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LIETO VOS SOČI ALDENOKRA- CIA VDH?INKąY VAL

TAMS ATIMTI PASPORTAL
DAUGIAU KAIP 3,000 

ŽMONIŲ SĖDI KA
TORGOJ.

Drg. Bielinis, inž. Kairys ir 
kiti kas rytas turi rodytis 

policijai.
^ią sąvaitę gavom iš Lie

tuvos šitokių žinių:
Socialdemokratų Partija 

uždaryta. Centro Komiteto 
nariai patraukti teisman. Iš 
inž. St Kairio, K. Bielinio ir 
kitų žymesnių Partijos narių 
atimti vidaus pasai, kad ne
galėtų niekur važinėti. Jie 
vis kas rytas turi lankytis po
licijoj. Dienos laiku juos se
ka šnipai, o vakarais į butą 
atsilanko policija.

Partijos reikalų vedėjas 
drg. Galinis jau trečias mė
nuo sėdi sunkiųjų darbų ka
lėjime ir visą laiką tardo
mas. Spėjama, kad žvalgyba 
jį tortoruoja (kankina). Drg. 
V. Galinis buvo Seimo narys, 
uolus visuomenės veikėjas ir 
turėjo didelį darbininkų tar
pe pasitikėjimą. Voldemaro 
provokatoriai pakišo jam už
draustos literatūros, o paskui 
nuvykę ją “rado” ir užtai 
areštavo. Tokiu pat budu ir 

, visa Partija buvo išprovo
kuota. Žvalgybininkų buvo 
dar paskelbta, kad pas drg. 
Galinį rado atvykusį “Pleč
kaičio kurjerį.” Tai yra žval
gybos prasimanytas melas, 
kad suklaidinus visuomenę. 
Jokio “kurjerio” pas Galinį 
nebuvo.

Lietuvoje dabar jau prasi
dėjo tikras teroras. Tik dvie-

i Podolsko mieste, Ukrai
noj, teismas pasmerkė kalė- 
jiman 7 gelžkelio dirbtuvės 
darbininkus, kurie tūlas lai
kas atgal buvo nulinčiavę 
gelžkelio konduktorių Turki- 
ną, užtai kad šis užmušė vie
ną darbininką, kuris nenorė- 

I jo pasiduot areštui. Byla su-

šovė Kuaąą Prie 
Komunijos.

Chicagoje vienas išsigė
ręs katalikas šovė kunigą. _? > «... «•

jų sąvaičių bėgyje nudėti 5 
Voldemaro provokatoiųai ir 
3 žandarai. Provokatorius 
šaudo valstiečiai ir darbinin-

kėlė Rusijoj daug žingeidu- 
mo. Kaziona bolševikų spau
da aštriai smerkė darbinin
kus, kurie patįs nuteisė 
žmogžudį valdžios tarnauto
ją, ir reikalavo jiems aštriau
sios bausmės. Jie buvo nu
teisti nuo 2 iki 7 metų kalėji
mo.

PASIRODĖ NAUJA 
GERKLES LIGA.

Charlton, MassN— Čia pa
sirodė nauja gerklės liga, ku
ria pereitą sąvaitę apsirgo 

iT • Gė jau 8 žmonės. Miestelio vy-
TaiL riaWbė įsakė daktarams iš-
neles svenciausios sopulin-,ti • -- į vanHpni ir kito- 

Ikius ' al«°mus da>ykus- žmo- 
nų katalikų kunigas Keenan' į ... .. ._

neles švenčiausios sopulin-

Lietuviai Norėjo Užmušti 
Francuzų Konsulą Berlyne.

bartiniu laiku sėdi daugiau 
kaip 3,000 politinių belais-1 
vių, jų tarpe keliatas šimtų 
socialdemokratų, bet dau
giausia šiaip sau nepriklau
somų žmonių, kurie kokiu 
nors budu yra parodę fašistų 
diktatūrai nepritarimo.

Lietuvą dabar valdo išim
tinai Voldemaras su keliatu 
šimtų jaunų karininkų.

Politinių emigrantų skai
čius žymiai pakilo. Yra jau 
daugiau kaip 2,000 prasiša
linusių į užsienį.

Apie areštus, žudymus ir 
karo lauko teismus Lietuvos 
spaudoje nevalia nielęo ra
šyti. Visas žinias fašistų dik
tatūra zslepia nuo liaudies. 
Cenzūra dabar daug biaures- 
nė, negu buvo prie kruvinojo 
earo. Visoj Lietuvoj paskelb- 

I ta apsiausties stovis (pirma 
i buvo tik karo stovis). Visi 
[ keliai dabar apstatyti šni- 
ipais, kurie peržiūri keliau- 
; jančių žmonių asmens liudy- 
mus, o nužiūrėtus areštuoja.

Dėl šitokių represijų da
bar jau pradėjo kilti prieš 
Voldemarą valdymo budus 
net ir tie. kurie iki šiol ramiai 

i sau sėdėjo ir į politiką visai 
į nesikišo. Dabar ir jie jau 
griežtai nusistatė prieš dik
tatūrą. Ir visi kalba, kad il
gai taip nebus. Voldemaras 
busiąs nuverstas.

RADO $4000 SENAM 
ČEVERYKE.

Westport, Conn. — Apie 
8 metai atgal čia milionierka 
Mrs. Levvis pametė keliatą 
deimantinių žiedų ir kitokių 
brangmenų už $4000. Ji ap
kaltino tuomet savo tarnaitę. 
Visur tų brangmenų išjieško- 
ta, bet niekur nerasta, ir po
nia Lewis visai apie juos pa
miršo. Bet pereitą sąvaitę 
viena beturtė moteriškė nu
pirko pas ^dą porą senų če- 
verykų ir rado į vieno čeve- 
ryko galą tas brangmenas su
kištas. Ji nunešė jas polici
jai, o policija surado jų savi
ninkę ir atidavė jai.

Šalis, Km* Nėra

Lietuvos Draugai 
Šaukiasi Pagalbos.

AMERIKOS PASPORTAI 
• PARSIDUODA PARY

ŽIAUS KARČEMOSE.
Paryžiuje galima pigiau 

gauti Amerikos pasportą, 
negu Amerikoj. Amerikoje 
gyvenant pasportų nereikia, 
bet važiuojant į užsienį, pi
lietis turi išsiimti pasą, kuris

Gavome iš Lietuvos atsi
šaukimą, kad jiems tenai la
bai reikalinga pagelba. Šim
tai žmonių be jokios kaltės 
areštuota, šeimynoms atimti i kainuoja $10. Paryžiuje bet- 
maitmtojai vaikai ir žmonos U amerikiečiai tankiai nusi- 
badauja. Visų akys atkreip- j gyvena ir užstato savo pas
tos į Ameriką; jieziun pro,portą už stiklą konjako. Ši- 
asaras į mus ir laukia, ar■ tokių pasportų Paryžiaus 
mes, būdami pavalgę ir lais-, karčemose galima esą nusi- 
yi, neismesime ir jiems kokių: pirkti po $1 Amerikos pilie- 
trupinių. Bet sulaukti negali., gj gajj sugrįžti Amerikon 

atslsa?^1,?as .ir : j ir be pasporto, jeigu jisai tu- 
P® Ik o. P^PLa,?Į i su savim pilietybės popie-

niai kaliniai? Dėl ko jokių ras r r r
aukų negaunam ? Dėl ko mus į ________

tPROHIBICIJOS AGENTAI 
PAVOGĖ $230.

“The Centrai News” iš

užmiršot ir apleidot?...” 
Suprantama, kad šelpti 

reikia. Gali aukoti pavieniai 
po dolerį kitą, gali ir organi-. perkasie, Pa., praneša, kad 
zacijos paskirti is savo iždų, tenai atvyko iš Philadelphi- 
Ba^ari .ren^1.ami . Panikai.1 i<e]i prohobocijos agentai 
Paskirkime jų pelną pohti-;]-r užpuolė viešbutį. Išviję 
niems Lietuvos belaisviams laukan visus svečius jie pa- 
ir nelaimingoms i darė kratą, ir kada jie išėjo,

a^^te Ke- savininkas rado išimta iš ka- 
leivio redakcijon, o redak- sos $230. 
ciją nusiųs kur reikia. Į “ *__________

AUDRA APDRASKĖ 
MIESTELIUS.

Per Ohio ir Pennsylvani- 
jos .valstijas pereitą penkta
dienį perėjo smarki audra, 
kuri nudraskė stogus, nuvar- 
tė kaminus, išlaužė medžius 

vyrą,’ kuris pereitą kovo mė- ir telefonų stulpus, 
nesį buvo pabėgęs iš Kenne-

MIŠKE SUGAVO PABĖ
GUSĮ KALINĮ.

Augusta, Me.—Netoli nuo 
čia Maine’o giriose šerifas su 
savo padėjėjais sugavo Clif- 
fordą Caro, 27 metų amžiaus

KERBTAS BUVO PASIKĖ
SINIMO MOTIVAS.

Moteris ir jo* vyras gavo už
tai po du mėnesiu Italojfano. 

Da nenutilo atbalsiai tų 
šūvių, ką buvo paleisti Kau
ne į Voldemarą, o iš Berlyno 
jau ateina daugiau panašių 
žinių. Telegramos sako, kad 
26 birželio į franeuzų konsuy 
lo Rene Binet’o raštinę tenai 
atėjo lietuvė moteris su savo 
vyru ir pareikalavo* kad 
franeuzų valdžios atstovas 
atlygintų jai už koją, kurios 
ji neteko vienoj nelaimėj bū
dama Paryžiuje. Kada kon
sulas atsisakė šitą reikalavi
mą išpildyt, moteris išsitrau
kė revolverį iš po skverno ir 
pradėjo jį šaudyt. Pataikyt 
bet gi nepataikė, nes buvęs 
ten pat konsulo tarnas nutvė
rė jai už rankos su revolve
riu ir šūviai nuėjo pro šalį.

Telegramos sako, kad šita 
moteris vadinasi Agota Ma- 
karoff. Tai butų ne lietuviš
ka pavardė, bet telegramos 
pabriežia, kad šovikė esanti 
lietuve. Jeigu ji ištikrujų lie
tuvė, tai arba jos pavardė 
yra iškraipyta arba ji yra iš
tekėjusi už kokio ruso Maka- 
rovo.

Šovikė tuojaus buvę suim
ta ir atiduota teismui. Vokie
čių teismas nuteisė ją dviem 
mėesiais kalėjimo. Jos vyras, 
kuris buvo kartu su ja, taipgi 

Trockį, ir tai negavo Stalino:^8/? ,du menesiu kalėjimo, 
leidimo išvažiuot į Neuheimą

1 studentas Vosylius buvo tuoj 
sušaudytas ir visam krašte 
apskelbta apgulos stovis.

ESPERANTININKŲ KON-
GRESAS.

Lietuvių esperantininkas 
K. Vidikauskas praneša 
mums, kad 9—14 liepos die
nomis New Yorke bus 22-ras 
metinis Esperantininkų Aso- 
siacijos Kongresas. Tikėtas 
į kongresą kainuos $3. Tikie- 
tai gaunami pas Miss Mary 
Scheitlin, 3439 — 75th st., 
Jackson Heights, N. Y. Bet 
svečiai galės kai kuriuose 
kongreso skyriuose ir be ti- 
kiėto dalyvauti, tik spren
džiamojo balso neturės. 
Kongresas bus viešbutyje 
Manger. Jei kas norėtų nu
siųsti pasveikinimų, gali ad
resuoti taip: Esperanto Con- 
gress, Hotel Manger, New 
York City.

rių katalikų kunigas Keenan 
dalijo savo davatkoms ko
muniją. Tai buvo per mišias, 
ir tam žmogui, manoma, ne
patiko, kad kunigas atsisto- 
jęs prieš žmones geria vyną 
pilnomis taurėmis, o savo 
parapijonams' neduoda nei 
pauostyt. Bąt būdamas jau 
gerokai išsigėręs, strielčius 
negalėjo tiesiai nutaikyt, ir 
vietoj kunigui, paleista jo 
kulipka pataikė parapijonui, 
kuris buvo jau išsižiojęs ko
muniją imti.

Išgirdęs šūvį, kunigas bai
siai nusigando ir tuojaus kri
to Ant žemės, kad kulipka jo 
nekliudytų. Šovėjas paleido 
iš viso penkis šuvius. Bažny
čioj daug žmonių nebuvo, 
todėl moteris klykdamos 
pradėjo bėgti ir slėptis tai už 
lomkų, tai už piliorių. Pasku
tinį suvį šaudytojas paleido 
sau į galvą, bet kulipka nu
drėskė jam tiktai pakaušį. 
Buvusieji bažnyčioje vyrai 
paskui jį suėmė ir pašaukė 
policiją. Paaiškėjo, kad šau
dytojas vadinasi Charles O. 
Foster, tikfrepĮhfšpijonas ir 
dievuotas katalikas, tik atsa
kančiai išsitraukęs.

AMERIKOS FINANSININ
KAS NUVYKO RUSIJON.

-Iš Odesos šią sąvaitę pra
nešama, kad tenai atvyko 
Charles Dewey, Amerikos fi
nansinis ekspertas prie Len
kijos valdžios. Dėl jo kelio
nės į Rusiją kilo visokių kal
bų. Vieni spėja, kad jo tiks
las yra išlyginti nesutikimus 
tarp Lenkijos ir Kurijos, o 
kiti mano, kad, jis nuvyko 
tenai pasiteirauti apie atnau
jinimą diplomatBaų santi
kių tarp Rusijos ir Amerikos.

nėms patariama neiti į teat
rus ir apskritai vengti viso
kių susirinkimų.

MERGINA APIPLĖŠĖ 
BANKĄ.

Topeka, Kan. — Pereitą 
subatą jauna mergina čia už
puolė bankinę firmą Securi- 
tv Benefit Association ofisą, 
pagrobė $14,000 ' ir pabėgo. 
Ofise buvo du tarnautojai, 
kuriems plėšikė įgrąsino re
volveriu nesijudint iš vietos.

Islandijos sala šiandien 
yra turbut vienatinė šalis po 
saule, kur nėra bedarbių. Vy- 
riausis salos miestas yra Rey- 
kjavik, kur iš viso randasi 
tik 8 žmonės be užsiėmimo: 
šeši jų esą nesveiki ir dirbti 
negali, o du patįs pametę sa
vo seną darbą, norėdami su
sirasti geresnę vietą. Kitokių 
bedarbių visai nėra.

Islandija priklauso Dani
jai ir randasi Atlanto šiaurė
je, tarp Anglijos ir Kanados. 
Kadangi Amerika atei 
suvaržė, tai Norvegijos, 
dijos ir Danijos politikai ir 
mokslininkai norėtų savo 
žmonių perteklių' nukreipti _ 
Islandijon. Bet salos valdžia Turtatanel“kuris
nenori i miestusateivium- priu.UK> prie sovietų Rusi- 
n?!.’°tpr'Tul?'?LnlJT-■*»> fanatiku sudraskė
Dabar Islandija tun tik 10,------ -

Fanatikai Sudraskė

tvirtina, kad ji galėtų išmai
tinti 500,000.

Rašytoją.
Iš Samarakando praneša

poetą Chakimą Žadą, kuris
__ a*i_____ 1___

tapęs laisvamaniu pradėjo 
griauti tikybinius prietarus 
tarp tamsių muzulmanų. Šio
mis dienomis jisai nuvykoTĖVAS IR SŪNŪS SU

DEGĖ ORLAIVY.
Sacramento, Cal. _ _________ __

tą nedėldienį hšitą miestą' akmens pradėjo skaitvtžmo- 
nukrito orlaivis, kuriuo lėkė nėms savo eiles prieš tikybą 
Ira Wilkinson su savo sunu- Fanatikų minia užpuolė jį 
mi. Abudu užsimušė ir sude- sumušė, paskui pakinkė prie 
gė kartu su orlaiviu. į jo kojų ir ranku 4 jaučius ir
. ■ in ir a -r a e-v ! varydami l 4 priešingas

. įšachimardano miestelį, kur 
— Perei- buvo turgus, ir užsilipęs ant

Darbininkai Diktuo
ja Karaliui Kalbą.

Anglijoj yra tokia mada, 
kad naujam parlamentui at
sidarant. karalius perskaito 
savo kalbą, kuri išdėsto vy
riausybės politikos progra
mą. Kadangi dabar Anglijos 
vyriausybė yra darbininkų 
rankose, tai karaliaus kalba 
turėjo būt pritaikyta prie 
Darbo Partijos nusistatymo. 
Tuo tikslu pereitą sąvaitę 
darbiečių ministerių kabine
tas turėjo posėdį ir toj kon
ferencijoj buvo nustatytas 
karaliaus kalbai turinys. Par
lamentas atsidarė 2 d. liepos 
ir karaliaus kalboj pasirodė 
surašyti Anglijos socialistų 
reikalavimai. Svarbesni jų 
yra: aprūpinimas bedarbių, 
sutrumpinimas darbo laiko 
kasyklų pramonėj, valstybių 
nusiginklavimas, Anglijos 
kareivių iš Vokietijos atšau
kimas. atnaujinimas santikių 
su Rusija, ir tt. Tai yra kara
liaus kalba, bet darbininkų 
padiktuota.

ELEKTRIŠKOS LEMPOS 
LOPŠINE PERKELTA 
FORDO MUZ1EJUN.

Kaip žinia, pirmutinę elek
trišką lempą išrado ameri
kietis Edisonas, o pirmutinė 
stiklinė pūslė jai buvo išpus
ta General Electric dirbtuvėj 
New Jersey valstijoj. Dabar 
Fordas pastatė Dearbome 
muziejų Edisono garbei, ir 
šiomis dienomis į tą muziejų 
buvo pergabentas visas tas 
namelis, kur pirmutinė elekt
riška lemputė buvo išpusta. 
Paimta ir 30 vežimų žemės, 
ant kurios tas namelis stovė
jo. ir ji nuvežta į Dearborną, 
taip kad elektriškos lempos 
lopšinė ir vėl stovės ant tos 
pačios žemės, šitose ceremo
nijose dalyvavo ir pats Edi
sonas.

Trockis Nužudytas?
Jo vardu Konstantinopoly 
gyvenąs visai kitas asmuo.
“The Boston Herald” ga

vo iš Jeruzolimos šitokių ži
nių: “Tikrojo Trockio jau 
nebėra. Jis jau nužudytas. 
Tas Trockis, kuris dabar gy
vena Konstantinopoly, tai vi
sai kitas asmuo. Atsiminkit 
kad Stalinas nekuomet tikro
jo Trockio iš Rusijos ribų gy
vo neišleistų. Atsiminkit, 
kad Joffe, buvusis sovietų 
ambasadorius Berlyne, buvo 
daug mažesnės svarbos už

5 ŽMONES. t fanatikų ir prokuroras reika-
Angola, Ind.—pereitą ne- lauja 54 jų nubausti mirties 

dėldienį čia susikūlė priešą- bausme, 
kiais du automobiliai. Maši
nos sutyžo šipuliais ir ant 
vietos užsimušė 5 žmonės.

s: '

Riviera du Loup miestely. 
Kanadoj, pereitą nedėldienį 
įlūžo tiltas ant šv, Laurino

net pasigydyt. Joffe dėl to Voldemarą
nusižudė. Kaip tad galima ’ 
daleisti, kad Trockis, kurio 
Stalinas taip bijojo, butų iš
leistas liuosas į užsienį? Aš 
esu įsitikinęs, kad Trockis 
buvo nužudytas Turkesta- ' 
ne.

Taip pasakė Amerikos ko
respondentui lenkų rašyto
jas prof. Ferdinandas Osen- 
dowskis, kuris šiomis dieno
mis atvykęs iš Konstantino
polio į Jeruzolimą.

“Bet kaip tamsta išaiškinsi 
tuos straipsnius, kurie dabar 
yra rašinėjami iš Konstanti
nopolio Trockio vardu prieš 
Stalino valdžią?” buvo pa
klaustas Osendovvskis. Ant 
to profesorius atsakė, kad 
rusai visuomet buvo geri ak
toriai* ir kad tariamieji Troc
kio straipsniai yra niekas 
daugiau, kaip tik gudrus Sta
lino agentų vaidinimas Troc
kio dramoj.

“Bet argi Trockio sūnūs ir 
našlė žmona leistų Stalino 
aktoriams šitokią dramą vai
dinti ir apgaudinėti pasau
lį?” paklausė toliau kores
pondentas.

Osendowskis mano, kad 
tai yra visai galimas daly
kas. Trockio našlė ir sūnūs 
gali būt taip suterorizuoti, 
kad nedrįsta burnos atidary- 
i. Kitaip ir jiems butų galas.

Minske Sušaudyta 
7 Žmonas.

Iš Maskvos pranešama; 
kad Minske' pasibaigė didelė 
politinė byla, kurioj 26 kai
miečiai buvo kaltinami kont- 
revoliuciniais darbais. Jie su
deginę iki žemės valdžios 
ūkį ir mėginę užmušti kaimo 
sovieto pirmininką Jurevi
čių. Bolševikų teismas 7 jų 
pasmerkė sušaudyt, o 19 nu
teisė kalėjimam Pasmerktie
ji miriop jau sušaudyti.

5

VAIKAI RADO PAVOG
TĄ PAŠTO MAIŠĄ.

Ansonia, Conn. — Pereitą 
subatą netoli nuo čia vaikai 
rado girioj paslėptą pašto 
maišą su money orderiais, 
kuris andai buvo pavogtas. 
Kitas maišas su $70,000 pini
gų buvo rastas pirmiau. San- 
rišy su šitų maišų pavogimu 
yra areštuotas pašto vežikas 
Esko Burgess.MEKSIKOJ NUIMTA 

CENZŪRA.
Pereitą sąvaitę Meksikoj 

buvo panaikinta laikraščių 
ir žinių cenzūra, kuri buvo 
Įvesta kunigams maištą pa
kėlus. Dabar kunigai su val
džia susitaikė ir prižadėjo 
klausyt šalies įstatymų.

MERGINOS IŠLAUŽE 
KALĖJIMĄ.

Greensburg, Pa. — Perei
tą sąvaitę 3 merginos čia išsi
laužė iš Westmoreland pa
vieto kalėjimo. Jos išmušė 
kalėjimo lubose langą, susu
ko iš blanketų ilgą virvę ir 
nusileido ja 60 pėdų žemyn.

New Yorko žydelis Gold- 
unith, kuris užsiimdavo emi
grantų kontrabanda, gavo 2 
netu kalėjimo ir prie to da 
.iri užsimokėti $1,000 pa- 
oaudos pinigais.

$2,000,000 KARO OR
LAIVIAMS.

Karo departamentas Wa- 
Jiingtone užsakė 299 naujus 
motorus karo orlaiviams. Jų 
>adarymas kainuos valdžiai 
$2,000,000.180 motorų turės 
po 500 arklių pajėgos ir jie 
bus vartojami persekiojime 
orlaiviams.

10,000 ŠVIETĖJŲ SU
VAŽIAVIMAS. ____ _

Atlantos mieste Georgi- ’upėai ir penkfžm^^prigė---------------- - _ .
Vokietijos socialdemokra-‘ jos valstijoj, pereitos sąvai-rė. - -

------ --------------- nak- tų partija turi daugiau kaip tės pabaigoje susirinko Ame- šiomis dienomis Belai io i 
Sugautas jisai sakėsi jau milioną duokles mokančių rikos švietėjų organizacijos buvo parlamento rinkimai 
dvi dienas nebuvo nieko narių. Jie sumoka per metus konvencija, kurioj dalyvavo Socialistu išrinkta , t/ 

I $2,625,000. 110,000 delegatų. munistų--l. ’

bec pavieto kalėjimo. Jį gau
dė aabar tris dienas ir nak
tis. Si
pert... 
valgęs.

•Naujienos” praneša, kad 
Chicagoje plėšikai surišo ir 
apiplėšė lietuvį dainininkę 
Stogį. Nelabai senai Btidge 
porte buvo apiplėštas Stasys 
pilka. Matyt, tokia jau artis
tų -laimė.”
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“LA1SVE” NEBEGAUNA 

, AUKŲ, BIZNIS SMUNKA.
Brooklyno komunistų 

“Laisvė” prisipažįsta, kad 
komunistiškas biznis jai nie
kad neapsimokėdavo ir ji už
silaikydavo tiktai iš aukų. 

• Bet dabar ir aukos sustojo 
plaukusios. Sako, jos “jau
kia taip kaip vanduo prieš 
kalną.” O gyventi Brooklyno 
komisarams reikia. Reikia 
kartais ir.“šmičkę” išsigerti. 
Todėl “Laisvės” redakcija 
maldauja:

“Taigi bent nuo dabar, drau
gai ir prietemai, panaudokite 
liekamą vasaros taiką finansi
niam ‘Laisvės’ pastiprinimui. 
Visur surengkite specialius iš. 
važiavimus bei kitokias pramo
gas 'Laisvės' naudai; asmeni
niai dolerį kitą aukokite...”

šitą “Laisvės” atsišauki
mą cituoja. “Naujienos,” nes 
mes komunistų organo ne
gaunam.

“Laisvė” sakosi esanti tas 
“inžinas,” kuris suka visą 
komunistų mašineriją Ame
rikos lietuvių gyvenime. Ar 
“priešfašistinį” vajų reikia 
pradėti, ar SLA. viršininkus 
aploti, ar kokioj pašalpinėj 
organizacijoj triukšmą su
kelti 
“inžinas.
“finansinio kuro, 
munistiškas “inžinas” (“Lai
svė”) kas diena vis labiau 

•ikvejMi ir eina prie »usto- 
jiare punkto.” Tai pačios 
“Laisvės” žodžiai. Reiškia, 
jai gręsia jau sustojimas. Ir 
todel ji šaukiasi aukų.

Amerikos lietuviai dabar 
pradėjo rinkti aukas badau
jantiems Lietuvos žmonėms. 
Bet tai nelabai reikalingas 
darbas, sako komunistų or
ganas. Viena, bad uolių šel
pimą fašistinė vyriausybė 
yra suvaržiusi, o antra, ba
das yra tik laikinas dalykas. 
Atėjo vasara, ir ūkininkai 
atsigaus. Tuo tai-pu gi Brook
lyno komisarams vasaros 
metu pats sunkiausis laiko
tarpis, nes aukos visai ne
plaukia.

