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Metai XXIII

Pilsudskis Žada Rugsėjo | 
Mėnesy Būt Kaune.

I ANGLIJOJ GRĘSIA 500,-
• 000 DARBININKŲ 

LOKAUTAS.
I _• ✓

Žinios iš Anglijos sako, 
kad rugpiučio 11 dieną tenai 

* bus apskelbtas audimo pra
monėj lokautas,~ kuriuo bus

Orlaivių Katastrofa 
Kaime.

kartu su lėktuvu Julianavos 
dvaro kviečiuosna. • t

Kapitono Stanaičio valdo
mas lėktuvas iš pradžių pla
niravo. bet neišsilaikė, pame-' 
te lygsvarą ir ėmė pulti že- j 
myn. Nukrito ties trečiu for
tu. Lėktuvas visai sudaužy
tas.

Katastrofa buvusi paste
bėta iš aerodromo. Tuoj iš
skrido du lėktuvai ir išvažia
vo katastrofos vieton sanita
rinis automobilis. Mažonas 
ir Tumelis rasti negyvi.

Stanaitis ir Katukovas 
rasti 3-čiam forte sunkiai su
žeisti.

Stanaitis dar kalbėjęs. 
Jam sulaužyta dešinioji raji- 
ka trijose vietose, • taip pat 
Įlaužta krūtinė. Anksčiau bu
vusiose avarijose jam buvo 
du kart sužeista koja. Katu
kovas rastas be sąmonės.

ŠI MENESI LENKIJOJE 
LAUKIAMA REVOL’ŪCUOS.

VOKIETIJA STENGIASI Visos šitos spėkos stovi Kau- išmesta iš darbo 500,000 dar- 
NEPRILE1STI PRIE KARO, ne, Manampolėj, Ukmergėj,

—------- Panevėžy ir Šiauliuose.
Alytau* pasieny susprogo į Negana to, Lietuvos armi-

visa Lietuvos karo ‘ ~
amunicija.

Amerikoš, Anglijos irVo- 
kietijoslaikr^ių korespon Vartuva'^koX<i šitojX 
dentai praneša iš Lietuvos- .. •• -ni. • • - u Jt i •• f “ . . , , . , pliozijoj 9 kareiviai buvouz-Lenkijos pasienio labai bau-

Panevėžy ir Šiauliuose.

jai dabar pasidarė da labai 
didelių nuostolių, nes Aly
taus apielinkėj išsprogo visi 
karo amunicijos kroviniai.

bininkų ir uždaryta iš viso 
700 audinyčių, jeigu iki to 
laiko tarp darbininkų ir 
darbdavių neprieis prie su
tarties. Ginčas eina delmo- 
kesties, kurios darbdaviai 
numušė darbininkams 12 ir 
pusę nuošimčių.

mušti ir 60 sužeista. Berlino 
žinios sako, kad užmušta bu
vo 12, o sužeista apie 100. 
Galimas daiktas, kad eks- 
pliozim surengė Lenkijos 

įiepsnvcu n.«i«». ! fl(Tpntai
Berlino žiniomis, Vilniaus *__________

JS apskelbiąs apgu- P1LSUDSKIe PARE.S1C. laikraštininko John Keedo. viams iigoj eaej, sauga jiems k be ^0^
---------ir tenai traukiama rii^uusRiurAKtlsIu ^y^oodasbmo paga^jęs^uvo durta .J?m išlaužtos abi ‘rankos.

Viena iš peties, kita per al
kūnę. '

Kaip įvyko susidūrimas, 
jie negali pasakyti — nepa
stebėję. Tik jutę, kad jau 
Įvyko avarija. Katukovas 
anksčiau pastebėjęs įvykį ir 
šaukęs Stanaičiui “F

gių žinių. Visi jie tvirtina, 
jog padėtis tenai yra taip 
įtempta, kad reikia tik ma
žiausios kibirkštėlės, kad 
užliepsnotų karas.

mieste esąs apskelbtas apgu
los stovis ir
40,000 lenk'ų legijonininkų. 
Pilsudskis esąs pasiryžęs ši

ORE SUSIMUŠĖ DVI 
SKRAIDOMOS MAŠINOS.

Du karininkai užmušti, du 
sunkiai sužeisti.

Šiomis dienomis ties Fre
da. netoli Kauno, buvo daro
mi orlaivių manievrai. laike 
kurių atsitiko katastrofa. 
Dvi skraidomos mašinos su
sikūlė ore ir abidvi nukrito 
žemėn. Du karininkai šitoj

HAYWOODO KŪNAS PA- nelaimėj užsimušė ant vietos. 
LAIDOTAS KREMLIUJE^ p Kiti du tapo sunkiai sužeis- 

Pereitą sąvaitę Williamo tL
Haywoodo kūnas Maskvoje Katastrofa įvykusi maž- 
tapo perkeltas į Kremlių ir daug šitokiu budu. Sakoma, 
•pastatytas šalia amerikiečio kad skrendant visiems orlai- 
ląikraštininko John Reedo. viams ilgoj eilėj, staiga jiems

TRAUKS NEW BEDFOR
DO POLICIJĄ TEISMAN. į

“Amerikos Piliečių Lais
vės Sąjunga” paskelbė, kad 
ji trauks teisman New Bed
fordo policiją, kaltindama ją 

į civiliai ir kriminaliai už už- ' 
puldinėjimą, mušimą ir areš
tavimą ramių piliečių, kurie 
dabar tenai streikuoja ir 
vaikščioja ant oikietų.

Teisėjas Milliken pareiš
kė, kad streikieriai kitaip ne- 
gali eiti ant pįkiety, “
ta: po vieną. Sąjungom austo- Socialistų organas “Ro- 
y^spareiske.kadtainepono^tnik-- d’| tu paruošimų 
teisėjo biznis kištis ipikie-: iežčjaasiai pilsudsl^
tu rml/oln VI oncntrc S3 _ 1

PILSUDSKIS RUOŠIA 
PERVERSMĄ.

Lenkijos socialistai sakosi 
neleisią diktatoriui tą 

padaryt
“Berliner Tageblatt” ko

respondentas Varšuvoj pra
neša, kad Varšuvoj dabar di
deli neramumai. Visai atvi
rai kalbama, kad Pilsudskis 
raošiąs naują perversmą. Jis 
pasidarysiąs diktatorium ir

* • aidoblistų vadas Amerikoje skirstyt. Patįs priešakiniai
Berlino žiniomis, Pilsuds- ir karo metu pasmerktas ka- lėktuvai leidosi žemyn, deši

nieji pasuko dešinėn, o kai
rieji —, kairėn.

Kairiesiems besiskirstant. 
dėl neišaiškintų priežasčių, 
vyr. pusk. Mažono valdo
mam lėktuvui nukirsta uodą- šaukęs Stanaičiui “Simai, 
ga. Lėktuvas staiga puolė že- laikyk.” bet šis atsakęs, kad 
myn stačiomis. Dėl staigaus nepajėgiąs išlaikyti, 
puolimo vyr. Įeit. Tumelis Dėl šito įvykio, aviacijos 
buvo iš lėktuvo išplėštas ir šventė, kuri turėjo įvykti at- 
nukrito 50 metrų atstu nuo einanti sekmadienį, atideda- 
lėktuvo. Mažonas nukrito ma neribdtam laikui.

kartą jau tikrai Lietuvą už- kis pasakęs užsienio laikraš- lėjiman, nuė kurio jisai pa
imti ir paversti ją Lenkijos čių korespondentams taip:»bėgo į Rusiją ir keliatas są- 
provincija. Jisai atvirai sako, j “Aš žengsiu į Lietuvą, ir ne- vaičių atgal mirė, 
kad rugsėjo mėnesy busiąs vėliau kaip rugsėjo mėnesį ---------------
jau Kaune.

Bijodama karo pavojaus, viai tuomet i 
Vokietija nusiuntė Paryžiun valdžią, kuri išsižadės Vii- 
speciali pasiuntinį, kuris niaus, tai galimas daiktas, i 
bandys prikalbėti Francuzi-1 kad aš tuomet savo kariume- 
jos valdžią, kad ji sudraustų (nę iš Lietuvos atšauksiu.” 
Lenkiją nuo karo žygių.
- Maskvos laikraščiai, ypač 
“Izviestija,” be jokių dvejo
jimų tvirtina, kad Pilsudskis 
ruošiasi prie karo. O sovietų 
spauda, rodos, turėtų gerai 
apie tai žinoti, nes turbut jo
kia šalis neturi tiek savo šni
pų Lenkijoj, kiek jų turi Ru
sija. Rusai žino, kad Francu
zijos ir Anglijos militaristai 
Lenkijoj ruošia sau papėdę 
busimam I^rui su Sovietais, 
už tai Maskva ir seka, kas 
darosi Lenkijoj. Tuo tikslu, 
žinoma, norima ir Lietuva 
prie Lenkijos prijungti, kad 
prie Rusijos butų lengviau 
prieiti. Ir dėlto Rusija žada 
stoti už Lietuvą, kaip tik len
kai pradės ją pulti.

Pereitą sąvaitę buvo pa
sklydo žinių, kad Lietuvoje 
jau apsketlbta atsarginių ka
reivių mobilizacija. BeJ. da
bar pasirodo, kad taip nėra. 
Lietuvos kariumenės gene- 
ralis štaba’s šitas žinias už
ginčijo ir, kad geriau pasaulį 
įtikinus, jog Lietuva prie ka
ro nesirengia, pakvietė Chi
cagos dienraščio “Tribūne” 
korespondentą aplėkti karo 
orlaiviu visą demarkacijos 
liniją ir apžiūrėti, ar yra lie
tuvių kariumenė tenai kon
centruojama, ar ne. Kores
pondentas pakvietimą priė
mė ir aplėkė visas pasienio 
vietas, ties kuriomis lenkai 
renkasi. Ir dabar jis telegra
fuoja, kad niekur Lietuvos 
kariumenės prie demarkaci
jos linijos nepastebėjęs. Te
nai stovį tiktai paprasta pa
sienio policija, po 1,200 poli
cininkų ant kiekvieno kilo
metro.

Lietuva ir negali koncent
ruoti savo spėkų prieš Lenki
ją, sako korespondentas, nes 
ji supranta, kad toks žings
nis tiktai pateisintų lenkų 
užpuolimą. Gi Lietuvos armi-l D-ras Albert Schneider Chicagą žmonės .mirė nuo tatymą, kuriuomi labai dali
ja nėra tokia didelė, kad ga-ĮCalifornijoj pranašauja, kad saulės karščio, tai Rock geliui asmenų dovanota bau- 
lėtų lenkų užpuolimą atrem- greitu laiku žmonės galėsią Springs apielinkėj, Wyomin- smės. Amnestija palietė ir 
ti. Dabartiniu laiku Lietuvos gyventi iki 140 metų. Amžių go valstijoj, buvo tokios šal- garsų Rusijos pasiuntinio 
ginkluotos spėkos susideda galima esą prailginti su pa- nos, kad nušalo^medžių lapai Voikovo nužudytoją Kover- 
iš trijų divizijų, kurios skirs- galba operacijos, įdedant ir javai. Ypač aštri šalna te- dą. Jis buvo nuteistas iki gy- 
tosi šiaip: 9 pulkai pėstinin-žmogui jaunesnių gyvūnų nai buvo pereitą nedėldienį, vos gaivos, bet amnestija tą 
kų, 3 pulkai artilerijos, 3 liaukas, kurios palaiko jau- kuomet Bostone buvo 96 bausmę jam sumažino iki de- 
pulkai raitelių ir 30 orlaivių, nystę. * - laipsniai karščio. šimčiai metų. '

busiu jau Kaune. Jeigu lietu- o f it* • *
sudarys tokią ballUne UzSUlUOOljO

' 3 Lietuviai? ,
Laikraščiai praneša, kad 

Elizabethe, N. J., pereitą su
batą mirė 3 vyrai nuo hydro- 
chliorinės rakšties (muriatic 
acid), kurios jie per klaidą 
atsigėrė saliune vietoj mun- 

Sovietų Rusijoj, kaip pra- šaino. Jų vardai ir pavardės 
neša spauda, susekta esanti anglų laikraščiuose paduoti 
nauja “kontrevoliucija,” ku
rios dalyviai esą rašytojai ir 
kompozitoriai, sudarą Mask
vos dramaturgų ir kompozi
torių draugiją.

Draugija, be, kitų Uždavi
nių. saugojusi autoriaus tei
ses ir siuntinėjusi savo na
riams honorarus. Sovietų 
valdžia tokį draugijos veiki
mą rado kontrevoliuciniu ir 
draugiją atidavė teisman.

RAŠYTOJŲ ^KOMPOZI
TORIŲ “KONTREVOLIU- 

CIJA” SOVIETUOSE.

taip: John Masiulis, Walter 
Beaska (gal Vladas Biek
ša?) ir bartenderis Vilimas spaudoje pasirodė daugy bė 
Martin. Ketvirtas, Joseph fotografijų jr plačiausių ap- 
Noctus (gal Mockus?), guli rašymų apie Jurgį Skinderi. 
ligonbutyje. Sprendžiant iš kuris dabar atvyko iš Lietu- 
pavardžių, 
lietuviai.

104 METŲ LIETUVIS NUSTEBINO 
AMERIKA.

šiomis dienomis Amerikos

tų reikalą. Massachusetts 
valstijoj pikietavimas yra le
galus ir joks teisėjas negali 
jo darbininkams uždrausti. 
Streikas eina jau septynio
liktą sąvaitę.

“Pilsudskis” Nukri

ir grąsina jam.
“Konstitucija galima bus 

pakeisti smurto keliu tik ta
da — rašo laikraštis, 
Lenkijoj bus sunaikinta so
cialistų partija. Pabandyk 
tik.”

Kaip žinoma, Pilsudskis 
tik'todel neišvažiavo užsie
nin gydytis, kad vidaus būk
lė buvo įtempta dėl nusista
tymo prieš diktatoriškus už
simojimus ir kad jis nori da
lyvauti legionininkų suva
žiavime Vilniuje, kuris įvyks 
12 rugpiučio. Suvažiavime 
dalyvausią 5,000 legioninin
kų.

Suvažiavimo- laikui kaip 
tik esąs ruošiamas pervers
mas. Visame krašte praside
dąs nerimas ir esą daromi 
pasiraošimai tarpusavio ko
voms.

Taigi Lenkijoj dabar pas 
visus ant liežuvio vienas 
klausimas: kas šitose kovose 
paims viršų — Pilsudskis su 
savo legijonininkais, ar so
cialistai su darbininkais?

kai . '

to į Jūres.
Išreklamuota lenkų lakū

nų ekspedicija Amerikon ne
pasisekė. Pereita sąvaitę du 
iu karininkai, Idzikowski ir 
Kubala, išlėkė iš Francuzijos 
orlaiviu “Marszalek Pilsuds
kį” į New Yorką, bet išlėkę 
ant atvirų jūrių, neteko vyrai 
drąsos ir apsisukę*. aplinkui 
leidosi atgal. Bet nepavyko 
jiems ' ir atgal laimingai su
grįžti. nes 80 mylių nuo Ispa
nijos pakraščio jų “Pilsuds
kis” nudribo į jūres ir lakū
nai gavo pusėtinai išsimau
dyt. Dar jų laimė, kad juos 
pastebėjo vokiečių garlaivis 
ir ištraukė už ausų, o kitaip 
prošepanai butų tekę jūrių 
vėžiams. Nors iš žmonių ne
laimės džiaugtis negalima, 
bet šitai lenkų ekspedicijai 
negalima ir simpatizuoti, nes 
jos tikslas buvo toks pat, 
kaip ir Italijos fašistų eks
pedicijos į šiaurės ašigalį — 
gauti\sau tuščios • reklamos 
pasaulio spaudoje. Ir orlai
vio pakrikštymas Pilsudskio 
vardu parodo žemą lenkų 
tikslą. *

*

RADO AMUNDSENO KAI
LINIŲ LIEKANAS?

Oslo žiniomis, norvegų ad
miralitetas gavo tikresnių ži
nių apie Amundseną. Du 
žvejai pareiškė, kad Lokių 
saloj jie pastebėjo dviejų ra
ku žymes, kurios buvo šešios v fc V 7 w

bet stiprus ir judrus, kaip 40 pėdos atstumo viena nuo ki- 
metų vyras. Artinanties lai- tos ir tęsėsi apie 80 pėdų iki 
vui prie Nev; Yorko kvaran- juros. Prie pat juros žvejai 
tinos, Jurgis Skinderis pašo- rado kailinių likučius ir mal
ko keleiviams rusišką “kazo- kų. Ryšy su tomis žiniomis 
ką.” Amerikoje labai retai Įsakyta tuoj pradėti tyrinėji- 
kas pasiekia 80 metų am- mai. 
žiaus, o čia žmogus 104 me- ------------—
tų — ir -da gali “kazoką" PARYŽIUJE AREŠTUOTA

1,500 ŽMONIŲ.
Paryžiaus priehiiesty Iviy 

komunistai užsimanė ištaisy
ti demonstraciją pereitą ne- 
dėldienj. Vidaus reikalų mi- 
nisteris buvo demonstraciją 
uždraudęs ir policija buvo 

... . , . T . . pasiryžus jos neleisti, tečiaus
^?.n" komunistai norėjo išbandyti 

.... - _ jr pradėjo rink
tis i paskirtą vietą. Policija 
ėmė areštuoti juos.iš pradžių 
po vieną, paskui čielais de- 
sėtkais, o ant galo jau ir šim
tais. Visos policijos nuova
dos tapo kimšte prikimštos 
suimtų žmonių. Žinoma, ne 
visi jie buvo komunistai. Po
licija varė visus urmu, ir 
tuos, ką norėjo demonstruo
ti, kaip lygiai ir tuos, ką buvo 
atėję tik pasižiūrėti triukš
mo. Iš viso areštuota daugiau 
kaip 1.590 žmonių. Daug bu
vo sužeistų. Keliatas žandarų

visi jie gali būt vos pas savo sunųNew Yor- 
ke. Spauda susidomėjo Skin- 

---------  d erių dėlto, kad jis yra jau 
104 metų amžiaus žmogus.JURGIS BUDRIS NE

TEKO $230.
Jurgis Budris. kuris gyve

na Worcesterv po numeriu
Anglija Šaudo Indi-

int ^hirL»ntiic daiktas po galva pasidėt, bet
JUS OlllUCillIld. kaipo * bankas, ji yra visai

Kultūringos Anglijos vai- niekai? Jis buvo pasidėjęs i ją 
džia savo kolbnijose elgiasi $230, visą savo metų uždar- 
su pavergtais žmonėmis kaip bį, ir pereitą sąvaitę apsižiu- 
tikras budelis. Londone rėjo, kad pinigų jau nebėra. 
“Daily Mail” šį panedėlį pra- 
neša, kad Bangaloros mieste, 
Indijoj, 10 liepos buvo įtai
syta tikra skerdynė; po ku
rios 55 sužeisti studentai rei
kėjo gabenti į ligonbutį. Dėl 
visokių valdžios represijų 
studentai apskelbė streiką ir IR MASKVOS MASONŲ

...................  - LOŽES UŽDARYTOS.
Berlynan pranešama, kad 

masonų draugijos Maskvoje 
uždarytos dėl įtartino jų el
gesio. Jie turėję artimy san- 
tikių su Italijos ir Suvienytų 
Valstijų masonais ir kartųjų 
jais planavę sudaryti menar 
chistų mėlynąjį intemacio- beinijo.s.'’.j”šunu"jon^tar- 
nalą. Be to. Maskvos masonų L■ -- -- -
vadas esąs įtariamas šnipinė- 
jimu svetimų valstybių nau- * 
dai.

i ______________
WYOM1NGO VALSTIJOJ

ŠALNOS.

pradėjo mėtyt į ministerio 
automobilių akmenais. Mi- 
nisteris paleido mašiną tie
siog ant studentu ir paskui 
liepė kareiviams šaudyt į su
sirinkusius jaunuolius. Ke- 
liasdešimts jų krito nuo bu
deliškų kulipkų. Bet laikraš
čiams uždrausta apie tai ra
šyti. Du laikraščiai šito įsa
kymo nepaklausė ir studentų 
skerdynę aprašė. Valdžia 
tuojaus tuos laikraščius už
darė.

TIKISI PAILGINTI ŽMO
NIŲ AMŽIŲ IKI 140 METŲ 

i-| D-ras

Nubėgo Jurgis Į policiją, bet 
kągi policija čia gali pagel
bėt. Ji tik patarė jam dau
giau pinigų į padušką nekiš
ti, bet nunešti juos i tikrą 
banką.

šokti! Bet daugiausia ameri
kiečius stebina tas faktas, 
kad būdamas tokio didelio 
amžiaus Skinderis turi svei
kus dantis, geras akis ir sa
kosi nei karto savo gyvenime 
nėra buvęs pas daktarą.

Kai kurie laikraščiai net

derį rašo ir pataria savo 
skaitytojams sekti jo gyveni
mo pavyzdžiu. Jie nurodo, 
kad Skinderis visą amžių 
dirbo sunkų darbą ir maiti
nosi juoda duona. Gerti nie
ko daugiau negerdavo, kaip 
tik vandenį. Jis yra 6 pėdų 
ūgio, sveria 190 svarų ir'pa- 
eina iš Tytavėnų, Kauno gu- 

nauja Nevv 5 orke policma-

KOVERDA SĖDĖS TIK 
10 METŲ.

Varšuvos seimas, kaip ži- 
Kuomet apie Bostoną ir noma, priėmė amnestijos įs-

DI-

VIESULĄ NUVERTĖ 
BAMBERGO MIESTĄ.
Bavarijoj, Vokietijoj, pe

reitą nedėldienį viesulą j ke
lias minutas sugriovė beveik 
visą Bambergo miestą. Visas 
susisiekimas telefonu ir tele
grafu tapo nutrauktas ir var
giai išliko namas, kuris ne
būtų kaip nors sugadintas. 
Bamberge yra 50,000 gyven
tojų.PERKŪNAS TRENKE 

DEL£ KATALIKŲ
BAŽNYČIĄ.

Toronto mieste, Kanadoj. Į 
pereitą subatą užėjo tokia 
perkūnija, kokios da niekas 
ienai neatsimena. Perkūnas 
sunaikino didelę Romos ka- -visai valstybei Bielgrade bu- 
talikų šv. Mykolo katedra ir vo vienas parlamentas. Da- 
spyrė 11 kitų triobų, kurios bar kroatai sušaukė sau at- 
nebuvo perkūnsargiais ap- ękjrą parlamentą Zagrebo 
saugotos. Buvę užmušta vie- mieste. Pirma tos valstybėlės 
na 15 metųamžiaus mergina priklausė Austro-Vengrijai, 
ir sužeista viena moteris. ,

KROATAI SUŠAUKĖ AT
SKIRĄ PARLAMENTĄ.
Aliantų sulipdyta po karo 

iš kelių slaviškų tautelių Ju
goslavijos valstybė negali su
gyventi jokiu budu. Pirma

ir sužeista viena moteris.
MACDONALD ATVYKO 

KANADON.
Pereitą subatą į Quebeco 

i (Kanadoj) atvyko

PRIE DARBO ŽUVO 3 
DARBININKAI.

Wisconsino valstijoj ties miestą ("- ’
Rammey traukinys užmušė Anglijos Darbo Partijos'va-

taipgi buvo nuvežta į ligon-.tris darbininkus, kurie dirbo Macdonald su trimis Sa
bučius. ’^nt gelžkelio. Ketvirtas sun- v0 dukterimis.

--------------- kiai sužeistas. __________
BAISI NELAIMĖ PRIE 

DARBO.
Prie Wellando kanalo Ka

nadoj pereitą sąvaitę įvyko

VĖL SUŠAUDYMAI 
RUSIJOJ.

Šiomis dienomis Petrapily --  ~ — » 7 k v 

baisi nelaimė. Ntio keltuvo esą sušaudyta devyni as- 
nutruko 500 tonų plieno var- mens, pasmerkti mirti už pie
tai ir 8 darbininkus užmušė Šimus inkitokius prasikalti- 
ant vielos, o 28 sužeidė. j mus.

ALBANIJOS BANDITAI 
PAGROBĖ PIETŲSLAVI

JOS POLICININKUS.
Bielgradas. — Albanijo; 

banditai pagrobė Pietųslavi
jos policirųnkų būrį. Per su
sirėmimą 5 policininkai ir 3 
kaimiečiai užmušti.

i
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t APŽVALGA D
KOMUN1STŲ TAKTIKA. i gyvenimas yra davęs komu- 

Komunistai netiek kovoja nistams ir Vengrijoj, ir Itali- 
prieš buržuaziją, kiek prieš J°J’ ^ur
socialistus. Pakol Vokietija de diskredituoti demokrati- 
je buvo reakcinė valdžia, jie n? ya’dzią. Bet komunistai 
mažai apie ją kalbėdavo, vistiek negali nieko išmokti. 
Bet dabar, kai Vokietijos 
valdžios priešaky atsistojo. 
socialdemokratai, komunis-, 
tų liežuviai 
Jie šmeižia 
moka.

Nejaugi 
kontroliuojama valdžia ko
munistams yra - blogesnė, 
kaip, sakysim, rnonarchistų 
ar fašistų rėžimas? “Naujie
nos” parodo faktais, kad taip 
nėra. Jos daro palyginimą 
tarp buvusios Vokietijoj re
akcininkų valdžios ir tarp 
dabartinės, kurią kontroliuo
ja socialdemokratai, ir štai 
koks-tarp juodviejų skirtu
mas:

“Anoji valdžia grūdo komu
nistus į kalėjimą; ši valdžia da
vė komunistams amnestiją. 
Anoji valdžia statė į aukštas 
vietas valstybėje kaizerinin- 
Ifus; ši valdžia valo valstybės 
aparatą nuo rnonarchistų ir rei
kalauja iš visų valstybės tar
nautojų ištikimybės respubli
kai. Anoji valdžia apkrovė sun
kiais mokesniais darbo žmones; 
ši valdžia eina prie to. kad mo
kesnių našta butų palengvinta 
beturčiams ir padidinta turtin- 
giemsiems. Anoji valdžia rėmė 
kapitalistus, kurie ilgino darbo gu “bajorai’ reikalauja sau j • • _y •
valandas dirbtuvėse; ši valdžia 
įdėjo į savo programą Wash- 
ingtono sutarties ratifikavimą 
dėl aštuonių valandų darbo 
dienos...

