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KELEIVIS
DARBO ŽMONIŲ LAI KRABUS

PreptiMtrata Bttma:
Amerikoje ............................. $2.00
Pietų A meiliuos Valstybė1*,

Kanadoje ir kitur .............. $3 00
Prenumerata puaei net*:

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

Valstijų ................................ $1.50
Apskelbimų kainų klauskit laišku. 

Kreipianties su kokiais nore rei
kalais adresuokite:

“K E L E I V I S-
253 Broad*ay, So. Boston, Mus.

No. 38 Keleivio Telefonai:
So. Boston 3071

SO. BOSTON, RUGSĖJO-SEPTEMBER 19 D., 1928.
“Entered aa Second Class Matter” February 23,' 1005. at .the Post Office at Boston, Mass., under the Act of March 3, 1879

Ukmergėje ir Šiauliuose 
Buvo Žydų Skerdynes? 

r 
L i

SUŽEISTA 88 ŽYDAI. |

Pogromą vedę “Geležinio ■ 
Vilko” patriotai. Policija 

jų nestabdžiusi.
Žydų telegrafo agentūra 

skelbia, kad Lietuvos mies
tuose Ukmergėj ir Šiauliuose 
buvo žydų skerdynės. Tą pa
tį praneša ir Chicagos žydų 
dienraščio “Forverts” kores
pondentas iš Berlyno, Jakob 
Lesčinsky, kurį cituoja “Nau
jienos.” Žydų laikraščjo ko
respondentas sakosi bandęs 
iš Berlyno pasiekti telefonu 
Kauną ir patirti, ar ištiesų to
kios skerdynės buvo, tečiaus 

.negalėjęs gauti jokių žinių, 
nes Lietuvoje įvesta labai aš
tri cenzūra. Negalėda
mas nieko sužinoti iš Kauno, 
“Fo/vertso” korespondentas 
sakosi kreipęsis telefonu f 
Rygos žydus. Ir iš tenai jisai 
sužinojęs, kad žydų skerdy
nės Lietuvoje tikrai buvo. 
Jas surengė patriotiška “Ge
ležinio Vilko” organizcija. 
Šiauliuose per tas skerdvnes 
buvę sužeista 28 žydai, 12 la
bai sunkiai, o Ukmergėj su
žeista apie 60 žydų. Lietuviš
ki chuliganai, arba, kaip jie 
save vadina — patriotai, Uk
mergėj įsiveržę žydų iškalon, 
sumušę daug žydų ir sunaiki
nę jų šventraštį, kurį apipy- 
lę kerosinu ir sudeginę. Poli
cija visa tai mačiusi, bet chu
liganų nestabdžiusi.

Kiek tos žinios teisingos, 
mes nežinom, bet išrodo, kad 
jos nėra prasimanytos, nes 
paduodamos skerdynių vie
tos, sužeistųjų skaičius ir net 
vardas organizacijos, kuri 
tas skerdynes rengė. Juo la
biau šita žinia gali but tei
singa, kad ir iš kitų Europos 
vietų pranešama apie juoda
šimčių agitaciją prieš ąydus. 
Žydų telegrafo agentūra pra
neša iš Londono, kad visoj 
lytų Europoj šovinistai pra
dėjo skleisti ^žinias, buk žy
dai savo tikybinėse apeigo
se žudą krikščionių vaikus. 
Zentaro kaime. Jugoslavijoj, 
prapuolė anądien 15 meti; 
amžiaus mergaitė vardu
Margarita Takač. Krikš-
čionįs tuojaus paleido pas-, 
kalą, kad kiekvienoj žydų iš
kaloj esąs įmūrytas krikščio
nių vaikas. Ir juodašimčiai 
tuojaus ėmė kurstyti minias 
cit ir mušt žydus. Už skleidi
mą tokios kurstančios agita
cijos Banato provincijoj Ju
goslavijos valdžia areštavo 
40 agitatorių. Bielgrado vy
riausybė taipgi ėmėsi ener
gingų priemonių šitokiai agi
tacijai kelią užkirsti. Į visus 
kaimus buvo išsiuntinėti val
džios pasiuntiniai su trimi
tais. kurie sušaukę gyvento
jus liepė skleidžiamiems pas- 
kalams apie žydus netikėti, 
ir kartu įspėjo, kad visi, ku
rie tik bus sugauti tokius 
kurstančius paskatos sklei- 

« džiant, bus aštriai baudžia
mi.

Vis delta Vienoje gauta 
žinių, kad kai kuriose Jugo
slavijos vietose žydų, skerdy
nės įvyko. Miestelyje Petro- 
vosclo buvęs užmuštas žydų

LATVIJA DEPORTAVO
30 KOMUNISTŲ.

Šiomis dienomis Latvijos 
valdžia deportavo Rusijon 
30 komunistų, kurie buvo su
imti per pastai-uosius sumiši
mus Rygoje. Dar 174 komu
nistai sėdi Rygos kalėjime, 
bet ti? yra Latvijos piliečiai 
ir jie bus atiduoti teismui.

IFRANCUZŲ MUITINĖ UŽ
GRIEBĖ LEVINO 

ORLAIVI.
Šį panedėlį franeuzų mui

linės viršininkai užgriebė 
| Amerikos žydelio Levino or-« 
laivį, kuriuo jis buvo nulėkęs 
iš Amerikos Vokietijon. Le- 
vinas jau Amerikoj, bet jo 
orlaivis paliko Francuzijoj. 
Darbininkai buvo jau pradė
ję jį ardyt ir pakuot, kad iš- 
siuntus Amerikon, kaip atėjo 
muitinės valdininkai -ir kon
fiskavo jį. Jie sako, kad Le- 
vinas neteisėtai tą orlaivį 
įgabeno iš Vokietijos.

50 PASAŽIERIŲ NUKEL
TA NUO LAIVO.

Plaukdamas iš Bar Harbor 
į Rocklandą, Eastem Steam- 
ship linijos garlaivis “J. C. 
Morse” pataikė į uolą ir pra
kiuro. Laimei, netoli buvo 
kitas laivas, tai nuo skęstan
čio garlaivio nukėlė 50 pasa- 
žierių ir išvežė į krantą. Ne
laimė atsitiko nakties laiku.

STREIKAS KALĖJIME
Salėm, Mass. — Vietos ka

lėjime sustreikavo kaliniai, 
atsisakydami eiti prie darbo, 
kam jiems atėmė pasivaikš
čiojimo laiką po vakarienės. 
Tas pasivaikščiojimas buvo 
atimtas dėlto, kad bevaikš
čiojant aną vakarą pabėgo 4 
kaliniai.

Lenkų Manievrai 
Virto Tikra Varna.
Netoli Krokuvos pereitą 

sąvaitę buvo lenkų kariume- 
nės manievrai. Vienam raite
lių pulkui buvo įsakyta pulti 
pėstininkus, bet prijojus 100 
mąstų sustoti. Raiteliai įbė
gėję nesustojo ir įsibriovė su 
arkliais į pėstininkų eiles. 
Gindamiesi nuo arklių kojų, 
pėstininkai pavartojo durtu
vus, o raiteliai ėmė plėkti 
pėstininkus kardais. Paga
lios į besikalančius paleista 
nuodingų gazų. Gazai kauty
nes sustabdė, bet 40 kareivių 
buvo jau sužeista ir dabar 
daug serga nuo gazų.

KOMUNISTŲ AREŠTAI 
VARŠUVOJ.

Varšuvos žiniomis, polici
ja užtiko tenai vienam prie
miesčių komunistų ginklų 
sandėlį. Suimta daug šautu
vų. durtuvų ir amunicijos: 
areštuota taipgi daug žymių 
komunistų.

SUIMTA DAUG RAUDON
ARMIEČIŲ.

Iš Rygos pranešama, kad 
Sovietijoj buvo daug politi
nių areštų. Suimtųjų tarpe 
esą daug raudonosios armi
jos karininkų.

NUPLAKĖ 300 RUSŲ.
Berlyno žiniomis, semto

mis iš sovietų laikraščių, šio
mis dienomis viename kaime 
bolševikų egzekucija nupla
kusi 300 kaimiečių.

DAUG AREŠTŲ ISPA
NIJOJ.

Ispanijoj susekta naujas 
suokalbis nuversti diktatūrą 
Daug žmonių esą areštuota.

Grant Wiswell iš Somer 
villės buvo areštuotas ir nu

rabinas ir keliatas žymesnių baustas $50 užtai, kad išsigė- 
žydų. Tvažiavo automobilium.

Keleivio Telefonai:
So. Boston 3071

KELEIVIS
UTHUANIAN WKKKL1

PaUiaUd by J. G. G«f«ito * Ck

Represehts o ve r 75,000 Lithuaniana iB 
New England, ant about 1,000,000 

in the United Statės.

THE BEST ADVERTISING 
MEDIUM.

Advertising Kates 
on Apptication

“KELEIVIS”
253 Broadway, So. Boston, Maaa.

Metai XXIII

Plėšikai Sargų 
Uniformose.

—“i-----
Jie “sukolektavo” iš pieno 

kompanijos $18,000 ir 
pabėgo.

Šį panedėlį New Yorke 
buvo užpulta ir apiplėšta pie
no firma Sheffield Farms 
Co. Plėšikai atėjo apsirengę 
uniformose, lygiai kaip tie 
sargai, kurie kasdiena suko- 
lektuodavo kompanijos pini
gus ir nuveždavo i banką. 
MilitarinėS jų kepurės, žals
vai rudi drabužiai, skuriniai 
aulai ir dideli revolveriai 
geltonose makštyse prie šonų 
[darė tikrų sargų išvaizdą. Jie 
i praęjo pro kokį 150 pieno 
[vežikų, įnėjo ofisan, bet pri- 
įsiartinę prie kasos tuojaus iš- 
’sitraukė didelius savo revol
verius ir pareikalavo, kad 

• kasierka tuojaus paduotų vi- 
: sus pinigus. Kada kasierka 
da nesiskubino, tai jie patįs 
susižėrė į maišą $18,000 ir 
vėl išėjo pro tuos pačius pie
no vežikus, atsisėdo savo au
tomobiliu ir nudumė su pini
gais. Jiems bėgant su pini- 

< gaiš, policmanai visur davė 
jiems kelią, nes manė, kad 
tai ištikrujų kokio didelio 

[ banko sargai važiuoja su pi- 
■ nigais.

Pieno kompanijos ofise 
yra įtaisyta įvairiausių apsi- 

' saugojimo priemonių prieš 
plėšikus. Yra švilpos gandui 
sukeltų yra neperšaujamo 
stiklo langai sudėti ir yra 
net neperšaujama būda, to
kia kaip telefono budelė, pil- 

' na skylių, per kurias galima 
I iš vidaus šaudyt iš revolve

rio, kuris visuomet tenai yra 
užtaisytas ir kabo pakabintas 

[ ties tonais skylėmis. Bet nie- 
:tko negelbėjo ir tokia apsau- 
: ga.
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NEW BEDFORDO FABRI
KANTAI NENUSILEIDŽIA

Nevv Bedfordo streikuo
jantis audėjai sutiko grįžti 
darban, jeigu fabrikantai at
šauks savo nutarimą numuš
ti 10 procentų algų. Bet fab
rikantai atsakė,* kad jiems 
toks pasiūlymas “nepriimti
nas." Darbiųinkai streikuo
ja toliau. Šią sąvaitę valsti
jos arbitracijos komisija ke
tina dar sykį vykti į New 
Bedfordą ir bandyti streiką 
baigti.

AMERIKA PRIPAŽINO 
ALBANIJOS KARAL- 

PALAIKĮ.
Šiomis dienomis Albani

jos diktatorius prezidentas 
Zogu apsiskelbė karalium. Ir 
pono Kulidžiaus valdžia 
Washingtone jau suteikė tam 
despotui pripažinimą. O so
vietų Rusija gyvuoja jau 
daugiau kaip 10 metų, ir A- 
merikos valdžia jos nepripa
žįsta.

KINIJOS REVOLIUCIO
NIERIAI PAĖMĖ 20,000 

BELAISVIŲ.
Šanchajaus žiniomis, revo

liucinė nacionalistų kariume- 
nė Kinijoj galutinai sumušė 
likusią šiauriečių armiją į 
pietus nuo Didžiosios Sienos. 
Daugiau kaip 20,000 šiaurie
čių buvo paimta nelaisvėn.

ORLAIVIS SKRAIDYS IŠ 
VOKIETIJOS J AMERIKĄ.

Amerikos pašto viršinin
kas paskelbė, kad bėgyje šio 
ir sekančio mėnesių Vokieti
jos orlaivis “Graf Zeppeiin” 
atskris du ar tris sykius iš 
Friedrichshafen į Lake- 
hurst, N. J. Orlaivis atvešiąs 
pašto siuntinius iš Vokietijos 
taipgi ir priimsiąs laiškus į 
Europą, grįždamas atgal. X/

1,000 ŽMONIŲ UŽMUŠTA, 
1,000,000 BE NAMŲ.

Nuostoliai siekia $100,000,- 
000. West Palm Beach mies-, 

te apskelbta karo stovis.
Vakarinėse Ind i jose, ku

rios susideda iš apie 700 sa
lų. pereitą sąvaitę kilo baisus 
tropiškas uraganas, kuris be
veik sunaikino Porto Rico sa- 

____  lą ir paskui persimetė į Su- 
tos high school mokytojos’ ir vienytų Valstijų pakraštį, 
mokinės čia iškėlė mokyklos nušluodamas visą rytinį Flo- 
salėj puotą lietuvaitei Albi- ridjos krantą. 
Inai Osipavičiutei (Juozapa- ~ ’ 
vičiutei), kuri tarptautinėj 
olimpijadoj Amsterdame lai
mėjo 100 metrų plaukimo 
lenktynes. Mokyklų superin
tendentas Young įteikė musų 
Albinai ženklą “W,” kuris 
paprastai duodamas už atle
tiškus pasižymėjimus, o mo
kytojos su mokinėmis įteikė 
jai dvi knygas, “The Glo- 
rious’ Adventure” ir “The 
Royal Road to Romance.”

MOKYKLA PAGERBĖ AL
BINĄ OSIPAVICIUTĘ.
Worcester, Mass. — Vie-

LYNNO POLICIJA NU
PLĖŠĖ GUBERNATO
RIAUS OPONENTO 

PLAKATUS.
Ši panedėlį Lynno majo

ras Bauer įsakė policijai nu- 
plėšyt nuo telegrafo ir tele
fono stulpų visus Franko 
Goodyvino politinius skelbi
mus. Goodvvin buvo Massa
chusetts valstijos automobi
lių registracijos viršininkas, 
bet susipyko su gubernato
rium ir gubernatorius jį iš
metė. Dabar Goodwinas iš
statė savo kandidatūrą į gu
bernatorius ir todėl lipina sa
vo skelbimus ant stulpų.

DĖL ŠMOTELIO MARŠKI
NIŲ ŽMOGUS GAVO 8 

METUS KALĖJIMO.
Chelmsforde. netoli Bos

tono, buvo užpulta ir apiplėš
ta mergina vardu Stepanė 
Saja. Policija suėmė 20 metų 
amžiaus vaikėzą, WalterĮ C. 
Emery, ir parodė jį apiplėš- 
tajai merginai. Mergina jį 
pažino, bet jis gynėsi. Polici
ja nuvyko užpuolimo vieton 
ir rado šmotą perkalio. Tas1 
audeklas kaip sykis tiko prie 
Emery marškinių, kurie buvo- 
suplėšyti (juos suplėšė besi-'

KUBOJ JIEŠKO OBRE- 
GONO PRIEŠŲ.

Havanos mieste, Kuboj, 
jieškomaz trijų meksikiečių, 
kuriuos Meksikos valdžia 
kaltina turint rvšiu su nužu- c 
dymu buvusio prezidento 
Obregono. Jieškomi kalti
ninkai yra buvę aukštais val
dininkais.\ __________

30 ŽMONIŲ SUŽEISTA 
TRAUKINIO NELAIMĖJ.

Detroito priemiesty Lin- 
coln Park pereitą sąvaitę 
greitasis Pennsyivanijos'gindama užpultoji mergina).
traukinys iššoko iš bėgių ir Šito užteko. Emery prie kal- 
nelaimėje tapo sužeista apie lės prisipažino ir teismas nu- 
30 žmonių. teisė jį 8 metams kalėjimo.teisė ji <8 metams kalėjimo.

-----------B- - .

I

[30 žmonių buvo užmuštų ir 
j 200 sužeistų. 100 darbininkų 
įtapo palaidota griuvėsiuose • . • 1 — •» V • “

Didesnė vakarinių Indijų 
dalis priklauso Anglijai ir 
dauguma jų tebėra da neap
gyventa. Tankiausia apgy
venta yra Porto Rico sala, 
kuri priklauso Suvienytam 
Valstijom. Vyriausia tos sa
los miestas yra San Juan, ku
rį šitas uraganas beveik vi
siškai nušlavė nuo žemės pa
viršiaus. Nuostolių iki šiol 
priskaityta jau $65,000,000, 
bet dar ne viskas suskaityta. 
Žinios sako, kad viską su
skaičius, nuostolių bus dau
giau kaip $100,000,000.

Svarbesni nuostoliai yra 
šie
Kavos derliaus $10,000,000. 
Kavos medžių 
Cukraus deri.
Cukraus stotis 
Citrų derlius 
Kitų vaisių

Porto Rico

b- Į tik vienos kėdžių dirbtuvės, 
»-Jkuri priklauso Rockford Ca- 

binet kompanijai. Policija, 
ugnagesiai ir šiaip piliečiai 
daug valandų sunkiai dirbo, 
atkasinėdami užgriūtuosius. 
Vienoj vietoj atrasta dvylika 
porų kojų kyšant iš po sun
kiausių plieno balkių. Tiems 
jau tikrai nėra vilties gyven
ti.

Nebraskos ir South Dako- 
tos valstijose nuo audros žu
vo 11 žmonių. West Rindge, 
N. H., miestelį taip pat nušla
vė viesulą, nunešdama namų 
stogus ir pridarydama eibes 
didelių nuostolių. Raudono
jo Kryžiaus draugija Wash- 
ingtone stropiai ruošiasi pa- 
gelbon į nelaimės paliestas 
vietas.

Kiek tikrai žmonių yra žu
vę Karibiejaus jūrių salose 
sunku buvo sužinoti, kadan
gi tos vietos visiškai buvo at
skirtos nuo susisiekimo su 
pasauliu. Bijomasi, kad aud
rai nutilus tenai bus badas ir 
kils visokios ligos.

GUBERNATORIUS MUŠĖ
SI KAIP PIEMUO ANT 

GATVĖS.
Louisianos valstijos guber

natorius Huey Long susi
kumščiavo ant gatvė* su tei- 

elektros kompanijos n uosto-'J 4 ®.’ Re.yn°lds, kuris
liai $3,000,000. PraI?™ėJ? kandidatūrą i

Telefono ir telegrafo $2,- Auksciausiajj Teismą buvu- 
OO0 000 siuose rinkimuose pereitą są-

Prie tada n'epriskaitytos įaitę. Gubernatorius rėmė 
Reynoldo oponentą teisėją 
Landą, deltp ir kilo mušty
nės. Kadangi gubernatorius 
yra 35 metų amžiaus, o Rey- 
nolds 65, tai veikiausiai se
nesnis daugiau ir nukentėjo.

$10,000,000.
$20,000,000.

$5,000,000.
$5,000,000.
$5,000,000. 

gelžkelio ir

sugriautos miestų ir kaimų 
triobos, biznių įstaigos, mo
kyklos, ligoninės, tiltai ir tt.

Ant Porto Rico salos yra 
arti 2,000,000 gyventojų. 
Apie 1,000 jų per šitą viesulą 
buvo užmušta ir apie 1,000,- 
000 pasiliko be pastogės.

PeršoKęs per jūres į Flori
dos valstiją beveik visiškai 
sugriovė West Palm Beach 
miestą, kur Amerikos tur
čiai susirenka liuosas dienas 
leisti. Miestas beveik visas 

ties iššoko iš traukinio ir buvo užlietas pakilusios jūrių 
nakties tamsoj dingo. Jie [bangos ir taip sunaikintas, 
apiplėšė ant traukinio arti [kad tvarkai daboti, reikėjo 
50 žmonių.
MERGINA DALYVAUJA 

PLĖŠIKŲ SAIKOJ.
Newporto policija jieško

PLĖŠIKAI UŽPUOLĖ 
TRAUKINI.'

Pereitą sąvaitę Califomi- 
joj gauja ginkluotų banditų 
buvo užpuolus greita ji trau
kinį. kuris ėjo iš Los Angeles 
į San Francisco. Grąsinda- 
mi pasažieriams revolve
riais, plėšikai iškraustė jiems 
kišeninis ir surinkę apie 900 
dolerių, netoli sekančios sto-

FORDAS SAMDYS 10,000 
ANGLIJOS DARBININKŲ.

Londono žiniomis, Ameri
kos automobilių fabrikantas 
Fordas dabar pradėjo statyt 
naują fabriką Dagenhamo 
mieste, Anglijoj, kur dirbsią 
10,000 darbininkų.

i 
I

AUDĖJŲ KONVENCIJA
IŠMETĖ KOMUNISTUS

“Keleivyje” buvo jau rašv-; komunistai ir koliodamiesi 
ta. kad pereitą sąvaitę New pareiškė, kad iie apleidžia 
Yorke susirinko United Tex- “skebų uniją, kuri daugiau 

tarnauja kapitalistams, negu 
darbininkams.” Ir išeidami 
jie pridūrė, kad jų atstovau
jami lokalai visai išstosią iš 
United Textile Workers of 
America.

Apsivalius nuo koipunistų. 
audėjų konvencija išrinko 
senąjį unijos prezidentą 
Thomą McMahoną da dviem1 
metams eiti prezidento pa
reigas. Konvencija nutarė

tamsoj dingo. Jie [bangos ir taip sunaikintas, 
ant traukinio urtilkad tvarkai daboti reikėjo TAVORINIS TRAUKINYS 

IŠĖJO IŠ BĖGIŲ.
Tarp Bostono ir Fall Ri- 

ver šį panedėlį buvo sulaiky
tas visas traukinių judėji
mas, nes tavorinis traukinys 
iššoko iš bėgių ir susimaišę 
vagonai užtvėrė kelią.

šaukti kareivius ir buvo ap
skelbtas karo stovis.

Audra su baisiais perkū
nais ir liūtimis siautė ir kito- 
se Amerikos vietose. South 

plėšikų šaikos, kuri nemažai Dakotoj tapo užmušta keli 
■ i. i----- v šimtai gyvulių ir trįsžmonės;

be to da sugriauta daug trio- 
bų. z

Nebraskoj 8 žmonės buvo 
užmušti ir keli kaimai ap
versti aukštyn kojomis.

New Hampshire valstijoj 
perkūnas sudegino ant Dris- 
collo farmos barnę. Massa- 
thusetts valstijoj, Lowellio 
mieste, perkūnas trenkė į ke
lias triobas ir sugadino gat- 
vekarių vietos. Lietus išplo
vė kelius Hartfordo mieste, 
Connecticut valstijoj, perkū
nas užmušė James Browną, 
63 metų amžiaus žmogų iš 
Lowellio.

Audra taip pat palietė 
Rockford, III., kur namai ir 
dirbtuvės tapo sugriautos ir 

žmonių palaidota 
sužeistą'griuvėsiuose. Pereitą subatą 

• buvo jau apskaitliuota, kad

pasidarbavo turtingesniais 
žmonėmis apgyventame dist- 
rikte ant Narragansett avė. 
Plėšikų tarpe randasi viena 
kirptaplaukė mergina.

tile Workers of America 
konvencija. Vėliaus pasiro
dė, kad konvencijoj yra ko
munistų, kurie kolioja unijos 
valdybą ir šmeižia visą audė
jų organizaciją, vadindami 
ją “darbininkų pardayikų 
unija” ir kitokiais epitetais. 
Už tokį koliojimąsi pereitą 
utaminką konvencija išmetė 
du komunistu iš Passaic, N. 
J. Ant rytojaus buvo išmes
tas it* trečias to paties mies- kovoti i____ ___r......... .
to komunistas, kuris pradėjo teismų indžionkšenus ir or-t 
perdaug garsiai rėkauti, ganizuoti audinyčių darbi-'- 
Tuomet atsistojo da keturi ninkus pietinėse valstijose. :

TRAUKINYS SUDAUŽĖ 
TROKĄ.

Ties Wilmingtonu, netoli 
Bostono, šį panedėlį darbinis 
traukinis eidamas atbulas 
pataikė i didelį troką su ra
kandais ir sodaužė jį. Trįs 
traukinio vagonai iššoko iš 
bėgių ir sužeidė 3 žmones.

15 ŽMONIŲ PRIGĖRĖ 
EŽERE

Floridoj, ties Okeechobee 
miesteliu ežere prigėrė 15 
žmonių, kuomet netikėtai 
užėjo tenai audra.

I
NUŽUDĖ SARGĄ IR PA- 

LIUOSAVO KALINI 
DRAUGĄ.

Fordham ligoninėn, Nevv 
prieš kapitalistišku Yorke. jsibnove. plėšikų sa,-
. - - . . _ * ‘ i \ w/aI mieto nohi .ka ir nušovę pol Leistą paliuo-Įšimtai 

savo iš ten savo 
sėbrą ir pabėgo.

SUĖMĖ BOMBŲ DIRB
TUVĘ.

Pietų Portugalijoj, Rėja 
mieste, valdžios agentai su
sekė bombų dirbtuvę. Suimta 
daug gatavų bombų ir kelio
lika žmonių.

16 ŽMONIŲ ŽUVO SU 
LAIVU.

Kanados pakrašty pereitą 
subatą laike audros nusken
do • garlaivis “Manasco.” 
Kartu su laivu žuvo 16 žmo
nių.

