
gaminti vyną ir alų. O tokf kritikuoja pelnagrobių kor- 
pakeitimą Kongresas gali poracijas ir pavienius kapi-
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tatymu.
Tikslumo dėlei, tenka pa- 

i aiškinti, kad minimas skun-

neliečiamybė butu nu- 
Mes tečiaus netikim,

ESĄ NUŽUDYTA 11 
EMIGRANTU.

mažumos” Lietuvoje visiškai
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KELEIVIS 1
DARBO AMONI V LA1KRA4T18

■ *w*m^v**w
Amerikoje.................................. 12.00
Pietų Amerikos Valstybėse.

Kanadoje ir kitur.................(3.00
Preeamerata paaei metų:

Amerikoje................................ 81.25
Kanadoje ir kitur už Suvienytų

Valstijų ................................ |1.50
Apskelbimų kainų klauskit laiku. 
Kreipianti** su kokiais nors reika
lais adresuokite:

K E L C1VI S 
■readvay, So. Ręst e n.

No. 26 Keleivio Telefonas
So. Boston 3071

KJ-JUNE 26 D., 1929.
"Eatered m Sccoad Cla» Matter” Fabruary 28, 1306, * O*0“ at Mas,., under the Act of Mareh 3, 187»

Keleivio Telefonas 
So. Boeton 3071

MREIKALAUJA PAKEISTI RADO$6&OOOPO ' 
AKMENIU.

Kelios dienos atgal iš paš
to vagono kelionėje tarp Bo
stono ir Ansonijos prapuolė 
pakietas su $68,000. Pinigai 
prigulėjo_ Bostono Federal 

daryt ir pardavinėt, prohibi- KmE
Wucon*ino vabtija ruošiasi SL^tymul vlsal nenus1’, kui. Pašto inspektoriai nu- 

daryt degtinę ir alų. . ae?Snt\.. . .... žiurėjo s pašto tarnautoją
Dar niekad Jungtinės Vai- Hoyt gavo iš Hcarsto $25,- ... * ...••• _ . ~ __ ~ “

Svsjvd ncuurv pivaizvivsjvro WV UUVailŲ, ir W ISCOnSHlO i'ova^ovn w Ano/C
klausimu taip suagituotos, valstijos -H1^688 įvažiavo įsAnso-
kaip dabar^ Daugiausia vi- Schafer jau siulo’šitą planą1 
suomenę sujudino prohicijos Kongresui apsvarstyt.

PROHIBICIJOS ĮSTATYMĄ
MILIONIERIAI REMIA liuoti. Tada galima bus tuos "S?? v°“ŠLAPIĄ” KOVĄ it *ReseFMB Bankui, kuris siuntė

Room Popas Nusi
gando Protestonų.
Katalikų “šventas tėvas" 

nusigando protestonų. Jo or
gane “Osservatore Romano" 
pasirodė straipsnis antgal- 
viu: “Protestonizmo Pavo
jus Italijoj.” Straipsnio auto
rius liepia Italijos katali
kams “taikyti akis atdaras" 
■ * - - - . upir.

mutiniam, priešo užpuoli
mui.” Tuo “priešu” esanti 
Anglijos Biblinė Draugija ir 
metodistų bažnyčia. Patarlė 
sako: “Jeigu kiaulė turėtų 
ragus, visą svietą išbadytų. 
Taip ir ra popiežium — 
gujis turėtų daugiau galy
bės, jis tuojaus apskelbtų ka
rą visiems protestonams.

Sudegė IN Ligonių.
Londone gautomis žinio

mis, Kantono mieste, Kini
joj, 'vienoj ligoninių ištiko 
sprogimas ir kilo gaisras, 
per kurį žuvo 100 ligonių. 
Išviso toj įstaigoj buvo 400 
pacijentų, bet kitus pavyko 
išgelbėti.

JERSEY CITY MAJORAS 
AREŠTUOTAS.

Jersey City, N. J. — šį pa- 
nenfedį buvo areštuotas šio 
miesto majoaas Hague už 
įžeidimą legislaturos. Tas 
įžeidimas buvo tame, kad 
jis atsisakė paaiškinti legis- 
laturai, iš kur jis susikrovė 
savo turtu* Visi žino, kad 
jis būdamas miesto galva la
bai pralobo, bet iš gaunamas 
algos jokiu budu negalėjo 
tokių lobių susikrauti. Jis yra 
demokratų partijos centro 
komiteto pirmininkas.

DĖL SKUNDO TAUTŲ 
SĄJUNGOJE.

Kai kuriuose lietuvių laik
raščiuose Amerikoje, minint 
apie paskutinį Tautų Sąjun- 

Tarybos posėdį, buvusį 
adride šio mėnesio pra

džioje, pasirodė komentarų, 
esą Lietuvos dvarininkai 
skundėsi Tautu Sąjungai ir 
reikalavo grąžinimo dvarų. 
Tautų Sąjungai esąs įteiktas 
skundas 34-rių astnenų iš 
Lietuvos ra protestu prieš 
nusavinimą jų žemių, re
miantis žemės Reformos įs-

stij^ ^bTvo jos KSV ir £ktL P"eit«. n^ien> * »<*! f*"**“,
klausimu taip Ugitaois, valstijos “^utoSZ

nėti, ir pašto inspektoriai iš
važiavo kitu automobilium

virto didžiausiu kriminalu.'svaiginamus gėrimus tiktai 
Spaudoje taipgi nėra ma-!privatiniams asmenims ir 
žiausio pritarimo prohibici- kompanijoms, bet nieko nė
jai. Kai kurie laikraščiai pra- sako apie valstijas. Reiškia, 
dėjo net atvirą kovą prieš valstija gali juos daryti, 
“sausajį” įstatymą. Žinomas ------ J—
Hearstas, kuris kontroliuoja 
keliasdešimts didelių dien
raščių ir keliatą magazinų, 
paskyrė $25,000 dovanų 
tam, kaks sugalvos geriausį 
planą prohibicijos įstatymui 
pakeisti. Konteste dalyvavo 
tūkstančiai žmonių ir iš viso 
paduota 71,248 planai. Buvo 
paskirtas iš keliolikos profe
sorių, teisininkų ir kitokių 
visuomenės veikėjų teismas, 
kuris pripažino teisėjo Hoyto 
patiektą planą kaipo geriau
sį. Suglaudus, šitas planas 
yra toks: 
~ Norint atšaukti dabartinį 
prohibicijos įstatymą, reikia 
gauti tam 36 valstijų pritari
mą, nes kitaip Jungtinių Val
stijų konstitucijos negalima 
pakeisti. Bet 36 valstijų ne- 
kuomet nesutiks konstituci ją 
keisti, nes daugelis jų ir pir
ma buvo “sausos,” o dabar 
juo labiau už saliunus nebal
suos. Taigi aišku, kad at
šaukti prohibicijos įstatymą 
negalima. Bet galima jį pa
keisti, truputį aiškiau jį pa
statyti, ir tuomet galima bus

i juos daryti, 
transportuoti ir pardavinėti. 
Šituo pasiremiant į WiScon- 
sino legislaturą yra jau įneš
tas sumanymas pradėti svai
ginamų gėrimų biznį valsti
jos vardu. ■—

Ar iš visų šitų sumanymų 
išeis kas, ar ne, tai parodys 
ateitis. Bet kad opozicija 
“sausam” įstatymui kas die
na darosi vis didesnė, tai la
bai aišku. Šiomis dienomis 
paaiškėjo, kad kovą prieš 
prohibiciją remia net tokie 
milionieriai, kaip Du Pont’ai 
ir Rascob. Per 18 pastarųjų 
mėnesių jie yra paaukavę tai 
kovai $100,000.

NORI PANAIKINTI KON- 
GRESMANŲ ŽODŽIO 

LAISVĘ.
Jungtinių Valstijų konsti

tucija duoda Kongreso na
riams neribotą žodžio laisvę. 
Kongresmanai ir senatoriai 
gali kalbėti Kongrese ką tik 
jie nori, ir niekas negali jų 
dėl tų kalbų traukti teisman. 
Naudodamiesi šita žodžio 
laisve, kongresmanai ir sena
toriai tankiai labai aštriai

lio. Kai jis nuvažiavo, in
spektoriai pradėjo tą vietą 
gerai tyrinėti, ir rado po vie
nu akmeniu pakištą visą pa* 
kietą su $68,000. Jie paėmė 
tuos pinigus ir nuvažiavę j 
Burg&s namus palaukė, pa
kol jis parvažiuos. Kaip tik 
jis sugrįžo, jie tuojaus jį 
areštavo.

HAVERH1LLY STREIKAS 
TĘSIASI.

Haverhill, Mass. — Bat
siuvių streikas čia tęsiasi jau 
kelinta sąvaitė. Streikuoja 
keli tūkstančiai darbininkų, 
nes senoji darbo sutartis pa
sibaigė, o dėl naujos unija 
negali su darbdaviais susi- 

Unija reikalauja pa-
negali _________________
tailyt I
kelti 10 nuošimčių mokesties 
ir įvesti 44 valandų darbo 
sąvaitę. Darbdaviai su tuo 
nesutinka.

PERŠOVĖ PAČIOS 
UŽMUŠĖJĄ.

Long Beach, Cal. — Tūlas 
laikas atgal pypkių dirbėjas 
Keller čia netikėtai sugrįžo 
iš darbo namo ir rado savo 
jauną žmoną su kitu vyru, 
įniršęs Keller pagriebė re
volverį ir šovė savo konku
rentą, mirtinai jį sužeisda
mas. Kada jo žmona pašaukė 
policiją, jis nušovė ją ir 
dviem šūviais sunkiai sužei
dė atvykusį policmaną. Pas
kui jis pasiėmė policmano 
revolverį ir pabėgo, palikda
mas be jokios globos 6 vai
kus namie. Jo nebuvo per 
porą mėnesių. Pereitą sąvai
tę jis tečiaus sugrįžo nakties 
laiku ir įlindo per langą pa
žiūrėt savo vaikų. Bet čia bu
vo pasislėpę du policmanai, 
kurie jį šovė ir mirtinai’ su
žeidė. Jie teisinasi, kad jie 
urėję jį šauti, nes kuomet jie 
liepę jam pakelti rankas, ji
sai pradėjęs traukti revolverį 
iš kišeniaus.

AMERIKOS MIL1ONIE- 
RIU PRAKIŠO FRANCU

ZIJOJ $5,000,000.
Amerikos milionierius 

Frank Jay Gould nuvažiavo 
Francuzijon ir nusipirko Ri
vieroj už $5,000,000 “casi- 
no" arba lošimo namus, ma
nydamas gerai ig. to pasipini
gauti. Bet pasirodė kas kita. 
Per penkis mėnesius tų na
mų užlaikymas jam kainavo 
$800,000. o pelno jokio. Da
bar jis norėtų savo “Casino 
de la Mediteranee” parduoti, 
bet niekas neperka.

ANT JURUI PAPILDYTA 
BAISI GALVAŽUDYSTE?

Manoma, kad išvežę ant jū
rių šmufelninkai juo* api

piešė ir nužudę sumetė 
j vandenį.

Pereitą sąvaitę Kubos uos
te Havanoje policija suėmė 
laivą “Delirio,” kuris šmu- 
geliuodavo Amerikon degti
nę ir emigrantus. Laivas bu
vo tik ką sugrįžęs iš Ameri
kos ir jo kapitonas Bernardo 
Sastre prisipažino laimingai 
pristatęs į Floridą krovinį 
degtinės ir 11 emigrantų. Po- 
licija tečiaus spėja, kad emi
grantai nebuvo Amerikon 
pristatyti, nes darant laive 
kratą rasta kraujo žymių, 
kruvinų drapanų, kruvinų• •_ • a * v a • i •

nes išveždamas tuos emi
grantus jisai padedąs Kubai 
atsikratyti negeistinų svetim
šalių. Tai esąs patriotiškas 
darbas.

Norint ant laivo buvo mi- 
nėtasai policijos šnipas Diaz, 
tečiaus apie emigrantų liki
mą jisai negali nieko pasaky
ti, nes laivo kapitonas nužiū
rėjo jį esant policijos šnipu 
ir tuojaus liepė suristi.

padaryti vienas pats, be vals
tijų balsavimo. Prohibicijos 
įstatymas, kaip dabar jis yra 
parašytas, draudžia gaminti, 
transportuoti ir pardavinėti 
tiktai “*vai(inannM likieriu* 
gėrimo tikslam*” Gi žodis 
“likeriai” (“liųuors”) anglų 
kalboje reiškia visokias deg
tines. Apie alų ir vyną pro
hibicijos įstatymas nieko ne
sako. Alus ir vyras yra visai 
kitoks produktas, negu deg
tinė, nes pastaroji yra daro
ma distiliacijos keliu, o alus 
ir vynas pasidaro rūgimo 
keliu. Distiliaciją daro žmo
gus, o rūgimą padaro pati 
gamta arba, jeigu norit, pats 
Dievas. Žmogaus darbą gali
ma sustabdyt, bet gamtos 
darbo nesustabdysi jokiais 
įstatymais. Todėl alus ir vy
nas neprivalo būt draudžia
mas. Ir dabartinis prohibici
jos įstatymas jų nedraudžia, 
tik žmonės negerai šitą įsta
tymą suprato. Kad jis butų 
E‘au suprastas ir tinkamai 

ikintas, Kongresas turi 
pakeisti jame vieną žodį, bū
tent, kur yra pasakyta, kad 
draudžiama gaminti ir par
davinėti "mitinamieji H- 

, bėriai,” turėtų būt parašyta: 
"distiliuoti likeriai.” Tuo 
met butų aišku, kad alaus ir 
vyno įstatymas visai neliečia, 
nes šitie gėrimai nėra disti-

talistus. Nelabai senai Kong
rese labai aštriai buvo smer
kiamas Romos katalikų kle
rikalizmas ir bažnyčia. Re
akcininkams, žinoma, tokie 
dalykai negali patikti, ir jie 
pradėjo agituoti, kad reikia 
panaikinti Kongreso narių 
neliečiamybę, taip kad už to
kias kalbas juos galima butų 
traukti teisman ir persekioti. 
Ir reakcininkų lyderis sena
torius Bingham (rep.) iš 
Connecticut valstijos jau pa
sakė, kad susirinkus sekan
čiai Kongreso‘sesijai paduo- 
siąs sumanymą pridėti prie 
konstitucijos “pataisymą,” 
taip kad Kongreso narių as
mens 
imta.
kad Kongresas šitokį “patai
symą” priimtų.

PORTLANDE DAR GULI 
SNEGO PUSNIS.

Kuomet Bostone žmonės 
miršta nuo saulės karščio, tai 
nelabai toli į šiaurę, portlan- 
ie, vienos dirbtuvės kieme 
dar gulinti sniego pusnis už
nikusi nuo žiemos.

BANKOPREZIDENTAS 
z NUSIŠOVĖ.

Sutton, Neb. — Pereitą ra
batą čia nusišovė banko pre
zidentas Burke. Bankas užsi
darė.

Tvanas Indijoj Kaip 
. Jūrės.

Žinios iš Kalkutos sako, 
kad prie visų Indijoj gyven
tojų bėdų prisidėjo da bai
sus tvanas, kuris užliejo di
džiausius laukų plotus ir As- 
samo provincijoj išrodo kaip 
tikros iurės. Žmonės gyvena 
susirinkę aukštesnėse vieto
se. Daugelio jų vanduo nune
šė namus ir gimines. Liku
siems valdžia taikia bado 
porcijas.

FINAI UŽMUŠĖ SAVO 
KUNIGĄ

Wallace miestely, Idaho 
valstijoj, šiomis dienomis fi
nai darbininkai užmušė sa
vo dvasiškį, kun. A. Laju- 
nen’ą. Tiesa, neužmušė jo 
ant vietos, bet po pamokslo 
taip jį primušė, kad P^i^jdM ^’pSwZ"!SSwKs^ 

darbininkai. Sakoma, kad’ji lonistų, ku
per savo pamokslą kuk La-!dži«£fc£?« 
įunen įžeidęs finų dartrinin-! Lietuva ’tolontoSjSt ks- 
kj) organizacijas, užtai para- |aig ir kuriems ^^aU 
pijonai ir davė jam j kailį. svbė. mi niurplhasybė, su pagelba savo bankų, 

buvo įgijusi žemių. Einant 
žemės reformos įstatymu, 
panašios rūšies žemės nusa
vintos. Kalbamieji rusai-ko
lonistai dabar dedasi esą 

išplauksiąs ledlaužis “Šie- nusiskundė esą Lietuvos 
doi,” kuris pastatysiąs ant Hausybė persekioja taut 
Franco Juozo Žemės radio ir mažumas, 
hydro-meteorolopjos stotį Tauta Sęjnnga persiuntė 
oro žinioms teikti. Tai bu- Ji skundą Lietai ^rfausv 
sianti tolimiausia I šiaurę sto- bei, kuri savo laiku paaiški- 
tis visam pasauly ir naudos no kad tokios “uknmnieėiu 

P“““*'“- n?žum«” Lietuvoje visiška ! 
“Siedoi pasiimsiąs su savim nėra, ir kad todėl Lietuvoj 
vieną hydroplaną t ** ~~ 
bei kitokių reilcmenų savo duoti šioje 
žmonėms ištisiems trims me- ~ ’’ 
tams.

SOVIETAI STATO ORO 
STOTI TOLIMOJ 

ŠIAURĖJ.
Iš Leningrado pranešama,---- —• ueww ueuasi

kad šiomis dienomis iš tanai “ukrajiniečių mažuma” ir
i vy- 

•ja tautines

y*** - nemano
for-

Pabėgo 43 Kalbiai.
Pereitą sąvaitę Tesąs val

stijoj nakties laiku nuo val
džios farmos pabėgo 43 kali
niai, ir pabėgdami išsivarė 
su savim tris kalėjimo sar
gus. kuriuos paleido tik už 
10 mylių nuo kalėjimo. Gin
klai sargams buvo atimti. 
Sakoma, kad bėgdami jie 
atidarę visų barakų duris ir 
kvietę visus kalinius bėgti. 
Bet apie 150 kalinių pasilikę 
vietoje.

Tuojaus buvo organizuo
tas pabėgusių kalinių gaudy
mas. Atvežta tam tikrų šunų 
ir suvaryta keliasdešimts 
ginkluotų piliečių. Neužilgo 
14 kalinių buvo sugauta, du 
iš jų pašauta. Policija tikisi 
sugaudyt ir kitus.

NUŽUDĖ 2 JUODVEI- 
DŽIU ELEKTROS KĖDĖJ.

Birželio 21 dieną Chica
goje buvo nužudyti elektros 
kėdėj du jauni juodveidžiai, 
Charles Swan ir Napoleon 
Glover. kurie buvo pasmerk
ti mirčiai už užmušimą žmo
gaus plėšimo tikslais.

MEKSIKOS DARBININ
KAI PRIEŠINGI NAU

JOMS MAŠINOMS.
Meksikos audėjų konfe

rencija priėmė rezoliuciją, 
kurioj pasisako prieš įvedi
mą audimo pramonėj naujų 
mašinų, nes jos išstumia dar
bininkus iš darbo.

VULKANAS UŽBĖRĖ - 
laukus pelenais ir 

akmenimis.
Iš Japonijos pranešama, 

kad Komagatake vulkanas 
tenai sunaikino apie 35,000 
akru laukų ir miško. Visas 
šitas plotas esą užsėtas pele-

Amer. naij n- akmenimis.

NUMATO $200,000,000 
BIUDŽETO PERTEK-.... 

LIAUS.
Dabartiniu laiku Jungti

nių Valstijų korporacijos ir 
pavieniai biznieriai moka 
mokesčius už pereitus metus. 
Valdžia sako, kad tų mokės* 

j j i - i • čių ateiną daug daugiau, ne- 
pinigų ir didelis kruvinas KU buvo tikėtasi, ir ji tikisi, 
durtuvas. Policija todėl spė- (kafj visiems mokesčiams su- 
ja, kad smugelninkai išvežę plaukus, biudžetas turės apie 
ant jūrių emigrantus visus $200,000,000 pajamų dau- 
nužudė, paskui juos apiplėšė gįaU) negu buvo numatyta, 
ir sumetė į jūres. į perteklių valdžia sunau-Apie tai, kad šmugelnin- dobianti valstybės skolų al
kai žudo ir skandina jūrėse mokėjimui. Skolų Jungtinių 

ya_lstUV valdžia tori da apie 
negalėjo to įrodyt, taigi 
Havanos miesto policija nu
tarė šitą dalyką ištirti. Ji pa
skyrė tam darbui vieną savo 
šnipų, Diazą vardu, ir liepė 
jam daboti kontrabandos 
laivą “Delirio.”

Šnipas sužinojo, kad‘“De
lirio” yra pasirengęs kelio
nėn su nelegaliais emigran
tais ir degtine, ir pranešė 
apie tai Havanos policijos 
viršininkui Trujillo. Virši
ninkas įdavė šnipui suženk
lintais pinigais 400 dolerių ir 
liepė jais užmokėti laivo ka
pitonui už nuvežimą jo Ame
rikon. Nuo kiekvieno emi
granto už slaptą įvežimą A- 
merikon šmugelninkų laivas 
ima po 400 dolerių, ir šnipas 
Diazas taipgi turėjo keliauti 
kaip “slaptas emigrantas.”

Buvo sutarta, kad šnipui 
ant laivo nuvykus, neužilgQ 
laivą turės pulti policija. 
Ji turėjo suimti laivo kapito
ną, visus jo tarnus ir padary
ti kratą. Rasti pas juos poli
cijos suženklinti pinigai tu
rėjo būt įrodymu, kad tas lai
vas ištikrujų užsiima emi
grantų kontrabanda.

Bet laivo kapitonas nelau
kė, pakol policija jį užklups. 
Pamatęs iš tolo, kad prie
plaukos link artinasi būrys 
policijantų, jis tuojaus liepė 
atrišti laivo lynas ir plaukti į 
jūres. Policija šaukė, kad 
jis sustotų, paskui pradėjo 
net šaudyt, bet “Delirio” 
leidosi visais garais ir pabė
go. Tai buvo 17 dieną birže
lio.

Kubos sala nuo Amerikos 
pakraščio netoli, ir 20 birže
lio “Delirio” jau sugrįžo at
gal. Sugrįžo jau be degtinės 
ir be emigrantų. Policija da
bar pąėmė laivą į savo ran
kas, areštavo visą jo* įgulą ir 
padarius kratą rado viršmi- 
nėtų kraujo žymių. Iš to ir 
sprendžiama, kad emigran
tai buvo nužudyti ir į jūres 
ttimęsti.' Kapitonas prisipa
žįsta, kad jis turėjęs 11 tokių 
pasažierių. Ir toliaus jis pri
duria, kad Kubos valdžiai 
čia nėra ko prie jo kabintis,

' šitą perteklių valdžia sunau-
_ > 

kai žudo ir skandina”jurėse mokėjimui? Skolų Jungtinių 
emigrantus paskalai eina Valstijų valdžia turi da apie 

$17,000,000,000. Daugiausia 
jų pasidarė karo metu.

NORI NUMUŠTI 50(MX» 
AUDĖJŲ MOKESTI.
Anglijos tekstilės fabri

kantai paskelbė, kad jie ne
gali mokėti darbininkams 
dabartinių algų ir siūlo dirb
ti pigiau. Jie nori numušti 
mokestį beveik 13 nuošim
čių. Tas paliečia 500,000 au
dimo pramonės darbininkų. 
Darbininkų atstovai yra 
kviečiami bendron konferen- 
cijon su darbdaviais apsvars
tyti padėtį.

TRAUKINYS SUDAUŽĖ 
BUŠĄ SU ŽMONĖMIS.
Netoli Sheffieldo šį pane- 

dėlį Nevv Yorko ekspresas 
sudaužė busą su žmonėmis. 
Keturi asmenįs buvo užmuš- 
ti, o 7 sužeisti, kai kurie mir
tinai. Visi nukentėjusieji yra 
žydai ir daugiausia vaikai, 
kurie buvo išvažiavę ant žy
dų farmos ir grįžo atgal į 
Nevv Yorką.

MACDONALDAS ATNAU
JINS SANTIK1US SU 

RUSUA.
Anglijos darbininkų dien

raštis “Daily Herald” sako, 
kad naujoji Anglijos vyriau
sybė mėgins atnaujinti dip
lomatinius santikius su sovie
tų Rusija taip greitai, kaip 
tik bus galima, visai nepai
sydama kokios tuo klausimu 
nuomonės yra Amerika.

PLĖŠIKAI UŽMUŠĖ FAR- 
MER| IR 2 VAIKU.

