 
dalyvauja -os y pa tos; p-lė M. 
Seaakevičiutė. p-lė T. Kieliutė. 
p. J. Tamulionis. p. J. Bulskis. 
kvartetas "Mes Keturi" iš Wor- 
cester. Mass ir abudu chorai.

Kviečia v:-us,
P. M. Choras ir Gabija.

SKOLIN I PINIGUS «»t 1-Mę ir
2-r* mrgičių. (.)

M. STANARHITE
8 Green*<w><j l'ark, D*rchester. Mis*.

PAJIEšKM DARBO PRIE AP- 
ŽIŪRĖJIMO \ \MŲ (kur nėra vaikų) 
arba prie kriaučių. Esu našlė. 37 me
tų. Kam tokia loteris reikalinga, ma
lonėkit pareiKaiaat.

SOPHIA RAUBAS
1127 Cla ra av<-„ Sheboygan, Vis

Pereitą nedėldienį V. B. 
Ambrose paskolino draugui 
savo automobilių (kiti vadi
na “arka”) pasivažinėti, o 
pats su kitais nuvyko ant Mo-1 
terų Apšvietos Draugijos1 
pikniko “apšvietos” gauti. Į 
Draugą, kuris pasiskolino' 
Ambrozo “arką.” patiko 
“nišcėstis,” subiro Į šipulius.! 
Ambrose iš tos priežasties' 
panedėly negalėjo pribūti i 
ofisą. Skundėsi, vargšas, kad 
esąs šlapias iš po vakarykš-i 

kur nėra nei fabrikų, nei ki- čios. Nedyvai, dabar visas 
tokio bildesio. Bostonas jai svietas “maudosi.” į
išrodo baisiai triukšmingas 
miestas.

Viešnia ii Bangor, Me.
Pereitą sąvaitę “Keleivio” 

redakcijoje lankėsi p-lė 
Anna C. Valent, viešnia iš 
Bangor. Me., kur ji gyvena 
su savo tėvais ir dirba advo
kato M. Piloto ofise. Pripra
tusiai prie ramaus miestelio,

re-

Revere Sugar Refinery šią 
sąvaitę nupigino cukrų iki 
$5.80 už 100 svarų. Pirma 
buvo $5.90 Už lOOesvarų.

PARSIDI ODA VALGYKLA arba 
Restaurana- .-eroj vietoj arti dirbtu
vės ant geros .-atvės, užeiga paranki. 
Priežastis pardavimo: savininkas va
žiuos į Lietuva. Kreipkitės šiuo adre
su: M. J. T. <30i
429 Myrtle avė.. Bridgeęert. Ceaa.

DIDELIS

PIKNIKAS

Kadaise “Sandaros” 
faktorius Tulys buvo pakliu
vęs į vyčių merginų bėdą, už 
|ką “D-kas” buvo labai supy-'

Kaliny* pabėgo nuo Deer 
Island.

Iš pataisos namų ant Deer kęs- . . , , - •
*- - - -- • ,| Dabar kitas tūlo laikraščio

redaktorius, kaip atrodo pa
kliuvo da į didesnę bėdą.! 
Kuomi šita “meilės tragedi
ja” pasibaigs? Mes palinki-1 
me greitų vestuvių.

Reporteri*.

Island pabėgo kalinys vardu 
John Conroy, kuris buvo nu
teistas už pasisavinimą sve
timo automobiliaus be savi
ninko sutikimo. Jisai pabėgo 
vidurnakty, pasiėmęs sargų 
valtį.

Ant Atlantic avė. nuo prie
plaukos įkrito į jūres darbi-

RENGIA ( AAIBRIDGE'AUS IR SO. BOSTONO SOCIALISTAI. 
NEDĖLIOJĘ. ______ _______

22 Vos “
Prasidės 11 vaL ryte ir tęen iki vėlumai <akare.

JAMES McANA FARMOS
Lake Shore. Eaet Len* Pata. \o ) \STON. MASS.

GRIEŠ STOUGHTONO "KAPELŲ \

BUS VALGIŲ. GĖRIMŲ. 2AISLŲ. LENKT) ,\ų V YRAMS. MO
TERIMS IR VAIKAMS. P«*iiyi*4jwie*»s bu- daanos.

