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Lietuvos Ateitis
Begalo Miglota.

SABOTAŽO BYLA MASKVOJE 
PASIBAIGĖ.

LENK1JA KAS DIENA 
STIPRĖJA

taiko juos Lietuvos rinkai. ■ 
Taip pat ji perkasi Lenkijos'

Lietuva neturi draugų ir eko
nominė jot padėti* 

labai sunki.
Chicagos dienraščio “Tri- ' 

bune” korespondentas pri
siuntė iš Kauno šitokio turi
nio telegramą: '

Kokia bus Lietuvos atei
tis? Ji visai kitokia, negu jos 
Pabaltės kaimynių Latvijos) 
ir Estijos. Ji be galo migio- ! 
ta. Taip yra dėlto, kad tie 
kraštai turi skirtingą istori
ją, skirtingą tautų būdą ir 1 
skirtingas sąlygas, kuriose 
jie gyvena.

Latvijos ir Estijos priešas 
yra Rusija. Jeigu Rusija po 
revoliucijos butų atsigavus 
už kokių metų ar dviejų, ji 
gal butų prisijungus tas šalis 
iš naujo, nes jos prekybai su 
užsieniu reikalingi jų uostai, 
o joms reikalinga ekonominė 
Rusijos pagalba. Rusija te
čiaus neatsigavo ir neišrado, 
kad ji galės da per ilgą laiką 
atsigauti.- Taigi Latvija ir 
Estija turi laiko susitvarkyti, 
susirasti savo prekybai nau
jų rinkų ir padaryti su kito
mis valstybėmis sutarčių, 
kurios jas apsaugoja. Jas ap
saugoja net tikybos skirtu
mas, nes jų gyventojai yra 

6 proestonai, o Rusijos stačia
tikiai.

Lietuvos gi priešas yra 
Lenkija, kuri kas diena daro
si stipresnė. Lenkija jau iš
plėšė Lietuvai Vilnių ir apie 
trečdalį jos teritorijos, ir di
džiosios valstybės šitą plėši
mą užgyrė. Aš nekalbu, ku
rioj čia pusėj teisybė. Abidvi 
pusės turi stiprių argumentų, 
bet faktas yra toks, kad len
kai paėmė Vilnių spėka ir 
laiko jį jau per 8 metus.

Lenkijos aiškus tikslas yra 
pasiglemžti visą Lietuvą. Jį 
remia savo pretensijas isto
rijos faktais ir tikyba. Buvo 
mat laikas, kuomet Lietuva 
buvo Lenkijos kunigaikštija, 
ir abidvi šalis neatskiriamai 
jungia Romos katalikų baž
nyčia.

Lietuviai eina da toliau at
gal ir sako, kad buvo laikas, 
kuomet Lietuva valdė Lenki
ja-Lietuva reikalinga Lenki 
jai ekonominiu ir militariniu 
žvilgsniais. Jos sienos butų 
daug tvirtesnės, jeigu į jas 
ineitų Lietuva, o Lietuvos 
uostai pakeltų jos prekybą.

Dabartiniu laiku tarp šitų 
dviejų valstybių yra kare 
stovis. Ką lenkai skaito Vil
niaus siena, lietuviai tai va
dina demarkacijos linija. Ir 
šita linija yra apstatyta ka
reiviais, kurie šnairuoja vie
ni į kitus, bet nesimuša. Kau
no-Vilniaus gelžkelis, viena 
svarbiausių Lietuvos su už
sieniu susisiekimo linijų, prie 
sienos stovi išardytas.

Lietuva perkasi labai daug 
Lenkijos medvilnės audeklų 
iš Lodzės, nes jie yra geri, pi
gus ir ji visuomet juos varto
davo. Bet ji perka juos he 
tiesiog iš lenkų, o iš vokiečių 
perkupčių Karaliaučiuje, ku
rie rūpestingai nuiminėju 
lenkiškų firmų-vardus ir pri-

Demonstracija Ant 
Wall Streeto.

Ant Wall Streeto, Ameri
kos kapitalo centre, pereitą 
sąvaitę buvo įtaisyta demon
stracija prieš imperializmą. 
Kaip tik tūkstančiai bankų 
tarnautojų išėjo per pietus 
ant gatvės, demonstrantai 
tuojaus iškėlė savo vėliavas 
ir kalbėtojai pradėjo sakyt 
prakalbas. Bet keli desėtkai 
policmanų ir detektivų, kurie 
daboja Wall Streetą dieną ir 
naktį, tuojaus puolė demon
strantus ir pradėjo juos areš
tuoti, kad aukso karaliai ne
nusigąstų. Užsilipęs ant au
tomobiliaus stogo vienas kal
bėtojas pradėjo sakyt: “La- 
dies and gentlemen—” bet 
daugiau nespėjo nieko pasa
kyt, nes kelioliką policmanų 
rankų griebė jį iš apačios už 
kojų ir nusinešė, lyg velniai 
dūšią. Jo vieton pasilipo ko
munistų laikraščio “Daily 
Worker” redaktorius Robert 
Minor. Jis tik ištarė: “Fellow 
workers, we—” ir policma- 
nai jį nutraukė nuo automo
biliaus. Iš viso buvo areštuo
ta 14 vyrų ir moterų. Tai bu
vo 3 liepos, kuomet Ameri
ka ruošėsi ant rytojaus švęsti 
savo nepriklausomybės šven
tę, paprastai vadinamą “For- 
džiulajum.” todėl ir ant de
monstracijos plakatų bei vė
liavų buvo šitokių parašų: 
“Padarykit Nepriklausomy
bės Šventę Porto Rikai ir Fi
lipinams;” “Milionai žmonių 
be darbo, o pinigai eina Ni- 
karaguos užkariavimui 
“Šalin Wall Streeto palaiko
ma skautų kariumenė 
“Panaikinkit Wall Streeto 
karą prieš Nikaraguą,” ir tt

New Bedfordo Streilderiai 
Atsisakė eiti Darbangybos šnipai.

Pasmerkęs 11 ekspertų 
miriop, teismas vienok pata- 
tarė Pildoman| Centro Ko
mitetui šešių pasigailėti. Ir 
komitetas pakeitė jų mirties 
bausmę į 10 metų kalėjimo. 
Jie vadinasi: Berezovskij, 
Matov, Kazariaov, Bojarči- 
nov, Šadlun ir Bratanovskij. 
Mirti turės šie penki: Bud- 
nij, Kišmanovskij, Gorlets- 
kij, Isevič ir Bojarinov.

Rabinovič ir Kuzma, du 
garsiausi Rusijos inžinieriai, 
buvo nuteisti kalėti: pirmas 
6 metus, antras — 3.

Vokiečiai buvo paliuosuo- 
ti tiktai dėlto, kad Rusija ne
norėjo perdaug sūerzint Vo
kietiją ir visą pasaulį juos 
sušaudydama. Nes kaip tik 
pereitą kovo mėnesį bolševi
kai juos areštavo, Vokietijos 
pramonininkai tuojaus pra
dėjo reikšti savo protestą. 
Nuo to laiko vokiečių biznie
riai ir fabrikantai nedarė su 
Sovietais jokio biznio ir nesi- 
rašė jokių' kontraktų, o Vo
kietijos valdžia nutraukė net 
ir derybas, kurios buvo jau 
pradėtos su Maskva dėl biz
nio pagerinimo. Paliuosuo- 
dami suimtus vokiečius, ru
sai tikėjosi sušvelninti savo 
santikius su Vokietija. Te
čiaus vokiečių spauda sako, 
kad dabar vistiek užsienio 
inžinieriai nevažiuos Rusi
jon, nes žmogus tenai negali 

; būt užtikrintas, kada jį gali 
botažą, buvo bolševikų žval-1 sušaudyt.

11 INŽINIERIŲ PASMER
KTA SUŠAUDYT.

j. į_____ t- - _________ v**° buvo kaltinam* 53
anglį, žibalą ir kitokius pre-|e*wPerta*- Vokiečiai paleisti, 
dūktos, ir vis per vokiečius Sabotažo byla Maskvoje 
perkupčius, nors pirkdama jau pasibaigė. Iš 53 kaltina- 
tiesiog iš lenkų galėtų gauti mujų inžinierių, 11 buvo pa- 
daug pigiau [smerkta sušaudyt, o kiti nu-

Šitoks dalykų stovis, žino- teisti kalėti iki 10 metų.-Trįs 
ma, negali amžinai tęstis, bet! vokiečių inžinieriai buvo pa- 
dabartiniai Lietuves politi- leisti; du jų buvo visai ištei- 
kieriai nežino, kaip iš-jo iš-sinti, o trečiam duota metai 
eiti. Viskas, ką jie gali paša-[kalėjimo, bet bausmė su- 
kyti, tai kad laikas yra jų pu- spenduota. Visi trįs jie bus 
sėje. Laikas tečiaus bėga,*tuojaus ištremti iš sovietų 
žmonės rūgo ja dėl aukštų Rusijos į Vokietiją.
kainų ir neparankaus susi- Buvo tai didžiausia ir įdo- 
siekimo, ir jau net Lietuvos miausia byla nuo pat įsikuri- 
karininkai pradeda abejoti, mo sovietų valdžios. Ji tęsė- 
ar negeriau butų padarius si 6 sąvaites ir teismo salė 
uniją su lenkais, žinoma, [ kas diena buvo kupinai prisi- 
bendroj armijoj jie turėtų grudus žmonių. Inžinieriai 
geresnių karijerų. i buvo kaltinami tuo, kad tar-

Lenkijos* politikieriai sa- naudami sovietų valdžiai, jie 
kė man, kad jie sutiktų tai-[kartu ėmė pinigus nuo sveti- 
kytis su Lietuva pusiaukelėj, mų valstybių ir buvusių ka- 
Jie net atiduotų jai Vilnių,[sykių savininkų už naikini- 
jeigu ji sutiktų dėtis su jais.mą anglių pramonės Rusijoj, 
federacijon, kurioj Lietuvai j Visi jie buvo nusistatę prieš 
galėtų būt pripažinta plati [darbininkus ir prieš sovietų 
autonomija. Tečiaus armija [ valdžią. Prie sabotažo tečiau 
turi būt viena, vieni rubežiai 
ir viena užsienio politika. 
Vargiai tokiomis sąlygomis 
Lietuva norės taikytis.

BULGARŲ GENEROLAS 
NUŠAUTAS.

Pereitą subatą Sofijoj ta
po nušautas ant gatvės bul
garų generolas Protogorov, 
kuris vadovavo Makedonijos 
revoliucionieriams. Jį užmu
šė 3 vyrai, kurie paskui pa
bėgo. Vieni spėja, kad jį už
mušė komunistai, kiti mano, 
kad kokios svetimos valsty
bės agentai, veikiausia Ser
bijos fašistai, nes po karo 
Serbijos patriotai reikalavo, 
kad generolas Protogorov 
butų išduotas jiems nubausti 
už padarytus nuostolius. 
Mat, per karą Serbija ėjo 
su aliantais, o Bulgarija — 
su Vokietija, ir bulgarų ar
mija generolui Protogorovui 
vadovaujant skaudžiai ser
bus apmušė. Vėliaus jisai 
vadovavo Albanijos revoliu
cionieriams, kurie norėjo at
skilti nuo Serbijos.

ŠI PANEDŽLI BUVO ATI
DARYTOS VISOS 

DIRBTUVES.

Bet U 28,000 streikuojančią 
audėją, vo* tik 18 nuėjo 

dirbti
New Bedfordo kapitalistai 

mėgino sulaužyt 28,000 au
dėjų streiką. Jie nutarė šį pa
nedėlį atidaryti visas dirbtu
ves ir pakviesti darbininkus 
į darbą. Gatvinė jų spauda 
jau iš kalno bandė priruošti 
tam tikra ūpą Ji skelbė, kad 
darbininkai nori dirbti, tik
tai atsibeldę kažin iš kur agi
tatoriai jų neleidžia. Todėl 
beveik visi žymesni agitato
riai buvo areštuoti ir sugrus
ti kalėjiman. O jei da buvo 
vienas-kitas nenuorama dar
bininkų tarpe, tai tokiems 
nugąsdinti buvo sumobili
zuota ir pastatyta prie dirb
tuvių 600 policmanų. Nega
na to, buvo dar paskelbta, 
kad valstijos milicijos nariai 
stotų liuosnoriai raitosios po- , 
licijos tarnybon. Milicinin
kams pasiūlyta geras 
nimas už tokį “ 
darbą. Bet milicininkai atsi
sakė liuosu noru kapitalui 
tarnauti. Tuomet jie buvo 
K šaukti milicijos tarnybon, 

ipo paprasti kareiviai, ir 
jiems pagrūmota karo teis
mu, jeigu jie atsisakytų stoti. 
Milicininkai stojo. Apie 60 
jų buvo pasodinta ant arklių.

Visa šita žiaurios spėkos 
demonstracija buvo daroma 
šiam panedėliui, atidarant 
fabrikantams savo dirbtu
ves. „

Bet nieko negelbėjo visa 
šita velniška machinacija. 
Darbininkų susirinko toks- * 
tančiai, bet ne darbo dirbti, o 
pikietų pareigas eiti. Iš 28,- 
000 streikierių vos tik 18 įnė- 
jo per vartus į dirbtuvių vi
durį. Tokį raportą paneoėHo 
vakare paskelbė policija.

Tai buvo didžiausia darbi
ninkų vienybės demonstraci
ja, ir skaudžiausia antausis 
kapitalistams. Miesto majo
ras, sakoma, net apsirgo iš 
susikrimtimo. Jis taip nuo
širdžiai dirbo fabrikų savi
ninkams, taip buvo tikras, 
kad darbininkai sumarmės 
j dirbtuves — o čia jie stovi 
kaip mūras ir nejuda iš vie- 

Lietuvoje atsirado smar- tos. Jisai prisamdė miesto 
kus kumštininkas, kuris su- pinigais šimtus naujų polic- 
mušė jau geriausius vokiečių manų darbininkams mušti, 
ir šveicarų pugilistus. Jisai apginklavo juos nuo galvos 
vadinasi Juozas Vincą. Da- iki kojų, bet ir tiems polic- 
bar jisai treiniruojasi Pary- manams nėra kas veikti, nes 

Lietuvos laikraščiai'streikieriairamus irtvarkin-

Atsisakė Pietaut 
Su Karalium.

“Keleivyje” buvo jau ra
šyta, kaip Jugoslavijos par
lamente fašistai įtaisė sker- 
dynę, nušaudami du kroatų 
frakcijos nariu, kurie buvo 
priešingi fašistiškai valdžios 
politikai. Taigi, kad kroatus 
nuraminus, Jugoslavijos ka
ralius iškėlė pietus ir pasi
kvietė visų parlamento frak
cijų vadus, kad bendrai pa
sikalbėjus ir įtemptus santy
kius sušvelninus. Serbai, al
banai ir kiti pakvietimą pri
ėmė, bet kroatai atmetė. Jie 
atsakė, kad negali sėdėti 
kartu su žmogžudžiais.

nei vienas ju nėpnsipažino, 
nors tūli prisipažino ėmę iš 
buvusių kasyklų savininkų 
pinigus ir žadėję sunaikinti 
kasyklų masinas arba užlieti 

Arta ii Ja kabyklas vandeniu.ApSallOC Teisme paaiškėjo,, kad 
'daug ištikimų draugų, kurie 
įdirbo kasyklose su tais inži- 

Middlefieldo miestely, ne- ceriais išvieno ir planavo sa- 
toli Bostono, per “Fordžiula-į 
jų” vaikėzai gavo seną ar-j 
motą, kuri per 22 metu gulė
jo žemėj, atsivežė ją ant tre
ko prie miestelio, nusipirko 
parako ir pradėjo liuobti — 
suvis paskui šūvio, pakol ant

Miestelį.

PER “FORDŽIULAJŲ” 
ŽUVO 206 ŽMONES.

Per Ketvirtos Liepos šven
tę šįmet Suvienytose Valsti
jose žuvo nuo visokių nelai-

galo, perkietai užtaisyta, ar-mių 205 žmonės. Fajerver- 
mota plyšo su baisiausiu kai užmušė 11, automobiliai 
trenksmu ir į visas puses pa- užmušė 54, prigėrė 106, nuo 
si pylė jos skeveldros. Vienas saulės karščio mirė 12, per- 
gabalas špižiaus išmušė dile-! kūnas užmušė 3, su orlaiviais 
lę skylę bažnyčios sienoje, o užsimušė 4, kitokiose katast- 
smulkesnės šukės išdaužė 18 rofose žuvo 15.
laągų netolimam name. Dėl 
šito šposo tapo suimta 17 vai
kėzų, tų tarpe ir šerifo sūnūs, 
ir visi jie patraukti teisman. 
Juos kaltina šelmišku darbu.

Nuskendo Laivas 
Su Kareiviais.

Žuvo 300 žmonių. Laivo ka
pitoną* nusižudė.

Pietų Amerikos pakrašty 
pereitą subatą nuskendo Cili 
respublikos armijos trans
portas “Angemos” su 300 
žmonių. Laivui skęstant, jo 
kapitonas Ismael Saurez nu- 
sįšovė iš revolverio. Laivas 

nyčios naktį. Tuojaus buvo

Bolševikas Užmušė 
Redaktorių.

Kišinevo mieste, kuris 
prieš karą prigulėjo Rusijai, 
o dabar prijungtas prie Ru
munijos, pereitą sąvaitę tapo 
užmuštas rusų monarchistų 
laikraščio redaktorius Ivan 
Jokubovič, kuris per savo 
laikraštį atakuodavo Sovie
tų valdžią. Manoma, kad jį 
užmušė rusas bolševikas, ku
ris gyveno tam pačiam name, 
o dabar pabėgo Rusijon.

NEVALIA I KARALIŲ 
KALBĖTI.

Šiomis dienomis Japonijoj 
vėl buvo areštuotas vienas 
darbininkas užtai, kad norė
jo prisiartinti prie karaliaus 
ir paduoti jam skundą, kad 
Japonijos darbininkams la
bai sunku gyventi ir valdi
ninkai visai nesirūpina jų

“KELEIVIO” SKAITYTO
JA GERIAUSIA PLAU

KIKE.
P-lė Albina Osipavičiutė 

yra smarkiausia plaukikė A- 
merikoje. Liepos 1 dieną ji 
laimėjo didžiausias plauki
mo lenktynes ant Rockway 
Beach, N. Y. Jauna musų 
čempijonė yra podraug ir ge
ra lietuvaitė, nes ji turi užsi
rašius “Keleivį”. Ji gyvena 
Worcesteryje, Mass.

ninkai visai nesirūpina 
gyvenimą palengvinti.

v

JŪRES IŠPLOVĖ 100 
BAČKUČIŲ SPIRITO.
Ant Califomijos pakraš

čio pereitą sąvaitę jusės iš
nešė 100 bačkučių gero spi
rito. Pakol prohibicijos agen
tai atvyko, pajūrio gyvento
jai bačkutes surankiojo ir 
paslėpė. Spėjama, kad ant 
jūrių turėjo nuskęsta šmugel- 
ninkų laivas.

AMELIA EARHART 
SUGRĮŽO.

Amelia Earhart, kuri nulė
kė orlaiviu iš Bostono į Ang
liją, pereitą sąvaitę jau su
grįžo Amerikon. New Yorke 
jai iškelta didelis rautas. Bo
stono miestas irgi išleido 
$20,000 jos priėmimui, nes ji 

užėjo ant uolos pereitos pėt- bostonietė. 
nyčios naktį. Tuojaus buvo; _______
išsiųsta radio gandas šau- MAISTAS RUMUNIJOS 
kianties pagalbos, bet pakol 
pagalba pribuvo, laivas nu
skendo.

PROHIB1CININKAI PA- . .............. , .
VOGĖ 5,000,000 GALIONŲ _  _ _i 1 .... " , . • ___t_ DEGTINES .teciaus nepavyko ir 6 kali-go įstisas keturias valandas

Washingtono pranešimu,?™ buvo užmeti, o 2 sun-ir visos girios buvo užklotos

‘aiP«> buvo sužeiMi-

AMERIKOS LAKŪNAI
RUSIJOJ.

Du Amerikos lakūnai, 
Mears ir Collyer, kurie lekia 
aplink žemę,, pereitą subatą 
pasiekė jau Kazanės miestą, 
kur jie atskrido iš Maskvos. 
Anksti pereito nedėki ienio 
rytą jie ketino išlėkti iš Ka
zanės į Kurganą (Sibire). 
Nuo Maskvos iki Kazanės 
yra 500 angliškų mylių. į 
Maskvą jie atskrido tiesiog 
’š Karaliaučiaus be jokio su
stojimo. Jie tikisi aplėkti ap
link žemės kamuolį į 23 die
nas. Iš Japonijos į Ameriką 
jie plauks garlaiviu.
PASIDARĖ ORLAIVI IR

UŽSIMUŠĖ. __ _________ ,__________
Whittier, Cal. — Howardta 24,000,000 galionai degti-’ 

Blanchard čia pasidarė na- J —1S~
mie orlaivį astuoniems pasa- 
žieriams, pasiėmė lakūną 
Hammerį, ir abudu pakilo 
oran išbandyti namie pada
lytą mašiną. Pakilt orlaivis _
pakilo, bet padaręs apie 10 šerifą su jo pagelbininku. gjo ir još apielinkėj’krito 14,- , ........ - .. .. • « . . i • ,
mylių kelio nukrito ant me-Antras jo pagelbininkas pra-Detroite 3, Milvaukee 5, kurias Voronovas įdeda pa-vaitę čia elektra užmušė 3 ir 2 katalikų kunigu, kūne

I

kalėjime

WYOMINGE SNIEGAS.
Tikėsite ar ne, bet kuomet 

kitose valstijose žmonės mir-

LIETUVOS KUMŠTININ
KAS VINCĄ VAŽIUOJA 

AFRIKON.

I rviv.-v- - ,.., --3---------------------- ----------- i,, . -

I Iš Bukarešto pranešama,Jšta nuo karščio, tai Wyomin-z,uje. ......
kad Ocneme Mari kalėjime ge prisnigo daug sniego, pra-• Paneša, kad greitu laiku gi-
kilo maištas ir kaliniai nore-įėjusį nedėldienį Sank Lake Y’n?a važiuos Afrikon, kur| ... - ... . . -
in inilatrfti UalrMt npielinkėj tenai sniegas sni- jisai stos nnes arabų cem pi- de pradėta saukti, kad už b-

Dabar visam New Bed f or

ioną.

prohibicijai prasidėjus, į vak ,ki?i ?^eisti Du .žandarai storu sniego sluogsniu.

SAULE UŽMUŠĖ 30 
ŽMONIŲ.

nės. Iki šiol 14,000,000 galio-'
nų buvo legaliai suvartota, o!
5,000,000 galionai pavogta. I Per tris paskutines dienas 

------------- . . Viduriniuose Vakaruose nuo 
Harlan, Ky. — Netoli nuo saulės karščio mirė nema

čia nežinomi žmonės nušovė žiau kaip 30 žmonių. Chiea-
mylių kelio nukrito ant me- Antras jo paęelbii 
džių, ir abudu lakūnai užsi- puolė. Spėjama 
mušė. i ...................

K

I

ANGLIJA UŽDRAUDĖ 
“MONKEY GLAND” 

OPERACIJAS.

I šauk imą be reikalo milicijos, 
už prisamdymą tiek policma- 

[nų, už suruošimą visos šitos 
biaurios provokacijos, majo- 
ras Ashlev turi būti prašalin
tas iš vietos — i m pydytas.

GYVATE UŽLIPO KO
PĖČIOMIS.

Bcrkshire kalnuose, Mas- 
sachusetts valstijoj, pas vie-t 
n«f™, pereit, jjvąite U2MUS£ * MAISTININ

KŲ IR 2 KUNIGU.
Jalisco valstijoj, Meksi

koj, pereitą sąvaitę kariuo- 
Ranoke, Ala. —Pereitą są- menė užmušė 80 maištininkų

Iš Londono pranešama, gyvatė užsirangė kopėčiomis 
kad Anglijos valdžia už- ant piazos stogo. Tai da ne
draudė profesoriui Vorono-'girdėtos iki šiol dalykas, 
vui daryti Anglijoj žmonių 
atjauninimo operacijas, per

i, kad ' tai Kansas City 5, ir įvairiose senusiems žmonėms bezdžio- darbininkus, kurie dirbo prie tiems mašitininkams vado- 
’munšainierių darbas. Illinojaus valstijos vietose 3. nių liaukas. • elektros vielų. vavo.
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“Lietuvos Ulūninko” bent.,?8“ agronomas, tai via to

kokią norą profesiją, o svar
biausia, tat pažįsta lenką ir

r^Vižvagutissato'

“Kartais, iš šalies žiūrint, vis- fo atsako:
“žinoma, kas gan— gali ir 

sau dvarą nusipirkti. Ir ūkve
džio ‘mayridomo* vietą gali gau
ti, tik, žinoma, 10,000 ha savi
ninką reikės matyt smere, suo
džiuose, apskretusį nuo pakau
šio ligi kulnų ir pas jį naują ag
ronomijos kursą eiti.

