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ATEIVIŲ REGISTRACIJA.

Valdžiai

Kariamkuomet Sovietų vai- į™ sPy°^s

nuo munsaino

lį, bet vietos gyventojai su 
policija juos atrėmė. Jie pa
sitraukė į kalnus ir tebėra da 
nesuimti. Pasitraukdami jie 
paliko kelioliką lavonų.

jucdveidžius ir pereitą suba- 
tą visus juos iš miesto išvijo. 
Išvytų skaičius siekė 200. 
Paskui valdžia užjuodvei- 
džius užsistojo ir liepė jiems 
grįžti.

išgauti jos pripažinimą savo 
valdžiai.

LENKŲ-FRANCUZŲ LAKŪNŲ. 
LENKTYNES PASIBAIGĖ NELAIME

Šį pa
čia buvo pastatyti

PRIPAŽĮSTA EVOL1UC1 MUraLoc

Laiku. 
r«ik*-

klų ir is
i jos miestų. Su- vienam

vo laivynus. Nacionalizmas 
yra tikra žmonių nelaimė.

MASKVA NUSIUNTĖ KI 
NAMS ULTIMATUMĄ.

NEW YORKE {KURTAS 
ŠNIPŲ BIURAS.

New Yorko policijos ko
misaras Whalen įkūrė šnipų 
biurą prie detektivų sky
riaus ir įstatė tenai 50 šnipų, 
kurie bus žinomi tiktai jam

Saugus miestely pereitą 
nedėldienį ant tilto susikūlė 
du gatvekariai. Viena mote
ris buvo užmušta ir 8 asme
nį® sužeisti.

Laikraščiai praneša, kad 
30,000 moteriškų rūbų siuvė
jų, kurie buvo apskelbę New 
Yorke generalį streiką ir su
stabdę visą šitą pramonę, 
pereitą sąvaitę jau kovą lai-

MEDIUM. 
▲dvertiainf Bl

TURKIJA IR GRAIKIJA 
GINKLUOJASI LENK 

TINIUODAMOS.
Turkija su Graikija gyve

na tokiuose santikiuose, kaip
Konfederacija yra di- (Lenkija su Lietuva. Nors ai

džiausia darbininkų organi-' dvi valstybės suvargusios 
zacija Meksikoje. Ji laikosi ekonomiškai, bet armijų ne- 
socialistinio nusistatymo ir paleidžia ir vis daugiau gink- 
priešinga komunistams. Į sa- luojasi, bijodamos viena ki- 
vo Kongresą ji neįsileido ko- tos užpuolimo. Dabar abidvi 
munistų atstovų, kaltindama valstybės pradėjo didint sa- 
juos esant apmokamais Mas 
kvos agentais. .

KELEIVIS
LITHUANIAN WKZKLT

nustatyti šiuos faktus:
(1) Kad aplikantas yra 

atvykęs į šią šalį prieš birže
lio 3 dieną 1921 metų. Šitą 
aplikantas gali jam įrodyti 
savo apsivedimo paliudymu, 
žemės ar namų pirkimo do
kumentais, paliudymu iš 
dirbtuvės, kur jis yra dirbęs,

MOKINS KALINIUS SKAI
TYT IR RAŠYT.

Nuo šiol Illinojaus valsti
jos kalėjimuose kaliniai bus 
mokinami skaityt ir rašyt, 
kurie to da nemoka. Mokyto
jais bus skiriami daugiau pa
mokyti kaliniai. Tokį patvar
kymą išleido visuomenės la
bo direktorius Brandon.

SUŠAUDĖ BUVUSI AF
GANISTANO KARALIŲ.

Žinios iš Pešavaro sako, 
kad Afganistane tapo sušau
dytas Ali Amed Chanas, ku
ris karaliui Amanulai pabė
gus andai buvo užėmęs sostą 
ir nekurį laiką ėjo karaliaus 
pareigas. Dabar jis buvo nu
žudytas dėl to. kad pasiprie
šino dabartiniam karaliui 
Habibulai. .

200 KAREIVIŲ SAUGOJA V* uzsispy-
MANDŽUR1JOS GUBER- r^.le?k«1 norėjojjavo vardą 

NATORIŲ. pataisyti ir parodyti pasau-
Pereitą sąvaitę Pekinan j’.1“’ “d tikrai gali perskris- 

atvyko Mandžurijos guber- į oke.an*, kaip kitų tau- 
natorius Čan Siu-Lian pasi-I^J8^111??1 P^aro. P®reit3 
tarti su Cian Kai-šeku apie J1® leidosi antron ke-
santikiussu Rusija. Apsisto-j .
jęs Pekine jisai užėmė du' . S1 išėjo daug blo- 
viešbucio aukštu ir jo asmenį 
tenai saugoja 200 kareivių.

Įvykęs neseną! Meksikoje 
Generalės Darbininkų Kon
federacijos Kongresas, kuris 
priklauso socialistiniam Am
sterdamo Internacionalui, 
priėmė rezoliuciją, partada- 
mas Meksikos darbininkams

Blanką reikia išpildyt ant ra
šomos mašinėlės ir iš karto 
reikia padaryti dvi jos kopi
jas. Reikia prilipyti prie jų 
dvi savo vėliausias fotografi
jas l*x2* colių didumo ir 
įdėt 4 tokias fotografijas pa
laidas ir kiekvienos apačioje 
pasirašyti. Prie to da reikia 
pridėti pašto money orderį 
ant $20. Po aplikacija reikia 
savo ranka pasirašyti ir nu
nešus pas notarą prisiekti, 
kad aplikacija išpildyta tei
singai. Tuomet nusiųsti ją, 
kaip sakėm, į artimiausią 
imigracijos stotį. Greitu lai
ku aplikantas gaus iš tenai 
pranešimą, kur jis turi stoti 
ant kvotimo. Per šitą kvoti
mą valdžios agentas mėgins

ARABIJOJ KRITO 700 J5*5’ vienfs, !eI}lnJ'u antras 
cii^ii ei iit francuzų. Jų tikslas buvo pa-

Iš Jeruzolimos Dranešama siekti New York* be sustoji-i te J eruzonmos pranešama, mo orlaivig buvo pa .
krikštytas “Marszal Pilsuds-; 
kf’irjuo skrido du lenkų 1 -. * • 1 • —_ • T • J * *

Profesinių sąjungų valdy
ba Maskvoje uždraudė Meta
lo Darbininkų Kliube šokti 
amerikonišką foks-trota ir 
oriežti džiazo muziką. Val
dyba sako, kad darbinin
kams nepritinka šitokią mu
ziką vartoti, nes tai yra Afri- naftas Pasigirdo vienas 
kos juodveidzių melodijos, kitą, sprogimai. Buvo
kurias buržuazija išniekino je 20 ekspliozijų, nuo ku- 
sujungdama jas su bezdzio- drebėjoH miestas.
mskais judesiais. į 2monės nenukentėjo, tik ke

li ugnagesiai apsvaigo nuo 
gazų. Nuostolių ugnis prida
rė daug.

KELEIVIS
DARBO ĮMONIŲ LAI KRAITI S

kas Amerikoj 
Areštuotas.

Michigano valstijoj įvyko 
skandalas, į kurį esąs įpai
niotas Lietuvos karininkas, 
kuris dabar po Ameriką va
žinėjasi. Sakoma, kad jis bu
vo gerokai išsigėręs ir nepri
deramai įžeidė amerikietę 
moterį. Jis esąs areštuotas.

kur kunigai turėjo stipriau- kad Neždo ir Hedžazo kara- 
sią tvirtovę. Bet valdžios ka-Įlius Ibn Saud nugalėjo kitą 
riumenė jau baigia juos nai- savo valdinių sukilimą. Šį 
kinti. Generalis štabas pra*įkartą prieš jį buvo sukilę J??™
neša-iš Meksikos miesto, kad vahebai. Žinios sako, kad jų 
vientik pereitąsąvaitęapie krito 700. Ibn Saud sudarė1,000 šitokių banditų pasi-.savo karalystę po karo iš tri- kelione Francuzi-
davė valdžios kariumenei. jų arabiškų tautelių, kurios dJ
Apie 150 tokių razbaininkų dabar nori jį nuo savo spran- SJL
buvo užpuolę Cocula mieste- do nusikratyti, bet negali. . ?>budskis

Prirodymui, kad aplikan
tas yra atvykęs į šią šalį prieš 
3 birželio, 1921 metų jis tu
rės pristatyt po priesaika pa
darytą dviejų piliečių paliu
dymą. Jeigu liudininkai gy
vena ne pertoli nuo kvotimo 
vietos, tai jie turės nuvykti 
asmeniškai.

Jeigu ateivis yra gyvenęs 
keliose vietose, pavyzdžiui, 
Pittsburghe, Chicagoj, Bos
tone, Scrantone, tai turės nu
rodyt kiekvienoj vietoj bu
vusį savo adresą ir paduoti iš 
kožno miesto po du liudinin
ku, kurie gali paliudyt, kad 
jis tikrai tenai gyveno.

Išpildęs visus tuos reikala
vimus ir perėjęs kvotimus, 
ateivis gaus iš Washin^tono 
nuo Commissioner General 
of Immigration registracijos 
paliudymą, “Certificate of 
Registry,” kuris liudys, kad 
ateivis yra jau užsiregistra
vęs ir yra legalizuotas čionai 
gyventojas.

Šitas patvarkymas liečia 
lygiai vyrus ir moteris.

Šita registracija tečiaus 
nėra priverstina. Kas nenori, 
tas gali nesiregistruoti. Ir 
jeigu žmogus išgyveno čia 
jau penkis metus ir nepapil- 
dė jokio prasižengimo, tai 
jis nebus deportuotas, nors ir 
nelegaliai butų įvažiavęs.

visa šita pramonė bus orga
nizuota po darbininkų uni
jos priežiūra ir nei viena 
kompanija negalės be unijos 
dalyti biznio. Tai yra didelis 
laimėjimas, ir jis buvo pa
siektas socialistams vado
vaujant. Kuomet komunistai 
buvo išvedę dalį siuvėjų į 

Meksikoj dar yra atskirų' streiką, tai pasidarė demora- 
burių maištininkų kuriuos lizacija. 
kunigai buvo suorganizavę 
prieš darbininkų valdžią. Jie 
gyvena plėšimais. Daugiau
sia jų yra Jalisco valstijoj,

MACDONALDAS SU
STABDĖ SUBMARI 

NŲ STATYMĄ.
Žinios iš Anglijos sako, 

kad socialistas MacDonal- 
das ir kiti jo draugai ministe- 
riai nutarė išmesti iš valdžios 
biudžeto submarinų statymo 
programą. Tai parodo, kad 
darbininkų valdžia netik 
kalba apie nusiginklavimą, 
bet ir darbais parodo savo 
nusistatymą prieš militariz- 
mą.

Trakų apskr., Žiežmariuo
se steigiama antroji Lietuvoj 
žemės ūkio mokykla.

rasta vertėjas, kuris jiems iš
aiškino dalyką lenkiškai. 
Bet ir tuomet lenkai ilgai da 
nenorėjo skirstytis, manyda
mi. kad žinios gali būt netei
singos. J vakarą betgi jie nu
siminę ir nuvargę pradėjo 
keliauti į namus.

Varšuvoje tuo tarpu gat
vėse pasirodė “extra” laik
raščių laidos su juodais apy- 
kraščiais apie “Pilsudskio” 
katastrofą, ir didžiausis nusi
minimas prislėgė visą lenkų 
žemę.

SOVIETUOSE UŽDRAUS
TAS DŽIAZAS IR 
FOKSTROTAS.

Areštuoti.
Amesbury, Mass. — 

nedėlį 
prieš teismą du lietuvių ku
nigai, būtent kun. Steponas 
Šleinis ir kun. Jonas J. Zitus. 
Pastarasis buvo nuteistas už
simokėti $15 pabaudos už 
girtumą, o kun. Šleinio bylą 
atidėta ant toliaus. Prieš jį 
yra 4 kaltinimai: (1) kad 
buvo girtas, (2) kad girtas 
būdamas važiavo automobi- 
lium, (3) kad nelegaliai ga
beno svaiginamus gėrimus 
su savim ir (4) kad susikūlęs 
su kitais automobiliais nesu
stojo asmens dokumentų pa
rodyt

Jie buvo areštuoti pereitos 
subatos naktį, kuomet va
žiuodami iš Havertiillio į 
Ląwrence ą jų mašina susi
kūlė dviejose atskirose vieto
se su kitais automobiliais.

DIDELIS DINAMITO 
SPROGIMAS PHILA- 

DELPHUOJ.
šį panedėlį Philadelphijos 

įprieplaukoj kilo gaisras ir 
(Ugnis tuoj pasiekė sandė- 
i liūs, kur buvo sukrautas dr-

Anglijos darbiečių valdžia 
daro pastangų kad prie ka
ro neprileidus. Prieš Angli
jos parlamento rinkimus 
Maskvos komunistai dirbo 
išsijuosę, kad Darbo Partija 
butų sumušta, nes jai vado
vauja socialistai. Bet jeigu 
komunistų norai butų išsi
pildę ir Anglijos rinkimus 
butų laimėję atžagareiviai, 
tai dabar Anglija remta Ki
nus prieš Rusiją. Taigi Mas
kva gali dabar džiaugtis, 
kad jos vajus prieš Darbo 
Partiją nuėjo niekais.

Kiniečiai, matyt, yra griež
tai nusistatę prieš rusus, ir 
nežiūrint Maskvos ultimatu
mo, nesiliauja Rusijos pilie
čių persekioti. Jie uždarinė
ja visus namus, kur iki šiol 
gyveno Rusijos gelžkelio 
tarnautojai, konfiskuoja so
vietų miškus, kasyklas ir ki
tokias koncesijas to gelžke
lio zonoj. Vis dėlto be Ang
lijos paramos vargiai Kinai mėjo. Darbdavių taryba dar- 
drįs eiti į karą su Rusija, ku-Į bininkams nusileido ir strei- 
ri turi daug geriau išlavintą1 kas buvęs atšauktas. Dabar 
armiją ir tvirtesnę valdžią, 
negu Kinai.

dviejų piliečių paWy. 
paaiškinsim. 5 mais-

Registracija 
tiktai tiems, kurie prieš 3 bir
želio 1921 metų yra nelega
liai čionai įvažiavę, arba ku
rie neatsimena laivo vardo ir 
imigracijos vyriausybė nega
li surasti jų įvažiavimo re
kordų Dabar jų buvimas 
Jungtinėse Valstijose skaito
si nelegalus ir jie negali tapti 
šios šalies piliečiai. Bet užsi
registruodami jie legalizuo- 
sis ir paskui galės išsiimti pi
lietiškas popieras, jeigu no
rės.

Tiems, kurie įsigavo į šią 
šalį nelegaliai jau po 3 birže
lio 1921, nėra jokios regist
racijos. Legalizuotis jie ne
gali.

Norint užsiregistruoti, vi
sų pirma reikia paduoti apli
kaciją į artimiausią imigra
cijos stotį (Bostone, New 
Yorke, Philadelphijoj,'Bal- 
timorėj ar kitur). Šitokiai 
aplikacijai yra valdžios pa
gaminta specialė blanka, ži
noma kaipo “Form 659.”

ginti savo teises 
Mandžuri joj.

Tarp Kinų ir Sovietų Ru
sijos kilo labai aštrus kivir- 

yčai. Nesutikimai tarp tų dvie
jų milžinų eina jau senai; 
jau buvo rašyta, kad kinie
čiai iškrėtė keliatą rusų kon
sulatų paėmė dokumentus 
ir areštavo daug bolševikų 
Dabar tečiaus įvyko svarbes
nis įvykis. Pereitą sąvaitę 
kiniečiai užgriebė rusų gelž- 
kelį, kuris eina per rytų Ki
nus, prašalino visus sovietų 
valdininkus, o jų vieton pa
statė apie 80 rusų baltagvar
diečių kurie tvarkė tą gelž- 
kelį prie caro valdžios. Daug 
sovietų Rusijos piliečių buvo 
areštuota, kiti deportuoti.

Šitokiu kiniečių pasielgi
mu sovietų Rusija pasijuto 
labai įžeista ir pereitą suba- 
tą pasiuntė Kinams ultima
tumą, duodama jiems tris 
dienas laiko atsakymui. Sa
vo ultimatume Maskva rei
kalauja :

(1 > Tuojau* sušaukti kon
ferenciją užgriebtojo gelžke
lio klausimui išspręsti taikos 
keliu.

(2) Kad Kinų valdžia tuo
jau* sustabdytų sauvališkus 
savo patvarkymus sulig to

reikalinga (2) Kad nuo atkeliavimo 
-------- Į Amerikon aplikantas visą 

i laiką gyveno šioje šalyje (iš
važiavimas 6 mėnesius ar 
trumpesniam laikui nesiskai
to rezidencijos pertrauki
mu). /

(3) Kad aplikantas yra 
doras žmogus.

(4) Kad jis nepriklauso 
prie anarchistų ar kitokių 
uždraustų organizacijų

VALDŽIOS AGENTAS MI
RĖ NUO DEGTINĖS.
Providence, R. I. — Perei

tą sąvaitę-čia mirė prohibici- 
jos viršininkas Fred C. 

lAllen. Visų pirma paraudo 
jo nosis, paskui išaugo ant 
;—7—“i; jis spuogą nu
drėskė, kraujas užsikrėtė ir 
Allen pakratė kojas. Jo ka- 
marotai sako, kad tai buvo

JIE ANTRU KARTU BAN-važiavo jie tenai traukiniais, 
DĖ PASIEKTI AMERIKĄ i automobiliais ir suėjo pėkšti. 

- ----- 2-----  Orlaivių uosto viršininkas iš-
Francuzai buvo priversti kėlė didelėmis raidėmis pa

grįžti atgal, o lenkai nukri- darytą pranešimą, kad laku- 
to ant salos ir viena* nūs ištiko nelaimė. Nevisi 

lakūnas žuvo. . lenkai betgi galėjo anglišką
Anksti pereitos subatos j pranešimą suprasti,,todėl su

rytą iš Paryžiaus aerodromos 1 "" "
išlėkė Amerikon du orlai-

“EUROPOS FRONTAS” 
PRIEŠ AMERIKĄ

Francuzų spauda siūlo vi
sai Europai sudaryti frontą 
prieš Ameriką. Bet rusų ko
munistų partijos centro ko
miteto organas “Pravda” sa
ko, kad Rusija prie šitokio 
“fronto” negali prisidėti, 
nes tai butų priešinga Sovie
tų politikai.

Suprantama, kad priešin- 
ir valstiečiams irinkluotis ga SovietV politikai. Sovietai 

‘?bar Amerikai
juos va užpulti. Rezoliucija ka"' ganydami, noredaim 
priduria, kad vėliau bus iš
leistas nurodymas-kaip gink
luotis ir kaip lavintis ginklą 
vartoti. Savo priešais Meksi
koje darbininkai skaito kata
likų bažnyčios kunigus, bu
vusius dvarininkus ir milita- 
ristus.

džia liautųsi persekiojus jų 
įstaigas ir organizacijas.

Maskvos nota parašyta 
mandagia, bet stipria kalbą. 
Ji išdėsto ' visas Sovietų pa
stangas gyventi su Kinais 
taikiai ir draugiškai. Ji pa- 
briežia faktą, kad caro Rusi
ja kartu su kitomis valstybė
mis turėjo Kinuose įvairių 
privilegijų ir pilnai jomis 
naudojosi, trempdama kinie
čiu laisvę ir teises. Sovietų 
valdžia visų šitų -privilegijų 
geruoju išsižadėjusi. Ji te
čiaus negalinti sutikti, kad 
kiniečiai tremptų jos teises. 
Jėgų savo teisėms ginti so
vietų Rusija turinti gana, ir 
jeigu į tris dienas Kinai ne
sutiksią spręsti kivirčų tai
kos keliu, tai ji, Rusija, bu
sianti priversta imtis “kito
kių priemonių”

Bet I 
džia kalba savo notoj man
dagiai, tai jos spauda kelia 
didžiausį riksmą ir kursto 
minių ūpą, lygiai kaip einant 
litauram mki^^i? ori’ BALTVE1D21A1 IŠVIJO B 

“'ESTO JUODVE1D2IUS. 
prieš Kinų razbaininkus-ge- Į North Platte, Neb. — Pe- 
nerolus. Maskvos “Izviesti- reitą subatą vienas juodvei- 
ja” sako: “Karo mes neno- dis čia užmušė policmaną. 
rim, bet jeigu mus užpuola, Tuoj susirinko baltveidžių 
kiekvienas iš mus užsidės minia šitą juodveidį “pamo- 
karabiną ant peties ir eis sa- kinti.” Jisai užsidarė savo 
vo darbininkiškos tėvynės namuose ir baltveidžių go- 
ginti.” . vėdos apsuptas nusišovė.

Japonija sakosi busianti Tuo nepatenkinti, baltyei- 
neitralė, jeigu tarp rusų ir džiai pradėjo mušti visus 
kiniečių kils karas; bet jeigu -Jx:— - -1-
tas karas persimestų į Man- 
džuriją, kur japonai turi su
dėję daug pinigų tai Japoni
ja eisianti tenai “savo teisių” 
ginti.

Arkansas valstijoj pasiro
dė knyga vardu “The Tree 
Dwellers,” kuri vartojama 
kai kuriose mokyklose. Vys
kupas Harvey tuo jaus krei
pėsi į valstijos gynėją su pa
klausimu, ar knyga sutinka 
su “evoliucijos įstatymu,” 
kuris draudžia toj valstijoj 
aiškinti mokiniams, kad 
žmogus yra kilęs iš žemesnių 
gyvūnų Valstijos gynėjas 
pareiškė, kad mokyklose 
draudžiama mokyti tiktai 
žmogaus išsivystymą iš že
mesnių gyvulių bet negali
ma uždrausti mokyti, kad 
žmogus yra išsivystęs iš že
mesnio žmogaus. Ir vyskupas 
nuleido nosį.

giau, negu pernai. Nes vos 
pasiekę Azorų salas jie buvo 
priversti nusileisti, o lei- 
džianties “Pilsudskis” apsi
vertė ankštyn kojomis ir nu
kritęs žemėn sprogo. Lakū
nas Idzikowskis buvo už
muštas, o Kubala nors ir išli
ko gyvas, bet sunkiai sužeis
tas.

Tuo tarpu francuzų orlai
vis, kuris buvo išlėkęs kartu 
su lenkais, pamatė kad oras 
nepalankus, apsimko ir svei
kas sugrįžo atgaL

“Pilsudskio” katastrofa 
prislėgė visą lenkų tautą, 
lenkai ruošėsi prie didžiau
siu iškilmių New Yorko or- 
j uoste, kur pereitą ne
dėldienį “Pilsudskis” turėjo 
jau nusileisti, susirinko tūks
tančiai Amerikos lenkų. Su
važiavo jie tenai netik iš 
New Yorko ir New Jersey 
valstijų bet susirinko ir iš 
Pcnnsjlvaniio. karnl 
Nauja, Anglijo, mi<



KELEIVIS No. 29.

D APŽVALGA I D
nes Bostono Komitetas savo štai attinka apie S8.000 au- 
ataišaukime jos visai nemini, kų Lhtutos badaujamiems 

žmąajmB Šelpti, o dąbnrnori

KAIP “DARBININKAS” 
SUPRANTA PROGRESĄ.

South Bostono “Darbinin
kas” 52-rame numery kalba 
apie progresą ir tikėjimą. Jo 
redaktorius sakosi skaitęs 
“Forume,” kaip susirinkę ke
li inteligentai rišo klausimą: 
ar tikėjimas progresui reika
lingas, ar ne? Tarp jų buvęs 
iydų rabinas, episkopalų vy
skupas, bedievis advokatas 
ir keliaus laikraštininkų. Jie 
ginčijosi, ginčijosi, ii* visgi 
neišrišo: ar tikėjimas reika
lingas progręsui, ar ne.

O ar žinot, kodėl jie nega
lėjo to širišti? Todėl, kad 
“Darbininko” rašytojas tuo
se ginčuose nedalyvavo. 
“Darbininkas” sako:

“Jeigu į jų tarpą butų Įsimai
šęs koks nors katalikas, kad ir 
nemokytas, jis butų viską kuo- 
geriausia išsprendęs. Kiekvie
nas, kuris yra mokęsis katekiz
mo, žino, kad tikėjimas tai Die
vo dovana, per kurį mes tikime 
visam, ką Dievas apreiškė ir 
įteikė savo Bažnyčiai, kad mus; 
mokįtų. Pasirodo, kad be Dievo 
dovanos ir apšvietimo žmogus 
netari jokio supratimo apie ti
kėjimą. Juk ten buvo susirinkę 
visi mokyti žmonės, o jie nega
lėjo išspręsti to, ką paprastas 
katalikų mokinys kuopuikiau- 
sia supranta.”

Žinoma, tai yra tuščias pa
sakymas. Kas giriasi savo 
“kuopuikiausiu supratimų,” 
tas paprastai visai nedaug 
supranta. Katalikams juo 
mažiausia išpuola girtis savo 
žinojimu, nes iš visų tikin
čiųjų jie žino mažiausia. Jie 
net nežino, kam ir kodėl jie 
tiki. Bus jau arti 2000 metų, 
kaip jie tiki į Velnią ir pra
garą, o da nei vienas jų Vel
nio nėra matęs: nei vienas 
nežino, kur yra pragaras.

Bet grįžkim prie progreso. 
“Darbininkas” sako:

“Mes žinome, kad progresas, 
vadinasi, ėjimas pirmyn ir ge
ryn, turi remtis ant ko nors tei
giamo, gero. Žmogus einąs pir
myn tpri turėt pajėgu — kūno 
ir proto, daug tvirtos valios ir 
doros, o tas viskas be gilesnio 
principo, be tikėjimo neįmano
ma.”

Iš šitų tuščių žodžių gali
ma jau matyti, kad “Darbi-, 
ninkas” nežinotas yra. pro* 
grėsas, o vis dėl to tvirtina, 
kad progresas turi remtis ti- 

*" i yra-gryna nesą- 

vadiname 
žmonijos apšvietą, jos tobu
lėjimą, technikos vystymąsi. 
Progresu yra kiekvienas de
mokratijos laimėjimas, kiek
vienas mašinos išradimas, 
kiekvienas darbo ir susisie
kimo palengvinimas.

