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Lietuvoje Paskelbta
Nauja Konstitucija.

STEIGIAMA VALSTYBES dalyvaus net Seimo rinki- 
TARYBA muose, jeigu Smetona su

Voldemaru tokius rinkimus 
apskelbtų.Seimas pripažintas, bet pre

zidentas renkamas 7 metam* 
ir gali įstatymu* leisti 

be Seimo.
Iš Lietuvos Pasiuntinybės 

Washingtone pareitą subatą 
gavome šitokią telegramą:
“Keleivis,” 
253 Broadway, 
South Boston, Mass.

Eltos pranešimu, gegužės 
25 dieną Lietuvos Respubli
kos prezidentas, visų Minis- 
terių, Kabineto narių ir Vals
tybės Kontrolieriaus prita
riamas, paskelbė naują vals
tybės Konstituciją. Einant 
ja, Respublikos prezidentas 
renkamas ,7 metams, Seimas 
5. Prezidentas, Seimo nesant 
arba sesijų tarpe, gali leisti 
įstatymus, tvirtinti biudžetą, 
jo išpildymą ir tarptautines 
sutartis. Ministerių kabine
tas solidariai atsako Seimui 
ir trim penktadaliams visų 
Seimo narių pareiškus nepa
sitikėjimą atsistatydina. Lie
tuvos sostinė—Vilnius; kitur 
gali būti laikinai perkelta tik 
tam tikru įstatymu. Konstitu
cijos pakeitimas ar papildy
mas gali būti priimtas trim 
penktadaliais visų Seimo na
rių. Seimas Renkamas visuo
tinu lygiu tiesiu slaptu bal
savimu, proporcine rinkimų 
sistema. Rinkti gali turintieji 
24 metus,renkamais 30 metų. 
Įstatymams tvarkyti ir jų su
manymams ruošti bei svars
tyti steigiama Valstybės Ta
ryba. Konstitucija veikia nuo 
paskelbimo dieno*.

Lietuvos Pasiuntinybė Am.

Reikia tečiaus pasakyti, 
šita konstitucija yra nelega- 
lė. Lietuvos Respublika turi 
savo konstituciją. Ją priėmė 
Steigiamasis Seimas. Ją pa
keisti ir naują priimti galėtų 
tiktai Lietuvos Seimas. Šian
dien gi Lietuvos Seimas yra 
fašistų išvaikytas^ todėl nie
kas neturi teisės naujos kon
stitucijos Lietuvai skelbti.

Smetona, užimdamas pre
zidento Griniaus vietą, pri
siekė tikrajai Lietuvos kons
titucijai. Dabar jis ją atmetė 
ir sauvaliai skelbia savo kon
stituciją. Šituo pasielgimu ji
sai sulaužė savo priesaiką ir 
užsitraukė ant savo galvos 
sunkų prasižengimą.

Nors Smetonos-Voldema- 
ro “konstitucija” pripažįsta 
Seimą, bet prezidentui sutei
kia tokią galę, kokios neturi 
net Anglijos karalius. Sulyg 
Smetonos “konstitucijos," 
prezidentas gali pats vienas 
leisti įstatymus, taip kaip 
Rusijos caras. Prie jo da su
daroma “Valstybės Taryba,” 
tai irgi toks pat dalykas, kaip 
prie caro būdavo “Gosu- 
darstviennyj Soviet.”

Iki šiol Smetona su Volde
maru ketino pavesti savo 
“konstituciją" referendumui 
priimti. Bet turbut įsitikino, 
kad niekas už ją nebalsuotų, 
todėl apskelbė ją be referen
dumo. Mes manome, kad 
Lietuva tą jų “konstituciją” 
ignoruos ir kad partijos ne-

KRYŽIUS NEPASIEKĖ 
“PASAULIO VIRŠŪNES.”

Italijos fašistų generolas 
Umberto Nobile norėjo nu
lėkti ant šiaurės žerhgalio ir 
pastatyti tenai kryžių. Kuni
gai jau džiaugėsi, kad kry
žius bus ant pat “žemės vir
šūnėm.” Bet džiaugsmas buvo 
peranksti. Fašistų baliunas 
“Italia” nukrito kaž kur 
šiaurės tyruose ir gen. Nobile 
dabar šaukiasi per radio pa
galbos. Vadinasi, kryžius 
“pasaulio viršūnės” nepasie
kė.

SUDEGĖ KUTA1SO 
MIESTAS.

Žydų Telegrafo Agentūra 
praneša, kad Gruzijoj (Kau
kaze) sudegė Kutaiso mies
tas. Sakoma, kad 22 žydai 
ugny žuvo ir daugiau kaip 
300 yra sužeistų. Žydų apgy
ventas distriktas esąs visai 
nušluotas nuo žemės veido ir 
daugiau kaip 6,000 žydų da
bar esą be pastogės.

SENATAS DAVĖ KULI- 
DŽIU1 ANTAUSI.

Pereitą sąvaitę Suvienytų 
Valstijų senatas pravedė 4 
įstatymus prieš prezidento 
Kulidžio “veto.” Vienas tu 
įstatymų pripažįsta mokestį 
sužeistiems Didžiojo Karo 
kareiviams, antras skiria 
10,500,000 vieškeliams vaka
rinėse valstijose, trečias pa
kelia algą naktiniams pašto 
darbininkams, o ketvirtas 
Įveda ketvirtos klesos pašti
ninkams pridėčką ant kuro, 
šviesos ir rendos. Preziden
tas buvo visus šitus bilius at
metęs; jis atmetė taipgi far- 
merių paramos bilių, kuriam 
Wall Streeto plutokratai bu
vo priešingi. Senatas bandė 
ir šitą bilių pravesti prieš 
prezidento “veto,” bet tinko 
1 balsų “vetui” sumušti. Vis
gi ir keturių bilių pravėdi
nąs prieš prezidento “veto” 
yra skaudus jam antausis.

AUSTRAI SUTREMPĖ 
ITALIJOS VĖLIAVĄ.

Austrijos mieste Insbruke 
italų konsulatas iškėlė Itali
jos vėliavą, kad pažymėjus 
tą dieną, kuomet 13 metų at
gal Italia apskelbė Austrijai 
karą. Austrai tuo pasipikti
no. Prie konsulato susirinko 
didelė minia žmonių. Italijos 
vėliava nuo konsulato buvo 
nutraukta ir sutrempta. Kon
sulas pakėlė protestą. Neno
rėdama nesmagumų, austrų 
valdžia atsiuntė buri karei
vių, kurie Italijos vėliavą iš- 
naujo užkabino ir iškėlė gin
klus atiduoti jai pagarbą, o 
Italijos konsulas su savo pa
dėjėjais sušuko: “Lai gyvuo
ja Italija!” Minia sušuko 
jam atgal: “šalin Mussoli- 
ni!’ ir vėl puolė prie vėlia
vos, bet kariumenė ir policija 
jos neleido. Riaušės ėjo visą 
dieną ir daug žmonių buvo 
sužeista.

Tuo pačiu laiku įvyko di
delė demonstracija prieš Ita
lijos konsulatą Jugoslavijos 
mieste Sebeniko. Minia iš
daužė akmenimis konsulato 
langus ir šaukė: “šalin Mus- 
solini. šalin fašizmas.”

Susekė Butlegerių 
Trustą.

Buffalo mieste federalės 
valdžios agentai susekė mil
žinišką butlegerių trustą, ku
ris kas diena įgabendavo iš 
Kanados tarp 50 ir 60 vago
nų degtinės. Šitas šmugelis 
?jo per Buffalo, Niagara 
Falls ir Detroitą. Prie trusto 
priklausą aukšti valdžios vy
rai, stambus biznieriai ir įta
kingi politikieriai. Jie dary
davę po kelis milionus dole
rių pelno kas mėnesį. Išrodo, 
kad visa šalis prie prohibici- 
įos yra pramirkus degtine ir 
beveik visi valdininkai yra 
butlegeriai.

Kynuose Eina 
Dideli Mūšiai.

Kynuose dabar siaučia 
kruviniausi mūšiai dėl Peki
no. Revoliucinė pietų armija 
iki šiol žygiavo labai smar
kiai. Kelios dienos atgal ji 
paėmė Kufau miestą, kur yra 
palaidotas Kynų pranašas 
Konfucijus. Kiniečiams Kon
fucijus reiškia tą patį, ką 
krikščionims Kristus. Konfu
cijus yra gimęs 550 metų 
prieš Kristų. Kufau mieste 
dabar stovi didžiausios Kon
fucijui garbinti šventyklos, 
kur kas metai tūkstančiai 
kiniečių neša savo aukas. Pa
ėmę dabar šitą miestą į savo 
rankas, nacionalistai liepė 
tose šventyklose įtaisyti mo
kyklas. Jų valdžia išleido 
žmonėms paaiškinimą, kad 
aukos Konfucijui, kuris yra 
miręs jau daugiau kaip 2,000 
metų, nereikalingos. Taigi, 
revoliucinė nacionalistų val
džia dirba gerą darbą ir jos 
laimėjimais reikia džiaugtis. 
Tečiaus paskutinėmis dieno
mis jai nepasisekė. Turbut 
per greitai jos armija nuėjo 
pirmyn ir nespėjo sustiprinti 
užkariautų pozicijų. Pereitą 
sąvaitę ji užėmė Hokieno 
miestą, jau tik 100 mylių nuo 
Pekino. Bet šiaurės genero
lai, kurie gina Pekiną, su
traukė čia 60,000 kareiviu ir 
po kruvino mūšio nacionalis
tai buvo iš Hokieno išvyti. 
Bet toliau į vakarus, apie 80 
mylių nuo Pekino, pietiečių 
orlaiviai, puolė Paotingfu 
miestą ir numetė daug bom
bų į geležinkelio stotį, kur 
stovėjo paruoštas traukinys 
su šiauriečių kareiviais. Sto
tis tapo sumaišyta su žemė
mis.

PATRIOTAI SUSIKAPO- 
JO KARDAIS.

Parągvajaus respublikoj 
įvyko Čili valdžios atstovo 
duelis su Peruvijos kariniu 
atašė. Ginčas kilo visai dėl 
niekniekio. Peruvietis parašė 
Į vietos laikraštį straipsnį 
apie buvusį 1879 metais ka
rą tarp Peru ir Čili. Čili val
džios atstovas tuo straipsniu 
užsigavo ir pakvietė jo auto-

Užpuolimas Ant 
Banko.

KYNŲ LIKIMAS JAPONI
JOS RANKOSE.

Kontroliuodama Šantuną 
ir Mandžuriją, Japonija turi 
savo rankose visą Kynų liki
mą. sako “Japanese Chroni
ne." anglų kalba leidžiamas 
laikraštis Japonijoj. Girdi: 
“Japonija turi savo rankose 

buvo apiplėštas Mukdeną ir Tsinaną ir gali 
tai Bankas. Ketu- arba sumažinti, arba ir visai

Banditai užmušė 2 banko 
viršininku ir pagrobė

$202,000.
Lamar, Colo.—Pereitą są

vaitę čia I 
First Nation;
ri ginkluoti banditai įnėjo į sustabdyti bent kurios armi- 
banką ir tuojaus pradėjo --
šaudyt. Banko kasininkas 
•John Parish ir prezidentas 
A. N. Parish pradėjo šaudyt 
į plėšikus atgal. Tuomet plė
šikai sukoncentravo :

jos veikimą, šiauriečių ar 
pietiečių, visai nedalydama 
jokių matomų žygių. Ji gali 
padaryti tai vien tik sulaiky
dama traukinius vienam ar 

savo kitam punkte. Taigi dabarti- 
ugnį ir juos abudu juodu už-jdo karo pasekmės priklauso 
mušė. Paskui sugraibę $7,- visiškai nuo Japonijos norų. 
000 pinigais ir $195,000 viso- ' Ji gali pakreipti jį kur tik jai 
kiais bonais, banditai pasi-j geriau patinka.” Gali būt, 

kad Japonijai nesvarbu, kuri 
pusė šį karą laimės, priduria 
laikraštis, bet faktas yra 
toks, kad ji gali padėtį kont
roliuoti labai lengvai.

kiais bonais.
ėmė su savim du banko tar
nautoju ir pasisodinę juos į 
savo automobilių pabėgo. 
Vieną banko tarnautojų jie 
išmetė tuojaus už miesto, o 
apie kitą da nėra žinios. Še- 
rifas su savo pagelbininkaisj Užmušė )50 Ko- 
vijosi paskui banditus, bet jų 
kulipkos sugadino jo auto-;
mobilių ir jis sustojo.

Vienas banditų buvo su-

I
I

munistų.
Revoliucinė nacionalistų 

žeistas banke bėsišaudant. j valdžia Kynuose vėl pradėjo 
Trinadado mieste jie sustojo naikinti komunistus. Iš Kan- 
ir užėję aptiekon privertė jos 
savininkę apraišioti žaizdas.

Dabar organizuota apie 
1,000 žmonių, kurie saugoja 
visus kelius, nes manoma, 
kad iš Colorado valstijos 
banditai d a nėra pabėgę. 
Orlaiviai taipgi laksto ir pa
deda jieškoti razbaininkų.

Penkios Nelaimes 
Kasyklose.

UŽDRAUDĖ PROH1BICI- 
NINKAMS ŠAUDYT J 

ŽMONES.
Prohibieijos vyriausybė iš

siuntinėjo savo agentams 
perspėjimą, kad jie liautųsi 
šaudę į žmones ir automobi
lius, kuomet tie liepiami su
stot nesustoja. Prohibicinin- 
kas Taylor Wėst Virginijoj 
jau tapo išmestas iš vietos 
užtai, kad ant vieškelio šau
dė į automobilių, kuris atsi
sakė jam sustoti. Califomi- 
joj gi du prohibicininkai ta
po areštuoti ir kaltinami už- 
mušėjystėj, nes nušovė tūlą 
Franką Aiello, kuris jiems 
pasirodė butlegerių. Jis bu
vo visai nekaltas ir savo au- 
tomobiliuje neturėjo nei lašo 
degtinės.

ŽUVO 233 ŽMONĖS.

Neįpratę prie darbo streik
laužiai sukelia ekspliozijas.

Pereitą sąvaitę Suvienyto
se Valstijose buvo keturios 

. nelaimės anglių kasyklose ir 
viena vario kasykloje, Neva
rios valstijoj. Visose šitose 
nelaimėse 233 žmonės buvo 
užmušti ir daug buvo sužeis
tų.

Išskyrus nelaimę vario ka
sykloj, kur žemė užbėrė 4 
darbininkus, visas kitas ka
tastrofas pagimdė ekspliozi- 
jos,ir tai daugiausia iš streik
laužių kaltės, kurie yra ne
prityrę prie kasyklų darbo. 
Didžiausia katastrofa buvo 
skebinėj kasykloj prie Ma- 
ther, Pa., kur buvo užmušta 
netoli 200 žmonių.

štai vietos, kur buvo ne
laimės ir kiek kur žuvo žmo
nių:

Mather, Pa............ ........197
Yukon, W. Va............. 17
Harian, Ky.................. 8
Elko, Nev....................... 4
Wilkes Barte, Pa. .... 7
Wilkes Barre kasykloj 

ekspliozija atsitiko pereitu 
pėtnyčią. Be užmuštų, penki 
maineriai tenai buvo sunkiai 
sužeisti ir dabar guli ligon- 
bučiuose. Keliato da nesu
randa. Valdžia turėtų už
drausti kompanijoms samdy
ti neprityrusius darbininkus 
prie kasyklų darbo, bet iš- 
t ikru jų ji dar apsaugoja ske- 
bus. Bet ar ji dabar duos už
laikymą toms moterims, ku
rios liko našlėmis su vaikais?

I

37 BALTGUDŽIAI PA
SMERKTI UŽ “VALS
TYBĖS IŠDAVIMĄ”
Pereitą sąvaitę Varšuvoj 

tono pranešama, kad pereitą pasibaigė didelė politinė 
panedėlį ant Hainano salos baltgudžių byla, kuri buvo 
kareiviai užmušė 150 kornii- prasidėjusi 3 mėnesiai atgal, 
nistų. Kantone išleista įsaky- Joje buvo kaltinama 56 balt
inas. kad visos rasės moterįs, 
kurios dirba tenai smuklėse 
ir kabaretuose, tuojaus ap
leistų miestą. Kantoniečiai 
įniršę ant komunistų dėlto, 
kad komunistų agitatoriai 

LAIVAS SUDUŽO ANT ]?kald<> W vienybę ir trukdo
JŪRIŲ: 280 ŽMONIŲ Į’ SU 3laureagenerolas. 

IŠGELBĖTA. ŠMUGELIO BYLA PRIEŠ
Beringo juroj pereitą są- GELŽKELIUS. 

vaitę sudužo į uolą laivas, Federalės valdžios agen- 
“Star of Falkland,” ant ku-;tai New Yorko valstijos šiau
rio buvo 280 kiniečių ir ame- rėi žada reikalauti, kad fe-

I

rikiečių. Septyni kiniečiai, 
bijodami prigerti, nusižudė. 
Tuo tarpu pribuvo kitas lai
vas ir likusius žmones išgel
bėjo.

deralis grand jųry apkaltin
tų geležinkelių kompanijų 
agentus, kurie gabena savo 
geležinkeliais degtinę ir ki
tokį šmugelį iš Kanados.

gūdžiai už “valstybės išdavi
mą.” Valdžia tvirtino ir pri
rodinėjo, kad jie buvo susi
tarę atplėšti nuo Lenkijos 
šiaurės rytų pakraščius, su
dalyti autonominę bahgu- 
džių respubliką ir prisidėti 
prie sovietų Rusijos. Devy
niolika kaltinamųjų išteisin
ta. o likusieji 37 pasmerkta 
kalėjiman nuo 3 iki 12 metų. 
Kada teismas perskaitė savo 
nuosprendį, nuteistieji už
dainavo teismo salėj baltgu- 
džių himną: “Mes miegojo
me per amžius, bet pabudom 
jau.

BOMBA SUGRIOVĖ ITALŲ
KONSULATĄ ARGENTINOJ

7 ŽMONĖS UŽMUŠTI, 30 anti-fašistų darbas, nes ir 
bomba buvo tokiu pat buriu 
paslėpta, kaip andai Milane 
parodą atidarant, kuomet 

. norėta užmušti Italijos kara- 
■\lius Emanuelis.

Aires pereita s»yaitę tapo is-;kajp konsu,ate hyko sprogi. 
sp pėdintas talijos konsulą- mĮls kkoj gatvėj du vyrai 
tas. Bomba buvo paslėpta i j tė j italu aptiekon, kurią 
kabmeta sienoje ir sprogo su ,aik„ (ažishJ ;.a,Ias Buenos 
tokia pajėga, kad / žmonaiAi iest(,;irpaljkopoke. 
buvo užmušti ant vietos, o30 f| , Nick^ nek,!ei ė j 
su viršum buvo sužeista. Vi-i * *• 
sa namo siena buvo išversta 
ir nugriuvo į gatvę. Pats 
konsulas d a nebuvo atvykęs, 
todėl jis išliko sveikas.

Italijos konsulatui nesenai 
buvo pastatytas naujas na
mas ir visi biurai buvo tik ką 
įtaisyti čionai. Tą dieną tu
rėjo būti namo įšventinimas 
ir inkurtuvės. kuriose žadėjo 
dalyvauti pats konsulas Cap- 
pani, ambasadorius grafas 
Martin-Franklin ir daug kitų 
Italijos fašistų. Todėl yra 
manoma, kad pragaro maši-

SUŽEISTA.

Buenos Aires mieste policija 
suėmė 100 įtariamu žmonių.

, e HiUb muaiiuuiis.

Beveik tuo Pačiu laiku’

MOTORCYKLIS UŽMUŠĖ 
2 STIRNAS.

Kent, Conn.— Farmerio 
Gawelo sūnūs, 18 metų am
žiaus vaikėzas, važiuodamas 
smarkiai matorcyklium nak
ties laiku netoli nuo čia pa
taikė į dvi stirnas, kurios tuo 
tarpu bėgo skersai kelio, ir 
abidvi jas užmušė. Bet užsi
mušė ir pats važiuotojas.-Ant 
lyto jaus žmonės rado ant ke
lio 2 užmuštas stirnas ir ne
gyvą Frankį Gawelą. Ten 
pat gulėjo ir sulankstytas 
motorcyklis.

Nuteisė Vyskupą.
Amerikos metodistų baž

nyčios teismas Kansas Cityje 
pasmerkė vyskupą Bastą, 
kuris vedė metodistų reika
lus Kopenhagoj (Danijoj), 
ir nutarė nuvilkti nuo jo vys
kupo rubus, nors kunigystės 
jam neatėmė.

Vyskupas Bast yra prasi
žengęs dviem atvejais. Visų 
pirma, jisai susidėjo su Da
nijos valdininko Vedelio 
žmona ir tankiai su ja iš
plaukdavo jachtų ant jūrių, 
kur praleisdavo po kelias 
naktis. Tas sukėlė labai daug 
skandališkų kalbų ir pažemi
no netik jo paties, bet ir me
todistų bažnyčios vardą. 
Nors jis buvo kelis kartus 
perspėtas, kad tą moterį pa
mestų, tečiaus jis neklausė.

Antras jo prasikaltimas 
buvo tame, kad jis spausdino 
tikybinį laikraštį “Švyturį” 
ir ragino visus metodistus jį 
skaityti, sakydamas, kad lai
kraštis leidžiamas ne dėl 
pelno, o jeigu koks centas 
lieka, tai eina bažnyčios rei
kalams. Ištikrajų gi vysku
pas Bast pasidarė iš to laik
raščio 49JMJ0 dolerių pelno 
ir beveik visus pinigus susi
kimšo į savo delmoną. Už 
pinigines suktybes jis buvo

SUDEGĖ FARMA.
Netoli Concord Plains, 

N. H., ugnis sunaikino visas 
Break o’Day fanuos triobas. 
Farmerio šeimyna nakties 
laiku vos spėjo pabėgti vien
marškinė. Nuostoliai apskai
tomi į $5,000.

tai dėmesio, nes visi manė, 
kad tie vyrai tuoj sugrįš ir 
savo valyzą pasiims. Bet ap- 
tiekoriaus mažam vaikui pa
rupo į tą valyzą pažiūrėt, ir 
jis išsitraukęs ją atidarė. Pa
sirodė. kad valyzoj yra pa
slėpta kita pragaro mašina ir 
jos knatas jau baigia prideg
ti prie bombos. Vaikas nusi
deginęs pirštus pradėjo rėkti 
ir tas atkreipė tarnautojų dė
mėsi į valyzą, kurie tuojaus 
knatą užgesino. Jeigu ne vai
ko žingeidumas, butų su
griauta ir fašistų lyderio ap
seka.

Po šitų įvykių, Buenos Ai- 
•es policija pradėjo areštuoti 
tariamus fašistų priešus. 

Suimta iš viso daugiau kaip

NUSIŠOVĖ VALDŽIOS 
LIUDININKAS.

Pittsburghe nusišovė Kari 
Klug, kotelio savininkas, ku
rį federalė valdžia kelis kar
tus šaukė į teismą kaipo liu
dininką apie degtinės šmu
gelį.

rių muštis kardais. Išėjo abu- na b.uvo taikoma toms cere- 
du durniai už miesto irpra- monijoms, bet ji sprogo 10 
dėjo kirstis. Vienam tapo su- m’nutų pirma, negu ceremo- 
kapota galva ir kaklas, o ant- n’još prasidėjo, 
ęam perkirsta koja. Tai vis,1 Konsulas ir ambasadorius'

• mat, patriotizmas. yra įsitikinę, kad tai buvo 100 asmenų.

f

POLICIJA AREŠTAVO
40 STUDENTŲ.

Annapolis, Md.—Pereitą są
vaitę policija čia areštavo 40 jau ir Danijos civilio teismo 
St. John’s kolegijos studen- nubaustas pereitais metais ir 
tų, kurie norėjo iš guzikuotų turėjo atsėdėti 3 mėnesius 
tvarkdarių pasityčioti. kalėjime.
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1Į APŽVALGA fl
APGAUTI AMERIKIETI— ; nu” redaktoriui Majus dabar 
LIETUVOJE NUOPELNAS sako, kad jo parašas po emi- 

^outh Bostono Darbinin- padėtas be jo žinios.
Girdi:

“Visai be pamato mane 'Nau
jienos' bara už pasirašymą po 
•protesto žodžiu’ gruodžio 17 d. 
‘Pirmyn.’ Tokiomis sąlygomis 
galima po l»et kokiu protestu 
padėti spausdintą parašą, nors 
ir paties gerb. ‘Naujienų’ re
daktoriaus. Su tokiu ‘mano pa
rašu’ buvo išleistas įsakymas 
Tauragėj 1927 m. rugsėjo 9 die
ną. pagalios tą pačią dieną ma
no ‘parašą’ paliko Soltonas Tau
ragės banke, paimdamas pini
gus. Aš visiškai nesuprantu, 
kaip galima uz Tai mane kaltin
ti ir barti."

Taigi čia Majus atsklei
džia da vieną Įdomų faktą. 
Jisai prisipažįsta, kad ir tie 
200,000 litų, dėl kurių Lietu
vos valdžia kėlė tiek daug 
iriukšmo, buvo paimti iš 
valstybės banko per Taura
gės sukilimą jo vardu. Ir to
dėl “Naujienos” dabai >ako:

“Jeigu Majaus parašu tapo 
paimti pinigai iš Tauragės ban
ko. tai mes stebimės, kodėl jisai 
dar nesėdi Kauno kalėjime? 
Juk Majaus adresas yra Lietu
vos pasiuntinybėje Berlyne — 
vadinasi. Lietuvos valdžia žino, 
kur jisai randasi, ir ji gali pa
reikalauti jį išduoti, kaipo kri
minali nusidėjėlį (teismas jau 
paskui surastų, ar jisai kaltas, 
ar ne). Bet Lietuvos valdžia jo 
nereikalauja, nors jisai skelbia
si esąs labai didelis smetoninio 
fašizmo priešas. O su kitais pa
našiais savo priešais Kauno val
dovai ceremonijų nedaro. Kuo 
išaiškinti šitokią Voldemaro 
‘toleranciją’ linkui kap. Majaus. 
ir kuo išaiškinti pastarojo pa
žintį su Lietuvos pasiuntinybe 
Berlyne? Ar ne kyla čia kiek
vienam bešališkam žmogui nuo- 
žvalga, kad tą Tauragė* ko
mendantą’ Lietuvos fašistinė 
valdžia vartoja, kaipo Įrankį 
savo tikslams?”