“Būtinai reikia išmokyt nau
jus bernus, kaip laukinį arklį 
pagauti. Nevalia virvę ant gal
vos mesti, bet reikia kad jis bu- 

[ tų sučiuptas už pirmutinių kojų 
ir bent pustrečio karto pervers
tas — pirm priėjimo prie jo. 
Paskui reikia prajodyt.

“Antras dalykas, reikia išmo
kyt, kaip pastipusiems arkliams 
ir galvijams kaitau vilkti.

“Trečia — kaip žalčius nuga
lėti, karančius, skrustas, popu- 
gajus sutikti etc.

“O žemės dirbimas, sėjimas, 
valymas taip pat eina sulig sa- 
votainj receptu.

» ■ ■

ūkvedį.

kro geriau ir aiškiau matyti. ( 
segu traną, kurte patys žiuri 
tiesiog į beairutuliuojančius 
įvyktas. J

“Kaimiečių ausis, paskutiniu 
laiku pasiekė žinios apie kruvi
nai įvykius ‘Vilnies’ restorane 
Kauna, kur buvo našautas Liu-, 
da* Noreika, kaimiečiai dar te-, 
teristebt ir atsimena kaip ‘Mu 
sų Dienų* redaktorius K. Bin-, 
kis apdaužė ‘Aitvaro* redakto- f 
rių, ‘Lietuvos* viešbuty. Kai-, 
mtečiai stebisi jų ‘didvyrišku | 
mu.’ Šie incidentai ne vieninte
liai ir jie parodo musų inteli | 
gentijos moralinį niveau...

“Jego* garbinimas, savimeilė, 
didybes aronija, savotiškas su- į 
prataro* žodžio ‘aš* — štai mu-, 
sų inteligentijos tragedijoj

“Teisėtumas pas mus pamin- 
tas, o garbinama jėga, biteli- ( 
gentijos dauguma, kuri taiki 
neri vis pavėjui, dabar virte 
kumščios didvyriais. Jie nori 
valdyti, įgyti pagarbą, pagarsė- SMETONOS “KONST IT Li
ti vien kumščio pagalba. Jie tai
kinėsi prie *naujų* (bet karta ir 
pasenusių) gyvenimo aplinky
bių, bet kadangi jiems tikrasis 
Įjii eilini su stato kliūtis, jie no-

KZLSIVI! ✓ No. 28. Li«po» 11 d- ***

tfvynės labo w r kad__
ta keliu, bet cenzūros ir ginklo į Kaa
pngelba. Ir ar reikia Stebėtis,' 
jai ir pilietis gina savo tikras, 
ar išsvajotas teises irgi revoL • 
vario pagelba ? O jei yra nedrą* 
ava ir nemato galimybte surasti j 
mvo teisės, tai pasitraukia iŠ 
flfo pasaulio paleisdamas teaįi- ktip jau 
sau į kaktą.”

Kokia gi iš to išvada?
Išvada yra tokia, kad žmo

nės elgiasi netaip, kaip jiems 
liepia išsvajotas “Dievo įsa
kymas,” bet taip, kaip gyve
nimo aplinkybės juos lenkia. 
Socialistai šituo budu aiški
na visą žmonijos istoriją.

Klerikalai su tuo nesutin-1

•*“ Ii Darbe Laukt IF
“Pasikalbėjime au spaudos 

atstovais prof. Voldemaras va
kar pareiškė, kad vyriausybė! 
pinasi eilėj skuba išteisti naują i 
apstotas įatotjm ir netrukus I 
panaikinti laikraščių cenzūrą.

(De parlament of Labor.)

BRAZILU A.
Koleainacija. — Rio de 

:Janeiro mieste buvošiMMs 
'dienomis konferencija, kjr 

. Japonijos ir Lenkijos vral- prMgeskutimarne agatovai gy Brazi-
MN.tavo pareik valdininkais apie steigi

mą lenką ir japonų kolonijų

t

IMTUVAI GRESIA PAVOJUS.

būti vedama tik gerai orga
nizuotos visuomenės. Ir or
ganizuotos ne įsakymais iš 
viršaus, bet sąmoningu pasi
ryžimu gintis ir nugalėti 
priešą. 0 kad musą visuome
nė galėtų tokio organizuotu
mo pasiekti, reikia neatidė
liojant grąžinti kraštui de
mokratinę parlamentarinę 
tvarką. Be tos tvarkos mes 
negalėsime išvystyti nei rei
kiamo atsparumo viduje, nei 
patraukti j savo pusę užsie
nių simpatijas. Musų priešai . 
tai gerai žino, ir čia yra Lie- : 
tuvai didžiausias pavojus.

(Straipsnio pabaiga iš
braukta cenzūros.)

Fsiiitroai a*vtešpBtavu«, 
■Mitų IroaRta asteko draugų 

ir krabai gal g lengvai

“Lietuvos Žinios” rašo:
Naramt Seimo, 

gali būti informuojama apie 
valstybei gręsiančius pavo
jus tik per spaudą. Šį uždavi
nį spauda ir atlieka ten, kur 
ji yra laisva. Pas mus susi
dariusiomis aplinkybėmis 
spaudoj pasirodo tik oficiali- _• _ ,n_ _ . v♦_
Suprantama, kad jos yra la
bai šykščios ten, kur neigia
mai gali atsiliepti į valdan
čiųjų autoritetą.

Todėl tenka didžiausiu su
sirūpinimu sutikti pačios ofi
ciozinės spaudos užsimini
mus apie gręsiantį musų res
publikai pavojų.

“Lietuvos Aido” 110 Nr. 
randame trumpą, bet reikš- 

!mingą straipsnelį: “Naujos 
“ litinės kombinacijos rytų 

šis straipsnelis 
■nustoja už žydus ir spiaudo metus Naujon Zelandijon baigiasi tokiais žodžiais, 
latvių patriotams į akis. Ket- įvažiavo iš Anglijos 3,852 “Padėtis yra įtemota, ir Lie-j . . . - ..... .
virtą laikraštį tas Ikras Po- darbininkai. Pirma Naujos tuvai tenka budėti savo inte- ^^J3^ yra .^ay^ 
Įtek leidžia dar Estonijoj, Zelandijos valdžia paleng- resų sargyboje. ............. .
kur jis šmeižia žydus ir ru- vadavo įvažiavimą atei- ~ 
sus, o giria estus. 1

Tie laikraščiai yra išsipb- palengvinimas jau atšauk- 
.tinę visoj Pabaltijoj ir daug tas’ 
'iii nnripina i TJ<»tuva vnač

ir “Frimorgen.” i Pi
ap

Taigi gali būt, kad ir A- Brrailijoj\ Kolonijas nutarta 
BNrikos lietuvių laikraščius '
Sete.

ka. Jie sako, kad pasaulyje
viskas darosi sulyg Dievo va
lios. Bet gyvenimas parodo, 
kad taip nėra. Dievas nori, 
kad jo vaikai nesiaidytų, u 
šitie žudosi. Ir pačių kunigų 
laikraštis daleidžia, jog jie 
žudosi dėlto, kad gyvena to
kiose aplinkybėse. Reiškia, 
sprendžiamas faktorius gy
venime yra ne Dievo norai, 
bet aplinkybių intaką.

CUA” EISIANTI 
VĖJAIS.

Rašydamas apie Smetonoe
___ ___________ r ____ “konstituciją”,Vilniaus “Pir-
ri jas nugalėti irgi kumščio pa-’myn” neabejoja, kad Lietu- 

“Musų inteligentija, menkai 
išauklėta, nekultūringa, bet 
kartu labai užsikrėtusi didybės 
manija. Net žemiausi raštinin
kėliai pasipūtę it tetirvinai, vi
są išviršių papuošę ‘poniškumu- 
kitus niekina, o save aukština. 
Aš jau pernai esu minėjęs, kad 
inteligentija serga ‘poniškumu, 
šįmet jau ir tos ligos pasekmės 
pasirodė.

“Negerbimas kito asmens, 
negerbimas kito garbės, savi
meilė ir didybės manija — štai 
musų inteligentijos nelaimių 
tikrosios priežastys.”
Vadinasi, nykštukai nori 

būt didvyriais, bet kad nega
li, tai iš piktumo mušasi.

LIETUVIŲ VARGAI BRA
ZILUOS

Apie musų išeivių gyveni
mą Brazilijoj “Lietuvos. Ai
do” korespondentas rtifc 
taip: • ” " •

“Kaip bėriai plėškėse žagrę 
* traukiantieji, kaip kalinys reti 

žiuose nežinomo likimo laukiąs 
kaip besiblaškanti tinkluose to
ris — taip musų piliečiai sttr 
mia neregėto vargo dienas toli 
toli nuo savo šalelės, nuo savo 
tėvu brangios žemės..

“Ir nėra ką kaltint, nėra kam 
' pasiguosti, nėra kur užtarimo 
j ieškoti... nepatogu ir nėra lėšų 
tėvynėn grįžti.”

Nėra kas kaltinti, nes mu
sų spaudoje buvo jau gana 
rašyta ir vis rašoma, kad py
ragų Brazilijoj nėra, o vargo 
labai ir labai daug. Bet žmo
nės neklausė ir važiavo.

Daugelis inteligentų, sako 
korespondentas, rašinėja sa
vo pažįstamiems, kurie se- 
niaus Brazilijon išvyko, ir 
klausinėja patarimų: ar ver
ta Brazilijon važiuoti, ar ne?

Atsakyti į tokius klausi
mus negalima, sako kores
pondentas. Bet kas turi ant 
žmogaus piktumą, tas gali 
jam labai skaudžiai atkeršy
ti, parašydamas: AtvažiuoK, 
Brazilijoj labai gerai. Žino
ma, kai jis atvažiuos, tai rei
kės saugotis, kad su juo nesu
sitikti, nes galėti gaut antau- 
: Lietuvos/inteligentai pa
prastai mano, kad jiems ne
sunku svetimoj šalyj gyvenk

:vo$ liaudis paleis tą “konsti
tuciją” vėjais. Girdi:

“Kur girdėtas dalykas, kad 
užgrobusi valdžią šalikų teiks 
parašytu kokius tai ‘įstatymus’ 
ir juos patiektų tautai, kaipo 
konstituciją, t. y., pačius pa
grindinius įstatymus, kuriais 
privalo tvarkytis šalis, visai ne- 
atsiklausiant krašto ar tai tie
sioginiai ar tai per jo — rinktus 
atstovus nuomonės dėl tų pa
grindinių įstatymų.

“Mus vienas džiugina, kad 
fašistai savo konsitucija atvi
rai pasakė, jog jie pakeldami 
balsavimo teisę iki pilnų 24 me
tų — atima 240,000 geriausių 
Lietuvos liaudies sunams pilie
čių teises. Tame skaičiuje jie 
atima piliečių teises ir visai 
Lietuvos kariuomenei, kurios 
vardu jie vis dar tebsidangste 
ir ją apgaudinėja. Tie 240.000 
jaunų, revoliucinių jėgų, stos, 
kaip vienas, pradėtos revoliuci
nės liaudies kovo»Į> 
ir sutriuškin^rašięfR 
bandą. pafenĄstei'. v 
jų komtitorįjas;"-'.

' • .» •rr*» •

Kad*ii* šiurkščiai pasaky
ta, bėt kiekvienas bešališkas 
žmogus pasakys, kad tai yra 
gryna tiesa — Smetona su 
Voldemaru neturėjo teisės 
skelbti savo “konstitucijos.”

kurti Mabira, Bėru ir Negro 
paupiais. Lenkijos valdžia 
žada atsiųsti Brazilijon apie 

Į 10,000 darbininkų šeimyną __ _ ___
ir apgyvendinti jas nutartose- n^s arba oficiozinės žinios, 
kolonijose. Japonų kolonijos 
Brazilijoj jau yra, bet dabar 
bus da padidintos.

ITALIJA.
Bedarbių tetarai. — Itali

jos valdžia, pritariant kai ku-
. r • riems fabrikantams, nutarė

D-ras Poliak, bet k^vlenasgteigti bedarbių biraus, kur 
ĮtikraštĮs yra priešingos pa- bedaliai galėtų užsiregist- 
taaipoe. ‘ Sevodnui stoja uz jr nernojcainai gauti
rmų tautą, o “Pedeja Bndi” (larbo> 
atakuoja rusus ir varo smal 
kia agitaciją prieš žydus. Žy- NAUJOJ! ZELANDIJA, politinės 
diškaaai “Frimorgen,” žino- Imigracija. — Per 1927 Europoj? 
bmu stoja už žydus ir spiaud o metus r*-—•—

“Sevodnia.” latviškas “Pe-

LAIKRAŠTINE PROSTI- 
TUCUA.

Rygoje yra leidžiami trįs

ŽADA NUIMTI KABO 
STOVI IR PANAIKINT .

CENZŪRĄ. .
“Lietuvos Aido” 106-tame 

numery randame šitokią ži
nią: '

“Atsakydamas į vieno spau • jų pareina į Lietuvą, ypač PIETŲ AFRIKA, 
dos atstovo paklausimą, minia- “Sevodnės" ir “Frimorgen.” j Paseiusaiems darbiniu 
teris pirmininkas prof. Volde- “Lietuvos Aido” ap- karos pensija. — Pietų Afri-
maras vakar pareiškė, l^ gkaitliavimas yra teisingas, kos Sąjungoj planuojama iš- 

»«% |ai« k»d **■ 
vams šis prof. Voldemaro pa- D-ras Poliak, kas diena pa- kakus 65 metų amžiui darbi- 
raškimas padarė gero įapo- ima iš Lietuvos 1,000 litų už ninkams butų mokama pen- 
džio.” Įgavo laikraščius.

viams iš Anglijos, dabar tas i dėtis yra įtempta? Juk dar 
nalpntrvinimas jau atšauk- nesenai “Lietuvos Aidas”

arate-, “Sevodnės

Street,

NEKLAUSO DIEVO 
ĮSAKYMO.

South Bostono “Darbinin
kas” aimanuoja, kad Lietu
voje nesiskaitoma su Dievo i 
įsakymu. Dievas įsakė “Ne-1 
žudyk,” o Lietuvoje žudosi' 
kaip pasamdyti. Ir žudosi ne 
kokie bedieviai, bet tikri 
krikščionįs. Štai:

“Ne taip dar senai Romanas 
nušovė d-rą Brundzą. Dabar vėl 
Okulič-Kazarinas revolverio pa- 
gelba išvarė ne laiku iš šio pa
saulio Liudą Noreiką. O kiek 
ne taip žymių užmušimų? Bet 
kurkas daugiau yra nusižudy
mų- Lietuvos spaudos praneši
mais nusižudo ne tik gyvenimo 
nuterioti seniai ir pagyvenę 
žmonės, bet tankiai dar gyveni
mo nepažinę jaunuoliai ir tai 
neretai dėl menkniekių.”
“Darbininkas” klausia, 

kodėl taip yra, ir prisipažįs
ta, kad jisai nežino. Vis dėlto

liAKypč& Jtt SAKO e

Turintiems “Pirmas 
Popieras”.

Amerikos valdžia nuskyrė 
pusę lietuvių kvotos panau
doti įleidimui Amerikon mo
terų ir vaikų iki 21 metų se
numo pas vyrus ir tėvus, ku- * z • w

- - »» j Amerikos Pilietybės “Pirma-
Ka reiškia žodžiai na- P°pieras-”
M lai fa-, Taigi vyrai, kurių moters

. ir vaikai gyvena Lietuvoje, 
dabar jau galės parsi- gyresi pagerėjusia Lietuvos '

tarptautine padėtimi. Tai kas *vies~ k33'0., P88
privertė dabar tautininkų ^ve ) 
laikraštį prabilti į visuomenę *,au ^‘P 172 asmenų > me- 
neramiu balsu ir kviesti ją 
budėti?

Atsakymą į šį klausimą 
nesunku yra rasti. Kaip ma
tyt iš užsienių spaudos, Lie
tuva šiandien tarptautinėje

7. d*!3U T“
Tarvbos Dosėdi analų užsie- vyrų tnJose k°-^^l^nist^ris C^m- <triPhlicaįe)’ 
bJiainas atvirai kalbėjo p. "a..k«>>,« bus ko^ul“1- 
VoMemarui apie buvusi^ roJ' k°P*l» S“ 1 Waį“'«to- 
anghj simpatijas Lietuvai.?»-koR-J?Uksmap- 
Už nenaudingą Lietuvai re- U““t“-PraW”:. . 
zoliuciją balsavo visi Tautų ’kl S12 ^ISI ®meJal Plr; 
Sąjunga Tarybos nariai, o mu« PoP,e,?» PaP™*u 
už p. Voldemaro pasiust, ?audav0 PoP^as nępaduo- 
rezoliucijos projektą, nei 
vienas. Net Suomijos atsto
vas p. Prokope, pasak “Lie
tuvos Aido,” visai užmiršo, ... , . -kad jis yra rinktas j Tarybų ‘,kr» lalki» ’tkel'avimp Ame- . * « . • * mlrrm iro I mmiorrnm w_Pabaltes valstybių balsais, ir 
prisidėjo prie bendro nusi
statymo prieš Lietinrą. O juk 
Suomija pirmiau visados pa
laikė mus ginče su lenkais. 
Vadinasi, turime aiškiausi 
įrodymą, kad paskutiniu lai
ku netekome užsieniuose net 
ir tų draugų, kuriuos da turė
jome.

Į tai mes daug kartų krei
pėme visuomenės dėmesio ir 
nurodinėjome pavojų, kurs n^T"! aĮ,vaz'?'°\,r a“«- gręsia Lietuvai ginftf su len- ’f"™0 la,k’’ .ldant nebu*M 
kais, nustojus Europoe de- “'"'J™* aP>>-
oficiozai riekė tą pavojų nu- tl • ąffidavito kopija
neigti, paversti jį “naujos paseros laimėjimu.” Dabar jau L^kS"aVI? Cįl^goje arba 
pats “Lietuvos Aidas” prisi- « LY k V1Za ka,nuoJ« 
pažįsta, kad “padėtis yra *°Voivai • •> •įtempta” ir nedrąsiai prisL' t _ e’dziami iki 21
mena sovietu soaudoi nlati- tų- 8en,umo-.Bet jeigu duk-
namus gandus apie naujusLenkijos planus rytų Euro- t(*,os Ja.u ne*ei-

F 7 * J8J sk8 tl’M tėvo šeimynos,
Mes netikime, kad Lenki-ibet Pnklausį vyro šeimynai, 

ja, susitarus ar tai su Vokie- 4__ jjvolcolaiim.
tija, ar tai su Rusija, pasida
lintų Pabaltę* Tečiau mes nei 
kiek neabejojame, kad Len
kijos diplomatija išnaudos 
dabar susidariusią po pasku
tinės Tautų Sąjungos Tary
bos sesijos nuotaiką, kad pa
siruoštų sprendžiamai atakai 
prieš Lietuvą šį rudenį.

Šiuo atžvilgiu padėtis yra 
tikrai rimta, nes nežinia, ko
kių priemonių griebtis len
kai, kad priverstų Lietuvą 
pasiduoti. O priemonės, tu
rint galvoj palinkusią dabar 
į Lenkijos pusę Europos opi- 
’ują, gali būti dabar visai 
mums nelauktos.

Todėl natūralūs valdan
čiųjų uždavinys butų dabar 
prie tokio lenkų puolimo ge
rai pasiruošti. Kova už ne
priklausomą būklę yra visos 
tautos kova, šioji kova gali

tus, pagal patvarkymą Ame
rikos konsulo Kaune. Kurios 
moters ai- šeimynos paduos 
konsului prašymus pirmiaus, 
tos greičiau gaus vizas ir 
greičiau atkeliaus.

Tečiaus konsulas priims

na kopija bus konsului, ant-

darni laivo vardo ir tikro lai
ko atkeliavimo Amerikon. 
Bet į “affidavitus” būtinai 
reikia įrašyti laivo vardą ir a 

rikon, ką Immigracijos vy
riausybė patikrins Washing- 
tone. Kurio vyro-tėvo vy
riausybė negalės padaryti 
patikrinimo, kada jis atke
liavo Amerikon, tokio šei
myna negalės atkeliauti, nes 
negaus vizos.

Todėl visi vyrai-tėvai (ir 
motinos), turintįs jau pirmas 
popieras, pasirūpinkite suži
noti vardą laivo, kuriuo A- 
merikon atvažiavot ir atke- 

inTsu ten! '“!™° idant nebūtųLawrence, sako:

Baltesni Skalbiniai
Ir aš nevartoju trinimo lentos

“O IKSO tikrai sutaupiau man laiko 
Ik ir darbo. Aš visus savo skalbinius 

sudžiaunu ant lainės'dang anksčiau, 
sako ši moteris — vieką iš daugelio 
Rinso vartotųjų šioj apidinkėj, kunos 
rašo mums.

“Kad ir tas įsėdėjęs purvas pasi- 
liuosuoja šiose turtingose, saugiose 

...putose, taip kad man nereikia rūpintis 
nei su grumdymu nei virinimu. Ir aš 
turiu pasakyt, kad Rinso išleidžia bai
lesnius, malonesnius, daug skaistes-

• nius negu aš kada esu turėjus kuomet
• grumdydavau ant skalbtuvo.

“Kitas dalykas: Rinso puikiai dar
bą padaro ir ant dišių. Jfs taukus nu- 

: mazgoja akymirksny. Ir jame nei 
' biskučio žvyro nėra.”

Drabužiai ilgiau laikosi
Tirščiausios, greičiausiai-dirbančios 

putos kiek jus esate matę—tai Rinso! 
Pabandykite šioj mazgojimo dienoj, 
ir palyginkit rezultatus.

Pamatykit kaip purvas ir plėtmės 
išmirksta be grumdymo. Kaip ir ran
kovių galai išeina balti kaip sniegas 
su visai mažai arba visai be trinimo. 
Todėl nestebėtina, kad drabužiai il
ginus laikos—nestebėtina, kad rankos 
jaunesnės atrodo!

Jums tik Rinso reikalinga, kad ir
9 '

kiečiausiam vandeny. Jis nereikalauja 
pageltos nuo muilų šmotų, čipsų ar 
pudrų. Taipgi ir saugos—jame nėra 
nieko kenksmingo ir dėl delikatniau- 
sių kotinų ar lininių.

Jus gaunate pinigų vertę, kuomet 
petkat ėj granuliuotą muilą—jo tiek 
prikimšta. Tik palytėkite kaip sunkus 
nekietas yra! Dėl taupumo ir geriau
sių rezultatų sekite lengvus nurody
mus parašytus ant bakso.

Ir <M skalbtuvą— jis puikus
Daugiau negu 32,000 skalbiamų 

mašinų demonstruotojų vartoja Rinso 
parodyt bailesnius rezultatus. Ir iš
dirbėjai 32 vartojamų skalbtuvų re
komenduoja jj dėl saugumo. Jie žino! 
Gaukit DIDELI pakietą pas savo gro- 
. erninką dabar.
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BROOKL YN, N. Y.
Ii kriaučių •ustrinkime. —

I EDMONTON, ALTA., 
KANADA.

A.C.W. of A. pokalbė į Nekultūringo agento
* streiką. elgesys.

Birželio 27 d. įvyko dide- ’ ?? dieną aš tyvy-
lis lietuvių kriaučių Unijos 1 Canadian Nailonai ato- 
nepaprastas susirinkimas. M pažiūrėti, ar neatvažiavo 
Nepaprastas buvo tuomi, mano draugas, kuriam bu- 
kad New Yorko organizacija Lau w.a^^dav?^ išsiuntęs, 
paskelbė “stopage” - straTjrai^nys ra imigrantais at- 
ką. Darbas sustabdytas viso-, išlipo, bet savo
se dirbtuvėse, išskiriant ke- draugo aš nepastebejau. Tat 
lėtą firmų, kurios turi ir ope-! P.ne^ P"e vieno pakišu- - _ .rr SiaU) & neatvyko lietuvių.

Pamatė mane kalbant taip 
vadinamas agentas Smolen, 
ir tuoj puolė prie manęs, 
bliaudamas kaip ustovas ant

ruoja savo dirbtuves. Reikia 
pažymėti, kad tai nėra pil
nai to žodžio prasmėje strei
kas, o tik paprastas darbo 
sustabdymas, kad peržiurė
jus ir pasirašius darbdavių 
su Unija sutartį. Katros fir
mos greičiau pasiskubino pa
sirašyti kontraktus, tos pir
miau gryžo darban; bet dau
gelio dirbtuvių sustojimas 
gali užsitęsti bent 2-3 sąvai- 
tes.