Vieta graži, ant ežerą krauta, tarp žalių medžiu i>atoxi maudyti-. 
Kaip nuvažiuot: Važiuot j Stoughtoną, nuo »k»er<> paimt Mashinc- 

ton Mtreetą ir važiuot tieniai didžiuoju keliu iki to. , irtos, kur bus ka
pinės po dešinės, šiapus koptai* paimt kelią į dešinę ir važiuot iki jo 
galv. ir vėl reikia pasišokt j dešinę- Toliau* kelia, bus paženklinta* 
rodyklėmis iki pat McAaa forams, kar bu« pikniko vieta.

Visi gerbiamieji lietuviai SMlonėkite dahvauti šiaate piknike, tai 
tikrai turėsit daug smagaum.

Jeigu kurie norite važiuot Basa, malonėkit už-iri -istraot ii anksto 
"Keleivio" ofise arba pas LSS. nerias f'ambrid-e so. Bostone.

Širdingai krieną KOMITETAS.

Pasikorė Joną* Vilku. ■
Cambridge'uje pasikorė ninkas Robert Šullivan, 45: 

Jonas Vilkas, kuris turėjo metų amžiaus vyras. Jeigu 
kambarį ant Moore streeto.lne vaikai, jis butų nusken-[ 

lavoną rado pakybusį iš- dęs. Bet keturi maži vaikai’ 
einamoj vietoj. Jis buvo jau įlipo į valtį ir prisiirę prie jo! 
87 metų amžiaus žmogus. ištraukė jį iš vandens.

3B

PARSIDUODA
? ie’rn> n’l o*'”** 2 garadžiai la

bai pigiai Savininką galima matyt ant 
837 Cambridge st., Cambridge. Prie

žastis pardavimo — savininkas neve
dęs, turi biznį ir todėl negali apžiū
rėt- (30)

I KANADĄ
Atitrauksiu Jūsų gimines, pažįsta

mus, kaip vyrus, taip ir moteris ar 
merginas iš Lietuvos į Kanadą. Mano 
patarnavimas yra sąžininga*, saugus, 
arreitas. Mano patyrimas laivakorčių 
biznyje per 20 metų tai liudija. Taipgi 
tie, kurie jau per mane atsitraukė sa
vo gimines yra man dėkingi už mano 
rūpestingą patarnavimą. Kaip mergi
noms. taip ir visiems keleiviams pa
rūpinu geras apsistojimui vietas Ka
nadoje. Mano patarnavimas ir kainor 
laivakorčių yra pigesnės, negu kitą 
arentų. Dėlei platesni* informacij* 
visad kreipkitės pas mane šiuo adresu 

ALEXANDER S. LEWlS
Tourist Ageat (-)

745 M'iadaor St- MmitreaL
P. Q, Caaada.

T*L 8ootb Bootoa M29 
Reašdenee Uaiversity ldCkJ. 

S. K hritatt-SHtea 

LIETUVE MOTERIS 
ADVOKATĖ

u

!
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| R. J. VASIL |

I
t

DR. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VALANDOS: 9 VAL. RYTO IKI 9 VAL. VAKARO. 
" 373 BROADWAY. KAMPAS E IR BROADWAY. 

Virtaj Šidlauske Aptiekęs. SOUTH BOSTON, MASS.
Tel.; So. Beetoa 2443.

Dr, Med.Leo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalbu len
kiškai ir rusiškai. Telefeuas Haymarket 3399
1 ALLEN STREET. C*r. Cha m bers St, BOSTON. MASS.

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

Tel. South Boston 1662—1373.

REALESTATE
ANT PARDAVIMO So. Bostone: 
DU TRIJŲ ŠEIMYNŲ MURI
NTAI NAMAI ant E. Tbird St. 
Kaina $5,500.

RANDOI.PHE 
SEPTYNIŲ KAMBARIŲ statu 
su visu fomišiu ir šeši akeriai že
mės. Kaina >4,000

4W BROADMAY. ROOM 4. $
SO. BOSTON. MASS. $

Parduodu: NAMUS. FARMAS. < 
KRAUTUVES. S

Inšiurinu: AUTOMOBILIUS. S
NAMUS. FORNlšlUS. KKAL- < 

TU VES ir lt 3
A pd r audžiu gyvastį ir sveikatą. 
PADARAU VISOKIUS DOKU- *5 
MENTUS kaip čia, taip ir Lie- J 
tavoje, greitai ir atsakančiai. 
Norint gero patarnavimo, kreip- $ 
kitės. R. J. VASIL
409 Broadnay. S*. Boston, Mase $

TRUŲ ŠEIMYNŲ MEDINIS
NAMAS 3-4-4 kambariai, geroj 
vietoj. Kaina >3,700.

