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KINIEČIAI KALTI, SAKO 
RUSAI.

IMandžurijoj apskelbta mo
bilizacija. 100,000 kiniečių 

šaukiama prie ginklo.
Rusų ginčas su Kinais 

kas sykis darosi vis aštres
nis ir padėtis eina vis tam
syn. Ateina jau žinių apie 
atskirus ginkluotų jėgų su
sirėmimus, bet kas juos pra
deda, negalima suprast, nes 
rusai kaltina kiniečius, o ki
niečiai rusus.

Šią sąvaitę iš Šanchajaus 
pranešama, kad Mandžuri
joj jau apskelbta mobiliza
cija ir 100,000 kiniečių šau
kiama prie ginklo.

Bet Kinijos atstovas Wu 
sako Washingtone, kad tai 
nereiškia karo žygių. Kinie
čių vyriausybė išrikiavusi 
60,000 kareivių Mandžuri- 
jos-Sibiro pasienin vien tik 
tuo tikslu, kad užkirtus ke
lią tolimesniems rusų įsiver
žimams Kinijos žemėn. Ki
nija norinti išrišti ginčą su 
Rusija taikos keliu, bet tuo 
pačiu laiku esanti pasiry
žus ginti savo teises.

Tuo tarpu žinios iš Muk
deno sako, kad pereitą pėt- 
nyčią keli šimtai rusų raite
lių ir pėstininkų su artileri
ja įsiveržė per Kinijos sieną 
ir nuėję apie 5 mylias gilyn 
užėmė kiniečių kaimą 
Taugningsien. Netikėtai už
klupti, kiniečiai turėjo pasi
traukti, bet paskui gavo su
stiprinimų ir puolė rusus 
kontratakomis. Mušis tęsėsi 
ištisą naktį ir subatos rytą 
rusai buvę išmušti iš tos po
zicijos. Kiniečių pusėj buvę 
50 kareivių užmuštų ir keli 
šimtai sužeistų.

Tai taip sako žinios iš ki
niečių šaltinių.

Tuo tarpu Maskva skel
bia, kad šitą užpuolimą pra
dėję rusai baltagvardiečiai 
su kiniečiais. Sako, būrys 
baltagvardiečių su kinie
čiais įsiveržė apie 10 kilo
metrų Sovietų teritorijon ir 
užpuolė sovietų sargybą, 
kuri saugojo kelią į Nikols- 
ką Usurijskį. Sovietų karei
viai. gavę sustiprinimų, už
puolikus atrėmę ir nuviję 
atgal per sieną.

Kad parodžius pasauliui, 
jog ištikrujų čia Kinai kalti, 
Rusija nusiuntė per vokie
čių atstovybę reikalavimą 
Kinijos vyriausybei, kad ji 
liautųsi organizavus balta
gvardiečius ir darius nuola
tinius užpuolimus ant So
vietų žemės. Maskva pri
skaito šitokių užpuolimų 
visą eilę.

Kiniečiai gi sako, kad vi
sa tai yra bolševikų prasi
manymas. Bolševikai patįs 
esą kalti.

ANGLŲ AEROPLANAS 
NEŠ 50 PASAŽIERIŲ, .
Iš .Londono pranešama, 

kad anglai stato skraidomą
jį laivą, kuriame busią pa- 
sažieriams 50 sėdynių ir ku
ris galėsiąs lėkti 1000 mylių 
be sustojimo. Vokiečiai irgi 
turi padarę aeroplaną, kuris 
neša 50 pasažierių, bet jis 
gali lėkti tiktai 600 mylių 
be sustojimo. Anglų orlai
vį stato oro ministerija, ir 
nors žinios apie jį slepia
mos, laikraščiai spėja, kad 
jis busiąs bi-plano tipo ir jį 
varysią Rolls-Royce moto
rai.

AREŠTAVO MOKYTOJĄ 
UŽ GERĄ JO ŠIRDĮ.
Teisingai patarlė sako, 

kad žmogus žmogui yra vil
kas. Štai, Rhode islando 
valstijoj politikieriai suži
nojo, kad Bristolio miestely 
mokyklų valdybos sekreto
rius Wall davė kai kuriems 
mokiniams neteisingą am
žiaus paliudymą, kad jie 
galėtų gauti darbo dirbtu
vėse, ir tuojaus jį užtai areš
tavo. Wall buvo nubaustas 
užmokėti $100 pabaudos ir 
išmestas iš mokyklų komi
teto.

Areštavo Kunigą.
Worcestery pereitą sąvai- 

vaitę buvo areštuotas kun. 
Frank E. Bennett užtai kad 
vedė moterį, o kada šr susi
laukė vaikų, pametė ją. Po
licija jieškojo šito “doros 
mokytojo” jau keturis me
tus.

RIAUŠĖS AUBURNO KA
LĖJIME LEŠAVO 

$500,000.
New Yorko valstijos ka

lėjimų komisionierius Dr. 
Kieb praneša, kad buvu
sios 27 liepos riaušės Au- 
burno kalėjime lėšavo vals
tijai arti $500,000. Tiek yra 
vertinamos sudegintos trio- 
bos, sunaikintas maistas ir 
sudaužytus mašinos kalėji
mo dirbtuvėse.

RADO NEGYVĄ KUD1K| 
VAGONE.

Springfield, Mass.—Dar
bininkai atėję krauti tuščią 
vagoną čia rado negyvą kū
dikį. Jis buvo įvyniotas į 
laikraštį ir galėjo būti ko
kių dviejų dienų po gimi
mo. Tas vagonas buvo at
vežtas tuščias 
Todėl nežinia, 
kis pateko į jį 
Springfielde.

iš Bostono, 
ar tas kudi- 
Bostone, ar

ŽYDŲ SKERDYNIŲ LIE
TUVOJ NEBUVĘ.

Kelios dienos atgal Ame
rikos žydų spaudoje pasi
rodė žinių, kad Lietuvoje, 
Slobodkos miestely, buvo 
žydų'skerdynės. Bet Lietu
vos atstovybė Washingtone 
šitą žinią užginčija. Ji sako, 
kad tai esąs žydų komunis
tų paleistas paskalas tikslu 
žeminti Lietuvos valdžią.

16 ŽMONIŲ ŽUVO ANT 
JŪRIŲ.

Anksti pereito nedėldienio 
rytą šiaurės Juroj susidūrė 
anglų laivas su ispanų laivu 
“Ogono.” Pastarasis nuėjo 
jūrių dugnan į 6 minutes, 
taip, kad nebuvo laiko nei 
valčių nuleisti žmonėms 
gelbėti. Ir 26 žmonės žuvo.

HAVERHILLIO STREI
KAS LEŠAVO $1,000,000.

Bostono dienraščiai pra
neša, kad Haverhillio bat
siuvių streikas, kuris tęsėsi 
11 sąvaičių, jau pasibaigė ir 
keli tūkstančiai darbininkų 
sugrįžę darban šį panedėlį, 
o kiti sugrįšią vėliau. Strei
kas lėšavęs $1,000,000. 
Daugiausia nuostolių turėję 
fabrikantai ir bankieriai. 
Kai kurios dirbtuvės išsikė
lė kitur.

JUODAŠIMČIAI UŽPUO
LĖ SOCIALISTŲ 

MITINGĄ
Iš Vienos pranešama, kad 

pereitą nedėldienį Saint 
Lorenzen mieste socialistai 
turėjo mitingą, kurį saugo
jo ginkluota darbininkų sar
gyba “Schutzbund.” Tą mi
tingą užpuolė juodašimčių 
organizacija “Heimwehr.” 
Prasidėjo kova, kuri tęsėsi 
kelias valandas ir kurioj bu
vo sužeisti 62 žmonės.

VALSTYBĖS GYNĖJAS 
SUIMTAS UŽ SUKTYBES

Mississippi valstijos at
stovų butas inkriminavo 
prokurorą Knoxą už viso
kias suktybes ir graftą.

Rašytojai Rems 
Streiką Pietuose.
Trisdešimts žymesnių A- 

merikos rašytojų su Sher- 
woodu Andersonu,

SOVIETAI IŠSTATYS | 
SAVO PREKES 

PHILADELPHIJOJ.
Philadelphijos komerci-j 

rūmai (Chamber of Com-j 
merce) atidarė Komercijos i

• mv j Muziejų ir pakvietė sovietų
Hurstu ir Theodoru Dreise- Rusiją išstatyti savo prekių i 
riu sudarė New ^orke ko- tame muziejuje. Iš Maskvos 
mitetą tiksiu gelbėti tam atėjo jau atsakymas, kad; 
komitetui, kuris yra sočia- šitas pakvietimas yra malo- 
listų vadovaujamas ir šelpia niai paimtas. Rusai sakosi 
streikuojančius audėjus pie- išstatvsią pavyzdžius savo 
tinėse valstijose. Pastarojo žalios medžiagos ir visokių 
komiteto pirmininku yiaj’ ~
drg. Norman Thomas, bu- kraštų, 
vusis Socialistų Partijos į ‘ ___________
kandidatas į prezidentus BOLŠEVIKŲ ORLAIVIS 
pereitais rinkimais. Dabar- NUKRITO,
tiniu laiku šitas socialistų Ra(] jau vjsj padėjo or- 
komitetas maitina ir aprėdo laiviais Amerikon lėkti, tai

listų vadovaujamas ir šelpia niai priimtas. Rusai sakosi
i

yra išdirbinių iš visų Sovietijos

pereitais rinkimais. Dabar
tiniu laiku šitas socialistų 
komitetas maitina ir aprėdo laiviais Amerikon lėkti, tai 
apie 4,000 darbininkų Ma- jr Rusijos bolševikai nutarė 
riono miestely, North Caro- atskristi į New Yorką pasi- 

. Jie pavadino savo 
orlaivį “Sovietų Šalis” 
(Strana Sovietov) ir leidosi 
per Sibirą į Ameriką. Bet; 
dabar žinios sako, kad pe-: 
reitą sąvaitę jų orlaivis nu
kilto i Sibiro girias, apie 50 
mylių nuo Čitos, ir nežinia,

linoj. Apie 2,000 jų yra rodvt. 
streikieriai,, o kiti 2,000 yra 
lokautu išmesti iš dirbtuvių. 
Be pašalpos šitie žmonės 
mirtų badu. Jiems nepade
da nei bažnyčia, nei labda
ringos turčių organizacijos, 
kurios rūpinasi tiktai šunų______________ , _________7
ir kitokių keturkojų globoji- ar jie begalės toliau juo lėk- 
mu. ti.

Komunistai Nuver
tė 9 Savo Vadus.
“New York Times” pra

neša, kad Amerikos “wor- 
kerių” (komunistų) partija 
išmetė *
už palaiky ____
jos boso Lovestono. Loves-, buvo mokslinio žurnalo

MIRĖ ANGLŲ MOKS
LININKAS.

Pereitą sąvaitę Londone 
mirė anglų mokslininkas

Kun. Pankauskas 
{važiavo. Automo-

PERKŪNIJA UŽMUŠĖ
7 ŽMONES.

Philadelphijos apielinkėj 
pereitą sąvaitę buvo baisi 
perkūnija, laike kurios 7 
žmonės neteko gyvybės. 
Keturis jų užmušė žaibas, o 
3 žuvo vandeny. Namų sto
gai buvo nudraskyti, telefo
no stulpai išlaužyti, medžiai 
išvartyti, skiepai prisisėmę 
pilni vandens. Vieną žmogų 
perkūnas užmušė Philadel- 
phijoj taisant mokyklos sto
gą, kitą nutrenkė darže ir 
du važiuojant troku. Be to 
da žaibas sudegino daug 
farmų.

SAKO, JIS NEKALTAI 
NUTEISTAS.

devynis savo vadus; Sir Edwin Ray Lakester,' LJU,™ 
kymą buvusio^arti-įkur^ per 50 metų su viršum DUlUm 1 CT LrfillgiĮ* 

, .... ,------ ' mokslinio žurnalo Laikraščiai praneša, kad
tonas buvo andai ismesta» "Quarterly Journal of Mi- Bridgeporto lietuvių klebo- 
įs partijos Maskvos įsaky- croscopical Science” redak- nas. kun. Pankus, nuvažia- 
miį. , i j • • torium ir yra parašęs labai vo automobilium į Ansonia,

Dabar nuversti lyderiai. daUg mokliškų knygų. Jis Conn.. ir kažin kaip ten jam. 
vadinasi: Ben Gitlovv, Wii-pasižymėjo daugiausia tuo. dalykai susipainiojo, kad jo' 
liam Miller, Tom Myers-Rad daug sunkių mokslo automobilis šovė skersai' 
cough, Edward vv elsh, Wil- dalykų išdėstė taip lengvai gatvę, ant šaligatvio ir tie- 
ur”?# Wmte, Bertram D-j suprantamoj formoj, kad šiai per langą į krautuvę. 
Wolfe, Herbert Zam, D.ijie ir paprastiems žmonėms Stiklais buvo sužeista 3 me- 

pasidarė prieinami.

Laikraščiai praneša, kad

mu. torium ir yra parašęs labai vo automobilium i Ansonia,
■ J«... ___ _ • y i i t • « • i v • * • > •

Benjamin ir Morris Nemser.
Tas parodo, kad komuni

stai negali savo valia valdy
tis. Jiems diktuoja diktato
riai iš Maskvos. Atėjo iš 
Maskvos įsakymas versti už 
tvoros kuriuos vadus, ir ko
munistai turi juos versti.

DAVĖ 10 RYKŠČIŲ AU
TOMOBILISTUI.

Port Elizabethe aną są-

tų mergaitė. Turbut kunigo 
nebuvo visai tvarkoj. Ka- 

KUMŠTIN1NKAS SUSI- žin, ar tik nebuvo jame al- 
MUŠE SU POLICMANAIS koholio?

Pereitą nedėldienį Phila- 
delphijoj pasigėrė sunkaus 
svorio kumštininkas Chuck 
Wiggins ir važiuodamas au
tomobilium padarė ant ke
lio sumišimą. Kada polic
manas norėjo jį suimti Wig- 
gins tuoj rėžė jam į žandą.

vaitę teismas nuteisė vieną ’Pnbuvo kitas policmanas,. 
automobilistą nuplakti ryk-- R3 kltas, ant galo susida-

RADO NEGYVĄ P. M. 
JUREVIČIENĘ.

Laikraščiai praneša, kad 
Ansonijoj, Conn., buvo ras
ta negyva lietuvė moteris 
vardu P. M. Jurevičienė. 
Valdžios daktaras pripaži
no, kad ji nebuvo sirgus, 
matyt, ar ji pati pasidarė 
sau galą, ar kas kitas pridė
jo prie to ranką.

Valdžios liudininkai krei
vai prisiekė už pinigus.
San Franciscos teisėjas 

Griffin, kuris pirmininkavo 
Tomo Mooney byloje, pe
reitą sąvaitę prabylo, kad 
Mooney yra uždarytas vi
sam amžiui kalėjiman ne
teisingai.

“Mano susidomėjimas 
Mooney byla nepareina iš 
asmeniškų santikių su Moo
ney arba iš asmeniškos jam 
užuojautos,” sako teisėjas, 

; “nes aš neturiu nei užuojau
tos, nei pritarimo tiems įsi
tikinimams ir pažiūroms, 
kokias jis turi, ir tokie poli
tiniai ir ekonominiai prin
cipai, kokių jisai laikosi, 
yra taip toli nuo manųjų, 
kaip šiaurės žemės ašigalis 
nuo pietų ašigalio.

“Aš esu giliai susidomė
jęs Califomijos liaudies by
la prieš Mooney dėl to, kad 
šitos bylos teisme, kurio pir
mininku buvau aš pats, bu
vo įrodyta be mažiausio 
abejojimo, jog įvyko didelis 
neteisingumas, gi būdamas 
tos nuomonės, kad teismas 
yra pastatytas teisingumui 
palaikyti, ir būdamas to įsi
tikinimo, kad teisingumas 
neprivalo būt atsakytas nei 
vienam žmogui, nežiūrint 
kokių pažiūrų ir įsitikinimų 
jisai butų, aš jaučiu savo 
pareiga dabar reikalauti, 
kad Mooney butų paleis
tas.”

Ir toliaus teisėjas Griffin 
išpasakoja, kaip neteisingai 
toj byloj elgėsi valstybės 
gynėjas, kaip jis slėpė fak
tus, norėdamas Mooney ir 
kitus darbininkų vadus pa
smerkti. Valdžios liudinin
kai, kurie liudijo, buk jie 
matę savo akimis, kaip 
Mooney su kitais savo drau
gais atvežė ir padėjo bom
bą, kuri sprogdama užmušė 
apie 20 žmonių “Pasiruoši
mo Parodoj,” taip liudijo 
tik dėlto, kad norėjo gauti 
pinigų, kurių buvo paskirta 
didelė suma už kaltininkų 
pasmerkimą. Vienas tų liu
dininkų, būtent McDonal- 
das, vėliaus pats prisipaži
no, kad jis prisiekė kreivai.

Svarbiausis valdžios liu
dininkas, kuris prisiekė sa
vo akimis matęs Mooney su 
bomba, buvo paskilbęs Ox- 
manas. Bet kaip dabar pa
aiškėjo, sprogimo metu po
nas Oxmanas buvo visai ki
tam mieste, būtent Wood- 
lande.

Ir pasiremiant šitais liu
dininkais, darbininkų vadas 
Mooney buvo pasmerktas 
miriop, tik pakilus dide
liems darbininkų protes
tams mirties bausmė buvo 
pakeista jam amžinu kalėji
mu, kur jis su savo draugu 
Billingsu sėdi nekaltai jau 
dvylikti metai!

Ar paliuosuos jį dabar, 
tikrai da nežinia.

I

SUGAVO PLĖŠIKĄ KU
RIS IŠPLĖŠĖ IŠ BANKO7 

$200,000.
Pereitą subatą Califomi- 

joj tapo suimtas banditas 
Royston, kuris kartu su ki
ltais plėšikais pereitais me
stais Colorado valstijoj api- 
| plėšė Lamaro miestely First 
National Banką, užmušda
mi 4 žmones ir nunešdami 
$200,000. Kiti banditai iki 
šiol da nesugauti.

PERKŪNAS TRENKE 
BAŽNYČIĄ 5 KARTUS

Wakefield, Mass. — Meto
distų bažnyčios globėjai čia 
nutarė paskirti $700 ir pa
statyti ant bažnyčios per- 

Ikunsargį, nes perkūnas ki» 
i to į ją jau penktą kartą.

MERIDENO MIESTELY 
RADO AUKSO.

Merideno miestely, Con- 
necticut valstijoj, darbinin
kai kasdami naujai mokyk
lai pamatus, rado žemėje 
aukso smilčių. Pradėta tyri
nėti, ar nėra tenai pakanka
mai aukso kasyklai atidary
ti.

štėmis ir paskui uždaryti r? J V V1S? P118® tuzino, ir su 
keturiems mėnesiams kalė- yisai,s_ ja*8. . kumštininkas 
jiman. Jam buvo duota 10 bandė “apsidirbti,” bet po 
rykščių. Šitokią žiaurią bau- ^go f aito” vis gi jie jį ap- 
smę teismas pritaikė dėlto, galėjo ir surakinę parvežė 
kad tas automobilistas buvo
labai neatsargus ir yra su- . ----------
važinėjęs jau 12 žmonių. ~5*AyO BANGINI, BET 
Šiomis dienomis jisai Užva-, TINKLAS NEIŠLAIKĖ- 
žiavo ant jaunos merginos,' Pereitą sąvaitę į South 
ir kuomet ji nusitvėrė ran- atėjo žvejų laivas
komis už radiatoriaus, jis )Y“?tecap,” kuris atvežė 
dar toli vilko ją keliu, taip 40,000 svarų žuvies ir įdo- 
kad jai reikėjo 12 dienų Ii- P113. pasaką apie tai, kaip į 
gonbuty gulėti. p? tinklus buvo įkliuvęs ban-

■ ginis. Žvejai darė didžiau- 
1300 ŽMONIŲ INDIJOJ šių pastangų šitą gyvūną 

KRITO NUO CHOLEROS. įraukti laivan, bet jis su- 
Londone gautomis žinio- pabėgoJ1CmS nau^ ’’

mis, Indijoj po potvinio H M 
pradėjo siausti choleros epi- DUOS m
detmja. Bombėjaus proyin-, UOGIŲ AUGINT O.JAMS 
cijoj krito nuo sitos ligos ~ Alio
jau 1,300 žmonių.

ZEPPELINAS PASIEKĖ 
JAPONIJĄ.

Lekiant per Rusiją, b^lsevi- skristi. Kelias jam buvo pa
kai grasino jam šaudymu, skirtas per Latvijos sieną 

i - - tarp dviejų įvardytų punk-
YokieclV ^anas t kitaip Sovietų pasienio 

"Grafas Zeppelinas, kyrls sargybai buvo įsakyta Zep- 
su 20 pasažierių ir'40 t^,'jpeliną šaudyt. Pasirodo, 
nautojų skrenda aplink ze-i Lenkijos pasieniu

• mę. si panedelj jau pasiekė)gOvietai yra pristatę stiprių 
.Japoniją, o tenai Į^^^ję^if^ifikacijų ir laiko jas 
šį ketvergą leisis toliam gj^p^ėj. Todėl ir Zeppeli- 

c nui nevalia buvo tenai lėkti, 
kad nepastebėtų tų tvirto-

Pradėjęs savo kelionę iš 
Friedrichshatfeno, Vokieti
joje. šitas oro milžinas pra-

ra be jokio sustojimo. Tai 
buvo ilgiausis jo kelionės 
šuolis. Sekantis apsistoji
mas bus Califomijoj.

prieš išlėksiant Zeppeli- 
nui iš Friedrichshafeno bu
vo žinių, kad jam sunku 
bus gauti leidimas lėkti per 
Rusiją. Paskui staiga buvo 
pranešta, kad rusai davę 
;am leidimą mielu noru ir 
(ja pasako, kad jis galįs pa
brinkti sau kelią pro kur tik 
norįs. Bet dabar pasirodo, 

’ taip nebuvd. Tiesa, lei- 
iiu;<j i (.«•'««• ™...J
leidime buvo nurodyta, ku
riomis vietomis jis privalo

I

Federalė farmų taryba, 
kurią nesenai Kongresas 
įkūrė žemės ukiui remti, 
šiomis dienomis nutarė duo
ti $9,000,000 paskolos vvn- 
uogių augintojams Califor- 
mjoj.

■

50 METŲ ATGAL ŽUVO
154 ŽVEJAI.

Šiomis dienomis sukako 
50 metų* nuo to laiko, kaip iš 
Gloucesterio miesto, netoli i 
Bostono, išėjo į jurą 13 žve-' 
jų laivų su 154 žmonėmis ir __
visi žuvo per audrą. Liko 57 tą subatą čia sudegė priva 
moterįs našlėmis ir 140 vai- tinę vaikų prieglauda ir uo- 
kų našlaičiais. ny žuvo 4 vaikai.

SUDĘGĖ 4 VAIKAI.
Concord, N. H. __ pėrei- taiP nebuvrf- Tiesa, lei-

* • — ’ rusai davė, bet tame

VALDŽIA PAKORĖ DEG
TINĖS ŠMUGELNINKĄ.

Floridos valstijoj, Fort 
Lauderdale miestely, orlai
vių pašiūrėj pereitą subatą 
valdžia pakorė degtinės 
šmugelninką Aldermaną, 
kuris pereitais metais ant 
jūrių nušovė du pakraščio 
sargu ir vieną detektivą.

Winnipego praneša-Iš
ma, kad šiaurės vakarų Ka
nadoj siaučią dideli girių 
gaisrai. Monitobos provin
cijoj išdegę jau 200,000 ak
rų miško. <

Pe-Doy lesto wn. Pa. 
reitą nedėldienį čia apvirto 
Philadelphijos busas su 
žmonėmis. Nelaimės pasek
mėj 26 žmonės buvo sužeis
ti.

F
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D APŽVALGA D
SOCIALDEMAKRATU 
VEIKĖJAI NUTEISTI 
AMŽINON KATOR- 

GON.
“Keleivyje” jau buvo 

trumpai rašyta, kad kelioli
ka socialdemokratų veikėjų 
karo teismas pasmerkė su
šaudyt, bet paskui mirties 
bausmę pakeitė kalėjimu. 
Dabar “Elta” paduoda tru
putį daugiau žinių apie tai. 
Ji sako:

“Karo lauko teismas Šiau
liuose nagrinėjo Vinco Galinio 
ir kitų kaltinamųjų bylą. Visi 
buvo kaltinami baudžiamojo 
statuto papildymu ir pakeiti
mu ir ypatingų valstybės ap
saugos Įstatymų 14 paragrafo 
1—2 punktais. Teismo metu 
paaiškėjo, kad Galinis ir kiti 
priklausė ‘Respublikos gynimo 
sąjungai,’ kuri ruošėsi prie 
ginkluoto sukilimo ir rengė 
eilę teroristinių aktų, gabeno 
iš lenkų ginklus ir sprogsta
mąją medžiagą. Be te. per kur
jerius vedė su plečkaitininkų 
organizacija Vilniuje, tariant 
Paplausku ir kitais, šifruotą 
korespondenciją savo organi
zacijos reikalais. Teismas, iš
klausęs liudininkus ir apsipa
žinęs su materialiniais Įrody
mais, rado visus kaltais ir jų 

. eilę pasmerkė mirti, o kitus 
nuteisė mažesnėmis bausmė
mis. Visi nuteisti mirti Įteikė 
p. Respublikos prezidentui ma
lonės prašymus, kurie visi bu
vo patenkinti ir mirties baus
mė pakeista sunkiųjų darbų 
kalėjimu iki gyvos gaivos.”

Tai ir visas valdžios pra
nešimas apie toki svarbų 
įvykį. Net pasmerktųjų var
dai nepaduoti, tik vienas 
Galinis paminėtas. Matyt, 
ir patįs tautininkai gėdijąs 
savo teismų, jei taip nenori 
apie juos rašyti. Ir kaip ne
sigėdit, kad Respublikos 
gynėjai baudžiami katorga!

LAIKRASTIS PASKEN
DĘS TEISMO BYLOSE.

Telšių “Žemaitis” aprašo 
Tiktai vienos dienos savo by
las. Tai buvo liepos 10 die
na. ir štai kiek tą dieną Tel
šių laikos teisėjas nagrinėjo 
“Žemaičio” bylų:

I
“Telšių policijos vadas kal

tina bu v. ‘žemaičio’ redaktorių 
Mykolą šalkuną. -kad šis ‘Že
maity’ (1925 m.) žinutėje
‘Girta gegužinė’ parašęs, kad 
Varnių policija ir ypač polici
ninkas Stonkus pe>- gegužinę 
Girgžduto kalne bu v u girtas ir 
nemandagiai su piliečiais elgė
si. Taikos teisėjas einant 1926 
m. amnestijos Įstatymu bylą 
nutraukė.