“Bet komunistams visa tai 
nesvarbu. Prieš valdžią, kurioje apsieiti, 
vadovauja socialdemokratai, skaito save svarbesniu luomu 
jie kovos kiek drūti. Su kokiu už “bajorus” ir nenori jiems 
tikslu kovos? Jie sakosi, kad jų apsileisti, 
tikslas kelti ‘revoliucinę bangą’ . 
ir eiti prie ‘proletarinės revoliu
cijos'’. Bet tai tuščia pasaka, ku- ( 
ria gali tikėti negut maži vai
kai.

“Jokios revoliucinės bangos “ 
Vokietijoje šiandien nėra. i. 
komunistai jos nepagimdys, 
kad ir jie perplyštų. Revoliuci
ja juk reiškia perversmą vals
tybės ir visuomenės pagrinduo-, 
se. Bet ar dabartinė Vokietijos 
valstybės tvarka vra kenksmin-* 1 ga darbininkams? Visai ne. De
mokratinėje respublikoje, kuri 
Vokietijoje tapo įsteigta po’ 
1918—19 metų revoliucijos, 
darbininkai turi lygias politi-, 
nes teises su visais kitais piiięr i 
čiais. Jie gali organizuotis, leis/; 
ti savo laikraščius’, daryti susi- j 
rinkimus, balsuoti, statyti savoj 
kandidatus į visokias valdiškas, 
vietas — tai ko gi jie gali nore-1 
ti daugiaus. kaipo piliečiai ?

“Šitokioje tvarkoje darbinin
kai gali norėti tiktai vieno: 
kad, pasinaudodami savo pilie
tinėmis teisėmis, jie pravestų 
kuo daugiausia savo atstovų į 
parlamentą, į valstijų seimus. į 
vietines savivaldybes ir į kitus 
renkamus urėdus, ir kad tuo 
budu darbininkai per savo at
stovus galėtų kontroliuoti res
publiką.

“Bet tai juk reiškia, kad dar
bininkų interesuose yra ne su
griauti dabartinę tvarką, o pa
naudoti ją savo reikalų apgyni
mui.

“Perversmo Vokieti joje gali 
šiandien norėti tiktai monar- 
chistai, kurie svajoja apie kai
zerio grąžinimą, ir fašistai, kn- 
rietns patinka tokia tvarka, 
kaip Mussolinio Italijoje. Ir 
kuomet bolševikuojantys gai
valai rėkauja'apie ‘revoliuciją.’ 
tai jie faktinai monarchistams 
ir fašistams tik ir padeda!

“Prieš dvejetą metų komuni
stai kėlė ‘revoliucinę bangą’ 
Lietuvoje, ir ko jie susilaukė? 
Ar jie dabar patenkinti taja 
‘revoliucija.’ kurią įvykino Sme
tonos klika 1926 m. 
mėnesyje?”
Šitokių skaudžių

neturi pasilsio. 
ją kaip tik jie,

socialdemokratų

Londono Teismas 
Apie Lietuvoj Susi

dariusią Bylą.

fbo žmogus, štai pavyzdis.
Nelabai senai "Keleivio” re- 
dakcijon atėjo žmogus laik
raštį nusipirkti. Iš vienos jo 
rankos gausiai bėgo krauj o.. 
Paklaustas, kaip jis susižei
dė, žmogus paaiškino, kad 
arklys ant gatvės perkandęs Į r 
jam pirštą. Jis norėjęs duoti ‘ 
arkliui duonos trupinių iš aa-1 
vo rankos, o tas griebęs jam 
už piršto. Redakcijoj jam pa- 
f ‘ ........... _ ’ * * _
Bet žmogus nusijuukė ir sa-,šuvoe, dabar esą galutinai 
ko: "Draugučiai, aš dirbu nustatyta, kad Pilsudskis, 
prie namų statybos ir nėra'rugpiučio 12 ar 13 d. laiky-' 
tos dienos, kad aš du-tris kar-; siųs metiniam lenkų legioni-j 
tus nesusižeisčiau. Jeigu'ninku kongrese Vilniuj dide-j 
kiekvieną sykį aš turėčiau ei- lę politinę kalbą, kurioj^iek-j 
ti pas daktarą, kaip mokyti larucsiąs savo sunfanvmus, o; 
vyrai pataria, tai man algos taip pat pareikšiąs, kokiu 
neužtektų vien tik daktarų budu jis žada šiuos sumany- 

jbiloms apmokėti. O už ka gi mus įvykdyti, jei seimas juos 
Iš tų žmonių tuštumo pi a- aš tuomet senvičių nusipirk-atmestų. Karšuvos politi- 
’ ’ ’ - - • ' niuose sluoksniuose kreipia

ma didelio dėmesio į Pilsud
skio visiems ministerių kabi
neto nariams duotą įsakymą, 
kad jie rugpiučio mėn. 15 d. 
butų Varšuvoj, šis įsakymas 
aiškinamas tuo budu, kad 
Pilsudskis tuojau po legioni
ninkų kongreso pradės vyk
dyti kažkokį toli einantį pla
ną. Paskutiniųjų dienų nuo
takiai verčia manyti, kad Pil
sudskis nelauks seimo susi
rinkimo rudens sesijai, o pa- 

-ų statys seimą prieš įvykusius 
, . . L , .vos faktus. Be to, svarbus esą šie
dviejų balsu dauguma nomma- du faktoriai. fj) pilįud.

..... . . . Vilniuje
bus Lenkijos valstybės pre
zidentas M osickis, (2) kad 
ryšy su kongresu Vilniaus 
krašte ruošiami lenkų kariu
menės manievfai, vadovau
jant Pilsudskiui ir absoliuti
niai ištikimiems generolams. 
Pagaliau, svarbu ir tai/ kad 
iki rugpiučio mėn. vidurio 
bos surinktas derlius Lenki
joj.

Kas iš tų gandų yra teisin
ga, o kas tik prasimanymas 
—šiandien sunku pasakyti. 
Bet labai gali būti, kad Pil- 
suds^s, matydamas, kad jo 
dvejų metų diktatūra nei vie
nos jo svajonės nėra įvyk
džiusi ir nujausdamas savo 
veikimo gal jau greitą galą, 
mėtosi kaip pusiausvyros ne
tekęs ir norėtų daryti kažką 
didelio. Kaip žinia, Pilsuds
kio svajonė vidatis politikoj 
—sutriuškinti partijas ir pa
šalinti jų sudaromą seimą, 
arba bent jį kuodaugiausia 
suvaržyti. Vis dažniau dabar 
kalbama apie Amerikos Su
vienytų Valstijų sistemos pri
taikymą. Užsienių politikoj 
Pilsudskio svajonė, tai Lietu
vos ir Sovietų Ukrainos pri- 
jun’gimas. žinia, kad tie sie
kimai yra Pilsudskio idee 
fixe ir dabar. tnrbuC,-nujaus
damas savo greitą galą, jis 
norėtų jas ūmai vykdyti.

Žinoma, viada reikia p»a- 
dėti nuo vida is. Turbut taip 
mano ir Pilsudskis. Vidaus 
reformas galima vykdyti ar
ba teisėtos evoliucijos arba 
revoliucijos keliu. Pilsudskis 
ilgai svyravo, kuriuo keliu 
jam eiti ir b ivo pasirinkęs 
pirmąjį kelią. Jis tikėjosi 
gauti šių metų rinkimuose 
absoliučią daigumą ir su jos 
pagalba be revoliucijos pra
vesti visas savo sumanytas 
vidaus reto;: įas. Bet nepa
vyko. Ne tik absoliutės dau-

Ką Rašo Laikraščiai Apie

“MUŽIKAI” NEAPSILE1- 
DŽ1A “BAJORAMS.”

Kaip žinia, prie tautininkų 
valdžios Lietuvoje atgijo 
taip vadinami “bajorai?’ Jie 
jau įkūrė savo sąjungą ir rei
kalauja grąžinimo tų privile
gijų, kurias seniaus didžiū
nai turėdavo.

l

Apie rugpiučio 16 d. busią 
didelių įvykių.

“Deutsche Allgemeine 
tarta greitai eiti pas daktarą. ’Zeilung” pranešimu iš Var-

dėjo juoktis jau net užsie čiau?” 
niuose. “Naujienos” sako. Į Ar galima šitokį a» gumen- 

___ t. .. ta sumušti?Chicagos Tnbune praneša. - 
kad visa Pabaitė juokiasi iš 
Kauno organizacijos, pasivadi- FARMER-LABOR PARTI- 
nusios Lietuvos bajorų sąjun
ga. Ta sąjunga, sakoma, parei
kalavusi, kad jai butų pavesta 
trobesis, kuiiame seniau tilpo 
vadinama ovorianskaja upra- 
va.’ Lietuvos bajorų sąjunga, 
sako Tribūne, norinti atgaivinti 
titulus, kurie jau 500 metų kaip 
mirę. Tribūne paduoda definici
ja Lietuvos bajoro, kaip žmo
gaus. kuris turi savo namuose 
vonią.”

Tuo tarpu “Lietuvos Ži
nios” praneša, kad Kaune 
susitvėrė jau ir “Mužikų Są
junga,” kurios tikslas esąs 
neapsileisti “bajorams.” Jei-

JA LINKSTA PRIE SO
CIALISTŲ.

“LSS. Žiniose” skaitome, 
kad—

“Farmer-Labor partija, kuri 
nepersenai laikė savo konferen
ciją dhicagoje. dar neturi savo 
kkndidato į Jungtinių Valstijų 
prezidentus. Konvencija

gruodžio

pamokų

nalengvinimų, tai “muži
kams” reikia tų palengvini
mų da daugiau, nes jie aria 
žemę, sodina bulves, augina 
kopūstus ir slegia surius, be 
kurių net ir bajorai negali 

Taigi “mužikai”

vo senatorių Norris’ą iš Ne- 
braskos. bet senatorius atsisakė 
nominaciją priimti. Kandidato 
paskyrimas tapo pavestas pildo
mam komitetui, susidedančiam 
iš 7 asmenų. Bent keturi nariai 
iš to komiteto stoja uz socialis
tą Thomasą.

"Pačioje Farmer-Labor par
tijos konvencijoje socialistų 
kandidatas i prezidentus dvie
juose balsavimuose surinko 
daugiau balsų už visus kandida
tus. Pirmo balsavimo rezultatai 
buvo tokie: Thomas—14 balsų. 
Norris—11, Plagman—5. Ant
ram balsavime Thomas gavo 
15 balsų. Norris 14, ir James H. 
Maurer 1. Jeigu tas delegatas, 
kuris balsavo už Maurerį, socia
listų kandidatą i vice-prezideą^ 
tus. butų nepadaręs klaidos ir 
butų padavęs savo balsą už 
Norman Thomas, tai socialistų 
kandidatas butų patapęs šios 
partijos kandidatu. Bet reikia 
manyti, kad Thomasą vistiek 
nominuos Farmer-Labor parti
jos pildomasis komitetas.

"Platforma. kurią priėmė 
Farmer-Labor konvencija, be
veik kiekvienam punkte nutin
ka su Socialistų Partijos plat
forma."

Norman Thomas, Socialis
tų Partijos kandidatas į pre
zidentus,-, dabar važinėjasi 
vakarų valstijose su prakial- 
bomis.

KAS ČIA KALTAS?
Kas kaltas, kad žmonės 

nesirūpina savo sveikata ir 
tankiai laukia, pakol liga pa- 
sidaro jau nebeišgydoma? 

• Daktarai visuomet kaltina 
’ žmonių apsileidimą. Ir dabar 

d-ras Karalius “Tėvynėj” 
rašo:

“Jonas įsidūrė pirštą. Kas 
čia tokio, žinoma. Bet. ot. pasi
taikė, kad jisai įsidūrė su tokia 
vinimi, ant kurios buvo pavo
jingų bakterijų. Jonas suserga, 
surakina jam žandu* ir paskui 
jisai miršta... O kiekvienas dak
taras butų galėjęs apsaugoti 
nuo tokios baisios mirties. O 
kada jau ligonis pavojingai su
sirgo. tai iau ir visi pasatHfo 
daktarai jau nieko negelbės, 
ypatingai kai kuriuose atsitiki
muose. Gaila, bet kągi padarysi. 
Lietuvių patarlė sako: ‘ne ląę 
kas šunis lakinti kada eini me
džioklėn.’ Ar ne teisybė? Bet, 
žinoma, kas čia paiso biedno 
daktaro patarimų ? Kas čia pai
so, ir kas čia paisys? Vienas 
kitas dar pasakys: ‘jisai biznio 
jieško, tai, matai, jisai ir ragi
na kiekviename atsitikime krei
ptis į daktarą’...

“Bet reikia teisybė pasakyti: 
nei aš, nei kitas lietuvis dakta
ras nejieško biznio šitokiu bu
du. Jeigu gydytojas apsaugoja 
nuo pavojaus, tai jisai sutaupi- 
na ligoniui ir sveikatą ir pini
gus. Ar ne? Tiktai-pagalvokite 
patys, gerbiamieji. Kiek jums 
kainuoja nueiti pas daktarą su 
paprastu, sakysime, susižeidi- 
mu? Nedaug, patys žinote. Bet 
jei jus lauksite kol pasireikš 
kraujo užnuodijimas, tai pas
kui. žinoma, jums jau pusėtinai 
kainuos. Bet patys busite kalti, 
apie tai nereikia ginčytis.”

Mes esame kitokios nuo
monės. Mes manome, kad ne jų. 
žmonės čia kalti, bet sąlygos. Mums čfa išrodo tiek rim- 
Darbininkai neturi tiek pini- tumo, kiek toj pasakoj, kad 
gų, kad kiekvieną sykį |sidu- dora unijisfė stenografistė, 
rę pirštą galėtų eiti pas dak- ofiso valandoms pasibaigus, 
tarą. 0 juk niekas taip tan- nekuomet nepabučiuos savo 
kiai nesusižeidžia, kaip dar- darbdavio.

KAIP VAGIS LEIDŽIA 
SAVO V AKACIJAS.

Brooklvno “Vienybė” pa- 
’ duoda iš “Tit-Bits” vieno 

Anglijos policijos inspekto
riaus pasakojimą apie tai, 
kaip vagjs leidžia savo vaka- 
cijas vasaros metu. Girdi r -

“Didelė dauguma vagių va
kari jas mėgsta praleisti kur pa
jūry. Daugelis mėgsta meške
rioti ir minėtas policijos in
spektorius vieną pažįstamą va
gį sykį pastebėjo ramiai meš- 
keriojant su... kunigu! Netik 
meškeriojo, bet ir gerai susi
draugavo — jis sekmadieniais 
dumdavo kunigui vargonus, 
dalyvaudavo biblijos klasėje; o 
kada jo 'vakacijos’ pasibaigė, 
tai atsisveikinant, jam kunigas 
padovanojo sidabrinę cigare- 
tams dėžutę.”

Anot to policijos inspekto
riaus, “doras” vagis nekuo- 
met neužsiimsiąs savo “pro
fesija” būdamas ant vakaci-

Pilsudskio Planus.
--■■■■■ -T' A —*1

gumos, bet nėra gavęs net pareiškęs pernai seimo komi- 
trečdalio. Vadinasi, teisėtos sijos karo reikalams slaptam 
evoliueijos kelias uždarytas, posėdy karo ministerijos re- 
nes sunku manyti, kad Pil- ferentas) lenkų kariumenės 
sudskiui pavyktų prikalbėti sudaro pavergtos tautos bei 
kitas partijas remti jo refor-, mažumos. Ar galima laukti, 

liftas. Tad pasilieka tik rėvo-'kad ukrainietis, gudas, lietu- 
piucijos kelias. Bet tas.kelias’vis, vokietis, žydas kareivis 
vis tik yra rizikingas net ir'guldytų galvą už savo spau- 

•Pilsudskiui. Pepesininkai dėjus? Ko verta armija, ku- 
1 (socialistai) sužinoję tą jo riosžymią*dalį sudaro nepa- 
sumanvmą, viešai pareiškė lankios tautinės mažumos, 
ginsią visomis priemonėmis, geriausiai parodė austrų ven- 
neskiriant nei kruvinų, da- grų pavyzdis didžiajame ka- 
bartinę tvarką. Jie paskelbė re. Juk apginklavimu ir pa- 
šia prasme atsišaukimą. Su mosimu Austrijos-Vengrijos 
tuo pepesininkų atsišaukimu kariumenė nedaug tesiskyrė 
pareiškė pilnai solidarizuoją nuo vokiečių. Tečiaus ji ko- 
kairiujų valstiečių grupė vojo taip silpnai, kad visi ją 
“Wyzwolenie.” Reikia nepa- sumušdavo: italai, serbai, ru- 
miršti, kad pepesininkai su munai. net rusai. Jei kas bu- 
vvzvolencais po pilsudski- vo padaryta, tai tik atsiųstų 
ninku gavo daugiausia bal- į austrų frontus vokiečių, 
sų ir seime turi kartu 103 at- Taigi, ir lenkų armija ser- 
stovus (pepes. — 63, Wyz- ga ta pačia liga, kuria sirgo 
wolenie — 40). Be to, tųgru- austrų vengrų kariumenė ir 
pių priklauso miesto ir so- todėl jos jėga toli gražu nėra 
džiaus proletariatas, ypač tokia didelė, kaip dažnai ma- 
fabrikų, geležinkelių ir kitų neina. Tiesa, Lenkija turi są- 
rųšių darbininkai. Kitaip sa- jungininkę Rumuniją. Bet 
kant, pats judriausias ir svar- rumunų armija, visų 41 novų 
iiausias elementas. Pilsudskį nuomone, esanti viena pačių 
•emianti buržuazija ir so- blogiausių pasauly. Be to, ru- 
džiaus gyventojai toli gražu munai turi su lenkais tik gry- 
neturi tos reikšmės, kaip mi- nai apsigynimo sutartį. Ru- 
nėtų dviejų partijų proleta- munai turi nuo • Rusijos *kas 
riatas. Tiesa, Pilsudskis turi jiems reikia ir kariauti su 
kariuomenę, bet sunku tikrai Rusija jiems nėra jokio inte- 
nasakyti, ar visa kariuomenė reso. 0 jau mažiausia rumu- 
panorės būti aklu jo politi- nai panorės remti Pilsudskio 
kos įrankiu. planus. z

O dar nereikia pamiršti Tokiu budu karo su Rusi- 
oayergtu tautų, kurias Pil- ja perspektyvos, žiūrintis 

lenkų pusės, visai nėra tik
ros, ir žygis F Kievą grei
čiausiai baigtųsi labai liūd
nai.

Todėl jei nustojęs pusiau
sviros ligonis Pilsudskis ap
imtas liguistos megalomani- 
jos ir panorėtų visu rizikuoti, 
tai vis tik reikia spėti atsi
ras jo aplinkoj blaivesnių 
žmonių, kurie pasistengs ne
leisti ligoniui diktatoriui žai
sti šalies likimu.

Lengviau yra Pilsudskiui 
sakyti karingas kalbas Vil
niuje, daryti karo manievrus 
ir bauginti Lietuvą. Bet ir 
žygis prieš Lietuvą taip pat 
gali sukelti labai rimtų kom
plikacijų su kaimynais, jei 
nekalbėsim apie Tautų Są
jungą, kurią ignoruoti šian
dien vis tik nėra taip lengva, 
kaip Želigovskio smurto lai
kais.

Taigi vertinant visas ap
linkybes sunku manyti, kad 
Pilsudskis pradėtų dabar sy
kiu vykdyti saVo vidaus ir 
užsienių planus. Pilsudskio 
planai greičiausia pasibaigs 
dideliais skambiais, bet tuš
čiais žodžiais, blizgančiais 
paradais, koliojimais ir ge
sinimais i visas puses, į * (“L. A”)

I

mdskio eksterminacinisrėži- ' 
nas yra privedęs prie pasi- , 
•yžimo viskuo rizikuoti, kad ( 
ik nusikratyti nežmoniškai 
begiančio jungo. Žinoma, 
*al būt Pilsudskiui ir pavyk- 
ų ginklo pagalba uždėti 
craštui savo reformos. Bet 
zargiai tas galima bus jam ’ 
jasiektf be vidaus kovų ir 
ukrėtimų.

Dar sunkiau Pilsudskiui 
vykdyti savo planus, liečian- 
•ius užsienių politiką. Lietu- 
zos ir Sovietų Ukrainos 
aneksiją negali vykti be karo . 
>u Rusija. O tokio karo per
spektyvos lenkams labai abe
jotinos. Vis tik Rusijos re- 
sursai.tai ne Lenkijos. Ir rau
donoji armija šiandien toli 
gražu nėra tokia, kokia ji 
buvo 1920 m. Kas matė 1920 
n. demoralizuotas, basas be 
ginklų, be amunicijos, be 
mažiausių karo reikmenų 
minias, kurios ėjo be jokios 
varkos su šauksmu “na Var- 
šavu,” ir dabartinę raudoną
ją armiją, kuri savo rikiuote, 
ipginklavimu ir aprengimu 
»ali konkuruoti su geriausio
mis kariumenėmis, tas turės 
•utikti, kad “Vislos stebuk- 
ų” laikai jau praėjo. Iš ki
šos pusės lenkų armija, sulig/ 
nuomone net didžiausių I 
Iraugų ir sąjungininkų fran-1 
?uzų, visai nėra tokia puiki, 
kaip įprasta manyti. Nepa
kanka miliardinių sumų su
kulti gerai armijai. Reikia 
nepamiršti, kad daugiau 
kaip pusę (taip bent buvo

Tie* Joniškiu dingę* su 2 mi
lijardais 400 milijonų litų 
čemodanas. Londonan bylos 
sekti suvažiavo daugybė fi
nansininkų bei biržininkų. 

Lietuvos liudininkai Lon
done.

Vienas biržų spekulian
tas, Anglijos pilietis Gofas, 
1926 m. vežė iš Rygos per 
Lietuvą į Vokietiją pilną če
modaną vienos stambios An
glijos žibalo prekybos akci
nės bendrovės akcijų — apie 
52 milijonų svarų sterlingų 
(arba 2 milijardus 400 mili
jonų litų). Brangus čemoda
nas buvo apdraustas vienoje 
didelėje Anglijos apdraudi
mo bendrovėje.
Traukiny Joniskis-ŠiauliaL

Nakties metu Gofas pasi
gedo čemodano. Pakėlė di
delį triukšmą. Paaiškėjus kas 
atsitiko, visi traukinio tar
nautojai labai išsigando. Ke
leiviai buvo sulaikyti ir stro
piai sekamas jų kiekvienas 
judėjimas. Buvo nutarta, 
kad čemodaną kas nors iš ke
leivių yra pavogęs.

Patikrinus visu keleivių 
bagažą, čemodano traukiny 
nerado. Skubiai buvo iššauk
ta kriminale policija, kuri 
čemodaną rado išmestą pa
gal gelžkelį tryliktam kilo
metre nuo Joniškio, Šiaulių 
link.

Simuliacija ar vagystė? ’
Apie įvykį skubiai praneš

ta bendrovėms, kurios to če
modano įtalpa buvo užinte- 
resuotos. Bet niekas netikėjo, 
kad tikrai taip buvo, kaip 
Gofas ir Lietuvos kriminali
nė policija pranešė. Buvo 
manoma, kad čia padaryta 
biauri simuliacija, kad gautų 
apdraudimo premijas, nes 
pasauly dažnai tokių nuoty
kių esti. Žinia tuoj pasklido 
viso pasaulio komersantų 
sluoksniuose. Įvairiai buvo 
debatuojama ir visur artimai 
buvo rišamas Lietuvos ir lie
tuvių vardas. Lietuvos spau
da apie tai tuomet beveik 
nieko nerašė, nes tai buvo 
administracijos slepiama, 
kaipo neišaiškintas dalykas.
Tyrinėjimas nieko nedavė.

Lietuvoj ir Latvijoj lankė
si Anglijos ir kitų valstybių 
slaptosios policijos agentai, 
dėjo pastangas ir Lietuvos 
policija, tečiau dalykas ne
paaiškėjo. Vagis nenustaty
tas. Taip ir liko neaišku: ar 
buvo padaryta simuliacija ar 
įvyko vagystė. Per dvejus 
metus nuolat buvo tyrinėja
ma. Bet nieko konkretaus ne
pasiekta.

Byla perduota teisingumo 
organams.

Liepos 14 d. Londone, vals
tybiniame teisme prasidėjo 
šios bylos nagrinėjimas.

Iš Lietuvos yra nuvykę virš 
10 asmenų-liudininkų, jų tar
pe daugiausia policijos val
dininkų.

Teisme vertėju dalyvauja 
adv. Šapiro iš Šiaulių. Visi 
nuvykusieji gauna iš teismo

• _____________________________

Mirė Tarnas Paukš
tis.

Per ilgus metus buvo 
SLA. iždininkas.

Rugpiučio 1 dieną Pittsto- dienpinigius po kelis šimtus 
ne mirė Tarnas Paukštis, per litų į dieną, o specialistai be 
ilgus metus buvęs SLA. iždi- to gauna už darbus, 
ninkas. Jis buvo jau nebėjau-j Bylon yra įmaišyta ir kitų 
nas žmogus ir keliais pasku-( valstybių asmenų, vieni kal
tiniais metais vis sirguliavo, tinami, kiti liudininkai, 
bet vis dar vaikščiojo. Dabar, Bylą didžiausiu susidomė- 
gi staiga jį griebė paralyžius jimu seka ir plačiai aprašo 
ir atėmė vieną šoną. Tai atsi-t viso pasaulio spauda. Teis- 
tiko jam bestovint krautuvėj me esą virš šimto laikraščių 
(velionis turėjo valgomųjų atstovų. Londonan suvažia- 
daiktų krautuvę Pittstone).jvę iš daugelio valstybių bir- 
Nuo to jis pradėjo greitai eiti žų*ątstovai ir finansininkai, 
silpnyn ir mirė. . |bei jų atstovai, kurie seka

Amerikon velionis atva- bylos eigą ir apie kiekvieną 
žiavo buriamas dar jaunas ir įdomesnį faktą telegrafuoja 
SLA. nariu išbuvo 39 metus, savo bendrovėms. Byla užsš 
Jis paėjo iš Suvalkų guberni- tęs kelias dienas ir‘esą gail
ios, Vilkaviškio apskričio, mumų, kad baigsis gana sen- 
Kaupiškio valsčiaus, Nauji- sacingai. Apie jos pasėkas 
ninkij kaimo. Mirė turėda-mes stengsimės sužinoti ir 
mas o9 metus. pranešti. (“Liet. 2in,”i
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Kas skaito ir rašo, 
Tas duonos neprašo.

