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Kynai Šaukiasi Tautų
Lygos Užtarimo. >

ką VIESULĄ PADARĖ FLORIDOJ.
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BOSTONO VALDININKUOSE
KILA DIDELIS SKANDALAS

DEGTINĖS ŠMUGELIS 
KELIAMA AIKŠTĖN.

AMERIKA REMIA JARO-' 
N’JOS SMURTĄ.
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30,000 japonų armija užėmė 
Šantuno provinciją ir išsker

dė 2,000 kiniečių.
Kynų nacionalistų val

džios atstovas Ženevoj krei
pėsi į Tautų Lygą prašyda
mas jos užtarimo prieš japo
nus. kurie įsiveržė į Tsinano 
miestą. išskerdė daugiau 
kaip 2,000 kiniečių, išvijo 
kiniečių nacionalistų kariu
menę iš tenai ir dabar užėmė 
visą Šantuno provinciją, ku
rioj Tsinano miestas randasi.

Tuo pačiu laiku naciona
listų valdžia kreipėsi ir į Wa- 
shingtoną su paklausimu, 
kaip Amerikos valdžia žiuri Į 
Japonijos Įsiveržimą.

Bet užtarimo nacionalistų 
valdžia kol kas negavo da 
nei iš Ženevos, nei iš Wash- 
ingtono. Tautų Lyga, mato
mai. nenori ir negali prieš 
japonus protestuoti, nes ji 
pati susideda daugumoje iš 
tokių valstybių, kurios kartu 
su Japonija smaugia kiniečių 
liaudį. i

Washingtono valdžia nors 
oficialiai da nieko nėra pasa
kius, bet spauda jau skelbia, 
kad Amerika negalinti už 
nacionalistus užsistoti, nes 
tuomet Japonija galėtų su
pykti. Japonija gi turėjusi 
teisę ‘vartoti spėką Tsinano 
mieste, nes tenai japonų ka
pitalistai turi savo biznių. Gi 
vardan biznio galima daryti 
viskas. Juk ir pati Amerika, 
gindama savo kapitalistų rei
kalus, siunčia savo jurinin
kus į svetimas šalis ir tankiai 
šaudo tenai žmones, jeigu 
Wall Streeto kapitalui gre
sia pavojus. Net ir tuose pa
čiuose Kynuose yra nemaža 
Amerikos jurininkų. Pavyz
džiui. dabar nacionalistai ei
na ant Tientsino, kur stovi 
s.6OO -svetimšalių kareivių, 
jų tarpe 4,000 Amerikos ju
rininkų, kurie turi su savim 
20 orlaivių, 5 tankas ir 5 ar- 
motas. Likusias svetimšalių 
spėkas sudaro japonai, fran- 
euzai ir anglai. Šita tarptau
tinė armija, kartu ir ameri
kiečiai. esanti pasiryžusi 
priešintis revoliucinei nacio
nalistų kariumenei. ir galima 
esą tikėtis didelio kraujo 
praliejimo.

Ar galima gi norėti, kad 
šitaip dalykams stovint, A- 
merikos valdžia smerktų ja
ponų smurtą Tsinane?
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DIN AM ITUOJA BULGA
RUOS TURČIUS.

Bulgarijoj pra<lėta sprog
dinti turčiui namai ir įstaigos.' 
Pereitą sąvaitę Sofijos mies
te išsprogdinta komercijos 
bankas, o šią savaitę kelių 
turčių namai. Spėjama, jog 
tai y: kerštas užtai, kad tur-, 
čiai turi susiglobę didelius 
turtus, bet neėori pagelbėti: 
nvkentčjusiems nuo žemės 
drebėjimo žmonėms.

EKSPLIOZIJA SKAL
BYKLOJ.

Kokomo, Ind. — Vietos 
skalbykloj pereitą sąvaitę 
čia Įvyko .-marki ekspliozija. 
Kelios moteris buvo užmuš
tos ir sužeistos.
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BOMBA TARP DVIEJŲ i 
TEATRŲ.

Seattie. Wash. — Siauroj 
gatvėj tarp dviejų teatrų čia' 
pereitą subatą sprogo didelė 
dinamito bomba. Abudu te
atrai buvo pilni žmonių, bet 
sprogimas nieko nesužeidė. 
Policija jieško kaltininkų.
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Nesenai šitoj vietoj stovėjo gražus Soįranto miestelis Floridoj. Dabar čia matote 
tiktai laužą ir griuvėsius. Tai polvinio ir vitsulos darba>. Be to da buvo daug užmuš-
ta ir sužeista žmonių.

CHICAGOS “JUODRAN- 
KIŲ KARALIUS” UŽ- 

MUŠTAS.
Netoli Chicagos šaly kelio 

pereito nedėldienį buvo ras
tas nušautas Gaetano Acci, 
žinomas kaipo Chicagos 
“Juodrankių Karalius.“ Vie
name jo kišenių policija la

ido šešis da neišsiųstus juod- 
, rankiškus laiškus, kuriuose 
grąsinimais užmušti buvo 
reikalaujama pinigų iš Įvai
rių žmonių. Policija spėja, 
kad jį nušovė kas nors iš jo 
apiplėštų žmonių.SKIERIAI NUVEIKĖ 

ORLAIVIUS.
Basros apielinkėj (Mažoj 

Azijoj) keli anglų karo or
laiviai pakilo Į orą kad iš
blaškius užskridusį debesį 
skierių (žiogų), kurie naiki
na laukus. Bet skierai puo
lė orlaivius ir mašinos taip 
storai jais aplipo, kad buvo 
priverstos tuojaus leistis že
mėn.

Baisi Nelaimė.

Siuvėjų Konvencija
Atmetė Referen

dumą.
----------- —i-----------------

šį panedėlį ' prasidėjo jau 
ntra savaitė, kaip Bostone 

International Ladies'

500,000 AUDĖJU ANGLI
JOJ PASIRUOŠĖ I 

STREIKĄ.
\nglijos audimo fabri
kai nukapojo savo darbi-

■
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Garment VVorkers Unijos 
konv encija. Posėdžiai labai 
triukšmingi, nes komunisti
nis elementas prie kiekvie
nos progos puola dabartinę 
valdybą, o ypač unijos pre
zidentą Sigmaną.

MOOSEHEAD EŽERE PRI
GĖRĖ 9 ŽMONĖS.

FINU FCLICIJA SUĖMĖ Sulyg dabartinės tvarko-. 
30 KOMUNISTŲ.

Finų sostinėje Helsingfor- 
se policija suėmė 30 komu
nistų agitatorių, kurie yra 
kaltinami priešvalstybinėj 
propagandoj. Suimtųjų tar
pe yra du Seimo nariai, du 
miesto valdybos nariai ir Ra
batas redaktorių. Kai kurie 
jų esą lavinęsi propagandoj 
sovietų mokyklose. Vienas 
suimtųjų nusižudė. Policija 
ketina daugiau areštų daryti.

LIETUVOJ PIRMOS GE
GUŽĖS APVAIKŠČIOJI- 

MAS UŽDRAUSTA.
“Socialdemokratas” pra

neša. kad Kauno valdžia ne
leido Lietuvos Socialdemo
kratų Partijai suruošti 1 ge
gužės mitingą Kaune. Kitose 
Lietuvos vietose fašistų vy
riausybė irgi neleido darbi
ninkų šventę apvaikščiot.

KARALIUS AMANULLAH 
UŽĖMĖ CARO RUMUS.
Afganistano emiras Ama

nu! lah atvyko iš Maskvos į 
Leningradą ir čia nekuriam 
laikui apsistojo. Bolševikų 
valdžia pavedė jam buvu
siojo caro Žiemos Bumus.

Visi buvo iš Brocktono nuva
žiavę j Maine’ą žuvauti.
Moosehead ežere, Maine’o 

valstijoj, pereitą nedėldienį 
prigėrė 9 žmones, kurie buvo 
nuvažiavę tenai iš Brockto
no. Mass., žuvauti.

Tarp žuvusių yra ugnies 
departamento viršininkas 
Daley. šerifas Blake, čeve- 
rykų fabrikantas Sandberg, 
buvusis Brocktono majoras 
Hovvard. 3 Brocktono dak
tarai ir keli biznieriai bei 
valdininkai.

Išliko gyvas tiktai vienas 
policijos viršininkas, kuris 
spėjo nusitverti maišą su 
korkomis ir išplaukė į kran
tą.

Visa šita valdininkų ir biz
nierių kompanija nuvyko pe
reitą subatą į Greenviile, 
Me.. ir pasisamdė tenai vadą 
(guide ). kuris ant rytojaus 
susodino visus juos j savo 
motorini bota ir leidosi kiton 
pusėn ežero į kempę, kur jie 
ketino apsistoti ir iš tenai žu
vauti.

Bet išplaukus į vidurį eže-' 
ro botas pataikė į plaukio
jantį rąstą, prakiuro, prisi
pildė vandens ir nuskendo. 
Ežeras toj vietoj yra baisiai 
platus, vanduo šaltas, ir iš
plaukti niekas negalėjo. Va
das taipgi prigėrė. Tik poli
cijos viršininkas Lays išsi
gelbėjo ir papasakojo, kaip 
šita nelaimė atsitiko.

MINISTERIS NUBAUS
TAS UŽ ŠMEIŽTĄ.

Airijos žemdirbystės mi
nisteris Patrick Hogan tapo 
nubaustas užsimokėti $2,- 
500 užtai, kad rinkimų metu 
apšmeižė savo priešininką 
advokatą Muldooną “vagi
mi,” kuris galįs tikti tiktai 
bankų plėšikams vadovauti, 
bet ne valdininku būti.

PLĖŠIKAI PAŠOVĖ POLI
CIJOS VIRŠININKĄ.

Reading, Pa.—Netoli nuo 
čia, Hamburgo miestely, tris 
plėšikai norėjo pavogti iš šil
kų dirbtuvės troką su šilkais. 
Policijos užklupti, jie pradė
jo šaudyt ir leidosi bėgti. Po
licijos viršininkas Lev.ars ir 
policmanas Beiley tapo sun
kiai sužeisti. Plėšikai pabė
go.

KELIAS PER RUSIJA 
ATIDARYTAS.

Nevv Yorko firma Thomas 
Cook & Son skelbia, kad ji 
galinti patiekti kelionę per 
visą Rusiją ir Sibirą, taip 
kad Į šešias sąvaites žmogus 
dabar galis apvažiuoti ap
link visa žemės kamuolį už 
$1,500. ‘

i

PITTSBURGH E SKAN
DALAS.

Pittsburghe kilo toks pat 
skandalas. kaip ir Bostone. 
Pasin do. kad hut’egeriu šai-l 
ka, susidedanti iš politikierių’ 
ir aukštų policijos valdinin-{ 
kų, kontroliavo visus slantus 
Miunus. žydelis Abraham 

Berkov.itz nutarė tai saikai 
lepasiduoti, tai per du metu 
jis buvo areštuotas 31 karta 

išmokėti policijai,kad South Bostone vra no 
apsauga 75 saliu- 

s pranešė apie tai. nai. kuriems gėrimų pristato

South Bostono 75 faliniai ir 
“but’egcriu karalius” labai 

susirūpinę.
Šmugelio skandalas Bos

tono policijoj kas diena da
rosi vis didesnis. Kas iki šiol 
buvo slepiama, tas šiandien, 
jau skelbiama viešai. Pavvz- 
džiui, laikraščiai paskelbė,

kar
ninkams 121 _» nuošimčių mo- 
ke.-ties ir reikalauja 48 va 
landų darbo į sąvaitę. Darbi
ninkai nenori tokių sąlygų 
priimti, o dažytojų unija pa
reikalavo net algų pakėlimo 
ir pareiškė, kad jeigu iki 1 
birželio reikalavimas nebu.- 
išpildyta?, tai bus apskelbta? 
streikas. Tuomet, žinoma, 
mestų darbą ir kilų toš pra
monės šakų darbininkai, taip 
kad iš viso audėjų streiką? 
Anglijoj gali apimti Į 500,- 
;00 darbininkų.

(Unijos va’dvba yra renkam; 
konvencijoje. Dabar turi būt 
išrinktas naujas prezidentas 
Neturėdami šitoj- konvenci
joj d’džiumos, komunistą' 
suprato, kad jiems nėra ne' 
kiniečio šansų į valdybą pa
tekti. lodei jie padarė įneši
mą. kad rinkimų tvarką rei 
kia pakeisti: valdyba tur 
būt renkama rie konvencijo
se, kaip buvo iki šiol, bet re-i10 nuošimčių algų. Ka- 
ferendumu, t. y. visuotinu i dar‘gi audėjų algos visuomet 
narių balsavimu lokalų susi- ouvojnažos, J ’' -
rinkimuose, kur komunis
tams yra daugiau progos iš-; 
vystyt savo propagandą ir 
pravesti savo kandidatus.

Dėl šito referendumo 
klausimo triukšmauta ištisą 
šio panedėlio dieną ir da tris 
valandas vakare, popietinė 
sesija užsitęsė iki 9 valandai 
vakaro, tečiaus kada prieita 
'prie balsavimo, tai 134 bal
sais prieš 56 referendumas 
lapo atmestas. Vadinasi, ko
munistai pralaimėjo, ir val
dybos rinkimas pasiliko kon
vencijoj, kaip buvo iki šiol.

Morris Sigman užbaigė 
posėdį pareikšdamas, kad jis 
niekad savo gyvenime da ne
buvo pats už save agitavęs, 
bet dabar jisai raginąs dele
gatus, kad jie balsuotų už jį.

Iš ryto siuvėjų konvenciją 
aplankė Norman Thomas, 
Socialistų Partijos kandida
tas į Amerikos prezidentus. 
•Jisai pasveikino adatos dar
bininkų suvažiavimą, pažy
mėjo sunkią jų kovą už ge
resnį gyvenimą ir patarė bal
suoti už Socialistų Parti >s 
kandidatus, kuomet ateis 
rinkimai.

SOCIALISTAI PADEDA 
NEVV BEDFORDO STREI- 

KIERIAMS.
-Jau keturios sąvaitės su- 

įjo. kaip 
streikuoja 
protestuodami dėl nukapoji- 
mo 1<> nuošimčių algų.

Nevv Bedforde 
30.000 audėjų.

tai daugelis jų 
negalėjo nieko susitaupyt ir 

■dabar neturi iš ko gyventi. 
Susidarė iš vietinių darbinin
kų organizacijų šelpimo ko
mitetas. kuris kas diena šel
pia apie 300 šeimynų. Šitame 
darbe audėjams labai daug 
padeda socialistai. Musų 
draugai Manning ir Thomp- 
son nuolatos dirba prie audė
jų tarybos, šį panedėlį strei- 
kierių mitinge kalbėjo Socia
listų Partijos kandidatas į 
prezidentus drg. Norman 
Thomas. Bostono socialistų 
organizacijos sekretorius 
drg. Lev.is kalbėjo streikie- 
riams jau keliatą kartų. Mu
sų kalbėtojai kelia streikie- 
riuose lipą ir palaiko jų vie
nybę. Visi yra įsitikinę, kad 
streikas turi būt laimėtas.

MEKSIKA IŠVIJO 2 KUNI
GU IR 9 DAVATKAS.
Meksikos vidaus reikalų 

ministerija Įsakė deportuoti 
9 davatkas ir 2 kunigu, kurie 
buvo areštuoti dėl laužymo 
bažnytinio Įstatymo.

KALNAS UŽBĖRĖ KAIMĄ
Italijoj nuslinko kalno vir

šūnė. užberdama kaimą ir 
užmušdama 9 žmones. Nega
na to. kalnas užbėrė geležin
kelį ir vienas traukinys įsirė
žė i žemių krūvą, kur da ke- 
iliatas žmonių buvo užmušta 
'ir sužeista.

'.1' tUrėjO L-.itiimdi 
>25.000 kyšiais. Nusibodo I policijos 
jam tas ir ji- ♦«; i i.... .•
ederalei valdžiai. Policiją’South Bostono “butlegerių 
nujaus jį areštavo ir uždarė karalių " " 
\alėjim?. Federalės valdžios' 
geniai reikalauja jį paliuo-

'UOti, bet policija atsisako, 
ir biednas žydelis sėdi už 
zrotų. Jis pasakė: “Well, jie 
atėmė iš manęs $25,000. tai 
.egul dabar laiko mane kalė
jime! O ką aš dabar be pini
gų galiu pradėti?”

Jis esąs tikras mo
narchas ir kontroliuojąs ne
tik South Bostono gertuves, 
bet turis savo rankose ir ki
tas Bostono apielinkes. Jis 
turįs tokią galybę, kad jeigu 
naujas “biznierius" norįs at
sidaryti “snykvzę,” tai turis 
gauti iš jo leidimą ir tik iš jo 
privaląs pirkti munšaina. 
Kitaip, policija tuojaus toki 
“biznierių" užklups, areš
tuos jį ir jo “spykyzę” užda
rys.

Vienu žodžiu sakant, šita 
jbutiegerių ir šmugelninkų 
jšaika esanti taip susigiminia
vus su policija, kad saliunų 
biznis dabar esa.< tvirčiau

IŠSPROGDINO DETROI
TO ADVOKATO NAMUS.

Pereita nedėldienį Detroi- 
e prie advokato Gailaghero 

namų buvo padėta pragaro 
mašina, kuri sprogdama ap
griovė visą namo šoną ir iš
mušė daug langų kituose na- 
mu«: -e. Gallagheras yra tastkontroliupjamas, negu pir- 
pats advokatas, kuris vedė' 
<ydu bylą prieš Kordą, reika-
’audamas iš jo $1.009.000 
itiyginimo už gadinimą žy
dams biznio.

I

GEN. VRANGEL1S NU
NUODYTAS?

Keliatas dienų atgal buvo 
paskelbta, kad mirė gen. 
Vrangelis. paskutinės kont- 
revoliucijos prieš sovietų Ru
siją vadas. Dabar iš Pary
žiaus pranešama, kad Vran- 
gelis buvo nunuodytas.

Nemokamos Vizos 
Lietuvon.

ma, kuomet karčemos buvo 
tegalės ir turėdavo pirktis 
leidimus iš miesto valdžios. 
Dabar esančios nustatytos ir 
valandos, kuriomis “spyky- 
zės'gali pardavinėti gėri
mus. o kuriomis negali. Ir po
licija prižiui i. kad šitas but- 
legerių patvarkymas butų 
uoliai pildomas.

Prie šitos šaikos priguli 
žymus politikieriai ir valdi
ninkai.

“Boston American” atvi
rai sako, kad South Bostone 
ant Brodvės yra vienas saltu
nas, kuris daro didžiausi biz
nį nuo pat prohibicijos įve
dimo, ir iš viso tenai yra bu
vę tiktai du areštai per visa 
tą laiką. Vienas 
žmogus tenai buvo 
išteisintas, antras 
kėjo mažiukę pabaudą, bet 
pats savininkas da nebuvo 
pajudintas. O vakarais tenai 
stovį prie baro penki barten- 
deriai ir rankoves atsiraitoję 
“miksiną” visokius gėrimus 
“kostumeriams.”

Yra vietų, kur netik gėri
mai parsiduoda, bet ir gra
žios panelės prisilaiko.

Kada šitas skandalas jau 
taip plačiai pagarsėjo, tai 
prasidėjo visokie tyrinėji
mai. Tyrinėja distriet attor- 
ney, tyrinėja valstijos val
džia, tyrinėja federalės val
džios agentai. Sakoma, kad 
bus egzaminuojamas visas 
policijos departamentas, nuo 
•>at viršaus iki apačios. Buvo 
jau pasklydę gandų, kad po
licijos komisijonierius VVil- 
onas padavęs rezignaciją, 
bet užklaustas laikraščių re
porterių. jisai atsakė, kad 
koi kas jisda nemanąs rezig
nuoti. 4

I

Lietuvos valdžia padare 
palengvinimą Amerikos lie
tuviams, kurie šią vasarą va
žiuos į Lietuvą. .Jiems nerei
kės mokėti už vizas. Mes ga
vome apie tai nuo Generali
nio Lietuvos Konsulo p. Ža- 
deikio šitokią telegramą:

“Keleivis,”
253 W. Broad way, 
South Boston, Mass.
Lietuvos Ministerių Kabi

netas leido Amerikos iš Lie
tuvos piliečiams iki pirmos 
dienos spalio duoti nemoka
mas vizas Lietuvon. 

Žadeikis, 
Gener. Konsulas.

Tiesa, telegramoje yra vie
nas dalykas neaiškus. .Joje 
sakoma, kad nemokamos vi
zos bus duodamos “Ameri
kos iš Lietuvos piliečiams.” 
Iš to galima butų suprasti, 
kad nemokamos vizos bus 
duodamos tik Amerikos pi
liečiams. kurie yra kilę iš 
Lietuvos. Bet galimas daik
tas. kad čia yra padalyta 
klaida. .Mums rodosi, kad 

'vietoje sakinio “Amerikos iš 
šiomis dienomis sovietų Lietuvos piliečiams," turėjo 

Rusijos agentai Amerikoje būt “Amerikos ir Lietuvos 
užsakė daug kanuolių. har- piliečiams."

UŽSIMUŠĖ 2 FORDO 
LAKŪNAI.

Pereitą subatą Detroite 
užsimušė du lakūnai, kurie 
buvo pakilę 3-motoriniame 
Fordo orlaivyje pasažie- 
riams vežioti. Pakilus jiems i 
orą. orlaivio motorai sustojo 
ir mašina nukritus žemės už
sidegė.

SOVIETU RUSIJA RUO
ŠIASI BANGINIU ME

DŽIOKLEI.
dienomis 

agentai
—-v-.    ------- yv    ..........

punų ir kitokių įrankių ban- Paprasta vizos kaina Lie- 
giniams (velioribams) me- tuvos piliečiams buvo $6.00, 
džioti. o Amerikos piliečiams—$10.

suimtas 
tuojaus 
užsimo-

17 KAREIVIŲ PASMERK
TA SUŠAUDYMUI.

Rumunijos teismas pa
smerkė sušaudyt 17 kareivių 
užtai, kad jie urvo pasisavi
nę svetir .s pinigus.
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“MUSU VILNIAUS 
ŽINIOS.**

Šitokiu vardu dabar Kau- 
aė pradėjo eiti laikraštis vie
toj uždarytų “Lietuvos Ži
nių.” Mes gavom jau antrą jo 
numerį. Formatas ir išvaiz
da tokia pat, kaip buvusių. 
“Lietuvos Žinių.”

"Lietuvos Žinias”, kaip 
buvom jau rašę, uždarė Itali
jos fašistų agentas Kaune. 
Tiesa, laikrašti sustabdė. 
Kauno karo komendantas.1 
bet sulyg Italijos fašistų 
agento reikalavimo.

Lietuvos liaudininkų orga
nas prasikalto fašistams tuo. 
kad Įdėjo savo koresponden
to iš Paryžiaus pranešimą, 
buk bombą Italijos karaliui 
Milane pakišę patįs fašistai 
provokacijos tikslais.

Mussoliniu atstovas Kaune 
pakėlė prieš tai triukšmą, ir 
paklusnusis jam Kauno karo 
Komendantas tuojaus sustab
dė “Lietuvos Žinias” vienam 
mėnesiui. Sustabdė laikraštį 
be jokio teismo, vien savo 
"galybe.”

Dienraščio sustabdymas 
reiškia didelius nuostolius. 
Klausimas, ar negalėtų "Lie
tuvos Žinių” bendrovė pa
traukti kaltininku?- teisman? 
Juk prieš Lietuvos valstybę 
laikraštis nenusidėjo ir jo 
uždarymas yra visai neteisė
tas.
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vietų Respublikos centrulinio 
pildomojo komiteto pirmininko. 
Veli Ibraimov. byla. Iš kaltina
mojo akto matyt, kad Ibraimov; 
buvo per daugeli metų Komu
nistų Partijos narys ir keletą 
kanų buvo liaudies komisaras. 
Jisai palaikė slaptus ryšius su 
buvusiuoju caro armijos kari
ninku Chaiserovu. kuri.- po ge
nerolo Vrangelio komanaa ka
riavo prieš raudonąją ui miją. 
Vrangelio kariuomenei pakri
kus, Chaiserov pabėgo j Krymo 
kalnus ir suorganizavo banditų 
gaują, kuriai jisai vadovavo.

"Bet Ibraimov, patekęs į j 
Krymo >o\ieių pirmininko vie-' 
tą. parūpino <. haiserovui am
nestiją. pa.-ku. paskyrė jį net 
nariu speciali* komisijos, su
darytos su banditais! Būdamas 
šitam uredė, banditų vadas nu
žudė laikraščio korespondentą, 
čolloką. kuris mėgino iškelti 
aikštėn Chaiserovo praeiti. ■ 
Mėgino nugalabinti ir kitą ko
respondentą. bet nepasisekė. ■ 
Tuomet Chaiserov. gelbtdamas ; 
savo kailį, vėl pasišalino į kai- < 
nūs ir atsistojo banditu gaujos < 
priešakyje. Kai banditams pa- j 
sidarė riesta, tai Krymo sovie- ; 
tų respublikos galva. Ibraimov. 
bandė jiems padėti pabėgti i 
užsienį ir savu valdišku auto
mobiliu pats juos atvežė į Sim
feropoli. Iš čia tečiaus bandi
tams pavyko tiktai pasiekti 
Kaukazą ir jie pakliuvo i poli
cijos ranka-.