Taigi, draugai ir draugės 
“progresyviai,” kurie ketino
te duoti aukų Lietuvos ba
du© liams, geriau sušelpkite 
badaujančius komisarus 
“Laisvės” pastogėj, ironiškai 
pastebi “Naujienos.”

viską turi atlikti tas 
” Bet negaudamas 

šitas ko-

SLAPTA K0MUM8W A VU&B PAMAUKĖ 
AGITACIJA. H LIAUDININKU?

Jau pereitame “Kalamo” “Itiętuvos Aidas”- 118-me 
įmety rašėm, kad “Ntiujie- nųmary rašo, kad Jonas Vi- 

IeRK pasitraukia išliaudi-

Ir tūlas Kajus “Lietuvos 
Žiniose” skundžiasi:

“Prof. J. Jablonskį taikome 
kalbos autoritetu, iš jo moko
mės kalbos. Bet jau dabar neži
nia kas daryti, ko taikytis: ar 
jo gramatikos, ar jo naujųjų 
raštų rašybos. Ypač skundžiasi 
lietuvių kalbos mokytojai. Mo
kytojai dabar tiesiog nežino, 
kuria rašyba mokyti mokomus 
rašyti — senąją ar naująja. 
Prof. J. J-io raštai rekomenduo
jami mokykloms ir patariama 
mokiniams iš jų mokytis kal
bos. Bet. kai to paties autorite
to raštuos atsiranda naujoviš
kumų ir net nevienodumų, mo
kytojai atsiduria visai keblioj 
padėty ir nežino kas daryti ko 
mokyti.”

• Bet kas čia kaltas ? Ar 
kalta musų rašyba, ar jos aiš
kintojai?

Čia niekas nekaltas. Tai 
yra paprasta evoliucijos ei
ga. kad viskas turi keistis ir

numery 
noms" pasisekė sugauti slap
tą komunistų Centre Biuro 
lapelį, kuris dabar yra plati
namas jų tarpe slapta. Dabar 
“Naujienos” paskalbė jj išti
sai. Vietos stoka neleidžia 
mums visą jį perspausdinti, 
todel paduosime bendrą jo 
turinį suglaustoj formoj; į. kai kurių kitu priežasčių p. J.

Mes turim užkariaut pozi- VfW4b valstiečių kau
cijas lietuvių darbininkų gy-' «»•«*<* ^'’ybės ir iš

turinį suglaustoj formoj-. 
Mes turim užkariaut pozi-

niMhjpartijos. Sako:
“Mums teko patirti, kad są- 

su netaktingų valstiečių 
Itaudlninkų organo Lietuvos 
Žinią* itataokimu (tai p. J. Vilei
šio nfanjautos mintateriui pir- 
mmtakui po atentato ir dar dėl

venime, sako komunistų Biu- paiioa partijos.
ras tame lapely. Todel visi' Mes jau rašėm, kad p. J. 
komunistai tun lįsti į viso- Vileišis, kaip miesto burmist- 
kias organizacijas, i.pašaipi, rąa^ pasiuntė miesto valdy- 
nes draugijas, ir skleisti te- bos vardu pasveikinimą Vol-
nai komunizmą. Visur komu
nistai privalą kaulyt aukų 
savo politikai. Tam tikslui 
reikią išnaudoti visas pro- 
gas, sako Biuras. Ir apie vis
ką reikią, raportuoti Biurui, 
kuris randasi “Laisvės” re
dakcijoj. Visi komunistai bū
tinai turį rašytis į SLA. “Tai 
yra Centro Biuro griežtas 
įsakymas.” Jeigu kuris ko-

j munistas da nežinąs, kaip
- reikia SLA. viduje “daibuo- 
-• tis,” tai jis privaląs kreiptis į 

tobulėti. Pirmutinis žmogus(“Laisvę,” o iš tenai jam bu- 
rašvt it* kalbėt visai nemokė-,šią prisiųsta instrukcijų, Visi jO * yr.ii  jla. _. 1 —r • T' • • T *

ir vystėsi 
mes paimsime savo kalbą ir 
rašybą už poros šimtų metų 
atgal, ir palyginsime su da
bartine savo kalba ir rašyba, 
skirtumas bus labai didelis. 
Bet tai da nereiškia, kad 
šiandien musų kalba jau to
bula, kad rašyba toliaus ne
sikeis. Už poros šimtų metų 
dabartinė musų kalba ir ra
šyba išrodys taip pat netobu
la ir juokinga, kaip netobula 
ir juokinga šiandien išrodo 
musų tėvukų kalba. Ir taip 
yra su visomis kalbomis bei 
rašybomis. Po veroliucijos 
rusai padarė didelių refor
mų savo rašyboj, išmesdami 
iš jos “jatus.” “fitas,” “yži- 
cas” ir kitokį bagažą, be ku
rio jie dabar puikiai apsiei
na. Turkai po revoliucijos 
atmetė visą savo senovišką 
abėcėlę, įvesdami jos vieton 
lotiniškas raides. Anglai 
taipgi turi daug netiksi urnų 
savo rašyboj ir vietoj 
“throųgh” pradeda jau ra
šyti “thru.” vietoj “night”— 
“nite” irti.

Progresuoja ir keičiasi vi
sas gyvenimas, negali stovė
ti vietoje ir kalba su rašyba.

tis,” tai jis privaląs kreiptis i
• •T • - —— * -___ * 1_^

Kalba ir raštas atsirado komunistai privalą rašyt j; Uždaryta 
stėsi labai lėtai. Jeigu “Tėvynę” ir atakuot SLA. ką, nepa
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žiūra visa eilė krikščioniško, 
jo liogerio veikėjų. Keliolika 
studentų-ateitininkų net bu
vo ištremta į provinciją.

Provokacijos ir represijos*
Dabartiniu metu provoka

cijos sistema Lietuvoje pa
siekusi aukščiausio laipsnio. 
Visose įstaigose, k. a. polici
joje, pašte, pilna fašistų ge
rai apmokamų šnipų, kurie 
savo galią panaudoja daž
niausiai asmeninėms sąskai
toms suvesti. Užtenka kokiu 
nors budu įgyti šnipuko ne
malonę, ir busi apšauktas 
/‘plečkaitininku,”" pas tave 
(“suras” (šnipuko padėtą) 
nelegalę literatūrą, ir patek
si į nagus fašistiniam “teis
mui,” kuris objektingumo 
bei pasigailėjimo nežino. 
Kankinimai, sušaudymai — 

i tai dabar Lietuvoje papraL 
' tas dalykas.

Kalėjimai ir Varnių kon- 
‘ centracijos stovykla (įstaiga, 

kurios visai nepažįsta kitos 
valstybės) prikimšti saus- 
kimšiai. Valdininkai ir moks
leiviai demoralizuojami, ūkis 
smunka, krašto viduje tan
kiai apsireiškia teroristiniai 
aktai prieš fašistų uzurpato
rius. Ir po viso to Voldemaro 
“vyriausybė” imasi tvirtinti, 
kad Lietuvoje “viskas ge
rai” !

D- sąlygos nepasikeis, kol 
Lietuvos liaudis nesusipras ir 
nenublokš nuo savo sprando 
kruvinojo fašistų jungo.

Žvalgybos provokacijos.
Plačiau savo laiku buvo 

“Naujienų” bendradarbis rašoma^ kaip išprovokuota 
Skaramušas paduoda įdomių 
smulkmenų iš Lietuvos apie 

i uždarymą Socialdemokratų 
Partijos ir kitokius įvykius. 
Apie partijos uždarymą jis 
sako:

Priežastys uždarymui yra 
šios: (1) s.-d. partija esanti 
priešvalstybine, (2) ji ne-

krata “Socialdemokrato” re
dakcijoje ir areštai sąryšyje 
su ja. Dabai' viskas pamažu 
aiškėja. Pasirodo, kad pas 
drg. Galinį jokio Plečkaičio 
kurjerio nebūta, — tai vien 
žvalgybos prasimanymai. 
Tečiau už tą “kurjerį” ir už 
•‘rastą” “S-to” redakcijoje 
nelegalę literatūrą sėdi kalė-

♦ v

demarui, kuomet tas išliko 
gyvas, ir kad dėl šito pasvei
kinimo pasipiktino visa pa
žangioji Lietuvos, visuomenė. 
“Lietuvos Aidas” dabar šitą 
incidentą patvirtina. Tai 
reikštų, kad p. J. Vileišis nu
tarė pataikauti fašistams.

ADV. BULOTA VAR
NIUOSE.

Lietuvos laikraščiai prane
ša, kad prisiekusis advoka
tas Andrius Bulota tapo išga
bentas į Varnius ii' uždarytas 
koncentracijos stovykloj.

i ir jo žmona. Už 
ką, nepasakyta. Bet fašis
tams ir nereikia, kad butų už 
ką Nepatiko jiems žmogaus 
nusistatymas, ir jie tuojaus 
veža jį į Varnius “kaipo pa
vojingą visuomenės tvar
kai.”

Caro laikais adv. Bulota 
prigulėjo soeialrevoliucio- 
nierių grupei. Jis buvo Ke
renskio šalininkas. Jis buvo 
Lietuvos atstovu Dūmoje, ir 
tenai daugiausia pasižymėjo 
kaip geras kalbėtojas ir nar
sus kovotojas už Lietuvos 
aisvę. Karo metu jis buvo at

vykęs Amerikon ir dirbo čia 
me Lietuvos Šelpimo Fon
do.
PLECHAVIČltli PASKY
RĖ PENSIJĄ IKI GYVOS 

GALVOK
“Lietuvos žinios” prane

ša, kad atstatytajam gen. 
Plechavičiui, kuris 1926 me- 
ais 17 gruodžio naktį gink
luotas įsilaužė į prezidento 
Griniaus namus, už “pasižy
mėjimą” Smetona dabar pa
skyrė visam amžiui po 1,000 
litų pensijos kas mėnesį. 
Pensija skaitoma jau nuo 15 
dienos vasario 1929 metų.

Taigi pasirodo, kad fašis
tai skirsto sau pensijas iš vi
suomenės pinigų, visai tos 
visuomenės ne pasiklausę, ar 
ji su tuo sutiks, ar ne. Šito
kios sauvalės net ir pats Mus- 
solinis nedrįsta parodyt

Sunki bus musų “tautinin
kams” valanda, kuomet liau
dis pareikalaus iš jų atskai
tų... 0 ta valanda ateis... Pa
sibaigs tuomet visos “pensi- 
JOS.

Snti pasmerkusi Plečkaičio Jime viršum 30 žmonių. »anu pasmerKUAi riecKdicio^ ^ 1wUVqIii cllzjorvtQ hv- 
zygių, (3) ji nesanti išbrau
kusi narių, kurie priklauso 
t. v. ‘‘plečkaitininkams” arba 
palaiko ryšius su jais. Prieš 
šiokį, kvailai argumentuotą 
uždarymą L. S. D. P. Centro 
Komitetas padavė apygar
dos teismui skundą, kuris bus 
sprendžiamas šiomis dieno
mis.

S.-d. skundžia valdžią.
Skunde įrodoma, kad L S. 

D. partija savo programoje 
nepriklausomybės obalsį įra
šė jau prieš 33 metus ir iki 
šiol dar šio obalsio nei kartą

£a* nĮ" džiami nei gynėjai, nei liūdi-
Valstybes Taryba norėjo vai; ninkaL (šitas prašymas.™- 
dov-u pakviesi Lrachą tai|mo|.andumas *aU tilpo-Ke- 
wenintel« s.-d. atstovas d^gr. į]ei _ Red J
Kairys is jos išstojo, nes jisi , __ .,
negalėjo sutikti, kad tuo bu-I Memorandumą Voldema- 
du butų laidojama Lietuvos i 
nepriklausomybė ir demo- ’ -
kratija. Laike Bermonto gau
jų puolimo 1919 metais kraš- 
to gynimui buvo suorgani
zuotas štabas, į kurį, išsky
rus R. Skipitį, įėjo vien so
cialdemokratai, k. a. drg. 
Bielinis, Požėla •ir’kiti. Tuo 
budu s.-d. partija pasirodo 
dar valstybingesnė, negu ul
trapatriotinės grupės, kurių 
daugelis narių laike nepri
klausomybės kovų “liejo 
kraują” štabų raštinėse ir 
maisto sandėliuose. Kas iš 
partijos narių priklauso

Tuo reikalu yra sudaryta by
lą, kurią spręs karo lauko 
teismas.

Studentai persekiojami.
Toks pat teismas spręs 13 

suimtųjų sąryšy su atentatu 
studentų bylą. Neturėdami 

į jiems rimto kaltinimo, fašis
tai “surado,” kad jie laike 
atentato kėlę triukšmą ir tuo 
padėję atentato dalyviams 
pabėgti. Žymus visuomenės 
veikėjai, mokslininkai yra 
tuo reikalu padavę Voldema
rui prašymą-memorandumą, 
protestuodami prieš vartoji
mą karo teismų, kur neįlei-

t

viršininkus. Bėt tokius raštus 
pirma reikią nusiųsti į tą biu
rą “Laisvės” redakcijoj; 
biuras juos pertaisysiąs kaip 
reikia, sugrąžinsiąs autoriui 
atgal, o tas jau galėsiąs tada, 
į “Tėvynę” siųsti. Jeigu “Tė
vynė” šitokių raštų netalpin
tų, tai jau tuomet juos išplėš, 
kins tovariščių gazieta “Lai
svė.” į “Tėvynę” pirma rei
kią siųsti dėl to, “kad neda
vus progos sakyti, jog pirma 
nuėjo į svetimą spaudą” Ir 
visi komunistai privalą išsi
juosę rinkti pinigus užkaria
vimui SLA. Pinigų reikią! 
dabar, ir jų reikėsią SLA. 
seimui. Reiluą ruoštis iš kal
no, kad per sekahtį seimą 
komunistai galėtų jau paimti 
SLA į savo rankas. Ir savo 
planus reikią slėpti. Jeigu 
kurie tokius svarbius nutari
mus išplepėtų, tuos bausti. 
Eidami4 svetimų organizaci
jų susirinkimus, komunistai 
visuomet privalą iškalno su
siorganizuoti.

Na, ir kas butų, jeigu ko
munistams pasisektų SLA. 
paimti į savo rankas? “Nau
jienos” mano, kad butų štai 
kas:

“Komunistams vaičkžft Susi- 
vienijimą su jo turtu atsitiktu 
tas pat. kas atsitiko su Lietuvių 
Socialistu Sąjungos iždo, namo 
fondu ir spaustuve, kuomet žie 

, turtai pateko j konumtaty n*’ 
gus: jisai botų Mkvrtto, prt- 

, žmueliuatec ir iMeMataaiHT 
vatiikoHtM nMMtanaję biznierių-

menįs: Sakavičius, Krapaus-- Dėl to. žinoma, komunis-

Šalkauskas ir dr. Staugaitis. 
Oficialaus atsakymo negau
ta. bet diktatorius asmeniš
kai pareiškęs, kad geriau to 
reikalo nejudinti, nes galima 
susilaukti dar smarkesnio 
protesto iš kitos pusės. Tokį 
išsireiškimą galima suprasti 
taip, kad Voldemaro sosto 
remėjai-fašistiniai karinin
kai trokšta keršto ir kraujo.

Peštynes tarpe tautininkų.
Ne tik su demokratijos ša

lininkais kovoja šios dienos
- . • .via piivcicvi mi nuvt

tironai. Nestinga peštynių ir svejkiausios ir rimčiausios 
jų pačių tarpe. Voldemaras angjy tautos jėgos randasi 

tiktai Darbo Partijoj, socia- 
’ listuose, kurie dabar atsisto- 
' jo prie Anglijos valstybės 

vairo.
O kaip čia senai buvo tie 

laikai, kada išgirdę socialis
to vardą dievobaimingi žmo
nės tuojaus žegnojosi ir kal
bėjo rąžančių? Praeis da 
kiek metų, o už socialistus 
balsuos net ir Sirvydų vaikai.

“plečkaitininkams” arba tu-i^JL / L?' otcv;r«ic ern.ri^iussu jais - partija ne- HaXX
turi galimybės nustatyti. Ne „^j _ krikščioniu link’ 
S?Smetoną palaiko _ Pleehavi-

/

f
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Straipsnį
■ i»»

to Svėicariįdssanti- rankose šalies valdžią šito- 
kitomis valstybėmis kja telegrama turėjo padary

čius, Skorupskis ii- kiti per-. 
versmo dalyviai, kurie dabar 
nustumti nuo valdžios vairo. ( 
Šių dienų valdovai -begalo ... ... .

'įt
t »•
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Jti i Vold emarą nemenko įs
pūdžio.

A”

RAŠYBOS ŽINOVAI NE
ŽINO KAIP RAŠYTI.
Prof. J. Jablonskį iki šiol 

buvo laikomas lietuti# kal
bos ir rašybos žinovu. Rašy
bos dalykų visi mokėsi iš jo 
sutaisytos lietuvių kalbos 
gramatikos ir kitų jo raštų.

Bet šiomis dienomis pasi
rodė p. Jablonskio pasakė
čių rinkinėlis, kur jau ir jis 
pats savo senesnių rašybos 
taisyklių nesilaiko. Pavyz
džiui, seniau buvo rašoma: 
“senai,” “ikšiol,” “kogeriau- 
sias;” o dabar p. Jablonskis 
rašo: “seniai,” “ikišiol,” “ko 
geriausias.”

Bet daug blogiau su ponu 
Jablonskiu, kad tuos pačius 
žodžius jis vienoj vietoj rašo 
vienaip, kitoj—kitaip. Pa- 
vyzdis:

kai kurie ir kažkurie
1 šiaip*jau ir šiaipjau 

ar gi ir argi
aliai ▼ieną ir aliaivieną 
kažm*ka« ir kažmkae.
Seniau musų rašybos žino

vas rašydavo: byra, įgyja, 
įgrysta, o dabar jis rašo: 
bjra, jgija, įgrįsta. Bet šalia 
tų “reformuotų” žodžių pas 
jį yra ir senoviškai rašomų 
formų: šyla, slysta, ryja, 
M*

Taigi imk ir suprask dabar 
žmogus, jei gudrus esi, kaip 
tuos žodžius reikia rašyti, 
Jtbn Pats rašybos žinovas

LATVIJA DEPORTUOJA 
e LIETUVOS EMI- I

GRANTUS.
* ; - ' I

Vėliausios žinips iš Rygos 
sako, kad reakcinė Latvijos 
valdžia nutarė^išvyti "6 lietu-1 
vius imigrantus, kurie dėl 
politinių savo įsitikinimų bu-' 
vo priversti iš Lietuvos pasi-' 
traukti. Išvejami esą šie as-.

kas, Ribokaitis, Janušaitis, tai ir skverbiasi į SLA^ kad 
Letkauskas ir Ui jenskas. į jie užuodžia tenai daugiau

Vidaus reikalų ministeris kaip 31,000,000 turto. Ir 
įsakęs jiems į septynias die-: kudihet jie šmeižia SLA vir- 
nas apleisti Latviją. | uj |ie Beiw}

Latvijos darbininkų orga* nių viršininkų, tik nori {Mtja 
nas “Socialdemokrate” ašt-^ • vietas apsėsti. ;TaiO 
riai vyriausybę kntikuoja ir. \ “f "5
sako, kad šito nežmoniško t dai^iati,
jos nutarimo negalima kitaip kaip tik apgavystė.jos nutarimo negalima kitaip 
išaiškinti, kaip tik jos noru 
įtikti Lietuvos žvalgybai.

Ministeris savo pasielgimą 
mėgino teisinti tuo, kad Lat
vijai. kaipo valstybei, svarbu 
yra palaikyti geri santikiai 
su savo kaimyne Lietuva, bet 
jeigu ji leis emigantams va
lyti prieš Lietuvos valdžią 
nukreiptą propagandą, tai 
tie santikiai galės nukentėti.

Bet socialdemokratų laik
raštis šitą ministerio pasitei
sinimą sukerta, nurodyda
mas, kad Šveicarija senai 
iau priglaudžia svetimų ša 
lių politinius pabėgėlius, o 
vis dėlto Švėicarijcfe santi- 
kiai su 1 
visuomet buvo ir yra koge-

ANGLUOS SOCIALISTAI 
ĮSPĖJA VOLDEMARĄ.
Spauda praneša, kad Ang

lijos socialistų partija (Inde- 
pendent Party) mušė Lietu
vos mažiukam diktatoriui ši
tokio turinio telegramą:

‘Mes apgailestaujant pasikė
sinimą prie? jūsų gyvybę, bet 
podraug ragi n am jus susitaikyt 
ir opozicijos organizacijų ne- 
persekiot."

Dabartiniu laiku, kuomet 
Anglijos socialistai turi savo

SVEIKIAUSIOS ANGLŲ 
JĖGOS EINA SU SO

CIALISTAIS.
Apie naują Anglijos val

džią šiandien rašo viso pa
saulio spauda. Ir rašo labai 
prielankiai. Net reakcininkai 
ir tikri darbininkų priešai 
yra priversti pripažinti, kad 

- - jr rimčiausios

juk yra pakankamai fašisti
nės žvalgybos. Partijos sta
tutas nustato, kad narys, ku
ris 3 mėn. nėra sumokėjęs 
narių mokesnio, automatiš
kai iš partijos išstoja. Reiš
kia, emigravusieji L. S. D. P. 
nariai partijoje nebesiskaito.

Vis dėlto, sunku laukti, be
veik netikėtina, kad byla bu
tų išspręsta partijos naudai. 
Juk ir teismai randasi visiš
koj fašistų valioj, ir “spren
džiama” tik tam, kad ap
dumti pasauliui akis ir pri
dengti sauvaliavimą.

i .

bijosi, 
sandarbinihku^ 
rupskis, anot pačių fašistų, 
17 gruodžio perversmo pla
no paruošėjas, buvo išsiųstas 
i Paryžių užimti kokią tai ne
žymią vietą. Tečiau ten jis 
gaudavo 1500 litų algos ir 
tiek pat dienpanigjų, reiškia, 
3000 litų mėnesiui.. Sykį jis 
parašė kokį tai nedidelės 
reikšmės straipsniuką “Ry
te,” tai fašistai tuoj pakėlė 
didelį gvoltą, kad Skorups
kis perėjęs pas krikščionis. 
Dabar Skorupskis iš Pary
žiaus grįžo, bet viešame gy
venime nedalyvauja.
Voldemaras bijoti Plecha

vičiau*.
Antras baubas, kurio ne 

be priežasties bijosi Volde
maras, tai—Plechavičius. Po

V. Yoąai. — Maikio Tėvas 
taria tamstai generolišką sa
vo ačių ir, gavęs ant puspa
džių, tuojaus iškeliavo į Har- 
risoną ištirti, kaip tenai su 
kunigėliu Miežviniu atsitiko. 
Apie tai, kad pelėdos užpuo
lė sode kunigą su gaspadinė, 
“Keleivyje” buvo jau rašy
ta.

Verbtmiškiui. — Ačiū už 
žinutę, bet į laikraštį jos ne- 
dėjom, nes nenurodytas šal
tinis, iš kur ji paimta. Kuo
met žmogus inkriminuoja
mas ir jo vardas minimas, tai 

jo pašalinimo iš vyriausio reikia aiškesnių faktų. Tams- 
štabo viršininko vietos jis tos pažymėjimas, “už faktus 
yra kitiems fašistams prida- atsakau,” Amerikoje nieko 
ręs nemaža galvosūkio. Jam nereiškia, čia visada atsako 
siūlyta įvairios vietos, alga laikraštis, o ne koresponden- 
sulyg jo paties pasirinkimu, 
bet jis niekur nevažiuoja. 
Maž-daug apie tą laiką, kai 
ant Voldemaro buvo suruoš
tas atentatas, pastarajam 
gręsė pavojus ir iš kitos pu
sės. Smetona, Plechavičius ir 
komp. ruošė jo viešpatavi
mui galą, tečiaus paskutinia
me momente pabūgo ir su
stabdė savo planų eigą. Ži
noma, tą tuoj sužinojo Vol
demaras, ir sąryšy su tuo bu- dėsime, 
vo areštuotas gen. Glovackis, Aaiui Rūkui. — F 
atimtas pasas Plechavičiui ir “Šiaudiniai Laisvamaniai 
pastatyta po policijos prie- dar nespėjome peržiūrėti.

tas, o ypač kada pastarasis 
nei tikros savo pavardės ne
nori pasirašyti.

S. Gaeparatčiiai ir A. Kal
vaičiui. — Tamstų prisiųsto 
“Viešd pranešimo” nedėsi
me, nes tai yra paprastas biz
nio skelbimas, kuris turėtų 
but apmokėtas.

Žinučių rinkėjui. — Juo
kai truputį per “riebus,” ne-



U SAKO 145 METŲ SENIS
buvo j*aunesnis už Adomą ir reikštis tautiniam teatrui, j Teatro suolai veik tušti sto- 
Viršilą. Tiesa, Viršila dabar jo repertuarui sulyg tolaiki-> vėjo. Apart keletos Volde- •   __ . m A — * _ . - , . X—i  ______ •  i Ijau yra miręs, o TaroAga 
da.gyvas, bet vistiek jis da

Seniausi pasauly žmonės 
gyvena Lietuvoj ir Turkijoj. 
Lietuvoj, 
vena r ‘ 
kijos Matuzelis tvirtina esąs 
145—150 metų. Gimimo me
trikos neturi, bet jo amžius 
maždaug bus toks, kaip jis 
tvirtina, nes jo sunaus sunaus 
sunui dabar yra 60 metų Iš 
to galima išskaičiuoti, kiek 
metų susidarys per tris gent- 
kartes.

Tas turkas, kilęs jš kurdų 
giminės, prieš leisdamasis il- 
gon kelionėn, iš kurios pa
prastai niekas negrįžta, nori 
trumpesnę kelionę į Ameri
ką padaryti. Vienas Ameri
kos biznierius kviečia tą tur
ką iš Konstantinopolio į A- 
meriką, kur vežiodamas po 
kraštą rodys, senį ir ims už 
tai pinigus.