“Keleivyje” jau pirmiau 
buvo pasakyta, kad Majaus 
žingsniai verčia manyti, kad 
jis yra žvalgybos agentas. 
Gi leidžiamas Vilniuje emi
grantų “Pįrmyn” paskuti
niame numery (Nr. 8-9) tie
siog sako, kad “Majus yra 
niekšas, provokatorius, išda
vikas, fašistų šnipas.”

Kas” deda 39-tame numery ( 
savo korespondento patari
mą Amerikos lietuviams, 
kaip važiuoti Į Lietuvą ir 
kaip tenai užsilaikyti. Nuva
žiavus Į Lietuvą, apie politi
ką jis pataria nekalbėti. Sa
ko:

“Lietuvoje atvažiavę vis ge
riau bus, kad su savo minčių 
reiškimu būtumėte atsargesni 
—tas išeis mandagiau ir laiką 
praleisite daug maloniau — ne- 
Įsigysite nereikalingų priešų, 
nes dabar Lietuvoje eina politi
nių grupių ir nusistatymų fer
mentacija ir persigrupavimas 
—reikia greitai orientuotis su 
kuo kalbi ir ką kalbi. ’

Apie biznį galima esą kal
bėti “pilna burna.” bet ir čia 
reikia daug atsargumo, kad 
kas neapgautų, nes—

“Lietuvoje kartais iš pažin
ties labai rimtas ir garbingas 
inteligentas ir specialistas — ir 
jau rodos žmogus pasenęs — 
bet dažnai yra žulikas pirmos 
gildijos. Jau jis yra perėjęs vi
sas žulikystes betarnaudamas 
Rusuose ir taip i tą Įpratęs, kad 
neapgaut žmogaus gerai progai 
pasitaikius negali ir nemoka. O 
ypač iš amerikiečių pasipelnyt 
ir juos išnaudot ir apgaut, tai 
netik ką nelaikoma prasižengi
mu, bet nekurie net su tuomi 
giriasi kaip su kokiuo tai nuo
pelnu. Sako, kas kaltas, kad 
amerikiečiai patįs nemoka savo 
pinigus prašvilpt. tai prašvilpsi
me mes...”

šitokie “pneteliai' daugu
moje suėdę ir \ isokių ameri- 
Kiečių bendrovių pinigus. 
Todėl “D.” korespondentas 
pataria amerikiečiams nie
kur savo pinigų nedėti, pir
ma nuodugniai reikalo neiš
tyrus. Visuomet reikia iš
klausinėti savo draugų, kurie 
yra gerai su bizniais apsipa- 
žinę. Niekuomet nereikia 
skubintis.

Jis taipgi pataria nemėtyt 
pinigų ir visokioms aukoms, 
nes—

“...tie visi komitetai, pagar
bos priėmimai, pokyliai, iškil-' 
nes yra tik tam daroma, kad iš 
kvailių' amerikonų daugiau iš
lupt savo reikalams, kurie Be 
narta amerikonui tiek vra svar-• s .
oųs, kaip pernykščias sniegas."

Taip rašo katalikų laikraš
ty švento Juozapo Sąjungos 
atstovas iš Lietuvos. Tas lyg 
ir patvirtina tilpusi pereita
me “Keleivio” numery “Žo
dį Amerikiečiams,” kurio 
autoriai Įspėja Amerikos lie
tuvius, kad Lietuvos fašistai, 
organizuodami Kaune “A- 
meri kiečių Sąvaitę,” nori 
tiktai pasipelnyti amerikie
čių doleriais ir sustiprinti 
■nedžiaginiai savo rėžimą.

SAKO, MAJUS TURĖTŲ 
SĖDĖT KALĖJIME.

Buvusis Tauragės komen
dantas .Majus parašė “Nau
jienų” redaktoriui atsaky
mą dėl padarytų jam užme
timų “Naujienose.”

Kaip žinia, Lietuvos poli
ciniai emigrantai Vilniuje 
yra išleidę “Protesto Žodį,” 
pareikšdami visuomenei, 
kad nei Plečkaitis, nei kiti 
emigrantai neturi su Lenki
jos valdžia nieko bendra. Po 
tuo pareiškimu buvo pasira
šęs ir Majus, kuris tuomet 
gyveno Vilniuje. Tečiaus iš
važiavęs į Vokietiją ir pasi
matęs tenai su Lietuvos val
džios agentais, jisai pradėjo 
Škelbti, kad Plečkaitis yra 
Pilsudskio bernas.. Todėl 
“Naujienos” ir pastebėjo, 
)cad Majus prieštarauja pats 
Ha u.
’ Savo atsakyme /‘Nąujię-

E1V1S

Policijos viršininką® pa- nors aistova. kad ateinančioj 
ėmė žinion visą jo turtą ir sesijoj Įneštų Massachusetts 
pavedė miesto globai. Ir ar legilaturon bilių, reikaiau- 
žinot. kiek jo palaikų susida- jautį apdėti mokesčiais visas 

...............j— ^^^1 jškas bažnyčias.
Dabar bažnyčios mokesčių 

______nes jos 
padėtus ant bankinių knygų- skaitomos "labdaringomis” 

kurios ne- 
nei bizniu.

rė? Suskaičius visas jo dra
panas, laikrodėlį, retežėli, į __________ __________ _

rastus kišeniuose pinigus ir Amerikoje nemoka, 
padėtus ant bankinių knygų- skaitomos ’ ’ ’ ’ ’
čių, iš viso susidarė apie organizacijomis 
$4,000. Ir kapitalistų laikraš- privalo užsiimti 
čiai vadina tai “didele su- nei politika, 
ma!” Kapitalistui tos “dide
lės sumos” neužtektų ant vie
no pikniko Europon nuva
žiuoti.

No. 22. Gegužes 30 d., 1928.

Vokiečių Partijos
612,000 balsų ir pravedė i ji pravedė tik 16 savo kandi- 
Reichstagą 62 atstovu (pir- datų (pirma turėjo 19). 
ma turėjo 69). į * Faiutei.

Komunistai.
Komunistų partija Vokie

tijoj buvo Įkurta 1918 me
tais. Iš pradžios ji dirbo su 
Nepriklausomąja Socialistų 
Partija, bet pastaruoju laiku 
šita grupė neteko pozicijos 
politikos dirvoje. Komunistų 
politika visur vienoda: nu
verst esamą valdžią,apskelbt 
“proletariato diktatūrą” ir 
susivienyt su Maskva. Pasta
ruoju laiku buvo žinių, kad 
Vokietijos komunistai skilo Į 
dvi partijas ir viena jų pasi
vaidino

į Pereitame “Keleivio” nu
mery rašėm, kad stipriausia 
partija Vokietijoj yra Social
demokratų Partija, kuri da
bar gavo rinkimuose 9,000,- 
000 balsų ir pravedė į Reich
stagą 152 savo atstovu. Šian
dien gi peržiūrėsime kiek
vieną partiją skyrium, 
dėsime nuo didžiausios.

Socialdemokratai.
Socialdemokratų Partija 

Vokietijoj buvo įkurta 1875 
metais. Iš visų vokiečių par
tijų. socialdemokratai yra 
suvaidinę svarbiausi vaid
menį Vokietijos istorijoj. Jie 
daugiausia prisidėjo prie nu
vertimo kaizerio ir įkūrimo 
Vokietijos 
Kuomet kaizerio valdžia 
griuvo, socialdemokratams 
vieniems teko paimti valsty
bės reikalus i savo rankas. 
Po revoliucijos Vokietijoje 
yra bu\ę jau 17 kabinetų 

< valdžių), ir devyniuose jų 
teko dalyvauti socialdemo
kratams. Reikia pasakyti, 
kad ir pirmutinis Vokietijos 
prezidentas. Ebertas, bu\o 
socialdemokratai.

Socialdemokratų Partija 
loja už demokratinę respub

liką. reikalauja valdžios 
centralizacijos, uždaryti mo- 
narchistų ir militaristų orga
nizacijas, atskirti mokyklą 
nuo bažnyčios, ir sočiaiizuo- 
ti pramonę. Užsienio politi
koj socialdemokratai reika
lauja valstybių nusiginklavi
mo. taikaus sugy venimo su 
kaimynais ir draugiškų san- 

, tikiu su sovietų Rusijai
Nacionalistai.

TEISINGUMAS”. šita partija yra susidariusi
• iš senosios Konservatyvų 

Partijos, kuri buvo viena 
tvirčiausių kaizerio ramsčių. 
Kad parodžius savo nusilei
dimą demokratijai, ji pasiva
dino “Tautine Liaudies Par- 
. i ja.” Šitas vardas tečiaus ne
pakeičia tikros jos prigim- 

■ ies: ji kaip buvo šovinistų ir 
reakcininkų partija, taip ir 
pasilieka. Nacionalizmas ir 
monarchizmas. tai ryškiau
sios jos požymės. Ją sudaro 
daugiausia Prūsijos * dvari
ninkai, buvusieji armijos ka
rininkai. generolai, buvusieji 
kaizerio valdininkai ir kito
kie monarchistinio nusistaty
mo junkeriai. Ji daugiausia 
žinoma nacionalistų arba 
tautininkų vardu. Ji stoja už 
didelę armiją, už pakeitimą 

(Versalės sutarties, už grąži
nimą Vokietijai visų koloni
jų ir už suvienyjimą po vie-

“Musų Vilniaus Žinios” 
13-tame numery praneša, 
kad krikščionių šulas Rimša 
pabėgo užsienin su 80,000 li
tų svetimų pinigų. Klebonai 
už ji galva." guldydavo, nes 
jis “mokėjo jiems Įtikti ir 
daug poterių bumbėdavo.”

Smetona atstatė nuo vie
tos valstybės kontrolierių 
Milčių. Tai buvo vienatinis 
žmogus, kuris da jungė tau
tininkų valdžią su klerika
lais. Dabai tarp krikščionių 
ir demokratų nutraukti jau 
visi “diplomatiniai santy
kiai.”

Komunistų “Laisvė” para-

Pra-

MULK1NT VISUOMENĘ, 
TAI PATRIOTO PAREIGA

Amerika paskutiniais lai- 1 
tais gyvena pusėtiną krizi. 
Audimo pramonė apmirus, 
jusė darbininkų nedirba. 
Apie 100,000 ar daugiau an
gliakasių nedirba jau nuo 
1927 metų pavasario. Dabai 
30.000 audėjų streikuoja 
Xew Bedforde. Bedarbių vi
soj šalyje skaitoma į 4,000,- 
<)00. Bet plutokratų spaudoj 
•_ų žinių nesimato. Jei pavar-j 
tyti gatvinius kapitalistų šė da vieną nesąmonę, ji pa- 
lienraščius, kurie skinami sakė, kad Prancūzijos socia- 
neprotaujančiai publikai, tai listai esą “buržuazijos agen- 
juose rašoma tiktai apie tai.”
"prosperity.” Amenka da-Į. Jeigu jie yra “buržuazijos 
bar gyvenanti aukso laikus, agentai,” pastebi “Naujie- 

tai kodėl ‘ komunistai 
per kokius septynerius ne

vis piršosi •

ir tiems laikams niekad ne- nos,” 
Dusią galo.

Kodėl žmonės taip mul- tus be paliovos 
kinami? Kodėl slepiama tei- jiems Į “bendrą frontą?” 
\vbe?

Visuomenė yra mulkina
ma dėlto, kad visa kapitalis
tinė sistema yra paremta ant 
melo ir apgavystės. Vienas 
lidžiujų all Streeto vagių 

atsiprašom, norėjom pasa
kyti : vienas didžiųjų bankie- 
rių — nelabai senai pareiš
kė:

“Visi korporacijų viršininkai 
ir dideliu bankų prezidentai 
skaito savo patriotiška pareiga 
visuomet kalbėti apie gerus lai-' 
kus. nes jeigu jie pradėtų skųs-Į 
tis. kad biznis blogas, tai visi J 
nusigąstų, nustotų pirkę reika-( tūlotas buvo sykį paklaus- 
lingus ir nereikalingus sau dae kas yra doras darbas, o 
ktus. fabrikantai negalėtų parvi kas nedoras. Laukinis juod- 
duoti savo prekių, ir tuometiv®idis artsakęs taip: Doras
ištikruju pasidarytu krizis.“ j darbas yra tada, kada aš pa-

; vagiu pačią nuo savo kai- 
X adinasi. M all Streeto pa-!myno (jį nedoras darbas 

*:riotų pareiga yra mulkinti Įp-a tuomet, kai kaimynas nu-

I South Bostono “Darbinin
kas” sako, kad “aukščiausie
ji patriotai” visuomet dau
giausia “supai rietėją” prieš 
gausiant galą. Dabartiniu 
laiku kaip tik baisiai “supat- 
riotėjo” Smetonos-Voldema
ro kompanija.
i___  __ __ __

HOTENTOTO
66

Sakoma, kad Afrikos ho-

“NUSIŽUDĘS DARBININ
KAS PALIKO DIDELĘ 

SUMĄ.”
Šitokiu antgalviu kapita

listų spauda paskelbė žinią 
apie darbininką L. Johnso- 
ną, kuris pereitą sąvaitę nu
sižudė New Bedforde. Velio
nis buvo gimęs Švedijoj, gi
minių čia neturėjo, todėl pa
vedė savo reikalus sutvarky
ti vietos policijos viršininkui. 
Jis paliko jam laišką, kuria
me rašo:

"šiuottri pranešama, kad že
miau pasirašiusia neturi gimi
niu. todėl savo norus pareiškia 
tamstai, kaipo policijos virši
ninkui. Aš noriu, kad man nu
mirus mano kūnas butų sude
gintas krematori joj. o ne žemėj 
užkastas. Aš nenoriu jokios ti
kybos kunigo, jokių religinių 
dogmų prie savo kūno. Aš ne
pripažįstu jokio tikėjimo ir per 
visa savo gyvenimą stojau tik 
už teisingumą.”

Kitame laiške, kuris nebu
vo niekam adresuotas, John- 
sonassako: “Aš esu pilno 
proto, bet baisiai prastos 
sveikatos. Prašau paskuti
nius mano norus išpildyt. 
Prašau man tą malonę pada
ryti.”

Velionis sirgo nemigos li
ga. Paskutiniu laiku jis buvo 
nemiegojęs jau 336 valan
das. Negalėdamas išsigydyt, 
jisai nusižudė žibinamu ga- 
zu. Jis dirbdavo prie stiklo.

visuomenę, kalbant jai vis 
įpie “genis laikus.”

Šitą patvirtina ir Edson B. 
Smith. Bostono MHeraldo” 
’inansinio skyriaus redakto- 
ius. kuris rašo:

“Sunku patirti, kokia jura 
tikroji pramonės padėtis, nes 
spauda kitokių žinių neskelbia, 
kaip tik gerąsias. Nėra abejo
nės. kad laikraščiai norėtų pa
skelbti visuomenei tikruosius 
faktus apie pramonės ir biznio 
stovį, bet redaktoriai yra žmo
nės ir todėl negalima reikalau
ti. kad jie skelbtų tai. kas ne
malonu. Jie paduoda tiktai ge
riausias žinias. Re to. jie blo
giausiu žinių ir negauna, nes 
biznio ir pramonės firmos pa
prastai nenori blogomis žinio
mis prieš visuomenę girtis.“

Tai tokia yra kapitalisti- 
lio pasaulio prigimtis: mul
kinti visuomenę, ir tą mulki
nimą skaityti patriotine savo 
>areiga.

NORI PAŽABOT KLER1- 
KALIŠKAS BAŽNYČIAS.

Bažnyčios, kurios kiša sa
vo nosį i politiką, yra ištikru- 
jų ne bažnyčios, bet politi
niai kliubai, ir todėl turi būt 
ipdėti mokesčiais.

Šitokį reikalavimą iškėlė 
Burton H. Alden, vienas 
VVorcesterio pilietis ir veikė
jas. Jisai nurodo vieną dide
lę bažnyčią VVorcesterio 
mieste, kuri nelabai senai 
buvo iškabinus prie savo du- 
’-ųšitokį skelbimą: “Vote for 
Fuller.” Šitokius skelbimus 
daro paprastai tiktai politi
niai kliubai. Jeigu šitokia 
propaganda užsiima bažny
čios, tai jos turi ir mokesčius' 
mokėti, kaip politines orga
nizacijos, sako Alden.

i Vokiečių fašistai susideda 
iš dviejų grupių: vienai jų 
vadovauja juodašimtis tauti
ninkas Adolph Hitler. o ant
rai — grafas von Reventlon. 
Abidvi grupės reikalauja pa
naikinti taikos sutartį, at
mesti Dawes’o Planą ir re
zignuoti Vokietijai iš Tautų 
Lygos. Tai yra tikri “šimto 
procentų patriotai,” panašus 
Amerikos kliuksams. Jie bai
siai nekenčia žydų ir norėtų 
smurto keliu nuversti respu
blikos \ aidžią. \ ienų žodžiu, 

“Lenino Sąjungą,”. “jeigu ragu." turėtų, visą 
— ' ■ - - svietą išbadytų. ’ Bet, laime, 

lininkai. Kaip jos darė tik jie visai nedrūti,-vos prave- 
ką buvusiuose rinkimuose, ar dė 12 atstovų, 
statė savo kandidatus sky
rium, ar ėjo iš vieno, mums 
neteko da girdėti. Žinios tik 
sako, kad komunistams pasi-, 
sekė surinkti 3,080,000 balsų' 
ir pravesti L _ ____
(pirma jie turėjo 45).

Liaudies Partija.
Nors liaudies vardu pasi- socialdemokratų darbininkų 

vadinusi, šita partija yra tik- partijos steigėjų ir geriausių 
riausia buržuazijos atstovė, jos darbuotojų.
Ji susideda iš tų žmonių, ku-,' Povilas Akselrodas gimė 
riems nacionalistai yra per- 185o m. Poltavos gubernijos 
daug dešinus. Ji irgi skaito kaime labai neturtingų žydų 
save patriotine organizacija, šeimoj. Gyvenimas buvo tiek 
lik gal netokia šovinistine, vargingas, kad mažam ber- 
kaip tikrieji nacionalistai. Ji niukui dažnai tekdavo būti 
nori taikytis su buvusiais Vo- jj- nevalgius. Berniukas kiek 
kietijos priešais ir pildyti paaugęs su tėvais išvyko i 
laikos sutarti. Jos programas šklovą.
tečiaus reikalauja grąžinimo: Tuo metu rusifikacijos 
senosios Vokietijos vėliavos tikslais caro valdžia pradėjo 
—juodos, baltos ir raudonos' steigti žydams rusų kalba 
.'palvų, vietoj dabartinės mokyklas. Žydai nenorėjo 
juodos, raudonos ir aukso. Ji savo* vaikų leisti i krikščio- 
gina privatinės nuosavybės -*----- ’ --
teises ir todėl iš principo yra 
priešinga socialdemokra
tams, kurie reikalauja pra
monės socializacijos. Dr. 
Gustav Stresemann yra tos 
partijos lyderis ir vienas jos 
steigėjų. Paskutiniuose rin
kimuose ji gaVO 3,094,001.1 
balsų ir pravedė 44 atstovus I auka turtingųjų, irjisatsidu- 
(pirma turėjo 51 L

Demokratų Partija.

Respublikos. i kurion susispietė Trockio ša- '

I

sineša mano pačią.”
Krikščionis tankiai nuro

dinėja šitą hotentoto pareiš
kimą kaipo pavyzdį, kad 
laukiniai da nesupranta tei
singumo. arba supranta ji 
vienpusiškai.

Reikia tečiaus pasakyti. 
<ad patįs krikšcionįs, kurie 
mėgsta save vadinti. civili
zuotais žmonėmis, savo tei
singumu labai tankiai ne
daug nuo minėtojo hotentoto 
skiriasi.

Krikščionių misjjonieriai na vėliava visų vokiškai kal- 
lenda tarp kitaip tikinčiųjų bančių žmonių. Jos vadais 
žmonių, griatra jų tikėjimą/vra grafas Kūno von Wes- 
o bruka jiem.' <avo pasaulė- tarp ir admirolas von Tir- 
žvalgą. Bet jeigu kas pasako uitz. Vienu žodžiu, naciona- 

kacl jų pačių listai yra tikriausia kaizerio 
liekana. Rinkimuose šitiems 
ura-partiotams vokiečių liau- 
įdis uždavė skaudų smūgį.
Pirma jie turėjo Reichstage 
111 atstovų, o dabar nusmu
ko iki 73.

Katalikų Centram.
Po tautininkų sekančią 

vietą užima taip vadinamas 
Centrum. Tai yra katalikų 

(partija, kuri susideda iš ku
nigų, dvarininkų, ūkininkų ir 
buržuazijos. Ji buvo įkurta 
1.870 metais kovai prieš Bis
marko anti-katalikišką. poli
tiką. Būdama mišri įvairių 
įsluogsnių organizacija, ji ai
škios savo linijos politikoj 

į neturi ir paprastai prisišlieja 
______ j prie kokios nors kitos parti- 

vamaniškos literatūros, tai jos. Ji nėra labai atžagarei- 
tos pačios Amerikos valdžia 
nubaudė Smithą už tai $100.

Vadinasi, karia mes, krikš
čionis, griaujam kiniečių ti
kybą, tai ta> gerai; bet kada 
laisvamaniai kritikuoja mu
sų Dievą, tai jau tas yra pra
sižengimas.

krikščionims.
religija niekai, tai jie baisiai 
tuo pasipiktina.

Štai, šiom i- dienomis Kv- 
nuose tapo užmuštas vienas 
Amerikos mis:jonierius, ku
ris griovė senąją kiniečių ti
kybą. Ir Washingtono val
džia tuojau.' nusiuntė Ky- 
nams reikalavimą, kad už
mušėjas ar užmušėjai butų 
suimti ir nužudyti. Reiškia. 
misijonieriu> gali lįsti į ki
niečio namus, gali brukti 
jam savo literatūrą, kurioj 
niekinami kiniečio dievai, ir 
kinietis neturi teisės tam 
priešintis.

Bet kada Ne\\ Yorko lais
vamanių draugijos pirminin
kas Smith nusiuntė krikščio
nių pastoriui Stratonui iais-

I

I

Mirė Akselrodas.
__ _______ Šių metų balandžio 16 d.

54 kandidatus mirė Berlyne Povilas Aksel- 
■ rodąs, gerai žinomas tarp
tautiniam socialistiniam są
jūdžiui kaip vienas Rusijos

nių valdžios mokyklas. Val
džia griebėsi prievartos. Tai 
kad tas mokyklas užpildžius, 
turtingieji zydaį siųsdavo j 

, tas valdžios mokyklas netui- 
’ tingujų žydų vaikus, o savuo- 
,.*ius vaikus siųsdavo į savą
sias, žydiškas mokyklas. Ir 
'neturtingas Akselrodas tapo

rė Šklovo pradžios mokyk
loj. Mokytojas ji pasiėmė sau 
tarnu. Už tai leisdavo prie-Vokiečių demokratų parti- ant jnf|u r!a kv(‘t,

, Baigęs pradžios mokyklą, C1J0S. Apie M spiečiasi smul-Į Aksel" la!Į su 35 ka|)eikom 
kųs pirkliai, pramonmmkai kišenėjnu„k() ; Mo_

ja buvo sudaryta po re volių-

ir profesionalai. Yra tai 
smulkiosios buržuazijos par
tija ir daugiausia turi žydiš
ko elemento. Ji gana turtin
ga inteligentinėmis.spėkomis 
ir jos pažiūras reiškia tokie 
Įtakingi laikraščiai, kaip 
‘Frankfurter Zeitung,’’ 
“Berliner Tageblatt” ir “Vo- 
ssische Zeitung.” Tarp jos 
vadu yra buvusis Vokietijos 
ambasadorius Amerikoj gra
fas von Bernstorff ir prof. 
\Valter Schuckling, vienas 
žymiausių Vokietijos juristų. 
Kaipo smulkiosios buržuazi
jos partija, ji laikosi politi
koje vidurinės linijos. Da
bartiniuose rinkimuose ji su
rinko 1,495.000 balsų ir pra
vedė 25 savo atstovus, kiek 
ir pirma turėjo.

Ekonomine Sąjunga.
Šita sąjunga nėra tikra 

partija, bet susivienijimas 
kelią nedidelių grupių. Ji at
stovauja visokius biznierius 
ir savo nusistatymu yra gana 
atžagareiviška. Šituose rin
kimuose ji gavo 1,366,00(1 
balsų ir pravedė 23 atstovus 
(pirma turėjo tik 17).
Bavarijos Liaudies Partija.

Kaip liudija pats vardas, 
šita partija priklauso tiktai 
Bavarijai. Tai yra pietų Vo
kietijos klerikalų organiza
cija. Ji daugiausia kovoja 
užtai, kad apsaugojus katąli- 
kišką Bavariją nuo iederales 
valdžios intakos. Jeigu ji ga
lėtų, ji atskirtų Bavariją nuo

viška. bet nepasižymi ir di
deliu pažangumu. Tarpe kai
riųjų ir dešiniųjų partijų ji. 
galima sakyt, užima vidurį. 
Kai kuriais klausimais ji re
mia net socialdemokratus, 
nors tankiau pataikauja de- 
šiniems. Žymiausi* jos vada>|Vokietijos respublikos ir is-

Ar tai ne hotentoto’ “tei-'dabar yra VVilhelm Marx.'sirinktų kokį vyskupą savo 
Ir jis žada kreiptis į kurį singumas?” Eks-KBerikas. 'šiais rinkimais ji gavo 3,- karalium. Šituose rinkimuose

Baigęs pradžios mokyklą,
i

gilevą, kur ir Įstojo į gimna
ziją. Iš pradžių tiesiog ore ir 
otm gyveno. Vėliau pradėjo 
gauti turtingesnių žydų šei
mose pamokų, kuo ir vertėsi

Baigęs gimnaziją persikė
lė i Kijevo universitetą. Čia 
susiduria su revoliucinio są
jūdžio pagauta moksleivija. 
Akselrodas sąmoningu revo
liucionierium tampa 187b m. 
pradžioje, Akselrodas pir- 
mas bando sudaryti darbi
ninkų revoliucinę organiza
ciją. jis Įsteigia Odesoj “Juž- 
nv Sojuz rabočych.”

Caro valdžia revoliucio
nierius persekioja. 1874 m> 
dideli areštai priverčia Ak- 
selrodą bėgti užsienin. ApsU 
gyvena Šveicarijoje. Čia be
kylanti Vokietijos-socialde
mokratija ji paveikia, ir jiš 
pamažu tampa marksistu. 
Akselrodas su kitais revoliu
cionieriais suorganizavo taip 
vadinamą ‘‘Cerny Perediel” 
grupę. 1883 m. rugsėjo mėn. 
Akselrodas su Plechanovu, 
Zasuliž (moteris), Deiču ir 
Ignatovu sudaro nišų social
demokratų grupę.