II
"Tirkšlių valse, sekretorių? 

Raginis buvo iškėlęs buv. ‘že
maičio’ redaktoriui A. Tornau 
bylą dėl žinutės ‘Persitvarko.’ 
kurioj parašyta, kad sekreto
riui geriau tiktų su vaikais bo- 
vytis. viščiukus lesinti ir su 
savo žmonele pas arbatininką 
p. M. kumščiuoti?.

"Taikos teisėjas bylą nu
traukė. (vadinas. A. Tornau li
ko nebaustas).

III
“Donaukių kaimo, Sedos vi. 

gyventojas skundė taikos teis
mui buv. ‘žemaičio’ redaktorių 
A. Tornau. kad ‘žemaity’ buvo 
atspausdinta, kad to kaimo 
gyventojai, taisydami vieškeli 
stabdė pravažiuojančius ir rei
kalavo jų degtinės.

“Ši žinutė pasirodė nevisai 
tikra. nes stabdė keleivius 
Grūstės kaimo gyventojai, o 
ne Danauskių kaimo. Todėl 
'žemaičio’ redakcija šią žinutę 
atatinkamai buvo atitaisiusi.

"Nežiūrint to. Donauskių 
kaimo atstovai prašė A. Tor
nau nubausti. Taikos teisėjas, 
radęs A. Tornau nekaltu, ji iš
teisino.

nes

stovėjo autas-tacimetras, ku- ‘ 
rio durys buvo praviros, o pro ;jna’ 
jas buvo matyt sėdint 5 vyrai, i r 
trys gale ir vienas prie šofe- 
no: gale sėdėjo: Jonušis, ku- vaktbė- < 
ris dirba prie Rytojaus’; Bal- ntpritaHa 
tušninkas. Rytojaus’ adminis- !aj 
tratorius ir Andriuška, Ake-’ —’ 
laičio žentas; šoferio ir sėdė
jusio prie šoferio nebuvo gali
ma suspėt pažint, bet nujau
čiama. ir kai tikrai sužinosim, 
paskelbsim, kas jie toki. Kada 
ėjusieji išžengė pro duris i gat
vę. juos 
užklausė: 
jos r 
prato, kad juose 
slepiasi ir davė žingsni atgal. 
Staiga Akelaitis iš vieno k Be
niaus išsitraukė ilgą peilį, o iš 
kito — revolverį ir sušukęs: 
“Išmėginsit ‘Rytojaus’ ranką,’ 
šoko peiliu nudurt Liudą Šve
dienę... Staiga i tanĄ budelio 
ir Liudos atsistojo Jonas Mar
kevičius ir Liuda tuom tarpu 
spruko trepais aukštyn šauk
dama: ‘Policija! 
da budelis taikė 
Liudą, iš kitos 
revolverio šūvi 
dą: bet kadangi 
veri perdaug arti prikišo prie 
Broniaus veido, tai pastarasis 
suspėjo budeliui suduoti Į kru
tinę ‘boksą’ ir kulka nuėjo pro 
šalį. Tada budelis po šio nepa
sisekimo leidosi bėgti.”

Policija ir žmonės jį su- džiai. Valstybės ginkluoja- 
gavo ir jis buvo policijoj si, ir didžiosios pirmos duo- 
klausinėjamas, tečiaus se- da blogą pavyzdį mažo-J 
kančią dieną buvo išleistas, sioms. Ypač per pastaruo-' 
Iš to jau reikėtų manyti, sius dvejus metus. Kai dar-; 
kad jo kaltė nebuvo įrody- bo demokratija visoj eilėje 
ta, tečiaus “Darbininkų valstybių po pirmojo savoj 
Tiesa" viešai vadina “ryto- laimėjimo karai pasibaigus 
jiečius” “banditais” ir turėjo laikinai užleisti vietą’ 
“žmogžudžiais.”

;o ji dabar kai-.kūrusi, pairusiu ukiu, kaip 
Bet dabartinei Lietu-.kiekvienas naujakurės, pil-

|Virtę> tuo. a ’.«o

yra “pleč- 
“svetimos 
kurie tik

pasitiko Akelaitis ir 
‘Ar čia nėr polici- 

Liuda šiuos žodžius su- 
neger urnai

KAIP LIETUVOS TAUTI
NINKAI SU LENKAIS 

“KARIAUJA.”
Mes jau ne syki sakėm, 

kad Lietuvos tautininkai 
mulkina žmones, kuomet jie 
sakosi kariaują prieš len
kus. Dabar šitą prirodė pati 
tautininkų vyriausybė su 
Vbldemaru ir Smetona prie
šaky.

Kaip visi žino, Steigia- 
znas Seimas buvo pravedęs 
Lietuvoje žemės reformą, 
atimdamas iš dvarininkų 
dvarus ir išdalindamas juos 
žmonėms. Smetonos parti
ja. kaipo dvarininkų sėbrai, 
ir tuomet jau piestu šoko 
prieš tokią reformą, bet nie
ko negalėjo padaryti, nes 
žmonės i Seimą neišrinko 
nei vieno tautininko. Taigi 
dabar, pagrobę šalies val
džią smurto keliu, tautinin
kai ėmėsi savo bičiulius 
dvarininkus gelbėti. Jie pa
keitė Stenamojo Seimo 
padarytą Įstatymą apie že
mės reformą taip, kad dva
rininkams butų sugrąžinti 
miškai ir žemė, o jeigu jau 
kurios sugrąžinti negalima, 
tai bent pakelti atlyginimą 
už paimtą jų žemę.

Lietuvos dvarininkai vi
suomet buvo ir pasilieka 
Lenkijos patriotai. Jie len
kiškai kalba ir lenkiškai 
protauja. Jie džiaugiasi, 
kad Vilnius lenkų rankose, 
ir trokšta, kad Pilsudskis 
užimtų Kauną. Jie pirmuti
niai ištiestų jam ranką ir 
apskelbtų Lietuvos kara
lium.

Ir šitiems dvarininkams, 
šitam gaivalui ponai tauti
ninkai daro Lietuvoje viso
kių palengvinimų, sulaužy
dami net Steigiamojo Sei
mo įstatymus!

IV
“Kretingos mokesčių inspek

toriaus . padėjėjas Gribauskis _ „ 
patraukė teisman ‘Žemaičio’ . 
redaktorių M. Gedvilą už žinu
tę, kurioje sakoma, kad Gry
bauskas esąs už kyšius iš tar
nystės atleistas.

‘‘Jam teisman nestojus, by
la liko nutraukta.

V
"Plungės gimnazijos moky

tojas Einaris supykęs ant bu
vusio ‘žemaičio’ redaktoriaus 
A. Joniko, kam apie ji laikraš
ty parašęs, kad per jo pamo
kas esanti netvarka. Einariui 
neatvykus byla liko atidėta.”
"Žemaitis” yra laisvos 

dvasios laikraštis, todėl vi
sokie “tautiško" ir “krikš
čioniško” nusistatymo gai
valai -puola ji lyg suerzintos 
širšės.

ARGENTINOS KOMUNI-’ 
ŠTAI KOVOJA PEILIAIS

IR REVOLVERIAIS.
Kova tarp Argentinos lie

tuvių komunistų priėjo jau 
prie to, kad jie pradėjo pul-' 
ti vieni kitus peiliais ir re-! 
veiveriais. šiomis dienomis' 
“Rytojaus” artimieji kėši-' 
nosi nudėti “Darbininkų; 
Tiesos” leidėją Bronių šve-; 
dą ir jo moterį Liudą. Šve
dai buvo Lietuvių Susivie
nijimo vakarėly, ir išėjus 
jiems iš salės “rytojiečiai” 
juos užpuolė. Apie šitą Įvy
ki “Darbininkų Tiesa” rašo 
taip:

“Apie 3 valandą nakties. 
Liuda ir Bronius, atsisveikinę 
pažįstamus draugus, pasiruo
šė eiti namon. Su jais kartu iš
ėjo jų pažįstamas draugas, ne
senai iš Lietuvos atvažiavęs. 
Jonas Markevičius, 
mąsi eiti namon 
Akelaitis — pirma jų nusilei
do trepais į, gatvę. Tuoj paskui 
Akelaitį išėjo namon Liuda, 
Bronius ir Jonas. Ties durimis

t 4 t ‘ 
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Kas Galingesnis?na visokių nepatenkintų 
ūkio ir kultūros reikalų, ne
žiūri jų, bet metai iš metų 
sukiša milžiniškus pinigus i 
kariuomenės . didinimą ir 
jos ginklavimą.

Nusiginklavimo klau
simas, su ypatinga energija 
iškeltas ir varomas nauja: 
susidariusios Angluose Mac- 
donaldo vyriausybės, virs 
artimiausiu laiku viso pa
saulio demokratijos dienos 
uždaviniu. Netenka aiškin
ti, kad pasaulinis proleta
riatas, skelbdamas karą ka
rai. tuo pačiu kovoja ne tik 
už savo klasės reikalus, bet 
ir už visą žmoniją, už jos . 
geresnę ateitį. Netenka dėl-!baisu 

dar to stebėtis, kad ir socialistų be to, dar veikia ir laiko, ir 
______________ ____ nuo idealai.surenka sau kas kart'įvairių p—— 
•■usprogdir.tų šovinių. Tėvai vis skaitlingesnių šalininkui šia, pagaliau net xKelloggo 

neduoda užželti net tujų tarpe, ’*—’----- ‘
lakams i brolių kapus. Vesti 15 
karai ; „ . (

Dnubiednino Europą ir nuga
lėtojai tebesiraito dei milži
niškų karo skolų, dėl suir-
.dinto ūkio. Ir vis dėlto bur-! 
žuazinis pasaulis vėl gink
luojasi; kas stipresnis vėl 
jieško progos užkabinti 
silpnesni ir pradėti kruviną 
ginčą. j

i Tas. apie ką mes čia ra
šome, nėra tik skambus žo-

vos valdžiai ’ įsi
ir 

aiųai,” 
fašistų diktatu-

Darbe Demokrati
ja Ir Jos Kova Už 
tfosi^bklavima.
Da tik \<-nas dešimtme

tis prabėg- nuo paskutinio 
baisaus kai '. Gatvėse pilna 
karo invalidų. Nežiūrint 
.greito gvver mo tempo, dar 
griuvėsiuose teberiogso 
•i miestai, neužlyginti 
kasai, kovų laukuose 
nesuvalytos skeveldros 
s 
ir giminės

išti- 
ap-

Policija!’ Ka- 
peiliu nudurt 

rankos leido 
į Bronių šve- 
budelis revol-'

dimą apsunkina iki aukš
čiausio laipsnio.

Ekonominis Rusijos bu-

400,000,000 kiniečių, ar 
150,000,000 rusų?

Keturių šimtų milijonų vis taip pat neleidžia mesti 
kiniečių tauta ir pusantro ant karo aukuro didelių iš- 
šimto milijonų rusų tauta — teklių. Jei jau dabar veikia 
tie <lu pasaulio milžinai su- visokių maisto kortelių 
stojo vienas prieš kitą žvan- tvarka, jei dabar jaučia- 
gindami ginklais. mas maisto trukumas, tai

Priežastis tų dviejų vals
tybių karui yra aiški ir jei 
tai butų senesni laikai, šian
dien jau nuo šūvių drebėtų 
žemė. Bet dabar po didžio
jo karo abiem pusėm lyg ir

“■j padegti karo laužą, 

idealai.surenka sau kas kart J Įvairių pasižadėjimų dva-
i

mas maisto 
kas bus karui kilus ir užsi
tęsus.

Kariauti rusams pasunki
na dar ir tai, kad karo vieta 
yra labai toli nuo visos Ru
sijos — ją skiria tūkstan
čiai kilometrų ir jungia tik 
vienas geležinkelis.

Kiniečių vidaus gyveni
mas taip pat nėra tvarkin
gas. Iki paskutinių dienų 
ten ėjo tarpusavio karai, 
kurie yra nualinę kraštą ir 
sunaikinę tautos vieningą 
organizaciją, be kurios ka
ras beveik neįmanomas.

Jei imsime kariumenes, 
tai turėsime pripažinti, kad 
Rusijos kariumenė yra ge
riau organizuota ir kur kas 
geriau apginkluota. Kinie
čiai kariumenes gali pasta
tyti daugiau, bet ji bus silp
nesnė. Bet iš kitos pusės Ru
sijos kariumenė labai toli 
atskirta nuo savo krašto vi
daus, o Kinijos kariumenė 
to nepatogumo neturėtų. 
Galima manyti, kad karo 
veiksmams prasidėjus ga
lingesni butų rusai, bet juo 
ilgiau karas užsitęs, juo ru
sų kariumenei butų sun
kiau ir tada pratę kariauti 
kiniečiai gali atsigriebti.

Visi šitie daviniai verčia 
manyti, kad abi šalys bus 
linkusios kaip nors geruoju 
susitarti ir kad jei kils ka
riuomenių didesnis susidū
rimas, tai jis bus greitai su
stabdytas. Bet, žinoma, gali 
būti h* atvirkščiai. Prana
šauti ką nors tuo tarpu yra 
labai sunku. “L. U.”

’ -■ -

revoliuciniai teismai, į neiš- RUSIJOJ VĖL ĮVEDAMA 
tikimesnes vietas, kaip Kau-1 TRĖMIMAS į SIBIRĄ, 

į kazas, Ukraina, pasiųsti Sovietų vyriausybė paga- 
i daugiau ištikimos kariume-' mino įstatymo projektą, ku
rnės, visus komunistus mobi- nuo įvedamas ištrėmimas Į 
! lizuoti ir apginkluoti . Šito- Sibirą ir kitas tolimas vietas 
kia vidaus padėtis karo ve- kaip antai Turuchano sritis, 

i ■ ■ i n - j. 1 ■ . ■-■■■ - ' Jakutų sritis ir tt. Teismas
; turėsiąs teisę jungti ištrėmi- 
. mą su priverstinais darbais. 
’ Piliečiai busią tremiami 
■ nuo 3 iki 10 metų. “Labai 
pavojingi socialiniu žvilgs
niu gaivalai,” busią palie
kami Sibire ir tolimesniam 
laikui.

SUŠALO SNIEGO 
PŪGOSE

Kuomet Bostone žmonės 
miršta nuo karščio, tai Ka- 

į nado§ šiaurėje vienas bosto- 
’nietis mirė nuo šalčio. Jis 
vadinosi McKay. šiomis 
dienomis jį rado Albertos 
provincijoj sniego pusnyne 
nebegyvą.

_ kurie prieš! paktas, t. y. sutartis, kuria
20 metų žiurėjo i juos!valstybės, jų tarpe Rusija ir 

‘ , pasižadėjo -neka-
i brolių kapus, vesti 1 o—zv metų žiurėjo į juosįvaistvo 
sunaikino gerybes, su baime ar nepasitikėjimu.!Kinija, 
Ino Europa ir nuga- ‘‘Darbo Balsas.” liauti.

reakcinei buržuazijai, ruo
šimasis nauiam karai eina 

! galvatrukčiomis. Amerikos 
i Jungtinės Valstijos, o jų už- 
įpakaly Anglija, Francuzija,1 

prane- Japonija stato šarvuočius ir.

|
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IR J. KAROSAS “PLEČ-
KAITININKAS.”

"Lietuvos Aidas” į
ša. kad Lietuvos Telegrafo'vandeninius laivus, tobuli- 
Agenturos (“Eltos”) tar- na aeroplanus, išranda vis 
nautojas J. Karosas taipgi baisesnes dujas žmonėms 
esąs “plečkaitininkas.” Ji žudyti, ruošia savo pramo- 
dabar kaltina turėjus ryšių nę, kad, reikalui esant, 
su “plečkaitininkais” ir šni-,trumpiausiu laiku virstų 
pine jus svetimos valstybės ginklų ir apsiginklavimo 
naudai. dirbtuvėmis.

Čia kalbama apie tą patį’ Tenka pažymėti, kad la- 
J. Karosą, kuris būdamas blausia reakcingos šalys,. 
Amerikoje buvo South Bos- kaip Lenkija, Italija, Pietų-1 
tono katalikų “Darbininko” islavija rodo kuodidžiausio! 
redaktorium. Nesinorėtų ti- ir neslepiamo karingumo, 
keti, kad tas žmogus butų Tokia Lenkija, vos susi-!

Jų ruoši- 
pastebėjęs

TESTAMENTAS.
Kada aš numirsiu. 
Atšalęs gulėsiu.
Kentėti pabaigęs
Jausmų neturėsiu.

Neverkite manęs -
Ašarom gailiom, 
Nepulkit prie manęs 
Su šventom maldom.
Nedėkit ant grabo 
Žalių žolynų, 
Nešaukit prie manęs 
Tamsos skelbėjų.
Sukalkit man grabą 
Iš prastų lentų, 
Iškaskit duobelę 
Po medžių šakų.
Ten mane užkaskit
Be jokių maldų, 
Nes asai nenoriu.
Kad melą skelbtų.
Tenai iš padangės 
Skaisčioji saulutė 
Lankys mano kapą 
Kaip tikra matutė.
O vieton sesutės, 
Kuri man raudos.
Giedorka lakštute 
Per nakti giedos.

Prisiuntė W. Fall-t.

e

Bet vis dėlto ar pasiseks 
išvengti ilgesnio karo, šian
dien sunku pasakyti, nes 
kada pasiruošusios kariu- 
menės stovi viena prieš ki- 

Įtą, karai pradėti reikia tik 
vieno pradedamo šūvio.

Dei to jau šiandien viso 
pasaulio spaudoj gvildena
ma klausimas, kas gali būti 

! galingesnis kare — Rusija 
ar Kinija? į

Bendra pasaulio nuomo
nė yra ta, kad nei Rusija nei 
Kinija šiandien kariauti ne
gali. Visų pirma Rusija. Po
litinė Rusijos vidaus 
tvarka yra tokia, kad 
gali pilnai pasitikėti 
piliečių ištikimumu, 

i yra reikalingas karo
Dėl to yra sakoma, kad kaip 

• Rusų-Japonų karas išjudino 
caro sostą, taip Kinų-Rusų 
karas gali nugriauti komu- 
aistų sostą. Rusijos diktato
riai tatai Įvertina ir jau da
bar svarsto klausimą, kaip 
apsisaugoti, karai kilus, vi
sokių galimumų krašto vi
duje. Visoj Rusijoj mano
ma Įvesti karo stovis, karo

san- 
ji ne- 
tokiu 
kokis 
metu.

i
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“Tu netokia maloni, kaip tu išrodai”
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Bet mandagumo dėlei.

JIS TARĖ:
“Kaip gražiai tu šiandien atrodai.

JIS MANĖ:

t

<54

Vyrai retai pakviesdavo Edna antru syk...
a

švelnina

Shaving Cream 
daro slydžfas 
putas Mink
ština ir gydo 
Jus aptiekoj

* 4

K.K.” yra nepakenčiamas
(Kano Kvapas)

JISAI labai kviete ją ant tos dienos. Bet <!a- 
bar.. !

Ilarry lėčiau-, buvo jai malonus. Bet E<lna jautė 
permaina. Susirupin’usi ji mąstė, kode! vyrai nu
stoja apie ją interesuotis

Bet Edna surado ir priežastį šiandien ji turi 
daurybes pakvietimų. .Ji surado lengvai būdą pa
naikint “K K.”- Kūno Kvapą. Tiktai pasistengk, 
kad prakaitas neatsiduotų , • «

Nedovanotinas, bet klastingas. Greitai išduoda, 
bet negreitai perspėja “K K." užgauna savo au
kas—pakol jie suseka.

šiltesnis oras—didesnis “K. K.”
Nebūk be apsaug-os. Mes priprantame prie vi

suomet esančio kvapo, nes mes visados prakaituo
jame Odos skylutė-, išleidžia apie kvortą kvapo, 
kaipo išmatą, kožną dieną. Ir lco šilčiau, to dau
giau Išprakaituojam.

J
Dėlei saugumo, visados prauskimės su Lifebuoy. 
Miliony mylėtinis ŠvelHus ir stebėtinai pastipri
nantis Lifebuoy jfiliai pasiekiančios antisepti.škos 
putos apvalo. Skylutės veikia iš naujo. Jauties 
smagriai—švaresnis negru bent kada pirmiau Nėra 
progos “K. K.”

Užlaiko odą šviežia ir skaisčia. Saugoja sveika
ta—nes prašalina gemalus Lifebuoy priimnus, 
tikrai-švarus kvapas, kuris prapuola plaunantšes, 
parodo kad jis valantis Priimkit Lifebuoy šiandie.
LEVER RROTHERS CO.. Cambridge. Mass.

Lifebuoy
NEALTM 9CMP /

sustabdo kūno kvapą
/

Redakcijos Atsakymai
J. Simanavichui. — To- 

i kios knygos pas mus nėra ir 
mes nežinom kur galėtu
mėt ją gauti.

; S. B. B. — Tamstos pa
stabėlė labai teisinga. Tūli 

‘ musų profesionalai išlei
džia daug pinigų automobi
liams ir golfams, be kurių 

i jie galėtų puikiai apsieiti, o 
Lietuvos politiniems kan
kiniams neišmeta nei cento. 
Bet ką gi padarysi, kad jie 
tokie yra? Daugumoje jie 
yra čia gimę ir augę, ir Lie
tuvos reikalai jiems yra sve
timas daiktas.

I J. Krukonhii. — Eilės ne- 
į blogos, ačiū. Prie progos su- 
, naudosime.
j J. Tamošiui. — Maikio 
; tėvas sako ačiū už patari- 
Įmus. Jis bandys jais pasi- 
; naudot.
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Kas skaito ir rašo, 
Tas duonos neprašo. © AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS Kas nieko neveikia, 

To niekas nepeikia,

WORCESTER, MASS. iA. Paprusietis, dergia' vie- nės spiaudė, kad juos ap-, BRIDGEPORT, COh 
Atsakymas visur dalyvavu-!t.os žmones kaip tik nori, ir mulkino. Taigi šį kaitą lais-

* . f . ium “T clriltic viciiru. • » - • -• • i •
šiam korespondentui.
Užpereitam “Keleivio” 

numery Visur dalyvavęs ko
respondentas, norėdamas 
save išaukštinti, prirašė vi
sokių nesąmonių.

Nejaugi tamsta, Visur da
lyvavęs korespondente, ne
žinai to, kad Worcestery 
yra W. L. D. Taryba, kini šį 
pavasarį buvo sumaniusi ir 
išdirbusi planą šiaurės Lie
tuvos gyventojams šelpti? 
Taryba buvo išrinkus atsto
vus," kurie aplankė visas 
draugijas ir prašė aukų. 
Draugijos aukavo kiek kuri 
išgalėjo; Taryba ir nuo sa
vęs pridėjo virš $20. Susi
darė iš viso virš $130. Tary
ba norėjo sukelti iki $300 ir 
pakvietė tuo tikslu visų 
draugijų pirmininkus. Pir
mininkai atsilankė beveik 
nuo visų draugijų, išskyrus 
tik komunistų ir kunigų val
domas organizacijas. Ko
munistai kad ir atėjo, bet 
prie darbo neprisidėjo. 
Tamsta irgi buvai atėjęs ir 
sakeisi atstovaująs draugi
ją, kuri buvo mirus jau dve
ji metai atgal. Žinodami di
delį tamstos troškimą pa
tekti į kokį nors urėdą, iš
rinkome tamstą iždininku. 
Na, ir pasakyk dabar, ką 
tamsta nuveikei? Masinis 
mitingas neįvyko ir dau
giau pinigų surinkti nepasi
sekė. Taryba nutarė nusiųs
ti Lietuvon nors tuos, ką tu
rėjo ant rankų. Tas darbas 
pavesta atlikti Tarybos pir
mininkui J. Dvareckui, iž
dininkui J. Babraičiui ir pa- 
gelbininkui J. Dailydei.

Taigi mes norime žinoti, 
kokių balų tamsta įsi- 
spraudei į jų tarpą ir pradė
jai reklamuotis laikraščiuo
se, buk tamsta, J. Krasins- 
kas, likai išrinktas iždinin
ku ir surinkai $100? Garsi- 
naisi “Tėvynėje,” garsinaisi 
“Vienybėj” ir kitur, visai 
neminėdamas Tarybos, ku
ri ištikrujų visą tą darbą 
yra atlikusi. O kada Tary
boj buvo padaryta tamstai 
pastabų, kad šokinėji kaip 
ožiukas, tąsyk kreipeisi į 
“Keleivį” ir nori tuos žmo
nes pažemint. Ar gi taip 
gražu? Pirma “Keleivį’ 
peikdavai, o dabar kreipie
si tenai j ieškodamas apgy
nimo!

Trokšdamas sau garbės, 
tamsta net ir pasirašai “Vi
sur dalyvavęs koresponden
tas.” Turbut tamsta dalyva
vai ir prie agurkų raugimo.

Aš patarčiau tamstai 
dirbti naudingą darbą ir ne- 
jieškoti neužpelnytos gar
bės, o kaip busi vertas, tai 
žmonės pripažins garbę. Ir 
patariu aukštai nelėkti, kad 
nenutuptum žemai.

Tarybos narys.

jam “Laisvės” skiltįs visuo
met atdaros. Tai kam gi, 
sakau, aš turėčiau šitokį 
laikraštį remti?

Negalėdamas nieko rim
to į mano argumentą' atsa
kyti, J. Šimaitis pradėjo 
mąne komunistiškai kolioti. 
Kada aš jam pastebėjau, 
jog taip koliotis nep’ažu, 
jisai perpykęs šoko prie ma
nęs su kumščia. Gerai da, 
kad Ignas Petrauskas užsi
stojo už mane,, o kitaip gal 
bučiau buvęs sumuštas, kad 
nuo “Laisvės” atsisakiau.

Tai taip apsieina komuni
stai su tais žmonėmis, kurie 
nenori jų biznio remti.

K. Vens lauš kas.

vi žmonės jau nėjo ir kuni- 
gužis i skylę įsmuko. Ir Ge
novaitei neturės kuo už bur- 
dą užsimokėti.

Ten Buvęs.

Yra gero, yra ir Ir
Bridgepcizc y:

3,000 lietuvių, ž: 
džiumoje visi geri 
gvvena vidutiniška: 
Skaito daugelis “Kek- 
kitus laikraščius. Bet 
mų pas mus taipgi yra.

Darbai eina silpna 
jos darbininkai taip; 
nai veikia, butų įeik? 
geras rimtas agitau

'tos.

V ’ t
. .i

taipgi sunaikinti. Į punktas buvo sirgusiem na-;

. d*.