Ar daug šitose srityse pa
gelbsti tikėjimas? Faktai yra 
tokie, kad tikėjimo mokyto
jai kunigai visuomet rėmė 
ir gynė karalius. Net ir musų 
Lietuvoje, kuomet 1905 me
tais liaudis sukilo prieš caro 
despotizmą, kunigai stojo 
caro žandarų pusėj. Praloto 
Antanavičiaus aplinkraštis, 
kuriuo jis prakeikia visus re
voliucionierius ir ragina ka
talikus ginti “nuo Dievo pa
skatą” carą, yra geriausi? J 
dokumentas. O kada 1917 
metais revoliucija tą “Dievo 
paskirtą” carą nušlavė, tai 
Lietuvos kunigų vadas vys
kupai Karevičius net į Ber
lyną bėgo pulti kaizeriui po 
koių, kad tas pririštų “amži
nais ryšiais” Lietuvą prie sa
vo monarchijos. Kunigai bi
jojo demokratinės Lietuvos 
kaip velnias kryžiaus. O juk 
demokratinė Lietuva, tai aiš
kus progresas.

Aptvotos srity kunigija 
visuomet ėjo ir eina 

yesą. Juk katalikų 
Leginfi Giordaną

jie nega-

Bruną vien tik dėl to, kad jis 
skelbė, jog žemė yra apskri
ta. Ir šiandien prieš kiekvie
ną naują mokslo teoriją baž
nyčia piestu šoka. Kas gi ne
žino to kryžiaus karo, kurį 
kunigai veda prieš evoliuci
jos teoriją? Kas gi negirdėjo 
tų raumojimų. kurie dabar 
eina iš katalikų abazo prieš 
Einšteino teoriją?

O gal tikėjimas daug pa
liejo technikai,Išradimams? 
Ir gi ne. Didžiausis šioje sri
tyje genijus Edisonas į kuni
gų Dievą ir Velnią visai neti
ki. Bet jo išrasta elektros 
lempa ir kalbamoji mašina 
yra didžiausi progreso lai
mėjimai. Nabasninkas Bur- 
bank, kitas genijus, padaręs 
žmonijai didžiausios naudos 
javų ir daržovių pagerinime, 
taip pat buvo grynas laisva
manis.

O kur tokios progreso jė
gos tikinčiųjų tarpe? Jų nė-- 
ra. Juo žmogus daugiau tiki, 
tuo jis paikesnis, o tankiai 
nuo labai karšto tikėjimo ir 
visai iš proto išeina.

Taigi “Darbininko” paša-.
1 kojimas, kad tikėjimas aksti- į 
na progresą, yra grynas ab
surdas.

yrt padėtas “Keleivis,” bet 
Brooklyno fašistukai “Kelei- 

I vį” perkėlė į paskutinę vietą, 
o į pirmutinę vietą save pa
sodino.

Nors tai dalykas visai ne
didelės svarbos, bet visgi jis 

. parodo, kad rimtumo ir tei- 
į singumo pas Smetoos le- 
• kajus nėra nei už surudi- 
> jusį centą.

iuos pinigus patįs aunsudoti. 
Jie taip ir paskelbė savo 
"Laisvėj:” jeigu per du mė- į 
nešiu aukotojai neatsilieps ir l __
nenurodys, ką to jų aukomis L Ankstyvuose krikščiony- 
padaryti, tai tie pinigai bus bės laikuose tikėta, jog slo- 

; padalyti pusiau — viena pu- sutis — tai velnio darbas, 
i sė “priešfašistitoam” komu- ir ketvirtame šimtmetyje 
' Ristų komitetui, o kita pusė 
į Gastoni jos streikieriams.

atsirado žmonių, 
; kurie įskundė komunistus 

T t .. . ■ valdžiai, nes “Laisvė” dabar 
. . ... Latvijoj j praauga, komunūtųva-
lankėsi Švedijos karahus., das buvo palauktas
Latvijos reakcininkai jj vai- Yorke i Publie Welfare 
smo ir lankstėsi iki zenies.' Departamentu 
Chicagos “Sandara daoar u __ _Z _ ______
dūsauja, kad Švedijos karu- jje tas alikas rinko ir
liūs nesuteike sitos gar nes kokiemsi eikaiajnadabarke- 
lietUViamS. Sa\O — i-idni© 11U- piyyjj iac suvartoti Raičlria 
mery ji rašo:

“Mums t€cu*u būt aaug sma
giau. jei Švedijos karalius butų 
aplankęs ir musu laikinąją sos
tinę Kauną. Lietuviai pasižymi 
savo vaišingumu ne prasčiau 
už kitus ir tas garbingas sve
čias butu priimtas tikrai kara
liškai. Pagaliau lietuviai ir šve
dai turi daug bendru atsimini
mų iš praeities. Aštuoniolikto 
šimtmečio pradžioj musų kariu- 
menė kunigaikščio Radvilos ve
dama atsiskyrė nuo lenkų ir 
perėjo švedų pusėn, kad pada
rius Lietuvą laisvą nuo Lenki
jos. švedų karalius, beabejo ži
nojo šį ir daugelį kitų tam pa
našių incidentu, bet visgi neat
vyko.”
Jeigu šitaip rašytų koks 

fašistų ar monarchistų laik
raštis, tai butų visai natūra
lūs dalykas; bet kada šitaip 
dėl karaliaus neatsilankymo 
dūsauja sandariečių orga
nas, kuris sakosi stojąs už de
mokratiją ir respublikos idė
ją, tai reikia nusistebėti.

Karalius ir demokratinė 
respublika, tai dvi diametra
liai priešingos kraštutinybės. 
Karalius yra senovės lieka
na. Jis yra padaras tų laikų, 
kada darbo žmogus buvo lai
komas gyvulio vietoj. Mes su 
pasipiktinimu' kalbam apie 
tokią tvarką ir su panieka 
žiūrim Į jos atstovus kara
lius. Musų idealas yra ne 
tamsi ir pusiau laukinė pra
eitis su savo kunigaikščiais ir 
karaliais, bet šviesi ir kultū
ringa demokratinė ateitis, 
kur karališko" brudo nebus 
nei pėdsakų. Todėl ne gailė
tis ir dūsauti reikia, kad koks 

i į Lietuvą 
bet reikia

e

“SANDAROS” EKSKUR
SIJA PAS KARALIŲ.
Šiomis dienomis

jant, šiaip ar taip, jų jėgos 
turėjo išsisemti, kvėpavimo 
prietaisos (organai) pailsti, 
ir dėlto juos kamavo slogu
tis. Be to, nesant kur kaip 
reikia atsigult, būnant nenu- 
sirėdžius, pagaliau, tvankus1 
oras, hgi galėjo slogučio ap
sireiškimui padėti. Galų ga- 
le, dar ir vietos gyventojų įs
pėjimas. jog tame name 
“šmėklos" dažnai pasirodą, 
galėjo slogučio priežastimi 
būti. Ir tai labai galimas dai-

pajunti, kad jėgų visai nebė
ra. Baisūnais dairiausiai bū
na žmonės, žvėrys arba ir 
velniai. Vienas žmogus, pa
vyzdžiui. beveik kasnakt 
sapnuodavęs, jog baisus jū
rių arklys jam pasirodyda
vęs, nuo didelio šmoto ledo 
nusirisdavęs. į jo lovą įš- 
liuoždavęs, tiesiog ant jo 
krutinės užsirioglindavęs, 
na, ir pradėdavęs jį sloginti. 
Kitą dažnai kamuodavęs pu
siau levas—pusiau beždžio
nė baisūnas, kurs ant kruti- ktas, nes tokis įspėjimas ne
neš jam užsirisdavęs ir bai- i menkos baimės kareiviams 
sius savo nagus tiesiog į ger- į įvarė, o juk visi žinome, kad 
klę jam suleisdavęs. Moterys; kaip tik ko labiau bijomės, 
dažnai pasakoja, kad kokia > tai ir slogutis dažniau mus 
tai baisiai didelė ir stora bo- slegia.

'•Hssi,—
na ir pradeda jas smaugti. . , .
Kartais betgi pasitaiko sap-; Ligi šiol vis kalbėjome tik 
nuoti, kad niekas neužpuola, aP*e kaip žmogus jaučia- 
o tiktai tenka labai baisioje si slogučio slegiamas; dabar

po Krietm, kuomet Oribasius 
ir luti tų laikų gydytojai tvir
tino, kad slogutis yra niekas 
daugiau, kaip tik kokio nors 
priepuolio, ypač kvėpavimo 
sutrukdymo,- reiškinys,—bu
vo dar žmonių, kurie dėl slo
gučio velnią kaltino. Ir šian
dien dar pasitaiko sutikti to
kių, kurie, senu įpratimu, be 
galo mėgsta jiems nesupran
tamu^ reiškinius velnio dar
bu išaiškinti. Kas kur buvo, 
kas nebuvo, bet jeigu tik 
tamsus žmogus ko nesupran- 

•ta, tai tik žiūrėk, jau tas 
;biednas velnias ir kaltas.

O ką ištikrujų «k»rrtu 
reiškia?

i Slogutis yra tiktai labai 
'gyvas sapnas, kurs dažniau- 

-------- ----------------------------- dai atsitinka dėl to, kad be- 
esą tų aukų Lietuvos baduo- sapnuojąs asmuo turi per 
liams pristatyt, todėl komu- daug prikimštą skrandį 
nistai atsiklausę aukotojų, (skilvį, pilvelį) ir visai ne 
ką su tais pinigais daryti; tiksliai tonais einantį darbą, 
jeigu per du mėnesiu aukoto- kitaip sakant prastą virškini- 
jai neatsiliepsią, tai jie, ko-lm,. Tas trukdo visą kvėpa- 
munistai, paskirstysią su- rimo aparatą ir pasidaro slo- 
rinktus pinigus kaip aukš-j - —
čiau minėta.

Ar tuo viskas ir užsibaigs,’Čių, kaip antai: abelnas ku- 
ar valdžia imsis prieš komu- no, sąmonės arba ir proto pa- 
nistus kokių žygių, tai kol krikimas; rūpestis; baimėj 
kas da nežinia.’ - 'gulėjimas ant nugaros (auk-

--------------- Ištieninkas); gulėjimas taip, 
LIETUVOS ADVOKATAI kad galva būna per daug že- 
REIKALAUJA PALEISTI mai; širdies darbo trukdy-

BUtOTĄ IŠ VARNIŲ.
“Lietuvos žinios” rašo:
“Apie adv. A. Balotą Mums trukdymas; o dėl to, kad 

teko sužinoti, kad pas Min. kaip tik prieš naturalę kas- 
Pirm. p. Voldemarą buvo apsi- mėnesinę moterų ligą slogu- 
lankiusi Advokatų tarybos de- dažniau, nei paprastai, 
legaeija. kuri darė žygių dol p. jas užpuola, tai ir spėlioja- 
Bulctos išleidimo iš Varnių kon- ma, bene tik jis ką bendro su 
ceatracijas stoVykka. Min. ovarais (dėtimis) turi. 
Pirm, pareiškęs, kad p. Bulota ,___...
gali būti išleistas, jai sutiktu ■iog«rw
išvykti užsienin. Dol pi Bulotie- onam žmogiM jaustis. 
nes p. Voldemaras pasakė, kad Kaip žmogus slogučiui sie
jos padėjimas Varnių koneent- giant jaučiasi, tai, rodos, mes 
racijos stovyklon esąs*nesusi- visi labai gerai žinome, nes 
pratimas ir ji busianti išleista, vargiai nors vienas tokis lai- 
Min. Pirm, manęs, kad ji Var- mingas iŠ musų beatsiras, ku
riuos na nuvykusi lydėdama vy- riam nebūtų tekę kada nors 
rą. Advokatų taryba apie dele- slogučio slegiamu būti. La- 
gacijos Lankymąsi rezultatus bai vaizdžiai nupasakoja 
pranešusi p. Bulotai. Tolimesnė d-ras Walsh, kaip jię jautėsi, 
bylos eiga, dar, neįįnonia.” kada pirmą kartą slogutis jį

Kuomet adv. Bulota kovo- nuo
jo už Lietuvos temt, »pi« ’££•
poną Voldemarą da niekas ir Protl^al fiziškai įsęisė- 
^rdėjo. Ir 
žmogus nesigėdi todnrti, kad ? 
Bulotai nėra rietus Uetuvo* ® 
je — jis turi arba Varniuose , A ,
būt uždarytas, arba turi būt 
visai iš Lietuvos žemės iš- 
tremtas.

ir valdžios
agentai klausinėjo jį, kokiam

tina jas suvartoti. Reiškia, 
valdžia neri patirti, ar komu
nistai ne apgavikais tikslais 
pinigus rinko.

“Laisvė” sako Mizara pa
aiškinęs, kad aukos buvo 
renkamos badaujantiems 
Lietuvos žmonėms, bet dėl 
siaučiančios dabar fašistų 
reakcijos Lietuvoje negalima ■

t

dirstelėkime, kaip toks žmo
gus atrodo. Anot Hanunon- 
do, kurs gana daug šituo at
veju dirbo, slogučio užpultas

SAKO, LENKUOS SOCIA
LISTAI RUOŠIASI PRIE

REVOLIUCIJOS.
Vienas klerikalų laikraštis 

sako:
“Lenkų spauda paskelbė 

slaptą lenkų socialistų partijos 
aplinkraštį visiems partijos 
skyriams, kuriam paliečiama 
partijos santykiai su lenkų kau
lių organizacija sąryšy su pas
kutiniu laiku pasireiškusiomis 
joje skilimo tendencijomis.

“Socialistų kuopoms liepiama 
visomis priemonėmis stengtis 
pakirkti vyriausybės bloko au
toritetą šaulių organizacijoj ir 
stengtis, kad ją padarius vien 
tik kariška organizacija.

“Be to. socialistų aplinkraštis 
ragina, kad ten. kur vyriausy
bės šalininkai sudaro didžiumą, 
socialistai turi iš sąjungos pasi
traukti. šauliams socialistams 
Įsakoma, kad jie taip-gi butu 
PPS. milicijos nariais ir pratini 
tusi prie kariškų pareigų ėjimo, 
nes jei partijai butu kada rei
kalo ginklu išeiti į gatvę, tai 
šauliai turi pereiti PPS. milici- 

- jos pusėn.
“Lenkų spauda plačiai Tašo. ten karalpalaikis 

kad socialistai slapta ruošiasi neužvažiavo, L 
nuversti Pilsudskio diktatūrą, džiaugtis, kad jis ją aplenkė. 
Taip sprendžiama iš slaptoi pla
tinamų socialistų aplinkraščio-'"

Socialistai visuomet kovtP 
k) ir kovos prieš kiekvieną 
despotizmą. Beveik visete 
musų šimtmečio revoliucijos 
buvo socialistų vadovauja-1 
mos. Todėl nebūtų nieko 
nuostabaus, jeigu ir Pilsuds
kio diktatūrą socialistai nu
verstų. Bet musų reakcinin
kai turėtų užsitepti sau ant 
nosies, kad ir juos Pilsudskio 
likimas gali ištikti.

VALDŽIA KABINASI 
PRIE KOMUNISTŲ DĖL 
SURINKTŲ LIETUVAI 

AUKŲ.
Mes jau rašėme šioje vie

toje, kad Brooklyno komuni-

gutis. Bet slogutis gali pasi
reikšti ir dėl kitokių priežas-

inas; kvėpavimo prietaisų 
veikimo trukdymas; maisto 
virškinimo prietaisų darbo

padėtyje merdėti. Pavyz
džiui, viena moteris sapnuo
davusi, kad jai tekdavę ant 
labai aukšto stiebo būti ir , _ 
baisiai bijoti, kad nenupuo- žmogus per sapną dejuoja, c 
lūs. O kita sapnuodavusi,1 jo veidas, kaklas ir krūtinė 
kad kokia tai nematoma jėga parausta, šaltas prakaitas iš- 
per rakto skvlutę ją traukda- P^*» kaikada visas kūnas 
vus. ' .dreba, kvėpavimas nutruks

iu p- ____ i1*’dabar labai ne*
Ur. Laurent o jutimui tvarkus, nelygus, sunkus, 

nupasakojimas. | kartais net kriokiąs. Pulsas 
Labai įdomų atsitikimą betgi daug nepersimaino, 

paduoda d-ras Laurent, ku- nors de) trukdomo kvėpavi- 
riam teko chirurgo-majoro mo truputį ir šlubuoja, 
pareigas armijoj eiti. Apie D-ra« Margeri*.
astuoniems šimtams kareivių ---------------
reikė jo gana skubiai maršuo- TROKAS UŽMUŠĖ LIE- 
ti bemaž keturiasdešimt my- TUVAITE
lių. Jie išėjo vidurnaktį ir, 
ant rytojaus septintą valan
dą vakare buvo jau vietoj.

Worcester, Mass. — Perei
tą sukatą čia ant Millbury 

vv’v j«« trokas užmušė PetroDiena buvo baisiai karšta, dq—7mZ Hanso? metų amžiaus mer
gaitę. Franę Bansiutę.
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“VIENYBE” LENDA NE
PRAŠYTA.

Bostone susidarė pažan
giųjų organizacijų komitetas 
badaujantiems Lietuvos 
žmonėms šelpti ir parašė tam 
tikrą atsišaukimą į visuome
nę. To atsišaukimo pabaigoj 
yra pasakyta :

’l • •

“Aukų atskaitos bus skelbia
mos ‘Keleivy,’ ‘Sandaroj,’ ‘Tė
vynėj’ ir kituose laikraščiuose.”

Atsišaukimas buvo išsiun
tinėtas visiems laikraščiams, 
taigi gavo jį ir 
“Vrenvbė.” Bet “Vienyoe” 
jį skelbdama iškraipė šitaip:

o
.99

“Aukų atskaitos bus skelbia
mai 'Vienybėj/ 'Sandaroj',’ ‘Tė
vynėj? ‘Keleivy* ir kituose Įnik- 
lucraoK*
Taigi, “Vienybė” čia įkišo 

MySTirdą visgi mravalimii

kad kol pietų pašauks, 
pasilsėjus. Tuoj ir 
Tikne ilgai trukus, 

_______ l j 
įnamis ėjo linkui mano kam
bario, ir menkas bildėsis, ko
kį jis eidamas darė, ėmė ir iš
budino mane. Aš bandžiau 
atsikelti, bet jėgos ir jausmai 
tarsi visai butų apleidę ma
ne. Girdėjimas, regėjimas ir 
sąmonė betgi pasiliko ne su
drumsta. Bandžiau paragin
ti, sustiprinti savo valią, 
kad galėjus raumenis (mus
kulus) valdyti, bet ir vėl 
man visai nevyko. Dabar, 

j mažiau ar daugiau nusigan- 
dęs, stengiaus pagalbos šau
ktis, bet patyriau, kad nei 
burnos atidaryt, nei kalbėt 
visai nebegaliu. O čia atro
dė, jog ne sekundos, bet va
landos jau prabėgo. Staigus 
pabarškinimas į mano duris, 
veikiai sukėlė manyje reik
lumo. Kitą sykį man ir vėl 
panašiai atsitiko. Aš esu lin
kęs manyti, kad tai dėl per- 
sidirbimo taip atsitinka. 
Toks stovis dažnai naktiniu 
paralyžium vadinama.”

Dažniausiai betgi slogu
čio stovyj būnant tenka jaus
ti itin didelė baimė ir silpnu
mas. Rodosi, kad koks nepa
prastas neprietelius, koks 
baisūnas užpuola; bandai 
šiaip ar taip gintis, bėgti, bet

atsilsėti gavo jie labai ma
žai, taigi visi buvo nuvargę, 
nusilpę ir išglebę nuo kait
ros. Kadangi jie iš toliausiai 
atėjo, tai, suprantama, tik 
prasčiausi barakai (kazar- 
mės) jiems buvo likę. Vietos 
ankšta, oro maža, nei pasi
kloti, nei užsikloti nebuvo 
kuo. Apie nusirengimą todėl 
nei kalbos negalėjo Imti. O 
namas buvo senąi apleistas 
klioštorius. Vietos gyvento
jai spėliojo, pranašavo, jog 
kareiviai negalėsią jame 
nakvoti, nes, girdi, dvasios, 
šmėklos dažnai jame pasiro
dę Žinoma, vyresnieji tiktai 
juokėsi * to ~ ' ' - —~ 
nustebo, k! 
naktį stačiai baisus visuose

_____ r____ t .
iimas ir riksmas pasigirdo, o kalingus sau daiktus, 
išsigandę kareiviai visi ur- Ofisas ir krautuvė atidary
mu vertėsi laukan. Klausia- 13 BUG 8 V®1- H^o iki 9 vai. 
mi, ko jie bėga, atsakė, kad vakaro, o subatomis iki 11 
velnias tuose namuose gyve- V®1-. vakaro. Beto sekmadie- 
nąs, kad jie matę, kaip jis di- ni*is ofisas atdaras nuo 9 
delio, juodais ilgais plaukais vai ryto iki 12 vai. dienos, 
šunies pavidale atėjęs, ant jų I P™“? visų vietinių ir iš 
krūtinių užgulęs ir ėmęs juos.^P^^^ių lietuvių atsilanky- 
slėgti. Vyresnieji tik juokus J* SEKYS (31) 
iš to darė, ir .drebančius iš U7 Pari^ąL, Hvlford, Coan. 
baimės kareivius bandė* įti- ™
kinti, jog nieko nepaprasto, 
nieko viršgamtiško tame nė
ra ; kad juodo šunies pavida
le pasirodęs jiems velnias 
buvo tiktai jų pačių vaizduo
tės padarinys. Vis dėlto Įti- ‘ 
kinti išsigandusius kareivius 
nepavyko, .ii 
na*

PRANEŠIMAS.
Parduodu laivakortes į Lie

tuvą ir iš Lietuvos. Siunčiu 
pinigus į visas šalis. Darau 
įgaliojimus, pardavimo ir 
pirkimo aktus. Užlaikau 
krautuvę gramafonų, lietu
viškų rekordų, laikraščių, 
knygų- Taipgi vyriškų ir mo
teriškų apatinių drabužių. 
Laike Liepos, Rugpiučio ir 
Rugsėjo mėnesių visiems lie
tuviams, kurie tik atsilankys, 
visas prekes parduosiu už 
numažintą kainą.

>. Bet ir jie patys\ Laisvės f
vidur- Paskalas Beaą kapomis pil- 

_ ___________ 2______ > aoja jų vertėjo, kurie tik 
klio^oriaus kampuose vaito- pirks mano krautuvėje rei-

Ofisas ir krautuvė atidary-

pavyko, ir kareiviai tą 
iktį į klioštorių daugiau ne-, 

begrįžo. O kitą naktį jie 
griežtai atsisakė į tą apleistą 
namą eiti; nebent girdi, jie. 
tik tada eitų, jeigu ir vyrės-, 
nieji tonais drauge su jais’ 
nakvotų. Patsai d-ras Lau
rent ir keletas vyresniųjų su
tiko drauge su kareiviais tą 
naktį klioštoriuje praleisti. 
Bet vos tik vidurnaktis atėjo, 
ir vėl koktus kareivių vaito
jimas prasidėjo. Kaip ir pe
reitą naktį, jie bėgo laukan, 
aiškindamiesi, buk didelis' 
ir juodas šuo juos užpuolęs. I

Šitą nepaprastą atsitikimą* 
d-ras Laurent išaiškina tuo,’ 
kad prie didelės kaitros ir ii-Į 
gą kelią kareiviams maršuo-

Tel. 6-1036

VISŲ ŽINIAI
Už visokie* njšies smulkius pas>- 
gsrsinimus, ksip tai: paieškoji
mus apsivertimų, įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. ai žodį už syki No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodi už sykį.
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2e. 
už žodį, išskiriant pajieškojimua 
apsivedimu, kurie skaitomi po 3e. 
Mažiausio apgarsinimo, minimom 
kaina Wt. -
Už pajiežkojimus riminių arba 
draugu skaitome pe 2e. už žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tar užsipeonumeravę laiikraMi, 
už pajieškajimun riminių ir drau- 
R skaitome tik po lc. už žodį.

jisžkojimai su paveikslu kai
mui ja dauir brangiau, nes kainue- 
ja padarymas kliMe. Todėl norint 
talpi n t pajiežkojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar
ba pajieikojimas greitai tilptą, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KBLKIVIS
253 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.
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H AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS"]®] 1
m ė vos tik 14 valandų laiko.! Aukavusieji malonės atlei- TDITllDfTC MNIAC 

Tolimesniuose “Keleivio” |sti, jei kur bus įvykus klaida l«*Vwll vu
A A f TITUI A C Ona Eitutienė buvo pavyz-
A1 uloAUikllVLAO dingą ir puiki moteriškė. Iš-

•1________ P _____ I..

zu įA ią susiėmęs \ įsą sav u > -----—'
kilnojamą turtą Į porą bak- guli prie pat jūrių, o is kitos

000. Mes čia sustojom tik ke-

leidomės kelionėn.

Amerikos spauda labai su- 
sirupinus klausimu, ar Ang
lijos premjeras MacDonald 
atvyks Amerikon, ar ne. Jai

Milfraen anglių kasykloj, 
Anglijoj, įvyko dujų sprogi
mas. Keturi darbininkai bu
vo užmušti, o kiti keturi da 
nesurasti.

nūs ii* kalnelius, pro mažas 
girias ir gražius medžius.

sas suprunkštė, sujudo, ir

West Virginijoj farmerys 
vardu Connorsbuvo nuteis
tas užmokėti $25 pabaudos 
užtai, kad pamelžė savo kai
myno karvę.

Paryžiaus priemiesty tapo 
šunims ligoninė, 

: kur tllpsią 80 “pacijentų.” 
šitos įstaigos įkūrimas kašta- 

• Buržuazijai

jaus atvykom į miestą “San. Čia paduotim vardus tų, 
” in»na tino om*A 75 Mft kurie aukavo dėl Lietuvos

I

t
I

Bostono Pažangiųjų Organi
zacijų Komiteto Lietuvos 

Badaujantiems šelpti.
Gerb. Tamstos:—
Musų tėvų kraštą ištiko ne

laimė. Visas jų pragyvenimo 
šaltinis yra javai, o sniegas ir 
šalčiai pereitą vasarą javus 
sunaikino, šiaurės Lietuvoje 
daugelis ūkininkų liko be 
duonos ir pašaro. Žiemai atė
jus, jie buvo priversti par
duoti net paskutinę karvę, 
mažus kūdikius palikdami 
be pieno lašo.