. Tą pat dieną turėjo įvykti 
ir lietuvių skyriaus delegato 
ir sekretoriaus rinkimas, bet 
dėlei įvykusio sustabdymo 
rinkimai tapo atidėta-iki vis
kas bus sutaikyta ir darbi
ninkai sugrįš į darbą. Nors 
susirinkimas buvo labai di
delis, apie 800 žmoijįų, bet 
buvo gana tvarkus, jei ne
skaityti neapgalvotą Buivy
do įsišokimą prieš delegatą 
A. Bubnį. Atsakydamas į 
Buivydo įsišokimą, 'Bubnys 
padarė didelio juoko ir labai 
drūčiai “priplojo” visus bol
ševikus.

Pakėlus viršininkų rinki
mo klausimą, pasirodė dvi 
nuomonės: viena, kad rinki
mus atidėti kol viskas bus 
sutaikyta, o kita, kad nepai
syti dabartinio streiko ir 
nnkti naujus viršininkus da
bar. Pastarajai nuomonei va
dovavo bolševikai, gi pirma
jai nuomonei vadovavo rim
tesnieji unijistai. Kadangi vaikelis pradinę mokyklą jau 
unijistų įrodymai buvo daug 
rimtesni, tad ir buvo nutarta 
rinkimus atidėti iki pasibaigs 
streikas.

Paskui buvo darinkta vie
nas narys į skyriaus pildo
mąjį komitetą. Dauguma 
balsų išrinkta V. Daubaras 
prieš J. Buivydą. Tuomi su
sirinkimas užsibaigė. Virši
ninkų rinkimai įvyks tuo
jaus po streiko. .

Pamate mane kalbant taip 
vadinamas agentas Smolen, 
ir tuoj puolė prie manęs, 
bliaudamas kaip ustovas ant 
gyvulio. Aš jo paklausiau, ar

draugas, bet jis į mano 
ma neatsakė, tik

neatvažiavo šiuo traukiniu 
mano <* 
klausimą neatsakė’ tik rėkė 
kaip ant gyvulio ir stūmė ne
tik rankomis, bet ir kojomis 
mane spardė, taip kad net 
atvykusieji imigrantai žitmė- 
jonratebę.

Norėčiau žinoti, ar iMik- 
rujų agento šitokios yra pa
reigos? Argi toks žmogus 
gali būt agentu? Man rodos, 
kad tokiam reikėtų dar ban
dą keliatą metų paganyti, 
nes su žmonėmis elgtis iis 
nemoka. Pakalnes Oiefiw

ti nuo sunkaus darbo? Su
stabdykit savo pačias ir vai
kus nuo darbo ir pareikalau- 
kit nuo kapitalistų geresnio 
užmokesnio, o kaip vyrų vie
ton motėrįs ra vaikais neštoj 
tai jus gausite sau tokį atly
ginimą už savo darbo dieną, 
kokio jus patįs norite — ra 
ar 6 dolerius. Jūsų darbas 
yra tų pinigų vertas, tik im
kite pavyzdį nuo kita žmonių 
ir nesivalkiokit nedėldieniais 
girti, kaip tas Maikio tėvas, 
kuris ir ant kaklo nešiojasi 
džiogą ruginės pasikabinęs. 
Juk yra ir čia labai gerų 
žmonių lietuvių, kurie dai
liai gyvena ir*savo vaikus 
gražiai augina — imkite pa
vyzdį nuo tų, otadabusir 
jums patiems geriaus, irpa- 
šaliniems žmonėms bus gali
ma darbo gauti. Vietoj gir
tuokliavimo, skaitykite gerus 
laikraščius, kaip “Keleivis,” 
“Naujienos,” kurie darbinin
kus šviečia ir veda į susipra
timą. F. J. G.

faTouraine
ZY*

IŠ BALKANŲ GALI KILTI 
NAUJAS KARAS.

RILTON, PA.
Šis-tas iš užmiršto kampelio.

Ęjlton guli Westmoreland 
paviete, už 27 mylių į rytus 
nuo Pittsbuigho. Čia yra vie
na anglių kasykla, kuri pri
klauso Westmoreland Coal 
kompanijai. Šita kompanija 
angliakasiams yra žinoma 
kaipo aršiausia iš aršiausių, 
nes baisiai išnaudoja darbi
ninkus. Mat, unijos anglia
kasiai kasykloj neturi, tai 
kompanija elgiasi su žmonė
mis kaip jai patinka.

Reikia pasakyti, kad ang
liakasiai čia jau yra bandę 
porą kartų streikuoti ir rei
kalauti unijos pripažinimo ir 
geresnių darbo sąlygų įvedi
mo. 1910—1911 metų strei
kas tęsėsi net 16 mėnesių, o 
1922 metais streikavo 9 mė
nesius, bet abudu streikai 
buvo pralaimėti.

Mokestis dabartiniu laiku 
čia yra tokia: dieniniems 
darbininkams mokama už 
dieną nuo $6.10 žemyn, o 
angliakasiams mokama nuo 
tonų. Už toną išsijotos ang
lies, taip vadinamos “mašin- 
kolės,” mokama 81c., o už 
toną pikiais prikirtos ang
lies — $1.25.

Lietuvių Riltone yra 2 šei
mynos ir vienas nevedęs. Iš 
laikraščių pareina “Kelei
vis” ir “Tėvynė.

uinuos brangiau gert 
paeautio geriausią kavą—

UMONTOWN, PA. 
Skelia angliakasiam* alga*.

H. C. Frick Coke Co. nuo 1 
liepos čia nuskėlė savo darbi
ninkams 11 nuošimčių algos. 
Tas paliečia net 35,000 dar
bininkų. Iki šiol šita kompa
nija mokėjo savo darbinin
kams dar Jaeksonvillės su
tartimi pripažintą algą. Šitą 
algą ji buvo pasižadėjus mo
kėti patol, pakol Jaekson
villės sutartis bus galioje. 
Tai buvo da 1922 metais, 
kuomet anglių ir koksų dar
bininkai čia buvo apskelbę 
streiką. Išstreikavus tuomet 
maineriams 9 mėnesius, 
kompanija nusileido ir suti
ko mokėti unijos algą, tai 
yra tokią, kaip Jaeksonvillės 
sutarties yra nustatyta, nors 
unijos savo kasyklose Kom
panija nepripažino.

Jaeksonvillės sutartis nėra 
da panaikinta, bet kadangi 
kasyklose dabar yra nedar
bas, tai tuo pasinaudodama 
Frick Coke kompanija sulau
žė savo sutarti su darbinin
kais ir nukapojo jiems algas.

' Frick Coke kompanija 
priklauso United Statės Steel 
korporacijai, tarp kurios šė- 
rininkų yra ir prezidentas 
Kulidžius. Tai yra viena at
kakliausių korporacijų. Mes 
da atsimename, kaip tironiš
kai ji su valdžios pagalba su
triuškino plieno darbininkų 
streiką karo meta Ir paskui, 
karui pasibaigus, kuomet 
darbininkai visur dirbo 8 va
landas, šita plieno korpora- 
< *" _ 
landų.

Frick Coke Co. yra pagel- 
binė plieno korporacijos 
inmonė. Įvesta dabar jos al
ga bus nuo $6.05 iki $5.05 
kasyklose dirbantiems, o 
$3.60 viršutiniams už 8 va
landų darbo dieną. Anglia
kasiai čia apmokami nuo ka
rų, o ne nuo tonų, kaip tai 
yra priimta unijos kasyklose.

H. C. Frick Coke Co. yra 
didžiausia koksų kompanija 
ir operuoja išviso 65 kasyk
las, kurios randasi trijuose 
pavietuose, būtent, Westmo- 
reland, Fayette ir Green.

Pasaulio Vergą*.

EAST WINM0K H1LL, 
CONN.

1 ėa&luEj*LmtnniĮ ebmuio
laukuose.

Čia yra labai didelė taba
ko plantacija, kur vasaros 
laiku dirba apie 300 žmo
nių. Yra šioj apielinkėj ne
maža ir lietuvių, kurie turi 
savo akės ir gerai verčiasi. 
Bet apie savo vaikų ateit), 
tai mažai kas rūpinasi. Tie, 
kurie patįs didelį vargą ken
čia, irsavo jaunus vaikus 
pratina prie skurdo ir vargo; 
yra jau net ir prie degtinės 
vaikų pripratintų. Kaip tik

1 
užbaigia, tai tėvas tuojaus ir 
veda pas Griffiną. Sako, te
gul dirba, nes aš mažai te- 
uždirbu. O koks čia vaiko 
uždarbis? Vyras suaugęs, 
stiprus, ir tai už 10 valandų 
darbo dieną gauna vos 
$3.25. Ir tai da tiri gerai nu
simanyti apie ūkio darbus. 
Kas mažai supranta apie 
ukininkystę, tai tokiam ir 
$2.75 į dieną užtenka. Na, o 
kiek tas vaikelis uždirba ant 
dienos? Ogi $2.50 ant dienos 
ir turi tiek darbo atlikti, kaip 
ir suaugęs darbininkas, nes 
jei kiek slabniau dirbs, tai 
tokis jaunas darbininkas tu
ri eiti jau kur kitur darbo 
jieškoti, arba pas tą patį bo
są vėl prašytis darbo. O tie 
bosai to ir laukia. O kiek čia 
biednos moteris, merginos ir 
jaunos mergaitės nukenčia, 
tai sunku ir apsakyti. Mote- 
rįsturi keltis anksti rytą, 
nuo 4-tos ar 5-tos valandos, 
pagamint valgį ant visos die
nos, apžiūrėti mažus vaike
lius, o tada pati turi neštis 
sau valgio prie darbo ir per 
visą dieną ant lauko vargti 
su kauptuku (nes moterįs 
daugiausia tabaką kaupia), 
o tie kauptukai sunkus, ilgi 
ir platus, taip kad biedna 
moteriškė per dieną'nuvarg
sta kaip Lietuvoj šienpiuvys 
su dalgiu. Netik moteris ir 
merginos turi atlikti vyrų 
darbus, bet ir jaunos, po 13 
ir 14 metų mergaitės, Ir tos 
turi atlikti suaugusių darbus. 
Jeigu diena graži, saulutė 
šviečia, tai dar šiaip taip ga
li dirbti; bet kada lietus lyja, 
Ui tos jaunos mergaitė, kaip | “Kdereio” Kalendoriuje 
žemaičio naginės ar dzūko >^1— dane namolnnanėin 
vyžos--visos slapios, purvi- .traipmi^ oiNy ir jaok* ir 
nos, ir taip skursta per visą dau< mira neveiksiu, 
dieną. O kokia užmokestis— | __
$2.50 už 10 valandų darbo. kieWfetyZ?^ £

Tai matot, mieli broliai ir krauta labai daug mokslo ži- 
sesutes darbininkai, kok| čia nių. Jis yra kaip ir kokia 
jus vargą kenčiat! Ar never- enciklopedija. “Keleivio” 
ta gi susiorganizuoti ir savo pronmneratorianu tik 2fc. 
moteris ra vaikais sustabdy- Pasnlrabmkh užsisakyti.

Hfarčfafiom Byla.

Kauno gyventojams teko 
girdėti, kad nepersenai pris. 
advokato padėjėjas Kazys 
Marčiulionis yra pabėgęs iš 
Lietuvos į užsienį nuo teismo 
atsakomybės. Bylos aplinky
bės, kaip tenka dabar patirti, 
yra šios:

Prieš keletą metų K. Mar
čiulionis apsiėmė parduoti 
svetimą namą, esantį kampe 
Miškų ir Gedimino gatvių, 
Nr. 13-15.

Namas, dviejų aukštų, mū
rinis, be to dar geras medinis 
namelis kieme, turtas, dau
giau kaip 100,000 litų vertės. 
To namo savininkas, laike 
karo yra miręs, o to turto pa
veldėtojai gyvena Vilniuje. 
Esant tarp Lenkijos ir Lietu
vos karo stoviui, to turto pa
veldėtojai negalėjo čia at
vykti. Turtui globoti buvo 
samdomas prižiūrėtojas pil. 
Mykolas Staševičius, kurs 
įgaliavimą buvo gavęs dar 
prieš karą, esant gyvam to 
namo savininkui.

Globėjas Staševičius, pa-; 
mokintas Marčiulionio, pa- . - -
davė teismui prašymą, kad parapijos miestely — Pakuo
jant daugiau, kaip dešimtį ny (Kauno apskr.) prieš vie- 
metų tą turtą valdančiam ną oponentą, jis panaudojo 
nuomininko teisėmis, nesant-net ginklą, 
paveldėtojų, minėtas turtas 
įsisenėjimo teisėmis butų pri
pažintas jo nuosavybe.

Teismas, per tam tikrą lai
ką neatsišaukus to turto tik
riems paveldėtojams, pripa
žino visą turtą prižiūrėtojo 
pil. Mykolo Staševičiaus 
nuosavybe. Čia teismas buvo 
sąmoningai suklaidintas, nes

pirkti šaulių S-ga, bet toji 
pamačius, kad čia esama ne
aiškumų, pirkti atsisakė. 
Tuomet namus pirko piL Fi
šeris už 85,000 litų, kuriuos 
Staševičius pasidalino per 
pusę su savo “advokatu” Ka
ziu Marčiulioniu.

Pardavus namus, Vilniuje 
gyvenantieji tikrieji savinin
kai iškėlė bylą. Byla atsidūrė 
prokuratūroje, kur paaiškėjo 
p. Marčiulionio “juridiniai” 
gabumai, už kuriuos gręsė 
kalėjimas. Tuomet, jis, nieko 
nelaukdamas, spruko j užsie
ni. Tą patį padarė ir to turto 
“paveldėtojas” Myk. Staše
vičius.

Prisiekusių advokatų tary
ba, Įvertindama tok} Marčiu
lionio žygį, kurs nėra sude
rinamas su advokato parei
gomis, atėmė visam laikui 
teisę praktikuoti. Marčiulio
nis toki nutarimą apskundė 
vyr. tribunolui, kuris, peržiū
rėjęs jo skundą, rado reikalo 
grąžinti atgal advokatų tary
bai klausimą persvarstyti.

P. Marčiulionis buvo gerai 
žinomas visuomenei, kaipo 
uolus tautininkas. Renkant 
Steigiamąjį Seimą jis agita
vo už žemdirbius.

Jam mitinguojant savo

P. Marčiulionis buvo stei
gėju studentų tautininkų 
“Neo Lituania” korporacijos 
ir keletą metų jos pirminin
ku. Kilus sumanymui pasta
tyti tos korporacijos nuosa
vus namus, Kaz. Marčiulio
nis drauge su Banaičiu važi
nėjo i Ameriką aukų rinkti. 
Juos čia labai karštai rėme

buvo pastatyti melagingi liu- P- į G- Sirvydas per “Vieny- 
iMiiuos, biu» unciiv Rviuviit- dininKSi, kurie įrodinėjo, , . ... » . . .
cija ilgai dar laikėsi 10 va- kad M. Staševičiusbuvo nuo-, Skaiytojai turbut da atsi- 

- ............................................ j mena, kaip anais metais Lie
tuvos premjerui Galvanaus
kui buvo padėta bomba. 
Žmonės kalba, kad tai buvo 
to paties Marčiulionio dar
bas.

Skaiytojai turbut da atsi-
mininkas ir daugiau, kaip 
dešimt} metų namą valdo.

Kaip tik buvo gauti nuosa
vybės dokumentai, tučtuo
jau rūpintam turtą parduoti. 
Iš pradžios namus norėjo

tuvos premjerui Galvanaus-

sutartimi pietųslavams pavy
ko išlaikyti pirmvkšt| Pary
žiaus konferencijos Fiume 
nutarimą. Tiesa, Rapallo su
tartis nedavė ramumo Fiu
me. Rapallo sutarti teko pa
pildyti nauja St. Margherita 
sutartimi (1922), kuri po il
goko vilkimo 1923 m. italų 
buvo ratifikuota ir Fiume 
klausimas, nors visai iš poli
tinio horizonto neišnyko, nu- 

problema.
*rauge su f iume ėjo Ža

ros klausimas. Tai nedidelis

Jugoslavijos ginčas su Italija 
yra didžiausis pavojus Eu

ropos taikai.
Pastaromis dienomis tele

grafas buvo paskelbęs žinią 
apie santikių tarp Pietųslavų 
ir Italijos nutraukimą. Ta ži
nia pasirodė perankstyva. 
Santykių nutraukimas dar 
neįvyko. Bet jie tiek yra 
įtempti, kad nutraukimas 
kiekvienu momentu yra gali- ^JriiTd^giMnčta

_ . • « __ • s Drauge su Fiume ėjo Za- santikiai jau senai neduoda klausimas. Tai nedidelis 
nurimti pietų Europai. Gan- Dalmacijos uostas su 65 tuks. 
ma sakyti, nuo pat Pietųsla- gyventojų, kurių didesnė pu- 
yijos }sikunmo. Visas ginčo yra italai. Italija Pary- 
kompleksas era vadinasi Ad- žjauM konferencijoj pasiekė 
rijos klausimu, nes dalykas Žara su apylinkėmis,
ema apie viešpatavimą Adn- italams. Tečiau ir čia 

pakraščiuose. p8sikartojo tas, kas su Fiu- 
Kaip tik iškilo susijunęis! me Kai tik pietųslavai atkir- 
Italija, tuojau iškilo ir Adn- t0 žarą nuo jos užnugario, 
jos klausimas. Iki didžiojo miestas ir uostas visiškai ap
karo ginčas tuo klausimu e jo mirė Italija buvo priversta 
su Austnja-Vfflgnja. Te- jieškoti kompromiso. Žara 
ciau, būdama žymiai siĮp- buvo paskelbta laisvu uostu, 
nesnė už Aurtnjų-Vengrijų, 0 apylinkės žemės grįžo Pie- 
Italija tuomet nedaug tega- tyg&vi jai. šiandien iš 66 tuk- 
įėjo pasiekti. Adrijos klausi- stanfių gyventojų tame mies- 
mas pastūmėjo Italiją į Aust- te ^0 vo3 7 tūkstančiai. 
njos-Vengrijos pnesų eiles. .
Austrijai-Vengri  jai subyrė- Fašistams Italijoj paėmus 
jus, Adrijos šiaurės pakraš- valdžią, Adrijos klausimas 
čius paveldėjo Pietųslavija, pradėjo aštrėti. Italijoj pra- 
ir tokiu budu dabar ginčas dėjo kilti balsai, kadjau ne
eina tarp šitų valstybių. At- be Fiume ar Žara, bet visa 
menam, kai 1919 m. pavasa- Dalmacija privalo pnklau- 
ry Italijos atstovai Orlando syti Italijai, padėta kelti ne 
ir Salandra demonstratyviai tik etnografiniai ir ekononn- 
apleido Paryžiaus konfferen- mai, bet ir istoriniai motyvai, 
ei ją, dėl to, kad ten nesutik- Mussolini pradėjo Pieturia- 
ta Italijai atiduoti Fiume. viją izoliuoti nuo savo ka>- 
Matydami vieningą visų kitų mynų. Beveik visi tie kaimy- 
frontą prieš save, italai vė- nai turi didesnių ar nurara- 
liau konferencijon sugrįžo ir nių pretenzijų j Pietųslaviją. 
pasidavė konferencijos Pirmiausia vengrai, toliau 
sprendimui. Fiume virto lais- albanai, graiku —
vu neitraliu uostu ir miestu. v»i jie turi savo sąskaita ra 
D’Anuncijaus žygis 1919 m. Pietųslavija. Užtat Itahw 
rudenį atrodė galutinai įkor- nesunku buvo čia jrayagyu 
poruosiąs Fiume Italijai. Te- izoliacijos politiką. Is siaurės 
čiau Pietųslavi jai atkirtus vengrai italams visada padės 
Fiume nuo savo užnugario tyre prieš Pietųslaviją. O iš 
(hinterlando), miesto padė- pietų Albanija yra visiskas 
tis pasidarė nepakenčiama, Italijos vasalas ir is čia įtvra 
ir d’Anuncio turėjo likviduo- lengvai ir greit galėtų pulti 
tis ir 1920 m. rudenį Rapallo Pietųslavija, nes Albanija 
_  kyliu įsirėžia pietųslkvų tert- 

torijon. Italams dar tylėtų SI A Saiuui padėti bulgarai ir netgntf-□LA. □enno Kežo* kai Kiti laikytųsi neitraliaL 
jTpja. A—F latiiirn. G Mažoji Santarvė? Ji jau ntlClja Apie Lietuvą* vosgyva ir Pietųslavija rea-

1

1

„GERESNIS KURAS

rali. Šita aplinkybė grasina 
rimtomis komplikacijomis 
visai Europai, ir tokiu budu 
Adrijos klausimas virsta vi
sos Europos taikos proble
ma. 1925 m. Italija padarė 
vadinamą Nettuno sutarti, 
kuria buvo suteikta italų ma
žumai Delmacijoj įvairios 
teisės. Pietųslavijoj šita su
tartis buvo labai nepopuliari 
ir vyriausybė ligsiol neišdrį- 

masis tradicinės SLA. pozici-

ASHLAND, PA. 
Darbai anglių kasyklose 

eina blogai.
Visa kietųjų anglių apskri

tis— Ashland, Shamokin. 
Shenandoah, Mt. Carmel. 
Mahanoy City, Minersville— 
stovi suparaližiuota nedarbo 
lyg kokio reumatizmo. Jei 
kai kurios anglinės da dirba, 
tai kitos visai uždaromos, ir 
nežinia kaip ilgam. Kad ir 
už pinigus čia negausi jokio 
darbo. Aš išvažinėjau karu 
po visas anglines, kurios ka
da nors yra dirbusios* ir “bo
sas” atsako, kad da niekas 
nemirė, todėl liuosoe vietos 
nėra. Dirba tik po 2-3 dienas 
į sąvaitę, daugiausia po 2. 
Kitos kasyklos stovi uždary
tos jau daugiau kaip po‘2 
mėnesius.

Ir taip eina jau antri me
tai Ne visi žmonės dirba ir 
žiemos laiku, o vasarai atė
jus darbai virai apmiršta. 
Visas gyveriimas suparali- 
žiuotas. Fr.1 -rrfaritai

I

■CICIVn ■■"Mrarau 
Dar Gumbu.

GAZAS VISAME NAME
DUOS JUMS

DAUG PATOGUMO
Jus turėtumėt žinot. daqgelį. 
daugeli atveją. kuriuoM ge- 
sas yra prfaircngęn jame pe* 
tarnaut—pagelbėt gyventi 
lengviau. linksmiau, svei
kiau.

Kreipkitės prie vieton geso 
kompanijos, kad pedemima 
t r uotų vandens Šildymo, ke
pimo. stubos šildymo, vaisią 
šaldvmo ir kitokias vartoji
mus GESO — GERESNIO 
KIRO.

Dcl naudo* Naojmifoti AugHjee 
žmonėms, apart šio, yra atapaae* 
Kintu eilė paaMkraimo apte gcaa 
industrija NaajojoJ AnfHjaj. 
j tune vra intereainte fakte apie 
GESO — GERESNIO KURO — 
marb« jimy namuose ir Hsayje,

----------- lios pagalbos vargu gali iš 
Kadangi SLA. visuomet jos tikėtis.

stovėjo pirmoje eilėje Ame- Tečiau pietųslavams pa- 
rikos lietuvių organizacijų, vyko gauti nors tolimą, bet 
kurios savo darbais ir auko- galingą sąjungininkę, bu- 
mis prisidėjo prie nepriklau- tent — Francuziją. Pietųsla- 
somos Lietuvos atsteigimo; vija turi padariusi su Fran- 

Kadangi per pastaruosius cuzi> karo
pusantrų metų Lietuvos Kės- RSSS!
publikoje įsigalėjo rėžimas, įris Steigiamojo
Seimo priimtos konstitucijos įr 
pagrindus ir didelės daugu- 
mos Amerikos lietuvių nusi
statymą ;

gi

Kadangi per tą laiką net 
SLA. organas “Tėvynė” ne
buvo įleidžiamas Lietuvon, 
kuo buvo daroma didelė 
skriauda musų oirganizaci- 
jąi, tai

Tebūnie nutarta, kad šis * .. , *. •
SLA. 3&dy Seimas, toikyda-
jos Lietuvos klausimu,^kar- ta JaL
totinai pareikštos pirmes- PUoZht
niuose Seimuose, — sako, jo- d?.10? nU8^?tymą, Pietųsla- 
gei ne diktatūra, fašistiška 
arba bolševikiška, bet tiktai 
demokratinės respublikos 
santvarka gali užtikrinti ge- hSLSSSJ1
resnų ateitį Lietuvai; ir cijag n^joj, ^ač artimose' 

Tebūnie nutarta, jogei šis Pietųslavi jos pakraščiuose.
SLA. 35-tas Seimas geidžia, Romoj ir Belgrade politinė 
kad kaip galint greičiaus įsi- temperatūra tyla vis aukš- 
kūnytų Lietuvos žmonių troš- čiau ir eksplozija gali ateiti 
kimas atsteigti teisėtumą ir visai netikėtai. O ta eksplio- 
laisvę savo krašte ir išvaduo- zija gali sukrėsti ir tuojau 
ti savo sostinę Vilnių iš sve- įtraukti į karo sukurį žymią 
timo jungo. Europos dalį.
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Laidotuvės
IMPERIALIZMU.

