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PASIKĖSINIMAS PRIEŠ ilanto, butų užtarta aukšta
BULGARUOS PREMJERĄ spigliuotų vielų tvora. Jų

siją. Jos grįžimas įnešė į vo
kiečių komunistų tarpą dide
lį sumišimą.

, ėjo prie to, kad visas minis- 
terių kabinetas turėjo rezig-

LOS ANGELES MIESTE 
SOCIALISTAI* GAVO 

70,000 BALSŲ.
“Keleivyje” buvo savo lai-

bepročiai.

PAVOGĖ UŽ $50,000 
DEIMANTŲ.

Detroite buvo apvogtas

kranto, kuomet jo viršumi popierių. Jie tenai uliojo ir nes procesijas ir skambinti ninku. Kada pradėjo braškė- 
antras sluogsnis bėga kranto švaistė pinigus pilnomis sau- varpais, kas ardo žmonių ra-...........................

BERLINĄ.
New Hampshire valstijoj. 

Amerikoje, yra miestelis var- 
/u HES?!?’. Panedėlį suka-

jomis. B Chicagos jie sakosi mybę. Todėl kiti ministeriai 
turėję prasišalinti, nes tenai pradėjo šitam patvarkymui 
jau pasidarė jiems “nesvei- priešintis; kilo ginčas, ir pri-

i •...............
Marshalville, Ga. — šio- ku rašyta/ kad nominuojant 

mis dienomis vietos bažny- kandidatus į mokyklos vai- 
. .................o tikras “stebuk- 

ūnigas M. T. Webb

šitai kraujo maudynei polici-
1 Vaiko tėvui jis užmokėdavo 
$3.00 į dieną.

1

KeleMo Telefonas
So. Borto n 3071

Kruvinos DarbiniiikiĮ Kovos 
su Plėšriuoju Kapitalu.

NEW ORLEANS MIESTE kaklus mušis eina New Yor
ke, kur moteriškų rūbų siuvė
jai apskelbė generalį streiką. 
Prieš šitą uniją smarkiausią 
kovą veda komunistai, nes iš 
jos buvo išmesti komunistų 

rinkėjai.

tįs International Ladies’ Gar- 
ment Workers’ Unijos nariai 
išėjo pikietuoti dirbtuvę ties 
No. 520 Eighth avė., komuni- 
štai juos užpuolė ir prasidėjo 
muštynės, kuriose keli žmo
nės buvo subadyti peiliais. 
Pribuvusi policija riaušes 
numalšino ir keliatą komu
nistų areštavo.

Pietinėse valstijose strei-

2 STREIKIERIAI UŽMUŠ
TU 200 AREŠTUOTA.

New Yorke įvyko kruvinas 
susirėmimas tarp streikuo- 

jwaų..U.eJM ir komunutų. agitatoriai ir aukų rinkėjai.
Keliomis pastaromis die- šį panedėlį, kad streikuo jan- 

nomis “palaimintoj” Ameri-** ’ ' ---- ” ”
koj pasidarė labai neramu. 
Ant syk keliais frontais užvi
rė smarkios darbininkų ko
vos su plėšriuoju kapitalu. 
Kai kur pasipylė ir kraujas. 
Ypač kruvinas buvo mušis 
pereitą sąvaitę New Orleans 
mieste, kur streikuoja gatvė- 
karių darbininkai. Metus 
darbininkams darbą, plėšru- ____
sis elektros trustas nuspren-,kuoja dirbtinio šilko audėjai, 
dė streiką sulaužyt. Jis prisi- o Massachusetts valstijoj ei- 
samdė streiklaužių gatvėka- na įtemptas batsiuvių strei- 
riams operuoti 4r pašaukė kas Haverhilly. Jau septinta 
paklusnią sau policiją tuos sąvaitė kaip tenai stovi užda- 
streiklaužius saugot. Tai bu- ryta apie 30 čeverykų krau- 
vo stačiai spiovimas darbi- tuvių.

' ninkams į akis. Ir užtai kaip Vakarinėse valstijose da- 
tik miestan išėjo pirmutinis bar balsuoja streiko klausi- 
gatvėkaris streiklaužių ope- mą gelžkeliečiai. Jeigu jie 
ruojamas, darbininkai jį ap- sustreikuotų, tai butų supa- 
supo ir pradėjo daužyti, raližiuota didesnė Amerikos 
Streiklaužiams į pagalbą dalis.
elektros trustas išsiuntė šar- - --------------
vuotą busą. Bet darbininkai 3 SIEKSNIŲ GYVATE SU-

- „v RYJ0 VIS^ STIRNĄ.

Javos laikraščiai praneša, 
kad šiomis dienomis vietos 
gyventojai tenai užmušė 21 
pėdos ilgio gyvatę, kuri buvo 
tik ką pasmaugusi ir surijusi 
seną stirną. Pjersiryjusi gyva
tė negalėjo iš vietos pasiju
dinti ir todėl žmonės lengvai 
ją užmušė.

1

puolė- ir tą. Skebai ir polici-, 
nikai tuojaus buvo iš jo išvai
kyti ir busas uždegtas. Apde
gusį ir sudaužytą busą darbi
ninkai pastatė ant relių ir 
nuvežę jį prie elektros trusto 
ofiso įgrūdo su visomis duri
mis ir ad veri jomis į vidų. 
Ofise kilo panika. Visagalio 
trusto tarnai manė, kad 
jiems bus jau galas. Buvo 
pašaukta daugiau policijos, 
kuriai pribuvus streikieriai 

, buvo išvaikyti. Į
Tuo tarpu mieste pasirodė

policma Itelo ^At tus kalėjimo užtai, kad išno- 
kė o d^Zbė raitiTbolkma' muodavo ^vo 7 metV am' 

žiaus sun^ Salomoną ubaga- 
mušėf darbininkus buožėmis *k "k *per galvas. Du unijistai strei- ™ Yaik? P™ ve-
kieriai buvo nušauti, trečias įedes taip, kad viena
peršautas nėr neti ir mirtinai ^°Ja ^uvo atsikisus ir įsro-
sužeistas. IBe to ’da šimtai 
žmonių buvo sužeista ark-
liais ir policmanų buožėmis. vardu Marrv W«
Policijos ir skebų pusėj taip- iri vra sužaistai Pasibaitns ters Paimdavo Slt^ vaik4 ir g yra sužeistų, rasioaigus vežiodavo New Yorko gatvė- 
šitai kraujo maudynei polici-^ rinkdamas išr*aldą. 
ja pasigyrė, kad jos ranko-yaikn tėvui i^mnkėdavn 
mis esą 200 streikuojančių 
darbininkų areštuota.

Po to miestas uždraudė 
elektros trustui operuoti gat- 
vėkarius.

Trustas kreipėsi į teismą 
reikalaudamas injunctiono, 
draudžiančio unijos nariams 
ir jos viršininkams trukdyti 
biznį. Sako, į gatvėkarius ka
pitalistai turi sudėję daug 
pinigų, ir teismas privalo 
tuos pinigus apsaugoti. Tuo 
tarpu unija padavė miesto 
valdybai reikalavimą kad ši 
priverstų elektros trustą iš
pildyt darbininkų reikalavi
mą, o streikas tuoj busiąs at
šauktas ir visi darbininkai 
grįšią darban. Streikieriai | 
reikalaujat kad trustas pada
rytų naują darbo sutartį ir 
pripažintų uniją. Ir dėl tų 
menkų reikalavimų kapitalo 
bernai sukėlė tokį baisų fu
rorą mieste! nėję farmerfai negali ati

Tuo pačiu laiku kitas at- keti savo skolų bankams.

Išrandavojo Vaiką 
Ubagams.-

Bažnyčioj Milžiniš- 
. ka Gyvatė.

RAUDONARMIEČIAI AT
SISAKO ŠAUDYT J DAR

BININKUS.
“Socialističeskij Viestnik” 

praneša, kad Maskvoje val
dančiųjų tarpe augąs neri
mas. Komunistai pradeda 
suprasti, kad naujai Stalino 
įvestas karo komunizmas iš
šauks valstiečių sukilimus. 
Jau esą ir simptomų. Valstie
čių riaušės jau buvo Pskovo: 
gub., Gruzijoje ir Sibire. gyvatę, kuri žiurėjo
Pskovo gubernijoj raudonar j lyg ir no_
mieciai atsisakė šaudyti į‘rijamą pasakyti: “Meluoji, 
valstiečius. G. P. U. taip pat bjaurybė^/ Kunigo balsas 

. Jis visas pabalo ir 
tuojaus savo pamokslą nu-

Prezidentas Hooveris Svarstė 
Sovietų Pripažinimo Klausimą

Čioje įvyko tikras “stebuk
las.” Kunigas M. T. Webb 
sakė pamokslą apįe dangaus 
grožybes, ir kada jis pakėlė 
savo akis į dangų, jis pamatė 
į kandeliabrą įsirangiusią

vaioncvius. kj. * . pat blaUrype
nerimauja. Darbininkų nuo- nutniko 
taika pasireiškia streikuose,1 
kurie buvo pav. Sormove ir 
Oriechovozujeve. Streikai 
čia turėję grynai politinio 
pobūdžio. Ivanovo Vozne- 
senske taip pat neramu. Lau
kiamas streikas.

dybą Los Angeles mieste so
cialistai gavo apie 24,000 
balsų. Tai buvo netikėtas pa
sisekimas ir jis labai nugąs
dino reakcininkus. Republi- 
konai susivienijo su demo
kratais, kad paskutiniuose 
rinkimuose atsilaikius prieš 
socialistus. Jie išsiuntinėjo 
balsuotojams 500,000 atviru
čių. ragindami balsuoti už 
buržuazinius kandidatus,

traukė. Parapijonams liepė kad apsaugojus mokyklas 
išsiskirstyt. Paskui jis pasi- nuo “socializmo ir bedievy- 
šaukė kelis vyrus, kurie pasi- bės pavojaus.” šitas darbas 
ėmę ilgas kartis gyvatę iš reakcininkams lėšavo • apie 
kandeliabro išdūrė, ir kada $10,000. Be to da buvo už- 
ji nukrito į bažnyčios vidurį, pirkti visi vietos laikraščiai, 
jie užmušė ją. Ji buvo 6 pė- kurie diena iš dienos triubijo 
dų ilgio ir 5 colių storio, apie “socializmo pavojų.” 
Marshallvillės apielinkėj yra Ant visų sienų ir tvorų, viso- 
labai daug gyvačjų, kaip ši- se gatvėkariuose ir įstaigose 
tas kirminas įsigavo į bažny- buvo išlipyti visokie plakatai 
čią ir užsirangė į kandeliab- ir paveikslai, agituojantis 
rą, tai niekas negali suprasti, balsuoti už reakcinius kandi-

KLARA ČETKIN GRįŽO
IŠ RUSUOS.

Žinoma vokiečių komunis
tė Klara Četkin, gyvenusi 
Rusijoj ir ten “stačiusi ko
munizmo* rumus” dabar grį- __________ o____ r____ ___________________
žo į Vokietiją. Klara Četkin Jeigu gyvatė butų nukritus datus, kad sumušus socialis- 
galutinai nusivylė komunisti- kaįp kunigas sakė pamokslą, tus. Visa šita kampanija re- 
ne tvarka ir Stalino diktatu* bažnyčioj butų kilus didelė akcininkams lėšavo daugiau 
ra. panika. kaip $20,000. Ir, žinoma, jie

Paskutiniuoju laiku ji bu- ---------------- laimėjo. Bet'socialistų kandi-
vo laikoma neištikima “revo- CHICAGOS ŽUUKAI datai paskutiniuose rinki- 
liucijai” ir turėjo apleisti Ru- AREŠTUOTI PARYŽIUJE muose gavo po 70,000 balsų.

Pereitą sąvaitę Paryžiaus Reiškia, viename tik Los 
policija suėmė du Amerikos Angeles mieste socialistai tu- 
žuliku iš Chicagos. Jie esą n jau tiek pritariančių sau 
nariai pagarsėjusio butlege- piliečių. Šitas faktas sukėlė 
rio Capone šaikos, kuri tūlas darbininkuose didelį ūpą, o 
laikas atgal Chicagoje su- reakcininkuose didelę bai- 
šaudė 7 žmones iš priešingos m£- 
šaikos. Suimtieji Paryžiuje 
žulikai padavė savo pavar
des kaip William McCherry 
ir Robert Miller, bet tikrų 
jų pavardžių niekas nežinąs, 
nes kiekvienoj vietoj jie pa
duoda vis kitokias pavardes. 
Jie buvo areštuoti tenai A- 
merikos policijai prašant, vuuaumo 
Pas juos rado $10,000 gata- patvarkymą, leisdamas kuni- 

. vais pinigais ir daug kredito gams daryti gatvėse bažnyti-

MICHIGANO EŽERE PRI
GĖRĖ 10 ŽMONI Ų-

Grand Haven, Mich.—Pe
reitą sąvaitę čia prigėrė 10 
žmonių besimaudant Michi- 
gano ežere. Nelaimė atsitiko 
akyvaizdoje tūkstančių žmo
nių, kurie tenai maudėsi, bet 
niekas nespėjo nelaimin
giems pagelbėti. Juos paga
vo grįžtamoji sriovė ir nune- 
šė į ežero gelmes. Grįžtamoji 
sriovė yra apatinis vandens 
sluogsnis, kuris grįžta nuo

AMERIKOS BIZNIERIAI 
VAŽIUOJA RUSIJON.

Bet Amerikos Darbo Federa
cija nepritaria bolševikų 
valdžios pripažinimui.
Kada Anglijos Darbo 

Partija laimėjo rinkimus ir 
paėmė į savo rankas valdžią, 
tuojaus spaudoje pasirodė 
spėjimų, kad dabar Amerika 
turės pakeisti savo nusistaty
mą .Rusijos žvilgsniu, nes 
prezidentas Hooveris gerų 
santikių su Anglijos-darbie- 
čiais, o pastarieji stoja už 
susiartinimą su Rusija.

Tuos paskalus sustiprino 
da ir tas faktas, kad šiomis 
dienomis Rusijon išvažiavo 
“ypatingais reikalais” Char- 
les Dewey, finansinis Ameri
kos ekspertas Lenkijoj. Var
šuvoj jo kelionė tuojaus bu
vo išaiškinta, kaip pirmutinis 
žingsnis prie Rusijos pripaži
nimo.

Washingtono valdininkai 
tvirtina, kad šios šalies vy
riausybė kol kas da neketina 
keisti savo nusistatymo lin
kui Rusijos. Šiomis dienomis 
ruošiasi važiuoti Rusijon 
grupė Amerikos kapitalistų. 
Bet Washingtone sakoma, 
kad jų kelionė yra grynai 
privatinis žygis ir valdžia 
neturinti su ja nieko bendra. 
Bolševikai kviečia pas save

Amerikos kapitalistus ir biz
nierius, nes norį su jais biznį 
daryti. Tas tečiaus nereiškia, 
kad Amerikos valdžia ren
giasi pripažinti Sovietus. 
Biznieriai galį daryti biznį 
su sovietais ir be pripažini
mo. Washingtono nuomone, 
Sovietų pripažinimas galėtų 
dar pakenkti bizniui, nes 
tuomet pasidaro diplomati
nių nesusipratimų, o tie nesu
sipratimai padaro kliūčių ir 
prekybai. Tą jau yra aiškiai 
įrodę Sovietų santikiai su ki
tomis valstybėmis.

Tai tokia esanti oficialė 
nuomonė Washingtone. Te
čiaus prezidentas Hooveris 
nesąs priešingas pripažinimo 
klausimą apsvarstyti Kada 
MacDonaldas kalba apie at
naujinimą santikių su Rusi
ja, tai ir Hooveris galįs apie 
tai kalbėti. Kaip žinia, sena
torius Borah yra didelis Ru
sijos pripažinimo šalininkas. 
Apie jį spiečiasi nemaža kitų 
amerikiečių, kurie reikalau
ja Rusiją pripažinti. Taigi 
ponas Hooveris sutinkąs jų 
argumentus iškausyti ir pa- 
diskusuoti. Taigi nors ir sa
koma, kad pripažinimui rei
kalo nėra, vis dėlto opozici
ja pripažinimui mažėja. Tik 
viena Amerikos Darbo Fede
racija yra griežtai nusista
čius prieš Rusijos pripažini
mą.•s,

DĖL RELIGINIU BURTŲ 
SUGRIUVO PORTUGA

LIJOS VYRIAUSYBE.
Pereitą sąvaitę rezignavo 

Portugalijos ministerių kabi
netas, ir tai dėl religinių bur
tų. Mat, justicijos ministeris, 
būdamas klerikalas, išleido

Laike Mišią Sugriu
vo Bažnyčia.

Pattados miestely, Italijoj, 
laikant kunigui mišias perei
tą nedėidienį sugriuvo sena 
katalikų bažnyčia, kurioj bu
vo susirinkę apie 200 maldi-

RUSAI SUĖMĖ LATVIŲ 
ATSTOVYBES TAR

NAUTOJUS.
' “Letos” pranešimu, Mask
voj suimta latvių pasiuntiny 
bės veikėja Ašman. Suėmi
mas įvyko pašte, kur ji norė
jo išsiųsti perlaida pinigų. 
Prieš kurį laiką Maskvoj bu
vo suimtas taip pat pasiunti
nybės veikėjas Maurinš. 
Spauda spėja, kad tuos suė
mimus GPU yra padariusi 
ypatingais tikslais, būtent 
pasikeitimo reikalu sU Latvi
joj suimtais komunistais.

ALABAMOJ UŽSIDARO 
BANKAI.

I dvi sąvaites Alabamos 
valstijoj užsidarė penki ban
kai? Tas parodo, kad nubied- 
nėję farmerfai negali atmo-

PAVOGĖ 6 BONKAS DEG
TINES, NUTEISTAS VI- j 
SAM AMŽIUI KALĖTI.
Buffalo mieste pereitą są

vaitę kanadietis vardu Foe- 
ter buvo nuteistas iki gyvos 
galvos kalėjiman užtai, kad 
iš vieno amerikiečio namų 1 
pavogė valyzą, kurioje buvo j 
6 bonkos geros degtinės.

----- »--------- ] 
RADO ŽEMĖJ 100 BONKŲ 1 

LABAI SENO ROMO.
Kasdami pamatus naujam . 

“dagarėžiui” ant Wall Stree- 1 
to, New Yorke, darbininkai 
pereitą sąvaitę rado žemėj 
100 butelių romo, kuris esąs 
mažiausia 100 metų senumo. 
Radinys buvo 40 pėdų že
miau jūrių paviršiaus.

TURI UŽMOKĖT PO CEN
TĄ NUO BONKOS 

PABAUDOS.
Chicagos policija rado pas 

tūlą Franką Westricką 10,- 
000 bonkų alaus. Jis buvo 
patrauktas už tai teisman ir 
teismas uždėjo jam pabau
dos po 1 centą nuo kožnos 
bonkos. Tai reiškia $100.

BOLŠEVTKA1 NUTEISĖ nuoti. 
SUŠAUDYT SAVO 

TEISĖJĄ.
Maskvos 

mas pasinei 
gubernijos teisėją Paškovą 
ir plėšiką Sokolovą Bolševi-I 
kų prokuroras įrodė, kad tei-! 
sėjas Paškovas dirbo išvien

Siūlo Spiginėtą 
Tvorą Apie 

Ameriką.
_________ Prohibicijos fanatikai pri- 

su banditais, pristatydavo ėjo'prie tokio absurdo, kad 
jiems ginklų ir sugautus plė- pradėjo jau reikalauti, kad 
šiant išteisindavo.__________ visu Kanados pasieniu, nuo

-------------- - Ramiojo Vandenyno iki At-

os teis- 
Tverės

ti lubos ir tinkas ėmė kristi, 
kunigas pabėgo nuo- alto
riaus ir žmonės pradėjo grūs
tis laukan. Bet prie durų jie 
susikimšo ir negalėjo greitai 
išeiti. Dvi moterįs buvo už
muštos ir 16 sužeista. Kažin, 
kodėl Dievas jų neapsaugo
jo. Restoranuose žmonės ge
ria ir linksminas ir niekas 
jiems neatsitika, o kaip tik 
nueina į Dievo namus, tuo
jaus lubos krinta jiems ant 
galvų.-—Kunigai turėtų šitą 
“tajemnyčią” išaiškint.

BES1GRUDANT BAŽNY
ČION MEKSIKOJ SUŽEIS

TA 50 DAVATKŲ,
Užbaigus Meksikos kuni

gams streiką prieš Dievą ir 
sugrįžus vėl ’į bažnyčias, 
Guadalupės miestely į “ste
buklingos” Panelės šven
čiausios bažnyčią tiek prisi
grūdo davatkų, kad dėl oro 
stokos apie 50 jų apalpo ir 
buvo sumindžiotos kitų kojo
mis. Tamsuoliai grudėsi te
nai kaip neraliuoti keturko
jai į tvartą suvaryti.

Pereitą nedėidienį Make- manymu, toki! tvora paleng- 
■ ” - -- - vintų kovą su degtinės kont

rabandininkais. Dėl šito su
manymo buvo susirupinusi 
net Anglijos valdžia. Bet iž
do departamento sekretorius 
Melionas šiomis dienomis 
pasakė, kad tokia tvora apie 
Ameriką yra niekas daugiau, 
kaip tik "bepročių sumany-

donijos revoliucionieriai no
rėjo nušauti Bulgarijos mi- 
nisterį pirmininką Liapčevą. 
| jo automobilių buvo paleis
ta apie 20 šūvių, bet despotas 
išliko sveikas. Buvo užmuš
tas policijos valdininkas Va 
dljevas. x

VOKIEČIU BERUNAS Istlkro- prohibicijos
SVEIKINA AMERIKOS fanatikai ir yra savo rūšies

LIETUVIS VIENMARŠKI- 
N1S SUGAVO PLĖŠIKĄ.
Waterbury, Conn.—Jonas 

česnakas, kuris gyvena čia 
po numeriu 95 South Leo- 
nard st, 5 liepos naktį išgir
do per miegą, kad jo kamba
ry kažin kas šlama. Jisai pa
kėlė akis ir pamatė svetimą 
žmogų kratant jo kelinių ki
šenius. Česnakas sušuko: 
“Kas tu esi, kaip čionai įnė- 
jai ir ko nori?” Išgirdęs Čes
nako balsą, vagis nėrė per 
langą laukan ir leidosi bėgti. 
Česnakas nieko nelaukda
mas, vienmarškinis ir basas, 
šoko plėšiką vytis. Jis vijosi 
jį du bloku ir pagavo. Tuo 
tarpu Česnakui į pagalbą at
bėgo ir kitas lietuvis. Jiedu 
suėmę bomą laikė prispaudę, 
pakol pribuvo policija. Pasi
rodė, kad policijai jis jau ži
nomas kaip vagis ir turi re
kordą. Dabar jis pastatytas 
iki teismo po $5,000 kaucija. 
| Česnako namą jis buvo įlin
dęs per langą, čia galima 
pridurti, kad nabašninkui 
Prašalaičiui irgi tokiu pat 
budu sykį buvo pavogti viri 
jo pinigai iš kelinių kiše- 
niaus. Kai jis pabudo, rado 
kelines ant grindų su išvers
tais kišeniais ir langą atdarą. 
Gali būt, kad tai buvo to pa
dės vagies darbas?

35 METŲ MOTERIS GAVO 
15 METŲ KALĖJIMO.
Jugo-Slavijos sostinėj Bel

grade teismas pasmerkė pen
kiolikai mėtų kalėjimo 95 
metų amžiaus moterį, kuri 
pagamindavo kitoms mote
rims nuodų savo vyrus nuo
dyti Tokių moterų, kurioms 
ji yra “patarnavusi.” sužino
ma 15. Jos taipgi nuteistos ka

bėti.

PASMERKĖ PAKARTI 
MERGAITES UŽMUŠĖJĄ

Okiah, Cal. — Teismas čia 
nuteisė pakart Tomą Lehew. 

'kuris užmušė 7 metų amžiaus 
Johnsoniutę. totis ir augti. *

ko 100 metų nuo jo įkūrimo. Detroite buvo apvogtas 
Ta proga Vokietijos Berlino N’ew Yorko deimantų firmos 
niestas prisiuntė uim pasvei- agentas Stensrud. Iš jo pa- 

linkėdamas jam plė- vogta $50,000 vąrtės 
mantų.

60 MOTERŲ IŠKRITO IŠ 
PIRTIES SU GRINDIMIS.

Ant Coney Island (New 
Yorke) pereitą nedėidienį 
buvo daug sujudimo, kada iš 
turkiškos pirties iškrito grin
dis ir 60 moterų sugarmėjo 
į krūvą vienos ant kitų, še
šiolika jų buvo sužeista.
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IŠ DARBO LAUKO
New Yorke austrei 

30,000 rubsiuvių. Sustoj
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KOMUNISTAI SAV1NASI koje tvirtino, kad Rusijoj 
BADUOL1Ų PINIGUS, (areštuojami tiktai buržujai 
Amerikos lietuvių komu- >5 kontrevoliueionieriai. Pa- 

nistai turėjo sudarė "Komi- b?r Jle sa™ nuomonę turtui 
tetą šelpimui Lietuvos Ba- lau pakeis.

rt/, 1 KONGRESMANA1 PAM- 
tTknmitt^ GERIA.PASKUIBALSUO- 

□ JAU2PROH1B1CIJĄ.
po dviejų mėnesių “nuo pasi-, . “Kuomet tūli žmonės tvir- 
rodymo šito pranešimo visi tina, kad Washingtonas yra 
jo žinioje esantįs pinigai, ku- sausas’ miestas, tai aš se
nų aukotojai neatsilieps ir kau, kad jis yra slapiausia’ 
nenurodys, kas su jais daryti, vieta Jungtinėse Valstijose, 
bus padalinti pusiau ir ati- išskyrus gal tiktai vieną Mai- 
duouTpme Priešfaširtmiam ne’o valstiją.”
Komitetui ir pusė gynimui Taip pereitą sąvaitę pasa- 
Gastonijos darbininką.” įkė senatorius Arthur R. 