Bet tai dar neviskas. Pe
reitą rudenį dėl blogo oro ir 
sėklos stokos daug laukų li
ko neužsėta ir šią vasarą vėl 
bus. menka rugiapiutė. Žmo
nės badavo pereitą žiemą, o 
ateinančią bus dar didesnis 
badas.

Kritiška ūkininkų padėtis 
atsiliepia ir į miestų darbi
ninkus, nes kada ūkininkai 
nieko negali pirkti, tai fabri
kai negauna užsakymų ir 
darbininkai liekasi be dar
bo. Kaunas, Šiauliai, Pane
vėžys, Biržai, Ukmergė ir 
Raseiniai pilni bedarbių

Šitiems nelaimingiems 
žmonėms verkiant reikalinga 
pašalpa, bet juos sušelpti ga
li tik Amerikos lietuviai. 
Nors ir mes patys nedaug te
turime, bet visgi dolerį kitą 
paaukoti galime ir didelės 
skriaudos sau nejausime.

Tad Bostono Komitetas 
kreipiasi į Tamstą ir badau
jančių vardu prašo kiek išga
lint paaukoti.

Kurie turite atliekamą ko
kį drabužį: švarką, skrybėlę, 
čeverykus ar ką kitą, vyrišką 
ar moterišką, paaukokite 
juos. Komitetas viską malo
niai priims ir tuojaus Lietu
von pasiųs.

Kurie turite atliekamų 
auksinių daiktų, kaip tai: 
žiedų, laikrodėlių, špilkų ir 
kitokių papuošalų kurie 
jums nebūtinai reikalingi, 
prisiųskite ir tuos. Komitetas 
pasirūpins juos parduoti 
brangiausia kaina ir pinigus 
pasiųs badaujantiems.

Taipgi visi, kiek kuris iš
galime, paaukokime ir pini
gais po dolerį-kitą. Juk nėra 
kilnesnio darbo, kaip nelai
mėje brolį paremti.

Aukų atskaitos bus skel
biamos “Keleivy.” “Sanda
roj,” “Tėvynėj” ir kituose 
laikraščiuose. Iš kiekvieno 
cento bus išduotos atskaitos, 
kad visuomenė matytų kiek 
pašalpos bus surinkta ir kaip 
ji bus Lietuvoje išdalinta.

Pinigus siųsdami čekį išra
šykite Komiteto Iždininko 
vardu: J. Taurinskas ir siųs
kite Komiteto Sekretoriui 
adresuodami: J. Lekys, 7 St. 
Mark Street, Dorchester, 
Mass.

Drabužius ir auksinius 
daiktus siųskite Komiteto 
Pirmininko antrašu adresuo
dami : J. L. Kasmauskas, 327 
E st., So. Boston, Mass.

Su aukšta pagarba, 
B. P. O. Komitetas Lietu

vos Badaujantiems Šelpti:
J. L. Kaama—irai, pirm. 
V. Amata, vice-pirm. 
J. Lakya, fin. sekr.
J. JankamluM, prot. sekr. 
J. Taurimkaa, ižd.
M. Micbelsonienė, iždo gi. 
V. A. Ambroamtia>iždo gi. 
S. Jakubamkas, iždo glob.

buvo 5 m. pas vyskupą Gritė- 
ną už šeimininkę, o jau kada 
priėjo gili senatvė, nuėjo į 
prieglaudos namus “Vilnių,” 
kur ištikimai ir teisingai tar
navo kaipo pirmininkė. Po 
5 metų tarnavimo “Vilniaus” 
namuose visiškai jau nusilp
nėjo ir perėjo pas savo duk
teris, kur už kelių mėnesių ir 
pasimirė. Dukteris gražiai ją 
palaidojo ant Lietuvių Tauti
nių Kapinių. Lai bus jai len
gva ir rami Amerikos žeme
lė. Bačių Juozas.

1Š LOS ANGELES 1 
SAN FRANCISCO, CAL.

Kelionės įspūdžiai.
Ilgą laiką išgyvenęs Los 

Angeles mieste, sumaniau 
vykti į San Francisco miestą, 
kur maniau pradėti gyveni
mą išnaujo. Taigi vieną gra
žų lytą susiėmęs visą savo

SCRANTON, PA. 
Mirė 1(R metų amžiaus 

lietuvė.
Birželio 13 d. čia mirė 

Ona Eitutienė, sulaukusi 101 
metų amžihus. Buvo kilus iš 
Kauno gub., Tauragės apsk., 
Eržvilko parapijos, Baužai-

I

valandos vėl pradėjom ke
lionę. Pirmiausiai turėjom" 
pervažiuoti pro aukštu> kai- numeriuose aprašysiu įdo- pavardėse, nes daugely vietų 
nūs, keleto tūkstančių pėdų mių dalykų iš gyvenimo šioje nebuvo aiškiai kolektorių už- 
aukitumo. Tas užėmė apie tolimoje padangėje. —i- —.♦ j-------
pusę valandos laiko. Gyven-1 Sveikinu visus lietuvius, 
tojų Čia nesimatė, vien tik W. Ditto.
šimtai automobilių spruko i 
abi puses. Už kokių dviejų 
valandų pravykom pro mies
telį vardu “King City.” šio 
miestelio apielinkės turi 
daug sidabro kasyklų. Pas-

vome apie kokias 35 mylias. 
Po tam kelias vingių-vingiais 
sukinėjosi pakol pribuvom į 
Santa Barbara miestą. Apie 
Santą Barbarą jau daugelis 
“Keleivio” skaitytojų gal būt 
girdėjo. Šis miestas keletą 
metų atgal žemės drebėjimui 
įvykus buvo gerokai suju
dintas. Daugelis muro namų 
paliko griuvėsiuose. Vienas 
puikiausių viešbučių, vardu 
“Arlington Hotel,” buvo vi
sai sunaikintas ir dabar ma-; kiaus pravažiavom pro m i es. 
tosi jo lik pamatai. Bet visas telį “Paso Roblęs.” Tai yra 
miestas dabar atrodo daugI garsus Califomijos kurortas,
genaus, negu prieš žemės kur randasi vienas Lss k * pakvietė vi,
drebejimą, nes vietoje senų w mmn mauru k- . e .
sugriuvusių mūrų jie sau 
naujus pasistatė. Miestas yra 
apgyventas turtingiausių gy
ventojų visoje Kalifornijoje. 
Daugelis iš rytinių valstijų 
kapitalistų atvyksta čia pra
leisti žiemą. Čia oras labai 
geras, ir beveik vienodas 
kaip žiemą, taip ir vasarą— 
nei šilta, nei šalta. Miestas

viešbutis ir purvo maudyk
lės. Čia žmonės maudosi pur
vuose, tartum kiaulės Lietu
vos balose. Netoli nuo čia 
pravažiavom pro kitą mies
telį Gili Roy. Gražus mieste
lis, o jo vidury iškabinta di
delė iškaba su parašu: “Wel- 
eome to our City.” Aš nega
liu pasakyti, ar ta iškaba ką 
nors rmiaa darbininkui, ku
ris jieško darbo? Po valan-

rašyta. Ir čionai nėra tų var
dų. kurie aukavo vakarienė
je. Tą darbą žadėjo atlikti 

.vakarienės gaspadoriai.
LAVVRENCE, MASS. Kaip greitai bus gauta at- 

i _ _ i -   T . J — 2
Iš Lietuvos bad uolią šelpimo

darbuotės.
Kada pasigirdo iš Lietuvos 

balsas, kad badas tenai pri
spaudė gyventojus, tuoj dvi 
Lawrnce’o organizacijos, bū
tent Sandaros 12 kuopa ir 

vie
tos draugijas organizuoti pa
šalpos darbą. 
Prie šito darbo prisidėjo šios 
organizacijos:

Sandaros 12 kuopa, LSS. 
61 kuopa. Šv. Laurino Drau
gystė, M. D. A. V. Draugystė, 
Lietuvos Sūnų Draugystė, 
Šv. Onos Draugystė, Lietuvių 
Ukėsų Kliubas, SLA kuopa 
ir Tautiška Parapija.

Buvo kviesta ir Šv. Kazi
miero Draugystė, bet ji atsi
sakė dalyvauti.

Susirinkus aukščiau minė
tų draugijų delegatams buvo 
renkamas komitetas. Išrink
ta šie draugai: pirmininku 
Jonas Urbonas, iždininku 
Julius Cilcus, raštininku Vin
cas Kralikauskas. Paskui nu
tarta pereiti per stubas ren
kant pinigus. Tą darbą apsi
ėmė atlikti patįs delegatai.

sakymas iš Lietuvos, kad pi
nigai yra priimti ir išdalyti 
Lietuvos baduoliams, taip 
greitai komitetas paskelbs 
tai “Keleivyje” ir “Sandaro
je.”.

Pirm Jom Urbonas, 
Ižd. Julius Cilcus, 
Rast. V. KraHkauskaa.

AKMEN1U MEŠKĄ 
UŽMUŠĖ.

Kanadoj, Ontario provin
cijoj, buvo šitoks atsitikimas. 
Žuvininkas vardu Paul John 
išyažiavo žuvauti ir prigau- 
dęs žuvų paliko jas ant kran
to, o pats nuėjo toliau. Išlin-

Philadelphijoj du banditai 
užpuolė Blasbando krautu
vę. Savininko sūnūs, 17 metu 
amžiaus vaikėzas, šovė ir 
vieną banditų užmušė, o ant. 
ras pabėgo. Užmuštasis va
dinosi William Filevicz.

do iš miško meška ir tuoj nipi tas klausimas juola- 
prie žuvų. Paul John paleido biau, kad buvo žinių, jog 
akmeniu į mešką ir pataikė Hooveris siuntęs MacDonal- 
jai tiesiai galvon. Apsvaigin- d ui specialų pakvietimą. Bet 
ta meška pargriuvo, tuomet iki šiol MasDonaldas da nie- 
Paul John prišoko ir peiliu ko apie savo planus nesako, 
ją pribaigė.

AiU Jani cą tui 1 •t • • t t • i « f • •
sėlių, pašaukiau taxi, ir tuoj Pusės riogso milžinai kalnai. ’ dos-tatos pribuvome j mies- 
mane nuvežė į autobuso sto- Gyventojų jis tun apie 40,- “
tį. Čia nusipirkau tikietą. ir čia sustojom tik ke-
apie 8:00 vaL musų autobu- minučių, ir po tam vėl 
sas suprunkštė, sujudo, ir leidomės kelionėn.
mes jau pasijutom pradedą' }isur aplinkui gražus lau- 
penkiu šimtų mylių kelionę. Kai kur laukuose matosi 

_ , . . . .. būrys, meksikiečių dirbant.Po kokių 10 minučių mes Kafkur pravažiuoji pro 
jau buvome garsioje judzių nu§ h. k£Inelius, į.£ mažas 
sostinėje Hollywoode. Mies- girias ir medžius.
tas.i^r^zus’ ,svanjs’ ,^'ro^-0 Tūkstančiai paukštelių čia 
puikiai. Gat\ emis bėgioja čiulba, bet mes jų beveik ne
daug gi azių automobilių, girdėti, nes musų au- 
matosi gražios krutančią pa- tobusas per daug ūžia bėgant 
veikslų studijos. Neužilgo i apie yliųįvalandą6
pravažiavom pro vieną di-, ^Privažiuojam miestą San- 
dziausių pasaulyje studijų- j Maria čia 
tai “Umversal City studija, i - -
Ji užima kelioliką keturkam-i, 
pių mylių plotą, ir visi tie j 
trobesiai ir įvairus murai yra , 
vartojami vien tik krutan- ‘ 
;iems paveikslams daryti. ; 
Trobesiai statyti įvairių šalių j 
stiliuje. Daugiausiai senovės 
romėčių. Bet jie tik iš prieša
kio gerai atrodo, su įvai
riomis stovylomis ir koliu- 
muomis; užpakalyje nieko 
neturi, tenai tuščia. Nei ne- 
apsižiurėjom, kaip pravažia
vom pro “Universal City.” 
Tuomet jau keliavom pro 
gražias ukes ir laukus.

Gražus čia laukai, geri iri 
derlingi, auginami įvairus, 
tropiški vaisiai, iš kurių Cali- 
fomijos ūkininkai sau turtus 
susikrauna. Toli Vakaruose 
matėsi nemaži gražus kalnai, 
o į Rytžiemius — puiki lygu
ma.

Pravažiavom pro daugelį 
mažų miestelių: visi švarus 
ir gražus. Čia gyvena daug 
Meksikos ir Filipinų salų 
žmonių.

Pravažiavus pro Venturos 
miestelį, važiavom labai gra
žiu keliu. Iš vienos pusės į 
vakarus liūliavo ir putojo di- Į 
disPacifiko vandenynas, o 
kitoje pusėje riogsojo aukšti 
žali kalnai. Oras labai svei- [ 
kas, tylus ir silpnas vėjalis 
putė ir tarsi žavėjo gamtos 
gražumu. Saulė skaisčiai 
švietė; padangės skliautais 
slinko balti debesėliai. Paci- 
fiko vandenynas, tarsi veid
rodis, įvairiomis spalvomis 
spindėjo. Tai vaizdas, kurį 
ne visur galima rasti. Ne vie
nas keleivių manęs klausė, 
kas aš esu arba iš kokios, 
tautos aš paeinu. Gal būt 
manė, kad aš esu irgi ameri
kietis. Nesigiriant, aš kalbu 
angliškai labai gerai, nes per 
15 metų nevartojau jokios 
kitos kalbos, kaip tik anglie 
ką. Atsiprašau, todėl, kad 
sunku man yra rašyti lietu
viškai. Bet nemanykit, kad 
aš lietuvius pamiršau. Ko ii-' 
giaus gytenu tarpe svetim
taučių, to labiau aš ilgiuos 
lietuvių, ir iuos labiaus myliu 
ir jups gerbiu. Apie tai ma- 
-------- rašyti “Keleivyje” ki-

telį “SaBaas.n Bis jau daug 
didesnis, taip pat gražus, 
švaros, rodo^ tflc stebėtis 
reikia, kokie gražus Califor- 
nijoą miestai. Kada palikom 
šį miestelį, priešais mus pa
simatė aukšti kalnai, per ku
riuos turėjom pervažiuoti; 
bet musų galingam autobu
sui tas nieko nereiškė: už 
kokio pusvalandžio mes jau 
buvom anapus kalnų, ir tuo-

Jose,” kuris turi apie 75,000 
gyventojų. Sakoma, čia ran
dasi keletas ir lietuvių. Nuo 
“San Jose” iki San Francisco 

' šiai misijų, kurios buvo pa- miesto yra dar daug mieste- 
1 statytos ispanų ir indijonų lių, kurių vardų čia neminė- 
katalikų daugiau kaip šimt- siu, pabrėžiu tik vieną, ku
metis atgal. Iš čia kelias eina rio vardas yra “Palo Alto,” 
per “Saint Louis Obispo.” iš kurio paeina ir dabartinis 
Šis miestelis guli pusiaukelėj -prezidentas Hooveris. Jis čia 
tai-p Los Angeles ir San turi ir savo namus, tarsi kai- 
Francisco. Nieko ypatingo zerio rumus. Sutemo naktis, 
apie šį miestuką nesimato. Važiavom prie mėnulio švie- 
Jis turi apie 10,000 gyvento- sos. Nepoilgam pasirodė tuk- 
jų, ir yra apskričio miestas, stančiai mirgančių šviesų. 
Iš ko jie čia gyvena, kokias tai elektra apšviestas San 
išdirbystes jie turi, negaliu Francisco miestas. Tai ir bu- 
pasakyti. Mes čia pavalgėme vo pabaiga musų 500 mylių 
pietus ir pasilsėję apie pusę kelionės, ir tai kelionei užė-

I

Visi šalinosi nuo
Bill.. iki jis apgalčjo “K.K.”

i

RILI. nesuprato minties, bet jis 
matė kad .Joana ta kelione į 

miestą nesidžiaugia.
Kode! ji tolinasi? jis stebėjosi 

Vėliau jis pamatė laikražty ant- 
ralvį—“Čia oras šiltesnis—sau
gokitės nuo ’K. K’"

Kūno kvapas—ar buvo ja bė
da? Skaitykit Bill atsakymu. 
Laika prakaitą aeataHaedaaėia

“Klastingus ‘K. K.’ Jis apgau
dinėja mane visur

“Taip, aš prakaitavau. Bet 
sveiku normaliu budu Aš nepa- 
tėmyjau jokio nemalonumo.

“Oa^ar suprantu kad mes pri-

UFEBL’OY 
SHAVTMG 
IREAM 

ŠVELNINA V»D£ 
Jum? Aptiekoje

, čių kaimo. Amerikoj išgyve- nau parašyti “Keleivyje” ki
no apie 22 mętu. Paliko čia tą sykį. Dabar grįškime atgal 
dvi dukteris, o Lietuvoje vie
ną sūnų ir vieną dukterį.

prie mano temos. Pajūriu,' 
tokioje scenoje mes važia-j

baduolių nemažiau kaip 50* 
centų.

Po $2.00 aukavo :
L „

ŽIV T CJ » CJ •

Urbša ir A. Sinkevičius; po 
§1.00 — A. Adžikauskas, K. 
Y”’ - --- —- -

J. Zautra, K. Grigaravičius, 
' A. Švitra, V. Meškinis, f 
Masaliunas, J. Pačinskas, K.

LIETUVĄ KUNIGAI NUKRY- atidaryta 
ŽIAVOJO TARPE DVIEJŲ

LATRŲ. ______
Brošiūrėlė 20 puslapių, kaina vo $140,000.' 

10c.; tris egz. 25c.; 15 egz. $1.00. daugiau rupi šunes, negu
Tarinys: (1) Lietuvą, kunigai darbininkai, 

nukryžiavojo terpe dviejų latrų.1 -----------------
(2) Kaip amerikonai rašo apie Katherine Hartley, 25 me- 

. Lietuvą. (3) Popiežių chronolio- tų amžiaus mergina, kurią 

.gija (yra darodyta, kaip 882 me- trokas Chicagoje yra SUŽei- 
te. šv. tėvas pagimdė vaiką). visam amžiui, gavo $65,-ę, -------- i—°----- ----- v ideali a v v

. , D. U 1 ... • ; ur (4) Koks skirtumas terpe bandi- 000 atlyginimo UŽ savo svei-
doKas, B. Markevičius, J. J. ttų ir žmogžudžių fašistų? (5> katos sunaikinimą.<5> katos sunaikinimą.

Dievo mieiaširdystę šuva pasisa- ___________
vifao. (6) Asilo šv. pasitamavi- “lliustrowany Kurjer Co-

Sėli. (7) Ar žmogus turi dūšią ir konstitucijos pakeitimo klaiP 
simas bus svarstomas tuoj po 
to, kai susirinks rudenį sei
mas. Konstitucijos projek
tas, kaip žinoma, yra įteiktas 
seimui vyriausybės bloko.

T C* -1, -* i mas. kaip jis putė ir nešė Jesu- dzienny” praneša, kad lenkų
0,1 žmogus turi dūšią ir '

F.'kokioj išvaizdoj ji randasi? (8)
: Nedėlios šventė. (9) Septynios

Steponavičius, J. Palaima,1 Biblijos sviete. (10) Keturių
A. Pivnickas, J. Urbonas, D.'Evangelijų
Zimontas, P. Baumila, J. A.1
Cilcus, A. Keršiulis, Z. Sas-|___________ w_____ _
lavičius, J. Grinkevičius, J. .tikimai laike civiliškos karės

M. Sakalauskas, F.'sutikimą, ir kiti nuotikiai.

(Kūno Krapą*
prantame neužuont kvapo, kada 
iŠ kimo išgaruoja <pic kvortą į 
dieną, užėjua žitteaniam orui ir 
daugiau.

“Dabar Lifebuoy paa mane 
bua visados—ir *K. K.’ nembijo- 
aiu. Jis valantis ir užlaiko kuna 
šviežiu Net prašalina eiga retu 
kvapą nuo piritą.

MM«s viai manom 
buoy yra gvraa od

^vapat, kuriu prar 
pramani

i evek mos co . *, m-

kad Life- 
ū muilas ir 

i mo gemalu 
tikrai-švaru, 

pranyksta besi-

Li febu o y
NKALTH J

sustabdo kūno kvapą 
' 1 f

Semsis, j
Yvanauskas, V. Mikšienė, F. 
Bajorunienė, A. Lapinskas, 
P. Dulskienė, P. Krukonis, 
D. Kirmil, S. Stonkus, A. Šin
kūnas. A. Galinienė ir J. 
Penkus; po 50 centų — J. 
Saulėnas, F. Adomaitis, K. 
Gradeckienė, J. Sakavičius, 
A. Subačienė, T. Skusevi- 
čius. J. Janltauskas. S. Ruso- 
nis. S. Saslavičius, V. Tru- 
cinskas, J. Trucinskas, J. 
Stulginskas, S. Pajorskas, J.' 
Lenis, S. Saslavičius, M. Kir- 
mėlienė, J. Rudis, J. Kodis, 
A. Baronas, V. Rumsevičius, 
V. Mazutavičius, A. Butėnas, 
P. Zalanskas, J. Savulionis, 
V. Danitavičius, M. Dvarec
kas. K. Brazauskas, D. Yuro- 
šius, R. Kapeikienė, F. Stra
vinskas. J. Masys, V. Vaikš- 
noras. P. Alex, J. Blažionis, 
A. Aleksonis, J. šimkonis, C. 
Stanina, F. Stanavičius, J. 

i Dzedulionis ir A. Tamulaitis. Į 
i Viso su smulkiais surinkta 
$70.36. Dr. C. J. Mikolaičio 
išleistuvių į Lietuvą vakarie- i 

j nėj sukolektuota $43.67. Pel-' 
.nasnuo vakarienės $62.53. 
įViso įplaukė kartu $176.56. 
Sukolektuotus pinigus vaka
rienėje ($43.67) Dr. C. J. 
Mikolaitis nuvežė į Lietuvą. 
Pasiųsta per J. J. Urbšą Fe
licijai Bortkevičienei, “Lie
tuvos Žinių” redaktorei, 
$130.00; pamokėta J. J. 
l’rbšai už persiuntimą pini
gu i Lietuvą $2.89. Viso 
įplaukė $176.56; išėjo $176- 
56. šiuom tarpu pas iždinin- 

'ką pinigų nelieka.
I š i uom i mes užbaigiam lai
kinai savo darbą, ir pirmiau- 

' šia ačiuojam tiems visiems 
(lietuviams, kurie prisidėjo 
prie to labdaringo darbo. 
Taipgi ačiuojam Lietuvių 
Ukėsų Kliubui už suteikimą 
veltui svetainę, kur delega
tai laikė savo susirinkimus.

šventi pareiškimai, 
taipgi keturios šventos Karikatū
ros. ir yra darodyta svarbus atsi- 

at-!

K. RUTKUS
81 Grand St.. Box 209. 

Brooklyn. N. Y.

Vokiečių komunistų laik
raščio “Rote Fahne” redak
toriai Hirsch ir Hampel ap
kaltinti valstybės išdavimu ir 
suimti.

‘Keleivio’ Kalendorius
1929 METAMS JAU BAIGIASI. 

Kurie neturit—įsigykite.
Jame telpa daug visokių mokslo žinių, informacijų, sta

tistikų ir kitokių įdomių dalykų. Yra taipgi daug gražių eilių, 
dainų su gaidomis, juokų ir paveikslų.
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ant bolševikų.
—Aš nemanau, tėve, kad 

i lenkai drįstų savo nagus Į

Macdonaldo straipsnis ma
žumų klausimu net iššaukė

Tokiu vardu užsienio spau- obalsius, niekur negali užgir
dą jau pakrikštijo naujo An- ti vergijos.' 
glijos kabineto taktiką tai- 1 • • • 1 • • •

mo ir taikos principais pa
grįstą tvarką. Anglijos dar
bininkai, užrašę ant savo Vė
liavos laisvės ir progreso 

»

Balbieriškiu valse.. Osos . ... .. „ ,kaime per vakaruškas sužei- e ėja man svajingą žvilgsnį, 
stas į galvą St. Galinis, mirė. išgėriau dar puodelį kavos su konjaku. 
Suimta 8 peštukai. | (Rus daugiau)

1!

Paryžiaus Etiudai I Ar iš Turtingųjų, Ar iš Biednujų
KNUTAS HAMSUNĄS.

Gatvėse pliauškia ilgi botagai.
Grožis ir jėga supa mane; blizgantis siuntantis gyveni

mas slenka pro mane. Tai linksmas žiburių nešėjų būrys. 
Jie eina švenčiausiai nusiteikę, sudegančiais žibintais, 
svaidydami žiežirbas. -

i Viskas sumišę: nuodėmės, vergiškumas, dorybės, gro- 
‘ žis ir jėga. Puikiausių statybos ir žavinčių meno kurinių 
į tarpe girdėti blogiausios dainos, naiviausia muzika. Kokie 
katavininkai ir kokie gatvės dainiai Paryžiuj! /

Ir nei vieno tikrai didaus kompozitoriaus visoj franeuzų 
muzikos istorijoj.

Praeiviai gatvėse dažnai švilpauja maršą, bet patys nei
na sulig taktu. Kada tautinė gvardija — versaliečiai karei
viai — eina miestu, tai, tiesiog, reikia verkti iš apmaudo. 
Net mai>elietę svetur geriatdainuo ja, negu Paryžiuj.

Bet, apskritai, tie žmonės mielai dainuoja, žaidžia. Link- 
I smurnas ir gyvenimas svaigina juos. Gatvėse pliauška irgi 
botagai. Ir drauge su jų išdidumu, bei panieka svetimša
liams jaučiama užslėptas vaikiškas pasigerėjimas. Sutikę 
gatvėje kinietį, — jie visi atsigręžia, staptelėja ir žiuri į jį. 
Sas-Franciske nieks nesidomi net laukiniu žmogumi su 
pervertu žiedu nosyje.

—Tegul bus pagarbintas, mano generoliškas pienas 
Maike!... taip rodo, kad kaip tik bolše-

—Labo ryto, tėve! ivikai pradės muštis su čai-
—Sei, Maike. ar tu girdė- niais. tai Pilsudskis su savo 

jai, kad ruskis su čainiu Į vai- paliokais užpuls iš užpakalio 
ną riktuojasi?

—Nesakyk, tėve, su “čai- • 
niusakyk: su Kinais. ■------- —r—r ---------- .