Waseca, Minn. — Netoli 
nuo čia buvo užmuštas far- 
meris Julius Schuck ir du jo 
vaikai. Paskui žmogžudžiai 
išsinešė iš jo namų nedidelį 
seifą, manydami, kad tenai 
ras pinigų, bet seifas buvo 
tuščias.

NUŠOVĖ 400 ŠUNŲ.
Brownsvil)e, Pa. — Per 

gegužės mėnesį policija čia 
nušovė 400 palaidų šunų ir 
nubaudė 22 savininku už lai
kymą šunų be leidimo.
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APIE LIETUVOS POLITI
NIUS EMIGRANTUS 

LATVIJOJ.
Spaudoje buvo žinių, kad 

Latvijos valdžia ruošiasi iš
duoti Lietuvai politinius emi
grantui Paskui tos žinios! 
buvo užginčytos ir buvo pri
durta, kad politinių prasi- 

.kažtekų Latvija neišduosian
ti. Dabar “Elta” paduoda 
Latvijos vidaus reikalų mi 
nisterio paaiškinimą šituo 
klausimu. Kalbėdamas apie 
tuos emigrantus, ministeris

"Paskutiniuoju laiku kai ku- 
■* laikraščiuos pasirodė pra

šu priekaištais vidaus 
kuri esą

dei galo. nei krašto, savo aiulo-1 
mą reformą turėtu pradėti \yk- 
dyti kaip tik nuo save*, t y 
pirmučiausiai turėtų panaikin
ti ąmro partiją. Tai butą f^ vas1 
pavyzdi.*, kuris tikrai paakatin- ‘ 
tų visas likusias partijas likvi- ’ bai

tttttvh No.2g. Birželio 2S d, 192*

VMSTKOO LAIŠKAI MNKNft 
DIKTATORIUI STALINUI. ĮVAIRENYBES

Valstybės pinigais leidžia
mas “Musų Rytojus” džiau
giasi, kad Lietuvoje “socia
listams nesisekka.” Sako:

“Subačius. Panevėžio apskr.4 
Socialistams nesiseka. Gegu- ■ 
žės 19 d. vietinė socialistinio 
jaunimo sąjunga Žviliunų kai
me ruošė vakarėlį. Į tą vakarė
lį niekas nenorėjo eiti. Buvo 
parduoti vos keli bilietai. Dd to 
vakarėlis neįvyko, o atlietus 

•pirkusiems reikėjo sugrąžinti 
pinigus. Rengėjai labai uoliai 
dirbo ir kvietė jaunuomenę į tą 
vakarėlį, bet piitąriaoo nerado.“

Socialdemokratų partijai 
veikimas Lietuvoje tapo už
draustas, kiekvienas jų susi
rinkimas daba? gali būt 
“ ' ■ “ ■ ■ jr
areštuotas, visas kraštas sute
rorizuotas. ir “Musų Ryto
jus” šaiposi, kad socialistų 
vakarėlis negalėjo įvykti, 
tartum tas vakarėlis butų 
rengiamas laisvoj šaly.

Tai yra šlykšti juodašim
čių propaganda!

Jeigu jau ištikrujų Lietu
vos socialistai taip “neranda 
pritarimo’’ visuomenėj, kaip 
“Musų Rytojus” nori išaiš
kinti, tai kodėl fašistai bijosi 
šaukti Seimą?

duotis pačioms, be pašalinio 
spaudimo ir prievartos. Ir tai 
butu geriausiai, nes prievarta 
visuomet duoda tik priešingu, o 
jos adoratoriams visai nelauHą 
ir dažniausiai nemaioaių reaui- 
tatu.

"Tad pradėkite nuo ravęa. po
nai reformininkai. jei norite bū
ti nuosekliais ir neparodyti sa
vęs vien hotentotiškos moralės 
praktikantes f’

Yra pas mus ir Amerikoje 
tokių “nepartinių” asilų, ku
rie, sekdami Lietuvos tauti- .. v 
ninkus, nuolat plepa, kad P1*}*** zvęns vis dėl *°yra 
partijos lietuviams nereika- <*ąĮ°nesnis uz pikčiaus). Gir- 
lingos, bet patįs laikosi ksip dėti, kad nori sulenkti ragan 
vuodegos prie savo partijos '-n
priaugę. ~........

“Už

la- laisvai kalbėti, tai net meno 
jos mažas akta visai iširs: ašae-

riu,” rašo Stalinui valstietis, 
“tatau gerai padarei, kad nu
vertai žmonių gyvybių žudy- 
*#*T«>ckį.No1s ir ta laide

darosi, kur dnupta mano viš
tų kiaušiai ai, agurkai iš ma
no daržo, medus iš mano bi-
/»aaa----VTOg UrV

“Net šeimos dalykuose, 
matome ūky to laisvo žo-

prieglaudą į žvalgybininkų užpultas i 
rmigran į 

yra 
ku- 
už- 

veikknu. Kai 
vietos organi- 
faktiškai yra 

Kiti dalyvauja 
tikslą kė- 

kaimyninėj 
ir tą san- 

Tuo budu jie 
kišasi į musų vidaus gyvenimą 
ir, be ta, palaiko judėjimą, nu
kreiptą prieš kaimynines vals
tybės santvarką, kas jokiu bu
du negali pagelbėti draugingu 
santykių išlaikymui su ta vals
tybe. ifao metu eina tyrimas iri 
jei šie 
5—< 
Latvijos

“Kas

KOML JK NCPANAKfr 
NA SAVO PARTIJOS? t 
“žemaitis” 22-rame nume- 

a • *7 duoda gana gerą atsaky- tautininkam^ kurie bijo- 
4 turės palikti ^ organizuotos liaudies ir to- 

.. .’. . ^del nuolafos triubija, kad 
- ->, ^_.ruv”r?1?nink0-partijos “tautai nereikatin-

užmušėjo Ifisiaus Misiuho. taiiį _vo „a-tHos na-
Lietuvos kriminalinė policija »»**““**~"’c. naikinti nenori, “žemaitiskmpto j musų kriminalinę po-j „x_ t 2 . 
liciją, prašydama jį išduoti.' P*
nes jis yra užmušėjas ir su po
litika nieko bendro neturėjo.
Klausimą apie tai, ar yra Misiu- 
lis kriminalistas, išspręs latvių 
teismas einant sudaryta su Lie
tuva konvencija dėl kriminalių 
nusikaltėlių išdavimo.“

Taigi pasirodo, kad reak
cinė Latvijos valdžia nėra, 
Lietuvos emigrantams prie
lanki. Ji net abejoja, ar poli
cininko užmušimas nebus tik 
kriminalis prasikaltimas. No
rint* žinoma, galima kiekvie- 

■ ną politinį aktą pavadinti 
“kriminaliu.” Juk Amerikos 
plutokratai reakcija mėtų 
po karo yrą jflėidįp kai kurio? 
sė-i MlBŠJose ‘į^atymų, ku
rtais net paprasta ekonominė, 
darbininkų kova prtaą išftati : 
dojimą yra laikoma “krimi 
natiniu sindidalizmu.” 
Griauti esamą politinę vals
tybės tyarką irgi skaitoma 
“kriminaliniu” nusikaltimu. 
Taigi nebūtų nieko nauja, 
jeigu Latvijos valdžia ir poli
cininko užmušimą pripažin
tų “kriminaliniu nusikalti
mui” Jeigu ji taip padarys, 
tai politinis emigrantas Mi
siąs Misiulis bus, žinoma, iš
duotas į Lietuvos žvalgybos 
nagus.

Kad Misius Misiulis yra ne 
kriminalinis, bet politinis nu
sikaltėlis, tai liudija ir pačios 
Lietuvos valdžios laikraščių 
pranešimai. Nelabai senai 
tie laikraščiai rašė, kad Ža
garės valsčiuje policininkas 
Peleckis padarė pas Mišių 
Misiulį kratą, rado pas jį lai
kraštį “Pirmyn” ir kitokios 
revoliucinės literatūros, ir 
užtai jį areštavo. Bet veža
mas kalijiman Misius Misiu- 
lis policininką nuginklavo ir 
nušovęs jį pabėgo Latvijon, 
čia aiškiai politinis reikalas. 
Ir jeigu šitas žmogus bus iš
duotas, tai nebus jokios ga
rantijos* kad kitų politinių 
emigrantų Latvijos reakci
ninkai taip pat neišduos sa* 
vpMčfaltamilMMYPje.

■
*i

“ViENYBC” GINA FA 
MSTŲ DIKTATŪRĄ.

Brooklyno “Vienybė” 74- 
tame numery rašo:

“Važiuokite viii, kurie tik ga
lite, šįmet i Lietuvą! Pamaitinė
kite savo akimis, kaip Lietuvon 
respublika išrodo. Patiriate sa
vo protu dabartinę vaidilos vi*

nori valstybę valdyti, už
draudęs kalbėti visiems, iš- 

i drilskyrus tavo komunistus ir 
šnonių gyvybių taip pat ne samdinius. Ir gyveni tu, ne

žiūrint savo blaivybės, lyg 
toks pasigėręs, kuris žalius 
velniukus gaudo. Tau atro
do, kad tu “kulokus” spaudi, 
o tau neateina į galvą, kad tu 
siundai biednus ir dorus 
žmones, neduodi jiems ,gali
mumo gyventi pasauly.

“Caras k tas taip nebijojo 
aisvo žodžio. Jis žuvo už

tai, kad laisvę paslėpė. Tu 
taip pat eini prie savo pražū
ties. Senus papročius mesk,

be nuodėmių, bet tebūnie ne- 
įžeidimui tavo parašyta, kad

i Budisri* 
hą. b* čia linkiu tau pilno pa- 
sisekimo. ’

Toliau vąlstjetig nurodo į 
beprasmę komunistų politiką 
žemės ūky ir daro tokią išva
dą:

“Viena ranka tu vatatybi- _
nia ukius įvedi, e kita juos >i n«ri taikyti savo rankose
plėši. Tavo sovchoaai” 
plėšia valstiečius p&čiau, 
negu juos plėšdavo dvarinin- 
kai. Valstiečiai iš savo pusės, 

įsa- 
i ta-

d.u. Tta. g piktumOi ka(i atlygintų
JU9y. *>*». Am- vo*'nuo8tolius ra*>d« iš „
nkoje ).u nesuktaidms v(> vaIstybini|į taafe ukigįpeitas.

1 vogti, o kartais juos net degi-
’ na. Ir išeina nemauto, o gry

nas nuostolis valstybei ir

mis apie musų, lietuvių, vai- 
džios/biogumus. Neturime jokio 
abejojimo, kad prisiminę, jog ____
Amerto. respublika 
v*i iRtt indi w>a£h . ta* dar nraaam w*i^n* » • • * a s***ta prie sovietų valdžios.
vos respublika, išgyvenusi tik “Perskaitęs šias mano laiš- 
11-ką metų, daugeliu atžvilgių ko. eilutes stok p0e veidfo- 
bus ne tik pasivijusi Ameriką, džio ir gerai įsižiūrėk'} jį^kas 
bet ir pralenkusi.’’

Bet fašizmo advokatėliai 
iš “Vienybės” pastogės turė
tų žinoti, kad sovietų Rusija 
taip pat yra nauja valstybė, ,_______ _____ _____ _

• kaip ir Lietuva, o bet gi jie gerklės: duok mokesnį.?. Pa- 
“ ‘Lietuvos Aide’ tenka skai-,nesako, kad Sovietų respub- “ ’ —

tyti. kad vienur ar kitur, tarp lika “yra netik pavijusi, bet 
kitko ir Teisiu aps, vietose įvy- ir pralenkusi” Ameriką. Jie 
kO tautin. sąjungos narių šuva- i niekina Rusiją kaip tik įma- 
žiavimai, kurie, apsvarstę da- no. 
bartinę krašto padėtį. vienbsU-j Mes kritikuojame lygiai 
Šiai pripažino, kad partijos Lie- bolševikų diktatūrą Rusijoj, 
tuvai nereikalingos. kaip ir fašistų diktatūrą Lie-

“O kąs gi yra tautininku są- tuvoje. Tuo tarpu “Vienybė” 
junga? — tokia pat partija, raudona jį despotizmą smer- 
kaip ir visos kitos, t. y. bent sa- kia, O juodąjį giria, 
vo vidaus susitvarkymu nuo ki-, Kur gi nuosakumas? 
tų partijų ji nesiskiria. Yra 
centras, yra skyriai, nariai, vai
dybos. Daromi susirinkimai, 
kuriuose klausimai spdendžia-, 
mi balsuojant, taip lygiai, kaip ko, kad pereitą sąvaitę kg- ninka:

virš loę metų, ir dar nėra virai 
tobula, jus sakysite, jog Lietu
vos respublika

valdžią. Nemesi—tavo gi pa
valdiniai priversti bus tau 
rankas surišti. Ir gerai dar, 
jei už grotą pasodins, kol bus 
išspręsta byla. Juk liaudies 
teismas kartais esti labai

uždega neapykantą liaudyje 
prie sovietų valdžios ir ugnį 
išpučia. Dabar paimk vals
tiečius. Vos tik rugpiutis, 
rugsėjis — atlekia tavo ar- 
ghaniolai, ima mužiką _už 

šiturįs mužikas išima pinigus 
ir duoda, o vargingai tenka 
atiduoti tik ką iškultus grū
dus... Tokiu budu tu visus 
musų nepasiturinčias valstie
čius vedi prie visiško iširimo.

“Kad gelbėtųsi nuo visiš
ko žuvimo jie pradeda bau
džiama ją pramonę vesti, kas 

prekiauja, kas 
kas jš Sovchozo

5 n Ji trfcfrriiTM | lis metus pradėjusi naudoti
’traukiniams elektros jėgą, 

Praeiufe meti* anglų su^abar beveik geleam-
ruųėti aviacijos manevrai.kebus elek ,)analuioi0 
virš Londono išaiškinti mies- iros .
tn nuriima ir rvnimasi karolSaus,us s®'0 k‘aStC UpM* a to puolimą ir gynimąsi Karo s enpW)lius Krisdamas van

duo suka atatinkamas maši
nas, turbinomis vadinamas, 
kurios ir gamina elektrą. 
Gautoji elektros jėga iš sto
čių nuvedama laidais reikia- 
mon vieton. Traukiniai rei
kalingą judėjimui elektros 
kiekį paima iš nuvestų išilgai 
geležinkelį laidų, panašiai , 
kaip miestuose tramvajai. 
Ligi šiol šveicarai elektrifi
kavo 85 nuošimčius visų sa
vo geležinkelių. Geležinke
lių elektrifikacijos gausumu 
Šveicarijai tenka pirmoji 

į vieta Europos valstybių tar- 
|pe- __________

Ar mėnulis veikia 
augalus.

Iš labai senų laikų visam - 
pasauly yra susidarius nuo
monė, kad mėnulis veikiąs 
savo įtaka augalus: javus, 
augmenis ir net žmonių tem
peramentą poruotis. Net ir 
Lietuvoje kai kur ūkinin
kai laukia atatinkamo mėnu
lio fazės kuriems nors 
vams sėti arba mėšlui Į dirvą 
išvežti. Amerikos Jungtinių 
Valstijų valstybinis meteoro
logijos biuras ilgai aiškino 
mėnulio Įtaką naudodamas 
atatinkamus jautriausius 
įrankius ir augalus ir priėjo 
išvadą, kad visos kalbos apie 
mėnulio kam nors Įtaką tuš
čias plepalas. Savo ūkinin
kus ragina pamiršti mėnulį ir 
prieš sėjant kuinuos nors au
galus, daugiau dėmesio 
kreipti Į oro šilimą, dirvože
mio tinkamumą, grudų rūšį 
ir kokybę ir, be to viso, Į au
galų ligas. Tegul, girdi, Įsi
mylėjusieji apie mėnulio Įta
ką meiliai galvoja, o ūkinin
kui mėnulis tiek tereiškiąs, 
kad nakties tamsumą atskie- 
džia.

metu, parodė, kad nežiūrint 
apsisaugojimo būdų vis tik 
Anglijos sostinė per keletą 
valandų gali būti priešų pa
versta krūva griuvėsių. Tokis 
patyrimas paakino anglus 
pajieškoti priemonių karo 
atveju sostinei nuo pavojų 
apsaugoti. Kad tai jiems pa
vyko, aišku iš pasirodžiusių 
laikraščiuose trumpų žinu
čių. Be kita ko esąs išrastas 
tokis aparatas, kuriuo per di
delį atstumą galima esą ma
tyti ne tik dieną, bet ir naktį. 
Išrastasai aparatas taip pa
dirbdintas, kad reikalingais 
atvejais Įspėja atatinkamas 
miesto apsaugos dalis. Tą 
pat minutę, kada priešo lėk
tuvai pasirodytų Anglijos že
mėj, apsaugos dalys smulk
meniškai žinotų kurioj vie
toj, aukštumoj ir kiek lėktu
vų butų. Aparatas vienodai 
gerai veikiąs dieną ir naktį. 
Išradimo pagrindan esą Įdė
ta televizijos (toli matymo) 
ir naktovizijos (tamsoj ma
tymo) principai. Išradimas 
esąs kariška paslaptis ir 
smulkiau apie jį negalima ra
šyti. (Sunday Express).

Vanduo vietoj anglių.
Geležinkeliai labai daug 

kuro suvartoja. Tose šalyse, 
kur yni akmeninės anglies, 
ši aplinkybė ne taip juntama, 
bet kurioms anglis tenka sve-

?‘Jei tu protingas žmogus, 
tai suprasi, kad rašau tau ge
rų jausmų vedinas... ir nebū
damas tavo valdžios priešas, 
nors esu priešas tavo klaidų. 
O nesuprasi, tai įrodysi, kad 
mes apie tave manome ge
riau, negu tu užsipeinijai”...

Valstietis Kozmą Ivanov,___ ______ _ ________
parašąs diktatoriui laišką,. tur pirktis, kasmet sumoka- 

• ima stambios pinigų krūvos.
■ Šveicarija, kaip neturinti sa- 
į vo anglies, geležinkelius per- 
į tvarkę taip, kad galima butų 
|be anglies apsieiti. Prieš ke-

pasakė savo kaimynams:
“Jei Stalinas lieps už ma

no žodžius kaip nors pasielg
ti, tai lai žino liaudis, kame 
čia toiykas.” “L. ž.”

JUAJUAJUJUUUA
g Naujausi Lietuviški

Paverki kartais 
naudinga.

Ašaros, pasirodo, geriau
sias vaistas. Jei akyse nebūtų 
ašarų, tai jos niekad nuo ligų 
neatsipalaiduotų ir žmogus 
apaktų. Pasirodo, ašarų 
šaukštely yra daugiau Įvairių 
gydomųjų druskų, kaip 250 
litrų juros vandens. Ašarose 
esančios druskos surasta ir 
kraujyje, kurios užmuša Į 
kūną Įsiskverbusias bakteri
jas.

duona 8 rubliai. D 
kai tavo archantatai antrą 
kartą atvažiavo, pašoko iki 

ninkaim, ^kuiįe- ito* tavo
» Įsakymu apiplėšti, jokio išė- 
i jimo nėra: ar žuk^arstok žu- 

liku ir piešk...
“Išeina, ne valdybė, o vi

suotinis plėšimas. Ir visi kei
kia tavo valdžią. O per ką?‘ 
Vėl Mano tau patarimas: į 
veidrodį pažiūrėk.

“Tavo v minty® mums pa
valdiniams pilnai atpranta
mos. Tu kaimą plėši, kad 
daugiau duotum darbinin
kams. Bet kadangi plėšimas 
tavo iždui duoda nuostolių, 
o kaimas savo reikalus veda 
taip, kad jame nebūtų kaa 
plėšti — tai ir darbininkams 
tu daug ko negali duoti, ne* 
gali net už darbą kiek reikia 
sumokėti.

“Išeina, kad darbininkams 
tu vagi jų darbą, nors ir prieš 
savo norą. 6 darbininkas, 
kad nepražūtų, priverstas 
vogti iš fabriko* valstybinį 
turtą. Todėl aš ir parašiau: 
užvedei tu visapasąulinį plė* 

' Šimą. Musų liaudis taip ir sa
ko. Po sovietų valdžia viskas 
turi žūti, jei nevogti ir ne
plyšti.

“Ir štai mes ilgai stebėjo
mės: žmogus tu protingas, 
bet nesupranti to, ką kaimo 
bobos ir tos supranta. Po to 
mes supratome, kokia čia yra 
priežastis.

“Laisvą žodį tu uždraudei, 
štai kodėl atsirado tavo ak
lumas. J’ąaiškinsiu tąu mie
las drauge. Kad nors turiu 
skurdų ūkį, bet jei aš uždrau

UGNIS SUNAIKINO 
TURKŲ UOSTĄ.

Londone gautos žinios sa- Jo j? lg rb. 0 doriems’uki-

ir pas visas kitas. njs sunaikino turkų uostą
“Taigi, -tie. kurie nežino Rodosto. Nuostoliai esą labai 

šiandien ' savo užsimojimam* dideli.

1 . '>
NE, Ąčlt. AS PAMERKSIU 
JAS Į RJNSO— I ŠILTĄ 
PAJCFJIKT—4R iširtiTS 

SVIRIAI BE ŠLUOSTYMO

GAL TURIV F'ADtt'jtoS T 

SU OSTVT YW&9.1CART?

dienoj, taipjri—baltesniems skal
biniams be trynimo ar virinimo.

Vi*oki* valyma*, lengva* 
piNSO tirštos puto* dišitj bliude 

reiškia len*viaaaj Ošia m»i- 
fojim* bert kada! Riebalai pasi- 
liuoauoją ir tuojau nuaiplaaną— 
net šiurpiam ore. Dišės spindi. 
Puodai ir skaurados žvilga. Tos 
tirštos putos taupo skubia* valan
das!

/

Jus mylfeit Rimo sidabriniams 
ir stikliniam* taipgi. Nėr tvyro.

Rinso yra saugus, stangrus, gra
nuliuotas muilas. Kupinas už ku
piną, gauni dvigubai negu už 
lengvasvo rj.išpustą muilą. Du 
didumai—gaukit DIDU J paketą 
ir pasekit lengvus nurodymus ant 
bakso.___ Rinso
r# 
'- < ■<;

r j

S
' &

i

siu savo žmonai ir sunums

1C134-F

1B130-F
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: NAUGATUCK, CONN. 
Organizacijos ir veikimas.

’ Naugatuck ir Union City 
lietuviai turi seniausią pašal- 

dr-ją vardu Švento Jur- 
Minėta dr-ja turi nuosa

vą parką ir daug prisideda 
prie labdaringų darbų. Ji au
kauja savo parką ir streikie- 
rių sušelpimams, ir Lietuvos 
reikalams ir Tautiškų kapų 
Įsigijimui, net šv. Juozapo 
parapijai ir tt.

Liepos 4 d. šv. Jurgio D-ja 
rengia savo 35 metų sukaktu
vių apvaikščiojimą savame 
Liepų darže (Linden Park), 
Union City, Conn. Tuo reika
lu kviečiame visos apielinkės 
lietuvius atsilankyti į 35 me
tų apvaikščiojimą.

iv. Jurgio Dr-jo* Nary*.

LATVIJA NEIŠDUOSIAN
TI EMIGRANTŲ.

Latvių laikraščiai buvo 
pranešę, kad Latvijos val
džia mananti kaikuriuos Lie
tuvos emigrantus išduoti Lie
tuvai. Bet klausimą ištyrus 
oficialėse valdžios įstaigose 
paaiškėjo, kad Latvijos vy
riausybe neprasižengsianti 
prieš paprotį išduoti politi
nius emigrantus. Gali būti iš
duodami tik kriminaliniai 
nuri kalteliai. “L. 2S” _

i
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SLA. 3-čias Aps

t

Ą. Vaino- 
J. Rūkas,

surinkta $1.40. Viso labo su-

Darbai Edmontone nege- klausimu apčiuopiamai su-

K. Trinkai. — Apie tams-

Gotauta.

R. S. KliaufaL — Jungti-

< Kūno Kvapa?)

Organizacijų jokių nėra, 
iziravimas iš pinigu labai

r

HEALTH 
SOAP

O koks išdavikas “K K." esti. Apgavikas! 
Vis Dome t suvilioja, bet niekuomet neper- 
sergsti kaltininką.

ipgat
žįstamą mergaitę į

.nimą. x P. Paliukas. 
’ 1929 m., gegužės 3 d.

Buenos Aires.

DĖTtOiT, MICH. 
Iš lietuvių draugijų veikimo. 
Darbai fabrikuoce sumažėjo.