Vėliau visuose socialde
mokratų partijos suvažiavi
muose jis visad aktingai da
lyvaudavo. Visą laiką liko iš
tikimu marksistu socialde
mokratu. Kovojo su Rusijos 
komunistų teroristiniais už
simojimais. Už tai iš Rusijos 
buvo išvytas. Ir garbingas 
senelis, didžiąją savo am 
žiaus dalĮ išgyvenęs įštrerm- 
me. ištrėmime turėjo ir mirti

Rusijos darbininkų 
ji visad su pagarba

klase 
n-ir«e5.

i
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BALTIMORE, MD.
Trumpos žinutės.

Gegužės 15 d. Lietuvių 
Svetainėje dainavo A. So
deika. Dainavo labai gražiai, 
tik gaila, kad klausytojų vi
sai mažai tebuvo, ale tie, ku
rie buvo, tai nesigaili, nes iš
girdo Lietuvos Operos daini- 
ninką.dainuojant. Dainavo ir 
vietinė p-lė L. Piraučiutė. Ji 
irgi gerai dainuoja ir gražų 
bal>a turi

. Kriaučių darbai dar nei 
Kiek nepagerėjo ir nežinia ar 
kada pagerės. Lietuvių uni
jos skyrius taip silpnai gy
vuoja, o dar komunistai ji 
silpnina, nes jie skyrių pa
naudoja savo politikos tiks- 
lams.Susidarė koks ten prieš- 
fašistinis komitetas, i kuri 
komunistai tuoj įvele ir uni
jos skyrių. O tas komitetas 
yra sudalytas tuo tikslu, kad 
komunistai galėtų pinigų pa- 
sižvejot.

je,” Glenshaw, Pa. Vieta pa- kurių buvo apie pora prisi
rinkta patogi, taip kad netu-’dėję. Visi A. D. P. simpati- 
rintieji automobilių galės va
žiuoti streetkariu. (Smulk
menos apie tai bus nurodytos 
plakatuose). Kad šis pikni
kas tikrai butų smagus ir įdo
mus, rengėjai yra pakvietę 
geriausius Pittsburgho liet, 
muzikantus, kurie grieš įdo
mias lietuviškas polkas ir 
amerikoniškus “džiazus.” 
Jaunosios Pittsburgho lietu
vaitės pagamins gardžius už
kandžius. Vienu žodžiu, šis 
piknikas visus patenkins. To
dėl visi atsilankykite Į ši pik
niką 17 birželio, nes jus savo 
atsilankymu priduosite jau
nuoliams daugiau energijos 
tolimesniam darbui, o be to 
patį> su sa\o diaugais bei 
pažįstamais linksmai pralei
site laiką šiame iškilminga
me piknike.

Dr-jos prezidentas
Stud. P. Dargis.

DETROIT, MICH.
Veidmainiai darbininkų 

tarpe.
“Vilnies” No. 62 koks tai 

Seskupis rašo: “Extriniai 
prieš mainerių rėmimą.” To-

♦ # ♦ ,

Švento Eduardo bažnyčios 
kunigas J. F. Hickey pasakė 
savo parapijonkoms, kad ei
damos prie komunijos nesi- 
dažvtų lupų, nes jeigu kuri liaus jis sako: 
parapijonka ateis su nuda
žytomis lupomis, tai tokia 
komunijos negaus.

♦ ♦ ♦
Prieš pora desėtkų metų organizacijų atstovai (visos 

Baltimorės mieste lietuvių 52 A. D. P. 
biznierių kaip ir nebuvo. Ta- valdomos), taipgi jr Detroito 
da Važiavo pulkai naujų imi-: 
grantų. o žydeliai biznieriai 
iš naujokų darydavo gerą gi- 
šeftą. Dabar jau turim daug 
lietuvių biznierių.

Apie karčemninkus biz
nierius nerašysiu nieko, nes neers of Labor (P. or L.), 
jų dabar yra labai daug ir tu- Antras delegatas nuo P. of 
Ii karčemninkai varo labai ,L_Į>uvo L. Wengrowskis. 
nešvarų bizni.

Turime <
kurie turi Įsitaisę savo šva-

I

“Čionai yra susitveręs ko
mitetas streikuojantiems 
maineriams aukas rinkti. Į 
tą komitetą susirenka nuo 52

sutvertos ir jų

intrigantų A.D.A.D. Jie turi 
savo atstovą Kasparka. Jo 
tikslas šnipinėti ir kenkti rin
kimui aukų.”

Tai yra melas. Aš atstova
vau ne A. D. A. D., o Pio-

j Kodėl jus. veidmainiai, ne- 
du aptiekorius, pasakote, kur. kaip ir kada 

____ _____________ . kenkiu rinkimui aukų. Aš vi
lias aptiekas. Petras Sinušis'sur ir visados reikalavau, 
yra sąžiniškas aptiekorius. kad, aukos butų siunčiamos 
Jo aptieka randasi ant Penu, tiesiai ten kam aukautos, o 
ir Lombard gatvių. Kita ap- ’ ne per jūsų sutvertus fondus, 
tieką turi J. Kaluška/ ant kuriuose didelė dalis aukų 
Fremont avė. ir Lombard st. dingsta.
Kaip nebūdavo lietuvių ap-' Toliaus tasai melagis ra- 
tiekorių, tai daugeliui reikė- Jo
davo jieškoti perkalbėtojų. 
jei ko prireikdavo iš aptiekos 
nusipirkti, o dabar tai kas ki
ta: nuėjai, pasakei lietuviš
kai — ir patarnauja manda
giai.

Taipgi turime sąžinišką 
ceverykų biznierių. Cevery- 
kų krautuvę laiko K. Liutkus 
po numerių 101 So. Fremont 
jave. Pas Liutkų tikrai teisin
gas patarnavimas.

Dabar jau turime ir lietu
vių profesionalų: keturis me- 
dicinos daktarus, tris dentis-i Nestebėtina, kad korės- 
tus, du advokatu ir du iriži- pondentas nepasirašo savo 
nieriu. Malonu pasigirti, kad teisingos pavardės po kores- 
turime toki skaičių inteligen- pondencija, nes gėda butų, 
tų, tik gaila, kad musųinteli- kada visi žinotų, kas toks yra 
gentai viešame lietuvių vei- šis melagi 
kime kaip ir nedalyvauja.

‘“Kaip tik jis pasirodė kon
ferencijoje, tuoj pasirodė ir 
jo darbai. Delegatai nutarė 
surengti tarptautini koncertą 
25 d. kovo naudai streikuo
jančių mainerių. Paskiaus 
nutarė, kad nei viena draugi
ja tą dieną nerengtų jokio 
parengimo. Bet Kasparka su 
savo pora gaidžių ir viena 
perekle višta stato ‘Geno
vaitę’ tą pačią dieną, kad 
pakenkus mainerių koncer- a • -v*

is. Aš nei į jokią 
* * ’ . rengimo komisiją nebuvau

Tai tiek apie biznierius ir išrinktas ir nieko nerengiau, 
profesionalus. Kitą sykį pa- L1;”L' 
rašysiu apie draugijas.

Baltimorietis.

kai skaičiuje 22 draugijų 
rengė tą vakarą ir tik keli i 
“gaidžiai” nenuėjo ant to va-' 
karo — ir jau nedateklius ■ 
pasidarė. Ar tai ne juokai?

Neverkit! . Kasparka ir 
L. Wengrowskis daugiau 
“riešnipinės” ir nedalyvaus 
jūsų konferencijose. Po išda
vimui raporto apie jūsų vei
kimą, P. of L. kp. atšaukė 
savo delegatus dėl šių prie
žasčių ;

1) Kadangi Darbo Fede
racijos delegatė raportavo 
Darbo Federacijos susirinki
me, kad jūsų surinktos aukos 
nepasiekia teisingai maine
rių, tai Darbo Federacija iš
traukė visas kuopas iš tos 
konferencijos. Jose tik pasi
liko A. D. P. ir jų simpatikai.

2) Vasario 22 d. jūsų ko
mitetas nutarė siųsti du dele
gatu i Pittsburghą, kad suda
rius planus, kaip atmušt Dar
bo Federacijos delegatės už
metimus. Ant to susirinkimo! 
paskvrėt iš aukų $200.00 de
legatų lėšoms. Iš Detroito i 
Pittsburghą kelione dviem 
apie $42.00, dvi dienos dar
bo po $10.00, tai $40.00. O 
už ką dar $118.00? Tur būt 
ant cigarų. O gal po $40.00 
už dienos darbą? Darbo Fe-j 
deracijos viena mergina atli-Į 
ko darbą, o A. D. P. turėjo 
siųsti du “didvyriu,” kad su
dalyti planus atsakymui ir iš 
suaukautų pinigų išeikvota 
$200.00 be jokio reikalo.

3) Praeitis mums parodė, 
kad jūsų aukų tik dalis pasie
kė tikslo. Sacco-Vanzetti jus 
surinkot aukų $493,000.00. 
kurių nepridavėt komitetui. 
Viename New Yorke surin-j 
kot $7,000.00, o tik $300.00 Į 
pridavėt. A. L. D. G. Fondas1 
su $4,811.00 sušelpė tik Bro- 
oklyno “baduolius.” O ką 
kalbėti apie gelbėjimą Rusi
jos baduolių. Kaip tik A. D. 
P. pradėjo fondus tverti, taip 
greit ir raudondvariai pradė
jo dygti kaip musmirės po 
lietaus. O kiek prie jų badue- 
Iių ir kankinių!

Detroito Lietuvių Koope
ratyviška Bendrovė 1921 m. 
buvo verta $25.000.00. Šerai 
buvo verti po $20.00. Po 
trijų metų A. D. P. narių ir jų 
simpatikų gaspadoriavimo 
šėrininkai gavo po $2.00. 
Kur kiti pinigai? Butų gerai, 
kad pilną raportą išduotu- 
met, nes jus buvote grabo- 
riais.

A. D. A. D. neišeina nie- 
! kur prieš mainerius, nei prieš 
jokį darbininkišką judėjimą, 
tik plėšia maskas veidmai
niams. Bukit sąžiningi darbi
ninkų klesai ir jų kovai už 
būvi, o tuomet nereikės pole
mikas varinėti per spaudą.

Nepurvinkit kitų, kol ne- 
■ nusiplausit savo purvinų 
1 murzų. D. J. Kasparka.

i

Kas link “Genovaitės,” tai 
delegatų susirinkimas buvo 
vasario 22 d., ant kurio nepa
skyrė vietos nei laiko kon
certui, o A. D. A. D. “Geno- • _ • • - - •P1TTSBURGH, PA. . . _ „

. . _ • - i • ivartes apgarsinimus dalino
Urtuvuj Tautmei Jaunimo jau vasario 16 cL Nieko nepa-vafliu iu vi. iuvav iivpa" 

Meno Draugijos vasaros se- prasį0 nėra, kad jus visas sa- 
zonines darbuotes planas. ; vo spėkas sutraukėt ant 25 d/ 
Jaunimo Meno Draugija, kovo, nes jus rengėt, jūsų 

kaipo vienintelė lietuvių pa-1 rankose yra ir visos Įplaukos, 
žangesniojo jaunimo organi-'su kuriomis pasielgsit kaip 
zacija, pradedant vasaros jums patiks.
sezono darbą, nustatė sekan-j Dar toliau šitaip meluoja: 
tį programą: Rengti Įvairius! “Priešfašistinis komitetas 
piknikus (gegužines), suei-surengė vakarą. Gaidžiai 
gas bei pasilinksminimus,* (A. D. A. D.) negalėdami 
tikslu kuoskaitlingiausiai surengti patįs — tai nuėjo 
pritraukti Į šią draugiją lie-’gelbėt fašistams.” ■ 
tuviškaji jaunimą: iš gautų I Kodėl nepasakote keno1 
pajamų stengtis Įkurti lietu-J vakaras buvo rengiamas ir 
vių knygyną, parenduoti na
mą draugijos sueigoms bei 
turto laikymui.

Kad tikslą atsiekus, Meno

kokiems fašistams? Tas va
karas buvo surengtas M. Pet
rausko ir jus gerai žinojot, 

v.... ..ž . kad negalėsit pakenkti patįs,
draugija birželio 17 d., 12 vi. tai nutarėt rengti vakarty 
po pietų, rengia pirmąjį iš- vardan priešfašistinio komi- 
kilmingą pikniką, kuris'teto‘, kad galėtumėt sukrauti 
įvyks Jono Dargio “farmo-'nedateklių ant kitų draugijų,

I

“Aukso Medalis" 
Glenwood dėl 

Anglių ir Geso.

i1I

*Glenwoo<ro 

kasdieną pagamina
•* —

po tris valgius i dieną 

arti 2,000,000 žmonių 

Mass. valstijoj.

!. Leach, Trcas.
(ik, v..„j Rjnge Co. Tauntoa

MaysjchuieUS

C.!.F.XW0OD PEČIAI 
per tris trent- 

z - nrr.i kaipo ge- 
kepimui ir pa
si gaminimui 

Jų reputacija 
ju išbudavoti 
- didžiausiu ir 
ir.siausių biznių 

valstijoj.
jau yra gaunami 
er.am mieste šios 
os, kokio sty liaus 

iidumo norit, ar tai 
uei didžiausių namų ar 
mažiausio apartmento.

Glenwood Rangės
MAKT C00KING EASY * 

r Gal prisiųsti Jums Kopiją 
GIenwood Pečių Kataliogo J

Į las. Kitas jo brolis Juozas 
i yra Amerikoje. Kas žino ve- 
! lionio Stanislovo Lapienės 
brolių tikrus adresus, lai tuo- 
jaus parašo man laišką.

G. G. Stein,
P. 0. Box 453, 

Aberdeen, Wash.

SODEIKOS ATSISVEIKI
NIMO IR PADĖKOS 

ŽODIS.

pranešė, kad kun. Daknis 
jau yra, todėl kurie esate su- 
griešiję, eitike pas ji išpa
žinties, nes kun. Daknis pir
miau spaviedosiąs, o paskui 
kalbėsiąs.

Po visų maldų ir po išpa
žinčių jau buvo dešimta va-korespondentas tūlose 
landa. Prasidėjo prakalbos. savo korespondencijos vieto-

kari as stebėtina.
_ nūs i.'Jt___ .v, ____ __

V ienas iš publikos atsiliepė: bolševikų, kurių čia visai ne- 
“Kad ir dvi valandas. ra \ors čionai randasi kuo-

Kun. Daknis pradėjo kai- pelė Lietuvių Darbininkų Li- 
bėti apie Argentiną, kad teraturos Draugijos, vienok 
biedni Argentinos lietuviai išskyrus vieną vyrą ir vieną 
neturi parapijas nei kunigo, moterį, visi kiti yra Susivie- 
Paskui pasakė, kad Ameri- niiimo Lietuvių Amerikoj 
kos lietuviai tą darbą dirba nariai, iras nematau, kad to
jau 50 metų, o jus, Kanados ji kuopelė pasižymėtų komu- 
lietuviai katalikai, turėsite nistiškais 
pradėti tą darbą dirbti da- kais darbais, 
bar. Bet koki darbą, tai ne
paaiškino. Turbut su krės- apsilenkė su teisybe sakyda- 
lais muštis. Toliaus jis pra- mas. kad Juozas Paulavi- 
dėjo klausti: “Kas jus tokieĮČius nepriklauso prie L. D. L. 
esate? Kokie buvo jusųtė-iD. kuopos. Ištikrujų gi pri- 
vai, bočiai, bočių bočiai? Tai i klauso netik jis, o ir jo mote- 
visbuvo tikinti katalikai. 0|ris. Kaslink “krūmelio" gar- 
jųs išgamos, išsigimėliai, ke- sinimo ir garbės jieškojimo 
turkojai, kiaulės.” Ir tuomi |tai nereikėtų taip daug pavy- 
kun. savo prakalbą baigė, i dėt ir pykt uz gražų sumany-

Atsistojo Dr. Bielskis. Jis 
kalbėjo nieko neužgauda- 
mas, bet ką jis norėjo pasa
kyti, tai turbut nei jis pats 
nežino. Bielskiui pabaigus 
kalbėti komunistai pradėjo 

į reikalauti balso. Kunigas at
sistojęs pasakė, kad jis esąs 

\didelio mokslo vyras su juo 
'negalima eiti į diskusijas. 
Komunistai ėmė šaukti, kad 
mums vienybės ardytojų ne 
reikia. Kunigas irgi neapsi- [ 
leisdamas rėkia: ‘T 
kiaulės, iš bulvių! Laukan!" 
Krėslai pradėjo tratėti, ku
nigas nutilo. Publikoj kilo 
lermas. Krėslai pakilo i orą. 
Moteris klykia,

I

McADOO, PA.
Atsakymas Dročiaus Sunui.

“Keleivio” No. 19 tilpo 
Dročiaus Sunaus korespon
dencija. kurioje jis aprašo 
Jono Stalgaičio laidotuves. 
Tai labai gerai. Tik negerai,

Kun. Daknis atsistojęs pa 
klausė: “Ar norite, 1 
kalbėčiau ilgai ar trumpai?

se apsilenkė su teisybe. Man
. kad Dročiaus Sū

nūs išsigando komunistu-

arba bolševikiš-

Toliaus Dročiaus Sūnūs

mą. Gal ir pats girdėjai, kaip 
tie draugai sakė: “Prisidėki
te po kiek galite, o mes du 
velionio draugai apsiimame 
dadėti ręstą pinigų, kiek rei
kės.” Ar už tai reikia juos 
peikti?

O kaslink pasigarsinimo 
“Laisvėj” ir “Tėvynėj” tai 

j Dročiaus Sūnūs irgi netiesą 
'rašo, nes “Laisvėj” visai ne
buvo rašyta. “Tėvynės” No. 
Į17 aš pats buvau parašęs ko- 

La^^an *resRon^enc'^ a*^e $tatea’" 
Ikiaulės, iš bulvių! LaukanP «« ^™enis ir nežinau iš k<>- 
i Krėslai pradėjo’ tratėti, ku- V"'.tle„V. .JL 
nigas nutilo. Publikoj kiloRu.reJ<l , !'a>ak.Ua. 126 

Hemas. Krėslai pakilo i „ra/ok sual'kį*v" la“
Moterjs kirkia? duris rtžsi-1dPv.ems V :

Įkimšo: Po kelių mimituala- nan.ay veh°n'° ,l,au«a!"' 
sas pradėjo mažėti. Pasidarė f>az1!?tan’1.- .° buv0 Pasak' 
ramiau. Kraujo pralieiimo|ta- kad pinigus suaukavo L. 
nebuvo, bet keli krėslą su- D' U I>._kuopa._ Vienok

TORONTO, CANADA.
Bažnytinėj svetainėj 

revoliucija.
Gegužės 6 d. bažnytinėj 

svetainėje Įvyko revoliucija. 
Sulaužyta keletas krėslų ir 
revoliucija tapo numalšinta. 
Revoliuciją sukėlė komunis-;

Dalykas dėjosi taip. šv.'-j0 kalbėti džiaugdamasis.
Jono Draugija pasikvietė iš;, ...
Suv. Valstijų du kalbėtoju: > "K0, Į*
kun. DaknĮ iš Niagara Falls Man teko girdėti, kad ta-' 
ir D-rą Bielski, kuris sako-Įsai kunigėlis Montreale kie
mą kadaise yra buvęs Lietu-1 bonaudamas sodinęs bulves 
vos konsulu. Apgarsinimuo-' į uždraustą daržą ir paskui 
se buvo pažymėta, kad pra-' dėl tų bulvių turėjęs Montre- 
kalbos prasidės 7 vai. vakare alą apleisti. Matoma, “kiau-

• ir kad tokių prakalbų toron- lės” jo bulves susekė. Todėl 
’ tiečiai nesą girdėję. Tas tai dabar šitam kunigužiui bul-
teisybė:
torontiečiai savo prakalbose vio. 
nebuvo krėslų vartoję.

, Paskirtu laiku nueinu į 
t bažnytinę svetainę, bet kai- lietuviams jokios naudos ne-
• bėtojų dar nebuvo. Varo į atneša, bet pažemina lietu-
i bažnyčią ant mišparų. Ei-vių vardą svetimtaučių akl
inam melstis. Po pamaldų se. P

KENOSHA, WIS.
Komunistės Mažeikienės 

prakalbos.
Gegužės 2 d. čia įvyko ko

munistų davatkos Mažeikie
nės prakalbos. Kadangi Ma
žeikiene yra buvusi Rusijoj 
ir Lietuvoj ir kadangi plaka
tuose buvo garsinama, kad 
ji pasakys visą teisybę apie 
Rusiją ir Lietuvą, tai ir aš 
nuėjau jos prakalbų pasi
klausyti. Publikos buvo visai 
mažai, apie pustuzinis komu
nistų ir kelios progresistės.

Mažeikienė pirmiausia 
kalbėjo apie Lietuvą. Aš ži
nau, kad dabar Lietuvoj nė
ra gera, bet Mažeikienė kal
bėdama viską labai perdėjo. 
Girdi, ten nėra teisybės, dar
bininkus šaudo ir pririšę prie 
arklių uodegų po miestus 
valkioja. Bemeluodama apie 
Lietuvą pailso ir atsisėdo ant 
krėslo pasilsėti. Paskui atsi
stojus pradėjo kalbėti apie 
Rusiją. Girdi, Rusijoj tikra 
darbininkų valdžia, net ir 
kaliniams duoda po 4 valan
das mokslo. Viskas teneša 
tvarkoj, tik Kupreišis, girdi, 
skelbiąs melagystes apie Ru
siją ir sakąs, kad Rusijoj esą 
daug prostitučių. Girdi, tur
but Kupreišis ėjęs prie anų. 
kad jis žino, o aš nėjau ir ne
žinau. Apie šaudymą ir kan
kinimą Rusijoj socialdemo
kratų ir socialrevoliucionie- 
rių ji neprisiminė nei vienu 
žodeliu. Tik prisiminė apie 
“Naujienų" 
gaiti, kad jį 
versti.”

Pabaigus jai kalbėti, buvo 
duodami klausimai. Vienas 
klausimas buvo: Ką Rusijos 
valdžia daro su savo politi
niais priešais? Mažeikienė 
atsakė: Jėzus Į trečią dieną 
kėlėsi iš numirusių, o Rusijoj 
prasikaltęs prieš valdžią Į 
trečią dieną visai prapuola. 
Antras klausimas buvo: Ka
dangi Trockį bolševikai nu
vertė, o Grigaiti negali nu
versti, tai katras iš jų yrą 
mokytesnis: Trockis ar Gri
gaitis? Mažeikienė atsako: 
Atsiprašau ant tamstos klau
simo. Aš turėjau klaidą... Aš 
norėjau pasakyti, kad Gegu
žį negalima nuversti, o ne 
Grigaitį. O kaslink Grigaičio 
ir Trockio mokytumo, tai aš 
nieko negaliu pasakyt, nes aš 
pati esu nemokyta.

Taigi, Mažeikienė pati 
prisipažino, kad ji yra be
mokslė ir, kaipo tokia, pabu
vojus Rusijoj apie pora mė
nesių, nieko negalėjo apie 
Rusijos padėtį patirti. Ji čio
nai važinėja po lietuvių kolo
nijas ir kalba tai, ką “Lais
vės” ir “Vilnies” “mokslin
čiai” padiktuoja.

jaunikaitis.

Mano koncertų eiga šioje 
šalyje jau baigiasi. Paskuti
nieji koncertai gegužės 27 d 
Westfielde ir gegužės 29 d. 
Lavvrence, Mass. Birželio gi 
2 dieną sėdu laivan “Majes- 
tie” ir grįžtu Lietuvon.

Lankydamasis po įvairias 
kolonijas Suvienytose Vals
tijose patyriau daug malonu
mo ir širdingumo, užtai šiuo- 
mi norėčiau išreikšti širdin
gą padėką visiems mano 
prieteliams ir mano koncertų 
rėmėjams. Širdingai esu dė
kingas visiems mano koncer
tų rengėjams, rėmėjams ir 
koncertuose dalyviams. Vi
siems ačiū. Gražiomis minti
mis vaduodamasis grįžtu 
Lietuvon. Paskutinis mano 
noras yra, kad kada nors 
mes visi galėtume susieiti 
Lietuvoje, vėl pasimatyti ir 
patįs galėtume patirti Lietu
voje dailės — muzikos dir
bamąją dirvą.

Ligi pasimatymo.
Su pagarba

Antanas Sodeika.

Redakcijos Atsakymai

redaktorių Gri- 
‘‘negalima nu-

:<laužvta. Kunigas vėl prade- k,?"h’ 'Jc''yrTu buvo at,‘ 
jo kalbėti džiaugdamasis. taisyta. Taig, dėl tos menkos 
ikad kiaulių bulvėj jau ne- klal<lees. nOT*,.,k?° Proc aus 
ihplikn ‘ J gunui taip «zsikarščiuoti n

•baimintis komunizmu.”
George Milus.

ABERDEEN, wash 
Ir vėl nelaimingas 

atsitikimas.
Gegužės 11d. čia tapo už

muštas Stanislovas Lapienė, 
niekuomet pirmiau vės ir kiaulės ant galo liežu- kuris dirbo Hobis Log Co. 

Palaidotas miesto kapinėse. 
Buvo dar jaunas vyras. Iš su
rastų jo krepšelyje antrašų 
paaiškėjo, kad jis paėjo iš 
Kauno rėdybos, Panevėžio 
apskr.. nuo Traškunų. Lietu- 

Buvę* ir Matęs, vo je gyvena jo brolis Myko-

J Reikia pasakyti, kad to- 
į kios “prakalbos” netik kad

LAWRENCE, MASS. 
Puikus piknikas.

L. S. S. 61 kuopa rengia | čia. 
puikų pikniką, kuris įvyks 
šiame nedėldienyje, 3 d. bir
želio, 
Methuen, Mass.

Kviečiame, kaip vietos, 
taip ir apielinkių draugus' 
skaitlingai šiame piknike da
lyvauti, nes pelnas yra ski
riamas sušelpimui Lietuvos 
socialdemokratų. Tikimės, 
kad šiame piknike skaitlin
gai dalyvaus draugai iš Ha- 
verhillio, Cambridge’aus, So. 
Bostono ir kitų kolonijų. Iš 
savo pusės mės pasistengsi
me visus širdingai priimti ir 
visu kuom pilnai patenkinti.

61 kp. koresp.

