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Gastonijos Bosai Nori 
Pakart 23 Darbininkus.

JUOS KALTINA POLICI- Aderholto, kuris šitą užpuo-
JOS VIRŠININKO 

UŽMUŠIMU.

UŽ 25 LITUS MERGOS 
NUOGOS ŠOKA ANT 

STALO.
Lietuvos laikraščiai pra

neša, kad Kretingos miestely 
tapo išmestas vienas fašistas 
valdininkas, kuris buvo taip 

(įsivyravęs, kad savo pareigų

I ūhivoi Sustabdv-NEW yorko kiniečiai ■UelUV®J UŽKURE KOMUNISTAMS |

tas

*. . ~ Ji * • nau oaiu palčių
limą ir šaudymą buvo orga-, jau nežiūrėjo, tik ėmė 
nizavęs. Prieš mirtį ir jam dygius įr kėlė balius. Šitos or- 

gij°s j° namuose priėjo jafi 
o ~ prje to, kad girtos mergos

VT , . (Lietuvos laikraščiai sako:
Nežiūrint visa to, 23 darbi-1 “panelės”) nusiimdavo dra-

Ta* kapitalo berną* buvo už- prašė, kad dėl jo mirties ne
puolęs streikierių mitingą ir (butų niekas kaltinamas.

tenai buvo peršautas. f ]“" - - - _ __________
Gastonijos mieste, North ninkai buvo areštuoti ir ap^ panas ir nuogos užlipusios 

Carolinos valstijoj, šį pane- ’ kaltinti “sąmokslu nužudyti ant stalo šokdavo “kazoką” 
dėlį prasidėjo streikuojančių! policijos viršininką.” Dvyli- prieš vyrus. Už tokius šokius

ka vyrų ir trįs moterįs buvo ponas valdininkas mokėda- 
uždaryta kalėjime be jokios Vęs joms nuo 25 iki 50 litų, 
kaucijos, o kiti buvo išleisti __________
iki teismo po $750 kaucija' KRUVINA TRAGEDIJA 
kiekvienas. x

Taigi šį panedėlį prasidė
jo šitų žmonių byla. Gastoni
jos kapitalistai su savo poli
cija gerai žino, kad šitie dar
bininkai policijos viršininko 
neužmušė, bet vistiek nori 
juos pakaiti, taip kaip Mas- 
sachusetts valstijoj 1912 me
tais kapitalistai norėjo nužu
dyti Lawrence’o audėjų va
dus Ettorą irGiovannittį, ar
ba taip kaip nesenai čia jie 
nužudė Sacco ir Vanzetti.

Persekiojamų Gastonijos 
darbininkų advokatai žino, 
kad Gastonijos teisme jie 
teisybės neras, todėl šį pane
dėlį jie įnešė reikalavimą, 
kad byla butų perkelta į kitą 

{apskritį. Šitam reikalavimui 
paremti jie pristatė 100 afi- 
davitų, kurie parodo, kad vi
sas Gastonijos teismas, visi 
policmanai ir šerifai yra mir
tini streikuojančių darbinin- 

: kų priešai ir bešališkai nega- 
j Ii nei liudyt, nei teisti. 1
| Ar byla bus perkelta į kitą 
' apskritį, da lieka pamatyti.

Vieną punktą advokatai 
{laimėjo. Prieš Gastono ap-

audėjų byla. Šilko kompani
jos bosai, kurie valdo šį mies
telį, yra pasiryžę tuos 23 dar
bininkus pakarti, nes jie yra 
daugiausia susipratę darbi
ninkai ir drąsiai gina savo 
klasės reikalus. Bosai kaltina 
juos policijos viršininko 
Aderholto užmušimu. O 
Aderholtas buvo ištikimas 
kapitalo tarnas. Darbininkus 
jis buvo gatavas suėsti, kada 
jie pareiškė, jog ir jie yra 
žmonės, nori pavalgyt ir ap
sirengti kaip visi kiti. Vieną 
dieną šitas ištikimas kapitalo 
bernas išgirdo, kad streikuo- 
jantįs Gastonijos audėjai lai
ko mitingą ir tariasi apie su
darymą unijos kovai su iš
naudotojais. Jisai pasiuto. 
Kokią teisę jie turi mitingą 
laikyti? Kokią teisę jie turi 
organizuotis ir skelbti fabri
kantams kovą?

Ir smarkusis policijos vir
šininkas sušaukęs visus savo 
ginkluotus vyrus užpuolė tą 
susirinkimą. Kad darbinin
kus nugąsdinus, užpuolikai 
pradėjo iš visų pusių šaudyt. 
Laike to šaudymo viena ku- 
lipka pataikė pačiam “did
vyriui” policijos viršininkui. 
Jis buvo mirtinai sužeistas ir 
neužilgo mirė.

Aišku, kad ne darbininkų, skričio jury byla nebus na- 
čia buvo kaltė, bet paties | grinėjama.

! DĖL BURD1NG1ER1AUS.
Duųuesne, Pa. — šiomis 

dienomis Laskevičių šeimy
noje čia įvyko kruvina trage
dija. Pas Laskevičius gyveno 
įnamis vardu M. Turavičius. 
Jisai prisiplakė prie šeimi
ninkės ir prikalbino ją bėgti 
su juo nuo vyro. Kada jau 
viskas buvo suruošta bėgi
mui, užėjo vyras. Kilo skan
dalas, laike kurios burdin- 
gierius Turavičius paėmė re
volverį ir peršovė Laskevičių 
ir Laskevičienę, mirtinai 
abudu sužeisdamas. Nusi
gandęs baisaus savo pasielgi

APSIGYVENO 
TARP DEBESŲ

Da lakūnai iuilaikė padan* 
gėse jau 17 dienų.

Didžiausia šių dienų sen
sacija Amerikoje yra orlai
vių ištvermės kontestai. Visi 
stebėjosi, kada vienas orlai
vis išsilaikė andai 5 dienas 
ore. Tai buvo pirmutinis toks 
rekordas visame pasauly. 
Tuojaus po to pakilo oran 
keli kiti orlaiviai, norėdami 
tą rekordą sumušti. Dviem jų 
nepavyko. Orlaivis “Minne- 
sota,” išbuvęs ore 155 valan
das, nukritęs netoli Minnea- 
polio miesto ir du lakūnai 
užsimušė. Kitas orlaivis, 
“Billion Dollar City,” kuris 
ęakilo iš Houstono miesto, 

exas valstijoj, buvo priver
stas nusileisti išbuvęs ore 
200 valandų.

Trečias orlaivis, pakrikšty
tas vardu “St. Louis-Robin,” 
išbuvo padangėse jau 17 die
nų ir rašant mums šią žinią 
30 liepos da nėra nusileidęs. 
Jį operuoja du lakūnai: Dale 
Jackson ir Forest O’Brine. 
Jiedu tiesiog apsigyveno 
tarp debesų ir nenori žemėn 
nusileisti. Jie kas diena nu
meta žemėn laiškų, praneš
dami kaip jiems einasi ir ka
da jiems paduot gazolino. 
Gazoliną jiems neša kitu or
laiviu ir ore perduoda. To
lyn jie niekur neskrenda,

bet nuolatos suka ratu aplink 
Lamberto lauką, kuris turi 5 
mylias aplinkui. Tuo budu 
oficialiai tėmytojai gali nuo
latos turėti juos savo akyse ir 
žino, kad jie ištikrujų niekur 
per tą laiką nėra nusileidę. 
Už kiekvieną valandą jie 
gauna po $116 dovanų. Bet 
paskutinis jų numestas laiš
kas sako, kad jų motoras jau 
pradeda šlubuoti. Iš šešių ci- 
linderių du pasidarė jau silp
ni, ir prisieina mažiau vartoti 
gazolino, o daugiau aliejaus. 
Tas reiškia, kad daug ilgiau 
jie laikytis jau negalės.

1,700 KALINIŲ RIAUŠES 
AUBURNO KALĖJIME.

PIRTĮ.
New Yorke gyvena daug 

kiniečių. Komunistai nutarė 
.... «■ , .... ; jiems įkalbėt, kad ginčuose

Tautininkų . „leidžiama? su Sovietais dabar Kinų vy- 
“Musų Rytojus . praneša, riausybė esanti kalta, todėl 
kad baduolių šelpimas Lietu į Amei.ikos kiniečiai privalą 
voje jau sustabdytas. Ponios remti ne kinų nacionalistus, 

tetas” aukų baduo: 
giau jau nebeaalija. Gauna
mus dabar piaįgus šelpimo 
reikalams y“ 
statymui ligoi 
se. “Musų 
taip:

“Iš viso ko 
aukų Lietuvoj 
se per milio 
te beplaukia, 
nigus numato 
liuose ligonin

Tas tečiaus nereiškia, kad 
Lietuvoje badaujančių žmo
nių jau nebėra. Jų kaip buvo 
taip ir yra, tik-fašistams jie 
nerupi, šimtai geriausių Lie
tuvos piliečių jau kelinti me
tai sėdi kalėjimuose arba 
Varniuose. Likusios jų šei
mynos su mažais vaikais 
kenčia didžiausį vargą. Ne
gana to, šimtai geriausių 
Lietuvos sūnų yra ištren 
užsienį. Jie išsiblaškę 
Lenkiją, Latviją ir Rytprū
sius taip pat gyvena badmi-

PAGROBĘ GINKLUS JIE 
NORĖJO PABĖGTI.

AREŠTAVO 32 EMIGRAN
TU ŠMUGELIUOTOJŲ.
Berlyno žiniomis, vokiečių 

ir lenkų policija susižinojo ir 
suėmė Vokietijoj ir Lenki
joj 32 agentu, kurie užsiim
davo emigrantų šmugeliu. 
Jie šmugeliuodavo daugiau
sia žmonių į Jungtines Vals
tijas ir Braziliją, padirbdami 
jiems neteisingus dokumen
tus.

Smetonienės ^Centro Komi-^et Rugį jog bolševikus. Ir 
lukubaduoliamsdau-.kiniečių apgyventose gatvė

se New Yorke pereitą nedėl- 
dienį pasirodė komunistų 
agitatoriai, kurie pasilipę 
ant bačkų pradėjo kritikuoti 
Kinų valdžią. Kiniečiams pri
truko kantrybės ir jie pradė
jo vaišinti komunistų kalbė
tojus visokiais daiktais. Pra
dėjo lėkti oru kiaušiniai ir 
kitokia Dievo dovaną. Vie
nai ’ ................
kiaušinis apdirbo visą šlėbę. 
Kitoj vietoj šmotas minkšto 
arbūzo pataikė akiniuotam ____ _________r_________
komunistų oratoriui tiesiai į'užsakė"162 įvairaus tipo ka- 
veidą. Komunistai pamatė ro orlaivių, kurių pastatymas 
pavojų, ir suvynioję savo fla-, kaštuos arti $5,000,000. Iš to 
ges leidosi bėgti, o kiniečiai skaičiaus bus 90 greitųjų or- 
juos lydėdami vis svaidė ir laivių priešui persekiot,’ 28 
ujo. {orlaiviai užpuolimo tikslams,

-----------  —- o 40 observacijos tikslams.
AncrliiAi OnetvAilra.1 Visus orlaivius stato privati- 

8 “J“J MUBirCllKa nės orlaivių firmos, kurių pa- 
vn (MMI AimIahi skutimais laikais Amerikoje voaw,uwAuaeję. |privigo kaipgrybų poUį. 
šį panedėlį Anglijoj prasi- taus.

M atiduosiąs 
Sės Šiauliuo- 
ftojus” rašo

tas surinko 
užsieniuo- 

litų. Aukos 
ž likusius pi- 
statyti šiau-

ištremta Į 
' s po

Amerika Užsakė
i komunistei kalbėtojai ĮČO A-lrvL.L.
ausinis apdirbo visą šlėbę. 1"“ Ik-RTO Vzl 1R1VIIL

Šiomis dienomis Jungtinių 
j Valstijų karo departamentas

mo, Turavičius pabėgo, bet|riatriami. 
vėliaus žmonės su policija 
rado ir jį persišovusį netoli 
namų.

--- !------  
Savinasi Caro

• Turtas.
Savo laiku “Keleivy” buvo 

jau rašyta, kad Amerikon at
vyko tūla moteriškė, saky
dama, kad ji esanti buvusio 
Rusijos caro Nikolajaus duk
tė Anastazija ir kad jai pri
klausą visi likę nabašninko 
Mikės turtai. Šiomis dieno
mis ji jau pasisamdė New 
Yorke advokatus ir tie jau 
pradėjo tų turtų jieškoti. Jie 
paskelbė visų šalių spaudoje 
reikalavimą, kad bankai ir 
kitos įstaigos bei asmenįs, 
kurie laiko savo globoj kokį 
nors buvusio caro turtą, tuo
jaus atsilieptų ir pasakytų, 
kiek to turto pas juos yra. 
Kalbamoji moteris sako, kad 
caras yra palikęs užsieniuo
se nemažiau kaip $100,000,- 
000. Tie turtai esą išmėtyti 
po visas šalis, bet daugiausia 
jų esą Amerikos ir Anglijos 
bankuose. Caro giminės or
ganizuojasi ir žada tai mote-

taip pat gyvena badmi- 
daml ŠuJRms žmonėms 

pašalpa reikalingesnė, negu 
Lietuvos ūkininkams. “Ke
leivio” redakcija nuolatos 
gauna laiškų, kad politiniai 
Lietuvos emigrantai badau
ja. Nejaugi mes juos užmir
šime?

Perkūnas Trenkė

14 žmonių Brooklyne 
sužeista.

Brooklyne šį panedėlį per
kūnas trenkė į gatvėkarį ant 
Liberty ir Sheffield avė. Žai
bas uždegė gatvėkario stogą 
ir pritrenkė motormaną. Gat- 
vėkariu važiavo apie 40 žmo
nių ir jų tarpe kilo panika. 
Visi puolė prie durų, susi
kimšo ir negalėjo išeiti. Tuo
met vyrai pradėjo rankomis 
mušti gatvėkario langų stik
lus ir lipti laukan per langus. 
Stiklais susižeidė 14 žmonių.

BUČKIS SU NUODAIS.

Laikraščiai praneša, kad 
Ona Kredaravičienė iš New 
Haveno susipyko su savo vy
ru ir nutarė nusižudyt Ji at-ganizuojasi ir zaua tai movė- sigėrė j -

nskei pnesintis, sakydami,!^ newnr
KI____— kad nesanti jokia caro duktė,tunai Karo nenon. bet paprasta apgavikė. Bol- 

Kinų nacionalistų valdžia ?evikai .n“?udf vis«caro 
paskelbė, kad ji nori kilusius 
ginčus su Rusija išrišti dery- P*83“1* dabar nesą, 
bų keliu, be karo. Jeigu Ru-' Tu0 Pacju laiku sovietų 
sija šitą Kinų valdžios pa- Eus,«» *ald.ŽIa, Pas^e 
reiškimą ignoruotų, tai ki- New Yorke advokatą Reehtą 
niečiai pavesią ginčą Tautų Į1’ paved® jam užvesti cia by- 
Lygai išspręsti. ^1, reikalamantmzmb

Paskutinėmis dienomis bu
vo pasirodę spaudoje žinių, 
kad rusai pradėjo derybas su 
kiniečiais Berlyne. Bet da
bar Maskva praneša, kad tos 
žinios neteisingos. Tarp rusų' 
ir kiniečių nesą jokių dery
bų.

Tuo tarpu Mandžurijos 
pasieny tarp rusų ir kiniečių kurių miršta ir krikščionių 
armijų įsteigta 20 mylių ne-{misijonieriai. Per du pasku- 
itralė zona ir abidvi pusės tiniu mėnesiu Kansu provin- 
pasižadėjo per tą zoną kojos'eijoj mirę 13 Amerikos kuni- 
nežengti. gų ir misijonierių.

Kinų nacionalistų valdžia

,lą reikalaujant grąžinti visus 
buvusio caro turtus; Rusijos 
valstybei z : /.

——- > ■ - »

LIGOS SMAUGIA MI- 
SIJONIERIUS.

Žinios sako, kad Kansu 
provincijoj, Kinijoj, kur da
bar žmonės badauja, pradė
jo siausti visokios ligos, nuo

mus nesenai gimusį savo kū
dikį karštai jį pabučiavo. 
Motina tuojaus mirė, bet ne
užilgo mirė ir kūdikis. Mano
ma, kad nuo motinos pabu
čiavimo į jo burnelę įsigavo 
kiek nuodų.

MIESTO GALVA NU
BAUSTAS.

Indianapolis, Ind. —Ape
liacijų teismas čia nuspren
dė, kad buvusis miesto galva 
John L. Duvall turi užmokė
ti $1,000 pabaudos ir atsėdė
ti 30 dienų kalėjime už poli
tines suktybes. Duvall buvo 
įmestas iš savo urėdo perei
tą vasarą.

PRIGĖRĖ 6 ŽMONĖS.

pereitą nedėldieni a p- 
visi prigėrė.

dėjo didelis streikas. Pusė į ---------------
milion'<n?8rt>inftrtrqrbovelnos’^Rf£Rjj^05 AMBASADO- 
audimo pramonėj metė dar- R1AI NOR1 KONFERENCI- 
bą. nes fabrikantai numušė! JOS SU MACDONALDU.

Amerikos ambasadorius 
Londone Dawes ir ambasa
dorius Briusely Gibson nori 
susieiti su Anglijos vyriausy
bės galva Macdonaldu ir pa
sitarti su juo apie karo laivy
nų sumažinimą.

jiems 121 j nuošimčių mokės- Į 
ties. Darb'iečių valdžia darė 
pastangų sulaikyt ginčą be 
streiko, bet fabrikantai ne
nusileido. Streikas daugiau
sia palietė Manchesterio 
mietą, kuris yra audimo pra
monės centras. Dirbtuvės šį 
panedėlį atsidarė kaip pa
prastai, bet darbininkai ne
atėjo. Valdžia ketina daryti 
intervenciją ir spaust fabri
kantus.

HAVERHILLIO DIRBTU
VĖS BĖGA NUO DAR

BININKU.
Laikraščiai praneša, kad 

iš Haverhillio nutarė išsi- 
kraustyt da viena čeverykų 
dirbtuvė, būtent Gilbert 
Shoe Company. Ji kraustysis 
i Lau rence’ą. Dirbtuvės pra
dėjo bėgti iš Haverhillio dėl 
darbininkų streiko, kuris tę
siasi jau devintą sąvaitę. Pe
reitą subatą darbininkai tu
rėjo mitingą ir nutarė tęsti 
streiką toliau. Streikuoja 
apie 6.000 žmonių, reikalau
dami 10 nuošimčių daugiau 
algos ir 44 valandų darbo 
sąvaitės.

SPROGIMAS PARAKO 
DIRBTUVĖJ.

Netoli nuo Hazletono, Pa., 
Peerless Powder Co. dirbtu
vėj pereitą sąvaitę įvyko di
delis parako sprogimas. Du 
darbininkai buvo užmušti, o 
4 sužeisti.

AREŠTAVO 100 AUTO
MOBILISTŲ.

Šią sąvaitę Massachusetts 
valstijoj ant visų kelių daro
mas automobilių patikrini
mas. Policija stabdo kiekvie
ną mašiną, ąpžiuri žiburius, 
stabdžius, patikrina važiuo
tojo laisnį ir registraciją. Pa
nedėlį buvo areštuota apie 
100 automobilistų. Vieni jų 

! neturėjo laisnių, kitų auto
mobiliai buvo neregistruoti, 
da kiti vežėsi degtinės. Su
gauta taipgi keliolika vogtų 
automobilių.

ANGLIJA NEPRITARIA 
JUNGTINĖMS EUROPOS 

VALSTIJOMS.
Mes jau buvom rasę, kad 

Francuzijoj kilo sumanymas 
kurti Jungtines Europos Val
stijas kovai su Jungtinėmis 
Amerikos Valstijomis. Da
bar paaiškėjo, kad Anglija 
šitam sumanymui nepritaria.

ęAVlNGS
Permsjno vsrd*—I jeina *alėn tuojau*

'North EndSavings Bank
■ nuo dabar bu* žinoma kaipo
I Massnehusett* SavinR Bank
I Toji permaina daroma
I vien varde kad išvengus at-
I eity sumaišymų dėl Banko?
I vietos vartojant žodžius
I “North End” savo varde—
I nes virš 50 metų’ tas Bankas
I perkeltas iš tos dalies mie-
I sto

Ngf Jo valdyboj ir tvarkoj
” permainų nebus.

MASSACHENKTTS 
sAviags BANK

.Formerly North F.nd Nmving* Bank

52 Dervonshire St., Boston

Pašaukta lcariumene ir ugna- 
gesiai po 5 valandų kovot 

juo* nugalėjo.
Pereitą sąvaitę rašėm, 

kaip 1,300 kalinių norėjo iš
silaužti iš Clintono kalėjimo, 
Dannemoros miestely. Dabar 
buvo kitas panašus įvykis. 
Pereigą nedėidienį 1,700 ka
linių sukilo Aubumo kalėji
me, taip pat New Yorko val
stijoj. Bet šį sykį sukilimas 
buvo geriau suplanuotas. 
Kaliniai puolė arsenalą ir 
pasigrobė ginklų. Apsigink- 

: lavę šautuvais, revolveriais ir 
pasiėmę 4 kulkasvaidžius jie 

. pradėjo tikrą karą, kuris tę
sėsi 5 valandas su viršum.

Riaušės prasidėjo 2 valan
dą po pietų. Kaliniai buvo iš
leisti į kiemą ir ilsėjosi ne- 
dėldienio dieną. Tuo tarpu 
vienas ištikimųjų kalinių pri
ėjo prie sargo, kuris turėjo 
raktus nuo visų kalėjimo 
skyrių, ir greitai išsitraukęs 
revolverį šovė jį. Kada sar
gas krito, kalinys ištraukė iš 
jo rakius? TaHum'burtiAlnko 
lazda pamojus, tuoj pašoko 
ant kojų visi kieme buvusieji 

■ kaliniai ir visi puolė prie ar
senalo, kuris tuojaus buvo at
rakintas. Išgrobstę visus gin
klus, kaliniai metėsi prie di
džiųjų kalėjimo vartų ir sa
koma, kad apie 40 jų išsiver
žė laukan. Kai kurie tuojaus 
susėdo į stovėjusius tenai au
tomobilius ir nuvažiavo.

Kalėjimo sargai tuojaus 
užstojo vartus ir daugiau ka
linių per juos neleido. Prasi
dėjo šaudymas, kuris tęsėsi 
kelias valandas. Kaliniai pa
sijuto kieme uždaryti. Ant 
sienų, kuriomis aptvertas ka
lėjimo kiemas, sulipo daug 
sargų su šautuvais. Kaliniai 
pradėjo degint triobas kiemo 
vidury. Reikėjo šauktis ug- 
nagesių.

Pribuvo kariumenė ir riau
šės galų gale buvo numalšin
tos. Du kaliniai buvo užmuš
ti ir 11 sužeista. Sargų ir ug- 
nagesių sužeista 8.

Aubumo kalėjimas yra la
bai senas ir kalinių gyveni
mas jame labai biaurus. 
Pats wardenas sako, kad dėl 
tų riaušių negalima daug ste
bėtis, nes kaliniai tenai su
grusti kaip silkės bačkoj. 
Vietų kalėjime esą tik 1,200, 
o kalinių — 1,700. Daugelis 
jų turi miegot karidoriuose 
ant žemės.

PROF. TUKĄ ATIDUO
TAS TEISMAN KAIP VAL

STYBĖS IŠDAVIKAS.
Čekoslovakijoj pasidėjo 

prof. Tukos byla, kurioje jis 
vra kaltinamas “valstybės 
išdavimu.” Ištikrujų gi tas 
žmogus nėra joks išdavikas, 

Į-ik karštas slovakų patriotas 
ir priešingas čekų viešpatavi-

AMUNICIJOS EKSPLIO- 
ZIJA UŽMUŠĖ 1OO 

ŽMONIŲ.
Telegramos praneša, kad 

Bulgarijoj, netoli Surlijevo, 
sprogęs slaptas amunicijos 
sandėlis. Ekspliozija buvusi 
tokia smarki, kad užmušusi 
daugiau kaip 100 žmonių.

..Skoboji ežere, Iowos vai s- mui Slovakijoj. Bet pas pat- 

virto valtis su 6 žmonėmis ii
riotus tokia jau logika, kad 
jie negali vienas kito pakęs- 
ti.

SOVIETAI PRADEDA DE
RYBAS SU ANGLAIS.
Sovietų valdžia įsakė savo 

ambasadoriui Davgalevskiui 
Paryžiuje tuojaus važiuoti 
Londonan ir pradėti su nau
ja Anglijos valdžia derybas 

’del santikių atnaujinimo.
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0 APŽVALGA D
BAŽNYČIA NEGALI BŪT demokratai ir dabar vadina- 
TAUTOS ŠVENTVIETĖ. 1 mieji tautininkai stojo už ca- 

^itnkiu antsralviu “ Anren- ro valdži»! Del savo 
Šitokiu a tg - £ • mo tai valdžiai jie buvo pra

tinos Lietuvių Balsas įdėjo; mjnti net t«car0J burdin£e. 
straipsnį apie tą bažnyčią, i . . „ ^1.^^ 1U caras 
kuri manoma pradėti ar jau 
pradėta statyti Kauno žalia- 0 ne5 F?eJalia^ ap(10va 
jame Kalne, kaipo pamink? į.- . . . * -, . . .
las kovojusiemsuz Lietuvos, 7 iietuvfų tautak^Vojo Sž 
laisvu:. Argentiniečių laib as-. nepnk|a^nybę. Už jį ko. 
ti&sako. vojo tiktai revoliucinis ele-

“ Lietuvos laikraščiai rašo, mentas. Kunigai ir visi kiti 
kad Kaune, žaliajam kalne. įau atžagareiviai darė viską, ką 
pradeda statyti Prisikėlimo įtik galėjo, kad Lietuva butų 
bažnyčią, kuri apvainikuos mu- po caro valdžia.
mi tautos kovas už nepriklauso- šita* raktas tečiaus nesu- 
mybę ir josios rusyse bus laido- silpnina, 
jami garbingi lietuvių vyrai, 
kurie kardu ir mokslu daugiau so” 
prisidėjo prie Lietuvos nepn- čia,______________________
klausomybės atgavimo ir josios viešpatavimą, jokiu budu ne- 
stiprinimo. gali būt paminklu kovoto-

“Kad tauta gerbia savo va- jams už Lietuvos laisvę 
dus, tai labai girtinas dalykas. —--------------
Ir jeigu ši Prisikėlimo bažnyčia 
galėtą tarnauti tiems tikslams, 
tai galima butų tik džiaugtis. 
Bet toli gražu taip nėra! Lietu
vai nepriklausomybę atkovojo
ne viena kuri politinė partija, vių komunistų organas “Lai- 
ne viena kuri politinė sekta ir svė žada atsigulti i grabą, 
ne vienas asmuo, bet visa tauta? jeigu*negaus iš savo pritarė- 
visi Lietuvos piliečiai, be skir- jų daugiau pašalpos, 
tumo pasaulėžiūros ir tautybės. Dabar ta pati “Laisvė 

“Tai ar galės toks paminklas, praneša, kad angliškam ko- 
lcaip Prisikėlimo bažnyčia, sim
bolizuoti visos tautos, visų pi
liečių, kovas už nepriklausomy-

paskui nuėjo j Amerikos teatrą. 
New Yorke. 1

“Minėti Paryžiaus žurnalai 
sako, kad Misa Baye-Babickaitė 
turėjus didžiausio pasisekimo. 
Apie pačią artistę vienas jų sa
ko: *Tikras talentas, kaip Unč 
Baye, visados tiki tuo paveiks- 
lu. kurį jis kuria, ir verčia kitus
tikėti.’ Ir toliau: ‘Visa ta pjesė' 
(By Candle Light), iš tiesų, iš
imtinai tik tos puikios artistės 
talentu ir laikosi. Unė Baye ne 
vaidina, ji gyvena scenoj.’”