Pas mus Detroite ir prie
miesčiuose randasi įvairių

oms liko apie $100 pelno, kraščiams adresą. Taip ir aš 
i žmonės sako, kad tie padariau, nes jis ir mane kal

bino kreiptis pas jį visais 
reikalais. Bet aš pastebėjau, 
kad reikalai tenai nekaip at-

PtTTSBURGH, PA. 
Sušelpė Lietuvos baduolius.

Lietuvių Mokslo Draugija tronams~’"Chicagoj šaud-

policijai. Vedamas tardy 
— (“Sęgpdnią”)4 ‘ M

I me tamsiai peranaivyi kokiu 
nors knygą apie biologiją. 

{Redakcijos atsakymuose 
i ’ v * “ * - - —

NEKULTŪRINGAS BAL
ČIŪNO ELGĘSIS 

ARGENTINOJ.
Gerbiamoji “Keleivio” Re-

ruošti ir susirinkus po darbų’ 
didžiumai narių, bus kviečia
mas susirinkimas įstatų priė
mimui.

No. M BteeHoMl, 1929

mas.

9

1S ARGENTINOS LIETU--kviesti bijo, nes dar gerai at- 
VIV GYVENIMO. I simena Daknelio šposus.

r--------.„.ui. i, Uolioj.; Tai tiek tuo Urpu apie Ar-
vieni kitu*. “Balaa*” »u*toįo£?ntiną

ėję*. Žmonės nekenčia 
fašistų.

Esant blogiems metams 
Lietuvoje, paskutiniu laiku 
labai padidėjo imigracija į 
Argentiną. Kiekvienas at
vykstantis į Buenos Airės lai
vas atveža po 100—150 lie
tuvių imigrantų. Jų padėtis 
gana bloga. Darbų nėra jau draugijų bei kliubų. Per žie- 
senai čia .gyvenantiems, o mą tos draugijos rengė įvai- 
naujai atvykusiam ir nemo- rius vakarus, o dabar prasi- 
kančiam vietinės kalbos dar dėjo piknikai, ekskursijos 
sunkiau surasti koks nors laivais ant salų. Keliatas pik- 
darbas. Be to, atvykusiais nikų ir ekskursijų jau buvo, 
lietuviais niekas nesirūpina, Man labai patiko ekskursija, 
jie paliekami visokių agentų kurioj teko dalyvauti 8 d. 
ir šmugelninkų globai. birželio. Ją rengė “Ateities”

Nors lietuviu jau nemažai choras ant Bab-lo Salos. Sala 
yra Argentinoje ir jų skai- randasi ežere apie 20 mylių 
čius kasdiena vis didėja, bet nuo Detroito. Sala gana di- 
organizacinis ir visuomeni- dėlė, gražiai išpuošta, taip 
nis jų veikimas nerodo pir- 
my ne i gos žymių, o stovi vie- i 
toje arba net, galima sakyti, 
regresuoja. Ypatingai pasku- i 
tiniu laiku eina dideli kivir
čai organizacijų tarpe. Ko
munistai suskylo į dvi dalis. 
Viena dalis pasiliko prie 
“Rytojaus,“ o kita sudarė 
naują grupę ir pradėjo leisti 
savo laikraštį “Darbininkų 
Tiesą.” Abu šie laikraščiai 
dabar koliojasi tarp savęs 
kaip įmanydami. Bet “D. T.” 
pralenkia “Rytojų” savo vul- 
gariškumu ir ciniškumu, mat 
jos redaktorius Br. švedas 
yra specialistas toje srityje, 
nes išmoko seniau bereda
guodamas tą patį “Rytojų.”

Skilimas įvyko komunistų 
tarpe dėl asmeninių kivirčų 
vadų tarpe, arba net, kaip 
žmonės kalba, dėl bobų plet- 
kų. Vadinasi, bobų pletkai 
svarbiau už idėją ir už darbi
ninkų reikalus. “Rytojų? pa
laiko vis tiktai dauguma, nes 
jis dabar pasidarė kulturin- 
gesnis ir indomesnis; beto,

To
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kad nuvažiavus nesinori nei 
grįžti į miestą.

x Darbai pas mus iŠ pavasa
rio ėjo neblogiausiai ir daug 
atvykusių iš kitų miestų ga
vo darbus. Bet dabar pradė
jo mažiau dirbt. Jau neku
rtos dirbtuvės netik kad ne- 
besamdo naujų darbininkų, 
bet daug atleidžia ir senų, 
taip kad dabar atvykusiam 
darbas jau sunku gauti. Dar
bininkai čia neorganizuoti, 
neturi jokios unijos. Kažin 
kodėl taip yra. Nors išnaudo
jimas auga su kiekviena die
na, bet darbininkai mažai 
rūpinasi savo reikalais. Kiek 
teko patirti, paskutiniais lai
kais Detroite pradėjo organi
zuotis Pasaulio Pramonės 
Unija (L W. W.). Turėtų ir 
lietuviai neatsilikti, nes tik 
organizuoti darbininkai gali 
pagerinti savo būvį.

Bedarbis.

šventė 25 metų nuo spaudos 
atgavimo sukaktuves ir kar
tu prisiminė apie Lietuvos 
bad uolius. Draugijos pirmi- 
hinkas A. Vainorius atidarė 
susirinkimą ir paaiškinęs jo 
tikslą pakvietė Adomą Pau- 
leką, kad pakalbėtų apie 
spaudos draudimo laikus. 
Paulekas yra jau nebejaunas 
žmogus ir turi daug atsimini
mų iš tų laikų. Antras kalbė
jo Paulius Dargis, kuris pa
pasakojo apie visos spaudos 
atsiradimą ir apie lietuvių 
spaudos istoriją. Trečiuoju 
kalbėjo J. K. Mažiukna, ku
ris paaiškino reikalą šelpti 
badaujančius Lietuvoje žmo
nes. Jo paraginimas nepasi
liko be vaisių. Lietuvių Mok
slo D-ja iš savo iždo paskyrė 
$15, P. Pivoriūnas aukavo 
$5, J. K. Mažiukna $5 ir po 
dolerį aukavo šie draugai: 
Kast. Šimkūnas, B. Lapeika, 
F. Radziukynas, V. Slančau- 
skas, J. Virbickas,. 
rius, S. Bakanas,
P. Marmokas, P. Volungevi-

pom 
Tūli______  _,,
pinigai busią sunaudoti “p

■y1 » 
nes ateinantį metą tenai Lo
šiamas kaž-koks mušis. T 
turbut SLA; seimas.

WORCESTER, m ass. 
Mirė Antai
Birželio 17 dieną, 2 valan- 

Fiko vienintelis sąvaitraštis dą po pietų čia mirė geras 
visoje Argentinoje. “Bal- kliubietis Antanas Gotautas. 
sas” visai likvidavosi, o “D. Žmonės sako, kad miręs nuo 
T.” eina du kartu per mene- gėrimo, nes pastaruoju laiku 
sį. “Balsas“ sustojo ėjęs to- buvo jau ir protas sumišęs, 
dėl, kad jo bendradarbiai ir velionis mirė miesto ligoni- 
leidėjai pamatė, kad tokiu 
budu leisti laikraštį, kaip 
buvo leidžiamas “Balsas,“ 
yra nesąmonė, ir pagaliau 
likvidavo. Žinoma, neapsi
ėjo ir be asmeninių kivirčų ir 
intrigų Dabar išėjo naujas 
dvisąvaitinis laikraštis, “Ar
gentinos Lietuvių Balsas.“ Jį 
leidžia feldšerius Štabinskas 
grynai biznio sumetimais, o bo labai daug prie kelių tai- 
kad biznis geriau eitų, žad'a symo ir prie žuvininkų. Yra 
padaryti savo laikraštį gry- taipgi ir kasyklų visokių: 
nai fašistiniu,»nes tuomet ti- aukso, vario ir anglių Dirba 
kiši susilaukti subsidijų iŠ prie visokių darbų astuonias 
Kauno, nes be pašalpos fa- valandas, išskyrus žuvinin- 
šistinis laikraštis Argentinoj kus. Tie paskirto laiko netu- 
negali gyvuoti ir, apskritai ri. Mokestis už dienos darbą 
imant, gal nei vienas fašisti- tokia: prie kelių taisymo mo- 
nis laikraštis be pašalpos ne- ka 4 dol. ir pragyvenimą 
apsieina. duoda, tai yra valgį ir guolį,

Naujai atvykusieji imi- ir kas diena dirba per 5 mė- 
~ ----- ’’’’nesiūs. Anglių kasyklos va

saros laiku mažai dirba, bet 
žiemos laiku per kokius 4 ar 
5 mėnesius dirba gerai; mo
kestis už 8 vai. $8.60; pragy
venimas—$1.75 į dieną.

Dabar apie aukso ir vario 
kasyklas, šitose nevienaip 
moką; mokestis nuo $5 iki 
$7.50' o pragyvenimas nuo 
$1 iki $1.50 į dieną. Šitos 
mainos dirba vasarą ir žiemą 
be sustojimo. Rudens ir žie
mos laiku darbas sunku gau
ti. Geriausias laikas darbas

I;ii liekami, laiškus tankiai ran- 
<ii žmogus jau atplėštus, o 
laikraščius išvyniotus, suvel
tus, jau perskaitytus.

itvs ren 1 Xe?av^ Per laik3 nei 
. j-j i- n -ti 1 a ' ‘a’>kų. nei laikraščių aš sykį gia didei} pikųiKą sužinojau, kad iš šiaurės A-

diena. kur nlitarth pak e.ti merjkos atėj0 iaivas> tai nu
vykau pas poną Balčiūną ir 
klausiu ar neatėjo man laiš
kų. Atsakė, kad nėra. Tuo
met aš klausiu ar nėra “Ke
leiviu/’ Atsakė, kad jis čia 
‘tokių laikraščių” neparduo- 

dąs. Paaiškinau, kad aš turiu 
"Keleivi’’ užsisakęs ant savo 
vardo ir kad į šitą kontorą 
esu padavęs adresą.

Į Tuomet ponas Balčiūnas 
ištraukė iš pastalčio 13-tą ir 
16-tą "Keleivio” numerius, 
perplešė pusiau ir metė man 
į akis, lyg koks laukinis iš 
Brazilijos girių ir griežtai 
pasakė: “Musų įstaiga tokių 
laikraščių nepriima, kaip 
tamstos ‘Keleivis’.” Reiškia, 
ponas Balčiūnas priima tik 

_ i juodašimtiškus laikraščius, o 
nešti, kad aš turiu užsirašęs i pažangus darbo žmonių lai- 

■ ■ lg krastis jam įvaro baimes li-

Taigi aš sumaniau apie ši- 
nm' Naujų Metų ^yąu tik;^jtiĮ'™X:S!?ž^kirvp?’ 

i kiti kažin kur žuvo. Man ro-N0S;,^ jį paskelbtų “Kelei- 
kad iiinfi naikina nonas Teguli ir kiti Argentinos 

lietuviai žino, kaip ponas 
! Balčiūnas dirbdamas Missle- 
rio įstaigoj nekultūringai su 
žmonėmis apsieina.

i prie rašomos mašinėlės ir už- R Ai J’ AlhAonis. 
rašinėja atvykstančius iš Lie- mižės 

! tuvos ateivius ir visų prašo,1 ——-_2_.
... . . . ... | Pereitos subatos vakarą

>nikas pavyko labai gerai. Lietuvą pinigus, laiškus ir ki- • Chicagoje buvo apiplėštas 
Žmonių buvo daug, visi gra-. tokius dalykus. Taigi atei-Garrick Teatras. Banditai 
žiai pasilinksmino ir kuo- viai paduoda čia ir savo lai-nusinešė 515,000.

dieną, kur nbtarth pakviesti 
Centro sekretorę pdęJurge- 
liutę iš New Yorko ir A. A. 
Žuką kaipo kalbėtojos. Beto 
da iš Chicagos yra kviečia
mas drutuolis Bancevičia. 
kuris yra žinomas kaipo 
“Drapiežnas Dzūkas,“ kad 
persiimtų su Pittsburgho 
drutuoliu K. Aleniunu, kuris 
yra žinomas kaipo “Geleži
nis Žemaitis.” Be abejo čia 
suvažiuos tūkstančiai lietu
vių ir bus turbut yienas di
džiausių piknikų

. J. Virbickas.

EDMONTON, CANADA 
Atgyja pirmoji Lietuvių 

draugija. Darbai eina 
prastai.

Dar 1928 metais kelių pa
žangesnių lietuvių pastango
mis buvo sušauktas Edmon- 
tono lietuvių susirinkimas, 
kviesti lietuvius prie bendro 
organizacijos darbo. 'Visi 
tam pritarė ir buvo nutarta 
įkurti nepartinę okonominę 
bei savišalpinę darbo žmo
nių draugiją vardu “Vakarų 
Kanados Lietuvių Susivieni
jimo D-ro Basanavičiaus 
Draugija.“ Buvo išrinkta lai
kina valdyba, paruošta drau
gijos darbui dirva ir aukų 
tam reikalui suaukota $43.; 
50. Ir viskas tuom baigėsi/

Sulaukus šių metų vasario 
mėnesio kelių narių pastan
gomis vėl buvo sušauktas su
sirinkimas ir iškelta klausi
mas, kur dėt suaukotus pini
gus? Nutarta pradėti darbą 
tuo pačiu draugijos vardu 
Išrinkta komitetas paruoši
mui draugijai įstatų. Į komi
tetą įnėjo V. Treigys, A. 
Švelnys, J. Navikevičia,’ J. 
Sližys,sJ. Lazauskas ir J.

nėj. Palaidojimu rūpinosi 
graborius M. Avinskas.

A. J. K.
LATOUCHE, ALASKA. 

Kokie čia darbai ir uždarbiai
Parašysiu kelis žodžius 

“Keleivio’* skaitytojams apie 
darbininkų gyvenimą šaltoj 
Alaskoj. Vasaros laiku dar-

čia ir P. Vičinas. Smulkiais ^a^9«įa ’, “ - - -
surinkta $1.40. Viso labo su- ’ 
sidarė $37.40, kuriuos nutar- Argentiną visiems metams 
ta pasiųsti tiesiai Lietuvon Sartro žmonių laik-. • . . „
D-ro Griniaus vardu. raštį ^ Keleivį, bet » viso
Fotografas Petraitis sunkiai du numeriUp^^ ir lS-tą,

nubaustas. jkiti kažin kur žūva Man ro-
Fotografą Joną Petraitį 'dos^kad juos naikina ponas 

teismas rado kaltu už ėmimą i Balčiūnas, 
nepadorių paveikslų ir nu-1 Šitas žmogus dirba Missle-j 
baudė metais kalėjimo ir už- rio laivakorčių agentūroj į 
simokėti $500 pinigais. BylaBuenos Aires mieste; sėdi, 
tęsėsi net tris dienas. 1

100 dolerių “patronams.” i vu v vzo cavv^avauc* v uovyą
SLA. 40 ir 104 kuopų pik-1 kad per jo raštinę siųstų į j

grantai iš Lietuvos baisiai 
keikia fašistus ir jų valdžią, 
todėl čia Argentinoje fašis
tai jokios įtakos lietuvių tar
pe neturi ir jų pačių tėra vos 
puspenkto žmogaus.

Atėjus žiemos sezonui 
(Argentina guli pietiniame 
žemės puskamuoly, todėl kai 
šiauriniame būna vasara, tai 
tenai žiema.—Red.) prasidė
jo vakarų rengimas. Kiek
viena organizacija nori pasi
pelnyti, na, ir rengia vakarą 
su vaidinimais; bet tie vaidi
nimai dažnai esti, kaip žmo- gauti, tai pavasario metu, 
nės sako, “nei dievui garbė, nuo 1 kovo iki 15-tai birže
lei velniui šakės.” Komunis- lio.
tai turi suorganizavę dra- Organizacijų jokių nėra, 
mos mėgėjų ratelį, kuris kar- Kaziravimas iš pinigų labai 
tais dar žmoniškiau suvaidi- išsiplatinęs. Žmonės jokių 
na. laikraščių neskaito*— kaip

Katalikai visai iškryko, tik iš darbo, .tai tuoj ir prie 
nes ju dvasiškas tėvelis, nort- kortų Lietuvių labai mažai 
amerikietis kunigas Daknys, yra Alaskoj, bet yra visokių 
gerai juos numaudė ir iždu- tautų, kokių tik yra pasauly, 
mė vėl į Norius. Likę vieni Kitą syk daugiau parašy- 
be vadovo, išbėgiojo, o kitą siu. J. C. Meuloae.

S. Pociui. — Specialistų 
gydytojų yra daug. Laikraš
čiui neišpuola jų vardus ir 
adresus skelbti, jeigu jie pa
tįs nesiskelbia. Kam reika
lingas specialistas, geriausia 
nueiti miesto ligoninėn; te
nai yra visokių specialistų, ir 
ligoniui jie daug pigiau atsi
eis, negu nuėjus į privatinį 
jų ofisą. Kai dėl “mikrolo- 
gų” tai mes nežinom, ką 
tamsta tuo žodžiu vadini. Ši
tokios profesijos nėra. Žodis 
“mikros“ graikų kalboj reiš
kia mažutį. Ar tik nesumai
šei tamsta “mikrologo” su 
“nekrologu?” Nekrologas— 
tai raštas, kur kalbama apie 
mirtį arba mirusius.

A. P., Nevarlc, N. J. — 
Tamsta nori žinoti,- kas pir
ma pasauly atsirado: višta, 
ar kiaušinis? Galima atsaky
ti, kad pirma atsirado kiauši
nis, ir chronologiškai šitoks 
atsakymas bus teisingas, nes 
vištos pasauly da nebuvo, o 
kiaušinius jau dėjo visokie 

• driežai,, varlės ir žuvįs. Betv • • »• t . a. A * • t III V Ivb II ZalAVĮSa XM?L
Liutkevičius. įstatai jau pa-, biologiškai šitoks atsakymas 

dalyko dar neišaiškina, nes 
tuomet prieinam prie klausi
mo: ar pirma atsirado žel
vys, ar kiaušinis? Norint šitą 

prasti, reikia susipažinti su 
, gyvybės evoliucija. Patartu-

Kolei ji nepatyrė kad prakaitas 
gali supykdmti.

rėja ir pavasariui atėjus. 
Vieniems pavyko išvažiuoti 
apt farmų, kiti vis
sėdi be daibo. Farmenai ir.nore knygą apie biologiją, 
pne krūmų kirtimo re>kalau-JRedakcijos 
ja patyrusių darbininku orpermaža tokiems dalykam8 
čionai metus lietuvis pabu- 
vęs dar negali išmokti kal
bos; nors darbą atlieka ge
naus už kitą, bet vistiek jo tos minimą žmogžudystę 
neima, o kad ir paima, tai Lietuvoje mes jau rašėm 
pusiau už dyką. Kiti darbo .“Keleivy,” todėl kartoti ne
negaudami važinėja į kitus užsimoka. Kitos žinutės ne- 
miestus, bet ir ten tą patį su-, įdomios, todėl ir jų nedėsi- 
tinka. Tik paskutinius centus me. Bet prašom dėl to nenu- 
pravažinėja. Visi dabar tiki- 'siminti/Jeigu bus kas nauja, 
si ant javų valymo uždirbti, 'pabriežkit.
Taigi lietuviai šiais metais 
po kūlimų suvažiavę nelan-
kykim hotelių, neloškim kor- n1^ Valstijų konstitucija vi- 
tomis, o imkim į rankas žo-Į8®1l.®*nu™°»^J? amžiaus 
dynėlius, kurių galima gaut Pjhetis privalo būti, kad ga- 
“Keleivio“ redakcijoje, ir i balsuoti. Šitą nustato at- 
mokinkimės anglų kalbos.
Tuomet ir mes darbus grei- “
čiau gausim.

Edtnontono Lietuvii.

✓

GRAŽI, linksma, smasn šokėja—Evelynai 
turėjo sektis kiekvienam susirinkimėly 

Vienok taip nebara!
Kodėl? Kožnas žinojo—vientik Evelynf.
Laimei, tai. Evelynos jaunamartė boro 

labai atvira Dabar nėr jokio “K. K.”—nėra 
kūno kvapo—gadinančio Evelynos patranki, 
mą. Jai buvo pasakyta parankiausias bodas 
kaip sulaikyt prakaito atmdavimp.

Išstūmė Evelyną iš 
populiariškumo

Nebūk suvedžiuotas. Niekuomet negalima 
žinoti kada mes esame kaltais, nes musu 
uoslė apmiršta prieš visad-esantį kvapa 
Bet, -nors išrodo kad mes ne prakaituojam, 
odos skylutės išduoda tankiai apie kvortą 
kvapo—atsiduodančio kasdien.

Buk 'atsargus—plaukis tankiai su I.ife- 
buoy. Jo švelnios, antiseptiškos putos iš
plauna kūno skylutes (riliai—prašalina ne
maloni) kvapą. Net panaikina ciiraretu kva
pą nuo pirštu.

Oda, taipgi, būna švelni, tyresnė su 
TJfebooy—sveika! a anserpėta - jis panai- 

3»na gemalus Jus pamj'cs Lifebuoy, jo 
maloni) takai-Svarų kvapa. kuris jums pasa
ko, jo? »valo, vienok trreitai pranyksta ka
da plauni. Vartok Lifebuoy šiandien.
LEVER BROTHERS ( '<» ' and.ridire. Mass.

Panaikina kūno kvapą

HAMILTON, CANADA. 
Pirmas piknikas.

Birželio 16 dieną L. S. D. 
D-lė surengė pirmą pikniką, 
Publikos atsiląnkė pusėtinai, 
bet rengėjai ne pasirūpino ką 
nors žingeidaus padalyti, 
kad žmonės galėtų pasigro
žėti. Nors ir buvo daromos 
vyrų, merginų ir mažų vai
kučių bėgimo lenktynės, bet 
be jokios tvarkos.

Buvo pradėję žaisti vadi
namą “Ratuką,” bet ir čia 
ėjo be jokio skonio, iš šalies 
žiūrint keistai atrodė. Muzi
kos, galima sakyti, visai ne
buvo. nors buvo skelbta, kad 
bus. Musų vadai nesirūpina, 
kad padarius ką nors įdo
maus ir pavyzdingo, kad ir 
svetimtautis iš šalies žiūrė
damas galėtų pasigrožėti. 
Musų jaunieji susirinkę tai 
progai, vienas kitą pasistum- 
do, taip sakant, paduksta, ir 
sušilę keliauna namo.

Tai taip išrodo musų “pik
nikai.” , Rakštis.

LATVIŲ KARININKAS 
NORĖJO IŠŽAGINTI 

MERGAITĘ.
Dvinske Latvijos kariuo

menės vyresnysis leitenantas 
Rudolf apgaulės budu nusi- 
vežęs pažįstamą mergaitę į 
savo butą, norėjo išžaginti. 
Bet kuomet ji norėjo šokti 
pro langą iš antro aukšto, ka
rininkas išsigando, sulaikė ją 
ir paleido. Nukentėjusioji 
padavė skundą krir&ihalinei

ti jų gyventojai ir turi privile
giją balsuoti. Žmonės, kurie 
gyvena Washingtono mieste 
ir visame Kolumbijos Dist- 
rikte, balsavimo teisės netu
ri ir rehkant šalies valdžią 
rinkimuose niekad nedaly
vauja.

J. K.— Eskimosųyra skai
toma į 30,000 ar40,000. Visi 
jie gyvena tolimoj šiaurėj. 
Niekur kitur panašios jiems 
žmonių giminės nėra. Žydų 
dabartiniu laiku Palestinoje 
priskaitoma į 150,000. Dau
gumą Palestini® gyventojų 
sudaro arabai.

Petro Sunui. — Orlaivis, 
kuriuo Lindberghas pirmu 
kartu perlėkė per jūres, da
bar yra padėtas valstybės 
muziejuje Washingtone. 
Lindberghas pats jį tenai 
atidavė.

“Keleivio” ikaitytojui. — 
Tamsta gali eit drąsiai ir pir
mas popieras gausi. Taksų 
nemokėjimas nieko su tuo 
neturi ir niekas apie tai tams
tos neklausinės. Reikia tik 
žinoti laivo vardas, kuriuo 
tamsta Amerikon atvykai, ir 
dieną, kada čia išlipai. Do
kumentai iš Lietuvos vals
čiaus apie gerą pasielgimą 
neturi jokios vertės, nes A- 
merikoje tokių popiergalių 
niekas nepaiso. Tamsta turė
si tiktai pasisakyti deklaraci
joj, kad išsižadi Lietuvos pi
lietybės, kad pripažįsti orga
nizuotos valdžios formą, 
kad nesi anarchistas ir ne po- 
ligamistas. Popieras gali 

‘Bostone, senojo pašto 
, ant pat viršutinių 
ud įninku prie pirmų 

popięrų nereikią.