... .......................... -U-įg-M, TSK

© AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS Kas nieko nereikia, 
To niekas nepeikia.

LAWRENCE, MASS. 
LSS. VI Rajono piknikas.

kius legališkus dokumentus 
vartojimui čia ar Lietuvoj. ___ _______ _______

Darom vertimus, rašom irj u 29 j. ' Lietuvių 
Tautiškame Parke buvo su
rengtas LSS. VI Rajono pik
nikas. Diena buvo labai karš
ta, tai žmonės buvo išvažia
vę ant “byčių” maudytis ir 
jau išrodė, kad piknikas ne
labai pavyks. Tečiaus Į vaka
rą publikos prisirinko aps- 

.čiai. Daug draugų buvo net iš ■ 
i kitų miestų. įswL

PITTSBURGH, PA.
Raportas iš SLA. Seimo.
Liepos 15 d.. SLA. 40 kp. 

mėnesinis susirinkimas Lie
tuvių Mokslo Dr-stės svetai
nėje. Narių, dėl karšto oro 
susirinko nedaug. Bet atsi
lankiusieji buvo labai susi
domėję SLA. reikalais ir lau
kė delegatų raporto iš buvu
sio seimo. A. Vainorius, F. 
Pikšris ir V. Strakauskas iA 
davę iš seimo raportus, pri
dūrė: “kad ilgiau negalima 
leist pro pirštus SLA. reika
lų, bet kiekvienam geram 
lietuviui reikia tvertis ir 
dirbt.” Pateikę seimo rapor
tus kiekvienas pastebėjo ko
kį šlykštų smurtą vartojo 
SLA. seime Bimbaliniai ko
munistai, kurie buvo pasi- 
krikštinę “progresyviais.” 
Švarioj kalboj išaiškint jų 
pasielgimų negalima, nes tai 
buvo sugyvulėjusi gauja, ku
riai dirigavo Bimba, Jankau
skas ir da keli kiti.

SLA. seimą jie pavertė į 
laukinių gaujų orgijas. Ko- 
lionės, biauriojimai ypatų, 
riksmai, tai stipriausi komu
nistų orgumentai. Savo elge
siu komunistai galėjo susirg- 
dyt SLA. seime stipriausi 
žmogų. Tai tokį maž-daug 
raportą pateikė 40 kuopos 
delegatai.

Išklausiusi delegatų rapor
tą, kuopa nutarė delegatams 
pakelti už sugaištą seime lai
ką po $5.00 daugiau. Visi 
buvę susirinkime nariai pasi
žadėjo dirbt kiek tik galės, 
kad padidinus 40 kuopą na
rių skaičiumi, ir kad Į sekan
tį SLA. seimą pasiųst ne 4 
delegatus, o mažiausiai aš
tuonis. bet nei vieno bolsevi- j-jų valgomų daiktų dėlei, M. Matonis, S. Uždavinis ir 
ko. Butų gerai, kad ir kitos mainerių pikniko: * .Lucija Marciįonis po $1.00.
SLA. kuopos pasistengtų ne- A. Vilkišius, M. Jankevi-|Po 50 centų aukavo: A. La- 
leist sekančiame SLA. seime čius. B. Chulada, J. Baumi-' pinskis, A. Švitra, P. Januko- 
bolševikams daryt 1 
šlykščių orgijų. J. V-ka*.

skaitom laiškus.
Žodžiu, rūpinamės patar

naut visiems reikalaujan
tiems pagelbos ar patarimų. 
North American Civic Lea- 
gue for Immigrants užduo
tim yra rūpintis ateiviais ir 
jų gerove. Už atliktą darbą 
nereikalaujama jokio atlygi
nimo.

Worcesterio lietuviai kvie-Į

Įkiais sudaryta išviso $10. 
Visiems aukavusiems LSS. 

Į VI Rajonas taria širdingą 
■ačiū.

Pelne nuo pikniko Rajo- 
inui liko $32.12.

Už parėmimą darbininkų 
organizacijos, tariu ačiū vi
siems. kurie tik šiame pikni- 

• ke dalyvavo. Tikiuos, kad 
darbininkų vienybė ir toliaus 
stiprės, kaip ji stiprėjo iki

f

Jonas Urbonas.
LSS. VI Rajono org.vv oi cesiei iu lietuviai nvir- . , . lod. vinajunvug.

ėiami atsilankyti į raštinę,! Apie o valanda prasidėjo • ---------------
137 Front st. i ant 3 aukščio )' P/ogi ama.-. Di g. Urbonas a - DRG. NEVIACKO
nuo 10 iki 12 iš ryto ir nuo 1 ^akvfetTkllbėti: PAMINKLUI.
iki 2 nn tupi n T.iptuviai ture- Kalbelę ii paKviete Kaioeuiki 3 po pietų. Lietuviai turė- . „ - , , x ,
tų naudotis* savo skyrium redaktorių drg.
kuopiaėiausia. nes jis tik Michelsonų, kuris nupiese 
jiems yra užlaikomas. Įdarbininkų padėti ir reikalų

N. A. C. L. Liet. Skyriaus 
sekretorė J. Rauktytė.

organizuotis.
Po prakalbų prasidėjo 

lenktynės su dovanomis. Vy-
* rų lenktynėse už bėgimą An
tanas Gintautas laimėjo bak- 
są cigarų.

i Merginų bėgime po baksą 
pikniko, ivyku- saldainių laimėjo P. Rastaus-

• kaitė iš N. H. ir M. Sanukiutė 
(ar Sanutaitė) iš Ix)wellio.

Vedusių moterų bėgime 
dovaną laimėjo Prudencija 
Urbšaitienė iš Cambridge, 
Mass.

Kadangi drg. Michelsonas 
savo kalboje buvo užsiminęs 
apie drg. Juozo Neviackc 
mirtį ir pasakęs, kad dabar 
yra renkamos aukos pastaty
ti jam paminklą, tai žaislams 
pasibaigus draugai S. Užda
rinis su S. Urboniene ir Mar- 
cilionis su Taurinskiene taip 

D. L. K. Vytauto Kliu- i pat perėjo per publiką aukų

LOWELL, MASS.
Atskaita iš streikierių šel

pimo pikniko.
Raportas 

šio 9-10 dd. birželio, 1928 m.. 
Vytauto Kliubo parke, Lo- 
well, Mass. Šis piknikas buvo 
įrengiamas Pennsylvanijos ir 
,Ohio streikuojančių maine- 
Įrių naudai. Minėtą pikniką 
rengė šios draugijos: Lietu- 
vos Sūnų ir Dukterų Draugy
stė, D. L. K. Algirdo Draugv- 
stė, Šv. Juozapo Draugystė. 
•ALDLD. 44 kuopa, LDSA. 
61 kuopa, Šv. Kazimiero 
Draugystė, lenkų Narutowi- 
cza Draugystė, A. D. P., T. 
D. A. rusų kuopa, Rusų Kliu
bas, r 
bas. Aušros Vartų Draugys- j parinkti. Aukavo šie drau- 
tė. Šv. Stanislovo Draugystė, i gai:
lenkų. j U. Vareikienė, Petronė

Šie biznieriai aukojo įvai- Čiurlienienė, Jurgis Semsis,

yvmiv £>. V II Itldv la, U • DdUIIll“ j o v it* 1 . o <xil un.v

tokių ]a, A. Bockatove, S. Savicki, nis ir V. Gegužis. Su smul-
J. Zunkus. F. W. Bortkus, F. 
C. Fagundes Co., P. Baran, 
A. Saley, A. Stakeliunas, An- 
drusaitis ir Tamašauskas, L. 

- ir V. Paulauskai (10 keisų 
sodės).

Biznieriai, kurie aukojo

■’
iSCRANTON, PA.

Lietuvis pasikorė.
Liepos 24 d. girelėj 

Scrantono miesto pasikorė 
Ignas Budra, 70 metų am-• . . _.
žiaus lietuvis Kokia buvo;p jggad k graborius.l 
priežastis, niekasnez.no.Ve-!?5 , Zigmantas 11.80: S. 
honis paėjo >s Vilniaus redy- Crb K j Gicevičius p. 
bos, Butrimonių valsčiaus,^ , w Mikša (eTa.Vėžionių kaimo. Amerikoj ^’^KriauJiuTa^.
išgyveno 36 metus, tūri jau visi no oj Visovedusių sūnų ir dukteių. Bu- P- . surjnktaPe12 80 P 
d ra buvo drūtas vvm® <m < ‘
viršum C _ ... . . - ,
mėgdavo gerai išsigerti. Jo L z įžangos tikietus suba- 
žmona gyvena Lietuvoje, o ... . J .....; 'r,--
jis čia moterų turėjo i valias. uz ?vainus daik“
Kodėl jį moteris taip mylėjo, 
tai sunku pasakyt — jis ne
galėdavo nuo jų apsiginti. 
Žmogus buvo tamsių pažiū
rų, todėl neteko sužinoti nei 
kur ir kaip jis buvo palaido
tas. Reporteris.

vyras, su
6 pėdų aukščio ir Įplaukos laike pikniko:

toj $22.75

tus  ........................81.90
Už įžangos tikiet. ned. 13.50 
>Už kendes......................25.99
Per J. Sirvydą aukų . ... 12.80

Viso .....
Išlaidos:

Į Vytauto Kliubui už par
ką .......................... $25.00

Už kendes ir k. daiktus 22.08 
A. Drazdauskui už nuve-

Lietuvių skyrius North A-! žimą daiktų.................. 1.50
merican Civic League teikia Muzikantams sub. kelio- 
patarnavimą Worcesterio nės lėšos.......................2.25
lietuviams visokiuose reika- Muzikantams nedėlioj 4.00 
luose, kur yra galimybės sky- Už duoną .......................2.40
riui patarnauti. lUž apgarsin. ir tikietus 12.58

Jeigu norit tapt Suvienytų Už sodę .......................... 4.50
Valstijų piliečiu, mes pagel- Persiuntimas pinigų ir 
bėsim: išpildysim blankas.' stampos.....
suteiksim reikalingas infor- Už aiskrymą 
macijas, ir stosim už liudi
ninkus.

Jeigu negalit gerai susi
kalbėt angliškai, mes paru- 
pinsim perkalbėtojus, kurie 
nueis su jumis į teismą, ligo
ninę, pas daktarą, ar į bile įs
taigą, kur bus reikalas.

Jeigu norit atitraukti gi
mines iš Lietuvos, mes paaiš
kinsim imigracijos teises, pa- 
rupinsim reikalingus doku
mentus, ir tt.

Norintiems keliaut Lietu
von, pagelbėsim išgaut pas- 
portus, vizas, ir leidimus su
grįžt Amerikon.

Pagelbėsim pagamint įga
liojimus, pavedimus, ir kito-

WORCESTER, MASS. 
Naudinga jstaiga.

Viso....?......
Įplaukų buvo
Išlaidų ..........

$156.94

. .40
8.10

.. $82.81
$156.94
... 82.81

Pelno lieka.............$74.13
Pasiųsta streikuojantiems 

maineriams per Nationai 
Miners Relief Committee, 
611 Penn avė., Pittsburgh, 
Pa., $70; lieka pas S. Pau- 
lenką $4.13. Atliko dėlto, 
kad pinigus pirmiau pasiun
čiau, negu bilas apmokėjau. 
Šiuos $4.13 pasiunčiau New 
Bedfordo streikieriams.

Šio pikniko gaspadoriais 
buvo A. Biekša ir S. Paulen- 
ka. A. Biekša, S. Pau lenką. *

J. Karpavičius....... $2.00
Jonas Juzėnas........ 2.00
Jonas Endzelis ......... 3.00
EI. Endzeliutė......
Br. Kuržinskaitė iš 
Short Hills, N. J......... 2.00
LSS. VI Ra j. piknike 10.001

Viso...........
Fonde buvo

2.00

KAS G™£JCOLONI' KAIP “LAISVES” STABAS NORĖJO 
Minersville. Pa.

bai senai čia anglių kasyklo
je tapo užmuštas prie darbo 
Antanas Molišius. Jis buvo 
Įspėtas, kad toj vietoj dirbti 
pavojinga, tečiaus norėda
mas daugiau uždirbti, nuėjo 
jis pamėginti laimės. Ir vė
liaus jis buvo rastas prislėg
tas uolos nebegyvas. Velionis 
Moiišius prigulėjo prie SLA. 
ir vienos pašalpinės draugi
jos; turto paliko apie $1,000, 
iš kurio buvo apmokėtos pa
laidojimo lėšos ir turbut da 
kiek liko. Nors turėjo jau 
apie 35 metų amžiaus, bet 
buvo da nevedęs, liko 
brolis ir senas tėvas.

Fasykt PADARYT MANE “PROVOKATORIŲ”
munistų Internacionalą? Ką 
tokie klausimai reiškia? Rei
škia tą: “Laisvės” ir “Vil
nies” šaika verste vertė ma
ne, kad aš vesčiau agitaciją 
už Komunistų Internaciona- 

! lą. O kad už tokią agitaciją

tik

$21.00
120.10

Pittsburgh, Pa. — Žmonės 
čia pradėjo kalbėti, kad ne
priklausomą parapiją užgulė 
visokios bėdos. Sakoma, kad 
1 rugsėjo reikės mokėti ban
kui palūkanas už “morgi- 

i čių,” o parapijos ižde nesą 
I pinigų. Be to, kunigui ir var
gonininkui algos esančios ne- 
i mokėtos. Šiomis dienomis 
i čia buvo atvykęs iš Scranto- 
no kun. Gritėnas, kuris ne- 

į šioja nepriklausomųjų para
pijų vyskupo titulą. Jis laikė

Dabar turim....... $141.10
Pataisymas: Skelbiant pir

mu kartu aukavusių vardus 
įsiskverbė klaida. Buvo pa
sakyta, kad aukavo V. Nor-| 
kūnas, o turėjo būti V. Mor- j 
kūnas. Taigi šiuomi klaida 
pataisoma.

S. Michelsonas, čia mišias lietuviškai ir sakė 
Paminklo F. ižd. pamokslą. Todėl galimas 

--------------- daiktas, kad jis ims pittsbur- 
ghiečių nepriklausomą para
piją savo žinion, nes kol kas! 
ji prie jo da neprigulėjo.

Kaipo pilnateisis atstovas 
dviejų organizacijų, Ameri-’ 
kos Darbininkų Apšvietos 
Draugijos ir I. W. W., aš jo
kiu budu negaliu ūžtylėt pro
vokacijų telpančių “Laisvės” 
ir “Vilnies” editorialuose ir 
straipsniuose ant manęs, pra-! Jungtinėse Valstijose gręsia 
dėjus nuo 1927 metų gruo- deportacija arba kalėjimas, 
džio iki paskutiniam laikui.

Pabaigoje 1927 m. Ameri
kos Darbininkų Apšvietos burną uždaryt, kad nepasa- 
Draugija (ADAD) surengė kyčiau darbininkams teisy- 
man prakalbų maršrutą po bės žodi.
lietuviais apgyventos koloni-I žinodamas> kad L. Prusei- 
jas. Būdamas atvažiavęs iš ka yra “Laisvės” štabo va- 
Sovietų Rusijos, kurioj pats das, ir turėdamas perspėji- 
maciau ten žmonių padėti, kuris man buvo duotas 
prakalbose aš nurodmėjau išvažiubjant iš Sovietų Rusi- 
apie bovietų Rusijos darbi- jos (kaip jau pirmiau savo 
ninku padėtį, .apie Anglijos straipsniuose minėjau), kad 
politiškas intrigas prieš So- apsisaugočiau tūlos ypatos 

........ ........ ..........~ šta_ 
rašiau jam (L. Prusei-

tai tuo keliu “Laisvės” ir 
“Vilnies” štabai norėjo man

I

NEW BRITA1N, CONN. 
Rengia dainų dieną.

30 liepos L. N. Varpo dr- 
jos susirinkimas, kuriame 
buvo reportuojama iš praė
jusio veikimo. Taipgi komi
sija pranešė, kad Dainų die
na pilnai prirengta ir Įvyks 
rugpiučio 26 d. Union City. 
Dalyvaus 3 chorai minėtoj 
dienoj ir lietuvių visuomenė 
kviečiama dalyvauti.

P. Pi lipaus kas.

das, ir turėdamas peispėji- 

prakalbose aš nurodinėjau ;^aži^yan7Ž Sovietų* Ruri“ 
apie bovietų Rusijos darbi- ................................ _
ninku padėtį, apie Anglijos straipsniuoS“m7nėjaL*), kad 

vietų Rusiją, kokiu politišku Įsčios prie “Laisvės’ 
budu likos į tas intrigas Lie- bo i L ~
tuva įtraukta, kodėl buvo nu- ka-} laijk~ ^reikalaudamas, 
versta koalicinė valdžia Lie- kad jis su sekėjais ne- 
tuvos 1926 metų pabaigoje, daiytų man pr0Vokacijų. Tą 
lr tt- - , laišką rašiau rusų kalba dėl

Bet beveik kiekvienoje to, kad taip man lengviau 
mano prakalboje “Laisvės” yra išreikšti mintį trumpoj 
ir “Vilnies” štabų sufanati
zuoti sekėjai statė man klau
simus ne iš mano kalbų te
mos, bet kaip aš žiuriu į Ko-

KAS KUR GIRDĖT.
Eagle River, Wis. — Čia 

gyvena moteris, kuri maino 
Wilke»-Barre, Pa. — Čia ■ savo vyrus kaip Lietuvos či- 

kilo sumanymas įsigyti lietu- gonas kumeles. Nelabai še
rių namą su svetaine. Ar na- nai ji prisiplakė^prie vieno 
mas butų geriau statyti, ar 
gatavas pirkti, da nėra tikrai 
nutarta, bet kad namas rei
kalingas, tai sutinka beveik 
visi.

500,000 PORŲ
Bus Padirbta ir Parduota

. > . ’ ■ J

per 1928 metus
Dirbtuvė dirba PILNĄ LAIKĄ. Darbininku algos nėra kapo jamos kaip ki
tur. Darbininkai dirtuvėje pasilaiko tie patįs nuo to laiko, kaip tik musu 

Dirbtuvė pradėjo dirbti, t. y. 9 me
tai tam atgal.

REZULTATAS: Tie darbininkai pa 
daro gerą darbą, sumažina lėšas, ne
sugadindami darbo nei mašinų, nesu- 
sižeidžia, nes pripratę prie aplinkybių, 
dėlto sumažina dirbtuvės lėšas ant 
( ompensat ion Insurance. Taip susi
tvarkius, pasidaro geri čeverykai ir 
žmonės pirkdami OVER GLOBĖ če- 
verykus, gauna už savo pinigus dau- 
Jfiau vertės, nekaip pirkdami už tiek 

R pat pinigu kitos išdirbystės.
K Neužtikriname, kad musu dirbtuvė- 

> feverykai dirbti, jeigu kurie neturi 
OVER GLOBĖ marką, ir Boot & Shoe Morkers Union numerio 170.

Krautuvninkai užlaiko musy čeverykus visur. REIKALAUKITE!

A
X

,W0RKERS UNION

UNION^STAMP 

factory____

kad jis su savo sekėjais ne-

BR1DGEWATER DARBININKŲ 
KO-OPERATYV6 DRAUGOVĖ 

Bridgevater, Mauachusetts. 
šioj Kooperacijoj yra 617 Savininkai.

■J 1

%

farmerio ir paėmė šliubą. 
Bet farmerys jai nepatiko ir 
ji pradėjo jieškoti divo«o. 
Advokatas paaiškino, kad 
divorsą gal ir galima bus 
gauti, bet ims truputį laiko. 
Musų gražuolė nenorėjo 
laukti ir prisikalbinus vieną 
švedg išvažiavo kiton valsti- 
jon ir tenai su juo paėmė kitą 
šliubą. Tuo tarpu ji gavo di- 
vorsą nuo pirmojo vyro. Bet 
tai jos laimės nepadidino, 
nes antras vyras irgi nusibo
do ir reikėjo nuo jo atsikra
tyti. Pasisuko jai 6 pėdų lie
tuvis, ir ji su juo išrunijo. Ar 
ilgai su juo myluosis, da ne
žinia.

formoj.
Pruseika, gavęs tą mano 

laišką, nutarė apšaukti mane 
“samozvancu” ir “provoka
torium.” Bet tas jam nepasi
sekė ir nepasiseks.

Ačiū visų srovių laikraš
čiams, kad davė man vietos 
apsigint — atsakyt ant “L.” 
ir “V.” šmeižtų. Ir idant vi
suomenė persitikrintų, kas 
yra tie provokatoriai, tai dar 
kartą reikalauju, kad “Lais
vės” štabas viešai, per savo 
spaudą, žodis Į žodį paskelb
tų tą mano laišką, kurį aš ra
šiau Pruseikai ir dėl kurio jie 
mane vadina “provokato
rium.”

Jeigu “Laisvės” štabas ne
patalpins savo spaudoj to 
mano laiško iki 1 d. spalio, 
1928 m., tai tuojaus privers
tas busiu nurodyt spaudoje 
vardą tos ypatos, nuo kurios 
man buvo liepta apsisaugot 
dar Sovietų Rusijoj būnant, 
ir kuri dar ir šiandien randa
si prie “Laisvės” štabo.

Taigi, patalpinkite mano 
laišką savo spaudoje, o iš jo 
visuomenė žinos, kas yra tie 
provokatoriai.

J. Mickevičius.

I 
!

Cleveland, Ohio.—Čia su
važiavo lietuvių ristikai ir 
“kelia tautą” svetimtaučių 
akyse. Voliojasi po matracą, 
laužo vieni kitiems sprandus, 
sukinėja rankas ir kojas, kar
tas nuo karto suduoda vienas 
kitam į žandą, nes ginčas ei
na užtai, kuris iš jų drūtes
nis. Gansonas sako, kad gar
bė turi prigulėti jam, nes jis 
imasi “moksliškai,” o Sarpa- 
lius sako, kad jisai mokytes
nis da ir už Gansoną. Tuo 
tarpu gi Komaras sako, kad 
lietuviško čempijono vardas 
priklauso jam, nes jis Bosto
ne nuveikė didžiausį raguo
tą bulių. Kaip aukštai nuo to '• 
pakils musy tautos vardas,, 

i pamatysime vėliau. ........................ ’•

Redakcijos Atsakymai

KENOSHA, WIS. 
Paaiškinimas.

“r
želio 13 d., 1928, tilpo iš mu
sų miesto korespondencija 
apie Radavičienės su J. Eli- 
jošium barnius, po kuria bu-

S. B. B. — Kiekviena mie
sto warda turi atskirą vietą 
balsuotojams registruotis. 
Nežinodami, kokioj wardoj 
tamsta gyveni, mes negalime 
tamstai tokios vietos nurody
ti. Tamsta gali apie tai patir
ti artimiausiame polisteišine.

Jaunam Ūkininkui. — Ar 
kiekvienas mokslas yra nau
dingas, tai labai platus klau
simas. Apie mediciną, tech
nologiją, agrikultūrą ir kitus 

į jokio ginčo dėl jų naudingu
mo : visi sutinka, kad jie nau
dingi. Bet kuomet prieisime 
prie tokių mokslų, kaip teo- 

■ ■ logija, tai čia nuomonės tuo-Keleivio” num. 24 iš bir-j
aISiI 102S tilnn i« mn. JaUs Pa-sl«a,ys-

t ' r

250 METŲ KINIETIS. '
— ( An^lų spauda praneša 

vo padėta ir mano pravardė, apie labai Įdomų kinietį, ku- 
Šiuomi aš pranešu, kad po riam šįmet suėjo 250 metų, 
jokia korespondencija aš ne- Kinietis vadinasi Čing-Jun. 
su pasirašęs ir tos korespon- Tai tikras filosofas. Jo am- 
dencijos aš taipgi nerašiau ir žiaus ilgumo priežastys gludi 
už silpusius joje žodžius aš jo nusistatyme: nesijaudinti, 
neatsakau, nes mano vardas (vaikščioti lengvai, kaip kar- 
buvo padėtas be mano ži-J velia, miegoti, kaip budrus 
nios. Prašau rašė jo, kad dau- šuo.
giau mano vardo nevartotų. | Jo patarimų prisilaiką jo 

Prie to patariu ir p. kum. mokiniai daugelis jau turį 
Radavičienei neplūsti praei
nu valkatomis, nes tamsta 
nei biskį negeresnė.

i r -

virš 100 metų.
Čing-Jun buvo vedęs 14 

kartų ir su visomis pačiomis 
Petras Tampauckas. prigyvenęs 180 vaikų.

i
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Tarp smėlio kalnų ir pušy-' Jis ėmė mokytis fleitos ir j Ji per dieną sėdėdavo prie 
nu — ežeras, j

> h.aiuu n pušy- Jis ėmė mokytis fleitos ir| Ji per dieną sėdėdavo prie • 
Amžinai ramiu įstojo j pulko orkestrą. Fleita j ratelio ir retkarčiais suduž- I.

FARMERIAMS
vandens paviršium ir gelsvo jam labiausiai tiko. Jos lau- ■ davo jos ašara į juodas pir- N Ai 11 ai pasodinti i \if.

' smėlio krantais. kiniais gaisais sruveno van- kios grindis. Naktimis šnabž- neini DDiruiioA
tyliai i

i in lu-1
Žmonių nelankomas ir pa- dens ir žemės kvapas. Įdėdavo jo vardą ir tyliai LitLlŲ rKl&ziUKA.

skendęs tyliame liūdesy...^ | Ląukinė melancholija— verkdavo parkritusi kąipla-j Persodintas iš medelyno Į 
. ’• pas. savo galutiną vietą medelis

' Kareiviai darydavo pasi- Perpykęs tėvas pradėjo jaučiasi nevisai gerai. Aišku, 
(linksminimus ir jį kviesdavo smarkiai baili. Minėjo namų kad jo šaknys dabar gauna 

daug laisvo ruimo, kurį ir ke
tina išnaudoti, bet pats kel-

kinta naujiems medžio reika
lavimams, t. y. gerai paduo
danti syvus i vainiką. Iš pra- 
siskietusių žievės kraštų ru
denį lengvai pamatysime 
kiek sustorėjo medis nuo to 
braižymo.