—Vistiek, vaike, su Kinais į ugnį kišti. Bet jeigu taip ir 
ar su čainiu, bet vaina bus. atsitiktų, tai kas iš to?

—Gal bus, o gal ir ne. —O iš to. Maike, butų tas,
—Aš žinau, kad bus. Aš • kad Pilsudskis norėtų visų 

jau ir šoblę išsigalandau. 1
—Bet tau juk kariauti ne

reikės, tėve, nes jeigu tas ka
ras ir įvyktų, tai Amerikos 
jis nepalies.

—Negali žinot, Maike. 
Kaipo vyčių vaisko janiro- 
las, aš turiu būt pasirengęs 
ant visko. Jau mes ir manieb- 
rus laikėm vyčių salėj. Teisy
bė, -armotų neturėjom, ale 
užtai bačkutės gerai šaudė. 
Viena špunka kaip davė Į lu
bas, tai net ant kito flioro iš
ėjo.

—Reiškia, girtuokliavot.
—Girtuokliaut negirtuok- 

liavom, ale šiaip sau vyriškai 
pasiliksminom ir ant galo 
tris kartus sušukom: “Valio 
už lietuviško vaisko narsu
mą!”

—Bet kas iš tokio narsu
mo, tėve, kuris atsiranda tik
tai alaus atsigėrus?

—Nesakyk, vaike, kad 
musų narsumas atsiranda 
nuo vieno alaus. Mes turė
jom ir snapso.

—Tai da blogiau, tėve.
—Tu. Maike. Dievo dova

nos nepeik, ba gali sugrie- 
šyt

—Ne Dievas degtinę išra
do, tėve.

—Ale Dievas žmogui ra- 
zumą davė ir pamokino, kaip 
gerą snapsą padaryt Bet tiek 
to, Maike. Tegul sau šitas 
klausimas palieka kitam ro-1 
zui, kada daugiau čėso ture- mano^planai su’ro- 

to vyčių mitingo, kur turi būt as užsirukysiu pypkę ir pa- 
nutarta. kas mums lietu- mislysiu. kas reikia toliau 
viams reikės daryt, jeigu vai-,daryt.

•pirma Lietuvą užimti, ba ta
da jam butų tiesesnis kelias 
i Maskva. Lietuvos vaiskas 
negalėtų ilgai prieš jį laiky
tis, ba Kauno krepastis jau 
ne tokia drūta, kaip seniau 
buvo: džermanai ją smarkiai 
apdaužė per vainą su rus- 
kiais.

—Gerai, tėve, bet kokia iš 
to išvada?

—Išvada iš to yra tokia. 
Maike. kad mes amerikiečiai 
turime padėt Lietuvai palio
kus mušti.

—Kokiu budu? Važiuot 
į Lietuvos armiją?

—Ne. Maike. į Lietuvą va
žiuot nereikia, ba šifkortės 
daug kaštuotų. Paliokų yra 
gana ir Amerikoj. Taigi va- 
luk to, Maike. mano vyčių 
vaiskas jau ir ruošiasi. Kaip 
tik Pilsudskis žengs ant Kau
no. taip mes čia tuoj ir duo
sim paliokams į kailį.

—Tu užmiršai, tėve, kad 
čia yra Amerika, kuriai ir 
lenkai yra tokie pat žmonės, 
kaip ir lietuviai, ir jeigu tu 
juos čia užpultum. policija 
tuojaus paimtų tave nelais
vėn už tvarkos ardymą.

—Kažin?
—Be jokios abejonės. 
—O aš, Maike. apie polici

ją buvau visai užmiršęs.
—Vadinasi, be reikalo ir 

manievrus darai.
| —Jes, jes, Maike. dabai

________ o___________ '* _* ' ' . Ži-i 
sim. Dabar aš skubinu ant ki- nai ką? Tu eik sau namo, o'

--r

na prasidėtų. Jeigu tu, Mai
ke, esi labai cekavas, tai ko- 
man, aš ir tave nuvesiu.

—Neturiu aš laiko tokiems 
niekams leisti, tėve.

—Čia, vaike, ne niekai. 
Jeigu maskolis susirems su 
kitaicu, tai ir lietuviams pri
sieis stoti ant ugnies.

—Aš nemanau, tėve.
—O aš. Maike, šitą jau iš- 

figeriavau. Nors tu, vaike, 
kariško mokslo nesimokinai, 
ale kaip aš tau gerai išklumo- 
čysiu, tai ir tu suprasi, kaip 
tas gali išeiti. Tu žinai, kad 
Pilsudskis piktas ant bolševi- 
kąu ba jie jam anais metais 
prie Kijevo kailį smarkiai iš
pėrė ir bemaž ko iš Varšuvos 
neišvarė. Taigi dabar, vaike,

-Ji ' Žfirll- ~-j■ —

NORI AREŠTUOT LAKŪ
NUS, KURIE APTERŠĖ 

JO NAMUS.
Armonk, N. Y. — Pilietis 

i Barrett čia nesenai numale- 
vojo savo namus. Pereitą są
vaitę lėkė pro čia orlaivis ir 
iš jo pradėjo kažin kas kristi 
ir apteršė piliečio Barretto 
numalevotus namus. Ir dar
bas sugadintas, ir kaimynai 
juokiasi. Barrett nuėjo į teis
mą ir išėmė tris bevardžius 
varantus tiems lakūnams 
areštuoti.

— - i

Daugiau Talentų Paeina?
-------------- DR. A. MARGER1S. --------------

Augustas de Condolle, žy
mus švedų botanikas, šitą 
klausimą itin atsidėjęs studi
javo. Kaipo medžiagą savo 
tyrimams, jis paėmė Pary
žiaus Mokslo Akademijos 
šimtą svetimšalių narių, ir ty
rinėjo jų šeimų istoriją (pra
eitį) net dviejų pastarųjų 
šimtmečių. Štai kokių davi
nių jis gavo: keturiasdešimt 
vienas paėjo iš aristokrati
jos, vadinas, žmonių, kurie 
lengvai sau gyveno iš pavel
dėto turto; penkiasdešimt 
vienas paėjo iš vidurinio luo
mo, tai profesionalų, smulkių 
pramoninkų ir šiaip jau žmo
nių, kurie turėjo iš ko gan 
gerai pragyventi; tik septyni 
paėjo iš žemojo luomo, vaiz
džiau tariant, biednuomenės. 
De Condolle taipgi tyrinėjo 
ir franeuzų mokslininkų 
dviejų pastarųjų šimtmečių 
istorijos ir gavo tokius pat 
davinius.

Nors skaitlinės taip rodo, 
bet vistiek neįtikina, kad tik

ja, taip yra tiktai Kinijoje. 
O kai turtinguosiuose vis ma
žiau ir mažiau vaikų augina
ma, tai nekurie jau ir dejuo
ti pradėjo, kad, girdi, nebus 
iš ko talentams dygti, nebus 
kur ir plėtotis. Taigi, sako, 
tokios žymios šių dienų inte- 
lektualės aukštumos noroms 
nenoroms turėsime nustoti.

Kiti stačiai žmonijos pro
gresui nelaimę numato, kad 
šiandien kone visi turtuoliai 
mėgina didelių šeimų vengti. 
Vienas ar du vaikai, tai ir 
užtenka. Čia bėda, girdi, kad 
mažos šeimos nariai papras
tai neįgyvendina savyje pat- 

(varaus nepriklausomybės 
jausmo. O tai, žinoma, reiš
kia, kad jie perdaug atside-

• 1 '
Paviršutiniškas mandagumas niekuomet nepamirštamas.
Tartum linksmi šokėjai eina jie čia, lyg pati jauniausia, 

drąsiausia žmonių dalis. Ir retai, labai retai jie paneigia 
išorės nuostatus. Kultūra juose visuose, visame jų kraujuje 
ir todėl jie vengia šiurkštumo, mokėdami išlaikyti pusiau
svirą. Kaip ir visi aristokratai — jie konservatoriai. Jų 
praeitis didi, ir jie gyvena ja. Mundiruotas generolas— 
jiems dievas ir jie slapta gėrisi buvusios monarchijos iškil
numu. įstaigų pasiuntiniai dar ir dabar nešioja senovines 
trikampes kepuraites.

Monsieur, monsieur!
Ties viešbučiu, kur aš gyvenu, kartą vakare susėdo tar

nas, kuris valo indus, ir virėjas. Jie sėdėjo ir šnekučiavo po 
dienos darbų. Po kiek laiko atsistojo ir tarė:

—Labanakt, monsieur!
Ir virėjas atsakė:
—Labanakt, monsieur!
Paviršutiniškas mandagumas niekuomet nepamiršta

mas.
Kartą kaž kas gavo laišką. Tai buvo atsakymas į kvieti

mą pasimatyti. Jauna moteris, nesenai likusi našlė ir da
bar tebedėvinti gedulą, rašė laišką ant popiero su juodais 
pakraščiais, tečiau sutiko ateiti pasimatyti.

Aš žinau, kad tai teisybė: aš pats mačiau tą laišką. 
Laišką su juodais kraštais.

Dideli* nuoširdumą*.
Kaž kas pasakojo:
—Apie penktą valandą ryto. Aš jau atsikėliau dėl to, 

kad visą naktį negalėjau užmigti.
Aš jaučiuos nelaimingas ir apleistas. Man nieko netrūk

sta. bet gavau laišką, kuris mane giliai sujaudino. Aš išei
nu. klajoju gatvėmis ir užsuku į vežėjų aludę.

Prašau kavos ir konjako. Ten jau pusryčiauja vežėjai, 
penki vežėjai, kurie valgo ir garsiai šnekučiuoja.

Aš sėdžiu ir laikau rankoj fotografiją: žiuriu į ją ir ne
pabaigiamai kartoju žodžius, kurie parašyti antroje at
vaizdo pusėje.

Mane prašė sudeginti tą fotografiją, bet aš jos šiąnakt 
dar nesunaikinau. Aš paduodu ją greta manęs sėdinčiam 
vežikui. Jis Įsižiūri į ją, nusišypso ir prataria, kad mano ne
blogas skonis.

.Jus. rodos, klystate, — sakau aš, tai mano suža
dėtinė.

Tada jis dar labiau giria mano skonį. Jis perduoda foto
grafiją savo draugui, aiškindamas, kad tai mano sužadė- 

jtinė. Visiems patinka atvaizdas, visi palinksmėja, garsiai 
kalba ir juokiasi.

Atvirai kalbant, ji jau nebe mano sužadėtinė — prisi
pažįstu aš. — Vakar aš gavau paskutinį jos’laišką. Jame 
ji taria man paskutinį sudie. Aš tariu tą laišką.

Aš parodau laišką ir pasakoju viską, kas atsitiko, ir kad 
ji “daugiau nebenorinti.” Vežėjai nesupranta tos kalbos, 
kuiia parašytas laiškas, bet kai aš jiems parodau kaip tik 
tą jos laiško vietą, kur parašytas visas nematomumas,—jie 
palinguoja galvomis, surimtėja ir iš užuojautos man net 
nusimena.

Mes sudaužiam stikleliais.
Dabar jau daugiau kaip penkta valanda. Visas būrys vy-

viršutinis ir vidurinis sluogs-1 
niai yra derlingiausi talen- • 
tams išdygti ir išaugti. Tegul 
tik biednuomenė butų turė
jusi tokių palankių sąlygų 
aukštuosius mokslus eiti ir 
aplamai lavintis, tai abejo
nės visai nėra, kad ji butų ta
lentais ne tiktai neatsilikusi, 
bet ir toli ponų sluogsnius 
pralenkusi. Juk kad ir tik 
septyni nuošimčiai iš varg
dienių kilusių talentų, vis 
dėlto įrodo, jog ir žemiau
siame sluognyje buvo gerų 
daigų dideliems protams iš
augti. Tik didžiausia bėda, 
kad tiems geriems daigams 
arba visai nebuvo leista išsi
plėsti, arba, pagalios, išsi
plėtus reikėjo nuvysti. ___ z ____ k____ _

Musų laikų aristokratija ir da ant'savo tėvų, giminių ar 
aplamai ponija vaikų auginti; tam panašiai. Tokie vaikai, 

sakoma, dažniausiai būna be 
valios stiprumo ir savim pa
sitikėjimo. O kitais atsidėji- 

’ mais ir savim nepasitikėji- 
! mas, net ir “didelį talentą” 
■ nuslopina. Žmoguje yra kas 
nors tokio nepaprasto, bet 

Į negauna progos į viršų išeiti 
j ir svietui pasirodyti.

Antra vertus, didelės šei
mos nariai kad ir nenorėda
mi yra priversti su nuogu gy
venimu susidurti, apsipažinti 
ir gana dažnai visas savo jė
gas įtempti, kad atsilaikius 
prieš <n venimo audras. Jei
gu tik juose būna kas gero, 
tai jau ir turi progų viršun iš
simušti.

Tame, kas aukščiau pasa
kyta, yra daug tiesos. Bet, vis 
tiek, kas gi nežino, jog ne <i- 
sai retai pasitaiko ir iš vien
turčių nemenkų talentų? Pa
vyzdžiui, vokiečių poetai 
Hans Sachs ir Grabbe, taipgi 
vokiečių matematikas Gauss 
ir patologas Vircow, paga
lios, filosofai Herbart ir 
Hartmann, ne tiktai patys 
buvo vienturčiai, bet ir jų tė
vai ir tėvukai buvo vientur
čiai.

Daug daugiau betgi talen
tų kilo iš didelių šeimų. Pa
vyzdžiui, Kantas buvo ket
virtas vaikas iš devynių, 
Liuteris pirmas iš septynių, 
Leibnitz šeštas iš dvylikos, 
Lamarck vienuoliktas iš dvy
likos, Napoleonas ketvirtas 
iš dvylikos, Durer trečias iš 
aštuoniolikos, Mozart septin
tas. Wagner devintas, Schu- 
bert dvyliktas, Franklin sep
tynioliktas.

Vis dėlto negalima griež
tai sakyti, kad jeigu šeimyna 
turi daug vaikų, tai jau būti
nai vienas-kitas iš jų gims su 
talentu. Veikiausiai čia yra 
taip, kad ir didelėse ir mažo
se šeimose gimsta, talentų, 

i tiktai, kaip jau pasakyta, di
delės šeimos nariai daugiau 
turi progų su tikru gyvenimu 
susipažinti, o tik rasa i gyve
nimas ir išvelka juose glu- 
dantį talentą aikštėn.

k O kai dėl tos pažiūros, ar 
žmonijoj pasidarys didelių 
protų badmetis; jeigu “po
nios” vis mažiau ir mažiau 
vaikų gimdys ir augys, tai 
visai nėra ko nusigąsti. Con- 
dello statistika, matoma, pa
dalyta iš 18-to ir 19-to šimt
mečių. Taigi tada, kuomet 
žemasai sluogsnis neturėjo 
nei šimtinės dalies tiek pro
gų talentus ugdyti, kaip šian
dien. Vidurinis ir žemutinis 
luomai savo talentais šian
dien gali kuolengviausiai su
mušti tą taip vadinamą “auk
štą luomą,” geriau* sakant, 
kapitalistų ir aplamai turtin
gų žmonių luomą. Profesio
nalai, ‘smulkus pramoninin
kai, amatninkai ir paprasti 
darbininkai šiandien gana 
(įažnai duoda savo vaikams 
reikiamų progų talentus iš
vystyti.

nenori. Nebent tik Kinijoje 
vis dar pasilaiko mada ir po
nams daug vaikų turėti. Ki
nijoje, tiesą sakant, turtin
gieji daug daugiau vaikų au
gina, nęgu biednieji. Bet, dė-
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glijos kabineto taktiką tai- Paliesdamas savo straips- 
kos ir nusiginklavimo klausi- ny Europos mažumų klausi
mais. imą Macdonaldas be ko kito

Ir tikrai, Macdonaldas ne- nurodė, kad ir šiuo atveju 
paprastu Europos diplomati- reikia eiti logikos keliu, ir 
jai aiškumu ir atvirumu į die- i jeigu Tautų Sąjunga kreipia 
notvarkę stato eilę klausimų, dėmesio į mažumų padėtį 
kurių išsprendimas sudarvs naujai susikurusiose valsty- 
tinkamas pasaulio pacifika- bėse, tai yra būtina didžiom- 
cijai sąlygas. sioms valstybėms apsidairyti

.__• i ir savo namuose. Macdonal-Galimas Anglijos susitari-!__ „ • • __ma<<ni Amerika dėl rinkta-' 38 nedviprasmiai nurodė, ma^ su Amerika deignKia krf . Iulij j mažumų tei- 
vimosi jurose apnbavimo ir . kiaufiimįLJ toii np 
šiaip tų valstybių bendras ^VarkX 
kontaktas jau deda taikai Mac^1(- • ■
pirmų tvirtą kertini akmeni. žumų klausimu net iššaukė 

Macdonaldas žada nevil- Italijos protestą.
kinant evakuoti Reino sritis. Tečiau yra gerai žinoma, 
Anglijos pavyzdį turės sekti į kad Anglija, tai ne Pietųsla- 
ir Franeuzija ir todėl galima j vija, ir fašistams teks galų 
laukti, kad buvusios Santar-įgale skaitysis su ja.
vės valstybės greit rasnor-i * 
malu modus vivendi ir su 
Vokietija.

Labai charakteringa, kad 
greitesnė Reino sričių eva
kuacija* ir grąžinimas jų Vo
kieti jafyra rezultatas demo
kratijos laimėjimų Anglijoje 
ir Vokietijoje, o ne vokiečių 
nacionalistų karingo šukavi
mo dėl “revanšo.”

Nesenai naujas Anglijos 
užsienio ministeris Hender- 
sonas aiškiai pasakė, kad de
mokratinės tvarkos įsigalėji
mas Vokietijoje padarė oku
paciją nereikalinga ir be
prasme.

Anglijos vyriausybės ak
tingas pacifizmas, matyti, 
nesilaikys šabloninės diplo
matijos ribų, su visu jos veid
mainiavimu ir nenuoširdu
mu. Nėra abejonės, kad kai 
kuriems valdovams teks iš
girsti iš Anglijos demokrati
jos lupų karčios teisybės žo
dį.

Naujas darbo partijos pir
mininkas Kremp milžiniš
kam susirinkime Varšuvoje 
be jokių diplomatinių gudry
bių pabrėžė, kad išorinė tai
ka Europoje gali būti užtik
rinta tik tuomet, kai įvairio-

Macdonaldo vyriausybė 
sutinka atnaujinti diploma
tinius ir prekybinius santy
kius su SSSR, bet stato sovie
tams reikalavimą sustabdyti 
komintemo propagandą Azi
joje ir kitur.

Matyti, kad ir'šis reikala
vimas, pastatytas aiškiai de
mokratiškai be diplomatinių 
“reveransų,” jau paveikė, 
nes staiga sovietų spauda 
pakeitė toną link Macdonal
do vyriausybės ir pradėjo 
laikytis korektingiau. Net 
Macdonaldo priešininkai 
pripažįsta, kad jo aktyvus 
pacifizmas įnešė į Europos 
santikius naują srovę, kuri 
žada atsiliepti tiek išorinia
me, tiek vidaus Europos val
stybių gyvenime.

“Mes, sako Anglijos dar
bo partijos vadai, esame įsi
tikinę, kad atsieksime savo 
tikslo nuraminti Europą ir 
atstatyti joje laisvės ir teisė
tumo gerbimą, nes už musų 
pečių stovi ne tiktai Angli
jos, bet ir visos Europos de
mokratija.” “L. 2.”

rų ir moterų, garsiai besijuokiančių, įsiveržia į vidų. Jėju-se valstybėse užviešpataus 
šieji matyt grįžta iš kokio nore baliaus, nes rūbai išeiginiai.1 vidaus taika. Vidaus gi tai- 
Visi jie išrodo nuvargę po nemigo nakties, visi išblyškę,’k?8 bVtin8^!^8 688,111 8W* 
bet nepaprastai linksmi. Jiems kaž kaip atėjo į galvą už-'ve4^ ® Pasakė Kremu sa- 
sukti į šitą alinę ir nusisamdyti vežikus. Jie taip pat papra- yo ^*^0 nesusiatinnsi- 
šo kavos ir konjako. ’me tautinėmis ribomis, bet

Ir vežikai perduoda naujai įėjusiems fotografiją, paaiš- moraliai remsime visų šalių 
kindami. kodėl tas nepaprastas atvaizdas liečia mane. ’demokratijos pastangas įves- 
“Višiliuri į mane su užuojaUtaTo aukšta jauna mergaitė 1 nri^M^na-

MERGA NUŽUDĖ VYRĄ 
IR SUDEGINO LAVONĄ.

Toulon, III. — šiomis die
nomis čia buvo suimta Laura 
Weaver, kuri prisipažino nu
žudžiusi vyrą vardu T. Kit- 
selman, su kuriuo ji gyveno. 
Ji sako, kad jai nusibodo 
žiūrėti, kaip jis nuol^os pa
sigerdavo. Taigi, kada pas
kutinį sykį jisai atsigulė lo
von girtas, ji atjuosė jo dir
žą, užnėrė jį jam ant kaklo ir 
tol veržė, kol jį pasmaugė. 
Tuomet ji jo lavoną sudegi
no. Valstijos prokuroras rei
kalaus jai užtai mirties baus
mės.
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okios Žinios
12 LIEŽUVN1NKŲ NU- | 
TEISTA KALEJIMAN.
Maskvos žiniomis, Nikoc- 

koje miestely, Pavolgėj, teis
mas nuteisė kalėjiman vieti
nį popą, jo žmoną, dukterį ir 
keliatą kitų žmonių, išviso 
12 asmenų, už aplojimą ko
munistės mokytojos. Šita mo
kytoja buvo “flaperka,” tu
rėjo nukirptus plaukus, dė
vėjo trumpą andaroką, rūkė 
papirosus. Popui ir kitiems' 
[atžagareiviams tas nepatiko.! 
Jie pradėjo liežuvauti, kad ji 
yra nedora mergina. Šitą' 
šmeižtą išspausdino vietos 
laikraštis. Mokytoja tapo at
statyta nuo vietos, kitokio 
užsiėmimo negalėjo gauti ir; 
mirė iš bado. Taigi popas, 
kuris paleido prieš tą mergi
ną pletkus, gavo 3 metus ka-

TARP KINŲ IR SOVIETŲ 
ĮTEMPTI SANTIKIA1.
Mandžurijos oficiozas 

“Gun Bao” įdėjo visą eilę 
nuotraukų dokumentų, pa
imtų laike kratos Sovietų at
stovybėje Charbine. Doku
mentai — tai slaptas susira
šinėjimas sovietų agentūrų 
centro Mandžurijoje su ope
ratyviniu Kominterno sky
rium Maskvoje. Kiniečių ofi
ciozas rašo, kad kiniečių po
licija užklupusi sovietų kon
sulą savo ranka deginusį lai
škus. “Gun Bao” rašo, kad 
SSSR ginklais žvangindama 
negalėsianti paveikti į Ki- 
nūs, nes visi žino kokia yra 
vidaus padėtis sovietuose. 
Dokumentai gi rodą, kad ru
sų komunistai vedę akciją 
prieš Kinų vyriausybę ir vai- _
stybę, remdami pinigais jos I Įėjimo, o jo duktė, kuri buvo 
priešus. mokyklos perdėtinė ir atsta

tė nuo vietos minėtą mokyto- 
ją> gavo net 7 metus kalėji
mo. Popo žmona turės sėdėti 
du metu, ir taip pat du metu 
sėdės vietos laikraščio re-

TREMIAMII “VELNIO 
SALĄ” FRANCUZAI 

PAKELĖ MAIŠTĄ.
La Rochelle saloje aną-1 faktorius. Kiti pletkininkai 

dien 450 Francuzijos tremti- nubausti lengviau, 
nių pakėlė maištą, reikalau- ---------------
darni, kad juos greičiau išga- VYRAS NORĖJO DAU- 
bentų į “Velnio Salą,” kur GIAU VAIKŲ, GAVO 
jie yra paskirti. Jie dainavo KALĖJIMO,
revoliucines dainas ir gr^i- Rid ficld N j _ char. 
no valdininkams Jūreiviai L g gjm • 
juos numalšino. La Rochelle d b jo u
saloj yra koncentracijos sto- „Aš n*noriu<. ‘’yyras
vykia, kur siunčiami is visų R R ž moteriškei j 
Francuzijos dalių trem iniai. ^ d gj R ; fei j Iici!
Syk! ant metų kalinių laivas jr £dėj 'k£d
^vZo&la“ m ’r ’SVeZa ' ^. Policija jj

' Velmo^aią.______ areštavo ir jis gavo 30 dienų
ei i/ybjii i/y i DiidAMTt I kalėjimo. Jo moteriškei teis-
Aa AImas Patarė reikalauti persi-
NAUJA VYRIAUSYBE. .kvrimo «AŠ manau> kad 3$ 

Šiomis dienomis Suomijoj įr padarysiu,” atsakė ji- 
buvo rinkimai į seimą. Dabar naj “Aš tikiu į gimdymo 
vyraujanti partija, kurios va- kontrolę,ir aš nekuomet dau- 
das Oskari Mantere yra mi- 
nisteriu pirmininku, buvo su
mušta. Rinkimus laimėjo 
valstiečiai. Todėl manoma, 
kad seimui susirinkus atei
nantį mėnesį dabartinė vy
riausybė su Mantere prieša
ky paduos rezignaciją, ii 
kad naujas ministerių kabi
netas bus sudarytas iš vals
tiečių ir socialistų.

KELIA JUODOS ARMIJOS VĖLIAVA

čia matote būrį pilvotų ilgaskvernių, kurie kelia popiežiaus fla- 
gę. Šita juodojo internacionalo vėliava per 59 metus buvo užda
ryta Vatikane, ir tik dabar iškabinta viešai, kada fašistai atsta
tė juodą popiežiaus valstybę.

f X.
M 1

giau vaikų neturėsiu. Trijų 
užtenka, ir net perdaug.”

Nepriklausomos 
Anglijos Darbo Par*

•1

SUĖMĖ 4 BULGARIJOS 
PREMJERO UŽPUO

LIKUS.
Mes buvom jau rašę, kad 

prieš Bulgarijos premjerą 
Liapčevą buvo padalytas pa
sikėsinimas. Važiuojant jam 
automobilium, revoliucionie
riai paleido apie 20 šūvių, 
bet jam nepataikė, o užmušė 
tiktai policijos viršininką. 
Dabar iš Bulgarijos sostinės 
Sofijos pranešama, kad Fili 
popolio mieste policija suė
musi 4 to pasikėsinimo kalti
ninkus. Visi esą valstiečiai 
komunistai.