B
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KADA PIRMUTINIS LIE
TUVIS ATVYKO AME

RIKON?
Amerikos valdžios leidžia

mas ateivių reikalams mėne
sinis laikraštukas “The In-
terpreter” rugsėjo numery i 
turi įdėjęs straipsnį apie lie- j 
tuvius. Straipsnis užvardin
tas “The Land of Amber ’ 
(“Gintaro Žemė”) ir sako.

“Pagal Lietuvos istoi iką Si 
mana Daukantą, pirmutinis ne
didelis lietuvių ateivių būrelis 
atvyko Amerikon dar 1688 me
tais. Kitas nedidelis būrelis at
vyko po 1850 metų badmečio, 
bet žymesniais skaičiais lietu
viai pradėjo važiuoti tiktai po 
1868 metų. Iš pradžių jie apsi
stodavo Wyomingo Klonyje. 
Pennsylvanijoj, kur didelės lie
tuvių kolonijos užsiliko da iki 
šiai dienai. Tečiaus jie pradėjo 
greitai plėstis ir šiandien kolo
nijų galima rasti New Yorke 
Brooklyne, Chicagoj, Philadel- 
phijoj, Naujosios Anglijos val- 
stijoaė ir į vakarus net iki Oma- 
hos, 1883 metais Lietuvių Ame
rikoje buvo skaitoma tarp 15 ir- 
20 Pūkštančių.

“Aukščiausio laipsnio emi
gracija iš Lietuvos pasiekė 
1896 metais. Leidžiamos Ame
rikoje lietuvių knygos ir laik
raščiai buvo gabenami slapta 
per Vokietijos sieną i Lietuvą, 
kur jos ėjo iš rankų i rankas ir 
iš kaimo į kaimą. Laiškai iš A- 
merikos piešė Suvienytas Vals
tijas kaip kokį rojų.

“Maži ūkiai buvo parduoda
mi, pinigai buvo skolinami iš 
kaimynų ir giminės Amerikoje 
buvo maldaujami siųsti apmo
kėtas laivakortes, šito plauki
mo Amerikon pasekmės buvo, 
tokios, kad iki 1899 metų čia 
buvo jau priskaitoma 275.000 
lietuvių. Nuo 1899 iki 1914 me
tų da 252,294 Keturių Įvažia
vo Į Suvienytas Valstijas.”

“The Interpreter” mano, 
kad dabartiniu laiku lietu
vių Amerikoje yra apie 750.- 
000. Apie musų išeivijos pro
gresą šioje šalyje laikraštis 
sako taip:

“Mažiau kai 50 metų atgal 
kiekvienas lietuvis Amerikoje 
dirbo sunkiausi rankų darbą. 
Šiandien gi lietuvių yra jau vi
sokiuose užsiėmimuose ir pro
fesijose. Lietuvių Daktarų 
Draugija turi art? 200 narių ir 
beveik visuose didesniuose 
miestuose galima rasti lietuvių 
advokatų ir bankininkų. Lietu
viai turi Amerikoje apie 140 pa
rapijų, daugiausia Romos fraįta- 
likų, turi Mergaičių Akademiją, 
turi Kolegiją Bernaičiams, nr 
leidžia 29 laikraščius lietuvių 
kalba.

“Yra apie 19 nacionalių lie
tuvių organizacijų, kurios turi 
po visą šalį 1,405 kuopas ir 
473.630 narių. Į tą skaičių da 
neįneina daugybė vietinių drau
gijų ir kliubų. kurie su naciona- 
lėmis organizacijomis neturi 
ryšių.

“Visa tai įgijo i trumpą lai
kotarpį tauta, kuri per šimtme
čius buvo žiauriai persekiojama 
ir kuriai net prigimtoji kalba 
buvo draudžiama.

“Senovės lietuvių tautos isto
rija nyksta kaž kur praeities 
miglose. Nors per nesuskaito
mus amžius jie gyveno tarp 
šiaurės slavų, jie sakosi nesą, 
slavų rasėms giminingi ir jų 
kalba nepaneši slavų kalboms. 
Ištikrujų, lietuviai yra atskira 
Indo-Europiečių šeimynos šaka, 
kuri kada nors tarp septinto ir 
penkto metašimčių prieš Kris
tų apsigyveno Baltijos Jūrių 
pakraščiuose, Vislos ir Daugu
vos upių tarpe. Seniausiuose 
laikuose lietuviai buvo vadina
mi aisčiais (Aistians), o vė
liaus borusiais (Borussians). 
Vėlesni istorikai vadino lietu
vių gyvenamą šalį ‘gintaro že- 
•ne.’ nėa tos brangenybės tęnai 
buvo randama jūrių pakraš
čiuose gana daug.”

Toliaus 'interpreter" pa
duoda keliatą faktų apie lie
tuvių kovą už išlaikymą savo 
senoviškos kalbos, už atgavi
mą spaudos po Rusijos val
džia. ir priduria, kad —

"Pirmutinis lietuvių laikraš
tis Amerikoje buvo ‘Gazieta 
IJetuuiszka.’ kurios pirmas nu
meris išėjo Nevv Yorke 16 d. 
rugpiučio. 1879 metų. Lietuviš
kas tekstas buvo sulenkintas. 
Pirmas grynai lietuviškas laik
raštis buvo ‘Vienybe Lietuvnin
kų.’ kuri pasirodė 1884 metais 
Plvmouthe. Pa.”

šitų informacijų turėjo su
teikti “Interpreter’iui” kas 
nors iš lietuvių, kuris pusėti
nai pažįsta musų istoriją.

dyba buvo neveikli, todėl ir or- |p 
ganizaeinis darbas jiaėjo gan 
silpna:, šiais metais susirinki
mas pageidavo ir naujoj? valdy
ba pasižadėj. daugiau veikt:, 
ypač kapus tvarkyti. Narių or
ganizacija tūri apie 70. šiomis 
dienomis dar daug-prisirašė.”

Be to da tas laikraštis pra
neša, kad Šiauliuose laisva, 
maniai turi nusipirkę dideli 
sklypą žemės papams. Kapai 
buvo aptverti tvora ir apso
dinti medeliais, tik šiomis 
dienomis kažin kokie pikta
dariai sudaužę cementinius 
stulpus ir išlaužę medelius. 
Be to da iš kapųjšvežta apie 
500 vežimų žvyro, nežiūrint, 
kad tenai jau yra palaidoti 4 
žmonės. Nuostoliai esądide-. 
Ii. Tai veikiausia fanatikų 
darbas.

I

i

JUOKAS- BABRAVIČIUS. TENORAS.
12Iwh $1.25.

Liaudies Daina

Kaip Meksika Nusi 
kratė Ispanijos 

Valdžios.

NEKRIKČŠČION1ŠK1
KRIKŠČIONYS. į

Hearslo laikraščiuose Ar-
,thur Brisbane rašo:

"New Bedforde dvi jaunos ] 
merginas išėjo su streikuojan- | 
čiais audėjais ant pikietu ir bu
vo areštuotos. Jaunuju Moterų 
Krikščionių Draugija (Young 
Women’s Christian Associa- 
tion) tuojaus išbraukė jas iš 
savo narių skaičiaus.

"Tos merginos prasižengė 
tuo. kad mėgino padėti darbi
ninkams ir jų moterims iškovo
ti daugiau duonos alkaniems jų 
vaikams. Trumpai sakant, jos 
elgėsi taip, kaip pats krikščio
nybės Įsteigėjas butų pasielgęs, j .

"Malonios ponios, kurios kon>-i 
traliuoja Jaunųjų Moterų Krik-; 
ščionių Draugiją, turėtų iš-1 
braukti iš jos vardo žodi‘Krikš-1 
čivniu’...”

TAUTININKAI TAIKOSI 
SU KLERIKALAIS.

“Lietuvos Žinios’ rašo:
“Mes jau turėjome progos pa

žymėti, kad kuri iaiką tarp 
krikščionių demokratų ir tauti
ninkų eina ginčas dėl ‘tikru ka
talikų’ vardo. Tas ginčas ‘Lie 
tuvos Aidui,’ matyt, pasirodė 
tikybine kova ir jis prade jb 
šaukti prie tikybinės taikos. į 

“Tautininkų laikraščio kvie
timas neliko balsu, saukiančiu 
tyruose. ‘Ryto’ 186 Nr. tilpo jo 
dabartinio redaktoriaus d-ro 
L. Bistro straipsnis, kuriame 
krikščionių demokratų vardu 
reiškiama pageidavimų, kad dvi 
katalikiškos grupės, vadinasi, 
krikščionys demokratai ir tau
tininkai, susitaikytų. Pasak 
d-ro Bistro, ginčas dėl to. kas 
yra geresnis katalikas, arba kas 
geriau supranta kanonus ir baž
nyčios mokslą, esąs bergždžias, 
nes tą ginčą galis išspręsti tik nekrikščioniškus 
episkopatas. Todėl, girdi, jeigu 
ir tautininkai pripažįstą episko
pato autoritetą, tai lengva esą 
rasti tikybiniais klausimais 
bendrą kalbą.

“Suprantama, kad toks d-ro 
Bistro bylojimas Ryte’ tauti
ninkams labai patiko. ‘Lietuvos 
Aidas’ 163 Nr. beveik ištisai 
persispausdino ‘Ryto’ redakto
riaus straipsni, o pačiam redak
toriui nepasigailėjo gražių kom
plimentų. Girdi, iš karto matyt, 
kad po E. Turausko laikraštis 
perėjęs i rimtas rankas. Pradė
jus redaktoriauti p. Bistrui, nuo 
‘Ryto’ girdis dvelkianti nauja 
dvasia.”

Bistras paėmė “Rytą’’ re
daguoti dėlto, kad jo pirmta- 
kuną Turauską tautininkai 
uždarė kalėjimam Dėlto, ro
dos, santikiai tarp klerikalų 
ir tautininkų turėtų da dau
giau paaštrėti. Ištikrujų gi 
dalykai virsta priešingon pu
sėn.

Kodėl gi tarp tų dviejų re
akcinių grupių staiga pradė
jo reikštis tokia meilė?

“Lietuvos Žinios” spėja, 
kad tautininkai pradėjo pa
taikauti klerikalams dėlto, 
jog liaudininkuose kilo su
manymas tverti opozicijos 
“lokamo." Taigi, kad atsvė- 
rus kairiųjų partijų “iokar- 
no,” tautininkai nori sutverti 
reakcininkų “lokamo.”

Hearsto didlapiai ir jų ra
šytojas Brisbane priklauso 
prie geltonojo žurnaiizmo.1 
Tečiaus šita jų pastaba apie 
—.............. ___ j krikščio
nius yra labai teisinga ir po 
ja galėtų pasirašyti Kiekvie
nas doras žmogus.

Redakcijos Atsakymai
S. P. A. B. — Tamstos pri-J 

siųsta mums iškarpa yra pa
imta iš fašistų organo “Lie
tuvos Aido." o ką fašistai 
-kelbia apie socialdemokra
tus. tikėti negalima. Juk ne-'C I

labai senai tas pats “Lietu
vos Aidas" buvo paskelbęs, 
buk žvalgyba pagavusi Lie
tuvoje socialdemokratą Ke- 
dį. kuris atėjęs iš Lenkijos 
platinęs “plečkaitinę" litera
tūrą: bet dabar paaiškėjo, 
kad tai grynas melas. Paaiš
kėjo, kad žvalgybininkai ne 
Lietuvoj Kedi areštavo, bet 
perėję nakties laiku per ru- 
bežių kaip tikri vagys pagro
bė ji vogtinu budu už dviejų 
kilometrų nuo sienos ir bur
ną užkimšę parsigabeno i 
Lietuvą. O jeigu fašisttf laik-! 
rastis galėjo taip begėdiškai 
meluoti apie Kedžio suėmi
mą. tai kodėl jis negalėtų pa
meluoti. kad suimtas arklia
vagis buvo “žymus socialde
mokratų veikėjas?" .Jeigu fa
šistai butų teisingi žmonės, 
tai jie nebūtų fašistai.

Bradliečiui. — Už prisiųs
tas iškarpas iš “Jaunukas Ži
nąs” ačiū. Kai kurios žinios 

"Keleivyje” jau buvu- 
todel tu nekartosime.

X

yra
sios, _____ T __________
Kitomis pasinaudosime.

“Keleivio" skaitytojui Ka-

LAISVAMANIŲ DRAUGI
JA LIETUVOJ DAR 

GYVUOJA.
Tūlas laikas atgal, rodos,1 

d-ro J. Šliupo pastangomis, nadoj. — Mes neturime po 
sutverti ranka Lietuvos Įstatymų, to- 

. I negalime pasakyti, ar 
tamstos broliui butu kokia 
bausmė už nestojimą kariu- 
menėn, ar ne. Patartume 
kreiptis šiuo reikalu i Lietu
vos atstovybę šiuo adresu: 
Lithuanian Legation, 2622 
16-th street, N. W., Wash- 
ington, D. C.

Maksimui. — Šitokių da
lykų laikraštin dėti negali
ma. Parašykite tam žmogui 
laišką arba asmeniškai jj 
perspėkit, jeigu ištikrujų 
taip yra, kaip mums rašot. .

Lietuvoje buvo ! 
“Laisvamanių Etine Kultu- 
ros Draugija.” Lietuvos 
spaudoje tečiaus nesimatė 
apie jos veikimą jokių žinių 
ir mes buvom jau visai apie 
ją užmiršę. O vis dėlto ji gy
vuoja, kad ir silpnai. Šiomis 
dienomis jos skyrius Šiau
liuose turėjo metini*narių su
sirinkimą ir išrinko naują 
valdybą. “Lietuvos žinios" 
sako:

“šiais metais pirmininkas ži
nomas laisvamanis veikėjas 
Orintas. Praėjusiais metais val- I

!6iięv2F (Karvelėli.
(Plaukia Sau Laivelis.

10” 75c. 
i6034F (Aguonėlės.

(Kur Bakūžė Sananota.
16035F (Tykiai. Tykiai Nemunėlis Teka.

(Visur Tyla.
16O36F (Bernuželi Nes’voliok. 

(Ne Margi Sakalėliai.
KAZYS J. KRIAUČIŪNAS, TENORAS 

10” 75c. SU ORKESTROS AKOMPAN.
16102F (Aš Bernužis Bernužėlis (Komp. A. Vanagaičio). Liaud. Daina 

(Oi, Broliai Broleliai ,Komp. A. Vanagaičio).
OPEROS ARTISTĖ. LIUDA SIPAVIČIŪTĖ, CONTRA4.TO,

SU ORKESTROS AKOMPAN. 
16103F (Kad Gėrėm Midų Alą. Liaudies Daina

(Oj Kas? (S. Šimkaus).
LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ.

16104F (Panemunes Gegutė—Polka.
(Sprogsta Medžiai. Dyksta Žx*lės—Polka.

(OLU.MB1A LIETUVIŲ ORKESTRĄ.
16105F (Zanaviku l*rašmatn.vbės—Polka, 

(Dzūkų I >zyvai— Polka.
\l Ll.O ROMANI & ORKESTRĄ.

1208.3F (Kamona—Valcas (Mabel VV’ayne) 
(The Seash<>re—Valeas

KEI KTAS PAŽYMĖTINŲ REKORDŲ PAIMTŲ Iš MUSŲ 
PILNO KATALOGO.

(A few selected Records from the General Catalogue)
K. Menkeliuniutė ir F. Stankūnas 
K. Menkeliuniutė ir F. Stankūnas 

Kastancija Menkeliuniutė, Soprano 
Kantaneija Menkeliuniutė. Soprano 

16O92F (Neveski Vaikine. K. Menkeliuniutė, Soprano su Ork. Akomp. 
(Ak. Myliu Tave. K. Menkeliuniutė. Soprano su Ork. Akomp.

................ Columlnjos..Orkestrą 
................ Columbijos..Orkestrą 
...................... Liaudies..Orkestrą 
...................... Liaudies Orkestrą 
.... Lietuvių Tautiška Orkestrą 
.... Lietuviu Tautiška Orkestrą 
.... Lietuviu 
.... Lietuvių 
.... Lietuvių 
-Polka. Liet.
•

10” 75c.
16096F (Trys Sesutės—Duetas. 

("Valia Valužė"—Duetas.
16101F (Levendrelis ..................

(Dzūkų Bernuos ..........

16091F (Suirusio Gyvenimo Vakas
(Tosca—Vakas ..................

16O93F ( Gaidžio Polka...................
(Lėtutė Polka......................

16097F (Jaunimo Polka...................
(Žemaičiu Polka.................16098F (Aukštaičių Polka........
(Zanavykų Polka...............

16094F (Viena Mergytė—Vak-as ..
(Mergužėle. Eikš Pas Alane

16095F (Lietuviu Hymnas...............
(Noriu Miego—Polka........

16100F (Polka. ............................
(Lietuvaitė Polka................

16O99F (Lietuvos Himnas. .,........
(Persiskirimas su Tėvyne.

Liaudies Daina i
Liaudies Daina

Liaudies Daina

Polka

Polka

Waltz

Tautiška Orkestrą 
Tautiška Orkestrą 
Tautiška Orkestrą 
Tautiška Orkestrą

Lietuvių Tautiška Orkestrą 
Lietuvių Tautiška Orkestrą 
Lietuvių Tautiška Orkestrą 
Lietuvių Tautiška Orkestrą 

.. Kazys J. Kriaučiūnas. Tenoras 

.. Kazys J. Kriaučiūnas. Tenoras
16088F (Lietuvoj Mados. Antanas Vanagaitis su Orkestros Akomp.

(Pas Draugą Julių. Antanas Vanagaitis su Orkestros Akomp. 
16090F (Aiškinti Polka...............Jonas Youngaitis, Harmonikų Solo

(Algyte Polka..................Jonas Youngaitis. Harmonikų Solo
16085F (Vanagienė Polka. (A. Vanagaitis). A. Vanagaitis su Ork. Ak. 

Ant. Vanagaitis su 
................ Lietuvių 
................ Lietuvių 
...............  Lietuvių 
................ Lietuvių 
................ Lietuvių 
................ Lietuvių

Orkestros Akomp. 
Tautiška Orkestrą 
Tautiška Orkestrą 
Tautiška. Orkestrą 
Tautiška Orkestrą 
Tautiška Orkestrą 
Tautiška Orkestrą 

.. . “Aido” Choras iš Brooklyno. N. Y. 
.. “Aido“ Choras iš Brooklyno. N. Y. 

16067F (Važiavai- Dieną-Sirpsta Noksta Avietėlės. ..
(Vakarinė Daina...................

E-4362 (Kur Upelis Teka................
(Viltis......................................

E-7025 (Noriu Miego........................
(Plaukė žąselė........................

16009F (Oi Mergelė............................
(Stasys. ,...........................

16010F (Aš Mergytė...........................
(Nesigraudink Mergužėle., . 

16012F (Kur Bal-.užė Samanota. . ..
(Vilniaus Kalneliai.................

16016F (Leiskit I Tėvynę.............-..
(Litai (Lietuvos pinigai). . .. 

16023F (Aš Išėjau Į Girelę................
(Vai Varge. Varge. .. ...........

16037F (Kada Noriu Verkiu..............
(Ant Ežerėlio.........

16O38F (Lakštingalėlė. .. .:
(Aguonėlė...............

16O4OF (O Kai Aš Pas Močiutę Buvau.
(Eina Garsas Nuo Rubežiaus. . 

16041F (Mes Be Vilniaus Nenurimsim.
(Girtuoklio Daina......................

16O44F (Kalinio Daina...........................
(Mano Gimtinė..........................

I6048F (Išgėriau Septynis.....................
(Ix>pšinė.......................... .........

(Lietuviškas Džiazas
16986F (Lietuvaitė Polka.........

(Polka Marcelė.............
16087F (Kregždutė Polka.........

(Trimola Polka.............
16O89F (Polka Karolka.............

(Šauliu PMka. .'..........
16068F (Neverkit Pas Kapą. . 

(Tykus Buvo Vakarėlis
n

r

•Jonas 
Jonas
Jonas

“Aido” Choras 
“Aido” Choras 

Butėnas. Baritonas 
Butėnas. Baritonas 
Butėnas, Baritonas

/. t Jonas Butėnas. Baritonas 
Butėnas 
Butėnas 
Butėnas 
Butėnas 
Butėnas

9

.. Jonas 

..* Jonas
.. Jonas 
.. Jonas

... Jonas
. . . Jonas Butėnas 

. . Jonas Butėnas 
... Jonas Butėnas 
... Jonas Butėnas 
.. . Jonas Butėnas 

. .. Jonas Butėnas
. Jonas Butėnas 

Jonas Butėnas
.. Jonas Butėnas 
... Jonas Butėnas 
.. Jonas Butėnas. 
... Jonas 
... Jonas 
... Jonas 
... Jonas 
.. Jonas 
... Jonas

Butėnas 
Butėnas 
Butėnas 
Butėnas 
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George Masilionis
377 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Rekordus Columbia, gamina geriausių musų dainorių, kaip tai. Miko 
ir Kipro Petrausko. Babravičiaus, Butėno. Vanagaičio. Menkeliuniutės 
ir daugelio kitų musų artistų, taipgi chorų ir kvartetų.

Rekordus siunčiam j visus miestus Amerikoje. Persiuntimą apmo- 
kam. kurie perka nemažiau kaip 6 rekordus.

Rekordus siunčiam ir j Lietuvą. Kanadą. Angliją. Argentiną. Rusiją 
ir i kitas šalis. Bet pirkėjas turi prisiųst uš persiuntimą $1.25. Į Kana- 
dą.už $1.25 galima prisiųst 6 iki 12 Rekordų

.Pinigus geriausiai prisiųst per Money Of'dferj. kartu su užsakymu.

Šiandien Meksika yra ne
priklausoma respublika, taip 
kaip ir Suvienytos Valstijos. 
Bet buvo laikas, kada ji pri
gulėjo Ispanijos karaliui, 
taip kaip dabartinės Suvie
nytos Valstijos prigulėjo “jo 
didybei” Anglijos karaliui. 
Kaip Suvienytos Valstijos, 
taip ir Meksika nusikratė ka
rališko brudo ir tapo nepri
klausoma respublika revoliu
cijos keliu.

j Pirmutinė revoliucija prieš 
Ispanijos karaliaus valdžią 
Meksikoje kilo 118 metų at
gal. Susitarė apie 20 žmonių 
ir 1810 metų 15 rugsėjo nak
tį iškėlė revoliucijos vėliavą. 
4 palyginamai trumpą laiką 
šita saujalė žmonių išaugo į 
80,(HM) maištininkų armiją, 
kuri atkakliai pradėjo lauž
tis į Meksikos miesto vartus. 
Sukilimo vadas buvo tūlas 
Don Miguel Hidalgo v Cos- 
tilla.

Tečiaus po smarkaus mū
šio prie “Monte de la Cru- 
ces” disciplinuota karaliaus 
kariumenė maištininkus nu
veikė. Hidalgo su savo leite
nantais pradėjo trauktis prie 
Amerikos rubežiaus. Šiapus 
sienos jie tikėjosi gauti dau
giau ginklų ir amunicijos. 
Bet jie turėjo dar keliatą su
sirėmimų, paskui buvo suim
ti ir sušaudyti.

Nors tai buvo skaudus re
voliucionieriams smūgis, te
čiaus uždegtas nepriklauso
mybės žibintas daugiau jau 
neužgeso, ir po 1 o metų nesi
liaujančių kovų, revoliucio
nierių jėgos užėmė Meksi
kos miestą. Tai Įvyko 1821 
metų 27 rugsėjo dieną. Ispa
nijos karaliaus valdžia Mek
sikoje tapo nuversta ir dau
giau ji tenai jau nebeatsiga
vo. Tais metais Isparvi jos val
džia prarado ir visas kitas 
savo kolonijas centraiinėj ir 
pietų Amerikoj.

Tuo budu 16 rugsėjo die
na Meksikoje tapo nepri
klausomybės šventė ir meksi- 

j kiečiai apvaikščioja ją visur, 
jkur tik yra didesnė jų kolo
nija. “Interpreter.”

t

Tragedija Munšaino

9 vaikų motina, našlė, nušo
vė savo išdaviką.

Chicagoj viduramžė mote- 
! ris, Ada Johnson, būdama 
j našlė ir turėdama keletą ma
žų vaikų, sumanė virti mun- 
šainą ir daryli sau bizni iš to. 
Tūlas Finn, matomai jos kos- 
tumeris, pagrasino išduoti ją 
policijai, jeigu negaus dalies 
pinigų iš munšaino biznio. 
Vėliau jis ją privertė būti jo 
sugulove. Pastaromis dieno- 

; mis ta moteris nušovė Firmą 
j ir nuėjus i policijos stoti pa- 
:pasakojo šitokią istoriją: 
i “Aš tik ką užmušiau žmo
gų. Aš nušoviau ji bemiegan
tį. Uždarykit mane kalėji- 
man.” Tardama šituos žo
džius ji padėjo ant stalo re- 

tvolverį. Ten pat pasisakė, 
kad ji yra devynių vaikų mo- 
tina, ir kad nušautasis yra te
pąs jos aštuonių mėnesiu 
i dvynų, taipgi jis yra tėvas ir 
[busiančio kūdikio, kuriuomi 
Iji dabar esanti nėščia, ir tiki
mi pagimdyti bėgyje dviejų 

(mėnesių. Finn esąs vedęs 
vyras, jo pati pagimdė kūdi
kį ligoninėje pereitą sąvaitę. 
Moteris priduria: “Aš pra
šiau jo pinigų savo kūdikiui; 
jis buvo prižadėjęs duoti, bet 
nedavė; tuomet aš nuėjau į 
jo namus, nakties laiku įli
pau per langą ir miegantį jį 
nušoviau.”
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Kas skaito ir rašo, 
Tas duonos neprašo.

t

© AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS © Kas nieko neveikia, 
To niekas nepeikia.

