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MIRĖ SAUSŲJŲ LYDERIS
Battle Creek, Mich. — šį 

panedėlį čia mirė Wayne B. 
Wheeler, vyriausis Anti-Sa- 
liunų Sąjungos lyderis. Buvo

Jonas Romanas Nušovė
Pulkininką Brundzą. „ „ „

-------------- * ręs nevykusio prohibicijos įs- 
TRAGEDIJA JVYKO PA- nauskas. Jis yra kilęs iš Mon-Matymo gynėjas. Jis sirgo 
LANGOS MAUDYKLĖSE, tellos. Lankė Bostono jėzuitu inkstų liga ir jau keliatą me- 

-------------- Į kolegiją, karo metu šnipinė- tU gydėsi. Dabar mirė po 
South Bostono “Lašinių Ben- jo, skundė valdžiai pažan- 
drovės” pirmininkas sugavo giuosius lietuvių laikraščius,

Smetonos leitenantą prie įrašinėjo judošiškus.’donosus 
savo pačios. į prieš “Keleivio” Redaktorių

.. x ... i ir tuo pačiu laikų sekretoria-
Lietuvos ponijoj naujai vo §vent0 JUOzapo Sąjungai. 

skandalas. Klaipėdos mau- Paskui sutvėrė ..DarbininkO" 
dvklese Jonas Romanas nu-r............... - -
»ve Smetonos leitenantą I |)ra(lėjo siuntinėti i Lietuvą 
Brundzą, kun jis nutveręs lašjnius ko jo įendrovė 
pne savo pačiutes. -

Apie tai praneša Rygosįvardą. Jo žmona paeina iš 
latvių laikraštis “Jaun. Zi-! Laurence, Mass. Jospavar- 
nias,” kuris turi įdėjęs nu-įdė iš namų buvo Užkuriutė. 
šautojo karininko, o taipgi j Kaip jis, taip ir ji buvo ščiri 
nušovusiojo jį Romano ir jo r ............................ ....
pačios fotpgr^fijas. Šitą laik
rašti gavo iš Rygos “Sanda
ros” redakcija.

Palangos įvykį patvirtina 
ir “Lietuvos Žinios,” kurios 
ką tik atėjo iš Kauno. Jos 
sako:

Vakar, sekmadienį, įvyko 
Palangoje nepaprasta šei
mynos drama, vienintelė gal 
būt pastarųjų metų musų gy
venime. kurios dalyviai buvo 
ponų Romanų šeimyna ir 
plačiai žinomas karo gydy
tojas dr. Brundza.

Ketvirtą valandą po piet, 
p. Vailokaičių viloje “Ana
pilyje” buvo susirinkusi mu
sų vietos draugija pažaisti 
tenisu; susirinkusių tarpe 
buvo ir d-ras Brundza.

Tuo pat laiku teniso aikš
tėn, kuri sueina sienomis su 
Romanų gretima vila, atėjo 
ir p. Romanas. Tarp Romano 
ir d-ro Brundzos įvyko ašt
resnio pobūdžio dialogas, 
kuris, iš pirmo žvilgsnio gali
ma buvo spręsti, nieku geru 
negalėjo pasibaigti. Visuo
met temperamentingas p. 
Romanas kaip tik tuo metu 
buvo didžiausiai susijaudi
nęs, nekantrus ir įtūžęs. Dvi
kova žodžiais perėjo į dviko
vą šaunamais ginklais. Pasi
rodė revolveriai. Susišaudy- 
ta. Šovė d-ras Brundza, bet 
nepataikė į Romaną. Roma
nas tuo tarpu atkakliai prisi
artino prie savo priešininko 
ir šovė ant vietos jį nudėda
mas. Susirinkusių, daugumoj 
ponių, tarpe įvyko nepapras
ta panika.

Ponia Romanienė jau kiek 
pirmiau buvo apleidusi Pa
langą. Kur ji šiuo metu yra, 
tikrai nėra žinios.

Kiek mums teko sužinoti, 
tarp nušautojo d-ro Brun
dzos ir ponios Romanienės 
įvyko kaip ir tylus susitari
mas nustatyti savo gyvenimą 
kartu. Buvo net prieita kon
krečiu žingsniu Romanų šei
mai išsiskirti, tuo tikslu ir jų 
vienintelis sūnūs kaip tik bu
vo besiunčiamas Amerikon į 
gimines.

Visi, matę pastaruoju me
tu p. Romaną, negalėjo ne- 
jastebėti jo nuolatinio susi- 
caupimo bei susijaudinimo, 
turs sakyte sakė apie vyks
tančią vidaus kovą, kuri ir 
pasibaigė tragingu finalu.

Romanas yra suimtas ii 
gabenamas Kaunan.

Tai tiek praneša “Lietu
vos Žinios.” Prie šito reikia 
da pridurti, kad abudu Ro
manai yra amerikiečiai. Jo 
tikroji pavardė yra Rama

Lenku Folicmano “Ulti
matumas” Smetonos 

Valdžiai.

n- operacijos. Keletas sąvaičių 
atgal mirė nuo apdegimo jo 
žmona ir uošvis; jiedu apde
gė kerosino pečiui ekspllo
davus.

REIKALAUJA PAL1UO- 
SUOTI 3 VILNIAUS 

KARININKUS.

karas. Ar drįs Vilniaus polic-' 
manas Kauno Smetonai karą 
keki. reikia abejoti.

Kita telegrama, gauta to. 
paties laikraščio iš Berlyno, i 
sako, kad tenai diplomatai 
nemato šitame lenkų-lietu
vių incidente jokios svarbos. 
“Aš neturiu jokių žinių apie 
kokį pors diplomatinį Vil
niaus prefekto žygį,” — pa
sakęs lenku atstovas Berly
ne. “I

Lietuvos Žvalgybos Štabas
Atvyko Rygon.

FRANCUZAI ATAKUOJA 
SOVIETŲ ATSTOVĄ.
Prancūzų spauda pakėlė 

didžiausj vajų prieš Sovietų

NORI SUGAUTI “LIAU
DIES BALSĄ.”

ŠOVĖ AMERIKOS KON
SULATO SEKRETORIŲ.

Iš Berlyno pranešama, 
kad Dresdeno mieste, Vo- 

igavo “lašinių bendrovės”(kietijoj, pereitą nedėldienį

ofise kokią ten bendrovę ir

katalikai ir katalikų bažny
čia surišo juodu “neatmez- 
gamu mazgu” i porą. Negero 
betgi butą meistro, kad maz
gas taip greitai pradėjo irti.

LENKIJOS POTVINIUOSE 
PRIGĖRĖ 180 ŽMONIŲ.
Telegramos iš Varšuvos 

sako, kad potvinis pietų Len
kijoj apėmė jau 150 ketur
kampių mylių plotą. Prade
dant nuo Przemyslio ir Sam- 
baro, jis siekia iki Rumuni
jos sienos. Garsioji Przemys- 
lio tvirtovė ir miestas su 
47,000 gyventojų dabar sto-į 
vi apsemtas vandeniu. Žiba
lo laukai apie Dobrobyczą ir 
Boryslavą taip pat užlieti ir 
sunaikinti. Miestelis Kuty vi
siškai išneštas vandens. Apie 
10,000 žmonių randasi be 
pastogės ir 180 suskaityta 
jau prigėrusių. Lietus vis da 
lyja ir potviniui galo nema
tyt. Daugelyje vietų pagalbą 
galima tiktai orlaiviais žmo
nėms pristatyti.

buvo peršautas Amerikos 
konsulato sekretorius Steger. 
Jis ėjo su savo žmona per 
parką, kaip staiga nežinia 
kas jis užpakalio jį šovė ir 
sunkiai sužeidė. Policija 
užpuoliką vijosi, bet jis pasi
slėpė. Manoma, kad bus 
Sacco ir Vanzetti simpatiza- 
torių darbas.

ELEKTROS VIELA UŽ
MUŠĖ 6 DARBININKUS.
Timblin, Pa. — Pereitą są

vaitę čia tapo užmušti prie 
darbo šeši elektros darbinin
kai. Jie tiesė elektros vielą ir 
prisiglaudė prie “gyvos” vie
los, kurią ėjo 33,000 voltų 
elektros.

I

FAŠISTŲ AREŠTAI ČE
KOSLOVAKIJOJ.

Šiomis dienomis Pragos 
mieste buvo padaryta čekų 
fašistų partijos būklėj krata 
ir po tos kratos buvo areštuo
tas gen. Gaida, buvusis Če
koslovakijos generalio štabo 
viršininkas. Dėl jo suėmimo 
fašistai įtaisė prieš valdžią 
demonstraciją ir atėję ties 
užsienio reikalų ministerio 
Benešo ofisu pradėjo rėkau
ti. Paskui jie susirinko ties 
socialistų laikraščio “Česke 
Slovo” redakcija ir čia pra
dėjo kelti triukšmą. Laike ši
tos demonstracijos buvo are
štuota da keliolika fašistų, tų 
tarpe ir jų organo “Narodni 
Listy” redaktorius.

SLAPTA ANGLŲ-JAPO- 
NŲ SUTARTIS.

“The Washington Post” 
praneša, kad Valstybės De
partamentas gavęs iš tikrų 
šaltinių žinių, kad Anglija ir 
Japonija padariusios slaptą 
sutartį neleisti Amerikai pa
imti viršaus ant jūrių. Šita 
sutartis buvusi pasirašyta 
tuo jaus po to, kaip Ženevoj 
pairo “laivynų nuginklavi-. 
mo” konferencija, kurią 
amerikiečiai buvo sumanę.

MOTINA UŽMUŠĖ SUNŲ.
Los Angeles, Cal. — Pe

reitą sąvaitę tūla Margaret 
McCusker, 35 metų moteris, 
nušovė čia 8 metų savo vai
ką ir paskui pati nusižudė. Ji 
įgyveno atsiskyrus nuo vyro.

.... bet galimas \laiktes, i ?tsto.Y^ Rakov^ki Paryžiuje 
kad tai yra vienas tų lermų, |H reikalauja, kad jis arba 
kuriuos Kaunas visuomet ke- 1 ez{Rnuotų. arba kad Mask- 

|va jį atšauktų. Jie baisiai pa- 
jsipiktinę, kad Rakovskis pa- 
i sirašęs Rusijos komunistų 
partijos Centro atsišaukimą, 
kur kitų valstybių darbinin
kai raginami sukilti ir nuver

pti buržuazines savo val
džias, o kareiviams pataria
ma neklausyti savo viršinin-

GAZINIO MANTELIO IŠ
RADĖJAS PRIGĖRĖ.
Morristown, N. J. — Už 

penkių mylių nuo savo namų 
šį panedėlį buvo atrastas 
upelyje prigėręs Charles M. 
Lungren, žinomas šviesos in
žinierius, kuris yra išradęs 
mantelį gazo lempoms. Jis 
buvo jau 77 metų amžiaus 
senukas ir prapuolė iš namų 
14 rugpiučio. Jo lavonas bu
vo jau pradėjęs skirstytis. 
Manoma, kad jis įpuolė van
denin dėl silpnos savo šir
dies.

Jei Kaunas reikalavimo neiš- 
pildysiąs, tai galėsią būt

“visokiu pasekmių.”

New Yorko. “1
Post’o” korespondentas pra
neša iš Kauno, kad Vilniaus 
prefektas, kitaip sakant, vy
ria usis policmanas, atvykęs 
su keturiais lenkų generolais 
ir įteikęs Kaunui reikalavi
mą, kad tuojaus butų paliuo- 
suoti du lenkų karininkai, 
kuriuos lietuviai turi suėmę 
kaipo šnipus. Šitas “ultima
tumas” buvęs įteiktas Lietu
vos generaliam štabui, ir jei
gu jis nebusiąs paskirtu lai
ku išpildytas, tai galėsią kilti 
“visokių pasekmių.” Kokios 
tos pasekmės gali būt, tai 
Kaunas negalįš suprasti. Pa
prastai, kuomet viena Vals
tybė atsisako kitos valstybės 
reikalavimą išpildyt, tai pa
sekmėje nutraukiami diplo
matiniai santikiai. Bet šitam 
atsitikime tokių pasekmių 
negali būti, n^s jokių diplo
matinių santikių tarp Lietu
vos ir Lenkijos nėra ir Lietu- įLęnkija 
va skaito save esant “1-----nnn’-----  __ __ 7__ 7
stovyje” su Lenkija. Taigi'000 atsargos kareivių. Taigi'aišku, kad ir komunistų par- 
vienatinės “pasekmės,” ko- mes reikalaujame, I ’ -----
kios gali šitą “ultimatumą ’įginkluotos spėkos butų su
sekti. gali būt tiktai aktualus; mažintos.”

I lia, kada tik Tautų Lyga ruo- 
Evening jšiasi susirinkti.”

ATSIDARĖ TAUTŲ LY
GOS POSĖDIS.

Vokiečiai reikalauja gink
luotų jėgų sumažinimo.
Ženevoje, Šveicarijoj, šįa v VzJ 9 JVCll 1J Vz J y • v******

panedėlį atsidarė Tautų Ly- kų ir sukilusių darbininkų 
gos posėdis, kur vokiečiai nešaudyt. Rakovskis perei- 
žada reikalauti jeigu jau ne dą nedėldienį išleido savo 
visiško valstybių nusiginkla- paaiškinimą, kame jisai sa- 
vimo, tai nors žymaus gink- ko, kad pasirašydamas aną 
luotų jėgų sumažinimo. Vo- i Rusijos komunistų atsišauki- 
kiečių užsienio reikalų mini- jisai nenusidėjęs francu- 
steris Štrezemanas pasakė: | zajns, nes atsišaukimas nesąs 

“Neužmirškit, kad Vokie-įtaikomas j Francuziją, o tik
ti ja turi vos tik 100,000 vyru kai į tas valstybes, kurios no- 
kariumenę, turi tiktai pre- r®tų pakelti karą prieš so- 
kėms gabenti orlaivius ir ne-!v*etų Rusiją. Gi Francuzija 
turi orlaiviams šaudyt ka- į norinti gyventi su Rusija tai- 
nuolių, kuomet Francuzija‘k°je> ko taip pat trokštanti 
turi milžinišką armiją, galin- ir Rusija. Rusų komunistų

Tas laikraštukas gabenamas 
slapta iš Rygos į Lietuvą, 

įvarė Smetonos načalstvai 
didelės baimės.

Lietuvos Žvalgybos virši
ninkas Budrys, kurio tikra 
pavardė yra Polovinskas, 
šiomis dienomis atvažiavo su 
savo agentais Rygon. Jie no
ri sugauti “Liaudies Balso” 
leidėjus ir sužinoti, kokiais 
keliais tas laikraštis yra ga
benamas į Lietuvą. Sakoma, 
kad nuo to laiko, kaip “Liau
dies Balsas” pradėjo Lietu
voje platintis, tai “tautos va
das” Smetona ir visa jo na- ‘ 
čalstva negali naktimis ra
miai užmigti. /

Ponas Budrys apsigyveno 
su savo agentais “Romoje,” 
puikiausiame Rygos viešbu
ty. Jisai landžioja visur ir 
uostinėja, kaip tas baisus 
“Liaudies Balsas” patenka iš 
Rygos į šventą Lietuvą. Tais 
reikalais Budrys lankėsi pas 

■konsulą Gylį ir turėjo su juo 
Jis buvogą karo ląivyną ir daugybę partija negalinti eiti prieš ilga konferencija

jL — —1^ „ -_^A A -1 YT 'cOVn Tr *>. 1 zJ r-t i ~ 1.^,

matinių santikių tarp Lietu- gana to, musų rytų pasieny ’dangi Sovietų valdžios poli- pobciią jr landžiojo ton 
turi Dastovia 300.-tika esanti franeuzams drau- cn^.icfiivAn l-,,- “Liaudies

bomboms mėtyt orlaivių. Ne- savo valdžios politiką, o ka- taipgi nuvykęs i latvių slapta rrom fr» mnoi >->rf,, SnVlPtn vaidins nnli.l_..n?:.- j I ... -
i turi pastovią 300,-dika esanti fiancuzams drau- spaustuvėn kur um 

karo'OOO kareivių armiją ir 1,500,- £jpga> todėl visiems turi būt Balsas” spausdinamas* 
Puiiri Afifi of co rrrnc Iznrfliviii To i rri i H ifikll kuH ir Lnmiin icfn mr. D '___ r, • - •

kad tos lŲa negalėjusi^savo^ atšišau- žvalgybininkai ir seka kiek
vieną žingsnį. Visa tai juk iš
laidos. žmnnin ninioroi loi_

kimo taikyt prieš Francuzi-
ją-

Dabar Rygoje sėdi du
_ I tt*_a_ • • i • *-

. . . - ~ <------------ ’

laidos, žmonių pinigai lei
džiama, kad tik kaip nors iš-

FOSTERIS RAGINA KO- silaikius valdžiojeSMETONININKAI GRETINASI PRIE MUNISTUS IMTI UNIJAS. Lietuvoje smurtininkai pa-
_ __ w _ V oihnflnmno —... ciflvn rlAfi viT'oc n „ą..

1\Lj t K1 Ik AuŲ Kalbėdamas pereitą ne- sirįžo dėti visas pastangas,

Smetonininkai deda di
džiausias pastangas, kad su
sitaikius su krikdemais. Tuo 
tikslu yra vedamos derybos. 
Tautininkai žada net numa
rinti buvusio klerikalų minis
terio Petrulio bylą, kurią 
jam buvo iškėlus demokrati
nė valdžia dėl išvogimo vals
tybės pinigų. Numarindami 
šitą skandalingą bylą, tauti
ninkai labai pasitarnautų 
klerikalų partijai, kuri atsi
lygindama gal parems Sme
tonos krypstantį vežimą.

Smetonos kompanija pra
dėjo pataikauti krikdemams 
dėlto, kad suprato, jog vie
nais dvarininkais atsirėmus 
neišsilaikysi, nes dvarininkų 
nedaug. Kas kita kunigų 
partija: su ja eina visos da
vatkos ir zakristijonai. Q su
sitarti su prabaščiais nėra 
jau taip sunku, nes jie irgi 
pritaria diktatūrai. Tik bėda 
tame, kad prabaščiai nori 
patįs būti prezidento ir mi- 
nisterių vietose. O tų vietų 
nėra tiek daug, kad visi ga
lėtų pasidalyti. Dėlto ir eina 
derybos. Kaip jie tenai susi
tars, pamatysim vėliau. Da
bar tik tiek aišku, kad Sme
tonos kompanijos padėtis 
labai sunki. Sunki dėlto, kad 
tautininkų yra tik saujalė, ir 
jie neturi jokio pritarimo vi
suomenėj. Taigi neišrodo, 
kad jie ilgai galėtų laikytis. 

: Jieškodami sau paramos, 
dindami dinamitą ir šaudy- tautininkai ir su lenkais veda 
darni iš revolverių. Nuo di- derybas. Varšuvos laikraštis 
namito keliose vietose išbirę- “F J 
jo langų stiklai ir išgąsdintai kad Druskininkuose įvyksiąsnas ruiroi 
daug’zmonių, ‘Pilsudskio susitikimas su

Smetona ir Voldemaru. Susi
tikimo tikslas esąs Lietuvos- 
Lenkijos santikių pagerini
mas.

BE BILIETO LIETUVOJ 
NEVALIA GRYBAUTI.
Miškų departamentas iš

leido aplinkraštį miškų urė
dams, kuriame nustatoma 
taisyklės uogauti, grybauti ir 
riešutauti. Kurie norės uo
gauti, grybauti ir riešutauti, 
turės įsigyti tam tikrą bilietą.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
TURKESTANE

Žinios iš Maskvos sako, 
kad paskutinis žemės drebė
jimas Turkestane sunaikino 
100 namų Namangano apie- 
linkėj. Be to da 15 žmonių 
buvo užmušta ir 25 sužeista.

ŠOKIAI SU BOMBOMIS.
Juan-les-Pins miestelyje, 

Francuzijoj, buvo anądien 
suruošti atviram ore šokiai. 
Nežinia kokie piktadariai 
įmetė šokikų tarpan keliatą 
bombų, kurių viena sprogo ir 
vieną šokikųužmušė, o šešis 
sužeidė.

PASILINKSMINIMAS 
DINAMITU.

Doylestown, Pa.—Policija 
čia suėmė du vyru, kurie at
sisėdę į fordą aplėkė visą 
apielinkę, sustodami kiek
viename kaimelyje, sprog-1 * • « • * • • . • V * '

PO PRIEVARTA TURI 
“SVEIKINTI” SMETONĄ.

“Keleiviui” pranešama, 
kad šiomis dienomis Radvi
lišky lankėsi Antanas Smeto
nas, kuris vadina save “tau
tos vadu.” Iš kalno buvo už
sakytas suruošti jam pasiti
kimas. Vietos administracija 
įsakė gelžkelio dirbtuvių 
darbininkams būtinai daly
vauti Smetonos susitikime, 
švariai apsirengti, ir nesigai
lėti gerklės rėkiant: “Valio, 
tautos vadas!”

Darbininkams buvo pa-

dėldienį komunistų suvažia
vime New Yorke, jų lyderis 
Fosteris ragino organizuoti 
svarbiausių šalies pramonių 
darbininkus į komunistų 
unijas. Tuo tikslu jisai siūlė 
komunistų agitatoriams krei
pti daugiausia dėmesio į ge- 
ležkelių, metalo ir kasyklų 
darbininkus. Dabar jisai ma
to ypatingai gerą progą ko
munistų agitacijai, nes mai- 
neriai streikuoja, geležkelie- 
čiai taip pat nepatenkinti 
savo unijoms, nes jie jau ke
liatą kartų reikalavo dau
giau algos ir vis nieko nega
vo. Fosteris džiaugiasi savo 
kalboje, kad komunistams 
pasisekę jau užkariauti rub- 
siuvių unijas. Reikia pasa
kyt, kad rubsiuvių darbda
viai irgi džiaugiasi, nes nuo

kad “Liaudies Balso” leidi
mas ir jo Lietuvon patekimas 
butų sustabdytas. Bendrai, 
padėtis Kaune tiek jau karš
ta, kad generalinis štabas tik 
laukia, kada bus sukilimas ir 
kaip jis likviduoti.

“Tėvynės gelbėtojai” jau 
pilnai užvaldė generalinį 
štabą. Jo viršininku yra len
kas, budelis Plechavičius; 
ten sėdi taipgi ir lenkas Sko- 
rupskis, ir šnipas Glovackis^ 
ir kiti. Visas generalinio šta
bo darbas, tai galvosūkis, 
kaip nuo visuomenės ir ka
reivių sukilimo apsisaugoti. 
Šitą sukilimą, jų manymu, 
ruošia “Liaudies Balsas.”

Darbininkams buvo pa-L^ > •>. i r . . . grūmota, kad tie, kurie ateitį0, ? RaiP komumsta! pa- 
sakys dalyvauti “tautos va. kele umjose kovą uz vadovy- 
do” pasitikimo iškilmėse, ^■•kr'a,u%ų un,J?s,vle‘onus 
bus išmesti iš darbo. Y’831 k'?ko: ° vlet°m,s?os

Tai ve. kokiu budu fabri- t3p.0 .tlek, '1?nloral'?uotoS, 
kilojamas “žmonių |>ritari-ka(' "arkb,.lav.lal 
mas” Smetonai! mušt, rubs.uviams algas ir

___________ pailginti darbo valandas.
TRJS LENKŲ ŠNIPAI LIE

TUVOJ NUTEISTI 
SUŠAUDYT.

Dviem jų Smetona gyvastį 
dovanojo, o trečias su-, 

šaudytas. f ;

CHICAGOJ UŽSIDARĖ
350 TEATRŲ.

Dėl dviejų žmonių Chica-|240 valandų, 
goję užsidarė 350 judomų> 

Į paveikslų teatrų ir 25,000 Į 
žmonių neteko darbov Gin-į 

Rugpiučio 12 d. Kaune ka-įčas eina tarp unijos ir teatrų 
ro teismas nagrinėjo kėlių savininkų. Savininkai praša- 
asmenų bylą, kaltinamų šni- lino nuo darbo du unijistu 
ninAiimirT^ntHAcnaidoi jdarbininku mašinų operavi-pinėjimtr Lenkijos naudai. 
Trys iš jų nuteisti mirti. 
Dviem Smetona mirties bau
smę pakeitė po 20 metų sun- 

“Kurjer Poranny” praneša, ki u jų darbų kalėjimo. Vie- 
< i<> 15 d. siišaudv-

mo. Operuotojų unija prieš 
tai užprotestavo ir sustabdė 
kitus darbininkus nuo darbo. 
Teatrų savininkai norėtų 
nni ą nulaužyt, bet jie neturi 
jaKaiikamai operuotojų.

SKRENDA APLINK 
PASAULI.

Amerikiečių lakūnai Ed- 
ward F. Schlee ir William S. 
Brock dabar skrenda orlai
viu aplink visą žemės ka
muolį. Jie pradėjo savo ke
lionę anoj subatoj iš Ka
nados ir laimingai pasiekė 
Angliją. Iš tenai jie nuskrido 
jau Vokietijon ir leidžiasi 
toliau į rytus. Jų kelionė ap
skaitoma į 22,067 mylias, 
kurias jie tikisi perskirsti į

PRAGARO MAŠINA 
SPROGO TEISME.

Anksti šio panedėlio rytą 
Brooklyno Supreme Courto 
bildinge sprogo pragaro ma
šina. Žmonių niekas nenu
kentėjo, bet namas buvo pu
sėtinai apdraskytas ir visa 
apielinkė sudrebėjo. Policija 
suėmė du meksikiečiu ir sa
ko, kad jie tą bombą tenai 
x»adejo.
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it APŽVALGA D I Ką Pasaulis Mano Apie Sacco-Vanzetti Nužudymą
KAIP SOCIALDEMOKRA

TAI IŠGELBĖJO 
VOKIETIJĄ.

šiomis dienomis Vokieti
joj buvo apvaikščiojama 
Konstitucijos šventė. Kulto 
ministeris Dr. Becker. aary- 
damas Vokietijos respubli
kos istorijos apžvalgą, pa
brėžė, kad jeigu X okietija 
Šiandien yra laisva respubli
ka, tai reikia padėkavot so
cialdemokratams. Nestik so
cialdemokratų išmintis ir 
prakilnumas išgelbėjo Vo
kietiją nuo anarchijos ir pa
statė ją demokratijos pama
tais.