“Visa gauja kartu su Ibrai- 
movu lape patraukti teismo at
sakomybėn. Kaltinamųjų yra 
17. Krymo sovietų pirmininkas 
yra kaltinamas da ir išeikvoji
mu milžiniškos sumos pinigų.

"Kažin kokiais ‘leninizmo Vė
žiais’ reikia aiškinti šitą sovie
tų vado susidraugavimą su bu
vusiuoju \ rangelio oficieriu ir 
banditų virsyla?”• • 
šitą telegramą mes imam
Naujienų”, o pastarosios

Vorwaertso.”;

šiau knygutę: Valstybė ir jos 
uždaviniai, ir ten išdėsčiau sa
vo ‘politiškąjį testamentą.’ No
rėčiau. kad Lietuvos žmonės 
pasiskaitytų ir stotų Į tikras 
vėžes susitvarkymo: tvarką.lai- 
svę ir Įstatymiškumą. Dar ne
žinau. ar man pavyks čion tą 
knygutę atspausdinti ar ne; jei
gu nepavyks, tai siųsiu jums i 
Ameriką. Sudėsčiau čion min
tis. kuriomis' vadovaudamiesi 
lietuviai galės Įsigyti vietą tarp 
kitų pasaulio tautų. Jeigu krės 
šposus, tai gali -tauta žūti. Mu
sų skaičius nėra didelis, tai ir 
jėgos menko . O besiblaškyda
mi dingsime. Ir bolševizmas ne 
musų tautos naudai atsiradęs 
yra: kas ji remia, tas negali sa
ve skaityti lietuvių tautos drau- ’ 
gu ar palaikytoju.”

• 
Ponas šliupą^ čia labai 

klysta. Nes tikrenybėje ne

Amerikos lietuviai prieš Liuda Sipavičiūtė buvo js- 
šitokį despotizmą protestuo- tojusi į dideliausj Roxy teat- 
ja. Jie nori, kad Lietuvoje ra New Yorke, kur ji dama- 
kuo greičiausia butu sušauk- vo apie porą mėnesių.

■ * ’ , Paskui ji pasirašė kontrak
tą su “Kings Henchman 
I Opera Co.,” sukuria apke
liavo keliolika valstijų ir su
dainavo 112 spektaklių.

Po to lietuvių artistė buvo 
pakviesta prie “Pennsylva- 
nia Grand Opera Co.,” kuri 
dabar stato Philadelphijoj 
Moussogerski’o operą "Ko- 
vantchina.” Musų žvaigžde 
čia vaidinanti vadovauja
mą Martosrolę.

Nevv Yorko laikraščiuose 
buvę rašyta, kad Liuda Sipa- 

jvičiutė gavusi pakvietimą 
i jau iri Nevv Yorko Metropo
litan Operą—VVagnerio vei- 

į kalų dainuoti.
Kažin, kodėl musų Babra-

Kodėl Žmones Sensta
tas Seimas ir nuteigta demo
kratinė tvas ka, kurią fašistai 
panaikino. Taigi nesąmones 
d-ras šliupas kalba, kuomet 
jis pataria Amerikos lietu
viams mesti bolševizmą, o 
stoti j "tvarką, laisvę ir ista- 
tymiškumą.” šitokį patarimą 
jisai turėtų duot ne Ameri
kos lietuviams, bet jo garbi
namiems fašistams.

t

ir

Liuda Sipavičiūtė 
Amerikiečių 

Operose.
Gal ne vienas stebisi,klysta. Nes tikrenybėje ne Gal ne vienas stebisi, kur ... . ..

AmeriKOS lietuviai yra palin- dingo musų dainininkės Si- vicius nebandė prasimušti 
kę prie bolševizmo, bet Lie- pavičiutė ir Jozefskaitė? Sa- sau tokio ke.io.
tu\O; fašistai bolševikiškai vo laiku taip daug apie jas ‘ "
elgiasi. Rusijos bolševikai iš- buvo musų spaudoje rašoma. KAUNE STATYS NAUJĄ 
vaikė durtuvais Steigiamąjį 
Seimą ir įsteigė savo parti
jos diktatūrą, ir taip pat pa
darė Lietuvos fašistai. Rusi
jos bolšev ikai šaudo savo po
litinius priešus, ir taip pat 
daro Lietuvos fašistai. Spau
dos i...................
kinta taip Rusijoj, taip ir. kalbėtis." 
Lietuvoj. I rė:

EUROPOS SPAUDA RAŠO 
TĄ PAT|, KAS BUVO 
“LIETUVOS ŽINIOSE.”
Uždarydamas "Lietuvos 

Žinias,” Kauno karo komen
dantas rėmėsi "ypatingu įs
tatymu,” kuris draudžia lai
kraščiams skleisti "melagin
gas žinias.” O "Lietuvos Ži
nių” žinia buvusi "melagin
ga.”

Bet Kauno basibuzukas. 
matoma, nežino, kad kas bu
vo pasakyta "Lietuvos Žinio
se,” tas buvo rašoma ir Švei
carijos ir Vokietijos laikraš
čiuose. Štai, “Naujienos” ei- _______ _______
tuo ja Berlyno "Voruaertsą. apie raj nerašė. Kad jau bu- 

. .. . . ’ tų koks menkniekis, o dabar
iŠ 

ir musų 
komunistai da nieko apie tai 

šistu spauda užtyli nežino Į Ką gi veikia Prusei- 
i>ri vra žinoma, kad ka ir Bimba? Nejaugi jie no- 

. ,4 ,,4 ------ »♦teismo tyrinėjimui 
taip pat ir fašistu orga-

Milano mieste ir so-

iš
ją paėmė iš
Taigi šita Maskvos žinia jau 
žinoma pasauliui nuo kelių 
-ąvaičių, o "Laisvė” da nieko

kuris 26 balandžio perspaus _______________ _______
dino iš Šveicarijos laikraščio,pajs respublikos prezidentas 
"Die Ostschweiz” šitokį fa- banditu vadas — ’ 
šistu apkaltinimą: ' - - - -

• Nors fa
lalynlis, 
-pecialio 
upim 
iiizaci jas 
dziuje. Kiekvienas fašistas turi 
įrodyti savo alibi už 21 valan
das prieš ekspiiuziją... Visas 
atentato prirengimo būdas lei- 
. z.a spręsti, kad pasjkesintojai 
/alėjų nekliudomi ir gana ilgai 
triūsti< prie likternos stulpo, i 
Kuri buvo Įdėta bomba. Visas 
fašistu milicijos personalas, 
kartu >u dviem oficieriais. ko
ne buvo paskirti sargybai gat- 
veįe. tapo suareštuoti...”

Taip rašo vakarų Europos 
laikraščiai. Tečiaus jų niekas 
užtai neuždarinėja ir nebau
džia. Nejaugi Kauno derži- 
niordos mano, kad jų valdo
ma Lietuva neprivalo sekti 
kultūringų šalių pavyzdžiu?

ri už dvka “senvičius” val- 
įgyt? *

i

PRUSEIKOS IR BIMBOS 
APSILEIDIMAS.

Lietuviškųjų komunistų 
agitatoriai daug prišneka ir 
prirašo apie kitas partijas ir 
valstybes, bet jie nepasirūpi
na painformuoti savo šali
ninkus apie tai, kas dedasi 
Rusijoj. Jie užtyli net ir to
kias žinias, kurias plačiai 
skelbia sovietų spauda. Štai, 
Kryme dabar prasideda sen
sacinga byla, kur Krymo So
vietų Respublikos preziden
tas, Veli Ibraimov, yra kalti
na mas uz sėbravimą su ban
ditais ir buvusiais vrangeli- 
ninkais. Maskva 18 balan
džio išsiuntė apie tai šitokio 
turinio telegramą.

’ ArTijmiaut»iomi.s
» prasidės buvusiojo

dienomis
Kryme So-

D-RAS ŠLIUPAS SU FA- > 
ŠISTEJO.

r £ <

Paskutinėmis dienorhis A- 
merikos lietuvių spaudoje 
pasirodė du d*ro Jono šliupo 
laiškai,'kurie parodo, kad jis* 
jau garbina fašizmą. Viena
me jis rašo:

"Socialdemokratai tik savo 
kišenes težiūri; taip pat ir liau
dininkai. Ir vieni ir kiti koliotis 
moka, kaip iškarpų autoriai. O 
kada valdžioje buvo, tai pasiro
dė liurbiais ir kerštinciais; prie 
jų viešėjo favoritizmai, grobs
tymai vietų ir pelnų jieškojimai 
(kartais labai negarbingi). Dir
bo tik savo partijai — ne tau
tai. Tokiais pat buvo krikščio
nys demokratai. Visi treji: so
cialdemokratai, liaudininkai ir 
krikščionys demokratai yra tik 
ri broliukai, vargu vienas nuo 
kito kuo atskiriami: teisingu
mo nei pas vienus!”

Bet prieš fašistus nei žo
džio. Reiškia, jie geri. Kita
me laiške, rašytame “Tėvy
nės” redaktoriui, p. Šliupas 
sako:

“Man labai gaila, kad Ameri
kos lietuviai linksta į bolševiz
mą — juk tai nieko jrero nežada 
nei Lietuvai nei žmonijai. Tai 
ženklas dekadentizmo. tai ke
lias į civilizacijos pražūti. Tai 
tokis pat kraštutinumas kaip 
kad buvo carizmas. Tik demo
kratija tegali būti idealo, prie 
kurios mes einame, ir kuri nu
ves mus geresnin gyvenimam

“šitomis dienomis aš para

bet vis tik sensta ir miršta 
kaip ir visi.

Visi gyviai, taipgi ir žmo
gus, susideda iš atskirų dale
lių, vadinamų narveliais.

Tas narvelis turi savo at
skirą gyvenimą. Žmogaus 
kūną sudaro milionai tokių 
narvelių, bet yra mažyčių 
gyvių, kurie sudaro tik vieną 
toki narveli. Šitie narveliai 
dauginasi tokiu budu, kad iš 
vieno pasidaro du. iš tų dvie
jų vėl po du, ir taip toliau. 
Kiekvienas narvelis gema, 
maitinasi ir miršta.

Taigi tyrimai su gyvais, 
susidedančiais tik iš vieno 
narvelio, parode, kad jeigu

Žmonės miršta dėl dviejų 
priežasčių: vieni dėl Įvairių 
ligų, Kiti iš senumo. Su ligo
mis žmonės gana sėkmingai 
kovoja. Ligos, kurios senat
vėje daugiausia zn ordų pa
klodavo, — maras, cholera, 

j raupai, — šiandien jau pasi- 
Idarė nebepavojingos, nes 
• mokslas sudaro priemones, 
j kuriomis nuo tų ligų galima 
j apsiginti.
! Yra vjjties, kad ir nuo kilų 
į ligų, kaip džiova, šiltine, gri
pas ir kitos, bus surastos ap
siginti priemonės. Tik nuo 
vienos ligos, nuo senatvės, 
mokslas iki šiol jokio vaisto 
nėra suradęs.

z, r, »• Ildl VCUU, litu uuc, na.1Garsus Paryžiaus proteso- ■ . •i’.L a,. ’ ,. . 1 .. . įuos laikyti svariai ir keistinūs ir mokslininkas Mecm -- J
remontuoti bėkkovas manė’ kad žmogaus 

senėjimo ir mirties priežas
timi yra bacilos: mažytes.

UBAGYNĄ.
Kauno m. valdyba skelbia 

varžytines i

o dabar nei žodžio. Kur jos 
dabar randasi ir ką veikia ? 

Pasirodo, kad musų artis
tės apleido lietuvių sceną. įrengti Sena vos dvare (neto- 
nesgeresnę dirvą rado pas Ii Kauno) elgetyną 
.amerikiečius. “Sandaros” 
i korespondentas sako, kad

...... , . _ . -šiomis dienomis jam teko su
ii zodzm laisve panai- į Liuda Sipavičiūte susitikti n

■kalbėtis. Ir štai’ką jis paty-

jiems vandeni, tai jie nemir
šta.

Tečiau narveliai gyvenan- 
; krūvomis

LAllIA A CA UaVllVO, AI LVC, ~
Kauno ei-'ake nematomos, tik per stip- tieji didėlėmis

rius žiūronus įžiūrimos kir- žmogaus kūne, negali gerai 
apsivalyti nuo visų savo at
matų ir dėl to sensta, o senu- 

' . ‘ s. Nuli
pusieji narveliai negali atlik- 

, kūnas bei 
organizmas nustoja kaip 
reikia veikti, jų darnas pra
deda kliūti ir toks didesnis 
sukliuvimas veda prie visiš
ko suirimo arba mirties. Pa
stebėta, kad tie organai (są
nariai ) greičiausia uzsišiuks- 
lina, pasensta ir nusilpsta, 
kurie nieko nedirba. Dar
bas netik nekenkia, bei yra 
būtina sąlyga žmogaus svei
katai.

' Taigi mokslas suseke dėl

Tuo tarpu visi 
getynai nerpildvti ir todel i • , . _ .
Senavos ‘ elgetyną bus per- kaitės. Bacilų yra labai 
kelti visi seneliai, kurie gali daug žmogaus žarnose, ypač _ ...
vaikščioti. Kaune gi liks visi storosiose. Žmogaus žarnų ii- mas yra silpnėjimas 
serga chroniškomis ligomis Igumas siekia 7 metrus. Sto-

' roji žarna turi apie pusantro ti savo pareigų,
---------- ■— AJ zv/rn i Lrur/v rtvkolrmt TY » 7.0 l ii 1111x1

Apsaugokite Savo 
Pinigus {dėtus

Į Modelio T Fordą
THE Ford Motor Kompanija dirba naujo modelio au
tomobilius, bet ji vis dar didžiuojasi MoceliuT. Jinai 
nori, kad kiekvienas savininkas šio automobilio važinė
tų juom, kaip galint ilgiau su mažiausiomis išlaidomis.

Akivaizdoje šitokio nusistatymo ir kadangi milio
nai automobilistų yra Įdėję pinigu i Modelio T automo
bilius, tai Fordo Motor Kompanija vis dirbs to modelio 
dalis tol, kaip kad pats Henry Ford sako, kol tik “pas
kutinis Motelis T bus pasišalinęs nuo kelio.”

Daugiau kaip astuoni milionai Modelio T Fordų 
dar tebėra veikliame naudojime, ir daugeliu jų dar ga- 

- įima važinėti dvejus, trejus bei penkerius metus ir net 
ilgiau.

Kad jus galėtumėte tuom kuo daugiausia naudotis 
per ilgiausią laikotarpi ir žemiausiomis lėnomis, tai mes 
primename, kad jus pristatytumėt savo Modelio T Fordą 
pas arčiausią Fordų pardavinėtoją, ir tegu: jis apskaito, 
Įtiek jums kainuotų pakeitimas bile kurių dalių reikia
momis naujomis dalimis.

Jus atrasite, jog tai ekonomiškas yra dalykas taip pa
daryt, nes su mažomis išlaidomis, tuo budu, jus galėsi
te palaikyt arba padidint vertę savo automobilio ir gaut 
iš jo dar tukstančhid mylių patarnavimo.

Vis tiek, kur jus gyventumėte, jus galite gaut tą
sias Fordo dalis tokiomis pat pigiomis kainomis, kaip ir 
pirmiau, ir žinoti, kad jos yra padirbtos tuo pačiu budu 
ir iš tų pat medžiagų, kaip kad ir tos, iš kurių jūsų auto
mobilis būvu pradiniai subudavotas

Darbo lėšos prieinamos ir viena nustatyta kaina yra 
imama už kiekvieną veiksmą, taip kad jus galite išanksto 
žinot, kiek tikrai jums lėšuos visas darbas.

Ford Motor Company
Detroit, MichiganC /

Į

metro. Mečnikovo apskait- 
liavimu, žmogaus žarnose 
gyvena apie šimtas tukstan- 

,čių milijardų bacilų! Žmo
gaus žarnų išmatų visą treč
dali sudaro bacilos, šitie 

i milijardai bacilų minta pe
reinančiu per žmogaus žar
nas maistu. Mečnikovo Įsiti
kinimu, šitos bacilos ir yra 
žmogaus senėjimo priežasti
mi. šitų bacilų atmatos esan
čios nuodingos.

Taigi Mečnikovo nuomo- ko žmogus sensta ir miršta, 
ne. žmogaus amžių galima bet kaip senatvės issisaugoti, 
butų pailginti, jei pašalinti nesusekė 
arba bent sumažinti bacilų" 

'skaičių žarnose. Bet kaip? 
; Sutrumpinti žarnų ilgumą, 
jų dalį išpiovus? Tyrimai pa
rodė, kad žmogui tokios 11- 

' gos žarnos nėra reikalingos, 
,o jų ilgumas duoda tik kenk
smingoms baciloms prie
glaudą. Buvo bandyta šuniui 
išpiauti du penktadaliu žar
nų, ir šuo po tos operacijos 
pasitaisė, jautėsi labai gerai 

i ir pradėjo tukti. Dar ir pusę 
žarnų išpiovus šuo jautėsi 

'gerai. Tik pašalinus du tre- 
'čiadaliu žarnų šuo pradėjo 
jliesėti, nes negalėjo su tokio
mis trumpomis žarnomis ge- 

? rai suvirškinti ir_išnaudoti 
: maisto. Tečiau su žrrtonemis 
šitų bandymų padaryti nebu- ’ 
vo galima, nes niekas nėno-' 
rėjo sutikti, kad jam butų 
daroma žarnų operacija ban-

i ir vargu suseks. 
Tiesa, dabar daro bandy
mus prigydyti senam žmo
gui jaunų beždžionių liau
kas, kaip tai daro prof. Vo- 
ronovas: kiti vėl stengiasi 
žmogui uždaryti sekios liau
kas. Šitos priemonės kiek su
stiprina žmogų ir pratęsia jo 
pa jėgas, tečiaus apie .pada
rymą is seno jaunu arba vi
sišką senio "atnaujinimą” 
negali būti kalbos. Senėji
mo mirtis kol kas tebėra vi
sų žmonių likimas.

Pereinamas Laikas— 
Didžiausia Rašytoją 

Yda. i
> _______________

Lietuvos rašytojai, sekda
mi Rusijos rašytojų styliumi, 
labai mėgsta pereitą laiką 
dėti i pereinamąjį. Pavyz
džiui, vienas jų rašo:

“Gorkis gimė Nižniame 
Novgorode. Tėvai pasituri 
žmonės. Tėvas tarnauja pir- 
klybos bendrovėj. Išvyksta 
į Astrachanį. Sūnus suąi’rgc 
cholera...”

Versk šitą straipsni kaip 
nori, o vis išeina, kad Gorkio 
tėvas šiandien tarnauja pre
kybos bendrovėj ir ruošiasi 
vykti i Astrachanį. O tuo 
tarpu šito straipsnio autorius 
norėjo pasakyt, kad Gorkio 
tėvas tarnavo tokioj bendro
vėj ir vėliaus išvyko i Astra -

koks pasidaro
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Idymui.
Taigi šitas Mečnikovo iš

radimas nebuvo galima pri- 
įtaikinti, nes niekas nenorėjo 
rizikuoti sunkia operacija, 
kokia yra žarnų dalies išpio- 
vimas. kad pailginti gyveni
mą. Mečnikovas norėjo su
rasti vaistą, kurio pagelba 

■butų galima išvaryti bacilas 
iš žarnų. Kokiais nors nuo
dais jų negalima išnuodyti, 
nes nuodijant bacilas gali
ma pakenkti ir žmogui. Meč
nikovas sumanė šiam tikslui 
pavartoti rugusi pieną. Kiek
vieną rūgimą daro irgi baci
los. Pieno suragintas yra to
kių bacilų darbas. Jų ragu- 
siame piene yra irgi milijar
dai. Rūgusio pieno rakšties 
nemėgsta žmogaus žarnų ba
cilos, ypač kenksmingiausios 
—puvimo bacilos. (Kiekvie- 
jnas puvimas taipgi bacilų 
darbas). Tokiu budu rugu- 
sis pienas, kaipo priemonė raturoj yra priimta. Jos tiks- 
prieš žarnų bacilas, gali pail- lasyra pastatyti praeitį prieš 
ginti žmogaus gyvenimą. Te- ’ " ' 
čiaus nuolat valgyti žmogui 
rugusi pieną ne visuomet ga
lima ir kiekvienas žmogus 
nepanorės vien tik rugusiu 
pienu maitintis. O iš kito& 
puses patirta, kad ir tie, ku- tiktai gerai issnavinęs rąšt- 
rie v algo rugusĮ pieną, nors tojas. Naujokams geriausia 
yra gal sveikesni uz kitus, šito vengti.

I

I
i

chani.
Matote, 

jovalas, visai nesuprantama 
padėtis, kuomet rašytojas su
maišo praeiti su dabartimi;

Tiesa, šitokia forma lite-

skaitytojo akis, i pereinamą
jį laiką, kad gyvesnis butų 
aprašomojo dalyko vaizdas. 
Bet darant tai reikia būtina" 
padaryti tinkamą introduk 
cjją. Bet šitą gali padaryti



CHICAGO, ILL. 
Smulkios žinelės.

Kas skaito ir rašo, 
Tas duonos neprašo. © AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS © Kas nieko neveikia, 

To niekas nepeikia.

Kai kurie advokatai ant I—juokų. Visi vaidintojai pa- 
Bridgeporto pradėjo kiaules sirodė drąsus ir juokų pri-

Tokis didelis miestas ta 
musų Chicaga, tiek daug vei
kėjų, rašytojų, korespon
dentų, bet niekas neparašo 
žinučių i “Keleivį.” Aš pats 
skaitau “Keleivi,” matau ir 
visus savo draugus jį skai
tant. “Keleivi” chicagiečiai 
perka “Aušros” knygyne, 
ant visų svarbesnių gatvių 
kampų ii- ji skaito, bet nepa
rašo vietinių žinių “Kelei- 
V1U1,

♦ ♦ »

Pradėkime iš galo.
Visi garsus importuoti ar

tistai vienas po kito pradėjo 
bėgti is Chtcagos. Pasiliko 
mums dar v ienas visų mėgia
mas \ anagas, kuris deda 
“Margučius.” Jisai deda 
.-o margučius be lukštų, 
Jinasi, minkštus.

« ♦ e

Per žiemą dvasiškai mus 
stiprino artistai — muzikai, 
aktoriai ir kitokį. Dabar pra
dėjo mus stiprinti, žinoma, 
dvasiškai — “apaštalai” ir 
“pranašai.” Turime čia lietu
višką Možę, lietuvišką “Billy 
Sundav”, nelaimingo Nr. 13 
daktarą (irgi su bai-zda). O 
ketvirtas yra tokis specialis
tas, kuris Į tris mėnesius galis 
Įvykinti bolševizmą Rusijoj 
ir panaikinti kapitalizmą vi
same pasauly, o jau rojus ir 
pats ateis. Jo pavardė yra 
Durnakulas.

Lietuviškas Možė—raš\* 
tojas atėjo pas mus išvaduot 
chicagiečius iš dvasios bank
inio. Jisai peikia visokias re
ligijas ir siūlo mums savo re
ligiją. Bet chicagiečiai taip 
“nusibankrutiię” dvasioje, 
kad nenori priimti jo religi
jos ir tiek. Možė—rašytojas 
pasakė daug prakalbų, laikė 
daugelį konferencijų ir de
batų. bet religijos biznis eina 
ant bom. Jisai turėjo ir deba
tus su nesenai iš Meksikos 
atvykusiu lietuvišku “Billy 
Sundav.” Debatai taip klija- 
vosi. kaip kin is su akmeniu.

auginti.
♦ ♦ ♦

daktarai 
savo ofisus

sa- 
va-

Musų 
uždaryti 
golfą mušti.

♦ ♦ ♦

Papuošimo Dienoje Tau
tiškose Kapinėse ga! kils re
voliucija. Kapines užvaldė 
tavoriščiai bolševikai ir jie 
vieni sakys revoliucijoniškus 
spyčius, keiks “Naujienas. ’ 
Grigaiti, Dr. Montvidą, adv. 
K. Gugi ir kitus. Aplink ka
pines yra pristatyta gyva 
pekla roadhauzių, kur par
duoda munšainą ir gyvąjį ta- 
vorą, bus didelis biznis. Ta
voriščiai su tavorškomis ped- 
liavos raudonus tezius ir vis
ką, kas tiktai parsiduoda. 
Vakare pakrumiuose prasi
dės pasišnekėjimai ir muzi
ka.

krėtė galybę. 4?
Publikos buvo susirinkę w 

rengiasi keletas šimtų, nors dar dau-i > 
ireitiigiau galėjo ateiti,

pasitaikė,’ kad bažnyčioje 
buvo misijos ir atitraukė ne
mažai žmonių nuo pasižiūrė
jimo.