Komunistų “priešfašisti-, Go.u1^iš “sausosios” Maine’o 
nis komitetas,” tai keli agita- > ,
toriai, kurie tingi naudingą, Kalbėdamas apie tuospo 
darta dirbti ir gyvena tik iš. "V8- kur?« K““0 s*™ P11™5 
aukų. Prieš fašistus jie nieko; prohibieijg, senatonus 
nėra nuveikė ir nieko nevei- Gould pridūrė:

“Pusė ‘sausųjų* kougresma- 
nų geria ir balsuoja už prehibi- 
ciją. Vienas trekas paskui kito 
gabena tuos gėrimus iš anapus į 
sienos — ir daugiausia vis pras- j 
tus gėrimus. Orlaiviais jie taip- 
gi traukia degtinę. Jos atveža ir' 
garlaiviai. Bet jos dauguma 
yra tiieri nuodai, padaryta čia'

kalbose. vadinas. su dviem o: 
kooperaciją. Ir kitiems avėti, 
miems žodžiams, paimtiems ne 
iŠ gyvos., o iš raštų kalbos, pa
liekame jų ištarmę ir rašybą: 
fizika, filosofija, finansai, chi
rurgas, chloroformas... O sve- 
tanus žodžius, žinomus šneka- 
mai kalbai, tariame ir rašome 
taip, kaip jie yra žmonių varto
jami : koplyčia, parapija, klebo
nas, pralotas, grapas... Laikan
tis to princijo, sakysim, reikės 
tų rašyti ne Maskva, kaip mes 
dabar paprastai rašome, bet 
'Maksva, nes taip yra tariama 
nuo senų laikų aukštaičiuose. Ir 
tas pats principas reikalauja', 
kad butų rašoma kooperacija.**
Reikia pasakyti, kad Ame-

ii kevbw-is 
draugą komunistą elgėsi Rusi-

“Fašistų laikraščiai yra pa
skelbę, ir komunistai da nėra tų 
kinių užginčiję, kad fašistiškai 
Kate Baib kompanijai Odesoje 
buvo pastatyti iškilmingi var
tai. Ir šitą fašistų garbei šventę 
komunistui suruošė 10 dieną 
birželio, lygiai tą dieną, kada 
•fašistai yra nužudę Italijos so
cialistų vadą. Matteotti.”

SS8Į -B—

ikavo 
jo be

veik visa siuvimo pramonė. 
Streikas prasidėjo 2 liepos 

! (dieną. Po pietų tą pačią die-1 
, ną buvo sustreikavusių dar- 
l bininkų mitingai. Prisipildė 

14 didelių salių; kalbėtojai 
visur sakė prakalbas, žydų 
socialistų dienraštis “For- 

i x ward” įteikė unijai $10,000 
PrAftAttac llal streiko reikalams. StreikoKjrTOCTian RPCi omu t;VQ1QC 
flvmn Pnlinmai Nn. esamą tvarką dirbtuvėse ir 

uuauuę i Įvesti darbo salvcras visai

tikslas yra reformuoti dabar

akaitėlių Rusijoj.
Paryžiuje

įvesti darbo sąlygas visoj 
siuvimo pramonei

■ ■ - ■ -X .

Niagara Falls mieste dar-rikos lietuvių spaudoje “ku- Paryžiuje Įvyko didelis 
operacija” niekad ir nebūvu protestu mitingas prieš su-'bininkų unijos įkūrė vietos 
su viena o rašoma. < šaudymą Rusijoj be teismo ir Nepriklausomąją Darbo

--------------- tanivmo* inžinierių Mekfco, Į Partiją ir šį rudenį statys jau 
LATVIJOS DARBININKAI Veličkos ir Pa Ivinskio. Mitin- ,sąvo kandidatus į miesto vaL 

x 'g^kalljėju franeusą ir misų dininkus. Gana jau balsuoti 
demokratiniu ir socialistinių demokratus ir republiko- 
grupių atstovai. Mitinge da nus,. pasakė tenai susipratę 
lyvavo apie 2000 francuzų ir darbininkai.
rusų. Kalbėjo Miliukovas,1 ----------------
Kerenskis ir kiti. Iš francuzų' Po visą Ameriką organi- 
pusės kalbėjo socialistas Mu- zuoti darbininkai pradėjo 
te, Renodelis ir Žmogaus reikalauti, kad butų paleisti 
Teisių lygos pirmininkas iš kalėjimo Tom Mooney ir 
Viktoras Baš. >Warren Billings, kurie ne-

Viktoras Baš pabrėžė, kad kaltai sėdi Los Angeles bas- 
'Laisvo žodžio' redskciia." I21"0^1*5 Teisi? Lygos dek- tilėj jau dvylikti metai.LS.SJO žodžio redakeiĮ^ ;iaracija esanti fiMfiosios —------------

Bet Lietu\os valdžios or- Francuzu Revoliucijos dek- New Bedforde taipgi susi- 
nat Junrtinfee Valstiio« ir "••F’*?'? n^ke,!>“- Įaraeija. Deklaracijoj skel-'darė Darbo Partija. Ji taip
Z ra«> tik apie tas uauojau-bi«na. kad risi žmonės ge-ir pasivadino: “New Bed

•UkarT^S^tuo, reikia 

gėrimus gauna? Ogi kas diena . ___________
tonai ir tonai geltonojo cuk- KOMUNISTAI 1SK£L£ 
raus eina trakais į Virginiją.1 —- - — • — —------- -
Po kelių dienų tas cukrus griž- 
ta iš kalnų jau buteliuose. Jie 
sako, kad tai esanti komų deg
tinė. ar koks ten mišinys. Aš vi
sai negaliu jos gerti. Bet tikrie
ji ‘blaivybės apaštalai' maukia 
net apsilaižydami.“

Toliaus senatorius Gouki 
grįžta į savo gimtinę—Mai- 

i ne’o valstiją. Šita vaistija ir 
• prieš prohibiciją oficialiai 
' buvo “sausa.” Dabar ji turė- 

a w | tų būt da “sausesnė.” O bet 
! gi faktas yra toks, jis sako, 

tavos Atstovybės Washingtonė! ka^. ■>?k.i.oj k‘U>J '-«’«tiJ<>j nė- 
ir ii Gsnersho Konsulato Nes ra.t,ek išgenama ant koznos 
Yorke, talpai es, gav, is Lietu- k.lek.M»1."e.° Ya>«!'
vos 'visą eile laiškų-darbinin-1 ™ ^k™Jl blal'
kiškų organizacijų ir pavienių 
patikimų asmenų.* kad jų nu
skirta atstovė p-lė E. N. Jeske- 
vičiutė vykti į Lietuvą negalės 
savistoviai šelpimo darbo vesti 
ir turėsrkoperuoti su Centrali- 
niu Komitetu ar kitais pana
šiais komitetais. Todėl jie nuta- 

. rę tuos ptaigpę-sunaudoti savo 
reikalams Amerikoje.” “ '

• r . • . Į# 1 .

Mes iau sepąi. pasakėm, 
ką^kfi^tBi&ttfrėnkamos au- 
raUettfvbB baduolių nepa
teks, nes komunistai neturi 
Lietuvoje organizacijų, per 
kurias jie galėtų tas aukas 
badaujantiems žmonėms
skirstyt. .? ‘r’ _

— i. ■ , u

MASKVOJE ARESTUCltt 
AMERIKOS KOMU

NISTAI.
* *• . i ’ 1 -t

New Yorko dienraščiuose 
tilpo žinia, kad Maskvoje ta
po areštuoti keli Amerikos 
komunistų vadai. “Vieny
bės” vertime šita žinia skam
ba taip:

“Maskvoje fapo sulaikyta vi
sas būrys Amerikos komunistų 
partijos vadų. Tarp jų. Ben 
Gitk>w, buvęs partijos kandida
tas į Amerikos vice-preziden- 
tus, Wolfe, Pepper (Pogany) ir 
kiti. Jiems Įsakyta neišvažiuoti 
iš Maskvos, iki komunistų in
ternacionalas nepaleis. Lovestb- 
ne. kuris per šešis metus buvo 
partijos diktatorius, nepaklausė 
Įaakymo. pabėgo iš Maskvos, 
todd iš partijos išmestas.

“Sulaikytieji vadai tapo in- 
ternacionalo išbarti, kaip politi
niai šarlatanai, sukčiai, partijos 
Rėdytojai ir Maskvos įsakymų 
jNidBUsytojai. Jie turės Sovieti- 
jgj M gyventi, iki Maskva g»- 
taCRgd gavo disciplinon paims 

komunistų partijom

nėra nuveikę ir nieko nevei- ’ 
kia, išskyrus ką liežuviais 
.mala. Ir šitie dykaduoniai 
dabar nori pasisavinti pini-i 
gus, kuriuos jie rinko ba-, 
aaujantiems Lietuvos žmo
nėms. Jie sakosi turį surinkę 
$3,000.

Tiesa, jie skelbia pasiim
sią tuos pinigus tik ūda, jei-, 
^u per du mėnesiu aukauto-1 5’ neatsilieps ir nenurodys, 

su jais padaryti. Bet tai, 
yra tinai gudrus manievras, į 
kad tuos pinigus suvalgius 
galima butų teisintis, jog au-1 
kautojai neatsišaukė paskir
tu laiku ir nenurodė, ką su 
aukomis daryti. Komunistai' 
žino jau iš kalno, kad aukau- į 
tojai neatsilieps.

Kodėl gi komunistai neno-• 
ri atiduoti tų aukų Lietuvos( 
baduoliams, kuriems jos bu- į 
vo surinktos?

“Tėvynė” sako taip:
“Komunistai šitaip sauva 

liauja su aukomis, kurias surin
ko Lietuvos žmonėms šelpti 
vien dėlto, kad sužinojo iš 1—

PROTESTUOJA PRIEŠ 
TERORĄ LIETUVOJE.
Leidžiamas Rygoje lietu* 

vių “Laisvas Žodis” rašo:
“Daugybė Latvijos darbinin

kiškų ir šiap organizacijų šio 
mėn. pradžioj pasiuntė protes
tus Lietuvos vyriausybei prieš 
vartojimą mirties bausmės. 
Protestą pareiškė ir Liet. Jau
nimo Dr-ia Latvijoj ‘Rūta* ir 

n

Kas negirdėjo šiandien lyg kad kam vaikas ar moti- 
apie austrų socialdemokrati- na butų mirusi. 
nl judėjimą? Į “partija! jos garbė mums

Vienas _P>™ujų jis rodo b vi aukšėiausia. Kiek- 
socmtetmes kūrybos pavyz- nešvaru&elgė.

Vienok vos kelios dešim
tys metų jį skiria nuo jaunys
tės dienų, kai realios pajėgos 
vos užuomazgoj tebuvo ir 
jaunieji pasiryžėliai turėjo 
tik karštą geismą ir nesulau
žomą valią dirbti gražiai at
eičiai. ’ Vienas pirmųjų pio
nierių, Michael Schachler, 
laikrašty>‘Der Kampf ’ prisi
mindamas 40 m. atgal įvyku
sį austrų socialistų pirmąjį 
suvažiavimą Hainfeld’e štai 
kaip vaizduoja jaunųjų so
cialistų dvasią:

“Partija! Mums, jaunie
siems, tuomet ji pirmoj eilėj 
buvo moksliškas pažinimas. 
Mes trynėm kelnes ir su karš
čiausiu stropumu kiaurai 
studijavom musų Marksą ir 
Engelsą. Moksliškasis socia
lizmas užvaldė musų protus, 
ir mes visi turėjom nesulai
komą geismą “eiti į liaudį” 
ir nešti į darbininkus sočia* *

sys mus visus skaudžiausiai 
veikė, nes tai žemino parti
jos prestižą. Smarkiai reaga- 
vom į mažiausius su musų 
būkle nesuderinamus elge
sius, išmesdavom iš savo ei
lių kiekvieną, nors centą 
Partijos pinigų išeikvojusį, 
nežiūrint, kad jis butų keletą 
metų partijai dirbęs. Stro
piausiai saugo jom partijos 
prestižą, dabojom, kad jos 

• garbė nebūtų suteršta. Kiek- 
1 viena partija yra reikalinga 
fanatikų, bet socialdemokra
tų partija Hainfeld’o laikais 
ir vadovaujant Viktorui Ąd- 
leriui, fanatiškai mylėjo ir 
diena bei naktį saugojo savo 
pasisekimus, tvirtėjimą ir 
musų visą širdžių bei protų 
augimą.”

Per šiuos 40 metų austrų 
lizmo idėjas. Turėjom vos socialdemokratų partija pa- 
porą darbininkų švietimo siekė milžiniškų rezultatų, 
draugijų, dar keletą papras- Vienam tik Vienos mieste 
tų organizacijų, skubėjom iš šiandien yra 388,000 organi- 
vienos į kitą ir visur buvo gy- zuotų partijos narių, o visoj 
va ir judru. ą {vokiškoj Austrijoj —670,

“Partija! Ji mums buvo tė- 000 narių. Tai yra, svarbus 
vas ir motina, numylėtinė ir 
vaikas, kuriems mes dirbom, 
viltį dejom, dėl kurių mes

Amerikoje prasčiausia yra

X»

LAIMINGAS VYRUKAS.

lunistai Ameri-j

vininkai,” sako senatorius. 
Jie daro vyną iš snaudalių, iš 
vyšnių, iš aviečių ir iš kitokių 
vuogų. Ir tas vynas stiprus, 
daug turi “kiko.”

ir patekę j rūpinomės ir baimėjomės.

JI MANE:

Aš negaliu būt taip arti
pne tarės.

JI SAKE:
MAr jti* neRRiMynit kad

aš atidarysią laun.

r

mas yra suiminėti žmones vauja socialistai. Darbinin- 
del jų politinių įsitikinimų, kai suprato, kad republiko- 

■ Ai m FAiici-AiM Etai kodėl žmogaus Teisių nai ir demokratai, už kuriuos 
SALIŲ r AS1STAM3. Lyga visuomet protestavusi jje iki šiol balsuodavo, yra jų 

“The New Leader” 6 lie- prieš visas diktatūras, tiek išnaudotojai fabrikantai ir 
pos numery rašo: fašistines, tiek komunistines, bankieriai, kurie išnaudoja

“Atėjo patvirtinančių* žinių gurios mindžioja šias šventas juos prie darbo f
apie tas iškilmes ir bankietą. žmogaus ir piliečių teises. valdžią muša juos policijos 
kuriuos Odesos miesto komuni- “Tokie nusižengimai,” sa- lazdomis ir sodina kalėji- 
stų valdininkai iškėlė fašistų kė Baš. "gali atstumti nuo man. Taigi nuo dabar New 
aviatorių korpusui, kuriam va- sovietų visą kultūrišką žmo- Bedfordo audėjai statys jau 
dovauja žinomas j u od marš kinis niją. Mes negalime ramiai į savo žmones kandidatais į 

‘ tai žiūrėti. Mes turime dary-. valdžią, taip kaip Anglijos
Pereitą žiema Balbo buvo ti riša, kad panašus nusižen-' darbininkai daro.

. - — „

Mitinge buvo priimta re-,

žmogžudys. Italo Balte.

šioje šalyje, ir jo ‘garbei’ tuo- girnai nepasikartotų.
met socialistai ir anti-fašistai I*
ruošė protesto demonstracijas, zoliucija, kurioje smerkia-,apmokami tie darbininkai, 
Tose demonstracijose dalyvavo ma šaudymai ir nurodoma,! kurie tarnauja miestams, 
ir nukentėję nuo jo italai, kurie 'kad jie yra baimės ir panikos Darbo statistikos Biuras Wa- 
buvo priversti bėgti iš savoąa- pagautų diktatorių kerštas.shingtone parodė, kad 68- 
lies. Komunistu laoai tuomet nekaltiems žmonėms, ku- niuose miestuose gatvių dar-

Tose demonstracijose dalyvavo ma šaudymai ir nurodoma,! kurie tarnauja

buvo priversti bėgti iš savo ja- pagautų diktatorių kerštas.shingtone parodė, kad 68- 
lies. Komunistų lapai tuomet nekaltiems žmonėms, ku-\j___  _ « .
dėjo aštrius straipsnius prieš riems jie norię, suversti savo bininkai gauna tik po 20 cen- 
Balbo ir talpino jo paveikslus * “ 
su užrašu: ‘žmogžudys.* Dabar 
tie lapai jaučiasi labai nesma
giai ir neturi ką atsakyti, kuo
met Nevv Yorko italų socialistų 
dienraštis ‘Nuovo Mondo’ reika
lauja. kad jie pasmerktų savo toriai.

kaltę už ekonominį šalies iš- tų į valandą. Jeigu žmogus 
ardymą. Tokiais nusižengi- dirba 8 valandas į dieną, tai 
mais diktatoriai tik pagrei-Į jis uždirba vos $1.60. Tuo 
tins savo neišvengiamą galą. į tarpu miestų majorai ir kito- 

šitą protestą turėtų lygiai kie politikieriai gauna iki 
įsidėmėti ir Lietuvos dikta-'$20,000 metams ir da dešim- 

tį kartų tiek pavagia.

i vokiškoj Austrijoj — 070, 
’ — — ~ • amu • V »

duomenys. Bet kur kas svar
besnis yra tas reiškinys, kad 
socialdemokratinė dvasia ir 
idėjos yra prasiskverbusios j 
visas kapitalistines visuome
nės sritis, i visus plyšius. 
Mokslas, teatras, koncertai, 
šokiai, turistika iki sargų na
melių kalnuose, visos gimna
stikos ir sporto rūšys, radio, 
šachmatai, kindergartenai, 
organizacijos vaikams, jau- 

«• 1 YT . •• •

Ilgą kelią eiti suplyšusiais 
batais, per sniegą ir lietų 
tam, kad susirinkime kalbė
tum, — buvo visai paprastas 
dalykas. Visi buvom įkvėpi
mo pagauti. Kiekvienas ma
žiausias partijos pasisekimas 
mus džiugino, lyg kiekvieną 
musų atskirai kokią didžiau- nuoliams, aukštesniųjų ir 
šia laimė butų ištikusi. Kiek-, aukštųjų mokyklų mokslei- 
vienas nenusisekęs streikas, viams, gydytojams, veterino- 
kuriems tuomet tik partija riams ir advokatams, sociali- 
vadovavo, kiekvienas pralai-, nio draudimo sąjungos, gy- 
mėjimas mus jaudino dau-, vulių globos draugijos, orga- 
giau, negu kad by kurį as- nizacijos kovoti su alkono- 
meniškai ištikusi didžiausia liu, moterims skiriami laik- 
nelaim,ė. Tai buvo paprastas raščiai,—ne, visko negalima 
vaizdas, kad, 1897 metais išvardinti. Niekuomet nepa- 
pralaimėjus rinkimus į Vie- mirštama, kad darbininkai ir 
nos miesto tarybą, seni dar- tarnautojai tvirtai stovėtų 
bininkai ir jauni studentai ant savo kojų ir nesektų bur- 
gatvėje liejo karštas ašaras, žuazijos užpakaly.

i M. Schachler savo straips- ’ • • • • W • • w « • •

KAIP REIKIA RAŠYT: 
KOPERACUĄ, AR 

KOOPERACIJA?
Kun. F. Kemėšis ‘“Lietu

vos Aide” klausia musų kai-: 
bos žinovų, kaip reikėtų ra
šyti žodį “kooperaęijd?V/Su 
viena o, ar su dviem ••? Jis 
sako: , ' I“Kooperacijos '* žodis, taip 

kaip ir patsai^tobperiatidis 4hr- > 
bas. yra labai dažnai vartoja-1 
mas. Tik gaila, kad lig šioL&aj 
nėra vienodumo; vieni rašo:! 
koperaeija, kiti kooperacija.

“Man rupi argumentuoti už 
kooperaciją. Panašius dvibal
sius mes mokame vartoti ir var
tojame. Mes sakome kooptacija, 
kooptuoti, — ne koptacija, kop- 
tuoti; sakome koordinacija, ko
ordinuoti, — ne kordinacija. į 
kordinuoti; panašiai mes sako
me koedukacija. koeficijantas 
ir tt.

“Kodėl gi tad mes nesugebė
tume teisingai ištfcrti ir rašyti 
žodžio kooperacija, taip kaip tai 
daro visos kitos kultūringos 
tautos-?*’

Prof. J. Balčikonis atsako 
Kemėšiui, kad geriau esą ra- 
šęyti“kouperncija.” Jisai sa
ko, kad tokios nuomonės 
esąs ir prof. Jablonskis, vie. 
nas stambiausių musų kalbos 
autoritetų.

Balčikonio nuomonė yra 
tokia:

“Jei žodis kooperacija butų 
paimtas iš gyvos žmonių (so
diečių) kalbos, tai galėtumėme 
rašyti ir vieną • (kaip ten jų 
butą teriaraa), bet dabar 
na iš iateiigęMą, kurie jj taria 
taip, kaip jiš tarimnae kitara

<Knno Kvapas)

Bandykit
LIFEBl'OY

Shaving Cream 
švetaaa 

Veidą

Bet mfcndajtB

nį baigia šiais žodžiais:
“Jaunieji! Sunkus buvo 

kovų laikai prieš Hainfeld’ą 
ir po Hainfeld’o. Imkit pa
vyzdį iš senųjų, jums jie pa- 

i rengė dirvą,gurioj galit tvir- 
' tais žingsniais žengti, žen
gia! iržengsit!

“Senieji! Gražus buvo ko
vų laikai prieš Hainfeld’ą ir 
po Hainfeld’o. Bet pasitikė- 
kim jaunaisiais, jie yra kito
kį, bet kartu ir jauni. Jus 
stovit tvirtom kojom, ir te- 
gaivina jus Hainfeld’o dva
sia — bukit drąsus, siekdami 
nužiūrėtų tikslų!” SmL 

(“Žaizdras”)

verte žmones nuo jo šalintis
—dabar jis žino lengvą būdą, 

kad prakaitas neateidavau

r
’VO šilta. Dan skufcėjo vi*a diena. Bet ta* ne
pateisina už “K 'K.** *

Vidury diktavimo, jo stenozraf? pertrauki—kad 
atidarytų tarą.

Ta» Dan kankino Bet vėliau jis rado to prie
žastį. Šiandien Dan biznio pa.<isekimaa. Draugijo
je mylitrnis Jis dabar žino kad prakaitas neturi 
niekad jžeisti.

. * * *
šiltesnė* dieno*, ateina—saugokitės! Daugiau pra- 
kaituojam daugiau pavojaus nuo “K K.”—Rene 

vapa:

Neimk apgautu! Mes nežinome kad mes užgau
na.* mes priprantam prie ndoa kvapo. Bet

musų keli milionai skylučių rieneal išleidžia apie 
kvorta atsiduodančio kvapo per diena. Apaiaaage- 
ti nesmagumo—prauskitėa visados su Lifebuoy 
Švelnios, antiseptiškos putos, prakalina “K. K.”— 
net prašalina cigaretų kvapą nuo piršta.

Užlaiko oda Jviežia ir aiškia. Saugoja sveikata 
—nes prašalina gemalus Lifebuoy priimnus 
tikrai-švarus kvapas, kuris pranyksta beaitrinant, 
parodo kad jis valantis. Priimkit Lifebuoy šiandie.

LEVER BROTHERS CO. Cambridge, Man.

Lifebuoy
HEALTH tane • 

uuiaMo lamo kvapo



i

ti

m

t

f

z

FORT WHYTE, MAN., 
CANADA.

alines. Bet vis gi 
nesužei

dė. Iš kėlimų, Žinoma, liko 
tikai skudurai*

Darbininkai 8® kuriuo 
taip atsitiko, yra lenkų tau
tos. Lietuvis.

| Km įkaito ir iaiė> |□ | AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS ĮH1 Kai nieko nmikh. 1

SAN FRANCUCO, CAL. I 
Gražu ir malonu, bet• • ne visien

Saulė maloniai šviečia ir 
šildo. Vėjalis pučia ir glosto 
nuilsusj darbininko veidą. 
Visur gražu, malonu; čiulba 
paukšteliai, žydi kvietkos ir 
įvairus žolynai. Visa gamta 
atrodo labai linksma.

Bet ar yra čia linksma ir 
malonu darbininkams? Ne! 
Liūdnos yra darbininkų die
nos San Franciscoje. Kada 
aš pribuvau į šį miestą pora 
mėnesių atgal, tuomet čia 
buvo tūkstančiai vyrų be 
darbo ir pinigo. Sunkus bu
vo jų padėjimas. Šimtai jų 
kasdiena skaldydavo mal
kai “Salaveišių Armijos’’ 
kieme, kad gavus bent sytfį į 
dieną pavalgyti. Kiti pana
šiomis sąlygomis dirbo prie 
“American Volunteers.” Kas 
naktį šimtai varguolių kim
šosi x prie švento Patriko 
(“Saint Patric’s Shelter”) 
prieglaudos, kad gavus lovą 
nakvynei už dyką. Nekurtos 
bažnyčios jiems duodavo 
sriubos dykai. Bet tas valgis 
buvo toks, kad kapitalisto ir 
šuo nebūtų lakęs. Išbadėjęs 
darbininkas tečiaus turėjo 
v;valgyti, arba mirti iš bado. 
Aišku, kokią sveikatą darbi
ninkai gali turėti tokiose ap
linkybėse. Miestas visai jais 
nesirūpino, bet vien tik šau
kė, kad tai esą “bomat” Tie
sa, vadinamas “Community 
Chest” rinko pinigus tarp 
miesto gyventojų neva var
guoliams šelpti, bet ar nors 
vienas bedarbis gavo iš jų 
nors vieną centą, tai aš ne
žinau. Žinoma, iš to pasinau
dojo “labdaringos organiza
cijos,” kurios jokio labo ne- 
nuveike.