Ministerio Beckerio kalbą 
“Naujienos” paduoda taip:

“Sunku sau įsivaizduoti, kas 
butų pasidarę su Vokietija, jei
gu mes neoutume susitarę ben
drai pripažintos konstitucijos 
pagrindu. Kai buvusiojo prieš 
tai valstybes autoriteto pama
tai staigiai sugriuvo ir k-galė 
vadovybė išnyko. tebuvo palikę 
tik du keliu naujai teisėtai 
tvarkai sutverti: Pastatyti vi
sus po diktatoriaus, grupės, 
mažumos valia — arba iškelti 
aikštėn daugumos valią. Musų 
tautos jausmas priešinusi tam, 
kad butų lenkiamasi mažumos 
valiai, ir viešpataujančioji so
cialistinė mažuma, turėjusi vi
są galią savo rankose, buvo 
taip išmintinga ir prakilni — už 
ką jai priklauso didžiausias! 
kreditas, — kad savo galingą, 
beveik neįveikiamą poziciją pa
aukojo demokratinei idėjai. 
Lyg akmuo nusirito nuo širdies 
visiems nesocialistiniems tau
tos sluoksniams, kuomet buvo 
nutarta šaukti steigiamąjį tau
tos susirinkimą. Demokratinė 
idėja tuomet išgelbėjo Vokieti
ją, ir daugelis tų, kurie nuola
tos žodžiu kovoja prieš demo- 
kratybę, gana greit ėmė prakti
koje naudotis demokratinėmis 
įstaigomis. Tiesą pasakius, 
naują susitvarkymą pasiekti ne 
tik faktinai, bet ir teisiškai, 
nebuvo kitokio kelio, kaip tik 
demokratijos su jos daugumos 
principo pripažinimu, su jos 
disciplina ir kritika, kuri veikia 
ir tuomet, kai daugumos žmo
nių norai ir tikslai yra priešin
gi faktiniems valdovams.

“Idėjinis nusistatymas šios 
partijos. įsigijusios galią per 
revoliuciją^ gal būt yra vienin- ■ 
telis visoje istorijoje. Šiantar 

; taip, tik jos dėka mes galėjome 
•:4ikurti neginčijamu teisės pa- 
‘ grinda krašto konstituciją.” 

1 Tai tokį nuopelną social
demokratams pripažįsta 
•žhfogus, kuris pats nėra joks 
socialistas.
( ‘ i-

.APIE KIPRĄ PETRAUS-

r Amerikos lietuviams labai 
gerai yra žinomas Mikas 
Petrauskas. Kipras Petraus
kas yra Miko brolis. Jis yra 
pripažintas kaipo geriausia; 
dainininkas netik visoj Lie
tuvoje, bet ir Europoje, jei 
įreskaityti Šaliapino.

f t • j .

f “Tėvynėje” randam apie 
Kiprą Petrauską šitokių ži
nių: •

F’: ‘ ’

>„ “Dar nedideliu bernioku tebe
būdamas Kipras Petrauskas pa- 
bižymėjo dideliais muzikalumo 
ir vaidinimo gabumais, šiems 
Kipro gabumams daug padėjo 
Vystytis vyresnysis- jo brolis

''Kipras, dar jaunas buda- 
■' mas, pramoko iš brolio Miko 
vargonininkauti ir turėdamas 
vos 14 ar 15 metų jau savaran- 

; kiškai vargoninkavo. Taigi 
paukšti muzikos mene pradėjo 
{darbuotis. Tautiško atgimimo 
, laikais jis jau pradeda dažniau 
‘ dalyvauti scenoje. Pirma3 vie
las pasirodymas,’ kurį dar pats 
Kipras atsimena, buvęs Gervai- 
čiuosė — ten tuomet vargoni
ninkavo jo brolis Mikas.

> “Kipras Petrauskas iš Dzuki-

I

!

jos tylaus, ramaus kampelio pa-! 
teko į didžiulį Petrapili. Vienas. I 
jaunas, neprityręs vaikinas. 
Tiesa, dirbti jis norėjo. Darbui 
jėgų ir pasiryžimo buvo kiek 
tik reikia. Bet to dar maža. Ten. 
kur suvažiuoja is visų plačio
sios Rusijos kraštų šimtai ver
tingiausių — gabiausių jaunuo
lių. kur eina stiprus varžtas del 
kiekvienos žymesnės vietos, ten 
nepakanka darbo ir atsidėjimo, j 
Reikėjo jaunučiui dainininkui, 
prasimušti pro senų aktorių ir 
biurokratų — administratorių 
nepasitikėjimo ir paniekos už
tvaras.
rinčių pažinčių ir paramos rusų 
jaunuolių šeimos, kuri spietts 
aplink didžiausius imperatoriš
kus teatrus.

Sacco ir Vanzetti jau nu-, 
žudyti, bet jų byla da nepa
sibaigė. Pasaulio teisinas — ■ 
viešoji pasaulio opinija — ia 
vis dar nagrinėja, tik jau iš 

i kitos pusės. Kalbama ne apie 
tai, kaip pasmerktuosius iš
gelbėt — nes jų jau nebera. 
—bet svarstoma klausimas, 
kas reikėtų daryti, kad atei
tyje tokie dalykai neatsikar-

civilizuotos valstybės pasii'zi 
mą nužudyti du nekaltu žmo
gų?—gali paklausti mune skai
tytojas. Ners naujo teismo ne
buvo. bet Massachusetts valsti
jos gubernatorius Fullei ir 
dviejų stambių universitetų 
prezidentai peržiurėjo visą by- 
Ibs medžiagą ir pareiškė. Kad 
tie du italai turi būt nužudyti. 
Nejaugi tokie žymus vyrai šal
tu krauju žudytų nekaltus žmo
nes?

“lštikrtijų sunku tam tikėti, 
pakol mes nepastatysime prieš 
save pilno vaizdo tos draugijos, 
kurioje visa šita tragedija buvo 
lošiama. Naujoji Anglija turi 
savo aristokratiją. Pirmųjų 
pilgrimų ainiai per daugelį me
tų čia monopolizavo sau admi
nistraciją »r profesiją, o ypatin 
gai teises. Tai buvo kultūringa 
mažuma krliatas šeimynų, ku
rios gyvendamos šiurkščioj ša
lyje palaike tarp savęs tamp
rius ryšius savitarpėmis vedy 
bomis, valdė visas senąsias mo
kyklas ir universitetus. Jie susi
kūrė čia savitą kultūrą ir sau
gojo ją nuo svetimos intakos.

kova prieš ateivius.
Bei štai, aplinkui pradeda 

kilti miestai, pradeda augti 
fabrikai, privažiuoja visokių 
a'N’jvių iš pietų Europos su nau
ja kathę, naujaip papročiais ir 
nauja rekgijeu Senoji aristo
kratija pasijuntaVAvojuje. Kad 
apsaugojus savo tradiEC^'. ji 
pradeda vartoti aštriausius įs
tatymus prieš naujus ateivius. 
Teismai tampa paversti tvirto
vėmis prieš ateivių judėjimą. Ir 
kaipgi jus galėtumėt sulaikyt 
ateivių agitaciją arba sugniuž- 
dinti jų streiką, jeigu teismui ir 
įstatymai neturėtų ‘aštrių dau 
tų.’

“Su tokiais teismais turėjo 
reikalą ir Sacco su Vanzetti. 
Pats teisėjas buvo vienas Webs- 
terių — tai vardas, kuris yra 
tampriai surištas su puritonų 
aristokratija. Fuller yra kitas 
toks vardas. Ir tie. kurie pažįs
ta šitą pasaulį, tvirtina mums, 
jog Sacco-Vanzetti byla pasie
kė to laipsnio, kur viešai prade- 
ta reikšti nuomonė, jog daug 
geriau nužudyti du nekaltu 
žmogų, negu susilpninti pasiti
kėjimą įstatymams. Pagalios, 
jiedu buvo ‘radikalai;’ gi 'radi
kalai' yra kalti jau iš pat savo 
prigimties, o nekalti gali būt 
tiktai priepuolamai.

“Baisus dalykas yra nė-kap
ine. kad teisėjas suklysto, arpą 
kad jis užsispyręs laikosi šayo 
klaidos. Baisus dalykas yra ta
me. kad visa viešpataujančio^ 
klasė stovi nedrebėdama ir žiu*- 
ri ramiai,, kaip du nekalti žmo
nės mok* savo gy vybėmis už jo 
klaidas.; Tą patį užkietėjimą, 
tik da didesnėj skalėj, viešpa- 
taujančipjr fca£įtalistų klasė 
rodo kas diedą. Ji'toleruoja ma
žų vaikų darbą?, ji, leidžia gele
žies tirpykloms laikyti žmones 
po 12 valandų prie'darbo', ji lei
džia kasykhp savininkams dam* 
dytis ginkluotas', gaujas žmog
žudžių ir šaudyt** streikuojan
čius angliakasius^ Ji ęlgia.<<l 
taip, kaip kad darbo žmonių fr 
jų vaikų gyvybė neturėtą jot- 
kios vertės.

“Ar galima stebėtis, kad tarp 
šitokių kasdieninių baisenybių 
teismas padaro neteisingą nuo
sprendį? ‘ Galima tik stebėtis, 
kad kapitalistą klasė taip gar
bina savo teismų bešališkumą. 
Ištikrujų gi reikia abejoti, aj* 
visa šita teismų sistema tikre
nybėje turi kokio nors kito tik
slo. kaip tik ginti turčių k lasę,

kėši teist o ji nes ir pacifistinės 
tikybos. šita kilni ir taiki pa
saulėžiūra. žinoma, policijai ne
suprantama ir nieko nereiškia. 
Jiedu buvo neneotaiikųs kapita
lui, patriotizmui ir kruvinam 
karui, o Vanzetti buvo da nuo 
drafto pasislėpęs, ii jiedu bijo
jo suėmimo, nes tūli jų draugai 
buvo jau areštuoti kaipo “rau
donieji.” Vienas jų. būtent Sal- 
sedo. buvo suimtas ir iškrito iš 
policijos nuovados nuo didelės 
aukštumos ant akmeninės gat
vės. kur jis uz-smuše ant vietos. 
Kokiu gi budu tai atsitiko? Ar 
jis iššoko per langą bijodamas 
kankinimo, ai buvo šnipų iš
mestas? Buvo spėjama visaip. 
Sacco ir Vanzetti kaitų su ki
tais italais ateiviais ruošė viešą 
protestą prieš šitą įvykį; tuo 
budu jiedu atkreipė į save poli
cijos dėmėsi ir del to buvo are
štuoti. Įsidėmėkit: areštavo 
juos ne dėl to užpuolimo South 
Braintree miestelyje, bei areš
tavo kaipo ‘radikalus,’ kurių 
viešpataujančioji klase tuomet 
buvo taip nusigandus. Suimti 
jie pasijuto keblioj padėty. Pri
sipažinti, kad jie radikalai ir 
organizavo prieš valdžią protes
tą. jiems reiškė deportavimą. 
Todėl jie pradėjo meluoti poli
cijai. Meluojant jiedu buvo pa-f 
gauti ir apkaltinti banditizmu. '

“Byla įvyko po metų laiko ir 
kai kurie valdžios liudininkai, 
matoma policijos išmokyti, pri
siekė. kad jie yra buvę nuo už-1 
puolimo vietos už 90 pėdų, grei-' 
tu žvilgsniu matę užpuolikus ir j 
atsimeną, kad jų tarpe buvę' 
Sacco ir Vanzetti. Apgynimo 
advokatai laike bylos prirodė su 
liudininkais, kad užpuolimo me
tu Sacco ir Vanzetti buvo visai 
kitose vietose. Bet prieš Sacco 
buvo paduotas ginklų eksperto 
pareiškimas, kurį teisėjas su- Į 
vartojo kaipo faktą, kad kulip- j 
ka. kuri buvo išimta iš nušauto 
žmogaus, buvo iššauta iš Sacco 
revolverio. Tai buvo sukraipy- 
tas liudymas. nes tuojau- bylai 
pasibaigus ginklų ekspertas pa-; 
reiškė, kad jis niekad netvirti-; 
nęs. jog toji kulipka buvo iš 
Sacco revolverio, šitokio klausi
mo jam niekas nei nestatęs. 
Klausimas buvęs pastatytas 
taip: ‘Ar galima butų tokią 
kulipka iššauti iš Sacco revol
verio?’ Ekspertas atsakęs, kad 
galima, nes kiekvienas to pa
ties kalibro revolveris galėtų ją 
iššauti.

“Gynimo advokatai pareika
lavo peržiūrėt bylą iš. naujo. 
Reikalavimas* , buvo paduotas 
tam pačiam teisėjui, ir jis. ži-; 
noma. atrado kaip-pridera, kad 
šitoj byloj jis buvęs bešališkas 
teisėjas, ir todėl naujės bylos; 
nereikia.

“Tuo tarpu kalėjime atsirado 
pasmerktas miriop banditas,, 
portugalas Madeiros. kuris pa
sisakė. kad jisai su kitais ban
ditais atlikęs tą užpuolimą, del 
kurio Sacco ir Vanzetti yra kal
tinami. Tuomet gynimo advoka
tai vėl pradėjo reikalauti per
žiūrėti bylą iš naujo.

“Teisėjas Thayer atsisakė ši
tą parodymą priimti ir vėl nau
jos bylos reikalavimą atmetė. 
Abu kartu buvo apeliuota į 
Massachusetts apeliacijų teis
mą. bet tas abd kartu parėmė 
teisėją Thayerį. pareikšdamas, 
kad nauji faktai techniškai yra 
nesvarbus ir naujos bylos nega
lima pripažinti. Bylą iš naujo 
reikėtų peržiūrėti tiktai tuo
met. jeigu pirmu kartu ją na
grinėjant butų apsilenkta su įs
tatymais.

kai paniekinus savo M* niek
šiškai pažeminus save taute* i 
drąsą.”

Bet šitaip kalba tiktai 
kraštutiniausios reakcijos at
stovai, kurie vadina save 
“mėlynojo kraujo ameriko
nais.” Tai yra neskaitlingas, 

• bet galinas gaivalas. Jo 
rankose šalies kapitalas ir 
valdžia.

Visai kitaip i Sacco ir 
Vanzetti nužudymą žiuri po
puliarus ir pažangus Ameri
kos žurnalas “The Nation.”

anūkas Marųuis Guy de Las- 
teyre. Louis Louchner. Jeneph 
Gailiaus ir Alfred Dreyfus. aiš
kiai parodo, kad lygia* aukštes
nė kaip ir vidurinė Europos kle- 
sos šituo Mausimu stoja iš vien 
su darbininkų klesa.

“Taip pat negalima ignoruoti 
ir to fakto, kad Paryžiau* laik
raščiai. taip pažangus, kaip ir 
atžagareiviški. pašventė daugy
bę skilčių kovai . uz Sacco ir 
Vanzetti.” *

Jtotų. Tie, kurie tiki Sacco ir 
Į Vanzetti bu\us nekaltais, 
smerkia reakciniu

? nežmoniškumą ir reikalauja 
:... .. .. ’ panaikinti mirties bausmę,;reikėjo įssiskirti istu-tf • i■ ,■kad ateityje negalima - butų 

; nekaltus žmones žudytis Fuo 
{tarpu reakcininkai, patriotai' 
Į ir kitokie džingos. kurie ra-1 
Idikalų ir kitataučių neken- 

įvykiai ėjo mazaaug taip.aršiau kaip velnias savo; 
Kipras Petrauskas lanko Petrą-. motjnos, _ tie džiaugiasi,; 
pilio konservatoriją, i kurią. kad “Statymas ir tvarka” 
kaip jau žinome, pateko V ilnie- ;paėmė viršų ant anarchijos! 
čių lietuvių padedamas. Kon- jr du anarchistai tapo nudėti 
servatorijoje gana dažnai buvo vaidžiOs rankomis. Reakci- 
statomi mokiniu spektakliai. į ninkai nepatenkinti tik tuo, 
tuos spektaklius turėjo paprati- kad Sacco ir yanzetti advo- 
mo lankytis tuometinis Rusijos katams buvo leista taip ilgai 
didžiųjų scenų tvarkytojas im- tuodu anarchistu ginti. -Juo- 
peratoriskujų teatrų direkto-. du reikėję pasodinti elektros i 
r!us Teliakovskis. šis asmuo pa- kedėn tuojaus. kaip tik teis- j 
sižymėjo tuo, kad mokėjo greit mas pamerkė įuodu miriop.! 
ir neklaidingai Įspėti, ko vertas Todel šitokio * nusistatvmo ! 
kiekvienas jaunuolis (žinoma.1 žmonės dabar reikalauja 
meno dalykuose). Jam direkto-(“pataisvti” įstatymus taip,: 
riaujant imperatoriškieji teat- kad ateityje ‘ panašios bylos' 
rai atgijo, nes jis daug naujų negalėtu taip ilgai tęstis, 
žymių jėgų suteikė (tai vpac , 
buvo žymu jo darbo pradžioje).* 
štai viename tokiame konservą- ‘ 
toriios mokinių spektakly Te-J 
liakovskis išgirsta Kiprą Pet
rauską dainuojant ir tuojaus iš- piešimą ir nužudymą dviejų 
skiria jį iš kitų tarpo. Ir netru- žmonių. Neoficialiai — už-Į 
kus Kipras Petrauskas sulaukė ^į^ kad jįedu buvo ateiviai ir 
jam visai netikėto siurprizo: anarchistai. Taip sako viso;

,pasaulio darbininkai irdau-i 
■gybė inteligentų. Prie to pri- 

3 d. ■ sipažjsta net ir patįs reakci
ninkai. Štai. Bostono “Eve-

“mėlynkraujus” jankes skai-; 
to tikrais žmonėmis, negali 
suvaldyti savo džiaugsmoį 

!del tų dviejų italų nužudv-;
mo. ir sako:

Teismų “Evening

Už ką Sacco ir Vanzetti 
mirė?

Oficialiai. Sacco ir Van- 
zetti buvo nužudyti už api-

gavo oficiali kvietimą debiutuo- ’
ti Marijos teatre.”

. Ir 1911 metų kovo __
Kipras su garsiuoju Šaliapi-, . _ . „, . x., x
nu jau dainavo operoje “Ro- pmg Transcnpt, kuris tikta
meo ir Juliet.”

I

-rtikurti neginčijamu teisės pa-
TS

Tai tokį nuopelną social- 
; pripažįsta

KOMP. ŠIMKUS ATVYKO
“Tėvynė” praneša, kad 

šiomis dienomis New Yor- 
kan atvyko iš Lietuvos kom
pozitorius St. Šimkus. Iš 
New Yorko jis tuojaus išvy
ko Chicagon, kur su “Biru
tės” Choro pagalba tikisi su
ruošti keliatą koncertų.

Amerikoje p. Šimkus ža
dąs būti apie pusmetį; pas
kui vėl grįžšiąs Lietuvon.

IŠ INKVIZICIJOS LAIKŲ.
Berlyno laikraštis “Sonn-Į

1
I

k

New Yorko
Post” sako:

“Europa ir taip jau mus ne
mėgdavo kaipo beširdžių pini
guočių. o dabar turės ir pamato 
sakytu kad Dėdė Šamas ištik
tųjų yra kruvina šmėkla, ne
tiktai godus, bet ir žmogžudys."

“The Literary Digest” pa
stebi, kad del Sacco ir Van
zetti nužudymo buvo ap
skelbti ir įvyko generaliai 
streikai pietų Amerikos res
publikose Paraguayuje, Uru- 
guayuje ir Argentinoje; kad 
didelių demonstracijų buvo 
Panamoj, Morokoj ir Žene
voj: kad Londono laikraš
čiai išreiškė didelį apgailės- • 
tavimą, o Berlyne dvylika 
žymiausių teisininkų paskel
bė savo pareiškimą, protes
tuodami prieš vykinimą mir
ties bausmės, kuri per septy
nis metus buvo atidėliojama.

Kalbėdamas apie triukš
mingas demonstracijas ir už
puolimus ant amerikiečių 
Kopenhagoj, Stokholme, 
Amsterdame, Bukarešte, Pra- 
goj. Berlyne, Atėnuose ir ki
tuose Europos miestuose. 
Chicagos “Dailv News” ko
respondentas iš Paryžiaus 
*ako, kad šitokių demonstra
cijų prieš amerikiečius ligi 
šiol da nebuvo.

Kaip visa tai atsitiko?
New Yorko socialistų lai

kraštis, “The New Leader,” 
išspausdino anglų rašytojo 
H. N. Brailsfordo parašytą 
šitos bylos apžvalgą. .Jis sa
ko:

“Kad suprasti šitą Amerikos 
Dreyfuso bylą, reikia pažvelgti 
atgal į 1920 metas. Tai buvo 
laikotarpis, kuomet isteriškos 
baimės pasiutimas buvo apėmęs 
visą viešpataujančią Amerikos 
klasę. Niekur pasauly socializ
mas nėra taip silpnas, kaip A- 
merikoj. bet niekur viešpatau
jančioji klasė jo taip nesibijo, 
kaip Amerikoj. Amerika buvo 
mažiausia prieinama Maskvos 
propagandai, o betgi jokia šalis' 
Rusų revoliucijos taip neausi*; 
gando, kaip Amerika. Ji pradė
jo gaudyt visus ‘raudonuosius’ | 
ir deportuoti juos, lygiai taip 
kaip žydai kitąsyk buvo gaudo
mi ir deportuojami iš katalikiš
kos Ispanijos.

“Kuomet Amerikoje prasi
dėjo ‘radikalų* medžioklė, vi
sos laisvės buvo suspenduotos, 
tiktai uniformuoti ir neunifor- 
mnoti patriotai siautė nepaža
boti. Kad tik šituo laiku Massa- 
chusetts valstijoj. So. Brain- 
tree miestelyje, du vyrai vežė 
didelės batų dirbtuvės darbi
ninkų algoms $15.000 pinigų. 
Du užpuolikai nušovė juos, pa
grobė pinigus. įšoko į automobi
lį. kuris pagrobus jiems pinigus 
tuojau* prie jų privažiavo su 
trim kitais banditais, ir bema
tant visi penki išnyko. Visa tai 
buvo atlikta į kelias sekundas, 
ir viskas, ką žiūrėtojai galėjo 
paskui atsiminti, tai penkias 
neaiškiais tamsiais veidais sve
timšalių figūras, kurios pasiro
dė kaip žaibus ir išnyko kaip 
žaibas.

“Po trijų sąvaičių laiko buvo 
areštuoti Sacco ir Vanzetti— 
abudu italai. Sacco buvo batų 
dirbtuvės darbininkas, o Van
zetti — pasiturintis žuvų ver
telga. Ir abudu buvo ‘radikalai.’ 
Jiedu nebuvo komunistai, kaip 
daugumos yra manoma, bet 
anarchistai, kurie, sakoma, lai-

Brutalumas negirdėtas Ame
rikos istorijoj.

“The Nation,” kaip ją ci
tuoja 3 rugsėjo “Literary 
Digest,” sako, kad—

“Massachusetts valstija atė
mė dvi gyvybes su tokia pagie
ža ir brutalumu, kokių Ameri
kos istorijoj da nėra buvę. Ne
žiūrėdami didžiausių viso pa
saulio protestų, nežiūrėdami at
sišaukimų iš teisininkų, aukš
čiausių teisėjų ir svetimų vals
tybių galvų — su pilniausia pa
nieka visos Europos spaudos ir 
daugelio Amerikos rimtų dien
raščių tvirtinimui, kad kaltė 
tiems žmonėms nebuvo tikrai 
įrodyta — gubernatorius Ful- 
ler ir jo taryba nusiuntė Sacco 
ir Vanzetti miriop. Nuo dabar, 
jeigu žmonės norės aprašyti 
kokią nedorą teisminę sistemą, 
tai jie sakys, kad ji yra tokia, 
kaip Massachusetts valstijoj.
“Tas aktas, kuris išdildė Sac

co ir Vanzetti gyvybę, įrašys 
jų vardą Amerikos visuomenės 
istorijon visiems amžiams.

“Kuo šita byla gali pasibaig
ti. da niekas nežino. Bet vienas 
dalykas jau ir dabar aiškus: ši
ta legalė žmogžudystė Massa
chusetts valstijoj padarys daug 
hiėdies tarptautiniams Ameri
kos santikiams ir moralei jos 
pozicijai visam pasaulyje. Mas
sachusetts triumfaliai užmušė 
italą žuvininku ir italą kurpi, 
bet ji apjuodino Jungtinių Val
stijų vardą visuose užsieniuo
se.”“Po to. kai Jo Ekseiencija 

Gubernatoriui ir jo patariamoji 
komisija atsisakė pakeisti teis
mo nusprendi, kitokia išvada 
(negu mirtis) butu tiktai nusi
leidimas anarchijos ir betvar
kės jėgų spaudimui ir niekšiš
kas prisipažinimas, kad žmonės 
musų valstijoj buvo teisiami 
vaduojantieji isterija, kas yra 
niekas daugiau kaip lynčas.”

1 Šitame pačiame straipsnyje 
“Nation” sako, jog Sacco- 

; Vanzetti byla parodė milio- 
nams žmonių, • koks baisus 
daiktas yra mirties bausmė. 
Tam pritaria ir Camdeno 

i (>į, Jj “Mbrning Post,” ku- 
risįsako^ kad žmonių žudy
mas yra didžiausia painoka 

į prieš mirties bausmę. Jeigu 
Sacco ir Vanzetti butų užda
ryti kalėjime visam amžiui,: 
tai visuomenei jie jau nega- 

: lėtų būt pavojingi; o jeigu 
vėliau paaiškėtų, kad jiedu; 

_________  ______ nekalti, teismo klaidą butų 
kurios jie turėjo būt nužudv-įgalima atitaisyti ir juos pa
ti, Ui ta, kad nepasidavusįliuosuoti- Dabar jau to pa- 
anarchijos ir betvarkės jė- (laryti negalima.

ir kad nepa- Radikalų nužudymas nu-

X

______________ ____ Kaip matote, ar Sacco ir 
tagisįheFama” 1687 metais’ Vanzetti buvo kalti žmogžu- 
išspaiisdino šitokią žinią iš dystėje, ar ne, tai patriotiški 

“Evening Transcripto” re
daktoriai visai nekalba. 
Svarbiausia priežastis, del

išspaiisdino šitokią žinią iš 
Romos: ‘7-»

“Rugpiučio 6 d. Daktaras 
Mikolas Molines iš Aragoni
jos praeitą trečiadienį buvo 
atvestas Į Minervos bažny
čią... dalyvaujant 23 kardi
nolams čia išsižadėjo 68

1 punktų, stengėsi pats kaži ką 
(sakyti, bet nebuvo leista. 
Sprendimą skaitant dievo
baimingieji šaukė: ‘sudegint 
ti!’ Šituo sprendimu Moli- 
nesui įsakyta amžinai kalėti,
2 sykiu dienoj kalbėti rąžan
čių, 1 “tikiu,” 3 dienas pas- 
nykauti, 4 sykius per metus 
pasisakyti nuodėmės. Žmo
nių spūstis buvo didelė, nors 
duris uždare, bet kelis nu
spaudė. Kitą dieną dar 2 at
sižadėjo savo įsitikinimų, 
vienas gavo amžiną kalėji
mą, kitas 10 metų... Pasako
ja. kad vienam šv. Inkvizici
jos kamisoriui Molines ta
ręs: ‘tėve mano, paskutinia
jame teisme pamatysim, kas 
klydo.’ ”

t

HOOVERJS NUMATO
MAS REPUBLIKONŲ 

kandidatu.
Republikonų tarpę kalba

ma, kad ateinančio) jų kon
vencijoj Hooveris bus nomi
nuotas kandidatu į Amerikos 
prezidentus ateinančiais rin
kimais.