Turkas sutikęs, ir nebijąs 
plaukti per didįjį vandeny
ną. “Kas man,” sako jis, 
“daugiau kaip numirti aš ne
galiu. Savo amžiuj liek daug 
visokių prietykių pergyve- 

; nau, kad jau niekas nebeste
bina ir visa kam prisiruo- 
šęs.”

Nesenai pas tą senį, kuris 
vadinas Taro Aga, apsilankė 
vienas laikraštininkas, kuris 
ne tik pažiurėjo, kaip jis gy
vena, bet ir išklausinėjo, ko
kia jo pažiūra į įvairius gy
vybės ir mirties klausimus.

TaroAga gyvena mažam 
namely - Konstantinopolio 
priemiesty. Jo butas suside
da iš vieno kambario, kuria
me gyvena jis kartu su visa 
šeimyna.

Šeimyna gana gausi. Pats 
Aga nei nebeatsimena kiek 
vaikų turėjęs. Atmena tik 
žmonas, o jų per savo “amže
lį” turėjo devynetą! Pirmą 
kartą jis vedęs 18 m. am
žiaus. Su pirmąją žmona iš
gyveno iki 42 metų Jai mi
rus, vedė tris žmonas kartu 
(pasturkkus tuo metu dar 
buvo leistina daug žmonų 
turėti). Kai ir šios viena po 
kitos išmirė, Aga vedė penk
tą žmoną, ir vėl kelis dešimt
mečius su ja gyveno, šeštoji 
žmona kažkodėl pabėgo, 
septintoji ir aštuntuoji mirė, 
o su derintąją, 80 metų už jį 
jaunesnė, dar ir šiandien te
begyvena.

Taro Aga, nežiūrint nepa
prasto amžiaus, yra vikrus ir 
jaunystės energijos kupinas 
vyras, visada linksmas ir 
kartais net dar su mergaitėm 
paflirtuoja. Jis vis dar tebe
tarnauja miesto valdyboj ir 
atidarinėja įeinantiems ir iš
einantiems duris. Beveik per 
visą savo amžių jis nešiojęs 
akmenis statomiems namams 
ir, kaip pats sako, labai retai 
kada svaigalų gėręs ir nie
kad nerūkęs. Valgiai jo buvę 
prasti, bet maistingi. Dau
giausia jis maitinęsis ryžiais, 
duona, sviestu, pienu, ypač 
rugusiu, ir vaisiais. Sakosi 
kavos niekad negėręs, o mė
sos valgęs labai mažai.

Paklaustas Taro Aga apie 
tikėjimą, pasakė, kad tikįs 
į Allačhą, į kurdų giminės 
Dievą. Kitų giminių dievai 
nesą tokie geri, kaip kurdų, 
nes nei vienos kitos giminės 
vaikai negyveną taip ilgai 
ant žemės, kaip kurdų Jo tė
vas miręs prieš. dvidešimt 
metų tik dėlto, kad turėjęs 
piktą žmoną, šiaip jis but dar 
ir dabar gyvenęs. Paklaustas 
dėl ilgo amžiaus paslapties, 
Taro Aga pasakė: “Kilnok 
akmenis kasdien, o tau ir į 
galvą neateis mintis apie 
mirtį. Valgyk kas skanu, bet 
geriau mažiau, kaip per
daug. Linksminkis su saiku, 
o kur matai liudėsį, bėk iš 
ten švilpaudamas, nes gyvie
ji neturi būti ten, kur mirtis 
landžioja. Jei vedi žmoną, 
sudrausk ją laikas nuo laiko, 
nes ji po to geresnius pietus

»

apie Švėkšną, gy-
144 metų senis, o Tur- 
Matuzeli:

išverda, o ir malonesnė pasi
daro. Mylėk ją kaip savo ge
riau^ asilą, nes moteries ne
tekęs busi kaip paukštis be 
lizdo. Gerbdamas savo moti
nėlę, kuri tave išperėjo, pa
dėk žmonai vaikus išauginti, 
nes palaimintas tik tas kur
das, kuris ne mažiau kaip 20 
vaikų turi ir juos visus išau
gina dorais, stipriais akmenų 
nešiotojais arba meiliomis 
dukterimis. Allach (dievas) 
tebūna man malonus! Aš da
riau. ką galėjau.”

Po to, kaip plačiam pasau
ly pasklidus žinia, kad Kons
tantinopoly toks senas žmo
nijos narys gyvena, pradėjo 
į ten važiuoti tyrinėtojai, lai
kraštininkai ir fotografai iš 
visų pasaulio kraštų.

Lietuvoje yra gal dar se-j 
nesnių žmonių, negu tas kur
das, tik niekas jais neindo- i 
mauja. Jurgis Skinderis da

1 nio dvasios stovio, sulyg jau
_ — . . . 2 nos demokratinės psichologinėra senesnis, kaip tuomet . „i:

buvo Viršila. I**
Per ‘Trimito” konkursą Jr forma pasu e‘ksti. Gi ria- 

1923 metais Ariogaloj gyve- bar fašistiniam režimui įsi- 
no moteris vardu Kotrina, viešpatavus Lietuvoje. — 
Seredžiutė, kūnai buvo 140 laisvas menas tenai yra ne

maro šnipų, lietuvių visuo
menės taip pat buvo maža. 
Tokio siurprizo ir gėdos iš
tiktiems dramos veikėjams 
pagelbėti pasiskubino Lietu
von atstovybė, kuli antrą ir 
trečią dieną už valstybės pi
nigu.- dykai davinėjo bilietus

ČIGONŲ ŽMOGEDŽIŲ BYLA 
ČEKOSLOVAKIJOJ.

metų. Jeigu ji tebėra dar gy-' pakenčiamas, kaip apuokui “ kiek reikėjo. Pir-
! va, tai šiandien ji turi jau saulės šviesa, kurs naktie- vietoje suvarė į teatrą
1146 metus amžiaus. tamsumoje teklykia. šiuo *!eluvlM mokyklų mokinius.

Mažonių kaime, Kartenos metu meno stovis itin yra 11 Lietuvos mužikėlio 
valsčiuje, 1923 metais gyve- svarbus, jis turi dvigubai patikus galėjo po teatrą pa- 
no Petronėlė Gaigalienė, ku- skleisti naujų diegų į patam-keli šimtai zmo- 
ri turėjo 130 metų. Jeigu ji sės urvus, kad juos išvystų ni^.ir artistai gerai paulia- 
dar gyva, tai šiandien jai yra.saulės šviesa ir gražesnė vii- 'on-tuo metu, kaip ukmin- 

-.................tis. Bet į Latvių teatro veikė-kai Lietuvoje neturėjo sek-
jų sveikinimus, laisvo meno Ios laukams apsėti.

jau 136 metai. Gali but da ir 
senesnių, tik jų niekas neži
no.

Žinoma, visa tai nereiškia, 
kad musų tauta geresnė ar 
stipresnė už kitas. Lietuviai 
daugumoje yra ūkininkai, jų 
gyvenimas ramus, lėtas, ner
vų nesuardo, gi oras sveikas, 
maistas taip pat be jokių 
nuodų, dėlto žmonės ir gyve
na ilgai.

Nekaip pasisekė fašistinėssiekti palinkėjusių kalbas — . , ___________ ,
Lietuvos dramos direkio- Lietuvos artistams ir žurna-
rius p. Savickis atsakė sausainiams. Užsieny gali drąsiai 
valdiška kalba, kurioje nei I , . ’
vienu žodžiu nepalietė naujo lr kultūros veikėjai, 
kuriamojobdemokratinio me
no, naujos tautipės kultūros. 
Vien sausas formalus menas 
tesigirdėjo p. Savickio žo
džiuose. Gi šiuo metu grynas 
tautos menas, kun tautos 
gelmėse auga ir bręsta—ne

pasirodyti tik laisvo

Ryga. 
6-V-1929.

meno 
B-s.

.nauja. u* - . ... gelmėse auga ir Bręsta—ne-
nepnklauso pne seniausių, I LietUVOS Vaist. Dra- turi nieko bendro su krauge- 
eina tik 105 metus, o betgi . , • ringu Lietuvos politiniu rė-
atvaziavus jam Amerikon,! ma Latvijoje. žimu. ^nuostabu,kad p. Sa- 
amerikiečių spauda labai: ---------- *rickis per fašistinį Lietuvos, .. . K r- . vickis per lasisuni Lietuvos
plačiai apie jį rase. Lietuvoje • šių metų 31 gegužės ir 1 ir kreivą veidrodį tikrojo meno 
yra senesnių netik uz Jurgj o birželio Rygoje Lietuvos numatyti negalėjo. Ir todel 
SkmderĮ, bet ir uz tą garsuj; ■ valstybės drama statė keletą apie Lietuvos meną visi Lat- 
kurdą T,.n A<~ At«.nw>n,m „------------ lailtraščjai atsiliepė

kritiškai ir giliai įvertino 
laisvą demokratinį meną. 
Kraugeringas Lietuvos rėži
mas tiek paveikė Latvijos vi
suomenę, kad ji ramia širdi
mi negalėjo sutikti fašistinio 
krašto kultūros darbuotojų, 
kurių dalis slinksta fašistų 
pusėn. Dėl susidariusių nepa-

Taro Ajra;Atsimenara,;veika|y Rvgos nacionalini^ 
1923 metais Trimitas buvo me teatre. Bet šiose politinio 
paskelbęs seniausio žmo- teroro sąlygose, kurios vieš- 
gaus konkursą, per kurį pa- patauįa Lietuvoje, sunku isi- 
aiškėjo 56 žmonės, turėjusie-. vaizdinti Lietuvos teatro 
ji tuomet daugiau kaip po ateitis ir uždaviniai. Drauge 
100 metų amžiaus. Adomas su demokratijos žlugimu, su- 
Viršila iš Batrakių kaimo, ' mindžiuota tapo kiekviena 
Panevėžio apskr., turėjo ta-progresyvi mintis, kiekvie- 
da 145 metus. Tai buvo 6 nas laisvos dvasios pasireiš- 
metai atgal. Turkas Taro kimas, d tatai negalėjo neat- kenčiamų fašistinio rėžimo 
Aga, kuns šiandien tun 145 siliepti ir į dvasinės kultūros sąlygų Lietuvoje, T4»tvijos 

tuomet t.ur5j° turėĮi, turinį. Po daugelio Europos visuomenė labai mažai teda- 
tik 139 metus, taigi 6 metais revoliucijų buvo laikas augti lyvavo teatro vaidinimuose.

...bet manrfaruiM
jw TARĖ. “Ačiū

JEI YPATIŠKOS MINTYS 
BUTU IŠREIKŠTOS

M
fe*

Gražiai atrodanti,,.

Paskutini kartą

as su jumis
Šoku,” Ha

ir smagi šokėja
bet K.K. užmušė jos žavėjimą

i Kun<> Kvanas l w •< Kūno Kvapas i

TAI mergrina jo sapnų! Taip ji žavėjo—su 
pirmu žvilgsniu.

.Ti šoka smagiai, taipgi. Dabar pirm nu
stojus muzikai, sapnai išsisklaidė.

“Ačiū už šokį,” su murmėjo mandagiai. 
Bet kaip skirtingai jis manė! Jis neprisiar
tino prie jos visą vakarų.

Pažeminantis patyrimas. Kurio niekad ne
sitikėjo Betty šiandien. Kolei galutinai ji 
patyrė kas gadina jos patraukimą “K. K.” 
—Kūno Krapas! Ir tada ji rado lengvą bu
čių nussikratyt ta nepakenčiama priežastį.

Betty dabar gėrisi, kiekvienas Skaityk 
.jos pasaka kur sekasi

“ ‘K. K.’ tikrai mane apgaudinėjo ilgą . 
laika.

“Tik mano daktaras pasakė man kaip tan- 
kiai nusikalstam musų pačių kūno kvapu 
Tasai kvapas pereina į šeimyninį kvapą. Ir 
net šalton dienon, išprakaitavimas sutaupo 
apie kvorta atsiduodančių išmatų.

“Dabar, jam patarus, aš vartoju Lifebuoy 
visados ir niekad nebijau apie “K g •• 
Lifebuoy antiseptiškas net dalantis. Jautiesi 
švarus, šviežias, nusiplovus su lAfehuoy.

Pataiko MveiMę skataHa
• Lifebuoy užlaiko mano odą sveikąi-ižrn- 

dančių, taipgi. Ir yra tikrai-žvarini kvepian
tis žvilgantis kaip patrini Mano visa šeimy
na gėrisi naudojant Lifebuoy * 
LEVER BROTHERS CO., CanArtapų, Mrnm.

‘ į

Vaikas, Kuris Mato 
Per Geležį.

Pernai pasaulis buvo suju
dintas atsitikimais Čekoslo
vakijoj. Ten buvo susekta 
gauja čigonų žmogžudžių. 
Šiomis dienomis ši gauja at
sidūrė kaltinamųjų suole, 
Čekoslovakijos miestely Ka- 
šava. Teisia prisiekusiųjų 
teismas, kuris užsitęs apie 
3 sąvaites. Kaltinama 19 as
menų, 16 vyrųjį- 3 moterys.

Iš kaltinamųjų tik vienas {vas? 
temoka skaityti ir rašyti. Nei 
vienas nežino savo gimimo 
dienos ir metų. Į klausimą, 
kokio tikėjimo, atsako “ne
žinau.” Kai paklausia, ar ve* 
dęs, jie to nesupranta ir atsa
ko: “Kaip papuola, kartais 
vieną, o kartais kelis kartus 
per mėnesį.”

Byla sukėlė didelį susido
mėjimą visam pasauly. Di
dieji laikraščiai atsiuntė sa
vo specialius koresponden
tus. Žinias apie teismo eigą 
deda pirmoj vietoj didelė
mis raidėmis.

sustabdo kūno kvapą
Lifebuoy H ŠALTU 

SOAF

viename akių gydytojų_____ ______
suvažiavime, Paryžiuje, Ma-J Bylos pradžia tokia. Daug 
drido akių gydytojas Pedro’metų viena -čigonų gauja 
Niel laikė pranešimą iš savo energingo jauno čigono Fil- 
patyrimų su vienu stebuklin-. ke Čandor vedama Čekoslo- 
gu vaiku, kurį jis pats jau vakijos-Vengrijos pasieny 
pusantrų metų seka ir tyrinę- baugino žmones plėšimais ir 
ja. šitas pranešimas plačiai žudymais. Dažnai pražuda- 
sudomino visą moksliškąjį vo žmonės ir daugiau jų nie- 
pasaulį. kas nematydavo. Čandoro

Stebuklingasis vaikas va- gauja dėl laikrodėlio ar dar 
dinasi Benito Doz. Tai sūnūs 
vieno kaimo mokytojo, kuris 
per puspenktų metų pas vai
ką nieko ypatingo nepaste
bėjo. Kai mažas Benito su
kako penkerių ir pusės metų 
ir jį pradėjo mokyti skaityti 
ir rašyti, staiga pasirodė jo 
paslaptingas gabumas — ga
lėjimas skaityti užverstas 
knygas. Jis prieš save pasi
dėjo užverstą knygą ir skaitė 
ją nežinomu budu per storą 
viršelį, lyg kad ji butų buvus 
atskleista. Pirmiausia moky
tojas manė, kad vaikas viską 
išmoko atmintinai ir stebėjo
si jo stropumu.

Bet dalykas pasirodė jam . - . - • -
paslaptingesnis, kai kartą' J^uu^ujs vyrams tikras 
jam atsitiktinai visur jieš- kūno dalis, jas kepdavo ir 
kant iš jo liemens ištrukusios. ^ai dziai valgydavo. Baigda- 
sagos mažas Benito juokėsi rr!as Pri^una, kad čigones 
ir aiškino, kad sagą tėvas tu
rįs papirosų dėžutėje, kuri 
buvo jo liemenės kišenėje, i 
Tėvas ištraukęs atidarė dė-{ 
žutę — saga buvo viduje. 
Tuomet jis atsiminė, kad 
praėjusią dieną sagą buvo 
ten įdėjęs. Bet iš kur tą galė
tų žinoti Benito? Paklaustas 
jis nedrąsiai aiškino, kad sa
gą dėžutėje matęs. Tėvas 
padarė bandymų ir gavo .tei
giamų rezultatų.

Po mėnesio tėvas su vaiku 
nuvažiavo Į Madridą ir tenai 
surado akių gydytoją Pedro 
Niel. Jis rūpestingai apžiurė
jo vaiką, bet nieko nenorma
laus nepastebėjo. Nuo to lai
ko jis pasilaikė Benito savo 
namuose, kad galėtų jį nuo
latos stebėti. Vėliau, kai vai
kas savo įgimto nedrąsumo 
pamažu nustojo, gydytojas 
tęsė eksperimentus toliau. Jis 
patyrė, kad vaikas daiktus, 
įdėtus į metalines dėžutes, 
tikrai mato ir gali apibrėžti. 
Lengvai jis gali skaityti laiš
kus, idėtiis į tris ir net kėtu- 
ris vokus. Be jokio sunkumo 
jis gali išvardyti, kas jo kiše
nėse vra. ir net tų daiktų 
spalvas pasakyti. Rodos, kad 
jo matymo .iėg’a per metalą, 
popierą ir audeklus lengvai 
gali pereiti.

Kad čia nėra joks virš- 
gamtinis matymas, parodo 
šitas dalykas, kad Benito 
Doz. kuris pavyzdžiui laišką 
tarp dvieju metalinių plokš
teliu lengvai perskaito, tą pa
ti negali padaryti, jei vieton 
metalinių plokštelių paimsim 
medines. Per medį jis nema
to. Kai jis pats tai patyrė, la
bai išsigando. Pakol kas ty
rinėt niai stovi dar prieš mįs- 
lę. L- u’

mažesnės vertės daikto nu
žudydavo žmogų. Gauja il
gai buvo sekama ir pagaliau 
suimta 22 asmenys. Iš jų 3 
mirė kalėjime džiova. Užsie
nių ir vietos spauda jau pra
našauja, kad kaltinamieji 
bus pakarti.

Užvedant bylą, čigonai 
buvę drąsus ir į klausimą 
“Kur padėjote nužudytų la
vonus” atsakydavo: “Suval- 
gėm.” Pats-vadas gyvulišku 
pasigėrėjimu tardant pasa
kodavo apie žmogžudystes. 
Jis plačiai, su visomis smulk
menomis išpasakojo, kaip jie 
žmones nužudydavo ir kaip 

[čigonės nupiaustydavusios

kitokios mėsos nenorėdavu-

šios, kaip tik jaunų vyrų.
Vienos vartotojų b-vės ve

dėją jie nužudė ir lavoną 
imetė upėn už tai, kad jis tu
rėjo gražią laikrodžio gran
dinėlę. Gaujos vadas Čandor 
neprisipažįsta dalyvavęs šia
me užmušime. Jo brolis pri
pažįsta, kad F. čander daly
vavo.

—Ar žinai, kad yra Die- 
klausia teismas čigo

no.
—Nežinau, da nebuvau jį 

susitikęs, — atsako čigonas.
Čigonas Paul Rybars pasa

koja apie'kitą žmogžudystę. 
Miške susitikę elgetą, manę, 
kad turi sutaupęs daug pini
gų, bet užmušę radę tik duo
nos plutą. Lavoną sukapoję į 
gabalus. Ką su mėsa darė, 
nesako. Neprisipažįsta, kad 
mėsą suvalgė.

Viena žurnalistė šiuo mo-. 
mentu padarė didelį triuką. 
Teisėjams nepavykus išklau
sti ką padarė su elgetos mė
sa, ji priėjusi drąsiai čigoną 
Rybars paklausė:

—Ar valgėt jus žmonių 
mėsą?

—Valgėm—sako čigonas.
—O to elgetos taip pat?
—Taip.
—Kaip ją išvirėt?
—Katile.
Kaltinamasis Rybars dar 

klausiamas, ar jis žino kas 
yra Dievas ir ar jo nesibijo. 
“Nebijau to, ko nepažįstu,” 
sako čigonas.

Teismo pirmininkas paste
bi čigonui:

—Ar žinai, kad Dievas ga
li tave nubausti?

—Aš žinau, kad ir čia ne
kaltą gali nubausti, jei atsi
ras bent du liucįininkai,—fi
losofiškai atsako čigonas 
Rybars.

Jaunas čigoniukas čičar 
sako, kad jam primetamos 
tokios kaltės, kurios čigonų 
yra padarytos prieš jo gimi
mą. Ar aš privalau atsakyti 
už tėvų nusidėjimus? —tei
sindamasis jis sako.

Tai yra viena įdomiausių 
bylų visoj teismų istorijoj. 
Apie jos pabaigą žinių da ne
turim.

‘Keleivio’ Kalendorius
r

1929 METAMS JAU GATAVAS.
e”

Jame telpa daug visokių mokslo žinių, informacijų, sta
tistikų ir kitokių įdomių dalykų. Yra taipgi daug gražių eilių, 
dainų su gaidomis, juokų ir paveikslų.

Inkvizicijos pavofkalaa ii “Keleivio*

Pažymėtina, kad janm telpa ir nas ja 
su A. Vanagaičio gaidomis, kurią galima skambiai piana ir 
dainuot. Tikrai smagus muzikos imotetta, lietuviai tokio da 
neturėjo.

Kalendorius knygos formoje, atspausdintas ant dailios 
popieros, ir jį galima užsisakyti jau dabar. Kaina—50 centų, 
•‘Keleivio” skaitytojams tik 25c. Užsakymus galima siųsti 
kartu su laikraščio prenumerata, arba ir atskirai.

Siunčiant užsakymas atskirai, užmokestį galima siųsti 
2-centipiais pašto ženkleliais, arba tiesiog galima paimti 
kvotėrį, įvynioti į popierelų, kad neprapHžtų konverto, ir 
įdėti į laišką. ..

Laiškus reikia adresuoti taip:
“KELEIVIS," 258 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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DVEJŲ ABĖCĖLIŲ VARŽYTINES. Kaip Saugot Drapa-1 GENIAL1ŠKUMAS PAVELDIMA
Pasauly nuo senai yra įsi

gyvenusios kelios abėcėlės, 
kurios viena su kita konku* 
ruoja, varžosi dėl vietos Ir 
pergalėjimo. Darvino pase* 
kėjai taitų, kad ir tarp ute

lei būvio

I

>

—Gut momink, Maike! Voldemaro pačią. Ar tu ži- 
—Labo ryto, tėve. Kas nai, kas ji do per viena?

—Ar tu nori jai pirištis, 
tėve?

—Ne, Maike. aš tik taip 
sau iš cekavasties norėčiau 
žinoti. Mat. vieną sykį mano 
kūmas Ridikas išskaitė ga; 
zietose. kad ji prancūzė. Sa
ko, Paryžiuje dyšius viena
me restorane mazgojusi, kai 
Voldemaras tenai studenta
vo. Jis nueidavęs tenai daž
nai frenč fraid puteičių val
gyt. susipažinęs su ja ir ap- 
siženijęs. Ale dabar vėl gir
dėjau gazietos rašo, kad tas 
neteisybė. Sakoma, kad Vol
demaras paveržęs savo bobą 
iš kokio ten profesoriaus ir 
gyvenąs su ja be šliubo. taip 
kaip kunigas su gaspadine.

—Kodėl tau, tėve, taip ru
pi privatiniai žmonių daly
kai? Ir koks čia skirtumas, 
kaip ir kur Voldemaras gavo 
sau moterį? Visuomenei tas 
neturi jokios svarbos.

—O man, vaike, visuome
nės reikalai nesvarbus.

—Tas parodo, tėve, kad 
tu nesi pakankamai išsilavi
nęs. Tavo protavimas eina 
labai siauru taku ir todėl tu 
įdomauji tiktai mažmožiais. 
Plačiau į gyvenimą pažiūrėt 
tu nemoki ir visai jo nesu
pranti.

—Gėram katalikui, vaike, 
nereikia daug protauti, ba 
Panelė Švenčiausia laiko jį 
savo apiekoj ir neduos pra
pulti.

—Kunigas Miežvinis. tė-

A

girdėti tavo parapijoj? Ar 
jau apvesdinot savo kleboną 
su gaspadine?

—Neturėjau atvagos šito
kį sumanymą įnešt, vaike, ba 
zakristijonas sakė, kad vis
tiek iš to nieko nebūtų. Sako, 
katalikų kunigas turi būt ne- 
ženotas. kad galėtų eiti ar 
važiuoti, kur tik jam palieps, 
nelyginant kaip Žalnierius. 
Ištikro, vaike, tai kunigai ir 
yra švento tėvo vaiskas.

—Taip, tėve, tai yra juo
doji armija.

—Valuk to, Maike, kuni
gui nevalia pačios turėti. Bet 
kad jam vienaip nebūtų per
daug nuobodu klebonijoj gy
venti, tai nuo švento tėvo yra 
pazvalyta jauną gaspadinę 
laikyti. Matai, koks geras pa- 
rėtkas.

—Tik nelabai gerai, tėve, 
kada dėl šitokio “parėtko” 
kunigui Miežviniui prisieina 
nusišauti.

—Na, apie tai nekalbėkim 
daugiau, ba tai ne musų biz
nis. Ot, Maike, geriau tu man 
išvirozyk moterišką klausi
mą. Mano gaspadine, pas ku
rią aš dabar bunu ant burdo, 
norėjo aną vakarą sužinot, 
kaip ilgai ji Amerikc gyve
na, ir mes jokiu spasabu ne
galėjom prieiti prie tolko. Ji 
sako, kad ji atvažiavo į šitą 
kontrą turėdama 32 metu. 
Paskui ji apsiženijo...

—Palauk, tėve, aš noriu 
pataisyt tavo kalbos netiks
lumą. Tu sakai, kad mergina 
“apsiženijo.” Nekuomet ši
taip nesakyk, nes “apsiženi
jo” yra ne lietuviškas žodis.

—Aš žinau, Maike, reikia 
sakyt: “mergina apsivedė.”

—Ne, tėve, negerai ir taip. 
Apsiveda tiktai vyras. Mer
gina išteka. Todėl reikia sa- jau nebekuriu. Taigi lik svei- 
kyt: “mergina ištekėjo.”

—Kad taip negražu, Mai
ke. Lyk ir koks kiauras boile
ris ištekėjo.