S. Pociui. — Lotinų kalba 
buvo viena itališkos kalbos 
tarmių, taip kaip lietuvių 
kalboje yra dzūkų tarmė, 
žemaičių tarmė ir tt. Lotinų 
tarmė buvo vartojama Um- 
brijos apielinkėj. Šitos tar
mės laikėsi romėnų apšvies- 
tunija ir rašytojai, taip kaip 
lietuvių literatūra yra priė
mus suvalkiečių tarmę. Bet 
lotinų tarmės likimas buvo 
kitoks. Visa žymiausioji lo
tinų literatūra susidarė 350 
metų laikotarpiu, pradedant 
2Q0 metais prieš Kristaus gi
mimą ir baigiant 150 po Kri
staus gimimo. Kadangi tuo 
laiku pas graikus buvo jau 
susidarius didelė klasinė lite
ratūra, tai Romos rašytojai 
sekė daugiausia graikus, ir 
į lotinų kalbą Įplaukė labai 
daug graikų kalbos. Tuo bu- 
du literatūrinė lotinų kalba 
visai atsiskyrė nuo kasdieni
nės romėnų kalbos, kuri bu
vo vadinama lingua rustica,
t. y. paprasta kalba. Tai taip 
susidarė klasinė lotinų kai*
ba. Jokia tauta jos nevarto
ja. Ji užsiliko tiktai knygose 
ir Romos katalikų bažnyčios

; pamaldose. Katalikų bažny- 
• čia yra labai atžagareiviška 

Įstaiga, drūčiai laikosi seno- 
’ vės, jokių permainų ir page*- 
; rinimų nepripažįsta, todėl 
1 nenori išsižadėti ir lotinų 

kalbos, nors ji senai jau pri
klauso prie mirusių kalbų.

P. D. — Komunistams visi 
priešingi dėl jų atkaklumo ir 
šiurkštumo. Rusijoj, Vengri
joj, Bavarijoj, Gruzijoj, Ky« 
nuošė ir kitur, kur tik komu
nistams pasisekė nors trum
pam laikui valdžią į savo 
rankas paimti, jie žudė žmo- 
neš be jokio pasigailėjimo. 
Todėl ir reakcija prieš juos 
visuomet būna žiauri. Fašis
tai laikosi tokios pat takti
kos, kaip ir komunistai. To- 

[del ir fašistų pasaulis neken-

meiuienyje, •> u. uii- 1 * * M !/ I i *
Tautiškame Parke, “Keleivio Kalendoms

Dar Gaunamas.

“Keleivio” Kalendoriuje 
telpa daug pamokinančių 
straipsnių, eilių ir juokų, ir 
daug gražių paveikslų.

Kalendorius reikalingas 
kiekvienam, o ypatingai jis 
naudingas tuomi, kad jame 
telpa daug gerų pasiskaity
mų. “Keleivio” prenumera
toriams tik 25c. Pasiskubir- 
kit užsisakyti.

ak.Ua
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—Gud momink. Maike!
—Labo įyto. tėve!
—Na. o ką šiandien rašo 

gazietos. Maike? Ar teisybė, 
kad Smetona apsišaukė Lie
tuvos ciesorium?

—Nevisai taip, bet nedaug 
prie to trūksta. Jis nori būt 
prezidentu per 7 metus ir no
ri turėt tokią galią, kad vie
nas pats galėtų Įstatymus lei
sti.

—O kas daugiau ant svie
to girdėt? Aš girdėjau, kad 
šįmet ir Amerikoj bus prezi
dentas renkamas. Ir sako, 
kad šį kartą rinks jau katali
ką. Gal geresni parėtką Įves, 
ba jau perdaug bedievių pri
viso.

—Taip. tėve, prezidentas 
bus renkamas, bet kas bus iš
rinktas. tai d a per anksti spė
ti. Katalikai, žinoma, norėtų, 
kad butų katalikas, bet Ame
rikos didžiuma katalikų ne
mėgsta.

—Uskiuzmi. Maike. kad
šiandien aš toks cekavas. ale' 
aš noriu da vieno daikto pas 
tave paklausti. Aš buvau už
ėjęs ant Brodvės Į vieną spy- 
kyzę šmičkę išsigerti, tai gir
dėjau airišiųs kalbant, kad 
šventas tėvas liepęs pastatu 
kryžių ant šiaurinio poliaus. 
Ar tas teisybė, ar ne?

—Taip. tėve. Italijos orlai
vis lėkė tenai su kryžium, bet 
nepavyko tikslą pasiekti.

—0 ka. ar sprandą nusisu
ko?

—Tikrai da nežinia, kas 
su juo atsitiko. bet išrodo, 
kad jis bus nukritęs kur nors

pusių ir suėmė 47 darbinin
kus. atėjusius jį aplankyti. 
Ant rytojaus, tą dieną prieš 
paskirtą Trockio išgabeni
mą. atvyko du slaptosios po
licijos agentu i jo butą su įsa
kymu tuojaus keliauti. Troc
kis atsisakė, pareikšdamas, 
kad paskirta išvažiavimui 
diena esanti sausio 18-ta ir 
kad jisai todėl dar nesąs pri
sirengęs. kad nesudėtos jo 
knygos ir tt. Policininkai! 
grasino pavartosią jėgą, bet 
jisai neklausė. Juodu paėmė 
jo apsiaustą ir bandė jį prie
varta apvilkti. Jo žmona mė
gino kam tai duoti žinią tele
fonu. bet žiauri ranka nustū
mė ją nuo telefono. Trockio 
sūnūs bandė savo tėvą ginti, 
bet policininkų kumščios jį 
parbloškė.

"Galų gale jie išstūmė jį 
jėga iš namų, pasodino į au
tomobilių ir nupyškėjo į sto
ti Faustovo. už 40 viorstų 
nuo Maskvos. Jisai buvo už
darytas atskiram vagono 
skyriuje su sargyba iš dviejų 
kareivių. Kelionėje Trockis 
apsirgo. Samaroje jį paėmė 
sunkiai sergantį iš traukinio 
ir nugabeno į ligoninę ir pa
šaukė gydytojus. Daugiau 

; mes nežinome, kas su juo dė- 
ijosi. bet kaip čia aprašyta, 
kaip viskas Įvyko.

"Draugai iš opozicijos, ku
rie sėdi kalėjime Maskvoje, 
randasi pasibaisėtinose sąly
gose. Moters sėdi tose pačio
se kamerose, ką ir krimina- 
lės prasikaltėlės ir prostitu
tės. Vyrai — kartu su vagi
mis ir spekuliantais. Jų mais
tas netikęs ir jiems nelei
džiama gauti ką nors iš lau
ko. Niekas neturi teisės juos 
lankyti. Galimas daiktas, 
kad vienas, kitas žus. kaipo 
rėžimo auka.”

Trockį komunistai iš Mas
kvos ištrėmė, o karalių Amą- 
nullah. Afganistano despotą, 
priėmė su didžiausiomis iš
kilmėmis.

Panai-

R
gyenime daz- 
fendn jų ir

pradės galvoti. Juk štai prie į 
caro jokioms pažangesnėms j 
partijoms legališkai veiktil 
nebuvo leidžiama.. Bet ar tai! 
reiškė, kad Rusijoje nebuvo! 
pažangių žmonių? Revoliu
ciją ir caro rėžimo likimas 
geriausiai rodo, kad minties__ _ ____

.slopinimo keliu galima pa- voliucinė pietiečių armija, 
I siekti tik priešingų vaisių. Cankaišeko vedama,
Katalikų bažnyčia po vidur-

NAMINIS KYNŲ KARAS
.nors ir ne visai vakarų Euro
pos prasme. Pekiną paėmę 
greičiausiai jie šauks visos 
Kynijos steigiamąjį susirin
kimą, kuris ir nustatys vals
tybės tvarkos pamatus. Bet 
ar tai pavyks? Visi ‘'geri” 
kaimynai, kaip japonai; ru
sai, anglai, francuzai steng
sis visomis priemonėmis' 
kliudyti Kynijos konsolida
vimui. Jiems visiems aišku, 
kad susikonsolidavusi Kyni* 
ja labai greitai galėtų nueiti 
Japonijos keliais. Turėdama 
visą ketvirtadalį žmonijos 
savo piliečiais ir neišsemia
mus gamtos turtus, su kuriais 
palyginus ir Amerika ne
daug tereiškia. Kynija liktų 
igalingiausia pasaulio valsty- 
bė.

I Naminis Kynų karas per 
‘žiemą buvo apsistojęs. Da
bar jis vėl užliepsnavo. Re-politikoje. Politika, galima 

sa yti, yra mėgiamiausia ne
są nonių sritis. Čia dėl ambi- 
cifcs, ai' vadinamos politinės 
limjos išlijkymo dažnai svei- amžių persekiojimų turėjo 

ak as užsispyrimas, 
pa iirodo užsispyrimas 
ne ipsieina ir be to užsispyri
me tiesioginių pasėkų — ne
sąmonių.

Prie politinių nesąmonių 
rejiia priskaityti ir tvirtini-; 
mi, kad valstybės irvisuo-j. . . 
męnės gyvenimas gali apsi- skelbti dabai’ kukius, grąži- 
eitj be pasiskirstymo politi-( 
nėmis grupėmis.

Visokia politinė grupė, ar
ba partija, yra susibūrimas 
žmonių, vienaip tuo arba ki
tu reikalu galvojančių ir sie
kiančių to pačio tikslo. Parti
jos visados buvo, yra ir bus 
dėl tos paprastos priežasties, 
kad valstybės ir visuomenės 
gyvenimą; 
orėanizacijos keliu. Iš p 
dųlatskirų žmonių, nesujung
tų'bendra idėja, bendrais 
siejimais, i 
jokios organizacijos, 
atskirus tautos narius nerištų 
bendri tautybės interesai, tai 
negalima butų sukurti tauti
nės valstybės. Tas pats ir su 
smulkesniais luomų ir atski
rų gyventojų grupių reika
lais. Bendri reikalai gimdo 
bendros siekimus, cementuo
ja atskiros žmones bendra 
idėja, o, realizavus šią idėją 
organizacijos formoje, gau
name politinę grupę, arba 
partiją.

Šiandien kai kam patinka 
Šukiai, kviečiantieji kovoti 
su partijomis. Tečiau nesun
ku yra suprasti ką tikrumoj 
tokie Šukiai reiškia. Kova su 
partijomis, kaip su organiza
cijomis, yra Įmanoma taip 
pat tik organizuotu budu. 
Vadinasi, kad kovėtų su par
tijomis, reikia sukurt naują 
partiją, kuri sau šį tikslą pa
sistatytų. Tečiau faktiškai vi
sos partijos visada ir visur 
kovojo ir kovos viena su kita. 
Kiekvienos partijos idealas 
yra sutraukti po savo vėliava 
visą visuomenę. Vadinasi, 
kiekviena partija ideale sie
kia pasiekti viena. Tik iš ki
tos pusės yra aišku, kad kaip 
negalima išlyginti esamų gy
ventojų padėty socialinių ir 
kultūrinių bei ekonominių 
skirtumų, taip lygiai negali
ma pasiekti vienodo visų gy
ventojų galvojimo, o tai reiš
kia* suvaryti visus 
partiją.

Dėl to pazauas panaikinti | Michigano ežere prohibi- 
partijas yra politine ne&ąino- cijos agentai sučiupo laivą, 
ne. Raitija^ galima uždaryti, į kuris gabeno iš Kanados į šią 
kaip ju!i hniu> asmenis. I'e- pusę degtinės už $240,000. 
Cia.i (ai nctr-is .ia, ka<l nuu to Tai jau grynas butlegerių 
dzdaiyn.u ..unes Kitaip'nuostolis.

argunjenru vietą užima
.O kur 

s. ten

pinėitijšvados, kad inRvifcici- 
ja ją tik susilpnino ir padėjo 
platintis protestantizmui. 
Musų laikų teisiška valstybė, 
turinti vienu savo pagrindų 
minties laisvę, taip pat senai 
atsisakė nuo atgyvenusių 
valdymo metodų. Todėl taip 
pat yra politinė nesąirionė

I

f
I

nąnčius prie tų metodų.
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"Laisvės” No. 85 Pruseika 
apgailestauja, kad pastaruo
ju laiku mirė, keliolika jo 
draugų. Bet nemanykite, kad 
Pruseika yra jtoks minkšta-

as gali vvstvtis tik(^r(^s ir jis ištiktųjų gailisi 
cijos keliu. Iš palai- mirusių savo drangų Nei Jis

apgailėstauja'ne draugųj bet 
kad tie draugai mirdami ne-

negalima sukurti paskyrė nei tento savo pini- 
Jeigu PI Prušeikoš partijai ir Įaik-

mar
guoja ant Pekino. Pekinas 
jau nebetoli. Žinoma, Peki
ną užėmus dar neviskas bus 
baigta. Dar nuo Pekino iki 
Mukdeno, Mandžurijos sos
tinės ir Čangsolmo didžiau
sios bazės, bus apie 700 kilo
metrų, o iki Charbino, Man
džurijos centro — apie 1,200 
kilometrų. Tečiau vis tiek 
pasiekus Pekiną ir čia tvirtai 
atsistojus, moralinis pietie
čių prestyžas nepaprastai 
pakils ir jiems bus jau ne
sunku pradėti tvarkyti visą 
šalį. Čangsolino visiškas su
naikinimas pasiliks tik laiko 
klausimas ir visos Kynijos 
sujungimas bus patikrintas.

Tiesa, ties Pekinu Čangso- 
linas, tur būt, sutraukęs visas- 
savo pajėgas, bandys dar 
pietiečius sulaikyti ir duos 
jiems generalinę kovą. Te
čiau labai maža vilties, kad 
jis tą kovą laimėtų. Čankai- 
šekas yra neabejotinai ga
besnis strategas už Čangso- 
liną, ir turi daugiau pajėgų: 
negu šis.

Visus metus sutrokdė pie-

Argi tada negimtų kinų 
imperializmas? O kas galėtų
tokiam imperializmui atsi
ginti? Argi Kinija tada neat
siimtų visų žemių, kaip Bur- 
mąx iš anglų, Indo Kynus iš 
francuzų, Korėją iš japonų, 
Amūro sritį iš rusų? Vi- 

įsos tos žemės 18 ir 19 šimt
mečiuose buvo iš kinų atim
tos. Jos sudaro apie 3 mil. 
kvadr. kilometrų plotą ir tu
ri kelias dešimtis milionų gy
ventojų. O kur visos tos nau- 

idos. kokias didžiosios Valstiečius Maskvos įsikišimas, i . _ .. .. . .. ...t- tvbes šiandien ima is pačiosKaipatmenam, lygiai prieš a . o visi didžbmd Ša 
metus kantonieėiai, kurių visi rtKUiatbi sa-
centras tadabuvo Hankou Illes,. tu!lal į «ek‘z,nk1±ai’ 
(pusiaukele tarp Kantono ir z,baIaįj, ’val™».
Pekino) suskilo Kantonie- Sūnytam kasyklos - eisa ta. 
ėiu partija, kuomintangas, •v.la ^ri™sahų ra"’™?-iš
buvo nuo pat pradžios &p-lne. ■s‘o.traak>a nuizui.ską 
rioj Maskvos įtakoj. Mat,!1*1?’- mu,tai •"? «??*'» 
na,Silos istoiaėias ir nnver.1 aukose. Kenijai sustiprėjus. 
tusis'191‘1 mJta'is monarehi.iv,sa Fure‘«b?f.1?:. T.ad 
ją revoliucijos vadas Sunjat-Ine™°«abu- .kad. d,dzlD?!« 
senas buvo socialistas ir pa-!v?!st-yb?s.?uslruPin.l!slo'i 
laikė ankštus santikius su I11 ’ P1“'“1* Pa61s?luB,“s;ž^ 
bolševikais. Kuomintangas “™^d?^snsaspa^m. 
buvo partija su aiškia sočia- “ •=-*»•-
listine, nors ir tautine, ten
dencija. Ten šeimininkavo 
Maskvos neoficialus atstovas 
—Borodinas. Trečias inter
nacionalas tikėjosi padaryti

raščiams. Todėl jis ir agituo
ja : jeigu kurie rengiatės Įnir
ti. tai neužmirškite musų įs
taigų. Pruseika ima pavyzdį 
iš davatkų, kurios palieka 
savo turtą kunigams ir baž
nyčiai. f J

* Ištikro tie musų komunis
tų vadai jau nei gėdos netu
ri. Jie pradeda elgtis lygiai 
taip, kaip ir kunigai. O jeigu 
kas musų komunistų vądus 
prilygina prie kunigų, tai jie 
užsigauna. Kunigai ragina 
davatkas: mirdamos savo 
turtą palikit bažnyčiai šven
tai. O Pruseika sako: drau
gai komunistai, jeigu rengia
tės mirti, - tai nors dalį savo 
turto palikite komunistų įs
taigoms ir laikraščiams. Mat 
Pruseika, kaip ir kunigai, 
norėtų už mirusių žmonių pi
nigus dar didesnį pilvą sau 
Įsiauginti.

Kadaųgi Pruseika. besi
rūpindamas apie kitus, už
miršta apie save, tai aš jam 
priminsiu: drauguti. pamis- 
lyk apie testamentą, nes ir 
tavo paties taukai ant spran
do ir pilvo traukia į žemę, o 
"francuziškas reumatizmas” 
irgi neilgina tavo amžiaus. 
Taigi,drauguti. užrašyk savo 
pinigus komunistų įstaigoms, 
nes pačios ir vaikų neturi, tai 
tavo pinigais galės pasinau
dot graboriai ir tavo idėjos 

Vasilka.

arba veidmainys, arba pa
prastas kvailys.

—Maike. tu taip nešne
kėk. ba ir aš kryžių nešioju 
ant kaklo.

—Tau. tėve, tas atleistina, 
nes tu nieko nežinai.

—Maike. aš protestuoju 
prieš tai. Kaip tu gali sakyt, 
kad aš nieko nežinau! Tas 
užgauna mano unarą. ar tu 
šitą supranti, ar ne?

—Teisybė, tėve, neturėtų 
švelnių tavo jausmų užgauti.

—O aš tau sakau. Maike. 
kad tu neturi tiesos ir teisy
bės sakyt, jeigu ji man nepa
tinka. Verčiau pameluok, bi
le tik išeitų gražiai ir kitam 
patiktų, tai tave visi laikins 
ir frentų turėsi, kur tik eisi.

—Bet ar tu žinai tą patar
lę. tėve, kad su melu gali nu
eiti kartais ir toli, bet atgal 

(Jau nesugriši.
—Orait. Maike. subečy- 

;kim. Nueisim tik iigi kampo, 
kur stovi tas storas policma- 
nas. ir tu jam pasakyk teisy- 

jbę. o aš melą. Tu jam pasa- 
Ikyk. kad jo nosis raudona 
[nuo munšaino. o aš jam pa
sakysiu. kad nuo didelio ra
jumo. ir tada pamatysim, ka
tras iš mudviejų greičiau su
grįš : tu ar aš.

HAMBURGAS SKANDINS 
KARO GAZUS JUROJE.

Žinios iš Hamburgo sako, 
kad chemikalų dirbtuvėj, iš 
kurios pereitą sąvaitę ištekė
jo nuodingi karo gazai, už
mušdami keliolika žmonių ir 
apie 200 apsargindami. esą 
dar apie 40 tonų fosgėno, bet 
dabar jau šita pavojinga me
džiaga busianti paskandinta 
juroje, kad vėl neatsitiktų 
panaši nelaimė.

t
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partijos įsteigėjas jrnuvėr-,

Kaip Deportavo 
Trockį.

"Naujienos” perspausdino 
tą laišką, kuris buvo atsiųs
tas iš Maskvos apie Trockio 

Sibiro šiaurėj ir šaukiasi b
(Louiso vokiečių socialistų 
i laikrašty "Arbeiter Zei- 
tung." .Jo turinys toks:

i "Paskutinis, kuri deporta
vo. buvo Trockis. Jo ištrėmi- 

Įmo apystovos buvo sekan
tai yra^ios: Trockiui įsakė prisi

rengti sausio 16 d. iškeliauti 
ji Vierny, prie sienos tarp Ki-

NACIONALISTAI SUŠAU
DĖ SAVO GENEROLĄ.
Londone gautomis žinio

mis. Hankau mieste tapo su
šaudytas kiniečių nacionalis
tų generolas Chen Chien. Jį 
sušaudę patįs nacionalistai, 
nes jis sukęs į bolševikų pu
sę. Jis turėjęs po savim 30,- 
000 kareivių.

Į vieną|Pnesal*

galbos.
—Na, pasakyk. Maike. ką 

tu apie tai mislini.
—Apie tą kryžių?
—Jessa.
—Aš manau, kad 

didžiausia kvailystė.
—Kodėl?
—Todėl, kad tame nėra nijos ir Turkestano. Maskvos 

jokio tikslo. Kuomet žmonės darbininkai, kurie patvrė. 
stato kryžius visiems mato- i kad jis bus išvežtas, isigijo 
moj vietoj, tai jie tikisi palai- geležinkelio bilietus f Poro- 
kyt tuo savo tikėjimą. Bet ką vo. priemiesti, iš kur jisai tu- 
gali kiyžius reikšti tarp šiau- įėjo išvažiuoti. Porovo

RUMUNUOS VALDŽIA 
SUSPROGDINO TILTUS 

PRIEŠ VALSTIEČIUS.
"Keleivyje” buvo jau ra

šyta. kad Rumunijoj susi
rinko 200.000 valstiečių kon
gresas ir pasiuntė į Bukareš
tą 2.000 delegaciją, kad pa
reikalautų valdžios rezigna
cijos.

Dabar atėjo žinių, kad tai 
delegacijai einant į sostinę, 
valdžia išsprogdino tiltus 
ant kelio.

Budweiser
Tikros Rūšies

Salyklų Syrupas

rės ledu, kur jo niekas ne- 
matys?

—0 gali būt. vaike, kad 
tas lakūnas bijojo leistis į to
kią didelę kelionę be kry
žiaus. Juk aš girdėjau, kad ir 
Kolumbas pirmu kaitų Ame
riką atradęs tuojaus čia pa
statė kryžių.

—Kolumbas, tėve, gyveno 
da tokiais laikais, karia žmo
nės tikėjo žemę esant plokš
čia. Tuomet tikėjimas į kry
žiaus galybę buvo paprastas 
dalykas. Bet kada lakūnas 
20-tame amžiuje vežasi su 
savim kryžių, tai jis turi būt gulė

EŽERAS PAKILO
10 PĖDŲ.

Nuo ilgo lietaus Kanadoj 
patvino daug upių ir ežerų. 
St. John ežeras Quebec’o 
provincijoj pakilo 10 pėdų, 
užliedamas aplinkui didžiau
sius laukus.

sto- 
tyje susirinko kokie 10,000 
darbininkų. Kai stoties poli
cija pamatė kas darosi, tai 
įsakymas buvo atšauktas ir 
Trockio išgabenimas buvo 
atidėtas iki sausio 18 d.

"Minia nenorėjo tikėti, 
i kad ‘Trockio nėra traukinyje 
ir laukė keturias valandas, 
sustojusi ant geležinkelio bė
gių, nepraleisdama trauki
nio. Kai pagaliau žmonės įsi
tikino. kad Trockis tą dieną 
nevažiavo. I Į
jo butą pasiteirauti, kas atsi- jų tarpe esąs kunigaikštis 
tiko. Tuo tarpu žvalgyba ap- Golicinas ir keliatas kitų ar-

’■? Trockio namą iš visų timų caro dvarininkų.

RUSIJOJ AREŠTUOTA 
DAUG DIDŽIŪNŲ.

Žinios iš Maskvos sako, 
kad šiomis dienomis bolševi
kų žvalgyba areštavo daug 

(didžiūnų, kurie buvo da iki 
tai jie nuvyko i šiol Rusijoj užsilikę. Suimtu- 

■ esąs kunigaikštis

Geras produktas 
urintis labai gerą vardą 

ANHEVSER*BUSCH, Sf.toufe
Parduoda Vi«wr Pardavėjai ir 

Grooermnkai

S. S. PIERCE CO. Ditlrihafci. i
RIVAL FOODS- ”*C.. Cambridge 5^^, Mntt

>

Qcresniam 
skoniui ir didesniam 
maistingumui varto
kite Buthveiser Malt 
Syrup kepant duoną, 
keikus, sausainius 
ir t. p.

Dfttrihuta, <i

BM SO

I gas neprileisti Kynijos susi? 
konsolidavimo. Japonija ir 
Anglija siūlo kiniečiams fe- 
deralistinę vidaus tvarką, 
nes tokia tvarka butų šioms 

iir 'kitoms suinteresuotoms 
! valstybėms patogiausia. Fe- 

ir 
provincijų gubernatoriai, ku- 

I rie tada tikisi virsti beveik 
[nepriklausomais monarchis- 
įtais. O Kynijos provincijos ir 
gyventojų skaičium ir terito
rijos didumu prilygsta di
dokoms valstybėms.

Į Visa tai turint galvoj, aiš
ku kokiam intrigų ir kovų sū
kury atsidūrė Kynija. Ar

per kuomintangą puiku biz-!v;alsyDtems patogiausia te 
ni: sukurti Kvnijbs sovietu!dera!,st!?« tvarką pala,.k? 1 
respubliką. Tada trecio in
ternacionalo viešpatavimas 
Azijoj butų buvęs patikrin
tas ir galima butų buvę gal
voti apie visos Azijos užka
riavimą. Bet tie planai nepa
vyko. Kai Borodinas pradė
jo vykdyti savo programą, 
kuomintangas pereitą pava
sari skilo. Jo dalis su kariuo- v -. . - .
menės vyriausiu vadu Čan- ._anto.no* nacionalistai pa- 
kaišeku nepritarė komunisti- ^’nugaleti irpada-
nei politikai, atskilo ir persi
kėlė į Nankiną. Pietiečių ėji
mas pirmyn ne tik sustojo, 
bet dar šiauriečiai vienur ki
tur smarkiai apkūlė ir pri
vertė pasitraukti atgal už 
Jangtsekiango upės. Čankai- 
šekas, viską metęs, pasitrau
kė ir liepos mėnesį išvažia
vo Japonijon. Rodėsi, kad.,. .... , -
visas pietiečių sąjūdis iširs ir 10 kryptį.
ju sumanymai baigsis visiš- .
ku pralaimėjimu. Bet atsira- PASIKEITĖ SU

lyti iš Kynijos vieningą ga
lingą valstybę — šiandien 
dar niekas nežino. Tiek te
galima pasakyti, kad tai bai
siai sunkus ir painus uždavi
nys. Kynijos problema gali 
greitu laiku virsti didžiausia 
pasaulio problema, kurios 
toks ar kitoks išsprendimas 
turės didelės itakos į pasau- 
. .................. J. V.

do kuomintange vyrai, kurie 
mokėjo gelbėti pasvirusią 
situaciją. Pasilikę Hankou 
kuomintangiečiai pamatė, 
kad jų vienybę suardė ir vi
sus planus sugriovė ne kas 
kitas, kaip komunizmas. Jie 
nutarė nusivalyti nuo komu
nizmo.

