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Ar Kils Karas Tarp Kinų 
Ir Sovietų Rusijos?

ABIDVI PUSI SAKOSI 
NENORI KARIAUT.

Bet kiniečiai užgrobto gelž- 
kelio negrąžina ir rusai kon

centruoja kariumenę.
Amerikos laikraščiai jau 

aprašė rusų mušius su kinie
čiais ir pranešė, kad nišai 
paėmė jau du miestu Kinijoj. 
Bet pasirodo, kad visa tai 
buvo laikraščių reporterių 
prasimanyta. Jokių mūšių 
tarp rusų ir kiniečių iki šiai 
dienai da nėra buvę. Viskas, 
kas atsitiko, tai diplomatiškų 
santikių nutraukimas. Visų 
pirma Sovietų valdžia įteikė 
Kinijos valdžiai ultimatumą, 
reikalaudama 3 dalykų: (1) 
sugrąžinti rusams atgal 
Mandžurijos gelžkelį, kuris 
yra rusų pastatytas ir visuo
met buvo jų valdomas, (2) 
paliuosuoti visus areštuotus 
sovietų Rusijos piliečius ir 
(3) sušaukti konferenciją 
liccužbipiamuaiiu isiisvi. XI. L-į --.-..J 
sakymui nišai davė 3 dienas sYbe^juos toleravo, 
laiko. Kniečiai atsakė jau ka- “ -

met vaišino Rusijos valdžią 
ir liaudį draugiškai.

“Bet 1927 m. mes pastebė
jome, kad po visą Kiniją yra 
skleidžiama komunistų pro
paganda iš Sovietų ambasa
dos ir konsulatų bei preky
bos agentūrų, kur pasislė
pę komunistai darė prieš 
musų valstybę sąmokslus ir 
planus, norėdami nuversti 
Kinų valdžią ir sunaikinti ki
niečių visuomenės tvarką.

“Iš tos priežasties Kinijos 
vyriausybė buvo priversta 
atšaukti pripažinimą Sovietų 
diplomatinių atstovų Kinijoj 
ir uždaryti visokias Sovietų 
prekybos organizacijas, tikė
damosi, kad Sovietų valdžia 
pastebės savo klaidas ir atei
tyje JŲ nekartos.

“Taip buvo keliais pasta
rais metais. Sovietų diploma
tai ir visokie prekybos agen
tai vis dėlto vogtinai šiaurės 
Kinijoj pasiliko toliaus savo 

nesusipratimams išrišti. At-! darbą varyti. Kinijos vyriau-

PATARIA STEIGT JUNG
TINES EUROPOS VALS

TIJAS.
Paryžiaus žiniomis, Fran

cuzijos užsienių reikalų mi
nisteris Briand, buvęs kitą 
syk socialistas, ruošiasi įnešti 
Tautų Lygos konferencijon 
pasiūlymą sudaryti Europoje 
Jungtines Valstijas. Bet tai 
nebūtų tokia valstijų sąjun
ga, kaip Amerikos Jungtinės' 
Valstijos, o greičiau tik vals
tybių santarvė, kuri neturėtų 
nei bendro parlamento, nei 
valdžios, o tik laikytų pasto
vius susirinkimus einamiems 
reikalams aptarti. Manoma, 
kad šitokia santarvė yra tai
koma kovai prieš Amerikos 
kapitalizmą, kuriam Euro
pos kapitalistai labai pavydi.

X________________________

Užmušė “Raganą.”
Kalamazzo, Mich. — Ap

skrities kalėjime šiandien čia 
sėdi vežikas vardu Eugene 
Burgess ir jo žmona, kaltina-

M 11

Meluoja tM^neisIlždžia. 1300 Kalinių Norėjo
OSV1IU. ^os tik Anglijoj susidarė ~ *

Išsilaužti iš Kalėjimo.
Apie Vosylių.

Iš Lietuvos mums prane
šama:

Stud. Vosylius pats nepa
sidavė. Kuomet jis buvo miš
ke apsuptas ir neturėdamas 
galimybės pabėgti pats metė 
granatą norėdamas save nu
žudyti. Bet granatą toli nu
metė ir tik sunkiai save tesu- 
žeidė. Pirmiausia jį užtiko 
miško sargas, begulintį krau
juose vos pusgyvį. Vosylių 
skubiai išvežė Kaunan, kad 
iš gyvo ką nors išgauti. Bet 
jis kelėjimo ligoninėje ranka 
numodavo arba į sieną nusi
gręždavo ir nieko apie save 
nesakė. Fašistai laike opera
cijos davė Vosyliui chloro- 
formos ir bandė be sąmonės 
stovy ką nors išgauti. Ir kuo
met jie išgavo tokiame stovy 
jo vardą ir pavardę, tai antrą 
dožą chloroformos prieš gy
dytojo norą įdavė. Bet teko

darbiečiu valdžia, buvusis 
bolševikų raudonosios armi
jos vadas Trockis tuojaus 
kreipėsi į Macdonaldą pra
šydamas leidimo įvažiuoti 
Anglijon. šitas jo prašymas 
buvo perduotas Anglijos vi
daus i .
Clynes'ui, kuris dabar ir pa
skelbė savo nutarimą, kad 
Trockio apsilankymas Ang
lijon nėra pageidaujamas ir 
todėl viza jam nebus duota.

“BREMEN” PERPLAUKĖ 
JŪRES J 4 DIENAS.

______ ______ Šį panedėlį New Yorkan 
reikalų ministeriui atėjo naujas vokiečių laivas

- - - - - * “Bremen.” Is franeuzų uosto
Cherbourgo iki New Yorko 
yra 3,163 mylios, ir “Bre
menas” padarė šitą kelionę į
4 dienas ir 17 valandų. Tai 
yra naujas greitumo rekor
das. “Bremeno” paveikslas 
telpa “Keleivio” vidury. Iki 
šiol greičiausis pasažierinis 
laivas ant jūrių buvo “Mau- 
retania,” Cunard linijos gar
laivis, kuris iš Cherbourgo į 
New Yorką yra atplaukęs į
5 dienas ir 2 valandas.

KOVA TĘSĖSI S VA
LANDAS.

mi žmogžudystėj. Jiedu nu- labai jiems nusiminti: Vosy- 
dėjo savo kaimynę Ettą Fair- liūs ilgai neatgavo sąmonės 
childs, kuri kažin kodėl pasi- ir todėl spaudoje buvo pasi
rodė jiems esanti “ragana.” 'rodę žinių, kad jis pats save

Turkijoj Žuvo 1000 
Žmonių.

Iš Konstantinopolio pra
nešama. kad Anatolijos 
šiaurėj nuo žemės drebėjimo 
ir kalnų slinkimo šiomis die
nomis daugiau kaip 1,000 
žmonių žuvo ir apie 10,000 
liko be pastogės. Anatolija 
yra Turkijos valstija^

ANGLIJA SUTINKA PRI
PAŽINTI SOVIETUS.

Riaušėms numalšinti reikėjo 
šaukti kariumenę su bombo

mis ir kulkasvaidžiais.
Clintono kalėjime, Danne- 

moros miestely, New Yorko 
valstijoj, anksti šio panedė- 
lio rytą kilo riaušės. Kaip 
paprastai, po pusryčių kali
niams duota 10 minutų pasil
sėt ir paskui įsakyta eit į ka
lėjimo dirbtuves prie darbo. 
Kaliniai šito įsakymo nepa
klausė, ir tuojaus sumušė du 
kalėjimo sargu, kurie norėjo 
šiurkštumu juos nugąsdinti.

Sumušę tuos sargus, kali-
14'aI ’ V IJ n*a* susWiet® trijose vietose
Mitingai V OlGClIlH* prie murinės sienos, kuria

• IT* • • yra aptvertas kalėjimas, ir

‘ / 2 ~~ '___ '____ “Tik staiga, šių metų 27
da 3 dienos išėjo, ir i*usų rei- gegužės dieną Sovietų kon- 
' * * - - - - .. suiate susirinko komunistų

mitingas ir nutarė skleisti 
'Trečiojo Internacionalo pro- 
; pagandą Kinuose. Šiaurės 
• provincijų vyriausybė pada
rė ^konsulate kratą ir rado 
dokumentų, kurie parodo, 
kad Sovietų konsulate buvo 
padarytas slaptas sąmokslas 
sugriauti Kinų suvienijimą, 
prie to sudaryta žudymo kor
pusai Nankinui, Mandžuri- 
jai ir kitiems svarbiems cent
rams. Be to da sudaryta slap
ta armija Kinijos Rytų Gelž- 
keliui sunaikinti.

“Suimta piktadarių dau
guma buvo Kinijos Rytų 
Gelžkelio štabo nariai, So
vietų Prekybos Laivyno, So
vietų Tolimųjų Rytų Žibalo 
Sindikato ir kitų Sovietų pre
kybos organizacijų Tolimuo
se Rytuose tarnautojai.” 

Taigi, kad išnaikinus šitos 
kriminalinės propagandos 
lizdą, kad apsaugojus savo 
valstybę ir savo valdininkų 
gyvybę, Kiųų valdžia ir už
darė minėtąjį rusų gelžkelį 
Mandžurijoj.

Sovietų valdžia čia atsidū
rė labai keblioj padėty. Kad 
parodžius savo žmonėms, 

%<1- x i - i j 'kad jos pilitika teisinga, jiMaskva atsake, kad ji nega-' siuntinė£ Kinams ultimatu- 
hnti to pasiūlymo prnmti?mus irįar0 visoki jiems 
nes kiniečiai negrąžina jai Tečiaus ji žino,
Mandzunjos gelžkelio, kaip kad stojus jk 
buvo iš jų reikalauta Sovietų simpatija butl} Kjnų' pusėje. 
ultimatume. [Todėl vargiai Maskvadrjs

Bet Kinų nacionalistų val- .karo žygių daryti, o juo la- 

reikšdama, kad dei to gelž- Francuzija ir beveik visas

roae jiems esami "ragana, roaę zimų, Kaa jis pats save Magkva neša kad Ang- 
Burgess nesigma ir su pasi- norėjo nunuodyti. Vosylius darbiečiu valdžia su 
gerėjimu policijai pasakoja: badavo, jo gyvybę fašistai ū’aįdonaldu priešaky sutin- 
As atlikau dievobaimingą dirbtinu maitinimu palaike Ra fi žinti Sovietųvaldžią 

darbą. Toji moteris buvo Jis buvo tiek silpnas, kad nanlo. bet stato tam tikras

rui Užuojautai 
Reikšti.

Iš Lietuvos mums rašoma, 
kaip buvo ruošiami tie mitin-

i

pradėjo lipti vieni kitiems 
ant pečių, norėdami tuo bu
du sudaryti lyg ir kopėčias 
persigavimui per sieną.

Kalėjimo sargai tuojaus

kalavimų vistiek nepatenki
no. Vietoj išpildyti rusų rei
kalavimus, kiniečiai pastatė 
jiems savų reikalavimų, bū
tent: paliuosuoti areštuotus 
Rusijoj kiniečius ir užtikrinti 
gyvenantiems Rusijos kinie
čiams apsaugą. Gavę šitokį 
atsakymą, rusai nutraukė 
diplomatinius santikius su 
Kinais. Tuomet ir Kinai at
šaukė savo atstovus iš Rusi
jos.

Žinios sako, kad rusai pra
dėjo traukti Kinų pasienin 
savo kariumenę ir ruošiasi 
eit varu savo gefežinkelį at
siimti. Bet Maskva oficialiai 
pranešė pasauliui, kad karo 
ji nenori ir laikysis Kelloggo 
sutarties. Tą sutartį yra pasi
rašę ir Kinai, todėl ir jie sa
kosi karo nenorį. Kiekviena 
pusė sakosi norinti išrišti 
ginčą taikos keliu, tečiaus 
jeigu bus užpulta, tai turės 
gintis. Kinai žada skųstis 
Tautų Lygai, jeigu rusai mė
gins laužyt Kelloggo sutartį.

Francuzijos užsienių rei
kalų ministeris Briandas pa
sisiūlė Rusijai patarpinin
kauti tarp jos ir Kinų ir pri
vesi prie taikos derybų. Bet

aaroą. loji moteris ouvo jis ouvo ue* silpnas, sauQ bet stato Um tikras 
velnio apsėsta ir ji galėjo uz- mirties vieton nešte įsnese. g, Maskva ne.
leisti žmogų bile kokia liga.” |Veze jį vien karininkai, ka- ka(i Amerika
Jam pritardama jo žmona reiyių nebuvo; kanninka. ir A Hj ė(lomis 
linguoja galvą ir sako: nužudė. Fasistims Lietuvos! ® J _ ________
‘Taip, taip; ta moteriškė bu-I Aidas” pasiskubino paskelb- G1NKLAIMEKS1KON VĖL 
vo ragana, ir labai dziau- ti, kad pats likimas suklupdė IŠLEIDŽIAMI 
giuos kad mano vyras ją už- j Voldemaro priešus, kad Vo- Washin^ono valdžia 
muse.” įsylius atėjo pas miško sargą J .. . .... *

Tai vis tikėjimo vaisiai, atsigerti ir žaizdą užsirišti, n-' M R ik *
Laisvas žmogus nekuomet čia buvo suimtas. Fašistai ?enP g ... . „„ciAnin
šitokios piktadarybės nepa- nori įtikinti tamsuolius, kad kum£Ų mais p
pildytų, nes jis žino, kad vėl- ir Dievas saugoja Voldema- __________
nių ir raganų pasauly visai rą. Bet veltui jie tą miglą! ■
nėra. žmonėms i akis pučia. Kuo- AREŠTAVO 20 MOTERŲ.žmonėms į akis pučia. Kuo- AREŠTAVO 20 MOTERŲ, 

met fašistai žudo kovotojus 
ŠIMTAI ŽMONIŲ ŽUVO už laisvę, tai visa Lietuvos 

AFRIKOS POTVINIUOSE. visuomenė širdies gilumoje
Vakarų Afrikoje apie ek

vatorių pasidarė dideli potvy
niai nuo didelių liūčių. Sil- 
charo apielinkėj vanduo ni> 
nešė daugiau kaip pusę gyve
namų namų ir prigėrė be
veik visi naminiai gyvuliai. 
Žmonių žuvo keli šimtai.

džia paskelbė manifestą, pa- biau, kad Anglija’, Amerika, 
reikšdama, kad dėl to gelž- Francuzija ir beveik visas 
kelio uždarymo ir kitų įvykių pasaulis spirte spiria rišti Volfo nofi Mocb^o Mo. ginčą uikos keliu

i Viktoras Bergeris 
. Miršta.

Milvvaukee mieste miršta 
Amerikos socialistų vadas ir 

Kinų valdžia pri- buvusis kongresmanas Vik-

yra kalta pati Maskva. Ma
nifestas sako:

“1919 ir 1920 metais nau
joji Rusijos valdžia pakarto
dama skelbė savo draugišku
mą Kinų liaudžiai ir jų vy- Į 
riausybei. Eidama visapa-' 
saulinės brolybės ir taikos1 
principu, ]“* _ 
ėmė tuos pareiškimus atvira toras Bergeris. Pereitą sąvai- 
širdimi. jtę jį suvažinėjo gatvėkaris.

“Dėl to 1924 metais buvo Senukui buvo sulaužytas gal- 
pasirašyta sutartis, kuria bu- vos kaulas ir sužalotas visas 
vo nustatytas ir Rytų Kinijos kūnas. Jį prižiūri 3 gydyto- 
gelžkelio Mandžurijoj tvar-'jai ir 2 slaugės dieną ir nak- 
kymas. Ir nuo to laiko musų tį, nes jis labai silpnas ir bi- 
liaudis ir vyriausybė visuo- jomasi, kad gali mirti.

Amerikos Valdžia 
Darys Degtinę.

Washingtono žiniomis, 
prohibicijos vyriausybė tuo
jaus duos leidimą kelioms 
degtinės dirbtuvėms Jungti
nėse Valstijose pagamint 
apie 2,000.000 galionų degti
nės “medicinos reikalams.” 
Valdžios sandėliuose dabar 
esą atsargoje 9,549,000 'ga
lionų degtinės. Kas metai jos 
išimama “medicinos reika
lams” apie 1,500,000 galio
nų.

HAVERHILLIO STREI
KUI NESIMATO GALO.
Haverhilly streikuoja 6,- 

000 batsiuvių. Jau aštunta 
sąvaitė stovi uždaryta 40 
dirbtuvių jr nei viena pusė 
nemano nusileisti. Darbinin
kai reikalauja 10 nuošimčių 
daugiau mokesties ir 5 dienų 
darbo sąvaitės.

DUNOJUJE PRIGĖRĖ
15 VENGRŲ.

Iš Budapešto pranešama, 
kad pereitą nedėldienį Du
nojaus upėj besimaudant 
origėrė 15 vengrų. Užėjus 
dideliems karščiams, visi 
žmonės išėjo maudytis.

Arkansas ir Texas valstijų 
pasieny pareitą sąvaitę pro
hibicijos agentai areštavo 20 
moterų ir degtinės šmugelį. 
Jų amžius įvairuoja nuo 20 
iki 60 metų. Tenai degtinės 
šmugeliu daugiausia užsiima 
moterįs.

Byla Dei Nušauto 
Vaškevičiaus.

_______ Worcester, Mass. — Vaš- 
byla. Jis buvo kaltinamas kevičių šeimyna, kuri gyve- 
tuo, kad būdamas girtas va- na čia po numeriu 65 Endi- 
žiavo automobilium, susimu- cott st.. pasisamdė advokatą 
šė su dviem kitais automobi- ir užvedė prieš miestą krimi- 
liais ir nesustojęs pabėgo. į nalę bylą, kaltindama miesto 
Kun. Šleinis prie kaltės teis-j policiją ir ligoninę dėl jų su- 
me prisipažino ir buvo nutei- naus jono mirties.
stas užsimokėti $100 pabau- Jonas Vaškevičius, 19 me- 
dos ir atsėdėti 30 dienų ka- tų amžiaus vaikėzas, 14 bir- 
lėjime. Bet kalėjimo bausmė iželio buvo policmano pašau- 
buvo suspenduota. Tai tik;tas kaipo plėšikas ir nuvež- 
už girtą važiavimą. Gi d ei! tas miesto ligoninėn 19 bir- 
prasišalinimo iš nelaimės iželio mirė. Vaškevičių šei- 
vietos be sustojimo, bus kita;mvna sako, kad policmanas 
byla. be reikalo jų vaiką šovė ir

---------------- kad paskui miesto ligoninė 
RUSŲ LAIVAS ŽUVO nedavė jam tinkamos medi- 

NUO MINOS. Irinos pagalbos, ir dėl to jis 
Pereitą sąvaitę Sovietų lai mirė.

vas “Volga” pataikė į plau- Policmanas teisinasi, kad 
klojančią miną Juodose Ju-Išauti jis turėjęs. Jis sako, 
rėse ir jos sprogimu buvo su-1 vaikas buvo įsilaužęs ar da 
daužytas. Jis nuskendo su 31 tik besilaužęs į tūlą krautu- 
žmogumi ir visomis prekė-| vę ant Arlingtono gatvės, 
mis. j Pamatęs policmaną, vaikas

----------------pasileidęs bėgti. Policmanas 
60 JAPONŲ NUĖJO DUG besivydamas šovęs tris.kar- 

NAN SU LAIVU. .us i orą, bet vaikas nesusto-

liūdi ir žudomiems prijaučia, 
o kada lydėjo į kapus nušau
tą fašistų šulą Gudyną, tai 
tik fašistai ir žvalgybininkai 
ėjo; šiaip publikos kaip ir 
nebuvo.

KUN. ŠLEINIS NU
BAUSTAS.

Amesbury, Mass. — Šį pa
nedėlį čia buvo kun. šleinio

NUO MINOS.

NAN SU LAIVU.
Ties Šantunu šį panedėlį 

kiniečių garlaivis “Hsi-1 
Kank ’ susidūrė su japonu 
prekių laivu “Tatso Maru” ii 
paskandino pastarąjį. Mano
ma, kad kartu su juo nuėjo 
jūrių dugnan G0 japonų.

jęs ir išrodę, kad jis mėgina 
šsitraukti iš kišeniaus gink- 
ą. Tuomet policmanas šako
tį šovęs į vaiką tiesiog ir per- 
iovęs jam koją. Tečiaus vai
tą suėmus jokio ginklo pas jį 
nerado. _  _______

gai; kuriuose buvo reiškiama Padėjo 1 tas kalimų krūvas 
Voldemarui "tautos užuo- 18 ja^vų, ir kalima;
jauta” dėl pasikėsinimo ant 8™ Pa^° 8u81.l™k« !

_ rrnhac nrorioin et o t xrr i tonai
jo galvos. Korespondentas 
sako:

Mitingai buvo labai prak
tiškai organizuoti. Nereikėjo 
nei balsuoti, nei dėl rezoliu
cijos kalbėti. Už visus tatai 
atliko fašistų agitatorius, o 
daugumoje šnipų agentai. 
Prieš sumą prie šventoriaus 
durių ateidavo šnipas ar fa
šistas ir pradėdavo prakalbą, 
o visus praeivius į bažnyčią 
kiti šnipai sulaikydavo. 
Žmonės pamanę, kad kuni
go nėra namie (mat jie da
bar politiką varo) čia pat 
pasiklausydavo Voldemaro 
atsiųstų “kunigų.’’ Agitato
rius išrėžia prakalbą, per
skaito rezoliuciją ir taria 
“dėkų už vienbalsiai priimtą 
Voldemarui ištikimybės ir 
užuojautos rezoliuciją.” 
Žmonėms nereikia balsuoti 
nei rankų kelti. Tik viena 
keista: mitingai sulyg fašiz
mo teorijos nereikalingi, šį 
kartą organizuojami net sa
vo šefui ištikimybės pareikš
ti!

23 ŽMONES UŽBERTA 
KASYKLOJ.

Iš Singaporos pranešama.

trobas pradėjo statyti tenai 
barikadas, kad valdininkai 
negalėtų įneiti.

Buvo pašaukta iš artimes
nių vietų kariumenė, kuri 
pribuvo su kulkasvaidžiais ir 
gazinėmis bombomis. Kali
niai tuo tarpu uždegė kelias 
dirbtuves kalėjimo kieme ir 
reikėjo šaukti ugnagesius. 
Tečiaus ugnagesiams bijota 
atidaryti kalėjimo vartai, 
kad kaliniai nepultų per juos 
bėgti. Todėl gaisrinės maši
nos buvo pastatytos lauko 
pusėj ir vanduo švirkšta per 
sieną.

Kova tęsėsi ištisas 5 valan
das, pakol 1,300 kalinių bu
vo apgalėta ir suvaryta į mu
ro celes. Šaujamų ginklų jie 
neturėjo, todėl iš sargų pusės 
tik du buvo sužeisti; tuo tar
pu kalinių pusėj 3 buvo nu
šauti ir apie 50 pašauta šmo
tais. Ugnis ir riaušės padarė 
kalėjimui $200,000 nuosto
lių. Visi kaliniai yra krimina
liai, daugiausia plėšikai ir 
vagįs. Daugiau kaip šimtas 
jų tenai yra nuteista visam 
amžiui.

Wisconsino Valstija
kad netoli nuo tenai užgriu-Į
vo japonų cino kasykla, už- j AtlDCtC 1 r0111DlClJ<|.

Wisconsino legislatura 
’ priėmė ir gubernatorius pasi
rašė bilių prieš prohibiciją. 

FALL RIVER MIESTE 110 yas reiškia, kad šita valstija 
LAIPSNIŲ KARŠČIO. prohibiciją atmetė. Buvusis 
Per buvusius pastaruosius valstijos ofisas prohibicijai 

karščius Fall River mieste, vy kinti tapo uždarytas. Bet 
Mass. valstijoj, termometras tas da nereiškia, kad tenai 
pastaytas prieš saulę rodė galima daryti ir pardavinėti 
110 laipsnių karščio. | svaiginamus gėrimus. To ne-

--------------- i leidžia tenai daryti federalis 
MIRĖ NUO PASIUTUSIO ; prohibicijos istatvmas.

ŠUNIES ĮKANDIMO.
Milfordo ligoninėj, netoli, 

Bostono, šiomis dienomis mi
rė 9 metų amžiaus Noeskių 
vaikas, kurį mėnuo atgal 
įkando pasiutęs šuo.

ITALIJOJ DREBA ŽEMĖ.
Pereitą sąvaitę Italijoj vėl 

drebėjo žemė. Borgo, San 
Lorenzo, Vicchio, Barberino 
ir Firenzuola miesteliuose 
nugriuvo stogai ir sutruko 
namų sienos.

berdama 23 kiniečius darbi
ninkus.

LAIPSNIŲ KARŠČIO.

I

I

NUSKENDO EGIPTO 
PRINCO JACHTA.