»

Kaip Miršta Lietu* 
vos Revoliucio

nieriai.

K

—Tegul bus pagarbintas, tautų šventuosius. Net šven- 
Maike! tas Kazimieras, ir tas yra Pil-

—Labo ryto, tėve. sudskio giminė. Ale dabar
—Kas bus, Maike. kad mums svetimų šventų nerei- 

taip karšta? kės, ba turėsime kun. Miež-
—Kunigui Miežviniui, tė- vinį savo užtarėju pas Abra- 

ve, gal daug karščiau dabar, omą. 
ir tai jis kenčia.

—Jus, cicilistai, juokų iš 
kunigo Miežvinio nedarykit, 
ba jis jau nebegyvas ir jį tik 
ponas Dievas gali sūdyt.

—Bet ar tu žinai, tėve, ko
dėl jis mirė?

—Kodėl mirė! O pasakyk, 
kodėl Kristus mirė? Todėl, 
kad žmoniją nuo Šėtono at
pirkus. Taip, vaike, ir kuni
gas Miežvinis mirė už kitų 
griekus.

—Visai ne, tėve. Laikraš
čiai aiškiai rašė, kad jis pasi
darė sau galą dėl jaunos 
merginos. Jis ir ją pašovė, 
kada ji atsisakė eit pas jį už 
gaspadinę.

—Tu, Maike, geriau snar
glį nusišluostyk, o ne tokius 
daiktus man pasakok. Aš ge
riau žinau, kaip buvo.

—O iš kur tu gali žinot, 
tėve? Juk tu pažangių laik
raščių neskaitai, o katalikų 
laikraščiai apie kun. Miežvi
nio nusižudymą nerašo. 
Jiems sarmata prisipažinti, 
kad jų luomo atstovas dėl 
mergos pasidarė sau galą.

—Užtai gi. Maike. aš iš 
pastanavijau šitą kun. Miež
vinio smertį ištirti, kad kata
likų gazietos nieko apie ją 
nerašo. Aš mislinau. kad be
dieviai meluoja tokias žinias 
leisdami į svietą, ir dėl to pe
reitą nedėlią nuvažiavau ant 
freito į Harrisoną pažiūrėti, 
ar tas teisybė, ar ne.

—Na, ir ką tenai sužino
jai?

—Sužinojau, Maike. labai 
liūdną naujieną. Pasirodo, 
kad rriusų dūšių ganytojas iš
tikrujų mirė nesčeslvva 
smertimi, ale jis užtai nekal
tas, vaike. Čia kalti’ bedie
viai, kurie išmislijo trumpas 
dreses mergoms ir kitokias 
pagundas. Trumpai nukirpti 
mergos plaukai, da trumpiau 
kirstas andarokas gali ir 
šventą žmogų iš doros kelio 
išvesti. Juk velnias ir Kristų 
tris kartus trajino į grieką 
įvesti. Tai koks čia dyvas, 
vaike, kad pikta dvasia prie 
kunigo norėjo pristoti? Šėto
nas čia dirbo išvien su bedie
viais, norėdamas kunigo dū
šią pasigaut. Ale visos ža
bangos nuėjo ant niekų. Ku
nigas pasidarė sau smertį, 
ale sugriešyt nesugriešijo. 
Užtai, Maike, jis bus šven-

—Ar tu žinai, tėve, kokių 
nesąmonių tu čia pripasako
jai? Visų pirma tu užsipuo
lei ant bedievių ir velnio, 
sakydamas, kad jie norėjo 
kun. Miežvinį pražudyt. Pas
kui džiaugiesi, kad kunigas 
Miežvinis dabar bus jau 
šventas. Taigi išeina, kad 
šventuoju jį padarė bedie
viai su velniu.

—O gali but, Maike, kad 
aš ir padariau misteiką.

—Netik gali but, bet taip 
ir yra, tėve.

—Na, gerai, Maike, o kaip 
tas išeitų valuk tavo rokun- 
dos?

—Žiūrint mano akimis, 
tėve, dalykas čia visai pa
prastas ir aiškus. Kunigas įsi
mylėjo į gražią merginą. Bet 
mergina jo meilę atmetė. Iš 
tos desperacijos jis šovė ją. o 
paskui save nudėjo. Čia ne
kalti nei bedieviai, nei vel
nias, bet kaltas popiežius 
Gregorius 7-tasis, kuris 1073 
metais uždraudė kunigams 
pačiuotis. Dėl šito kvailo įs
tatymo žuvo ne vienas kuni
gas Miežvinis. Žuvo dėl jo 
kun. Macochas, žuvo kun. 
Šmitas, o dabar dėl tokio pat 
prasižengimo sėdi Kauno ka
lėjime pralotas kun. Olšaus
kas.

—Jes, Maike, aš mislinu. 
kad tu čia pasakei man labai 
svarbų punktą. Jeigu kuni
gai butų ženoti, tai prie mer
gų jie nelįstų ir tada nebūtų! f 
jokių triobelių. Palauk, ant 
ateinančio parapijos susirin
kimo aš paduosiu įnešimą, 
kad musų klebonas paimtų' 
šliubą su savo gaspadinę 
Tuojaus emu pasakyt apie v 
tai zakristijonui. Na, tai ir 
gudbai, Maike.

UŽPUOLIMAS ANT 
TRAUKINIO.

Netoli PittsburgKo mieste
lio, Californijoj, pereitą su
batą du ginkluoti banditai 
užpuolė Southem Pacific 
gelžkelio keleivinį traukinį, 
nušovė mašinistą, suterori
zavo keleivius, ir pagrobę 
tarp $15,000 ir $20,000 pini
gų pabėgo.

KELEIVIS

JIS PADĖJO NUSLOP1NT 
MAISTĄ MEKSIKOJ-

I
I Š
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Stud. Vosylius atstūmė kuni
gą, kuris norėjo užrišti jam 

akis prieš sušaudymą.
Gautomis iš Lietuvos ži

niomis Rygos laikraščiai 
apie stud. A. Vosyliaus mirtį 
praneša sekantį.

Iki pat teismo Vosylius 
nieko nesakęs, nežiūrint į ke
letą kartų darytus tardymus. 
Visą laiką jam slėpė, kad jo 
draugai, kurie įtariami daly
vavime atentato suruošime, 
studentai Gudelis ir Bulota, 
dar nesulaikyti. Jam tvirtinę, 
jog jie jau areštuoti ir esą 
prisipažinę, todėl ir jam nesą 
pagrindo neprisipažinti. Ka
ro lauko teismas įvyko susti
printa sargyba apstatytuose 
teismo rūmuose. Teismas tę
sėsi 5 valandas. Svarbiausiu 
klausimu buvo kaltinamojo 
irisipažlnimas. Tvirtinama, 
kad, nežiūrint į tvirtą izolia
ciją, Vosylius vis dėlto suži
nojęs, jog Gudelis ir Bulota 
nėra sulaikyti. Tada jis prisi
pažino, kad ištikro šovęs, no
rėdamas užmušti Voldema
rą. šį savo žygį jis aiškina 
idėjiniu nusistatymu atker
šyti už teisėtos tvarkos su
griovimą ir- valstybės konsti
tucijos peržengimą. Teisme 
Vosylius laikėsi nepaprastai 
šaltai ir taip pat šaltai ir ra
miai jis išklausė mirties 
sprendimą. Jam pasiūlytąjį 
įteikti prezidentui malonės 
prašymą Vosylius nepasira
šęs. Kai prezidentas patvir- 
tino bausmę, kalėjimo sargai 
ir baudžiamosios komandos 
karininkai įėjo pas mirčiai 
paskirtąjį. Didis buvo visų 
nusistebėjimas, kai jie pa-, 
matė Vosylių ne mirties bai
mės perimtą, ne susimąsčiu
sį, bet ramiai užmigusį. Jį 
pabudino ir įsakė apsirengti. 
Du tardytojai visus kitus pa
prašė išeiti, nes dar bandy
sią iš jo išgauti kokį prisipa
žinimą. Po trumpos valandė
lės vėl atsidarė durys ir visi 
suėjo vidun, kad palydėjus 
Vosylių jo paskutinėje kelio
nėje. Buvo apie 1 vai. nak
ties, kai Vosylių išvedė kie
man. kuriame stovėjo keli 
automobiliai su kareiviais ir 
valdininkais. *

“Kodėl gi taip daug žmo
nių trukdyti?”—pastebėjo 
mirti keliaująs, — “Tam už
tektų poros žmonių.”

Kol automobilių eilė nuva
žiavo iki sušaudymo vietos 
už miesto, buvo nulijęs lietus 
ir reikėjo bristi per purvą. 
Vosylius pajuokavo savo pa
lydovams: “Matote, kaip su
šlapo mano batai, tiesiog ne
patogu taip garbingu mo
mentu. Ir rytas taip gražus, 
tokiam ryte gražu ir mirti!”

Taip pat šaltai jis atsistojo 
prie iškasto kapo. Kai prie 
Vosyliaus artinosi kunigas ir 
siūlė pasigailėti už “nuodė
mes.” jis trumpai atsakė, jog 
jis pats mokės atsakyti už sa- 

ivo nuodėmes. Ir kai kunigas 
’. jam norėjo užrišti akis, Vo
sylius jį atstūmė, pareikšda- 
a mas. kad paskutinis jo noras 

yra mirti atdaromis akimis. 
Pasigirdo keletas šūvių—ir 

I Vosyliaus gyvenimas užsi
baigė. B-».
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KAS REIKIA ŽINOTI, 
KAD SVEIKU BŪTI.

------------------------------------- Rašo Dr.Margeri*. ----------- —-------------------------

APIE ODĄ IR APSI- 
RĖDYMĄ.

Oda žmogui reikalinga ne

“degina.” O jų pažastės ir 
tarpukojis, tai tarytum šuste 
iššutę. Gerai, kad dar ten

tik ui kadIkuna apdengus plaukl* ne’ Ui su’

gybės kenksmingų dalykų <l°^a^SIyertU- 
. apsaugojus, bet ir tam, kad .. ^°g°s- J*8, daug
| jį apvalius. Per odą, mat, ku-'clau S*““* arba ir vlsai 
• nas gauna gana gerai apsiva- - -

Čia matote Amerikos generolą lyti, kitaip sakant, nereiks-!™?^ Kūnas, matote, gauna 
W. Lassisterj. 8-to lakūnų kor- lingu medžiagų iš kūno oda P”e ar kitokio oro
puso vir^ką. kuris n ^siuntė daug pašalina^Tik dėl to ir^ 
Meksikos pasienin 12 karo oriai- vadiname odą pašalinamuo- 
vių ir įsakė nušauti žemėn kiek- į ju organu. Inkstai, Žinoma, 

yra vyriausiais pašalinamai
siais organais.

Bet kaip pašalinimo dar
bą oda atlieka? Visų pir
miausia reikia pasakyti, kad 
oda yra tarsi sėte prisėta ma
žomis liaukutėmis, paprastai 
prakaito liaukutėmis vadina
momis. O šitos liaukutės, ta
rytum mažos dirbtuvėlės, iš
skiria iš kraujo nereikalingas 
ir kenksmingas kunui me
džiagos ir paskui, prakaito 
pavidale, iš kūno pašalina.

Bet kas atsitinka su pra
kaitu, kaip jis jau gauna 
odos paviršių pasiekti? Jei
gu oras nėra labai drėgnas ir 
jeigu žmogus ynęlengvai ap
sirėdęs, tai prakaitas išga
ruoja į orą. Tiesa, ne visas jis 
išgaruoja, kietosios jo me
džiagos pasilieka prie odos. 
Todėl va ir reikalinga bent 
kartą sąvaitėje gerai muilu 
ir vandeniu odą nuplauti. 
Tečiaus, jeigu oras yra drėg
nas, o žmogus prie to da sun
kiai apsirengęs, tai prakai
tas ne taip lengvai iš kūno iš
eina, o ir išėjęs negali į orą

v

A
re- 

visai ne
gauna tie, kurie lengvai apsi-

Meksikos pasienin 12 karo oriai-' vadiname odą paialinamuo-

vieną Meksikos maištininkų or
laivį, kuris tik perlėks šion sienos

1 grūdinti, o tada jau bile kas 
jo neįkirs, slogų nepadarys. 
Tiesą sakant, tai vargiai gali 
būti kas nors žmogaus svei
katai naudingesnio, kaip ge
ras užsigrūdinimas. Juk kai 
žmogus gauna prie visko pri
prasti, tai jis tada nei šalčio, 
nei karščio, nei lietaus, nei 
kitokių nepatogumų nebijo. 
Tiktai imkime ir iš gyvenimo 
knygos nors biskį pasiskai- 
tykime.

Štai, pirmiausia tik mergi
nos ir moterys pradėjo leng
vai rėdytis: žemus čeverykus 
dėvėti, šilkines kojines ir 
marškinius, o kelines tai tik 
šilkines, o jaunos merginos 
ir moteriškės, ypač vasarą, jų 
visai jau nebedėvi. Vyrai irgi 
apsirėdyme pakitėjo. Ažuot 
dėvėjus aukštus, didelius če
verykus ir storas kojines, jie 
pradėjo dėvėti žemus čeve
rykus ir dažniausiai šilkines 
kojines. Jau dabar ir žiemą 
sunku pamatyti, ypač jauną 
vyriškį, kursai dėvėtų aukš
tus čeverykus. Ir aplamai sa
kant, kaip moterys, taip ir 
vyrai daug lengviau yra šian
dien apsirėdę, negu kad bu-

ELGETŲ KARALIUS.
50,000 Šanchajaus elgetų 

sudaro vieną organizaciją, 
kurios priešaky stovi kara
lius, gaunąs stambią duoklę 
iš savo pavaldinių. Jis yrą 
vienas turtingiausių Kinų 
žmonių. Kas jis — niekam 
nežinoma, be jo artimiausių 
draugų, šiomis dienomis 
Šanchajuje prasidėjo bruz
dėjimas prieš “karalių.” El
getos pareikalavo sumažinti 
imamas iš jų “mokesnio” su
mas, nes jų biznis labai blo- 

tas. Jes, vaike, iki šiol lietu- motorinis orlaivis. Lakūnas gai stovis. Bruzdėjimas buvo 
viai savo šventųjų neturėjo, žuvo, o 7 pasažieriai buvo su- labai greit karaliaus numal- 
mes garbindavom vis kitų žeisti. , šintas. <

(Nuorašas.)
P. Minist. Pirmininkui ir 
Krašto Aps. Ministeriui.

Ryšy su įvykusiu atentatu 
š. m. gegužės mėn. 6 d. yra 
suimti studentai: Strimaitis 
Motiejus, Krikščiūnas Kos
tas, Pavilčius Vytas, Las- 
kauskas Antanas, Klišys Jo
nas, Mėšlius Vincas, čepėnis 
Pranas, Šafas Edvardas, 
Natkevičius Kazys, Norkus 
Jonas, Žvironas Antanas, 
čereška Leonas ir Jakubėnas 
Kazys, ir ne studentai: Mar
čiulionis ir Luobikis Stasys, 
kuriuos, kaip kalbama visuo
menėje, manoma teisti karo 
lauko teisme.

Kadangi karo lauko teis
mo procedūra, dėl savo grei
tumo bei paslaptingumo, ne
duoda ganėtinais galimybės 
visapusiškai išaiškinti reika
lo apystovas ir nustatyti su
imtųjų tikros kaltės dydį; 
kadangi dėl žmoniško silp
numo tokiame greitame teis
me yra lengva padaryti ne
bepataisomų klaidų, tai že
miau pasirašę piliečiai turi 
garbės prašyti Poną M miste
rį Pirm, ir Krašto Aps. Mini- 
sterį padaryti žygių, kad 
aukščiau paminėtųjų byla 

, butų svarstoma normališka- 
me teisme, kuriame butų ga
lima tiksliau nustatyti čia iš
vardintųjų kaltę ar nekaltu
mą ir kurio sprendimas, ko
kis jis butų šiuo atveju, ga
rantuotų susirūpinusiems 
dėl savo vaikų tėvams ir jų 
natūraliems tėviškiesiems 
jausmams prijaučiančiai vi
suomenei maksimai} galimą 
objektumą ir teisingumą.

(Pasirašo:)
Prof. P. I^eonas, Dr. K. 

Grinius, prof. Vik. Biržiška, 
F. Bortkevičienė, R. Skipitis, 
prof. T. Ivanauskas, prof. A. 
Janulaitis, prof. Vac. Biržiš
ka, prof. V. Krevė-Mickevi- 
čius, kun. J. Tumas, M. Gal
dikienė, P. Galaunė, prof. 
Mikolas Biržiška, prof. Jo
nas Šimkus, prof. V. Stanke
vičius, Dr. L. Bistras, Dr. J. 
Staugaitis, Z. Toliušis, A. „
.Jakštas, prof. Avižonis, E.'rankų prakaitas nudžius, o 
Baronienė. J. Strimaitis, kitur pasiliks kaip buvęs, 
prof. A. Tumėnas. Ad. Las-j Imkime dabar žmones, ku- - r 
tas, Starkus, prof. St šal- ne reumatizmą turi. Kaip vi- jas. 
kauskisirtt. 1 - — —

T) q a* j va v.- ivvo nficrgj nvoivro ne-

it •v- • memorandumą juoja kada drėgnas oras už- reikalingus lašinius, jeigu ne

išgaruoti. Tada, žinoma, da-,vo metai atgalios, 
lis prakaito pasilieka kūne, 1 A ■>_ ____ • • _ •__ • _ • Ilis prakaito pasilieka kūne, Į Gal sakysite, kad dėl to 
bet daugiausiai susigeria į daugiau jų slogomis arba ki- 
drabužius. Suprantamas dai-j tokiomis ligomis serga?
ktas, jog tokiuose atvejuose Kaip tik priešingai. Statisti- 
kunas kaip reikiant neišsiva-ika aiškiai įrodo, kad žmonės 
lo, oda tampa apsivėlus, dra- vis mažiau ir mažiau serga, 
bužiai nešvarus. Štai kodėl kad jų miršta irgi kas metas 
žmonės, kurie mėgsta storai J mažiau. Iš to aišku, kad leng- 
apsirėdyti, dažnai prakaitu 
atsiduoda. Tokie žmonės dar 
tik pradeda nusirėdyt, o jau 
prastas kvapas nosį trenkia; 
mat, tarp kūno paviršiaus ir 
drabužių yra be galo tvanku.

Imkime dabar kelis pavyz
džius, kad čia pajudintus 
klausimus ryškiau aikštėn iš
kėlus. Prisiminkime vidurva
sarį ir karštą orą, kuriame 
žmogui noroms nenorams; daktaro ofisan vyriškis.' Sa- 
tenka gana daug paprakai- (kosi, dar tik trisdešimt penk- 
tuoti. Bet tegu tik jis gauna tus metus einąs, bet iš tikru- 
važiuoti, tuojaus prakaitas jų atrodo daug senesnis. Pa
ims ir nudžius. Kas čia pasi- prašai jį nusirėdyti, kad butų 
darė? Nugi, kaip žmogus vie- galima tiksliai išegzaminucn 
toj stovi, tai oras apie jį su- ti. Jis ir pradeda. Overkotas, 
drėgsta ir mažiau prakaito į žiponas, svederis, bruslotas, 
save sugeria, bet kai žmogus stori vilnoniai marškiniai 
važiuoja, tai jis nuolatos su- viršutiniai, da storesnį apati- 
siduria su nauju oru, kuris niai; kelinės dvejos, o daž- 
yra sausesnis ir todėl prakai- nai ir trejos, kojinės dvejos 
to daugiau paima. Žmogui ir gana storos, čeverykai di- 
tada būna * ir vėsiau ir sma- deli, storos skuros, kartais 
giau. Dėlto nekurie žmonės kailiuku pamušti. Taigi, ma- 
ir mėgsta karštuose oruose tote, kiek sluoksnių drabu- 
pasivažinėti. Žinoma, jeigu žiu šito žmogaus kūną den- 
žmogus bus perdaug apsirė- ~ °------- *— ’ " ’
dęs, pavyzdžiui, kaip vyrai 
vasarą paprastai būna, tai ir 
važiuojant tik nuo veido ir

vas apsirėdymas yra ne tiktai 
parankus, patogus, bet ir 
sveikatai labai geras. Žino
ma, ne dėl vieno tik rūbų pa
kitėjimo žmonės mažiau ser
ga ir mažiau miršta, bet kad 
apsirėdymas prie to daug 
prisideda, tai užginčyti ne
galima.

Dabar paimkime keletą ti
pų. Va, kaip jie atrodo. Įeina

gia. Suprantama, prakaitui 
išgaruoti be galo sunku, nes 
orui nelengva odą pasiekti. 
Patys drabužiai prakaito pil
ni, taigi ir atsiduoda prastai; 
žinoma, ne geriau atsiduoda 
ir patsai tų drabužių dėvėto-

NELAIME SU ORLAIVIU.
Skrendant iš St. Paul į 

Minneapolį šį panedėlį nu
krito Fordo padarytas tri-

si žinome, šitie ligoniai dau- O štai moteriškė. Dikta. 
gilusiai savo begalėmis de- Nes kas-gi nešios niekam ne- 

įteike prof. St. Šalkauskis ir ejna jų kūnas, mat, ir taip moterys! Tiesa, yra ir vyrų,' 
ar. J. btaugaitis. Į jau prastai išsivalo, o kai kurie penimiais išvirsta, bet

oras sudrėgsta ir prakaito tik ne tiek daug, kaip mote- 
ve mažiau sugeria, tai reumati- rų. Bet tiek to. Dirstelėkime,
VE Amerikai >730,000, kams daug blogiau pasidaro, kaip šita moteriškė apsitai- 

000 PELNO. į jkt kam čia tik reumati- sius. Kailiniai taip sunkus,
Prekybos Departamentas kus galvoje turėti? Žmonės, kad kai pakabini ant vagu- 

Washingtone praneša, kad kurie mėgsta labai storai ir čto, tai net siena braška. Sve- 
pereitais 1928 metais preky- šiltai apsirengti, kad ir netu- deris storiausias, ką gali gau- 
ba su užsieniu davė Jubgti- ri reumatizmo, vistiek nuola- ti. Suknia stora* vilnonė, 
nėms Valstijoms $730,000,- tos visokiomis bėdomis de- Marškiniai irgi stori ir vilno- 
000 gryno pelno. Visų metų juoja. Tai jiems sąnarius, tai niai, o jeigu šiokia-tokia 
prekybos apyvarta siekė strėnas, tai galvą, tai kaklą sporte, tai ant tų vilnonių už- 
$22,000,000,000. skauda, arba, kaip jie sako, sivilkus šilkinius. Kelinės,

žinoma, dvejos. Tas pate su 
kojinėmis. Kai nusirengia, 
tai prakaito kvapas trenkto 
nosį trenkia. Kartais tik mis- 
liji žmogus, kaip tas visas 
tvankas neeksplioduoja.

O šit jum modemiškas vy
riškis. Overkotas lengvas. 
Nepersunkiausia po juo dra
bužių eilutė. Marškiniai plo
ni viršutiniai ir apatiniai. Če
verykai žemi, kojinės plonos. 
Ir jis ateina su kokia nors ki
tokia liga, tik ne su sloga. 
Lengvi drabužiai, mat, lei
džia šiokiam ar tokiam orui 
kūną užgrūdinti, o jau pas
kui jis blogų orų nebebijo. Ir 
kai šitoks vyriškis nusiren
gia, jo oda yra švari ir jokio 
prasto kvapo neužuosi kad ir 
norėdamas.

Dabar baigsime su tikrai 
modemiška panele. Viršuti
nis apvalkalas, ot, taip sau 
tik vidutinio svorio, ir tiek. 
Po juo šilkinė suknelė, žino
ma, ir plonutėlė ir trumputė
lė. Apatiniai marškiniai — 
tik taip sau įsistoti. Dirželis 
kojines prilaikyti. Kojinės, 
suprantama, šilkinės. Čeve
rykai, žinote, tik kurkos auk
štos, o šiaip jau žemučiukai. 
Ir ateina ji šitaip apsirėdžius 
žiemą, visai nepaisant, ar 
oras tik vidutiniai šaltas, ar 
net ir žemiau zero! Bet vis 
tiek, išskiriant ligas, kurios 
nieko bendra su apsirėdymu 
neturi* ji nekošti, slogų netu
ri ir aplamai gerai atrodo. 
Jos kūnas užgrūdintas, prie 
visokio oro pripratęs ir jo ne
paiso. Tiesa, kartas nuo kar
to laikraščiai paduoda žinių, 
buk tai kokia ten panelė ke
lius nušalo. Tebūnie ir taip, 
bet vis dėlto nereiškia, kad 
yra bloga pratintis lengvais 
drabužiais dėvėti. Juk kaip 
veidas prie šalčio priprato ir 
nenušąla, taip pripras ir ke
liai, ir nenušals. Bet kad kū
nui yra daug lengviau, pato
giau, parankiau ir sveikiau 
kai žmogus lengvai apsirėdo, 
tai to užginčyti jau negali
ma.