PAJ1ESK0JIMA1 \farmos! farmos: ~~~~ w VVI_ pAKDAV1MO pai,eltlaujalnos
------------------- - farmos, gerose apielinkėse, taipgi biz-

Petrunėlė Samuoliutė-Oželaitiene. iš niai ir privatiski namai Norint infor- 
Čiravos kaimu, Sasnavos vaisė , pa- mavijų atsikreipkit pas John J. Kranks 
jieškau brolio I’ijušo Samuolio ir se-; ForeM Citj. Ba., Tel. 811 (32)
sers Marijonos iš Ožkiškių—Ciravos j 
kaimo. Turiu svarbių reikalų pranešti,1 
n rasa u atsišaukti arba kas anie juos 
žino, malonėkite pranešti jų adresą i

Petronėlė Oželaitienė (30)
Čiravos kaim., Sasnavos vaisė., Ma
riampolės apskr, Lithuair.a.

VIŠTŲ KARMA PARSIDUODA
’5<» akerių žemės, apie 10 akerių iš

dirbtos, Namas, 2 vištinyčios, barnė, 
ma!1 inyčia, maudynė, 485.baltų “leg 
horn” jaunų vištų, 4 mėnesių telyčia, 
vienas veršis, elektros šviesa, pusė to
no Ford trokas ir kiti farmos įrankiai. 
Visi reikalingieji budinkai nauji Pla
tesnių informacijų klauskit arba rašy
kit angliškai šitą farmą parduoda sa
vininkas, ne agentas.

Į HENRY ŠILTA
.34. Canterburg. Conn.

Londonas. Radio praneši
mu, Glasgove, Škotijoj, Įvv 
ko didelis nepriklausomos 
darbo partijos susirinkimas, 
kuliam kalbėjo nepriklauso
mos anglų darbo parti jos pir
mininkas Maxtonas, žemuo 
siuos rumuos vadovaująs ga
na gausingam kairiajam 
Macdonaldo rėmėjų sparnui. 
Savo kalboj Maxtonas pa
brėžė, kad naujoji vyriausy
bė turi laikytis savo principų 
ir dirbti socializmo naudai.

Dar kairesnio pobūdžio 
kalbą pasakė Kirkwoodas, 
kurs pažymėjo, kad Macdo
naldo vyriausybė bus priver
sta dirbti ir kovoti.

Maxtonas* ir Kirkwoodas 
turi nemaža pasekėjų ir rė
mėjų darbininkų tarpe, todėl 
Macdonaldui reikėsią rimtai 
pažiūrėti ir į opoziciją iš kai
riųjų pusės. Konservatoriai ir 
liberalai pasiruošę remti 
Macdonaldą tol, kol jis ne
mėgins įgyvęndinti socialis
tinės nacionalizavimo prie- 

----------------- ------------------- - Įmones, kurias remia Maxto- 
i “Keno Kamai Lene-nas ir Kirkwoodas-
1 ° | Angliakasių federacijoj-

VIGU LUZtB? j sekretorius Cookas, kurs yra
* ‘kairesnis už Maxtoną ir

kalbėdamas 
, Wėst Bromwiche, pareiškė, 
kad profesinių sąjungų san- 
tikiai su darbo vyriausybe 
turi būti aiškiai nustatyti 
ekonominės padėties švieso
je. Reikia padaryti griežtų 
atmainų nuosavybės ir pra
monės kontrolės srityse. Rei
kia paruošti kita algų bazė ir 
sistema. Cookas dirbąs dėl 
socializmo ir panaudosiąs vi
sas galimas taktikos priemo
nes, kad socializmo idėjos 
butų vykdomos, kaip galima 
sparčiau.

POTVINY ŽUVO 500 
ŽMONIŲ.

Žinios iš Konstantinopolio [
sako, kad Trebizono apielin-' _______
kėj, turkų Armėnijoj, pakilo LenLų >oci*lwtų atsakymas $rk?S°d*’ 
tokie potviniai, kad į 48 va-. / valdžios blokui. ,WestBrom>
la*ndas prigėrė 500 žmonių.

P“-
. * Inutfoka ananian ninriacimhcL

nas be pertraukos.

Lenkijos valdžios bloko

Pajieškau Prano Pilipo, iš Lietuvos 
-Jirvoniškio vienk., Papilio parap, 
Kauno gub. Jeigu da gyvas, prašau at
siliept arba kas apie jį žino kur jis 
dabar randasi, prašau pranešti. Turiu 
svarbių reikalų.

ADOLPH VOGL'LIS
725 — 2nd avė., Troy, N. Y

Pajieškau Jurgio Šimkaus, girdėjau 
kad keli metai atgal, užbaigė semina
rijos mokslą, iš Lietuvos Kauno gub., 
Raseinių apskr , Mankunų vaisė.. Ak- 
meaiškių sodos

JOSEPH VALATKEVICH
316 Rubber avė., Naugatuck, Conn

Pajieškau Selvestro Dulckio ir Pra- 
io Bazilevičiaus, abu gyveno Water- 
>ury. Conn. Aš turiu svarbų reikalą 

JONAS SVADAS - (30
1574 Muskegon avė.,

Grand Rapids, Mieh. '

I

KARMA PARSIDUODA Už .MORGi- 
t’ H. 19 mylių nuo Bostono; 50 akrų
dirbamos žemės; didelis sodas, aspa- 
•agai, žemvuoerės ir kitokie vaisiai; 
•>eveik naujas namas su patogumais, 
* Iki r nes. saito ir vištininkai Verta 
<15.00(1. bet parduosiu už $11.000 Sto-

i ant Concord Rd.. Sudbury, >/« my
lios nuo North Sudburv pašte ir storo. 
Pamatyt galima nedėlioj ir darbo die
nomis

JO^N ASBERG. .Mortgare*.
NORTH SUDBURY. MASS.

APS1V ĖDIMAI-
Pajieškau apsivedimui merginos ar

ia našlės be vaikų; aš esu doras vai
dinas, negeriu svaigalų, ir nerūkau ta
bako, dirbu prie biznio ir uždirbu ge
ni. Meldžiu prisiųsti paveikslą su pir- 
nu laišku. Duosiu atsakymą kožnai 
/ienai. Plačiau apie save paaiškinsiu 
>er laišką. M. (29);
612—lOth avė., cor 44-th st., 

New York, N. Y.

PARSIDUODA ŪKĖ. SYRACUSE.
N. Y. Su soHu. 1OO vaisingu medžiu, 
100 vištų, apie ?OO ketvirtainiu n-Mu 
žemės. vasarnamis su skiepu. šaltinio 
vanduo Tarn Roche*ter ir Bingham- 
t»n dideliu miestu. Parsiduoda pigiai. 
P'atesnias žinias per laišku arba voa- 
tiškai atvažiuokite. (31)

VINCAS KUNDROTAS 
NEDROW, N. Y.

GRAŽI VIETA 
VAKACIJOMS.

Vieta prie didelio ežero, gali žūvan
ti. pasivažinėti valtelėms arba motori
niu butuku, ir geri ruimai. Šokiai du 
kartu sąvaitėje. Valgius gali pasirinkt. 
S'iiaci vieta praleist vakacijas. Atva
žiuokit persitikrinti. (29)

_________________________________ , KRANK ROŽĖNAS
Pajiieškau doros moteries apsivedi- No. Main st..

mui, kuri turėtų savo ūkę; pageidau- KAYMHAM, M Ado.
jama kad butų laisva ir mylėtų šeimy- j 
nišką gyvenimą, nesenesnė 50 metų.1 
Esu 47 metų, našlys be vaikų Prašau > 
irisiųst savo paveiksią (29)

JONAS GUDITIS 1
131)6 Pine st., Easton, Pa.

Reikalinga mergina arba moteris 
prižiūrėt stubą ir mergaitę 6 metų 
Atsišaukite laišku. V. J. S. (30) .

193 Grand st., Brooklyn, N. Y. '

LIETUVIS KRIAUCIUS jieško pir-' 
kėjo arba Partnerio savo Biznyje. J 
Krautuvė randasi biznio centre Kewa- - 
nee. lllinois. Pasekminga pramonė, 
( 
tojų. Savininkas šią vasarą rengiasi

Jaunas vaikinas, 25 metų nesenai iš ' 
Lietuvos, apsišvietęs, negeriu ir neru- 
<au, turiu gerą pastovų darbą; jieškau 
ryvenimui draugės merginos, nesenes- 
įės 25 metų. Atsakymą duosiu kiek- 
zienai. • (31)

J. GERUTIS
231 Humboldt st., Brooklyn, N. Y.

Tūrių Gražią Muzikos 
Krautuvę

RADIO IR REKORDU- Bet senatvė, 
vienas nepajėgių apžiūrėti. Labai rei
kalingas pagelbininkas arba pusinin
kas; taipgi parduočiau Rašykit šiuo 
adresu: (30)

JONAS AMBROZAITIS
560 Grand st.. Brooklyn. N. Y.

į pasakė anądien juodašimtiš
ką kalbą, nukreiptą prieš 
valdžios opoziciją, o ypač 
prieš socialistus, kuriems jis 

igrąsino “kaulus sulaužyt." 
Atsakydamas į tą chuliga

nišką pulkininko kalbą, so
cialistų partijos organas 
“Robotnik” pareiškia, kad. 
jei Slaveko grąsinimas tikrai 
kada nors būt įvykdytas, tai 
ir socialistai sugebės pasielg
ti su vyriausybės bloko va
dais taip pat, kaip jie grąsi- 
na socialistams. “Ir pamatv- 

Lvove prasidėjo ukrainie- sim dar, — pareiškia “Ro
čių byla, kurioj kaltinami botnik,” kieno kaulai leng- 
trys studentai ir keturios mo- viau lūžta.” 
terys. Kaltinamiems prime
tamas priklausymas prie ka
riškos ukrainiečių organiza
cijos ir laikymas ginklų ir 
sprogstamosios medžiagos. 
Liudininkais iššaukta apie 
100 žmonių. Byla užsitęs il
gesnį laiką.

RUSIJOJ 3 MILIŪNAI
BEDARBIŲ.

“Vonvaerts” praneša, kad 
SSSR bedarbių skaičius sie
kia 3,000,000. Piliečiai neuž
registruoti darbo biržose ne
gauną visai pašalpos. Užsi
registravę gauna 15 rubliu 
tik 6 mėnesius.

MOTERŲ VILIOTOJAS 
PATEKO UŽ GROTŲ.
New Yorke policija sučiu

po Charlesą H. Boylesą, 68 
metų amžiaus vyrą, kuris 
esąs suviliojęs nemažiau 
kaip 50 moterų Jungtinėse 
Valstijose. Su kiekviena jų 
jis yra apsivedęs, pagyvenęs 
kiek, pinigus išviliojęs ir pa
bėgęs. Jis daugiausia pasi
rinkdavo turtingas našles. 
Jis jau sykį buvo užtai areš
tuotas Texas valstijoj, bet už 
$10,000 kaucijos iki teismo 
buvo paleistas ir pabėgo. Da
bar jis yra pastatytas po 
520,000 kaucija.

UKRAINIEČIŲ BYLA 
LVOVE.

tarp gražios lietuvių kolonijos gyven- j
tA/ju. ua v i>uiinc».v oaą • s. *«»•■’1 ■

važiuot aplankyt Lietuvą, tad reika- Į 
lingas jo vietoje kriaučius Kas norėtų | 
žinoti daugiau, malonės kreiptis vpa- Į
tielrai laiilm f

_____________  , I

Kewanee. III. į Į

tiškai ar laišku.
ANDRIUS K ARALIUS

214 N. .Main st..

d AKMENINIŲ
' PAMINKLŲ

DĖL VISŲ KAPINIŲ 
Lietuvis Išdirbėjus.

šiuo m i turiu už garbę pranešti 
I Į gerbiamiems lietuviams, kad aš pa-

PAJ1EŠKAU PARTNERKOS 1 BIZNI Įdirbu puikiausius akmeninius pa-
Turime storą geroj vietoj, galima pa- , | }
daryt gerų pinigų, tet *
moters, kuri supranta biznį. Daugiau 
paaiškinsiu per laišką J. B.
636 Joseph are.. Rochester, N. Y.

' ! minkius

KROKODILIUS PAP1OVE 
DU VAHCU.

Netoli Clearwater mieste
lio, Floridoj, du vaikai nuėjo 
prie vandens savo laiveliais 
žaisti. Juos užpuolė krokodi- 
iius ir taip sukandžiojo, kad 
pakol žmonės juos atėmė, jie

IR LUNAČARSKIS SUSI* 
LAUKE PAPEIKIMO.
Žiniomis iš Maskvos, ko

munistų partijos vykdomasis 
komitetas pareiškė viešą pa
peikimą Lunačarskiui, kuris 
Leningrado stoty liepė 15 
minučių sulaikyti Maskvos 
greitajj traukinį.

TEATRO TARNAUTOJAS 
GAVO DU MENESIU 

KALĖJIMO.
New Yorke vieno judomu- 

jų paveikslų teatro vedžioto- 
■ jas žmonių į sėdynes išmetė 
laukan jurininką, užtai kad

ANT PIKNIKO SUŽEISTA tas atėjo teatran laivyno uni- 
103 ŽMONES. į formoj. Už tokį uniformos 

Mack parke, netoli Detroi- Įžeidimą jis gavo 2 mėnesiu 
to, pereitą nedėldieni buvo kalėjimo, 
piknikas ir žaista beizbolas.; PHILADELPHIA. PA. 
Staiga po sėdynėmis kilo ug-, t Bažnyčia 
nis. Pasidarė panika. Bėgant 20« East Girard Are. <eor. Shacka- 
ir griūvant nuo sėdynių susi-10:30 
Žeidė 103 Žmonės, beveik vi- ■ šventos dienus vaikučių mokykla 

si juodveidžiai.

NEW YORKO EXPRESSO įuvo jau vienas
KATASTROFA.

Coming, N. Y. — Pereitą I siaus.
sąvaitę čia sudužo Erie gelž----------------
kelio expressas, kuris bėgo ii Į REVOLĮUCINISJUDEJI- 
Clevelando į New Yorką. Jc 
garvežis įsirėžė į prekių

buvo 8, o kitas 9 metų am-

MAS BULGARIJOJ.
_ - Bulgarų oficialinės agen-

traukinį su gazolinu ir įvyke ,uros žiniomis ginkluoti emi- 
baisi ekspliozija, o paskui ir krantų būriai, susidedu iš. 
gaisras. Penki užmušti žmo- valstiečių partijos narių, įsi- 
nės sudegė į anglį, o šeštas /eržė į Bulgarijos teritoriją 
miršta. Apie 20 žmonių buvo iš Pietuslavijos pusės. Už- 
lengviau sužeista bei apde- mušti du bulgarų žandarai ir 
ginta. Vienas pašto vagonai [sužeisti keli pasienio sargy- 
su laiškais ir kitokiais siunti- biniai. Nežiūrint persekioji
mais taipgi sudegė. mo emigrantams pavyko pa-

---------------- utraukti.
50 ŽMONIŲ SUŽEISTA

NUŠOVĖ MERGINĄ IR 
PATS KRITO.

Keewanee, Mo. — Vaikė
zas vardu Claude Mayberry 
įsimylėjo čia į farmerio Hen- 
dershotto dukterį ir pradėjo 

KLARA ŽETKINSALINA- jai pirštis. Kada mergaitė su
davė jam per nosį, jisai išsi
traukė revolverį ir šovė ją. 
Pamatęs, kad mergina negy
va, Mayberry paleido ir sau 
šūvį; tuo pačiu laiku mergi
nos tėvas pagriebė savo šau
tuvą ir suvarė jam visą šūvį, 
ant vietos jį nukaudamas. 
Tuo budu ant syk pasidarė 
du lavonai.

MA IS KOMINTERNO.
Berlynas. “Vorwaerts” 

praneša, kad vokiečių dele
gacija komunistų internacio
nale pasiūlė pašalinti vokie
čių komunistų vadę Klarą 
Zetkin iš kominterno.

FRANCUZŲ SOCIALIS
TAI REIKALAUJA EVA

KUOTI PAREINI
Franeuzų socialistų atsto

vas Leonas Bliumas pareika
lavo, kad Francuzija neati
dėliodama evakuotų Reino 
kraštą.

FLORIDOS TRAUKINIUI tUVO ANGLŲ SUBMARL 
SUSIKŪLUS. NAS SU ŽMONĖMIS.

North Carolinos valstijoj Anglijos pakrašty pereitą 
pereitą sąvaitę susikūlė New sąvaitę susidūrė dvi nardo- 

' — „ -J greitas^ mos karo laivės. Viena jų pa
žeminote Limi- taikė pirmagaliu kitai j šo- 

Penki miegamieji va-|ną. Pastaroji tapo pramušta 
‘ir nuėjo jūrių dugnan su vi

sais kareiviais. Ji buvo žino-

MOTERYS UŽ TAIKĄ.
Berlynas. Tarptautinis mo

terų kongresas Berlyne pri
ėmė rezoliuciją, kuria visos 
tautos raginamos nusigink
luoti. Ta pat rezoliucija 
smerkiamas dujų karas, kai
po nežmoniškas. Pagaliau vi
sų valstybių vyriausybės 
kviečiamas pasirašyti žene-

SUSIKŪLUS.
North Carolinos valstijoj

j.   _ * A »   _  - *1. -1 ♦  

Yorko—Floridos j_
traukinys “Seminole 
ted.” T ‘ _
gonai nušoko nuo bėgių ir 
nuvirto nuo kelio žemyn į _______________________
balą. Buvo sužeista apie 50Ima kaipo “H-47.” Mėginta

KINŲ KARO RUOŠA.
Kinų oficiozas praneša, 

kad Mandžurijos valdytojas 
maršalas Čan-Siur-Lian iš- I I
dirbęs planą ginti Mandžu- vos konvenciją prieš dujų 
riją nuo sovietų kariumenės. karą.
Mandžurijoje koncentruoja- —---- -------
ma kariumenė ir iš kitų Kinų ANT FARMOS SUDEGĖ 
provincijų. 11 ARKLIŲ.

- West Chester, Pa. — Pa
reitą subatą ant Delchesterio 
farmos čia sudegė 11 veisli-

žmonių, iš kurių 13 dabar gu-gelbėt, bet įsitikinta, kad 
liligonbuty. keltui butų darbas. —’

IŠPLĖŠĖ GELŽKELIO 
STOT|.

Meredith, N. H. Liepos nių arklių, kurių vertė .-ic- 
11 naktį vagįs čia Įsilaužė į kianti 1100,000. šeši Įu buvo 
Boston & Maine gelzkeho vob porą aąvaičiu atiral i? 
stotį ir išnešė $200 pinigų. Į Anglijos pargabenta.

FOTOGRAFIJŲ STUDIJA
Parsiduoda puikioj vietoj, prie mies

to pako, tarpe keturių bažnyčių, lie
tuvių. lenkų, rusų ir italų apgyventu j 
vietoj. Vienatinė lietuviška studija 
Newarke, 25 metai toj pačioj vietoj 
Biznis išdirbtas gerai. Randa pigi. 
Darsiduoda pigiai. Platesnių informa
cijų klauskite per laišką ar ypatiškai.

M. JANULIS (31)
201 Adams st.. Newark, N. J.

REIKALINGAS DARBININKAS 
ANT FAR.MOS. Noriu ženoto vyro, 
dalbas ant visados Užmokestį duosiu 
gerą. Vieta smagi, prie gero kelio, ar
ti prie miestelio. Atsišaukit šiuo adre
su: ANT. YENCHUS (:J0)

Box 142. Hardwirk, .Mass. '

____ w__  ant kapinių ir pristatau 
bet Veikia gabios ' ; »«••* į bile miestelį Suv. Valstijose 

į Taipgi užlaikau įvairių figūrų ir 

Kreipkitės ypatiškai. o aš pad’rb- 
viską prieinama kaina. (-) 

K. BACVINKA
2121 SARAU STREET, 

BITTSBURGH. PA.
Prie šv. Kazimiero Bažnyčios.

Į be jokia ex»ra primokėjimo, 

i « Šventųjų Paveikslų.
I ■ .
I I *,u

; I
a
I•
Ia

PARSIDUODA LIETUVIŠ
KI BALANDŽIAI

Juodgalviai, rud
galviai ir gelton- 
zalviai. Prisiun- 
5iu j visas dalia 
Suvienytų Valsti
jų ir i Kanadą.

GEO. 
BENDORAIT1S
520 M itoM 84,

U .t^rhnrv. Cmm.

Lietuviškai ir Angliškai prasideda 
11:30 ryte. Mu«ų mokytojai turi aukš
tą mokslu. Viskas dykai. Visi prašomi 
lankytis. (29)

Superintend Peter S. Kalinauskas.

P9I NKSN AS. Pukus. Paduškas. 
Patalu*. Kaldras ir visokias lovų 
įrėdmes. parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit 

Didžiausia sandė
lis. (ivarantuojam 
užsiganėdinimą. 
Pas mus gausite 
tikras europiškas 
plunksnas ir pu
kus Aplankykit 
Musų Naują Sto
rą LEPIEMS 54 
Chauncy Street, 

st.. Bostone.,pne Bedford

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

ADVOKATAS

Ignas J. Barkus
725 Siater Building 

WORCESTER. MASS.
Gyvenimas: 101 Sterling SC. 

Ofiso Tel.: Park 34»1 
Namg TeL: Maple 4X4 ..

Negyvi Pinigai!
Mes perkam Lietuvos Bonus 

už pilną kainą, nuo tų. kurie pirks 
pas mus naują Pianą arba Radio. 
paimdami kaipo dalį mokesties. 
Naudokitės proga. (29)

GARDINER PIANO CO.
(R. Simonavičius)

487 Westminster St, 
PROV1DENCE, R. I.
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Humoristika
Imą atsikvėpti, žiuri—Kutra. Su
j maišu ant pečių.
i Kumpis sudrėko kaip mazgotė.
I —Kutra su velniu!—suriko ir ,

TECHNIKOS STEBUKLAS.
Kutra nutarė kultūrinti savo 

ūki.
Visur, matote, technika ir ma

šinos. ten orlaiviais žmonės Į io- 
markus važinėja, kitur net i že
mės ašigali trankosi, o Kutros 
motina, kaip kokiais Šarūno lai
kais: paberia pipirus ant stalo ir 
kirvio pente daužo. Visiškai ne- 
kulturiškas pipiru malimo būdas.

Kutra nupirko pipirmalę. Pas- 
kutiniausį technikos stebuklą.

Technikes stebuklas buvo su 
rankena, blizgančia skarda ap
kaustytas. Suki rankeną, kažkas 
viduje dūzga. Pro viršų pili čie- 
lus pipirus, o iš apačios byra 
sumalti.

Taip visa Kutrų šeimyna tuo 
stebuklu ir džiaugiasi. Pabaigė 
pipirus, pradėjo pilti žirnius. 
Kaž kas Įpylė smulkių vinučių— 
taip pat gerai eina. Tik truputi 
smarkiau čirška.

Kaip nelaimė, pasisuko Vero
nika. Dievobaiminga moterėlė. Ir 
šilavas ir Kalvariją žinojo. Kan
didatė i rojų.

Žiuri Veronika i mašiną ir nie
kam nematant žegnojasi. Aišku, 
velnio darbas, žiūrėk, pipirą pa
dedi ant stalo, tai dar gerai turi 
kirvio penčia sudyžti. kol sutru
pini. O čia tokia krupmaušis dė
žutė kramtyte kramto.

Veronika ir pasišiaušė.
—Gali. — sako Kutrai. — Į 

bažnyčią neiti, gali vieną syki 
metuose išpažinties teeiti, bet 
velnio j namus vežioti nedrįsk.

Kutra progreso žmogus. Van
dens malūne kelis kartus buvo, 
kartą autobomilis vos neperva
žiavo. Pasijuokė iš Veronikos ir 
vėl savo mašiną suka. Bulbes ma
la.

Veronika žegnodamosi išėjo
ir pas špinki.

—Amen aleliuja. — sako špin- 
kiui. — Kutra parsivežė velnią. Į 
vieną galą pipirus kiša, o iš antro 
miltai byra. Trata ir cypia. Gal ir 
nedorus žodžius kalba. Nebėra 
mums gyvenimo.

špinkis liovėsi sukęs pančius.
—Motin, girdi? Kutra. sako, 

velnią parsivežęs. Pipirus, sako, 
mala ir visokius nedorus žodžius
kalba. Nelaimė, sako Veronika. I 

špinkienė virė bulbienę. Kai 
išgirdo apie velnią, nukėlė pujda pis. — Jis kariumenėj buvo, 
nuo ugnies ir pastatė ant žemės.

—Ponedie šventasis! Jau ir

jai Galą. t
užtrenkė duris. Sako, mes žūsime nuo musės,

čia ir prasidėjo pati linksmoji į Kunigai pranašauja svieto

Pranašauja Žmoni* Moterų Sijonų Me KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO*. 
KNYGYNE

k
4j

Paskutiniuoju laiku Var
šuvos policija buvo gavusi 
daug pranešimų apie keistus 

o Dr. užpuolimus Varšuvos gatvė- 
sako. kad se.

Varšuvos gatvėse pasiro- 
D-raaRae vra Indianapo- ięs kažkoks jaunas vyras, 

lio miesto mokvklu direkto- kuris užpuldmėjęs moteris ir 
• “ -. . nuplėšiiavęs nuo jų sijonus.

Metižioklę jis darydavęs tose 
gatvėse, kur mažai vaikščio
jo žmonių. Prisiartinęs prie 
moters iš užpakalio "medžio
tojas" staiga nuplėšdavęs si
joną ir mosuodamas juo kai
po kaž kokia vėliava pasi- 
dėpdavęs.