Pereitais metais rugpiučio 
mėnesį prasidėjo kova prieš 
komunistus. Jie buvo paša
linti iš partijos, uždaryti ka 
Įėjimuose: nemaža sušaudy
ta. Komunistų nusikračius, 
buvo pašalinta kliūtis susi
taikyti tarp Hankou ir Nan- 
kino. Tas susitaikinimas pa
mažu įvyko. Čankaišekas bu
vo grąžintas ir dabar susi
jungę pietiečiai vėl smarkiai 
žygiuoja pirmyn.

Ką darys pietiečiai Peki
ną paėmę, kaip ir kokiais pa
matais jie stengsis Kyniją 
sujungti, kokią formą jai 
duos — visa tai dar neaišku.

Pietiečiai yra demokratai,

LENKIJA POLITINIAIS 
KALINIAIS.

Gegužės mėn. 5 d. Varė
noj įvyko pasikeitimas poli
tiniais kaliniais tarp Lietu
vos ir Lenkijos. Lenkai per
davė musų Raudonojo Kry
žiaus atstovui Igną Bernata
vičių, Steponą Golenkevičių, 
Florijoną Turonį ir Leonar
dą Kaziukevičių.

Iš.musų pusės lenkams bu
vo perduoti Bertoševičaitė 
Melanija, Kulikauskaitė- 
Drelingienė Jadvyga. Ciem- 
nolonskaitė - Kunigenienė 
Antonina ir Bieliauskas Ka
zys.

KAUNOŠULINIAI 
UŽKRĖSTI.

Šiomis dienomis sanitari
nė komisija su chemikais ir 
profesoriais tikrino daugelio 
Kauno šulinių vandenį ir pn 
pažino, kad reto kurio šuli
nio vanduo yra ti n karnas 
Daugiausia nesvarus ir-blo 
gas.
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Trumpos Žinios.

DŽIOVOS SUKĖLĖJAS IR 
BUDAI NUO JO AP

SISAUGOTI. IįTouraiaevo gajumą: pav., dirbtinai ekskrementai žarnų tuber- 
išauginta džiova ir apsaugo- kulioze, pūliai iš tuberku- 
ta nuo šviesos, pasilieka gaji liozinių opų ir kt. Šitie eks- 
5—6 mėnesius. Bendrai tū- kretai paprastai turi mažiau 
berkuliozės lazdelytė pasi- tuberkuliozės lazdelyčių ir jų 
žymi savo atsparumu; taip pašalinimo būdas žymiai su- 
pav. džiuvimas naikina laz- mažina pavojų apsikrėsti. 
delytes labai lėtąi, išdžiuvu- Didelės reikšmės tuberkulio- - 
siuose skrepliuose lazdelytės .zei plisti turi antkričio įsi-

> gajumą skverbimo keliai į organiz- 
per keletą mėnesių, kai kurių mą. Šiais laikais vyrauja pa-Į' 
autorių daviniais — 4igi 9 žiūra, kad tuberkuliozės laz- 
mėnesių: ištisus mėnesius delytės įsiskverbia organiz- 
jos išbūva gyvos, žemą tem- man labiausiai ■ trimis ke- 
peraturą lazdelytės išlaiko liais: (1) kvėpuojamais ke- ___ ________
lengvai. Nuo šviesos ir aukš- liais, (2) virškinamaisiais — '
tos temperatūros jos sulygi- organais ir (3) pro odą jeigti škinimo. Pagaliau, tuberku- 
nant greit žūva. Virinimas ji kur nesveika. Kvėpuoja- liozės lazdelytėms patekti i 
jas naikina per 5 minutes, mais takais organizman pa- organizmą kelias gali būti 
Saulės šviesa jas naikina ga- tenka išdžiuvusių skreplių oda. Šituo keliu liga gali isi- 
na greit, tiesioginiai spindu- dalelės, o taip pat smulku- mesti tuomet, kai oda yra šil

čiai seilių lašeliai su tuben* trukusi, jei yra nugriaužimų. VENGRIJOJ AMNESTUO- 
kuliozės lazdelytėmis. Kvė- spuogu, ir tt. Čia antkritis 
plojamieji takai yra daž- gali patekti iš oro arba ne- 
niausieji vaitai pakliūti tu- švariais pirštais besikasant.

5

Vilniaus krašte siautė bai
si audra, kuri apie 200 namų 
sup jovė ir apie 1000 apgrio
vė, be to da išlaužė girias ir 
sodus.

REIKALINGAS
/DIRBTI ANT FARMOS DARBI

NINKAS BE ŠEIMYNOS.
Geistina, kad galėtų karves melžti ir 

kad pats suprastų apie visą ūkės dar
bą. kad nereiktų perdaug rašyt. Geram 

I vyrui 50 dol. ant mėnesio. Atsišaukite 
šiuo adresu: M. KALYN (22)

MeDONOlGH, N. Y.

Džiova—sena liga.
Džiovos arba tubeidiulio-

• zės susirgimų įrodymus mes 
turime nuo gilios senovės. 
Taip Smithas ir Rufferis, tir- . .
darni Egipto mumijas, pašte-1 gali išlaikyti savo 
bėjo jose tuberkuliozinės kil- 
mes pakitimus. Toliau ran
dame tikslų šitos ligos apra
šymą senovės medicinos vei
kaluose. Taigi, galima saky
ti, kad nelaimė džiovos pavi
dalu atsirado žmogui nuo ne
atmenamų laikų. Džiovai la
bai išsiplatinus ir trūkstant 
priemonių su ja kovoti, sa
vaime suprantama, kad ši li
ga traukia į save tyrinėtojų 
dėmesį ir kad jai yra pašvęs
ta daugybė veikalų. Daugelis 
jų stengėsi išaiškinti džiovos 
priežastis; pastarosios įvai
rių autorių aprašytos įvai
riai. Štai, vieni graikų ir ro- 
fnėnų mokslininkai pareiškė 
nuomonę, buk šita liga galin-

- ti patekti nuo ligonių svei- 
, kiems žmonėms per orą, kas 

. rodo, kad senovėj jau buvo 
manoma apie šitos ligos ap- 
krėčiamumą, kiti gi tų laikų 
tyrinėtojai - tuberkuliozės 
priežastimi laiko persišaldy
mą, plaučių kraujotakas. pu- 
liojančius skaudulius plau
čiuose ir tt. Viduramžiuose 
džiovos mokslas mažai pa
žengė pirmyn. Bet artimesni 
mums laikai, būtent, pra
džioje 19 šimtmečio pažiūra 
dėl tuberkuliozės užkrečia-

i mumo buvo beveik atmesta 
ir manyta apie palinkimą jai 
ir apie jos paveldėjimą. To-

- kioj būklėj tuberkuliozės 
mokslas likosi ligi 60 metų 
praeito amžiaus. 1865 m-ir 
1866 m. francuzų gydytojas 
Villemin, pasiremdamas sa
vo tyrinėjimais, pareiškė 
mintį apie ligos užkrečia- 
mumo pobūdį ir apie galimą 
apsikrėtimą tuberkulioze iš 
skreplių, kuriuos išspiauna

- džiovininkai.
- Nepaisant to. kad Villemi- 
no nuomonė buvo paremta 
eksperimentiškais daviniais, 
vis dėlto ji nebuvo pripažin
ta. Tečiaus ligi šios nuomo
nės teisingumo pripažinimo 
teko neilgai laukti.

1882 m. Roberto Kocho 
tuberkuliozės sukėlėjo atra
dimas įnešė naują šviesą į 
tuberkuliozės priežasčių mo
kslą ir galutinai sutvirtino 
nuomonę apie šitos ligos ap- 
krečiamumą. Kochas paro
dė. kad šitas sukėlėjas ran
damas įvairių įvairiausiose 
vietinės ir bendros džiovos 
formose tiek žmogaus, tiek 
gyvulio, ir kad jis yra vienin
telė tuberkuliozės priežastis.
.* t Džiovos sukėlėjas.

Po šito atradimo tuberku- 
; Mozės sukėlėjas tapo tiria

muoju objektu, tiek paties 
Kocho, tiek ir kitų moksli
ninkų. Jų darbų rezultate 
mes šiandien turime štai ko
kius davinius apie minėtąjį 
iššaukėją. Tas iššaukė jas yra 
bakterija — vienanarvis or
ganizmas, turįs plonos ir iš
lenktos lazdelytės formą, pa
vadintas bacilus tuberculo- 
sis hominis — žmogaus tu
berkuliozės lazdelyte.

Ją galima matyti tik pro 
. mikroskopą, padidinus apie 

. 1,000 kartų.*
Džiovos antkričio gajumas.

Natūralinės tuberkuliozės 
lazdelytės veisimosi sąlygos 
yra' :gyVas organizmas: ne 
organizme, L y. išorinėj 
gamtoj ji nesiveisia. nes tem- tintojai: nes jie mums alsuo- 
peraturos sąlygos ir kai ku- jant lengvai gali patekti į or- 
rie kiti fiziškieji faktoriai ganizmą. Daug mažesnės 
žalingai veikia ir kliudo jai reikšmės šituo atžvilgiu turi 
augti. Bet čia ji gali, ypač išmetamieji produktai ser- das Vorošilovas padovanojęs nistų pagauto monaicbi-tu 
tam tikromis sąlygomis'gant tuberkulioze kitiems or- karaliui Amanullah durklą, susirašinėjimo. Iš susii ašine 
(iviesos nebuvimas, drėgnu- ganams, pav., šlapimas, ser- o jo žmonai karišką šautuvą, jimo matyti, kad mažose nu<. 
mas) gana ilgai išlaikyti sa-gant inkstų tuberkulioze, perrištą raudona raikšte. • Rusi jos atsiskyrusiose vah

Jums patartinu pasirinkt geriausia
Popa—Subatų Vakarais—WBZ 

Pasiklausykit

Kauno žiniomis, Ameri
kos lietuviai galės pirkti 
Lietuvoje žemių be jokių 
kliūčių.

----------------- "T .
Pumpėnų valsčiuje, Toliu- 

nų kaime, Lietuvoje, mirė 
ūkininkas Tamašauskas; ku
ris turėjo jau 128 metus arti- 
žiaus.

PARDAVIMAI

______________________ Popiežius išleido raštą,
— — pasmerkdamas trumpus mo-;
tybėse rusų monarchistai terų sijonus. Bet ko gi jis' 
palaiką ryšius su tomis parti- vėpsoį tuos Sijonus, jeigu jie 
jomis, kurios yra jiems arti- jam taip nepatinka?
mos.

PARSIDUODA ROOMING 
HOU$E DETROIT, MICH.

Mūrinis namas. 20 kambarių, vidus 
gerai ištaisytas, štymo šiluma, nauji 
rakandai, parlor setai. Kambariai iš- 
randavuti, 7 karų garadžius, išranda- 
votas. Verta 4000 dol., bet aš atiduo
siu už 1700 dol. Įąiokėt reikia 1000 
dol., o likusius pagal sutartį. Duosiu 
ilgą lysą. Rendos 175 ddl , įplaukų 350 
dol. į mėnesį. Aš esu našlė, todėl noriu 
parduot, nes man atsibodo. (22)

Savininkė 565 E. Columbia st.,
Detroit, Mich.

jam taip nepatinka?
FARMOS

liai — per keletą valandų, 
išsiblaškiusi šviesa—per ke
letą dienų.

Apsikrėtimo šaltiniai.
Iš pasakyto matyti, kad 

tuberkuliozės lazdelytės išo
rėje neranda patogių sąlygų 
veistis ir veikiant minėtiems 
faktoriams anksčiau ar vė
liau žūva, tad kyla klausi
mas — iš kur apsikrečiama. 
Apsikrėtimo šaltinis yra ser
gąs tuberkulioze žmogus ar
ba gyvulys.

Kadangi

JAMI PINIGŲ PADIR- ' 
BĖJAI.

Iš Budapešto praneša, kad 
berkuliozo infekcijai į orga- šituo budu tuberkulioze ap- vyriausias Vengri jos teismas 
nizmą ir tatai patvirtina sta- sikrečiama irgi gana retai 
tfetikos daviniai, kuine paro- Galų gale reikia pabrėžti

nutarė nesodinti į kalėjimą 
. princą X’indisigrecą, nuteis-

do, kad 80 nuoš. visų tuber- kad tuberkuliozės lazdelę tei, .ą už pinigu padirbimą 8 me- 
kuliozės susirgimų sudaro Kaip ir kitoms bakterijoms, tams katorgos. Greitu laikų 
plaučių tuberkuliozė. 'pritaikoma x - .....

Tuberkuliozės lazdelytės į kuria : _ .
burną gali patekti iš oro su organizmą clar nepakanka 
dulkėmis arba su valgiu, ku- susirgimui iššaukti. Organiz- 
ris suterštas turinčia tuber- mas kovoja su jomis, 
kuliozės lazdelytės medžią-, šitos kovos vaisiai pareina 

tuberkuliozės ga arba gali būti kilęs iš gy- nuo abiejų kovojančių šalių 
lazdelytė išorėje galą gauna vulių. sergančių tuberkulio- jėgų santykiavimo. Pajėgus 

.j- (ir stiprus organizmas daž
niausiai nugali mikrobu.', žmoną ir paskui pats nusišo- 
kurie tuo budu gauna galą. 
Kai lazdelytė patenka i tam 
tikru momentu susilpnintą 
organizmą (persišaldymas, 
badas, nuvargimas ir pana
šiai). mikrobas gali laisvai 
plėstis ir tuomet gaunamas 
susirgimas.

, Prof. A. Jurgeliunas.

ne tuojau, tai jai patekus ligi 
nustosiant gajumo organiz- 
man, ji tenai veisiasi ir suke
lia susirgimą. Toksai susir
gęs organizmas yra apsikrė
timo ^šaltinis sveikiems, jei 
jis meto lazdelytės aplinku
mom t. y. turi atvirą tuberku- 
*iozę.
Kaip apcikrečiama džiova.
Tuberkuliozės veikimas 

organizme gali pasireikšti 
dvejopai, būtent: slaptai ir 
atvirai: pirmuoju atveju su
sirgimo židinys susisiekia su 
išorė; pav., sąnarių tuberku
liozė: antruoju atveju susir
gusio organo sekretas arba 
?kskretas išmetamas išorėn,' 
>av., gerklės, plaučių, žarnų 
uberkuliozė. Taigi tik pa- 
štaroji tuberkuliozės forma 
:uri reikšmės apsikrėtimui 
platinti. Pirmoj vietoj sulig 
išmetamų tuberkuliozinių 
lazdelyčių kiekiu turi būt pa
statyta atviroji plaučių tu
berkuliozė, kuri, kaip parodo 
tyrinėjimai, dažniausiai esti 
pas žmogų. Čia išspiauna- 
mieji skrepliai dažnai turi 
lazdelyčių begales. Jei nesi
imama jokių priemonių 
skrepliams rinkti ir jų žalin-, 
gurnui naikinti, jei ligonis 
spiaudo savo skreplius ant 
grindų, jie yra pavojingi šla
pi būdami, nes galima susi
teršti, pav.. pripuolamai už
mynus juos batais, kuriuos 
numaunant galima suteršti 
rankos: nuo rankų antkritis 
lengvai patenka organiz- 
man; be to, šitokiais skrep
liais daiktai gali būti suteršti 
tam tikrų pernešėjų pagelba, 
pav., musių: pastarosios no
riai sėdasi ant jų ir kojelėmis 
gali pernešti skreplių gaba
lėlius ant maisto produktų. 
Dar didesnį pavojų skrepliai 
sudaro jiems išdžiūvus. Jie 
mažiausių dulkelių pavidale, 
turinčių infekcijos užuomaz
gų, patyla į viršų nuo ma
žiausio oro judėjimo. Be to. 
ligonis, turėdamas atvirą tu- 
berguliozą. kosėdamas, čiau
dėdamas ir kalbėdamas iš
meta mažiausius lašelius sei
lių. kuriuose yra tuberkulio
zės lazdelyčių.

Išdžiuvusių skreplių dul
kelės ir seilių lašeliai yra 
svarbiausi tuberkuliozės pla-

susirgimų sudaro kaip ir kitoms bakterijom
i taisyklė, sulig manoma visiškai amnestuoti 

vieno jos patekimu i princą Vindisigrecą._________ 'f:
TRAGEDIJA ŠEIMYNOJ.

Philadelphijoj tūlas Johri 
Olsock atsikėlė ankšti iš rįf- 
to. nušovė miegančią savo 
dukterį 27 metų amžiaus, su
žeidė keliais šūviais savoze.

Pirmas apsikrėtimas šituo niausiai 
budu pasitaiko retai, pir
miausia dėl to, kad gyvulių 
susirgusios dalys paprastai 
naikinamos, o antra, dėl to, 
kad patekusios Į žarnyną tu
berkuliozės lazdelytės ne
randa patogių sąlygų augti 
nuojat judant žarnų tunui 
dėl esamos peristaltikos, vir-'

vė. Peršauta, jo. moteris irgi 
turės mirti-. ..... .... • b

t ■ j?7 * <. 71 j .-k ; ♦ • •

VOKIEČIŲ VALDŽIA NU
TARĖ REZIGNUOTI.
Marso kabinetas Vokieti

joj nutarė pasitraukti 11 bir- 
želioj kad davus progos 'su
daryti valdžią sulyg nauju 
Reichstago sąstatu. ... •

Visokios Žinios.
TARPTAUTINĖS DARBI

NINKŲ ŽINIOS. 
(Department of Labor.)

FRANCUZIJA.
___ __________ Darbininkų Apdraudo* įs-

KAIŠAUKIAST SVETIMŲ tatymas. — Nuo 5 d. balan- 
DURTUVŲ. džio šių metų Francuzijoj įė-

Vokiečiu spauda praneša. i° galėn Darbininkų Ap-

KAIP KOMUNISTAI SVEI- AUSTRIJOS TAUTININ į 
KINO KARALIŲ.

“Keleivyje” buvom jau 
trumpai rašę, kad šiomis die-! 
nomis Maskvoje lankėsi Af- kad šiomis dienomis į Veng- 
ganistano karalius Amanu- rijos atstovybę Vienoje atvy-

Vieni Amerikos žvejai At- 
lantiko pakrašty pradėjo 
skųstis valdžiai, kad kiti žve
jai naktimis vagia žuvį iš jų 
užstatytų tinklų jūrėse.

PAJ IEŠKOJIMAI
Pajieškau savo brolio Juozo ;tk-ndru- 

liaus ir draugo Kazimiero Sakahmskv. 
Pirmiaus gyveno Hartfotd, Ct>hą4 o 
dabar n raina u k»T fryvena. Abudu pa
eina iš Suvaiką rėdybos, Gelgaudiškio 
valsčiaus, Dapkuništeės kaimo. Jie pa
tįs lai atsišaukia arba kas apie juos 
žinote, tai meldžiu pranešti, už ką bu
siu labai dėkingas, nes turiu-jine jų 
svarbų reikalą.

JONAS GENDROUUS
211 Holland st., Eeuiston, Me. 
-------------------------------- :---------------------- : '■

Pajieškau Zofijos Saulaitės, Tryškių 
pa lapijos. Ji pirmiau, gyveno Schcove- 
tady, N. Y., vėliau išvažiavo į Chieago 
ir apsivedė, liet nežinau jos vyto''pa
vardės ir antrašo. Meldžiu atsišaukti 
arba kas apie juos žinote malonėkite 
pranešti. M. Pl.LS > ..
6816 Calumet avė, .Chieago, Iii.' 

--------------------- ----------------- i----- :---
Pajieškau pusbrolio Alekso Rač

kausko, Vilniaus gub., Trakų apskr.. 
Užupio lUžuirvočiųi parapijos, Alek- 
sandvario vals., Mockonių kaitno.' Pirm 
keliolikos metų girdėjau kad dirbo 
mainos? apie Mount Carinei. PŠ. Turiu 
svarbų reikalą, jis. pats lai atsišaukiu 
arba žinantieji teiksią pranešti.

KAZIMIERAS BAYERUNAS 
P. O. Box 297, Simsbury. Conn

Ona Laucuniutė-DabužinsKienė, pa
jieškau pusseserės Onos Valiulytės- 
Bakondrienės, girdėjau gyvena Phila
delphijoj. I-a i atsišaukia šiuo adresu: 

ONA DABU2LNSKIENĖ
158 Lowell st., Gardner, Mass.

FARMA GREITAM 
PARDAVIMUI.

Parsiduoda labai pigiai 4d akerių 
žemės su visais gyvuliais, įrankiais ir 
namų rakandais; abelnai visa pilnai 
įrengta ūkė su gyvenamu namu ir vis
kas kas randasi ant ūkės. Karma yra 
gera, visa aptverta; 10 raguočių, 2 ge
ri arkliai ir 2 arkliai jpdįuėiimui; 2 ir 
pusė mailės nuo miešto. Savininkai tu
ri išvažiuot su svarbiu reikalu. (22)

JUOZAPAS C.Al BIS j
Bex 511, PHELPS, * 125.

1 * I

PARDUODU FARMĄ
Labui pigiai; 40 akerių su t r Ribo

mis, dirva apsėta. Priežastis pardavi- 
tno — senatvė. (22)

ANTON MACHITA
R. 2. Box 42. BRANCH.Z MICH.

GERIAUSIOS FARMOS!
New Jersey valstijoj, aplink didelius 

miestus, aš turiu visokių farmų, dide
lių ir mažų. Platesnių žinių klauskite 
pa.-: TON Y MARKŪNAS (25)

Box 71. Sand Brook. N. J.

PARSIDUODA FARMA
133 akrai žemės. 70 akrų išdirbtos, 

daug vaisių, malkų, X kambarių geras 
namas, 3 barnės ir kiti budinkai, višti- 
nvčios, 5 karvės, visi farmos įrankiai, 
mašinerija ir vežimas. Tik pusė mailės 
iki didelio išdirbysėių miesto, arti gat- 
vekarių stotie*, tik 13 minutų nuva
žiuoti į vidurį miesto. Kaina už viską 
$3.500, įnešti $500. Meldžiu visus rašy
ti angliškai. ( 25L

MR. K1RMAN, 
Saratoga Springs. N. Y.

draudos- įstatymas, kuriuo 
r užtikrinama darbininkams 

SXDabar“ui'ę,lS P’-lpa laike ligos sužeidi-
laikraščiai paduoda platės- lyderiai ir įteikė pare.škimą. ^^*51 
nių žinių, kaip komunistai tą kuriame jie smerkia savo yv- 
despotą Maskvoje sveikino.

Bolševikų karo orlaivių 
eskadrilė pasitiko emyrą 
Amanullah jau prie Možai
sko stoties ir nuo tenai lydė-

riausybę už tai, kad ji atsi-
į kime. Be to da įstatymas tei

kia paramos darbininkui ka-
. sako išduoti Vengriiai komu- turi užlaikyti senus tė- 

Ibti, k’„„a PiroKk-imp.'-us ar mažamečius vaikus,nistą Belą Kuna. Pareiškime Jus ar mažamečius vanok, 
sakoma, kad Austrijos vy- “<a moteris negali dirbu 
riausvbė tuo įžeidžianti “stumo me,tu '.r k“0,?et daL 
— - binmkas netenka darbo ne is

savo kaltės.
VOKIETIJA

Darbininkų imigracija. —

Pajieškau švogerio Povilo Špelio, 
gyveno Clevelande apie 5 metai atgal, 
dabar nežinia kur. Paeina iš Palaukių 
kaimo, Subačiaus parapijos. Atsišau
kite, turiu svarbių dalykų iš Lietuvos. 

BARBORA KARLONIENĖ (23) 
94«»5 Prince avė., Cleveland, Ohio.

Pajieškau Vinco ir Antaninos Albai- 
čių. turime svarbų reikalą. 16 metų 
atgal jie gyveno East Nevv Yorke. 
Girdėjome, kad gyvena Oswego. N. Y. 
.Jie patįs lai atsišaukia arba kas apie 
juos žinote malonėkite pranešti, už ką 
busime labai dėkingi. (Ztf

Vincas ir Antanina Yucaitis 
2522 Bedford avė., Brooklyn, N. Y.

jo jo karališka jį traukinį į V engriją. ..................
Maskvą. I

Maskvos stotvje karalių piasi į X engnjos vyriausybę 
sutiko Kalininas*. Cičerinas, įr prašo ją daryli griežtus _______ __________
Vorošilovas ir kiti vyriausy- žygius, kad Belą Kūnas butu paVasariui atėjus, iš Vaimy- 
bės nariai su garbės sargyba išduotas. Jei Austrijos vy- njy šalių Vokietijon pradėjo 
ir Afganistano himno ir in- riausybė su tuo nesutiks—tai plaukti darbininkai jieško- 
ternacionalo garsais. Kalini- tautininkai pataria \ engri- (]arnj uždarbio prie laukų 
nas sveikino karališkąją po-, jai nutraukti diplomatinius (]arbų. I vieną tik sąvaitę per 
rą. o ponia Kolontai įteikė santykius ir laikyti Austrijos pieslau geležkelio stotį per- 
karalienei geliu bukietą. Ka- atsisakymą “< 
ralius, Kalinino lydimas,’Vengrijos kariuomenė turiu-i 
apėjo Sovietų vyriausybės ti kuogreičiausiai įžengti l 
narius, sargvbą ir praleido Austrijos teritoriją. Austii- 
perdefiliavušias aikštėj prieš jos tautininkai sutiksią kaipo Į 
stotį ceremonialiniu maišu išvaduotojus, 
kariuomenės dalis. Paskum1 Šis tautininkų pareiškimas 
visi susėdo į automobilius, įdėtas visuose Vengrijos lai- 
kurių pirmam važiavo kara- kraščiuose. Pareiškimo auto- 
lius ir Kalininas, o antram rius yra buvęs austra pulki- 
karalienė ir Kolontai. Visi ninkas X olf, kuris jau nepir- 
nuvažiavo į karaliui paskir- kartą šaukiąsis X’engri- 
tus vienus užsienių reikalų jos intervencijos.
komisariato rūmų. 2 vai. ka-Į' Pasirodo, kad tautininkai 
ralius padarė vizitą Kalini-.visur tokie “patriotai.” 
nui, po to atsilankė LAino1 - ----------—
mauzolejui, Maskvos 4arv-1 RUSU MONARCHISTAI 
boj ir priėmė diplomatihį NAUJOSE VALSTYBĖSE, 
korpusą. Vakare pas Kalint-] “Izvestiia” nurodo, kad 
ną buvo suruoštas priėmi- naujai susikūrusiose \aNy 
mas. jbėse juodašimčiai rusų eini-

Karalius Amanullah pa- grantai ligi šiol vaidu <• 
dėjo vainiką Lenino mauzo- kenksniiiigą tose valstybe* 
lejuj. Maskvos miesto valdy- vaidmenį. Jie neapkenčią 
ba padovanojo karaliui me- mažųjų atsiskyrusių nu< Ki
no albumą, karalienei — ar- sijos valstybių nepiikia i - 
batos sen’izą. mybės.