Aš visa tai matydamas ma
niau, kad ateis vasara ir bus 
daug darbo visiems. Bet aš 
apsirikau.* Čia niekas mieste 
nepagerėjo, tik daugelis mu
sų darbininkų išvažiavo, ar
ba geidaus sakant, pėkšti iš
keliavo į kitas vietas darbo 
jieškoti. O kai žiema ateis, 
jie vėlei grįš į šį Kalifornijos 
“rojų.”

Čia darbininkai yra labai 
apsileidę. Tikri nemokšos. 
Daugybė jų girtuokliauja, ir 
jeigu kurs nors užsidirba ke
letą dolerių, tuomet perkasi 
įvairių svaigalų ir voliojasi 
gatvėje.

•

Apie lietuvius čia nieko 
nežinau. Iki šioliai dar nei 
vieno jų nesusitikau. Jeigu 
susieisiu, tuomet ką nors ir 
apie juos parašysiu.

W. Ditto.

PITTSBURGH, PA 
Adv. F. J. Ba<očiu» kalbės 
SLA Apskričio piknike. 
Liepos 2 d. atvyko iš Bos- 

ono į Pittsburghą adv. F. J. 
Jagočius su visa savo šeimy- 
la ir apsistojo pas ponios 
Sagočienės tėvus, pp. J. Kaz- 
auskus ant farmos. Jie čia 
mano paviešėti apie keturias 
sąvaites.

SLA. 3-čio Apskričio val
dyba, sužinojusi kad adv. 
3agočius randasi Pitts- 
>urghe, kreipėsi prie jo su 
jrašymu, kad pasakytų pra
kalbą SLA. 3-čio Apskričio 
jiknike 14 liepos dieną 
Sully’s Grove, ir gerb. sve
čias sutiko SLA. Apskričiui 
patarnauti.

Tai reiškia, Pittsburgho 
lietuviai ir vėl turės progos 
išgirsti geriausį ir talentin
giausi musų kalbėtoją. •

Liepos 14 d. SLA. 3-čio 
Apskričio piknike tuksian
čiai lietuvių dalyvaus netik 
iš Pittsburgho, bet ir iš apy
linkių, nes bus ristynės, ku
rioms yra suporuota pitts- 
burghietis Aleliunas su chi- 
cagiečiu Bančevičium. Kal
bėtojais bus adv. Bagočius, 
SLA. sekretorė p-lė Jurgeliu- 
tė ir generalis organizatorius 
A. Žukas. S. Bnkana*.

PITTSBURGH, PA 
Iš sandariečių darbuotės.
Sandaros kuopų Sąryšys 

turėjo savo posėdį 20 birže
lio L. M. D'. Knygyne. Atsto
vai l>uvo nuo visų kuopų. P. 
Pivorūnas ir J. Kuizinas iš
davė raportus iš Sandaros 
seimo. Pasirodo, kad Sanda
ra pradeda susitvarkyt, tik 
reikia atmokėti skolą už 
spaustuvę, kurią Sandara 
įsigijo Chicagoje. Taigi nu
tarta paragint kuopas, kad 
įsigytų po šėrą-kitą. Pivo- 
runas čia pat ant vietos paė
mė 5 šėrus, o po vieną užsi
rašė J. Virbickas, P. Marmo- 
kas, O. Zamblauckienė, F. 
Pikšris ir J. Rūkas. Taigi vi
są šimtinę sudalyta. Taip pat 
įgaliota J. Virbickas užrašy- 
nėt tuos, kurie norėtų prisi
dėt prie naujos spaustuvės.

•Užgirta komisijos rapor
tas, kad paimta A. Amšie- 
jaus farma, kur 11 rugpiučio 
bus Sąryšio piknikas ir risty
nės. Manoma suporuot K. 
Sarpalių su lenkų galijotu 
Zbiško. Juozas Virbicką*.

BALTIMORE, MD. 
„ Nauja pora.

Birželio 30 d., p-lė Leono
ra Feravičiutė ištekėjo už p. 
Antano Stankevičiaus. Šliu- 
bas buvo šv. Alphonso baž-- 
nyčioje, penktą valandą po 
piet

Pamergės — Katrina Fe
ravičiutė, Alena Vasiliaus
kaitė, Alena Grochmal ir Te
ofilė Barniškiutė.

Pabroliai — Feliksas Fe- 
ravičius, Edvardas Stankevi
čius; Lee Smith ir Juozas 
Graberis.

Pošliubo buvo surengta 
vakarienė p-lės Feravičiutės 
namuose. Dalyvavo arti
miausi giminės ir keli drau
gai jaunųjų.

Jaunavedžiai išvažiuoja 
ant kelių sąvadų į Virginiją, 
parvažiavę apsigyvens po 
numeriu 3134 Normounth 
Avenue.

P4ė Feravičiutė yra Balti- 
morės lietuviu žvaigždė dai
nininkė. Yra dalyvavusi dau
gely koncertų ir lošimuose.

Unkame jaunai porai ko

prisiųskite žemiau paduotu nime! Ir visi prie darbo, v 
adresu iš savo vietos koloni- nepaliauki m dirbę, kad kv 
jų vardus-pavardes jr aiškų greičiausia įgijus savo 
adresą senai praktikuojan-,tainę. Visiems bus linksma.! 
čių ir naujai pradedančių lie- kaip turėsim kur sueit, links- 
tuvių daktarų medikų ir den- mintis ir veikti, 
tistų (M. D. ir D. D. S.). 1

Amerikos Lietuvių Dakta- 
rų Dr-jos sekretorius, .................. * ' ’

D-ras A L. Graičuna*,
3310 So. Halsted st,

Chieago, UI.

ne ■įsi «
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V Garbinga” Senovė 
Su Utėlėmis.

Kaip Anglai Sveikina Macdonaldą.i r.

_ Istorijos vadovėliai labai
1 Kliubo valdyba: Stasys mėgsta pasakoti apie karus 
~ 1 Adelė ir karalius, bet nutyli daug
Karpuskiutė, vice-pinn., Ma- dalykų, kurie dažnai ideali* 
SaiŽffiŽSr’SL^;zuoji"nai pra€ičiaisuteikia 

Antanas Giraitis, ižd., Jonas 
Zelenakas, maršalka, Mari
jona šukiutė, korespondentė.

Marijona šukiute.MANCHESTER, CONN.
Susitverė nauja organizacija

Birželio 11-tą dieną čionai 
susitvėrė nauja organizacija . .....
vardu Lietuvių Dramatiškas Masina nuplėšė darbininkui 
Kliubas. (Teisingiau butų: 
Lietuvių Dramos Kliubas. — 
Red.) Šitam kliubui gali pri- ( 
gulėti visi, kas tik netingi pa- . 
sidarbuoti lietuvių visuome- • 
nei. Kliubo tikslas yra: reng- i 
ti teatrus, balius, piknikus, j 
vakarienes, etc. Mancheste* 
rio Lietuvių Bendrovės la
bui, nes ši bendrovė yra pasi
ryžus kuogreičiausia įsigyti 
svetainę. Pirmas laikytas su
sirinkimas buvo gana skait
lingas, visi yra pasiryžę dar
buotis, taigi šitas kliubas ga
li išbujoti į didelę organiza
ciją.

Susirinkimus nutarta lai
kyti du sykiu į mėnesį—pir
mą ū' trečią utaminką kožno 
mėnesio. Taipgi yra nutarta 
suruošti pikniką, vadinamą 
“Moonlight Frolic,” ir ruo
šiamas išvažiavimas į Hama- 
naset Beach. Kaip atvės oras, 
kliubas tuoj pradės mokytis 
teatro ir kvies mokytoją la
vinti chorą.

Nors kliubas da silpnas 
finansiškai, bet atjausdamas 
reikalingumą savos - svetai-! myn, kulipka-įlindo jam į 
nės, iš paskutinių paaukoja koją. Buvo padaryta opera- 
Bendrovei $5.00. Valio, jau- cija ir kulipka išimta.

drapana*.
Birželio 13 dieną Canada 

CemSnt dirbtuvėj buvo ši
toks atsitikimas. Darbinin
kas vardu B. priėjo prie savo 
mašinos uždėt nukritusį dir
žą. Mašinos aKa pagavo jo 
kelines, permetė jį kiton pu
sėn ir tiek jj tąsė, kšd nuplė
šė abejas kelines, B 
laimė, kad žmogaus

VINCAS MONKUS WA- 
TERBURY PERSIŠOVĖ 

KOJĄ.
“Waterbury Republican’’ 

praneša, kad Vincas Mon- 
kus, 33 metų amžiąus lietu
vis, kuris gyvena tenai po 
No. 38 Poplar st., apvaikščio
damas “Fordžiųlajų” šaudė 
iš revolverio tuščiais patro-. 
nais, tarp kurių vieno butą ir 
pilno. Kada jie tą iššovė že-

1 TAVO BLIUąas VI-
1 SADOS SK.AISTES- 
; HELEN;

KODĖL. MTA YBA SENA 
PEREITŲ METŲ. Ai TIK 

SK'ALBIC RINSO PUTOSE

CHERRY VALLEY, MASS. 
S. L. A kp. piknikas.

Pasitaikė man būti Keene, 
N. H., 23 birželio. ’ Vietinė 
SLA. kuopa turėjo pikniką. 
Žmonių buvo neperdaugiau- 
sia, matyt, nedaug čia lietu
vių gyvena. Vieta buvo graži 
ant Kaz. Baltaragio ūkės. 
Svečiai buvo patenkinti, nes 
viso bivo pilnai. Žmonės 
linksminosi smagiai. Buvo ir 
muzikantai iš Gai^ner, 
Mass. Pikniko reigėjai buvo 
labai mandagus ir nuošir
dus ; jie dirbo sunkiai karš
tam ore, kad visiems patar
navus. Pagirtina vienybė. 
Girdėjau, kad liks kuopai ir 
pelno. Tai gerai. Geistina 
daugiau tokių pikniku

A ^*wben«

I SKAITYTOJUS IR KO
RESPONDENTUS.

Gerbiami “Keleivio” ko
respondentai ir skaitytojai:

Suvis naujai pertvarkoma 
sąrašas Amerikos Lietuvių 
Daktarų — gydytojų ir dan
tistų (M. D. ir D. D. S.).

Per porą paskutinių metų 
nemažai lietuvių užbaigė 
mokslą medicinos ir dentis- 
terijos, bet mums ne visi jie 
žinomi. Mat per šį laikotarpį 
vieni jų galėjo mirti, kiti per. 
sikėlė į naujas vietas, ir tt

Tad me&fiu “Keleivio’
korespondentų ir įkaityto jų:

Gaukit r>ir>Ej ?8rus» ^PKi—He. nuoto*1

Atėję dabar iš Europos lai
kraščiai paduoda įdomių 
smulkmenų apie tai, kaip 
Anglijos žmonės sveikino 
socialistą Macdonaldą, kuo
met sudaręs darbiečių val
džią jisai išvažiavo į savo tė
viškę, mažą Škotijos žvejų 
miestelį Lossiemouthą.

Važiuojant jam iš Londo
no į tą miestelį, visur pake
liui jam buvo keliamos di
džiausios ovacijos. Aberdee- • 
no mieste, kur jis turėjo per
sikelti į kitą traukinį, gele- _
žinkelio stoty susirinko žmo- munistai pastatė įtrinkimus, 
nių minia, kuri jį sutiko ir ’ 
pasveikino labai nuoširdžiai. 
Nuo Aberdeeno iki Losie- 
moutho kiekvienoj geležin
kelio stoty rinkosi žmonių 
būriai sveikinti naują minis- 
terį pirmininką. J žmonių 
pasveikinimus Macdonztldas 
atsakinėjo iš traukinio vago
no lango.

Lossiemouthe .aukštą sve
čią pasveikinti susirinko visi 
gyventojai. Čia buvo pamirš
ti politiniai skirtumai ir vis 
reiškė džiaugsmo dėl atvyki
mo žmogaus, kuris valstybės kaucija žuvo, nes jie negavo 
gyvenime užėmė tokią aukš- po vieną aštuntadalį balso, 
tą vietą. Moksleivių ir kaimo 
gyventojų sveikinamas mi- 
nisteris pirmininkas išėjo iš 
pirmojo traukinio vagono ir 
jį tuoj apsupo vaikai ir drau
gai, kurių jis savo • tėviškėj 
turi nemaža. Žvejai ir jų 
žmonos spaudė savo senojo 
pažįstamo rankas.

Macdonaldui pasitikti bu
vo atvažiavęs prie stoties au- 
tobomilius. Bet žmonės ne
leido automobiliui važiuoti. 
Jie norėjo patįs parvežti'my- _ 
limą savo draugą ir vadą na- laimėjo 126 naujas vietas 
mo. Todėl jie prikabino prie parlamente, o komunistai 
automobiliaus ilgas virves, ir vieną turėjo, ir tos neteko, 
sukibę už jų šimtai vyrų, mo- Nors iki pilnos didžiumos 
terų ir vaikų partraukė jį iki darbiečiams trūksta parla- 
namų, šaukdami visu keliu: rpente da 20 atstovų, tečiaus 
“Lai gyvuoja musų Macdo- jie yra stipriausia partija 
naldas!” i parlamente ir paėmė valdžią

Paskui miestelio vyriausy-. į savo rankas. Dėlei šito na- 
bė suruošė darbininkų vadui bagai komunistai labai ner- 
oficialų priėmimą, kur jis vuojasi. Bet nieko nepadary- 
buvo širdingai sveikinamas, si — silpnas būdamas tvirto 
Sveikinimo kalbose visi nenugalėsi. J. Vidrinskas. 
džiaugėsi, kad Macdonaldui l Bellshill, Škotija.

vadovaujant Anglijos Darbo 
Partiją pasiekė tokių didelių 
laimėjimų. Ir kalbėtojai pa
reiškė vilties, kad jam vado
vaujant Anglija bus pirmu
tinė valstybė, kuri įves taip 
pasaulio tautų visuotiną tai
ką ir įvykins kitus svarbius 
socializmo obalsius.savotiškos spalvos. '

Ir šiandien dar yra kara
lių garbintojų, kuriems kara
lius atrodo kažkuo didesniu, 
negu kiti žmonės, dievišku. 
Bet su karaliais butą ne visai 
‘prakilnių” dalykų. Prieš 
pora tūkstančių metų Erodą 
ir Makedonijos Pilypą I su
ėdė utėlės. Tokia pat mirti
mi mirė ir garsus romėnų 
karvedys Sula. Mat, jų labai 
nešvariai gyventa, nežinota 
dar baltinių, nuolat dėvėta 
tuo pačiu rubu. Jų medicina 
prieš įvairius parazitus teži
nojo vieną vaistą: kerėji
mus, burtus, maldas.

Ne kitokie buvo ir vidur
amžiai. Romantikų išgarbin
ti riteriai turėjo mandagumo 
taisyklę, kuri draudė prie 
puotos stalo lenktis į greta 
sėdinčio pusę, “kad tavo 
utėlės nebyrėtų į kaimyno 
bliudą.” Ir iš tiesų, riterių 
puotos vaizdas labai, “ro
mantiškas.” Sakysim, sėdi už 
stalo tamplierių ordeno ma
gistras, keli grafai, šiaip jau 
aukšti riteriai, jų ponios. Jų 
parėdai dažnai žiba auksu ar 
sidabru, ant stalo sidabriniai 
indai. Visi godžiai valgo. 
Kepsnį ima rankomis. Tau
kai, kaip toj pasakoj, varva' 
per barzdą ir rankas. Visi 
garsiai šneka, juokiasi, el
giasi ir kalba nesivaržydami. 
Pasakoja piemeniškus anek
dotus. kalboj vartoja vulga
rizmus. Tečiaus niekas ne
rausta, nes tai buvo labai 
įprasta. Protarpiais vienas 
kitas siekia ranka į galvą ar 

; kitur, kasosi, o pagavęs para
zitą be gailesčio demonstra
tyviai užmuša ant stalo. Visi 
valgo pyragaičius, kurie sve
čių palinksminimui padirbti 
lyties organų pavidalo, žo
džiu. puota yra tokia, kurią 
musų etika visai neleidžia 
smulkiau aprašinėti.

Liudviko XIV auksinis 
amžius, kuris davė Versai- 
le'o rumus ir pompastiškus 
rūmų papročius, tas amžius 
švaros atžvilgiu dar buvo ar
timesnis riteriams, negu mu
sų laikams. Tada maudytis ir 
net praustis ponija skaitė 
gėdingu dalyku. Vyrai skus
tuvu kiek nusivalydavo vei
dus. o moters, kad butų “gra
žesnės," eidamos gult veidus 
apsidėdavo šviežia veršiena. 
Taip elgdavosi karalienės, 
kurios madų dalyke duodavo 
pavyzdį visoms ponioms. 
Maudymosi atžvilgiu dar vi
sai neseni laikai buvo daug 
atsilikę romėnų, garsių savo 

į viešomis maudyklėmis ther- 
1 momis. 1870 m. Prūsų kara- 
1 liaus rūmuose dar nebuvo jo- 
1 kios vonios. Dėl to ir supran- 
j tama. kad dar nelabai senai 
utėlės galėjo didžiuotis savo 
rezidencijomis karalių, ku
nigaikščių, popiežių ir kitų 
aukštų autoritetų galvose.

Mes dažnai pamanome, 
kad papročiai būdavo tokie, 
kaip ir dabar. Ne. Jie daug 
keitėsi. Ir nors mes labai 

i skundžiamės savo švara, bet 
prieš romantingus viduram
žio riterius ir karalius, net ir 

' prieš Francuzų Liudvikus 
dar iralime didžiuotis.

I 4 • 1Ka*ida*.

s

UGNIS SUNAIKINO 
MIESTELI.

Maitins Ferry, Ohio.—Pe
reitą sąvaitę gaisras nušlavė 
visą šio miestelio centrą. 
Daugiau kaip 20 žmonių bu
vo sužeista, penki mirtinai.

Britanijos Komuni
stų Nelaimės.

Šiais metais Anglijos ko-

parlamentan 31 savo delega
tų, bet kada reikėjo sudėt už 
juos kauciją (po 150 svarų 
sterlingų nuo kiekvjeno), tai 
šešiems pinigų neisteko ir 
liko tik 25 kandidatai.

Komunistai agitaciją varė 
labai smarkiai ir koliojo dar- 
biečius kaip tilęjie išmanė, 
bet Anglijos darbininkai ko
munistų neklausė, ką paskui 
parodė ir rinkimų daviniai.* 
Komunistai nepravedė nei 
vieno savo atstovo. Negana 
to, už 21 atstovą 'ir sudėta

Dabar komunistai sartna- 
tijasi viešai ir pasirodyt Ang
lijoj, bet jų šmeižtai vistiek 
nesiliauja. Jie leidžia lape
lius ir pliauškia juose, kad 
Darbo Partijos valdžia da
bar planuojanti didelį karą 
ir kaposianti darbinįnkams 
algas.

Nereikia daug aiškinti, 
kad Anglijos darbininkai į 
komunistų pasakas nekreipia. 
dėmesio, nes aiškiausia šitą 
parodė rinkimai. Darbiečiai

‘Keleivio’ Kalendorius
1929 METAMS JAU BAIGIASI.

Kurie neturit—įsigykite.
Jame telpa daug visokių mokslo žinių, informacijų, sta

tistikų ir kitokių įdomių dalykų. Yra taipgi daug gražių eilių, 
dainų su gaidomis, juokų Jr paveikslų.

Inkvizicijos paveikslu ii "Keleivio” Kaleodoriaoa.

Pažymėtina, kad jame telpa ir Maja 
sa A. Vanagaičio gaidomis, karią gaHaoa 
dainuot. Tikrai smagus muzikos imoteiis, 
netarėjo.

Kalendorius knygos formoje, atspausdintas ant dafllds 
popieros, ir j j galima užsisakyti jau dabar. Kaina—SO centą, 
“Keleivio” skaitytojams tik 25c. Užsakymus galima siųsti 
kartu su laikraščio prenumerata, arba ir atskirai.

Siunčiant užsakymus atskirai, užmokanti galima siųsti 
lentiniais perto ženkleliais, arba tiesiog galima paimti 
kvoterj, {vynioti j popiereip, kad neprapUtą konrerto, ir 
įdėti j laišką. j

Lailku* reikia adresuoti taip:
“K1LETVIS," US BBOADV A Y, SO. BOSTON, MASS.
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KELEIVIS

Technikos Stebuklai
TURTAI EŽERO į 

DUGNE.

šiandien tvirtai yra įsivy-įeina karščiui gaminti, 
ravęs įsitikinimas, kad žmo-J maai ir šitą bei eikalin 
gaus išminties ribų reikia toli 

i jieškoti. Todėl ir visokiems 
naujiems išradimams gali- 

i mumų yra tiek ir tiek. Šian
dien jau prieš akis turime to
kius išradimus, nors dar ir 
netobulus, kaip dirbtinis kal
bantis žmogus (televoksas), 
matymas iš tolo (televizija), 
kalbantieji krutamieji pa
veikslai ir tt Bandoma jau 
numatyti ir ko galima dar 
laukti netolimoj ateity. 

Pirmiausia, daug vilčių 
dedama susisiekimui oru. Ti- 

i kimasi, kad susisiekimas oru 
I artimiausioj ateity bus la
biausiai naudojamas ir pato
giausias ne tik sausažemiuo- 
se, bet ir per vandenynus. 

Oro lėktuvai busią taip
• pritaikinti žmonių patogu- 
! mui. kad kiekvienas norintis 
įgalės įsėsti lėktuvan be jo
kių sunkumų, bemaž iš savo 
kiemo ir nusileisti bemaž ant 
savo namų stogo. Oru busią 
vežiojama ne tik keleiviai, 
bet ir prekės. Tam busią pa? 
daryli,, sujungti iš keliolikos 
lėktuvų tikri oro traukiniai. 

Labai daug dabar kalba-
. nemyli. ma ir apie tarpplanetinį susi-
! —Nors tu, tėve, už mane siekimą, t. y. galimumus nu-
senesnis ir man neišpultų ta- į lėkti ne tik į mėnulį, bet ir į 
ve mokyti, bet aš tau pasaky- j artimesnes planetas. Tarp- 
siu, kad tu nepažįsti moterų. ’ planetinio susisiekimo' gali- 
jeigu šitaip apie jas manai. Imumams tirti kai kuriuose 
Jos myli pas vyrą ne gražu- kraštuose yra susidariusios 
mą, bet išmintį, drąsą, ener-'mokslininkų draugijos'. Pas- 
giją. gyvumą. Vyras turi but kurinėmis dienomis laikraš- 
moteriškės globėjas ir jos'čiai pranešė net tokią žinią, 

i užlaikytojas, o tokią globą ir kad Petrograde jau pradėta 
užlaikymą gali jai duoti tik-'statyti rakieta, kuri manoma 
i tai stiprus ir sumaninga* vy-! paleisti į erdvę, 
ras.* Todėl ištižėlių ji niekad i Nors tarpplanetiniam susi- 

išpurpsta nemyli- Vyras turi but iškal-'siekimui dabar, rodos, dar 
nuo degtinės ir alaus. Taigi dingas, bet ir mandagus. |yra nenugalimų kliūčių, te- 
aš tau patariu negerti dau-! Pliuškių moteris taipgi ne-čiau yra moslinmkų. kūne 
gjau myli. Todėl, tėve, jeigu tu‘skelbia savo samprotavimus

_ -Aš mislinu, vaike, kad nori moterims įtikti, tai np|apie žmonių emigraciją į me
tu turi misteiką. Mano nosis!savo veidą gražink, nes pa- nulį. Į Marsą. į Venerą (Auš- 
yra netik didelė, ale ir rau-'gražinti jo ir negalėtum, bet nnę). apie galimumus ir są- 
dona. O tai reiškia, kad ji'lavink savo protą, mokinkis lygas ten žmogui gyventi, 
perdaug “sveika, ba sveikas dailaus apsiėjimo, nepasi-; apie turėsiančius įvykti tokių 
kūnas visada raudonas. Mu- gerk, buk rimtas, bet prie šie- emigrantų prigimties pakiti- 
sų blaivininkų susaidės pre- nos prilipęs nesėdėk ir nežio- mus ir tt. Sako, kad toki la- 
zidentas irgi turi raudoną vauk, bet visuomet buk gy- kiotojai su laiku taip prisitai- 

vas ir visuomet turėk ką nors kysią naujoms sąlygoms, kad 
—Tai reiškia, tėve, kad jis įdomaus pasakyti, o nuo mo- galėsią vien saulės spindu- 

irgi mėgsta alkoholį.’ iterų tu neapsiginsi._____ H’ ‘ “7 ' v .7^7

Maike, kas reikia daryt, kad ka<' as dabar nebūčiau joms kyšių V eneros ( Aušrines) 
riebus kūnas pasidalytų ku- P?rtal« etPrąs? Kaip as nu-įamžina, karsta. 65 laipsnių 
das. Aš mačiau, kad mano siejau, tai dabar tokia gilumos vasarai ir kitiems to 
gaspadinė, pas kurią aš bunu kreizi mada, kad nsi nori pasaulio ypatumams 2ino- 
ant burdo. kas vakaras savo įut Plonl- ka,P šluotkočiai. \ ma.mums visa tai galt dabar 
šonus kočiolu kočioja, o ant 
feiso tepa kažin kokį žalią 
ne°tf,nustaandaeuaU Staau! mitingos moteris to nedaro 'padariniais buvo oro lėktų-

—Tegul bus pagarbintas, ras negražus, tai moterįs jo j 
Maike! » .n^wwi; !