44,

gų spaudimui,” i 
rodžius pasauliui, jog teis
mas buvo vienpusiškas.

Ir spjaudydamas neapy-

šluos ir Lindbergho 
nuopelnus.

Vienos žinių agentūros*‘* v ienos žinių agentūrom
kantos putomis šitas reakci- (Consolidated Press) korės- mc nrrranaa focio f/’klinne • s . * •*■ trr ijos organas tęsia toliaus: pondentas praneša iš Wash-

“šita byla buvo paversta ve- ingtono, kad net Valstybės 
žimu šlykščiausiai propagan- Departamento sekretorius 
dai. kokia tik buvo kada užlie- Kellogg yra susirūpinęs, kad
jusi valstybę. Radikalai iš visų Sacco ir Vaijzettl nužudy- 
pasaulio kampu pamatė čia ge- mas gali sutėpti Amerikos

vardą pasaulio akyse. Pas
kutiniais laikais pasaulio 
opinija apie Ameriką buvo 
pradėjus jau eiti geryn. Da
bar gi Washingtone esą bijo
masi. kad šitų dviejų italų

riausia progą savo taip vadina
mai idėjai kelti Ir keistos daly
kas, kad daugelis gerai manan
čių piliečių, ar iš baimės ar del 
ko kita, pradėjo tiems svetim
šaliams agitatoriams pritarti. 
Ir pradėjo duoti mums visokių nužudymas galįs iššluoti net 
patarimų. Iš vienos pusės čia ir tą entuziazmą, kurį buvo 
buvo jų klystanti užuojauta, o Į sukėlę Amerikos lakūnai 
iš kitos — baimė. Massachu Lindbergh, Chamberlin ir ki- 
setts negalėjo priimti nei vie-įti
nęs, nei kitos.

“Yra da vienas dalykas, ko; 
Massachusetts negalėjo daryti 
ir nedarė, šitos bylos vedime ji 
negalėjo kreipti mažiausio dė
mesio į Europos protestus ar 
sentimentus, kuriuos reiškė to
limų šalių laikraščiai ir visuo
menės veikėjai. Jeigu butų taip 
padarius, tai ji butų begėdi!*

Korespondentas sako:
“Sekretorius Kellogg ne

kreiptų daug dėmesio į darbi
ninkų demonstracijas Europos 
galvamiesčiuose. bet atsiųstos 
protesto telegramos nuo tokių 
žmonių, kaip Madame Guri e, 
Fridjof Nanąen. Čekoslovaki
jos prezidentas Masaryk. profe
sorius Einstein. Lafayette'o

“Kalti, ar nekalti?
“Ar butų arogantiška, jeigu 

mes pasakytume, kad nužudyti 
žmonės buvo nekalti? Niekas iš 
musų bylos rekordų ištisai nėra 
skaitęs. Kai del manęs, tai aš 
skaičiau tiktai analyzę Ameri
kos advokatų. kurie turėjo 
prieš save pilnu-, raportus. Kiek 
aš matau, tai jų kaltė nebuvo 
aiškiai įrodyta.

“Bet kaip tuomet išaiškinti

MASKVA KVIEČIA ŠA
LĮ APINĄ ATGAL.

Iš Maskvos ; pranešama, 
kad švietimo Komisariatas 
nutarė duoti šaliapinui pas
kutinę progą sugrįžti Rusfc 
jon ir tapti iš naujo tautos 
artistu. Pirma šitas titulą/; 
jam buvo atimtas, dėlto, kali 
jis simpatizav 
bėgėliams.

o Rusijos pa-
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CHICAGO, ILL.
Įspūdžiai ii mano atsilan

kymo.
Rugpiučio 16 d. aš su savo 

šeimyna, žmona ir sunum, 
nuvykome į Chicagą, kad 
paviešėti pas savo gimi
nes, draugus, susipažinti su 
tenaitinių lietuvių gyvenimu, 
su didmiesčio navatnybėmis 
ir tt.

Iš Springfieldo į Chicagą 
nepertoli, tik 185 mylios. 
Traukiniu pasiekėme did
miestį į 5 vai. 30 min. Va
žiuojant vasaros laiku per 
Iilinojų, labai gražiai atrodo 
laukai. Visur matosi plačios 
lygumos ir didelės gražios 
ūkės. Laukai apsėti daugiau
sia kornais. Kviečiai ir avy- 
zos jau nukirsti ir mašinomis 
kuliami. Kornų augimas at
rodo žymiai suvėluotas.

Atvykus mums į Chicagą, 
ant Union depo jau radome 
mano žmonos brolį — S. Va
lentą, mus belaukiantį. Taip 
su juomi ir nuvykome į jo na
mus į naują Chicagoje lietu
vių koloniją, vadinamą Mar- 
ąuette Park. Ši kolonija dar 
nesenai įsikurusi, bet jau ga
na skaitlingai apgyventa. 
Kur tik eini, vis lietuviai ir 
lietuviai — tartum butų nau
joji Lietuva. Namai visur 
gražus, nauji, mūriniai — ir 
vis lietuvių savastis. Čia ne
mažai randasi lietuvių ir pro
fesionalų, ir inteligentų, ir 
biznierių.

Oras čionai tyras, nėra 
durnų, nei tokio didelio bil
desio, kaip kad didmiestyje. 
Gatvės gražiai ištaisomos; 
šaligatviai medžiais apso
dinti. Čia mums teko susipa
žinti su d r. A. Normantais,— 
labai malonus ir simpatiški 
žmonės. Gėrb. daktaras ap
rodė visą Marąuette Parko 
naują lietuvių koloniją ir 
daug įdomių dalykų papasa
kojo apie visą Chicagą.

Teko susieiti ir keli metai 
atgal gyvenusi Springfielde 
drg. J. Ruožį, kuris dabar tu
ri savo namą, laiko restau- 
rantą ir daro iš to sau gerą 
pragyvenimą. Į mainų dar
bus jis jau niekuomet nema
no grįžti. Gerb. Ruožiai pa
vaišino mus skaniais pietu
mis ir savo automobilium 
mus pavėžino po Chicagos 
didmiestį. Išrodė mums mie
sto svarbesnes vietas, par
kus, bulvarus, mųzėjus, nau
jus priemiesčius ir tt.
” Rugpiučio 20 d. atlankiau 
“Naujienas,” kur teko pasi
matyti su nuo seniau pažįsta
mais darbuotojais ir pasipa
žinti su naujais. Drg. Šmote
lis aprodė visą “Naujienų” 
įstaigą ir supažindino mane! 
su visu “Naujienų” štabu. 
Teko pasikalbėti apie valan
dą laiko su drg. P. Grigaičiu 
ir kitais redakcijos štabo na
riais, drg. K. Baronu ir drg. 
įį. Augustinavičium.
f Drg. P. Grigaitis vis dar 
atrodo energingas žmogus. 
Pas jį matosi jėgų ir tvirto 
pasiryžimo darbuotis visuo
menės dirvoje toliaus.
•. Visi naujieniečiai yra 
draugiški ir simpatiški žmo
nės. Rugpiučio 21 d. nau- 
jienietis drg. K. Baronas 
atvyko su automobilium ir 
nusivežė mus į savo namus, 
iš kur visi su jo šeimyna nu
važiavome į “Naujienų” di
džiulį pikniką. Atvykus į 
pikniko daržą, jau nelengva 
buvo surasti vieta automobi
liui pasistatyti. O jau tų 
žmonių daugybės! Vieni sa
kė, kad buvo apie 5,000, kiti 
kad 6,000, bet kas gi ten juos 
suskaitys! Geriau sakyti, 
kad buvo keli tūkstančiai ir 
tiek. Pirmą syk mums teko 
matyti lietuvių tiek daug vie
noje vietoje. Žmonės buvo 
visi gražiai apsirėdę, tik pui
kuojasi, tik vaikščioja. Vieni 
šoka, kiti susėdę šneka, dai
nuoja. Niekur negirdėt nei 
ginčų, nei barnių. Ant pikni-

Į ko, apart visokių žaislų, bu-Į 
rrn ivoiriii otlatišlrii «nnrtil • i 
sunkumų kilnojimas, imty- j 
nes, lankstymas rankomis - 
storų vinių, storų didelių 
štangų, traukimas virvės ir 
tt.

Ant pikniko teko susieiti 
ir keletą pažįstamų. Susiėjo
me drg. F. Skamaraką su jo 
šeimyna, p. Dundulienę, Dr. 
Margerį it daug kitų.

Po piknikui dar vienur ki
tur paviešėjome ii rugpiučio 
23 dieną grįžome namo į 
Springfieldą.

Iš didžiules Chicagos par- 
vežėme neblogą įspūdį. 
Daug visokių navatnybių pa
matėme. Daug pažįstamų su
siėjome, pasikalbėjome apie 
savo gyvenimo vargus, pasi
dalinome mintimis su savo 
idėjos draugais ir tt.

Žinoma susiėjome visokių 
žmonių. Tie, kurie yra pata
pę biznieriais arba profesio
nalais ir praturtėję, tokie 
džiaugiasi Chicagos gyveni
mu. Bet sutikome daug ir to
kių, ką vis dar tebėra rank
pelniais, darbininkais. Šitie 
labai nusiskundžia, kad šį
met bloga su darbais.

Susitikome ir tokių, ką iš 
šių dienų “blaivybės” daro 
sau pragyvenimą. Šitie žmo- 

. nės sako, kad Chicagoje da
bar yra geriausi laikai. “Mė
nulio šviesa” labai atpigus. 

’ Už galioną moka tik $1.25. 
Vienas sakė, kad į sąvaitę 
padaręs gryno pelno $530. 
Tik tiek nusiskundė, kad 
sekmadieniais reikia pavarg
ti. Nes tūlos mamos jau nuo 
3-4 išryto pradeda reikalauti 
vaistų. O juk tokiu laiku bū
na smagiausia saliunininkui 
miegoti. V. Černauskas.

BROOKLYN, N. Y. 
Komunistų vargai.

Nesenai parsibaladojo 
gal į Brooklvną visiems ge
rai žinomas savo juodais 
darbais Bekampis. Jis atro
do pusėtinai pavargęs, dau
giau panašus į driskių. Vie
tos komunistai neturi kur jį 
dėti. Mat jo moteris yra men
kos sveikatos, tai negali 
driskiui uždirbti pragyveni
mo. Komunistų fondai tušti, 
o driskius nori valgyti ir išsi
gerti. Reikia kas nors daryti.

Ir ot, komunistai sumanė 
minimą driskių-Bekampį 
įpiršti kriaučiams į delega
tus. Bet kaip tą atsiekti? Ko
munistai nutarė pulti ir ap
juodinti dabartinį delegatą 
Bubnį. Puolimą pradėti ne
sunku, nes kuomet industri
joj krizis/ kuomet pakanka
mai darbo nėra, kuomet dar
bininkai riša krizio klausimą 
ir jieško kaltininkų, tai ko
munistai, naudodamiesi šito
kia situacija, puola delegatą, 
suversdami ant jo visas kal
tes.

Rugpiučio 24 d. turėjome 
54 lokalo susirinkimą, kuria
me Buivydo-Bekampio kom
panija pradėjo smarkiai pul
ti delegatą Bubnį. Tik ačiū 
brolių unijistų susipratimui 
komunistų atakos likosi at
muštos. Tame pasižymėjo 
brolis Jonaitis, pasakydamas 
driskiui-Bekampiui skaudžią 
teisybę į akis: “Gana, bro
lau, mulkinti organizuotus 
darbininkus, gana pardavi
nėti darbininkų reikalus už 
dešimtines ar overkotus!”

Broliui Jonaičiui šiuos žo
džius ištarus, mitinge pasi
girdo žvėriškas staugimas. 
Aš maniau esąs žvėrinčiuje, 
o ne kriaučių mitinge. Šitaip 
staugė broliai komunistai, 
“vieninteliai darbininkų už
tarėjai.” Jie gatavi iš kailio 
išsinerti, kuomet jų lyderio 
biaurius darbus kas-nors pri
mena. Neveltui man senas 
unijistas yra pasakęs: “Ko
munistų partija — tai išmatų 
viedras, kuriame sutelpa vi
sokie šaldros.”

J. Vaikeli*.

testo demonstracija del 
Sacco ir Vanzetti žudymo.
Rugpiučio 20 d. ant Public 

skvero kalbėjo aidoblistas 
George Scarborough. Pirmą 
kart teko girdėt tokią aidob- 
listo prakalbą. Jis kalbėjo 
gana ilgai, bet publika ra
miai klausėsi. O ar jus, skai
tytojai, įspėsit kokia publika 
jo prakalbos klausėsi? Ogi 
didesnė pusė publikos buvo 
ta, kuri sėdi ant tvorų labai 
toli, kai kalba politinių par
tijų kalbėtojai. Bet tas ai
doblistas G. Scarborough 
kalbėdamas sutraukė visus 
100 nuošimčių amerikoniš
kus čiutabakius. Visiems pa
tiko jo kalba, nes buvo fak
tiškai įrodoma, del ko yra 
vieniems bloga, o kitiems 
gera. Jis ragino visus organi
zuotis į vieną industrial^ 
uniją (I. W. W.). Taip pat 
kalbėjo apie Sacco ir Van
zetti Įkalinimą ir įrodė, kad 
šimtai tokių yra kalėjimuose. 
Anot jo: “Kas organizuoja 
darbininkus į uniją, tą kapi
talistai apšaukia anarchistu 
ir bombų padėjėju. O Sacco 
ir Vanzetti yra unijų organi
zatoriai.”

Kuomet aš priėjęs paklau
siau jo vardo, tai jis tuoj pa
sakė. Klausiau iš kur važiuo
ja, atsakė, kad važiuojąs be 
sustojimo. Užsiminus asme
niškai apie Sacco ir Vanzetti 
teismą, atsakė sekamai:

“Sacco ir Vanzetti jokie 
protestai neišgelbės. Juos iš
gelbėtų nuo mirties tik vieni 
elektros darbininkai, jeigu 
butų organizuoti bendrai: 
neduotų elektros del jų žu
dymo. Kuomet patys darbi
ninkai prisideda prie to žu
dymo, tai kapitalistams la
bai lengva.” Atsisveikinus 
dar pridūrė: “Kuomet darbi
ninkai kels protestus darbu, 
o ne žodžiu, tai tada protes
tai turės vertę.”

♦ ♦ ♦

Rugpiučio 21 d. buvo ma
sinis mitingas. Keli kalbėto
jai kalbėjo apie Sacco ir 
Vanzetti ir liepė protestuot.

Rugpiučio 22 d. įvyko pro
testo demonstracija ant Pub- 
lic skvero. Prasidėjo nuo 12 
vai. dieną ir tęsėsi iki 12:30 
nakties. Buvo visokių kalbė
tojų. Dienos ląike publikos 
buvo nedaug, bet vakare bu
vo labai daug ir ramiai klau
sėsi prakalbų. Buvo visai ra
mu, kad mažai kas krutėjo. 
Tik tuomet publika pradėjo 
judėt, kuomet policistai at- 
maršavo ir apsupo publiką. 
Bet paskiaus ir vėl buvo ty
ku. Policijos buvo važiuotos, 
raitos ir pėkščios labai daug. 
Bet kuomet demonstracija 
tęsėsi ramiai, tai policija ne
turėjo ką veikt. Todėl ir po
licija turėjo progos pasiklau
syt prakalbų.

Kuomet pasirodė daugybė 
policijos, tai buvo galima 
spręst, kad Sacco ir Vanzetti 
bus nužudyti.

Nors demonstracija ėjo 
ramiai, bet policija ant galo 
užsimanė krikdyt. Biskį po 
12 vai., kuomet buvo žinia 
laikraščiuose, kad Sacco ir 
Vanzetti nužudyti ir publika 
nesiskirstė namo, tai važiuo
toji policija pradėjo tranky
tis su motorcykliais, kai 
“velniai po dangų:” o publi
ka nekreipdama atydos 
klausėsi prakalbų; paskiau 
pradėjo degint (ant vietos 
stovėdami) gazoliną ir rūkyt 
■publiką, kaip kunigai vel
nius. Bet tas rūkymas teko ir 
policijai, nes ji buvo susi
maišius su publika. Net pės
tieji policijantai juokėsi iš 
tų, kurie apžergę motorcyk- 
lius degino-gazoliną ir rūkė 
publiką. Paskiaus sumažėjo 
rūkymas todėl, kad vėjalis 
pasisuko ant policijos. Ma
žėjant rūkymui pasibaigė

“ 3is-tas i* nežinomu Kinipciiu
Nors policijos buvo daug, miestelis randasi 56 ^et daugelis darbininkų ne-į

progos prisi- mylių atstume i vakarus nuo 
kabint. Vieni prižiūrėjo saly- Canton, Ohio. Gyventojų jis 
gatvius, kad būt galima Pra_ įtUri 2100. Apgyventas dau- 
eit, Kiti klausėsi prakalbų, gausia senais ūkininkais, 

kabinę. O kai atsibodo gark- doTS’GatvTa? 
sot, tai užsimanė pavindyt u „___
publiką, kad greičiau bėgtų gatv^ beveik vidutyje mie- 
na”10.;. . , ,, Otelio, randasi dailus parkas,

Reikia pastebėt, kad buvo purja,ne prisūdyta daug vi- 
daug ir bailių. Kada pohei-isoki„ 
ja atbarškėjo, tai tūla dalis: Dirbtuvių čia yra trįs. Di- 
jublikos nuo skvero džiausią ju yra Fine Auto

Bodies Co., kurioje darbams 
gerai einant dirba apie 100 
darbininkų. Pastaruoju lai
ku šita dirbtuvė paleido di
džiumą darbininkų, nes, sa
koma, neturinti užsakymų.

Antra dirbtuvė yra The 
Ohio Grease Co., kurioj pa
prastai dirba keli desėtkai 
darbininkų, bet šiuo laiku ir 
šitoj dirbtuvėj “siekas.” Tre
čia dirbtuvė The Grand 
Flour Mill, kurioj dirba irgi 
keli desėtkai darbininkų.

Lietuvių šiame miestelyje 
nėra, išskyrus Pasaulio Ver
gą, kuris nuo 4 d. rugpiučio 
pradėjo dirbti ant Pa. R. R. 
geležinkelio. Prie šito gelež- 
kelio darbininkus pnima į 
darbą tik su daktaro paliu
dymu apie gerą sveikatos 
stovį. Todėl silpnesni ir ne- 
sveikesni darbininkai čia 
darbo gauti negali. Rugpiu
čio 19 d. iš 12 darbininkų, 
kurie buvo pasiųsti į Lou- 
donville, Ohio, buvo priimti 
tiktai 4, o 8 atmesti del tūlų 
nesveikumo priežasčių. Gal 
nekurie iš tų atmestų darbi
ninkų gavo nesveikatą dir
bant prie to paties geležke- 
lio, o dabar jau jie pavaromi 
kaipo netinkami. Tai taip su 
darbininkais elgiamasi ka
pitalistinėj tvarkoj.

Pasaulio Vergas.

traukė į vidurį gatvės, o tūla 
dalis žiopsojo už policijos ir 
bijojo eit, kur minia stovi. 
Daugiausia iš tolo žiopsojo 
šimta-procentiniai Amerikos 
■zuikiai.

Demonstracija rami ir pro
pagandos žvilgsniu naudin
ga. V. J. Z.

WORCESTER, MASS. 
“Amerikos Lietuvis” susi

traukė.
“Amerikos Lietuvis,” be

pūsdamas į fašistų dūdą, taip 
susitraukė (susišrinkino), 
kad vos tik galima įžiūrėti. 
Žmonės kalba, kad Maikio 
organas nuo sunkaus darbo 
fašistų naudai gavo sukatas 
(konsomšiną) ir vargiai be- 
pagis.

“Amerikos Lietuvio” lei
dėjas, žilagalvis Maikis, atsi
stojęs po medžiu šitaip kal
ba į savo skaitytojus:

“Mieli broliai ir seserys: 
—Šiandien jus gal nemažai 
nusistebėsite, kad mes turi
me susirinkti po mažesniu 
medžiu. Priežastis musų su
sirinkimo po mažesniu me
džiu jau senai buvo matoma. 
Didijį musų medį šiais pas
kutiniais metais užpuolė 
amaras ir nemažai sužeidė... 
Partijos pradėjo varyt di
džiausią agitaciją priešais 
‘Amerikos Lietuvį,’ prama- 
nvdamos jį fašistiniu laik
raščiu ir tam panašiai”...

Mums, Worcesterio lietu
viams, atrodo, kad tas ama
ras, kuris “pažeidė” “Ameri
kos Lietuvį,” yra fašistinis 
amaras, importuotas iš Lie
tuvos. Jeigu nuo to amaro 
Maika neišsigydvs, tai greitu 
laiku neteks nei “mažesnio 
medžio.

Worcesterio lietuviai be 
laikraščio nemano būti. Jie 
organizuoja bendrovę leisti 
pažangiam laikraščiui, kuris 
bus pastatytas ant sveikų pa
matų.

Worcesterio Lietuvis.

LOWELL, MASS. 
Apsisaugokit.

Šioj kolonijoj ant Perrv st. 
gyvena lietuviška munšai- 
nierka, kuri netik nieko ne
įsileidžia į stuba, bet tiesiog 
užpuola nepažįstamą žmogų 
ir net muša. Mat. anot žmo
nių patarlės, ant vagies ke
purė dega. Taip ir su šita 
moteriške: kaip tik prie jos 
durų pasirodo nepažįstamas 
žmogus, tai ji ir puola ant jo 
su visom keturiom, manyda
ma, jog tai blaivybės agen
tas. Jos žiaurumą ir aš esu 
patyręs ant savo kailio. Ir 
tai nepirmutinis toks atsiti
kimas. Apsisaugokit!

Rauiinaitis.

gauna išdirbt pilną laiką, to-( 
del žmonėms su didelėmis 
šeimynomis sunku yra pra
gyventi.

Rugpiučio 28 d. L N. L. P. 
Kliubas surengė pikniką 
Piknikas pavyko gerai. Žmo
nių atsilankė pusėtinas būre
lis ir visi buvo užganėdinti. 
Už surengimą tokio gražaus 
pikniko išpuola padėka 
darbščiai komisijai.

Pastaruoju laiku persisky
rė su šiuo pasauliu du Kliu- 
bo nariai — Raulinas Rim- 
kunas ir Jurgis Minikas. Pir
masis paėjo iš Kauno rėdy- 
bos, ilgus metus išgyveno 
Suv. Valstijose. Paliko nu
liūdime 4 sūnūs ir 1 dukterį.

Tėvo Vaikas.

Kai Šeimynai 

Namie Reikia 
Pinigų

. Siųskite juos 
telegrafu!

“Kaip Aš Suareštavai 
Carą”.

Sovietų spaudoje buvo 
įdėtas įdomus Mstislavskio 
straipsnis, nušvietęs dar vie
ną Rusijos caro istorijos tra
gišką lapą. Mstislavskis bu
vo tos kareivių kuopos va
das, kurią Petrogrado darbi
ninkų ir kareivių atstovų so
vietas 1917 m. kovo mėnesy 
buvo pasiuntęs suareštuoti 
eks-carą Mikalojų II Carsko- 
je Selo rūmuose. Mstislavs
kis viešai paskelbė, kaip tai 
buvo atlikta. •

Manoma, kad Mstislavskis 
rūpinosi, kad laikinoji Rusi-1 
jos vyriausybė neišleistų ca
rą ir jo šeimyną į užsienį. Ta
sai straipsnis pirmą kartą 
viešai informuoja, kaip Mi
kalojus II sutiko Petrogrado 
sovietų atstovą, kuris jam 
pranešė, kad pabėgti nėra 
vilties, ir pastatė prie jo sar
gybą, kuri neatsitraukė nuo 
caro ligi jo mirties.

Kovo 9 d. Smolnyj Institu
te buvo gauta žinių, kad esą, 
laikinoji vyriausybė ren-

JŪSŲ motina arba jūsų 
pati ir vaikai reikalauja 
jusu pagelbės. Jus nepri
valot rizikuoti, siunčiant 
savo pinigus laiške, kad 
jie prapultų. Apart to, 
galbūt jūsų šeimyna rei
kalauja pinigų tuojaus.

Saugiausią.-; ir greičiau
sias kelias siųsti jūsų pi
nigus namo, kuomet jus 
dirbate toli nuo namų, tai 
per Westem Union Mo- 
ney Orderių Patarnavi
mą. Tik nueikite i arti- 
miausį Western Union 
Telegraph ofisą. Per va
landą laiko nuo perdavi
mo pinigų mums, jūsų pi
nigai bus jūsų šeimynos 
rankose.

Per musą Kabelio Money 
Orderią Patarnavimą jąs taip 
gi galite pasiųsti savo pini
gus i savo tėvynę, kur bus iš
mokėta Amerikos doleriais 
arba Lietuvos litais.

PLYMOUTH, PA.
Laisvų Kapinių Bendrovės 

atskaita.
Lietuvių Laisvų Kapinių 

Bendrovė laikė mėnesinį su
sirinkimą 28 d. rugpiučio, 2 
vai. po pietų, po numeriu 40 
Ferry st. Kadangi liepos mė
nesyje neįvyko susirinkimas, 
tai šiame susirinkime išduo
ta valdybos atskaita už 6 
mėnesius. Per 6 mėnesius 
įeigų buvo $484.75. Nuo 
1926 m. ižde buvo $254.62. 
Viso $739.37. Išmokėta per 
6 mėnesius $580.48. Liepos 
1 d. pas kasierių buvo $158.- 
89. Prie išmokėjimų priskai- 
tyta $400.00 atiduotos sko
los. ; 1 / . ‘ -

Kapinių užžiurėtojai prh-j . - . _ _ 
nešė, kad kapinės yra švariai I tuojau užėmė telegrafo ir ge- 
užlaikomos, žolė nuplauta, fežinkelid stotis ir vienas nu- 
keliai sutaisyti. (Mat šįmet ėjo į caro rumus. 
laikoma darbininkas ant ka-

giantis leisti carui pabėgti iš sporų bildesys. Atėjo Mika- 
Rusijos. Greit buvo sušauk- loJ118, apsitaisęs husarų uni
tas Petrogrado sovietų vai- ^oriP^; J1S ^uvo ^.e. kepures, 
dybos posėdis, kuns nutarė į 
užsienį caro neišleisti. , . „

Tam tikslui buvo paskir-, Pn„ ® . .
tas kareivių būrys iš Šėmio- _ Mikalojus sustojo, pakei- 
novo pulko ir kulkosvaidi- k°jų stoveną ir staiga ap
ninku kuopa. Mstislavskiui s*suke ir nuėjo šalin, nesą-, 
buvo pavesta šitų kareivių kydamas nei žodžio; jo vie- 
komanda, kuris privalėjo Pa?. PetY3 eme 
juos nuvesti į Carskoje Selo, Jls atsitolino lyg ir slubuo-j 
suareštuoti cara ir laikvti jį (‘amas- . •
priežiūroj. ‘ i Mstislavskis pradžioje ne-i

Atvykęs su kareiviais į suproj'b car33 šitaip
Carskoje Selo, Mstislavskis Pas|elgė. Iseu ama> is rūmų,

■ - - - grafas Bekendorfas jam ta
tai paaiškino: “Tamsta pri-j 
valėjai nusiimti kepurę. Ca- 

T.. _ . . • ras norėjo kalbėti su Tams-įįėjęs J rumus, jis tuojaus „ _ Jasakė Bek6ndorfas;

tiems draugams, kurie užsi-; griežtai iš pradžių protesta- 
sakėte lotus ant išmokesČio, 
(o tokių yra apie 20), kad: 
baigtumėt mokėti, nes, kaip 
konstitucija nurodo, po 3 
mėnesių turėsite mokėti 6 
nuošimtį. Taigi pasiskubin- 

' kitę išmokėti lotus ir gausite 
{dytus. Taipgi ir tie draugai, 
kurie dar nenusipirkote lo
tų, o norėtumėte pirkti, tai 
yra gera proga dabar, nes po 
naujų metų bus keliama lotų 
kaina.

