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SOVIETŲ RUSIJA GINS 
LIETUVA NUO LENKUOS

ANGLIJA LABAI TUO 
SUS1RUPINUS.

Voldemaras ketina rezignuo
ti ir užleisti savo vietą karo 

ministeriui Daukantui.
Iš Londono atėjo labai 

įdomių žinių. Jos sako, kad 
jeigu lenkai pultų Lietuvą, ' 
tai už Lietuvą tuojaus stotų i 
Sovietų Rusija. Dėl to, sako
ma, Lietuva ir nenusileidžia 
lenkams.

Skaitytojai turbut atsime
na, kad paskutiniame Tautų 
Lygos tarybds susirinkime 
Šveicarijoj Voldemarui bu
vo duota laiko susitaikyti su 
lenkais iki šių metų rugsėjo 
mėnesio. Kas bus, jeigu jisai 
nesusitaikytų, aiškiai nebuvo 
jam pasakyta, bet buvo duo
ta suprasti, kad bus bloga.

Tariant vieno korespon
dento godžiais, Voldemaras 
parvažiavo iš Šveicarijos na
mo ir visai užmiršo, kad Že
nevoj jis buvo prižadėjęs su
sitaikyt su lenkais. Parvažia
vo namo ir pradėjo rodyt 
lenkams liežuvį, lyg kad 
Tautų Lygos ir ant svieto ne
būtų.

Iš to ir daroma išvedimas, 
kad Voldemaras turi už savo 
nugaros Maskvą. Todėl Ang
lijos politikieriai esą labai 
susirūpinę, nes nežino, kas 
iš to galės išeiti. Artinasi jau 
rugsėjo mėnuo, kuomet Tau
tų Lygos taryba susirinks už- 
girti Lenkų-Lietuvių taiką, o 
tuo tarpu tos taikos visai nė
ra. Tautų Lygos taryba da
bar jau turėtų pati imtis ko
kių priemonių Lietuvių-Len
kų ginčui baigti, bet kokios 
tos priemonės turėtų būti, tai 
didelis klausimas.

Anglijos užsienio reikalų 
ministeris. Chamberlainas 
yra įsitikinęs, kad Lietuv? 
yra pasiryžusi ateinančioj 
konferencijoj Tautų Lygos 
neklausyti, ir kad šitokį nusi
statymą Lietuvai suflioruo 
janti Rusija. Lietuvos politi
kieriai visai neslepią to fak
to, kad jie atsideda ant Rusi 
jos pagalbos. •

Lenkai. įteikė Anglijos mi
nisteriui Čhamberlainui save 
pareiškimą, kad visą atsako
mybę už dabartinę padėtį jie 
sudeda ant Tautų Lygos, nes 
jie jau senai buvę pasiryžf 
užimti Lietuvą spėka ir už
baigti su ja visą ginčą, bet 
Tautų Lyga neleidusi to da 
ryt. Taigi nors dabar lenką 
reikalauja Tautų Lygos pri
tarimo savo žygiams, kokius 
jie pasirinks su Lietuva apsi
dirbti.

Anglijos politikieriai labai 
įtūžę ant Voldemaro ir sako
ma, kad Chamberlainas fei 
kalausiąs visų Tautų Lygos 
narių pritarimo, kad Lietuv; 
butų nubausta už Voldemare 
politiką.

Daugiausia anglai ant Vol
demaro supyko dėlto, kad ji
sai apmelavo jų karalių. Bu 
vęs andai Londone ir parva
žiavęs namo, Voldemara.1 
pasigyrė, kad Anglijos kara
lius pritaręs jo politikai ii 
prižadėjęs jį remti prieš Len 
kiją. O ištikrujų buvę kaip 
tik priešingai: Anglijos ka
ralius pasakęs Voldemarui,

kad Anglija nepritaria jo po
litikai Vilniaus klausimu ir 
šituose ginčuose su Lenkija 
jo nerems.

Voldemaras turbut ir pats 
jau pamatė, kad jis privirė 
košės, nes pereitą sąvaitę iš 
Kauno atėjo žinių, kad tenai 
jau laukiama jo rezignaci
jos. Jo vietą užimsiąs dabar
tinis karo mmisteris Daukan
tas. Pasitraukęs nuo val
džios, Voldemaras eisiąs ar
ba profesoriauti Į Valstybės 
Universitetą, nes mokąs 27 
kalbas, arba taikysiąs Į Lie
tuvos Banko direktorius.

RUSIJA NEI “JUODA,” 
NEI “RAUDONA.”

Mrs. Jackson Fleming, 
amerikietė kalbėtoja ir rašy
toja, kuri nesenai važinėjosi 
po sovietų Rusiją, sako, kad 
Rusija šiandien nėra jau rau
dona, kaip ji buvo 1917 me
tais, ir nėra tokia juoda, kaip 
išbėgusi į užsienius buržua
zija ją piešia. Bolševikai 
daug perdeda, kupmet jie 
dabartinę tvarką labai giria, 
o reakcininkai daug perde
da, kuomet jie malevoja Ru
sijos gyvenimą juodžiausio
mis spalvomis.

200,000 DARBININKŲ TU
RI KELTIS IŠ LONDONO.

Londone dabar yra 200,- 
000 darbininkų, kurie neturi 
jokio užsiėmimo ir kurių da
bartinė pramonė negali iš
maitinti. Todėl jie turi su sa
vo šeimynomis keltis kur 
nors kitur ir jieškoti pragy
venimo toliaus nuo didmies
čių. Buvo manyta suleisti 
juos į naujus butus, kurių 
valdžia darbininkams prista
tė, bet jie neturi iš ko apmo
kėti nei persikraustymo lėšų, 
sako Industrijos Perkėlimo 
Taryba.