Norvegijos pakrašty perei
tą sąvaitę nuskendo Egipto 
princo Ibrahimo jachta 
“Nazv/erper.” Ji pataikė į 
uolą ir prakiurus į 8 minutas 
nuėjo jūrių dugnan. Apie 40 
žmonių naktiniuose marški
niuose sušoko į šaltą vande
nį. paskui juos išgelbėjo ki
tas laivas. Prigėrė tiktai vie
nas.
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PROFESIJOS PASIRIN
KIMAS.

Buvo laikai, kada kiekvie
nas lietuvis tėvas ir motina 
norėjo savo sūnų matyti ku
nigu. Dėl to turbut musų tau
ta iki šiol nei vieno žymesnio 
žmogaus kultūros dirvoj ir 
neturėjo. Lietuva buvo pilna 
kunigų, kurie tik valgė, gėrė 
ii* miegojo, jokios naudos 
liaudžiai nepadarydami.

Dabar virto jau kitokie 
laikai, ypač Amerikoje, šian
dien į kunigus jau retai kas 
eina. Bet vis dėl to ir šian
dien profesijos pasirinkime 
nesimato daug praktiškumo. 
Daugiausia musu jaunimo 
eina į daktarus ir advokatus. 
Lietuvių daktarų ir advoka
tų jau tiek priviso, kad jiems 
sunku ir pragyvenimas pasi
daryti. Tūli jų daugiau skur
sta, negu paprastas darbinin
kas.

Mums rodos, kad jau lai
kas butų šitą dalyką patai
syti.

Pasirenkant profesiją vi- 
suomet reikėtų atsižvelgti į 
gyvenimo perspektyvas: ku
rioj srity yra platesnė dina 
ir daugiau progų? Amerika 
yra pramonės šalis. Gi toj 
pramonėj vyrauja 3 techni
kos Šakos: elektra, mechani
ka ir dmaja. čia kuo pla
čiausia dirva naujiems Edi
sonams ir Steinmetzams.

Technikos ekspertų parei
kalavimas visuomet ir visur 
yra didelis. Elektros inžinie
rius baigia mokslą, ir papras
tai jau turi mokyklos paskir
tą sau vietą. Technikos eks
pertų iš Amerikos reikalauja 
Rusija ir kitos šalis. O kur 
reikalaujama daktarų arba 
advokatų? Išeina jie iš mo
kyklos, ir turi dairytis, Į ku
rią pusę važiuoti, kur sau 
praktikos jieškoti.

Ir toliaus bus vis blogiau, 
ypač daktarams, nes ligon- 
bučiai su laiku visai atims iš 
jų pacijentus.

Visai kitaip yra su techni
kais. Jų laukas kas sykis ei
na didyn ir didyn. Taigi ši
toj kripty reikėtų ir speciali
zuotis. Kiekvienas jaunas 
lietuvis, kuriam tik tenka da
ryti profesijos pasirinkimas, 
tegul pasirenka ją iš techni
kos srities, o ateity nesigai
lės. Advokttą?ir-daktaffą yra 
jau1 perdaug.

kos sritį

iŠ

ko, kad Lietuvos valdžia nė
ra fašistiška, nes ji nearešta
vo tų profesorių, kuriė drįso 
parašyti “visagaliam” Vol
demarui laišką prašydami, 
kad areštuoti studentai ne
būtų atiduoti karo teismui. 
“Vienybės” supratimu, už to
kį laišką Lietuvos Universi
teto profesorius reikėtų iš
tremti.

matuoti piktais sumetimais lei
džiami gandai. SLA. Preziden
tas buvo užsistatęs tokią kauci
ją. kokią turėjo velionis SLA. 
Iždininkas Paukštis. kaip kad 
buvo Pildomosios Tarybos nu
tarta.“

Taigi SL.A nariai gali nu
siraminti ir f leidžiamus že
mos doros žmonių gandus 
nekreipti jokio dėmesio.

i----------------
TERORAS LIETUVOJE 

NESILIAUJA—AREŠTUO
TA DAUG LIAUDININKŲ.

“Žemaičio” 20-tame nu
mery skaitome šitokią žinią 
iš Telšių:

“Nakti iš gegužes 10 j 11 d. 
žvalgybos valdininko Puiaoko 
parėdymu Telšių nuovado^ vir
šininkas darė musu redakto-. 
riaus bute kratą. Nieko Įtartino 
nerasta. Nors ir nesant pama- 
tui ji suimti, vienok redaktorių' 
Gedvilą areštavo ir patalpino ' 
Telšių dabuoklėn. Prabuvus da- 
buoklėje 11 ir 12 gegužės, M. 
Gedvilą perkėlė i Telšių kalėji
mą.

“Tą pačią naktį Puidokas da
rė kratą A. Tomau bute, jam 
nesant namie. Krata tęsėsi nuo 
1-5 vai. ryto.

“A. Tomau sugrįžus Į Tel
šius. gegužės 13 d. apie 12 vai. 
tapo areštuotas ir patalpintas 
Telšių dabuoklėn.

“Gegužės 11d. areštavo Tel
šių Mokytojų Seminarijos mo
kini Baidoką.

“Be to padaryta eilė kratų
pas Įvairius asmenis.

“Gegužės 10 d. buvo areštuo
tas Telšių gelžkelio stoty Telšių 
Liaudies Banko vedėjas p. E. 
Treimanas. Per kratą nieko 
Įtartino nerasta. Jisai išsėdėjo 
Telšių policijoje nuo 8—12 vai.. 
kol ji komendanto Įsakymu pa
leido.*’

Suimtasai M. Gedvilas yra muose ir parkuose laikyti 
liaudininkas ir tokios pat 
pakraipos yra jo leidžiamas 
Telšių “Žemaitis.” A. Tor- 
nau taip pat yra žymus liau
dininkų darbuotojas ir buvo 
jų frakcijos atstovas Seime.

Taigi išrodo, kad fašistų 
žvalgy ba yra pasiryžusi su
terorizuoti visas pažanges
nes organizacijas Lietuvoje. 
Bet juo daugiau fašistai 
dūks, tuo greičiau ateis jiems 
galas.

Mikas Petrauskas Bostone 
gavo iš savo brolio Kipro 
žinių, kad jis yra kviečiamas 
Brazilijon operoje dainuoti. 
Kaip rodos. Lietuvos operos 
dainininkas šitą pakvietimą 
priims ir važiuos pietų Ame
rikon.

“Vienybė” giriasi, kad jos 
pranašavimai pildosi. Taip, 
taip. Nelabai senai ji rašė, 
kad Anglijoj “socialistai su
smuko,” o už sąvaitės laiko 

• jie tenai paėmė valdžią į sa- 
. vo rankas.
Į ----------------

Prekyba Laukimais 
Žvėrimis.

gyvulius. Žvėrių 
prekyba yra gerai organi
zuota ir leidžia net savo kai
noraščius. kur nurodomos 
parduodamosios kainos. Čia 
paduosim kai kurių žvėrių 
kainas.

Brangiausias 'žvėris yra 
Afrikos raganosis (su 2 ra- 

nes už jį moka nuo| 
$7,0e0 iki $12.000. Po jo ei- 
na hipopotamas, arba upės 
arklys, kurio kaina siekia 
^,500. Indijos dramblys pa
taitė, 170 centimetrų aukštu
mo, perkamas už $2,000. 
Bengalijos tigras, pats gra
žiausias ir žiauriausias iš tig
rų giminės, kainuoja $1.500, 
tuo tarpu kai tigrą iš Sudan 
srities galima pirkti už $1,- 
000. Liūtai, pasirodo, yra žy
miai pigesni, nes pusantrų ------ —„------, —------
metų rvtų Afrikos liūtą, pa-’donaldas sudarė vyriausybę 
gautą Kenijos krašte, galimai jų nekviesdamas ir su jais 
gauti už $700, o liūtai, išau- besitardamas. Jeigu butų pa
ginti Afrikos farmose yra da daryta taip kurioj nors kitoj 
pigesni, nes tokio pat senu-. valstybėj, tai liberalai pir
mo farmoj augintas liūtas miau už konservatorius pasi- 
perkamas už $350. Gana stengtų darbininkų valdžią 
brangios vra žebros, nes už nuversti. Bet Anglijos libera- 
jas moka nuo $350 iki $1,- lai žiuri kitaip. Jiems nesvar- 
200. Beždžione šimpanze, bu atsisėsti būtinai minist

rių kėdėse. Jiems svarbu,'--------------- r—j—r į
kad butų vedama tinkama Užsienių, politikoj svar- 
politika. į biauias klausimas — nusi-

Tenka pastebėti, kad Mac- ginklavimas. Nusiginklavi-į 
donaldas jau antr, kartą ta- !»° Pysimas eina dviem 
po mmieteriu pirmminkų.'krypU™1?'■ sausumos ir jūrių. 
Pirmą kartą jis buvo 1923— Sausumos , nusiginklavimas 

o darbinin- nes ^ia kalba visos pasaulio 
Tečiaus anuo-,1

Ko Galima Tikėtis iš Anglijos 
Darbininku Valdžios

Konservato-'šaulio politikoj. Bet vėl klai- 
ghjoB konservatoriai (tauti- riai keturis su viršum metus dingą butų laukti iš Macdo- 
nmkaij 3 valdžios pasitrau- bevaldydami nėra šito pasie- naldo kažkokių stebuklų. 
Į - - A J • A A - - - - - « •• ‘ i --f------------A.

rė rtokhnw laimėjusios dar- priežastis, dėl kurios jie pra- dicijas, savo pramintus takus

Rinkimus pralaimėję, An- likvidavimas.
“*_• 1 a • • Ąy a a • • • • a x •

i

NETEISINGI GANDAI 
.’■'• APIE SLA. IŽDĄ.j."

• Atsirado pikto noro žmo
nių, kurie pradėjo leisti gan
dus. buk SLA. iždas esąs ne
tvarkoj. Todėl viena kuopa 
kreipėsi į SLA. Pildomąją 
Tarybą su paklausimu, kaip 
ištikrujų iždo reikalai stovi. 
Jis sako:

“Gandai skelbia buk ne visas 
SLA. iždas yra perduotas Iždi
ninkui p. K. Gugiui.

“Mes SLA. 21 kp. nariai nori
me žinoti kaip mus organizaci
jos reikalai stovi ir jeigu tie 
gandai yra nepamatuoti, tai 
kad Pildomoji Taryba juos už
ginčytų. arba paaiškintų per or
ganą kaip ištikrujų yra su tuo 
reikalu.*’

SLA. sekretorė p-lė Jurge- 
liutė duoda 21 kuopai šitokį 
paaiškinimą “Tėvynėje:”

“Tie gandai yra be jokio pa
mato ir visas SLA. iždas ir Su
sivienijimo vardu pirkti bond- 
sai ir išduoti morgičiai yra 
SLA. Iždininko p. K. Gugio ži
nioje ir kontrolėje. Greičiausiai 
tie gandai yra leidžiami tuo tik
slu, kad kėlus SLA. nariuose 
nerimą. SLA. iždas yra pilniau
sioje tvarkoje ir SLA. Iždinin
ko žinioje ir kontrolėje.

“Kas liečiasi taipgi leidžiami, 
gandų, kad buk SLA. Preziden
tas p. S. Gegužis ėjo SLA. Iždi
ninko pareigas be jokios kauci
jos užsi»Wmof Uu irgi nepa-

kė, o naują vyriausybę suda- kę ir tai buvo svarbiausioji Anglų politika turi savo tra- 

ir sunku laukti, kad Macdo
naldas nuo tų tradicijų stai
ga atsisakytų ir nueitų visai 
naujais keliais. Jis to neda
lys ir kaipo anglas, ir kaipo 
partijos žmogus, nes jam 
tektb užtai perbrangiai už
mokėti. Macdonaldas steng
sis neišeinant iš tradicinės 
anglų politikos sienų pasiek
ti galimai daugiau ir vidaus 

I ir užrienių politikoj.
Taigi, ar pavyks Macdo- 

naldui visus tuos sunkumus 
.. _., ' nugalėti? Ar tik be kovoda-

nepaisant | ma su jais nesugrius jo vy-

biečfų partijos vadas Maedo- laimėjo.
nataas. Jis drąsus vyras, ne- į Macdonaldas į savo kabi- 
vedė ilgų derybų su libera- netą (iš 23 narių) pasikvietė 
lais, o tuojaus sudarė vienos ' sumaniausius ir labiausiai 
savo partijos vyriausybę, ne- patyrusius darbininkų parti- 
paitydamas, kad ta vyliau-1 jos vadus. Nedarbo klausimą 
sybė daugumos parlamente jis pavedė senam darbinm- 
neturi ir gali būti kiekvienu kų politikui — Thomas’ui, 
metu konservatorių nuversta kuris tapo kabineto nariu be 
liberalams padedant. i portfelio su titulu “antspau-

TeČiau liberalų vadas d°s saugotojas.” Nedarbo 
Lloyd George, matyti, neuž- pašalinimas — labai sunkus 
sigavo ir nepyksta, kari Mac- uždavinys. Juk nedarbas tę- 
' * — ’ * * t sėsi jau nuo pat karo pabai

gos ir per dešimtį metų nei 
vienai valdžiai, nepaisant 
jos pastangų, nepavyko jo 
pašalinti. Tad ir Macdonal- 
dui nelengva bus tai atsiekti. 
Bet jeigu jam šitai pavyktų, 
tai butų didžiausias jo lai
mėjimas, kuris galėtų ilgam 
laikui patikrinti darbininkų 
valdžiai tvirtą padėjimą.

Užsienių politikoj svar- 
biauias klausimas — i_-ri

riausybė?
Žinoma, tai butų nuostolis 

viso pasaulio politikai. V.

Prekyba laukiniais gyvu
liais dabartiniu laiku yra to
kia pat grynai kapitalistinė 
Įmonė, kaip kad visos kitos 
prekybos šakos. Ji yra spe
kuliatyvinio ir labai rizikin
go pobūdžio, nes gyvulių kai- uuu, šučiau
nos, kaip paprastai, priklau- moka pradedant nuo $180. 
so nuo pasiūlymo ir paklau- j Kupranugari galima nusi
bos gausingumo ir, be to, gy- pirkti irgi už $180. Leopar- 
vulys gali padvėsti, belau- dai, iš Indijos ir Afrikos, kai- 
kiant gerų kainų. Lauki- nuo ja $150—$200, tiek pat kai lai

200. Beždžionę šimpanzę, 
4-5 metų senumo, prijaukin
tą ir įpratintą maitintis na
mų produktais parduoda už 
$700. Už jūrių liūtą, tinkamą 
dresiruoti, pusiau suaugusį,

1924 metais, kai konservnto- 
riai pralaimėjo, 

laimėjo. T******** V Dailiu, IIUVJCI A C*VVf V1VB lallUCjVe * | ~ » U • • I

niams gyvuliams yra susida- brangios yra ir hienos. Lama mei Maedonaldui nevyko. mažutėmis ir pusitu ne
nustos milžiniškos bendro- kainuoja $160. Pusės metro Jis nedaug tepadarė ir netu- QM®ZWT,n,iaii r‘"Q *’ nmQ 
vės, kurios turi savo agentus- krokodilą galima nupirkti už rėdamas daugumos nedaug 
medžiotojus visuose kraštuo- $7.50, o 1-2 metrų ilgumo už 
še, kur tik yra kiek įdomes
nių ir retesnių žvėrių. Tos 
bendrovės pristato pagautus 
gyvulius speciališkiems žvė
rių pirkliams, kurie paskiau 
juos pardavinėja zoologijos 
sodams ir atskiriems žmo
nėms, kurie mėgsta savo na-

$12—$45. Paukščiai yra pi
gus, išskiriant pietų Ameri
kos strausus, už kurių porą 
komama iki $850, tuo tarpu 
kai pora raudonų flamingų 
kainuoja $85. Karališkas 
erelis — $50, baltosios gul
bės — $30 pora, o juodųjų 
gulbių pora — $85.

Europos Valstybių 
Kare Jėgos Taikos 

'Mtta, t

ŠALIS BADAUJA, O SME
TONAI NAUJI RŪMAI I 

PROJEKTUOJAMI.
Kauno ląikraščiarbe jokių 

komentarų paduoda, žinią, 
kad “atatinkamos įstaigos'^ 
svarsto naujų prezidentai ru- ’ ’ 
mų statymo klausimą.*’ )

Kol Smetona nebuvo pre
zidentu, tat gyveno pas ame-1 
rikietį Romaną ant “burdo” > 
ir buvo gana gerai. Dabar gi Į 
jau ir dviejų aukštų namai i 
perprasta. Reikia naujus ru
mus statyti. O šalis tuo tarpu 
badauja. Laikraščiai nuolat 
paduoda atsitikimų, kur dėl 
bado žmonės miršta ir žudo-l 
si.

NAUJAS SOCIALDEMO
KRATŲ LAIKRAŠTIS.
“Lietuvos Žinios” prane

ša, kad Kaune pradėjo eiti 
naujas socialdemokratų laik
raštis, “Darbo Balsas.” Bet 
jis leidžiamas ne partijos 
vardu, nes partija uždrausta, 
o atskirų socialdemokratų 
veikėjų vardu, būtent: St. 
Kairio, L. Purėnienės ir Biel
skio. Atsakomuoju redakto
rium esąs J. Augustinavičius.

Mums naują Lietuvos 
draugų laikraštį da neteko 
matyt

Nėra tuštesnio ir nuobo
desnio laikraščio, kaip Chi
cagos kunigų “Draugas.” 
Kas serga nemigos liga, tai 
pradėjęs skaityti “Draugą” 
tikrai užmigs.

“Berliner Tageblatt” įdė
jo įdomių davinių apie Euro- 

: pos valstybių karo jėgas tai
kos metu

_____ . ___Francuzų reguliarmė ka- 
valstybės, olų yra apie 60 riuomenė kartu su koloniali- 

* ■ ne turi 7,300,000 vyrų. Pran
cūzijos atsarga 5,000,000 
metropolijos kareivių ir 1,- 
000,000 kolonialinių. Fran- 
cuzija turi 1500 aeroplanų ir 
400 hidroplanų.

Lenkų kariuomenė taikos 
metu turi 320,000 kareivių 
neskaitant militariškų pilie
čių organizacijų ir pasienio 
sargybos dalių. Jų skaičius 
siekia 600,000. Atsarga 2,- 
500,000 vyrų. Lenkų kariuo
menė turi 1,600 lauko pa
trankų, 420 sunkiųjų patran
kų, 220 tankų ir 250 aeropla
nų.

Belgija turi 89,000 karei
vių, 4500 karininkų ir atsar
ga 500,000 vyrų.

Čekoslovakija — 160,000 
kareivių, 11,000 karininkų ir 
atsarga 1,300,000, 850 lauko 
patrankų, 410 sunkių patran
kų ir 500 aeroplanų.

Anglija — 674,000 karei
vių ir 2,000 karininkų.

Vokiečiai sulig Versalės 
sutartimi negali laikyti ka
riuomenės daugiau kaip 
100,000, — 4000 karininkų 
ir 288 lauko patrankų. Sun
kiųjų patrankų ir karo aero
planų jiems neleidžiama tu
rėti.

Italiją turi 430,000 karei
vių, be to fašistų milicijoje 
yra 400,000 kareivių ir 11,- 
000 karininku. Atsarga 4,- 
000,000.

Austrija teturi 20,000 ka
reivių ir 1,475 karininkus. 
Vengrija 35,000 ir 1,750 ka
rininkų.

Didžiausią sausumos ka
riuomenę turi Rusija. Taikos 
metu Rusijos kariuomenėje 
1,200,000 kareivių ir 40,000 
karininkų. Atsarga 6,000,- 
000. Lauko patrankų 750, 
sunkiųjų patrankų 225, tan
kų 200 ir aeroplanų 1,500.

priklausomomis priskaitoma 
apie 80). Bet jūrių nusigink- 
lavimas, tai 5 valstybių klau
simas: Anglija, Amerikos 
Jungtinės Valstijos, Japoni
ja, Prancūzija ir Italija. Kitų 
valstybių karo laivynai žy
mesnio vaidmens nevaidina. 
O iš tikrųjų viskas priklauso

tegalėjo dirbti. 1924 metų 
parlamentas buvo paleistas 
ir rudenį įvykę rinkimai da
vė konservatoriams dviejų 
trečdalių daugumą. Taigi 
žinoma Macdonaldas dabar 
stengsis neužvilti už jį bal- . . •
savumų minių. Vidaus politi- į^. nuo dviejų, nes jų Iaivy- 
kos svarbiausias ir sunkiau- na> yra beveik lygus ir suda- 
sias uždavinys—tai nedarbo > o apie tns penktadalius vuų 

kitų laivynų. Bet konservato
riai nusiginkluoti tiek sausu
moj, tiek jurose nenorėjo ir 
.šį dalyką visokiais budais 
vilkino. Macdonaldas jau pa
imdamas valdžią pareiškė, 
jog svarbiausias jo užsienių 

į politikos uždavinys busiąs 
■nusiginklavimas. Taigi, jei 
.dabar nusiginklavimas ne
bus pasiektas, tai nežinia ka
da jis gali kitu laiku būti 
įvykintas.,. . ~

Macdonaldas taipogi yra

Visur kur jis ėjo
kenkė jai

(Kūno Kvapas)

F
k M’ • • •

1

iki atrado kaip taikyti prakaitą 
kad neatsidoatų

SUMANINGA Amy! Kaltinti dušną kara 
— Kada ji manė apie “K. K.’—Kūno 

Kvapą!
Vienok Diek nebuvo apgautas Tiek daug 

žmonių tolinosi nuo jo tuo laiku, ir jis pra
dėjo pastebėti kliūtis.

Dickas mylimiausias tarpe savo draugų 
dabar Lai jis jums pasako kaip lengva už
laikyti prakaitą, kad jis neatsiduotų.

• • •
"Keista kad nesuspėjau ‘K. K.’ greičiau.

“Bet tas jau parodo būna suviliotina

Kiekvienas turi prakaituoti—apie kvortą 
kasdien, žinovai «*ko Vienok kvapas pasi
daro taip prijunkintas, kad mes nejaučiam 
jo nemalonumo. Kiti žino.

“Dabar ai vartoju Lifebuoy—ir nepaisant 
kaip karštas oras, esu apsaugotas. Savo 
švelnioms, antiseptiškoms putoms Lifebuoy 
valo—atneša tiesią apsaugą nuo “K. K.” Net 
prašalina eigaretą kvapą nuo pirštų.

"Lifebuoy taipgi yra stebuklingas uodos 
muilas Jis prašaHna gemalus ir apsaugoja 
sveikatą .jus galite suprasti kad Lifebuoy 
valo iš jo pnimnaus, labui čyato kvapo, ko
ris praeina besiplaunant
LEVER BROTHERS CO., Cambridge. Mam.

Vyrai, čia yra! > fl. f BLifebuoy
LIFEBUOY <[ '/

S SKUTIMO MUILAS 
2 Gydo be; iškalant 
? Lieki šveiniaveidis
{ Visose Aptietoau

HĖALTft
50AP

Panaikina kūno kvapą
J

nauj
• Ir pereitą sąvaitę jis jau pa
prašė, kad Rusija prisiųstų 
savo įgaliotinį tartis apie tai. 
Kaip nusiginklavimo reikale, 
taip ir šiame dalyke Macdo- 
naidą, žinoma, parems libe
ralai.

Kai dėl rytų Europos pa
dėjimo, ypač dėl lietuvių- 
lenkų ginčo, tai iš įvykusių 
Anglijoj pasikeitimų, žino
ma, kažko laukti negalima. 
Macdonaldas atsargus žmo
gus, kaip ir kiekvienas ang
las, ir dėlto perdaug kištis į 
sudėtingą rytų Europos poli
tiką vengs. Bet vis tik ir čia 
galima šio to tikėtis daug 
greičiau iš Anglijos socialis
tų, negu iš konservatorių. 
Anglijos darbininkai lenkų 
politikos ir ypač Pilsudskio 
nemėgsta ir todėl lenkų jie 
nieku nerems, kaip tai dary
davo kartais konservatoriai. 
Lenkų spauda šitai gerai ži
no ir todėl darbininkams lai
mėjus rodė didelio nenasi- 
tenkmimo. Ypač kankina
mos Lenkijos mažumos kaip 
ukrainiečiai, gudai, lietuviai, 
vokiečiai gali tikėtis užtari
mo iš socialistinės anglų val
džios pusės. Ir mažumų 
klausimas apskritai, kuris 
dabar yra Tautų Sąjungos 
Tarybos svarstomas, gali 
susilaukti teisingesnio su
tvarkymo.

