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Sacco-Vanzetti Nužudymas 
Sujudino Pasaulį.

DIDZlAUSiS TRIUKŠMAS 
PARYŽIUJE IR LONDONE

Net buržuazinė Europos 
spauda smerkia Amerikos 

teismu nežmoniškumą.4 4

Sacco ir Vanzetti nužudy
mas Bostono kalėjime sukėlė 
visam pasaulyje audrą. Pa
ryžiuje kilo toks triukšmas, 
kokio nebuvo nuo prieškari
niu demonstracijų. Tūkstan
čiai darbininkų Įtaisė di
džiausią demonstraciją ir iš
kėlę raudonas vėliavas žen
gė suglaustomis eilėmis ant 
Amerikos ambasados. Visa 
Paryžiaus policija ir kitos 
pajėgos buvo sutrauk
tos ginti amerikiečių gyvybę 
ir jų triobas. Bet minia verž
te veržėsi prie ambasados. 
Policijai prisiėjo vartoti 
ginklą. Daug žmonių buvo 
sužeista ir 200 areštuota. Iš 
policijos pusės taipgi daug 
buvo sužeistų.

Kuomet visa Paryžiaus 
policija mušėsi su demonst
rantais apie Amerikos.amba- 
sądą, tai Paryžiaus vagis lei
dosi plėšti krautuves. Daug 
langų buvo išdaužyta ir iš
vogta daugybė visokių 
brangmenų.

Jei ne policijos ir kariuo
menės apsauga, tai Ameri
kos ambasada Paryžiuje bu
tų turbut sugriauta ligi pa
matų.

Tokia pat protesto de
monstracija prieš Amerikos 
valdžią buvo Įtaisyta ir Cher- 
bourge, kitame Fran- 
euzijos mieste. Amerikos 
konsulatas čia buvo taip pat 
apstatytas kareiviais ir žan
darais, su kuriais demonst
rantai mušėsi iki vidurnak
čio, norėdami prieiti prie 
konsulato. Buvo išdaužyta 
akmenais daug langų ir su
žeista keliolika žmonių.

Londone taipgi buvo daug 
sujudimo. Į Hyde Parką su
sirinko apie 20,000 žmonių 
ir po karšto mitingo leidosi 
eiti gatvėmis. Demonstraci
jos buvo policijos uždraus
tos, todėl priėjo prie susirė
mimo, pef kuri sužeista 40 
žmonių.

Šveicarijos mieste Žene
voj Amerikos konsulatas bu
vo uždarytas visą dieną po 
Sacco ir Vanzetti nužudy
mo.

Argentinoj buvo apskelb
tas generalis streikas vienai 
dienai ir sustojo beveik visas 
judėjimas. Darbininkų orga
nizacijos dabar agituoja boi
kotuoti visas Amerikos ka
pitalistų prekes.

Boikotą Amerikos fabri
kantų prekėms apskelbė 
taipgi Suomijos (Finlandi- 
jos) darbininkų organizaci
jos.

Olandijoj, Amsterdamo 
nmeotp. Amerikos konsulate 
tapo išdaužyti langai.

Tohannesburge, pietų Af
rikoje. būrų žemėje, ties mie
sto valdybos rūmais demons
trantai sudegino Amerikos 
vėliavą ir apskelbė Ameri
kos prekėms boikotą.

Norvegijos sostinėj Oslo 
buvo apskelbta penkių mi- 
nutu darbo pertrauka kaipo

protestas prieš Amerikos tei
smų kerštą.

. Net tolimoj Australijoj, 
Sydney mieste, darbininkai 
su jurininkais Įtaisė protesto 
demonstraciją dėl nužudy
mo Sacco ir Vanzetti.

Protestuoja dėl Sacco ir 
Vanzetti nužudymo netik 
darbininkai, bet protestuoja 
net buržuazinė spauda. Iš
skyrus tik fašistinę “Deut- 
sche Zeitung” ir nacionalis
tini “Lokal Anzeiger,” visi 
kiti laikraščiai Vokietijoj pa
smerkė Amerikos teismus aš
triausiais žodžiais. “Berliner 
Tageblatt,” “Vossische Zei
tung,” “Taegliche Rund- 
schau,” “Vorwaerts” ir kiti 

, vokiečių spaudos organai 
vienu balsu pareiškė, kad 
Sacco ir Vanzetti nužudy
mas, tai Amerikos kapitalis
tų kerštas prieš anarchistus 
ir žemas troškimas žmogiško 
kraujo.

Italų spauda taip pat ašt
riai pasmerkė Amerikos teis
mų procedūrą ir jų kerštingą 
nusistatymą prieš radikalus.

Doros Sargas Gavo 
10 Metų Kalėjimo.

Eugene Doss, kuris kartu 
su kitais “doros sargais” Ok- 
lahomos valstijoj nuplakė 
keliatą žmonių, tapo nuteis
tas nuo 8 iki 10 metų kalėji
mo. Tie “doros sargai.” tai 
daugiausia K u Klux Klano 
organizacijos nariai. Tai yra 
amerikoniški fašistai, ar
šiausios rųšies juodašimčiai. 
Jie nakties laiku užpuola 
žmones namuose, išveža juos 
i laukus ir tenai plaka juos 
iki sąmonės nustojimo. Ne
labai senai tie žvėiįs sunkiai 
sukapojo vieną moteriškę ir 
jos 15 metų amžiaus vaiką. 
Moteriškei buvo nuplėštos 
drapanos, vienas fundamen
talistų kunigas laikė jos gal
vą tarp savo kojų suspaudęs, 
o kiti “doros sargai” plakė 
nuogą jos nugarą, pakol visą 
ją sukruvino.

DARBININKŲ BANKAMS 
NELABAI SEKASI.

Darbininkų organizacijų 
bankai Amerikoje buvo pra
dėję dygti kaip grybai. Bet 
dabar pasirodo, kad jiems 
nelabai sekasi, šių metų pra
džioje zAmerikoje buvo 35 
tokie bankai, kurie turėjo 
•8126,015.666 pinigų. J šešis 
mėnesius bankų skaičius su
mažėjo iki 33, o pinigai nu
puolė iki .$124,655,752.

13 VIE^O KALĖJIMO 
Į KITĄ.

NeW Bedforde pereitą ne
ri ėidienį buvo išleistas iš ka
lėjimo Vaclovas Kaminskis, 
kuris sėdėjo tenai už rašinė
jimą neteisingų čekių. Išei
nant jam iš New Bedfordo 
kalėjimo, prie durų jį paėmė 
Quincy miestelio policija, 
kur jis yra taip pat prirašęs 
žmonėms daug beverčių sa
vo čekiu Ii šį panedėlį jis 
buvo iš naujo nuteistas ant 
10 mėnesių kalėjiman

ATE,^OS£SS PA- Mississippi Potvinio 
Nuostoliai.

I

Imigracijos tarnybos ko- 
misionierius Hull praneša iš j 
Washingtono, kad per pas
taruosius fiskalius Amerikos 
valdžios metus, kurte sukan
ka 30 birželio, ateivių skai
čius Amerikoje paaugo 
284,000 žmonių. Jų atvažia
vo daug daugiau, bet per tą 
patį laiką 253,508 išvažiavo koie patvino Mississippi upė. 
atgal. -Dabar valdžia paskelbė ofi-

Daugiausia ateivių davė cialių žinių apie to potvinio 
šios šalys: ' ,

Kanada ..... 81,506
Meksika 67.721
Vokietija .......... 48,513
Airija ................... 28.054
Anglija ............... 24,160
Italija ...................  17,297
Paliokija ............... 9,211
Švedija.....................8,287
Norvegija..........6,068
Francuzija 4,405

PALIESTAS 4.417,500 
AKRŲ PLOTAS.

• 5

Žuvo 225.000 galviju ir apie 
1,300,000 paukščių.

Pereita pavasari Ameri-

MOKA PO $1,000 UŽ ŠIL
KINES PAKLODES.

Franeuzų siuvėjai, žinoda
mi, kad turtingi amerikonai 
mėgsta mėtyt pinigus, pra
dėjo siūti puikiausio šilko 
paklodes ir užvalkalus pa
galviams, kurie dailiai ran
komis išsiuvinėti ir gražiais 
mezginiais papuošti parsi
duoda po $1,000 ir $1.500. 
Ir sakoma, kad žinoma Ame
rikos judžių aktorka Norma 
Tolmage nupirkusi šitų daik
tų Paryžiuje net už $50,000. 
Tūli sako, kad šita piniguota 
artistė yra tikra lietuyaitė— 
Tamulevičiūtė — kilusi nuo 
Shenanrfoah’rio.

nuostolius, būtent:'
Potvinis buvo apsėmęs iš-- 

viso 4.417.500 akrų plotą.
Per ta potvjnį žuvo 225,- 

000 arklių, karvių, kiaulių ir 
kitokių gyvulių.

Naminių paukščių žuvo 
apie 1,300,000.

Potvinis siautė per tris mė
nesius, prasidėjo gegužės 
mėnesyje, o pasibaigė liepos 
mėnesyje. - •

Imant atskiromis valstijo
mis, užlietas plotas išrodo 
taip:

Arkansas, 1.838.400 akrų. 
Louisianoj, 1.112,200 akr. 
Mississippi, 861.000 akrų. 
Missouri, 369,000.
Tennessee, 195,000.
Kentuckv, 50,000.
Galvijų žuvo Arkansas 

valstijoj 21.060. Louisianoj 
Mississippi valstijoj 

Tennessee valstijoj

potviniui nuslugus

PANAIKINO “TEISMĄ 1 
SU NUODAIS.”

- .Vidurinėj Afrikoj, kurią 
valdo franeuzai, buvo užsili
kęs iš senovės paprotys var
toti nuodus teismuose. Stilyg 
to papročio, kaltinamasai 
asmuo turėdavo atsigerti 
nuodų. Įsitikinimas buvo 
toks, kad nekaltam žmogui 
nuodai nieko nekenks; o jei
gu jis nuodų atsigėręs nu
mirs, tai tas reikš, kad jis 
buvo kaltas. Žinoma, prie to
kios barbariškos sistemos 
beveik visi likdavo “kalti.” 
Dabar franeuzų vyriausybė 
tokį “teismą su nuodais” pa
naikino.

EKSPLIOZIJA UŽMUŠĖ 
ŠEŠIS ŽMONES 

MONTREALE.
Kanados mieste Montrea- 

le,gyvenamuose namuoseant 
Seigneurs gatvės anądien iš
tiko smarki ekspliozija, kuri 
šešis žmones užmušė ir kelia
tą sužeidė. Namas paskui 
užsidegė. Ekspliozijos prie
žastis neišaiškinta.

Viesulą Sunaikino 20 Laivų
ir SO Tiltu.

19,630,
9,000, 
800.

Ar 
farmeriai galėjo kiek palies
tose vietose javų sėti, valdžia 
sakosi da neturinti žinių.

ČEVERYKŲ DIRBTUVĖS 
DIRBA GERIAU.

Washingtono žiniomis, šį
met čevervkų dirbtuvės A- 
merikoje dirba geriau, negu 
pernai, nes daugiau padarė 
avalinės. Pernai per pirmąjį 
pusmetį buvę padalyta 154,- 
305,180 porų batų, o šįmet 
per pirmuosius šešis mėne
sius padaryta 164,879,032 
poros.

MISIONIERIŲ LAIVAS 
SPROGO.

Kanados pakrašty šį pane- 
dėlĮ sprogo Amerikos misio
nierių laivas “Maraval.” 
Sprogimas Įvyko, kuomet 
laivas ruošėsi kelionėn Į La
bradorą. Keturi misijonie- 
riai tapo sužeisti.

ŽUVO NEMAŽIAU
50 ŽMONIŲ.

Nuostoliai Kanados provin
cijoj sieks daug milionų 

dolerių.

Pereitos seredos naktį- 
šiauryčių Kanadą ištiko bai
si viesulą. Nova Scotia pro
vincija tapo visai atkirsta 
nuo civilizacijos ir iki šiai 
dienai da nėra tikrų žinių 
apie jos nelaimės didumą. 
Žinia tik tiek, kad ant jūrių 
žuvo apie 20 žvejų laivų ir 
tapo sunaikinta apie 50 til
tų. Žmonių žuvo nemažiau 
kaip 50. Susisiekimas telefo
nu ir geležinkeliais buvo vi
sai nutrauktas ir per kelias- 
dešimts valandų visai negali
ma buvo su ta provincija su
sižinoti.

Viesulą buvo tokia pašėlu
si. kad triobos lėkė skevel- 
domis i brą kaip plunksnos. 
0 lietus taip pylė, kad rodė
si, jog atėjo jau svieto pabai
ga. Šitokios audros ir liūties 
Nova Scotia neturėjo jau per 
54 metus.
i t • . *

Iš javų laukuose nieko ne
liko. Viskas sumaišyta su 
purvais. Sodnai taipgi sunai
kinti. Laivai uostuose buvo 
pripilti lietaus iki viršaus ir 
nuskendo.

Gelžkelių bėgiai buvo iš
plauti, tiltai išnešti ir dabar 
ims daug laiko, pakol viskas 
bus atstatyta. Nuostoliai 
sieks milionų dolerių.

SPROGIMAS CALIFORNI- 
JOS UNIVERSITETE.

Berkeley, Cal. Pereitą 
nedėldienį prie bakteriolo
gijos namo .durų Califomijos 
Universitete Įvyko gana 
smarkus sprogimas, nuo ku
rio išbirėjo daug langų. Spė
jama, kad tai buvo bomba.

APIE 50 ŽMONIŲ ŽUVO 
NUO VIESULOS 

NEWFOUNDLANDE.
Kanados provincijoj New- 

foundlande pereitą ketvergą 
buvo kilus tokia baisi viesu
lą, kad šimtai namų buvo ap
versta augštyn kojomis ir bu
vo užmušta nemažiau kaip 
50 žmonių.

Rusų Artistė Pašo
vė Savo Vyrą.

I

REDAKTORIUS UŽSI
MUŠĖ.

New Yorke anądien nukri
to laiptais Ellis S. Howland, 
“Journal of Commerce” lai- 

ir ant

BAISI KATASTROFA 
ANT JŪRIŲ.

Pereitą sąvaitę Japonų ka
ro laivynas dar^ manevras kraščio redaktorius, ...__
ant jūrių. Laike tįų manevrų vietos užsimušė. Jis buvo jau 

55 metų amžiaus žmogus ir 
vedė tame laikraštyje valgių

nakties laiku susikūlė 4 karo 
laivai. Skraiduolis “Džitsu” 
sudaužė naikintoją 
h i,” kuris tuo jaus nuėjo jū
rių dugnan, nusinešdamas PAVEIKSLE RADO $5,000.

Philadelphijoj pernai mi
rė tūla Mrs. Laura Rhoades. 
Giminės žinojo, kad ji turėjo 
pinigų, bet išjieškojo visą 
namą, o niekur jų nerado. 
Šiomis dienomis buvo išmes
tas vienas jos senas paveiks
las. Krisdamas paveikslas 
sudužo, ir pasirodė, kad už 
jo pamušalo iš užpakalio yra 
užkišta daugiau kaip $5,000.

“Vara- gaminimo skyrių.

su savim 90 kareivių ir 12 
oficierių. Tuo pačiu laiku 
skraiduolis “Naka” užbėgo 
ant naikintojo “Aši,” kuris 
taip pat buvo sutriuškintas ir 
27 kareiviai ant jo užmušta. 
Išviso per šitas dvi nelaimes 
žuvo 129 žmonės ir vienas 
laivas. Antras pažeistas lai
vas buvo išvilktas i krantą.

PRANAŠAUJA ELEKT
ROS KĖDĘ TEISĖJUI 

THAYERUI.
Maskvos “Pravda,” kriti

kuodama Amerikos teismus, 
kurie atsisakė peržiūrėti 
Sacco ir Vanzetti bylą iš 
naujo, sako: “Kapitalistai iš
mokino darbininkus žudyti 
savo priešus moksliniu bud u. 
Kurią nors dieną darbinin
kai paims teisėją ThayerĮ ir 
kitus ir pasodins i tą pačią 
elektros kėdę, kurioj dabar 
miršta komunistai.”

Matoma, “Pravda” vadi
na komunistais Sacco u 
Vanzetti. Tikrenybėje gi jie
du buvo ne komunistai, bet 
anarchistai.

Amerikiečiai Bėga 
Iš Francuzijos. '

IŠEIDAMOS DARBAN 
MOTERIS UŽRAKINA 

SAVO VYRUS.
Žinios iš Baku sako, kad 

Užkaukazėj gyvenanti d a 
puslaukinė Jaša jų tautelė, 
kurios moterįs atlieka visą 
darbą; jos eina,medžiot, žu
vaut ir laukų dirbt, o vyrai 
sėdi namie uždaryti su vai
kais

Amerikonai turistai pra
dėjo bėgti iš Francuzijos di
džiausiais būriais. Kiekvie
nas laivas, kuris tik plaukia 
Amerikon, prisikemša kupi
nai amerikiečių. Iš Cher- 
bourgo ši utarninką ant “Le- 
viathano” išplaukė 1,750 A- 
merikos piliečių. Da 1,200 
amerikiečių šią sąvaitę užsi
rašė plaukti namo iš South - 
amptono.

Prancūzų laikraščiai sako, 
jog amerikiečiai pradėjo 
bėgti namo bijodami naujų 
manifestacijų prieš juos dėl 
Sacco ir Vanzetti nužudymo. 
Dauguma Amerikos legijo- 
nierių, kurie žadėjo turėti 
Paryžiuje savo konferenciją, 
jau atšaukė savo kelionę, nes 
franeuzų komunistai dėl tos 
konferencijos kelia baisų 
triukšmą, reikalaudami, kad 
Francuzijos valdžia uždrau
stų ją

NULINCIAVO JUOD- 
VEIDĮ.

Arkansas valstijoj, Pine- 
bluff miestelyje, gauja balt- 
veidžių ištraukė iš kalėjimo 
jauną juoduką, kuris buvo 
suimtas už užpuolimą ant 
baltveidės merginos, ir.pako
rė jį.

Pagarsėjusio] Amerikos 
judomujų paveikslų ir jų ar
tistų kolonijoj, Hollywood’e, 
Californijoj, šiomis dieno
mis buvo biskis šaudymo. LIOJO SVETIMĄ VYRĄ.

Tūla Mrs. Edą Mesirow 
Chicagoje apskundė operos 
artistę Pavlovską už pavilio- 
jimą jos vyro. Bet artistė sa
ko, kad ji esanti kaltinama 
visai neteisingai.

OPEROS ARTISTĖ PAVI-

Artistė Irena Preston, kurios 
tikras vardas yra Irena Pres- 
niakov, pašovė savo vyrą, 
kuris taip pat dirbo prie ju
domujų paveikslų. Katras 
tenai juodviejų kaltas, sunku 
pasakyt. “Jis mane pavadino 
gatvine moteriške, užtai aš jį 
ir šoviau,” paaiškino ji poli- NIŲ KATASTROFOJ, 
cijai. Tas netiesa,” užgin-t Anglijoj, netoli Seven

Pepautas Presniakov. Oaks stoties, pereitą sąvaitę 
Ji telefonavo man, kad as nušoko nuo bėgių traukinis 

P_a.s ateičiau, ir kaip tik su žmonėmis ir sudužo. Ne
įėjau, ji tuoj mane šovė. laimėj buvo užmušta 10

Artistė ai cštuotn. Bet per- žmonių 
šautas jos vyras sakosi neno-; 
rįs jos persekioti; jis tik no-1 
rįs, kad ji išvažiuotų iš Ame
rikos, nes kitaip ji prie pir
mos progos nušausianti jį.

Presniakovas buvo caro 
armijoj leitenantu. Po revo
liucijos jisai su savo mylima 
mergina pabėgo į Šanchajų 
ir tenai apsivedė. Paskui jie
du atvyko čionai jieškodami 
darbo prie judomujų paveik
slų. Darbo gavo, bet pradėjo 
tarp savęs muštis.

10 UŽMUŠTA TRAUKI-

48 DIENOS LIETAUS.
Iki pereito nedėldienio iš

ėjo jau 70 vasaros dienų, ir 
48 dienas iš tų Bostono apie- 
linkėj lijo. Taigi iki šiol lie
tus užėmė beveik du trečda
liu vasaros.

SUĖMĖ 2,000,000 NETIK
RŲ GILLETTE BRITVŲ 

AŠMENŲ.
New Jersev valstijoj poli

cija suėmė 2,000,000 falšyvų 
ašmenų Gillette skustuvams. 
Juos daro Gillette vardu ko
kia kita kompanija, neturė
dama ant to teisės, nes tai 
yra užpatentuotas Gillette’o 
išradimas.

NUO VIESULOS ŽUVO 
50 ŽMONIŲ.

Šį panedėlį Japonijoj 
siautė baisi viesulą, nuo ku
rios žuvo apie 50 žmonių. 
Sujudintos jūrės užliejo apie 
4,000 namų.

ĮSILAUŽĘ I SVETIMUS 
NAMUS PLĖŠIKAI LO

ŠIA KORTOMIS.
VVorcester, Mass. — Tūlas 

laikas atgak Hutchinsų šei
myna čia užrakino savo na
mus ir išvažiavo ant vakaci- 
jos. Kada ji šiomis dienomis 
sugrįžo, ji rado savo namus 
išlaužtus ir daug daiktų iš
vogta. Ant stalo buvo pa
mestos kortos, o aplinkui 
primėtyta apdegintu degtu
kų ir daugybė c:ua etų nuo
rūkų. Vis* ui liudija, kad 
vagįs k le ių namuose pik- 
niF i.

BOMBA.
Niagara Falls mieste, sal

džiųjų gėrimų dirbtuvėj 
sprogo nežinia keno padėta 
bomba. Iš žmonių niekas ne
nukentėjo.

FORMOZOJ DREBA 
ŽEMĖ.

Formozos saloje pereitą 
sąvaitę buvo smarkus žemės 
drebėjimas. Žinios iš To
kio sako, kad žuvo 15 žmo
nių.

BAISI NELAIMĖ ANT 
GELŽKELIO.

Alpų kalnuose I raneuzi- 
joj, pereita .^vaitę sudužo 
trauki y., su turistais. Pen
ki »j 
ra, o 2$ sužeisti

Londone Sudrasky
ta Amerikos 

Vėliava.
Londone ties Nelsono pa

minklu, Trafalgaro aikštėj, 
pereitą nedėįdienį buvo di
delė darbininkų demonstra
cija prieš Amerikos valdžią 
dėl nužudymo Sacco ir Van
zetti. Vienas vyras pasilipo 
ant paminklo papėdės ir iš
vyniojo žvaigždėtą Suvieny
tų Valstijų vėliavą, norėda
mas aplaistyt ją kerosinu ir 
uždegti. Bet minia ištraukė 
vėliavą jam iš rankų ir su
draskė Į skutus.

Demonstracijoj dalyvavo 
apie 10,000 žmonių. Anglia
kasių Federacijos sekreto
rius (. vok buvo vyriausis 
kalbėtojas. “Amerikos lais-..... vu. * VU- naivviuja... AIHCnKOS laiS-

įiha žmonių buvo užmuš- |vės stovyla tapo žmogžudys- 
~ oo tėg paminklu ” pasakė Jisa\
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PRANAŠAUJA NETOLI

MĄ POLITINĘ KOVĄ 
LIETUVOJE.

“Berliner Tageblatt” sa
ko, kad Lietuvoje neužilgo 
turės prasidėt didelės politi
nės kovos. Šitą savo prana
šystę vokiečių laikraštis pa
matuoja taip:

“...vidujine Lietuvos padėtis 
dar nėra aiški. Nors xiešpatau- 
iant karo cenzūrai ir karo sto
viui šalyje ramu, tečiau vieny
bės tarp tautininkų ir kitų poli
tinių partijų iki šiol nėra. Ypač 
krikščionys demokratai ir su 
jais ūkininkų sąjunga yra 
griežtoj opozicijoj vyriausybei. 
Ramybę krikščionys demokra
tai atsidėję išnaudoja partijai 
naujai organizuoti, kad busi
mosioms politinėms kovoms bu
tų tinkamai pasirengę. Kad po
litinės kovos kils, tuo netenka 
abejoti. Ir momentas tam nieku 
budu nėra toli, nes vyriausybė 
bus priversta Įvykdyti jos pa
geidautą referendumą apie kon
stitucijos keitimą. Ir tasai mo
mentas bus ženklas politinėms 
kovoms...”

šitą ištrauką iš “Berliner 
Tageblatt” paduoda “Lietu
vos Žinios.”

“BENDRO FRONTO” IN
ŽINIERIAMS NESISEKA.

“Naujienos” pastebi, kad 
Maskvos garbintojai, kurie 
visiems siūlo “bendrą fron
tą,” patys neįstengia to fron
to sudaryti jokiu budu.

Vokietijoje komunistų 
atstovai net parlamente ne
gali vienybėje dirbti. Šiomis 
dienomis iš komunistų frak
cijos Reichstage išstojo at
stovas Bohla ir paskelbė ši
tokį atsisveikinimą komunis
tų partijos centrui:

“Mes darėme ką galėdami su
mobilizuoti narius partijoje 
prieš jūsų metodus. Bet juo 
labiaus didėjo narių spaudimas, 
tuo darėsi nuožmesnės jūsų 
persekiojimo priemonės. Aky- 
vaizdoje šitokios padėties aš 
jums pareiškiu, kad aš solida
rizuojuosi su draugais Kenzle- 
nu ir Ritteriu, kitaip sakant: 
aš stovėsiu nuošaliai nuo parti
jos tol. kol partijos nariams 
nepasiseks nušluoti pragaištin
ga partijai centro komitetą ir 
pasirūpinti, kad partija su
jungtų Visas Fėvoliucines 'jgglas 
leninistiniu pagrindu kovoje 

; - prieš kapitalizmą, imperializ
mą ir sovietu' Rusijos gyni- 

įfnui.”

; Bohla yra jau 14-tas ko- 
įpuništas, pasitraukusi*? iš 
Komunistų frakcijos Reichs
tage. j * ♦
F “Naujienos” sako:

•> “Bet irimo procesas da ir čia 
j .nesustojo. Vos spėjo pasitrauk- 
f'ti. iš komunistų partijos atst. 
Į Bohla, kaip atsiliepe reichsta-
• go narys komunistas Kari Vie-
• rath, pareikšdamas, kad ir jisai 
J pritariąs Bohlai ir traukiasi* iš 
| partijos.

“Taigi pasitraukusiųjų (ir 
•išmestųjų) komunistų atstovų 
skaičius dabar jau siekia pen
kiolikos.
į “Einant Vokietijos parla
mento taisyklėmis 15 atstovų 
jjali sudaryti frakciją. Todėl tie 
komunistai ‘heretikai’ turi tei
kę, jei nori, susiorganizuot 
reichstage atskirai nuo oficia- 

: lės komunistų frakcijos. Ofi- 
ciale gi frakcija, turėjusi pra
džioje (po rinkimų Į reichsta
gą) 45 narius, dabar teturi tik 
30.

“Pasirodo, kad komunistai 
nepajėgia sudaryt ‘bendro fron
to’ net savo tarpe.”