Raudonosios gvardijos va-1 Tatai paaiškėjo is komi

| Austrijos tautininkai krei-
APSIVEDIMAL

casus belli. važiavo 70.000 tokių darbi
ninkų iš Lenkijos ir Čekoslo
vakijos.

ŠVEDIJA.
Lokautas pasibaigė.—Me

džio pulpės dirbtuvėse Šve- ___ ,
d i jo j buvo apskelbtas darbi- veiksią.' 
ninkams lokautas, kuris pas- 1 0 1 
kui apėmė beveik visas lent
pjūves ir popieros fabrikus, 
taip kad praktinai visi me
džio pramonės darbininkai 
lapo išmesti iš darbu. Dabar 
tečiaus pranešama, kad lo
kautas jau pasibaigė.

Pajieškau apsivedimui ilraurės. my
linčios jrražų šeimynišką jryvenimą. 
nesenesnės 30 metų. Arčiau susipa
žinsime per laišką. Merginos malonė
kit atrašyt laišką ir prisiųst savo pa
veikslą. kuri pareikalavus sugrąžin
siu Atsakymą duosiu kiekvienai. 

JOHN MARKAS
2613 Lester avė., Flint, Mich.

-
Pajieškau apsivedimui merginos ar- 

l»a našlės, nuo 25 iki 35 metų, be 
vaikų. Aš esu 3X metų, pavienis, iš 
amato dailydė. Daugiau žinių suteik
siu laišku. Katros prisius paveikslą. 
Saus atsakymą. G. M.

P. O. Box 1X0, Point Plea.sant. N. J.

Pajieškau merginos arba našlės ap- 
Į sivedimui. kad ir turėtu vieną vaiką: 
aš esu 10 metų, turiu pastovų darba ir 
turiu kiek turto. Malonės arčiau susi
pažint per laišką ir prisiųsti savo pa- 

JOHN SAVUSKY
P O. Box 372, Shelton, Conn.

VENEZUELA.
Reikalauja darbininkų. — 

Nesenai valdžia paskelbt 
laikraščiuose, kad jai reikia 
5,000 darbininkų prie viešu 
jų darbų Gn atlotu apshiitv 
Darbai risią ilgai.

Pajieškau gyvenimui drautrės. wse- 
nesnės kaip 15 metų, be skirtumo tau
tos ir pažiūrų, kad ir ne labai uraži, 
tik geistina, kad butų karšto kraujo, 
nes ir aš esu karštakraujis. Katros 
manote apsivesti, tai meldžiu atsi
šaukti. Aš esu našlys farmerys 44 me
tu. gerai stoviu. Meldžiu su pirmu 
laišku prisiųsti ir paveikslą Daugiau 
informacijų suteiksiu per laišką.

FRANK BARTEICH (22) 
R. F. D. I, Ulster, Pa.

•1

PARSIDUODA GERA 
ŪKĖ.

121 akrų žemės. 30 akrų dirbamos: 
daugiaus ganyklos ir geras miškas. 
Apie 2O0 vaisingų medžių, gera 8-nių 
ruimų stuba, vanduo ir maudynė šlu
boje, taipgi perkūnsargiai. Gera bamė 
dėl 9 karvių ir dviejų arklių; vištinin- 
kas dėl 200 vištų iš cemento ir akme
nų. Korniukas, malkinė, du garadžiai, . 
pašiūrė ir didelė klėtis. Vienas arklys, 
5 karvės, 2 telyčios, 50 vištų, Fordo 
trokas ir visi farmos įrankiai. 60 bu
šelių bulvių pasodinta, 4'- akrų 
sproutsų ir visokių daržovių. Vaikus 
veža j mokslainę, laiškus veža kasdie
ną į namus. Pusė mailės iki statė rvad, 
3 mailės į Brooklyn. Conn. ir 6 mailės 
į Danielson, Conn Pasiduoda už $6,- 
500. Kas norės pirkti tuščią parduosiu 
už ¥4,M0, be krapų ir ba stako. Prie
žastis, turiu važiuot į Lietuvą. Dabar 
geras laikas pirkikams, nes matysite 
Kas auga. Parduoda pats savininkas.

ANTANAS NAINE8
I’. (). Bos 61 BROOKLYN, CONN.

SOUTH END HARDWARE 
COMPANY yra didžiausia 
geležinių daiktų ir maliavų 
krautuvė visoj apielinkėj. Ši
tos kompanijos didžiausios 
krautuvės randasi ant Wash- 
ington st., kampas Dover st., 
Bostone. Šitose krautuvėse 
galima rasti visko, kas tik 
jums yra reikalinga, prade
dant geležiniais daiktais, 
maliavomis ir baigiant elekt- 
rikiniais įtaisymais ir net vir
tuvės reikmenimis. Ir kas 
svarbiausia, kad čia viskas 
daug pigiau, negu kitur.

IŠ LIETUVOS 1 KANADĄ
Dabar jau pavasari.-:, tai yra ge

riausias laikas dcl atsitraukimo savo 
giminių ; Kanadą. Aš atitrauksiu jūsų 
gimines ir pažįstamus, kaip vyrus, 
mergintis ir moteris is Europos į Ka
nadą. Jei jūsų imigrantai yra sveiki, 
moka skaityti ir rašyti. Dei platesnių 
informacijų vi.-uose Kanados reika
luose kreipkitės ypatiskai arba per 
laiškus prie manęs. (-)

GEO. KAUPAS 
Laivakorčių Agentas

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

PtRIi
Švedų imigracija 

rastis.“EI Tiem pu'
~ 1 aik 
pianesa, 

kad šią vasarą į Peru respub
liką žada atvykti iš Švedijos 
2.000 darbininkų šeimynų ii 
apsigyventi ant ūkių Madre 
de Dios apielinkėj.

REIK ALINGAS PAk i N tkl.-.
Pajieškau gero nevedusio >aik.. <. 

partnerį prie Restorano. Geistina ka 
butų gerop išvaizuo.-, maKe<ų ,i...<.u. 
giai apsieiti prie žmonių ir nevartefų 
perdaug svaiginamų geriu.ų. As v 
gyvanašlė ir turiu Ližių, .'eu.ali g.' 
pusininkas, nes vienai per .ut.i.u. u- 
sipažinus arčiau, galėsim ir ap. iv, si. 
Vaikinai, kurie busit užintere. u...a 
sišaukit greitai ir prisiųskit 71-'’- 
veikslą, kurį pareikalavus grųži. siu 
Iš apielinkės galit aps.lankyti yjauš. 
k** MRS. JULIA JU7.OKNA 

7210 St. Ulair avė, Clevtland, Ohiu.

i 

t AR NORIT NAUJAS 
PADLAGOMS UŽDANGAS 
arba laivą. Springsus, ar Mat* 
rasą?

Jus galit gaut geriausius už 
pigesnę kainą, pas

THE WORTHLEY 
EURNTTIRE CO.
160 .VIiddlesei SU, 

Lowell. Mass.
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Humoristika
SKOLINTOS KELINĖS.

Jauna pati

NUO PILVO LIGŲ
Yra naujausia ir geriausia 

žolių gyduolė

KATRO-LEK

i

Pripš vestuves tu 
man žadėjai nupirkti šuniuką. <» 
dabar nori vaiko,. Tu esi tiro
nas. kankintojas, žudytojas., 

Gud-bai. aš grisiu pas mamą.

ji NORI AIŠKUMO.

Džianas: Ariop. Keidi 
gatavas. Pavėluosiu1, ant muving 
pikčių.

Keidė: Bet tavo naujos keli 
nės perilgus. Eik šen pas mane 
a< jas pakinkiu tau

Džianas: Negaliu. Frenkis ma
ne užmuštų, jeigu tu io kelines 
patrumpintum.

Jisai: Tamsta juk žinai, kad 
aš tamstą myliu ir mylėsiu iki 
galo.

Jinai: Bet as nieko nežinaū 
apie tamstos gala.

PAVOJUS NAMIE.

Reguliuoja pilvo liaukų 
darbą, prašalina užkiet^ 
j imą, skausmą ir svaigulį 
galvos, 
nuramina nerviškumą, 
sutvirtina miegą, 
pagelbsti virškinimui, 
prašalina rūgimą ir gazus, 
pataiso apetitą, 
panaujina ir būdavo ja 
raudonus kraujo kūnelius, 
budavoja tvirtumą kūno, 
palaiko energiją, 
paskatina kepenis ir inks
tus prie normai io 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. 
Wojtasinski Drug Co., 114 
Brigbton st., Boston, Mass.

(-)

| KANADĄ
Atitrauksiu Jūsų gimines, pažįsta- , 

niua, kaip vyrus, taip ir moteris ar 
merginas iš Lietuvos i Kanadą. Mano 
patarnavimas vra sąžiningas, saugus,' 
greita*. .Mano patyrimas laivakorčių 
biznyje per 20 metų tai liudija. Taipgi j 
tie. kurie jau per mane atsitraukė sa
vo gimines yra nian dėkingi už mano 
rūpestingą patarnavimą. Ka:p mergi
noms, taip ir visiems keleiviams pa
rūpinu geras apsistojimui vietas Ka
nadoje. Mano patarnavime* ir kainos 
laivąKorčių yra pigesnė*, r.egu kitų

Dėlei plate.-aių informacijų 
v»ad kreipkitės r>as mane šiuo adresu

ALENANDER S. l.EVlį: 
Tourist Agent

45 Wiad*or SU Montreai,
" P CamtBai

I

(-»

puodo išimti*. Dėti i bliudą iri 
pabaistyti smulkiai sugrustuI 
cukrumi.

Perlinių kruopų sriuba su 
grybais.

Džiovintus grybus išmir
kyti šiltame vandenyje, šva
riai išplauti, kad neliktų 
smėlio, supiaustyti plonai." 

i pailgais gabalėliais ir užkai
sti virti. Nepamiršti įdėti tru

mputi druskos, pipirų, lapelių, 
jčielą nuskustą morką, svo-

t ’guną nesupiaustytą, taipgi
Pranyko silpnumas nugaroj sa’ei ų ir petruškų. Pavirinus 

ir įritavimas inkstų iapie pusvalandį, išimti visu* 
sako: “Aš turėjau \ di ių užkibtieji-IE 
i“- _ -*——— - 1 ■ ■"
voje ir turė<ia\au atsikelti keletu sy
kių naktyje iš priežast • s silpnų inks
tų. P<> vartojimo Nutr:. Tone visi tie 
nemalonumai pranyko. *abar aš nue- 
gu puikiai naktimis — i. 'ikeliu iš ryto 
su «eru skoniu burnok " Kiekvienas 
skaitytojas, kuris yra <er^s turėtų 
pasinaudoti pono Eras, ton’o patyri
mais.

Nu<»a-Ton<‘ yra nay< ibėjusios v:r> 
miliono sergančiu ir kenčiančiu žmo
nių. kurie turėjo prasta apetitą, meti
ką virškinimų, silpnus nervus, neveik
lius svarbios organus, i ikstų arba pū
slės silpnumus, ^a!v, s skaudėjimą, 
svaiguli, trasus viduriuose, raugėjimus, 
p:autų miegą ir silpną sveikatą .Je: 
jus nesijaučiate gerai, bandykit Nuga- j 
Tone ir jus nusistebės:’ kokios puiki<»s 
gyduolės jos yra. Jus galite gauti 
Nuga-Tone kur gyduolės yra pardavi
nėjamas. Jei jūsų verteiga neturi jų 
savo sandėly, reikalaukit, kad jis už
sakytų jums iš olse’io vaistinės.

ir įritavimas inkstų iapie pusvalandį, išimti visus 
Lunas J. W. Bras. !:oi. Alberta Li . I nes ,je neišimti

«ko: “As turėjau \ ai iu uzkiet.rji- U . . \ j-1-
ma. silpnumą nu.uatujr. dūzgimą irai SUVirS, 1!* SUfiOtl pOI’llDOS 

kruopas. Perkepti su svogū
nu. šaukštą aliejaus ir už- 
spirginti. Kai kruopos suvirs 
sudėti smulkiai supiaustytas 
bulves. Pagaliau šaukštą 
aliejaus ištrinti su šaukštu 
kvietinių miltų, atskiesti tru
putį sriubą, supilti i puodą ir 
leisti pavirti dar porą minu
čių.

v
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APfaJN
UTH I OCR COMHJJ4ENTS

SODU BOSTON 
lAKUVAlE CO

MOTERŲ KAMPELIS.

Kaip padaryti gerus pinigus, koma, juo geresni pyragai
Kiekviena šeimininkė rū

pinasi iškepti kuo skaniau
sius ii- gražiausius pyragus. 
Čia aš ii- noriu duoti rupimu 
šeimininkėms klausimu kele

Arbata ir jos vartojimas.
Daugiausia arbatos augi

nama Rytų Indijoje,’ paskui 
Kinijoje, Ceilono saloje, j 
kiek mažiau Japonijoje, Ja-| 
vos saloje ir kitur. . I

IĮ
iI

i Arbata gaunama iš arbat- 
į medžio lapų. Žiedai arbatai 
nevartojami, nors yra pava
dinimas “žiedų arbata.”

Arbatmedžio lapai būna,

AGEfsTS FOR
Batala

The wondcrful r.eu- quick drving 
ENAMEL

VC’hiie our suppiy tars we are givu% 
one of chese v ery useful and anractiv e 

aprorts wnh everv pui-hase of 
fiafi/ac

LACQUtRLIKE 
ENAMEL

There is nouang assvhsh or u tctrac- 
tive as daintzly psmt.-d fumiture 

and ir.tmors
WITH

Betila c
At Uraecost ana with mucnsatisfaction 
you, youneir. ;an make old distanied 
pieces into chinaing iddi::or.: to vour 

Kone

Btt ai a c
Haa no isagreeabie odor, neeė. .vo 

special thinner.
THIS ENAMEL has tne % irtues of 
lacquer. būt is safe and sdnpie to ūse.

ASK FOR AN APRON

REMOLA
GYDO

HENDROJIDUS
(Raudonąja Gysla)
AKLIEJI. KBl VIMEi) VIDURI
NIAI !!C iši.At KIMAI HEMO- 

ROIDAI i'AGADOMi.
Kam kentei, kuomet REM-OLA 

pagelbėjo ir išgyae kitus pe * ) m.
Paklauskit ssvo aptiekoriij. Jis 

žino, kad REM-OI A :š;v<!o herr.o- 
roidus (p’lesi.

Rašykit laišku- reikalaudami dy
kai Gydymo Išbandymui. Gausite jį 
paprastame pakelyje.
HENRY THAYER & CO. IN'C. 

CAMBRIDGE, MASS.

būna. Išminkyti pyragai vėl visada žali; žiemą nenukrin-
: reikia apklostyti ir pastatyti į - -
i

ta. Tat ir arbata kaikur raš-!

.... $11.19 

.... si 1.25 
ir visų kiti) 

pataisymo.

Šeimininkas: Ar tamsta žinai, 
kokių žmonių ligonbučiuose dau
giausia?

Svečias: Sergančių.
šeimininkas: Ne; daugiausia 

yra tokių, kaip tamsta, kurie at
eina i svečius, manydami, 
vvro nėra namie.

kad

BEVEIK NELAIMĖ.

I

Policininkas: Ateinu su rapor
tu. Jūsų prašmatnybė. Vienam 
ki-rnie užtikau mitingą ir kalbė
toją kalbant.

Direktorius: O ką jis sakė?
Policininkas: Sakė, kad žval

gytos direktorius yra vagis ir j 
melagi'. i

Direktorius: Kodėl tu to bolše-1 
viko nesuėmei? I

policininkas: Kad mes abudu

F?
.-i Vy

Palauk, gaspador. da 
Gaspadinė nori tave

priklausom prie krikščioniu dg-A
rndkratų partijos.

Šėrikas:
nevažiuok, 
matyt.
; Fanr.erys automobiliuje: O ko ■ 
jai reikia nuo manęs?

šėrikas; Jai nieko-nereikia. bet 
ji i sulini Įkrito. Eik pažiūrėk, ba 
gali prigerti, tai vandeni priterš.TIKRAS APGAVIK AS.

t -5 T , < »

REIKĖS RAUDONUOTI.

—Kam tv taip daug pudros 
užsidėjai ant veido? — klausia 
tėvas dukters.

—Aš. mat. einu i tokią draugi
ją. kur reiks daug raudonuoti.

Jinai: Ar tai gražu meluoti?,. 
Misai: 0 ką aš pamelavau ?
linai: Tamsta man vis saky

davai. kad tamsta esi ispanas, o j 
dabar per šitą pikniką aš pama
čiau. kad tamsta žydas

Bl
ZOOLOGINĖ FILOZOFIJA.

i
i

Kortumeris: Ei. žiūrėk, kaip 
I tu man kelines pasiuvai — klyno 

po valiai visai nėra!

NAUJOS MADOS KELINĖS.

kilti. Po pusvalandžio turi KOrna ištisus metus: Kinijoje 
pradėti kilti. Jei kilti nepra- gj 3—4 kartus per metus, 
deda, tai reiškia: ar užpliki- 
not ir dėl to mielės žuvo, ar 
minkydamos tešlą ataušinot.

Geresnės arbatos rųšys iš
eina iš nevisai išsivysčiusią 
......... ...... Geriausia arbata

Dl’ PONT I.EAD . 
BOSTON I.EAD ..
Be to da užlaikome 
dalykų prie namų
Viską pristatom i namus d* kai.

J. KLIMAS
(Savininkas)

379 Broadway, 
So. Boston, Mass.

TeL So. Boston 0)22.
1. Pyragus kepant, svarbu,

kad miltai butų sausi, f 
jau is _ . ciivuiic i.c'
reikia papilti nestora sluoks-fti Įdedant šviežių mielių. Jei fe7mentavirnas 
niu kur nors šiltoje ir sausoje tešla butų per daug ataušin- 
vietoje. Džiovinant, reikia' 
kartas nuo karto miltai iš
maišai 
Ant 
ma.

2. Indas, kuriame bus mai- giant minkyti. Dėl kvapsnioj 
įšomi ir minkomi pyragai turi i galima dėti ar sutrintos cit- 
į >uti švaru.", išvėdintas, jeiįrinos žievelės, ar sutrinto ci- 
; medinis, gerai išdžiovintas, .namono, ar vanilos, ar ko ki-

3. Kiaušiniai i pyragus dė-įta.
turi būti švieži. j Plikytų pyragų tešla turi
4. Mielės taip pat turi būti,būti kiek minkštesnė, negu

viežios. 'neplikytų. Paprastai Įmaišy-
Skanųs pyragai būna maž-rti pyragai reikia užminkyti 

i„------ kiečiau.

Raudonieji burokėliai prie
mėsos.

Į Žiemos metu, kai nėra kur 
:gauti jokių žalumynų prie 
mėsos, nėra nei salotų, nei 

• 'agurkų, gera yra įtaisyti ar
ba užmarinuoti raudonuo
sius burokėlius, ie labai ge
rai tinka prie mėsos. 

Daroma taip. Uverda arba 
i iškepa keletą burokėlių, nu
lupa, gražiai ju< •< supiausto 
nedideliais gabalėliais ir su
deda į indą, geri: usiai i stik
linį. Paskui sulai uoja krie
nų ir pabarstę ais burokė
lius, gerai išmaišo. Išverda 
uksusą su babka ais lapais, 
pipirais, gvazdikeiiais ir už
pila tąja sunka b - okelius su 
krienais. Duodi: Keletui va- 

’ landų pastovėti, ir galima 
paduoti prie mė>< <.

“e .pumpuru. Geriausia aro
. D* *® ■?*> m.'«les..bu"J. uzP1,k,.ntos> išdirbama Rvtų Indijoje 

iš anksto išsijoti miltai taii reikia iš naujo permmky- ęej]one

tą, tai reikia pei minkyti su 
šiltu pienu. Jei kas deda ra-

tai geriau išdžius, zinkų, tai jos turi būti gerai 
pečiaus džiovinti negali- nuplautos ir paskui nudžio

vintos. Razinkas deda bai-

ir
nes ten vyti n imas, 
_____ > ir džiovini

mas atliekamas fabrikiniuo- 
ise Įrengimuose.

I
i
i

i

Lietuviška Aptieks
Mes užlaikome visokių Vaistų 

ir šaknų
Nao Reumatizmo, nusilpnėjimo 

strėnų, kraujo valymo, nuo slaptin
gų ligų, kosulio, patrūkimo, ete. 
Taipgi užiaikom Dielių iš Lietuvos. 
Patarnavimas kuogeriaosiaa. Įvai
rios šaknys, partrauktos iš Lietu
vos. Vaistų prisiunriam ir per 
paštų. Musų Aptieks tebėra toj pa
čioj vietoj.

100 SALĖM STREET, 
BOSTON, MASS.

Zuikis i čerepoką: Jeigu aš tu
rėčiau taip po valiai šliaužiot. 
kaip tu. tai aš geriau pasikar
čiau.

Cerepokas: Bet aš
šliauždamas nueinu daug toliau Kriaučius: Tai nauja mada, 
už tave, nes gyvenu 200 metų, o Ji labai praktiška, nes nereikia 
tu labai greitai straksėdamas pa- rūpintis, kad guzikai putų visuo- 
stimpf j 4 metus. męt užsagstyti. ,

daug tokios sudėties.
10 svarų miltų, 
šaukštą mielių,
1 svarą cukraus,
1 svarą sviesto,
10 kiaušinių, 
Dinskos pagal skoni, 
Pieno kiek reikia minkant.
Jei pyragų norima kėpti 

laugiau ar mažiau, tai ir jų 
sudėtis nesunku atatinkamai 
sumažinti ar padidinti.

Pyragai reikia išmaišyt šil- 
ame, tik nekarštame piene, 
įes karštas pienas užmuša 
mieles. Mielės reikia iš karto 
paleisti šiltame piene Įmai

nant porą arbatinių šaukšte^ 
! ’ių cukraus. Įmaišius gerai 
1 apklostyti.

Aš patarčiau kepti pliky
tus pyragus, nes plikyti il
giau švieži išsilaiko. Tatai 
laroma taip. Užvirinti kvor- 

’.ą pieno, atskirti dali miltų ir 
pilant juos Į karštą pieną 
nuolatos mediniu šaukštu 
maišyti, kol pasidarys gelsva 
puri košelė. Paleistas šiltame 
piene mieles supilti tada, kai ti. Paimti du kiav.sinius, įpil- 
košelė bus pakankamai pra- ti i juos ketvirtą dalį stikli- 
aušus. Sumaišius su mielė- nės cukraus ir tri:?ti, kol pasi- 
mis. ' viršų apipilti sausais darys balta koš. ė. Paskui 
miltais ir pastatyti šiltoje pridėti miltų (iš iso dvi su 
vietoje (tik ne karštoje!. puse stiklines), išmaišyti ir

Minkant viską reikia dėti Įpilti dar ketvirti dalį stikli- 
šiltą, kad neataušint maišy- nės vandens arba pieno. Ge- 
mo: šiltą pieną, šiltą ištar- rai išminkius teši;., reikia iš
pintą sviestą. kiaušinių try-kočioti labai p? įai. Tešla 
niai reikia atskirti nuo balty- turi būti gana k i* a. Paskui 
mų, gerai ištrinti su cukrum, iškočiotą tešlą pi;, išlyti juos- 
kol pasidaro balta tyrė, telėmis; juostelė'vidurį per- 
Kiaušinių baltymai i pyra- piauti išilgai ii- iš' ersti vieną 
gus nepatartina dėti, nes nuo galą juostelės. A »a vėl imti 
jų pasidaro kieti pyragai, — tris juosteles ir įpinti jas 
geriau jų vietoj Įdėti daugiau kaip kasą.
pieno. Jeigu kas nori balty- Taip padaryta' juosteles 
mus sudėti, tai reikia jie iš-dėti Į verdančiu taukus ir 
plakti Į baltas putas ir min- virti. Reikia virt; iki pasida- 
kant po truputi dėti. Minkyti rys rausvi. Tada ' brastai gA- 
reikia ilgai. Juo ilgiau min-'tavi ir juos reikia tuojaus iš

Chrustų virimas.
Chrustus reik: taip daiy-

Kinijoje tas 
viskas atliekama primitiviš- 
kai. be ypatingų Įrengimų, 
pasinaudojant saulės šiluma.

Šviežią gerą arbatą gali
ma pažinti pačiupinėjus. Ji 
turi būti švelni, saujoje) 
spaudžiant neturi trupėti.

Geros užvirtos arbatos 
spalva turi būti auksiniai 
raudona. Ji neturi būti tamsi 
arba juoda.

Skonis neturi būti aitrus. 
Pati geriausia arbata papras
tai silpniau pritraukiama, ir 
tas nereiškia, kad ji yra ma
žesnio stiprumo.

Tikrąjį arbatos stiprumą 
sudaro esantis joje teinąs, 
kuris, rodos, yra tas pats, ką 
kavoje kofeinas. Teinąs taip 
pat sujudina žmogaus ner
vus, sujudina širdį. Tad var
toti daug teino, tai yra gerti 
stiprią arbatą nėra sveika, 
ypač sergantiems kai kurio
mis nervų ar širdies ligomis.

Arbatos dedama vienas 
šaukštelis 4—5 žmonėms.

Skaniai arbatai išvirti rei
kia imti minkštą vandenį. 
Vartojant kietą, šaltinių van
denį, reikia ji pirma gerokai 
pavirinti, paskui duoti nusi
stovėti : nusistovėjus nupilti, 
paliekant nuosėdas, ir vėl 
užvirinti.

Užplikinus, tai yra užpy
lus arbatą verdančiu vande
niu, nereikia jos virinti, nes 
nuo to arbata nustoja skonio 
ir kvapo. Užplikinus reikia 
palaikyti nedaugiau 10 mi
nučių. Ilgai pastovėjusi už
plikyta arbata taip pat nu-J 
stoja gero skonio.