MINERSVILLE, PA. 
Angliakasių išnaudojimas.

reikė karo, kuri atsiuntė ir 
liepė greitai prilioduoti me
džiais. Tokio darbo negali-

ima nedorais darbais aki 
vaizdoje savo vaikų, nei kiek 

(nesislėpdami. Man yra žino- 
’ma viena tokia lietuvių šei- 

. t .. ...... myna ir jeigu ji nepasitaisvs,masto stotis maitinimui vai- į kjta ,askelbsiu j
kų, kurių tėvai audėjai dabar. ardą -r ))ava,,l(. Y|a toįįu

NEW BEDFORD, MASS. I
Steigia maisto stotį strei

kierių vaikams..Mainerių padėtis šiame; buvo greitai padaryti, tai
distrikte labai sunki. Darbai______ atį(|a I New Bedforde steigiama
sumažėjo ir sykiu pablogėjo. 
Anglių magnatai sumanė bū
dą angliakasius da labiau 
išnaudoti. Tuo ypač pasižy
mi Readingo kompanija, ku
ri pirmutinė sustabdė taip 
vadinamąjį darbą nuo “kale
nu.” ir jau antri metai kaip 
nedirba. Maineriai pametė 
ten darbą ir nuėjo i kitas ka
syklas, kur permainos dar 
nebuvo padarytos. Tuomet 
Readingo kompanija suma
nė naują skymą: vienose ka
syklose pradėjo dirbti tik po 
kelias dienas, o kitose pilną 
laiką. Pasekmėje to. iš ma
žiau dirbančių kasyklų mai
neriai susigrūdo ten. kur pil
nai dirba. Tuomet kompani
ja davė jiems tokius darbus, 
į kuriuos pirm i aus geras 
mainerys nei pažiūrėti neno
rėdavo, o dabar turi dirbti ir 
dar džiaugtis, kad gauna bile 
kokį darbą. O dirbti reikia 
už pusdykį. Jeigu žmogus 
gauna po du arba po tris do
lerius į dieną, tai labai gerai.

Patys darbininkai kalti.
Didžiausia nelaimė yra ta

me, kad patys darbininkai 
per savo nesusipratimą duo
da kompanijoms progos sa
ve išnaudoti ir apsunkinti 
darbo sąlygas. Aš žinau, kad 
vienoj vietoj lenkas ir veng
ras pradėjo dirbti po $1.93 
už karą anglies. Paskui atsi
rado ir daugiau tokių pigių 
darbininkų, bet visi pametė, 
ilgai nedirbo. Parėjo kelios 
poros mainerių. bet ir jie tu
rėjo greitai mesti darbą, nes 
negalima buvo nieko uždirb
ti. Bosai pamatę, kad šitaip 
jie nieko nepelnija. pradėjo 
kalbinti pirmuosius maine- 
rius. Sako, grįžkite ir dirbki
te, mes pakelsime mokestį, 
mokėdami po $2.71 už jar
dą. Maineriai sugrįžo, pra
dėjo dirbti ir uždirbo neblo
gai. bet atsirado tokių gody- 
šių, kurie užsimanė greitai 
praturtėti. Minėtas lenkas ir 
vengras, taipgi ir pora lietu
vių, kaip pradėjo dirbti, tai 
per dieną prišaudavo po ke
turis ir po šešis jardus. Taip 
dirbant, žinoma, per valandą 
galima padalyti nemažai pi
nigo. Tuo pačiu sykiu bosai 
vis šneiravo, o kiti net įspė
davo, kad taip smarkiai ne
dirbtų. Vėliaus, už poros mė-' 
nešiu tie patys bosai atėjo ir. 
pasakė maineriams, kad jie' 
negali gauti tos mokestie; 
kurią kompanija pirmiaus 
buvo nuskyrusi: dabar, esą. 
bus mokama tik po $1.93 už 
karą, o jeigu kas su tuo nesu- 
tinka, gali išeiti iš darbo, tų 
vieton ateis kiti.

Paskui ir kitos kompani
jos pasielgė panašiai, pavyz- j 
džiui Venus Book Mountain 
(? Red.) kasyklose irgi tapo 
numušta mokestis tuo pačiu ] 
budu, pakeičiant augštesnę 
mokestį nuo jardų ant že
mesnės — nuo karų! Mano 
apskaitliavimu. ten mokestis 
turėjo būti ne tik nenumažin
ta, bet dar pakelta, kadangi 
tose kasyklose darbas yra 
sunkesnis. ,
Liepia dirbti paskubom, arba 

išmeta iš darbo. ■
Pačiu darbininku igvven- 

dinta paskubos sistema ir ant 
manęs atsiliepė skaudžiai. 
Nėra abejonės, kad ji taip at- I 
silieps ir ant kitų mainerių. 
Aš dirbau taip vadinamąjį 61 kuopos naiys draugas 
“kompaničną” darbą ir ga- Vladas Piskarskas.. Jam buvo 
vau mokesties $5.96 į dieną, padaryta Massachusetts Ge- 
Vienas kasyklų “dreiveris” neral Hospitalyje operacija 
vengras, matomai provokuo- galvoje, ir po tos operacijos 
damas, man vis lysdavo į mirė. Tuo budu socialistų 
akis, sakydamas, kad aš per šeimyna vėl neteko vieno ge- 
jaunas tokiam darbui, esą. ro savo nario.
čionai tiktų dirbti kokiam Velionis buvo palaidotas 
seniui. Vieną dieną pasitai- 12 rugsėjo dieną ant Tautiš- 
kė dirbti ten, kur tas vengras kų kapinių.
“mulą” varinėjo. Man pri-

nuo mus karą atėmė ir
vė kontraktoriams. Aš sakau,
atvarykite man kita karą. V’V*...................................... .„.i...L ąretkuoja Stotis steigiama motj kurios su -

International Re- • kaip 5U k 2j .Sako, dabar palauk, ui gausi Workelį f - - - ■
švbė. ufp’ir oadja^''seJan?įief įrangomis, o jospaki-'Sa šioje prohibiįijos ]v.

■ ’ P ‘ l*Smu‘ rūpinasi sukelti lesų žmonės. m
bosas informuoja mus, kad U1-sigėrę, patys nežino ka daro.
dD^as r1 APie s^
miižaiUpadarote darbojr pa-ivaiu- 2vdu duo»kePiu unijos tiek pasakyt!, kad Armou: 

baigta. Matote, broliai, kaip, 
unijistas unijistą išėda rj 

darbo!
Perspėjimas kitiems.

Jeigu kas manote iš kitur maisto stoties pirmosioms iš
važiuoti į šią apielinkę jieš- į laidoms.
kot uždarbių, patariu ver- W. I. R. dabar jau užlaiko 
čiau sėdėti namie, nes čionai streikuojantiems audėjams 
randasi šimtai bedarbių. Kijdri maisto stotis New Bed-

1^ J ' “ '

čią diena nuvažiavus į darbą,nėję, žmonės, munšaino pri- kad Jhe Mothers League of Nevv ęJprP.Datvs nežino kariu.-A 
England draugija, kuri tam į 

j tikslui jau paskelbė speciali i 
(vajų. Žydų duonkepių unijos

'(45 lokalas uždėjo ekstra mo-Į kompanija paglemžė Morri>
->.1.__.____ __________ -a Vomnnniia. nSu 'ft— I ihh,

tai jau pasilieka du karaliai 
Dabar jie su darbininkais 
taip elgiasi, kaip nori ir mė
sos kainas kelia.

Korespondentai.

kestis ant savo narių po 50 
centų kiekvienam, kas viso 
labo sudarys $125.00. Šitie 
pinigai bus sunaudoti vaikų

kompaniją, o S\v ift — Libby,

tą syk parašysiu daugiau.
Senas Mainerys.

LAVVRENCE, MASS. 
Sukaktuvės.

Suėjo 10 metu, kaip vieti-

forde: viena jų randasi šiau
rinėje miesto dalyje, o kita 
pietinėje. Ji taipgi užlaiko 
sriubos virtuvę Fall River 
streikieriams.

Streikierių šelpimo darbas
nėję Lietuvių Katalikų Tali-. Hostooe ii apielinkėje pasU- 
tiškoje parapijoje kunigaujadienomis pradėjo da- 
kun. S. Šleinis. Tai svarbios 7t,s gyvesnis Organizatore 
sukaktuvės Tautinės pavapi- ^eanelte ?eai • važinėja su 
jos para pi jonams. prakalbomis, sukeldama d ar-

Reikia pripažinti, kad kun.'^inin?4 11 inteLgentų dides- 
Šleinio kunigavimo ir para-'F1^ HzuJaut^ 11 Paramą stiei- 
pijos reikalų vedimo laiku, ši kuojantiems audėjams, 
narapija žymiai sutvirtėjo ii . Dadydzių unijos loi loka- 
įražiai gyvuoja. Turi gražia' as savo specialiame susirm- 
muro bažnyčią, kleboniją.jkime uždėjo kiekviena sa-i 
kapines ir didelį gražų par-!vo nariul po Sk0° asesmentųi 
ką su vasarine svetaine, šia
me parke kas vasarą dauge
lis vietinių ir apielinkės gan 
stambių organizacijų rengia 
piknikus, nes patogesnės 
vietos piknikams visoje apie- 
linkėje nėra.

Iš šalies žiūrint, man atro
do, kad šios parapijos turtas 
siekia į viii $100,000. Tai 
gražus turtas 1 Ir šis lietuvių 
turtas yra ne kokio ten airių 
vyskupo nuosavybė, bet pa- 
rapijonų lietuvių. Netaip. 
kaip romiokai, kad jęigu pa
stato bažnyčią, mokyklą ai 
įgyja kitą kokią parapijai 
nuosavybę, tai turi užrašyti 
airiui vyskupui, o patys pa
lieka be nuosavybės teisių.

Kad ši parapija bujoja ii 
jos turtas didėja, daug kre-

V

Zulikystės Lietuvos Banke
Truksta 150,000 litų. Žulikai 
norėjo išgauti da 40,000 litų.

Mes jau buvom savo laiku 
rašę, kad Lietuvos valstybės 
Banke susekta didelė afera. 
Dabar “Lietuvos Žinios” pa
duoda tos aferos smulkme
nas.

Buvo taip.
Liepos 30 d. Lietuvos Ban

ke buvo sulaikytas pil. Jonas 
Giknius, kuris kėsinosi nesa
mos bendrovės “Naujoji Sta
tyba” vardu padirbtais če
kiais išimti 84,000 litų. Sulai
kytasis buvo perduotas kri
minalinei policijai, kuri da
rydama pas jį kratą, rado 
Lietuvos Banko met. ženklų, 

i dar daugiau padirbtų čekių, 
kurių dalį iki atvykimo poli
cijos jis spėjo sunaikinti.

Aferistas Giknius.
Pristatytas policijon Jonas

nam banko tarnautojui’Leo- 
nui Kalinauskui ir dirban
čiam šaly tų operacijų, su ku
riomis J. Giknius turėjo rei
kalą, išgaunant iš Banko pa
dirbtais čekiais pinigus.

Kalinauskas yra paskuti
nio kurso Lietuvos Universi
teto studentas ekonomistas.

Keli metai prieš šį įvykį 
buvęs baustas už kriminalinį 
nusižengimą.

Aferos aiškinimas.
Kai tik buvo pagautas

i 
i

Iš šios “sumos” aferistai 
per tris kartus ir paėmė 192,- 
000 litų.

Kai “einamoji sąskaita” 
pasibaigė, aferistai prisidir
bo čekių, kurių pagalba ban
dė gauti daugiau pinigų. Ir 
čia visa gudriai padalyta. 
Čekiai padaryti geriausiai: 
parašyti, pasirašyti, Įregist
ruoti, užnumeruoti... tik pi
nigai liko iš kasos pasiimti. 
Bet ėia ir suklupta. Priėjus 
prie kasos, kasininkas pašte-

FARMINGTON, ME.
Farmerių vargai.

*“Keleivio” 34 numeiy til
po patarimai farmeriams 
apie karnų melžimą ir šva
rumą. Du metai atgal Maine 
valstijoj buvo balsuota pana-, j 
šus sumanymas, kad farme- G iknius gynėsi esąs nekaltas,
riai karves švariai užlaikytų, esą ji pasiuntęs išiimti pini- 

gusjam nežinomas inžinie-o eidami melžti, baltais “fra
kais” pasirėdytų. Tečiau far- rius H. Brikon, pas kurį esą 
meriai nebalsavo už tą suma- jis pradėjęs tik ką tarnauti 
nymą ir viskas nuėjo niekais, už mėnesinį atlyginimą su
žinoma, ir farmeriai žino, moję 500 litų. Savo gyvena- 
kad švarumas yra geras dai- mosios vietos jis nenurodė 
ktas, bet nėra laiko visokius Kriminalinė policija tuoj nu- 
švarumus užlaikyti, kaip pa- statė, kad Jonas Giknius sa- 
tarimai nurodo. Vienok ma- vamokslis, mokytojavęs Ro- 

,vo nariui po SI.00 asesmentų!žai yra tokių farmerių, kurie žalimo vidurinėj mokykloj, 
sušelpimui streikierių ir jų i galėtų pieną nešvariai užlai-dabar mokytojaująs Girnių 
šeimynų. A. Roosar jau įtei-..................
kė streikierių komitetui $200 
čekį ir pažadėjo neužilgo at- 

“ siųsti dar $400. Gausiomis 
laukomis prisidėjo daug ir ki-

!cijų.
1 Tik vieno dalyko streikie- žas pelnas. Kurių ūkis ran
dai privalo žiūrėti, tai saugo- dasi toliau nuo didmiesčių, 
tis bolševikiškų agentų, kurie i 
prisimetę visokiais darbinin
kų geradėjais renka pinigus 
neva šelpimui streikuojančių 

j audėjų, o tikrenybėje rūpi
nasi tik savo raudonuoju biz- 
neliu. Lietuviai audėjai, ku
rie daugiau apie šituos daly
kus išmano, turėtų tankiau ir 
plačiau parašui į “Keleivi.”

Streikierys.

(draudžia pieną parduoti.
' Kita priežastis, dėl kurios 

tų darbininkiškų organiza-farmeriams sunku ištobulin
ti pieno produkcija, tai ma-

kyti, kadangi inspektoriai pradinėj mokykloj. Vienkart 
tankiai peržiūri ir jeigu ran- lankąs LietuvosUniversitetą, 
da nešvarumą, tuojaus už- Technikos fakultetą ir bai

gęs jame du pirmuoju kursu.
Gikniaus bendradarbis 

Kalinauskas.
Atkreipta taip pat domė Į 

jo gimtinę — Kėdainių aps., 
Krakių valsčių, iš kurio buvo 
nustatyta esant kilusiam vie-

Gikniks uojau įriebSTaf“ »ėjo; kad čekis pasirašyta
valdininko, kuris yra atosto-

Iš Lietuvos Banko buvo fos? 5 *Palva. la?ene 1 a’
valdininko, kuris yra atosto-

gautas naujas papildomas ^uri ta *fna a? e. . 
pranešimas, kad nesamos-. įdomiai aferistai čekius 
bendrovės einamoji sąskaita1 HV°^av^. re&lstry°b: kai 
jau yra išimta liepos mėn. 16,1 vaikas eidavęs su kitais ce- 
17, 19 dienomis 192,000 litų, 'kiais per salę, aferistas da-

Tik šį kartą ne padirbtais rydavęs vaikui pastabą, kad 
čekiais, o kiek kitokiu budu. jįs pametęs nesamus popie
žiuose atsitikimuose Lietu- r*us *r Pėduodavęs savo ce- 

1 • 

vos Bankan buvo įteikti vi- K1US- 
daus banko užpildyti įsaky
mai — memorialiniai orde
riai, t. y. dokumentai, pagal 
kuriuos is banko skyrių ar ki- pjnjgaį pasirodę suslapstyti: 
tų bankų pervedami pinigai vieni butely pakasti po au_ 
į einamąją tam tikros bend- gančių ažuolu kiti paslčpti

Kalinauskas prisipažino.
Pas Kalinauską ir Gikoių 

jau rasta apie 40,000 litu.

lieka be nuosavybės teisių, j 
j Kad ši parapija bujoja ii. 
įjos turtas didėja, daug kre-l 
jdito priklauso jubilėjatuij 
>kun. Šleiniui. Jis, žmogus,' 
yra draugiškas, energingas ii j 

i pasišventęs parapijos labui.
i Taipgi ir pas parapijos ko- rašeiuose. Nėra tos dienos ir 

-’imitetą ir abelnai visus para- 'nakties, kad nebūtų žmogžu- 
?’■ pi jonus energijos nestoka. (dysčių, saužudysčių ir kito? 
• | Taipgi turiu pastebėti, kad kių nelaimingų atsitikimų. 
ų ši parapija turi didelį chorą,-Tokie dalykai pas mus taip 

:s_! vargonininko J. Tamulionio j tankiai kartojasi, kad jie 
mums jau ne naujiena. Skau-i 

■džiausi apsireiškimai visgi 
■ yra girtuoklystė ir paleistu- 
: vystė, ir tuomi užsiima ne tik 
suaugę žmonės, bet ir vaikai. 
O vaikai tą blogą paprotį 
įgauna nuo tėvų, kurie užsi-

CHICAGO, ILL.
Ištvirkėlių miestas.

Chicaga veikia, ne miega, 
tik mažai apie ją matyti laik-

tiems, vasaros laike, kompa
nijos moka nuo 30 iki 50 cen
tų už 100 svarų (kvortoj tel
pa biskį daugiau dviejų sva
rų); o žiemos laiku moka 
nuo 70 iki $1.00 už tiek pat 
pieno. Vidutinė karvė į die
ną duoda pieno 30 svarų, ar
ba 15 kvortų, bet jai reikia 
duoti bent keturi svarai mil
tų į dieną. Tad už kiekvieną 
dolerį, gautą už pieną per są
vaitę laiko, reikia išleisti 70c. 
ant miltų. Tokiu budu už li
kusį pelną — 30 centų reikia 
galvijas šienu šerti, šukuoti, 
prausti ir abelnai prižiūrėti. 
Turint 10 karvių, prisieina 
dirbti 14 ar 15 valandų i die
ną, kad padaryti pragy veni
mą. Antanas Pečkis.

■-S'

SCRANTON, PA.
Sugrįžo iš Lietuvos 

P. J. Vaitkus.
Šiomis dienomis čia sugrį

žo iš Lietuvos P. J. Vaitkus. 
Aplankęs didesnius Lietuvos 
miestelius ir kaimus jisai sa
ko: “Tiesos nesakysiu, bet ir 
meluoti nenoriu. Pasakysiu 
tik tiek, kad Lietuvoje var
gingas gyvenimas. Turinti 
penkis tūkstančius dolerių, 
Lietuvoje galima gyventi ge
rai. bet be pinigų — vargas. 
Užsidirbti nėra kur. Viskas,i 
kuo galima pasidžiaugti, tai 
tik tas, kad pas ūkininkus 
yra gražių gyvulių ir kad 
Lietuvoj dabar taisomi geri 
keliai. Žmonės važinėja dau-

rovės ar asmens sąskaitą.
Einamosios sąskaitos su- 

(dai-ymo procedūra yra tokia,
■ kad pilietis paduoda bankui 
pareiškimą, įneša 50 litų ir 
bankas jam atidengia eina
mąją sąskaitą. Įstaiga turi 

: įnešti 100 litų, ką buvo pada
riusi ir aferistų sugalvota ne
samoji bendrovė “Naujoji 
Statyba.” Kad einamoji są
skaita veiktų, reikia ją papil- 
dyti, ir aferistai ją “papildė” 
padirbdami memorialinius

■ orderius. Šis darbas yra įma
nomas tiktai banko tarnau
tojui, kuriuomi ir buvo Kali
nauskas. Dabar jau beveik 
nustatyta, kaip buvo padirb
ti memorialiniai orderiai.

Tie orderiai ir pinigų įne
šimo dokumentai paprastai 
labai stropiai tikrinami, bet 
manoma, kad tie dokumentai 
buvo labai mažai sumai ir, 

1 esant skubotam darbui, jie, 
matyti, kaž kaip buvo pralei
sti, neįsigilinus į jų smulkme
nas. Be to, konstatuota, kad 
aferistų dirbta labai gudriai 
ir atsargiai, išpildant visus 
formalumus iki mažiausių 
smulkmenų; pav., pabrauki
mai paišeliu, ženklai, para
šai — visa, kaip banke yra 
užvesta, išpildyta puikiau-

■' vadovaujamą. Kuomet šis 
Choras uždainuoja, tai. bra- 

' čia, tik klausykis.
Parapija turi ir mokyklą, 

kurioje vaikučiai mokinami 
lietuvių kalbos, rašto ir lavi
nami scenoje. Man teko ma
tyti, jog daugelis čionai gi
musių ir augančių vaikinų ir 
merginų gražiai lietuviškai 
rašo ir kalba. Garbė tėvams 
ir parapijai.

Linkėtina Lavvrence'o T. 
K. parapijos parapijonams 
ir ant toliau santaikoje gy
venti. Neturiu jokios abejo
nės, kad kuomet jie savo 
kun. šleinio 20 metų sukak
tuves apvaikščios, tuomet ši 
parapija bus išbujojus dvi
gubai.

K. J. Paulauskas.

LAWRENCE, MASS. 
Mirė drg. Vladas Piskarskas.

Rugsėjo 9 dieną mirė LSS.

Jonu Urbonas.

New Yorke ant Third avė. giausia arkliais, nors galima 
susikūlė elevatorio trukiai, matyt ir automobilių. Išbu-I 
sužeisdami tris darbininkus, vęs Amerikoj 29 metus, Lie-' 
Trukiai važiavo be pasažie- tuvoje radau jau daug per- 
rių, mainų. Bačių Juozas.

r
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DAR APIE KATALIKŲ KUNIGŲ 
KRUVINAS MUŠTYNES.

fotografijos aparate, treti 
dviraty ir tt. Kalinauskui pri
sipažinus, prisipažino ir Gik
nius.

Užbaigta kvota drauge su 
įrodomais daiktais perduota 
ypatingai svarbioms byloms 
tardytojui Mataičiui, o sulai
kyti padėti Kauno sunkiųjų 
darbų kalėjimam

* ši esmėje labai nesvarbi 
byla tuo pasidarė sensacin- 
gesnė, kad su ja rišamas vy- 
riausis banko buhalteris p. 
Landsbergis, kurio nusižen
gimu, gerai žiną jį, kaipo do
rą asmenį, žmonės netiki. 

! Kiek teko girdėti, ir banko 
Į sferose yra panaši nuomonė, 
i tečiau p. Landsbergio suėmi- 
i mui formalinių priežasčių 
esą.

Landbergį įduoda Kali
nauskas.

Suradus apie 40,000 litų, 
i bankui dar stinga apie 150,- 
000. Tų pinigų, žinoma, rei
kalaujama. Ir Kalinauskas, 
su kuriuo p. Landsbergis ne 
puikiausiai sugyvenęs, sako 
tuos pinigus įdavęs p. Lands
bergiui. Daugybė davinių 
-ako, kad tai netiesa.

I Kodėl p. Landsbergis iduo- 
šiai. Todėl pastebėti buvę <l?mas aiskmama sitąp: pa- 
sunku.

Kai orderiai buvo įregist
ruoti, matyti, Kalinauskas iš 
priekio prirašė kelius skai-^ 
čius ir gavosi didelė “įneštų”, 
pinigų suma — 200,000 litų, i 
kuri įregistruota knygosna.

„GERESNIS Kl RAS

GERIAUSIAS 
DĖL

VANDENS ŠILDYMO
NUOLATOS palaiko karš
tą vandeni bile kokiam rei
kalui ir prie bile kokiu ap
linkybių. Daugiau kaip treč
dalis suvartoto vandens jūsų 
namuose turi būt karštas.

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

t>el nmidfM Naujosios Anglijos 
žmoni y, apart šio, yra atspaus
dinta eilė paaiškinimų apie Kęso 
industriją Naujojoj Anglijoj. 
Juose vra interesingų faktų apie 
GESO — GERESNIO KERO — 
svarbą jūsų namuose ir bizny}*.

Vikaro primuštas klebonas Kunigas 
guli ligoninėj su skylėmis 

galvoj.
Kaip jau buvo rašyta pe

reitam “Keleivio” numeiy. 
Amsterdame, N. Y., įvyko 
kruvinos muštynės tarpe 
dviejų lenkų katalikų kuni
gų, kuriuos policija užtiko' 
besimušant prie gaspadinės. 
Dabar mums dar prisiuntė iš
karpų iš to miesto anglų lai
kraščio, kuriose randasi se
kančios dapildomos žinios.

Klebonas Antoni Pinciu- 
rek, šv. Stanislovo bažnyčios 
galva, guli St. Mary ligoni
nėj su numušta nosimi ir sky
lėmis galvoje. Esą jį taip bai
siai sumušė jo kamendorius 
kunigas Miskovvicz, naudo
damas grindų lentgalį apie 
18 colių ilgio, trijų colių plo
čio ir pusės colio storio. Ka
mendorius yra daug jaunes
nis. negu jo klebonas, tad ir 
muštynės labiau atsiliepė ant 
senesniojo dvasiško tėvo.

Miskowicz neturi 
Į jokių žaizdų. Jis yra laiko
mas po sargyba St. Mary li- 

'goninėj iki policija ir distrik- 
Ito prokuroro ofisas nuspręs 
ką daryti su juo.

Distrikto prokuroro padė
jėjas Doyle lankėsi pas mu
šeikas kunigus ligoninėje, 
bet jokių pareiškimų negalė
jo išgauti nei iš vieno nei iš 
kito. Nei vienas jų negalįs 
nieko pasakyti iki nepasima- 
tys su vyskupu.

Už ką jiedu susimušė dar 
ir dabar tikrai nežinoma, bet 
svarbiausieji faktai pasilieka 
tie patys, kad policija besi
mušančius atrado tik su nak
tiniais drabužiais ir ten pat 
buvo jų gaspadinė. Gaspadi-i 
nes kambaryje rastas užtai
sytas revolveris. Kamendo
rius tik išsireiškė, kad jeigu 
jis nebūtų taip apšventinęs 
savo kleboną, tai pats butų 
buvęs dar blogesnėje pade-j 
tyje ir už kleboną.