DVIEJŲ ŠEIMYNŲ KAMPINIS 
NAMAS ir graži krautuvė, gera 
biznio vieta, gesas, elektra, skal- 
bynės. Kaina >6,50o.

ŠEŠIŲ ŠEIMYNŲ MEDINIS 
NAMAS prie maudynių, ges**, 
elektra, skalbynės, gražus kiemas. 
Kaina >7,500

TRIJŲ ŠEIMYNŲ MEDINIS 
NAMAS su įtaisymais, puikioj 
vietoj, ant E. Seventh Street. 
Kaina $12,500.

DORCHESTERY
TRIJŲ ŠEIMYNŲ MEDINIS 
NAMAS su visais įtaisymais. 
Kaina >10,500.

DVIEJŲ ŠEIMYNŲ MEDINIS 
NAMAS, 7 kambariai vienai šei
mynai ir 8 kambariai kitai šeimy
nai, 22J>27 pėdos žemės. Namas 
su visais įtaisymais. Kaina >9.500.

DR. MARGĖMS
Gydytojas ir CUrargaa

3421 So. Halsted Straat
CHICAGO, Uk

TeL Boulervd 848B

MEDFORDE
DVIEJŲ ŠEIMYNŲ kampinei na
mas su naujausios mados įtaisy
mais. 5-5-2 kambariai.
Kaina..........................................$7,800.

Dr.D.W.Ro$en
1A MASKVOS

Specialistas slapi* moterų ir vyrų 
lig*. taipgi kraaja ir ado* ligų.

Valandos: nuo 9 iki 10 ryte; 2 iki 3 
po pietų; 7 iki 8 v. vak.

Tel. Ridiinend 1419
321 HANOVE* STREET 

BOSTON, MASS.

INSURANCE
INMUR1NU (Tik Man. ratetijoį) 
NUO UGNIES IR NELAIMftS: . 
Automobiliui*. Fernišiu*. Namus 
Stiklas. Sveikatą. Gyvastį ir tt.

PARŪPINU PINIGUS dėlei mor 
sričių ant namų ir farmų. Bostone 
ir jo apielinkėse*.

JEIGU TURITE pinigų, kurines 
norėtumėt paskolinti, gaudarr i 
gerą nuošimtį, ant pirmų arba 
antrų morgičių, praneškite man.
---------------- ------------------------ i------------
U2LAIKAU TAIPGI IR LAIVA- 
KORČIŲ PARDAVIMO IR PINI
GŲ SIUNTIMO SKYRIUS.

Pardunda Anglis ir Malkas. ANG
LIS Š1UOM TARPŲ ATPIGO. 
PIRKITE DABAR. Pristatome 
netoliau kaip 12 mailių nuo Bos
tono. y

Taria tautybę NAMŲ. FARMŲ 
IR BIZNIŲ ant pardavimo ir mai- 
'nymo, kurių čia negalime sumi
nėti.

Visais reikalais galima kreiptis
YPATIŠKA1, LAIŠKU ARBA 
TELEFONU.

OFISO VALANDOS: 
Na* 9 ryt* iki 9 vaL vakare.

z

SUN PROOF RENTAS

DR.J.MARCUS
LIETUVIšKAS GYDYTOJAS 

Specialistą* slaptų ir ironiškų li
gų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. 

Taipgi reumatizmo.
2*1 Hanover 3L, Basto*, R**ai 7. 
Tel.: Richmond 0068, Rox. 1894-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais iki 4 vaL po pietų.

NEBIJO LIETAUS NEI SAULES SPINDULIU 
NUPENTYK SAVO NAMĄ SU

0 JŪSŲ NAMAS ATRODYS KAIP NAUJAS Ut PENKIŲ METŲ.
Mes atlaiko* popiera* visokių spalvų dH sienų karmabių ir varai- 

Hm dėl grindų. Taipgi atlaikam takių. grėblių, lopetų ir kas tik rei
kalinga prie dafte daržų; dratae dėl tvorą ir sietą* dėl langą.

SPEC1AL: Kvorta ▼arniiio ir bruiis už 96c.

UNIVERSITY HARDIARE CO.
J. H. SNAPKAU8KA8, Saviataka*

1147 Cambridfa St, Cambridga, Mass.
T*L Portor 97M.
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