Bendrai, darbininkų Ang
lijoj laimėjimas duoda ne
maža naujų perspektyvų pa-

KAIP VIENA MOKYTOJA 
PALYDĖJO SAVO BER
NUŽĖLI j ARGENTINĄ.
Viena iš telšiškių mokyto

jų, kurios pavardės dėl tam 
tikrų aplinkybių minėti čia 
negalim, nesenai išlydėjo sa
vo bernužėlį-dobilėlį per 
Telšius į Argentiną. Gelžke- 
lio stoty nusipirko I klasės 
bilietą ir abu susiėjusiu į va
goną užsirakino dureles. Kas 
dėjosi viduj prie užrakintų 
durų, nebuvus tik spėti gali
ma. Tik konduktorius per 
“gvoitą” atrakinęs duris pa- 
stebėjo įtartiną reginį.
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gio parapija turėjo nikniką. važiavo; bet kad valandėlė.' 
Green Valley Parke. Vieta nepraleisti veltui, tai ji pasi-

yra kelias, kuris veda į Valiu
ko fa imą, ir tenai jau bus 
pikniko vieta.

S. Eli josiu*.

CLEVELAND, OHIO.
Dievulis išvaikė klebono 

pikniką.
Liepos 7 dieną švento Jur-

rl 1 įsouKua, r.
SLA. 3-čio Apskričio 

piknikas.
Lietuviškas priežodi'

PLUOŠTELIS ŽINIŲ APIE gyvenančius, kurie atvyko 
ARGENTINOS “ROJŲ.**

Didelis

1.

j Ka* skaito ir rašo, j

© | AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS | © n Kas nieko nereikia,
1 To niekas nepaflda,

Argentina yra ūkio šalis. 
Ji užima 3 milijonus kvadr. 
kilometrų žemės, kurios treč
dalis yra labai derlinga že
mė, kitas trečdalis — viduti
nė ir likusioji prastesnė negu 
vidutinė arba visai prasta. 
Tokiame dideliame derlin
gos žemės plote gyvena 10 
milijonų gyventojų; iš jų 2 
mil. su viršum gyvena Bue
nos Aires mieste. Sodžiuose 
gyvena maža dalis gyvento
jų. Kad Argentina turėtų to
lų gyventojų tirštumą kaip 
Lietuvoje, tai ten butų apie 
120—150 milijonų gyvento
jų. Trukumas žmonių didelis 
ir todėl emigracija yra visai 
nevaržoma, 5et pageidauja
ma. Esant derlingai žemei ir 
visai retai apgyventai, at
rodytų, kad labai lengvai ga
lima Įsigyti nuosavybėn ir 
pradėti ūkininkauti. Tikre
nybėje ne taip jau lengva 
Argentinoje Įsikurti žemės 
ūkis.

Žemė atskirų savininkų 
rankose.

-Dideliausi ir derlingiausi 
žemės plotai yra atskirų savi
ninkų rankose, kuriems, ži
noma, visai nerupi bendros 
valstybės labas ir jos augi
mas, o rupi vien tik savo ki- 
senius ir jie parduodami sa
vo žemę gauna gerą kainą. 
Valstybė turi savo žinioje 
taip pat didelĮ plotą žemės 
apie 1 mil. kv. klm., bet toji 
žemė ne taip derlinga ir, kas 
svarbu, labai toli nuo gelžke- 
lių ir kitų susisiekimo kelių. 
Kaip valstybė taip ir atskiri 
savininkai daugiausia išnuo
moja ganyklas gyvuliams. 
Argentinos kaimo daugumo
je tokis vaizdas: didžiausi 
žemės plotai aptverti spyg
liuota tvora, kur ganosi ban
dos gyvulių. Jų priežiūra la
bai lengva, yra 2—3 prižiū
rėtojai, kurie kasdiena apjo
ja raiti visą gardą, patikrin
dami ar nėra neišverstos tvo
ros ir tiek. Tokiuose garduo
se esti desėtkai tūkstančių 
gyvulių, jie beveik kaip lau
kiniai atrodo. Jeigu savinin
kas dalĮ jų parduoda, tuomet 
atvykę Į gardą pirkliai susi
gaudo kiek buvo nupirkta. 
Gaudyti reikia mokėti, — 
yra specialistai vadinami 
“gaučo,” kurie su pagalba 
<rasso” greičiau sugauna lau
kinį arklį kaip musų sodie
čiai namie augintą aviną.
Kaip vedama kolonizacija.

Kolonizacija vedama to
kiu budu. Kompanija nuper
ka žemės plotą, praveda 
gelžkelį, o prie gelžkelio da
lina žemę į atskirus sklypus 
ir pradeda pardavinėti. Skly
pai įvairių didumų, atsižvel
giant žemės, derlingumo ir 
kitų sąlygų. Kompanija pa
rūpina kaip gyvą taip ir ne
gyvą inventorių, steigia ko- 
peratyvus ir kitas įstaigas. 
Štai iš tokios kompanijos už 
3000-pesų (1500 dol.) gali
ma įsigyti žemės plotą iki 
200 ha, žinoma, užtraukiant 
hipoteką ir kitas paskolas. 
Nurodyta suma yra minimu
mas ir pradžioje ūkininkavi
mo pasitaikius blogiems me
tams arba nesugebant gerai 
vesti ūkį galima neišsimokė
ti ir bankrutuoti.

Tokiu budu yra susikūrus 
vokiečių, danų, lenkų ir kt. 
kolonijos. Kiekviena tauta 
stengiasi sudaryti atskirą ko
loniją, nes sakysime, papuo- 
lus vienam lietuviui tarp ita
lų neįmanomas butų gyveni
mas. Lietuviai iki šiol neturi 
ne tik savo kolonijos, bet be
veik nėra Argentinoje nei 
vieno lietuvio, kuris turėtų 
nuosavos žemės ūkį arba iš
nuomodamas ūkininkautų, 
išskyrus kelis Patagonijoj

Argentinon jau prieš 30—40 
metų, kuomet žemės buvo 
galima užimti nieko nesi
klausus. Jie turi dideiiausius 
nuosavos žemės plotus; be to 
dar išnuomoja ir veda avių 
auginimą.
Lietuvių bandymas sukurti

Bet ir ne su mažu kapitalu 
įsikabinti į žemės ūkį pavie
niui asmeniui dabartiniu lai
ku Argentinoje labai sunku. 
Lietuviai tą suprato ir praė
jusiais metais buvo pradėję 
organizuoti žemės ūkio ko- 
peratyvą, kad bendrai įsigy
tų žemės plotą, o paskiau pa
sidalintų atskirais sklypais. 
Tai įvykdomas dalykas ir 
geras sumanymas, nes didelĮ 
plotą perkant daug pigiau 
galima nupirkti, o po to, iš
dalinus jį koperatyvo na
riams, pasidarytų lietuvių 

> kolonija. Bet koperatyvąs 
iširo.
Žemė veltui, viskas auga ge

rai, bet gyventi negalima.
Yra Argentinoje geros ir 

labai pigios žemės ir net yra 
tokių vietų, kur valdžia duo
da veltui nemažus sklypus 
geros žemės, tik eik ir gy
venk ir jeigu išgyvensi ant 
tos žemės 33 metus, išduoda 
nuosavybės dokumentus. Bet 
tokiose vietose europiečiui 
neįmanomas gyvenimas. Že
mė ten gali būt gera, viskas 
užauga, klimatas taip pat ge
ras, bet žemė randasi keli 
šimtai kilometrų nuo apgy
ventų vietų, o tos vietos ap
gyventos puslaukinių žmo
nių. Žinoma, jei žmogus tu
rėtų kantrybės išgyventi 
tenai 33 metus, tai gal taptų 
turtuoliais, kaip kad dabar 
yra Patagonijos Šlapeliai ir. 
kiti. Gyventi tokioje vietoje; 
išorinio gyvybei pavojaus’ 
nėra, nes argentiniečiai, į 
nors ir indijonai, nėra žiau-' 
rus žmonės, pagaliau, ir tiks- j 
lo jokio nėra jiems žudyti• 
ateivius. Bet tokioje vietoje į 
užvestas ūkis jokio pelno da- • 
bar neduotų, nes produktų 
pristatymas Į stotį arba Į uos- 

! tą daugiau kainuoja, kaip 
kad už juos galima gauti, o

• vietoje nėra kam jų pirkti. 
: Teko kalbėti su vienu lietu-
• viu, kuris buvo nuvykęs Boli- 

vijon. Ten žemės kiek nori 
imk nemokamai ir dargi nie
ko nesiklausęs ir jis buvęs 
užsiėmęs daržininkyste, bet 
vėliau metęs. Užauga tai ge- į 
rai, bet dalį naktiniai lauki-. 
niai indijonai išvagia, o liku
sią taip pat nėra kam par
duoti, todėl metęs ir atvykęs 
Argentinon. x

Atskirai ūkio įsikurti 
nesitikėk.

Esant tokioms sąlygoms 
nepatartina nors ir su ge.ru 
kapitalu vykti iš Lietuvos 
Argentinon manant įsigyti 
žemės ūkį. Kaip minėjau Ar
gentinoje geriausia kurtis at
skiromis kolonijomis, o ne 
pavieniems asmenims, o lie
tuvių kolonijos tik tuomet 
pradės kurtis, kuomet tuo 
reikalu susirūpins arba Lie
tuvos valdžia arba atskiros 
kompanijos bei bankai, tik, 
žinoma, ne su gobšiais biznio 
išrokavimais.

Baigdamas noriu pažymė- ( 
ti, kad šiais metais-nepapras
tai daug lietuvių atvažiuoja Į 
Argentiną. Blogas jų padėji
mas, darbų nėra, čia dar nuo
latiniai streikai prasidėjo, j 
Naujai atvykęs ir nemokėda- i 
mas kalbos papuola į streiko 
vietas ir apmušti gauna.
Mergino* vieno* nevažiuokit

Dar kartą noriu perspėti 
nepilnametes mergaites 
(jaunesnes kaip 21 metų),1 
kad važiuodamos būtinai tu- į 
retų žinoti pas ką jos važiuo
ja. Geriausia pas artimus gi
mines arba gerai pažįstamus.

Nes atvykus joms į Buenos 
Aires jų neišleidžia iš laivo 
kol neateina kas nors atsiim
ti. Jų padėtis baisi, rauda ir 
kankinasi, nes nežino kas su 
jomis bus. Kad išvengti šių 
nemalonumų reikia iš anksto 
pranešti savo giminėms apie 
atvykimą, o neturint giminių 
geriau visai nevažiuoti.

P. PaKuka*.

sa
ko: kad eina, tai ir švilpia. 
Taip buvo ir su SLA. 3-čio 
Apskričio pikniku. No.s Die
vulis iš ryto ir baugino, b ; 
gadint biznio tikriems Lietu- 

; vos sunams neišdrįso. Nors 
(saulutė nekaitino perdaug, 
ibet ir nelyjo. Žmonelių pri- 
gūžėjo iš visų apielinkių. Bei 
ir neapsivylė. Kaip buvo 
kviesta p. P. Jurgeliutė atva
žiuot į Pittsburghą. tai ji ai-

ne kokia, tik arti miesto ir 
geras kelias privažiuoti. Nors 
aš ne parapijonas, bet turė
damas liuoso laiko sumaniau 
nuvažiuoti ir pažiūrėti, kaip 
piemuo apsieis su savo ave
lėmis. Nuvažiavau apie antrą 
valandą, tai žmonių buvoda 
nedaug, bet ir paskiau ne 
kiek teprisirinko. Pabuvę su 
draugu nutarėm eiti pasi
vaikščioti ; bet kaip nuėjom į 
krumus, tai per tuščias bon
kas perlipti negalėjom. Apie 
ketvirtą valandą pribuvo ir 
pats ganytojas. Atrodė gerai 
išraudęs ir vaikščiodamas 
vis bėdavojo, kad mažai 
žmonių ir biznio nebusią. 
Apie šeštą valandą užėjo di
delis lietus ir tuos pačius iš
vaikė. ' J. S. Janu.

UTICA, N. Y. 
Sugavo lietuvį vagį.

Liepos 10 dieną čia buvo 
sugautas lietuvis vagis, kuris 
buvo pabėgęs iš Elmyra, N. 
Y., kalėjimo. Jis yra čia gi
męs ir augęs ir vadinasi 

* Stanley Deveans. Tikra jo 
pavardė yra Devenas.

Žinučių Rinkėjas.

kus 20 m et 3 atgal? Šiandien i kuri rodys į pikniko vietą, 
.ie jau žili. Praeis da kiek (Šiaurėj Dexterio miško pusėj 
laiko, ir mes išnyksim visai. 
*> ar čia gimę musų vaikai 
yra paruošti užimt musų vie- 
u '? Nelabai. Todėl, sako, 
tik prie tokios organizacijos, 
kaip SLA., prigulėdami ir sa
vo vaikus prirašydami .mes 
galėsim lietuvystę palaikyt. 
Ir todėl kalbėtojas ragina 
visus lietuvius prie SLA. ra
šytis. Toliau ant programo 
sekė ristynės. Buvo pasiža
dėjęs ristis chicagietis Juo
zas Bancevičia su pittsbur- 
giečiu K. Aleliunu. Bet Ban- 
cevičius nepribuvo. Gal jis 
pabūgo, kad Aleliunas jį pa
guldys, bet taip apvilti ren
gėjus ir publiką, tai visgi ne- 

Bancevičia nedavė

kvietė čionai ir SLA. kasie- 
rių adv. K. GugĮ, su kuriuo 
atliko ir SLA. reikalus pas gražu. _____  _ .____
Pennsylvanijos valstijos vir- net atsakymo ant telegramų, 
šininkus 15 liepos dieną. Na, kurias jam siuntė Bakanas, 
o musų piknike tokie svečiai Aleliunas ir aš. Gerai da kad 

buvo paimtas geras ristynių 
teisėjas Kelly, tai nepribuvus 
Bancevičiai jis pats ritosi su 
Aleliunu, o už teisėją pabuvo 
Ad. Paurazas. Aleliunas sa
vo priešą pasiguldė, nors ir 
reikėjo apšilt

SLA. 3-čio Apskričio ko- 
' mitetas buvo prisirengęs prie

pirmą kartą pasirodę, daug 
naudos ir energijos darbuo
tojams pridavė. Taigi p. Jur- 
geliutė ir p. Gugis pasakė po 
gražią prakalbą, kurių pitts- 
burgiečiai ilgai neužmirš. 
Buvo sykiu iš Chicagos ir p. 
N. Gugienė, žymi daininin
kė. Tiesa, ji savo malonaus _________r______
balso pitt ’ iečiams ne-:didesnio programo, būtent 
parodė, bet "ems nors;bėgimo lenktynių, plaukimo 
savo dešinę padavė, su ku-j lenktynių ir tt, bet svečių 
riais nasižint gusDėio. Kitas prakalbos užėmė gerokai 

laiko, tai kitų dalykų nebuvo 
kada vykint. Žmonių buvo 
daug ir be abejo keli šimtai 
dolerių liks Apskričio iždui.

J. Virbickas.

riais pasižint suspėjo. Kitas 
svečias, tai advokatas F. J. 
Bagočius, kuris buvo čia at
važiavęs su savo visa šeimy
na pas pp. Kazlauskus. Adv. 
Bagočius yra kitąsyk buvęs 
pittsburgietis, todėl pittsbur- 
giečiams buvo malonu pasi
klausyti jo kalbos. Jisai kal
bėjo apie lietuvybės išnyki
mo pavojų, kuris gręsia A- 
merikos lietuviams. Iš Lietu
vos naujų spėkų neatvažiuo
ja, jis sako, o seniau atvažia
vusių eilės retėja. Sako, jus 
atmenat tuos gražius plau-Į

i

Nežinomoji šviesa.
Kas yra elektra, tikrai ne

žinome. Yra gamtoje reiški
nių, kuriuos mokslas dar nė
ra išaiškinęs. Pavyzdžiui, 
“Elmo ugnis,” kuri buvo ži
noma dar Kristui negimus. 
Tečiau kol kas toji šviesa dar 
neišaiškinta. Elmo ' ugnis 
dažnai matoma prieš audrą 
juroje naktį. Laivo stiebų 
galai pradeda šviesti, ir bu
rės pabala, dūmtraukiai ir vi
si laivo iškišuliai nakties 
tamsumoje nušvinta. Bet šis 
reiškinys nėra būtinas tik 
juroje, jis pasitaiko ir sausu
moje. Štai, 1889 m. Sunbli- 
cko observa tori jos (Austri
joj ) stogai nušvito šia šviesa. 

į Žmonės išėję laukan paste
bėjo, kad jų skrybėlių viršus 
pradėjo šviesti, vos aukštyn 
pakėlus ranką — pirštai ėmė 
degti kaip žvakės, nors žmo
nės nieko nejautė. Cezario 
karų užrašuose užrašytas 
toks atsitikimas: “Vasario 
mėnesį, apie antrą valandą 
naktį, staiga dangų uždengė 
tamsus debesys, kurį sekė 
kruša; tą pat naktį Penkto 
legiono jiečių ir vėliavų galai 
degė šalta šviesa.”

Prieš keletą metų Austri
jos kalnuose buvo pastebėta 
šia šviesa bedegąs miškas ir 
kiekvienas medis ties viršū
ne buvo baltas ir šakos išro
dė liepsnojančios. Prof. J. E. 
Church iš Nevados universi
teto Amerikoje Nevados kal
nuose su kapitonu R. H. 
Brambilu keliavęs rašo: 

1 “Kiekvienas musų obseri
--- —_ __ O_______y___  

korespondentas prirašė Į va- tė elektros šviesa. Pakeltos 
lias visokių nesąmonių apie aukštyn musų rankos švietė 
“laisvamanį vyrą, kurį mote- tokia pat šviesa. Valgomas 

v........ T'“‘ ” obuolys taip jau tokia pat
šviesa švietė tiek, kad matė
si iškąstas kraštas. Mano vil
nonė skrybėlė staiga nušvito 
balta šviesa ir aš jutau lyg 
skersputį, kurį girdėjo ir au
sis. Jokio fiziško reiškinio 
mes nejautėme. Apžiūrėję 
observatorijos elektros lai
dus radome išjungtus ir sto
tis neveikė.”

• Dažnai pasitaiko, kad ir 
telegrafo vielos nušvinta ir 
pradeda visiškai kitu tonu 
“groti,” kaip paprastai 
skamba vėjui pučiant. Pana
šių atsitikimų yra labai daug 
užrašyta. Tečiau ką visa tai 
reiškia? Fizikai aiškina, kad 
tai esanti toji pat šiaurės pa-

WINN1PEG, CANADA.
Dėl pamestų merginų kelinių 

ir kitokių dalykų.
- “Merginų Įgaliotas” “K.” 

No. 20 kalbėdamas apie 
“naują lietuvių šeimyną” ir 
jų vestuves sako, jog ten ne
buvę “svaigių gėralų.” Turė
tų būti pasakyta: “Buvo 
svaigių gėralų Į valias, tik 
visi dalyviai nedumavojo, 
bet gražiai, linksmai laiką 
praleido.” Toliaus korespon
dentas sako: “Seni kanadie
čiai vestuvėsna nevyko dėlto, 
kad jautė, jog nebus ko už 
kaklo užpilti.”

Turiu vardan tiesos pasa
kyti, jog seni kanadiečiai už 
“kaklo’r nepilsto. Jeigu prie 
kokio parengimo jie priside
da, tai rimtai užsilaiko ir 
niekuomet negalima Įtarti 
jų girtais. Ir jie iš emigrantų 
•netyko, ir jų kaklai nėra al
kani!

Toliaus “Įgaliotas” kalbė
damas apie kitas vestuves 
sako: “Alučio nekurios mer
ginos ragavo tiek, kad net 
kelinaites pametė ir lig ne
gyvas reikėjo karais Į namus 
vežti.” Čia pavartota daug- 
skaita ne vietoj. Nes kelinai- 
tės nusmuko (bet ne “pame
tė”) tik vienai merginai. To
dėl nereikia tos “garbės” 
teikti visoms merginoms, nes 
kitos ko puikiausiai apsiėjo 
ir su “kelinėm” po pabaigų 
išsiskirstė. _________  ___

Kitame “K.” num. tas pats vatorijos stogo iškišulys švie-

CHICAGO, ILL.
Vienas užmuštas, kitas 

prigėrė.
Šiomis dienomis pas mus 

žuvo nelaiminguose atsitiki
muose du lietuviai. Leopol
das Norkus išvažiavo aną 
dien pas savo artimuosius į 
St. Charles, III., ir nuėjęs te
nai maudytis upėje prigėrė.

Kita nelaimė ištiko lietuvį 
Vladą Lukštą. Jisai gyveno 

l Chicagos priemiesty Ciceroj 
ir buvo su keliais savo drau
gais išvažiavęs į Michigan 
City. Grįždamas namo jisai 
sustojo nusipirkti vaikams 
dovanų ir ėjo skersai kelio 
pažiūrėti išstatytų žaislų. Ei
nant jam per kelią užbėgo 
didžiausiu greitumu automo
bilius ir užmušė jį ant vietos. 
Automobilius lėkė tokiu pa
šėlusiu greitumu, kad net 
drapanas nuo užmuštojo nu
plėšė ir visą lavoną sudaužė.

Prigėręs Leopoldas Nor
kus buvo nevedęs, o užmuš
tas Lukštas buvo žmogus su 
šeimvna ir paliko vaikų.

Bitė.

“I
ris myli labiau už Dievą;” 
apie “merginas klūpojančias 
bažnyčioj” laukiant “laisva
manio” ir tt. Visa tai yra la
bai nerimtas darbas, nes čia 
tokių fanatikių ir vėplų nėra, 
kokiais “Merginų įgaliotas” 
\vinnipegiečius perstato.

“Merginų Įgaliotas,” iš 
adatos nedaryk vežimo, nes 
ateityje gausi pipirų!

Kazys Trinka.

I
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WALLINGFORD, CONN. 
Mirė Antanas Cvirka.

Birželio 18 d. ligoninėje 
mirė Ant. Cvirka. Velionis 
susirgo sunkiai -2 birželio ir 
jokios pagalbos jam nebuvo. 
Velionis paėjo iš Kauno 
gub.. Veliuonos valse., Ant- 
:Rainės kaimo: Amerikoje iš
gyveno apie 25 metus, buvo 
pažangus ir darbštus žmo
gus. Jis visados stengdavosi 

j prisidėti prie kiekvieno pa- 
j žangaus lietuvių darbo. Lai 
būna gera musų atmintis 
anie jo nuveiktus darbus.

S. B.

KENOSHA,WJS.
SLA. jaunimo kuopa ruošia 

pikniką. '
Liepos 28 dieną vietos 

<1 A. jaunuolių 338 kuopa 
ruošia pikniką ant Valiuko 

(farmos. Važiuojant iš Keno- 
■ -hos reikia paimt Roosevelto 
; ;e!ią. kuris yra pažymėtas 
" linel iais “50” i vakarus iki 
M ’Avaukee Rd. Milwaukee 
ibi. yra paženklintas nume- 
) ai/“41” ir važiuojant juo į 
lietus pamatysit ženklus ne

imi Dexterio miško. Ant tų 
ženklų bus parašyta SLA. 
338 ir bus padėta rodyŲė,

PRANEŠIMAS.
Parduodu laivakortes į Lie

tuvą ir iš Lietuvos. Siunčiu 
pinigus Į visas šalis. Darau 
Įgaliojimus, pardavimo ir 
pirkimo aktus. Užlaikau 
krautuvę gramafonų, lietu-_____ ___ _ ________
viškų rekordų, laikraščių,’ švaistės šriesa^ kuri papras- 
knygų. Taipgi vyriškų ir mo- Ui matosi apie šiaurinį že- 
teriškų apatinių drabužių. mės ašigalį. Jie mano, kad 
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, o subatomis 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.

Tel. 6-1036

tai šviesai nėra būtina reikš
tis vien žemės galuose; susi
dėjus elektromagnetinėms 
sąlygoms, ji gali pasireikšti 
ir bet kur kitur. Tai esą ne 
kas kita, kaip lėtas žaibo iš
siveržimas. Bet kodėl toji 
šviesa yra šalta ir nesijaučia 
elektros srovė, kai normaliai 
elektros šviesai reikalingas 
yra tam tikras elektros sro
vių įtempimas ir karštis? Ko
dėl šiai šviesai laidininkais 
ūmauja visokie daiktai? 
Juk elektrai ne visokia me
džiaga tinka laidininku. 
Mokslininkus domina klausi
mas, ar šalia dabar žinomos 
elektromagnetinės jėgos nė
ra dar kitos srovės, ikišiol 
mokslo neapčiuoptos ir neži- 

... inomos, kuri gali duoti šaltą
SUĖMĖ ORLAIVĮ SU DEG- šviesą? Ar magnetizmas ne- 

TINĖS ŠMUGELIU. J reikia skirti į kitą kokį daly-
Pereitą subatą netoli Dėt- ką, kurio mokslas dar neži- 

roito policija sučiupo orlaivį,1 no? Šiaurėj pašvaistės, kai 
kuris buvo tik ką atlėkęs iš ten keliems mėnesiams nusi- 
Kanados ir nusileido už mie-'leidžia saulė, nušviečia savo 
sto. Jame rado 14 skrynių su I judria šviesa didelius plotus 

' ir duoda galimumo ten žmo
nėms gyventi. Bet kas toji 
šiaurės pašvaistė, taip jau 
mokslo dar neišaiškinta. Yra 
gamtoje reiškinių, kuriuos 
mokslas dar turi ištirti, išaiš
kinti, ir panaudoti žmonijos 

nebuvo už ką juog kaltinti, kultūrai.

degtine. Lakūnas tuoj buvo 
areštuotas ir prisipažino kad 
kaltas. Ten pat stovėjo du 
automobiliai su šešiais žmo
nėmis, laukdami tos degti
nės; policija buvo suėmus ir 
juos, bet paskui paleido, nes

ge.ru
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Paryžiaus Etiudai
KNUTAS HAMSUNAS.

|Utė prieina prie manęs, pa-

No. 30. Liepos 24 d., 1929.