Ilgą laiką policija negalė
jo pagauti moterų sijonų mė
gėjo. Tečiaus "medžiotojas” 
vis dėlto pakliuvo į policijos 
rankas. Nesenai jis užpuolė 
vieną jauną moterį ir nuplė
šė sijoną. Moteris pakėlė 
riksmą Policija ėmė vytis ir 
pagavo "medžiotoją." Kvo
čiamas "medžiotojas” pasa
kė. kad jis esąs moterų kirpė
jas 30 m. ir jau “sumedžio
jo” 20 moterų sijonų. Jis pa
aiškino. kad. būdamas mote
li] kii^ėjas esąs didelis mote
rų grožio garbintojas. La
biausiai jam patinkančios 
dailios moterų kojos gražio
se kojinėse. Pamatęs tokias 
kojas jis labai jaudinasi ir 
negali susilaikyti nepuolęs 

Isijoną. Jis pats nežinąs kas 
su juo darosi, kai jis pamato 
dailias moterų kojas.

Dabar “estetas” sėdi kalė-' 
i ji m e.

dalis. Iš vidaus rėkia Katkus, o pabaigą kaipo Dievo bausmę 
iš oro vyrai. O vagys priemenėj, už Žmonių ištvirkimą, o Dr.

visokiais negražiais žodžiais ko- 
liojasi. O jei dėl to kasdien musų 
katinai pradės karštose bulbie- 
nėse maudytis — darykime* gra
bus. Nebėr gyvenimo.

Bunga žmogus neskubus. Kol 
apsitaisė. Čia dar šuo kudlius at
bėgo. aplink šokinėja ir apsitai
syti kliudo.

—Be policijos nieko čia nepa
darysi. — tarė Bunga. išeidamas 
iš pirties ir degdamas pypkę. 
Blinkt degtuką ant šunies. To 
kudlos tik suliepsnojo, šuo šast 
i priepirti, o ten sausi linai, kaip 
parakas.

Apsvilo špinkis ir Bunga ligi 
juostos, bet linų neišgelbėjo. Ir 
pirtis ligi pamatų sudegė.

Bunga. žinoma, perpyko.
—Ak. tai šitaip! Tu. reiškia, 

t elnius vežiesies! Einam pas 
Kumpi. Imkim baslius.

Kumpis pylė spalius ant stogo. 
Lipa stogu ir doklą spalių ant pe
čių velka.

—Stok. Kumpi! Kutrą velnias 
apsėdo ir visą kaimą novija, 
špinkio katinas bulbienėj prila
kė. Mano pirtis su linais susvilo. 
Aišku. Kutros velnio nagai.

Kumpis sustojo pusėje stogo.
Nei bėgti, nei rėkti.

—Pala. — sako. — spalius iš
pilsiu.

Palipo dar žingsni. Tik papu
vęs grebėstas triokšt! DokLas su 
spaliais pirma. Kumpis paskui, 
abu Įšlamėjo Į Ra u bos kopūstus.

O Raubienė sėdėjo prie lango 
ir matė.

—Tai šitaip! Negana, kad ma
no gaidžiui koją pamuše, dar ko- UŽDRAUDĖ KINIEČIAMS 
pustus iš pa'vydo pradėjo laožvt! ĮVAŽIAVIMĄ.
—suriko Raubienė ir. 
samti, puolė j daržą 
sveikatos ginti.

Iššoko Raubienė pro 
čia koks galas pakišo kiaulę. Bo
ba lašininga. kai pasinešė, taip ir 
ant kiaulės. Kiaulė — gyvulys. 
Raubienės apžergta kriuktelėjo 
ir pasileido per tuos pačius ko
pūstus Į pakluones.

Kumpis pakilo iš kopūstų rą- 
žydamosi. šonus glosto, špinkis 
su Bunga jam padeda. Tik žiuri 
—Raubienė raita ant kiaulės zo
vada pliekia, čia. žinoma. Įvyko 
didelis sumišimas. Kumpis už
miršo savo skausmus ir pasileido 
vytis. Visi paskui.

Raubienė nujojo ligi linmarkos 
pakluonėse. Kiaulė pasispardė ir 
Raubienę Įtvojo Į vandeni, o pati 
nušvilpė per laukus.

Vyrai Raubiene
ištraukė ir nradėio aiškinti t0>- -V;^aTon«> > ra bkrai geros uy-
l 11-aUKe ir praue.io aiškinti. duoles cuo skilvio. Kraujo ir nervin-

Raubienė garavo kaip šutinta 
bulvė, sužinojusi, kad dėl Kutros xu*a-T,7ne gavo’ pastebėtinai 
velnio Įvyko jos kiauliškas pasi- pasekmes. Jos pataisė apetitą

.. -; gelbėjo virškinimui, prašalino 
jodinėjimas. j įj žilvio, prašalino svaigulį ir

Keturiese nubėgo i Raubu klo- Pa!“rwm. < inkstų ir

žinoma, duris išvertė. Kol išsi
aiškino. Kumpiui koją išsuko. 
Bungai pakauši praskėlė. Bet 
paaiškėjo, kad Kutra turi velnią.

—Mano namuose velnias? Die
ve šventasis! Ir kunigas kalėdo
damas kasmet šventina ir viso
kių brostvų pilni namai... Vel
nias! Vyručiai, padėkit išvaryti.

Visi su šakėmis ir basliais nu
ėjo pas Kutrą velnio varyti.

Kutros sūnelis matė, kad pi
pirmalė viską trupina. Snioksojo. 
kipšas, kol visi išeis. \ isi išėję, o 
jis akmenukų prisirinko. Įbėrė 
akmenukų, pasuko. Technikos 
stebuklas triokšt. Sustojo ir nei 
iš vietos. Išblyško vaikas. Pasi
bruko pipirmalę po skvernu ir iš
nešęs tvojo i dilgeles.

Žinoma, čia kaimas susirinko. 
Tiesa, nieko nerado. Net pats 
Kutra stebėjosi—dingo pipirma
lė.

Vis dėlto Kutrai per pakauši 
sudavė. Ir langus su rėmais iš
mušė. Negi be reikalo visas kai
mas rinksis. Pivoša.

Roderic H. Rae 
žmonija žus bqo musės.

i

Anarchizmas. Pagal Prou<lhono moks-' Ar Buvo Visuotinas Tvanas? 
ią. parašė d-ras Paul Elzbaeher, 

vertė B '.ėdžių Karaliukas. South 
Boston. Mass. pusi. 29 ................. 10c.

TRAUKINIO NELAIMĖJ 
LENKIJOJ UŽMUŠTA 

19 ŽMONIŲ.
Iš Varšuvos pranešama, 

kad Plašuvoj (Plaszotv ). ne
toli Krokuvos, lokomotivas 
susikūlė su stovėjusiu kelei
viniu traukiniu ir kad šitoj 
katastrofoj 19 žmonių buvo 
užmušta, o 16 sužeista.

rius ir Įjj* ^vo tvirtinimą pa
matuoja apčiuopiamais ar- 
gumentais. Jis sako:

“Žmoniją išnaikinti gali 
Afrikos musė ‘tae-tse.” kuri 
gimdo miego ligą. Nuo jos 
Įkandimo medicinos mokslas 
nežino jokio vaisto, o jos 
Įkandimas reiškia neišven
giamą miego ligą, nuo kurios 
1 igoniai jau nepasv ei ksta. ’ ’

Kati Įrodžius, kaip šita 
musė yra žmonėms pavojin
ga, d-ras Rae nurodo mirusi 
andai žmogų Crawfords- 
villėj. Ind. Ji Įkando kalba
moji "tae tie” musė ir ;is už
migot Niekas negalėjo ji iš
budinti ir jis miegojo, pakol 
jo gyvybė užgeso.

Gali būt. kati visa tai tiesa. 
Vis deito mes nepatariam sa
vo skaitytojams išparduoti 
visą savo mantą ir laukti 
"svieto pabaigos." To turbut 
nelaukia nei pats d-ras Rae. 
Jeigu teoretiškai šita musė ii 
gali žmoniją išnaikinti, tai 
praktikoje to niekad neatsi
tiks, nes niekad negalės tų 
musių tiek privirti. kad galė
tų kiekvieną žmogų Įkąsti.

________________________ Kaip
Nojus galėjo surinkti į kelias die- 

1 nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visų žemės kamuolį ? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visų žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
is Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 

‘ ‘ * * i
1 ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šimtai

I kyti jokis kunigas, yra nuosakiai ir 
4iran, veikale Knvta 

__ t__ ______ ______ t_____________ — _______ _  .____ - Kas žodis — tai fak- 
doriškas nupuolimas Šių knygą turėtų'tas: kas sakinys — tai naujas kunigų

"Jaunystės Karštis." Vienaveiksmė 
komedija-farsas. Paraše k S. Kar- 

poviėrus, ir Susižiedavitnxs Pagal Su- 
tartica. N V Koneekio dialogas, vertė , _ _ _
špyža.s. Labai užimanti, meiliška ko-; po tvano juodveidžiai, rauJonveidžiai 
mediją ir net statymui rinksimas I ir kitų veislių žmonės? šitie ir šimtai 
dialogas. So. Boston, 1916 m...........10c. kita klausimų, į kuriuos negali atsa-

Į kyti jokis kunigas, ;
Kunigų Celibatą-. Išaiškinta kunigų' aiškiai i-dėstyti šitam veikale Knyga 

bepatystės istorija, pasekmės ir jų į be galo įdomi.
J — —* ti—. —_ - _ .1 r - —A ’ - t _. _    * v c-• L-A.dk. snl-Jr'1

—---- -

perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir * argumentas 
-jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mote- ’ 
ris, dukteris ir mylimosios nepapultų į 
tokią kunigų globą. Parašė kun Geo. 
Tovnser.d Fo’. D. D., sulietuvino 
Ferdinand de Samogitia......................2-

> griūva Mokslas ir
mokslą- nuo pradžios iki galo.
Kaina ...................................................... 25c.

..K'

1
Kurgi Ta* Viskas Nyksta. I_a«>Mt žin

geidi knygutė iš politiškai-ekono- 
miško klausimo, kurių turėtų kiekvie
nas protaujantis darbininkas perskai- 
kyti. Pagal K Kaužskį, parašė Z. Ale
ksa. So. Boston, Mass, 1914 m., 
puslapių 28 ........................................ l^c.

griebusi 
kopūstų

duris, o

ĮVAŽIAVIMĄ.
Washingtono vyriausybė 

paskelbė, kad dėl siaučian
čios Kinijoj ir Filipinuose 
meningičio epidemijos, imi- 
gi acija iš tų šalių i Jungtines 
Valstijas yra uždraudžiama.

VISAS KAIMAS NUNEŠ
TAS Į JŪRES.

Japonijoje, Kogašimos 
apielinkėje. nuo didelio lie
taus nuslinko šonas kalno ii 
nunešė Į jūres visą žvejų kai
mą su gyventojais, žuvo 30 
žmonių.

Atšviežinantis 
M iegas?

i negalėdavau miegoti," 
John Richards. Jackson, 

neturėjau apetito 
turėjau vidurių užkietėjimą visa 1 
turėjau svaigulį ir nervinsruma. Aš 
travau didelę pairelba nuo pat pirmo 

'butelio Nuga-Tone Aš išvanojau dar 
iŠ linmarkos du buteliu ir dabar esu geroje sveika-

“A
Mrs.
"Aš buvau silpna.

UGNIS SUNAIKINO 200 
VASARNAMIŲ.

Californijos pajuiy, netoli 
San Franciscos, ugnis perei
tą sąvaitę nušlavė beveik vi-

SUDEGĖ 150 ARKLIŲ.
Pereitos šubatos nakti

są Mill Valley kurortą, kul :New lorke sudegė Dogen 
gvvena daugiausia milionie- ,e °* ar»c’y<*es ant 

C h aries gatvės. Ugny žuvo 
150 arklių, kurių vertė ap
skaitoma i $260.000.

riai. Išviso sudegė 200 vasar
namių.

PER “FORDŽIULAJU” 
ŽUVO 159 ŽMONĖS.
Apvaikščiojant 4-tos lie

pos šventę šįmet Jungtinėse 
Valstijose žuvo 159 žmonės.! 
Automobilių nelaimėse buvo I 
užmušta 70, nuo fajerverkųi 
žuvo 7. o kiti prigėrė besi-l 
maudydami.

IŠPLĖŠĖ $20,100.
Asbury Park. N. J. — Pe

reito nedėldienio naktį ban
ditai čia Įsiveržė i paštą, iš
tirpino seifo duris ir pavogę 
$20.100 pabėgo.

KRUVINOS DARBININKU
MUŠTYNĖS SU KOMU- j 

NISTAIS.
Meksikos mieste Puebla 

tų pyko kruvinos muštynės, 
kuriose buvo užmušti 4 žmo
nės. Policija suėmė 28 asme
nis.

sako
Ohio.

kukai tarp darbininkų ir komuni:

KAREIVIAI PALEIDŽIA
MI IŠ STREIKO VIETOS.

Ware Sfaoals. S. C. — Vie
tos šerifas pranešė valstijos 

i gubernatoriui, kad kareiviai 
i prie audeklinės, kur darbi
ninkai streikuoja, jau nebe- 

' reikalingi ir gali būt atšauk
ti. -Jisai ‘‘apsidirbsiąs” su 
valstijos policija ir savo de- 
pučiais.

■š milionas žmonių, kurie vartoje 
Sferas 
ir pa
ira sus 
užkie- 
pusles

Sielas Bakai. — Puiki knyga, daugy
bė labai gružių eilių ir dainų. Daug 

gražių, spalvuotų paveikslų Popiera 
gera ir spauda graži. Parašė J B. 
Smelstorius. 221 pusi. Popieros 
apdarais ............................................. SI <<0
Audimo apdarais .......................... $1.5®

Ben-Hur. — Istoriška apysaka iš 
Kristaus laikų. Parašė l.eą-

\Vallace 472 pusi................................ $2.00

Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Lie
tuva XIV metašimtyje.

romansas M 
46K pusi..............

Lengvas Budas Išmokti Angliškai.
Rankius reikalingiausių žodžių Įr 

pasikalbėjimų. Ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvienas 
gali greitai išniokt kalbėt angliškai. 
Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet čie- 
li sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieš- 
kant, važiuojant kur nors, nuėjus 
krautuvėm, pas daktarą, pas barzda
skutį, pas kriaučių, ir tt Su fonetiškų 
ištarimu ir gramatika. Antra padidin
ta ir pagerinta laida. Sutaisė St. 
Micheisonas Pu.*'. 95............................ 35c.

l.ieuvMf šeimyną Istorija Juškevičiaus
Dainose. Jei nyri žinoti, kaip seno

vėj lietuviai gyveno, tai perskaityt ši
tą knygą. Iš jos dasižinosi, kad vyrai 
turėjo daug pačių, o žmonos po kelis 
vyrus. laibai užimanti ir pamokinanti 
knyga. Su paveikslais, Parašė Z. 
Alekna.............................................. 5Oc
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 Istorijos Supratimas.
Lapeliai iš proletariškos filosofijos 

Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje 
įvairiausius nuotikius, tai perskaityk 
šitą knvgeię. Kalba labai lengva. Kny
ga protaujantiems darbininkams neap- 
kainuojamu. Medega imta iš Greilicho 
Parašė Z. Aleksa. So Boston. 
Mass., 1913, pusi. .......................... 25c

Monologai ir i>eklamacijos. Šioje kny
goje telpa daugybė naujų, labai gra

žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionierišsos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. \ isos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaiksčiojimams. baliams, kon
certams ir tt. Antra pagerinta lai
da. So. Boston. 1914 m ,................. 25c.

Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose.
Veikalas perstato nužudymą caro 

Aleksandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas Iš
viso reikalaujamos tik 23 ypatos. 
So Boston. 1913. pusi. 61................... 25c.

Socializmas ir Religija. I-abai įdomi 
knyga šituo svarbiu klausimu. Ją 

turėtų peskaitvti kiekvienas katalikas 
ir socialistas Parašė E. Vandervelde, 
vertė Vardunas. So. Boston. Mass.,

, 1915 ni. pusi. 24...................................

švento Antano Stebuklas. Dviejų vei
kimų komedija. Perstatymui reikia 

10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų. !o- 
Šimas užima apie 2 valandas...........-oe.

Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra
eities. Knygutės įtalpa susideda i* 

sekančių dalių: tl i Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
riškių šventės; <3> Lietuviai lieka vel
niais; <-»» Paskutiniai lietuvių dievai. 
Parašė Z Aleksa So Boston, 
1912 m., pusi. 32...................................

Socializmo Teorija, tai veikalas, k’’™' 
trumpais ir aiškiais faktais parodo, 

kaip iki šiol keitėsi draugijos formos, 
ir kodėl turės būt pakeistas kapi
talizmas Kaina ............................... 2oc

Tabakas, kaip jis žmonėms kenkia 
Liaukimės rūkę* Pagal A. Apolovą 

ir daugeli iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. So. Boston. Mass 
1909 m , pusi. 63................................... 25c

žingsnis Prie šviesos. X ieno akto vaiz
delis ir monologas Našlaitė. Parašė 

K S. Lietuvaitė. So. Boston, Mass , 
1914 m., pusi. 23 ...................................16c-

Žemė ir Žmogus. Labai įdomi ir pamo
kinanti knyga Is jos sužinosi, kaip 

žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civilizavo- 
si. Daugelis paveikslų įvairių rasių 
žmonių, vyrų ir moterų Pagal E Rėk
liu parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
.Mass.. 1912 m., pus! 63 . ............... 25c.

Kokius Dievus Žmonės Garbino Seno
vėj. Panašios knygos lietuvių kal

boj iki šiol da nebuvo, čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei arijonai, esA^čnai. chaldai. asy- 
rai. lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turėjo. 
Knyga stambi ir labai užimanti 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
Drūtuose audimo apdaruose .... $1.25

l.ietavos RespnHiko* Istorija ir iem- 
lapi*. — 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 paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva 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
etus. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli
ka ir kaip ji išrodo čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo 
Seimo nutarimai, taikos sutartie su 
bolševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lanko ir iš vidaus. Kaina . — $1.06 
Drūtai* audeklo apdarais...........$1 50

Istoriškas
Bematovvicz’o.
.......................... <1.50

Biblija Satyroje, 
juokinga knyga 

veikslais, perstatančiai® įvairius nuo
takius 
iki užgimimo 
knyga niekas nesigailės 382 pus
lapiai. Kaina ................................... 41 00

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

nemokša. Bet delko 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? 
tuos klausimus suprasi tiktai iš 
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina ........................................L........

— Labai įdomi ir 
su 379 puikiais pa- 

nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
Kristaus. įgijęs šia

ši-
šios

15c.

Kodėl Aš Netikiu Į Dievą? — Arba
Tikėjimo Krinika. Kiekvienas geras 

ka'.alikas ir laisvamanis privalo 
ją perskaityti 64 pus!....................... 20c.

Kai* Tapti Suvienytą Valstijų Pilie
čiu? Aiškiai išguldyti pilietystės 

įstatymai su reikalingai.-, klausimais ir 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbose 
Antra peržrurėta ir pagerinta 
laida ... 25c.

ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa 
gražios eilės, daugybė straips- 
juokų. ir tt. Puikiai ilius- 

25c.

Eilės
23 

nių, . 
truota. 9» pusi

Alkoholis ir Kūdikiai — Arba kaip 
atsiliepia tėvų vartojimas alkoholio 

ant jų vaikų. Kas yra arba tikisi ka
da nors būti kūdikių tėvais, būtinai 
turėtų perskaityti šitų knygutę. Pa
gal daktarų Holitzerj sutaisė Ba- 
rabošius. Pusi. 23..............................  10c.

Byla Detroito Katalikų su Socialis
tą it-. — Pirmą kartą katalikai už

puolė socialistus 31 d. gruodžio, 191). 
Antrą kartą jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio. 1913 m. šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai. kokių priemonių katalikai dasi- 
ieidžia kovoj su socialistais. Su 
peveikslais. 61 pusi................................ 25c

Popas ir Velnias — Ir trįs kiti indo- 
mųs pasakojimai: t'li žinia iš toli

mos šalies; (2) Jis sugrįžo; (3) Ado
mas ir J ieva. Pilna juokų it“ 
ašarų ...................................................... 10c

Kaip Senovė* Žmonės Perststatydavo
Sau Žemę. — labai įdomus senovės 

filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
da. Pagal daugelį autorių parašė 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: '•Iš
virkščias Mokslas arba kaip Atsira
do Kalbos." Parašė Z. Aleksa.
40 pusi .................................................. 10c.

Sveikata
^-^TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 

KIEK MENAM ŽMOGUI.
Toje knygoje yra paaatiaės žinios ii Anatomi
jos, Fiziologijos ir Hy f ienos.

Kas skaitys tą knygą tas sužinos apie saro kū
no mechanizmą ir tokių dalykų, kokių pirma ne
žinojo.

Knyga labai puikiai iliustruotą taip kad kiek
vienas aiškiai gali suprasti ir matyti savo kūno 
organus paveiksluose. >

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina

KELEIVIS
2S3 Broad way, So. Boston, Mus.
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"Salomėja." arba kaip buvo nukirsta 
šv Jonui galva. Dramjf viename 

akte, parašyta garsaus anglu, rašti
ninko Vertėtų kiekvienam per
skaityti...................................................... 25c.trubeliu* į pora dienu ir tai daugelyje I

I

I

jimą, pasiėmė šakes ir spragilus, atsitikimų. Nuga-Tor.e sustiprina sijp- 
_ Rpikia Rarkan* Re Ratkaus ' nus I*rvus- ^stiprina kraują ir sutei- rieiKia rtalK.au. . ne KatKau. ^,a naują jėgą ir Stiprumą dėl visų 

nieko nepadarysi!—suriko Kum- kūno organų. Nuga-Tone parduoda- 
— • • - į mos vaistinėse su srarantija grąžinimo

• (pinigų. Žiūrėkit garantijos ant kiekvie-
Ratkus vakar buvo turguj. • no pakelio.

Pardavė kviečius ir dabar sėdė- 
taip nuo velnių negalim apsigin- damas skaitė pinigus. Tik žiuri 
t i, o dar žmonės vežasi. —pro langą šmėkštelėjo spragi-

Pas špinkius užvirė kalba. lų ir šakių miškas. Ratkui plau- 
—Žinoma. — sako špinkienė. kaf žiust. Vagys! Suuodė, vadi- 

—dabar be švęsto vandens bon- naši, pinigus. Už kirvio; prie du- 
kos kišenei niekur nesirodyk. ru. Užsisklendė.

špinkai beveik ašaroja. O ka- O priesięnis dunda. Gal kokia 
čiukas ant stalo tupi ir duonos kuopa. Gal ir eskadronas. Barš- 
kepalą graužia.

Pamatė špinkient katiną, net 
jaknos užkaito. Pašonėj velnias, 
o čia katinas tiesiog iš gyvenimo! 
varo.

—škic, tu biaurybė. duonos 
neėdusi! — suriko špinkienė. 
trenkdama katinui šluotkočiu.

Katinas kiukt nuo stalo.
šmakšt i karštos hulbienės puo
dą.

—Šia. prasidėjo! — suriko Ve
ronika žegnodamosi.

špinkis stojo į klumpes ir nuė
jo pas Bunga. Bunga tuo metu 
pirty maudėsi. Linus, matote, 
džiovino. Pirtis karšta. Reikia iš
simaudyti.

—Gėdos turėk, žmogau! Tavo 
pašonėj velniu priviso, o tu čia 
lepinies.

Ir išpasako o visą dalyką.
—Mala. — sako. — pipirus

Mė-

ir

I kiną i duris. • < —Neleisiu. — sako Ratkus.—; i 
O gal ir policiją pasikviesiu.

—Leisk, — šaukia iš priėmė- Į 
nes, — nes velnias visus griebs!; ;

—Neleisiu.—sako Ratkus. — ; 
ir dar galvas suskaldysiu. 0 gal 
aš ir revolveri turiu.

O Ratkienė tuo tarpu iškišo, 
galvą pro langą ir paleido gerkle:,

—Gelbėkite, vagys!
Na. subėgo visas kaimas. Ap

supo Katkaus namą. Ratkienė, 
vis staugia.

Kutra tuo metu ėjo iš klėties 
žirnių maišu nešinas. Girdi — 
gelbėti rėkia. Taip jis maišu ne
šinas ir atbėgo prie Ratkaus na
mu.

Kumpis vis beldėsi, beldėsi į ( 
duris. Nusibodo. Pasitraukė nuo; 
durų ir prileido prie durų Rau- į 
bienę. 0 pats buvo beeinąs į kie-1

15c

TARPININKAS
(THE MEDIATOR)

Leidėjas A. J Kupstis.
Vaizbos, Kultūros ir Dailės
nėrinis Žurnalas su spalvuotais 

paveikslais. 40 puslapių. 
Didelio formato.

Prenumerata metams $1.00, 
vienas numeris 10c. 

Užsieny—$1.50. vienas num
“Tarpininkas" duoda $200 ar

ba laivokortę į Lietuvą ir atgal 
—dovanų.

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

‘TARPININKAS”
332 W. BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Naujas Gyvumas , 
Prašalinkit tų "nusilpnė- Į 
jitno” jausma. Pergalė
kite nerviškumą ir neno- | 
ra valgyt su Severus 
Esorka, liuosuojanti.s to

nikas pagelbsti valgyt, 
miegot ir jaustis. Gaukit- 
bonką aptiekoj šiandien. .Scvęra’s 
esorka*

>
•.
»

Amerikos Lietuviai! Jos patarnausite daug Lietuvos 
žssgsi ir ssvo artimiems Lietuvoje naudingą makmumą 
teiksite, užrašydami jiems

KULTŪROS ŽURNALĄ 
POPULIARUS MOKSLO, LITERATŪROS, MENO, ILIUS
TRUOTAS ŽURNALAS.
Kaina metams: Lietuvoje 2dol., pusei metų 1 dol. 
Amerikoje išsirašant metamu 4dol., pusei metų 2 dol.

žurealrjs teikia daug žiaią apie M*uk> kr teeMkaa 
buklus, apie kitę kraštu pažangos taimėjimtas, ▼ŽsuMMnis 
gyveaRne ausitvarkymą ir kurytą
Ušąakytnoo siųsti galima atsiunčiant pūigųą paštu, bankų čekiais aa- 
ta įvertintoase laiškuose. Adresuokite tekančiai:

KULTŪROS ADMINISTRACIJAI
Šiauliai, Dvaro ptrė Nr. 83, Liti—Mia.

Sava «a2a pastangs paremi Irvhont Ir paiaagoa dar**.

i

"O. S. S.“ arba Sliubinė Iškilmė. —
Vieno akto farsas, labai juokingas 

ir geras perstatymui Kaina .... 15c.