J a vai
! avižų tik šiaudai tepali- 

o grudai visi ant žemės, 
ikius kaip dalgiu nukir-

MONTELLO, MASS.
L. T. N. D. reikalai.

Lietuvių Tautiško Namo o.....
Draugovė turėjo surengusi kuris gyventų čia ant \

I

šokius ir pikniką, kuris atsi- Pragyvenimą galėtų 
buvo 3 ir 4 d. liepos, savame daryt iš kokios nors 
parke. Parengimas nusisekė gystės, ir galėtų veik, r 
gerai, žmonių buvo daug.-neprigulmingas nuo o: ; 
Pelno $126:95. Turiu pažy-'vių bosų. Be to, reidai: 
mėti ir tą. kad vietinė publi
ka buvo išvažiavusi į Law- 
rence, Mass., kur atsibuvo 
darbininkų organizacijų ap
skričių piknikas.

Liepos 2 d. įvyko Lietu
vių Tautiško Namo Draugo
vės pusmetinis susirinkimas. 
Piniginis raštininkas M. Ma- 
čiulaitis pranešė susirinki
mui, kad jis negalįs iškolek- 
luoti metinių duoklių iš na
rių, ypač tų, kurių yra kiek 
;aiko prašokta — vieni-kiti 
metai nemokėta, o vėliaus 
pradėta mokėti. Pasiginči
jus nutarta finansų raštinin
ko T. Bartkaus padarytas 
klaidas panaikinti. Kaip ten 
nebuvo — ar jis iškolekta- 
vęs iš narių mokesčius ne
įrašė į narių knygas, ar na-

MONTELLO, MASS. 
Kaip komunistai platina 

savo “Laisvę.”
Šv. Roko Pašalpinei Dr- 

jai užbaigus savo susirinki
mą 7 ragpiučio vakare, aš, 
kaip draugijos pirmininkai, 
ir iždininkas Ignas Petraus
kas nuėjome apatinėn sve
tainėn padėti į apsaugos 
šėpą draugijos dokumentus. 
Kur buvęs-nebuvęs tuoj pri
eina prie manęs komunistas 
Jurgis Šimaitis ir sako: “Jū
sų ‘Laisvės’ prenumerata iš
sibaigė. Turit užmokėti.”

Taip, sakau, prenumera
ta pasibaigė. Bet nemanau 
daugiau mokėti, sakau. Esu, 
sakau, “Laisvės” bendro
vės šėrininkas ir skaityto
jas, bet negaliu per “Laisvę” 
pasakyti teisybės žodžio ir 
parašyti kaip dalykai stovi 
musų draugovėj, tuo tarpu 
tokie melagiai ir progresy
vių žmonių šmeižikai, kaip

WATERBURY, CONN.
Nezaliežninkų kunigužio 

prakalbos.
Tur būt niekur kitur nėra 

tokios patogios vietos bied- 
nų žmonių-darbininkų mul
kinimui, kaip Waterbury. Ir 
kiekvienas tų mulkintojų 
savo tikslu turi — pasišie- 
naut dolerių. Visokie svieto 
perėjūnai čia atvykę pripil
do savo kišenius. Žinoma, 
jie sakosi norį darbo žmo
nes pamokinti — apšviesti.

Nelabai senai čionai atsi- 
baladojo iš Chicagos tūlas 
asmuo, apsistojo pas gelton
plaukę Genovaitę, o toji su
rengė jam misijas. Na, ir 
rugpiučio 9 dienos vakare 
įvyksta tos misijos po nume
riu 103 Green Street. Žmo
nių susirinko vos 44. Žiū
rim, 9 valandą ateina ir 
dvasiška asaba. Apsirengęs 
moteriškais drabužiais, už
sidėjęs dvišaką kepurę, at
sisėdo už stalo ant pagrindų 
ir žiuri į popiergalius. Pas
kui persižegnojo, ką ir tūli 
Valantiejaus parapijonai 
padarė. Ir pradėjo jis kaž 
ką šnabždėti, bet negalima 
buvo suprasti, turbut loty
niškai. Rankas susiėmęs, 
galvą į viršų užrietęs ir šne
ka vienas sau. Dairosi į kam
pus. Kaip tikras komedijan- 
tas. Paklausiau tūlo parapi- 
jcno sėdinčio šalia savęs, 
kas jis per vienas.

Atsakė, kad tai kunigas 
S. B. Kryščaunas iš Chica
gos, nezaliežninkų klebo
nas.

Pats vyras sėdėjo pas lan
gelį ir ėmė iš kiekvieno po 
25c. įžangos. Ir davė kvite- 
les velykinės su užrašu: 
“Rev. S. B. Kryszcunas 

Sakosi esąs Rymo ka
talikų kunigas, ir jį įšventi
nęs tikras vyskupas, o kitus 
kunigus, kaip tai Valantiejų 
ir daugelį kitų, tai velnias 
šventinęs.

Sako: “Aš esu tikras Die
vo pasiuntinys! Ne aš čio
nai kalbu, ale dvasia šventa 
kalba per mano lupas. Visi 
tikri kunigai turi dėvėt to
kius drabužius kaip aš.” Pa
skui, parodė kokį ten po
piergalį pritaisytą ant laz
dų, ir sakė, kad tai esąs dan
gaus planas. Girdi, šių die
nų mokslas yra kvailas. Sa
ko, aš kartą parodžiau pro
fesoriams savo pasaulio ma- 
pą, tai jie visi ant to sutiko. 
Ir dabar, sako, vyskupas 
mane paskyrė mokinti visus 
kunigus, nes jie jau išvirto 
į bedievius.

Toliaus aiškino jis iš tos 
savo mapos. Ji parodanti, 
kad griaustinis yra Dievo 
galybė, ir ten nesą jokios 
elektros. Elektra esanti dur
nių išmislas.

Noriu dar pastebėti, kad 
tas žioplys čionai lankėsi ir 
seniau. Rodosi, apie du me
tai atgal. Tada jam pasise-įtverti korespondentų biurą, 
kė pusėtinai gerai, nes tada kurie tuo tikslu turėjo atsi- 
atėjo net ir laisvamaniai,1 kreipti į draugijas, bet biu- 
netiktai katalikai. Ir. tada ra* ligi šiolei d a nesutver- 
ėmė įžangos po 25c. Laisva- tas. • 
maniai tada išėję iš svetai-l K. Venslauskas.

25c.”

Lietuvos Čigonai.riam pašalpos išmokėjimas. 
Dviem nariams buvo pripa
žinta pašalpą išmokėti, be 
jokio triukšmo. Bet jau 
svarstant paskutiniam, kilo 
didžiausias triukšmas. Vie
ni pašalpą pripažįsta, antri 
atmeta ir jokiu budu nesu
sitaria. Pirmininkas aplei
do susirinkimą ir išbėgo iš 
salės nieko nesutvarkęs.

Visą tą nemalonumą su
kėlė sekretorius nesupras
damas konstitucijos ir rei
kalų vedimo. Prirašo į pro
tokolą tokių nesąmonių, 
kad paskui sukelia triukš
mą. Ten Buvęs.

Ar Eina “Keleivis”

Kur tik pasisuksi dabar 
vasarą prie miesto, visur su
tiksi juodą čigonkėlę, kuri 
įkyriai peršasi “pavaražyti” 
—“visą teisybę” iš kortų pa
sakyti. Atrodo, lyg tų čigonų 
visos begalės pas mus butų. 
Iš tikrųjų tuo tarpu gali dar 
ir būti apie 4,000 žmonių 
(skaitant ir vaikus) visoje 
Lietuvoje. Jie dabar yra le
galus Lietuvos piliečiai — 
turi vidaus pasus. Veik visi 
katalikų tikybos. Yra jau ir 
sėslių, savo žemės turinčių. 
Šių daugiausia yra Subačiuo- 
se — apie 17 šeimynų, viso 
apie 190 žmonių. Daugumas 
čigonų tečiau niekaip negali 
atprasti nuo vagabondiško 
gyvenimo. Tiesiog vengia tu
rėti nuolatinį darbą ir nuola
tinę gyvenimo vietą.

Patys čigonai skundžiasi, 
kad jiems Lietuvoje esą per- 
mažai laisvės. Girdi, Lietu
vos valdžia neleidžianti 
jiems stovėti giriose ir lais
vai bastytis po visą kraštą. 
Todėl daugelis jų bėga Len
kijon.

Ligšiol esą ten iš Lietuvos 
išbėgę per tūkstantį čigonų. 
Ir dabar esą palei p^cią de
markacijos liniją apie .Gied
raičius susispietę 500 čigonų, 
kurie pasilgusiai žvalgosi į 
aną pusę linijos.

Mat, Lenkijoj čigonų esą 
nepalyginti daugiau, kaip 
Lietuvoje. Ten, be to, jie turį 
daugiau ir laisvės. Lenkijoj 
čigonai turi net rinktą savo 
karalių. Karalių, nors ir ne
turintį nei savo valstybės, nei 
ginkluotų jėgų, — kurio ka
rališką antoritetą tečiau pri
pažįsta visi to krašto čigonai.

Lietuvoj čigonai savo ka
raliaus da neturį. Ir šiaip jo
kio savo viršininko tarp jų 
nesą. Ten, kur stovi bent ke- 
letos vežimų taborai, visi 
klausą tojo čigono, kuris yra 
fiziškai galingesnis, kuris tu
ri didesnę giminę — šeimą. 
Kiekviena čigonų šeima ta
boruose yra susitelkus apie 
atskirą vežimą. Vadinasi, ir 
jų giminės arba šeimos skai
tomos atskirais vežimais.

Daugiausia bastuolių či
gonų tuo tarpu esą Klaipėdos 
krašte — apie 80 vežimų, 
apie 800—900 žmonių. Iš 
atskirų Lietuvos miestų dau
giausia jų esą Šiauliuose — 
apie 40 šeimų. 400 žmonių. ■ 
Taip pat labai daug čigonų 
stovį Kupišky — irgi apie 40 
šeimų. Alytuje esą per 300 
čigonų. Panevėžy stovinčios 
labai gausios (po 15—17 na
rių) šeimos — apie 13 veži
mų, viso per 200 žmonių. 
Žasliuose stovį 16 šeimų, 
apie 100 žmonių. Ukmergėj 
stovį apie 70 čigonų, Zara
suose — apie 80 (16 šeimų). 
Šakiuose stovį 13 šeimų. Ga
na daug esą Vištytyje, Vir
baly, Pajevony, Kybartuose. 
Toliau — Raguvoj stovį 10 
šeimų, viso 41 čigonas; Bir
žuose ir Rokišky stovį po 40 
čigonų, Darsūnišky — apie 
50 žmonių. Telšiuose — 28, 
Raseiniuose — 24, Žiežma
riuose apie 19, Kovarske — 
17 čigonų (3 šeimos), Anyk
ščiuose — taip pat 17 (šešios 
šeimos), Palangoje — 16, 
Utenoj — 14, (keturios šei
mos), Jurbarke — 9 šigonai. 
Be to, tuo tarpu esą dar čigo- - 
nų Vilkavišky, Mariampolėj, 
Kalvarijoj, Šakių Naumies
ty, Tauragėj, Jonišky, Ma
žeikiuose, Prienuose ir ki
tur.

Kaune stovį tik 30 vežimų, 
iš viso maždaug 155 čigonai. 
Kaune stovinčios čigonų 
šeimos turi po 2—12 narių. 
Čia daugiausia čigonų mai
šosi Vytauto ąžuolyne,

Iš daržovių gal atsigaus 
vieni šakniavaisiai: bul- 

ė>. burokai ir morkos; o 
ai p kopūstai, agurkai, to- 

meitės, binzai ir kiti, tai į 
. uodą dumblą sumušti. Vie- 
:u žodžiu, baisus nuostoliai. 
Daug žmonių mačiau ver
dant. Seni farmeriai sako, 
kad jie kaip gyvi šitokios 
audros nebuvo matę.

Man sunaikino visus ja
vus. Piaut neliko nieko. Ne
žinau. kaip turėsiu gyvent 
i iš ko mokesčius užsimo-

r-eitel- 
ičilpo 
btu- 

ingas 
butų lietuvis advokatas ir 
daktaras, tarp Jie k lietuvių i kėt* 
teisingi profesionalai galė
tų padalyt pragyvenimą.

Yra lietuvio vaistinė, gir-.riau, 
dėt verčiasi gerai. Yra ke-buvo užmušti, 
lios lietuvių draugystės, vi
sos verčiasi gerai, turi savo! --------
svetainę ir lietuvių jauni
mui paranku susieiti. Yra ir 
lietuvių bažnyčia, klebonas 
protingas, lietuvių reikalus 
neardo. Vargonininkas taip 
gi rimtas žmogus. Taipgi 
yra ir laikraščių agentas, 
jis užsiima ir visokių legali
zacijų padarymu, Išrodo 
žmogus teisingas. J. B.

1

v •Kiek žmonių per šitą au
drą žuvo, tikrai da nepaty-

.... bet kalbama, kad 5
į Lietuvą?

F. Shultz.
Mtlsų administracija gau

na daug laiškų su paklausi
mu, ar eina “Keleivis” į 
Lietuvą? Vieni norėtų užra
šyti jį savo giminėms, kiti 
skundžiasi, kad užrašę, bet 
Lietuvoje “Keleivio” ne
gauną, arba gauną retai.

Kad nereikėtų kiekvie
nam skyrium atsakinėti, pa
aiškinsim dalyką visiems 
kartu.

“Keleivis” yra siunčia
mas į Lietuvą visiems, kam 
tik yra užrašytas. Siunčia
mas ne vien tik tiems, ku
riems šiais ar pereitais me
tais buvo užrašytas, bet taip 
jau ir tiems, kuriems buvo 
užrašytas 1926 metais, bet 
po fašistų perversmo buvo 
sustabdytas. Nuo 16 gruo
džio 1926 metų iki 1928 me
tų rudens “Keleivis” į Lie
tuvą nėjo. Bet kaip tik pe
reitą rudenį gavom žinių, 
kad Lietuvos valdžia nuta
rė amerikiečių laikraščius 
vėl įsileisti, tuojaus ir vėl 
pradėjom siuntinėti “Kelei
vį” į Lietuvą visiems, ku
riems tik prenumerata nuo 
1926 metų buvo neišsibai
gus. Ir siuntinėjam iki šiai 
dienai.

Kai kuriuos numerius, 
cenzūra grąžina atgal. Bet 
jeigu visi nesugražinti yra 
pristatomi žmonėms, tai di
desnė dalis turėtų pasiekti 
skaitytojus. Ar pasiekia, 
mes neturime galimybės pa
tirti.

Lietuvos laikraščių re
dakcijos, matyt, “Keleivį” 
gauna, nes tankiai turi iš jo 
persispausdinę žinių. Štai, 
šiomis dienomis atėjo 27- 
tas “Lietuvos Ūkininko” 
numeris, kur randam per
spausdintą iš “Keleivio” 
aprašymą kun. Miežvinio 
meilės tragedijos Harriso- 
ne. Iš to matyt, kad “Kelei
vis” nėra visiškai Lietuvoje 
uždraustas. Kaip daug jo 
žmonės tenai gauna, kaip 
sakėm, mes neturim galimy
bės patirti.

Mes norėtume, kad kiek
vienas numeris pasiektų 
skaitytojus. Jeigu kuris ne
pasiekia. tai ne iš musų kal
tės ir mes tikimės, kad skai
tytojai užtai ant musų ne
pyks.

“Kel.” Administracija.

HAMILTON, CANADA. 
Nemoka vesti draugijos 

susirinkimo.
Rugpiučio 11 dieną K. L. 

S. D. D-jos buvo šaukiamas 
mėnesinis susirinkimas. J 
susirinkimą atsilankė visi 
nariai ir dar buvo daug 
svečių.

Atidarius susirinkimą, pir- 
i miausia perskaitytas praė
jusio susirinkimo protoko
las. Toliaus, buvo gautas 

Rugpiučio 13 dieną, 3 va- padėkos laiškas nuo J. Ste- 
iš pietų pu- ponaičio už suteiktą jam 

sės atėjo čia baisi audra su pagalbą nelaimingame gy- 
ledais, ciklonas. Siausdama venime. Laišką skaitė, vie- 
ir dukdama per 3 valandas šai kuopos sekretorius P. 
ji pridarė baisybę nuostolių Yankauskas. Bet to laiško 
mums. Ledai krito tokio di- turinio nebuvo galima su- 
dumo, kaip balandžio kiau- prasti, nežinau, kame prie
šinis. Skindėlių ir popieri- žastis, bet rodos, kad drau- 
nius stogus sukapojo į sku- gas sekretorius mažai pažįs
tus. Langus išdaužė, o van- ta lietuvių rašybą. Baigiant

GLEN, N. J. 
Pasiutusi audra su ledais.

nams mokant nepaeme b jų landa6Hpo pietų, i;
nrztri f Irtu mnl-ac/uii victioLi * ¥ ¥ -užvilktų mokesčių, vistiek: 
raštininkas yra kaltas, o ne 
nariai. Taigi ir nutarta ne- 
bereikalauti iš narių tų ne
užmokėtų dolerių. Nariai, 
kurie buvo senojo raštinin
ko pasielgimu pasipiktinę 
ir išėję iš draugovės, dabar 
yra kviečiami grįžti atgal į
drauo-nvp nžsimnkpfi tik už ^iigus- B»uauz.u, u sau- iiruuviy idsvud. baigiant,

ir iip vfnikc Ji jdens stuboj turėjom iki ke- laišką skaityti buvo girdėtišiuos metus ir jie vėl liks na-! 
riais.

Taipgi turiu pažymėti, 
kad buvęs raštininkas T. 
Bartkus paskelbė visam pa
sauliui “Laisvėje” atvirą 
laišką, kur tarp kitako sa
ko: “Aš turiu 10 dolerių, 
bet jų neduosiu draugovei; 
tegul komisija duoda, kam 
ji juos surado.” Tr nesą to
kio teismo, i 
nei valdžios, kurie jį įstaty
mais priverstų atiduoti 
draugovei ~10 dolerių, ku
riuos komisija knygas tvar
kydama surado neįtrauktus 
į knygas 1924 metais.Reikia 
sakyti, kad iš tokio didelioj 
išsipūtimo ir įsikarščiavimo I 
nieko tokio didelio nebuvo, 
nes draugovė lengvai apsi
dirbo su juo. Pareikalavus 
draugovei, T. Bartkus ati
davė arba sugrąžino 10 do
lerių balandžio 16 d. Reiš
kia, Bartkus pripažino, kad 
komisija knygas sutvarkė 
gerai. 0 musų koresponden
tas A. Paprusietis parašė 
šiuo klausimu net 17 kores
pondencijų ir pripliauškė 
visokių nesąmonių ant kom- 
sijos; bet kaip užsibaigė 
dalykai, jis neparašė nei 
žodelio teisybės. Sarmata.

Pastaba: “Laisvės” re
dakcija turėtų netalpinti to
kių korespondencijų, kurio
se būna aprašoma darbinin
kų nesutikimai be tikro ko
respondento parašo, nes pa
sislėpęs po slapyvardžiu 
korespondentas neima atsa
komybės už parašytus žo
džius. Gerai butų sutverus 
korespondentų biuras iš vi
sų draugijų. Biuras susidėtų 
iš kelių žmonių ir dalykus 
teisingai aprašytų. Tada ir 
musų nesutikimai greičiaus 
išnyktų. Tiesa, praeitą metą 
ALDLD. 6 kuopa išrinko A. 
įVenslauską ir T. Bartkų su-

nei draugijos, gaiima.

lių. Malevą nuo sienų nu-.žodžiai; “Aš tamstų neuž
mušė, o senas sienas nau- įniršiu iki karštos lentos už 
jom padarė. Stogus nudras- suteiktą man pagalbą.” Bet 
kė, sailas išvartė, medžius1 aš supratau, kad J. Stepo- 
išlaužė, o kitus su šaknimis j naitis išreiškia širdingus pa- 
išrovė ir nešė oru iki 100 pė- dėkos žodžius ir žada neuž- 
uų aukštumo. Gyvuliams į miršti iki “karsto lentos.” 
odas nukapojo. Man 60 vis-; Aš iš savo pusės P. Yan- 
čiukų užmušė. Obuolius irikauskui patarčiau pasimo- 

J grasias soduose taip suka-j kyti lietuvių kalbos, o tada 
pojo, kad nei surinkti nebe-;sekretoriauti.
_ j Sekantis dienotvarkės

M. _\ SIAURINES
NAKTIES

Tyla

Iš viSU išsivvstym,. kur naujoj !""k’”s ”
jais patobulino gyvybės aprūpinimą, nieko nėra daugiau žavė

tino. negu vėdinimas gesu—padarymas ledo su šiluma.

Geso vėdinimas nėra kito panašaus. Jo punktuacija nepriklauso 
nuo motoro arba j ūdom u daliu. Geso reirifceratore me nėra is- 
sidėvėtino, nieko nėra kas judėtų ir-oi. kokia maloni mmtis- 
nieko nėra kas bildėtų I
Geso vėdintuvo produktas sausas, net šaltis, kuris užlaiko maistą 
saldžiu ir naudingesnio iki -vartoji. Ir beabejonės galima ats.- 
dėt kad jis pripildys ledu visas kubą- ir -šaldys prieskonius. 
Užeikit’j jus geso kompaniją ir pamatykit naujus vėdini u v us. 
Jie yra naujausias priedas prie tų įtaisymų. kur 
sias Kuras—padare gyvenimą 
jus namuose.

lenmt'niu. saugesniu. pilnesniu

KaliHile lieso pridėėką
-ic't lengvom išlygom.

Paprašyk i u-u 
geno kompani
jas knyguiu 
"Genas—žmo 
nijos Tarnas 
Ten pasakj f 
rea*a»tin< 
ao Mrtoriį.i 
patarimų 
■mtrokėrn- 

Vedinkite

“COLLIER’S” MAGAZI
NAS APSKŲSTAS ANT 

$1,000,000.
Republikonų partijos ko

miteto narys Creager iš Te
sąs valstijos patraukė teis
man “Collier’s” magazino 
leiėjus. reikalaudamas $1,- 
000,000 atlyginimo už ap
šmeižimą jo vardo. Magazi
ne buvo pasakyta, kad jis 
yra grafteris.

MIESTAMS TRŪKSTA 
VANDENS.

Miestai Bostono apielin
kėj jau pristigo vandens. 
Braintree, Holbrook ir Ran- 
dolph miesteliai turės bend
rą konferenciją ir tarsis, ką 
daryti.
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Maskvos Diktatoriams KELETAS BRUOŽU IŠ MANO
Nepatinka I

I

(los bus. tik reikia razumo dengę, komunistai pateisi- cializmo priemones.

I 
i

puolimus ir karines inter
vencijas. š’

bininkams, kad Macdonal- 
das organizuos karinius Ru
sijos puolimus.

kad Anglija gas ir niekam tikęs. Štai ši-

Kad pačioje pradžioje nu-

, Mask- nuskurusi 
puola Macdo- orui atėjus,

Paskaičius “Laisvę,*’ “Darbininkių Bal-
Visų kraštų diktatoriai są” arba “Vilnį” tuojaus kyla klausimas: 

turi kokį nors baubą savo kodėl tie laikraščiai taip giria Sovietų Ru- 
k^iunfstinfam mperiab/1 daug teisingiau parašy-

tams tas baubas, kad Rusija

Darbo Partijai laimėjus 
rinkimus, visų kraštų socia
listinės darbininkų partijos 
karštai sveikino Anglijos 
darbininkus ir jų Vadovybę 
ir linkėjo geros kloties ir 
sėkmingumo dideliame dar
bininkijos darbe. Tečiaus 
vieno krašto “darbininkiš
koji partija“ ir to krašto 
“ploletarų valdžia” tylėjo, 
kaip žemę pardavusi. Maža 
to. Maskvos komunistinė 
spauda ėmėsi negražiausio 
šmeižto prieš Anglijos, dar
bininkus ir jų vadus. Kibi
rai melo, biaurios neteisy
bės pilasi ant Darbo Parti
jos ir jos vadų galvų. Pa
prastas skaitytojas negali 
suprasti, kas gi tolpo atsiti
ko ir kam tas negražus 
šmeižtas. Dalykas labai aiš-

> kuš. ’ .
Rusijos komunistiniai--------- z---------- —-----

diktatoriai visa laiką gązdi- j praktikoje įrodyti, kad ko- bet tikras proletaras, 
no savo krašto darbininkus munistų kelias yra klaidin- -- • • .............
ir valstiečius, kad Anglija gas ir niekam tikęs. Štai ši- 
organizuoja prieš Sovietus to bijo Maskvos diktatoriai.

kailis inter- Kad pačioje pradžioje nu-' _ ti .
šituo baubu prisi- žemintų demokratinių so- bado šmėklai, mano tėvo motina, išalkusį,

—Alou. Maike!
—Heilo, tėve! Kaip svei- pridėt. 0 aš. Maike, ant to- 

kas?
—Dar laikausi, Maike.
—O pas kunigą buvai?
—Jessa.
—O ką jis sakė?
—Jis, vaike, kitaip 

išvirozijo rašto švento 
riją. Teisybė, sako.

kių dalykų turiu gerą galvą. 
Reikia sutverti mums bend
rovę, užsidėt fabriką ir da
ryt tokias mašinas.1 •

į —O kur tu jas dėsi, tėve? 
man —Apie tai, Maike, nerei- 
isto- kia rūpintis. Kožna davatka 
kad nusipirks tokią mašiną. Pi- 

aniuolai pakėlė buntą prieš nigo bus tiek, kad ir Rokfe- 
Dievą, ale jie buvo blogi leri galima bus subytyt. 
aniuolai, ir Dievas užtai į —Čia nėra joks argu- 
juos nugrūdo iš dangaus mentas. tėve, bet sumapy- 
aukštybių į peklos bedugnę, mas. Ir turiu tau pasakyti, 
kur jie pavirto velniais ir iki kad sumanymas niekam ne- 

• šiai dienai griežia dantimis tikęs, nes kunigai pirmuti- 
iš apmaudo, kad prieš vy-'niai tokias mašinas iškeik- 
resnį buntavojosi. Tas, vai- tu. Nei viena davatka tokio 
ke, ir parodo, kad načalst-Į instrumento nenupirktų, 
vos reikia klausyti ir revo- —O kodėl tu mislini, kad 
liucijų kelti nevalia. 'nepirktu? Juk raštas šven-

—Tai yra paprasta kuni-tas liepia Viešpatį garbint 
gų pasaka, tėve. Jie taip ant visokių tulšių: ant cim-

ii V .... t »

GYVENIMO SOVIETŲ RUSIJOJ 
======== J. JOKUBYNAS ============t= 

kaja Karo Mokykla, paskutinė jų drutvietė.
Bet ar gavo darbininkai nors mažą dale

lę tų pažadų, kuriais taip gausiai buvo švai
stoma komunistų agitatorių? Tiesa, lyde
riai paėmė šalies vairą ir tapo diktatoriais. 
Bet darbininkas pirmiausia gavo patirti vi
sišką komunistų nesugebėjimą tvarkyt šalį, 
iš ko kilo didžiausia bedarbė ir dar dides
nis badas su įvairiomis ligomis. Nieko ne
galima butų sakyti, jeigu nebūtų buvę žmo
nių, kurie nurodinėjo dar nepadarytas 
klaidas. Daleiskime, kuomet išleido dekre
tą panaikinti visokią nuosavybę, kaip 
smulkią taip ir stambią, socialdemokratai 
tuojaus pasakė, kad nejudinkit smulkių 
nuosavybių, nes Rusija daugiausia laikosi 
ant smulkiosios pramonės (na mielkoj kus- 

Įtarnosti). Bet čia komunistai sušuko visa 
gerkle, kad uždaryt socialdemokratams 
bumas, nes jie “buržuazijos agentai.” Ir 
tuojaus žvalgyba (Čeką) vienus į kalėji
mą, kitus sušaudė, o komunistai nuo to lai
ko eina tikrai diktatoriškas pareigas.