IŠ VEZUVIJAUS VERČIASI SKYSTI ŽEMĖS VIDURIAI.

I 
I

Matote tą tamsios masės kalną paveikslėlio kairėje? Tai sutirpę žemės viduriai arba vadinamo
ji "lava” išsiveržusi iš Vezuvijaus vulkano Italijoj. Plaukdama nuo kalno žemyn ugningos košės 
pavidale, ji išdegino viską, kas tik jai ant kelio pasitaikė ir triobas. ir miškus. .

į Ir vežikai išgeria pu vieną stiklelį drauge su manim, h 
'visi aplinkiniai reiškia man užuojautos, linguoja galvomis 
ir kelia stiklelius.

Staiga aukštoji ŪMina 
ima <fvi ri.žes ir-paduotla

Visi sėdi ir žiuri į mus.
/ ■

Aš atsistojau ir sumišęs dėkuoju. Ji apkabina mano kak
lą. pabučiuoja į lupas ir grįžta savo vieton.

i Visi giria jos pasielgimą.
Ji visą naktį išnešiojo ant savo krutinės tas rožes ir todėl 

jos ti-uputį apvyto, tečiau buvo didelės ir tamsiai rausvos. 
Aš norėjau jas prisisegti ir jieškojau kuo tai padaryti.

Į Visi norėjo man pagelbėti. Visus paėmė užuojautos 
jausmas.

Vienas vežėjas pasiteirauja, kur aš gyvenu ir pasiūlo 
veltui nuvežti mane namo.

Kai aš noriu už viską atlyginti, visi priešinasi, karštai 
mosuoja rankomis, palydi mane iki durų ir sako man sudie 
tolei, kol aš'išnykstu iš akių.

—Labas rytas, monsieur!
—Dėkuoju jums, monsieur!

Ištisas tris sąvaite* pirkau po vieną pieštuką.
Ant bulvaro Saint Michael de Vangirard kampo stovi į 

žmogus. Jis pardavinėja pieštukus. Stovi tylus, bekalbis. 
Kai aš, eidamas pro šalį, nupirkau iš jo vieną pieštuką, jis 
man tetarė tik šiuos įprastussavo žodžius: “Dėkuoju jums, 
monsieur!“

Kitą rytą vėl iš jo nupirkau vieną pieštuką.
i —Dėkuoju jums, monsieur!
' Ištisas tris sąvaitės aš kasdien pirkau iš jo po pieštuką, 

afe nepritraukta  ̂iTas žmo£us Per laik$ uiP Prie manęs priprato, kad jau

I

—Heilo, Maike! 
—Heilo, tėve!
—Klausyk tu, parmazone. 

ar tu skaitei gazietose. kad 
yra jau išrasta tokia mašina, 
su kuria galima bus ant mė
nulio nulėkti? _
-—Taip, tėve, skaičiau, tik-nudribsi 
ne taip, kaip tu sakai.

—Na, tai tu, Maike. išviro- 
zyk man geriau, ba kaip žak- 
ristijonas man pasakojo, tai \ . • . - , . ., .& negalėjau gerai supyti. 
kokiu spasabu žmogus galėtų 
ant mėnulio nulėkti.

—Kol kas, tėve, da niekas 
ir nebando ant mėnulio lėk
ti. tiktai diskusijos eina apie 
tai.

—Aš, vaike, noriu apie tas 
diskusijas žinoti.

—Reikia pasakyti, tėve, 
kad apie kelionę į mėnulį 
žmogaus protas senai jau 
svajoja. Yra apie tai net sto
rų knygų prirašyta. Vieną la
bai įdomų veikalą šita tema 
yra parašęs franeuzų rašyto
jas Julės Verne. Kitą pana- 
šią knygą yra parašęs lenkų paVeltCDef“ te
astronomas iš Krokuvos ob- r 
servatorijos. Pastarasis apra
šė net ir kaip nulėkę ant mė
nulio žmonės gyveno. Žino
ma, visa tai buvo tik fantazi
ja. įsivaizduoti žmogaus gal
voje dalykai. Bet paskuti
niais laikais mokslininkai 
prpdėjo rimtai galvoti, ar ne
galima butų kokiu nors budu 
mėnulį pasiekti. Didžiausia 
čia kliūtis yra žemės trauki
mo jėga.

—Ūskiuzmi, Maike. aš no
riu vieno dalyko paklausti.

—Ko taip?
—Aš nesuprantu, ką tu 

pasakei apie žemės trauki
mą. Pasakyk man, kas ją 
traukia ir kur?

—Žemėj, tėve, 
jėga, kuri traukia prie savęs dėl to 
visus daiktus. Pavyzdžiui, oro, 
obuolys nutrūksta nuo šakos suDrasti, ar tokia mašina ga- 
ir tuoj krinta žemėn. Kodėl, Ii būt, ar ne. Ir iš to. ką aš 
jis krinta? Kodėl jis nesilai-.tau pasakiau, turėtų būt jau 
VrA nrio colrrkc Ar 1 G.Lial' m nei

stovi: ar ne ant žemės?
—Jes, Maike. aš stoviu

nnt žemės. ____ _
__jr pritrauktas, tėve. Už- ištolo tiesdavo man pieštuką; taip jis jau stengėsi sujieško- 

lipk. tėve, ant stogo, ir pa- ti man pačius geriausius savo pieštukus. Bet jis man neta- 
bandyk nušokt per gatvę ant rė nei vieno žodžio, išskyrus: “Dėkuoju jums, monsieur!” 
kito stogo. Pamatysi, kaip Pagaliau, vieną dieną jis tarė:
_ , , žeiyėn. O kodėl. . —Man majonu monsieur, kad jus tik pas mane už-

jTodėl, kad žemes traukimo - į
jėga nutrauks tave. Jeigu tos tlkole “klą rusl P‘?stuk’K jum tinka, 
jėgos nebūtų, tai syki nuo į 
žemės pašokęs, tu niekad,

SLOGA, KOSULYS IR DUSULYS
K ' -----

Slogą žmonės paprastai gaunama. Namuose geriau- 
tik menka liga teskaito, ir į šia visus kambarius apšildy- 
kol ji nepasidaro visai nepa-' 
kenčiama, tol jie net ir pas 
tikrą gydytoją neina. Tik kai 
jau kosulys pradeda juos 
dieną ir naktį kamuote ka
muoti, kai jau kiūtinę j rimtai 
skauda, o kartais ir dusulys 
tarsi smaugte smaugia, tada 
jie ateina.

Slogą, ar tai galvos, ar 
krutinės, dažniausiai gauna
ma nusišaldant, kojas su
šlampant, iš šiltos vietos šal-i jokio persto jimo. Naktį, sa- ba įsisenėjęs

I
1 ti, kad nereikėtų iš šilto į šal
tą eiti arba iš šalto į šiltą, juo 
labiau, kada mažai apsirė
dęs. Jeigu darbe dulkės ar 
dujos kenkia nosiai, gerklei 
ir plaučiams, vadinas, pada
ro galvos ar kaitinės slogą.

i tai notoms nenoroms reikia 
toks darbas mesti, o nelaukti 
iki pasidarys visai blogai.

Tą-rlieną aš nupirkau iš jo 21 pieštuką.
Ir dabar visai f rančųzų tautai vadovauja moteris.

Ou ėst la femme? .
Visur. Tos tautos istorijoj, kiekvieno vyriškio širdyje, 

Bai gali, Maike, tu čia' visoj literatūroj. Ak, ta nuobodi, senoviška literatūra, kaip 
mane f ulini per akis! Kaip greitai ji žlunga! Senovėje, pavojingose tos tautos gyveni- 
gi aš galėčiau nulėkti perino valandose, jos priešakyje iškilo moteris. Kareiviai se- 
dausas, kad sunkumas trau- )r j, ]aimėjo. Ji sėdi aukštai ant žirgo ir visus valdo;
k'a-nTti|i,to'igintėve. sunku-' jos žirgas stojasi piestu, šoka šuolį atgal. - ir visa tauta 
mas ir yra žemės traukimo' J? >■' talP P*t z«"g‘a engsiu atgal. _ 
pasekmė. Jeigu žemėj trau-' 
kiamos jėgos nebūtų, tai daį- j 
ktai neturėtų jokio sunkumo.1 
Didžiausi akmenį tu gale-1 
tum paimti ant rankos ir vi
sai nejaustum, kad tu jį lai- 
ktai neturėtų jokio svarumo.
savęs traukia, tai tau sunku merginas ir tiek vargšės moterys, tiek garsios ponios, dar 

pačios kalėjimuose atsidavė pirmiesiems pasitaikiusiems vyrams, 
priežasties, tėve, žmonės ir kad tik liktų nėščiomis.
negali niekur nuo žemės nu- Daugvbėje smulkių smuklių tarnauja jaunos mergaitės, 
pusėtinai geri, gali išsilaikyti! ^>em™as-vaiksciot1 gatvemrs ir vilioti vyrus į tos 
ore kelias dienas, o befgi ■ ?muK‘es• Sekmadienisus tokios jaunos mergaitės motina 
aukščiau keturių mylių da ateina ją aplankyti. Ji uždirbanti, ir išeina su ja pasivaikš- 
nei vienas orlaivis nėra naki- {čioti. Ir mergaitės brolis, kareivis, naudojasi kiekvienomis 
lęs. Čia. žinoma, daug kliudo atostogomis, kad atlankytų savo seserį. Matydamas ją bu- 
iroras. kuris kilant auk>t\ n j Ivje savo pUik0 karininkų, leitenantų ar kapitonų, jaunas 
nis. o ant galo šaltis pasidaro ^'e.vis atiduoda pagarbą ir mąsto: Kokia įžymi panele 
ir visai nebepakenčiamas. : -1*0 mano sesuo. Ji dėvi silkiniais rūbais, lekiruotais baciu- 

' —Maike, aš ir vėl noriu kais ir pasipažįsta su mano leitenantu.
balso. Aš noriu žinot, ar yra Ištisus trejus metus aš stebėjau tai. Restorane “Quartier 

ma butų • jit mėnulio nulėkti.! 
ar ne. Apie orą man nešne
kėk, 

j —Bet oras. tėve, yra tas 
tarpininkas, per kurį prie 

yra tokia mėnulio reikia siekti. Taigi 
i aš ir apsistojau ant 
kad tau lengviau butų

bet nulėktum ir nulėktum J 
per erdves.

Veltui skiriamos premijos už gimdymų gausumą, veltui 
senatorius Beranžė ryžtasi kovoti su nedrovingais papro
čiais. — ydos nugalėtojai! Pirmykštės pažiūros visiškai 
pakito, nieks niekame nebenuvokia saiko, nieko tikrai ne- 

ibesigėdina. .Jau per didžiąją revoliuciją persikeitė visa 
tauta. Įstatymai draudžia bausti neištekėjusias nėščias

džiai) itin smarkiai uždegti. 
0 kai klausai kur nors kruti
nės plotmėje, tai visokių 
garsų išgirsti: ir švilpia, ir 
cypia, ir kriokia, tarytum, 
gyva džiazo orchestra tenais . 
grotų. Pasisakė, kad dirbanti 
tokioj vietoj, kur daug yra 
tam tikrų dujų, kurios, maty
ti, jai ir kenkia, nes sako, 
kad kaip namie būna, tai ge-

Štai nesenai atėjo moteriš-į nau jaučiasi.
kė. Ji kosti ir kosti tarsi be‘ Chroniškas bronchitis, ar-

► kvėpavimo 
ton įeinant arba ir atbulai, ko. miegoti negaunanti, nes vamzdžių uždegimas, iš tik- 
dirbant, kur yra erzinančių kosulys ramybės visai jau ne- rujų šitoje ligonėje atsirado 
nosį ir gerklę dulkių artdujų, i duodąs. Kartais jau dusyti iš priežasties kenksmingų
irtt. I pradeda. Gana dažnai ir dujų. Todėl, nepaisant, kaip

Todėl ir reikia saugotis i krūtinėj skauda. Išegzami- jos negydytum, kol ji tą dar-
nusišaldvmo, vpač kojų, nes'navus pasirodė, kad bron- bą dirbs, pasveikti negalės,
tokiu budu dažniausiai slogą chai (kvėpavimo vamz- Našlė, turi vaikučių, kitokį 
______________________ __________ __________________ darbą sunku dabar gauti, 

taigi imk ir padaryk žmogus 
tu čia ką!

Sykį įeina mano ofisan di
delis, lyg milžinas, vyras. 
Jau gerokai nusenęs, gal ko
kių septynių dešimčių metų. 
Susilenkęs; tai sunkios gyve
nine naštos žymės. Kvėpuo
ja labai sunkiai, vos ne vos 
kvapą teatgaudamas. Lupos 
pamėlynavę, kaktą prakaitas 
išpylęs. Sėdosi krėslan saky
damas ; “Duok gerbiamas 
gydytojau chloroformos; 
jau baisiai įsipyko kamuotis. 
Kosulys baisiai aštrus, nak
tį užmigti jau visai nebega
liu, o kai pradeda dusyti, tai 
tik vieni dievai težino, kaip 
dar aš gyvas išlieku.“

—O kur ir ką dėde dirbi?
—Jau daug metų tebedir

bu ledinėje. Tur būt-tas daž
nas landžiojimas iš šilto oro 
į šaltą ir atbulai suėdė mano

Menininkai Kratosi “Naujos Eros.”

tokia mašina, su kuria ^gali- latin" ir gretimose smuklėse bei alinėse tankiai sutinki įsi
mylėjusį studentą su pusnuogia moterimi. Ir niekas, ištik-’ 
rujų. tuo nesipiktina. Priešingai, su pagarba lenkiasi prieš 
juos ir užleidžia jiems vietą. Tatai, gal būt. geras paprotys, 
rodąs nebuvimą jokių prietarų. Gražu! Bet taip pat pa
brėžiama. kad visi senesnieji nuostatai apvirto kojomis 
aukštyn.

Vieną gražų vasaros vakarą mačiau šitokį reginį.
Porelė išėjo iš restorano. Vyriškis—kažin koks karinin

kas — plačiai svirdukliavo ir jautėsi kaip tik geriausiai nu- 
ko prie šakos visuorfiet? Ar-1 aišku, kad tokios mašinos, siteikęs. Bet apsirengęs jis buvo netvarkingiausiai, žodžiu, 
ba kodėl jis niekad nenule-.kuria galima butų nulėkti ant visai ne karininkiškai. Kardą buvo prisisegęs prie dešinio- 
k*a i'‘‘fu aI*ba kur nors į šo-, mėnulio, kol kas da nėra. Bet jo šono. Ak. tas leitenantas! Jo meilužė, su kuria jis sėdėjo 
ną? Todėl, kad jį žemė trau- mokslininkai galvoja apie 
kia prie savęs, šitą pirmuti- j ios padarymą. Kokiu budu 
nis pastebėjo ir išaiškino an- jie mano mėnulį pasiekti, aš

Tuo metu, kada spauda kvietė ir visi pažadėjo. Bet 
Lietuvoj labiau persekioja- kaip reikia, pp. K. Petraus- 
ma, kaip prię rusų žandarų; kas. Dauguvietis. Oleka. Ka- 
kada už spaudos platinima' Minskas, KarąlIi ir Sodeika į 
(užsienio legalės spaudos baliV neatvyko. Ir kokia bu- 
fasistimo laikotarpio 'apsakyti! Fašistų laikraščiai 
nėšiai baudžiami mirties ėmė pulti artistus ir lieti gai- 
bausme — fašistai, tyčioda- Jias ašaras, kam jie juos, tos 
miesi iš spaudos laisvės, ren-'garbės neužsipelniusius, taip 
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gia neva 25 metų j . 
sukaktuvių balių. Pirmoj ei
lėj pasikvietė užsienio diplo
matus, spaudos atstovus ir 
kitus buterbrodininkus ir iš
kilmingai norėjo parodyti 
užsieniui, kaip valdžia rūpi
nasi spauda. Anksčiau kiek 
žurnalistai prašė paliuosuoti 
spaudą nuo cenzūros, o čia 
dar valdžia nespėjo išauklė
ti paklusnios sau spaudos. 
Spauda vis daiyiegiria fašis
tų darbų ir nepina liaurų vai
nikų. Cenzūra brauko ištisus 
straipsnius šalin — laikraš-

spaudos .išaukštino!
Bet fašistai pamiršo, kad 

Lietuvos dainininkai ir artis
tai sau garbę sudarė ir Lie- 
tuvos-vardą užsieny iš geros 
pusės pakėlė gerokai seniau, 
kuomet “naujos eros“ brudo 
visai dar nebuvo. Ir jei de
mokratinė Lietuvos ir užsie
nio spauda jų nuopelnus 
įvertino, tai jie tos garbės 
tikrai užsitarnavo. O jeigu 
jie nedalyvavo šiame balių- plaučiu; 
je. tai turbut giliai jiem gėlė 
širdį toks pasityčiojimas iš 
spaudos Jaisvės. Jie giliai 
vertina spaudos laisvę, nes ir 
jie daug kovoje už jos laisvę 
yra prisidėję. . Inteligento 
garbė ir sąžinė veidmainiau
ti neleidžia. Jau bunda Lie
tuvos- inteligentija iš miego, 
greit tur būt nustos “naujai 
erai“ tarnavusi. B—s.

—Tai jau matyt, kad 
taip.

Išegzaminavus krutinę pa
sirodė, kad šitas senelis turi 
labai sugedusius bronchus, 
nors patys plaučiai dar nei 
šio nei to. Gydant tam tikro
mis gyduolėmis, tiesa, geriau 
pasiradė, bet darbo nepakei
tus, vargiai žmogus galės žy
miai sugalėti.

Per maža čia tėra vietos, 
kad suminėjus visus, kurie 
nusišaldę ar kojas sušlapę 
slogą pagauna, gi paskui, 
dorai nesigydydami, įkirų 
kosulį arba kartais ir dusulį 
gauna. Tik tiek būtinai rei
kia pasakyti: Kad šitie žmo
nės daugiau savo sveikatą 
brangintų ir saugotų, vadina
si, vengtų persišaldymo, žie
mos metu dėvėtų kad ir plo
nas vilnones kojines ir ge
riausia naujus ne kiaurus če- 
verykus, tada slogos daug 
mažiau juos vargintų. Kitas 

pas tikrą gydytoją, o ne pas 
šundaktarius, pagalios, kad 
Patys nesigydytų, nes vistiek 
neišsigydo, tik ligą užsendi- 
na ir sunkesne padaro.

Dr, MargerU. /

i — laikraš
čiuose tuščių vietų lieka. Ne
gražu tai kultūringam pasau
liui parodyti. Reikia dar 
“auklėti.” O čia po ranka ge
ras “auklėtojas“—komen
dantas. Liepia tuščių vietų 
nepalikti. Reik neužbaigtus 
ir beprasmius sakinius su
glausti. Kažin kas beišeina, 
bet tuščių vietų nelieka. Vėl 
bėda — straipsnio antgalvis 
lieka. Vėl “auklėtojas”—ko
mendantas prisistato. Ga
liausia reikia gelžkelių tvar
karaštis dėti, vietoj išbrauk
to straipsnio. “Auklėja” jau 
3 metai, o visuomenės spau- 
da (ne valdiška) vis “nau-į 
jos eros” mokslui atbula. Pa
sižiūri valdžia, kad spauda, 
dar vis gyva, reiškia: “auklė
tojai/ cenzūra ir komendan
tas yra dar reikalingi.

Kodėl spaudos pasityčioji- j 
mo balius nesuruošti? Gera

. ______ ... ,
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valstijose naktimis salo, nuo (|inamuose Bonillons, tarnaitės, stodamos tarnauti, turi siroelyti ir geraii 
Daugiausia blėdies šalnos Išlyti bud,jimą, kad joms jau sukako 30 metų, nes tik nfe.. iršarnpan0 garus iš- 
pridarė daržovėms apie Wa- tuo atveJu galima tikėtis, kad jos duos ramybę lankyto- sklaidyti, reik garsių artistų 
re, Mass. jamš, ir tie taip pat neužkabinės jų. Vertė J—jus. ‘pavadinti. Daug artistų pa-

restorane, išdykaudama išpjaustė jo mundiro sagas, o kar
dą prikabino prie dešiniojo šono. Ir štai jis šitokia išvaizda

glų mokslininkas Newtonas. tau paaiškinsiu kitu kartu. £2!riai dainuodamas eina gatve ir svirinėdamas. Ir nieks
Bet šiandien apie tai mes ne
kalbėsime plačiau. Užteks 
mums tik žinoti,' kad vra že
mėje tokia jėga, kuri Traukia 
prie savęs visus daiktus. To
dėl mes ją ir vadinam žemės 
traukimo jėga.

—Aš mislinu, Maike. kad 
tu čia man meluoji. Jeigu yra 
tokia jėga, kuri viską pri
traukia prie žemės, tai kodėl 
ji nepritraukia tavęs ? 
nęs?

—O kur tu, tėve,

ir ma

ri a bar

tuo nesistebi ir nesipyktina.
—Visoj f raricųz# armijoj nerasite sagos, kuri butų savo 

vietoj, — kaitą kaž kas pasakė. #
Ou ėst la femme?
Visur.
Kai kada tie žmonės, norėdami tarp šito moteriško triuk-

tėve.
—Na, tai gud bai, Maike. •
—Lik sveikas, tėve.

šalnos sugadino
DAUG JAVŲ.

Pereitos sąvaitės pabaigo
je kai kuriose vietose Massa- šmo iš tuštybės nors ramiai pavalgyti, griebiasi šitokių ap-
chusetts ir New Hampshire sisaugojimo priemonių: daugelyje restoranų, ypač taip va-'Pro8a “dideliais vyrais pa-

I

JI A TĖJO. .
Ji atėjo paskutinė 
mano sodo aplankytų 
taip tykiai, lėniai, išlėto... 
Medžiai'bšė nusiminę. 
Lapai patylomis krito. 
Pasakiau jai, kad tylėtų. 
Kad tylėtų taip kai aš, 
taip kai lapai prieš krisiant.

Patylėjo.
Pažiurėjo.
šyptelėjo.
Ir išėjo...

Tiktai medžiai, tiktai vėjas dalykas, kad jie<ei"tų*gydytis 
ūžė vieni nusiminę — ‘n— - » • • *
ilgią maldą vakarinę. 
Lapai patylomis krito.

Ji išėjo paskutinė.
Metas vartai uždaryti...

Kazys Binkis. '
(PabaifB)
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Visokios Žinios.
LIETUVOS BANKO VAGIŲ 

BYLA PASIBAIGĖ.
------ r i 
Tik Gikniaus nepaklausy- 
mas suklupdęs apgavikus.

Liandsbergio apgynėjai 
įrodinėjo, kad visas tas ban
ko apgavimas tebuvęs tik 
Kalinausko ir Gikniaus ben-

Tūlas laikas atgal Lietu
vos Banke paaiškėjo vagys
tės. Pasirodė, kad suklastuo
tais čekiais išimta 192,000 li
tų pinigų. Ir pasirodė, kad 
vagįs buvo to paties banko
tarnautojai. Apkaltinta jų iš d ras darbas. Girdi, galėjęs 
viso septyni, jų tarpe ir vy- būti prisidėjęs dar.vienas 
riausis banko knygvedis banko tarnautojas. Tečiau, 
Liandsbergis. Vėliaus vienas esą, anaiptol ne Liandsber- 
kaltinamujų mirė, todėl pasi- gis. Tegalėjęs būti tik kuris 
liko tik šeši. žemesnis tarnautojas. j
— šiomis dienomis buvo jų Pagaliau taip ir išėjo, kad 
byla. Ji tęsėsi pustrečios są- visą kaltę už banko apvogi- 
vaitės ir sukėlė didžiausią mą teismas 
sensaciją Lietuvoje.

Savo paskutinėj kalboj, 
trukusioj apie pustrečios va
landos, valstybės gynėjas p. 
Paulavičius ypatingai pabrė
žė šios bylos nepaprastą 
svarbumą, ši byla esanti 
svarbi ne tik musų visuome
nei; bet ir valstybei. Lietuvos 
bankas juk vaidinąs ypatin
gai svarbų vaidmenį valsty-

suvertė žemes-, 
niems tarnautojams, o aukš-, 
tuosius išteisino. Kalinaus
kas gavo 6 metus sunkiųjų 
darbų kalėjimo su teisių ap 
rėžimu. Kovarskaitė gavo ( 
mėn. paprasto kalėjimo lyg
tinai. Liandsbergis, Jasudis, 
Kinastas ir Kalinauskienė iš
teisinti.