Bet jeigu tie žmonės yra 
taip biedni, kad neturi iš ko 
apmokėti už persikraustymą 
Į naujus butus, tai kaip jie 
galės išsikraustyt iš Londo
no, ir ką jie išsikraustę Į lau
kus darys, neturėdami nei 
skatiko prie dūšios? Tai, Į 
kokią padėt} kapitalizmas 
pastatė Anglijos darbinin
kus!
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VOLDEMARO PATI IŠDAVĖ 
LIETUVOS PASLAPTĮ.

respondentas praneša iš Lon- panas viename ' Paryj Oaują Meksikos Prezidentą 
dono, kad jeigu Tautų Lyga viešbučių. Ji dabar kalbėjo ----------------
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Lietuvą, tai kalta bus Voki e- vyrą su pasididžiavimu irpa- 
maro pati. Jis sako:_ reiškė, kad jis Tautų Lygai

dabar pasakojama, kaip A n- Rusijos užtikrintą paramą, 
glijos užsienio reikalų minis- Turėdamas šitokių infor- 
teris Chamberlainas sužino- macijų. Chamberlainas pri- 
jo Lietuvos premjero Volde- kalbino visas didžiąsias vals- 
maro planus priešintis Tautų lybes daryti ant Lietuvos di-

Katalikų Kunigai Užmušė
Chicagos “Tribūne”

dabar leis Lenkijai užimti su Chamberlainu apie savo OBREGONAS NUŠAUTAS pradėjo - kaltinti Moronesą, 
t mtuva tai kalta hus Voldp- wra PRIE ŠTAI-Q- 'kad moraliai ir jis esąskal-

reiškė, kad jis Tautų Lygai
Diplomatų tarpe Londone nenusilenks, nes yra gavęs iš Klerikalai persigando

kruvino darbo ir bėga 
iš Meksikos.

Pereitą sąvaitę, 17 liepos 
dieną, tapo nušautas naujai 

i išrinktas Meksikos preziden-Lygai. Kuomet Voldemaras džiausi Spaudimą, kad jiį;snnKiasmcksikos prezioen- andai lankėsi Londone, jis baigty vllniaus %lausimį
buvo atsivežęs su savim ir Jeigu Voldemaras ir toliausiu a 
pačią. Chamberlainas pn- bus nesukalbamas, tai Lenki-pačią.
ėmė ją paprastu savo man- jai busią leista pavartoti spė- 
dagumu. Voldemaro pati yra ką ir. rasit, prijungti Lietuvą 
francuzė moteris, kuri būda- prie Lenkijos.

STREIKIER1AI SUNAIKI
NO DU TRAUKINIU.

Indijoj dabar sustreikavo 
gelžkelių darbininkai. Jų 
vieton buvo pastatyti streik-

t kad moraliai ir jis esąs__
' tas dėl Obregono nužudymo. 

mvo Morones dėl šitokių kaltini- 
į mų pasitraukė iš ministerių 
‘kabineto, ir kartu su juo pa- 
'sitraukė du kiti aukšti valdi
ninkai, kurie prigulėjo prie 
Meksikos Darbo Federaci
jos.

Meksikos revoliucijoj, iš 
kurios kilo dabartinė tvarka, 
dalyvavo dvi srovės: Meksi
kos Darbo Federacija ir 
Meksikos Valstiečiai. Fede
racijos lyderis buvo Luis Mo
rones, o valstiečiams vado
vavo gen. Obregonas. Fede
racija sudarė kairiajį sparną 
Meksikos revoliuciniame ju- * — • •
Iki šiol abidvi srovės ėjo 
vien ir todėl lengvai privi 
revoliuciją prie laimėjimo. 
Bet pastaruoju laiku tarp jų 
kilo nesutikimų, ir todėl ka
da Obregonas tapo nušautas, 
kairiojo sparno vadai pasi
traukė iš valdžios, kad neiš- 
rodytų, jog jie nori iš susi
dariusios padėties kaip nors 
pasinaudoti. Gal šitoks žing
snis išlygins nesusipratimus 
ir suves abidvi sroves į vie
nybę iš naujo.

Dabar Meksikoj yra šau
kiamas nepaprastas Kongre
so susirinkimas, kad paskir
tų laikinąjį prezidentą. Ma
noma, kad bus padaryta 
taip*: sesijai atsidarius, bus 
paskelbta, kad nauju Meksi
kos prezidentu išrinktas gen. 
Obregonas, bet kuomet jis 
nepasirodys, Kongresas pa
skelbs. kad prezidento vieta 
yra tuščia, ir paskirs laikiną 
prezidentą, kuriuo veikiau
sia busiąs senasis preziden
tas Cafles. Po dviejų metų 
busią kiti rinkimai, ir tuomet 
busiąs išrinktas pastovus 
prezidentas.

Meksikos miesto, ir laike tos 
puotos žmogžudys nušovė jį 
prie stalo. Piktadarys tuojaU 
buvo sugriebtas ir jei ne poli
cija, tai žmonės butų sudras
kę jį. “Palaukit, mes turim 
paimti jį gyvą, mes turim su
rasti tuos, kurie jj čionai at
siuntė,” paaiškino policija.

Ir tikrieji kaltininkai jau 
paaiškėjo. Tai katalikų ku
nigai. šitą viešai paskelbė 
policijos viršininkas. “Vi
sa atsakomybė už šitą žmog
žudystę krinta ant katalikų 
kunigijos,” pareiškė jisai.