—Bet lietuvių kalboje taip 
yra priimta.

—Olrait, Maike, jeigu jau 
taip, tai sakysim, kad mano 
gaspadine ištekėjo. Ištekėjus 
ji pagyveno kelis metus su

celių eina kova dėl būvio 
dėl išsilaikymo, dėl prasi* 
plėtimo.

Senovės Rymo imperijoj, 
bene iki antrojo po Kristaus 
šimtmečio pabaigos, viešpa
tavo graikų literatūra ir, su
prantama, graikų raidės. 
Prie graikų abėcėlės tipo pri
klauso ir rusų raidės. Bet Ry
mo imperijai skilus, vakari
nėje jos dalyje buvo įsivy
ravusi lotynų rašomoji kalba 
ir lotynų raidės.

Nuo to laiko lotynų abėcė
lė be pertraukos žygiuoja to
lyn, užima visą vakarų Euro
pą. mums matant pamažu iš
stumia iš apyvartos gotiką, 
kraustosi nuo pereitų metų į 
Turkiją ir tur būt eis gilyn į 
Aziją. Abidvi Amerikos, 
Australija, Afrika, gali sa
kyt, jau yra lotynų abėcėlės 
užkariautos.

Lotynų raidžių visame pa
sauly pergalėjimas aiškiai 
yra matomas ir galimas yra 
daiktas, kad tosios raidės įsi
viešpataus visose šalyse.

Kodėl lotynų raidės pasi
rodė tokios galingos, nesi
imu nagrinėti. Tik tas jų pa
jėgumas turėjo vertės ir mu
sų 40 metų kovose su rusų 
valdžia.

To paprasto dalyko nema
tė 1863 metų sukilimo laiko
tarpio rusų administratoriai 
ir stetsmenai.

Besididžiuodami nepapra
stu rusų tautos ir valstybės 
nuo Petro I augimu ir galin
gumu. susidūrė su lenkais ir 
lietuviais, rusų patriotai bu
vo sumanę tas tautas surusin
ti. supravoslavinti ir stipriai 
sulieti su rusų tauta ir valsty
be. Tikrųjų rusų kėlimas į 
musų šalį, arba kolonizacija, 
trėmimas lietuvių į Rusijos 
gilumas, pavedimas rusams 
visų valdžios žymesnių vie
tų. pravoslavų cerkvių staty
mas ii- pravoslavų’ parapijų 
steigimas, įvedimas rusų kal
bos ne vien į valdžios įstai
gas. bet ir į mokyklas ir net į 
katalikų bažnyčias, musų is
torijos falšavimas, pagalios 
lietuviškų raidžių lietuvių 
spaudiniuose uždraudimas 
—tai vis buvo priemonės, ku
riomis norėta buvo suartinti 
lietuvius su msais.

Tekdavo draudžiamuoju 
laikotarpiu man pasikalbėti 
su rusų ad m i n istratoriais, ir 
jie atvirai sakydavo, kad ru
sai daugely vietų yra laimėję 
ir prisavinę svetimtaučių 
(inorodcų) vien’ prievarta.

Muravjevas — Korikas la- 
fbai žemai vertino lietuvių 

kad su tokia
• •_ _ __

reikia daryt. Jam atrodė,

Si

nas Nuo Kandžių.
Drapanų kandįs vėl atsi

randa. Šeimininkė, kuri šito 
brudo dabar nenaikina, gai
lėsis kuomet šaltas oras vėl 
ateis.

Nors kandįs deda kiausi- 
nukus, kurie išsivysto į vaba-

3
Latviai, estai turėję gotų 

šriftą ir galingų vietos kultu- 
turos užtarėjų — baronų 
augštose sferose išvengė ru
sų raidžių piršimo ir galėjo 
savo spauda namie naudotis.

Suprantama, kad daug bė
dos ir vargo lietuviai yra pa-____ ,________ ___
kėlę dėl to nelaimingo spau- lakus, ėdančius drapanas per 
dos draudimo. apskritus metus, bet šiltam

Iki tol gana palaida, be orui atėjus jos pasidaro labai 
bendros idėjos, musų tauta veiklios ir kiaušinukai daug 
|>er ilgametį dėl vienos idė-—-----
joa karą, taip tariant, susice- 
mentavo, pasijuto vieninga 
esant, tai parodė nors 1905 
m. Vilniaus seimas. Be to 
1901 metų laimėjimas pakė
lė tautos dvasią ir garbę ki- ___________ ,__________r_
tų tautų akyse, sustiprino pa- čiu valant ir prieš saulę vėdi- 

nant. Reikia gerai išvalyti 
kampus, siūles ir kisenius. 
Jeigu drapanose yra plėtmų, 
tai kandįs tuojaus tenai įsi- 
mes.

Vartojamas drapanas, rei
kia irgi tankiai šepečiu iššu
kuoti, nes tuo budu susinai
kina kandžių perai.

DAUGIAUSIA IŠ MOTINOS.

Jau ne kartą pastebėta, tas, kad kai kuriems šito 
jog didelių protų paveldėji- straipsnelio skaitytojams 
mo biologijoj motina turi di- niekados ir į galvą neparėjo, 
desnės įtakos, negu tėvas. Ir kad juose yra ir tokios me
ne vienas žymus filosofas bei džiagos, kuri, prie tam tikrų 
mokslininkas yra pareiškęs, aplinkybių, gali amžinai gy- 
kad, girdi, didelei išminčiai, venti. O juk paprastai žmo- 
diegus tegalima gauti (pa- nės mano, kad tiktai kažkas 
veldėti) daugiausia iš moti- dvasinis (“siela”) žmogujeM

nemiršta, o jau kas iš me
džiagos, tai viskas miršta. 
Bet taip, nėra.

Potencialiam germoplaz- 
mos nemarumui dėka tiktai 
ir pasilaiko gyvybė žemėje. 
Kitaip juk butų ji senai išny
kus.

Germoplazma ne tiktai 
gali būti nemari, bet ir šiaip- 
jau ji didelių galių turi. Štai, 
ji nustato rūšį, rasę, lytį, bū
dą, inteligentingumą bei ge
nialingumą. Joje, tarsi ko
kiame sandėly, yra sukrau
tos foi-mos, saikai, kryptys, 
—žodžiu, visa tai, pagal ką 
turi naujus žmogus išaugti.

Žinoma, tokios germo- 
plazmos savybės veikiausia 
susikūrė joje per milijonus 
ar daugiau metų. Ir tos savy
bės kitėjo. Kaip? Niekas pa
kol kas tikrai nežino. Gal 
būt, kad labai palengva, ar
ba taip, kaip Darwinas mo
kė. O gal būt, kad labai stai
giai, arba taip, kaip De Vries 
mokė. Šiandien biologijos 
srityje dirbantys mokslinin
kai vis daugiau nutolsta nuo 
Daruino, o artėja prie De 
Vries’o pažiūrų. Pagalios, ar 
somatoplazma daro spaudi
mo į germoplazmą, kad šito
ji Ritėtų, ar germoplazma 

dvasinės dovanos iš tikrųjų' per save arba dėl kokių kito- 
daugiausia pareina iš jo mo- kių priežasčių kitėja, niekas 
tinos. Bet tatai padaryti gali
ma tiktai chromozomų pa
galba. Na, o kas per vieni tie 
chromozomai? jus be abejo 
paklausite.

nos. O vokiečių filosofas 
. Schopenhauer štai ką šituogreičiau išsiperia. Ypatingai 

pasakęs: “Savo 

l^n. . savo palinkimusir
Drapanas reikia užlaikyti savybes

labai švariai, nuolatos še£e-'?T?u? !*»«•*■» S3V° “T

sitikėjimą savo jėgomis.
Kovot, kariaut su tokiu 

milžinu, kai’ Rusijos imperi
ja, kuri bene kokį 60 kartų 
daugiau gyventojų turėjo, 
negu lietuvių tauta, ir karą 
laimėt! Tai ne bet kam gali 
pavykt! Rusijos administra
torių sumanymas galutinai ...
parblokšti lietuvius (raz-l Vasarą visus vilnonius 
plastat Litvu, kai buvorišsi- drabužius ir kitus dalykus 
reiškęs Muravjovas) prieš jų*reikia padėti. Reikia pirma 
_________j_________ ________ • * ororai isvalvti ir OTYOfliP

ve, irgi tikėjo panelei šven- tautą ir rašė, 
čiausiai, bet prapuolė labai menka tauta ceremonijų ne- 
negarbingai. i

—Sei, Maike, kas čia d o kad įsakymais ir prievarta 
mada, kad tu man neduodi 
išsižiot? Man tas nepatinka.

—Gerai, tėve, aš ir iaiko

kas.

ARESTUOTI EMIGRAN
TAI.

Floridos valstijoj buvo

:bus galima lietuvius greitu 
* laiku surusinti. Dar griežtes- 
! nis už jį pasirodė jo įpėdinis 
Kaufmanas.

Ne pro šalį bus.čionai pa
minėti. kad rusų raidės buvo 
tais metais peršamos ne vie
niems lietuviams.* Bebūda
mas pradžios mokykloje apie

norą daug yra prisidėjęs prie 
musų tautos sustiprėjimo ir 
išsilaisvinimo į nepriklauso
mą valstybę.

1904 metai užbaigė viena
me fronte 40 metų ginčą tarp 
vakarų ir rytų abėcėlių.

Mums lietuviams lemta 
buvo imti civilizacijos laimė
jimai daugiausiai ne iš pirmų 
rankų, bet iš tarpininkų (len
kų, rusų).

Lotynų raidžių 1904 metų 
pergalėjimas mus vėl priarti
no prie Europos. Neteisinga 
butų manyti, kad lietuviai 
priėmę rusų raides butų nie
ko nenustoję ir kad tas ilga
sis karas buvo bereikalingas 
musų jėgų eikvojimas.

Kova dėl lotynų raidžių 
prieš 25 metus buvo likvi
duota musų naudai.
t Bet rusinimo sistema tuo 
nebuvo dar panaikinta. Taip 
pat kova dėl laisvos spaudos, 
dėl cenzūros panaikinimo ir 
po 1904 metų tęsėsi ir tebesi
tęsia toliau. Reikia prisipa
žinti, kad biurokratų ilgų de
šimtmečių rusinimas į lietu
vius nedaug tepaveikė. Kur 
kas daugiau, negu nuo 1795 
iki 1914 m., lietuviai surusė
jo per kelerius karo metus. 
Išeiviai ir tremtiniai pabuvę 
ilgesnį laiką rusų tarpe tuoj 
savo noru niekeno neverčia
mi prisisavino jų kalbą, grį
žę Lietuvon ne vienas jų ir 
dabar tebekalba namie ru
siškai. Tai parodo, kad prie
vartos kelias kur kas sunkės* 

1 nis yra už laisvo pasirinkimo 
budus ir tas sugretinimas dar 
kartą rodo, kaip klaidingos 

! ir Rusijai žalingos buvo Mu- 
ravjovo-Kaufmano priemo
nės. Jų pavyzdžiai gali ir ki- 

. tus pamokyt.
Dr. K. Grinius.

juos gerai išvalyti ir apsau
goti nuo kandžių suvyruo
jant juos tuojaus į popierą 
ar sudedant į tam tikras 
skrynias, kur kandįs negali 
įsigauti. Krautuvėse galima 
gaut nusipirkti tam tyčia pa
darytų popierinių maišų, ku
rie labai gerai apsaugos dra
bužius nuo kandžių. Tik toks 
maišas turi būt čielas, nes 
jeigu bus jame skylių, tai 
kandįs galės įsigauti ir dra
panas sunaikinti.

Jeigu negalima gauti tų 
maišų, tai paprasta vynioja
ma popiera bus gerai, arba 
net ir paprasti laikraščiai. 
Kandįs per popierą neįsi- 
gaus.

Kandžių perus geriausia 
naikina naftalinas, kuris tuoj 
visus juos užmuš. Kamparas 
irgi galima vartoti, jeigu kas 
deoa drapanas į skrynias.

Cedrinės skrynios yra ypa
tingai geros drapanoms ap
saugot. Kandis nemėgsta 
cedro medžio, nes jo kvapas 
užmuša jaunus kirminukus ir 
jiems neduoda išsivystyti.

Jeigu kas neturi aukščiau 
minėtų popierinių maišų, nei 
cedrinių skrynių, tai tegul 
nors tankiai išdegina drapa
nas saulėje ir gerai jas iššu
kuoja šepečiu. Tas patartina 
daryt kas dvi sąvaitės.

FLIS.

bet jo inteligentingumo auk
štuma, kokybė ir kiyptis — 
tai dovanos paveldėtos iš jo 
motinos.” Kad charakteįis 
pareina daugiausia iš tėvo, o 
mteligentingumas daugiau
sia iš motinos, Schopen
hauer tam ir pavyzdžių duo
da. Sako, Aleksandras Didy
sis, Cezaris Borgia ir Albos 
sūnūs yra paveldėję ryškiau
sias savo charakterio žymes 
iš savo tėvų, kurie, girdi, bu
vę tokiais jau pat tironais ir 
despotais. Antra vertus, filo
sofai Hume ir Kantas, poe
tai Šileris ir Gete, o taipgi 
Burger ir Walter Scott pavel
dėję savo inteligentingumą 
iš savo motinų. Ir pačio 
Schopenhauero inteligentin- 
gumas tapęs paveldėtas iš jo 
motinos, kuri, sako, buvusi 
itin aukšto intelekto moteriš
kė.

Šiandien betgi jau galima 
ne tiktai teorijoj filosofuoti, 
bet ir praktikoj moksliniais 
budais įrodyti, jog žmogaus

pakol kas tikrai nežino. Vis 
dar, matote, diskusiniai 
klausimai.

Dabar pažiūrėkime, kaip 
ten yra, kad mes savo inteli-

KANADA GRĄSINA 
MUITAIS.

Kanados valdžios atstovas 
pareiškė, kad jeigu Jungti
nių Valstijų valdžia pakels 
ant įvežamų iš Canados pre
kių muitus, kad apsaugojus 
savų kapitalistų biznį, tai 
Kanada pakels muitus ant tų 
prekių, kurios yra įvežamos 
iš Jungtinių Valstijų j Kana
dą. Kitaip sakant — kaip tu 
man, taip aš tau

Kai eina netiesioginis ląs- gentingumą daugiausia pa
telės dalfoimasis, tai tam tik- (veldime iš motinos, o charak- 
ra medžiaga, vadinama terį iš tėvo. x) 
chromotina, susikaupia į ma- Lyčių skirtumą, kaip jau 
žus kūnelius, kuriuos ir vadi- pasakyta, nusprendžia chro- 
name chromozomais. Gijinozomai, kurių sudėtiniai 
chromotina yra ta ląstelės kiekkviename organizme yra 
branduolėlio dalis, į kurią kitokesni. šitokį kitokumą 
dažai giliai įsigeria ir nepa- atžymima x-chromozomu ir 
prastai stipriai laikosi. Taigi, y-chromozomu. Chromozo- 
kitaip sakant, chromotina 
gerai nusidažo ir ryškiau, 
negu kitos ląstelės dalys, at
rodo.

Gerai. Dabar turėkime 
galvoj, kad kaip kiekvkieno 
gyvūno, taip jau ir žmogaus 
kūnas susideda iš dviejų rū
šių protoplazmos. Viena va
dinasi somatoplazma, kita— 
germoplazma.

Somatoplazma sudaro ne 
tiktai visą kūno struktūrą, 
bet ir įvairias jo sistemas, 
kaip antai: nervų sistemą, 
cirkuliacijos sistemą ir peny- 
bos sistemą. Germoplazma 
tuo tarpu pas moterį apima 
kiaušinėlius ir tas endothe- 
liaus ląsteles, iš kurių kiauši
nėliai pasidaro; gi pas vyrą

Lyčių skirtumą, kaip jau

/ •

mas, kuris paprastai nustato 
lytį, patelėje (moteryje) su
sideda iš dviejų panašių da
lių ir a?bidvi jų yra vadina
mos x-chromozomais; te
čiaus patine (vyre) toks 
chromozomas susideda iš 
dviejų skirtingų sudėtinių, 
būtent, x-chromozomo ir 
y-chromozomo. Tas skirtin
gumas, kaip tuoj matysime, 
yra labai svarbus mums čia 
daiktas.

Daugumoj gyvūnų y-chro- 
mozomas visai neveikia. Bet 
pas žmogų moteris gauna sa
vo du x-chromozomu iš tėvo 
ir motinos, o vyras gauna sa
vo x-chromozomą tiktai iš 
motinos. Kadangi su tuo 

nėliai pasidaro; gi pas vyrąjx-chromozomuyra surištos ir 
—spermas (vyro sėklas) ir j dvasinės vyro dovanos, tai 
tas endotheliaus ląsteles, iš bus aišku, kad jos yra gauna- 
kurių pareina spermos. : mos iš motinos, nes tik iš jos 

Pravartu ir, regis, įdomu jis tegali gauti tą svarbųjį Iv- 
čia pąstebėti, kad somato-jtinį x-chromozomą. Kitaip 
plazma, kaip ir kiekvienas t tariant, tas svarbusai lytinis 
gyvas daiktas, dėvisi, sensta x-chromozomas, ką jau ir 
ir miršta. Iš tėvų somatoplaz- pirmiau esam sakę, tik ir te
mos nieko nepereina į vai
kų somatoplazmą. Taigi, gy
vosios medžiagos kryptimi

♦
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i 
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atsimenu, kai mario draugai Į 
buvo gavę nuo mol

areštuoti visi 11 emigrantų. 11875 metus (Lymarkuose)
kuriuos laivas “Delirio” įš- 
mugeliavo anądien iš Kubos.

I

Taigi pasirodo, ka5l spėji-
j* nvi.o n.v.uc-v. mas buk šmugelninkai pa-JGr i,
savo vyru, paskui paėmė di- skandino tuos emigrantus ju- lenkams tokių k

mas buk šmugelninkai pa-

rio draugai »
okytojo do-1 į 
gelių rusų ♦

raidėmis atspausdintų. Tik

vorsą, vėl pasidarė panele, rėse, buvo nepamatuotas, 
ir dabar jai yra tiktai 25 me- ----------------
tai. Taigi, kaip tu toks moky- Yale Universiteto profeso- 
tas, Maike. tai išfigeriuok. riui Maclntoshui teismas ne-' 
kaip ilgai ji Amerike gyve- davė pilietiškų popieru. nes 
na? .......................................

—Žmogaus amžių geriau
sia parodo jo gimimo metri
kos, tėve. Aš tavo gaspadi- 
nės metrikų nemačiau, todėl 
ir jos amžiaus negaliu pasa
kyti.

tokiij kugelių ne
daug ir neilgai, nAtyt, rusai 
tespausdino. • 

latgaliams buvo taikoma 
ta pati kaip ir lietuviams ru
sinimo ir pravodavinimo

profesorius atsisakė pasira-H^epia. ir jie iki 1904 metų 
syti, kad ištikus karui eitų turėJ° naudotis užsienine 
ginti šios šalies. “Well, prie-’.?Pawla’ nes lotynų raidės ir 
šingas esi karui, negali butĮi,ems buvo uždraustos, 
pilietis,” atsakė jam teismas. ‘ Net ukrainų spauda buvo 

stipriai suvaržyta ir ukrainų
. Buvusis Nikaraguos revo- spausdinių caro cenzura-daž-

—Na, gerai, Maike, dabar liucionierių vadas Sandino’ nai neduodavo į žmones iš- 
aš noriu tavęs paklausti apie gavo prieglaudą Meksikoje, [leisti.

i

*

PŪSKIT VEJAI.
Pūskit vėjai, siauskit audros, 
Kalnai—veržkitės gaisrais; 
Neškit laisvą mano mintį 
Juodo sakalo sparnais.

Plėškit žemę, raukit pikta, 
Traukit vargo retežius. 
Lai dvasia kalėjus amžius, 
šiandien laisvę sau pajus.

švilpkit vėjai, ūžkit audros, 
Dėkit širdį man džiaugsmu;
Lai akims šviesus rytojus 
Švinta spinduliu rausvu •
O draugai, ik šiol miegoję, 
Griebkit žiburį šviesos 
Ir į būrį susitelkę 
Dėkit aukurą tiesos...
Tik lai vėtros siaučia, ūžia. 
Lai prablaivo mums mintis, 
Lai sugriauna mus vergiją, 
O pražys jauna širdis... 
Vilnius, 1928. V. R.

« « i » t i ♦ ♦ » ♦ i « ♦ Į » » t I i
I VU91US IlICUj&iagUO AIJĮ/MIMl 
| žiūrint, somatoplazma nieko
} nepalieka.
»i Kas kita betgi yra su ger- 
i moplazma. šitoji, kaip tik 
| priešingai somatoplazmai, 

prie tam tikrų aplinkybių, ei- - j* b t labai intPlio-pntin- 
na iš gentkartės į gentkartę, ha

» ir niekados nemiršta. 1-----
• ma, jeigu vyras bei moteris 
» neturi vaikų, taijųgermo- 
» plazma miršta taip jau, kaip 
| ir somatoplazma, nors ji ir 
! turi potencialę gyvybę, ko-į 
į kios somatoplazma visai ne- - p.*
j turi. Bet kas turi vaikų, tai to L ? L

tam tikra dalis germoplaz- S "^ave,±^’
| mos nemiršta. _ zmo«aU3
4 Taigi, labai galimas daik- - — —

gali pernešti iš motinos į jos 
vaiką inteligentingumą bei 

’ genialingumą.
D-raa Margeris. * -s------------

x) Mes netikim, kad inte
ligentingumas ir charakteris 
(būdas) yra įgijami pavel
dėjimo keliais. Tėvas ir moti-

t

nn.! gi žmonės, bet jeigu jų vai-
1 kas pateks tarp Afrikos buš- 
I menų ir bus tarp jų išaugęs, 
i jis bus laukinis žmogus. Tai
gi inteligentingumas priklau- 

: so nuo išauklėjimo. O kas 
yra charakteris? Suma visų
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Visokios Žinios
ŠNIPAI ČEKOSLOVAKŲ VARŠUVOS STUDENTAI 

KARIUMENĖJE.
Praha. Prahos karo vai-1 

džia pripuolamai susekė di
delę šnipinėjimo aferą. Su
imtas vienas karininkas, ku
rio pavaldė tuo tarpu laiko
ma paslapty.

Čekoslovakų socialdemo- 
krątų laikraštis “Pravo Li- 
du” rašo, kad šnipinėjimas 
buvo atliekamas Vokietijai 
pavedant.
/*t»dove Noviny” paduoda 

tokias smulkmenas apie šni
pinėjimo aferą: Suimtasis 
karininkas turėjo galimumą 
prieiti prie slaptų aktų čeko-. 
slovakų generalitete. Tardy- ta iškilmių metu negroti. To
mas parodė, kad tas kapito
nas paėmė svarbius doku
mentus gegužės m. bėgyje ir 
du kartu buvo nuskridęs į 
Dresdeną ir vieną kartą į 
Berlyną. Savo keliones jis at
tikdavęs vokiečių valdžios 
jam išduotais dokumentais, 
kur figūravus svetima pavar
dė Frieslaenderis, kaipo Vo
kietijos pilietis. Jis gaudavęs 
už savo darbą 8,000 markių 
mėnesinio atlyginimo.

Kiti laikraščiai pareiškia, 
kad suimtasis karininkas ne
galėjęs prieiti prie slaptų če
koslovakų generalinio štabo 
dokumentų, tečiau vis dėlto 
jis išdavęs svetimai valstybei 
svarbius dokumentus.

Suimtasis karininkas buvo 
nuodugniai tardomas. Jo bu
te padaryta krata.

prieš Pilsudskį.
“Gazeta Warszawska” 

praneša apie incidentą tarp 
Varšuvos studentų ir kariuo
menės. Nesenai Varšuvoj [ 
įvyko keturių Varšuvos auk
štųjų mokyklų vėliavų pažy
mėjimas 36 pėstininkų pulko 
“garbės” ženklu. Po iškilmių 
mieste buvo suruošta pulko 
kuopos eisena, kurioj gausin
gai dalyvavo ir studentų or
ganizacijos. Tuo momentu, 
kai kuopa prisiartino prie 
kareivinių, pasigirdo Pilsud
skio himnas “My, pierwsza 
brygada,” kuris buvo susitar-

dėl studentų organizacijos 
atsakė į tai pasišalinimu iš 
eisenos. Tuomet studentus 
prisivijo vienas iš pulko kari
ninkų ir paklausė, kokia pa
sišalinimo priežastis. Išgir
dęs, kad tai “My, pierwsza 
brygada,” pareiškė: “Tai ap
sieisim ir be jūsų.” Studen
tai, protestuodami prieš tai, 
nedalyvavo vakare iškeltam 
bankiete.

KELEI V I S

v

APVAIKŠČIOJA AMERIKOS PRISIDĖJIMĄ PRIE KARO
Paveikslėlis parodo, kaip kariu- 
menė Washingtone apvaikšėioja 
Amerikos prisidėjimą prie Pa
saulio Karo. Dalyvauja ir mote
ris. kurios tarnavo prie armijos.

Macdonaldo Vy
riausybė Pasaulio 
Politikos Centras

priešakiais ir penki žmonės 
tapo ant vietos užmušti. Sų- 
sikulę automobiliai užsidegė 
ir žmonių lavonai sudegė.

PAJIEŠKOJIMA1 Board Direktoriai paskelbė 
reguliarius bertaininiua dividen
dus vieną ir tris-kvoterius nuo-

I
i
i
l

Marijona 1 Aviški u t&-Doaud<>vič, pa- į 
j iešką u sesers dukters Magdelenos Pe- 
čuHukės po vyru Steponavičius, girdė- Simčią (1^4Si) ant Cumsiative 
jau gyveno Penn. valstijoj anglių ka- - —
.yklose. Kas apie juos žino, prašau 
pranešti, arba patįs prašau atauaukti, 
už ką busiu dėkinga, x

MARIJONA DOMtDOVlCIA
303 E 3-rd st., Ctestėr; Pa.