KARALIUS FUADAS IR H1NDEN BURGĄS

.•ifumis dienomis Berlyne lankėsi Egipto karalius Fuadas. Paveiksle ji> 
parodytas priešaky su Vokietijos prezidentu Hindenburgu. Hindenzurgas 
su cilinderiu ir lazda, o Fuoadas su tu-*-’ škp kenure ir kardu.

North Carolinoje, netoli 
Sylvia miestelio, pradėjo 
dirbti vario kasykla, kuri bu- 

1 vu uždaryta per 25 metus.
I Argentinoje dabar pats 
vidurys žiemos. Šalies sosti
nėj Buenos Aires 30,000 

(žmonių serga influenza.

!‘AJ IEŠKOJIMAI

e KANADA VERTA perkuMo^erlmušė

$27,687,000,000.
Montrealo žiniomis, Kana-

Provinceton, Mass. — Pe
reitą sąvaitę perkūnas čia 
trenkė į gyvenamus namus ir

l'ujieš'. au Felikso Gutausko, mani 
draugas nuo Mariampolės, Antanavc 
vaisė, Pilviškių parapijos. Girdėjai 
jis dirbo mainose ir gerokai suvargęs 
Mes jam turime darbą. Jei da gyvas 
prašau atsisaukt, arba kas apie jį ži
no. malonės pranešti.

ANDREW KALEDO
2511 Kishwaukee st., Rockford, 111.

Petronėlė Samuoliutė-Oželaitienė, iš 
čiravus kaimo, Sasnavos valse., pa- 
jieskau brolio Pijušo Samuolio ir se- 
ser- Marijonos iš Ožkiškių—Čiravos 
kaimo. Turiu svarbių reikalų pranešti, 
prašau atsišaukti arba kas apie juof 
žino, malonėkite pranešti jų adresą.

Petronėlė Ozelaitienė (30)
i Čiravos kaim, Sasnavos vaisė., Ma 
riampolės apskr , Lithuania.

Pajieškau Selvestro Duickio ir Pra 
no Bazilevičiaus, abu gyveno Water 
būry, Conn. Aš turiu svarbų reikalą.

JONAS SVADAS (30
1571 Muskegon avė.,

Grand Rapids, Mich.

Pavogtus pinigus bankui dos turtai yra apskaitomi r užmušė Delią MacDunald.

Pajieškau Jono Karausko, turit 
svarbų reikalą. Prašau atsišaukti arba 

apie ji žino, malonės pranešti.
J. W McGINNIS (31)

i:;«»x Cherry st., Kansas City, Mo

1NTERN ATIONAL PATEK CO.
New York.

Liepos 10. 1923.
Boa r d Direktoriai paskelbė re

guliarius kvartalinius dividendus 
po Šešiasdešimts (60c.) centų

_______ .................................... j turi sugrąžinti Kalinauskas $27,687,000,000. Stambiau- 
bės ekonominiam gyvenime, ir čiknius. Bet kadangi Gik-jsią šitos sumos dalį sudaro 
To banko normalus veikimas nius jau miręs, tai už ji turi žemės ūkis, kuris yra apskai- 

------  tomas į $8,027,301,000. Ant- 
džiau vietą užima miestų triobe- 

giaši šitokiu bylošViprendi- ženJėl-k“"^r)j^p;
mu. Džiaugiasi, kad visa kai- skaitoma i j < ,239,000,000. į 

- • _ 4 gelzkehus esą jdeta $2,9o0,-
nuteisi 000-.000. Miškai apkainuoti 

- $1,866,613,000. Fabrikų ma-
i atlyginamu banko tar- ?ln9f \r 

vagystę duiu žaIJavos fabrikuose darant 

i£ bankui"* ™‘aė“S S- statistik« bu™ i S729< 
kėjimuk koki lis Wri ir Lie- O?0-9!*’- L.i.kusi turt« s“da™ 

i.- ” visokie vežimai, namų ir ofi-tuvoi ir užsieniuose. . r • • . i • j i
ir- ■ <.T • . * • j v sų rakandai ir kitokie daly-Vis tik ir “Lietuvos Aidas J

ir jo tarnautojų sąžiningas atsakyti jo įpėdiniai, 
darbas stiprinąs krašto eko
nominę būklę. Ir priešingai < 
—įvairus ypatingi įvykiai ir j 
nenormalumai toje įstaigoje i 
labai neigiamai atsiliepią vi- i 
sam kraštui. Be to, Lietuvos 
bankas, palaikydamas nuo
latinius ryšius su kitų valsty
bių bankais, vaidinąs labai ; 
svarbų vaidmenį ir Lietuvos 
kreditavimo klausimu. Todėl 
ir šio banko tarnautojų nusi
kaltimai pačiam bankui taip 
pat esą ypatingai svarbus. O 
šioj byloj figūruoją dar ir at- 
sakomingi banko tarnauto
jai. Tarp jų — pats vyresny
sis buhalteris Juozas Liands- 
bergis.

Liandsbergis esąs tarp vi
sų šešių kaltinamųjų (septin
tas yra miręs) centralinė fi
gūra. Nors jis pats ir neprisi
pažino, bet jo kaltė esanti 
teismo tardymo pakankamai 
įrodyta. Liandsbergis. bū
tent, esąs viso šio nusikalti
mo įkvėpėjas ir organizato
rius. Savo nusikaltimo planą 
jisai turėjęs gerai apgalvoti, 
iš anksto numatydamas kiek
vieną veiksmą ir gudriai jį 
paruošdamas. Juoba, kad 
nusikaltimo darbas buvęs ri
zikingas ir todėl reikalingas 
ypatingos energijos ir apsuk
rumo. Liandsbergio riziką 
šiam nusikaltimui tepaleng- 
vinęs jo turėtas geras vardas 
visuomenės akyse, kaipo 
aukštąjį mokslą išėjusio ir 
atsakom i ngas vietas turėju
sio žmogaus. Tąjį visuome
nės pasitikėjimą Liandsber
gis ir išnaudojo. Iš nusikalti
mo pasisekimo jisai tikėjęsis 
svarbių materialinių vaisių 
—pralobimo. Nors ir šiaip 
galėjęs gerai gyventi. Buvęs 
net pasiturintis žmogus. Vien 
Lietuvos banke uždirbdavęs 
iki 52.000 litų per metus, tu
rėdamas dar pašalinį uždar
bį Tarptautiniam banke ir 
Amerikos Lietuvių Prekybos 
bendrovėje. Be to, turėjęs 
čia pat Kaune savo namus su 
žemės sklypu. Ir vis dėlto 
Liandsbergis išdrįsęs organi
zuoti nusikaltimą, per kurį 
buvo pavogta iš Lietuvos 
banko Kaune 192.000 litų 
pinigų, padirbus netikrus do
kumentus.

Pinigus Giknius išimdavo 
suklastuotais čekiais, kol jį 
pagaliau su dviem tokiais 
čekiais banke sulaikė.

Tuo metu, kai buvo iš ban
ko jau išimta 192,000 litų. 
Liandsbergis buvęs per Kali
nauską įspėjęs Giknių laiki
nai liautis daugiau pinigų 
imti ir būti atsargesniu. Pats 
Liandsbergis rengęsis tada 
pasiimt atostogų ir paruošti 
naujus planus tolimesniam 
pinigų iš banko išėmimui.

Ir "Lietuvos Aidas”

tė buvo suversta žemesniems 
tarnautojams, nes “i-------
mas tokių aukštų ir taip ge
rai
nautojų už
skaudus smūgis musų emisi-

gelžkelius esą įdėta $2,950,-

52 metų amžiaus moterį. 
Perkūnija užėjo po didelės 
kaitros ir pridarė labai daug 
blėdies. Uoste žaibas kirto į 
vieną laivą, ant sausžemio 
apdaužė telefono stulpus ir 
sugadino daug radio apara
tų-

San Francisco mieste areš
tuotas Kinų vice-konsulas 
Ying Kao ir jo žmona, nes 
jos bagaže rado $1.000.000 
vertės opiumo, kurį ji bandė 
įšmugeliuot į šią šalį.

Civilis Šimkaitė- Stašimienė, pajieš- 
kau brolio Juozapo Šimkaus, pirm 1( 
melų jis gyveno Philadelphia, Pa I: 
Lietuvos paeina Kauno gub., Šiaulil. 
apskr, Luokės parap, Maudžerų so 
dos Lai jis pats atsiliepia, arba kurk 
apie jį žino, prašau pranešti; turit 
svarbų reikalą. (31)

MRS. C1CILIA STAŠIMAS
112 Kensington avė., Chicago, III.

Vis tik ir -------------------
pripažįsta, kad “byla padarė 
tam tikro nemalonaus įspū
džio ir paliko neišaiškintų 
tamsių vietų, liudijančių, jog 
banke nėra viskas taip gražu 
ir pavyzdinga, kaip to norė
tųsi ir kaip privalėtų būti.”

kai.
Skaitant tuos turtus lygiai 

visiems Kanados gyvento
jams, į žemės ūkį yra įdėta 
nuo kiekvienos galvos po 
$843, į miestų nekilnojamą 
nuosavybę po $760, į gelžke
lius po $310, į miškus po 
$196, o į namų rakandus ir 
kitokį kilnojamą turtą po 
$126. Sudėjus viską krūvon 
ir visiems lygiai padalinus.

Rumunijoj areštuota 
karininkai, kūne norėjo 
daryt perversmą ir pagrobti 
valdžią į savo rankas, kaip 
tai padarė ’ anuomet smurti
ninkai militaristai Lietuvoje.

38 
pa-

DU LAKŪNAI LAIMIN
GAI NUŠOKO 6,000 

PĖDŲ ŽEMYN.
Pennsylvanijoj, netoli’Kanados turtų išpuola po 

South Fork. šiomis d ienomis ,$2,909 kiekvienai galvai, 
nukrito žemėn 7 pasažieriu! šitas skaitlines patiekia 
orlaivis “Fairchild,” kuris Dominijos Statistikų Biuras, 
kaštavo $19,000. Oras buvo 
labai audringas ir smarkiai 
pylė lietus. Orlaivy staiga 
kažin kas sugedo ir lakūnai;

PAŠTAS TURĖJO $95,- 
000,000 DEFICITO.

Iš Washingtono praneša- 
nebegalėjo jį sukontroliuot. ma, kad pasibaigusiais dabar 
Pajutę nelaimę, lakūnai grie- fiskaliais metais Jungtinių 
bė savo parašutus (skėčius) Į Valstijų paštas turėjo $95,- 
ir šoko laukan iš orlaivio, ku- 000,000 nedatekliaus. Tas 
ris buvo tuo laiku 6,000 pėdų nedateklius pasidarė dėlto, 
aukštumoje. Abudu lakūnai kad Kongresas pakėlė pašto 
nusileido žemėn laimingai ir tarnautojams algas, o suma
nei kiek pesusitrenkė. Jų or- žino mokestį už siuntinius, 
lai vis tuojaus nukrito ant ;—
farmos ir sudužo. Lakūnai’ Turkijoj nuslinkus! nuo 
lėkė iš New Yorko į St. kalnų žemė ties Juodųjų Ju- 
Louisą. Daugiau žmonių or- rių užbėrė 200 žmonių. Apie 
laivv nebuvo. A0 buvo sužeista.

•7 *
50 buvo sužeista.

Redakcijos Atsakymai.
Joe Yudick. — Registraci

ja tamstai nėra būtina. Bei 
jeigu tamsta norėtum išsiimti 
pilietiškas popieras, tai tuo
met registruotis reikėtų, nes 
tamsta neatsimeni dienos, 
kada įvažiavai. Jei sužino
tum laivo vardą ir įvažiavi
mo dieną, pilietiškas popie-i 
ras gautum ir be registraci
jos.

A. P. Newark, N. J. — A- 
merikos valdžia sumažino 
popierinių pinigų formatą 
dviem sumetimais: (1) ma
žiau reikia popieros. (2) ma
žesni pinigai parankiau ne-i 
šiotis kišeniuose ir mažiau j 
vietos užima bankuose. Sa
koma, kad vien tik ant po-} 
pieros valdžia tikisi sutaupyta 
apie SlOdOOO-^OOO per metus.'

PER 6 MĖNESIUS AUTO
MOBILIAI UŽMUŠĖ 

12,000 ŽMONIŲ.
Keleivių apdraudos kom

panija Hartforde skelbia,1 
kad per šešis pirmuosius šių 
metų mėnesius automobiliai 
užmušė i 
nių. 
buvo 
nės.

išviso 12,000 žmo-; 
Pernai per visus metus ( 
užmušta 27,500 žmo-

RUSŲ KUNIGAIKŠTIS 
VAŽIUOJA KANADON 

FARMERIAUT.
Iš Kanados pranešama, 

kad tenai atvažiuoja iš Pary
žiaus rusų kunigaikštis Gali- 
cinas su savo žmona. Jisai 
apsigyvensiąs Kanados va
karuose ir tenai užsidėsiąs 
žemės ūkį. Galicinas buvo' 
artimas caro draugas.

Fašistinė • lenkų spauda 
vėl pradėjo agituoti, kad rei- ' 
kia Pilsudskį apskelbti Len
kijos karalium, nes kitaip 
nebusią galo partijų riete
noms. Socialistai smarkiai 
šitą agitaciją atakuoja.

gyvenęs Bridgeport, Conn., o prieš me- < 
tos laiko išsikraustęs j Maine valstiją, 
bet adreso giminėms nesuteikęs.

čerakavičius Izidoris, iki 1920 m. 
gyvenęs Mahanoy City, Pu Yra miręs, 
bet nežinia tikros datos ir laidojimo 
vietos.

Grabauskas Pranas, kilęs iš Eržvil
ko miestelio, Tauragės apskr. ir se-' 
niau gyvenęs 16 Beaver ar Liever st, 
Bostone.

Skera Antanas, gyvenęs Hamniond ant Šėro. ant Common Stock ŠIOS 
ar tai Harmon, N Y., ir ten miręs| 
!925 m. Prašomos žinios apie velionies 
■alikimus.

Ona Prišmantaite-Katkienė gimusi 
'877 m. Palapiškių kaime, Šidlavo* 
■alsč , iš tėvu Jurgio ir Onos, turinti 
»rolį Julių Prišmantą, gyv Selers- 
•ille ar Minersville, Pa. Amerikon at
vykusi 1906 m. drauge su sunum Povi- 
u, gimusiu 1906 m

Jonas Uogintas-Ogins. kilęs iš Pas
valio vaisė., Amerikoje apie 21 m ir 
luolat gyvenęs 1051 Schoomaker avė., 
Manessen, Pa Iš amato siuvėjas Pa- 
i ieško sesuo.

Kvedaras Juozas, Amerikon atvykęs 
1914 m. ir gyvenęs 86 Chaldon st , 
statford ar Haitford. Conn . kilęs iš 
tagarės valsčiaus.

Bajierčius Juozas, r.uo Šakiu
Bartkus Antanas, karan mobilizuo- 

as iš Massachosetts valstijos ir neva 
iingęs karo lauke Kas apie ji ką nors 
□no, prašoma pranešti

Simanavičius Kazys, gyvenęs 4 
<aplan avė.. Jamaica. L I., N Y., mi- 
•ė 1923 m ir paliko žmoną Lietuvoje, 
tmona nežino kokioje bendrovėje iis 
>uvo apdraustas Žinios labai reikalin
gos.

Abraitis Petras, 1921 m gvvenęs
?00 Hamilton avė., Duouesne. Pa

Klimavičiūtė Ona, kilusi iš Gustai- 
ių kaimo. Veiverių vaisė., ištekėjusi 
iž Vinco Barkausko Gyvenamoji vie- 

*a nežinoma.
Jieškomieji arba apie juos ką nors 

'jnantieji maloniai kviečiami atsiliepti 
;iuo adresu:

Consulate General of Lithuania
15 Park Row, . New York, City.

Kompanijos, "kuris bus išmoka
mas Rugpiuvio 15 d.. 1929, tiems 
Common Stako savininkams, ku
rie buvo ant rekordo, baigiant 
bizni Rugpiuėio 1 d., 1929.

Čekiai bus išsiuntinėti. Trans- 
ferių knygos nebus uždarytos.

OWEN SHEPHERD 
Vice-President and Treasurer.

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS DARBININKAS 

ANT FARMOS. Noriu ženoto vyro, 
darbas ant visados. L^imokestį duosiu 
gerą. Vieta smagi, prie gero kelio, ar
ti prie miestelio. Atsišaukit šiuo adre
sui ANT. YENCHUS UiO)

Box 142. Hardvvięk, Mass.

Reikalinga mergina arba moteris 
prižiūrėt stubą ir mergaitę 6 metų. 
Atsišaukite laišku V. J. S. (30) 

193 Grand st, Brooklyn, N Y.

FARMOS! FARMOS!
1 ANT PARDAVIMO, pageidaujamos 
farmos. gerose apielinkėse, taipgi biz
niai ir privatiški namai Norint infor
macijų atsikreipkit pas John J. Franka 
Forest City, Pa.. Tel. SI 1 (32)

APSIVEDIMAI
Jaunas vaikinas, 25 metų nesenai iš 

Lietuvos, apsišvietęs, negeriu ir neru- į 
"tau, turiu gerą pastovų darbą; jieškau 
gyvenimui draugės merginos, nesenes- j 
-lės 25 metų. Atsakymą duosiu kiek- | 
vienai. / (31)

J. GERUTIS
231 Humboldt st., Brooklyn, N. Y.

PARSIDUODA ŪKĖ. SYRACUSE, 
, N. Y. Su sodu, 100 vaisingų medžių, 
100 vištų, apie 200 ketvirtainių pėdų 
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.

PAJIEĖKOMA:
Cibulskis Jonas, kilęs nuo Kėdainių 

tarnavęs Amerikos kariuomenėje pa 
saulinio karo metu, seniau dirbęs pri< 
laivų Giminių žiniomis esąs žuvęs 
kare. t

Graužinis Jonas arba John Valenti
no, seniau gyvenęs 6416 Third Avė
P.rooklyn, N. Y. Mot'na neturi žinii 
jau 3 metai. (

Misevičius Mykolas, kilęs Iš T^užy 
nes kaimo. Tauragės apskr., seniai

I gyvenęs 29 So Hollyok, Kansas City 
Kansas ar tai Illinois valstijoje, neva 
miręs apie I mėn atgal.

Domininkas Gapšvs, kilęs ar nue
Lygumų miest., Šiaulių apskr., seniau 
gyvenęs Minneapolis. Slinn.

Skinkys Antanas, kilęs iš Bartinin
kų valsčiaus, karo metu savanoriu tar
navęs Amerikos kariumenėje ir pa
siųstas Francuzijon; nėra žinių ar jis 
nugrįžo sveikas ar visai negrįžo.

Bračiukas-Brenchuk Robertas, ilgai
Gapšys Vincas, prieš 3 metus gyve

nęs Utica. N. Y.
Gapšytė Teklė, ištekėjusi, bet vyro 

I pavardė nežinoma, gyvenanti Chicago- 
je Visi 3 Gapšiai yra Gerdrutos Gap- 
šienės vaikai ir turi seserį Julę Lygu
muose

Peniukas-Penelis Aleksandras, gy
venęs Mahanoy City. Pa., tarnavęs ka
riuomenėje ir neva turėjęs 1919 m. 
-sunkią operaciją; reikalinga žinių ar 
jis gyvas ar ne

Vaitkevičius Motiejus, kilęs iš Seiri
jų; jis buk miręs Mahanoy City. Pa, 
apie 35 m. atgal; gal kas atsimena tik
rą mirties datą ir palaidojimo vietą.

Kriščiūnas Juozas, miręs Shenan- 
doah. Pa., neturtėlių namuose, bet ka
da ir kokiuose namuose nėra žinoma; 
spėjama kad jis buvo pavardę pakeitęs 
Jis buvo kilęs iš Panasupio kaimo, Pa- 
dovinio valsč., Mariampolės apskr.

Janulis Kazys, kilęs iš Plikiškių parsiduoda pigiai. Platesnių informa- 
kaimo. velionies Juozo Janulio brolis, cijų klauskite per laišką ar ypatiškai. 
Jam priklauso Juozo, kuris mirė Wyo- M. JANULIS (31)
mingo valstijoje, palaikų dalis. I 201 Adams st.. Nesrark, N. J.

FARMA! FARMA!
137 akrų žemės, 65 dirbamos, kita 

dalis augantis miškas ir ganykla.. 6 
mailės nuo Biddeford. Me. ir 8 mailės 

________ __________________________ nuo Old Orchard Beach Žemė gera, 
D D A NrčIM AI___________ budinkai pusėtini. Pripiauna 80 tonų
» KAlNtSlIVlAl. šieno; visi padarai, mašinerijos, gara-

Detroit. Mich. JIEŠKAU PARTNE- džus. kalvė, vištininkas; 3 minutos nuo 
UO I GROSERNĖS BIZNĮ. Vienai mokyklos Platesnių žinių rašykite ar 
>er sunku, pinigų daug nereikia, atvažiuokite pas savininką 
vreiptis šiuo adresu: (31)

.MRS. MARY SAKALAUSKAS 
4459 W. Vernor Highway.

Detroit. Mich.
Reik imt Baker Gatvekarį

I
(31)

ANTHONY YUCAITIS
R. F. D. 4, Dayton. Maine

TĖM YK LTE. PARSIDUODA 
Pl IKT FARMA PIGIAI.

Karma arti cementinio kelio I statė 
road) Geri marketai, mokykla, bažny
čia, bankos tik viena mylia tolumo nuo 
farmos. Parma užima 105 akerių že
mės, 70 akerių ariamos. 35 ganyklos, 
5 akeriai pyčių ir kitokių vaisiniu me
džių. Viskas auga kuogeriausia. Visa 
ūkė užtverta drūta dratine tvora Bu- 

I dinkai geri su naujais stogais. Stuba 7 
i ruimų. Vanduo stuboj h- tvarte. Tvar- 
: te randasi 2 arkliai, 7 karvės ir 4 ver- 
I šiai, 150 vištų ir kitokių paukščių Vis
kas parsiduoda sykiu su farmos visais 
įrankiais ir mašinerijomis už $4,600. 
Reikia įnešti $2,000. Kita suma liks 
ant 5 ar 6 nuošimčio. Priežastis parda
vimo yra kad likau našlys ir vienam 
nesmagu gyventi Kas pri rodys kup- 
čių arba pirkėją aplaikys $200 atlygi- 

i nimo, už sąvo darbą 'Atsišaukit ant 
šio adreso: (31)

FRA N K BARTA5IUS
R. F. D. No. 4. Ulster. P*.

t 
I

PROGA I GERĄ BIZNJ!
Jeigu Tamsta mokate tinkamai lie

tuviškai rašyti ir turite pusėtinai pini
gų, galite likti pilnu savininku arba 
pusininku didelio biznio ir turėti leng-j
rą darbą ir gerą pelną pats sau. Ne-1 
sveikatos priežastis verčia mane šitą 
bizni parduoti Perkant visą biznį, kai-1 
na $8,000; gerą dalį šitos sumos įne- ' 
šus kitą dali, reikale, galiu duoti išmo
kėjimais. Gera proga inteligentiškam 
lietuviui — vyrui arba ir moteriai 
Laišku suteiksiu platesni paaiškinima 

P. LAUCIUS (32)
1143 N. Richmond st.. Chicago. III.

Tūrių Gražią Muzikos 
Krautuvę

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

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

FOTOGRTAFUV STUDIJA
Parsiduoda puikioj vietoj, prie mies- { 

to pako, tarpe keturių bažnyčių, lie- J 
tuvių, lenkų, rusų ir italų apgyventoj | 
vietoj. Vienatinė lietuviška studija j J 
Nevvarke, 25 metai toj pačioj vietoj 
Biznis išdirbtas gerai. Randa pigi,

t

i AKMENINIŲ 
Į PAMINKLŲ

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

i
I

PAMINKLŲ
DĖL VISU KAPINIU

Lietuvis lšdirbėįas.
, ši no m i turiu už garbę pranešti 
| gerbiamiems lietuviams, kad aš pa- 
f dirbu puikiausius akmeninius pa- 
! minkius ant kapinių ir pristatau 
I juos j bile miestelį Suv. Valstijose 
j be jokio extra pri m akėjimo.
< Taipgi užlaikau įvairią figūrą ir 
Į Šventųjų Paveikslą.

viską prieinama kaina. (-)

K. BACVINKA
2121 SARAU STREET, 

l’ITTSBl RGH. PA.