Pabėgę iš Rusijos 
jaus” 
bizni “prakeiktoj 
koje. Kupreišis sugadino jų 
bizni. Dabar nesenai pabė
gusi iš “rojaus” tavorška 
Mažeikienė maršrutuoja su 
prakalbomis ir susiriesdama 
giria sovietų Rusiją, pasako
dama, kad Rusijoj taip ge
rai, taip gerai, kad ir danguj 
negalį būt geriau. Mažeikie
nė išbuvusi Rusijoj kokią po
rą mėnesių, o jau daug suži
nojusi. Kada Kupreišis pa
kvietė ją i debatus, tai “Vil
nies” tavoriščiai pasijuto 
kaip ant žarijų patupdyti. Iš
sisukinėja, kad nereikėtų 
stoti Į debatus. O jeigu jau 
reikėtų debatuot, tai taip, 
kad komisarai galėtų Kup- 
reišį visai nušvilpti, kad jam 
prisieitų pro langą šokti.

Mažeikienė su savo spy- 
čiais kaulija iš tamsių Mask
vos davatkų buržuazinių do
lerių “iežednevnai” paremti, 
kad nesugriūtų.

Abmanul, Magaradža.

“ro- 
tavoriščiai darė gerą 

’ " i” Ameri-

bet mat ‘ Y

l
iJaunuoliai labai prašo vi-

tėvu leisti savo vaikučius M
prie Susivienijimo choro. At- • ▼/
aitvin ■snari’ clrvrižlllS- U?

sų tėvų leisti savo vaikučius

eityje, apart dailės skyriaus, 
dar bus įtaisyta lietuviška 
mokykla, genaus pastatytas 
sporto skyrius ir įsteigta kitų 
dalykėlių. Jaunuolių pamo
kos atsibuna kas pėtny.čia, 7 
vai. vakare, Lyric Salėje, 
Park St. Jus žinote, kad jau 
senesnieji SLA. nariai pails
ta nuo darbų, vieni miršta, 
kiti šiaip nori ramiai senat
vėje gyventi; reikia tad jau
nuolius rengti užimti dabar 
esančiųjų veikėjų vietas.

Jaunuolių Draugas.

-4h

.SAukso Medai 
Glenwocd d»-' 

Anglių ir G<-.-

CJ.ENWOOD PENIAI 
u per tris jrent- 
- žinomi kaipo ge- 
i kepimui ir pa
ausį gaminimui 

JQ reputacija
eibėje išbudavoti 

viena iš didžiausių ir 
nesėkmingiausių biznių 
Mass. valstijoj.

■lie jau yra gaunami 
kiekvienam mieste šios 
valstijos, kokio styliaus 
ir didumo norit, ar tai 
dėl didžiausių namų ar 
mažiausio apartmento.

5<Glenwood’o Pečiai 

kasdieną pagamina 

po tris valgius i dieną 

arti 2,000,0C0 žmonių

Mass. valstijoj.’

Kobcrr M. Leach, Treui. 
(dcr.uood Range Co. Taunton 

M Jisachu^ettS

Glenwood Rangės
MAKT COOKING EASY ■.PHILADELPHIA, PA. 

Rymo fanatikai šėlsta prieš 
Neprigulmingos Parapijos 

lietuvius. Vandališkas 
darbas.

Kas sakė, kad Rymo kata
likų bažnyčia mokina artimo___ _____
meilės? Nedaryk kitam to, įet dabar taip nėra. O jei-' “Catholic. 
ko nenori, kad kitas tau da-igujjoj-j pagauti numirėli “ne-, 
rytųirtt. Pasiskaityk, pla-įzaležninką” palaidoti, reikiaIkio laiškas 

........ “ Įkovą vesti, kas paskutiniu Turiny 
laiku ir atsitiko.

! Per nelaimę mirus Kaze- 
lliui, i

I

n
£ Gal prisiųsti Jums Kopiją 
L. Glenwood Pečių Kataliogo

rus, tektų lymiečiams laido-long Lutheran.” Pasirašo:

šis anonimiškas juodran- 
rašytas ranka, 

kaip matote, irgi 
kriminališko pobūdžio. Iš 

_ ___  rankraščio lengva pažinti, 
'.‘„1, nariui Neprigulmingos kad ji rasė pradinės mokyk- 
Parapijos, rymiečiai paleido mokiny ’ ' .

....................... visą mašineriją darban, kad Rvmo katalikų parapijinės 
vio skaitytojai jau žino, jog ta ’umi,.ėli gauti j,. mokyklos. Kad aklas išauk- 
cionai jau suvirs <lu metai - n_„iHįU?nf - -

čioji Amerikos lietuvių vi
suomenė, sekamą iš musų 
miesto žinią ir apkainuok 
vietos lietuvių Rymo katali
kų darbus.

Neabejoju, kad “Kelei-
s, be abejonės,

. _ z . . . XT . , vo, pasidėkavojant velioniosus.tvere Lietuvių Nepngul- umsll^ui. nors mi.

. Kad aklas išauk
lėjimas ir išmokinimas Rymo 
katalikų bažnyčios padarė ši_ • -n •• < • 1 ii 111*4X1 ici taiiiouinui, iivi im- ------— ,------ --- : 

minga Parapija. Apie tos pa- dar ^-^3^ kaibė, vaikėzą apjakusiu fanatiku, 
rapijos tvenmosi ir jos dar- -
bus jau ne kartą buvo žinių 
kaip “Keleivy,” taip ir kituo
se laikraščiuose. Jos nariai 
nėra kokie Afrikos murinai, 
bet tie patįs ir iš tos pačios

HARTFORD. CONN. 
Jaunuolių vakaras.

Musų mieste lietuvių pri- 
skaitoma i tris tūkstančius; 
su apylinkėmis, kur tirštai 
apgyventa ūkininkų, yra dar 
daugiau. Siaučiant bedarbei 
Suv. Valstijose, o Hartforde 
darbams einant gerai, yra 
privažiavę daugybė darbi
ninkų Įvairių tautų. Vieni 
gauna darbus, kiti po keletą 
mėnesių vaikšto — jieško; 
taigi, kad ir dirbant, vistiek 
randasi daug bedarbių. Jau
nuoliai. čia gimę, arba nese
nai dar atvežti iš Lietuvos, 
pas mus neapleisti. Viena 
dalis, iš karštų katalikų, yra 
prisiglaudus prie vyčių ir jie 
kiek tik galėdami veikia; 
ypač jie yra pasižymėję 
sporte — basket bąli raukte. 
Amerikonų laikraščiuose jie 
yra tankiai žymimi. Kita da
lis, kuri jau karštai nėra pri
sirišus prie bažnyčios arba 
visai bažnytinėse organiza
cijose nedalyvauja, buvo už
miršta ir tik šįmet, pereitą 
žiemą. pasiHėkavojant rū
pesniui J: Januškevičiaus ir 
kitų, tapo sutvertas choras 
prie SLA. 124-tos kuopos. Ir 
dabar iš šio choro išsivystė 
tikra jaunuolių kuopa, būrys 
apie 40 asmenų. Apart choro 
turi ir sporto dalykėlių, ir su 
laiku išsivystys dar geriau ir, 
beabejo, pasižymės kaip vy
čiai.

Pirmą vakarą jie surengė 
gegužės G d. Parapijos Salė
je. Scenoje pastatė iš rank
raščio “Girių Karalaitę”- 
Nors veikaliukas silpnas, 
bet. kaip pradžiai darbo, jis 
buvo tinkamas, nes davė jau-, 
nimui progos pasirodyti vie
šai. Apart lošimo choras su
dainavo keletą dainelių, ku
rios išėjo labai gerai. Taipgi

Visi aukščiau minėti did
vyriai labai mėgsta, deba- 
tuot. nežiūrint, ai- mes nori
me jų debatų, ar ne. Nelai
mingo Nr. 13 daktaras ir di
delis bolševikų rėmėjas labai 
“stikina” už Maskvos davat
kas, ribrs pats priklauso san- 
dariečiams. - Jisai ištraukė 
savo kandidatūrą i SLA. pre
zidento vietą ir pavedė savo 
balsus Salaveičikui. Jisai, 
sakoma, ir dūšią atiduotų ta- 
voriščiams bolševikams, jei
gu tie galėtų laimėti SLA. 
Pild. Tarybos linkimus ir 
seime revoliuciją sukeltų.

“Pranašas” Dumakulas 
spausdina lapelius ir visus 
kviečia Į debatus. Jisai kvie
tė ir P. Grigaiti debatuot. bet 
nudegė nagus. Jisai yra pa
rašęs knygą. pavadintą 
“Kvailybių Kvailybės”, ku
rią visiems fundija dykai. 
Knygoje aiškina, kaip įvy- 
kint Rusijoj bolševizmą i tris 
mėnesius, kaip pinigus pa
čiam pasidaryt, žinoma, ir 
savo pikčeri Įdedant.

* * * ♦ ♦

Nesenai kun. Mockus lai
kė spyčių apie dūšias. Jisai 
išaiškino kas yra dūšia ir 
kaip ji atrodo. Žinoma, jisai 
kritikavo bibliją. Šlako, žmo
gus gano savo dūšią. Jisai 
nežino, ar tą dūšią praganė 
ar išganė. Klausia jį kitas; 
“Ar išganei savo dūšią?”— 
“Nežinau”, atsako. — “Tai 
kaip tu ganai, kad nežinai?”

Reikia sakyt, kun. Mockus 
yra geras kalbėtojas, šį kar
tą jis gana logiškai kalbėjo. 
Vienas para pi jonas, negalė
damas iškęsti, pasakė “good 
bye” ir išdūmė laukan.

Kun. Mockui gerai sekasi. , ____o_______ rct_
Jo prakalbas skaitlingai lan- po dainų dar buvo parodyta 
ko publika. keletas kavalkų vodeviliaus

jo, kad iaidosis Lietuvių 
Tautiškose Kapinėse. Bet gi
minės mirusio noro neišpil
dė.

Negana to, iš nakties į 23 
Lietuvos, iš kur mes visi esą- dien3. balandžio, šių metų, 
me atvažiavę, žmonės. Jie. anksti ryte ant Lietuvių lau- 
kaip ir mes visi, gimę iš ti- tiškus Katalikų Bažnyčios 
kinčių i Kristų ir Dievą žmo- riuių. langą ir net ant aukš- 
nių, krikštyti katalikų bažny- tai esančio Kristaus paveiks- 
čiose. buvo išauklėti katali- 1° atrasta apteršta į kraują 
kiškoj dvasioj^ ir supratime; panašia spalva. Nežinančiam 
jie ir dabar tokiais yra, tik- praeiviui, iš toliaus žiūrint, 
tai Amerikoj pagyvenę pa- atrodė, kad čia atsitiko baisi 
matė skirtumą tarpe Kris- žmogžudystė, ir žuvusio 
taus mokslo ir jo švarių rūbų kraujas^apšlakštė bažnyčios 

nybėje gi buvo ne žmogžu- 
‘dy^ė, o tik Rymo fanatikų 
’Varrdhl iškas darbas, šis išne- 

kermošninkų*: ‘ kurie; v°ž»j«nąs yra kriminališko 
... -.metus čia gyvuoja, P^dz^o, bet Rymo fanati- 
aukas ponui Dievui rinkda- kajns tas neapeina. Tečiaus 

...L” bet bažnyčios skolos ^ei,5?.nf a ai, La.Ps sučiupti 
palieka amžinai airiu vvsku- vf?’”Zjos. tada sis akta 
pams išmokinėti, “susibunta- aikrten, ir kaltininkai tiktai 
vojo.” pakėlė “revoliucija,” sužinos.^ ką jie daro,
pasiliuosavo iš po 25 metų ^ai ^aus patupėti kalėjime, 
verguvės ir įsikūrė sau locną Skaitykite toliaus. Ką pa
vietą aprūpinti savo dvasi- sakysite ant to, gerb. skaity
mams reikalams. Jie įsigyjo tojai? Štai ką Rymo katali- 
bažnytėlę po No.. 331 Reed kas rašo klebonui Neprigul- 
Street ir parką su kapinėmis, mingos parapijos: Laiškas 
pasilaidoti numirus. Rymo datuotas bal. 29 d.. 1928 m., 
katalikų tarnams tas labai išsiųstas iš Philadelphijos 
nepatiko, nepatinka ir nepa- pašto 12 vai. nakčia. Adre- 
tiks, visais praeitais, ęsan-'suolas: “Mr. P. Z., 331 Reed 
čiąis ir busimais laikais, kad.St., Phila.. Pa.” 
užpakaly jų bažnyčios, vie- Turinvs laiško: “April 29, 
nai siaurai gatvei demarkli- 1928. Philadelphia. This let- 

.Ra( aPUs’ maistinin* ter for Lutheran priest. This 
kai įsikūrė, nelyginant so- js njce we painted your 
vietai, savo respubliką pa- wall. As long asyou Ii ve here 
rapiją. Apsigyveno k<>k>ai wewill alvvays do it. You 
tai kun. Žukauskas, taip better * '
trumpu laiku apsišaukė Lie-' 
tuvių Tautos Katalikų Baž
nyčios Amerikoje vyskupu, 
ir jam nieko negali padaryti. 
Jam grasinančius mirčia lai
škus rašinėja, jį apšaudo 
nakties laiku, nešvarius lape
lius apie jį skleidžia, ištėp- 
lioja degutu ir kitais dažais 
bažnyčią, o jis kaip sėdi, taip , 
sėdi, nelyginant “velnias ro
pėse”. Nebėga ir gana.

Negana, kad jisai nebėga, a Catholic president in nis 
bet dar ir biznį nuo Rymo Country and vvill fix all 
kermošninkųjįtima. Jeigu jo Lutherans. The one mat 

ir pačius vvon’t be a Cathoiic vvill have 
jiems mi-to die. You vvon’t Ii ve here

ir Rymo gešeftmeikerių ir jų sienas. Baisus reginys. Tikre- 
suterštų pantaplių.

Šitie lietuviai, pamatę mi
nėtą skirtumą, atsiskyrė nuo
Rymo I
per 25 metus čia gyvuoja,
U. - ■-------------- - -

• • •mi.

skaitytojai patis tai matote, 
nedarant jokių tolimesnių 
komentarų. Jeigu jam kitas 
kas diktavo ar liepė parašyti 
ši kriminališka laiška, kurin 
Įvelia net Suv. Valstijų pre
zidento rinkimų reikalą, vis- 

ivien jisai jau yra linkęs pat
sai aklo fanatizmo ištikimy
bėm Tai navvzdvs mokvmo 
ir auklėjimo Rymo katalikų 
bažnyčios ir jų institucijų.

Prašyčiau, kad šią žinią 
ištisai perspausdintų visa 
liuosa nuo fanatizmo lietuvių 
spauda. Lai musų žmonės 
mato, kaip ir kurlink Rymui 
parsidavę fanatikai musų 
žmones veda.

Liuteronas.

s įseis

IO,

nebutų, beabejo, 
“nezaležninkus,”

rėjo užmokėt apie ptnkis! 
šimtus dolerių. Kuomet 4 ka- J 
talikai tapo nubausti, tai jie 
manė, kad juos airišis advo
katas pardavė, todel nu-1

BROOKLYN, N. Y.
Atsakymas “38 kp. nariui.” 

“Keleivio” No. 19 tūlas 
“38 kp. narys,” nev a aprašy-natas para avė, louei nu-, w a^iap

sprendė apeliuoti j aukštesni! d amas SLA. 38 kp. balan-

You
movė out of h ere. 

There should be no Luther- 
ans on this earth. The best 
people on this eartn are 
Catholics. Every body i s nor- 
se manure (arklio mėšlą'— 
koresp.) against the Catho- 
lics. Catholics schoois and 
churches are best on earth. 
The others schoois ar.d eh’ir- 
ches are horse manure. Yot 

. only me būt every one says 
th is. Next vear there wil be

teismą ir duoti kiką airišiui 
ir jieškoti masono. Bolševi
kai nurodė jiems adv. Hoff- 
maną Bostone, kuris gynė A. 
Bimbą 3 metai atgal. Bet 
stambus advokatas reikalau
ja stambiai apmokėti. Hoff- 
manas pareikalavo iš kalno 
sumokėti 5 šimtus dolerių. 
Tie gi vargšai nei vienas ne
gyvena pertekliuje, todėl ne
galėjo sukelti minėtos su
mos, kas ir privertė juos pa
siduoti kunigui.

Apie trįs metai atgal šv. 
Roko parapijonai buvo su
rengę bankietą paminėjimui 
kun. J. švagždžio penkių 
metų darbuotės Montelloj. 
Ant bankieto atsilankė apie 
pustuzinis kunigų. Tuomet 
buvo garbinami dzūkai. Pa
gal kunigų aiškinimus, tik 
dzūkai katalikų bažnyčią iš
laikė. Girdi, jeigu ne dzūkai, 
tai lietuvių katalikų bažny
čios, kaip Montelloje, taip ir 
kitose kolonijose butų bank
rutavę.

Šiuo sykiu tai buvo dzūkų 
prieštaravimas prieš poną 
Dzievą, tik ne ilgam.

Gegužės 6 d. visi nuskriau
stieji susirinko ant pamaldų 
ir kad pradėjo muštis į kru
tinę, kad net jų dzūkiški 
kaulai braškėjo: “Dzieve su
simylėk ant mus griešnin- 
kų!” Tuo tarpu kunigas tik 
trina rankas prie altoriaus, 
kad bus daugiau aukų.
Dvylika “apaštalų” Bimbos 

prakalbose.
Gegužės 4 d. bolševikai 

surengė A. Bimbai prakal
bas. Mat bolševikai sužinojo, 
kad čia vyksta tarp katalikų 
betvarkė, tai jie sumanė tuo- 
mi pasinaudoti, kas jiems ir 
pavyko. Iš kunigo pusės bu
vo norėta tas bimbiškas pra
kalbas sustabdyti, bet miesto 
valdžia leido, tik atsiuntė 12 
policmanų.

Publika užsilaikė gana 
rimtai ir kalbėtojas, matyda
mas, kati taip daug randasi 
guzikuočių, susilaikė nuo 
pliauškalų.

Apsivedė.
Balandžio 28 d. apsivedė 

Lietuvių Metodistų Žinyčios 
vadas Rev. Petras Palšis. Jis 
yra gimęs Lietuvoj ir atva
žiavęs su tėvais į Ameriką, 
kuomet buvo aštuonių metų 
amžiaus. Pradinę mokyklą 
ėjo Rockford, III. Potam bai
gė Cornell kolegiją ir dabar 
lanko Bostono Universitetą, 
kur studijuoja teologijos 
mokslą. Jis paeina iš Medei- 
kių kaimo, sūnūs Jokūbo 
Palšio, Biržų apskrities. Jau
navedė p-lė Louise Grant, 

’ baigus taipgi Cornell kolegi
ją 1927 m. su laipsniu A. B. 
ir dabar mokytojauja Eve
rett, Mass. High School. Ka
dangi Rev. Palšis tebelanko 
Bostono Universitetą, tai ir 
šiiubą ėmė mokykloje.

P. Palšienė yra amerikie
tė, labai malonaus apsiėjimo 
ir pasižada išmokti lietuviš
kai kalbėti.

Mokykloms užsidarius 
jaunavedžiai mano apsigy
venti Montelloj ir dirbti tai- 
pe lietuvių. Montelietis.

MONTELLO, MASS.J 
Visokios naujienos.

Katalikų byla su kun. .Jo
nu Švagždžiu užsibaigė ku
nigo laimėjimu. Keturi kata
likai tapo nubausti: P. Go- 
tautas 50 dol. ir mėnesį kalė
jimo: V. Yozėnas 25 dol., M. 
Kamandulis ir J. Sinkevi
čius po 20 dol. Kaltininkai, 
nepatenkinti teismo nuo
sprendžiu, buvo apeliavę i 
aukštesni teismą, bet gegu
žės 6 d. vietos laikraščiai pa
skelbė, kad visi kaltininkai 
užsimokėjo bausmes. P. Go- 
tautui mėnesis kalėjimo su
spenduotas iki lapkričio 6 d., 
1928 m.

Teisme buvo labai daug 
juoko iš liudymų. Išėjo i vie
šumą, kad netik lietuvių pa
rapija ir jos turtas, bet ir vi
sos katalikų pašalpinės ir ki
tokios draugystės yra kont
roliuojamos airišio kardino
lo O’Connell. Kun. J. švagž- 
dys teisme liudijo, kad kar
dinolas jam Įsakęs būti bosu 
ant visų draugijų ir kliubų, ir 
tik po kunigo direkcija drau
gijos gali tvarkytis, žinant 
kataliku tvarką, nenuostabu, 
kad katalikai atsilikę nuo 
progreso.

Kiek lešavd peštynės.
Peštukai pasiėmė už gynė- šių, 

ją adv. J. G. Geagon (airišį suvirš20dol. 
kataliką), o kunigas nusi- Linkiu jaunavedžiams 11- 
samdė protestoną adv. Katz-go ir laimingo šeimyniško 
mann is Bostono, kuriam tu- gyvenimo. Svečia*.

džio 11 dienos susirinkimą, 
kuriame buvo balsuojama S. 
L. A. Pildomoji Taryba ir 
renkama delegatai Į Seimą, 
pripasakojo visai nebūtų da
lykų apie balsavimą. Ve ką 
jis pasakoja.

“Toliaus buvo rinkimas 
delegatų į Seimą. Nutarta 
rinkti 9. Už tiek liepta ir bal
suoti. Surinkus korteles pra
sidėjo skaitymas balsų. Su
skaityta 39 kortelės. Perskai
čius balsus is tų 39 kortelių 
vieną kartą, ima skaityti iš 
tų pačių kortelių ir antrą 
kartą. J. Glaveckas pastebi: 
‘Ką jus darote? Tuos pačius 
baisus skaitote antru kartu!’ 
Pirmininkas atkerta; ‘Ką 
mes paisom, kad tu vienas 
nesutinki!’ ”

Dalykas ve kaip buvo: S. 
L. A. Pildomosios Tarybos 
balsavimas buvo teisingas ir 
konstitucinis, bet kuomet 
priėjo prie delegatų rinkimo 
į Seimą, tai nuominavo 9 ir 
tuos 9 visus kartu viešai bal
savo. Aš tuomet pastebėjau, 
kad tai nėra taisykliška. Bet 
fašistuojanti tautininkai, iš 
mano pastabos pasityčioda
mi, balsavo už visus 9 nuomi- 
nuotus delegatus viešu rankų 
pakėlimu. Vėliaus SLA. 38 
kp. komitetas apsižiūrėjęs, 
kad toks delegatų į Seimą 
rinkimas yra nelegališkas, 
sušaukė 38 kp. susirinkimą 
per atvirutes 9 d. gegužės ir 
perrinko delegatus legališkai 
—sulig SLA. konstitucija.

Taigi, kaip matote, ren
kant delegatus pirmu kartu, 
t. y. 11 balandžio susirinki
me, nebuvo vartojama jokių 
kortelių, nei dubeltavų skai
tymų. apie kuriuos “38 kp. 
narys” pasakoja “Keleivio” 
No. 19. Iš to visko matyti, 
kad tas “38 kp. narys” netik 
nebuvo tame susirinkime, 
bet jis, matoma, nėra net S. 
L. A. 38 kp. narys, o tik pa
prastas komunistų melagis.

Man yra lygus kaip komu
nistai, taip ir fašistai. Ir aš ži
nau — kaip visur, taip ir Su
sivienijime r— jie abieji var
toja vienodą demagogiją,} 
bet aš nepakenčiu, kuomet’ 
jie lenda i socialistinę spau
dą. Jau man dabar antru 
kartu teko matyti “Keleivy
je” iš Brooklyno tokias pro
vokacines korespondencija^ 
—vieną, gal pora metų atgal? 
apie kriaučius, ir dabar šita 
apftrSLA. 38 kuopos susirin
kimą. Aš prašyčiau “Kelei
vio”. kad su tokiais nežino
mais korespondentais apsi
saugotų. J. Glavecką*.

NORWOOD, MASS. 
Pavyzdingos vestuvės. 20 

dolerių aukų angliakasiams
Gegužės 12 d. čia apsivedė 

visiems žinomas progresyvės 
visuomenės darbuotojas 
“Džinus” Valma su Juzefą 
Skaisgiriene. Vestuvės buvo 

; iškilmingos ir pavyzdingos. 
Besilinksminant neužmiršta 
ir streikuojančių angliaka- 

, kuriems svečiai sumetė

VJas
...GERESNIS Kl’RAŠ

GERIAUSIAS
DĖL

KEPIMO!
T n yra kaitrus ir švarus 
kuras, kurio darbu visuomet 
galite pasitikėti, kuome* jus 
dirbate ką-nors kitą.
Kreipkitės prie vietos ges© 
kompanijos, kad pademons
truotų vandens šildymo, ke
pimo. stubos šildymo, valgiu 
šaldymo ir kitokius vartoji
mus GESO — GERESNIO 
KURO.

Oe! naudos Naujosios Anglijos 
žmonių, apart šio. yra atspaus
dinta eilė paaiškinimų apie ge^o 
industriją Naajojoj Anglijoj. 
Juose vra interesingų faktų apie 
GESO — GERESNIO Kl RO — 
svarbų jūsų namuetK- ir bunvic.



Kas Išprovokavo 
Skerdynę V aršuvo j?
Komunistai norėjo išardyt 
socialistų demonstraciją ir 

pradėjo šaudyt.
“Keleivyje” buvo 

trumpai rašyta, kad apvaikš
čiojant Pirmosios Gegužėj 
šventę Varšuvoj įvyko kru
vinos riaušės, per kurias 6 
žmonės buvo užmušti, apie 
2C»0 sužeista ir daugiau kaip 
500 areštuota.