Fin. sekr. St. Žukauskas.

vo ir nenorėjo jį leisti prie ( 
caro, ” bet pagaliau sutiko, 
anot jo, pasiduoti prievartai. 
Bet grafas Bekendorfas ža
dėjo pasiskųsti už tai gene
rolui Komilovui ir laikina- 

! jai vyriausybei. Mstislavskis 
! esą tik pasijuokęs iš šitų grą- 
įsinimų.

Toliau Mstislavskis šitaip 
aprašinėja įvykius. “Mes tu
rėjome sutikti imperatorių 
rūmų viduje, dviejų korido
rių kryžkely. Aš stovėjau ko
ridoriaus vidury, o į dešinę 
nuo manęs stovėjo grafas 
Bekendorfas. Užpakaly sto-

Tamsta atsidursi jūrių dug- 
ne.

Nuo šito momento caras! 
buvo visada po areštu.. Jį at
sidėję saugojo, jis nepabėga, 
ir patsai neatkeršijo Mstis- 
lavskiui už kepurės nenusiė- 
mimą.

DUQUESNE, PA.
Sudegė lietuvio Aleškevi

čiau* kotelis.
Nedėlios ryte, 28 d. rug

piučio, čia kilo gaisras ir nu
šlavė bloką biznio sekcijoj. 
Nuostolių padaryta ant 
$250,000. Apie 10 namų vi- to jinių nei jokiame lietuvis-' 
siškai sunaikinta ir 22 šeimy- kame laikraštyje, tartum kad pašnabždomis, 
nos liko be pastogės. Tarp čia lietuvių visai nebūtų. Is- šone į ‘ 
kitų namų sudegė ir lietuvio tikmjų gi čia gyvena pusėti
ni. Aleškevičiaus hotelis. Visi nas būrelis lietuvių ir turi sa- 
hotelio rakandai supleškėjo vo organizacijas. Kai-kurie 
kartu su namu, vos spėjo lietuviai gyvena pasįturin- 
drabužias išsinešti. Gaisrą čiai, bet didžiuma tai skur- 
gesinant užsimušė vienas ug- džiai darbininkai, 
nagesis. J. R-ka*. Darbai šiuo tarpu čia ėina

DUQUESNE, PA. 
Ii užmiršto kampelio.

Iš musų miestelio nešima- vėjo karininkų grupe.
” ‘ " “Mes laukėme, kalbėdami

‘ . Kažin kir 
pasigirdo atidaromų 

durų balsas.Bekendorfasnu- 
tilo ir drebančiomis ranko
mis ėmė glostyti savo žilą 
barzdą. Karininkai issitiese

BROOKLYNIEČIŲ 
DOMEI.

Brooklyno LSS. 19 kuopos 
susirinkimas įvyks 9 d. Rug
sėjo, 8 valandą vakare po 
Nr. 141 Grand st. Todėl visi 
nariai ir nares teiksis neuž
miršti atsilankyti ir da nau
jų draugų atsivesti, kurie no
rėtų.įstoti į kuopą.

Visus kviečia LSS. 19 kuo
pos organizatorius,

P. Tiškevičius

PAKORĖ 4 METŲ VAIKĄ. 
, York, Pa. — Dvylikos me- 

frontu ir užsagstė savo pirš- tų amžiaus juodukas čia pa
tinęs. Į korė 4 metų amžiaus baltvev

“Keli greiti žingsniai ir dį vaiką.
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LAIME.
Vienas daugalis karalius] —Taip. Tu. 

liepė sukviesti pas save visus! 
jo valstybėj esančius poetus < 
ir išminčius. Sukviestųjų jis 
užklausė:

—Kur yra laimė?
—Laimė bus ten, kur vi

suomet bus galima matyti ir 
jausti tavo, šviesiausis val
done, dieviško veido šypse
ną, — skubiai atsakė pirmas.

—Išdurkite jam akis — 
ramiai tarė karalius. — Se
kantis...

—Laimė — tai valdžia. 
Tu, karaliau, esi laimingas! 
—sušuko antras.

Bet karalius atkirto:
—V ienok aš sergu neišgy

doma liga ir nematau laimės. 
Išplėškite jam nosį! Toliau!

—Būti turtingu—tarė tre
čias.

Karalius atsakė:
—Aš turtingas, o klausiu 

kur yra laimė. Ar užteks tau 
aukso gabalo, didumo sulig 
tavo galva?

—O karaliau!
—Tu gausi jį. Pririškite 

jam ant kaklo aukso tokį ga
balą, kurs bus didumo sulig! 
jo kvaila galva ir įmeskite tą 
ubagą į jurą. Toliau,—šaukė 
karalius nekantraudamas:

—Ketvirtas!
Tuomet įšliaužė vienas 

pilvu, skarmalais apsidangs- 
tęs ir vos spinksančiomis aki
mis, prašneko:

—O, daugalis valdone! Aš
noriu visai nedaug! Aš alka-1ir spjausiu į ta’vo prakeiktą 
nas! Pasotink mane, aš busiu, veidą! Tuomet irgi suramins 
laimingas ir tavo vardą ap- į tave tavo mintis? 
garsinsiu visam pasauliui.

—Prišerkite jį — lupas su-1 išmintingas, vėl ramiai atsa-
.... ..... 

kuomet jis nuo persi valgymo1 
pradės mirti, 'ateikite paša- mirtinga, 
kyįti man apie tai. -

Felicani tečiaus sako, kad 
Intemational Labor Defen- 
se sutinkanti savo knygas 

j parodyt. New Yorko Emer
gency Committee taipgi su-, 
tinkanti parodyt, kad ren- ’ 

i kant aukas daugiau buvę iš- 
—Karaliau... labai netikė- leista; ne?u surinkta.

tas klausimas. •. Felicani sakosi neabejo-
—Užkąst jį gyvą į žemę... kad daug pinigų komu- 

Ak ir dar vienas išminčius? n’sta’ pasilaikę sau. Jis kalti- 

įla. kad tas naudojus Sacco- 
; Vanzetti bylą savo krome- 
liui reklamuoti. Buvo žinių, 
sako Felicani, kad Trečias] 
Internacionalas išsiuntęs iš 
Maskvos $1.000 Sacco-Van- 
zetti bylai, bet gynimo komi
tetas tų pinigų visai nema
tęs.

Socialistai taip pat rinko 
Sacco ir Vanzetti gynimui 
pinigus, bet jie dirbo labai 
teisingai, sako Felicani.

Iš viso Sącco-Vanzetti gy
nimo komitetas Bostone per 
septynerius metus išleido 
tarp $350.000 ir $360.000. 
Daugiausia buvo išmokėta 
advokatui Moore iš Califor- 
nijos. kuris pirma vedė bylą. 
Moore paėmė $147.000. Ki
tas advokatas, William G. 
Thompson. už trijų metų 
darbą gavo $37.000. Tai bu
vo dvi didžiausios išlaidos.

(Iš “Boston American.”)

Na, eikš arčiau... Gal būt tu fa komunistų Internaciona- 
žinai kas yra laimė?

Išminčius, kurs buvo tik
rai išmintingas, atsakė:

—Laimė yra laisvos žmo
gaus minties gražume.

Karaliaus antakiai trukte
lėjo, ir jis piktai sušuko:

—A! Laisva žmogaus min
tis! Kas tai yra žmogaus 
mintis?

Bet išminčius, kurs buvo 
tikrai išmintingas, tik gailiai 
nusijuokė ir nieko neatsakė.

Tuomet karalius liepė 
įmesti jį Į požemį, kur buvo 
didžiausia tamsuma ir nesi
girdėjo jokio balso nuo že
mės paviršiaus. Kuomet po 
metų laiko atvedė prie kara
liaus kalinį, kurs jau buvo 
apjakęs, apkurtęs ir vos lai
kėsi ant kojų, karaliaus už
klaustas: “Ką? Dabar tu lai
mingas?” — išminčius ra
miai atsakė:

—Taip, aš laimingas. Sė
dėdamas kalėjime aš buvau 
ir karalius, ir turtuolis, ir įsi- 
mylėjusis, ir sotus ir alkanas, 
visa tai teikė man laisva ma
no mintis.

—Kas yra mintis? — suri
ko nekantraudamas kara
lius.—Žinok, kad už penkių 
minučių aš tave pakardinsiu

PASTABOS
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gramu geležies. Jo pamatas tiek išplėstas, kad kiekvienam 
ketvirtainiui žemės ploto centimetrui tektų pakelti ne dau
giau, kaip 3 kilogramus sunkumo.

Pirmoji bokšto didelė ketvirtainiška aikštelė 58 metrų 
aukštume nuo žemės; kiekvienas jos kraštas turi 65 met
rus ilgio. Ant šios aikštelės sutilpsta teatras, restoranas ir 
kavinė. J bokšto viršūnę veda 1798 laiptai. Tečiau niekam 
neateina j galvą šiais laiptais keltis j viršų. Šiam reikalui 
yra įtaisyta keliamoji mašina, kuri pakelia iki pat bokšto 
viršūnės.

Tenai, po žibintu, įtaisyta stiklinė salė, kurioj tilpsta 
800 asmenų. Mažutėse krautuvėlėse ten pardavinėjamos 
paveiksluotos atvirutės ir kiti įvairus daiktai atminčiai.

Ten pat.yra įtaisyta fizikos, meteorologijos ir astrono
mijos stotis, ir vėliau buvo įrengta milžiniška radio stotis.

Vėjo spaudimas į bokštą yra nepaprastai stiprus, tečiau 
bokšto svyravimas į šalis niekada neviršija 15 centimetrų.

Apie Įstabius Pasaulio Dalykus ir 
Reiškinius.

Apie žemės drebėjimus.

Kas tai yra žemės drebėjimas?
Žemės drebėjimas, tai žemės paviršio sukrėtimas. Kar

tais tie sukrėtimai esti tiek smarkus, kad žmonės ir gyvu
liai parvirsta, viskas pradeda siūbuoti; tvirčiausios trobos 
sugriuva ir subyra. Žmonių ir gyvulių paprastai žūna daug 
dėlto, kad griūvančios trobos juos užmuša. Be to, papras
tai, kyla gaisras, kuris viską sunaikina, kas dar lieka griu
vėsiuose.

Ypatingai baisus yra žemės drebėjimas, jeigu jis ištin
ka miestus, kur yra daug mūrinių, didelių namų.

Žemės drebėjimas buvo visuomet. Nėra tokių metų, kad 
nepasitaikytų vienur ar kitur, stipresnis ar silpnesnis, že
mės drebėjimas. Bet stiprus žemės drebėjimai, kurie pri
daro didelių nelaimių, pasitaiko ne taip dažnai.

Naujasniais laikais įvyko šie'dideli žemės drebėjimai:
1692 m. Sicilijoj (didelė sala viduržemio juroje, pri- 

<lauso Italijai) sunaikino 54 miestus ir apie 300 kaimų. 
Užmušė apie 60,000 žmonių.

1755 m. žemės drebėjimas visiškai sunaikino Portugali
jos sostinę Lisboną: žuvo apie 40,000 žmonių.

1783 m. pietų Italijoj apnaikino daug miestų ir kaimų, 
žuvo apie 40,000 žmonių, .<

1868 m. Peru valstybėje,, pietų Amerikoje, sunaikinta 
teliofika miestų: žuvt^ai)ie'i66,OOO žmonių.

Žeipės drebėjimų šu mažesniu aukų nuostolių skaičium 
buvo ^aug daugiau. jfpątijĮgai dažnai pasitaiko žemės 
drebėjimai JapoorjojZ'į&riik per vieną pereitą šimtmetį 
žuvo nuo-šitbs nėlaimeš apie pusę milijono žmonių. :

Baisiausias žemėsdrebėjimas ištiko Japoniją 1923 metų 
rudenį, kada tapo sunaikinta jos sostinė Tokio ir žuvo arti 
200,000. žmonių. *-

Žemės drebėjimai Europoje pasitaiko tik pietuose, kaip 
Italijoje IŠpaiiŲOj,^ortūga lijo j^-Pi etų Slavijoj ir Graikijoj. 
Azijoįšitanelaimėpasifcaito ja"daugiausia Japonijoj, Ki
nijoj ir anglųtndijej: Bė to, dar ant salų: Java, Sumatra 
ir Filipinų.‘

t Amerikoj žemės drebėjimas pasikartoja visu Didžiojo 
vandenyno pakraščiu: ypatingai vidaus ir pietų Amerikoj.

Kai dėl žemės drebėjimo priežasčių, tai jos yra įvairios. 
Svarbiausioji tų priežasčių — tai vulkanų, ugniakalnių 
veikimas.

Žemės gelmėse yra labai karšta skysta ugninė masė. Ta 
masė vietomis stovi ramiai, o vietomis laiks nuo laiko, tar
si, verda ir veržiasi viršun. Tos masės judėjimas sudaro 
vulkanus ir dažniausiai yra priežastimi žemės drebėjimo.

Pastarųjų laikų tyrinėjimai rodo, kad žemės drebėjimų 
priežastimi yra taipogi žemės paviršiaus susitraukimas, 
žemės kamuolys, kurio visas vidurys yra labai karštas, lai
kui einant, pamažu ataugdamas, kaip ir truputį susitrau
kia. Nuo to susitraukimo yra pasidarę dideli kalnai.

Kadangi žemės kamuolio ataušintas ir dabar tebesitęsia, 
tai ir žemės susitraukimas išpalengvo eina. Todėl žemės 
drebėjimai dažniausiai pasitaiko apie aukštus kalnus, ku
rie yra, tarytum, pasidariusios nuo žemės susitraukimo 
raukšlės.

Plačiuoju Keliu.
Užgęso jausmai tiesos troškimo, 
Begrimstant sielai į purvą juodą. 
Lig šiol kovojus širdis nurimo,
Lai pats likimas, ką nori duoda!
Paliovė žvaigždės mane masinę. 
Nekilsiu erdvėn sparnais svajonių... 
Einu, kur veda, lig surakinę, 
Prietarais savo šių laikų žmonės.
Kur man keliauti gaivinti viltį?,. :• 
Čionai taip tuščia, čia šala protas, 
Siela užmiršta, kas gal pakilti 

tas beribes, senai svajotas?
jEini, 4tiurVbda4ęeii^.piaci

: -Kur eina- minios. skubiai keliauja^ 
Kur žemės laimę uz auksą ' gau&k < 
Parduosi sielą už aukso saują.

' Uodaitis.

V. Paukštys-Švenčioniškis 
viešai paskelbė, jog “Lais
vėje” esą įvesdinta J. Perkū
no suvirs keturi šimtai dole
rių dar nuo tų metų, kuomet 
Perkūnas gyveno New Yor- 
ke, ant 14-tos gatvės. V. 
Paukštys sakosi viešai apie 
tai pranešė todėl, kad “žmo
nės pradėjo kalbėt" apie 
apie Perkūno pinigus. Pauk
štys sako, buk Perkūnas tuos 
pinigus laikąs dėl jo palaido
jimo. Tegul bus ir taip. Bet 
kodėl Paukštys nepranešė 
visuomenei, kad jis turi Per
kūno pinigų iki tol, kol 
“žmonės pradėjo kalbėt"?

Jeigu Paukštys slėpė Per
kūno pinigus, kol dar Perkū
nas gyvas ir laukė iki “žmo
nės pradėjo kalbėt,” tai abe
joju ar Paukštys po Perkūno 
mirties butų paskelbęs, kad 
Perkūnas paliko pinigų jo 
palaidojimui. Abejoju štai 
kodėl:—

Kuomet buvau to garsiojo 
Agitacijos ir Lietuvos Darbi
ninkų Gelbėjimo Fondo sek
retorium, tai tūli žmonės 
siuntė pinigus į minimą fon
dą per V. Paukštį. Paukštys 
laikė tuos pinigus pas save 
iki tol, kol “žmonės pradėjo 
kalbėt.” O kai žmonės pra
dėjo perdaug kalbėt, tai tuo
met pranešiau (per “Lais
vę"), kad pinigų į fondą ne- 
priimsim. Tada Paukštys pa
siskubino grąžint pinigus 
tiems, iš kurių aplaikė. O jo 
plauko draugas K. Stepona
vičius neturėjo kam besu- 
grąžint ALDLD. 11-likto 
Apskričio pinigus, tai “pa
siuntė” i Lietuva.* *-

Vadinasi, kad ne žmonės, 
tai tie pinigai pas juos būt 
“supelėję.”

Todėl aš ir manau, kad 
Perkūnui mirus, būt mirę ir 
jo pinigai. Dabar jie liko iš
gelbėti nuo “mirties,” nes 
“žmonės pradėjo kalbėt.”

V. J. Zabulionis, ir——-wi ■ ■■ » » .i —

pirmyn:

A

Išminčius, kurs buvo tikrai

kandęs tarė karalius. — Ir kė:
’ —Durniau! mintis yra ne-

A. Kuprin.
f ;t y; . •

Po šio atėjo dar du. Vie- ęir AWTY ĄI l'C TYCT 
nas — stipruolis šu rausvu ulLA.ll UALlAm LfLiL 
kunu ir žema kakta. Jis atsi- r
duksėjęs tarė: □AvCv “ V AM Z t1 11

—Laimė yra kuriboj. i iiTiriT
Antras buvo išbalęs, su-, Avily • •

džiuvęs, įkritusiais skruos- ______
tais poetas, šis pasakė: 1G iroo organilatorilu „ko,

—Laime yra sveikatoj. , kad komunittii gė
Karalius karčiai nusisyp- 

sojo ir tarė:
—Jeigu mano galioj butų 

judviejų likimo pakeitimas, 
tai tikras esu, kad nepraslin
kus ir mėnesiui tu, poete, 
prašytumei dievų, kad šie 
suteiktų tau įkvėpimą, o tu, 
stipruolį, svajotumei tik apie 
Herkulesą (senovės graikų 
fizinės jėgos dievas, kuris 
pasak jų, turėjęs labai rau
meningą, stiprų ir gražų kū
ną). Eikite abu iš čia. Kas 
ten daugiau?

—Mirtingasai valdone!— 
išdidžiai tarė septintas, kurs tai $6,000.” 
buvo pasipuošęs narvizų žie- “Mes pareikalavom revizi- 

« • ± _ 99dais.
—Laimė yra nebuity!
—Nukirskit jam galvą!— 

tarė šaltai valdonas.
—Karaliau, pasigailėk!.. 

—meldė pasmerktasis ir jo 
veidas pasidarė baltesnis už 
narcyzo lapelius... Aš norė
jau visai ką kitą pasakyti.

Bet karalius numojo ran
ka ir įsakė:

—Veskit jį... Nukirskit 
jam galvą, karaliaus žodis komitetas gavo iš jų vos tik 
yra tvirtas kaip uola. $4,000.”

Daug dar ėjo pas karalių.1 Kita komunistų organiza- 
Vienas iš jų pasakė tik du ei ja, kuri rinko Sacco-Van- 
žodžiu: zetti gynimui aukas, yra

—Laimė—moterys! |“New York Emergency
—Gerai, — atsakė kąra- Committee,” kurią Felicani 

liūs — duokit jam šimtą gra- taip pat kaltina aukų pasisa- 
žiausių mano valstybės mo- vinimu. Jis sako: 
terų ir mergaičių. Bet duokit1 “Viename masiniame mi- 
jam drauge ir taurę su nuo- tinge, kuris įvyko pereitam 
dais. O kuomet ateis laikas balandžio mėnesy, Madison 
—pasakykit man: aš ateisiu 
pažiūrėti į jo lavoną.

O kitas dar šitaip išsitarė: 
—Laimė bus tame, jei 

kiekvienas.ipano noras išsi
pildys beregint.

__ Ką tu šioj valandoj no
rėtam? gudriai nusišyp
sojęs klausė karalius

—Aš?

Kas atsitiko su tais $500,- 
000, kuriuos Amerikos ko
munistai surinko per 7 metus 
gynimui Sacco ir Vanzetti?

Šitokį klausimą dabar pa
kėlė Aldino Felicani, kuris 
yra suorganizavęs Bostone 
pirmutinį Sacco-Vanzetti 
gynimo komitetą. Jis dabar 
reikalauja komunistų knygo
se revizijos.

“Iš visų šaltinių Amerikos 
komunistai per septynerius 
metus yra pridavę mums tik- 

sako Felicani.

jos.”
• Aukų rinkimui komunis
tai turi įvairių organizacijų. 
Geriausia žinoma yra “Inter- 
national Labor Defence.” 
Apie šitą komunistų organi
zaciją Felicani sako taip >

“Per trejus paskutinius 
metus Intemational Labor 
Defence Committee surinko 
Sacco-Vanzetti gynimui ma
žiausia $18,000. Bet Bostono

Sųuare Garden’e, šitas New 
Yorko Emergency Komite
tas surinko $7,000. Mums 
gi jie prisiuntė tik $300, pa
aiškindami, kad jie įlindę da 
į skylę ant $1,500. Man ro
dos, kad komunistai rūpino
si daugiau savo propaganda, 
negu Sacco ir Vanzetti gyni
mu.”

Pirmyn, brolučiai, prie šviesos! 
Tamsa teein nūnai šalin... 
Paimkim vėliavą Tiesos 
Ir ženkim drąsiai sau pirmyn! 
šalin išblaškę tuos sapnus. 
Kur spaudžia musų krutinės, 
Nedrebėkim, nors ant mus 
Likimas aibes vargo mes. 
Ateis laikai—nušvis skliautai. 
Linksmai paukšteliai sudainuos, 
Raudona vėliava aukštai 
Liuosybe, Meile plevėsuos... 
Po ja varguoliai kils aukštyn, 
Pakils iš vargo ir kančių. 
Draugai! tik ženkime pirmyn— 
Kovon... dcl siekių žūstančių!

Pr. Svvrimėlis.

Eifelio Bokštas.
Šis aukščiausis statybos kūrinys, iškilęs 300 metrų virš 

žemės paviršiaus, viršija visus aukščiausius bokštus, kaip 
Kelno katedros arba Ulmo vienuolymo, beveik dvigubai.

Bokštas buvo pastatytas 1889 metų Paryžiaus pasaulinei 
parodai. Jį pastatė inžinierius Aleksadras Gustavas Eife
lis. Pastatymas kainavo 6,500,000 frankų. Bokštas, kuris 
susideda iš keturių geležinių stiebų, remiasi ant keturių 
konkretinių milžiniško didumo stulpų, kurie įleisti 14 met
rų į žemę. Bokšto pastatymui suvartota 9 milijonai kilo-

- - Mano Mielas.
Mano mielas, kur šiandieną 
Spaudžia vargai tave vieną 
Svetimoj šaly.
Kiek ilgiuosi aš be tavęs, 
Velyk butum nekeliavęs, 
Gal žuvai kelv?v

Nes ta jura ką banguoja. 
Nors kas verkia, ašaroja, 
Negailės aukų.
Gal tu marių jau bangose?... 
O aš vargšė ašarose, 
šiandieną plaukiu!
O gal sveikas uliavoji, 
Geri vyną ir dainuoji?!... 
Mane pamiršai.
Kiek vargų štai šioj dienoje, 
Nors tėvynėj Lietuvoje, 
Kentėti turiu.
Jei sparnelius aš turėčiau. 
Lėkčiau skubiai, kiek galėčiau, 
Tavęs atlankyti.
Daug žinučių tau atneščiau, 
Daug nelaimių apsakyčiau, 
Iš savo vargų.
Bet atskrist’ aš negaliu, 
Nes sparnelių neturiu, 
Kaip laisvas paukštelis. 
Nors dienos linksmos vasaros, 
Bet man vargšelei ašaros, 
Vien plusta iš akių... 
Viena aš likus siratėlė, 
Nėra motinos, tėvelio, 
Nei tavęs, bernuželi. 
Nėra tokio kas priglaustų, 
Suramintų ir atjaustų, 
Mane vargdienėlę. 
Man širdelė tik nurimsta, 
Kada vakaras sutemsta, 
Nuo giesmių lakštutės. 
Kaip čiulbėti linksmai ima. 
Taip maloniai suramina, 
Liūdną man širdelę.