JftžLa.i.,2-... Tenr įtamaa, niekšu vadinamas ir ~=3==:== ■ ■
VmlalOnailS I lUv' vjgų apleidžiamas. Buvusieji *1 • T\ • _Pasaulis po Dviejųl

Kas nėra girdėjęs Leibcs 
Trockio vairią? Dar visai ne
senai jis Tarybų Rusijoj btr 
vo aukso dievaičiu, kuij visi 
išviršiniai gerbė ir prieš jį 
lenkėsi. Trockis, mirties bau
smės aršiausias priešas <—2 
gracijos metu, 1919 m. tapęs 
karo minirtei ru skerdė šim- 

Francuzų teatro meno žur- Į tais*. Ir juo daugiau žudė, tuo 
nalas “La Rampe” turįs net plačiau buvo garbinamas: 
savo viršelius papuošęs Ba--nuoširdžiai tarpe tokios pat 
bickaitės atvaizdu. I rūšies žmonių, kaip jis pats,

--------------- ■ gi daugelio iš baimės. Kai 
t PRAGARAS GADINA KU- Į Leninas susirgo ir 1923 me- 

N1GAMS BIZNI. tų gale paaiškėjo, jog prie 
i__ _  | j jį* _ ___ • y _____ __ f _ 4.

Kai kurie kunigai jau pra-

I

nalas “La Rampe” turįs net

lėčiau nt>u- deda Rad a nė_
■lpnina bet dar sustipnna • z
Argentmos Lietuvių Bal-.[od l kad pastebėjo, jog 
ia, kuri reiškia klerikalizmo K?g erT? blzIH‘

KOMUNISTŲ LAIKRAŠ
ČIAMS GRĘSIA BANK

ROTAS.
Nesenai rašėm, kad lietu-

bendraminčiai; 
žo pas Staliną, 
dėl, kad Stalino, o ne Troc-' 
kio rankose jėga ir valdžios 
aparatas. Raudonosios armi
jos kūrėjas 1928 m. pradžioj; L 
vyksta Sibiran, o šių metų

Tūkstančių Metų
Dvidešimtasis amžius va- 

i amžium, 
naujų da

lykų išrasta, tokių stebuklų 
pridaryta technikoje, jog 
apie tai, tur būt', nei skėtriau- 
si protai niekuomet nesapna
vo. Nenuostabu todel, kad 
visiems prašyte prašosi klau
simas : kas gi bus 21 amžiu-

pradžioj išvejamas visai iš dinamas galimumu 
Rusijoj pavojingas vi- K dabar tiek r 

emi- suomenės tvarkai asmuo, tik
šiuo kartu ne caro, bet Stali-

bę. Ne. Niekados. Nes tai bus (mery ji sako: 
triumfas lietuviško klerikaliz-.
mo, o ne tautos.

“Toks paminklas turėtų būti 
visai nepriklausomas nei vienai 
religijai, ir negali vadintis nei 
bažnyčia, nei sinagoga, nei kir-, 
ke, nei kitu kuriuo bažnytiniu 
pavadinimu. Bet reiktų duoti 
pasaulinis vardas ir dangstis, 
papuošti ne kryžiais, ne legen- 
darinėmis statulomis, bet meno; 
kuriniais, vaizduojančiais tau-' 
tos kovas už nepriklausomybe, j 
Taip yra pas visas vakarų Eu- ■ 
ropos kultūringas valstybes ir 
Naujajam pasauly—Amerikoi.

“Jeigu tokį paminklą pasta
tytu, tai galėtų

munistų laikraščiui, “Daily 
Workeriui,” taip pat gręsia 
bankrotas. Savo 172-ram nu-

“Kiekvienas Komunistų Par
tijos narys privalomai turi au
koti vienos dienos uždarbi Dai- 
ly Workeriui, centraliniam Par
tijos organui.

■'Dėl lėšų stokos, vienas Dai- 
ly Workerio numeris visai neiš
ėjo; dėl finansinio nepritek
liaus jis jau ilgoką laiką ėjo tik
tai keturių puslapių.

“Jeigu visi Partijos nariai 
tuoj aus neatliks savo uždavi
nio. tai angliškasai Partijos 
dienraštis ir toliau turės šlu
buoti. arba net gulti šalia ke
lio.”

Komunistai yra tie žmo-
U „ džiaugtis, di- nės, kurie po Rusijos revoliu- ____ _

džiuotis visa tauta, visi pilie- ei jos atskilo nuo socialistų, bijoti, 
čiai. Ir tokioj nedidelėj valkty- nes negana “revoliucinga” Taigi, ; 
bėję, kaip Lietuva, neliktų nei; jiems buvo socialistų takti- taip suksi, 
vieno piliečio, neaplankiusio sa-ika. Komunistai tvirtai tikė- 
vo tautos panteono, ar muzė- jo, kad atsimetę nuo socialis- 
jaus, žiūrint kaip jį vadintum ! tų, jie galės visam pasauly 

i tokį perversmą.
i kaip Rusijoj.

Bet atsimetę nuo socialis
tų, komunistai ne buržuaziją 

Įpuolė, o pradėjo atakuoti vi
sas darbinitikų organizaci
jas, kurios nenorėjo stoti po 
komunizmo vėliava.

Rezultatas buvo toks, kad 
komunistai pakilto organi
zuotų darbininkų jėgas, pri
darė daug nuostolių ir dabar 
patįs bankrutuoja—bankru-

Ten galėtų užeiti ir katalikas, ir ’ padaryti 
protestantas, ir izraelitas: gale-- 
tų užąftiletųv^, žydas, lenkas, 
rusas ir‘fcjktetsye/nežiūrint ko-; 
kią jis pasaulėžvalgą išpažintų.’ 
Ten prisimintų tautos vargus ir 

’ džiaugsmus, laimėjimus ir pra
laimėjimus. Bet kas lankys Pri
sikėlimo bažnyčią ir kas norės 
po mirčiai ten ilsėtis ?

“Vien katalikų kunigai, vie
nuoliai. vienuolės ir jųjų pasau
liniai pakalikai. Neužeis ten gy
vas ir nenorės patekti miręs ki
tos tikybos išpažintojas arba 
laisvamanis. Tai kam Lietuvos 
visuomenė tokiam neišmintin
gam tikslui duoda paskutinius 
savo centus, kuriais ne tautą 
palaikys, bet dar labiau duos 
įsigalėti klerikalams, kurie yra 
ištikimi Romos bernai ir prie 
Lietuvos nepriklausomybės at
gavimo mažai yra prisidėję.”

Mes “Argentinos Lietuvių 
Balso” nuomonei pritariam. 
Jis tik vienoj vietoj daro 
klaidą, būtent, kur sako, kad 
“Lietuvos nepriklausomybę 
atkovojo visa tauta, visi Lie
tuvos piliečiai, be skirtumo 
pasaulėžiūros ir tautybės.” 
Čia pasakyta netiesa. Nes vi
sa tauta už Lietuvos nepri
klausomybę nekovojo. Lietu
va buvo pavergta po caro 
valdžia. Nepriklausoma ji 
galėjo tapti vien tiktai su
griovus caro valdžią. Taigi 
aišku, kad kovotojais už ne- 
Eriklausomą Lietuvą galėjo 

ut tiktai tie, kurie ėjo prieš 
caro valdžią. Tokiais buvo 
socialdemokratai ir kiti revo
liucinio nusistatymo žmonės. 
Tuojau gi yisi krikščionys

ir aptraukė pasauli visuotine 
vidutiniška kultūra.

“Aš nei kiek neabejoju, 
sako profesorius Belenas, 
tad televizija tikrai bus ne
trukus išrasta, šita laimė, 
teks ne mano aparatui ir ne 
mano amžininkų išradėjams. 
Aš greičiau manau, kad visi 
mes einame klaidingais ke
liais ir kad iš toli matymo 
mašina gims iš kitokių prin
cipų. Bet ji gims, ir tai yra 
neabejojama. Žmonės matys 
vieni kitus iš didžiausio tolu
mo, kaip kad dabar jau gali 
girdėti ir kalbėtis. Žmogaus 
akis ir ausys tiesiog stebuk
lus darys, žemės rutulys susi
trauks ir rodysis mažesnis už 
dabarties kaimą.’’

Bet teleolinotipo, radiofo
no ir radioskopo amžiuje 
spaudos nebereikės! Pir
miausia išmirs provincinė 
spauda, nes teleolinotipas 
leis renkamąjį tekstą bere- > 
gint išsiuntinėti. į visą šalį. 
Bet ir pasaulinė spauda, pa
tys didieji laikraščiai, nebeil
gai gyvuos. Jos įpėdiniais 
bus “kalbantysis laikraštis,’’ 
kurio balsą galės su kišenio 
radio pagalba visur girdėti, 
ir “šviesos laikraštis,’’ kurio 
teksto radio-kinematografiš
kas nuotraukas tuojau pat 
išsiuntinės visam pasauliui. 
Dėl didėjančio žmonių suvie
nodėjimo skonis tuomet bus 
irgi toks vienodas, jog tas 
pats laikraštis visiškai paten
kins 21-ojo amžiaus žmogaus 
reikalavimus.

“Aš negalvoju, baigia pro
fesorius Belenas, apie atei
ties pasaulio politinę san
tvarką. Tečiaus vis tiek, ar 
pasaulį po šimto metų valdys 
visagalė valdininkų sąjunga, 
ar kapitalistų trustas, ar de
magogų taryba — vis tiek 
busimai pasaulio valdžiai 
bus labai lengva per naują 
spaudą ir per klausimo ir ma
tymo radio palenkti viešąją 
nuomonę savo naudai.”

Ato».

no įsakymu.
Trockis nėra nei pirmas 

nei paskutinis tokios nelai
mės ištiktas. Daugelis jau 
pirmiau jo likimą sutiko ir____
daugelis dar sutiks. Primin- Į je? Kurių stebuklų beišgal- 
kim kad ir Portugaliją kur vos nenuorama žmogus? 
perveismai įvyksta kas pus- Koks bus pačių žmonių, va- 
metis ir ateina vis naujas dinamujų gamtos viešpačių,valdžios grįžti jam nelemta, 

visi manė, kad Trockis, o ne 
kas nors kitas, bus Lenino 
Įpėdiniu. Bet kaip visur, kur 
valdžia ne iš liaudies parei
na, taip ir raudonoj Rusijoj 
kilo suokalbis prieš asmenį 
besirengianti į aukštą vietą, 
tarpe žmonių su tokiais pat 
norais. Tada Stalinas. — ko
munistų partijos sekretorius, 
Zinovjevas, — komunistų in- 
temacijonalo pirmininkas ik. 
Kamenevas, — politinio biu
ro pirmininkas, susitarė 
Trockį ne tik neprileisti nori- 
mon vieton, bet kaipo pavo
jingą konkurentą visai išvyti 
iš valdžios.

Trijukė, mirus 1924 m. 
pradžioj Leninui, pradėjo 
kaišioti pagalius į Leibos ve
žimą ir tais pat metais Troc
kis gavo apleisti karo minis- 
terio rietą. To nepakako: 
Stalinas sugriebęs valdžią į 
savo rankas Trockį ir nuo ki
tų vietų palengva praginė ir 
1927 m. lapkričio mėnesio 1 
dieną Ti ockf pastatė kaip di
džiausią prasižengėlį prieš 
partijos centro komitetą, kal
tinant turėjus reikalus su 
baltagvardiečiais, ardžius 
partijos vienybę ir panašiai. 
To paties mėpesio 15 Trockį 
išmetė iš partijos. Nors Troc
kis laikė pati kairi jį sparną ir 
darbininkų padėtį siūlė pa
gerinti bloginant ūkininkų, 
bet Stalinas su draugais jį 
kaltino kaip kontrevoliucio- 
nierių. Bet tame nėra nieko 
nuostabaus, nes diktatūrų 
šalyje kova eina ne už kokias 
visuomenės labui siūlomas 
reformas, bet už šiltas vietas. 
Stalinas nugalėjęs Trockį 
kaip tik pradėjo vykinti Lei
bos programą; bet kas leista 

Kaip žinoma Kominternas j Stalinui, tai prasižengimas 
nutarė rugpiučio pirmą die-! bejėgiui Trockiui. Drauge su 
ną paskelbti raudonąją die- Trockiu Stalinas išmetė ir Zi
ną, kada risiirturi būti kelia- novjevą. vėliau Kamenevą, 
mi protestai prieš karus. Ko- nes ir juodu stojo prieš Stali- 
munistai ruošiasi tą dieną no vis didesnį įsigalėjimą, 
įvairiose šalyse pažymėti de- ]~ 
mortstracijomis ir riaušėmis, tydinus nuo visų vietų, Troc- 
kad parodytų pasauliui, jog kio garbė žuvo, to paties 
“socialinė revoliucija artina- (Trockio, kuris keli metai at' 
si.” Kominternas šaukia ko-'gal buvo taip visų mylimas, 
munistus drąsiai kovoti ir renkamas draugijų garbės 

pirmininku, dabar iš jų me-

Tik pasiklausykit, ką rašo 
kun. A. Miluko organas 
“žvaigždė:”

“Viena motina norėjo gra
žiai išauklėti savo vaikus, bet 
ji vis perdaug savo vaikus įgąs
dindavo. Kai jos ketvertų metų 
Jonukas kartą pamelavo, ji 
pagrąžino: ‘Jei tu via taip me
luosi. eisi i pragarą!’ Tą žodį: 
'Eisi j pragarą!’ motina labai 
dažnai kartojo. Ir vaikutis pra
dėjo to pragaro labai bijotis. 
Teisybė, jis dar gerai nė nežino
jo. kas yra tas pragaras. Bet jis 
nujautė, kad tai yra kažkas 
baisaus, ko jis bijojo. Bet su ta 
pragaro baime kilo jame ir klai
dinga Dievo baimė. Ir todėl jis 
Dievo jau nebemylėjo taip, nes 
jis manė, kad Dievui nieko nėra 
meiliau, kaip blogus žmones, 
ypač išdykusius vaikus. į pra
garą kišti.”

Žinoma, išaugęs laisvama
niu, Jonukas jau nevaikščio
jo bažnyčion ir neaukojo do
lerių “ant Dievo g^bės.” O 
tai yra tikras nuostolis kuni
gų bizniui.

Bet ar pragarą atmetus 
butų geriau? Juk tuomet ir 
paprastos davatkos nematys 
reikalo kunigus remti. Dabar 
jos meldžiasi ir aukoja dėl 
to. kad velnio bijosi. Kada 
nebus pragaro, nebus ko ir

ar šiaip versi, ar 
, šventam bizniui 

vistiek gręsia bankrotas.

KOMINTERNAS RUOŠIA
SI RUGPIUČIO 1 DIENAI.

tuoja visai nesukėlę “pašau- ' nesigailėti aukų, 
linės revoliucijos.“ ' --

Dabar jie turėtų pažvelgti! 
atgal'ir paklausti savęs: Ar J 
vertėjo skirtis nuo socialistų 
ir skaldyti darbininkų vieny
bę?

ARTISTE BABICKAiTE 
PAKILO FRANCUZUOJ.

Nelabai senai po Ameriką 
važinėjos p-lė Unė Babickai- 
tė, kuri bandė čia sukurti lie
tuvių teatrą. Pritarimo tam 
darbui tarp savųjų neradusi, 
ji pasitraukė kitur. Dabar 
pasirodo, kad ji jau Paryžiu
je, ir kad jai tenai gerai se
kasi. “Naujienos" rašo:

“Ką tik gauti Chicafoj Pary
žiaus teatro žurnalai daug rašo 
apie artistę Misa Une Baye, ku
ri dabar Paryžiuje su savo ang
liška trupe per keletą savaičių 
statė Fėmina Teatre Geyer’o 
komediją ‘By Candle Light' 
(Prie žvakių šviesos) ir pati 
vaidino svarbiausią rolę.

“Mis Une Baye yra Unė Ba- 
bickaitė, Amerikos, ypačiai£hi- 

.cagos, lietuviams gerai žinoma 
artistė, kuri prieš keletą metų 
darbavosi čia lietuvių scenoj, o

diktatorius, kitaip tariant, 
geriausias visoj valstybėj 
žmogus. Nuverstasis tampa 
blogiausiu žmogumi, nors 
vos tik buvo garbinamas, aiš
ku policiškai, sveikinamas, 
jautos išganytoju vadina
mas, o netekęs vietos visų 
niekšu apšaukiamas. Dabar 
naujojo eilė, jis gastroliuoja 
ir už visą tautą nipindamasis 
vargsta, kol ir jį nuvers, ir 
taip be galo. V. Krivaitis.

Išmetus iš partijos ir atsta-

f
AVOPr

Tiktai bėgyje trijų metų, Budweiaer 
Barley-Malt Syrupas paliko vienas ii 
daugiausiai populiarišku parduot Su
vienytose Valstijose ir Kanadoj. Prie- 

„žastis to yra—Gerumas!

ANHEUSER-BUSCH, ST. LOUIS

Budweiser
Barley-Malt

gyvenimas?
Į visus tuos mums rūpi

muosius klausimus atsako 
franeuzų profesorius, Edvar
das Belenas. Profesorius Be- 
lenas yra žymus mokslinin
kas ir išradėjas; jis yra išra
dęs aparatą, vadinamąjį 
“kriptograf-radio,” kuris ne
leidžia išskaityti siunčiamų 
radiogramų; jis pagerino ra
dio paveikslų priimtuvą, ku
ris paprasčiau, aiškiau ir tik
riau priima atvaizdus ir, be 
to, yra daug pigesnis už ki- 

i tus tos rūšies aparatus: jis da- 
Įbar konstruktuoja teleolino- 
tipą, kuris, pritaisytas prie 
raidžių renkamosios maši
nos, surinktąjį tekstą bere
gint telefotografiškai nusiųs 
toliau; jis taip pat kombi
nuoja televizijos aparatą, tą 
visų didžiąją žmonijos sva
jonę.

Jeigu technikos pažanga, 
sako profesorius Belenas, iš
laikys tą savo beprotiškąjį 
tempą, tai dievai žino, kur ji 
gali mus nuvesti. Šiaip ar 

da vidaus reikalų ministeris, taip, technika su naujųjų lai- 
bet dėl sukelto kunigų triukš- kų žmogaus kasdieniniu gy- 
mo iki šiol jis nebuvo švara- venimu taip glaudžiai yra 
tomas. Jungtinių Valstijų ka- susijusi, jog gyvenimas po 
pitalistinė spauda sako, kad šimto metų bus visiškai ki- 
Meksikos Darbininkų Jstaty- toks nekaip šiandien. Pošim- 
mas, jeigu parlamentas jį 
priims taip kaip jis yra para
šytas, padarys Meksikoje pa
našų, perversmą, kaip Rusi
joj padarė komunizmas.

Vvriausis to įstatymo tiks
las yra apsaugoti daginin
kus nuo išnaudojimo ir pri
spausti visokio plauko dyka
duonius.

Einant to įstatymo projek
tu, Meksikoje yra steigia
mas “Darbo Teismas,’’ kuris 
susidės iš valstijų ir apskri
čių skyrių. J šitą teismą bus 
renkami darbininkų ir darb
davių atstovai, šalia kurių 
bus da kvalifikuoti “darbo 
teisėjai.”

Kilus tarp darbininkų ir 
darbdavių kokiam ginčui, jį 
riša bendras darbininkų ir 
darbdavių komitetas. Jei ši
tas komitetas ginčo neišriša, 
tai tuomet jis keliamas į vals
čiaus darbo teismą. Jeigu ku
ri pusė šito teismo sprendi
mu butų nepatenkinta, tai ji 
gali apeliuoti į apskričio, val
stijos arba net ir į vyriausi 
šalies darbo tribunolą.

Darbininkų Įstatymo pro
jektas reikalauja, kad kiek
vienas Meksikos pilietis mo
kėtų kokį nors amatą ir nors 
metus privalo dirbti. Tas 
darbas yra priverstinas vi
siems. Taigi darbininkams 
jis nebaisus, nes jie ir be to 
dirba, bet dykaduonius labai 
nugąsdino.

Visoj Meksikoj yra įveda
mas privalomas darbininkų 
apdraudimas nuo senatvės ir 
ligos. Tam tikslui steigiama 
kasa, kurion dalį moka dar
bininkas iš savo algos, o dalį 
darbdavis.

Moterims prieš gimdymą, 
jeigu jos dirba fabrikuose, 
turi būt duodamas lengvas 

‘ darbas, o po gimdymo jos vi- 
' sai tūlam laikui paliuosuoja- 
mos su pilna alga. 

| Naujas įstatymas duoda 
darbininkams balsą, vedime 
dirbtuvių ir visokio biznio. 
Žodžiu, visoj pramonėj yra 
įvedama demokratija.

I

Darbininkų įstaty
mas Meksikoj.

■ ■ ■■ . ■■i.

Liepos 20 dieną Meksikos 
sostinėj susirinko nepapras
ta Meksikos parlamento sesi
ja Darbininkų įstatymui pri
imti.

Šitas įstatymas yra ilgų 
Meksikos revoliucijų pasek
mė ir žada Įvesti labai svar
bių Meksikos gy venime per
mainų. Jo projektą yra para
šęs dabartinis šalies prezi
dentas G ii, kuomet jis buvo

to metų žmogaus darbingu
mas bus. be abejojimo, žy
miai didesnis ir jo gyveni
mo patogumas rafinuotesnis. 
Tečiau technikos pažanga 
žmogaus laimingesnio nepa
darys.

Profesoriaus nuomone, da
barties miesto gyvenimas ne
betruks nei šimto metų, žmo
nės nebesusigrus gyventi 
miestuose, bet pasiskleis di
desniame plote. Jau ir dabar 
didieji miestai pamaži pa
tampa Įmonių, biurų ir įstai
gų mišiniu. Miesto vidurys 
tuštėja, lieka nebegyvena
mas. Gyvenamieji namai 
sprunka į priemiesčius ir už
leidžia savo vietą kontoroms. 
Automobilių atpigimas ir pa- 

■ tobulinimas išbraukė atstu
mo klausimą. Dėl tos priežas- 

, ties miestiečiai nebegyvens 
aplink fabrikų ir įmonių cen
trus. Atskirų pramonės cent
rų priemiesčiai pagaliau dėl 
per didelio išsiplėtimo susi
eis, ir tuo budu kaimo nuo 
miesto, ūkio nuo miestiečių 
gyvenamų namų nebeatskir
si. Visa Europa bus lygiai 
apgyventa.

Trys išradimai charakteri
zuoja 20-tajį amžių ir jį sa
viškai pertvarkė: lokomoty
vas, rotacinė mašina ir tele
grafo vielos. Visų jų pagrin
de yra medžiaga, o ateities 
išradimų pagrindan dedama 
elektros bangos ir jų išnau
dojimas, vadinasi, medžia
gos visiškai nebėr. Dėl to rei
kia manyti, kad naująjį am
žių didžioji dabarties mate
rialinė technika žlugs. Auto
mobilis, nereikalingas jokių 
bėgių, užmuš geležinkelį, o 
radio užmuš ne tik telegrafo 
vielas, bet ir rotacinę maši
ną.

Paskutiniojo amžiaus pa
daras — rotacinė mašina su 
telegrafo pagalba labai pa
veikė žmonių gyvenimą. 
Dienraščiai užplūdo žemės 
rutulį, sujungė mases, susilp
nino atskirumą, sulygino at
skirų rasių ir šalių ypatybes

VOKIEČIŲ DEMONSTRA 
CIJA PRIEŠ VERSALES 

SUTARTI.
Sąryšy su Versalės sutar

ties metinėmis vokiečių deši
niosios ir įvairios karo orga
nizacijos suruošė didelę pro
testo demonstraciją, kurioje 
dalyvavo apie 50,000 žmo
nių su senomis kaizerinės 
Vokietijos vėliavomis. Kal
bėtojai reikalavo grąžinti 
Vokietijai kolonijas ir kori
dorių. Be to buvo pabrėžia
ma, kad turi būti padaryta 
visų rytinių Vokietijos sienų 
revizija. Nacionalistai pa
brėždavo, kad vokiečių že
mių grąžinimas turis prasi
dėti nuo Rvtų.

VISKO PO BISKĮ
Ii kur yra kilę tūli musų 

valgomieji daiktai?
Atsisėdę prie stalo mes pa

prastai ir negalvojam, iš kur 
yra kilę tie daiktai, kuriuos 
mes dabar valgome. O tūli jų 
yra kilę labai toli. Pavyz
džiui, Amerikos pienininkų 
tarybos leidžiamas “House- 
hold -Nutrition” sako:

Salierai yra iš Vokietijos. 
Svogūnai iš Egipto.
Obuoliai ir grušios iš Eu

ropos.
Špinakas iš Arabijos.
Valakiški riešutai ir persi

kai (pydės) iš Persijos.
Agurkai iš rytų Indi jų.
Kvitės (ąuince) iš Kretos. 
Ridikučiai iš Kinų ir Ja

ponijos.
Žirniai iš Egipto.
Krienai iš pietų Europos. 
Aiskrymas iš Italijos.
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WATERBURY, CONN. 
Pasikorė Povylas Dauknora.

Užpereitą nedėldienį, 21 
liepos, čia pasikorė savo na
muose Povylas Dauknora, 44 
metų amžiaus lietuvis, kuris 
gyveno su savo šeimyna po 
numeriu 46 North Leonard 
street.

Dauknoros šeimyna buvo 
išvažiavus tą dieną ant pik
niko. Sugrįžusi vakare namo, 
Dauknorienė rado namų du
ris užrakintas ir raktai buvo 
kažin kur nudėti. Nujausda
ma betgi, kad jos vyras nega
lėjo niekur toli išeiti, nes jo 
šventadienės drapanos buvo 
namie, ji liepė savo vaikui 
pajieškoti jo, manydama, 
kad išsigėręs senis kur nors 
miega.