Smulkmenų da nebuvo. 
Nors smulkmenų nebuvo, 

bet Amerikos lietuvių komu
nistai jau pradėjo šaukti per 
savo laikraščius ir nuo pa
grindų. kad Varšuvos socia
listai. “susitarę su Pilsuds
kiu. įtaisę darbininkų sker
dynę.” Šitaip šaukė Bimba 
komunistų prakalbose South 
Bostone 6 gegužės dieną.

Bet dabar atėjo iš Varšu
vos smulkesnių žinių apie tas 
riaušes, ir pasirodo visai kas 
kita. Pasirodo, kad riaušes 
išprovokavo komunistai, ku
rie apsiginklavę puolė socia
listų demonstraciją ir pradė
jo Šaudyt.

Vėliausios Varšuvos žinios 
parodo, kad komunistai jau 
iš kalno ruošėsi išardyti so
cialistų demonstraciją. So
cialistams buvo apie tai pra
nešta ir jie suorgąnizavo’daH 
bininkų miliciją tvarkai pa
laikyti ir demonstracijai nuo 
užpuolikų apsaugoti. ’•

Daugiau kaip 30.000 dar
bininkų 1 d. gegužės susirin
ko Teatro Plecluje po socia
listu vėliavomis ir prasidėjo 
prakalbos.

Ki.d palaikius tvarką ir 
r< mybę. buvo nutarta komu
nistų visai neįsileisti, ir tuo 
tikriu darbininkų milicija 
užtvėrė visas gatve* prie Te
atro Pleciaus. Vis dėlto apie 
pora tuksiančių komunistų 
nedideliais būreliais prasi
skverbė i plečiu ir pradėjo 
spiestis i vidurį, kur kalbėjo 
Varšuvos burmistras ir kiti 

taika, tėve. Tik pagalvok. į rėk Į stacijų paveikslus, o pa-žymu
matvsi. kad didesnė

—Tegul bus pagalbinius, n f • i.naike.
—Tu vis garbini ir garbi

ni. tėve, bet nieko užtai ne
gauni.

—Man
Maike.

—Tau
Tu neturi nei žmoniško švar
ko. nei batų, nei kepurės.

—A*. Maike. ant žemiškų

nieko ir nereikia.

reikia visko.

kas tenai yra parašyta, to 
jau niekas neiškasavos.

— Bet palauk, tėve. Jeigu 
krikščionių dora reikalauja, 
kad moteris šiandien dėvėtų 
tokias pat drapanas, kaip du 
tuksiančiu metu atgal dėvė-< * ” 

tėve, jo Panelė švenčiausia.

i

i
f tai 

kaip turi šiandien vvrai dė
vėti ?

ike. ant žemiškų —Vyrai, vaike, šiandien 
.-kalbų, nesilakamiju. ba jie privalo taip nešioti, kaip ne
neturi jokios vertės. Juos ir šiojo šventas Juozapas ir ki- 
kandis suėda, ir ugnis sunai- ti tų laikų vyrai.
kiną. Kai žmogus daug visko —O ar tu žinau tėvo, kad 
turi, lai ir naktį negali spa- tų laikų vyiai kelinių visai 
kalniai užmigti, kad vagis nenešiojo?
ncapvogtų. O kai nieko netu
ri. tai kad i? Sudna Diena at
eitų. nieko nekėrini.

—Tas neteisybė.
—Jei tu sakai, tėve, kad 

tas neteisybė, tai tu nežinai 
—Bet tai klaidinga nuo- šventos istorijos. Tik Įsižiu- 

ką šiandien butų panašus pa- matysi, kad didesnė dalis 
Saulis, jeigu visi taip protau- vyrų ienai pusiau nuogi, 
tų. kaip tu? Pasauly nebūtų —Gali būt. Maike, kad

jokio- mvili'’iciios.
—0 kas iš tos cibulizaci- 

jos, Maike? Tik svieto iš
tvirkimas. ir daugiau nieko. 
Ve. šventas tėvas išleido net 
gromatą i tikinčius katali- 

s-vismm* mels- 
. kad Dievas 

šventos pasi- 
žmonėrn*. ba

tavo teisybė.
—Netik gali būt. tėve, bet 

taip ištikrujų buvo. Vyrai 
tuomet kelinių nedėvėjo. 
Taigi, jei krikščioniškos do
ros Įstatymai ne*lmaino. tai 
tu. tėve, ir šiandien turėtum 
taip vaikščiot, kaip vaikščio
jo tų laiku šventieji. Bet -ei
gų tu nueitum šitaip bažny
čion. tai kunigas pats pirmu
tinis lieptų tave išmesti lau
kan. 5iat. kas buvo priimta 
2,000 metų atgal, tas jau ne
tinka šiandien. O jeigu vyrų

jai

KELEIVIS t
. • ' * : * <

No. 20. Gegužė* 16 d., 192S»

plaukiojimas gali atrodyti Be biudžeto. vA4<i* k var
pei-daug drąsiu. Bet negali- biuu>ių tautos atstovybės 
nia be vairo ir kompaso at- i- prerogatyvų yra nustatymas 
spirti audroms. Laivas bus sugyvenimo formų su užsie- 
užmestas į pirmą pasitaikiu
sią uolą b- i šipulėlius sukni
as.

Valstybė negali gyvuoti be 
statymų leidžiamos ir vyk- 
Icmosios valdžių. Ir kaip 
zairas negali atlikti kompa-

nio valstybėmis. Taikos ar 
karo. visokių sutarčių ir kon
vencijų sudaru mo reikalu 
paskutini ir lemiamą žodį tu
ri turėti tauta. Kur Mam žo
džiui laisvai pasireikšti ne
leidžiama. ten jau prieblan- 

•o vaidmens, taip vykdomoji duse gyvenama, 
■aidžia negali atlikti istaty- 
nų leidžiamosios valdžios 
unkcijų. Valdžių padalini- 
nas — rimta ir protinga bu- 
inybė. Ten. kur to. nėra, ne
dali būti ir kalbos apie teisė- 
umą ir teisingumą. Ten nė- 
a vieno svarbiausių demo
kratijos faktorių — visuome- 
įės kontrolės.

Tai. rodos, t 
lišku. Betgi. Lietuvos valsty
bės mechanizmas dabartiniu 
netu gyvena toki krizą, kada 
>et kokia negalimybė darosi

■ ■ — — ■■»... - ■ . . ■ —■ ■ ,1 I,

■■■ .........-r

Apie Žemės Amžių ir 
Jos Praeitį.

i

s socialistų vadai.
Skandalui iš anksto pasi- 

komunistai tuoiaus 
tiukdyti socialistų 

triukšmauti ir 
vo kalbėto jus, koliot 
socialistus.

k u

Jau buvo "Keleivyje rašy- keitimasis. Pagaliau dierfa’ 
ta, kad musų žemė kadaise visai išaušo, ir saulutė pra
buvo karštos masės kamuo- dėjo rodytis danguje. Pa
lys. apsuptas iš visų pusių mažu atsiranda žuvys. Tie. 
rūkais. Didžiausia iš planetų patįs i paparčius ir žolynus, 
—Jupiteris — dar ir šian- panašus augalai išbujoja iki 
dien tebėra tokioje padėty, milžiniško didumo, taip kad 

Amžiams slenkant, musu su jai* negali susilyginti jo- 
žemė vis aušo ir aušo. Jos kie musų laikų medžiai. Š5- 
paviršius apsidengė kieta tie medžiai auga dar vandė- 
pluta. Rukai sutirštėjo ir nu- 
krito vandens pavidale ant 
žemės.

Iš pradžių veik visa žemė 
buvo padengta vandeniu. 
Pamažu iš vandens išsikėlė 
kalnai ir ištisi dideli,sausu
mos plotai. Kiek laika išėjo, 
kol žemė, buvusi karšta, at- ... 
aušo ir ant jos susidarė kieta Bmčių metų 
pluta, vanduo, gyvuliai — f1 _
mokslas šilo tikrai pasakyti dsbar varo fabriku: 
negali. Bet mokslininkai žitis, laivus, šildo triobas. Is 
mano, kad šitam visam rei
kėjo daugelio milijonų metų.

Žemė Maukiama truputi 
susitraukdavo ir todėl jos pa
viršius pasidarė nelygus. At
sirado kalnai ir slėniai. Auk
ščiausi kalnai, nepaisant sa
vo didumo, palyginus su že
mės didumu yra menkniekis. 
Aukščiausias ant žemės kal
nas Everestas. Azijoje, turi 
mažiau, kaip devynis kilo
metrus augščio. Tuo tarpu 
žemės storis turi apie 13 tuk
siančiu kilometru. Vadinasi. . w
žemės kamuolys yra apie^^un}a-^ buvusi lygi visoje ze- 
pusantro tūkstančio kartų 
didesnis už didžiausią kalną.

Tyrinėjant žemės sluogs- 
nius rasta, kad vanduo ant 
žemės nestovėjo visą laiką 
toje pačioje vietoje. Jis daug 
kartų keitė savo vietą. Kur 
mes gyvename, čia daug 
karių buvo jūrių dugnas. 
Kodėl taip atsitiko, mokslui 
visų priežasčių ištirti dar ne
pavyko.

Mokslininkai sako, kad 
•s susi

traukimas. bet ir kitos prie- 
Sinagogoje kilo didžiau-bastys. Šiaip ar taip, musų 

sias triukšmas. Zvdai pakvie-'sausuma buvo daug kanų ju
te policija, kuri triukšmada- nu dugnu. Žemė matė įvai
rius nuvedė i nuovadą. įrius laikus. Iš pradžių buvo 

vienoda labai didelė šiluma. 
(Tada žemė turėjo savo šilu-
I

l
i

Tokiose prieblar.dose da
bartiniu metu mes gyvename 
savo vidaus ir išorės gyveni
me. Jau virš metų nėra Sei
mo. šalies šeimininko. (Cen
zūros išbrauktai, šaly karo 
būklė, su visomis savo išda
vomis. Dery bos su Lenkija 
veliamos be Srimo sankcijų 
ir nurodymų. Viso sudėtingo 

tip paprasta ir musų valstybės gyvenime gi- 
>>s supainiotos ir sutrauky

to-. (Cenzūros išbraukta).
Kada laivas plaukia be 

vairo ir be kompaso, yra lau- 
ralimu. Valsty bės biudžetas kiama katastrofa. (“S-tas”) 
svarstomas, priimamas ir 
tvirtinamas be šalies šeimi
ninko Seimo. Uždedama 
mokėsniai ir daroma išlaidos 
be tautos atstovų sankcijos. • 

Mes gerai siųirantame. 
kad kiekvienas ministerių 
kabinetas gali sudarinėti 
valstybes biudžetą kokiomis 
ik nori taisyklėmis besiva- 
luodiamas. Ir jei valstybės 

biudžetas butų tik paprasta 
statistikos lentelė, tai apie jį 
netektu ir kalbėti. Bet gi visa 
svarba ta, kad biudžetas — 
ai įstatymas. Ir ne paprasta • 

įstatymas. Kiekviena jo skali 
line yra tautos darbo vaisius. 
Biudžete, 
-ispiiidi vi 
ekonbmin 
urinis 
Ižiulis 
Kiekvieno 
mis, kapita! 
gu kas nors

turi teisės iš anksto apėję apie tą vieta, kurią 
mes pavadintume altorium, 
pradėjo kalbėti ir pareiškė, 
kad ir jiedu nori būti žydais. 
Ir pradėjo prašyti, kad vy
liausias rabinas juodu api-!.......................................
piatistytų... Pradėjo ruoštis č’a netik žemė;

jnių kontroliuoti vyriausybės operacijai

kaip veidrodv. at- 
isas šalies politinis, 
lis. socialinis ii- kui- 

gyvenima 
trobesys, statomas 

piliečio paiėgo- 
u ir darbu. O jei- 

kitam atiduoda 
*. kapitalą ir dar-

Žvdiško Krikšto Užsimanė.
t

Prieš Velykas Mariampo- 
lėie šiemet buvo ištisa eilė 
rekolekcijų. Rekųlekcijos 
vyrams, rekolekcijos mote
rims, rekolekcijos moki
niams. rekolekcijos amatnin- 
kams. tarnams, tarnaitėms, 
vežėjams, ponams, ubagams 
irti. Rekolekcijoms laikyti 
parenkamas geresnis kuni
gas. kartais atvažiuoja iš ki
tur ir tt. Ar tai taip reikia, ar 
nusižiūrėję i krikščionis prieš 
Velvkas buvo atvvkes iš » 1 *

Kauno į Mariampolę žymus 
žydų rabinas pamaldų lai
kyti i r pamokslų' sakyti.

Tai di- Pačiame maldo* įkarštyje 
Įeina i sinagogą du vyrai — 
krikščionys. Juos Mariampo- 
lėje visi pažįsta. Gal būt. 
kiek valstybinės ragavę. 
Kalu mačiusieji pasakoja, jie

nv. bet. žinoma, ten kur ne
gilu. šiluma juos labai ug
do. šimtais tūkstančių metų 
jie auga, krinta vandenin.’ 
pusta ir toliau vis auga toj 
pačioj vietoj. Juos apneša 
žemėmis, kai kur akmenimis. 
Vietomis užpila vulkanais. 
Iš jų paskui per šimtus tuks- 

i susiguli ir susi
daro akmens anglis, kuri 

garve-

<avo pajėg 
bą. tai ji 
žinoti, kokiam reikalui jis vi
sa tai atiduoda. Turi būti jo 
sutikima*.

Biudžetas ■— tautos tei*ė. 
(Parlamentui tai viena ge
riausių ir didžiausių priemo

pirmykščių sliekų ir kitų gy
vių pradeda išsivystyti di
desni gyvuliai: pradžioje žū- 
vys, o iš žuvų šliužai, su ilgo
mis uodegomis, be kojų ir su 
kojomis. Gyviai maitinosi 
daugiausia žolėmis. Milži
niškos žolės pamažu darosi 
panašios į lapuotus medžius. 
Iš šliužų pradeda išsivystyti 
paukščiai. Pagaliau nusisto
vi dabartinės sausumos ir ju
ros. žemė vis labiau ataušta, 
oras suskystėja, žemė jau ne
stoja šildyti paviršių savo'ši- . V. ——--X _T *- 
mėje šiluma išnyksta. Žemės 
ašigaliuose pasidaro šalta, 
atsiranda sniegas, ledai. Pa
sidaro staigus atvėsima.-. Dėl 
Įvairių, dar ne visai ištirtų 
priežasčių sniegas ir ledai iš
siplatina labai staigiai ir su
naikina daug gyvių ir aug
menų. Tuo tarpu galutinai 
nusistovi dabartinis sausu
mos ir vandens pasidalini
mas. Žemės paviršius visiš
kai atvėsta, galutinai susida
ro kalnai. Pradeda išsivysty
ti dabartiniai gyvuliai. Žemė 
vėl atšyla. Sniego ir ledų li
nija atsistumia i ašigalius ir į 
aukštus kalnus. Pagaliau at
siranda žemėje ir žmogus.

Šitaip vystėsi ir keitėsi 
musų žemės paviršius ir jo 
g\ venimas. Gal kas paklaus: 
iš kur visa tai žinoma? O vi
sa tai žinoma iš mokslo tyri
nėjimų. Mokslininkai kasa 
žemę, čia randa sluogsniu.- 
juose randa gyvių, augalų ir 
kitos praeities liekanas. Be 
te. <i e romi įvairus kiti tyri
nėjimai. Iš šitų tyrinėjimų, 
tarsi kokio rašto, palengva 
atsidaro praeitis. Žinoma, 
dm- ne tiskas išaiškinta. 
Mokslininkai dirba ir iš me
tų į metus pamažu žemės ir 
žmonijos praeitis vis labiau 
aiškėja. Daug dalykų jau yra 
galutinai išaiškinta. Dėl kitų 
daromi mokslu paremti spė
jimai (hipotezės). Sunkiau
sia nustatyti, kiek laiko su 
ėmė visi šitie pasikeitimai. 
Bet ir čia kai kas aiškėja 
Kaip žmogaus amžius ma
tuojamas mėnesiais ir me
tais, taip žemės amžius ma
tuojamas milionais ir šim
tais milionų metų.

Dabar nustatyta, kad žmo
gus yra ant žemės mažiausia 
dvidešimts tūkstančių metų. 
Bet spėjama, nors įrodymų 
aiškių dar nėra, kad žmogus 
gyvena jau daug ilgiau, gal 
šimtą tūkstančių metų. Tik
tai tas primykštis žmogus bu
vo visiškai laukinis; jo gyve
nimas nedaug tesiskyrė nuo 
žvėrių gyvenimo. Net ir jo iš 
vaizda buvusi žymiai kito 
kia. ’ J. p.

ruosę. 
pradėjo 
kalbėtojus, 
statyt sa 
ir šmeižt

Darbininkų milicija pra
dėjo triukšmadarius malšin-. 
ti ir pasakė, kad jie čia pro
vokacijų nedarytų. Tuometi 
komunistų vada* Sikorskis' 
išsitraukė revolverį ir šovė 
kelis kartus. Tai buvo ženk
las komunistams pulti socia
listus. Ir komunistai pradėjo 
šturmų. Jie puolė socialistų 
kalbėtoju*, nradėjo draskyti 
socialistų vėliavas ir šaudyt 
iš revolverių.

Minioj kilo didžiausia pa
nika. Moteris ir vaikai, kurie 
šitokio užpuolimo visai nesi
tikėjo. p'isigandę pradėjo 
klykti ir bėgti i visas puses. 
Šitame sumišime daugiausia 
žmonių buvo sužeista besi- 
grudant ir lipant vieniem-n 
per kitu*.

Darbininkų milicija betgi 
komunistus supliekė i'- išvai
kė. Komunistai mėgino da 
grįžti atgal, lvg jiem- da bu
tų negana darbininkų krau
jo. bet tuo tarpu pribuvo rai
toji policija ir daug jų buvo 
areštuota.

Tai ve. kaip pasižymėjo 
Maskvos agentų suagituoti 
fanatikai I

li- valstvbinio vairo krvpti su
lig tautos daugumos norą. 
Dauguma negali pasiduoti 
mažumai.

kus. liepdama 
tis ir prašyti, 
duotų dvasios 
leidusiems 
mergos tuojau* nr^dės jau be 
andarokų vaikščiot strytais. 
Kas sykis dresės darosi vis 

. trumpesnės ir trumpesnės, ir 
neužilgo paliks tiktai įuos
tos. Plaukus pradėjo kirptis drapanom taip nersikeitė. tai 
net ir senos bobos. Visi, už- 
miišo Dievą ir skramnumą. 
O kr* čia kaltas? Tai vis ta 
cibulizacija.

—Aš negailu suprasti, tė
ve. kodėl jūsų popiežius taip 
daug rūpinasi anie moterų 
rndarokus. Juk jis nevedęs 
žmogus ir apie andarokus jis 
turėtų kuo mažiausia nu*1'- 
manyti. O gal jis buvo kada 
nors madų siuvėjas?

—Tu, Maike, nesupranti 
t rikš*’joniškos doros, užtai 
tu taip ir šneki.

s a gerai, tėve, jeigu tu 
žinai, tai paaiškink man. ką 
krikščioniškoji dora turi 
bendra su moterų andaro- 
kais?

—Orait. Maike. jeigu tik 
tu nori, tai aš tau išklumočy- 
siu viską kaili č nt delno. Tai
gi klausyk. Krikščioniška do
ra liepia mergoms ir boboms 
nešioti andarokus ligi žemės, 
kad kojų nesimatytų, ba taip 
nešiojo Panelė Švenčiausia ir prigėrė, 
jos tavoriška Šventa Uršulė. I

— Bet tokios drapanos, tė-’ 
ve, senai jau išėjo iš mados.

—Ne. Maike. doros zoko-|
nai iš mados neišeina. Kas upės ___ _____  ______>t.
buvo madoje du tūkstančiai Keliai ir laukai stovi po van- vą ta kryptim vairuoja, 
metų atgal, tas turi būt ma- deniu ir išrodo kaip jurė.
(loję ir ši ~
rašyta Visų šventų Ž i vate, o gė*.

kodėl gi negalėtų persikeisti 
moterų apsirėdymas? Ar ga
li man šitą klausimą išaiš
kint. tėve?

—Ne. vaike, aš turiu eiti 
pirma pas kleboną apie tai 
pasiklausti.

—Na. tai lik sveikas, tėve. 
Susitiksim kita svki.*■ ♦ »

ALBANIJOS KABINETAS 
GRIUVO.

Žinios iš Tiranos sako, 
kad tenai atsistatydino Al
banijos ministerių kabinetas, 
kuris negalėjo susitaikyt dol 
biudžeto.

ČEKOSLOVAKIJOJ
POTVINIA1.

Čekoslovakijoj i 
upės Hron ir Neitra. 
kaimų ir miestelių tapo ap
semta vandeniu ir gyvento
jai bėga į aukštesnes vietas. 
Pereitoj subatoj 6 žmonės
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Kiekvienas laivas, piau, 
damas jura, turi turėti vaiią 
ir kompasą. Kompasu lauo 
Įgula gali orientuotis, kur ji 
kokiuo laikiurandasi. Kom
pasas nustato siekiamo tiks- 

ir Coulonge. jo kelionės krvptį. Vairas lai- 
. . Be 

. , kompaso ir be vairo, žinoma, 
iandien. Taip yra pa- Daug žmonių liko be pašto- laivas gali kiek laiko plauk- 

. įti. Ir trumparegiam toks

PATVINO KANADOS 
UPES.

Kanado- šiaurėj patvino
Ottawa
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mą. Žemės pavilgius jau bu
vo apsidengęs sukietėjusią 
pluta, bet ta pluta buvo dar 
kaista. Saulės šiluma žemės 
visiškai nepasiekdavo per 
labai storus tirštų rūkų 
sluogsnius. Tada ant žemės 
buvo visiškai tamsu, nes tie 

pūkai nepraleisdavo jokios 
šviesos. Žemės pluta buvo 
dar visiškai plona. Užtat 
Įkaitusios dujos ir masės la
bai dažnai plutą pralaužda
vo ir verždavosi viršun. Bai
si, tamsi naktis būdavo tik 
apšviečiama raudona vulka
nų ugnimi. Baisus trenksmas 
ir griausmas besiveržiančių 
vulkanų išduodavo žemės 
.paviršiui nurimti. Aukštikal
niai iškildavo ir griūdavo su 
didžiausiu trenksmu prapul- 
tin. Laimė. kad visų šitų bai
senybių joki gyviai neregė
jo ir nejautė. Tada ant žemės 
nebuvo ne tik žmonių, bet 
nei jokių gy vių, nei augme
nų. Per daug didelis karštis 
dar neleido jiems gimti ir 
gyventi. Pamažu rukai sutir
štėjo ir pradėjo kristi lietaus 
pavidalu ant žemė*. Saulutės 
šviesa pradėjo po truputį 
prasimušti pro rukus. Pradė
jo aušti. Tamsi naktis pasi
keitė prietemomis.

Žemė dar labiau ataušo. 
Karštis pasikeitė malonia, 
nors dar gana aukšta šiluma. 
Pradėjo rastis augmenys, 
kiek vėliau ir gyviai. Aug
menys buvo panašus į papar
čius ir kitus žolynus, kurie 
veisiasi be žiedų ir vaisių. Ir 
gyviai buvo labai neįvairus: 
sliekai

IvJi j • -- i ‘Lt....

«

DĖL VEIDO

MISTAROO KŪMO KVAPSNI

ftANKL-MALOINfS

1 APSAUGO SVEIKATA

NUSISOVE KALĖJIMU 
PRIŽIŪRĖTOJAS.

Balandžio 10, apie 3 vai.
ryte. Mickevičiaus-Keistuciu 

ir panašus į vėžius gatvių kampe nusišovė Kau- 
vandens gyviai. Vulkanų iš- no sunkių jų darbų kalėjimo 
si veržimai sumažėjo. Dažnas prižiūrėtojas Feliksas Žvirb- 
sausumos ir jūrių vietomis lis.
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Įdomios. Žiniom
KALĖJIMO VIRŠININKAS šinjnko balsu. Kilo karimas. 

—PLĖŠIKAS. Pradėta sekti, ir viskas išėjo
.. aikštėn. Dabar "tėvas” Epu- su skebais.Siau- ,.e?1 ..... ■ --------

žinių
<>eę ūži-.- nien. ls alau- re gu savo dbroJiais-" iiž,yėle-. apie 250 streikuojančių mai 

liu auyaCHlos teismas nagn-žin;„ tu Į.luk;a • ...................................... .
nes^sensacingą bylą: buvęs ku,.L; atsiAį;,,

Šimą ir žmonių žudymą
- <t-ė---- tį-rr^ \y-ę Į

GYVATĖS su; D V
GALVOM. /' <

Šiomis dienorfils' PiethsJa- 
vijoje,' netoli nuo Albanijos 
sienos, pasirodė ‘ pavąsąrio 
ęyvatės su dviem galvom, 

okių gyvačių pasirodymas___________
iššaukė tamsių žmonių tarpe bedąjujįj NEGALI UŽ- 
didelę pamką. Tat esančios LAIKYTt PAČIOS, 

velykmes gyvates. V ie-_ Fitehbu Maas _ čia 
na n l>. .ne. edo uk.n.nku. pa- t) h- atiduotas
vyko savo lauke pagai.U.lvi- ž s va,.Uu John
gavę gyvatę s-y va. I O. Ihander. Policija kaltino

Gyvate tuojaus padvėsę jL k jjs ,
nelaisvėje Dv.ga ve gyvate A ; užlįikvra0. Duokitman 
nuvežta j B.elgrado zoologe d b šj užiajĮtysiji,

Gyvate yra kė lhan(leį2Aš keTTmė-
ilgio — abidyi.;n€3iai tl.ankausi po visąvals- 

tiją ir negaliu darbo gauti, 
ris sako. Prokuroras pranešė,

Biižų arešto namų viršinin- i 
kas kaltinamus plėšikavimu.