L. G. Vargias.
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Įvairios Žinios.
GINKLUOTOS INTER

VENCIJOS PRIEŠ SOVIE
TŲ RUSIJĄ PLANAI.
Vokiečių pramonininkas 

Rechbergas veda Anglijoje 
ir Francuzijoje energingą 
kampaniją už ginkluotą in
tervenciją prieš Sovietų Ru
siją. Rechbergo planas esąs 
toks.. Turi būti organizuota 
kariuomenė iš 400,000 Nyru. 
—anglų ir franeuzų. Kariuo
menę turėsianti vadovauti 
tam tikra karo taryba. Šitoji 
armija turėsianti įsiveržti 
Rusijon ir nuvertusi Sovietų 
valdžią pastatyt ten ‘tautinę’ 
rusų vyriausybę, kuri iš ank
sto susikursianti užsieny. 
Lėšas tam žygiui projektuo
jama rasti paskolos keliu, j 
Paskola busianti garantuota 
Rusijos geležinkeliais, mi
neraliniais turtais ir girio
mis. Kati Įvykdžius šį planą,

• anot Rechbergo.butinas esąs 
•VokietijojAnglijos ir Fran-
• elizijos susiartinimas. Visi
nesusipratimai tarp jų priva
lą būti likviduoti. Savo pas- 

’ kuriniuose straipsniuose
francuztĮ spaudoje Rechber
gas kviečia Francuziją pa
veikti į Lenkus, kad jie grą- 

'žititų Vokietijai koridorių ir 
Dancigą Lenkų spauda są
ryšy su Rechbero planais ro
do didelį nerimą. Kaikurie 
lenkų publicistai įdėjo net 
frąncilzy spaudoje straips
nius, kad įrodytų Lenkijos 
teišes turėti savo rankose ko
ridorių ir Dancigą. , ' 

Socialistinė ir demokrati
nė Vokietijos ir Francuzijos 
spauda, minėdama Rechber
go straipsnius pabrėžia, kad 
intervencijos planai tik stip
rina bolševikų diktatūrą, nes 
duoda jiems progos šaukti 
apie gręsianti valstybei pa
vojų iš svetimšalių imperia
listų prisės.

ateina bevalgant, sako fran- na, kad vanduo galįs duoti p A ||CCIf IIM Al 
euzų patarlė. Primo de Rive- tiek pat, kiek ir sausžemis. • 
ra, matyti, turi didelį apetitą Bet tokiam tvirtinimui pa- 
valdyti ir dabar jam nė gal- remti nėra faktų.
voj atsisakyti. Pereitą sąy ai-1 Jungtinių Valstijų žvejy-
1 no loKoi pai l/cm inirnilę jis labai reikšmingai žur
nalistams pasakė: “Ištisą 
šimtmetį Ispaniją valdė įvai
rus nevykę politikai ir reika
linga bent 50 metų jų pada
rytiems blogumams atitaisy
ti.” Suprantama, geriausiu 
visų blogybių atitaisytoju 
Primo de Rivera laiko save 
ir savo šalininkus karo mun-

čia karo nei vieni,’ hel kiti 
nenori. Lenkai pribijo ka
riauti prieš rusus, nes bolše
vikai savo kariuomejię vis tik 
yra geriau sutvarkę, negu ji 
yra buvusi ;T920 rn. Antra, 
lenkams nėra reikalo kariau
ti su bolševikais* nes vik bol
ševikams Rusijoj viešįKUau- 
jąnt jie tegalėjo tiek nrisi- ... T - • u . ■ 
plėšti ir pašilaikyti svetimų, d lenuose. I i Jis jau nebeturį

su lenkais aižios atsisakyti.
Tečiau svetimšalių akyse 

toks ilgas valdymas diktato
riškomis priemonėmis ne vi
sai patogus, tat jis nutarė su
šaukti parlamestą. Tas par
lamentas susirinksiąs rugsė
jo 23 d., t. y. diktatūros pa
skelbimo sukaktuvių dieną. 
Tai bus tikrai juokinga paro
dija, gal net blogesnė už Bu- 
ligino durną. Pusę deputatų 
paskirsianti vyriausybė, o 
antra pusė bus renkama iš 
prekybos rūmų, pramoninin
kų sąjungos, universiteto ir 
bendrai Įvairių korporacijų. 
“Kaip matote, pas mus Įve
dama tarybų sistema,” ironi
zuoja Primo de Rivera žur
nalistus. — “tiktai be prole- 

- . .. . j ‘ariato diktatūros.” Tos Iš
tyli .visokių drutuolių imty-|panjjos tarybos, kurios turės

plėšti ir pasilaikyti svetimų lenuose, u jis jau neoetun 
žemių. Bolševikai kol kas nė jnaziausio noio ir nuo val- 
taipogi karo ir l_--------------
vengia, nes viena, kaip aukš
čiau sakyta, neturi pinigų; 
antra — Lenkija turi su Ru
munija karo sutarti. Todėl 
bolševikai bijo, kad lenkams 
pagelbon neateitų rumunai, 
nes lenkų vienų bolšęvikai 
nebijo. Bet Lenkija ir Rumu
nija drauge yra jau pajėga, 
kuri bolševikams galėtų būti 
pavojinga.

IR KAUNAS UŽSIKRĖTĖ 
KUMŠČIOS “SPORTU.”
^‘Keleivio” skaitytoja, 

draugė 'A. Liutkūvienė, kuri 
gyvena . East Bostone, turi 
Lietuvoje sūnų, kuris lanko 
tenai mokvkla. šiomis dieno- 
mis jam teko Kaune pama-
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nes, ir jis dabar rašo motinai 
savo Įspūdžius. Sako:

“Gyvendamas Kaune, prie 
kai-kurių musų šių dienų 
‘kultūringų’ įpročių įgijau 
didelės antipatijos. Įdomu
mo dėlei ėjau žiūrėti bokso 
ir imtynių, kurtomis šiandien 
taip gėrisi Kaunas. Ir ten pa
matęs. kaip vyrai, kurie turi 
didelius raumenis ir vietoj 
galvų tuščias puodynes — 
stenėdami ir šnypšdami 
viens kitą laužo, arba, tar
tum buliai, rita viens kitą 
žemėn, o tūkstantinė žioplių 
minia su didžiausiu dėmėsiu 
tą viską seka ir kiekvieną to- 
ikio buliaus vykusį smūgį di- 
jdžiausiomis ovacijomis pasi
tinka — aš visa tai matyda
mas klausiu savęs: nejaugi 
visa šių laikų žmonija virto 
idijotais? O gal aš esu dar 
tiek tamsus, kad nesuprantu 
ir nemoku įvertinti šių laikų 
‘aukštos kultūros’ papročių 
ir pramogų?

“Visa miesto visuomenė, 
pradedant vaikais ir bai
giant rimtais mokslo vyrais, 
kasdien tik rūpinasi apie tai,

LIETUVOS KONSULATO 
JIESKOMA—

1) Beniušis (Benson) Antanas, ki
lęs iš Trimėsėdžiu kaimo. Nevarėnų 
lbuv. Gaduvano) valse.. Telšių apskr., 
buk gyvenas Taeoma. Wash , bet gi
minės’jo adreso neturi — labai pagei
dauja

2) Polkaus' ai, Stasys. Kazimieras 
ir Leonardas, kilę iš Žemaitijos Ame-

bos biuras pereitą vasarą da
rė keliuose ežeruose Iowos 
valstijoj bandymus, norėda
mas patirti, kiek akre varn 
dens galima užauginti žuvų. 
Gegužės 4 dieną buvo užvai- 
sintas 3,200 keturkampių pė
dų prūdas, į. kurį buvo įleista 
300 geriausios i-ųšies veisli
nių mitulių. Prūdas buvo trę
šiamas nuo krašto lig krašto;, ____
ant akro Vandens SUVartOta Kovarsko mieste ir vaisė..

Pajieškau pusseserės Onos Žiurai- 
čiukės, po vyrui pavardės nežinau, pa
eina iš Suvalkų rėd., Veiverių vals
čiaus, Skriaudžių parap., Bundžių 
kaimo, seniau gyveno apie Bostoną. 
Malonėkit atsiliepti pas: (37)

ONA UL1AVIC1UTĖ
8 Highland Circle, Needhani, Mass. j

Pajieškau draugo Tedeušo- Kaspero 
ir pusbrolių Melikauskių. Paeina iš 
Telšių apskr. Meldžiu atsišaukti šiuo 
adresu: (37)

LEO KATORSK1 •
Moose Hbuse, Munising, Mich.

Pajieši.au Juozapą Stropų, paeina iš 
Kauno rėdybos, pirmiau gyveno Tel
šių, o daliai Kretingos apskrity,. Gruš- 
laukės valsčiaus. Žalimų kaimo. 1900 
m gyveno pas _ \
Liepoj j ir tų pačių metų pabaigoj iš- 

Į važiavo Amerikon. Jis yra aukšto

DETROITO IR APYLIN* 
KĖS LIETUVIAMS 

PRANEŠIMAS.
Kurie važiuojat į Kanadą linksmai 

laiką praleisti, užprašau sustoti po Nr, 
15 Sandaich st.. Ford City, Ont. Mei 

I teisingai lietuviams patarnausim ir 
reikalingų patarimų suteiksim. Atva
žiuot iš Detroito į Ford City ima tik 
5 minutas (37)

ri! on atvykę prieš didijį kare. Sta-ys 
gyvenęs Rochesteryje. _ «. . .......... -
i’ecn-'-das Brooklyn. N. Y 
gimines.

3) Puodžiūnas. Juozas, kilęs iš Ig-
notiškių kaim', Kovarsko vaisė.. Uk
mergės apskr., Amerikon atvykęs 
1925 m. ,

4) Marias Chonelis, gimęs 1895 m. ūgio, tamsiai-geltoni, biskį garbiniuo-
______ ‘ . Ukmergės ti plaukai, mėlynos akys, i

’ t L-1 apskr. v ra Lietuvos pilietis — prašo-6o0 svarų trąšų. Ir prūdas * ^nepti 
buvo prižėlęs eeill Žolių. 5) Gilis. Juozas (Gelies Joe), kilęs

. |'š Lietuvos, gyvenęs keletą metų
Lapkričio 13 dieną prado Pennsvlvanijos valst.. bedii bdamas 

vanduo buvo nutrauktas, 
iš 300 įleistų Žuvų surinkta užmuštas anglių kasyklose Everetts- 
257. Jos visos kartu svėrė 11 |V‘Jei ^ velioni bei jo šeimyną žino- 
svarų daugiau, negu įlei- jo, tai prašoma žemiau paduotu adresu 
džiant svėrė visi 300. Be to 23"“
da kitų žuvų užaugo 9 sva
rai. Išskaitliavimas todėl pa
rodo, kad ant čielo akro van
dens užaugo 272 svarai žu
vies.

Kadangi žmonių skaičius 
ant žemės nuolatos auga, o 
žemės plotas nesididina, tai 
galimas daiktas, kad ateityje

o Kazys ir 
. Jieško jų

ANTANAS URBONAS
R. 2. Box 34. Ankeny, Iowa.
Scranton, Pa., Mojaus mėnesy, 1927 

m. mirė mano tikras brolis Stasys 
I Urbonas. Jis paliko turtą. Pasakojat
I nja. kad manęs negalėjo surast. Todėl 

js, zui nių k.uiii'i. i-”'1' ' šiuorni pareiškiu, kad velionio .Stasio 
s Kazmverą Dransut| edbrobai: Jonas, Lietuvoje ir
drciu metu nabaisroi is- • .

n mėlyno.“ akys, apskritas
veidas, gali būti daugiau kaip 50 me- 

i tų senumo. Jeigu gyvas, meldžiu atsi
šaukti arba kas apie jį žinote, malo
nėkite pranešti, už ką busiu labai dė
kinga. (37)

Eugenija Dransut? tė-Pliuškevičiutė 
Box 51, Expanse, Sask., Canada.

APSIVEDIMAI.

skambų parlamento vardą, 
taip pat kaip Rusijoj, reika
lingos tik antspaudai pridėti 
visiems vyriausybės dar
bams.; Tai ne įstatymų lei
džiamoji, bet įstatymų pata
riamoji įstaiga, ir tai su labai 
aprėžtomis darbuotės funk
cijomis. Primo de Riverai 
reikalinga konstitucinė už
danga, kuri visai neapribotų 
jo diktatūros, bet duotų ga
limumų sąkyti “Ačiū Dievui, 
mes turime parlamentą!”

t žamečiai vaikai gali gauti įstatymais 
nustatytą atlyginimą.

6) Laurinaitis, Kazimieras t Loroni- 
tes Chas ) kilęs iš Lietuvos, š m. ge
gužės mėn. 28 d. likosi užmuštas ang
lių kasyklose West Virginia.»Jei kam 
iš skaitytojų velionis bei jo šeinv na 
buvo žinoma, tai prašoma pranešti 
žmonos, vaikų arba l itų nuo io užlai
kymo priklausiusių giminių adresus.

7) Aoš' ai. Stasys ir Juozas, kilo iš 
Augustavo apskr.. Amerikon atvykę 
pirma- 1!*>5. o antras 1912 m., abu

.»«M».,v.vj*|p.venę New Yorke arba jo prienves- 
žemė negalės visų išmaitinti.' čiuose. Jieš' o sesuo, gyv. Simne, Lie- 
Todel mokslas ‘ir stengiasi jF erdinandas, vokietis, 
sužinoti, kiek maisto Žmogus iš Lietuvos išvykęs 1913 m. apsigvve- 
gali gauti iš vandens. Tuo' £*j*™,,? ?*e^>di'<?ViX pasiJ,'il 
tikslu Jungtinių Valstijų nes ir adreso nepalikęs. Jieško brolis

Į 9) Mačernis. Antanas, iš Alsėdžių 
vaisė.. Telšių apskr.. Amerikon išvy
kęs 1905 m., prieš karą gyvenęs Broo- 
klyne. , . .

101 Krups’ iai. Bronis. Julius ir 
Emilija, iš Lietuvos išvvkę prieš ką
rą ir gyvenę Bostone arba jo apielin- 
kėje.

11) Sokolovas, Vasvlius, iš Lietuvos

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, nuo 35 iki 45 metų- Aš esu 

. vaikinas 40 metų. Meldžiu atsišaukti 
ir sykiu prisiųsti savo paveikslą, kurį 
ant pareikalavimo sugrąžinsiu. Plates
nių žinių suteiksiu per laišką apie vis
ką. _

B»x 75,

Pajieškau draugės moters, katra 
; mylėtų eiti į partnerius j kukį biznį, 
našlė ar gyvanašlė, tik geistina, k td 
butų progresyvė, tarpe 30 ir 15 metų. 
Katra prisius savo paveikslą, tai duo
siu atsakymą. M. S. B. (38)

193 Grand st., Box 33,
Brooklyn, N. Y.

Antanas. Amerikoje. Kas žino plačiau 
apie mano brolio Stasio palikimus, 
malonėkit pranešt man aukščiau pa
duotu adresu. Už visokias informaci
jas pasistengsiu atsilyginti. ; (861 

ANTANAS URBONĄ?.

SVARBI ŽINIA \ ;
Parduodu laivakortes į Lietuvą ant 

(eriausių laivų. Taipgi laivakortes iš 
ietuvos, Lenkijos ir kitų šalių f A- 

meriką ir Kanadą. Padarau doviernaa- 
tis, įgaliojimus, pardavimo ir pirkimų 
aktus ir kitokius raštus. Siunčiu pi“* 
gus į Lietuvą, Lenkiją, Rusiją ir į kįp 
tas šalis. Užlaikau krautuvę visokią 
reikalingiausių dalykų. Iš toli ar arti 
visad kreipkitės: (-)

JONAS SEKYS
177 Park «t_. Hartford. Cmk

J. Z. (37)
Kavford, W. Va

------ ------------------------------------— .
I
i
•

f' jusif iini^mnutfi yra svctikk, invr\<»
skaityti ir rašyti nors vienoje kalboje, 
ir IčunMfinc i •nic/raf*! i tat a i reikli-

I

PARDAVIMAI 1>re,as apsi st4,j’n,r’1 /%IVLFM ¥ 11T1M.1- į doj Su mano teis

žvejybos biuras turi kelioli-Į^/^; 
ką ežerų ir prūdų, kur nuola
tos yra daromi visokie ban
dymai. Ir nėra abejonės, kad 
ateityje vandens ūkis bus 
pastatytas tokiais pamatais, 
kaip šiandien yra pastatytas „ ...~ ‘ . e Z. (išvyko 190« m., pnes karą gyveno fo-zemes ūkis, kur farmerys is- rtst city. Pa . kur j5s dabar yra gimi- 
ka’no gali jau apytikriai pa
sakyti. kiek jis per vasarą1 fljį* 
užaugins bulvių, kiek kvie- ' 
čių ir kitų javų.

ARKLIO KOVA SU 
VILKU.

IŠ LIETUVOS Į KANADĄ
Aš atitraukiu jūsų gimines ir pažįs

tamus, kaip merginas, moteris ir vy
rus iš visų dąlitj Europos j Kanadą. 

,Jei jūsų imigrantai yra sveiki, moka 
s--. .. - . ’ir Kanad 's imigracijos įstatai ręika- 

i lauja, kad butų geistini imigrantai. 
1 Mano patarnavimas yra -teisingas iti- 
! traukimo reikaluose ir aš esu jau daug 
! lietuvių į Kanadą atitraukęs'ir gavęs 

. . • vietas'del jų Kaųa-
, doj Su mano teisingu phtarnavinmLir 
kaina r.ei vienas kitas agentas negali 
susilyginti. De! platesnių informaci
jų parašykit visad laišką pas- majie 
šiuo adresu: (37j.

GEO. KAUPAS P. O. 4Tj 
H'alkervillc. Ont.. Canada.

PARSIRUODA
1006 KARVELIV-BALANDŽIU.
Lietuviškų verstinių, juodgalvių, 

rudgalvių, geltonų, bdtų, su šukom, 
apžėlusiom kojom. Taipgi turime ir 

| kitokių gatunkų. Kaina už porą nuo 
$2.50 iki $5.00

Taipgi jauniklių vištų apželtkojų, 
geltonu, didžiausio gatunko, $3 00 už 
vieną. Taipgi turime apželtkojų gelto-

i mažiausio gatunko, kurios sveria 
1 svarą ir pusę svaro. $5.00 pora.

P. D. ANDREKUJ? CO. 
PENTWATER, MICH (39)

PARSIDUODA
BUČERNĖ IR GROSERNĖ bizniš- 

koje gatvėje ir daranti didelę apyvar
tą. Dėl sąlygų kreipkitės ar rašykite: 

JONAS SEKYS
177 l’ark St.. Hartford. Conn.
Tel.: 6-4243.

HŲ 
po

Į KANADĄ. ' ’
Atitrauksiu Jūsų gimines,'-pažįsta

mus, kaip vyrus, taip ir moterisJar 
merginas iš Lietuvos į Kanadą. Mano 
patarnavimas yra sąžiningas, sangps, 
greitas. Mano patyrimas laivakorčių 
biznyje per 20 metų tai liudija. Taipgi 
tie, kurie jau per mane atsitraukė sa
vo gimines yra man dėkingi už mano 
rūpestingą patarnavimą. Kaip mergi
noms, taip ir visiems keleiviams pa
rūpinu geras apsistojimui vietas Ka
nadoje Mano patarnavimas ir kaino* 
laivakorčių yra pigesnės, negu kitų 
agentų. Dėlei platesnių informacijų 
visad kreipkitės pas mane šiuo adreso: 

ALEK ANDER S. LEW'1S
To u rišt Agent ;(-|i

45 Windsor St., Montreal,
F. Q.. Gonada. :

nėms nežinoma.
| 12) Morkauskienė-Ščavinskaitė, Zo-

Amerikon išvykus 1909 m , iš 
įAmžos «rub.. Rusijos, prieš karą gy
venusi Pennsvlvanijoje. Dabar gimi
nės jos adreso nežino.

13) Maknickas. Vincą“, kil"“ iš 
Liudvinavo miestelio. Mariampolės 
apskr.. Amerikon išvykęs pirm dvi
dešimts metų ir visa 1«i’ a gyvenos 
Scranton, Pa., ir anie Scrant*»ns>. 1‘»23 
m. minus gavęs iš jo la'šk*. kad esąs 
sužeis4as ir sunkiai sersrw. Po to lai
ko iš jo giminės nieko negirdėjo

14) Cerka, Kazys, iš Lietuvos L vy
kęs 1913 m., gyvenas Amerikoje b«t 
jo adresas žmonai ir.kiticms gimi
nėms nesąs žinomas.
.15) Dobiokas. Bem-rdas. iš Gir’nin- 

ku kaimo. Paknonin valse.. Kauno »ns., 
turis ten 
merikon 
po-venes 
čiuose.

161 Blomm. Roza. kih>« 
žio. iltra laika go-venusi Do®fooA (,/»t 
jau anie pora metų giminės iš j»s jo
kiu ž'nin neo-ąuna.

17) Kulviėius. Balvs. k’l“s iš K*”
po’b.. Amcri' on atvvi-es 1910 "" Vnr 
dabar giminėms nėra r;nr>ma.

18) Vakšmonas. Adomas kil •« iš 
Mikališkio valse.. Mariampolės ansk . 
prieš 1914 m. gyvenos N"w Ynr’-- ar 
jo an>elinkė»e. po pasaulinio karo jo
kiu žinių giminės negavo

Jieškomieji arba anie juos ’-a > 
žinantieji prašoma atsiliepti šiuo 
resu:

LITHUANIAN CDNSULATE 
GENERAL

15 Park Row, N’ew York, N.

PARSIDUODA PUIKI 
KRAUTUVĖ 

Parsiduoda mėsos ir groserių 
krautuvė, su visu įrengimu dėl j 
dirbimo dešrų ir skilandžių. ‘ 
Krautuvėj visi reikalingi įtaisy
mai. mašinos ir tt. Vieta lietu
viais apgyventa, biznis geras — , 
galima padaryt $1000 ar dau
giau biznio į savaitę. Priežastis 
pardavimo: turi vietą kitame 
miestely. Kaina gan prieinama. 
Dėl informacijų kreipkitės pas— 

P. A. DĖDYNĄ (37)
96 Millbury st. Worcester. Mass.

“LAIMĖS SKAMBUČIAI.”
Tokiu poetingu vąrdu yra 

žinoma Japonijoj tam tikra 
rūšis gana didelių tarakonų, 
kurie gali daryti gana melo- 
d iškus garsus.

Japonai laiko juos tam ti
kruose miniatiūriškuose nar
veliuose, ir nėra tokių na
mų, pradedant nuo paprasto 
žmogaus lūšnos ir baigiant 
mikado rūmais, kur nebūtų 
girdimas jų metalinis skam
binimas.

Garsus išduoda tiktai pati
nai ir tie garsai įvairus, pa
reinamai nuo tarakono didu
mo, senumo ir kitų jo ypaty
bių.

Japonai moka parinkti 
vabzdžių grupes taip, kad jų 
“dainavimas” sudarytų su
tartinį koncertą.

Japonai auklėja savo dai
nuojančius tarakonus jau 
nuo neatmenamų laikų ir 
dirbtinio parinkimo keliu su
darė veisles su labai skam
biu ir melodišku “balsu.”

Sako, kad jų išvežimas iš 
Japonijos ilgą laiką buvo 
draudžiamas su grąsinimu 
griežtai nubausti; tūlos “lai
mės skambučių” veislės esą 
buvę išimtinai karališkos šei
mynos nuosavybė; niekas, 
be mikado ir jo šeimynos, 
neturėjo teisės jų veisti.

Žurnalas “La Nature 
(“Gamta”) rašo, kad fuku- 
muši tarakonai yra gaunami 
Europos zoologiškose san
krovose: keletas prekiauto
jų yra nutarę pardavinėti ja
ponų tarakonus užsienyje, ir 
su laiku, tur būt, miniatiuriš- 
ki narveliai su “dainuojan
čiais” 'tarakonais išstums 
musų narvelius su kanarko- 
mis ir kt. plunksnuotais dai
nininkais.

Žinios iš Vengrų sostinės( 
Budapešto praneša, kad 
Karpatų kaimai neturi rarriy- 
bės dėl vilkų. Įdomus epizo
das įvyko Zurija apylinkėje.' 
Vilkai ten dažnai užpuola 
arklius. Sykį du vaikinai pa
matė, kad senas vilkas arti
nasi prie kumeliukų, iš bai
mės ėmė bėgti šalin. Bet vie
nas žirgas, gindamas kume
liukus. puolė ant vilko su ko
jomis ir dantimis, ir prasidė
jo desperatiška kova tarp 
juodviejų. Pagaliau žirgui 
pavyko sukasti dantimis vil
ko kaklą ir vilkas tapo nuga
lėtas.

Dar pranešama įdomi 
smulkmena sąryšy su šiuo 
Įvykiu, kad žirgas, laikyda
mas pusgyvį vilką dantimis, 
atitempė jį lig namų ir nu
metė jį prie savo šeimininko 
kojų.

ne1 ilnojama nu'"i"’"b'» A- 
išvykes prieš didij’ V”— ir 
New Yorke ar jo pr'e-iies-

iš Par—'ė-

RUSAI RUOŠIASI 
t KARUI?

Rusijoje nesenai buvo 
ruošta “apsigynimo sąvaitė 
Visur buvo daromi mitingai,
susirinkimai, paskaitos, ku
riose aiškinta sovietų Rusi
jos priešai ir kelta reikalas 
gintis nuo jų. Taipogi visur 
buvo renkamos aukos gink
lams. Be to, darbininkai ir 
ūkininkai, žinoma, komunis
tai, mokinami, kaip reikiajkaip negras žydui žandą iš- 
vartoti ginklus ir kariauti. ” ’ ” "

Bolševikai stengiasi Įtikin
ti visus, kad Rusijos didžiau
sias priešas esąs Anglija ir 
kad ji rengiasi Rusiją pulti. 
Bet užsieniuose tam nelabai 
kas nori tikėti, nes visai ne
matyti, kad Anglija ruoštųsi 
j>ulti Rusiją. Kaip pamena-' 
me, birželio mėnesį Anglija kaimo žmogus, kurį visi skai- 
atšaukė savo atstovą iš Mas-įto tamsuoliu, ištikro savo pa- 
kvos, o Maskvos atstovą pa- , žiūromis į gyvenimą yra 
prašė išvažiuoti iš Londono, (daug išmintingesnis prieš 
Bet toliau jokių žygių prieš miesčionį.” 
Rusiją Anglija nedaro.

Nesenai dar anglų parla-; 
mente darbininkų atstovas! 
paklausė vyriausybės, ar tie-' 
sa, kad ji nori suruošti koali- i 
ciją prieš Rusiją ir kartu su 
kitomis valstybėmis ją už-l-.....  — --r-
pulti. Anglu užsieniu reikalų dentas paduoda įdomią Įjo-

• ministeris Čhamberlinas pa- respondenciją sąryšy su Iš
reiškė, kad anglų vvriausy-'panijos diktatoriaus Primo 
bė, nutraukusi santykius su ^e Riveros 4 metų valdymo 
Rusija, daugiau nieko prieš .sukaktuvėmis, 
ją daryti nesirengianti. San-* Vieton pusmečio—50 me
tikius gi nutraukti su bolše-^ų diktatūros! Primo de Ri- 
vikais anglų valdžia buvo vera tvirtai sėdi soste — rašo 
priversta dėl to, kad bolševi- korespondentas. Greit bus.4 
kai, prisidengdami palengvi-'metai, kaip jis padarė per- 
nimais, kurie duodami diplo- versmą ir valdo Ispaniją, 
matams, esą varę labai smar-'Jau ketverius metus Ispani- 
kią komunistinę agitaciją ja gyvena be konstitucijos, 
Anglijoje ir jos kolonijose, be parlamento, be politinių 

Taigi, nors rusai labai laisvių, muštruojama įvairių 
daug kalba ir rašo apie karą, feldfebelių, kurie slegia

’ ’ - - • spaudą ir visuomenės gyve
nimą. Kai naujasis diktato- 
rius užgrobė valdžią, jis Ii duoti, apskritai imant, 140 
spaudos atstovams pareiškė,1 svarų jautienos ir 300 svarų 
kad užteksią pusmečio Ispa- kiaulienos. Bet kiek maisto dienomis miręs Cambodgia 
nijai sutvarkyti ir jos Augi jo gali duoti žmogui akras van- (Indijoj) 87 metų amžiaus 

karalius Sisowahas paliko 
101 žmoną

mušė, kaip pasaulio čampi- 
jonas vokietį parvertė, arba 
kaip kinietis kokį nors veng
rą nuboksavo. Aplinkui tik ir 
girdi: boksas, raumenys, ris- 
tynės, revanšas ir kitokie ter
minai. tartum kad nuo to pa
reina visa žmonijos ateitis.

“Taigi man išrodo, kad

j 1111 a vz a * • •

iPRIMO DE RIVEROS DIK
TATŪROS KETVERI 

METAI.
Latvių laikraščio “Pėdeja 

Bridi” Madrido korespon-

ją daryti nesirengianti. San-

t

!
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n*'”s
ad-
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AUDROS ŽAISLAS.
Suffolke (Anglijoj) aud

ra suvaidino keletą tragi-ko- 
miškų juokų su žmonėmis ir 
gyvuliais.