Naujų dekretų pasekmės.

Paimsim šitokį pavyzdį: aš ir du mano 
draugai turėjome bendrą siuvimo dirbtuvė
lę; dirbome patys ir, kaip darbo daugiau 
būdavo, dirbdavo ir pašaliniai keli darbi
ninkai. Nauju įstatymu mes tų darbininkų 
paliuosuot negalim, o jiems algą mokėti 
privalom, nežiūrint ar mes darbo turim, ar 
ne. O kadangi tuo laiku darbo ir mums pa
tiems neužteko, tai mes uždarom savo 
dirbtuvę, ir einam darbo pas kitą jieškoti. 
Bet tas kitas ir-gi tokių pat aplinkybių ver
čiamas uždaro savo dirbtuvę. Fabrikai 
taipgi tokiu keliu nuėjo, nes valdžia nesu
gebėjo jų-paimti ir sutvarkyti, o daugiau 
niekas neturi teisės. Todėl pasidarė di
džiausios armijos bedarbių. Likę be barbo 
darbininkai pradėjo miltus vežioti, pasida
rė taip vadinamais “mešočnikais/’ bet kiek 

• jų žuvo bevežiojant tuos miltus, tai nieks 
usijoj mielai sutikau stoti šautuvu ranko- negab pasakyti. Mat, valdžia uždraudė ve-

ti. ir iš teisingesnių žinių kiekvienas darbi- 
busužpulta?"buvo"labai* ge- ninkas galėtų daug geresnę išvadą padary- 
ras. Dabar jis į\” * ‘
burbulas, — ši 
Rusijos komunistai.

Antra vertus. Rusijos 
Stalinai ir Ko. dvyliktieji 
metai, kaip vykdo komuniz
mą. Šaudymai ir čekos 
(žvalgybos) kankinimai 

nieko nepadeda. Visi tą ži
no ir supranta. Dabar di
džiulėj Anglijoj, Darbo 
Partija, noi-s ir neturi dau
gumos, bet eidama demo
kratinio socializmo keliais, 
žada daug kelių praskinti

is plyšo kaip ti: tuo tarpu nekurie prisiskaitę klaidingų 
tai ko pyksta žinių visai neturi nuovokos apie dabartinį 

Rusijos gyvenimą bei tvarką. Todėl aš čia 
noriu šiek tiek parašyti, ką aš mačiau ir 
pergyvenau per pusketvirtų metų Sovietų 
Rusijoj (bendrai Rusijoj išgyvenau penkis 
metus). Žinodamas gerai komunistų takti
ką, kad jie kiekvieną žmogų, kuris tiktai 
drįsta jų darbus kritikuoti, tuojaus apšau
kia “buržujum,” nors tu paprasčiausiu ir 
nekalčiausiu darbininku butum, aš į komu
nistų laikraščius šio straipsnio nesiunčiu. 
Aš papasakosiu savo patyrimus “Keleivio” 

socializmo įgyvendinimui ir skaitytojams. Kad aš nesu koks buržujus, 
, aš nors trumpai pa

mėginsiu supažindinti skaitytoją su mano 
praeitimi arba kilme.

Apie 60 metų atgal, siaučiant Lietuvoj

no prieš savuosius baisų te- vos fašistai į 
rorą. kalėjimus, Sibiro trė-naldą ir Darbo Partiją, 
mimus ir visokius negražius' Pats Komunistinis Inter- 
darbus. kurių pasigavę Ru-'temacionalas su visais-savo 
sijos diktatoriai valdo kraš- rabinais posėdžiauja ir gal- 
tą. Dabar, kuomet Macdo- voja apie priemones, kurio- 
naldas aiškiai pasisako už mis sukompromituoti Dar- 
taikos politiką ir griežtą tos ' 
politikos vykdymą, iš ko
munistų rankų išslysta vie
nas svarbiausių Rusijos 
darbininkų mulkinimo įran
kių. Dabar reikia kiaulės 
akis turėti, norint tvirtinti 
Rusijos valstiečiams ir dar-

bo Partiją ir įnešti jos narių 
tarpan ginčus ir nesantaiką. 
Komunistams visa tai svar
bu, nes išnykus visokiems 
diktatūros baubams, pačių 
diktatorių likimas darosi 
aiškus.

i
■
į / “Darbo Balsas

KAIP VATIKANO “KALINYS” 
IŠĖJO LAISVĖN.

Liepos 25 d. popiežius-lų laimėjimai ir pats popie- 
pirmą kartą išėjo iš Vatika-'žius Pijus XI įvertindamas

kalba dėl to, kad parapijo- belų, ant vargonų ir ant ki-' . Jis^dalyvavo

Bet negalima butu poteriu kal-'*š.ten palaimino _
- * -------- jdentus pasakė: Pasekmm-

popiežiaus gam sudarymui tokių sutar- 
Vatikano čiy mums buvo reikalingas 
kada Pie- tas žmogus (Mussolinis)

Vatikano ir Mussolinio 
sutartys savu laiku iššaukė _ 
pasaulio x spaudoje daug 
kalbų ir daug kas padarė 
tokias pat išvadas, kaip ir 
“Frankfurter Zeitung” Ry
mo korespondentas: “Vati
kanas ir fašizmas susijungė 
kartu gyventi ir numirti.” 

Šiandien aišku, kad Itali
jos fašizmas, nežiūrint visų 
savo pergalių, buvo reika
lingas ištikimo sąjunginin
ko, kurį ir atrado Vatikane. 
Fašistiškų priemonių valdy-^ 
ti Itąjijai buvo per maža, tai 
pasikviesta į pagalbą kiek
vienos reakcijos talkininkė 
bažnyčia. Anksčiau Italija 
buvo nereikalinga Vatika
no pagalbos valdyti kraštui,' 
dabar prireikė. “L. Ž.”.

nvs nekeltų revoliucijų tokių bandūrų. Tai kodėl Petro bažnyčios .aikštėje ir .prieš Milano .-.atalikų uni-
prieš savo klebonus. Bet negalima butų poterių kai- is ten palaimino tamsuolių, versiteto profesorius ir stu- 
patįs “dūšių ganytojai” ši-bėt ant vėjo sukamos maši-,mmia5- 
tos taisyklės nesilaiko. Ka- nos? Davatkos, vaike, visos’ Tai pirmas 
da jų viešpatavimui kas norėtų tokias mašinas įsitai- į pasirodymas už 
nors kliudo, tai jie ir nuo re- svt. ba tada turėtų liuosus.sienų po 1870 m., 
voliucijos neatsisako. liežuvius pletkoms nešioti. Įmonto I

—Maike. ant kunigų ne- . 
gali taip kalbėti. . 
liucijų niekur nedaro. j

—O kas Meksikoj nese- ve. nes daug geriau tam tik-j 
nai buvo suirutę pakėlęs, tė-m gramofonas. r...._„_ 
ve? tum poterių į rekordą, už- ten

—Na. tiek to, vaike, dau- suktum gTamafoną, ir tegul viršum metų, 
giau apie tai nekalbėkim. 1_ -

—Ar jau nebeturi dau- pritars.
giau argumentų? - * ______________________

—O kas tie margumentai Hni. kad kunigai bus tam tuos laikus buvo galima ma- 
. .......... nripšinon-F rinkliavQS Um -kaH_

savu noru užsidariu-
puikiuose Vatikano

da jų viešpatavimui kas norėtų tokias mašinas įsitai-! pasirodymas
_____ j _ a • r_______ __ ___ _________________1 1Q7

j___ -o kariuomenė vado- Apveizdos pasiųstas.
„ , —Bet jeigu kunigai tam v aujap12 generolo Kadorno

Jie revo-nesipriešintų, tai nereikėtų užėmė Rymą ir panaikino 
nei vėjo sukamų mašinų, tė- popiežiaus valstybę.

1 Popiežius protestuoda- 
Prikalbė- mas užsidarė Vatikane ir iš 

per penkiasdešimt su 
. nors niekas 

mala. Bet kunigai tam ne- jam to nedraudė, neišėjo.
Katalikiškuose kraštuose, 

kodėl tu, Maike, mis-,o taip pat ir Lietuvoje, per

yra. vaike? priešingi? Styti
—Argumentai, tėve, tai —Todėl, kad tas paga-.niui“ 

įrodymai. Jei tu turi gerų dintų jiems biznį. Žmonės šiam 
argumentų, tai ginčuose vi- pradėtų nebeiti bažnyčion, rūmuose. Kunigai kiekvie- 

už juos na proga primindavo savo 
| parapijonams apie “šv. tė- 

—Gali būt, vaike, kad čia va nelaisvėje.” ir suskurdęs 
; išrišdavo savo

petragra- 
kaliniui. 

šiaudų 
Vatikano 
bažnyčia 

riose vietose Jungtinėse išvystė didžiulę propagan- 
Valstijose įvyko 4 nelaimės dą ir surinko didelius mili- 
ant gelžkelių. kuriose 15 jonus.
žmonių buvo užmušta ir 85 
sužeisti. Viena nelaimė įvy
ko Oklahomoj, kur buvo 
užmušta 13 pasažierių, ki
tas traukinys susikūlė Penn- 
sylvanijoj, trečias ant Long 
Beach, o ketvirtas netoli 
0wosco, Mich.

sada gali pertikrinti savo kada gramofonas 
priešininką, kad tavo pusėj rąžančių tarškintų, 
tiesa. O jeigu argumentų 
pas tave nėra, tai tu turi pa
siduoti.

—Olrait, Maike, aš turiu 
vieną labai gerą margu- 
menta.

—Nagi.
—Aš, Maike, skaičiau ga- 

zietose, kad Azijoj yra to
kia šalis, kur visą valdžią 
turi savo rankose kunigai.

—O ką tu nori tuo argu
mentu įrodyt, tėve?

—Palauk, Maike, aš tau 
pasakysiu. Toj gazietoj bu
vo parašyta, kad kunigų 
valdžia tenai turi išradus 
mašinas poteriams kalbėti, 
taip kad žmonės gali dirbti 
darbą, o vėjas tas mašinas 
suka ir tas eina Dievui ant 
garbės — vistiek kaip kad 
pats žmogus rąžančių kal
bėtų. Tai gi geras išradi
mas, ar ne?

—O kokia nauda iš to iš
radimo?

— Veidiminut vaike, nau

tavo teisybė. O aš apie tai ir valstietis 
nepamislinau. Į mazgą paaukoti

į šių “nelaimingam 
I miegančiam ant 
Įmaišo.” Apie šitą 

katalikų

4 NELAIMĖS ANT 
GELŽKELIŲ.

Pereitą nedėldienį įvai- “kalinį

Popiežiaus “nelaisvė” pa
sibaigė šių metų vasario 11 
dieną. Garsioj Laterano ka
tedroj, kur ištisais amžiais 
buvo kalami pančiai pažan-Į 
giai minčiai, popiežiaus' 
įgaliotas kardinolas Gaspa- 
ri ir Mussolini pasirašė eilę 
dokumentų, kuriais grąžin- 

kėta milijonai lyrų ir pasi
rašyta konkordatas arba 
pavesta bažnyčios globai 
šeimyna, jaunimo auklėji
mas ir duota didžiausių pri
vilegijų tikybiškoms orga
nizacijoms.

’ Tai buvo įdėlis

AKTORIAI PRALAIMĖ- ta popiežiui valstybė, sumo- 
X JO STREIKĄ.

Hollywoode streikavo ju- 
Ižių aktoriai. Streikas tęsė
si 10 sąvaičių, bet šį pane- 
’į buvo atšauktas, nes tarp 
iktorių nebuvo vienybės ir 
ių streikui nepritarė Ameri
kos Darbo Federacija.

• t J ' k 1

ir basa elgeta, šaltam rudens 
priėjusi tiltą nusprendė savo 

3-4 metų sūnų nuskandinti, bet sąžinės 
graužiama pasakė savo sumanymą berniu
kui, kuris įkibęs į motinos sijoną pradėjo 
bučiuot rankas prašydamas, kad jo neskan
dintų. Vaiko ašaros išblaškė baisų motinos 
planą, ir taip mano tėvas pasiliko gyvas.

Mane augino ir-gi nelepindamas, nes su
jaukus vos 8 metus išleido pas ūkininkus 
tarnauti: vasarą gyvulius ganyti, o žiemą 
malti. Taip tęsėsi per 8 metus. Ir turiu pa
sakyti, kad ir iki šiai dienai nei mano tė
vas, nei aš jokios savasties neturėjom ir ne
turim. Tad kožnam bus suprantama, kad 
mano tikslas buvo ir yra — geresnės darbi
ninkui ateities troškimas. Todėl manau, 
kad niekam nebus nuostabu, jei aš pasisa
kysiu, kad laike komunistinio perversmo 
Ri 
se ant Maskvos gatvių ir kovoti už Sovietu 
-------- .. Man daugiausia prisiėjo stovėt f į turi daryt? Prisieina važiuoti slapta; 
prie Nikitos Vartų (Nikitskija Vorota) ir

o darbininkas alkanas būdamas, ką 
va

žiuoja tai vagonų tarpe, tai po vagonais, o
ant Malaja- Dimitrovka. Da mane paaksti- dar kiti tokius marškinius pasidarydavo, Į
no ir tas, kad mano mylima panelė (o vė
liaus i
Kryžiaus rinkti sužeistuosius. Kaip visiems

kuriuos supildavo aplink koki pūdą miltų
ir žmona) užsirašė prie Raudonojo *! taip 'veždavo i Maskvą ar Petrogradą.

1918 metų pradžioje Maskvoj buvo labai
yra žinoma, po 7 parų mūšio baltagvardie-jsu”ku du?n®s gauti. Kaip dabar prisimenu, 
čiai tapo išvyti ir buvo užimta AIeksejevs-^ab rodo^’ žmogus negalėtum gyventi gau- 

'/'lomat' •v’innn netiinforloli ct-hva /■!hama/.

DARBININKO GYVENIMAS.
Vos tik švinta rytai, 
Nakties nyksta rukai,
Aš keliuos
Ir rengiuos,
Bėgt į “šapą” skubinuos.

Mano gatvėj tylu.
Miega ponai, tai ramu.
Tiktai aš
Ir draugai
Bėgam, lekiam greitai.

Reikia dirbt, prakaituot,
Centas, du vis skaitliuot,
Ir kasdien
Vis tas vien—
Ar užteks duonos kąsniui?

J. Krukonis.
TEOZOFININKŲ VADAS.

D-raa Gottfried de Purucker, nau
jau teozofininku draugijos vadam, yra 

•I 55 amžiaus žmogum, bet išrodo
klerika-l kaip 25 vaik.Ms. į

Skambės daina triukšminga vis, 
Dirbtuvių atveriant duris;
Nors jaunos širdys skausmą jaus, 
Pūslėtos rankos kūjį spaus.

Mes darbą pradedam daina, 
Kartu su rytmečio aušrai 
Ir baigiam jį mes taip vėlai. 
Kaip dingsta saulės spinduliai.

Mes vargom, skurdome ilgai 
Ir kūjo buvome draugai,
Bet lemta mums girdėt laisvas 
Mašinų ūžiančių dainas.

Mes keliam vis aukščiau rankas, 
Krūtinėj kaupiame jėgas: 
Mes—pranašai naujų dienų 
Ir traukiam dainą fabrikų.

Nors staugs, nors kauks tie fabrikai, 
Bet greitai žus žmonių vargai, 
Brolybe saulė švis rytoj,
Laimėsim laisvę mes kovoj.

J. Narbutas.

' damas vieną aštuntadalį svaro duonos ir su 
karštu vandeniu be cukraus ją valgydamas. 
Jeigu dar gavai kokį obuolį nusipirkti, tai 
ir viskas. Tad suprantama, kad daugiau 
nieko ir negalvodavai, kaip tik apie duoną. 
Būdavo, iškratai drabužių kišenius po kelis 
kartus, manydamas, kad nešant kada duo
ną gal liko koks trupinėlis. Tad supranta
ma. kad šitaip dalykams stovint “mešočni- 
kai” gerai uždirbdavo. ' Nuvažiuoja kur į 
Ukrainą, ten pas ūkininkus gauna pigiai 
nusipirkti, o Maskvoj parduoda labai bran
giai.

Gal kai kam butų įdomu žinoti, kaip ta
da buvo keliamos vestuvės Rusijoj? Man 
kaip kartas prisiėjo tas pergyventi, tai nors 
trumpai aš jas aprašysiu. Tas “didelis” 
triukšmas įyyko 3 d. kovo, 1918 m. Mask
voj. Marinoj Roščoj, 6-tam Projezde. Dar 
prieš vestuves mano busiantis švogeris iš
važiavo parvežti duonos ir mėsos. Bet mu
sų laimei ir dėka tuolaikiniam traukinių 
judėjimui jis parvažiavo 3 dienas vėliau po 
vestuvių, tai tas “didysis” balius atsibuvo 
su senais sukoriais. “Medaus mėnesis” bu
vo praleidžiamas retkarčiais su silke. Bet 
vieną kartą buvo toks atsitikimas. Aš ga
vau biskį padirbėti, o žmona pasiliko na
mie ir kur tai gavo silkę. Priruošus padėjo 
ant stalo, o pati išėjo į pirtį. Aš parėjęs ra
dau korčiukę, kurioje buvo parašyta, kad 
tą silkę valgyčiau. O aš, kaip nepapratęs 
dar dviese gyventi, tai paėmiau ir suval
giau visą silkę. Ir kada suvalgiau, tai tik ta
da atsiminiau, kad aš nuskriaudžiau savo 
jauną pačiutę. Tai aš ir dabar užraustu, 
kaip atsimenu tą atsitikimą.

(Bus daugiau)

t

♦

v
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PAMOJIMAI

Visokios Žinios.

REIKALINGAS DARBININKAS 
ANT FARMOS. kuris mokėtų nieMti 
karves. Mokestis gera. Atsišaukite 
tuojaus. JIM USOVICZ

Ea*t Bridgewater. Mass.
, Teelefonas 128 Ring 5

PIETŲSLAVIJA RE1KA- PRIESSOVIET1ŠKOS PA- 
LAUJA IŠ ESTIJOS IŠ- JĖGOS ORGANIZUO- 

DUOTI PABĖGUSI BIEL- JASL

GRADO POLICIJOS 
VIRŠININKĄ.

Estų teisingumo ir vidaus 
reikalų ministeriai gavo iš 
Pietųslavijos užsienių rei
kalų ministerijos telegra
mą, kuria pranešama sąly
gos, einant kuriomis turi 
būt išduotas Pietųslavijai 
Taline i______—___
grado policijos viršininkas savo demokratiškų įsitikini- 
Radunovicius, pabėgęs iš mų, jje gali įeiti į kontaktą 
Pietųslavijos su didele su- <u baltomis karo jėgomis, 
ma valstybės pinigų. Estų Sovietai be to bijo sukilimo 
vyriausybė atsakė, kad jei Turkestane, Kaukaze ir Uk- 
Radunavičius kaltinamas rainoje. Visi ekstremistiniai 
tik kriminalistiniais nusi- rusų gaivalai nekantrauda- 
žengimais, tai jis galėtų būt mį laukia karo, kad galėtų 
tuojau išduotas. Tečiau ka- aktyviai pasireikšti. To- 
dangi Estija neturi įrodymų kioms sąlygoms esant, pa- 
del jo nusižengimo Pietų- §ak Rusijos dalykų žinovu 
slavijoj, išdavimas galės Sovietai žūt būt" vengs įsi- 
but sutvarkytas tik diplo- velti i karą su Kinais, 
matiniu budu. Pietųslavijos ‘ ----------------
valdžia turės atsiųsti estų NAUJI DVARININKAI 
vidaus reikalų ministerijai 
kaltinamąjį aktą ir įrodyti 
Radunovičiaus kaltę.

I Esamomis Berlyne žinio
mis atamanas Semionovas 
ir generolas Chorvatas nori 
organizuoti visą “baltąjį” 
korpusą. Sovietų šaltiniai 
patvirtina šias žinias. Taigi 
karui Rusijos su Kinais pra
sidėjus, prasidės ir tarpusa
vis rusų karas. Kadangi Si
bire labai daug separatisti- 

suimtas buvęs Bei- nių gaivalų, tai nežiūrint

NORI PANAIKINTI INK
VIZICIJOS ĮSTATYMĄ-

Pennsylvani joj susidarė \ 
draugija iš 875,000 narių,’ 
kurie reikalaus panaikinti' 
užsilikusį da nuo 1794 metų 
inkvUicijos įstatymą, drau- 
diAmtį' -nedėldieniais žais
lus žaisti.
PABĖGO DU KALINIAI.*

Bostono priemiesty Rox- \ 
būry šio utarninko rytą iš, 
teismo pabėgo du kaliniai. ' 
Jie buvo surakinti ir polici-i 
ja nelabai juos dabojo, bet 
jie nusimovė nuo rankų ge-! 
ležis ir paspruko.

HECIMIZUOTAS POTE
RIŲ KALBEJIMAL

i
i
I

X

RUSIJOJ.
Rusijos sovietų vykdo

mojo komiteto pirmininkas 
Kalininas pasakė kalbą, ku
rioje nurodoma j dabartinęLENKŲ SPAUDA APIE _________ _

LIETUVOS EMIGRANTŲ Į-j-j^ką ekonominę Rusijos 
GRUPES. padėti. Kaltino valstiečius,

•v t • a • i i z /• r i • ii ' *Vilniaus lenkų “V ytis” 
praneša, kad Lietuvos emi
grantai Vilniuj šiuo metu 
esą suskilę į tris dalis. Vie
na grupė- esanti Pilsudskio 
įtakoj, kita grupė — Pleč
kaičio ir trečia — Jankaus
ko. Visos trys grupės ve- “klaida.” 
dančios tarpusavy aršią ko
vą. “Pasirodo, — pastebi 
‘Vytis,’ — kad vAsi ‘vadai' 
nustojo visiško autoriteto 
savo valdinių tarpe ir dabar 
negauna su jais ‘rodos.’ Di
desnius rėksnius išsiuntinė
jo į visokius darbus, liku
sius apstatė iš visų pusių 
šnipais, kurie terorizuoda
mi mėgina bent šiaip taip 
palaikyti savo vadų autori
tetą. Visi nustoję vilties ka
da nors Įvesti Lietuvoje _______
‘savo tvarką,’ nemato to- siems "kolchozuose” komu- 
Iiau jokio galimumo grįžti nistams dvarininkams. 
Lietuvon, kaip tik pasinau-, ----------------
dodami paskutiniu Lietuvos! KOMUNISTŲ ŠPOSAI 
vyriausybės įsakymu, kur 
duodama teisė per tris mė
nesius atsisakyti nuo savo _ ___ _____ __
tolimeąiio veikimo. Pana- keldama iš vienos gatvės į 
šių emigrantų atsiranda ne- kitą gabeno savo baldus 
mažas skaičius. Jie laiko, Bakius vežė keli vežimai, 
kad jų politinis veikimas o paskui jų važiavo vežikais 
yra jau galutinai žlugęs. atstovybės tarnautojai. Kai

Bet juodašimtiško * v y- procesija pasiekė Ujaz- 
čio ’ pasakoms galima ir ne- dovskOs Alėjos, priešakinis 
tikėti. ! vežikas ištraukęs raudoną

vėliavą prikabino ją prie 
savo botago ir pradėjo ja 
mosuoti. Susirinko didelė 
minia, o policininkai parei
kalavo nutraukti vėliavą. 
Sovietų tarnautojai atsisakė 
tai padaryti, nurodydami į 

1 ekstertorialumo teisę.

kad jie trukdą duonos ga
minimą. Kalininas apgai
lestavo dvarininkų ukius ii 
pareiškė, kad komunistai 
ori valo atstatvti stambius a - «•

dvarus.
Dvarų padalinimas buvęs 

Komunistai dali
nę dvarus politiniais sume 
timais.

“Valstiečiai, sakė Kalini
nas, per šimtus metų ištroš 
kę žemės panaikino stam 
bius dvarus, padalino žemę 
gabaliukais ir iš to nieke 
gero neišėjo.”

Tokiu budu komunistą 
“eidami į komunizmą” dasi- 
galvojo iki naujos baudžia 
vos įvedimo, kada likę be 
žemės 
dirbti

valstiečiai turėsią 
“barščiną” atsisėdu-

VARŠUVOJE.
šiomis dienomis Rusijos 

prekybos atstovybė, persi-

vežė keli vežimai.

Vidurinėje Azijoj, tarp 
Afganistano, Indijos ir Ki
nijos yra kultūroje labai 
atsilikusi valstybė — Tibe
tas. Iš visų pusių Tibetą ski
ria milžiniški Himalajų kal
nai. Visi žemės turtai ir 
žmonės ten yra kunigų arba 
lamų nuosavybėj. Lamas 
savo tikintiesiems yra pri-- 
rašęs begales poterių, kurių 
jokiu budu jie neištesi su
kalbėti. Kadangi poteriai j 
vra labai ilgi ir juos kalbant’ 
nebeliktų laiko darbui dirb
ti, tad lamos tam tikslui pa
kinkė vėją ir vandenį. Anot 
’.ibėtiečių, jei maldas sura
šyti ant popieriaus ir pri
versti tą popierių suktis, tai į 
jau yra Dievui garbė ir gy
ventojams poterių kalbėti 
Tereikia. Tuo tikslu sugal
voti ypatingi vėjo varikliai 
su statinėmis be dugnų. Po- 
:eriai ir maldos surašytos 
int ilgų popierio juostų, 
oriklijuotos statinės vidury. 
Prie kiekvieno kaimo yra 
to kelias tokias statines su 
sparnais. Džiaugiasi gyven- 
ojai esant geram vėjui, nes 
ada kiekvienas statinės ap
sisukimas reiškia oru kaimo 
nukalbėtas begales maldų; 
bet kai vėjo nėra ir statinės 
sustoja suktis, tada gyven
tojai meta darbą ir tol kal
ba poterius, kol vėl vėjo su
silaukia.