Braižymas yra ir kuo kitu 
naudingas, pav.. jis apsaugo
ja vyšnių medelius nuo 
“gumligės.” Yra tai liga, ku
ri reiškiasi tame, kad iš kel
mo ir 'storų šakų ima tekėti 
limpantis skystvmas, guma 
vadinamas, o šioje vietoje, 
vėliau žievė sudžiūsta ir pa
sidaro žaizda. Braižymu ga
lima apsaugoti obelaitės nuo 
“vėžio ligos,”.o grušaitės nuo 
kitų panašių ligų. Apskritai, 
braižymas yra latfai gera 
priemonė priduoti naujų jė
gų naujiem^ medeliams.

Prof. J. Kanauskas.

skendęs tyliame liūdesy... į
Tik pušys nuo kalno nulei- dabar jo dvasios spalva, 

dusios kasas grožėjasi jo1 Kareiviai darydavo pasi- 
skaidriame vandeny. d......................... .....  ...

Ant ežero kranto, šalia pu-jpašvilpauti. Pritardavo prie garbę ir klausė jo vardo, 
armonikos.

♦ # ♦

Jis gavo atostogų. Pulko ■ 
vadas už stropumą leido są- 
vaitei’į namus parvažiuoti.

Vieną gegužės rytą paliko 
kareivines, o parvažiavęs ra
do žydinčius sodus. Su šiurk
ščiais kareivio rūbais nume
tė žiemą, ir jo dvasioje kryk
štavo neribotas pavasario 
džiaugsmas. v_ r ------- :----------

Jis nesumanė, kaip džiaug- kos, dar nepalietusios dui’ų. saules 
tis.

Pušys sveikino grįžusį kla
jūną, ežero veidas švitėio 
džiaugsmu, o kranto smėlis 
juokėsi po jo kojų.

Jis buvo laimingas...

šy’no — miško sargo namelis.
Jis gyvena vienų vienas...
Turi tik didelį seną šunį, 

iežero liūdėsi ir skaudžius at- 
Isiminimus.

Vakarais. kada ežeras ap
sikloja migla ir skamba žu
vėdrų alkani klyksmai, miš
ko sargas sėda ant ežero ' 
kranto ir švilpauja fleita. Vis 
toje pačioje vietoje, vis tą 
pačią, liūdną kaip žuvėdrų 
klyksmas, meliodiją.

Ten yra supiltas kapas ir 
ten. ant to kapo, jis rymuoja 
iki pusiaunakčio.

Jo fleitos meliodiją klaiki 
ir liūdna, o laukinis verks
mas plinta iš jos per platų 
ežerą.

Padeda fleitą ir tyliai ta ja 
pačia meliodiją suokia-niu- 
niuoja žodžius, daug sykių 
kartodamas.
Grįžk pas mane. Geniute, 
Grįžk pas mane, vargdiene, 
Grįžk pas manę, mylimoji— 
Vargą vargsime kartu.
žmonės žino jo dainelę ir 

vengia ją girdėti.
- ♦ t #

Prieš dvidešimtį metų jis 
buvo jaunas. Aukštas ir tam
pai mėlynų akių.

Mvlėjo gretimo kaimo ūki
ninko gražią (lukteri, Geniu- 
tę-

Ji turėjo šviesias ir tyras, 
kaip kūdikio akis.

Jis buvo neturtingas, o ji 
—turtingo ūkininko duktė, ir 
tiktai nebilys ežeras žinojo 
jų svajones.

Ežero veidrody gėrėdavo
si jiedu savo jaunyste, o va
saros saulėleidžiai rausvai 
dažydavo jų mintis.

Tyloje ir vienumoje jaus
davo nepaprastą artimumą, 
o vasaros naktų dangus pa
versdavo juos skaidriais ra
sos krislais.

Tylėdavo, kaip du van
dens lašai — už juos kalbė
davo ežeras ir žuvėdros.

- £ £

Rudenį jis gavo kvietimą 
stoti i kariuomenę, užmiršti 
ir meilę ir mergelę, palikti 
ežerą ir medžioklės šautuvą!

Žuvėdros skraidė pro jį ir 
braižė savo ilgais sparnais 
melsvą ežero vandenį. Rodė- 
si. kad juokiasi iš jo nusimi
nimo.

Pakėlė jis šautuvą ir iššo
vė i vieną skrendančią žv- 
Ivėdrą. Žuvėdra nukrito. Jis 
(atsisėdo šalia mirštančio 

nrotą užmušė didžiausi mil-’r. žiurėjo, kaip 
žiną Galijotą. Jeigu ne jo ty’i’.uias sunkiasi į sausą sme- 
protas. tai Galijotas butų jį y-1- 

te- sutinęs kaip uodą.

RASPUTINO DUKTĖ REI- 
tėve. ne sportinlr.- KALAUJA Iš JUZUPOVOj

__ __ __ __
9 x “

Ji pasakė.
Pajuto tėvo ranką ir apka- mas nėra pripratęs prie nau

jų aplinkybių. Buvęs tankia- 
apsiyyniojo apie me medelyne medelis pripra- 
. to prie pavėsių ir per tat jo

t yra išlepinta, minkšta

kį, ir tuoj nusileis. O ką su 
protu gali padaryt? Bile dur
nius tau špygą parodys, ii- tu 
turi tylėt.

—Gerai, tėve, aš ta\e išve
siu už miesto ant vienos far
mos. kur yra labai didelis ak
muo. toks didelis, kaip na
mas. Tu duosi i tą akmeni 
didele savo kumščia. ir maty
si. ar jis truks, ar ne.

—Nebūk kreizi. Maike! 
Kaip gi tu nori, kad su kumš
čia aš akmeni suskaldyčiau?

—Bet aš. tėve, sutinku ji 
su?kaldvt. Tik ne kumščia. o/ • 7 
protu. Aš iškalsiu jame sky
lę. Įdėsiu dinamito, uždegsiu 
jį. ir akmuo subiręs kaip su
puvęs.

—Matai, koks iš tavęs kyt- 
ruolis! Taip, vaike, tai ir aš 
galiu pądaryt.

—Taip. tėve, net ir tu pro
tu gali daug daugiau padaly
ti. negu kumščia. Užtai gi 
protą reikia daugiau ir lavin
ti. negu kumščią. Nes kaip 
žmogus savo kūno spėką ne
lavintų, ii vistiek negalės to-

—Gud momink. Maike!
—Labo ryto, tėve!
—Sei, vaike, aš noriu, kad 

tu man išklumočytum vieną 
klausimą. Aš matau, kad an- 
gelckuose peiperiuose daug 
rašoma apie kažin kokias 
tarptautiškas liumpijadas 
Amsterdame. Ar tu žinai, 
kas tai do per atpuskai. tos 
liumpijados?

—Taip. tėve, aš galiu tau 
paaiškinti. Tik turiu pastebė
ti. kad tai nėra “liumpija- 
dos." bet olimpijados. Seno
vės Graikijoj, da prieš Kris
taus gimimą, turėdavo Olim
pijoj kas keturi metai sporto 
šventę, kur susirinkę sporti
ninkai rodė savo kūno gabu
mus ir varžėsi už pergalę. 
Europoje ir dabar yra pa- 
megdžioiamos tos šventės. 
Šįmet tokia šventė yra laiko
ma Amsterdamo mieste. 
Olandijoj. Tenai susirinkę 
visų šalių sportininkai lenk- 
tiniuoja. varžosi už pergalę 
ir garbę.

—0 aš, Maike, mislinau.
kad tenai yra kokia eudauna kiu darbų atlikti, kokius gali 
vieta ir kad žYnonės važiuoja atlikti protas, 
atlaidų savo dūšiai jieškoti. į

—Ne, tėve, jie važiuoja te
nai garbės jieškoti.

—Tai kodėl tu. Maike. 
man pirma apie tai nepasa
kei? Gal ir aš bučiau galėjęs 
nuvažiuoti.

—O ką<tu tenai veiktum, 
te ve?

—Aš, vaike, galiu gerai 
ant armonikos pagriežti ir 
moktrgerai karasinką.

—Su tokiai^ dalykais, tė
ve, gali pasirodyt tiktai vir
tuvėj prie pečiaus, bet ne 
tarptautinių varžytinių lau
ke. Tenai rodoma daugiausia 
kūno spėka ir ištvermė.

—Tai kodėl tu. Maike.
nai nevažiavai? Juk ir lietu- s 
viams reikia pasirodyt.

—Aš.
kas.

—Ar tai tu nemoki bolės 
mėtyt? I

—Moku, bet neužsiimu.
—Tai pasakyk, Maike, 

koks iš tavęs pažitkas tau
tai? Nei tu bažnyčion eini, 
nei bolėm grajini, nei pvp- 
kę rukai, tik Į tas knygas žiu
ri ir žiuri. Nedyvai, kad tu ir 
neaugi. ‘ I

—Aš. tėve, ir nenoriu but garsus Paryžiaus advokatai, 
didelis. Aš noriu tik protą di
delį turėti.

—Aš tau pasakysiu, Mai
ke. kad didelė kumščia žmo
gui daug geriau negu didelis 

\ protas.
—O ką su kumščia

—Aš. vaike, sutinku su ta
vim. kad razumas yra geras 
daiktas, ale reikia ir spėkos 
žmogui. Ir raštas šventas pa
rodo. kad Samsonas vienas 
galėjo išmušti priešų vaiską 
vien tik dėlto, kad turėjo la
bai stiprias rankas. O jeigu 
jis tokių rankų nebūtų turė
jęs. tai jis butų žuvęs, kad ir 
kažin kaip mokytas jis butų.

—Gerai, tėve, jeigu jau t" 
šventu raštų nori remtis, tai 
tu neužm ršk ir piemenuko 
Dovydo, ktris vartodama-;

25,000,000 FRANKŲ. į
Rasputino duktė Solcv ie

va, padavė Prancūzijos teis
man kunigaikštį Juzupovą.Į 
rei’elaudama atlyginti 25,- 
000,660 frankų nuostolių, 
padarytų sąryšy su'jos tėvo

i

bino jo kojas.
Kasos ; ’

šiurkščias vyriškas rankas.
Durys užsitrenkė ir ji gulė- žievė 

jo ant sniego. Ant suminto ir sultinga. Perkeltam į nau- 
tako į gimtąją gryčią.

Ausyse dar tebeskambėjo:
“Tu man ne dukra!“

Atsikėlusi kažkaip netyčia sios negali pilnai aprūpinti 
dar norėjo pabelsti. Ben ran- syvais žievę ir šakas. Jos nuo 

” ; išdžiūsta, sukepa ir 
negali normaliai (tvarkin
gai) patenkinti medžio gy- 

Visą naktį ji išbuvo darži- vybės reikalavimų. Apdžiu- 
’ ‘ ,vusi žievė kliudo syvams kil

ti iš šaknų aukštyn ir dėl to 
dažnai viršūnė skursta, suda
ro maža lapų, o užtat nuo 
kelmo pamato ima adgti die
gai, kurie dar labiau apsilp- 
nina medžio vainiką. Kad iš
vengti šių blogybių, pataria
ma persodintų medelių stie
bus aprišti kuliniais šiaudais. 
Storai rišti nereikia — užten
ka ploniausio šiaudų sluogs-

I ją vietą medeliui saulė kepi
na žievę, o kadangi jis neturi 

i visų savo šaknų, tai pastaro

sudrebėjo ir bejėgiškai nu
sviro. "

nėj, šiauduose.
Rytą išėjo Į laukus. Išėjo 

_ _ ____ ___ | palikusi ir grožį ir tėvų pa-
Ji, ištikima ir pasiilgusi, laiminimą 

atėjo vėl jo išlydėti. Jie su- 'J1 paklabino gretimam 
sitiko toj pačioj vietoj. kaime. Moteriškė sumiso ją

Ant ežero kranto pamačiusi ir užtrenkė duris.
Vakaras buvo švelnus kaip Kelios akys palydėjo pro lan- 

šilkas ir kvepėjo kaip medus, mažo šuns lojimas toli
o jų mintys buvo pritirpusios ....................
__________ • ~ VilkaVakare ji sėdėjo prie eže

ro. Ten, kur buvo karštas 
smėlis ir pavasario vėjas ne
šiojo saldžius nuodus.

žvaigždės krūptelėjo ir 
užsimerkė.

Pavasari ežeras 
moteriškės lavoną.

Žmonės supylė mažą smė
lio kapą...

Gyvenimas su vargais ne
sustoja.

Jei kas primindavo Geniu-

pavasario žiedų.
Ji buvo nepaprastai graži... 

Saulėleidžiu nušviesta ant 
ežero kranto ji buvo kaip 
vandens lelija ant mėlynų 
gelmių.

Jis skendo jos akių židrv ir 
glamonėjo ją, lanksčią, kaip 
nendrę.

Stebėjosi, kad jos lupos — 
kaip sulenkti-raudonos rožės 
lapeliai, ant kurių drėgnu 
spindėjimu virpa kraujas ir 
gyvybė.'

Pali6t-ė itės vardą ~ žmonės laTko žemės drėgnuma.“ Tam
jos lupas n tirpo nhoapsvai-| numodavo ranka. Tas reikš- pačiam tikslui galima panau- 

- Kokia buvo, taip ir <loti kompostą arba perpuvu
sį skiedryną. Vis dėl to šių 
dalykų neverta dėti anksčiau 
gegužės mėnesio galo, nes 
padėjus juos anksčiau, už
kirstume kelią saulės šilu
mai. kuri šaknims taip pat 
labai reikalinga. Toliau rei
kia labai stropiai daboti, kad 
aplink medelį neaugtų jokį 
kiti augalai, ypač piktžolės. 
Jos savo šaknimis pasiekia tą 
vietą, kur yra medelio šaknys 
ir atima iš jų maistą^r drėg
numą. juo labiau, kad mede
lio šaknys esti nuo persodini
mo labai apsilpnintos. Labai

gimo.
Glostė jos kaklą, baltą 

kaip atlasą, o jos moteriškas 
jaunumas Įsiūbavo jo širdį.

Ji sklaidė jo garbinius ir 
žiurėjo Į jo akis.

—Neužmirši? Nepaliksi?.. 
Naktis 

skraistę 
užsnūdo.

Žuvėdros piktu džiūgavi
mu šukavo ir skraidydamos 
kvatojo sparnais.

Vėl kareivinės. Vėl karei
vio šinelis ir drausmė.

Vėl griebėsi fleitos- Švil
pavo ir buvo susimąstęs.

Ilgos kareivio dienos... 
Drausmė, šinelis ir fleita.

Žiema.
Geniutė> tėvai nusiminė. 

Kaimynai šaipėsi, o moterys 
paslaptingai kalbėjosi.

nio, tik tiek, kad užkirsti ke-1 ‘
lią tiesioginiams saulės spin
duliams.

• Kas nori, kad medeliai ge- 
išmetė rai prigytų ir netrukus pradė

tų augti, turi bent pirmais 
metais daboti, kad žemė ap
linkui butų drėgna ir puri. 
Nuo to priklauso ir tolimes
nis medžių augimas. Jei ne
galima medelio laistyti, svąr-į 
bu apdėti jį smulkiu perpu
vusiu mėšlu, kuris gerai pa-

pačiam tikslui galima panau-
davo: 
žuvo.“

Tik rūpestingos motinos 
I liusturodavo savo pamoks- 
|lus, sakomus dukterų subren- 
’dimo proga.

... i Gimdytojai kartais kažka 
uzdenge juodą atsimin(javo ir sustingdavo

.! šalnai >u>iguzę agara ant veidų.
! Vakarais, kada ežeras ap- 
jsikloja migla ir skamba žu
vėdrų alkani klyksmai, ruiš

iko sargas sėda ant ežero 
(kranto ir švilpauja fleita. 
Vis toje pačioje vietoje, vis 
tą pačią liūdną meliodiją: 
“Grįžk pas mane, Geniute’’...

Kartais suvirpa rankose naudinga aplink medelį per 
'fleita ir per gilias veido rauk- vasarą keletą kartų išpurenti 
sies perbėga ašara.

Padeda fleitą ir susimąsto. 
Ilgai žiuri Į ežero gelmę.
—šuns senatvė...
Gal tai žuvėdra 

d ai- nepasibaigė.

KAIP ELGTIS SU BITĖ
MIS, KAD JOS NEBŪTŲ 

PIKTOS.
Bitės esti piktos dažniau

siai dėl to, kad bitininkas ne
moka su jomis elgtis.

11 Bitės yra piktos, jei lau
ke neranda medaus. Jei lau
ke randa medaus, tai jos bus 
geros ir jų avilį apžiūrint nei 

Is. Jei lauke me
daus nėra, tai prieš apžiūrė
jimą naudinga bitės papenė
ti skystu cukraus sirupu.

2) Kada einate atidaryti 
avilį, tai pirma pro laką rei
kia Įleisti durnų. Bitės, paju- 
tusios durnus, prisigeria me
daus ir tada jos pasidaro ne
piktos.

Bet avilyje turi būti neuž
dengto medaus. Jei visas me
dus uždengtas, kas dažnai 
atsitinka rudenį ir anksti pa
vasari. tai reikia bitės pa
penėti skystu cukraus siru
pu (1 dalis cukraus ir 2 dalys 
vandens).

3 Kada avilį atidarote, tai 
viso lizdo išsyk neatidenkite, 
bet tiktai 2-3 rėmus ir tuo
jau paleiskite durnų, kad bi
tės nuo rėmų paviršiaus nuei
tų Į lizdo vidų.

Kada šituos rėmus apžiū
rite. tai atidenkite dar 2-3 
rėmu^ir vėl durnais bites nu
varykite Į lizdo gilumą ir tt. 
Apžiūrėti rėmai reikia ap
dengti audeklu ar lentele.

4) Jei bitės dėl ko nors la
bai įpyksta ir pradeda gilti 
nepaisant ir didelių durnų, 
tai avilys geriausia tuojau 
uždengt ir palikt iki kitai 
dienai.

Duoti naują motiną ge
riausia yra pavakare, nes 
nakčia bitės ramesnės, todėl 
išleistą motiną neužmuša.

Duodant naują motiną, 
naudinga bitės papenėti sky
stu sirupu, tai bitės noriau 
priima motiną.

Davus naują motiną, ne
reikia avilio žiūrėti bent 3 
dienas. Tiktai ketvirtą dieną 
galima avilys atidengti ir pa
žiūrėti, ar pradėjo motina 
dėti kiaušinėlius. Jei ati
dengti ir žiūrinėti anksčiau, 
tai mažai pažįstamą bijančią 
motiną gaii palaikyti sveti
ma ir užmušti.

Agron. J. Kriščiūnas.

žemę su kastuvu arba mati- 
ku, nes nuo to oras lengviau 
Įsisunkia i žemę ir prieina 
šaknų.

Persodintas Į nąują vietą 
tnedelis, nors ir prigyjęs, 
kartais ilgą laiką skursta. 
Tas dažnai pareina nuo to, 
kad jo žievė apdžiuvo ir per 
daug sukietėjo, apie ką jau 
buvo kalbėta. Tokie mede
liai paprastai antrais, trečiais 

. . _ metais apauga kerpėmis ir
kuris S'umažintiy'sarnanornis. Čia ir yra ge- 

riausis Įrodymas, kad jie ba
dauja, vadinasi, negauna pa
kankamai syvų. Nepadės 
jiems nei trąšos, nes sudžio
vusi žievė, nelyginant kaip 
suveržta gyvulio gerklė, su
daro kliūtį syvams į viršūnę 
patekti. Blogybei pašalinti 
daroma taip: antrais arba 
trečiais metais pavasarį me
delio stiebas išraižomas ašt
riu peiliu. Tam tikslui ge
riausia tinka kreivas'sodinin- 
ko peilis. Peilio galas įsmei
giamas i žievę tuoj po vaini
ku ir peilis traukiamas že
myn su pertraukomis kas 30 
—40 centimetrų iki pat že
mės. Tuo budu daromi trys 
braižai išilgai kelmo.

Perpjautoji žievė dabar 
lengvai išsiplečia ir jau nebe- 
spaudžia medienos, o pačia
me susidariusiame plyšy atsi
randa nauja žievė jau pritai-

keiskis

“izviestija” Dėl Lietuvių-Lenką Derybų
“Izviestija” laiko atviru 

.grąsinimu Lietuvai faktą, 
j kad lenkų vyriausybė pasky
rė žymių i aro pajėgų ma- 
nievrus prie nepriklausomos 
Lietuve* te; itorijos ir aiški- 

nu_'na tai vis didėjančia agresin
gų elementų įtaką’ Lenkijoj.

.. ........................ 'Laikraštis rašo: “Kaipo dip-
įlgai ziuiejo i jos lomatinis prievartos paruo-

|Šimas prieš Lietuvą, Tautų 
Sąjungai pasiunčiamas skun-

Lietuva sabotuojan
ti. Dery bos ir lietuvių pasiu-

— Kam tu nušovei žuvėd
rą?... žuvėdros keršija...

Tai pasakė ji, io mylimoji, 
atėjusi jo išlydėti.

Jis paėmėjos rankas: 
-Mene jau likimas 

atskirdamas nuo ta-■ baudė.I ves.
Ir ji

akis.
Apkabino jbs liemenį.
Ji tylėjo i: žiurėjo į nušau- ^as”*kad*l

M

garsaus Rasputino nužudyk zuyedra |M. „ Ilcvuvt„ ™1U.
~~ 1________________ I - V akaras dcpęc ezen* Pal- lymai esą neteisėti. Tuo budu

Abiejų-pusių bylą veda ^1?\<Į a^.k!antų Lenkija gali būti
mu.

JAPONIJA MOKA PO 
$16.66 UŽ VIŠTAS.’

Japonijos valdžia užpirko veidai.
Kanados provincijoj British Vakarais papirosų durnai 

gali Columbia 300 veislinių vištų. ir kareivių pasakojamos “is- 
. padaryt? užmokėdama už jas $5.000, torijos.”

—Maike, turėdamas gerą kas reiškia po $16.66 už viš- Ji ir vasaros vakarais prie 
kumščią, tu gali eit kur nori tą. Sakoma, kad niekur kitur ežero kranto pasidarė tolima 
ir visi tau kedą duos. Jei kas pasauly nėra tokių gerų viš- laimė, tik ilgesniu ir skausmu 
pasipriešina, gali duot į snu- tų, kaip Kanadoj. pripildanti širdį.

Tautų Sąjungai, o taip pat rr 
netaikinga Lietuvos vyriau
sybės pozicija pasunkina su
sitarimą, 
konflikto aštrumą.”

Berlyne gautas praneši
mas iš Vilniaus krašto, kad 
ten daromi paruošiamieji 
darbai dideliem lenkų kariu- 
menės manievrams. kurie 
įvyksią jau netolimoj ateity. 
Gaunama žinių, kad maniev- 
ruose dalyvaus 4 pėstininkų 
divizijos, be to, nemaža ka
valerijos ir artilerijos. Ma- 
nievrų priešaky busiąs kariu- 
menės inspektorius Romer.

(Vėlesnės žinios sako, kad 
Lietuvai užprotestavus. Len
kija tuos manievrus atšau
kė.—Red.)

I

i “išprovo- i 
kuota” leist: veikti keturioms' 
divizijoms, surinktoms prie - • - T • x • 1

jo nakties šešėliai.
♦ ♦ ♦

Kareivinėse odos, geležies Lietuvos sicnos. Lietuvių len
kų derybų padėtis palieka la
bai rimta ir tankiai išlaikyti 
yra nepaprastai svarbu, kad 
abi pusės parodytų pakanka
mai gero.; valios derybose 
kitais techniškais klausimais, 
kuriais, be abejo, yra leng
viau susitarti. Bet reikia nu
rodyti. kad Lenkijos kariška 
demonstracija ir skundas

ji- alyvos kvapas. Rusiški 
keiksmai ir pikti vyresniųjų

ITALAI ĮKŪRĖ MADŲ 
INSTITUTĄ.

Romoje tapo įkurtas italų 
madų institutas, kurio tiks- 

į las esąs paliuosuoti Italijos 
moteris nuo bParyžiaus ma
dų diktatūros.”

%

i

KAIP IŠVARYTI ANTIS 
IŠ PRŪDO.

Paprastai, antis vakare iš 
orudo negalima išvaryti ir 
tenka palikti nakčiai lauke. 
Dėlto antys daug kiaušinių 
išmėto, o kai kada svetimas 
šuo ir antį nuneša.

Kai kas daro taip: paima 
ilgą virvę, kad Ištektų sker
sai prūdą. Vienas žmogus ei
na vieno prūdo kraštu, o ant
ras antru kraštu. Jiedu laiky
dami viršę rankose muša į 
vandenį ir teškina, šituo bu
du antis išvaro kraštan labai 
lengvai.
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Visokios Žinios.
Švedija Tirsianti i^,PV BYLA

Šiomis dienomis Rezeknėj 
karo teismas pradėjo nagri- 
nęti didelę Latvijos pas.ienic 
sargybinių šnipų bylą. Kalti
namieji šnipinėję Sovietu 
Rusijos naudai. Kaltinamųjų 
suole iš viso yra 28 žmonės 
Jų dauguma — pasienio sar 
gvbiniai. Prokuratūra iššau 
kė 30 liudininkų. Šnipų orga
nizacija buvo atidengta p( 
to, kai vienas Žvalgybo: 
agentas perėjo Į Latvijos pu 
sę su visais slaptais sav( 
tarnybos vietos dokumentais 
Byla sukėlė Latvijoj dideli( 
susidomėjimo. Nagrinėjimą; 
truko kelias dienas.

Teismas jų 4 pasmerkė mi 
riop. 4 ligi gyvos galvos kalė 
jimu, 11 kitų, inėmusdvi mo
teriški., sunkiuoju kalėjimi 
nuo 5 ligi 15 metų, gi 9 ištei
sinta.