—Sveikas, tėve!
—Ar žinai, Maike, ko aš 

pas tave šiandien atėjau?
—Nežinau, tėve.
—Aš atėjau paklausti ro

dos, kas man reikia daryt, 
kad strainesnis išrodyčiau? 
Kaip aš žiuriu, tai dabar la
imi madoj kudi žmonės, o aš 
biskį per storas. Ypač mano 
nosis pradėjo ant senatvės 
tukti. Kas sykis' ji darosi vis 
didesnė.

—Nosis, tėve.

nosj.

Italijos vyriausybės suma
nymu iš ežero Nemi ištrau
kiamas vanduo, tikslu iškelti 
iš ežere dugno paskandintus 

... w - tenai imperatoriaus Kaligu- 
versti ir turėti šaltų avi esu- los turtus, išgulėjusius ežere

• Tik»- 
šitą bereikalingai ei

nantį karštį naudingai ap-

RESPUBLIKA KUR 
NĖRA MOTERŲ

Surastas būdas perduoti dugne arti du tūkstančiu me- 
energiją elektromagnetinė- tų. Darbas tiek pažengė prie- 
mis bangomis be jokių vielų įdn, kad jau matomos pa- 
taip pat daug žada. j •

Meteorologijos mokslas 
žada ne tik atspėti orą* bet ir 
jį reguliuoti.

Daug čia suminėtų dalykų 
atrodo tikra fantazija. Bet ta 
fantazija gali įsikūnyti nau
juose išradimuose, kaip jau 
įsikūnijo daugybė senesnių 
laikų fantazijos padarinių.

skandintų prabangos galerų 
t viršūnės. Bandymai iškelti 
tuos turtus buvo jau daromi 
penkioliktame amžiuje, tik 
tuomet inžinerijos menas ne-, 
buvo toks aukštas, kad butų 
pasisekę tokį milžinišką dar. 
bą atlikti.

Kaligulos galeros, kaip ge
rai pastebi vienas rašytojas,

» V IL V J buvo taip persunktos žmonių 
MUSlį KdlOOS f uO- krauju, kad ir tyras Nemi

iš Balkanų pavarius, “šven
tasis kalnas” tapo pusiau ne
priklausoma respublika grai
kų globojama. Lozanos kon
ferencijoje 1922—1923 m. 
buvo norima padaryti “šven
tąjį kalną”* visiškai nepri- 
klausolna respublika. Bet 
graikams navyko šį klausimą 
išimti iš darbų tvarkos ir vi
siškai liko po senovei. Šitoj 
respublikoj yra apie 9000 
gyventojų. Visi jie vienuo
liai. Pagal tautybes jų dau
giausia yra rusų ir graikų. 
Yra taipgi bulgarų ir kitų 
balkanų tautų. Gyvena jie 
vienuolynuose ir pavieniui. 
Vienuolynai yra dvejopo® 
rūšies: idiorritmiški irkoi- 
nobitiški. Pirmos rūšies vie
nuolynai, tai laisvos bendro
vės, kur kiekvienas vienuolis 
turi savo atskirą turtą ir yra 
beveik nepriklausomas. Su 
kitais jį jungia tiktai bendra i 
pastogė ir bepdrai laikomos 
pamaldos. Taip pat kai kurie 
darbai atliekami bendromis 
jėgomis. Tvarkos prižiūri ir 
ginčus sprendžia seniūnų ta
ryba.

Kainobitiškuose vienuoly
nuose kita tvarka, čia viską 
valdo rinktasis visam gyve
nimui viršininkas — hegu- 
menas. Jis reikalauja iš kiek
vieno vienuolio visiško pa
klusnumo. Yra dar skitai. 
Tai nedideli kaimai, kur 
kiekvienoj gličioj gyvena po 
5—6 vienuolius. Čia gyveni
mas dar labiau apsėtas viso
kiomis praktikomis ir apri
bojimais. Pagaliau yra dar 
vienuoliai eremitai. Jie gyve
na pavieniuj atskirose lūšno
se arba stačiai kalno urvuo
se. Šitie minta tiktai randa
mais lauke vaisiai?. Mėsos 
jie niekada nevalgo. “Švėna 
tojo kalno” valdžią sudaro 
taryba — sinodas iš 20 narių, 
po vieną nuo 20 vienuolynų. 
Jie renka iš savo tarpo ko
mitetą — vykdomąją valdžią 
iš 4 asmenų ( epistatai). Ko
miteto pirmininku yra pa
triarchas.

Didžiausias šitos respubli
kos ypatumas, tai moteriško
sios lyties visiškas neigimas. 
Čia nestovėjo moteriškės ko
ja jau nuo seniausių laikų. 
Feodosijaus Didžiojo duktė 
Plakidija IV amž. norėjo ap
lankyti “šventą kalną” ir im
peratoriaus įsakymu vienuo
liai ruošėsi ją sutikt; sako- 
nfa, ji išgirdusi baisų balsą iš 
aukštybių, kuris liepė jai iš 
“švento kalno” pasitraukti 
grąsindamas didžiausiomis - 
bausmėmis, jei nepaklausy
tų. PJakidija nusigandusi 
tuojau pabėgo ir toj vietoj 
liepė pastatyti bažnyčią. An
trą kartą Athosą norėjo ap
lankyti Konstantinopolio už
kariautojo Mahomedo II mo
tina Maria, kuri buvo krikš
čionė ir norėjo asmeniškai 
nugabenti įvairius “šventus” 
daiktus iš Konstantinopolio į 
Athosą- Ir dahar sakoma, 
kažkieno balsas privertė Ma
rią pasitraukti vos pastačius 
koją ant sausumos.

> 1881 m. didž. kunigaikšty-
Įtė Aleksandra Nikolajevna 
I buvo atvažiavusi aplankyti

• vaitę uoste. Ant kranto išlip
ti visai neišdrįso.

lr ne tik žmonės, bet nei 
moteriškos lyties gyvuliai nė- 

respublikoje. Čia'nerasi nei 
kumelių, nei karvių, nei kiau
lių. Net vištų ir kitų “mote
riškos” lyties paukščių čia 
nėra. Išimtis daroma tik bi
čių motinai, nes bičių vaškas 
reikalingas bažnyčioms. Tai
gi, įdomu ką atsakys Tautų 
Sąjunga šitai nepaprastai 
valstybei įjos reikalavimą 

įtapti visiškai nepriklausoma,

Nesenai spaudoj pasirodė 
žinia, kad Athoso kalno vie
nuolių respublika kreipėsi 
Tautų Sąjungon, prašydama 
Atleisti ją visiškai nuo pri
klausomybės Graikijai ir 
iuoti pilną nepriklausomy
bę. Ką pasakys Tautų Sąjun
ga — kol kas nežinia. Bet šia 
proga verta susipažinti su ši
ta ypatinga vienintele pasau
lyje savo rūšies respublika, 
šita respublika oficialiai va- 
linama: “Hagios Oros” 
(Šventasis kalnas). Tai nedi
delis pusiasalis išeinąs į Age- 
jaus jūres (tarp Graikijos ir 
Maž. Azijos) ir sujungtas 
siąura žemės juosta su Chal- 
kidos pusiausaliu. Jis turi 
apie 60 kilometrų ilgio ir vi
dutiniškai apie 15 kilometrų 
pločio. Pačiam jo gale yra 
kalnas, Athos, turįs apie 
2000 metrų aukštumo. Nuo 
kalno nepaprastai gražus re
ginys į visa$ puses. Iš čia ma
tyti Maž. Azija, Europos 
pats rytinis galas, Graikijos 
pusiasalis ir Egėjaus jurų 
gausingos salos. Athoso kal
nas dar prieškrikščioniškais 
laikais buvo laikomas “šven
tu.” Jau Konstantino didžio
jo laikais IV amž. pradžioje 
čia apsigyveno vienuoliai ir 
gyvena po šiai dienai.

Kai turkai XV amž. užka
riavo Balkanų pusiausalį. jie 
paliko vienuoliui ir toliau 
gyventi “šventajame kakle.” 
Jie ten ir laikėsi visą turkų 
viešpatavimo laiką. Turkus

ežero vanduo lig šiol jų dar 
nenumazgojo. Mokslo žmo
nės, paregėję jas iškeltas u 
vandens, galės palyginti Ka
ligulos laikų žmonių draugi
ją su musų gadyne ir dar kar
tą pareikšti, ar ir kaip toli 
žmonija pažengė priekin.

Kaligula buvo išėjęs iš 
proto romėnų tyronas. Jei šių 
laikų žmogus drįstų daryti 
tą, ką jis darė 41 m. po Kris
taus, tai bematant atsidurtų 
ant kartuvių, ar elektros kė
dėje. Savo įsiutime jis taip 
toli nuėjo, kad, neberasda
mas naujų susijaudinimų, 
nebeišgalvodamas naujų 
žiaurumų, savo beprotiškus 
žygius apvainikavo tuo, kad 
savo arklį Jucitatus paskyrė 
konsulu!... Per vienus metus 
jis išeikvojo milžinišką tais 
laikais sumą (šių dienų pini
gais skaitant $3,376,000,- 
000) savo prabangai ir liuk- 
susiniems “pasilinksmini
mams.”

Jis įsakydavo savo paval
diniams nukasti kalnus, arba 
supilti juos. Neklausantiems 
Įsakymų gręsė mirties baus
mė. Romos šventovėse jis bu
vo pridirbdinęs iš aukso sta
tulas, panašias jam pačiam, 
—kasdien tos statulos turė
davo būti aprengtos lygiai 
tokiais pat rūbais, kokiais jis 
pats tą dieną vilkėjo. Nuola
tos išgalvodavo visokeriopus 
prabangos valgius, įsakyda
mas gabenti iš tolimiausių 
kraštų brangius skanėsius. 
Prausdavosi brangiausiose 
kvepiančiuose aliejuose; tar
dydavo uksuse ir gerdavo 
brangius žemčiūgus. Prie 
stalo liepdavo dalyti sve
čiams auksinius duonos ke
palus. Istorikai pasakoja, 
kad jo nesveikas prisirišimas 
firie aukso buvęs toks dide- 
is, kad jis nusiaudavęs ko

jas ir braidydavęs po išbars
tytas ant grindų aukso mone
tas, atsiguldavęs ant jų ir vo
liodavęs aukse...

Visus tuos turtus jis, žino
ma, surinkdavo iš žmonių

Brangiausiai jam atsiėjo 
garsiosios ant ežero Nemi 
galerijos, išpuoštos įvairių 
spalvų sieliais, viduj išdabin
tos brangiais akmenimis ir 

i mozaika. ' \
Sušaukęs savo generolus, 

' Kaligula išplaukdavo ant sa
vo galedų ežeran ilgesnį lai* 

* ką. Vergai smaugdavo čia 
! belaisves moteris, ir per są- 
• vaites čia eidavo pašėlimo 
•'orgijos. Pašėlimo zenito pa
niekęs, sako istorikai, Kali

gula — jis buvo jaunas, dvi- 
dešimts penkių metų

65,607, ti tas moteris' kurios įkyrėjo, 
v • • . ' « • - « — • • ♦

šia automobilių, nes iš viso bos, ir atvesti kitas/šviežes- 
tiktai vieną. nes, dailesnes... Kažin, kiek

. Palyginus gyventojų skai* jų žuvo Nemi dugne T...
čių su automobilių skaičium, Tų pasiutusio Kaligulos 
proporcija pasirodo šitokia: orgijų liudininkai — galeros 
visam pasauly vienas auto- netrukus išvys dvidešimtojo 
mobilius išpuola kiekvienai amžiaus saulę. Kiek jos galė- 
septynjasdesimčiai gyvento- tų papasakoti! V. D.

mybės j 
“Pra”V“nu.”

Anądien man įsmigo į akis 
vienam laikrašty šitoks . 
straipsnio antgalvis: “Nusi
gyvename, ar praaifyvena-

Žodis “nusigyventi” reiš
kia gyvenimo nepasisekimą 
—pereiti iš geresnio gyveni
mo į prastesni. Žodis “prasi
gyventi” turi visai priešingą 
prasmę; jis reikia pasiseki
mą gyvenime.

Vadinasi, žodelis “pra” 
čia turi gerą prasmę, o “nu” 
—blogą.

Bet ne visais atvejais šita 
prasmė pasilieka. Jeigu pri- 
taikysim tuos prefiksus prie 
žodžio “manyti,” tai išeis vi
sai priešinga reikšmė.' Nes 
jeigu žmogus ką nors nusi
mano, tai mes jam pripažįs
tam kreditą, bet jeigu jis 
prasimano, tai mes sakom, 
kad jis vi a melagis.-

Prie žodžio “gerti” abudu 
šitie prefiksai turi neigiamą 
prasmę, nes ar Jonas bus nu
sigėręs, ar prasigėręs, vistiek 
jis bus latras.

Aišku, kad čia yra netiks
lumas. bet vargiai jis galima 
pataisyti, nes jau perdaug 

' įsigyvenęs.
Prof. Gnaiba.

Kiek yra Pasauly 
Automobilių.

‘ Washingtono žiniomis, 
1929 metų 1 sausio dieną už
registruotų visame pasauly 
automobilių buvo 32,028,- 
584. Iš to skaičiaus 27,007,- 
965 buvo pasažieriniai auto
mobiliai, 4,702,950 trokų ir 
317,669 busai. Motorciklių iš 
viso buvo 2.262,932.

Daugiausia, žinoma, auto
mobilių yra Jungtinėse Vals
tijose. Iš kožno 100 automo
bilių pasauly, joms išpuola 
77, o likusieji 23 tenka vi
soms kitoms pasaulio valsty
bėms.

Čia paduodamos šalis, ku
rios iš eilės turi daugiausia 
automobilių:
Jung. Valstijos 24,629,921 
Anglija ....... 1,318,169 
Francuzija ........ 1,098,000
Kanada .......  1,061,830
Vokietija ........... 531,000
Austrija............... 516,695
Argentina........... 310,605
Italija .............  188,952
Ispanija............... 146.088
Švedija............... 127,660
Indija ....... 126,115
Belgija .... ....... 113,383

________ Japonija............................... 73,844 dešimts penkių metų am- 
medžio medžiaga- Meksika .... '.... 72,167 žiaus — įsakydavo prigirdy-

65,607(ti tas moteris, kurios įkyrėjo, 
Špicbergenas turi mažiau- ar kurios neatrodė jam dai-

Tarp-
gafi-

t

lliais gyvi būti. Sako, kad to- 
—Bet artu mislini. Maike, I kių emigrantų ainiai prisitai- 

kad aš dabar nebūčiau joms kysią Veneros (Aušrinės)

Jaunos mergos net badu save atrodyti tik lakaus proto 
marina, kad tik butų plonos, j vaizduotės padariniais, bet 

—Tai kvailystė, tėve. Iš-Juk dar ne taip senai tokiais • - • • • • V * 9 • • • « ar .

kad velnią susitikau, taip jos m<’£rfa žino, kad vai ar povandeniniai laivai,
feisas buvo dortinas ir juo- »amU Pakinis ją moti-nekalbant jau apie radio ir 
das. O ji pradėjo juoktis ir .nos pareigoms. O motina pn- jam panašius dabar visiems 
sako, kįd tai eį labai svei- v?'° bat. ®Ye,ka !r Pr,val°' tuJ paprastus dalykus.
ka.SakcC visus taikus iširau- ret,<era! ‘Įvystytą kūną. kad Jieskoma dabar , ir smar- 
kia. Taigi aš noriu,- kad tu galėtų tinkamai savo parei-. kesmų energijos sa tiniu. Čia 
man paAkytum, kaip tas e'^g“ J1, bus dėl ma- daug dedama yitaą rtomų

tai ir ji pati negalės but svei- sektų įkinkyti atomų sfiyla- 
ir jos vaikai išaugs be moji'jėga. 'tada gal irtarp- 

... truku- planetinio susisiekimo klau
simas pasidarytų lengvesnis 
ištirti, nes medžiagos kiekio 
sulig špilkos galvutės didu
mu pakaktų didžiulei fabri
kai varyti.

i — Daug naujų galimumų dar
. . • • T... gražų paaiškinimą. Aš jau žada ir chemijos mokslas,
daryčiau gražesnis. Lietu- dabar nesirūpinsiu apie savo Artimiausias chemijos užda
roj, vaike, kiaules visada gražumą, aletrajysiu savo vinys vra gaminti (paimti) 

^raLaaJnt’iežuvi geriau ištrein?t landi iš oro. Juk augalai se-j 

tartu Sveikata’ 4 LIEPOS NEW YORKE i Tada medžio medžtaga ----------
S? taZSŽSi SNIGO. liktų jau tik audeklams ga-1 Šveicarija

g pat purvas, kur Lietuvi 
deglosios maudosi.

—Bet vyrui tokie dalykai kui sustoti, kad išvengus su-'\ i a-  ar _ a •  —, 7 0

ri gražiai išrodyt, todėl biz-l 
.UUal narrnmlno izvm a irišsrv. , 
kių prep«Wtų veidams tepti, j 
vr --------- -
jau

man pasakytum kaip tas gas eiti- Je‘gu ji bus dėl ma- < ~dortas vadinai ir’km-jSgS- .^žiuvus ir užbadėjus, skylamajai jėgai. Jeigu pasi- 
J tai ir ji pati negales but svei- sektu įkinkyti atomų skyla- 

-To aš negaliu tau paša-J“’, ir.i°s .iš
kyli, tėve, nes aš tokių daly- lr su į'to.kla'".
tetai“ ir’iek° taiuete SL'uiJ™ 

_ i . ’ .... . kad šita kenksminga mada
, -0?31?.?1 JP ,.n1’Yai" ilgai nesilaikys, nes mados
ke, kad as išvažiuočiau kur njekac{ ilgai negyvena, 
ant farmos ir gerai issivolio-, _Na ui ad Maike, užf 
ciau purvyne, ar as nepasi- — *

mobilistai negalėjo matyt iš šilko ir vilnų pagamintų iš 
'kelio ir turėjo nekuriam lai- medžio.

Z_ _______-Mi \ o______ ' Pranašaujama, kad bus
nepritinka, tėve. Moterą no- sikulimo. "

, ri gražiai išrodyt, todėl biz-j ----------------
nieriai pagamina joms viso-1 MIRĖ NUO LIŪTO 
kių prepMBtų veidams tepti. į (KANDIMO.
Vyrui gi gražumas netaip į Idahos valstijoj mirė cirko 
jau reikalingas. , savininkas Bert W. Robin-

_ 0 ai tau sakau, Maike, son, kuriams liūtas buvo 
kad reikalingu, ba jeigu vy- įkandęs ranką.

/

tiktai vieną.

DVDBINTO AMŽIAUS 
VKUMERES HEILAI. į

(F'uturiška poezija.)

Idealai... Adijalai...
Po adijalais idealai...
—O idealai mano brangus,

kilnus, šventi!...
šaukiu aš kanuolių šūvio

staugimu...
Meilė... Seilė...
Meilė — nusispiauti...
—O, meilė tikroji, tu vargo

patieka.
Kas tavęs trokšta, kas kvaila

palieka.
Teisėjai—bausmių meisteriai...
Policmeisteriai...
{statymai... Dejavimai...
Mirties bausmės...
Kalėjimų statymai...
Supelėję visuomenės

nusistatymai...
—O. idealai mano brangus.

kilnus, šventi!...
šaukiu aš sprogstančio *

dinamito trenksmu...
Teisybė—nulis...
šypsos apskritas mėnulis...
O ant saulės juodos dėmės— 
žmonių nuodėmės... 
Varžytinės... Protestai... 
Vekseliai... Litai... kvitai...
Biskvitai...
Bankrotai—
Visa? riebių davatkų rotai,
Šampanas ir likero lašai...
Malonus skilandžiai...
Nuogos mergos...v 
Dolerio meilė...
Meilės doleris...
—O idealai mano brangus.

kilnus, šventi !..
Šaukiu as užkimusio

minosvaidžio balsu...
^ena... Uždanga _ į Athoso, bet ji tik išbuvo są-
Nieks nemato.. Pudruoti pilvai..> vQ.to o į”jT? 
Prabanga...
Pinigai banguoja lyg banga...
Čarles tonai...
Moterų sijonai—

I 
i 
i

i

Nepadengia atvėsusių blauzdų.. ra. kenčiami šitoj vienuolių

✓ x

• ■'*£. Uiža. Ak '\l‘

pagamintas nedūžtantis stik
las, kad bus surasta priemo
nių apsaugoti geležiai nuo 
rūdijimo.

Yra žinoma, kad šviesos _______ r___
energijai pagaminti eina tik kiekvieniems šešiems žmo- 
5 procentai tam vartojamos i ‘ 

telektros jėgos; kita dalis nu- visa važiuoti ant ratų.

jų, o Jungtinėse Valstijose 
vienas automobilius išpuola NUŽUDYTA MOTERIS.'

Alytaus apskr. Punioje nu- 
įdyta peiliu Ona Čekovs- 

kienė. Ji gyveno viena.
ujamos nėms. Vadinasi, ši šalis gali žudyta peiliu Ona Čekovs- 
alis nu- visa važiuoti ant ratų. kienė. Ji gyveno viena.

\

&

Vyskupai... Pralotai.. Kunigai...
Staugia...
O patys panas smaugia... 

Phivijus.

PASIKORĖ IŠ SKURDO.
Baikupis, Rokiškio vai — 

Nuosavam tvarte pasikorė 
mažažemis ūkininkas Dagys.

Priežastis pasikorimo —' vaistyk 
skurdus gyvenimas. (‘

K
J

* •
At



Visokios Žinios.

mušti. Tada šis išsitraukė rą-

I VIS

PAJIEŠK0JIMA1

from 16 at
iaat 7 JO

Pajieškau Onos Bajoraitės po vyTO 
Liuzienės, iš Anglininkų kaimo, Stak
liškių parapijos. Jieško Ona Zaparac- 
krutė-Aitutienė iš Alsininkų. Malonia 
atsišaukti arba kas praneš apie ją bu
siu labai dėkinga. Mano adresas: 

ONA A1TUT1ENE 
iy Goki st., So,. Boston, Maaa.

Pajieškau brolio Kazimiero Skaitlio, 
ir Juozapo Mockų, seniau gyveno.8L 
Louis, Mo, iš Lietuvos Girininkų .ra
dos, Gargždų parapijos, Kretingos ap. 
■Kas apie juos žino, malonės pranešti, 

Tirba pats lai atsišaukia. (28)
JONAS SAMUOLIS 

43 Vine st., Middleboro, Maus.

Jonas Abromaitis, pajieškau Karolio 
Abromaičio, 18 metų nežinau kur jis 
yra; iš Lietuvos—Saulių apskr., Bai-— 
siogalos parap.. Augmenų kaimo. Kas 
apie jį žino, prašau pranešti jo adresą, 
už ką busiu dėkingas. (28)

JOHN ABROMAITIS 
P. O. Box 38, Mollenauer, Pa.

Aš, Kastancija Isunas, pajieškau sa
vo vyrą Vincentą. Sutinku gyventi ant 
visados Mes išgyvenom 15 metų at
gal, turim 3 vaikus: Apolioniją, Petrą 
ir Viliuką. Dabar nežinome kur yra. 
Meldžiu atvažiuoti ant šio pajieškoji- 
mo. K. ISUNAS (28)

R F. D. 2, Box 89, Terryville, Conn.

LENKŲ KARININKŲ 
MUŠTYNES.

“Gazeta Warsząwska’* 
praneša apie aštrų susirėmi
mą tarp atsargos ir aktyvių
jų Karininkų Piastove. Atsar
gos karininkas Wojcikas Vu_ 
vo pasiuntę 36 pėst. pulko 
vadui laišką, kuriuo šis pasi
juto įžeistas. Šiomis dieno-

VYRŲ KR1Z1S EUROPOJ. SUSTABDĖ PROHIBICI
JOS PROPAGANDĄ

MOKYKLOSE.
Amerikos laikančiuose pa

sirodė žinių, kad Prohibici-;- . ... . . ...
jai Vykinti Biuras pasiglem- mi? >. ^ojciko butą anksti ry- 
žęs tuos $50,000, kuriuos tą įsiveržė du to pulko kan- 
Kongresas paskyrė platini- nin!^1lr 
mui žinių apie prohibiciją, ir mustL ?ada sis išsitraukė rą- 
naudos tuos pinigus savo Pasiuptęs 36 pešt, pulko 
propagandai pradinėse mo
kyklose. Prieš šitokią sauva
lę pradėjo protestuoti spau- 
da ir visuomenė. Biuras Pro- \ kapot1- Iššokus is miegamojo 
hibicijai Vykinti tuojaus tas' F*0”? bandė vyrą užstoti, 
žinias užginčijo. Jis su savo 
propaganda į mokyklas visai 
nelendąs. Bet kiek vėliau jis 
vėl pranešė, kad propagan
dos lapeliai, kurie buvo jo iš
siuntinėti į mokyklas, esą jau 
atšaukti ir nebusią platina- ___
mi. Taigi pasirodo, kad tas' laivas

18 milionami moterų 
trūksta vyrų.

* Vokiečių spauda paskelbė 
labai įdomius davinius apie 
Europos, moteris, kurioms 
lemta likti be vyrų. Pasirodo, 
kad Europoje tokių moterų 
-yra 18,000,000. Vyrų truku
mas prasidėjo nuo karo lai
kų. Per Europos, karą žuvo 
10,000,000 vyrų.