Šios nepiiprasios bylos ap
linkybės yra tokios: 1926 į 
metais Radzevičius, būda
mas mirėto katėjimo virši
ninku, susitarė su keliais ka- 
liniaks-banditąis, kurie buvo 
suimti ir pasodinti jo kalėji
mam kartu daryt plėšimus 
pasipelnymo tikslu.

Grupėmis po 5—6 ir net.8 
žmones Radzevičius išleis
davo banditus iš kalėjimo ir 
jie ėjo a:;* kebo, kur gink
luoti užpuldavo autobusus, 
vežimus, pirklius ir kitus.

Ginklus duodavo pats ka
lėjimu viršininkas Radzevi
čius. Padarę plėšimus bandi
tai grįždavo i kalėjimą ir da
linosi pagrobtuoju turtu, pi
nigais ir brangenybėmis su 
savo virš) n inkų, kuris nuolat 
i / lavo didesnę grobio dali, 
o savo "gaujai” palikdavo 
pačius niekus.

Per . tuos puolimus Įvyko 
net du nužudymai.

Būdavo atsitikimų, kad 
užpuolimuose dalyvavo ir 
pats Radzevičius. Prie už
puolimo vietos jis privažiuo
davo automobiliu.

Tečiaus visas tas kalėjimo 
viršininko darbas iškilo aikš
tėn. JĮ išdavė patys jo bend
rininkai — kaliniai.

Radzevičius buvo tuoj su
imtas ir pasodintas Šiaulių 
sunkiųjų darbų kalėjiman. o 
byla iš Teisingumo Ministe
rijos pasiųsta valstybės gy
nėjui.

Dabar iki teismui Radze
vičius sėdi sunkiems nusikal
tėliams kameroje.

i
I

teismo, nerių pastojo kelią skebams, 
už ilgą plė- kurie grįžo iš darbo busais, ir 

pradėjo mėtyt juos akmeni
mis. Tuojaus pribuvo šerifas 
su savo mušeikomis ir milici
ninkais. Jie stojo skebų pusė
je ir pradėjo mėtyt.gazines 
bombas į streikuojančius 
mainerius. ^laineriai buvo 
išvaikyti ir šerifas sakosi va
dus areštuosiąs.

iem’

ES

minkštų anglių, kasyklų ir 
kompanijos pradėjo dirbti 

Pereitą sąvaitę

MILICIJA SU BOMBOMIS 
PUOLĖ STREIKUOJAN

ČIUS MAINERIUS.
Coal Ridge, Ohio. — šitoj 

apielinkėj atsidarė keliatas

V 6

Pasiklausykit
Pops Subatų Vakarais—WBZ 

Gerkit

; Jums patartina pasirinkt geriausia

PAIEŠKOJIMAI

jos muziejų, 
santimetru 
galvos visai vienodos ir nor- 
mališkos. Zoologai vi a labai 
Susi<k>mėję tokios liepapras- vaWžia iau
tos rus;es gyvačių pasirouy- . - - -
mu.

kaųnynu .Juuzi
Kr o h-r-ų. Antana- pir 

<-a;-'. . o dabar nezir.a 
Paeina iš Jurbarko a 

parapijos. Pijikojų k 
žiu atsišaukti arba kas ap>< 
, n*.al<. r ūkite man praneš 

~ M ARĖ R AKAITĖ-koRFiST 
6234 So. McV.. .ers avė., t

PajieS au ■= 
(Milano 
p veli' > C‘- 
pvena. I*. 
Gaurės. 
Jleldži.
prote, 
tai busiu dėkiru
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Plėšikai Vienuolių 
Rūbuose.

I
Rumunijoje, kaip praneša 

laikraščiai, pagauta labai pa
vojingų plėšikų gauja, kuri 
per 15 melų apiplėšė ir nužu
dė daugybę žmonių ir ištisus 
sodžius. Plėšikai visą laiką 
slėpėsi vienuolyne, Neamtų 
mieste, dievotų vienuolių rū
buose. Gaujos vadas Myko
las E pure, gražus, jaunas, 
aukšto mokslo žmogus, dar 
prieš karą tarnavęs kariuo
menėje. kuo tai nusikalto ir 
buvo priverstas bėgti. Besi
slapstydamas. jis pradėjo 
plėšikauti, rado panašių sau 
draugų ir pasidarė plėšikų 
gaujos vadu.

Karo metu jam puikiai se
kėsi, bet karui pasibaigus 
pradėta ji medžioti, ii- jam 
pasidarė ankšta. Tada .ris su 
visais savo 
vienuolyną Neamtu mieste. 
Čia jie dieną mokėjų rodytis 
pavyzd i ilgais dievotais vie
nuoliais, o naktį, persirengę 
ir užsidėję kaukes, ėjo pieši,. 
Policija sKeloe didžia.»>ius 
atiygii.u_ piesikų . uv- 
llili. ą '. ■ ;ū ulC ii > lt-
bėjosi. kad ..lenu buriu negu
lima sj.>eKti, hut pic;i-ikcti .'tu
piasi, 
žmonių, 
po žeme, 
galvoti. nUu p Šventais 
nuolių :;uaLz : ; in • i 
kai.

Te. <a.- ■ p.ii. .iki;

šnipineuavo. Kas Km < almė
davo, kuktUs OiZni... <iai.^ .( 
naktį apiptesdav<>. .■<
jis aplplcSe 4U t cZln.ų .iti«- 
vusių į i'ieauitu i .uz., 

.inuose važiavo oaug. ai.-i. 
ninku, Kat nimbu ■ ne; pu.i- 
cijos. bet niekas neišdrįso 
priešintis, tlabuko (toks ou- 
vo plėšikų gaujos oficialus 
pavadinimas) vardas visus 
suparaližiavo. Bet čia daugu
ma pastebėjo, kad plėšikų 
vado balsas turi stebėtiną 
panašumą su vienuolyno vir-

RASTAS AZIJOJ SENO- i
VISKAS MIEŠTAS. <

Žinomas vokiečių tyrinė
tojas archeologas d'r. Emil 
Trinkleris rado centralinėj 
Azijoj seną miestą, kurs bu
vo užneštas smėlio. Trinkle
ris iškeliavo i kalnuotas Azi
jos sritis dar prieš metus ir 
tęsė ten Swen Hedino pradė
tus tyrinėjimus. Perėjęs kal
nų kraštą tarp Karakumo 
Himalajų ir Kunluno jispra- 

’eitos žiemos pradžioj Įėjo i 
kiniečių Turkestaną. Tyrinė
damas Taklamakano tyrumą 
jis rado seną smėlio užneštą 
mieštą. Buvo pradėti kasinė
jimai ir tuoj buvo rastos auk
štos kultūros žymės. Iškasta 

‘daug senobinių rankraščių, 
j ginklų, statulų, rakandu ir 
; kitokių daiktų. -Jie bus ati
duoti Bremeno savivaldybės 
muziejui. Trinkleris yra Bre
meno gyventojas ir jo kelio
nę po Aziją finansavo* tas 
miestas.

- $1,000 Ihanderio šeimynos 
užlaikymui, ir reikalavo, kad 
Ihanderis valdžiai tuos pini
gus grąžintų. “Bet iš ko jis 
gali grąžinti?“ pastebėjo tei
sėjas. ‘‘Juk iš akmens kraujo 
neišspausi.” Byla tapo atidė
ta dešimčiai dienų.

ROKFELERIS NUMETĖ 
SAVO KOMPANIJOS 

PREZIDENTĄ.
-Jaunasis-Pokfeleris nume

tė Standard Oil Company o f 
Indiana prezidentą pulki
ninką Stewartą, užtai kad 
Stewart išplepėjo Senato 
komisijai, kad Rokfelerio 
kompanija taipgi buvo įsivė- 
lus i aliejaus šmugelį. “Da
bar aš jau neturiu tam žmo
gui pasitikėjimo,” pasakė 
dievobaimingas aliejaus ka
ralius. <
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Pa i’".'' • • -b ■ -'Ihi (ji'jIoiT". 
fina iš Vilk-o- ■'zės ap-kriėiu i 
liaus. Astuon oi ka 'lietų atual 
važiavo į Tryškių valsčių ir vec 
ja Ruztraite iš I.eilėnų kaimo. Jau :>u> 
]k nx-tų. kaip j - atvažiavo į Am-.-i „a. 
pirmiau gyveno Chicagoj. uotam i.-va- 
lia-o nežinia kur Meldžiu atsisauk'. 
»rba kas apie jį žinote, malonėkite 
pranešti. ne> mes turime prie jo labai 
svarbų reikalą. Už pranešimą bus at
lyginta. (211

CHARI.ES staponkus
2213 W„ 22-nd st.. CEi-agb. Ii!.

KULID2IUS BIJOSI OR
LAIVIU LĖKTI.

Pasirodo, kad prezidentas 
Kulidžius yra didelis bailys. 
Bankininkas Russ Halley no
rėjo duot jam “raidą” orlai
viu ir žadėjo tam tikslui at
vežti j VVashingtoną 15-kos 
pasažierių orlaivi su trim 
motorais, taip kad Kulidžiui 
nebūtų jokio pavojaus. Or-į aiški n ima 
laiviui operuoti buvo pa^arū-iGerai Til
dytas geriausis lakūnas. Te- p. o. &-x

■i
iie

X

Pajie.škau nv-brolio A!>-k- > Ra.- 
kausko. Vilniaus gub.. Trakų apskr.. 
l'žugio 11 ž;:-.- Aru i parapij- -. ' ■ ■■■>- 
sandvario vai- . '.e::,u kaimo. Pirm
keliolikos met i girdėjau kad dirt 
mainose apie .'iotint t arme'. Pa. Tur 
svarbu reikalą, jis pąts lai at-isauk 
arba žinant;'-i' ,-.k.si- piah''2

KAZIMIERAS fhfTERUNAS
Simsbury, ConnP. O. Eox 2?

APSIVEDIMAI.
Pajieškau nv-rtS,jo 

minjro šeiiny-'--o ;
m. kad ir 
pėdų !> coi i.. 
Kentucky kr. 
norėtų arėL-j 
rašyt !:■;.< a.

Gerai merir •
A LĖK

čiaus prezidentas atsisakė Į 
orlaivi sėsti.

ŽMOGAUS KŪNAS 
SKAITLINĖMIS. ‘

žmogaus širdis per vieną 
parą įsc.asa šimtą tūkstan
čių kaitų. .. . r

žmogaus širdyje gali tilp- 
li apie 650 gramų kraujo.

Per vieną minutą per žmo
gaus širdį perbėga tiek krau
jo. kiek jo yra visame kūne. 
Kraujas teka gyslomis grei
tumu vidutiniškai apie 9 me
trus per sekundą.

Žmogaus griaučiai suside
da iš 200 atskirų kaulų, 

i žmogaus odoje yra apie 
i du milijonai skylučių p-akai- 

i tui išeiti,draugais įstojo i - Znlog^ atsiKvepu per 
minutą 1 b Kaitų ir pe» parą 

į Įtraukia 23 tud^taiičiu^ .lite- 
Irių oro.

—
GORILOb uKCAMAI NE
SISKIRIA NUO ŽMOGAUS

Šiomis, dienomis Floridoj 
pastipo cirko sax mioko 
Ringlingo prijaukinta gorila, 
pakrikštyta paneles Kongo 
vardu. Dr. Ralph N. GFfctm 
kuris ją gydė ir paskui negy
vą ją egzaminavo, sako, kad 
jos viduriai yra lygiai tokie, 
kaip žmogaus, ir jos organų'200 žiūrėtojų 

•jokiu budu negalima atskirti! 
nuo 14 metų amžiaus mer
gaites organų. Ir šita bez,- 

•džione pastipo nuo taip vadi- 
■namos Ilium coiitis, . tai h 
ga, kui i<* pap-a. ta: uerga 

1 žmones.f

Ui it. .
JtC (lln^llct

. i e na N.

v

t

I

r

t

i

I

a

s, kuri nor 
gyvenimo.

• si’ė:_ as esu ■■ metų, o 
. esu 15 metų i’armeris 
Inucsi. Mergir-s. oS 
«-’.-:->ažint. mulor.i h : nt- 
pr-.Cn>t paveiks!ą -. a- 

■Ika’ingai nėra- rėkit, 
bjs malonus namas.

PAVELUS
Van Ix’

:3

—
DEPORTUOS PRASIŽEN

GUSIUS KUNIGUS.
Iš Meksikos pranešama,- 

kad prezidentas Calles išlei-j 
dęs Įsakymą deportuoti visus; 
svetimšalius kunigus, kurie: 
n-a prasižengę šalies įstaty-] 
mums.

KAIMAS BE MOTERŲ.
Airijoje yra vienas kai

mas, kur gyvena tik vieni vy
rai. Viri tcykaiirto gyventojai, 
dideli moterų priešininkai, 
laiko moteris pragaro pada
rais. Moterims griežtai drau
džiama tame kaime pasiro
dyti.

2 RI ĮMINI.I K\MBARI\I puian 
ų.- vyrams, kurie dirba lordu dirbtu

vėje Reperius, ne* yra labai arti. \ y- 
rui negali būt girtuokliai (20)

K. T. YUSHKO
)■ 51 lt> \\ illiani'on ine., l ordson, Mich. 
i l el. Cedar 724U-R.

GERIAUSIA PILVO GY
DUOLĖ YRA KATRO-LEK 

1 Gerbiamas Pone Aptieko- 
riav:—

Dėkuvoju Ponui už .Jūsų 
neapkainuojimias ir labąi 
prg( ibiiigas gyduoles, kurios 
v a < i i 11:: s i K A T i i O- LĖK- Kiek 
,į;: \ v a i k šč i o j a u į > aiįt, į va iii ū*š 
jiakberus i-- kiek aŠ sunaudo
jau visokių^dhiblių, vienoje 
niekas ng$0ge;bėjo. kol 
nujau ‘*aplė ’Jušų gyduoles 
K ATRO-LEK. ktiriaš varto-i 
damas visiškai' pasveikau

- nuo pilvo ligų. KATRO-LEK
,,uii - ui'.-.n- yra geriausios iš visų gydud- 

‘*d> kokias tik aš kada nors 
u iiKE ' varto jau nuo pilvodigų/ Tog
. . '. \ v b'.cl aš v<‘iinu šias gyduoles

• vartoti kiekvienam, kuris 
i' j-:!t,s kenčia nuo to^U ligU.k i.ti.ų uura 1>- blaivi,. r• r 0 *

. tarp ir .5 n..-'/: . ŠU pagal ba
- . 5 pėdu ir pus.-s. I Jan JVlotcofsky.
/^aiin^^S; Bot 336. E. Moriches, N. Y< 
.gei k a i i.-.-j; Reikalaukite
tokia i.ma*.’ inke. ..Lt-» . «. i • i • •* i II,,. ;. gyduolių kiekvienoj yptiekoj į

k!"R •' arba rašykite tiesiog pas iš-Į
><IiTbegi. W- V. OJTASINS-.
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GERIAUSIOS FARMOS!
New Jcrsey valstijoj. a|>lu:k didelius 

miestus, aš turiu visokių furnių. dide
lių ir mažų. Platesnių žinių klauskit 
pa>: TON V MARKI X AS (21)

Box 71, Sand Bru-ik, N. J.

ATYDA! ATYDA!
j Kurie turite lotus YoungsU>xne» 
, X< * tuii I-'alls. Lorain, Salėm, < >feri«'» ar 
i Sharoti. Pa., aioa Cleveland, Ohio — 

mes galini ant jūsų loto pastatyt na
mą., Darbas jrvarantuotas. Statyk na
mą, turėsi naudą. Tuščias lotas neduo
da naudos. Jei nenori namo statytrga- 
li savo Jutą mainyti ant rnusų gatavo 

kpa-tątyt^ iitH'io. Matyk mus arba ra-
J^t.'trauš; įJ.'.:< - h s žinias. (21) 

BAI.TIC BI.DC. ( O.
i* tj*)2 V ade Park avė.. Cleveland. Ohio

.---------- -T—
. LIETUVIŲ LAISVĖS 
ĮMYLĖTO J V DRAUGYSTĖ

W\1 •KEGA'S. ILK

šių puikiųi

\ abos Antrais*: .
l’uiųiruiikas VINCAS GABK1S, 

Mi-Attfcrtėr AVt •- 
Vict-Pirmininkas R. KULIS, 

So, Jaekson st. 
Užrašų S^;r. A. SALlĄKjlS. 

sjo — <tn St įĮ 
iuit.i S-ki. Sl-ZAN'A f.'AlMuS, 

7-e, M' AUMi-r. < C 
Iždininkas CJI \S \VillTfc.?. 

72* ■ Hrflh St^efc « 
Iždo g!.>l.- jai: 
DAMBRAUSK.VJŲ ;

SIS lo-lir st.. Saį. Jilii-.-ago, III. 
J SKARBLįS, S4J Lenbx Avė. 
■71 Kn.vjriąi-
JI iUliS JOkVBtAiTJS,

iįoersy H.
J, K. I'O\ IbA/pS.

i-1;.'-; j... .-./m ‘t . N:-. Ghicago, III. 
Si Maršalkas; ... .

. -t »\ \S -ST<?čKUS. 7«:l J 
JONAS JoKGUAITIS. .

712 Su. G< • :••>••'•
- ---- ;—-ėa-M-
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K i i )R V G*rQ..l 11 BriglitviJ. _
St.. Boston, Mass., prisius 
čiar.t Š2 uz rknią bonką.ąrfta 
$5.50 už tris bohkas.

F ARKOS
FARMA GREITAM

PARDAVIMUI.
I’aisMuoda labai pigiai 4<> ak<rriųi 

•• s visais gyvuliais, įrankiais, ir 
na-vi rakandais; abelnai visa pilnai 
•rengta ūkė - u gyvenimu namu ir vis
ką- kas randasi ant ūkės. Karma yra 
ireia. visa aptverta; 1H raguočių, 2 gn- 

: arkiia: ir 2 arkLai jodinėjimui; 2 ir 
>:’i--‘- mailės nuo niicst. . Saviniiiluts tu-

i i.'važiu' t -u svar biu reikalu. (22) 
JUOZAPAS G \l BIS 

l!o.x 511. PHEI.PS, V(1S.

PARDUODU FARMĄ
i.i. -i- pi-riii; -10,akeliu -u triob>- 

-iis. di- va apsėta. Priežastis pardavi- 
i«» — senatvė. (22)

ANTOX MU HLTA
R. 2. B.X 12. RRAN'CH, MICH

■ z-
. i

••

I

OPEROS.
Su Įi;i<lč\.t U!e\eluntlo rėrr.e- 

jiąrG ręiilu liaudies operą 
BIRCT^Ę VH<\'Ą doleri.

eglę; žalčių kara
lienę — šešit’ aktų operą, 
a. iti; darnas Bė^tbnui ir kitų 
miestų rėmėjams, parduodu ją 
-—vit-’o-r dolerių
—už l’-ENKH’S <K»Ierias.

Papiginimas tęsis iki 1 die
nai Liepos, š. m.

S E PT1N TA S S Ą SIŲ V1NIS 
CHORUI. — Vienas doleris.

Rašyt rejkalavimai.' šiųst 
pinigai— (-)

MIKAS PETRAI SKAS 
2263 — 21-t h SU 
DETROIT. MICH.

;\*L
1

;.v. SI.V.Į 

PYčŪ 4<‘<-..Į 
’ RASODA

5 uz loo
4, ss ir xiu ’iz Jo ). 
.. I’iNAVIJOS J" iii- 
. eglaites nuo 2’>--.1 

'ENTA|.IA1 ME 
-. :-;>ie 2 ' gatunku. 

i’a- -. k ;.- pamatyt, 
-'i- igu". Susraištas 

(20)

PARDAVIMAI
MEDŽIŲ ČIEPAI VISOKIŲ

RUSIU.
VISI < M EI’ \i DVIEJŲ METU

SENIMO.
OBELIS CRUŠIA

A’A 75. . VYŠNIA $1JH>. 
GRE1PSAS AViECll
s.5 uz J1"'. ASPARVGUS s2 
ERŠKIEČIAI .<•!. n stn 
ROŽĖS t"' ir 75c 
siu jmi 25 -. viena 
iki S-5.no. (RNA 
DžJAJ v.- K 
po v ienas. At
už ką jų- iro'nt- 
L-j • 1 . -

I

ą i.1 
k 

o

1 ĮT' 
i kili.

, t ikIi

iis i*

netnnu
o e

ihil.

PARSIDUODA FARMA
-10 AKRf, gera žemė, 4*s akrai įsė-

. j.,;,.į.- a; n, d-,bi'ais. Budnikai, 
'-yvu’i; i. panaršai, rakandai ir auto- 
n-b lius. K A1U. M ARKES < 20) 

B >x 75. Fountain. .Mich.

PARSIDUODA MANO 
FARMA.

•"'i aš.eą ’ -bai derlingo^, lygios 
■nūs. am kurios ajgn viskas, gera 
u " ’ba’i i st' ba. di leiė bamė, vi 
■■ nkai. m •zi;.m >< i arvės. pora a 
lių. |i;!» vištų.- visokius mašinos, 
t< nu trekas, žodžiu sakant, viskas, 
ar- farmo.- rr-:kaiir.'.'-. As paritluu 
su .'Meiiars i;«t-diais. Atsilankyk

Visi Lietuviai. Važiuojantieji 
pro Klaipėdą maloniai Kviečia
mi apsistoti

“Ryto” Viešbuty
TAURAGĖS GATVĖ 48—49. 

KLAIPĖDA.
Tai Vienintelis geriausis Lie
tui iu Viešbutis Klaipėdoje.

Viešbutyje yra visi patogu
mai. o kambariu ir valgiu kai
na. palyginamai labai žema.

JOKŪBAS STIKLIORIUS, 
šeimininkas.

AUSTRALIJOS LENKT Y ! 
NĖSE SUzEib i A zOO 

ŽMONIŲ.
Roseberiy mieste, Austra

lijoj. laike arklių lenktynių 
sugriuvo šuoly i.a. it ^uzei-iaj 

, L

“Keleivio” Kalendorius 
Dar Gaunamas.

‘Keleivio” Kalendoriuje 
telpa daug pamokinančių 
straipsniu, eilių ir juoku, ir 

JAPONAJ^UŽMUSĖ &00 daug gražių paveikslų.
Kalendorius reikalingas

1 • —X* • ••

I ■

KINIEČIŲ. Kalendorius reikalingas
Žinios iš Nankino sako, kiekvienam, o ypatingai jis 

kari japonų kariumenė smar- naudingas tuomi, kad jame 
kiai bombardavo Tsinano telpa daug gerų pasiskaity- 
miestą, užmušdama daugiau mų. ‘‘Keleivio” prenumera- 
kaip 500 kiniečių. Daug trio- toriams tik 25c. Pashkubin- 
bų buvo sunaikinta. kit užsisakyti.

ir
e

!> i 'c*

J.> i m 
ma» 

v.) ii.ti. 
b.-.lčtai.. •

Aš r.ar. ’i <><. t ' 
lykas. kuomi t pirrv.. 
siliuouuoja bu
bėjau. kad net lai i;
rankovių galai išeina i alt; k- 
gas be jokio g Jn.dyi > jo
giškai!

Šis “i dai < 
ras drancž’ams.
ga» kaip pii miau 1 :nl 
koms irgi gerai - 
neparausta ir n. >

Rinso vr.< ėkon.in

sk: i .ir. •;
h : a-’.-v ■ ep

*>. Var
- jo n.U :
u.

---------- v j _ ..

las, kokį tik :.š vari i;.' . L 
padaro p.’i a Rutilą ■ - u 
vių putų. Tai viskas, ko ma 
skalbimo dienoj jokio kit'-k 
šmotuose nei m heliuose. Rit 
vienas atlieka ta puikų d.c

Jūsų groserninkas tu: Ko 
prašykit pas jį DIDEI.IO pa

a -

Rinso
Tai granuliuota* mud;'-. ' ■
i , .mirkjna kalbiniu* halei, u 
iteiin - ii-

NAUDOKITĖS i 

PROGA! j 
Gera proga pirkti “Moving 

Picturc Thca’re” Norwoode. į 
j Biznis gerai išdirbtas, betsa-j 
! vininkas nusenęs ir nori par-' 
duoti. Parsiduoda už $19.- 
000.00, reikalauja Įnešti tik 
S9.009.go. Likusi suma bus 
kaipo pirmas mortęičius.

Ganeline Station ant šteito 
kelio Noi vvood^. šešių ruimų 
stuba su visais įtaisymais. . 
Parsiduoda labai pigiai.

A. K. NEVIACKAS 
1122 Washlngton Street, 

Norvvood, Massachusetts. 
Telephone h.TGrwood 1009.