Paskutinis Tautų Sąjun
gos tarybos posėdis visoj pil
numoj parodė didžiųjų vals-

tark už mane žodį prie kapo, tybių pastangas žūt būt su- 
P. Grigaitis.” (vesti Lietuvą į normalinius

Čia pat prie kapo kilo sU~( * J. .Itu-1
manyinas pastatyt velioniui i norėdama su visais savo 
paminklą ant jo kapo, ir tuo kaimynais gyventi geruoju, 
reikalu rūpintis susidarė jau nevengia to. Bet visas klauai- 
komitetas, kuęn įnėjo:F.J. mas kokiu budu tai galima 
Bagočius, pirmininkas: Tau- atsiekti. Noimalinių santikių 
rinskas, sekretorius: S. Mi-i negali būti su valstybe, kuri 
chelsonas, kasininkas; J. G.’kirtingai pagrobė kitos vai- 
Gegužis ir Anesta. I ^ybės žemes su sostine. To-

Surinkta jau arti $100. <iel, versdamos Lietuvą už- 
Aukavopo$10: F. J. Bago-Į^gsu be jokių sąlygų nor- 
čius, Julius Herman ir Fr.' magnius santikius su Lenki- 
Juška; po $5 aukavo: S. Va-Įja, didžiosios valstybės tuo 
siliauskas, A. šimkevičia. J. ne tik sankcionuoja lenkų 
G. Janiūnas, S. V. Bakanaus- smurtą, bet drauge skatina 
kas, J. Kairaitis. J. M. Ne-1 lenkus ir ateity griebtis tokių 

......................................... pat priemonių jų imperialis
tinėms užuogaidoms paten
kinti.

Lenkijoj niekuomet nesti
go grupių, kurios svajoja 
apie didžiulę Lenkiją “nuo 

” Dabar net

Ėjo 100 automobilių ir už 
0500 galių.

Liepos 4 d. prie velionio 
namų pradėjo rinktis drau
gai. Visos aplinkinės gatvės 
tapo užstatytos automobi
liais, kurių suvažiavo į 100. 
Visi nuliūdę. Žmona alpsta, 
vaikai verkia. Draugai irgi 
šluostosi ašaras. Bet nabaš- 
ninkas jau nieko nejaučia. 
Jis guli grabe ramiai, jo iš
vaizda maloni, kaip ir gyvam 
buvus. Kambarys pilnas gė
lių. Vainikai matyt su sekan
čiais parašais: “Nuo Lietu
vių Socialistų Sąjungos Pil
domojo Komiteto iš Chica
gos,” “Nuo Vaikų Draugi je- 
lės Spindulėlio iš Brighto- 
no,” “Nuo LSS 61 kp. iš 
Lawrence,” “Nuo Lietuvių 
Vaizbos Buto,” “Nuo ‘Kelei
vio’,” “Nuo LSS. 60 kp. iš So. 
Bostono,” “Nuo LSS. 71 kp. 
iš Cambridge,” “NuoSLA. 
359 kp. iš Dorchester.” “Nuo 
L. Bendrovės iš Worceste- 
rio,” “Nuo Piliečių Kliubo iš 
Worcesterio,” “Nuo Worces- 
terio Draugų.” Nuo pavienių 
asmenų teko pastebėti gėlių 
su sekančiais parašais: Anna 
Janusevich, Juozas Neviac- 
kas (pusbrolis), Antanas 
Neviackas (brolis), F. J. Ba- 
ročiai. F. N. Ramanauskai, 

. Taurinskai ir Anestai, Vin
cas ir Ona Gegužiai, šarga- 
liai, P. J. Akunevičius, Char- 
les Kosulis ir Veronika Mi- 
kaloniutė, S. P. Shallna, F. 
A. Juškai, J. T. Germanavi- 
čiai. Gal buvo ir daugiau, bet 
sunku buvo visus užrašus su- 
skaityt, nes dėl didelės vaini
kų daugybės vieni buvo su
dėti ant kitų. Paviršium 
sprendžiant, gėlių galėjo būt gus atiduoti aliantams kaipo 
už $500. | atlyginimą už karo nuosto-

Tšvo7.jint vplinni i kaninM.I liūs. Kauras turi 25 pėdas il-

PATARIMAI
FARMERIAMS

Bet yra ir kita pavojaus 
pusė. Tai, būtent, pavojus 
mažosioms kaimynėms tau
toms. Lenkai, prisigrobę lie
tuvių, ukrainiečių ir gudu že- Į 
mjų, tuo dar nesitenkina.’ 
Baltijos jurą jie tėra pasiekę1 
siauru koridorių. Dancigas—' 
dar ne lenkiškas. Iki Juodo-’ 
sios juros dar toli. Dar latvių 
Latgalija ne lenkų rankose.; 
Lenkų dvarininkai Latgali-j j bikį ■ . , • , w. , - > , ■ -■ • j -•
joj tyčia vengia tartis su lat- Tai yra paprasta antis, bet turitPne8.Pa* medonesį arba me- ar jau prasidėjo medonesis 
viaisdel atlvginimo už nusa- keturias kcjas. Ją rado vienas donesio metu reikia sujungti piktai laikant vieną avilį ant 
vintą žeme. Niekas neabeio- paukščiu pirkėjas tarp kitu an-’^1?0011 seimynon po 2—-3(svarstyklių. Jei avilys.kiek-

KAS DARYTI. KAD BITES daug medaus.
PRINEŠTU DAUGIAU * I Motininiame, toliau nu- 

neštame ,/»iljje. jeigu nema- 
MLUAU3. ’noma šeimynų dauginti, mo-

1) Daug medaus gali pri- tinų akeles visas sunaikina. 
Įnešti tiktai tos bičių šeimy-(po septynių dienų dar kaitą 

- ,-‘nos, kurios medonešio metu sunaikina motinų akeles, jei 
!yra stiprios, tai yra turi daug padaro naujų ir paskui gali- 
v “ ma sujungti su spiečiumi.

6) Tikrai galima pažinti
bičių.

Tik jsižuirėkit į aitą paukštį. I Visas silpnesnes šeimynas

vintą žemę. Niekas neabe.io- paukščių pirkėjas tarp kitų an-,?1?non seimynon po -o (svarstyklių. Jei avuysKieK- 
ja, kas stovi už šių dvarinin- čių Portiande, Oregono valstijoj. se2?1/^as ,r tokiu budu suda- vieną dieną priauga apie pū
kų nugarų. Lenkams svarbu Užpakalinė pora kojų truputį *7G keletą stiprių šeimynų. sę kilogramo ir daugiau, tai 
neišleisti iš savo rankų kozy- trumpesnė ir vaikščiodama antis 2) Antra sąlyga, reikia tu-(galima skaityti, kad medone-

viackai ir A. Višniauskai: po 
$2davė: A. Alekna, K. Zabi
tis, J. Gigas. A. J. Katkaus- 
kas ir VI. Norkūnas: po $1 
davė: Mary Vasiliauskas, J. 
Pronskus, B. Zabitienė. Ona

rį, kurį jie galėtų panaudoti žemės jomis nesiekia, bet plau- 
konfliktui iškelti SU Latvija, .klodama ji vartoja visas ketu- 
Pagaliau, Dauguvos kairia-' rias kojas.
jam krante esą šeši valsčiai ----------------
dar traukia lenkų akį. Lenkų hnni a p TAMCH1IAC9 
militaristų spauda nekaitą IJvKA AK I AnMIrlAv •

Lukšas, P. Brazaičiai. J. S. juros iki juros.
Palionis. J. A. Valeika. J.; valstybės valdžios priešaky 
Pakarklis, M. Manelis, J. Sa-. stovi žmonės, kuriems isto- 
dauskas, A. Bendoravičius, »iškos Lenkijos žemių sujun- 
D. Pilka. J. Davidonis. J. Be- gimas yra realios šių dienų 
liauskas ir P. Merliunas. Iš- politikos tikslas. Nesivaržy- 
viso $93.00. į darni priemonėmis, tie žmo-

“Keleiviš” paaukojo $100 nės konsekventiškai siekia 
palaidojimo lėšoms padeng- savo tikslų. Tos politikos iš- 

dava yra svetimą žemių gro- 
_____ _______ ;binnas. Kaip kadaise Austri

jos- Vengri jos monarchija,
taip dabar Lenkija visai tei
singai užsitarnavo “lopinių 
respublikos” vardą.

Lenkų imperialistų pa
stangas skaudžiai pajuto visi 
kaimynai. Lietuviai, gudai, 
ukrainiečiai. — visos šios 
tautos yra lenku nuskriaus
tos. Net tokia didelė tauta, 
kaip vokiečiai, yra pajutę 
lenkų imperializmą. Paga
liau. didžioji rusų tauta ne
abejojamai laukia valandos, 
kada ji galės suvesti sąskai
tas su lenkais, žodžiu, su vi
sais savo kaimynais lenkai 
yra susipykę. Jei vokiečiai ar 
rusai palaiko su lenkais san
tykius. tai tik būtino reikalo 
verčiami. Pagaliau, rusų ir 
vokiečių santikiai su lenkais 
toli gražu nėra geri. Ypač su 
rusais lenkų santikiai labai 
dažnai įgauna didžiausio 
įtempimo pobūdi.

Ir vis tik tenka stebėtis to
mis valstybėmis, kurios ne

yra atkreipusi dėmesio į tai, 
kokios didelės reikšmės len
kams turi šie valsčiai. Kilus ...
ginkluotam susirėmimui sup?ls- Jie sako, kad persiski-

i
Daugelis katalikiškų laik

raščių susirūpinę “divor-

f 110,000 UŽ PETRO DI
DŽIOJO KAURĄ.

Pereitą sąvaitę Londone 
buvo parduotas už $110,000 
kauras. kurį Rusijos caras 
Petras Didysai buvo dovano
jęs Austrijos karaliui Leo
poldui. Paskutiniais laikais 
tas kauras (karpetas) buvo 
Austrijos valstybės muzieju
je, kaipo istorinis dalykas, 
bet aliantų reperacijos komi
sija liepė jį parduoti, o pini-

už$500.
Išvežant velionį į kapines,! liūs. Kauras turi 25 pėdas il- 

p-lė Šargaliutė iš Norwoodo 310 ,r ĮJ pločio, pada- 
pagiedojo angliškai gedulin- iyJas P spalvos vilnų ir 
gą atsisveikinimo giesmę 81lko. ir kiekvienas jaustas 
pianui pritariant. į siūlelis jame yra rankomis

_ {surištas. Iš viso jame vra 
šermenų paroda .is Dor- 15,000,060 mazgehų. 

chesteno atvažiavo į South’ __________
Bostoną ir pervažiavus per SODEIKA JAU LIETUVOJ 
visą Broadvay leidosi į Nor-į .A.. .. .....
woodą, kur Neviackų šeimy-J 1S an?Pus jur1^. aik*
na turi nuosavą lotą ant ka-.rasęiai P13.11®?3’ ,^3(! ^a,nb : 
pinių. Prie kapo pasakė atsi-!n,n*3S.r?<*!e,?a’ kuris nese- ------
sveikinimo kalbas adv. Ba-11131 vazojosi po Ameriką su tjį. nesistengia pažaboti lėn
uosius ir “Kel.” redaktorius koncertais, jau parvyko Lie- imperializmą, bet dar jį 
At/sliol&nYifia lluvOIl. nolai’lrn riol i lzoi Viiriii

gocius ir 
Michelsonas.

Buvo skaitytos telegra
mos su užuojauta. Nuo LSS. 
Piki. Komiteto iš Chicagos: 
“Didžiai nuliudome išgirdę 
apie mirtį draugo Juozo Ne
viacko, kuris per daugelį me
tų pasišventęs d irbo žod žiu 
ir plunksna skleisdamas kil
nią Socializmo idėją tarpe 
lietuvių darbininkų. LSS. 
Pildomojo Komiteto vardu 
reiškiu giliausią sąjausmą 
nabašninko šeimai ir prašau 
uždėti vainiką ant jo karsto. 
M. Jurgelionis.”

Antra telegrama nuo 
“Naujienų:”

“Juozo Neviacko asmeny
je Amerikos lietuvių spauda 
neteko vieno gabiausiųjų ir 
uoliausiųjų savo darbininkų. 
Šiuo prašome ‘Keleivio’ re
daktorių perduoti nabašnin
ko našlei musų širdingiau
sią užuojautą. ‘Naujienos’.”

Trečia telegrama nuo w
“Naujienų" redaktoriaus, pjelro’Kdėle.' 
prisiųsta adv. Bagociaus ad
resu: 4

‘‘Dar Baltimorėj kalbėjo- 
va apie Juozo Neviacko ligą. 
Dabar iš tavo telegramos pa
tyriau, kad jo jau nebėra. 
Liūdniausia žinia, kokią man 
galėjai pranešti, nes tokių 
nuoširdžių ir ištikimų drau
gų, kaip jisai, mes turime 
mąžai. Išreišk mano širdin
giausiu užuojautą ir sąjaus
mą draugei Neviackienei, ir džiai apdegintas.

ALBANIJOJ PAKARTA 3 
SUOKALBININKAI.

Albanijos sostinėj Tiranoj 
pereitą sąvaitę buvo viešai 
pakarti 3 revoliucionieriai, 
kurie kėsinosi andai užmušti 
prezidentą-diktatorių Ahme- 
dą Zogu.

VENGRIJOJ AREŠTUOTA 
100 KOMUNISTŲ.

Budapešto žiniomis, Ven-Į 
grijoj vėl prasidėjo kratos ir į 
komunistų areštai. Pereitą 
sąvaitę areštuota 100 žmo
nių. Pirma buvo suimta 30 
komunistų.

palaiko. Gal į kai kurių vals
tybių planus Įeina matyti, jų 
supratimu, stiprią Lenkiją. 
Bet kaž kode! tų valstybių 
politikai, kalbėdami apie pa
vojų taikai Rytų Europoj, 
nenori ar neįstengia suprasti, 
iš kur tas pavojus taikai ky
la. Remdamos lenkų impe
rializmą, tos valstybės tuo 
pačiu tiesioginai didina pa
vojų taikai.

rimas yra šeimynų griovi
mas ir veda žmones prie 
“gyvuliško” gyvenimo. Reiš
kia. kad vyras su pačia nesu
tinka ir kas diena mušasi, su- 
lyg kunigų, yra ne gyvuliš
kas gyvenimas. Bet kiekvie
nas sveiko proto žmogus su
pranta, kad negali būt dides
nės kankynės, didesnės ne
laimės, kaip nuolatos šeimy
noj muštis. Daug geriau to
kiai porai persiskirti ir vie
nas kito nematyti. Bet kuni
gai tam priešingi, ir tiek.

Lygiai atžagareiviško nu
sistatymo katalikų dvasiški- 
ja yra ir vaikų klausimu. Ne
žiūrint kaip .žmogus biednas, 
dvasiškija reikalauja, kad jis 
turėtų kuo daugiausia vaikų. 
Saugotis nuo didelės šeimy
nos, taj nedoras darbas, jie 
sako. .Tegul žmogus gyvena 
kuo didžiausiam skurde, te
gul jo vaikai vaikščioja api
plyšę ir nedavalgę — vi^a 
tai bus gerai, bile tik jų bus 
daug. Kas sako, kad darbi
ninkams reikia praktikuoti 
gimdymo kontrolę, tas yra iš
tvirkėlis.

Nejaugi kunigai ištikrujų 
taip ir mano, kaip jie kalba? 
Nejaugi jie nežino, kad tūli 
žmonės į porą netinka? Vy
ras ir moteris gali būt geriau
sio budo, bet jų fiziologija 
gali būt taip skirtinga, kad 
sugyventi jie jokiu budu ne
gali, ir kitokios išeities jiems 

ginčas netik šiųdviejų tautų j [1.ėl'a- kaiP tik persiskirimas. 
ginčas. Tai mažųjų kaimynių 
tautų kova pi ieš lenkų impe
rializmą. Liet Aidas.”

rusais, šie lengvai galėtų per 
Latviją pereiti Dauguvą ir 
) ra dėt i karo veiksmus prieš 
enkus iš užpakalio. Todėl 
enkų militaristai išvadžioja, 
tad tokiam pavojui pašalinti 
sakyti šeši valsčiai turėtų bū
ti prijungti prie Lenkijos. 
Patys latviai iš patyrimo ži
no, kiek teko pavargti, kol 
lenkai per karą su bolševi
kais išsinešdino iš Dauga- 
pilio. Čia miniatiūroj pasi
kartojo Vilniaus istorija, ka
da lenkų kariuomenė tik ke
liomis valandomis pirmiau 
įžengė į miestą prieš besi
traukiančius bolševikus. Net 
įtakingų lenkų politikų tarpe 
rasi žmonių, kurie nieku bu
du negali dovanoti, kad Lie
pojos uostas priklauso ne 
Lenkijai. Pagaliau, ar berei
kia atviresni© lenkų planų 
atidengimo, kaip “vieno len
kų delegacijos nario” pareiš
kimas. kad jie, lenkai, sutik
tų pasidalinti su rusais Pa- 
baltę? Visa tai faktai, kurie 
aiškiai liudija, kad lenkų im
perializmas siekia paglemžti 
ne tik Lietuvą. Jei lenkams 
šiokiu ar tokiu budu pavyk
tų užgrobti Lietuvą, lenkai 
siektų ir Latvijos žemių

Todėl, atkakliai gindamie
si riuo lenkų naujausios ag
resijos, lietuviai tuo pačiu gi
na kitas mažąsias tautas, ku
rias taiko suryti lenkų aras. 
Štai, kode’ lietuvių-lenkų

%

DU MINISTERIAI PASI
TRAUKĖ IŠ MUSSOLINIO 

KABINETO.
Romos žiniomis, iš Musso- 

linio kabineto pereitą subatą ’ 
rezignavo finansų ministeris 
grovas Giuseppe Volpi ir vi
suomenės švietimo ministeris

Po dviejų sąvaičių lietaus, 
Chicagoj staiga prasidėjo di
deli karščiai. .Pereitą subatą 
termometras rodė jau 92 
laipsniu karščio.

Syracuse, N. Y. — Sun O ii 
Co. jarduose čia sprogo ga
zolinas pereitą sąvaitę. Vie
nas darbininkas nelaimėj bu
vo užmuštas, antras skau-

šis prasidėjo.
Agron. J. Kriščiūnas.

rėti aviliai, kurie galima la
bai didinti, kad juose galėtų 
sutilpti ir didžiausia šeimy
na. Toki aviliai yra Dadano.

Taip pat reikia turėti at
sargą korių, kad bitės turėtų 
kur medų dėti. Jei pagamin
tų čielų korių nėra, tai reikia 
turėti bent dirbtinių korių.

3) Jei bitės spiečia, tai iš 
tokios šeimynos daug nie-|į^“^ 
daus laukti negalima. Kas gent kje|. žvme^jės džiovos 
n°n gaut! dsug medaus tai žymės yra šfos. (j > mety 
turi dėt! visas pastangas, kad gyje žiemą-vasarą nuolatinis 
bit^s nespiestų. Įkosėjimas, ypač gulant, ke-

• K^d krtes nespiestų, re^^iiiant, šaltą vandenį geriant ir 
visą laiką žiūrėti, kad visą i (?) bloga, nuo kitų kar- 
laiM avilyje turėtų vietos, skjrtįnga išvaizda — lie- 
kad joms nebūtų ankšta. To- uma plaukų pažiūrimas, 
deįsu!ygšeimynos įdėjimu,'linksmumas ir k. (3) teš- 
reikm įdurti ir lizdas, tai menvje >umbai krauj 
jTapndeti daugiau rėmų su pulilįJ *tkarčiais meįliant 
dirbtiniais.koriais. Ipasirodvmas (tešmens džio-

Kai papildote lizdą, rei-'ęa j irk
kia uždėti magazinas. Jei Bet ne ?lsada <e čios 

karvės šiomis žymėmis pasi- tų medonešio, tai ant lizdo-• —nalieka audykla arha lubas lZymL TlknaU81as bU«a« «er- 5 ? ’ gančias karves pažinti vra
d S ^(tuberkulino skiepymas. To, 

dėklo tiktai viename kraste|(|cl ic $kj
palieku plyš), pro kun b'tes kvie"ti vįte "na,.i jos ^o- 
Kid^fX irSd’a jas- kl™ pa<ia'^ ^rku-

t

KARVIŲ DŽIOVA IR 
KAIP JĄ NAIKINTI.

Pradžioje džiova pas gal
vijus beveik negalima arba 
labai sunku pažinti. įstengia
me pažinti tiktai tuomet, 

(kuomet organizmas nuo 
; pradeda silpnėti.

kintų visas sergančias kar
ves.

Amerikoje daugely valsti
jų valdžia atsiunčia veterino- 
rių uždyką. tik reikia papra
šyti.

arba audeklą visai išima.
Amerikoniški Dadano avi

liai taip įtaisyti, kad jų lizdai 
ant dugno neužmaunami, o 
tik uždedami, tai juose ma- 
duL^^'lSlas'neaSlIkj,ka™« 
mas (gydysi, todėl reikia stengtis

4) Kas V dienas reikia ap-'EŽ"“ . ka™*
žiūrėti v rastos motinų ake,?feka"! ..ver?į!u? ve.'?le’- 
lės 'reikia sunaikinti Tuo į. atslz'Jlftl. 1 motinos 
budu galima sulaikyti bitės s\e,,kat« lr kuno
nuo spietimo. įėjimų. Silpnų, sergančių

Kadangi reikalinga atnau-^aThųJe'^' gema silpni 
jinti motinos, tai medonešio;„ aPslkrecla
metu tuose aviliuose, kur ,s!lgan'lų karv,V 1>,eno’ 
randama motinų akelės. se-į^K aKJ’bnų k-a7’ų p,en-ą 
ną motinų atima, mažesnes kia^b5a??,t Kpl?c!'am,'T.rel' 
motinų akeles sunaikina, olk , • a 'J11 ,gl.vlnĮ’’°- p*°" 
palieka vien, didžiausią. ^įmet piene bus užmuštos dzio- 
ėjusi jaunoji motina tais pat’^Jlaf^lJJ0?' P?? "J“:'ver: 
metais dažniausiai nespiecia L • v . sAvai£,M laikomi 
ir šeimyna prineša daug meJpr,.e Kane 
(lauš I*Seną atimt, motin, laikiĄl.E^^^?1-. 
nai garima palikti atsargoje,---- .sudarius mažą šeimyną. Ka-Į^_H^ į au^a sllPna’: 
da jaunoji motina apsivaJ leka maz.1’ P^voti, pirmai

! Nejaugi kunigai norėtų, kad 
ir šitokiuose atsitikimuose 
pora laikjlusi krūvoj? Juk 
tai butų ne doringumas, bet 
didžiausis tamsumas.

Vadindami persiskyrimą
_______ ___ ' ir gimdymo kontrolę “ištvir-

.... >jų ir visus kai-;ki™u,” ’ kunigai netik įžei- 
apielinkėje. Kiek įžia <jw gerų katalikų, ku-

- . T sinslr nradės dėtV kial^lius iPr°g3’ Pasitaikius apserga v~, savo pngmciai ir piaaesaeii Kiaušelius, ♦:„i.__
prieštarauja. Juk žino visi ta’ galima bus senoji motinai

Filipinų salose Mayono 
vulkanas užpylė degančia 
lava visą Libogo miestelį su 
7,000 gyventoj 
mus jo a 
žmonių žuvo, la nežinia. ne tokius dalykus pripažįs

ta, bet ir savo prigimčiai

šitas paveikslėlis parodo Suvienytų Valstijų karo laivą "Pitts- 
^burgh,” kuris buvo nusiųstas Kinijon ginti Amerikos kapitalistų.