1900 metais Vokietijoje 
buvo 15,942,000 vyrų, 15—60 
metų amžiaus ir 16,431,000 
moteris. 1920 m. vyrų buvo 
17,782,000, bet moterų skai
čius pasiekė 20,204,000. Sal
do moterų naudai buvo pus
trečio milijonų. Francuzijoje 
moterų skaičius didesnis už 
vyrų skaičių 2 milijonais. 
Anglijoje ir Italijoje moterų 
daugiau kaip vyrų maž daug 
1 milijonu. Rusijoje 1014 m. 
moterų buvo 700,000 dau
giau kaip vyrų, o dabar mo
terų daugiau kaip vyrų jau 
4,000,000. Ir kitose valstybė
se motetų skaičius peršoka 
vyrų skaičių. Be to Europoje 
yra labai daug vyrų ir mote
rų, kurie nesiveda. Vokieti- 
jojo pav. apie 6,000,000 mo
terų neteka. Bendrai ėmus 
Europos moterims trūksta 
18,000,000 vyrų sudai-yti po
ras. .

vieną sužeisdamas. | tai at- 
i sakydamas kitas išsitraukė 
I kardą ir norėjo Wojciką su-

i bet užpuoliko buvo sužeista. 
iWojciką išgelbėjo triukšmo 
pažadinti kaimynai.

i HAMBURG-AMERICA LI
NUOS EKSKURSIJA,
Hamburg-America Linijos 

L' _j “R^liance” birželio 
prohibicininkų biuras ištik- 29 dieną išplaukė iš New;
rujų buvo užsimojęs savo 
oropagandą mokyklose sėti. 
Mokyklos priklauso atski
roms valstijoms ir miestams, 
ir prohibicijos fanatikai ne
turi jokios teisės tenai savo 
nosį kišti.

NEPAPRASTI DELEGA
TAI PAS RUMUNUOS 

MlNISTERj.
šiomis dienomis Bucha- 

reste į žemės ūkio ministeri- 
' ją atėjo du žmonės reikalau

dami pasimatymo su minis
terių. Kalbėdamasis su jais 
ministerijos sekretorius pri
puolamai pastebėjo, kad lan

kytojų veidai padengti kaž 
kokiomis baisiomis žaizdo
mis. Pašauktas gydytojas 
konstatavo, kad tai yra raup
suotieji.

Ministerijoje prasidėjo 
panika. Visi valdininkai bė- 
go į artimiausią aptieką, kad 
padarytų dezinfekciją. Tą 
pačią dieną į švietimo minis
teriją atėjo trečias raupsais 
sergantis žmogus.

Galų gale pasirodė, kad 
tie raupsuotieji pabėgo iš le- 
firozorijos, negalėdami to- 
iau tęsti jo režimo. Jie norė

jo pasiskųsti valdžios atsto
vams. Netrukus raupsuotieji 
buvo grąžinti atgal į leprozo- 
riją.

Visados Šviežia ir
Pilna-Kvepėjimo

ATIDARYK ukardmf La Touraine Kavos 
ir turėsite pilat gauną kvepėjimą šviežiai 
keptą uogų... tą patį priimną kvapą kuria 
išgaruoja ii puoduko kavos La Touraine 
kada paduodate aat jusy stalo.

Atsiminkite parsinešt namon skardiną 
La Touraine Kavos sekantį kartą kaip 
eisite pirkinėti.

šnypščia karėta pusryčiams, arba at
šaldyta skamhančioj stiklinėj pietums, 
visados rodo iypseną apačioje nuo 
La Touraine.

W. S. QL'INBY COMPANY
JUMS PATARTINA PASIRINKT GERIAUSIA

aplankyti įdomesnių' vietų KoJel PopfcjgflK SU ū ’' sąjungą.” Tas pats
v • * • -»• . y 1 J • I ____

REIKALAUJA $200,000 
UŽ JUOKĄ.

Judomujų paveikslų akto
rius James Cruze nuėjo Hol- 
ywoode pas artistą Dackerį 
ir davė nupiešti savo paveik
slą. Paveikslas išėjo labai 
žydiškai ir Cruse atsisakė už
mokėti už jį sutartą kainą. 
Be^>inigų, žinoma, artistas 
jam, šito paveikslo nedavė. 
Negana kad nedavė paveiks
lo, bet dar nupiešė -ant jo 
grotas ir pridėjo korčiukę sv 
paaiškinimu: “James Gruše 
kalėjime už skolą.” Su šituo 
paaiškinimu artistas pakabi
no aktoriaus paveikslą tokioj 
vietoj, kur visas Hoolywoo- 
das galėjo jį matyti ir juok
tis. Aktorius Cruse pasijuto 
šitokiu juoku užgautas ir pa
traukė artistą teisman, reika
laudamas $200,000 atlygini
mo už padarytą jam tokios 
sarmatos.

šiaurėje. Jis sustos Islandi-I 
joj, Špicbergene, Norvegijoj 
ir aplankys visas Skandina* 
vijos sostinės. Kelionė pa
dengs 9,252 mylias ir tvers 
36 dienas. Kurie norės, tiems 
bus duota galimybių aplan
kyti suomių miestus Abo ir 
Helsingfdrsą, rusų Leningra
dą ir Maskvą, lenkų Varšuvą 
ir kitus miestus.

NEW YORKE SUSTREI
KAVO 15,000 RUBSIUV1Ų.

Liepos 2 d. New Yorke su
streikavo 30,000 rubsiuvių ir

verčia juos dabar pradėti 
Fašistais Susiriejo. konflikf«?.*r kova dei jauni- * —--- rnn ^nklAiimn trfinrosnoe ir

Fašizmo ir klerikalizmo 
“šventoji vienybė,” patvir
tinta Laterano sutartimi ne
ilgai gyvavo.

Paskutinėmis dienomis 
Vatikanas ir fašizmas vėl įė
jo į neišvengiamų konfliktų 
stadiją.

“Sąjungininkų” nesusi
pratimai kilo dėl nesenai pa 
sakytos Musolinį kalbos, ku
rioje jis aiškiai davė suprasti 
dvasiškijai, kad jaunimo au- « «* Y*a • • • • -

mo auklėjimo stipresnės ir 
labiausiai ištobulintos reak-

” cijos dvasioje.
Demokratijos atžvilgiu, 

bręstąs fašizmo ir klerikaliz
mo konfliktas yra teigiamas 
reiškinys, nes jis ardo savo 
jėgas, kurios įvairiose kleri- 
kališkose šalyse pastojo 
žmonijai kelią į laisvę ir pro
gresą. “L. £.”

Išdavikas Kunigas

PROHIB1CUOS AGENTAI prašau pn 
KALTINAMI GALVA- 

ŽUDYSTEJ.
Oklahomos valstijoj, Te- 

eumseh miestely, tapo areš
tuoti 4 prohibicijos agentai,

Paajieškau brolio Antano Jokubuua- 
ko, vadinasi Jurk. pirmiau gyveno 
Buffalo. N. Iš Lietuvos paeina iš 
Kretingos miestelio. Kas apie ji tino, 

aneėti arba patu lai atšilau-* 
icia. Turiu svarbų reikalą. (28)
Pulikarč J uktabuuskiuti-Markevičienė 
9 Hafferan st., Attston, Maaa.

APSIVED1MAI-
■ i

- Pajieškau apsivedimui merginės •r-

RUSIJOS VALSTIEČIŲ
REIKALAVIMAI.

’‘Pravda” praneša, kad 
Rusijos kaimuose veikia ne- 
legalė “valstiečių sąjunga,” 
kuri veda propagandą ir agi
taciją prieš komunistus. Val
stiečių sąjunga paskelbė šito
kius savo reikalavimus sovie
tų valdžiai:

Slaptas balsavimas ren
kant sovietus, legalizacija 
buržuazinių ir socialistinių 
partijų, proporcialinė vals
tiečių ir darbininkų atstovy
bė sovietuose: panaikinimas 
komunistų viešpatavimo.

Bendras valstiečių obalsis 
šitaip skambąsr“Sovietai be 
komunistų.” Valstiečių są
junga smerkianti ekonominę 
diktatūros politiką ir reika
laujanti, kad valstybė nevar
žytų prekybos ir pramonės 
gyvenimo.

EDISONAS GERIA ŠILTĄ 
I»IENĄ.

Garsusis išradėjas Ediso
nas vasaros laiku mėgsta ke
liauti automobiliu po laukus 
ir gerti šutintą pieną. Susto
jęs kur nors pavėsy jis tuoj 
liepia šoferiui sušildyt pieno,
ir atsisėdęs-po medžiu geria! 
jį. Pieną jis visada vežasi su' 
savim. Senasis Rockfeleris 
išvažiavęs ant farmų atosto-1 
goms irgi tiktai vienu pienu 

' rpaitinasi. į

ATĖJO LAIVAS 
“DEUTSCHLAND.”

Šiomis dienomis iš Euro
pos atėjo Hamburg-Amerika 
Linijos garlaivis “Deutsch 
land,” kuriuo atvyko 378 pa- 
sažieriai. Tarp kitų paminė 
tinas yra Mayence mieste 
valdybos narys ir vokiečii; 
socialdemokratų vadas Josei 
Bauer.

»š pirmos dienos streikas pa- klėjimą fašistai neisleisią is 
rižymėjo triukšmu. Sakoma, savo rankų ir kad šitame 
buvo kokia 20 muštynių klausime jokių nusileidimų 
kumščiomis ir dviejose vieto- Vatikanui nebusią padaryta, 
se pavartota peiliai. Tūlam Vatikanas nepasiliko skolin 
Samueliui Melaskiui buvo gas fašistams, ir popiežius 
beveik visai nuplauta ranka, priimdamas katalikiškos ko-

tavo. Paskui į streiko distrik- brėžė, kad jaunimo auklėji- rikalų maišto vadas. Jis buvo 
tą pašaukta 250 ekstra polic- mas esąs t^i;^
manų. Apie 34-th ir 42-nd gamtos pavestas bažnyčiai ir tu su 23 savo 
streetus, Eighth avė. ir Bror šeimai.” Tokiu būdu popie- (taip vadjnasi Meksikos kle- 
adway dabar streikuoja ke- žius fašistinę valstybę pa rikališki maištininkai). Jie 
turios darbininkų grupės: statė antron vieton. buvo taip pat sušaudyti ir
cubsiuviai, kailiadarbiai, i Dabar Vatikano ir fašistų paskui visi pakarti ant tele- 
>dų darbininkai ir kafeteri- spaudoje eina ginčai dėl to, stulpų, kad ir kiti vals- 
jų tarnautojai. ,kam priklauso pirmenybė tybės išdavikai matytų, kas

Jo vadovaujami 23 plėšikai 
pakarti.

Pereitą sąvaitę Meksikoje 
buvo suimtas ir tuoj sušaudy- 

_____ ___________________ tas katalikų kunigas Aristeo 
Keliatą žmonių'policija areš^ legijos studentus taip pat Da- Pedroza, išdavikiškojo kie

tą pašaukta 250 ekstra polic- esąs “paties Dievo ir suimtas Jelisco valstijoj kar- 
manų. Apie 34-th ir 42-nd gamtos pavestas bažnyčiai ir tu su 23 savo “cristeriais” 
streetus, Eighth avė. ir Bror šeimai.”

turios < 
cubsiuviai,

darbininkų grupės: statė antron vieton, 
iai, kailiadarbiai,i

MERGINOS NUPLAKĖ 
NEIŠTIKIMĄ VAIKINĄ.
Penkios merginos Texai 

valstijoj pasiėmė vaikiną iš 
Nagadocles miestelio, išsive
dė jį į laukus, parsivertė jį 
ant žemės, atjuosė jo paties 
kelinių diržą ir skaudžiai jį 
nuplakė, užtai kad jis vieni 
iš jų buvo suviliojęs. Jų var 
dai nepaduodami.

---------------- 'jaunimo auklėjimo sistemos 
ŠVEICARIJOS TUNELIAI, nustatyme, arba, teisingiau 

Šveicarijos geležinkelių sakant,^as turi teisės mono- 
tinklas turi 229 tunelius, ku- Polizuoti auklėjimą, 
rių bendras ilgumas siekia1 žinoma, ir Vatikano ir fa- 
169 kilometrų. Ilgiausias iš šistų argumentai turi neper 
jų yra Simpono tunelis apie stiprų pagrindą. Vatikanas 
20 kolometrų ilgio. Tai ii- nurodo į “Dievo ir gamtos 
giausias tunelis pasauly. St įstatymą,” einant kuriuo 
Cotthardo tunelis siekia 15 bažnyčia yra jaunimo sielų 
kilometrų.

ŽVIRBLIAI NUSTELBS k*0 rimtesnio argumento ras- 
SIMFONIJOS KONCERTĄ. 0 . ......

. t . .. r Jie net slepia, kad jų teise
E^avano miestely, Kana* auklėti jaunimą savo šablo- 

dos Šiaurėj, pereitą sąvaitę naia j, partj“„volių- 
urtjo but atvykusių iš Regi; keliu- užkariautoji
ios artistų koncertas. Bet į “teiaį.”
„riobėsį susirinkę žvirbliai Įęaj ^el pačios auklėjimo

šeimininke, o fašistai fakti- 
nai be savo “jėgos teisės” jo-

Thomas, Harris, LeWis ir į“ naite* ** *aik5?’JĖ i • -t. kinas, negeriu svaigalu, ir nerakau ta-Wllliams, kuriuos Vietos vy- bako, dirbu prie biznio ir uždirbu *e-

Plačiau apie save paaiškinsiu 
-___ - -■ * ,2S°

. 612—lOth avė., cor 44-th st., dai ant farmos jieškoti deg-į New York, n. y.
tinės užmušė farmerį Harri-1------------- ---------—------—r• • • v Paineškau doros moteries apsivedi-
Są ir JO SVOgerį Lowery. . mui, kuri turėtų savo ūkę; pageidau-

--------------------------------------------------- i jama kad butų laisva išmylėtų šeiniy- 
PRANEŠIMAS.---------- niškų gyvenim4» nesenesnė 50 metų.

, ji- i • t • 1 Es“ 47 metų, našlys be vaikų. PrašauParduodu laivakortes į Lie- prisiųst savo paveiksią (29)
aivą ir iš Lietuvos. Siunčiu' J(>nas guditis
pinigus j visas saus. Darau i___ s--------------------------- -—• !• •• U • • 1 _____ —-------- ——įgaliojimus, ]

Williams, kuriuos vietos vy- bako, dirbu prie biznio ir uždirbu
_ •________- 1 _ _ •______ _ T _ wov^;ircia ui

nio galvažudyste. Jiems grę-, VienaL”i 
šia kartuvės. Jie nuvykę an- (per2lai^*; 
dai ant farmos jieškoti deg-' 61

pardavimo iri REIKALINGAS BEKER1S 
pirkimo aktus. Užlaikau1. Kuris moka kepti rožinę duod^ lie- 
krautuvę gramafonų, lietu
viškų rekordų, laikraščių, 
knygų. Taipgi vyriškų ir’mo- 
teriškų apatinių drabužių. 
Laike Liepos, Rugpiučio ir 
Rugsėjo mėnesių visiems lie
tuviams, kurie tik atsilankys, 
visas prekes parduosiu už 
numažintą kainą.

Priimu Lietuvos Laisvės 
Paskolos Bonų kuponus pil
noje jų vertėje, kurie tik 
pirks mano krautuvėje rei
kalingus sau daiktus.

Ofisas ir krautuvė atidary
ta nuo 8 vai. ryto iki 9 vai. 
vakaro, osubatomis iki 11 
vai. vakaro. Beto sekmadie
niais ofisas atdaras nuo 9 
vai. ryto iki 12 vai. dienos.

Prašau visų vietinių ir iš 
apielinkių lietuvių atsilanky
ti. J.SEKYS (31) 
177 Park st, Hartford, Conn.

Tek 6-1036

Kilias
i tuviškę; darbas ant visados. Atsišau- 
kit tuojaus ant sekančio adreso: (28) 

L. T. K.
133 Newbury tt.. Lawrenc*. Maaa.

PHILADELPHIA, PA. 
Lietuviška E. L. iv. Jura Baiayčia 
200 Eairt Girard Are. (w. Sbacfca- 

maisu nt.) Pamaldos prasideda 10:30 
ryte. Kunigas Peter E. Steik.

Šventos dienos vaikučių mokykla 
i Lietuviškai ir Angliškai prasideda 
11:30 ryte. Musų mokytojai turi aukš- 

I tą mokslų. Viskas dykai. Visi prašomi 
lankytis. (29)

Superintend Peter S. Kaliaauskas.

AR ŽINAI KAD
Meilė tekanti iš kiekvienos širdies 

attanda tolygų atsiliepimų kiekvienoj 
kitoj širdy. Ar žinai kad gamta yra 
gyva—viską gimdo ir marina. Ar žinai 
kad galima ypatų paskatint mylėti ne
matomai logitos ir psykologijos bu
dais. Knyga, 100 Ways To Get Rich ir 
Lekcija, vienas doleriukas Atsiųsiu 
per paštų bile kur. Reikalaukite šian
dien. Rytojus nežinomas. (28)

STANLEY POCIUS, Books Ageut 
234 Shawmnt avė., Boston, Mass.

juos laukia.
Visa šita gauja plėšikų, 

kunigo Pedroza vadovauja
ma, kelios dienos atgal buvo 
užpuolusi Atotonilco EI Alto 
miestelį ir apiplėšė gyvento
jus. Kareiviai paskui visus 
šituos “kristerius” apsupo ir 
suėmė.

Jų vadas, kun. Padroza, 
seniaus buvo Los Altos para
pijos klebonu, bet kada kuni
gų organizacija nutarė pa
mesti bažnyčias ir kurstyt 
žmones prieš darbininkišką 
valdžią, tai ir kun. Pedroza 
pametė savo Dievą ir nuėjo, 
išdavikiško darbo dirbti 
prieš Meksikos respubliką.

Pamatę, kad darbininkų 
valdžia yra perkietas jų dan
tims riešutas, kiti Meksikos 
klerikalai sugrįžo atgal ir 
pasižadėjo klausyti įstaty
mų. Valdžia jiems prasižen
gimą dovanojo. Bet kun. 
Pedroza su sau jale savo pa
sekėjų pasiliko toliaus vesti 
• karą.” Ir užtai visi jie dabar 
užmokėjo savo sprandais.

GRAŽI VIETA 
VAKACIJOMS.

Vieta prie didelio ežero, gali žuvau
ti, pasivažinėti valtelėms arba motori
niu botuku, ir geri ruimai. Šokiai du 
kartu sųvaitėje. Valgius gali pasirinkt. 
Smagi vieta praleist vakari jas. Atva
žiuokit persitikrinti. (29)

FRANK ROftftNAS 
488 No. Main ut„

RAYNHAM, MASS.

nobėsį susirinkę žvirbliai Įęaj ^el pačios auklėjimo 
garsiai sirskejo ir skrai- sistemos dvasios, tai čia Va

lė po visą salę, kad artistai tikanas gudriai priešpastato 
negalėję dainuoti ir koncer- fašistų zoologiniam naciona- 
as turėjo but nutrauktas. iiznKli agresyvumui krikš- 

čioniškus “taikos ir meilės" 
principus.

Šiaip ar taip, bet klerika
lizmas ir fašizmas, nežiūrint 
viso savo reikalų bendrumo 
ir reakcinės giminystės, ne
gali pasidalinti savo įtakos 
objektais.

Kiekvienas pretendentas Į 
jaunimo “auklėtojus” tikisi, 
kad jis geriau įskiepys jauni
mui ir vaikams priešdemo- 
kratiškus ir priešlaisvama- 
niškus “raupus.” Vatikanas 
turi amžių praktiką ir patyri
mą, o fašizmas begalinį pasi
tikėjimą savimi ir ambicija. 
Klerikalizmo ir fašizmo tiks
lai vienodi, tik jie siūlo įvai- 
nu® metodus ir sistemas su 
reakcinti busimas kartas ir 
paversti jas dvasios paliegė
li®1®, kurie turės tapti kleri
kalų ir fašistų “patrankų mė

ir laisvės 
, ------- --- ir
klerikalus sudaryti “kry žiaus

Tūrių Gražią Muzikos 
Krautuvę

RAINO IR REKORDŲ- Bet senatvė, 
vienas nepajėgių apžiūrėti. Labai rei
kalingas pagelbininkas arba pusinin
kas; taipgi parduočiau. Rašykit, šiuo
adresu: (30)

JONAS AMBROZAITIS
360 Grand st.. Brooklyn, N. Y.

PARSIDUODA I Kfc. SYRACU8E. 
N. Y. Su sodu, 100 vaisingų medžių, 
100 vištų, apie 200 ketvirtainių p<Mų 
žemės, vasarnamis su skiepu,' šaltinio 
vanduo Tarp Rochester ir Bingham- 
ton didelių miestų. Parsiduoda pigiai 
Platesnias žinias.per laišką arba ypa
tiškai atvažiuokite. (31)

VINCAS KUNDROTAS ' 
NEDROW, N. Y.

Ip*
' V V*

KARALIAUS VASARNAMIS KAREIVIŲ MOTINOMS

Čia palodytas Italijos karaliaus vasarnamis “Vilią Margheri- Demokratijos L ' 
ta,” kuris nesenai buvo pavestas kritusiųjų Italijos kareivių mo- baimė privertė faii«tu< 
tinoms, našlėms ir našlaičiams. į-*--’• *

Budweiser 
ReiškiaJaponijoj, Matsušima ang

lių kasyklose, pereitą sąvaitę — . _ ..
nakties laiku vanduo užliejo I^OS1K&IICG1IT1Q 
vieną tunelį, kur dirbo 50. °
žmonių. Jų likimas nežino-
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»
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I
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•
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» 
I
I 
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•

» 
I

MILŽINIŠKAS IŠVAŽIAVIMAS
Nedėlioję, UEPOS-JULY 14 d., 1929 m.

Conn. ir Maso. Valstijos Sandariečių
BRAINARD GROVE PARK, Thompoonville, Conn.
Prie put kelio stoties 172. banalu važiuojant nuo Hartford j Springfield

f h, r pirmų kartų toks didelis išvažiavimas rengiamas dviejų valsti
jų lietuvių. Vieta labai graži ta-p pušynų, aplinkui gražios pievos, 
.ale šokiams ir kitoms pramogoms Puiki didelė muzika, gėrimų, val
gių. dainų, prakalbų ir visokių žaislų, taip kad atsilankę į šį piknikų 
gausite pilnų užsiganėdlntmą. Visi atvažiuokite: iš farmų, iš miestų 
įr miestelių pasigėrėti šiuo išvųžiavimu-pikniku, ir sykiu susipažinti 
su visais lietuviais, su broliais, sesutėmis, giminėmis, draugais, kur 
l.u. suvažiavę iš visų vietų. Čia praleisime visi linksmai nors vienų 
dienų Kviečio visus RENGIMO KOMITETAS.

s

♦

Negyvi Pinigai!
Mes perkam lJetuvM Braut 

už pilnę kainę, nuo tu, kurie pirks 
pa5 mus naują Pianu arba Radio. 
paimdami kaipo dali mokesties. 
Naudokitės proza. (29)

GARD1NER PIANO CO.
(B. Simonavičius)

487 Westmte^er SL, 
PROV1DENCE, R. I.

I 111I6’ Ii
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Tiek to. Prižadėjo — ne-

MARGUTIS |
tvienam lietuviui naudinga |j 
kvti naujo* mados laikrai-

j

j

uas visų veislių gyvūnų*, kurie gyve-

. Kaip jis galėjo tuo* gyvūnus prastoj 
Vienaveiksmi savo arkoj ®utalpinti? J4 k“» -m*®i

namie, taip ir
Puri. 32.............

KELEIVIS

ten reiški? — rėkia

I Ar Bure Vlauetfaa* Tveną*? — Kaip
| Nojus galijo surinkti i kelias die- 
> nas visu veislių flrrvunus. kurie evve-

Ž Aleksa So Boston, |Sb Kalbo*.' 
... 10c. 40 pusi .. 

. . I

KELE1V1S

Humoristika
PASIMATYMAS SU ČIGONU

Savo “tauto* vadu*' jis tapo 
be rinkimų, taip kaip ir Smo» 

tona. Bet rašyt ir skaityt 
da neišmoko.

“Lietuvos žinių” bendra
darbis C. Petrauskas rato

jimą su tamsta iš 
os Žinių" persispaus-; kad tu galėtum taip su manim

elgtis.
—»Ar aš sakau, kad tu valka

ta? — iš ano galo rėkia Stėpo- 
' nas.

—Tai ne aš sakiau. < 
f kas įsimaišė. Ponai, nesikiškit į 

i šeimynišką pasikalbėjimą! — rė
kiu visa gerkle prie telefono pri
sijungusiai visuomenei.

Čia vėl kaž kieno halsas:
J —Į tamstų raštą numeris
{mes pareiškėme...

—Ką tu
Steponas.

! • —Kaip čia su tom tavo vestu
vėm? — klausiu Stepono.

—Ar vestuvėm? — rėkia Ste- 
------  — Kada tavo vestuvės?

—Kiaulė turi būti penkių pūdų 
Su kuo tik nori gali susisiekti. Ir sunkumo. — šaukia kaž kieno 
vielomis ir be vielų, r.. ’ u_,~
Londonas su Amerika be jokios 
vielos susikalba. Tiesiog plaukai j 
Šiaušiasi.

Teko ir man telefonu kalbėtis;—rėkiu kaip pašėlęs 
Lietuvoje. Na. vyrai, pasakysiu O Stepui: -.

............  ! ■ —Al lik tave norėjau pasvei- Piabl » Prt0. balsu:
'kinti. Atsirado proga telefonui A?..nonb «• »mgto »*-,-£ V“-T.V-
pasi kalbėt i. Kaip laikosi keršoji?, slkalbetl. u *. ^ ■

—Kuogreičiausiai siuskite. Sutikau kalbėti tik su blai-j ™ buto
ašutus ir šerius?—rėkia kaž kas. ryL nes Rietas kad ir k>-| . ,

Kol susikalbėjau, sušilau kaip <f 
mazgotė. Baisiai sunku kalbėtis 11 
dideliu atstumu, 
dvasios. Bet šiaip,

KAIP M KALBĖJAU TELE
FONU LIETUVOJ.