Beeinantį farmerį lauke 
užklupo audra su perkūnijo
mis. Jis vare namo galvijus 
—2 karves ir 5 aveles. Stai
ga perkūnas trenkė tiesiog į 
einančiųjų vidurį. Farmeris 
buvo pritrenktas ir kai atsi
peikėjo, tai pamatė esąs vi
siškai plikas. Savo drabužius

Aš, r.iudvi' as Kauką. pajieškau sa
vo broliu Vilimo ir Simono, taipgi se
sers Petronėlės. Daug metų atgal gy
veno Chicogoj. Mono adresas:

LOUIS RALTKA
Mine P. O. Anyox. B. C.. Canada.

Pajieškau Jono Zakarevičiaus. Lin
kuvos parapijos, Talminų kaimo. 10 
metų atgal jis gyveno Worcester. 
Mass. Turiu svarbų reikalą. Malonėkit 
atsišaukti.

MISS TERESA DAUPAR
356 Linden avė., Elizabeth. N J

Pajieškau pusbrolio Jono Tenia- 
nies. paei-a jš Godonių kaimo. Seiri
ju parapijos Girdėjau, kad jis randa
si Amerikoje Conn. valstijoj. Norė
čiau susirašinėti. Ji patį ar žinančių 
meldžiu pranešti, už ką busiu dėkin
gas.

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

Aš. Kaznnia Pupeliutč. pajieškau 
pusbrolio Kazimiero Gvozdo Jis prieš 

> Pittsburghe. Paeina iš 
. bos, Ukmergės apskričio. 

čalrn« T n nimbą eini Kovarsko parapijos, Laukagalių kai-meazio SaKOs. JO pusoaciai mo Norėčiau su juo susirašinėt. Ma- 
buvo nusviesti keliais sieks- no antrašas:

SlbKai pnnab. oavu uiąuuzaus karą 
jis rado sveikus netoliese ant1 Kauno rėdyb

NE-

Ar Inkstai Daro Jums 
Nesmagumų?

“Mano inkstai darė man nesmogti- 
mų. Skaudėjo nugarą. buvau nervin
tas, silpnas ir ligotas,’’ sako Mr. Gev. 
Leavtit, Subiett, Kansas. “Aš varto

jau Nuga-Tone ir dabar jaučiuosi 
stipresnis ir sveikesnis. Aš maloniai 
rekomenduosiu Nuga-Tone visiems, 
kurie turi silpną ir nuvargintą siste
mą ”

Nuga-Tone yra suteikusios tikrą 
palaimą dei tų, kurie nuolat buvo silp
ni ir išblyškę. .Jos suteikė daugiau 
energijos silpniems ir nervuotiems 
vyrams ir moterims, taipgi suteikė ra
mų ir atšviežinanti miegą, kurie nega- 

' lėdavo miegoti. Nuga-Tone pataiso 
apetitą ir virškinimą Prašalina pūslės 
ir inkstų nesmagumus į keletą dienų, 
daugelyje atsitikimų prašalina užkie
tėjimą, gasus iš vidurių ir žarnų, svai
gulį. padaug’na silpniems svarumą. 
Nuga-Tone atšviežina jėgą dėl visų 
kūno organų.' jos yra parduodamos 
vaistinėse su garantija, kad suteiks

FARMOS
GEROS PROGOS!

FARMOS NEPIRKIT PAKOLEI
AP2IURCSIT MUSŲ KOLIONUĄ IR
NEPAMATYSIT MUS! _ . .__________

Mes turime tokių farmų, kokių tik užganėdinimą.
Jus reikalaujat ir užtikrinam tą, ką I -------------------------- - ------------ —-------
žadam. Musų yra didžiausia lietuvių TASAI NEPAKENČIAMAS 
kolionija Amerikoje Rašykite, pnsių- | 
sime kataliogą. (-)

PHILLIPS & MATTlX
R. 2. Box 83,

GALVOS SKAUSMAS
tankiausia paeina nuo netvarkoj ir

Scottville, Mieh. užkietėjimo vidurių, nerviškumo, 
---- ——  durių kataro. Nauja žolių gvduolė

KATRO-LEK
gera 10 kambarių “stocko” t Prasa(*n? tuos visus i

.. _ kitoki budinkai. Sykiu par- ' malonioj formoj, apvalo _________w
iduoda 30 karvių. 3 arkliai, visokios nu.” nuodų, sudruuna jį ir paskatina 

- -— pne normalių funkcijų.
| KATRO-LEK yra išbandytas nul. 
jonų sergančių ir mokslo žmonių ir 
pripažintas kaipo geriausia gyduolė 
nuo vidurių

Norėdami Įsigyti šių garsių gyduo
lių, rašykite jų išradėjui. Kaina už 
bonką $2.0o. už .ris Lonkas $b.b0. Ad
resuokite: ojtasinski Drug Cc ,
11-4 Bnghtoi, st., Boston, Mass.

PARSIDUODA FARMA I
195 akrai žemės, visa žemė lygi ir 

derlinga, be akmenų, užsėta ir užso- 
dyta Yra gera 10 kambarių “stecko“ i Prasal.lna tuos visus nesmagumus 
stuba ir 9 kitoki budinkai. Sykiu par- Į malonioj^ formoj, apvalo oiganizMą 

vėliausios mašinos, vežimai ir įran- prį® _n°_rm'‘l>ų_ funkcijų, 
kiai. Randasi miestelyje, prie gelez- 
kelio, arti piero krautuvių ir viešbu
čiu. labai geri marketai. Kama už 
viską tik S7.50<t. įnešt $3,000. Rašy
kite angliškai. (3b)

MRS. BUCHMAN
Box 27S. Sara toga Spr.. N. Y. I

PARSIDUODA FARMA
135 akrai žemės ir visa perą, der

linga. I>e akmenų, užsėta ir užsodyta. 
11 kambarių stuba, elektros šviesa, 
vanduo stuboj ir banėje. 9 karvės. 4 
arkliai. 7 kiaulės, 100 vištų ir visokie 
farmos įrankiai, mašinos. Pieną ima 
į Bostoną Whiting M ilk Co. Netoli 
miestas. 3 mailės. Kreipkitės laišku ar 
ypatiškai pas, (37)

M R. JUOZAS SKIRK A
R. F. D. Bos 52, North Dudley, Mass.

AUTOMOBILISTAMS.’
Is SENU PADARAU NAUJUS 

PIGIA KAINA.
Pentinu įvairiomis spalvomis 
pasirinkimo. I>ąrau ir Duco.

Darbas gvarantuojaaas. 
A. KASPAR 

M V ietoria St.. W . Suoiervilie, 
Tei. Som. 6520-J.

sulyy 
()

KAZIUNIA PUPELIUTfi 
113 Flover st., Chester. Pa.

Pajieškau Jono Erecko, paskutiniu
- - - , - - » laiku gyveno Detroit. Mich. Meldžiu jįViena karve buvo užmušta; pati atsišaukti arba kas apie ji žinote, 

dvi avelės buvo nutrenktos į ™a«onėkite pranešti, už ka busiu dė- 
lazdyno krumus, bet ne kieki south windsor. conn.
nenukentėjusios. Viena gi ~----- —,. ,5 •• i 1 As, Marcele Suopiene. is namų r.n-avele neteko Visų Vilnų, lyg driakaitytė, pajieškau savo brolių Mo

tiejaus ir Antano Endriukaičių, apie 
kuriuos jau nuo 1923 metų jokios ži
nios negauname. Prašau atsišaukti 
arba žinančius pranešti, už ką busiu 
dėkinga. Marcelė Suopiene 

| Kybartai, Kudirkos g. 8. Lithuania 
I

niais, bet net šniūreliai at- 
varstyti, tiktai visų metali
nio dalių ir vinių nebuvo.

KIEK AKRAS VANDENS 
GALI DUOTI ŽUVŲ?
Akras išdirbtos žemės ga-

ją kas nuskuto; ji, nabagė 
drebėjo nuo šalčio po smar
kiu lietum.

MaS.,

gąsdina karo šmėkla savo 
piliečius, tečiau karo tur būti 
nebus, nes nei Rusija, nei 
Anglija jo nenori. 

Rusų rantikiai su lenkais, 
pa/eję dėl sovietų atstovo 
VoiKu u Varšuvoje užmuši- 
mę>. pamažv. t-aisost Mat b:.mesiąs .politiką. Bet apetitas 4aiškiai nustatęs. Tūli tvirti

arklidems išvalyti, paskui jis dens, tai mokslas da nėra

NUMIRĘS PALIKO
101 ŽMONĄ.

Pranešama, kad šiomis

Aš. Vincuke Ribikauskiutė. po vyrui 
Tuskevičienė, pajieškau brolio Alek
sandro Ribikausko, paeina iš Dotnavos 
parapijos, Slanaberžio kaimo. Pir- 
miaus gyveno Mahanov City. Pa., pas
kiau* New Yorke. Malonėkite atsi
šaukti, arba žinančius meldžiu pra
nešti, už tai bu* atlyginta

ANTANAS TUSKEVICIUS 
iiOu® ąaduva m., jcraaten, I‘_

PARSIDUODA FARMA
Parsiduoda daili 18 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, visi farmos pa
dargai, malkoms piaut masina. 2 kiau
lės, daugybė vištų, žąsų, ančių, kala
kutų, mašina viščiukams perėt, vieta 
prie didelio kelio, arti krautuvė, 5 mi
nutes ligi strytkario. Kaina $11.000. 
Mes nesam agentai, liet patįs savinin
kai. (36)

F. M. BARTULIS
Bos 57. Stratford. Conn.

GALVOS SKAUDĖJIMAS 
ir vidurių užkietėjimas nuvaro žmo
gų į prapulties bedugnę. Prašalink tas 
ligas su Wor1d Products. Tik 1 doleris 
Atsiųskit per paštą. (.‘<61

P. STANLEY
231 Sha*'mn! are.. BoMon, Ma»*.

ARMONIKAI

t

V
J
AL
Mes išdirbame ir importuojame 

kių rusiu rankomis dirbtas irai: k. 
Akordinas geriausias pasaulyj... Ai 
10 metų gvarantuotos. Mu:ų kain 
žemesnės negu kitų išdirbčjų. Djk-. 
suteikiam pamokinir . s Reikalauki 
katalogo, kuri prisiunčiame dykai L) 

Rl \TT\ SERENFJ.LI & CO.
imt mn. i n, •

a u R;
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6 f KELEIVIS No. 36. Rug»ėjo 7 d., 1927.

Karo Šmėkla Artinasi
Kodėl gana ramiai, atrodo, kad ta-: daugelyje atsitikimų matyti lėliais, kartais ir visai men-j jų mirtin, sužeistųjų, bevil- 

du uHle mirti negalvojama, paprastas susirūpinimas kas- kos reikšmės. Pasiremiant:čių ligonių, sakoma, kad 
jos nesibijoma, o priešingai, dieniniais gyvenimo reika-stebėjimais ant pasmerktu-[dauguma jų mirti nebijo.

Tiek Amerikos, tiek Euro-[ naują karo laivą, pasakė, 
pos laikraščiai diena is die- kad karas yra visai netoli ir 
nos pranašauja, jog netru- ragino narsiai kovoti karai 
kus busiąs karas. T aip buvo kilus. Vorošilovas. rusų karo 
užpernai, taip buvo pernai ministeris, po karo laivyno 
ir taip šįmet. Vienok šįmet manevru Baltijos jūrėse, pa
gal kiek drąsesnis tas karo girdamas už gerą pasirengi- 
šmėklos šešėlis pasirodė, o mą karui.išreiškė pageidavi- 
pemykštis buvo drąsesnis už mo naujų karo laivų sustip- 
užpemykšti . rinimui laivyno ir pranaša

vo. kad karas ivyksiąs 1928 
m. arba anksčiau. Londone 
sudaryta Londono apgynimo 
komisija pareiškė, kad grei
tai karui kilus Londonas nė
ra ganėtinai apsaugotas iš

užpernykstĮ
Pastaruuju laiku buvo įvy

kusi karinio nusiginklavimo 
konferencija Ji baigėsi ne
pasisekimu. Didžiosios vals
tybės, matyti, tokias deiybas 
daro tiktam, kad patenki- _ ....
nūs v isuoinenės reikalavimą <>ro ir tam reikalui reikalinga 
nusiginkluoti. Visuomenė,; daugy bė naujų orlaivių,
kuri daugiausia nukentėjo Jeigu pridėti visur kaz ku
kavo metu ir kurią karas Į. į subruzdimą, ^antikių 
daugiausia Įbaugino, yra Į.empimą ir kaž kokį nervin- 
prieš karą ir stovi už solida-’j-umą, tai mes u dar drąsiau 
rų tautų — valstybių sugy-[galėtume tvirtinti, kad esa- 
veiiimą. \ ienok nesnaudžia’me karo pavojau^ įšvąkarė- 
tos visuomenės kai kurie biz-1 
nieriškieji gaivalai. Jie vie-' 
nur kalba prieš karą, kitur, 
slaptai, gundo karan.

Karas visada naudon išei
na prekybos ir pramonės 
kraštams. Prekybininkai, ne
galėdami ramiu budu nukon
kuruoti savo priešingos vals
tybės prekybininkus arba 
pramonininkus ir matydami 
patįs savo žuvimą, stumia vi
są tautą — valstybę į kovą. 
Ir šita kova nesibaigs, kol ne
sibaigs prekybininkų ir pra
monininkų su finansininkais 
luomų kontrolė valstybės 
apyvartų ir neįvyks visuo
menės kontrolė jų darbų ir 
turtų. Bet tai gali Įvykti tik 
esant socializmo tvarkai.

Jūrių nusiginklavimo kon
ferencijoj paaiškėjo, kad ei
na smarkus apsiginklavimas, 
japonai, mažiau kalbėdami, 
daug karo laivų nuleidžia ii 
savo laivyną skubiai didina. 
Jiems neapsileidžia Jungti
nės Valstijos. Anglai, maty
dami ginkluojantis tuodu sa-._____c------_________ __
vo kaimynus, taip pat negali ki tik galima Įsivaizdinti, 
nedidinti labai didelio lai- žmonijai darbą, jei pašalins 
vyno ir žiuri, kad jų laivynas ‘ karo pavojų, 
nesumažėtų prieš kitas vals
tybes. Savaime suprantama, 
kad francuzai negali per
daug toli atsilikti nuo anglų, 
italai nenori pertoli atsilikti' 
nuo francuzų, o Rusijos bol
ševikai taip pat galvoja apie 
vandens karą, todėl ir jie di
dina karo laivyną.

Oro apsiginklavimas šim- 
.tais-naujų orlaivių įvairiau- 

didumo ir greitumo eina 
sparčiau negu buto galima 
tikėtis. Sausjimos apsigink
lavimas taip pat nemažėja, 
bet yis didėja, ypač didėja 
'gaminifnas naujausios amu- 
įnieijoš. 
f Smarkiai tarškant kūjams 
i Amunicijos, garlaivių ir or- 

i ruošiami valstybių karinei 
' galybei ;
aišku, I
karo išvakarėse;

; Ekonominiai 
šauti kiai 1 
įtempti. Praėjusi didi ji karą 
kapitalai suplaukė į Amen- 
ką.ir jos pramonė priaugo di- 
.džiausio laipsnio. Gamyba 
•eina ir toliau, bet gaminiams 
rinkos nebėra. Pradėjus ga
minti po šiek tiek Europoje, 

i jau prasidėjo didelė konku- 
į 
'pavojumi. Bet jos viltis, tai džiui, 1921 ir 1922 m., kas ka(Į jau jokios vilties išsigel- 
'.................... ’ ............— 57’A “Laisvėje” , išreikšti bėti nėra? Ką jis galvoja tas

mintį organizaciniais klausi- paskutines savo gy venimo 
mais? Jau ne tik prastos-valandas? Šiuo klausimu jau 
niems, eiliniams nariams bu- daug mokslininkų yra pasa
vo uždarytos “Laisvės ’ špal- kę Įvairių nuomonių, daug 
tos, bet joje negalėjo paša- raštų prirašyta. Ir beveik vi- 
kyt savo žodžio Bimba, Bo-sur randame patvirtinimu, 
vinas, Jeskevičiutė, Baltru- Rad tie, kurie jau susiduria

y.

laisvė ir diktatūra. 1 _ o v
"Laisvė” nepasako teisingai da apie mirtį negalvojama, paprastas susirūpinimas kas- kos reikšmės. Pasiremiant jčių ligonių, sakoma, kad 
savo skaitytojams apie spau
dos laisvę? Mat, pasakys tei
singai. tai ir save numas- 
kuos. .

šiandien laisvė yra tiems. Į 
kurie valdo, antriems, kurie, 
valdytojų klauso.

Jeigu "Laisvė” turi norą 
kalbėt apie žodžio laisvę, tai 
pirmiausia pati turi parodyt 
pavyzdi ir isileist bile kokios 
pažiūros žmonių raštus, ži
noma, liečiančius visuomeni
nius reikalus.

V. J. Zabulionis.

NEPAPRASTOS DOVANOS
“KELEIVIO” SKAITYTOJAMS

I

AR BAISU MIRTI?;
Mirti niekas nenori. Mirtis 

yra baisiausias daiktas. Dei 
10 visoje prigimtyje mato
me didžiausias pastangas iš
laikyt gyvybę, apsiginti nuo 
gręsiančio mirties pavojaus. 
Gyvybės troškimu yra pa
remtas visas gy vasis pasau
lis. Augalų pasaulyje mes 
matome tik nesąmoningą 
siekimą gyvybei išlaikyti. 
Augalai tuo tikslu tarp savęs 
gana aršiai kovoja — dėl 
saulės spindulių, dėl geres
nės žemės, dėl drėgmės. Bet 
augmenija mirties pavojaus 
nežino, nežino todėl > mir
ties baimės.

Gyvulių pasaulyje jau kas 
kita. Jei gyvuliai protu ne
gali suvokti mirtie.- pavojaus 
pasėkų, tai jie tai nujaučia 
instiųktyviškai. Jie instink- 
tyviškai jaučia ir mirties bai
mę. Juk ne delko kito lauki
niai gyvuliai ir paukščiai ša
linasi nuo žmogaus, kaip lik

se.
Busimasis karas savo 

žiaurumais toli praneš visus 
buvusius karus. Bus plačiai 
\ artojamos nuodingos dujos, 
nuo kurių daugiausia kentės 
beginkliai miesto ir kaimo 
gyventojai — moterys ir vai
kai.

Nuodingos dujos yra sun
kesnės už orą. Nuo jų nei ur
ve, nei rūsyje nepasislėpsi. 
Jų mažiausio kiekio užtenka, 
kad užnuodytų plaučius — 
užmuštų ar nepagydomai su
žeistų žmogų. Nuo jų niekas 
negalės pasislėpti. Palygi
nant su jomis, ugnis ir maras 
\ ra. niekis.

Cheminio karo pabūklai dėl to. kad pastarasis gali ai- 
tobulėja diena dienon. Laik- imti jiems gyvybę, žinoma.

----- ---- gyvulys ar paukštis nesuge-
mirties ba galvoti apie tiesioginę 

— nuodingomis du- mirti iš žmogaus rankų, pa- 
Dujų gamyba smar- vyzdžiui, kad žmogus ji pa- 

šuoliais eina priekyn

1 aščiai rašo, kad kiekviena 
valstybė rūpinasi 
vaistais 
jomis. ' 
kiais 
kilus karui.

Todėl darbininkai ir vals
tiečiai padarys didžiausi, ko-

piaus. nušaus, ar kaip kitaip 
nugalabys. Jo instinktas tik 
jam pasako, kad gyvybė nuo 
žmogaus pasikėsinimo reikia 
saugoti.

Na, o žmogus? Žmogus 
juk protingas padaras. Mir
ties reiškinį jis puikiausiai 
supranta. Jis nuolatos mato 
besiskiriant su šiuo pasauliu 
tokius pat žmones kaip ir jis. 
Jis mato, kad štai buvęs gjr- 
vas žmogus, palikęs artimuo
sius. gimines, pažįstamus, 
visa kas gyvam žmogui bran
gu, miela, eina i žemę, iš ku
rios jau niekad nebegrįš. Jis. 
protingas sutvėrimas, gyvas 
būdamas savo protu matavęs 
visą pasauli, laiką, erdvę, 
gebėjęs pažvelgti Į žmonijos 
gyvenimo praeiti, net 1 atei
ti, mirčiai ji patikus, virsta 
dulkėmis, be jokios vilties 
vėl kada nors sugrįžti Į šį pa
sauli, pamatyti kaip gyvens 

„ x,r —r - , žmonija už šimto, uz tuks-
laivių dirbtuvėse kurie tirą P'^alino nuo darbo uz ne- tanėį0 me.ĮU kairi tuomet at- 
SZ vXTbirS ^^t^TniMaba^

sustiprinti, daros* atSi^d^ įkirti X‘^viK 
kad mes gyvename ,.5 jniinm lakvčs ir neturės a.^Kin1.,su m.'11™1-- oVaroaą’ » > rejo punos įaisv es ir neturės. siais vaikais, žino, kad tie

'/ i valstvbiuDabar prisiminkim biskį vaikai dar gyvens tada, kada 
taip pat ^l'abai Plačiau aPie spaudos laisvę. į jau jo gyvo" nebus.
-•__ • ir !••• 1_____ ■ TTnrlai Irsti čitoin

Spaudos Laisve ir 
“Laisvė

Kuomet New Yorko “The 
I \¥orld” leidėjai atstatė nuo 
'darbo pastabų rašytoją Hey- 
wood Brown už rašymą to
kių pastabų, kokios to laik
raščio leidėjams netinka, tai 
komunistų “Laisvė” sušuko, 
kad spaudos laisves pas bur
žuaziją nėra. Bet ką-gi bend
ro šis Brovvno atstatymas tu- 

įri su spaudos laisve? Browh 
buvo samdomas rašėjas-ber- 
nas. O jei berną gaspad orius

. . Todėl kai šitaip šaltai ima 
redakto- galvoti žmogus apie mirti, ji

Pirmiausia man norisi pa
klaust “Laisvės” _
rių, kiek jus duodate laisvės jam atrodo labai baisi, 
savo laikraštyje? Jus duodat ’ \ ; ;;
vietos išreikšti mintį tik tam. vra baisi, bet mirti ar baisu?

Pati mirtis, be abejojimo,F 
kuris rašo taip, kaip jus no- ką jaučia toks žmogus, kuris 
rit. O kas nori rašyt prieš ju- žino, kad štai už kelių dienų.

„ sų nusistatymą, tai to raštai ar kelių valandų ji laukia ne-
?rencija ir. graso Amerikai randa laisvę gurbe. Pavyz- išvengiamas mirties pavojus,

»
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tas kapitalas, kuri ji turi su- gavo “Laisvėje” 
rinkus karo metu. Vienokj'r 
jis jos negali išgelbėti. Dėl to 
Amerikos pirkliai smarkiai 
pina koją anglų ir kitų tautų 
pirkliams. Tas veda prie ne- 
draugingumo. Tarpe AnglL 
jos ir Rusijos iš vienos puses ~ -------- , ----------  ----------
ir tarpe Jungtinių Valstijų ir saitis, Vyeiss, Krancevicius. su neišvengiamos mh-ties pa- 
Japonijos iš kitos pusės san- Abekas ir kiti. Kas privertė vojum, mirti nebijo. Nuo to 
tikiai yra labai Įtempti. Bile išleist “Bolševikų Grupės” laiko, kada jau protas apsi- 
maža kibirkštėlė gali sukurti lapelius. “Kovą” ir “Darbi- pranta su mirties 
didžiausį gaisrą. ’ ninku Tiesą,” jei ne ta jūsų giamumo mintim, jis prie tos

Karo artėjimą taip-pat ne- cenzūra? pat minties jau nėra linkęs
“Laisvės” redaktoriai tu-grįžti. Ir štai daugybė stebė- 

rėtų gėdą kalbėt apie spau- jimų rodo, kad paskutinės 
dos laisvę, kuomet pačioj prieš neišvengiamą mirtį va-1 
“Laisvėj” viešpatauja he-landos gyvenama palyginti' v

maža nujaučia mažesnės val
stybės ir jos tarytum rengia 
jam dirvą-

Mussolini, nuleisdamas
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$5,000.00 VERTĖS GERŲ KNYGŲ BUS IŠDALYTA 
PER RUGSĖJO MĖNESI

n

Pradedant su šia sąvaite “Keleivis” skelbia dideli 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 “Keleivį” 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 
S2.00 knygų dovanų. Prie to reikia pridėt 25c. persiuntimo lėšoms padengti.

ŠITAS VAJUS PASIBAIGS RUGSĖJO (SEPT.) 30 <L 1927.
ŽEMIAU PADUOTO KATAL1OGO:KNYGAS GALIMA PASIRINKTI IŠ

AK ŽINAI. KAIP LIETUVA ĖJO PER 
REVOLIUCIJOS UGNĮ?

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 buxo užėmę Lietuvą ir kaip lietuviai karia
vo su lenkais? žodžiu—ar žinai, kaip gimė Lietuvos Respub
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 ir baigiant šiomis dienomis. 
Knyga didelio formato, su dideliu spalvuotu žemlapiu. kaina 
$1.90: apdaryta $1.25.
AR ŽINAI. KOKS BUVO DIEVAS PERKŪNAS?

Ar žinai, kada ir kaip lietuviai, ji 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 lietuvių 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 409 visokių dievų ir 
visu tikėjimų istorija. Tai ne šventraštis, bet grynas mokslas. 
Perskaitęs šį veikalą, sukirsi kytriausį kunigą. Kaina tik 
$1.00; apdaryta $1.25.
AR NORI GRAŽIŲ DAINŲ IR EILIŲ?

Jei taip, tai išsirašyk didelę eilių knygą “Sielos Balsai.” Tai 
yra puikiai-iliustruotas veikalas ir gražiausis lietuvių litera
tūrai leidinys. Kaina 75c.: auksuotais apdarais. $1.00.

X t

AK 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.

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

sauli? Iš kur ėmėsi tiek vandens, kad tisą žemę apsemtų? 
Kur tas vanduo dabar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos galėjo 
atsirasti po tvano juooyeidžiai. raudonvęidŽfei ir kitų veislių 
žmonės? Šitie ir šimtai kitų klausimų, Į’kuriuOs negali atsa
kyti joks kunigas, yra nuosakiai ir aiškiai iššdėstyti veikale 
“Ar Buvo Visuotinas Tvanas?” K^yga be galo Įdomi., Kas žo
dis—tai faktas; kas sakinys—tai naujas kunigu argumentas 
griūva. Mokslas ir mokslas nuo pradžios iki galo. Kairia ^5c.

KITOS GEROS KNYGOS: .
"Lietuvių šeimynų Istorija.” — Jei nori žinoti, kaip seno

vės lietuviai gyveno,* tai perskaityk šitą knygą. Iš jos sužino
si. kad musu ' protėviai pačias sali 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 XTV 
šimtmečio Lietuvoje. Nepaprastai Įdomus skaitymas. Knyga 
didelė. 468 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.