New Enclandre

Cut your 
fuclbill^

sėdėti už aferą kokis 4 me
tus — menkas dalykas, o išė
jus iš kalėjimo su 150,000 li
tų galima “ponavoti." Kad iš 
jo tų pinigų nereikalautų, jis 
nurodo asmenį, iš kurio gali
ma reikalauti, taigi jį su pi
nigais reikia palikti ramybė
je.

Aferistai pasirodo ne tik 
aferistai, bet aferistai ir šel
miai.

Puikiai išgudravoję, jie 
dar puikiau manė pabaigti. 
Todėl eidami pasiimti pasku
tinių pinigų, jie parašė Ban
ko valdytojui p. Jurgučiui 

'atsisveikinimo laišką: girdi, 
1 iiieii fovrkoiit nin ii'ž tyra ai np.šitam geresniam. švaresniam kure yra ' jllSU tarnautojų UŽ grašį ne

tikra- ekonomiškumai, jų* gaukit pii nupirksi, bet mes pergudra- 
nw vertės šilnmą namuose. Jis neišei-1 — ------ T -----------:-------------------
na |wr kaminą arba į pelenų kėnų. I'r- 
simoka vartoti.

New EngiandCoke

ItABARTINf: KAINA

12
TONĄ

I'ŽSISAKYKIT UAB AR

NevEngmndCoke
250 STI ART ST..

Arlington St-. and (’olombu* 

South Boston Office 
399 Broadway

Tel. South Boston 2333.

Avė..

i vojom. Likit sveiki, važiuo
jame kitan bankan... Jie iš 
tikrųjų ne prasti, bet "moky
ti aferistai.”

Kalinauskas ekonomistas 
ir prof. Jurgučio mokinys, 
studentas paskutinio semest
ro, o jo afera — tai tikras 
“diplomatinis darbas.”

Studentai pasakoja, kad 
■Kalinauskas ypatingai atsi
dėjęs sekęs prof. Jurgučio 
paskaitų skyrių apie bankų 
apgavimus, P. Jurgutis kaip 
tik pavasari skaitęs apie ap
sisaugojimą, surištą su me
morialinių orderių padirbi
mu, __-



f

Ir į ką gi tai 
kad bus 

Ar gi

X
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Lietuvos Kaimiečio Skilta.

blogos, ba greitu cėsu tėvą 
išeis iš familės. 
padabna. Malke, 
vaikai, o tėvo nebus? 
tai ne Dievo koronė?

I —šitie du nuotikiai. tėve,

—Sveikas, tėve’ Kas nau
jo pas tave.šiandien?

—Žegnokis, vaike, ir kal
bėk poterius, ba ponas Die
vas koronę užsiuntė ant svie
to už bedievių griekus.

—Nesuprantu, ką tuomi toli gražu nėra tikras eugeni- 
>kos pavyzdis. Niekas negali 
tikrai žinoti, artos aristo
kratiškos moterys eugenišku 
išrokavimu susilaukė vaikų, 
ar iš kitokios priežasties. Ga
lima daleisti. kad jos nety
čia papuolė bėdon, bet norė
damos išgelbėti savo ponišką 
vardą, aiškinasi, kad tai esą 
eugenikos bandymai.

—Tai tu nevieriji. ką ga- 
zietos rašo?

—Ne visada galima tikėti, 
ką skelbia kapitalistiniai 
didlapiai. Jų skleidžiamos 
žinios visokiais turtuolių iš- 
rokavimais tankiai būna su
fabrikuotos ir papirktos.

• —Tai kaip tu. vaike, gali
žinoti, kada gazietose būna 
parašyta teisybė, kada me
las?

—Reikia vartoti protą ir 
logiką, tėve. Eugenikos mok
slas yra geras dalykas, bet 
pritaikyti jį dabar ne lengva. 
Dabartinė pasaulio tvarka 
yra taip supuvusi, kad sunku 
yra surasti tobulą tėvą ar 
motiną. Iš prigimties persiė
mę netobulumais ir gyveni
me įgavę blogus papročius, 
daugelis žmonių šiandien yra 
fiziški ir protiški invalidai. 
Prie tokių sunkių sąlygų eu
genikos mokslui dar nėra 
galimybės prigyti.

—Tas gerai, Maike,. kad 
mergvaikių pakalenija nega
li ant svieto užponavoti, ba 
kitaip galėtų da sudna diena 
ateiti.

Į '—Taip, dabar dar negali, 
bet kuomet žmonija pasieks 
reikalingo tobulybės laips
nio, eugenika pataps įstaty
mu.

—Nėvcr mai, vaike, nie- 
. kur nebus tokios kreizi val
džios, kuri zakonais lieptų 
mergoms būti motinomis be 
šliubauno vyro. Ale gud bai. 
Maike, aš dabar bėgu i baž
nyčią sukalbėti tris sveika 
M arijas.

- Iki pasimatymo, tėve.

nori pasakyti, tėve.
—Veidi minut, suprasi, 

kuomet aš viską išvirozysiu. 
Čia, vaike, jau ne baikos. 
Mano kurnąs net mišias šven
tas užpirko, kad Dievas susi
mylėtų ir nekorotų taip, sun
kiai.

—Bet kame dalykas, tėve?
—Gazietos rašo, vaike, 

kad mergos pradėjo kokias 
tai egeniškas beibes gimdyti 
ir nori tėvo vardą iškasavoti 
iš pat pademenijos. Pasiren
ka sau kokį bomą. be šlrubo 
pasidaro motinom, ir jokie 
zakonai už tai jų nekoroja. 
Ar gi tu, vaike, apie tai ylai 
negirdėjai? r |

—Kaip aš suprantu, tėve, 
tai tu kalbi apie eugeniškus 
vaikus.

—Gal tu, Maike, daugiau 
žinai apie juos, tai išvirozyk 
man. ba aš iš cekavasties nei 
pypkės negaliu skaniai parū
kyti. ’

—Eugenika, tėve, tai tokis 
mokslas, kuriuo tikslas vra 
pagerinti žmonių veislę. Eu
genikai agituoja, kad tik 
sveiki ir tobuli tėvai leistų 
pasaulin vaikus, o paliegė
liams ir nenormališkiems 
draudžia būti tėvais. Pakol 
kas, dar nėra tokių įstatymų, 
kurie verstų žmones taip da
ryti, bet atsiranda drąsuolių, 
kurie jau liuosu noru prade
da šią idėją praktikuoti.

—Artu, vaike, manai, kad 
tai yra geras daiktas.

—Taip. Eugenika yra nau
dingas žmonijai mokslas.

—Nausa! Mergos vaikas 
be šliubauno tėvo yra ne po 
zakonai< gimęs ir jis negali 
būti regli žmogus. Priparo- 
dyk tu man. kur mergos vai
kas buvo kam žinomas ar 
uvožotas?

—Pasaulyje yra buvę 
daug garsių žmonių, kurie 
gimė be šliubo. Tu žmai. kad 
ir Kristus buvo panelės sū
nūs. Bet tame nėra svarbos. 
Svarbuyra žinoti, ar eugeni
ka prigvs žmonijoje, ir kokia 
ištikruju butu jos pasekmė. MIRĖ DOLERINIŲ LAIK-
- Ta'-irzinoti. vaike, ne-' RODĖL1V DIRBĖJAS, 

sunku. Tokis mokslas, kaip Pereitą seredą New Yorke 
tu man tlumočini, jau prigi- mirė Robert H. Ingersoll. kū
jo dabai-, ba. viena boba N e v.’ ris padirbo ir pardavė virš 
Yorke jau augina tokį nas- 70,000,000 dolerinių laikro- 
liedniką. o dabar Chicagoj dėlių. Apie septyni metai at- 

- kita besi įmatė pagimdė kitą gal jo firmą bankrutavo ir 
tokį vaiką, iš kurio gali išeiti tapo parduota Waterbury 
koks Antikristas. .Mano ku- Clock kompanijai. Beveik 
raas. apie rituos pripotkus visas jo turtas žuvo ir prie- 
skaitė gazietose ir sakė, kad žasties nepavykusių invest- 
pasekmės. vaike, bus labai mentų.

I
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“Keleivio” skaitytojas M. Sinkevičius ga
vo iš Lietuvos laišką, kur yra įdėti eilėmis 
aprašyti šių metų Lietuvos kaimiečio vargai. 
Nors eilės parašytos netaisyklingai, tečiaus 
talpiname jas. nes jos labai vaizdžiai nu
šviečia nelaimingą Lietuvos valstiečio padė
tį. Eilės užvaldytos “Laiškas iš Kaimo” ir 
skamba taip:

Gera, broli, tau sostinėj, 
Nuo vargų toli buvoti— 
Nei tiek rūpesčio krūtinei, 
Nei tiek skausmo ištrivoti.
O žinotum, kas čia kaime, 
Kokia mus aplankė laimė: 
Blogos dienos, gvoltu šaukia 
Ir žydelis, ir mužikas. 
Vandeny je triobos plaukia, 
Vandenyje laukas plikas, 
šešias dienas pilte pila, 
Tik septintą nusiblaivo, 
Ir jei reik keliauti mylią, 
Nemėgink visai be laivo.
Iškiši iš grįčios nosį 
Po šešių dienų nakvynės, 
Gal nors ką išratavosi, 
(Jai nors kas d a neužtvinęs. 
Bet aplinką apsižiūrėjęs 
Pamatai mares didžiausias, 
Kur tik antįs sukinėjas 
Ir koks gandras pasišiaušęs.
Bliauna tvartuose telyčios, 
Mykia karvės ir teliukai, 
O prie pat langų seklyčios 
žviegia kiaulė su paršiuikais. 
Klausia Kutrienė piemenę, 
Kol galvijų nepriganė; 
ši atsakė susiraukus. 
Nes neranda kuryr laukas.
Pravartu būtį miestelį, 
Bet aplinkui nėra ratų, 
Nei kumelės nesimato.
Ir pro langą pasižiūriu—

*

_ _ z 
Niekur nieko — kaip ant jūrių. 
Kur paliko, biesas žino. 
Negeriau ii- pas kaimyną.
Ir pas ji nekitos bėdos. 
Žiuri u. boba įsisėdus 
I mažiuką kubiliuką, 
Na. ir k apstos sau be strioko.
E. manau, jei taip, brolyti, 
Reik ir man taip pabandyti. 
Gaila ūkio, baimė krečia— 
Pasišaukiu vaikus, pačią. 
Išimu duris, pakloju 
Ant vandens—ir išvažiuoju.
Bristi butų nepatogu 
Ir reikėtų daug atvogos. 
Važiuotam, tai jau kas kita. 
Taip. brol. dirbu visą rytą. 
Visą prakaitą iŠDvlė.
Bet kenčiu, kenčiu ir tyliu, 
šitiek turto, šitiek gero 
Patapas ant nieko varo!
Kad nustotų, nors pradžiūtų, 
Nors galvijam šio-to butų. 
O dabar baisu žiūrėti: 
Dreba vargšai susirietę, 
Žiuri ašarom patvinę 
I mane, į gaspadinę, 
Ir tartum gailiai maldauja: 
“Duok šiaudų mums nors po saują f’ 
Tai. brolau, kas kaime dedas! 
Ne šiandien, tai ryt bus bėdos. 
Nežinau, kur žmonės dėsis— 
Blogos dienos, blogas čėsas. 
Nevažiuok nor^ tu iš miesto, 
Kaip anuokart pažadėjai.
Nėr čia pieno, nėr nei sviesto, 
Viską išnešiojo vėjai.
Ir muštuke, ir puodynės 
Stovi tuščios ant lentynos. 
Patįs pieno neragaujant 
Trečią dieną jau badaujant 
žmonės tokių baisių metų 
Savo amžy nėra matę. 
Kai kurie iš musų mano. 
Susilauksim antro tvano. 
Ir ištikro, kas čia žino, 
Kiek gerybių paskandino.
Na. lik sveikas, mano broli. 
Aš jau baigsiu šį laiškeli. 
Tokios musų, mat, naujienos: 
Baisus čėsai, baisios dienos. 
Neužmiršk manęs, buk geras, 
Parašyk, kas mieste daros. 
Ar valdžia nemano nieko 
Nukentėjusiems padėti?

(Galas.)
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KUR DINGO NUSKENDĘS | kol ji atitinka savo deivės 
šventnamį arba kol jos vilkai 
nesudrasko. ,

AUKSAS.
1917 m. didelis laivas 

“Elisabethvillė” plaukė iš 
Afrikos Europon, veždamas 

.labai daug brangių akmenų, 
aukso ir kitų brangenybių, 
apie 25 milionų litų vertės, 
neskaitant pinigų. Brangeny
bės buvo neapdraustos, nes 
tuomet dėl siautimo vokiečių 
povandeninių laivų Atlanti- 
ko vandenyne, nei viena 
draudimo bendrovė nesutiko 
vežamą turtą drausti. Pake
liui “Elisabethville” buvo vo
kiečių povandeninio laivo 
mina paskandinta. Nedaug 
kas iš plaukusiųjų išsigelbė
jo. Iš išlikusių gyvų jaivo 

(įgulos žmonių viena italų 
i bendrovė sužinijo tikslią lai
vo nuskendimo vietą ir ryžo
si išgriebti turtus. Pailgu 
j ieškojimų pagaliau pavyko 
surasti geležinę dėžę, kurioje 

, buvo brangenybės ir visiems 
įsu šypsena laukiantiems iš 
j vandens iškelti. Iškėlimu dė
žės be tiesioginių pasipelny- 

' mo jieškotojų buvo susido 
mėjusi ir francuzų vyriausy
bė, nes du trečdaliu vežtuji 
brangenybių priklausė Fran- 
euzijos iždui. Dėl to iškelian 
dėžę dalyvavo ir Franzuzijos 
atstovas. Koks visų buvo nu 
siminimas. kai atidarius dė 
žę vietoj laukiamų brange 
nybių nieko nerasta. Rasta 
tik 1.900 belgų frankų ir 4 
svarai sterlingų. Kilo klausi 
mas, kur dingo vežtosios 

";. Ar nebuvus 
__________sčiau prieš tai iš
kelta ir ištuštinus vėl nuleis 
ta?

Tame laive esą labai daug 
brangaus dramblio' kaulo, 
kuris norima išgriebti iš van
dens ir tuo budu nors vietoj 
didelio pelno gauti graibyme 
išlaidoms pateisinti.

AIŠKINA GYVULIŲ 
KALBĄ.

Lig šiol tik pasakose buvo 
sekama, kad kai kurie žmo
nės gali su žvėrimis arba gy- 

! vuliais kalbėtis, arba atvirkš- 
į čiai — žvėrys žmogaus balsu 
prašneka. Tečiaus šiomis 
dienomis paplito užsienių 
spaudoje žinios, kad žino
mas mokslininkas profeso-

IŠRADO VAISTUS JŪRIŲ 
LIGAI IŠVENGTI.

Plaukiantiems laivu daž
nai kelionės malonumas pa
virsta liga. Pradeda galva į 
skaudėti ir visa, kas suvalgy
ta, viduriuose nesilaikyti Se
nai yra pastebėta, kad vieni šmidt iš Monachiuno pradė- 
.engviau, kiti sunkiau ta liga jo gyvulių kalbos tyrimo dar- • . . i • i B • • j _ i jbą ir esą jau radęs metodą 

tai kalbai sekti. Tas metodas 
remiasi mikrofonu. Tyrinė
jant kokio žvėries kalbą, jis 
statomas prie mikrofono ir 
mikrofonas elektriškų, moto
rų pagalba surašo visus gv-

serga, o pasitaiko ir tokių, 
kurie ir visai neserga. Daug 
<am keliolika atvejų ši liga 
labai nepageidautina, bet 
vaistų nuo jos ir nebuvo. Ir 
:ik nesenai, pagrindinai gy
dytojams ištyrus “jūrių li- 
ges” priežastis, surasta nuo vuli'o balsus. Kiekvienas išė- 
jos ir vaistas. Pasirodo, kad jęs iš žvėries snukio garsas 
ji kyla suerzinus tam tikrus ženklinamas raide. Todėl 
nervų dirksnius. Tuo budu, žmogus, skaitydamas tasrai- 
kad liga nekiltų, reikia išger- dės. ir gali šiaip taip žvėries 
:i raminančių vaistų. Tokie balsu prašnekėti. Žvėrys, 
vaistai jau pradedami varto- kaip nustatė prof. šmidt, turi 
i. Išgėrus jų. r.ėra'pavojaus labai mažai balsių ir pusbal- 
oer 6 valandas susirgti. Vė- šių. Dažniausiai žvėrys kal
iau. jei kas blogiau pradeda to ja tuos pačius garsus po ke

liolika kartų iš eilės.
Tai yra balsės a, i, o, u ir 

pus’oalsės f, s, v. Bendrai pa
ėmus, šis naujas metodas 
žvėrių balsams tyrinėti, nors 
dabar vos pradėtas naudotis, 
turi, kaip spėjama, gražią 
ateiti. Tikimasi, kad su laiku 
žmonėms pasiseks, netik fo
netiniai gerai pažinti žvėrių 
balsus, bet gal pasiseks juos 
suprasti ir net susikalbėti su 
žvėrimis.

jaustis, reikia vėl jų išgerti.

■ brangenybės 
L - tik dėžė anks

I

1

AR GALIMAS PAJAU- 
NINIMAS.'

Amžinoji žmonių svajonė 
atspėti jaunystės paslaptį, 
kurios dėka galima butų ne
malonioj senatvės išvengti, 
prieš keletą metų buvo sukė
lus dėmesio visam pasauly 
įgyvendinimo galimumu. 
Daktaras Voronovas ir eilė 
kitų mėginimais su gyvuliais 
įrodė, kari, lengvos operaci
jos keliu perkėlus jaunesnio 
gyvulio tam tikras lyties liau
kas senesniajam, šisai pa jau
nėja. Buvo atsitikimų, kad 
tokiai operacijai davėsi ir 
keliolika senių. Daktaras Vo
ronovas, norėdamas plačiau 
ištirti pajauninimo galimu
mus, įsitaisė Alžerijoj (Afri
koj) bandomųjų gyvulių ūkį. 
Ten jam pasisekė pajauninti 
vienas labai senas bulius, bet 
kiti mėginimai nelabai jam 
pavyko. Anglų gydytojai, 
norėdami įsitikrinti, kiek 
vaisingai sekasi pajaunini
mo mėginimai, ne taip senai 
buvo nuvykę pas Voronovą 
ištisa delegacija. Šitai dele
gacijai nelabai patiko Voro- 
novo mėginimai. Nors jie 
daugiau vilties deda šteina- 
cho mėginimams pajauninti 
senius, tečiau nei iš vieno, 
nei iš kito mokslininko anglų

(gydytojai patenkinančių vairi 
siu nelaukia.

METALINIAI VABALAL
Vokiečių chemikas d-ras 

N. D. Zelinsky netyčiomis at- 
ado būdą sumetalinti vaba- 
us — paversti metaliniais. 
Vieną kartą d-ras Zelinskis 
larydamas chemišką vabalų 
malizą, apipylė tyriamus va
balus maltu vario oksidu ir 
Kaitino platinos indely ang
ies oksido atmosferoje. Pa

baigęs savo manipuliaciją jis 
nusistebėjęs pamatęs, kad vi
ii jo vabalai išlaikė savo for
mą. tik vietoje minkštų ir su
naikinamų sparnelių, visi įgi
jo tvirtus varinius sparnelius. 
Dėka šio netikėto išradimo 
muziejai galės paversti mė
šliniais visus savo vabz- 
Ižius, kurie tik negalima ap
saugoti nuo gedimo. Galima 
prasimanyti gyvus vabzdžius 
sumetalinus vartoti ir papuo
šalams. vietoj dabar vartoja
mų dirbtinių vabzdžių.

NAUJOS RŪŠIES VĖJO 
MOTORAS.

Kalifornijoje ką tik pada- 
ytas savotiškas vėjinis va
liklis. Tuo šis variklis nepa
prastas. kad neturi sparnų, o 
vėją tiek gerai sunaudoja, 
kad pagamina jėgos nuo 150 
’ki 175 arelio jėgų.

BLOGOSIOS IR GERO
SIOS PERKŪNIJOS 

YPATYBĖS.
Vienos universiteto prof. 

Jalinek. ilgą laiką tyrinėjęs 
perkūnijos paslaptis surinko 
daug ir labei įvairios me
džiagos, iš kurios aiškėja, 
kad be blogųjų perkūnijos . 
ypatybių, kaip itrenkimas, 
yra ir gerų pusių. Yra ištirta, 
kad perkūnijos itrenkimas 
arba užgavimas paralyžium, 
reumatizmu ir epileptija ser
gančių turi gydomosios reik
šmės. Pažnai po perkūnijos 
užgavimo išvardytam ligom 
sirgę asmens visiškai pa
sveiksta. Nerviškiems žmo
nėms. kurie labai bijo perkū
nijos griaudimo, per daug 
bijoti nėra ko. Pasirodo, kad 

, t. iš 40.000 įtrenkimų į žmoųes
’ki 175 arelio jėgų. Vietoj tik vienas būna mirtinas. Dėl 
sparnų, padaryta 100 pėdų perkūnijos žalingumo žmo- 
ilgumo ir 15 pėdų storio £aus sveikatai prof. yra 
vamzdis, kurio vienas galas griežtai priešingos nuomo- 
vra platus ir nuosekliai siau- nęs- -Jis tvirtina, kad perku- 
riija ligi kito galo. Platusis nijos itrenkimas negalįs būti 
vamzdžio galas būna at- mirties priežastimi. Nors ir 
gręžtas prieš vėją. Ir mažas labai smarkiai trenktas, žmo- 
vėjelis tam vamzdy virsta Per tūlą laiką galįs atsi- 
stipriu vėju, kuris suka elekt- gaivelėti.
riška generatorių. i

Šitas variklis jau-keli mė
nesiai kaip sėkmingai dirba, 
ir dabar manoma padaryti 
daugiau tokių variklių Ir pa
matyti tarpkalnėse, kur yra 
labiau vėjuota.

’lgumo

NELAIMINGA OŽKAITE.
Iš senojo įstatymo žinoma, 

kad žydai sukraudavo savo 
nuodėmes ant ožio ir išvyda
vo jį j tirlaukius. Ir šiandien

MODERNIŠKI RŪBAI 
MIRTIES PRIEŽASTIS.
Įžymus vokiečių fiziologas 

Geheimrat Rubner pareiškė, 
kad dabartiniai moterų rūbai 
.yra labai nesveiki. Esą paste
bėta, kad paskutiniaisiais 
metais visam pasaulyje mo
ters tarp 20 ir 26 metų pradė
jo labiau mirt?. Ypatingai 
džiova. Jis įrodinėja, kad 

I mirimų priežastis esą pa pai
ręs moterų noras išrodyti lai- 
besnėmis, ir dėl to per plonas 
apsirengimas, nepakanka
mai sušildo kūną. Seniau mo
terų drabužiai sverdavo nuo 
pustrečio iki trijų kilogramų.

MIRUSĮ PRIKĖLĖ.
Nesenai Danijoj nustebino 

visus nepaprasta žinia, kad 
daktarui Nordenhoftui pavy
ko atgaivinti ką tik mirusį 80 
metų senį. Jis sirgo kaž ko
kia vidurių liga ir mirė ope
racijos metu, širdis, neišlai
kiusi narkozo, sustojo plaku
si, užgeso ir visi gyvybės pa
žymiai. Gydytojai patvirtino 
mirimo faktą: Tečiau nesi
tenkindamas gydytojų tvirti
nimu, paminėtas daktaras 
įšvirškė į širdį adrenalino. 
Tuoj pradėjo ji plakti ir se
nis atgijo. Gydytojai nepa
prastai dabar susidomėjo ad
renalino veikimu.

RUSIJOJ AREŠTUOTA VAGIS UŽDARE MOTERĮ dar yra panaši ceremonija 
DAUGIAU ZION1STŲ. f KLA2ETAN. IVidurinėje Indijoje. Kuomet
Žinios iš Ukrainos sako, ’ v *ten Pasircdo rauplės, visi

kad zionistų areštai sovietu . .i.1 pnemie^y_New- ^ajmo gyventojai sudeda pi-
Rusijoj nesiliauja. Pereitą J°nvil,eJ vagjs jsiverže ) For- nigų, perka ožką^., papučia 
savaitę Kamenec-Podolske, bes namus, užrakino į drabu- ją ir paprastai uždeda;raup- --------------------------------
Režicoj ir kitose vietose buvę žiu k lazetą moterį ir pavogę lių deivės paveikslai/vTaip dviejų kilogiamų. Ištikruju 
suimta daugiau kaip 15 zio- $800 pabėgo. Vagiliai buvo priruoštą ožką išveja iš kai-jžieminių rūbų, sako, moters 
nistų vadų. Zionas yra taųti- atvažiavę nutnmobiHu septv- mo. Gyventojai mano, kad dabar neturi, išskiriant vir- 
nė žydų organizacija. niuose. -jau ta ožka tol klaidžioja, šutinį apsiaustą.