Vaikas nuėjo sklepan ir 
tenai pamatė žmogų kabant. 
Tai buvo Dauknora pasiko
ręs. Tuojaus duota žinia po
licijai, kuli pribuvus paka
ruoklį nupiovė nuo virvės ir 
bandė jį atgaivinti, bet buvo 
jau pervėlu. Pribuvęs val
džios daktaras konstatavo, 
kad Dauknora jau kokią va
landą buvo nebegyvas.

Policija mano, kad Dauk
nora pasidarė sau galą per 
didelį gėrimą. Jo namiškiai 
taipgi sako, kad keliomis pa- 
staromis dienomis jisai daug 
gėrė, ir tą vakarą prieš pasi
korimą buvo gana girtas.

Dauknora buvo gimęs Lie
tuvoje, ir tenai tebėra jo mo
tina, bet jis jau senai Ameri
kon atvykęs. Waterbury gy
vendamas jis dirbo Ame- 
rican Brass Co. dirbtuvėj. 
Paliko našlę moterį, vieną 
dukterį ir posūnį.

“Waterbury Republican.”

kaip tas korporacijos darbi- į 
ninkas gaudavo. Jis gauda- > 
vo $37.00 į sąvaitę. “Lais
vės” peckeliai tiek neuždir
ba.

Trečia, jis sako, kad dabar 
korporacijoj darbo daugiau. 
Tas tiesa, bet kodėl “Lais
vės” peckeliai nepasako, kad 
ir darbininkų statoma dau
giau? Tūlas laikas dirbo as
tuoni darbininkai, o dabar 
dirba vienuolika, ir visi turi 
gerą atlyginimą už savo dar
bą.

Ketvirta, • Laisvės” pecke
liai turėtų užsidaryti savo 
kakarines kas link korpora
cijos, nes korporacija ir 
jiems patiems padarė daug 
gero, nes žymiai nupigino 
duoną, šeši metai atgal už 
duoną reikėjo mokėti 35 cen
tus, o šiandien dviejų svarų 
ir pusės duona parsiduoda už 
16 centų stubose, o nek-urie 
štorninkai parduoda po 15c.

Todel mes griežtai pa- 
smerkiam šmeižikų “biurą” 
ir jųjų šmeižtus. Lai visuo
menė žino jų purvinus dar
bus.

Liet. Taut. Korporacijos 
Direktoriai.
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LAWRENCE, MASS. 
Atsakymas korespondentų 

“biurui.”
Gerbiamoji “Keleivio” 

Redakcija, malonėsit suteik
ti vietos atsakyti šmeižikų 
“biurui.”

“Laisvės” No. 155 tas 
“biuras” kabinėjasi prie so
cialistų ir kartu šmeižia lie
tuvių tautinę korporaciją. 
“Laisvės” peckelis sako, kad 
socialistas didžiuojasi per 
Maikio organą, buk duonke- 
pyklos korporacija gerai sto
vi finansiniai. Gerai, bet ko
dėl jus neparašote apie dir
bančius toj įstaigoj darbinin
kus? KuomeUvienas darbi
ninkas paprašęs daugiau al
gos, tai socialistas atsakęs: 
“Valuk mano idėjos, reikėtų 
pakelti, bet biznis nelei
džia.” Dabar gi socialistas 
skelbiąs, kad biznis kyla. 
Teisybė, biznis auga, darbo 
daugiau, o algas nukapojot. 
Bet tą viską užtylite. Jeigu 
rašote, tai pasakykite teisy
bę.” Taip šneka tas “biuras” 
“Laisvėje.”

Iš kur “Laisvės” peckeliai 
sužinojo, kad lietuvių tautiš
ka korporacija nukapojo 
darbininkams algas? Turbut 
šmeižikų “biuras” tokius da
lykus sapnavo.

Kad visuomenei butų dau
giau žinoma, paduosim čio
nai kelis faktus apie lietuvių 
tautišką korporaciją. Korpo
racija nenumušė darbinin
kams nei vieno cento, o pa
kelti, tai pakėlė. Korporacija 
savo darbininkų neskriau
džia ir skriausti negali, nes 
joje dirba visi šėrininkai, tik 
paskutiniais laikais tapo pri
imtas vienas nešėrininkas. 
Tai viena.

Antra, “Laisvės” peckelis 
sako, kad darbininkui papra
šius daugiau algos, socialis
tas atsisakęs pakelti. Bet ko
dėl “Laisvės” peckelis nepa
rašė, kiek tas darbininkas 
turėjo algos? Kiek mums 
yra žinoma, “Laisvės” pec
keliai turėtų dirbti dvi sąvai- 
ti, kad uždirbus tokią algą,

SCRANTON, PA. 
Žodis “Laisvės” gizeliui.
“Laisvės” gizelis Klevins- 

<as labai mėgsta šmeižti rim
us ir nekaltus žmones. Ne- 
abai senai jis išvertė visą 
dbirą komunistiškų pamaz
gų ant Steponausko galvos. 
Steponauskas yra Taurų 
Kliubo pirmininkas. Tai 
žmogus, kurio niekas nedrįs
tų kritikuoti, nes jis nieko 
neužkabinėja, o gero daug 
padaro net ir patiems komu- 
įistams, išpirkdamas juos iš 
{atėjimo, užstatydamas už 
juos kauciją ir tt. Bet Kle
vinskas ir jį apšmeižė per 
“Laisvę.”

Visą lermą sukėlė Klevin- 
sko bobelė, o Klevinskas, 
<ad apginti savo moteriškę, 
neikia ir kabinėjasi prie ne
kaltų žmonių. Dalykas štai 
kame: Scrantono bolševi
kams buvo valdžios stabdo
mos prakalbos ir kiti jomar- 
kai. Buvo spėliojama, kad 
tūli žmonės bolševikus skun
džia, bet faktų vis nebuvo, o 
jau Klevinskas rėkė “Laisvė
je,” kad tai daro traicė: Ste
ponauskas ir du agentukai.

Steponauskas yra vietinės 
miesto valdybos narys tai ji
sai labai tankiai miesto rotu- 
žėj lankosi, na, ir kaip tik 
buvo sustabdyta vienas bol
ševikų jomarkas, tai Klevin- 
sko bobelė susitikus Stepo- 
nauską ant rotužės laiptų ir 
sako, kad čia tavo, Jonai, 
darbas. Jonas pažiurėjo į su
sivėlusią bobelę ir nieko ne
sakęs nuėjo, nes ir gėda butų 
Steponauskui ginčytis su ko
kia ten bolševike. Taigi dėl
to, kad Steponauskas nieko 
neatsakė, Klevinskas ir vali 
jį šmeižt. Jis kaltas. Tai ve, 
kokie bolševikų įrodymai! 
Rėkė jie kad Stepofiauską 
prie gėdos kryžiaus prikalė, 
o pasirodė, kad Steponaus
kas nekabo ant kryžiaus, tik 
jo latrai, Klevinskas ir kiti.

Po korespondencijomis 
“Keleivyje” pasirašo Tau
ras, tai jau Klevinskas rėkia, 
kad čia Meškuno raštai. Ne
bijok, tavorščiau, “Keleivio” 
korespondentams nereikia 
prašyt kad jų bobos rašytų, 
jie patys moka. Ir jeigu tik 
tiek faktų turi apie Meškuną, 
kiek apie Steponauską, tai 
nedaryki savo kiek dores- 
niems draugams gėdos su sa
vo raštais, nes apjuoki pats 
savo draugus. Pavyzdžiui, 
“Laisvės” Nr. 65 norėjai 
Klingą pajuokti, kad jo kel
nės nuplyšę, ir pasisakei, 
kad progresistės jas lopo 
(beabejo, jį turi mylėt).

Taura*.

Kaip Fred’o linksmumas veik 
_ buvo sunaikintas del “K.K.” 

* Kūno Kvapo *

kvapo. Buvau tame kaltas—nežinančiai!
“Tada pradėjau vartoti Lifebuoy—ir koks 

skirtumas! Kada išlipu iš savo kasdieninės 
vanos dabar, jaučiuosiu gyvas—palaimintai 
švaraus! Skylutes išvalytos taip giliai per 

Lifebuoy stebuklingai antiseptiškas putas, 
jog ‘K. K.’ esti sunaikintas.

“Lifebuoy yra puikus odos muilas, taipgi 
Jis užlaiko sveikatą—ir sunaikina gemalus 
Jo švelnus labai-švarus kvapas, kuris pra
nyksta besiplaunant, pasirodo, kad Lifebuoy 
čystija.
LEVER BROTHERS CO.. Cambridge, Mass.

Lifebuoy
H EALTH SOAP /

sustabdo kūno kvapą

ŠIANDIEN—jis pienavo prašyti jos suti- 
□ kimo apsivesti. Bet jos apsiėjimas atšal
dė jį. Kas galėtų tai boti? Buvo karšta iš- 
tikrujų. Bet kodėl tas tarėjo ją taip suju
dini?

Fredo neperspėjo “K. K.” tada. Vienok 
kūno kvapas jo laimei ne priešingas dabar— 
jis apsivedė su Anne. Skaityk kaip jis atra
do lengvą būdą užlaikyt prakaitą neatsiduo- 
dančiu. ._

Prakaitavimas be “K. K.’’
“Kaip bile vienas normalus, sveikas žmo 

gus, aš prakaituoju—ypač karštose die
nose. Man buvo sakyta kad oda iš

duoda iki kvortos klaikumo kas
dien. Bet man niekuomet neatė

jo į mintį kad prakaitas- reiš
kia “K. K ” Mes priprantam 

prie visuomet esančioJas aptiekoj

> -----------

švel
nina 
Veidą 
Lifebuoy
Shav Cream

EDMONTON, CANADA. 
“Trejybės” tragikomedija 

puikiai suvaidinta.
Šių metų gegužės mėn. pa

skutinėmis dienomis, vieną 
pasakingai gražų vakarą. 
Vakarų Edmontone, netolie
se lietuvio V. Treigio namu
ko, krūmuose, mėnulio akyse 
linksmai dalinosi meilės 
jausmais “laimingųjų” pore
lė.

i V. Treigys, nerasdamas 
namuose žmonos, bejieško-1 

porai'‘su virtum meti"sLA! i,Jamas užtiko ki-umuoso savo,

PITTSBURGH, PA. 
Nuo bolševikų apsivalęs, 
SLA. Apskritis pralobo.
Reikėjo pusėtinai padir

bėt, kad SLA. 3-čiajį Apskri
tį apvalius nuo bolševikų, 
bet del to darbo pittsburgie- 
čiai nesigaili, nes iš to yra 
daug naudos. Kada bolševi
kus nuvertus 1927 metų 6 va
sario dieną man teko garbė 
užimti Apskričio pirmininko 
vietą, tai Apskričio turto' 
man jie perdavė tik $8.80.' 
Šiandien gi, praslinkus vos;

3-čias Apskritis turi jau žmoną su meilužiu Liutkevr 
$500.00. Buvo ir pirma ^n.|cium. V. Treigys matydamas 
giami baliai bei piknikai, bet sav° z™?"? s“ ?av0 . ,k.vat<!; 
jie pasibaigdavo vis defici- rant,u Liutkeviciu vaidinant 
tais Dabar gi. kai pasiliūo-!I?.elles.r<?n!a.n«- tmp sus.'jau- 
savom nuo bolševiku. publi- !lino .»'inirsoą kad pnpuo- 
kos f musų pramogas sižiren-! sav? .zn,on.°? en?,e be'
ka labai daug ir visuomet lie-^31!?®*111#31 JO mušti. Musa- 
ka pelno. Todėl patartina;m0?,1 ..rau,dw ama.. sauke<' 
SLA. darbuotojams ir kitose -meilužio Liutkevičiaus pa- 
kolonijose apsivalyti. nuo.^aLiutkevičius, buda- 
bolševikų, o pamatysite, kad H135 tvlrtesnis» pripuolęs iš-

to samdymas nepigiai apsi- 
ėjp.

Tai taip Edmontono lietu
viai “inteligentai” elgiasi. 
Mat p. Treigys skaitosi save 
gudriausiu vyru tarpe Ed
montono lietuvių. Kad la
biau kas ji įvertintų ir gerb
tų. ne bile su kuo kalbasi, o 
jei kartais prakalba, tai tik iš 
prievolės, nes skaito sau už 
negarbę kalbėtis su paprastu 
darbininku. Patvirtinimui 
savo “poniškumo,” rodinėja 
beveik kiekvienam Smetonos 
medalius už kokius ten pasi
žymėjimus. Berašti*.

pasekmės bus labai geros. liuosavo savo meilužę, o kuo
met ta gerokai nubėgo tolyn.

Sandariečiai ruošia ristynes. tuomet ir jis pabėgo, palikęs
Jau buvau pirma rašęs,;vieną, įniršusį V. Treigį, 

kad SLA. Apskričio piknike; 
turėjo ristis Bancevičia. 
“drapiežnas dzūkas” i

Treigienę basą bėgančią i 
miestą po 12 vai. nakties pa- 

ir sulaikė, 
susikalbėti.

AKRON, OHIO.
Socialistai nutarė paremti 

kovotojus už Lietuvos 
laisvę.

LSS. 20 kuopa turėjo 14 
liepos susirinkimą ir padarė 
daug svarbių nutarimų. Visų 
pirma, nutarta sušelpti tuos 
Lietuvos žmones, kurie kovo
ja už šalies laisvę. Tuo tikslu 
nutarta suruošti pikniką 18 
rugpiučio dieną ant Petro 
Siderio farmos, nes jis yra 
čia visiems žinomas farmeris 
ir doras žmogus, todel visi ji 
myli ir žmonių pas jį daug 
atsilanko.

Toliaus, nutarta atšaukti 
balandžio mėnesio nutarimą 
nebeprigulėti prie LSS. Mu
sų 20 kuopa buvo-nutarus iš
stoti iš LSS. pakol nebus iš-

., Ar. miestą po įz vai.
. . . Js C?* stebėjo policija

cagos, su pittsburgieciu Ale-: begalėdama ___ _____
Hunu, bet pirmasis nepnbu-: Treigienė ant rytojaus pasi- 
vo ir iki šiai dienai nėra pra-įkvietė Mrs. Milerienę už ver- 
nesęs priežasties. Mes nuta-^ėją. Tuomet oolicija su jo- 
rėm paskelbti jo laiškus ir, mis nuvažiavo * v Trejd 
telegramas parodymui, kad 'ištirti dalvkn (Na Trpio-ipnė ‘ -°f ? nemusu buvo kaltė nes tūli lsurl.1. a^iyKo . Čia lreigiene rmkta nauja centro valdyba 
nemusų ouvo Kalte, nes tun pareikalavo “persiskyrimo inoą dabartinis centras visai 
buvo linkę kaltinti rengėjus. su :r «iciHnVn«i ko- • • V - ♦ •Vietinis rirtikas Aleliunas su.vyJ? Ir kas jai. nieko neveikia. Jau 5 metaiv įeiini. į-TiiKas, Aienunas, pnguli, išvažiavo į miestą su- 

bugo ir del to neatvažiavo. 
Jeigu, sako, norite, kad ei
čiau ristis su lietuviu, tai į 
gaukit tokį ristiką, kuris ma
nęs nebijotų ir prieš pat ris- 
tynes nepabėgtų.

Aleliunui bus duota proga 
pasirodyt prieš tikrai gerą 
ristiką, Juozą Šimkų, pasau
linį lengvųjų sunkaus svorio 
čempijoną. Jisai sveria, 175 
svarus, taigi tiek pat kaip ir 
Aleliunas. Pereitą vasarą 
Šimkus buvo Lietuvoje ir te
nai paguldė visus ristikus, 
įgydamas tenai Pabaltijos 
čempijono vardą. Prie to da 
Klaipėdoj jis leido sau per

EDfaONTON, CADANA. 
Didelis darbininkų vargas.

Kad Edmontono darbinin
kai neša didelę vargo naštą, 
tai man neprieštaraus nie
kas. Darbininkų padėtis yra 
sunki, tūkstantinės minios 
vaikščioja be darbo, ir kokia 
jų ateitis? Ypač liūdna padė
tis yra naujai atvažiavusių 
imigrantų. Į juos žiūrint tie
siog šiurpuliai žmogų krečia. 
Šįmet daugiausia atvažiuoja 
šeimynų su mažais kūdikiais. 
Motinos susėdusios verkda
mos šaukia praeivių pagal
bos, nes neturi nei tai dienai 
savo mažiems kūdikiams 
maisto. Bet mažai kas jas su
šelpia.

Laikraščiuose buvo rašo
ma, kad čia veikia “Vakarų 
Kanados Basanavičiaus” dr- 
ja (lyg Vakarų Kanada turė
tų savo Basanavičių). Tos 
draugijos pirmininkas ilgą 
laiką yra dirbęs Edmontone 
lentpjūvėj ir gerai susipažino 
su tos dirbtuvės bosu, gi bū
damas boso draugu pradėjo 
darbininkus rekomenduoti į 
darbą. Bet rekomendacijos 
veltui negausi, turi pirma 
jam duoti $10. Keletas lietu
viu pasiskolinę po $10 ėjo 
pas “Vakarų Kanados Basa
navičiaus” draugijos pirmi
ninką prašyti darbo, o pir
mininkas tokių svečių tik ir 
aukiąr

Kaip tik atėjęs užsimeni 
apie darbą, tai pirmininkas 
tuojaus klausia: “Ar turi 
$10?” Jei žmogus padejuosi, 
<ad neturi, tai su tokiu neno
ri nei kalbėti, o jei dar pade
juosi, tai jis tuojau atkerta: 
aš iš -savo kišenės negaliu už 
visus mokėti. Sako: nema
nyk, kad tie pinigai del ma
nęs: man to nereikia, aš ne 
tam žmogus, kad veltui pini
gus pieščiau; tų pinigų reika
lauja bosas. Ir pakrato ran
kas, it nekalčiausia avinėlis.

Bet kuomet susipažino su 
bosu tie patys asmenys, ku
rie buvo davę po $10, tai išė
jo aikštėn, kad musų pirmi
ninkas ne bosui ėmė tuos pi
nigus, bet sau, nes pats bosas 
pasiūlė kreiptis į policiją ir 
atsiimti iš jo neteisingai pa
imtus pinigus. Savas centas 
žmogui visgi yra brangus, tai 
ir pradėjo išnaudoti lietuviai 
kibti prie geradario pirmi
ninko, prašydami atiduoti 
jiems pinigus, nes, sako, jei 
neduosi, tai mes išjieškosim 
su policija. Organizacijos 
vadas išgirdęs tokią naujie
ną, užmiršo ir kuo esąs, iš
skrido iš Edmontono, nesu
tvarkęs nei savo valdybos 
reikalų ir nepranešdamas net 
savo draugams kur dingsta.

Nakties Pelėda.

sako, kad Bancevičia jo pa- .......kaip kuopa priklauso
’ . - - <. r visai. pne LbS., o da nei vieno kal-

2 10 dieną birželio buvo pa-. Sėtojo centras čionai neat-
jskirta šios komedijos byla, siuntė. Todel buvo nutarta 

bet nebuvo negrinėjama. j daugiau prie centro neprigu- 
Po įvykio, Treigys, mato-liet.

mai gailėdamasis savo žygio. į Dabar gi šitas nutarimas 
susiradęs savo žmoną, puo-{ atšaukta ir nutarta visais 
lesi prie jos prašytis dovano-įgalimais budais reikalauti, 
jimo ir meldė susitaikinimo į kad centras prisiųstų f Akro- 
pirkdamas jai sukneles ir ki- ną kalbėtoją*, Jeigjjf gefas 
tokias dovanas. Treigienė gi, socialistų kalbėtojas pas mus 
bijodama grąžinimo i Lietu-1 Akrone prakalbą pasakytų, 
vą (nes ji nesenai atvažiavau-{tai čia nei vieno komuništo 
si), buvo priversta nusileisti neliktų. Nereikėtų tuomet 
ir su vyru susitaikinti. {dejuoti, kad komunistai nori 

Kai del bylos, tai Treigys 
su pagalba advokato v ištik 
sugebėjo apeiti teismą ir by-

prie LSS., o da nei vieno kai-

f

•užvaldyt Susivienijimą ir ki 
tas organizacijas.

Petrą* Jurgeli*.
krutinę armotas vežti su ke- • numarinti.
tūriais arkliais, taigi ištikro t Treigiui, nors ir kaltinto iu 
turi būt nesupuvęs vyrukas, būnant, prisiėjo daugiau? nu-

Imtynės įvyks 11 rugpiu- kentėti. Nervų nemaža suga- 
čio dieną ant Amšėjaus far-dind, žmonos prikalbinimas 
mos, McKees Rocks, Pa. su visais jai pirkiniais nema-uvno, >. «. vi<x»ic*j4į pjrjnniais nenid- • .

J. Virbicko. Įža kainavo, taipgi ir advoka- • kelio bėgių.

UŽMUŠĖ BRIEDI.
Netoli Richmond, Me. ant 

Maine Centrai gelžkelio 
traukinys užmušė jauną brie
di. kuris buvo išėjęs ant gelž-

TIMMINS, CANADA. 
Nepavykusi meilė.

Čia gyvena skerslatvis M., 
kuris pereitą pavasarį parsi
traukė iš Lietuvos panelę, su 
kuria jis būdamas Lietuvoje 
apie porą metų buvo drauga
vęs ir ketino vesti. Bet atvy
kus šitai merginai, už pox os 
sąvaičių kilo tarp judviejų 
ginčai. Sykį p. M. parėjo 
nakties laiku namo ir rado 
savo lovoj gulint šitą panelę 
(pirma ji vis gulėdavo su šei
mininke). Pamatęs savo lo
voj panelę, p. M. griebė jai 
už plaukų ir keldamas di- 
džiausį triukšmą nusivedė 
nuo antro aukšto laiptais že
myn. Tik laimė, kad už mer
giną užsistojo šeimininkas, 
šiaip nežinia kas butų atsiti- z 
kę. Vargšė matydama, kad 
su M. nebus galima gyventi, 
patariama kitų žmonių iš 
Timminso išvažiavo. Dabar 
p. M. likęs vienas vaikšto lyg 
catė su pūsle negaudamas 
sau vietos. Jei kas užsimena 
apie tą atsitikimą, tai atsa
ko : “Aš dabar labai supy
kęs: jei piautų, tai ir kraujas 
nebėgtų.” Pakalnė* Oželis.

HAMILTON, CANADA. 
Padėkos žodi*.

Aš, žemiau pasirašęs, tariu 
gilios padėkos žodį Sūnų ir 
Dukterų Kanados Lietuvių 
Draugijos 1-mai kuopai už 
suteiktą man pagalbą sun
kiose sąlygose. Lygiai širdin
gą ačiū tariu hamiltonie- 
čiams svečiams ir atskiriems 
draugijos nariams už paro
dytą man prielankumą.

Būdamas tamstų pagalba 
pilnai patenkintas, pasilieku 
su aukšta tamstoms pagarba, 

J. Steponaiti*.

TIMMINS, CANADA.
Aukso kasyklose darbo ir už 

pinigu* negalima gauti.
Čia yra nemaža aukso ka

syklų ir dirba keliatas tūks
tančių darbininkų, bet švie
žiam atvykus darbas sunku 
gauti, todėl patarčiau į Tim- 
minsą nevažiuoti uždarbii 
jieškoti; čia atvažiavę kai 
kurie atsiveža po keletą šim
tų sunkiai uždirbtų dolerių, 
ir pagyvenę apie pora mėne
sių vėl išvažiuoja.

Mat, čia seni darbininkai, 
kurie turi darbą tai ir laikos. 
'Naujai atvykę ir negalėdami 
'darbo gauti, jieško tokių 
agentų, kurie galėtų įsukti i 
darbą. Čia tokių agentų yra 
nemaža ir jie ima po 30 ir 50 
dolerių. Įdavęs tokiems 
agentams pinigus žmogus 
laukia po kelis mėnesius ir 
ant galo turi vykti kur kitur.

Kurie čia buvo, tai tie ži
no ; bet šito nežinantiems pa
tarčiau savo sunkiai uždirb
tų centų agentams neduoti, 
nes jie vistiek darbo neparu- 
pina, tik baliavoja ir auto
mobiliais važinėja.

Pakalnė* Oželi*.

•9

KUN. M. X. MOCKUS.

Pagarsėjęs laisvamintis kalbė
tojas. pabaigoje Rugsėjo' mėne
sio. pradės keliauti su prakalbo
mis per sekančias valstijas: 
Mass., N. Y., N. J., Md., Pa., 
Ohio, Mich.. Įnd.. III., ir Wis. Iš 
minėtu valstijų lietuvių organi
zacijos norinčios parsikviesti 
Mockų pas save su prakalbomis, 
tegul atsišaukia tuojaus pasita
rimui. Adresas susirašymui se
kantis: Mr. M. X- Morkos.
49 Buttonwood St.. Dorchester. 
Mass.

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 prekės parduosiu už 
numažintą kainą.

Priimu Lietuvo* Laisvės 
Paskolos Bonų kuponu* pil
noje jų vertėje, kurie tik 
pirks mano krautuvėje rei
kalingus sau daiktus.

Ofisas ir krautuvė atidary
ta nuo 8 vai. ryto iki 9 vai. 
vakaro, o subatomis iki 11 
vai. vakaro. Beto sekmadie
niais ofisas atdaras nuo 9 
vai. ryto iki 12 vai. dienos.

Prašau visų vietinių ir iš 
apielinkių lietuvių atsilanky
ti. J.SEKYS (31) 
177 Park »t, Hartford, Conn. 

Tel. 6-1036 *
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FRANCUZAI VIS NESUSITAIKO 
SU VOKIEČIAIS.

Nėra lengva taiką įgyven- rytų sutarčių vykdymą ir 
dinti ir tautų santikius su-kontrolės išlaikymas tektų 

tisi budį prancūzams. Ekspertai priė-ti ta

r

*

1

l

• IS GYVENIMO KNYGOS • •

Kaip žmonės stumia iš gyve- įdomiausia čia mums tų įbrukti tai, kas jiems (moky- 
nimo artimiausius ir geriau- burtininkų-daktarų ypatybė tojams) geriausiai patinka, 

sius save draugus.
____ _______ jokių]”"

aliantams kontrolės užlaiky- į — .v*t>
mui išlaidų.

Pasikeitus Anglijoj vy
riausybei, vokiečiams šias sa
vo pozicijas palengvėjo at
laikyti, bet dėlto franeuzai, 
jausdami pasunkėjimų, viso- 

Į kiais budais sunkina repara- 
■cijų klausimo galutiną iš-

■ nepalankų ekspertų nuomo
nėms nusistatymą.