7% Preferred Stako šios paminė
tos Kompanijos, ir reguliari ber- 
taininį dividendą po vieną ir pusę 
nuošimčio ant Cumultive
6'> Preferred Stako šios Kompa
nijos. už šį bėgantį metų kvarta
lą. išmokamą Liepos 15 d., 1929, 
tiems laikytojams, kurie bus ant 
rekordo, baigiant biznį Birželio 
25 d., 1929.

čekiai bus išsiuntinėti. Trane-
—---------~------ ;—~—Z~----- V feriW knygos nebus uždarytos.Juozas Rakickas, J ančių kaimo. I^e- _ . __
cėčių vaisė., šį metą atvykęs iš Lietu-1 K- t»- LADD,
•*o*. pajieškau sesers Agotos Rakie— j Asaistant TrCMHMTCf*
<iutės; girdėjau gyvena Detroit, Mich.' 
Brangi sesutė, prašau atsisaukt, arba 
kas žinot kur ji gyvena, malonėkit: 
pranešti, už ką geriausiai atlyginsiu '

JOE RAKICKAS
68 Staford st., W. Toronto, Ont,

Canada.

Pajiešl au sesučių Marijonos ir Ta- 
filės Sam uoliu: ią, iš Lietuvos, Plynių 
ainio, Lukšių valsčiaus, Sakių apskri

do, gyveno New Yorke, dabar nežinau 
:ur. Prašau sesučių atsišaukti, arba 
urie apie jas žino, malonės pranešti, 

įž ką busiu didei dėkingas.
ANTANAS SAMUOLIS

Box 228, Claresboltn, Altą, Canada ‘

APSIVEDIMAL
Į Pajieiškau apsivedimui mergino* 
nuo 30 iki 35 metų pasiturinčios; ai 
esu vaikinas 37 metų, gerai pasiturin
tis. Pašau arčiau susipažint. Ataaky- 

Pajieškau brolio Kazimiero Samalio, duosin^kjeltvienaL 
r Juozapo Mockų, seniau jtyveno St.; 

fx>uis, Mo., iš Lietuvos-Girininkų so- j 
los, Gargždų parapijos, Kretingos ap. . A
<as apie juos žino, malonės pranešti, REIKALINGAS BEKERIS 
irba pats lai atsiiMMn.ą*

JONAS SAMUOLIS
43 Vine st., MRUIeboro, Mass. kit tuojaiis ant sekančio adreso; (28)

BENIS.LAGONAS 
B. L BART. MICH.Senatorius Borah pažymė

jo, kad Macdonaldui i savu 
rankas paėmus anglų valsty
bės vairą, sustiprės nusigink- 

: lavimo ir taikos principai.

Lietuvos Žurnalistų
V V — ■ • • •

Keliatas Klausimų 
Komunistams. (28) j Kuri* moka kepti ruginę duoną, lie

tuvišką; darbas ant vūtados. Ataišau- 
______________ ,, ■ ■ - - - t, . . j . ■__________________________ . j t , ąą ( ■ , j *

Jonas Abromaitis, jmjtožkau KaroMo j 135 ‘ Lswreacė. Msss.
Vbromatčio, 18 metų nežinau kur jis ' _________________________ _
-ra; iš Lietuvos ■ ■ šaulių apskr.; Bsi- Pajieškau moterie* apsivedimui, ne- 
logalos parap.. Augmenų kaimo.-' Kas senesnės 40 metų amžiaus, gali būti ir 
pie jį žino, prašau pranešti jo adresą, su vaikais; butų geistina, kad turėtą 

iž ką busiu dėkingas. - ------ --
JOHN ABROMAITIS 

P. O. Box 38, Mollenauer, Pa. j

Aš, Kastancija Isunas. pajieškau sa- 
•o vyrą Vincentą. Sutinku gyventi ant 
risados Mes išgyvenom 15 metų at
gal, turim 3 vaikus: Apolioniją, Petrą 
- Viliuką. Dabar nežinome kur yra. 
leidžiu atvažiuoti ant šio pajieškoji- 
io. K. ISUNAS (28) .
R. F. D. 2, Box 89, Terryville, Conn. I

Paajieškau brolio Antano Jokubaus- REIKALINGAS SENAS ŽMOGUS 
o, vadinasi Jurk, ;---------- -- ------------; •_____ •__ _

^uffaki, N. Y. Iė Lietuvos paeina iš melžti ir su daigiu ~"padirbėti ’Tr pa- 
'Kretingos miestelio Kas apie jį žino, gelbėti prie mašinos y ■ ■■ 
įrašau pranešti arba pata lai atsišau- darbą, pasiskubink. ~ ’
čia. Turiu svarbą reikalą. (28)' < ---------
‘uiikarė Jukiebauskiutė-Markevičienė 
9 Hafferan st., Allston, Mass. ;

i

Komunistai tankiai giriasi, 
kad jų taktika yra geriausia 
ir jie nedarą klaidų. Kada 
jie pradeda šitaip girtis, tai 
pastatykit jiems šiuos klausi
mus :

1. Ar ne tiesa, kad Rusijos 
komunistai iš pradžių buvo

Londono “Daily Tele-- 
^raph” rašo, kad viso pasau- 
io socialistai reiškia didelį 

pasitenkinimą ir džiaugsmą 
dėl darbo partijos laimėjimo! 
Anglijoj. Amerikos Jungti
nių Valstijų socialistai reiš
kia viltį, kad Darbo Partijos 
laimėjimas Anglijoj padarys 
įtakos į amerikiečių politiką.

Prancūzijoj daug rašytojų 
anglų parlamento rinkimus 
diskutuoja, klausdami, ko 
galima laukti iš dabartinės 
neaiškios ir nestabilizuotos 
padėties Anglijoj. Francuzų 
militaristams Anglijos darbi
ninkų laimėjimas nepatinka

“Journal” sako, kad buvo 
padarytas smūgis sistemai 
prieš Vokietiją ir artimam 
bendradarbiavimui su Fran- 
euzija, kuriuos taip griežta 
kritikavo Lloyd George b 
Macdonaldas.

“Echo de Paris” sako, ka< 
neišvengiamas centro žlugi 
mas turėjo pasireikšti Angli
joj, panašiai, kaip jis pasi
reiškė Belgijoj, Vokietijoj ii 
Francuzijoj. Ekonominėj so 
eialistinėj tvarkoj kapitaliz 
mas negali stovėti tarp dvie 
jų partijų. Tai turi būti arba 
konservatizmas arba libera
lizmas. Kitaip jis pasidarytu 
suakmenėjusia primityviškų 
demokratijos amžių relikvi
ja. •

Vokiečiai prisipažįsta, kad 
tuo tarpu jie negali interpre
tuoti anglų, parlamento rin
kimų reikšmės.

Vokiečių laikraščiai įsi
vaizduoja, kad anglų užsie
nių politika diriguojant Mac- 
donaįdui, nebus nukrypta 
nuo nacionalės anglų politi
kos užsienių atžvilgiu. Vis 
dėlto vokiečiai tvirtina, kad 
rinkimai sudarys naują erą, 
kurioj ačiū galingai darbo 
įtakai, Vokietija palaipsniui 
nustos buvusi Europos prie
šininke. s

Labiausia vokiečiai pagei- ( 
dauja, kad butų sumažinti i 
prekybos barjerai, kuriuos praneša, kad latvių vidaus 
Anglija pastatė prieš Vokie- reikalų ministeris Laimins 
tiją. įsakymą, kuriuo iš

tinių Valstijų laikraščiai ar- yos emigrantai. Jie turi išva
žiuoti iš Latvijos per 7 die
nas. Dėl to įsakymo laikraš
tis griežtai puola ministeri ir 
vyriausybę, nurodinėdamas. 

—£ ,________  ?ąd išsiuntimui nesą jokiu
Laikraštis sako, įtikinančių motyvų ir kad tą 

“koks bebūtų Macdonaldas priemonę, esą, galima paaiš- 
teorijoj, jis nėra lie'psnojan- kinti tik noru pasigerinti I.ie
tis radikalas ir dėl to galime tuvos policijai, 
laukti, kad užsienių politiką ------- --------
jis ves sumaniai ir inteligen- arkansas valstijoj 
tiškai.” | PRIVISO VILKŲ.

Amerikos Jungtinių Vals- Vakarinėj Arkansa^ vals
tijų socialistų partijos vadas tijos dalyje tiek priviso vii 
Morris Hiląuit pareiškė, kad kų, kad farmerižf negali ap- 
ne vien Europa, bet Amen- gint savo gyvuliu nuo iu. 
kos Jungtinės Valstijos bus Valdžia pasiuntė tenai ek<- Igiliai paliestos. ^^villįga^t^3

LATVIJOS TEISMAS NU
BAUDĖ LIETUVOS 

KOMUNISTUS.
“Letos” pranešimu, teismo 

rūmai nagrinėjo Lietuvos pi
liečių Mandelio, Kraudino ir 
Barto bylą, kurie buvo kalti
nami priklausymu prie ko
munistų partijos. Prieš atvy
kimą į Latviją jie gyveno 
Lietuvoje, iš kur pasišalino 
bijodami suėmimo už komu
nistinį veikimą. Latvijoj visi 
tie trys komunistai tęsė dar
bą, siųsdami iš ten į Lietuvą 
agitacinę literatūrą rusų ir 
žydų kalbomis. Darydama 
kratą politinė policija juos 
užtiko prie stalo su komunis? 
tų proklamacijomis, brošiu: 
romis irtt. Teismo rūmai pri
pažino juos kaltus, Mandelį 
ir Kraudiną nuteisdama po 
trejus metus sunkiųjų darbų 
kalėjimo, o Baitą vienus me
tus kalėti.

BAISI DRAMA KRĖS 
LAUKOJE

Latvijoje, Kreslaukoje, 
įvyko baisi, neregėta drama.

4 metų mergaitė Avotinš 
žaizdama kieme prisiartino 
prie pririšto ant grandinės 
šunio, kuris graužė kaulą. 
Šuo nutvėręs mergaitę, pri
spaudė ją prie žemės ir ėmė 
plėšti dantimis jos galvą. Iš
girdusi nežmonišką riksmą 
abtėgo 14 metų mergaitė Ka- 
gan ir pamačius baisų regin 
čia pat mirė: jai truko širdis. 
Avotinš auklė pamačius kas 
dedasi momentaliai išsikrau
stė iš proto.

Sudraskytą mergaitę nu
gabenta į Rygą. Nėra vilties, 
kad ji liktų gyva.

Vaišės Latvijoje.
Latvių laikraštininkai 

fašistus boikotavo.
Ryga. — Šių metų gegu- paskelbę mirtiną kovą kapi- 

žės 30 d. atvyko Į Latviją talui ir žadėjo visam pasauly 
viešėti Lietuvos žurnalistai. Įvykinti komunizmą? 
Didesnė jų dalis buvo fašisti- 2. Ar ne tiesa, kad dabai 
nių laikraščių atstovai. Kaip jie kviečia kapitalą iš užsie- 
tik tuo metu Kaune buvo ati- nio (pavyzdžiui, Fordo ka- 
duoti karo lauko teismui 14 pitalą) ir siūlo jam visokių 

koncesijų?
3. Ar ne tiesa, kad komu

nistai (pavyzdžiui, “Ameri
kos komunistų partija) buvo 
pasmerkę rinkimus ir daly
vavimą buržuazinėj val
džioj? ,

4. Ar ne tiesa, kad dabar 
jie patįs tuose rinkimuose 
dalyvauja ir kaip įmanyda
mi skverbiasi į buržuazinę 
valdžią?

Šitie faktai aiškiai parodo, 
kad jų taktika yra klaidinga, 
kad savo “principus” jie kei
čia kaip čigonas savo kume
les.

(28) pinigų $5,000. Aš esu vaikinta ir tu
riu ūkę $20,000 vertės.

L Z—DIN
R. D. 5, Richfield Springs, N. Y.

Pajieškau apsivedimui draugė* mer
ginos ar našlės; esu vaikinas, turiu 
gerą amatą, malonaus budo, augštas. 
Su pirmu laišku, malonėkite prisiųsti 
savo paveikslą-

J KASLUT1S
105 So. 3-rd »t., Brookiyn, N. Y.

PARSIDUODA 6 KAMBARĮ L Na< U t*____j_____t . - - ■

Kai kurie Amerikos Jung-' Latvijos ištremiami 6 Lietu-j
iin in 1 o i VmaAio4 VOS oi 4ni.i ioa’O. '

teritorijoje, suregistruoti. k

Į

a: .♦»:unBnBBrnflRHm?
Negyvi Pinigai!]

LATVIJOS VALDŽIA IŠ 
SIUNČIA 6 LIETUVOS 

EMIGRANTUS?
Ryga. “Socialdemokrat>

gumentuoja, kad Anglija 
grįžta prie dviejų partijų sis
temos.

“New York Times” krei-

Mes perkam Lietuvos Bonus | 
už pilną kainą, nuo tų. kurie pirks j 
pas mus naują Pianą arba Radio. * 
paimdami kaipo dalį mokesties. 
Naudokitės proga. (2!

GARDINER PIANO €0.
(B. Simonavičius)

487 Westminster St 
PROVIDENCE, R. I.

AR ŽINAI KAD
Meilė tekanti iš kiekvienos širdies

KRANK ROŽĖNAS
488 No. Main st..

RAYNHAM. MASS

REINO KRAŠTAS BUS 
EVAKUOTAS RUGSĖJY.

“Dailv Herald,” ilgam 
rašydamas apie GRAŽI VIETA 

VAKACIJOMS.
V ieta prie didelio ežero, gali žuvau- 

| niu botuku, ir geri ruimai, šokiai du

ADVOKATAS ‘

Ignas J. Barkus
725 Siater Building 

VORCESTER, MASS. 
Gyvenimas: 1»1 Sterling M.

Oftoa Tat: Park 34>1
Namą TeL: įtapto 4M4. ..

(29)

« V <3 is v trise jų ' ” n.i.HDAKięi ji.ą*
’alsc.. Seinų anskr.. Amerikon atvy- ;MAS._ Bar nė prie šono, 21 lotas žemės, 

° — “* ~ j pusę jauno sodno, 5 minutės eit iki ka-
jro, j I>awrence. vienas fėrus. Yra van-

____ _ ~~ > 
avė., Methuen, Mass. Klauskite pas: 

JOE aleksovas 
l.w .Merrimaek st, Methaen, Mam.

o 
a I

PROT ESTAS PRIEŠ FA
ŠISTUS TARPTUUTINEJE 

DARBO KOMISIJOJE
Ženeva. “Helvetiano” pra

nešimu, darbininkų atstovai 
tarptautinėj darbo konferen
cijoj, Leonas Jouhaux ir 
Comeille Metens, 'tarptauti
nės profesinės darbininkų 
sąjungos vardu pareiškė pro
testą prieš fašistų žemės 
ūkio sąjungos pirmininko 
Razzos paskyrimą darbinin
kų atstovu tarptautinėj dar
bo konferencijoj. Tarptau
tinės darbo konferencijos 
darbininkų atstovai prieši
nas Razzos paskyrimui, kaip 
prieš kelerius metus priešino
si fašistų darbininkų korpo
racijų sąjungos pirmininko 
Rassoni paskyrimui atsto
vauti italų darbininkus. Lau
kiama smarkių debatų šiuo 
klausimu plenumo posėdy. 
Tečiau vis dėlto manoma, 
kad italų darbininkų atstovo 
Razzos įgaliojimai konferen
cijos didžiumos bus pripa*- 
žinti galiojančiais.

LENKŲ VYRIAUSIOJO 
ŠTABO ROTMISTRAS— 

KYSIŲ ĖMĖJAS.
Varšuva. Varšuvos kariu- 

menės teisme pasibaigė 
skandalinga lenkų generali
nio štabo rotmistro Prą- 
dzinskio byla, kurioj jis buvo 
kaltinamas kyšių ėmimu. 
Prądzinskiui buvo pavesta

SOVIETŲ KARO PASI
RUOŠIMAS.

“Moming Post” praneša, 
kad Maskvoje įvykę skubus 

nupirkti kariuomenės mank- . posėdžiai, kuriuose buvo 
štynėms dvi dideles aikštes,‘svarstoma susidariusi padė- 
iš kurių savininkų, transakci- tis sąryšy su konfliktu su Ri
jai palengvinti, jis pareikala-' nais. 
vo 15,000 dolerių kyšį. Teis-j Posėdžiuose dalyvavęs ir 
mas pripažino Prądzinskį diktatorius Stalinas. Esą nu
kaltu ir nuteisė 8 mėnesius tarta sustiprinti sovietų karo 
kalėti, pašalindamas iš ka- jėgas Sibire ir dėti pastangų, 
riumenės. kad kilus Rusijos ginkluotam

I konfliktui, su Japonija laiky
sis neitraliteto. Visi kiniečiai 
studentai, gyvenę Rusijoj, 
pasiųsti į Rytus kaipo agita
toriai ir žvalgai. Visi kiti ki- pia visų dėmesį į Macdonai- 
niečiai, gyvenantieji Rusijos do asmenį, f “ ” ‘

PANAIKINS LIETUVIŠKĄ 
NAMELI.

x Laikraščių žiniomis, vo
kiečių Rytprūsių organizaci
ja “Ostdeutscher Heimats- 

lai-

kiečių Rytprūsių organizaci- 

dienst” yra sumaniusi pan 
kinti lietuvišką pavadinimą 
savotiško lietuviško namelio, 
kuris yra Tilžės parke ir ku
ris ligi šiol buvo vadinamas 
“Litauer Hauschen,” pakeis
dami jį vokišku pavadinimu 
“Heimatshauschen.” Lietu
viai buvo kreipęsi į Tilžės 
magistratą, prašydami leisti 
įkurti tame namely lietuviš
ką muziejų.

STUDENTŲ DEMONST
RACIJA VARŠUVOJ.

Varšuva. Protestuodami 
prieš antisemitinių riaušių 
dalyvių suėmimus Lvove, 
lenkai studentai suruošė toli
mesnę demonstraciją. Poli
cijos sargybos visose gątvėse 
buvo žymiai sustiprintos. Re- 
dakcijos saugojamos.

studentų už'tai, kad jie buvo 
studentų “aušrininkų” ir soc. 
demokratų1 “žaizdrinir.kų" 
draugijų nariai.

Tuo metu, kaip Kaune tu
rėjo būti rišama 14 nekaltų 
studentų ^vybė, čia Latvi
joje turėjo {vykti abiejų kra
štų žurnalistų balius. Kuo
met įvairios Latvijos darbi
ninkų • ir inteligentų draugi
jos protestavo prieš mirties 
bausmės vartojimą Lietuvos 
kovotojams už--demokratiją 
—nuošaliai pasilikti negalė 
jo ir Latvijos žurnalistai. 
Latvijos žurnalistai demon
stratyviai nedalyvavo Lietu
vos žurnalistų priėmime.

Iš daugiau, kaip tūkstan
čio I^atvijos žurnalistų, vai
šėse buvo tik vienas valdy- straipsny 
bos narys. Latvijos žurnalis- Macdonaldo politikos bruo- 
tai vertindami fašistais žu- žus. pastebi, kad Macdonal 
domų, Lietuvos inteligentiją do ir jo kolegų manymu, Rei- 
ir smerkdami parsidavusius no krašto evakuavimas pra- 
“ fašistinius buterbrodus sidės rugsėjo mėn. ir pasi-UZ ___________  _______ ___ _ „ .
kaikuriuos Lietuvos žurnalis! baigs ateinančių metų sausio 
tus — tuo budu pareiškė sa- mėn. 10 d. Laikraštis pridu- 
vo protestą prieš žiauru poli- ria. kad anglų kariuomenė 
titnį terorą Lietuvoje. Taip, turi būti atitraukta iš Reino 
o ne kitaip tegalėjo demo
kratinės Latvijos žurnalistai 
įvertinti fašistinius žurnalis 
tus, kurie nuolat šmeižia ko
votojus už demokratiją ii 
įvairiai pravardžiuoja lais
vės kovotojus. B—s.

Ryga, 6-V-1929.

krašto neatsižvelgiant į tai, 
ar Francuzija ir Belgija taip 
pat sutiks atšaukti savo ka
riuomenę. šiuo klausimu so
cialistai tikrai galį tikėtis li- 

jberalų partijos ir žymių kon
servatorių grupių paramos.
ii JUBILĖJINIS LATVIJOS 

SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS KONGRESAS.

Šiais metais sukanka 25 
metai nuo I>atvijos socialde*. 
mokratirpartijos įsisteigimo. 
Ta proga buvo sušauktas bir
želio 14—18 dieną partijos 
kongresas. Be ko kito kong
reso dienotvarkėje buvo pa
statytas naujos partijos pro-

j granios- svarstymas. Kongre
se dalyvavo ir kitų šalių so- 

Icialdemokratų partijos. At- 
jvyko rusų. Lietuvos, Vokieti- 
; jos. Lenkijos, Estijos, Suomi
jos. Danijos, Francuzijos ir 

i kitų šalių socialdemokratų 
atstovai. Kongresą atidarė 

i poetas Rainis.

AUTOMOBILIAUS KATA
STROFA.

' Angola, Ind. — Važiuo
jant išsigėrusiems automobi
listams. pereitą nedėldienį

i čia Įvyko baisi katastrofa.1 
Du automobiliai susikūlė

PAJIEAKO.MA: i , ----- 77T" ~
Kazys Tylenis, gyvenęs Cranton.1 J®”* Bažnyčia

Pa., kilęs iš Ramygalos valsčiaus ' East Gtrard Avė. (eor. Shacka-
Antanas Gamontas, gyvenęs McKees mąsoa st.) Pamaldos prasideda 10:30 

toeks. Pa., kilęs iš Grinkiškės vals- “-------- ’ *
riaus.

Jurgis Svetokas, m
'’ennsylvanijos valstijoje, ir neva mi- .___ . . .... - . .- . ------------ .
•ęs 1909 m. Tikra mirtis data ir vieta mokslą V iškas dykai. V įsi prašomi 
abai reikalinga. -----

Vladas Levąnas, gyvenę* 713 Mill 
rt., Plymouth, Pa., kasyklų darbinin
kas, esą miręs. Reikalinga tikrų infor- 
nacijų. ____  _______ _______

Domininkas Vinclovas, gyvenęs 513 atranda tolygų atsiliepimą kiekvienoj 
5o. Pacą st., Baltimore, Md. Jei miręs, kitoj širdy. Ar žinai kad gamta yra 
ai kur ir kada. ; gyva —viską gimdo ir marina. Ar žinai

Antanas Valuntas, Jurgio sunūs, ki- kad galima ypatą paskatint mylėti ne- 
ęs iš Daugminų kaimo, Krinčino vals . matomai logikos ir psykologijos bu- 
3iržų apskr., Amerikoje apie 20—25 dais. Knyga, 100 Ways To Get Rich ir 
ne ta i Gvvenęs 51—52 Bach st., Illion Lekcija, vienas doleriukas Atsiųsiu 
ir Ivendion mieste. į per paštą bile kur Reikalaukite šian-

A n tanas Jankevičius, kilęs iš Pais- dien. Rytojus nežinomas. (28)
riečiukų kaimo. Pumpėnų vaisė.. Pa-j STANLEY POCIUS. Boaks Ageat 
evėžio apskr. Amerikon atvykęs 1910 234 Shawarat avė, Beatos. Mase,

n. Daba apie 44 m. amžiaus. .Gyvenęs-----------------
"leveland. O, o vėliau Pittsburgh, Pa.' 
(3353 Wisconsin st.).

Antanas Dabėys, kilęs iš Papilės.
Akmenės vaisė., Šiaulių apskr. Ame- __________ __ _ ____
ikon atvykęs 1912 m. Seniau gyvenęs t', pasivažinėti valtelėms arba motori
ni First st, Elizabeth, N. J. | niu botuku, ir geri ruimai. Mokiai du

Jonas #veistrys-Schweistries, kilęs kartu sąvaitėje. Valgiu* gali pasirinkt, 
iš Skudų, Klaipėdos Krašto. Iki 1922 Smagi vieta praleist vakacijas. Atve
ri. spalių mėn. gyvenęs Greensboro, žinokit persitikrinti. 
N. C. —....... ....

Juozas Šimonis. Petro sūnūs, Am»- 
ikon atvykęs 1904 m Gyvenęs 418 E. . 

>-th st, New York City.
Petras Stabingis, kilęs iš Veisėjų<»_•----- -------■ - .. .»

tęs 1910 m Seniau gyvenęs 2103 Čar-! Pu#« jauno sodno, 5 minutės eit iki ka- 
«on st, S. Pittsburgh, Pa. j ro, j I-awrence. vienas fėras. Yra van-

Jurgis Karvelis, Amerikon atvykęs duo elektra. Namas randas 12 Golf 
įpie 23 metai atgal, kilęs bene nuo 
Panemunės.

Juozas Gvazdaitis, Kastantino sū
nūs, kilęs iš Patašiškės kaimo. Pilviš- 
io valse , Amerikon atvykęs 1914 m, 
ada buvęs 21 m. amžiaus. Dalyvavęs 
Amerikos armijos eilėse pasauliniam 
are Prieš karą gyvenęs Cleveland. 

9, po karo gyvenęs 1318 S. Front st., 
Philadelphia, Pa.

Andrius Tomkus. Andriaus sūnūs, 
rimęs Kijave. Rusijoj, C. „ ____ _______ ____
imžiaus, prieš karą gyvenęs Rygoje ir ° ^ras serga Gali pirkt labai pi 
Žiežmarių vaisė. Amerikon atvykę* 1 TK’' karvS- ♦-?" —;--------
1914 m. į Brookiyn, N. Y Vėliau esą! ’r 120 ▼>«tulą. 
gyvenęs Orient, N. Y. Draugavęs su r. h - —
Sovietą piliečiu Slepoberakm iš Bos- s'ž<urėt arba rašykit.
tono.

Aleksandras Poškus, gyvenęs Vil
kes Barre, Pa. ar apylinkėse ir ten ne- 
va miręs. Prašoma tikrą žinią apie jį

Pivoras (Briecys), Stasys, gyvenęs 
Bostone ir Chicagos apielinkėse, neva 
miręs.