I . »

PLONIAUSIA VIELELE.
/

Mokslo reikalams dažnai 
reikia daug plonesnės vielos 
ir už-plauką. Wolleston*o ir 
Tavlor’o sistema galima pa-

;o dabar nesveria nei pusės daryti vielelę, kurios skers- 
į kilogramo. Net žieminiai ru- A
bai retai kada sveria daugiau

muo yra tik 0,000 colis, arba 
vienas-penktdešimtdalis plo
niausios vielelės. Palyginimo 
dėliai tenka pastebėti, kad 
žmogaus plaukas būna nuo 
0,006 iki 0,0126 colio storio.

fs
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'ŠIŲ DIENŲ LENINGRA

DAS.
Prieškarinės Rusijos sosti

nė Petrogradas dabar pava
dintas Leningradu, prieš ka
rą buvo vienas didžiausių ir 
gražiausių Rusijos miestų. 
Ne be reikalo buvo vadina
mas Rytų Paryžium? Gyveno

CHICAGOS POLICIJA 
KAS MET BLOGESNĖ.
Chicagos policijos depar

tamentas nuo senai yra žino
mas savo greitumu areštuoti 
piketuojančius streikierius 
ir pataikavimu skebams. Pa
staruoju laiku čionai “grand 

. _ . . . ; jury” savo pareiškime užda-
.paprastai, jame apie pusant-)Vė policijai per nosį sekan- 
10 miliono gyventojų. Karo čiaisžodžiais: 
metu šis skaičius buvo kele-Į “iš liudininkų kalbos ir 
riopai padidėjęs. Petrapily priduotų įrodymų aiškiau- 
buvo beveik visa stambioji siaj matosi policijos nepildv- 
rusų pramonė, daugybė fa b- mas savo pareigų. Prisaikin- 
i’ikų, didžiausias uostas. Gy- tiems teisėjams nelieka jo- 
venimas tada šitam mieste kios abejonės, kad šio miesto 
kunkuliuote kunkuliavo. Žiu- policijos departamentas yra 
gus senajai Rusijos tvarkai 
pradėjo mažėti ir Petrapilio • 
gyvumas. Perkėlus bolševi
kams centralines valdžios įs
taigas Maskvon, dar labiau 
sumenkėjo miesto gyvumas. 
Uostas apmirė. Sustojo dau
gybė fabrikų, sumenkėjo 
prfimonė, žlugo beveik pre
kyba. Dauguma žmonių išva- NELEIS AMERIKIEČIAMS 
žinėjo į kaimus, nemaža jų 
išmirė nuo bado ir ligų. Iš 
pusantro miliono gyventojų 
liko vos septyni šimtai tūks
tančių, arba, mažiau, kaip 
per pus. Mieste judėjimas 
apmirė. Kai kuriose, kiek 
nuošalesnėse gatvėse dabar 
žolė auga; seniau pilnose ve
žimų ii’ žmonių gatvėse retai 
kada dabar pasirodo auto
mobilis, ar prabildo vežikas. 
Automobilių maža, vežikų 
taip jau, užtat daug vežimė
lių ant dviejų ratų, kuriuosna 
įsikinkę velka apdriskę žmo
nės.

Gražus rūmai, bei namai 
apgriuvo. Daugelio gatvių 
grindiniai duobėti. Teatrai ir 
kinai tuštuoja. Pažinusiems 
šio miesto gvvehimą seniau, 
dabar jis sudaro labai sle
giančio įspūdžio. Atrodo, 
kad miestas greit visiškai iš- 
tuštėsiąs.

Providence’o policija pa
galbaus pagavo 14 metų vai
kėzą, kuris turėjo keistą pa
protį užpulti jaunas mergai
tes ant gatvių ir drūčiai ap
kabinus pamyluoti jas. Kele
tą sykių jis buvo taip užpuo
lęs jaunas mokines tarp 10 ir 
12 metų amžiaus, bet ačiū 
savo greitoms kojoms, jis vis 
pasprukdavo nuo bandančių
jų jį pagauti.

KRUPPO FIRMA SUSI
TARĖ SU SOVIETAIS.
Iš Maskvos pranešama, 

kad Vokietijos Kruppo fir
ma padarė naują sutartį su 
Sovietų valdžia pratęsimui 
žemės koncesijų šiaurinėje 
Kaukazo dalyje. Tai esanti 
didžiausia tokios rųšies kon
cesija visoje Rusijos šalyje.

ROOT PASITRAUKIA iŠ 
POLITIKOS.

Buvusis Amerikos valstv- Į 
bės sekretorius irWilsono' 
politikos vedėjas Elihu Root 

______ _____ ___________ praneša, kad jis iš politikos 
KNISTIS PO METRIKUS. Jau pasitraukęs ir nuo šiol ve- 

Iki šiol amerikiečiai nuva-jsi«sPri.vat'I®’venim«- 
žiavę An^lijon mėgdavo 
knistis po parapijų knygas, i 
jieškodami savo protėvių 
metrikų, bet kunigai dabar 
rūpinasi jiems pastoti kelią. 
Bažnytinei TaryHhi įteikta 
sumanymas, draudžiantis 
raustis po metrikų knygas ir 
skiriantis bžusmę- tiems, ku
rie draudimo neklausytų. 
Anglijos kunigai veikiausiai 
sumanė pasipinigauti iš tur
tingųjų amerikiečių, tad su
galvojo jiems suvaržymus. 
Dvasiškieji biznieriai žino, 
kaip išnaudoti progas.

t

visiškai supuvęs.”
Keletas metų atgal Suv. 

Vastijų Distrikto prokuroras 
Olson viešai paskelbė, kad 
pusė policijos departamento 
Chicagoje yra supuvusi, o 
nuo to laiko supuvimas pasi
darė da didesnis.

K E ĮE i vi s

AMERIKOS 1NDIJONŲ STOVYKLA.

I

nė inkvizicijos teismcibaus

Į

Kuomet su\ k n baltveidžiai stato čia po 50 aukš
tų dangarėžiu >s Indijonai ir šiandien dar gyvena
drobinėse budu-e. šitas paveikslėlis parodo keliatą tokių būdų 
prie Minnehaha upės, Minr.e >tos valstijoje.

Degtukų 100 Metų
Sukaktuves

Darbininkų Žinios.
Iš viso pasaulio.

Socialistų Internacionalo 
sekretorius drg. Friedrich 
Adjer pranešė Internaciona
lo Kongresui, kuris nesenai 
pasibaigė Briusely, kad šian
dien pasauly yra iš viso 354 
socialistiniai dienraščiai. O 
valdininkų rinkimuose Įvai
riose šalyse socialistų kandi
datai pastaruoju laiku yra 
gavę net 2.5,000,000 balsų.

4

'mašinomis supiausto 50 cm. 
ilgio pliauckom. Jas deda į 
mašiną, kuri besisukančią 
pliaucką supiausto (atvynio- 
ja) degtuko storio juostom, o 
juostas—į degtukų šipulė
lius. šipulėlius mirko tam 

.primenančius degtukus ir pa-(tikrame skystime, kuris tei- 
grindinai besiskiriančiu

Šiomis dienomis sukako 
lygiai 100 metų, kai pasirodė 
Europoje tokie kai;) mes da
bar vartojame degtukai. Jau 
1805 metais francuzų chemi
kas Chancelis buvo išradęs ir 
gyvenime įvedęs prietaisus,

i H

VOKIEČIŲ ZEPELINAS 
SKRIS PER ATLANTIKĄ.

Naujasis vokiečių milži 
niškas orodaivas “Graf Zep- 
pelin” galutinai tapo paruoš
tas kelionei per Atlantiką 
pereitą sąvaitę. Subatoj jis 
jau ketino pakilti į orą. Šis 
zepelinas yra 763 pėdų ilgio 
ir sveria 120 tonų. Jo viduje 
randasi 18 didelių baliunų. 
pripildytų lengvomis dujo
mis. Jis tyri penkis dvylikos 
cilinderių ir 530 arklių pajė
gos motorus, gali skristi po 
$0 mylių į valandą. Padaly
tas taip, kad galėtų perskris
ti Atlantiką per 75 valandas.

“Graf Zeppelin” yra pa
dalytas taip, kaip “Los An- ’ • } - • ■r 
kiečiai atidavė Amerikai už 
skolas. Jame galės sutilpti 20 
pasažierių. Jeigu pirmoji 
bandomoji kelionė pavyktų, 
tai šis orlaivis bus naudoja
mas ir tolimesniam susisėki- 
mui tarp Amerikos ir Vokie
tijos.

PRIETAISAS STAIGIA 
MIRTIMI MIRUSIEMS 

ATGAIVINTI.
"Austrų mokslininkas R. 

Eisenmengbr paskelbė būdą, 
kaip jo išrastuoju aparatu at- 
gaitinti staigia mirtimi miru
sius. Aparatas esąs labai išto
bulintas, ir £> veikimas susi
deda iš dirbtinio kvėpavimo 
darymo ir širdies masažo. 
Mėginimais patirta, kad tai 
vra labai svarbus prietaisas, , ., ,
kurio dėka, galima dirbtiną anais me^ls vo_
kvėpavimą palaikyti keletą 
valandų. Tai svarbu, ne tik 
elektros bei perkūnijos už
trenktiems. bet nuo sugara- 
vimo įnirusiems ir skenduo
liams gaivinti..

Per liepos mėnesį iš Lietu
vos išvyko duonos jieškoda- 
mi:

Argentinon 110 
Brazilijon 60.
Afrikon 77.
Kanadon 334.
Urugvajun 25.
I Suvienytas Valst. 127. 
Meksikon 5.
Kubon 8.
Palestinon 8.
Iš viso, per liepos mėnesį 

išvažiavo 754 žmonės.

Į 
žmonių.7

“Socialdemokratas” rašo: 
“Penktas visos Rusijos sovie
tų kongresas turėjo įvykti šių 
metų pavasary, bet buvo ati
dėtas į rudenį. Dabar vėl jis 
atidedama į 1929 metų ba
landžio 15 dieną. Matyt, dik
tatoriai bijosi.”

DEMOKRATAI JIEŠKO 
PRIEKABIŲ PRIE PAŠTO.

New Yorko majoras Wal- 
ker visų demoki atų kataliku 
vardu pradėjo kabintis prie 
Amerikos pašto viršininko 
New, kodėl pastarasis neuž- 
draudžia “bedieviams” siun
tinėti per paštą visokius raš
tus, kritikuojančius klerika- 
liškajį Romos trustą ir gu
bernatorių Smithą. Pašto vir
šininkas šitam ponui atsakė, 
kad tokio uždraudimo Ame- . .
rikoj padalyti negalima ir sveikatą. Dr. Langford 
paaiškino jam taisykles, ku- pastebi, kad šiaurėsgyvento- 
riomis'tik nešvarus raštai ne- jams labai reikalingi dentis- 
leidžiami siuntinėti. Gi poli- takir akių specialistai, 
tinė prbpaganda ir partijų 
kritika gali būt liuosai paštu 
siuntinėjama, bile tik už tai 
paštui būna pilnai užmokė
ta. t

NUŠOVĖ ŽMOGŲ.
Gailioniai, Linkųyos para

pijos. Rugpiučio 12 d. vakare prieš

ESKIMOSAMS REIKIA 
DENTISTŲ.

Dr. Kari Langford, kuris 
dabai’ sugrįžo iš šiaurių su 
MacMillano ekspedicija, pa
sakoja. kad labai daug eski- 
mosų tenai turi sugedusius 
dantis. Jis sakosi išlupęs 
jiėms virš 2,000 dantų ii’ pa
daręs keletą sunkių operaci
jų. Esą, baltveidžių maistas 
skaudžiai atsiliepė i eskimo-

Rugpiučio 11 d. Lietuvos 
despotai uždarė šias organi
zacijas: “Lietuvos sionistų 
socialistų jaunimo sąjungą," 
“Bendrąją darbininkų profe
sinę sąjungą.” “Bedarbiams 
šelpti komitetą" ir “Kauno 
inteligentų draugiją." Visi 
despotai bijosi organizuotų 
žmonių.

“Socialdemokrato" 34-tas 
numeris atėjo fašistų cenzū
ros subiaurotas. Visas veda
masis straipsnis išbrauktas ir 
jo vieta skelbimais užpildy
ta.

Jeigu Lietuvą ir Lenkiją 
valdytų socialdemokratai, o 
ne visokie patriotai, tai dėl 
Vilniaus nebūtų jokio ginčo, 
pasakė Lenkijos socialistų 
atstovas Niedzialkovvskis so
cialistų Internacionalo Kon
grese. Kaip visi socialdemo
kratai, taip ir Lenkijos so
cialdemokratai svetimų že
mių grobimo nepripažįsta.

Viduramžių laikai Tuo- pTTfeiysiąs reikalingos'už sa- 
met katalikiškoji tlvariškija vo nuodėmes atgailos arba 
turėjo didžiausia galybę-ge jei net nenorėsiąs būti degi- 
tik dvasiniame, bet itjiolitl-namas ant laužo, tai po mir- 
niame gyveninį buvrt^kfeirties jis turėsiąs per nepabai- 
liai madoje inlMžidjk/Ly:. giamus-amžius kentėti pra- 
dvasiškijos „pėfeinas irl-.jb*įaro kančias. , Darvyta*.
įvykdymas.’ rnkyjLjiyija bftvk “Laisvas Žodis.”
sugalvota kaip »a^aHos p:W---------------r?

monė išpirkimui “išdarytų PAJESKOJIMAI 
nuodėmių. Juo. s«ntervė ^-} * _
vusi nuodėmė, juo~srrrarlfe>r:-. P ij-eška;' <liaug<;s Antaninos Ver- 
nė inkvizicijos teisjncibauš- v u vyi u. k ':nęs- 
me. U z sunkiausius nMMz e n- rrilVšt; a<i>.s», anna grigas 

gimus, mirtinas, nuodėmes,] s>
nusikaltėliai labai dažnai bu -į Pajleškau brolio Tarno Laymo, turiu 
clavo deginami minios aki- svarHu Malonės atsišaukti ar-

. , • i - - , , ba žinantieji teiksis pranešti. Kurisį V aizdoje ant laužo, UZ leng- pirmas pi.-iru-š. skiriu $1O,(M> atlygini- 
vesnes nuodėmes buvo mies-'nv john i.ayman
. • , -- ! 2235 So. b-art st.. Detroit, Mich.to gyviausiose gatvėse riša-i » . . ______ _____ :____
mi nUOgi prie Stulpu, O praei-Į Juozas Kurilavičia, gyvenantis Bra- 

l)xlV usi bclGVti ėienes. pirm t metu jryveno Clinton, 
pirštais, niekinti, Žeminti ir Ind.. dalmr nesraliu surasi. Kas apie ją 
rD tnliuv Kart-ais n;-io Iv'-ž ii:R<’’ n'.b.nėkite pranešti.taip toliau, nai uais ptie oaz-j juozas ki rjląvicius 

ua da Grasa 23, S «<> Paulo, Brazil.

Paiieskai: švogerio Aleko Budgino, 
pGniiaus gyveno Noruoad, Mass. Jo 

■na niire ir paliko vieną sūnų !•> 
;n< tųMalonėk na’:- atsišaukti, arba 

'' prar,-.,ki* jo adresą, už ką 
į biislu“’*!.’.'angas Wm. ŽEMAITIS .. 

5"5 V.'indsor st., (’ambridge, Mass.

i

ryčių būdavo iškastos duo- R 
bės ir tose duobėse laikomi- 
pusnuogiai ar nuogi nusikal
tėliai, kad einantieji į bą*zny-^'n 
čia žmonės galėtų prisižirirė-r-

o____ _________ is nuo i kia jiems galimumą lengviau
titnago ir knato, kurių pagal-1 užsidegti ir ilgiau degt i, pas- 
ba žmonės 1 ’
ugnį. Chencclio degtukai bu-; 
vo paprasti medžio šipulė-j 
liai, kurių galai buvo aptrau-l 
kiami sieros, fosforo ir chlo-Į 
ro patašo mišiniu. Tas šipu
lėlis užsidegdavo panėrus ii i 
sustandrintą sieros rukštį. 
Rūkoriai, norėdami visada 
turėti su savim ugnį, buvo 
privehsti kartų.su tais už.-ide- 
gąnčiais degtukai.- nešiotis ii 
bonkutes su sieros rukštimi. 
Tas buvo jau vien dėlto ne
patogu. kad kartais per ne
laimę sudužus bonkutei ko
kio puikaus kavalieriaus ki- 
šeniuje pasidėjusi sieros ruk- 
štis sugadindavo jam rubus. 
Todėl Chcncelio -degtukai 
didelio pasisekimo neturėjo.

Pirmuosius tikruosius deg
tukus 182 (—1828 metais ga
mino ir pardavinėjo anelas 
vaistininkas Jonas Uolker. 
Degtukai buvo 10 cm. ilgioj 
pusę cm. pločio ir užsidegda
vo patrynus jų galą į smulkių^

lig tol gaudavo jkui tuos šipulėlius džiovina 
ir sutvarko specialinėje ma
šinoje taip, kad degtukai sta
čiomis ir kiekvienas skyrium 
stovėdami atrodo lyg didelis 
mediniais šeriais šepetys. 
Tas “šepetys" mašinos pa
galba lygiai, gražiai pamer
kiamas pirmiausiai į parafi
no skystimą, o paskui į deg
tukui degimą teikiantį skys
timą. Galop degtukai džiovi
nami džiovykloje, mechaniš
kai atskaitomi ir sudedami į 
dėžutes. Dėžutės dirbamos 
taip pat mechaniškai.

Musų laikų degtukų užde
gančioji masė susideda iš 
chloro patašo, anglies, anti- 
mono sieros ir dar kelių che- 

imikalų. Degtukų visam pa
sauly kas diena suvartojama 
apie 10 milijardų. Gerai 
'įrengtas degtukų fabrikas su 
100 darbininkų per dieną 
gali pagaminti 15 milionų 
degtukų.

i Nors dabar jau, pradėjus 
smėlių apibarstytą popierių, praktiškame gyvenime pla- 
Tečiau L’olkero išradimas čiai vartoti elektrą, benziną 
pradžioje buvo mažai išsi- ir it., degtukų gamybai kai 
platinę*. Žmonės tebesiten- kas netolimoje ateityje le- 
kino senoviškais titnaginiais mia krizį. tečiau degtukas 
ugnies gavimo įrankiais. Ir yra taip geras, patogus ir pi

gus įrankis, kad reikia abejo
ti. jog kas nors geresnio jį 
greitu laiku galėtų pakeisti.

Vikunas.

f

ugnies gavimo įrankiai 
tik labiau paplitus cigaru 
naudojimui, kiek daugiau 
pradėta domėtis ir degtu
kais. Į galvelių mišinį 1832 
m. Kammeris pradėjo dėti 
balto -fosforo. Toliau degtu
kai.buvo vi 
mi ir jau 
ypatingai 
pakilusi 
pramonė.

Taip vadinamieji švedų 
degtukai yra ne švedų išras
ti. Išrado juos vokiečių che
mikas Boettgeris 184-s m. 
Jis pašalino iš degtukų gal
velių lengvai tfzsidegantį ir 
nuodingą baltą fosforą ir po
pierių trinti degtuką užde
gant pradėjo tepti nenuodin- 
gu ir nepavojingu raudonu 
fosforu. Žmonės tečiau jau 
buvo papratę prie fosforinių 
degtukų, kurie užsidegdavo 
patrynus jų galvelę bet Į ką: 
į sieną. į bato padą ir tt. i • - 
dėl Boettgerio išradimas pa
sisekimo neturėjo, švedai 
Boettgerio išradimą įvertino 
ir pradėjo masinę nepavnjin-

is labiau tobulina- 
apie 1850 metų. 

•Austrijoje, buvo 
gerokai degtukų vo

ŽMONES PRIEŠINASI 
GATVEKARIŲ PAKEI

TIMUI BUSAIS.
Virš 3,00(1 gyventojų Dor- 

chestery, šalia Bostono, turė
jo susirinkimą ir veik vien
balsiai pareiškė protestą 
_ ‘ ~ įvedimą busų vietoje 

alučio išsismaginę šio kaimo gatvekarių. Elevatęd kompa- 
piliečiai dėlei visai menkos nija nori pratęsti susisiekimą 
priežasties vieną žmogų nu- 

„šovė ir vieną sunkiai sužeidė, 
kuris taip pat, girdėti, miręs. 
Žmonės sako: “Gailionie- 
čiai promacho neduoda — 
pataiko tiesiai į širdį.’’ Veda- giasi medžioklei šią žiemą ir vos tik apie 375.000 kitose liepos ir topelio medžiu 
mas tardymas., * Kentucky valstijoj. šalyse. •—s • • ’’ -

Socialistų Internacionalas,ir pradėjo masinę nepav-»jin- 
turi 6,o?k),0()0 narių, ireskai- gų šių degtukų gamybą ir rie
tant tų šalių, kur siaučia fa-šiai apipylė.jais visus Euro- 

iki Ashmonto, pakeičiant da- šistų ar bolševikų diktaturos'pos kraštus. Iš čia ir pavadi- 
baitinę gatvekarių sistemą ir* pociaUstų organizacijos nimas švedų degtukų. 
Husais ’ uždraustos. Tuo tarpu komu-Į Dabar pakalbėsim? kaip

------------- -  nistųįd Internacionalas turi degtukai,gaminami. Degtu-
Prezjdentas Cooligde ien- apie 1,300,000 narių Rusijoj kų šipulėliai daugiausia . ru 

j. Pin
kliausiai medį tam tikromis

ti, kaip turi vargti nusFdėjė- 
liai, jei jie nenori pakliūti pn 
mirties į pragarą. Laikui bė
gant inkvizicija buvo virtusi 
didžiausia ramių piliečiu gy
venimo nelaimė. Dvasiški ja į 
nebepasitenkindavo 
tuomi. ką atgailestaujantieji 
per išpažintį pasisakydavo, 
bet plačiai organizavo tikin-Į 
čiujų žmonių slaptą sekimą, 
kitaip sakant — špionažą. Ir 
pagaliau inkvizicijos teismas •jį'y • 
tiek buvo sužiaurėjęs, kad 
užtekdavo kurį nors žmogų 
apskųsti, kad jis nepavyz- 
dingaį gyvena, nesilaiko baž
nyčios įstatymu arba nepa
geidautinai kal^a ant kunigų • 
ar skaito uždraustas knygas?: 
kaip dvasiškijos įsakymu įs
kųstasis būdavo areštuoja
mas, uždaromas kalėjimąn ir 
atėjus atlaidams,, kuomet 
susirenka keletas nusikaltė
lių, suruošiama iškilminga 
bažnyčios procesija ir gie
dant šventas psalmes, lydint 
didžiausioms žmonių mi
nioms suimtieji varomi Į tam 
tikrą vietą, kur laukia pa
ruoštas laužas ir mirtis. Tik 
paskutinėje valandoje suži
nodavo kartais žmogus už ką 
jis bus nužudomas, nes prieš 
nudeginimą išeidavo į minios 
priešakį kunigas ii- pareikš
davo deginamųjų “blogu* 
darbus,” prašydamas susi
rinkusias žmonių minias 
melstis už deginamųjų nusi
kaltėlių sielas.

Tokios inkvizicijos aukų 
deginimo vietos ir gėdos 
rtulpų pėdsakosyra pasiliku
sios ii- Rygos mieste. Sena
jame miesto yra Rotužės aik
štė prieš taip vadinamą 
“Juodgalvių namą,” kur se
novėje degindavo dvasiški- 
iai nusižengusius žmones. 
Šioje aikštėje yra sudeginta 
ir labai žymių žmonių, Rygos 
miesto tarybos narių, kurie 
buvo irgi ant laužo Rotužės 
aikštėje sudeginti viduryje 

Rygos 
senamiestyje stovi aukštai : 
iškėlusi savo bokštą .Jokūbo 
bažnyčia, kurios varpai pa
lydėjo ne vieną inkvizicijos 
procesiją. Jos bokšte stovi 
tam tikras stogelis, po kurio 
slepiasi inkvizicijos ceremo
nijų atlikimo varpas, pati 
bažnyčia buvo dvasiškojoj 
inkvizicijos teismo mąlilvs ir 
prieglobsčio vieta, 
mieste yra dar ir šiandien 
taip vadinama Stulpų gatvė, i f--’ 
Šios gatvės kryžkelėse seno- PARSIDUODA LIETUVIS- 
vėje stovėję gėdos stulpai,: KI BALANDŽIAI
prie kurių rišdavo surakin-- 

valsti.joj, New Castle tus nusidėjėlius ir leisdavo’ 
*; kur dabar stovi praeiviams iš jų tyčiotis.

Wilmingtono miestas. 'Ši-į Tas viskas buvo daroma 
toms 300 metų sukaktuvėms vardan tikėjimo ir tikintiems 
neminėti Amerikos švedų or- žmonėms buvo aiškinama, 
ganizacijos šįmet rengia di- kad tai esą daroma žmonių 
dėlės iškilmes. naudai, nes jeigu žmogus He-

• I’aji-škau pusseserių Magdės ir 
One- Jascvičiukiii. Suvalkų gub.. Ši
lavote parapijos. Žarsto: kaimo. Viena 

v<-- ■ \ewarko, <» kita Elizabeth, N. 
i. V5-na ištekėju: uz. M. Sveiki, kita 
-už-M. Smaitis. Ma'onės’atsiliept, ar- 

............Vsis prane-ti
MRS. MAGDĖ GIRAITIENĖ

3,1 Gni' ti st., Manchester, Conn.

vionlhi .'j/M’ii ieji t,,i|• 1 - 11 I ' * « «... ......I ... ....................
t..

P»;:-škau ;>i;-s'-seres Veronikos 
Stof’ iukės. po vyru pavardės nežinau; 
Twi;ia iš Kauno irub . Šiaulių apskr.,
l. vįųi;).,: valsčiaus, Montrimų kaimo.
..........las yra toks: mirė jos brolis

s ir paliko savastis Amerikoje. 
Malonėk atsišaui ti ir atsiimk dalį pa
lietojo' turto. Mano adresas:

KASTAN STO< KUS 
2lįį.N. JKth st., Sprinfffield. 111.

Paj.eskau draugo .Jono Matulaičio, 
l'iJC meta:s jis trrįzo is Arkantrelsko, 
Ru.-'jo j Suvalkų Riib.. Sakių miestą. 
•Ka< anie ji žino malonės pranešti ar- 
Iba.pals lai atsišaukia. .(gV) 

, KAZIMIERAS KLIMAITIS 
.11131-IJoyd st.. Scranton. Pa., ---- f--------------------

JPajicškau savo dė lės Liudviko Hen- 
’nčfo*. kilęs iš’I. etuvos iš Kauno m , 
,1>912 m. jis išvažiavo j Ameriką, 1925
m. persikėlė i (’onn valstiją. Prašau 

‘LlUdViko Meringo atsiliepti, arba kas 
Urnote jo antraša. mal nokite pranešti 
šiuo antrašu: Edvardas Genigas (39) 
Kalino Sunk. Darb. Kalėjimas, 2-ras 
pe.iit. skyrius. Lietuva.