Šnipus išdavė kap. Nikitin 
kuris buvo sovietų čekės na 

— ....................... rys ir tuo pačiu tarnavo Lat
mirties. Stokholme tuo reika-Įvijos valdžiai kaipo šnipas 

Taigi pasirodo, kad vieni ] 
valdžia šnipinėja antrą.

Malmgreno Mirties 
Priežastį.

D-ras Maimgrenas buvo 
švedų meteorologas, kuris iš
vyko su gen. Nobile Į šiaurės 
ašigalį ir tenai buvo gyvas 
italų Įmestas Į ledų duobę ir 
mirė iš bado, švedų vyriau
sybė mano kreiptis i Tautų 
Sąjungą dėl mokslininko 
prof. Malmgreno mirties, ar
ba užvesti bylą prieš Zappi ir 
Mariano. kurie paliko mirš
tanti Malmgreną. Tą atsitiki
mą patvirtina telegramos iš 
Oslo, Kopenhagos ir Stok
holmo.

Dėl mirties žinomo švedų 
mokslininko susijaudino visi 
skandinavų kraštai.

Švedų ministeris pirminin
kas pareiškė, kad vyriausy
bė ištirsianti galimumus by
lai pradėti dėl Malmgreno 

lu Įvyko eilė konferencijų ir 
pasitarimų tarp švedų krašte 
apsaugos ir kultūros ministe
rių.

Pasak “Socialdemokra- 
ten,” bus pareikalauta, kad 
švedų teismai padalytų juri
dinius tyrinėjimus dėl Malm
greno mirties.

Stokholmo laikraštis “Ny-: 
adagligt Allehanda” rašo 
kad švedų vyriausybė galinti i

Kiek Kaštavo Nobi- 
le Ekspedicija.
Viso pasaulio dėmesis vi; 

į dar tebėra nukreiptas i Nobi- 
įlę ekspediciją. Nobile vardai 

: .tebeminimas,tik jau kitokio;
. - . .. . ..: prasmėj. Spauda aštriai No

paprašyti Norvegiją uzve?u bara, prikišdama jam vi: 
byiąf nes Maimgrenas išvyko naujus netikslumus, nesuge 
Į šiaurės ašigalio sritis iš no<- Įdėjimus, bet piktą valią... 
vegų teritorijos. j Dabar laikraščiai apskai

Be to. Malmgreno mirties Ajavo kiek kaštavo žmonijai 
priežastims ištirti yra siūlo- greitomis suorganizuotoj, 
ma sudaryti, tarptautinis ekspedic i ja. Nesisekėliui ita- 
teisėjų komitetas. _ |lų karininkui patiekiama to- 

Žinomas danų tyrinėtojas kįa sąskaita: švedų prof. 
Freuchen siūlo daryti kvotą _ ^Ialmgreno ir dviejų italų 
šiais klausimais: (1) ar lėk- leduose paklydusių gyvybė: 
tuvasbuvo tinkamas ekspe- 5 “Latamo” keleivių, jų tar- 
dicijai: (2) ar Nobile elgė- pe Amundseno gyvybės: 2C 
sys su savo žmonėmis po k<- . Vyrų, dirižablio kiauto nu 
tastrofos buvo korektingas ir neštų ir žuvusių gyvybės: 
ar jis turėjo teisių būti išgei- j italų pulkininko Šora ir dvie- 
bėtas pirmas: (3) ar Nobile jų medžiotojų. dingusių ro- 
klaidingai ir prieštaraujan- gjy ekspedicijoj gyvybės: 
čiai paaiškino katastrofos jje matoma, baltųjų lokių 
priežastį? .!sudraskyti; 10 alpių medžio-

Eina paskalai, kad italai tojų, žuvusių Špicbergeno 
. fašistai pamesdamj švedų snieguos, gyvybės: mechani- 
mokslininką Malmgi-eną atė- pOmelos. užmušto per ka-

LCiC Lixjią, įĮJ J

. I Kaip matome, sąskaita ne 
iš tų. kurias galima bet kokiu 
pinigu apmokėti. Reikia ma
nyti" kad ji dar paaugs: ne
visi dar išgelbėti, o ir geibs
tančių dauc be žinios dings
ta. ‘ (“L. A.”)

mė iš jo netik maistą, bet ii tastrofą, gyvybė 
drabužius nuplėšė. 1

Rusų spauda iškėlė minti, 
kad fašistai galėjo švedų 
mokslininką užmušti ir suės
ti. nes kada rusų ledlaužis 
“Krasin” rado du italu, Zap- 
pi ir Mariano, su kuriais 
prof. Maimgrenas buvo išvy
kęs link sausžemio, tai vie
nas tų italų buvo apsirengęs 
Malmgreno kailiniais, o

Kaio Daromi “Pleč- 
kaltininkai.” - •

(Laiškas iš Lietuvos.)

Gerbiamas Drauge ’ Išsiil
gęs tėvynės, gal tu norėsi iš
girsti, kas dedasi musų pa
dangėj. Taigi pasiklausyk. 
Me svetimi dabar verčia mus 
mergauti, bet savi.- Na. jeigu 
■au netikrai vergauti, tai no- 
’i mus priverst nors paklus
tais bernais būti. Taip, prieš 
’5 gegužės buvo suimta 200 
įmonių ir paskelbta, kad tai 
įsą “plečkaitininkai.” Ištik- 
ujų gi tai niekuo nekalti 
įmonės. Kaip pavyzdį imu 
cad ir dviejų musųDotna-; 
os Akademijos draugu suė-, 

nimą. Areštavo juodu be jo
do pamato ir palaikę Kauno; 
lalėjime, vieną paleido, o ki- j 
ą, Mickų, išsiuntė vfenierrys 
netams i Varnius. Suėmimai i 
laromi štai kaip: nuo pat ru-T 
lens Dotnavos Akademi jon 
siskverbė žvalgybininkasĮ 
nipinėjimo tikslais. Baigės! 
au metai, o jis da nieko ne- 
:usekė ir nieko nesuėmė, bet 
lgą ima. Tad jam pasakyta: 
eigų tu nieko nesuseksi, tai 

negausi daugiau algos. Taįgi. 
kad nenustojus algos, ėmė 
.yrąs ir Įskundė du niekuo 
įekaltu vaikinu, sakydamas, 
cad tai “plečkaitininkai.” 
Tuojaus pas juos buvo pada- 
yta krata ii*, nors nieko pas 
uos nerado, abudu buvo su- 
mti. Kadangi jokių Įrodymų 
)rieš juos nebuvo, tai teismui 
įebuvo kaip jų atiduoti. Vie- 
oj teismo, juos pavedė Ke- 
lainių apskričio komendan- 
o nuožiūrai, o šis ir nuspren- 
lė: “Už palaikymą įyšių su 
‘migrantais ir skleidimą 
Dotnavos apieiinkėj nelega- 
ės literatūros, metams ištre- 
nimas.”

Taigi, laikai Lietuvoje da
bar daug aršesni, negu buvo 
n ie caro valdžios. Niekšo 
žvalgybininko žodis pražudo 
žmogų, arba atplėšia ji nuo 
saviškių, uždaro nelaisvėn, 
sutrukdo darbą, mokslą, ii 
teisybės niekur nerasi.

Dabar stengiamės Dotna
vos Akademiją apvalyti nuo 
šnipų. Jei žodžiai nieko ne
gelbės. tai rasime kitokių bū
dų žvalgybos agentą iš Aka
demijos išgyvendint.

Draugas.
(Šitą laišką gavo iš Lietu

vos A. Kondraška Kanado
je.—Red.)
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Motina žino

kas yra gera jos vaikams
\

BANANAI

PAJ1EŠKOJIMA1
Magdalena Bacevyčiutė-Cimbalienė, 

Sarapmų kaimo. Rudos parapijos. Su- 
vtlkų gub , pajieškau pusbrolių: Juozo 
Petkun . Bagansų kaimo. Rudos par.; 
Vinco Urbanavičiaus, Surapinų kaimo, 
Juozo Paltanavičiaus. Marcelės Pali- 
banskiutės Uagar.skų kaimo; visi Ru
dos parapijos. Malonės atsišaukti pa
tys arba žinantieji teiksis pranešti. >

Mrs. Magdalena Cimbalienė (32) 
264 No. Stale st., Ansonia, Conn

t
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Prinokę bananai yra sveiki ir lengvai, suvirškomi. 
Prie visų valgių, laike pusryčių, ar su kitokiais 
vaisiais, bananai suteikia pridėtini skanumą, kurį 
suaugusi i> vaikai mėgsta. 0 tarp valgių, kada 
mažieji nori ką nors užkąsti, skanus, prinoką ba
nanai patenkina jų apetitus.

UNIFRUIT BANANAS
DISTRIBUTED BY-FRUIT DISPATCH

Knygos Bičiuliai.
. vai juos pasirinkdamas apie 

i., • i iš 500 knveru. Dabar kas me-
kitą kanodKim. (ai išleidžianti ma-

žiausia 100 tomų.
Šalia tos sąjungos dar 

- ------.. -------------- (1924 m. susidariusi vokiečių

Pajieškau pusbrolio Levasio Savec- 
ko. Suvaiką gubernijos, jis gyvęna A- 
meriki je Kas apie jį žino malonės 
pranešt, arba pats lai atsišaukia. Anna 
Kutas ir jos duktė Marjona. Marjonos 
pusbrolis ir Annos brolio sūnūs.

ANNA KUTAS
917 Seventh street.

International Kalis, Minn.

Kazimieras Klimaitis pajieškau 
draugo Jono Matlaičio; jis 11)19 me
tais parvažiavo iš Rusijos, Archan
gelsko į Lietuvą, šakių miestą. Kas 
apie jį žino, malonės pranešti.

KAZIMIERAS KLI.MITIS
■ 1131 Lloyd st., Seranton, Pa.

APSIVEDIMAL
Pajieškau apsivedimui merginos ar

ba našlės, kad ir gyvanašlė; aš esu 
našlys, 39 metų senumo, turiu savo 
narna ir du vaiku; vienas yra 10, o 
antras — 12 metų amžiaus. Aš norė
čiau kad turėtų kiek nors ir pinigų.

JOE DORRIS (32)
Box 48, Pocahontas, III.

Pajieškau apsivedimui merginos ar 
našlės, gali turėt ir vieną vaiką; nuo 
30 iki 40 mętų. pageidaujama, kad mo
teris tūtų doia ir mylėtų švarų šeimy
nos gyvenimą: aš esu našlys, 42 metų, 
be vaikų, sveikas ir nevartoju svaiga
lų nei 
dirbu; 
banke 
siųsti ir savo paveikslą, _
žinsiu atgal, pareikalavus. Vyrai nera- 
šinėkit.

JOS YSDANAVIČ
208 Maine st..

tabako, turiu darbą ir visada 
turiu keletą namų ir pinigų 
Su pirmu laišku meldžiu pri- 

kurį sujrrą-

(32)
«

Westville. III.

Pajieškau gyvenimui draugo, kuris 
mylėtų gauti gerą namų šeimininkę, 
malonės atsišaukti. Aš esu 22 metų 
amžiaus, myliu muziką ir dainas, my
lėčiau kad vaikinai atsilieptų iš Ame
rikos. Sutikčiau važiuoti Amerikon ir 
už t'rnaitę, prižadu atsilyginti arba 
atidirbti. Rašykite: Anna Kairi*.
522 St. Datid Igine. Montreal. Canada.

PARDAVIMAI
DIDELIS BARGENAS:

laibai pigiai parsiduoda grocer ir 
meat market storas ir du namai. 7 šei
mynų, po 3-4 kambarius, visada pilni, 
garadžius: lietuvių, rusų ir lenkų ap
gyventoj vietoj, biznis senai išdirbtas. 
Savininkas važiuoja į Lietuvą. (32)

J. P. RAULINA1TIS
1431. VVashington st„ Peabody, Mass.

PARSIDUODA BEKERNfc.
Su visu namu; Biznis išdirbtas per 

25 metus; b'znio įeina $900 į sąvaitę. 
Mūrinis namas, štėbelis arkliams, 2 
vežimai, 1 trokas. Via tuščias lotas 
prie tos pačios prapertės. Namas dvie
jų šeimynų viršui; apačioje storas. Vi
si puikiausi įtaisymai keptuvėje. Par
siduoda tik už 82*1,000. Kas mylit tokį 
biznį ir puikų namą nor turėti, atsF- 
šaukit pas savininką. (34)

M. LUZICKAS
223 Inslee place. Elizabeth. N J.

PARSIDUODA GREITAI IR PIGIAI 
vienos šeimynos stuba su visais įren
gimais ir 3 fotais. Storas mėsos ir gro- 
serio Viską už 56,000. (35)

' V. SNUKSTA
39 Grace street. New Haven. Conn.

MOTERIES RANKA UPĖJ.
Tarp Bostono ir Cambrid- 

ge’aus ši panedėlį pasirodė 
Charles upėj plaukiojanti 
moteriškės ranka nupiauta 
ligi riešo. Policija mano, kad 
yra kur nors nužudyta ir su
pjaustyta moteris. Jos dalįs, 
matyt, buvo užsiūtos Į maišą 
ir paskandintos upėj.

Vokiečių pavyzdys.
Vienas 1 

skundžiamės, kad musų kny
gų niekas neskaito. Bet nie
ko beveik ir nedarom, kad 
skaitytų Savo knygai nejieš palak1
kom rinkos. O knygai reika- 
linga rinka. Tik ji reikia nf 
užsieniui eksportuoti, o sa
viems žmonėms Įpiršti.

Vokiečiai sakos, ^patys or i 
ganizavę knygai rinką, 
darę ištisą eilę draugijų, 
jungų ~ knygai palaikyti 
platinti.

Mintis organizuoti knygų 
sąjungas ypatingai pagavusi 
vokiečius markės infliacijos 
metu. 1919 m. Įsteigta kny
gos bičiulių sąjunga, o 1924 
m. sudaryta vokiečių knygos 
bendruomenė. Kyla taip pat 
naujos draugijostam pačiam 
reikalui, taip kad dabar jau leidžiamų knygų esą kultūros 
esą apie 20 tokių draugijų. 
Jų tarpe esą 4 grynai socia
listinės, viena grynai katali
kiška, viena “knygos gildą.” 
kurią sudarą tik knygų lei
dėjai, ir tt.

Pradžia knygos bičiulių 
sąjungai padaręs Hans ()s- 
senbach 1919 m. Turėjęs 
apie šimtą narių. Nepaisyda
mi nei pasaulėžiūros, nei po
litinių skirtumų, tie knygos 
bičiuliai ėmė pirmiausįa leis
ti jau pripažintuosius vokie
čių literatūros talentus. Pas- i 
kum pajutę reikalą imtis ii1 
naujosios literatūros. To rei-1 
kalavęs skonis. Gerai sutvar
kiusi aparatą, kuris rinko ir | 
ruošė leidiniams tekstus, pa- 
'piginus kiek galima pačias 
knygas, draugija iki infliaci-

kom rinkos. O knygai reika- kydama artimus santykius su 
vokiečių teatro judėjimu, 
valdiškomis Įstaigomis ii 
mokytojų sąjungomis. Gale 
pirmųjų metų šita bendruo
menė turėjus? jau 10,000 ria-

TURKAI PANAIKINA 
TITULUS.SPROGO PARAKO MA

GAZINAS.
Netoli nuo Norfolko, Va., 

pereitą sąvaitę sprogo karo 
laivyno magazinas su šauja- 
mu paraku. Ekspliozija buvo 
tokia smarki, kad sudrebėjo 
visa apielinkė ir visi telefo
nai tapo sugadinti, taip kad 
ugnagesių negalima buvo 
prisišaukti. Bet kadangi pa- 

T. , . . . į rako magazinas buvo toli
„ . lipama nuo kitų triobų. tai kitokių
šnipinėjimu Sovietų Rusijos ,nUoStolių ekspliozija nepa- 
naudai. DunikoMC tėvai f|aię Toj apieiinkėj randasi 
gerai žinomi lenkų aukštojoj L- yiso 4p mEagazinų' su para. 
visuomenę; ir jų namus ypac^.u. vjenam jų sprogus, visi 
dažnai lanke lenkų karinin- tuojaus bUVo užlieti van- 
kai. Suimtoji moxejusi visis- f|eniu 
kai nepastebimai išvilioti iš ’ *
karininkų slaptas žinias, ku- AUTOMOBILIAI UŽMUŠĖ 
nas per savo agentus perda-, 7138 ŽMONES.
vmejusi užsieniui. Ryšy su <
Dunikovič byla suimta apiei Nuo 16 liepos pereitų me- 
70 asmenų. Žvalgybos agen- tų iki 16 liepos siu metų Šu
tas. kuris susekė šią bylą, y įgytose Valstijose automo- 
nakti buvo rastas gatvėj už
muštas.

NAUJA SOVIETŲ ŠNIPŲ 
ORGANIZACIJA VILNIUJ 

Malmgreno lavonas iki šiol “Kurjer VVarszavvski” ži- 
da nesurastas.

LATVIJOS LIETUVIAI 
DALYVAUS SEIMO 

RINKIMUOSE.
Rygoj buvo sušauktas ben

dras visų lietuvių organizaci
jų Latvijoj atstovų susirinki
mas, kuriam buvo svarsto
mas klausimas apie lietuvių 
dalyvavimą busimuose Lat
vijos seimo rinkimuose. Vie
nu balsu nutarta aktingai da
lyvauti rinkimuose ir išstaty
ti atskirą lietuvių kandidatų 
sąrašą. Į rinkimų komiteto 
prezidiumą išrinkti: Vronev- 
skis, Mataitis, Purvinis, Ča- 
pas ir Stabinis.

Iki šiol Latvijoj gyvenan
tieji lietuviai aktingai Latvi
jos seimo rinkimuos? nedaly
vavo.

<4

niomis. Vilniuje suimta te
nykščio universiteto studen
tė Dupikovič.

I

su
są
li'

i

eNTRA: EXTRA!
Išsirandavoja puikus ir šviesas kim- 

i bary* prie laisvų žmonių. Vienai arba 
Angora. I turku parlamen-l dviem ypatoms, su valgiu arba be vai-, v. ’ . ~ . • mitui Ck. k uuinu uai iciuivn ,

nu. o šiandien, po puspenktų t inošta^ nauin istatvmo srio-.gali but ir vedusi pora ** va‘kŲ motu ion nnio d D O OOO iš iii 4 JneStaS naUJO Uiatynio j vaij,j galima namie pasigamint. Sti-Jau apie 400,000 is jų kuriuo numatoma
62,000 esą užsieniuose. Jau- -....................- --
išleista apie 250 knygų; kas
met tų leidėjų kataliogas su
silauksiąs apie 50 naujų var
dų.

Klasikus jie nelabai mėg-i 
stą: piimoj eilėj ši bendruo- į 
menė verčiantis moderniajai 
literatūra. Beveik trečdalis

panaikinti titulas “paša.”
mu apšildoma, netoli Lincoln Park. 

(32) 
2407 — 75-th st_ Kenosha, Wis.

IŠPLĖŠĖ IŠ BANKO 
$25,000.

Winr.ipego mieste šįWinnipego mieste si pa- 
nedėli penki ginkluoti bandi
tai užpuolė Kanados Komer
cijos Banko pasiuntinius ir 
išplėšę $25,000 pabėgo auto
mobiliui?, kuris turėjo Suvie
nytų Valstijų registracijos 
blėtas.

LENKIJOS KATALIKAI 
PARODE VISAS REAK 

CINGUMO ŽYMES.
Lodzėj Įvykęs Lenkijos 

katalikų suvažiavimas, ku
riame dalyvavo arti pusės 
miliono asmenų, nutarė prie
šintis išsiskyrimų legalizaci
jai ir protestuoti prieš švieti
mo ministerijos sumanymą 
leisti mokiniams pagal norą 
lankyti bažnyčią. Kongresas 
be to pasmerkė sektas. Visas 
kongresas dvelkė viduram
žių dvasia.

biliai užmušė didesniuose 
miestuose 7.138 žmones. Tai 

i t ik 77-nių miestų nelaimės. 
Jeigu suskaityti visus nelai
mingus atsitikimus, tai už
muštų butų daug daugiau.

bei politikos temomis. Turi ir 
savą literatūros žurnalą.

Kadangi provincijos skai
tytojai dar nesą taip suorga
nizuoti, tai didesnė bendruo
menės tarybos dalis sudaly
ta iš provincijos žmonių, kad 
jie tenai sėkmingiau organi
zuotu.

Didesnę pusę, apie 60'/, 
narių sudarą moterys. Tai 
visai nenuostabu: motęrys 
Vokietijoj, atrodo, daugiau 
ir literatūrą skaito, ir meno 
parodas lanko, ir teatruose 
jų daugiau pamatysi. V.

DIDŽIAUSIAS IR SMAGIAUSIAS

PIKNIKAS
Nedėlioję, 12 Rugp.-August, 

LIETUVIU PARKE
Glastonbury. St». 21. Conn.

Rengia Conn. valstijos ALTS. kuopos.
Programe dalyvauja: “Varpo” cho

ras ir Nerv Rritain, SLA Jaunuolių 
choras iš Hartford. Šv. Cecilijos cho- 
ras iš liartford; taipgi virvės tiauki- 
mas iš Netv Britąin. N'ev. Haveno ir 
Hartfordo vyrų. Apart virvės trauki
mo bus parodyta visokių triksų ir žais
lų, o įdomiausia bus pamatyti visus 
Conn. valstijos muzikantus. Nesenai 
atvažiavusio iš Lietuvos* mokytojo J. 
Krukonio prakalba apie Lietuvos 
svarbiausius reikalus. Parkas gražus, 
<lidel:s. tarp medžių ir piie upės. Šo
kių-muzika parinkta ir kiekvienas šo
kėjas ra uzsiganėdinimą. Bus išleis
ta daug.dovanų. Užkandžiai ir gėl imai 
pirmos rūšies. Visi Conn. valstijos lie
tuviai. kaip seni, taip ir jauni atva
žiuokite praleisti dieną tarp įvarių 
smagumų (32)

Aš. Vladas Shameklis. duodu žinoti 
savo diaugama ir pažįstamiems, kad 
aš persikėliau gyvent iš Norsvoodo į 
Medway, po sekančiu adresu:
9 Lovering st.. W. Medway. Mass.

PARANKIAUSIAS BUDAS MO
KINTIS ANGLIŠKĄ KALBĄ. Taipgi 
iš jos galima , pasimokinti rašyti ir 
skaityti lietuviškai ir angliškai. Kaina 
25c. Agentams duodu ant pusės, kurie 
ims už $10.(8) vertės, persiuntimo lė
šas aš apmoku. Slaptybės knygelė, bet 
tik dėl merginų ir moterų, kaina $1.00.

GEORGE BU DRĮS
P. O. Box 261. Mexic*. Me.

DARBININKAI SUMUŠĖ 
FABRIKANTUS.

Lodzės Poznanskio teksti- 
lio fabrike darbininkai, rei
kalaudami algos pakėlimo, jos galo Įsigijusi apie 140.- 
sudaužė direktorių kambary 000_ narių, o paskutiniais 
baldus ir primušė du direkto-’1927 nu tas skaičius pašoko 
rius. Iššaukta raitoj; ir pėsti- iki 600,000.
ninku policija A vargu iš- Kiekvienas knygos bičiu- 
skiaidė darbininkus, su ku- lis, t. y. sąjungos narys, turis 
riais turėjo susirėmimą. Du per metus nupirkti ” keturis 
policininkai sunkiai sužeisti, sąjungos leidinių tomu?, lai>-
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CARO SESUO SKUNDŽIA

SUOMIJĄ. .
Iš Kopenhagos praneša

ma. kad nabašninko Rusijos 
caro sesuo Ksenia Aleksand- 
rovna traukia Suomijos val
džią teisman reikalaudama 
$2.000,000 atlyginimo už 
parduotas žemes, kurias jos 
tėvas Aleksandras III buvo

Naujiena Hartfordo ir 
Apylinkės Lietuviams.

Priimu Lietuvos Laisvės Paskolos 
Bonų kuponus už pilną vertę Užlai
kau pirmos rūšies vyriškų, moteriškų 
ir vaikų drabužių krautuvę. Parduodu 
laivakortes į Lietuvą ir iš Lietuvos į 
Ameriką ir Kanadą. Padarau visokius 
raštus ir dokumentus. Siunčiu pinigus 
j Lietuvą ir kitas ša'is. Visados kreip
kitės prie lietuvio, kulis Jums patar- 
naus Kuogei iausia šiuo adresu:

J. SEKYS e
177 Park St.. Harlford. Conn.

jai užrašęs Finlandijoj. Ji,-g
dabar gyvena Paryžiuje. 
Vargiai ji gaus ką nors.

MAGIŠKOS KAZYROS
V^.-i sralėrit pažint i> viršau* kožną 

kazyrą kas žir.os šitą sekretą — tik 
$1 5<> uz kaladę. Su pilnu paaiškinimu 

galėsit nukeli visada vyresnę kazy
rą. šita kaladė — $2.00. , 132)

J. VERI SEVICIIS
Box 68, Lan rencc, Masą.
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VISŲ ŽINIAI
Už visokios rųšies smulkius pasi- 
garsinimus, kaip tai: pajieškoji
mus apsivetlimų, įvairius praneši
mus. pardavimus, pirkinius, skai
tome po 3c. už žodį už sykį. No
rint ta patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykiuš, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už sykį 
"Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę lai k rast) 
ir už pirmą ąykį skaitome po 2c. 
už žodį.

draugų skaitome po 2c. už žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę laikrašti, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po lc. už žodį. 
Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuo
ja padarymas klišės Todėl norint 
talpini pajieškojimą su paveiksiu, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.
Jeigu norit kad apgarsinimas ar
ba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS
BrfOADVVAY,

SO. BOSTON, MASS.
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NOT MUCH TO SEE

Humoristika

sve-

KAS DARYT. KADA LAIK
RODĖLIS NEINA?

Vienas real estate agentas 
South Eostor.e nuėjo į svečius 
pas kitą real estate .'.genią.

—Akiu. Maik. — sako 
čias.

—Alou. Tony. — atsakė še:-z 
mininkas. kuris sėdėjo supamoj 
kėdėj ir intensyviai suposi.