Musų laikų telefonas taip išto- P°n*s- 
bulė jo. kad net klaiku darosi. —-f

čia kaž |apie savo pasimatymą su 
tuvos čigonų “karalium.” 
ko:

Birž. 6 d. popiet virtuvėj 
išgirdau smarkų triukšmą:

—Bėk laukan! O tai smog
siu kačerga per nugarą L. 
Policiją pašauksiu!... Girtas! 
Dar ką po skvernu pakiši!...

—Aš noriu su ponu ĮMMi- 
matyti — išgirdau per triukš
mą gana silpną balsą už vy
tu vės durų.

Nuėjau pažiūrėti, kas de
dasi. Prie viituvės durų ra
dau vos besilaikant} ant ko*

Pasakoja, halsas. .
—Gerai, atsako Steponas.
—Nelįskite su savo, kiaulėm i 

šeimyniškus žmonių santykius!

dino.
—Šito tai dar nežinojau, 

ponuliuk. Esu iabai tamstai 
dėkingas, abai.

—Kur Tamsia taip smar- 
ipąiigmą praleidai? — pasi- 
toirpvau matydamas “kara- 
Mg** žymiai sunykusį, — ai 
nesušalai?

—Praleidau Utenoj. Su
šalti tai nedaug reikėjo. 0 
kas svarbiausia, tai vos iš ba- 

* do*nenumiriau. Kiek vasarą 
'arklius bemainikaudamas 
ušndirbau inigų, tai visus 
praleidau. 0 tų uždirbtų pi- 
nigu ne taip jau daug ir bu- 
yo. Pardaviau vieną arklį ir 
amMus pinigus taip pat pra
leidau. Teėiau. jau taip vie-

j jų pereitais metais su nuuūm ®QJ® vietoje žiemą nesėdė- 
Isusipažinusi kandidatą j adjau. Važinėjau po jomarkus 
<mmi lraraliiK Orlausko {arkliais mainikauti. Buvau

! apie 2,000. Surašinėjant už
rašė tik tuos, kurie turi nuo
latinę gyvnamają vietą. To- 

! kių ir susirado 284. Surašy
mas buvo vasaros pabaigoje, 
daugumoj čigonai tabore gy
veno kur nors pamiškėj, to
dėl ir pasiliko nesurašyti. Be 
to, per tuos metus daug či
gonų atvažiavo iš Rusijos ir 
Lenkijos.

—Gal tamsta per žiemą iš
mokai skaityti ir”rašyti?i

—Nebuvo kada. Visa ener
gija buvo pavartota kovai su 
badu.

—Na, girdėjai apie pasku
tinius įvykius? Atentatą?

—Ant rytojaus jau žino
jau. Žmonės iš Kauno atvykę 
pasakojo. Ot matai, ponu
liuk ! Čigonus skaito blogais 
žmonėmis. Bet tokio dalyko 
čigonas nepadarė ir nepada
rys. čia patys lietuviai pada
ro.

Atsisveikindamas kelis 
kartus primine, kad neatsisa
kyčiau atsilankyti į jų susi-

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE.I

Isusipažinusį kandidatą i Važinėjau po jomarkus Ryčiau atsilankyti į jų susi-
Į gonų karalius St. Orlauskąjarkliais mainikauti. Buvau rinkimą, kuris žada būti ga- 
• Mane pamatęs, jis nudžiugo?Bolnikose, Sirvintuose. Mo- na skaitlingas ir įdomus. 
įTuojaus stvėrė nuo galvos Intose ir kituose miesteliuose. “Karalius” pažadėjo duoti 
, kepurę, pakišo po pažaste ir Tečiau?, uždirbti daug nepa- i vertėją. Be to, pabrėžė, kad 

v, jgisekė. Pas žmones pinigu j po tokio seimo greičiausia
fnėra. Nederlius* dar dau-į bus kokia “večerinka,” ku- 
'giau dalyką pablogino. rioje galėsiu pašokti su čigo- 
Į —Ar buvo jau karaliaus naitėmis ir labai gera burti- 

__ o________ _____ į rinkimai ir ar tamsta esi juo-į ninkė man galės “isviražyti” 
;ralius, vis tiek girtas. Sutiko.i^nnktas?

mazgote čaižai *un«u Kaioeus - stvėrė* bučiuoti ranką, bet) —Taip, buvo. Tik mes ne- 
idid.Hu utetumu. Reikia daug kail> karaliui duosi?! Taęro. ■’ ”*
‘dvasins Bet iiain žinote telefo- Pasakl3U “f *

den^u prie idrfonų įriUM- tatai ge™i veikia. Nepapra.-1karalius to papročio ita gffg 
aensaionų pne teieionų priia* ę.u stenonu riska but ver^i įmokęs, bet tai uu lieK to. rrizaaejo — ne-

v”iKzr ! aiškiausiai susikalbėjome žinol netinkamas paprotys, netin/į“11^- ,bel į1,1 tuomi tunu davė. Maža bėda. Bet kur 
^įj?e/s,ma be kondensatoriaus gal ir darnas netik karaliui, bet daug darbo. Ekonomine ei-įkas blogiau su jo kolega 
■n įruJr to- ♦ j iiaprasčiausiam piliečiui. Pa- padėtis yra stačiai ne- i Amanuia, kuris prisiskolino

, ,. 'sisakiau, kad kaip detnokra-. pakenčiama. Jų reikalais ru-1 begales pinigų ir negrąžina.
ro 10 tas neigiu vergišką rankų bu-! Pantis tenka man. Birželio I Tai kur kas blogiau. Bet kas 

čiavimą, bet jis tur būt nela- Pabaigoje čigonai mano pa- padaryti — toks jau karalių 
bai supratęs manc^paaiškrni-1 daryti pasitarimą, į kuri aš “amatas” — visa tik imti.

Jums — stebuklai. • ’ —Aš tik tave norėjau pasvei-
Turiu aš čia toki pažįstamą, kinti.

telefonų specialistą. Retkarčiais 
užeina, kortpalaikes supliekiame, 
kokiomis temomis pasiginčijame.

Pereitą sekmadieni užėjo kal
ba apie telefoną.

Telefonų specialistas ir sako:
—Dabar. — sako. — kai kon-

me, gali su kuo nori kalbėtis. -tas tolumas. Su Steponu viską j

—Na. — ginčijuos. ■ 
gal ir kalbėsies, bet kaži kiek to-. ^a’ 
liau už Šiaulių.. Ot. be vielų, tai 
tu gal ir su Amerika arba Argen
tina pasikalbėsi.

—E. broku! — rėkia specialis
tas. — Kas tas tavo bevielis. 
Monai. Akis apdumia. O kai tu 
vielą rankose turi. Ui jokio mo- Į ir.o Uvo vestuvėms papjoviau ir 
no negali būti. Be to. vielomis išsiunčiau. Tik aš nesuprantu, 
nors su Klaipėda kalbėkis — pui- kam Uu šeriai ir ; 
kiaušiai girdėsi.

Taip mes ir susiginčijome.
—Nereikia man Uvo Klaipė

dos, — sakau specialistui. — Sa
kysime. ar su Egeliškėm iš Kau-.^ERGA PAGAL JO NOSĮ.

visą ateit}.
“Karalius” man viso pri- 

___ ______ suvažiavimo, žadėjęs, matyti, pamiršo 
“pamokslą/’, per atskirus čigonų šeimų apie pirmą savo pažadą, pa- 

’^aliotinius buvo paduoti'dovanoti “žerebeą.” 
i už mane. Karalius tai ‘

blogiau butų buvę.
Beje, šiandien gavau

laišką. Liečia telefonų pasikal-,
bėjimo reikalus. Jis maždaug
taip rašo: Į manim * at^efldno'kviečiu ir tamstą’abįrkti. ži-

—Kiaulę penkių pūdų sunku-'if laiptais leidosi žemyn. j —1 “* ~

po aš galiu pasikalbėti ?
—O kas tos Egeliškės?
—Toks viensėdis. Mano paži 

tama teta gyvena.
—Su Egeliškėm. — sako. — 

negali kalbėti. Ten. turbut. jo
kios vielos neina.

—Matai, o bevieliu su Egeliš- 
kėm tikriausiai susikalbėčiau.

—Menai. — sako. — bevielis. 
Eiva laižybu. aš tau parodysiu, 
kad susikalbėsi.

—Na. brolau, bet su Šakyna 
tai jau tikriausiai nesusikalbėsi. I

—Susikalbėsi. Dabar, kai kon-. 
densatorius Įvedė, kalbėk ir, 
džiaukis. Tikras malonumas.

Taip mes ir susitarėme, 
vadinasi, sujungs mane su Šaky
na. O Šakynoj mano brolis. Ir te
lefoną išmėginsiu ir su broliu 
šnektelėsiu: “Taip ir taip. Ste
ponai, gerų dienų tau per telefo
ną ir kaip keršoji kumelė: kume
linga ar ne’’ ? .

Suprantate, tik penkis žodžius j 
ir gana.

Stoviu prie telefono, o čia šir
dis iš lėto sąla. Neįprasti susisie
kimai.

Įrėmiau ausi i rageli. Teisybė, 
daugybė balsų. O kuris brolio— 
Dievas žino.

—Sveikas Steponai, jei mane 
girdi!—surikau.

—Prašau Į vestuves. Sekma
dienį sutuoktuvės, — atsako iš 
kito galo.

Ar jau smala. Steponas nėra' 
metų kaip vedęs, ir vėl prašo j 
vestuves. •

Klausausi ausi Įrėmęs, net ne
smagu.

O čia vėl baisas:
—Rado namie negyvą. Kruti- 

ė perskrosta peiliu.
—Kieno krūtinė? — surikau.

Alo. kas čia šaukė Steponą 
— girdžiu brolio balsą, 
prašiau, Stepuk. aš! — 
nudžiugęs. — Tik kaip 
o vestuvėm ?

vestuvėm ? 
kurias prašei!

koka norą valkata,

noma, tamstai pėsčiam eiti 
„ . . .. ,, ... neprisieis. Nuvežti ir atvežti.-..„^....„1 Po tokio pasikalbėjimo, ajįįum arklius. Bet kur,ka- 

ašutai reikalin- tornaite sv psodamos? karto- ir kokią valandą — aš 
gi. Savų neturiu. Parašyk, jei J? Z(X*1 karalius ... gktuok- ppgaešiu.
būtinai reikia. — nupirksiu... , , . . , I Tame susirinkime bus grei-

Pivosa. i ’TJnnkinsi. o paskui ką nuspręsta prašyti vaL
---------------- ' ??rSiir nutįkns- *^u ję kė- džios duoti žemės plotą, ku- 

letą kartų bu\ o atėjęs, be. butų apgyvendinti visi
neįleidau. . - . , • čigonai. Tuomet mažiau busi

Penktadienis. Paskirtu lai- darbo ir policijai mus iš vie
ku karalius jau laukia audi-* - - - r j -
jencijos.” vįmi
. Įėjęs j kambarj, jau risis- liūdnų paseku. Vaikai išsi- 
kai blaiviam stovy, prabilo: g^gta. Seni čigonai ne taip

—Jau sąvaitę laiko, kaip bailus
.. __ _ . 1925 m. visuotinis gyven-

, , ^n^^taciau tamstą ap- surašymas parodė, kad
lankyti ir padėkoti uz taip Lietuvoje vra čigonų vvrų— 
platų aprašymą, kurj tamąa 145> „ mot’eni _ 13fl vjso_ 
patalpinai Lietuvos Zimo- ggą
se pereitųjų metų rudenį. daviniai netikri. Čigo-
Dabar jau visa Lietuva apie Lietuvoje priskaitoma 
manezmo. *--------------- ----------------------

; —Ne tik Lietuva, — pa
stebėjau. — bet ir Amerika.i —Žiūrėk.

Jis : žioplaitis vedė ’.
I

kokią didelę mergą

—Šita da nėra didelė. Ot. turė
tumėt pamatyt aną. nuo kuri 
jis pabėgo...

DVI MERGINOS.
Syki buvo dvi mergelės. 
Ir abidvi kaip žuvelės: 
Linksmo budo, lygaus kūno. 
O vikrumas, kaip vijūno. 
Bet jų laimė nevienoda: 
Viena skaito ir mokinas. 
Daug žinojimo parodo. 
Kita dairos kur vaikinas. 
Ji šešiolikos metelių 
Priviliojo daug bernelių. 
Bet kai dvidešimts sulaukė. 
Nuo jos visi atsitraukė. 
Ir už tai. kad ši mergaitė 
Laikraščio lig šiol neskaitė. 
Nieko gera ji nežino. 
Kalbint ją visi mėgina. 
Bet pamatę galvą durną. 
Vyrai kaip nuo meškos kūmą. 
O tuo tarpu tąją kitą 
Visi myli, kad mokyta. 
Tuoj pažinsi tą mergaite. 
Kuri skaito kas sąvaitę: 
Linksma, dora ir protinga. 
Niekad žodžio jai nestinga, 
žino ji kada kalbėti. 
Ir kur reikia nutylėti...
Už tat ją ir žmonės gerbia: 
Laiko ją už viešnią svarbią. 
O vaikinai, kaip bitelės 
Veržiasi prie tos mergelės. 
Bet na kaip jiems vargšams 

eina: 
Puikiai žino ji sau kainą.

nos j kitą vietą vaikyti. O po
licijos vaikymas turi ir labai 

išsi-

esu apsigyvenęs netoli Kau
no.

PAVARGUS
Apetitas blogas? Nėr- I 
motas? Nepasiduokit. 
Tega! Severas Esorka, 
labai geras virškinimo 
ir iiuosavimo tonikas, 
<riduos Jums naujos spė- 

os ir pagelbos Jums at
sistoti ant kelio j sveika
tą. Klauskit aptiekoriau*

nes daugelis laikraščių mano
' -------------------------------------
I Prastas Apetitas? t

<,p į >Ir. Alės Taylor, Geiter, Al*.. «*ko. 
l"NuKa-Tone pagelbėjo man puikiai. 
' Kuomet aš pradėjau ja* vartoti, «š 
turėjau skausmu.® šone, mano apetitas 
buvo prastas ir negalėdavau gerai Iš
silsėti. Dabar šone skausmų jiebeturia, 
riano apetitas sreras. mano miegas p*- 
silsinantis ir atšviežinanti*, aš jau-‘ 

t čiuosi arenau visais atžvilgiai*.n j
I Tūkstančiai vyrų ir moterų laike p«- 
’ skutinių 35 metų įjfijo tas pačias pui- • 
| Kias pasekmes Kai kurie jų buvo silp

ni. nervuoti. išblyškę. Kiti turėjo skil- 
: vio ir virškinimo trubelia*, paso* ri- 
į dūriuose ir žarnose, svaigulį, »ilp*u- 
1 mą. inkstų ligas Kai kurie buvo men

ki ir turėjo trobelių su viršikinisi'tt
' *r i.*—

. i

Nujra-Tone suteikė jiems daaĮglM N-. 
gos. geresnę sveikatą ir energiją. Jo* j 

J*padaugino jėgą visų kūno organą ir 
i jie pasijuto esą jaunesni. Nuga-Tone 
turi jums pagelbėti, o jei ne, tai nieko 
nekainuos žiūrėkit garantijos ant 
kiekvieno pakelio Nusipirkit 1 butelį 
šiandien

[tarpininkas
♦ MM 
t
»
!
♦
♦

!
!
»i

♦i

(THE MEDfATOB) 
Leidėjas A. J. Kupetį^ 

Vaizba*. Kultūros ir DniM* Mė* 
nešini* žurnalą* m aaafvurtak 

paveikslai*. 40 panagią 
Didelio fermata.

Prenumerata metams 
vienas numeris 10e.

Užsieny—$1.50. viena* IMHB. lfc 
“Tarpininką*” duoda W 

ba laivokortę į Lietuvą ir 
—dovanų.

“Tarpininkas” 
apmokėti bitas. J 
ninku“ tuo jaus, 
kaip tą galima padaryti. 
Kreipkitės šiuo adremK

tarpininkat 
m W. BROADWA«, 
SO. BOSTON

SVEIKATA
^-^TAl DIDELIS SVABBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUL
Trije knygeje yra paamtMa 
jaa, FiziolofijM ir Mystana.

Kas skaitys tą knygą, ta* sužinot 
no mechaniną* ū* tokių dalykų, kokhj girna 
žinojo.

Knyga labai puikiai iliustruota, taip kad kiek
vienas aiškiai gkli atprasti ir naatyti tavo kaso 
organus paveikaluoee.

Knyga 340 puslapių, gražiai andina apdaryta.

KELEIVIS
253 Broadvay, .So.

Ansnhizam. Pagal Proudhaao Maka
lą, parašė d-ra* Paul Elzbaeher, 

verte Briedžių Karaliukas. South ___ _________ _ „
Boston. Mass. puri 29..................... lOe. na išsimėtę po vwą žemės kamuolį ?

, Kaip jis galėjo tuo* gyvūnus prastoj 
“Jauaystėa Karšti*.** Vienaveiksmė savo arkoj -utalpinti? Iš kur ėmėsi 

komedija-farsas. Parašė K S. Kar-. tiek vandens, kad vi«ą žemę apsem- 
poviėiųa. ir S«**ėiiedąv>*M|* Pagal Su-, tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
tartie*. N V Koneckio dialogas, vertė ’* 11 —»■»:- —»
tpyža*. Labai užimanti, meiliška ko
medija ir perstatymai tinkama* 
dialogas, So. Boston, 1916 ni.........ltte.

Kunigą Celibatą*. Išaiškintą kunigų 
bepatystės istorija, pasekmės ir jų 

doriškas nupuolimas. Šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mote
rį*, dukterį* ir mj-iimosio* nepapultų į 
tokią kunigų globą. Parašė kun (le<>. 
Townseiui Fo'. D. D., sulietuvino 
Ferdinand de Samogitia..................25c

Kurgi Ta* Viskas Nyksta. Lahai žin-1 
geidi knygutė iš politiškai-ekono- 

miško klausimo, kurią turėtų kiekvie
nas protaujanti darbininkas perskai- 
kyti. Pagal K Kautskį, parašė Z. Ale
ksa. Su. Boston, Mass . 1914 m., 
puslapių 28. .................................. 10c.

Lengva* Bala* Hombti AnglUkaL
Raukius reikalingiausių žodžių ir 

pasikalbėjimų. Ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvienas 
gali greitai išmokt kalbėt angliškai. 
Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet čie- 
li sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieš- 
kant, važiuojant kur uors, nuėjus 
kraut uvėrų pas daktarą, pas barzda
skutį, pas kriaučių, ir tt Su fonetiškų! 
ištarimą ir gramatika. Autra padidin
ta ir pagerinta laida. Sutaisė St. 
Michelsonas Pusi 95........................S5e.
Ueuvią šeimyną Istorija Juškevičiau*

Dainose. Jei nori žinoti, kaip seno
vėj lietuviai gyveno, tai perskaityt ši
tą knygą. Iš jos dasižinoni. kad vyrai 
tarėjo daug pačių, o žmimos po kelis 
vyrus. Labai užimanti ir pamokinanti 
knyga. Su paveikslais. Parašė Z. 
Alekna .......................................... 50c
Drutuoae audeklo apdaruose .... 75c.
Lytiško* Ligos ir kaip nuo jų apsisau

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

Lapeliai iš proletariškos filosofijos 
Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje 
įvairiausius nuotikiu.ė, tai perskaityk 
šitą knygelę. Kalba labai lengva^Kny- 
ga protaujantiems darbininkams neap- 
kainuojama. Medega imt* iš Greilicho 
Parašė Z. Aleksa. So Boston, 
Mas*., 1913, puri. 80.....................  25c
Monofogai ir Deklamacijo*. Šioje kny

goje telpa daugybė naujų, labai gra
žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiško*, 
revoliucionieriškos. tautiškos, humo- 
riatiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, viso* geros. Tinka viso
kiem* apvaikščiojimams, baliams, kon
certams ir tt Antra pagerinta lai
da. So. Boston. 1914 m.,.............. 25c.
NibiHatai. Tragedija trijuose aktuose.

Veikalas perstata nužudymą caro 
Aleksandro H. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš
viso reikalaujamos tik 28 ypatos. 
So Boston, 1913, pusi. 61................25c.
Soeiabzm** ir Religija. Labai įdomi 

knyga šituo svarbiu klausimu. -Z, 
turėtų peskaitvti kiekvienas katalikas 
ir socialistas. Parašė E. Vanilervėlde, 
vertė Vardunas. So. Boston. Mass., 
1915 m., pusi. 24.............................  lOe.

* Antaną Stebuklą'* Dviejų vei-’ ..
* Hmų komedija? Perstatymui reikia ®<« <2» Jis sugrįžo; 13> Ado-
10 ir 2 motorų, lo- - J.eva. PUna juokų ir 

Stabmeldiška Lietava iš Artime* Pra- Kaip Senovė* Žmonė* PerMstatydavo 
e i ties. Knygutės įtalpa susideda js4 Sm Žemę. — Labai įdomų* senovės 

sekančių dalių: 41» Giria ir moterų filosofų daleidimai apie žemės išvaiz- 
vogitnas; (2> Lietuvos moterų ir vy- dą. Pagal daugelį autorių paraše 
riškių šventės; (3) Lietuviai lieka vėl- Iksą*. Antra knygutės dalis yra: “Iš
mals; (4) Pa»kutiniai lietuvių dievai, virkščia* Mokslas arba Kaip Ataira- 
Parašė Z Aleksa So Boston, Į d* Kalk**.” Parašė Z. Aleksa 
1912 m., pusi. 32.............................  10c. 40 pusi .......................................... jOc.
Socializmo Teorija, tai veikalas, kuri* “Salomėja.” arba kaip buvo nukirsta 

------ ,—---- - .i | sv. Jonai galva. Drama viename 
kaip iki šiol keitėsi draugijos formos, parašyta garsaus angių rašti-. . - ------ - v— --l.-.;r±_. ................

Kaina .......................... 25c ricaityty. ..

ir geras perstatymui. Kaina .... 15c.
t

DHaą Bamba* Spyriai. — Ir kitos 
>onė*. Daugiau juokų, negu Ameri-

|72*“Džian Bambos spyriai?” eilės? pa- 
’ QiVžilh£iąm*i —a.—i——:—,
kai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 puri....................................25c

Davatkų Gadonka*. — Ir kito* links
mos dainos Apart juokingų “Da

vatkų Gadtinkų" telpa 30 įvairių juo
kingų dainų, eilių, parodijų, ir tt. 
Daugelis iš dainų tinka juokingoms 
deklamacijom* šešta pagerinta 
laida 48 pusi...................................... jOe.

Kar Matų Bariai Gyveno? — Arba 
tyrinėjimą*, kar buvo pirmutinė 

žmonių lopšinė. Knyga labai pa
mokinanti Parašė Z. Aleksa. 78 p. fSe.

Paparria BMm ir keturios kita*
(,) N^^tikinti* Vyra.; 

(2) žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko? 
rėkta Jooe narodoaM kaip žmonė* 
paikai tiki j visokius prietaru*, 
burtas ir tt......................  iRe

Vairią. Baw« ir Pn«a- 
Rob*rt G. Ingersoil, gar 
aiyje kalbėtoja* rr Bib- 

72
_______ 25c

Amerika* Maeaeba*. — Arba kaip ka
talikų kunigas Hans Sehmith paplo

vė merginą Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi

iš Kajaus šeimyna* galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai. raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šimtai 
kitų klausimų, į kuriuos negali atsa
kyti jokia kunigas, yra nuosakiai ir 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
be galo įdomi. Kas žodis — tai fak
tas; ka* sakinys — tai nauja* kunigų 
argumentas griūva Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina ...................... .’..................... 25c.

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

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

Bea-Hur. — Istoriška apysaka iš 
Kristaus laikų. Parašė Le\v

Uallace 472 pusi...........................$2jM

Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Lie
tuva XIV metašūntyje Istoriškas 

romansas M Bernatowiez’o.
4«8 pusi..................... . ........... •... $1.50

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

veikslais, perstatančiais įvairius nuo
takius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristau*. įgijęs šią 
knygą niekas nesigailės 382 pus
lapiai. Kaina ............................. $1 00

Driko Reikia Žmogui Gert ir Valgyt?
—Beito, kąd 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? Kode! jam reikia riebalų? ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mus 
Kaina ........   15c.

Kodėl Ai Netikiu j Dievų? — Arba
Tikėjimo Krinika. Kiekvienas geras 

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

Kaip Tapti Savleaytų Valstijų Pilie- 
čia? Aiškiai išguldyti pilietyatė® 

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

Eaiė* ir Straipaaiai. šioj knygoj telpa
23 gražios eilės, daugybė straips

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

Alkoholis ir Kūdikiai — Arba kaip 
atsiliepia tėvų vartojimas alkoholio 

ant jų vaikų. Kas yra arba tikisi ka* 
da nors boti kūdikių tėvais, būtinai 
turėta perskaityti šita knygutę Pa
gal daktarą Holitzerį sutaisė Ba- 
rabošius. Pusi. 23..........................  10c.