Jie griežtai atsisako be

ę^lučus įpjnę šią vokiečių nuomonę iri" 
drąAingąį nustatė, kad nuo rugsėjo 1 d. j

’ 7 . vokiečiai nemoka jokių:rbiauti.
žiojo karo, kuris 

taip skaudžiai palietė ka
riaujančius kraštus, pašlijusi 
į pacifizmo pusę visuomenė 
pasisakė prieš karus. Tečiau, 
kada diplomatams prisiėjo 
galutinai baigti karą, jie tu
rėjo dideliu sunkumų.

Versalės sutartis, kuri *‘aus,mo 8?!utln»
tum nors ir buvo diktuota di.lsPrend™% reikšdami savo 
. .. _ . 1 nonolonIru 11 nniimn.

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike!

—Labo ryto. tėve. Kaip 
tavo sveikata šiandien?

—Nieko sau, ačiū Dievui, 
pakol ruginės turiu da ant

kurio šiandien da niekas ne
gali tikrai atsakyti. Šiandien 
tokia kelionė išrodo da nega
lima. Bet šimtas metų atgal 
išodė negalimas daiktas ir 
oru lekioti, o šiandien jauf/UAlUJ * VA M --y ~ J 

trajankos užsipylęs, tai kva-' per jūres žmonės lekioja, 
raba neima. ~

—Na, o kaip apie kelionę 
j mėnulį, tėve? Ar da neuž
miršai, ką aš tau pereitą są
vaitę pasakojau?

—Tu žadėjai man šį sykį 
daugiau apie tai paaiškint, 
taigi valuk to aš ir atėjau pas 
tave.

—Iš to, ką aš tau pareitą 
sykį pasakiau, tėve, tu turbut 
jau supratai, kad orlaiviu į 
mėnulį negalima nulėkti, nes

Taip gali būt ir su mėnuliu, 
tėve.

—Maike, aš noriu da vie
no daikto tavęs paklausti. 
Ar teisybė, kad ant mėnulio 
gyvena vuodeguoti žmonės?

—Kiek mokslui yra žino
ma, tėve, ant mėnulio nėra 
jokių žmonių ir nėra jokios 
kitos gyvybės, nes tenai nėra 
vandens, nėra atmosferos.

—O ar žmonės be oro ne
gali gyventi?

tam kliudo žemės traukimo i .. —Ne, tėve. Žmogus gali 
jėga. Negana to, orlaivis gali išbūt gyvas keliolika dienų 
lėkti tiktai tenai, kur yra oro J be maisto, bet be oro neišbus 
O pakilus kelioliką mylių nei penkių minutų. Oras rei- 
aukščiau žemės, oro sluogs- kalingas netik žmogaus kvė- 
niai baigiasi ir joks orlaivis’ ’ ’ ' "
negali toliaus lėkti. Taigi 
mokslininkai galvoja pasiek
ti mėnulį kitokiu budu. Štai, 
profesorius Goddard iš Wor- 
cesterio jau kelinti metai da
ro bandymus su tam tikra ra- 
kieta. Jis jau kelis kartus ją

yra ta, kad jie visados buvo Da blogiau, kad studentams 
geriausi žmonių draugai, pa- pripasakojama ir tokių kvai- 
tarėjai, mokytojai,—žodžiu, lysčių, jog viso medicinos_ ,V» 11 .-kucjai, iiiuayiujiu,—alki z įu, lysvių, jog

Patys svarbiausieji zmo- jie dirba žmonėms, tarsi tė-, mokslo aprėpti negalima, 
gaus gyvenime veiksniai yra vas savo šeimynai. Perėjo jie, jog reikia tik kurią vieną ša- 
skausmas ir smagumas, arba per evoliucijos karštuvus, jų ką išmokti. Nekuriems moki- 
kentėjimas ir pasitenkini- burtai išnyko, virto tikrais! ‘ ’
mas. Gi patsai vyriausias mokslo vyrais, bet ta jų ypa-1 
žmogaus instinktas yra ego- tybė, kad žmonių kūną ir 
instinktas^ kuris savaime sielą pažinti, kad juos su- 
reiškiasi žmogaus savisauga prasti, kad jiems kaip tik ga- 
bei savinauda. Taigi pamati-'iima patarnauti — pas juos 
ne šito instinkto pareiga ir pasiiiko. jr šiandien juk 
yra žiūrėti, kad žmogus butų kiekvienas sąžiningas šeimy- 
apsaugotas nuo skausmo ar-— J , i----  — —*•-
ba kentėjimo ir kad tuo pa
čiu kartu jis butų kuodau- 
giausiai patenkintas.

Skausmo bei kentėjimo 
nei vienas nepakenčiame, o 
jeigu dantį sukandę ir pa- 
kenčiame, tai labai intensy
viai laukdami, kad tik grei
čiau skaudėję perstotų. Bet 
vis tai niekis butų, jeigu 
skausmas tik skausmo per
sto j imu pasibaigtų. Blogiau
sia, kad žmogaus organizme 
skausmas dažniausiai reiškia 
ne tiktai kentėjimą, bet po
draug mažesnį, didesnį ar, 
pagalios, ir mirtiną pavojų!

Štai kas verste verčia žmo
gų, kokį nors skausmą jau
čiant, pagalbos jieškoti.

Kodėl kiti jam pagalbą 
teikia, pamatysime toliau.

2.
Šeimyna gyvuoja, berods, 

taip senai, kaip ir pats žmo
gus, tik, gal būt, pirma ji bu
vo visai kitokioje formoje.

O su šeimyna išsivystė ir 
išsiplėtė būrio, gi toliau, ir 
visuomenės instinktas.

Noras palaikyti savo veis- 
i lę, noras sudaryti vis geresnę 
į ir patogesnę dėl savęs būklę, 
į suprantama, verste vertė 
žmones tampriau santykiuo
ti arbą jungtinėmis jėgomis 
darbą dirbti.

Taigi, žmogus ir virto to
kiu šeimos ir visuomenės na
riu, kad ištikrujų gyvena jau 
ne vien tik dėl savęs, bet ir 
dėl kitų. O tai reiškia, kad 
šalia ego-instinkto atsirado 

1 ir visuomenės instinktas, 
i Šiaip ar taip turėjo susida
ryti ir pasigailėjimo' bei 

Į užuojautos jausmas. Ir toks 
Laukim saulės, laukim ryto, — jausmas, laikui bėgant, ypač 

nekuriuose, pasidarė taip 
stiprus, kad jie geriau velijo 

,-ėtros staijrios P.atys kentėti, o ne kitus ken-

niams net duodama specialy
bės darbas laboratorijose 
dirbti, žinoma, kai jie dar 
abelno medicinos mokslo ne
turi. O nesuprasdami abelno 
medicinos mokslo, susimeta į 
vieną kampelį, įgauna tokią 
idėjų fiksaciją, kad jau, gir
di, nebegalima viso medici
nos mokslo suprasti, kad rei
kia būtinai tik vieną dalykėlį 
daugiausiai mokintis, taigi ir 
specialistu likti. Na, ir dygs
ta specialistai, tarsi grybai 
po lietui. Bet ko jie verti, tai 
kitas klausimas. Štai kame 
dalykas: Pirmiausiai kiek
vienas medicinos studentas 
turi visai neutraliai abelną 
medicinos mokslą išeiti, po 
tam, taip pat neutraliai ligo
ninėj praktikuoti, pagalios, 
nors kokius du ar tris metus 
generalio gydytojaus darbą 
dirbti, o jau tik tada pradėt 
rengtis prie kokios nors spe
cialybės. Tik tokiu keliu ga
lima gerai susipažinti su me
dicinos mokslu praktikoje 
aplamai, pasirinkti patinka- 
miausią šaką ir, apskritai ži
nant visas ligas ir budus joms 
gydyti, pasekmingai dirbti 
kad ir viename medicinos 
mokslo kampely, taip sa
kant. būti specialistu.

Da blogiau, kad įsimetus 
keistai ir žalingai minčiai į 
neišmanėlių galvą, pradėta 
tikėti, jog tik specialistai iš
gydyti tegali: taigi, kiek yra 
ligų, tiek reikia ir specialis
tų! O tai reiškia, kad išmok 
tik vieną kurią ligą, na, ir jau 
daktaras; dar daugiau, spe
cialistas. Norima aukštą me
dicinos mokslą paversti lyg 
ir į koki chiropraktikizmą ar 
naprapatizmą, kur šiokiu- 
tokiu nugarkaulio žinojimu 
ir nugaros mankymu bando
ma ligas gydyti. Ir kai atsira
do daug žmonių, manančių, 
kad kiekvienai ligai išgydyti 
reikia specialisto, žinoma, at
sirado ir grašiagaudų dakta
rų, kurie kuo skubiausiai ap- 
sišaukė “specialistais” esą. 
Dabar tokių dolerinių (nes 
specialistu būnant geriausiai 
sekasi iš neišmanėlių dole
rius semti) specialistų jau vi
sur pilna. O itin jiems sekasi 
bemokslių ateivių tarpe. 
Nors jie ir greitai užmiršta 
abelną medicinos mokslą, be 
kurio geru specialistu būti 
visai negalima: nors jie ir vi
siškai susimeta tik į kurį vie
ną medicinos mokslo kampe
lį ; nors jie žino visų mažiau
siai, — vis dėlto iš lengvati
kių ligonių ima kur kas dau
giau už šeimynos daktarą!

5.
Tai taip nesąžiningai yra 

stumiamas iš gyvenimo tas 
artimiausias ir geriausias 
žmogaus draugas — šeimy
nos daktaras arba generalis 
gydytojas.

Ar ilgai taip bus? Žinoma, 
(1) kol šeimynos daktarai 
nesusiorganizuos ir neiš- 
stums iš medicinos mokyklų 
instruktorių bei profesorių, 
pagalios, ir iš pačių ligonių 
galvos tą žalingą ir stačiai 
kvailą mintį, kad kiekvienai 
ligai gydyti reikia specialis
to; (2) kol ligoniai neišmoks 
atskirti tikrų specialistų nuo 
ų, kurie tiktai dedasi specia- 
istais bei profesoriais, kad 
š neišmanėlių pasinaudojus; 

į ir (3) kol žmonės nesupras, 
kad tik kokiems penkiems iš 
šimto ligonių būtinai reikia 
specialisto, o devyniasde- 

i šimts penkis visados grei-> 
čiau, geriau ir daug pigiau 

i pagydys šeimynos daktąras.
Dr. Margeris.

delio taikos šalininko ir gar- 
. siu keturiolikos punktų auto- 
■ riaus VVilsono, vis dėl to išė- , . ....
jo tokia, iš kurios matyti kad 2CUr^- uždėti
ji rašyta nugalėtojų prieš nu- į ?.
galėtus.

Vienašališkoje Versalės 
sutartyje yra įrašytas punk
tas, kad Vokietija yra vienin
telė didžiojo karo kaltinin
kė. Tas kaltinimas kelia ga
na pamatuotus vokiečių tau
tos protestus, kuriuose reika- 
laujama to punkto atitaisy
mo. Milžiniškos reparacijų 
sumos taip pat primena apie 
buvusį karą ir ardo tautų 
santikius.

Todėl ir nestebėtina, kad 
visos pastangos rasti bendrą 
nuoširdžią tautų kalbą ir nu
siginkluoti ligi šiol maža ką 
davė.

Ekspertų sunkios pastan- Į neigiamai atsiliepia į Euro- 

simą. nore.ir davė šiek tiek. bus priimtas, ar atmestas 
vaisių, tečiau ir čia sutikta. Youngo planas, daug kas tu- 
sunkiai nugalimų kliūčių rėš vienaip ar kitaip persi- 
klausimo likvidavimas susto- tvarkyti. “L. Ž.”
jo vietoje. Net taip, rodos 
menkas klausimas, kur turi 
susirinkti politinė valstybių 
konferencija galutinai repa
racijų klausimą spręsti, su
kėlė tiek ginčų ir varžytinių, 
kad jo ligi šiol nepasisekė iš
rišti.

Bet pati konferencija taip 
pat turi svarstyti sunkius 
klausimus. Gal būt reparaci
jų sumas, kurias vokiečiai 
turės sumokėti, galima laiky
ti išspręstomis, bet dėl jų ky
la visa eilė politinių ir prakti
kos klausimų, kurie privedė 
prie didelių skirtumų.

Vokiečiai, sutikdami su
mokėti nustatytą reparacijų 
sumą tam tikrais terminais, 
reikalauja, kad iš Pareinio ir 
Saaros srities butų išvesta 
aliantų kariumenė ir šie kra
štai be jokios kontrolės butų 
perduoti vokiečiams. Su tuo 
sutinka anglai ir amerikie
čiai, bet franeuzai apie tai ir 
kalbėti nebenori. Jie reika
lauja ligi Versalės sutarties 
nustatyto termino, t. y. igi 
1935 m., pilnos tų kraštų 
kontrolės, kurios užlaikymui 
lėšas turi duoti vokiečiai. 
Vokiečiai, nusileisdami fran- 
euzams, sutinka tik tokią lai
kiną kontrolę priimti, kuri 
prižiūrėtų abiejų pusių suda-

tam tikrų prievolių vokie
čiams, ištraukti kariumenę iš 
Reino ir Saaros sričių. Ang
lai jau aiškiai pasakė, kad jie 
savo kariumenę atitrauks, 
bet tas franeuzus tik pykina 
ir jie net grąso, kad anglų 
kariumenę pakeisią sava ja.

Mes manome, kad francu- 
zai turi norų baigti reparaci
jų ginčą, bet jie taip pat nori 
už prieš laikiną Pareinio ir 
Saaros sričių evakuavimą 
gauti tam tikrą naują kom
pensaciją. Tais sumetimais 
jiems rupi sulaukti šiam 
klausimui spręsti palankes
nis momentas. Tečiau tokis 

(reparacijų klausimo galuti-
• nai išspręsti nutęsimas vis tik• • • • •

gos įsspręsti reparacijų klau- j pog santikius, nes nuo to ar 
Simą, nore ir davė siek tiek bus priimtas, ar atmestas

ipavimui, bet taip jau ir pa
laikymui temperatūros vie- 

! nodumo. Jis yra nepavaduo- 
] jama žemės apsauga nuo di- 
’ dėlių karščių ir šalčių. Jeigu 
oro nebūtų, tai saulei nusilei
dus mes tuojaus visi sušaltu
me, o jai pakilus, visi sudeg- 

šovė į mėnulį. Tiesa, kol kas tume. Ant mėnulio taip ir 
jam da nepasisekė ligi menu- Y™ J pakol saulė šviečia, te- 
lio nušauti, bet kas sykis jo nai viskas dega kaip pečiuje; 
rakieta pakįlavis aukštyn.' kaip tik saulė nusileidžia, 
Paskutinį kartą ji išlėkė apie tuoj viskas braška nuo šalčio. 
40 mylių aukštyn. Žinoma,1 —Aš miglinu, Maike, kad 
nukrito ir vėl, nes žemės ant mėnulio butų gera vieta 
traukimo jėgą da nepasisekė munšaino fabriką užsidėt, 
apgalėti. Tečiaus yra vilties, Į>a policijos tenai nėra, ale 
kad su laiku pasiseks tas pa- jeigu tenai taip sunku gyven- 
daryti. I ti, kaip tu sakai, tai jau aš

—Palauk, Maike. Tu sa- . duosiu pakajų.
kai, kad ta jo rakieta buvo iš- ----------------  --
lėkus 40 mylių aukštyn ir PATRIOTIŠKA POLICIJA 
mėnulio da nepasiekė. Ne- MUŠA BEDARBIUS, 
jaugi mėnulis yra aukščiau Telegramos praneša, kad 
kaip 40 mylių? graikų mieste, Salonikoj, po-

—Vidutiniškas tolumas licija užpuolė būrį bedarbių, 
nuo žemės iki mėnulio yra kurie buvo susirinkę prie ta- 
apskaitomas, tėve, į 239,000 bako dirbtuvės, ir pradėjo 
mylių. mušti juos kardais. Penkioli-

—O kaip tu tą žinai, Mai- ką bedarbių buvo sužeista, 
ke?

—Iš knygų, tėve.
—Ale kas gi galėjo taip, 

toli išmieruoti, vaike? Juk 
tokios ilgos mieros niekur kad Jugoslavijos armijoj ki- 
nėra. -lo maištas. Kelebijos stovyk“

—Mokslininkai, tėve, ma- 
tuodami planetų atstumą jo- kompanija ir su visais £ink4f 
kios “mieros” nevartoja. Jie lais perėjusi Vengrijos pu-,’ 
turi kitokį būdą. Bet aš tau sėn. 
apie tai neaiškinsiu, tėve, nes Į ----------------
geometrijos nesimokinęs tu $250,000 UŽ WASHING- 
vistiek to nesuprasi. Tegul1 TONO BIUSTĄ, 
tavo žingeidumui užteks to, | ’ Iš Londono pranešama, 
kad pasakiau, kiek mylių yra kad vienas amerikietis tenai 
iki mėnulio. Į nupirkęs pirmutinio Ameri-

—Na, gerai. Maike, grįž- kos prezidento Washingtono 
kime prie tos rakietos, ką tas biustą, kuris esąs padarytas 
mandras profesorius padarė.1 pagal gyvąjį Washingtoną. 
Ar ant jos galima bus kada Tasai amerikietis užmokė-( 
nors nulėkti ant mėnulio, ar jęs už jį $250j000. Yra žmo-1 
ne? Inių, kurie turi daugiau auk-

Tai yrn klausimas, tėve,'so, negu semegenų.

MAISTAS JUGOSLAVŲ 
KARIUMENEJ.

Iš Budapešto pranešama,

loj sukilusi visa pėstininkų-1 :F

GYVIESIEM.
Musų žaizdos kas kart naujos, 
musų dainos kas kart kitos.
Širdį gelia, 
dvasią kelia.
Tulpės krauju nudažytos 
puošia musų klaikų kelią.
Ūžkit liepos! Gauskit eglės! 
Nors pakirstos, ners išvirtę.
Mes kovoti nepasenom.
Nors mum priešas skelbia mirtį— 
gauskit eglės. — mes gyvenam!
Skaudu tai. kad prieblandoje 
nepažindami viens kito 
priešui ranką. — draugui kardą 
tiesti kartais mes išdrystam.

kol krūtinėj kraujas verda.— 
mes nežūsim, nors suklysim.
Skaudu tai, kad v 
ardo pamestus gėlynus... 
Skaudu, skaudu atsiminus.

; čiant matyti.
Taigi ir atsirado žmonės,

kaip kardai krūtinėn* smeigiąs...1 kurie kenčiantiems į pagalbą
ėjo.

Bet užmiršim, kai užgirsim 
ankstų rytą griausmo aidus. 
Šypsančius lavonų veidus 
mes užmiršim...
Kol krūtinėj verda kraujas.— 
dienos mum nesuskaitytos!
Musų žaizdos kas kart naujos, nes (nors ir šiandien yra to- 
Musų dainos kas kart kitos... J

Kazys Binkis, prato. Jie, pavyzdžiui, manė

3..
Nuo susižeidimų, ligų ir, 

apskritai, visokių nelaimių 
vargiai kada nors buvo žmo- 

i gus visai liuosas.
| Keistai betgi senovės žmo-

kių) nelaimių priežastis su-

nos daktaras yra jos arti
miausias ir geriausias drau
gas, kuris pažįsta visų šeimos 
narių kūno ir dvasios sveika
tą, žino jų aplinkybes ir mo
ka geriau, negu kitas kas, ne
laimei atsitikus, su pagalba 
ateiti ir daug gero padaryti.

4.
Bet štai jums krūva faktų, 

parodančių, kodėl, žmonės 
pradėjo nuo šeimynos dakta
ro trauktis, kitur pagelbos 
jieškoti, o šitą ilgų amžių 
produktą, šitą artimiausią ir 
geriausią žmonių draugą, 
tarsi stumte iš gyvenimo 
stumti.

Susidarė vargdienių vai
kams šelpti draugijos, įsteig- 
damos tam tikrus centrus, 
kur biednos motinos galėtų 
savo vaikus atnešti ir veltui 
jų išegzaminavimą, patari
mus ir gydymą gauti. Dakta
rai tuojaus sutiko tenais eiti, 
dykai dirbti, kad biednuo- 
menei pagelbėjus. Iš karto 
tik biednujų vaikai ten pa
tekdavo, bet toliau, jau ne 
tiek neturtingos motinos, 
kiek šykštuoiės, pradėjo sa
vo vaikus tenais nešti ir ne
mokamu patarnavimu nau
dotis. Galų gale, jau net ir 
gana turtingos, su automobi
liais ir net su šoferiais pra
dėjo į šitas įstaigas važiuoti 
ir nemokamo patarnavimo 
jieškoti. 0 pasekmės iš to 
gydytojams tokios, kad bied- 
nuosius begelbėdami, gražų 
darbą bedirbdami, pasijuto, 
kad jau visiems dykai bedir
bą ! Šeimynos gydytojas nu
stojo ir tų ligonių, kurie tik
rai ištekliaus turi ir už patar
navimą užsimokėti gali.

Bet negana to. Susirūpinta 
pradžios mokyklos vaikų 
sveikata. Padaryta tarimas, 
kad reikia šituos vaikus išeg
zaminuoti, jų sveikatos tru
kumus surasti ir pagelbą 
jiems duoti. Daktarai tam 
pilnai pritarė, nes tikrai ma- 

* nė, kad čia turi būti tiktai 
šeimyniškų daktarų darbas. 
Vis dėlto ateitis parodė visai 
ką kitą. Pradėjo tą darbą 
dirbti ne šeimos daktarai, 
kuriems ištikrujų jis priklau
sė, bet pigiai pasamdyti svei
katos departamento dakta
rai, o daugumoje atvejų net 
ir slaugės. 0 dėl to iš po šei
mynos gydytojo kojų vis 
smarkiau slysta pamatas, vis 
mažiau jis beturi ligonių...

Išleista įstatymai neva 
darbininkams aprūpinti ne
laimei atsitikus. Darbdavis 
tam tikrą sumą savo darbi
ninkui moka, žinoma, kada 
šisai sužeistas tampa arba ir 
šiaip jau suserga. Bet jis da
ro tai su sąlyga, kad sunega- 
lėjęs darbininkas būtinai tu
ri darbdavio patartą ar net ir 
nuskiltą gydytoją imti. Dar
bininkas nors ir labai norė
damas, vis dėlto savo šeimos 
daktaro turėti negali. Taigi 
ir vėl šeimos gydytojas tam
pa nuskriaustas, ir vėl jis tar
si stumte iš gyvenimo stumia
mas.

Pagalios užėjo specialistų 
manija. Pirmiausia, žinoma, 
čia kaltos medicinos mokyk
los, kuriose gana daug moky
tojauja ir ne daktarų. O šie 
gi, tik vieną medicinos moks
lo šaką tepažindami, tarsi 
brukte mokiniams bando

ir giliai tikėjo, kad piktos 
i dvasios visokių jų nelaimių 
priežastimi buvo.

O kad nelaimės visados 
reiškia mažesnį ar didesnį 
kentėjimą, tai, kaip jau pasa
kyta, ir atsirado žmonių, ku
rie stengėsi kitų kentėjimus 
sumažinti arba ir visai paša
linti. Kitaip sakant, atsirado 
daktarų, tada tfkburtininkų, 
—kurie “pikt

A >*

KARŠTOMIS DIENOMIS AMERIKOS SOSTINĖJ.

šitas vaizdelis parodo porą Dėdės Šamo tarnautojų Washing- 
tone. kurios ištrukusios iš ofisų braidžioja po vėsų vandenį Poto- 
rn;i< upėj. Matyt, švelnios ju MauzdfH nepmtivios prie vandens.

įsių” Bu- 
nelaimln- 
t)a laimin- 

visados. 
Žmonių protas didėjo, tobu
lėjo, ypač bestudijuojant gy
venimo mokslą, antraip sa
kant, befilosofuojant. Susi
darė gyvos virtinės spėjimų 
ir tarsi nesuvaldomų norų, 
kad tuos spėjimus, tas mink- 
les išrišus. Taigi ir pradėta 
tyrimo darbas dirbti. O tai 
davė mokslui pagrindą. Da
bar daktarai buvo jau nebe 
burtininkai, bet tikri mokslo 

1 žmonės.i —------
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Visokios Žinios, i
, TVANAS, BADAS IR CHO
LERA NAIKINA INDIJĄ.

Nėra dievuotesnio pasauly 
krašto, kaip Indija, bet nelai
mės ant tos šalies krinta vie
na po kitos. Kenčia, tenaiPOLITINIŲ DOKUMEN

TŲ PADIRBIMAS.

Orlovo byla Berlyne.
Berlyno teismas nagrinėja suotiniais ir proporęiOnali- Sileto ir Kačaro apielinkėse 

buv. caro laikų aukšto valdi- niais rinkimais buvo išštaty- šiomis dienomis staiga kilo 
ninko Orlovo ir buv. karinin
ko Paulausko bylą. Abudu 
jie kaltinami fabrikavimu ir 
pardavinėjimu padirbtų do
kumentų.

Kaltinamieji pagamino sename parlamente turėjo 
dokumentus, kurie neva ro- daugumą, dabar gavo 580,- 
dę, kad Amerikos senatorius 000 balsų; socialistai 667,- 
Borah buvęs papirktas bol- 000. Tokiu budu socialistai 
ševikų. Už šiuos dokumentus turės 2 vietom daugiau parla- 
Orlovas gavęs 100,000 dole- mente, negu katalikai. Ko
rių. Dokumentai buvo par- munistai, suskilę paskuti- 
duoti Paryžiuje. Dokumentų niuoju laiku, pravedė tik du 5,500 keturkampių mylių ir 
padirbėjų organizacija buvo atstovu. turi 750,000 gyventojų,
atidengta dėka anglų žuma-• Sename Olandijos parla-1 • ----------------
listui, kuriam Orlovas taip mente katalikų buvo 30, so- AREŠTAVO ŽMOGŲ UŽ 
pat siūlė pirkti dokumentus, ’cialdemokratų 24, antirevo-

Tardymo laike ir teisme liucio"ieriM Prijos narių 13/

RINKIMUS OLANDIJOJ r_______ _______ _____
LAIMĖJO SOCIALISTAI, žmonės netik dėl baisaus sa- 

i Olandijoje pasibaigė rin*«*>tamswn©j>kurį palaiko jų 
kimai į parlamentą. Sulig vi- kunigąį,* Jbet iišsnųft gamtos.

I

ta 37 sąrašai su 944 kandida- potviriiai ir kaimuose, kurie 
tais.