I

| Kreipkitės ypatiškai. n aš padirb-
• s:o • •
a
Ia
II
| Sustot ant 22-nd Carson st., prie
į Šv Kazimiero Bažnyčios

PARSIDUODA LIETUVIS- 
KI BALANDŽIAI

ir tik viena prie-

Senovė* Lietuvių Žinyčia

Tai yra viena priežastii 
žastis—dėl nustebinančio pardavimo Bud- 
veiserio Barley-Malt Syrup. Daugelis iš 
musų nori geriausio už pinigus—ir nieka
dos nepasitenkins su bile kuo menkesniu.

ANHEUSER-BUSCH, ST. LOUIS

Padėt skonį ir mais- 
tingumą duonai, kė- 
kams. pyragaičiams, 
donecams. etc, var
tok Bud* eiser-Malt 
Syrup j ją* kepimus. 
Parsidu<»da groser- 
rėse ir pardavėjus 
visur.

Budweiser
Barley-Malt Syrup

BM-1H

1 patingai dabartinė* krikžčionybė* gadynėj* kiekviena* turėtą 
perskaityt, ne* tik tad* galės alikiai suprasti Dievo būtinumą.

Knyga didelio formato, tori 271 puslapi. Kaina popiero* apdarais 
—$1.00; audimo apd. — $1.25. Pinigu* galima siųsti popierini dolerį 
arba “Money Orderį.” Adre«uokit «ekančiai:

KELEIVIS, 253 Broadway, South Boeton, Mrm.
L

Juodgalviai, rud
galviai ir gelton> 
ralviai. Prisiun- 
čiu į visas dalia 
Suvienytų Valsti
jų ir į Kanadą.

GEO. 
BENDORAITIS
520 Wibwa SU

U vierbarv. Om.

ADVOKATAS

Ignas J. Barkus
725 Slater Building

WOR( ESTER. MASS.
Gyvenimą.*: 101 Sterling St.

Ofiso Tel.: Park 3491 
Namą Te!.: Maple 4964. ..

Negyvi Pinigai! |
Mes perkam Lietuvos Bonus " 

už pilną kainą, nuo tų. kurie pirk* Įį 
pas mus naują Pianą arba Radio, J 
paimdami kaipo dalį mokesties. i 
Naudokitės proga. (29) a

GARDINER PIANO CO. |
(B. Simonavičius)

187 Westminster SU, 
PROVIDENCE, R. 1. Į



ATĖJO NAUJAS JŪRIŲ MILŽINAS “BREMEN.”
Liepos 22 d., New Yorkan atplaukė naujas North German Lloyd linijos garlaivis 
“Bremen.” Tai yra 50,000 tonų jūrių milžinas. Jis turi 938 pėdas ilgio, 98 pė
das pločio.ir yra didžiausis ir greičiausis vokiečių laivas visam pasauly. Viršui 
paveikslėlis parodo jo kapitoną Leopoldą Ziegenbeiną.

Atlantiką jis perplaukė i 4 dienas, 17 valandų ir 42 minutas. Vidutiniškai da
rydamas 27.5 mazgus i valandą (kas lyginasi 313A žemės mylėmia).

t ■* -ivs

i
?

“Bremen” yra aliejum kūrenamas ir neša 2.200 pasažienų. 
neskaitant 950 laivo tarnautojų.

Įdomi ant to laivo naujenybė yra orlaivis (parodytas 
paveikslo apačios kairėje). kuris už 500 mylių nuo kranto 
pakila nuo laivo ir išveža paštą vienadiena pirmiau, negu 
laivas ateina į uostą. Orlaivis yra patalpintas laivo vir
šuje, kur yra Įtaisytas ja n tam tikras tiltas, kuris i pus
antros sekundos išmeta jį oran 60 mylių greitumu.

Liepos 27 dieną "Bremen” vėl grįžta iš New Yorko Į 
Europa.

Nelaimė Šančiuose. KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO”
Visi Šančiai sujaudinti dėl 

Įvykusio šiurpulingo Įvykio. 
Šančių pradžios mokyklos 

: mokytojas K. Gylys išsivedė 
: 2,3 ir 4 skyrių mokinius mer
gaites ir berniukus maudytis. 

; Susirinko ties Napoleono 
• kalnu Šančių pusėj, pasiskir- 
‘ stė: mergaitės nuėjo į mote- 
rų skyrių, o berniukai j karei
viams skirtas maudykles. Pa
simaudė vaikai kiti kepinosi 
ant saulės, kiti pasklido bė
gioti po krantą.

Po kurio laiko netoli buvu- 
sis valčių sargas Nemune pa
stebėjo plūduriuojantį lavo-

’ ną, kurį ištraukė ant kranto.
Susirinkę įvykio vieton 

i vaikai, kaip rodo policijos 
: kvota, paskenduolio net ne- 
; pažino.

Kai visi jie pradėjo rengtis 
namo, pastebėjo, kad ant 
kranto palieka ketveri rūbai, 
kurių savininkų niekui* nesi
matė. Tik dabar kilo šiurpu
lingas Įtarimas.

Rastasis skenduolis pasi
rodė besąs Redzevičius, g.vv. 
Šančiuose, Tilkos gatvėj 5.

! Šoko jieškoti daugiau pa
skendusių mokinių. Po va
landos iieškojimo rasta dar 
t vienas, pirmojo skendulio 
i broliukas, tos pat mokyklos 
mokinys.

Vėliau paaiškėjo .ir kitų 
dviejų paskendusių pavar
dės — Kažemauskas ir Ber- 
notavičius. Jų lavonai. dar 
nerasti.

Šančiai yra Kauno prie
miestis.

KNYGYNE 1

Anarchizmas. Pagal Proudhono moks-1 Ar Buvo Visuotinas Tvanas ? -Kaip 
lą. parašė d-ras Paul Elnbacher, Nojus galėju surinkti į kelias die- 

vertė Briedžių Karaliukas. South I Aas vi*ų veislių gyvūnus, kūne NTyve- 
Boston, Mass. pusi 29......................16c. na išsimėtę po visą žemės kamuolį.

• i Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj
Kartote** Vienaveiksmė '*aTo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 

T” k,,’ «<* «»*». pss
oovičius ir Susižiedavimaa Pagal So- Kur tas vanduo dabaryra. Kaip 
tarties. N V. Koneckio dialogas, vertė h^dCridfaai ^raudonveidžiai
SSto «”iSfcSfe šimtai

-g gs-Efaįr*: s&fft 

_ .... . aiškiai išdėstyti šitam veikale Knyga
Kunigy Celibatas. Išaiškintą _kunigų galo įdomi. Kas žodis — tai fak- 

bepatystėa istorija, pasekmes ir W‘tas; gakjnys — tai naujas kunigų 
doriškas nupuolimas šią knygų turėtų ■ arfrBBentas griūva Mokslas ir 
oerškaityti kiekvienas tyras, tėvas ir nuo pradžios iki galo.

Humoristika
pasidarė karšta atmosfera. Gal 
butu kilusios ir pešnytės. Bet 
žmogus pirty kaip šutinta ropė, j 
Liežuviu mali, o rankos nekyla. 

O dar pilietis tas.* kuriam iš
kąsta šlaunis, pats šaltu vande
niu apsipila. Dar mus kartais 
apipila. Ir vis rėkia:

—Nėra, sako, — jokios Lokar- 
no dvasios.

žinoma, kreipiasi į mane. 
—Išspręsk, — girdi. — ginčą 

bešališkai.
—Ginčykitės. 

aš tarsiu savo paskutinį žodį.
Tas paskutinysis žodis mane ir 

pražudė. Jis visą mano politišką 
karjerą ir nukreipė į agurku sri
tį-

Kilo neginčijamas ginčas. Pi
liečiai ginčijasi iš esmės ir šaltu 
vandeniu šlakštosi.

Aš sėdžiu sau. klausausi gana 
nuolaidžiai.

Net snausti pradėjau. Pirty 
ant trečiojo suolo gulintį žmogų 
dažnai snaudulys užpuola.

—Na, — manau. — tęskit de
batus. Bent kiek snustelsiu.

Ir snustelėjau.
Nubudęs žiuriu — politiškųjų 

priešų nebėra. Iš vienos pusės sė
di taip pat raukšlėto kūno esybė, 

suomenės darbuotojui pirtis bu- j tik jau ne ta. o iš dešinės —siau
rinai reikalinga.' Protą prablai- nis neiškąsta. o aiškiai apvali, 
vina. o be to visokias ten odos Paskutiniojo žodžio nebebuvo 
skylutes ir narvus išvalo. kam tarti.

Taip pat su piliečiais ir politiš- Į Dar kiek apsivanojau. Apsi- 
komis mintimis galima pasida- prausiau. Einu, kur čia tie mano 
lyti-

Taip, reiškia, pirty guliu ant Ir švarko taip pat nėra. Nei pet- 
aukščiausiojo suolo. Blaivinu Į nešu neliko. Kyšt vienur, kyšt 
protą ir su keliais piliečiais kai- Į kitur—kelinės dingo. Sijoną, tie- 
bamės politikos temomis.

O temos, žinotumėte, įvairios. 
Geneva, Lenkijos sieliai ir bend
rai susisiekimas. Gyvos ir jaudi
nančios temos.

Vienas raukšlėtu pilvu pilietis 
sako:

—Pilsudskis, — girdi. — butų 
senai į Lietuvą atvykęs, jei ne 
Lokamo dvasia. Dvasia ant pat 
demarkacijos stovi ir žiuri, kurie 
čia lenkiški sieliai. O ant sielių, 
kurs čia Pilsudskis. Priplaukia 
Pilsudskis, tuoj jį už kairiojo 
ūso ir grūda atgal. Nelįsk, reiš- 
kia, už Versalio sutarties ribų.

O kitas pilietis, iškąsta šlauni
mi, ginčijasi.

—Jokios ten Lokamo dvasios, 
—sako, — nėra. Ir Pilsudskis, — 
sako, — sieliais nevažinėja. Iš- 
mislas ir girtuoklių sapnas visa 
.ta tavoji Lokamo dvasia.

Kilo ginčas. Ant trečiojo suolo

POLITIŠKAS KANKINYS.
Galimas dalykas, dėl to ir ga

vau aklajį inkstų uždegimą. Ne
paprastas dirksnių sukrėtimas 
panikos pagrindu.

Te prakiura mano abu batai, 
jei aš j politiką besikišiu.

Žinoma, be visuomeniško dar
bo nesėdėsiu. Slabadoj nužiūrė
jau gerą daržą. Ateinančią vasa
rą visuomenės labui kelsiu agur
kų produkciją.

O dėl mano pasaulėžiūros pa
keitimo fakto, tai buvo toki daly
kai.

šeštadienio vakare nuėjau Į 
pirtį. Kultūringam žmogui ir vi-

sakau. — o’

drabužiai, žiuriu, nėra keliniu.

—Nurimti jokiu budu negali
ma, jei pirty vyras, — atsako.

Tuoj brutališkos jėgos išmetė 
mane į priepirtį.

Prasidėjo pasikalbėjimas iš 
esmės pirties motyvais. Kolioja. 
Kiaule vadina.

i —Negražu.
i natvės į pirtį lįsti, kai moterys 
vanojasi.

—Pasiimkit savo moteris, o; 
atiduokit švarką. Ir marškinius į 
taip pat atiduokite. — remiuosi. į 
—Kiekvienas pilietis turi teisę 
šeštadieniais nusiprausti. Higie
na. — sakau. — reikalauja, taip 
pat iš odos skylių dulkes reikia 
išvalyti.

O man labai nesimpatiškais 
žodžiais atkerta:

—šeštadiniais gali higiena 
džiaugtis, bet pirmadieniais/ne- 
lankyk. Pirmadieniais moterys 

f mazgojasi.
Situacija paaiškėjo taip, kad 

aš ištisą sekmadienį miegojau 
: ant trečiojo suolo. Maž daug kaip 
pati musų tauta miegojo letargo 
miegu.

O pirmadienį nubudau negar-
! bingam moterų būry.
I žinoma, teisybė nugalėjo. Ati
davė švarką ir viską. Tik petnešų 
neberado.

Policija mandagiai surašė pro- 
tokoją. Sako, pabaudą ūždęsią.

Tegu mano batai prakiura, jei 
«Škada beilsiu i nesveiką politiš
kų aistrų atmosferą.

O visuomenės daliai pranešu, 
kad aš dabar užsidėjau politiško 
kankinio vainiką ir sėkmingai 
darbuosiuos krašto naudai agur
ku pramonės dirvoje.

Pivoša.

ŽEMAITIŠKA DAINUŠKA.
Ten sodo kriok armonika. 

Man šerdį spauste spaud— 
Nueete reek pas Moniką, 
Er ana šerdes skaud...

.sako. — ant se-

MELAGIS.

Je elgaa krioks armonika. 
Gal blogaa bengteis tau— 
Padoute reeks i kroniką: 
Pasidarė galą sau...

Aitvaras.

KAS YRA HIMNAS?

jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mote- 
dukterįs ir mylimosios nepapultų į 

tokią kunigų globą. Parašė kun. Geo. 
Townsend Fo®, D. D., sulietuvino 
Ferdinand de Samogitių, ........... 25c

Kurgi Tas Viskas Nyksta. I-a ha i žin
geidi knygutė iš politiškai-ekono- 

niško klausimo, kurių turėtų kiekvie
nas protaujanti* darbininkas perskai
tyti. Pagal K Kautskį, parašė Z. Ale
ksa. So. Boston, Mass., 1914 m., 
puslapių 28..................................... 10c.

Lengvas Budės Išmokti Angliškai.
Rankios reikalingiausių žodžių ir 

pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip 
'engvai ir suprantamai, kad kiekvienas 
gali greitai išniokt kalbėt angliškai. 
•Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet ėre
li sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieš- 
kant. važiuojant kur nors, nuėjus 
krautuvėn, pas daktarų, pas barzda
skutį, pas kriaučių, ir tt. Su fonetiškų 
ištarimu ir gramatika. Antra padidin
to ir pagerinta laida. Sutaisė St. 
Micheisonas Pusi. 95................... 35c.
Lieuvią šeimynų Istorija Juškevičiaus

Dainose. Jei nori žinoti, kaip nend
rėj lietuviai gyveno, tai perskaityt ši- 

’tą knygų. Iš jos dasižinosi, kad vyrai 
turėjo daug pačių, o žmonos po kelis 
vyrus, ltobai užimanti ir pamokinanti 
<nyga. Su paveikslais. Parašė Z. 
Alekna .......................................... 50c
Drūtuose audeklo apdaruose .... 75c.
Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau

goti. Parašė D-ras F. Matulaitis.
Antra, peržiūrėta ir pagerinta lai
da. Kama ...................................... 25c.

sa, visur prikabinta. Taip pat 
moteriškų kojinių daugybė.

Taip aš nuogų piliečių akyse 
pakėliau protesto balsą.

—Vyrai. — sakau, — jei, — 
sakau, — kasdien pirty pradės 
drabužius kaitelioti, bus baisiai 
neįdomus gyvenimas. Kam 
mums tos kovos už laisvę. jei 
žmogus net pirty neapsaugotas?

žodžiu, labai pamatuotai nusi- 
skundžiau.

Tik žiuriu, kad mano protes
tas piliečių tarpe sukėlė tikrą pa
niką.

Kažkas sukulė lempą. Tuoj vi
si jieškome durų, o durų nėra. 
Kur tik sieki, vis kieno ar petį ar 
šiaip ką pasieki.

Duris kažkas atidarė. Ir net 
pradėjo bartis.

—Čia, sako, — pirtis, o ne gu
žynės. Nurimkime. — sako. — 
pilietės.

Kaina .............................................. 25e.
Sielos Balsai. — Puiki knyga, daugy

bė labai gražių eilių ir dainų. Daug 
gražių, spalvuotų paveikslų. Popiera 
gera ir spauda graži. Parašė J B. 
Smelstorius. 221 pusi. Popieręs 
apdarais ...................................... $1.00
Audimo apdarais ...................... $1.50

Ben-IIur. — Istoriška apysaka ii 
Kristaus laikų. Parašė Lew

Wallace 472 pusi. . .*................. $2.00
Pajauta. — I.izdeiko Duktė, arba Lie

tuva XIV metašimtyje. Istoriškas 
romansas M Bemato wicz’o.
468 pusi.......................................... $1-5®
Biblija Satyroje. — Labai (domi ir 

juokinga knyga su 379 puikiais pa
veikslais, perstatančiais įvairius nuo
tikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šią 
knygų niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kaina .............................. $1.00
Delko Reikia žmogui Gert ir Valgyt?

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

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

katalikas ir laisvamanis privalo - 
ją perskaityti. 64 pusi....................20c.
Kaip Tapti Suvienytą Valstiją Pilie

čiu? Aiškiai išguldyti pilietystės 
įstatymai su reikalingais klausimais ir 
atsakymais beturiu ir anglų kalbose 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida ................................................  25c.
Kaip Senovės Žmonės Persistatydava

Sau Žemą. — Labai įdomus senovės 
filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dų. Pagal daugelį autorių paraše 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: “Iš
virkščias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos.” Parašė Z. Aleksa.
40 pusi.............................................. 10c.
Alkoholis ir Kūdikiai —J Arba kaip 

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

Materiališkas Istorijos Supratimas.
Lapeliai iš proletariškos filosofijos. 

Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje 
Įvairiausius nuotikius, tai perskaityk 
šitų knygele. Kalba labai lengva. Kny
ga protaujantiems darbininkams neap- 
kainuojama. Medega imta iš Greilicho 
Parašė Z. Aleksa. So Boston, 
Mass, 1913, pusi. 80...................... 25c
Monologai ir Deklamacijos. Šioje kny

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

Veikalas perstato nužudymų caro 
Aleksandro II. Labai puikus ir nesun
kias scenoj perstatoma* veikalas Iš
viso reikalaujamos tik 28 ypatos.
So. Boston, 1913, pusi. 61................ 25c.
Socializmas ir Religija. Labai įdomi 

knyga šituo svarbiu klausimu. Jų 
turėtų peskaityti kiekvienas katalikas 
ir socialistas Parašė E. Vandervelde, 
vertė Vardunas. So. Boston, Mass., 
1915 m., pusi. 24. ........................... 10c.
švento Antano Stebuklas. Dviejų vei

kimų komedija. Perstatymui reikia
10 aktorių, * vyrų ir 2 moterų, lo
šimas užima apie 2 valandas......... 25c.
Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra

eities. Knygutės Įtalpa susideda iš 
sekančių dalių: < 1 > Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
riškių šventės; (3) Lietuviai lieka vel
niais; (41 Paskutiniai lietuvių dievai. 
Parašė Z. Aleksa So. Boston, 
1912 m., pusi. 32...........................  10c.
Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 

trumpais ir aiškiais faktais parodo, 
kaip iki šiol keitėsi draugijos formos, 
ir kodėl turės būt pakeistas kapi
talizmas. Kaina-.......... .*............. 25c
Tabakas, kaip jis žmonėms kenkia 

Liaukimės nikę! Pagal A. Apotovą 
rr daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. So. Boston, Mass . 
1909 m , pusi. 63.............................. 25c
Žemė ir Žmogus. 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 Ė. Rėk
liu parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass., 1912 m., pus) 63.................  25c.

Žingsnis Prie šviesos. Vieno akto vaiz
delis ir monologas Našlaitė. Parašė

K. S Lietuvaitė.*So. Boston, Mass, 
1914 m., pusi. 23................................ 10c.
Kokio* Dievus žmonės Garbino Seno

vėj. Panašios knygos lietuvių kal
boj iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei arijonai, egiptėnai, chaldai, aoy- 
rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie sentikius su žmonėmis turėjo. 
Knyga stambi ir labai užimanti.
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
Drūtuose audimo apdaruose .... 11.25
Lietuvon Respublikos Istorija ir Žem- 

lapis. — Šitas veikalas parodo, kaip 
nuo 1906 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą ra caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tų val
džių rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios ir 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemiams 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri
čiu*. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli
ka ir kaip ji išrodė čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo 
Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
bolševikais, sutartis su latviais, apra
šymus visų mūšių
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibinta- 
ras, kuris apšnaoa visą Užtarą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.00 
Drūtais audeklo apdarais...........$1 50

PUOLĖ PO TRAUKINIU 
DĖL NELAIMINGOS 

MEILĖS.
Šiomis dienomis tarpusto- 

ty Kazlų Ruda ir Mariampo- 
le nežinomas vaikinas apie 
20 m. amžiaus puolė po trau
kiniu, kuris jį mirtinai suva
žinėjo. Vedant kvotą'nusta
tyta, kad tai Stasys Margevi- 
čius Mariampolės Rygiškių 
Jono gimnazijos VI-os klasės 
mokinys. Rastoj pas jį užra
šu knygutėj, jo ranka užra
šyta, kad jis žudosi dėl ne
laimingos meilės.

Gyvenimas Saldus
Liepos mėnuo tai (gyviausias. Gamta 

yra jos pilniausioj jrrožėj, miškai, eže
rai. kalnai vilioja tave, kiekvienas jau
čias kad (ryvenim*? saldus Vien tik 
tie. kurie kenčia pilvo nejrerumus, to 
nejaučia, jeigu jie nežino

TRINERIO KARTŲ VYNĄ
Tų vasaros smagumas yra žuvęs, jei 
galvos kvaitulys, blogras apetitas ir 
nemiegojimas neduoda ramumo Bet 
Trinerio Kartus Vynas yra užtikrinta 
pagralba Jis išvalo vidurius, laiko žar
nas atviras, pagelbi gromuliuoti, pa- 
jrerina apetitą, suteikia sveiką miegą. 
Tai ym ko jums dabar reikalingra. Jus 
aptiekorius turi sandėly.

DYKAI SAMPELIO KUPONAS.
Pasiųsk pas Jos. Triner Co., 1333 So. 

Asnland Avė., Chicago, III. ;
J 

Vardas .---------------------------------- »
Adresas
Miest.

Byla Detroito Katalikų su Socialis
tais. — Pirmą kartą katalikai už

puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
Antrą kartą jie užpuolė socialistus 31 
irruodžio, 1913 m Šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai. kokių priemonių katalikai dasi- 
leidžia kovoj su socialistais. Su 
paveikslais. 61 pusi........................... 25c.
Eilės ir Straipsniai, šioj knygoj telpa 

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

mųs pasakojimai; (1) žinia iš toli
mos šalies; <2> Jis sugrįžo; (3) Ado
mas ir Jieva. Pilna juoku ir 
a»»rų.....................   16c
“Salomėja,” arba kaip4>uvo nukirsta 

šv. Jonui galva. Drama viename 
akte, parašyta garsaus anglų rašti
ninko Vertėtų kiekvienam per
skaityti..............................................  25e.
“O. & S.” arba šhubinė Iškilmė. —

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

fonės Daugiau juokų, negu Ameri
koj munšaino. šioje knygoje telpa net 
72 “Džian Bambos spyčiai,” eilės, pa
sikalbėjimai, humoristiški straipsniu
kai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pus)....................................25c
Davatką Gadzinko*. — Ir kitos link.* 

mos dainos Apart juokingų “Da
vatkų Gadzinkų" telpa 30 įvairių juo
kingų dainų, eilių, parodijų, ir tt. 
Daugelis iš dainų tinka juokingoms 
deklamacijoms šešta pagerinta 
laida 48 pusi....................................... jOc.
Kar Musą Bočiai Gyveno? — Arba 

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

apysakos: (1) Neužsitikrntis Vyras;
(2) žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt 15c.
Apie Dievą, Velnią. Dangą ir Praga

rą. Parašė Robert G. Ingersoll, gar
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 
puslapiu ..........................................  $5e.
Amžinos Dainos, šioj kn 

44 geriausių Jovaro 
ka deklamacijoms ir 
namie, taip ir susirinkimuose. 
PusL 32. ........................................   16e.
Iš gyvenimo Hetuvišką Vėlią bei Vel- 

niw Pasakos surinktos d-ro'J. Basa
navičiaus. šioj knygoj telpa keli šim
tai gražių pasakų, apie rojų (dangų), 
ėyščių, peklą; apie giltinę. n»*rą» cho
lerą; a pie dvasias (dūšias), velnius, jų 
vaidinimąsi ir tt. Pasako* užrašytos 
tokioje tarmėje, kokioje buvo gir
dyto*. Pusi. 570............................. $2 75

KELEIVIS 
363BroMhr«y,

So. Botton, Mo**»

Riestanosis parėjo aną vakarą 
parapijos susirinkimo ir atsi

lošęs atsisėdo už stalo.
—Tai ko taip dūsauji?—klau

pia jo prisiega.
—Pavargau.
—Jau gana! Ant mitingo pa

dargo! — sa|co moteris. — Juk 
iarbo tenai nedirbai.

—Ale himną giedojau, tai sun- 
ciau negu darba>.

—-Himną! — nustebo moteris. 
—O kas tas himnas ?