Jeigu prie to da pridėsi
me komunistų peštynes pa
čioj Rusijoj, tai turėsime 
“bendrą peštynių frontą.”

1 /

SMETONA NORJS BŪT 
LIETUVOS KARALIUM.

Šitokiu antgalviu “Liau
dies Balsas” rašo:

• č' * •
"Smetona važinėja po Lietu

vą. Policijos įsakymu keliami 
vartai (biomai), barstomos gė
lės. sakomos kalbos. Smetoną 
lydi didelė gauja šnipų, nes jis 
žino, kad už savo darbus gali 
laukti žmonių bausmės; su 
Smetona važinėja žemaičių bu
delis Plechavičius ir kiti smur
tininkai, musų engėjai. Kelio
nes išlaidos, žinoma, apmoka
ma is iždo — žmonių pinigais.

“Smetona ruošiasi į Lietuvos 
karalius, nes visi karaliai laužė 
priesaikas ir kankino žmones. 
Smetona jau sulaužė savu prie
saiką kelis kartus ir bevertas 
paprasto razbaininko-krimina- 
listo jam vardas. Bet kur gi jis 
nenorės būti kaialiumi, kad to 
jis pats, jo boba. Lietuvos dva
rininkai. kaip Radzivila, Ple
chavičius ir kiti tokie to trokš
ta. Tat ir visi žinokite, ko tas 
Smetona laksto po Lietuvą: jis 
kad ir per lavonus, durtuvais 
remiamas nori sėdėti ant trono. 
Vienu žodžiu, eina caro Mikalo
jaus pėdomis ir reikia laukti, 
kad ir jo bus tokis pat karalia
vimo galas.”

įdomus dalykas, kad šitą. 
žinią dabar patvirtina ir A- 
merikos spauda. New Yorko 
dienr. “Times,” “World” ir 
“Herald-Tribune” šiomis 
dienomis paskelbė keliatą 
telegramų, kurios sako, kad 
Lietuvos dvarponiai ir leite
nantai, kurie 17 gruodžio 
naktį razbajaus keliu nuver
tė teisėtą Respublikos val
džią ir išvaikė žmonių iš
rinktą Seimą, dabar nori ap
skelbti Lietuvoje monarchi
ją ir pastatyti Smetoną kara
lium.

Lietuvos dvarininkai ir to
kie deržimordos kaip Glo
vackis bei Plechavičius nori 
monarchijos dėlto, kad tuo
met jiems butų tikresnis gy
venimas.

Žinoma, jie gali monar
chiją apskelbti. Jeigu jie ne
sidrovėjo sumindžiot šalies 
konstituciją, ginklu užpulti 
teisėtą valdžią, išniekinti 
aukščiausią valstybės įstaigą 
—Seimą, tai kas jiems paso
dinti kokį balvoną ant sosto • i iit**^'* * • i t. i •

įvaldyti kraštu prieš ži:i :iią 
Į norą ginklo pagalba. Todėl 
į ir žmonėms kitokio kelio nė- 
Ira, kaip tik imtis ginklu 
todėl “Liaudies Bal<a>’’;
bia obalsį: “Niekšų

i ginklu atėmė mums teises, 
' ginklu tik galim jas sau at- ■ 
gauti!”

Ir 
kei- 

gauja

SMETONA, LIETUVOS 
HIMNAS IR RABINAS

SD KEPURE.
Smetona važinėjasi val

dišku automobiliu po Lietu
vą ir jieško garbingų sutiki- 

KLAIPĖDOS SOCIALDE- mų. liet pasirodo, kad nieko 
MOKRATA1 EINA SAVO nepadeda visos pastangos 

SĄRAŠU. viešosios ir slaptosios polici-
u •. i ■ jos; sutikimai išeina visaiPereituose rinkimuose - .. ... .vi • . i • t i i kazioniski, sulig įsakv-Klaipedos vokiečių sociable-; .• ’ 6 * J

mokratu partija ėjo iš vien “ N'- - . ,. . ,„„ t?- u / / , • laip. negadindamas ben-su Einheits frontu (vienv- „• \. * . ,. .. - - . ta i, Zina bmetona užvažiavo ibes frontas). Dėlto nuo i.rT u t, •. iv* • • •’ lelsius ir su savo svita-per-pasitrauke lietuviai socialde- - - - H
mokratai ir dalis \ . ........ ,
socialdemokratų. Dabai gi 
laikraščiai iš Klaipėdos pri 
neša, kad vokiečių socialde-i • - 
mokratų partija nutarė iš tu <vpikin~.
Einheitsfronto išstoti ir eiti;’ - - -
i rinkimus savo atskiru sąra-' 
šu. Užtai prie jos sugrįžo vi-' 
si atsiskyrėliai.

Gaisrininkai ir dauguma 
žmonių metėsi miestelio 
link; gi jokio gaisro nebuvo. 
Žemaičiai parodė, kad susi
renka pasižiūrėti Įdomaus 
eksponato, asmenio, . kuris 
išdrįso paminti Konstituciją, 
bet atsiradus kitam Įdomu
mui, gaisrui, visi eina tenai 
žiūrėti.

Kovon Prieš Fašizmą!
kad valdžia neleido, bet dėl 
to, kad nemato tų susirinki
mų tikslo. Net nesiteiravo ar 
fašistinė valdžia leistų susi
rinkti? Kam? Kas iš to?..

Tokia kairiosios 'visuome
nės nuomonė.

Kiekvienas savyje jaučia, 
kad dabar legaliu keliu nie
ko nenuveiksi, kad reikia ra
sti kitą išeiti. Priešiašistinė 
visuomenė tik vieną išeitį 
mato. — tai yra ginkluotas 
sukilimas. Tik jis vienas teli
ko teisingas išsivadavimo 
būdas iš fašistų vergovės.

Į kovą su fašizmu turi eit. 
iš vieno visi žmonės, be poli-

“Liaudies Balsas” rašo: 
Tie, kurie dar mano, kad 

Lietuvos fašistai patys nuo 
valdžios kuomet nors atsisa- 

; kys, arba, kad juos bus gali-
Bet tuomi visa nesibaigė, ma pašalinti iš valdžios ko- 

Palangoje Smetona aplankė kiais nors "balsavimais,” tie 
ir žydų sinagogą, kur sutiko labai klysta. Tautininkų val- 
žydų būrys su rabinu priešą- džia yra fašistinė valdžia, ji 
ky. Sinagogoj buvo gieda-;pati niekuomet nepasitrauks, 
mas tautos himnas, bet žydų jokiais “balsavimais” jos ne- 
ritualas neleidžia, rabinus pašalinsi, žiauri fašizmo dik- 
ypač, nuimti kepurę sinago- ‘tatura niekuomet nesumink- 
goj; gi nuovados viršinin- štės. Priešingai, ji dar sustip- 
kas, turėdamas omeny isaky- rėš. Tautininkai visomis jė- 
mą iš aukščiau, kad visais,gomis laikysis valdžios n pi- 
budais reikia rodyti “prezi- giai. be kruvinos kovos, jos 
dentui” pagarbą, taip drožė niekam neatiduos, lr atiduo-..................... _
rabinui per cilinderi, kad tas ti negali, nes netekimas vai- tinių įsitikinimų skirtumo, 
net po Smetonos kojomis su
siraitęs. Sako tas jau pasiro
dę perdaug ir nuovados vir
šininkas busiąs nubaustas, 
bet musų nuomone, reikėtų 
duoti tikslus įsakymai, kaip 
ir kur smarkiai galima pa-

vokiečiu versmo ren^ėJais’ ėjo kated- 
. ‘ *;•. ron laukdamas pasitikimo,

ibet... durys užrakintos. Su 
vargu surado sargą, kuris at
rakino duris, u vikaras pa- 

. Vyskupas Stau- 
igailis buvęs tuo laiku sau 
Varniuose, kurį Smetona tuo 

; pačiu žygiu ir atlankė. Stau
gaitis “apgailestavęs,” kad 
taip įvyko, bet “prezidentas” 
prisiminęs,kad panašiai nuti
ko ir Panevėžy. Aišku, kad garbos rodyti, o jau polici- 
vyskupai jau kaišioja Smeto- ninkai įvy kdys. Bet bendrai 
nai kojas primindami, kad: visame nieko nuostabaus: 
“Evangeliją ir kryžių bučia
vai prisiekdamas, saugoti 
Konstituciją ir įstatymus, o 
priesaiką sulaužei, tat never
ta tave įleisti bažnyčion!” 
Kaip žinome, Grinių Šiau
liuose su baldachimu sutiko.

___________ ,o__. Palangoje su Smetona 
Dabar valdžia žada parvežti taipgi išėjo ne puikiai; nes 
juos atgal. Prezidentas Iba-Įa^vy}cus naktį jau po dvyli- 
nez pasakęs taip-:_________ i kos į grafo Tiškevičiaus dva-

“Mes pasiuntėme kartu jų 
šeimynas ir davėme jiems Įran
kius. namus ir visą kas tik bu
vo reikalinga gyventi atskirai 
nuo kitų be trukdymų.

“Dabar komunistai jau sako.
kad jie norėtų grįžti atgal ir iš
sižada komunizmo.

“Mes juos parsivešime atgal 
rugsėjo 18 d. — Chilės Nepri
klausomybės dienoje — ir jie 
sako, kad jie busią ištikimiausi 
gyventojai po globa organizuo
tos valdžios.”

Padavęs šitą žinią. 
Bostono “Darbininkas” 
duria da ir nuo savęs 
mokslą. Jis sako:

“Štai tau ir komunizmas. Rė-j 
kia. šaukia, kad tik komuniz
mas išgelbės darbininkus nuo 
skurdo ir vargo, bet pamėginę 
išsižada komunizmo teorijų ir 
grįžta atgal prie senosios tvar
kos.

“Darbininkai turi j ieškoti ge
resnio gyvenimo ne komuniz- 
įne, anarchizme, fašizme arjsa 

Į kitokiame izme, bet Vartotojų 
Kooperacijoje.”
“Keleivis” komunistų ju

dėjimui nepritaria ir tankiai 
jų taktiką kritikuoja. Bet 
reikia pasakyti, kad šitos 
“Darbininko” pastabos apie 
komunizmą yra labai žiop
los. Dėlto, kad atskirti nuo 
civilizacijos komunistai ne
galėjo Ištaisyti gyvenimo, 
tai šv. Juozapo organas siūlo 
“Vartotojų Kooperaciją.”

Na, o ar kooperacija ant 
tuščios salos turėtų didelį 
pasisekimą?

KOMUNIZMAS ANT 
SALOS.

Čili respublikos valdžia 
buvo suėmus buri komunis
tų ir su visomis jų šeimyno
mis išvežus juos ant Robin
zono Kruzo salos. Girdi, čia 
jųs turėsite pilną laisvę, nie
kas jųs nekliudys, tai galėsit 
Įvykinti komunizmą ir gy
venti sulyg savo teorijos. Tai 
buvo apie 6 mėnesiai atgal.

ir apskelbti jpkąfaliumT—- k 
Bet jeigu .jie taip padarys,! 

tai jie neužtikrins sau vieš-; 
patavimo, o da daugiau jį 
apsunkins. Lietuva nedidelė; 
valstybė, apsupta iš visų pu-; 
siu respublikomis, - įvirtusi- 
monarchija butų visų laiko-- 
ma ant pajuokos ir jokios pa
ramos iš kaimynų negautų. 
Namieje gi iš pirmos dienos 
kiltų atkakliausia kova prieš 
monarchiją. Ir Smetonos 
viešpatavimas pasibaigtų 
tuo, kuo baigiasi visų despo-i 
tų.

■ ■ ■ \

BE GINKLO NEAPSI
EISIĄ

“Liaudies Balsas,” kurį 
demokratinės Lietuvos gynė
jai dabar leidžia Rygoje, ra
gina Lietuvos liaudį ruoštis 
prie ginkluotos kovos prieš 
fašistus. Ginkluota kova ne
išvengiama, nes—

"Tie. kurie dar mano, kad 
tautininkai patys pasitrauks, 
arba kad juos bus galima paša
linti kokiais ten ‘balsavimais,’ 
tie labai klysta. Tautininkų val
džia yra fašistinė valdžia; ji 
niekuomet nepasitrauks ir jo
kiais ‘balsavimais’ jos nepaša
linsi... Tautininkai visomis jė
gomis laikysis valdžios ir pigiai, 
be kruvinos kovos, jos niekam 
neatiduos.“ • -

Socialistai nepritaria kru
vinai kovai, jeigu valdžią 
galima pakeisti balsavimo 
keliu. Bet Smetonos šaika

rodyti “prezi-‘giai, I . ,
ti negali, nes netekimą.- vai

zdžios statytų į didelį pavojų 
; jų pačių galvas.

Smetona šiandien “prezi
dentas.” Bet Smetona prieš 
išrinkimą ji prezidentu, su
kilimo naktį, pasiskelbė save 
Tautos Vadu. Jis atsistojo 
priešakyje sukilėlių; sukilė
lių,kurie ėjo nugriauti teisėtą 
vyriausybę. Smetona kelda
mas maištą prieš teisėtą vy
riausybę buvo Seimo nariu,

kurie nori fašizmą sunaikin
ti ir kraštui grąžinti laisvą 
deniokiatingą tvarką, šiuo 
laiku butų didžiausia skriau
da visam reikalui, jei mes 
dėl idėjinių skirtumų, skal
dytume priešfašistines jėgas. 
Kovos laike tai pusaves są
skaitas turime pasidėti į šalį. 
Kol fašistai laiko valdžią, jie 
yra visų musų vienintelis 
priešas.

I 
I 
I

koks Smetona prezidentas, 
toks II* SUtikimaS. * noriu,

Sakoma, kad policininkas • prisiekusiu prieš kryžių būti 
busiąs užtai nubaustas, nes ištikimu įstatymams ir Kon- 
perdaug smarkiai rabiną tstitucijai. Sukilėliai Smeto- 
kirtęs. Bet ne policininkas j nos vedami suiminėjo, žudė 
čia kaltas. Jam įsakvta muš- [nekaltus žmones. Galų gale, 

iti per galva?, tuos, kurie ne-[Smetona visai išvaikė žmo- 
nusiima kepurės prieš Sme- j nių atstovybę-Seimą, ir su 
toną, tai jis ir muša. Smeto- savo sėbrais, nieko neši
na turėtų duot aiškesnį Įsa- klausdamas, valdo kraštą, 
kvmą policijai, kaip reikia' Kuomet tokiose aplinky- 
mušti rabiną, o kaip papras- į bėse save gerbianti visuome- 
tą žmogų. j nė gali tuos Smetonos dar-

(“Liaud. Balsas.”) bus užmiršti ir jam dovano-
■ - iti

Sių Metų Derlius 
Žemės Kamuolio

v
Siaurės Pusėje.
Vokietijos derlius numa

tomas labai nevienodas. Ryt
prūsiuose truputį geriau, 
kaip vidutiniškas. Žiemken
čiai gana geri; vasariniai 
blogesni. Pomeranijoj der- 

i? Niekuomet!" Smetona ir liūs kiek blogesnis. Rugiams 
_ e _ jo sėbrai, kurie vadovavo 17
Lietuvos Darbininku Padėtis rH«dži? p^rsme, kuriezude nekaltus žmones, kurie

rą. ir čia žemaičiai ištaisė 
šposą. Vos tik automobilis 
įvažiavo kieman, tuoj vienas 
suriko, kad miestely gaisras?

Fašistų Replese.
Nuvertę demokratinę tvar-, 

ką, tautininkai, kademų pa
dedami, griebėsi valdyti Lie
tuvą smurto ir sauvalės bu
dais. Šis valdymas skau
džiausiai atsiliepė ant bied- 

pa-inuomenės ir darbininkų.
i Valdžia iš pirmų dienų įsi-

- - | kabino į profesines sąjungas.
i Didelė ir skaitlinga social
demokratų ’ 
gelžkeliečių prof. sąjunga bininkų. Kitur mažinamas 
uždaryta pati pirmoji. Daug atlyginimas ir nutraukiama 
aktyvių jos narių areštuota, anksčiau sudarytos su darbi- 
Sąjungos turtas konfiskuo- ninkais darbo sutartys ir siu
tas. Tuojaus po to uždaryta loma naujos, blogesnės. La- 
dar dvylika prof. sąjungų, bai sumažinta atlyginimas 
Taip pat uždaryta dauguma dąrbininkams dvaruose. Net 
skyrii> Bendros ir Žemės pati valdžia ir ta naudojasi 
Ūkio Darbininkų Prof. Są- tarnautojų prof. sąjungos 
jungų. Areštai ir ištrėmimai suardymu ir štai gelžkelie- 
gausiai praktikuojami iki čiams jau pakeltas mokesnis 
šiai dienai. Tankiausiai jo- už butus ir nustatyta sunkes- 
kių susirinkimų prof. sąjun- nės darbo sąlygos, 
goms neleidžiama.

Ir vos tik kuris darbinin
kų pradeda tuo prof. sąjun
gos veikimu rūpintis, kaip 
tuojaus karo komendantas, 
išradęs kokią nors priežastį, 
uždaro jį kalėjiman, tremia į ____ ___________ _ _
Varnius arba į užsienį. Netu- ^ū’valės."Gyvenimo sąlygų 
ri galimybės palaikyti bet nepastovumas, darbdaviu ir 
kokių lysių su skyriais pro-'valdžios agentų sauvalė, ne- 
vincijoje ’ ir prof. sąjungų paprastai sunki darbo žmo- 
Centro valdybos, nes prof. nių padėtis tai yra tas, kuo

So. 
pri-

į katorgą ir ištrėmimą siun
čia šimtais, kurie atėmė pi
liečių laisves ir krašte įvedė 

pamesti darbą, gi darbdavys kalėjimo tvarką. — jie žino 
ir be jokios darbininko kai- kas jų laukia tą valandą,

ii
tės, gali pavaryti ji nuo dar
bo. Matydami sugriautas

žydint buvo kiek lietingas 
oras, užtat pakulumas men
kas. Vasariniai javai ir šak
niavaisiai labai nukentėjo 
nuo šlapumo.

Brandenburgijoj derlius 
irgi žemiau, kaip vidutiniš
kas.

Vakarų ir pietų Vokietijojkuomet valdžios neteks.
Smetoninių fašistų melai derlius labai nukentejo nuo

j darbininkų ekonomines or- apie Konstitucijos keitimus smarkių liūčių ir perdidelio 
ganizacijas, valdžios glosto- ir Seimo rinkimus, apie “tau- šlapumo. Taip kad čia der
mi darbdaviai visur puola 
darbininkus. Štai Kaune fa
brikuose, ypač lentpjūvėse, 
vyksta masinis liuosavimas 

vadovaujama nemylimų fabrikantams dar-

-*■ • .

Bendrai imant, tautinin- 
kų-fašistų valdžia pastatė 
darbininkus ir tarnautojus i 
beteisę padėti ir padarė juos 
pilnai priklausomais nuo 
kiekvieno komendanto ar 
policijos agento nuožiūros ir

PIKTADARĮVJJARBES sąjungų laikraštis “Proleta-, mus, darbininkus apdovano-
’’uždarytas, gi ant laiškų j0 barzdoti.

fo nairi nrinaTTirn HTi-ilrc* ______
rasŽODIS.

Šį pavasarį išsiliejusi di- uždėta aštri priežiūra. Tuks- 
džiausia pasauly upė Missis-j tančiai gelžkeliečių, pramo- 
sippi apsėmė didelius Šiau
rės Amerikos plotus. Gelbė
jimo darbams pritruko dar
bininkų. Tada buvo nutarta 
tiems darbams panaudoti 
uždarytus kalėjimuose nusi
kaltėlius, iš kurių prieš išlei- 
siant buvo paimtas garbės

. “tautos vadai.’’ 
Bet iš mus ištikusios nelai
mės dabar gauname: progos

'nės ir laukų darbininkų liko- ir pasimokinti. Net mažai 
’ si SAV11 pfcoDCirninill OrCTA- Jni'ki’ninizii ■iii/'loiimni TkQ._

t

j si be savų ekonominių orga
nizacijų — profesinių sąjun
gų. Lygsvara ir nusistovėję 
santikiai f _ _ _____
darbininkų tapo suardyti, demokratinis 
nes fabrikantai ir dvarinin- tvarkymas. Iš to mums tenka 
kai, valdžios ypatingai g-lo- padaryti ir tinkamą išvadą, 

žodis, kad jie nepanaudok bojami ir lepinami, dabar Tik vėl atstatę demokratinę 
savo laikinąją laisvę pabėgi-’daro su darbininkais ką no tvarką Lietuvos darbininkai 

galės kartu atgauti ir tas są- 
aštriausiomis lygas, kurios leis jiems vėl 

suburti jėgas ir eiti prie savo 
būklės pagerinimo, prie apsi
švietimo, prie geresnės atei
ties. Iš čia ėina ir Lietuvdš 
darbininkų uždavinys: ben
drai su demokratine visuo
mene nušluoti dabartinį faT 
šistų režimą ir atstatydinti 
teisėtą demokratinę tvarką.-

i
I

darbininkų judėjimui pa
liestam proletarui dabar da- 

.. • rosi aišku, kuo yra jam bran- 
tarp darbdavių ilgios politinės laisvės ir tikrai 

' ' i krašto susi-

mui. I rėd am i.
Kaliniai, suprasdami pa-Į Grąsinant 

dėties rimtumą, pasirodė ge-ibausmėmis, karo komenctan- 
riausiais ir darbščiausiais tų darbininkams uždrausta 
darbininkais. Iš 600 kalinių naudotis viena iš kovos prie* 
!ik \ienas ;iuodv,eidis’ H?16!8: moni^ su darbdaviais — 

streiku, gi darbdaviai gali 
liuosuoti nuo darbo darbi
ninkus kiek tik sau nori. 
Reiškia, darbininkas, kad ir 
smaugiamas, neturi teisės

tas iki gyvos galvos, sulaužė 
duotą žo^į ir pabėgo. Bet ir 
jis sekančią dieną, apgailė
damas savo neapgalvotą žy- 

------ ------------------ --------- gį, grįžo atgal ir prašėsi pri- 
rinkimus panaikino ir nori j imti jį į darbą.

•j. ..

< Į

lius išėjo žemiau vidutiniško. 
Tik vietomis, antai Bavari
joj, derlius truputi aukščiau 
vidutiniško.

Bendrai imant, visoj Vo
kietijoj derlius išėjo žemiau 
vidutiniško ir kiek blogesnis.. 
kaip pernai.

Vengrijoj derlius neblo- 
svarbiausias 

kas daly- šalies javas, išėjo visai geri.

tos atsiklausimą” yra niekas 
kitas, kaip akių dūmimas ir 
laiko tęsimas. Jie gerai žino 
žmonių nusistatymą dėl jų 
valdžios, jie gerai žino, koki 
sprendimą jiems žmonės jau 
yra padarę.

Ar gali Lietuvos demokra- 
tingoji visuomene nuo kovos 
su Smetonos fašistais atsisa- gas. Kviečiai, 
kyti? Kiekvienas, I 
vavo aktingai kairiosios vi- Kviečių derlius vertinamas 
■suome nės gyvenime, kas sa- maž-daug kaip pęmai, 20 
vo jėgas aukavo tos visuome- milijonų dvigubų centnerių, 
nės labui, šiandien mato, f 
kad visas jo triūsas nuėjo tinamas tarp 
veltui, kad liko neaiški, tam
si ateitis. Vieną ištrėmė dėl 
to, kad jis buvo kairus; kitą 
karo lauko teismas pasodino 
į sunkiųjų darbų kalėjimą iki 
gyvos galvos dėl to, kad pas 
ji rado atsišaukimų, kuriuo- Jau penki metai,- kaip BuĮga- 
se smerkiama smurtininkai, rija nėra ma$usr tokio ilrtfo 
nugriovusieji teisėtą vyriau- derliaus. •
sybę; trečiam komendantas Francuzijoj derlius, bend- 
arba apskrities viršininkas rai, išėjo vidutinis.
grasina dėl kokio tai netyčia Rusij’oj, paskutiniais pra* 
ištarto žodžio; ketvirtam pa- nešimais, derlius vidutiniš- 
ti politinė policija nakties kas. Sėjamas plotas šiemet 
metu pakišo komunistinių yra padidęjęs vienu nuošim-

1925 m. Rusija išvežė 161

Pietųslavijoj derftiis įver- 
j “gero” ir ^vif- 

d utinio.” * ? 4
Rumunijoj, kviečių šaly, 

derlius visur geras, išskyrus 
Besarabiją ir.Moldaviją, kur 
derlius žemiau vidutinio.

Bulgarijoj derlius geras.

atsišaukimų, o ryte rado... čiu. 
Bet kam kalbėti? Kasneži-! 7 
no daugybės panašių atsiti- milijoną pūdų javų. Perei- 
kimų, kas šiandien nejaučia tais metais apie 180 milijonų 
to nykaus nejaukaus gyvenir pūdų. Maž-daug tiek mano
mo. Tarsi baisiame karste ma išvežti ir šių metų der- 
palaidojo žmonių ateitį ir liaus.
sunkiu švino dangčiu prislė- — :x—~J-
gė jų protą ir sielą! Tas kas
dieninis Įkyrus jausmas, kad 
tavo pėdomis seka budri 
niekšingo šnipo akis, kad ta
vo žmogiškiems teisėtiems 
siekimams visur užstatytos 
tamsių jėgų ragatkos, — te- dvigubų centnerių (pernai— 
rorizuoja žmogaus vidujinį 
gyvenimą ir daro nepaken
čiamą fašistinę diktatūrą. 
Taip jaučiasi visa priešfašis- 
tinė visuomenė.

Yra apskričių, kur nuo 
perversmo dienos ne viena 
kairiųjų grupių organizacija 
dar nepadare ne vieno savo 
susirinkimo, ne vien dėl to,

Prieš karą Rusija išvežda- 
vo vidutiniškai apie 600 mi
lijonų kasmet; vadinasi, 
daugiau kaip tris kartus tiek.

Kanadoj derlius išėjo blo
gesnis, kaip pernai. Kviečių 
laukiama apie 88 milijonus

111 milijonų). Miežių šie
met — apie 69 mil. dvigubų 
centnerių (pernai 
Ii jonus), avižų apie 60 mil. 
(pernai — 63 mil.).

Apie derlių žemės kamuo
lio kitoj pusėje dar nieko ne
galima pasakyti dėl to, kad 
čia derlius prinoksta tik kaip 
pas mus būna žiema.

75 mi-
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To niekas nepelkiSL

KEARNY, N. J. 
Policijos žiaurumas išvarė iš 

šio pasaulio Bronių Mar
cinkevičių.