Daug geriau būna ten, 
kur gyventojai poteriams 
'kalbėti” vietoj vėjo gali 
jžkinkyti vandenį. Ten su
galvoti gan tobulus vande
niniai tekiniai, sujungti 
krumpliais ir transmisijo
mis. Vanduo daug pasto
vesne jėga ir gyventojus 
pavaduoja nuo sunkių ir be
galinių poterių.

J

ČEKISTE ARISTOKRATĖ
Žinomas savo kova su 

provokatoriais V. Burcevas 
paskelbė užsienių spaudoje 
įdomią senseciją apie bolše
vikų čekistę iš aristokratiš
kų rusų sferų. 1

Tai esanti rusų artistė 
Račevskaja, buv. caro Mi
kalojaus pusbrolio žmonos 
sesuo. Ji jau kelis metus tar
nauja bolševikams kaipo 
agentas provokatorius. Jo
sios veikimas — rusų emi
gracija užsieny. Raševskos 
ryšiai su aristokratais davė 
jai galimumo informuoti 
bolševikus apie emigraciją 
ir jos planus. Ji buvo tam 
tikslui specialiai komandi
ruota į užsienius. Bolševikų 
G. R U. • (žvalgyba) davė 
jai dideles pinigų sumas, 
kad ji galėtų sėkmingai at
likti savo darbą.

Burcevas žada paskelbti 
dar visą eilę bolševikams 
tarnaujančių provokatorių.

AREŠTAVO 30 GEMB- 
LERIŲ.

Netoli nuo Saratoga 
Springs, N. Y., pereitos suba- 
tos naktį valstijos policija 
užklupo viešbutį šalia kelio, 
kur susirinkdavo visokio 
plauko gembleriai iš pinigų 
lošti. Prie lošimo buvo už
tikta 30 vyrų ir 60 moterų. 
Vvrai buvo areštuoti, o mote- 
ris paleistos.

OH! KAIP SNlEGt ( . \| 
BALTI MARŠKINI u

K AIP PADARAU..

NAUJAS MUILAS 
KLR| Aš V ARTOJU. 
Aš J V NĖ METRINI’ 

TETA KLABA.

putų

tnuiuotasi

l.vx-

su Rinso.
Viskas kobaltai iisiPUuna

ištraukia purvą

Lever

muilą*

. a moteris žino kaif;A niotcr
s lininiu-

rinti. Drabužiai laiko

Palauk iki pamatysi -a.ė
Tirštos, s’netonUOt,°n/i :encva rankoms, 

 

tai išplau- T-aiP
reikia

Rir.souž kupinaKupinas
išpusi muilar- i - jv
ducjnmas išdirbėjo

discn,b •

Saugi»s putosdXrl«>^ daug^^

duoda dvigubai

bimo mašinų

Re’iomen-
stangus

Pabandykit j) ’r

.varart"”’a> P®.Brothcrs Co-<
išdirbę)?; 

brids*- >‘as*

Kai kur Amerikos muzė-l 
juose yra pargabentų "po
teriams kalbėti” statinių. 
Inžinieriai stebisi į jas žiū
rėdami, kaip nekultūringa, 
tauta galėjo taip ištobulinti 
vėjinį varyklį, kuris nei 
kiek neblogesnis už dabar
tinius mokytų technikų pa
statytus tos rūšies vaiyklius. 
Jie veikia automatiškai ir Į 
vėją pasisuka taipjau auto
matiškai, nors geležinių da-; 
lių beveik neturi.
--------------------------------------- -į

ŠIENAPIUTIS.

LAIVAS SUDEGĖ ANT 
JŪRIŲ.

Ties New Bedford, Mass., 
pereitą nedėldienį sudegė 
žvejų laivas ant jūrių, šešis 
jo žmones išgelbėjo kitas 
laivas.

Pajieškau merginos arba našlės 
apsivedimui, .‘15 iki 10 metų amžiaus, 
nedaro kliūčių skirtumas tikėjimo, 
mylinti šeimynišką gyvenimą Su 
pirmu laišku malonėkit prisiųsti pa
veikslų, kuris bus sugrąžintas parei
kalavus atgal.

A. WILLIAM
466 S. Main st., Los Angeles, Calif

AMŽINĄ AT11.SJ A. JACOBS
SAN FRANCISCO, CALIF. Lie

pos 31 d mirė mano mylimas vyras, 
palikdamas dideliame nuliudime savo 
žmoną ir 2 metų dukterį. Buvo laisvų 
pažiūrų žmogus ir mylėjo pažangiua 
laikraščius, ypatingai “Keleivį.” Lai' 
būna jam amžina atmintis. . • 

Velionio žmona ir duktė.

REIKALAVIMAI
, ♦ • __________ ______

Pajieškau gero pažystamo Povilo 
Ciplinsko, seniau gyveno Chicagoje. 

- Kas apie ji žino, prašau^pranešti, ar
ba pats lai atsišaukia

MRS ANNA SHIMONIS
R. R 2. Muskegon, Mich.

Pajieškau brolio Igno Butrimo, 
Simno parapijos, Suvalkų gub., se
niau gyveno Shenandoah, Pa Kas 
apie ji žino prašau praneškite arba 
pats lai atsišaukia.

VINCENT BUTRIMAS
Ibituva L. Paulista,

E. Sao Paulo, Brazil.

EXTRA! EXTRA!
REIKALINGI PARDAVĖJAI 

MARŠKINIU.
Geras uždarbis, sampeiiai užima 

mažai vietos Jei ir kitus daiktus par
davinėja, galima ir marškinių sampe- 
lips turėt Klauskite, (34)

J. B. Smilte. Mang. 
The Diamond Tailoring C o. 

MOUNDSVILLE, W. VA.

PRANEŠIMAI.
GERBIAMIEJI DETROITO LIE

TUVIAI'. Vaikinai ir Merginos; malo
nėkite pagelbėt užlaikyt stubą jaunai 
našlei. Turiu ant išrandavojimo kam
barius, po numeriu 1462 Ferdinand 
avė., Detroit, Mich. (34)

t

Marijona Kalviniukė, pajieškau 
pusbrolio Antano Jančausko. Pajesių 
kaimo. Mariampoiės apskr.; 23. metai 
Amerikoje, gyveno ir KanadaĮe. bet 
dabar girdėjau gyvena Detroit. Mich. 
Kas apie jį žino, prašau, pranešti, ar
ba pats lai atsišaukia; turiu svarbų 
reikalą

MARIJONA KALVINU KĖ
126 Jladison st, Westville, III.

Pajieškau Povilo Bukio. gyvena Ka
nadoje: turiu svarbu reikalą. Prašau 
atsišaukti arba kas jį žino, malonėkite 
pranešti, užtai bus atlyginta (34)

L. MAČYS, kO Maning avė, 
Toronto, Ont, Canada.

MOKINKIS BARBĖKI AUT
Ekspertas instruktorius. Moderniš

ka mokykla. Pozicijos gvarantuoja- 
mos Dienomis, ir vakarais'klasės.

1039 E Wasbin^toa Streęt, Boston. 
(Netoli Dover st. EI ) 29 Brenciai S.V. 
Manag Bazil Lanovis.

VAUGHN’S SCHOOL. (35)

Pa'ieškkau brolio Vinco Brazilausko 
(ar Burzulausko), paeina iš Gudinęs 
kaimo, Mariampoiės apskr. rodos. 
1910 metais išvažiavo iš Škotijos į 
Ameriką. Kas apie jį žino prašau pra
nešti arba pats lai atsišaukia (34) 

KATARINA KAZLAUSKIENĖ
49 Glamis Rd., Newbak, 

Glasgovv, Scotland.

GERA PROGA.
Pajieškau Randauninko, turiu ūkę 

80 akerių žemės pirmos rūšies, su ge
rais Budinkais ir įrankiais, taipgi gy- • 
vuliais ir pašaro užtektinai. Farma 
randasi netoli nuo Scottville, Mich. 
Galima gaut pigiai, nes savininkas va
žiuoja Lietuvon Klauskite greitai per 
laišką ar vpatiškai. (34)

K ŽUKAUSKAS
I’. O. Box 88, Rivesville, W. Va.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA GERA FARMA.

150 akrų žemės du geri arkliai, 5 
karvės. 2 telyčios, visos naujos maši- 

i nos, 40 tonų šieno, viskas geram sto
vy. Parsiduoda dėl vyro nesveikatos. 

• Arti didelio miesto Utica Kas pirmes
nis. tas geresnis, nes ta farma parsi
duoda pigiai, vien tik miškas tų pini
gų vertas. (34)

M R. S NEWMAN
Cury Road, R. F. D. N'r 1, 

Barr.eveld, N. Y.

Ona Kaukalienė, pajieškau sunaus 
Antano Kaukalio, seniaus gyveno 
Chicagoje, dabar nežinau kur. Aš jo 
motina esu labai sena ir norėčiau su
rast mano mylimą sūnelį Kas aoie jį 
žino, prašau pranešti (35)

ONA KAUKALIENĖ 
Trumpaitėliu kaimo, Gruzdžių vals., 
Šiaulių apskr., Lithuania.

Pajieškau Juozapo šamar.skio, pa
eina iš Kretingos apskr., Mosėdžio 
vals. Bakščių kaimo; girdėjau gyve
no Waterbury, Conn.. 797 Bank st. 
Prašau atsišaukti, arba kurie apie jį 
žino, malonėkit pranešti, nes turiu 
labai svarbu reikalą 135)

MONIKA KANEVIENĖ
34 Oliver st., Hamilton, Ont., Canada

Agota Arbušauskaitė-Krikčrunie- 
nė, pajieškau brolio Antano Arbu- 
špusto. girdėjau kad jis zvvena Bue
nos Aires. Argentinoje. Mielas broli, 
>ej gyvas, atsišauk, arba kurie 
ji žino prašau pranešti kur jis 
dasi, už ka busiu labai dėkinga 

AGOTA KRIKČIUNIENĖ
202 Lathrop st, Kingston,

ŪKĖS, TAI ŪKĖS!
Milžiniškoj Lietuvių Kolonijoj Ame

rikoje, reikia pasakyt, kad puikiausia 
ir tinkamiausia apylinkė lietuviam. Še
šios ūkės tur būt greitai parduotos už 
labai pigią kainą. 40 akrų su gyvu
liais ir mašinom, budinkai ir javai 
$2700. 80 akerių ūkė su gyvuliais, ja
vais, geri namai $4500 55 akeriai
ūkė, geri budinkai, miško $1300. 333 
akerių dvaras, puikiau*! budinkai, pul- 

; kas galvijų, 1 mailė į miestą $13,000 
i ant išmokėjimo. (34)

P D. ANDREKUS
Piegon Lofts. Pentwater, Miete.

I

Aukso miglos supa tylą—
Užu šilo saulė kyla...
Žengia vyras paskui vyrą... 
Ryto perlai žemėn byra...
Žolę žalią, žolę jauną... 
Žvangios dalgės žvangiai 

piauna.
Lenkit galvas, pievų gėlės-- 
Eina jaunos grėbėjėlės...
Padėk, Dieve !-Ačiu, ačiū... 
Pradalgelių kaip gyvačių...
Dalgė dalgę mostais varo— 
Tiesis baras šalia baro...
Saulė žėri, spindi rasos... 
Braido pievą kojos basos...
Čeža, šlama, žvanga, tiška 
Žalioj pievoj ir už miško...
Mirga mergos nuo

pakrantės... 
žodžiai, juokas—ryto 

šventės...

apie 
nn- 
(351

Pa.

Paiieškau savo dėdės T.eono Peli- 
lio, iš Kretingoj aDskr., Salantų paš
to, Kauno gubernijos; daugiau kain 
20 metų Amerikoj. Turiu svarbu rei
kalą. (36)

PETRUSIA PELIŲUTĖ
21 Ix>well st, « Boston. Mass.

PARSIDUODA ARBA IŠSIDUODA 
ANT BANDOS

18 akerių'farma, su jryvuliais ir 
■ padarais. Kurie norėtų gražiai pagy
venti. atsišaukit šiuo adresu: (35) 

F. M. BERTULIS
Box 57. Stratford. Coan.

Tel. Stratford 973—2.

GERA PROGA PER
KANTIEMS.

Parsiduoda puiki farma. 25 mylės 
nuo Bostono, 49 akrai žemės, beveik 

____ ..........................................................' naujas 12 ruimų Namas, visi pirmos 
Pajieškau sesers Marijonos Bub- klasės įrengimai; miesto vanduo, 

"intės-Paužienės. Mariarnrx>1čs apsk . e*eLtra, ir stymo šiluma, didelė bar- 
..........  • • nė su salio, geras, didelis sodnas; 8- 

mo: apie 20 metų Amerikoje. Prašau karves^ _ telyčios, 1 arklys, <0 vištų,
■ • • • apie oO tonų š'eno, visokie farmos

įrankiai Parsiduoda už prieinamą 
kainą. Nepraleiskite geros progos. 
Turiu daugiau farmų, didesnių ir ma
žesnių; kurie užinteresuoti, kreipki
tės, gausit gerus bargenus (37) 

W. SHAMEKLIS
9 lx>vering st- W. Med*ay, Mass.

Pajieškau sesers Marijonos

Šilavoto parapijos, Milaiškampio l ai-
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Naujausi Lietuviški 
Rekordai Columbia 

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERIU ORKESTRĄ 
Singing by A. Šaukevičius ir Marijona Urbas. Fr Yotki. Lead< r 

61OO3F (Lietuviška Veseilia, Dalis Pirma ir Antra 
12” $1.25 Mahanojaus Lietuviška Mainerių Orkestrą

(Lietuviška Veseilia, Trečia Dalis Orchestra with
(Lietuviška Veseilia, Ketvirta Dalis Incidentai Singing

(Vilniaus Polka (10„ 75c.) Mahanojaus Liet. Mainerių Ork 
(Žideli-Judeli. Polka Brooklyno Lietuvių Orkestrą
(Žuvininkų Valcas Mahanojaus Lietuviška Mainerių Orkestrą 
(Puiki Porelė—Polka ........ Lietuvių Tautiška Orkestrą
(Raudona Kepuraitė Mazurka Mahanojaus Liet. Mainerių Ork 
(Senos Mergos Polka................... Brooklyno Lietuvių Orkestrą
(Šešupės Bangos Polka .................. Lietuvių Tautiška Orkestrą
(šokiku Polka ... Mahanojaus Lietuviška Mainerių Orkestrą 
(Tarnaitės Polka Mahanojaus Lietuviška Mainerių Orkestrą 
(Tėvuko Polka .... Mahan >jaus Lietuviška Mainerių Orkestrą 
(Alleluja—Esu Bomas ............................... Antanas Vanagaitis
(Atvažiavo Meška........ .. Antanas Vanagaitis ir M Žemaitė
(Be Nosies (A. Nanagaitis) ....................... Antanas Vanagaite
(Močiute Širdele .................................................... Jonas Butėnas
(Mudu Du Broliukai Antanas Vanagaitis ir K. B Kriaučių" •- 
(Piršlybos Amerikoj ................................................ Comic S•"
(Nejšpildomas Prašymas 

(Meigytę Prigavo ....
(Eina Pati į Karčiamą 
(Karvutė........................
(Doleris 

(Sharkey Daina 
(Munšainukas ..............

(Lietuvoj Mados 
(Pas Draugą Julių

<1
§ 
į
3

3

61004F

16111F 
16133F 
16115F 
16113F 
16119F 
16131F 
16113F 
16135F 
16121F 
16122F 
16127F 
16132F 
16130 F 
16118F 
16117F 
16136F

16678F A. Vanagai

pačios atsišaukti arba žinantieji pra
neškite, už ką busiu labai dėkinga.

(37) 
Kotrina Paltinavičienė-Buhniutė 

60 Water st, Wakefield, Mass.

APS1VED1MAI-
Pajieškau draugės apsivedimui; 

vaikinas. 40 metu, turtingas. Kuri 
pasiturinti, malonės atrašvt šiuo ad
resu: B. G AMBRO

7 Sherman st., Charlestovvn, Mass.

FARMA 12 AKRŲ
9 mylios nuo Dorchester, Mass, 

i penkių kambarių ir sun porch Namas, 
j](Joo pėdų ant Statė Road. Vyras mi- 
, rė, turi parduoti arba išmainyti ant

Noriu surasti dora našle ar gyva- stubos Cambridge. Vra tinkanti viš- 
našlę tikslu apsivesti, kad ir netur-'tom auginti ir piknikams. Kaina ma
tines bet darbščia, tarp 38-42 motų.'ža Atvažiuokite arba rašykit pas 

" I MICH A EI. CORAN
1171 Turnpike st..

No. Stoughton, Maus.
Kaista saulė—kaista krūtys *?d neblogai atrodytų v-orinčio’*1^'* ... ... .. . . J 4.~> m., neperturtmgas. Norinčios su-,

—Žalia, Žalia, sienapiutis. sirašinėti meldžiu ir paveikslėli pri- 
---------------------------------------------- — siųst Informacijas suteiksiu kiekvie-

SAUSA VASARA IŠNAI- | 
KINO DAUG ŽUVŲ. '

Iš Maine’o valstijos pra- j 
nešama, kad tenai išdžiuvo ' 
beveik visos mažesnės upės 
ir dėl tos priežasties žuvo la
bai daug žuvų. Iš kai kurių 
vietų žuvįs buvo išsemtos ir Į 
perkeltos į ežerus, bet kitur ( 
jos pasiliko ant sausumos ir 
žuvo.

16071 F

16O72F

16O88F

16085F (Vanagienė Polka 
olT'.U

A.

Antanas

Vanagait -

Vanagaitis

Vanag -

PERKŪNAS UŽMUŠĖ 
GYVYBES SARGĄ.

Atlantic City pereitą ne
dėldienį buvo labai smarki 
perkūnija, laike kurios vie
nas gyvybės sargas maudy
nėse buvo žaibo užmuštas, o 
kitas pritrenktas ir suparali- zu. Du mirė, o trečias sunkiai 
žiuotas. serga.

Įvairiose Bostono vietose 
pereitą nedėldienį 3 žmonės 
užsinuodijo žibinamuoju ga-

(Lietuviškas Džiazas
MES UŽLAIKOME VISOKIUS COLUMBIA IšDIRRVsTi- 

GRAMOFONUS IR REKORDUS 
Rekordai lietuviški, pagaminti geriausią artistą dainininką muziku 

monologistą.
Pas mus galite gauti netik rekordų kurie yra garsinami, bet v.-o- <• 

kokie tik yra lietuvių kalboje išdirbti. Kreipkitės pas mūs o ca - ' 
visko. Reikalaudami katalogų, prsiųskit 2c. štampą

MES PRIIMAM LIETUVOS BONUS 
Nuo tų. kurie pirks pas mus Radio ar Gramafoną. priimam Bonu- 

kaipo dalį mokesties.

GEO. MASILIONIS
377 WEST BROADWAY, SO. BOSTON, MASS
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VISŲ ŽINIAI
L'ž visokios rųšies smulkius pasi- 
garsinimus, kaip tai: pajieškoji- 
mus apsivedimų, įvairius praneši
mus. pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpini 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už sykį.
■ Keleivio" prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c. 
už žodį, išskiriant pajieškojimus 
apsivedimų. kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, mini mum 
kaina 50c.
L'ž pajieškojimus (riminių arba 
draugų skaitome po 2c. už žodį.
"Keleivio” prenumeratoriams, ku- 
-ic tur užsiprenumeravę laiikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po lc. už žodį 
Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuo
ja padarymas klišės. Todėl norint 
taipint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos. .
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar
ba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS
253 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.
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nai Iš toli meldžiu neatsišaukti; iraii 
atsišaukti tik tokios, kurioms niekas 
nekliūna. A. ŠIAUČIŪNAS

14 Vernon st , Worcester, Mass. , 
-------------------------- ---- ----------------- i
Pajieškau gyvenimui draugo, aš esu 

lietuvaitė 24 metų, graži ant išveizdos,' 
protinga, turtų neturiu, vidutinio 
ūgio, kuris sutiktų paimt Amerikon ir 
apsivesti, aš bučiau ištikima šeiminin
kė. Norint arčiau susipažinti, prašau 
prisiėst laišką ir savo paveikslą, kurį 
pareikalavus, sugražinsiu (34)

ZOSĖ MAC1NAUSKAITĖ 
Stoties gat. 18, Šiauliai, Lithuania.

Pajieškau ansivedimei merginos 
arba našlės, gali turėt viena ar porą 
vaikų, nesenesnės 50 metų, kuri butų 
gera gaspadinė ir mylėtų gyvent ant 
farmos. Aš turiu gražią farmą ir gra
žioj vietoj. Baybridge. Ohio. 4 mailės 
nuo miesto, arti prie geležinkelio. Žie
mos veik nebūna, keliai automobi
liams geri. Aš esu 50 metų ir farma 
išmokėta. Kuri norėtų arčiau susipa
žinti, prašau prisiųst laišką ir savo pa
veikslą, kuri sugražinsiu jei pareika
laus GE0 DEBEIKIS (34) 

PITTOCK. PA.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, nesenesnės 45 metų; aš 
esu 44 m<»tų, našlys, turiu savo namą 
$4.000 vertės, esu šios šalies pilietis, 
galit atsišaukti kad ir iš Kanados Su 
pirmu laišku malonėkite prisiųsti ir 
savo paveiksi*, ant pareikalavimo su
tinku grąžinti. (35)

JURGIS GIEDRAITIS 
9679 Greeley avė,

I
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ADVOKATAS

Ignas J. Bariau
725 Slater Building

MORCESTER, MASS.
Gyvenimai): 101 Sterliag St.

Ofiso Tel.; Park 3491
Namą TeL: Magia 49*4. ..

AKMENINIŲ 
PAMINKLŲ
DĖL VISU KAPINIU 

Lietuvis Išdirbėjai).
- šiuomi turiu už garbę pranešti 
| gerbiamiems lietuviams, kad aš pa-
• dirbu puikiausius akmeninius pa- 
Į minkius ant kapinių ir pristatau 
| juos į bile miestelį Suv. Valstijose 
Į be jokio extra primokėjimo.
1 Taipgi užlaikau įvairią figūrą ir 
I šventųjų Paveikslą.
| Kreipkitės vpatiškai. o aš padirb-
■ siu viską prieinama kaina. (-)
I
I•
II
• Sustot ant 22-nd Carson st., prie 
į šv Kazimiero Bažnyčios.

Detroit, Mich. I • ■ ~t - -  - --------------------- . ..ją

viską prieinama kaina. (-)
K. BACVINKA

2121 SARAU STREET, 
P1TTSBI RGH. PA.
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Humoristika
NARDYMO REKORDAS.
Panemunėje sėdi du piliečiai ir 

žiuri, kaip žmonės neria po van
deniu. norėdami nustatyti rekor
dą. Vienas jų ir sako:

—Tai pašėlusiai toli neria.
—Glupstvos, — atsako kitas. 

—štai, aš tai tikrai pažinojau 
vienų; aferistą, kuris toli nardė. 
Įsivaizduok, panėrė jis banko ka
soje Rokišky, o išnėrė... žinai?-. 
Brazilijoj, bestija, išnėrė.

"Vapsva.”

KUR

SOCIALISTINIO JAUNIMO ŠVENTĖ.

KUNIGĖLIS NETURI 
PASIDĖT.

Lietuvoje žmonės maudosi 
nuogi. Nuogi eina i vandenį netik 
vyrai, bet ir moteris. Dei šito pa
pročio šią vasarą vieno miestelio 
policija gavo nuo vietos klebono 
šitokį laišką:

“Aš protestuoju prieš pikti- ....^
nar.tį vaizdą, koki kas dieną per _ Tėveli, aš... aš., žiną1
save langus iš klebonijos matau _Ram. kokią kliūtį? 
Šešupės upėj. Ateina tenai mote-’ __Nagi. š::-.. .. .Marcės
ris. nusirengia ir be jokios sar- su 
matos staiposi nuogos prieš ma-' 
no langus. Per žiūroną aš galiu : 
matyt viską. Netik aš vienas, ale 
ir kiti piliečiai žiuri. Reikalauju 
šitas maudynes uždaryt." i tiaurybė.

Policija pastatė toj vietoj prie 
upės didelę lentą ir parašė: “Čia 1 
maudytis uždrausta." Maudyk- ‘ 
lems vietą paskyrė kitur<už miš-, 
kelio, kur iš miesto niekas negali 
matyt. Ir vyrams buvo paskirta 
viena diena, o moterims kita.: 
kad vieni su kitais nesusieitų.

Už sąvaitės policija ir vėl gau
na laišką nuo klebono, kuris* 
sako:

“Aš ir vėl turiu protestuoti dėl. 
moteriškų maudynių. Jos mau
dosi tenai visos nuogos. Aš jau 
tris vakarus buvau i miškelį nu-' 
ėjęs ir per žiūroną viską aiškiai j 
mačiau."

Dešimtys tūkstančių 
j Vieną!

Viena yra miestas, kurį 
valdo socialdemokratai. Iš 
senos Habsburgų sostinės 
pasidarė naujų laikų mies
tas, socialistų tvirtovė — 
raudonoji Viena. 1 
(i 
eių jaunimo suvažiavo į so- 
cialistinio jaunimo interna
cionalo šventę. Čia prisirin
ko iš Vokietijos, Belgijos, 
Bulgarijos, Danijos, Šuo

lini jos. Vengrijos, Pietųsla- 
Jvijos, Švedijos. Rumunijos,, 
Šveicarijos, 
vijos, 

[ir k-tų panašių
i vu.
Į Liepos 11 d. 
buvo šventės 
Viena pirmą kartą 

• savo istorijoj b 
stotis iš visur 

j traukiniai, i
nom vėliavom, žalumynais.

,. i Jauni veidai, <
' K!,utI akvs. I

I

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE

LATVIJOS PROTESTAS 
SOVIETAMS.

Latvių susisiekimo mini
sterija pareiškė Sovietų pa
siuntinybei Rygoje protestą 
prieš tai, kad vienas iš “Do
bi olėto" orlaivių liepos mė- 

ttoln Rmo uieną uičR»<m Dauguvos tvirtovę,

vedamas, i
Krispien 

. muzikai 
ni žibintai 
abiem pu-

profesoriaus š<: 
Paskum atsi
kalba. Šute it ;
griežiant, išk. . 
ir eisena trauk: 
sėm Dunojau
natvės link. D iyvauja 200 

“ ~ nujų. Priside-“
dienomis dešimtys tukstan-.da darbininkai is viso su-

1 ’ rono minia.i
G. Alpė.