Svečias pastebėjęs, kad šei
mininkas netik neatsistoja. i>et 
ir suptis nesiliauja, sako jam:

—Ar tu nesergi Maike?
—Ncsar. Jony.
—Tai ko tu taip rakiniesi ant 

to rakinčėro?
—Matai, broli, nusipirkau toki 

rupužę dziegorlų, kad kaip t.k 
aš nesimuvir.u. tai ir jis neina. 
Taigi turiu suptis, kad dziego-J 
rius nesustotų. Sy?

i

—
ŽEMAITIS VALGYKLOJE.
Kvėdarnos žemaitis turėjo lai

mės pietauti Vienoje Tauragės 
valgykl. je. Paėmęs duonos, deš
ros. kemša pilvan. Bevalgyda
mas žiuri — dešroje pusė arklio 
pusnagos.

—Vo jergutėliau! — sušuko 
valgytojas. — Mažne dontis išsi
laužiau. E kaap ta nelabasis če 
pakliūva?

—Niekis. — sako šeimininkas. 
—Mht, mon dešras bavežont ark
lys spyrė į vežimą, tur būt kliova 
į dešras, e palika posnaga.

t

i

TARP KAIMINKŲ.

KLIERIKO MEDITACIJOS-
Ilgu, ilgu man ant svieto! 
Jaunas vyras dar esu.
O biauriau net už skeletą 
Aš atrodau, ištiesu.

Vis del mokslo šitas vargas. 
Suliesėjau aš Telšiuos.
Man pasaulis tapo margas—
Tiek blogai šiandien jaučiuos.

Kiek mane tėvai kankino.
Kol Įkinkė mokslus eit— 
Nori mat savo vaikiną 
Kunigėliu padaryt.

Ir vergauti aš pradėjau. 
Laukdams mokslo pabaigos- 
Trečioj klasėj išsėdėjau 
Trejus metus be naudos...

.Mokytoju daug plepėta. 
Be jokios visai prasmės;
Mokslo daug vardų minėta— 
Viskas dingo be žinios.

O mokytojai tie spaudžia. 
Elgias žiauriai su mumis.

Juokdamies už niekus baudžia.
O kalbėsi — išvarys.

Jie simpatijas tur savo. 
Penkis stato tiktai jiems.
O flirtuojant kur sugavo— 
Tuoj paskelbs visur visiems.

O. tos knygos, te jas velnias! 
Negali žmogus gyvent: 
Prasėdėjau kiaurai kelnes— 
Nėr kaip vaikščioti išeit.

Kaip sau vienas pagalvoju.
Eut gerai tą vargą mest: 
Kur čia mokslas bus galvoje. 
Kad taip noris apsivest!

Ilgu, ilgu man ant svieto— 
Jaunas vyras gali žūt...
Ar yra pasauly vieta. 
Kur moksleiviui gera būt?!

F. Berry Wall. vrho known In 
h!s youth as “king of the dudes.' 

, sirolled one spring morning on the 
Aionte Carlo terrace with bis cliow

g and a New York friend.
"The way the wotnen are dressin- 

I th;> year is aviui,” said the New 
i Twrker. “Sueh thin, transparent fab 
■ rt<•<! Sueh sbort skirts! Lenk, tbi-re - 
tfe young Counteas Caravay, citting 
by the Beriloz bust. N’ow NVall, h«»n- 
est—isn’t that gown of beris awfurf

“I don’t know vbether it’s avi fui 
or not." And Mr. \ValI chtu kled ::inl 
tueced at his obstinate chovr dog’1 
leash. “I can't see it when she’s šit 
ring down.”—Pittsburgh Telegraph.

KAIP JUOZAS MASIUUONIS 
PAPIOVĖ VINCĄ RUČį.

Kruviniausią istorija Shc- 
bc*ygano lietuvių gyvenime, 

t Sheboygano mieste, 
consino valstijoj, 

[na^9 lietuvių tarpe 
baisi tragedija.

karštas komunistas. Ir

ris. Ir kada jis pasakė, kad jis 
gavęs jau gana, aš jį palikau 
ir tiesiai per kornus nuėjau 
namo. Parėjęs atsiguliau, ši 
rytą aš nuėjau darban, bet 

jis turėjau sužeistą ranką ir ne-

Geras virškinimas pagelbsti būti v. 
siu, mikliu ir energiškų. Kur eisite, in: 
kitę butelį

frinerio Kartusis

!
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pyko ant policijos, kad ši tik galėjau dirbti, taigi parėjau

PER KAMINĄ PRIE 
MERGINOS.

Viena kaiminka: “Ar žinai, su- 
siedėle. maniškis užkalbino mane 
ženytis kada didžiausia perkūni
ja buvo."

Kita kaiminka: "Eik jau. eiki 
Ale vyrai visi navatni. Maniškis 
irgi nežino ką daro, kada pamato 
žaibus.”

MEDŽIAGA RAŠYTOJAMS.
Musų rašytojai skundžiasi, 

kad vasaros rtietu sunku rašyti. 
Sako, nėra temų. Taigi paduosi
me čia keletą sugestijų. Prozą ir 
eiles gali drąsiai drožti sekančio
mis temomis:

1. Apie merginą, kuri taip su
pyko ant vaikino, kad atsisakė
nulipti nuo jo kelių patol. pakol 

jis jos neatsiprašė.
2. Apie unijistę stenografistę. 

kuri pasi'naigus ofiso valandoms 
atsisako su savo bosu bučiuotis.

3. Apie tą moterį, kuri nuėjus' 
traukiniui tikėtą pirkti nenorėjo 
tikėtų agentui pasakyti, kur ji 
nori važiuoti, nes tai ne jo biznis.

4. .Apie tą inteligentą, kuris 
pasišaukė masažistą, kad nusta
tytų jam karboreiterį.

Vieną naktį kuomet tai 
Jonas miega sau ramiai. 
Tik urnai išgirdo jis. 
Kas tai krapštos i duris. 
Greit ant kojų pasistato. 
Pro skylutę rakto mato: 
Ir nustebo kas tai butų? 
Du telšiškiu balamutu— 
Ponas Es ir Ponas Pe. 
Abu gerame upe—

Smarkiai beldžias pas kaiir.y 
Prašydamies į nakvynę... 
Nors jų niekas neįleidžia. 
Jie vienok nenusileidžia: 
Panaudoję kita progą— 
L'žsirėplina ant stogo 
Ir per dumtraukį mėgina 
Nusileisti pas merginą. 
Bet kad kaminas ir kiauras— 
Pasirodė jiems persiauras. 
Trukdo kaminas keliauti— 
Reikia kaminą nugriauti!

Krenta plytos, braška stogas. 
Nakčia truikšmas. nepatogu: 
Jonas mano, kad plėšikai. 
Ar užpuolė bolševikai: 
Kad apsaugoti gyvybe, 
šaukia nuovados galybę.

Kaip kaminkrėčius ramino. 
Tegul nuovada sau žino...
Jonui svarbu pamokyti. 
Kad ,iam miego netrukdytų.

PATARIMAI LIETI VOS 
PILIEČIAMS.

Neskaityk įstaigoj rusiškų 
knygų, nes gali palaikyti už bol
ševiką.

Niekuomet girias negulėk pat
vory. nes gali išrinkti viršaičiu.

Nevaikščiok su gimnazistėmis, 
nes jos ne tik prašo, bet ir reika
lauja !

Jei nori, kad tavęs teisman ne
trauktu. primušęs atsiprašyk.

nas
kartu. Šis stebėtinas skilvio tonika; 
gvarantuoja gers) virškinimų ir pilnų 
švarumų žarnų. Visose aptiekose gau
namas.

jį vieną areštavo. .
Ručis taipgi turėtų būt užda
rytas “cypėn.” Iš to išeina, 
kad Masiulionis iš ryto da 
nežinojo, jog Ručis jau ne
gyvas.

Toj “burdingauzėj,” kur 
Masiulionis gyveno, policija 
vėliaus padarė kratą, bet 
Masiulionio kambary nieko 
nerado. Kruvinas Masiulio
nio švarkas ir kelinės buvo 
Įmestos kito vvro kambarin ■ * * 
po lova. Kada policija Ma-r___ ____________  ___ _
siulioniui tas drapanas paro-. tiktai labai pavydus ir visa- 
dė. jisai užsigynė; tai ne jojdabuvo susirūpinęs deltos' 
esą. Policija tuomet liepė j moteriškės.
jam kruviną švarką apsivilk-’-------- ----------------------------
ti. Jis apsivilko, ir švarinąs' 
jam buvo kaip tik i mierą. 
Masiulionis nudavė nusiste
bėjimą. Tai sakyk tu man,

Anot jo, Į namo. Aš buvau vos tik pasi-Wis- 
25 liepos 

įvyko 
_ _ /Del vienos

moteriškės nakties laiku su- 
Isimušė clu vyrai, ir tol mušė
si, tol po aslą ir lauką volio
ję.sį, pakol vienas buvo mirti- 

(iiai peiliu užbadytas. Papiau- 
tasai vadinosi Vincas Ručis. 

,o jo užmušėjas — Juozas 
Masiulionis, kuris dabar sėdi 
uždarytas kalėjime ir kalti
namas pirmo laipsnio žmog
žudystėj.

Šitą tragediją labai plačiai 
rprašo “The Sheboygan 

ĮPress,” kurios musų skaityto
jai prisiuntė mums keliatą 
egzempliorių. Istorija esanti 

[tokią: • 
' Keliatas metų atgal Ručis 
t uvo vedęs našlę. Pagyvenęs 
su ja 11 mėnesių jisai persi

skyrė. Buvusi jo pati tuomet 
Yes, r<j call it that, too— -• - t it • vJ'isiekejo uz Juozo Masiulio

nio. Bet su juo ji taip 
'pat 
įruoju laiku jau jieškojo di- 
vorso nuo jo. Buvusis jos ant- 

frasis vyras, Vincas Ručis. da
bar gyveno ant ”burdo” pas 
Baltrukonį po numeriu 1517 

’Kantucky avė.. 6 Juozas Ma- 
įsiulionis, jos trečiasis vyras, 
turėjo pasisamdęs kambarį 

f ant saliuno po numeriu 930 
•Indiana avė. (>i Masiulionie- turėjo turėti 

‘ v-i-i va^4-i oti _ U _
įkais ant Alabama avė. Ji tu- 
jri keturis vaikus, 
į Liepos 25 naktį pas Masiu- 

. (lionienę atėjo į svečius Vė- 
liausis jos vyras. Juozas Ma- 

tsiulionis. Tai buvo apie 11 
i valandą. Už kokio pusvalan- 

i džio atėjo pas ją ir jos pir- 
t>e' *mesnis vyras. Vincas Ručis. 

• Masiulionienė su savo vė
liausiu 1 
įsileisti. Tas pradėjo veržtis darė. Jis paklausė, ar aš esu stotai 
.varu. Ir prasidėjo kova. Su- tenai. Ir norėjo įneit į vidų, 
sikabinę abudu vyrai prade- Aš pasakiau jai, kad jo nė
jo ristis ant žemės, nusirito Į leistų. Kada aš atsiliepiau, 
'skiepą, paskui išsimušė lau- jis pradėjo sakyt, kad jis no- 
kan, į kornus. ir vis mušėsi ir ri su manim pasikalbėt. Aš 

įdraskėši kaip iu pasiutę tig- jam atsakiau, kad mudu ne-' 
rai. Masiulionienė nusigan- galim kalbėtis. Mums buvo 
dus su savo vaikais pabėgo duota 30 dienų, per kurias

> uždrausta kalbėtis. 
Matulionienė su Man taip pasakė teisėjas.

. j.s buvo mane arešta
vęs apie dvyliktą šio mene-.

Ant rytojau? žmonės rado šio. Mudu susitikom elėj ir 
Vincą'Ruči nebegyvą. Jis'jis mane pavadino purvinu 
gulėjo krat. . <e paplūdęs vardu, taigi mudu susimu- 
po medaiu. netoli Juozo šėm ir jis mane supinčino. 
Stankaus darž ės. Iš vaka- Teisėjas pasakė, kad per 30 
ro Vincas Ručis buvo dienų mudu neprivalom 

.pas S ta n k krikštynose viens į kitą kalbėti. 
• landai. Pask ; :aiga išėjo ir “Viduje tą naktį Ručis ne
nuvyko pas b- įsią savo pa- buvo. Jis iššaukė mane lau- 
čią. Taigi so ama, kad su- kan. ‘Eik šen,’ jis sako, ‘aš 

įžeistas jisai t grįžo pas noriu su tavim pasikalbėti ir 
i Stankų, bet i nebeturėjo. pasimušti.’ Ir jis ištraukė 
i jėgų ir priė ję- >rie daržinės mane laukan. Kaip tik aš lau- 
' krito po me< ir tenai mi- kan išėjau, jis tuojaus užsi- 
rė. Kada žm< ‘ s i 
gyvą, jis gulė 
ir buvo visa- - 
liu. Jis turėj 
perpjautą v 
vieną delną, 

'petį, kelia- 
perskrostą r 
nes, kur 1 
krąjjjo arti 
daktaras pr; 
čis mirė nuc 
pludžio.

Policija t 
Masiulionio 
ir suėmė ji. 
perplautą r; 
buvo nuėjęs 
sas liepė jam 
•damas, ka< 
(jis negalės 
Visiems pasi

’s

Poet—1 aeldoru descend to the mere
ly iyrleal—I write blank verse.

Editoi
blcnkety, blank verse.

f

Sacrificea
Though bard la the off.cial grind, 

tVhich sets our hearts athrob, 
Somevhere. soinehov. we alvays 

Some cne to take the Job.

r

Į

Būt Not to Him J
• *

The argument had been ail on Mrs. 
Browris side for the mest of the night, 
and Brown was distinctly fed up.

"You seem to tl.ink a culd in the 
head menus nothing to a tvoman,” 
stormed bis wife. "I don’t know of 
anything more annoying.”

Her husband peered over the news- 
pajer he had been endeavoring to 
read. “No?” he countered, vvlth a rare 
tlash of splrlt. “How about the loek- 
,aw

Allovcing Plenty of Time
Parcel Post Clerk—On that livc : 

key the postage will be a 
thirty cents.

The Poultryman—Gaess 
him on four bits’ wortb of 
espect be’ll lo?e enongh 
the way to make that about right 
fore he’s delivered.

_ Jlve tnr- 
do'lar and

1*11 start
I

on
stamps. 
weight

e

VVrong System
Friend—DId you have your hnsband 

see a specialist, as I advised?
Sporting Wife—Yes, and he sald 

John's system was all wrong. whic# 
of course, was no news to me—.Tohn 

i never touched a vvinner all lašt sea- 
į son!

dėjęs valgį ant stalo, kaip 
jus (šerifas) atėjot. Aš bu
vau apačioje saliune ir jie te
nai man sakė,- kad jus mane 
i ieškot. Aš atsakiau, ‘Ali 
right. aš čia esu’.”

Vienas musų skaitytojų! 
sako, kad Masiulionis yral •f 
karštas komunistas. Bet na-' 
mų savininkas, kur Masiulio
nis gyveno, sako, kad Ma-: 
siulionisvra “all-right.” Jis. 
esąs ramaus budo žmogus, •

PARMOS

IŠ LIETUVOS J KANADĄ
Aš atitrauksiu Jūsų gimines ir pa

žystamus, kaip vyrus, merginas ir 
moteris iš visų dalių pasaulio į Kana- 
da Mano patarnavimas yra teisingas, 
greitas ir saugūs atitraukimo reika- 
^cse. Mano rimtas patyrimas laiva- 
orčių užsiėmime per ilgus metus, tai 
iudija. Taipgi tie žmonės, kurie jau 
it-įtraukė savo gimines per mane yra 
nar. dėkingi už mano rimtų patarna- 
,'in;ų. Kaip vyrams, ta:p ir visiems 
migrantams gaunu geras apsistojimo 
irtas Kanadoje. Su mano rimtu aukš- 
's rūšies patarnavimu ir žema laiva- 

. rčių kaina, nei vienas kitas agentas 
egah susilyginti. Del platesnių in- 
armariju visuose imigracijos reika
luose k; e p utės laišku prie manęs šiuo 
idicsu: (34)

GEORGE KAUPAS 
laivakorčių Agentas

P. O. Box 47, tValkerville. Ont., 
Canada.

40 akrų Farma. su budinkais, maši- Oejimą. 1 ai SaKVK uU man, j nomis. gyvuliais, stubos rakandais, 
girdi, kad svetima drapana -zsėtais laukais ir automobiitos. cm i 
taip tiktų ant manęs! ; K- Box 75’ Fountain’ Mich~

Policija iškrėtė to švarko NEPRALEISKIT PROGOS!
Laimė tik sykį beldžia į duris.

Parsiduoda pilnai apgyventa vištų 
> f irma. mieste, kuriame yra apie lS.OOo 

‘ ....u.., a dideli
vištininkai ir garadžius; žemės 3 ak
rai. apsodinta vaisingais medžiais ir 
daržovėmis, žemė ramia-i ant kampo

• tarpe dviejų gatvių, galima statyti
• namus arba lotus parduoti, labai gra-

ka<l jaU pa-Įžioj vietoj, prie trijų gelzkelių ir Basų 
'‘ni's DrisiDa-1 Yra dideių fabrikų, kurie dirba

. “ " nn visada. Jeigu kurie manot? važiuoti iš
didmiesčių aiba iš anglių kasyklų, tai 

nevaiTOieS n«atbutinai atvažiuokit pažiūrėti, o 
. - . * ’ užtikrinu kad patiks, mes budingai yra

la prieinama. Par- 
RuČlO lavonas ,Jav’rno prtežastj sužinosite ant vietos.

A. CH AK N ES (35)
533 ( lark st.. VVaverly, N. Y'.

kišenins ir rado tenai laišką 
Masiulioniui rašyta. Well, 
sako policija, jeitru tas Š va r- gyventojų: y kambarių’-tubi, 
kas ne tavo, tai kokiu budu’Šaunia 
tavo laiškas pateko į jo kiše 
nių?

Matydamas. I 
gautas. Masiulioni: 
žino, kad tas švarkas jo. Te
čiaus neilio jis nevaliojęs,_ . . • v*z.vizm4::m iuiu patin.?*,
nors kruvinas jo švarkas ir pirmos rūšies ir kain: 
supiaustytas 
aiškiai liudijo, kad Masiulio- 
______ i koki nors  

nė gyveno viena pati su vai-a<tru ginklą. ‘ ; .. I'AKS,hl °Į)A *
’ • - < t t •* *• <>• Vje^a malte nuo Exeter, N. H. mies-

.VlasiUllOniO lšp&zmtis. to. 150 akru žemės, parsiduoda su jry 
Vėliaus policija paskelbė 'uliais ir vi=«wri> mašinomis; stuba 9 

, . • v • kambarių, elektrikus šviesa ir štymas.
------ Į Masiuliomo ispa- Karės laikuose davė uz ta tarnu) 

: $15,000. Pamatykite preitai. (32) 
W. Bl RkE

308 Front st., Fxeter. N. H.

r.

NOT SECOND-HAND MAN

l

Little Giri (reading Bible)— Mother. 
who wns Moses?

Mother (thoughtlessly)—Why, Moses 
who?

Rough on Reggle
"T.»t me colleet my thotights." mM
■ Then came a rather lenarthy lall. 
"I fear," the gir! safd flnaliy,

”You f!nd collectfons pretty dali."

be.

«

Bet su juo ji taip 
nesutiko ir pasta-

šitokią
žintį:

Aš nuėjau pažiūrėti savo“Aš nuėjau pažiūrėti savo 
pačios. Aš norėjau su ja susi- - 
taiku. Buvo jau devinta va
landa, kada aš pas ją nuė
jau. Atėjo ir Vincas Ručis 
prie durų. Pradėjo barškint, 

vyru nenorėjo Ručio Alano pati, žinot, duris ati-

pas kaimynus. Vėliaus viskas'mums
nutilo ir ' 7

is grižo r. mo ir atsigu-'Mat, jis

Lietoviika Aptieki
Mes užlaikome visokiu Vatet* 

ir Šaknų
Nao Reumatizmo, naailpnėjiao 

strėnų, kraujo valymo, nuo slaptin
gų ligų, koealio, patrūkimo, etc. 
Taipgi užlaikom bieiių iš Lietuvos. 
Patarnavimas kuogeriauMaa. įvai
rios šaknys, partrauktos iš Lietu
vos. Vaistų prisiunrtam ir per 
pašt*. Musų A plieka tebėra toj pa
čioj vietoj.

100 S ALĖM STRE8T. 
BOSTON, MASS.

TIKRAS DIDVYRIS.
Jurgis (grįždamas namon 

sas peršlapęs): “Nepyk, mama, 
nes aš išgelbėjau tris vyrus ir 
dvi moterys nuo skendimo.”

Motina: "Del Dievo! Kaip?”
Jurgis: “Nugi taip, jie tik pra- 

' dėjo eit ant ledo, kada aš įlužau. 
ir jie toliaus nėjo.”►

vi
Zn Class z

The boy was asked to define Igno- 
rnnce. He stammered and stuttered. 
The teacher finally marked him nine- 
ty. And 8he gavę her roasons.

couidn’t define It, he gavę an 
of it“

“K he 
esample

Į

Some Luck
Rurglar—Did you have

VAISTAS Nl O REUMATIZMO.
Nėra goresnio vaisto nuo reu

matizmo. kaip bitės Įgilimas. 
žmogaus kojos ir rankos pasida
ro tokios lanksčios, kad stebėti: 
reikia, ypač kada vapsvos ji api
puola.

Pranas Saldliežuvis: “žinai, 
mano brolis prasidėjo nuo kojų 
ir išsidirHi iki viršugalvio.”

Bimbalas: “O kaipgi jis tą pa-' 
darė ? Ar per diktatūrą ?!”

Pranas Saldliežuvis: “Kur tau 
diktatūra! Jis pradėjo valyt če- 
verykus. o dabar jau plaukų kir- 

! pėjas.”
I ___________

t

OPTIMISTAS.
Zabedeušas: “Ar tu turi sma

gumo savo namuose?”
Ciprionas; “Visuomet. Kada 

da- mano pati meta į mane ku?»mi 
tai ji linksma:

Pradėsime l>et kuomet man nepataiko, tai 
■aš linksmas.”

MOKYKLOJ.
Mokyt ojas: “Na. vaikai.

bar papasakokit man. kaip gyve- nors ir pataiko, 
na nekurie gyvuliai.
nuo Kaziuko.”

First
luck in that honsef

Second Bnrglar—Ton bet! I 
a paeket of love I et terš and I II <-«>py 
tiiem and send thcm to my giri. That'll 
win her for me.

lt n y

Popalar C oštum t
Wife (pntttaR on fancy dress)—Oh. 

botlier! They haven*t put enougli 
hooks on thls costcme!

Hti«band—N’ever mlnd—there'll 
plenty of eye« on lt

To Handle the Pipet
(,'incma Manager (to proprietor)— 

l’.y the way, rir, there’s romethfng the 
matter with the pipes of the organ.

I'luiocrat—Well, get a good plumber 
in.

be

Proof
“Did you wnter the fern, Nora?"
•Sure. mum. Don't you hear the 

wnter drlpping on the earpet?”

Pašalina Galvos Skaudėjimą 
Ir Vidurių Skausmus

“Man yra didelis malonumas prane
šti jums apie puikiausią permainų ma
no sveikatos." rašo ponas William C. 
Caller. "Kol aš nepradėjau vartoti 
N'uR-i-Tcne aš turėjau "aivos skaudė
jimą kiekvieną naktį, skilvio skausmus 
ir m ino oda prastai išrodė. Daliar ne
turiu galvos skaudėjimo arba skausmų 
skilvyje ir mano oda yra švari ir ru- 
žava."

Virš miiionas žmonių, kurie vartoja 
Nutra-Tone, suranda puikią pagalbą. 

■ Jis padarė juos stipresniais, sveike-- 
niais, žvalesniais, prašalino nuo jų vi
sokius skausmus, sustiprino jų nervus 
ir svarbesnius organus, prašalino inks
tų ir pūslės įritacijas, suteikė jiems 
geresnį apetitą ir virškininmą, sustip
rino jų odą ir suteikė jiems atšvieži
nant: miegą. Xuga-Tone yra parduo
damas pas visus gyduolių pardavėjus 
Nusipirkit butelį šiandien ir atgaukite 
savo sveikatą, stiprumą ir jėgą. Jei 
jūsų vertelga neturi Nuga-Tone stak«, 
reika’aukit. kad jis užsakytų jums iš 
olselio vaistinės.

I

APDIRBTA FARMA
78 akeriai žemės, pusė dirbamos, 

kita pusė ganykla, visa aptverta; pui
kus sodas. 13 karvių. 2 lėliukai, 1 ark- 

: lys. 7 kiaulės, vištų, ančių ir Gazolino 
stotis. Visa apdirbta; stula ir forni- 
šiai. Gera vieta- piknikams.

i P. ŽYGELIS 
Shansheen street. Tewskbury. Mass.

Klauskit
(34)

FARMOS
Ant pardavimo arba ranūavojitno.

360 akerių; 115 akerių iš
dirbtos žemės, budinkai ge
ri. Sena vieta gyvenimui ar
ba bizniui, nes rudis randasi 
po žeme. (34)

J. ZI IMANČIUS 
4624 S. Western ave„ 

Chieago. III.

— ------.... d—---------------
rado jį ne- mojo peiliu ir perplovė man 

veidu žemyn ranką, 
badytas pei- 
erdurtą nosį,; kumščios, pats savo rankose 
ą, perskeltą nieko neturėdamas. Aš sto- 
■adytą vieną jau prieš jj švariomis rankoj 
yles šone ir mis, be nieko. Savo kepurę aš 
ą virš auku- palikau viduje pnt stalo. Aš 
o perplauta peilio visai neturėjau. Po

Į

“Aš suėmiau jį už kairės

perplauta peilio visai neturėjau. Po 
Valdžios muštynių aš sugrįžau stubon. 

ino, kad Ru-‘Aš neturėjau jokio peilio. Ir 
delio krauja- man nebuvo jokio Reikalo 

peili vartot. Aš galėčiau su
mušti du tokiu, kaip Ručis, 
tai kam man dar peilis? Kad 
aš čia ir mirčiau, peilio aš 
neturėjau. Kitąsyk aš buvau 
turėjęs peilį, bet aš jį pame
čiau. -Jus galit išjieškoti vi
sur, bet to peilio, ką aš turė
jau, niekur nerasite. Ištikru
jų. tai jis man perdūrė ranką 
peiliu, o ne aš jam. Ir jis da
bar turėtų sėdėti džėloj taip 
pat, kaip ir aš.