Galbūt niekur kitur polici
ja taip nepasižymi savo žiau
rumu kaip pas mus. Štai kas 
atsitiko 14 d. rugpiučio. B. 
Marcinkevičius tą dieną bu
vo išvažiavęs su savo šeimy
na į krikštynas pas Baraus
kus į Newarką. Tenai pasi
svečiavęs per dieną, vakare 
jisai pasišaukė taxi, kad par
vežtų jį ir jo šeimyną namo. 
Parvežęs į vietą, kur buvo 
nurodyta, taxi šoferis parei
kalavo užmokėti jam $1.25. 
Marcinkevičius pareiškė, 
jog jis tiek nemokėsiąs, nes 
kiti šoferiai visuomet par
veždavo jį už 95c. Tarpe šo
ferio ir Marcinkevičiaus kilo 
ginčai. Išsprendimui ginčo 
jiedu nuėjo į policijos stotį. 
Policijos kapitonas, išklau
sęs abiejų pusių argumentus, 
paliepė Marcinkevičiui užsi
mokėti $1.25. Marcinkevi
čius užsimokėjo, bet išeida
mas pasakė: “Aš atėjau pas 
jumis teisybės jieškot, bet 
kaip matau, tai čia teisybės 
nėra. Jųs visi esate vagįs ir 
apvagiate biedną žmogų.”

Šitie Marcinkevičiaus žo
džiai baisiai užgavo kapito
ną ir ten esančius policistus. 
Marcinkevičienė su vaikais 
paėmė Marcinkevičių už 
rankų ir tuojaus išsivedė iš 
policijos stoties laukan ir vi
si ėjo namų link. Bet tuo tar- 

‘ pu iš policijos stoties išėjo 3 
policistai ir pradėjo sekti 
paskui juos. Marcinkevičie
nė tai pastebėjo ir savo vyrą 
persergėjo: “Broniuk, polic- 
monai seka paskui mus. Sku
binkis greičiau į stubą, nes 
jie tave suareštuos.” Marcin
kevičius pradėjo bėgti, bet 
policistai jį pasivijo, parmuĮ 
šė ant žemės ir taip baisiai 
sumušė su lazdomis, kad 
Marcinkevičius jau nebega
lėjo nei atsikelti. Policistai jį 
prikėlė ir pusgyvi, sukruvin
tą nutempė policijos stotin ir 
uždarė kalėjiman. Štai ką 
sako apie tą baisų reginį 
Marcinkevičiaus mergaitė: 
“Kaip policmonai prikėlė 
papę ir vedė džėlon. tai iš 
papės burnos kraujas bėgo 
kaip iš krano vanduo.”

Marcinkevičienė norėjo 
eiti pas suareštuotą savo vy
rą, bet saržentas jos neleido 
ir liepė eiti namo. Marcinke
vičienė atsakė, jog ji nega
linti įeiti į savo namus, nes 
pas vyrą yra raktai. Tuomet 
saržentas leido ją nueiti pas. 
vyrą. Paduodamas jai rak-; 
jtus vyras pasakė: “Tu eik 
namo, o aš jau čia pasiliksiu. 
Man labai silpna, nes mano 
galva baisiai suskaldyta.”: 
Moteris verkdama išėjo su 
vaikais namo. Už kiek laiko 
ji pasjkvietė kitą žmogų ir 
jiedu vėl nuėjo į policijos 
stotį, bet šiuo tarpu policija 
nedavė jiems pamatyt Mar
cinkevičių. į

Ant rytojaus, 8 vai. ryte,- 
moteris ir vėl nusiskubino į" 
policijos stotį, bet čia jai 
pranešė, jog jos vyras miręs 
ligonbutyje 7 vai. ryte.

Moteris kreipėsi prie ad
vokato ir pareikalavo, kad 
daktarai išegzaminuotų la
voną ir surastų mirties prie
žastį. Valdžios daktarai iš- 
egzaminavo ir pareiškė, jog 
Marcinkevičius buvęs gir
tas, puldamas persipiovęs 
stiklu ranką, iš kurios daug 
kraujo nubėgo ir iš tos prie
žasties miręs. O kad velionio 
galva buvo suskaldyta ir 
krūtinė sutrinta, tai valdžios 
daktarai apie tai neprisime
na. Tai matot, kokia čia tei-

i paėjo iš Gardino rėdybos. SCRANTON, PA. 
Jokių giminių Amerikoj jis Išvažiavo Lietuvon pa* i tu - 
neturėjo. Jo moteris paeina 
iš Kučiūnų parapijos, Miš- __ __  _______
kinių kaimo. Po tėvais ji v^-jkoloniios išvažiavo Lietuvon 
dinasi Ona Pečiukomutė. Kastantas Zimavičius su šei-

rintis lietuvis.
Šiomis dienomis iš musų NEPAPRASTOS DOVANOS

Amerikoj ji turi brolį Vincą 
ir pusbrolį Petrą, kurie gy
vena apie Wilkes Barre, Pa. 
Taipgi turi keletą pussese
rių ir šiaip giminių.

K. Pečiukonis.

CHICAGO, 1LL.
Milžiniškas “Naujienų” 

piknikas.
Rugpiučio 21 d. Calumet 

G rovė, Blue Island, įvyko 
“Naujienų” piknikas, kuris 
iek daug publikos sutraukė, 
tad drąsiai šitą pikniką gali
ma pavadinti milžinišku pik
niku. Nes žmonių buvo ne- 
mažiaus 5,000. Buvo gražus 
programas, kurį išpildė mu
sų garsus atletai-drutuoliai 
—Požėla, Norkus ir Vedžes. 
Pirm jų buvo parodyta jau
na lietuvė gražuolė “Miss 
Chicago.” Buvo daugybė 
čion augusio lietuvių jauni
mo, kuris daugiausiai šoko, 
r šoko ne vien amerikoniš
kus šokius, bet ir lietuviškus. 
Muzika irgi buvo pirmos kle- 
sos. Grušo orkestrą labai ge
rai grojo vėliausius ameri
koniškus ir lietuviškus šo
kius. Turbut orkestrą ir su
traukė tiek daug jaunimo, 
nes buvo garsinama, kad bus 
“šauniausia p. Grušo orkest
rą.” O jaunimas daugiausia 
ir myli prie geros orkestras 
smagiai pasišokti.

Kaip už visas pramogas, 
taip ir už orkestrą, kreditas 
priklauso pikniko rengimo 
komitetui.

“Naujienos” jau turėjo du

myna. Jis pardavė savo na
mus už 34,000 dolerių, o dar 
vienus namus paliko prie 
ežero neparduotus. Beto, 
spėjama, kad jis nemažai 
turėjo pinigų ir bankuose.

Zimavičius nebuvo se
nas amerikonas. Jis išgyve
no Amerikoje tik apie 20 
metų. Jis turėjo karčemą ir 
šis biznis jam labai sekėsi, 
todėl į greitą laiką jis tapo 
turčium. Išvažiuodamas į 
Lietuvą sakėsi manąs tenai 
visiškai apsigyventi.

Jisai paėjo iš Vilniaus rė- 
dybos, Trakų apskričio, nuo 
Punios miestelio. Buvo gero 
budo žmogus ir todėl jam 
viskas sekėsi. Per daugelį 
metų jisai skaitė “Keleivį.”

Jeigu daug tokių pasitu
rinčių lietuvių į Lietuvą su
grįžtų, tai galėtų pakelti ša
lį. Bačių Juozas.

WATERBURY, CONN. 
Waterburio komunistai.
£ia yra trįs komunistai — 

Jurgiukas, Petriukas ir Juo
zukas — visi trįs 40 metų 
“jaunikaičiai.” Jie “viską ži
no” ir todėl laikraščių nepre
numeruoja. Visgi “dėl ceka- 
vumo” Jurgiukas retkar
čiais nusiperka “Keleivį,” o 

' Petriukas “Laisvę.” Trečia
sis gi *tavoriščius” Juozukas 
pasijieško “apšvietos” po 
mėšlynus. Juozukas, giriasi 
esąs “labai apsišvietęs,” nes 
Lietuvoj net dvi žiemas “na- 
rodną” lankęs. Amerikos I

naujieįius jau luicjo uu , , “hin-znapikniku šį metą ir abu gerai Į J?
' ’• nėra lankas. Nors

burzuazisko mokslo musų 
Juozukas ir neapkenčia, bet

pavyko, < 
gražios. Dabar žmonės ir sa
ko, kad “Naujienos” galin-
v. CX •JL,,,’ vUVZ-uAdč H IltZcipACllViel, JJCLcios gyvuoti vien iš piknikų. bur?ua7ižkus Holeriu^ ik laVitM h;>znin vi. ourzuazifiKus aoierius jis la-nedarydamos kito biznio vi
sai.” Bet tai tik žmonių išsi-‘ 
reiškimas. “Naujienos” kaip 
darė biznį, taip ir darys, ir 
pramogos bus kaip ir pir-; 
miaus rengiamos, o gal ir 
tankiaus.

Teko girdėti, kad ateinan
tį metą “Naujienos” savo 
piknikui turėsiančios net du 
daržu. Esą manoma pasam
dyti pp. Černausko ir Survi- 
lo daržus, kurie yra greta 
viens kito. Jeigu taip įvyktų, 
o tas yra “Naujienom” pilnai 
galima, tai butų ir čia “Nau
jienų” pirmenybė, o publi
kai, “big suprise.”

Matęs ir Girdėjęs.

“KELEIVIO” SKAITYTOJAMS
85,000.00 VERTĖS GERŲ KNYGŲ BUS IŠDALYTA 

PER RUGSĖJO MĖNESI

Pradedant su šia sąvaitę “Keleivis” skelbia didelį Švietimo Vajų. Jis per 
vieną mėnesį nori išplatint už $5,000.00 visokių naudingų knygų. 
Knygos yra duodamos kaipo dovanos už “Keleivio” užrašymą.

Kas užsirašys sau “Keleivi” metams ir prisius $2.00 prenumeratos, tas gaus už $1.00 knygų do
vanų. Reikia tik pridėti prie to 15c. persiuntimo lėšoms padengti.
Kas prikalbins “Keleiviui” naują skaitytoją metams ir prisius jo prenumeratą, tas gaus už 
$2.00 knygų dovanų. Prie to reikia pridėt 25c. persiuntimo lėšoms padengti.

ŠITAS VAJUS PASIBAIGS RUGSĖJO (SEPT.) 301,1927.
KNYGAS GALIMA PASIRINKTI IŠ ŽEMIAU PADUOTO KATAL1OGO:

bai lengva. Protaujantiems darbininkams veikalėlis nepava
duojamas. Kaina 25c.

“Socializmas ir Religija.“ — Labai įdomi knyga šituo svar
biu klausimu. Ją turėtų perskaityti kiekvienas katalikas ir so
cialistas. Parašė E. Vandervelde, vertė Vardunas. Kaina 10c.

“švento Antano Stebuklas.” — Dviejų yeiksmų komedija. 
Perstatymui reikia 10 aktorių, 8 vyru ir 2 moterų, lošimas už
ima apie 2 valandas. Kaina 25c.

“Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Praeities.” — Knygutės 
Įtalpa susideda iš sekančių dalių: 1) Giria ir moterų vogimas; 
2) Lietuvos moterų ir vyriškių šventės; 3) Lietuviai lieka 
velniais: 4) Paskutiniai lietuvių dievai. Parašė Z. Aleksa. 
Kaina 10c.

“Socializmo Teorija.” — tai veikalas, kuris trumpais ir aiš
kiais faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi visuomenės gyveni
mo fermos, ir kode! turės būt pakeistas kapitalizmas. 25c.

“Tabakas.” — kaip jis žmonėms kenkia. Liaukimės rūkę! 
Pagal A. Apolovą ii daugeli iš gyvenimo patyrimų parašė K. 
Stiklelis. Kaina 20c.

“žemė ir žmogus.” — Labai įdomi ir pamokinanti knyga. 
Iš jos sužinosi, kaip žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip jis 
kovojo su gamta ir kaip civilizavosi. Daugelis paveikslų įvai
rių rasių žmonių, vyrų ir moterų. Pagal E. Rėkliu parašė Z. 
Aleksa. Kaina 25c.

“žingsnis Prie šviesos.” Vieno akto vaizdelis ir monolo
gas “Našlaitė.” Parašė K. S. Lietuvaitė. Kaina 10c.
• “Biblija Satyroje.” — Labai įdomi ir juokinga knyga su 
379 puikiais paveikslais, perstatančiai s įvairius nuotikius nuo 
prieš sutvėrimo pasaulio iki užgimimui Kristaus. įgijęs šią 
knygą niekas nesigailės. 382 pusi. Kaina $1.00.

“Kaip Tapti Suvienytu Valstijų Piliečiu?“ — Aiškiai išgul
dyti pilietybės Įstatymai su reikalingais klausimais ir atsa
kymais lietuvių ir anglų kalbose. Antra peržiūrėta ir pagerin
ta laida. Kaina 25c.

r “Kodėl Aš Netikiu į Dievą?“ — arba Tikėjimo Kritika. 
Knygutė pilna argumentų ir faktų, kurie kaip kirviu kerta vi
sokius burtus ir prietarus. Par&šė Iksas. Antraj-pataisyta ir 
padidinta laida. Kaina 20c. - ' V

“Monologai ir Deklamacijos.” — šioje knygoje telpa dau
gybė gražiu ir juokingų monologų ir deklamacijų. Visokios 
temos: darbininkiškos, revoliucijonieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškas ir laisvamaniškos. Visos skambios, visos geros. Tin
ka visokiems apvaikščiojimams, baliams, koncertams ir tt. 
Antra pagerintą laida. Kaina 25c.

“Musų Padėjimas.” — įdomus pavyzdžiai iš dabartinio dar
bininkų padėjimo. Parašė Antonovas. Kaina 10c.

“Nihilistai.” — Tragedija trijuose aktuose. Veikalas paro
do. kaip studentai nudėjo carą Aleksandra IL Istorinis 4r la
bai Įdėmus dalykas. Kaina 25c.

“O. S. S.” arba šliubinė Iškilmė. Vieno akto farsas, labai 
juokingas ir geras perstatymai. Paraše Feldman. Verte J 
Uktveris. Kama 15c.

“Popas ir Velnias” ir toj pačioj knygutėj “Adomas ir.Jie- 
va.” Smagus ir juokingas pasiskaitymas. Kaina H)c.

“Salomėja,” Herodienės duktė. Veikalas parodo, kaip Salo
mėja nuoga šokdama apsuko Herodui galvą ir privertė jį nu
kirsti šv. Jonui galvą. Kaina 25c.

“Amerikoniškos Vestuvės.” — Dviejų aktų komedija. Juo
kinga ir lengva perstatymui. Parašė Iksas. Kaina 10c.

“Amerikos Macochas. arba kaip katalikų kunigas Hans 
Schmith papiovė savo apgautą gaspadinę. Su paveikslais. 10c

“Dėl Pinigų“ — 3 aktų drama sulyg Tolstojaus, čia rišamas 
opus klausimas: ar gali žmogus kita žmogų užmušti, ar ne’ 
Nepaprastai drąsi kalba. Kaina 35c.

“Karės Nuotakos.” vieno akto drama iš karo laikų. 20c. 
“Caras Sibire" — juokingas vaizdelis iš caro gyvenimo, 

kuomet po revoliucijos jis buvo ištremtas į Sibirą. Kaina 25c.
“Žemaitės Raštai Karo Metu.” — Knyga padaryta ant la

bai gražios popieros ir gražiai iliustruota. Kaina 50c.

AR ŽINAI, KAIP LIETUVA ĖJO PER 
REVOLIUCIJOS UGN|?

Ar žinai kaip kunigai rėmė griūvančią caro valdžią, kaip jie 
paskui norėjo junkeri Urachą pastatyt Lietuvos karalium ir 
kaip Vokietijos revoliucija pagadino jų planus? Ar žinai taip
gi. kaip bolševikai buvo užėmę Lietuvą ir kaip lietuviai karia
vo su lenkais? žodžiu—ar žinai, kaip gimė Lietuvos Respbb- 
lika ir kokie jos rubežiai?

Jei nežinai, tai perskaityk knygą vardu “Lietuvos Respub
likos Istorija.” čia telpa visi faktai apie Lietuvą, pradedant 
nuo 1905 m. Rusijos revoliucijos įr baigiant šiomis dienomis. 
Knyga didelio formato, su dideliu spalvuotu žemlapiu, kaina 
$1.00; apdaryta $1.25.
AR ŽINAI. KOKS BUVO DIEVAS PERKŪNAS?

Ar žinai, kada ir kaip lietuviai jį garbino, kaip jis išrodė ir 
kokiu stebuklų darė? Ar žinai taipgi kas per dievas buvo Pra
amžius, kaip jis sunaikino pasauli ir paskui ant tuščios žemės 
sutvėrė lietuviu tautą? Ar žinai, kaip atsirado žemaičiai ir 
kaip jie norėjo mėnuli nukabint nuo dangaus?

Jei to viso nežinai, tai perskaityk knygą “Kokius Dievus 
žmonės Garbino Senovėj?” Čia telpa apie 400 visokių dievų ir 
visu tikėjimu istorija. Tai ne šventraštis, bet grynas mokslas. 
Perskaitęs šį veikalą, sukirsi kytriausi kunigą. Kaina tik 
$1.00; apdaryta $1.25.
AR NORI GRAŽIŲ DAINŲ IK EILIŲ?

Jei taip, tai išsirašyk didelę eilių knygą “Sielos Balsai.” Tai 
yra puikiai iliustruotas veikalas ir gražiausis lietuvių litera
tūroj leidinys. Kaina 75c.: auksuotais apdarais. $1.00.
AR ŽINAI ŽMOGAUS ANATOMIJĄ?

Jei nežinai, tai išsirašyk dideli daktarišką veikalą “Sveika
ta.“ Begalo puikia: iliustruota ir labai dideles svarbos knyga. 
Gražiai ir stipriai apdaryta — $2.00.
AR ŽINAI. DELKO REIKIA GERT IR VALGYT?

Pasakysi, tai kvailas klausimas. Gert ir valgyt reikia dėl
to. kad norisi. Bet kodėl norisi ? Kodėl be valgio žmogaus kū
nas sunyksta ir miršta? Tai begalo svarbus klausimai. Juos 
labai aiškiai išdėsto D-ras G-mus savo knygelėj “Delko Reikia 
žmogui Gert ir Valgyt.” Išsirašyk ją. Labai įdomus ir pa
mokinantis veikalėlis. Kaina 15c. w •

♦ - J

AR BUVO VISUOTINAS TVANAS?
Ar tiesa, kad visuotinas tvanas buvo sunaikinęs visą pa

sauli? Iš kur ėmėsi tiek vandens, kad visą žemę apsemtų? 
Kur tas vanduo dabar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos galėjo 
atsirasti po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai ir kitų veislių 
žmonės? Šitie ir šimtai kitų klausimų, i kuriuos negali atsa
kyti joks kunigas, yra nuosakiai ir aiškiai iššdėstyti veikale 
“Ar Buvo Visuotinas Tvanas?” Knyga be galo įdomi. Kas žo
dis—tai faktas; kas sakinys—tai,naujas kunigų argumentas 
griūva. Mokslas ir mokslas nuo pradžios iki galo. Kaina 25c.
KOBEI. KUNIGAI NESIŽENIJA?

Jei nori šitą “sekretą” žinoti, tai išsirašyk knygą vardu . 
“Kunigų Celibatas.” čia išaiškinta visa kunigu bepatystes is-' 
tori ja. priežastis ir pasekmės. Parašė garsusis Geo. Town- 
send Fox. kuris pats yra buvęs katalikų kunigas ir turi teolo
gijos daktaro laipsni, šitą knygą turėtų perskaityt kiekvienas 
laisvamanis ir katalikas. Kaina 25c.
KITOS GEROS KNYGOS:

“Lietuvių šeimynų Istorija.” — Jei nori žinoti, kaip seno
vės lietuviai gyveno, tai perskaityk šitą knygą. Iš jos sužino
si. kad musų protėviai pačias sau vogdavo arba tiesiog per 
užpuolimą smurtu išplėšdavo merginas iš tėvų»glėbio. Vyrai 
tuomet turėdavo po keliatą pačių. Be galo Įdomus veikalas. 
Kaina tik 35c.

“Pajauta” — istorinis romanas apie Lizdeikos dukterį XIV 
šimtmečio Lietuvoje. Nepaprastai įdomus skaitymas. Knyga 
didelė. 4€8 puslapių- Kaina $1.50.

“Ben-Hur” — istorinis romanas iš Kristaus laikų. Parašė 
garsus rašytojas Lew Wallace. Veikalas storas. 472 puslapių, 
dailiai iliustruotas. Kaina $2.00.

“Patarimai Merginoms ir Moterims" — naudingas ir pamo
kinantis veikalas. Su paveikslais. Kaina $1.00.

“Materialistiškas Istorijos Supratimas.“—Pamokos iš pro- 
letariškosios filizofijos. Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje 
įvairiausius nuotikius, tai perskaityk šitą knygelę. Kalba la-

bai rrfvli. Dėžučių dirbtuvėj 
bevergaudamas jis sutaupi- 
no apie 8,000 dolerių. Dabar 
'jis tuos pinigus skolina “ka
pitalistams” ant mortgiČių.

Juozukas myli netik dole
rius, bet ir svetimas moteris 
Kartą ant komunistų pikniko 
'jis gavo mušt už merginą, 
kuri, kaip girdėjau, jau ant
ru kartu gyvanašle patapo.

Kartą einu šaligatviu ir 
girdžiu dvi moteris besikal
bant. Viena sako: “Ar gir
dėjai, kad musų Juozukui 
daktaras tonsilus išpjovė?” 
Kita su piktumu atkerta: 
“Kad vieton tonsilų .dakta
ras jam butų visą ‘kromelį” 
išplovęs, tai gal svetimų mo
terų daugiau butų nevilio- 
ję<’

Taigi pasirodo, kad iš mu
sų komunistų-jaunikaičių 
traicės Juozukas yra gar
siausias. Sakoma jis iš aukš
tos familijos paeina, nes Lie
tuvoj jis turi dėdę kunigą, 
kuris duoda paskutinį pate
pimą Smetonos šaudomiems 
komunistams.

Ne-Tovarišč.

I

NAUGATUCK, CONN.
Suėmė lietuvi bravorninką. 

: Lietuvis Mikas Arnatavi-
■ čia buvo įsitaisęs puikų deg
tinės bravorą miškelyje prie 
savo namų, ant Cherry Hill. 
Bravoras buvo įrengtas mo
demiškai ir varė skanią ru
ginę. Vienok ruginės kvaps
nį užuodė blaivybės šnipai ir 

• aną subatą konfiskavo netik 
: gatavą degtinę, bet nusive
žė visą bravorą ir patį Ama- 
tavičių areštavo. Kokia baus
mė jį laukia už slaptą dary- 
mą degtinės, kol kas nežinia. 
Amatavičius teisinosi polici
jai, jog be degtinės negalįs 
gyventi ir ją darydavęs ne 
pardavimui, o pats išgerda- 
vęs. Policija stebisi, kaip 

‘ Amatavičia galėdavo tiek 
daug degtinės išgerti.

Reporteris.

i

i

I

SANBORN, N. Y. 
Prigėrė Jonas Latvaitis. 
Šiuomi pranešu giminėms 

ir pažįstamiems, jogei Jonas 
Latvaitis buvęs ant farmos 
Sanborn, N. Y. apie du metu, 
Liepos 25, apie 10 vai. ryte, 
plaukiodamas apielinkės 
ežere, per nelaimę nuskendo. 
Tapo gražiai palaidotas lie
pos 27 d. šių metų, protesto- 
nų kapinėse, be bažnyčios 
apeigų.' Liko brolis Vincas, 
kuris gyvena Kanadoj, se
suo Janušienė gyvena Det- 
roit, Mich. ir sunai Antanas, 
Jonas ir Albinas, kurie ran
dasi Illinois valstijoj, prie
glaudos namuose.

Kas norite smulkesnių ži
nių, klauskite mane per laiš- 

nelaiming'a moteris su vai- Jeivio” skaitytojas. Lai bus,ką. Mrs. M. Bartkus, 1910 
kučiaissiratukais. 'jam lengva svetima žemelė!.Welch avė., Niagara Falls,

Velionis Marcinkevičius M. Z. *N. Y.

HART, MICH.
Juozas Žukauskas atrastas 

komuose negyvas.
Netoli Hart, Mich., mirė 

netikėta mirtimi Juozas Žu- 
sybė. Visiems aišku, kadlkauskas. Rugpiučio 4 d. 
Bronius Marcinkevičius bu-'žmonės rado jį kernuose ne- 
vo išvarytas iš šio pasaulio j gyvą. Matyt, mirė dirbda- 
Der policijos žiaurumą. Liko i mas. Rodos, kad buvo “Ke-
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Prašome išsirinkti iš augščiau paduoto katalogo patinkamas sau knygas, pažymėti jų vardus 
ant atskiros popieros, ir kartu su prenumerata prisiųsti žemiau paduotu adresu. Tik prašome 
neužmiršti pridėti 15 centų persiuntimo lėšoms. (Imant už $2.00 knygų persiuntimui—25c.)
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Prof. Hu.vley tyrinėjo ke- ] 
liatą įvairių veislių vorų. Vo- ’ 
ras medžiotojas bėgioja apie J 
savo mylimą aplinkui, pri- | 
lenkdamas savo kojas visaip i

IŠ Kur Imasi Žibinamas Gazas? ^-ty, jau kelinti metai garo • šuliniai” duoda 30,000 ark- 
' ? ; lių pajėgos mašinoms sukti.

Ar žinote, iš kur \ ra gaunamas gazas, vai tojamas namų Amerikos mokslininkai susekė, kad ir čia yra žemėje 
apšvietimui, maisto virinimui ir kitokiems tikslams? įgarų, kuriuos galima pakinkyti prie naudingo darbo. Wa-

šių dienų moteris, ruošdama savo šeimy nai \ algį su ga- shingtone buvo anądien National Academy of Sciences 
zu pagalba, įetai pagalvoja, kur yra šaltinis, iš kurio plau-Įposėdį Rur mokslininkas Dr. Arthur L. Day darė tuo 
kia tas stebėtinas kuras. Ji lik atsuka prie geležinio savo Riaugjmu pranešimą. Jisai nurodė, kad Yellowstone Par- 
pečiaus rankinėlę, prikiša degtuką, ir tuojaus pasirodo ke yra karštų, verdančių šaltinių. Tokių pat šaltinių esą ir 
melsva liepsna. Ji niekad nepagalvoja, kiek daibo ii pi- Californijoj, Sonomos apskrity. Dabartiniu laiku tenai esą 
nigo žmonės turėjo padėti, pakol šitą gazą išmoko paga- gręžiami 5 šuliniai, 
minti, tinkamai jį vartoti ir atvesti vamzdimis į jos namus. "

Šiandien yra vartojamas dviejų rūšių gazas: vienas 
gamtinis, gaunamas iš anglių kasyklų, o kitas dirbtinis, 
gaminamas tam tikrose įmonėse prie didelių miestų. Tur
būt nėra tokio namo Jungtinių Valstijų miestuose, kur ne
būtų žibinamojo gazo. Ir sunku įsivaizduoti, kaip šian
dien miesto gyvenimas galėtų be šito kuro apsieiti.

Gazas yra gaunamas iš kasamųjų anglių. Tas anglis su
pila į tam tikrus pečius ir įkaitina iki tokio laipsnio, kad iš 
jų pasileidžia visa smalingoji medžiaga, šita smala susi
renka apačioje, o anglys persimaino į taip vadinamus 
"koksus.” kurie parsiduoda kaipo pigus kuras pečiams.