Byla Detroito Katalikų *■ Socialis
tai*. — Pirmą kartą katalikai už-, 

puolė socialistus 31 d. gruodžio. 1911. 
Antrą kartą jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m Šioj knygutėj išti- 

j ’ sai telpa teismų rekordai ir prirody- 
*>mai. kokių priemonių katalikai daši- 

leidžia kovoj su socialistais. Su 
l paveikslais. 61 pusi............................25c

Popas ir Velnias — Ir trįs kiti indo- 
mųs pasakojimai: (1) Žinia iš toli-

trumpais ir P*l??d’11>’l »v. Jonai ralva. Drama viename

ir kodėl turės būt pakeistas kapi- | ninko Vertėtu kiekvienam per- 
tarizma* Kaina ........................... Z:'c | skaityti..................................................... . 25c
Taboka*, kaip jis žmonėm® kenkia

‘ ‘ —
ir daugelį iš jryveniroo patyrimų para
šė K. Stiklelis. So. Boston. Mass 
1909 m , pusi. 63.............................
Žiaasni* Prie ivie*e*. Vieno akto vaiz- ivnes imuRiau juoku, negu Ameri- 

delis ir monologas N*U«itė. Parašė koj muneaino. Šioje knygoje telpa net 
K S Lietuvaitė. So. Boston, Mass.. I <2 Dzian Bambos spyėiai,” eilės, pa- 
1914 m., pusi. 23............................. 10c. 1 «aaftej>m«i, humoristiėkl straipsniu-
Zentė ir Žiooga*. Labai įdomi ir pamo

kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip 
žmogus -gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civilizavo- 
si. Daugelis paveikslų įvairių rasių 
žmonių, vyrų ir moterų Pagal E. Rėk
liu parašė Z. Aleksa So. Boston, 
Maasn 1912 m„ pusi 83 .............. 25c.
KoUe* Dievu* tto—r* Garbino Seoo- 

vėj. Panašios knygos lietuvių kal
boj iki šiol 4a nebuvo, čia aprašyta 
kokiu* dievu* garbino senovė* indai 
bei arijonai, egiptėnai, chaldai, a«y- 
mi, Ketavini, barbarui ir tt.; kaip tie 
dievai vadmoai, kur jie gyveno ir ko
kiu* jie ■aatiiriaa «u žmonėmis tarėjo. 
Knyga stambi ir labai užimanti. 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
Drutaoae au*mo apdaruose .... $1

ir t«n- 
ido, kaip 
Uttavos 
ilddia, ir 

igai tų val- 
laakui revo- 

liucija _ Mrtan li
kos paliuosuota ii po caro vatdžio* ir 
kaip ji buvo apskelbta rsapoblika 
Pridėta* dideli* gaivint** žemiapis 
parodo dabartinė* Idetuvo* rubežius 
ir kaip šalia yra padalyta į apskri
čiu*. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli
ka ir kaip ji išrodo čia telpa visi 
svarboani dokumentai: Steigiamojo 
Seimo nutarimai, taiko* sutarti* su

ta- P®

i.

idid.Hu
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Poiidninkuį atsifeudSt Mat, Grove vandenį siūlė roiicininKui ntsnsauuanv, . . ._ w

Cabin

Magevičius ir suvažinėtas.

Už prisių-

i

tinama, turįs apie 40 mil. litų i

cininku, į kurį pradėjo šau
dyti ir metė kiaušininę gra
natą ; bet granata nesprogo.

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ Įš NEW YORKO 
“LITUANIA” Juty 20 “LITUANIA” Au<. 31 
“ESTONIA” Aug. 10 “POLONIA” Sept 7

ros Grožybe!
Kiekvienas laukia gražią vasaros

I džiaugti, steugkitės nepa/idaryt pa- 
vė. Įvykiui ištirti nuvyko *nli«iu««-
edainiu apskr. policijos n- «Jj> 

kad jus nesijaučiat smagiai Imkite
TR1NERI0 KARTU VYNĄ

tadiemo naktį kilo netikėta
• m* ą • 1________ ______

darbo 
kranto,

Ne. 28. i

✓

*8 tlM ir

'^gA~,; w--4iLsa t.

RĖMO LA
GYVO 

GYSLĄ 
KAM KENTĖT kad mos- 

tie »u RE.M-OLA yra taip 
maloni ir lengva vartot—nesutepa

ąer Ckerooarg ar 
Dirižiaasiais ir GrHčiaw»ii Uinii

▼i*a

Popaliariaia Lloyd laivais.

KAS GIRDĖTI UETOVOJE
PATOGIOS BUMUS BESIMAUDAN F1EMS ANGLIJOJ

KAF VE ŠUKELE “REVO
LIUCIJĄ” KAUNE.

Žalmargė nuvertė raudon- 
riulį policininką nuo kojų ir 

moterims daug baimės
—u - 
P* lOKa

Lietuvos sostinėj jau net ir 
karvės pradėjo “revoliuciją” 
kelti. Viena žalmargė aną
dien be mažko neapvertė vi
są Laisvės Alėją aukštyn ko
jomis.

Vienas ūkininkas vedėsi 
ją Laisvės Alėja, o čia ant 
kožno kampo stovi su kažin 
kokia raguota raudona kepu
re žandaras ir daboja, kad 
kas špygos Smetonos val
džiai neparodytų. -

Karvė supyko.
Ties miesto sodų ji išsi

traukė virvę iš ją vedusio šei
mininko rankų ir pirmąjį jį 
parbloškė žemėn ir ragais 
gerokai prispaudė. - Po to 
puolė šalia stovėjusią moterį, 
bet ši spėjo pasislėpti už me
džių. Pamačiusi L. Alėja ei
nančią kitą moterį (pil. Ta- 
mulienę), tųč tuo jaus ją pa
sivijo, pagriebė ant ragų ir 
bloškė į žemę. (Moteris la
bai sutrenkta ir nugabenta 
ligoninėn).

Taip puldama ir badyda
ma besislapstančius ir bėgan
čius nuo jos piliečius, karvė 
pamatė važiuojantį motor- 
ciklą ir leidosi jį vytis. Mo- 
torciklistas, tatai pastebėjęs, 
paleido visus garus ir pa
spruko, o padukusi karvė su
stojo ties L. Alėja ir Ožeškie
nės gatvės kampu.

Atsargiai pradėjo rinktis_________ ____
publika, atėjo du policinin-į Monkis, viršaitis Jaunis nu- ' 
kai. Karvė matyti, visai “ne- ėjo pas Kiminą į arbatinę už- 
siorientavo,” visur matė prie-1 įkąsti. Prie jų prisėdo ir Ki
šus ir ilgai nelaukusi puolė minas. Sekretorius su polici- 
prašmatnesnį jų — su raudo-'ninku ėmė žaisti revolve- 
nais ženklais policininką.1 rjaj& Pastebėję (viršaitis ir 
Kilsterėjusi ant ragų, bloškė kiti) įspėjo, kad atsargesni 
jį žemėn ir ėmė risti. j butų su ginklais, nes gali iš-

Cia atsirado karvės šeimi-, šauti. Po to tuojau sekreto- 
ninkas, kuris, norėdamas su- nūs iššovė ir peršovė Kimi- 
valdyti ją, stvėrė už virvės, nui per dešinę pusę krutinės, 
tečiau karvė ir jį parvertė Paleido jis ir antrą šūvį, ku- 
ant žemės ir pradėjo maigy- ris prazvimbė pro šalį. Su- 
ti. įžeistasis nugabentas į šiau-

Tuomet prie karvės pribė- lių ligoninę. Kimino gyvybė 
go kaž koks pilietis, nutvėrė pavojuje, 
už ragų, užsuko galvą. Karvė Aiškinasi, kad netyčia 
nepajiegė priešintis. Kjti pi- iššovęs, bet kuo gali betikėti, 
liečiai užrišo jai akis ir nuve- nes vienas suvis galėjo nety- 
dė kieman. ' čia išsišautų bet kam tuojair . _ , .

Laisvės Alėj^karvei pasi- ir kitas buvo paleistas, šovė- Ukmergės apskr., Veprių 
trąšius, buvo kaip po kokios1 jas ligi šiol neareštuotas. n 1 
bombos sprogimo: sujudin- Delko nelygiai žmonių gyvy- 
ta, bruzdanti, nerami, ypač * ' ’ 
susijudino moterys, kurias į 
karvė turėjo progos nors bis- 
kį pavyti.

ir M. Kuba nuskendo, o Pluc- 
kis išplaukė. /

Ketvirtas nelaimingas lai
vas buvo Kuršio iš Mončiš- 
kės prieplaukos. Jis taip pat 
buvo su keturiais vyrais ap
verstas ir sudaužytas, bet nu
skendo tik vienas žvejys.

Penktas apvirtęs laivas, 
kuris žuvo kur toliau juroje, 
yra Vindulio laivas iš Mon- 
ciškės prieplaukos, su ketu
riais vyrais — Vinduliu, Ku
ba, Fogeliu ir, rodos, Patinu.

Iš viso paskendo 11 žvejų 
iš keturių laivų, iš kurių 5 la
vonai dar juroj. - ~

NUŠAUTAS ŽMOGUS, 
BET KALTININKAS 

NESUIMTAS.
Papilė. Valsčiaus valdybo

je 10 metų išbuvo sekreto
rium St Arbačiauskas ir tiek 
ilgą laiką bebūdamas įkyrė
jo, kad save dažnai pasista
tydavo “karaliuku” ir prieš 
jį valstietis turėdavo drebėti. 
Piliečiai ilgai uždėto jungo 
negali pakęsti, tai ir pasi
stengė jo nusikratyti. Pasto
jus naujam sekretoriui, atėjo 
naujas viršaitis ir sargas. 
Žmonės bėgo nuo meškos, 
bet užbėgo ant vilko. Naujas 
sekretorius iš pirmų dienų 
pasirodė turįs didelę galybę, 
o revolveris jam iš rankų ma
ža kada iškrisdavo ir būda
vo girdėti išsireiškimai, kad 
reikalinga esą visus iššaudy
ti, kas ne jo nuomonės. Jau 
“L. Ž.” buvo rašyta, kaip Ta
ryboje iis parodė savo galy
bę. Dabar, gegužės, 31 d., 
sekretorius Klypštas, pol. 

litis Daunis nu-

DAR DĖL FALANGOS 
ŽVEJŲ NELAIMES.

‘‘Keleivyje” jau buvo ra
šyta, kad per audrą juroje 
žuvo 11 Palangos žvejių Da
bar apie šitą nelaimę laikraš
čiai praneša smulkesnių ži
nių. Buvo taip. Birželio 7 die
ną, nustojus vėjui pusti, apie 
t_ _w w _
Palangos pajūrio žvejot šeš
tadienio naktį kilo netikėta 
audra. Tie, kurie buvo prie 

pabaigos ir arčiau 
šeštadienio rytą spė

jo sugrįžti namo.. Kitiems, 
kurie toliau žvejojo, nebuvo 
lemta besugrįžti į savo na
mus. Keturi laivai tapo netoli 
kranto, ir penktas nežinia 
kur, apversti.

Ronkaus laivas ikPalan- 
gos prieplaukos su keturiais 
vyrais apvirto ties savo prie
plauka, bet žvejams pavyko 
išsigelbėti.

Kitas laivas, iš Paliepgirių 
prieplaukos, apvirto su ketu
riais vyrais: VI. Kraučiunu, 
J. Kavolių, M. Štilbiu ir J. 
Taitavičių. Viri žuvo.

Trečias skendęs laivas iš 
Paliepgirių vairumo buvo 
Pluckio motorlaivis su trimis 
yyrais. Du iš jų, N. Skudiki?

*•

MamMc Dykai

drapaną. Ji (yrio—klausk jų aptū>- 
koriaus, arba parsisiąsk dovanai 
Sampelį—paprastai apvyniotas ir 
užpečėtj-tas Rašykit Heary Thayer 
a Ca.. Cambridge, Mass.

i
Į

Anglijoj tapo išrastos labai patogios budeles maudytojams. Jas 
ir visur galima nusirengti arba apsirengti. Paveikslėlis parodo. 
kias budeles nusiima savo drapanas, o trečia išlenda jau užsideki' 

nerti į jūres.

■Įima nešiotis kur tik norima, 
p dvi merginos įlindusios į to- 
uiidymosi kostiumą ir gatava

ŠI RUDENI KAUNE PRASIDĖS 
VEIKTI VANDENTIEKIS.

ld.^KSi“^i “at:£rSn"i 
mu (ties Kaišiadorių) perėjo i pakuliniai garsusinzinie-I 
Lietuvos pusėn apie 10suinusProf'.B‘2^s' J^11|į ' 
viršum ginkluotu parabeliais £«“>?
ir granatomis vy rį. Lietuvos i ka,'«1>“S'Jo?lr ™’<’entl< ki" 
pusėjo per 200 metrų nuo de-Į313^1?0.. .
marklinijos jie susidūrė sui K*>P zmoma, ti»s p a u> 
vienu Lietuvospasienio poli- /gritedavė pataisymą" 

kuris savivaldybės' ir buvo 
priimtas, kaipo tinkamiau

imti iš Nemuno ir paritui jį

Matydama Kauno savival- 
lybės darbų pasekmingumą, 
įerimsta ir Šiaulių miesto sa- 
ivaldybė, ir ji ruošia kanali

zaciją ir vandentiekį.
Prof. Briks tuo tikslu išva

žiavo šiauliuosna.

NUO ODOS LIGŲ
Nata* gydMcte* rh« 

<^FREEDOL 
Tai yra roecytas <araąa« Arateariflu 
Pratanriam. FBEBBOL araitai Mae 
rialais ir ro

i

LIETUVA
PER HAMBI'RC. t

Ant musą populiarią latrą 
Nepah- gina mas įvaromu 

patarnavimas v tapt kte 

—1203.00
it XEW YORK j KAUNĄ 

IR ATGAL
(Pridėjmi SS. S. V. jašgą 

Taksus-) Trečia klaaa.

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeaną pasauly. Išplaukimai iš New Yorko j 
Southampton kas Seredą vienu iš milžinę ekspresiniu laivų
BERENGAR1A AQUITANĮA MAURETANIA
Iš BOSTONO: SCYTHIA—Liepa. 12. CABONIA—Liepa. 18. 

LACONIA—Liepas 38.
. s*’»»n«u i Kauną New York j Kauną 8203 ir bran

giau. Atskiri kambariai, erdvi 
vieta, geras naminis valgis, 
mandagu, patarnavimas. Dėl lo
tų informacijų klauskite bile 
Cunard agento, arba rašykit pas,

33 Statė Street.

o i . _ .___
Pamatykite Londoną pakely 
Taipgi tiesiai- į Londoną kas 
Pėtnyčia nauji, aliejų varo
mi laivai. Trečios kleao* 
laivakortės į abu'galu iš 

emu m

Pe P^slėpė Lietuvos pusėje ■'
Atikus įvykio vieton di.;branwsdart»s,oprof. Brite 

dėsniam policininkų dari-P^įymdmi art<-
ėiui ir apžiūrint miškų, už- 
puolikų nerasta. Pastebėtos 
kelių asmenų, perėjusių į len
kų pusę, pėdos. '

Vaikščiodami po mišką 
policininkai rado dvi praga
ro mašinas, kurios abi drau
ge sveria 5 kilogramus. Spė
jama, kad tai butą teroristų 
grupės, kuri vyko Lietuvos 
gilumon.

bė branginama ir visi lygiai 
įstatymų žiūrimi ? Jau buvo 
girdėti, kad Klypštas su re-; 

1 volveriu rankose buvo ir ki
tose arbatinėse (pas Juoza
pavičių) ir daužęs revolveriu 
sieninį kalendorių. Degtinę 
kitaip nenpri gert, kaip stik
linėmis, daugisgeria, bet ne
pavirsta, mat' gera galva.

AUTOBUSAI PRIDARO 
ŽMONĖMS BĖDŲ.

Rokiškis. Birželio 7 d. ark
liui pasibaidžius sudaužyta 
pil. K. ratai ir daug prekių. 
Birželio 9 d. pasibaidžius 
arteliui sunkiai sužeista Kur
kliečių moteris V.

z

DIDELIS GAISRAS.
” ? ’ J 

vals., Pranių kaime birželio 
14 d. š. m. kilo gaisras, kuris 
sunaikino dviejų pasiturin
čių ūkininkų visus trobesius, 
išskiriant klojimus. Nuosto
lių* padaryta daug, trobos bti- 
vo neapdraustos. Manoma, 
kad tai pipkutės padaras.

NUSIŽUDĖ GIMNAZIS
TAS PASIMETĘS PO 

TRAUKINIU. '
Birželio 11 d. po einančiu 

traukiniu iš Mariampolės 
puolė Mariampolės vaisi.

KRUVINAS ĮVYKIS GRIN
KIŠKIO VALSČIUJE. L. «

__ ___________ . . . Grinkiškio vaisė,
20 žvejų laivų išplaukė iš; kaičių kaime pas Vaclovų psichine liea. Jau
Patamrosoaiurio žvejot šeš- Kaamųbuvo K»; anksčiau jis kėsinęsis nusižu-

minti bravoras. Penktadienį), .. 
policija bravorą norėjo likvi- Z_______ 1______ ' •
duoti, bet savininkai pasi- n • «. <r
priešino. Vienas iš Kazoko1 VaSS
kaimynų, kaip praneša inf. 
biuras, Ramanauskas su savo 
šeimyna puolė trečios nuova
dos policininką Slaugą, tas 'dieną. Jei<u jun norite pmi pairi* 
gindamasis Ramanauską nu-. " “* —
?ovė. l 
Kėdainių apskr. policijos va
das.

✓

VESTUVININKAI PADE- i ir jus jausitės vėl smagiai Tie vaistai TRARAt * veikia greitai ir labai malonus vartot.
l numna. | priduoda gera'kpetits, gelbsti gromu-

Iš 10 į 11 d. šio mėnesio** • ♦ • t v v v • ' n*. * įsose aptickosp. Aer® jfpYPsnioKalvanjos valse., Jurgezenų uisytojaua PnvO nuo pilvo pairtmo 
kaime midetrė Vasilinnakn k,'P Trinerio Kartus Vynas padarytas 

1- • • . ii šaknų ir veikiančių salyklų, ir Kati-trobos, gyvuliai ir visas tur- n>rni> vyno.
taa Nuostolių apie 13,000 liti - M* saw*?» ___
TimEna nuflrvIraiiafAa Movisi*

Vsailianalrn kaip Trinerio Kartus Vynas padarytas v aonmumu .f veftiančh| salyklų, ir Kali-

i
 Snapelio K a penas

Pasiųsk pas Jos Triner Co, 1333 S. 
*.wvO «»anv Ashland Avė., Chicago, III.
ma, kad padegė vestuvinio- vardas 
kai, nes tą dieną buvo Vasi
liausko vestuvės.

Arirmav
Miest ..

V
Už Eigulių. Neries pakran

tėj (Tumėnų vai.) dabar jau 
yra įrengta 10 šulinių, kurie 
tiek duoda vandens, kad jc 
užteks senam, naujam mies
tui ir Karmelitams. J valanda 
duos 120 kub. metrų. Van 
duo šis turi tobuliausį žemės 
sluoksnių filtrą ir specia
laus filtravimo (košimo) ne
reikalingas. Jo kietumas ly
gus upės vandeniui.

Jau baigiama kloti magis 
traliniai vamzdžiai, statoma 
patalpa siurbliams (pum 
poms) Eiguliuos prie šulinių 
m-vandens rezervuaras tie? 
Petro Vileišio aikšte. Sun
kiausia darbas dėbar — ta? 
pastatyti siurbliams patalpą, 
kuri tenka įkasti 7 metr. že
mėn ir dirbti 2 metru po van 
deniu. Tikimasi, kad už po 
ros mėnerių įi bus^pabaigta 
ir galima bus joj montuoti 
mašinas. Bus pastatyta du 
siurblių agregatoriai, kuriu 
vienas visada bus atsargoj. 
Elektros energija greičiausia 
bus gaminama vietoje.

Visa, kas padaryta, vakar 
apžiūrėta, o kas projektuo
jama aptarta specialiai tam 
skirtame posėdy.

Apžiūrėjime dalyvavo p. 
J. Vileišis, prof. Briks, inž. 
Macijauskas, inž. Kairys, 
inž. Roginskis. Spaudos at
stovai turėjo galimumo taip 
pat dalyvauti ir įsitikinti, 
kbd ir vandentiekis jau nebe 
pasaka, kaip buvo kalbama 
apie porą metų atgal, bet 
baigiamas realizuoti suma
nymas. Pačiai savivaldybei 
dirbant be jokių koncesinin- 
kų ir rangovų, visi darbai 
kainuoja 40 nuoš. pigiau, 
kaip numatė projektai ir rei
kalavo firmos. Visa, už ka 
buvo reikalaujama 27 mili 
jonų litų, savivaldybė pada
rysianti už 12 milijonų.

. Savivaldybei stokuoja tik 
' B**tikimasi, kad val
stybės iždas, kuris, kaip tvii -

; ^uta.uPU, duos paskolą ir ni- 
> >1 faunas jau turės van 
deni iš vandentiekio.

DMSėHs —
. van<*

Redakcijas Atsakytai.
■ ■ ■ - ■ ■ w

Bizunėliui. — Pagal naują 
migracijos Įstatymą, legali
zuotis gali tiktai tie nelega
liai įvažiavusieji svetimša.- 
iiai, kurie įvažiavo čionai 
prieš 1921 metų 3 birželio 
dieną. Vėliaus įvažiavusiųjų 
nadėtis, kaip rodos, pasilie
ka tokia pat, kokia buvo ligi 
io laiko. y

Teisybei. — Galimas daik- 
as, kad tamsta rašai apie 
>olševikų vado “romansą” 
ikrą tiesą, bet į laikraštį ši
okių dalykų dėti negalima, 
įes laikraštis eina ir į dorų 
smonių namus, kur jį skaito 
aunos merginos ir vaikai.

C. K. — Akademijos mok
ias gali būt ne vien tik ka- 
iškas, bet ir kitoks. Gali būt 
nuzikos akademija-, gali būt 
jamtos mokslų akademija, 
r gali būt kitokių akademi
jų. Pavyzdžiui, Lietuvoje, 
Dotnavoj. yra žemės ūkio 
ikademija, kur “profeso- 
■iauja” kun. Kemėšis. Žodis 
akademija” reiškia moky

mo Įstaiga, visai nežiūrint ko 
enai mokoma. Tas pavadini
mas yra paimtas graikų 
kalbos, nes pirmutinė akade- 
nija buvo senovės Atėnuose. 
Tai buvo sklypas žemės tarp 
medžių, po atviru dangum, 
kur Platonas ir paskui kiti fi
losofai skelbdavo žmonėms 
<avo mokslą,

Burdingieriui. — Kores
pondencija netilps, nes ne
rimtai parašyta. Rašydami 
korespondencijas stengkitės 
atpasakoti dalykus taip, kaip 
jie ištikrujų atsitiko; savų 
komentaru ir interpretacijų 
nedėkite.

V. V. Yogai. — 
<tas iškarpas ačiū.

Teisybės Mylėtojai.—Ka
dangi korespondencija tilpo 
Tėnnėj,” tai tenai tamsta 

turėtum ir atsakymą nusiųs
ti. “Keleivyje” jis butų ne 
vietoj, nes musų skaitytojai 
tos korespondencijos neskai
tė ir nežinotų, kame dalykas.

j“**.. Bamiį jau prie!
k:,i

ėjau prijungtų.’ Skridome 
mas ir pareikkalavimai dide

•vbjisub, lujfi gj.ei-

Nėščios Moterys 
gaus greitą psfelbą m 
širdies piktam* BMatojiat 
PepsinkSdtKr 

VAISTOfaC 
25*Kasyk Pepsine JMwrCb. 
DbrceMar, Mm* •

GAUSI SANPEU DYKAI

KELIAUKIT I LIETUVĄ «R

KLAIPĖDĄ
Laivai* Baltic Ajmerikoa Limjea

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI |

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

sueėdysite sau pinigų.
, I

Trečia klase .......................................... $107
Trečia ldase į ten ir alfai, tiktai..........181
Turistine trečia klase, Main Dėde....... 128.80
Turistine 3-čia kL į ten ir atgal, tik .... 218. ■ 
Cabin.................. ....................... ..............  147 JO

“Revenue Tax” ir Pagalvė “Head Tax” atskirai.

vienan galan, ir $12.50 j dbuĄalu.
Baltic America Linijos laivų populiarumas lietu

vių tarpe priklauso ne vien nuo to, kad jos laivatei- 
na tiesiai į Klaipėdą, bet ir nuo to, kad pasažieriams 
teikiama geras įkaistas ir patarnavimas.

Dėl visų informacijų kreipkitės į vietos agentą arba 

BALTIC AMERICA LINE 
8 Bridge Street, New York.

LIETUVOS

EKEMEN SEtJRCPA
TIKTAI 7 DIENOS 1 LIETUVA

SamažiatM Trofloa Kleaoa Rataa j abi
•osisiekiaiai

Reruliariai Ktekrien* Savaitę Išplaukimai sa kitam

Svgrfžiinui errtlfikatą ir kitą iitfar- 
naciją klaaskite vietos agentą arba

NORTH CERMAN
LLOYD

BOSTON, MASS.
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ŠVEDŲ ANGLIAKASIAI ATMETĖ 
KOMUNISTŲ INTERNACIONALĄ. "J J“
Šiomis dienomis Švedijos 

angliakasių. sąjungos suva
žiavimas nutarė atsimesti 
nuo komunistinio Internacio
nalo, kuriam ji ikišiol prigu
lėjo. Kaip rodos, šitą žingsnį 
Švedijos maineriai padarė 
dėl tų pinigų, kuriais Mask
va šelpė juos pereitais me
tais streiko metu. Dėl priėmi 
mo tos pašalpos maineriuf 
labai kritikavo tuomet kitos 
Švedijos darbininkų unijos 
Paskui ir patįs angliakasiai 
pamatė, .kad toji pašalpa 
jiems buvo duodama vien 
tais išrokavimais, kad paė
mus juos Maskvos kontrolėn. 
Pašalpa buvo menka, o Šve
dijos angliakasiai neteko dėl 
jos savo laisvės. Priėjo prie 
to, kad jie savo iniciatyva 
nebegalėjo nieko veikti: kož- 
ną žingsnį jiems diktavo 
Maskvos agentai. Švedai pa
sipiktino tokia diktatūra ir 
šiame suvažiavime nutarė 
nutraukti su Maskva visus 
santikius ir pasitraukti iš jo 
Internacionalo.