Nupirkus, arbatą reikia- 
laikyti aklinai uždarytuose 
induose ar dėžutėse ir saugo
ti, kad arti nebūtų laikoma- 
kitokių aštraus kvapo daik
tų. nuo kurių arbatos kvapas 
gali pasikeisti.
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ATEITĮ IR LAIMĘ 
Atraskit su “Hindu Crystal”

Lietuvis Optometnstss

NORITE žinoti savo ateitį, kokia 
laimę turėsite gyvenime? Meiię, Ap- 
sivedimų. Biznį. Turtus, tjusu norą ir 
daug kitokiu dalyku. Klauskite stebė
tino “Hindu Crystal” bile kokį už
klausimų. o jis jums atsakys šitas 
“Hindu Crystal" yra labai užimantis 
ir mystiškas daiktas šiandien. Bile kas 
gali naudoti po perskaitymo paaiškini
mų. Užsisakykite šita Mystišką “Crys- 
talą", o atrasite savo ateitį ir lairn-,- ir 
busite užganėdinti. Kaina su paaiški
nimu tik S1.00. Prisiųskite tik 25c. pa
dengimui persiuntimo lėšų, o $1.00 už
mokėsite kaip aplaikysit savo r.amuct- * ’ Ise. Adresas: (22)

BRAUTU AL SALES CO.
1219 N. Irviną Avė, Dės k. 13.

Chicajro, III.

—---- ------ - ---------- y _
KROSlšKV LIGŲ PER SU- /
SPECl A LĮST AS NERVŲ 
K RUSIŠKŲ LIGŲ PER 
VIRŠ 25 MĖTIS. VISOS GY
DUOLES SPECIALIAI PARŪ
PINAMOS KIEKVIENAI LI
GAI. GYDYMAS ELEKTRA, 
KAS NORI

DR.MARGERIS
Gydytojas ir Cbirw*a>

ValMdoa: 10—t; »-• 
Mtkmadieaiais: IS—f

3421 So. Hahted Street
CHICAGO, ILL 

Tel. Bouierard

Išegzaminuoju akli, priekiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose lakiose) aky
se sugrąžinu šviesa tinkamu 
laiku.

J L. PASAK ARMS. O. O.
447 Broadway. S<». Boston. Maaa

Tel. South Boston 8520 
Residence University 1463-J.

S. K. Puiautė-ShallM
LIETUVĖ MOTERIS

* ADVOKATE
Wj» Broadvay. So. Beatos, Maaa.

•• Room 2.
................... ..

dRandauI
32 CHAMBERS ST.. BOSTON. |g 

Gydo Vengriškas Ligas. H 
Valaadi*:— Kasdien nuo X iki ■ 

10. nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8. ■
NedėlčHer.’ais nno 9 iki,12. |

\ ■ -

i

T

SkanšlkBii i4 
Pūslė* 

■Trubeto 
Greitai Praša

linama šų

Sivtal K0
Capsules

Parduodam* 
visose 

raistinėse

i

1

SS SCOLLAY SQLARE 
BOSTON.

OLYMP1A THEATRE BLDG, 
ROOM 22

VALANDOS: DIENOMIS nuo 
9 iš ryto iki 7 vakare.
ŠVENTADIENIAIS: nūn 19 iki 
1 dienų.

Telefoną* 1)254

MEDICINOS DAKTARAS

C. J. Mikoiaitis
Vaiando*: nuo 2 iki 4 pu Metų, 

nuo 7 iki 8 vakare 
197 SUMMER STREET, 

LAH’RENCE, MASS.

Tel. Se. Beetee 50«-W.

DAKTARAS

A.L.KAPOCIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų

Nix^2 iki 9 vak. 
NEDEGIOMIS:

1 v. po pietų

Seredomfa iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio” name.

251 Br®adway, tarpe C ir D St,
SO. ‘BOSTON, MASS.

I

Telefoaaa 5113.

: Or. A. Snmi-Om
♦ LIETUVIS DENTISTAS

I
 VALANDOS:

Nuo 10—12 dlen*

Nuo 2—5 po pietų 
Nuo 0—8 rakare 

Nedetiomis pairai ausitarim*.
745 N. Main St kamp. BraH Sti

MONTELLO, MASS.

Vtil

--
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ITALIŠKI ARMONIKA!
Mes išdirbam 
ir importuoja- 
mė visokiu ru- _ 
įių rankomis 
di> litas 
Itališkas 
Akonlinas 
geriausia - 
pasaulyje. 
Ant 10 
metu gva- —
rantuotos Musų kainos žemesnė*, ne- 
gu kitų išdirbėjų. Dykai suteikiam pa
mokinimus. Reikalaukit katalogo, ku» 
rį prisiųnčiam dykai. (-)

RUATTA SERENELLI t CO.
1011 Blue lsland av. Dpt. 80, Chieafa

*

»

/

t

9 ♦f*
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No. 22. Gegužes 30 d., 192».

SUDEGĖ MIŠKAS.
Kazlų-Ruda. Gegužės 3 d. 

Kazlų Rudos Miškų Urėdi
joj, apie 10 vai. dieną kilo

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
.... , » ua™ LailnUi.) | H,™; JK

‘i

PIRMOS AMERIKOS LIE-' slėpė, tečiaus greit buvo su
TUVIŲ EKSKURSUOS 
SUTIKTUVĖS KAUNO 

STOTY.
Gegužės 4 d., 

traukiniu iš Klaipėdos Kau
nan atvvko didesnė dalis at-

urėdijos tarnautojams ir 
šiaip žmonėms, pavyko likvi
duoti apie 14 vai. Sudegė 
apie 6 ha valdiško miško. 

» metu buvo įdomus 
! dalykas. Visi miško bėgan- 

Toj pat sesijoj kariuome- tieji ii- šliaužiantieji gyviai

i sektas ir sulaikytas. Kariuo
menės teismas pasmerkė ji 
mirti su teise paduoti kasaci- Gaisro

8 vai. ryto J4 vyriausiam Tribunolui. 1 ’

............ ...... ............. --------- nės teismas išnagrinėjo kito skubino nuo gaisro, todėl pil- 
važiavtKių Lietuvon Ameri- ‘žmogžudžiu Prano Motiejų- n i grioviai buvo žalčių, gy- 

-i-i..........‘no bylą, kuris šių metų pra- vačių. varlių ir kt.
X * • . »• T ▼ X 1 XX '

kos lietuvių ekskursantų. i w. - -
Traukinys su ekskursą n- džioje netoli Utenos ant ke

tais priėjo prie perono or- užpuolė grįžtantį namo 
kestrui grojant sutikimo f Dovydą Šerą, užmu-
maršą. ;šė jį ir apiplėšę.

Stoty atvykusius pasitiko . 
Nepriklausomybės sukaktu- ‘gyvos galvos.
vėms ruošti komitetas iri eo»-1 Sesijai pirmininkavo pulk 
pore — gen. Nagevičius, už- jBudrevičius.
sienių reikalų ministerijos;

I i RYGOS LIETUVIAI 
STATYS NAMĄ.

Jau pirm karo lietuviai 
Teisnuis pritąjsė ji kalėti gyvenantieji Rygoje, ruošėsi 

įstatyti namus, kuriuose butų 
lietuvių kultūrinis centras, 
čia butų bibliotekos, skaity
klos, salės susirinkimams,

KttLEIVlb

.A1V 111U 1 V 1AC11 14 Ui IHii'vVl 1JV/C' __ 7 * '

teisiu administracijos depai --ĮVYKIS ČIGONŲ ŠEIMOJ, vakarams ir tt. Bet visas pa-
ramento direktorius p. Sa- Mažeikių miesto apylin- 
vickas ir užsienių reikalų mi-ikėee sustojo čigonų šeima, 
nisterijos ypatingiems reika- Ištisas dienas joj ėjo gir- 
lams valdininkas p. Biaveš- tuokliavimas. šiomis dieno- 
čiunas, Lietuvos Šaulių są-imis, kuomet degtinė visa bu- 
jungos atstovai: p. Žmuidzi-fvo išgerta, čigonai pradėjo 
navičius, p. Daudžvardas, gerti spiritą. Čigonės tuo spi- 
“Lietuvos Aido” bendradar-;ritu nuskluodijo. Visos jos 
bis ir kai kurių atvykusių apalpo, o viena tuoj mirė, 
svečių giminaičiai ir šiaip Kitas nusinuodijusias alko- 
žmones. holiu nugabeno ligoninėn,

Sutikimas buvo labai sir- kur pavyko jas išgelbėti.
dingas ir čia pat buvo pasa
kytos trumpos kalbos. Po to 
visi atvykę svečiai .nusifoto
grafavo ir buvo pakviesti 
pusryčių Kauno .stoty.

Viso atvyko Kaunan apie
20 Amerikos lietuvių eks
kursantų. Dalis jų pasiliko 
Kaune, dalis tuo pačiu trau
kiniu išvyko toliau į Lietu
vos provinciją pas >avo gi
mines.

I

ŽMOGUS ŽMOGUI 
VILKAS.

Liauda (Raseinių apskr.). 
Prieš Velykas vietinį ūkinin
ką R. sumušė ir kirviu sun
kiai sužeidė greta gyvenan
tis jo kaimynas. Sumušimo 
priežastis esą kerštas, nes 
šiedu ūkininkai jau senai 
nesantaikoje gyvenę ir nuo
lat vienas antrą po teismus 
tampę. Matyt, mušeika jau 
buvo labai piktas, kad prieš 
kiek laiko buvo pralošęs by
lą. Taigi vieną dieną ūkinin
kui R. grįžtant namo su veži
mu žabarų, jis sutiko ir savo 
kaimyną bekertanti šatrus. 
R. pastebėjęs jam, kam jis 
kertąs bendrus viso kaimo 
medžius, be kaimo leidimo. 
Kaimynas jam atsakė: “To 
aš ir telaukiau,” ir puolė stai
ga ūkininką R. mušti. Skau
džiai jį sumušęs su kirvio 
pentim ir dar tuo nepasiten
kindamas su ašmenimis su
kapojo jo pečius. Nelaimin
gas nugabentas Šiaulių ap-

KIAULĖS KOJA PER 
GALVĄ.

Kauno apygardos teisinas 
Ukmergėje sprendė tokią 
bylą:

Ukmergės miesto gyven
tojos Tekorienė ir Goršanin
kienė turėjo turgavietėj gre
ta mėsos pardavyklas.

Vieną pernai pavasario 
dieną susiginčijo Tekorienė 
su Goršaninkiene dei mei
lės dalykų. Nors abi moterys 
jau apie 40 metų amžiaus, 
bet įtarinėja, kad viena kitos 
vyrą paviliojo. Įsikarščiavu
si Tekorienė sugriebė kiaulės _ _
koją ir žiebė savo kaimynei Į skrities ligoninėn, 
veidą. Muštoji irgi neliko 
skolinga ir tik atvykusi poli
cija moteriškių peštynes nu
traukė. Nukentėjusi liko 
Goršnainkienė; jau gerokai 
apmušta ji nuvyko pas gydv- 

'tojąir davė apžiūrėti žaiz-
• -

dėtas pastangas didysis ka
las sunaikino.

Dabar, švenčiant 10 Lietu- 
tuvos nepriklausomybės su
kaktuves, Rygos lietuviai pa
siryžę savo ankstesni suma
nymą Įvykinti. Tam tikslui 
vra sudarytas komitetas.

NUVAŽIAVO PATILTĖM.
Švėkšna. (Tauragės aps.). 

Prieš keletą dienų ūkinin
kas P. D. iš Mikužiu kaimo 
važiavo per Šalteikio upelį, 
netoli Luišių kaimo. Vos jam 
užvažiavus ant tilto. Įlūžo til
to grindys ir ūkininkas iš 2 
metrų aukščio Įkrito su veži
mu ir arkliais i upeli. Ratai 
tapo visai sulaužyti ir sužeis
tas vienas arkivs, kuri tiktai 
po kokios valandos tepasise
kė iš vandens ištraukti. Ir 
daugiau dar randasi šioje 
apylinkėje panašių “stiprių” 
tiltų.

UKININKŲ SĄJUNGOS 
NARIAI PADEGĖ SAVO 

SANDĖLĮ.
•“Musų V. žinios” rašo:
Skaitytojai atsimena, kad 

rudeni Rokišky* sudegė Ūki
ninkų sąjungos Rokiškio 

Vakare Tekorienė sužino-skyriaus'sandėlis. Sudegi
nusi apie sužeistos ekskursiją mas iš karto pasirodė labai 
pas gydytoją, puolė vėl ją Įtartinas, 
mušti: kai Goršaninkienė Kaip praneša dabar “D. 
Tekorienę parmetė žemėn, ši K.”, tardymas nustatęs, kad 
ištrukusi sugriebė mėsai ka-sandėlį padegę patys Uki- 
poti kirvi, ; 
mo ir kirto Goršaninkienei 
per ranką. Nukentėjusiai pri- 
įraukė1 ranką,, e Tekorienę Į 
teismą pašaukė.

Apygardos- teismas pripa
žino, kad Tekorienė buvo su- miantis teismas 
sijaudinusi ir nubaudė ją Rimšą ir Gordoną kalėjimu, 
dviem savaitėm paprastojo Rimša už 4,000 litų užstatą 
kalėjimo ir visas nukentėju- buvo iš kalėjimo paleistas, 
šios padarytas gydymo išlai- Pasinaudodamas 1 
das.

alebardos didu- ninku sąjungos skyriaus val
dybos nariai, kurių priešaky 
buvo pagarsėjęs dabar Rim
ša, kuris su svetimais pini
gais pabėgo užsienin.

Tardymo daviniais re- 
nubaudė

Rinitus, persiunčia m srreilai ir 
žemomis rūtomis.

Dėl sugrįžimo leidinių ir kitų 
informacijų klauskit į u vietos 
agentus arba pas

Haffibvg-American Line
131 Statė Street Hoston

V iš \ev. V orK į
• B ■ B Kauna ir atgalf I ■ “X (Pridėjus, >. V.

\_y y J jeigu Taksus.) 
Trečia klesa

Be Jokių Persėdimų •

BALTIKO ■ AMERIKOS 
LINIJOS LAIVAIS

10-ties Metų Lietuvos Nepri
klausomybes Jubiliejaus 

Apvaikščiojimui.

PENKTA EKSKURSIJA
Rengia Baltiko Amerikos

Linijos Bendrovė

LIETUVON
TIESIOG I LIETUVOS UOSTĄ

KLAIPĖDĄ
t «

PRIGĖRĖ EŽERE. į GYVULIŲ SUSIRGIMAI.
Degučiai I Miroslavo vi.). Veterinarijos departamen- 

Balandžio mėn. 14 d. Degu- to žiniomis, kovo menesi uz- 
čių kaimo gyventojui Ado-!’eg^'truota gyvulių susirgi- 
mavičiui 17 m. bežvejojant! mų: arklių susna 11. kiaulių 
Degučių ežere staiga pakry-', raudonlige 4 ir pasiutimu 16 
po valtis ir A. Įkrito Į vande-igJ ' ulių. 
ni ir prigėrė.

Lavonas surastas.

GARSI ARTISTĖ PER ME
TŲ EILĘ KENTĖJO NUO 
GALVOS IR PILVO KA-; 
TARO, DABAR ATGAU

NA SVEIKATĄ VARTO
DAMA KATRO-LEK.

Brangus Pone Aptiekoriau :- 
Kentėjau nuo galvos ir 

j pilvo kataro per eilę metų. 
• Išbandžiau viską, kas tik 
(man buvo prirodyta, bet vis
ikas buvo veltui. Jau visiškai 
j buvau nustojusi vilties. Vie
nok. kuomet man buvo pa- 

isiuivta Katro-Lėk, tai nuta-- •J '

riau išbandyt ir šią gyduolę. 
I Netikėjau, kad jis man su-į 

uuolusi arba šlapia, tai tenai jeiktų ‘'bent dalį palengvini-Į 
bus per mažai oro, ir naudin-'mo' ° aP’e visišką pasveikt-, 
josios ūkininkui bakterijos nej negalvojau. Po su-1 
. pmirs. Kai dirvoje trūksta ”auį°Jimu* dviejų bonkų 
ro. tai pradeda daugintis KATRO-LF-K pniutnu tokius 

kenksmingos ūkininkui bak- stebuklingus rezultatus, kad 
terijos, kurios sunaikina'f,abar esu visiškai pasveiku- 
esančią diįvoje salietrą ir 
padaro ūkininkui daug nuos-ireiklu dėkingumo KATRO- 
topu ; LĖK uz tai, ką šita gyduole

' Taigi, dirvos derlingumui >man -vra Padariusi irvisuo- 
oadidinti, reikia rūpintis,! ™t as velysiu visiem kad 
kad dinoje butų daugiauivartotų KATRO-LEK, kurie 
bakterijų. Jų bus daugiau ta-serga galvos ir pilvo ka
da, kai dirvoje bus pakanka- Itaru- 
mai oro ir drėgmės. Drėg-; 
mes ir oro dirvoje bus pa- į 
kankamai tada, kai dirva; 
bus ne per šlapia, o dirvos i 
paviršius bus laikomas palai
das. f’------U-l—UA — —
'd 
akmuo. Todėl ir žemę dirb
dami visada žiuri, kad dirva 
butų drėgna ir kad i ją gale- 
tų Įeiti oras. Taigi, kad bak- 
terijos galėtų veistis, dirvą' 
reikia gerai išdirbti, žemę iš
purinti.

Ar mėšlas geriau laikyti po į 
gyvuliais, ar atskirai.

Kada mėšlas laikomas i 
tvarte po gyvuliais, tai gyvu- i Į 
liai nuolatos ji mina, suspau-. Į 
<’žia. dažnai savo skystomis' I 
- • * ” * ‘....... '*- 4 I 
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ŽEMĖS DREBĖJIMAS ITALIJOJ.

1

Reginys iš Udinės provinc jos Italijoj, kur šiomis die-. 
nomis žemės drebėjimas sun okino daug triobu ir per ku-! 
ri žuvo daug žmonių. Karei . iai ieško griuvėsiuose už
bertų lavonų.

PATARIMAI FARMERIAMS

JAU MAUDOSI.
Šiek tiek saulei pradėjus 

daugiau šildyti ir Nemuno 
vandeniui atslūgus, prie Kar
melitų. Kaune, kur buvo pe
reitais metais “plažas”. susi
renka nemažas būrelis anks
tyvų pliažininkų pasimaudy
ti ir ant saulės pasikaitinti. 
Kiti pradėjo prieš gegužės. 
I d. maudytis ir jau dabar 
gerai nudegė. Tame skaičiu
je randasi keletas moterų.

PASIUTO ŠUNES.
Gardinai. (Šiaulių aps.). 

šiomis dienomis beveik visų 
minimo kaimo gyventojų pa
siuto šunes. Kas stebėtina, 
kad beveik visi tie šunes vie
nu laiku susirgo — dviejų ar 
trijų dienų tarpe. Spėjami, 
kad tai atsitiko per apkram- 
tymą. Kadangi gyventojai to 
tuojau nepastebėjo, keliuose 
kaimuose pasitaikė apkram- 
tymų.

SUNKIŲJŲ DARBŲ KA
LĖJIMAS PERPILDYTAS.

Dabar kalėjime Kaune 
esą 1.400 kalinių. Teisingu
mo ministerija todėl manan
ti dali kalinių išvežti i mies
telių kalėjimus ir vėliau per
tvarkyti patj kalėjimą.

Apie dirvos bakterijas.
Bakterija yra toksai ma

žutis gyvūnėlis, kad sudėju> 
krūvon jų kelis tūkstančius, 
mes gautume krūvelę ne di
desnę, kaip aguonos grūdas. 
Gryna akimi jų Įžiūrėti ne
galima. Jos galima pamaty
ti tiktai pro padidinamus 
stiklus, kurie padidina 3,000 
ir daugiau kartų. Dirvoje jų 
yra begalinė daugybe. Bak
terijų dirvoje yra labai 
daug.

Pavyzdžiui derlingos dir
vos viršutiniame sluoksnyje 
(ligi 20 cm. gilumo) viena
me dirvos kilograme galima 
rasti apie 9,700 milijonų 
bakterijų.

Kokią rolę bakterijos 
lošia dirvoje?

Be bakterijų dirva pasida
rytų visai nederlinga. Pir
miausia bakterijos reikalin
gos dėl to, kad jos pūdo vi
sokias organines liekanas: 
augalų šaknis, ražienojus 
(kvietienojus. rugienojus ir 
panašiai), taip pat įvairiau
sių numirusių vabzdžių, žvė
relių ir paukščių kunus. 
Jiems supuvus, dirvoje pasi
daro augalams maistų, todėl 
dirva būna derlingesnė.

Kūnams puvant. pasidaro 
tam tikrų dujų, vadinamų 
anglies dvideginiu arba ang- 
liarukšties. Angliarukštis su 
vandeniu tirpina netirpsta- 
mas dirvos dalis ir tokiu bu
du ir is mineralinės dirvos 
dalies pagamina augalams 
paisto Juo bakterijos pag

Mokinsite. . 

siranda augalams malt 
Bet augalai ir pačią 
rtikšti sunaudoja savoĄRU 
mui.-todėl kur vra daug bak- 
terijų. ten ir augalai labai 
gerai auga.

Ar visos bakterijos 
vienodos?

Raktel i jų yra Įvairių

Su pagarba 
Frances L. Brigham, 

Capitol Theatre, 
Newark, N. J.

Reikalaukite tų gyduolių 
šita aplinkybė yra pa- .Kiekvienoj aptiekoj arba ra- 

rindinis dirvos derlingumo Į mykite tiesiai pas išradėją,
W. Wojtasinski Drtig Co., 
114 Brighton st., Boston, 
.Vlass., prisiunčiant $2 už vie
ną bonka, o $5.50 už tris 
bonkas.

išmatomis sušlapina. Mėšlas l 
taria būna visada suspaustas 
ir drėgnas. Taip pat patirta, 
kad šviežios gyvulių skysto
sios išmatos slopina bakteri
jų gyvybę, todėl mėšlas ma
žiau pusta. Todėl po gyvu
liais mėšlas laikyti geriausia, 
įdėdami į mėšlą durpių ir

LIETUVĄ
PER HA.MBl Ki.Ą 

Ant musų populiarių laivų

Nepal} giliamas švarumas ir pa
tarnavimas visise kiesose.

LIETUVĄ
PER BREMENĄ 

ant didelio Vakieci* laivo 
. COLUMBUS

arba Kitais sios Linijos 
laivai*

TIK ASTVONIAS 
DIENAS

Puikios kajutes Trečiai 
Klesai—Tiktai 

Steitrumiai 
pas vietos agentus rrba

C-» Statė St., Boston, Mass. 
NORTH GERMAN 

LLOYD t

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeaną pasauly. Išplaukimai iš New Ycrko i 

Southampton kas Seredą vienu iš milžinų ekspresinių laivų
BERENGARIA AQUITANIA MAURETAN1A

Iš BOSTONO: CAUFORNIA Birželio 3, LACONIA Birželio 9
<’ALEDONIA Birželio 17.

o paskui sausžemių į Kauną . 
Pamatykite Londoną pakely. ‘ 
Taipgi tiesiai į Londoną kas 
Pėtnyčią nauji, aliejų varo
mi laivai. Trečios klesos 
laivakortės į abu galu iš 

CUNARD LINE

ii ‘
Xew York j Kauną ?203 ir bran
giau. Atskiri kambariai, erdvi 
vieta, geras naminis valgis, 
mandagus patarnavimas. Dėl ki
tų informacijų klauskite Lile 
Cunard agento, arba rašykit paa,

33 Štate Street,
Boston. Mass.

VALIO! VACIO!
Kada mėšlą laiko ant mėš- 

]yno< ^-kilnojant ir vežio- 
į. jantjfeaftų. į mėšlynu Į ji 

' Įeina daug oro. Ant medyno 
mėšlas taip nesuminamas, 
kaip tvarte, todėl čia jis la
biau pusta, daugiau išnyksta 
organinių dalių, daugiau pa
sidaro amijako ir daugiau jo 
šlekią oran.

Gyvulius laiko ant gl indų, 
o mėšlą kasdien išmeta ir 
laiko ant mėšlyno tiktai tie 
ūkininkai, kurie daug laiko 
gyvulių ir neistenka pakrai- 
kams šiaudų. (“Žemė.”)

_ rtj- 
Mų. Vienos pūdo organinius 
kunus. kitos iš puvėsių gami
na salietrą, trečios apsigyve
na ankštinių ir dobilinių au
galų šaknyse ir šitiems auga
lams tiekia azoto, -kuri bak
terijos paima iš oro. Ketvirta 
bakterijų rūšis laisvai gyve
na dirvoje ir azotą ima iš 
oro. Tokiu budu jos labai

ŽIAURI MOTINA.
Kauno II nuovados polici

ja suėmė pilietę Petraitienę, 
atvykusią iš provincijos, ku
ri yra kaltinama 3-jų savo 
kūdikių pametimu. Ji prisi
pažino. kad visus kūdikius 
pagimdė nuo savo meilužių.

i laisve, 
Rimša dar daugiau pagrobė 
pinigų ir pabėgo užrubežin.

Rokiškio ūkininkų sąjun
gos pirmininkas Rimša, kuris

Šiomis dienomis kariuo- pabėgo su 80,000 tūkstančių 
menės teismo sesija Utenoje litų, krikščionių tarpe buvo 
nagrinėjo žmogžudžio Petro dievinamas. Visos apylinkės 
Klementjevo bylą, kurioj kunigai butu davę galvas nu- 
Klementjevas buvo kaltina- kirsti, jei kas butų Įminęs jo 
mas nušovęs tris savo drau- pasielgimą. Mat, Rimša mo- 
gus. kėjo klebonams įtikti ir daug

Prieš keletą mėnesių Pet- poterių bumbėdavo. 
ras Klementįevas išsigėręs -----------
su savo draugais ėjo namo. PERSIŠOVĖ POLICISTAS. j

Pakeliui iš girtų draugų Ežerėnai. Pirmą Velykų _ 
lupų jis sužinojo, kad jie turi dieną dėl šeimyninių nesuti-;R-tes Jonavoje. Vagilė sulai-1

NUŠOVĖ3SAVO 
DRAUGUS.

NOTARAS ANYKŠ
ČIUOSE.

____ ____  ______ Nuo balandžio 11 dienos 
daug azoto paima iš oro. Pa- Anykščiuose pradėjo veikti 
skiaus tasai azotas tenka au
galams, todėl ūkininkui ma
žiau reikia pirkti salietros.

Jei bakterijų dirvoje butų 
mažai, tai ūkininkui reikėtų 
duoti daug daugiau trąšų, 
ypatingai daug salietros. To 

__________ dėl vyriausias ūkininko už- 
SUGAVO VAGILĘ ČKX> įav,in^ rūpintis.

NAITE. . .dJrvojebutų kuo dau-
Čigonaitė Bagdonavičiūtė, ausia ^a^tel 

pavogė Įvairių daiktų . iš Kas daryti, kad dirvoje butų
~ ~ v :ix i—- i daugiau bakterijų.