Gamtoje tuo budu smala yra distiliuojama, ir šituo 
procesu iš jos atsiskiria visokios dujos (metanas, etanas, 
propanas, pentanas ir kt.), kurios sujungtos krūvon ii- pa
daro žibinamąjį gazą. šitą gazą paskui suleidžia į milži
niškas plieno tankas f kubilus) ir dideliu slėgimu varo per 
vamzdis į namus.

Bet kad gazas galima butų tinkamai vartoti virinimo ar 
žibinimo tikslams, jis turi būt sumaišytas su oru. Dėlto 
prie pečių yra pritaisyti tam tikri karbonatoriai, per ku
riuos eidamas gazas susimaišo su oru. dega labai kaišta 
liepsna ir neduoda nei durnų, nei suodžių, nei smarvės, 
deigu gazas degs be oro, tai jo liepsna bus gelsva, ne karš
ta ir užterš kambarį tokia smarve, kad netik sunku bus 
kvėpuoti..bet galima ir užsinuodyk Gerai nustatytas kar- 
bonatorus turi duoti melsvą' liepsną. \ <

Žibinimo tikslams gazas šiandien jau mažai vartoja
mas: jo vieta užima elektra. . Bet-virtuvėse, kur Le&alin- 
ga liekna, gazas yra puikiausi* kuras ir jis yra kąe^iena 
vię?daugiau vartojamas. Goresniuose, namuose šiandien 
angliniai pečiai jau nestatomi; jų vietą ūži iria gražiniai 
pečiai

prieš ją šoka, skraido, pakol 
sužavėta pataitė puola į jo 
glėbį ir jiedu susikabina.

Voras audėjas paprastai 
skambina savo kojomis ant 
savo tinklo siūlų ir atneša 
pataitei geriausią musę do
vanų. šitokie papročiai esą 
pastebimi taipgi musių ir ki
tokių vabzdžių tarpe.

Žiogai gieda savo patai
tėms trindami savo sparne
lius į kojas. Drugiai patinė
liai vartoja perfumas ir kve
piančius miltelius, kurių jie 
turi ant savo sparnu.

Kas Per Vieni Glovac
kis ir Plechavičius?
Išeinąs Rygoj "Liaudies 

Balsas” paduoda šitokių fak
tų apie Lietuvos smurtinin
kų vadus Glovackį ir Plecha
vičių.

Apie Smetonos pakeltą į 
generolus Glovackį. kuris, 
kaip žinome, perversmui 
įvykus tuoj pasiskelbė save 
Kauno įgulos viršininku, len
kų laikraštis “Kurjer Poran- 
nv” iš š. m. sausio 9 d. Nr. 9 
rašydamas apie perversmą 
Lietuvoje. Glovackį nupiešia 
sekančiu vyra: "Dėl charak- 
terizavimo to fašizmo užten
ka priminti, kad jo vadu yra 
joksai rezen’o pulkininkas 
Grigaliunas-Glowackis (kaip 
žinome Glovackis savo laip
snį įrodyti negalėjo ir jam 
gręsė bausmė už pasivadini- 
mą pulkininku). Taigi jis pa
prastas Glovackis, lenkas, 
išsigimėlis, su juoda pra
eitimi. niekšiškas karjeristas 
(vietos troškėjas). Jis tai 
1920 m. laikėsi “P. O. Wia- 
ku” (Lenkų karinė organi
zacija Lietuvoje), nuolat pa
tarnavo generaliniam štabui 
Varšuvoje, išdirbo planą 
lenkų sukilimui Lietuvoje, 
kuris susipratusių žmonių 
buvo atmestas.’

Ve šisai tai šnipas, 
Šleževičiaus vyriausybė pra
ginė ir turėjo jau greit būti 
teisiamas, Smetonos pakvie
stas atgal armijon ir pakel
tas į generolus dabar sėdi 
štabe, šnipinėja ir algą ima.

Kitas gi perversmo didvy
ris. taipgi tautininkų pažiba, 
tai Žemaičių budelis Plecha
vičius. Jis gi. kaip rašo Skuo
do dekanas Žadeikis knygo
je “Didžiojo karo užrašai” 
1919 m. pradžioje, apie 
Skuodą tuo pagarsėjo, kad 
įtariamą kbmunizme (o Lie
tuvoje klebonai visus vadina 
komunistais, kurie nebučiuo
ja rankos, gi dvarininkai, 
kokiu Plechavičius yra, visus 
tuos darbininkus, kurie rei
kalauja teisingo atlyginimo) 
paklausdavęs tik, kaip nori 
būti šauddmas: stačias ar 
gulsčias ir tuoj sušaudyda- 
vęs. Jis, tiesa, sušaudė ir sa
vo tarnaitę, tik autorius to 
nemini ir nežinia ar jis ją su
šaudė gulsčią ar stačią. Gi 
Židikuose Plechavičius šiaip 
su valsčiaus taryba pasielgė: 
“Posėdžių metu įėjo ir suri
ko: rankas aukštyn! ir pra
deda iš brauningo piškinti,, 
nežiūrėdamas ar kas kelia 
rankas aukštvn, ar ne. Išsi
gandę tarybos nariai puolė, 
pro langą, bet ir pro langą! 
puolančių Plechavičius dar 
du nudėjęs.”

Na ar tai ne eilinio budelio 
darbas? Karo lauke ir tai pa
siduodančius — iškeliančius 
rankas nešaudo, gi Plechavi
čius įėjo ir posėdžiaujančius 
pradeda šaudyti.’ Už tuos ir 
kitus darbus jis buvo pa
trauktas teisman, bet Stul
ginskis dar dovanojo.
' Musų atsakymas tokiems 

asmenims ir visiems, kurie 
jais šiandien mus smaugda
mi remiasi, tegali būti vie- 

__ _ z j r nas: šalin šnipai, budeliai ir 
jeigu taip, tai aš galiu tą ga- joms ir duoda net dovanų jų reikalų gynėjai-tautinin- 
zietą užrašyti ir visai Ščes- joms kai iš valdžios’

lyvos Smerties Susaidei. Ir 
kaip aš žiuriu, Maike. tai tie 
žmonės, ką skaito bedieviš
kus raštus, daug gražiau gy 
vena. negu tie, ką skaito ka
talikiškas gazietas. Taigi iš
rodo, kad bedievius ir Die
vas geriau myli.

—Tas tiesa, tėve, kad ka
talikai gyvena labai prastai. 

(Bet čia kaltas ne Dievas, o jų

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike...

—Labo įyto, tėve! Kaip 
tavo sveikatėlė?

—Maike, aš pastanavijau 
tapti biznierium, tai apie 
sveikatą aš nenoriu ir kalbėt.

—Nepanašus tu Į- biznierį, 
tėve.

—O ko man brokas?
—Apsukrumo.
—E, Maike, apsukrumas’tamsumas. Jie turi perdaug 

tai tik prie moterų reikalin- tikėjimo, o permaža žinoji- 
gas; o prie biznio tai reiką- mo. Šią vasarą man teko ma- 
linga tik drąsa. Reikia mo- tyli du farmerių; vienas jų 
kėt. drąsiai meluot ir Dievo dievobaimingas katalikas, o 
nebijot. _ kitas laisvamanis. Pavasari

—Bet užsidėti gerą biznį abudu jie sodino komus sa- 
reikia ir pinigų. vo laukuose. Katalikas ma-

—Maike, aš suradau tokį žiau dirbo, o daugiau meldė- 
biznį, kur be pinigų galima si, sakydamas, kad daug im
ant batų užsidirbti. Ar tu pintis neužsimoka, nes vis- 
skaitei, kad “Keleivis” da- kas esą Dievo rankoje; ir 
bar duoda už du doleriu kny- jeigu Dievas duosiąs, tai gali 
gų prezento tam, kas prikal- ant akmens sėklas pabarsty- 
bins jam naują skaitytoją?

—Taip, tėve, skaičiau.
—Na, tai iš to, 1 

galiu sau biznį pasidaryt.
—Kokiu budu?
—Žinai, aš priguliu prie 

Ščeslyvos Smerties Susaidės, 
ir turiu tenai maršalkos ciną. 
Ant ateinančio mitingo aš 
paduosiu įnešimą, kad visi 
memberiai užsirašytų ant 
metų “Keleivį,” ba kas “Ke-_______ _ ____
leivį” skaito, tas gauna 300 svamanį komai kaip giria, o 
dienų zupelnų atlaidų ant pas kataliką vos kyšo pagel- 
metų. Su šitokiu priedu, vai
ke, kožnaš norės “Keleivį” 
užsirašyt. o aš už tai gau
siu iš redakcijos knygų do
vanų. Paskui aš tas knygas 
galėsiu parduoti ir pasidary
ti sau pinigo. Sy!

—O gal “Keleivio”

♦ ,

kurį

LITERA TURĄ IR MOKSLAS.
. " 4. i

kad pasiekus verdantį vandenį ir su
naudojus jo garų pajėgą. Grąžtai nuleista jau nuo 300 iki 
500 pėdų gilumon ir jau gaunama apie 5,000 arklių pajė
gos gyvųjų garų. Karštis tų šaltinių dugnuose įvairuojąs 
nuo 160 iki 185 laipsnių, o spaudimas siekiąs 276 svarų ant 
keturkampio colio.

D-ras Day mano, kad ateityje garo pajėga bus semiama 
iš žemės taip, kaip dabar yra seihiamos anglys arba 
aliejus,

Lietuvos Kareivėlio Daina.
Sudiev tau gimtasis kaimeli 
Ir brangi bakūžė tėvų, 
Kaip širdis jaunutė man gelia. 
Gal jau neb’matysiu aš jų?

Sudiev jums, tėveliai mieliausi, 
Kurie vargot, auginot mane, 
Valanda atėjo, — keliausiu, 
Svetimah humirti krašte.
Sudiev tau, brangioji panelė, 
Gal jau amžinai taip tariu, 
Štai man paskutinė dienelė 
Ir tave apleisti turiu.‘ *4.. -S. 'į-į *

Oi, skirtis nuo tavęs man sunku 
Bet štai ta baisi valanda, * ’E
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ti, o komai vistiek užaugsią 
gražus. Bet laisvamanis Die- 

vaike, aš vo galybei netikėjo. Jis skai
tė “Keleivį*’ ir žinojo, kad 
jeigu žemės gerai neišdirbsi 
ir trąšų į jas gerai neįdėsi, 
tai jokia Dievo galybė kornų 
neužaugins. Todėl jis nesi
meldė, bet dirbo. Ir jeigu tu, 
tėve, dabar pamatytum ju
dviejų laukus, tai negalėtum 
atsistebėti skirtumu; pas lai-

tę daigai.
—Aš, vaike, sutinku su ta

vim. ba ir man pačiam taip 
tropijosi. Kaip anąsyk alų 
virdamas pradėjau rąžančių 
kalbėt, tai selvklos prisvylo 
ir paskui negalima buvo nei 

_ ............ redak- gerti. 0 jei nebūčiau pote-
cija neleis tau tokio biznio riavęs, bet prižiūrėjęs kaip 
daryti, tėve. Ji duoda dova
nas tiktai savo skaitytojams, 
arba tiems, kurie patįs sau 
laikraštį užsirašo. Tu, kiek 
aš žinau, “Keleivio” neskai
tai. Tai viena. Antra. “Kelei
vis” "yra laisvas laikraštis, 
apie velnius ir dievus nerašo, 
tai katalikams jis nepatiks.

—Tu, vaike, nežinai, kad 
katalikai daugiausia myli 
bedieviškus laikraščius skai
tyt. Jie tik iš pradžios bijosi

reikia, tai butų išėjęs visai 
geras trunkas.

—Man smagu pastebėt, 
tėve, kad tu nors ant senat
vės pradedi susiprast.

—Man irgi smagu, kad tu. 
vaike, pripažįsti man kredi
tą. Kitą syk daugiau pasi- 
kalbėsiva.

MEILĖ VABZDŽIŲ 
TARPE.

Kunigai sako, kad meilė 
frankas paimt, ale kaip sykį gali būt tik pas žmogų, nes 
paskaito, tai paskui ir jieško. tik jis turi dūšią, o meilė 
Aš kitąsyk bijodavau bedie- esanti dusios.
viškų raštų, ale kaip prade- Garsusis anglų gamtinin* 
jau skaityt, tai katalikiškų kas, Oxfordo Universiteto 
jau ir nenoriu. Aš tau paša- profesorius J. S. Huxley, šio- 
kysiu, Maike, kad ir musų mis dienomis padarė Angli- 
klebonas juos mėgsta. Aną jos mokslininkų draugijos 
vakarą nunešiau dolerinę susirinkime pranešimą, kad 
ant mišių, j. einu į kleboniją, pas vabalus yra tokių meilės 
ogi kunigėlis langus užsi- “donžuanų,” kaip, ir pas 
traukęs, “Keleivį’ ant stalo žmones. Jie meilinasi prie 
pasiklojęs, ir kad skaito su'pataičių ir stengiasi joms 
savo gaspadine, tai skai-'įtikti visokiais budais; jie 
to. Well, aš pamislinau sau,'š okinėja prieš jas, gieda

Pajega Iš Žemes Garų
Kad žemės yiduriuose yra ugnies, tai parodo vulkanų iš

siveržimai. Šitą jau visi žino. Bet nevisi žino, kad nuo 
tos ugnies žemėje gali užvirti vanduo ir pasidaryti didelis 
garų spaudimas. O vienok taip yra. Italijoj. Tuskanijos ap-

Kam Prakaito 
Kvapsnio Reik

I

4 j I 
Kada paglemžtas valdiškų rankų. 
Kaip žvėries, nekalta auka.

7 : : : ; r į . . ’ ■
Sudiev jums, gimtinės laukeliai. 
Ir gražus žalieji miškai, ; . ;
Sudiev jums, linksmieji paukšteliai?1 
Man jau neb’čiulbėsit linksmai.

Tyrlaukiuos, kur šėlsta vien audros, 
Ten musų kūnai gal supus, 
Kur krantus bučiuoja Vilijos bangos. 
Ten priešai mums rengia kapus.

Užmiršti mes liksim laukuose, 
Ir musų ten nieks’neapraudos.
Gal kaliais atskridus lakštutė, 
Nutupus gailiai užgiedos.

Tik Vilija upelė motutė,
Musų raudas tėveliams nuneš, 
Lietus pavasario švelnutis. 
Užmirštąjį kapą pašvęs.

L. G. Vargšas.

• . * 1
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AUDROJE.
Dūko, siautė audra po laukus; 
Debesys saulę užstojo.
Siela mano kentė didžiausius skausmus, 
Ir mintys tamsybėj klajojo.

Dairausi aplinkui, ar nepamatysiu 
Kur nors šviesos žiburėli;
Gėlę aš laimės ar nenusiskysiu,
Išvydęs tamsiam vakarėly...

Ir štai, tolumoje audringos nakties, 
Sušvito man laimė tarp tamsių gelmių;
Bet dūko audra, jieškojo mirties,
Po griųvančias lūšnas varguolių žmonių.

Nespėjo audra šėlimu dar pasiusti 
Nespėjo mane nugalėti,
Bet žiburį laimės jau spėjo nupūsti,
Ir vėl palikau aš tamsoje liūdėti...

Ak! ilgėsis spaudžia man sielą b« galo, 
Kad žiburį laimės pagauti nespėjau, 
Ir savo kilnaus idealo,
Kelią tamsybėj atrast negalėjau...

Taip dūksta audra \ is pakulio platybėj, 
Ir dunda perkūnai, įsiutę žaibai 
Bet toli, ten toli, nežinios beribėj 
Gyvenimo naujo jau girdis garsai...

Jonas Poliu*

Svani,

C
riek nri/.ai.

VF7

I

1

ITEfS'I A kaip greit pastebime 
kvapsnį pas kitą, o kaip retai 

juntame kada ir mes nusidedame. 
Nors regis visai neprakaituoja

me. vienok duobutės odoje nuo
latos leidžia suuostmą drėgnumą. 

O vienok lengva išvengti ne
malonumų—va.-rcAite I ttebuot,. 
Taip šviežias, kad mi1icn«i kas
dien juo prausiasi Jis amžinai 
nukilto prakaito kvapsni

Palaiko išvaizdą sveika 
t>’ odi yra aiški, š.kžia
žii -.-.ti Kaip muilo Liūtujy an- 
tisepuškos puto; išvalo odos Jtio-

kada šis sveikas muilas išvalo duobutes?
bules, tiip ir Jeido duobutes p«- 
ciarani išvaizdi šv-Jnia. b gi< it 
Svir/ta.

O dar geriau, inail^s uj.s_ugc 
nuo ligų — nušalindamas ne na- 
turnus mikrobus r.uo rar.l

Lifebuoy turi švari; 
kvepenmi — kuri; gt«-it išg ruo- 
ja p<? nuplovimo • 
kad teikia_ didesnį- 
Lifebuoy kainuoja 
Jo rausvai raudona spalu 
spalva jo palmos vairi; ai 
Pirkite ši'.ndie

Lev.-r Bro« Co.. C.arebriJt, M»-r

8 t A i T M « A

v-idui rankom voniai ir mikrobus, p.-asalii .
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POLITINĖ KOVA RU
MUNIJOJ.

Ūkininkų partija protestuo
ja prieš karo stovį ir kitus 

suvaržymus.
z . Politinė- kovą, Rwnunijoj 
X|^a^;ėja.((| Per paskutinius 
Pju;^mento;' |K>^<jžius .vpav 
griežtai smerk e valdžios vi- 
datrš’ĮifthtrM ūkininkų parti
jos-atstovas. Jų atstovas Jo- 
nitesku protestavo prieš ap
siausties padėtį krašte, prieš 
karo komendantų sauvalę, 
prieš cenzūrą, kuri žiauriai 
spaudžianti spaudą net ten, 
kur nėra karo padėties, ir 
kuri yra priešinga konstitu
cijai.

Kiti opozicijos atstovai 
reikalavo griežtai pakeisti 
vidaus politiką, atleisti iš 
tarnybos tuos valdininkus, 
kurie pasižymėjo savo netei
sėtais darbais per Parlamen
to rinkimus, ir tt.

Valdžios atstovai — vi
daus reikalų ministeris irfi-

VOKIETIJA NORI GAUTI 
ATGAL KOLONIJAS.
Francuzų spaudos prane

šimu, ministerių kabinetas 
svarstęs Vokietijos kolonijų

I PAJIEŠKOJIMAl Įf

i ringuose kraštuose beveik klausimą. "Vokietija žadanti 
i įteikti Tautų Sąjungai pra
šymą grąžinti jai kai kurias 
kolonijas. Numatoma, kad 
Anglija ir Francuzija tam 
prašymui jokių kliūčių neda
rys. Belgija nors ir esanti 
prieš Vokietijos .reikalavi
mus nusistačiusi, bet šiuo 
žvilgsniu mananti nusileisti.

nėra. Patvariu organizacijos 
darbu ir nenuilstama kova 
darbininkų klasė sįęina sau 
kelią. į žmoniškesnį sau ir vi
sai visuomenei gyvenimu.

Pitifesmis d’arbininkU'Dar- 
lamentas. šiaodjen sprendžia 
ne, tik į.vajkius TflrofečiiMate 
tlarbinip^^-reikalą^ įdie
nos darbų tvarkoje bųvo-di-. 
ciėlis ir opus nusiginklavimo 
ir kovos su karais klausimas, 
astuonių valandų darbo die
nos. bendros ekonominės 
būklės ir profesinių sąjungų 
laisvės klausimai. Yra kraš
tų, kur darbininkams tenka 
kovoti už pa prasčiausią tei
sę — laisvai (jrganižubtiš ir 
ginti savo ekohomįnius ir 
profesinius refkalus. Todėl 
Profesinis inbernadęnalas 
turės tarti .savo žod i deltų 
kraštų darbininkų padėtięs.

Pajieškau pusbrolio Maiklo Rekio, 
paeina iš Lietuvos iš Raseinių miesto. 
Pirn.iaus gyveno Waukegan, 111. Ma
lonėkit atsišaukti arba žinantieji jo 
adresų malonėkit pranešti, už ką busiu 
dėkingas.

FELIKSAS MINOT
756 East Street, New Eritain, Conn.

Pajieškau dėdės Alex J. Felix Vai- 
nikevičiaus, paeina iš Darsūniškio 
miestelio. Ilgus laikas kaip nežinau 
kur jis gyvena. Girdėjau, kad 1926 m. 
gyveno Kar.sas City, Mo Prašau atsi
šaukti arba jeigu kas apie ji ž:no'e, 
du'kitę man atsakymą, už ką b siu 
labai dėkingas. C. Mitehell
630 Hamilton st., San Francisco, Cal.

Pajieškau dėdės Jono Girskio, se
niau gyvenusio Skottdale, W. Va. 
Prašau jo paties atsišaukti arba kas 
apie jį žino pranešti man. Mano adre
sas: STEPONAS GIRSKIS,'Ekaterinburgo darbinin- Tauragės Apskrities Ligoninė,

— - - ; Tauragė. Lithuania.

BADO STREIKAS 
RUSIJOJ.

kų grupė išleido atsišauki
mą, kuriame praneša, kad r...2™..
nnlitiniai kaliniai nackplhė nia,J Wveno Xew Haven, Conn. politiniai Kaliniai pa^heioe juoza §VjiDa įr dirbo pas j. vaiti 
badavimo streiką.
streikas esąs protestas prieš ^^ičiy11 išTur'j

l

NUŠOVĖ KOMUNISTU 
AGENTĄ ESTIJOJ.

nansų ministeris — savo at- i Taline (Rėvelv) estų zyal- 
sakvmuose negalėjo, nei at- mėginp nakties. Jaiku 
remti .padalytų priekaištų, '*uimtį du koihūriistų agen- 
nei pažadėti išpildvti ju rei- tus- Vienas jų pradėjo atsi- 
kalavimus, o tik pasitenkino J šaudyti ir btivd policijos nu- 
bendro pobūdžio išvadžioji-'šautas. Antras suimtas. Pas 
mals nušautąjį rasta daug įvairių

č_________ dokumentų, kuriais pasirė
musi policija padarė kratų ir 
suėmimų. Nušautojo komu
nisto pavardė dar neskelbia
ma, bet esą žinių, kad jis 
esąs vienas žymiausių estų 

, . - - . _ -„j. 'komunistu vadų. Po 1924 m,kariautame krašte l-a2 j fk jjs pabėgęs
liepos - J d. vokiečių ordeno Rusijon vėliau vėl sugrį- 
mistras Eberhardas fon Sey- -ęg Egtjjon nušautąjį

tus. Vienas jų pradėjo atsi-

HaverhiU’io Lietuvių Kliubo Rengiamas Didelis

PIKNIKAS
.' r

(PRIEŠ LABOR DAY) PRADŽIA 10 V AL. RYTEBUS NEDĖLIOJĘ,

4 D. RUGSĖJO-SEPTEMBER, 1927 M.
PASTABA: JEIGU LYTU, TUOMET ŠI$PpCNIKĄS BUTŲ SEKANT} 

fe7?ABORDAY).

Pajieškau Petro Stankaus, kuris se- 
. - Pas

Juozą Švilpą ir dirbo pas J. Vaitkevi- Bado čių saliune. Paskutiniu laigu buvo at- 
• “ važiavęs į Millinocket ir čia dirbo !:e- 

. , _ ,. - — . , , ,jis paeina iš Lietai, kad komunistų valdžia tuvos, aš nežinau. Malonėk, drauguti. 
neatkreipia dėmesio į Eka- 
terinburgo čekos žiaurumus.

Novosibirsko kalėjime lie
pos 19 d.’ per tardymą čekos 
komunistiniai žvalgybinin
kai išžaginę mokytoją Kolo- 
sovskaja, kuri po to nusižu
dė, persipiovus venas.

pats atsišaukti arba kas apie jj žino
te meldžiu man pranešti, už ką1 busiu 
dėkinga.

MRS. KARL’SĖ BANIENĖ
P. O. Box 304. E. Millinocket, Ne.

PASTABA: JEIGU LYTU, TUOMET SiSPįKNfKAS 
PANEDĖLĮ, 5 D. RŪGSĖJO-SEPTEMMĖR (LAI

RENGIA LIETUVIŲ UKĖSŲ GEDEMINO KLIUBAS 
Nuosavoje Kempėje, Bradford, Mass.

KETURIŲ KLIUBU SUVAŽIAVIMAS: LAWRENCE’O, LOWELLTO, 
LYNN’O IR HAVERH1LLTO.

Bus Įvairių žaislų: Virvės Traukimas, Lenktynės—moterų ir merginų; vyrų ir 
vaikinų. Atsižymėjusiems bus duotos dovanos. Lowellio ir Lynno Kliubai 
trauks virvę. Lawrence’o Kliubas tarpininkaus.
BUS MUZIKA ŠOKIAMS. VALGIŲ IR GĖRIMŲ BUS UŽTEKTINAI.

v

KLAIPĖDOS 675 METŲ 
SUKAKTUVĖS.

IJepos 29 d. praėjo 675; 
metai nuo Klaipėdos įsikuri- j 
mo. Ją įkūrė iš lietuvių už- ■ 
kariautame krašte 1252 m.i į-- i i 
liepos 29 <1. vokiečių, ordeno:£,lsiion bst v 
mistras Eberhardas fon Sev-:, 
nekartu su ordeno pilimi rasta 30 000 markių. Iš do- 
Metnelburgu toje vietoje,; kumentų matyti, kad liepos 
;kiB‘ suteka Nemunas ir mgn 2 d. jis išmokėjęs įvai- 
Dąnge n-teka kartu. blai- rjems asmenims 150,000 
pėda ; nuo įsikunmo metų marki 
daug įvąinų likimo žaismų _________
per^venp. Ji^buvo centras, KAJp beždžionės RIE

ŠUTUS SKALDO.
Brazilijoje gyvena tokia

aplink kurį šimtmečiais ėjo 
kova su lietuviais. <’ 
švedais ir rusais.

danais.

FARMOS
GEROS PROGOS!

ILIETUVOS EŽERAI.
Lietuvoje yra virš 1,100 

Įvairaus didumo ežerų. Jie: 
yra pasidarę ledų laikotar
pyje. L y. prieš dešimtis tuks- i 
tančių metų.

Daugiau 1000 hektarų plo
to turi šie ežerai:

Dusios 2264 ha. Strusto 
2160, Avilių 1368,: Platelių 
1224, Meteliu 1207, Rikyvos 
1174, Žuvinto 1039, Daugų 
1002 ir daug kitų.

PLUNKSNAS. 1’ukus. Paduškas, 
Patalus. Kaldras ir visokias lovų 
irėdmes. parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

Didžiausis sandė
lis. Gvarantuojam 
užsiganedininrą.
Pas mus gausite 
tikras europiškas 
plunksnas ir pū
kus.