Jieškomieji arba apie juos ką nors 
žinantieji maloniai prašomi atsiliepti 
šiuo adresu:

J ®»*utote General of IJthuania
lo Park Row, New York City

:, pirmiau gyveno ant farmos, kuris galėtų karves pa- 

prie mašinos Norintis gerą

FRANK BERTULIS 
>7, StratforA, Cooa.

PHILADELPHIA, PA.
200 East Gtoard Avė. (car. Skacka- 

mąxon st.) Pamaldos prasideda 10:30 
ryte PHer E. Steik.

i Šventos dienos vaHtučią mokykla 
seniaus gyvenęs Jr prasideda
joje, ir neva mi- L1:30 .’r.1*-rao,c5'toJ«’ turi aukš. 

lankytis. ‘ Į r"(^f
Superintend. Peter S. Kalinaaska*.

PERSITIKRINKITE PA
TYS—NETIKĖKIT!

Tikrai irera proga. 41 ak e ris žeinčs 
su mišku, užsėta ir užsodinta, iš bar- 
nės tiesiog į ganyklą, netoli bamės 

____  ____j, I upelis, gražus sodas .Barnė nauja. Tu- 
37—40 metų nm «freit parduot, nes laikas šienaut, 
“T"__________ © vy ras serga Gali pirkt labai pigiai.

Amerikon atvykęs ' • ,.LarV.®^’ ,tri-s priauganti, 100 vištą
lų, vištininkai, mašinos, 

plūgai ir kiti įrankiai Atvažiuokit pa- ci4ill(*n4 n r”"
SAMUEL RODWELL

R. F. D. Boa 132. Oaferd, Mase.

PLUNKSNAS. Pak^i. Paduška*. 
Patalan, Kaldraa ir visokias lovų 
£***?"*?' parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

Didžiausi* sandė
lis. Gvarantuojam 
užsiganėdinimą 
Pas mus gausite 
tikras europiška* 
plunksnas ir pū
kus Aplankykit 
Musu Naują Sto
rą LEPIFS 54 
Chauncy Street,

prie Bedford st.. Bostone.
European Feather Co.

25 l.ev»eli Street. Boston. Mana.
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Humoristika
ŠUO SUPRANTA 4R ŽODŽIŲ.

— z

iant, mes nustojame ne tik 
uždarbio bet ir daug turto 

... ' visuose reikaluose susveti-
Daugiau, negu žmogus var- pus, pasisveikina arba pa- mumis valstybėmis.

toja per dieną. sveikina* apie kurio išvaizdą imkime pavyzdį iš mažes-

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO" 
KNYGYNE t

toja per dieną. sveikina* apie kurio išvaizdą

NEATSARGUMAS KALTAS.
Agurkis:— Aš pažinau savo 

pačią prie labai nepaprastų aplin
kybių. Aš pervažiavau per ją sa
vo automobilium ir paskui apsi
vedžiau.

Burokas:— Tai vis neatsargu
mas kaltas.

Žmona; “Jei vyrui ką plakai, 
tai per vieną ausį įneina. o per 
kitą išeina.

V’j-ras: “O jeigu moteriškei ką 
pasakai, tai per.ausį įneina. o per 
burną išeina.”

Naminius gyvulius mes la- profesorius papasakoja, nors ^aijy už musų Lietuvą: 
bai mėgstame. Beveik pas tas žmogus už-kitos sienos ai daug mažesni kraštai kaip
kiekvieną ūkininką rasime 
šunį. Jis namų sargas, ūki
ninko ir jo šeimos draugas. 
Šuo puikiai pažįsta namiš
kius, juos gerbia, bet piktas 
prieš svetimus. šuo skaito
mas protingu gyvuliu. Mies
tuose, o kartais kaimuose šu 
nys išmokomi visokių šposą 
daryti. Yra šunų artistų. Jie 
gauna dideles algas. Daug

kitam mane butu. ]_
Kaip jo smegenys reaguo- prekvbos ir karo apsaugos 

~ įžoriž ius, tuo tarpu niekas laįvus.

Danija ir Olandija turi savo

SKELBIMO PASEKMĖS.
laikraščio agentas nuėjo pas 

biznieri ir pradėjo jam aiškint, 
kaip jis galėtų pagerinti savo 
biznį, jeigu jis Įdėtų i laikrašti 
gerą savo skelbimą.

—Žinau, žinau — sako biznie
rius. — Nelabai senai man buvo 
reikalingas naktinis sargas, ir aš 
įdėjau Į jūsų laikraštį skelbimą. 
Sekančią naktį vagis išplėšė man 
krautuvę.

Aš matau, kad

Per ištisus metus farmervs ne
mokėjo savo skolos.

—Klausyk—sako zuparo kom
panijos agentų
tu šitos skolos jau neužmokėsi, 
tai padarykime bent pusiau. Vie
ną pusę skolos aš sutinku užmir
šti.

—Olrait — sako farmerys. — 
Aš sutinku užmiršti antrą pusę.

KALTĖS ĮRODYMAS.
Automobilistas:— Mano maši

na stovėjo prie šaligatvio, kuo
met tas bomas girtas važiuoda
mas įlaužė jai šoną, ir tamsta sa
kai. kad aš kaltas?

Policmanas:— žinoma, kad tu 
kaltas. i

Automobilistas:— Kaip tai?
Policmanas:— Ogi taip, kad to 

džentelmono tėvas yra policijos 
viršininkas, uošvis yra miesto 
majoras, o sesuo—mano mergi
na. Reiškia tu esi kaltas.

GERIAUSIS VAISTAS.

Ar Bara ViaaatiMa Tvane? — kaip
Nojų* galėjo surinkti j kelia* die

nas visą veislių gyvūnas, kurie gyve
na išsimėtę po v«4 žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tu** gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
ti*k vandens, kad visą dėmę apaem- 
tą? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidšiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šimtai 
Intų klausimų, j kuriuos negali atsa
kyti jokis kunigas, yra nuosakiai ir

Anarchizmas. Pagal Proudhono moka-Į 
lą, parašė d-ras Paul Eltbacher, 

vartė Briedžių Karaliukas. Sputh J 
Boston, Mass. pusi. 29. ...............10c.

“Jauayatės Karštis.” Vienaveiksmė 
komedija-farsas. Parašė K. S. Kar- 

povičius. ir Surižiedavima* Pagal Su
tartie*. N. V Koaeckio dialogas, vertė 
špyžas. Labai užimanti, meiliška ko
medija ir perstatymui tinkamas 
dialogas. Fo. Boston, 1916 m......... 10c.

Z | -r . - - - -
Kunigų Celibatas. Išaiškinta kunigų aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 

bepatystėš istorija, pasekmės ir jų be galo įdomi. Kas žodis — tai fak- 
doriškas nupuolimas, šią knygą turėtų tas: kas sakinys — tai naujas kunigų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir argumentas griūva. Mokslas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mote-' mokslas nuo pradžios iki galo* _ 
rįs, dukterįs ir mylimosios nepapultų į Kaina............................................... 25c.
tokią kunigų globą. Parašė kun. Geo. I 
Tovvnsend Fo°. D. D., sulietuvino . ; 
Ferdinund de Samogitia.................. 25.’. ’

Karei Tas Viskas Nyksta. Labai žir-' 
geidi knygutė iš politiškai-ekoiMs-1 

miško klausimo, kurią turėtų kiekvie
nas protaujantis darbininkas perska.- 
Kyti. Pagal K Kautski, parašė Z. Ale
ksa. So. Boston, Mass. 1914 m., 
puslapių 28. . .f,.......................... 10z.

Lengvas Budas Išmokti Angliškai
Raukius reikalingiausių žodžių ir 

pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvienas 
gali greitai išmokt kalbėt angliškai. 
Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet ėie- 
li sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieš- 
Icar.t, važiuojant kur nors, nuėjus 
krautuvei*., pas daktarą, pa- barzda
skutį, pas kriaučių, ir tt Su fonetiška 

ta ir pagerinta laida. Sutaisė St. 
Miehelsonas. Pusi 95...................... 35c.
Lieuvią šeimyną tatorija Joškevičian*

Dainoje. Jei nori žinoti, kaip seno
vėj lietuviai gyveno, tai perskaityt ši
tą knygą. Iš jos dasižinosi, kad vyrai 
turėjo daug pačių, o žmonos po kelis 
vyrus, l^bai užimanti ir pamokinanti 
knyga. Su paveikslais, Parašė Z. 
Alekna. ................. - - -
Drūtuose audeklo apdaruose .... 75c.
Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau

goti. Parašė D-ras F. Matulaitis.
Antra, peržiūrėta ir pagerinta lai
da. Kaina ...................................... 25c-
Materiališkas Istorijų* Supratimas, 

lapeliai iš proletariškos filoeofijos.
Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje 
įvairiausius nuotikiųs. tai perskaityk 
šitą knygelę. Kalba labai lengva. Kny
ga protaujantiems darbininkams neap- 
kainuejama. Medega imta iš Greilicho 
Parašė Z. Aleksa. S«> Boston. 
Masu.. 1913. pusi. 80........................ 26c
Monologai ir Deklamacija*, šioje kny

goje telpa daugybė naujų, labai gra
žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos. tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. \ Įsos 
skambios, visos geros. Tinka ri*o- 
kiem=: apvaikšėiojimams, baliams, kon
certams ir tt Antra pagerinta lai
da. So. Boston, 1914 m, . — - 25c.

ja į žodžius, tuo tarpu niekas 
negali pasakyti. Duodamus 
paliepimus jis tiksliausiai iš 
pildo. Klausosi labai domiai 
ir iki nesupranta, kas jam 
lakoma, nenuleidžia akių 
nuo to žmogaus. Klausosi pa
sukdamas galvą vienon, tai 
kiton pusėn, pakeldamas 

tūkstančių dolerių savinnv snukį aukštyn, ištempdamas 
ausis.

Mokslininkai sako, kad šu
niui nosis yra tas pat. ką 
žmogui akys. Jo smegenys 
užregistruoja daiktų kvapą. 
Mokslininkai Įvairiais tyri
mais yra įrodę, kad šuns re
gėjimas yra daug silpnesnis, 
negu žmogaus.

Prof. Vaidenas dėjo pas
tangų kiek galint plačiau iš
vystyti šuns regėjimą. Pasie
kė to, kad Fellow geriau ma
tė, negu kiti šunes.

Be abejonės mūsų mažas 
nesenai iš naujo pradėjus ne- 
oriklausomai gyventi kraštas 
negalės įsteigti didelio laivy- 
to, nes tam reikalui reikalin
gi dideli pinigai.

Su laiku musų krašto pra- 
nonė ir prekyba kils, kraštas 
bus turtingesnis ir reikalingi 
unigai atsiras. Bet dar svar
biau, kad lietuvių sielose at
prastų pasiryžimas nugalėti 
visas kliūtis, ir turint jurą 
—platų kelią į pasaulį kraš
to gerovę pakelti ir Lietuvai 
senovės didybę grąžinti.

Pamylėkime jurą, bran
dinkime ją, remkime jurų 
•kautus, moškimės rimtai 
toms pareigoms, kurios su
rištos su juros laivynu ir rin
kime tam tikslui pinigus.

Centai taps kapitalu, o 
musų geri jaunuomenės no
rai taps galingu veiksmu, 
kuriuo pasieksime savo lai
vyno.

Lietuvos tauta’ trokšta sa
vo laivyno!!!

(Bet kur /I ingo tas laivy
nas, kuriam Dr. šliupas su 
M. Yču rinko pinigus Ameri
koje?—Red.)

Sietas Balsai. — Puiki knyga, daugy
bė labai gražių eilių ir dainų Daug 

gražių, spalvuotų paveikslų. Popiera 
gera ir spauda graži. Parašė J B. 
Smeistorius. 221 pusi. Popieros 
apdarais ....................................... >1.00
Audimo apdarais ....................... 81.50

Bea-Hur. — Istoriška apysaka iš 
Kristaus laikų. Parašė ij?w

VValiace 472 pusi.............................>2.00

Pajauta. — Lizdeikų Duktė, arba Lie
tuva MA’ metašimtyje Istoriškas 

romansą.- M Bernatovricz’o.
468 pusi............................ ............. 81.50

Biblija Satyroje- — Labai įdomi ir 
juokinga knyga su 379 puikiais pa

veikslais, perstatančiai* įvairius nuo 
tiktas nuo prieš sutvėrimo pasaulio 

. įgijęs «ią 
knygą niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kaina............................... 81 00

Delko Reikia ŽOKrgui Gert ir Valgyt?
—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 

nemokša. Bet deilco gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų ? Kodėl jam reikia riebalų ? Ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mus 
Kaina ............................................... 15c.

karas uždirba.
Čia norime pakalbėti apie 

vieną šunį, kuris savo gudru
mu bus pasiekęs rekordą. 
Kalbamas šuo priklauso Co- 
lumbijos universiteto profe
soriui Vardenui. šuniui duo
tas vardas Felloiv. Jis 6 metų 
amžiaus. Supranta apie ketu
ris šimtus žodžių. Žinome, 
kad daugelis žmonių per die
ną vartoja ne daugiau kaip 
350 žodžių. Fei!ow gabu
mams ištirti, universitete bu 
vo padaryta egzaminai prie 
daugybės profesorių ir stu
dentų.

Fellow vardu įsteigtas 
fondas, kurin turtuoliai sudė
jo dideles sumas pinigų stu
dijuoti gyvuliams, su kuriais 
žmonėms kasdien tenka susi
durti.

Prof. Vardenas su dideliu 
■ įdomumu sekė šunų gudru
mą. Nuo mažens buvo prisi
rišęs prie gyvulių. Paskui su
sipažino su kitų gyvulių 
mankštinimu. bet toks mank- 
štinimas, koks daromas štu- 
koms rodyti, Vardenui nepa
tiko. Jis manė, kad iš ma
žens mokomas šuo, gali ne 
tik štukų išmokti, bet ir su
prasti kalbą.

Ilgą laiką Vardenas jieš- 
kojo gudraus šunies. Žinojo, 
kad policija laiko gudrius 
šunis. Rado kartą vieną jam 
patinkamą šuniuką, bet savi
ninkas už jokius pinigus jo 
nepardavė. Čia pat jis pama
tė kitą gražų šunytį. Jį pa
siėmė, augino ir mokė.. Grei
tai Vardenas apsidžiaugė sa
vo radiniu, šuniukas buvo 
labai gudrus. Prasidėjo mo
kymo dienos. Profesorius 
daugiausia laiko praleisda
vo su šuniuku. Per visą mo
kymo laiką šuo nė karto ne
buvo nubaustas.

j Per šešis metus Vardenas 
mokė šunį suprasti žodžiusir 
veikti. Dabar Felliw puikiai 
atskiria garsus. Kai sakoma, 
kur yra virėja, jis eina virtu
vėn jieškoti. Arba ant žemės 
padedamas dolerisJr kaime
lius. kuris angliškai vadina
mas “collar." vadinasi, gar
sai vienodi. Pasakius paimti 
dolerį, jis paima, arba prie
šingai pasakius paimti kai
zerių, tą paima. »

Fe 11 ow mėgsta publiką ir 
aplodismentus. Džiaugiasi, 
kai jį giria, ypač kai giria 
prof. Vardenas. Atlikęs už
davinį, vizgindamas vuode- 
gą bėga prie savo valdovo. 
Kartais, lyg vaikas, išdykau
ja. Paliepus ką nors atnešti, 

i papurto galva — vadinas ne
nori, bet eina. Pusiaūkelyje 

į sustoja, atsisuka, pakraipo 
i galvą, ir tik dar karta įsa
kius, — eina.

Prof. Vardenas neduoda 
šuniui įsakymų, bet prašo. 

' “Būt gera, sako profesorius, 
jkad nueitum ir pasveikin- 
įtum moterį, kuri sėdi raudo; 
i nu sijonu apsirengusi." Fel- 

Kataliku kunigas sykį išsiuntė ]ow ejna. BettUO metu profe- 
: “Nereikia. Nu

rinkti. Atėjo ji prie seno laisva- >ejk pas langą ir pažiūrėk,kas 
manio ir sako: į ten eina." šuo apsisuka ir »u-

—Ar neduotum tamsta koki .ėjęs žiuri pro langą.
dolerį Dievui ant garbės ? J Šuo išpildo visokius |sa- 

—O kiek tamstelė metų turi ? j^ymus: nueina, atneša, ap-

NEPATIKO MIESTO
“PARtfAI.-

Farmervs girdėjo, kad dide
liuose miestuose yra labai gražių 
parkų. Taigi sykį atvažavo jis į 
Bostoną, nusipirko naują skry
bėlę, užsidėjo baltą apykaklę ir 
eina tų parkų pažiūrėti. Nepraė
jo jis poros blokų, ir mato pasta
tytą užrašą: "Park Here." Reiš
kia. čia parkas, galvoja sau far- 
merys. Bet kodėl gi medžių nesi- • 
mato? Paėjo toliau, vėl mato toki 
pat užrašą. Sustabdė jis vieną i 
čilietį ir sako:

—Klausyk, žmogau, kodėl jus 
čia nepasodinat kokių medžių ir 
nepastatot muzikos, kad butų 
nors kiek i parką panašu ? Dabar 
visur tik vieni užrašai, o parkų 
nėra!

/ ■

MATERIJOS J VALIAS.

Jis:— Tai tu sakai, siuvi man 
kaklaraištį iš vieno senųjų savo 
sijonų ?

Ji:— Nebūk durnas! Aš siuvu 
sau sijoną iš tavo kaklaraiščio!

Jauna motina:—Pasakyk tam
sta. kuo aš galėčiau Jonukui pa
dėti namie, kad jam geriau sek
tųsi mokykloje?

Mokytoja: — Tamsta pridėk 
prie jo sėdynės po penkis bizūnus 
kas diena, tai mokslas jam seksis 
daug geriau.

PRAKTIŠKA MERGINA.

ištarimu ir gramatika. Antra padidin-. iki užgimimo Kristaus.

į Visuomenę.

• ■ - I

žmona:— Keistas dalykas, 
kad vyrai visuomet nori sūnų. 
Mano tėvas visuomet gailėdavo
si, "kad aš nebuvau vaikas.

Vyras:— Aš taipgi gailiuos.

JIS GALI IR PATS DIEVUI 
“GARBE” PADARYT.

(Prisiųsta)
Lietuvos Tauta trokšta savo 

laivyno!!!
Lietuva jau turi savo jurą. 

Jura ji gali dabar išeiti į pla
tų pasaulį. Jura ii gali laisvai 
išvežti visa, ko šalyje per 
daug gaminama ir įsivežti 
visa, kas vietoje negamina
ma ir-kas reikalinga kraštui. 
Lietuva dabar gali išplėsti 
savo prekybą jura ir vežio
dama prekes, gali daug pel
nyti

Be to visiems mums yra ži
noma, kad musų krašte gyve
nantieji žmonės su lietuviais 
{šeiriais Amerikoje ir kituo
se kraštuose gyvenančiais 
palaiko ir ateityje palaikys 
glaudžius tarp savęs santy
kius. Tam reikalui daug pa
deda laisvas juromis kelias, 
o kas gi nežino, kiek daug 
Lietuvai naudos atneša šie 
santykiai su išvykusiais kitur 
musų tautiečiais. *

Nauda čia didelė visai 
Lietuvos valstybei, visiems 
musų krašte gyvenantiems 
žmonėms. Juk mes per savo 
krašto išeivius, lyg kad per 
kokius tarpininkus, semia
me iš svetur ne tik aukštos 
kultūros, dvasios pažangos, 
meno, dailės, technikos ir ki
tų sričių progreso vaisių ir 
jais didiname, plečiame-sa
vo tautos kultūros žinyną, 
bet gautieji iš užjūrio dole
riai daug padėjo ir materia
liniam musų valstybės kūri
muisi ir jos tautinio ūkio at
statymui.

Bet visų tų uždavinių da
bartiniu laiku Lietuva negali 
atlikti. Jos tautinė vėliava 
dar nepasirodė tolimoje ju
roje ir tolimų svetimų valsty
bių uostai dar nematė musų 
gražaus plevėsuojančio vy
čio. Ten tuo tarpu matomos 
vien kitų valstybių vėliavos 
ir ženklai. Lietuvos vėliavos 
ten dar nėra.

Svetimiems tarpininkau-

DIENOS
prasideda 

kuomet jus 
gamtos perspėjimus reikia atboti: nuo
vargis, galvos svaiguly 
pas. Pradėk vartot

TRINERIO KARTŲ VYNĄ
ir tuojaus visi nesmagumai pranyks. 
Šie vaistai išvalys jūsų skilvį ir žar
nas, pagelbės inkstams ir kepenims 
reguliariškai funkcijai ir sutvarkys vi
są sistemą. Užtikrina sveiką miegą, ir 
jus atsikelsit ryte nauju ir pilnu ener
gijos. "Philadelphia. Pa., Birželio 10 d. 
Aš išbandžiau daug preparatų, bet iki 
šiol aš atradau kad Trinerio Kartus 
Vynas via geriau sis vaistas, ntfo pilvo 
negerumu. Mrs. Ameba Brummer." 
Visose aptiekose.

DOVANAI SAMPEL1O KUPONAS
Vardas ...........................................................

Adresas .......................................................

Miestas..................... '. VaK.

jauną savo gaspadir.ę aukų P«-j gorius sako:

—paklausė laisvamanis. saugoja, pasveikina, nusilen-
—Baigiu dvidešimts pirmus. kja jr tt pej)ow nedaro 
—O man jau eina septvniasde jokių štukų. To jis nefano- 

į jį nepažiūrėjo! I šimts penkti Vadinasi, aš pirma kyla. Ir kaip tai galima. Jis
ras:— Nepažiūrėjo dėlto, pu Dievu pasimatysi u. negu tam-;rimtas šuo, rimto profttO- 
žiuri į didesnį veidrodį,Įsta, taigi ir savo dolerį aš jamįriaus padėjėjas, eis žtllMl 

tolįaus priešais ją kabo. galėsiu pats atiduoti. jprovyti. Tik profesoriui lie-

Jonas:— Ar tu matai tą fla- 
gMką? Ji praėjo pro veidrodį ir

saugoja, pasveikina, nusilen-

NEPRIGULMYBĖS
jums nuo to momento 

pradedate realizuoti, kad

prastas kva-

Nuvargęs?
S'enusiminkit. Tegul Se- ' 
veros Esorka pagelbsti f 
prašalint tą nuovargio j 
jausmą. Tai ištikima* ' 
tiuosavimo tonikas, kuris 
prašalina vidurių užkie- ’ 
įėjimą, padidina apetitą, 
etc. Visur aptiekose. ,

TARPININKAS
(THE MEDIATOR) 

Leidėjas A. J. Kopėti*. 
Vaizbas. Kakaras ir Dailės Įtė-

paveikslais. 4* pnslapią. 
Dideli* formate.

Prenumerata metams >1.00, 
vienas numeris 10c.

Užsieny—>1.50, vienas num. 15c 
“Tarpininkas” duoda >200 ar

ba laivokortę į Lietuvą ir atgal 
—dovanų.

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

‘TARPININKAS”
332 W. BBOADWAT
M>. BOBTON,

Kodėl Ai Netikiu j Dievą? — Arba
Tikėjimo Krinika Kiekvienas geras 

katalikas ir laisvamanis privalo 
ją perakaitvti. 64 pusi.....................2Oc.

Kaip Tapti S«vienytą Vaktiją Pilie
čiu? Aiškiai išguldyti pUietystės 

įstatymai su reikalingais klausimais ir 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbose 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida .............  25c.

Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa
23 gražios eilės, daugybė straips

nių. juokų, ir tt. Puikiai ilius
truota 95 pusi ..................................25c.

Alkoholis ir Kūdikiai — Alba kaip 
atsiliepia tėvų vartojimas alkoholio 

ant jų vaikų. Kas yra arba tikisi ka
da nors būti kūdikių tėvais, būtinai 
turėtų perskaityti šitą knygutę Pa
gal daktarą Holitzerį sutaisė Ba-

’ ” - ■ “ ............................................. )rt<.NihilUtai. Tragedija trijuose aktuose, j rabošius. Pusi. 23 ....
r»oi%-fotn nvhia caro ’Veikalas pei^tato nužudymą caro 

Aleksandro H. l^bai puikus ir nesun
kiai scenoj per.statomas veikalas Iš
viso reikalaujamos tik 28 ypatos. 
So Boston, 1913, pusi. 61................25c.
SociaMzoias ir Religija. Labai idomi 

knv$f3 šituo svarbiu klausiniu. Ją 
turėtų pe«kaityti kiekvienas katalikas 
ir socialistas. Parašė E. \ andere eioe, paveikslais. 61 pusi. . 
vertė Vardunas. So. Boston. Mass.. 1 
1915 na., pusi. 2>................................1"^-
Arento Antano Stebuklą-. Dviejų yei- .g. ju

kimu komedija. Perstatrmui reikia - Art
lt) aktorių. 8 vyrų ir 2 moterų, lo- 
Šimas užima apie 2 valandas......... 25c.
Stabmeldiška Lietuva » Artimo* Pra- Kaip Sen*vės Žmonės Perriatatydav* 

eities Knygutės įtalpa susideda iš I Sau Žemę.— Labai įdomus senovės 
sekančių daiių: U> Giria ir moterų filosofų daleidimai apie žemės tevaiz- 
vogimas* (2> Lietuvos moterų ir vy- dą. Pagal daugelį autorių paraše 
riekių šventės; <3> Lietuviai lieka ve!- Ikaas. Antra knygutės dalis yra: “ii- 
niaia* 4 4) Paskutiniai lietuvių dievai. ’ virkščia* Mokslą* arba Kaip Ataira- 
Parašė Z Aleksa So Boston, Įdo Kalte**.” Parašė Z. Aleksa. 
1912 m., pusi. 32................................16c. 40 pusi........... .. ................................ 10e.

Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris -Salomėja.” arba kaip buvo nukirsta 
trumpais ir aiškiais faktais parodo,Į jv Jonui galva. Drama vienam* 

kaip iki šiol keitėsi draugijos formos. parašyta garsaus anglų rašti-
ir kodėl tarės būt pakeistas kapi- _ ninko Vertėtų kiekvienam per- 
talizmas Kaina..........................  Z-* skaityti............................................... 25c.
T*I**k*'.- Andora! .s- s-" arha SBoMnė IMrihnė.-

Ljausimes rūkę. Paga . . PĮ> 4 Į \ieno farsas, labai juokinga*
'r ?*ras perstatymui Kaina .... 15c.