Policija sakosi turinti savo 
rankose keliatą lapelių, ku
rie buvo slapta kunigų plati
nami katalikų tarpe, ir tuose 
lapeliuose kunigai rašo, kad 
Obregono ir Calleso dienos 
suskaitytos. Tarp kitako tuo
se lapeliuose pasakyta: 
“Kiekvienas šuo turi savo ga
lą, ir Obregono galas jau ne
betoli.”

žmogžudys vadinasi Jose 
de Leon Torai. Jis yra da 
jaunas žmogus, studentas, 
nors jau vedęs. Policija su
ėmė visą jo šeimyną: tėvą, 
motiną, pačią ir daug gimi
nių, ir visus juos klausinėja. 
Buvo manoma, kad piktada
rys tuojaus bus sušaudytas,

50.000 ČIGONŲ NEBEGA
LĖS ČIGONAUTL

Vengrijoj yra 50,000 čigo
nų. kurie iki šiol vesdavo pa
prastą čigonams gyvenimą 
—bastėsi iš vietos j vietą va
giliaudami. Jie nemokėjo jo
kių mokesčių, nebuvo imami 
kariumenėn. buvo visai ne
priklausomi ir tvarkėsi sulyg 
čigonų papročių. Dabar gi 
tapo išleistas Įstatymas, kad 
visi Vengrijoj gimusieji či
gonai privalo apsigyventi 
vietoje ir pasirinkti sau nau
dingą užsiėmimą, kaip visi 
kiti žmonės. Beto, jie turi 
priimti vengiu kalbą ir euro
piečių drapanas. Svetimi či
gonai turi i mėnesĮ laiko išsi
kraustyti iš Vengrijos.

dėjime, o valstiečiai dešini.*« • w • • • * « * _ _ .
r '
įvedėi AAA AAA A * laužiai. Streikininkai užtai 

Amen- išardė keliose vietose gelžkę-

ko$ Rinkimams.
“New York Times” ap

skaito, kad šių metų rinki
mams Amerikoje bus išleista 
apie $20,000,000. Apie pusė 
tos sumos busią surinkta ir 
išleista agitacijai už kandi
datus į prezidentus, o kita —, > • x
pusė busianti politikierių Ka j TOCKIS NlADO 
paklota kongresmanų rinki- ” 
maras. Ir dalykų žinovai sa
ko, kati “Times” neperdeda, 
nes Hooverio kandidatūrai 
remti milionus dės Wall 
Streeto bankieriai ir fabri
kantai, o Smithą rems visi 
butlegeriai ir bravorai. •

PERŠOVĖ SERBŲ POLICI
JOS VIRŠININKĄ.

Jugoslavijos sostinėj Biel- 
grade atėjo į vidaus reikalų 
ministeriją nežinomas žmo
gus ir šovė policijos viršinin
ką Lazičą, kuriam kulipka 
pataikė į galvą ir sunkiai jį 
sužeidė. Šovikas paleido į 
policijos viršininką da kelia
tą šūvių, bet nepataikė. Pa
kol saigai spėjo jį sučiupti, 
jis šovė sau galvon ir sunkiai 
susižeidė.

Vėliaus paaiškėjo, kad šo
vikas yra makedonietis ir no
rėjo atkeršyti serbų policijos 
viršininkui už užmušimą Ma
kedonijos revoliucionierių 
vado gen. Protogerovo. Mat, 
policijos tfršininkas buvo 
paskyręs už Protogerovo gal
vą 500,000 serbiškų frankų 
atlyginimo.

Pereitą sąvaitę Bielgrade

r ▼ ▼ 1

lių bėgius ir tuo budu pereitą 
nedėldienį sudaužė du trau
kiniu. Policija keliose vietose 
į streikierius šaudė. Tutiko- 
rinoj vienas streikietis buvo 
užmuštas ir keliatas sužeista. 
Iš policijos pusės taipgi keli 
buvo sužeisti.

*

------------ —

Svarstys Lietuvos 
Karo Pavojų.

J pagarsėjusi Čekoslovaki
jos kurortą Karlsbadą greitu 
laiku žada suvažiuoti apie 
tuzinas žymesnių Europos 
diplomatų, kurių tarpe žada 
būti Čekoslovakijos prezi
dentas Masarykas ir užsienio 
reikalų m misteris Beneš, Ru
munijos užsienio reikalų mi- 
nisteris Titulesco. Sovietų 
užsienio reikalų vice-komi- 
saras Stomoniakov ir kelia- 
tas kitų. Jie važiuoja tenai 
pirmon eilėn smagumo tiks
lais ir tarp kita ko svarstys 
klausimą, kaip atitolinti Lie
tuvos-Lenkijos karą. Visi 
Dri pažįsta, kad to karo pavo
jus yra labai didelis ir kad 
jeigu tas pavojus nebus tuo
jaus prašalintas, tai gaisras 
galės apimti visą Europą.

RUMUNIJOS VALSTIE
ČIAI KOVOS PRIEŠ 
• PASKOLĄ.
Rumunijos valdžia nori 

oasiskolinti iš Amerikos ban- _ _ _
kierių $250,000,000, ir tuo buvo nušautas Ivan Michai- 
Jkslu šaukia nepaprastą par- lov. Tai jau antras makedo- 
lamento posėdį šią sąvaitę. niečių revoliucionierių vadas 
Rumunijos valstiečių partija krito iš valdžios agentų ran- 
pirma buvo nusistačius par- kų. Pirmutinis buvo gen. 
amente nedalyvauti, bet da- ~ 
bar nutarė dalyvauti ir iš 
vien su opozicija priešintis 
paskolai.

Protogerovas.