Ii
i _
i

DUODU ŽINIĄ mar.o giminėms ir 
pažįstamiems, kad gyvenu po adresu:

138 New York avė., Nevvark, X. J. I 
Antanas Stanislovaitis. i

— FARMOS NEPIRKIT PAKOLEI NE- 
P->’ APŽI€TtfSlT MUSŲ KOL1O.NUĄ IR 

NEPAMATYSIT MUS!
Mds turime tokių farmų, košių tik 

Jus reikalaujat ir užtikrinam tą, kę 
žadam. Musų yra didžiausia lietuvių 
kojienrja Amerikoje Rašykite, pusių 
sime katalioga. <-•

PH1LLIPS & MA1T1X 
R. 2. B«»x 83. Scottvilk*. Mich.

Pajieškau Jievos Jesiulevičiutė: 
vyru pavardės nežinau, gyvena Chi
cagoj. Meldžiu atsisaukt šiux> adre u: 

MAT. ŽUKE ’*'" —

Aš, Liudvi’ as
... vo brolių Vilimo iY Simono, taipgi se-

Einant - -paskutiniais ap- sers Petronėlės. Daug metų atgal gy- 
'kaiėiavimais, 1926 metais 
Vokietijoje surūkyta tabako 
už 640 milijonų markių.

Viso suvartota apie 40 mi
lijonų kilogramų tabako, iš, Mas 
kuriu pagaminta šeši mili j ar- atsišaukti. <

• MISS TERESA DAŲPAll
----- ’ ; 356 Linden avė., EliząbeUi, N. J.

KIEK VOKIETIJA PER 
METUS SURUKĘ 

TABAKO.

dai cigarų ir papirosu.

Thompson,* Iowa.

Aš, Liudvi’ as Ranka, pajieškau sa-

veno Chicagoj, Mano adresas: <::<») 
LOL'IS B A U K A

Mine P. O. Anyox, B C.,'Canada.

Pajieškau Jono Žakarevičiaus, Lin-
•. kuvos parapijos, Talmi.ių kaimo. 10 
, metų atgal jis gyveno Worces*cr. 

Turiu svarbų reikalą. Malonėkit 
(36)

POLITINIS STREIKAS 
BUDAPEŠTE.

Budapešte prasidėjo me- 
.alurgijos pramonės, kepyk- 
ų, malūnų ir lentpiuvių 
streikas. Streikas kilo dėl 
konflikto su darbdaviais, bet
vėliau gavo politinio pobu-; 
džio, kaipo protestas prieš 
žiaurų Horty diktatūros rėži
mą.

Pajieškau pusbrolio Jono Tenia- 
nies, paeina iš Gudonių kaimo,’ Seiri
jų parapijos."Girdėjau, kad jis rar.da- 

Amerikoje Cor.n. valstijoj. Norė- 
i susirašinėti. Jį pątj ar žinančių 

už ką busiu dėkin- 
(36) 

ANTANAS RAD2IUKYNAS
14 So. Charles st., .Bradford, Mass.

1 si
į čiau
1 meldžiu pranešti.
Kas.

___ L. ^'patingai _ _
uolus kovotojai su ordenu beždžionių rūšis, kuri skaldo 
buvo lietuviai, kurie ne kar- riešutus tokiu pat budu, kaip 
ta Klaipėda galutinai sunai-; ir žmogus. Tos beždžionės 
kindavo. Pirma karta tai įvy-ldažnai lankosi balų lygumo- 
ko 1323 m. didž. kunigaikš-i je, kur auga palmės, tunn- 

[čios riešutus, panašius į ma
žus kokoso riešutus. Prinokę 
riešutai padengti saldžiu 

■taukuotu skystimu, kurį bez-, 
džionė liežuviu nulaižo. Bet 
kokiu budu pasiekti riešuto 

pėdos kraštas einant sutar- vidurį, kurio kevalas kietas, 
tim liko vokiečių rankose. kaip akmuo? Čia beždžione 

Napoleono laimės žvaigž- elgiasi taip pat, kaip žmo- 
dei auštant po Jenos kauty-lgus: ji sudeda riešutus kiči
nių, Prūsijos karalius perkė-jvon ir skaldo juos akmeniu, 
lė čion savo rezidenciją, nes Tam tikslui beždžionės su 
tikėjosi valstybės pakrašty į riešutais keliauja prie kalvų, 
busiąs geriausiai apsaugotas, kur daug akmenų. Mesda- 
Napoleona iš Rusijos išvijus mos akmenis is viršaus ant 
Klaipėda kuriam laikui buvo riešutų, pačios atšoksta, kad 
užėmę rusai. Pasaulinio karo akmuo nesužeistų kojos. Pa
metu 1915 m. kovo pradžioj kėlus perskeltą nesutą. ji 
rusai buvo kelioms dienoms jo branduolį įsgnauzia dan- 
Klaipėdą užėmę, bet greit timis visai taip, kaip ciabu- 
turėjo trauktis. Karui pasi- viai išgriaužia vidun per-

čiui Gediminui vadovaujant, 
1409 m. ją sudegino žemai
čiai. Ordeno jėgas 1410 me
tais galutinai sulaužė Žalgi
rio mūšy sujungtoji lietuvių- 
lenkų kariuomenė, bet Klai-

SUĖMĖ 50 RUSIJOS 
ŠNIPŲ.

Iš Vienos pranešama, kad 
Rumunijos valdžios agentai i 
Besarabijoj areštavo 50 šni
pų, kurie šnipinėjo sovietų 
Rusijos naudai. Besarabija 
yra buvusi Rusijos guberni
ja, bet po karo aliantai ati-į 
davė ją Rumunijai kaipo at- į 
'.yginimą už prisidėjimą prie 
<aro. Rusija šitos “dovanos” i 
Rumunijai nepripažino ir iki 
šiol da Besarabijos nėra išsi
žadėjus.

Aš. Kazunia Pupeliutė, pajieškau 
pusbr lio Kazimiero Gvozdo. Jis prieš 
ka-a gyveno Pittsburghe. Paeina iš 
Kauno rėdybos, Ukmergės apskričio, 
Kova; sko parapijos, Laukagalių kai
mo Norėčiau su juo susirašinėt. Ma
no antrašas: (36)

KAZIL'NIA PUPELIŲTĖ
113 Flover st., , Chester, Pa.

j - APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui merginos ar

ba našlės. Aš turiu tris vaikus. Mel
džiu atsišaukti ir savo paveikslą pri
siųsti. už ka busiu dėkingas.

J MATONIS
226—15-th st.. Niagara Falls, N. Y.

baigus Klaipėdos kraštą už-(skaldytų kokosinių riešutų.
ėmė franeuzai. o 1922 m. 
sausio mėnesio sukilimu jis, 
prijungtas prie Lietuvos.

SAVISAUGA PAS 
GYVULIUS.

Vienas vokiečiu moksli- 
PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ninkas paskelbė įdomių reiš- 

KONGRESAS. ; kinių iš gyvulių gyvenimo.
Pradai >ie rugpiučio mene- Kartą jo vištininke apsirgo 

šio Paryžių(t i'yko Amster-viščiukas. Rytas buvo šalto- 
<ajungų kas, ir vargšas, drebėdamas 

kongresas nuo šalčio, glaudėsi prie tvo- 
1 e kiė vjgt.a ■ iščįuko

u ut 0 i<iu jam

PARTIZANAI GUDIJOJE.
Lenkų telegrafo agentūra 

oraneša, kad gudų partiza
nai, atamano Klimo būrio, 
užpuolę miestelį Kaidanavą 
netoli Minsko. Telefono susi
siekimas buvęs nutrauktas, 
'šplėšta iždo kasa ir nugink
luota sovietų pasienio ka
riuomenės dalis. Partizanai 
sušaudę 10 komunistų, jų 
tarpe ir politinės dalies vir
šininką Koroliovą ir jo pa
dėjėją Maksimovą. Partiza
nai pasislėpę giriose.

t i'yko 
d amo Profesiniu 
Internacionalo 
Profesinis darbininkų lutei r^. 

nacionalas yra didžiausia visai nebojo 
pasaulinio masto omauizaci- kariu su sveikais viščiukais 

................ ............ 1 ------- 1 Tada
i - 3 kišo

» sparnais 
muks . j a - 
viščiuką p > ! .utk:o» sparnu. 
Tečįa ų-Ją.u tk-ir tii"ia is j iš 

nalą. Vien tik šitasai taktas ten išvarė. 1 a.- įrodė, kac vi--

ia kuriai lygios nėra. 3<> mi- palįsti po 
lijonų įvairiausių kraštų pro 
fesiniai orga .iznotu darbi 
ninku sudaru šilą, ua uo

PARSIDUODA FARMA
195 akrai .žemės’, visa žeme lygi ir 

derlingai be akmenų, užsėta ir užm>- 
<iyta Yra gera 1<> kambarių “stocko" 
stiba Ir 9 kitoki nu-linkai. Sykiu p-r- 
siduoda 3.'» karvių, 3 arkliai, viso! los 
vėliausios mašinos. Režimai ir įran
kiai. Randasi miestelyje, prie gelež- 
kelio. arti pier.o krautuvių ir viešbu
čių, labai geri ruarketai. Kama už 
viską tik $7.5'H>. J nešt $3.HW. Rašy
kite angliškai. (36)

MRS. BUCHMAN
Box 278. Saratoga Spr.. N. Y.

Į

PARSIDUODA FARMA
Parsiduo'la daili K akrų farma. pu

sė žemės dirbamos, kitkas dailus miš
kas, 8 ruimų stuba, štymo šiluma, 
miesto vanduo, daili banė. 2 garažai, 
šapa su įrankiais. 4 karvės, bulius, 
arklys su pakinktais, v:s: farmos pa
dargai, malkoms piaut mašina, 2 kiau
lės, daugybė vištų, žąsų, ančių, kala
kutų, mašina viščiukams ' perėt. vieta 
prie didelio kelio, arti krautuve, 5 mi
nutes ligi strytkario. Kaina $11.000. 
Mes nesam agentai, bet patįs savinm- 
kai; <36)

I
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F. M. BARTULIS
Box 57. Slratford. C.mn.

European Feather Co.
25 Uioeeii Street, Boston, .Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės be vaikų, r.uo 25 iki 37 metų 
amžiaus. Aš esu našlys, 37 metų am
žiaus. t’-riu nuo. avus namus ir krau
tuvę graži je vietoje. Kuri* mylėtų 
gražų ženybini gyvenimą, malonės 
atsisaukt', nris-ųsdamos savo paveiks
lą. kurį pareikalavus sugrąžinsiu. Iš 
netolimu vietų malonės ypatiškai pa
simatyti. J. G.

2.1 Fifth avė . VVorcester. Mass.

Su tikslu apsigyventi Amerikoje. 
30- m. vaikinas, lietuvis, nori rasti , 
gražią. linksmą, do-ą ir turtingą pa- "■ 
nelę amerikietę, amžiaus iki 25 motų, i 
Tikyba ir tautybė nesvarbu Aš sutik- farrnos' 
čiau apsigyventi ir tolimoje Amerikos 
provin ijoje. Su pirmu laišku prašau 
prisiųsti savo fotografiją, kurią sulyg 
noro gražinsiu. Rašyti: Kaunas, 
Lithuania. iki pareikalavimo “Dvy
liktoji valanda."

NAUJAS IŠRADIMAS.
Teisingiausi- išradimas, kaip pi- 

ųaikinti bėdai bę, vargą, vagis, ponus* 
įj- ubagus jau paskelbtas pasauliui 
teisybių teisės knygoj. Tą išrad.mą 
lietuvis atrado ir lietuvių kalboj pir
miausia pasirodė tie įstatymai, be ku
rių negalima įvykinti gerovės ant že
mės. O kad tai nėra melas, aš duosiu 
$100 tam. kuris prirodys, kad įvyki
nus tuos įstatymus bite kurioj valsty
bėj galėtų rastis bedarbės, vargai, po
nai, ubagai ir kiiasų kovą už buv; pirm 
išsibaigwno medžiagos pagaminimui 
reikalingų gyvenimui daiktų. Kiek
vienas darbininkas būtinai turėtų ži
noti kodėl tik darbininkai yra biedni. 
Iš tos knygos sužinosit kaip prašalint 
tas aplinkybes, kurios gimdo skurdą ir 
kitas nelaimes. Kad tą žinojimą grei
čiau paskleisti, knygos kaina tik 50c. 
Neatidėliodami įsigvkit šitą knygą.

JONAS ORAKULAS (35) 
4116 So. Berkley avė.. Chicago. III.

PARSIDUODA FARMA
20 akrų geros vaisingo, žc”’ 

i akrai jau išdirbti, likusioji ganykla 
miškas. Mišką® ml”a- ni.oKu 
barių namas. Vandenio yra name. 3 
geros b’rnės, dvi pi r...s šieno. _ i - 
nyčios. 3.50 vištų. 2 kiaulės. I karvė 
arklys. Visi ūkės irank'ai ir v i 
Pilna prisodinta visokių daržovi 
vaisių. Dėl tūlų pr e as*ių turiu 
jaus šita farma p irduot. Kama > 
Įnešti $2.000 ’il.usie'i ant m *rgi

M. HEiMAN
33 ReynvHs st.. Danieiscn. Conn.

I PARSIDUODA FARMA
1 135 akrai žemės ir visa gera. •1«-i

7-’ linga. be akmenų, užsėta ir užsody'; 
| 11 kambarių stuba. elektros švies 
• vanduo stuboj ir banėje, 9 1 arv<--.

7 kiaulės, Pmi vištų ir vis..k į * 
įrankiai, mašinos. Pieną ima 

į Bostoną \Vhiting Milk Co. N<-t‘>li 
miestas. 3 maiiės. Kreipkitės laišku ar 

.ypatiškai pas. (37)
MR. JUOZAS SKIRKA

R. F. D. Box 52. North Dudley. Mass.

s 
ir

Pajieškau apsivedimui vaikin-', ne- 
, senesnio kaip 32 metų, kad butų gra- 
: žus ir biznierius. Aš esu 20 metų mer- 
| gina, graži ir pamokyta, esu vienų- 
; viena pas turtinga motiną. Su pirmu 
laišku meldžiu prisiųsti paveikslą, ku- 

■ ri ant na»eikalavimo sugrąžinsiu Ga-- 
lite rašvti Getuviškai arba angliškai. 1 

MISS M. J.
565 E. Columbia st., Detroit, Mich

r

VOKIEČIŲ KOMUNISTŲ
IRIMAS.

Reichstago atstovas ko
munistas Bohla pareiškė 
kad jis išeina iš partijos, nes 
negali sutikti su teroro siste- k • . • . , I Amuną vaitoja centro ko- api, 
mitetas prieš atskirus parti- malonėkit pranešt 
Jos narius, -jis solidarizuoja 
si su komunistų atstov •> Ken- 

Icleriu, kuris bmo išmestas iš 
partijos "už kenksmingąjį 
veikimą.”

ANTANAS URBONAS
R. 2. Bos 34. Ankeny. Io»a.
Scranton. Pa., Mojaus mėnesy. 1927 

m. mirė mano tikras brolis Stasys 
Urbonas. Jis paliko turtą. Pasakoja
ma. kad manęs negalėjo surast Todėl 
šiuomi pareiškiu, kad velionio Stasio 
esame du broliai: Jonas. Lietuvoje ir 
Antanas, Amerikoje. Kas žino plačiau 
apie mano brolio Stasio palikimus, 

"t man aukščiau pa- 
I duotu adresu. Už visokias informaci- 
I jas pasistengsiu atsilvginti. (36) 

ANTANAS URBONAS.

I
i

TOLSTOJAUS KALBA 
PER RADIO.

Pereitą są' aitę Bostone iš 
radio stoties WEE1 kalbeli 
Le'as I. Tolstojus, garsaus 
rusų rašytojo Tolstojaus su 

7_______ 7 nūs. Jo tema buvo: “Mano
darbininkų klasės nys pastebėta pas elnius. Jų'tėvas ir jo intaka Rusijoj.” 

„1____”• bandoje nuo drėgno oro atsi- Jaunasis Tolstojus senai jau
čiansio laipsni-». Kas šian-rado sergančių apkrečiama-1 gyvena Amerikoje ir važinė
ji en Ltdristų nesisk.aitvti su ja liga. Čia irgi sveikieji ei 'damas iš miesto į miestą lai- 
p n h ir.u-1 
darbiniu a . 
sytų jų balso

sakyte sak<h K'-kių ordNas sirg>/'-apkrėčiania liga
ko/iamujų or^anįzaęi.|<>s.,ję- ii jęi.;:jtu Qu»ę^,s» s> ei kais 
gųyia n-areišKę darbininKaf. Viščiukais, butų ir juos savo 
Išeiti į tarptautine plotmę,'liga apkretęs. Višta tai nu
spręsti didžiausios reikšmės jautė.
klausimus; tam reikia, kati ir Antras savisaugos reiški- 
dvasines < 
jėgos butu pasiekusios aukš-

i..,. , L’.v., r.t’nM
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GALVOS SKAUDĖJIMAS 
ir vidurių uzkietėj’mas nuvaro žmo
gų j prapulties bedugnę. Prašalink tas 
lipas su VVorld Products. Tik 1 doleri -. 
Atsiųskit per paštą. (:;6)

P. STANĮ. E Y
231 Sha»mut avė- Boston. .Mass.

Telefonas 5112.

Cr. A. Stirman-GGmauskas
LIETUVIS DENTISTAS

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

Ncdėliomis pagal susitarimų.
711.5 N. Vla:n St kamp. Broad St.

MONTELLO. MASS.
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Telefoną* Su. B*<Am SM* 
LIETUVES DEN TĮSTAS

Br. St. A. GALVARISKI
(GAL1N AUSKAS)

§ Ofi>m taiandoa: Nuo 10 ryte iki
4 5:30 dieną. Nuv 7—* «ak«ra
5 N«d<*|w>mi« pagal atitarti*
J 414 BROADWAY, . _ .
| SO. BOStON, MASS

Dr. Joseph L. OReiily
CHIRURGAS ir GYDYTOJAS 

256 Ha' erhill Street. 
LAIVRENCE, MASS.

Tel. Ofiso 2361 S. Namų .32353. 
Valandas: — 2-4. 7-9 po pietų.
Seredoiais ir Ncdėliomis tik 

per sutartį. (35)

Lietuviška Aptieks
Mes užlaikome visokių Vaistų 

ir šaknų
Nuo Reumatizmo, nusilpnėjimo

DR. HARTSHORN'S

IŠ LIETUVOS I KANADĄ
Aš atitraukiu jūsų gimines ir pažįs- i 

tarnus, kaip merginas, moteris ir vy
tus iš visų dalių Europos į Kanada. 
Jei jūsų imigrantai yra svei i. rio a 
skaityti ir rašyti nors vienoje ka’b jo.

: ir Kanad s imigracijos įstatai rai> a- 
Į lauja. kai butų geistini imigrantai.
, Mano patarnavimas yra teisingas ati 
traukimo reikaluose r aš esu jau d;.ug 

' lietuvių į Kanada atitraukęs ir gavęs 
’ geras apsistojimo vietas dėl jų Kana
doj Su mano teisingu patarnavimu ir 
kaina nei vienas kitas agentas negali 

; susilyginti. Dėl platesnių informa i- 
. jų parašykit visad laišką pas mane 
' šiuo adresu: (37)

GEO. KAUPAS P. O. Box 47.
H'alkerville. Onl.. Canada

DETROITO IR APYLIN
KĖS LIETUVIAMS 

PRANEŠIMAS.
Kurie važiuojat ) Kanadą linksmai 

laiką praleisti, užprašau sustoti po Nr.
1.5 Sand«ich st.. Ford City. Ont. M°s 

I teisingai lietuviams patariiMuatm i> 
reikalingu patarimų suteiksim. Atva
žiuot is Detroito į Ford vity ima tik 
5 minutas (37,

organizuolnis niai šalinosi nuo sergančiu- ko čionai paskaitas. Bet per 
kas nesiklau jų ir net jėga varė juos nuo radio jis kalbėjo rik pimiu 
Tokių kultu- savęs | kartu.

SVARBI ŽINIA
Parduodu laivakortes į Lietuvą ant 

geriausių laivų. Taipgi laivakortes i# i 
Lietuvos. Lenkijos ir kitų šalių i A- I 
merika ir Kanadą. Padarau doviernas- 
tis. įgaliojimus, pardavimo ir pi 
aktus ir kitokius raštus. Siuncit 
gus į Lietuvą, Lenkiją, Rusiją 
tas šalin Užlaikau krautuvę 
reikalingiausiu dalyku. Iš toji 
visad kreipkitės:

JON 1S SEKYS
• 177 Parh st.} Hartford, Gonti.

lirkimo 
ia pini- 
ir i ki 
visokių 
ar arti

(-)

»

J.INIMENTAS. Vartojamas Naujoj 
Anglijoj j;.u per 77 motus Rekomen
duojamos visų gydytojų. Geras nuo 
įs'drė ki nų ir išsinarinimų, reumatiko 

l ir neuralgijos s' ausmų
i‘ l KLAUSKITE PAS APTIEKORIŲ 

a b t rašykit mums tiesiog įdedami 
4<>c. už buteliuką. Dr. Dartshorn & 
Sens 220 M ilk St., Boston. Mass.

♦ 
i
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i

strėnų, kraujo valymo, nuo slaptin
gų ligų, kosulio, patrūkimo, etc. 
Taipgi užlaikėm Dielių iš Lietuvon. 
Patarnavimas kuogeriausias. įvai
rios šaknys partrauktos iš Lietu
vos. Vaistų prisiunčiam ir per 
paštą. Musų Aptieka tebėra toj pa
čioj v ietoj.vietoj.

100 SALĖM STREET, 
BOSTON. MASS.

I KANADĄ.
Atitrauksiu Jūsų gimines, pažj ra

mus, kaip vyrus, taip ir moteris ar 
merginas iš Lietuvos į Kanadą. Mano 
patarnavimas yra sąžiningas, saugus, 
greitas. Mano patyrimas laivakorčių 
biznyje p r 20 metų tai liudija. Taipgi 
tie, kurie jau per mane atsitraukė sa
vo gimines yra man dėkingi už mano 
rupe-tlngą patarnavimą. Kaip mergi
noms, taip ir visiems keleiviams pa
rūpinu geras apsistojimui vietas Ka
nadoje »lano patarnavimas ir kainos 
laivakorčių yra pigesnės, negu kitų 
agentų. Dėlei platesnių informacijų 
visad Kreipkitės pas mano šiuo adresu: 

ALEXANDER S. LĖKIS
Touriat Agent (-)

45 Kindaor St., Montreal.
P. Q.. Canada

i

AUTOMOBILISTAMS
IŠ SENŲ PADARAI NAI JUS 

PIGIA KAINA.
Pentinu įvairiomis spalvomis 
pasirinkimo. Darau ir Duco.

Darbas zvarantuniamas. 
A. KASPAR 

->6 Virtoria St.. M Som«-rv *|l<* 
Tel. Som. 6520-J.

)
suh R 
(-)

V

VISŲ ŽINIAI!
(Jž visokio*, rūšies smulkius pasi- ] 
garsinimus kaip tai: pajiuškoji- ; 
mus apsivedimų, įvairius praneši- ; 
mus. pardavimus, pirkimus, skai- ■ 
tome po 3c. už žodį už syk}. No
rint tą patį apgarsinimą patalpini 
kelis sykjus, už sekančius sykius 
skaitom** 2c. už žodį už sykj.i.
"Keleivio” skaitytojams, kurie tvr 
užsiprenumeravę laikraštį ir ui 
pirmą sykį skaitome po 2c. už ž<*dj. 
Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c. ui žodį 
pirmą šyli; norint tą patį paj’eš- 
kojimą taPpvt ilgiau, skaitome po 
lc. už žodi uAkiekvierrą sykį.

"Keleivio" ssSkitytcjanis. kuria 
tur užsiprenumeravę laifcrafttį, už 
pajlcškojim.m- giminių ir draugų 
skaitome ir- už pi.mą sykį Lc. 
už žodį.
Pajieškojimai su paveikslu pr»- 
kiuoja daug brangiau, nes padary
mas klišės dabar prekiuoja bran
giai. Todėl nonnt talpint pa/eško- 
jima su paveikslu, reikia prlsiųst 
fotografiją ir klaust kainos.

Siunčiant pajieakojima arba ap
garsinimą reikia prisiųst kartu ir 
mokestį.

"KELEIVIS”
255 RR0ADWAY.

SD BOSTON. MASS

! SPECIALISTAS NERVŲ IR
KROMSKŲ LIGŲ PER SU- 1 
VIRŠ 25 METUS. VISOS GY- ] 
DUOI.ĖS SPECIALIAI PARŲ- ; 

: PINAMOS KIEKVIENAI Ll- 
; GAL GYDYMAS ELEKTRA. : 

KAS NORI.

Dr.KlLLORY
60 SCOI LA Y SQUARE 

BOSTON.
OLYMPIA THEATRE BLDG.,

ROOM 22
VALANDOS: DIENOMIS nuo
9 iš ryto .ki 7 vakare.

: ŠVENTADIENIAIS: nuo 10 iki
1 dieną.

Laetuyis Optoinetnsta

tirk ^rru

Išegzaminuoju 
akinius, kreivas 
ir ambl.von:;'i- 
se sugraž n •_ 
laiku.

J. L. PAšAKARNIS. O. l>.
4 47 Brc.ad^ay. So. Boston. Mass
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FUTnamie, kaip rojuj... i

Babies Love It

Mks. Winslow'*

■'

*9
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Lenkų laikraščių praneši
mu, šiuo metu Lenkijoje esą 
190,000 bedarbių.

kuris 
prieš 
ir vė-

Protingas noras.
—Kokią vesi pačią:

Varšuvoje susekta nauja 
komunistų organizacija. Pa
dalyta daug kratų ir areštuo
ta apie 30 organizacijos va
dų.

Kaip padaryti iš vandens 
geriamą daiktą.

UŽMUŠA 
Kandis, Tarakonus 
Blakes, Muses ir 
kitus insektus.

DR. J. MARCUS 
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS 
Specialistas sekretnų ir chroniš- ., 

ku vyrų ir moterų ligų.
261 HaMver St.. Boston, Mass. 

Room 7
Tel.: Richmond 0668. (-)
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vak 
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietų

Iš Lietuvos išvažiavo i už
sieni aukštus mokslus eiti du 
musų karininkai: Jurgutis į 
Francuziją, Steponavičius Į 
Belgiją.

tu pereitą sąvaitę rasta dina
mito, kuris buvo priruoštas 

t jau sprogimui.

Telefonas 31234
MEDICINOS DAKTARAS 

c. j. moums
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET, 

LAWRENCE. M ASS.

Melagio nereikia.
“Ar turit advokatą?” pa

klausė teisėjas dviejų pilie-

Negryna sąžinė.
Jonas, beišdvkaudamas 

mokykloje, sudaužė mokyto
jo rašalinę. Niekas to nema

i
. , J

, . . . - - , i Iš paprasto vandens gali-ioę.™ pa^ryti labai gerą da.k-!
.. !
svie-.;

DIDELIS PASISEKIMAS

Feen:a?mint
Cheming LAXATIVB

Malonus čiugumis, kurie 
palaiko pilvo reguliarišku- 
m«. Vaikai myli jį. 

15c. ir 25c.