“Byb Detroitu Katalikų su Socialistais.“ — Pirmą kartą 
katalikai užpuola socialistus 31 d. gruodžio. 1911. Antrą kartą 
jie užpuola socialistus 31 gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj iš
tisai telpa teismų rekordai ir prirodymai, kokių begėdysčių 
katalikai dasileidžia kovo/" ,‘su socialistais. Su paveikslais.
Kaina 25c. i-' * . • > *

“Eilės ir Straipsniai.”— šioj knygoj telpa 23 gražias'eilės, 
daugybė mokslinių straipsnių, juoką, ir tt. Puikiai iliustrdota. 
Kaina 25c.

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

Prašome išsirinkti iš aukščiau paduoto katalogo patinkamas sau knygas, pažymėti jų vardus 
ant atskiros popieros, ir kartu su prenumerata prisiųsti žemiau paduoto adresu. Tik prašome 
neužmiršti pridėti 15 centų persiuntimo lėšoms. (Imant už $2.00 knygų persiuntimui—25c.)
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bai lengva. Protaujantiems darbininkams veikalėlis n t pava
duojamas. Kaina 25c.

"Socializmas ir Religija.” — Labai Įdomi knyga šituo svar
biu klausimu. Ją turėtu perskaityti kiekvienas katalikas ir so
cialistas. Parašė E. Vandervelde, vertė Vardunas. Kaina 10c.

“švento Antano Stebuklas.’ — Dvieju veiksmų komedija. 
Perstatymui reikia 10 aktorių, 8 vyrų 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 formos, ir kodėl turės būt pakeistas kapitalizmas. 25c.

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

“Davatkų GaAzmkes" ir kitos linksmos dainos. Apart juo
kingų “Davatkų Gadzinkų“ telpa 30 Įvairių juokingų dainų, 
eilių, parodijų, ir tt. Daugelis iš dainų tinka juokingoms dek
lamacijoms. šešta pagerinta laida. Kaina 10c.

“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, perstatanciais įvairius nuotikius nuo 
prieš sutvėrimo pasaulio iki užgimimui Kristaus. Įgijęs šią 
knygą niekas nesigailės. 382 pusi. Kaina $1.00.

“Kaip Tapti Snvienytų Valstijų PHiečin?” — Aiškiai išgul
dyti pilietybės įstatymai su reikalingais klausimais ir atsa
kymais lietuvių ir anglų kalbose. Antra peržiūrėta ir pagerin
ta laida. Kama 25c.

“Kodėl Aš Netikiu į Dievą?” — arba Tikėjimu.^Kritika. 
Knygutė pilna argumentų ir faktų, kurie kaip kirviu ’ 
sokius burtus ir pi ietarus. Parašė Iksas. Antra, pataisyta 
padidinta laida. Kaina 20c.

“Monologai ir Deklamacijos.” — šioje knygoje telpa dau
gybė gražių ir juokingų monologų ir deklamacijų. Visokios 
temos: darbininkiškos, revoliucijonieriškos. tautiški, jpųno- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos skambios, viso* geros. Thi- 
ka visokiems apvaikščiojimams, baliams, koncertams ir tt. 
Antra pagerinta laida. Kaina 25c. 'I

? “Musų Padėjimas.” — Įdomus pavyzdžiai iš dabartinio dar
bininkų Parašė Antonovas. Kaina 10c. ♦

“Nikiffstai?' — Tragedija trijuose aktuose. Veikalas paro
do. kaip studentai nudėjo carą Aleksandrą II. Istorinis it la
bai Įdomus dalykas. Kaina 25c. ; •*

“O. S. S.” arba šliubinė Iškilmė. Vieno akto farsas. labai 
juokingas ir geras perstatymui. Parašė Feldman. Vertė J. 
Uktveris. Kaina 15c.

X, -t ♦

“Popas ir Vėlam*” ir toj pačioj knygutėj “Adomas ir Jie- 
va.” Smagus ir juokingas pasiskaitymas. Kaina 10c.

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

“Amerikoniškas YtRttfvė*.~ — Dviejų aktu komedija. Juo
kinga ir iengva perstatymui. Parašė Iksas. Kaina 10c.

■> < f * <

“Amerikos Macoch'as. arbų kaip kataEkų kunigas Hans 
Schmith papiove savt apgautą,gaspadinę. Su paveikslais. 10c

“Dėl Pinigų” — 3 aktų drama sulyg Tolstojaus, čia rišamas 
opas klausimas: ar gali žmdgus kitą žmogų užmušti, ar ne? 
Nepaprastai drąsi kalba, Kama 35c.

“Karės Nuotakos,” vieno kkto drama iš karo laikų. 20c.
‘Taras Sibire” — juokinga* vaizdelis iš caro gyvenimo, 

kuomet po revoliucijas jis buvo ištremtas į Sibirą. Kainą 25c.
“žemaitės Raštai Karo Mota” — Knyga padaryta ant la

bai gražios popieros ir gražiai iliustruota Kaina 50c.
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į. 36. Rugsėjo 7 d., 1927.

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

.jis išplatino tokių netikrų do-• sus netik tuo. Biržai ^uri sam amžiui. Bet vėliau jis
• žmonių, kurių galvose šutei- pateko vėl Lenkijon keičian- 
I • l_a.ll* i*7*ll**“ TA 1— •

STATYS SKERDYKLAS 
IR ŠALDYTUVUS 

KLAIPĖDOJE.
Vokietija labai aukštais 

muitais ir kitokiais varžy
mais beveik visai uždarė sa
vo rinką Lietuvos gami
niams. Tuo tarpu Anglija

lerių apie 300.
Lietuvoje jisai turėjo šiuos 

bendradarbius: Bronė Žiau- 
graitė, 30 metų amž., gyv. 
Šiaulių mieste, Pagyžių gat
vėj 61 num. ir Jonas Kvede- 
ravičius gvv. Biržų apskr. ir 
vaisė., Kilučių kaime. Visi 
šie asmens drauge su Jonu 
Žvaigznė yra sulaikyti ir pa
dėti kalėjimam

K E C E i V I 3

* Plaukite po 
Amerika* Vėliava*'.

pa ne viena, bet kelios parti- tis kaliniais. Dabar suimtas 
jos: sulig reikalu ir pagal vėl kaipo lenkų šnipas neiš

vengė skirtos bausmės.
’ -------------- Be to, Leokadijai Przy-

PARĖJUS NAMO RADO jemskaitei, taipgi šnipinėju- 
siai lenkams, teismo skirtieji

vėją!

ir sumokėjusiems pinigus už 
žadėtus žemės sklypus pada
rė žmonėms daug nuostolių 
—visa tai kiek sulaikė žmo
nes nuo masinės išeivybės. 
Šių metų emigracijoje pirmą 
vietą išeivių skaičiumi užima 

a Brazilija, į kurią per sausio-j 
leidžia ivežti maisto produk-!^ePo?' bus išvykę iš Lie-' 
tus visai be muitu. Tečiaul^ apie 15,000 žmonių, 
musų kraštui Anglijos rinka :l°kau eina Kanada, Argenti- 
tuo tarpu sunkiai prieinama.!?a’. Pietl| Afnka ir kt. salys. 
Ji yra toliau n uz vandenų, o tris šalis keliauja
mes neturime tinkamų įren-itJau^1?u?'ia .1^UV11^ tautybės 
girnų pit>i ūkiams i Angliją ^mones» o į Pietų Afnką ir 
gabenti ' ralestną beveik išimtinai

Vokietija, turėdama ig'vieni žydai. Per 6 mėnesius į 
didelių uostų, Klaipėdos !Piet^ ls'Vko 406 as-
uostą prieš karą buvo pritai-’mer}?’ - — 47. Su
kiosi lik Nemunu plukdo-i s- Pa\asarl Kanados
miems medžiams apdirbti įr.^a^^lai įvažiavimą į savo 
išgabenti. Ūkio gaminius per ^Jip^žčjo musų piliečių 
Klaipėdos uostą gabenti be lseivy^e į Kanadą, ir toliau 
veik negalima, nes ten nėra ?a, ?tl ^au -P - galės pa- 
nė tam tikslui įrengtų sande- skelbia pasku
bu, nė šaldytuvų bei sker-(tines?.in.los’ Kanados vynau- 
dvklų. isybe siais metais yra nusista-

" Valdžia dabar bando pla-'^^ .neįsileisti dary
čiau atidaryti Anglijos rin- nmky žemes darbams, 
ka Lietuvos ūkio produk-' 
tams. 'SUIMTI NETIKRŲ DOLE-

Tuo tikslu pirmas rupesnis: RIŲ DIRBĖJAI IR PLA- 
yra: pritaikinti Klaipėdos TINTOJA1
uostą žemės uliio gaminių iš-! Paskutiniu )aiku krimina. 
vežimui 
pastaruosius kelerius metus 
jau pusėtinai apsitvarkė. 
Trūksta jam labiausiai šal- 
d ytuvų ir skerdyklų, o taip 
pat nuosavo prekybos laivy
no.

šiomis dienomis finansų 
ministeris J. Tūbelis išva
žiavo į Klaipėdą vietoje iš
tirti šaldytuvų ir skerdyklų 
statybos reikalą. Gal būti 
dar siais metais, iš sutaupy- 
mų valstybės biudžete, bus 
pradėta ši statyba. Taip pat 
dar šįais metais vyriausybė 
stengsis įsigyti bent porą 
prekybinių juros laivų, kurie 
sudarys pradžią Lietuvos 
prekybos laivynui.

1ŠEIVYBĖ IŠ LIETUVOS
PER PIRMĄJĮ 1927 M. 

PUSMETI.
Emigracija iš Lietuvos 

šiais metais pasiekė nepa
prasto skaičiaus. 1926 metais 
išduota išeiviams į įvairias 
salis, o ypač į Pietų Ameriką, 
6584 vizos. Atskiromis šali
mis imant, pereitais metais 
išduota vizų: į Braziliją 
2541; antroje eilėje eina Ar
gentina, toliau Kanada* Ka
ba, Urugvajus, Meksikai, Pie
tų Afrika ir Palestina." Atsi
žvelgiant į sunkias gyvenimo 
ir darbo sąlygas Pietų Ame- 
rikoLdlofcs didelis musų išei
vių skaičius verčia rimtai su
trupinti musų visuomenę, 
juoba; kad išeivybė nemažė
ja, bet rodo palinkiino didė
ti. šiais metaiš išeivybė ėjo 
tokiu tempu: sausio mėn. iš
duota 590 vizų 1770 asmenų, 
vasario mėn. 987 vizos apie 
£JW0 asm., kovo m. 2119 vizų 
*6300 asmenų, balandžio m. 
2084 vizos 6150 asm., birže
lio mėn. 1463 asm., liepos m. 
1066 asm. Iš paduotų skai
čių matytį, kad išeivių skai
čius iš Lietuvos nuo š. m. 
pradžios kas mėnuo didėja ir 
kovo mėn. pasiekė aukščiau
sio skaičiaus — 6300 žmo
nių, o nuo kovo mėn. vėl ėmė 
sparčiai mažėti ir liepos m. Kvedaravičius Žvaigznė iš-! 
teišvyko 1066 asmens. Re-gyveno tik apie savaitę ir 
zultate kovos su emigracija persikėlė pas kitą savo pažįs- 
uždaryta Kautie gana stambi tarną Blazarėną ir ten pradė- 
emigracijos propagandos ir * ’’
pagalbos įstaiga švedų- 
Amerikos Linijos Emigraei- 
jos Biuras su jo skyriumi 
Alytuje, kuriuose daug ryš
kiau buvo varomas išeivių 
agitavimo ir išnaudojimo 
darbas, negu kitose tos ru-rų dolerių banknotų krimi- 
šies įstaigose. Uždraudimas nalinė policija susekė, išė- vo didelis tautininkas, bet po 
kalbinti piliečius vykti į už- mė iš apyvartos ir prijungė dviejų dienų jis važinėjo 
jurį ir spaudos kova prieš prie bylos. Be to išaiškinta, kun. Krupavičių ir, reikia 
išeivybę į Braziliją pagaliau kad Jonas Žvaigznė padir- spėti, giedojo himnus kade- 
pagarsėjusi uždarytosios binėjimi^ dolerių užsiėmė 
“Alfos” b-vės afera, kur no- jau Latvijoj. Nuo 1925 metų 
pintiems važiuoti į Braziliją iki šių metų gegužės mėnesio tikybų miestas, bet jie gar- buvo pakeista kalėjimu vi-

i. Šiaip šis uostas per j.
slaptų žinių, kad Lietuvoje 
eina slaptas netikrų dolerių 
padirbinėjimas ir platini
mas, ir kad priešaky šio 

i “darbo” yra kažkoks svetim
šalis. Pasirodo, kad netikrus 
dolerius padirbinėjo nelega
liai Lietuvon atvykęs Latvi
jos pilietis Jonas Žvaigznė. 
Atvykęs Lietuvon šis “pini
gų meisteris” apsigyveno 
Kirdonių kaime, Pabiržės 
vai., Biržų apskr. Padarius 
kratą pas Žvaigznę surasta 
visokie peiliukai, paišeliai, 
tušas, padidinamieji stiklai, 
dolerių skaitlinės (pavyz
džiai), kažkokie milteliai ir 
kiti įdomus įrankiai dole
riams padirbinėti, gerokai 
pinigų (litų) gautų už išpla
tintus netikrus dolerius ir du 
Lietuvos vidaus pasai sveti
mais vardais. Tardomas 
Žvaigznė iš pradžios gynėsi, 
bet padarius akystatą su jau 
prisipažinusiais netikrų do
lerių platintojais, kurie ne
tikrus dolerius išplatinimui 
iš jo buvo gavę, jis kaltu pri
sipažino ir pareiškė, kad ji
sai tikrai yra Jonas Žvaigz
nė, 30 metų, latvių tautybės 
ir pilietybės. Lietuvon atvy
kęs iš Latvijos nelegaliai. 
1922 metais buvo pasodintas 
Latvijoje kalėjiman už de- 
vertiravimą iš kariuomenės, 
už ką buvo nuteistas 4 me
tams, kol jam 1925 metais 
rugpiučio mėn. 11 d. suma
žino bausmę ir jis iš kalėji
mo buvo paleistas. 1927 me
tais slaptai atvyko Lietuvon 
ir apsigyveno Kilučių kaime 
pas savo seną pažįstamą — 
Joną Kvedaravičių. Iš Kve- 
daravičiaus už tam tikrą at
lyginimą gavo jo tėvo Jokū
bo Kvedaravičiaus vidaus 
pasą, kuriame pertaisė metus 
ir priklijavo savo fotografi
ją. Vėliau dar rado kitą pa
są Miko Kvilaičio vardu, ku
rį Žvaigznė perdirbo tokiu 
pat budu kaip ir pirmąjį ir 
abiem pasais naudojosi. Pas _  - * • — - w I

t

NESUSIPRATIMAS KAU
NO KALĖJIME.

Šiomis dienomis Kauno 
sunkiųjų darbų kalėjime at
sitiko tokie rimti juokai: 
apie 19 vai. vak., užmigus 
vienam kaliniui, draugai su- 
mezgę 2 rankšluosčiu ir dir
žą užrišo už čiužinio galo ir 
miegantį su čiužiniu nutem
pė nuo narų. Nors numesta
sis nesusitrenke, tečiaus pa
budęs iš miego išsigando ir 
supykęs nutvėrė peilį ir norė
jo rankšluosčius supjaustyti. 
Bet peilis buvo neaštrus ir 
rankšluosčių neėmė. Tad2 
Tukentėjęs sumegstus rankš
luosčius išmetė pro langą.

12 vai. naktį keičiantis 
sargybai vienas sargybinis 
ado kieme surištus rank

šluosčius ir suprato, kad ar
ba kas pabėgo, arba nori pa- 
)ėgti. Akimirkoj kalėjime 
luotą pavojaus signalas ii 
risas kalėjimas sukelta an: 
tojų. Iš lauko pusės apstaty- 
a gausi sargyba, o viduje 
ridumaktyje ėjo stropiau- 
ias kalinių patikrinimas. 
Tikrintojai visus kalinius ra
to saldžiai bemiegant. Net 
įetekusiems rankšluosčių ir į 
'aivą neatėjo, kad dėl to kilo 
riukšmas ir eina tikrinimas.

Šis anekdotiškas triukš
mas buvo išaiškintas tik apie 
11 vai. ryto, kai netekę rank
šluosčių pradėjo jų jieškoti 
'r prižiūrėtojus klausinėti. 
Kalėjimo administracija, pa
sijutusi per didelio savo bu
drumo ir atsargumo komiš
kai apgauta, rankšluosčių 
savininkus vvr. pusk. Moc
kevičių ir p. Zuzaną septy
nioms paroms įmetė karce- 
rin.

Žinoma, čia irgi nemikros- 
kopiškas kalėjimo administ
racijos išsišokimas. Bet ne
jaugi kas save kaltins?

KUN. KRUPAVIČIAUS 
GASTROLĖ Į BIRŽUS.
Biržai. Smetonos pramin

tu taku važinėjo III Seimo 
narys kun. Krupavičius. Jc 
tikslas, kaip matyt, buvo at
aušinti tą Įspūdi, kuri padarė 
Smetona. Į Biržus p. Krupa
vičius atvyko po dviejų die
nų Smetonai išvykus. Krikš
čionių demokratų sferose, 
kaip žinoma, Smetoną pri
ėmė gana šaltai, todėl visai 
suprantama, jog Krupavičiui 
karo valdžia uždraudė Bir
žuose laikyti mitingą. Nega
vęs viešai kalbėti, jis, pasi
matęs su vietiniais klerika
lais, nuvyko Į Naradavo dva
rą pas poną Valiūną, apskri
ties agronomą, kurs ji parsi
vežė.

Minėti, pas ką kun. Kru
pavičius apsilankė svečiuose 
ar šiaip partijos reikalais, 
nevertėtų, bet čia yra viena 
charakteringa smulkmena.

Per rautą, kuris buvo su
ruoštas Smetonai Biržuose, 
p. Valiūnas išdrožė prakal
bą, kurioj primygtinai pa
brėžė, jog reikia karaliaus, o 
darbininkams tiesiog įvesti 
vergijos laikus, kad darbi
ninkai negalėtų iš dvaro at
stoti iš darbo ir tt. Maža to, 
Valiūnas išprakaitavęs visą

TIK PELENUS.
Norvaišai, Šakiu aps., Bu- 4 m^i kalėjimo sumažinti 

blelių valse. Iš ūkininkės Ža- iki dviejų metų, 
liadrasčkiutės kluono prasi- ---------------
dėjo gaisras ir bematant išsi- LENKŲ AEROPLANAS 

I TIES KAUNU.plėtė ir apėmė visą ūki. Vis
kas sudege, ne tik trobos, bet 
ir pataline. Šuo ir vištos taip 
pat negalėjo išsigelbėti. Li
ko nesudegę, kas buvo lau
ke. gyvuliai. Seimininkes ne
buvo namie; parėjusi įado 
vietoj trobų tik pelenus.

TIES KAUNU.
Rugpiučio 9 d., apie 4 vai. 

po pietų, viršum Kauno pasi
rodė vienas lenkų aeropla
nas. Pastebėję jį musų lakū
nai staiga pakilo ir pradėjo 
vytis, bet lenkų aeroplanas 
suspėjo pasinaudoti tuo mo
mentu, kol kėlėsi musų lakū
nai ir paspruko. Lenkų orlai
vio pasirodymai ties Kaunu

jūsų tėvynę puikiausiais laivais 
pasauly, valdomais ir operuo
jamais Suvienytų Valstijų Val
džios.

Spccialė ekskursija, vedama 
Mr. J. A. Peont. United Statės 
Lines atstovo, išplauks laivu

S.S. George Washington 
iš New Yorko Spalio 12.

Planuokite važiuoti smagioje 
draugėje jūsų tautiečių.

Važiuokite į Lietuvą
Kiti išplaukimai Spaly:

S.S. Leviathan _____ Spalio
S.S. Pres. Harding ..Spalio
S.S. Republic .......  Spalio
S.S. Pres. Rooseveit Spalio 19
S.S. Leviathan ....... Spalio 22

Klauskite vietos agento pilnu 
informacijų ir kainu, arba rašy
kite pas:

L
5

15

United Statės Tinas
75 Statė Street. Bo«ton, Mm* 4S Broadway. New Yvrk City

VAGYS NEDUODA ŽMO
NĖMS RAMYBĖS.

Pažvelsių kaime (Kulių’^bai sudomino aviatorius. !
vai.) paskutiniu laiku įsime
tė vagių, arba kaip žmonės 
vadina kriučų kompanija. 
Vagia kas tik papuola jiems 
po nago: bulves, lašinius,/iurdienį Pagyžių gatvėje be- 
kirvius, linus, dviračius ir tt. ] važiuojant sudegė pil. Mika- 
Keli žmonės yra tame bloga-dausko rugių vežimas. Javai 
me darbe įtariami ir net pa- sudegė visi, ratai — gerokai 
stebėti bevagiant. Buvo apdegė, taip pat ir telefono 
kreiptasi į Kulių policiją, stulpas, prie kurio degė. Gai- 
kad ši suteiktų savo pagalbą srą užgesino gaisrininkai, 
ir imtųsi iš Pažvelsio negeis-į Gaisro priežastis — nežino- 
tinus paukščius išgaudyti, i ma, pats šeimininkas neru- 
bet tas viskas eina iki šiol la- ko; spėjama, arba vaikai pa- 
bai lėtai ir ne energingai, i degę, arba pro šalį važiavu- 
Reikėtų patiems vietos gy- i šieji automobiliu metę deg- 
ventojams imtis smarkiau į tuką.
Įtariamus vagis pasekti ir su-!~ 
gavus “išpravodyti” iš Pa-, 
žvelsių.

SUDEGĖ GATVĖJ 
VEŽIMAS.

Šiauliai. Rugpiučio 9 d. vi-

NUTEISTAS UŽ PINIGŲ 
DIRBIMĄ.

Šiomis dienomis Panevė
žio apygardos teismas nutei-j 
sė Vyžonių vaisė., Utenos i 
apskrities gyventoją Juozą: 
Zamanską dvejais metais! 
^unkiujų darbų kalėjimo.

f Policija padariusi pas Za- 
manską kratą rado visą dėžę 
nulietų netikrų po 2 lit. mo
netų. Zamanskas prisipaži
no, kad jis norėjęs nulieti! 
penkTites monetas, bet josi 
taip neaiškiai išėjusios, kad! 
jis vėliau jas ištirpdinęs irj 
nuliejęs po 2 litu.

Monetos padirbtos taip j 
nevykusiai, kad kiekvienas 
matęs tikrus sidabrinius pi
nigus, lengvai gali šiuos ne
tikruosius pažinti.

PRIEŠO KARIUOMENĖ
JE TARNAVO.

Š. m. sausio mėnesį ties 
Strelčiškių kaimu, Varėnos 
valsčiuje pasienio policijai, 
sulaikė slaptai pereinant de
markacijos liniją asmenį, pa
sivadinusį Kaziu Bortkevi- 
čium.

Jisai, tardomas, nurodė, 
kad esąs kilęs iš Jonavos į 
valsčiaus, Prapuolynės kai-j 
mo, šlėktelė, ir 1919 metaisj 
nors ir žinojo, kad Lietuva] 
buvo karo padėjime su Len-i 
kija, jis įstojo savanoriu len
kų kariuomenėn, kur tarna
vo Vijniaus pėstininkų pul
ke. Paleistas iš kariuomenės, | 
likęs be darbo, sumanė grįžti Į 
Lietuvon.

Bortkevičius buvo perduo-' 
tas teismui už tarnavimą: 
priešo kariuomenėje.

Šiomis dienomis Kauno: 
apygardos teismas Kazį! 
Bortkevičių nuteisė Jietve-į 
riais metais sunkiųjų darbų 
kalėjimo.

jo padirbinėti dolerius šiuo 
budu. Imdavo tikrą vieno ______ __________
dolerio vertės banknotą ir su'simpatiją rodė Smetonai ir 
pagalba aukščiau paminėtų rautui pasibaigus su kitais 
įrankių, perdirbdavo skai- valdininkais Smetoną išnešė 
čių “1” į “10’* ar net į “50.”. iš miesto valdybos į automo- 
Keletą tokių perdirbtų netik- bilį.

Taigi Valiūnas be galo bu-

mams.
Biržai, anot “Lietuvio.”

LIETUVIAI!
B iLTIKO AMERIKOS LINIJA 
tai pirmutinė ir vienatinė laivinė 
bendrovė, kurios laivai pralaužė 
kelią iš Amerikos New Yorko

TIESIAI f LIETUVOS

KLAIPĖDĄ

siunčiant du laivu pernai, o jau 
net penkis šįmet.

KAINOS LAIVAKORČIŲ f 
KLAIPĖDĄ 

Trečia kiesa.............
Ten ir atgal tiktai 

Turistine III kiesa .
Ten ir atgal tiktai 

Valdžios taksai atskirium.

LAIVŲ IŠPLAUKIMAI

$iO7.no
$181.00
$117.00
$190.00

“ESTONIA” 20 Rugsėjc-Sept. 
“LITUANIA” 11 Spalio-Oct. 
“POLONI A” 1 Lapkričio-Nov. 
“LITUANIA” 22 Lapkričio

lt IR I

LIETUVĄ
PER 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, Maaa. 

arba pas vietos agentus

KALĖDŲ Laivas “POLONIA” 6 Gruodžio-December
Žiniom kreipkitės i vietos agentą ar į bendrovę:

Dažnai žmogus gyvenimą 
supranta tik tada, kai jo gy
venimo laivas į uolas suduž
ta ir tik skeveldros vandeny 
pluduriuoja.

Vilimo. Gydykit kiekvieną 
įpjovi**, žaizd# ar įdrėa- 
km« aa stipriu ir nenno- 

aptiseptika. Zonito 
užmuša bakterijas ir pa
reiti »yti.

Eagle Brand išangmo 
giau sveikų kūdikių, uegu 
visi kiti kudikią maistai.

EAGLE BRAND

CUNARD
I LIETUVĄ 
(per Angliją) 

sumažinta kaina 3 klesos sugrąž- 
tinių laivakorčių 

I KAUNĄ IR ATGAL 
BERENGARIA ir
MAURETANIA ..............$211
AQUITANIA  ..............$215
I LIEPOJĄ IR ATGAL ŠIAIS 

LAIVAIS — $186.
Iš BOSTONO

LACONIA ................... Rugsėjo 4
SCYTHIA ................... Rugsėjo 9
AURAN1A .............. Rugsėjo 22

I Lietuvį greitu laiku. Išplaukimas 
as seredą. Keleiviai nepil iečiai į- 

leidžiami be kvotos varžymų. Visi 3 
klesos keleiviai turi kambarius. Ne
prilygstamas švarumas. Puikus 
maistas. Kreipkitės prie vietos 
agentų ar į
CUNARD LINE f 
33 Statė St, ’
BOSTON

BALTIC AMERICA LINE
8 BRIDGE STREET, NEWYORK, N. Y.