Gaisas."

įsKt:
C v

šiomis tūkstančių jau:

•sidaro pusė i

,“Darb<

nesic 10 dieną pralėkė pro 
r*‘ 2 ' nesilai
kydamas nustatyto demar- 
šo. Orlaivis lėkė pro tvirto
vę 30 metrų aukštumoj, 
noi-s perskridimas tvirtovės 
rajoriV griežtai uždraustas.

KALNŲ LEDYNAI
Musų lygunra

Lenkijos. Lat-'taip yra pripras 
Truko tik iš Lietuvos; kingųį parašai ? 

šalių atsto- dens ir žiemį .- 
jiems sunku

KLIŪTIS.
Kunigas p ~ pamokslo perskai

to kas priima moterystės sakra
mentą. ir sako: "Jei kas žino ko
kių kliūčių, te praneša.” -------- —-----

i^ir-ir-ri k.mivH Viena pirmą karta pamatė..Po pamaldų, beeinanti Kunigą F ę - 1 Įguli gni
iš bažnyčios pasitinka tūlas vy-'^Y0 teorijoj cOKią dieną. 
rakas. pakštelia į ranką ir tyli. 1 V1S3S

1 ■ Ka sakysi ? — klausia kur*i-

—Sakyk, sakyk ’
—Nagi, aš Marcę noriu vesti. 
—Tai kodėl nevedi?
—Tai. kad neina už manės.

*4

!

jei vairininkas nori

TAI BENT NUSIGINKLAVO.
Kelogo paktą pasirašę, susi

tinka prie bendros vakarienės 
Brianas. Čemberlenas ir štreze- 
manas.

—Taikos paktas yra visiškai 
geras dalykas. — sako Brianas. 
—bet tarp musų kalbant mes pa
sistatydinome gerą šarvuoti. Kad 
atvaizduoti jums jo didumą, te
pasakysiu
ką pranešti laivo kapitonui, jis 
nuo vairo dūdelės iki kapitono 
kajutės važiuoja automobiliu.

—Taip. — sako Čemberlenas. 
—mes irgi pasistatydinome gero
ką šarvuoti, jei laive vyksta pa
radas. admirolas matrosų eiles 
turi apvažinėti orlaiviu.

—Štrezemanas nusišypso.
—Mes taip pat pastatėme ne

dideli šarvuoti. — sako jis. — jei 
virėjas nori pasitikrinti, ar ver
damos matrosams bulvės katile 
jau minkštos, jis turi nusileisti 
į katilo dugną submarinu.

Pirmas Klerikalas: “Pasakyk. 
kMego. kas tai gali būt. kad nuo 
to laiko, kaip musų šventas rė
vas įsikūrė savo valstybę ir pa
skyrė mus valdininkais, musų 
šventoj Italijoj nesiliauja žemė 
drebėjus?"

Antras Klerikalas: “Reikia ši
tą dalyką ištini. Man rodos, kad 
tai yra bedieviu darbas."

KAS Iš KO GYVENA.
Pajūrio viešbučio savininkas: 

"šįmet Dievas mielaširdingas. 
Par visą vasarą ftebuvo nei lašo 
lietaus ir saulė degina kaip ug
nis. Gerą turėsim biznį.”

Lietsargių fabrikantas: "Aš 
prakeiksiu šią vasarą. Nei vieno 
lietsargio da nepardaviau."

NEREIKALINGAS DARBAS.
Tarnaitė: “Tai ką čia ponas 

taip daug rašai?"
Šeimininkas: “Aš esu rašyto

jas; aš rašau knygas.”
Tarnaitė: "Kvailystė

daug rašyt,
galima nusipirkti gražiausiu pa
sakų.”

taip
kada už 25 centus

KADA JIS PAMANDRĖS.
Guzaitis jaunasis sako Guzai

čiui seniui:
—Tėve, aš noriu vesti.
—Ne, vaike, tam reikalui tu 

šiandien esi dar per kvailas. Pa
jauk metus.

Guzaitis jaunasis laukia.
Kada vieneri metai praėjo jis 

sako tėvui:
—Tėve, aš noriu vesti.
—Ne. vaike, tokiam reikalui 

tu šiandien dar per kvailas. Pa
lauk dvejus metus.

Guzaitis jaunasis vėl laukia.
Kada dveji metai praėjo, sako 

jis savo tėvui:
—Tėve, aš noriu vesti.
—Ne. vaike, tokiam reikalui 

tu šiandien esi dar per kvailas. 
Palauk...

Guzaitis jaunasis verkia:
—Bet. tėve, kaip ilgai aš busiu 

per kvailas, kad galėčiau vesti?
—Tarp ilgai. — atsako tėvas. 

—kol tu pagaliau apie vedybas 
nebemisiy<i. vaike.

PERSIMAINĖ LAIKAI.

—Na, tai pagalios jiedu apsi- 
ženijo.

—Taip. dabar jau viskas 
baigta, tik divorso reikia.

už-

Amerikos Macochas. — Arba kaip ka- į kada ir kokiu būda avėtas MjsMvere?
ta.ikų kunigas Hans Schmith papio-| Parašė prof Dr. M. U. Meyer ls 

vė merginą Oną Aumuller. Su 1 vokiečių kalbos vertė J Ilgaudas Ap- 
naveiMslais. 16 pusi ..........................1'*- rošyta, kokiu budu tvėrėsi dangiški

kūnai ir kaip musų žemė susitvėrė, 
I ietuviškos pasakos įvairimi. Surir.Ro taipgi kokiu budu atsirado ant jos gy- 
u i? n-niv i Čia teina vybe. Su paveikslais. Chicago, IIIDr. Basanavičius. Dalis L Čia telpa J e -.ndarvta Si 50141 labai gražių, juokingų, išmintingų puri- 140. Gražiai apdaryta Si >u
ir žingeidžių pasakų- Chicago, 1!^
190! m. pusi. 280..........................- w, nors pa.sįbaiirti Pa!-ašė prof Dr.

- • c '„v Wilh. Yleyer Iš vokiečių kalbos ver- 
Lietaviškos pasakas įvairios. ^un • tė J. Ilgaudas. Kas nori dasižinoti, ka- 

Dr J. Basanavičius - T-;.11, da ir kokiu budu gali svietas pasibaig-
..... ‘ n ' ti, tegul skaito tą knygele. Cnica-

go, 1906, pusl 125 Apdaryta .. $150 

: Kaip gyveaa augmenys’ Pagal Lun- 
Į keviėių ir kitus sutaisė Šernas. Su

Įvairius musų žemės augmenis, jų vy
stymąsi ir atmainas, gyvi ir plėtoji
mąsi nuo pat menkiausių pavidalų iki 
didžiausių ir tobuliausių. Chicago, 
III. 1901, puslapių 129.....................75c.

Gyvenimo mokykla. Knyga pakelianti 
dvasią ir duodanti norą atsižymėti 

moksle ir praktikoje. Parašė Orison 
Svctt-Marden Lietuvių kalbon išvertė 
K Žegota Labai naudmga knyga dėl 
moksleivių ir kitų, kurie nori tapti 
garsiais žmonėmis. Chicago. 
1907, pusi. 235. Apdaryta.......... $2.50

Paėjimas organiško svieto. Pagal Bit
nerį sutaisė šernas. Knyga aprašo 

tvėriro.ąsi visų gamtos sutvertų daik
tų; parodo, pagal seniausius ir giliau
sius žemės sluogsnius, daug milionų 
metų atgal, gyvenusius ant žemės 

į augmenis, vabalus, žvėris, paukščius 
Su paveikslėliais. Chicago. 

............................... 75c.

- ----- ------ - . da ir kokiu budu jraii svietas pasib 
telpa 205 labai gražių ir jU’A'i-gų P-' tį t<.gUĮ skaito tą knygele. Cnica- 
sakų, bovijar.čiu kiekvieną skaitytoją - ’ *■
ir klausytoją, ir pamokinančios^ 
Chicago. pus’.. 335. $2 25

Lietuviškos pasakos Įvairios. ..ur.nKo paveikslėliais. Y’ra tei aprašymai apie 
Dr. J Basanavičius. Dalis III Via ■ ■ • - - =-■ —

telpa 202 dar gražesnės ir juokinges- 
nės pasakos Chicago, II', 1*>4 m.
Pusi. 333 Kaina........................... *—°

1

gyventojai dardi kai kada kelias de- 
prie tvar- šimts metrų į ledo gilumą, iš 

vasaros, ru- kur jo niekas jau išgelbėti 
■•s per y J‘J, "■

ir Įsivaizduoti.:
kur t

mainų, jog negali. • Į
Dėl to kopti į ledynus rei- 

uo pa- kia labaratsargiai. Paprastai 
vienu ietoj žydi kopiama ne pavieniui, o ke- 

oužkekų kilometrų ietai keleivių susitarus. Pa- 
is. O -kių kraštų imami ir tam tikri prietaisai 

lėkė yra ir nemaža. Tai beveik vi-;tokiai kelionei, būtent, tvir- 
oapuoštr raudo-aukštai kalnuoti kraštai, stos lazdos su geležiniais ga- 

' .11 .„„„L Kalnuose, ypač aukštuose lais, kuriomis ramstomasi į 
dedančios kalnuose, oro atmainos vyks- ledą, bekopiant, ir stiprias 

Stotv<e tvarka darė ne»u v“'ves’ kuriomis visi kelei-
.ocialistai tarnautojai, grie-^?- Patirta, kad kylant nuo,viai tarp savęs susiriša, kad 
žė paštininku muzika. Dar-zem«s paviršiaus aukštyn į vienam patekus kur nors į 
bininku žmonos <u vaikais; Gr3- o™ temperatūra vis ma-1 plyšį, ar pradėjus slysti ledu 
nešė rožių ir sėliu pintines, “i3- Tam tlkro’' aukštumoj žemyn, kiti galėtų jį prilai- 

? . ‘ . .‘ ... ji tiek yra žema, kad net va- kyti. Be to Į ledynus neina-
i ėsti, dviračiais ir orlaiviu sarą pavirtę vandens dulkė- ma be tam tikrų kelvedžių, 

šventėn. mjs garai sušąlą ir sudaro ge- arba vadinamų "gidų," kurie
I Į \ ieną vykstantieji nau- rai visiems žiru mus, pana- gerai žino kelią ir kopimo su

sius i plunksna.-, debesis. To-(lygas ir kelionėje apsaugoja 
kioj aukštumoj L_._ —y- - - 
negali. Tik nukritę žemiau,

! į šiltesnius oro sluoksnius, 
1 sušalę krituliai gali pavirsti 
vandens lašeliai-.

1 Dėl to, jeigu iki tokios 
aukštumos yra pakilę kalnai 

- tai ant jų viršūnių viešpatau- 
' ja amžina žiema. Iškritęs 

' i sniegas nie
kad netirpsta. Metai po metų 
sniego klodai, guldami vieni 
ant kitų, taip susispaudžia, 
kad pavirsta ledais. Tokiu 
keliu aukštuose nalnuose per 
ilgus amžius yra susidarę iš
tisi ledynai. 6 ledas, kaip pi
kis, būdamas kietas ir trapus, 
sykiu yra ir plastiškas, bū
tent, spaudžiamas, jis pama
žu gali “tekėti." Ledynai irgi 
“teka" amžinai, nusileisda
mi nuo kalnų viršūnių že
myn. Čia jie pamažu tirpsta: 
ir tūkstančiais upelių jau tik
rai teka i jura.

Kainų ledynai paprastai 
duoda labai didingą gamtos 
reginį. Patys ledynai yra pa
našus į sustingusią ledo jurą, 
iš kurios tik vietomis, kaip 
salelės, kyšo atskiromis uolo
mis kalnų viršūnės. Be to iš 
to aukščio, kur ledynai laiko
si, atsidaro plačiausias vaiz
das tiek i apačioje esamus 
slėnius, tiek i tolimus kalnus. 
Dėl to nuo senai keleiviai po 
kalnus pamėgo kopti į ledy
nus. Tik keliai i ledynus yra 
labai sunkus ir pavojingi.

• Slinkdamas kaino šlaitais že
myn, ledynas : aprastai skai
dosi keliomis lytimis. Jo 
kaupruotame paviršiuje atsi
randa daugybė plyšių, daž
nai ne labai plačių, bet labai 
gilių. Dažnai naujai iškritęs 
sniegas siauresnius plyšius 
pamažu pridengia, sudary
damas ledyne labai pavojin
gas keleiviams duobes, pa
našias į tas. kurias musų ūki
ninkai kasa sniege zuikiams 
arba vilkams. Neatsargus 
keleivis, patekęs ant tokio 
sniegu pridengto plyšio, nu-

12:40 vai. kad yra kraštai 
atidarvmas. čiu laiku

d o josi visais susisiekime
budais. • Visus traukė noras 
keletą dienų pagyventi di- 

elėj, draugiškoj socialistų 
ventėj. Dvi jaunos švedės 
[keliavo pėsčios. Du danai 

atvažiavo dviračiais, taip 
pat -2 uimeriečių. Iš Angli
jos du atskrido orlaiviu. Iš 
visų kraštų atstovu atvyko 
• augiau, negu bu\’o laukta, ant ją viršūnių

Burmistras sveikina 50 
tūkstančių.

Penktadienio rytą Vieno
je buvo jau 50 tūkstančių 
jaunųjų socialistų. Eisena 
per Helden aikštę truko 
pusantros valandos. Raudo
nų vėliavų jura siūbavo 
ukstančiams dalyvaujan

čių virš galvų.
Kai per mikrofoną pasi

girdo fanfaros garsai, de
šimtys tūkstančių nutilo. 
Leipcigo choras sudainavo 
dainą: "Pabusk, jau artinas 
diena! ' Hamburgo šneka
masis choras sveikino kiek
vienos organizacijos atsto
vą. Po to kalba Felix Ka- 
nitz. Kaištai sveikina bur
mistras Seitz. Jis sako, kad 
tepamato jaunieji iš Vienos 
pavyzdžio, ką reiškia socia
lizmas darbais.

Pagaliau Į Hofburgo bal
koną sunešamos visos vėlia
vos ir iškeliamos. Milžiniš
koms masėms giedant inter
nacionalą. virš visų vėlia\Tj 
iškyla Socialistinio Jauni
mo Internacionalo vėliava. 
Tai reiškia, kad socialistini 
jaunimą, nežiūrint kalbų 
skirtumo ir valstybių rube- 
žių. riša bendra tarptauti
nio socializmo idėja. 
Šventės pirmieji įspūdžiai.

Iš visų šalių specialiais 
:raukiniais važiavo jauni
mas i raudonąją Vieną ir 
čia susilaukė nuoširdaus 
priėmimo. Visur plevėsavo 
raudonos vėliavos, skambė
jo laisvės dainos, girdėjosi 
džiaugsmingi šukavimai ir 
nuoširdus sveikinimai. 
Traukiniai graudžia, vėlia
vos siūbuoja, gėlės mirga, 
linksmus veidai ir griaus- 

.mingas "Freundschaft!” 
, Naujosios Vienos mmai, 
' aukštos kolonos, išpuoštos

Kas čia darosi, po vel
niais, kad kas diena aš randu ta
vo plauką sriuboj!..

Jinai: “A. tai šitaip; tai reiš- tūkstančiais raudonų vėlia- 
kia, tu manęs jau nebemyli ?... O Vų, smalsiai atvykusių ap- 
pakol buvom nevedę, tai tu visa žiūrima. Amalien maudyk- 
sauja pairdavai man už plauku^ didžiausios Europoj, 
ir gėrėjais! jais!... Ui. ui. nelai-; pastatytos liaudžiai, nuo ry- 
minga aš... l{0 vakaro pilnos besi

maudančių svečių, keliose 
'vietose eina paskaitos. Čia 
susirinko naujosios Euro
pos atstovai. Jiems priklau
sys^ ateity visas pasaulis. : 

vakare 
dainavo 
choras,

Važiuojant traukiniu kūdikis 
pamatė nepažįstamą vyrą ir pra
dėjo šaukti: •

“Papa. papa.”
Motina jam kumšterėjo ir sako: 

“Nutilk, matai, kad čia ne papa. 
Čia džentelmanas.”

Penktadienio
i sporto aikštėje
(jungtinis laisvės

I

Lietuviškos pasakos įvairios. Surinko
Dr J. Basanavičius. Dalis 1' sieję 

dalvj’e, taip kaip ir pirmesnėse dalyse, 
teina keli šimtai užimančių ir juo- 
kiTgų pasakų Pusi 322. ...... $2-25

Rvmss. Romanas. Ta knyga y~a vers
ta į visas kalbas, todėl kad yra gra

žiai aprašyta apie Rymą. Lietuviškas 
vertimas vra lengvas ir gražus. < hi- 
■rago. III 1909, pusi. 132. Drūtai _ 
apdaryta ..........    o<

Biblija, tai yra visxs šventa' raštas 
seno ir nauju testamento. I lietuvių 

kalbą verstas ir iš naujo peržiūrėtas 
i i lietuviškomis raidėmis), Berlyne, r 
11127 pusi. Drūtuose apdaruose S3.50,irtt. . _
I Genesniuose apdaruos*-........................................................ ....
Į Skuros apdaruose ....................... $6.00 Į

Į 

j

lietus būti keleivius nuo bereikalingo i

1127 pusl. Drūtuose apdaruose $3 
Genesniuose apdaruose..................I
Skuros apdaruose ...

inkvizicija. Parašė N Gusev 1 uiki 
naudinga knyga, aprašyta katalikų 

bažnvčios siautimas ir pradžia refor
mos Su daugeliu puikių paveikslų.
215 pusl. Popieros apdaruose. .. $1.00 

Lietuviškas Sapnininkas, surinktas iš 
daugelio svetimų sapnininkų ir

Žvėrys ir žmogus. Pagal Schmehl’į su
taisė Šernas Mokslas apie visokius 

sviete- žvėrys, gyvulius, paukščius, žu
vis, kirminus, vabalus, sliekus, subu- 
davojimą kūnų visokių gyvų sutvėri
mų ir apie patį žmogų Knyga su pa
veikslais. Chicago, 1906. pusi. 313. 
Gražiuose audimo apdaruose .. $2.25

Senų gadynių išnykę gyvi sutvėrimai.
Pagal Hutchinsoną sutaisė Šernas 

Su paveikslėliais*. Aprašo seniausių 
gadynių įvairius sutvėrimus, gyvenu
sius ant žemės dar prieš atsiradimą 
žmogaus Chicago, III. pusi 370 
Gražiuose audimo apdaruose .. $2.0)

Etnologija arba istorija apie žemės 
tautas. Pagal Dr. H. Haberlandą.

parašė šernas Su paveikslėliais. Ap- . 
rašo apie visas musų pasaulio žmonių 
tautas, veisles arba rases Y ra didelei 
naudinga kiekvienam perskaityti Chi
cago, III, pusi 667, Gražiuose au
dimo apdaruose ........................... $4.00

Istorija Suvienytų Valstijų Šiaurinės 
Amerikos nuo atsiradimo ir dar 

nri<?§ atradimą Amerikos iki 1896 me
tų. ‘Aprašo, kaip Kolumbas atrado A- 
meriką^ kokie čia tada žmonės gyveno 
ir tt. Pne galo knygos telpa Suvieny
tų Valstijų Konstitueija. Chicago, III. 
1896. pusi. 364. Gražiuose audimo 

, apdaruose..........................................$2.25
^Gadvnė šlėktos viešpatavimo Lietuvo- 
I je’. 11569—1795 m.) ir Lietuviškas
■ Statutas Zigmanto I. Parašė Dr. Jonas 
, Šliupas. (Trečiasis tomas “Lietuvių 
.Tautos Istorijos”) Y'ra pilna istorija 
' kaip 500 metų atgal Lietuva susijungė
su Lenkija ir kaip per kelis šimtus 

I metų lenkų bajorai šlėktomis vadina-
■ m: valdė lietuvius. Chicago, III 

histonjos. etnegranjos. K™*™'"’-, pusl. 55I Gražiai apdaryta .... $3.00astronomijos, aritmetikos, medicinos, r 
ir kitų moks’ų bei jų šakų; rinkinys Kankvedi* Angliškos Kalbos. Praktiš- 
visokių patarimų apie sveikatą, budus ( bu<jas išsimokinimui angliškos
gydymosi, vaistus, įvairių nurodymų dalbos pačiam per save be pageltos 
amatninkams, ūkininkams, daržinin- j^^ytojaus. Pagal OHendorfą. Har- 
kams, šeimininkams ir kitiems. Js iya‘-| vey, Maxwell ir kitus parašė J. 
rių šaltinių surinko J. liaukis. Chica- Laukia Stipriai apdaryta.......... $250
go. III. 1911 m. puslapių 392 j
Apdaryta ........................................ $3 Oi) Į,^orija Abelna. Dalis I. Yra tai pilna

Į svieto istorija nuo seniausių laikų 
Moteris ir Socializmas. Parašė August Kinijos, pradedant 28ihi metais prieš

1 Bebel. verte V K. R. Y ra tai svar- «ristaus gimimą iki galutinam išdras- 

kalboje tame svarbiame klausime. I „iškojo, 140 metų po Kristui Yra tai
.... $2.00 svarbiausia knyga norintiems susipa- 

' žint .<u svieto istorija. Parašė Dr Ba- 
Apie žemę ir kitus svietus, jų būvį ir cevįįiai Chicago. 1904, pusl 498.

pabaigą Pagal Hei<perną. Falbą ir (Jgažinose audimo apdaruose .. $2.75 
kitus sutaisė Šernas. Aprašo, kas yra • 
žemė, iš ko ji susideda, ant ko laikosi aašto Istorija. Pagal A. B Schnitzerį 
ir "kaip sukasi. Kas via saulė, žvaigž-, sutaisė Šernas. Aprašo, kokiu budu 
dės, mėnulis, planetos, kometos ir ki- įmonės rašyti išmoko, kokiu budu iš- 
tos retai matomos žvaigždes. Su 30 dirbo sau raštą kiekviena žmonių tau- 
astronomiškų paveikslų Chicago. III. ta jr Chicago. 1905, pusl. 301. 
1896, pusi. 255 Graž.iais audimo - Ąpdarvta ....................................... $2.50
apdarais ......................................... $2 00 • i

i Tikėjimų Istorija. Parašė P D. Chan- 
Apsireiškimai atmosferoje arba mete-tepie de la Sausaye. Teologijos pro- 

orologija. Pagal profesorių Yojei- fesorius. Vertė lietuvių kalbon J. Lau- 
kov'ą sutaisė Šernas. / 
sitveria ore žaibai ir griaustiniai, nuo 
ko atsiranda ant dangaus

daugelio svetimų sapnininkų ir su
taisytas nagai tikrą persiškai-egiptiš- 

- ' - - • *----- "-ų
• atspėjimo ateities. Geriausiai išguldo 

, , . . visokius sapnus, kokie tik žmogui pn-
Kati Kopi- gi^pnuoti gali Cliicago, III 
" • • — - ■ ......................... $1.00

I

Naujas pilnas Orakulas arba burtų, 
monų ir visokių paslapčių ir praktiš

ka C. C. St. Germain Delnažinvstė, su 
paveikslėliais. Surinko ir išguldė iš 
svetimų kalbų J. I.a.ukis. Y ra tr.i di
džiausia ir praktiškiausia monų kny- 
ga, burtų ir delnažinystės mokslo ( hi- 
cago. III.. 1904 m., puslapių 412. 
Apdaryta ........................................ $4.50

Paslaptis Magijos bei Spiritizmo švie- 
soje mokslo Y'ra tai išaiškinimas 

morų darymo. Chicago, III, 1903, 
puslapių 262................................. - $1^9

Socializmas suprantamai išaiškintas. 
iCommon Sens of Socialiam i. Para-

John Soargo. Autoriui leidus ver
tė A. Lalis....................................... SI 25

Sveikata arba tiesus ir trumpas kelias 
’ Į sveikatą Pamatinės žinios iš ana
tomijos. fiziologijos ir hvgienos. Su

paisė Dr. A. I- Graičiunas, Chicago, 
III. 1911, pusi 339. Drūtuose audi
mo audaruose.....................................$2 50

Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 
historijos. etnografijos, geografijos, 

astronomijos, ;

, , v, . . . , v . - • taisvras nagaiblaškymosi prieš dažnai ne- ką sapnininką. SU aprašymu planetų 
nugalimas kliūtis.

Suprantama, Kaa Kopi- s-;^pnuoti ’ gan 
mas į ledynus reikalauja ne m. kaina 
tik drąsos, bet ir tvirtos svei
katos. De! to ne taip jau 
daug atsiranda žmonių, ku
rių kitų emocijų vedami į to
kią kelionę ryžtųsi. Visai dar 

!nesenai ledynų vaizdais ga
gėjo grožėtis tik išrinktieji, 
turį stiprius nervus ir kietus 
raumenis.

Šių dienų technika atsklei
dė ledynų paslaptis visiems. 

: kas tik jomis domisi. Į vieną 
i aukščiausių Europoje ledynų 
Į Alpuose. būtent, kalno Jung- 
frau ledyną, šiandien yra nu
tiestas geležinkelis, kuriuo 
'iš skęstančių gėlėse ir žalu- 
; mynuose slėnių per pusket- 
: virtos valandos be jokio var
go galima pakliūti į amžinos 
žiemos karaliją, iškeltą ties 
juros paviršiumi 3457 metrų.

i

Nepaliaujamas 
Troškimas

Vasaros metu priverčia jus nura
mint ji bile kur. mieste ar kaime___ ._ _____  .._ __ iij __ _________ _____
Vandenio permaina tankiai suardo blausia * ir geriausia knyga lietuvių į “imperijos Aleksandro Makedo-
vidurius. į " • ■ ------------------- ------------ ;— . ■ — .   . — •—■ . •

TRINERIO KARTI S VYNAS Puri. 429, 1915 m
vra maloniausias pataisytojas. Jis 
išvalo pilvą ir viduriu^ ir pataiso 
abelną sveikatos uadėtį. Tasai t.mi- 
kas pagamintas iš naturalio wno ir 
gerai žinomas kaipo vienas iš tų su
dėtinių, kurias turi grynas Kalifor
nijos raudonasis vynas. Vartok ii tris 
kartus i dieną, pusvalandį prieš kož- 
ną. valgį. Visose aptiekose. Dykai 
sampelis nuo Jos Triner Co., 1333 S. 
Ashland Avė., Chicago, III.