į DR.MARGERIS
i Gydytoja* ir Chirurgas
Į Valandos: 10—2; •—S
i Sekmadieniais: 10—2
• 3421 So. Halsted Street
• CHICAGO, ILL.
i Tel. Boulevard 8483

J
«*•

l'tah. o Musų čiužė iškreip
ia i Massachusetts.

Bet tai da neviskas. Artis- 
. tas Vanagaitis dabar susekė, 
kad ir visa anglų kalba yra 
paimta iš musų tautiškos 
šnektos. Pavyzdžiui, kada 

! anglas įsimyli, tai jis paima 
merginai už rankų ir tuoj sa
vo: "love.” Ką gi tai reiškia ? 
Tai reiškia, kad jis turi gal- 

, voj tikrą lietuvišką lovą.
I 
I 
i 
i

Tikri "cudai.
Vienas lietuviškas "dūšių t<\ bet vargšas vaikas labai 

ganytojas” Chicagoje sakė bijo jo, kad jo prasižengimas 
aną nedėldienį pamokslą eisiąs aikštėn. Po to buvo 
apie socialistų ir kitokių "be- tikybos pamoka Kunigas 
dievių” "baisumą.” Norėda- klausia: 
mas savo aveles daugiau su- —Jonuk, pasakyk man, 
graudinti ir. žinoma, dau- kas sutvėrė dangų ir žemę? 
giau dolerių "ant Dievo gar- —Tai ne aš, kunigėli, kaip
bes susikolektuoti, šitas je- Dievą myliu ne aš! — sušuko 
gamastis apsiputojęs rėkė: vaikas visą laiką manyda-

—Pažiūrėkit i Meksiką, mas apie rašalinę. 
Bedieviška socialistų vai- —Ką tu šneki? Kaip tai
džia tenai baigia piauti ku- ne tu? — nustebo kunigas, 
nigus ir naikinti Katalikų —Aš, aš, kunigėli, bet 
bažnyčias. Ji nori išnaikinti daugiau jau niekad to nebe
šventą tikėjimą. Bet ne jai darysiu— užbaigė verkda- 
tas pūdan ti, šiandien kata- mas vaikas, 
likų bažnyčia da stipresnė ir 
skaitlingesnė, negu ji pirma 
buvo.

—O štai da vienas Meksi
kos bedievių pasielgimas. 
Jų kareiviai užpuolė kun. 
Gallardą: du ji laikė, o tre
čias Įkišo jam ranką Į bur
ną, suėmė liežuvi, kurs nese
nai Dievą garbino, ištraukė 
jį laukan ir išpiovė su šakni
mis taip giliai, kad peilis ne
galėjo pasiekti. Dabar tas 
kunigas važinėjasi po svietą 
ir apsakinėja bedievių žiau
rumą. Taigi aukaukit ant 
Dievo garbės ir prašykit, 
kad jis apsaugotų mus nuo 
tokios nelaimės.

Kai musų “dūšių ganyto
jas” pabaigė savo pamokslą 
ir susirinko “ant Dievo gar
bės” apie S100, kuriuos jis 
paskui parnešęs klebonijon 
atidavė savo Brigytai ant 
naujos dresės. tai vienas pa- 
rapijonas kumšterėjo savo 
kaimynui i pašonę ir sako:

—Sei, kūmai, ar tu gali su
prasti, kokiu spasabu tie 
meksikoniški bedieviai galė
jo išplauti tam kunigui lie
žuvi taip giliai, kad peilis 
negalėjo pasekti? Ir kokiu 
sgas&bu tas kunigas dabar 
gali kalbėti, jeigu jam liežu
vis išpiautas su visomis šak
nimis? ,

Dzūkas trukterėjo pečiais 
ir sako : į

—Ogi mažu čia cie cudai,

KELEIVIS

Tik vieno dalyko ponas 
profesorius nepaaiškino, tai 
to, kur gauti romo ar bran- 
dės, kuomet prohibicijos 
agento nėra arti.

Kaip permainyti vandens 
spalvas.

Jeigu nori pridaryt kom
panijoj juokų ir pasirodyt 
geru štumorium. lai paimk 
bonką nuo pieno, arba irki-; 
tokią, kad tik butų su plačiu 
gurkliu, ir pripilk apie pusę 
vandens. Iš anksto turi turėti! 
jau parsinešęs iš aptiekusį 
arba geležies krautuves sau-Į 
su anilino dažų, kurie greitai I 
nuo vandens tirpsta. Paimk 
po truputi tų dažu ir Įlipdyk 
i bonkos gurklį. Galima ilip- 
dyti keturias spalvas: raudo
ną. žalią, mėlyną geltoną. Į 
arba ir kitokią.

Kai dažai bus jau sulipdy-i 
ti, tai paimk juostelę baltos 
popieros, apjuosk ja bonkos 
gurklį, galus suklijuok, ir 
lies kiekvienu dažu pasižy
mėk. kur kokia spalva. Tada 
pastatyk svečiams stiklus ir 
paklausk, kokios spalvos 
vandens jie nori: žalio, rau
dono. mėlyno ar geltono? 
Kas norės žalio, tam pilk iš 
bonkos per tą šoną, kur ža
lias dažas prilipdytas. Kas 
norės mėlyno, tam pilk per 
mėlyną dažą, ir tt. Svečiai 
bus nustebinti, kada pama
tys savo stikluose visokių 
spalvų vandenį.Artistas laukia farmerio.

“Na,” tarė senas farmerys!
i atvykusį artistą, “kiek tu 
norėtum už numalevojimą 
mano stubos su maniui tarp- 
auryje?

“O, penkiasdešimts dole
rių,” atsakė artistas.

“Gerai.” sako farmerys.
“Ateik rytoj išryto.”

Savo laiku piešinys buvo 
pabaigtas. Bet, deja! artis
tes užmiršo nupiešti farmeri 
tarp durų.

Farmerys apžiurėjo pa
veikslą ir sako:

“Gerai padaryta, bet kur
gi ; ~
kur čia aš esu?”

Artistas norėjo išsisukti 
juokais.

“O,” sako jis farmeriui,
“tamsta esi viduje.”

"Viduje? O ko aš busiu vi
duje?” pradėjo karščiuotis 
farmerys. '

"Nagi tamsta įnėjai pa-jstu blusos puikiai tai supra
si imti 50 dolerių man už pa-ito?
veikslą užmokėt,” paaiškino i Komunistams labai patiko 
artistas. |toks komplimentas.

“Na, jeigu šitaip,” sako--------------
farmerys, “tai gali būt, kad 
aš greitai ir neišeisiu. Tuo 
tarpu mes pakabinsime pa
veikslą ant sienos, < 
palauksi.”

Profesorius ir blusos.
Vienas laikraštis rašo, 

kad Sovietų Rusiją aplankęs 
žymus užsienio profesorius 
ir buvęs labai patenkintas vi
su tuo, ką jam teko matyti 
bolševikų šaly. Profesoriui 

į taip patikęs komunistinis 
svetingumas, kad jis su pasi
gerėjimu gėręs nešvarioje' 
valgykloje surugusį alų.

Vienoje vietoje profeso-į 
rius apsinakvojęs kokioje tai i 
lindynėje. Visą naktį jį ėste! 
ėdę raudonos Kominterno 
blusos ir nedavę jam užmig-

aš — parodyk tu man, Tečiaus ir tas nepagadi- 
~ ................. .no gautojo Rusijoj malonaus

Įspūdžio.
Paklaustas, ar blusos ne

kliudė jam miegoti, manda
gus profesorius atsakė:

—Blusos? Nieko pana
šaus. Aš neliečiamas asmuo,; 

į turiu diplomatinį pasą. Tam-i

Apie madas Lietuvoj.
štai iš miesto Marijona 
Grižo su striuku sijonu. 
Ir mergaites viso kaimo 
Sušaukė skubiai j seimą. 
Įsirėmus sau i šoną. 
Taip kalbėjo Marijona: 
"Draugės, mes ilgai kentėjom, i $100,000. 
Ilgus drabužius dėvėjom. 
Ir skaroms apsirišę ausis. 
Vilkome kasas ilgiausias... 
Buvome ligšioliai paikos.
Bet dabar atėjo laikas 
Parodyti, ką mes turim! 
Neb'siraišiokim skarelėm!
Kirpkrm kasą nuo pakaušio 
Ir vaikščiokim pasišiaušę! 
O kad vaizdas būt malonus, — 
Sutrumpinkime sijonus!
Su ilgais sijonais bėda: 
Medžiagos jie daug suėda. 
Štai, kad ir Pranciškaus Onai,— 
Bus iš vieno du sijonai. 
Mat.-mada išėjo nauja 
ir iš musų reikalauja. 
Kad kožna mergaitė ščyra. 
Butu panaši i vyrą. 
Nes tarp moterų ir vyrų 
Jau dabar lygybė yra...” 
Vos išgirdo šituos žodžius, 
Tuoj sujudo visas sodžius: 
Dūžta puodai, byra tinkas, 
žvanga žirklės ir mažinkos. 
štai, tenai Pranciškaus Ona 
Karpo trumpai sau sijoną, 
čia vėl Merkelio Albinka , 
Kerpa plaukus su mašinka. 
Vyras stovi ten išblyškęs, 
O prie jo dvi moteriškės: 
Rankom blaškos, rėkia, klykia.įmušė tris 
Tuoj, matyt, gerai Įpykę: 
“Ach. jus, latrai, nevidonai. 
Buvot jus ant musų ponai, 
Vaikščiojot užriestom nosim! 
Mes dabar paponavosim! 
Nes tarp moterų ir vyrų 
Jau dabar lygybė yra...” 
Taip ir diena nepraėjo 
Visas sodžius pakitėjo. 
Grįžta iš lauką artojai, 
žiuri.
Nei pažint savų mergelių: 
Sijonėliai aukščiau kelių; 
Tos. kur pirma buvo basos. 
Dabar vaikšto čebatuotos. 
Kur pirmiau kabojo kasos, — 
Stūkso vien sušiauštas kuodas 
Ir kožna mergelė ščyra K 
Maž-kuo skiriasi nuo vyro. 
Ii- visuos sodžiuos taip dedas. 
Nes atėjo naujos mados.

Silpni Nervai?
Virs. H. L. Harris, Faber, Va., sako: 

“Kuomet aš pradėjau vartoti Nuga- 
Tone aš buvau visai ne r v uotą. Aš taip- i 
gi buvau nusilpusi, visada jaučiausi 
tiuvaigusi, neturėjau energijos, turė
jau prastų kraujų, mažai svėriau ir 

pilnas ta- vos uk galėdavau atgauti kvapų Aš 
- - • vartoju Nuga-Tone tik per 20 dienų ir

1 galiu teisingai pasakyti, kad jaučiuosi 
geriau, negu pirmiau per mėnesių mė- 

• . nesiūs.”
j Per 35 metus Nuga-Tone atlieka 

Pittsburtrho priemiesty po , P«*>ausi* užduotį nuraminant ir su- 
„ , °.. 1 ... ,.* .. stiprinant silpnus, nervuotus žmones.Fennsylvanijos gelžkelio 111- sustiprinant kraujų, suteikiant dau- 
x---------- -x _ ---- _-x--------x_ ji— ‘giau jėgos ir energijos visiems kūno

oigananis ir raumenims. Nuga-Tone ' 
taipgi pagerina apetitų ir pagelbsti 
virškinimui, prašalina svaigulį, gal
vos skaudėjimų, gasus iš skilvio art a 
žarnų ir užkietėjimą. Prašalina inkš- ’ 
tų ir pūslės neveikimų į keletu dienų, , 
padaugina svorį menkiems ir silp
niems žmonėms. Vartokit jas keletu 
dienų ir pastebėkit didelį pasitaisymų 
Nuga-Tone pardavinėjamos vaistinė
se, jos turi pagelbėti arba pinigai grą
žinami. Žiūrėkit garantijos ant kiek
vieno pakelio.

Išsigydžiau nuo vidurių ka
taro, užkietėjimo ir jaučiuosi 
15m. jaunesnis po vartojimo

KATRO-LEK
širdingą padėkavojima siunčiu {Mi

nui Wojtasinskiui už gerų gyduolę 
KATRO-LEK, su kuria aš visiškai iš
sigydžiau nuo vidurių kataro, kroniš- 
ko užkietėjimo, skausmo šone, skaus
mo ir sukimosi galvos, nerviškumo ir 
abelno nusiipruėjimo. Vartojau viso
kias gyduoles, vienok jos man tik pa
kenkė ir nusilpnino mane; pradėjęs 
vartot KATRO-LEK visiškai pasvei
kau ir sugrįžo man prarastos pajie- 
gos. Dabar aš jaučiuosi penkiolika 
metų jaunesniu, todėl visiems ken
čiantiems veliju vartoti KATRO-LEK, 
nes tai yra tiki* gamtiška gyduolė. 
Man neužtenka žodžių išreikšti dėkin
gumą už tokių gaivinančia gyduolę, 
kokia yra KATRO-LEK. Laikau jų 
savo namuose dėl pirmutinės pagel- 
bos. Su pagarba Jonas Berrv, Florida. 
N. Y

šitų garsių gyduolių KATRO-LEK 
reikalaukite savo aptiekoj arba rašy
kite išradėjui W. Wojtasinški Drūg 
Co., 114 Brighton st., Boston, Mass.

Tel. South Boston 3520 
Residence University 1463-J. 

S. H. Poitatč-SkallBi
LIETUVĖ MOTERIS 

ADVOKATĖ
366 Broadway, S*. Boston, Maaa. 

( Room 2.
— — — —— U-U-Ll-Ll-Ln.

i VISKO PO BISKJ
~ ■

■ Windsoro miestely, Con-
;necticut valstijoj, ugnis su-
■ naikino 4 daržines pili
bako. Nuostoliai apskaitomi xajįu teisingai pasakyti, kad jaučiuosi

Amerikos laikraščiai pra
našauja čeverykų pabrangi- 

!mą, nes jaučiamas odų tru- 
Įkumas. Gi odų stinga dėlto, 
t kad žmonės pradeda mažiau 
•mėsos valgyti, taigi mažiau 
plaunama galvijų.

Paskutinėmis statistikos 
.žiniomis, Lietuvoje šiais me- 
,tais viso yra 165 gaisrininkų 
j organizacijos, t. y. dvigubai 
(daugiau, negu pernai. , 
' --------------

Rygoje keli vaikai, radę 
granatą, pradėjo ją krapšty
ki. Granata sprogdama už- 

‘ ; vaikus ir du sun- 
įkiai sužeidė.

I t
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DR. LANDAU
32 CHAMBERS ST.. BOSTON. 

Gydo Veneciškas Ligas.
Valandos:— Kasdien nuo 8 iki 

10, nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8.
Nedėldieniais nu > !■ ki 12.

Me« išdirbant 
ir importuoja
me visokių rū
šių rankomis 
dirbtas Itališ
kas Akordinas 
geriausias 
pasaulyje.
Ant 10 
metų gva- 
rantuotos.
Musų kai
no* žeme
snės negu —,----- .. - .
teikiam pamokinimus. Reikalaukit ka
talogo, kuri prisiunčiam dykai. (-)

z.

ARMONIKAI

kitų išdirbsiu. Dykai

(-)
RUATTA SERENELLI & CO.

1*14 Blue Island *▼. Dpt. 80. Chicage

Eagle Brand išaugino dau
giau sveikų kūdikių, negu 
visi kiti kūdikių maistai

EAGLE BRAND
CONUENStB >ULK

louiic ya- niauy-e uyieju pine-'
o tamsta čių, kurie buvo pašaukti teis-’ 

i man už varymą munšaino. 
1 “Ne, ponas teisėjau,” atsa 
jkė vienas kaltinamųjų. “Mu 
'du nutarėm pasakyti teisy-

dzienu turėjo rodzve... 
r —-

Kaip dideles butą mu3ų ’ 
tautos?

D-ras šliupas jau parodė 
.pasauliui, kad musų tautos 
yra gyventa visoj Europoj ir 
Azijoj. Tą liudija užsilikę 
tenai lietuviški vietų vardai.
Pavyzdžiui, senovės graikų užpilk ant to cukraus, taip
Trakija, tai nuo musų žo-kad tik cukrų apsemtų, ir tol 
džio "patrakėlis,” 
kęs.” Balkanai, tai Balti Kai- sutirps. Tuomet pairpk gerą skęstantį žmogų.

• t r a _ * TZ     i  . _ •_ • _ ____ 1_ 1 ± 2   1 i « ___•  — O

Įsultį Į bonką. Dabar paimk -—Daugiau negu giminė—
Bombėjus, tai iškraipytas gero romo arba brandės ir tai mano skolininkas.

4 _____ x___ _ ri J u____ 1.^ ____ —l,Kx~
I

tą, tik. reikia žinoti kaip. Vie-! 
nas 'žymus šnapsologi jos J 
profesorius iš Visgirtų uni-'siaplaukę ar tamsiaplaukę?,, 
versiteto patiekia šitokią —Vis viena, kad tik turėtų, 
formulą: :! kreivus dantis.

Paimk kvortinę bonką ir , —Kodėl gi?
pripilk iki pusės smulkaus —Ji bijos juos parodyti ir 
cukraus: dabar paimk pa-mažiau kalbės.
pi*asto vandens, užvirink ir, --------------

Didvyriškumas.
—Tamsta pasielgei, kaip 

“patra- kratyk, pakol cukrus visai tikras didvyris — išgelbėjai 
\ j Ogal jis

nai, o Karpatai, tai Karpos lemoną ir išspausk iš jo visą tamstos giminė? 
arba karpuotos vietos.

j 
i

J

1

musų tautiškas žodis “bam- pripildęs bonką iki gurklio 
ba.” 'gerai pakratyk,. kad viskas

Bet vėliausi tyrinėjimaiįsusimaišytų. ir pastatyk ant 
parodė, kad ir j\merikojeiledo. Kaip jau tas bus pada- 
musų tautiečių yra gyventa.;ryta, tai paimk špatą, prisi- 
Pennsylvanijoj mes turime ’ 
grvnai lietuviškų miestų var
dų, tik dabar jie jau iškrai
pyti. Pavyzdžiui:

Umštė rašoma Home- 
stead,

Šėmukai — Shamokin,
Dukėnai — Duųuesne, 
Vilkabariai—Wilkes Bar-

Šienadaris —Shenandoah, 
špicbukas — Pittsburgh, 
Ruoniai—Rhone ir tt.
Utės valstija rašoma

Keistas klausimas.
—Mamyte, kam ausys pri

klauso: veidui ar kaklui?
—O kam tau, dukrele, rei

kia žinoti?
—Mamytė liepei Vincukui 

nusiprausti veidą, o jis sušla-

kask geru sliekų, pasidaryk 
gerą meškerę, keliatą gerų 
senvičių, susidėk viską į 
krepšį, pasiimk nuo ledo tą pino dar ir ausis... 
bonką su vandeniu, ir išva
žiuok žuvauti. Kai pusę die
nos pažuvausi ir gerklė ge
rokai išdžius, tai išsiimk mi
nėtą bonką iš krepšio ir atsi
gerk — pamatysi, koks puir 
kus bus gėrimas! Ir tie patįs 
senvičiai tuomet bus daug 
gardesnį, negu jie butų be 
šito gėrimo.

Ve»tuvių pokylyje.
Prašau, uošvele, valgyti 

štai karvės liežuvio. Gar-! 
džiai sutaisytas...

—Ačiū, ženteli, aš nemėg-, 
stu visa to, kas paeina iš bur-l 
nos... ■ «

— Ar taip... na tai valgyk, į 
tamstą kiaušinį...

Apsukrus Jonelis.
Toli už miesto, 
Siauru taku, 
Jonelis ėjo 
Nakties laiku.
Kiek užsimąstęs 
Buvo jisai, 
Todėl nebojo 
Kelio visai.
Tik štai išgirdo: 
“Stok, nekrutėk 
Ir man i delną. 
Pinigus dėk!” 
Pakelė galvą, 
Ogi prieš ji 
Stovi plėšikas 
Visai arti.
Revolveriu taiko 
Galvcm iššaut 
Ir pinigėlius 
Prievarta gaut. 
Jonelis pinigų 
Ėmė jieškot 
Ir kaip ištrukti 
Drauge galvot. 
Kišenėj buvo 
Kartu su centais 
Smulkaus tabako 
Daug pribarstyta. 
Tabaką skaron 
Jisai sužėrė 
Ir kiek smulkiųjų 
Tenai pribėrė. 
"Pone plėšike, 
Pinigus gauk, 
Tik mane vargšą 
Veltui nešauk!” 
Taip jis plėšikui 
Gražiai pasako 
Ir... jam akysna 
Bėrė tabako...
Keikė plėšikas
Visais griausmais, 
Jonelis gi spruko 
Savais keliais.

Fridrichshafene, Vokieti
joje, pradėjo statyti milžiniš-j 

ika orlaivi, kuriame galėsi 
,tilpti apie 100 keleivių. Atei
nantį pavasarį įvyks bando
mi šiuo orlaiviu lėkimai.

I ----------------------
j Galutinomis žiniomis, per 
riaušes Vienoje užmušta ir 

• sužeista 619 policininkų.

Maskvoje sušaudytas ge
nerolas Perchurov, 

; 1918 metais kovojo 
bolševikus Jaroslavly

; liau Sibire.

! Rusijoje paskutiniu laiku 
mirę apie 20 bolševikų vei
kėjų. Spėjama, kad jie buvę 
bolševikų priešų pasikėsini
mų aukos.

—
i Tiflise, Užkaukazvje, su
šaudyti penki bolševikų ko
misarai už Įvairius nusikalti
mus tarnyboje. -

i ________ • r-__________

Klausimai ir Atsakymai
-------------- I

Gerb. “Keleivio” Redak
cija! • I

; Turiu garbės klausti tams
tų vieno dalyko. Malonėkit 
man paaiškinti, ar yra toks 
burtininkas, kad galėtų at-| 
spėti žmogaus ateitį? Pa
vyzdžiui, ar jis galėtų pasa
kyti, kas su manim gali atsi
tikti: ar aš liksiu našlys ir 
busiu su kita laimingesnis, ir 
kada tas gali būti?

Antra, ar yra tokių žmo-l 
nių ir kur jie randasi, ką iš 
kortų galėtų nusakyti mano 
likimą?

Trečia, ar yra tokių lie- 
karstvų, ką padavus moteriš
kei galėtum su ja laimingai Į 
draugauti? Kur jų galima 
gauti: ar paš tokius burtinin
kus, ar aptiekoj? S. D. ’

Atsakymas. j
Burtininkų niekad pasau

ly nebuvo ir nėra jų dabar. 
Žmogaus ateities niekas ne
gali atspėti nei kortomis, nei 
kitokiais budais.

Tokių “liekarstų,” kaip 
tamsta nori, irgi nėra. Jei 
kas sako, kad yra, tai jis me-] 
luoja.

“KeL” Redakcija.

» ♦ * i*
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■ •-,.zii»i«ii».,Gydykit kiekvieną 
įpjoviu*. ž*nd* įdrį*-I kira* aa stipriu ir nemigę 
dMgp aptiseptiku. Zonite 
aimoia bakterija* ir pa- 4 
SeJbafi gyti. j.

: ;'
i ..M .^1

zzzzzzzz ;
Dėl šunvočių, žaizdų ir kitų skaudulių

BEAK BRAND SALVE (Grobtevskio?
Sustabdo skausmų ir užgydo žaizdas be 
skausmo į 2 ar 3 dienas. Kaina '35e.

GROBLEVSKI & CO^ Plymonth. Pa. 
“GYDO ir GYDO ir GYDO—bet maloniai"

... r_________________________.... Ai .... i ■ ... ■ .

Dr. Med. Leo J. Podder iš Petrogrado 1
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Haymarket 3390
1 ALLEN ST., Cor. Chambers St, BOSTON, MASS.

ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS

PASAULIO ISTORIJA
Šiame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą, 

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

Knygoje yra daug paveikslų, žem lapių, piešinių. Išleido 
Tėvynės Mylėtoją Draugija. Apdaryta, puslapių 301. 

Kaina .... >2.25.

KELEIVIS
255 BROADUAY SO. BOSTON, MASS.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

■ -------------- ----- ■ ——r-
ūkininkams Žemės Ūkio Mi
nisterija padeda paskolą iš
gauti. _________ •

SUŠAUDĖ PLĖŠIKUS.
I

SKENDUOLĖS.
1 Živulciškė, Leipalingio vi. 
Liepos 18 d. čia iš Nemuno

VOLDEMARAS IR SME
TONA TARIASI SU 

LENKAIS.
Kaunas. Iš čia pranešama. 

Kad ministeris pirmininkas 
Voldemaras šiomis dieno
mis pradėjo slaptas derybas 
su lenkais.

Tuo reikalu buto atvažia
vę Į Kauną buv. lenkų užsie
nių ministeris, Lietuvos iš
gama kunigaikštis Sapiega ir 
grafas Poniatovskio. Jie bu
vę pakviesti pas Smetoną 
pietauti ir su juo ilgai kalbė
josi Įvairiais lenkų-lietuvių 
susiartinimo klausimais. 
Kaip tenka slaptai nugirsti, 
beveik dėl visko buvo gana 
sklandžiai susitarta. Smeto
na pažadėjęs duoti laisvę 
lenkų dvarininkų Lietuvoj 
vaiomai politikai, grąžinti 
kirk bus galima dvarus, o už 
tuos, kurie grąžinti nebus 
galima — sumokėti iš valsty
bės iždo atatinkamą atlygi
nimą. Lenkų atstovai iš savo 
pusės davė pasižadėjimą vi
somis išgalėmis palaikyti 

• Smetonos valdžia, jeigu jai 
grėstų kokis nors pavojus. 
Šių ‘derybų užbaigimui, šio
mis dienomis turėjo Į Varšu
vą išvažiuoti Lietuvos val
džios atstovai Smetonos švo- 
geris Chodakovskas ir kuni
gaikštis Radzivila. Jeigu de- 
rybosgerai pavyks, tai 'ąr?-|įi“‘ir“apskrities Technikė 
cm I lAtnir/Yn hnn/-lio nnfviiL'no >. _ * .

.. .. — (Kurie pamatę sj aaruą srnar-
>u>ilauks lenkų;j j^ai.ė mokytoją, surašė 

[protokolą ir pasiuntė svięti- 
imo ministerijai. Toks nema- 

UŽ PROCENTUS MELŽIA plonus Įvykis smarkiai pavei- 
KARVĘ. ; kė jo silpną sveikatą.

Renavas (Mažeikių aps.j.‘ Liepos 19 d. velionis nu- 
Renavos klebonas kun. Cho-:y.VKO 1 Sakius tuo reikalu su 
floravičius pavasario sėjai[’nspektorium pasikalbėti, 
paskolino naujakuriui Nor-; kalbėjo — žinių nėra, bet
kui 100 litų, o vieton garan-;ParP®n sugrĮzęs nusiskundė, 
tiju liepė atvesti melžiamą kad inspektorius \os pernai 
karvę. Naujakurys, norėda- 1S mokyklos suolo išlipęs, 
mas užsėti savo lauką, o ne- ‘ nenorėjo su juo, senu ipoky- 
turedamas iš kur nusipirkti toju, kalbėtis ir grasino is 
sėklos, nuvedė paskutine i tarnybos atleisti. Tas, mato- 
karvę. Nusibodo be laso pie
no ypač vaikams ir žmonai. 
Nuėjo pas kleboną ir malda
vo, kad duotų melžti kanę, 
bet klebonas nedavė. Šiomis 
dienomis žmona dienos me
tu nuėjo ganyklon, parsive
dė karvę ir išmelžė. Kun. 
Chodoravičius tuoj apskun
dė policijai, kad skolininkas 
pąvogė jo karvę.