Taigi, apsirėdymo progre
se atsilikę žmonės daug ge
riau ir išmintingiau padary
tų, kad jie lengviau rėdytųsi. 
Pavyzdžiui, vasarą reikia ap
sirengti kolengviausiai, o 
šaltesniam orui užėjus, pa
kanka vidutinio overkoto, vi
dutinės drabužių eilutės, plo
nų marškinių (viršutinių) ir 
pusiau vilnonių-pusiau šilki
nių apatinių. žinoma, kas ne- » 
turi iš ko tokių apatinių nusi
pirkti, gali dėvėti ir marško
nius. Tik perdaug stori nieko 
gera nepadaiys, todėl tokių 
dėvėti nereikia. Kojinės ge
riausia dėvėti pusiau vilno- 
nės-pusiau šilkinės, žinoma, 
neperstoriausios. Čeverykai, 
ypač keno kojos prakaituoja, 
geriausiai išpuola dėvėti že
mi kaip vasarą taip ir žiemą. 
Šitaip dėvint, suprantama, 
kad kūnas gaus daug leng
viau išsivalyti, prakaitas 
tarp orios ir drabužių nesilai
kys ir žmogus, nusirėdęs, ne
atsiduos, kaip kokis “nužni- 
kas.”

Tas pats galima pasakyti 
ir moterims ir nekurtoms 
merginoms, kurios, vis senų 
įpratimu eidamos, mėgsta 
baisiai sunkiai ir storai apsi
rėdyti, prakaite tarsi rūgte 
rūgti, na, ir juo atsiduoti.

. PATARIA ČL6B6TI 
VARNAS.

Amerikos laikraščiai pata
ria farmeriams varnų nešau- 
dyt ir jų lizdų nenaikinti, nes 
jos daugiau padaro gero, ne
gu blogo. Sako, jos naikina 
netiktai vabalus ir kirminus, 
bet taipgi jaunus zuikučius 
ir kitokį gyvi, kuris kenkia 
javams.
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LIETUVIS PABĖGO IŠ 
SOLOVECKO SALŲ IR . 
ATVYKO LATVIJON. Į 
Latvių laikraščiai prane-. 

ša, kad Latvijos pasieny, ne- ‘ 
toli Riežicos į pasienio sargy-. 
bos punktą atėjo lietuvis Jo- j 
nas Nelibušis, 30 metų, nele
galiai perėjęs Latvijos Sovie
tų sieną. Prieš kelis metus jis 
buvęs apkaltintas šnipinėji
mu Lietuvos naudai -fr iš
tremtas į Soloveco salas, ir 
sėdėjęs ten katorginiame ka-! 
Įėjime. Nesenai jis buvęs pa- į 
leistas iš kalėjimo ir nutaręs 
bėgti iš SSSR.

Nelibušiui vargais nega
lais, pasisekę atvykti į Lat
vijos pasienį ir čia jis eida- Į 
mas miškais perėjo į Latvijos, 
teritoriją ir pareiškė apie tai 
pasienio sargybai.

Nelibušis nuo 1913 m. gy
veno Rusijoje.

I

X
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Tai tikra kava
Marijona Lalviškijitė-Domidovič, M- 

j iešką u sesers dukters Magdsleaos Po- 
ruliukės po vyru Steponavičius, girdė* 
jau gyveno Penn valstijoj anglių ka
syklose. Kas apie juos žino, prašąs 

■ pranešti, arba patįs prašau atsiėaukti, 
I už ką busiu dėkinga. (27)

MARIJONA DOMIDOVIC1A
303 E 3-rd st, . Chester, Pa.

Pajieš-au sesučių Marijono*''ir Ta- 
filės Samuoliukių, iš Lietuvos, tPlynių 
kaimo, Lukšių valsčiaus, šakių apskri
čio, gyveno New Yorke. dabar nežinau 
kur Prašau sesučių atsišaukti, arba 
kurie apie jas žino, malonės pranešti, 
už ką busiu didei dėkingas.

ANTANAS SAMUOLIS 
Box 228, Claresholm, Altą, Canada.

Pajieškau sunaus Juozo Krugello, 
jis tarnavo Amerikos kariumenėj, va
žinėjo a’nt jūrių matrosu Užsiiminėja 
fotografijų ėmimu 1922 metais gyve
no So. Bostone. Mielas sūneli, jeijru 
esi gyvas, atsiliepk. Kas apie jį žinote, 
suteikite jo antrašą, už ką busiu dė
kinga. (26)

JUSEPA KRUGELIENR 
Tryškiai, Akmenės gatvė 18, 

kiaulių apskr., Lithuania.

J uozas Rakickaa, J ančių kaimo. Le
kėčių vaisė, šį metą atvykęs iš Lietu
vos, pajieškau sesers Agotos Rakie— 
kiutės; girdėjau gyvena Detroit. Mich. 
Brangi sesutė, prašau atsisaukt, arba 
kas žinot kur ji gyvena, malonėkit 
pranešti, už kų geriausiai atlyginsiu.

JOE RAKICKAS (27)
68 Staford st, W. Toronto, Ont., 

Canada.

POLITINIŲ KALINIŲ 
RIAUŠĖS DAUGPILY.
Ryga. Trečiadienį vakare 

Daugpilio (Dvinsko) kalėji
me politiniai kaliniai sukėlė 
riaušes, reikalaudami iš kalė
jimo administracijos paleisti 
kai kuriuos kalinius. Kaliniai 
išmušė langų stiklus ir mėtė 
įvairius daiktus į norėjusius 
įeiti kalėjiman sargybas. 
Tvarkai atstatvti buvo iš- r 
šaukta kariuomenės dalis, 
kuri riaušių vadus suėmė ir 
pasodino į karcerį.

Riaušių metu prie kalėji
mo susirinkusi minia iš 50— 
60 žmonių taip pat bandė su
kelti neramumus. Vienas mi
nios dalyvių užpuolė polici
ninką ir smarkiai jį lazda su
mušė. Trys riaušininkai su
imti; jų tarpe komunistų at
stovas Daugpilio miesto tary
boj Lazdovskis.

LIETUVOS RUSAI SKUN
DŽIASI TAUTŲ LYGAI.

Dvidesimts-keturi rusai 
kolonistai Lietuvoje padavė 
Tautų Lygai skundą, kad ei
nant žemės reformos įstaty
mu, jiems atimama žemės 
plotai, kurie po 1863 metų 
sukilimo iš lietuvių buvo ru
sų valdžios konfiskuoti ir iš
dalinti rusų kolonistams išsi- 
pirktinai. Skunde pažymėta, 
kad plotai esą grąžinami bu
vusiems jų savininkų prieš 
1863 m. įpėdiniams.

’ Tautų Lygos taryba pave
dė kalbamą skundą ištirti 
trijų komitetui iš Suomijos, 
Anglijos ir Italijos atstovų, 
kuris svarstė jį 1928 m. gruo
džio 15 d. ir 1929 m. kovo 8 
dieną.

Dabar tas klausimas įneš
tas į Tautų Lygos tarybos se
siją, kuri prasidėjo Madride 
birželio 10 d.
LENKAI NELEIDŽIA ŠIE- ’ VALKATŲ KONGRESAS 

LIŲ PLUKDYTI 
NEMUNU.

Mus vyriausias-veiteris man 
pasakė apie tai ana vakarą

. . . Jis sakė, ** Diduma puikiausių 

hotelių ir restorunų kurie pasižymi 

gardumu kavos, duoda La Touraine.

•TAS tinkamas LA TOURAINE kavos sumaišymas, 
* jos kvapas ir gardus skonis, padaro ją pirmuciau- 

siu kavos mėgėjų pasirinkimu... ją pasirenka žmonės, 
kurie perka kavą koteliams, restoranams, ir kuriems 
kavos pasirinkimas yra tam tikras menas.

“Duokite vien tik LA TOURAINE, ir įdėkit jos pA- 
kankamai”—tai jų įsakymas virėjams. Didelė daugu* 
ma geriausių šalies hotelių ir restoranų laikosi tų pa
čių paprastų nurodymų gamindami gardžią savo kavą.

“Ar galėtume patarti tą patį jums?” Jūsų krautuvi
ninkas turi LA TOURAINE kavos gerai užpečėty- 
tose Mėsinėse po svarą ir pusę svaro, kuri duos jums 
geriausios kavos skonį ir kvapą... “Tai tikroji kava!” 
pasakys jūsų vyras.

W. S. QUINBY COMPANY
BOSTON NEW YORK CHICAGO PH1LADELPH1A JACKSONVUlB

PAJIEŽKOMA:
Bronius ir Vladas Lačkauskai, gyve

nę Meraltville, N J., paeiną iš Seirijų. 
Viena jų gyvenęs Pennsylvatujoje.

Stanislovas I^ščinskai, kilęs iš Aly
taus apskr., gyvenęs Scranton, Pa., ir 
esą ten miręs.

Povilas Rikardus, iš Denbo, Pa., bu
vo užmuštas 1929 m vasario 1 d. Jis 
dirbo Reliance Coke and Furnace Co., 
buvoužmuštas (R
Mine Nr. 1. Spėjama, kad jis buvęs 
lietuvis Reikalinga žinių tą faktų pa
tikrinti. Gal kas praneštų ar jis buvo 
vedęs, ar ne. ir koks jo giminių Lietu
voje adresas.

Antanas Sumeta, kilęs iš Trakų ap, 
buk tai miręs Kanadoje, bet nežinių 
kokioje vietoje ir prie kokią draugijų 
priklausęs.

Antanas ir Povilas Grigaliūnai, vie
nas jų gyvenęs Newark, N. J., ir esąs 

j miręs Kitas rodos Chicagoje. Nėra 
. žinių iš kur jie yra kilę.

Kazys Rutkauskas, gyvenęs Phila- 
delphia. Pa. tr buk ten miręs. Kiti spė
ja miręs Pittston, Pa

Pijus Šlekys, seniau gyvenęs Cleve
land, O., ir Kentucky valstijoj. 1927 m. 
buk gyvenęs 1410 So. 49 Avė., Chica
go. III

Caoaulate General of Lithaaaia
15 Park Row, New York City.

APSIVEDHHAL
Pajieškau merginos susipažinimui 

nuo 20 iki 25 metų; norinti su manim 
susipažinti, malonės parašyt laišką ir 
prisiųst savo paveikslų, kurį pareika
lavus sugrąžinsiu. Aš esą vaikinas 
29 metų, pasiturintis ir turiu savo' 
mašinų. Kurios netoli gyvena, galima 
sueit ypatiškai, kada susirašyahne.

A W
187 Tremont st., Somerville, Mass.

Pajieškau apsivedimui draugės 35 
■ iki 45 metų kad ir su vaiku, bet my- 
| linčių dorą gyvenimą; aš esu vaiki- 
| nas 42 metų, šviesios išvaizdos, sveriu 
i 150, turiu savo ūkę ir pinigų. Alsi- 
! šaukdamos prisiųs'cite ir paveikslų, 

kurj pareikalavus sugrąžinsiu.
F G. R

3536 Michigan avė, Detroit, Mich.

Pajieškau merginos, našlės ar gy
vanašlės apsivedimui, turiu savo biznį, 

I esu singelis, 35 metų, C pėdų aukščio, 
sveriu 210 svarų, gražiai atrodau. Tu
rėtų gerą gyvenimą. Prašau prisiųst 
paveiksią.

Wm. MARKEVICH
420 Hazle sL, (Vilkes Barrė, Pa.

Pajieiškau apsivedimui merginos 
nuo 30 iki 35 metų pasiturinčios; aš 
esu vaikinas 37 metų, gerai pasiturin
tis. Pašau arčiau susipažint Atsaky
mą duosiu kiekvienai (27)

BENIS LAGONAS
R. i. Kart, mich.

VOKIETIJOJE.
Nesenai netoli Stutgardo

Gegužės mėn. 29 d. iš Per- jvyko valkatų kongresas, ku- 
lojos sujudinus Merkio upe riame dalyvavo apie 200 
sielius, lenkų kareiviai palei- žmonių. Konggresas tęsėsi 
do j sielininkus šautuvų ugnį, tris dienas. Kongreso nariai 
Šaudė salvėmis iš už trobų ir 3avo kalbose nurodė į reika- 
duobėse sugulę apie 15 lenkų tingumą valkatoms turėti sa- 
kareivių. Sielininkai pabėgo, vo organizaciją ir susišelpi- 

seklumoje. Lenkų kareiviai 
susigrudusius seklumoje sie
lius saugoja ir pasireiškus 
mažiausiam bandymui musų 
pusėn pasiimti — šaudo.

25,000 ŽVEJŲ LAIVELIŲ 
VIENOJ VIETOJ.

Užėjus bddui, kiniečiai 
leidžiasi ant jūrių žuvąuti. 
Atėję į Šanchajų garlaiviai 
praneša, kad ties Yantze žio 
timis galima matyti apie 

f 25,000 žvejų laivelių. Visi jie 
susirinkę dešimties ketur
kampių mylių plote ir jų stie
bai išrodo kaip kokia giria. 
Skaitant po 6 žmones kiek
vienam laiveliui, jie sudaro 
riaukiantį miestą iš kokių 

50,000 žmonių.

sielius palikę susigrudusius mą. Dabartiniu laiku Vokie- 
tijoje esą 60,000 valkatų, to
dėl valkatoms gyventi esą 
sunku. Valkatos žada ginti 
savo teisę būti laisvais kla
jokliais. Valkatų tarpe yra 
daug žmonių, kurie priklau
so prie aukštų visuomenės 
sluoksnių. Valkatomis jie 
tapę ne tiktai dėl skurdo, bet 
į tai stūmė juos jųpasaulio- 
žvalga arba pamėgimas gy
venti nieko nedirbant ir lais
vais.

SOVIETŲ SPAUDA ' 1
bžIAUGlASI ANGLIJOS ! Šiomis dienomis Maskvoje 

RINKIMAIS. ; tapo pasmerkti miriop ir tuo
Radio pranešimu, Mask 

Vos spauda plačiai komer 
tuo ja anglų parlamento rir. 
kimus. Kai kurie laikraščia 
rašo, kad anglų parlamenti 
rinkimų rezultatai reiški; 
antisovietiško fronto sulau 
žymą. “Izvestija” pareiškia 
viltį, kad bus atrtaujinti poli 
tiniai santykiai su Anglija 
“Ekonomičeskaja Žizn” ra
šo, kad anglų parlamentari
niai rinkimai netiesioginai 
patvirtina Rusijos kampani
ją dėl pasaulinės taikos ir 
nusiginklavimą

’ SUŠAUDĖ 3 KOMISARUS. TUNNEY UŽMOKĖJO 
MERGAI $35,000.

Tūla Katarina Fogarty ne-
įaus susaudyti 3 žymias vai- scnaj apskundė buvusį kumš
tininkai uz sabotažą. Vienas ■ tjnjn|(ą Tunney reikalauda- 
ų buvo von Meck, buvusis ma j0 $500000 užtai, kad

$7,000, parmušė kasierių ir 
pabėgo.

PARSIDUODA ė KAMBARIU NA
MAS. Barnė prie šono, 21 lotas žemės, 
pusė jauno sodno, 5 minutės eit iki ka
ro. j I-awrence vienas fėras Yra van
duo ir elektra. Namas randas 12 Golf

REIKALINGAS BEKERIS
Kuris moka kepti ruginę duonų, lie

tuvišką; darbas ant visados Atsišau- 
kit tuojaus ant sekančio adreso: (28) 

L T. K.
155 Newbury st.. Laareaee, Mass.

ima 1S ]0 užtai, Kad uuo M /u m irTuL
.it^rk privatinio Maskvos- jis 1)ližartėięs j vesti. ’ — • 
iazanes gelžkelio stambus kui vedęs kjta Dabal. j() a(1_, laa^ta, 
r ??i,n u * a?^ras JM y.uvn vokatas teisme dokumentais rADMCi^l FARMDV
velicko, buvusia susisiekimo nr]l,,(ip bafi Tunnev vra at- r/imnuj.
ninisteriios ralva karo metu 1 i ' i unney yra at BAŽNyTKiemio farma, 120 ake-
U11110VCI1JVS Kalva Kdro įlietu <inirke.< nuo tos mprcros lail r i o i 1 a .ralviiii viii™ įrankiai lavai J

AR GALIMA SUBYTYT Tą?
Vasarnamis, 4,000 ket. pėdų, visa

dos bėgus šaltinis, visados naudoja
mas 400 pėdų vandens frontas mau
dytis ir žuvauti prie 72 akerių ežero, 
'£X mailės tolumo. Kaina $125 $26
kėš, likusius po $2 j sąvaitę Bay Statų 
RenRy ExchaMge, 101 Trearont at, 
Room 915-B, Boston. Maus. (26)/eličko, buvusis susisiekimo 

ninisterijos galva karo metu *
_ —? « • v • * • _L!

4UVO Leningrado kasyklų in mas jai $35,000. Tai, kiek 
itituto profesorius Palčins- mergos kaštuoja!
<is. Bolševikų žvalgyba (G. .... ' I
P. U.) sakosi susekusi, kad 
utie trįs vyrai, su svetimų 
valstybių pritarimu, trukdė

džiai operuoti gefžkelius ir į

Pagal sovietų įstatymus, tas tingas farmerys.
“--j kontrevoliuciniu traukė beveik vusą jo galvą. 

Manoma, kad suirusi sveika- 
valdžios. Dėl to juos sušau- ta buvo savžudystės priežas- 

**..................................tis.

ninisterijos gaiva Karo metu sjpjrkęs nuo tos mergos jau riai, is gaiv^, vištos, įrankiai, >v.i, 
° VieCia< Paritais metais, užmokėda- mAtougta^BoT H41 Herti>iiJreN"y

PERSITIKRINKITE PA Į 
T YS—NETIKĖKIT! I

Tikrai gera proga. 41 akeris žemės

... ------ į-Vi Hės tiesiog į ganyklų, netoli Kamės
sį panedėlį uneiis, gražus sodas. Barnė nauja. Tu-

- o vyras serga. Gali pirkt labai pigiai.| 
tUr- i Dvi karvės, trįs priauganti, 100 vištų 

---- 'ir 120 vištnkn, vištrninkai, mašinos, 
plūgai ir kiti įrankiai Atvažiuokit pa
sižiūrėt H/lm rašykit.

SAMUEL RODWELL
R. F. D. Bax 132. Oaford. Mass.

-—  — — — ■ — —■ — ......

ADVOKATAS

Ignas J. Bariau
725 Siater Building 

WORCE8TER, MASS.
Gyvenimas: 1»1 Steriiag 8Ž.

Ofiaa TeL: Park 64*1 
Namų TeL: Mapla 4M4. ..

1 f i

FARMERYS NUSIŠOVĖ.
. , r_______ , _____ Ant BeachHill farmos,* X

visokiais budais sovietų vai- netoli Bostono, s| panedelj 
džiai operuoti gelžkelius ir nusišovė is sruotmio šautuvo ųertra Gali mrirt labai
Aukso bei platinos gamybą. Lester Eerbert Moore, f , R
Pagal snvUhi iatotviTMiK tintas farmerys. Šūvis nu- 
skaitosi L_____________

*r griovimu sovietų

dė. Kartu su jais buvo kalti
nama ir daugiau žmonių, bet 
tie nuteisti kalėjiman.

SAUSINA LAUKUS.

lauką nusausinimo dirba 500 į
žmonių.

Negyvi Pinigai!
Mes perkam Lietuvos Bonas 

už pilnų kainų, nuo tų, kurie pirką 
pas mus naujų Pianų arba Radi*, 

- paimdami kaipo dalį mokesties. 
Naudokitės proga. (29)

GARD1NER PIANO CO. M 
(B. Simonavičius)

487 W«tminater SU, !
PROVIDENCE, R. I. 2

į ... imJ

TOLSTOJAUS SŪNŪS 
APSIVEDĖ.

Šiomis dienomis New Yor
ke apsivedė Kirylas Tolsto
jus, garsaus rašytojo Tolsto
jaus sūnūs. Jisai vedė Mrs. 
Gwendolyn Currie Seybom, 
amerikonę našlę iš Detroito.

SUDEGĖ MOTERIS.
South Orange, N. J. — 

panedėlį čia sudegė savo na
muose moteris vardu Marga- 
ret Casterton. Jos vyras ir 2 
vaikai buvo iš gaisro išgel- šliubas buvo rusų stačiatikių 
bėti. '

Ši

cerkvėj New Yorke.

GRAŽI VIETA 
VAKACIJOMS.

Vieta prie didelio ežero, gali žuvau
ti, pasivažinėti valtelėms arba motori- 

Pereitos subatos vakare "j“ ’T geri ruimai šokiai du 
. kartu aųvaitėje- > algius gali pasirinkt.■ • - — L Atva-

(-) 
KRANK ROtRNAS 

RAYNHAM, MASS. |

APIPLĖŠĖ TEATRĄ.

« 9 • a • 1 * • r*™* AVI V MiRlUjf jfcall IN
uę.--z«~~~ ■ itl įS banditai New iorke už-, Smagi vieta praleist vakacijas

teat,« an‘.w^t f-toe!“-“
gatves, pagrobė iš kasos'

-
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‘Keleivio’ Kalendoms
1929 METAMS JAU GATAVAS.

VISUOMENIŠKA PRASMĖ."

TIKRAS PARADOKSAS.
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Byla Detroito Katalikų «* Socialis
tai*. — Pirmų kartą katalikai už

puolė socialistus 31 d gruodžio, 1911. 
Antrų kartų jie užpuolė socialistus 31 

■uodžio, 191.3 m šioj knygutėj išti-

Kodėl Aš Netikiu j Dievų? — Arba
Tikėjimo Krinika Kiekvienas geras 

katalikas ir laisvamanis privalo 
ją perskaityti 64 pusi.....................20c.

Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilie
čiu? Aiškiai išguldyti pilietystes 

įstatymai su reikalingais klausimais ir 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbose 
Antra, peržiūrėta ir pagerinta 
laida .................................................. 25c.

i

KAS RAŠOMA MUSŲ, 
LAIKRAŠČIUOSE.

Ištisų straipsnių čia nekarto
sime, o paduosime tik atskirus 
sakinius? taip kaip daro gen ka
talikai. nepartiniai tautininkai irĮ 
revoliucioningi komunistai.

“Darbininkas" 44-tame nume
ry rašo: Lietuvos Radio pradėjo j 
Lietuvą rusinti.. Telšių kunigų 
seminarijai švento tėvo palaimi
nimas negirdėtas bar genas.. 
“Darbininko” redakcijoj lankėsi 
Sandaros seimas... Saldžiausiai 
Širdžiai Jėzaus reikalingas gidy- 
mas iš pagrindų... Ir taip toliaus.

“Draugas” 130 numery sako: 
Popiežiaus reprezentantas Libe
rijai pavojingai pašautas... Pik
tadariai tarpusaviai žudosi... Bet 
yra išganymo kelias... Pažinki
me socializmą.

“Vienybė” 66 numery- pasako
ja: Mihisteris. kuris dirba, pavo
gė 78 paintes degtinės už tėvynę 
žuvusiems.

O Mahanojaus “Saulė” rašo, 
kaip jos agentas susitiko, vienam 
hotely su didele blake. Paduosi
me šitą istorini atsitikimą ištisai 
originaliais jos žodžiais ir rašy
ba. Klausykit:

“In tūla Lėetuviszka “hoteli“ 
WiUces Barre. apsistojo agentas 
Lietuviszko laikraszczio ant nak
vynės. Kada priėjo prie knygos 
in kuria pakelevingi užraszo savo 
pravardes, patemino. kad per la
po knygos perejo palengva didele 
ir gerai nupenėta blake. Agentas 
padėjo plunksna, dirsteiejas ant 
gaspadoriaus ir blakes paszau- 
ke:

“Vėl. bai gali, jau to tai nesiti
kėjau ir nemaeziau savo gyveni
me! Buvau apsistojus daugeliuo
se hoteliuose kur negalėjau akies 
užmerkt per blakes, bet jaigu 
blake peržiūrinėja knyga pakele- 
vingu idant dažinoti po kokiu nu
manu pakajuj sveczias apsinak
vos. tai da pirma karta savo gy
venime tai datyriau

KAIP MERGELĖS MYLI.