Į

PfUieškau savo moteries Ulijonos 
•ftiešutauskienčs ir vaikų: .Jono. Anta
no ir Izabelės. Labai noriu susižinoti, 
malonėkit atsišaulti. f 41 )
2. ..JONAS RIEŠUTĄ USKAS 
5 Jk'Jgove Teriace. Glebe st..

* Rellshi1!. Scotland.

APSIVEDIMAI.
P.ajVš- a’i merkines apsivedimui, ne 

jaunesnės 35 metų kad ir iš Kanados 
ar kitur. Aš esu 39 metų, turiu gerų 
darbb. nerūkau Norėčiau draugiškos 
ir blaivios šeimininkės. Malonės atsi
šauki ir prisiųsti savo paveikslų.

P. M BRUNAS 
.2kO.W, 57-th st.. Chirago, UI.

Su. .t ikslu apsivedin»o norėčiau »usi- 
pazinfi su mertrina nesenesne kaip 25 
m . rfialonics išvaizdos ir turinti kapi
talo’ nors $5.o<i’t. Su pirmu laišku pa
veikslas pageidaujamas.

A P. HANSON
Gcnęral Dėl., Detroit, Mich.

PASTABOS
Pereitą savaitę Rusijoj bu-

i “Tolstojaus Savaitė." Po 
x įsą šalį buvo rengiamos pa
skaitos ir aiškinamas Tolsto
jaus gyvenimas, jo mokslas 
ir darbai, nes 10 rugsėjo su
kako 100 metų nuo jo gimi
mo dienos. Šitos sukaktuvės J (j-tojo šimtmečio, 
buvo apvaikščiojamos netik ‘ 
Rusijoj, bet po visą Europą 
ir net Amerikos miestuose, 
kur tik yra apsigyvenusių ru
sų. Ypač iškilmingai šitą 
Įvykį minėjo Kanados' du- 
choborai, su kuriais dabar 
gyvena buvusis nabašninko 
Tolstojaus draugas ir jo bio
grafas Bėru kovas.

Papeškau apsivedimui merginos ar- 
hc» (našlės nu > 35 iki 15 metu amžiaus; 
is esu vaikinas II metu Platesnes ži
nias įteiksiu per laišką. Su laišku 
malonės prisni ti ir paveikslą, atsaky
ta duosiu kiekvienai. .1. Z1 (39) 
Box 75, Kavford. W. Va.

V- -------------------------------------
1,‘iijješkaii jį-siveiiirtvii kraupęs,

nl('Kf,'fios :nl>a našlčs Be vaiky, tarp 
3(i-ir 35 mi tu mažiaus. Meldžiu atsi- 
-aukt. t.k < >s. kurios n >rite apsivesti. 
S'i' p rir.u 'aišku prisi'i >ki’ paveikslą, 
torį, reikalaujant su^ražinsui. Aš esu 
10 metu amžiaus, paprastas darbi- 
:i:nl a . blaiva, ir mybntis svarų py- 
veniv+in. R. I.IOtS (40)

1147 W. Washinpt»n Blvd..
(’hieapo. III.

Kykai siunčiame dėl rūkančių prabą 
puikai s tabako. Kreipkitės pas mus. 
For ip.i Bonk ( o.. 57 Dey Street,
New >ork. N. Y.

R IRBERNĖ I’ \RSII>Uor>A. 
įkalni soroj vietoj, palima padaryt 
ra pragyvenimą. Apielinke apgy

venta visokioms tautoms, bot daugiau
siai lietuvių ir lenkų. Pardavimo prie- 

'avinin'as tur apleist miestą.
KygOS'Kirrfi- norit elirbt sau. o ne kitam ir 

Šiandien *’ apžiūrėki greHai. (3X)
• j I*. O- 13.), Morcostor, Mass.Šįmet sukanka 300 metų, 

kaip Amerikon atvyko pir
mutinis švedų ateivių būrys. 
Jie atplaukė laivu “Kalmare 
Nyckel” ir apsigyveno Dele- 
vvare 
apskrity

Juodgalviai, rud
galviai ir pclfon- 
galviai. Prieiun- 
č ’i j visas dalis 
Suvienytų Valsti
jų ir j Kanadą.

GEO. 
BENDORAITIS 
520 W ilson St., 

V ąlvrbury,

kart%25c5%25b3.su
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Humoristika
koki ten skystą daiktą ir klebo
nišką. — Patrakinės. sakau, ma- 

potrų neišveikso. 
Kodėl to. latre, teik priplepėiis 

ui š motei.

tau. kad .iusa

KAUKU SI‘E( IALYBĖ.
Kiekviena kalba turi kokią 

nors specialę sritį, kurioj ji ge
riausia tinka: Pavyzdžiui:

Ispanų kalba geriausia 
meilei.

italų — muzikai.
Prancūzų — diplomatijai. 
Vokiečių — mokslui. 
Anglų — bizniui. 
Rusų — keiksmams. 
IJetuvių — rupužiuotis.

gal dar šnapsiuku? — 
tas baltasis žyds.
šnagąoka aš neatsisa- 
Ve'išėk. bili bevaise-

ARISTOKRATU MĖII-E.
Būdamas >ešiohko> metų am

žiaus. jis Įsimylėjo į svetimą mo
terį 55 metu amžiaus. Sulaukęs 
h 'dešimts sesių metų, jis mylė
to aktorką 4o metų Būdamas 46 
metų, jis isiklepojo Į merginą 32 
metų. Turėdamas (JO metų am
žiaus. jis susižiedavo su teatro 
;ck:ke 21 metų. Tapęs 92 metu 
seniu, jis apsivedė su 1<> metu 
la perkaita.

apie visokius zrazus. 
mėsos nedave. a ?

Tai ką pons neužsuki. — tei
sinos tas latras.—Ku pons ažusa- 
ki. tu atanešiau. Gal ponu dar ku 
nors ažusakyt? Kokių bištakiu- 
kų ar klapsų?

—Ragalom. — atšoveu.—neb- 
galio. kad ir norėi io.
, —Tai

! gundina 
! —Nu

KAP ŽAMATIS PALANGFO ! au *_ 
ULIAVOJ! lraras.

Lšmetis dar uorneii-kita paju- 
! tau. kap skroustaa pradėjo kais
to ir kraus tvinkėiote. P.eek pasi
žvalgyta. kap če viskas atrodą. 
Troba bova puiki nu veina gala. 
Vidurie trobos pri dideliause sta
lą sėdėję daug puikiun poniui! su 
ponates. Visi valgi, kad truputee 
pro ausis brumzgė. Aš mirkt vei- 

' na. mirkt kita. Kad paveizės in 
rruni kap so Smetonas!

į
—Ei kolnieriau. eek šen !— pa- 
ukeu liokajų: pasakyk mon. 

kas y r tei poną, kor teep 
<k.ug valga? paklausėm

—Tai yra Plukevos ministra- 
icija.

Muni paėmi šišos. I’aėmeu kol-
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KELEIVIS

žmo-čia matot Mrs. R. Freer. garsaus \Vashingtono atvokato
na. Ji pagarsėjo kaipo koėėb ėempijonė. nes iš visų moterų ii to
liausia tą virtuvės instrumentą numeta ir geriausia i tikslą pa
taiko.

VISKO PO BISKI.
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žmogaus, kuris "kalbasi su 
mirusiųjų dvasiomis.” Štai 

’ delko: Doyle nėra sukvailė- 
jęs. Jis yra aukšto mokslo 
žvyras, bet skelbimas tokių 
nesąmonių yra naudingas 
jam ir jo broliams kapitalis
tams. Tas daroma tiksliai, 
kad palaikyti darbininkuose 

“ baimę “užgrabinio gyveni
mo” ir sykiu visokių religijų 
biznį.

FARMOS
PUIKIOS ŪKĖS.
akrai ūkė; 80 akrų girios, 12168

rų sodo, upė, gera žemė ir budinkaia;
—Sl.2'H>. ] niailė į miestų

120 akrų, geriabudinkai ir gera že- 
. iė. sodas ir gero miško; SZ.oOo ant iš
mokėjimo. Lietu'iu kolonijoj. 1381 

f', n. ANDREKLS
Biri l<»7. Pentwater. Mirk.

Bolševikų spauda nuolat 
niekina socialistus, kad jie i 
nepripažįsta jokių gerumų 
Sovietų Rusijoj. Skaitant 
"Keleivį” ir "Naujienas” be
veik kiekvienam numeiy ma
tosi žinių apie Rusiją. .Jeigu 
kas blogo būna pas bolševi-' 
kus, socialistų spauda taip ir; 
parašo, o jei kas gere — tai

[gerai pamini. Bet bolševikai 
į niekad nėra paminėję sočia-i 
listų gerųjų darbų. Fanatiš
kieji bolševikai neturi nei 
doros, nei gėdos.

Atlikis reekalus nuvado pasa- 
keu:

—No. Pondeivali. kap to mon. 
teep aš tau! Negalėjeti nusiplau
ta iš viršelis. dabar aš nusiplau- 
so iš vidous! Ir nuėjeu statė in 
korgauzą.

Muni priėmė so kapelije. Pen
ki muzikonta so muzikoms, ba- 
sedla. so vargonus ir veins patru- 
bočius.

Iėjis turėjeu biški nemalonu-* ' . ■ma. Apnika tokei poną, jouda ap- 
sidari so baltoms krūtinėms.i Ix,ns 
Veins kopt ož keporis. kits ož ap- 
kaklis. trets ož lazdos...

—Ir vėl bus peklos! — pamis- 
lijeu ir makterėieu veinam in ton 
baltą krutinę: atstok, sakau, še- 
tone, aš so tavim netoro ni joke' ’ 
reekala!

Bet pamateu. kad anun yr vi
sos polks. nenorėjeu peklos kelte 
ir pasidaveu. Muni nuvilka. nu
moti. nuginklavo ir pasvadina ož 
tošte stala. unt kurio gulėjo kaž
koks nuvalkiota laikraštis.

—Galem padirbti klopsą so 
slagunas. kotlietą po hamburgs- 
ka. malarasieiskus barščius, par
duotos dešros su strimokas. gar- 
dios plėkynis ronkų darba. netei
singą zuiki so raugintas cimbo
las. vėžių, slimokų. devynakių. 
krabučių. lepšių vendzitų ir kt.— 
pirša visi tei poną muni apsto- 
jen.

Mon i galva susimaiši. Sakau: 
—Sakykit po veiną. vo ne visi 

karto, lyg žydun bakalioriie.
—Tai prašom pons pats-pasi

rinkti — pakiša mon popiereus 
šmotą.

—Ko. ar aš popierius valgyso. 
aš dar neso teik prišapis. — sa
kau. — Torio sava gyvenimą ir 
kon veitas.

—če yr menu. — paaiškina tei. 
kap aš supratau, liokaie. — če yr 
visi valgvma surašyti.

—Doukit nu gala! — bokšterė- 
jeu so piršto ir pirmą numerį. — 
Ir šnapšis. tikros leituviškos deg
tinis ar liorlaka. dideli kleboniš
ką ! — paleipeu!

Liokaie nuėji ir nuėji! Belauk- 
dams pradėjau skaityte unt stala 
rastą laikrašti.

Perskaitis tą laikrašti kelis 
kartus pajutau, kad pasiutusee 
apetits apjemi ir kumet liokajus 
parneši užsakytasis sriubos ir 
kleboniška. nebišturėjeu iš 
džiaugsma nesušukis:

—Svėeks. liokajau, kad to kor
pate gautum!

—Jo. aš nesu liokajus, mes če 
visi kelneriai! — didževos tas.

—No. mones del. bukit ir kol- 
neriai. tik doukit dar šnapšis.

Kolnierius nukuiežiavo. dar 
klebonišką atnešti, aš tou tarpo 
ėmiau dvžte ton potrą.

—Doukit ontrą numeri! — pa
rodei! in popierių : mon atneši vėl 
potras. treti numeri—vėl potras. 
taleu saldiosis košelis bent po ke
lis kartus. Dabar galio pasakyto, 
kad poną valga peitusjš dvvlikas 
patrovun ir vein potrą ir potreli!

Vėl pribėga kolnierius. — 
jau išvalgei zupę? — klaus.

—Iš — sakau.
—Ar pavalgėt ?
—Pa—
—Ar banorit ?
—Ba—

—Ar dar klebonišką Įpilti?
—Į—
Muša yr pryžodis: kad doud— kymas, ale kad. ponuli, mano ne 

imk. kad muš — bėk! Vėl atneši.1 šuo, bet kalė.

• veino runko aplink galvą, nune- 
šis tvojeu unt ministracije stala 

įstate in palmiską:
—Prašau švežynas!

Pliumhis.

V I Vi( I
-l b s’

Praėjus tik šešiems mėne
siams po vestuvių, jauna žmone- 
ė sako savo vyrui: "Jonuli bran
gus. aš nežinau kaip čia tau pa
sakyti. bet greitai... greitai... bus 
trečias musų meilės lizdelyje."

Jonas, nustebęs: "Ar gi ištik- 
ro? O kaip apie tai sužinojai?"

—“Na gi. štai.
nuo močiutė
žiuoja pas mus viešrtagėn 
Dorai mėnesiu."

Coolidge'aus sunu- 
gavo darbą kaipo papras’.u- 
klerkas pas geležinkelio 
kompaniją, Hartforde. Ro
dos čia nieko ypatingo tame 
nėra, vienok visi geltonla- 
piai plačiausiai apie tai i a-

gavau Laišką
Ji rašo, kad atva- 

bentATMAINYTAS PASAKYMAS.

ARTISTU ALGOS.
Vienas artistas komedijantas 

šitaip pasigarsino laikraščiuose: 
"Aš esu tik vienas 
tos rūšies artistas. 
lauj£ 5.000 dolerių 
gos." Ir prideda:
aš nesitikiu tiek gauti, tai mielai 
sutinku priimti pasiūlymus $50. 
arba dar mažiau."

Kažin, kokį pasiūlymą priimtų 
Chicagos Vaičkus, arba Pilka?

tokios augš- 
kuris reika- 
: sąvaitę al- 
Bet kadangi

I

—Teatro medadžeris: O kaip 
jums patiko mano dramos per
statymas ?

t- —Hm... Galėjo būti dar blo
giau.

—Bet. tamsta, aš norėčiau, 
kad atmainytumet savo toki pa
sakymą !

—Labai gerai; blogiau nega
lėjo būti.

KODĖL AKTORKOS 
NEMIEGA?

Vienas medicinos 
sako, kad merginos 
miega dar mažiau ir 
artistus. Svarbiausia
esanti ilgas galvojimas, kodėl jos 
taip anksti nuėjo guiti.

ekspertas 
aktorkos 
už vyrus 
priežastis

GYDYTOJAUS KLAIDA.
—Daktaras Bambliauskas la

bai nuliūdęs...
—Kas gi atsitiko?
—Mat jis trejus metus gydė 

vieną žmogų nuo gettonligės. o 
dabar sužinojo, kad jo ligonis— 
japonas.

ĮSAKYMAS JOS NELIEČIA.

I Policininkas (panelei): Ko
de! neriši šunies? Juk senai yra 
išleistas Įsakymas laikyti šunis 
pririštus.

I Panelė: Taip, yra toks isa-

Grįžo namo Donald Mac- 
Millan. šiaurių tyrinėtojas, 
išbuvęs su savo moksline 
ekspedicija 15 mėnesių Lab
radoro žemei. MacMillan 
jau vienuolika svkiu lankėsi 
su ekspedicija šiauriuose ir 

šė. Štai, esą. pats prezidento kiekvieną sykį grįždavo pil- 
sunus pradėjo daryti pragy- nas naujų, naudingų patyrf- 
venimą "nuo apačios." Tuo- mų iš šiaurinio pasaulio. Ke- 
mi norima įskiepyti darbi- lionę atlikdavo per jūres lai- 
ninkams mintis, kad ir jie vu, o per sniegus — šunų ro- 
noriai dirbtų paprastuosius gėmis. Tai darbas jau skir- 
darbus. Tik lodei jaunas tingesnis nuo fašistų genero- 
Coolidgelukas ir*yra taip lo Nobilės, kurio tyrinėjimai 
reklamuojamas. Tikrenybė- pastaruoju laiku virto aiš- 
je gi tas darbas jam taip rei
kalingas. kaip šuniui penkta 
koja.

Chicagos klerikališkas lie
tuvių elementas varo agitaci
ją už įsteigimą kokios tai šv. 
Kryžiaus ligoninės. Kuomet 
tokiam didmiesty, kur randa
si patogiausios miesto ligoni
nės, norima steigti lietuviš
kąją ligoninę, tai jau kur 
nors šuniukas yra pakastas. 
Atsišaukimai siuntinėjami 
net laisvųjų žmonių spaudai. 
Ir drąsumas tų klerikalų!

Skaudėjo jam nugarą ir 
inkstai darė trubelių.

"N’uga-Tor.e sustiprino muno inks
tus ir nugarą," rašo ponas John E. 
Fairchild. Allentovn. Pa., "ir aš jau 
ėiu esąs dešimti metų jaunesnis, negu 
prieš vartojimą jų. Alanu nugara taip 
-kandėdavo, kad niai' sunku buvo gu
lėti lovoj. Dabar viskas yra gerai- Ma
us inkstai yra geiame stovyje ir as 
galiu dirbti ir unku daibu ir visai ne- 
railstu."

Vyrai .ir moterys, kurie silpni ir 
serganti :.iba kurie tusi silpnu.- svar
besnius kūno organus, skilvio trube- 
ius. prastą apetitą, mkstus arba pūslę, 
leamatiškus -ksu nūs, silpną nugarą, 
galvos -kaudėjin’;;. svaiguli, gasus vi
duriuose a žarnose, užkietėjimą, apsi
vėlus} liežuvį, nemalonų burnoje tva- 
>a. silpnu- nervus, prastą mi -gą. turė
tų vaitoti Nuga-Tone Jos pagelto- • 
zuikiai tik į keletą dienų jų.- jausi
tės sveikesniu, stipresniu. Jus galit 
:u.-!;»irk’. ■ Xuga-Tone bile krautuvėje, 
įurioje panlavinėja gyd*»oles. Jei ju-ų 
vertelga neturi ju pa- save stake. rei- 
alaukit kad jis užsakytų jum- iš ol- 

selio vaistinės.

Naktinius 
PŪSLĖS 

Silpnumą ai 
., Inkstų 
I Skausmą

T uojaus 
palengvina

Santai Midy
Nepavojingas

Nobile vėl ruošiasi skristi į 
šiaurę. Žinios iš Romos skel
bia, kad jis dar syki bandy
siąs orlaiviu pasiekti ašigalį. 
Nesu pranašas, bet galima 
spėti, kad dabar jis tikrai su
siras galą, jei vėl tarabanys 
ten kryžių ir fašistų vėliavas.

M AGNETIŠK AS ŠOFERIS.

šoferis jau čia.
Pati:— Kodėl magnetiškas?
Vyras:—Nes jis visuomet Įva

žiuoja i geležinį stulpą.

KUNIGŲ GAZ! ETOS KRIZIS. 
"Darbininko" dvasios vadas 
Iš redakcijos išnėrė.
Nes jo kūną centų badas 
Už visu tauku nustvėrė.
Katalikams nusibodo
Kunigų žinias skaityti.— 
žinios Romos biznio juodo 
Gal iš proto išvaryti.
Kunigams jau Įsipyko 
Aukomis gazietas šelpti. 
Ir Taškunui tik paliko 
Rezignaciją paskelbti.
Be redaktoriaus palikės. 
"Darbininkas" Dievo šaukias. 
O Kneižiukas veik nuplikęs 
Dar labiau į kuprą traukias.
Nabagėlis neišmano.
Kas čia reik dabar daryti. 
Tokį krizi dagyveno— 
Nei išspiauti. nei nuryti.
Kas čia daros, velnias žino.— 
Jis po nose sudejavo.— 
Kaip tik kryžių išdangino.
Ir gešeftas išvažiavo!
Susipratę katalikai
I-aisvą spaudą skaito, remia.— 
Ten naudingi vis dalykai 
Ir ten išmintį sau semia.

čemerys.

Australijos katalikai rei
kalavo, kad valdžia duotų 
jiems piniginės paramos už
laikymui parapijinių mokyk- 

’lų. Premieras Bruce, atsaky
damas katalikų delegatams, 
atmetė tokį paiką reikalavi
mą. Kur tik šalis yra pažan
gesnė, ten Romos juodvar
niai negauna progos mulkin
ti liaudį religiniais prieta
rais ir nesąmonėmis.

Anglijos spiritualistas Jonas žv,l«a-
Doyle vėl skelbia, kad jis 
"šrfekėjosi 'su dvasiomis.” ( 
Šiuo sykiu sakosi turėjęs su
sisiekimą su "dūšiomis” Jo- 
sepho Conrado ir Earl Hai- 
go. j

Daugelis skaitytojų gali 
stebėtis, kodėl niekas neuž- 
daro beprotnamin tokio

j

klausia fašizmo rėkiama.

I------------------------------------------------------------------------------------------------
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oru

Trinerio Kartusis 
Vynas

yra geriausia apsauga. Jis išvalys .Ju- 
\ pagelbė- Jūsų jaknoms ir 

• inkstams dirbti reguliariškai. ir Jus 
I miegosite ramiai. Visose aptiekose.

i* c

$ č 
$
$

R. J. VASIL
409 BKOAIPVAV. ROOM 4. 

SO. BOSTON. M ASS.
Parduodu: XAMl S. KARMAS. 

KRAI Tl VEį.
Inšiurinu: AUTOMOBILIUS.
NAMUS. FOKAIšlUS. KRAU

TUVES ir tt.
Apdraudžii: gyvasti ir sveikatą. 
PADARAU VISOMIS DOKU
MENTUS kaip čia. taip ir Lie
tuvoje. greitai ir atsakančiai.
Narini gero patarnavimo, kreip
kitės. K. J. VASIL
409 Brozd«ay. So. Boston. Mass

c

$
i

s

REM4BLA
HEMOmknDUS 
(Raudonąja Gysla) 
AKLIEJI. KRUVINIEJI, VIDURI
NIAI IR IŠLAUKINIAI HEMO- 

ROIDA1 PAGYDOMI.
Kam kentėt, kuomet REM-OLA 

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

žino, kad REM-OLA išgydo hemo- 
roidus įpilęs).

Rašykit laiškus reikalaudami dy
kai Gydymo Išbandymui. Gausite Ji 
paprastame pakelyje.
HENRY Tn.AYĖR A CO„ INC.

CA.MBR1DGE, MASS.

i

Maroon—

Guaranteed HMt svaru.

Z

[I
■IIIi

Heavy Smooth Surfaee
Roofing SI.SS už ralį. Lengvas, 
lygus roofing (slogams medega) 
yra 9Sc. už rolį. los ketvirtainių 
pėdą raly.

Sehco Rooi < oating •>.'»<-. gal. gal. kenas $4.25. Rataisykit -;>vo 
stogą -u -i-.io asbe-tos ir a-hpalt sudėtiniu pirm iižei-iant žie
mos šturm.ima.

i __________:_______________________________
Pilna linija tobesto- l’ipe Covering. Stove and Kurnace l’ipe.

Tel. Hancack 6105—6l»6. Vietinis Pristatymas Dykai.

DAUG DIDELIŲ PREKIŲ RINKA 
QUAL1TY PA1NT-HARDWARE

ATLANTU PAIXT kaina. 4abar $1.75 UŽ GALIONĄ.
Tyras linseed-oil paint del vidau- ir lauko.
IvOTy. Buff. šviesiai Pilkas, šviesiai Rudas, 
lead Spalvų- ir. Balta-.

SOUTH END HARDWARE CO. 
1095 WASHINGTON ST.. BOSTON 

NESR OOVEt ST EL STfiTiON

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

Senovės Lietuvių Žinyčia

> patingai dabartinės krikščionybės gadynėje kiekvienas turėtą 
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai suprasti Dievo būtinumą.

Knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—$1.00; audimo apd. — $1.25. Pinigus galima siusti popierinį dolerį 
arba “Money Orderi.” Adresuokit sekančiai:

KELEIVIS. 253 Broadway, South Boston, Mass.

KULTŪROS ŽURNALĄ
POPULI ARI! S MOKSLO. LITERATŪROS. MENO. Il.ll S- 
TRUOTAS ŽURNALAS.
Kaina melams: Lietuvoje 2 dol.. pusei metų 1 dol. 
Amerikoj' išsirašant metams 4 dol., pusei metų 2 dol.

žurnalas teikia daug žinių apie mokslo ir technikos ste
buklus. api< kitų kraštų pažangos laimėjimus, visuomenės 
gyvenimo -.tsitvarkymą ir kūrybą.
Užsakymus 
ha įvertint

Amerikos Lietuviai! Jus patarnausite daug Lietuvos 
žangai ir sava artimiems Lietuvoje naudingą malonumą 
teiksite, u/rašydami jiems

I
<ti galima atsiunėiant pinigus paštu, banku čekiais aa 

laiškuose Adresuokite sekančiai:

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

a-tanga paremsi kaltoms ir pažangos darbą.

Pure White Lead $10.89 už
Reguliarė kaina yra ši:L7>.

PILNA LINIJA .LANGAMS STIKLO LABAI ŽEM \ K \IN \.
Kirst (juality Corrugated NON-KINKABLE Daržam šmirkštynė $1.48 
Z"» pėdų ilguma su Juogtuvais. Labai gerai žinomo- išdirby-tė-. bet 
esame uždrausti išdirbėto vardą skelbti.

iRiform Ulat Dupont’s Intertor Engli-h Baltas
White Paint G los- Paint 82.98 Enaniel 81.95 gal
JUO gal. Ivory. IJulf. Pilkas. Lengvai tekantis.
7$r. už 1» gal. , Žalia-. Mėlynas. Baltas Žvilgantis.