Balsavo 
žmonių, t. y. 90 nuoš. visų 
gyventojų, katalikai, kurie

stdvf'Yipib pakraščiais, kilc 
panika. Palikę namus ir visęvirš 2,500,000 panika. Palikę namus ir visF, 
savo mantą žmonės pradėję 
bėgti į kalnelius. Vanduc 
užliejo jų sodybas, sunaiki 
no viską, tūkstančių gyvento
jų pasiliko be maisto ir pra 
sidėjo badas. Prie to skurde 
pasirodė cholera ir šita ligi 
dabar serga šimtai indų. Ne
laimės paliestas plotas siekia

4

KELEIVIS

OLANDŲ KOMUNISTŲ 
DEMONSTRACIJA PRIEŠ 

KARALIENĘ.
Olandų komunistai šiomis 

dienomis padarė Groningene 
demonstraciją, sąiyšy su ka
rališkos šeimos atvykimui 
universiteto šventę. Kai ka
rališkoji šeima privažiavo 
prie universiteto komunistai 
iškėlė raudoną vėliavą ii 
pradėjo mėtyti proklamaci
jas įžeidžiančio karalienę 
turinio.

Kilo muštynės. Policija 
likvidavo riaušes.

JIS VALDO VATIKANO 
MIESTĄ.

»

Šitas klerikalas vadinasi Sera- 
fini. Popiežius paskyrė jį Vati
kano Miesto komendantu. Rinki
mų Vatikano Mieste nėra, nes 
popiežius, kaip amžinas demo
kratijos priešas, žmonėms nepri-

'• v

kaltinamieji aiškinosi,. kad ^oriškai krikščioniškos par- ( g 
būdami bolševikų nuskriaus- 13, liberalų 9, laisvama- areįtuoZ 

- - - -- nių 7, krikščionių reformato- arebLUOU
kenkti SSSR valdžiai, padir-,"V?-. P® vieną atstovą turėjo 
bę kompromituojančius jų 
dokumentus.

Paulauskas dar teisinasi, 
kad tarnaudamas Vokietijos

ti ir apiplėšti, jie norėję pa- nių 7, krikščionių reformato-

MALKŲ SKALDYMĄ 
NEDĖLDIENĮ.

, Pa. — Čia buvo 
areštuotas darbininkas var
du Lewis Blakeman užtai, 
kad nedėldienj nuėjo skle- 
pan malkų pasidaryti pie
tums išvirti. Pennsylvanijoj 
yra d a nuo inkvizicijos laikų 

i užsilikę kunigų. padarytas

1 politiška krikščionių refor- 
imatorių partija, Romos kata- 

. jlikų liaudies partija ir komu- 
nistai.

žvalgyboje jis turėjęs reixa- VOKIEČIAI TURĖS ^<dp vadinamas “mėlynojo
lą su kova prieš bolševizmą.

Trečias kaltinamasis Su- 
marokovas bendradarbiavo

U2MOKĖT1" ALIANTAMS. dangaus. įstatymas," kurie
................... . ... reikalauja, kad kiekvienas 
V okieciai jau susitaikė su žmogus nedėldienj butų baž-

GPU ir turėjo kitą pavarde.nyčioje, todėl visokis darbas 
Jis GPU buvo komandiruo-! 1 lygl?11JP°/.,Tas ?tly^”in?a.b, namie yra baudžiamas kale- 
tas į užsienius. Vokiečių teis-iidti . - Vokietiios ? Vzl?uKn.es ,?no’‘e8’
mas turi dabar išnagrinėti .-p- i kad kunigai nevisur šiandien
s.ą b1;lą kurioje avantiunz- kiekvi Jas juk ccntas turi 
mas šantažas ir provokacija bm darbininkų

. yra tampriai susijungę j vie-rankomjs Vokietija turės 
ną mazgą. . moięėti savo pergalėtojams

r. * ■ .rvc P° 2,050,000,000 aukso mar- 
MAS^RAUDO- arįa apje $492,000,000 

kas metai per 37 metus. Pas
kui per 21 metus po 1,700,-

viešpatauja.

I

NOJE KARIUMENĖJE 
LENINGRADE.

Rul” praneša, kad raudo-' 000,000 aukso markių arbą 
$408,000,000 kas metai ir da

44

nosios armijos kareiviai pas
kutiniuoju laiku gauna iš ant galo 900,000,000 aukso 
kaimo, iš savo artimų daug markių paskutiniais metais.markių paskutiniais metais, 
laiškų, kuriuose nusiskun- O pakol Vokietija buvo ne- 
džiama rekvizicijomis ir duo- nuginkluota, aliantai jai sa- 
nos atėmimu. s kė: padėk ginklą, taiką pa-

Labiausiai nusiskundžia- dalysime be jokių mokesčių 
ma, kad valdžios agentai ei- ir be žemės užgrobimų. Šito- 
giasi su valstiečių turtu, kaip kio banditizmo pasaulio isto- 

' ’ ‘ ” rija da nežinojo.
i
i

VOKIEČIAI NEDUODA 
VIZOS SOVIETŲ SPOR

TININKAMS.
Vokiečių spaudos žinio

mis Vokietijos atstovybė at
sisakė duoti -vizas Sovietų 
sporto organizacijoms, pasi- 
ruošiusioms važiuoti Į Berly
ną i “raudoną partakiadą.” 
Savo žingsnį Vokietijos at
stovybė motyvuoja tuo, kad 
paskutiniuoju laiku Sovietų 
spaudoje buvo dedamos re
zoliucijos, nukreiptos prieš 
Vokietiją.

5

DAUG LIETUVIŲ LATVI-' PRANEŠIMAI.
JOJ PASILIKO BE DARBO betroit, .Mich. JIEŠKAU partne-

NUO 1-mOS liepOS dienos per sunkta pinigų daug nereikia. 
..................... * * ■ - - . (31) 

MRS. MARY SAKALAUSKAS 
4459 W. Vtrnor Highnay.

Detroit, Mich.
Reik imt Baker Gatvekarį

Latvijoj uždrausta visiems Kreiptis šiuo adresu: -1 . .MRS. MARY SAl

su priešu turtu. Raudonieji 
kariai pareikalavę iš savo 
viršininkų paaiškinimų ir ga
vę neaiškius atsakymus, pra
dėjo bruzdėti. Kad bruzdėji
mas nepersimestų į laivyną. 
Vorošilovas davęs laivynui 
Įsakymą išplaukti Į jurą. Esą 
raudonoje armijoje laukia
ma karo, kad suvestų sąskai
tas su komunistais.

RUMUNIJOJ AREŠTUO
TA DA 10 SĄMOKS

LININKŲ.
Šiomis dienomis Rumuni

joj buvo suimta da 10 fasištų 
karininkų, kurie norėjo an
dai nakties laiku nuversti 
valstiečių valdžią. Pasirodo, 
kad vyriausybė žinojo jau už 
dviejų mėnesių iš kalno, kad 
chuliganai armijoj ruošiasi 
prie fašistinio perversmo. 
Visų pirma jie sudarė “fašis
tiškais principais branduo
lį,” į kurį įnėjo apie tuzinas 
pulkininkų, kapitonų ir leite- 

,/nantų. Vieną naktį jie pada
rė slaptą susirinkimą ir pa
skyrė leitenantą Georgescu, 
kad sudarytų slaptą kompa
niją iš 100 vyrų perversmui 
įvykinti. Tuomet vyriausybė 
ir liepė tuos ponaičius suso
dinti už geležinių grotų. Taip 
turėjo pasielgti ir buvusi Lie
tuvos valdžia su savo leite- 
nančiukais.

Į

KIEK LEIDŽIAMA PINI
GŲ IS RUSUOS IŠVEŽTI.

Sovietų vyriausybė leido 
švažiuojantiems-' iš Rusijos 

asmenims išvežti svetimos 
valiutos, brangių metalų ir 
akmenų už 300 rublių vie
nam asmeniui. Be to kiekvie
nas šeimos narys gali pasi
imti dar po 150 rublių. To- ___ ___ _______
kioje sumoje Rusijos valsty- pažįsta jokių teisių, 
bes bankas parduoda užsie-į __________
nio valiutą visiems kas turi PRIVALOMAS MOKY- 
atatinkamus išvažiavimo do-' 
kumentus.

svetimšaliams uždarbiauti, 
kurie neturi leidimo tenai 
apąigyventi.. Kas nori gauti _____ ___ ____________
Latvijoj darbo, nuo šiol pri- proga I GERĄ BIZNU 
valo išgauti iš policijos leidi- Jeigu. Tamsta mokau tinkamai lie- 
mą apsigyventi Latvijoj, ir tėviškai rašyti ir turite pusėtinai pini- 

prie tO da turi gaut iš darbo pusininku didelio biznio ir turėti ieng- 
inspektoriaus leidimą turėti p*-*“* ““ n«-* , .v .. t. . • ’/sveikatos priežastis verčia mane šitą

tokie leidimai nelengvai gau
nami, todėl nuo 1-mos liepos 
dienos tūkstančiai svetimša
lių Latvijoj pasiliko be dar
bo. Jų tarpe daugiausia yra 
lietuvių.

Jeigu. Tamsta mokate tinkamai lie-

• . .» p,.sveikatos pnezastis verčia mane šitą
apmokamą UZSlettJiną. Lrb biznį parduoti Perkant visą biznį, kai

na $8,009; gerą dalį šitos sumos įne
šus kitą dalį, reikale, galiu duoti išmo
kėjimais. Gera proga inteligentiškam 
lietuviui — vyrui arba ir moteriai. 
Laišku suteiksiu platesnį paaiškinimų.

P. LAUCIUS (32)
1143 N. Richmond sL. Chicago. 111.

FOTOGRAFIJŲ STUDIJA
Parsiduoda puikioj vietoj, prie mies

to pako, tarpe keturių bažnyčių, lie
tuvių, lenkų, rusų ir italų apgyventoj 
vietoj. Vienatinė lietuviška studija 

j Newarke, 25 metai toj pačiąj vietoj. 
. Biznis išdirbtas gerai. Randa pigi, 
j parsiduoda pigiai. Platesnių informa- 

1929. cijų klauskite per laišką^ar ypatiškai.
M. JANULlŠ'* (31) 

201 Adams *t.. Nąuark, N. J.

I t

SUOMIJOS PARLAMEN
TO RINKIMŲ REZUL

TATAI.
Ryga. Galutiniais davi

niais suomių parlamento rin
kimuose agrarai laimėjo 2 
vietas ir komunistai vieną. 
Tautinės vienybės partija 2 
vietas pralaimėjo, taip pat 
pieną vietą pralaimėjo švedų 
partija.

MAS AUSTRIJOJE.
Austrijos mokyklose pri

valomas mokymas tęsiasi 8 
metus. Visas mokslo kursas 
padalintas Į du periodu po 4 
metus. r 
lanko visi vaikai, kuriems su
kanka 6 m. Mokslas tęsiasi

PREZIDENTAS HOOVE- 
RIS YRA KILĘS IŠ 

ŠVEICARIJOS.
Tyrinėjimai parodė, kad 

dabartinis Jungtinių Valsti
jų prezidentas Hooveris yra 
kilęs iš Šveicarijos vokiečių 
šeimynos. Jų paskutinis botis 
Šveicarijoj Abuvo audėjas iš 
amato ir vadinosi Johann 
Heinrich Huber. '

FANATIKAI MUŠASI UŽ 
SAVO DIEVUS.

Davangaro miestely, Indi
joj, vėl pasipylė tamsių žmo
nių kraujas už dievus ir tikė
jimą. Kaip paprastai, susi
mušė tenai indai su mahome
tonais. Kada vieni meldėsi ir 
ruošė procesijas, tai kiti už
puolė su akmenais ir kuolais 
ir prasidėjo batalija. Riaušės 
pasiekė tokio Įtempimo, kad 

: reikėjo šaukti kariumenę 
tvarkai atstatyti. Kareiviai 
pradėjo Į pašėlusių fanati
kų minią šaudyt. Kada riau
šės nurimo, jų vietoje gulėjo 
jau 3 lavonai ir 20 fanatikų 
sužeistų. Indijos kunigai gali 
pasidžiaugti dabar savo 
“mokslo” vaisiais.

VOKIETIJOJ UŽDRAUS
TA AMERIKOS KALBA

MIEJI PAVEIKSLAI.
Vokietijos teismas Berly- 

įne uždraudė vartoti Ameri- 
ikos kompanijų įstatytus kal- 
jbamujų judžių aparatus. Už
draudimas išleistas visam 
laikui, iki pasibaigs Ameri
kos ir Vokietijos filmų byla 
dėl patentų. Byla gali tęstis 
daugiau kaip du metu.

I

SOVIETŲ KARO LAIVAI 
BALTIJOS JUROJ.

Talinas. Neutraliuose van
denyse, prie Estijos krantų 
buvo pastebėti 8 Sovietų ka- 
ror laivai, kurie naktį nulei
do inkarus. Iš estų informuo
tų šaltinių laikraščiai prane
ša. kad Sovietų karo laivai 
pasirodė Baltijos juroj dar 
švedų karaliaus vizito metu. 
Karaliui esant Taline, estų 
orlaiviai pastebėjo tarp Tali
no ir Helsiniko du nardo
muosius laivus su Sovietų 
Rusijos ženklais.

KOVA SU KOMUNISTAIS 
JAPONIJOJ.

Tokio. Naujas japonų už
sienių reikalų ministeris Si- 
dehara pareiškė, kad jis įgy
vendins paskutiniosios vy
riausybės priimtą specialinį . _
įstatymą kovai su komunis- reiškė, kad Stalinas šeimi- 
tais. Be to, jis pareiškė, kad ninkaująs kominteme kaip 
kiekvienas mėginimas nuver- kareivinėse ir neleidžia už- 
sti esamą valstybės formą sienių komunistams turėti ša
bus baudžiamas mirtimi. vo nuomonės.

FRANCUZŲ KOMUNISTŲ 
VADAS PRIEŠ STALINO 

DIKTATŪRĄ.
Žinomas francuzų komu

nistų vadas Dorio perėjo Į 
opoziciją Stalinui. Dorio pa-

9

fflTEHUTIOUL HTEK 
AITO POWEI CO

Boston, Mass.,
July 10,____

Board Direktoriai jau paskel- j 
bė kvartalinius dividendus po 
šešiasdešimts (60c.) Centų nuo FARMOS! FARMOS! 
šėro, ant klasės A Common Sta-' ant pardavimo, pageidaujamo* 
Iro knmnani ios kuria hns iš- farmos’ Sorose apielinkėse, taipgi biz-ko sios kompanijos, kurie du^ iš- njaj prįvatį3įį namai ♦turint iafor- 
mokami Rugpiučio-Auguat 15 d., macijų atsilcreipkk pas John J. Franka 
1929 m., klasės A čominon Sta- horwt C>ty. ?lą<TeĮ- ______ <32>
ko savininkams ant rekordo, už-/ parsiduoda ūkė. SYRACUSE, 
darant bizni Ruroiučio 1 d 1929 N- Y- Su sodu’ 100 vaisin»^ medžių, darant diziu nugpiucio t u.. 1(M) vi-tų apie 200 ketvirtainių pėdų

čekiai bus išsiuntinėti. Traną- žemės, vasarnamis su skiepu, šaltinio 
■ vanduo Tarp -Rochester ir Bingham- 
Gon didelių miestų. Parsiduoda pigiai.

’ i žinias per laišką arba ypa* 
tiškai atvažiuokite. (31)

VINCAS KUNDROTAS 
NEDROW, N. Y.

darant biznį Rugpiočio 1 d. 1929

Pradžios mokyklą feril# kn>’«« nebus uždaryk Lon UWSHU 
R. G. L ADD, i Platesnio*

Assistant Treasurer. t,iLa' alv5‘
4 metus. Baigę pradžios mo-, ni irrįir A nu i I 
kyklą mokiniai turi galimu* r AJTĄKt lJlNI Al •. • • J • _ • I

UGNIS SUNAIKINO TUR
KUOS SOSTINĘ.

Žinios iš Konstantinopolio 
sako, kad ugnis sunaikino 
naują Turkijos sostinę Ango- 
rą. Liepsnos nušlavė didesnę 
miesto dalj.

KOMUNISTŲ SUĖMIMAI 
LATVIJOJE.

Politinei latvių policijai 
pavyko likviduoti komunis
tų organiaciją, kurios vadas, 
kaip praneša latvių spauda, 
buvęs sovietų “Vnieštorgo” 
tarnautojas Rygoje latvių pi
lietis Kaim. Iš viso suimta 4 
žmonės. Pas suimtuosius ras
ta daug kompromituojančios 
medžiagos.

mo pereiti į vadinamąją vy- Į ________
resnę arba Vidurinę mokyk- Jieškau Petro Vaicekonio, turiu 
la Pirrnnii mokina 4 mptns n svarbv reikalą; pirmiau gyveno Wor- lą. ririnojl niOKina 4 JlievUS, O ces^er> Mass. Prašau atsišaukti arba 
antroje 8. Vyresnioji mokyk- kurie apie j j žino, malonės priduoti jo 
la yra privaloma ir mokslas ilt„į
joje nemokamas. Mokyklose. canada.
mokiniai skirstomi į gabius, Paj^kau
J.. ---------- ---------------------- 1—1— — - - _ - - - -

kiekviena grupe vedamas;k,s apief JUin3- pranešti. . 
atatinkamu budu. Bemiu-I 1SO8 Cherry st., Kansas City, Mo 
kams ir mergaitėms yra at-’ 
skiros mokyklos arba atski
ros klasės toje pačioje mo
kykloje.

Naujos pradžios mokyk
los atidarymas Austrijoje 
ten, kur laike 5 metų gyveno 
40 mokinių, gyvenančių ne 
toliau 4 kilometrų nuo tos 
mokyklos, kurioje jie mokė
si prieš atidarant valstybinę 
privalomąją mokyklą.

ir negabius ir mokslas SU svarbų reikalą. Prašau atsišaukti arba R- F- D- 4’

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulės 
garbintojų ilri pat krikičkmių gadynės.

Senovė* Lietuvį tiayėia

Ypatingai dabartinė* kriUMonvMa rMynėU tirtviMM turėtų 
perskaityt, ne* tik tada gaida aiškiai ■■prasti LHovo balinamą.

p»pi«ro* įdarai* 
-J1.00; audimo apd -SI.25. Pinigu, galimą dusti pįerini d<.ieri 
arba Money Orderi. Adretuokr. sekančiai:

KELEIVIS, 253 Br«dway, Soalh Boston,

t

f
___

{
L

FARMA! / FARMA!
137 akrų žemės, 65 dirbamos, kita 

dalis augantis miškas ir ganykla.. 6 
mailės nuo Biddeford. Me. ir 8 mailės 
nuo Old Orchard Beach Žemė gera, 
budinkai pusėtini. Pripiauna 80 tonų 

. šieno; visi padarai, mašinerijos, gara- 
i džus, kalvė, vištininkas; 3 minutos nuo 
Į mokyklos Platesnių žinių rašykite ar 
atvažiuokite pas savininką (31) 

turiu' ANTHONY YUCAIT1S
’**’''*, ha y ton. .Maino

TĖMYK1TE, PARSIDUODA 
PUIKI FARMA PIGIAI.

Farma arti cementinio kelio (statė------------------------------------- ---------------------------------2——— |
Cicili* Šimkaitė- Stašimienė, pajieš- road) Geri marketai. mokykla, bažny- 

kau brolio Juozapo Šimkaus, pirm 10 čuųbanko* tik viena mylia tolumo nuo 
metų jis gyveno Philadelphia, Pa. Iš farmos Farma užima lOi akerių že- 
Lietuvos paeina Kauno gub., Šiaulių mčs, 70 akerių ariamos, 35 ganyklos, 
apskr., Luokės parap., Maudžerų »o- 5 akeriai pyčių ir kitokių vaisinių mė
tos I^i jis pats atsiliepia, arba kurie džiy Viskas auga kuogeriausia. Visa 
apie jį žino, prašau pranešti; turiu “ *
svarbų reikalą. (31)

MRS. CICIL1A STAŠIMAS
142 Kensington avė., Chicago, III.

GRAIKIJOJ UŽKIRSTA 
KELIAS KOMUNISTŲ 

PROPAGANDAI.
Iš Atėnų pranešama, kad 

nesenai SSSR ir Graikijos 
pasirašytoji prekybos sutar
tis žymiai sumažina propa
gandą kurią vedė Graikijoje 
sovietų prekybinė atstovybė 
(torgpolpredstvo). Nauja su
tartis neliečiamybės teisę su
teikia tik prekybinės atsto
vybės vedėjui. Kiti gi SSSR 
torgpolpredstvos nariai ne
busią laikomi priklausan
čiais prie diplomatinio kor
puso. Torgpolpredstvos vei
kimas busiąs reguliuojamas 
Graikijos įstatymais. Tokiu 
budu, pasak Graikijos spau
dos busiąs užkirstas kelias 

} vieton prekių platinti Graiki
joje komunistinę literatūrą. 
Esą atėjo laikas baigti žaisti 
komedijas su sovietais.

RETOS VEDYBOS.
Francuzų laikraščiai pra

neša. kad Turkijoje atsirado 
' naujas gamtos stebuklas. Tai 
5 metų berniukas, kuris jau 
veda žmoną. Tas 5 metų tur
kas Mahometas esąs taip šū
vy i ėjęs, kad nevedusio gyve
nimas pradėjo atsiliepti į jo 
sveikatą. Gydytojai patarę 
jo tėvams apvesdinti sūnų. 
Kadangi Turkijoje leidžia
ma vėsti tik nuo 18 metų, tai 
reikėjo atlikti daug sunkių 
formalybių kol Mahometas 
gavo teisę vesti. Jo tėvai jau 
suradę jam ir žmoną. Po 

! vestuvių jaunieji vyksta su 
i Mahometo tėvais į Ameriką.

i I
KARVĖ ATSIVEDĖ 

3 VERŠIUS.
Oregono valstijoj farme- 

rio Hildretho karvė atsivedė 
3 veršius. Iš vakaro farmerys 
turėjo vieną karvę, o iš ryto 

^pabudęs rado jau keturias.I

PAJ IEŠKOMA:
Jasaitis Jonas, seniau gyvenę* 101. 

Main st., Annapolis, Md., buvęs Lietu
vos kariumenės karys

Marta* Chonelis, gimęs 1895 m. Ko- 
varsko miestely, Ukmergės apsk., tar
navęs Lietuvos kariumenėje.

Švailachas Abromas, gimęs 1894 m 
Giedraičiu miestely, Ukmergės ansk., 
gyvenęs 517 Varet ar Varick st., Bos
ton, Mass., kviečiamas atsiimti savo 
kariumenės rezervisto liudymą.

Zganas Jokūbas, I z ra jo sūnūs, buv. 
I-jo pėstininkų pulko ir vėliau 3-jo 
pėst pulko karys, gimęs 1900 m., žy
dų tikėjimo, kviečiamas atsiimti savo 
rezervisto liudymą.

Kuliašius Ignas, kilęs iš Otskavičių 
kaimo, Katnaių valsč, Švenčionių aps.. 
baltgudys, iki 1913 m. gyvenęs Bos
ton, Mass.

Jurkonienė-Ramanauskaitė Palmira, 
seniau gyvenusi Livingston, III., P. O. 
Box 689.

čerakavičius Izidorius, Kajetono ir 
Jievos sūnūs, kilęs iš Kurpikų kaimo. 
Kaupiškio vai.. Vilkaviškio apskr. gy
venę* Mahanoy City ir vėlinus Maha- 
noy Plains, Pa., esą miręs 1918—1924 
m nežinomoj parapijoj.

Ktiščiun-ui Juozas. taipogi vadinęsis 
Krish ir Kristian, kilęs iš Pnnasunio 
kaimo, Padovinio vai., Mariampolės 
anskr., esą miręs neturtėlių namuose. 
Shenandoah. Pa., nežinia kada ir kur

Motiejaitis Andrius, kilęs iš Dotna- 
vos valsč, tarnavęs Amerikos armijo
je ir miręs kareiviu Brooklvn, N. Y. 
Jo draugai prašomi pranešti, ar jis 
buvo kada vedęs ar ne

Paulikas Antanas. Motiejaus sūnūs, 
Amerikon atvykęs 1919 m. į Pfiiladel- 
phia. Pa, kilęs iš Gaurės valsč. Tau
ragės apskr

Matulevičius Vincas, gyvenęs Wyatt, 
W Va, nėra žinios ar jis gyvas ar mi-, 
ręs.

Blank Prano, kuris žuvo kasyklų 
sprogime 1928 m. Mather, Pa . Green 
ronnty. — jieškomi jo giminės. Jo 
bmlirMonas bene esąs minęs taipgi.

Jieškomieji arba apie juos ką nors 
žinantieji maloniai kviečiami atsi
liepti šiuo adresu:

Cnn*ul*te General of Lithuania
15 Park Row. New York City. N. Y

I

ūkė užtverta drūta dratine tvora. Bu
dinkai geri su naujais stogais Stuba 7 
ruimų. Vanduo stuboj ir tvarte. Tvar
te randasi 2 arkliai, 7 karvės ir 4 ver
šiai, 150 vištų ir kitokių paukščių Vis
kas parsiduoda sykiu su farmos visais 
įrankiais ir mašinerijomis už. $4,600. 
Reikia įnešti $2,000. Kita suma liks 
ant 5 ar 6 nuošimčio. Priežastis parda
vimo yra kad likau našlys ir vienam 
nesmagu gyventi Kas prirodys kup- 
čių arba pirkėją aplaikys $200 atlygi
nimo, už savo darbą Atsišaukit ant 
šio adreso: (31)

FRANK BARTAŠIUS
R. F. D. No. 4. Ubter. Pa.

b'

I
I

i
i
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Į AKMENINIŲ 
PAMINKLŲ
DĖL VISŲ KAPINIŲ

Lietuvi* Išdirbėjas.
i Šiuomi turiu už garbę pranešti 
| gerbiamiems lietuviams, kad aš pa- 
Įdirbu puikiausius akmeniniu* pa- 
1 minkius ant kapinių ir pristatau 
I juo* j bile miestelį Suv. Valstijose 
J be jokio extrą primokėjimo.
» Taipgi užlaikau įvairių figūrų ir 
I Šventųjų Paveikslų.
į Kreipkitės ypatiškai. o aš padirb
usiu viską prieinama kaina. (-)

K. BACVINKA
2121 SARAH STREET, 

PITTSBURGH. PA.

I
I

I
! Sustot ant 22-nd Carson st., prie 
| Šv Kazimiero Bažnyčios

PARSIDUODA LIETUVIŠ
KI BALANDŽIAI

Juodgalviai, rod- 
gaiviai ir geltos- 
galviai. Prisiua- 
ėiu j visas dalią 
Suvienytų Valsti
jų ir i Kanadą.

GEO.
BENDORA1TI8
520 Wilm 8U 

*'a t erke r v. Cam.