Apie Rusiją.
Šiomis dienomis New Yor- 

ke išėjo išversta anglų kal- 
bon Trockio knyga, “Tikrbji 
Rusijos Ateitis,” kurioj jis iš
dėsto savo nuomonę apie 
Rusijos likimą. Trockis ma
no, kad prieš Sovietų Rusiją 
stosianti viso pasaulio bur
žuazija. Pirmutinė, žinoma, 
bus Anglija, kuri dabar slap
ta organizuoja visų Rusijos 
pasienio valstybių bendrą 
frontą prieš sovietus. Iki šiol 
Lietuva buvo vienatinė spra
ga tame fronte, todėl ir da
roma pastangų Lietuvą prie 
Lenkijos prijungti, šiokiu ar 
tokiu bud u, visos Pabaltės 
valstybės busiančios įtrauk
tos į bendrą frontą, kurio to
limesnę tąsą sudarys Lenki
ja, Rumunija, Vengrija, Ita
lija ir gal kitos. Su Anglija, 
žinoma, eisianti ir Francuzi- 
ja. Amerika savo kareivių 
prieš Rusiją gal nesiųs, bet 

kar4 pinigais. Vokie
tija iš pradžių busianti neit-

Policija Sukėlė 
Riaušes.

New Bedforde, kur strei
kuoja 27.000 audėjų, šį pa- 
nedėli kilo riaušės. Kalta bu
vo policija. Streikierių pi- 
kietai iš ryto sustojo eilėmis
orie dirbtuvių ir ramiai sau bet valdžia nutarė pirma ati- 
stovėjo. Policmanai žiauriai * ' . ...............................
pradėjo pikietus stumdyt ir 
skirstyt jų eiles, kad pada
rius skebams platų kelią į 
dirbtuves, nors skebauti nie
kas ir nėjo. Vienas-kitas 
stumdomas pasipriešino, ir 
policija tuojaus pradėjo mu
šti buožėmis žmonėms per 
galvas. Negana to. šeši dar
bininkai buvo areštuoti ir 
nutempti kalėjimam Juos 
kaltina tvarkos ardymu, 
kuomet ištikrujų pati polici
ja tą tvarką laužo.

ralė ir bandysianti pasipel- RUSIJA TURĖS GERĄ
nyti iš to karo biznio keliais, 
bet vėliaus ir ji stosianti 
prieš Rusiją.

DERLIŲ.
Maskvos žiniomis, šiais 

metais Rusi ja turėsianti gerą
Žinoma, visa tai yra Troc- derliu. Javų busią 450,000,- 

k»o spėjimas, tečiaus šitoks 000 pūdų daugiau negu pe-
karas yra galimas dalykas.

RUSIJA TIESIA OFJ 
KELIUS.

KAIZERIS NORI “PA- 
L1UOSUOT” VOKIETIJĄ.

Olandijos socialistų laik
raštis “Het Volk” išspausdi
no vertimą laiško, kurį kai
zeris rašė Vokietijos mo- 
narchistų organizacijai, dė
kodamas jiems už ištikimybę 
ir sakydamas, kad ateis die- 

; “vokiečių fater- 
nes senasis, Hubert landas bus paliuosuotas ir at- 

Work, rezignavo. West yra steigtas su kaizeriu prieša- 
jenas republikonų politikie- ky. Nuo ko “paliuosuotas,”

PREZIDENTAS PASKYRĖ 
SAVO DRAUGĄ VIDAUS 
REIKALŲ MINISTERIUM.

Pereitą sąvaitę preziden- 
:as Coolidge paskyrė savo 
c rentą Roy O. Westą iš Chi- 
’agos vidaus reikalų miniote- na, kuomet 
♦ium, ,T ’ ““

įduoti jį teismui. Ir jį teis ne 
karo, bet civilis teismas, nes 
šitaip geriau dalykai išsiaiš
kina.

Jau sužinota, kad žmogžu
džio brolis yra kunigas, kuris 
dabar pasislėpė ar pabėgo. 
Daug kitų katalikų kunigų ir 
svietiškų klerikalų, nusigan
dę šitos žmogžudystės, pabė
go į Suvienytas Valstijas.

Ant gen. Obregono gyvy
bės kunigai kėsinosi jau kiek 
pirmiau, kaip tik jis buvo 
paskelbtas kandidatu į Mek
sikos prezidentus. Dėl to pa
sikėsinimo tuomet buvo su
šaudyti keturi klerikalai, jų 
tarpe ir kunigas Pro JuareZ. 
Dabar ant jo kapo rasta po 
nakties uždėtas užrašas: 
“Už tavo mirtį jau atker--------------------- D—-
syta!” juodveidžių. Galų gale buvo

Užmuštas gen. Obregon sušaukta 200 policmanų, 
tapo palaidota su tokiom iš- prieš kuriuos susirinko apie 
kilmėm, kokių Meksika da '3,000 juodveidžių. Muštynės 
nebuvo mačius. ,buvo tokios atkaklios, kad

Po jo užmušimo sostinėj P°J*S.Ma negalėjo apsidirbt ir 
tapo uždaryti visi teatrai ir prisiėjo šaukti ugnagesius, 
saliunai. įvesta aštri žinių kur,e atvažiavę pradėjo pilti 
cenzūra ir visose strateginė vandeniu. Juodveidžiai bom- 
se vietose sustatyta kartume- bardavo policiją ir ugnage- 
nė, nes manyta, kad klerika- S1US bonkomis ir plytomis 
lai gali pulti valdžią. Tečiaus nu<? st(]gų ,r per langus. Ke- 
nieko panašaus neatsitiko, ir Įu*’1 policmanai buvo sužeisti 
cenzūra tuojaus buvo nuim- ’r keliolika juodveidžių areš
tą.