“Aš jį parmušiau ir jis nu
griuvo į skiepą veidu žemyn.

“Keleivis” Jūsų Draugas. Patar 
kit Savo Draugams Skaityti Jį. si Masiuli ,

ius nuvyko į 
venamą vietą 
taipgi turėjo 
į. Tą rytą jis 
arbą, bet bo- 
i namo, saky- 

tokia ranka 
t. Masiulionis 

kad nakties 
I laiku jis tur didelę kovą

j ir “pamokim savo priešą
taip, kad jis r kokį mėne
sį negalėsi; rbti. Uždary
tas už gn u Masiulionis ir o 
policijai p. yrė, kad jis Jis nutvėrė man už kojų ir 
Ručį “gera nokinęs.” Su užsitraukė mane ant savęs, 
tokiu, girdi. p Ručiš, man Tai viskas^ ką aš žinau. Aš 

’ nėra kas n įdėt. “Aš du mušiau jį švariomis kumščio- 
tokiu galiu ti,” didžiavo- mis į veidą iš visų pajėgų. Aš 

kuris esąs jį nukirtau palei skiepo du-

i

t

REM-OLA
HEMOROJIDUS 
(Raudonąja Gysla) 
AKLIEJI, KRUVINIEJI. VIDURI
NIAI IR IŠLAUKINIAI HEMO- 

ROIDAI PAGYDOMI.
Kam kentėt, kuomet REM-OLA 

pagelbėjo ir išgydė kitus per 17 m.
Paklauskit savo aptiekorių. Jis 

žino, kad REM-OLA išgydo hemo- 
roidus (pilės).

Rašykit laiškus reikalaudami dy
kai Gydymo Išbandymai. Gausite jį 
paprastame pakelyje.

HENRY TIIAYĖR k CO, INC.
CAMBR1DGE, MASS.

I

|

i I

I

Naktinius 
PŪSLES 

Silpnumą ai 
Inkstų 

Skausmą 
Tuo jaus 
palengvina 

Santai Midy
Nepavojingas
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE ;
I

RIAUŠĖS KULAUTUVOJ?
Šiomis diefiomis, šventa

dieny, Kulautuvos kurorte, 
i kur labai tiršta kauniečių va
sarotojų, įvyko didelės peš
tynės. Vienas asmuo, pats sa
vo akimis visą įvykį matęs,

(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

SUIMTI DAR KELI KO
MUNISTAI.

Suimtb Šiauliuose komuni
sto Giršovičiaus ir kitų raštus 
peržiūrint, tarp kitko rasta 
susirašinėjimas su atsargos 
kareiviu, Fridmanu Tevje, , . _ . _
paskutiniu laiku gyvenusiu štai ką papasakojo: 
Vilkijoj, ir Lionginu Kvašiu,| Garlaivis “Eglė,” grįžda-. 
virštarnybiniu 2 pėst. pulko mas į Kauną, sustojo Kulau- 
puskarininku. Kadangi pas- tuvos prieplaukoj paimti ke- 
kutiniu laiku Fridmanas bu- leivių. Tiltelį apspito daugy- 
vo pastebėtas kaip Vilkijos bė žmonių, kurie urmu ver- 
komunistų veikėjas, tai re- žėsi į garlaivį, 
mianties naujais daviniais Garlaivio.kapitonas su vie-
pas ji padaryta krata. Kra- nu tarnautoju pūstojo prie įė- 
tos padarytus dar pas batsiu- jimo į garlaivį, norėdamas ’ 
vį Alioką* Mileiką, pas kuri keleivius t 

iPaveikslėlis parodo 1.280 akru dvarą Califomijoj, kur republikor.ų kandidatas i prezidentus 
Hooveris dabar leidžia vasaros vakacijas. Tie ponai pavarg.-ta nieko nedirbdami. Tuo tarpu ddr-

KUR HOOVERIS LEIDŽIA VAKACIJAS.

is suleisti tvarkin-
rasta daug komunistiškos ll- giau. leidžiami žmo- 60 kuris lieja prakaitą visą savo amžių, vakacijų neturi,

nrišinažino kad Drie komu- nes pradėjo nerimauti ir ko- --------------------------------------------------- --------------------------
nistu nartiios priklausęs nuo Įloti kapitoną, kuris vis dėlto AR NE METAS PADARYTI VIENAS NUSKENDO, Kl- 
1927 m. Literatūrą gaudavęs laikėsi labai šaltai irkorek-, GALAS MUŠIMU1SI? TI TRIS IŠGELBĖTI.
iš Kauno vieno nepažįstamo tingai. Zajiliai. Vietos jaunimas per; Šiomis dienomis Nemune
asmens, kurią ar platindavęs.

siunas su sunumi, pas kuriuos mas prade jojdlti.
rasta vienas revolveris ir ko- ,

teraturos. Kvočiant, Mileika

nistų partijos priklausęs nuo

, VILKAI.
Išlaužas. Šioje apylinkėje 

atsirado vilkų, kurie ir die
nos metu susitikę žmogų ne 

i labai traukiasi į šalį, labai 
; drąsus. Štai liepos mėnesį 
i ūkininko Vilko Gražučių 
kaimo vilkai papiovė kume
liuką.

ĮKURTUVĖS SU AUKA.
Rokiškis. Liepos 3 d. pil’. 

Kieia, užbaigęs statyti mūri
nius namus sutaisė visiem ; 
savo darbininkams vaišes. 
Jaunas meistras Paliukonis 
liek daug nusivaišino, kad 
teko gabenti ligoninėn, o ten, 
nabagas ir Dievui dūšią ati
davė.

KNYGNEŠYS JONAS 
MAJAUSKAS.

tz širvintuose gyvena kara-
avo metines mišias, prisigė-. prie Kauno maudyklių salos belninkas Jonas Majauskas,

GALAS MUŠIMU1SI?
tingai. Zajiliai. Vietos jaunimas per;

_____________________ Kiek vėliau, kai garlaivin e*------------ ---------- -  —----------- x z
Dar iškrėstas'pil.*' Juozas Mi- suėjo daugiau publikos, neri- rę “samagonkos”, tarp savęs Į atplaukė su laiveliu tūlas 

.—l;u; Susipyko ir susimušė. Apie? Vladas Paliukaitis, ir palikęs
rasta vienas revolveris ir ko- Kaž kas buk, pastebėjęs, tai sužinojęs policininkas laivelį prie salos maudėsi. ?< > 
munistinių laikraščių. Pas kad šis garlaivis nesąs žydiš- greitai nuvyko ištirti dalyko, kiek laiko, jo draugai, ruoš- 
pil. Taujaąskį kreėiant rasta kas ir žydiška publika galėtų bet buvo taip pat užpultas ir -damiesi namo, ėmė jieškoti 
menkesnės kaltinamos me- Juo >r nevažiuoti. Nuo tų žo-, apmuštas. Tik patelefonavus Paliukaičio, tečiaus niekur 
džiagos. Jdžių keleiviai visiškai Įkaito, ir pakvietus daugiau polici- nerado. Spėjama, kad Paliu-

Kalbami asmenys sulaiky- su triukšmu išėjo iš gar- ninku, triukšmadarius pasi- kaitis nuskendo.
ti. Fridmanas ir Kvašys per- ’Įąivio, atsisakydami juo va-sekė suimti. '. * Pavakarėj ti<
siųsti i Šiaulius prie bendros žiuoti, _
vedamos kvotos. Misiūnas ir^autoja1 esą guli.
Taujanskis bus perduoti ka-1. Ant_ 1 - „ - - ...
ro komendantui administra- žmones nieko neleido. Vieną sęikos: V. Dapkevicius ir V.. 
tyviškai nubausti.

«---------------
ĮDOMI GEGUŽINĖ.

Kupiškis. Čia Įvairios or

apsigyvenęs čia prieš 50 me
tų. .Jis spaudos draudimo me
tu yra paskleidęs įvairiose 
vietose gana daug lietuviškų 
knygų. Sugauti jo nepasise
kė. nes prekybą varęs pla
tesniu mastu, važiuotas. 
Apačioje knygos, viršuje

nes kapitonas ir tar- ( Patrakę. Birž. 29 d., vakare tais buvo dar trys skendimai, 
•pas pil. TamulionĮ atvykę tečiausbendromis pastango- 

Ant kranto sustojusieji Daugirdų kaimo žinorfii mu- mis visi buvo išgelbėti.
. Bendrai, šįmet Kauno Ne- 

i tarnautoją išlipusį ant kran- Navickas pradėjo kelti triuk- muno pliažas ypatingai gy- 
, (to susirinkusieji apkūlė ir šmą. Šeimininkui drau- vas. Nuo ryto iki vėlaus va-

Įmetė Į vandenį: ji pavyko džiant, jie smarkiai sumušė karo paupy kibždėte kibžda. 
išgelbėti. * Ijį pati ir kitą vyrą, norėjusį

. - . i * Garlaivis, palikęs Įsikarš- šeimininką gelbėti. Tamulio-
ganizacijos viena po kitos, čiavusius Kulautuvos v asaro- nis nugabentas i Alytaus li- 
rengia gegužines. Taip lie- tojus nuplaukė i Kauną. goninę, 6 mušeikos suimti, 
pos 8 d. buvo surengus gegu-. r s __________
žinę Moterų draugija. Gegu- PASLAPTINGAS GIRININ- ALYTAUS SUKILĖLIŲ 
žmėj apylinkes senesnes mo- ( KQ NUS1ŠOV1MAS. 
terėlės nuometais ir kitais se- T. , . , .. -t Livricic. xiuy . . Liepos 14 d nusišovė Luk-'noviskesmais drabužiais ap
sirengusios padainavo kelias 
senoviškas dainas ir pažaidė 
tautinius senoviškus žaidi
mus. ' . 
skudučiais. Jaunuomenei tai 
labai patiko.

Tik bėda, kad rengėjai ne- 
sirupina nei kiek 
patogumu ir neįrengia ap- 
saugos. Išdykaują vaikai iš
krečia Įvairių “šposų”: tai 
gumas prabado, tai taip ko
kią nors operaciją padaro. kadą antrą kartą atva-

KO NUSTOVIMAS.
Liepos 14 d nusišovė Luk

šių girininkas Justinas Ple
das. Jis buvo baigęs 2 kur
sus Dotnavos technikumo ir

I

BYLA.
Buvusiojo Seimo atstovo 

Kedžio byla perduota kariu- 
menės teismui. Vedant toly- 
mesnį tyrinėjimą, žvalgyba 
sakosi sužinojusi dar nežino
tus iki šiol Alytaus “pučo” 
dalyvius, būtent: A. Novickį, 
V. Saliutą, P. Kvaraciejų 
(pasienio policininkas), Lei-, 
bą Merikanchą ir kareivį D. 

ko nerado namie. Antrą kar- Janulevičių. Visi jie dabar 
tą taip pat nerado. Tad už- tapo suimti ir perduoti kariu- 
antspaudavo knygas ir pa- menės teismui prie ruošia- 
statė eigulį jas saugoti. Paša- mos Alytaus “pučistų” bylos.

Vvra paSuėiavo Panevėžy miškų technikos 
>a; mokyklą. .Tarnybos pareigas

eidavo sąžiningai
■ Šiomis dienomis pas jį bu
vo atvykęs daryti reviziją

Pavakarėj ties Karmeli- šiaudai ir akseliui piauti ma-
diną, ar kitas koks griozdas. 
Vieną kartą Ukmergėj prisi
ėję riestai, bet kadangi jis 
šiek tiek kalba žydiškai, tai 
.a kalba mestas žodis nu
kreipė nuo jo dėmesį, žydai 

, gi jo siuntini iš paslėptos pas 
juos vietos nugabeno patys, 

: kur reikia. O jo vežimėlį gale 
miesto žandarai iškratė, bet

I
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CUNARD LINIJA LIETUVON
Greičiausi plaukiniai per okeaną pasauly. Išplaukimai iš Ne* Yurko ; 

Southampton kas Sereda vienu iš milžinų ekspresinių laivų
BERENGARIA AQUITANIA MAURETAN1A

LACONTA Rugsėjo 2,

.sew York į Kauną $203 ir bran
giau. Atskiri kambariai, erdvi 
vieta, geras naminis valgis, 
mandagus patarnavimas. Del ki
tų informacijų klauskite bile 
Cunard agento, arba rašykit pas, 1

33 Statė Street,
Boston, Maus.

Is BOSTONO: SUYTHIA Ruci>iučh> 19. I 
SCYTH1A Rugsėjo l-L 

o paskui sausžemių į Kauną
Pamatykite Londoną pakely. A ‘ 
Taipgi tiesiai į Londoną kas Į 
Pėtnvėią nauji, aliejų varo- 4 8a
mi laivai. Trečios klesos 
laivakortės i abu galu iš 

CUNARD LINE
& 
i k

4?

"V-

Važiuokite LIETUVON
S. V. Valdžios valdomais laivais.

IŠPLAUKIMAI RUGSĖJY
S. S. President Harding .... ;................ Rūgs. 5
S. S. President Roosevelt .....................  Rūgs. 12
S. S. Republic .......................*................ Rūgs. 14
S. S. Leviathan ............... _i........ ....... . Rūgs. 15
S. S. George Washington .........»...........  Rūgs. 19
S. S. America ................................. _....... Rūgs. 28

Visi laivai, išskyrus Leviathan, tiesiai į Bremen. S S. Leviathan 
plaukia į Cherbourg.
Pirkite laivakortes j abi pusi.

Del smulkesnių informacijų klauskite vietos laivakorčių agentą 
arba rašykite pas

United Statės Lines
75 Statė SU Boston. Mass. 11 Broadway, New York Cit y

. ■ ■ - 1
SUDEGĖ VALOMOS 
VAISTŲ SANDĖLIS. ____ _____________

Kaune, ties Rotužės aikšte nieko įtartino nerado, 
sudegė namas. Tame name 
buvo vidaus reikalų ministe
rijos sandėlis, kuriame kaip 
patirta buvo daug benzino,“ 
vaistų bei kitokių medicinos; 
reikmenų. . . „

Gaisras prasidėjęs del dar-kurie skaito “bedieviškus 
bininkų neatsargumto. Bepil- laikraščius, dar ardo ramy-

neatsargiai elgiantis su ugni
mi. t ------ -------- _

Sandėlis momentališkai doant supratingesmų mote- 
buvo apimtas ugnies, kuri 
pradėjo siekti ir gretimus na
mus, "tečiaus gaisrininkai 
greit likvidavo gaisrą.

Gaisre apdegė provizorius 
p. Dineika, tečiau pavojaus

i 
t

DAVATKOS ARDO 
RAMYBĘ.

Negana to, kad davatkos 
šoko persekioti visus tuos, 

Gaisras prasidėjęs del dar-kurie skaito “bedieviškus 
_• 1   A.™ —    T> 11 1*-* i /lov O>v1a

stant benziną jis užsidegė bę. tikėdamos i raganavimą. 
- - - - - Natkuškių kaime, Rokiš

kių vai. viena davatka užsė-

rų. esą jos esančios burtinin
kės ir užburė karves, kad 
pienas užtruktų, o kiaules, 
kad dvėstų. Davatka pa
traukta teisman.

z

žiuos ir kad jo lauktų giri-į NUBAUSTAS 1500 LITŲ i jo gyvybei nesą, 
ninkas. Paskirtu laiku, t. y.1 UŽ TVIRTOVĖS BL1N- —-------ŠOVĖ I KRYŽIŲ-

Biržų apskr. pradžios mo
kyklų II rajono inspektorius 
J. Petkevičius, pašalinęs ne
mažą kapelionams nepatin
kamų mokytojų, prieš kiek __________ ___________ ________
laiko pats tapo atleistas nuo tjng0 ūkininko sūnūs. t blindažų ir vežimą akmenų,
vietos. Mat, inspektorius kar- " ---------------- Kauno karo komendanto nu-
tą gerokai Įsidrąsino ir šovė NUBAUDĖ KOMUNISTĄ, tarimu nubaustas 1500 litų 
Klingų mokykloj, Vabalmn-, Sayo Jaiku šiauliuose buvo pinigine bauda arba 3 mėne- 
kų valse. į kryžių. Byla srao pagarsėjęs komunistas Aizi_ sius kalėjimo. Birželio mene- 
reikalu perduota taikos .kas Livš’icas. Kelis kartus bu-si- K. Navickiui griaunant
sėjui. Kartu nukentejo ir vie- .yo baugtas sė(1ėj0 kaiėjime. blindažus, griuvęs betonas 
tos mokytojas J. Kaisys, Ku-(Amnesti-abuvo leistas užmušė dirbusius su juo 
ris klausydamas savo virsi- j po fašigtų perversmo bijo_ Aleksandrą Navicką ir Ed- 
mnkoįsakymo,apibrezekr\-.damas bausmės paspruko vardą Dzemidzioni. 
žiuje taikini J. Petkevičius Rusijon gįmet yė] ....
dabar paskirtas netolu! v]k (tuvon ir slaptai varė komu-’ PAGERĖJO PASĖLIAI 
mergės pradžios mokyklos nistų darbą Buvo suimtas, t ‘ ' IR KELIAI. .
mokytoju. Liepos 13 d. Šiaulių abvgar-‘ Pandėlys. Nuo pat s. m.

gZiTmirA dos teismas Ji nubaudė 8 me- Pavasario pradžios nonai tę- 
“MUŽIKŲ SĄJUNGA. itais sukiujų darb ka]ėjirno sesi neperstojami 'lietus ir 
Lietuvos laikraščiai prane-. bet prisilaikant išleistų leng! audros. Nuo to daugelio apy- 

kad Įsisteigus bajoną vatos Įstatymų jam liko sėdė- Hnkės .ūkininkų nukentejo 
’ ’ ‘ '--1---- *—.pasėliai: keliai liko sunkiai

'_____ ; išvažiuojami. Esant purvy-
RADO PAMESTĄ KA- nui jų pataisymas buvone- 

TALIKĄ.^ 'Įmanomas.
Kaune, Vandens-Santakos Dabar 

gatvių kertėj, 14 liepos d non"s nusvlto lr 
^ių’S^e’jo^bu" Pfartėjo žaliuoti; o žiemken- 
vo toks raštelis: “Katalikas, ciai visai gerai atrodo. 
Vytautas vardas, pavardė , pkm’nkai, nukentėję nuo 
Juozapavičius. Aš neturiu gavo nz mažus nuosim- 
kur dėtis su juo biedna sira- cius paskolų is Žemes Banko, 
ta.“ I Pradziuvus, pradėtas ir

______  _ kelių taisymas. Iki šioliai ne- 
SUDEGĖ TVARDAI IR ; pakenčiami keliai baigiami 

4 ARKLIAI. nužvyruotĖ________
naktllnSm^enPd^S P- 2ADE'K'SI L,ETUY0J' 

i dvare kilo gaisras. Sudegė' Generalinis Lietuvos kon- 
tvartai ir 4 arkliai. sulas New Yorke, p. Žadei-
ninkai esą, bet neveikiančios kis’ parvažiavo šiomis dieno- 
jų mašinos, tad nebuvo gali- mis Lietuvon, kur jis žada 
ma užgesinti. viešėti apie porą mėnesių.

DAŽU ARDYMĄ.
Julijanavos

14 liepos urėdas atvažiavo ir _
kai ėjo girininko trobon, tas Julijanavos palivarko 
pažiurėjo pro langą, irąniš- (Raudondvario valse.) gy- 
kai susijuokė įr persišovė. įventojas Kazys Navickis už 

i Buvo kilęs iš Pilviškių, tur- savavališką ardymą X forto 
tingo ūkininko sūnūs.

S3 I
s-gai, kurios tikslas atgauti dar4 metai! 
senas teises ir privilegijas, 
Kaune organizuojasi “muži-į 
kų” sąjunga, kuri ginsianti 
“mužikų” reikalus.

APIPLĖŠĖ SUVALKŲ 
BANKĄ.

Radio pranešimu iš liau
dies banko Suvalkuose pa
vogta 300,000 zlotų. Vagys 
Įsiveržę Į banką naktį, su
sprogdino seifus ir pabėgę su 
rastais pinigais.

SUDEGĖ LENTPIUVĖ.
Saldutiškio stoty sudegė 

Brazio lentpiuvė. Prie jos bu
vo sukrauta daug gelžkelių 
valdybos miško medžiagoj 
Sudegė daugiau kaip uz 
200,000 litų. Gaisro priežas
tys aiškinamos.

NUPJOVĖ AVINĖLIUI 
LIEŽUVI.

Rotinėnai (Alsėdžių vai.). 
Šiame kaime ūkininko Gal
vanausko riemuo Junduliu- 
kas, ganydamas bandą, labai 
įširdo ant vieno avinėlio už 
tai, kam jis vis rėkdamas bė
gioja. Taigi ir sumanė jį nu
raminti ir nupiovė avinėliui 
liežuvį. Reikėtų tokiu sunu
mi tėvui susirūpinti, kas iš jo 
bus, kai jišpaaūgėą, jei jau 
dabar šitaip jis gyvulius kan
kina.

PASKENDO ARKLYS 
IR PREKĖS.

Liepos 16 d. pil. Gordonas 
Chaimas atvyko iš Sere
džiaus į Kauną su poriniu ve
žimu vežti prekes iš stovinčio j 
ties Aleksoto tiltu laivo.

Privažiavus prie pat Ne- j 
muno, netoli Aleksoto tilto 
privažiavo traukinėlis ir ke
letą kartų švilptelėjo. Nuo tų L 
signalų arkliai pasibaidė ir 1 
atbulą vežimą su prekėmis 

' Įstūmė Į Nemuną. Nuotikio
_____ ’S 

ištraukė vieną arklį su veži
mu, antras gi arklys ir dalis 
prekių paskendo.

ANTGELŽKELIO 
LAVONAS.

Liepos 16 d. ant gelžkelio 
tarp Panevėžio-Taruškų ras
tas Edv. Jankevičiaus lavo
nas. Jis esąs nužudytas.

KIEK BUVO GIMIMŲ.
Pernai Lietuvoj buvo 63,- 

036 gim„ o 36,568 mirimai. 
Priaugo 26,468 asmens. Susi
tuokimų buvo 18,555.

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

Ant mn«ų populiarią I.iicų 
fftvr YOKK, AlBttT BAIUM^ 

■AMBVBO, UMJWCBMWm» 
MMgOTBUUgyCSa

Nepalyginamas švarumas ir pa
tarnavimas visose klesosp.

/X iš New York >
• Ii 1 • f Kauną ir atKal
X I I (Pridėjus S. V.

Vz ie'<4 Taksas.)
________ Trečia klesa

Pinitu* persiunčiam greitai ir 
žemomis rajomis.

Del sugrįžimo leidimų ir kitų 
informacijų klauskit pas vietos 
agentus arba pas

Hamburg-American Line
BĮ Šute Street, Boston

rastas skaroj suvyniotas 3 veidas; vasarojui vieton susirinkusieji žmonės 1.4 IR I

LIETUVĄ
PER BREMENA 

ant didelio Vokiečių laivo 
COLUMBUS 

arna Kitais stos Linijos 
laivais 

TIK ASTUONIAS 
DIENAS

Puikios kajutos Trečiai 
Klesai—Tiktai 

Steitrumiai
na* vietos agentus arba

65 statė St.. Boston. Misa. 
north german

LLOYD

Į

I

i

NĖRA KITO TIESESNIO KELIO | LIETUVĄ
ARBA IŠ LIETUVOS I /AMERIKĄ KAIP PER

KLAIPĖDĄ
------ : ANT :-------

BALTIC AMERIKOS LINIJOS
Važiavimas su vienu iš B. A. L. Laivų per Klaipėdą prie da
bartinių aplinkybių yra malonus ir visai keleivių nevargina.

KODĖL LIETUVIAI VAŽIUOJA ANT ŠIOS LINIJOS?
1) Nepertraukiama kelionė iš porto į pertą
2) Nereikia trankytis geležinkeliais po svetimas šalis
3) Lietaviškai galima sasikalhčti su laivo aptarnautojais
4) Geras valgis ir mandagu* patarnavimas
5) Kasdieną judami paveikslai ir koncertai
6) Išpildomi laivo orkestros. įvairus žaislai. Šokiai ir tt.

: KAINOS 
Į KLAIPĖDĄ 

Trečia Kl. $107. 
Į abi pusi $181. 
Turistine 3 klesa
(arba buvusia II kl.) 

$122.00
I abi pusi 203.50

K AINOS 
IŠ KAUNO: * 
Trečia Klesa

$125
Valdžios Tax 

Ekstra

‘ IŠPLAUKIMAI LAIVU IŠ NEW YORKO: 
“ESTONIA”..................................Rugsėjo (Sept.) 1
“POLONIA” ............................... Rugsėjo (Sept.) 8

Su įvairiom'; Žinioms Kreipkitės j Vietos Agentą ar i Bendrovę

BALTIC AMERICA LINE
8 BRIDGE STREET. NEW YORK. N. Y.
l’nion Trut BW>. . Pittsburgh. Pa.
315 So. Dearborn Street. Chicag.n. Illinois.

ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS 

PASAULIO ISTORIJA 
šiame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą, 

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

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

Kaina .... $2.25.

KELEIVIS
253 BROADMAY, SOVTH BOSTON. MASS.