Džian Bambos Spvčiai. — Ir kitos 
fonės Daugiau juokų, negu Ameri

koj munšaino. šioje knygoje telpa net 
72 "Džian Bambos spvčiai," eilės, pa
sikalbėjimai, humoristiški straipsniu
kai ir juokai Antra pagerinta 
laida. 12S pusi.......................................... 25c

Davatkų Gadzinkoa. — Ir kitos links
mos dainos. Apart juokingų “Da

vatkų Gadzinkų” telpa 30 įvairių juo
kingų dainų, eilių, parodijų, ir tt. 
Daugelis iš dainų tinka juokingoms 
deklamacijoms Šešta paderinta 
laida 4* pusi.............................................. 10c.

Kur Musų Bečiai Gyveno? — Arba 
tyriMejimas, kur buvo pirmutinė 

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

Paparčio Žiedas ir keturios kitos 
apysakos: < 1 > Neužsitikintis Vyras;

<2» Žydinti Giria; 134 Klaida; (4> Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt............................................ 15c.

Apie Dievą Velnią, Dangą ir Praga
rą. Parašė Robert (». Ingersoll, gar

siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 
puslapiu .................................................. 25c

Amerikos Macochas. — Arba kaip ka
talikų kunigas Har.s Schmith papjo

vė merginą Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi.................................10c.

Amžinos Daine*, šioj knygutėj telpa 
44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin

ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie, taip ir susirinkimuose 
Pusi. 32..................................................... 15e.

KELEIVIS
253 Broadvay,

So. Boston, Mass.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Huo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.) j

I —m

LENINAI ŠAUDO I LIETU
VIŲ SIELININKUS.

Penai ir užpernai Lietu
vos pirkliai Merkiu leido sie
lius į Nemuną, ir ligi gegužės 
mėn. niekas to jiems netruk
dė. Dabar Vilniaus vaivadi
jos p.-irėdymu, lenkų sargy
biniams įsakyta sielių Mer
kiu neleisti: jie sako, kad “jų 
puse leisti negalima.” Dabar 
Merk. ys nusekęs ir sieliai lai
svai gali eiti tik viduriu. Len
kai į sielininkus šaudo ir šie- i daužyti. Neįstengdami gra-j 
liūs iš Merkio gaudo ištrauk- natos išardyti ją paslėpė ir 
darni savo pusėn. Sąvaitės kitą dieną vėl ėmėsi darbo. Į JAUNŲ KOMUNISTŲ 
laikotarpvje ties Puvočių Pagaliau granata sprogo ir, APELIACIJA ATMESTA, 
kaimu nušauti du lietuvių užmušė Vytautą Kairiūkštį,1 
sielininkai. Lenkai nušovę j o < _ _______ _
sielininką, kad ir musų kraš- Kairiukštj sunkiai sužeidė |į , 'komunistifli* 
te, stengiasi drauge su šie-1 buzeistujų vaikų sveikatos; 
liais išsitraukti jį savo pusėn, stovis bloga>. 
įrodymui, kad sieliai buvo: ----------------
varyt:' jų puse, ir kad galėtų! PALANGOS KURORTAS, 
išrodvti dviejų kaimyninių ‘ Palangos kurortas šįmet 
valsty bių santikių nenorma-(aprūpintas periodine spauda, 
lumą Tautų Sąjungoje, ir is- Į Tam reikalui patarnauja p. 
kundus Lietuvą nenorint su Ant. Jarecko laikraščių 
Lenkija daryti susisiekimo • agentūra, Vytauto gat. 59 nr. 
sutarčių. Pirkliai gerai sieli- į Šiaip miestelis dar nepajė- 
ninkams moka ir drąsuolių, gia kurortiškos išvaizdos 
pakankamai atsiranda. ' j įgauti: yra nesutvarkytų tro

tuarų, sanitarija taip pat sun-
• kiai gali įvykdyti reikalavi
mus, nes pav. trotuarus šluo
jant sąšlavos kai kur meta
mos už tvoros ir kita. Nežiu-

! rint į tai, kurortas kasmet da- 
i rosi patogesnis ir gražesnis.

KARVĖ VOS NENUSKAN
DINO ŠEIMININKO.
Bilaišiai, Dusetų vai. Bir

želio 19 d. pil. Bukauskas 
pirko karvę. Vedant namo, 
reikėjo karvę perkelti per 
šventąją upę keltu. Keltą 

i nuirus jau vidurin upės, stai-
• ga karvė šoko upėn ir kartu 
’ įtraukė ir šeimininką. Karvė, 
i žinoma, tuč tuojau išplaukė, 
j o šeimininkas pasinėrė iki 
dugno. Laimei tą pastebėjo 

į žmonės, kurie subėgo ir ne- 
i laimingą skęstantį išgelbėjo. 
I P. Bukauskas ištrauktas be

■ąmonės, bet atgaivintas.

SPROGUSI GRANATA 
SUDRASKĖ 3 VAIKUS.
Šiomis dienomis Pakuonio 

valse., netoli Kauno pil. Mo
tiejus Kairiūkštis 15 m. ir jo 
brolis Vladas 17 metų besi- 
maudydami Jesės upėj rado 
nuo karo laikų užsilikusią 
vandeny granatą.

Kairiūkščiai rastą granatą
parsinešė namo į Girininkų} 
kaimą ir pasikvietę kaimyną ’ 
-Joną Kurauską ėmė granata 

...............t

SUIMTAS PAVOJINGAS 
ŽMOGŽUDYS.

šiomis dienomis, policijai 
pavyko suimti prie Giežpel- 
kių pavojingą žmogžudį ir, 
plėšiką Lauraitį, kuris jau 
tardymo metu prisipažino,, 
nužudęs pilietį Mikelaitį ir jo’ 
žmoną G ra ud upėse ir polici
ninką prie Deviržėnų. Be to, 
jis apiplėšęs netoli Varnių 
vieną žydą. Lauraitis padė
tas į Šilutės kalėjimą, bet šio
mis dienomis bus pervestas į 
Klaipėdos kalėjimą. ’

Lauraitis gyvėno ir darba
vosi Klaipėdos krašte su sve
timu pasu, kurį jis pavogęs 
vienoj Klaipėdos krašto kar- 
čiamoj.

■EWX .. ,M i, J

Pabandyk Dykai
7 ’B——P=~ —■■ ■ — =3=at3—

MILŽINIŠKAS ORO LAIVAS NEŠ 25 PASAŽIERIUS

E t LTV IS

|

įsitikink, 
kad

GYDO 
^RAUDONĄJĄ GYSLĄ 

KAM KENTĖT kad mo> 
tis su REM-OLA yra taip 

maloni ir iengva vaitot—nesutepa 
drapanų. .Ji gydo—klausk jų aptie- 
kiM-iaus. arba parsisiųsk dovanai 
Sanipeli—paprastai apvyniotas ir 
užpecėtvtas Rašykit Henry Thayer 
& Cambridge. Ma*».

LIETUVA
PER H VMB1RG \

Ant musų populiarią laivų 
N’epalvi<inama> švarumas ir 
patarnavimas visose kl<*au*e. 

—S203.00—
IŠ NEW YORK i K \L’N \ 

IR ATGAL
(Pridėtus $5. S. V. jeigu 

Taksi**.) Trečia kle*a.

1 
t

Paveikslėlis parodo milžinišką oro laivą, kuris galės ir oru 
visas padarytas iš metalo, yra varomas keturiais motorais ir m- 
sai lakstys tarp Detroito, ClevrlantiO ir Buffalo, o žiemos :a; . 
tono ir Miami, Fla.

ir vandeniu plaukti. Jis yra 
pasažierius. Vasaros metu ji- 

••zi<>- keleivius tarp Washing-

Tai yra racaptaa ganau* šveicariški 
Profesoriau*. FREEDOL greitai įsig*

Haa R«*

KOL
ria į odą ir pa 5 minėtų visiškai praša 
liną įdegimą bei skausmą. FREEDOL 
stebėtinai greitai išgydo Šašus, Bosas 
Egaemtą, Hemoroidus, šunvote*. Nie

ArtXlALlJA AI I A.
—- - . Birželio 25 d. Vyr. Tribu-
nusovę I Joną K ui auską 11 Vladą no)as svarstė šešių nuteistųjų

1 veikimo 
j apeliaciją. Kaltinamųjų suo
le — Giršovičius, Joneikis, 
Baranauskas, Volpė, Sapira 
ir Kostas Korsakas-Gelvai- 
nis. Kaltinamuosius gypė 
adv. Stankevičius ir Gelperi- 
nas. Korsakas sakėsi skaity
davęs Tilžės “Balsą” visai 
nemanydamas, jog tai komu
nistų laikraštis. Korsakas bi
bliografijos tikslu “Balsą” 
duodavęs Šiaulių “Aušros” 
muziejui ir Valst. Centr. kny
gynui. “Balsas” buvęs lega
lus.

Vyr. Tribunolas pasitaręs 
su ekspertais apeliaciją visų 
šešių kaltinamųjų atmetė ir 
patvirtino Šiaulių Apygardos 
Teismo sprendimą.

Birželio 25 d. Vvr. Tribu-

IŠPLAUKIMAS AT! TERORO AUKA UTENOJ.
Utenos apskrities ligoni- _ ____

Laivas LITUANIA, Baltic; .ėj mirė nesenai bombos’iili ir kitak>M«h« bg«r\aiM »hmi 
America Linijos, išplauks iš -progimo sužeistas Utenos j

------- — -------- paštą banką. (-?**
s. kurio butan ■ FREEDOL REMEDY co.

- ’ 3» A. Marraa St, Burtai 19. Ma»*nežinomi asmens įmete bom--------------- --

i New Yorko tiesiog i Dancigą ln,’*m^na^n®s policijos valdi-i 
Lmims 25 i, vietoje Liepos P1“!“8 K.”«Pk 
20 d. kaip originaliai buvo 
nustatyta. Lituania laivas ti
kisi vežti didelį skaičių ke
leivių, nes minėtas laivas la
bai populiarus Lietuvių tar
pe.

SUDEGINO SAVO 
TROBAS.

Obeliu vaisė., Butkunų 
kaimo gyventojas M. Karpo
vas. išvaręs savo šeimyną iš 
namu, sudegino gyvenamą 
trobą ir pirtį. Žmona sako, 
kad jis sirgęs proto liga, bet 
kaimynai tą užginčija.

i « « i

Į
j
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United Statės Ltaes

LIETUVĄ
puikiaisiais Amerikos nuosavais

Transatlantikiniais garlaiviais

Pinigu* persiunčiant greitai ir 
žemomis ratomis.

D*1 Mgrįžiato leidimų ir kitų 
informacijų klauskit pas vieton 
agentus arba pas

Hantarg-Americaii Lae
209 Tremont S<, Boston. Mas*.

i
CUNARD LINIJA LIETUVON

Greičiausi plaukimai per okeaną pasauly Išplaukimai iš N’ew Yorko 
Southampton kas Seręda vienu is milžinų ekspresinių laivų
BERENGAR1A AQUITANIA MAURETANIA
Iš BOSTONO: I.A( ON1A— Liepos 28. SCYTHIA—Kugpiučia 11

■ LACONIA—Rugpiučio 25.
paskui sausžemiu į Kauną

Pamatykite I«ondoną pakely 
Taipgi tiesiai Į Londoną kas 
Pčtnyčia nauji, aliejų varo
mi laivai Trečios klesos 
laivakortės į abu galu iš

C6NARB L1N

___25.
New York į Kauną $203 ir bran
giau. Atskiri kambariai, erdvi 
vieta, geras naminis valgis, 
mandagus patarnavimas. Dėl ki
tų informacijų klauskite bile 
Cunard agento, arba rašykit pas,

» Štate Street.
Boston. Mass.
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IŠ BADO MIRŠTA.
Ariogala. Birželio 17 d. 

mirė mažas darbininko Mil- 
kausko sūnelis. Milkauskai 
gyveno labai vargingai, be
veik badavo. Tėvas pavasarį 
palikęs šeimą, išėjo dirbti 
prie ravų kasimo. Žmonai 
paliko vos 2 litu, su kuriais ji 
turėjo išmaitinti 7 vaikus. 
“Mes gyvenome veik pusba
džiai — pasakoja pilnom 
ašarų akim motina. —Mano 
mažas Juozelis (11 mėnesių) 
per tris mėnesius gavo tik 
litrą pieno. Norėjau eiti uba
gauti. bet nedrįsau. Kenčiau, 
o Juozelio ir taip sveikata 
buvo bloga. Prašiau pagal* 
bos. niekas man nepadėjo:./’ 

Kodėl tokiais žmonėmis 
niekas nesirūpina?

APVIRTO AUTOBUSAS 
SU 15 ŽMONIŲ.

Ant kelio tarp Rokiškio- 
Kamajų, 2 kilometrai nuo 
Kamajų, keleivinis autobu
sas vežęs 15 keleivių apvirto 
į rava. Iš važiavusių trys: J. j 
Juškevičius, V. Kulys ir Mal- 
kevičienė nesunkiai sužeisti, 
kiti keleiviai nenukentėjo.

SULAIKĖ LENKŲ 
PILIETJ.

Varėnos valse., žilinėlių k. 
sulaikytas lenkų pilietis Vik- 
tas Uršubiakas. Vid. reik, 
min. informacijų biuro pra
nešimu, mano, kad jis esąs 
pleškaitininkas.

NENUŠOVĖ MOTINĄ, TAI 
NUŠOVĖ SAVE.

Pirmadienio rytą 10 vai. 
Viliampolėje. Jurbarko g. 49 
nr. parėjo iš kaž kur girtas 
Jonas Bilius. Supykęs kėsi
nosi nušauti savo motiną. 
Paleido šūvi, bet nepataikė. 
Sujaudintas nepasisekimu 
revolverį atstatė į save ir 
persišovė. Jo lavonas padė
tas miesto ligoninės lavoni
nėm

KLAIPĖDOJE PIETUS 
KAINUOJA 1000 LITŲ.
Pereitą penktadienį vie

nas amerikietis, pamykęs 
Lietuvon vasaroti, viename 
Klaipėdos restorane gerai 
papietavęs turėjo sumokėti 
10 dolerių, bet būdamas girs- 
telėjęs, ir “unaravas” žmo
gus, išdidžiai paėmęs iš pini
ginės kelneriui padavė bank
notą į jį nežiūrėdamas. Iš
ėjęs, išsiblaivęs susigriebė, 
kad vieton 10 sumokėjo 100 
dolerių. Pasiskundė polici- 
iai. Pavyko permokėtus pini
gus atgauti. Po to amerikie
tis sprukęs iš Klaipėdos į Že
maitiją.

PAVOJINGA VASAROS 
SMAGUMAMS.

yra pilvo suirimai Tvarkingas pilvas 
vra pamatas rykšlios fiziškos sveika
tos. ir kiekvienas pilvo negerumas tu
ri būt greitai prašalintas.

TRINERJO KARTI S VYNAS 
vra pirmaeilis vaistas nuo nemalimo 
prasto apetito. Konstipacijos, galvos 
kvaitulio, neiamaus miego ir panašių 
negerumų, paeinančių nuo pilvo ne
tvarkingumo. "Monroe, Mich . Birželio 
B. Aš esu labai patenkintas pasekmė
mis Trinerio Kartaus VyTio. Mano ape
titas sugrįžo, pilvo negerumai praėjo 
ir aš jaučiuos gerai. Sam Micary.” Vi- 
sose aptiekose Pabandykite jį ii -• r- 
gėkite pasekmes

DYKAI SAMPELIO KUPON XS 
Pasiųsk pas Jos Triner Co, 13:}:', S-, 

Ashland Avė , Chicagn, III.
Vaidas

Adresas
Miest. . ... Valst

Liepos
S. S. Geo. Wasbington

i tiesiog į Bremenąi

Išplaukia iš Xe» Yorko

LIEPOS 24 D.
S. S. Leviathan

(Per (’herboure’i
Išplaukia iš New Yorko

LIEPOS 27 D.

TRAUKINYS SUTRAIŠKĖ 
GALVĄ.

Tryškių-Telšių tarpstoty 
traukinys suvažinėjo nežino
mą asmenį, sulaužė jam kru
tinę ir sutraiškė galvą. Lavo
nas padėtas į Telšių ligoni
nės lavoninę.

PRIGĖRĖ AR NUSI
NUODIJO?

Antakalnis, Dusetų vai. 
Birželio 15 d. rasta pil. Stau- 
skienė negyva: kojos vande
ny, o galva ant lentos. Spė
jama, kad ji nusinuodijo, nes 
prigerti tokioj padėty nebu
vo galima. Savižudybės prie
žastis, kaip kalbama, netikė
tas nėštumas.

IŠSIVEDĖ MIŠKAN EIGŲ 
L| IR NUŠOVĖ.

Eržvilko valsčiuje į šilinės 
girininko butą atvyko V. že
mėta gyvenąs Klaipėdos 
krašte. Eigulį Eimantą išsi
vedė į mišką, neva pasikal
bėti ir nušovė. Paskui grįžęs 
pasikvietė į mišką Eimuntie- 
nę ir ją sunkiai sužalojo. Tik 
po vienos paros ji atsipeikė
jusi. __ _

PASKENDO TRJS MER
GAITĖS.

Ties Taurage, Jūrėje besi
maudydamos, penktadienį 
paskendo tris jaunos mergai
tės: seseris Augaitytės, Ona 
16 metų, Marė 11 m. ir Dovi- 
daitytė 8 m. Visos iš Kuisių 
kaimo.

ATIDAVĖ LAVONĄ.
Merkinė. Pranešimas dėl 

nil. Milinavičiaus Martyno iš 
Perlojos nušovimo papildo-! 
;na: mirtinai sužeistąjį lenkų 
kareiviai dar mušė. Taipogi 
nežmoniškai mušė drauge 
suimtąjį pil. Sčesnulevičių, 
kurį lenkai nusivežė į Gardi-l 
ną. Užmuštojo lavoną birže-; 
lio 20 d. atidavė Lietuvos pu-, 
sėd. •>.«

SOVIETŲ KOMISIJA NU- 
PIRKO KLAIPĖDOJ 

200 ARKLIŲ.
Supirkinėjusi Klaipėdos 

krašte arklius Rusijos komi
sija savo darbą pabaigė ir iš 
Klaipėdos išvažiavo.

Nupirkta apie 200 arklių, 
už kuriuos mokėta po 800— 
1500 litų arkliui. Kai kurio
se vietose buvo iš karto su
perkama net po 20 arklių.

i __________________ i

IŠVEŽĖ 10,000 ARKLIŲ. I
Nuo šių metų pradžios iki 

šiol į užsienį iš Lietuvos iš-* 
vežta 10,000 arklių.

Dabar pavasario darbams 
besibaigiant arklių kainos 
nukrito.

Iš Klaipėdos krašto šįmet 
išvežta į Rusiją 200 arklių, 
už juos buvo mokama nuo 
800 iki 1,500 litų. i 

r

IŠDŪRĖ MOKINIUI AK|.
Keturvalakiai. Birželio 12 

d. per pamokas,' klebono 
akyvaizdoje vienas mokinys 
—Jesevičiukas, išdūrė kitam 
mokiniui — Albinui Miliaus
kui akį. Sužeistasis atvežtas į

Mariampolę gydytil

SUSIPYKĘS SU ŽMONA 
NORĖJO NUSIŽUDYTI.

Kauno vokiečių gimnazi
jos sargas P. Latvėnas parė
pęs neblaivus namo ir gavęs 
■ keletą žmonos priekaištų už 
girtavimą, stvėrė peilį ir 
smogė sau į krutinę. Pašauk
tas gydytojas suteikė medici
nos pagalbą. Jo gyvybė pa
vojuje.

MARGUTIS
Kiekvienam lietuviui naudinga 

užsisakyti naujos mados laikraš
tis sn Muzika. Dainomis ir Juo
kais. įleidžia ko m po z. A. Vanagai
tis. Kaina metams 1 dol. J Lietu
vą 1 dol. 50c.

“MARGUTIS“
3219 So. Habted SU Chicago. III.

Įdėk į laišką vieną dolerį ir 
gausi kas mėnesį po “Margutį.”

Sūnijęs Skilvis 
pasaldinamas ir 

pagydomas tuo jaus su 

PepsiiricSeltzer
VAISTINĖSE 254,504,SR? 

SAMPEUSDYKAI
CO.

\
7IDl'RV AS ARIS — puikiausias 

laikas grįžti į savo tėvynę!
T..<įa vandenynu keliauti geriausiai. 
:i< s tvkūs vandenys ir šiltos vasaros 
dienos.

Visuose l’nited Statės I.incs gar
laiviuos būsi puikiausiai aprūpintas 
patogumais — visą laiką vandeniu 
plaukdamas.

Tam«ta taip pat turėtum plaukti 
su savo tautiečiais. Visos kelionės 
patogybės bus iš anksto pauikiatt- 
siai sutvarkytos.

Pilnu informacijų, kainą, kitą 
-igpiūčio išplaukimo garlaiviu po 
l'nitcd Statos I.incs vėliava, ir 1.1, 
klausk =avo paprastojo garlaivių 
agento arba rašyk tiesiog Į

United 
Statos Lines

75 Statė St_ Bontpn. Mas*. 
15 Broad*ay. Ne* York City

PARDAVIMAS
VIS DAR TĘSIAS.

DUPONTS INTERIOR GLOSS PA1NT •
RPAI VOS Balta, Dori. Buff. Tan. Bltie *2.83 

___________ an(j (,reen gal.

FLOOR VARNIAM
Visiems reikalams . . ii oqViduje Vamišis .... r.| 1 

koof coating 
Bile Kiauram Stogui .... 
•> gal. kenas. ............ <a| 59c.

LAWN MOWER
3 Dalgiai .............. oq
Hain Beariu ’ 4

4 Dalgiai. Bali Bearinr g ]9 
Hi<b Grade Malte. Tikra
kaina «JK75.

StMlojiiM*. Dykai Vietos l’ri-utim.t-

p \|XT AM> v \RMSH
REMOVER................ gal. 98c.

I 1 AT U HITE I’AINT gal. SJ.29 
muite E\ t M EI......... gal. j 83

K AKSOMINE
In 25-lb. Bags........................98c.

ROOFING 
^moth Surfaee 
i .ght 75c. 

Medium -'*1.19 
Heavy *1.47

I. Hancock 91O5-A

SOUTH EHD HARDWARE CO.
1095 Washington Street

Dėl

BALTIC AMERICA LINE
8 Bridge Street, New York.

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI |

KLAIPĖDĄ IR ATGAL

t----------- .------- I---------------
IŠPLAUKIMAI LAIVŲ IŠ NEW YORKO 

“ESTONLA” Aug. 10 “POLONIA” Sept 7 
“LITUANIA” Aug. 31 “ESTONIA” Sept 17

visų informacijų kreipkitės j vietos agentų arba

KELIAUKIT į LIETUVA PER

KLAIPĖDĄ
Laivais Baltic Linijos

Patariant pirkti laivakortes į abi pusi, nes tuomi 
sugėdysite sau pinigų.

Trečia klase ............................... ................$107
Trečia klase į ten ir atgal, tiktai............181
Turistine trečia klase, Main Deck.........129.50
Turistine 3-čia kl. į ten ir atgal, tik ... 216. 
Cabin..............................................................  147.50

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

Birželio 15 iki Liepos 15—o į Ameriką nuo Rugpiu- 
eįo 1 iki Rugsėjo 22, visos kainos padidinamos $7.50 
vienan galan. 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.

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

dienas ant okeanoO------------------  >1| arba iš 
LIETUVOS 

per Cherbourg ar Bremen
Didžiausiai* ir Greičiausiais Laivais

BDEMEN $ EUROPA
TIKTAI 7 DIENOS I LIETUVA

SoiMŽiirtM Trečio* Kleom Rato* j abi pu-e*.
Paranką* ir tiesą* susisiekimai su visa Europa.

Reguliariai Kiekvieną Sąvaitę Išplaukimai su kitai* 
Populiariais I.loyd laivais.

Sugrįžimui certifikatą ir kitų infor
maciją klauskit* vietini agentų arba

B NOKTU CEEMAN
1LLCYD4

STATĖ ST.. BOSTON. MASS.
N

I
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Vietines Žinios
Nauji pinigai pridarė daug į 

sumišimo.
Pereitą sąvaitę pasirodė 

apyvartoje nauji popieriniai 
Jungtinių Valstijų pinigai. 
Jų formatas yra mažesnis už 
senuosius ir išvaizda truputį 
kitokia. Žmonės pirmu syk 

įjuos pamatę nenorėjo imti, o ,______________ , v .
kiti manė, jog tai “falšyvi” laiko niekas jo daugiau ne- sai praneša, kad visos mote- 
pinigai. Norėdamas patirti, matė. Spėjama, kad plau- ris virš 18 metų amžiaus pri- 

t kaip žmonės tuos pinigus pa- kiant jį sutraukė mėšlungis ir valo išsiimti leidimus, nes ki- 
sitiks. dienraštis “Boston jisai nuėjo 
Herald” pasiuntė savo re----------------
porterį su pluoštu naujų pini- South Bostone buvo pū
gų pas biznierius. Nekurie grobta nuo gatvės Catharine 
jų atsisakė naujus pinigus Joyce, 24 metų mergina. Ke- 
priimti. Vienoj vietoj klerkas turi vyrai išsivežė ją už mies- 
pašaukė policiją, kad suimtų to ir tenai ją užpuolė. Paskui 
reporterį kaipo netikrų pini- jie išmetė ją iš automobi- 
gų piatintoją.

Moterį* privalo turėti 
leidimus žuvauti.

Žvejybos ir medžioklės di
rektorius Adams praneša, 
kad jo “game wardenai” jų laivas "Benjamin Walla- 
skundžiasi, kad jie randa ce." Žvejai susėdo į valtis ir 
daug moterų žuvaujant paskui juos išgelbėjo kitas

Žvejų laivas sudegė | 
ant jūrių.

Ties Bostonu pereitą są
vaitę ant jūrių užsidegė žve-

Prigėrė Leonas Krolis.
Pereitą sąvaitę ties Atlan- 

tic H iii jūrėse prigėrė Leo
nas Krolis ( Kroli), 37 metų 
amžiaus lietuvis iš Hyde 
Parko. Jis buvo nuvažiavęs į 
Atlantic Hill maudytis ir iš-

PARKWAY AUTO SERVICE
and FILLING STATION * 

Studebaker Karų Agentūra, taip
gi geriausia taisymu viela.