—To aš negaliu taip lengvai 
šaiškint. — sako vyąas. — Bet 
iš galiu tau pavyzdį duoti. Ot, 
javyzdžiui. jeigu aš tau pasaky
čiau: “Uršul, karvės dobiluose,” 
ai nebūtų joks himnas. Bet jei- 
ju aš tau pasakyčiau: “Uršul. ei. 
UrŠul, karvės, karvės, karvės, 
lobilus musu trempia; žalos, 
oalšūs ir juodmargės, visos dobi
luose!” Jeigu aš tau šitaip pasa
kyčiau, tai jau butų himnas.

8

KAS Iš TOKIO ŽENTO!
Liaura:— Kodėl Petronėlės tė

vai nenori, kad ji tekėtų už Ste
po Smičiolo?

Uršulė:— Matai, jų šeimynoj 
yra septyni žmonės, o Smičiolas 
nusipirko automobilių tik dviem 
sėdynėmis. Taigi nei uošvei 
tos nebus.

Valst ...
------------- a.

TARPININKAS
(THE MEDiATOR) 

Leidėjas A. J. Kapotis.
Vaizbas. Kaltum ir Dailės Mė
nesinis žurnalai su spobaotate 

pavežksMa. 4$ poslapių.
Didelio formato.

Prenumerata mėtoms $1.00, 
vienas nunerta lOte.

Užsieny—$1.50, vienas mm. ĮSe 
“Tarpininkas” duoda $200 ar

ba laivokortę į Lietuvą ir atgal 
—dovanų.

“Tarpininkas" pagelbės jame 
apmokėti bilas. {sigykit “Tarpi
ninkų'’ tuojaus, tai sužinosit, 
kaip tų galima padaryti. 
Kreipkitės iiuo adrese:

"TARPININKAS” 
m w. bboadvay, 
SO. B08TOM,

—Mariute, aš. tave labai my
liu!

—Meluoji.
—Na. ir pasakyk tu man, kaip 

tu gali šitaip žmogaus mintį įspė
ti?

Jinai:—Aš negaliu suprasti, 
kad man sukako jau 25 metai.

Jisai:— Amžius visada 
užtemdo.

prot#

PASIMIRŠO.
Kalėjimo sargas praneša kali

niui:
—Prašau eiti pasimatyti, tam

stos uošvė atėjo.
—Pasakykit jai. kad manęs 

nėra namie.

Kas šiame pasaulyje yra 
biausia nepoetiška?

Poeto pečios gyvenimas.
z

vie-

Nukratyrit tą nerangų 
jauninu. Severoa Esorka, 
tos iitikimis Huosuojan- 
tis tonikas, prašalina 
prietvarą, pagelbsti ge-

su lenkais ir tt 
.1 Liesiof žibinta- 

ę Ltatavą



LIETUVA
PER HAMBURGU 

Ant mošų populiarių laivų 
Nmalytfnamas švarumas ir 
patarnavimas visose klesoee. 

,—•203.00—!
ik ITV TAM J 1

IR ATGAL
(Pridėjo* $3. S. V. įetgą 

Taksus.) Trecia klesa.

KUN. 6UĄUSKAS NORI KwW

voje Rugiai?
Suvalkijos ūkininkai nusi

skundžia labai dideliu rugių 
atpigimu. Apie Vilkaviškį už 
rugius dabai- mokama tik 
apie 18 litų už centnerį, o 
Leipalingy birželio 6 d. vos 
15 litų temokėjo.

Kyla klausimas, kodėl da
bar. pavasarį, rugiai beveik 
perpus atpigo, kaip buvo ru
deni, ar žiemos L — r 
Juk šituo metu Lietuvoj ru
giai paprastai pabrangdavo, 
o ne atpigdavo.

Pagrindinė rugių kainų 
kritimo priežastis- yra javų

NORI SU VELNIU 
PASIMATYT.

Renavo miestely, Mažei
kių apskrity, atsirado drą
suolis, kuris norėtų su velniu 
persiimti. Jis vadinasi K. Va
siliauskas, jaunas vaikinas. 
Jis skelbia “Žemaityje” duo
siąs 500 litų tam, kas nuro
dys jam tokių vietą, kur 
“velnias vaidinasi” ir joks 
žmogus negali pernakvoti. 
.Vasiliausko pasiūlymas yra 
toks: Jeigu yra kur nors Lie
tuvoje ar kitur kur tokia vie
ta. kur velnias naktimis vai
dinasi, tai kas tokių vietą ži
no, tegul praneša jam, Vasi
liauskui. Jis eis tenai ir nak
vos. Jeigu velnias ištikrujų 
pernakvot jam neduos, tai 
jis, Vasiliauskas, užmokės 
500 litų tam, kas jam tų vietą 
nurodyk Bet jei jis velnią už 
ragu paims ir pernakvos, tai 
žmogus, nurodęs tą vietą, tu
rės užmokėti Vasiliauskui 
1,000 litų.

“laivininkystės bendrovei”' Čia gera proga Lietuvos 
tarnautojus. Prieš samdant kunigėliams pasipinigauti, 
jis reikalavo įnešti tam tikrą nes jie yra geriausi velnių 
piniginę kaucijų. Dabar suži- žinovai. Proga netik pasipi- 
nota, kad Eestermanas anks-Prigauti, bet kartu irVasi- 
ti rytą staiga išvyko iš Klai-, Hauskų pamokyti ir “ant do- 
pėdos, niekam apie tai ne- Aos kelio atversti,” nes, kaip 
pranešęs. Kaip patiriama, matyt, dabar jis yra “bedie- 
vienas asmuo įnešė jam apie (vis/’ jeigu kunigų velnio ne- 
500 dolerių kaucijų. Ar yra ribijo. 
daugiau nukentėjusių iri 
kiek, tuo tarpu dar neišaiš-

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE 1
(I<uoawM|koresponden^irQLiMmeLaftraMh|>) IĮ

KULTŪROS KONGRESAS
Sic mis dienomis Kaune 

buvo V-tas Kultūros draugi
jos kongresas. Dalyvavo 85 
delegatai ir apie 30 svečių.

Pirmuoju dienotvarkės 
punktu buvo pastatyta klau
simas : “Ar Hetuvių tautos 
kultūra gali išsilaikyti sava
ranki?” Šituo klausimu refe
ratus skaitė prof. Janulaitis 
ir prof. Žemaitis.

Prof. "Janulaitis, turėda
mas omeny tautų kovas už 
būvį ir savajų kultūrą, daro 
trumpų peržvalgų tautų kil
nojimosi.

Yra plačiai įsivyravusi 
nuomonė, kad ankštesnės 
kultūros tautos asimiliuoja, 
nutautina žemesnės kultūros 
tautas. Prof. Janulaitis fak
tais įrodo, kad ši nuomonė 
nėra teisinga. Todėl ir lietu
vių tauta gali išsilaikyti. 
Prof. Janulaitis abejingai 
žiuri į emigracijų. Esą ge
riau reikia rūpintis užimti 
vietas arčiau tėvynės. Esą 
davinių, kad lietuviai gali 
spaustis ir į vakarus ir į ry
tus. įsigyvenimas kaimynys
tėj stiprintų tautų, didintų 
jos kultūros jėgas.

Toliaus sekė prof. Žemai- Įkinta. 
čio referatas, kurį skaitė p. 
Ruzgas.

Po to ėjo diskusijos, kurio
se dalyvavo prof. Herbačevs- 
kis, drg. Bielinis ir kiti.

Įdomių 'minčių pasakė p. 
Herbačevskis. Baigdamas jis 
priėjo išvados, k«i tautinei 
kultūrai tarpti reikia laisvės, 
tolerancijos ir žmoniškumo, 
nes prievarta kultūros sukur
ti negalima, ir juo labiau kad 
lietuvio bude yra geras bruo
žas — užsispyrimas, kuris ro- 
do, kad lietuvis lengvai ne
pasiduoda viliojamas, bet 
pats reikalų apsvarsto.

Antruoju dienotvarkės 
ntmktu svarstyta visuotinio 
mokymo klausimas, kurį re
feravo p. Geniušas. Davi
niais įrodyta, kad visuotinio 
mokymo nėra, bet kad taip 
dalykams stovint, kaip da
bar, jo greit ir ne susilauksi
me.

Sekamai Kultūros tarybos 
pirm. prof. Lašas padarė 
pranešimą apie nuveiktus 
darbus. Jų svarbesni yra šie: 
įsteigta suaugusiems šviesti 
fondas, kuriam išleista ir tai
syklės; sudaryta knygų leidi
mo komisija ir išleista (kar
tu su Sp. Fondu} knygelė 
“Ant ko laikosi žemė”; Kul
tūros tarybos iniciatyva su
ruošta 25 m. spaudos atgavi
mo jubilėjus, kurio komitetą 
sudarė jos iniciatyva sušauk
tas susirinkimas; organizuo
ta liaudies universitetai, ku
riems rūpintasi lektoriais ir 
jie ruošta; organizuota vaka
riniai suaugusiems kursai 
(kartu su V. Kudirkos drau
gija) ir k.

Sumanymuose prof. Jony
nas iškėlė spaudos platinimo I 
klausimą, kuris perduotas 
plačiau išgvildenti naujai ta-; 
rybai.

Buvo eilė sveikinimų.
Uždarydamas kongresą, 

pirm. prof. Augustaitis pažy
mėjo dideli skirtumą tarp 
1926 m. kongreso ir šių me
tų; 1926 metais buvo pilnu
tėlis Valstybės teatras ir kitą 
dieną Universiteto salė daly
vių, šįmet vos virš 100 asme
ny __________

TILTAI BLOGI, ARKLIŲ 
KOJOS LŪŽTA.

Tverai. Nuo Tverų į Rieta
vą važiuojant baisiai blogi 
yra tiltai: seni, skylėti, grin
dai supuvę. Birželio 17 d. iš 
turgaus važiavo vienas pilie
tis. Užvažiavęs ant vieno til
to įlūžo, arklys įsileido ir 
parvirto. Laimė kad važiavo 
iš paskui keli dviratininkai 
—vargais negalais visi suki
bę arklį iškėlė

DIDELIO MASTO APGA
VIKAS.

Nesenai Klaipėdon buvo 
atvykęs iš Dancigo asmuo, 
kiek žinoma, Danijos pilietis, 
pašivadinęs Albertu Eester- 
manu, vienos didelės laivi
ninkystės bendrovės direkto
rium. Jis drauge su savo 
žmona ir vaiku buvo apsi
stojęs Viktorijos viešhuty. 
Susipažinęs su Klaipėdos fir
momis, bendrovėmis, pirk
liais, jis pareiškė, turįs suma
nymą įsteigti naują laivinin
kystės linijų, kurioj susisie
kimą su Klaipėda palaikytų 
švedų laivai, plaukioją su lie
tuviška vėliava. Tam reika
lui jis stengėsi suvilioti Klai
pėdos firmas ir per skelbi
mus laikraščiuose rinko savo 
laivininkystės bendrovei” •

TEISMO.
Kauno laikraščiai rašo 

apie kun. Olšausko gyveni
mą kalėjime.

Astkiroj kameroj pral. Ol
šauskui leista turėti savo tik 
lova su matracu ir pintinė 
kėdė. Visa kita, kaip papras
tai kalėjime. Jaunos gaspa- 
Jinės nėra. Pralotas palvgin- 
:i su kitais kaliniais naudoja
si didesne laisve — gali daž
niau be stropios priežiūros 
pasivaikščioti po kalėjimo 
kiemą. Bet toks pasivaikščio
jimas jam malonumo sudary- 
:i negali, nes kiti kaliniai 
iuojau pradeda svaidytis vi 
mokiais netinkamais žodžiai.-.

Kalinio praloto nuotaika 
esanti gera. Jis visada rūpes
tingai nusiskutęs, švariai ap- —j-, 
drengęs ir visai neatrodo to- ] 927 ir 1928 m. javų atsargos 
kiu kaliniu, kokiais mes kali- Argentinoje, Jungtinėse Am. ' 

Valstijose, Kanadoje ir Aus-.

Išbandyk Dykai

kad 
REM-OLA

X> 
GYSLĄ 

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

maloni ir lengva vartot—nesutepa 
drapanų. Ji gydo—klausk jų aptie- 

! koriaas, arba parsisiųsk dovanai 
Sampelį—paprastai. apvyniotas ir 
užpecėtytas Rašykit Henrv Thayer 
* Co.. Cambridre. Maw. '

i

NUO ODOS LIGŲ

jis reikalavo įnešti tam tikrą nes jie yra geriausi velnių 
piniginę kaucijų. Dabar suži- žinovai. Proga netik pasipi- 
nota, kad Eestermanas anks- nigauti, bet kartu irVasi-

NUSIŠOVĖ.

RASTAS KETVIRTAS 
MOKINIO LAVONAS.
Šiomis dienomis Vilkijos 

valse, ties Bružų kaimo, Ne-
Tarpstoty Pažerunai ir' f9uno krante rastas išplautas

Tauragė prie upės Juros til-į*® vandens be rūbų 10—11 
to, rastas šautuvo šuviu nu-į metų amžiaus berniuko lavo- 
dėtas to tilto sargas V. Pet- nas- Aiškinant nustatyta, 
rauskas 27 m. amžiaus. 1 kad šis lavonas yra prigėru-

Tauragės nuovados teismo besimaudant Nemune, 
tardytojui aiškinant šį įvykį. Šančiuose Vaclovo Korže- 
nustatyta, kad Petrauskas niausko lavonas. Jis atiduo- 
patsai nusišovė ir franeuziš- ts"4 tavamQ 
kos sistemos šautuvo, nes ra
stame prie jo šautuvo lizde 
buvo iššauto šūvio tūtelė.

Prie lavono buvo rasta 
dvišakė liepos medžio šake
lė, kurios pagelba, matomai 
jis ir nusišovė — nuleisda
mas šautuvo gaidukų.

Nusižudėlio bloknote rras-,
ta jo paties ranka parašyta: Plečkaičiu, prašymų moty- 
“Sudiev visiems”! i vuodama tuo, kad ji nebeno-

Pažymėtina, kad lavono rinti turėti Lietuvos priešo 
baltiniai nuo artimo šūvio pavardę.
apdegė, nuo ko matyti, kad: Vyskupijos kurija Plečkai- 
įis pats šovėsi. į tienės prašymų patenkino.

tas tėvams palaidoti.

PLEČKAITIENĖ PERSI
SKYRĖ SU VYRU.

“Lietuvos Aidas” rašo:
Patyrėme, kad Plečkaitie

nė, garsiojo emigrantų “va
do” žmona prašė Vilkaviškio 
vyskupijos kurijos duoti per
skyrimų su vyru Jeronimu

Z

kainų kritimas pasaulinėje!
______ rinkoje. Susidariusios iš.( 

iirengęs ir visai neatrodo to- 19-7 ir 1928 m. javų atsargos.

nius įsivaizduojam. ' uanauvjc Ii ^^'ite HM te m*
Visą laikų jis rūpestingai talijoje dabar paleistos į' Umką. 

studijuoja įstatymus ir savo ‘:nba 5?Z1 •’*««»»<
bylą. Griežtai gina savo ne
kaltybę byloje, kuid yra kilus 
ryšy su Ustijanauskienės nu
žudymu. Esą, jei dei kurių 
nors priežasčių byla dabar ir v , .-.ir
butų nutraukta, tai jisai pats ' Ų pardavimui, labai nusimi- } 
•eikalautų teisino. Gynėjais nes jiems tas reiškia dide-' ‘
byloje pralotas yra pasirin- !! nuostolį.
kęs advokatus Tumėną ir še- 
remetevskį.

Pral. Olšausko, kaipo dva
siškio, teisės nėra susiaurin
tos. Apie dvasiškų bausmę 
esą galima bus kalbėti, jei jis 
bus pripažintas kaltu ir nu
teistas. Mišias jis gali laikyti 
ir kalėjime laiko kas sekma
dienis.

Našlės Ustijanauskienės 
nužudymo Birštone byla, su 
kuria rišamas pral. Olšausko UŽSIDARĖ  ̂‘LITAUISCHE 
vardas, anot advokatų, bu- TV?— 
sianti viena iš didžiausių ir jau
painiausių. Pral. Olšausko kauniškio dienraščio 
gynėjai prašo bylų nagrinėti rauische Rundschau” i 
prie uždarų durų, kadangi 
joje galinti būti įžeista viešo
ji dorovė. Tardymo aktai 
pral. Olšauskui jau vra iteik- 
tt • H •

i
į
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‘Keleivio’Kalendorius
METAMS J/.U BAIGIASI. 

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

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

i

rinką, nes šie metai žada! Rrmkdt co.
duoti dar didesnių javų 
rėklių. Dėl to kainos krito 
šitas kritimas pasaulinėje*;“ 
i inkoje atsiliepė -ir Lietuvo- ♦ 
je. Ūkininkai, kurie turi ja- j |

* įi

I
i
» t » į

Bet, einant Einšteiną teo
rija, šita ūkininkų nelaimė 
nebus jokia nelaimė, jeigu 
pažiūrėsime j jų iš kitos pu- 
; ės, būtent iš pusės tų, ku
riems duona reikia pirktis, 
žiūrint beturčių akimis, ja
vu atpigimas yra tikra palai
ma. 0 beturčių Lietuvoje 
vra daugiau, negu turtingų
jų.

RUNDSCHAU.”
Išėjo jau paskutinis 

““ > “Li-
nume-

f

oi _____
Pamatykite Londoną pakely. 

Pėtnyčia nauji, abeju varo-

Dėl visų informacijų kreipkite* į vietos agentų arba 

BALTIC AMERICA LINE
8 Bridge Street, New York.

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ Iš NEW YORKO 
“ESTONIA” Aug. 10 “POLONIA” Sept. 7 
“LITUANIA” Aug. 31 “ESTONIA” Sept 17

Pittrgnx greitai ir
žemomis ratomi*.

Dėl sugrįžimo leidimą ir kitą 
informaciją klauskit pas vietos 
agentas arba pas

Hatart-Anmai Uk
2M Tramoat St, Boston, Mass.

Tai yra

■Misiekimai *a vi** Europa.

FopoMariai* Lteyd laivais.

CUNARD UNIJA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeanų pasauly Išplaukimai iš New Yorko 
Southampton kas Seredų vienu iš milžinų ekspresinių laivų
BERENGAR1A AQUITANIA MAURETAN1A
M BOSTONO: LACONIA— Liepos 28. SCYTH1A—Rugpiuču 11 

LACON1A—Ragpiaėio 23.
paskui sausžemiu į Kauną

Taipgi tiesiai į Lopdioną kasp.. .. „ -
mi laivai. Trečios' klesos 
laivakortė? į abn galu iš

■ CIRAII 1IV

New York į Kauną $203 ir bran- 
' iriau. Atskiri kambariai, erdvi 
vieta, geras naminis valgis, 
mandagus patarnavimas. Dėl ki
tų informacijų klauskite bile 
Cunard agento, arba rašykit pas,

.33 Statė Street.

KELIAUKIT | LIETUVA ™t

KLAIPĖDĄ
Laivais Baltic Amerika* Linijosris.

šis vienintelis vokiečių lei
džiamas didžiojoj Lietuvoj 
dienraštis ėjo nuo 1924 me
tų.

Taip vadinama ‘.‘vokiečių 
spaustuvė” likviduojasi ir 
savo turtų išpardavinėja.

Buvęs vyriausis' “Litauis-

DĖL MEILĖS NUŠl 
NUODIJO.

Plungė. Birželio 17
Plungėj nusinuodijo 23 metų che Rundschau” redaktorius 
amžiaus mergaitė. Priežastis 
—meile. x

Minėta panelė turėjo Plun
gėj kavalierių. Prieš kiek 
laiko jos motina, gyvenanti 
Amerikoj, atsiuntė laišką su 
vieno amerikono fotografija. 
Laiške buvo rašoma, ai- norė
tų ji už amerikono ištekėti. 
Ji atsakė laišku, kad tinkan
ti. Prasidėjo susirašinėjimas 
su Amarifcoj fcyveneačiu ka
valierių. Su Plungėj gyve
nančiu flirto nenutraukė. 
Amerikonas kartu su ši pa- ____ • _ A % • . « « * . .

d.

svetimšalis p. Chaumier iš
važiuoja i Karaliaučių, kur 
viename dienrašty redaguo
jąs ekonomikos skyrių.

DVIGUBAI KĖSINOSI 
NUSIŽUDYTI.

Tarpustoty Kaunas ir Mau
ručiai 79 klm. rast*ant bėgių 
be sąn^nės, aMoreai worėju- 
si nusizudyu nežinoma mote
riškė. Prie moteriškės jokių 
dokumentų, nurodančių jos 
asmenybę nerasta.

I Kadangi nežinomoji ma- 
eW^lja žai terodė gyvybęs žymių, to- 

• ^,evk^TMtVy^° * dėl jos apklausti ir. išaiškinti
Š32'“' nvki. kol kas nepavyko, 

savo sužadėtinės. Susipazi-•-JlMeriškė buvo nuvežta 
TTkin rad? J1Ž‘ i Kauno ligoninę, kur nusta-

tvta, kad ji nustojusi sųmo- 
K P^sklH kava-inėsdel išgertų nuodų, 
renu. Amerikonas užsigavo Kvota vedama ir moteriš- 

^avPSI^ n®teapsi; kės asmenybė aiškinama, 
stojo, sėdo j automobili ir iš. 
Plungės išdūmė. Panelė po 
šito — nusinuodijo.

KOMUNISTŲ SUSIRINKI 
MĄ KARALIAUČIUJ UŽ

DARĖ IR SUĖMĖ 38
DALYVIUS.

Birželio 19 d. vakafre Ka
raliaučiuj policija uždarė 
komunistą partijos posėdi. 
Posėdis įvyko po atviru dan-

K ji a,ėjo uniformuoti nuovargio iš ryto, gulvos
IKOraUStOS komunistų kariu i skaudėjimo, svaigulio, prasto apetito, 
organizaciios *‘Rntfmnr-!'^vir<k’rinno- inkst'’ arba pu9,ės tru_ • • _KOtlr0, heliu, užkietėjimo >r panamų nraiatu- 
Kampier nanar. Pas raudo-1 mu. Suga-Tone suteiks jums stA»res- 
nuosius karo dalyvius buvo 
surastas priešvalstybinio tu
rinio plakatas. Policijai atė- 
mus plakatą prasidėjo pešty
nės, kurioms numalšinti bu
vo pavartotos guminės laz
deles. Suimti 38 “raudonie
ji.”

Moteriškė buvo nuvežta

Kvota vedama ir moteriš-

Ar Jaučiatės Silpnas, 
Nervuotas

Miss Anna L Hojtk. Korea, Ky., ga-’ 
vo puikias pasekmes nuo vartojimo 
Nuga-Tone .Ji sako. “Aš buvau visai 
nusilpusi ir nervuota, negalėjau nieko

■ \ oikti, ir aš pasakau, kad Nuga-Tone 
i padare man daugiau gero, negu visi 

laktarai Nuga-Tone manė išgydė. Tai 
i -.ikrai yra geros gyduolės. Tūkstančiai 
I kitų žmonių turi tokius pat praneši- 
I mus.” _ _

Nuga-Tone turi suteikti joms užga- 
(nėdinimą, arba pinigai grąžinami. 

Bandykit jas dėl padauginimo svaru
mo, pataisymo nervingumo, nemigės.

<u-
>res-

Į r.ias nervas, didesnį raumenų stipru- 
' :pa ir atnaujins jėgą ir energijų visų 
organų. Vaistininkai parduoda Nttga- 
Tone Nusipirkit 1 butelį šiandien

PAGIMDĖ GATVĖJ.
Birželio mėn. 15 d. Kaune

p-lė K., eidama Tunelio gat-
I ?tai?a Pagimdė kūdiki.
II Motina ir vaikas sveiki.

I

I

MARGUTIS
Kiekvienam lietuviai naudinga 

nesakyti naujos madw laikraš
ti ’u Mnzika, Dbinearia ir Jan
kai,. Leidžia kompoz. A. Vanagai
te Kaina metams 1 dol. f Lieto- 
va ! dol. 50c.

“MARGUTIS”
3210 So. Halated St, Chicago, Ui.

Įdėk i laišką vieną i*
?au^i kas mėne«f po •‘Mfcrgutj."

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI Į

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

sueėdysite sau pinigų.
Trečia klase_______ _______________ ,________ $107 
Trečia klase į ten ir atgal, tiktai_____181
Turistine trečia klase, Main Deck....... 129.50
Turistine 3-čia kL į ten ir atgal, tik ... 2M. 
Cabin............................................. ..........  147 JO

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

Birželio 15 iki Liepos 15—o į Ameriką nuo Rugpjū
čio 1 iki Rugsėjo 22, visos kainos padidinamos $7.50 
vtenan galan, ir $12ififtxį.abu galu.

Baltic America Linijos Taf^populiarumas lietu
vių tarpe priklauso ne vien nuo to, kad jos laivai ei
na tiesiai į Klaipėdą, bet ir nuo to, kad pasažieriams 
teikiama geras maistas ir patarnavimas.