Pasirodo, kad Obregonas 
turėjo priešų ir Calleso val
džioje. Pavyzdžiui, Darbo

Jaodveidžių Mafty- 
Su PoKdj*.

Pereitą nedėldienį Nev/ 
Yorke buvo didelės juodvei- 
džių muštynės su policija. 
Prasidėjo jos iš to, kad juod
veidžių apgyventame dist- 
rikte baltas policmanas no
rėjo areštuoti vieną juodvęi- 
dį. Kiti juodveidžiai už sa
viškį užsistojo, o policmanas 
nenorėjo nusileisti ir pasi
šaukė daugiau sau pagalbos. 
Kada pribuvo daugiau poli
cijos, susirinko . daugiau ir

< k

I

; buvo, ir 200,- 
000.000 pūdų daugiau, negu 
buvo dveji metai atgal.

KOMISARO PATI UŽ
MUŠTA.

Automobiliaus nelaimėje 
Maskvoje tapo užmušta dar
bo komisaro Šmidto žmona. 
Pats šmidtas irgi važiavo 
kartu, bet išliko sveikas. Šo- 
fgris sužeistas (mat, komisa
rai važinėjasi su šoferiais).

ORLAIVIS NUKRITO, 4 
ŽMONĖS UŽSIMUŠĖ.
Netoli Craydono, Angli

joj nukrito vienas orlaivis su 
penkiais žmonėmis. Lakūnas 
sunkiai susižeidė, o keturi 
pasažieriai užsimušė.

reitais metais

Maskvos žiniomis, sovietų 
valdžia yra užsibriežus nu
tiesti 40,000 mylių geležin
kelių per 15 ateinančių metų. 
Tiktai tuomet Rusija turės 
ti<£ geležinkelių, kiek ji tu
rėjo jų prieš karą. Tas paro
do, kiek jų turėjo būt sunai
kinta bei apleista nuo to lai
ko.

Is Jernyobfiios Dranešim:^ 
•ius ir 4 metai atgal buvo jų kaizeris nepasako, bet tai kad zionistų kolo^inm • 
rinkimų komiteto sekreto- jau nesunku suprasti, kad steigti Palestinoje žvdirt 
rius. nuo respublikos. leklę jau $4,209,830 * *

tuota.

Watertown, N. Y. — Pe
reitą nedėldienį čia buvo ras- 

Ministeris Luis Morones ašt- tas klebonijoj nusišovęs kun. 
riai jį kritikuodavo, 'todėl George D. Walker, universa- 

*Obregono šalininkai dabar Jistų bažnyčių perdėtinis.
✓

M

I9

 - JL.
j  . .



* 2

11 apžvalga i ■
1 .... —--J

DA APIE KED21O PA
RODYMUS.

Pereitame “Keleivio” nu
mery mes perspausdinom 
“Lietuvos Aido” pranešimą 
apie suėmimą Juozo Kedžio. 
Tame pranešime “Lietuvos 
Aidas” paduoda ilgą Kedžio 
išpažint}, kurioj parodoma, 
kaip politiniai Lietuvos emi
grantai Lenkijoj organizuo
jasi ir kaip jie planuoja ver
sti Lietuvos fašistų valdžią. 
Jei tikėti tam parodymui, tai 
Lenkijos valdžia mokanti 
emigrantams po keliatą zlo
tą j sąvaitę pragyvenimui ir 
renuoBti visą jų darbą prieš 
Smetonos valdžią.

Panašių dalykų yra jau rą
žęs valdžios organuose ir 
kap. Majus, kuris pirma pats 
“diribo su Plečkaičiu.” Vt- 
liaus emigrantai paskelbė, 
kaį kap. Majus yra provoka
torius. Taigi, paduodami pe
reitam “keleivio”’ numery 
Kedžio išpažintį, mes pa- 
abejojom, ar nebus tik toks 
pat provokatorius ir Kedys?

“Naujienos” tečiaus ki
taip mano. Jos sako, kad 
“lietuves Aidui” negalima 
tikėti. “Naujienos” mano, 
kad Kedžio išpažintis galėjo 
but žvalgybininkų parašyta, 
o Kedžiuitik liepta po ja pa
sirašyti.

Kedys buvo Seimo narys J tik istorinio turinio, bet ir 
ir prigulėjo socialdemokratų epiško pobūdžio. Viena vė- 
frakeijai. Ištikro, nesinorėtų i liausiu epikų pasirodė dabar 
tikėti, kad jis savo valia to-.laikraščiuose 
kius dalykus-pasakotų. poema “Pas Kapą Gedimi- 

-------------- no,” kur taip kita ko jis aa-
Kęski Vilniau, tėvužėli,

Greitai aušrą pamatysi. 
Vėjai blaško debesėlį, 
Skrendant Vytį tu išvysi I... 
Tave sveikint ruošias broliai. 
Priešui kerštą žada didį; 
Nes nerimsta jau artojai. 
Te pasaulis viską girdi!... 
Kad jau bręsta musų jėgos, 
Kelia šviesią ryto -gairę. .. 
Musų rankos raumeningos 
Laisvės rūmą stiprų tveria!.. 
Ugnį šventą mes užkursim, 
Tavo kalne, Gedimine. 
Laisvės himną tau užtrauksim • 
Išvadavę tav’ tėvynę !...