NUSIŠOVĖ MOKYTOJAS.
Kriukai, Šakių apskr. Lie

pos 22 d. šuviu Į galvą nusi
žudė Kriukų 2-jų kompl. 
pradžios mokyklos vedėjas 
mokytojas Jonas Urbaitis iš-

ATLEIDO 690 MOKY
TOJŲ.

Kaunas. Nesenai švietimo 
ministeris Šakenis paliuosa- ištraukta trys skenduolės pa- 
vo 690 “neištikimų” moky- neles. Sako, buk Druskinin- 
tojų. Jų tarpe yra daug pa- kų miestelio gyventojos. Be- 
įčių geriausių pedagogų, ilgus simaudydamos ten buk ir 
metus geriausiu pasisekimu prigėrė.

Sako, buk Druskinin-
LIETUVIAI!

mokytojavęs virš 30 m. Nusi- lx^er^e?^-. ...
žudymo priežastis taip atro- policija išaiškino, kad šį nu- 
do. 1920 m. žemės ūkio mi- sikaltimą padarė vietos gv- 
nisterija minėtai mokyklai iš ventojai jauni vyrai bro- 
vietinio dvaro paliko gerus?— --- 
muro namus, tvartus ir3haj2U( ai: 
žemės. Mokyklai [ 
tvartai buvo pusiau apgriu
vę, be duių ir stogo, tad ve
lionis ištisus metus vargo, 
neturėdamas kur’sudėti nu
imtus nuo lauko pasėlius, pa
statyti karvę, sukrauti mo
kyklos kurą; mets j metus 
prašė vietos ir apskrities sa
vivaldybių, kad nors pusę to 
tvarto atremontuotų, nes vi
sas mokyklai per didelis ir 
nereikalingas, bet veltui. Ne
matydamas savo vargų pa
baigos, sukvietė jis mokyk
los tėvų komitetą, valsčiaus 
atstovą ir nutarė to tvarto 
dali parduoti iš varžytinių, o 
už gautuosius pinigus atre
montuoti likusią dalĮ. Gegu
žės pradžioje nutarimas 
Įvykdintas ir darbas pradė
tas, už parduotą tvarto dalį 
gauta 800 litų. Birželio mėn.
18 d. atvažiavo i mokyklą 

Į apskrities valdybos narys p. 
įMauza. inspektorius Stabin- 

šė Lietuvos liaudis netrukus pamatę šf-larbąsmai-- 

dvarininkų baudžiavos.

Pavasarį spaudoje buvo pa
minėta, kad š. m. kovo mėn.) 
naktį iš 23 Į 24 d. Liudvina-: ,. , .- . x .- .
vo miestelyje (Mariamp<,lės;'llrbuslIll mokytojavimo sri- 
apskr.i žvėriškai buvo pa--Į*'-k?- paiiuosuoti uz tai, ■ 
smaugtos ir apiplėštos krau- ka<l nePatiko dvasiskijai. Ist 
tuvininkės pil. Šapirienė įr Pa>lau oficialių šaltinių ten-j 

Kriminalinėj? PaVrt!< 1

PANELĖ PERSIŠOVĖ 
KRUTINĘ.

Liepos mėn. 25 d. Garlia- 
, kad tokio pat Ii- vos valsč., Kirkilikių kaime 

kimo laukia dar keletas šim- ;Kazė Rinkevičaite dviem re
tų mokytojų.

I

liai Antanas ir Juozas Gel-
Abudu plėšikai —'

palikti i žmogžudžiai buvo atiduoti'Ši° valsčiaus raštinėje paka-i 
mariu, karo lauko teismui Mariam- bintą iškaba: "Rūkyti griež-

j veiverio šūviais persišovė 
i krutinę. Ji be sąmones nuga- 

SAU NEDRAUDŽIA. jbenta Kauno ligoninėn. Nu- 
Gelvonvs, Ukmergės apsk. sižudymo tikslas aiškinamas.

• w “ * 1 • — • I

polėj, kuris pasmerkė juos ta* draudžiama. ’ bet vals-! 
čiaus šeimininkai ir pašali-;

to
įbudu mirti — sušaudyti.

PERKŪNAS UŽMUŠĖ 
MERGINĄ.

Nesenai Jurdonių kaime, 
► valsč. perkūnas

BALTIKO AMERIKOS LINIJA 
tai pirmutinė ir vienatinė laivinė 
bendrovė, kurios laivai pralaužė 
kelią iš Amerikos New Yorko

TIESIAI J LIETUVOS 
KLAIPĖDĄ 

r-i nciani au laivu pernai, o jau 
net penkis šįmet.

KAINOS LAIVAKORČIŲ J 
KLAIPĖDĄ

Trečia klesa............
Ten ir atgal liktai 

Turistinę III klesa .
Ten ir atgal tiktai

Valdžios taksai atskirtum.

LAIVŲ IŠPLAUKIMAI

$107.00
$181.00
$117.00
$196.00

-ESTOMA- 
“LITLaNiA 
“POLvNiA 
“I.1TUANTA”

20 Rugsėjo-Sept.
11 Spalio-Oct. 

J apkričio-Nov.
22 Lapkričio

k

KALĖDŲ Laivas "POLONIA” 6 Gruodžio-December 
žiniom kreipkitės Į vietos agentą ar i bendrovę :

BALTIC AMERICA LINE
8 BRIDGE STREET, NEW YORK, N. Y.

Pasmerktieji esą buvę pada- n*ai tiek dumia, kad net iš- Pabaisko 
vę prašymus p. prezidentui į kaba nuo durnų parudavus, trenkė Į p. Unikauskaitę An- 
oasigailėti, bet jų prašymus! kitokie "griežti draudimai,” tosę 17 m. ir užmušė. Poda- 
itmetus, šio mėn. 5 d. vieti- i žinoma, nepratina žmones čiunų kaime, Musnikų valsč. 
nės kariuomenės dalies teis-1 gerbti parėdymus. .perkūnas trenkė i Brasiuno

--------- ----- Antano tvartą ir jį sudegino. 
KAUNO KALĖJIME KA- (Nuostoliu 1,200 litu.

LINIAI BADAUJA. | ---------------- --
Kauno kalėjimo politinis | MAURE PRIGĖRĖ TRYS ■ 30 iių dienų jaunuoliams. Bet 

kalinys Buivydas badauja: UOGAUTOJAI. kūno negalės neprivalo už-.
Rudžių kaimo, Kamajų kirst jiems kelio prie laimės.

710 sprendimas Įvykdytas.
I

KUNIGO TURTAI.
Šią vasarą grižo iš Ameri

kos paeinantis nuo Alytaus

MOKYKLA PRASIDEDA! 
Rytojaus pasaulis priklau-

--------- ~7r^lnrv~ir7i~u~iJAi'vvvi n~

kunigas Krasnickas. žmonės ^.u (!au£ dienų ir yra visai: Rudžių kaimo, I__—. 
įasakoja, kad beganydamas Slipnas. Badauja dėl to, Kad valse. Liepos 15 d. išėjo uo- Sveikata yra būtina sąlyg: 
kmerikoie kataliku* dūšias. ne£auna pasimatymų. Pol. gauti dvi mergaitės ir vienas prie pasisekimo. Štai kode!
usirinko daug pinigų. Net iš 
Amerikos parsivežė i

kaliniai Navickis ir Stanci- berniukas ir nesugrįžo. Ant j 
rytojaus buvo leistasi jieško-1 
ti. Visi trys rasti klampioje! 
pelkėje-maure prigėrę. Ta' 
pelkė vadinasi Varliakalnis: 
ir yra kitkart buvęs ežeras, 
kurio paviršius užaugo liunu.

Amerikos parsivežė puikų ^as taiP Pat badavo po 10 
lUtomobilĮ, žmonių pasaky-P?en^ ,^e nete^ingo admi- 
nu, kainuojanti Į 50 tukstan-į nistraci^0!? etees10- 
Hų litų. Laiko šoferi ir auto- 
nobili naudoja vien tik sau 
jasivažinėti. Nesenai pirko 
Alytuje už 20 tūkstančių litų 
lamą. Dabar tą namą pa-!ni 
trindinai pertaiso. Žada Įtai-;žuvusi su akmenų vežimu 
vti centralini apšildymą, -Antaną Pilipavičių 50 metų 
vesti vandentieki ir kitus į amžiaus, kilusį iš Trakakie- 
•amerikoniškus” ‘ patogu-:1™ kaimo. Nelaimingasis 

mus. Tas viskas kainuosiąs nV? lietaus slėpėsi pome- 
iar apie 10 tūkstančių litų, uziu*

I

ŽAIBAS UŽMUŠĖ 
ŽMOGŲ.

Kėdainių apskr., Marti
ninkų dv. žaibas užmušė va- VIESULĄ NUVERTĖ TRO

Be to, jieško pirkti dvarą.
Šiais visais turtais nori ap

rūpinti čion esamus savo gi-
KAS IŠ JŲ IŠAUGS?

Raudėnų apylinkės žmo-
minės (sakoma, kunigas tik nės pradėjo nepaprastai gir- 
iel to ir atvažiavęs Į Lietu- tuokliauti. Jau 7 bei 8 metų 
/a), pats gi vėl grįš Ameri-iva^a* sekmadieniais vaikš- 
kon pildvti savo ganvtojiš-ičioja prisikimšę kišenius val
kas priedermes. | stybinės bonkų. Kažin kas iš

_________ jų išaugs?

LIETUVIS 
BUDAVOTOJAS IR 

ARCHITEKTAS
Mes pabudavojame geriausius 

namus ir pigiai Taipgi padarau 
visokius planus, išmėruoju žemų ir 
etc. Visokiais reikalais kreipki
te (.)

TITUS P. G RE V18
395 Broadvay, So. 

TeL: So Boston 2340.

mai, dar smarkiau paveikė 
jo dvasią, nes liepos 20, 21 ir 
22 dd. jau vengė* su žmonė
mis susitikti, vaikščiodamas 
savo kambary nuolatos kar
tojo: “Prapuolė mano dar
bas, sumanymai, mano ištar
nauta pensija, prapulsiu ir 
aš.” Ir savo kalbą nelaimin
gu revolverio šuviu liepos 22 

i d. 16 vai. 30 min. patvirtino. 
„ Atėjo policija ir karvę; a. Urbaitis šioje mo- 
r_ kykloje dirbo nuo 1918 m.
” ■ _______ ' . j lapkričio mėn., visą laiką pa

sižymėjo meile savo darbo, 
mokinių ir mokyklos rajono 
gyventojų. f

Jeigu švietimo ministerija; 
dėl paprasčiausių davatkų 
skundų siunčia savo tardyto
jus mokytojus tardyti, tai ar 
nevertėtų ir čia pasiųsti rim
tas valdininkas, kuris, be 
abejo, išaiškintų, priežastį 

šią jauną mergaitę. Juodu ją mirties taip rimto mokyklos 
sugavę Į savo automobilį ve-.darbininko, 
žė toliau. Grąsino mergaitę ---------------
tylėti, ii tokiu budu jiems pa- [ KIEK ŪKININKŲ LIETU- 
vyko ją toliau nusivežti Į VOJE ŠĮMET NUKENTĖ- 
nuošalią vietą. Čia taip pat JO NUO LEDŲ? 
grąžindami prievarta ją įsge-
dino. Mergaitės ne visai i Šiais metais birželio ir lie- 
kvailos butą. Ji Įsitėmijo P°s mėn. kai kuriose Lietu- 
piktadarių automobilio nu-!vos vietose ledai pridirbo 
meri, ir nuėjusi tuojaus poli- ūkininkams daug nuostolių, 
ei jai pranešė. Policijai pavy- ^ai kurie ūkininkai liks be, 
ko piktadarius suimti. Jie ke- ’ duonos ir p^arų. v lėtomis 
lias dienas buvp snimti, bet padaryti: niaeĄsni nuostoliai, 
dabar vėl paleisti ir traukia- V
mi teismo atsakomybėn.

Jie save kaltais prisipaži-

grąžino klebonui.

NEŽMONIŠKAS PASIEL
GSIMAS.

Klaipėdoje, parodos metu, 
vienos dienos gražų vakarą 
Įtnlas vokiečių firmos direk
torius ir vienas aukštesnis 
firmos tarnautojas prava
žiuodami plentu pamatė pa
plentėj ant suolelio užsnudu-

lias dienas buvp suimti, bet padaryti mažesni nuostoliai.

apskričių agronomus renka 
žinias apie padarytus nuos
tolius ir žada nukentėju-no, bet tikrinę, kad minėtoji ūkininkams ^dėti 

mororoifo cavn nnrn cn *

FRANCUZŲ LAKŪNAI 
KAUNE IR LIETUVIŠKAS 

LIURBIŠKUMAS.
Šiomis dienomis i Kauną 

buvo atlėkę du franeuzų la
kūnai. “Lietuvos Žinios” sa
ko, kad daugeliui kauniečių 
prisiėjo nemaža nusivilti ir 
rausti iš gėdos dėl prigimto 
lietuvių liurbiškumo.

Nusivylimas tas, kad no
rėjusieji sutikti ir pasveikin
ti pirmus iš tolimos Francu- 
zijos atlėkusius Lietuvon la
kūnus to negalėjo padaryti, 
nes pasivėlino. Atlėkę sve
čiai rado tuščią lauką, o tuo 
tarpu jie pripratę būti di
džiausių minių sutinkami.

Nutupus aerodrome juos’ 
pasveikino aviacijos virši
ninkas pulk. Pundzevičius. 
Vieton atsakymo R. de Vit- 
rolis iteikė iš Parvžiaus at-* * 
vežtas Francuzijos ir Lietu
vos vėliavas ant vieno stiebo 
—draugingumo žymę.

Automobiliu svečiai nu
vežti Į aviaci jos karininkų 
Ramovę pasilsėti ir pasistip
rinti. Čia vienas po kito at
vyko pasivėlavę sveikinto
jai nuo Įvairių organizacijų, 
kiti jau ir čia neberado, nes 
apie 6 vai. lakūnai jau nuvy- 

: ko i Lietuvos viešbutį. Prieš 
tai dar apžiurėjo aerodromą. 

. kur pasiliko ir jų lėktuvas. 
Tai žalsvos, kariškos varsos 
biplanas, visas aliumipijaus, 
tik aptrauktas drobe. Ant jo, 
surašyti vardai visų žymiau
sių miestų, kuriuos savo mar
šrutuose lankė tas lėktuvas.mergaitė savu noru su jais; 

važiavusi ir buk esanti prbs-Į 
titutė. Tokiems jų tvirtini- ,1 
mams nebuvo nei jokio pa-, 
grindo, nes, kaip paskiau pa
aiškėjo, nuskriaustoji mer-į 
gaitė buvo iš Didž. Lietuvos: 
gana inteligentiškos šeimy
nos. Nors piktadariai yra 
aukštose vietose, tečiau teis
mą* jiems išimčių negalės kia apie 1 JtOtHiektarų-.- 
padaryti.

j Tuo tarpu iš rajono agro
nomų pranešimų matosi, kad 
daugiau ar mažiau nuo ledų 
nukentėjo šie apskričiai:v *

Iš ir j

BĄ IR IŠROVĖ MEDĮ.
Mergiunų kaime,"Kruopių1 

valsčiuje, liepos 23 dieną; 
perėjęs viesulas — audra 
nuvertė kūtę, apdraskė .... .. *•
dviems namams stogus ir iš >>ro‘*n«* m“l,na
šaknų išvertė didžiulį kriau- l**ko Tr,nCT'° K.-tujlVyn, 
Je piliečio J. Stankaus. |“’° “"«»•«• gyduole

’ Girdėtis, kad ne vienas p. P-I’o ne.m.«un.u.,
J. Stankus nukentėjo nuo tos ka,p ’“**.apet,,°' nT
audros, bet ir kitus piliečius vmkmmm. pnet.mu., gel- 
anlankė iTO$ »kaudejimas ir nemiga.
apIanKe‘____________ . “Chicago, Liepos 4. Ai noriu

pasakyt, kad kiekviena šei
mininkė privalo turėti ant 
lentynos bonką Tri nerio 
Karčiojo Vyno. Ai jį reko
menduoja, nes be jo negaliu 
apsieiti. Mrs. Edw. Pekaro- 
vich, 2045 N.School st.” Par
siduoda pas visus aptieko- 
rius arba gyduolių pardavė
jus. Jus rasite brangų kupo
ną (jis nėra geras tik šiose 
valstijose: Colorado, Kan- 
sas, Montana, Washington ir 
Wisconsin) kiekviename 
Trinerio Karčiojo Vyno pa
kelyje. Šeši kuponai yra ver
ti 25c., už kuriuos gausite to
kios vertės daiktą.

PRIGĖRĖ ARKLIAI. ' AMERIKOS KARO LAI- s 
Merkinės klebono bernas VAI KLAIPĖDOS UOSTE.

Elta praneša, kad Į Klai- 
J • ♦ * AL A ~ • .1

GARSAUS MIŠKO AIDAS. 
į Rokiškio vai. yra miškas 
vadinamas “Audros šilu.” 

NEATSARGUMO AUKA. Jis yra garsus visoje apylin- 
Beičiai, Rokiškio vai., lie- k*je uogomis. Seniaus jauni- 

pos 17 d. pil. Gudonės 5 me-.mas susirinkdavo uogauti, o 
! tų vaikas bežaisdamas įkrito dabar susirenka pasilinks- 
jį šulinį ir prigėrė. Vaikas bu- nriinti. Jeigu tas pasilinksmi- 
ivo paliktas vienas. Tai pa- nimas butų doras, tai prieš 
mokinimas tėvams, kad maži tai nieks nieko ir neturėtų, 

i vaikai be globos nepalieka- dabar tame miške jau- 
mi !nuoliai girtuokliauja ir pe-

_________ : šasi.
NEPAPRASTAS STIP- ’ Liepos 17 d. ten jaunimo 

RUOLIS. j nuplaukė iš keturių parapijų,
Kaunas.I

I
!mų kilnotojas Balgalas leido 
per save pervažiuoti prekių 
automobiliui, kuriame sėdė
jo apie 15 žmonių. r

i plonutės lentos, tai važiuo-, . , . 4 .. ..
■jant automobiliui viena jų v3j’ a^ai sužeistas. Masina 
lūžo ir atlauža Įsibedė Į stip- apdaužyta.
molio vidurius.

Į
f

Kaunas. Vytauto kalne basliais galvas skaldėsi ir 
stipruolis ristikas ir sunku- Peiliais badėsi.

jo apie 15 žmonių. Kadangi bepos 13 d. plaudamas; šieną f .
lant stipruolio buvo uždėtos‘™aslD®IY?zlav° ! upę Pnge- pėdos uostą buvo atėję du 
Inlnnntės lentos, tai važiiMi-i™ arkliai ir pate vos liko gy- Amerikos karo laivai.

_________
PER MALDAS PERKŪNAS 

SUDEGINO KLUONĄ.
Matarnai, Šakių apskr. 

Pas ūkininką Karpavičių

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ 

musų tri-triubinių laivų
NEWYORK(naujas)HAMBURG 

DEUTSCHLAND,
ALBERT BALLIN, 

RESOLUTE, RELIANCE. 
ir ant populiariškų vienodais 
kambariais laivų Cleveland, 
M'estphalia ir Thuringia. 
Savaitiniai išplaukimai iš New 

orko. Laivai Thurinjfia ir 
U’estphalia atplaukia i Bostonų. 
Personaliai lydimi j Fnrupg 

išvažiavimai.

203 Hrų Taksu.)

Dėl sugrįžimo leidimų ir kitų in
formacijų klauskit pas vietos 
agentus arba pas

Hamtart-AmriCM LIn
United American Lines, Ine. 

General Agents
131 Statė St, Boston. Mana.

UŽDARĖ DIRBTUVĘ.
Šiauliai. Choronžickio odų........... ................. r___

dirbtuvė visai uždaryta. Odų šventą dieną per pačius pie- 
tiek daug pagaminta, kad tus trenkė perkūnas į kluoną 
nėra joms rinkų parduoti, jr uždegė, o vietos žmonės 
Darbininkai visi atleisti. Tie- meldžiasi ir nemato, kad jau 
sa, kompensacijas išmokėjo,' jų skunelė dega. Kada pa- 
nors ir labai sunkiai. Bet kur matė, jau visas kluonas buvo 
darbininkams dėtis? Juk su apimtas ugnies. Mažai ką ga-

si, naujų darbų nesą. Aišku,: 
kad atleistieji padidins be
darbių kadrus.

kompensacija ilgai negvven- įėjo išgelbėti nuo ugnies.
1 m a v n a Hm>rvii A inbii *

I

PAGIMDĖ DU VAIKU 
IR MIRĖ.

Gikoniai (Rozalimo vai.).

PADEGĖ NAMUS.
Delnickai, Krosnos valsč. 

į Naktį iš liepos 16 d. Į 17 d.I
SANATORIJA DŽIOVI- nežinomi piktadariai pade-
NINKAMS VARĖNOJ 

JAU ĮRENGTA.
Ją priėmė iš statybos inži- namas namas, klėtis, kluonas 

nieriaus p. Salėneko komisi- ir tvartas. Nuostolių padary- j 
ja. Minimos sanatorijos di- ta už 61,000 litų; minimi . 
rektorium paskirtas dakta- trobesiai buvo apdrausti 
ras Grigaitis. > ant 32,000 litų.

, ■ ■ —
• i_________ ______ _7__________________  __ i
I

gė ūkininko Jurgio Klovėno 
trobesius. Sudegė visai gvve-

G
Utenos apš. 197 ūkininkai. §jo kaimo ūkininko Malčiau- 
Ukmergės aps. 147 ukin. Jsko žmona, Monika Malčiau-
Kėdainių aps. 3 ūkininkai?, skienė, 40 metų moteriškė, 
Trakų aps. 2 ūkininkai, j pagimdė du vaiku: vieną ne- 
Kauno aps. 1 ūkininkas, gyvą, antrą — dar gyvą, bet 
Išmuštų pasėlių plotas šie- ir šis tuojau mirė. Nežiūrint 
" i .. . uolios gydytojo pagalbos, 29
Daugiau nukentėjusiems d. liepos motina irgi mirė. i

: 1 I <

PERKAME ir PARDUODAME
LIETUVOS PASKOLOS ir kitų VALS

TYBIŲ BONUS.
Department G.

ZIMMERMANN and FORSHAY
170 Broadway, New York City.

3/

IS IR |

LIETUVĄ
PF.R BREMENĄ 

ant didžiausio Vokiečių laivo 
COLUMBUS 

arba kitais šios Linijos laivais 
TIK ASTUONIAS DIENAS - 

Puikios kajutos Trečiai Klesai— 
Tiktai Steitrumiai

NORTH GERMAN

LLOYD
65 Statė St, Boston, Mana, 

arba pas vietos agentus

CUNARD
1 LIETUVĄ?i. , 
(per Angliję) T 

sumažinta kaina 3 klesos suįrąž- 
tinių laivakorčių

- feKAUNĄ IR ATGAL 
BERĖ!^GA1UĄ ir
MAI RETANIA ^..... $211 
A0UITANIA $215
| LIEPOJĄ IR ATGAL MM1S 

LAIVAIS — $186.
IS BOSTONO

.... Rarsėi»4 

.... Ramėįo » 
.. Runsėjo 22 

iku. -Išplaukimas 

kambarii

LACON1A.................
S( Y TJUA..................
AI RAMA

J Lietuvį rre.'to lai’
kas sered^. Keleivi.___  _____
leidžiami be kvotos Vi»i 3.
klesos keleiviai turi kambarius Ne-< 
prilyjrstamas švarumas. Puikus 
ma.stas. Kreipkitės prie 
agentų ar j
CUNARD LINE f
33 SUte Št, '
BOSTON

A

=1ISVEIKIAUSIAS GĖRIMAS

Jis padarytai! iš 17 skirtinrų ŠAKNŲ IR SUDĖTINIŲ. 
MALONUS GERTI IR SVEIKAS.

Taipgi meta išdirbame ir kitokiu* reriausios rųšies tonikas. Pa- 
tys turime savo laboratorijų ir išdirbame savo ekstraktas, todėl 
musų tonikas yra vienas iš geriausių.

Musų Tonikų galite gaut visose Retoriškose ffrooemėse arba 
užsakius, prtstatum tiesiog į namus.

Visada reikalaukit musų Toniko, tad gausit sveiką ir gardų 
gėrimą. * ’ < * • *

NATIONAL BOTTLING T ORĄ H CO.
86 Wind»or Street, Cambridge, Mast.

ę Tel University 4111. - 7

4
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Vietinės Žinios
200,000 ŽMONIŲ SACCO-Imas išsitraukti 
VANZETTI ŠERMENYSE, revolverį. F
Žiaurus policijos užpuolimai 

nuolatos ardė tvarką ir 
kėlė sumišimą.

Pereitą nedėldieni Bosto 
ne buvo Sacco ir Vanzett' 
laidotuvės. Jų lavonai buve 
nuvežti į Forest Hills kremą 
tori ją ir tenai sudeginti. Die 
na buvo neapsakomai biauri 
lietus pylė kaip iš viedro. te- 
čiaus šermenys buvo tokios 
įspūdingos ir žmonių skai 
čium tokios didelės, kokiu 
neturės turbut nei vienas gu 
bernatorius, nei vienas pre 
zidentas. Automobilių buv< 
tūkstančiai, vainikų šimtai, 
ir paroda tęsėsi per 8 mylias 
Lietus pylėsi tartum dangų? 
butų prakiuręs, bet vyrai ii 
moteris maršavo paskui gra
bų atidengtomis galvomis ii 
permirkę iki kūno.
Post” apskaito, kad 
šermenyse dalyvavo 
200,000 žmonių.

Einant 
Boylšton 
ženklas 
vežamus Sacco 
kunus. 
draskyti

Boston 
išvisi 

apie

per

Socialistų Partijos Piknikas.
Massachusetts valstijos 

Socialistų Partija turės dide
lį pikniką ant Labor Day 
Maynardė. Visi socialistų 
draugai ir pritarėjai malo
niai kviečiami dalyvauti. 
Pikniko programas labai 
platus: bus prakalbų, muzi
kos, šokių, dainų, plaukimo 
lenktynių ir kitokių snortų. 
Grieš finų benas. Kalbės 
anglų, finų ir lietuviu kalbė
tojai. Lietuviškai kalbės drg. 
V. Anesta.

Pikniko vieta bus Voses 
Pavilion. Iš May nardo reikia 
imt Parker streetą. ir pava- 

... žiavus apie pusantros mylios 
Marsuotojai^isknko po dešine į O1<1 Marl-

. boro Rd. Ten pat bus ir Vo
se’s Pavilion. .