Didelis Laimėjimas Kas Pirks.
Lietuviškas Dvaras, Meado>. land i arir.a

: ■> > likerių žemės, dirbamos 175 akeriai, ganyklos •!<) ak<-»ių. r..io 
k<> :;5 šeimynų namas. II kambarių, visi įtaisymai. . iluu
s.-' as ■■ vanduo, elektrikus šviesa. Barnė. tvartai 175 pertų il
game. I ' | Ių pločio, ir 11 grindų aukščio, ma.'ii <>s karvėms melžt:. 
N -. 5- r ,, |<ciiHS eina pro galą lauko, tarpe 2 nuėstų Miestas (’ut- 

-j i.-" i o-yventoju JŲ mailės tolumo; antras miestas f’on.fret 2 
man'-s. r’omfret. miestelis apgyventas turtuolių ir vienas iš gražiau
sių v-t - < nnect'i-ut valstijoj. 20 mailių nuo VVorcester, ">.5 n.uilė, 
nuo S;-1 20 mailių nuo Providenre. 50 mailių nuo Ihr'.fo d
ir -■>" iv- i'a n-.-o Bostono. Lietuvių r.irrcrių gyvena ne maža- 
< iu- .5 marės nuo tos vietoj, b! n* toj i ii to, 
ma nupirkti netik lietuviams, l>et ir 
vimo. už mortgage vertę. Pirkėja. 
Jnečti apie ^U.ooo. Kreipkitės-pas 1

kai 
inriaus nežuvo u- 

i.«. tnknn„ms. Priežastis gania 
ri r.ref. i< rpe S.5.(hh» ar $t>.(Hh». 
V „ii i 'a, nėr; iėiat.- saviniiiK

PETRAS VAIČIŪNAI (21 1
Montello Coa! ( o.

50 Amcs Street, i.Iu.iiclio, Ma«,

Reikalavimai 
reikalingas foto

grafas ik 2 mokiniai 
Kum nori mokintis fotografų profe
sijos. Kreipkitės i 

t Al k S i I i)IO
S75 Camhridirc st.. Cambridse. Mass.

REIKALINGA MOTERIS
.PY-.E. r:. I kl/HRĖJIMUI MAŽO
AIKO. miortv kun.barį, valgį. Su 

mk, .->čuf . u-Jksinn-. A t išimkit šiuo 
dr,.u. M. MULEVLS
17 .left'c -oil i.. (a m bridi; c. Mi.s*.

REIK \LIN(, XS PARTNERIS.
l’ajieškat: gero nevedusio vaikino uz. 

partnerį prie Restorano. Geistina kad 
butų geros išvaizdos, mokėtų manda
giai apsieiti prie zti.imių ii nevartotų 
peidaug svaiginamų gėrimų. Aš e->1 
gyvanašlė ir turiu biz.nį. reikalingas 
pusinii ka>. nes vienai per sunku. Su
sipažinus arčiau, galėsim ir apsivesti. 
Vaikinai, kurie busit už.interesuoti. at- 
sisaukit greitai ir prisiųskit savo pa
veikslą, kurį pareikalavus grąžinsiu. 
Iš apielinkės galit apsilankvti vpatiš- 
kai. ’ *(22)

MRS. JULIA JUZOKNA
72JŪ St. Clair avė, Cleveland, Ohio.

LIETUVIŠKI CIGARAI
Lietu’. iU LlčcuVluiA

STOUGH TON SMOK
TIi\i. ii Gi.l. v ■ v U, xi

A j

k j

lOc
A. A, /

PARINKI AS GLRiAuslAo hAv ANu3
TABAKAS. SUMA 1 RA Į v \ M i ujA_.

I,<ink;i p.ati .iyt»

STOUGHTON CIGAR MFG. C0.
813 WASHINGTON ST., STOUGHTON, MASS.

REIKALAUJAME AGENTŲ.

CHARI.ES
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Nežino pats, ko klausia...

Teisėjas klausia vagies:
—Kuo užsiimi?
—Ogi. tamsta: duodu darbo.

Iri niekas nevogtų, tai jus. tei
sėjai. liktume ■ be darbo. o pas

ui ir be duonos...

Humoristika
DABAR JIS ŽINO.

— Negalima. Tu dar per jauna 
ir per kvaila šiam žygiui.

—Tai kada gi aš busiu tiek 
protinga, kad galėčiau tekėti?

— Kaita nemanysi apie vestu-

Kada ji bus protinga?
— Mamyte, aš norėliau ištekė-

Tikro* Ruiies
Salyklų Syrupas

Jškepti su
Budweiser Salyklu 
Syrupu. duona, kei- 
kai ir sausainiai yra 
gardesnį ir maistin- 
gesni.

į KANADĄ
Atitrauksiu Jūsų gimines, pažįsta- 

. mus. kaip vyru:, taip ir moteris ar 
merginas is Lietuvos Į Kanadą. Mano 
patarnavimas yra sąžiningas, saugus, 
greitas. Mano patyrimas laivakorčių 
P z' yje per 20 metų-tai liudija. Taipgi 

i tie. kurie jau per mane atsitraukė sa- 
; vu gimines yra man dėkingi už mano 
rūpestingą patarnavimą. Kaip mergi
noms. taip ir visiems keleiviams pa- 
up.:.u geras apsistoju.’ui vietas Ka

nadoje. Mano patarnavimas ir kainos 
aivušorėių yra pigesnės, negu kitų 
•įget’tų Dėlei platesnių infu>-macijų 

!s:».! kreipkitės pas mane šiuo adresų
ALENANDEB s. lewis 

Tourist Agent (-)
4.1 IVindsor St., MontreaL

P. 0- Canada.

—Tėte, kode! tu plikas
—Matai, sūneli, aš daug 

galva, todėl ir nuplikau.
—A. dabar aš suptaniu.

mama neturi tisu ii d;rt>« - 
mis.

k»>(lv.

Truibpam laikui
—Na. kaip u si utį dolerių, 

kuriuos as tai. paskolint-u? Sake 
imi tru.ii,«-.m laikui.

—Tiesa. Jie oas mane buvo la
bai trumpą Leką. Po valandos aš 
jų jau neheicrėjau.

šių dienu vaikai.
Ponia dešimties metų vaikui, 

nikančiam papirosą:
—Ką pasakytų tavo manta, 

įeigu pamatytų, kad tu rukai?
—O ką pasakytų tamstos vy

ras. kad jus užkabineiat gatvėje 
svetimus vyrus

NE JOS K M.TĖ.

Daugiausia parduodamas 
nuo krašto iki kraštui...

—tas reiškia vhką! 
ANHEUSER'BUSCH’ St.Loūi^

Parduoda Griseriai ir Pardavėjai visur

S. S. PIERCE CO. _.
R1VAL FOODS. 1NC., Cambridge D„tnbutor»

J. N. SF.GAL CO. Boston, Mus.

MOTERŲ KAMPELIS.

BM41

Vienintele Muzikalė Krautuve
Pas mus galit gauti visus Lietuvišku.- (tolius Pianams ir 

Rekordus Gramofonams. Parduodam Pianus, Gramofonus 
visų kompanijų. Victor. ir su Radio pri“ 'Ictrolos. (’olum- 
bia. Okeh-Odeon. ir tt.

Smuikas. Gitaras, Mandelinas. Armonikas Sasofonus. 
Kometas. Bubnus ir visus kitokius Instrumentus; Ukuleles 
ir Notas. Parduodam Wholesale kaina už Ua«h ir ant iš
mokėjimo. Prisiunčiame Į namus kad jr toliausiai.

Taisom ir Tuninam Pianus ir tt. (21)

JONAS B. AMBROZAITIS, Savininkas
560 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

Reikalingas Pusininkas. Telephone Stagg 9942.NUO PILVO LIGŲ 
Yra naujausia ir geriausia 

žolių gyduolė

KATRO-LEK
Reguliuoja pilvo liaukų 
darbą, prašalina užkietė
jimą. skausmą ir svaiguli 
galvos, 
nuramina nerviškumą, 
sutvirtina miegą, 
pagelbsti virškinimui, 
prašalina rūgimą ir«gazus, 
pataiso apetitą, 
panaujina ir budavoja 
raudonus kraujo lomelius, 
budavoja tvirtumą kūno, 
palaiko energiją, 
paskatina kepenis jr inkš-1 >.engjassj tose lenktynėse daly

vauti ir Vokietijoj pasisvečiuoti.
Hamburg-American Linijos lai
vai yra pasirengę vežti Amerikos 

jaunuolius tiesiai į Hamburgą, 
kur juos pasitiks ir priims Ham- 

!burgu Dviračių Kliubas.

130 ŽMONIŲ PRIE VIE
ŠŲJŲ DARBŲ.

, Miesto valdybos žiniomis, 
j prie viešųjų darbų Kaune 
dirba 130 žmonių. Apmoka- 

imi jie miesto valdybos lėšo- 
!mis.
I
t AMERIKOS VAIKAI DALY

VAUS. VOKIETIJOS DVIRA
ČIŲ LENKTYNĖSE.

Šįmet Vokietijoj įvyks dvira
čių lenktynės, kuriose ims daly- 

ivavimą vaikai tarpe 14 ir 17 me
tų. Daugelis Amerikos vaikų irgi

REMOLA
GYDO

HEMOROJIDUS
(Raudonąja Gysla)
\KI.1EJI. KRUVINIEJI. \IDI RI
MU IR iš! \l 'KINIAI HF.MO- 

ROIDAI »’ \G> IMt.Ml.
Kam kentėt kuomet REM-OLA 

pasreK'čjo ir s - -n'- k tus per 17 m.
Paklauskit avo aptiekorių. Jis 

žino. Kad REM-O’ A ištrydo hem<>- 
roidus įpilęs).

Rašykit skt. r« kai; udami dy
kai Gydymo Iš .ardymu’. Gausite jį 
paprastame pakelyje.
BENIO I HAYER & (U.. INC. 

( AMBR1DGE. MASS.

i

tus prie normalio darbo, 
prašalina mėšlungį, 
prašalina katarą nosies, 
galvos, pilvo ir žarnų.
Rekomenduoja gydytojai 

ir aptiekoriai.
KATRO-LEK reikalauki

te aptiekose ir pas agentus, o 
jeigu jie neturėtų, tai neim
kite kitokių gyduolių, o rašy
kite tiesiog pas išradėją, W. 
VVojtasinski Drug Co., 114 
Brighton st., Boston, Mass.

(-)

Lietuvis Optometristis

Išejzaminuojo priskiriu
akinius. ; reisas akis atitiesinu 
ir arr.Llj’jpii.kose (aklose) aky
se sugrąžiau šviesą tinkamu 
laiku.

J. L. PASAK ARNIS, O. D.
447 Broadway, So. Boston. Maaa

šarmu, o kitame — švarus 
vanduo. Plauti grindis reikia 
ne skersai, bet išilgai lentų.

Jeigu grindys yra nedažy
tos, baltos, tai reikia jos 

šinius ir’pusę stiklinės cuk- mazgoti su geru šepečiu arba 
raus. Turint, galima dar pri- bent su šluotražiu. Reikia su
dėti razinkų.

Daromas baltas
šiuo budu.
tas i
(drauge baltymus irgelty- 
musi. įpilti pieno ir gerai iš
maišyti. Paskui pridėti dali 
miltų ir vėl išplakti. Miltai 
turi būti labai sausi, kitaip

: galima pyragas sugadinti.
J Miltai, prieš kepant reikia .

būtinai šiltoje vietoje pa- baleli išplauti visas grindis, 
džiovinti. Gerai išmaišyta; Aplieti iškaito dideli plo- 
tešla reikia pastatyti šiltoje tą grindų negerai, nes isisun- 
vietoje ir apkloti iš viršaus; kia nešvarus vanduo i grin-; 
kai tešla pradės keltis, reikia dis. Svarbiausia — saugai iš
imti ir vėl pradėti tešlą gerai šluostyti gi indis.
plakti. Įpilti pusę stiklinė: 
cukraus.

I
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kurioje virė liežu- REEN MIRĖ roliuose. 100 p.
Juodas

BUDAS NUTJLI)YTl. Uopper w
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s re
t

l3’!£h Telefonas 5112.
f

-NENORI BARTIS.
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12 Mesh 2'i c. ketv. pėda
Mesh 24c. ketv. pėda
Mesk 3'4c. ketv. pėda
Mesh 5 b c. ketv. pėda

ji 16.0(1 
leidžia 
kaina.

TeL South Pešte a B"20
Re»;den<-e Onrversity t-too-J.

S. M. Pcisiate-Shallni
LIETUVĘ MOTERI3 

ADVOKATE 
'Sfi B-oaJway, Sa. Boataa, Maaa.

Room 2.

tu darysi. 
’ choro ?

Duktė:
steičiu..

Aš tuomet apleisiu

Lietuvos krikščionių partija 
(kiaulė) tariasi apie vienybę su 
Voldemaru (šuniuku).

KITAS DIDELIS PIRK1MYS
ATLANTU LINSEED 01L 

MALIAVA
3.50 vertės—3 skirt, spalvose

KALBASI APIE VIENYBĘ.

i I
i

„ Oh—Bridge
ąrl.ftėr—I>”fi‘t evpwt ar 
ė-iii your no trumpa.
\:rtncr—IVeil : 
arher—1 sSM “no” ,in ar 
iu a voln? as I coubl

DR. LANDAU
32 CHAMBERS ST.. BOSTON. 

Gydo Veneriškas Ligas.
Valandos:— Kasdien nuo K iki 

10, nuo I i :• 3 ir nuo 6 iki 8.
Nedėldieniais r.uo 9 iki 12.--------- --

Not for the Public Eye
•\Vb:i: <li<1 l;rown sny ivhen
Ave<i i ? tlie b:^ account of 

I nshter - uedding?"
•S;iid i: '!i.!u’t i-ompare vvith

. accoiait' h<? vvilt got later or..’’

2

Dukrele, aš 
kiau tu su šituo lakudra
daugiau nedraugautum...

Duktė:— Bet. tėveli, juk tai 
re mano kaltė... Kai aš su juo ne- 
'draugauju, tai jis su manim 
draugauja.

Ne buteliu, o pusbuteliu.
Teisėjas:— Kaltinamasis, pri

sipažįsti. kad paleidai į savo 
žmoną buteliu. Už tai gausi du 
menesiu arešto.

Kaltinamasis:— Ponas teisė
jau. užteks vieno mėnesio, nes ta: 
buvo tik pusbutelis.

Baltas pyragas.
Norint iškepti skanų, bal- 

pyragą, reikia paimti 
.dviem svaram miltų pusę 
kvortos pieno. 3 arba 4 kiau
šinius ir pusę L

Nenuspėjo.
Pirkėjas:— Kaip pirkau šį lai 

k rodi sakėte, kad užteks jo vi 
.-am gyvenimui, o dabar jis visa: 
sugedo.

Laikrodininkas:— Bet tamsta 
tuomet taip ligotas atrodei, tai 
man rodėsi, kad baigias tamstos 
gyvenimas.

Kalėjime.
.Vieną žmogų įdėjo į kalėjimą, 

ir policininkas prieš uždarant du
ris tarė:

— Tu turėsi dabar čia sėdėti.
—Ne. aš stovėsiu, aš hesėdė- 

rusčiai atkirto žmogus

Klausyk. Barbora, ką 
kuomet tave atleis iš

(—Daktare, tamsta liepei man 
iškišti liežuvi, o visai i ji nežiūri'

—Aš tik norėjau turėti laisvą 
v alandėlę receptui parašyti.

/

Pas gydytoją.
— Alkoholis ardo žmogaus 

sveikatą. Pažiūrėkit štai į šituos 
girtuoklių plaučius ir inkstus. j 

. —O kame tamsta juos laikai ?
Alkoholy.

Pas dantų gydytoją.
—Ponas gydytojau, jau trečią 

sveika dantį tamsta ištraukei?
»—Nieko nieko! Prašau nusira

minti. palengva prieisime ir prie 
skaudančio.

Proof to the Contrary
He—I'm ufraid. Edith. that yon 

. IioBT :iny sense of hnmnr.
'die—Non«ense!. Didn’t I

you proposed?\vhen

šlapinti nedidelį grindų plo- 
pvragas tą ir su karštu šarmu gerai 

Paimti praskies-‘šepečiu trinti. Greitai pur- 
mieles, Įmušti kiaušinius|vus sušluostyti i skudurą ir;

išplauti šarme. Paskui reikia 
sušlapinti skudurą švariame i ' 
vandeny (antrame viedre) ir 
nuplauti išmazgotą vietą, 
paskui nušluostyti gerai iš
gręžtu, beveik sausu skudu
ru. Ir taip toliau po mažą ua-- - — — - - - ... ii

Kad grindys greičiau iš- 
truputį druskos ir džiutų, vasarą reikia langus 

visus likusiu.-' miltus. Žino- atidaryti, o žiemą tuoj pečius 
ma. reikia pilti viską po tru- pakurti. Gerai išdulkintų pa
pūti ir vis maišyti tešlą. Po tiesai u nereikia tiesti, i’.k 
to reikia ilgai minkyti, plak- grindys visai bus sausos, 
ti. iki tešla nustos lipti prie " 
rankų.

Gerai išminkyta tešla rei-i 
reikia vėl šiltai apkloti ir šil
toje vietoje pastatyti, kad 
pasikeltų. Kai pasikels tiek, 
kari viršus ims sproginėti, 
reikia imti tešlą ir iš jos da
lyti bandos kokios* nori for
mos (geriau nedidelės ir pa
ilgos. nes tokios greičiau iš
kepa). Nebereikia daugiau 
tešlą maišyti su miltais, o tik 
rankos ištepti sviestu, kad 
tešia nepriliptų, daryti ban
dutes ir dėti ant blėkos, pa
barstytos miltais, ir duoti j 
bandutėms pasikelti. Kai pa-. 
kils kiaušinio geltonumu at-. 
sargiai aptepti bandučių pa
viršius ir tuoj kišti po pe-' 
čium. Žiūrėti, kad pečius 
nebūtų per šaltas ir kad ne- i 
butų per karštas. Pyragus su i 
blėka dėti i pečių atsargiai.: 
kad nesukratyti.

Tą pačią tešlą galima pa
imti. truputi iškočioti, aptep
ti iš viršaus konfituroms 
(džėle), arba padėti sluoks
nį aguonų su cukrum ar su 
medum ir suvynioti iškočiotą 
tešlą. Pasidaro pailgas pyra- i 
gas. viduje aguonomis arba į 
džėle perdėtas. Labai gra
žiai atrodo papjaustytas rie-j 
kūtėmis ir yra skanus prv 
arbatos.

—Agotėle, kodėl tu vakar šo- 
jkiuose nesudraudei tą niekšą vai- 
(kiną. kuris graibinėjosi rankomis 

Gydytojas: Tamstai bloga, nes apie tavo kelius?
—Kaip gi aš galėjau sudraus

ti ? Negi aš pradėsiu bartis su ne
pažįstamu vyru?

Negali būt...

turi skilvyje vėžį.
Ligonis: Tas negali boti... 

nieku'omet vėžio nesu valgęs.
Aš

DAUGIAU BARGENĮJ
G\ ARANTI OTA GOODYEAR 

DARŽUI ŠMIRK.ŠTYNĖ 
50 pėdų ilgumo

colio—$4.19. b colio—$4.N9
Sunkaus Brasio šmirkštynės 

Dūdelė.............................. 39c.

IŠ LIETUVOS I KANADĄ
Dabar jau pavasaris, tai yra ge

riausias laikas dėl atsitrausimo savo 
giminių į Kanadą. As atitrauksiu j*są 
rimines ir pažįstamus, kaip vyrui, 
merginas ir mafcris iš Europos | Ka
nadą. Jei jūsų imigrantai yra sveiki, 
moka skaityti ir rašyti. Dei platesnių 
informacijų visuose Kanado- reika
luose kreipkitės ypatiškai ari,.-, uer 
laiškus prie manės. (-)

GEO. KAUPAS 
Laivakorčių Agentas

P. O. Box 17. Walkerville. Ont,
Canada.

i
I

Viena Iš Ta, Kori 
į Džiaugiasi Perskai

čius šias Eiles

Kaip gamina liežuvius.
Liežuvius su prieskoniais 

(morkos, cibuliai, petruškos. 
pipirai) verda tol, kol pasi
daro minkšti. Atskirai per- 
trina pamidorus, šviežius, 
sūdytus ar marinuotus, at- 
skiedžia keliais šaukštais 
sriubos, 
viai, primaišo kiek miltų.

jt.: Tamsiai Pilka, šviesiai Ruda. 
. Kaštaninė............... $1.75 gal.
į Du Ponts Pure White Lead.

100 svarų................... S11.19
Du Ponts Vidui Gloss Baltas 

Penias.................   $2.98 sral.

Mrs. Sukit? rašo iš Pittsburgh. Pa.: 
•‘Aš džiaugiuosi, kaa aš pamačiau ju
sli pasiūlymą laikraščiuose. As paban
džiau sampalą Trineno Karčiojo Vytu, 
ir buvau juomi labai patenkinta. Tada 
aš nusipirkau visą bunka ir vartosiu, 
nes jis prašalina man nevirškinimą. 
Tai y ra puiki gyduolė. As rekomen
duoju ją savo draugams." Trinerio 
Kartasis Vynas prašalina nevirškini
mą. prastą apetitą, užkietėjimą ir ki
tokius pilvo trubelius. Rašykit pas 
•Joseph Triner Cm. 1333 S. Ashland 
Avė.. Chicago. II!. reikalaudami VEL
TUI SAMPAI.O. įdedant 10c. paden
gimu! per.«iur.tim<> lėšų.

VELTI! SAMI’ALO K L PONAS.
Vardas ....

(latvė ....
Miestas . . .

cukraus iki skonio ir tokiu *Ga,v- 
budu padaro padažalą. Lie-^’aIv- 
žuvius supiausto plonais; ‘ 
griežinėliais, sudeda su vir
tomis bulvėmis ir užpila pa
ti ažalu.

PUIKI VASARINĖ PREKĖ!
516.00 Balį Bearing LAWN 

M0WERS........... $9.9$■
IS coliu ilgumo. 1 sulenkiamos 

plieno gelažtės
10 colių aukštumo ratai. 

Reguliarė kaina..........
Specialts pirkinys mums 
jums parduot taip žema
Kiti styliai ir mieros nuo $5.50 
iki $15.00.

Tūkstančiai kito bar genų ant 
Pento ir Geležies.

Vietinis Pristatymas Dykai

Kaip reikia grindys plauti.
Labai negerai daro tosd 

šeimininkės, kurios plauda- 
mos grindis pripila daug 
vandens — nuo to tik darosi 
drėgna ir nevisuomet nuo to 
būna švaru.

Norint labai švariai iš
mazgoti grindis, reikia pa
imti du viedru — viename, 

is vanduo su

Pilvo trubeliai 
Galvos skausmas 

ir Svaigulys
Jeigu jūsų pilvas serga, jus esate 
sas sergąs. Jeigu jusu maistas nėra 

virškinamas, jus nustojate spėkos, 
gyvumo, pasidaro: liesas ir nerviškas.

- jaučiatės pailsęs einant gult ir at
- keliant iš ryto.

Per 10 metų Tanlac pataisė svei
katą ir veiklumą tūkstančiams, Kurie 
,;entėjo, kaip ir jus.

Mrs. Emrr.a Yoekell. 41 Buckirgham 
st., Hartford. Corn., sako: “Nuo t<> 
laiko, kaip pradėjau imti Tanlac. as 
galiu valgyt ' bile ką. Aš užaugau f» 
svarus ir miegu gerai. Nekankina 
daugiau svaigulys ir galvos skaudėji
mas — atsikėlus iš ryto aš jaučiuosi 
puikiai!”

Kodėl neduot T.mlac’ui padaryt tą 
patį jums, ką jis padarė šitai kentėto
jai ir tūkstančiams kitų? Net maloru 
i,una jausti, kaip jis tuojaus prašalina 
visus virškinimo t rūbelius — paliuo- 
s >oja gesą. skausmus viduriuose ir 
pilvą. Jis sugrąžina,apetitą, gyvumą 
ir gerą miegą.

Tanlac yra padarytas iš žievių, 
šaknų ir žiedu pačios gamtos gy
duolių sergantiem-.—Kainuoja mažiau 
kai 2 centai už dožą. (Jauk bonką is 
jūsų aptiekoriau- šiandien. Jūsų pini
gai bus sugrąžinti, jeigu jums negel
bės.

Tanlac
.12 MILIŪNAI BONKV IšVARTOTA

Turėjo nesmagumų su 
nusilpnėjimu ir nemige

"Aš b'.rvau visai suirusi." sako ponia 
Grace Cashinan, Marion, Ind. "As tu
rčiau nuolatinius nusilpnėjimus ir ne
galėjau naktimi? miegoti. Vienas bute
lis Nuga-Tone suteikė man daug pa- 
gelbos.” Kenciar.tieji perskaitę tokį 
pareiškimą nudžiugs, išgirdė, kad ran
dasi tokios gyduolės, kurios pagelbsti 
nuo tokių trubelių, nes Nuga-Tone yra 
puikios gyduolės ir suteikia pagelbą 
net ir labai pavojingose ligose. Virš 
milior.as žmonių vartodami jas atgavo 
savo sveikatą, stiprumą ir jėgą. I: jei 

■jos esate serganti- ir silpnas, jus tu 
retumet jas pabandyti.