Toliau:
Skrenda žirgas debesyse. 
Ant jo vyras spinduliuotas, 
Laisvės rytas jo akyse. 
Kardas rankoje suspaustas! 
štai, prijojo upę sraunią. 
Girdo žirgą lakūnei; 
Ir svajoja šaukti minią, 
Gedimino kalnužėly... 
O sesutė, Vileikėle, 
Neški žinią Nemunėlin, 
Kad išvydęs liepsnušėię. 
Siųstų vyrus kalnužėlin! 
Kad šarvuotų jaunus -brolius 
Tuos, kurie tėvynę myli 
Ir nekenčia priešus-Lenkus, 
Skriaudą mato ir netyli!...

no tarnautojo su sekant 
žodžiais: — Šį 
nai sutinku «u jūsų 
“grab nagrablennąj 
priplėštą). Bus ac 
mane apipleuete, dtebar

jau ne viena ekspedicija yra .jus. Manau, jųsrerea^ 
I tenai buvus. Tai kogi Nobilė neišsižadate, 
lėkė į šiaušę? Jis lėkė tenai 
politiniais eumetimais, saiko 
rusų laikrsA&ai. Jisai nume-'Įsirmkusioji publika 
tė tenai fašistų vėliavą ir I kad iš to išeis d if 
kryžių. Fašistai tuo budu 
norėjo pasireklamuoti pa
sauliui ir pasigirti prieš savoJpo to incidento-i 
žmones, kad, štai, musų fa- I 
šistiška vėliava ir kryžius 
stovi ant pat “pasaulio vir- ' 
šaus!”

Fašistišką vėliavą ir kry
žių generolas Nobile vežė iki 
pat galo, bet švedų moksli- , 
ninką prof. F. Malmgren pa- . 
liko leduose sergantį jr mais
tą atėmė, kad badu numirtų.

Šitaip rusai kalba apie 
“Italijos” ekspediciją. Iš to 
gali but kiekvienam aišku, 
kad jie siunčia pasimetu- 
siems fašistams pagalbą ne 
iš pasigailėjimo. Jie daro tai 
politiniais sumetimais. Kaip 
propagandos tikslais fašistai 
siuntė savo ‘Ttalią” į šiaurės 
ašigalį, taip propagandos 
tikslais bolševikai dabar t ei-1 
kia tiems lakūnams pagalbą.

Buvęs savininkas, pasiė
męs papirosų, pasišalino. Su

kad iš to išeis dide 
las, teėiau labai 
Paviliono tarnautojai

ką, kaip nieko nebūtų įvykę.

“KRIKŠTYNOS V£SBL> 
KOS” TRUKDO ^SAU

LES GAZ! ETĄ”
Mahanoyaus “Saulė” be 

veik visas žinias ir straips
nius persispausdina iš kiti 
laikraščių. Kai kurie |aikrač- 

ryti negražu. “Saulės” vedė
jas teisinasi, kati jis čia ne
kaltas. Sako:

“Laikais yra sunku .pripildy
ti laikraštį ir tai iš visokių .prie
žasčių, kokios užeina redakto
riaus gyvenime: gimimai. šer
menys. Veselkos, krikštynos, 
draugiški suėjimai, ir daug -ki
tokiu priežasčių, bet nepaisant.

KELEIVIS

_________ --------------------- ------------- • i ar redaktorius turėjo gerus lai-
Čiai jai pastebi, kad laip^a- Į kus -ar graudingus, turi išleisti

■ • laikraštį ant laiko, reikia prira
šyti, o jeigu stoka materiolo, 
turi pasiskolinti.”

Vadinasi, jeigu kitų laik
raščių nebūtų, jeigu nebūtų 
išJmr to “materiolo” pasi
skolinti, tai “Saulės gazie- 
ta,” kaip ji pati save vadina, 
tankiai po tokių “krikštynų 
ir Veselkų” negalėtų išeiti.
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FBUNj PIETIEČIAMS PAĖMUS. Į

Ciniia vireta pasaulio galėjo patikti kiniečiams.
pdMihmoantru. Čang Tso-linas ir visi kiti ge-

Mes jau rašėme trumpai, nerolai mažiau ar daugiau 
tad šiaurės Kinijos diktato- rėmėsi svetimsaliais ir todėl 
iusikmg Tso-linas pasitrau-1 negalėjo stoti pnes svetim-

kėaš Pekino be mūšio ir kad 
jo apleista ją sostinę užėmė 
revoliucinė liaudies armija, 
kuri tankiai yra vadinama 
nacionalistais ir pietiečiais, 
nes iš pietų ji kilo.

Pietiečiams Pekiną paė
mus, Kinija vėl atsidūrė isto
rijos angoj, iš kurios da neži
nia kur ji pasisuks, todėl ne- 
prošalį -bus pakalbėjus apie 
revolįucinį Kinijos karą kiek 
plačiau.

Čang Tso-linas ir visi kiti ge- 
. -* • 1 - - • - _ J

diktato! rėmėsi svetimšaliais ir todėl

salius. Mažiausia nuo svetim
šalių priklausė pietiečiai 
(kuomintangas). Todėl jie 
ir metė labai populiarų obal- 
sį: “Vykim laukan svetimša- 
Hus išnaudotojus.” Jiems ke
lią parodė ir daug ko pamo
kė bolševikai, kurie dar su 
kuomintango tėvu Sunyatse- 
nu palaikė artimus santy
kius. Obalsis pasirodė labai 
sėkmingas. Apie Sunyatseno 
ir kuomintango tėvynę Kaft-

•Šitas kąrąs prasidėjo nuo toną greit susispietė visa 
sąjūdis, bendrai imant, yra IB11 metų, kuomet Sun Yat- piety Kinija. Prie svetimša- 
ir silpnas, bet svarba jo dide- senas sugriovė supuvusią lių vijimo pietiečiai pndejo 
lė. Vakaru Europos socialia- monarchiją ir apskelbė res- Kmijos sujungimo obalsj. 
tai šiandien dienos uždari- publiką. Pteo to laiko išėjo Jie rado gabų kariuomenės

I SOCIALISTU STUDENTU SĄJŪDIS “ 
VAKARU EUROPOJE

• . —. -. . . f’ Iki Didžiojo Karo socialia-j stipri anglų studentų darbie- 
itų studentų grupės buvo tikčių sąjunga, kurioje aktingai

tik didesniuose universite-: munistu grupė/ ~ į
tuose. Jos buvo tiegauiiios/ j>alyginti galingu dar.' 
organizaciniu atžvilgiu - WBjnkų Rudžiu Vakaruose.