Ti

i buože arba 
revolverį. Bet procesija ėjo 
ir nuėjo.

Tečiaus pasiekus Forest 
Hills stotį policija vėl sukėlė 
•iaušes. “Boston Post” sako: 
'Buožes išsitraukę policma- 
nai iš -Jamaica Plain nuova
los puolė į vidurį būrio. Jie 
išblaškė maršuotojus kaip 
mikius. Jie išvijo juos iš vi- 
iurio kelio ant šaligatvių ir 
prispyrė juos prie geležinės 
voros. T” 
š eilių ir pradėjo bėgti.
“Patrolmanas Keating iš 

Jamaica Plain nuovados,1 
kuris važiavo civilėše drapa
nose policijos touring auto- 
'nobilium, paleido mašiną 
iesiog į minią. Vyrai ir mo- “ 
erįs metėsi 
iieškodami 
Kelintas maršuotojų bandė 
šsprukti iš po jo automobi- 
’iaus, bet jis apsisuko ant 
dviejų ratų ir leidosi paskui 
juos skersai gatvės, paskui 
vėl atgal, kad išvaikius pro
cesiją.

“Buožės buvo švaistomos 
ir švaistomos. Policija pylė 
*mugius, o maršuotojai raitė
si. 1____ ______ ___ j

buvo saržentas Norton, kuris 
mojavo aplinkui lietsargiu, 
kuri jis buvo atėmęs iš mar- 
šuotojų... Policija puolė dau.|“P".---- 
ginusia tuos, kurie turėjo ant aDeJ0’ £ale/)r 
savo rankovių raudonas 
raikštis.”

Tuos, kurie turėjo kokius 
nors raudonus ženklus, poli
cija traukė net iš automobi
lių ir žiauriai mušė liL* 
stumdė. Vis dėlto keli tūks
tančiai žmonių nuvyko prie 
kapinių. Bet įneiti į kapines 
negalėjo, nes prie vartų at
sistojo policijos siena.

procesijai 
streetą. paduota 

barstyti gėles prieš 
ir Vanzetti 

Ir tuoj aus pradėta 
šimtus vainikų ir 

kloti jais žemę. Reginys bu
vo be galo didingas.

Valdžios agentams tas ne
patiko, kaip nepatiko jiems 
ir visa šita skaitlinga proce
sija. Policijos viršininkas 
Crowley tuojaus uždrau
dė barstyti valdžios nu
žudytiems anarchistams gė
les, aiškindamas, buk miesto 
patvarkymas to neleidžiąs. 
Žinoma, jeigu gėlės butų 
barstcftnos kokio vyskupo ar 
politikieriaus šemienų pro
cesijoj, tai tokio “patvarky
mo” nebūtų buvę.

Negana to, valdžios agen
tai pradėjo žiauriu budu už
puldinėti procesiją ir be jo
kios priežasties mušti žmo
nes. Ant Scolay skvero rai
ta milicija įsirėžė į gedėtojų 
procesiją ir pradėjo ją žvė
riškai trempti arkliais. Kilo 
riksmas ir sumišimas. Kažin 
kas nusigandęs suriko ant 
Hanover streeto, kad kariu- 
menė šaudo iš kulkasvai- 
dzių. L- A VI AVA Mk-A '-'J J^CAAAAAA.ZJ , . . •

žmonės metėsi bėgti, bet ne-iva^,U°^ . . ., .,
buvo kur, nes visos gatvės Platesnis apie pikniką 
buvo užsikimšusios kupinai. sekančiame
Nuo didelio susigrūdimo ta-1 keleivio numeryje, 
po įspausti keli dideli krau-' 
tuvių langai ant Hanover 
gatvės. Keli žmonės buvo su
pjaustyti stiklais.

Žmonės baisiai pasipikti-1 
no milicijos pasielgimu, nors 
visiems buvo aišku, kad čia 
buvo kalti ne milicijantai, 
bet tie, kurie juos atgabeno 
ir vadovavo. Kas nors “iš 
viršaus” vartojo visas gali
mas priemones, kad Sacco- 
Vanzetti šermenyse nesima
tytų visuomenės simpatijos Perkūnas atkirto miestams 
nužudytiems anarchistams.1

** j

Kelis kartus bandyta užtver
ti procesijai kelią ir atskirti 
ją nuo šermenų. Bet publika 
pylėsi visomis gatvėmis kaip 
vanduo. Ant galo policijos 
lydimas automobilis su lavo
nais pasileido bėgti apie 2į> 
mylias į valandą. Kiti auto
mobiliai irgi pasiskubino. 
Raita policija ir kareiviai 
paleido savo arklius zovada, 
ir publika atsiliko toli užpa 
kaly. Kai kurie maršuotojų 
sugrįžo, bet kiti traukė iki 
kapinių. ,

Apie Egleston skverą poli
cija vėl sukėlė riaušes. Ji pa
mojo dideliam trokui. kad 
tas įsilaužtų į procesiją, ką 
tas ir padare. Šitokiu gyvu
liškumu suerzinti žmonės 
apspito troką ir pradėjo grū
moti jo vežikui. Trokas su
ktojo. Policmanas, kuris bu- 

o liepęs tam trokui laužtis i 
. i.ą padare žiaurų vei

dą ir a' stojęs priešakiu į 
žmonės sieke į savo užpaka 
Hni kišenių, lyg ir norėda-

• ✓

LIETUVIŲ VAIZBOS BUTO

PIKNIKAS!
Įvyks 4 Rugseįo-Sep.,1927
Vose's Pavillion, Maunard, Mass.

KAMPAS PARKER ST. IR OLD MARLBORO RD.
Muziką suteiks: GILLETTES ORCHESTRA.

DAUGYBĖ BRANGIU DOVANŲ YRA SKIRIA
MA ĮVAIRIEMS IŠLAIMĖJIMAMS.

Vaizbos Buto Sidabrinė Taurė dėl Gražuolės. 
Gubernatoriaus Fullerio taurė dėl T mylios bėgimo. 
Dr. A. L. Kapochy taurė d-zl 440 yardų bėgimo.
A d v. Bagočiaus taurė dėl 75 yd. bėgimo moterims. 
K. Šidlausko taaurė dėl 1C0 yardų plaukimo.
V. A. Jenkins du medaliai dėl 200 yardų bėgimo. 

TĖMYKITE VAIZBOS BUTO ŽINIAS.
PASARGA: Kurie norite važiuoti ar t auto-buso, būtinai tunte užsi
registruoti p<is p. K. Šidlauską, aptiekoje, nevėliauš kaip sukatos ry
ta.*, Sept. 3 d.
KEIJIODIS: Tolumas bus apie 25 mylios nuo Bostono Važiuojant 
nėr VValtham. Mass. imsite Hudson. Masę, kelią 117 iki davažiuosite 
Parker st. Davažiavus Parker st sukitės po kairės ir važiuokite iki 
<>1<1 Mariboro Rd. Vose’s Pavillion bus matyti pradžioje to kelio. Va
žiuojam per Concoiu. Mass., ifiikite Aiaynard kelią, davažiavus May- 
na: ti. važiu kitę Parker st. iki Oid Marlboro Rd. apie pusę mylios už 
Maynardo. Temykite. Vaizbos Buto iškabas •
Širdingai kviečia visus VAIZBOS BUTAS.

I
VISADOS BARGENAI

ANT GELEŽINIŲ DAIKTŲ IR MALIAVŲ PAS

SOUTH END HARDVVARE C0. 
1095 WASHINGTON ST., BOSTON 

NESR DOVER ST. EL STATION

TAI YRA ILGIAUSIA IR DIDŽIAUSIA GELEŽINIŲ 
DAIKTŲ IR MALIAVŲ KRAUTUVĖ NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ. Vietinis Pristatymas Dykai.
"—■■■■ 1 1

PARSIDUODA NAMAS
Naujas So. Bostone, 6 šeimynų. 28 ■ 

ruimų, 2 storai, elektra, g'^as, skal- 
. b avės, fajer-trepai. Rendų neša 8181 į 
mėnesį. Kaina $18,000. Pirmas n’.orgi- 

'tius $5,000 ant 6 nuoš., o antras mor- 
gkiu.* $5.5<>0 ant 6 nuoš. {nešt reikia 
»4 5«h». Mano vyras mirė, todėl priver
sta esu So B"stono namą greitai par
duot. Informacijos “Keleivio” redak-

■ rijoj. < 35 > I
ANT GREITO PADAVIMO

BIZNIS prie Statė Road, 10 mylių 
nuo Bostono, Gazolino Stotis ir Krau
tuvė su gerai išdirbtu bizniu, 7 kanr- 

I barių namas su naujausios mados Įtai- 
Į sais. barnė, garadžius, akras žemes. 
Į sodnas apie 50 medžių Kaina $8,50*> 
ant lengvų išmokesčių.

3 mylių nuo Bostono. 57 
25 dirbamos, 375 medžiai

daug storu medžių (timberl 
9 kambarių namas su visais 
ir vigadomis; didelė barnė: 

kar-

Dėkuoja už aukas.
Stasys Lapinskas, kurį ne- 

idori žmonės Lietuvoje bai- 
....... šiai sumušė ir ilgam laikui 

ZP-- ^ paliegėliu padarė, dabar at- i^ge!bej1n>o.;Punt| yeikėjui
• n. -J. Kasmauskui keliatą lai- 
iškų, širdingai dėkuodamas 
už tas aukas, kurių p. Kas- 
mauskas yra jam nusiuntęs. 
Dėkuoja jis taipgi ir šv. Ka
zimiero Susivienijimo Drau
gijai, kuri sušelpė jį savo moka 
centais. Jis rašo:

“Šv. Kazimiero Susivieni- 
~ ’ s nariams skubu i 

padėkoti už suteiktą man pi- nedėldieni 
niginę pašalpą. Dėkoju užir'ield Day 
kiekvieną centą, atitrauktą Vose 

’ ’ ’_L. Jus. be j:’,.000 
tuos pinigus grajis 

sunaudoti savo reikalams.1 madą, 
bet jūsų jautrios sielos atsi- i 
liepė į mano suvargusio, nu-! 
kankinto Lietuvos sūnaus IO.000 svečių ant savo autin- 
lejavimus. kurių nesuprato. !go. Well, Naujosios Angli- 

..........................‘-;j°> lietuviai tokios publikos 
nas tautietis Lietuvoje —neiidar nėra matę. . .

- ■ * * ♦

Vaizbos.Butas sudėjo lai- 
ž\bas>T? apdraudos kompa- 

‘Lictuvo- n;ja ant rugsėjo 4 d-.-: jeigu 
tą dieną bus lietus, tai Vaiz
bos Butas laimės, bet jeigu gi 
tą dieną lietaus nebūtų, tai 
Vaizbos Butas pralaimės.

♦ ♦ «
Kuri bus gražiausia Nau- 

>sios Anglijos lietuvaitė šį- 
įet? Jus pamatysite ją kitą 

nedėldieni Vose Pavilione.
t; *

Visos lietuvaitės merginos 
privalo imti dalyvumą šita
me konteste. Nėra reikalo 
pasirėdyti šilkais, kad laimė
jus gražuolės titulą. Priežo
dis sako, kad auksas ir pele
nuose žiba.

* ♦ *

Gražuoles nuskyrimui, 
kaip girdėti, bus aprinkti tris; 

ineutrališki lietuviai teisėjai 
(ant vietos. « * ♦

Autinge dalyvaus Bostono

^u.:. u -j D_.
Pačiam sukuno vidury ...

i
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reikalus, nes lietuviai ir patįs.' 
“pasišlapinti;” jeigu 

Įtik jie jaučias'

uo savo uždarbio. Jus. be

b«į nePa^ai^.i° beveik nei vie 

piliečiai, nei kunigai, nei! 
šiaip inteligentija nedasipro- 
tėjo atsiliepti į tą mano 
straipsnį, tilpusi• 9 Mje-

Lietuvių socialistai rengia 
dar vieną pikniką.

South Bostono ir Cam- 
bridge'aus socialistai rengia 
dar vieną pikniką, kuris 
įvyks nedėlioję, 11 d. Rugsė- 
jo-Sept.. ant James McAnna 
Farmos, Lake Shore. East 
Long Pond, North Easton. 
Tai yra ta pati vieta, kur bu
vo socialistų piknikas 14 d. 

I Rugpiučio. Gražesnės pikni- 
Dr<ižiaUsio?“pa“nik“oj kams vietos nėra visoj Mass.

D-ras Kapočius jau sugrįžo.
Dentistas Kapočius jau su- 

; grižo iš vakacijos. Jis žadėjo j 
į būti New Yorke iki utarnin-j 
j ko, bet parvažiavo pereitos , 
(nedėlios naktį, tartum nu-:'r 
I įausdamas, kad jam išvažia- 
i ’us daug žmonių apsirgo 
(dantimis. Jo ofisas dabar vėl 
jau atdaras ir jeigu dantis 
neduoda kam ramiai užmig- 
i. tegul atveža juos pas d-rą 
Kapočių “sufiksyt.” Jis yra ’ 
•jeras meistras ant to.

Numažino taksas ant namų.
1 Bostono miesto administ
racija šįmet numažino taksas 
ant namų. Pereitais metais 
buvo mokama $31.80 nuo 
kiekvieno tūkstančio dole
rių, o šįmet bus jau lygiai 
$30 nuo tūkstančio.

1885 metais buvo moka
ma tik $12.80 nuo tūkstan
čio.

I

si sausais

Lietus ar sniegas,', o kitą
Vaizbos Buto 

vistiek įvyks* nes 
Pavilione telpa virš 
ypatų, kur orkestrą 
pagal amerikonišką 1

Vaizbos Butas tikisi apie

38-tas Metinis

BALIUS!
P engia Susiv. Liet. Šventoj 

Kazimiero Draugija
P.UGSĖJO-SEPT. 5 D., 1927 

Labor Day
Prasidės 3-čią vai. po pietų ir 
trauksis iki 12 vai. nakties.

LIETUVIŲ SALĖJ,
įtampas E ir Silver Sts., 

South Boston, Mass.
Susiv. Liet. Šv. Kazimiero Dr-još 

baiiąi per 37 metus visuomet paten
ki.alavo atsilankiusią publiką šiemet 
regėjai ir-gi deda visas pastan^is, 

.kai publika butų patenkinta.
Paimta Longino Buinio Orkestrą. > 

.. k\ri grieš pagal publikos norą įvai- 
• r ii j*i js šokius.

Kviečiame visus, Rengėjai.

Reikalavimai

KARMA 1 
ak rai žemės, 
sotino, 
miško; 
įtaisais 
visi ūkio įrankiai, ir 2 arkliai. 2 kar
ves, 2 telyčios, 8 kiauiė.s. 300 vištų 
Kaina tik $12,(mmi. Mainys ant 2-jų a, 
3-jų šeimynų mano Bostone ar Cam- 
bi-igde. Dėl platesnių informacijų ma
tykite: J. BALI ŠA1TIS (35)
515 Broad«ay. So. Biston. Mass.
Telefonas: So. Boston 0605.

ANT PARDAVIMO
Gerai išdirbtas Bottling (tonikoj 

b'z.nis. Kaina labai prieinama. Parda
vimo priežastis — gera. Kreipkitės:

18 Hatavia st- Biston. arba šaukit 
savininką: Back Bay 0990 ( 361

PARSIDUODA
Vienos šeimynos narna.* su visai > 

įt ijsyniais. ir du akeriai žemes ir v:s- 
tinvčia, ir naujai užvestas sodnas. 
Kaina visai žema.

J. GEDMINAS .
92 Blackstone st.. Boston.
Tel. Richmond 194 4.

Po 4 vai. vak. galima matyt:
8 Summer avė., Reading,

M ass.

RI.IKALINGAS TEI.SiNG.VS ir ne-■ 
gir tuoklis vyras su kitu vyru gyventi 
1- bai gera proga švariam vyrui pigiai 
ir gerai dvieje gyventi, tik $6.00 ant 
rr>.č nėšio Atsišaukit pas

J. P. RAULINAITIS
2".”> Br ’adnay. So. Boston. Mass.

REIKALINGA
Senyva moters prižiūrėjimui 2 vai- 

kb. vienas 4. o kitas 6 metų. Užlaiky- 
m s geras. Kreipkitės vakare.

6 Favette st_ (antros lubos. Netoli 
B: >adway) Cambridge, Mass.

Nusipirkit “Liaudies Balsą.”
Šią sąvaitę gavom keliatą 

‘Liaudies Balso” cgzemplio- 
ių iš Rygos. Tai yra Lietu

vos pažangiosios visuomenės 
laikraštis. Šiame numeryje 

• yra įdomių straipsnių apie __________
I Lietuvą. Galit nusipirkti, kol prokuroras ir daug kitu val
da yra. Kaina 5c. numeriui. I^žios ofjciaių.

Point of Pines miestely, 
netoli Bostono, rasta mote
riškės galvos kiaušas su 
plaukais. Policija daro tvri- 

' nėjimą.

I

vandenį.
Nantasket. Cohasset ir 

Hull miesteliai, visi trįs neto
li Bostono, šį panedėlį netu
rėjo vandens nei nusiprausti, 
nei pusryčiams pasidaryt, 
nes nakties laiku perkūnas 
sunaikino dvi rvnas, kurio
mis minėti miesteliai gauda
vo vandenį. Iš pradžių per
kūnas kilio į telefono stulpą, 
paskui perėjo į žemę ir su
ardė vandens kelius.

♦ ♦ ♦

Kurie norės gauti prizą už 
plaukimą, tegul atsiveža 
maudymosi kostiumus.

Tas Pats.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA PUIKI 

KRAUTUVĖ
Parsiduoda mėsos ir groserių 

k antutė, su visu Įrengimu dėl 
dirbimo dešrų ir skilandžių. 
K autuvėj visi reikalingi įtaisy
mai. mašinos ir tt. Vieta lietu- 
v\.:s apgyventa, biznis geras — 
galima padaryt S1000 ar dau
giau biznio i sąvaitę. Priežastis 
pardavimo: turi vietą kitame 
miestely. Kaina gan prieinama. 
D"! informacijų kreipkitės pas—

P. A. DĖDYNĄ (37)
Millbury st. Worccster. Mass.

I į 
Pereita nedėldieni ('am- v *

bridge’aus draugai socialis
tai parengė šaunų privatišką 
pikniką pas lietuvį farmerį, 
Harvard. Mass. Išviso atva
žiavo apie 15 mašinų. Buvo 
draugų net iš I^urence’o. 
Svečiai dainavo ir šoko prie 
šaunios Jokūbo Lapėno mu
zikos.

PASTABĖLĖS.
BALIUS

Ant J. Pupkio Farmos
J vyks ant I^bor Day 

5 RUGSĖJO. 1927 
Pradžia 1 valandą.

Eaton st_ Sha«sheen River Park 
Tewksbury, Masė.

Rus puikus pietus, muzika ir šokiai. 
Įžanga vienam $2.00. Porai $3.00 

Visus maloniai kviečia. (35)
J. Pupkis.

SOUTH BOSTONE 
PARSIIH’ODA 3 ŠEIMYNŲ NAMAS. 
Kaina $2,800. J nešt $500, ręstas kaip 
rcnda. S. A. AVILSON ( 36)

176 Liberty st., Lynn, Mass.
Telefonas: Jackson 1241.

• » •

' Reikia pagilti Cambrid- 
' ge’aus draugus, kad jie net ir 
privatiškuose savo pasilinks
minimuose neužmiršta Lie

tuvos draugų socialdemokra
tų. Pereito nedėldienio pasi
linksminime, podr-go Ne- 
viacko gražios prakalbėlės, 
sumesta Lietuvos draugams 
13 dolerių.

♦ * »

Ponas Oro Biuras šįmet

S. L. A. Šv. Kazimiero D-ja 
rengia balių.

Ateinantį pirmadienį 
(Darbo Dienoj) Susiv. Liet. 
Šv. Kazimiero D-ja rengia 
šaunų balių Lietuvių Salėj ir 
kviečia visus jarr.e dalyvauti. 
Šokius grieš L. Buinio orkes
trą. Bus užkandžių ir minkš
tų gėrimų. Balius prasidės 3 
vai. po pietų ir trauksis iki ■ Ponas Oro Biuras šįmet 
12 vai. naktį. Rep. į labai daug nusidėjo Naujo-

--------— Isios Anglijos lietuviams su 
v!a;.ie<iH pa*t dą Hotfn aną savo lietum kožną nedėldie- 
policija užtiko dideli mūri- nį. Butų gerai, kad p. Oro 
šaino fabriką------------------- Biuras nesikištų į lietuvių

SVARBU JUMS PATIRTI
PIRM NEGU PIRKSITE 

RAKANDUS

kad The James Ellis Furni- 
ture Co. So. Bostone yra vie
na iš seniausių krautuvių Bo
stone su didele daugybe pa-

. tenkintų kostumerių. Šita 
kompanija gvarantuoja kie
kvieną daiktą, kurį ji par
duoda. Ji yra išsidirbus gerą 
vardą ir reputaciją tarpe 
žmonių. Ji gvarantuoja pasi
tenkinimą.

DIDELIS VASARINIS IŠ
PARDAVIMAS DABAR 
PROGRESUOJA. DIDELIS 
NUMUŠIMAS KAINŲ ANT 
VISŲ RAKANDŲ.

THE JAMES ELLIS 
•FURNITURE CO.

405 Broadway,
South Boston,

3 ŠEIMYNŲ NAMAS
Atneša $58.j mėnesį Įmokėt ?l,00 ‘.

Kaina $5.000., Mrs. Sarah T»t»er. 
791 E. l-'th '’Sa. Baston. Mass.
Tel. So. Bosvm-o(78-M.

PARSIDUODA
Keletas vieno* šeimynos stubų 

Me lforde. Kaina nuo $4,000 iki $7,500. 
Dvi dviejų šeimynų stubos Arlingtone. 
po 5-6 kambarius Kaina $11,500. Vie
na dviejų šeimynų stuba Belmonte. 
5-0 kambariai, baigta plytomis :r sun- 
po ėiu ant kiekvieno flioro. Kaina 
$12.500; seniau jos kaina buvo 
$11 500.

J. CACCAVO. 282 Fullon st.. 
Medford. Tel. Mvstic 2117-M.

ANT PARDAVIMO.
Pai-siduoda 1 jeimynų namas. 7 ga

ražai. yra vietos št >rą pastatyt. Vie
ta ''"ra. Middleboro. Mass.

Parsidu'ida bučernės ir grosemės 
bizn's. 3 šeimynų namas, 6 karu gara
žai ir 3 arklių banė. Pardundu delt". 
’ a-l negaliu viską apžiūrėt Galėčiau 
m nvt abidvi vietas ant vienos. Sa
vininkas; 136)

UTLLTAM SVVEETLOVnt H
38 Emmct st.. Brockton. Mass.

J

I
I 
J

Mass.

Tel. Se. Boston 506-W.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

\ AL.ANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną
Nuo 2 iki 9 vak.
NEDĖL1OMIS: 
iki t v» po pietų 
k y

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.

251 Broadway. tarpe C ir U SU, 
SO. BOSTON, MASS.

I

I

Jonas Petruškevičius
Laisniuotas Graborius
La kati Automobilius de! Veseli- 

j'4. Krikštyi ų 4r šiaip pasivažinė
jimams pigiau negu kitur. (-)

162 BROADWAY. 
SO. BOSTON. MASS.

Ofiso Tel. So. Boston 0304-W. 
Res. Tel. So. Boston 0304-R.

I

TAI TURGUS!

BARGENAS
Savininkas parduoda dailią 5 kam

inu ių bungalov.- Tewkesbury, arti što- 
| rai ir gatvekaris. štymo šiluma, elekt- 
| ros šviesos, garažas ir vištininkas, 
l 'I'iį akru žemės, kaina $C,000 

IIARRIS & SPRAGI E. Ine.
637 Mt. Auburn st„ Watertown. Mass. 

Tel. Nevvton North 2793.
— j

♦ 
l 
I

I

t
I

J

P. J. AKL’NEVIČIUS
Lietuvis Graborius

Šutei iar sreriausj paskutinį 
pata-navirrą Už pilną pajjrabą 
L-alima apsieiti su $X0 ir aukš
čiau už didelius, o už vaikus nuo 
$20 i- aukščiaus. Pigiai ir gra
žiai. Ofiso ir gyvenimo adresas:

820 E. 6-th Street.
SOl TH BOSTON. MASS. 

Tol.: So. Boston 4486.

♦

I

>

• 
I
I
♦
♦

♦

♦

I

Puikiausio.i vietoj So. Bostone, ant 
Marine Road dvi dviejų šeimynų dar' 
neužbaistos stubos. Pirmame aukšte 
5 ' ambariai su saulės kambariu ir ! 
priėmimo ale. Antrame au šie 6 kam- , 
ba iai ir -ta’nyį saulė* kambary * 
piazai. 
»ts' i>ą 
ja’-sros 
elektra 
Susineškite su savininku.

A. J. KUPSTIS.

DAR NEGIRDĖJOTE 
judrei parsiduoda pu'kus trijų šeimv- 
nu namus Dojehestery LARAI PI
GIAU Yra penkiolika kambarių, van
deniu šildomi pečiai, priešakiniai ir 
užnakaliniai piazai, elektras: žodžiu, 
viskas dėlei šeimynos smasrumo. Kai
na vien tik $12,760. Kreipkitės pa* ,-a- 

jvininką, .A. .J KUPSTIS.

NAMAS SO. BOSTONE.
Šešių šeimynų, dvidešimt* 

kambariai. Randų neša $7X0.On į 
tus. Kaina $4,500.

NORWOODE
Ihi moflerniško stil aus namai, 

nas dviejų šeimynų, turintis po 6 
kambarius; antras š-šių kambarių dėl 
vienos šeimynos. Yra keturiems ki
rams garadžius, akro žemės su di
deliu ir dailiu sod ■ visti arčiomis ir 
kitais rrikalrmruma:*-. Psrrsiduoda STU- 
poj už $ll.(X»0. Nepraleiski'e nropos, 
rtiatyKite A J. KUPSTIS, arba

K. W. ŽIU R Y. Norwdod. Mass.

ŠIMTO KARŲ GARA
DŽIUS

<lėtoj vietoj; biznis išdirbtas per 
aštuonis metus. Parsiduoda prieina
ma kaina ant lengvų išlystų. Arba sra- 
bma eiti į partnerius. Priežastis par
davimo, vienas iš pusininkų soma

A. J. KUPSTIS
X32 M EST BROAI)W .A\. 

SO. BOSTON. MA$8. 
Tel. So. Boston 1662—1374 aibo uill.

NORWOOD OFFICL
11->6 U .snuigton St.. Noranod. Mass 

l'M Norwood 1016.
K. w. ^HTRV. Mgr.

Yra [ 
savo įKickiena šeimyna turės 

šilto vandens šilima. Visi nau- 
mados įtaisymai. ka:r» a^tai. 
ir tt. Vieta dėlei ja radžiu.

MYLIMOS ŠIOJ ŠALY 
SELYKLOS.

i
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Vienatines Tikros

CANADIAN MA1D

Montreal, C&natla

Parduoda l >rmu:

WEBSTER THONAS 
COMPANY

BOS TON, MASS