APSIVĖDIMAI-
Jauna* vaikinau, 25 metų nesenai iš 

Lietuvos, apsišvietę*, negeriu ir nerū
kau, turiu gerą pastovų darbą; jieškau 
gyvenimui draugės merginos, nesenes- 
nė* 25 metų. Atsakymą duosiu kiek
vienai (31)

J. GERUTIS
231 Humb'ildt st., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau merginos apsivedimui. 
kuri nori gaut gera vyra, malonės su
sipažint arčiau. Esu 32 metų, turiu 
vieną vaika. nerūkau, esu pasiturin
ti*. turiu 10,000 vertės Norėčiau kad 
ir mergina turėtų turto. F M

192 Grand st. Box 95. Brooklyn, N.Y.

l

Pa jieškau moteriškės apsivedimui, > 
f»rn 38—45 metų, kad butų laisva ir, 
blaiva, pageidaujama kad turėtų sava 
namuką Esu 45 m., rimtas, doras ir, 
Naivus, turto daug neturiu Norėčiau 
ramaus ir švaraus gyvenimo Malonės 
parašyt laišką ir prisiųst paveikslą, 
kurį pareikalavus sugrąžinsiu. I

A. MAUCIUNA8
U Vernon st, Worcester, Mass. •

..........a...

I

ADVOKATAS

Ignas J. Barku
725 Slater Building

MORCESTER. MASS.
Gyveoiaia*: 191 Sterling 84. 

Ofiso Tel.: Park 3491 
Namą TeL: Mapls 4944. ..

Negyvi Pinigai!
Me* perkam Lietuve* Bonu* 

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

GARDINER PIANO CO.
(B. Simonavičius)

487 Westminster SL, 
PR0V1DENCE, R. L

f
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Humoristika

r
KAIP AS AKTORIUM TAPAU.

Nepasakysiu, kad meno ne
mėgstu. Net iš .prigimties turiu 
tokių gabumų: dviem pirštais 
švilpiu, o be to šukomis labai ge
rai groju. Kartąja, kai nėra mu
zikantų, tai aš su šukomis ir iš- 
gelbiu. Zakristijono balių, galima 
sakyti, aš vienas ant savo pečių 
ir išnešiau. Linksminosi risi zak
ristijono baliuj, o čia muzikantas 
per daug kaklaryšį padrėkino. 
Nuleipo muzikantas ir gana. Net 
pats savo klemetą privėmė.

Svečiai mano — juokai. Besi
linksmindami muzikantą į šulinį 
Įmetė. Atvėsti. Na, o iš šulinio 
ištrauktas koks ten be muzikan
tas. Mazgotė.

Taip aš savo šukomis ir sma
ginau zakristijono svečius.

O dabar meno reikalais toks 
nesusipratimas išėjo. Persu-1 
džiau.

Atvažiavo į miestelį teatras.1 
Klebono daržinę nusamdė. Namų 
sienas skelbimais apklijavo.

Ūpas, žinoma, nepaprastas. 
Kaip aš vietos pašto agentūros 
tamantojas. tai pas mane liaudis 
ir lenda, neatsimuš!.

—Ką rodys, girdi? Tu mies
tuose buvęs, daug matęs, gal ži
nai. — reiškia lenda į pašto agen
tūrą miestelio aukštesniosios vi-! 
suomenės atstovai ir vargina . .
mane kibimais. I ■« ,van* _Kra’!J,a,_p?-

O ka aš žinau, ka rodys? Gal s -*
geležines dalbas lankstys. Gal,As dar »ori* kar,u ’uva"°Jau- 
kokį lankstų kūną parodys. Arba 
skrybėlėj kiaušinienę kartais ke-' 
pa. Ar maža teatrų pasauly.

Taip man beinformuojant vi- lio dri poras baltinių pavogė, tai

I

KELEIVIS
INDIJONŲ vadas stebisi naujoviška žudymo mašina.

A

■*

į1■g" - - < — ■- 

y

■ -K*

— tavo

bina ir viena panelė artistė pasa
koja. ką aš turiu daryti-

Taip ir pradėjome vaidinti, 
žiuriu. pirmoj eilėj sėdi Teresė 
su palicininku. Kraujas, žinoma, 
užkaito. Bet vaikščioju ir viso
kius žodžius kalbu.

Iš karto, kol kalbėjomės su pa-l 
-nele. nieko sau buvo. Ji net pra-, 
dėjo patikti.

Štai įeina Kaškys. Barzda ligi, 
-kelią, žodžiu, seniu pasivertęs.

Čia panelę tuo už pečių pakra
tė ir išmetė pro duris.

—Ko tu.,— vadinasi. — kal
biesi su tokiu botkočiu. — reiš
kia su manim.

Aš net užsigavau. Stoviu kam-1
pe. o Kaškys pradėjo mane viso- ■ 
kiais žodžiais krauti.

—Žinome. — sako,
darbus, kai tu būdamas svetimoj 
šaly apie jaunas mergeles suki- 
naisi. o vieną, galimas daiktas, ir 
suėdei. O dabar mano dukterei tu 
slastus statai...

Klausausi ir tiesiog leipstu. 
Juk biaurybė Kaškys ką žino, tą 
ir krauna.

O buvo tokie dalykai.
Ir svetimoj šaly buvau. Apie 

Ukmergę, reiškia, kariuomenėj 
tarnavau, ir dėl mergų, tiesa pa- endekų (tautinių demokra- 
sakius, gal kas ir buvo. Bet šitaip suvažiavime tos partijos vYcii i ii i riliniiii i • • 1 _______ •

Sioux indijonų vadas, kuris turi jau 80 metų ir vadinasi Karo Kirvis, stebisi baltveidžių civili
zacijos išradimu žmonėms žudyti. Kuomet Amerikoj gyveno vieni indijonai. tokiu mašinų čia 
nebuvo.

V

Įvairios Žinios
LENKŲ ENDEKU SUVA
ŽIAVIMAS POZNANĖJE.

Poznanėj pasibaigusiam

visam miesteliui bliauti!
I Žvilgtelėjau į Teresę, o šios tik‘charakterizavo
'akys blizga. Ir kumštis sugniauž- Lenkijos padėti. Atstovas Ri- 
|ta».
i O čia dar Kaškys rėkte rėkia, gyvena rimčiausią ekonomi- 
| ir vis ką tik apie mane žino. Vis nĮ krizį. Tautos kapitalai 
i toliau ir toliau.
į —Na, manau, jei jis viską pa- Apie užsienių kapitalų plau- 
pasakos. galimas dalykas mane J t

j’ ir policija suims.
< Klausausi, o Kaškys prie to ir
eina. Man kraujas ir užvirė.

vadai juodomis varsomis
dabartinę

bakas pabrėžė, kad Lenkija

nuolat mažėja ir nyksta.

kimą Į Lenkiją, valdančios 
sferos darė didelę reklamą, 
tuo tarpu Lenkų stabilizaci- 

: nė paskola Amerikos biržoj 
• —Leiskit, — sakau. — uždan-! Įvertinama žemiau, negu bet 
gą. nes aš jam visiems matant' kurios Europos valstybės pa
sirūki skaldysiu.

t Bet uždangos
ir vargina

skola. šiuo momentu vyriau- 
nenuleidžia. sybė pasiruošus sudarytisu- 

Taip aš Kaškiui viena karta, ant- tarti su Harrimano grupe.
Harrimanui siūloma suteikti

sileido. čia ir uždanga uždengė. 60 mėty elektrofikacijos mo-
nopolį. už ką Lenkija per 10 
metų gaus 25.000,000 dole- 

:rių. tai yra. visai’menką su- 
:mą.
Į Buvęs užsienių reikalų mi- 

...... . misteris Seyda pasakė didelę
suomenę. cvakt—Kaškys. Kaip JJS ap’e mane nepiepa. kalb nukreiptą prieš Vo-
iš po žemių. Geriausis pažįsta- kokioa mergosi gah visą RornaHn^ gmovskif
mas dar iš kareiviavimo laikų t o enimą suar i.   Į ragino vienytis ir Įtikinėjo,
aš pirmoj kuopoj grandinio pa-Į 4 ’
reigas ėjau, o jis buvo 1

. siuvyklos specialistas. Kareivių Kaž kas prasimanęs ir parašęs, i, - 
kelines lopydavo. Naudingas bu-1 O gal ir parašė. Tik teatras tą vai. 
vo žmogus. j vakarą sutruko.

—Sveikas, sveikas — nudžiu- ------- 1—
gome.

—Mes, — sako. — važinėjame
su menu, žmonių sielas už pigią k0 — vaidinimas nutrūksta. Pu- kia gyvesni veikimą. Jie, pa- 
kainą skaidriname. Kartais labai, b|jka gali eiti namo arba šiaip naudodami žemės ūkio krizį, 
musų teatrais džiaugiasi. Kar- kur norj Pivoša.

Tuoj visi subėgo. Klausinėja. į 
—Už liežuvi — sakau. — Jeij 

• aš tyliu, kad jis iš kuopos sande- ‘

čia tuoj vaidinimo knygą pa- |.afj kuomet tautinė stovykla 
kaip ir kiša. Girdi, taip parašyta. stipriai suorganizuota,

.vadas bus galima rasti leng- 
O gal ir parašė. Tik teatras tą vai.

Į Suvažiavime ypač smar- 
Jiaškys nubraukė nosį rankove kiai buvo kritikuojama vi- 

įir išėjęs visiems pasakė: ’daus politika. Paskutiniuoju
i —Dėl techniškų kliūčių. — sa- laiku endekai bendrai reiš-

musų teatrais džiaugiasi. Kar
tais. žinoma, apvanoja, jei pa
bėgti nespėjame. Dabar. — sa
ko Kaškys. — gerai, kad tave ra
dau. Mums artistų trūksta. Vie-| 
nas žadėjo atvažiuoti ir neatva-1 
žiavo. Gal vedė, o gal j kalėjimą 
pasodino. Musų kūrybiniai reika
lai dėl to labai blogi: už vietą 
mokėk, už kelią mokėk, o vaidin
ti — nėra kas vaidina. Buk ge
ras. — sako. — broliuk, pava
duok artistą.

—Pavaduoti. — sakau Kaš- 
kiui, — kodėl nepavaduoti. Jei.— 
sakau, — reikia per kambarį 
rankomis pereiti — tai galiu. Bet 
per du nepereisiu. Arba geležies 
dalbai laužti — raumenys per 
skysti. •

—Nieko. — sako. — nereikia! 
Barzdą tau gali prikabinti arba 
usus. Nuteps visokiais dažais. 
Tau sakys žodžius, o tu juos kar
tosi ir vaikščiosi scenoj.

Jei taip. tai. žinoma, galima 
mėginti.

Nič niekam nesakau. Tesistebi 
kipšai už savo pinigus mane pa
matę.

O Teresei vis dėlto pasisakiau. 
Reikalas buvo. Vakare užėjau ir 
išdrožiau. Sakau:

—Jei tau vistiek. ar aš, ar 
vyresnysis policininkas, tai ateik 
j klebono daržinę. Pamatysi, kas 
aš esu.

Vakare klebono daržinėj pub
lika ūžia, griaujasi. Man usUs ka

ČIA REIKĖTŲ EINŠTEINO.
—Kiek tau metų, vaike?
—0 kaip aš galiu tai žinoti?, 

Kaip aš gimiau, mano motinai 
buvo 26 metai amžiaus.

—Tai labai lengva išskaitliuo- 
ti. Kiek gi jai metų dabar?

—Dabar jai 22 metai.

NESKIRIA.
Viena šeimyna aplankė žvėry

ną. Staiga mažas Juozukas pra
dėjo šaukti:— Aš noriu joti ant 
asilo, aš noriu joti ant asilo'.

—Na. Petrai. — kreipiasi žmo
na i savo vyrą. — rodos, galėtum 
jį panešioti!

žmona: ‘‘Jonai, aš rašau į laik
raštį straipsnį apie kalendoriaus 
reformą. Ar tu neatsimeni, kurio 
papiežaus yra daljartinis musų 
kalendorius?*’

Vyras: “Popiežiaus! Kibą tau 
galvoj negerai. Jį davė mums bu- 
čeris, o ne popiežius.”

I
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Anarchizmas. Pagal Proudhono moka- Į Ar Buvo Viaaotiaaa Tvanas? — Kaip 
‘ * I Nojus galėjo surinkti į kelias die-
__ I nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve- 

________ 10c. na išsimėtę po visą žemės kamuolį?
> Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 

•Jaamsiės Karštis." Vienaveiksmė •'«*<> «>-koj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
koSedija-faisaa. Paraiė K S. Kar- »ek vanoens, kad \isą žemę apsem- 

povičius. ir Sasižiedavimis Pagal Su- tas yanduo bar yra? Kaip
tarties. N V Koneckiu dialogas, vertė >’ 
špyžas. Labai užimanti, meiliška ko-į 
mediją ir perstatymui tinkamas 
dialogas, ?u. Boston, 1916 m..........10e..

lą. parašė d-ras Paul Elzbacher, 
vertė Briedžių Karaliukas. South 
Boston. .Mass. pusi. 29..............

Kunigų Celibatas. Išaiškinta kunigų
- bepatystės istorija, pasekmės irjų 
doriškas nupuolimas Šių knygų turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas i» 
jaunikaitis, kurie geidžiu, kad jų m.'te- 
rįs. dukteris ir mylimosios nepapultų į 
tokių kunigų globų. Parašė kun Geo. 
Tovnsend Ko , D. D., sulietuvino 
Eerdinand de Samogitia..................25ę

Kurgi Tas Viskas Nyksta. I.abai žin
geidi knygatė iš politiškai-ekor.o- 

miško klausimo, kulią turėtų kiekvie
nas protaujantis darbininkas perskai- 
kyti. Pagal K Kautskį, parašė Z. Ale
ksa. So. Boston. Mass., 1914 m., 
puslapių 28........................................ lbc.

I-engvas Budas Išmokti Angliškai.
Rankius reikalingiausių žodžių ir 

pasikalbėjimu, ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvienas

MIRĖ BELGŲ SOC1AL1S-'j?’Pa.r*tikat^ri- 
TŲ LYDERIS VOTER. -...l-. k.......

Iš

gali greitai išmokt kalbėt angliškai.

i Ii sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieš- 
! kant, važiuojant kur nors, nuėjus 

■r* • , - - I krautuvėrt, pas daktarą, pas bc.rzda-rJrmsellO pranešama, skuti, pas kriaučių, ir tt Su fonetiškų 
kad mirė Žymus belgų sočia- i ištarimu ir gramatika. Antra padidin- 

- * — vr *■ , 'ta ir pagerinta laida. Sutaisė St.
V Otei Micheisonas Pusi 95................... 35c.

i . ;
lūeuvių šeimynų Istorija Jaškevičiaus 

j Dainose. Jei nori žinoti, kaip seno
vėj lietuviai gyveno, tai perskaityt ši
tų knygą. Iš jos dasižinosi, kad vyrai 
turėjo daug pačių, o žmonos po kelis 
'••yrus. I.abai užimanti ir pamokinanti 
knvga. Su paveikslais. Parašė Z. 
---- i...........................................   50e 
Drūtuose audeklo apdaruose .... 75c.

listas Juozas Voter. 
drauge su Vanderveldu irAREŠTAVO KATALIKŲ

KUNIGĄ SU GASPADINE. Ansele lydėdavo belgu so- j 
Laikraščiai praneša, kad : cialistams. Jis du kartu buvo 

Ware miestely, apie 40 my- darbo ministeriu. 
lių nuo Bostono, šiomis die- ----------------
nomis buvo areštuotas lenkų PARYŽIUJE SUŽEISTA Alekna 
kataliku kunigas Leopoldas Į 25 ŽMONĖS. Į
Dombrovskis ir jo gaspadinė 
Izabelija Cyprynska. Nela
bai senai buvo užsidegus jų 
klebonija, bet pribuvę ugna- 
gesiai ugnį užgesino, o val
stijos ugnies inspektoriai pri
pažino, kad klebonija buvo 
užkurta tyčia, nes degė ant 
syk keliose vietose. Taigi 
dvasiškas tėvelis ir jo gaspa
dinė yra kaltinami padegė- 
jyste. Klebonija ir visi jos ra
kandai prieš gaisrą buvo ap
drausti, todėl manoma, kad 
kunigas su savo jauna gaspa
dinė norėjo pasipinigauti.

25 ŽMONĖS.
Ppvpitsi Pil>”VŽij411i» Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau-rereitą sąNaiię raryziaus parasė n ras F Matulaitis.

tunely susikūlė Vietinis elekt- Antra, peržiūrėta ir pagerinu lai- 
riškas traukinys. Nelaimės da- Kaina ........................... 25c-
pasekmėj sužeisti 25 Žmo- Materiališkas Istorijos Supratimas, 
jjgg . I Lapeliai iš proleUriškos filosofijos.

I

po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šimtai 
kitų klausimų, į kuriuos negali atsa
kyti jokis kunigas, yra nuosakiai ir 
aiškiai išdėstyti šitam veikale Knyga 
be galo įdomi. Kas žodis — tai fak
tas; kas sakinys — tai naujas kunigų 
argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina ............................................... 25c.
Siela* Balsai. — Puiki knyga, daugy

bė labai gražių eilių ir dainų Daug 
gražių, spalvuotų paveikslų. Popiera 
gera ir spauda graži.’ Parašė J. B. 
Snie'.storius. 221 pusi. Popieros 
apdarais .............. *..................... $1 00
Audimo apdarais ....................... $1.50

Ben-Hur. — Istoriška apysaka iš 
Kristaus laikų. Parašė Lew

VVallace 472 pusi............................$2.00
Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Lie

tuva XIV raetašimtyje Istoriškas 
romansas M Bematovicz’o.
468 pusi.......................................... $1.50
Biblija Satyroje. — Labai įdomi ir 

juokinga knyga su 379 puikiais pa
veikslus, perstatančiais įvairius nuo
takius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgiję* 
knygų niekas nesigailės 382 pus
lapiai. Kaina ............................... $1.00
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? Ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina .............................  ■- 15c.

ypač stengiasi patraukti savo 
pusėn vidutinius ir stambiuo
sius žemvaldžius.

KODĖL ATENTATAS 
PRIEŠ BULGARIJOS 
MINISTERI PIRMI

NINKĄ NEPAVYKO.
Papildomomis žiniomis, 

atentatas prieš bulgarų mi- 
nisterį pirmininką buvo ban
dyta padaryti Kričimo Plo- 
divo kelyje. Tečiaus ministe
ris atentato išvengė, nes už
puolikai nepažino jo auto
mobily ir jis laimingai pro 
juos pravažiavo. Vietoj jo 
buvo užpultas kitas automo
bilis, kuriuo važiavo Plodivo 
provincijos prefektas, vie
nas parlamento atstovas, mi- 
nisterio sekretorius ir keli 
policininkai, kurių vienas 
buvo užmuštas. Pats premje
ras tuo metu jau buvo netoli 
Sofijos.

SOVIETAI ATSISAKO AP- 
1 MOKĖTI SAVO PASKO

LOS KUPONUS.
I “Daily Telegraph” rašo, 

Vagis:—Palankus.momentą.*. ka(l sovietai atsisakė apmo- 
Mes galime įsilaužti į ponios keti savo 1922 metų pasko- 
Bruzdienės butą. los kuponus tuo kursu, ku-

Padėjėjas:— Ar ji išvažiavu- nuo jie savo laiku žadėję 
9*’ mokėti. Žinia apie tai iššau-

Vagis:— Ne, bet čia prie durų kusi didelį pasipiktinimą 
yra raitelis: “Išėjau pas kaimy- Latvijoje, kur yra daug pas- 
nus, po penkių minučių grįšiu!” .kolos laikytojų.

PSICHOLOGAI.

TĖVAS SUSILAUKĖ
27 VAIKŲ.

“Daily Herald” rašo, kad 
galop laimė nusišypsojo ma
žam 256 žmonių kaimeliui 
Toversey, asančiam ties 
Tames upe. Oxfordshire. 
Jis netikėtai pagarsėjo dėl 
tenykščio herojaus Nelmso. 
kuris susilaukė 27-to kūdi
kio. Nelmsas iš pirmosios 
žmonos turėjo 12 vaikų, o iš 
antrosios susilaukė 15-tojo. 
Prieš ištekėdama dabartinė 
ponia Neims, našlė, turėjo 
tris vaikus. Iš 30 vaikų 27 
gyvena. Laikraštis klausia, 
ar tai nėra šeimos rekordas.

TIGRAS RESTORANE.
Vokietijoje Niureriberge iš 

cirko pabėgo tigraa Norėda
mas pasislėpti jis ibėgo į res
toraną, kur kilo didelė pani
ka. Pagaliau šokdamas per
spygliuotą tvorą tigras taip, 
susižeidė, kad čia pat ir pa-i 
dvėsė.

I

Redakcijos Atsakymai
A. Tamkui. — Ačiū už pri

siųstą iškarpą, bet “Kelei- 
vin” jos nedėsime, nes lietu
viams tie dalykai apie Volde
marą jau žinomi.

Chas. Trinkai. — Kokiais 
sumetimais merginos eina ar 
neina bažnyčion, tai klausi
mas visai nesvarbus ir ginčy
tis dėl jo per laikraštį never
ta. Tamstos atsakymo .“Mer
ginų įgaliotiniui’’ nedėsime.

Beraščiui. — Jūsų kores
pondenciją iš Edmontono 
turėjome sutrumpinti, nes te
nai buvo dalykų priešingų 
laikraštinei etikai. Rašyda* 
mi ateityje malonėkit atpa
sakoti vien tiktai faktus. Ne
patinkamų asmenų niekini
mas yra labai blogas papro
tys.

G. Bartkevičiui. — Rank
raščius grąžinam su paaiški
nimu

Kodėl Aš Netikiu į Dievų? — Arba 
Tikėjimo Krinika. Kiekvienas geras 

katalikas ir laisvamanis privalo 
jų perskaityti. 64 pusi.................... 20c.
Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilie

čiu? Aiškiai išguldyti pilietvstės 
įstatymai su reikalingais klausimais ir 
atsakymais lietuvių ir 
Antra peržiūrėta ir 
laida .............................
Kaip Senovės žmonės 

Sau Žemę. — i.abai įdomus senovės 
filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dų. Pagal daugelį autorių parašė 
Iksas. Antra knygutės dalis yra; “Iš
virkščias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos." Parašė Z. Aleksa.
40 pusi. ........................................... 10c.

• Alkoholis ir Kūdikiai —* Arba kaip 
atsiliepia tėvų vartojimas alkoholio 

Į ant jų vaikų. Kas yra arba tikisi ka- 
' da nors būti kūdikių tėvais, būtinai 
i turėtų perskaitvti šita knvgutę Pa- 
—* J-*“—: " —i — ’ - "v
rabošius. Pusi. 23........................t 10c.

Byla Detroito Katalikų su Socialis
tais. — Pirmų karta katalikai už

puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
Antrų kartų jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. Šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
leidžia kovoj su socialistais. Su 
paveikslais. 61 pusi............................25c.

' Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa 
rii.v .’ 23 gražios eilės, daugybė straips-kimų Komedija. Perstatymui reikia jw>fc(f įr Pulkl.1

truota 95 pusi .................................25c.
i Popas ir 1 elnias — Ir trįs kiti indo- 
i mus pasakojimai: (1) Žinia iš toli
mos saiies; 12) Jis sugf)žo; f3) Ado
mas ir Jieva. Pilna juokų ir 
ašarų ................................................. 10c

• t «• ■ w J <L arba kaip buvo nukirsta
----- . j šv. Jonui galva. Drama viename 
. — 10c. akte, parašyta garsaus anglų rašti- 

Soeializmo Teorija, tai veikalas, kuris ninko Aertėtų kiekvienam per- 
trumpais ir aiškiais faktais parodo, skaityti.............................................. 25c.

kaip iki šiol keitėsi draugijos formos. s arba [ikilme. _
;r kodei turės būt pakeistas kapi-| vieno akto farsas, labai juokingas 
tanzmas. Kaina ........................... -oc ,r ?eras perstatymui Kaina .... 15c.
Tabakas, kaip jis įmonėms k^a ' Džian Bambos Spyriai. - Ir kitos 

Liaukimės rūkę! Pagal A. Apolovą fonės 1)au>fiau juįkų< negu Awri. 
*!L ur^«en"rL P f * koJ munšaino. Šioje knygoje telpa net

St’klehs. So. Bo<ton, Mass ■ ?2 ..Ožian «PyCiai." eilės, pa-
1909 m., pus). .................... (.... zoc rikalbėjimai, humoristiški straipsniu-
Žemė ir Žmogus. Labai įdomi ir pamo- kai ir juokai Antra pagerinu 

kinanti knvga. Iš jos sužinosi, kaip u>da. 128 pusi.................................... 2oc.
žmogus gyveno z^ioje senovėje kaip Day.tM Gajrinlwi. _ Ir kit4>s links. 
jis kfft ojo su gamų ir kaip ctv.b/avo-, *aįnos A juokjnfru «Da.
si. Daugelis paveikslu iva.nu rasių R Gadzinkų” telpa 30 įvairių juo- 
žmonių, yyių n• moterųPagal E Rėk- kįng* daįnų ' parO(i,jŲ u
liu paraše Z. Aleksa So. Bos on, i paujreĮ;s dajnų tinka juokingoms 
Maso., 1912 m. pusi 6>...........25c.' deklan)acijoras
Žingsnis Prie švieoos. Vieno akto vaiz-. ..................................... f®0-

delis ir monologas Našlaitė. Parašė fcBr Masu Bėriai Gyveno? — Arba 
K. S Lietuvaitė. So. Boston, Mass, j ___„ 1__ .....
1914 mi, pusi. 23.............................. 10c. žmonių lopšinė. Knyga labai pa-
Kokius Dievas Žmonės t-----------------

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

Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje 
įvairiausius nuotikius, tai perskaityk▼k y am • • • J v C$ JI U31 VOS l«A l A ivNuga- Lone Pagelbėjo jam šitą knygelę. Kalba labai lengva. Kny-

įsigyti geresnę sveikatą
Poną* W. L. Bennett, Rohwer, Ark., 

turi pareiškimą linkui sveikatos kurį 
kiekvienas sergantis ir nusiminęs žmo- 
srus turėtų skaityti štai jis yra: ‘‘Aš 
rekomenduoju Nuga-Tone bile vienam 
kuris kenčia nuo silpnų inkstų, nervin- 
jrumo. "-aivos skaudėjimo, prasto ape
tito, nevirškinimo, užkietiejimo. aš tu- 
rėjaa visus tuos nesmagumus kol ne
pradėjau vartoti šias puikias gyduo
les Nuga-Tone netik prašalino visus 
tuos nesmagumus, bet suteikė man 
stiprumą ir energiją." , į turėtų persKaitytt sną Knygutę

Nuga-Tone pagelbėjo virš miliono Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose. ’ gal daktarą Holitzerį sutaisė Ba 
vyrų ir moterų dėl įsigijimo daugiau Veikalas perstato nužudymą caro ----- 
sveikatos ir stiprumo. Jos sustiprino Aleksandro 11. I.abai puikus ir nesun-1 
j») jėgą ir vikrumą ir tuo budu page!- kjai scenoj perstatomas veikalas Iš-j

ga protaujantiems darbininkams neap- 
. kainuojama. Medega imta iš Greilicho 
Parašė Z. Aleksa. So Boston. 
Mass., 1913, pusi. 8o.......................25c
Monologai ir Deklamacijos. Šioje kny

goje telpa daugybė naujų, labai gra
žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikšėiojimams, baliams, kon
certams ir tt Antra pagerinta lai
da. So. Boston, 1914 m,..........  25c.

anglų kalbose, 
pagerinta 

.................  25c.
Persistatydavo

vyrų ir moterų dėl įsigijimo daugiau Veikalas perstatų nužudymą caro

bėjo įsigyti daugiau laimės ir malonu
mo gyvenime. -Jei jus esate silpnas ir 
nuolat kenčiate ir turite panašius ne
smagumus ir kentėjimus, kaip Ponas 
Bennett kad turėjo, bandykit Nuga- 
Tone tiktai per keletą dienų ir jus nu
sistebėsite, kaip greit jus pasitaisysit 
Nuga-Tone galite gauti bile kokioje 
krautuvėje kurioje pardavinėja gyduo
les Jei jūsų vertelga neturi savo san
dėly, reikalaukit, kad Jis užsakytų 
jums iš olselio vaistinės.