VILNIAUS EPBCA.
Vilnius pasidarė svarbiau

sia lietuvių gyvenimo tema. 
Apie jį netiktai kalba visi, 
itau“«.<-•>«^junga, Kunoje aKimgai 

h t v kai kuriuose kraštuose ir tai pasireiškia Saip negausi ko- tik istorinio turmio, bet ir H * i

kius dalykus pasakotų.

4TEAL’lA”iR“KRASIN.” ko:
Viso pasaulio spauda da

bar kupina žinių apie tas pa
stangas, kokių Sovietų Rusi
ja daro gelbėjimui “Italijos” 
lakūnų ir jų gelbėtojų, ku
riuos nelaimingas likimas iš
mėtė tarp šiaurės vandeny
no ledų. Jau kelios sąvaitės, 
kaip rusų ledlaužio “Krasi- 
no” vardas figūruoja pirmu
tiniuose Amerikos dienraš
čių puslapiuose. Jau kelios 
savaitės, kaip tas laivas lau
žiasi per šiaurės ledus jieško- 
damas pasimetusių žmonių. 
Buržuazinė spauda, papras
tai, nesiskubina tarti gerą 
žodį bolševikams. Bet dabar 
ji, rodos, visai užmiršo, kad 
šitą darbą dirba bolševikų 
valdžia. Iš nuožmių ir neri‘ valdžia. _______ ,_____
vilizuotų barbarų, rusai štai-, 
ga pavirto kultūringais žmo- ‘ 
nėmis, prieš kurių pasišven
timą ir žmoniškumą visi ga
tavi nulenkti galvas.

Nejaugi ištkrujų rusai da
ro tokių didelių žygių žmo
niškumo tikslais? Visai ne. 
Rusams čia rupi pirmon ei
lėn ne “Italijos” lakūnai, bet* 
propaganda. Rusija už mi-1 
lionus rublių nebūtų galėjusi 
nusipirkti tos rekliamos pa
saulio spaudoje, ką ji dabar 
gauna. Net aršiausi bolševi-:

Į
niu laiko valstybinio apara
to paėmimą į savo rankas ir 
visuomenės bei valstybės 
pertvarkymą naujais pagrin
dais. Todėl būtinai reikalin
gas inteligentui kadras, per 
kurį pasireikštų dąrhininkų 
klasės įtaka valstybiniam 
aparate. Socialistų studentų 
organizacijos yra tie bran- 

i. iš kurių darbininkų 
klasė tikisi sulaukti sudėtin
gai socializmo kūrybai pati
kimų darbininkų.

(“Sociaiistič. Viestnik.”)

PASTABOS
A. Kišonas-Žagaras, kuris 

savo laiku siuntė SLA. ant

jau T7 metų, o Kinija vis da vadą čankaišeko asmeny ir 
nesusitvarkius. Kodėl? Svar- pradėjo eiti šiaurėn.
biausia turbut todėl, kad ji Per metus jie užėmė arti 
yra baisiai didelė ir palaida pusės Kmijos ir perkėlė savo 
valstybė. Nuo Mandžiurijos centrą iš Kantono į Kankau, 
iki pietų sienos Kinija turi o vėliau į Nankingą (abu 
daugiau-kaip 5,O0O;O#O-kilo- miestai guli maždaug Kini- 
metrų tiesia linija, tai yra jos vidury prie didžiausios 
mež-daug toks tolumas, kaip upės — Jangtsekiang). Pie- 
nno *New Yorko iki tiambur- tiecių ėjimą pirmyn visiems 
go. Nemažiau 'bus pločio, ši- metams buvo sutrukdę bolše- 
ta milžiniška valstybė susi- vikai. Maskva, žinoma, čia 
darė iš daugybės provincijų, jieškojo savo biznio ir manė 
kurių generolai-gubemato- kuomintango pagalba Kiniją 
riai jau ir prie monarchijos sukomunistintu Trečiojo in- 
buvo beveik nepriklausomi ternacionalo atstovas Boro- 
diktatoriai, o monarchijai dinas pradėjo savotiškai šei- 
sugriuvus, jie pasijuto visai mininkauti. Jis visomis prie- 
liuo6i. menėmis pradėjo kelti ma-

Kinijoj tuo budu prasidė- sės. Bet dauguma kuomin- 
jo betvarkė, iš kurios po de- tangiečių pamatė, koks pa-Z. Valaičio , • — VA .ibminkų sąjūdžiu Vakaruose, savo įaisu siuntė ant jo betvarke, iš kunos po de- tangiečių pamatė, koks pa-

«na Gailini-studentų sąjudis^trodo labai Marso, 35-tam Seime buvo šimties metų išsivystė du vojus gręsia sukėlus pus-
menkas. Studentų masė, pa- Detroito “septynių bobų ly- stiprus centrai: šiaurėj ban- penkto šimto milionų nesą-

nėra liausi savintis deris.’ Kuomet bolševikai dily vadas Caųg Tso-linas, moningų masių. Bet to, ir ko-
! socialistinę pasaulėžvalgą, ir Seime -užtraukdavo kačių 0 pietuose revoliucijos levas munistinės idėjos jiems nela-
Srkn^ ta,n yra 5?varbi« priežasčių: koncertą, tai Kišonas stove- Sun Yat-senas. Apie tuodu bai patiko. Prasidėjo reakri-

Kuomet bolševikai ditų vadas Caųg Tso-hnas, moningų masių. Bet to, ir ko

dudentu sąjur^a kuriteSo ?ne?? .8Oci?lė studentų yidmyjesvetainėj^ran- centru pradėjo grupuotis at-ja. Kuomintangas skilo ir 
savo laikraštį. Tais laikais 
panašias sąjungas jau mato
me Vienoje ir Briusely.