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ 

musų tri-triubinių laivų 
- -r   — —U 

DEL’TSCHLAND, 
ALBERT BALLIN, 

RESOLUTE, REUANCE. 
ir ant . popnliarišktj vienodais 
kambariais laivą develaml, 
Hestphalia ir Thuringia. 
Savaitiniai išplaukimai iš New 
Tiorko. Laivai Thuringia ir 
Westphalia atplaukia j Bostoną. 
Personaliai lydimi j Earopų 

išvažiavimai.

Ant
N E W YORK (*■■ jas)H AMBURG

203 .ii New York 
j Kaurų ir 
(Pridėjus S. V. 
k'KiĮ Taksu.)

DIDELIS PASISEKIMAS

"Y

Dėl sugrįžimo leidimų ir kitų m- 
formacijų klauskit pa* vietos 
agentus afba pa*:

United Amerieaa Liatt, lito, • 
General Arenta' ri 

131 Statė St, -TMfcSh, Maaa.
... ...........................

DH iųbročių, žaizdų ir kitų škaaAątfy 
BEAR BRAND SALVE (Grobleirskio) !
» SortaMo skausmų ir užgydo žaizdas be 

ekaeeiM j 2 ar 3 dienas. Kaina 35c.
GROBLEKSKT & CO, Plymosth, Pa. 

“GYDO ir GYDO ir GYDO—bęt maloniai"

SUŠAUDYTAS LENKŲ 
ŠNIPAS.

Už šnipinėjimą lenkų nau
dai karo teismo pasmerktieji 
mirti Arlauskas, Greško ir 
Bieliauskas padavė Smeto
nai pasigailėjimo prašymus. 
Arlauskui mirties bausmė 
pakeista kalėjimu ligi gyvos 
galvos, Bieliauskui 20 metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo, o 
Greško prašymas atmestas, 
ir teismo sprendimas įvykdy
tas 15 rugpiučio. Greško jau 
pirmiau buvo nuteistas mirti 

, už bėgimą iš kariuomenės į 
lenkų pusę. Antroji bausmė 

7 prezidento malonės aktu jam

Feena-mintTJbe Chevutg LAXATIVE

Matomu čiugamis, koris 
palaiko pilvo reguliarišku- 
m*. Vaikai myli jį.

15c. ir 25c.

Babies tore lt

Mus. Winslow*s 
' Strup

k

i

PERKAME ir PARDUODAME
LIETUVOS PASKOLOS ir kitų VALS- 4 

TYBIŲ BONUS.
Department G.

ZIMMERMANN and FORSHAY '
170 Broadvay, New York City.

į ■ _ *

ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS

PASAULIO ISTORIJA
*

šiame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą, 
Romos imperiją, jos demokratiją ir imperiaHzmą. apie pra
džią krikščionybės, Kristą, krikščionių kilimą ir išsiplėti
mą. apie Azijos tautų istoriją (hunu, persų, kinų), apie atsi
radimą Mahometo ir musulmonų tikybos, apie viduramžių 
krikščionišką pasaulį ir kryžiaus karus, apie garsų kinų- 
mongolų karo vadą Cingis Chaną ir jo darbus, kaip užkaria
vimas Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu “Mongolai ir 
čigonai.” ' r, ,

Knygoje yra daug paveikslų, žemlapių, piešinių. Išleido 
Tėvynės Mylėtojų Draugija. Apdaryta, puslapių 301. ' 

Kaina .... $2.25. A

KELEIVIS
255 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

■
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No. 36. Rugsėjo 7 d., 1927.

Vietines Žinios
4,000 ŽMONIŲ VAIZBOS 

BUTO PIKNIKE.
2. M. Keblinskaitė.
3. P. Urpton.

Pypkorių lenktynės:
1. A. Chaplikas.
2. B. Gūdis.
Aukštas šokimas bėgant:
1. E. Casper.
2. A. Čaplikas.

Merginų grožio kontestas:
Šitas kontestas buvo nevi

sai vykusiai tvarkomas. 
Daug gražių merginų jame 
visai nedalyvavo. Mat. mer
ginos kuklumas kanais ne
leidžia jai pasisiūlyt į kon- 
testą — ji neturi drąsos pasi
sakyti, kad ji skaito save 
gražiausia. Todėl stoja tiktai 
tokios, kurios turi daug drą
sos, arba kurias draugai tie
siog stumte išstumia. Todėl 
kai kas čia galėjo būt ir ne
patenkintas, kad nevisus 
gražios merginos konteste 
dalyvavo. Bet kaip šitą keb
lumą apeiti, sunku pasakyti.

Buvo išrinkti 5 bešališki 
teisėjai, kurie turėjo nusprę
sti. kuri mergina gražiausia. 
Į teisėjus pateko Mr. T. 
Kearns iš Raynhamo, Mr. 
W. Folley iš So. Bostono, p. 
Veračka iš Brocktono, p. I 
Kazlauskas ir p. Davis iš

Gražus sportai ir brangios 
dovanos sutraukė galybę 

svieto.
Pereitą nedėldienį May 

nardė, netoli Bostono, buve 
lietuvių Vaizbos Buto su
ruoštas piknikas. Svieto pri 
sirinko tiek, kiek jokia lietu 
vių pramoga Naujoj Angli
joj turbut d a nebuvo mačiu
si. Vien tik prie didžiųjų var 
tų įvažiuojant į Vose’s parki 
suskaityta daugiau kaip tūk
stantis automobilių su 4.00( 
žmonių. 0 nemaža publikos 
prisirinko ir kitais keliais 
Žiuri žmogus ir nesinori tikė 
ti. kad tai butų lietuvių pik 
nikas. Tūkstantis su viršum 
automobilių, ir ne fordų, bei 
Packardu, Lincolnu. Stutzu. 
Cadillacų ir kitokių brangių 
mašinų. Jei paskaitysim tuos 
vežimus apskritai po $3,000. 
tai gausim $3,000,000! Ne
jaugi musų lietuviai Bostono 
apielinkėj galėtų tris milio- 
nus išmokėti automobi
liams? Ne, nesinori tikėti. 0 
betgi tai yra faktas, kuri ma
tėm savo akimis!

Malonų įspūdį darė ir pati 
publika. Visi švariai apsiren
gę, visi linksmais veidais ir Cambridge’aus. Jie pripaži- 
pavyzdingai užsilaikė. Kuo- no gražiausia mergina Adelę’ 
met atsimeni žmogus, kad Martinoniutę iš Dorcheste- 
beveik visa šita publika yra rio. į
suvažiavus iš Lietuvos, kur ji Tvarkos žiurėjo ir viso- 
kniso žemę ir braidžiojo po kius sportus vedė šie vaizbie- 

čiai: d-ras A. Kapočius, 
d-ras Budreckis. d-ras Gu- 
mauskas, J. Jaroshas, Char- 
les White ir S. Kobalinski.

Vaizbos Buto valdyba ta
ria širdingą ačiū visiems sve-

“Keleivio” koresponden
tas susitiko keletą vietinių 
kunigų ir turėjo su jais pasi
kalbėjimų. Geriausių fonių 

Iturėjo vaikai gaudydami ir 
rinkdami kendes, kurias pa
sėjo į žolę kunigai.

Korespondentas.

Kas laimėjo dovanas praėju
siame socialistų piknike.
Socialistų piknike, kuris 

atsibuvo 14 d. rugpiučio. do
vanas laimėjo sekančios ypa- 
fos: B. Vištėjunas — pypkę: 
Jonas Paulis — cigarų bak- 
są: Marė Vaitkus — saldai
nių dėžutę: V. Taurinskiene 
—paveikslą: Della Vaigaus- 
kas — špilką: F. Savickas— 
vieną doleri.

Dėl meilės norėjo pasidaryt 
sau galą.

Pereitą savaitę East Bos
tone senis vardu Pufus Pri- 
chard susipiaustė sau peiliu 
gerklę ir rankas, norėdamas 
nusižudyti, nes gyvenimas 
jam nemielas: jis Įsimylėjo i 
jauną merginą, o ši jo visai 
nemyli.

Pasikorė Franklin Parke.
Franklin Parke pereitą są

vaitę buvo rastas pasikoręs 
ant medžio šakos jaunas vy
ras. Vėliaus paaiškėjo, kad 
ai tūlas AI. Tolikovsky, ga

bus muzikos studentas.

Negyvas žmogus tarpduryje.
Ant Shavvmut avė. pereitą 

-ąvaitę buvo rastas tarpdu- 
' yje negyvas apysenis vyras, 
ir jis pats mirė, ar jį kas nu- 
lėjo, kol kas da nenustatyta.

purvą, tai stebėtis reikia, 
kaip gi-eitai mes progresuo
jame.

Piknikas buvo gražus vi
sais žvilgsniais. Visą dieną 
ėjo visokios lenktynės ir kon- 
testai. Pasižymėjusiems bu- čiams už malonų atsilanky- 
vo -skirstomos brangios do- mą. kaip lygiai ir tiems rė- 
vanos, kurios taipgi priside- mėjams, kurie aukavo šitam 
jo prie sutraukimo publikos, piknikui visokių dovanų.

Sportai ėjo šitokioj tvar
koj:

50 yardų bėgimas 
mergaitėms.

Laimėtojoms išėjo:
1. B. Žukaitė,
2. A. Ignatavičiutė.
3. H. Mikulskiutė.

50 yardų bėgimas 
bernaičiams:

Laimėjo:
1. F. Vasilius.
2. Šimukonis.

100 yardų plaukimas 
vyrams:

1. V. Šidlauskas, kuris lai- ;Cambridge’aus
mėjo puikią taurę. ’ ’
2. J. Gadis.
3. J. K. Kazlauskas.

50 yardų plaukimas

laimėJ“Keleivio” nuslapy telpa at
skiras skelbimas, kuris pa
aiškina ir kaip tenai nuva
žiuoti.

Skaudi bausme.
Motormanas vardu E. R. 

Osborne, užtai kad girtas bu-

I

I
I........
j damas Įvažiavo savo gatve-I kariu i kito gatvekario užpa
kalį, buvo nuteistas metams 
kalėjimo ir užsimokėti $500 
pinigais.

LSS. 60 IR 71 KUOPŲ

PIKNIKAS VISADOS BARGENA1
ANT GELEŽINIŲ DAIKTŲ IR MALIAVŲ PAS

ĮVYKS NEDĖLIOJĘ

11 Rugsėjo-September
Labai Gražioje Vietoje

Ant JAMES McANA Fanuos
LAKE SHORE, EAST LONG POND

NO. EASTON, MASS.

\ ieta prie gražaus ežero kranto, vanduo vystas, labai 
gera maudytis.

Bus įvairiausių žaislų ir lenktynių, taipgi gera muzika. 
Laimėjusieji lenktynes gaus dovanas.

Visi malonėkite į šį pikniką atsilankyti, nes tai bus 
paskutinis piknikas šią vasarą.

Kaip nuvažiuot: Nuo Bostono reikia važiuot Į Stough- 
toną. Tenai iš Centro paimt AVashington Streetą ir va
žiuot juo iki kapinių. Vienos kapinės bus po kairei tuo
jaus išvažiavus iš Stoughtono. tai tų nereikia paisyt; bet 
reikia važiuot apie pusvalandi laiko iki Eastono kapinių, 
kurios bus po dešinei. Pro pat šitas kapines eina į dešinę 
kelias, tai tuo keliu reikia pasukt ir važiuot iki galo to 
streeto, paskui vėl pasisukt i dešinę ir apie už pusės mai- 
lės bus jau pikniko vieta.

Jeigu tą dieną lytų lietus, tai piknikas bus atidėtas ant 
18 rugsėjo, toj pat vietoj.

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda 4 šeimynų namas. 7 ga

ražai, yra vietos storą pastatyt. Vie
ta gera. Middleboro, Mass.

Parsiduoda bučernės ir groserTiės 
biznis. 3 šeimynų namas, 6 karų gara
žas ir 3 arklių Ganė. Parduodu dėlto, 
kad negaliu viską apžiūrėt Galėčiau 
mainvt abidvi vieta* ant vienos. Sa
vininkas: (36)

VVILI.IAM SWEETLOWICH
38 Emmd st, Broekton, Mass.

SVARBU JUMS PATIRTI
PIRM NEGU PIRKS1TE 

RAKANDUS

SOUTH END HARDVVARE CO 
1095 WASHINGTON ST.. BOSTON 

NEAR DOVER ST EL STATION

TAI YRA ILGIAUSIA IR DIDŽIAUSIA GELEŽINIŲ 
DAIKTŲ IR MALIAVŲ KRAUTUVĖ NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ. Vietinis Pristatymas Dykai.
 ' *•«

Tel. South Boston 3520
Residence University 1463-J.

S. N. Puišiute-Shallna
LIETUVĖ MOTERIS 

ADVOKATĖ 
3M» Broad*av. So. BoHton. Mmu 

Room 2.

Telefonas 31234
MEDICINOS DAKTARAS

C. J NIKOUUTIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare.
1*7 SUMMEU STREET.

LAMRENCE, M ASS.

DR. LANDAU
32 CH AM BERS ST„ BOSTON. 

Gydo Veneriškas Ligas.
Valandos:— Kasdien nuo X iki 

10, nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8.
Ncdėldieniais nuo 9 iki 12.

.X

Lietuvis Optometnstas
T 
t
i

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

J L. PAŠ YK ARNIS. O. D.
4 47 Broadu ay. So. Boaton, Mase

I

I

Adv. Šalnienė liūdi po tėvo 
1 mirties.

Šiomis dienomis Worces- 
tery mirė senas darbuotojas 
Puišis, žinomos musų advo
katės Šalnienės tėvas. “Ke
leivio” redakcija reiškia gi
liausios užuojautos likusiai 
jo šeimynai.

Neužmirškit socialistų 
pikniko.

Vasara jau baigiasi, bet 
da vienas piknikas bus. Jį 
rengia South Bostono ir 

► socialistų 
kuopos ateinantį nedėldienį 
labai gražioj vietoj, prie pat 
ežero, tarp dailaus miško, 
kur bus visokių žaislų, muzi
kos ir kitokių dalykų. Šiamemergaitėms:

1. N. Keblinskiutė, 
jo puikų paveikslą.
2. Ona Eaton.
3. Stelia Eaton.

220 yardų bėgimas vyrams:
Aukso medaliai pirmuti

niam ir antram prvzui. Lai
mėtojais išėjo:

HYDE PARKO IR APIE
LINKĖS LIETUVIU 

ATYDAI
Atveskit savo vaikučius Į mu

su barbernę, o mes nukirpsime 
juos pigiau ir gražiau negu kitur.

S. S. BABENSKAS
61 Fairmount Avė.. 

Hyde Park. Mass.
Taipgi reikalaujam jaunu

ginu barbenu, kurios nusimano 
savo amate. Sąlygos pagal sutar
ti.

PARSIDUODA
GROSERNĖ IR BlčERNĖ. Gra

žus rakandai. Yra lysas. Geri kaimy
nai Daromas geras biznis. Parduodu’ 
‘odei, kad mano Įnertame name yra 

i tuščia krautuvė, o mano- namas yra 
i toli nuo šios krautuvės. Parduosiu pi- 
, giai. Gera proga, kokios pirmiau nebu- 
I vo. . MGUS
j 307 W. 1-ourth st.. So. Boston. Mass.

Lietuviška Aptieka
Mes užlaikome visokių Vaistų 

ir šaknų
Nuo Reumatizmo, nusilpnėjimo 

strėnų, kraujo valymo, nuo slaptin
gų ligų, kosulio, patrūkimo, etc. 
Taipgi užlaikom Dielių iš Lietuvos. 
Patarnavimas kuogeriausias. įvai
rios šaknys partrauktos iš Lietu- 

per 
pa- 

f

vos. Vaistų prisiunčiam ir 
paštą. Musų Aptieka tebėra toj 
čioj vietoj.

100 SALĖM STREET, 
BOSTON. MASS.
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Telefonas 5112.

Cr. A. Gorman-Gumaiiskas
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS:
Nuo 10—12 dieną
Nuo 2—o po pietų 
Nuo 6—8 vakare 

Nedėliomis pagal susitarimą.
705 N. Main St: kamp. Broad St.

MONTELLO, MASS.

Tel. So. Boston 506-W.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų 

Nuo 2 iki 9 vak. 
NEDĖLIOMIS: 

iki 1 V. po pietų
Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.
Broadway, tarpe C ir D St, 

SO. BOSTON. MASS.

kacf 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.

Dr. St. I.6ALVARISKI
(GALIN AUSKAS)

Ofiso » a lando*: Nuo 10 ryte iki 
5:30 dieną. Nuo 7—• vakar*.
Nedėliomi* pagal sutartu*

414 BROAI)W O.
SO. ROSiON MASS

Telefoną* So. Boston 23M.
LIETUVIS DENTISTAS

P. J. AKUNEVICIUS
Lietuvis Graborius

Suteikia geriausį paskutinį 
patarnavimą Už pilną pagrabą 
galima apsieiti su $8<» ir aukš
čiau už didelius, o už vaikus nuo 
$20 ir aukščiau*. Pigiai ir gra
žiai. Ofiso ir gyvenimo adresas:

820 E. 6-th Street.
SOUTH BOSTON. M ASS. 

Tel.: So. Boston 4486.

Negirdėtas Atsitikimas
NEPAPRASTAS 

DALYKAS
šiomis dienomis pas mum s pateko 

.-nt pardavimo dviejų šeimynų medinė 
.-‘ubą su penkių automobilių paradžiu. 
City Point, ant E^st Sixth Street, ne
toli L Street. Keturi kambariai ant 
pirmo aukšto ir penki ant antro. Mau- 
dvnės. šiltas vanduo, elektra, prieša
kiniai piazai. Gera propa žmogui, ku- ! 
ris turi vieną arba daugiau autymobi- 
Sių arba užsiimantis autonu>bi1ių tai
symu. Randų atneša netoli $100 į mė
nesį. Kaina $8,800. Matyk A. J. Kups-' 
tj, savininką.

GUDRIAM ŽMOGUI
Proga papirkti gerą trijų šeimynų 

namą visai prieinama kaina, ant 210 
Silver streeto. So. Bostone. Y'ra gazas, 
elektra, skalbimo vietos, (set-tubs) 
viskas naujai įtasyta. Pirmas mortgi- 
čius $2.500 Co-op. Banke. J menes) 
randos atneša $57.45. Kaina $4,200. 
^'usineškit su savininku — A. J. Kups- 

i r u.

NAMAS SO. BOSTONE
šešių šeimynų, dvidešimts septyni 

1 ambariai. Randų atneša $780 į metus 
Kaina $4,500.

$4,500.
Medinis šešių šeimynų namas ant 

Silver Street, So. Bostone. Y'ra gazas. 
atskiros paredalinės kiekvienai šeimy
nai. Randos atneša $75.00 į mėnesį. 
Pirmas mortpičius S3,0O«T

Laikas Pirkti Anglis ir 
Malkas.

Neužmirškite, joger rudens ir žie
mos laikas artinasi. Paprastai imant, 
anglis ir malkos pabrangsta, tadgi ne
atidėliokite. (duokite savo orderius.

Kreipkitės pas:

A. J. KUPSTIS
332 Broad way

So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 1662-1373.

i

mer-

Reikalavimai
REIKALINGOS 

MERGINOS
Prie lengvo dirbtuvės darbo. 

Atsišauki t pas
NORTHERN INDISTR1AL 

CHE.MICAL CO.MPANY 
11 Elkins St.. South Boston.

DARBININKAS
Reikalingas prie darbo grcsemėje. 

Geistina kad moi-čtų piaut mėsą ir ap- 
tamaut kostumerius. Atsišaukite po 
num. 561 Cambridge st.. Cambridge. 
Mass Tol. Unive;sity 7810-VV. (37)

40 žmonių užsinuodijo 
degtine.

Per šventes Bostone tiek
'paplūdo nuodingos degtinės,

1. J. Chenis išVV orceSterio. kad 40 užsinuodijusių žmo-
2. E. Casper iš So. Bostono, nįų policija turėjo nusiųsti į
3. B. Jokunskas, S. Boston. ljgonbučius. o apie 300 gir-

Moteru lenktynės: tuoklių buvo . uždarius už
1. Jasaitienė iš Worcester. grot,J išsipagirioti. Kai kurie D ADD * VIM AI
2. Mikalonienė, S. Boston. buvo taip užsinuodiję, kad F AKU A V1MA1

• .i ligonbuciuose prisiėjo įs-
440 yardų bėgimas dėl pumpuot jiems vidurius, ir 

taures: taj sunku buvo atgaivinti.
1. J. Chenis, iš Worcester. Į
2. A. Šidlauskas, S. Boston
3. J. Casper, S. Boston.

Mylios

ANT REND0S
6 ruimai, moderniški įtaisy

mai. savininkas duoda štymo ši
lumą. tinka dentistui. daktarui, 
advokatui ar real estate ofisui. 
Pirma buvo daktaras.
381 Broadway. So. Boston.

I 
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THE JAMES ELLIS 
FURNITURE CO.

405 Broad way, 
South Boston, Mass.

Jonas Petruškevičius
Laisniuotas Graborius
La;kau Automobilius dėl Veseli- 

jų, Krikštynų ir šiaip pasivažinė
jimams pigiau negu kitur. (-)

162 BROADU AY, ' 
SO. BOSTON. MASS.

Ofiso Tel. So. Boston V3O4-W. 
Res. Tel. So. Boston O3«4-R.

:

PLUNKSNAS, Pukus. Paduškas, 
Patalus, Kaldras ir visokia* lovų 
jrėdmes. parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

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

SPECIALISTAS NERVU IR 
KROMŠKŲ LIGŲ PER SU
VIRS 25 METUS. VISOS GY
DUOLĖS SPE( '(ALIAI PARŪ
PINAMOS KIEKVIENAI LI
GAI. GYDYMAS ELEKTRA, 
K AS NORI.

Dr. KILLO R Y
60 SCOI.L Y Y SUUARE 

BOSTON.
OLYMPIA THKATRE BLDG, 

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

Ieškokite to vardo

ant veido.

INGERSOLL laikrodėliai 
mėgiaiausi ir žinomiausi 

pasauly.
Ingersoll vardas reiškia pasi- 

1 kėiimą ir vertę. Jis reiškia 
užtikrinimą kad laikas bus laiko 
mas.

Apsimokės jums visados pati* 
škoti to vardo ant veido. Tai 
jūsų apsauga prieš menkesnį 
laikrodėlį. Pirkliai visur.

Ingersoll Watch Co. inc. 
New York • Chicago - San Franoaco

Eu rope a n Feather Co.
25 Lo«e)l Street. Boston. Mass.

I

ANT PARDAVIMO
(ierai išdirbtas Bottling (toniko) 

biznis. Kaina labai prieinama. Parda
vimo priežastis — gera. Kreipkitės: 

arba šaukit 
(36)

PARSIDUODA
Vienos šeimynos namas su visais 

įtaisymais, ir du akeriai žemės ir viš- 
tinyčia, ir naujai užvestas sodnas. 
Kaina visai žema.

J. GEDMINAS
92 Blnckstone st, Boston. 

Tel. Richmond 194 L
Po 4 vai. vak galima matyt:

R Summer avė, Reading.

KT rA t i _ i 16 Batavia st., Boston. <Nuo Deer Island pereito i savininką: Back Bay 0990. 
nedėldienio naktį pabėgo 

bėgimas dėl taurės: trįs kaliniai. Manoma, kad
1. J. Grigaitis iš Montellos. P° tamsiai jie priplaukė prie
2. A. Mikalauskas ir netoli stovėjusio laivo ir te-
3. J. Casper iš So. Bostono. tnai PavoSe valtį.

Storų vyrų lenktynės:
1. Dūke Casper, S. Boston.
2. E. Aliukonis.
3. P. Yonkers.
btorų moterų lenktynės:
j. Julia Rainardienė.
2. Zukienė.

75 vardų begintas 
mergaitėms:

Pirmutinė dovana, puiki
taurė. ♦

l. A Šurauskaitė.

j STERL1NG EL1X»AS

Parapijos piknikas.
So. Bostono parapijos pik

nikas Darbo Dienoje taipgi 
gerai pavyko Dedhame. 
Žmonių galėjo būti apie 
1500. Lietuviška orkestrą 
grajino visokius šokius ir 
ukvatninkai darė visokius 
“evarsaizhs” didelė^ p’e- 
Vf •& . ,

FeliAas Zaleckab demonst
ravo 7 tuhų radio setą

Mass.

(37) 
Mass.

SOUTH BOSTONE 
PARSIDUODA 3 ŠEIMYNŲ NAMAS. 
Kaina $2,800. Jrrešt $500. ręstas kaip 
renda. S. A. VVILSON (36)

176 Libėrty st, Lynn. Mass.
Telefonas: Jackson 1211.

ANT PARDAVIMO
2 NAMAI: 15 kambarių ant 7-tos 

gatvės; 17 kambarių ant Columbia 
Rd. Y ra elektriką, pažai, maudynės, 
niazai, jardas. Adi-e'-us galite "auti 
Keleivio” ofiac. - ■

Sėkmingai prašalina tironišką vidu
rių užkietėjimą, nemalimą, pažus ir 
palvos gėlimą; pataiso apetitą, buda- 
voja sveiką kūną ir prąžina spėkas. 
Gaunamas aptiekose. arba užsisakius 
ir pinipus ($2.50) prisiuntąs tiesiop j 

N. E. CHE.MICAL CO.
BOSTON. 12. MASS. (-) į

LIETUVIS 
BUDAVOTOJAS IR 

ARCHITEKTAS
Mes pabudarojame geriausius 

ramiu ir pigiai Taipgi padarau 
visokius planus, išniėrnoju žemę ir 
etc. Visokiais reikalais kreipki
tės. (-) 1

TITUS P. GREVIS
395 Broad*ay, So. 

Tel.: So Boston 2340
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DR.MARGERIS ’
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 10—2; B—9 
Sekmadieniais: 10—1

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS
Specialistas kraujo, odos, sck- 

retnų ir chroniškų vyrų 
ir moterų ligų.

261 Hanover St, Boaton, Mass. 
Room 7

Tel.: Richmond 0668. . ■ (-)
Valandos: Nuo 9 ryto iki gddt 
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietų

Or. Med. Leo J. Podder iš Petrogrado
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. *

SVEIKIAUSIAS GĖRIMAS

t
.1

Jis padarytas ii 17 skirtingų ŠAKNŲ IR SUDĖTINIŲ, 
MALONUS GERTI IR SVEIKAS.

Taipgi mes išdirbame ir kitokius geriausio* rųšies tonikua. Pa
tys turime savo laboratoriją ir išdirbame savo ekstraktus, todėl 
musą tonikas yra vienas iš geriausią.

Musų Toniką galite gaut visose lietuviškose grosernėst arba 
užsakius, pristatom tiesiog į namus.

Visada reikalaukit musą Toniko, tad gausit sveiką ir gardu 
gėrimą.

NATIONAL BOTTLING TORAH CO.
86 Wind»or Street, Cambridge, Ma»».

” ~ Tel University 4111.

«