Džian Bamba* Spyriai. — Tr kitos 
j,lrTTWT. , ___ ____ fonės. Daugiau juokų, negu Ameri-

monologas Našlaitė. Parašė J™?*™-
| i2 Džian Bambos spyčiai, eilės, pa

sikalbėjimai, hnmoristiški straipsniu
kai ir juokai Antra pagerinta 
laida. 128 pusi..................................... 25c.

.
Davatką Gadzink**. — Jr kitos links

mo* dainos. Apart juokingų “Da
vatkų Gadzinkų” telpa 30 įvairių juo
kingų dainą, eilių, parodijų, ir tt. 
Daugelis iš dainų tinka Jbokir^foms 
deklamacijoms Sbšta pagerinta 
laida. 48 pusi.........................................l«c.

Kor Mu*ą Bučiai Gyveaa? — Arha 
tyrinėjimą*, kar buvo pirmutinė 

žmonių lopšinė. Knyga labai pa
mokinanti Parašė Z. Aleksa 76 p. 25c.

Paparčio Žtedm ir keturios kito* 
apysakos; <1 > Neužsitikintis Vyras;

(2) žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rekta Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki j visokius prietarus, 
burtus ir tt....................................... J5c.

Apie Dievą, VuMą, Dangą ir Praga- - 
rą. Parašė Babert G. Ingersoli, gar

siausias Msantyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 
poslapiu ........................................f. 28c

Amerika* Maeaetea*. — Arba kaip ka
taliką kunigą* Hans Sebmith ąiapio- 

vė merginą Oną AumnUer. Su 
paveikslais. 16 pusi ...............~... 10c.

ė 
Amžinos Daine*, šioj k 

44 geriausių Jovaro 
ka deklamacijom* ir kaip

namie, taip ir susirinkinraoao. 
Pusi. 32............................................... 15c.

KELEIVIS 
263BrMdway,

So OooSooj W1o0Sp

Byla Detroito Katalikų sa Socialis
tai*. — Pirmą karta katalikai už

puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
Antra kartą jie užpuolė socialistu* 31 
gruodžio. 1913 m. šioj knygutėj išti
sai telpa teismu rekordai ir prirody
mai, kokią priemonių katalikai dasi- 
leidžia kovoj su socialistais. Su

‘ ...r..................25c
I
Popas ir Velnias — Ir trįs kiti indo- 

mus pasakojimai: (1) Žinia iš toli-

mac ir Jieva. Pilna juoku ir
Iftc

šė K. Stiklelis’. So. Boston. Mass 
1900 m., pa«l. C3 ..........................
Žingsnis Prie Šviesos. Vieno akto vara- 

delis ir i-------
K S Lietuvaitė. So. Boston, Mass . |
1914 m., pusi. 23................................16c-
Žeme ir žm*gu». laibai įdomi ir pamo

kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip 
žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip rivilizavo- 
si. Daugelis paveikslų įvairių rastų 
žmonių, 4yn> ir moterų Pagal E Rėk
liu parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass.. 1912 m., pusi. 03........ 25c.
Kokios Dievas Žmonės Garbia* Seno

vėj. Panašios knygos lietuvių kal
boj iki šiol da nebuvo, čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei arijonai, egiptėnai, chaidai, aay- 
rai, lietuviai, barbarai ir tt,; kaip tie 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kio* jie aantikius su žmonėmis turėjo. 
Knyga stambi ir labai užimanti 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. >1.00 
Drūtuose audimo apdaruose . j. . >1.25
Lietuves RespoHitam istorija ir žem- 

lapta. — Šitas veikalas parodo, kaip 
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paritui revo
liucija paėmė viršų, kaip I-ietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios ir 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
Erodo, kaip gimė Lietuvos Respubli- 

ir kaip ii išrodo čia telpa visi 
graibesni dokumentai: Steigiamojo 
Šalmo nutarimai, taikos sutartis su 
bolševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visu mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiestog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... >1.06 
Drūtai* audeklo apdarai*.......... >1.50

♦ .



Į ŽAS GIRDEn uetovoje

NELAIMINGAS ATSITIKI
MAS ANT GELŽKEL1O.
TC ai pėda. Dėl įvykusios 

neto i Kukoraičių stoties 
traukinio nelaimės praneša
ma, kad jos kaltininkas yra' 
Kukoraičių stoties jiešmi- 
ninkis, kuris savo pareigas 
pavedė atlikti sunui. šis, ne
turėdamas pakankamai pa
tyrimo, klaidingai išskaičia
vo laiką ir kai traukinio dalis 
jau buvo pravažiavus jieš- 
mą, perkėlė bėgius kaip tik 
tuo momentu, kada traukinio j 
vagonai darbėgo pro jieš-1 esant kaltininku. Nuvedus 
mą. Laimingai praėjo tik' abu piliečiu nuovadon ir su-! 
garvežys ir pirmas po jo paš- įstačius protokolą Žarumskis 
to vagonas. Kiti du keleivi-! sulaikytas,, o Kasputis patai- * 
niai vagonai pateko ant per-'pintas ligoninėn, nessužalo- 
vestų bėgių ir kadangi gar- ■ jimas gana rimtas, 
vėžys juos traukė toliau, tai į 
jie nuo bėgių nuspruko ir pir- Į 
mas keleivių vagonas, nukri-: 
tęs į šoną, tuojau apvirto. Ki-' _ ___
ti tik nuėjo nuo bėgių, šeši j Milžiemių kaimo kerdžius f.................... • - --
vagone ir kuriems gręsė di-jprir.^ « ntnunvm , *• x
delis pavojus, iššoko lauk iš {kojom supančiotą arklį, pra-l ^^' ^e?uzes

KRUVINOS PEŠTYNES.
Kaune sustojus Žaliakal

nio autobusui Ukmergės pi. 
įvyko peštynės, tarp namų i 
savininko Žarumskio ir pirk- j 
lio J. Kaspučio, kuris neblai-, 
riam stovyje būdamas pir-į 
majį nežymiai pastūmė. Ūži 
tai Žarumskis tėškė Kasputi. 
j akmenis galva, Kasputis ( 
apsiliejo kraujais. Pridėjęs, 
ranką prie žando ir pamatęs 
kad sauja pilna kraujo su jai 
rėžė per veidą kitam pasali-' 
niam žmogui manydamas jį

ŠIAURĖS AŠIGALIO ATRADIMO 20 METŲ SUKAKTUVES.
f

ir Nuvargęs?
“Ai buvau labai silpnas, kol at ne

pradėjau vartoti Niųra-Tone,” sako 
.Mr. H. Buffner, Dillon. futnaan. “Aš 
išvartojau keletą butelių Nuga-Tone ir 
jo* padarė iš manęs skirtingą žmogų.“

Aukščiau minėtas raportas yia pa
prasta* dėl tų, kurie vartoja Nuga- 
Tone. J03 yra suteikusios virš milionų i 
vyrų ir moterų geresnė* sveikatos.; 
daugiau stiprumo ir energijos. Nuga-! 
Tone pataiso apetitą, prašalina gal\*,K i 
skaudėjimą, svaiguli, prašalina ptulis! 
ir inkstų nesmagumui, sustiprina ner
vų sistemą, padaugina svarumą men
kiem* ir silpniems. Pabandykit Nuga- 
Tone. Jos suteiks jums daugiau stip
rumo ir energijos ir suteiks jums jė- 

■ gos dėl. visų kūno organų. Jus galit 
‘ ęa-ut* Nuga-Tone pas savo vaistininką 
ir jeigu pas-ekmės nebus užgznėdinan- 

!ėios, jūsų pinigai bus grąžinami be ar- 
i gumentu.

ĮDOMIAI PAGAVO 
VAGILIUS.

Šėta. Gegužės mėn. 19 d.

a_ ______ _______ ____ _ amerikietis admirolas Robert h. r-t-ary atrado šiaurini žemės aši-
jralj. Toms sukaktuvėms pažymėti, valdžios atstovai Washinptone -užrinko ant kapo, kur Pearv 
yr palaidotas, ir pagerbė jo atminti-

^met sukako 20 metų kaip
I

I
Ii
I
1 IŠDAUŽĖ LANGUS.
i Darsūniškis. Gegužės 19 d.

UTENIO PILIES PASLAPTIS.
keleiviai, kurie buvo pirmam‘užtikęs miške prie medžio 
vagone ir kuriems gręsė d i-j pririštą ir visom keturiom į1 auze k?1 ku.r_lų nam.ų į _ __  _
d^s pavoja, auraJauk B j kojom arklj, pra-4^“^**^ i ikGręo Urtuv^ kunigaikšti^ •w>intinė b net verku pradC-

.“ buįu.1?’ nešė kaimo vyrams. Naką H . L'tenis. Tai liudija ir jos var- «•. Bijojo, kati seimininkas
^'KlZ^ikL e‘- S KZ'SS kTn£tZ»k$’lKj das. Tečiau taip pat pasako 
viaiiaip pat įsuko sveiKL Kinu, Kas atvyks paimti ark .^„.„anjVkidalvvavo ižvmus lama, kad senoveje L ten;Nukentėją traukinys kw. lj Vidurnalma^kovaa.uo.,į°™P“1^^4J0!^^;bm-usi kitoje vietoje, ten 
savo tarp Šilutės ir Klaipė- ti du vyrai. Suimant pasiro- zrnOT*^ “ PanasU> įmen (1—. 
dos. Visi nuėję nuo bėgių va- dė, kad broliai Dirvės iš Ste-'^entaL

(Žmonių pasakojimas i vininkas buvo samdinys, to-
Pasakojama, kad Uteną :ieln^kęs kepurės, labai , 1-_ • _ _ • 1 - . •

i

• ♦♦ X įkur dabar Utenio piliakalnis 
i Utenos vietoje esą buvęs tik• i*5 v .. : .T. t ________________ i Vienui Kietoje uuvęj ur

gonai smarkiai sudaužyti.,pemavos. Suimant vagilius RADO PASIKORĖ. įvaras ir kaimas. Bet tai bu
Garvežys ir kiti prekių vago- vienam pavyko pasprukti,! A., • - vo, turbut Utenio laikai?
nai, iš viso apie 20, visai ne- vėliau sugautas. Kitas iš poli-j Vihampoleje, Vidurinėj neg, Utenos miestas dabartį 
paliesti paliko ant bėgių. Šis ei jos rankų paspruko ir dar fat- lo Ya^ar rast^ PJ8}' nėje savo vietoje stovi nu< nelaimingas atsitikimas butų nesugauta-s |koręs daraininkas Finstęi-.“^'“'1^8'0"
galėjęs virsti katastrofa, jei Policijai vagilius tardant.n?6: šįmet paėmė banke| Yr» nedavimu kad Liem

vietoje stovi nu<

vaMiui 
Greitai Pagydomi 
lepsime Sctaer AwyA Pttsinic Stltur C* Morctster. Masso 
GAUSI 5AMPEU DYKAI

paskutiniai vagonai butų 
sunkiai prikrauti.

BAISI PALANGOS ŽVEJŲ 
NELAIME

Klaipėda. Apie ištikusią 
Palangos pakrantėj nelaimę 
sužinoto, kad žvejai buvo iš
ėję jūron iš trijų vietų, bū
tent, iš Palangos, Šventosios 
ir Karlininkų prieplaukų. Iš 
viso buvo išplaukę apie 20 
valčių. Dauguma jų buvo bu
rinės ir tik keturios turėjo 
motorus. Beveik visų 11 pa
skendusių žvejų lavonai jau 
bangų išmesti į krantą. Visi 
jie, išskyrus vieną, kuris tu
rėjo 50 metų, buvo dar jauni 
vyrai nuo 28—35 metų am
žiaus, vedę ir turėję šeimas. 
Nelaimingų aukų lavonai vi
si'pamėlynavę, sutinę ir mar
guoja žaizdomis. Likusių šei
mų padėtis be galo varginga. 
Tokios didelės nelaimės mu
sų pakrantėj jau senai nebu
vo.

paaiškėjo, kad šių vyrukų pimgų !r apsėjo daržus. Vma 
Šėtos apylinkėje plačiai pa-buvo derliuje. Bet po 
garsėto ir net veikimas iš- paskutinių šalčių rytą rado 
plėstas už Šėtos valsčiaus ri-^^*^ pasėlius, labai su- 
bų. si jaudino ir įbėgęs į seklų

Vogtas arklys net iš Ragu- sandėlį pasikorė.
vos valsčiaus, Panevėžio ap-: 
skričio.

DAR APIE GRANATĄ 
UTENOJ.

VOLDEMARO SŪNĖNAS 
PASVEIKO.

Voldemarų sūnėnas, su
žeistas pec atentatą jau pa-

SUDEGS GRUZDŽIŲ 
MIESTAS.

Birželio mėn. naktį iš 11 į 
12 d. Gruzdžiuose kilo dide
lis gaisras. Sudegė 26 trobe
siai.

Žagarės gatvėj liko tik vie
nas namas, šiaurinėj turgaus 
pusėj liko tik Trečioko aptie- 
ka, klebonija ir bažnyčia,— 
šiaip visa sudegė: krautuvės, 
įmonės, įstaigos, keletas ūki
ninkų su visa manta: sudegė 
jų karvės, kiaulės ir visa ki-. 
ta.

Iš Šiaulių miesto buvo ne
vykę gaisrininkai, bet rado 
jau visa sudegus.

Nuostoliai siekia 300,000 
litų.

Gaisras kilo iš negyvena
mo namo. Priežastis dar ne
išaiškinta.

Utena. Birželio mėn. 7 d. sveiko. Birželio 6 d. jisdrau- 
12 vai. nakties vietos krimi-'ge su p. Voldemariene daly- 
nalės policijos valdininko vavo Viliampolėj prie padė- 
butan per langą nežinomi te- jimo kertinio akmens stato- 
roristai metė rankinę grana- miems '“Lopšelio” namams, 
tą. Įvyko sprogimas, per kurį< ———--------
tapo smalkiai sužeistas gre
timame kambary gulėjęs kri- 
minalės policijos valdinio-;
kas Kraupis ir sutrenkti jo stovyklon adv. Bulo-
seimos nariai. Kambarys kaip praneša “D. K.” eilė 
kur granata sprogo taip pat ^suomHeSės veikėjų darą pa- 
abai suardytas—net grindys išvaduoti iš stovyklos,
rusj įlaužtos, o tam kamba- neg p. .Bulotienė, taip pat pa- 

ry stovėjusi siuvamoji masi- stovyklon visam karo 
na į smulkius gabalėlius su-, stovitii, vra nesveika, 
daužyta. Sąryšy su šiuo įvy-, '__________
kiu areštuoto, kaipo įtaria-, BEPROČIO LAVONAS. 
„.“„H Miroslavo valse., tankis-

kaW’ pamBky rastM pataipin ,Z1^alp bbv0 bepro.
tas ligoninėn. j tfc> |avonas Jokjų

SULAIKĖ GINKLUOTUS nėra

ADV. BULOTA IR BULO
TIENE VARNIUOSE.

Patalpintą Varnių koncen-

>ž kepurę jam iš algos iš- 
kaičiuos. Vaikinams jo pa
gailo. J ie atsinešė virvę ir nu- 
tentėjusi Įleido į požemį ke- 
)urės pasiimti.

Požemyje, jo gale, iškil- 
ningame soste, berniukas 
jamatė nežemiško grožio 
karalaitę. Ties jos kojomis 
gulėjo du baisus liūtai. Tolė- 
iau — stovėjo dėžės aukso 
)inigu. Karalaitė berniukui 
sakė pasiimti kepurę ir net 
eido pasisemti aukso į kiše
nes. Kai berniuką ištraukė į 
viršų ir jo draugai pamatė jį 
urint tiek aukso, juos apėmė 

pavydas. Jie nutarė tokiu pat 
budu pasipelnyti. Kitą dieną 
atėję tyčia Įmetė kepurę, bet 
kai vieną jų įleido į požemį, 
atgal iš ten neištraukė; jis. 
žuvo.

Kita legenda pasakoja, 
kad piliakalny užkasta sida
brinė kiaulė su auksiniais 
paršeliais.

Trečia legenda sako, kad 
piliakalnis yra tvano užpilta 
bažnyčia. Tos bažnyčios vi
duj viskas tebesą — altoriai, 
ir kita. Viena moterėlė net 
mačiusi piliakalny degančias 
žvakes, taip sustatytas, kaip 
ant altoriaus...

Slinko dešimtmečiai. Po
žemio skylė griuvo, platino
si, o kai prieš 60 metų pilia
kalniuose ir jų apylinkėse

*
i t i
t* « i
* 
t 
t 
i**ii t į ti ._____,__ „__ „
• CHAKI LIK
«
♦
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CUNARD LINIJA LIETUVON 
Greičiausi plaukimai pw okeaną pasauly Išplaukimai iš New Yorko j 
Soutnampton kas Seredą vienu iš milžiną ekspresinių laivą
BERENGARIA AQUITANIA MAURETAN1A
« BOSTONO: LACONIA—Liepa* 3. CA.MERO.XIA—Liepos 4. 

SCYTHI A—Liėpaa 12.
paskui sauažemiu j Kauną0 1 . ._____

Pamatykite l»ruk>ną pakely. 
Taipgi tiesiai i Londoną kas 
Pėtnyčia nauji, aliejų varo
mi laivai. Trečios klesos 
laivakortė* į abu tralu iš

New YoA j Kauną $303 ir bran
giau. Atskiri kambariai, erdvi 
vieta. seras naminis valgis, 
mandagus patarnavimas. Dėl ki
tą informaciją klauskite bile 
Cunard agento, arba rašykit pas,

3.1 Štate Street,
Boston, Mana.

* 
«
* 
i
*

«
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PLĖŠIKUS. VIENAS 
NUSIŠOVĖ.

Užvenčiu valse., Šiaulių
PASKENDO ARKLYS SU 

VEŽIMU.
apskr., Dvarsių kaime pas- M. Mikolajevičius Kaune 
Skirmontą daržinėj buvo ap-'atvažiavo prie Nemuno pasi- 
sigyvenę du ginkluoti vyrai. į girdyti ąrklį. Besisukant ark- 
Polici jai pareikalavus, kad (lys su vežimu įkrito Nemu- 
pasiduotų, jie ėmė atsišaudy-* ’’ 
ti. Susišaudymo metu vienas 
sužeistas, vėliau pats nusišo
vė. Antras pasidavė. Vėliau 
išaiškinta, kad nusišovusi® 
yra Petras Kedždg, o suimta
sis Kazy s Tekorius abudu iš 
Tverų valse., Žurgių kaimo, 
Daržinėje rasta parabelis, re- miesto, 
volveris, daug raktų, jutrynų, 
žirklės geležims ir vieloms 
kirpti, kažkokio skystimo

, bonka. Manoma, kad jie bu
vo plėšikai.

DRĄSUS VAGILIAI.
Mariampolė. Iš nakties į 

ogė birželio 1 d. rasta išplėšta 
_ ‘ dvi žymios įstaigos: Ligonių

mas už beraščius, o pinigus kasa ir Notaro Kučinsko kon- 
grusdamas sau į kišenes. Ki- tora. Vagių įlysta per langus.

APSIVOGĖ ŽYMUS TAU 
T1N1NKAI.

Kovarakas. Garsus tauti
ninkų veikėjas ir šaulys Ko- 
varsko pašto viršininkas 
Juknevičius Pranas apvi ‘ 
daug žmonių pasirašinėda-

nan ir paskendo.

900 METŲ KAUNO JU- 
BILEJUS.

Ryšy su 500 m. Vytauto 
sukaktuvių minėjimu mano
ma paminėti 900 m. sukak
tuves nuo įsteigimo Kauno

DIDELIS GAISRAS.
Linkuvoj sudegė Maušo 

Blekerio trobos. Nuostolių 
padaryta už 56,000 litų.

Kaip vienur taip ir kitur pi
nigu nerasta, paimta žyminių 
ženklų, vekselių blankų ir 
popieriai išknaisiota. Lig šiol

tas aršus tautininkas Lukas 
Petras betarnaudamas kope- 
ratyvo vedėju apvogė jį. 
Abu veikėjai pasodinti kalė
jimai, bet kaip geri “naujoslvagysčių nebuvo girdėt Ma- 
eros” veikėjai po užstatu pa- riampolėje. Matyt, tos srities 
leisti._______ gaatrolierių ir čia atsirado.leisti.

Jmms NMbo NctažtBOB 
hataMts prirodysiaj^ 
MM-OLA Išgydo 
RradfMiA vysta

Smetoniniai-balt* me
sti* lengva naudoti— 
nesutaukuoja drapa
ną. Išgydė ir pagelbė
jo kenčiantiems nuo 
kraujagyslės per 17 
metą. Parsiduoda ap- 
tiekoM—arba rašykit 
Henry Thayer k Co., 
Cambridgr. Maas., dėl

DYKAI GYDYMO 
paprastai suvyniota*.

Yra padavimų, kad Lietu 
vai priėmus krikštą, Uteno
je buvusi pastatyta bažnyčia 
toje vietoje, kur dabar para 
pi jos kapai. Bažnyčios sienos 
esą buvo nupintos iš žagarų 
ir iš abiejų pusių aplipdyto? 
moliu. Iš to seka, kad Vytau
to Didžiojo laikais Utena bu
vo dabartinėje vietoje.

Yra davinių, kad seniau 
dabartinė Utena buvo baž
nytkaimis. Joje gyveno ir tu
rėjo žemės daug ūkininkų. 
Tik vėlesniais laikais ūkinin
kai iš Utenos buvo iškrausty
ti ir įkurdinti atskirais kai
mais. Vienas toks kaimas 
žmonių buvo pramintos Nau- 
jaųlyčis (vietos tarme ulyčia 
—kaimas). Rusai tą kaimą 
vadino “Novosady.” Dabai 
jis vadinamas Naujasodžiais.

Važiuojant vieškeliu iš 
Utenos į Malėtus, gal 4 kilo
metrai nuo Utenos, netoli 
vieškelio, < yra du didingi ne 
vienodo didumo piliakalniai. _____ b _______
Ant jų ir stovėjo tariamosios buvo kertama* miškas, tai 
Utenos pilys. Abu piliakal- matę pasakoja, jog toje vie
niai yra labai staigiais liras- toje, kur buvo požemis, ker- 
tais ir aukšti. Didžiojo pilia- t ant medžius buvusi tik gili 
kalnio paviršius tokio didu- duobė, užversta visokiomis 
mo, kad jame pasėdavo du 
purus avižų.,*

Pasakojama, kad gal prieš 
šimtą metų piliakalniuose ir 
visoje' apylinkėje augęs šim
tametis miškas.. Dabar esamų 
didelių kaimų vietoje gyveno 
tik po keletą ūkininkų. Tai 
buvo baudžiavos laikais.

Taigi tais laikais didžia
jam piliakalny, tarp susipy
nusių medžių šaknų, staiga 
esą atsiradusi skylė į gilų po
žemį. Skylės dugno negali- <čiojau. Įdubimas buvo dar 
ma buvę įžiūrėti. i - _. -

Žinia apie skylės atsiradi
mą greit pasklido po visa 
apylinkę. Piliakalnis virto 
baisenybių rietą. Jį lankyti 
žmonės bijoję ir dienos me- 
^u- Pasklydo visokių gandų 
ir spėliojimų. Dauguma žmo
nių buvo tos nuomonės, kad 
girdi, pilies kalno požemy 
©rvenančios piktos dvasios. 
Tada apie piliakalnį pradėta 
^šakoti visokių legendų. 
Kai kurios legendos išliko iki 
musų laikų, štai kai kurios 
JU-

Atsiradusio požemio vi< i 
P’JOJC, bet vis dėlto viena 
šventadienį, dienos metu at

'piliakalnio 
akylės pažiūrėti. Vienas drą
sesnis įmetė į skylę savo 
draugo kepurę. Kepurės sa-

KELIAUKIT J LIETUVA KR

KLAIPĖDĄ
taivaisJĮakicAmerikM Linijos

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI J

KLATOA » ATGAL
Patariam pirkti laivakortes Į abi pusi, nes tuomi 

sučėdysite sau pinigų.
Trečia klase...........................................$107
Trečia klase j ten ir atgal, tiktai....... 181

Turistine trečia Mase, Mnm Deck........129.50
Turistine 3-čia kL j ten ir atgal, tik .... 21K 
Cabin.................................................. ......147.50

“Revenue Tax” ir Pagalvė “Head Tax” atskirai.
Per “Vasaros Sezoną” važiuojant į Euro ją—nuo 

Birželio 15 iki Liepos 15—o į Ameriką Bųp Rugpiu- 
<5o 1 Bu Rugsėjo 22, visos kainos padiamaaios $7.50 
vienan gatafr, ir $12.50 į abu galu.

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

t

apylinkę, 
baisenybi

šiukšlėmis ir lapais.
Iškiltus miškus ir kelmams 

išpuvus, abu piliakalniai, 
kaip ir apylinkės, buvo aria
mi. Duobė tapo užversta. Li
ko tik Įdubimas, kuris vis ėjo 
mažyn.

Dar prieš karą kažkoks ru- 
<a? mokytojas buvo pradėjęs 
šią pili kasinėti, bet valdžia 
uždraudė.

Kai prieš 25 metus didžia
jame l'tenos piliakalny vaik-

žymus. Dabar to įdubimo be
veik visai nesimato.

Piliakalni reikėtų patyri
nėti. -Juk galėjo kas nors ja
me už>ilikti nuo senovės lai
kų!

Adolfas Meilraotis.

t

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ Iš NEW YORKO 
“LITUANIA” July 20 “LITUANIA” Aug. 31 
“ESTONIA” Aug. 10 “POLONIA” Sept 7

Dėl visų informacijų kneipkitė* j vietos agentą arba

BALTK AMERICA LINE
8 Bridže Street, New York'.