AMERIKOS JURININKAI. KINIJOJ. Į žmonės, kad kunigai nėra 
šventi. Jų tarpe yra buvę jau 
nemaža visokių skandalų su 
gaspadinėmis. Taigi, kuomet 

I jie reikalauja doringumo iš 
kitų, jie veidmainiauja.

/ J. S. Jarus.

GRAIKIJA
Emigracija. — Dėl didelio

i’

►’ės, o vėliau pienas 
pakeičiamas įvairiomis mil- 

. , ___ , ne
gaudami pakankamai mais-

l—lieka maži, pilvoti, pirmai 

džiova. Norint tinkainai už
auginti sveikus, geras verše- 
liūs, reikia kreiptis į veteri- 
norių, kad jis nustatvtu ver- 

laikyti spietim,:.

ir šeimyna prineša daug me
daus.

sunaikinti.
5) Kas daryti su spiečiais. 

Nepaisant visų pastangų su-

taiko, kad išspiečial tada 15_; ; . . t
galima pasielgti įvairiai. |hai pirmaisiais menesiais be-

Pirmas budis: Spiečiuje negauna: Atitrauk-
motiną sunaikina arba palie- Y«^«»» >’«-
ka atsarginėje šeimynoje, o lamnaU £ J ^L.13”!^ 
spiečių sugrąžina tam ayi- -v p^’ n- ,s *Yn ne,sleidzia 
liui, iš kūno išėjo spiečius.1 jk’g;e"a J,lRn,av^. Reikia 
šitamp avilvip ns»li«ka tikisi lci-ti veršelius kasdien gry

nam ore pasivaikščioti. Per 
.vasarą veršeliai gali būti lau- 
įke dieną ir naktį. Tuomet 
judėsiai, grynas oras, saulės

nedarbo, iš Graikijos prade- avilvip n«lipk« tiktaijo dideliais būriais bėgti daid&,,e^
darbininkai Jie vazmoja ake,ę 0 kitas Mn’ ikjna 
daugiausia Argentinon, Bra- Antras būdas- Jei anie.

įčiaus motina labai gera i?ne- oras’ sau,ėa
tai graikų šeimynų gavo lei- (pemyi^,). g,j gpieči|| «™sa «»t>pnna organ.zmą, 
dimą įvažiuoti Kanadon šio- suleidžia i nauja avilį šita r?um®nw’,. 8Vy»to labiau 
mis dienomis. aviy pasUto lietoje, ku? ir tuo Y^-

Movėjo avilys, iš kurio išėjo i®mP/??d L atsparesni jvai- 
PRIGERE .100 JAPONŲ, gitas spiečius, o motinini avi- noms l’£oms-
Pietų Japonijoj kilo baisus lį nuneša toliau ir laką nu-

potviniai, kuriuose prigėrė kreipia kiton pusėn. | Užmuiė poiicmaną.
jau daugiau kaip 100 gvven-į Visos senosios bitės sulėks Bostono priemiesty Med 
tojų. Kiušu apielinkėj po prie spiečiaus ir tokiu budu forde buvo rastas nušautas 
vandeniu esą 1,500 triobų ir susidarys stipri šeimyna iš policmanas Giileland Jau 
70,000 akrų žemės, žmo- senų darbininkių bičių. Joms kelios dienos, kaip jieškonm 

- nėms gelbėt pasiųsta 4,000 reikia duoti pakankamai pa- žmogžudžio, bet nerandama 
. kareivių. gamintų korių, tai jos prineš jokių pėdsakų.

zilijon ir Kanadon. Trįsšim

—• •• .. . . rionis ligoms.
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Visokios Žinios
Naujas Pašto 

Mokesnis.

’ ■* rr r

Vagių?

I

Pajieškau irimimų Antano Trum
paičio ir Onos, j.e paeina Veliuono.' 
paiap.. Kauno apskr. Paskutiniu kar
tu matėmės SVateibury, Conn. Likau 
našle, turiu farm* ir nenoriu viena 
gyventi, noriu greit parduot. Malonės 
pats atsišaukti arba žinantieji teiksis 
pranešti, už ką busiu dėkinga.

MONIKA KAZLAUSKIENĖ 
Box 21. Herrick Centre, Pa

Pajieškau draugų, Juozo Lukušai- 
ėi-, Kuzoninės kaimo ir Vincento Puk
šėto. Lukšių kaimo. Meldžiu atsišaukti 
arba kurie žino apie juos teiksis pra
nešti. MIKE SHULIS (28)

P. O Box 374, Minonk, III.

Pajieškau ypatų, fcurie norėtų apsi
mainyti perskaity (omą knygoms. Pirm 
apsimainyi6o paminėkite kokias turite 
knygas jau pi-is’.a t,*, (uiJ neprisiųstu- 
mėn vkni kitiem - tas^ ič as. (29)

Gerb. Keleivio redak- Į p o. Box _ Sashua. n. h 
cija! —---------------- M'~~------- 7, ....! P«j;eškau 2ap’un:u Jurgio ir Mi' olš, 

Malonėkite^ rnum^ paaia- ]g gyveno chieagoje. L
kinti, kodėl siunčiami Lietu- ’Uetuvos paeina Panevėžio apskr, pa- 

° ratapi*os. Strnmlnės kaihio. \ On pinigai piapuola. Ka.p atsišaukti- ‘.arba kas žino
tik į Kvbartų paštą laiškas’praneš ite antanaM barzda 

1___ 2314 — 5-th avė.. Pittsburgh.'Pa.

FRANCUZ1JOJ ATS1RA- 
! DO ANTRAS LANDRU. • • •
1 Keliatas metų atgal Fran-

• • • 1 t •.Nuo 1 liepos dienos Su- S±° «!* 
vienytose Valstijose įveda
ma naujas mokesnis pašto 
siuntiniams. Visų pirma nu
piginama siuntinėjimas pri
vatinių atviručių su paveiks
lėliais. Iki šiol ant jų reikė
davo lipyti 2 centų štampą, o 
nuo 1 liepos jos eina jau už 
1 centą.

Paskui nupiginama siunti
nėjimas taip vadinamų 3- 
čios klasės laiškų, kuriais I 
biznieriai siuntinėja neužli- 
pytuose vokuose visokius sa
vo skelbimus ir pranešimus. 
Iki šiol už tokius laiškus rei
kėdavo mokėti po pusantro 
cento, o dabar jie eis už 1 
centą. Tečiaus norint šituo 
nupiginimtr naudotis, tokių 
laiškų reikia turėti nema- 
žiau kaip 200. , . k

Uz knygas reikės mokėti i.iĮ.Oodvi.iom 
po 8 centus nuo svaro. i

Laikraščiai ii* magazinai i 
eis už 1 centą nuo kiekvienų' 
dviejų uncijų. Iki šiol reikė
davo mokėti po 2*centu už 
kiekvienas dvi uncijas arba 
jų dalį.

žmogžudys Landru,; ■ kuris1 
per skelbimus laikraščiuose 
susipažindavo su moterimis, 
suvadžiodavo jas ir nužudy
davo. Kaip teisme tuomet 
paaiškėjo, Landru nugalabi
jo apie 30 moterų ir merginų.

Pereitą sąvaitę Francuzi- 
joj buvo sugautas antras toks 
pat žmogžudys. Jisai vadina
si dviem vardais: Jerome

• Prat ir Camile Gaillard. Jis 
yra jau 60 metų amžiaus ir 
policija nužiūrėjo jį dėlto, 

i kad šiomis dienomis buvo 
rasta pasmaugta p-lė Elise 
Foce, kurios viloj jisai buvo 

Y apsigyvenęs. Kaimynai sako, 
1 kad nuo to laiko, kaip jisai 

toj viloj apsigyveno, pas jį 
atvyko jau penkios moterįs, 

’ į bet nei viena neišė jo. Policię 
' * - ir vištinin-
ke rado dviejų moterų užkas
tus lavonus.

“KOMUNISTŲ” BYLA.
Šiomis dienomis Mariarp- 

polėj (Lietuvoj) kariume- 
nės teismas nagrinėjo politi
nę bylą devynių žmonių, ku
riuos valdžia apkrikštyjo 
“komunistais.” Astuoni buvo 

- ------------------ . pripažinti kaltais ir nubausti 
junionų sekretorius Citnn sekančiai: (1) Mariampo- 
įdėjo straipsni, kuriame nu- j Mokytojų Seminarijos

I

“DANGAUS PINIGAI.”
Generalinis Anglijos tred-

rodo, kad pastaruoju laiku vi-tojo kurso mokinys L. 
visuose tredjunionuose P^-«KapOčius 3 metams sunkiųjų 
stebima komunistų propa- darbų kalėjiman, (2)gimna-
ganda. Citrin klausia komu
nistus, kas moka už jų lape
lių milijonų spausdinimą? 
Citrinas pabrėžia, kad patys 
Anglų komunistai negalėtų 
daryti tokių išlaidų, jei netu
rėtų subsidijų. Komunistų 
laikraščiai duoda nuostolį. 
Vieno jų savaitraščio nuosto
liai siekia 10,000 svarų ster
lingų. Citrinas klausia, ar pi-
1 
mi krinta iš dangaus?

Citrino nuomone, 
ateinąs iš Maskvos rojaus.

zistas Vaišnora 2 metų sun
kiųjų darbų kalėjiman, (3) 
Mariampolės Mokytojų Se
minarijos II-rojo kurso mo
kinys Grabauskas 6 mėne
siams drausmės kalėjimo,
(4) Žardeckas 1 metams,
(5) Hopas 9 mėnesiams, (6) 
Oskaras Ekertas 1 metams, 
(7) Richardas Ekertas 6 mė
nesiams, (8> Narkevičius 6

nigai, kuriais yra padengia- mėnesiams, o (9) Marė Ša-
.......................................i ' ir’ ■ ••

auksas

APGAVIKAS PARDAVI
NĖJO ATEIVIAMS DAR

BUS AMERIKOJE.
Lyons mieste franeuzų po

licija suėmė italą vardu de 
Reseis, kuris pardavinėjo 
tenai darbus norintiems A- 
merikon važiuoti darbinin
kams. Jisai turėjo įvairių 
įgaliojimų nuo nesamų Ame
rikos kompanijų, kurios ne
va paveda jam verbuoti dar
bininkus Europoje. Taip, 

x pavyzdžiui, “Pennsyl vania 
Minės Corporation” reikala
vo špato ir matiko darbinin
kų, o “Pensylvania Naviga- 
tion Company” reikalavc 
franeuzų darbininkų prie 
darbo ant Amerikos ežerų. 
Parduodamas tuos “darbus,” 
apgavikas susirinkęs daug 
pinigų. Dabar jis sėdi kalėji
me.

laviejienė išteisinta. Visi jie 
buvo kaltinami platinimu 
komunistinės literatūros. 
Lietuvoje dabai- kas tik val
džiai priešinga, tai vis “ko
munistiška.”

KELEIVIS

NEW YORKO KINIEČIU PROTESTAS P RIES JAPONIJĄ. Kaip Apsaugoti K-j PAJ1ESK0J1MA1 
nigus Nuo Lietuvos

♦Y
R .■>„¥7^

1- kUK ik5- ’
v .

New Yorke gyvenantis kiniečiai sujudo prieš Japoniją, kuri pradėjo maišytis į revoliucinį Kynų 
karą, šis paveikslėlis parodo protesto demonstraciją, kurią kiniečiai skalbėjai anądien buvo su

rengę New Yorke prieš Japoniją.

NAUJO LATVIJOS SEI
MO RINKIMAI.

Naujo Latvijos Seimo rin
kimai įvyks š. m. spalių 6 ir 7 
d. Visa Latvija padalinta į 5 
rinkimo apygardas. Atstovų 
renkama Rygos apygardoj— 
19, Vidžemio — 24. 
mio — 16, Žemgalio 
Latgalijos — 2a. Anksčiau 
buvusieji 3 mandatai valsty
bės seiko panaikinami ir pa
dalinami tarp Vidžemio, 
Kuršo ir Žemgalio apygardų. 
Tokiu budu tose apygardose 
bus vienu atstovu daugiau 
nei 1925 m. rinkimuose.

Sąrašų priėmimas bus rug- 
piučio 13, 15 d.

Rinkimų Seiman pakeiti
mai paskelbti “Valdibas 
Vestnesi” Nr. 5. einant ku
riais: 1) kandidatų sąrašo: 
Įteikėjai turi pristatyti Latvi
jos banko kvitą apie sumo
kėjimą 1000 ls. garantijos. 
Šie pinigai grąžinami, jei są-i 
rasas gauna bent vieną at
stovą; 2) atkeliamas 22 str. 
apie balsų likučių (uodegų) 
sujungimą.

Kurže-
— 16,

BOMBA UŽMUŠĖ ŽMOGŲ 
AUTOMOBILIUJE

Pereitą nedėldienį New. 
Yorke kažin kas padėjo į B. klasės; 
Kanovičiaus automobilių 
bombą ir paskui paskambino 
jam telefonu neva iš polici
jos nuovados, sakydamas, 
kad jo automobilius stovi 
prie namų ilgiau negu įstaty
mas leidžia. Kanovičius no
rėjo nuvažiuot mašiną to
liau, ir kaip tik jon atsisėdo, 
tuoj sprogo bomba, sudras
kydama jo automobilių ir jį 
patį užmušdama. Kanovičius 
turėjo džiovintų vaisių biznį.

“BALTOJI KNYGA” APIE 
SOVIETŲ PROPAGANDĄ 

ANGLIJOJ.
Anglų parlamento nariai 

gavo iš vyriausybės “Baltąją 
knygą,” kurioj įdėti nauji 
dokumentai, įrodą kokiomis 
priemonėmis naudojasi ko
munistai, kad patrauktų sa
vo pusėn Anglijos darbinin
kus. Dokumentai rodo, kad 
iš Maskvos nuolat yra gau
namos stambios subsidijos 
komunistų propagandai dar
bininkuose ir kariuomenėje. 
Ypač daug pinigų leidžiama 
tam, kad suardytų darbo 
partiją, kuri, pasak komuni
stų instrukcijos, yra pasto
jusi jiems kelią.

Sąryšy su šitų dokumentų 
paskelbimu yra I 
naujas aštrus konfliktas su'keturias dainas į Columbia 
SSSR. Manoma, kad visi So- kompanijos rekordus. Tai 
vietų piliečiai busią ištremti bus jau paskutiniai rekordai, 
iš Anglijos, o Sovietų įstai- kokius Amerikos lietuviai 
gos uždarytos. galės girdėti, nes kuomet ji

————______ j pastos į Metropolitan Operą,

Lietuvoj Uždaroma 
Daug Vidurinių . 

Mokyklų.
Ministerių kabineto pas-į 

kutiniuose dviejuose posė
džiuose tarp kitų reikalų bu- 
vo svarstomas vidurinių mo- j 
kyklų klausimas. Ministerių; 
kabinetas, apsvarstęs šį klau
simą, nutarė likviduoti eilę 
vidurinių mokyklų, o jų vie
ton įsteigti šešių klasių pra
džios mokyklas.

Vyriausybės lėšomis išlai
komos vidurinės mokyklos 
i uždaromos dėl didelių lėšų 
’ joms išlaikyti ir mažo skai
čiaus mokinių ir dėl artumo 

i su tolygiomis mokyklomis 
arba gimnazijomis.

Privatinės vidurinės mo 
; kyklos neuždaromos, bei 
joms nutraukiamos vyriausy
bės pašalpos. Nuo ingpiučit 
mėn. 1 d. pašalpos nutrau 
kiarnos: Naumiesčio (Šakit; 
apskr.) “Žiburio** vidurinės 
mokyklos visoms klasėms 

i Kražių “Žiburio’.’ vidur, mo
kyklos nuo rugpiučio 1 d. 1 
ir 2 klasėms: šviekšnos “sau 
lės” progimnazijos bus šel
piamos tik pirmos keturios 

Rietavo komercijo: 
mok. šelpiamos tik pirmos 
keturios klasės. Nuo sausio 
mėn. 1 d. nebešelpiamos 
Šiaulių Mok. Prof. Sąjunga. 
Kauno Mok. Prof. Sąjunga ir 
“Pavasario” suaugusiems 
gimnazijos, paliekant joms 
gimnazijų teisės.

Internacionalo biuro posė
dis įvyko birželio 4 d. Briuse
ly. Belgijoj. Pirmininkavo 
Arthuras Hendersonas. Po-‘ 
sėdy dalyvavo Hendersonas 
ir Gillies (Anglija), Adleris, 

■ sekretorius, Modigliani (Ita- 
ilija), Wels (Vokietija), O. 
'Bauer (Austrija), Veigen 
j (Olandija), Grimm (Šveica
rija). Abramovič ir Sukhom- 
lin (Rusija), Bracke (Fran- 
cuzija), Vandervelde ii 
Roosbroeck (Belgija).

Biuras atliko priruošiamus 
darbus įvykstančio rugpiu 
čio mėn. Internacionalo kon 
gresui. Be to, posėdžiavo ii 

' kolonijų ir nusiginklavime 
‘ komisijos. Nutarta kongrese 

debatuoti kolonijų, nusigink
lavimo. ekonominės pokari
nės padėties ir politinės pa
saulio būklės klausimais.

GRAIKŲ VYRIAUSYBE 
ATSISTATYDINO.

Pereitą sąvaitę Graikijoj 
atsistatydino vyriausybė su 
premjeru Kafandariu prie
šaky. Priežastis esanti tame, 
<ad* liberalų partija atsisakė 
remti vyriausybės politiką.

nueina, pašto valdininkas 
tuojaus pažymi ant voko, 
kad “gautas netvarkoj,” ir 
jau pinigų nėra. Aš skun
džiausi dėl to Amerikos paš
tui, sakydamas, kad Lietuvos 
pašte vagia pinigus iš laiškų, 
tai jis man patarė neužkli
juoti laiškų kokiu nors robu, 
rusišku cementu ar King’s 
pasta, nes toks laiškas atkrei
pia Lietuvos paštininkų dė
mesį ir jie būtinai nori pažiū
rėti, kas jame randasi. Jeigu 
laiškas bus registruotas ir 
užklijuotas paprastu budu, 
tai jis veikiausia nueis. Bet 
jeigu jau klijuoti, sako ame
rikonas, tai ne kokiais ypa
tingais klijais ar cementu,ku
rį galima vandeniu atmirky
ti, bet užleisti laku, kuris 
angliškai vadinasi “sealing 
wax,” ir uždėti antspaudą. 
•Jeigu tuomet laišką atlups, 
tai jau galima bus pareika
lauti iš jų paaiškinimo.

Antras dalykas, sako A- 
merikos pašto valdininkas, 
cai žmonės Lietuvoje neturė
tų pasirašyti registruotą laiš
ką atimdami, kuomet jisai 
yra atplėštas. Kuomet žmo
gus pasirašo ir laišką parsi
veža namo, tai jau sunku ką 
nors padaryti.

Bet geriausia būdas, sako 
Amerikos paštininkas, tai pi
nigų laiškuose visai nesiųsti. 
Lietuvoje yra net ir įstaty
mas išleistas, kuris draudžia 
pinigus laiškuose siuntinėti. 
Taigi reikia išpirkti Ameri
kos pašte tarptautinį money 
orderį (Intemational Money 
Order) ir pinigus siųsti per 
paštą. Už kiekvieną dešimtį 
dolerių reikia mokėti tiktai 
10 centų. A. Kaledo.

Atsakymas: Amerikos pa
što valdininkas davė tamstai 
gerą patarimą, ir mes nieko 
prie to pridėti negalime. 
“Keleivio” skaitytojai buvo 
jau ne sykį perspėti,'kad pi
nigų laiškuose nesiųstų Lie
tuvon ; dabar tą patį tamstai 
pasakė ir pašte; taigi laiky
kitės šito patarimo, o Lietu
vos paštininkai negalės pini
gų pavogti. Redakcija.

Pajieškau Vincento Pakšėio, Lukšių 
kaimo. Šiaulių valsčiaus, taipgi Juozo 
I.ukošaičio, Kuzavinės kaimo, Šiaulių 
apskr. Meldžiu atsišaukti arba šinan- 
tieji apie juos teiksis pranešti. (28) 

MIKOLAS ŠIAULIS 
j P. O. Box 374, Npkomis, IU.

Pajieškau brolių Antano Petkevi
čiaus, Antano Goptaučio, Jurgio Kli- 
maičio, Sudargo parapijos, lakių ap
skričio. Kas apie juos žino, malonėkit 
pranešti arba pats lai atsišųukia; tu
riu svarbų reikalų. <2?)

CHARLES patrik,
SAM, IDAHO.

Bernotas Kuleša, pajieškau sesers 
dukterų Marijonos Toieikiukės, Kauno 
gub, Raseinių apskr.., Tauragės, par.. 
Galmėnų kaimo. Malonės atsisaukt 
arba žinantieji teikiau pranėdti.' (29) 

BERNOTAS K ULĖ* A 
Farmingdale, N J.

------------------------------.i. ’ - ■
ONA KAVALIAUSKAITĖ, paju

kau draugės Petronės Kušliutės, ji pa
eina iš Igliaukos parapijos ir prie Ig
liaukos kaimo; daug metų kaip gyve
na Amerikoje. Malones atsisaukt arba 
kas jų pažįsta telksiu prinešti, už kų 
bus:u dideliai dėkinga. 4 3H)

ONA KAVAHAL>KAiTĖ
16 Glendale Place, No.rth Road, 

Bellshhl. Scutiakid.

ONA BUIM.INIENĖ, pajieškau sū
naus Petro Budgino, pirm 5 metų gy- 
veno New Yorke* taipgi pajieškau 
Jurgio Moses ir mano kitų giminu ir 
pažįstamų nu<> Upiniškių ir Vitoga- 
lipkių. Malonėkit atsiliept. 329) 

ANNA BUDGIN
127 W 46-th place, Chicago, III.

APSTVEDIMAL
Pajieškau aparvedimui merginus 

arba našlės, kad ir su vienu vaiku, 
linksmaus budo ir mylinčios gražų šei
myninį gyvenimų. Geistina kad turėtų 
bent porų tūkstančių įnešti į biznį. 
Esu 33 metų amžiaus. Atsiliepkite, 
arčiau susipažinsime laiškais ar jrpu- 
tiškai. D. B. A. (29)

253 Broadway, So. Boston, Mass.

L. SIPAVIČIŪTE DAI
NUOS METROPOLITAN 

OPEROJ.
Liuda Sipavičiūtė padarė 

jkontraktą su Metropolitan 
rOpera pildyti ateinančiame 

Jsezone Wagnerio veikalus, 
laukiamas: šiomis dienomis ji įdainavo

i * • a • • < i •

ZBYSZKO VĖL APSIVEDĖ
Uniori City, N. J. — Perei

tą nedėldienį čia apsivedė 
lenkų ristikas Vladek Zbysz- 
ko su Anna Stark’ 18 meti 
amžiaus aktorka iš New Yor 
ko. Pirma jis buvo vedęs Ku
boje ispanę, kuri svėrė tik 
100 svarų, bet tankiai jį ap
mušdavo, todėl jis su ja per
siskyrė.

LENKIJOS SOCIALISTŲ 
SUSIJUNGIMAS.

Lenkijos nepriklausomųjų 
socialistų partija, didele bal
sų dauguma, įtakoj nesenai 
įvykusių seimo rinkimų, nu
tarė prisidėti prie PPS.

SUDEGĖ FRANCUZŲ 
LAKŪNAS.

Pereitą sąvaitę orlaivyje 
nudegė franeuzų lakūnas Al- . _
fred Fronval, kuris išdaryda- som, bet informuoti visuome- 
vo ore visokias “štukas.” Su nę apie jį nuolatos nemato- 
jo mirtimi Francuzija neteko me reikalo, nes jis dirba ne 
rieno geriausių savo orlaivi- musų visuomenei, o savo ki- 
ninkų. seniui.

Redakcijos Atsikynai.
“Kel.” Skaitytojui .— Apie

Šarki mes retkarčiais para-
V • . • * A* ________—-

I

Pajieškau gyvenimui draugės: mer
ginos, našlės, gyvanašlės; aš esu vai
kinas 27 metų, vidutinio ūgio, dailios 
išvaizdos Atvykau iš Suvienytų Val
stijų ir apsigyvenau Montresrl. Cana- 
da; turiu gerų darbų.-^špg.pąylėtų tu
rėti su manim dorų ip gerų gyvenimų, 
malonėkit susipažint, su laišku pri
sėskit savo paveikų; „ pareikalavus 
grąžinsiu paveikslų.

MR. SMOLSKIS
931 Glarke street, Montreal. Cansda.