DYKAI SAMTELIO KUPONAS.
Vardas .
Adresas

Miest. .

Su 30 saiI raštą kiekviena žmonių tau-
t

$2 00
t

4

Pabandyk Dykai
Valst ..

TARPININKAS
(THE MEDIATOR) ' 

Leidėjas A. J. Kupstis.
Vaizbos, Kultu ros ir Dailės Mė- 
Mtinia žurnalas su spalvuotais 

paveikslais. 10 puslapi?. 
Didelio formato.

Prenumerata matams $1.00, 
▼ienas numeris 10c.

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

ba laivokortę į Lietuvą ir atgal 
—dovanų.

“Tarpininkas ’ pagelbės jums 
apmokėti bilas. Jsigykit “Tarpi
ninką” tuojaus. tai sužinosit, 
kaip tą galima padaryti. 
Kreipkitės šiuo adresu:

“TARPININKAS”
332 W. BROADU’AY, 
09. BOSTON, MASS.

įsitikink, 
kad

RE M OLA
PABŪNA JĄ GYSLA

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

maloni ir lengva vartot—nesutepa 
drapanų. Ji gydo—klausk jų aptie- 
koriaus. arba parsisiųsk dovanai 
Sampeli—paprastai apvyniotas ir 
užpečėtytas. Rašykit Henry Thayer 
& C«.. Cambridge, Ma««

ti ! NUO ODOS LIGŲ
rydanflM puU- 

JT* FREEDOL 
Tai yra receptai garaana šveicariško 
ProfuMtiaus. FREEDOL greitai įsige
ria i oda ir po 5 minutų visiškai prašu- 
Mna idogim* bei akamng- FREEDOL 
stebėtinai greitai išgydo šašus, Ronaa 
Egzemą, Remoroidaa. šunvotes. Nie
žuli ir kitokias odos ligas. Kaina SI Jli 
Reikalaukite aptiekoae arba nrisiijski
te S1.00 ir a«es tnojatm išsiusime oe» 
ąaštą beaks. <->

FREEDOL REMEDT CO
; A. Warrea SU Boa ton lt. Mase.

į tepie <le la Sausaye. Teologijos pro-

Aprašo. iš ko su- ųįg Kny<ra didelio formato, l'>86 pusi 
daugybe paveikslų visokių tikėjimų 

„v. —---e,—« _ įvairios dievų, dievaičių, relikvijų, bažnyčių,
šviesos ir šešėliai, ir daugybė visokių šventir.yčių ir tt. Gražiais tvirtais ap- 
kitų įvairiausių ore apsireiškimų. Jarais Chicago. 1914, pusl. 1086. 
Iliustruota paveikslėliais. Chica- 'Kaina..................................................$7.00

. $1.751 i

Trumpa Senobės Istorija. Pagal prof 
R. Vipper vertė iš rusų kalbos T). Su 

ir5-kiais 
taisė šernas. Su paveikslėliais, I spalvuotais gražiais žemlapiais. 
Chicago, III. 1901, pusi. 147 .... 60c. —- ----------- ■--------

Dvi Kelioni į Tolimą šiaurę. Sutaisė 
M. Matulaitis I^abai žingeidus ir 

naudingas aprašymas iš kelionės į 
šiaurinį poli ūsą Su 17 paveikslų 
Ch>cago. 1909. pusl. 88................... 50c.

Geografija arba žemės aprašymas. Pa
gal Geikie. Nalkovskį ir kitus sutai

sė šernas. Su paveikslėliais Aiškiai ir I «aip Rąžyti Laiškus Lietuviškoje ir 
suprantamai aprašo musų žemę, jos - ----- °----- --------- 1-
pnvidalą. didumą, augštį, vulkanus ir 
tt. Chicago. 11) 1906, pusi 469
Apdaryta audimu ..

Gamtos Istorija. Pagal P. Bert vertė 
Dr. A Baeevičia. Knyga su daugeliu 

paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak
menų ir tt ; trumpai, aiškiai ir supran
tamai išaiškina gamtos istoriją. Chi
cago, III 1903. pusl. 209. Gražiuo
se audimo apdaruose.........................$1.50
Gamtos Pajiegos ir kaip is jų naudotis

Pagal Bitnerį sutaisė šernas. Svar
bios nOiksliškos vertės knyga, su dau
gybe paveikslų įvairių mašinerijų ir 
kitokių prietaisų išnaudojimui gamtos 
pajėgų Chicago, III 1904. pusi. 
238. Gražiuose audimo apdar . . $1.75

Iš kur atsirado musų naminiai gyvuliai 
ir auginami augmenys ? Pagal Lun- 

kevičių sutaisė šernas. Su pa
veikslėliais ...........................................35c.

kitų įvairiausių <
Iliustruota paveikslėliai
go, III 1907, pusi 238 .

Bio’ogija, arba mokslas apie gyvus ( r. Vipper vertė iš rusų kailio 
daiktus Pagal prof Nusbaumą su- . paveikslais senoviškų liekanų i: 

taisė šernas. Su paveikslėliais, ' spalvuotais gražiais žemlapi:
Chicago Gražiuose apdaruose .. $250 

t

Apie turtą Išdirbimą. Parašė Schraro.
Vertė S. M. Veikalas gvildenantis 

politišką ekonomiją, kokiais keliais iš
sidirba turtai, kaip jie susurauna.su- 
s i taupi na ir kaip atsiliepia ant draugi- 
jos gyvenimo. Chicago. III 1900, 
pusi. 139.................    50c.

Angliškoje kalbose Suprantamas ir 
tinkamas pamokinimas susirašinėti 
lietuviškai ir angliškai. Sutaisė J. Lau- 

... $4.00 įioje knygelėje yra laiškai viso
kiuose reikaluose ir atsitikimuose į vi
sokias ypatas Yra tai parankiausias ir 
lengviausias būdas gerai išmokti ang
lišką kalbą, rašybą ir susirašymo for
mas turint taipgi po ranka ir žodyną. 
Chicago, Illinois Audinio apda
rais .................................................  $2.00

Oran. Vanduo. Aviena ir šiluma. Lek
cija prof Blockman’o. Sutaisė šer

nas. Visiems suprantamai aprašytą 
ypatybės chemiško ir fizinio proceso ir 
aiškesniam to parodymui yra dauge
lis tam tikrų paveikslėlių. Chica- 
go, 1907, pusi. 138 .......................... 75c.

KELEIVIS
253 Broadvay,

So. Boston, Mase.

f

Surir.Ro
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IAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(f uo musų korespondentų Ir ii Lietuvos Laikreičių.)
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Pinigus perpilančiam greitai ir 
žemomis raiut&Us.

Dėl sugrįžimo leidimų ir kitų 
informacijų klauskit pas v ietim 
agentus aroa pas

Hambarg-American Line
20!) Treniont St.. Bo-ton.

—3203.00—
iš NEW YORK i KAUNĄ

IR ATGAL
(Pridėjus $5. S. V. jeigu

Tąks’r..) Trečia kJesa.

K ELEI Via ____________
O KAS ČIA per KOMEDIJOS?

Tai ne moteriškos kelinė' utos ant ilgu pagaliu, bet bai-

saKa3B=E=saBsss3ssssn=:^s=: 

KLEBONAS UŽSIUNDĖ 
ŠUNIMIS KRISTAUS 

TAUTIEČIUS.
Eržvilkas.

dėldieni čia keliatas žydelių 
rengėsi šaltuonoj maudytis. 
Pamatė juos klebonas Ja- 
sinskas ir užsiundė savo šu
nimis. Kažin, kaip tai pati
ko sėdinčiam danguje Kris
tui. kad klebonas jo tautie
čius šitaip vaišina?

| IR NELAIMĖJE ŽMOGŲ 
SKRIAUDŽIA.

Juodlaukių kaime, Šimo
nių valsčiuje, sudegė ūki
ninkų Pukenio ir Urinavi- 
čiaus, išskiriant klojimus, 
visi trobesiai su ten buvusiu 
turtu. Gaisro metu, ukinin-, 
ko Pukenio tapo išvogti pi
nigai ir brangus auksiniai 

'daiktai. Taipgi apvogė tam 
į kaime nakvojusi žydeli, ku- 
'ris gesindamas gaisrą, ant1 
tvoros pasvėrė ploščiuką su 
pinigais ir grįžęs jų nebera
do.
---------- ----------------- —_________________ ____ I

SUSIŠAUDYMAS 
ČIUOSE.

Nesenai Kauno
_____s policijos _o____

1 Šančiuose VI Kranto gatvėj 
pamatęs einant Įtartiną as- 

įmeni norėjo patikrinti jo 
dokumentus. Tečiau agento^ 
stabdomas tas asmuo nesu
stojo, leidosi bėgti ir pradė
jo šaudyti. Tada agentas 
>ats šovė iš revolverio ir su
žeidė nepažįstama. Nusta- 
yta. kad sužeistasis — VI 
Kranto gatvės gyventojas 
hranas Švarcas.

Kriminalinė policija vė
la tuo reikalu kvotą. Svar
as padėtas miesto ligoni- 
įėn.

i
j Nese
i nalinės

Krimi- 
agentas

KONCERTAS SMILTY
NĖJE.

Per vasaros karščius ke
leivių ir vasarotojų judėji- los knygelė “Trijų rašytoju 
mas Klaipėdoj pasiekia di- pasikalbėjimas”, buvo kon- 
džiau-io laipsnio. Pasivaži- fiskuota, o autorius patrau- 
nėjimai, ekskursijos tai kas- ktas teismo atsakomybėn už 
dieninis dalykas. pornografinio veikalo išlei-

Aną sekmadienį šiauri-dimą. Liepos 25 d. Kaune 
nes Lietuvos nukentėju-, 1-sios nuovados taikos tei 
siems šelpti komitetas su-i sėjas svarstė minėtąją bylą, 
rengė Smiltynėj taip vadi-;Teisme paaiškėjo Įdonr 
namą liaudies šventę. Smil-Ismulkmena būtent: p. Dab 
tynė vadinamas ilgojo Kur-;rila pasirašinėdavo slapy 
šių pusiasalio šiaurinis ga- vardėmis “Juodoji kaukė” 
las, atskirtas nuo Klaipėdos-"Meteoras”, “Jurgdala” 
vieno kilometro platumo są- t. y. esąs geroko šlamšto au- 
šiauriu. Tenai labai gražios torius. Kaitinamasis sten- 
vietos, pušvnai, nuo aukš-tgėsi įrodyti, kad jo kurinio 
tesniu kuopų matvti jura ir turinys yra nepomografiš- 
miestas. Kadangi oras buvo^esnis už “Dekameroną,” o 
patogus pramogoms, tai;tuo tarpu “Dekameronas” 
žmonės nuo pat ryto kelia- esąs nelaikomas pomogra- 
vo Į Smiltynę. Po pietų prie fine literatūra. Taikos teisė- 
kranto prisirinko tiek daug nutarė bylą atidėti ir iš- 
žmonių, kad du laivai be šaukti ekspertus, literatūros 
pertrikio plaukiojo šen Ir profesorius: M. Biržiška, 
ten, ir tai ne visus suspėda- kan. Tumą ir B. Sruogą.

. vo p? imti ir daugeliui reikė
jo eilėje laukti.

Nukentėjusiems šiaurės 
gyventojams šelpti komite
tas surengė pramogas su 
Įvairia programa. Pirmiau
sia kariškas orkestras išpil
dė kelis koncertinius daly- kio skyrius suruošė Aukštu- 
kėlius, paskui dainas Klai- penų piliakalny gegužinę, 
pėdos Giedotojų d-jos ir vo- Oras buvo labai gražus, ii 
kiečių darbinikų choro (Ar- “gražiesiems,” 1 ’y ’ 
beiter < 

Giedotojų d-jos 
Vaičiūnui diriguojant, 
dainavo Žilevičiaus 
pusėj ežero,” VI. Paulausko progos pamatyti jaunų mer- 
“Tiyptinį,’...................... .. .............................................
nijos gerovė”

Pasibaigus koncertui bu
vo loterija, kuri užsitęsė 
iki nakties. Šventė buvo ga
na Įdomi ir gerai pavyko.

BYLA DĖL PORNO
GRAFIJOS.

Kaip žinoma p. J. Dabri-

Jiems teks išspręsti porno
grafijos literatiškumo bei 
meniškumo klausimus.

“GRAŽIŲJŲ” GEGUŽINI
Liepos mėn. 22 d. Lietu

vai Pagražinti D-jos Kupiš-

kaip kupiš- 
Gesang—Verein), kėnai sako, gegužinė pavy- 

choras, ko. Gauta pelno per 100 li- 
, su- tų. Šokių ir žaislų metų ku- 

“Anoj piškėnai pirmų kartą turėjo

Vydūno “žmo- gelių baletą, p-lės Jozakai- 
ir Vilnius ir k. tės rūpestingai paruoštą.

Kupiškėnai norėtų, kad 
gautasis pelnas butų sunau
dotas tik savojo nuskurusio 
miesto gatvėms pagerinti 
arba Aukštupėnų piliakal
niui, “gražiųjų” draugijos 
žinioje esančiam, sutvarky
ti.

f KAUNO PAŠTININKAI 
TIKRAI NESISKUTA.
Pereitame “Keleivio” nu

mery buvom Įdėję iš Bosto
no “Globė” paimtą žinią, 
kad Kauno paštininkai nu- 

pareikšti Voldemarui 
sau

VIRŠAIČIAI f KALĖJIMĄ
Degučiai, Zarasų aps. — 

Buvusis Degučių valsčiaus 
viršaitis ir Degučių Žemės 
Ūkio Draugijos pirminin
kas Vincas Bernotas, už iš
eikvojimą kaip valsčiaus 
taip Ir draugijos pinigų, Pa
nevėžio apygardos teismo 
nubaustas pustrečių metų
sunkiųjų darbų kalėjimo ir tarė 
virš 4000 litų civili jieškini protestą nesiskusdami 
apmokėti.

Nors prieš ji negeresni 
buvo, bet šiaip taip išsisuko. 
Po jo buvęs viršaitis Jonas 
Tvardauskas paleistas iš 
kalėjimo už užstatą ir kvo
ta vedama.

Degučių valsčius negali gos. 
pasigirti savo viršaičiais, Voldemaras nesutinka 
kuris tik pakliuvo viršaičiu, kelti pašto tarnautojų al
tai po kiek laiko i kalėjimą gas, nes pinigai reikalingi 
atsiduria. gen. Plechavičiaus ir kitų

I

pasigirti savo viršaičiais,

barzdų.
Dabar šaulių organas 

“Trimitas” šitą žinią patvir
tina. Jis sako: “Kauno paš
to tarnautojų grupė yra nu
tarusi nesiskųsti barzdų iki 
riebus pakeltos jiems ai- y,

Voldemaras

atsiduria.
Pacarlė sako, kad nenori “patriotų” pensijoms.

RADO MARINUOTUS 
VIDURIUS.

Gale Šiaulių ežero, ka- 
DENATUROS MĖGĖJŲ sant žvyrą, 2 metru gilumoj 

PASĖKOS. rasta trys stiklinės bonkos.
Jonavoj yra keletas as- Vienoje širdis ir plaučiai 

menų, kurie vartoja gėri- raudonam skystime, antroj 
mui denaturą. Rusas, jau—smegenys rausvam skys- 
gėręj per tris metus pasida- time ir trečioj — balzganas 
rė mažai matąs, nuolat sėt skystimas. Bonkos užkimš- 
gąs, ir dabar mokinasi būti tos stikliniais kamščiais ir 
elgeta. Vieną kartą jis buvo-užteptos juoda mase. Bon- 
girtas, nukrito nuo laiptų ir kos buvę Įdėtos medinėn 
sulaužė koją. Miesto valdy- dėžėn, kuri visiškai supuvu- 
ba turėjo jį gydyti net Kau- si. Radinys yra pa* J. Trin- 
ne. Dabar grįžo į Jonavą, kūną IV kl. pradžios moky- 
vėl elgetauja, geria. Yra kla, Šiauliai. Bonkas vėliau 
dar kitų, kurie irgi “sirgu- žadąs jis perduoti kuriam 
liuoja” ta pat liga. Nesenai nors muziejui, 
vienas mirė. ---------------

z

būti blogu žmogum, tai vir
šaičiu nebūk, nęs vėliau visi 
pirštais badys.

ATLEIDO DAUG MO- . 
RYTOJŲ.

Švietimo ministerija šio- 
nis dienomis atleido daug 
lecenzuotų mokytojų. Taip 
>at atleisti ir tie mokytojai, 
.ur vidurinės mokyklos už
taromos. Tokių yra apie 80 
monių. Atleistieji mokyto- 
ai galės gauti vietas pra
žios mokyklose. Kitų apie 
00 mokytojų, taip pat ne- 
urinčių reikalingo cenzo,pa
lesti laisvai samdomais 
nokytojals.J.

70 METŲ UOŠVIUI KAI
LĮ IŠPĖRĖ.

Padvarių kaimo gyvento- 
as J. Petrulis su namiškiais 
špėrė savo uošviui A. Lilei
kiui, 70 metų amžiaus se
nukui. kaili, užtai kad ku- 
nelys nuskendo. A. Lileikis 
š didelio širdies skausmo, 
Tebeturėdamas savo na- 
nuose vielos, nežinia kur 
šbėgo. Žmonių ir policijos 
įstangomis po šešių dienų 
astas pas kaž koki Užven- 
•iuose žmogų.

NAUJAS VAIKŲ 
LAIKRAŠTIS.

Vilkaviškis. — čia vieti- 
iių pedagogų pastangomis 
engiamasi leisti sąvaitinį 

vaikų laikrašti vardu "Mu- 
;ų draugas.” Laikraštis bu
riąs pigus, populerus. gy
vas, paveiksluotas ir išei
nąs pradžioje rugsėjo mė
nesio. Tai labai pagirtinas 
darbas! Leidėjai tikisi, kac 
ių darbą parems ir švietimo 
Ministerija.

BAISI LIGA.
Jonavoj yra baisus 

nis. Jis susirgo didžioje ka- 
o metu. Buvo Kenigsberge, 
Kaune pas profesorius, bet 
liekas neapsiėmė jį išgydy- 
i. Jam dabar yra 22 metai. 
Žiauri liga kankina ji viso
kiais budais: pats save mu
ša i veidą, su kojomis spar
dosi. su galva j sieną kerta 
—šiurpus vaizdas.

Nejaugi negalima, kaip 
nors toki žmogų išgydyti?

ligo-

GAISRAS.
Grižavietė, Rokiškio aps. 

Pil. Šokios sudegė tvartas, 
klojimas ir klėtis. Kalbama, 
kad gaisras kilo iš pypkės.

GAUS DARBO.
Radviliškis. — Radviliš-IŠŽAGINO MIŠKE.

19 liepos, apie 16 vai. iš(kio miesto savivaldybė pa- 
Kauno Prienų linkui ėjo skelbė visuomenės žiniai,* 
Marė Strogytė. Jai einant ją i kad Juros miškų urėdijoj 
pavijo važiuotas Antanas 
Labanauskas. Strogytė pa
prašė pavežyti ją ir Laba
nauskas sutiko. Jis važiavo 
toliau. Privažiavę Ilgakie- 
mio mišką pasuko vežimą 
miškan ir ten išžagino. Poli
cija veda kvotą.

netrukus bus pradėta miš
kas kirsti ir tam darbui bus 
reikalinga darbininkų. Dar- 

■bo vietoj visi darbininkai 
bus aprūpinti butais. Už
dirbti galėsią mažiausia po 
j 6—7 litus per dieną, o akor- 
jdiniai dar daugiau.

dakimas nešamas virš popina 
kaip pirmu kartu popiežių' > \ 
pasakius, jis ne išėjo, bet 
kit gerai Į fotografiją, o parr.;;t 
siputęs ant nešyklių, o žmonės

galvos. Paveikslėlis parodo, 
;kani "nelaisvės” išėjo. Tiesą 
sprandais išjojo. Tik isižiurė- 
it. kaip tas parazitas sėdi pa- 
e;a ji ant savo pečių.

KLEBONAS UŽGRIEBĖ 
BIČIŲ SPIEČIŲ.

Ginteliškė. — Rėzgalių

PASIKORĖ ANTANAS 
ABREKAS.

Netoli Eigulių kaimo

Vieną ne-

LIE T U V A
PER HAMBURGU

Art musų populiarią laivų 
Nepalyginama. švarumas 
patarnavimas visoje klesose.
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'Odoj St. Gerikienės bitvne Juršėnų valsčiuje, 
lesenai išspietė bitės. Nutu- ienomis kaimiečiai rado 
>ė Ginteliškės bažnyčios :1‘iške pasikorusį žmogų, 
.ventoriuj augančioj liepoj. Patikrinus* pasikorėlio pa- 
Tuoj buvo nuvykta Į klebo- pasirodė, kad pasikorė-

CUNARD LINIJA LIETUVON 
Greičiausi plaukimai per okeaną pasauly Išplaukimai iš New Yorko į 
Southampton kas Seredą vienu iš milžinų ekspresiniu laivų
BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA

Iš BOSTONO: LACONIA—Roi-piučio 25; Rugsėjo 22 d. 
SCYTHIA—Rugsėjo 8 d.

paskui saus žemiu į Kauną
siją. Klebonijos panelė 
griežtai pasakė neatiduo- 
rianti spiečiaus. Norėta bu
vo, kad klebonas išeitų pa- 
ikalbėti, bet prie jo nepri- 
eido.

Bitininkų Įstatymo klebo
nas nepildo. Pas bitininkus 
iriimta yra išspietusias bi
relės globoti, kad jos kur 
nuklvdusios nežūtų, arba 
žiemą neiššaltų. Tyčia Įtai
so medžiuose ir kitur Įkilus, 
kur jos galėtų prisiglausti. 
Jas pasisavinama, jei nie
kas jų neatsišaukia. Jei atsi
randa savininkas, išsemia
mos ir grąžinamos.

NUO PANŲ TIESIAI 
LIGONINĘ.

Antalieptė, Zarasų ap. - 
Netoli Antalieptės, Vartišių 
kaime pas panas R. atėjusi 
vaikiną, J. B. iš Bružų kai
mo, kiti du samdininkai — 
bernai peršovė, ir nuo panų X? _ _ • _ • ____ • F7________ ...

is yra Albrektas Antanas, 
.6 metų amžiaus, kilęs iš 
auragės apskričio.
Be paso,- kitų dokumentų 

>xas pasikorėlį nerasta. Pasi
korimo 
na.

priežastis nežino-

LOVIUS KON
FISKUOJA.

Kamajų girininkas areš
tavo ir pristatė Į Kamajus, 
nuo Petriošiškių ežero, pa
prastus lovius, kuriuose uki- 

j”’ ninkai girdydavo galvijus.
Įdomu ar net valdišku 

vandeniu negalima girdyti 
ūkininkų karvutes, ar čia 
ra tik paprastas valdinin

ko Įsikišimas?

NET

TA

tiesiai nuvežė Į Zarasų ap
skrities ligoninę.

Kaltininkai suimti 
dama kvota.

ir ve-

SUBADĖ IR PERŠOVĖ 
UOŠVĘ.

Eržvilkas. — Butkaičių 
kaimo gyv. Valantiejus iš 
keršto peiliu subadė savo 
mcčeką ir peršovė per pil
vą. Po viso te moteriškė li
ko dar gyva ir tik vežant i 
Eržvilko ligoninę mirė.

r

*

®i. .____
Pamatykite Londoną pakely. 

Pėtnyčia nauji, abeju varo
mi laivai. Trečios kiesos 
laivakortės į abu galu iš

CUNARD LIK

Taipgi tiesiai į Londoną kas

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

33 Statė Street,
Boston, Mass.

KELIAUKIT j LIETUVĄ PER

KLAIPĖDĄ
Bahic Amerikos LinijosLaivais

♦Jnited Statei Line*

Speciališkos 
Ekskursijos į

LIETUVĄ

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI į

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

sučėdysite sau pinigų.
Trečia klase ................................................ $107
Trečia klase j ten ir atgal, tiktai........... 181
Turistine trečia klase, Main Deck.........129.50
Turistine 3-čia kl. į ten ir atgal, tik .... 216. %
Cabin................................................................. 147.50

“Revenue Tax” ir Pagalvė “Head Tax” atskirai.
Per “Vasaros Sezoną” važiuojant Į Euroją—nuo 

Birželio 15 iki Liepos 15—o Į Ameriką nuo Rugpiu- 
čio 1 iki Rugsėjo 22, visos kainos padidinamos S7.50 
vienan galan, ir $12.50 Į abu galu.

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

• Turėjo nesmagumų su 
nusilpnėjimu ir nemige 

“Aš buvau visai suirusi,” -sako P' ’ 
Grade Cashman, Marion. ind. ”.V ‘ 
rėjau nuolatinius nusilpnėjimu' i, : 
galėjau naktimis miegoti. Vienas 
telis Nujfa-Tone suteikė man da
srelbos Kenčiantieji perskaitę k 
pareiškimą nudžiugs, išgirdė, k. k 
dasi tekios gyduolės, kuries p ; . 
nuo tokių trubelią, nes biuga-T" 
puikios gyduolės ir suteikia • 
net ir labai pavojingose ligose. V 
milionas žmonių vartodami jas ; ’. 
savo sveikatą, stipruma ir jėgą, 
jus esate sergantis ir silpnas. ; 
rėtumėt jas pabandyti.

Nuga-Tone pagelbsti tiems, 
turi skilvio suirimus, prasta ap<’ 
gasus viduriuose, raugėjimą, n • 
lias kepenis arba kitus svarbius 
nūs, galvos skaudėjimą, svaigu1', 
nūs nervus, reumatiškus skausmu 
ba skausmus dėl kurių negalit 
m;s miegoti. Bandykit Nuga T. 
petsitikrinkit patys, kad jos v. 
klausios ir greičiausiai veikia 
sveikatą ir stiprumą būdavę; 
jryduoies kokias tik esat vartoj' .

vra parduodamos pa- 
gydue.ljų verteles Jei jusu v ■ 
neturi jų savo sandėly, reiks 
ka<l jis užsakytų jums iš olselu

I

Rugsėjo išplaukimai:
S. S. Pres. Hardinę 

Rugsėjo 4.
S. S. Republic 

Rugsėjo 6.
S. S. I.eviathan 

Rugsėjo 7.— Rugsėjo 26.
S. S. Pres. Roosevelt 

Rugsėjo 11.
S. S. Geo. Washington 

Rugsėjo 18.
S. S. America

Rugsėjo 27.
Leviathan plaukia per 

Chcrbourgą.
si kiti laivai tiesiog i Bremeną.