Rabandyk Dykai

kad 
REM-OLA 

GYDO 
RASMNAJA GYSLA 

KAM KENTĖT kad mos 
tis su REM-OLA yra taip 

maloni ig lengva vartot—nesutepa 
drapanų. Ji gydo—klausk jų aptie- 
koriaus, arba parsisiųsk dovanai 
Sampelį—paprastai apvyniotas ir 
užpečėtytas Rašykit Henry Thayer 
& Co_ Cambridge. Mass.

viso reikalaujamos tik 28 ypatos. 
So. Boston, 1913, pusi. 61................25c. jf
Socializmas ir Religija. Labai įdomi 

knyga šituo svarbiu klausimu. Ja 
turėtų peskaityti kiekvienas katalikas 
ir socialistas Parašė E. Vandervelde, 
vertė Vardunas. So. Boston, Mass.. 
1915 m , pusi 24.*........................... ’-Oc.
Švento Antano Stebuklas. Dviejų vei-

10 aktorių, <8 vyra ir 2 moterų, lo
šimas užima apie 2 valandas.........
Stabmeldiška Lietava iš Artimos Pra

eities. Knygutes įtalpa susideda iš 
sekančių dalių: <1) Giria ir moterų 
vogimas: 12) Lietuvos moterų ir vy
riškių šventės; (3) Lietuviai lieka vel
niais; 14.) Paskutiniai lietuvių dievai. “Salomėja." arba kai 
Parašė Z. Aleksa So. Boston, 
1912 m., pusi. 32.

1

I

I
I

PLUNKSNAS. Pūkas. Paduškas. Į 
Patalas. Kaldras ir visokias lovų J 
jrėdates, parduodam pigiausiai. } 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit | 

Didžiausis sande- Į 
lis. Gvarantuojam J 
užsiganėdinimą. į 
Pas mus gausite j 
tikras europiškas | 
plunksnas ir pu- • 
kus Aplankykit t 
Musų Naujų Što- | 
rą LEPI E"S 54 ; 
Chauncy Street, J

prie Bedford st.. Bostone. |
European Feather Co. | 

25 Loveli Street. Boston, Mass. | 
____ ______ —__ ___ ______ __ __ t

i

TARPININKAS
(THE MEDIATOB> 

Leidėjas A. J. Kspatia.
Vaizbos, K altu ros ir Dailės Mė
nesinis Žurnalas su spalvuotais 

paveikslais. 40 puslapi*. 
Diidio formato.

Prenumerata metama 11.00, 
▼ienas numeris 10c.

Užsieny—>1.50, vienas num. 15c 
“Tarpininkas” duoda 1200 ar

ba laivokortę i Lietuvą ir atgal 
—dovanų.

“Tarpininkas” pagelbės jums 
apmokėti bilas. Isigykit “Tarpi
ninką” tuojaus, Ui sužinosit, 
kaip tą galima padaryti. 
Knipkitės šiuo adreso:

“TARPININKAS”
Stt W. MOADWAT. 
■O. MNrrOK, KAM.

| tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė
--■.•r- fe— ’

Garbino S tuo ! mokinanti. Parašė Z. Aleksa 76 p. 25c.
' Paparčio Medas ir keturios kitos
I apysakos: (1) Neužsitikintis Vyras; 
(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 

: rėkta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt ................................... 15c.
Apie Dievą, Velnią. Dangų ir Praga- i 

rą. Parašė Robert G Ir.gersoll, gar
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib- 

Mrfuvos ReapaMikas Marija ir Žem-p'jt* prietarų naikintojas. 72 
lapis. — šitas veikalas parodo, kaip Į puslapiu ............................................. 25c.

o-*.spėkos vedė kovų su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tę 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 i apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
parodo, kaip gimė Lietuvon Respubli
ka ir kaip ji išrodo čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo 
Seimo nutarimai, taikos sutartis 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
ii lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.06 
Drūtais audeklo apdarais.......... $150

44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie, taip ir susirinkimuose. 
Pusi. 32................................................ 15c.
Ii gyvenimo lietuviškų Vėlių bei Vel

nių. Pasakos surinktos d-ro J. Basa
navičiaus. Šioj knygoj telpa keli šim
tai gražių pasakų, apie rojų (dangų), 
čyščių, peklą; apie giltinę, marą, cho. 
lerą; apie dvasias (dusias), velnius, jų 
vaidinimąsi ir tt. Pasakos užrašytos 
tokioje tarmėje, kokioje buvo gir
dėtos. Pusi. 570 ........................... $2 75

KELEIVIS
253 Bro«dway,

So. Boeton, Maty. •

>
------ ----- - - - - - z - - ----------  -
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PASIKALBĖJIMAS SU 
VAIKAIS DARBININKAIS.

Rokiškis. Birželio 21 d. te
ko susitikti su jaunomis var
go aukomis. Iš žydo Zameto 
geležies dirbtuvės išėjo pul
kelis vaikų, kurie buvo juodi, 
išbalę ir nusikamavę.

—Kiek, vaikai, prie tokio 
nešvaraus ir sunkaus darbo 
uždirbate? — Nedaugfeu 
pusantro lito. Kiek valandų 
dirbate* — Dešimts, o kai 
kada dvylika. — Tai kaipgi 
pragyvenate? — Pusbadžiai, 

padegė jų namus; Šaukėnų!001'? silkę pačiulpt kartais 
valse., Beržynų kaime nu-1 nusiperkame. — Ar kas nors 
trenkė 2 arklius; tarp Kurta- pagelbsti aukomis? — 
venų, Šaukėnų ir kitose vie- Negauname.
tose nutraukė telefono vie- Taigi čia ir kyla rimtų 
las, miškuose išlaužė daug minčių. Mažamečiai vaikai, 
medžių, nunešė netvirtus tro- neprarastų sveikatos rei- 
bų stogus, kai kur javus iš- ^ia jiems valstybinės ir vi- 
guldė ir išlaužė; staigus pot- -uomeninės globos. Darbas 
vinis vietomis išnešė tiltelius tęstis ilgiau 6 valandų,

paimti visą judėjimą į savo t ir lieptus. !c užmokesnis turi būti nema-
rankas ir deda visokias kliu-j Mutkunu kaime fKuniškio žiau 4 ii^V- Vietoje tvirtų vy- ILS kad galėtu ne jų kompa-Įva^^^S/^.į-kurie gauna pa- 
m jos automoboliams pa-.tuojaus uždegė šiam kaime gęlbą iš aukų vertėtų tie jau- 
ke°k;i- „!pil. Gutauskienės plūktinius ni f ai^inm^ai 81186

Nebegalėdami daugiaui3: gUrbuš, nors gurbai ir sude-t 
nt. beislupti iš žmogaus, jie igg tečiaus gyvuliai liko gais- 
reikalauja už atskirą paketu- į ro nepaliesti, nes tuo metu' 
ką, už čemodaną, ypač iš ku-: buvo iauke 
rortininkų. Jie daugiausia ir Krosnoje pe,.kunas užmu. 
gauna pajusti tų autobusų ta- „ p 60 metų am.
piKa\imą. žiaus ir šeštokuose užmušė

Klaipėdos krašto direkto-.v o™ r. . -. • , , ..IK. Buzą, y m. amžiaus,rija, pastebėjusi, kad mine- , ...
toji kompanija į žmonių rei- , Ž^zmanuose karo mvali- 
kalavimus neatsižvelgia, o valdomame dva-
žiuri tik kaip daugiau Jelny-i* P^kunas sudė
ti, nustatė naują važiavin^no dldeJ? sv.irn* ?r !>eveik 
planą tarp Palangos-Klai- vienJ* geriausių trobesių, 
pėdos, kurio privalo autobu
sai laikytis.

Kompanija jaučiasi labai 
nepatenkinta dėl tokio di-

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
1 —1 —1 ............... 1 —g—

KAI? AUTOBUSININKAI 
LUPIKAUJA

Palanga. Esant didžiam 
judė imui tarp Palangos— 
Kretingos, Palangos—Klai- 
pėdo s, Palangos žydai, buvę 
ankščiau vežikai, viens po 
kito įsigijo autobusus, nes jie 
duoda gražaus pelno.

Už kelionę į Klaipėdą, į 
Kretingą, kurį laiką ėmė pus
antro lito. Bet žinodami “vie
nybės galybę,” kad galėtų 
geriau ir sutartinai veikti su
darė bendrą kompaniją (turi 
5 automobilius) ir nustatė 
mokesnį, tiek į Klaipėdą, 
tiek į Kretingą po 3 litus.

Toji kompanija stengiasi

AUDROS LIETUVOJE.
Šiomis dienomis siautusi 

audra yra palikusi šių skau
džių žymių: Užvenčio vaisė. 
Giedručių kaime nutrenkė J. 
Bukantą 16 metų amžiaus,; 
Būdviečių vaisė., Šilėnų kai
me nutrenkė Julę Petručio- 
nienę, sužeidė Petručionį ir

į

Taigi čia ir kyla rimtų
* • TkM v _ ą se • • • 1 •

KOVA SU “PLEČKAI-
TININKAIS.”

Mariampolės ir Alytaus 
rektorijos tvarkymo, bet'karo komendantai išleido 
V * « « • « W 1 • 1 __ • a J •

žmonės labai dėkingi už 
tvarkraščio sureguliavimą.

“DIDVYRIŠKAS” VILKAS.
Ulytėlė, Rokiškio vai. Bir- j

įsakymą vietos gyventojams, 
kuriame siūloma padėti vy
riausybei kovoti su “plečkai- 
tininkais,” kurie pereina ad
ministracinę liniją. Drau-

SUVAŽINĖJO ŽMOGŲ.
Mariampolė. Šių metų lie

pos mėn. 1 d. automobilius 
veždamas keleivius iš Ma
riampolės į Kauną aštunta
me nuo Mariampolės kilo
metre suvažinėjo dviračiu 
važiavusį pil. Antaną Gim- 
kevičių, Kotunavos kaimo, 
Sasnavos valsčiaus gyvento
ją. Pažymėtina, kad šoferis 
jokio signalo nėra davęs. 

! Automobilius su keleiviais 
per mažą biskį ką tik nepa
lietė telegrafo stulpo, kur ga
lėjo įvykti katastrofa taip 
pat ir su keleiviais.

Nukentėjęs tuo pačiu au
tomobiliu nugabentas į Ma
riampolės ligoninę. Veda
mas tardymas.

IR GRYBAUTI TURI TU 
RETI LEIDIMĄ.

Žemės ūkio ministerija pa
skelbė naujas taisykles dėl 
uogavimo, grybavimo ii į ie- 
šutavimo. Sezonas skaitomas 
nuo gegužes 1 d. iki lapkri
čio.1 d. Uogauti, grybauti ir 
riešutauti valdiškuose miš
kuose galima tik su tam tik
rais bilietais, kurių kaina vi
sam sezonui 1 litas. Bilietus 
išduoda miškų urėdai, giri
ninkai ir I eilės eiguliai. Tu
rintis bilietą, gali visuose 
valdiškuose miškuose uo
gauti, grybauti ir riešutauti. 
Uogautojas privalo miške 
turėti bilietą su savim, negali _______  r____
perduoti bilietą kitam asme- biednas naujakurį 
niui, nekūrenti miške ugnies 
ir nerūkyti, nenaikinti pauk- biedna, 
šcių lizdų, nevedžioti su sa- kaip tik numirė ir reikėjo pa- 
vim šunų, neturėti šautuvo laidoti.” Bet visgi iš elgetos 

’ tėvelis” paėmė 35 litus, ku- 
i ie buvo suaukoti jai kitų 
vargo žmonių. “Palaiminti 
kurie mielaširdingi, nes jie 
dangaus karalystę paregės.”

PERKŪNAS TRENKĖ | 
FABRIKĄ.

Perkūnas įtrenkė į linų 
fabrikos "Kabia” Kaune ma
sinu skyrių. Gaisras labai 

į greitai plėtėsi.. Liepsnojimas 
buvo matyt toli užmiesčiuo- 
e. Didelių nuostolių nepada- 

rvta. k

nei kirvio, negaudyti žvėrių, 
paukščių, nelaužyti medžio 
šakų, nekirsti miško; neuo
gauti, begrybauti ir neriešu- 
:auti uždraustose vietose. 
Nusižengę taisyklėms as
mens nustoja teisės naudotis 
bilietu ir -baudžiami pagal 
statymus.

MOTERS LAVONAS SU 
AUKSO ŽIEDU.

Nemune ties Jezno valse
želio 21 d. pavakaryje iš da-!ūžiama duoti pastogę asme- 
lenkos pasirodė du vilkai ir'mms, ateinantiems iš anapus!

_____ !-•  i_y a? ?  T ozai -Ji* ‘

kaiminę. Moterims pradėjus pasus privalo koųtrbliuoti.
tulioti vienas vilkas sugrįžo į Į ]
dalenką, o antras atbizeno į administracinės linijos už-
kaimą. Gyventojai apsigink-j drausta vaikščioti ir važiuoti PIRMAS LIETUVIŠKAS 
lavo šakėmis, basliais ir su-‘nuo 10 vai. vakaro iki 3 vai.
rūdijusiais nešaunamais piš- ryto.
talietais ir bandė vilką vyti.; Nepildą šio įsakymo bau- . .
Vilkui neišsigandus, o paro- džiami iki 5000 litų arba 4 nuo to laiko, kaip pirmas 
džius vilkišką drąsą, musų mėnesiais kalėjimo arba vie-; Lietuvos valdžios traukinys ' • 1 •. ą - Y . !-• *• X*I pradėjo važiuoti.

pasnuuc uu v uitai u (----------7 . ~— -y y; vai^v.^

pradėjo sukintis apie galvijų. administracinės linijos ir jų 1 židonių kaime rastas nežino-
mos moters lavonas. Ant ran- 

Per dešimts kilometrų nuo k°s auksinis žiedas.

TRAUKINYS VAŽIAVO 
1919 M. LIEPOS 6 D.
Šįmet suėjo lygiai 10 meta;

‘ “vajokai” turėjo progos pri
sižiūrėti jo pilkam kailiui, 
bet su savo ginklais nedrįso 
vilko turbavoti.

(na ir kita bausmė kartu. 
~............

SU AKMENIMIS NUSKEN
DO IR MERGAITĖS. Į 
Ties Balbieriškiu laiveliu 

per Nemuną valtele vežė ak
menis. Buvę sunkiai įkrauta, • 
be to vanduo vėjo blaško- ( 
mas, laivelis, ėmė skęsti. Va-j 
žiavusios laiveliu M. Paliu- 
naitė ir Žukauskaitė pasken
do, lavonai dar nerasti. Vai-į 
teles savininką žmonės išgel
bėjo.

‘keleivio’ Kalendorius
1829 METAMS JAU BAIGIASI. 

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

tistikų ir kitokių įdomių dalyk ų. Yra taipgi daug gražių eilių, 
daind su gaidomis, juokų ir paveikslų.

i

• -i

DA VIENA BADO AUKA.
Birželio mėn. 27 d., Šiau

liuose, eidamas Dubijos gat
ve apalpo ir krito be sąmonės 
senas elgeta. Vietos gyvento
jų atgaivintas pasisakė jau 
kelintą dieną negavęs tinka
mai pavalgyti. Pas mus giria
masi iždo pertekliais, o tuo
tarpu neturime lėšų tokiems; 
dalykams sutvarkyti.

BERNAS PERSIŠOVĖ 
KAKTĄ.

Pirmadienį, Raudondva
rio valse., Vijūkų kaime Pr. 
Sakalauskas susipykęs su sa
vo šeimininku pas kurį tarna
vo, norėjęs nusižudyti. Paė-. 
męs vaikų montekristą ir šo
vęs sau kakton, bet tik pada
ręs sunkius sužalojimus. Gy
vybei pavojaus nesą. Padė
tas Kauno ligoninėn.

IŠ “TĖVELIŲ” GYVE
NIMO.

Rokiškis, čia vienas kuni
gėlis buvo nusipirkęs motor- 
ciklą ir pupindamas baidy
davo arklius. Už tai jis gau
davo tokių žodelių, kuriuos 
ir kiaulė ne ėstų. Neapsikęs
damas pardavė P. “tėveliui,” 
kuris tuos žodelius krauna į 
lai bą. Birželio 10 d. vienas 
pil. vežė savo žmoną į ligoni
nę. Ties krautuve išlipo ko 
nors nusipirkti, o tuosyk at- 
pupėjo ant “ožio” “tėvelis”ir 
nabaidė arklį. Tik ačiū ma
tematiko vikrumui ligonė iš
gelbėta nuo mirties.

Lukštose pasimirė labai 
is. “Tėve

li.'” sako jomoterei: “Esi 
i. neturi duonos, tai

TRAUKINYS SUVA
ŽINĖJO ŽMOGŲ.

Kupiškis. Birželio 26 d. 
apie 11 vai. dieną, ties čio- 
vydžių kaimu prekinis trau
kinys suvažinėjo pil. Povilą 
Stančiką virš 40 metų am
žiaus iš Kuosėnų kaimo, Ku
piškio valsčiaus. Suvažinėta
sis P. Stančikas buvo kurčias 
ir nebylis, jam nutraukta 
viena koja ir visai sutriuškin
ta galva.

NUO ODOS LIGŲ
N««dok gydančia* peta>

FREEDOL
Tai yra receptas ganau Aveiearičlu 
Profesoriaus. FREEDOL greitai įsige
ria j odą ir po 5 minutų visiškai praša- 
Hna įdegimą bei skausmą. FREEDOL 
stebėtinai greitai išgydo Šašus, Bosas, 
Egzemą, HeaMmidtM, šunvotes. Nie- 
šąB ir kitokias odes ligaa. Kaina SIjM. 
ReiIralaabitą aptiekoee arba prisiimki
te I1.M ir M taoįaaa aar

I

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

Ant musų populiarių laivų 
Nepalyginamas ūvartimas ir 

patarnavimas visose kleaaae.

r—S203.00— |
ls NE*' YORK į kaun y 

IR ATGAL 
(PHdėiua S' S V. teigti 

Takaus.) Trečia kieoa.

Pinigus persiančiam greitai ir 
žemomis rai orais.

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

Hantarf*American liae
209 Tremont St-. Boston. Mass.

KODĖL KIAUŠINIAI 
PABRANGO.

Prieš kelias dienas rašė
me, kad kiaušiniai atpigo. 
Šiandien turime priešingai 
•ašyti. Kodėl taip? Privatus 
kiaušinių pirkliai susitarę 
numušė . kainas. Bet šįmet 
kiaušinius eksportui ir vietos 
rinkai superka Pieno centras 
per pienines. Užsienių rinkoj 
kiaušiniai brangus, užtat Pie
no centras ūkininkams moka 
po 23-18 centų už kiaušinį, 
tuo tarpu privatus pirkliai 
mokėjo tik 18-13 centų.

Įdomu, kad tose vietose, 
kur Pieno centras pradėjo 
supirkinėti kiaušinius, ir pri
vatus pirkliai keliais centais 
pakėlė kainas. Ūkininkai pa- , ' ---- - - -
tenkinti koperacijos įstaigų Aiauf*.vu-Lniaiuu persikels i vieną gatvę pnetokiu rūpinimosi ūkininkų j.aliakalni'Oi nXfi ukmer- 
reikalais.

SUSTOJO DEGTUKŲ 
FABRIKAS.

Mažeikiuose esąs degtukų 
į fabrikėlis, kuris prirengia 
i degtukų kotelius ir dėžutes, 
buk dėl remonto sustojęs. 
Apie 100 darbininkų tuo tar

piu liko be darbo.

PROSTITUTĖS PERSIKE - 
į LIA I ŽALIAKALNI, 
i Teko girdėti, kad Kauno 

1‘ policijos įsakymu prostitutės 
' ‘ iš Nemuno gatvės turi išsi

kraustyti. Kalbama, kad jos

ATENTATAS ATSILIEPĖ 
į POLICIJĄ.

Vidaus reikalų ministeris 
įsakymu policijai, pareiškęs 
papeikimą Kauno policijos 
vadui ir III nuovados virši
ninkui už neganėtiną energi
jos pareiškimą ryšy su aten
tatu prieš ministerį pirminin
ką, delko nepasisekę sulaiky
ti teroristus. Du policininkai, 
tą vakarą dežuravę teatre iš 
pareigų esą atleisti ir trau
kiami atsakomybėn.

KALINYS NUŽUDĖ 
PAMOTĘ.

Iš Kauno sunkiųjų darbų 
kalėjimo pabėgęs* kalinys 
Antanas Valantėjus, iš kaz 
kur gavęs revolverį, nuvyko į 
Eržvilko valse., Butkaičių 
kaimą (iš ten jis kilęs). Laz
da sumusė savo pamotę Oną 
Valantėjienę, paskui 2 revol
verio šūviais nušovė. Nužu
dyti pamotę padėjusi jo žmo
na Pranė Valantėjienė, kuri 
sulaikyta. Valantėjus pabė-

gės plento.

i

■Nokratykit tą nerangų' 
jausmą. Severos Esorka,; 
tas ištikimas liuosuojan-: 
tis tonikas, prašalina- 
pnetvarą, pagelbsti ge-! 
riaus valgyt, miegot ge-; 
naus, jaustis geriaus 
Gaukite aptiekojoe 
SKVEUA’s 
ESORKA’ i

I

PERSIPIOVE GYSLAS.
Šiomis dienomis vienas 

Šančių gyventojas norėda
mas nusižudyti, perpjovęs 
gyslas. Nubėgo daug kraujo. 
Dar kiek gyvas nugabentas į 
ligoninę.

telpa ir Mt 
M A. VaaagaMte Raidomis, karią gali

Kalendorius knyjo« temoje, atapamdintaaant dailios 
popieros, ir jj galima utemkyti jau dabar. Kaina—50 centų, 
“Keleivio'’ skaitytojama tik 25c. Užsakymus galima siųsti 
kartu su laikraMio prenaasarata, arba ir atskirai.

Siunčiant užsakymus atskirai, užmokestį galima siųsti 
2-centiniais pašto iikkiliaia, arba tiesiog galima paimti 
kvoterį, {vynioti j popierelą, kad nepraplėštų konverto, ir 
įdėti į laišką.

Laiikus reikia adresuoti taip:
“KELEIVIS,” 253 BKOADWAY, SO. BOSTON, MASS.

I

it

R. J. VASIL
*•* J.r<2£DWat« room i.SO. BOSTON, MASS.

; Pardaoda:^NAMUS^FARM \S. 
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CUNARD UNUA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeaną pasauly. Išplaukimai iš Xew Yorko į 
Southampton kas Seredą vienu iš milžinų ekspresinių laivų
BERENGARIA AQUITANIA MAURETAN1A

Iš BOSTONO: SCYTHIA—Rugpiučio 11; Rugsėjo 8 d.
LACONTA “ - - - -

paskui sausžemiu j Kaunąo
Pamatykite Londonu pakely. 
Taipgi tiesiai į Londonu kas 
Pėtnyčią nauji, aliejų varo
mi laivai. Trečios klesos 
laivakortės i abu galu iš

CUKAk> L1H

»

Rugpiučio 25; Rugsėjo 22 d.
New York j 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, •

33 Statė Street, J
Boston, Maso. * 

____ •

! 
t

!

*

KELIAUKIT 1 LIETUVA PER

KLAIPĖDĄ
Laivais Bahk Amerikos Linijos

LIETUVĄ
puikiaisiais Amcrikoą traosavaią > 

Transatlantikiniaia gartamail > '•
____________ —

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI J

KLAIPĖDĄ IR ATGAL
Patariam pirkti laivakortes į abi pusi, nes tuomi 

sučėdysite sau pinigų.
Tračia klase ..... .................... $107
Trečia klase į ten hr atgal, tiktai......... 181
Turistine trečia klase, Main Deck....... 129.50
Turistine 3-čia kl. j ten ir atgal, tik .... 218. 
Cabin  ................................................. 14730

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

Birželio 15 iki Liepos 15—o j Ameriką nuo Rugpiu
čio 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- 
Tia tiesiai į Klaipėdą, bet ir nuo to, kad pasažieriams 
teikiama geras maistas ir patarnavimas.

»V

Specialinė 
Ekskursija

Rii£piuči«-Ai$Bt 171
puikiuoju

S.S. Leviathan
( Ppr Cherbourjt)

pasaulio didžiavsiuoju 
garlaiviu

V^meniškai palydi Mr. JOHN' 
K( KTYCZ, »erai žinomas 

l nited Štate* Line*
atstovi*

\
riDURV \SARlS — puikiausias
’ laikas grįžti į savo tėvynę! 

T..<la andenynti keliauti geriausiai. 
.... iykūs vandenys ir šiltos vasaros 
dienos. »

Venose Vnited Statė# Lines gar- 
|/v < būsi puikiausiai aprūpintas
pato jumnis —visą laiką vandeniu 
pln iikditmAS.

Tamsta taip pat tnrčttrm plaukti 
su

>13'

savo tautiečiais. Visos kelionės 
-,evb<"s bus iš anksto pauikian- 
sutvarkytos.

informacijų, kainų, kitų. ..nų . _

- cpiuėio išplaukimo garlaivių po 
•d Statės I.ines vėliava, ir t.t.,

■ k savo paprastojo garlaivių 
_c: to arba rašyk tiesiog į

Vnited
Stateslines

75 Statė St.. Beaton. Mbm. 
15 Broadway. Ne* Yerk City

»

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ Iš NEW YORKO
“ESTONIA” Aug. 10 “POLONIA” Sept 7 
“L1TUANIA” Aug. 31 “ESTONIA” Sept 17

Dėl vi»ų informacijų kreipkite* į vietos agentą arba

BALT1C AMER1CA LINE
8 Bridge Street, New York.