Pajieškau merginos, našlės arba 
gyvanašlės apsivedimui, kuri sutiktų 
gyvent ant farmų, nesenesnės 4.3 me
tų. Malonės atsišaukti ir su pirmu 
laišku prisiųst savo paveikslų, kurį 
pareikalavus grąžinsiu. Arčiau suai- 
pažinsimc per laiškų. M. Z.

GORDONSVILLE, MINN

RIAUŠĖSE PRIE BAŽNY
ČIOS UŽMUŠTA 

15 ŽMONIŲ.
Chargpuro mieste, Indijoj, 

pereitą pėtnyčią mahometųi 
maldininkų procesija norėjo1 ČEKOSLOVAKIJA NEPRI- tai į rekordus kompanija! 
praeiti su muzika pro indų PAŽINS1ANTI SOVIETŲ, dainuoti neleis, 
bažnyčią. Indai maldininkai j Čekoslovakijos parlamen-' Vėliausiai įdainuotosios 
puolė mahometonutr maldi-(to vžsienių reikalų komisijo- dainos yra sekančios: 
ninkus ir prasidėjo , skerdy- je ministeris Benešąs pareis- 1. “Kad mes gėrėm midų, 
nė, kurioj 15 žmonių buvo.^^ Čekoslovakija ir to- alų” (Liaudies daina), 
užmušta, o 25 sunkiai sužeis- jjau nepripažinsianti Sovietų 2. “Bėda,, kad giltinė ne 
!*• .vyriausybės. Benešą* pa/eiš-ėda” (Liaudies daina). Į

--------------- kė, kad Sovietų vyriausybė 3. “Oi, kas?” (Kompozi- 
SU5AUDE 4 KOMISARUS, gali būti tik tuomet pripažin- ei ja St. Šimkaus).

Komunistų žvalgyba Gru- ta. jei Rusijos piliečių dau- 4. “Vasaros 
zijoj paskelbė, kad Batumo guma laisvai už ją pasisąky- (Komp. J. Kačinauskio). 
mieste tapo sušaudyti keturi sianti. Kol to nėra, Čekoslo- šiuos rekordus galima 
muitinės vii^ininkai, kurie vakija nepakeisianti savo gauti pas visus rekordų par- 
buvo^usidėię su šmugelnin- tvirto demokratiško nusista- darinėtojus, 
kais ir praleisdavo šmugelį tymo, 
per muitinę. > i ----------- — • ;

--------------- 1 Netoli Roche la Moirere,

MINIA NUL1NČIAVO 2 
JUODVEIDŽIU.

Brook Haven, Miss.
Baltveidžių minia čia įsilau
žė apskričio kalėjiman, išve
dė 2 juodveidžiu kaliniu ir 
nulinčiavo juos. Jie buvo 
kaltinami sumušimu baltvei- 
džio.

!

Budweiser
Tikros Rūšies

Salyklų Syrupas

ORLAIVIS NUKRITO 
UPĖN.

TURKIJOJ BADAS.
Dei ilgo sausmečio Keni

jos lygumoje, Turkijoj, kilo 
I badas. Laukuose viskas iš- 
Įdžiuvo ir apie 80 nuošimčių 
j ūkininkų pametė savo namus: 

nairftra” ir traukia su gyvuliais į mies- 
naktys ,t0# kur jie parduoda savo 

I galvijus po $2.
MUNSAINAS UŽMUŠĖ ' 

AMERIKOS DIPLOMATĄ 
Į Pereitą subatą New Yorko į 
■ligoninėj mirė nuo munšainol

Geresniam 
skoniai ir didesniam 
maistingumai varto
kite Bih1weiser Malt 
Syrnp kepant dnoną, 
keikus, sausainimi 
ir t. p. 1

Ties Ąubum, N. Y., trau- Francuzi jo j, anglių kasykloj Washingtone pereitą ne- T. L. I. Theophiluš, buvusis| 
kinys sudaužė automobilių pereitą subatą įvyko sprogi- dėldienį nukrito į Potomac Amerikos vice-konsulas šve-i 
ant kryžkelės ir užmušė 4 mas, kuris užmušė 50 anglia- upę orlaivis su dviem kari-dijoj ir šiaip žymus asmuo į 
žmones. kasių. ninkais. Abu sužeisti. buržujų draugijoj.

I

Geras prodvkt«» 

Turintis labai gerą vardą 
ANHEUSER*BUSCH, tt.Zou/#

Parduoda Visur Pardavėjai ir 
Groaerninkai

S. 5. P1ERCE CO. i /Mstribatova
RtVAL FOOO*. ”*C.. Cambridn > Boeton, Mum.

Pajieškau apsivedlmui vaikino arba 
našlio tik be vaiky nuo 40 iki 45 metų, 
reikti na kad nevartotų svaiginančių 
iręrimų ir mylėtų taikų ir švarų gyve
nimų; aš esu našlė be vaikų, 45 metų 
amžiaus, tūrių savo namų. Meldžia at
sišaukti tik iš apielinkės. su koriais 
iralėčiau ypatiškar pasimatyti.. (28) 

MRS. AG. DUMANSKI
W. 46-th St, Box 552, Argo, III.

................................................... ...

VISŲ ŽINIAI
• ------ :—~• Už visokios rųšies smulkius peši- ' 
J garsinimui, kaip tai: pajieakoji-
• mus apsivedimų, įvairius praneši- 
J mus, pardavimus, pirkimus, skai-
I tome po 3c. už žodį už aykj. No- >
• nnt tų patį apgarsinimų patalpint ' 
1 kelis sykius, už sekančius sykius !

skaitome 2c. už žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 1 
ir už pirmų sykį skaitome po 2c. ' 
už žodį.
Už pajieėkojimus .giminių arba 
draugų skaitome po 2c. až žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rte tur užsiprenumeravę laikrftštį, 
už pajieškojimuu giminių šr drau
gų skaitome tik po le. už žodį. ' 
Pajieškojimai ' su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuo
ja padarymas klišės Todėl noriai 
talpint pajieikojimų ,u paveikslu, 
reikia prisiųsti (otogiaftjųir 
klausti kainos.
Jeigu norit kad apgarsinimas ar- r 
ba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

. KELEIVIS
; 253 BROADWAY,
į SO. BOSTON, MASS.
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DRAUGAI DARBININKAI, 
SKAITYKIT IR PLATIN-

K1T “KELEIVI”,

*



firmai.
I

VISADOS GERI BARGENAI

Bui, ms šis miestas jau senai

I

1
f

ing for a Ph. D. next,” 
friend of the familjr to 
father.

“No.” wąs the reply. “he 
be looking for a J. O. B.”

Smirnovas pabrėžė, kad pas-; 2^ųPpbr«ai, 5
te *> o * « teo   ■ • ' _—T-sr^ ž. - -- - - - ___

- -V

LIETUVCJR Pte»idataa Binte
” ■ Norta*. Linkuvoj, prieš_riftkų; 3 krau- 

kutini sąlyga tenti tau! fSj
ne visai patogi. Firmai kur .pa* •#)

. FDUKSAS STAMkEVNHA
TaaraftSk t«t Z LINKUVA.

Siaubų apskr., Litkoanta.

PARDAVIMAI
PARSIBUOBA MMHtING HOUSE
2f> lcomterfų, viri iškaišyti grtfžitf, 

murini* nuitea, štimo šilumą, nauji 
i rakandai, parlor setei; kambariai vi- 
jsados išranduvoti. Duosiu ilgą Irtą 

Mos firmos pirmas pasiu-Į^. KSinSS.^ŽF^kSji- 
lymas esąs padarytas Kau- kasius pagal sutartį Esmn našlė, nu- 
nni MM miaotoa tau šonui si_bod£.’ J*"*00*1

tuo reikalu i-upihast Be to

wiB

=x» . ė.'■ -■ • —

Humoristika
NORS VIENAS TEISINGAS. I SHUAH’ NUFF!

Colored Circus Hand—Here 
'am a telegraph from de master 
in Africa statine he am sending 
us some lions’ tails.

| Owner’s Wife—Lions’ tails! 
' What are you talking about ?
j Rastus—Well, read it you’self, 
ma’am. It says plain: “Jes’ cap- 
tured two lions; sending details 
by mail.”

Krautuvninkas paskelbė laik-, 
naščiuose, kad jam reikalingas 
vaikas prie krautuvės darbo. At
ėjo rtudonais plaukais ir šlakuo
tu veidu jaunuolis ir sakosi no- 
retų to darbo.

—Ar tu netingi dirbt? — pa
klausė krautuvninkas.

—Kas tau netingės! Tingiu 
kaip šuva! — sako vaikas.

—Gerai, — sako krautuvnin
kas. — Aš tave paimsiu. Tu esi 
pirmutinis vaikas, kuris man ne- *

A BL SVNESS DEGREE.
A yotmg man arrived kome 

after having reeeived the degree 
of M. A. for graduate work at 
eollege.

“I suppose Robert will be look- 
saki a 

the

TIKROJI MEILE.

kaip JV» tai Pada
rytumėt?

| Viena musų dailiosios lyties 
veikėjų važiavo traukiniu į Bal-

* timorts Seimą ir pirmu kartu sa
vo gyvenime paėmė miegamąjį 

. vagotią Lovos buvo tą naktį be
veik visos tuščios, todėl porteris 
pasiūlė jai pasirinkti tokią lovą, 
kuri geriau patinka, tikėdamasis 
gauti už tai kvoterį. Bet nežino
dama kuri lova geresnė, musu 

t veikėja paklausė juodveidžio, 
kurią jisai patartų imti. Juod
veidis atsakė:

—W«1L Misus. jeigu tu viena, 
tai gerinu imk apatinę lovą; bet 
jeigu ant tavęs bus kitas, tai ge
riau tu pati buk jo vietoj.

—Ar tiesa, kad jiedu apsivedė 
iš meilės?

—O kaip gi! Jis turtingas, o 
ji labai myli pinigus.■ •

šIKffTUOLIS.
Turtingas, bet šikštus biznie

rius atsiskaitė su viešbučiu, kur 
jis gyveno visą mėnesį, ir jau 
rooMsi eit laukan prie savo auto- 
mobfliaus. Apie jį apstojo vieš
bučio tartai. tikėdtarieai gaut 
“tipsą.” Bet šikštuolis užsitraa- 
kė skrybėlę ant akių ir prasi
skverbęs pro tarnus nėrė laukan. 
Juodveidis batų valytojas užbė- 
bo jatn už akių, atsistojo prie au- 
tomobHiaus. ištiesė juodą-savo 
ranką ir žiūrėdamas alkanomis 
akimis biznieriui į akis sako:

—Aš rhanaū, kad manęs tams- 
t*

šikštuolis griebė juodveidžiui 
už rankos, suspaudė ją ir širdin
gai pakratęs sako:

—Ne, broli, aš neužmiršiu. 
Parvažiavęs namo tuojaus para
šysiu tau laišką. Lik sveikas!

£

—Kodėl graži mergina sujudi- ’ 
na vyrą kaip geriausis vaistas? i

—Todėl, kad ir vaistas, ir gra- ; 
žumas gaunami iš aptiekos.

“Tom psys
menti."

• Msybe to—Imt Mk be ptf 
NilsT’

VISA ZOOLOGU A.
—Adomai! — užbliovė ji kaip 

karvė. Bet jis pažvelgė j ją kaip 
avinas ir nieko neatsakė.

—Tu meška! — suriko ji su
pykus. — Ar pasijudinsi iš vie
tos?

Prilygintas prie meškos, vyras 
pasijuto esąs tikras asilas ir, su
raudojęs kaip bulius, smuko lau
kan kaip rudis gavęs per uodegą.

Laikraščiai rašo, kad Rokfele
ris turi po 7 dolerius kiekvienam 
Amerikos gyventojui. Ar jus jau 
atsiėmei savo?

Mktaras: amatai vaistai nie
ko negelbės. Būtinai reikalingi

Ligonis: 0 kiek ji kaštuos?
Daktaras: 600doleriu.
Ligonis: Bet aš turiu tik 100.
Daktares: Gerai, tuomet aš 

gaHn tamsta vaistais gydyt
• ; Vąistai ligoniui nepa- 
bet 100 dolerio pagelbės

KAIMO VAKARUŠKA. 
Ūžia, dūzgia visa grįčia. 
poros sukasi ratu, 
čia pakliuvus iš netyčių 
kartais daros nejauku. 

Kojom trepsi, barška grindys, 
dulkės kyla tik aukštyn, 
rėkia tampoma garmoška— 
polka šėlsta vis labyn.

Sukasi margi sijonai, 
driekiasi rauski kasnykai, 
čia Matilda šok su Jonu, 
ten Adomas "Suk Elzikę. 

Ūžia, dūksta smarki polka, 
trepsi batai purvini, 
o seklyčioj samagonką 
bertai traukia raudoni.

Jau į antrą dangaus pusę 
ir sietynas nuriedėjo, 
ir sparnais pasiplasnojęs 
jau gaidys giedot pradėjo. 

Greit išauš jau šviesus rytas, 
ei, gana jau vakaroti, 
dar suktinis paskutinis 
ir namo jau reikia joti.

J. Skiauteris.

AR SEKS JŲ FA VYZDĮ KITI?
Laikraščių pranešima, stovėjęs 
Kinijoje vienas Amerikos pul
kas išsirinko sau šefu vienintė- 
lą pasaulyje (tuo atžvilgiui 
■noterį žinomą kino artistę— 
Pola Negri. .

Amerikos kariai, 
(Jų pulkas Pekinu stovėjo), 
Kaip liepia papročiai. 
Sau šefą pasirinkt turėjo.

Ir, ką gi manot: kaip visur— 
čia pasirodė vikrus yankiai. 
Jie šefo nėjo rinkt svetur. 
Ir Pola Negri juo patenka.

Puikus tai, vyrai, pavyzdys— 
Pagerbti moteries grožybę: 
Kas dar tą P«M pedkrys, 
Kuri bus sekanti valstybė?..

C. Ybė.

įtari Stalu Vesti 
Tnmnją Kaune.
tioaria dienomis Kaunan 

p iš Maskvos inž. 
___ rusą firmos “Me-

MflEHja'7 atstovas, ir 
wmMo miesto savival- 

tart firmos išdirbi-

Naujieną Hartfordo ir 
Apjdanbšs Lietuviam*.

Priima Lirtuvog ' Laisvi* Paskolos 
Boną kuponu irt pilną vurtę U Įtai
kau pinboa rūšies vynšką. moterišką 
ir vaiką drabužių krautuvę. Parduodu 
laivakortes i Lietuvą ir iš Lietuvon j 
Ameriką 
raštus ir i Lietuvą 
kitte prie

pasisakydamas,

AKRlAUtaA .n® 
Našu kad ir sa viM 

rtubte durte. pMtovf i 
gt>m« mtfltatm AteMm 

• zrtftitu nurodytu adrort*.

rtlt AP- 
tl (kur HM vaiką) 

iaeta Km rtrtR, 3? nte- 
v0Ri> moTPrTs wni-

MrVikMtm. lf*iSOlfittA RAUDAS 
1127 (Tarti avė., Shebbygžti, MTis.

p.ad taR prekės kainuos 5-10 hu____
fltofcjlgteu, negu pertai# B 
Intų firmų, be to , pabrėžė,. įonėMt

tai 
dU0S_ 

•stafokėti. Gerti žino- 
kad miertas trafflva-

suda-

.ttftMl akciją prtklausy-’ 
titmtatiri, ir nedaugiau 49 
HM statomai SSBR. firmai. 
^kiii^fciln$ąr7ici ja priklausytų 
inksto savivaldybei. Gauti• E- *a — -; — iv*- _ y

Ferce W JTaMt
*-Why did Ura. Strofas Vrtt te sėt 

her husban<Ta wfll aaMe?*
“Šimuly becauoe lt waa ter hąą- 

ten<T*. Tos aee Arė got Irto tfcr 
babit of nėttlBg Mą rtffi 
occaaSona

tomą į Mokesnį už 
sutartas akcijas, tečiau inž

M A i P.0. M93. * WWr«ta. 
rtrtf, kurioje I-------------------- ----------------------

» RMAUk«.«s Ritmm $m» 
I rttRN-, RMMNb ir šū«ą H$Mu 
markrt). Viskas įtaisyta sulig naujau- 
stas iiiMKm ir pategmrfo; Manta eina 
gerai, randa pigi. Partneriu priimsiu 
kad ir nepatyrusį šiame biznyj, bile tik 
bos feMKgšs žtadgąs. G. M. KšMH; 

3526—3rd are, Hrtha, N. Y. i pačia
me New Yorko mieste).

tam patogiau btitifc kad tram- 
tajUtangtų miestas* o vago
nai ifr kitas dalis ji duotų j 
kreditą. Kai de! personalo, 
tiri jeigu neatsirastų Lietu
voje specialisto įmonei 
įrengti, firma sutiktų vieną 
kitą inŽinieri atsiųsti.

ffrtaa darysianti pamulymus r. ant pardavimo. 
ir kitoms Pabaltos raišty-
toflML nes ji esanti suintere- ’>*»* gretai ir pietai. Dvi ptaumią 

žin”l kivipkrtės: J. SEKYS. (3$) suota eksportu savo išdirbi-, . jhHf^cafc
liių, kurių paskutiniu laiku --------------------------- -—
taną dauv turi. ! EX1Kai parsiduoda saliu-gana aaug iuix X(J Kampinh> namas

Miesto valdybai sutikus pirkt vienų brzsj arba ir su namu. Nt- 

įeiti j derybas dėl pirkinio B
"Metai Industrija’^ 
kibi dalių, inž. Smirnovas su- 
tiko-taojaus prisiąrti pasiūly
mą rastu, kuriame bus pažy
mėta kaina ir pirkimo sąly
gos.

Taigi firma ne pati rengs 
tramvajų, kaip kad kalbama, 
e nori tik parduoti savo pre- 
kn> ir savo pa.oulymą daro 
grynai komerciniais sumeti
mais.

190 HKLP

Geležinių Daiktų ir Pentų 
Naujosios Anglijos Didžiausiam 

Geležų Atara

SOUTH END HmWARE CO
1095 W^shington Street

z . . - , , ... . viršuje gyvena 4 šeimynos, randasi po
etai Industrija Dęgių ir num. 246 Seeond St. kampas Port Į

~ - - - ave Norim platesniu žinių, klauskit,
pas D. ANILIONIŠ 

113 Clark p1aee,_arte^246^Second st.,; G£R|AUS|OS FARMOS! 
--------------------------------------------------------------- , Nerr Jersev valstijoj, aplink didelius 

B LIETUVOS [KANADĄ
Aš atitrauksiu Jotu gimines ir pa- pae: TON Y MARKŪNAS (29)

žy stantea. kaip vyrta. merginą? if Bot 71. Sand Brooks, N. J.
moteris iš visų <MĮą pOTMšio j Kana- ‘ 
dų Mano patarnavimas yra teisingas, 
greitos ir saugus atitraukimo reika
luose. Mano rimtas patyrimas laiva
korčių užsiėrtinte per ilgus metus, tai 
liudija. Taipgi tie žmonės, kurie jau

• atritraakė savo gimines per mane yra 
, man dėkingi už mano rimtą pOtarna- 

Hti Mis įvestas tramvajus, vilną. Kaip vyrams, taip ir visierte 

ra<taMM de7b«Mi dabartį- Et SS'tlŽS
Ite MOHkes direkcij*, kūnai tos rūšies patarnavimu ir žema laiva- 

k?n<gsi)?

mėnuo, kaip eita derybos, o ,ai** **
prie jokio konkretaus susita- ’ ------- --------
riflte beprieita.

Kaip visi žino, dabar Kau-, 
rte vaikščioja vieno.kuino ____________ -
tHRdtiama “konkft” Konce-’ ■TALIslU ARMOraKAI | 
rija šitai -<konkei” įtaisyti 
buvo atiduota 1887metais ke’vM^ro^ 
Šveicarijos piliečiui Depon. 
1901 m., jam mirus, visastur- junaus 
tas perėjo jo žmonai Marijai **<!rd"!M 
Depon, kuri 1919 m. šią kon-1ĮZZĮĮ* 
ceri ją atidavė nuomininkui Ant įo 
Brandė su plačiam įgaliavi-, SS* M»ą k.tnos žemerata, » 
Ihail (kitaip sakant, parda- gu kitą išdirbėją. Dykai suteikiam *a- 
tė) valdyti, eksptoatoti ir tt katak*’:)^

ę. • 1UATTA SERENELU a CO.
1*14 Btat lalaad av. Opi. M. Ckieaą* j

NEPRALEISKIT PROGOS!
PARSIDUODA FARMA! akerią 
žemė*. suviršum 200 akerių dirbamos, 
kitko* ganykla ir graži giria; visi 
įrankiai kokie tik prie farmos reika
lingi, 5 arkliai, para karvių ir šiomeėio 
veršiai. I-aoai graži vieta. Parsiduoda 
už $4,700j įnešti reikia $2,000. Prie- 
žMtis pardavimo—senatvė. F Ariau 
paaiškinmu per laiškų. O

M. KALYN. 
McDONAUGH. N. Y.

• 1 • • o a>. V ♦ ♦ ’ ssicbiiv IIUKUJie Mflkės flirekCljK, kūnai tos .rtrtĘes patarnavimu ir žema taiva-
— —t 

m •>» . . i.’ ow.-«»ytm*w. Dėl platesnių in-'i rclRtf jau veik formaetją visuose imigrgrijos reika-________________________
| KURIE TURITE FARM ) PARDA- 
. VIMUI. o pinigu nelabai reikia, aš no- 
, rėčiau imti ant lengvų išmokėjimų su 
idarbo išlygomis; arba jeigu kurie tu
rite farma ir negalite dirbti, aš su 
vaikais, bet ant farmos papratęs, ga
liu dirbti viską, ir su mašinomis.

ANDRY RULONĄ
514 Seneca st., Monessen, Pa.

Pastarasis Į kompaniją pasi
kvietė dar Švarcą, Frenkelį 
ir Yčienę, su kuriais šiandien 

vedamos derybos. Esant 
tokiai padėčiai, Savivaldy
bės D-tui ir pačiai Miesto 
valdybai neaišku, ar minėti 
“nuomininkai" turi teisę sve
timą turtą pakeisti kitu — 
autobusais, nearikisasus pa
čios Depon, kuri dabartiniu 
melą gyvena Šveicarijoje, 
įis neaiškumą , šiomis die
nomis bus išaiškintas vidaus 
reik, ministerijoje. i

Tečiau jį išaiškinus kyla1 
klausimas, iš kur tie ponai 
paims pinigų pirkimui 18 au
tobusų, kurie kainuos nema
žiau pusės litų?

Sielotis, kad ir toliau 
ŠHauž konkė. n» reikėtų. Yra 
gana daug kitokių priemonių 
ir galimybių šią viduramžio 
lidumąnkviduoCIMbmg likviduoti ir jok vie
toj# (tarti moderfejftką sari 
riąkimą.1 B'- .

GEORGE KAUPAS
Laivakorčių Agentas

P. O. Bm n, ffaltervHk. O*t„
C agate.

1 ŪKĖS! ŪKĖS!
Į 4e skėrių, prie Akmeninio kelio, tik
2 maHte iki miesto, visi budinkai, pui
kai sodnas; tai graži vietukė; parsi
duoda už $1,150. Mažai reikia įmokėt.

Kita ferma M akerią. prie cemen
tuoto kelio, U. S. 31, arti miesto; getą 
vieta gasolino steišyiui; visi budinkai, 
didelis sodnas; tik $3,100. į mokėt kiek 
gali.

Kita Ūkė ant ežero kranto, parsi- 
duada visai pigiai, už $€00. Jeigu nori 
kas bargenų, rašykit man, aš parody
siu. JOSEPH GERYBA 

SCOTTVILLE, MJCH.

Niežti Oda?
Niežėjimas yra pavo- 
hva ženklu. Nekarykit. 
Lai Severai Este pra
takai niežėjimą, gelte-- 
ti odei užrikt. Vartekit 
jfnflo pirmo Irftarijoi 
ženkle. Vhwr aptiekone.

Visi Lietuviai, Važiuojantieji 
pro Klaipėdą maloniai kvieėin* 
mi apsistoti

**Ryto” Viešbvty
TAURAGĖS GATVE 48—49, 

KLAIPĖDA.
Tai Vienintelis geriausis Lie
tuvių Viešbutis Klaipėdoje.

Viešbutyje yra visi patogu
mai. o kambarių ir valgią kai
na. palyginamai takai žema.

JOKI BAS STIKLIORIUS, 
šeimininkas.

Naktinius
PŪSLĖS 

Silpnumą ar 
Inkstų

Skausmų
Tnojaus 

palengvina 
Santai Midy 

Nępavojingas

LietHvilki Aptiek*

CONNECT1CUT FARMA 
ANT PARDAVIMO.