Tylų šaltą rudenėli, 
paukščiai negiedojo, 
raudonskruostė mergužėlė 
mylimo raudojo.
Verkė rytą ir naktužę, 
slinko liūdnos dienos.
Vėjai putė, lietus ūžė. 
mirko jos blakstėnos.
Vilgė rausvąjį veideli 
ašarų upeliai— 
išlydėjo ji berneli, 
ant šaltų kvapelių.
Bet jaunoji mergužėlė 
neilgai liūdėjo.
kaip raiboji paukštužėlė, 
su kitais ulbėjo.
Rudenėlis nepraslinko, 
šalčiai neatėjo.
ji. berneli išsirinkus, 
pas kleboną ėjo.
Ji kalbėjo, ji čiauškėjo 
bernužėliui savo.
ir bernelis ją mylėjo 
ir bučiuot bučiavo.

Bara tešlas.

VAIZDELIS Iš LIETUVOS 
POLITIKOS."

LIETUVOS REVOHUOONffRIV 
BYLOS KARIUMENĖS TEISME.

Kariumenės teismas šio
mis dienomis buvo išvažia
vęs į provinciją ir ten iš
sprendė politinių bylų, dau
giausia komunistų ir “pleč- 
Raitininkų." Teismui pirmi
ninkavo pulkininkas Budre- 
vičius, kaltino valstybės gy
nėjo padėjėjas kap. Gudavi
čius.

Kovarsko valse, gyv. jauni 
vyrukai Jonas Kličius ir Ro
mas Samulis pernai savo val
sčiuje ant kelių išmėtė daug 
komunistinių atsišaukimų jn 
iškabino komunistines vėlia
vas. Padarius kratas pas abu
du rasta daug literatūros. 
Teismas juodu nubaudė kaip 
nepilnamečius po Pn-<anuv)asmenis. Taip bevaikšėoda-

’keltiį medį. Su juo drauge 
tiekas'nebuvę.

Kariumenės teismas jį nu
baudė 9 metais sunkiųjų 
larbų kalėjimo.

Panevėžyje kariumenės 
teismas nubaudė Pasvalio 
gyventoją Motelį Kasą 6 me- 
ais sunkiųjų darbu kalėji
mo, kaip komunistų agentą 
ir veikėją.

Pasvalio policija .orėjusi 
žinių, kad pernai prieš gegu
žės 1 d. komunistai rengiasi 
išplatinti literatūros. Vietos 
policijos nųov. viršininko pa
dėjėjas persirengęs civiliais 
rūbais, vakare slankiojo, gat
vėmis ir sekė jam Įtariamus

lerį 2 met. 9 mėn.
Jie visi buvo aktyvus ko

munistų jaunimo . sąjungos 
nariai ir veikėjai.

Kariumenės teismui teko 
spręsti ir “pleckaitininkų” 
dvi bylas. Vieną Utenoje, 
Antano Slavinsko. Jį nubau
dė 3 metais sunkiųjų darbų 
kalėjimo.

Antra “pleckaitininkų by
la buvo nagrinėta ^anevėžy. 
Nubausti Jonas Malevičius 2 
metais sunkiųjų darbų kalė
jimo. Vytas Malevičius, Vla
das Ersiovas ir Juozas Šime
lis po 1 metus ir 4 mėn.

Jie organizavę Rokišky 
slaptas “pleckaitininkų” or
ganizacijas ir trijukes, plati
nę literatūrą. Visi darbinin
kai.

KNYGOS GAUNAMOS “K 
KNYGYNE

A*a*tbizma*. Pairai Proudhono mok*-Į Ar Buvo Vietota
lą. parašė d-ras Paul ElzbacherJ Nojus Kalėjo surinkti i kelia* die- 

yertė Briedžių Karaliukas. South 'na* visų veislių gyvūnus, kurie gyye- 
Boston, Mass. pusi. 29.................-.- 10c. n* išsimėtę po visų žemė* kamuolį?
. Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj
“Jaunystė* Karštis." Vienaveiksmė savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 

komedija-farsas. Parašė K S. Kur- tiek vandens, kad visą žemę apaem- 
povičiu*. ir Suxiži«davima* Pagal Sa-;tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 

' iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šimtai 
kitu klausimų, į kuriuos negali atsa
kyti jokia kunigas, yra nuosakiai ir 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
be galo įdomi. Kas žodis — tai fak
tas; kas sakinys — tai naujas kunigų 
argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. 
Kaina ... ........................................ 25c.

metų sunkiųjų darbų kalėji
mo.

Ukmergės komunistų jau
nimo sąjungos veikėjus ka- 
riuir.enės teismas nubaudė: 
įsi ju Kolą-Ovsėjų 12 metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo, Iz
raeliu Žaną 12 metų, Rivą 
Kichelytę — 8 m., Reilę Gel- 
feraitę — 5 m. ir B. Basicą 5 
metams.

Jie buvo kaltinami, kad 
ipereitais metais artinantis 
' Rusijos komunistų revoliuci
jos sukaktuvėms rengėsi Uk
mergėj ir apylinkės mieste
liuose platinti komunistų_ li
teratūrą. Vienas iš jų 
sėjus 
ra i Gelt onius buvo sugau-

Ov-
Kolas nešęs literatu-

Jetuvos klerikalų partija atė
jo pas fašistą pirštis. Sako, susi 
mylėk ant manęs, priimk prie sa
vęs. matai.-kaip aš sukudau. kaip jtas. Tą pačią dieną Z asas ir 
mane nuo tautos lovio atstūmei. ĮKichelytė sulaikyti Ukmer- 
o pats nutukai..

Negalima, sako fašistą?. Lietu
va yra biedna šalis, visiems nu
tukti nėra iš ko. Tau. kaip šven- 
tablyvai panai, daug valgyt ir 
nereikia. Riebiam sunku Į dangų 
patekti.

KAS POTAMSIAI TOLIAUSIA 
MATOSI?

Supykęs “Saulės” gazietos 
agentas apleidžia lietuvišką ute-

KRIMINALISTŲ NUOPELNAS
Brooklyno “Vienybės” 74-to 

numerio pirmam puslapy Įžangi
nė žinia turi šitokį antgalvį:

“Hooveris apgali prohibicijos 
agentų šėlimą. Bet tai krimina
listu, kurie degtinę šmugeliuoja. 
kaltė.”

Vadinasi, jeigu ne tie krimina
listai, tai Hooveris nebūtų galė
jęs prohibicijos agentų šėlimą 
apgalėti.

IŠMAINĖ VYRUS.

—Ar tamsta turi geras akis ?
—Taip, aš potamsiai galiu ma

tyt už tūkstančių mylių.
—Nagi, pavyzdžiui, ką tamsta 

galėtum taip toli matyt potam
siai ?

—Ogi mėnuli.

gėje mėtę komunistų prokla
macijas.

Pas visus rasta daug ko
munistų literatūros ir susirik 
šinėjimų su komunistų orga
nizacijomis ir asmenimis. 
Išaiškinta, kad rugsėjo trečią 
dieną netoli Ukmergės Bo
ru vkos miške Ukmergės jau
nieji komunistai buvo susi
rinkę pasitarti, kaip geriau 
išplatinti literatūrą ir kaip 
patogiausia Rusijos sukak- 
tuves švęsti.

Nors buvo ganėtini įrody
mai. bet nei vienas kaltu ne
prisipažino. Vis rado Kaip iš
sisukinėti. Tečiau teismas 
konstatavo, kad įrodymai 
ganėtini ir kaituonius nubau
dė.

Tuo pat laiku Ukmergėje 
i atskiras komunistų jaunimo 
sąjungos narys Vaclovas Ge
čiauskas, naktį drauge su ki
tu vyruku nuėję i Pilies kal
ną mėgino medyje pririšti 
komunistų vėliavą. Policijos 
valdininkas juos pasekė. Kai 
Gečiauskas jau buvo į medi 
įlipęs, policijos valdininkas 
priėjo ir norėjo sulaikyti. 
Buvusis šalę medžios pabė
go. o Gečiauskas nusigandęs 
iškrito iš medžio ir pateko 
policininkui.

Mieste kitoje vietoje me
dyje rasta Įkelta vėliava. Ma- 

į noma, kad tai jų darbas.
•| Gečiauskas kaltu prisipa-

mas pamatė pažįstam $ vieto.- 
gyventoją M. Kacą, kuris jau 
policijai buvo neištikimas. 
Kacas eina gatvėmis kur 
tamsu ir vis žvalgosi. Keliose 
vietose išmėtė lakštelius. Po
licininkas juos paėmė, skaito 
—komunistų proklamacijos. 
Pasivfjo Kacą, sulaikė ir ve
da nuovados raštinėm Einant 
per upelio tiltą, Kacas iš po 
skverno ištraukė pluoštą pro
klamacijų ir numetė i upę. 
Policininkas parvedęs Kacą Į 
policijos raštinę, grįžęs paė
mė iš upelio popierius. Vis 
komunistų proklamacijos.

Policija išaiškino, kad Ka
cas yra komunistų oi-ganiza- 
cijos svarbus veikėjas, palai
kydavo ryšius su Šiaulių. 
Biržų ir kitų vietų komunis
tais, vietoje rūpinosi verbuo
ti žmones į komunistų orga
nizaciją, daugelį asmenų 
prikalbinėjo, davė literatū
ros. \

Tardomas kaltu neprisipa
žino. Jis ėjęs ramiai iš kino, 
o policininkas sulaikęs ir 
areštavęs. Jokių proklamaci
jų neplatinęs ir neturėjęs. 
Komunistams neprigulįs.

Kariuomenės teismui Pa
nevėžyje teko teisti ir vietos 
jaunuosius komunistus. Ke
turis iš jų nubaudė: Joseli 
Staroliną 15 metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo. Volfą Staro- 

; liną — 4 metus ir 6 mėn., 
Šeiną Geraitę taip pat 4 me
tus ir 6 mėn. ir Kalmaną Ma-

Ar Inkstai Daro Jums 
NesiMgUmų?

"Mano inkstai darė man nesmagu
mų Skaudėjo nugarą, buvau nervuo- 
tas, silpnas ir ligotas." sako Mi. Geo 
Leavitt, Subirtų Kansas. “Aš varto
jau Nuga-Tor.e ir dabar jaučiuosi 
stipresnis ir syeikesnis. Aš maloniai 
rekvmenuuosiu Nuga-Tune visiems, 
kurie turi silpną ir nuvargintą siste-

Nuga-Tone yra suteikusios tikrą 
palaimą <ie! tų. kurie nuolat buvo silp
ni ir išblyškę Jos suteikė daugiau 
energijos silpniems ir nervotiems vy
rams ir moterims, taipgi suteikė ramų 
ir atšviežinantį miegą, kurie negalė
davo miegot. Nuga-Tone pataiso ape
titą ir virškinimą. Prašalina pūslės ii 
inkstų nesmagumus į keletą dienų, 
daugelyje atsitikimų prašalina užkie
tėjimą. gasus iš vidurių ir žarnų, 

j svaiguli, padaugina silpniems svaru- 
; mą. Nuga-Tone atšviežina jėgą dei vi- 
; sų kūno organų, jos yra parduodamos 
vaistinėse su garantija, kad suteiks 
užganėdinimą.

Pabandyk Dykai

REM-OU
CYmA

KAM KENTĖT kad mos- 
tis su REM-OLA yra taip 

maloni ir lengva vartot—nesutepa 
drapanų. Ji gydo—klausk jų aptie- 
koriaus, arba parsisiųsk dovanai 
Sampelį—paprastai apvyniotas ir 
ažpečėtytas Rašykit Henry Thayer 
& Co.. (ambridge. Mass.

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

gražių, spalvuotų paveikslų Popiera 
gera ir spauda graži. Parašė J B. 
Smeistorius. 221 pusi. Popieros 
apdarais ~....................................... $1 00
Audimo apdarais ....................... SI.50

Ben-Hur. — I s tori ik a apysaka iš 
Kristaus laikų. Parašė Lew

\Vallace 472 pusi.............................12.00

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

romansas M Bemato wicz*o.
468 pusi............................................ $1.50

Biblija Satyroje. — Labai įdomi ir 
juokinga knyga su 379 puikiais pa

veikslais, perstatančiai* įvairius nuo
takius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šių 
knygų niekas nesigailės 382 pus
lapiai. Kaina ................................ $1 00

Delko Reikia Žmogui Gert ir Valgyt?
—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 

nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta ? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Si
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina ................................................ 15c.

Eilės ir Straiptoai. šioj knygoj telpa 
23 gražios eilės, daugybė straips

nių. juokų, ir tt. Puikiai ilius
truota. 95 pusi .................................. 25c.

Alkoholis ir Kūdikiai — Ait>a kaip 
atsiliepia tėvų vartojimas alkoholio 

ant jų vaikų. Kas yra arba tikisi ka
da nors būti kūdikių tėvais, būtinai 

Į turėtų perskaityti šitą knygutę Pa- 
į gal daktarą Holitzerį sutaisė Ba- 
| ralx>šius. Pusi. 23.............................. 10c.
1

, . • gruodžio, 191.3 m šioj knygutėj išti-
1 , sai telpa teismų rekordai ir prirody- 

mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
,s leidžia kovoj su socialistais. Su 

paveikslais. 61 pusi.............................25c
Į

10c 1 Popas ir Velnias — Ir tris kiti indo- 
___  ___ mus pasakojimai: (1) Žinia iš toli- 

k"mu komedija^PersUttvrn'ūV reikia "tos šalies; (2) Jis sugrįžo; (3) Ado 
• - • mas ir Jieva. Pilna juokų ir

25c. ašarų . ...^...................................... 10c
i., . „

Jame telpa daug visokių mokslo žinių, informacijų, sta
tistikų ir kitokių Įdomių dalykų. Yra taipgi daug gražių eilių, 
daiftų su gaidomis, juokų ir paveikslų

Bruk-klvno “Vienybė" rašo: 
“Jei lietuviai butų geriau visuo
meniška prasme organizuoti." 
tai baigęs aukštesnius mokslu? 
musų jaunimas galėtų “Įžengti i 
musų viešąjį, tautišką gj'^eni- 
mą.” .

Gal “Vienybės" pisoriai, kaip] Gečiauskas kaltu prišipa- 
visuomeniškų reikalų speeįalis-ižino. Jis tik tais pačiais me
tai. teiktųsi visuomenei išviro-.(ajs buvęs įstojęs i komunis- 
zyt. kaip tą “visuamenlškos pras !tų sąjungą.'todel kad jos vei- 

- i (Rimas įam patikęs. Vėliavą 
ii -

mes organizaciją" sūdanti ir 
koki Sirvydą ji butų panaši ? kabinti niekas ji nemokę. Jis 

pasiskaitęs rusų laikraštį 
“Echo" kad rugsėjo 2 d. ko
munistų jaunimo šventė, 
kaip idealus komunistų na
rys padaręs vėliavą ir nešęs

Merginos labai mėgsta drapa
nas, bet labai mažai jų dėvi. Pa
sakykit. kodėl ?

Jau tu naują skrybėlę turi nu- j ,s FILOSOFIJOS,
siplrkus. Tur būt tavo vyras ga-1 Jei moteriškei pasakai ką 
vo geresnį darbą f ii ausi, tai tas išeina jai per btir-

TARPININKAS
(THE MEDIATOB)

Leidėjas A. J. Kupstis.
Vaizbos. Kultūros ir Dailės Mė
nesinis žurnalą* su spalvuotaiu 

paveikslais. 40 puslapių. 
Didelio formatu.

Prenumerata metams $1.00, 
vienas numeris 10c.

Užsieny—$1.50, vienas num 15c 
“Tarpininkas" duoda $200 ar

ba laivokortę į Lietuvą ir atgal 
— dovanų.

“Tarpininkas" pagelbės jums 
apmokėti bitas. Jšigykit "Tarpi
ninką” tuojaus, tai sužinosit, 
kaip ta galima padaryti. 
Kreipkitės šiuo adresu:

TARPININKAS*
332 W. BROAD#AT, 
90. BORTOH. MARK

Inkvizicijos paveikslą* H “Keleivio” Kalendoriae*.

Pažymėtina, kad jame telpa ir nauja SflglnaMH 
sa A. Vanagaičio gaidomis, kurių galima skambint pi 

u tikrai smagus muzikos žmutefc, lietuviai tokie da

Kalendorius knygos formoje, atspausdintas ant dailios 
popieros, ir jį galima užsisakyti jau dabar. Kaina—60 centų, 
“Ketehrio” skaitytojams tik 25c. Užsakymus galima siųsti 
kartu su laikraščio prenumerata, arba ir atsiritai.

Siunčiant užsakymus atskirai, užmokesti galima siųsti 
2-centfritais pašto ženkleHafe, arba tiesto# galima paimti 
kvoterj, įvynioti į popierių, kad nepttiplėltų l^nverto, ir 
jdėti | laiškų.

Idriilras reikia adresuoti taip:
“KUKIUS," 25# WK)ADWAY, ŠOi. NOSTON, tiAflft

tow=*scs

tarties. N. V Ko net k io dialogas, vertė 
Špyžas. l.abai užimanti, meiliška ko
medija ir perstatymui tinkamas 
dialogas, So. Boston, 1916 m.........10c.

Kunigų Celibatas. Išaiškinta kunigų 
bepatystės istorija, pasekmė* ir 

doriškas nupuolimas. Šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mote
ris, dukteris ir mylimosios nepapultų į 
tokią kunigų globą. Parašė kun Geo. 
Toamsend Po“. D. D., sulietuvino 
Ferdfnahd de Sfemugitia..................25c.

Kurgi Tas Viskas Nyksta. laibai žin
geidi knygutė iš politiškai-ekono- 

miško klausinio, kurią turėtų kiekvie
nas protaujantis darbininkas perskai- 
kvti. Pagal K Kautskį, parašė Z. Ale
ksa. So. Boston. Mass . 191 i m., 
puslapių 28 ................................. 10c.

l-engvas Bodas Išmokti Angliškai.
Rankius reikalingiausių žodžių ir 

pasikalbėjimų. Ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvienas 
gali greitai išniokt kalbėt angliškai. 
Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet ėie- 
li sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieš- 
kant, važiuojant kur nors, nuėjus 
krautuvei^ pas daktarą, pa-, barzda
skutį, pas kriaučių, ir tt Su fonetiškų 
ištarimu ir gramatika. Antra padidin
ta ir pagerint* laida. Sutaisė St. 
Miehelsonas Pusi $&. . .......... 35c.
Lieavią Šeimynų Istorija Juškevičiaus

Dainose. Jei nori žinoti, kaip seno
vėj lietuviai gyveno, tai perskaityt ši
tą knygą. Iš jos dasižinosi. kad vyrai 
turėjo daug pačių, o žmonos po kelis 
vyrus. Ijibai užimanti ir pamokinanti 
knyga. Su paveikslais, Parašė Z. 
Alekna ......................................... 50c
Drūtuose audeklo apdaruose .... 75e.
Lytiška* Ligos ir kaip nuo jų apsisau

goti. Parašė D-ras F. Matulaitis.
Antra, peržiūrėta ir pagerinta lai
da. Kaina ....................... ............. 2i
Materiališkas Istorijos Supratimas.

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

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

Veikslą* perstato nužudymą caro 
Aleksandro II. J^bai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš
viso reikalaujamos tik 28 ypatos. 
So. Boston, 1913, pusi. 61................25c.
Socializmas ir Religija.

knyga šituo svarbiu klausimu, 
turėtų peskaitvti kiekvienas katalikas 
ir socialistas Parašė E. Vandervelde, 
vertė Vardunas. So. Bo<ton. Mass.. 
1915 m, pusi. 24. ...
Šventa Antano Stebuklas. Dvieju vei-

10 aktorių. 8 vyrų ir 2 moterų, lo
šimas užima apie 2valandas...........

Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra- Kaip Senavė* Žmsmė* Persistatydavo 
eities. Knygutės Įtalpa susideda iš' Sa* žemę. — laibai įdomus senovė* 

sekančių daliu: (11 Giria ir motėm filosofų daleidimai apie žemės išvaiz- 
vogimas; (2| Lietuvos moterų ir vy- dą Pagal daugelį autorių parašė 
riškių šventės; (3> Lietuviai lieka vėl-(Iksas. Antra knygutės dalis yra: “li- 
niais; (4) Paskatiniai lietuvių dievai virkščia* Mokslas arba Kaip AUira- 
Parašė Z Aleksa. So Boston, įdo Kalbos.” Parašė Z. Aleksa 
1912 m., pusi. 32............................. 10c. į 40 pusi ................................. 10c.

Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris “Salomėja,” arba kaip buvo nukirsta 
trumpais ir aiškiais faktais parodo,] Sv jonui <ra,va 1>rama viename 

kaip iki Aiol keitėsi draugijos formom, akte, parašyta garsaus anglu rasti- 
ir kodėl turės būt pakeistas kapt- į ninko Vertėtu kiekvienam per
tai izmas Kaina .......................... 5oc ■ skaityti................................................ 25c
Tabakas, kaip jis žmonėms kenkia Q . ... .

Liaukimės rakę! Pagal Ą. Apolovą Į S- . arba Iškilmė -
ir daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. So. Boston. Mas*. 
1909 m , pusi. 03 .........................7~25c
Žingsnis Prie švies**. Vieno akto vaiz

delis ir monologas Našlaitė. Parašė 
K S. Lietuvaitė. So. Boston, Mass . 
1914 m., pus). 23 .......................... 10c.
žemė ir Žmogus. Labai Įdomi ir pamo

kinanti knyga Iš jos sužinosi, kaip 
žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip' 
jis kovojo su gamtą ir kaip civilizavo- 
si. Daugelis paveikslų įvairių rasių 
žmonių, vyrų ir moterų Pagal E. Rėk
liu parašė Z. Aleksa So. Boston, 
Mass., 1912 m., pusi. 63..........  25c.
Kokias Dievus Žaionės Garbino Seno

vėj. Panašios knygos lietuvių kal
boj iki šiol da nebuvo, čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei arijonai, egiptėnai, chaldai, ašy-j 
rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie! 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko-| 
kius jie sentikius su žmonėmis turėjo. 
Kųyga. stambi ir labai užimanti 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
Brutuose audimo apdaruose .... 31.25
Lietuvos RespaMiko* Istorija ir Žes»- 

lapis. — Šitas veikalas parodo, kaip 
nuo 1995 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė Jcovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos patiuosuota iš po caro valdžios ir 
kaip ji buvo apskelbta respublika 
Pridėtas didelis spalvuota* žemlaeh 
parodo dabartinės Izietavos rūbelio* 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri
čiu*. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli
ka ir kaip ji išrodo čia telpa v»i 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo 
Seimo nutarimą^ taikos sutartis su 

Ibolševikais, sutartis su latviais, apra
šymai visų mušiu su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiof žibintu
vas, kuris apšviečia visa Lietuvą 
iš lanko ir iš vidaus. Kama .... f 1.00 
Drūtas* audeklo apdarai*...........|1 50

į “O. s. s; ___________
I Vieno akto farsas, labai juokingas 
ir geras perstatymui. Kaina .... 15c.

Džian Bambos Spyriai. — Ir kitos 
fonės Daugiau juokų, negu Ameri

koj munšaino. Šioje knygoje telpa net 
72 "Džian Bambos spyčiai,“ eilės, pa
sikalbėjimai, humoristiški straipsniu
kai ir juokai Antra pagerinta 
laida. 128 pusi..................................... 25c.

Davatkų Gadzinto. — Ir kitos links
mos dainos Apart juokingų “Da

vatkų Gadzinkų” telpa 30 įvairių juo
kingų dainų, eilių, parodijų, ir tt. 
Daugelis iš -dainų tinka juokingoms 
deklamacijoms šešta pagerinta 
laida 48 pusi........................................ jąc.

Kur Manų Bočiai Gyveno? — Arba 
tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė

Žmonių lopšinė. Knyga labai pa- 
' mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. 25c.

Paparčio žiedas ir keturios kitos 
apysakos; (1) Neužsitikintis Vyras

(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; M) Ko^ 
T^ta. ,*??**. nnr'x*om« kaip žmonės 
paikai tiki j visokias prietarus, 
burtus ir tt.......................................