Nuga-Tone pagelbsti tiems, kurie 
turi skilvio suirimus, prastą apetitą, 
gasus viduriuose, raugėjimą, neveik
ias kepenis arba kitus svarbius orga

nus, galvos skaudėjimą, svaigulį, silp
nus nervus, reumatiškus skausmus, ar
ba siausmus dėl kurių negali nakti
mis miegoti. Bandykit Nuga-Tone ir 
persitiknnkit patys, kad jos yra pui
kiausios ■ ir greičiausiai veikiančios, 
sveikatą ir stiprumą hudavojar.čios 
gyduolės, kokias tik esat, vartoję. Nu
ga-Tone yra parduodamos pas visus 
gyduolių vertelgas. Jei jūsų vertelga : 
neturi jų savo sandėlį, reikalaukite,- 
kad jis užsakytų jums iš oisėlio vaisti- :

Lietuviška Aptieki
Me« užlaikome visokia Vaistą 

ir šaknų
Nuo Reumatizmo, nuailpnėjino 

strėnų. kraujo valymo, nuo slapti*- 
gi) ligi), kosulio, patrūkimo, etc. 
Taipgi užlaikėm Dielią iš Lietuvos. 
Patarnavimas kuojjeriansįaa. Ivaii 
rios šaknys, partrauktos iš Lieto- 
vo*. Vaistų prisiunčia!* ir 
paštą. .Musų Aptieka tebėra toj 
čioj vietoj.

100 SALĖM STREET, 
BOSTON. MASS.

Naktiniai
Pūslės 
Silpnumai 
r Skausmai

Prašalinami 
saugiai su
Saitai Midj
Capsules

Parduodama 
visose 

vaistinėse

Telephone Hancock 6105—6106.

SOUTH END 
HARDWARECo.

1095 Washingt<m St.. arti
Dover St. EI. Stoties. Boston.

t 
* 
i 
« 
i
♦i
4 
« 
I 
♦ 
I

P.J.Akunevičius
Lietuvi* Graboriu*

Suteikia geriausj paskutini 
patarnavimą Už pilna pagrabą 
galima apsieiti su S8O ir aukš
čiau už didelius, o už vaikus nuo 
$20 ir aukščiais. Pigiai ir gra
žiai. Ofiso ir gyvenimo adresas: 

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

Tel.: So. Boaton 4484.

LIETUVIS DENTISTAS
VALANDOS:

Nuo 10—12 dieną
Njo 2—5 po pietų 
Nuo 6—8 vakare 

Nedėliomis pagal ausi tarimą.
Tt5 N. Main St. kamp. Broad St

MONTELLO, MASS.

ITALIŠKI ARMONIKAI
Jlcs išdirbam
■ r importuoja- '( 
-ne visokių ru

rankomis.
dirbtas 
Itališkas 
Akordinas
geriausia* j '
pasaulyje.
Ant 10
-notų gva- -
rantuotos Musų kainos žemesnės, ne- 
eu kitu išdirbėjų. Dykai suteikiam pa- 
mokinimus. Reikalaukit katalogo, ku
rį prisiųnčiam dykai. (-)

RUATTA SERENELLI ft CO.
1011 Blue Island ar. 1>pt. 80. Chicagfc
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespandentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

“VIENA BĖDA—NE
. BĖDA.”

Miroslavas (Alytaus ap.). 
Kovo mėn. 11d. vakare Bur
biškiu kaimo, Miroslavo vai

ŠEŠUPĖ DEJUOJA?
Matarnai. Keliolika metų 

atgal, kai tik pavasarį Šešu
pė ištvindavo, girdėdavosi 
požeminis duslus dejavimas. 
Dejuodavo tik vandeningais 
pavasariais ir aukštai vande
niui pakilus. Paskutini kartą, 
sako, dejavo 1924 metų pa
vasarį. Dejavimai girdėda
vosi tik naktimis. Atspėti 
tiksliai kurioje ' irtoje dejuo
davo — sunku, nes žmogui 
stovinčiam Įvairiose vietose 
atrodydavo, kad visuomet 
dejuoja po kojomis. Žmonės 
įbauginti piies karą net par
sivežė is Naumiesčio kunigą 
šventinti lejuojamas vielas. 
Spėjama, kad kur nors van
dens išplautame krante esą 
dujų ir .andeniui pakilus jos 
spaudžiamos veržiasi pro 
žemę ir sudaro, tarytum, de
javimą. Yra ir kitokių spėji 
mų. Dabar nuo 1924 m. me-: išvažiuojant traukinėliui iš 
kuomet vanduo taip aukštai Vilkaviškiu stoties atsitikc 
nepakilo ir dejavimo nuo to nelaimė, 
laiko niekas negirdejo.

šauskas Kazys, Stankevičius 
Vaclovas, Kaminskas Jonas, 
Mečinskas Petras ir Sasnaus
kas Marijonas.

Jie buvo kaltinami už pri
gulėjimą prie slaptos organi
zacijos, turinčios tikslą nu
versti esamą valdžią, už kur
stymą Kaune kareivių ir 
šiaip jau piliečių dėtis prie 
tos organizacijos ir už ren
gimąsi ginkluotu sukilimu 
nuversti esamą valdžią.

Armalis, Stanevičius ir 
Kanašauskas gavo po 4 me
tus sunkiųjų darbų kalėjimo, 
o visi kiti 6 išteisinti.

Kaltinamuosius gynė pris. 
advokatai: Purėnienė, Stan
kevičius ir Sleževičius.

Į
i ui>kių Kaimo, .viirosiavo v<*«- 

sčiaus gyventojas Navickas

TRAUKINĖLIS SUTRIUŠ
KINO ŽMOGUI GALVĄ.

V ilkaviškiai (Klaipėdos 
kraštas)/Kovo 31 d. 11 vai

■Pranas, bevažiuodamas Du
sios ežeru, įlūžo ir vienas 
arklys atsidūrė po ledu ir 
prigėrė.

Navickas ir jo antrasys 
arklys liko išgelbėti.

Kadangi jau buvo naktis, 
tai Navickas palikęs ant ledo 
prigėrusį arklį, antruoju ark
liu raitas grįžo namo.

Rytojaus dieną, nuvyko 
nuimti prigėrusiam arkliui 
odą.

Nulupęs odą, pasiėmęs 
arklienos du kumpiu (šu
nims maisto) grįžo namo.

Pakely Navickas sustojo 
Miroslave. Bet čia atsirado 
“piliečių,” kurie, naudoda
miesi proga, sumanė “apžiū
rėti” vežimą.

Vagiliai, radę vežime pil
ną maišą mėsos, pasiėmė ją.

Kas tokie pavogė arklieną, 
nėra žinių.

i

Laikas Labai Trumpas
Nes Laivas S. S. MAJESTIC

Išplauks 2 d. Birželio
SKUBĖKITE ANT ŠITOS EKSKURSIJOS, ku- 
rie manote važiuoti didžiausiu laivu pasauly, nes 

kompanija duoda palydovą, gerai 
žinomą Lietuvi vadą Juozą Moko- 
lą. Dėl geriausių kambarių reikia 
skubėti, nes baigia imti. Lietuvos 
piliečiams, kurie neturite pašpor- 
tus gatavus ir leidimų sugrįžimui.!

skubėkite kreiptis pas: C. J. Bartašių ar pas vietinį 
agentą. I 

Pirkite musų laivakortes parsitraukimui gimi
nių iš senos tėvynės.

IJ / WHITE STAR LINE
Internationai Mrrcainile Marine ('timpanu

J. J. URBSZOS
DIDELĖ PAVASARIO EKSKURSIJA

LIETUVON
TIESIOG | KLAIPĖDĄ BE PERSĖDIMO

Ekskursijų lydės žinomas Lavrence ir apielinkėt 
veikėjas, buvęs Lawrence Lietuvių Ukėsų Kliubo 
Pirmininkas p. JULIUS SAVINČIUS

Bai tie o- Amerikos Linijos

LAIVU “LITUANIA”
GEGUŽĖS 29-tą, 1928

Platesnių žinių suteiks ant užklausimų

J. J. URBSZO
101 OAK STREET, LAWRENCE, MASS.

i Planuok Dabar Keliauti 
Šią Vasarą

Vietinis viešbučiu 
savininkas Paul Bauman jau 
einant traukiniui norėjo dar 
į jį įlipti, bet parvirto ir taip 
nelaimingai, kad pakliuvo 
po tekiniais galva, kurią tuo
jau sutriuškino ir nelaimin
gas ant vietos pasimirė. La
vonas tapo pargabentas į 
Vilkaviškius.

PO KRIKŠTYNŲ SER 
MENYS.

Sausininkai. Šiais metais 
elgeta Štramas per Velykas 
krikštijo savo kūdikį. Iš to 
didelio džiaugsmo pasikvie
tęs savo draugus, norėjo ge
rai pavaišinti. Bet kuo vai
šinti? Degtine brangi, o ir 
nenudreskia gerai gerklės. 
Tad pasirūpino žmogelis 
anodijos. Mat ta greitai svai
gina ir aštresnė. Šioj apylin
kėj anodijos vartojimas da
bar labai madoje. Štramas 
vaišino kitus ir pats sau ne
pavydėjo. Bet išgėręs keletą 
taurelių, staiga krito ir pasi
mirė. Po džiaugsmo pasidarė 
liūdnybe. Krikštynoms taip 
užsibaigus, prasidėjo šerme-kios gražiai pasirėdžiusios 
nys.

BE ŽINIOS DINGO JAUNA 
MERGAITĖ.

Kovo 24 d. kažkur dinge 
Ukmergės gimnazistė 16 m 
mergaitė Ona Šimelytė. Gi
minėms, pas kuriuos dingus: 
mergaitė gyveno, išvykus su 
reikalais i Kauną, namuose 
pasiliko tik tarnaitė ir p-lė 
Šimelytė. Tuoj po to prie na
mų privažiavo automobilis iš 
Kauno, iš kurio išlipo kažko-

GRIŪVĄS KALĖJIMAS.
Raseiniai. Balandžio 2 d. 

Lipšicienės kieme stovėjo 
vežimai su- arkliais. Iš vienos 
pusės kiemo prieina aukšta 
nurinė kalėjimo tvora. Ku 
žin dėl kokių aplinkybių šį 
vora griuvo. Sulaužė du ve
žimu, vienam arkliui nulau
žė koją, antras lengviau su-< 
žeistas. Iš gatvės kalėjimo i 
voros taip pat vos laikosi ir! 
-udaro ] 
gvvybeL

I 84 Statė Street,
•*

Į
(TRIUKŠMAS “TRIUMFO 

KINEMATOGRAFE.
Kaune balandžio 1(5 d. va

kare “Triumfo” kine, neži
nomųjų asmenų buvo pada
ryta obstrukcija prieš de
monstruojamą lenkų kini 
filmą “Tas, kas brangiau mi
lijonų.” Obstruktantai aplie-

>»•

pavojaus praeivių ekraną rašalu. Kilo dide-

moterys. Jos prikalbino p-lę 
Šimelytę važiuoti su jomis. 
Šioji sutiko važiuoti. Po to į 
namus negrįžusi. Pažįstam 
matę ją Kaune. Giminės ir 
tėvai mergaitės likimu labai 
susirūpinę.

MIRĖ NEPRIIMTAS LIGO
NINĖN SUŽEISTAS

ŽMOGUS.
Balandžio m. 9 d. Kauni? 

gyventojai broliai Antanas. 
Jonas ir Jurgis Dulinskiai 
nuvyko i vestuves i Amaniš- 
kių kaimą, Garliavos valse., 
Kauno apskr.

Tuo laiku, kai atvažiavę Kovo 28 d. naktį mirė širdies 
ramiai šnekučiavosi pas vie- liga Vankiškių kaimo pra- 
ną vietos gyventoją, staiga d žios mokyklos vedėjas An- 
įbėgo 3 broliai Kudirkai ir tanas Matulevičius, 
vienas iš jų, Stasys Kudirka. Velionis 2 valandos prieš 
nei iš šio nei iš to kirto Anta- mirtį linksmoj nuotaikoj 
nuį Dulinskiui su basliu per klausėsi radio pranešimų vi- 
ga-fvą. Sužeistasis pargriuvo sai nieko blogo nejausda-

lis triukšmas ir seansą laiki
nai teko sustabdyti. Į Įvykio 
vietą buvo iššaukta policija, 
kuri surašė protokolą, tečiau 

Iš Alytaus gautas praneši- nieko nesulaikė, nes kalti
nas, kad balandžio mėn. 1<» ninkai buvo pasislėpę. 
I. Midžionių kaime, Stakliš--------------—
kių valse, dei neatsargumo;SUDUŽO AUTOMOBILIS, 
u ugnimi užsidegė dūminė BaL 17 5 vaL vakaro ne.

pil. Jono Misiūno trobelė. Įtojj Joniškio ivyko nauja au- 
Stipri vėjo banga urnai ug- [t0mobiliaus katastrofa. Au-! 

n} permetė 1 gretimus trobe-’tomobiliu važiavo į Joniškiu J 
?ius. ir liepsna sunaikimo 10 stoties bufeto šeiminin-į 
ūkininkų trobesius, būtent:; kė) ‘ su pirkiniais iš miesto. 
10 gyvenamųjų namų, 10!pergoferio kaltę automobilis 
kvartų. 10 klėčių, ir tt. (įgriuvo i griovį ir visiškai su-

Trobesiai beveik visi ne- '^yžo .Keleivė ir šoferis buvo 
buvo apdrausti. sužeisti. Atsikėlęs šoferis ii;

^’Jostohai kol kas neap-:pamaĮęS visiškai sudaužytą

SUDEGĖ 10 ŪKININKŲ 
TROBESIAI.

SI

STAIGA MIRĖ MOKY
TOJAS.

Vandiškiai (Miroslavo v.)

Nuostoliai kol kas neap-įpamatęS visiškai sudaužytą 
skaičiuoti, bet spėjama, la-.magjną jr verkiančią mote- 
oai dideli. riškę išsitraukė iš kišenės re-

volverj ir vietoj nusišovė.

PREKYBA LINAIS.
Pernai linų is Li’etuvos iš

vežta : Į Angliją už 29,000.- 
000 litų. Į Vokietiją už21.- 
000.000, Į Latviją už 5,000.- 
000, Į Čekoslovakiją — 3,- 
oOO.OOO, i Belgiją — 1,000,-

•I

VYDŪNO PAGERBIMAS, i
Balandžio 21 d. 10 vai. 

Universiteto salėje Humani
tarinių mokslų Fakultetas, > 
pagerbdamas musų rašytoją 
ir filosofą Vydūną. įteikė 
iam viešame posėdy filozofi- 
ios garbės daktaro diplomą..

I 
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ooo, i Švediją — 2,000,000 ir 
i Prancūziją už 1,000,000.

TADO NEMUNE LAVONĄ
Balandžio 14 d. Nemune 

Aleksoto pusėj sugautas vy
riškos lyties nežinomo žmo
gaus lavonas. Nustatyta, kad 
buvęs apie 40 metų žmogus. 
Lavonas buvęs vandeny 3-4 
mėnesius, nuo to apipuvęs. 
?adėtas miesto ligoninės la
voninėm

gaivą. ■
pe sąmonės ir tik po kelių 
valandų buvo. nugabentas i 
Kauną, tečiaus nei miesto, 
nei žydų ligoninės jo nepri
ėmę,‘?1>o didelių kančių, ne
gavus niekur pagelbos, ant 
rytojaus Dulinskas mirė savo 
brolio bute ■ •

ro as.
Mok. A. Matulevičius bu

vo geras pedagogas bei auk
lėtojas, rimtas, pavyzdingas 
ir nepamainomas kaimo 
švietėjas ir patarėjas.

Velionis buvo didelis ra
dio mėgėjas ir jo populiari- 
zatorius.

Jis pats padarė Į 20 radio.

NELAIMINGA DIENA. __________
Joniškis (Šiaulių apskrrij NUSIŽUDĖ PASIGĖRUS. 

Kovo 31 d. Jonišky vienuose Į Lieporiai. (Šiaulių valse.). 
namuose kilo gaisras. Gaisrą; Balandžio mėn. 9 d. savo 
pasisekė greitai likviduoti, [tvarte pasikorė Lieporiu kai- 
Po poros valandų Joniškio m0 gyventojas Bagdonas 
didžiojo gelžkelio stoty be-, Feliksas. Velionis paliko ser- 
kraunant iš vagono balkius, jgančią žmoną. -

Prieš nusižudymą jis buvo 
nuėjęs pas savo kaimyną ir 
ten šiek tiek išsigėrė. šiaip 
buvo geras žmogus.

APVOGĖ KUNIGO LOVĄ.
Kunigui Vebliauskui Kau

ne tapo pavogti patalai.

Į LIETUVĄ
S. S. LEVIATHAN ‘

(Per Cherbourg)
IŠPLAUKS IŠ NEW YORKO

GEGUŽĖS 26 D.
Su ekskursija personaliai vedama J. Tt IU h l nitu Statės Li
nijos Keprezentatoriaus.

Ponas Turėk paims pilną atsakomybę jūsų keliones i- jesą ba
gažo, žodžiu sakant, aprūpins jūsų kelionę iki vietai.

KITI IŠPLAUKIMAI J EUROPĄ YRA:
s.
S.
S.
S.
S.
s.
s.

s. 
s. 
s. 
s. 
s. 
s.

VMERK'A ...................
HARDING .................
KEPUBI.IC ...............
I*K ES. ROOSEVEI.T 
LEVIATHAN ...........
GEO. UASHINGTON 
AMEKICA .................

13
16

3#

. Birželio 2 
Birželio »> 
Birželio 8 

Birželio 
Birželio 
Birželio 
Birželio

Visi laivai, issKinant I.eviathan, plaukia per Bremeną.
Dėl pilnų informacijų kreipkitės prie savo vietinio atrento -ar

ba rašykit tiesiai į

MEILĖS AUKA.
Balandžio men. 12 dieną imtuvų ir juos įrengė įvai- 

11 vai. ryto Kaune, Kalnų į. riuose valsčiaus kaimuose. 
24 Nr. nusišovė 23 metų pa- Be to, buvo geras muzikas 
nelė Lazauskaitė Elena labo- ir dainininkas.
■ratorijos “Sanitaras” tarnau-' Buvo visų mylimas ir ger-
toja. Mirtis buvo staigi: ji biamas.
šovė į smilkinį. Revolveri Velionis yra gimęs Ameri- 
buvo slaptai pasiėmusi prieš koje_neturtingu tėvų šeimo- 
kelias dienas iš savo myli
mojo p. N. K., kuris buvo at
vykęs pas ją Velykų trečią 
dieną. Nelaimingoji žudyda- 
mosi vienoj rankoj laikė p.
K. N. fotografiją, o kitoj —t 
revolverį. Tokioj pozbj ją ir nį kartą atsisveikint f su savo 
rado subėgę kaimynai.

darbininkui Šiauleckiui pa
slydo koja. Jis pargriuvo. 
Balkis užkrito ant krutinės ir 
užmušė šiaulecki. šiauleckis 
buvo susipratęs darbininkas, 
pažangus, kademų priešas. 
Buvo dar jaunas, apie 27 
metų vyras. Po šiauleckio 
mirties už kokių 3 vai. po 
pietų vėl kilo antras mieste 
gaisras. Sudege kelių vežimų 
šiaudų k^Ugė. Atvykę laiku j 
gaisrininkai su motorine ma-! -• , _ . i • • I ims plauksimai, uat,v ii um-vana, kun meta vandeni «pier192£m apyskaiu,klausyti 

meili vaisra likviriavn Us .. . ’

GALVIJŲ GERINTOJU 
SUVAŽIAVIMAS.

i Balandžio 15 d. šiauliuo- 
jse Įvyko Lietuvos vietinių 
■galvijų gerinimo draugijos 
skyrių atstovų suvažiavimas. 
Išklausyti valdybos ir revizi- 

iios pranešimai, patvirtinta 
300 metrų, gaisrą likvidavo.i,u^amai-ti 
Jonišky šiais metais buvo jau j

I
l

je. Prieš pat pasaulio karą 
kartu su tėvais jis grįžo Lie
tuvon.

Laidotuvių dieną susirin
ko keli šimtai žmonių ir visi 
valsčiaus mokytojai paskuti- 

patarėju ir draugu.
Velionis mirė pačiame 

DEVYNIŲ POLITINIŲ KA- jaunystės skaistume vos SU
LINIŲ BYLA KARIUOME-'laukęs 25 metų.

NĖS TEISME. 1 -----------------
šeštadienį, kovo 31 d. Kau- TRAUKINYS SUVAŽINĖ- 

ne kariuomenės teismas na- *"
grijiėjo 9 politinių kalinių 
b.vlą. . .

Teisiami buvo: technikos kio stoty piliete Višneriaus- 
pulko eilinis kareivis Gra-'kienė Morta, 25 metų am- 
jauskas Andrius, 1 
—Armalis Petras ir Žiurlvs•r

Juozas, atsargos vyr. leite
nantas Gruzulevičius Vla
das, darbininkai — Kana-

JO MOTERJ.
Balandžio 17 d. 10 vai. 30 

m. laike manevrų Radvilis-

laiku likviduodavo apsaugo
dami miestą nuo didelių nuo-, 
stolių.

skaita. Iš nutarimų svarbiau
sias galvijų reproduktorių 
reikalu. Kadangi gerų repro
duktorių stoka, tai nutarė 
prašyti vyriausybės paramos 
importuojamiems iš užsienių 
geriems reproduktoriams,

NUSIŠOVĖ.
Svobiškis. Balandžio 10 d. 

Svobiškv pas Joniševičienę, 
alaus prisigėręs, revolveriu ,kurje bus laikomi tam skir- 
nusisoye Nareikuniy kaimo tuose ukiuose 
ūkininkas (apie 33 metų am-1 __________
žiaus i šūvis paleista į gerk-pAB£GO PRIEGLAUDOS 
lę. kulka išėjo per pakausj. 
Nusišovė iš karto. Joniškėlio 
policija rado , revolverį, ten pa‘b^Z' 
pat gilzą ir kulką.

itamautojas Mauša Leicetas 
POLICININKAS PERŠO“ nurrrnhtoic ic nriotrlant! < >S 

VĖ POLICININKĄ.
Piliečių apsaugos departa

mento žiniomis, balandžio

TARNAUTOJAS.
Policija praneša, kad esąs
’_ i iš žydų vaikų prie

glaudos Pilies gatves 13 nr.

su pagrobtais iš prieglaudos 
pinigais 103 litų sumoje.

studentai žiaus, norėjo pereiti geležiu-: 14 d. Trakų apskr. pasienio 
kelį po vagonais, buvo užka- policininkas J. Dovidavičius 
bintą besiritančių ratų ir su- per neatsargumą išbraunin- 
važinėta. Lavonas perduotas go sužeidė i petį to pat rajo- 
vyrui. r ' no policininką P. Gudelį.

ŽVĖRIŠKAS DARBAS.
Virbalio stoties rūmų rūsy 

rastas 7 mėn. kūdikio pa
smaugtas virvėje lavonas. 
Policija jieško žvėriškumo 
kaltininkų.

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeaną pasauly. Išplaukimai iš New Yorko j 

Southarr.pton kas Sereila vienu iš milžinų ekspresinių la.vų
BERENGARIA AQU1TANIA MAURETANIA
Iš BOSTONO: SCYTHIA Gegužės 27. CALIPORM A Birželio 3.

• LACON'IA Birželio 9.
N'ew York i Kauną $203 ir bran
giau. Atskiri kambariai, erdvi 

' vieta, geras naminis valgia, 
mandagus patarnavimas. Dėl ki
tų informacijų klauskite bite 
Cunard agento, arba rašykit naa,

33 Statė Street,
Boston, Mass.

0 paskui sausžemių į Kauną 
Pamatykite Londoną pakely. A • 
Taipgi tiesiai į Londoną kas į ' Vj 
Pėtnyčią nauji, aliejų varo- 4 0a'

LIETUVĄ
l’F.R HAMBURGĄ 

Ant musu populiarių laivu

VALIO!

Nepalyginama* Svarumas ir pa
tarnavimas vis.ise klesone.

Iš ir i

LIETUVĄ
PER BREMENĄ 

ant didelio Vokiečių laivo 
COLUMBUS 

arba kitais šios Linija 
laivais

TIK AšTVON'IAS 
DIENAS 

Puikios kajutos Trečiai 
Klesai—Tiktai 

Steitrumiai 
pas vietos aprentus arba 

(m Statė St.. Boston. Mass.
NORTH GERMAN

LLOYD ■/

z-y /~\ iš Ne« York į 
t lj Į Kauną ir algai
XI I “X (Pridėjus S. V. 

k'KV Taksus.) 
Trečia klcna

Pinigu* uersiunčiam greitai ir 
žemomis ratnmis.

Dėl sugrįžimo leidimų ir kitų 
informacijų klauskit pa vietos 
agentus arba pas .

Hamburg-American Line
151 Statė Street Boston I

I
F

t

mi laivai Trečios klesos 
laivakortės į abu jralu iš 

CUNARD L1NE<
A

K

VALIO!
4

LIETUVON
TIESIOG I LIETUVOS UOST^ .