Federalės valdžios agen
tai jieško Bostone 150 žmo-

► Komiteto 
ąusirinkima*.

Liepos 11 d. t. y. ateinantį 
ketvergo vakarą nuo 7:30,

No. 28. Liepoo 10 d., 1929.

Rusas nušalto nuo tilto, nes 
pati ištekėjo už kito vyro.
Iš Rusijos nesenai atvažia-' . ®a-v t* kompani-, 

vo Bostonan Aleksandras J08 Prezidentas Flono Head

iškrito per langą ir tiesiog I 
į graM- |

I
VIDURINĖJ EUROPOJ 

SIAUČIA DIDELES 
AUDROS.

nių. kurie gamina butlege- Lietuvių Svetainėje, So. Bos- Poloskovas. Jisai atvyko į šią Pereit4 sąvaitę East Bostone j 
riams banderoles bonkoms tone, įvyks susirinkimas šalį uždirbti savo pačiai ir įkrito iš savo dirbtuvės per į
aplipyt, etiketus ir kitokią 
medžiagą. Visą šitą parafer

Vokietijoj, Austrijoj. Če- naliją jie siunčia i Brooklyną
ko-Slovakijoj, Šveicarijoj ir 
Jugo-Slavijoj pereitą sąvaitę 
siautė baisios perkūnijos ir 
audros. Austrijoj vėjo smar
kumas siekė 100 mylių i va
landą. Daug žmonių buvo 
ažmušta arba prigėrė, ir 
daug buvo sužeista. Septyni 
<monės žuvo Moravijoj ir 
Čekijoj, 10 fuvo Austrijoj ir 
10 Jugo-Slavijoj. Šimtai bu
žo sužeistų griūvant na
mams, medžiams ir telefono 
stulpams. Moravijoj audra 
buvo tokia smarki, kad 
ies Ohrazimo .miesteliu 
jinai nuplėšė visą kalneli, 
kur buvo kapinės, ir išmetė 
grabus do visą lauką. Eže
ruose ir Dunojaus upėj buvo 
apversta daugybė laivų. Le
dai išmušė laukuose javu: 
užmušė daug paukščių ir 
laužė tūkstančius langų.

ir New Yorką. Tenai ir buvo 
jų vardai sužinoti.

Paėmė $5,000 ir vaiką 
papiovė.

Pereitą sąvaitę italai juod- 
rankiai pavogė turtingo ita
lo, Salvatore de Mori, dešim
ties metų amžiaus vaiką ir 
parašė tėvams, kad padėtų 
nurodytoj vietoj $5,000. Ki
taip. vaikas busiąs paplau
tas. Tėvai pinigus padėjo ir 
juodrankiai juos paėmė, bet 
vaiką vistiek nužudė ir pa
metė Saugus pelkėse.

■9 

lš-

Liet Šelp." Komiteto. Visi, 
kurie tik išgalite, malonėkite 
atsilankyti.

J. Jankauskas,įsekret.

Vestuvės pasibaigė 
šermenimis.

Netoli nuo Framingham. 
Mass., pereitą nedėldieni su
sikūlė du automobiliai, ku
riais važiavo Įsigėrę lenkai 
vestuvininkai. Keturi žmo
nės buvo užmušti ant vietos, 
o 11 sužeistų buvo nugaben
ta Ėraminghamo ligoninėn.

vaikams daugiau pinigą. Bet lanCT ,»uo trečio ąugšto ir 
siomis dienomis jisai gavo iš J
Rusijos laišką, kou »-i- • .
ištekėjo jau už kito vyro. Nu- i z kelių mmutų jis

PlrusVnvae ir niiaioo ' milė.

___  _ t
pataikė tiesiog į grabą, kuris 

kad jo pati buvo Pamatytas lauke ant

riminė Ploskovas ir nuėjęs 
prie Charles River plumpt 
nuo tilto į vandenį. Bet poli
cija jį ištraukė. Atgaivintas 
jis pradėjo protestuoti. Kas 
čia, sako, do laisvė, kad ir 
nusiskandint žmogus negali.

i

TeL South Boston 352S 
Residence University 14*3-J. 
Š. H. hiiirtt-SkallM

LIETUVĖ MOTERIS 
ADVOKATĖ 

3** Broadu ay. So. Bustom Masu.
Room 2.

nHVAY ABM SEKVKE
Md FiLUNG 8TAT1ON 

Sludebaker Karų Agentūra, taip
gi geriausia laivynui vieta.

Jeigu norite, kad Jūsų automo
biliu* ilgai laikytų, duokit patai
syt mums. Darbas geras, kaina 
C einama. Jeigu norite, kad jūsų

rar gerai trauktų, imkite gazo
liną pas mus.

VIKTOR V A IT AITO
415 OM Cnloay Are,

SO BOSTON, MASS.
Telefonas: Se. Booton 4777.

ČEKOSLOVAKIJA SUSI
PYKO SU VENGRIJA.
Tarp Čekoslovakijos kilc 

nesutikimai. Traukinių vaik
ščiojimas iš Čekoslovakijos į 
Vengriją tapo sustabdytas. 
Čekoslovakijos valdžia buvo 
užgauta tuo, kad vengrai 
areštavo jos gelžkelių agentą 
kaipo šnipą.

DA 3 PROH1BIC1JOS 
AUKOS.

Pereitą subatą Arkansas 
valstijoj butlegeris Patterson 
nušovė prohibicijos agentą 
Marshą, o kitas prohibicinin- 
kas tuomet nušovė Patterso- 
ną. Toledo mieste juodveidis 
butlegeris nušovė prohibici
jos agentą Flemingą.

Piknikas pavyko.
Pereitą šventadienį Spot 

Ponde laikė pikniką L. M. 
Žinyčia 
Kliubas. _
žmonių privažiavo iš visos 
apieiinkės ir piknikas pavy
ko visais atžvilgiais. Gra
žiausią merginą šiame pikni
ke išrinko Oną Sankiutę iš 
So. Bostono, jos sesuo Lilian 
laimėjo dovaną lenktynėse. 
Povilas Bratėnas atsižymėjo 
toliausiame nušokime. Iš vy
rų laimėjo dovanas J. Ka- 
čanskas, Jonaitis ir Šidlaw; 
iš moterų—Kiršauskienė su 
sunum ir Remeikienė su duk- 
tere. Reporteri*,

ir Basanavičiaus 
Diena buvo graži,

| Nantasket Beach Kelionė 
nupiginta.

Utarninkais ir ketvergais Į 
abu galu kelionė tik 50c., 
prasidedant nuo dabar ir da 
prie to duodama dykai Įžan
ga į Paragon Parką. Ta kai 
na —— —j'e- j”------- ,
liais ir pėtnyčiomis, žinomo
mis kaipo dolerio dienomis, C 
kad davus progą žmonėms , 
pasįvažinėt pigiau ant van- i 
denio ir pasilinksmint Para- $ 
gon Parke dovanai.

Mirė Prano Žnoto žmona.
Liepos 1 d. mirė Morta 

Žnotienė, 45 metų amžiaus.' 
PaliJto savo mylimą vyrą 
Praną ir vieną sūnų. Palaido
ta 4 liepos ant Kalvarijos ka- 
pą- • ;

Į
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
$ 

j raragon rai ną, ra Kai- ę 
nustatyta taipgi panedė- '

DIDŽIAUSIOS VAIŠES 
METUOSE!

$ $

NUŠOVĖ TAXI VEŽIKĄ 
PRIE VAIRO.

Chicagoje pereitą sąvaitę 
buvo nušautas prie vairo taxi 
vežikas Hoffman. Kulipka 
perėjo jam per galvą važiuo
jant. Pasilikęs be šoferio, jo 
automobilis atsimušė į kitą 
automobilį, o paskui sustojo 
prie medžio. Piktadariai pa
bėgo ir jų motivas niekam 
nežinomas. ,

VIETINĖS ŽINIOS. Pereito nedėldienio naktį 
policijos nuovadoje pasikorė 
du areštuoti girtuokliai. Abu
du airiai ir. žinoma, katali
kai. Vienas pasidarė sau ga-

DEŠRŲ IR MĖSŲ IS LIE
TUVOS JAU ATĖJO.
Pereitą sąvaitę į Bostoną f “ AthenTZ~nuovld~į §£ 

atėjo ptnnutmis siuntinys.^tone. Jisva(ijn05i Ryan ir

$

>19.75
< opper Coil Gas 
H'ater Heater

37.75 (
pilną eilę Boilers

Rankinė

mėsų ir dešrų iš Lietuvos. 
Atėjo įvairių rusių veršienos, 
kojelių drebučiuose ir dešrų.

gyveno po 844 E. Fifth st

Mėsos yra supakuotos i blė- B^ono

DOLLAR DAY
KOŽNĄ PANEDELI 

IR PĖTNYČIĄ
—ant—

, Nantasket Beach $

$
$

52S2S2S?S2S25252SesdS2S2S2S2S2Seg
Telefonas: So. Boston 11158. K

i Bay View Motor
Į Peter Trečiokas ir
I Jos Kapožuaas
! GERIAUSI LIETUVIAI 

MECHANIKAL
i Taiso visokius sutomoMBuo ir 

gerai patamsėja.
| Agentūra Studebaker ir Erulrine
| Reikale kreipkitės ir gausit
| patenkintą patarnavimą.
i Pardavimo vieta:
) 549 E. BROADVAY
j Taisymo vieta:1 1 HAMUN ST..
1 kampas E. Eight sU
Į SOUTH BOSTON, MASS.

ti

Tut 8a. Robi M4-V. 
DAKTARAS 

A.LKAPOCIUS 
LIETUVIS DENT18TA8

VALANDOS: Nuo » iki 12 disaą
Nuo 2 iki * vak. 
MEDĖUOMI8: 
ri 1 ». po pietų 

SunMomu iki 12 dieną.
Ofisas “Keleivio” —

M1 Broodvay. tarpo C Ir D SU
SO. BOSTON. MA88.

Tel. Talbot 0847

Dr. Ant J. West
(VI8N1AUSKAS) K

Gydytojau ir Ckirurgas $
Valandos: nuo 2 iki 5 dienų • S

nuo ^iki 8 vak. jĮ
Kitomis valandomis pagal J

sutartį. >
220 M1NOT ST,

DORCHESTER. MASS. |

Dercfater Ctethiif Stop
SIUTUS. OVERKOTUS SIU

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

TURIM TAM TIKRAS 
MASINAS.

MARTIN W AL U LIS 
1854 Dorehester avm, 

DORCHESTER. MASS.
Tel. Coiumbia 3240.

$ I

ŠTAI KĄ JUS GAUSIT UŽ 
VIENĄ DOLERI

Kelionę į abu galu ant Palocinio 
I-aivo Nantasket Beach Steam- 
b-jat Company

DYKAI ĮŽANGĄ I 
PARAGON PARK

Pasivažinėt ant Giant Coaster— 
Red Mil!—HiJaritv Hali—Circie 
Swing— Merry-G<>-Round—The 
Whip—Custer Ride—Scooner— 
Caterpillar—and the Hey L>ay.

LAUKE KONCERTAS IR 
VODEVILIAI

TEN REAL JOY MA KERS 
Ir į Abi Puses Kelionė Ant 
Vieno Bostono Geriausio Iuūvo 
j Gražiausių Vasarinę Resortą 
Amerikoje.
Viską Už Vieną Dolerį 
Dollar Dav Tikietas, Geras Tik 
tai Dienay, kurioj perki.
Atvažiuokit on Dollar Day 
| Paragan Park-Nantasket Beach 
Combination Tirkets Parsiduoda 
tiktai Tikietų Ofise ant Rowes 
Wh.arf. Bostono Ofisuose Nan
tasket Beach Steamboat Kom
panijos. DYKAI. Tikietas kožnų 
dieną į Paragon Parką su kiek

viena Laivo Tikietu pirktu 
į Naptasket Beach.

“Triangle Sea Trip*” 
BOSTON-SALEM W1L- 

LOWS NANTASKET 
BEACH

Gražiausia Dienos Kelio
nė Bostono Prieplaukoje. 
Dabar išplaukia kožnąSe- 
redą, Ketvergą ir Nedėlią 
laivas išplaukia nuo 
Rowes Wharf 10:30 ryte 
į Salėm Willows; palieka 
Saiem Willows į Nantas- 
cket Beach 1:45 dienų. 
(Kožnų valandą laivas 
plaukia j Bostoną.) Palie
ka Nantasket į Salėm 
Willows 6 vai. vakare Iš 
Salėm Willows į Bostoną 
8 vai. vakare.
KELIONĖ NUPIGINTA 
— ROUND TRIP SA
LĖM W1LLOWS TO 
NANTASKET BEACH 

$1.00
Dykai įžanga j Paragon 

Parką
BOSTON. SALĖM WIL- 
LOH"S, NANTASKET _ 

BEACH IR ATGAL 
$1.50

Dykai įžanga į Paragon 
Parką.

$

$

$

Lietais Opt tnst

Uegaaminuoju aidą, priskiria 
•Janina, kreivas akis stitieainu 
ir amNyopiškoae (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkama 
laiko.

J. L. PARAK ARN18, O. D.
447 Btsadvsy, So. Boston, Mana

S i 
I

Chemical Closet
$6.5(t *

Mes užlaikėm
Radiators. Velves. Pipes ir F i tt ings

BOSTON PLUMBING & 
LIGHT1NG SUPPLY CO.

“Tikrai Originale jums vieta 
{steigta nuo 1^10”

143— i 47 PORTLAND ST.
. Netoli North Station Hay 4100

^’orth Wilmingtone, netoli 
______ , pas italą farmerį 
buvo piknikas ir 16 žmonių 

| užsinuodijo maistu, 
j mergaitė jau mirė.

------------- —
Per “Fordžiulajų’

kines po pusę kilogramo tik
rojo svorio. Ant blėkiniu ra- į 
šoma: Pirmoji Lietuvos Eks-I 
porto Bendrovė “Maistas”} 
Kaunas. Taipgi yra Suv.l p -Forfižiulaiu” 
Valst inspeętoriaus sekanti jo;polieija areštaTO 75 gir 
ant-spauda: t. & Inspectedįįuol!liu5 JTaj vadinasi 
and Passed by Department^-t.- •- n r
of Agriculture. Boston. J________________ _
Mass.” Kaip didelis tas im-| VIESAS PAKVIETIMAS 
portas buvo, neteko sužinoti. Kuriems yra patojru prašau atlan-1 
bet yra faktas, kad impor-l įpp,mano uk|. yieta srraži..ar£ p* 
tUOt iS l_.ietUX OS \ algomus į nių, sviestą ir lietuviškų sūrių. Iš Bou- 
produktus i Amerika visgi' t".no tik Važiuot per Quincy,

2 c \\ pvmoiith \’n 5? L-oliti ilri Ann
yra galima.

NUVAŽIAVĘS KANADON o . "j . „ ,
SUDEGĖ NUO DEGTINES. | Buvusiam prokurorui Read-

- . . . .! ingui atimtos advokato
teisės.

Buvusio Massachusetts

TURKIJA NEDUOS DAR- 
t BO SVETIMŠALIAMS.

Atsižvelgdama' Į pablogė
jusia Turkijos ekonominę 
būklę, Jurkų vyriausybė įne
šė į parlamentą įstatymo 
projektą, kuriuo visiems sve
timšaliams su nedidele išim
timi, draudžiama dirbti Tur
kijoj.

Pereitą sąvaitę trįs lenkai 
iš Chicagos nuvažiavo į Ka- ‘ 
nadą “paūžti.” Jie nusipirko

Viena

valsti-

Wevmouth N<>. 3 keliu iki Queen Ann 
Corner Paskui paklauskit Pond st. 
Adresas: 211 Pond st.. Rockiand. Mana.

DOMINIKAS ŠAPOKAS. (31)

IŠSIRANDAVOJA STORAS
Ant Field's Corner. Dorehestery, Į 

trera vieta bučerrės štorui arba bar- Į 
bernei Randos $30, ir $35 į mėnesi.

(—32) 
MRS. M. STANAWH1TE 

II Aspin«all Rd.. Dorchester. Mass.
Tel Coiumbia 5787.

nau<} .paiu.ii. u i i • I
kvortą degtinės vienoj vietoj valstijos prokuroro Readm- 
jr išgėrė; pavažiavę toliau g° kanjera jau užbaigta. Vi- ■

- - - • • ” sų pirma jis buvo priverstas!
rezignuoti iš prokuroro vie- 
. -j, . .» . .» J- ruimų vienam namas, visi jrengi-tOS, O dabar tapo išmestas iS'mai. Netoli karų .ir geležinkelių sto- 
advokatų draugijos ir jam 
atimtos advokato teisės. Ir: 
visa tai dėl to, kad žmogus Į 
buvo perdaug godus ir grei-;

nusipirko antrą kvortą ir iš
gėrė; da toliaus pavažiavę 
nusipirko trečią kvortą ir tą 
išgėrė. Rezultatas buvo toks, 
kad lenkas vardu Matušek 
sudegė nuo degtinės. Jisai 
sėdėjo užpakalinėj sėdynėj, 
ir kada jo “kolegai” apsižiū
rėjo, jisai buvo jau nebegy
vas.

iI
DORCHESTER—ANT RANDOS Į
12 ruimų vienam namas, visi įrengi

nės Pigi randa. Klauskite ' (29) 
8 hingsdale st, Dorehester. Mum.

PARSIDUODA NAUJAS NAMAS 
6 kambarių su maudykle ir visais 

aisj mais, garadžus. akeris žemes.

$ $
$

5

$
Geriau n<-cu suklaidinti, yra ma
nų nusistatymas duot kimserva- 
tivį pnrodt ma.
Nek. Pavyzd
1925 Dodge Touring................ $195
1926 Dodge Coupe......... ,
1929 Dodge Sedan ............
1927 Dodge Sedan ..........
1926 Ford Coupe ..............
1925 Buick Touring ....
1929 Chandler Spt. Sedan
1928 Chevrolet < <>ach . . .

188 Kitokiu— \ t dar a Vakarais
TRUKAI

W1uppet I'anel ............
Ford Model A Panel .. 
Pontiac Panel................
Dodge One-TM Panel .

r brangiau, 
^mušimas, padaro 
- vertės

Karna

325
795
395
125
♦75
950
41(1

$250 
5-»0
325
595 

Sku-

$

$
$
$
$

$
$

$
$

$
$

$

Telefonas: So. Boston 4748

TeL So- Borto* 2483-W.

Bronis Kontrim
C0NSTABLE

Real Eatate and Inauraac* 
Justiee •< tbe Paaca

Visame patarnauju gerai.
120 Marine Rd, So. Boston. Maas.

f

r 
?

D-ras Balaban t
'.YDYTOJAS I* RUSIJOS 1GYDYTOJAS 14 RUSIJOS 

Valandos: nuo 9-12. nuo 2-7. 
374 DORCHESTER STREET, 

SO. BOSTON, MASS.

I 
I 
f 
J

DR. J. NARCUS
M MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas veneriškų, krsujo ir 
sdsn Kg*.

Elektriką ir 606 gydoma 
jei -reikalas.

241 Hannver SU, Boston, Roum
Tel.: Richmond-0668, Rox. 1894-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedtidieninis iki 4 vaL po pintų.

7. r

JUODVEID21Ų MIESTE
LIS NUGRIOVĖ KA

LĖJIMĄ.
Mississippi valstijoj yra 

miestelis Mound Bayou. kur 
gyvena 1,500' juodveidžių. 
Tą miestelį jie pasistatė ty
ruose 42 metai atgal ir, sek
dami baltųjų krikščionių ci
vilizaciją, pasistatė sau kalė
jimą. Bet keliais pastarais 
metais miestelis neturėjo nei 
vieno kalinio, ir todėl šiomis 
dienomis kalėjimas buvo nu
griautas.

• c o o o 11»«ti”y Tiiaiy*, rdcižus, aKCris
tai norėjo pralobti. IŠ vieno aP'e 1,1 minutų eit nuo Blue Hills Kai- 
* - * •• 1 1- ... na $4.900. (29)tamsiosreputacijoskliubo.il-; d. kaidel
sai paėmė $25,000 kyšį, ži-, High street. Randolph. Mm. 
noma, kyšius ima visi politi-- 
kieriai, bet kiti už jį tuo lai-’ 
mingesni, kad jų niekas ne-i 
sugauna.

Išvarė į krantą 200 banginių.
Į Cape Cod pakraštį perei

tą sąvaitę keli šimtai bangi
nių (vieliorybų) atsivijo pul
ką nedidelių, žuvų. Vietos 
žvejai banginius pastebėjo ir 
tuojaus valtimis juos nuo jū
rių apsupo ir 200 jų išvarė 
ant kranto ir užmušė. Bangi
niai buvo nuo 18 iki 20 pėdų 
ilgio. Jie tirpinami taukams.

Miesto darbininkai reikalau
ja 5 dienų darbo.

Miesto darbininkų unija 
pareikalavo 5 dienų darbo 
sąvaitės, nesumažinant da- 

tdius. Kuboje_buvo užsilikę baltinės algos. Dabar jie dir- 
<M keli šimtai bajoriškų šei- ba penkias ir pusę dienos i 
Blyaų nuo ispanų viešpatavi- sąvaitę, gaudami po $5.00 į 
mo taikų. Dabar bajorų Ku- dieną. Kiek girdėti, majoras 

‘ i nebus, o bus visi lygus Nichols šitam reikalavimui 
. priešinsis.

KUBOJE PANAIKINTI
TITULAI.

^Sekdamas Jungtinių Vals
tiją pavyzdžiu, Kubos parla
mentas panaikino bajorų ti-

1927
1929
1927
192S
25 kitokie, š..’
bus kainų 
kiekvieną tik’ ■

HENSHAVV MOTOR Co.
“989" Commonvealth Avė..

Iri. Sfadium 3500
124 Eschange -i.. Malden

Te!. Malden 4840
152 Galen St.. \ewton

Tel. Mid<ilesex 6280
59 Fellssay East. Somerville

Tel. Prospect 2170
4 Green St.. Woburn 0971

$ $
$
$

$

$

$

Telefonai: Sn. Bonton 14*2—1373

A. J. KUPSTIS
ŽEMN AMUOS, APDRAUDO8, 
MORTGlčIŲ. LAIVAKORČIŲ 

IR. PINIGŲ SIUNTIMO 
AGENTŪRA.

Parduodam anglis ir malkas. 
Ofisas stdaras nuo 9 ryte iU 

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

332 W. BR0ADWAY. 
SO. BOSTON. MASS.

i

I

DR. MARGĖMS
Gydytojas ir Chirurgą*

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

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483 -

p

PARDAVIMAS
VIS DAR TĘSIAS.

DUPONTS INTER1OR GLOSS PAINT
• spalvos-£^7JT< '»•««; >2.83
FLOOR VARNISff

Visiems reikalams......... •1.29
) įduje \ arnišis .... gal.

ROQF COATING
Bile Kiauram Stogai ........... 50C.
5 gal. kenas. . . ...........K«L-

PAINT ANI» t \RMSH
( TtEMOVER ra|.
iFLAT WHITE l UM gal. S],29 
WHITE ENAMl.l. ... ga| | gj

K AKSOMINE 
Bazs

LAWN MOWER
3 Dalgiai . . . ...........M^9
Plain Beari n g

4 Dalgiai. Bali Bearing >6.19 
High G radę Make. Tikra
kaina $8.75. ,

Sustojima«. Dykai Vieton Pria»«tymax. Tel. Hancnck 6105-6

$
1

$

84-MILE SAIL TOTHE LAND- 
ING OF THE PILGRIMS

PLYMOUTH
BOAT SAILS DAILY AND 
SUNDAYS EXCEPTING MON- 

DAYS AT 19 A. M. FROM 
ROWE,S WHARF

Kares Reduced. Round Trip 
$1.00

Dvi ir Pws< Valandos Sustoja 
Plymouthe

$
$

$

In 25-lb. 98c.

į
I«»OFING 

Smoth Surface 
L,z!” 75c.

Medium *1,19
Hea" <147

SOUTH END HfiRDWARE CO. 
1095 Washin«ton Street ,? ■

>

$
$
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ŠI

Vėliausi, geriausiai veikianti aae- 
dikališki ir elektra gydymai, du*-, 

da greičiausius rezultatas.
Suvirs 25 metus specialistas ner
vų ir kroniikų ligų.—Vaistai spe
cialiai pritaikinti kiekvienai ligai.

PLAUK IR ŠOK 
Kiekvieną Sąvaitės Dieną 
Vakare ant Didelio Laivo 

“MAYFLOWER” 
Geriausia Kokių Marika 
Naujo) Anglijoj ~May- 

fk»wer FomModores*'
F ARE 11.00

DYKAI ŠOKTI 
Laiva* Išplaukia nuo 

Rowes Wharf 8:30 v\k. 
GRĮŽTA II VAU VAK. 

kokiai iki Vidurnakčio 
Luncheon Served 8 P.M. '

Untill 12 O*clok

$

$
$
$
$

Viri Laivai £w>J<oires Wharf, S
5

Dr.KILLORY
M SCOLLAY SQUARE 

BOSTON.
OLYMPIA TREATRE BLOG, 

ROOM 22
VALANDOS: DIENOMIS nuo 
9 it ryto iki 7 vsksre.
ŠVENTADIENIAIS: nuo 10 iki 
1 dienų

■3M