Apie Dievų, Tetaių. Dangų ir Praga
rą. Parašė Robert G. Ingersoll, gar 

šiaušia* pasaulyje kalbėtojas ir Bib- . 
lijos prietarų naikiptojas. 72 
P’*’*!™ ........................■.................. 25c

Amerika* Macncto. — Arba kaip ka
talikų kunigas Hans Schmith papio- 

prė perginą Oną Aumuller. sū 
paveikslais. 13 pusi........... ...........ipg

Amžinas Dalomi, šioj knygutėj telpa 
44 geriausių Jovaro dainų. Jo* tin

ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie, taip ir susirinkimuose 
Pusi. 32............................................... ....

KELEIVIS.



"v

No-MtofaUoM
*

,(Nuo

»

-

✓

1 I

ligoninėje gydytojai pripaži
no visiškai sveiku ir norma
liame stovy.

SUDEGĖ TROBOS.
Pivašiūnų valse., Kazimie- 

ravos kaime sudegė Vasi
liausko trobos. Nuostolių pa
daryta už 8.000 litų.

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ IŠ NEW YORKO 
“ESTONIA” My 3 “ESTONIA" Auą. 10 
“LITUANIA" Wy 30 “UTUAN1A" Aną. 31

“Liet. Žinios.”

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE I

spindulių stebuklą, kirs gan i 
dažnai pastebima karštuose 

miražas, kur

sta: Tamošauskas— 8 met, 
Glezeraitė—8 met., Kadys 
4 m. 8 mėn., Šumanskas 7 
met., Rumpys—7 m. ir Jasu- 
tis—5 met. ir 2 mėn.

PrsiAvni l)ž kokius samprotavi-
1 mus butų reikėję suspirgėti

.J' j---- 1 t • ant laužo, o dabar jau neiGegužes 22 d. vakare Lie- Ma]įaus^as negali atsispirti.

1

Cherbeurg
ir Grriėietoieia Laivele

Rato* j abi
m vraa

NCRTti SERMAN

DEL KELIŲ LITŲ, PRISI
DARĖ DAUG BĖDOS.
Jau buvo spaudoje trum

pai paminėta, kad kai kurie 
Antkalnės kaimo gyventojai 
rado Gyslos upely valtį, ku
rioje buvo kepure su kraujo 
žymėmis ir padarytom 
dviem skylėmis; be to dai 
valtyje rado kruviną peilį. 
Paties lavono toje apylinkė
je nebuvo. Iš kepurės žymių 
buvo nustatyta, kad ta kepu
rė prigulėjo Stanaičiui Vy
tautui, gyv. Graužėtų kaime, 
Veliuonos vaisė. Buvo many
ta, kad čia buvo nužudytas 
Stanaitis, o jo lavonas kur 
nors paslėptas, bet kriminali
nė policija nustatė, kad šis 
įvykis įvyko visai kitaip.

Nustatyta, kad gegužės 5 
d. Stanaitis Vytautas išvežė 
parduoti karvę į Veliuoną ir 
beeidamas sugalvojo būdą, 
kaip čia tuos pinigus pasisa
vinti, kad nei tėvai, nei poli
cija daug nejieškotų ir butų 
viskas “čysta.”

Karvę pardavė Veliuonoj 
vienam žydui už 250 litų. Ga
vęs " tą sumą, Stanaitis Ve
liuonoj nusipirko naują ke
purę, dar susitiko su draugu 
su kuriuo truputį išgėrė ir 
vėliau atsiskyrė ir nuėjo na
mų link. Pakeliui paėmė prie 
Nemuno buvusią valtį, kurią 
paėmęs nusiirė iki Gyslos 
upelio. Prie Gyslos upelio, 
valtį užtraukęs ant kranto 
kad nenuneštų vanduo, pa
ėmė savo senąją kepurę, per- 
dmė ją savo peiliu dviejose 
vietose ir paskiau tuom pa
tim peiliu įpiovė savo kairės 
rankos smilių pirštą. Ištekė
jusiu iš žaizdos krauju su
kruvino kepurę ir peilį. Taip 
viską atlikęs sudėjo į valtį 
kepurę, o pats užsidėjęs nau
ją kepurę, nuvyko pro Jur
barką, Tauragę į Klaipėdos 
kraštą darbo jieškoti. Pas tė
vą grįžti nemanė, nes jo ma 
nymu, tėvas buvęs šykštus 
nenorėjęs jį gražiai rėdyti ii 
taip toliau.

Klaipėdos krašte darbe 
negavo, todėl buvo-privers
tas grįžti. Parėjo namo, bet 
namiškiams rodytis nenore
jo, tai nuėjo į klojimą ir atsi
gulė, bet čia jo brolis jį rado 
gulintį ir pranešė namiš
kiams apie “prisikėlimą iš 
numirusių.” Namiškiai nu
stebo ir norėjo (jį pamatyti, 
bet jis jų neprikileido ir įbė- 
go į kambarį, kame užsidarė 
ir kalbėjosi su jais tik pre 
duris. Bet vėliau vistik “nu
mirėlis” nusileido ir sutikc 
tartiš su tėvais geruoju.

Jis tėvui grąžino likusius 
nuo karvutės 290 litų ir vis
kas buvo gerai. Tik tiek blo
gai, kad gręsė bausmė ir ne
malonumas už simuliaciją. 
Tada reikėjo imtis kitų prie
monių ir sugalvoti naują bū
dą visko išvengti, kad nei 
šuo nelotų. Nieko nelaukda
mas Vytautas Stanaitis liepė 
nesirūpinti ir niekam nieko 
nesakyti apie jo buvimą, nes 
jis rasiąs išeitį ir viskas bus 
gerai.

Tuo reikalu Stanaitis nuė
jo nakčia į savo lauke esan
čią dumblynę, gerokai išsi
purvino ir nuėjo keliu Ve
liuonos link. Eidamas pro 
Naujokų kaimo gyventoją

• i

NUTEISTI KOMUNISTAI.
Gegužės 24 d. Šiaulių Apy

gardos teismas nagrinėjo by- 
i lą Jasučio, Glezeraitės, Kad- 
jžio, šumansko, Kumpio ir 

J Tamošausko, kaltinamų pri
klausymu prie komunistų 
partijos. Svarbiausia kaitini
mo medžiaga buvo ta, kad 
—kaip sako protokolas — 
kaltinamieji 1928 m. gruo
džio m. 9 d. 10 vai. vakaro 
susirinko i slaptą rūsį, esantį 
Pagyžių gatvėj 8$ Nr. ir tarė
si ten partiniais reikalais. 
Užklupus juos, žvalgyba ra
dusi ten komunistinės litera
tūros ir deginto popieriaus 
pelenų. Reikalaujant sustoti, 
kaltinamieji bėgę, tik šūviais 
1 orą pavykę juos sustabdyti

VILKAVUSIO APYLIN- 
KĖS GALIUKAS.

Prie pat Vilkaviškio mies
to, Kisiniškių kaime, randasi 
malūnas, prigulįs p. Judeliui 
Vindsbergui. Malūną varo 
daugiausiai vanduo, kurs te
ka iš Paežerių ežero kastine 
upe. J uo daugiau ežere van
dens, juo p. Judeliui Vinds
bergui geriau malti. Todėliai ...... 
malūno savininkas stengiasi u* suimti, 
kuo tobuliausiai užtvenkti Valstybės gynėjas skaito 
kastinę upę, kad sulaikyti kaltę įrodyta ir reikalauja 
vandenį ežere. Pagal ežerą kaltinamuosius nubausti: 
ir arti jo yra nemažai pievų: Tamošaitį ir Glezeraitę, kai- 
Kisinės, Pažarbalės, Ausinis-, po vadus, po 8 metus kaiėji- 
kių, Patunkiškių, kurios pa- mo, o kitus po 6 metus, 
kilus ežerui, būna užlietos. t Kaltinamieji teisinosi, kad 
Kadangi p. Vindsbergas lai- susirinkę tartis grynai moks
lo apskritus metus užtvenk- lo reikalais (keturi jų moki- 
ą kastinę upę, tai pažymėtos niai) dėl atleidimo nuo mo- 
pievos visuomet užlietos. Jo-.kesčio už mokslą ir tt. Tanio
se pastaraisiais metais auga šauskas labai karščiuojasi ir 
beveik vienas vikšris ir švil-, teismo pirmininko šalinamas 
pūkai. Iš to pievų savininkai, > iš posėdžio.
daugiausiai naujakuriai, turi Teismo sprendimas: Sulig 
baisiausius nuostolius, net 126 str. Baudž. Statuto nutei. 
sako gyvulių negali ganyti, 
bet iki šio laiko p. Vindsber- 
go tokį elgesį negali jokiu 
budu sustabdyti. Nukentėję 
žmonės kreipėsi į Žemės U- 
kio Ministerijos įstaigas, 
avietė kulturtechnikus, trau
kė p. Judelį Vindsbergą teis
man, bet nieko jie negali lai
mėti. Sykį net bandė tvenki
nį ardyti, už ką tapo nuteisti.

Taigi, jei koks paprastas 
pilietis padaro kam nuosto
lių, ar tai kelius litus atimda
mas, ar kitaip kaip nu- 
deriausdamas, tai griebiasi 
jž tokio žmogaus kriminali
nė policija, prokuratūra ir 
deda jį kalėjiman. Gi Vinds
bergas, kaip tiktai Lietuva 
susitvėrė, skriaudžia žmones 
kas metas ne keliais litais, o 
Alkstančiais litų, ir jam nie
ko negalima padalyti. Kur 
ji čia teisybė? Kai visą Pa
ežerių dvarą valdė p. Gau- 
■onskienė, o taipogi kai oku
pacijos laiku vokiečiai valdė, 
p. Vindsbergas nedarydavo

“VELNIAI” RAŽANČIAUS 
NEBIJO.

Ulytėlė, Rokiškio valse. 
Gegužės 22 d. vakare senelė 
Anelė Grigonienė, eidama 
iš mojaus, priėjo karklus, ku
riuose, kaip kalbama, vaidi
nasi. Kad apsisaugotų nuo 
piktojo, išsiėmė rąžančių ir 
pradėjo melstis. Tuo syk iš 
karklų iššoko trysz“velniu- 
kai” ir pradėjo prie jos artin
tis. Grigonienė pradėjo ro
žančium mosikuoti ir baidyti 
velnius. Bet “velniukai” par
mušė ją ant žemės, sutraukė 
rožančių,nupešė galvos plau
kus, sumušė ranką, kojas, ir 
krutinę ir suplėšė Kailinius. 
Subėgus žmonėms pasirodė, 
kad vietoje “velniukų” buvo 
dievobaimingi jos kaimynai, 

pievoms panašių nuostolių. Senelė buvo nuvežta pas Ro-

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeaną pasauly Išplaukimai iš Nevr Yorko j 
Southampton kas Serėdą vienu iš milžiną ekspresiniu laivą
BERENGARIA AQUITANLA MAURETAN1A

H BOSTONO: LACONIA—Liepos 3. CAMERONl A—Liepos 4. 
SCY IHiA—Liepos 12.

paskui sausžeiuiu į Kauną 
Pamatykite Izmdoną pakely. „ 
Taipgi tiesiai i Londoną kas 
Pėtnyčia nauji, aliejų varo
mi laivai. Trečios klesos 
laivakortės į abu galu iš

CIIAtD LIH

New York Kauną $202 ir bran
giau. Atskiri kambariai, erdvi 
••■ieta. geras naminis valgis, 
mandagus patarnavimas. Dėl ki
tu infortnacija klauskite bile 
Cuna:d agento, arba rašykit pas,

33 Statė Street.
Kestea. Mase.

KELIAUKff | LIETUVA TEK 

KLAIPĖDĄ 
Laivais BaBc Amerika Liaijoc

tuvoje buvo matyt per mėnu
lį šviesos kryžius. Anksčiau. 

' rodos, buvo rašyta taikias 
čiuose, kad kaž kur kitur, be
ne vakarų Europoj, buvęs tas 
reiškinys matomas. Tatai 
daugeliui žmonių sudarė 
mistišką nuotaiką.

Tečiaus šie šviesta fokusai 
ne pirmiena ir ne retenybė. 
—tiek neretenybė, kad jiems 
Lietuvos liaudis turi net tam 
tikrą pavadinimą: kartais 
žiemos metu prieš šalčius bū
na iš abiejų pusių saldes ; 
šviesų stulpą, kurie vadina-

MOKINIŲ DARBELIU 
PARODA

Kuršėnai. (Šiaulių apsk.). 
Gegužės mėn. 19, 20 ir 21 d. 
įvyko Kuršėnų pradžios mo
kyklos Nr. 1 pedagoginė pa
roda. Paroda eksponatų kie
kybe labai gausi. Žiūrint į 
tas aplinkybes, kuriose mo
kytojams teko dirbti, tenka 
pasakyti, kad šios parodos 
darbai rodo pažangą.

Parodos lankytojų netruko, 
. -• v- • m-- • ’ nes buvo susidomėję moki-mi sBuiMŠtaoMtaS. Taigi, a- njų tėvai ,r vjetos visuomenė.

UŽDARYTA LENKU DAR
BININKŲ ORGANIZA

CIJA.
“D. K." praneša, kad Pa

nevėžio apskr; viršininko re
gistracijos komisijos posėdy 
nutarta uždaryti lenkų darbo 
žmonių s-gos Panevėžio sky
rius. Priežastys uždarymo 
esą nežinomos.

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI |

KLAIPĖDĄ IR ATGAL
Patariam pirkti laivakortes į abi pusi, nes tuomi 

sučėdysite sau pinigų. •
Traėfia Mase......................................... $107
Tračia Huse į tam ir atgal, tiktai....... ĮSI

TaritaMta tračia Hase, Main Deck....... 129.50
Taristiae 3-čia H. j tam ir atgal, tik .... 210. 
Cabim.......................................................147.50

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

Birželio 15 iki Liepos 15—o į Ameriką nuo Rugpiu- 
čio 1 iki Rugsėjo 22, visos kainos padidinamos $7.50 
vienan galan, ir $12.50 į abu galą

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

fTARE, KAD TĖVAI NU
NUODIJO SUNŲ?

Druskių kaimas, (Šimonių 
valse.).—Gegužės mėn. 13 
dieną Šimonių vyr. polici
ninkas J. Zaremba gavo ne
žinomo asmens rašytą laišką, 
kuriame pranešama, kad: 
Druskių kaimo gyventojas 
Antanas Janšys su savo žmo
na nunuodiję savo 17 metų 
amžiaus sūnų, Kazį, kuris 
yra miręs gegužės mėn. 5 d. 
ir jau palaidotas,

, Darant kvotą tėvai pareiš
kė, kad jų sūnūs Kazys sir
gęs proto ir nuomario ligo
mis, todėl ir miręs. Policija 
ųrigrasė, kad mirusis bus at
kastas ir pažiūrėtas iš kurios 
priežasties mirė ir jei pasiro
dys, kad nunuodytas, gydy
tojas vistiek pažinsiąs, tuo
met sunkiai prisieis abiems 
atsakyti. x

Už poros dienų atėjo tas 
pats Ajit Jančys ir pranešė 
policijai, kad mirusiam jų 
iunui Kaziui jie karbolium 
gydę koją, nebūnant jiems 
riamieje, radę išgertą iš puo
delio visą karbolių; iš kurios 
priežasties jis ir miręs. Kvo
ta manoma perduoti valsty
bės gynėjui.

kiškio apskrities gydytoją. 
Nuo išgąsčio ir sumišimo ji 
sunkiai serga. Mušeikos pa
traukti teisman. Ką gf pasa
kys kunigas Matulėnas, kai 
jo gerieji avinėliai kas mė
nuo teisme. Galvei sakys: 
“Bedieviai katalikas kanki
na?”

tyt, tais pačiais dėsniais ir 
šviesos kryžius bus pasireiš
kęs ant mėnulio.

Senovės laikais toki reiški-1 
niai labai jaudindavo žmo-' 
nes ir tam tikrais momentais 
turėdavo net lemiančios reik
šmės : Rymo imperatorius 
Konstantinas, panašaus regi
nio padrąsintas, net karą vie
ną syk laimėjęs.

Prie progos čia galima pa- ‘ 
minėti, dar jrkitą šviesos 
spindulių stebuklą, kirs gan 

kraštuose, 
grynuose tyruose kaitros ii 

. troškulio nukankintam kelei 
viui pasirodo ištisi miestai ir 
sodai, kurių ten visai nėra ir 
kurie tik toli už tyrų ribų sto 
vi.

Tai ris tam tikros šviesos 
spindulių persilaužimas pa
dargs, kurs mokslo pasaulyje 
yra suprantamas, kaipo visai 
natūralus klykąs, nieko 
viršgamtiske- nesudarąs.

Žinoma, inkvizicijos lai-

Dėl visų informacijų kreipkitės į vietos agentą arba 

BALTIC AMERICA UNE 
Br&d fe Stveri, New York.

LIETUVOS

eCEMEN JtURCPA
TKTAI7 DKMOS f LIETUVĄ

Bilinauską pastebėjo prie 
trobų šiaudų krūvą ir atsigu
lė į šiaudus. Gulėjo šiauduo
se ir laukė iki kas jį ras gu
lintį, buk tai smarkiai ser
gantį ar piktadarių primuštą. 
Kaip tik ėjo Bilinausko ber
nukas paimti šiaudų ir rado 
gulintį nepažįstamą asmenį, 
kuris tuojaus pranešė šeimi
ninkui, o šeimininkas polici
jai. Stanaitis Vytautas gulė
jo šiauduose purvinas, susi
draskęs rubus, prisimetęs 
ergąs ir visiškai į klausimus 
neatsakinėio. Todėl buvo na- nutarimą uždaryti Lieti 
vežtas į ligoninę ištirti, bet*3pcialdemokratų partiją,

UNOt 
REGISTRAVIMO 

KOMISIJĄ.
“Lietuvos Žinios” praneša, 

kad Socialdemokratų parti
jos centro komitetas apskun
dė apygardos teismui draugi
jų registravimo komisijos 
nutarimą uždaryti Lietuvos

PERŠOVĖ PIRKLIUI 
/ KRUTINĘ.

Ant plento Tauragė-Skaud- 
vilė miške ginkluotas plėši
kas užpuolė Skaudvilės pirk
lį Leibą Zeinerį, pareikalavo 
pinigų. Tas teisinosi, aiškino* 
si, kad pinigų neturįs, prašė 
paleisti. Plėšikas į Zeinerį 
šovė, sužeidė į krutinę ir pa
bėgo.

Policija jieškodama pikta
darių, dviejose vietose susi
dūrė SU dviem ginkluotais' Mano sunu* knris’neto nūm£ laiška i 
vyrais, b«t sulaikyti nepavy-
ko. Vienas jau buvo arti, bet' y??0 ’»ndėiy. jis nupirko vieną bon 
atsišaudydamas pabėgo i,
ganyklas. Ip^ xetmMo gaivom svaiguli

---------------------  ' ^r**7*”’ ■uottnUik ačiū!

PALAIDOJO SUDEGUSIĄ1 veizdint geresnį darodymą apie at«a-
' MOKYTOJĄ. |

Kupiškis. Gegužės 20 d J 
per gaisrą apdegusi pradžios 
mokyklos mokytoja p. ši- 
monelienė, ant rytojaus, Pa
nevėžio ligoninėje pasimirė. 
§io mėn. 22 d. apie 19 vai. 
automobiliu tapo atvežta į1 
Kupiškį^u orkestru kuoiškil-. 
mingiausiai sutikta ir ant ry- 
tojaus apie 10 vai. palaidota.'

RADO NUSKANDINTĄ
KUDIKf

Šimonių valse., Atesnikų 
kaimo ežere rastas paskan
dintas kūdikis, ant kaklo už-1 
narinta virvelė.

Viši Skausmai 
Praėjo

“Thief Rįver Falls. Minn., *Uegužė> 
1- — A» rašiau juras prašydamas sam
pano
TMNgRIO KARTAUS V YNO

apturėjau per vėlai.
. ' F~~~ —- 7— — irc.-rr ruaTO laiSKa i

I miestų užėjo } vaistine ir paklausė ap
• * V . . ’ ■*. , - , l-JjUconaus &r >is Trinerio Kartaus
ko. Vienas jau buvo arti, bet’ sandėly. Jis nupirko viena bon- * .sc • • . - ' eteetosM11T _____ ____ ..-T

ganyklas.

tirta 
Varta* . 
Adresas 
Miestas .

lai yra receptas .garsam kvetearilta 
.’rofesoriam. FREEDOL greitai 
ia j "da ir po 5 raitotų riaipkg 
ina įdegimą bei 
tebetinai greitai išgydė 
Cgzemą, Hemoroidua, 4__
-uli ir kitokias odos ligas. Kaine Sl.dk. 
(eikalaokite aptiekose arba arfai 
e $1.00 ir mes tuojaee iMerta 
>aštą bonk*. ___

FREEDOL REMEDT CO. 
3M8 A. Warren Si,

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ 

Ant musg popoliart* Mr* 
Xepnl' sinamas

pa 13 m avimas viaoaa

—$203.00—i
IS NEW YORK j KAUNA 

IR ATGAL
(Pridėjus $5. S. V. j«i*V

Taksus.) Trečia kleaa.

Pinigus persiunčia^ frvitfll ir 
žemomis ratomia.

Pel sugrįžimo biSi»* ir .Wt’ J 
informacijų klauskit JNB Hetou ‘ 
agentus nrbn psa 

flanburj-Aamoa. Ita 
'’OO l’remont St., Mseb.

RegvKartai Kiekvienų Sųvaitf HplMldRMi sa Mtaie
Peeoliariais Lk»yd laivais.

Segrįžtevi certifitartų ir ktt» iefer- 
teacito kltMelrite vietos agentų arba

Vidur Vasario 
Ekakurajjos

Proga tivynije praleisti 
jusu vakacijas.

S. S. GEORGE tfASHINGTON
- (tiesiai j Bremen)

HęlraMa tt New Ywt HeRs 24.
8.8. LEVIATHAN

Įsam pasauly (per Cherboarg)
ttptaakia Mepos 27.

Po ■rniwwina priežiūra prityruaių kelionta žinen$.

Draugiškos grupės jn«tj tautiečiu plauks šiais dvietns puikiais 
laivais, džiaugdamiesi valgiais, patarnavimu ir patogumais kuriais 
vi*i ("niterf Statė- Lines laivai po pasauli garsus. Galite tolygiai 
gerų vietų gauti ir kitais liepos mėnesį išplaukiančiais laivais.

Pirkite laivakortes į abu galu!
Dėl pilno surašo išplaukimų liepos mėnesi, kainų ir kitų infor

macijų. klauskite vietos agento, arba rašykite tiesiai j 

United Statės Lines 
, New Tark City. n Stato Street,



Vietinės Žinios
BOSTONO KOMITETAS 

BADAUJANTIEMS ŠELP
TI EINA DIRBTI.

Į talką yra kviečiamo* vi»o» 
organizacijos ir pavieniai 

asmenys.
Bostono Pažangiųjų Drau

gijų Komitetas Lietuvos Ba- 
duoliams Šelpti pereitą są
vaitę turėjo susirinkimą 
South Bostono Lietuvių Salėj 
ir padarė daug svarbių nuta
rimų. Buvo pagamintas ir 
priimtas atsišaukimas, kuris 
neužilgo bus išsiuntinėtas vi
soms organizacijoms, kvie
čiant jas prisidėti aukomis, 
ir užbrėžta platus darbuotės 
planas kitomis kryptimis.

Nutarta sušaukti masinį 
mitingą, jeigu salė bus gali
ma gauti nemokamai; nutar
ta parengti didelį pikniką 
ant sausžemio ir suruošti lai
vu ekskursiją ant jūrių. Visas 
pelnas iš tų pramogų skirti 
badaujantiems 
žmonėms.

Visuomenė prašoma au
kauti netik, pinigus, bet ir at
liekamas drapanas, ir auksi-j 
nius daiktus, jei kas turi ne
reikalingų. Drapanas komi
tetas siųs į Lietuvą, o auksi
nius daiktus pavers pinigais 
ir pinigus siųs.

Nutarta išrinkti aukų rin-' 
kėjus, kurie aplankys vietos' 
biznierius ir profesionalus i 
prašydami pašalpos. Tokių! 
kolektorių vardai ir pavar
dės bus iš kalno paskelbti 
spaudoj, kad visuomenė ma
tytų, jog jie yra ištikrujų 
Komiteto įgalioti tokioms 
aukoms rinkti. Aukavusių 
vardai taipgi bus skelbiami 
spaudoje.

Reikia tikėtis, kad visuo
menė šitam darbui pritars ir 
rems kiek išgalėdama.

Neužilgo pradės kasti tunelį 
į East Bostoną.