Visokiems ILikalams VARNIŠIS
S15S gar.
Medžio dirbiniams ir grindim- iš
vidaus ir lauko! •

Nuvargęs?
Venusiminkit. Tegul Se
veras Esorka pagelbsti I 
prašalint tą irjovargicj 
jausmą. Tai ištikima,, 
iiuosavimo tonikas, kuris 
prasaiina vidurių užkie
tėjimą. padidina apetitą, 
etc. Visur avtiekose.

Severa’s
I
|Į

ešorka
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i SUNŲ TVARKYTOJAS, 
alnėnai (Telšių vai.). 
>os mėn. atsibastė į Kal-

Laiškas iš Lietuvos.
ICAS GIRDĖTI LIETUVOJE 4

nenus ir į kitus kaimus zmo- nwnai Nuskurę uk;&i. Abe!.(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)
žemaitės kapas. Neįperkami

GINČAS DEL STATOMŲ 
KAUNE TILTŲ.

Laikraščiai praneša, kad 
tarp Lietuvos valdžios ir da
nų firmos, kuri stato Kaunui 
du nauju tiltu. Aleksote ir 
Slabadoj, kilo didelis ginčas. 
Atatinkami vyriausybės or
ganai atkreipė dėmesį į tek- 
nikinę statybos pusę, kuri jų 
manymu, nesutinka su sutar
ty nustatvtais reikalavimais, 
specialistų esą tvirtinama, 
kad darbai nesą tiek funda- 
mentališki, kiek turėtų būti, 
šąiyšy su nesusipratimais, 
kai kurie darbai esą sustab
dyti.

UŽANTY KOMUNISTINĖ 
VĖLIAVA.

Vilkavišky. Laisvės gatvėj 
riminalė policija sulaikė V.

SUGAUTI ŽMOGŽUDŽIAI
Prieš kelias sąvaites Latvi

joje, Daugpily buvo išžudyta 
žyrto Vofsio šeima apiplėši
mo tikslu, žmogžudžiai liko 
paslapty. šiomU dienomis 
esą sulaikyti trys Biižų apsk. 
gyventojai, įtariami, buk, jie 
išžudė minėto žyflo šeimą.

AREŠTUOTAS LIETUVOS 
BANKO KNYGVEDIS 

BADAUJA.
“Lietuvos Žinios” praneša, 

kad vyriausis Lietuvos Ban
ko knygvedis Landsbergis* 
protestuodamas prieš paso- 
dinimą jo kalėjiman, apskel
bė bado streiką. Jis išbūda
vęs jau septynias dienas.

nių apgavikas. Jis pasisakė 
esąs šunų tvarkytojas. Radęs 

_ :ą. rašė proto-
, dėdamas baudos po 

>1

IMA KYŠIUS IR EIKVOJA VAGYS LUPA ARKLIUS, ^unį ne pririšt
Telšių apskr. kolų

Prieš pora sąvaičių Labai - 50^ ir sakydamas: 
džių kaime suėmė du Vaičių- man porai literių, tai 
liuku su dviem ką tik nulup- bauda bus nuimta. Jis rado 
tom karvinom. Klausinėjant, <>aug tokių ūkininkų, kurie 
kiek vra nulupę gvvulių, pri- Jarn davė po 10 litų. Bet nu- 
sipažino keletą kumeliukų, vykęs į Petraičių kaimą (Ne- 
apie dešimt karvių, 0 kiek va*ėnų vai J, buvo ūkininkų 
avių apdirbę, — nebesuskai-: rimtas ir pristatytas Neva
lė. Dabar liepos 17 d. kūme-'^no policijai. Tvarkytojas 
tis Stirbis iš Degučių rytąidabar sėdi Teisių šaltojoj, 
ganykloj rado nuluptą savoI Girdėti, kad jis daug radęs 
’ t 2 ! Lokių tamsuolių ūkininkų,

čia mitulį veršį, kurio skūra <u>-ie jam davė po 10 ir dau- 
palikta, nes supiaustyta, o i ^tų. x
nusinešta tik mėsa. Miko Ge-' 
ručio rado dviejų avių tik iš
verstus vidurius. O kiek ank
sčiau Kikonių kaime nuplau
ta apie 40 arklių uodegos.

Ūkininkai del to yra labai 
susirūpinę ir nori, kad val
džia rastų tokiems paukš
čiams vietas.

VALDŽIOS PINIGUS.
“Keleivio” koresponden

tas j? ’aneša, kad Pajevonio 
valsčiaus (Vilkaviškio aps.) 
viršaitis Kulvinskas ii rašti
ninkas Rakauskas buvo areš
tuoti ir įkalinti Vilkaviškio 
kalėjiman už išeikvojimą su
rinktų mokesčių sumoje 8,- 
000 litų. Jiedu dabar yra pa- 
liuosjoti iki teismui po kau
cija, kul ią uždėjo Puodžių- _ _ _
nas iš Pajevonio. Rakauskas dveigę kumelaitę, o Gudavi-j 
yra »avęs dalį parceliuotos '
žemes iš Pajevonio dvaro, 
liet dabar valdžia gali atimti 
iš jo, jei neatsilygins už iš- 
eikvetus pinigus. Jiedu yra 
pasižymėję girtupkliai ir ky
šių ėmėjai. Be kyšio žmogus 
negalėdavo jokio reikalo at
likti valsčiaus raštinėje. Nors 
ir kyšių daug gaudavo, vie
nok Kulvipskas jau baigia 
pragerti savo ūkį ir skolų tu
ri iki kaklo. Dvi ūkio dalys 
jau parduotos, namų stogai 
visi nuplyšę, tik žardys be- 
riogso; vaikai badauja, nes 
duona rakinama, kad bile 
kas negalėtų prieiti. Tai prie 
ko priveda latravimas ir 
skriaudimas žmonių.

Rietavas,

ATPIGO SKALSAGRU- 
DŽIAI.

Sužinota iš vietos vaisti
ninkų, kad šįmet labai atpi
go “skalsagrudžiai” (secale 
comutum). Pirmiau būdavo 
mokama po 30—40 litų už 
kilogramą, dabar moterys 
neša į vaistines ir siūlo už 4 
lit. kg. Tas rodo, kad tų rugių 
parazitų šįmet labai daug 
yra.

1 Duona su “skalsagru- 
džiais” yra pavojinga žmo
nių sveikatai. Nuo jų įvyksta 
žmogaus tampymas ir įvai
rių kūno dalių gangrena. Vi
siems pravartu žinoti ir 
stengtis gludus nuo jų apva
lyti, kad Lietuva nesusilauk
tų dar vienos ligos.

LENKAI APŠAUDĖ LIE
TUVOS PASIENIO 

POLICIJĄ.
Trakų apskrityje IV rajo

no ribose šių metų rugpiučic 
nėn. iš 20 i 21 d. naktį apie 
22 vai., nežinomi iš lenkų pu- 
ės asmens apšaudė policin 
ymolskĮ Antaną, stovinti de- 
narklinijoi, prie Manaičit 
žero, sargyboje.

Tą pačią naktį tose pačio- 
c ribose apie 5 vai. ryto iš 
enkų pusės buvo apšaudyt 
tovintieji sargyboje polic 
budelis Petras ir Asile vičius 
Stasys. Paleista apie 15 šū
dų. Del ūkanų nebuvo gali
na tikrai nustatyti lenkų ka- 
eivių skaičius, bet buvo ne
mažiau 20 žmonių.

RUMŠIŠKIŲ VALSČIAUS 
TARYBA, PERKŪNAS IR 

ŽYDŲ VIELOS.
Kaip žinoma, miesčiukuo

se. kur gyvena prietaringi 
žydai, nuo namų iki namų 
yra nutiestos vielos. Žydai, 
pagal savo tikybos reikalavi
mus negalėdami šeštadie
niais dirbti lauke, kai ku
riuos darbus gali atlikti na
mų, kiemų ribose. Ir jie tiki, i 
kad nutiesta nuo namo iki <«. 
namo viela yra siena, atski
rianti apvestą plotą nuo erd- 
vumos. Viela apvestame plo
te žydai gali nešiotis lazdą 
parsinešti vandens ir tt.

Tečiaus tos vielų tvoros 
nėra įžemintos. Rumšišky at
sitikęs perkūnijos trenkimas 
į tokią tvorą, privertė vals
čiaus tarybą susirūpinti šiuo,' 
reikalu ir padaryti tam tikrą 7. „
nutarimą, kad ' apsisaugotu klno ??v?s Pęr Gargždų pas- 
nuo perkūnijos. ' to įstaigą pakietą. kuname

Valsčiaus taryba nutarė ^uv? ,4 ateisaukimų egzemp- 
prašvti atstatymo komisiją, !,0!lah . . lx .
kad ji namu savininkams isa- Nežinodamas, kad ta, pro-
kvtu vielų tvoras nuimti. ’ . vokaciniai lapeliai iškabino

■ .Jaunieji žydai tokiu nuta- !uos va,scius 'aidybos patai- 
rimu esą patenkinti, o senieji _____
pyksta.

STROPUS” VALSČIAUS 
SEKRETORIUS.

Rugpiučio mėn. 22 d. Kre
tingos apskr., Gargždų valse, 
valdybos bute — prieangy 
rasta iškabinta 3 atsišauki
mai : “Domės lietuviai, neti
kėkit vokiečiams!” Atsišau
kimus iškabino Gargždų val
sčiaus valdybos sekretorius 

■ —Sikorskis. Sikorskis paaiš-

ŽYDUKĖ ŠULINY.
Lygumai. Šiaulių apskr. 

Rugpiučio 15 d. 7 vai. ryto 
asla šuliny 17 m. žydelkiu- 
ė. Žydai Įleidę kopėčias^ 
oradėjo šaukti-“kum, kum!’ 
Žydelkiutė nelipo. Atsistojus 
■Jačia iki pusės vandAv sto
rėjo ir nieko nesakė. Tada 
žydai pakvietė vyrus, kurie, 
ištraukus iš šulinio, nešte pie
šė i kambarį. Šulinys buvo 
kieme. Priežastis įšokimo i 
šulinį nežinoma. Spėjama, 
kad ji taip padarė, norėdama 
pagązdinti namiškius.

VIENUOLEI PAVOGĖ 
RIDIKIULĮ.

Šiomis dienomis Šiaulių 
miesto vienoj bažnyčioj vie
nuolei. kuri ruošiasi važiuoti 
Šveicarijon, kaž kokia mo
teriškė pavogė ridikiuli su 
pinigais.

šis kur i j ozas ištirti paves
ta policijai.

j --------------------
LAUKIAMA DIDELĖS 

BYLOS.
, Nuo 1925 m. Jonavoj spi- 
; uito varykloj prasidėjo suk- 
įdavimai. Per kaikuri laiką 

giukžs su raudonu gaidžiu: buvo pa(lai.yta valstybei virš 
vėliaus nežinia kas apnykęs 5 milijonų litų nuostolių su 
viduj vaikus gnaibyti, o pa- akcyzės banderolėmis ir 
augusius plakti autu per akis s]aptaj degtinę varant. Be to. 
ir daiktus mėtyti; suklaupus kitokių sukčiavimų padaryta 
namiškiams melstis, kryžius 9 milionų litų sumai. Sąryšy 
SU.P’.;.V^ nušokęs nuo sienos, < su tuo areštUoti ir padėti į 
o Gailiui kazinkasšakalį iki-; «auno sunkiųjų darbų kalė- 
sęs į tarpkojį kunigas pra-( jimą česlė, Judavinas, Taub- 
somas atsisakęs ekzortvas 
paskaityti.

“ĮSIMETĖ VELNIAS.”
Ylakiai. Erkšvos kaime 

pas ūkininką Gailių Įsimetęs 
velnias: paprudy ėmęs šoki
nėti mažas barzdotas žmo-

UŽDAROMA KULTŪROS 
KUOPELĖ.

Karo komendanto nutari
mu, Mažeikių apskr. Medem- 
•odėj uždaroma kultūros ir 
švietimo kuopelė.

ni ispudži** iš kelionės po
Lietuvą.

Lietuvon parvykau liepos 
14 d., š. m. Už savaitės laiko 
aplankiau Žemaitės kapą. 
Musų rašytojos kapas a'.rodo 
apleistas ir reikalingas ap’ai- 
symo bei pagražinimo.

Rugpiučio 2 d. kalbėjausi 
su ponia Bortkevičiene. J 
man patarė pirkti K Gri
niaus namus Mariamp >!ėje. 
Delei kainos Bortkevičiene 
telefonu pašaukė Grinių, ku
ris davė atsakymą, kad :uo> 
savo namus parduosiąs už 
40,000 litų. Namai yra medi
niai, vieno gyvenimo, dviem 
galais, bet jokiai prekybai 
įetinka. Prie namų yra dide- 
is smėlio daržas su vaisin
gais medžiais, tai ir viskas už > ine vėliava 
okią didelę kainą! ranka rašytas dialogas “Ko-

Aplankiau daug vietų Lie- munos kankiniai” ir be to, 15 
uvoj, bet niekur neradau ;tukų brauningo šovinių, 
prieinama kaina tokių gyve
nimui namų, kuriuose butų 
ralima užsidėti kokis biznis. 
7isur tis prašo po 10 ir dau
giau tūkstančių dolerių ame- 
•ikoniškais pinigais.’ Apgai- 
ėtinas tas Ijetuvos kraštas, 
—kaip ten galima pasilikti ir 
pelnyti žmoniškesnį pragy
venimą? Rugiapiutės metų, 
taip patyriau, darbininkams 
moka tik po 2-3-5 litus mo- 
cesties į dieną. Tai 20—50 
•entų Amerikos pinigais.

Labai man nuobodu Lietu
voje, kad negaliu gauti myli- 
no “Keleivio” pasiskaityti. 
Nesuramina nei gražus Pad- 
.arniškių gluosniai. Mat. 
Lietuvoje medžiai vis dar tie 
patys, tik lapai kiti... Labiau 
Jai man patinka Lietuvos 
cregždės, kurios krykštau
jamos skrajoja ąplink sody
bas. ko nesu matęs Škotijoj.

Abelnai imant, Lietuva 
šiandien gyvena apgailėtiną 
laikotarpį. Ūkiai, kurie se
iliaus tiesiog žavėdavo praei
vio akis, kadar tik vargdie
nių gūžtos. Laukai prastai 
ipdirbti ir skurdžios išvaiz
dos. Matosi kai kur pririšta 
carvutė. o Kai kur arkliukas 
amposi supančiuotas ir dar 

pririštas virvėmis.
Pačioje sostinėje Kaune 

taipgi nesimatė nieko labiau 
patraukiančio. Tramvajų 
velka prasčiausio tvpo ark
lys, ir tai tik viena gatve. 0 
ir pats tramvajus negeriau 
išrodo už tą arklį.

Kažin, ar gyvenimas Lie
tuvoj kada nors pakils kultū
rinių atžvilgiu? Norėtųsi pa
silikti Lietuvoj, bet sykiu ir 
baimė ima, kad neįkliuvus į 
vargą. Jaučiuos dabar kaip 
karvelis ant tvoros — tarp 
Lietuvos ir Anglijos — ir ne
žinau kur galutinai reikės

r
įKlešaitį ir Edv. Lemaną. La
bdarius asmens kratą, pas Le
maną rasta užanty komunis- 

. .Jo bute rastas laivai*.

Bremen.

Špato 10
Spalio 17

S S. Pre-:
SJs. Les bith-n

Visi laivai 
S. Leviathan

Planuokite DABAR
Rudeni Prakhii LIETUVOJE

Keli.-i;V i- Stivic:--t:- Valdžios valdoma:

SPALIO MENESIO IŠPLAUKIMAI: 
Harding Spalio 3-31

Spalio 6-24 
S.S. Repubik. 

lx- S. S. 
plaukia

JAU ŠALNA.
šiomis dienomis kelis ry-į 

’Us Šiaulių apskrity ūkinin
kai buvo labai nustebinti, kai 
pamatė šalna. Dar žalias va- 
arojas, daržovės, o kai ku-

■ ių tik pjaunami rugiai, tai ■ 
’alnos pasirodymas tokiu lai
ku nepaprastas reiškinys.

S-S. Pres. Roosevelt 
SS. Geo. Washinęton 

Spalio 20 
T.evij-tan plaukia tiesiai i 

per '■ ’•.< rhutirg.
Pirkite laivakortes į abu galu!
Sugriž uio 1. i-liintis nvpili. . ui turi išsirūpinti l»ent mėnesi pirm 

išplaukimo.
Del -•>!• Iki siiių informacijų klae-kite savo vietos agentą arba 

rašykite pas

United Statės Lines
7» Statė St.. !*o-don. Mass. 15 Broadway, N va York City.

GAISRAS ARTI KAUNO.
Už Vilijos Kaune buvo už

sidegę Šodės dvafo daržinės. 
Nuvykę Kauno ugniagesiai 
gaisrą likvidavo. Nuostolių apsigyventi, 
padaryta 35.000 litų sumai. * * Joną* Grybas.

VISŲ ŽINIAI
Už visokios rūšies smulkius pa<i- 
garsinimus, kaip tai: pajieškoji- 
mus ap>ivedimų, įvairius praneši
mus. pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodį už sykį No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už. sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodi už sykį.
■Keleivio" prenumeratoriam-, ku
rie tari užsiprenumeravę laikrašti 
ir už pirma sykį skaitome po 2c. 
už žodį, išskiriant pajięškojimus 
apsivedimu. kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimom 
kaina 50c.
l.’ž pajięškojimus giminių arba 
draustų skaitome įk> 2c. už žodį. 
"Keleivio" prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę laiikrašti. 
už pajięškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po lc. už žodį 
Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuo
ja padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajie-kojima su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos. x
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar
ba pajieškojima- greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS '
BROADVFAY.

SO. BOSTON, MASS.

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ 

Ant musų populiarių laivų

i
ii
I

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

KLAIPĖDĄ
------ : ANT -------

BALTIC AMERIKOS LINIJOS
Važiavimas su vienu iš B. A. L. I^iivų per Klaipėdą prie da
bartiniu aplinkybių vra malonus ir visai keleiviu nevargina, 

e
KODĖL LIETUVIAI VAŽIUOJA ANT ŠIOS LINIJOS?•

1) Nepertraukiama kelionė iš purto j purtą
2) Nereikia -trankyti* geležinkeliais po svetimas šalis
3) l.ietovi&kgt galima susikalbėti su larvu aptarnautojais
4) Geras valgis ir mandagus patarnavimas
5) Kasdieną judami paveikslai ir koncertai
6) Išpildomi laivo orkestro*. įvairus žaislai, šokiai ir tt.

KAINOS 
IŠ KAUNO:
Trečia Klesa

S125
Valdžios Tax

Ekstra

■ KAINOS 
I KLAIPĖDĄ

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

$122.00 
{ abi pusi 203.50

IŠPLAUKIMAI LAIVU IŠ NEW YORKO:
ESTONIA”........................... : Spalių (Oct.) 6.
POLON1A” /............. Spalių (Oct.) 24.
Su Jvairiom<« žiniomtr Kreipkitės į Vietos Agentą ar į Bendrovę

BALTIC AMERICA LINE
8 BRIDGE STREET, . NEW YORK. N. Y.
Union Trot Bldg.. Pitt«burgh, Pa.
315 Su. IJearbom Street. Chicago, lllinnia.

ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS

sumu vekselius.

! I

ii i

Nepalyginamas švarumas ir pa
tarnavimas visose klesose.

I

vadinama Juros akis. PAVOGĖ 120PUSBONKIŲ

I

iš New York į 
Kauną ir atjral 
(Pridėjus S. V. 
ieigy faksus.) 
Trečia klesa

Pinigus persiunčiam greitai ir 
žemomis ratomis.

Del sugrįžimo leidimu ir kitų 
informacijų klauskit pas vietos 
asrentu.^ arba pas

Hamburg-Amcrican Line
131 Statė Street Boston

r

203

i I I I I

manas, šafas ir šichimanas.
Jiems įteiktas kaltinama

sis aktas.
♦

NUBAUDĖ “ KRIMINALĖS 
POLICIJOS” VALDI

NINKĄ.
Kauno apygardos teismas 

nubaudė Pr. Žadeiki 1 me-

PAVOGĖ DVI KARVES.
Laukuva. Rugpiučio pra- 

džioje V. Galdiko iš Girinin-^ 
kų kaimo iš ganyklos nakčia 
pavogė dvi karves. Po savai
tės laiko rado kitame kaime _______  ... ........ ............. ..
nusūdytą į vonią karvieną ir tajs jr 7 mėnesiais sunkiuju 
pas šaltinį įkastą Į žemę, po (]arbu kalėjimu už tai, kad 
šaltinio tekančia srove. .................. ....
riamieji suimti. x

Jta- jis važinėjo plovinei joj, save 
vadino kriminalės policijos 
valdininku, darė kratas, rašė 
protokolus ir juos panaikin

davo, kai gaudavo kvši. 
i • •

TURTINGAS VIRŠL 
NINKAŠ.

Palangos vilių aukščiau
sią, 1___1___ _______ _
(prieš Prezidento gyvena- DEGTINĖS,
mają) nupirkęs iš adv. Nar-' Šančiuose iš šliomo Joffe 
gulevičiaus Kretingos apskr. degtinės parduotuvės neži- 
viršir.inkas Draugelis (už nomi “linksmus vyrai” pro 
35,000). Komodos vilą nu- išplėštą langą pavogė J20 
pirkę už 20,000 ateitininkai, pusbonkių degtinės, 164 li- 
Abi tos vilos yra buvusios tus buvusius kaso j ir 4 Įvairių 
grafo, o vėliaus p. Yčo.

v,
___•k",

k JgT

VSJ

Jus negalit pralenkti Budweiserio—jųa 
negalit sulygint nė kokybės, patenkini
mo ar rezultatų. Todėl šis didelis raudo
nas kenas ir yra Amerikos numylėtas 
naminis pakietas.
Budvveiser Salyklo* Priduoda Maistingumą. 

ANHEUSER.BUSCH, ST. LOUTS

Budroeiser Malt Syrap
* HOP FLAVORLD OR PLA1N

S. S. P1ERCE CO. I a t
RIVAL FOODS. INC.. Cambridce 2M™»£?ra

Boston, Mau.

LIETUVĄ
PER BREMEN \ 

ant didelio Vokiečių laivu 
COLUMBUS 

arba Kitais stos Linijos 
laivais 

TIK AšTl ONIAS 
HIENAS

Puijtio* kajutos Trečiai 
Klesai—Tiktai 

Steitrumiai 
pas vietos agentus arba 

6.5 Slate St., Bo»ton. Mass.
NORTH GERMAN

LLOYD ■/.

CUNARD LINUA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeaną pasauly. Išplaukimai iš New Yorko į 

Southampton kas Sereda vienu iš milžinų ekspresinių laivų
BERENGARIA AQUITANIA

18 BOSTONO: I.ACONIA Rūgščio
o paskui sausžemių į Kauną 
Pamatykite Londoną pake 
Taipgi tiesiai į Londoną ki 
Pėtnyėią nauji, aliejų varo 
mi laivai Trečios klesos 
laivakortės į abu galu iš 

CUNARD LiNE^

MAURETANIA
30. SCYTHIA Spalio 14.
New York į Kauną $203 ir bran
giau. Atskiri kambariai, erdvi 
vieta, geras naminis valgis, 
mandagus patarnavimas. Del ki
tų informacijų klauskite bile 
Cunard agento, arba rašykit pas,

33 Statė Street,
Boston, Man.

PASAULIO ISTORIJA
Siame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą, 

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

Knygoje yra daug paveikslų, žemlapių, piešinių. Išleido 
Tėvynės Mylėtoju Draugija. Apdaryta, puslapių 301. 

Kaina .... $2.25.

KELEIVIS
253 BROADWAY, SOUTH BOSTON. MASS.
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Vietinės Žinios
..... f k- r . e s^

I

KAPITALISTIŠKO TEIS 
MO TEISINGUMAS.

----------------------------------- Jv'

Vežikų unija verčiama už
mokėti pieno kompanijai 

$55,674 už “nelegalų” 
streiką.

9

Pagauna daug žuvų.
Pereitą nedėldienį man te

ko būt i Stoughtone. Ten su 
viena šeimyna nutarėm išva
žiuoti pažuvauti ant Long

. . . . . , Pond ežeruko. Ta vieta yraNaujas {rodymas prieš auto- (|aUgeijuj žinoma, kadangi

KELEIVIS________
“ ---------------------

KETVIRTAS METINIS '

IŠVAŽIAVIMAS

, No, 38. Rugsėjo 19 d., 1928.
• —-i

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

Tel. South Boston 1662—1373.

mobilių apdraudos kom
panijas. r\OV4V4 J 

Advokatas John Spillane ėjo nu 
laišku informavo gubernato- 
!rių FuHeri, 1 ' _______
'naują Įrodymą prieš apdrau- Vauja. kadangi po visus kam- 

is: "Ei. ar pa
gavai ką?” "Irkis čionai, ot 

!” "Aš jau 
pagavau dideli ešerį!” irtt.

Ištikro, ešeriai tenai imasi, 
ir gana dideli. Žvęjojama 
sliekais. Mačiau keletą anglų 
ištraukiant nemažas lydekas. 
Sako, ten dabar galima pa
gauti gerų lydekų. Bet žvejo
ti be laisnio nevalia. Vai-

s

ten southbostoniečiai kaip 
kada rengia piknikus. Prisi- 

įsistebėti, kaip daug žu- 
e_ vų ten žmonės pagauna. Ir

kad jis suradęs daugiausiai vis lietuviai žu-

Apie pora metų atgal pie-Įdos kompanijų užmačias pa- pus buvo girdėti 
no vežikų unija Bostone bu- kelti mokesnis. Esą, šeši mi- Javai ka?" 1 Lku, 
vo apskelbus streiką. Trįs lionąi dolerių, kuriuos kom- kur daug vra žuvų! 
pieno kompanijos patraukė pamjos priskaito prie savo 
uniją teisman, reikalauda- nuostoliu, gali pasilikti joms, 

atlvorinimo už nuosto-kaipo neišmokami pinigai.