%

3 PIENAS ANT OKEANO 

g LIETUVOS B
B per CNerteprp ar Bremen B
W DMžUmiai* ir GretefsMiais Lairafo ■

| BDEMEN * EUKCPA | I TKTAI7 DENOSI LIETUVĄ
^a ^Trežl^Ba K leaa^k a^B 1 ibM paae*.
■ Paraahpa ir ticapa aoafaiekimai aa eina Earopa.
■ ReraNariai Kiekviea* Sąraitf liplaaki atai »■ kitai*
I Popaliariaia Lk»y4 laivai*.
K Sacrithaai eertifikatą ir kitą iafar-
■ maciją klauskite rieto* agentą arba

Incrtu ecEMAN iLLCYDg
STATĖ ST.. BOSTON. MASS.

KF Ki



s t KELEIVIS
v | Socialistų prakalbos.

Vietinės Žinios■ Xte8 11 prakalbas žemiau nurodyto*
_____  se vietose:
Antras socialistų piknikas. 7 liepos,- VVoreester, už 
Liepos 28 dieną North City Hali.

Eastone bus antras lietuvių 9 jr jo liepos, Springfiel- 
socialistų piknikas. Vieta

11, Holyoke.
12, 13 ir 14, New 'Bedfor-

D-ras Paulonis Bostone.
Šį panedėlį pas Michelso- 

nus buvo apsilankęs d-ras 
Paulonis su savo žmona ir 
dviem seserimis. Jie visi bu
vo išvažiavę automobilium į

bus ta pati, ant McAna far-Į 
________mos. prie ežero, kur galima 
Kanadą paviešėti ir dabar ir pasimaudyt, ir smagiai me- 
grįždami atgal į Brooklyn, džių pavėsy pasilsėt bei pa-

' ment ir Hammond gatvių.

I
.— ■ ■

Neturėjo degtuko, gavo ak* 
meniu į galvą.

Gelžkęlio darbininkas Mc- 
Coimack ėjo aną rytą į dar
bą, kaip du bomai jį sustab- 

i clė ir vic-nas jų paprašė deg 
I tuko. Kada MacCormack at 

V; j sakė degtukų neturįs, vienai 
bomų paėmė nuo gatvės ak
menį ir skėlė jam galvon. Pa
skui abudu piktadariai pabė 
go-

silinksmint.
Rengėjai ruošia visokių 

žaislų kontestų programą, 
kuriame galės dalyvauti visi 
svečiai, ir pasižymėjusiems 
bus duodamos dovanos.

Bus taipgi ir prakalbos. 
“Keleivio” redaktorius kal
bės apie vėliausius įvykius 
Lietuvoje.

Taigi neužmirškit 28 d. 
liepos. Tai bus paskutinis šio* 
mėnesio nedėldienis. Atva
žiuokite patįs ir atsivežkite 
savo vaikus. Jie tenai turės 

nai prasti ir jis du ar tris syk daug “fonių.
turėjo “flat tire.” pakol pa- South Bostono ir Cam- 
siekė Kanadą. Kanadoj ke- bridge’aus kuopos kviečia vi
liai esą geresni kaip Maine’o sus ir pasirūpins, kad visi bu- 
valstijoj, bet visgi ne tokie, tų patenkinti. Vietos užteks 
kaip Massachusetts ar Nevv visiems.
Yorko keliai.

Nuvažiavęs į Montrealo, 
d-ras Paulonis pasiryžo pa
žiūrėti, kaip gyvena Kana
dos lietuviai. Sunku buvo 
juos tenai surasti, bet visgi 
jis sujieškojo jų kliubą, jų 
parapijos kleboną, nuėjo jų 
susirinkiman ir apžiurėjo jų 
gyvenimą. “Kanados lietu
viai šiandien gyvena lygiai 
taip, kaip 25 metai atgal gy
veno musų žmonės Jungtinė- ipjjęNIKAS SPOT POND’E.

Nedėlioję. Liepos-July 7, 
1929, Lietuvių M. Žinyčia ir 
Basanavičiaus Kliubas su
rengė išvažiavimą, kuris 
įvyks Spot Ponde, toj pačioj 
vietoj, kur buvo ir pernai 
metą.

šiame piknike turėsime vi
sokių žaislų: traukimas vir
vės. bėgimai liesų ir storų 
moterų, bėgimas vaikų ir di
delių. Bus išrinkimą* gra
žiausios merginos iš viso pik
niko. Pradžia žaislų 2:00 vai. 
po pietų. “Beauty kontest.” 
Už laimėjimus žaisluose il
gėm iuose

sustojo Bostone.
D-ras Paulonis yra įdo

mus žmogus. Jisai mėgsta 
keliauti, bet keliauja ne tam. 
kad daug mylių padarius, o 
tam, kad patyrus ką nors 
nauja. Todėl ir Kanadon va
žiuodamas jisai neėmė di
džiojo kelio, kuris eina pajū
riu ir kuriuo važiuoja visi 
automobilistai, bet leidosi 
per New Hampshire, Ver- 
monto ir Maine’o valstijas, 
kad pamačius, kaip tenai 
farmeriai gyvena. Keliai te-

Išvažiavo vakacijon.
Advokatas Bagočius su vi

sa savo šeima išvažiavo atos
togoms pas savo žmonos tė
vus ant ūkės šalę Pittsburgo. 
Sugrįš tik apie pabaigą lie
pos. Jo ofisas palieka atda
ras ir reikalus jam nesant 
namie, tvarkys jo padėjėjai, 
patikėtini advokatai.

se Valstijose,” sako jisai. Į 
Toks pat esąs apsiėjimas, ne
drąsumas, alaus gėrimas 
ir tt. •

“Bet ‘Keleivį’ lietuviai 
skaito visur,” sako d-ras Pau
lonis. “Radau andai lietuvių 
šeimyną Texas valstijoj, ir 
ant stalo pas juos buvo ‘Ke
leivis.’ Nuvažiavau dabar j 
Kanadą, ir tenai ‘Keleivis’ 
skaitomas.”

Lietuvių Muzikos Konserva
torijos koncertas.

Koncertas įvyks 10 d. lie
pos, 8 vai. vakare. Lietuvių 
Svetainėj, E st., So. Bostone.

Visiems privalu ateit kon- 
certan ir pasigėrėt veterano 
Miko Petrausko pedagogi
niais darbais jaunimo tarpe, 
jaunuomenės auklėjime. Gir- 
dėsit jaunučius smuikinin
kus, jaunas pianistes, jauną 
bernaitį—sopraną. Girdėsit 
augesnius ir augusius, kurie 
parodys gerą balso technika 
ir balso išvystymą. Progra
mas veik visas bus lietuviš
kas. Bus apie 11 metų am
žiaus smuikininkas, kuris su- 
grieš gan sunkų dalyką smui
kai. Bus dainininkas moky
tojas — sudainuos rusiškai 
Napoleono žlugimo ir prisi
kėlimo daina-mistiką. Buf 
“Lucia” sekstetas ir operetė 
—“Prieglauda,” kurioj daly
vaus geriausi artistai-giedo- 
riai. Jaunutės mergaitės šok.4 
ir dainuos, ir bus jaunutė 
apie 11 metų, šokėja-solistė

Komp. M. Petrauskas, taip 
atrodo, padėjęs yra tam va
karui daug triūso. Pamatysii 
“Prieglaudą,” dalį gyveni
mo, išdykusią mokinę, “kom 
pozitorių” neparašytų onert 
ir mokyklos mokytoją. Kiek
vienas savy tas tipas.

Drg. Taurinskas jau 
' pasveiko.

Drg. J. Taurinskas. kuuris 
andai malevodamas namą 
nukrito nuo antro aukšto ii 
smarkiai susitrenkė, jau pa
sveiko ir pradėjo dirbti. Šią 
sąvaitę jis buvo atvykęs “Ke
leivio” redakcijon ir prašė 
padėkoti visiems draugams 
ir pažįstamiems, kurie jam 
sergant parodė šiokios ar to
kios užuojautos. Jis taipgi 
•toiprašo tų žmonių, pas ku
rines buvo apsiėmęs dirbti 
M dėl įvykusios nelaimė? 
taftlėjo atlikti.

KONCERTAS
L. M. Konservatorija, pc 

vadovyste komp. Miko Pet 
rausko, LIEPOS-JULY 10 d 
8 vai. vakare, Lietuvių Sve
tainėje. ant E st, So. Bosto
ne, duoda koncertą. Štate 
operetę “Prieglaudą” ir Sex- 
tetas iš opr. “Lucia di Lam- 
mermoor.” Biletų'kaina 50c 
asmeniui.

VASARINĖ MOKYKLA.
Vaikų vasarinė mokyklr 

atsidarė Lietuvių M. Žiny
čioje. Tėvai siųskite save 
vaikus į mokyklą, kurioje jit 
bus pamokinami naudingi 

i daiktų. Tėvai apmąstykiU 
i ateitį savų vaikų, nes jų atei- 
j tis yra jūsų ateitis, kuomet 
; jus pasensite.
• Kviečia L. M. Ž. Komitetas.
I
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gėmiuose bus duodamos? 
puikios dovanos. Prie to ture-j f 
sime užkandžių ir visokių,! 
gėrimų. -Jei lytų, piknikas1 
bus atidėtas ant kitos nedė-,1 
lios. L. M. Ž. Komitetas. 5

Puikus Piknikas |
Rengia I). L. K. Keistučio Draugija, g 

Ketvirtad’env. ?
4 LIEPOS-JULY, 1929 |!

t Nuosavam Parke
Oakland Grove. E. Dedham. Ma*s. i

. t VPiknikas prasidės 11 vai. ryte ir 
trauksis iki vėlumo-

Šis piknikas bus vienas iš puikiau- į 
siu. Jame turėsime daug žaislų, skanių st- 
"algių ir gėrimų. Bus puiki orkestrą. .Ž 
kuri grajys lietuviškus ir angelsku- .3 
šokius. iq

Gal jau visiems yra žinoma, kad ® 
oarkas labai dailus ir yra daug vietos iŠ 
Taip nat turėsime priminti, kad P. I. y 
K. Keistučio Draugi :a yra geriausia iš - 
rišu kitų draugijų ~ 
’inkėj. Pašalpos 
S7.00 į sąvaitę.

gijos nariai yra liuosi

ĮD-ras D. Pilk* išvažiavo.
D-ras D. Pilka, kuris šį pa

vasarį baigė Bostono medi
cinos mokslą, šiomis dieno
mis išvyko į Allentovvną, Pa.,' 
kur vienus metus dirbs ligo-į 
ninėj praktikos darbą. Jo iš-į 

rėj ir pasiekti Washingtoną, leistuvėms pereitą sąvaitę ’ 
o iš tenai važiuos ant Tabor pas Michelsonus buvo pa- 
Farmos Michigano valstijoj, rengtas vakarėlis, kur susi-' 
Žadėjo būti ir Chicągoj. Su- rinko būrelis vietos inteli- 
grjš šio mėnesio pabaigoje, gentijos^ ir draugui Pilkai 
Ofisas tuo tarpu bus uždary- įteikė $50 dovanų.

---------------------------------------------- I

East Bostone pas italus 
Iš Back Bay hotelio nuo sprogo munšaino katilas ir 

šešto aukšto per langą perei- pagimdė didelį gaisrą.
I 
1

nedėlioję, '[rseszsasaseszszszsBbciseszszszsazs' 
Telefonas: So. Booton 1058. K 

Bay View Motor S 
Peter Trečiokas ir

Jos Kapoėunaa
GERIAUSI LIETUVIAI 

MECHANIKAI. 
Tame visokius autoasohiliM ir 
gerai patarnauja. 
Agentūra Studebaker ir EraUae.

Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkintą patarnavimą.
Pardavimo vieta:

549 E. BROADVAY 
Taisymo vieta:

1 HAMLIN ST, 
kampas E. Eight at, 

SOUTH BOSTON, MASS.

D-ras Kapočius išvažiavo 
ant vakacijų.

Anksti pereito nedėldienio 
-ras Kapočius su savo 

žmona išvažiavo ant v akaci
jų. Jie žada sustoti New Yor
ke, Philadelphijoj, Baltimo-

• I

tas.

I

tą panedėlį iššoko Mrs. 
Quincy Tucker, turtingo Bo
stono biznieriau^ pati. Ji mi
rė vežama ligoninėn. ;§0 Bostono Moterų Apšvie

stos Dr-stė rengia gražų pik- 
I niką ant Aleko farmos, Nor- 
; woode. Kitų draugijų ir kuo
pų tą dieną prašome piknikų 
nerengti, bet atsilankyti j 
musų parengimą.

Komitetas.

DŽIAUGSMINGŲ BARGENŲ 
DIENOS NANTASKET.

Tūkstančiai žmonių priėmė pa
kvietimą Nantasket Beach Laivu 
kompanijos atsilankyt Dolerio 
□ienoje. Rekordai parodo, kad 
atsilankiusieji gausiai linksmino
si ir labai patenkinti.

Dolerio Dienoje turinčius ti- 
kietą nuvežė i Nantasket Beach 
r parvežė atgal, davė visus sma
gumus ant vandens, palinksmino 
int byčių* dykai įžanga į Para- 
jon parką, kur galėjo aplankyt 
visas pasiboviiimo vietas.

Laivai buvo užpildyti svečiais 
Dolerio Dienos. Tai buvo tikrai 
iidelės dienos, skaičium lankyto
jų ir pareikštu a bei n u pasitenki- 
limu. kas liudyja kad kompani- 
os savo garbingą reputaciją pa- 
aiko kiekvieną sezoną.

Sekanti Dolerio Diena yra pėt- 
įyčioje ir vieno dolerio tikietas 
'įusipirkusiems jį duos tas pačias 
privilegijas nuvažiuot ir sugrįžti 
i Nantasket ir dykai įeit j Para- 
jon parką ir aplankyt visas pasi- 
inksminimo vietas*

Vėliau per visą sezoną kiek- 
zieną panedėli ir pėtnyčią bus tas 
jats. Tai matote kiek galima no
kintiems pasilinksminti už $1.00.

$

$

I $

$

$

$

$

$

$

PIKNIKAS.
Liepos 21 d.,

DIDŽIAUSIOS VAIŠES $ 
MODOSE!

DOLLAR DAY
Kiekvieną Panedėlį 

ir Pėtnyčią
Z-uat—

Nantasket Beach

$
t

$

Tel. South Boston 3520 
Reoidence Umversity 1463-J. 

S. N. hatate-ShaliM
LIETUVĖ MOTERIS 

ADVOKATĖ
366 Broad* ay. So. Bastau, M»«.

Room 2.

MARGUTIS
Kiekvienam lietuviui naudinga 

užsisakyti naujos mados laikraš
tis su Muzika. Dainomis ir Jau
kais. Leidžia kumpos. A. Vanagai
tis Kaina metama 1 dol. f Lietu
vą 1 dol. 50c.

“MARGUTIS“
3219 Su. Halsted SU Chicage. 1IL 

Jdėk j laišką vieną dolerį ir 
rausi kas menesį po "Marguti-*

runrAYMiosavKZ.
and F1LUNG STAT1ON

Studebaker Karą Agentūra, taip
gi geriausia taisymo viąja.

Jeigu norite, kad Jūsų automo- 
IhIius ilgai laikytų, duokit patai
syt mums. Durte-- geras, kaina 
prieinama. Jeigu norite, kad jūsų 
karas gerai trauktų, imkite gazo
liną pas mus.

VIKTOR V A (TAITIS
415 Old Cošnoy Are,

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

’ T< Su. Baatou 696-W. 
DAKTARAS 

A.LKAPOCIUS 
LIETUVIS DENTISTAS 

VALANDOS: Nuo 8 iki 12 dieną 
Noo 2 iki 8 eak.
NEDĖU0MI8: 
ki l ». po pietą

Seruaouns iki 12 dieną. 
Ofisu “Keleivio" name.

Mi Bruadvay. tarpe C ir D SU 
8a BOSTON. MARŠ.

C? 
&

p<»SZSZS2525ZSZS

Tel. Talbot 0847

Dr. Ant. J. West
(VBN1AUSKAS)

GydytojaM ir tfūrurgaa 
Valanda*: nuo 2 iki 5 dieną 

nuo 7 iki 8 vak.
Kitomis valandomis pagal 

v sutartį.

!
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28-TAS METINI8

PARDAVIMAS
2 ra SAVAITE. DIDELIS SUTAUPYMAS!!

Bostone ir jo apy- -g 
segantiems moka re « 
o pasimirus draugija ? 

šmotą po $20<> pomirtinės, šios drau- 5? 
nuo visokių 

‘.rukdymų. tad bus gera proga nepri- . įg 
gulintiems prisirašyti už puse įstojimo J 
"no ant parko. Todėl prašome visą lie-'.^ 
tuvių visuomene, atvažiuoti į šį pik-: S 
iiką J žangos nebus <271 f«

Pikniko Rengėjai. . X
Kelrodis: Važiuoti Elevatorių iki’y 

Forest Hills. iš ten Washington Gn>vetX 
St karu važiuoti iki Grove St. Ten bu- ( ~ 
žmogus, kuris nurodys pikniko vieną.

Pasarga: Jei lytų, pikniko nebus.

REGISTRACIJOS BLAN 
KOS GATAVOS.

Visi ateiviai, kurie atva-U 
žiavo j šią šalį prieš 1924 me-l| 
tus ir neatmena dienos ir mė-i| 
nėšio atvažiavimo, taipgi!» 
kompanijos ir laivo vardą, 
nevilkinant turi sujieškoti 
aivo vardą ir atvažiavimo 
dieną. Negalint to surasti, 
urės legalizuoti savo atva
žiavimą. Valdžios blankos 
Ta prisiųstos sužinojimui 
aivo vardo ir legalizacija* f

I 

nl

nformacijas galite gauti 
K. Sidarbo ofise, 

875 Cambridge Street, 
Cambridge, Mass.

Ofisas atdaras Utarninko, 
Ketvergo ir Subatos vakarais 
iki 9 vai.

$

$

r

$
LAWN MOWER
3 Dalgiai s 89
Plain Bearint;............••

i X 
XX $

4 Dalgiai. Bali Bear- 
iag, High G radę .Make. 
Tikra kaina *8.75

S.“

i 
t 
i

$

$
SCREEN DOORS

N \TI RALIO MEDŽIO 
34x82 col. *a

S3.00 vertės ^1.1*

5 FOOT 
STEP LADDER

i virto. Kopėčios, Plieno atsparai* 
suveržtos, suveržtos po 56c.

kožnu laiptu......................

GARDEN HOSE
Specialiai pir
ktos dide dau
guma , dabar 
jums pasiūlom 
su dideliu su- 
taupymu 50 
pėdų ilgis—% 
ei Garantuota

$6.00 Verte- ’ Q 48 
Metiniam Pard. kaina . . . .

$

ŠTAI KA JUS GAUSIT UŽ
VIENĄ DOLERJ

Kelionę į abu galu ant Palocinio 
Ixiivo Nantasket Beach Sitam- 
boat Companv z

Įžanga i
PARAGON PARK

Pasivažinėt ant Giant T’oaster— 
Red Mill—Hilarity Hali—Circle 
Swir.g— Merry-Go-Round—The 
Whij>— Custor Ride—Scooter— 
Caterpillar—and the Hey Day

Lauke Koncertas-Vodeviliai 
TEN REAL JOY M A KERS
Ir i abi puses kelionę ant Vieno 
Bostono Geriausio Laivo į Gra
žiausi* Vasarinę Resortą Ame
rikoje.
Viską Už Vieną Dolerį 
Dollar Day Tikietas, (Šeras Tik 
tai Dienai kurioj perki i b turi 
būt sunaudota* prieš 6 vai-, va
kare i Paragon Parką. I^ivo Ti
kietas geras ant bile Laivo iki 
9:45 vakare.

Atvažiuokit on Dollar Day 
| Paragan Park-Nantasket Beach 
Combination Tickets Parsiduoda 
tiktai Tikietų Ofise ant Rovres 
Wharf. Bostono Ofisuose Nan
tasket Beach Steaniboat Kom
panijos.

NUPIGINTA KELIONĖ J 
PLYMOUTH ’ 
Vis, dieną JI ,QQ 
važiavimo

Laivai išplaukia iš Rowes Wharf 
Kasdien ir Nedėlioję išėmus Pa- 
nedėlių 10 vai ryte

$

$

$

$ I 

t

$

$

$

$
I

I

I
f

!

i
i
I 
t

$

$

$

$

$

v \RNISH a 25
Grindims ir I ras
Viduj Varnis

SHELLAC
Orange or 
White............

I TILTO PAINT
Bmnze, Green 0Q. 
a:xl Red. Gal. OUV«

x
X $

INSIDE DOOR j ATLANTIC
LOCK SETS ; PREPARED PAINT 

34c. i ’
. ___________________________ - - - I

f

FRONT DOOR Į
J5ET
$133

Tikras Sėmenų Aliejaus Penta.* 
Vidoje ir iš oro. SPALVOS— 
Irory. Buff. Gray, Blue. Green 
ir Wh«te

Guaranteed Auto Tubet
29x1.49 89c.

ATLANTIC 
WHITE ENAMEL 

$1.63
21 (OL. GALVANIZED 

SC REEN WIRE 
2c ket. pėda už Rolj.

TQ1LET SEAT
<>ak Frante. N;cktl 

Hin<es.
S ' ■ ;aiiai nužeminta 
Kaii.a per mus 
metinį pardav

BOTTLE 
( AI’PER

59c.

COMPLETE 
BATHROOM SĖT

Geriausios rūsius, pilnas, ni 
liuti fitinjrai Taipgi 
pilna lainė r’ium ŠE1 “TC 
bingo Reikmenų

Sustojimui Vieta. Dykai \ ietos Pristatymas.
Triefuuun Huucock 6195—6

8
88X8 X
X

i

$

$

$1

TRIANGLE SAIL
Viena iš gražiausių vietų ant 

Massaehusetts Bay
Boston—Salėm Willows—Nan
tasket Beach ir atgal. laivai iš
plaukia iš Bostono 10:30 ryte.

Kelionė Nupiginta
I A4M GALU <1.50 
KELIONĖ *

Salėm Willows j Nantasket 
Beach ir atgal, (.aivai palieka 
Salėm Willows 1:45 dieną. Su
grįžta C vai. vakare

| ABU GALU <1 OO KELIONĖ * *W
Didžiulis “Old Colony" Laivas, 
Išplaukia kiekvieną Seredą, Ket
verge ir Nedėlią.
Visi Laivai nuo Rowes Wharf.

Bostone.

$

$

$

$

$

$

Dmtater CMūig Stop
SIUTUS. OVERKOTUS SIU

VAME ANT UŽSAKYMO.
ŠTYMU VALOME IR PROS1- 
NA.ME. TAIPGI SIUVAME 
NAUJAS FUTRAS IR PERMO- 
DELIUOJAME SENAS, NES 

TURIM TAM TIKRAS 
MAŠINAS.

MART1N WALUUS 
1854 Dorchester are, 

DORCHESTER. MASS.
Tel. Columbi* 3240.

TeL So. Boston 2483-W.

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Estate and Insurance 
Justice of the Peaee 

Visame patarnauja gerai.
129 Marine Rd, So. Bestos, Mass

220 M1N0T ST, 
DORCHESTER, MASS.

> ■i ■iv

J

tratas

Uegaammaoju akis, priskiriu 
-akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopikkose (aklose) aky
se augrątina šviesą tinkama 
laiku.

J. L. PA1AKARNIS, O. D.
447 Breadvay. Su. Beatos, Maas

Telefonai: Su. Boston 1662—1373

A LAIDOJIMUS 
kariuos paveda 
mano prižiūrėji
mai, visuomet 

į tena patenkinti
' ir sutaupina ge

rokai pinigų.
Mano kaina 

visiems ir visur 
vienoda.

JONAS PETRUŠKEVIČIUS 
Lietuvis Graborius

162 Broadvray, So. Beeton. Maaa. 
Reoideace: 313 W. 3-rd street.

Telefonas: So. Boston 0304-W.

A J. KUPSTIS
ŽEMN AMUOS, APDRAUDOS, 
MORTGiČiV. LAIVAKORČIŲ 

IR PINIGU SIUNTIMO 
AGENTŪRA.

Parduodam anglis ir malkas.
Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki

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

Va W. BROADffAY, 
SO. BOSTON, MASS.

f

Lietaviika Aptieka

1

4
I

4•
Š 
t

Telefonas: So. Beeton 4768

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

SO. BOSTON, .MA^. ’i

DR. J. MARCUS
IŠ MASKVOS IR KAUNO 

Sterialiutas venecišką, krauju ir 
edM Hgą.

Elektriką ir 696 gyduma 
jei reikalas.

261 Hanover 8L, Baoton, Roum 7. 
Tel.: Richmond 0668, Rox. 1894-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
NodOdieaiais iki 4 vaL po pietą.

DR. MARGĖMS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandom: 19—2; 6—8 
Sekmadieniam: 19—12.

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

>19.75
Chemieal Cteet

86.58

60 SCOCLAY SUVARĖ
BOSTON.

OLYMPIA THEATRE BLOG, 
ROOM 22

VALANDOS: DIENOMIS nuo
9 ii ryto iki *7 vakare. 
ŠVENTADIENIAIS; nuo 10 iki 
1 dieną. ,

Copper Coli Gas 
Water Heater 

17.75
.Me# užlaikom pilną eilę Boileri, 
Radiators, Velves, Pipe.« ir Fitting# 

BOSTON PLUMBING A 
LIGHTING SUPPLY CO.

“Tikrai Originalė jums vieta 
{steigta nuo 1910”

143—147 PORTLAND ST. 
Netoli North Station Hay 4188

SOUTH END HARDVVARE C0.
1095 VVASHINC T <)N S T BOSTON

an . . . . ► • > • 1 alION

Vėliausi, geriausiai veikianti me
diką lišk i ir elektra gydymai, duu- 

da greičiausius rezultatm.
Suvirs 25 metus specialistas ner
vą ir krenišką lirą.—Vaistui spe
cialiai pritaikinti kiekvienai ligai. 

Dr.KILLORY

Dr. Med.Leo J. Podder ii Petrogrado
Spedaliataa Slaptą ligą motorą ir vyrą, kraujo ir odoo. Kalte ha> 
kištei ir rusiškai. Telefonas Back Bay 7279
222 HUNT1NGTON AVE^ netoH Mana. Are, BOSTON, MA88.