II
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Vietinės Žinios
i. I

Ant ežero perkūnas užmušė 
“salaveiiių armijos” 

kapitoną.
Ant Massapoag ežero ties

SUIMTI LIETUVIAI PI
NIGŲ DIRBĖJAI. i

Pa* Žukauską ir Krilauskį ! ____ ________
policija rado visa* prietaisas Sharonu pereita °nedėldieni 

ir $700 gatavų pinigų. perkūnas užmušė “salavei- 
Pereitą nedėldienį Brigh- šių armijos” kapitoną Rade- 

tone policija su revolveriais rj, kuris stovėjo ant raftos, ir 
rankose suėmė Joną Žukaus- pritrenkė jo draugą Gema- 
ką ir Joną Krylauskį. kuriuos shą. kuris sėdėjo netoli jo 
kaltina dirbimu ir platinimu valtyje. Virš to ežtn-o visuo- 
netikrų pinigų. Pas juos rado met siaučia audros, o pereita 
visokių dažų, klijų, popieros nedėldienį per ji perėjo net 
ir prikarpytų šilkinių siūlė- trįs perkūnijos. Diena buvo' 
lių, kurių jie pridėdavo tarp labai karšta ir prie "salavei- 
dviejų popieros lakštų ir tuos šių” kempės ežere maudėsi 
lakštus paskui sulipindavo i keli šimtai vaikų. L žeinant 
daiktą, kad išrodytų kaip tik- audrai kapitonas Rader išėjo 
ra piniginė popiera. Be to, ant raftos pašaukti juos iš i 
pas juos rasta ir $700 gatavų vandens, ir tuo tarpu žaibas | 
netikiu pinigų. jj kirto. Jisai nukrito nuo

Žukauską ir Krilauską įda- raftos i vandeni nebegyvas, 
vė policijai Antanas Petrai- Jo draugas valtyje tapo su- 
tis, kuris gyvena Brightone naraližiuotas ir žemyn nuo 
po numeriu 27 Lincoln st., ir juostos nebegali savo kūno 
kuri jie norėjo prisikalbint valdyti, 
prie “biznio.” Už $3,000 ge
rų pinigų jie žadėjo duoti 
jam mašiną pinigams daryti 
ir pagamint jam $3,000 ne
tikiu pinigų. Paskui jis jau 
pats galėtų spausdinti 1-do- 
lerines ir 20-dolerines, ir la
bai greitu laiku galėtų pra
lobti. Jiedu buvo pas jį išryto 
ir žadėjo ateiti vakare.

Petraitis tuo tarpu pranešė 
policijai, kad jis jų laukia. 
Policija pasislėpė Ająusko 
krautuvėje, netoli Petraičio 
namų, iš kalno su Petraičiu 
susitarusi, kad jis duotų jai 
žinią, kuomet pas ji pribus 
pinigų dirbėjai. Ir kaip tik 
Žukauskas su Krilauskiu at
vyko. policija tuojaus juos 
užklupo ir revolverius atsta
čius liepė pakelti aukštyn 
rankas.

Pasirodė, kad Žukauskas 
su Krilauskiu turėjo pasi- 
samdę kambarį ant Chandler 
streeto, kur jiedu gyveno jau 
3 sąvaitės. Policija spėja, 
kad jiedu yra atvažiavę iš 
Brooklyno, ir kad tenai esąs J 
visas pinigų dirbimo centras. 
Pas juos rado dvi bankines 
knygutes, ant kurių yra pa
dėta Į New Yorko amalga- 
meitų kriaučių banką ant 
Union skvero $95,400. Abi
dvi knygutės padalytos ant 
John Žukes vardo. Policija 
spėja, kad taip yra pasivadi
nęs Jonas Žukauskas.

Policija mano, kad Žu
kauskas yra “wise guy,” nes 
klausinėjamas nieko nesako. 
Krilauskis esąs Gurnelis ir 
mėginąs prigauti policiją pa
sakodamas jai kvailas pasa
kas.

Aukščiau paduotoji žinia 
buvo jau sustatyta, kaip da
lykai pradėjo aiškėti kitokioj 
šviesoj.' Federalės valdžios 
agentai apžiurėjo paimtus 
Žukausko ir Krilausko Įran
kius ir priėjo prie išvados, 
kad Žukauskas su Krilauskiu 
nėra pinigų dirbėjai, bet 
šiaip apgavikai, mėginusieji 
išviliot iš Petraičio $3,000. 
Tais Įrankiais, kuriuos jie panom ir Milleris jo nepaži- 
norėjo Petraičiui parduoti nęs pardavė dvi paintes deg- 
už $3,000, pinigų daryt visai tinės. Tuomet policmanas 
negalima. Ir tie $700, ku- parodė savo žvaigždę ir pa- 
riuos policija pas juos rado, reiškė, kad jis Milleri areš- 
pasirodė ne falšyvi, bet tikri tuojąs. Kambary buvo d a 
Suvienytų Valstijų pinigai, j vienas Millerio draugas, ir 
Norėdami Petraitį Įtikinti.' jie abudu puolė ant policma- 
kaip lengva yra pinigų pasi
dalyti. jie buvo vieną 20-do- 
lerinę sufabrikavę prie jo. 
Jie paėmė du popferos lakš
tu, pridėjo tarp jų šilkinių 
siūlelių ir paskui sudėję lakš
tus i krūvą suspaudė šriubais 
pagamintame jų mediniame 
prese.4r išėjo tokia phiiki 20- 
dolerinė, kad jokiu budu ne
galima atskirti nuo tikro pi
nigo. Bet valdžios ekspertai

ir $700 gatavų pinigų.

Lietuvaitė suimta su automo
bilių banditais.

Hyde Parko policija perei
tą sąvaitę suėmė du automo
bilių banditu. McLellaną ir 
Coakley, kuriuos kaltina už
puolimu ir apiplėšimu Blue 
Hills miškuose Brocktono 
darbihinko McGininso. šitas 
žmogus buvo sumuštas, iš
mestas iš savo automobiliaus 
ir paliktas ant kelio. Policija 
sako, kad šitą banditizmą 
papildė suimtieji aukščiau 
minėti du airišiukai. Kartu 
su jais buvo suimta ir Rita B. 
Kosleika (Kušleikiutė). 20 
metu amžiaus lietuvaitė. Po-- fc
licija parodė visus tris juos 
apiplėštam McGinnisui, ir 
tas pasakė, kad tai tie patįs 
žmonės, kurie atėmė iš jo au
tomobilių. Visi tris jie buvę
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NORVEGAI PASITINKA WILKINSA IR EIELSONĄ.
KELEIVIS

Paveikslėlis parodo iškilmes Nyrvegijos mieste Bergan. kuomet tenai pribuvo lakūnas \Vilsins* 
ir Eielsonas. kurie perskrido-per žemės ašigalį.

DR. J. MARCUS
IŠ-MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas slaptų ir kruniškų li
gą moterų ir vyrų, kraujo ir odos 

Tai pgi reumatizmu.
261 Hanover St, Boston. Room 7. 
Tel.: Riclvnond 0668, Rox. 1894-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Nedėldieniais iki 4 vai. pu pietą

Dr. D. W. Rosen
Iš MASKVOS

Specialistas slapty moterų ir vyrą 
I.gų. taipgi krauju ir odos ligų

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

Tel. Richmond lt 10 
321 HANOVER STREET 

BOSTON, .MASS.
i
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Rašytojas persipiovė sau 
gerklę.

Ant kampo Columbia road 
ir Blue H111 avė. pereito ne- 
dėldienio vakarą prie trafi- 
ko policmano priėjo visas, 
kruvinas senas žmogus ir ra- į _ _ _ .
misi sau paaiškino, kad jis ‘traipsnių, eilių ir juokų, ir 
norėjęs Franklin Parke pasi- daug'grąžtų paveikių, 
piauti ir persipiovęs kaklą, 
bet nemirštąs, i „ —
manas pašaukė ambulansą ir krauta labai daug mokslo ži-

“Keleivio” Kalendorius
* Dar Gaunžmas.

I
Lietuvis pas Lietuvi!

l.ictpv ška Skutykla—Barbcr Shup.'
Kerpam plaukus Moterims ir Mergi

noms rau ausioms madoms, pągal kos- 
tumer'.o norą. Mažiems vaikams mes 
kerpame pigiau negu kitur, už 35c. ir. 
tt. Visą darb-i gvarant-iojani.

K. S. BABENSK AS“Keleivio” Kalendoriuje _________ __
telpa daug pamokinančių t»l Fairmour.t avė, Hydc Park, Mass.

‘ j, Kalendorius reikalingas
ir. gana. Polic- kiekvienam, nes jame su-

GERIAUSIAS PENTORIUSj

manas pasaune aiiiuuiaHsų ir uaug munoiv
nusiuntė ji miesto ligoninėn, nių- J>» yra kaip ir kokia 
Tenai pasirodė, kad žaizdos i enciklopedija. “Keleivio” | 
nepavojingos ir senis galės i Prenumeratoriam* tik \25c. 
pasveikti.. Klausinėjamas ji- Į Pa»i*kubinkit užsisakyti.
sai pasisakė ešąs rašytojas ‘
George Washington Nims, A O
rašinėjąs magazinams strai- Į ||\. 1 aĮ f zAsJ 
psnius. bet turu jau 70 metų:
amžiaus ir gyvenimas jam la
bai nusibodęs.

VISOKIOS ŽINIOS

SPECIALISTAS NERVŲ IR 
RUONIŠKU LIGŲ PER ŠŪ
VI tt 25 METUS. VISOS GY
DUOLES SPECIALIAI PARŪ
PINAMOS KIEKVIENAI LI
GAI. GYDYMAS ELEKTRA, 
KAS NORI.

Dr.KILLORY

J VCKUS J. STARKUS.
Viri žino, kad drvą padariau 

•r pigiai. (‘tisas; 324 E Street. 
Broadeay. Tel. S. B., 16I5-.M.

Pentinu ir Popieriuoju 
'tūbas iš vidau.- ir >au':o. bailinu lu 
baas. Darba naTArau g Tai ir pigiai.

JOHN GUDELEVSKI
12 Merrill st, C.-mbridge, Ma-s.
Tel.: University 1768-J (33)

g e r j 
prie 

I 3? I

M SCOLLAY SUUARB 
BOSTON.

OLYMPIA THEATRE BLDG- 
ROOM 22

VALANDOS: DIENOMIS nuo 
9 iš ryto iki 7 vakare.
ŠVENTADIENIAIS: nuo 10 Iki 
1 diena.

A
b

* <
Rengia Al.’l žandaro' 7-ta Ku>pa 1 

South B-i-ono ir 12 Kuopa 
i.a«rence. Mass.

NEDĖLIOJĘ.

j 12 RUGF1UČIO- AUGUST, 
U 1928 m.

i

PEKARNĖ
• Noriu pirkti pekarnę, kuri 
butų -Įrengta juodai duonai 
kepti zyietoj apgyvento  j lie
tuviais arba lenkais. Adresas 
^Keleivio” ofise. (82)

į KANADĄ

Tel. South Boston V»2O
Residence University 1463-J.

S. N. Paitiute-Shillni
LIETUVE MOTERIS 

ADVOKATE
M4 Broadoay. So. Boston, Mano.

Room 2.

i

I I

Tel Su Besteli 5t>*-W.
DAKTARAS

A.L.KAPOCIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną
| Nuo 2 iki 9 v»k, 
I NEDĖLIOMIS: 
iki 1 t. po pietą 

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisą* “Keleivio” name.

2J>I Broadway, tarpe C ir D S t,
so. Boston. mass.

Telefoną. 1112.

Dr. A. 6orniaii-Gi
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS:
Nuo 10—12 dien»
Nuo 2—5 po piettj 

6—8 vakare 
Nekėliomis pffal susitarimą 
705 N. Main St. kam P- Broad Si.

MONTELLO, MASS.

!

I
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DR. LANDAU
32 CHAMBERS ST.. BOSTON. 

Gydo Veneriškas Ligas.
Valandos:—, Kasdien nuo 8 iki 

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

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 10—2; S—t
Sekmadieniais: 10—S

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8-183

1--------------------------------

P.J.Akunevičius
Lietuvis Graboriu*

Suteikia geriausį paskutinį 
patarnavimą Už pilną pagrabą 
galima apsieiti su $80 ir aukš
čiau už didelius, o už vaikus n jo 
$20 ir aukščiaus. Ibgiai ir gra
žiai. Ofiso ir gyvenimo adresas: 

820 E. 6-th Street.
SOUTH BOSTON. MASS. 

TeL: So. Boston 448*.

t
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Naujas Gyvumas
Prašalinki! tą “nusilpnė
jimo” jausma. Pergalė
kite nerviškumą ir neno 
rą valgyt su Severus 
Esorka. liuosuojantis to

nika.. pagelbsti valgyt, 
miegot ir,jaustis. Gaukit 
bonką aptiekoj šiandien. 

įįEVERA’s 
ESORKA

Lietuvių Tautiškam Parke, ! Atitrauksiu .Jūsų gimines, pažįsta- 
Prie Nori h Lomeli R<»ad.

METUI EN. MASS.
Visi. ku:W : >rit linksmai užbaigti 

vasaros sezoną, dalyvaukit šiame pa- 
Bostono žvdeli Feldmaną, i’’en*?nie ” jj-tikrinam. kan arsi-

• , - lankiusieji bu- pilnai užganėdinti. <)r-
ri$ SU KltU Bostono ZJ aUKUl kestra prade- . ajiti 1:00 va] popiet i 

buvo pastebėtas tenai pavog- j Kviečia v-;-.- .iaiyvauv.
x • • - .Rengėjai,tam automobiliuje ir nenore-’_____________ 1____ _____

jo sustoti, kada policija li6-;puiJcUS Piknikas Spot Pond’e 
pė. Jam tapo peršauti abu i 
pečiai. Jo tėvai gyveną ant 
Blue Hill avė.. Bostone. Jis 
yra tik 17 metų amžiaus. Jo 
kamarotas 18 metų amžiaus, 
pabėgęs iš kariumenės. Jiedu 
važiavo Chicagon.

BOSTONO VAGIS PA
ŠAUTAS DETROITE.

Detroito policija pašovei

ginkluoti. Bet suimta lietu- kur
vaite sako, kad tą naktį, 
kuomet minėtasai McGinnis 
buvo apiplėštas, ji buvo na
mie ir miegojo.

Policija, matyt, suėmė 
Kušleikiutę dėlto, kad jau 
“turėjo aki ant jos.” Mat. tū
las laikas atgal Kušleikiutė 
su savo drauge išvažiavo su 
dviem policmanais automo- 
bilium pasivažinėt. Beva-
žiuojant atsitiko nelaimė ir KOMUNISTA£AGITUOS 
policmanai pabėgo. Paskui j ” ~~ ’
paaiškėjo, kad tas automobi-;
liūs buvo vogtas. Kušleikiutė 
su savo drauge padavė val
džiai tų policmanų vardus. 
Policmanai buvo suspenduo
ti, tečiaus teismas vėliau juos 
išteisino. Nuo to laiko polici
ja ir “turėjo aki” ant Kušlei- 
kiutės.

Laimėjusiems bus duotos 
dovanos?

Lietuvių M. Žinyčios ir 
Liaudies Palaipinės Draugi
jos labai puikus piknikas, 
įvyks 12 (i. FtugpiučioAug.. 
i()28 m.. nu< ryto. Spot Pon- 
de. Pikniką.- Įvyks nedėlioję, 
ir žmonė> galės puikiai laiką 
praleisti. Mt-s turėsime viso
kių gėrimų ir valgių. Prieto

j s o u >/ ją i iiiiuvCj

i nūs, kaip vyru?, taip ir moteris ar 
mergina, is Lietuvos į Kanadą. Mano 
patarnavimas yra sąžiningas, saugus 
greitas. I Mano patyrimas laivakorčių 
biznyje per 20 metų tai liudija. Taipgi 
tie. kurie jau per mane atsitraukė sa
vo gimines yra man dėkingi už mano 
rūpestingą patarnavimą. Kaip mergi
noms, taip ir visiems keleiviams pa
rūpinu geras apsistojimui vietas Ka
nadoje. Maąo patarnavimas ir kainos 
laivakorčių yra pigesnės, negu kitų 
agentų Dėlei platesnių informacijų 
visaą kreipkitės pas mane šiuo adresu 

’ ALENANDER S. LEVIS
Tourist Agent (-J

745 Hindsor SL. Montreal.
P. Q„ Canada.'

T

DR. LANDŽIUS-SEYMOUR 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9 VAL. RYTO IKI 9 VAL. VAKARO. 
373 BROADMAY. KAMPAS E IR BROADffAY.

Viršuj Šidlausko Aptiekos. SOUTH BOSTON, MASS.
Tel.: So. Boston 2445.

JUODVEIDŽIUS.
* X

Komunistinių unijų Inter
nacionalas Maskvoje nutarė turėsime žai-lus ir kas tik iš-į 
išvystyt visose šalyse agita- laimės tiem< duosime labai 
ciją tai p juodveidžių. kad gražias d< anas. Piknikas 
juos suorganizavus ir prie sa- bus tojj>ač: j vietoj, kur bu
vęs pritraukus, nes baltvei- vo pirma.' -tnikas. 
džiai darbininkai komunistui 
agitacijai nepasiduoda.

-tnikas.
Ir kas : orės prisirašyti 

prie paša/, nės draugystės, 
kuri moka š 10.00 pašalpos li- I ...

Policmanai susimušė su 
butlegeriais.

Du policmanai nuėjo ant 
Back Bay suimti butlegeri. 
Vienas jų pasiliko lauke, o 
kitas užlipo keturiais laiptais 
pas butlegeri Milleri nusi
pirkti degtinės. Policmanas 
buvo apsirengęs civilėm dra-

I
no. norėdami atimti iš jo par
duotą degtinę. Jie sumušė 
jam g^lvą ir vienas jų patarė 
išmesti jį per langą nuo ket
virtų lubų ant gatvės. Polic
manas išti-uko iš jų ir išbėgęs 
laukan pasišaukė savo drau
gą. Tuomet abudu policma
nai puolė du butlegeriu ir po 
atkaklios kovos surakino 
juodu. Buvo pašauktas poli
cijos vežimas, bet butlegeriai

200 ŽMONIŲ SUŽEISTA ;goje i sąva tę irmirusiems 
GELŽKELIO NELAIMĖJ. *..........

Ilinojaus valstijoj, netftli P”siraš>‘ * pusę įstojimo. 
Moun.li miestelio, ši panedė-|I>ra?»:s'.e a ,na“-'a lr «era‘ 
Ii įvyko nelaimė airt gelžke-'^'.Plni' Zmo«us >,a 
lio. Vienas traukinys iššoko tikra! a|>aa yo,as. _ 
iš bėgiu ir atsimušė i kitą' AP.'e. gystę ir Žinyeią 
traukini. Devvni žmonės bu-.bu? >aA » prakalbos ir 
vo užmušti ir apie 200 sužeis-Įgalesne , zmoti jų tikslus ir 
ta. Daugiau kaip sužeistų 
nugabenta į ligonbucius.

į$100.00 nirtinės, galės
• • * _ • v • . »•

ANGLIJOS GELŽKELIE- 
ČIAMS NUMUŠTOS 

ALGOS.
Visiems gelžkelių tarnau

tojams ir darbininkams Ang
lijoje numušta pustrečio nuo
šimčio algos.

lietuviam- i tikslai da nėra 
žinomi. V Į pikniką! .

L Ž. Komitetas.

Rockforde, III., pereitą są
vaitę policija išvaikė komu
nistų mitingą. Dvi komunis
tės areštuotos.

EXTRA
Automobilistams
Petras Trečiokas atidarė nau

ją vietą taisyt Automobilius ir

Telefonas 11234
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. Mikolaitis
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietą, 

nuo 7 iki 8 vakare 
1«7 SUMMER STREET, 

LAVRENCE, MASS.

Lietuvis Optentetnstas

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas aki? atitiesinu 
ir ambiyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.

J. L. PASAKARNIS, O. D.
447 Brpadivay, So. Boston. M*m

Dėl šunvočių, žaizdą Ir kitą akaudvHą 
' BEAK BRAND SALVE (Grobkffski))

Sustabdo skausmą ir užgydo žaizda* ba 
skausmo į 2 ar 3 dienas. Kaina Me. 

GROBLEMSK1 A CO, Plymoath. Pa. 
"GYDO ir GYDO kr GYDO—bet amlaaiar

- I

f
VAIKINUI erdvus

>a Crfmbridge’ui.
'larion'st.. Cambridge.

Į
$REiK AI.IM. \ 

kambarvs; 
Mr. A. R as. .

PARSIDUODA Bucernė f

4.

(Meat M et) lietuvių ap- 
gyvento toj.
176 W. 8-th st, So. Boston.

SI DUODA
-5-5 kambarių namas, 
tai, set-tubs. užpaka- 
yros $75.00 į mėnesį, 
ūkusieji ant morgi-
9,

I

R. J. VAŠU
409 BROADW.\Y, ROOM 

SO. BOSTON. M ASS.
Parduodu: NAMUS. KARMAS. 

KRAUTUVES.
Inš'urinu: Al TOMELIUS.
NAMUS. FORNišlUS. KRAU

TUVES ir tt.
Apdraudžiu gvvastį ir sveikata. 
PADARAU VISOKIUS DOKU
MENTUS kaip čia. taip ir Lie
tuvoje. greitai ir atsakančiai. 
Norint gero patarnavimo, kreip
kitės. R- J- VAŠI L \
409 Broad«ay. So. Boston. Mass

Dr. Med.Leo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Haymarket 3390

I ALLEN STREET. Cor. Chambers St- BOSTON, MASS

A J.KUPSTIS
,332 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS. 

z Tel. South Boston 1662 — 1373.
i----------------------------------------------

RANDOLPH
Septynių kambarių stuba su visu 
fomičiumi ir šeši akeriai žemės. 
Prekė $4.000.

------------------------------ -------

REAL ESTATE ,
PARDAVIMO So. Bostone, 
šeimyną medinis namas, 

kambariai geroj vietoj. Kai-

dabar šitą 20-dolerinę ištyrė buvo jau taip sumušti, kad parduoda naujus studebaker ir 
ir surado, kad ji yra padary-1 juos reikėjo vežti ligonbutin. Erskine. Seniausias lietuvis tame 
ta iŠ tiltfOS 20-dolerinės, kuri --------------- !amate ir turi daug patyrimo ant
pirma tyčia buvo perskelta Kanados pakrašty pereitą visokių išdirbysčių mašinų.z 
plokščiai. Taigi dabar juos sąvaitę buvo pagautas jūrėse’ Naujoji vieta vadinas Bay 
kaltina jau ne pinigų dirbi- vėžys, kuris sveria 18 svarų, View Motor Service. 1 Hamtin 
mu, bet suokalbiu pavogti iš Tai taip kaip nedidelis ver- 
Petraičio $3,000. šis.

ta iš tiltfos 20-dolerinės, kuri 
pirma tyčia buvo perskelta

r
3 šeimynų 

vra gesas. 
liniai piaz. 
$1.000 ineri 
čiaus. K re

199 U. S<- So. Boston. Mass.
-------------_S--------------------------------------

PARDAšI'! i Kampinis Muro Na
mas su sėt ■ 
denio boile 
Kaina $5.<
292 C Stre.

. toiletais. karšto rain
ei storo ir kambarių, 
ošti $1.'*>O.

S"». Boston. Mass.

Parsidu-. 
namai. col< 
barius ir r< 
mador jta 
nes savin;: 
nių žinių 

i- .Manrušaiti.
r- street. kampas E. Eight st.. So. 125 Minot

Bostone. Tel.’So Boston 1058. s,reet-

Ib »R<’ H ESTERY
nauji .dviejų šeimynų 

niades, po 5 ir 6 Kam-
■n halls. su vėliausios 

is. Parsiduoda pigiai, 
ikia pirigu. PI a tęs- 

’ės pa- bilderj. Juozą 
s laiku galima matyt 

•t, vakarais 396 Seaver 
er. Tel. Talbot 3763. 

(33)

J
$
į

$

ANT 
Trijų 
3-4-4
na $3.703.

Triją šeimyną medinis namas u 
įtaisymais, puikioj vietoj ant E 
Seventh streeto. Kaina $12,000.

Nepaprastai gera* pirkiny*.
Vienos šeimynos namas, puikiau
sioj vietoj. 15 kambarių su goriau
siais įtaisymais, tinkama- Dauta
rui. Advokatui arba aukštos kle- 
sos Rordingauzei. Lengvos išly
gos. Kaina $8,O')O.

Hardnare Krautuvė. South Bosto
ne ant Bmaduay. Geras biznis iš
dirbtas per daugelį meti? persi
duoda pigiai

PRIEINAMIAI ŠIA PROGA 
KIEKVIENAM INSI RANCE 

InšiuTinu ir ant išm-tkesčio (Tik 
Mass. valstijoj) 
forniėius. ramus, stiklus 
tą. gyvastį ir tt.

PARŪPINI riNIGl S dėlei mo:- 
gičių ant namų ir farmų, Bostore 
ir jo apielinkšse.

•JEIGU TURITE pinigų, kuriucs 
noiėtumėt paskolinti, gaudami 
tėvų nuošimti, ant pirmų ,arli 
antrų morgičių. praneškite man.

Automobiliu 
sveik;

I /LAIKAU TAIPGI IR LAIVZ- 
KORCIŲ PARDAVIMO IR PIN - 
GV SK ATINO SKYRIUS.

AR NORIT NAUJAS 
PADLAGOMS UŽDANGAS 
arba Lovą, Springsus, ar Mat- 
rasą?

Jąs galit gaut geriausius už 
pigesnę kainą, pas

THE WORTHLEY 
FURNHT’RE CO.
160 Middlese* SU, 

Lowell, Mass.

Barbernė ir Poolruimis. Vienintelė 
tokia įstaiga, didžios Lietuviais 
apgyventos vinto i. Bostono prie
miestyje. Kreipkitės tuojaus, par
siduoda pigiai.

~Vorciiester
Trijų šeimyną medinis namas mi 
visais įtaisymais. Kaina $10,50').
Trijų šeimynų namas. 6-5-5 l a m- 
bariai su įtaisymais. Kaina 
$10,000.

MEDFORD
Dviejų šeimyną kamp;n:s namrs, 
su naujausios mados įtaisymais, 
5*6-2 kambariai Kaina $7.800.

Parduodu Argts ir Malkas. ANG
LIS ŠITOM TARPI ATPIGO. 
PIRKITE DABAR. Pristatome 
netoliau kaip 12 mailių nuo Ro - 
tono.

Turiu daugi bę NAMU. FARMU\ 
IR BIZNIU ant pardavimo ir ma - 
nymo. kurių čia negalime -tam.- 
nėti

Visais reikalais galima kreipt s 
YPATIŠKAI, LAIŠKU ARBa 
TELEFONU.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9 rjto iki 9 vai. vakare.

/