Jeigu norite, kad Jūsų automo- ’ 
bilius ilga: laikytų, duosit patai
syt mums. Darbas geras, kaina 
prieinama. Jeigu norite, kad jūsų 
karas gerai trauktų, imkite gazo
liną pas mus.

VIKTOR VAITA1TIS
415 Old Colony Avė,

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

ICenzorius gavo per nosį.
“Keleivy” jau buvo savo 

aiku rašyta, kad Bostone- 
tosto muitinės viršininką? 
Lufkin konfiskavo franeuzv 
nlosofo Voltaire’o veikalą • • •
“Kandidą," kurio vienas P 
knygynas buvo iš Francuzi-’ 
jos parsitraukęs pardavinėji- i 
mui. Dabar Washingtonas • 
išleido patvarkymą. kad 
konfiskuota knyga butų pa- 
liuosuota. nes joje nieke 
bloga nėra. Tokiu budu mo
ralistas ponas Lufkinas gavę 
per nosį.

“Kandidas" buvo parašy
tas apie 170 metų atgal ir A- 
merikos universitetai yra pri
ėmę ji kaipo klasikos veika
lą. kurį studentai privalo 
perskaityti ir žinoti. Tai yra 
apysaka apie vieną moterį, 
kuri keliavo aplink pasauli ir 
patyrė daug šiurkščių prieti
kių. Voltare savo raštuose 
aštriai pašiepdavo kunigus, 
užtai klerikalai jo raštų bai
siai nekenčia. Turbut vienas 
iš tų yra ir Lufkinas.

Jasinskas areštuotas už su
mušimą Čepulienės.

Marė Čepulienė, kuri gy
vena su savo šeimyna South 
Bostone po numeriu 168 W. 
Fifth street, šiandien guli 
miesto ligoninėj sunkiai su
mušta. o Juozas Jasinskis. 
50 metų amžiaus lietuvis, yra 
areštuotas už jos sumušimą. 
Bet jis prie kaltės neprisipa
žįsta.

Kaip ten viskas atsitiko, 
sunku sužinoti. Policija kol 
kas negalėjo nieko aiškaus 
patilti. Ji buvo kaimynų pa
šaukta. kada Jasinskio na
muose Čepulienė oradėjo 
rėkti ir šauktis pagalbos. At
vykusi ii rado Čepulienę su 
perskelta galva ir visą kruvi
ną. beveik jau be žado. Gal
vą jai reikėjo susiūti septy
niose vietose ir manoma, 
kad moteris mirs. Jasinskas 
tuo tarpu pastatytas po 
$1000 kaucija.

“Keleivio” reporteris bu
vo nuvykęs pas Čepulį pasi
teirauti. kaip šitas inciden
tas įvyko, bet nieko aiškaus 
nesužinojo. Čepulienės vyras 
buvo keliatas metų atgal cu- 
kernėj sužeistas ir dabar ne
valdo strėnų. Jisai sėdi su 
lazda pusiau apmiręs ir labai 
mažai kalba. Išrodo, kad 
apie savo pačią jis nedaug ir 
paiso. Klausiamas, kaip ir už 
ką ji buvo sumušta, jis atsa
ko “nežinau,” ir tuoj nu
krypsta į kitą klausimą. Sa
ko, ar negalėtum man gerą 
lojarį prirodyt, kad apskųs
tų cukernės kompaniją?

Paklaustas, kiek jis turi 
vaikų. Čepulis atsako: “Ly
giai dešimtį.” Ir tik vienas iš 
jų dirba. Iš jo uždarbio turi 
gyventi 12 žmonių. Nors bu
vo jau vakaras, tečiaus iš 10 
vaikų namie nebuvo nei vie
no — visi ant gatvės. Liud- (Symphony salėj ir buvo žino- 
nas reginys. j mi vardu “Pops." Bet už juos

Musų reporterio klausinė-1 reikėjo mokėti.
jamas Čepulis įvgirneno-j Esplanadoj, prie Charles 
roms pasakė, kad jo pati bu-iRiver. per penkias savaites 
vo nuėjus ant Silver streetoI lengva klasiška muzika bus 
ir tenai Jasinskis ją pamatęs i tiekiama dovanai. Sėdynių 
pasišaukė pas save į namus publikai nebus, bet klausyto- 
ir tuojaus puolė su savo pa- jai galės j 
čia ją mušti. Klausiamas, už žolės pasėdėt. Bet keturis 
ką jis ją mušė. Čepulis pa- į karus koncertų nebus, 
aiškino taip: “Matai, pirma tent: 14. 22 ir 29 liepos 
mes Jasinskio auzoj gyve-i rugpiučio. 
nom, o paskui išsimufinom.Į 
tai dabar jie pikti.”

Tai pasaka, kuriai nešino-i 
ri tikėti. Policijai teko suži
noti, kad iš vakaro Jasinskis! 
buvo nuėjęs į Čepulių namus į 
ir jau tenai prasidėjo bar 
niai. F 
lienė buvo nuėjus į Jasinsi 
namus, niekas nesako.

i

Esplanadoj duodami nemo
kamai koncertai.

Nuo 4 liepos Esplanadoj 
prasidėjo nemokami koncer-Į 
tai, kurie tęsis iki 8 rugpiu- ’ 
5io. Koncertus griežia Bosto- Į 
no Symphony Orchestra, su
sidedanti iš 46 muzikantų.’ 
kuriems vadovauja Arthuri 
Fiedler. Jie yra finansuoja
mi iš privatinių šaltinių. Val
stija stato orkestrai estradą 
?ale Chestnut streeto. netoli 
L’nion Boat Clubo.

Europos miestuose tokie 
koncertą? labai madoje. Pub
lika vakare susirenka atvi
rame ore ir gauna pasiklau
syti kilnios klasiškos muzi
kos. Iki šiol panašus koncer
tai buvo duodami Bostono

plaukė toli i jūres, nes buvo Massachusetts ežeruose ir laivas. “Benjamin Wallace 
geras plaukikas. Staiga jis iš- upėse, bet beveik nei viena sudegė.
nyko visiems iš akių ir nuo to jų neturi “laisnio.” Taigi ji-

iurių dugnan, taip jos bus areštuojamos ir!
______  ” traukiamos teisman. Vyrai 

beveik visi leidimus turi, bet 
moterįs kažin kodėl mano, 
kad jos gali ir be “laisnių” 
žuvauti bei medžioti, sako 
direktorius.

Saulė užmušė žmogų.
Eidamas Fourth sireetu su 

savo šeimyna pereitą nedėl-1 
dieni krito ant šaligatvio ne
gyvas airys vardu McCaithy. 
Jį užmušė saulės karštis. Ke-j 
liolika žmonių tą dieną nuo. 
saulės karščio apsirgo.

t

*

K 

j
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liaus ir paliko laukuose

Didelis gaisras Deer Island 
kalėjime.

Ant Deer Island salos šį’ 
panedėlį užsidegė kalėjimas, 
kuris buvo pastatytas 83 me
tai atgal. Kalėjime buvo už
daryta 720 kalinių ir jų tar
pe kilo panika. Bet tuojaus 
jie buvo iš degančių namų 
išvesti ir nusiramino. Paskui 
400 kalinių padėjo gesinti 
degančias triobas. V.ėliaus 
pribuvo laivais ugnagesiai ir’ 
gaisrą likvidavo. Nuostoliai 
apskaitomi į $100,000.

M iss May Coliier, aktorka.

I

44

pastovėt. arba ant 
s va- 

bu- 
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LABAI GRAŽUS

PIKNIKAS

!
East Bostono uoste sustrei- į 

kavo laivų darbininkai. Uni-j 
jos viršininkai streikui nepri-j 
taria, bet darbininkai jų ne-. 
klauso.

Roxburyje buvo areštuo- 
tas Thomas Collins, kuris no
rėjo išmainyti netikrą 10-do- 
lerinę. Jis sako, kad jis ga
vęs ją kitur.

Tel. So. Boaton MM-W
DAKTARAS

A.L.KAPOCIUS
LIETUVIS DENT1STAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 9 vak.
NED6U0MIS: 
ki 1 v. po pietų

Sereoomii iki 12 dieną. 
Ofisas "Keleivio” name.

UI Broadvay. tarpe C ir D St-
SO. BOSTON. MASS.

Sharkis gavo pakvietimą 
i Londoną.

Jack Sharkey. kurį lietu
viai laiko savo vientaučiu, 
šiomis dienomis gavo pa- 

.. - . - , (kvietimą Į Londoną kumš-
Ko ant rytojaus Čepu-’ čiUotis su anglų sunkaus svo- 

•KKjįrio kumštininku Scott’u. 
Londono kumštynių rengėjai 
siūlo “musų” Sharkiui 65 
nuošimčių pajamų, kurių jie 
tikisi busią nemažiau kaip 

p.! $562.500. duoda $5.000 ke- 
pakeitė savo j lionės išlaidoms

Viena iš daugelio aktorkų, kuri da- 
yv-.ąją Paragon Parke, ant Nantasket 
Beach. kur paranku nuvažiuoti ant di
lelių laivų Nantasket Beach Steam- 

boat Co.

Piknikas
Kasmauskas jau nebus 

Kasmauskas.
Sandariečių veikėjas

Kasmauskas pakeitė savo j lionės išlaidoms ir žada 50 
pavardę ir nuo dabar vadin- į procentų pelno nuo judomu- 
sis jau ne Kasmauskas. bet i jų paveikslų. Ar Sharkis šitą 

■ Kas. Naujoji pavardė jam'pasiūlymą priims, da neži- 
kaštavo $25. *nia.

PIKNIKAS
GRAŽIAUSIAS ŠIĄ VASARĄ!

RENGIA ( AMBR11M4E AUS IR SO. BOSJONO LIETI \ |\l m>. 
(ĮAUSTAI LABAI LINKSMA PIKNIKĄ DAILIOJE VIETOJE 
PRIE DIDELIO EŽERO. KURIAME GALIMA MAI DYTiS.

Piknikas jvyks Nedėlioję,

28 LIEPOS-JULY, 1929 M.
ant JAMES McANA FARMOS

NO. EASTON, MASS. PRASIDĖS 11 VAL. RYTE.
GERBIAMOJI VISUOMENĖ!

Socialistai visados surengia gražius piknikus, ir šitas Pikniką- bus 
tikras INknikas! Muzika, dainos žaislai. Lenktynės Moterim-, vaiki- 
name merginoms, mergaitėms ir bernaičiams. Virvės traukimas < am- 
hridge’aus su So. Bostonu. Bus ir plaukimo lenktynės, ir labai pu ki 
muzika. Pasižymėjusiems bus duotos dovanos, žodžiu bu- link-ma- 
piknikas! Turėsime progą šviež u oru pakvėpuoti ir linksmai praleisti 
laiką. Valgių ir Gėrimų bus pakankamai

širdingai kviečia visus dalyvauti C. ir S. B. Liet. Socialistai.

Renąia Bendromis Spėkomis Cambrid- 
ge’aus Draugijos; Draugystė Lietuvos 
Dukterų ir Sūnų. Lietuvos Sūnų. Gan- 
bridge’aus Liet, ho-operacija.

Nedėlioję.
21 LIEPOS-JULY, 1929, 
ant James McAna Farmos

Sharon Lake. NO. EASTON. MASS.
Sharnn I,ake ežeras yra vienas iš 

'-'ražiausių ir parankiausių dėl maudy
mosi. T<»del važiuodami nepamirškite 
bathin? siutus

Hu- žaislai: Dėl vaikų. .mergaičių, 
moterų ir vyrų. Visas-pelnas nuo to 
pikniko skiriama- de) Vaikų Mokslo 
Draugijėlės Cambridge'uje. (kerbiama 
publiKa, malonė'it dalyvauti tame iš- 

-kaitlingai, ir paremkit ge- 
Busai išeis nuo Moore ir 

i st. Cambridge
. Važiuot i Stoughton. nuo

■ \\ ashington street ir'va- 
'd'lžiuoju keliu iki priva-

kelią r važiuot tuo keliu iki 
tada

au- Kelias bus paženklintas
> i i pat pikniko vietos

ma orė- it dalyvauti tame iš
važiavime ■

1 ra darbą.
į V’ashingtoi

K clrodis.

•' -!■ kūnines, šiapus kapi-
....._______’’ i 

vėl pasisukt po rleši-

i PIKNIKAMS i
t
1
I
I
t
I

l
Kelrodis: Važiuot j Stoughtoną. nuo skvero paimt VVashington st 

ir važiuot tiesiai didžiuoju keliu iki privažiuosi po dešinės kapines 
Šiapus kapinių, paimt kelią į dešinę ir važiuot tuo keliu iki pasibaigs, 
tada vėl pasisukt po dešinės. Toliaus kelias bus paženklintas rodyk
lėmis iki pat pikniko vietos.

So. Bostono Moterų Apšvietei- Drau- Jį) 
jystė Rengia labai gražų Pikniką

NEDĖLIOJĘ 5
21 D. LIEPOS-JULY, 1929 

ant ALEKO FARMOS e
NORMOOD. MASS. J)

Prasidės 11 vai. ryte ir tęsis iki 
vėlai vakaru. 

Gerbiamieji Vyrai ir .Merginos! J
Šitas Moterų Apšvietos Dr-sti- pik

nikas bus pažymėtinas. Bus visko ko | 
tik širdis reikalaus: skanių užkandžių $

alės kaip j 
uja, $ 
pil- j 

'e- i 1 £ 
piku:- N 

I 
I 

S

S

DIDŽIAUSIOS VAISĘS 
KETUOSE! $

»

i’. I

p!K- •

ir gardžių gėrimų.' isokių žaislų irgra- 
žių merginų, vyrų ir moterų kada jus 
atvažiuosite. Linksmintis 
tik kas norės

Vieta gražj prie ežero, salė r.a 
pieva žats’arris. Visi atsilankę bus 
nai patenkinti.

Rusai išeis nuo Lietuvių Salės 11 
vai ryte. Visi malonėkit šiame į 
ke dalyvauti

Prašo .Mot Vpšv. Draugystė.
Kelrodis. Iš Norwoodo reik važiuot 

didžiuoju Providence keliu iki \Vilson 
street. pasisukus po tiesiai į \Vilson 
streetą ir važiuot iki pat pikniko vie
tos.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA GERA KARMA
80 akrų žemės, pusė dirbamos, pusė 

girios, gazolino stationas. ant Statė 
Road. kuris eina ant Baltųjų Ka'nų. 
Vasaros metu tuo Keliu labai daug ke
liauja. Stuba 6 kambarių, barr.ė. viš- 
tininkai, visi budinkai geri Visą tą 
galima nupirkti už $3.000 Pardavus 
mišką galimą išrink $3.00<t. Kurie bu- 
'ite režinteresuoti šia negirdėta proga, 
kreipkitės pas A. B. <3I>

41 Dud'ey st.. Roxhury, Mass.

i:
$

$

$

DOLLAR DAY
KOŽNĄ PANEDĖLJ 

IR PĖTNYČIĄ
—ant—

Nantasket Beach

$

$

MALEVOJAM AUTO
MOBILIUS.

Darbą atliekam gerai, greitai ir pri
einamai kaina. Jeigu jūsų automobi
lius išrodo jau pasenęs, atvežkit pas 
mus, o bus kaip naujas. Visuomet pa
tarnaus Leonas T. Letvinas. (-)

UNION SQUARE AUTO
PAINTING

345 SO.MERV1LLE AVĖ, 
SOMERVILLE, MASS.

Tel. Prospect 0716.
I

$
I

GERA PROGA K AS NOR PIRKTI 
BIZNj! Grosernė ir Kendžių: Gali 
pirkt su namu ar be namo Biznis einą 
gerai. Gali pats persitikrint ypatiškai

188 M. !»-th -t . So. Boston. Mass. 
(30)

BARGENAS
SO. BOSTONE—4 šeimynų narna- 

ir 2 krautuvės, art kampo 365 Second 
ir 191 F Sts. Rer.dų neša $1.680 į 
tus

Taipgi po nūn. 22s E St, 3-ju 
mynų namas ir 1 U Seventh St. I 
mvnos. Rendų neša $1.440 i metus 
trijų karų garadžius ir didelis vardas.

M’OLLASTON—2 namai po 1 šei
myną: vienas ar t 144 W. Elm Avė, 
kitas 367 BiDing Rd 2 kaną garadžius 
ir labai gražio j \ retoj prie pat byčių. 
Rendų neša ?l.os<' į metus

Kreipkite- informacijų pas
M'. J. JAKŠTAS 308—Ith St_ South 
Boston. Mass. Tel. S. B. 1224-M.

t $

me-

šei- 
šei- 
Yra

$

$

PARSIDUODA K ABLERIU (Cevery- 
kų Taisymo) š \l’ \. Vieta gęra. apgy
venta lietuviais, galima daryt gerą 
biznį. Kuris i.- lietuvių moka taisyt 
ėeverykus. yra ra proga Priežastis 
pardavimo — ::"sveikata. Kurie norė
tų daugiau žinių, atvažiuokit vpatiš- 
kai po num 655 'lain st. Cambridge. 
Mass. (30)

$

$
I

DORCHESTER—ANT RANDOS
12 ruimų vienam namas, visi įrengi

mai Netoli karų ir geležinkelių sto
ties Pigi randa. Klauskite i29)

8 Kingsdale st.. Dorchester. Mass.

P.ARSIDl OI) \ \A( JAS NAMAS
6 kambarių maudykle ir visais 

jtais} mals, jraradžus. aker’.s žemės, 
apie 10 minutų eit nuo Blue Hill- Kai! 
na $4,901). , 29)

D. K AI DĖL
High street. Randolpb. M ass.

$s

ŠIAI K A JUS GAUSIT UŽ

VIENĄ DOLERI
Kelionę į abu galu ar.t Palocinio 
Laivo Nantasket Beach Steam- 
b>at Company

DYKAI ĮŽANGĄ Į 
PARAGON PARK

Pasivažinėt ant Giant Coaster— 
Red Mill—Hilarity Hali—Circle 
Swing— Merry-Go-Round—The 
Whip—Custer Ride—Scooner— 
Caterpillar-—and the Hey Day.

LAUKE KONCERTAS IR 
VODEVILIAI

TEN REAL JOY MAKERS 
Ir į Abi Puses Kelionė Ant 
Vieno Bostono Geriausio Laivo 
į Gražiausią Vasarinę Resortą 
Amerikoje.
Viską Už Vieną Dolerį 
Dollar Day Tikietas. Geras lik 
tai Dienay. kurioj perki.
Atvažiuokit on Dollar Day 
Į Paragan Park-Nantasket Beach 
Combination Tickets Parsiduoda 
tiktai Tikietų Ofise ant Rovres 
Wharf, Bostono Ofisuose Nan
tasket Beach Steamboat Kom
panijos. DYKAI. Tikietas kozną 
dieną į Paragon Parką su kiek

vienu Laivo Tikietu pirktu 
j Nantasket Beach.

“Triangle Sea Trips’’
BOSTON-SALEM WIL- 

L0WS NANTASKET 
BEACH

Gražiausia Dienos Kelio
nė Bostono Prieplaukoje. 
Dabar išplaukia kožnąSe- 
redą. Ketvertą ir Nedėlią 
laivas išplaukia nuo 
Rowes Vvharf 10:30 ryte 
i Salėm Wilk>ws; paiieka 
Saiem Willows i Nantas- 
cket Beach 1:45 dieną. 
(Kožną valandą laivas 
plaukia į Bostoną.) Palie- 

Ika Nantasket Į Salėm 
Wil]ows 6 vai vakare Iš 
Salėm Willows i Bostoną 
8 vai. vakare
KELIONĖ Nt PIGINTA 
— ROUNI) TRIP SA
LĖM MULOMS TO 
NANTASKET BEACH 

>1.00 .
Dykai |žanga j Paragon 

Parką
BOSTON, SALĖM MIE
LOMS. NANTASKET 

BEAG H IR ATGAL 
>1.50

Dykai Įžanga j Paragon 
Parką.

VIEŠAS PAKVIETIMAS
Kuriems yra patogu prašau atlan

kyti mano ūkę Vieta graži arti prie 
didelio ežero. Užlaikau šviežių kiauši
nių, sviestą ir lietuviškų sūrių. Iš Bos
tono tik 18 mailių. Važiuot per Quincy, 
VVeymouth No. 3 keliu iki Queen Ann 
Corner. Paskui paklauskit Pond st. 
Adresas: 211 Pond st., Rockland. Mass

DOM1NIKAS ŠAPOKAS. (31)

g Tel. Talbot 0847

Dr. Ant. J. We$t I
(V1ŠN1AUSKAS) 

(gydytojas ir Chirurgas
Valandos: nuo 2 iki 5 dieną J

nuo 7 iki 8 vak. v
Kitomis valandomis pagal 

sutartį. v*
220 M1NOT ST, $

DORCHESTER. MASS.

j
I 
£I

$
Y

$ *

OituKtmttt

$ I

$

$

Tel. South Boston X52O 
Residence University 1463-J. 

S. It hifatt-SlMllM
LIETUVĖ MOTERIS 

ADVOKATĖ 
346 Broadsay. So. Boston, Mass.

Room 2

Tel. So. Boston 2483-W.

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Estate and Insurance 
Justice of the Peaco 

Visame patarnauju gerai.
120 Marine Rd.. So. Boston, Maai.

Iiefzaminuojn priskiriu
akinius, kreivas akis atitiesmu 
ir ambiyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.

J. L. PAAAKAKNIS, O. D.
447 Broadway, So. Boston, Maus

" "—S
BIRUTĖS” ; 

į Saldainių j 

iŠ LIETUVOS J
' " ■>
K.i tik.ai gautas didis transpor-1

> vi >kių rūšių saldainių. ‘

LITHUANIAN

$

$
$19.75

$
( opper Coil Gas 
Water Heatcr 

$7.75 
pilną eilę Boileri

i. Pi peš ir Eitting;

’hemical < lošei 
$6->o

♦

• 
I 
I 
)
• 
I 
I
•

i
_____ ' 

hMPORTING CO. •
'Ga E. SIXTH STREET, •
SO BOSTON. MASS. ' |

Mes užlaikom 
Radiators, Veives

BOSTON PLUMBING &
L1GHTING SUPPLY CO.

“Tikrai Onginaiė jums vieta 
{įteigta nuo 1910”

143—147 PORTLAND ST.
Netoli North Station Hav 4100

•-

$

$ L AIDOJ IMU S 
kur i uos paveda 
mano prižiūrėji
mui, visuomet 
būna patenkinti 
ir sutaupina ge
rokai pinigų.

Mano kaina 
visiems ir visur 
vienoda.

JONAS PETRUŠKEVIČIUS 
Lietuvis Graborius

162 Broadway. So. Boeton, Mase. 
Residence: 313 W. 3-rd street.

Telefonas: So. Boston 0304-W.

$

$

$

$

$

M
80-MILE SAIL TO THE L \ND- 

JNG <>F THE PILGRIMS 
PLYMOUTH

BOAT SAILS DAILY AND 
SUNDAYS EJCEPTING MON- 

DAYS AT 10 A. M. EROM 
komes mharf

Kares Keduced. Round Trip
$1.00

Dvi ir Pusę Valandos Sustoja 
Plymouthe

$

$

$

»

$

$

PLAUK IR ŠOK 
Kiekvieną Sąvaitės Dieną 
Vakare ant Didelio Laivo 

“MAYFLOWER” 
Geriausia Šokių Muzika 
Naujoj AngHjoj “Mey- 

fk>» er Commodores"

FARE >1.00
DYKAI ŠOKTI 

Laivas Išplaukia nuo 
Rowes Mharf 8 :30 v ak. 
GRĮŽTA 11 VAI.. V AK. 
šokiai iki Vidurnakčio

Luhcbeon Served 8 P.M. 
Untill 12 O'clok

$

$

$

$

S 
$_______
;$$$ss$$$$s$$$$$$$$$>$4$1

Visi Laivai nuo Rowes Mh»rf, 
Bostone.

Telefoną#: So. Boston 4768

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

SO. BOSTON. MASS.

DR. J. MARCUS
IŠ MASKVOS IR KAUNO 

Specialiste* veneriškų. kraujo 
odos ligą.

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

261 Hanover St, Boston, Room

ir
|

_______________ . 7.
Tel.: Richmond 0668, Rox. 1894-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais iki 4 vaL po pietų. >

Telefonai: So. Boston 1662—1373

A J. KUPSTIS
ŽEMNAMIJOS. Al’DRAUDOS. 
MORTGIČIŲ. 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.

332 W. BROADH AY,
SO. BOSTON, MASS.

I

DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 10—2; 6—8
Sekmadieniais: 10—12.

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

Lietuviška Aptieki
M«n nflaikosra daiktą TnM* 

ir šaknų
N no Renantinra, aasOpnžjiao 

(trėnų, kraujo valymo, ana alaptin- 
n ligų, koanlio, patrnkinm, aU. 
Taipgi nžlaikom DieNą ii Liatavaa. 
Patamavlmaa knageriaaaiaa. Įvai
rias šaknys, partrauktos ii JJeta- 
tos. Vaistą prisiaačia* ir per 
paštą. Musą Aptieks tebėra toj ps- 
«oj vietoj.

1M SALKM 8TKKVT.
BOSTON, MASS.

Vėliausi. geriausiai veikianti me- 
dikališki ir elektra gydymai, duo

da greičiausius rezultatus.
Suvirs 25 metus specialistas ner
vų ir kroniškų ligų.—Vaistai spe
cialiai pritaikinti kiekvienai ligai. 

Dr. KILLORY
60 S4 OLLAY SUV ARĖ 

BOSTON.
OLYMPIA THEATRE BLOG,

R(X)M 22
VALANDOS: DIENOMIS nuo 
9 iš ryto iki 7 vakare.
ŠVENTADIENIAIS: nuo 10 iki 
1 dieną. *

J

Dr. Med.Leo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Back Bay <279
222 HI NTINGTON AVĖ, netoli Mass. Avė, BOSTON, MASS.

$

$

Dėl ienvoėią, žaiadų ir kitų akaadulią 
MEŠKOS MOSTIS (Groblew«kio) 

SastaMo skausmą ir ažffydo žaizdas be 
ekaaeme j 2 ar 3 dienas. Kaina 50c. 

GROBLEMSKI > CO, Plyaouth. Pa. 
•GYDO ir GYDO ir GYDO—W aaleatar