$2 akrą geros vaisingos žemės, ,api< 
5 akrai nuvalytos ir daugiau lengvai 
nuvalomos. Apie 10,000 pėdų geltono
sios pirtys ir jaunų medžių, gražus 
jaunas sodnas, aviečių lysvės ir grėp- 
sų. Penkių ruimų namas, vištinyčia, 
šulinys ir prūdas. Arti vieškelio ir iš- 
dirbysčfų Miesto, kur paranku parduo
ti Viską. Aš esu senas, mane vaikai 
paliko ir todėl noriu farmų parduoti. 
Norintiems pirkt farmų ant pradžios 
gyvenimo, dabar geriausia proga gau
ti farmą beveik dykai. Kurie intere
suoti, pMiskubinkit ir paimkit farmą 
beveik už teką, tik $1,200.

M. SEIMAN
$3 ReyasMs St„ Dseiebsn, Cona.

RKM-OLA

(RaadMtaį* Byata)
AKLIEJI. KRUVINIEJI, VIDUM. 
NIAI IR IŠLAUKINIAI KHta.

ROIDA1 PAIMDOML
Kam kentėt, kuomet RKM-OLA 

pagelbėjo ir išgydė kitus per 17
Paklauskit savo aptiekerta 

žino, kad REM-OLA lig 
roidūa (pilte).

Rašykit laišku* reikalą 
kai Gydymo Išbandvmrt. 
paprastame pakelyje.

HENRY TRATI* * CO, INC. 
CAMBKTOGI, MAM



liepos mėn. padidinti savo IF"""liepos mėn. padidinti savo 
KAS GIRDĖTI LIETUVOJE | Į imdavo iš kasos maž-daug po 

j (Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.) |

RASTAS KŪDIKIO
LAVONAS. , - . -

Gegužės mėn. 31 d. atlie- kaNjiman, o kvota ati- 
kant Rimkų stoty asenizaci- yApygardos tei- 
jos darbus, išeinamoj vietoj smo va^ybes gynėjui, 
rasta nužudytas kūdikis. i

Kvotą veda geležinkeliu ARKLIŲ TRAMVAJAUS 
policija. UKVTOAVMAK

120 litų į mėnesi; 270 litų pa
ėmusi vaikams gydyti; 3001. 
paėmusi kuomet pati sirgo, o 

■ kiti likusieji pinigai nežinan
ti kaip išėjo. Palionienė pa- 

>ta kalėjiinan, 
Mta Kauno Ai

Labu Lietuvoj 
Pavasaris.

PERKŪNO ŠPOSAI.
Mariampolė. Birželio 11d. 

netikėtai patrinkėjo per Ma- 
riampolę perkūnas su lietum 
ir audra. Netoli gelžkelio sto
ties padauža perkūnas įsi
smarkavęs- krepštelėjo gy
ventojo Kamščio namelį:; 
pajudino kaminą ir kakalį Į 
apardė. Negana to, pritrenkei 
kambaryje esančius du vai-i _____ y____________ _________________
kučiu. Visi išsigando, manė, mus šįmet nepaprasti” orai: vidavuskonkę, visose linijo- 
kad nebeatsigaus pritrenk-lietus lyja — F 
tieji vaikučiai. Bet kažin vandenį pila. Dirvos pra-sų susisiekimas, 
kam patarus, tapo išnešti ant skiestos, sėti negalima. Jei 
lietaus ir tuoj atsigavo. Vi-greit nenustos lyti, busba-’ 
dunniestyje perkūnas palietė das. 
žydę Altšulerienę. į ----- '■-------

Kasmet perięunas nemažai (ŠOVĖĮ GIMNAZIJOS Di- traukini J nŽinSmai žm» 
nuostolių pridirba, nemažai, REKTORIAUS BUTĄ.
žmonių mirtinai nutrenkia, i Birželio 14 d. 12 v. naktį, Traukiniui sustojus pasi- 
nors nuo jo galima .perkun- Kaime, kažkas per langą įso- rodė, kad jis jau yra mirtinai 
sargio pagelba apsisaugoti, Vg j vietos gimnazijos direk- suvažinėtas, 
bet perkūnsargių nedaug te- toriaus Mejeraičio Tereijono --------------
matoma. Ar nereikėtų tuo įutą Piktadaris nesurastas. ' 
reikalu susidomėti, kad per-, ________ _
kui^giu butų kiekvienas DAINOS ŠVENTEI VIETA1 
Lietuvoje namelis apsaugo-, §iomig dienomis

BLOGAS ORAS. darė jau
Dusetos, Zarasų apak. Pas tramvajai

r;

kaip iš kibiro se tiri būti pradėtas autobu-

PO TRAUKINIU.
I Birželio 16 d. Viekšnių- 
Mažeikių tarpkely metėsi pc

PAVOGĖ BALTINIŲ.
Pil. Jonui Radzevičiui, 

gyv. Kapinių g., pavogė bal- 
•.------t ----- tinių 100 litų vertės? Vogimejau pradėta platinti ir taisyt! jUrta pn Veronika Žileko- 

damos šventės chorams tn- na;ta 
būna Petro Vileišio aikštėje,. ’ _________
šventės vieta. Šioj padidinto j SUIMTAS^MOKESNIŲ

■’i

;rugiai: juos suguldė, sulygi
no su žeme, nebuvo nei žy
mės, kur rugiai žaliavo. Snie
gas išgadino daržoves, ap
laužė medžius, gyvulių nėra 

;kuo šerti.”
Panašiai mums rašo ir iš 

kitų Lietuvos vietų. Kai kur 
žmonės tikisi, kad suguldyti 
ingiai šiek tiek atsikels, bet 
naudos iš jų busią vis tiek 
maža.

Kur kalnuotesnės vietos, 
vanduo smarkiomis srovėmis 
išgadino daug apsėtų ir ne
apsėtų dirvų, žemėmis užne
šė pievas.

Bendrai imant, Lietuvos 
ūkininkai šį pavasarį neturi 
kuo pasidžiaugti į

(“Liet. Uk.”)

L. S. D. Partijos Centro Ko- GAL BUS “MESUOSIUS?" ,f 
mitetui, kad šių metų gegu- Rokiškis. Pernai čia vienoj 
žės mėn. 26 d. uždaryta L. S. “pažangiųjų” šeimoj gimė ’ • 
D. P. Pumpėnų organizacija, mergaitei vaikas. Tada visos 
Panašius raštus gavo ir Ben-davatkos šaukė: “Matote, 
droš Darbininkų Prof. S-gos kas dedasi < “bedievių” šei- 
Centro Valdyba apie uždą- mase.” šįmet vieno Rokiškė- 
rymą tos sąjungos Panevė- „ų brostvininko duktė ir dar 
žio II ir IR skyrių. Apskr. pavasarininke laukia krikš. 
viršininko pranešimu šios or- tynų Bet davatkėlės šnibžda 

. ausį.. “Dievuliau, kas
• čia bus?”

kris skau-
I Lietuvos
MT galima 

kad šie me- 
_  L Bei pmidėju-

daičtv vietų Rkmmkai iki 
birželio pradžios nebuvo įsė- 
ję vasarojaus. Štai, iš derlin
giausių Uetuvos šiaurės vie
tų (Joniškio) mums rašo, 
kad tik maža dalis ūkininkų 
yraįsėję bent kiek vasaro
jaus. Jei dirvos kiek pra
džius, ūkininkai mano išimti
nai sėti tik linus, nes kitas 
vasarojus jau vargu spės su- skridęs viršininkas pranešė 
bręsti. Tą pat mums rašo nuo 
Kėdainių ir dar iš kitų Lietu
vos vietų.

Dėl šlapumo ir bendrai dėl 
vėlybo pavasario didžiausia 
bėda su gyvuHų ganymu. 
Pašarai jau senai pasibaigė, 
o laukuose gyvulžu net bir
želio pradžioj labai sunkiai 
galėjo maitintis.

Iškritęs .birželio 1-2 dd. 
sniegas taip pat daugybę 
nuostolių pridirbo. Štai, ką 
mums rašo iš Suvalkijos, Gi-

ganizacijos uždarytos “kaipo 
neveikiančios.” {domu butų 
žinoti, kurios aplinkybės ne
duoda joms veikti?

I IŠEIKVOJO VALSČIAUS 
pinigus.

Policija susekė Plungės 
Smulkaus Kredito Banke iš
eikvojimą 16,000 litų sumai;

KL1UBUS UŽDARINĖJA.
Po to, kai rusiškam kazir-

ninkų kliube tapo nušautas __,_____ ________
tautininką vadas Noreika, Išeikvojimu kaitinamas Mm*- 
Kauno valdžia uždarė jau 5 ko reikalų vedėjas M f Bumą 

.panašius kliubua Turbut bi- kas Kostas, kuris sulaikytai
- j _ • v * v _ V • • a * a a. evą 1** ____jUŽDARYTOS SOCIALDE-'jo, kad neiasiiaudytų visi ir atiduotas TeBių nuovados 

M0KRATŲ ORGANIZA- .tautininkų “didvyriai.” teismo tardytojui.
OJOS. ’

Panevėžio miesto ir ap

PERKŪNO NELAIMES. __ ______ _ __
šakių apskr., Griškabu- kur buvo ir pirmosios dainos 

dzio valse., Smilgni k. bu že- šventės vieta. Šioi Dadidintoi lio 15 d. perkūno trenkimo f - - --- - - - - -
užmuštas pil. Antanas Ma- 
čiulaitis. ; _

Šakių apskr., Ažuolupių Samų netų publika?mima- I kiai atšalo ir pradėjo tyti su
kimo užmušta 
tė. w ___ _ _ o____

Alytaus apskr., Miroslavo u ; dainos šventę*bihetaii ni duoti, tečiau jis, kaip Lietu- pietų. Sniego buvo kokia'pė- 

čių nuo perkūno trenkimo ^vėtiriei^iitafL’' v ,bet perduotas Panevėžio visi javai. Ypač” nukentėjo 
užsidegė gyvenamas namas,. Yra gaminama ’ ' ' ’ ’ ’
kursirsud*—‘ ------------ -- '
daryta apie

M. NAVIKAITĖS IR V. Mt- v^choru mok- inspekt. padėjėjas Ma-
KOLAITYTES BYLA. ------
Birželio 15 d. kariuome- dainininkams bus įteikti at- *

nės teismas, gen. Šniukštai skiri ženkleliai, be to šios 
pirmininkaujant, nagrinėjo dienos atminimui bus panda- ’ 
Lietuvos Universiteto stu- vinėjami ženkleliai ir vi-

Mikolaitytės bylą. Studentės norės įsigyti.
buvo kaltinamos prigulėjimu
prie nelegalės “socialistų re- • 
voliucionierių maksimalistų • 
partijos,” turinčios tikslą nu- i

• versti esamąją valstybės ___
Ka;k’-.,T*is,?,a?. pripažino yospusėn pertėgo du lenkų kalėjime.'BaiKmeiatTiktib?
M Navikaitę kalta ir nuteisę kareiviai ra 85 Vilniaus Šan-TO pasodintas Insterburgc

INSPEKTORIUS.tribūnoj galės sutilpti laukia-! * vmvo. mums rašo iš Suvalkijos, ui-
bms dainininkų skaičius ligi * Ęžerėnų mokesčių inspek- žų apylinkės: 
iešių su puse tuksiančių. Sė- Nagulevicius yrąs* Į, '‘Birželio 1 d:8į5į*a18^nar’

kaime taip pat perkūno tren- į“m"a’gįngt IkiY6j>66. o sto- 1918 metais Mintautoje vie- į sniegu. Pavakare ’ pradėjo 
pH Zapiky-tVėti bus vietos tiek, kiek tik snigti visai kaip žiema. S-

, 'susiras klausytojų. Įeinamie- įzia reikalavo nusikaltų »- go naktį ir rytojaus dieną

1 d. staiga smar-

Operą BIRUTĘ, ka
rtie yra sdo. duet< ir cMbMb 
d«iaą .....................................

Opera EGLĖ. ŽALČIU KA
RALIENĖ. šeši' akt' «*m. ge
riem* artistams opera ... 96M

Penkių Met' KANKLĖS, tel
pa apie M Muziko* daljrk'. Mi
navimui. pianui. smuikai. |i.M

Trij' akt' operetė APVEZ- 
DINK1T MANE. Visiems įteka
ma............................................. tL5*

Operetė. CONSIUUS FA- 
CILTAT1S ........................ HM

VII SĄSIU VINYS. Naate* 
rboro daine*..........................

MIKAS PETRAUSKAS 
2263 — 24-th 8L, 
DETROIT, MICH. ,

teismo tardytojui.

Sni- 
į iki

valsč. pas naujakurį Zalevi- matoma nuo penkių litų, o vos piEetfe, neišduodamas, da storumo. Daug nukentėjo 
!”Yra garina™ daina aw«id<įtetaiuitetei”| 

legė. Nuostolių pa- šventei programa — knygų- ’ Laikinai eiti pareigas Eže- 
e 2,000 lt. tė, kurioj be kelių straitSe- «"« mok- inspektoriaus, ko-'

lių ir pačių dainų tekstai mandiruotas Kauno miesto;

dalyvių Atminčiai visiems nJonas Audėjus.
PABĖGO SVARBUS 

KALINYS.
š. m

ra

»New Yerk i203»s
Trežia Urną

pareigas Eže- Gerai Miega ir valgo kas tik 
” • * I jai pifinlm

“Nng»-Tone man pagelbėjo labai 
•daug,” rašo Mis* Nanie Coyrin,.Ard- 
more, Tenn., “Pirm negu •$ pradėjau 
vartoti jas, aš labai kentėjau nuo ga- 
s' viduriuose. Mano* širdis ir nervai 
tiek man darė nesmagumo, kad aš ne
galėjau miegoti naktimi*. Dabar aš 
miegu gerai ir galiu valgyti kas mar. 
patinka be baimės.” < _

Nuga-Tone suteikia turtinga rau-

! ro sveikais ir stipriais vyrus ir mote- 
, m. Jis suteiks jums gezą apetitą, pa- 
! taisys virškinimą, prašutins iukstę ir 
kepenų nemalonumus, prašalins uė- 
kietėjimą ir padaugins jusą Sunkuma 
Nuga-Tone stimuliuoja ir stiprina 
nervus ir kitus svarbius organus, su
teikia raudonumu pageltonavusiam 
veidui, pagražina veido kompleksiją ir 
suteikia daugiau enevgijoa ir stipru
mo. Vartokit keletą dienu ir pastebė- 
kit didelį pasitaisymu abelnos savo 
sveikatos. Bet žiūrėkit, kad gautumėt 
tikra Nuga-Tone — pavaduotojai yra 
be vertės.

. Š m birželio mėn 8 d dona krauju, stiprius nervus, — pada- 

ateilankiu9i’» pabėgo iš Insterburgokalčji?“
buvo kaltinamos prigulėjimu mo Lietuvos pil. kalinys Šla- 

M r kaitis JonRS. Jfe gyVCTlO Vo-
^R^^ kietijoj sulig pavarde Lopata 

KAUNE.
Švenčionių rajone Lietu-

ir už svarbių dokumentų su
klastojimą buvo nuteistas 8 
metus kalėti sunkiųjų darbų

ją 8 metams sunkiųjų darbų lių pulko, Dulinskas Mikas ir 
kalėjimo. V. Mikolaitytė bu- Juškevičius Mikas. Lenkai 
vu pripažinta kalta tik nele- kareiviai yra nugabenti j

kalėjime. Lietuvoje šlakaitfe
Jonas yra padaręs keletą di-, 

kril?in,lint Ved.*- raų žm^žil^riųF
tytei, užskaičius kalėjime jau žastis — blogas užlaikymas. p^uotas Lietuvos^teiZ loalro ii Viuvra VKoloiO. i ________ • r** r ~ .mui. Norėdamas bausmes

dėlių nusikaltimų - pl«i ^^^Jk^®^ ,
nuteista3įkalėti Mikolai, .a kvota. .ferUĮĮno prie-

išgedėtą laiką ji buvo paleis
ta.

LIETUVA
PER HAMBURGĄ 

Ant m

Pinigus persisnėism greitai ir 
žemamiK ratam*.

Dėl sugrįžtu* leidi*' ir k*t' 
i'furMeij' klauskit pas vieKrt 
agentus arba pas

Haten - Aaericai Lbe

Vidur-V

I

■

KL1UBŲ IR RESTORANŲ Uetuvoi išvenetr- naSgo 
PATIKRINIMAS. • r -

pata apsirėdęs mėlynu mo- ir restoranų patikrinimą. Re- - - • - —
storanuose rasta, kad kai ku-

Spėjama, kad Šlakaitfe-Lo-
_ ____------- ---- ---- ’ 

terių kostiumu, * arba žalia 
vokiečių pasienio policijos 

R-. Pt"!ai. b”'?. a^kund^fiį“^l^LR^oranura^-i’miformt_______ _
ViekšniųbunoŠiaulius,n»va jn|^j pau^ufcti atsakom?- tirTitviiT rasai ma«k per gegužinę jie bufete par- y-_ J LIETUVIŲ KAPAI MASK*

UŽ NETEISINGĄ SKUN
DĄ 3 MEN. KALĖJIMO.

Viekšnių gyventojas K

per gegužinę jie bufete par-
davinėję degtinę.

Bet atėjus teismo dienai, 
pil. K. R. nuo savo skundo 
atsisakė ir už neteisingą įs- 
l_„_ "
ir ^23 vežikai, 217 dutomo- mas “Inovierčeskoje klad-o .... , na Vedenskich go-

n

Tvarkąs kapinyną komite
tas paskelbė, kad norintieji 
gali įregistruoti savo giminių y ♦ . , g *1 • ▼ *.

VOJE NAIKINAMI.
Lietuvos pasiuntinys pra

neša iš Maskvos, kad šiais 
Kauno miesto valdybos metais imtasi sutvarkyti

SUSISIEKIMO PRIE
MONES.

kundimą Mažeikių nuovados statistikos žiniomis, Kaune Maskvos kapinynas, vadina- 
taikos teisėjas nubaudė pa ^123 vežikai, 217 šutomo-mas ‘ ................
K. R. 3 menęsrais kalėjimo, o Xjliai 113 motorcik|ilfc 2n1 Mšče 
kaltinamuosius isteismo. (dviračių, 7 autobusai ir 14 rach.
MĖGINO NUSnWODYTI.^k,i’^™^^on'1-

Kauno viešbuty “Rūta” 
mėgino nusinuodyti acto 
esencija R. Feinskaitė.

RADO PASMAUGTĄ 
MOTERIŠKĘ.

Netoli Kauno miške rasta 
pasmaugta apie 40 m. am
žiaus moteriškė. Pavardę ne
žinoma, nes nerasta Jokių 
dokumentų. Taipgi nemuš- 
kinta kuriuo tikslu padaryta 
žmogžudystė.

NUSIŠOVĖ. .
Birželio mėn. 3 d. 12 vai. 

nakties Vytauto parke nusi
šovė iš revolverio karo mo
kyklos raštininkas jaun. pus-

NUSIŽUDYMAI.
Šiais metais nusižudė 118 ir pažįstamų kapus iki šių 

asmenų: 80 vyrų ir 38 mote- metų pabaigos. Tuo tikslu 
rys. Nusižudymų priežastys reikia pranešti komitetui pa- 
skurdas, nelaiminga meilė ir laidotojo asmens pavardė, 
tt Galima laukti, kad šiais vardas ir palaidojimo laikas, 
metais nusižudymą skaičius Sulig esamais sąrašais kapas 
žymiai pralenks 1026 m. bus atrastas ir apsaugotas 
kuomet per visus metus nusi- ateičiai. Įregistravimas kai- 
žadė tik 129 žmonių. 1— *” “----- * 

PATI SAU PADIDINO 
algą.

Degtinės monopolio valdi-prieš karą buvo palaidota 
ninkai padarė Kaune vai- taip pat nemaža lietuvių, ku- 
džios degtinės parduotuvėj rių giminės grįžo į Lietuvą. 
No. 32 revizija ir surado, kad Kas norėtų apsaugoti nuo su
trūksta 4,614 litų. Kriminali- naikinimo jų kapus, gali 
nės policijos pastangomis iš- kreiptis tuo reikalu per už- 
aiškinta, kad šios parduo................................................

inuos 13 litų. Iki šių metų pa
baigos neįregistruoti kapai 
bus panaikinti.

i Kapuose karo metu ir
• • ▼ s a *_ t a _ *

NORFFE žinoti saro ateitį, koki' 
tarmę turėsite gyvenime? Meilę, Ap- 
sivedim'. Biznį, Turtus, Jūsų norą ir 
daug kitokių dalykų. Klauskite stebė
tino “Hindu Crystal” kilę kokį už
klausimu, o jis jums atsakys, šitas 
•Hindu Crystal” yra labai užimantis 
ir mystižkas daiktas šiandien. Bile kas 
gali naudoti po perskaitymo paaiikini- 
rui*. Užsisakykite šitų Mystižką “Crys- 
talų”, o atrasite savo ateitį ir laimę ir 
buaite užganėdinti. Kaina su paaiški
nimu tik *1.00. Prisiųskite tik 25c. pa
dengimui persiuntimo IHų, o $1.00 už
mokėsite kaip aplaikysit savo namuo
se. Adresas: (29)

• PRACT1CAL SALES CO. 
121» N. Irvteg Avė., Denk. j*, 

Chieago, IR.

LIETUVĄ
PER BREMENA 

ant didelio Vokietij latve 
COLUMBUS 

arka aitais mos LtntyM

TIK ASTUONIAS 
MENAS

Puikios kajutes Trečiai 
K lesei—Tiktai 

Steitrumiai 
pas vietos agentus arba 

«5 Statė SL, Boston. M 
NORTH GERMAN 
LLOYD;

karininkas Einigfe. Kulka aiškinta, kad šios parduotu- sienių reikalų ministerija į 
perėjo kiaurai per galvą ir vės pardavėja Palionienė Lietuvos pasiuntinybę Mask- 
pakelhii j karo ligoninę ve- Zofija gaudama mažą atly-(voje, kuri apsiima' patarpi- 
zant Einigfe mirė. ginimą nutarė nuo 1927 -m. ninkąuti.

ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS 

PASAULIO ISTORIJA 
štame tome kallNuna apie: Budizmo tikybos atsiradimą, 

Romos imperiją, jąą dMDoiuatiją ir imperializmą, apie pra
džią krikžčkmybK Erkių kriHčionių kilimą ir išsipūti
mą, apie Asijoa tautą Moriją (hunu, persų, kinų), apie atsi
radimą Mahometą te masnlmnm] tikybos, apie viduramžių 
krikHfoiiišką *MM| Ir kryžiaus karus, apie ganų kfaą- 
mongolų karo vadą magu Chaną ir jo darbus, kaip užkaria
vimas Rusijos. Kayga baigiasi straipsniu “Mongolai ir 
čigonai.** ,

Knygoje yra daag paveikslų, iemlapių, piešinių. Išleido 
Tėvynės MyMtojų Dnaąfja. Apdaryta, puslapių Ml. 

Ratas.... 12.25.

KELEIVIS
2M BROADEAY, 80. BOSTON, NAŠA

I

i

j Lietuvą
Išplauks tehm 

S.S. LEVIATHAN
(via Cherbourg)

iš New Yerke RUGPJŪČIO 4. ‘
Asmeniškai vadovaus Mr. B. R. PRILUPS, atataraa 

United Steles Lieso.

Speciališki paruošimai tapo padaryti šitai niekad- 
neužmirštinai ekskursijai j jūsų Tėvynę ant Vėliavmio 
laivo didžiojo United Statės Lines laivyno.

Prityrę ekskursijų vadai paims visus jūsų reikalus į 
savo rankas, padarydami visą ruošą išanksto iki pat 
kelionės galo.

Keliausite malonioje draugėje savo tautiečių nepri
lygstamuose patogumuose, ir savo Tėvynėje busite už 
savaitės po išplaukimo iš New Yorko.

Nevilkinkite! Klauskite vietos agento pilnų informa
cijų apie kainas, vietas, etc., arba rašykite tiesiai j 

United Statės Lines 
75 Statė SU Beata*, Mmb. 45 BtaMhray, New Yarfcbty
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. SUSIVIENIJIMO LIETU-

Vietinės Žinios
Susivienijimo Lietuvių A 

merijoje kuopos susirin 
k'nias Įvyks pėtn.včioje. 13 

. j Liepus. 8 vai. vakare J. Tau- 
------- ---------- . 72 Sumfler 
st.. Dorvhesteryje. šis sutrin
kimas yra šaukiamas reikale 
J. Neviacko mirties, 
si nariai malonėkite būtinai 
(la yvauti. Naujus 
gi prašome ateiti ir 
prie musų kuopos.