1

Vi»ą dieną iki vakaro vėlumos.
RENGIA LIETUVIŲ VAIZBOS BUTAS

23 d. Rugsėjo-Sept., 1928
ATKELTA Iš l.ABOR DAY, - .

a

mos atlyginimo i 
liūs, kurių joms pasidarė iš 
streiko priežasties.

Žemesnis teismas išspren
dė bylą kompanijų naudai. 
Darbininkų unija nutarė eiti 
Į aukštesni teismą teisybės 
jieškoti. Byla atsidūrė Įaukš- 
čiausį teismą, bet ir tas stojo 
ne darbininkų, o kapitalistų 
pusėj. Pereitą sąvaitę jisai 
paskelbė savo sprendimą, 
kad vežikų unija turi užmo
kėti pieno firmai AJden 
Brothers Co. $55,674.

Viena pieno kompanija 
neprašė “nuostolių” atlygi
nimo, bet aukščiausis teis
mas nusprendė, kad darbi
ninkų unija ir jai turi už
mokėti visus.“nuostolius” ir 
teismo lėšas.

“Magaryčioms” teismas 
da nusprendė, kad uniją už
mokėtų pieno kompanijoms 
ir procentus nuo 1926 metu 
1 - IPilnas statymo darbas prasi-

Skeldbamąs šitą n^mo-|(tėsuždviėjusąvaiėiu.Stotis 
niską sprendimą, kapitalu, b aprupi^ \isais paran-

!

nes daug bylų prieš jas buvo 
užvesta jau pervėlai ir nu
kentėję žmonės nieko ne
gaus, tuo tarpu kompanijos 
skaito tas bylas jau kaip iš- t v __
mokėtus pinigus. Automobi-'į*žio7salgvbinis klausinėja 
lių nelaimėse dabar reikia bevejk pas kiekvie-
užvesti bylą ne vėliau, kaip na žvejotoja. Neleidžia imti 
po vienų metų nuo nelaimes jr nedideliu‘ žuvu. turi būti 
Įvykimo. Seniau tokios bylos[nemažesnė‘ kaip šešių colių.

Bostonietis.

VOSES PAVILK
Bus muzika, atletiški lošimai, plaukimo lenktynės, rinki

mas Gražuolės Lietuvaitės ir daug kitų įvairybių. Shiulk- 
męniškas programas randasi Vaizbos Buto žiniose. Visur 
yra dalinamos veltui. Daugyliė brangių prizų d-I išlaimėji- 
mo. Bus tonikas, aiskrymas ir užkandžiai.

Pastaba Atletams: būtinai turite užsiregistruoti vietoje 
ne vėliaus kaip 1 vai. j>o pietų, nes lošimas prasidės lygiai 
kaip 1:30.
Norinti važiuoti Bosu iš South Bostono turite užsisakyti 

vietą pas p. Šidlauską Aptiekoje tuojaus.

MAYNARD, MASS.

SO. BOS rokE
Trjų šeimynų medinis namas 
4-1-1 kambariai, getss. elektras, 
skalbynčs. piįazai. Kaina $5,500. 
Savininkas sut'nka mainyti ar.t 
farmos apie ^0 arba 25 akelius“ 
žemės, kur yra laikomus arba ga
lima laikyti karves. Norintis mai
nyti kreipkitės tuojaus.

Puikus kampinis namas, krautuvė 
zir 9 kambariai, gera i1" parankiau

sia biznio vieta. Kampas E ir 
Fifth streeto. So. Bostone. Kaina 
$5,500
l'riįy šeimynų medinis namas ant 
Sixth street, netoli E st. 4-4-4 
kambariai, gesas. elektras, skal
bėmės. Visas pertaisytas iš vidaus 
ir iš lauko. Kaina $4,80&.

DORCHESTER
Trijų šeimynų medinis namas su 
v sais įtaisymais. Kaina $10JW>0. 
Trijų šeimynų mcd'nis namas 

kambariai su įtaisymais.
Kaina $10.iHH)
Dviejų šeimynų medinis namas 
5 ir 7 kambariai su visais įtaisy
mais ir vienas lotas žemės dėlei 
namo. Kaina $11,500.

BARBER.NĖ IR l’OOLRl IMiS. 
Vienintelė tol ia įstaiga didelėj. 
Lietuviais apgyventoj vietoj, Bos
tono priemiestyje. Parsiduoda pi
giai, kreipkitės tuojau

PRJE1N AM1AUS1A PROGA 
KIEKVIENAM 1NSLRANCE 

Ir.šiurinu ir ant išmokesčiu (Tik 
Mass. valstijoj) Automobilius, 
fomičius, namus, stiklus, sveika
ta, gyvastį ir tt.

PARŪPINI: PINIGUS dėlei mor- 
gičių ant namų ir farmų, Bostone 
ir jo apielinkėse.

•JEIGU TURITE pinigų, kuriuos 
norėtumėt paskolinti, gaudami 
gerą nuošimtį, ant pirmų arba 
antrų morgičią. praneškite man.

UŽLAIKAU TAIPGI IR LAIVA
KORČIŲ PARDAVIMO IR PINI
GU SIUNTIMO SKYRIUS.

Parduodu Anglis ir Malkas. ANG
LIS ŠITOM TARPU ATPIGO.' 
PIRKITE DABAR. Pristatome 
netoliau kaip 12 mailių nuo Bos
tono. ” /

/

%

buvo galima užvesti bėgyje 
šešių metų po nelaimės Įvy
kio. Ši taisyklė pasikeitė Įve
dus A’erstinają apdraudą. bet 
daugelis advokatų, nežino
dami tokio pakeitimo, užve
dė bylas sulyg senų taisyklių. 1 
ir todėl apdraudos kompani
jos neturės jieškovams nuos
tolių mokėti.

Steigs didelę orlaiviams 
stotį.

East Bostone bus Įsteigta 
milžiniška orlaiviams stotis.

“Dėdės Tarno Namelis.”
Modern ir Beacon teatruo

se Bostone rodoma kruta- 
mais ir sykiu kalbamais pa- 

^'1 veikslais veikalas “Uncle 
Tom’s Cabin." kuriame at
vaizduojama Amerikos lai- 

ikotarpis pirm civilio karo, 
i Sakoma, kad šis veikalas bu- 
ivo pirmutinis protesto balsas 
■prieš juodveidžių vergiją šio
je šalyje ir daug prisidėjęs 
prie civilio karo Įsikūnijimo.

Kelrodis: Iš VVaJtham imkite 117 kelią ir važiuokite iki 
Parker St., Maynard. iš Concord. Mass. imkite Maynanl Rd. 
iki Maynardo. iš ten imkite Parker St. Visur ant kryžkelių* 
tėmykite musų uždėtus ženklus.

ARLINGTON
Naujas dvieju šeimynų namas 
5-5 kambariai ir dviejų karų gara- 
džius su visais įtaisymais, kaina 
$12.500. Savininkas patiktų mai
nyti ant farmos apie 10 akenj 
arba ir mažiau, kur yra laikomos 
arba galima laikyti karvėm.
Hard»are Krautuvė S«>uth Bosto
ne ant Broa lway, senai išdirbtas 
biznis, parsidu'nia pigiai.

Turiu daugybe NAMU. FARMĮi 
IK BIZNIU ant pardavimo ir mai
nymo, kuriją čia negalime sumi
nėti.

Visais reikalais galima kreiptis 
YPATIŠKAI, LAIŠKU ARBA 
TELEFONU.

OFISO VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 9 vai. vakar*.

tiskas teismas nestsarmatija fc Prsikalingais į,.inbe.
pasakyti, kad vežikų unijai jais ir dMeliais kįliais Jau 
neturėjusi teises pnes pieno - aile bus lėtas (!i. 
kompanijas streikuoti, taigi d7u *2,80<> pėdu ilgio kelias___  2,800 pėdų ilgio kelias

* j i - i ■ (Orlaiviams pakilti ir nusileis-lus, ir todėl ji turi kompani-’ - -
joms atlyginti už pasidariu-į 
sius dėl to streiko nuostolius.

Tai yra skaudi pamoka A- 
merikos darbininkams, kurie 
kiekvienais rinkimais bal
suoja vis už republikony. ir 
demokratų partijas. Jeigu jie 
ir toliaus balsuos už savo iš-

jos streikas buvęs “nelega-’
lūs," ir lodei ji turi komf>ani-(ti Sis (]arbi. buvo planuoja. 

imas per daugelį metų, ir da
bar jį pradedama vykinti.

Juozas Milutis gavo 8 mėne
sius “džėios.”

Montelloje atėjo Į teismą 
Milutienė ir pasiskundė, kad

Dvi nelaimės vienu sykiu.
Nepaprasta automobilio 

nelaimė Įvyko Quincy mies
tely. kur tapo sužeistos dvi 
moterys, viena po kitos. Par- 
bloškus ir sužeidus tūlą Mar- 
garet Lally. automobilis tuč
tuojau užvažiavo ant kitos 
moters. Mary Davis, sužeis
damas ir ją. Abidvi moterys 
randasi Bostono miesto ligo- 
ininėj.

LIETUVIU M. 2INYČIOS 
(Kampas 4-th ir Atlantic sts.. 

So. Boston, Mass.) 
SVARBUS PRANEŠIMAS 
South Bostono Lietuviams.

Nedėlioję, Rugsėjo-Sept 
23 d., 1928 m., 10:30 vai. ry
te, Lietuvių M. Žinyčia ati
daro savo duris po vakacijų 
dėl lietuvių. Prakalba bu: 
laikyta per ministeri B. F 
Kubilių temoje: “Lietuvii 
Nauji Siekiai Amerikoj/' 
B. F. Kubilius4ik grįžo iš va 
karų ir parvežė daug žinių

Ateik ir išgirsk labai įdo 
mios prakalbos. Įžangos nė
ra. L. M*2. Komitetas

.•’ORNIšlį K raust) tojas ir tr»ku iš- 
veziotoja*. Bakšy malkos parduodama.

BOX SHOP (39,
11 Athens s*.. So Rvston.

REIKALINGI DARBININKAI
Prie siuvimo Reirkatų pas 

Guarantee Coat Co.
119 Stanfard st., Boston. Kiausi iY. 

C S. Bara na u s ą.

IŠSIRANDAVOJA ŠTOKAS
Gera vieta lietuviškam bizniui, drug- 

toriui, drapanų štorui, fomišių ir net 
larbernei. Tel.: L'nivųgsity 1957.

ADOMAS O VERK A' (39)
883 CamJjridgc st.. Cambridge. Mass.

TURIM PARDUOTI 3 šeimynų me- 
linj namų, visi įtaisymai, priešaky' ir 
.žpakalv piazai, gera vieta J nešti 
2,000.’ James Nblan. (381
39 Oakley st.. Dorchestcr. VI ass.

t

JL

Tslefd^as >1234

medicinos daktaras

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

nuo 7 iki X vakare
' 107 SUMMER STREET, 

LAH RENCE, MASS.

1
I

i

I
I !
i

t

Tel. So. Bnotoa 5M-W.
DAKTARAS

A.L.KAPOCIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų 

Nuo 2 iki 9 vak. 
NEDALIOMIS: 

iki 1 v. po pietų
Seredomis iki 12 dienų. 
Ofisas '“Keleivio” name.
Broadw«y, tarpe C iF D SL, 

SO. BOSTON, MASS.

/

251DR. J. MARCUS
Iš MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas veneriškų. kraujo 
odos ligų.

Elektriką ir ftoii gydoma 
jei reikalas.

261 Hanover St. Boston, Room
Tel.: Richmond 666.x, Rox. 1894-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietų.

'^PARSIDUODA

Bučemč ir Grosernė, biznis išdirbtas 
•er 8 metus, šitame mieste nėra nei 
ieno kito lietuviško biznio. Priežastis 
•arda vinto—išvažiuojam kitur. (39)

A. J. MART, 1201 Chestnut St„ 
Nevvton U p per Kalis. Mass.

7. r
! TekfouM *111.

Dr. L Gatman-G
LIETUVIS DENT1STAS

VALANDOS:
Nuo 10—12 dienų 
Nuo 2—5 po pietų 
Nuo 6—8 vakare 

Nedėliomis pagal susitarimų.
70$ N. Main St kamp. Broad St

MONTEI.LO, MASS.

kasr |
I

FIšteisino sūnų už tėvo 
mušimą.

Quincy teismas išteisino
44 W/*4CAL4O MC44iJv4ViJ Od w VZ 40 • T ***.*1

naudotojus, tai prieis prie to, ivTras 3 muH?* Ir istikro, ,
jos alus buvo pajuo-tują George Shepard, kuris 

buvokaltinamas savo pusiau
kad streikuot jie visai nega
lės, nežiūrint kaip juos kapi
talistai išnaudos.

viena 
dus. Juozas Milutis i 
areštuotas, bet pastatytas 
prieš teismą pradėjo aiškinti, 
kad jo pati išsimušė sau akį 
krisdama nuo trepu. Jo 17Giminės pešasi už kunigo

• turtus. .-j;I o* -
Tūlas laikas atgal netoli m,ety ^unus Stasj> užstojo 

Bostono mirė katalikų kimi- ^motiną ir susuko į tėvą: 
gas Thomas C. O’Conner.) Tu meluoji. L z šitokią pa- 
kuris buvo priplėšęs iš bied- stabą teisėjas liepe įsmegti 
nu žmonių $75,000 ir 
tuos pinigus bankuose^ 
Bar jo broliai, seserįs ir kiti 
giminės pradėjo už tuos pi
nigus peštis ir po teismus tą
sytis. Ar giminėms teks kas. 
ar ne. bet teismai ir advoka- 
tai tikrai pasinaudos. Ne vel
tui lietuvių patarlė sako, kad 
“kunigo naudą visi velniai 
gaudo.”

ir paliko1jaun3 šiluti iš teismo salės.
1 Da- ^et *r Pats teisėjas turbūt su

prato, kad senis Milutis me
luoja, ne*s jis nuteisė jį 8 mė
nesiams xį belangę. Milutis 
apeliavo.

UŽ $150.110 gal nupirkti kampinį na- 
nų ant F st., So. Bostone, storas ir 2 
eimynos. 2 maudynės, 3 toiletai. ge
tas ir elektra, furnace, kiemas 2 tro- 
kaifts. Klauskit: 18 Tremont st„
Room 928. Boston. Mass.

invalido tėvo mušimu. Tėvas 
aiškinpsi. buk jis tapęs nety
čia užgautas, kuomet Įsimai
šė besikivirčiuojančių sunaus 
ir motinos tarpam

“Mufinasi” su visu namu.
Važiuojant per Roslinda- 

le, pamačiau ant Hyde Park 
avė. stovi iškeltas ir nuo ki
tos gatvės atvežtas dviejų 
šeimynų namas. Juokdarys 

' įgalėtų sakyti, kad to namo 
gyventojai yra praktiški 

‘ žmonės. — vietoje kraustytis 
Į kitą vietą su rakandais, jie 
“mufinasi” ant syk su visu 
namu. Rep.

Per klaidą nušovė du 
kaliniu*.

Dedhamo 'kalėjime tūla.“ 
Stephen Hoppe, Įkalintas u? 
žmogžudystę, bandė pa 
sprukti, bet sargas patėmyjo 
ir pastojo jam kelią. Sargui;
pagelbon atbėgo kiti du išti-! bekernė su namu 
kimieji kaliniai. Tuo pačiu So. Bostone, kampinis namas ir Be- 
svkiu kitas sargas ant balko-' kernĮs £zn>kVi*k* p*r!,u‘*?a ant vic-
4 i ® i j • j tos- Daoar dirba 3 žmones. Gera protranO, manydamas, kad tiedu pradėti su juoda duor.a ir vežimu. B:z- 

kaliniai bando pagelbėti pir-l™ Pcr ** "įetų4 !n.esimo už'
majam pabėgti, pradėjo sau-l 395 Broadway. t«l s. b. 0997. 
dyt ir užmušė juos. parsiduoda krautuvė

~ # , i (Butcher Shopl ir 2 šeimynų Na-
ŠUO išgelbėjo nuo mirties. imas, ant jrero kampo; prieinama kai- 

-Aimi' na. turi būt greitai parduotas. Klaus-Saugus miestely Tucker o kite -Keleivio” ofise. < io>

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

Dr.KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE 

BOSTON.
OLYMPIA THEATRE BLDG„ 

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

«

i

32 CHAMBERS ST-. BOSTON. 
Gydo Veneriškan Ligas.

Valandos:— Kasdien nuo 8 iki 
10, rtuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8.

Nedėldieniais nuo 9 iki 12. .

DR. LANDAU

Laisvės pasiilgimas nesu
valdomas.

Nuteistasis 21 metui Į ka
lėjimą ir 14 metų jau iškalė
jęs, Harry Kimball pabėgo iš

Kiek yra ateivių Bostone? nelaisvės, nežiūrint to. kad 
Nors tikro ateivių skai-'jis kaipo “ištikimiausis” bu

čiaus Bostone niekas nežino, vo perkeltas iš Valstijos ka- 
bet spėjama, kad jų yra maž Įėjimo Į Norfolk belaisvių 
daug apie tiek:

Italų ...........
Žydų...........
Lenkų................................
Vokiečių Z 30.000 Įėjimo viršininkas 
Lietuvių ..............
Francuzų..............
Švedų....................
Norvegų................
Graikų ..................
Latvių ..................
Be to dar Bostone

;; koloniją. Pastaromis d i eno- 
100,000 mis jau buvo keletas tokiu 
100,000 atsitikimų, kur bandė bėgti 
75.000 arba pabėgo iš kalėjimų. Ka- 

> stropiai 
15.000 tyrinėja, keno tame yra kal- 
10;000 tė. • 
12,000b-’- • —-------------
8,000 Kalėjimas ir $25 bausmės už 
7.50Uj greitą važiavimą.
2,000) So. Bostono teisme tapo 

yra po'nubaustas Charles Marcucci,

Rykliai Hampton byčiuoee.
Hampton Beach, N. H., ar

ti krašto pasirodė du “šar
kai." kurių vienas bandė pa
čiupti merginą Helen Foley. 
Jis buvo priplaukęs 15 jardų 
prie pakraščio. Apie tukstan, 
tis žmonių, kurie suvažiavo 
ten maudytis, pabūgę ryklių, 
nei vienas nėjo Į vandenį. 
Policija išsiuntė laivelius pa
gauti tas plėšriąsias žuvis.

Tėvas pavogė kūdikį 
nužudymo tikslu.

Neapkęsdamas verkiančio 
naktimis savo 7 mėnesių ku-

truputį rusų, kiniečių, turkų, iš Medfordcg dviems mėne- dikio, tūlas James Louza iš 
siais kalėjimo ir $25 pinigi-'chelsea pavogė ji nuo moti- 
nes bausmės už pergreitą va- nos ir kažin kur pabėgo. Mo- 
žiavimą. Sako, jis važiavęs tina skundžiasi policijai, kad 
So. Bostono gatvėmis 50 my- vyras žadėjęs tą kūdikį nu
lių Į valandą, vos nesuvaži- galabinti. Jis neapkentęs kū
pėdamas žaidžiančių vaikų dikio todėl, kad jis gimė už 
ir nekreipęs atydos Į besivi- dviejų mėnesių po vestuvių.

Morley su savo pačia tižbai- jančio policisto šaudymus.! ---------------
gė savo naminius kivirčfus Nutektasis apeliavo, 
apsikabinimu ir bučkiu.-Mo- ----------------
teris buvo areštavusi ų/ Pirmieji šalčio ženklai,
žiaurius apsiėjimus namie, ]
bet teisme permainė savo reitą sąvaitę du sykiu jau bu- bininkų vadas 
nuomonę ir paprašė teisėjo vo šalna ant laukų. Daržo- Darbo Federacijos Įkūrėjas, 
nebausti jo užtai. Pasibučia- vėms nepakenkė. Sakoma, todėl ir jo laidotuvėse daly
vę jiedu pasieni’ viens kitą jog šįmet bus ankstyva žie- vavo visas Federacijos pildo-

sirijonų, armėnų ir kitokių.

Namie mušasi, o teisme 
bučiuojasi.

East Cambridge’aus.iįteis- 
mabutv, aki vaizdoje teisėjo 
ir žiūrėtojų, tūlas Raymond

šunytis “Teddie” išgelbėjo 
savo šeimininkus ir jų vaikus 
nuo sudegimo. Kilus gaisrui „ ... ...
nakčia, visi buvo drūčiai už- meirR[nasJ^ L’5tuv2?.! Kanadą- Mano 
ITligę 11 isa Šeimyna butų greitai. Mano patyrimas laivakorčių 
supleškėjus Ugnyje, jei tas ląznyje per 20 metų tai liudija. Taipsri 
sūnytis nebūtų pnzadmęs jų 
lojimu ir dantimis traukda-1. 
mas žemyn miegančiųjų už- 
siklojimus.

Ablavos pas kiniečius.
Kiniečiais apgyventame 

distrikte ant Oxford st. val
džios agentai darė ablavą 
ant opiumo. Įsilaužę Į vieną 
namą jie rado du tuzinu 
opiumo pypkių* ir kitokius 
Įrankius, vartojamus opiumo 
biznyje. 8 kiniečiai areštuoti.

Kalbėdamas statybos dar
bininkų unijos pusmetinėj 
konferencijoj, Amerikos 
Darbo Federacijos vice-pir- 
mininkas Woll pereitą sąvai
tę patarė tai unijai saugotis,' 
kad komunistai neįsiskverb- 
tų į valdybą.
s Pereitą ketvergą Bostone 
[atsidarė mokyklos. Apie!
132,009 vaikų atsisėdo prie 
knygų ir raštp.

j Pereitą savaitę Quincy 
mieste mirė Internacipnal 

[Granite Cutters’ Unijos pre-
Lekingtono apielinkėj pe- zidentas Duncan, senas dar^ 

s ir Amerikos

nepakenkė. Sakoma, todėl ir jo laidotuvėse daly-
. 1 1 a. V • • n • • • • 9

k

pų ranka ir nuėjo iink.'ini na- ma. įnašai komitetas.
Ui o.

I KANADĄ
Atitrauknu Jūsų gimines, pažįsta 

! mus, kaip vyru?, taip ir moteris ar 

patarnavimas yra iųžiningas. saugus, 
greita*. Mano patyrimas laivakorčių

. i .- . - -tie, kūne jau per mane atsitraukė sa- 
' vo gimines yra man dėkingi už mano 
' rūpestingų patarnavimų. Kaip mergi
noms, taip ir visiems keleiviams pa
mpinu geras apsistojimui vietas Ka
nadoje. Mano patarnavimas ir kainos 
laivakorčių yra pigesnės, negu kitų 
agentų Dėlei platesnių informacijų 
visad kreipkitės pas mane šiuo adresu

ALEKANDER S. LĖKIS 
Tourist Agcnt

745 Kindsor S t.. Mnntrcal,
P..Q.. Canada.

I

I
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Lietuvis Optanetnstas

Išefzaminuoju priskiriu
.akinius, kreivas aki3 atitiesinu 
ir amblyopiskose (aklose) aky
se sugražinu švies* tinkamu 
laiku.
J. I* PARAK ARNTS. O. D.

447 Broad way, So. Boston. Matas

'~*4

I ! PARKWAY AUTO SER VICE į
Reikalingas Darbininkas ant 
ūkės. Lai atsišaukia per tele-' 
foną arba laišku. Telefonas: 
173-R4. 413 Highland st.,'
East Bridgewater, Mass.

DR. M M. KAPLAN
Xp< dalintas 

Kraujo ir Veneriškų Ligų
132 Boyls; >ti SU, Boston, Maų^ 

Va landos .11 Tel. HANcock 1486

I 
i

!
i

and HLLING STATION 
Studcbaker Karų Agentūra, taip
gi geriausia taisymo vieta.

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

VIMTOR VAITAITIS
415 OH Colony Avė..

SO BOSTON. M A SS. - « 
Telefonas: So. Boston 1463-J.

«

Tel. South Boston 8620 
Residence Unrversity 1463-J. 

S. N. Puisiutė-Shallni
LIETUVĖ MOTERIS 

ADVOKATĖ 
M6 Bma*wsy, So. Boatoa. Mass

Room 2.

lietuviška Aptieki
Men nžtoikome visokių Vainių 

ir šaknų
Ntto Revmatizmo. nusilpnėjimo 

strėnų, kraujo valymo, nuo slaptin
gų ligų, kooulm. patrūkimo, rtc. 
Taipgi užlaikom THelių iš Lietuvon. 
Patams vi maa kuogeriaosiaa. įvai
rios šaknys, partrauktos iš Lietu
von. Vaistų prisiunčia m ir per 
paštų- Aptieka tebera toj pe
čiui vietoj.

t

i

DR. MARGER1S
Gydytoja* ir Chirurgą*

Valandos: 10—1; 1—1 
Sekmadieniais: 10—1

3421 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILU 

Tel. Boulevard 8481

PJ.Akunevičius
Lietuvi* Graboriu*

Suteikia gopiausį paskutinį 
patarnavimų Už pilnų pagrabų 
galima apsieiti su $80 ir aukš
čiau už didelius, o nž vaikus nuo 
$20 ir aukščiau*. Pigiai ir gra
žiai. Ofiso ir gyvenimo adresas: 

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

Tel.: So. Bostos 44M.1M SALĖM STREET.
BO9TON, MASS.

DR. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Viršuj šidlau.-ko Aptiekus. SOl TU BOSTON, MASS.
Tel.: So. Boston 2115.

Dr. Med.Leo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligi? moterų ir vyru, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas HSymarkrt 3390

1 ALLEVSTREET, Cor. Chambers 84, BOSTON, MASS.

Dėl šunvočių, žaizdų ir kitų skaudulių

MEŠKOS MOSTIS (Groblęw«kio)
Sustabdo skausmų ir užgydo žaizdas be 
skausmo į 2 ar 3 dienas. Kaina 56c.

GROBLFAVSKI & CO. Plymouth. Pa. 
“GYDO ir GYDO ir GYDO—bet maloniai“
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