DIENAS ANT OKEANO

UETUVOS
ger Cherkoari «r Bremen 

Didžiaa^ai* ir Greičiausiai* Laivai*

BDEMEN $ EUROPA
TKTAi 7 DENOS I LIETUVA

Reguliariai Kiekvieną Sąvaitę Išplaukimai su kitam

Sugrįžimui eertifikatą ir kitą infor
maciją klauskite rieto* agentą arba

NCRTH CECHAM
llcyd

«6 STATĖ ST, ROSTON. MASS.
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Vietines Žinios
LIETUVIS LAIMĖJO 

PLAUKIMO LENKTYNES.

Julius Jesionis padarė 12 
mylių į 7 valandas ir 15 

minutu.
X

Žinomas amerikiečių 
sportsmanas ir Pembertonc 
viešbučio savininkas pereitą 
nedėidienį buvo suruošęs 
plaukinio lenktynes jūrėmis 
iš Bostono į Pembertoną. ša
lia Nantasketo. 12 mylių to
lumo. Lenktynėse dalyvavę
11 žmonių.

Julius Jesionis. South Bos
tono lietuvių 16 metų am
žiaus sūnūs, pralenkė juot 
visus ir išplaukė pirmutinis. 
Antras po jo išėjo ant kranto 
Walter Patterson. senas 
plaukimo čempijonas iš 
Bridgeporto. Conn. Visi kiti 
lenktynių dalyviai negalėje 
iki galo išlaikyti ir lydėjusios 
juos valtis turėjo juos iškelti.

Jaunas lietuvis perplaukė
12 mylių į 7 valandas ir 15 
minutu.

Bet geriau da ir už jį pasi
žymėjo -Joseph Nunan, taip 
pat 16 metų amžiaus South 
Bostono jaunuolis, kuris šo
ko į vandenį keliom minutorr. 
vėliau, paskui visus 11 plau
kikų pralenkė ir išlipo Pem- 
bertone 39 minutom pirmiau 
už Jesionį. Jo laimėjimas te
čiaus nesiskaitė, nes oficia
liai lenktynėse jis nedalyva
vo. o plaukė tiktai kaipo pa
šalinis amatorius.

Gavęs visą kreditą ir gar
bę už šitas lenktynes, jaunas 
lietuvis pakilo kaip ant mie
lių. Dabar neužilgo bus dide
lės plaukimo lenktynės Ka
nadoje, ir musų Julius Jesio
nis jau yra pakviestas tenai 
dalyvauti.

Juliaus Jesionio tėvas yra 
barzdaskutys. Jo skutykla 
randasi A. Žvingilo namuose 
gale Broad\vay. Jo tėvas yra 
nedidelio ūgio, bet diktokas 
vyras: tokio pat sudėjimo 
yra ir sūnūs — nedidelis, bet 
storas.

Reikia pasakyti, kad .jau
nas Jesionis jau ir pernai lai
mėjo panašias lenktynes. 
Tuomet piaukė iki Bostone 
Švyturio, taip p>at apie 12 
mylių atstumo. Jis tada gavo 
$300 dovanų už pasižymėji
mą.

Pilsudskio patriotas nusigan
do Maikio tėvo “šoblės.”
So. Bostone aną dien susi

tiko vienoj krautuvėj lietuvis 
ir lenkas. Lietuvis turėjo ki- 

įšeniuje "Keleivį.” Pamatęs 
i laikraštį, lenkas ir klausia 
lietuvio, kas nauja rašoma 

liepos. Bostono ir Cambrid- apie karą. Lietuvis atsklei- 
’• * ’■ - dęs "Keleivį” parodė jam

Ak:iki su tėvu. Žiūrėk, sako, 
šitas generolas jau išsigalan-

Socialistai rengia didelį 
pikniką.

Ateinantį nedėidienį, 28

ge'aus lietuvių socialistų or
ganizacijos ruošia didelį iš
važiavimą ant McAna far- _ 
mos, North Eastone. Pikni- do savo kardą ir eis lenkų 
kas prasidės 11 valandą ryto mušti.
ir tęsis iki nakties. • šitie juokai patriotiškus

Socialistų piknikai visuo- lenko jausmus taip užgavo, 
met būna smagus ir gyvi, bet kad ko tik nepriėjo prie mus
ytas žada būti ypatingai tynių. Tai. ką reiškia kvailas 
domus, nes rengėjai planuo
ja jį taip, kad visiems sve
čiams butų kas veikti. Todėl 
bus žaislai ir visokios lenkty-į 
nės visiems: vyrams, mote- 
ims, merginoms ir vaikams, i 

Bus virvės traukimas, bus 
plaukimo lenktynės, bus mu
zika ir dainos. Pasižymėju
siems bus duodamos dova
nos.

Rengėjai kviečia visus ir j 
užtikrina, kad visi bus paten
kinti kuo pilniausia. Sako, 
visi smagiai pažaisime, pasi
linksminsime ir kartu šviežiu 
□ru pakvėpuosime. Minkštų 
gėrimų, ais-krymo. sendvi- 
čių, dešrų ir kitokių užkan-j 
džių galima bus gauti ant 
pikniko, todėl vežtis su sa
vim nėra reikalo.

Važiuot reikia iš Bostono 
į Stoughtoną, iš tenai paimti 
kelią į Tauntoną. Pavažiavus 
tuo keliu 3 mylias, prasideda 
North Easton. Tenai yra ka
pinės, jų nepravažiavus, į 
iešinę pusę eina kelias. Ši- 
iuo keliu ir reikia važiuot iki 
jo galo, o tenai vėl į dešinę.; 
Toliaus kelias bus paženklin
tas rodyklėmis iki pat pikni
ko.

PRANEŠIMAS.
Lietuvių Vaizbos Butas 

rengia savo metinį Išvažiavi
mą bendromis spėkomis su 
Lietuvių Piliečių Kliubu. Iš
važiavimas įvyks 1 Rugsėjo- 
Sept., 1929, nedėidienį prieš 
Labor - Day. Vietą ta pati 
Vose’s Pavillion, Maynard, 
Mass. Tėmykite vėlesnius 
įaskelbimus.

Bendras Komitetas.

patriotizmas!

"Nemorališkas"’ skelbimas.
Lynno majoras Bauer lie

pė nuskusti nuo sienų visus 
cigaretų skelbimus, kuriuos 
viena tabako kompanija šio
mis dienomis išlipono. Tie 
skelbimai ponui majorui pa
sirodė "nemorališki. nešva
rus ir tvirkinantis,” nes juose 
yra nupiešta graži jauna 
mergina, kuri išsiima iš dėžu
tės cigaretą ir paduoda jį 
vaikinui.

"Tai yra begėdiškas taba
ko kompanijų bandymas Įti
kinti jaunas musų mergaites, 
kad rūkyti cigaretus yra gra
žus darbas ir priduoda joms 
šaunumo.” sako majoras. 
Tame yra daug tiesos.

Ant \Vashington streeto 
trokas Įvažiavo Į didelį krau-

Majoras eikvoja piliečių 
pinigus baliams.

Viename Bostono prie
miesčių kilo skandalas dėl 
majoro sauvalės. Kaip vi
suose, taip ir tame Bostono 
priemiesty majorui leidžia
ma paimti iš miesto iždo 
kiek nors pinigų miesto iš
kilmėms. Bet Everetto majo
ras Roche nuėjo pertoii. Ji
sai padavė miestui šitokią 
sąskaitą: frakas ir kitokie 
papuošalai jo įvesdinimui į 
majoro ofisą. S200: čevery- 
kai, $50; saldainės ir gėlės 
po $25 ir $50.

Piliečiai kelia triukšmą, 
bet majoras sako, kad mies
to čarteris jam leidžia šito
kias išlaidas daryti. Reikėtų 
tokį čarterį kuo greičiausia 
pakeisti.

tuvės langą. Vežikas buvo 
palikęs šitą troką ant Broom- 
fieldo gatvės. Motoras nebu
vo sustabdytas ir, matyt, nuo 
mašinos drebėjimo susijungė 

' atbulas gyras ir trokas pra
dėjo pats vienas važiuot at
bulas. Iš Broomfield gatvės 
jis įvažiavo į VVashingtono 
gatvę ir skersai per ją {braš
kėjo tiesiom i langą.

Tekstilės darbininkų są
jungos konvencija, kuri bu
vo šiomis dienomis Bostone, 
nutarė kovoti už įvedimą vi
soj audimo pramonėj 48 va
landų darbo savaitės.

Somervillėj policija rado 
vagių lizdą, kur buvo sukrau
ta daugybė šilkų, auksinių 
daiktų, registracijos b.lėtų 
automobiliams, revolverių ir 
kitokiu dalvkų.

*- Is «■

Ties "Keleivio” namu ant 
Broadvvay policija aną vaka- 
•ą pagavo kelis vaikėzus 
vogtame automobiliuje. Po
licijos automobilius atsivijo 
juos čionais net iš Charles- 
towno ir užbėgęs už akių už
varė ant šaligatvio. Vagiliai 
iššoko iš savo automobiliaus 
ir leidosi bėgti, bet policija 
juos sugaudė. Jų paliktas au- 
omobilius atsimušė į lempos 

stulpą ir sustojo.

Vincas Jenkins veda.
“Bostųn Post” apsivedimų 

skyriuje 23 liepos praneša, 
kad Vincas Jenkins išsiėmė 
laisnį apsivedimui su Moni
ka A. Bodinskas. Bet mergi
nos adresas paduotas 11 Or- 
vis st.. Arlington. o tenai nie
kas tokiu vardu merginos ne
žino.

I

I^SIRANDAVOJA STORAS
Afit Field'.- Corner, Dorchestery. 

gera vieta bučernės štorui arba bar- 
bernei Randos $30, ir $35 į mėnesi.

(—32) 
MRS. M. STANAMH1TE 

44 Aspinuall Rd.. Dorchester. Mass.
Tel Columbia 5787.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA GERA FARMA
80 akru žemės, pusė dirbamos, pusė 

girios, gazolino stationas. ant Statė 
Road. kuris eina ant Baltųjų Kalnų. 
Vasaros metu tuo keliu labai daug ke
liauja. Stuba 6 kambarių, barnė. viš- 
tininkai. visi budinkai geri Visa tų 
galima nupirkti už $3,000 Pardavus 
miškų galima išrink $3.000. Kurie bu
site užinteresuoti šia negirdėta proga, 
kreipkitės pas A. B. (31 >

41 Dud'ey st, Roxbur>. Mass.

GER.^ PROGA K AS NOR PIRKTI 
bizni: Grosernė ir Kendžių; Gali 
pirkt su namu ar be namo Biznis eina 
gerai. Gali pats persitikrir.t ypatiškai.

188 W. 9-th st, So. Boston. Mass. 
(30)

PARSIDUODA K ABLERIŲ (Cevery- 
kų Taisymo) ŠAPA. Vieta gera, apgy
venta lietuviais, galima daryt gerų 
biznį. Kuris iš lietuvių moka taisyt 
čeverykus. yra gera proga Priežastis 
pardavimo — nesveikata. Kurie norė
tų^ daugiau žinių, atvažiuokit ypatis- 
kai po r.um 65-5 Main st. Cambridge, 
Mass. (-'M))

Suėmė dideliausį muniaino . j 1' ■

i PIKNIKAMS | 
policija suėmė ant Izing • 
Vie\v farmos didžiausią deg- • 
tinės varyklą, kokią tik buvo ; 
kada nors iT’ 
rasta. Kada policija atvyko, 
bravoras buvo pilnam darbe. 
Didelėj daržinėj buvo įtaisy
ti 4 katilai po 300 galionų ir į 
visuose virė munšainas. Be^ 
to policija rado šitokios me-l 
džiagos:

1008 galionai gatavos deg
tinės. •

8000 galionai da nepa
baigtos virti,

69 kubilus po 125 galionus 
užraugoms rauginti.

8 kerosinu kūrenamus pe
čius.

1 skrynią knatų pečiams.
8 bačkas kertino po 50 

galionų.
400 pėdų guminės dūdos.
600 svarus miežių.
30 maišų cukraus po 100 

svarų.
200 svarų sausų mielių.
300 blėšinių po 5 galionus.
200 svarų medinių anglių, 

šaldytuvu po 300 galio-

“BIRUTĖS”

rAKW*Y AUTO SERVICE
and FlLllNG STATION'

Studebaker Karų Agentūra, taip
gi geriausia taisomu vieta.

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

VIKTOR VAITA1T1S
415 Old Colouy Are,

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

LITHUANIAN 
IMPORTING CO. 
818 E. S1XTH STREET, 

SO. BOSTON, MASS.

šioje valstijoje }Į.
♦ 
t

; IŠ LIETUVOS
I

* Kų tiktai gautas didis transpor- • 
i tas visokių rūšių saldainių. ’
l 
t 
t 
t 
l 
l 
i

$19.75
Copper Coil Gas 
\Vater Heater

$7.75

TeL So. Boston $44-W.
DAKTARAS

A.L. KAPOČIUS 
LIETUVIS DENT1STAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną
Nuo 2 iki 9 vok. 
NEDĖLIOMIS: 
ki 1 ▼. po pietų 

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.

tfl Broadvray. tarpe C ir D St,
SO. BOSTON, MASS.

2
nu.

1
1

ras.
1
Policija areštavo farmos 

vedėją, kaltindama jį degti
nės darymu.

pumpą vandeniui, 
gazolinu varomas moto-

maišas korkų.
I

Chemical Ck>set 
$6.50

Mes užlaikom r . _ _
Radiators, Velves, Pipes ir Fittir.gs

BOSTON PLUMBING & 
LIGHTING SUPPLY CO.

“Tikrai Originale jums vieta 
{steigta nuo 1910” 

143—147 PORTLAND ST.
Netoli North Station. Hay 4100

$ Tel. Taibot 9847

i: Dr. Ant. J. West
C (V1ŠN1AUSKAS)

Gydytoja, ir Chirurgai
C Valandos: nuo 2 iki 5 dieną 

nuo 7 iki 8 vak.
Kitomis valandomis pagal

C sutarti.
X
£ 220 M1NOT ST,
£ DORCHESTER. MASS.

VIEŠAS PAKVIETIMAS
Kuriems yra patogu prašau atlan

kyti mano ūkę. Vieta graži arti prie 
didelio ežero. Užlaikau šviežių kiauši
nių. sviestą ir lietuviškų sūrių. Iš Bos
tono tik 18 mailių. Važiiyot per Quiney. 
VVeymouth No.,3 keliu iki Queen Ann ! 
Corner Paskui paklauskit Pond st. 
Adresas: 211 I’ond at, Rockland. Mass.

DOMINIKA? ŠAPOKAS. (31)

OVERKOTUS SIU- 
ANT UŽSAKYMO.
VALOME IR PROSI- 
TA1PGI SIUVAME

Dorchester Clothing Shop
SIUTUS.

V AME
ŠTYMU
NAME.
N AUJAS PUTRAS IR PERMO- 
DELIUOJAME SENAS. NES 

TURIM TAM TIKRAS 
MAŠINAS.

MARTIN WALULIS
1854 Dorchester avė.. 

DORCHESTER. MASS.
Tel. Columbia 3240.

Tel. South Boston 3520 
Residcnce l'niversity 1463-J. 

S. M. Puišiute-ShillM
LIETUVĖ MOTERIS 

ADVOKATĖ 
366 Broaduay. So. Boston. Mass.

Room 2.

» 
į
>

Lietuvis Optometristas

Telefoną*: So. Boston 4768

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose > aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.

J. L. PASAKA KNIS, O. D.
447 Broodvay, So. Boston, Mase

Tel. So. Boston 2483-W.

Bronis Kontrim
CONSTABLE *

Rcal Estate and Insurance 
Justice of the Peaee 

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

*
s

i*
*

* •>*i

.i

Apvogė lietuvį iš Gardnerio.
Vėlai pereito nedėldienio 

vakare į "Keleivio” redakto
riaus duris kažin kas pa
barškino. Pasirodė, kad tai 
buvo Tarnas Užuolas iš 
Gardnerio. Jis buvo atvykęs 
su savo šeimininkų mergaite 
ant Revere "byčių” pažiūrėti 
to rezorto navatnvbių ir te
nai jam žulikai ištraukė visus 
pinigus. Gerai da. kad mer
gaitė turėjo $2, tai jiedu at
važiavo į South Bostoną. Pa
skutinis traukinys į Gardnerį 
buvo jau išėjęs, ir žmogus 
nežinojo kur dėtis, o juo la
biau be pinigų. Užuolas rodo 
tris bankų knygutes, kurios 
liudi ja, kad jis turi tenai pa
sidėjęs apie $5,000, bet prie 
savęs neturi nei cento. Kaip 
be pinigų Bostone pernakvo
ti, ir kaip paskui į Gardnerį 
parvažiuoti?

Jam čia buvo patarta pasi
samdyti automobilių, kuriam 
užmokėti jis galės parvažia
vęs namo. Ta mintis jam pa
tiko. “Keleivio” redaktorius 
paskambino kelioms taxi 
kompanijoms, klausdamas, 
kiek jos norėtų už nuvežimą 
poros žmonių į Gardnerį. 
Viena reikalauja nuo $25 iki 
$30, o kitos nori net $35. Pa
skambinta lietuviui grabo- 
riui Petruškevičiui. Tas apsi
ėmė patarnauti už $15. Ir
gardneriečiai išvažiavo link-Į Evereto varnišio dirbtuvėj 
smi, kad nereikės eiti 60 my- įvyko ekspliozija. Du darbi- 
lių pėkštiems. ninkai buvo apdeginti.

Inžitiierius Simokaitis lan
kėsi South Bostone.

Pereitą sąvaitę South Bos
tonan buvo užsukęs inž. Si
mokaitis iš Chicagos. kuris 
važinėjosi čia atostogų. Sve
čias buvo atsilankęs “Kelei
vio” redakcijon pasikalbėti 
apie senus ir naujus musų vi
suomenės reikalus. Nors p. 
Simokaitis yra technikos 
žmogus (elektros inžinie
rius), bet jam gyvai rupi ir 
socialiai musų liaudies reika
lai. Jis pataria kurti iš pažan
giųjų musų visuomenės ele
mentų tokią organizaciją, 
kuri rūpintųsi palaikyti prie 
lietuvių čia augantį musų 
jaunimą. Jo manymu, tokiai 
organizacijai turėtų vado
vauti socialistai ir sandarie- 
čiai.

Išvažiavo atostogoms.
Dr. J. L. Pašakarnis (opto- 

metristas) išvažiavo ant po
ros sąvaičių vakaci jos ir jo 
ofisas per visą tą laiką bus 
uždarytas. Sugrįš tik apie 5 
d. rugpiučio mėnesio.

Hub* Club’e pasikorė ka
syklų inžinierius Arthur N. 
Rice. buvusio gubernato
riaus Rice’o sūnūs.

i
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PIKNIKAS
GRAŽIAUSIAS ŠIĄ VASARĄ!

RENGIA ( AMBRIDGE’AUS IR SO. BOSTONO LIETUVIAI SO
CIALISTAI LABAI LINKSMĄ PIKNIKĄ DAILIOJE VIETOJE 
PRIE DIDELIO EŽERO, KURIAME GALIMA MAUDYTIS.
—. — Piknikas Jvyks Nedėlioję,
28 LIEPOS-JULY, 1929 FL

ant JAMES McANA FARMOS
NO. EASTON, MASS. PRASIDĖS 11 VAL. RYTE.
GERBIAMOJI VISUOMENĖ:

Socialistai visados surengia gražius piknikus, ir šitas Piknikas bus 
tikras Piknikas! Muzika, dainos, žaislai. Lenktynėm Moterims, vaiki
nams. merginoms, mergaitėms ir bernaičiams. V irvė- traukimas Cam- 
bridge'aus su So. Bostonu. Bus ir plaukimo lenktynės, ir labai puiki 
muzika. Pasižymėjusiems bus duotos dovanos, žodžiu bus linksmas 
piknikas! Turėsime progą šviežiu oru pakvėpuoti ir linksmai praleisti 
laiką. Valgią ir Gėrimų bus pakankamai

širdingai kviečia visus dalyvauti t. ir S." B. Liet. Socialistai.

Kelrodis: Važiuot j Stoughtduą, nuo skvero paimt VVashington st 
ir važiuot tiesiai didžiuoju keliu iki privažiuosi po dešinės kapines. 
Šiapus kapinių, paimt kelią į dešinę ir važiuot tuo keliu iki pasibaigs, 
tada vėl pasisukt po dešinės. Toliaus kelias bus paženklintas rodyk
lėmis iki pat pikniko vietos. '

PSZSB52S2S2S2S2SH52bd5HS25H£25H5Z5į
T Telefonas: So. Boston 1058.

| Bay ViewMotor
Peter Trečiokas ir

3 Jos Kapočunas

Ii
 GERIAUSI LIETUVIAI

MECHANIKAI.

Taiso visokius automobilius ir 
gerai patarnauja.
Agentūra Studebaker ir Erskine.

Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkintų patarnavimų.

Pardavimo vieta:
549 E. BROADM'AY 

Taisvmo vieta:
1 HAML1N ST, 

kampas E. Eight st,
SOUTH BOSTON. MASS.

s

t

LAIDOJIMUS, 
kuriuos paveda 
mano prižiūrėji
mui, visuomet 
būna patenkinti 
ir sutaupina go- 
rokai pinigų.

vienoda.

JONAS PETRUŠKEVIČIUS 
Lietuvis Graborius

162 Broadvay. So. Boston. Mass. 
Residence: 313 W. 3-rd street.

Telefonas: So. Boston 0304-W.

»
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Sveikata
^^TAI DIDELfcS SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.
Toje knygoje yra paMatinėa žinios ii Anatomi
jos. Fiziologijos ir Hygienoa. -

Kas skaitys tą knygą, tas sužinos apie savo kū
no mechanizmą ir tokių dalykų, kokių pirma ne
žinojo.

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaiaa 12.59.

KELEIVIS
253 Broadvay, So. Boaton, Mass.

f

Pratuštinimo
Pardavimas

Telefonai: So. Boston 1662—1373

A. J. KUPSTIS
ŽEMNAMIJOS. APDRAl DOS,
MORTG1CIV. LAIVAKORČIŲ 

IR PINIGŲ SIUNTIMO 
AGENTŪRA.

Parduodam anglis ir malkas. 
Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 

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

332 W. BROADMAY.
SO. BOSTON. MASS.

i
t

DIDELIS LATAS PENTŲ 
$3.oe. 83-50 ir $4.00 vertės $1.35 gal

Aprybuotų Spalvų—Baito nėra 
300 gal. Flat VVhite Paint $L35 gal. 
350 gal. Interror Finish

Varnish ...................... $1.19 gal.
200 gal. Red Roof Paint 89c. gal.

LAWN MOWERS $4.67
50 Pėdų Garden Hose.......... 82.88
Langų Skrėnai .......................... 39c.
Heavy Roofing .............. $1.47 rol.
ŠIMTAI BARGENŲ PERDĖM 

VISAME ŠTORE. 
ATEIKIT IR SUTAUPYKITE 

PINIGUS.

SOUTH END 
HARDWARE C0.
1095 Wa»hington Street, 

Boston, Mau.
Netoli Dover St. Elevated Station.

Lietuviška Aptieka
Man ažlaikome visokių Vaistą 

ir Šaknų
N’oo Reumatizme, nusilpnėjimo 

strėnų, kraajo valymo, noo slaptin
gų ligų, kosulio, patrūkimo, ete. 
Taipgi užlaikom Dielių ii Liotuvoa. 
PatarnaviuuM kuoguriaueiaa. įvai
rios šaknys, partrauktoa ii Lietu
vos. Vaistų prisiųnėiam ir par 
paltą. Musų Aptieka tebėra toj pa
čioj vietoj.

1M SALĖM STBBMT, 
BOSTON, MASS.

• _______ _ _______ ___

i D-ras Balaban 
|
i9

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

SO. BOSTON, MASS.

i

DR. J. MARCUS
Iš MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas vengriškų. kraujo ir 
odos ligų.

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

261 Hanover St, Boston. Room 7. 
Tel.: Richmor.d 0668, Rox. 1894-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais iki 4 vaL po pietų.

DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

t

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

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

Dr. KILLORY
60 SCOLLAY sąUARE 

BOSTON.
OLYMP1A THEATRE BLDG, 

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

Dr. MetLLeo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiukai ir rusiškai. Telefonas Back Bay 7279
222 HUNTINGTON A VĖL, netoli Mass. Avė, BOSTON, MASS.
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Dėl iunvoėią, žaizdų ir kitų skaudulių 
MEŠKOS M OŠTI S (Groblew»kio)

Sustabdo skausmą ir užgydo žaizdas be
•kaanmo j 2 ar 3 dienas. Kaina SOe. 

GROBLEWSKI & CO, Plymonth. Pa. 
"GYDO ir GYDO ir GYDO—bet asaloniar