R
UGSĖJIS yra ideališkas laikas 
keiiatit į Tėvynę! Tykus vande- 
r daug valandų praleistų ant 
: rogių dėnių padarys malonų

atmintį Jums. Rugsėjo mė- 
: a geriausias laikas važiuot per

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ Iš NEW YORKO
“LITUAN1A” Aug. 31 

“POLONIA” Sept 7
“ESTONIA” Sept 17 
“LITUANIA” Oct. 5

Dėl visų informacijų kreipkitės į vietos agentą arba

BALT1C AMERICA LINE
8 Bridge Street, New York.

DIENAS ANT OKEANOBr O —™------- V

Tikroji 
Anheuser-Busch 

Rūšis 
kožna jes uncija

Naujas Gyvum as 
Praša’inkit tą "mjsilpnė 
jimo" jausmą. Pergah 
Kitę nerviškumą ir nen< 
ią Valgyt su Scver. 
Lsorka, iiuosuojantis ?( 

nwas pagelbsti valgy 
įmegot ir jaustis. Gau., 
byi.ia aptiekoj šiandie 

SS'LV'a’s 
ESORKA1

|
i

•-:nt katrą laivą iš V. S. Lines
• <:nct keliaut, mes užtikrinam 

. 1 rasit visu patogumus. gerą
tarp savo tautiečių, ir ne- 

•arną Trans-Atlantic laivuose 
- p.T-iiinksminimą. Taipogi mes 
n si ką Jums iš anksto ir ap- 

.r.i nuo kelionės keblumų, 
rmacijų apie kainas ir tt.. pak- 

. ..-.vo vietinio laivų kompanijos 

.-arba rašykit tiesiog į

United 
Statos Lines

75 Statė S t., Boston. Mass. 
45 Broad^ay, New York City

l arba iš 
LIETUVOS 

per Cherbourg ar Bremen
Didžiausiais ir Greičiausiais Laivais

BREMEN 5 EUROPA
TIKTAI 7 DIENOS I LIETUVA 

Sumažintos Trečios Kiesos Rato* j abi puses. 
Parankus ir tiesus susisiekimai su visa Europa.

Reguliariai Kiekvieną Sąvaitę išplaukimai su kitais 
Populiariais Lloyd laivais. 

Sugrįžimui eertifikatą ir kitų infor
macijų klauskite vietos agentą arba

NCRTU GERMAN
LLCYDt®

«5 STATĖ ST, BOSTON. MASS.
M P/

gį
t
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Vietinės Žinios
BOSTONE ATSIDARĖ 
TARPTAUTINIS PSI

CHOLOGŲ KONGRESAS.

Susirinko 1,200 mokslinin
kų iš visų pasaulio kraštų. Į

ŠĮ panedėlį Bostone atsi
darė 13-tas tarptautinis psi
chologų kongresas, Į kurį 
susirinko dvylika šimtų 
mokslo vyrų iš visų pasaulio 
kraštų. Posėdžiai eina Har
vardo Universiteto teatro 
salėj. Delegatus sveikino 
Harvardo Universiteto. 
Massachusetts valstijos ir 
Jungtinių Valstijų valdžios 
atstovai. Visi trĮs kalbėtojai 
pažymėjo, kad kaip visa ša
lis, taip Massachusetts val
stija ir Harvardo Universi
tetas skaito sau didele gar
be turėti šitą mokytų žmo
nių suvažiavimą pirmu kar
tu šioje šalyje.

Garbingiausią vietą šia
me mokslininkų susirinki
me užima rusų mokslininkas 
prof. Ivanas Pavlovas, jau 
80 metų amžiaus senelis. Jis 
yra skaitomas viso pasaulio 
psichologų galva. Kada jis 
Įnėjo posėdžių salėn, visi 
delegatai sustojo ant kojų, 
o pirmininkas pasakė ata
tinkamą kalbą, iškeldamas 
jo nuopelnus psichologijos 
mokslui.

Paskui Kopenhagos Uni
versiteto profesorius August 
Krogh darė kongresui pra
nešimą temoj “Psichologi
jos Progresas.” Psichologi
ja, kaipo mokslas, jis sako, 
prasidėjo iš medicinos 
praktikos, ir net dabar dau
guma darbuotojų psicholo
gijos srity naudojasi medi
cinos mokslo patyrimais ir 
dirba medicinos mokyklose. 
Nežiūrint visa to, mes visi 
laikome psichologiją visai 
nepriklausoma mokslo ša
ka, ir dauguma darbo, kuris 
dirbama psichologijos labo
ratorijose, neturi nieko ben
dra su medicina. Psicholo
gija daugiausia tyrinėja 
žmogaus dvasią. Syki žmo
gus juokiasi, kitą syki ver
kia; sykį jis būna labai ge
rame upe. kitą syki negali 
susivaldyti pašėlimu. Ko
kios būna visa to priežastys, 
kokie veiksniai? Kodėl 
žmogus pajutęs pavojų nu
sigąsta? Surasti Į tekius 
klausimus - teisingą atsaky
mą, tai psichologijos už
duotis.

No. 34. Rugpiučio 21, 1929.KELEIVIS

Lietuvių M. Žinyčių , Poteriaudami susimušė,
piknikas. į Saugus miestely pereitą

Jesionis važiuoja Kanadon 
į plaukimo lenktynes.

Julius Jesionis, jaunas 
South Bostono lietuvis, šią 
sąvaitę išvažiuoja Kanadon 
dalyvauti 15 mylių plauki
mo lenktynėse, kurios įvyks 
28 rugpiučio, Ontario ežere, 
prie Toronto miesto.

Toronto plaukimo lenk
tynes ruošia kramtomos gu
mos fabrikantas William 
Wrigley, kuris geriausia pa
sižymėjusiems plaukikams 
skiria S50.000 dovanoms. 
Pirmutinė dovana bus $25,- 
000, o kitos padalytos smul
kiau.

Julius Jesionis tikisi lai- 
,mėti pirmutinę dovaną. Ir 
jeigu jam taip seksis plauk
ti Ontario ežere, kaip andai 

i sekėsi nuo Bostono iki Nan- 
tasketo, tai nėra abejonės, 
kad jis parsiveš $25,000.

Jaunas Jesionis yra vos 
tik 16 metų amžiaus, bet 
sveria 180 svarų ir labai pri- 

! pratęs prie vandens. Jis žie- 
: mą ir vasarą kas dien eina į 
ICitv Point maudykles ir 
plaukia apie porą mylių. Iš
rodo. kad šalčio jis visai ne
jaučia. Nors vanduo žiemos 
laiku būna su ledais, jis nar
do kaip žuvis. Plaukti jį mo
kino Michael Tonley, dau
gelio garsių plaukikų moky
tojas. Tonley ir į Kanadą su

Cambridge’aus policija 
sugavo du vaikėzu vogtame

Pereita nedėldienį Mon- nedėldienį italų tikybinė or- automobily. Vienas vagilių 
mirštu ^inv- anvjiikžpirHn vadinasi Calis Kacinskis.

Tcnis pasirinko geriau ka
lėjimą, negu moterį.

Bostono dienraščiai pa
duoda šitokį atsitikimą iš 
Montellos. Pereitą sąvaitę 
tenai buvo suimtas tūlas To- 
ny Skara, 40 metų amžiaus 
vyras ir gerai visiems žino
mas fruktas. Rugpiučio 15 
dieną jis buvo pastatytas 
prieš teismą ir jam reikėjo 
eit už grotų teismui pasibai
gus. Bet čia jam Į pagalbą 
pasisiūlė Viktorija Mikelio
nienė, kuri yra apie 15 metų 
už ji senesnė.

Tony gavo 3 mėnesius 
kalėjimo už sumušimą kito 
žmogaus, bet apeliavo. Rei
škia. iki ateis kita byla, jis 
gali būt iš kalėjimo paliuo- 
suotas, bet reikia užstatyt 
kauciją, kad jis nuo teismo 
nepabėgtų. Taigi Viktorija 
čia ir pasisiūlė Toniui su pi
nigais. Ir teisme prasidėjo 
tarpe jų maždaug šitoks 
dialogas:

“Ar tu ženysies su ma
nim, kaip aš tave išbėluo- 
siu?” klausia Viktorija Mi
kelionienė.

“Nosary,” atsako Tonis. „ _____ _
Jeigu taip, tai eik Į džė-:juo važiuoja. ** automobilių draudimo

Juliaus Jesionio tėvas yra-kainą. Laibiasčiai iš kalno 
barzdaskutys. Jo skutykla‘4.^u. Prane^a- <a^ ateman- 
randasi žvingilo namuose,!ciais metais automobdnj ap- 
ffale Broadvvav ;draudimas bus brangesnis

__________ negu siais metais. Politikie- 
Bostono batsiuviai nutarė įfiai Pra.vedė P’iyerstiną au- 

streikuoti toliau. rtomobilių (iiaudimą, o da- 
susitarę su apdraudos 

plėšia žmo-

44

lą,” pasakė Mikelionienė, ir 
kaucijos nedavė. Ir storas 
policmanas nusivedė Tonį į 
belangę.

PAMWAY AUTO SERVICE
and F1LL1NG STAT1ON

, Studebaker Karą Agentūra, taip
gi geriausia taisymo vieta.

Jeigu norite, kad Jūsų automo- 
i, bilius ilgai laikytų, duokit patai- 
■ syt mums. Darbas geras, kaina 

prieinama. Jeigu norite, kad jūsų 
karas gerai trauktų, imkite gazo
liną pas mus.

V1KTOR VAITAIT1S
415 Old Colony Avė,

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

telloje įvyko minėtų Žinv- ganizacija apvaikščidjo ka
čių piknikas, žmonių į pik- žin kokius ten atlaidus, 
niką suvažiavo iš visos apie- Kuorųet vieni meldėsi, kiti 
linkės ir piknikas visais at- darė uždraustą biznį. . - -
žvilgiais pavvko gerai ir cija liepė jiems tą biznį su- kos darbininkų streikas pa-( 
kiek galima buvo spręsti stabdy!. Italai šoko prieš " ‘ .....
pikniko dahviai visame bu- policiją ir prasidėjo riaušės, 
vo patenkinti. |Trįs policmanai buvo sužei-

Kontestuose tarpe Brock- sti, bet maldininkų jomar- 
tono ir Bostono, dovanas kas buvo išvaikytas ir kelia- 
laimėjo So. B. .stono jauni- , italų areštuota, 
mas ir moteris, bet trauki-i 
me virvės pasižymėjo Mon- Medforde pereitą nedėl- 
tellos vyrai savo tvirtumu ir dieni susikūlė du gatvėka- 
pasiėmė dovanas. riai. Penki žmonės sužeisti.

Buvo ir prakalbos, kalbė- , 
jo du ministrai P. Palčius ir J 
B. F. Kubilius. Abu kalbė-.j 
tojai nurodinėjo apie reika-.j ciril
lingumą lietuviams naujos Į SKILANDŽIAI
religijos, kuri įgyvendintų i 
lietuviuos (i lė-iau solida- i ,Kad nu^‘Pirkt P‘riai ir ,vaJ«yt lietuviuose (įžagiau buuua lakamai, tai geriausiai skilandžiai ir 
rūmo ir butu jaunimo cent- I švieži diegai dėl Chop Suey. Mes

| turime užtektinai visiem^
?-SKILANDŽIAI ........ 39c. svaras.
■ CHOP Sl'EY' .... 3 svarai už 25c.
I Pagardinimui Chop Suey, vartokit 
| China Boy Soy Sauce 25c. bonka. 
I Kam mokėt brangiau, kad galima 

už tą kainą gaut pas

■ J. Strigunų
1 BLUE RIBBON MARKET
• 357 MEST BROADH AY,
| SO. BOSTON. MASS.
| Telef. So. Boston 1129.

Į REIKALAUKITE į
| pas visus lietuvius štorninkus 
{_______________________________
1 “BIRUTES” 
{ Saldainių iš Lietuvos 
•----- — - - -
* Jeigu Tamstų štorninkas jų ne-
I turi, praneskit mums 
| adresą, kad mes galėtume jam pa- i 
♦ siųsti pasYulyrr.ą.
t t | t l
♦ t I » l

rais. Be to. gana skaudokai 
papeikė Romos katalikų 
bažnyčią ir lietuvius kuni
gus už platinimą prietarų ir 
palaikymą tamsybės pas 
lietuvius. Reporteris.

Žada pabrangint automo- 
mobilių apdraudę.

Apdraudė.-: komisioriie- 
rius žada širmis dienomis 
paskelbti ateinantiems me-

Turbut lenkas ar lietuvis.

Poli- South Bostono prieplau-

sibaigė. Streikieriai grįžo 
i darban. Kas laimėjo, neži- 
i nia.

j

i

TeL South Boston 3520 
Residence University 1463-J. 

S. ML hdinti-SuillM
LIETUVĖ MOTERIS 

ADVOKATĖ 
366 Broadsay, So. Boston, Mass. 

Room 2.
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TeJ. So. Boston 1761 ir 2483-W

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Katate and Insurance 
Justice of the Peace 

Visame patarnauju gerai.
598 E. Broadway, So. Boston. Mass.

Tel. So. Boston 694-W.
DAKTARAS

A.L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENT1STAS 

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną
Nuo 2 iki 9 vak. 
NEDĖLIOMIS: 
ki 1 v. po pietą

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.

261 BrMdvay, tarpo C ir D 81,
80. BOSTON, MASS.

•
I

Dtrctoster Ctathinj Stop
SIUTUS. OVERKOTLS SIU

VAME ANT UŽSAKYMO.
ŠTYMU VALOME IR PROSI- 
NAME. TAIPGI SIUVAME 
NAUJAS PUTRAS IR PERMO- 
DELIL’OJAME SENAS, NES 

TURIM TAM TIKRAS 
MAŠINAS.

MARTIN WALULIS 
1854 Dorchester avė, 

DORCHESTER. MASS.
Tel. Columbia 3240.

* f
4 >

♦ >
* >

$ Tel. Talbot 0847

Dr. Ant. J. West
> (VIŠNIALSKAS)
v \ Gydytojas ir Chirurgas
»* Valandos: nuo 2 iki 5 dieną 

nuo 7 iki 8 vak.
$ Kitomis valandomis pagal 
X sutartį.
$ 220 M1NOT ST,
$ DORCHESTER. MASS.

4 ♦
♦ *>

4 >
4 >

4 •
4 >
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jo vardą ir •

rPS2S2S2S2S2S25?5a5čiJ>dSHSžSa5aSZSi25 
[}! Telefonas: So. Boston 1058. K 

| Bay View Motor | 
3 Peter Trečiokas ir

Jos Kapočunas g
K GERIAUSI LIETUVIAI 
B MECHANIKAI. B
K Taiso visokius automobilius ir 
K gerai patarnauja. £
B Agentūra Studebaker ir Erskine. B 
įg Reikale kreipkitės ir gausit £ 
~] patenkintą patarnavimą.
f3 Pardavimo vieta: B
g 549 E. BROADWAY B
B Taisvmo vieta: K
g 1 HA3IUN ST, B
g kampas E. Eight st, B 
g SOUTH BOSTON, MASS. B 
',dS25?5RS2Sr!52SSSZS25RSRS2SaSZS2SZJ>.

Lietum Oytenetnstu

Iiegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir am bly op iškošė (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.

J. L. PAAAKARNIS, O. D.
447 Broadway, So. Boston, Mass

~ x . . .. Ibar susitarė
Septyni batsiuvių unijos,kom ijo^,. 

lokalai Bostone slaptu bal
savimu nutarė vienbalsiai 
tęsti vietos streiką toliau. 
Balsavimo rezultatus unijos 

į sekretorius paskelbė spau- 
idoj ši panedėlį. Taigi tegul 
da niekas į Bostoną neva
žiuoja jieškoti darbo čeve- 
rykų dirbtuvėse.
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LITHUAN1AN 
. IMPORTING CO.

818 E. SIXTH STREET, 
SO. BOSTON, M ASS.

Budkovo donacų kepyk
loj Lynne Įvyko sprogimas 
anksti panedėlio rytą. Bud- 
kovas sunkia: sužeistas.

Moteris plėšikė pabėgo iš 
kalėjimo, bet ir vėl sugauta.

Šį panedėlį Dedhame po-! 
licija sugavo Bettiną Mas-į 
sarellį, kuri apie sąvaitę at-Į 
gal buvo pabėgus iš Sher-I 
bomo moterų kalėjimo. Ji 
buvo uždaryta tenai pernai 
ant 15 metų už ginkluotą
plėšimą. Iš kalėjimo ji pa-, 
bėgo nakties laiku. Ji susi-j 
vijo virvę iš paklodžių ir j 
kaldrų. pririšo vieną jos ga-į 
lų prie lovos, antrą galą iš
metė per langą ir nusileido 
žemyn. Jos langas buvo už
tvertas geležiniais grotais, 
bet tuos ji atsuko šriuba- 
traukiu ir iškėlė.

“Nusileidus žemyn,” 
sako, “aš pastebėjau, kad 
priešais atvažiuoja automo
bilius. Aš užsiglaudžiau už 
medžio ir pastebėjau, kadį 
juo važiuoja vaikinas su į 
mergina. Aš iššokau ant ke
lio ir pakėliau ranką aukš
tyn. Aš buvau apsivilkusi 
balta šlėbe ir turėjau persi- 
rišus galvą baltu kaspinu. 
Jiems sustojus aš pasakiau, 
kad aš esu nursė iš -Norwoo- 
do ligoninės: kad aš buvau 
išvažiavus su vienu vyru au- 
tomobilium pasivažinėt iri 
dabar esu priversta grįžti 
pėkščia atgal. Jie sutiko nu
vežti mane į Norvvoodo Ii-; 
geninę. Bet kada nuvežė į; 
Norwoodą, aš išlipau. Kas į 
buvo toliaus, aš nesakysiu.”

Kada policija ją pastebė
jo Dedhame, ji buvo savo 

Ivyro automobiliuje. Pama
čius, kad policija nori ją su-! 
imti, ji iššoko iš automobi-į 
liaus ir mėgino pasislėpti,! 

tbet nepasisekė.
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BUV. “DARBININKO”
REDAKTORIUS 
AREŠTUOTAS.

South Bostono lietuviams 
bus Įdomu išgirsti, kad šio
mis dienomis Kaune buvo 
areštuotas Jonąs E. Karo
sas, buvusis kemešinės šv. 
Juozapo darbininkų sąjun
gos sekretorius ir “Darbi
ninko” redaktorius. Jis yra 
ilgą laiką gyvenęs So. Bos
tone ir gerai vietos 
nėms pažįstamas.

Lietuvos laikraščiai pra
neša, kad žvalgyba pada
riusi p. Karoso bute kratą ir 
radusi pas ji daug raštų, iš 
kurių galima esą matyt, kad 
jis palaikydavęs su svetima chusetts valstijoj inėjo ga- 

Šitoks ]ėn naujas Įstatymas prieš 
esąs baudžiamas, butlegerius. Iki šiol butlege- 
.: x sveti- riai vežiodavo degtinę dau

giausia samdytais automo-

žmo-

Didelis Piknikas.
Rengia Camhridze’au* Kooperaty- 

viška Bendrovė. Nedėlioję.
25 RUGPIUČIO-AUGUST ’

ant ALEKO FARMOS.
Nor»i»od. Mass. Pradžia 11 vai. ryte.: 

Gerbiama Lietuvių Publika:— 
Malonėkit visi dalyvauti šiame iš- 

•ažiavime. Pikniko vieta yra snraži. 
prie ežero, salima ir maudytis, tik 
atsivežkit savo “Bathinjr Suits.” 

Taipffi bus geri muzikantai.
Grajįs visokius Angliškus ir Lietu-1 

l .išku* šokius.
• Valgių ir gėrimu bus visokių; Ko

operacija nesigailės svečius pavalgy-
' dinti.

Kviečia visus Komitetas.
Bušai išeis 10:30 vai. ryte nuo Krau
tuvė*. 39 Portland st.. Cambridge.

\ ažiuoti iki N'onvoodo, tenai paim-
> ti Providence Road; 
. imti Wilson street.

Pikniko vieta.

Naujas įstatymas prieš 
butlegerius.

Nuo 20 rugpiučio Massa-
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DOLLAR DAY

5-tas METINIS

IŠVAŽIAVIMAS
• RENGIA BENDROMIS SPĖKOMIS

LIETUVIV \ UZBOS BITAS ir LIET. PILIEČIŲ KLIUBAS 
ĮVYKS NEDĖLIOJĘ.

1 Rugsejo-Sept., 1929
VOSE'S PAV1LLION, MAYNARD, MASS.

Bus rinkimas Gražuolės. Taipzi bus didelis programas kaip ir pe
reitais metai*, tik daug turtingesnis, nes viskas yra rengiama ben- 
bromi* spėkomis.

BUŠAI IŠEIS
Reik;a iš
Kelrodis:

NUO LIETUVIŲ SALĖS 19:36 VAL. RYTE 
anksto rezarvuous.
Važiuojant per M'altham imkite kelią 117. 
Visus kviečia Dalyvauti KOMITETAS.
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LAIDOJIMUS: 
kuriuos paveda: 
mano prižiurėji-, 
mui, visuomet' 
būna patenkinti: 
ir sutaupina go-< 
rokai pinigų. ; 

Mano kaina1 
visiems ir visur: 
vienoda.

JONAS PETRUŠKEVIČIUS 
Lietuvis Graborius

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

Telefonas: So. Boston 0304-W.

J

Telefonas: So. Boston 4768

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

SO. BOSTON, MASS.

valstybe santikius. 
darbas < 
kaipo šnipinėjimas 
mos valdžios naudai.

Su kokia valstybe p. Ka- biliais ir laivais. Valdžia to- 
rosas santykius palaikyda- kius vąžimus konfiskuoda
vo, žvalgyba Bepasako. Iš vo, todėl jų savininkams 
karto “Elta” buvo paskel- pasidarydavo ' nuostolių, 
bus, kad Karosas esąs su- Taigi, kad tokius savinin- 
gautas su “plečkaitininkais” kus apsaugojus,, Massachu- 
bendradarbiaujant. Bet ka- setts valstijos legislatura iš- 
dangi Lietuvos žvalgyba leido Įstatymą, kuris sako: 
“plečkaitininkais” vadina Kas vartos nelegaliam deg- 
visus opozicininkus, tai tas tinęs gabenimui .pasamdy- 
pavadinimas anaiptol ne- tą ar užmorgečiuotą troką 
reiškia, kad Karosas turėjo ar laivą, tas bus baudžia- 
ką nors bendra su Plečkai- mas nedaugiau kaip $1,000 
čio vadovaujamais politi- ir nedaugiau kaip metais 
niais emigrantais. kalėjimo.

i

hožną Panedėlį, I'tarninką. 
Ketvergą ir Pėtnvčią

NANTASKET BEACH
Štai ką jus gausit už

VIENĄ DOLERI
Kelionę j abu galu ant Palncinio 

Laivo Nantasket Beach 
Steamboat Co.

DYKAI JŽANGA J 
PARAGON PARK

Pasivažinčt ant Giant, Coaster— 
Red Miil—Hilarity Hali—Circle 
S-.ving — Merry-Go-Round — The 
Whip — Custer Ride — Seooter — 
Caterpillar—and the Hey Day.

Lauke Koncertas ir Vodevilį
Ten Real Joy Makers 

Triangle Sea Trips
Boston—Salėm Wil)ows 

Nantasket Beach
Gražiausia dienos kelionė Bostono 
■Prieplaukoje. Dabar išplaukia kož- 
ną Seredą. Ketvergą ir nedėlią. 
Laivas palieka Ro»es Wharf 10:30 
ryte į Salėm Wilk>«s. Iš Salėm 
Willows į Nantastek Beach, išplau
kia 1:45 dieną (I Bostoną laivui 
plaukia kožną valandą > Iš Nan
tasket j Salom Willows—išplaukia 
6 vakare. Is Salėm Willows į Bos
toną. išplaukia 8 vakare

Nupiginta kelionė—Round Trip 
Salėm Wi1lows i Nantasket Beach 

$1.00
Dykai |žanga į Paragon Park 

Boston. Salėm Wi)lows, Nantasket 
Beach ir atgal 

$1.50
80 mailių kelionė iki Pilgrim Stoties

PLYMOUTH
Laivai išplaukia kasdieną ir Nedė- 
liomis 10 vai. ryte, išskyrus Pane- 

dėlių, nuo Rovves Wharf.
Kelionė Nupiginta, j Abu Galu 

$1.00
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SVEIKATA
DIDELfcS SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.
Toje knygoje yra pamatinės žiaios ii Anatomi
jos. Fiziologijos ir Hygieaoa.

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
KahaSX54.

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boston, Mass.

Telefonai: So. Boston 1662—1373

A. J. KUPSTIS
ŽEMNAMIJOS. APDRAUDOS, 
MORTG1ČIV. LAIVAKORČIŲ 

IR PINIGŲ SIUNTIMO 
AGENTŪRA.

Parduodam anglis ir malkas. 
Ofisas atdaras nuo 9 ryte iki 

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

332 W. BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

DR. J. MARCUS
IŠ MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas venerišką, kraujo ir 
odos ligH.

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

261 Hanover St, Boston, Room 7. 
Tel.: Richmond 0668, Roz. 1894-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais iki 4 vaL po pietą.

SOUTH END 
HARDVVARE CO.

Daug Stovėjimui Vietos — Dykai 
Vietos Pristatymas—Tel. Hancock 6105-6 

1095 WASHINGTON
DUPONT’S INTERIOR 

GLOSS PAINT
Spalvov: Balta, Ivory.' Buff. Tan.

Blue and Green. Gal... $1.47

ROLL ROOF1NG
Slate Surface ..........  $1.98
Heavy smooth 
surface .........
Light, smooth
surface .............98c
Visos kaino* imant rolį 108 ketv. 
pėdą, supakuota su vinimis ir ce
mentu.
Barretts Shingles Pigia kaina

Šimtai kitą bargeną, kuriuos

»

DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

3421 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

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

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

Dr. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE 

BOSTON.
OLYMPIA THE.YTRE BLOG, 

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

Dr. Med.Leo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slaptą ligą motetą ir vyrą, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Back Bay 7279
222 HUNTINGTON AVĖ, netoli Mass. Avė, BOSTON, MASS.

QUEEN ANNE PĄINT
16 Spalvą ir Balta dėl vidų- $2-'’ 

i; je ir išlauko vartojimui, gal.
auraayt čionai perdaug vieton.

Del šunvočią, žaizdą ir kitą skaudulių 

MEŠKOS MOSTIS (Groblmlcio)
Sustabdo ahnomną ir užgydo žaizdas be 
abuss— j 2 ar 3 dienas. Kaina 89c.

GROBLEWSKI A CO, Plyaaouth, Pa. 
"GYDO fr GYDO ir GYDO—bet maloniai”
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