*
8

ra
DIENAS ANT OKEANO

LIETUVOS 
per Cherbaarg ar Bremen V

mdžiaaataia ir Greičiausiais Laivais W
BREMEN * EUROPAI

TIKTAI 7 DIENOS l LIETUVĄ I
SauaŽhitoa Trečk* Klam Ratas j abi paneš. I

Parankąs ir ttaaąa stmimekimai su visa Europa. g
Regaliariai Kiekvieną Sąvaitf Išplaukimai su kitais I

PepaNariaia Lieyd latrais. I
Sugrįžimai eertifikatą ir kitą infer- ■
macijų klauskite vietei aRentij arba w ■

Įnirtu cecmani
1LLCYD4

ŠTATE ST.. BOSTON, MASS.

iCTte—i tefr™ agy

e
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VISOKIOS ŽINIOS !
b

Rusijos Valstiečiai | FR£fNAJUJA<VYRlA}?A 
Muša Komisarus.
Neeralėd^mi atsiginti nuo 

sovietų valdžios agentų, ku
rie prievarta atiminėja iš 
ūkininkų duoną miesto gy
ventojams, valstiečiai pradė
jo organizuoti pogromus ko
misarams. Komunistų jauni
mo organas “Komsomolska- 
ja Pravda” sako, kad ūki
ninkų neapykanta valdžiai 
užliejo šalį kaip koks baisus 
tvanas. įniršę ūkininkai 
skerdžia sovietų valdininkus, 
laikraščių korespondentus ir 
degina kooperatyvus. Pere- 
šėnės kaime valstiečiai vežė 
mėšlą, kaip pas juos atsilan
kė komunistų laikraščio 
“Trud” korespondentas. Pa
tyrę, kad jis komunistų laik
raštininkas, kaimiečiai apsu
po jį ir ten pat šakėmis už
mušė. To paties kaimo sovie
to sekretorius komunistas 
Rumiancevas taip pat buvo 
užmuštas ūkininkų ranko
mis.

Klincų apskrity komunis
tai norėję įkurti žemės ūkio 
kooperatyvą ir parsikvietė 
keliatą ekspertų. Bet tuojaus 
subėgo apie 300 ūkininkų su 
kirviais ir šakėmis ir puolė 
komunistus kartu su jų eks
pertais. Komunistai vos pa
bėgo. Ir panašių atsitikimų 
esą taip daug, kad visų jų ir 
surašyti negalima.

AUKSINĖ PROGA ■ T
Trijų šeimynų Namas prie Dudley Į J 

st. Terminai. 3 minu ta.- iki Washing-1 I 
ton st., Ro*bury. 12 ruimų, jtaksuotas I 
ant $2,300. Metinė (eiga $600 į metus. 
Parduodu už $2,500 Atsiš-iukit pas

F A Noyes, 722 Washington st.. 
Stoughton. Mass. Tel. 460 ar 321

SYBE.
Francuzijos ministerių ka

binetas su Poincare priešaky 
pereitą sąvaitę atsistatydino. 
Naujai vyriausybei sudalyti 
buvo paskirtas Aristide 
Briand. Šisai sudarė naują 
kabinetą iš vienų dešiniųjų.

BARGENAS. Du šešių šeimynų Na
mai 521—523 East Second st., South 
Bostone. Po 3 kambarius su g esu etc . 
randa po $2 50 sąvaitei. Metinė (eiga 
$1560 Jtaksuoti ant $5300. Parduosiu 
pigiai. Savininkas nesenai mirė. Ra- 
rykit F. A. Noyes, 722 Washington st., 
Stoughton. Mass arba telefonuokit 
4ŪO ar 321. .

, PIKNIKAMS
i
i
i
i
•i

ĮiI Ką tiktai gautas didis transpor-
I tas visokių rūšių saldainių.
|
i«
*I
t

“BIRUTES” !

Saldainių I
IŠ LIETUVOS •

runttYAUTOSBHCE
and F1LLING STATION 

Studebaker Karų Agentūra, taip- _ 
gi geriausia taisymo vieta.

Jeigu norite, kad Jūsų šutomo- į 
bilius ilgai laikytų, duokit patai- f 
syt mums. Darbas geras, kaina, 
prieinama. Jeigu norite, kad jūsų , 
karas gerai trauktų, imkite gaao- i 
liną pas mus.

VIKTOR VA1TAIT18 j
415 Oid Colony Are,

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

LITHUAN1AN 
IMPORTING CO. 
818 E. S1ATH STREET, 

SO. BOSTON. MASS.
i

$19,75

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-1 
tarnaus Leonas T Letvinas. (-) j

UNION SQUARE AUTO ■ 
PAlNTING

345 SOMERVILLE AVĖ..
SO.MERVILLE. MASS.

Tel. Prospect 0716.

Jisai kvietė ir poią radikalų Lietuvių jaunimas laimėjo 
į savo kabinetą, bet tie jo pa- į sidabrinę taurę, 
kvietimą atmetė. Taigi dabar, Liepos 26 d. šių metų, Wa- 
kairysis blokas bus valdžios verly Oaks, įvyko labai 
opozicijoj, ir Briando vy- skaitlingas Metodistų Ame- 
riausybei sunku bus išsilai- rikonų išvažiavimas, šiame

įkyti. 'išvažiavime dalyvavo ir lie-
: _ tuviai. Kuomet atėjo dienos

j SUČIUPO VISĄ VAGONĄ programas, kuris buvo su 
DEGTINES. daug kontestų, tad ir lietuvių

Fall River, Mass. ~ šį pa- jaunuoliai įėjo į atletiškus 
nedėk pu>hibicijos agentai veikimus. Rautas tarp ameri- 
čia sučiupo visą vagoną tik- konų ir lietuvių jaunuolių 
ros Scotch degtinės, kuri bu- buvo labai įtemptas, bet lie- 
vo atėjusi iš Kanados. Jos tuviai nugalėjo ir laimėjo 
vertė apskaitoma į $50,000. Sidabrinę taurę. Geriausiai
 -' pasižymėjo visuose kontes- 

| g • _ •-J • •-------------į tuose šie jaunuoliai: Rober-\/ir^riri^Q / iniAC ;tasRuplėnas, Vytautas Sa- V ICLll lvb £.11 llUb bulįs. Jonas Sabalis Jo<
Matusevičius, Liaudis Sabu- 

;-------  ; lis, Vincas ir J. Šidlauskai; iš
Vincas Jenkins jau apsivedė. ’ mergaičių: Nelė ir Ana Kirk- 

Pereitame “Keleivio” nu- -Hauskiutės, Adelė Vaigaus-'
. .... - , men rašėm, kad Vincas A.’^iujė-

lietuvių socialistų kuopos bu-į jenkįns išsiėmė laisnį apsi- Tas aiškiai įrodo, kad lie- mano 
vo surengusios antrą iš eiles: vedimUi. Dabar galime pra- tuviai turi spėkų ir yra stip- didelio ežero. Užlaikau šviežių kiauši- 
pikniką. Diena buvo karšta | kafi Donas .Tenkins iau jeigu jie tinkamai vra nilJ> sviestą ir lietuviškų sūrių, iš Bos- ir negalima buvo tikėtus i ”»“• Yra Patartinai- “k
daug publikos. Teciaus apie Ručinskaitę, su kuria jo žino- ?iems lietuviams lavinti savo 
3 \alandą jau matėsi apie mas romansas prasidėjo keli jauną kartą, kurie bus Ame-, 
pusantro šimto automobilių i ; t-”-----; ’’ '* ~ J
ir dideliais bul iais pasipylė j j“m" kaštavo "daug" pinigo, musų*žmonės gaus daugiau j- 
nn in«o . ......................... . užjautos pas amerikonus. |

Mes dabar tik pradedame, o • 
kiti pradėjo senai. P 
riaus yra pradėti vėliaus, ne
gu niekad. Reporteris. , |

Pasiutęs šuo apriejo 4
žmones.

Pikniko įspūdžiai.
Pereitą sekmadieni, So. 

Bostono ir Cambridge’aus
i Tas aiškiai įrodo, kad lie-

VIEŠAS PAKVIETIMAS
Kuriems .yra patogu prašau atlan

kyti mano ūkę Vieta graži arti prie

T«L So. Boatea IM-W. 
DAKTARAS 

A.LKAPOCIUS
LIETUVIS DENTISTAS 

VALANDOS: Nuo 8 iki 12 dieną
N“0 2 iki 9 vak.
NEDĖL10M1S:

1 v. po pietų 
Serodemi* iki 12 dieną. 
Ofito/“Keleivio” namo.

XI Broašvay, tarpo C ir D 31,
80. BOSTON, MA88.

metai atgal. Tas romansas rtkai pavyzdis, ir tokiu budu -----

po visą pikniko vietą gra-»prįjaiė daug nesmagumų ir 
ziausios lietuvių publikos. į tjems keblumams da nesima- 

Apie 4 valandą prasidėjo ga]0. Apsivedimas dabar 
programas. Pirmiausiai buvo - - - - - -
plaukimo lenktynės. Iš vyrų 
geriausiai pasižymėjo jau
nuolis B. Marcelionis iš Dor- 
chesterio. Iš merginų smar-, _ .. „ .
kiausia plaukikė buvo M. • parapijos bažnyčioje,
Galiniutė iš Dorchesterio. ^r^in^?n.e- Pereitą, sąvaitę 
Reikia pastebėti, kad lietu- bostoniskis 
vių jaunimas visuose spor- ’’ 
tuose labai progresuoja ir j- . -• . 
parodo daug ištvermės.

Virvės traukime southbos- nos neva. 
toniečiai cambridge’čius “su- 
bytino” i 
traukt į ežerą ir išmaudyt. į tarp vietos lietuvių kaip Bos- 

Butelių, kitaip pasakius, j tono Lietuvių Vaizbos Bute 
ropučių rinkime pasižymėjo pirmininkas ir kaip daininin- 
Alena Balčiūnienė iš So. Bos- kas. kuris dalyvavo ne viena- 
tono. .....................

Vaikinų bėgimo lenktynė- se vakarėliuose.
.se laimėjo K. Kalakauskas iš taipgi geras 
So. Bostono, < 1 : ’
lenktynėse greičiausia pasi
rodė B. Pilviniutė iš Dor-

: chesterio.
Paskui buvo lenktynės — 

kas pirmiausiai apibėgs 100 
yardų ir pirmutinis apsiaus 
čeverykus. Šitas lenktynes 
laimėjo R. Ketvirtis iš Ros- 
lindale. laikrodininko P. 
Ketvirčio sūnūs.

Mažų mergaičių bėgimo 
lenktynėse pasižymėjo Elena 
Liutkauskaitė iš Roslindale.

Visi, kurie pasižymėjo 
tuose sportuose, buvo apdo
vanoti tam tikromis dovano- 

___ ____________ . mis. Prasčiausia dovana teko 
zuTmanai tiki, kad mahome-' virvės traukikams, nessouth- 
tonų dievas Allachas įleis į 
dangaus karalystę kiekvieną 
muzulmaną. kuris užmuš 
bent 10 kiniečių vyrų. Alla
chas mat nori, kad ant žemės 
platintųsi jo garbintojai, to
dėl jis gausiai užmoka tiems, 
kurie žudo priešingo tikėji
mo žmones.

Į Dangaro miestą buvo su- Raudonoji medūza užnuodi- 
sirinkę daug kiniečių iš bado; jo daug žmonių, 
apimtų Kansu ir Činghai pro- Pembertono ir Nantasket 
vincijų. Visi jie buvo išbadė- maudynėse pereitą sąvaitę 
ję, nusilpę, todėl negalėjo vanduo išplovė į krantą daug 
nei gintis, nei bėgti. Ir Alla- raudonosios medūzos, nuo ,
cho garbintojai skerdė juos kurios užsinuodijo keliasde- girtasautomobiliumantgat- 
kaip avinus. Skerdė ir šaukė: (šimts besimaudančių žmo- ves ir užmušė žmogų. Vieną 
“Žudvt visus vyrus. Kiekvie-! nių. Medūza angliškai vadi- užmušė, o kitą sunkiai suzei- 
nas vyras turi but nužudy-'nasi “jellyfish.” Tai yra pa-^- Dabar jisai kaltinamas 
tas!” naši į košelieną medžiaga,;žmogaus užmušimu ir pasta-

Misijonierius Andrews sa-'su kuria susidūrus žmogų iš-jty^po $10,000 kaucijos.
ko, kad šitokios skerdynės;beria niežai ir labai niežti 
vardan tikėjimo tenai jau ne i oda. Apie 40 moterų ir vaikų 
pirmiena. Pereitą rudenį ma-į reikėjo vežti į ligonbučius. 
hometonai Kansu provinci- Užsinuodymas nuo medūzos 
joj išpiovę apie 200,000 ki- nėra žmogaus gyvybei pavo- 
niečių, o 1877 metų skerdy- jingas, tik baisiai degina ir 
nėj tenai žuvę 14.000,000 gy- Į peršti. Jis paprastai pereina 
vasčiu. Ir tai vis vardan Die-;į 3-4 dienas.

* I _____ _________________ • « • • - •

vo!

Dievuoti Fanatikai 
Išskerdė 20,000

Muzuimanai tiki, kad užmu
šus 10 kiniečių, užmušėjas 

pateks į dangų.
Amerikiečių misijonierius 

Andrews praneša iš Kinijos, 
kad Činghai provincijoj ne
labai senai muzuimanai už
puolė Dangaro miestą ir iš
skerdė visus vyrus, palikda
mi tik vaikus ir moteris. Bu
vo užmušta keliatas ir mote
rų, kurios gynė savo vyrus ir 
brolius, bet užpuolimo tiks
las buvo tiktai vyrus žudyt. 
Iš viso buv£ išpiauta 20,000 
kiniečių.

Misijonierius sako, kad 
kitokio motivo šitoms sker-, 
dynėms nebuvo, kaip tiktai i 
religinis. Dievobaimingi mu-.

viską užbaigė. Reikėjo senai 
taip padalyti.

Šliubą p. Jenkinas su p-le 
Bučinskaite ėmė airių šv.

; “Post” buvo iš
kraipęs p-lės Bučinskaitės 
pavardę, todėl mes ir buvom 
pastebėję, kad tokios mergi-

Mes rašom apie Jenkinsą 
ir norėjo juos nu- dėl to, kad jis buvo žinomas

me koncerte ir šiaip įvairiuo
ju buvo

> sportsmanas: 
o mergaičių j mėgdavo žuvaut, medžiot, 

’ buvo geras plaukikas ir ne
blogai golfą lošdavo. Tik 
meilės srity jis turėjo nepasi
sekimų. Dabar betgi reikia 
tikėtis, kad p. Jenkins bus 
dau laimingesnis ir neužilgo 
jau galės eit golfą lošti su sa
vo sunu.

bostoniečiai, kurie taip smar
kiai traukė gavo tik po ciga
rą.

Piknikas visais atžvilgiais 
buvo gražus, pasigėrėtinas. 
Visu veiduose matėsi links
mumas ir geras ūpas.

Reporteris.

“Žudyt visus vyrus. Kiekvie- į

Weyaaouth No. 3 keliu iki Queen Ann 
Corner Paskui paklauskit Pond st. 
Adresas: 211 Pond st.. Rockiand, Mass.

DOMIN1KAS ŠAPOKAS. (31) ; 
.---- _ I

LIETUVIŠKI į 

aus, ne- I SKILANDŽIAI '■ 
- I •

Kad nusipirkt pigiai ir valgyt I 
; • skaniai, tai geriausiai skilandžiai ir J 
1 J švieži diegai dėl Chop Suey Mes } 
. Į turime užtektinai visiems J
Į ^SKILANDŽIAI ........ 39c. svaras. J

Pereitą sąvaitę Bostone JpHOP.SLE\ „v - 3 svarai už ^-Į 
pasirodė pasiutęs ŠUO. kuns I Ckina Boy Soy Sauee 25c. bonka.! 
pradėjo kandžiot gatvėse j I Kam mokėt brangiau, kad galima | 
arklius ir kitus šunis, o pas-! Juž kain« f3“1 pas !
kui apriejo vieną moterį, • į 
mergaitę ir du policmanu. 
Visi aprieti žmonės gydomi, 
o aprieti šunes bus sunaikin
ti. Du pieno kompanijos ark
liai, kuriuos tas šuo apriejo, 
bus laikomi tam tikroj prie
žiūroj.

J. Striguną
BLUE RIBBON MARKET 

•157 WEST BROADVAY.
SO. BOSTON. MASS.
Telef. So. Boston 1129.

i

Federalis grand jury ap
kaltino 23 žmones iš Bostono 
r apielinkės dėl darymo ir į 
yardavinėjimo degtinės. Jų' 
arpe daugiausia yra žydų.

PARDAVIMAI

Copper Coil Gas
Water Heater 

$7.75 
pilną eilę Boilers,

Che mirai Closet 
$6.50

Mes užlaikom r
Radiators, Velves, Pipes ir Fittings 

BOSTON PLUMBING & 
L1GHTING SUPPLY CO.

“Tikrai Originale jums vieta 
Įsteigta nuo 1910” 

143—147 PORTLAND ST. 
Netoli North Station. Hay 4100

Tel. Tilbot 0847

Dr. Ant. J. We$t
(VldNlALSKAS) 

Gydytoja* ir Chirurgą* 
Valandos: nuo 2 iki 5 dieną 

/ nuo 7 iki 8 vak.
Kitomis valandomis pagal 

sutartį.

i

Tel. South Boston 3520 
Residence University 1463-J. 

S. RL httrthSbdiu
LIETUVĖ MOTERIS 

ADVOKATĖ 
366 Broad* ay. So. Boston, Mass.

Room 2.

Charlestowno kalėjime 
sustiprinta sargyba.

Po to, kai dviejuose kalėji
muose New Yorko valstijoj 
kilo riaušės. Massachusetts 
valstijos kalėjimas Charles- 
town’e irgi pradėta geriau 
saugot. Ypač pradėta daboti 
ginklų sandėlis, kad kaliniai 
prie jo neprieitų, kaip tai at
sitiko pereitą nedėldienį Au- 
bumo kalėjime. Charlestow- 
no kalėjimo wardenas sako, 
kad jo įstaiga esanti dabar 
gerai apsaugota ir prie šautu
vų kaliniai jokiu budu negali 
prieiti.

Girtas automobilium 
nevažiuok.

Robert Donelly, 21 metų 
amžiaus vaikėzas, išvažiavo

PĄĘSIDUODA GERA FARMA
80 akrų žemės, pusė dirbamos, pusė 

finos, gazolino stationas, ant Statė Į 
load, kuris eina ant Baltųjų Kalnų.Į 
"asaros metu tuo ketiu labai daug ke-| 
iauja. Stuba 6 kambarių, barnė. vis-j 
irrinkai, visi budinkai geri Visą tą( 
ralima nupirkti už $3,000 Pardavus ■ 
nišką galima išrink $3.000. Kurie bu- ■ 
ite užinteresuoti šia negirdėta proga.; 
creipkitės pas A. B. (31)
41 Dudley st, Roxbury, Mas*.

IŠSIRANDAVOJA
SO. BOSTONE — trys Keri švarus 

•uimmai, nauja: ištaisyti, randos 
J2.50 į sąvaitę Klauskite pas Mr. 
Moreau. 523 East Second st., arba 
7. A. Noyes. Jr 722 Washington st., 
stoughton, Mass

ROKBŪRY oenkių ruimų tene- 
nentas už $2" per mėnesį. Arba 3 
-uimai viduriniais flore, už $16 per 
nėnesį. Klauskite 23 Vemon st., Rox- 
>ury. prie Dudley st. Terminai, arba 
>as F A Nove-. "22 Washinglon st., 
Stoughton. Tol 460 ar 321.

Viešas Pardavimas 
—Okšinas.

Rosbury—7 ir 9 Westminster 
Terrace. Antras mortgage” da
žo “foreclosure" pardavimą ant 
5 šeimynų cimentinio namo su 
visais Įtaisymais. Pirmas “mort- 
gage” apie $9250 bankoj. Parda
vimas bus August 5, 1929. ant 
11:00 ryte. Kreipkitės pas Paul 
Remeika arba jo advokatą A. O. 
ŠALNA, 366 Broadway. South 
'toston. Mass.

Dtrdmter Clathiug Shop
SIUTUS. OVERKOTUS SIU

VAME ANT UŽSAKYMO.
STYMU VALOME IR PROSI- 
NAME. z TAIPGI SIUVAME 
NAUJAS FUTRAS IR PERMO- 
DELIUOJAME SENAS, NES 

TURIM TAM TIKRAS 
MAŠINAS.*

MARTIN W ALŲ LIS
1854 Dorehe*ter avė.. 

DORCHESTER. MASS.
Tel. Columbia 3240.

iI Tej. So. Bo*ton 2483-W.

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Eatate and 1 n*urane* 
Justiee of the Peaee 

Visame patarnauju genu.
120 Marine Rd.. So. Boston, Mana.

DORCHESTER, MASS. J
3 

220 -M1NOT ST,

P52Sa5HS25H52S2S252ž.dSaSa5H5HS25Zfį 
S Telefonas: So. Boston 1058. 

| Bay View Motor 
2] Peter Trečiokas ir
S Jos Kapočanas

GERIAUSI LIETUVIAI 
K MECHANIKAI.
K Taiso visokius automobiliu* ir 
Cj gerai patarnauja, 
g] Agentūra Studebaker ir Erakine. 
“] Reikale kreipkitės ir gausit 
į patenkintą patarnavimą. 
pJ Pardavimo vieta:

549 E. BROADWAT 
pj Taisymo vieta: 
g 1 HAML1N ST.,
pO kampas E. Eight st_,
H • SOUTH BOSTON. MASS.

'S-j

LAIDOJIMUS;
kuriuos paveda; 
mano

iMĮE. SHsaB; mui, visuomet’
K• bQna patenkinti;

i- sutaupra ?»-■ 
rokai p,nw ;

Mano

vienoda.
JONAS PETRUŠKEVIČIUS ; 

Lietuvi* Graborin*
162 Broadw«y, So. Boston. Mass.;

Residence: 313 W. 3-rd street. <
Telefonas: So. Boston 0304-W. ;

Telefonai: So. Boston 1662—1373

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

IR PINIGŲ SIUNTIMO 
AGENTŪRA.

Parduodam anglis ir malkas.
Ofisas atdara* nuo 9 ryto iki

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

332 W. BROADWAT, 
SO. BOSTON, MASS.

DIDELIS LATAS PENTV 
$3.00. $3-50 ir $4.00 vertės $1.35 gal

Aprybuotų Spalvų—Balto nėra
300 gal. Flat White Paint $1.35 gal.
350 gal. Interior Finish

Varnish ....................... $1.19 gal.
200 gal. Red Roof Paint 89c. gal.

• ^Telefonas: So. Boston 4768 į

į D-ra$ Balaban '
I GYDYTOJAS IŠ RUSUOS j 
I Valandos: n no 9-12, nao 2-7. | 
I 374 DORCHESTER STREET, I
‘ S0. BOSTON, MASS. I
9

DR.J.MARCUS ;
IŠ MASKVOS IR KAUNO 

Specialiai** veneriškų, kraujo
Hfų-

Elektriką ir 606 gydoata 
jei reikalas.

XI Hauover St, Boston, Rooa
Tel.: Richmond 0668, Rox. 1894-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniai* iki 4 vai. po pietų.

U

I
7.

DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

3421 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

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

da greičiausia* rezultatus.
Suvirs .25 met»«i specialistas ner
vų ir kmniškų ligų.—Vaistai spe
cialiai pritaikinti kiekvienai ligai. 

Dr. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE 

BOSTON.
OLY.MP1A THEATRE BLDG,

ROOM 22
VALANDOS: DIENOMIS nuo 
!) iš ryto iki 7 vakare.
ŠVENTADIENIAIS: nuo 10 iki 
1 dieną.

i
I

k
*$4.67 

$2.98 
39c.

$1.47 rol.

1095 Waahington Street, 
Boeton, M«m.

Netoli Dnver St. Elerated Station.

Dr. Med.Leo J. Podder iš Petrogrado 
Specialistas Slaptų ligų motorų ir vyrų, kraujo Ir odoa. Kalba Jan- 
kiškai ir rusiškai. Telefoną* Back Bay 7279
222 HUNT1NGTON AVĖ, netoli Mass. Ate, BOSTON, MASS.

LAWN MOWER3 ..
50 Pėdų Garden Ho*e 
Langų Skrėnai ___
Heavy Roofing <........
ŠIMTAI BARGENŲ PERDĖM

VISAME ŠTORE.
ATEIKIT IR SUTAUPYKITE 

PINIGUS.

SOUTH END 
HARDWARE C0

/

j I I ž

V

Sveikatos valdininkai sa
ko, kad į dvi-tris dienas van
duo maudynėse vėl bus šva
rus ir galima bus maudytis.

Medūza užplaukia į šias 
pakrantes labai retai. Prieš
paskutinį kartą ji buvo čia 
užėjus 1921 metais, kuomet 
taip pat daug žmonių užnuo
dijo, bet po dviejų dienų ir Sharkey su voKiecių pugins-..^ i’-nyko1 jį išrodo kaip ko. 

tu Schmelingu. Laikas• ir.k- ^vk^j košeliena su krau- 
vieta busią vėliau paskelbti. '

SHARKIS KUMŠČIUOSIS 
SU SCHMELINGU.

Madison Square Gąrdeno 
pirmininkas Carey paskelbė 
New Yorke, kad rugpiučio 
mėnesy tenai kumščiuosis 
lietuvis kumšiininkas Jack 
Sharkey su vokiečių pugilis- 
tu Schmelingu. T ” " ~
vieta busią vėlia

Sveikata
^^TAI DIDELIS SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM 2MOGUL
Toje knygoje yra paaiatinia žiaioa ii Aaatoari- 
joa. Fiziologijos ir Hyfieaoa.

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

Knyga labai puikiai iliustruota, taip kad kiek
vienas aiškiai gali suprasti ir matyti savo kūno ■ 
organus paveiksluose.

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta. 
Kaina |2^«. 

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boston, Mass.

Dei iaavažią, žaizdą ir kitą akaadnlią 
MEŠKOS MOSTIS (Groblmkio)

Sustabdo akaaaaią ir ažgyde žaiadaa be 
akaaaae J 2 ar S diena*. Kalia Me.

GROBLEWSKI A CO, Plyaeetk, Pa. 
“GYDO Ir GYDO Ir GTDO-Mt