šiomis dienomis Bostono 
majoras pasirašė nutarimą 
kasti East Bostono tunelį. ■ 
Tunelis eis apačia jūrių ir 
sujungs Bostoną su East Bos. 
tonu. Dabar susisiekimas 
tarp jų palaikomas laivais.

Tunelio kasimas prasidės 
tuojaus, sako majoras. Tas 
duos šimtams žmonių darbo 
ir atidarys Bostono gyvento
jams tiesų kelią į šiaurę nuo 
Bostono. Darbas kaštuosiąs 
nuo $30.000.000 iki $60,000,- 

,51000. __________

Riaušės italų darbininkų 
susirinkime.

Statybos darbininkų uni
jos valdyba nutarė pakeiti 
mėnesines narių duokles nuo 
40 centų iki 1 dorelių. Sako
ma, kad visi tos unijos loka- 
lai Bostone sutiko mokėti po 
$1 į mėnesĮ, bet italų lokalas 
yra griežtai tam priešingas. 
Italai užvedė teisme bylą l 
prieš tokį centro valdybos __________
nutarimą ir teismas nuspren-į .. . .
dė jų naudai. Taigi pereitą ,s¥erle» ,urp*,pę 2>000 
sąvaitę atvažiavo iš Chica-; 
gos centro valdybos pirmi
ninkas Moreschi ir liepė ši-' reitą sąvaitę buvo sunaikinta 
tam lokalui susirinkti, kad į 2,000 galionų vyno. Apie 40 
jis galėtų gyvu žodžiu paaiš-: bačkų buvp sudaužyta ir vy

nas čiurlendamas bęgo Į 
'“surpaipę.” Visa šita “dievo 
dovana” buvo atimta iš žmo
nių ir susirinkusi policijos 
sandėly nuo Naujų Metų. Po
licija sakosi turinti da du tre
ku stipresnių gėrimų, būtent 
visokios rūšies degtinės.

kinti didesnių duoklių reika
lingumą. Italai susirinko jo 
pasiklausyti, bet kaip tik jis 
pradėjo aiškinti, kad visi na
riai privalo mokėti po $1 į 
mėnesį, salėj kilo triukšmas. 
Susirinkusieji pradėjo švilpti 

T-.- . ir kažin kas paleido kėdę į
Lietux oje kalbėtoją. Tuoj visi sustojo.

ant kojų ir prasidėjo di- 
tdžiausis lermas. Vieni už 
kalbėtoją, kiti prieš jį. Pra-

i

galionų vyno.
Lynno policijos kieme pe-

PIKNIKAS;
Lietuvos Dukterų ir Sūnų 
Draugija i* So. Bostono i 

Rengia Smagų Išvažiavimą 
padėlioję,

KELEIVIS

t

DIDELIS

dirbti ligoninėj.

t

Lietais OitaKtnitif

MARGUTIS
Kiekvienam lietuviui Naudinga 

užsisakyti naujos mados laikraš
tis a« Muzika. Daina mis ir Juo
kais. Leidžia kompoz. A. Vanagai
tis. Kaina metams 1 dol. I Lietu
vą 1 dol. 50c.

“MARGUTIS“
321* So. HabUd St, Chicago. 1IL 

įdėk į laišką vieną doleri ir 
piusi kas mėnesį po “Margutį."

C52S2S2S2S2S2SZSZS2S<»S2SaS2S2S2SaS 
B Telefonas: So. Baataa 1*58.

| Bay ViewMotor
3 . Peter Trečiokes ir
S Jos Kapočiau*
8 GERIAUSI LIETUVIAI
B MECHANIKAL
K Taiso vieokius autoaml 
B gerai patarnauja.
3 Agentūra Studrhaker ir
B ‘Reikąje kreipkitės ir gausit 
“J patenkintą patarnavimą.
re 'Pardavimo vieta: 
-į 549 E. BROADVAT
K Taisvmo vieta: 
g 1 HAML1N ST,
[u kampas E. Eigkt st,
3 SOUTH BOSTON, MASS. 
rdS2S2S252S25252S2S2S2S252S2S2S

žiedelioje,
BIRŽELIOJUNE 30 D., 

10 vai. ryte.
ANT ALEKO FARMOS 
Wilson St, Norwoode.

Svečių daug pasižadi??' iš kitų 
į miestų Yra ežeras, maudytis .galima 
‘ A _ t AI-Ia— —. .. —M. -J aK«
įvairių žaislų, ir pasižyjhėjusiems žais
luose bus duoti prizai. Bus saldainių, 
gėrimų ir užkandžių. Jeigu tą dieną 
lytų tai šis piknikas bus atidėtas kitai 
dienai. Apie tai bus pranešta laikraš- 
čiuožė.

I Bušai išeis nuo lietuvių Svetainės. 
E ir Silver Ste, 1»:3* valandą ryte. Į 
Važiavimas nebrangus.

Visas Kviečia Komitetas.

Pereitą pėtnyčią South 
Bostono ^policija išvaikė 15 
komunistų, kurie buvo atėję 
ant K streeto pikietuoti Pil- 
grim Shoe Co. dirbtuvę.

Šiomis dienomis musų 
draugas Doinipikas Pilka. 
baigė medicinos mokslą ir, 
ižvažiuoja i Allentovn, Pa., J

MIRĖ KARDO ČEM- 
PUONAS.

Budapešte pereitą sąvaitę 
mirė pasaulinis kardo čempi- 
jonas Terstyansky. Jis taip 
mikliai kardą vaitojo, kad 
jo niekas negalėjo nugalėti.

LIETUVI! MOTERIS

U ADVOKATĖ
Broadvay, So. Beata*. Mass.

Room 2.
t

No. 26. Birželio 26 d , 1929.

Tat 8a Bm*m I 
DAKTARAS 

ALKAPOCIUS
L1KTUV18 DKNTI8TA8 

VALANDOS: Nuo 9 Iki 12
Nuo 2 Su * vok.
NBDtUOMtt:

1 9. PO plotą

VASARINĖ MOKYKLA.
Vietoj, kad jūsų vaikai iš-i 

dykautų vaikščiodami gatvė
mis, siųskite juos į Lietuvių 
M. Žinyčios vasarinę mokyk
lą. Mes pamokysime juos vi
sokių r^nkų darbų ir bernai
čius atletiškų žaislų, kurie 
priduos jiems sveikatos ir tu-. 
rėš gerą laiką. Mokykla pra-; 
aidės panedėlyje 1 Liepos- 
July, 1929, 9:00 vai. ryte iri ______ ____ ______
tęsis iki 12-tai vai. kiekvieną ’ Atsivežkite maudimosijdrabužius. Bus 

dieną. Turėsime ekskursijas 
dėl visų vaikų ir motinų.

Mes turime vasarinę kem
pę vaikams ir kurie norės ten 
pasiųsti, galės, užmokėdami 
$2.50 už sąvaitę. (27)

L. M. Ž. Komitetas.

fld 12
Ofiaa* "Krimrio“ mm*. 
■naSvar. tarpo C ir D St,
SO. BOSTON. MAS8.

Puikus Piknikas
Nusišovė jauna nuotaka.
Ant Petro Supkos farmos, 

; dėtasis' ir SSn'rakant netol.‘ Ware. Mass., pereitą 
dus. Kelios kėdės 'išlėkė su -^vartę nusišovė jauna jo 
visais langų stiklais i Salėm zm,ona Jiedu buvo
streetą. Eidamas pro šali po- Y08 du menesl“ ?^»l- 
licmanas Ui pastebėjo ir tGo-1Motens P??™e ^ų-

jaus pašaukė rezervas. — 
i pyškėjo keli vežimai polic- 
įmanų ir įpuolę į salę pradėjo 
Į liuobti visus lazdomis. Išvi jo 
j visus italus iš salės, bet tie 
pradėjo muštis ant gatvės. 
Tuomet išvaikė juos ir čia. 
Unijos centro pirmininką 
policija palydėjo į hotelį. nes 
jis bijojo vienas eiti, kad ita
lai jo neužmuštų.

 " Daugelis skundžiasi, kad skau- 
....... _____ . .. }da kojas. Ui vėl galvai karite.
Dideli karščiai ir perkūnijo*. K(xJel j us nenueinat pas Geo. 

Jau trečia savaitė kaip Bo- Masilionį ? Jis tuojaus prie K- 
stonas prakaituoja nuo dide- Šidlausko aptiekos netoli nuo E 
lių karščių ir jiems galo vis!street. Kartą nusipirksite pas jį 
nesimato.

dus. Kelios kėdės išlėkė su 5'aitę nusišovė jauną jo 

vedę vos du mėnesiu atgal. 
Moteris paėmė šruotinį šau- 
tuvą ir pridėjus sau prie gal
vos paleido šūvį, kuris nune
šė jai visą viršugalvį. Nusi
žudymo motivas nežinomas.

I I 
Į

i REIKALINGAS BUČER1S
i Turi būt Kerai susipažinęs su 
' bizniu ir turi mokėt operuot Tro- 
• ką. Pageidaujama rekomendaci- 
! jos. Kreipkitės i 

“Keleivio'’ Ofisą.
i________________

_ , . i VIEŠAS PAKVIETIMAS
bis piknikai bus vienas iš puikian- [ A— *• - » - • • » Kuriems vra patoeu prašau atlan-

puiki orkestrą, ok? -?'*** ‘r.raz*.ar5* pne
- ■ • didelio ežero. Užtaisau šviežių kiausi-

Į nių, sviestą ir lietuviškų sūrių. Iš Bos- 
kad tnno mailių. Važiuot per Quincy,

, Weymouth No. 3 keliu iki Queen Ann 
I Corner. Paskui paklauskit Pond st. 
! Adresas: 211 Pond st, Rockland. Mass. 

DOMINTKAS ŠAPOKAS. (20
Kelios dienos atgal p-lė 

Emilija Tataroniutė baigė 
Radcliffe kolegiją su B. A. 
laipsniu ir gavo muzikos mo
kytojos vietą New Yorke.

Reagia l>. L. K. keistučio Draugija. 
K -t virtadienv.

4 LIEPOS-JULY, 1929 
Nuosavam Parke

Oskland Greve. E. Dedham. .Ma-s.
Pikniką* prasidės 11 vai. ryte ir 

trankais iki vėlumos.
šis pikniką' bus 

šių. Jame turėsime daug žaislų, skanių i 
valgių ir gėrimų. Rus 1 
kuri grajys lietuviškus ir angelskus 
-šokius.

Gal jau visiems yra žinoma, 
pąrkas labai dailu.- ir yra daug vi-tos 
Taip pat turėsime nriminti, kad D. L 
K. Keistučio Draugija yra geriausia iš i 
visų kitų draugijų Bostone ir jo apv-1 
linkėj. Pašalpos segantiems moka no 
$7.00 į sąvaitę. <> Pasimirus draugija; 
išmoka po $200 pomirtinės, šios drau-1 
gijos nariai yra iiuosi nuo visokių 
trukdymų.' tad bu- gera proga nenri- 
gulintiems prisirašyti už pusę įstojimo 
mo ant parko. Todėl prašome visą lie
tuvių visuomene, atvažiuoti į šį pik
niką. Įžangos nebus t27>

Pikniką Rengėjai.
Kelrodis: Važiuoji Elevatorių iki 

Forest Hills. iš te: Vashington Gmve1 
St karu •ažiuoti iki___ ______
žmogus, kuris nurodys pikniko vieną.'

Pasarga: Jei lytų, pikniko nebus.

I
Dircfater Cbtbfat Step 
SIUTUS. OVERKOTUS SįU- 

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

TURIM TAM TIKRAS 
MAŠINAS.

MART1N WALULIS 
1854 Dorehester avė, 

DORCHESTER. MASS.
Tel. Columbia 3240

t Uegąaminaoja akia, priskiria 
akiniu*, kreivas akia atitieeinu 
ir amblyopiškoae (aklose) aky
te sugrąžinu Miegą tinkama 
laiku.

J. L. PAiAkARNIS. O. D.
447 Broadvay, So. Poetes. Mace

PARSIDUODA 4 ŠEIMYNŲ NAMAS 
; IR STORAS, ir 8 karų garadzus Tin- 
■ karna vieta buėernei. apgyventa lietu
vių Platesnius žinias galit gaut pas 
savininką. (26)

JONAS MALINAUSKAS
10 Berkshire st., Cambridge, Mara. 
Tel. University 8374.

SENA FARMERKA
— turi <jr>>ve- ^ura<io žoles nuo tos baisiausios li-

i džiovos. įsikalė traukite pasK.,GroveSt.Ten bus' A. PETRAITIS
27 Liacain st, Brighton, Mass.

I 
t

Saliuno Mlai*ni«” Bostone 
kaštuoja $75300.

Turėti iš policijos “pusiau 
oficiali” leidimą svaigina
miems gėrimams pardavinėti 
Bostone kaštuoja $1,400 į 
sąvaitę. Tai reiškia $72,800 
metams.

Nors sunku tikėti, kad da
bartiniais prohibicijos lai
kais policija davinėtų “Įais- 
nius” tokiam bizniui, o bet 
gi taip yra, sako “Boston 
Heraldo” reporteris James 
Goggin. * -

Tiesa, 
rašytas ant popieros. Ant jo 
nėra policijos antspaudų ir 
nuėjus j teismą negalima bu
tų įrodyt, kad ištikrujų tokie 
leidimai yra duodami. Bet 
jeigu pasiklausysit, ką kalba 
svaiginamų gėrimų pardavi
nėtojai, tai kiekvienas jums 
pasakys, kad tokia kaina maudynių, pereito nedėldie- 
yra nustatyta, ir kas to neuž- nio vakarą Įvyko automobi- 
moka, tas negali biznio da- lių katastrofa, kurioj penkios 

| mašinos suvirto viena ant ki-
Seniaus saliunininkai ture-,tos. Viena moteris čia buvo 

davo savo leidimus laikyti užmušta ant vietos, o 10 žmo- 
pakabintus matomoj vietoj.' nių sužeista. Billericoj per- 
Dabar jų rodyt niekam ne- kūnas sudegino Martino 
reikia. Negauni net paliudy- Kennelly farmą. Daug namų 
mo, kad pinigus užmokėjai, pasiliko be kaminų, kelioms 
Tik uaduodi $1,400, ir gali bažnyčioms numušti kryžiai 
per sąvaitę ramiai sauparda- nuo bokštų, 
vinėti munšainą. Šinkuoti —-------------
stiklais nevalia Kostumeris BostOno advokatas Sa-,
privalo užsimokėti pinigus ir muel L White gavo 2 metu 
pasiėmęs bonką eiti sau. 
Tvarka palaikoma da geres
nė, negu seniaus. Tas ir rei
kalinga. nes kitaip pasigėrę 
girtuokliai pradėtų tokiose 
vietose muštis ir tuojaus išei
tų Į aikštę, kad tenai parduo
dama degtinė.

ryti.

i

tas “laisnis’’ nėra

Oras pilnas garų, čeverykus. daugiau kojų jums 
troškus, nes tankiai pereina neskaudės, o jeigu nusipirksi 

Pereitą skrybėlę, gali būt ir plikas, plau
kai tuoj užaugs. Jeigu tas negel
bėtų. pasirinksi Rekordą sma
giausių musų šposininkų arba 
Radio. o tada busi jaunas amžit 
nai.

lietus ir perkūnijos.
sąvaitę Foxboro miestely 
perkūnas užmušė vieną mo
telį ir spyrė daug namų. Ši 
panedėli perkūnas trenkė 
dviejose vietose Bostone ir 
daug namų apdaužė prie
miesčiuose. Buvo užmuštas 
vienas vaikas. Audros pa
gauti keli orlaiviai buvo nu
nešti iš Bostono net į Rhode 
Island valstiją. Tūkstančiai 
žmonių kas diena susirenka 
prie jūrių ir parkuose. Visi 
keliai užsikimšę automobi
liais, todėl būna labai daug 
nelaimių. Per pereitą sąvaitę 
automobilių nelaimėse buvo 
užmušta 17 žmonių. Ant Old 
Colony Road, ties Nepon- 
set’u, grudanties tūkstan
čiams mašinų prie City Point

So. Bocton Hardw*re Ce. Ga
lite gaut geriausią pentą už pusę« 
kainos negu kitose krautuvėse. 
Pečius galite nusipirkt $45.00 pi
giau. Jeigu netikite, nueikit ir 
pasikalbėkit su J. Klimu.

Jeigu karščiams užėjus norite 
, jaustis smagiai ir kad prakaitas 
nebėgtų per jūsų kaktą, užeikit 
pas Paul’s Clothing Shop. jis 
jums duos tokius marškinius ar
ba Union siutą, kad jausitės kaip 
iš vandens išėjęs. /

į

PRIEŽASTIS AUGIMO.
Krautuvė ar biznis laipšniškai 

j kyla tik tuomet, kada kiekvienas 
i kuris su ta įstaiga surištas, MD; 
ido visuomet patenkint Kostume- 
,ri. užtikrindamas jam gerumą 
tavoro ir kainą, kuria jis negali 
tą patį Įsigyt kitur, o taipgi 

!draugiškai ir prielankiai su kos- 
itumeriu elgiasi. Tai yra priežas
tis. dėl kurios taip smarkiai auga 

! South End Hardware Co., Bosto
ne. dabar ilgiausias geležies daik
tu storas. Naujoj Anglijoj.

Dabar South End Hąrdware 
kalėjimo, kam norėjo pasiėp- ( apvaikščioja 28-nių metą so
ti subankrutavusios firmos kaktuves ir garsina didelius bar- 
turtą ir tuo budu apgauti genus. Ir toji firma 28 metai ta- 
kreditorius. me biznyje Bostone.

J. Kavaliauska* prigėrė.
Pereitą nedėldienį prigėrė 

J. Kavaliauskas, gerai žino
mas South Bostone lietuvis. 
Jisai nuvažiavo šventadienį 
praleisti A. Abraičio kempėj 
Kentone (ar ne Wrentham? 
—Red.) ir tenai ežere prigė
rė. Jis gvveno Dorchestery, 
tur palil ko žmoną ir vaikus 
našlaičiais. Reporteri*. <

4
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MUSŲ DIDELIS 28-TAS HETUBS

PARDAVIMAS-TĘSIASI 
DIDELI BARGENAI 

ATEIKIT IR SUTAUPYKITE PINIGŲ! 

SOUTH END HARDWARE C0 
1095 WA3HINGTON STREET,

Prie Dover Street Elevated Station.
DYKAI VIETOS PRISTATYMAS.

/

SANDAROS PIRMO APSKRIČIO

KETVIRTADIENY, B fl K All K A 
LIEPOS 4-tą, f* I AS

(The Fourth of July), 1929
, VOSE PAVILLION, MAYNARD, MASS. 

Pradžia nuo 10 ryto iki vėlai naktie*.
Y®!* yayfi'on yra puikiausia Piknikam, vieta visoj Massachusetts 

valstijoj, i ra gražus ežeras maudytis ir didelė pieva visokiems žais
lams. Taijri naudodamiesi ta proga, turėsim plaukimo ir bėgimo kon- 

[ testą, ir lam ■ jusiems bus dupąjama puikios dovanos—prizai. Apart 
L/T tM- i L- ' C’ilzv —-• — — - ■. - a  i •• .

jreraito. yra puik salė, kurioj prie geros" orchestros bus galFm'a 
pasišokti. •

Bušai išei- nuo" Sandaros svetainės. 327 E St, So Boston. 
vai. ryte Kurie norit važiuot busais, užsisakykit vietas iš kalno 
pamirškit atsivežu maudymosi kostiumus

 Kviečia SANDAROS PIRMAS APSKRITIS.

10:30 
ir ne-

KE1.RODI>Iš Bostono ir apielinkės geriausia važiuoti per Wal- 
tnani Is \\ aitham reikia imti 117 kelią ir važiuoti iki Parker St ten 
pasukti p<> kainai ir važiuoti iki Old Marlboro Rd. čia bus iškabos 
nurodančios pikniko vietą.

■   ------ ■ — ■ ■ -—--------- -- ,------

FAKVAY AUK SEKVKZ
and FILI.ING STATION

Studebaker Karą Agentora, taip
gi geriausia taisymo vieta.

Jeigu norite, kad Jūsų automo
bilius ilgai la kytą, duokit patai
syt mums. burbas geras,-kaina 
prieinama. Jeit-u norite, kad jūsų 
karas gerai trauktų, imkite gazo- 

i liną pas mus.
VIETOK VAITAITiS
415 Old ( olony Ava, 

so boston, mass.
Telefonas: So. Boston *777.

LAIDOJIMUS.; 
kuriuos paveda; 
mano priziurėji-, 

.mu*< visuomet* 
būna patenkinti; 
ir sutaupina g»-< 
rokai pinigų. ;

vienoda.
JONA8 PETRUŠKEVIČIUS 

Lietuvis Graborius 
162 Broadway. So. Boston. Mase. 

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

i

T

Telefonas: So. Boston 4768

D-ras Balaban
GYDYTOJAS Iš RUSIJOS 
Valandos: nuo 9-12, nuo 2-7.* . 
374 DORCHESTER STRECT,

SO. BOSTON. MASS.

DR.J.MARCUS
18 MASKVOS IR KAUNO 

Specialisto vengrišką, kraaj* ir 
ligą.

Elektriką ir 6*6 gydeata 
jei reikalas.

MI Hanover SU Baetoa, Rėva 7. 
"Tel.: Richmond 06C8, Rox. 1894-J.
Valandos: Noo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedčldieniais įki 4 vaL po pietį}.

i

MALEVOJAM AUTO
MOBILIUS.

Darbą atliekam *erai, greitai ir pri
einamai kaina. Jeigu jūsų automobi
lius išrodo jau pasenęs, atvežkit pas 
mus. o bus kaip naujas. Visuomet pa
tarnaus Leonas T Letvinas. (-)

UNION SQUARE AUTO 
PAINTING

345 SOMERVILLE AVĖ, 
SOMERVILLE. MASS.

Tel. Prospect 0716.

Telefonai: So. Boston 1642—1373

A. J. KUPSTIS
ŽEMNAMIJOS, APDRAUDOS. 
MORTGlčlV. LAlVAKORčIV 

IR PINIGU SIUNTIMO 
AGENTŪRA.

- Parduodam anglis ir malkas. 
Ofisas atdaras nee 9 ryto iki

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

332 W. BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

I

DR. MARGĖMS
Gydytoja* ir Chirurgą*

Valandos: 1*—2; 6—8
Sekmadieniais: 1*—12.

3421 So. Hal*ted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

$19.75
Coppvr Coil Ga» 
Wa(er Heater 

$7.75
pilną eilę Boileri 

įves, Pipes ir Fittingj

I4enshaw
* * DODGE CARS

Masą reputacija—teisingumas, yra 
užtikrinta su kiekvienų karu, kuri 
mes parduodam
Pavyzdžiai Kaina
1928 Dodge 128 LcLuve Sėd. $595
1927 Chrysler "60“ Readster . 195
1925 Ruick Sedan ................... — 450
1929 Dodge Sėdas ..
1926 (Tiandkr Coach 
1929 Nask 490 Coaeh
1926 Nas h Roadster
1927 Dodge Sedan ..
1*»26 Hudson Sedan 
1924 Nask Coupe ...

Stekas Mainosi Kasdieną 
160 Kitokią—Atdara Vakarais.

TROKA1 tikrai tvirti, užbaigti gra
žiomis spalvomis, su proviztomis 
kaipo reikšmingas pasigarsiaimaa.

iki 3 tonų—60 bady types: $100 
įmokant būna pristatomas.

"Pgy C'ommonnealth Avė.. 
TeL Stadium 3500

124 Eackange St. Malden
Tel. Malden 4840 

152 Gaien St, Nenton
Tel. MkMlesez 6280 

59 FeUanay Esat, SomerviUe
Tel. Prospect 2170

Lietimita Aptieka

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

da greičiausius rezultatu*. 
Suvirs 25 metu* specialistas nėr- 
vą ir krvnišką ligą.—Vaistai spe
cialiai pritaikinti kiekvienai ligai. 

Dr. KILLORY
60 SCOLLAY SUUARE 

BOSTON.
OLYMPIA THKATRE BLOG, 

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

BOSTON.
/ V-1?

Tel. Hancork 6165 ir IIH

Chemieal Closct 
$6-5*

Mes užlaikon: 
Radiators, Vėl

BOSTON PLUMBING A 
L1GHTING SUPPLY CO.

“Tikrai Originale jums vieta 
įsteigta nuo 1910”

143—147 PORTLAND ST.
Netoli North Station Hay 4100

HENSHAW MOTOR Co.