KLAIPĖDĄ
Be Jokių Persėdimų

> .< • *, ‘ •
BALTIKO - AMERIKOS 

LINIJOS LAIVAIS
i

10-ties Metų Lietuvos Nepri
klausomybės Jubiliejaus 

Apvaiksčiojimui.
. v. . .

TRECIA EKSKURSIJA 
“NAUJIENŲ” 

GEGUŽĖS 29 DIENĄ 
Laivu “LITUANIA”

Ekskursijai vadovaus 
“Naujienų” Atstovą*

t
KETVIRTA EKSKURSIJA

LIETUVOS VYČIŲ 
Birželio-June 16 dieną 
Laivu “ESTONIA” 
Ekskursijai vadovaus 
Kazys J. Viesulą

PRALEISK SAVO ATOSTOGAS LIETUVOJE
KIEKVIEN AS LIETUVIS privalo aplankyt savo jrim- 

taji kraštą. Kas metai vis daugiau ir daugiau amerikiečių 
važiuoja atlankyti saviškius Lietuvoje arba taip sau Lietu
voje pasisvečiuoti. Lietuviai deda visas pa tangas. kad ti*1 
svečiai butų gerai priimti ir išsivežtų malonius Įspūdžius iš 
Lietuvos.

Tas važiavimas tiesiog i Klaipėdą ant Balt iko-Ameri
kos Linijos l»e jokių persėdimų prie dabartinių aplinkybių 
vra malonus ir visiškai keleivių nevargina.

Patartina visiems, kurie trokšta pamatyti gimtąjį kra
štą neatidėti, bet važiuoti pas savuosius šią vasarą su viena 
iš viršminėtų ekskursijų iš Amerikos tiesiog į Klaipėda.

žiniom Kreipkitės į Vietos Agentą ar i Bendrove
BALTIC AMERICA LINE

8 Bridge Street, New York, N. Y.
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Vietines Žinios

DR. MARGERIS

-v

lelefouaa 31234

mmu< įsos daktaras

C. J. Mikolaitis
V».m<iu»: nuo 2 ik* 4 po pietą, 

nuo 7 iki 8 vakare
1«7 Sl’M.MER STREET,

La*reme. m ass.

DR. J. MARCUS
LIETI’Visk AS GYDYTOJAS 

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

Taipgi reumatizmo.
261 Hanover St, Boston. Room 7. 
Te!.: Richmond Ros. 189; J.
Valandos: Nuo 9 ryto iki s vakaro 
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietų

■

SKAITYKIT IR PLAT1N 
KIT “KELEIVI”.

KELEIVIS No. 20. Gegužė* 16 d., 1928.

TIKROJO DĖDĖS ŠAMO” KAPAS.

X

\

f

Ukėsu Kliubo vakarienė.
i Pereitą nedėldieni 13 ge
gužės. Liet. Ukėsu Kliubas 
:huvo surengęs nepaprastą 
"bar.kietą." į kurį buvo pa
kviesti ir prie svečių stalo 
pasodinti visi lietuviai r.sti- 
kai. Mat. ir jie yra “veikė
jai." atsižymėję nors spran- 

ka. nes jos perka daug gazo- yais ir kaulus vieni kitiems 
lino ir joms reikės užmokėti laužydami.
daug mokesčių. Taigi jos da-1 Prie vakarienės buvo gra
bai’daro pastangų pavesti tą žus programas.
įstatymą referendumui nu-' Buvo perstatyta ir keliūtas 
spręsti. Jos tikisi, kad refe- kalbėtojų, kad pasakytų si-tą 
rendumas gali ji atmesti, nes^P't* >alę. L- 
sykį panašus bilius jau buvo i Pasakė tiktai 
tuo budu atmestas! Bet tuo- Pasakarnis. 
mot mokestis buvo, uždėta Gegužis ir 
ant gazolino nesumažinant,y. ard.
registracijos niokesties. L„ 
bar gi registracijos mokesti 
numažinta To i—L...L_

Reikalauja referendumo 
gazolino Įstatymui.

G ube) natorius Fulleris jau 
p-isirašė gazolino bilių. ku
riuo Įvedama 2 centų mokes
tis ant galiono gazolino nuo 
1 sausio. 1929 metų. Kompa
nijoms. kurios vartoja daug 
Uokų, tas Įstatymas nepatin-

Rimtesnes kalbas 
ontometristas 

D. Pilka, J. G. 
advokams H<>- 

Bet. jiems kalbant 
Da- buvo keliama betvarkė. Tūli 

ls jžnjonės tyčia kojomis beldė 
... .....   nuošimčių, ir šaukštus mėtė į torielkas. 
taip kad kas dabar moka už.Yra sakoma. vjiką kaip 
blėtas $10, nuo Naujų Metų [nepenėk, o jis vis į girią žiu- 
mokės tik $3. Vadinasi, jam J i. Taip yra ir su musų kai 

kuriais žmonėmis: kaip juos 
nemokink, o jie vis savaip 
supranta.

šiaip vakarienė buvo gera, 
žmonių buvo daug, atėju
siems vėliau jau nebuvo vie
tų. Vakarienei valgius suau- 
kavo lietuvių biznieriai. 

Pilietis.

liks $7. kurie padengs gazo
lino taksas ant 350 galionų. 
•Jeigu žmogus nedaug važi
nėja. tai tiek gazolino jis ne- 
suvartos. ir automobiliaus 
užlaikymas jam atsieis tru
puti pigiau. Brangiau atsieis 
tik tiems, kurie daugiau va
žiuoja. Bet taip ir turi būt, 
nes jie daugiau kelių išdėvi.

Žmogus atsigulė tunelyje 
skersai bėgių ir tapo 
strytkario sumaltas.

Netoli Scollay skvero tu
nelyje pereitą nedėldieni ta
po strytkario suvažinėtas ne
žinomas žmogus, kuris buvo 
atsigulęs skersai bėgių apie 
50 pėdų nuo platformės. Ant1 
platformės buvo apie 15 
žmonių, bet niekas nematė, 
kad kas butų i tunelį įšokęs 
ar vaikščiojęs tenai. Kaip 
tas žmogus tenai pateko, 
sunku išaiškinti. Jis buvo ap
sivilkęs mėlinai-pilku siutu, 
turėjo minkštą rudą skrybė
lę, tamsių plaukų, mėlynų 
akių ir ant kairės rankos tu
ri įtatuotą širdį, ikarą ir kry
žių.

Užpuolė lietuvius.
Pereitą šventadieni, besi- 

skirstant lietuviams iš Ukėsu 
Kliubo bankieto, vaikėzų 
valkaių būrys, am kampo E 
ir Broadu ay, užpuolė lietu
vius ir pradėjo muštynes. Bet 
šiuo kartu valkatoms nepa
vyko lietuvius sumušti. Užsi
kabinus valkatoms lietuvius, 
tuojaus sušoko keletas sma
gių vyrų ir pradėjo valkatas 
šventini. Kiekvienas, kuris, 
paragavo lietuviškos kumš
čios. tas nusirito kaip koptus-* 

j to galva ir tam užteko. Kiti 
bomukai susirinko savo fren- 

Įtus nuo gatvės ir turėjo nusi- 
' nešti.

Įdomiausia buvo tai tas, 
kad musų drutuolis Ganso- 
nas. kuris stovėjo tik apie du 
žingsniu nuo tos vietos, kur 
bomai pradėjo lietuvius ata- 
kuot. nusisuko į šalį ir leido 
bomains lietuvius mušti. Na. 

[jau jeigu musų drutuoliai tik 
tiek atjaučia musų lietu
viams. tad ką jau kalbėt apie 
paprastus musų žmones. Tą 
turėtų įsitėmyt bent tie. ku
rie girdėjo jo kalbą.

Reporteris.

MUZIKOS AKADEMIJA
Duoda profesionales painokas 

ant visokių instrumentų, kaip ve 
piano, smuiko, saksofono ir tt.

Užlaiko visą eilę instrumentų 
ir muzikos reikmenų pardavimui. 
40!) Bniadway. So. Doston. Mass 

Tel. S. ik).ston 1079
— ir — (-)

Knmp. Ileacon ir Broadvvav, 
Chelsea. Tel. Chelsea 1811.

Gydytoja* ir Chirurgas 
Valandos >0- -g • t 
Sekmadieniai* IO- » 

3421 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL 

Tel. Boulev'urd *4X3
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tflilTF .'ZiL?-
“Dėdės Šamo" vardu yra vadinamos Jungti]

Bet ištiki u jų yra buvęs ir žmogus, kuris buį 
* buvo Samuei

X

Dėl iun»vė>u, žaizdą ir kit* aka&daliy 
BEAK BRAND SALVE (Groblewskh)

SastaMo skausmą ir užgydo žaizdas ba 
skausmo į 2 ar 3 diena*. Kama 35c.

GROBLEKSKI & CO, Plymooth, P*. 
“GYDO ir GYDO ir GYDO—bet stalo .lai“

Šiandien 
nės Valstijc ...
vo tuo vai ■■ i a žinomas. Tikras jb varckis. b u v o SamueJ 
AVilson. Pradžioje karo su Anglija, tai yra 1S12 metaisj 
Samuet \\’iison gyveno toj vietoj, kur dabai’ stovi Troyj 
N. Y. Vietos žmonės vadindavo jį "Unele Sam. kas•ms^| 
kia •“Dėdė Šamas" (žodis Sam reiškia sutrumpintą Sa4 
mueli L Ka dangi ji.- buvo paštininkas, tai ir siifričiami na.< 
jį laiškai pradėta adresuoti ”Vncle Sam" vardu. Su lai4, 
ku pradėta tuo vardu vadinti visas Amerikos’ paštas, <į 
pagalios ii visa šalis. “L neit* Sam W ilson senai jau yra 
miręs ir palaidotas ant savo sunaus farmos netoli Albion, 
Ind. Šis paveikslėlis parodo jo kapą.

Įsikando cigarą, atsidūrė 
, kalėjime. į

Airys vardu Murphey ga
vo atsėdėti visa parą C’harles 
St. kalėjime užtai, kad prie- ? 
jęs teismo salėj prie stalo už
mokėti už savo pažįstamą 
žmogų pabaudą. įsidėjo sau 
į dantis cigai a. Cigaras buvo 
neuždegtas, bet Visagaliui 
Ponui Teisėjui tas vistiek ne
patiko. ir iis lienė uždaryt 
Murphey už geležinių grotų. 
Amerikos teismas turi dau
giau fanaberijos, negu Rusi
jos caras turėdavo.

Ant kampo Boylston st. 
Chestnut H iii avė. gatvekai 
suvažinėjo du darbininku 
kurie taisė tenai kelią.

“Bremeno” lakūnai atva
žiuoja Bostonan.

Vokiečiu lakūnai, kurie at
lėkė orlaiviu “Bremen" A- 
merikon. šios savaitė^ pabai
goje atvyksta Bostonan. Ka
dangi kartu su iais lėkė ir 
vienas airvs. tai Bostono ai
riai susidėję su vokiečių or
ganizacijomis ruošia čia 
jiems iškilmingą ©dėmimą, 

j Tuo tikslu Copley Plaza Ho- 
telyje ateinantį nedėldieni 
bus didelis bankietas. kur 
yra užsirašę jau 1.200 svečių. 
Bankiete dalyvaus ir prakal
bas sakys vokiečių konsulas 
Kurt von Tippelskirch. mies
to majoras Nichols. valstijos 
gubernatorius Fuller ir daug 
kitų aukštų valdininkų. Ban
kiete bus duota progos’ kiek
vienam svečiui pasisveikinti 
su garsiais lakūnais.

I

Dūmai iš robo išmatų 
matyt per 20 mylių.

Kast Waterto\vne. netoli 
Bostono, pereitą nedėldieni 
užsidegė didelė krūva robo 
išmatų iš Hood Rubber Co. 
Durnų debesiai buvo tokie 
dideli, kad jie buvo matyt 
per 20 mylių, u smarvė buvo 
tiesiog nepakenčiama. Auto
mobilistams buvo daug neri
mo. nes užuosdami degantį 
robą jie manė, kad jų breikai 
dega. Ir daugelis jų sustoję 
ant kelio egzaminavo savo 
mašinas, nežinodami kur tas 
robas dega.

Pametė $1,500.
Dominic -Jentile i. 

Bostono pranešė policijai, 
kad pereita subatą jisai išsi
ėmė iš banko $1.500 biznio 
reikalams, ir parvažiavęs na
mo tų pinigu pas save jau ne
rado. Bet jis tikrai nežino, ar 
jis juos pametė, ar kišenva
giai jam jut s ištraukė. Tai 
pamoka, kad pinigus reikia 
gerai saugoti.

Prie bažnyčios pametė 
kūdiki.

Ant Harrison avė., prie St. 
•James bažnyčios pereito ne- 
dėldienio vakarą buvo pa
mestas dviejų dienų moteriš
kos lyties kūdikis. Mergaitė 
buvo padėta į automobilių, 
kuris stovėjo prie bažnyčios 
duiu. Kiek laiko pirmiau 
žmonės matė vaikščiojant 
apie tą automobilį apdrisku
sią moteriškę.

East

Vežant vaiką pas daktarą, 
sužeidė 5 žmones.

Bostono priemiesty Ev=- 
rett nežinomas šuo pereitą 
nedėldieni įkando 11 metų 
vaiką. Vienas iš automobi
listų pasisiūlė nuvežti jį pas 
daktarą, bet vežė taip smar
kiai. kad įvažiavo į kitą 
mobili, apvertė jį aukštyn 
ratais ir sužeidė 5 žmones.

PARDAVIMAI.
PARSlDl ODA <.r »serr.e ir Bučerač 
geroj vietoi. ? is perai išdirbtas.

M VLTER JI Z.IK
879 E. 1-st S-., South Boston. .Mass.

*

Dr. Med. Leo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalte !**- 
kišluu ir rusiškai. 1 elefunaa Hsy markei 3390
1 ALLEN ST, Cor. Ch*mber» St, BOSTON, MASS.

Pavyzdingos vestuvės.
Gegužė.- 12 d. susituokė 

“Džimis" Domininkas Val- 
rna iš Noi v. < • xlo, su Juzefą 
N a u jok i ut e - A k aisgiriene. S u- 
situokimo aktą patvirtino 
taikos teisėjas 
siliauskas. v 
Įdžiai su

p, r, i •• • * • •* gi IŽO aN Oi '. ' ■D-ras Puskim.*.. uvaz.uoja §v-etainė;e
Lietuvon. Ir. -■ ,„ _ T> , . . . Svečių oai

D-ras h. Puskunigis, gerai (Vpatu. Žvmus 
žinomas South Bostono lie- :.iai p Babilas. 
tuviams gydytojas, kuris pa- įr ]jeluvių 
skoliniu laiku buvo aosigy- vestuvė'J 
venęs Worcestery. šiomis’entuzia2;rii 
dienomis uždarė savo ofisą y 
tenai ir ruošiasi važiuot į 
Lietuvą.

Cambridge’aus lietuvių vai- 
> kų mokykla vasaros sezonui 

užsidarė.
Praėjusioj subatoj Cam

bridge’aus lietuvių vaikų 
mokykla užsidarė visam va
saros sezonui. Aukštesnės 
klesos mokiniai laikė kvoti
mus. Pasekmingai išiaikč 
'kvotimus ir gavo diplomus 
šie mokiniai: Jonas Četkaus- 

, Franas Dobrovolskis,

Policija uždare Bažnyčių 
Sąjungos mitingą.

Bostono Bažnyčių Sąjun
gos rupesniu pereitą nedėl- 
dienį buvo sušauktas tikybi
nis mitingas ant Boston 
Common. Buvo susirinkę 
apie 200 žmonių ir kun. Ge- _____ ___
erge Lyman Paine pasilipęs j-as^ Pranas Dobrovolskis, 
; nt bačkos buvo jau pradėjęs p]ena Tamėniutė. Emilija 
sakyti pamokslą, kaip atėjo:Griciūtė. Kazimiera K. Čin- 
policmanas ir pareikalavotg-jutė. Elena ir Emilija Kri- 
parodyt leidimą. Pasirodė, -žinauskiutės ir Adelė Vai- 
kad kunigas leidimo netui’ė- gaUskiutė. Mokyklos vedėju 
jo. ir mitingas buvo uždary-.vra visjerns gerai žinomas 
La;'- pedagogas-redaktorius J.Ne-

. i viackas. Prie mokyklos tvar-
Po vaišių tapo paplautas, ijęvmo daugiausia triūso vra 

padėjęs drg. Gelažius. Piaė- 
rą CaniDiidge uje buvo ras
tas ant Puu.am avė. paskers
tas V\ ibiam oonnson. 52 me
tų žmogus. Jis gulė-
JO Hpi j » ’*u iaU<7 

narnų, Kur ji> ou \ u > cciuv^e. 
Dvi peilio 
nugai oj, • 
Kraujo i.-a.“..!) ve<it iki pat 
durti tų namų, kur Jonnson 
buvo sveciiius'e. Kada polici
ja nuėjo į idO& namus, namiš
kiai tenai .ainiai .>au vaigė 
vakarienę. Policija juos oii- 
ėmė ir klausinėja.

ZUiZltUo Lu»v J O 
o trecia ki utinėj.

!nadėip< drer Gelažius Piaė- 
jjusią žiemą mokyklą lankė 
maž-daug apie 60 mokinių.

1 Garbe tien.s tėvams, ku 
(rie leidžia sa\o vaikus į lie
tuvių i. uKvkią h tuomi rūpi
nasi SuiaiKyt. jaunąją mu.-ų 
gentha c- nuu visiško ištau- 
tejn... Reporteri*.

-

PARSIDl’ODA KONCERTINA Prar! 
Qu< - i 1 !.ux. tribalsė, -u 192 raktais,
visai mažai vartota. Kainavo S3’-<*. 
Dai>ar p'irs: rj ii.-. už Kam reika
linga. greit atsišaukite r*o antrašu: 

1.ONC1N EUINIS (20,
120 Wer»ter \ve„ Cambridge. Mass.

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

Te!. South Boston 1662 — 1373.

Romanas Va- 
\ ėliaus jaunave- 

v Įsais palydovais 
xlan ir Lietuvių 
turėjo iškilmes, 

yvavo apie 200 
vietos biznie- 
A. Neviackas 

utuolis Komaras 
sukėlė didžiausi 

I^aimingos klo
ties jaunavedžiams.

Dalyvis.

Bizniei is 
gavo 2 mėn 
tai. kad no 
bilium važi 
moteli.

i -—1 —
užsidegė pi-______

AR NORIT NAUJAS 
PADl.AfiO.MS UŽDANGAS 
arba Lovą. Springsus. ar Mat- 
rasą ?

Jus craiit irau! geriausius 
pigesnę kainą, pas

THE YVORTHLEY 
Fl RAITI RE CO.
160 Middle*ex St.,

I,owe'l. Mass.

REAL ESTATE 
Ant Pardavimo

už
SO. BOSTONE

SEIMĄ Nį ■' na
mas ir krautuvė >u įtaisymais.

I LIETUVĄ 
ir atgal

UŽLAIKAU 
LAIVAKORČIŲ PAR
DAVIMO IR PINIGŲ 
SIUNTIMO SKYRIŲ.šEšU, ŠEIMA NV namas su di

delių kiemu, eie..tra. gesas, skal- 
bynės.

l

I

APRGN
\vrrn oi t covrusfiNTŠ

TKIJf šEI.MYNf sserfinis
3-4-4 kambariai, u įtais.' n ai*.

NA! JAS ItVII-jy SEIMĄ Nį 
namas su rali ai:-: is ;nai<.
gražiausioj vie’.oj, ant Mari ie 
Road.

INŠIURINU tik Massa- 
chusetts valstijoj nuo ug
nies ir nelaimės automo
bilius, fornišius, gyvas t, 
namus, stiklus, sveikatą 
ir panašiai.

PARDUODAME ANG
LIS IR MALKAS.

Pristatome netoliau kaip 
12 maiMu nuo Bostono.

MEDFORDE
1IVIEJV ŠE-MYNĮ 
vieta <lė;ei dviejų caradžių ir 
jausiais jta;-ym;i s.

IGilbert Harris 
siu kalėjimo už
gargia! automo- 
<>-lamas užmušė

Mergina apdegė 
automobiliuje.

Pereitą nedeldicni Smr.er- 
viliėj skaudžiai apdegė uiito- 
mobiliuje C'onstance Uurcio. 
18 metų amžiaus mergina. 
Automobilius i_/„ 
lant Į jį gazoliną. Merginai §
apdegė veidas, rankos ir ko
jos.

■» READVILLE
DVIEJV ŠEIMA N t rama-. < 
įtaisymais, vištuonluii. '»• da • 
žemės.

RANDOLP1I
AšrroMį K Dili\RH. i
?u visu fvLiLMUt:n, ir >csi :i- < r«ai 
žemes.

!

TURIU
Daugybę namų, fanrių i? 
krautuvių ant pardavimo 
ir mainymo, km ių čia Be
galima suminėti.

Komaras su Gansonu.
Turr.ar/ientas už lietuvių 

sunkaus svorio čam-
Žmogus sudegė.

Nortone, netoli Bostono, ristikų sunkaus svorio čam- 
pereitą nedėldieni sudegė pijonatą tęsiasi. Komaras, 
darbininkas vardu Arthur nugalėjęs Sarpalių. šiame 
Reynolds. kuris gyveno ap- ketverge Grand Opera Hou- 
griuvusioj stubelėj kartu su sėj risis su 
kitu vyru.

i 
-Jack Gansonu.’ 

Prie šių ristynių abudu risti- 
kai yra prisirengę. Ypač ge- 

Vagis vardu John J. Hoo- rai išsitreiniravęs yra Gan- 
ley. kuris buvo Įsilaužęs į sonas. Vienok, jeigu risty- 
svetimą krautuvę, tapo pa- nes eis iki galutinos perga- 
statytas po $15.000 kaucijos, lės, mes manome, kad Ko- 

------------- maras laimės.
Back Bay distrikte iš Li- Garsusis farmerys ristikas 

berty Trust Co. automobi- George McLeod eis iki galu- 
liaus pereitą sąvaitę tapo pa- tinos pergalės su airių čam- 
vogta $5,000. pijonu Pat McGilI.

Eve.eue, Alaldene, Melro- 
se ir Medforde streikuoja Į 
įplumberiai. reikalaudami po; 
$11 algos į dieną. Dabar į 

Ijiems buvo mokama i>o $10 į 
’J dieną. I

PUBLIC AUCTI0N SALE
SUBATOJ, kaip 4 vai. po pietų, May 19, 1928 m.
Parsiduos už mortgičius (skola*) du namai po tris 
(3) šeimynas, po 15 kambarių, nauji, su visais vė
liausios mados Įtaisymais, vienas randasi po numeriu 
36 Stellman Road, o kitas 11 Grandfield Avė., Ros* 
Įindale, Mass. Rankpinigių reikia turėti dienoj licita- 
cijos $100.00. Delei platesnių žinių kreipkitės pas 
Auctionierių: ROMAN J. VASIL
409 Broadway, Room 4, South Eoston, Mass.

J

S JO f ii BJjTJI 
HARDWME CO.

AGENTS FOR
Betalac
»rnderful ncw quick drvir.g 

ENAMEL
'X - supply lasts wc »re gjving 

oi che. : very useful and actractve 
■ . on. vith everv putehase of

9 e ta/ac
ACŲl tk LIKĘ
ENAMEL

T r. .. Z. g.-Stviish o.‘X.
■. ^dintii- uamted fumitur-

d interior
u i n-i

R ts t a /ac
■ . c . . . rd ‘Itr. .. JT). .

» v u. ’df ar. makt olG
... • jung įx '

boRi.

A t-1 a f a c
-» ' oio

! Mlb A.McLhl tilt -n
a<qu* , bu» »s afki ^įmpie ro

aS* rOF AN PRO.

Be lodą užlaikome ir vittą kitų 
dalykų prie narni) pataisymo. 
Viską pristatom j namu* dykai.

J. KLIMAS
(Savininkas)

379 Broadway, 
So. Boston, Mm*.

Tel. So. Boston 0122.
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E. BRIDGEWATER
FAR.AI \ .’><» AKEKIV
karvė.-, i buliu.-. a klys > 1<' kam
barių stuba, yra vi.-vkių farrno- 
ma ši nerijų

HALINI A KREIPTIS 
ypatišk-r.i, laišku arba per 
telefoną.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9 vai. ryto iki 9 vak.

SUN PROOF PENTAS
NEBIJO LIETAUS NEI SAULĖS SPINDULIŲ 

NUPENTYK SAVO NAMĄ SU

Pat t oris
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O Ji si NAMAS ATRODĄS KAIP NAIJAS IZ l’E.NKIl METį . 
Mes užlaikėm popieras visokių spalvų dcl sienų karmahių ir varai- 

šius dėl grindų. Taipgi užlaikom šakių, grėblių, lopetų ir kas tik rei 
kalinga prie darbo daržų; dratus dėl tvorų ir sietus dėl langų.

SPECIAL: Kvorta varnišio ir bruši* už 95c.

UNIVERSITY HARDWARE C0
J. H. SNAPKAL’SK AS. Savininkas

1147 Cambridge St., Cambridge, Ma**.
Tel. Porter U755.
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