1 Bakterijos maisto dirvoje 
randa pakankamai. Bet be 
maisto, bakterijoms, kaip ir 
kitiems gyvuliams,reikia oro 

Telšių h- vandens. Jei dirva bus 
v nusi- drėgna ir puri, tai joje oro ir

SUĖMĖ KOMUNISTĄ.
Panevėžy suimtas Aronas 

Benselis su komunistine lite
ratūra. Benselis kilęs iš Vil
niaus krašto.

pilnateise notaro kontora. 
Notaru paskirtas buvęs 
Anykščių taikos teisėjas 1. 
Maželis

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

Liepos-July 21 diena

Laivu “ESTONIA” t’

kimų persišovė policininkas kyta ir padėta kalėjime.
Smeižys, kuris tuojaus buvo 
patalpintas Ezerenų apskri
ties ligoninėn. Giminių pa
stangomis, nugabentas Į
Daugpili Latvijon, ir ten po mieste Julius Mokis 

sus ir vietoj juos nudėjo, padarytos jam operacijos, nuodijo actu iš priežasties vandens bakterijoms į»ix< pa- 
Apiplėšęs draugus jis pasi- pradėjo taisytis: nesutikimo su savo žmona, kankamai. Jei dirva bus su

su savim daug pinigų. Ka
dangi Klėmentjevas netru
kus turėjo išvažiuoti Argen
tinon, tai jis nutarė pasipel
nyti. Išėmęs revolverį jis iš 
užpakalio paeiliui šovė Į vi

ii’ vietoj juos nudėjo.

4

4
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NUSINUODIJO DĖL 
ŽMONOS.

Šiomis dienomis

Visi Lietiniai. Važiuojantieji 
pro Klaipėda maloniai kviečia
mi apsistoti

“Ryto” Viešbuty
TAI RAGeK GATVE —49.

KLAIPĖDA.
Tai Vienintelis jreriausis Lie
tiniu Viešbutis Klaipėdoje.

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

JOKIBAS STIKLIORII S. 
šeimininkas.

>

PRALEISK SAVO ATOSTOGAS LIETUVOJE
KIEKVIENAS LIETUVIS privalo aplankyt savo rim

tąjį kraštą. Kas metai vis daugiau ir daugiau amerikiečių 
važiuoja atlankyti saviškius Lietuvoje arba taip sau Lietu
voje pasisvečiuoti. Lietuviai deda vi<as pastangas, kad tie 
švedai butų gerai priimti ir išsivežtų malonius įspūdžius P 
Lietuvos. •

Tas važiavimas tiesiog i Klaipėdą ant BaPiko-Ameri- 
kos Linijos bo jokių persėdimų prie dabartiniu aplinkybių 
yra malonus ir visiškai keleivių nevargina.

Patartina visiems, kurie trokšta pamatyti gimtąjį kra
štą neatidėti, bet važiuoti pas savuosius šia vasara su viena 
iš viršminėtų ekskursijų iš Amerikos tiesiog i Klaipėdą.

Žiniom Kreipkitės j Vietos \genta ar i Bendrovę 
BALTIC AMER1CA LINE

8 Bridge Street, New York, N. Y.

I t
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Vietinės Žinios
Ant Massachusetts avė., 

Cambridge'uje. prie pat tu
nelio pereitą sąvaitę užside
gė vieno gatvekario stogas 
nuo susikeitusių elektros vie
lų. Tarp pasažierių kilo pa-l 
nika, bet niekas nesužeista.

šį panedėli

Helio ir G«>od-bye!
< Art. Stasys Pilka ateinan
čio nedėldienio vakarą. Uir- ši panedėli sustreikavo 
želio 3 d.. Lietuvių Svetainė- raudonųjų taksių šoferiai, 
je. South Bostone, duos pas- Dirba streiklaužiai, 
kutini savo Helio irGood-, -----------------
bye komedijos vakarą. Su Neponsete banditai buvo

GIRTOS ORGIJOS 
ŠTEITAUZĖJ.

Valdininkai geria konfis
kuotą degtinę.

Mes buvom jau rašę, kad 
steitauzėj via , tyrinėjamas arl pjika ({ap, vaus ką tik iš užpuolę pianų dirbtuvę, šo- 
degtmės skylėtas prie uz- Lietuvos atvykęs R. Juknevi- vė policmaną. kuris ja dabo- 
darudurų. ir kad tūli žmones \ęew y01-v0 Trubadu- jo, ir pabėgo,
reikalauja iš gubernatoriaus, 
kad tas tyrinėjimas butų vie-, 
šas.

Dabar išeina i aikštę ir 
priežastis, kodėl tas tyrinėji- 
masyra nuo žmonių akių sle
piamas. Pasirodo, kad patįs 
šteitauzės šeimininkai yra 
įvelti į tą skandalą. 
Saloon lygos perdėtini 
grave sako, kad šteiauzėj 
yra keliami girti rautai, arba, 
tariant jo paties žodžiais, 
“booze parties.” Vienoj to
kių “partijų" buvę jo įstatyti 
du detektivai ir jie matę te-' 
nai “visą šio.” Girtavimas 
buvęs 446-tame bute.

Ir kuomet 
me, kokie ponai 
liuje dalyvavo, 
stebėsite, sako anti-saliuni- 
ninkų vadas.

reikalauja iš gubernatoriaus. kvailetas.
; šitas yra paskutinis art.1
Pilkos pasirodymas Bostone men illėj sudegė arklydės ir 
prieš grišiant i Lietuvą. Va- 3 arkliai žuvo ugny.
karo programas kalba pats-----------------
už save ir todėl bostoniečiai i Po No. 31 Main st., Cam- 
malonėkite kupinai atsilan- bridge’uje, vagis įsilaužė į 

. kyt ateinančio] nedėlioj į tą Mavis Bottling Čo. ofisą ir 
p gražų komedijos, dainų ir pavogė iš seifo S700.

? muzikos vakarą. -----------------

Ant Prescott streeto So-

Iki BOSTON FIVE CENTS 
~---------- ■ BANK

SAVBVEEKLY 
• •»« 

1.00 
Ž.OO 
J.l« * 

ll.OI
FIFTY WEEK8 

BOSTON, MASS.

•••

SAVINGS
N0W

it tha time to įtart
•aviag for yoar
1929 Vacation

aatitsHooL st.
VACAT1ON CLUB BEGINS JUNE irt

I

* 
i
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Čigonų muštynės.
Netoli Tauntono stovi či

gonų abazas. Juos valdo 
“karalius” Mitchell. Ar jie 
“karaliaus” bizūno negana 
gavo, ar vogtomis vištomis 

,. ,i...'negalėjo pasidalyti, tikrai da 
. nėra patirta, gana to, kad pe- 
i’tdtą nedėldienį jų tarpe kilo ai jc. 1-imuštynės. Peiliai.' durklai, 

i kuolai irmakarai buvopa- 
  leisti i darbą ir keliolika či- 

„ .... . . .___ , , eonu paskui reikėjo vežti iGyvuliška, kare.vu, darbas. ]ig0*b ‘ ti 0 kitus pį]ieija nu; 
^"įgabeno į džėlą. Mušėsi visi 

—vyrai, moteris ir vaikai —
James F. Sullivan. 22 me->

tų amžiaus vaikinas, sėdėjoj 
aną vakarą automobiliuje >u jr pOijcjja turėjo išsitraukti
savo mergina Lilijana Corco- 
ran ir mvlavosi šalia kefio. 
Staiga pasirodė 4 kareiviai ir 
revolverius atkišę liepė vai
kinui išlipti. Tuomet du ka
reiviai pasiėmę jį nusivarė 
keliu toliau, o du kiti pasili-j 
ko prie merginos. Sullivanj 
išgirdo, kad jo mergina jau į 
rėkia, ir leidosi nuo kareivių 
bėgti. Nubėgęs i Malder.a ji
sai susirado policmaną ir su 
juo sugrįžo prie automobi- 
liaus. Kareivių jau nebuvo, 
bet mergina buvo jau taip 
nukamuota, kad negalėjo 
paeiti. Dabar ji guli ligonbu- 
ty. Pagalios piktadariai tapo 
sužinoti ir suimt1'. Dabar jie 
sėdi už geležinių grotų po 
$10.000 kaucija kiekvienas.

Streikuoja statybos 
darbininkai.

Bostone pradėjo streikuoti 
statybos darbininkai. Gele
žies darbų žmonės padėjo 
savo Įrankius jau pereitą sa
vaitę. Jie reikalauja S 1.50 i 
valandą, vietoj -$1.25 iki šiol 
mokėtų. Šią savaitę jau ir 
dailydės (karpenteriai) ta
riasi streikuoti. Išrodo, kad 
namų kainos negalės daug 
kristi, nes statyba eina bran- 
gyn-

Į Bostoną atvyko Sells- 
Floto cirkas ir apsistojo ne
toli Anclrevv skvero.

Vėliausios Žinios.
53 RUSAI ŽUVO LAIVŲ 

NELAIMĖSE.
Maskvos pranešama, 
Kilbanės upėj apvirto 

su 80 vaikų, ir 34 jų 
Dniepro upėj ant

IŠ
kad 
laivas 
prigėrė, 
garlaivio “Lev Tolstoi” kilo 
gaisras, ir da 19 žmonių žu
vo. Abidvi nelaimės atsitiko 
pereitą savaitę.

LEDAI IŠMUŠĖ 16,000 
AKRŲ LAUKŲ. -

Per Alabamos valstiją 
perėjo baisi perkūnija su le
dais. Apie 16.000 akrų laukų 
tapė visiškai išmušta ir :’nn 
farmų visai sunaikinta.

NUŠOVĖ PIANŲ FAB
RIKANTĄ.

Brooklyne tapo nušautas 
Bauer Piano Co. savininkas. 
Carl Bauer. 47 metų amžiaus 
žmogus. Jis buvo rastas su 
peršauta galva savo dirbtu
vėj.

BATSIUVIAI NULEIDO 10 
NUOŠIMČIŲ SAVO 

ALGOS.
Haverhill. Mass. — Laik

raščiai praneša, kad Boot & 
Shoe Workers Unija čia su
tikusi dirbti už 10 procentų 
mažesnę algą, kad tik fabri
kantai nekeltų savo dirbtu
vių j kitus miestus.

Ant Deer Island salos nu
sižudė Emilio Gonzales, 26 
metų amžiaus kalinys. Jis 
nusidurė peiliu.
-------------------------------------------------------->

“>oo PARDAVIMAI.

i
i

PARSIDUODA 4 SEIMY- • 
NŲ NAMAS.

19 kambarių. 2 karų garadžius ir į 
-toras, viskas su visais vėliausiais Įtai- ' 

leijrų į mėnesį neša $160.
vi'.imas su bizniu išvažiuoja į kitų

Sa,'vmat

miestą, todėl ir turi parduoti už visai 
piurių kainų. <23*

33 Marine Koad, South Boston.
Tel. So. Boston l»707-W.
Ofisui telefonas: Dedham 1304.

NORWOOD, MASS.
I‘ar,įduoda muriniH. 15 šeimynų Na

mas ir storas, 12 metų senumo, ir vie- 
: uos šeimynos namas su dideliu vardu 
į ir piazais. viskas vėliausios mados 
t įtaisymais; jeigu $510.00 j menesi. 
: Kaina $14.000, įnešti $10,000 arba 

Priežastis nardavimo^ savi- 
; ninkas išvažiuoja į Lietuvą. Kreipki
tės vpatiškai ar laišku. (24)

J. DALLALIS
268 Lenox st.. Norwood. Mass.

I PARSIDUODA 
šeimynų mūrinis namas, su gazu, 

tviletais, set-tubs. Jeigu $572.00. Kai
na $3.200. įnešti $500.00 M. J. FOR1I 
292 C Street. So. Boston. Man.

I

1

i

No. 22. Gegužės 30 d., 1928,
* •
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“LIETUVOS PADĖTIS”
VISAI NAUJI, KITOKĮ, GRYNAI LIETUVIŠKI IR 
DAUG POŠNESN1 KALENDORIAI 1929 METAMS 

Užsakymus imame dabar ir tik ankstyvus užsakymus už
tikriname. Užsisakykite dabar.
Klauskite informacijų ir kalendorių katalogo.

JONAS KERDIEJUS, KALENDORIŲ LEIDĖJAS
663 Fouth Street, So. Boston, Mass.

SPORTAS į
revolverius, kad sustabdžius SPROGIMAS KASYKLOJ 
“čigonų vainą.” SUŽEIDĖ 7 MAINERIUS.

, ' St. C’lair, Pa. — Reppliei
Apvogė pustelninką. Ccal kompanijos kasykloj 

Netoli Bostono gyvena pereitą sąvaitę čia įvyko ga- 
Thomas Bamett. 78 metų zų ekspliozija. kurioj tapo 
^amžiaus pustelninkas. Jis tu- sužeisti 7 darbininkai. 
Įrėjo banke pinigų, bet bijo- -----------------
damas, kad jie tenai nepra- NEW BEDFORDO POLICI- 
pultų. jis išėmė juos. Drau- JA SAUGOJA SKEBUS. 
gai patarė jam sukišti pini- N'onęuitt Sprindling Co. 
gus i pieno bunka ir paslėpti New Bedforde pereitą sąvai- 
lauke. Jis paklausė ir sugru- tę atgabeno automobiliais 54 
dęs Į vieną bonką S17.000, 
įkišo ją i seną lyną. Kada 
vėliau jis nuėjo pažiūrėti, ar 
kas jų nepavogė, bor.kos jau 
nebuvo. Jis pranešė apie tai 
policijai, kuri suėmė jo drau
gus ir tardo. Kitoj vietoj pus
telninkas turėjo Įkišęs Sll.- 
000. bet apie juos draugai 
nežinojo ir tie pinigai nepa
vogti.

1

i

Pabėgo 4 kaliniai.
Šiomis dienomis iš valsti

jos kalėjimo pabėgo 4 kali-, 
niai. kurie buvo nuteisti už 
visokius kriminalius prasi
žengimus. Jie buvo skaitomi 
“ištikimais” ir buvo pristaty
ti prie darbo lauke be sargy
bos.

N’onųuitt Sprindling Co.

PARSIDUODA
Pl lKI S IK GERAS PIANAS b»^i 

pigiai, taip pat gramafonas. (25) 
JOHN BAKTOL

7 < odman st.. Koxbury, Mass.
Tel.: 8725-M.

Dd žaizdų ir Mt« aksaM*
BEAK BRAND SALVE (Grobkwski>)

Sustabdė aklumų ir ažgydo žaislas be 
skausmo i 2 ar 3 dienas. Knisa SSc.

GROBLEMSKI > CO_ Plymosth, Pa. 
“GYDO ir GYDO ir GYDO—b-t matoniar '

Gansonas ir Sarpaliu* praki
šo. Komaras laimėjo.

Praėjusį ketvergą Bostono 
Arenoj ritosi pasaulio čam- 
pijonas Ed. Strangler Lewis 
su farmeriu McLeod. Levis 
laimėjo. Ten pat ritosi ir tris 
lietuviai ristikai. Gansono 
oponentu buvo futbolininkas 
Gus Sonnenberg. Jis sukede
no Gansoną kaip šiltą vilną 
ir į 16 minutų prispaudė jo į 
pečius prie mat rašo. Sarpa- 
liaus oponentu buvo garsus 
airių ristikas Pat McGill. 
Nors Sarpalius iš pradžių lai-1 
kėši gerai ir vietomis net ėmė 
viršų, bet airys apgaulingu 
budu jį pritrenkė ir laimėjo.: 
Komaras visai lengvai apsi
dirbo su žydų čampijonu 

s jį i

skebus į savo dirbtuves, ku
rios darbininkai via išėję Į 
streiką. Kad stieikieriai ske- 
bams kelio nepastotų, prie 
vartų buvo pastatyta 22 po- 
licmanai. Prie vartų buvo 
susispietę apie 100 piketuo
jančių streikierių, bet polici
ja juos atstūmė, kad pada
rius kelią automobiliams sutRaplan. nutrenkdamas
skebais.

>

Turi 20 vaikų ir nori 
da daugiau.

Kast Cambridge'uje gyve
na italė Catherine Pizzi. kuri 
susilaukė jau 20-to vaiko ir 
sakosi norinti da keturiu. 
Vyriausis jos sūnūs yra 19 
metu amžiaus ir jis jau vedęs 
n cuu vienų metų vaiką.

Viena moteris anądien 
areštavo savo vvra užtai, kati 
jis norėjo daugiau kaip 13 
vaikų. “Bet aš savo vyro nu
sodinsiu kalėjimai) užtai, 
kad jis nori daug vaikų.” sa
ko Pizzi.

Jos vyras dirba orie skie
pų kasimo naujiems na
mams, ir kai ištlirba pilna są
vaitę. tai gauna $25. Ir už 
$25 visa Pizzi šeimyna išsi
maitina. Tik žiemos laiku, 
kai signore Pizzi gauna kasti 
skiepą porą dienų į sąvaitę, 
tik tada sunku esą visiems iš
simaitinti ir krautuvninkas 
turįs palaukti pinigu iki va
saros. Daugiausia pinigų iš
einą ant muilo, skundžiasi 
motina, ir taip da vaikai esą 
gana purvini. Maistas atsiei
nąs nebrangiai: 3 kvortos 
pieno ir pekas bulvių pada
rąs dideli katilą bulvienės, 
kurios užtenką visai dienai. 
Žinoma, aiskrymo ir steiko 
Pizzi nevalgo.
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P.J.Akunevidus
Lietuvis Graborius

Šutei) ia Keriauži paskutini 
patarnavimą Už pilna pagrabų 
galima apsieiti su $X0 ir aukš
čiau už didelius, o už vaikus nuo 
$20 ir aukščiaus. Pigiai ir gra-

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

TeL: So. Boston 4486.
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17 minutų.

DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS 

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

Taipgi reumatizmo.
261 Hanover St, Boston. Room 7. 
Te:.: Richmond 0668, Rox. 1894-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietų.

SOUTH END HARDWARE CO. 
1095 Washington Street r7

I

Dr. Med. Leo J. Podder iš Petrogrado
Specialistai Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo h odos. Kalba če
kiškai ir miškai. Telefonai Haymarket SM0
1 ALLEN ST, Cor. Cha m bėra St, BOSTON, MASS.

■t ■

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

Tel. South Boston 1662 — 1373.

REAL ĖST ATE 
Ant Pardavimo

SO. BOSTONE
DVIEJU ŠEIMYNŲ kampinis na
mas ir krautuvė su įtaisymais.

ŠEŠIŲ ŠEIMYNŲ namas su di- 
dėlių kiemu, elektra, gesas, skal- 
bynės.

TRIJŲ ŠEIMYNŲ medinis namas 
3-4-4 kambariai, su įtaisymais.PERKŪNAS UŽMUŠĖ 

8 MOTERIS.
Vokietijoj. Landsbergo 

apielinkėj. pereitą sąvaitę 
buvo šitoks atsitikimas. Ant 
vieno ūkio moteris dirbo 
lauko darbą. Tuo tarpu užėjo 
audra su lietum, ir moterįs 
susirinko po medžiu, kad pa
sislėpus nuo lietaus. Į tą me-

Siuvėjų unija turi $2,000,000 dį trenkė perkūnas ir 8 mote- 
skolų. į ris tapo ant vietos užmuštos,

Moteriškų rūbų siuvėjų o kitos 8 sužeistos, 
konvencija nutarė uždėti ant; ••• -—------------------ - - ~—
stą mokestį, kad atmokėjus MUZIKOS AKABEfflJA 
§2.000,000 skolų, kurių ko
munistai pridarė j 
Yorko streiką. Visi tos uni-'P*^®; 
jos nariai turės atiduoti uni-1 
jai 3 dienų uždarbį ateinanti 
rudenį.

Fašistų riaušės.
Apie 300 italų fašistų pe

reitą nedėldienį Bostone ap
vaikščiojo Italijos prie karo . 
prisidėjimo sukaktuves ir iš
kėlę Italijos vėliavas ėjo Ha
nover streetu į Faneuil Hali.1 
Kiti italai pradėjo daryti iš 
fašistų juokus, o kai kurie 
pradėjo šaukti: “Šalin des
potą Mussolini!” Fašistai 
tuoj šoko muštis ir kilo riau
šės, kuriose tris italai tapo 
peiliais subadyti, vienas po
licijos sumuštas, o 7 areštuo-1 
ti. Policija palaikė fašistų 
pusę. Lengviau sužeistų, su 
juodomis akimis ir kitaip, 
buvo apie porą desėtkų.

Šią pėtnyčią žada sustrei
kuoti Bostono barzdaskučiai, 
jeigu darbdaviai iki to laiko 
neoasirašys naujos darbo su
tarties su unija.

Duoda profesionales pamokas 
per New ant visokių instrumentu, kaip ve 

, smuiko, saksofono ir tt.
Užlaiko visą eilę instrumentų 

ir muzikos reikmenų pardavimui.
109 Broadway. So. Boston. Mass 

Tel. S. Bosi on 1079
- ir - (->

ha m p. Bcacon ir Broadnay. 
UheĖea. Tel. Chelsea 1841.

OPEROS.
Su padėka Clevekindo rėmė

jams. parduodu liaudies operą 
BIRUTĖ po VIENĄ dolerį-

EGLĘ. Z AIŽIŲ KARA
LIENĘ — šešių aktų operą, 
ačiuodamas Bostonui ir kitų 
miestų rėmėjams, parduodu ją 
—vieton DEŠIMTIES dolerių 
—už PENKIUS dolerius.

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

SEPTINTAS SĄSIUVINIS 
CHORUI. — Vienas doleris.

Rašyt reikalavimai, siųst 
pinigai— (-)

MIKAS PETRAUSKAS 
2263 — 24-th SU 
DETROIT. MICH.

(

LYGI STOGŲ MEDEGA
Svarai X3 45 55
Rolis 95c $1.35 $1.65

SIMMONS ALIEJINIAI 
PEČIAI

♦

I

I

ŽEMOS KAINOS
BIRDS SI.ATE Sl’RFACE
STOGAMS POPIERA

85 svarų j r<»lį. Kolis $ 2.29
108 ketv. pėdų. Supakuoti

su vinimi, ir cementu.
Spalvos—Žalia. Raudona ir Mėly
nai Juoda. Su Jais Ju«ų stogas iš
rodyt* dailiai. Peržiūrėti Fire 
Undcrsritcr,

DIDELIS PARDAVIMAS

ŽOLIAI PIAUTI MAŠINOS
Nupigintos nuo 25 iki 10% 

skaičius No. 1—II colių ir 16 colių 
Bali Bearing. 10 colių aukštieji ra
tukai. I užarta'oti plieniniai 
peiliai ............................................ $7-18

READVILLE
DVIEJŲ ŠEIMYNŲ namas, su 
įtaisymais, vištininkai, ir daug 
žemės.

NAUJAS DVIEJŲ ŠEIMYNŲ 
namas su naujausiais įtaisymais, 
gražiausioj vietoj, ant Marine 
Road.

MEDFORDE
DVIEJŲ ŠEIMYNŲ namas, su 
vieta dėlei dviejų sraradžių ir nau
jausiais Įtaisymais.

RANDOLPH
AŠTUONIU KAMBARIU namas 
su visu fornišiumi, ir šeši akeliai 
žemės.

Skaičius Xo. 2—1 I eilių ir 16 colių 
bąli boarinc piovėjas «n 8 rolių ra-

E. BR1DGEWATER
FARMA 30 AKERIŲ žemės. 22 
karvės, i bulius, arklys ir 10 kam
bariu stabą, t yra visokių farmos 
mašinerijų.

bąli bearing piovcja-. x crHių ra- 
(.enati'.i* ličius 11 U|KU_ | plieniniai peiliai .... $7-98 
dcl Jūsų kempės I *
ar vasarnamio. j _________

I Bnmrr 811-jb | x|,,,rin^ -—jg colio hall bear-
3 Burner . I ..» • j ratukas. I išlenkti plie-

niniai peiliai. Puikus
oirkinv s............. ........................ *9-98

I ____
SCREEN WIRE
Uoli' Joo pėdų ilj”'» 

Juodas 12 Mc'h 2«,c. ketv. 
Galt. 12 31e*h 2*/tC. ketv. 
Galv. II Mc-h ketv.
Coppcr 1 t Mc»h ketv pėda

pėda 
pėda 
pėda

I skaičių- No. 1—16 colių bąli bear- 
ng. su 5 išlenktais užartavotais 
dieniniais peiliais. 11 colių aukš- 
umo ratukas ...................... $12M

Puikinosi pirkiniai —į didelis pasi
rinkimai žolėms Piauti Mašinos.

Queen A n ne Pentas $2.25 
16 Spalvų ir Baltas dėl 

vidaus ir lauko.

South End Hardvvare Co.
Dykai \ i etini* Pristatymas. Tel.: Hancock 6105—6106.

-
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I LIETUVĄ 
ir atgal ----------------- r----------- 1—

UŽLAIKAU 
LAIVAKORČIŲ PAR
DAVIMO IR PINIGŲ 
SIUNTIMO SKYRIŲ.___ •________  _______  

INŠIURINU tik Maoa 
chiuetts valstijoj nuo ug
nies ir nelaimės automo
bilius, fomišius, gyvastį, 
namus, stiklus, sveikatą 
ir panašiai.

ANGLIS ATPYGO, PIR
KIT DABAR. Pristatoma 
ir Malkas netoliau kaip 
12 mailių nuo Bostono.

TURIU
Daugybę namų, farmų ir 
krautuvių ant pardavimo 
ir mainymo, kurių čia ne
galima suminėti.

GALIMA KREIPTIS 
ypatiškai, laišku arba pe? 
telefoną.

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

1

SUN PROOF PENTAS 
NEBIJO LIETAUS NEI SAULĖS SPINDULIŲ 

NUPENTYK SAVO NAMĄ SU

Pattoris

O JLSŲ NAMAS ATRODYS KAIP NAUJAS 12 PENKIŲ METŲ.
Mes ožlaikom popiera* viaokif apalvy dėl aieng karuuhij ir Tarai, 

šiua dėl grindų. Taipgi užlaikom šakių, grėblių, lopetų ir kaa tik rd* 
kalinga prie darbo daržų; dratas dėl tvorų ir aieltn dei langų.

SPECIAL: Kvorta varnišio ir bruiu už 95c.

UNIVERSITY HARDWARE C0
J. H. SNAPKAL’SKAS, Savininkas

1147 Cambridge St, Cambridge, Masa
TeL Portor »755.

- ___ ’
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