Kviečia

DAR APIE IŠTVIRKĖLIŲ šiaurės pašvaistė ant 
RAUTĄ. Bostono.

Kaip policija suėmė 120 
žmcnių ncmorališkoj 

pramogoj. '
“Keleivyje” buvo jau mi

nėta, kad vieną naktį Rox- 
buryje policija užklupo “pa
leistuvių teatrą,” kui- tųs 
merginos ir vienas vyi as ant 
scenos darė “perstatymą,” o 
apie 200 vyrų susėdę salėje 
žiurėjo ir gėrėjosi.

Dabar paaiškėjo daugiau 
žinių apie tą ištvirkėlių rau
tą. Rautas buvo laikomas 
Longfellow Hallėj, po nume
riu 214 Dudley st. Nors vie
šai jis nebuvo skelbiamas ir 
tiktai artimi draugai turėjo

Pereitos subatos naktį virš:namuose. 
Bostono matėsi didelis švie-l. 
sus vainikas, iš kurio spin
duliai pylėsi ir šokinėjo po 
dangų įvairiausiomis spalvo
mis. Tai buvo taip vadina
moji šiaurės Pašvaistė, me
teorologų kalboj vadinamo 
lotiniškai Aurora Borealis.

Ką toji šviesa reiškia, me- 
teoroligijos mokslas da nėra 
tikrai patyręs, bet'yra mano
ma, kad tai yra persiliejimas 
elektros iš vieno atmosferos 
sluogsnio į kitą. Ji apsireiš
kia paprastai šiaurėj. Apie 
Bostoną ji yra didelė reteny
bė, o juo labiau birželio mė- 

............ ....................................  nesyje. 
jame dalyvauti, tečiaus po-l Pašvaistei pasirodžius, su- 
licija apie jį sužinojo ir jau ^.°J° veikęs telegrafas n- itį- 
iš anksto pasislėpė salėj. ^lo- Bostono telegrafo _ ofi- 
Nors laikraščiai aiškiai ne- ...........
pasako, kas tenai per tą rau
tą buvo daroma, bet iš ap
rašymų matyt, kad jaunas 
vyras ir 18 metų mergina iš
ėję ant scenos beveik nuogi 
dirbo nemoralų darbą, o dvi 
kitos jaunos merginos mušė 
jiems taktą: viena beveik 
nuoga šokdama aplinkui, o 
kita dainuodama.

Kada “perstatymas” pa
siekė aukščiausio laipsnio, iš 
slaptų vietų iššoko policija. 
Salėj pasidarė baisiausis su
mišimas. Žiūrėtojai šoko nuo 
kėdžių ir pradėjo kuliavii-š- 
čiai bėgti vieni per kitus. Sė
dynės salėj buvo išvartytos, 
drapanos suplėšytos, skrybė
lės sumindžiotos. Bėgti prie 
durų daugeliui pasirodė per- 
toli, ir jie pradėjo šokti per 
langus. Policija pakartotinai 
šaukė, kad per langus nešok
tų, nes salė randasi ant ant-! 
ro, aukšto, tečiaus keliolika 
vyrų nėrė laukan per langus.' 
Kai kurie nušoko daugiau

suose susirinko daugybė te
legramų, nes jų negalima 
buvo išsiųsti, pakol neišnyko 
Šiaurės Pašvaistė.

BEDFORDO STR E1KIERIŲ VAIKAI. .

DAINŲ PIKNIKAS
Rengia suvienytomis spėkomis 

Laurence’o Tautiška* Choras ir 
Gabija. L1EPOS-JULY 22. 1B28. 
Lietuvių Parke, Methuea, Mass. 
Pradžia 11 vaL ryte. Programe 
dalyvauja šios ypatus • p-lė M. 
Senukevičiutė. p-lė T. Kiettutė, 
p. J. Tamuboois. p. J. Baltikis, 
kvartetas “Mes Keturi” iš Wor- 
cester. Mass ir abudu chorai.

Kviečia visus,
P. M. Choras ir Gabija.

( Čia parodyta New Bedfordo streikuojančių lenkų darbininkų 
vaikai, kurie susirinko prie streikierių salės, laukdami pieno ir 
duonos, kurią jiems dalija šelpimo komitetas.

Y
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MPtiUIALIBTA* N EB V V IR 
KRONMKŲ UGŲ PER 8U« 
V IR* n METUS V1808 GY- 
991 Ol.fcS M'bA'l M JAI PARŲ 
PINAM4«S KIEKVIENAI U 
GAL GYDIMU* ELEKTRA 
k IS NORI

Dr.KILLOU
«*riOLL.U tiUĮIAMR

HU8TON.
ULYMITA JUEVIKk Hi lą. 

ROOM 22 
l ALANlMMt: DIENOMIS mn 
9 iš rvt> iki 1 ’-vknro 
ŠVENTADIENIAIS; u» 19 Iki

DR. LANDAU
32 CHAMBERS 8T- UOSTOM. 

Gydą Veaeriakaa Ligas.
Valandas-— Kasdien nūn k iki 

10. nuo t iki 3 ir nuo 6 iki 8 
Nedėldientaia ana • iki 12.

Tai 8a. Bratoa IM-W.

DAKTARAS
ALKAPOCIUS

LIETUVI* DENTISTAS 
ua» Uu lfdiaaą 

Nuu 2 Uu * eak 
NEDELI0MI8;

I 1 v. po protą 
Kdedoarie iki 12 Sieną. 
Ofisą* “Keleivio“ aaara.

*' 391 Broadaay. terpp C Ir D 8L.
SO. BOSTON. MA*&

Ona Baronienė nužudyta 
Montelloj.

Pereita nedėldienio vaka
rą Montelloj buvo rasta savo 
namuose nužudyta Ona E. 
Baronienė, penkių mažų vai
kų motina. Jos galvoje iš už
pakalio buvo pramušta dide
lė skylė ir ant grindų buvo 
pribėgę daug kraujo. Miega
mas kambarys, virtuvė ir ko
ridorius buvo aptaškyti krau-Į 
ju, iš ko policija sprendžia,! 
kad tarp Baronienės ir jos' 
užmušėjų turėjo eiti smarki' 
kova. Kas ją užmušė, kol kas . 
da nežinia. Baronienė buvoįj 
35 metu amžiaus moteris iri? 
______‘________ -ii \'g 

it

1

I

gyveno po numeriu 14 Art 
hur street.

REIKALINGI
Kailinių Kepurių Dirbėjai 

Daug darbo, alga gera. Kreipkitės, 

Merrimac Hat Corp.
Amesbury, Maaa.

Trinerio Kartam 
Vynas

Yra tinkam įaustas talkininkas vi
dui.a.-its. Vakacijų dienos perbran- 
gios. kad leisti jas sugadyti vidurių 
negalėmis. Nuovargis, nerviškumas ir 
bendrts nusilpnėjimas Trinerio Kar- 
čiuoju \ ynu yra pašalinamas. Visose 
aptiekose.
v

Sako, kunigas bučiavo 
jo pačių.

________ _______  __ __ Mrs. Ethel Govvan iš Cam 
kaip 20 pėdų žemyn.'Vienas bridgeaus kreipėsi į teismą* 
iš tų vėliaus buvo rastas $u-lre'’'a*auf*ama. atsiskyrimo 
laužytais šonkauliais. Polici-'Ji sako, kad jos vyras per- 
ja sako, kad jis vadinasi Hv- daug žiaurus. Bet vyras sako, 
man Cohen. Jį nugabeno_______ ......~
miesto ligoninėn.

Policmanams uniforma ir
gi buvo sudraskyta, nes su
čiupti vyrai nenorėjo pasi
duoti ir blaškėsi, norėdami 
ištrukti; Bet sunku buvo iš
trukti, nes salės apačioje bu-

Į 

kad ji susidėjo su kunigu ir 
jis pagavęs juodu besibu-i 
čiuojant. Ir kada jis prieš tai! 
užprotestavęs, tai kunigas; 
davęs jam į akį ir nutvėręs už Į 
krutinės, o pati tuo tarpu! 
pradėjusi šventinti jį šluota.

R. J. VAŠU
IV.» BROADU AY. ROOM 4. 

SO. BOSTON. MASS.
Parduodu: NAMUS. FARMAS. 

KRAUTUVES.
Inšiurinu: AUTOMOBILIUS.
NAMUS. FORNlšIUS. KRAU

TUVES ir tt.
Apdraudžiu gvvastį ir sveikata. 
PADARAI VISOKIUS DOKU
MENTUS kaip čia. taip ir Lie
tuvoje. greitai ir atsakaačiai.
Norint gero patarnavime, kreip
kitės. R. J. VAŠU
l<>9 Broad*ay. So. Boston. Maaa

Specialis Nupiginimais
Norėdami pasitarnauti lietuviams, darome speciali nupiginimą ant 

visokiy rakau dų. Didžiausiam pasirinkime turime:
PARLOR. DIN'ING IR BED RH.M1Ų SĖTI S. įvairių tavų, kaaro- 

džių. stalų, kėdžių, aisbaksių. pečių, keričių. mat rasų, klijonkių. karpe- 
tų ir tt. Užeikite ir persitikrinkite, <> pirkdami daug pinigų sutaupysit.

Mes priimame senus rakandus išmainydami ant naujų.
Pristatome rakandu- ir i Bostono apielinkės tolimesnius miestus. 

Kurie iš t<4.au atvažiavę pirks, tiems kelio liesas apmokėsime.
Lietuviu krautuvė lietuviams tinkamiausiai patarnaus. Užprašome 

visus užeiti ii pasikalbėt;.

LITHUANIAN FURN1TURE CO.
326— 328 Broadway, So. Boston, Mas*.

Tel. So. Boston 4<>18-M .
Duodame ir ant išmokėjimo. Atdara vakarais iki 7.45 vaL

Reikalingas Barberis.
Turi būt patyręs prie plaukų kirpi

mo vyrams i.- moteliam. i 2* •
r. LAPENAS

.771 Wa»hinst<>n st, Stoughtnn. .Mass. 
Telefonas— 285-W.

IŠSIRANDAVOJA
6 kambariai su vėliausiais įtaisy

mais. mokyklų- ir gatvekariai netoli • 
rando- X4o į mėnesį. Kuris sutiktų sa
vininkui duot kambarį ir pagaminti i 
valgį, tam at. įjosiu už $25 į mėnesį. 1 
Matykit savininkų.

LAPENAS
145 Bovtard avė- Dnrchester. Mass.

PARSIDUODA
2 šeimynų namas, 2 karų 

garadžius, labai geroj vietoj 
ant bulvardo. Daug žemės. 
Lengvos išlygos, kaina $7500 
Savininkas John H. McGee, 
347 Freeport st, Dorchester.

j! DORCHESTERY
Į> 5 Ruimą: .Maudynė, priešakv ir [

1 užpakaly p;a 
sas ir Elekv;

ti. Furaice šiluma, (ia-
1

b M h HAEL CARROLL
' 42 Sudan st. Darchester. Mas*.

TIKRAS BARGENAS
3 šeimynų namas ant pardavimo; 11 

kambarių, gazai, sataps, toiletai; rau
dos neša $43 į mėnesį, galima gaut 
daugiau; kaina $3.200, įnešti $500. Sa
vininkų galinta matyt po 4 vakarais.

(29> ,
263 Bolton st.. So. Boston. Mass.

Lietaus OptMKtraUs

liegzaadnoojv akis, prakirtu 
•kinius, kreivas akis atitiesinu 
ir ambly optikos® (aklose) aky
se sugrąžino iries* tinkamu 
laiku.

J- L. PARAK ARN18. O. D.
447 Braadvay, 8a. Bastau Mara

PJAkunevious
Lietam* Graboritt*

Suteikia geriami faM aliai 
patarnavimą. Ui pttM liagrąhg 
galima apsieiti su tr^uki- 
čiau už didelius, o ui vaikus nuo 
$20 ir aukščiau*. Pigiai ir gra
žiai. Ofiso ir gyvenimo ųdraaaa:

829 E. d-th Btrask
SOUTH BOSTON, MA88.

TeL: *•- Rantau 49M.

DR. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VALANDOS: 9 VAL. RYTO IKI 9 VAL. VAKARO.
373 BROAD* A Y. K A-M PAS E IR BR0ADWAY. 

Viršuj Arlauske Aptiekus. SOUTH BOSTON. MASS.
TeL: Sa. Boaton 2445.

Dr. MedLeo J. Podder iš Petrogrado
•Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir tusiškai. Telefnaas Haymarket 3390
I ALLEN STREET. < nr. ( kambers S4„ BOSTON. MASS.

vo pasislėpę 25 policmanai, Podžalskia suvažinėjo po-
-_______ 1____ • • J_________•_____ ________•____ * • _ 1o paskui ir daugiau privažia

vo su vežimais. Ir 122 žmo
nės, tų tarpe trįs jaunos “ak- 
torkos,” buvo nuvežti Rox- 
burv policijos nuovadon ir 
uždaryti už grotų. Visi buvo 
nubausti po $10, o “akto
riai,” kurie darė nemoralų 
“perstatymą,” sulaikyti ir jų 
byla eis į aukštesnį teismą.

Prohibicijo* sargybini* pa- ' 
gautas su šmugeliu.

Maldene buvo sulaikytas 
žmogus su automobilium. 
Kadangi jis neturėjo prie sa
vęs automobiliaus laisnio, tai 
policija nuvarė jį nuovadon 
ir padarė jo mašinoj kratą. Ji 
rado tenai 25 galionus mun- 
šaino. Ant rytojaus šmugel- 
ninkas buvo pastatytas prieš 
teismą ir nubaustas $250. 
Teisme paaiškėjo, kad jis yra 
prohibicijos sargybinis. Tai 
ve, kokie žmonės “vykina” 
blaivybės įstatymą Ameri
koje.

licmano šeimyną. ’
Stanislovas Podžalskis, ! 

kuris gyvena South Boston ę I 
po numeriu 25 Rogers street. 1 
pereitų nedėldienį suvažinė- I 
jo South Bostono policmanoĮ 1 
Lvdono moteri ir 12 metų1 ’' * • X’ 1 ’ - 1 Iamžiaus mergaitę. Nelaimė 
atsitiko ant Dorchester stree- 
to, ties Camey ligonine.

D-ras Kapočius sveikina 
■> bostoniečius.

Policmanas susimušė su 
kareiviais.

i
D-ras Kapočius atsiuntė 

visam South Bostonui pa-j 
sveikinimų ir visiems pataria 
važiuot ant vakari jų. į

Jisai kaip atsisėdo Bosto
ne j Packardą, tai išlipo tik 
Chicagoj. Sako, visu keliu 
viskas buvo gerai, bet kaip 
tik pasiekė Halsted streetą, 
tuoj paukšt — ir vieno taje- 
ro nebėra! Pirmu kartu žmo
gus jvažiavo i garsųjį Chica
gos miestą, ir turėjo nusi- 
spiaut!

Dabar musų dentistas su 
, visom leidėm — jis vežasi jų 
net tris — atvažiavo ant p. 
Bačiuno vadinamos “Tabor 
Farmos.” Vadinasi, jau 100

Pereitos subatos vakarą mylių arčiau j Bostoną. Ant 
Boston Common sode susi- tos farmos jie ketina būti iki 
mušė policmanas su jurinin- liepos pabaigos, nes tenai 
ku Pastarajam į pagalbą at- yra pieva su skyle, kur susi- 
bėgo daugiau jurininkų. Po- rinkę inteligentai tąiko savo 
licmanas išsitraukė lazdą ir lazdomis bolę įvaryt, arba, 
pradėjo gintis. Susirinko keli kaip jie sako, golfą lošia, 
šimtai žmonių. Iš minios at- Juokingas esąs geimis, ypač “ 
sirado liuosnorių, kurie stojo kaip pieva būna gerai apžė- 
policmano pusėj ir kareiviai lūs ir skylės nesimato. i

Bostono leidės —Kapo- 
čienė, Michelsonienė ir Eliza 
—taipgi mokinasi į tą bolę } 
pataikyt. |l

tapo sumušti. Vienas jų buvo 
areštuotas ir surakintomis 
rankomis nugabentas kalėji
mas.

PARSIDUODA
į 2 šeimynų Namas ir Krautuvė: 
Įima pirkt p " ai. nes savininkas 
leidžia miestą Kreipkitės pas 

K K IJSNIKAS
102 W. 3-rd 't.. So. Boston. Mass.

ga- 
ap- 

12y i

PARSIDUODA
6 šeimynų namas ir 2 garadžiai la

bai pigiai. Savininkų galima matyt ant 
837 Cambridge at.. Cambridge. Prie
žastis pardavimo — savininkas neve
dęs, turi biznį ir todėl negali apžiū
rėt. • (30 i

DIDELIS IR GRAŽUS PIKNIKAS
Rengia South Bostono Lietuvių Moterų Apšvietos 

Draugija, Nedėlioję.

15 Liepos-July, 1928.
Pradžia 11 valandų ryte ir Iftin iki vėlyvam v ikarai.

Ant Aleko Ūkės, Norwood, Mass.
Gerbiamieji: —

Ši vieta yra visiems gerai žinoma, bet tu 
geriau įtaisyta, negu kad kitados būdavo ir 
kad kas tik atsilankys, bus pilnai patenkinta-

Yra pastatyta nauja salė, graži pieva žaislai: - 
ra<. žodžiu sakant, vieta labai puiki. Taipgi b i- 
ir saldžių gėrimu. Bušai išeis'nuo “Sandaros" 

Visus kviečiam ateilankyti.

DIDELIS

■sakyt. kad dabar 
mes pilnai tikim.

įdėlis gražus eže- 
skanių užkandžių 
ai. ryte.

RENGĖJOS.

PIKNIKAS
RENGLA CAMBRIDGFAUS IR SO. BOSTONO -<>CIALISTAI. 

NEDALIOJE. ______

22
PrasMė* 11 vai. ryte ir tųaia iki vėluma, ui,ir*.

JAMES McANA FARMOS
Lake Shorr, Ea»t I^m* Pra*. No l.\-rON, MASS.

GRIES STOI GHTONO-K.APELUA.

B! S A ALGIU. GĖRIMŲ. tAISLU. LENK IA MI VYRAMS. MO
TERIMS IR VAIKAMS. Paaiiy**jrai«r.s bus d...

Vieta graži, ant ežero kraata^ tarp žalių medzm negi maudytis.
Kaip nuvažiuot: Važinot j Staagfctenų. nuo : >aimt H ashing- 

lon Ntreetų ir važinot tieniai *Wiiaaja keliu iki t..» m.-m,, kur bus ka
pinės po dešinė*, šia pas kapinių pabpit kelią į de-in.- ,r važiuot iki jo 
gak>. ir vėl reikia paųmakt į *ežiaų. Taliaus kelia. paženklintas 
rody klėmi* iki pat MeAaa fartaaa, kur bus piknih ;eta.

Viri gerbiamieji lietuviai aialenėfcite dalyvauti . ,,„e piknike, tai 
tikrai turėnit daug smagu**-

Jeigu kurie norite vaiiu* Bara, raaluaėkit viž^ir,... -trMnt iė anksto 
"Keleivio” ofise arba pat* LSS. aartaa Cambridge i- BouLane.

MrOiagai kvie.,KOMITETAS.

1M daavaei* Madų u kitų ata« dalių 
BEAK BRAND*salve (GraMtunkio)

BaMaBHa A*anm< lr cžgyda žandas ba 
staaaMBO | 3 ar 3 diena*. Kaina 39e. 

GROHLRMTBKI A CO, Piyataetk, p*. 
•'GTD0 M CTDO ta- GYbo-g* ■nlTglir

I KANADĄ
Atitrauksiu Jūsų gimines, pažįsta

mus, kaip vyrua, taip ir moteris ar 
merginas iš Lietuvos į Kanadą. Mano 
patarnavimas yra sąžiningas, saugus 
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 
rūpestingų patarnavimą. Kaip mergi
noms, taip ir visiems keleiviams pa
rūpinu geras apsistojimui vietas Ka
nadoje. Mano patarnavimas ir kainos 
laivakorčių yra pigesnės, negu kitų 
agentų Dėlei platesnių informacijų 
visad kreipkitės pas mane šiuo adresu 

ALEXANDER S. LEWIS
Tourist Agent

745 tVindsor St, Montreal.
P. Q, Caaada.

LIETUVE MOTERIS 
ADVOKATE 

MS Broad*ay, Sa. Bestas, I 
Room 2.

DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgą*

Valandos: 10—3; *~-* 
Sekmadieniais; lt—9

3421 So. Haltted Street 
CHICAG0, ILL 

TeL Boulevard 8488

DR. J. MARCUS
LIETUVlftKAS GYDYTOJAS 

Specialistas slaptų ir kroniškų Il
gų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. 

Taipgi reumatizmo.
251 Hanover St, Roatoa. Rama T. 
Tel.: Richmond 0558, Rox. 18^4-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakaro. 
NedėMieniais- iki 4 vai. po pietų.

Dr. D. W. Rosen
LA MASKVOS

Specialiataa slaptų moterų ir vyrų 
ligų, taipgi kraujo ir odos ligų.

Valandos: nuo 9 iki 10 ryte; 2 iki 3 
po pietų; 7 iki 8 v. vak.

Tel. Richmond (419
321 HANOVER STREET 

BOSTON, MASS.

A. J. KUPSTIS
332 W. BROADWAY, SO. BOSTON* MASS. 

Tel. South Boaton 1462—1373.
-y ■

REAL ESTATE
ANT PARDAVIMO Sa. Bostone: 
DU TRIJŲ ŠEIMYNŲ MŪRI
NIAI NAMAI ant E. Third St.
Kaina $5^00.

TRIJŲ ŠEIMYNŲ MEDINIS
NAMAS 3-4-4 kambariai, geroj 
vietoj. Kaina $3,700.

DVIEJŲ ŠEIMYNŲ KAMPINIS 
NAMAS ir graži krautuvė, gera 
biznio vieta, gesas. elektra, skal- 
bynės. Kaina $6JW*L

SESIŲ ŠEIMYNŲ MEDINIS 
NAMAS prie maudynių, gesa-s 
elektra, skalbynčs. gražus kiemas. 
Kaina >7.500,

TRIJŲ ŠEIMYNŲ MEDINIS 
NAMAS su įtaisymais, puikioj 
vietoj, ant E. Seventh Street. 
Kaina $12,500.

DORCH ESTERY
TRIJŲ ŠEIMYNŲ MEDINIS 
NAMAS su visais įtaisymais. 
Kaina $10^00.

DVIEJŲ ŠEIMYNŲ MEDINIS 
NAMAS, 7 kambariai vienai šei
mynai ir 8 kambariai kitai šeimy
nai, 22,527 pėdos žemės. Namas 
su visais įtaisymais. Kaina $9.500.

MEDFORDE
DVIEJŲ ŠEIMYNŲ kampinei na
mas su naujausios mados įtaisy
mais. 5-5-2 kambariai.
Kaina . . .......................................$7,800.

RANDOLPHE 
SEPTYNIŲ KAMBARIU ataka 
su visu fornišiu ir šeši skėriai že
mės. Kaina $-1,000

INSURANCE
INdlURINU (Tik Man. vabtijoj) 
NUO UGNIES IR NELAIMES: 
Automobiliai, Foraikiaa. Namus, 
Stiklus. Sveikatų. Gyvastį ir tt.

PARŪPINU PINIGUS dėlei mor- 
gičių ant namų ir farmų. Bostone 
ir jo apielinkėse.

JEIGU TURITE pinigų, kuriuos 
norėtumėt paskolinti, gaudami 
gerų nuošimtį, ant pirmų arba 
antrų morgičių, praneškite man.

UŽLAIKAU TAIPGI IR LAIVA- 
KOKČIU PARDAVIMO IR PINI
GŲ SIUNTIMO SKYRIUS.

Parduotu Anglis ir Malkas. ANG
LIS šIUOM TARPU ATPIGO. 
PIRKITE DABAR. Pristatomt 
netoliau kaip 12 mailių nuo Bos
tono.

Tena daagybg NAMŲ, FARMŲ 
IR BIZNIŲ ant pardavimo ir mai
nymo, kurių čia negalime sumi
nėti .
------------------------ L______ .___
Visais reikalai*: galima kreiptis 
YPATIAKAI, LAIŠKU ARBA 
TELEFONU.

OFISO VALANDOS:
Nua 9 ryte iki 9 vai. vakare.

SUN PROOF PENTAS 
NEBIJO LIETAUS NEI SAULES SPINDULIŲ 

NUPENTYK SAVO NAMĄ SU

UNIVERSITY
J. H. BNAPKAUSKA8,

1147 CaanbridgB St,
Tai Portar 97M.

■■n— i —■«—