Karui pasibaigus, įvyko 
didelių politinių atmainų 

į Per visą eilę kraštų praėję* 
! sūkuringos revoliucijos b«n<

iradėtis ir bendras Vakaru ką į vireų iškėlęs, o tos “sep- skiros provincijos. ČangTso- čankaišekas su savo bendra- 
! inteligentijas politinis pasv- tyniosbobos” aplink jį. Iš ša- ................... •

rūmas. Prerijos universite- ties išrodė, kad -Kišonas ran
duose tik studentu yra dasi ant Marso. J. 0. Širvy-

** inkų eilių, das, kuris anais laikais palai-

linas įsigalėjo Mandžiurjjoj, mfnčiais lygiai metai tam at- 
o Sun YAt-senas — Kantone, gal pametė Hankau, persikė- 

Valstybėms buvo reikalin- lė į Nankingą, o vėliau viską 
----- -  ga tokia centralinė bejėgė pametė ir išvažiavo Japoni- 

___oazijos ir kiti kė Kišono-Žagaro idėjas, da- valdžia, kad butų iŠ ko gauti jon. Rodėsi, visas pietiečių 
—iš smulkios buržuazijos bar sėdėjo prieš jį už stalo ir, įvairių koncesijų aktus, kurie darbas ir pasiekti laimėjimai 

_____ ________________  arpo. Dauguma studentų lygtas kipšas ano nežinomo duotų teisės titulą. Tuo titulu žūsta. Bet ne. Pietiečiai nuta- 
jgcį.^į^iali^inės piiSosiš-l^ valdinirfkų vaikai. O Va- pasaulio, šypsojosi ir linguo prisidengiant jau buvo gali- rė nusivalyti nuo komunistų. 

_ , j «•—_____ oMij Europos inteligentai damas galvą sakė: “Tu esį ma siųsti šarvuotus .laivus, Pusę mėtų ėjo tas “valy-
^riežtai skiriasi nuo monar- komunistų diktatūros sali- gabenti kariuomenę - -- 
shinės Rusijos inteligentų, nmkas. o aš fašistų diktatu-kas reikia. 
Jie tvirtai raaugo su esama ros šalininkas. Kam čia tau "-----"

‘Mjciale santvarka, kurioje su- taip šturmuot prieš šituos 
darė sau tvirtą ekonominę ~

►ėjo i plačią darbo dirvą. Orį-’ 
,žę iš fronto į universitetus 
‘studentai parsinešė visai 
. naują minčių ir nuotaikos 
pasaulį. Dešimtmečiais gar
binami nacionalizmo šulai 
staiga suiro. 1

kilę iš darbui 
70<A — iš buržua

staiga suiro. Darbininkų są- . V?* kliudo socia-
judis igavo nematyto opti- H^mo Idėjoms eiti į studentų 
mizmo. Visa tai radare labai Tik atekiri asmenys įs-
patogias sąlygas socialiai- tengia nugalėti kliūtis, gy ve
noms idėjoms studentų tarpe mmo pastatytas tarp 
■skleistis. Vokietijoj net sūri- balistinės ideologijo

ir imti mas,” žinoma, kinišku budu, 
kur žmogaus galva vertina- 

Sunyatsenas, būdamas va- ma labai mažai. Kantono 
karų Europoj, persiėmė so- skerdynės, šių metų sausio 
cialistinemis idėjomis. Bet -mėn. buvo paskutiniu to va- 
jis drauge buvo ir tautnrin- lymosi etapu. Nusivalę nuo 
kas. Jo įsteigtoji Kantone komunizmo, pietiečiai rasi- 
partija, Kuomintangas, iš jungė, parsikvietė Čankaiše- 
pratižiųjespubllkoniškai sd- ką ir vėl prasidėjo jų eisena 
cialistiška, pamažu pradėjo 
virsti nacionalistine, ra aiš
kiai nukreipta prieš sveti
mus grobikus tendencija. O 
juk sunku įsivaizduoti kaip 
netik didžiosios valstybės, 
bet ir mažos, kaip Belgija, 
šeimininkauja Kinijoj. Kiek
vienas anglas, franeuzas, ,__________
amerikietis ir tt. čia yra ries- didžiosiomis valstybėmis. Ir 

vienas ir antras be galo sun
kus. Dar sunkesnis dalykas 
su užsienių politika. Japonai 
tvirtai atsistojo Mandžiuri- 
joj ir iš viso ko matyti, kad 
ruošiasi pamažu aneksuoti 
šitą du kartu už Vokietiją di
desnę labai turtingą provin
ciją.

Anglija nieku budu neno
rės paleisti iš savo rankų mil
žiniškų, išmėtytų po visą ša
lį, koncesijų. Vienintelė Ki
nijos viltis 
Nankingo vyriausybė dirba

žmones? Eikim geriau mudu 
ant Marso, gal tenai da nėra 
demokratijos.”

Komunistai šaukia, kad 
St Gegužis pašaukęs polici
ją į Seimą, įsikarščiavu
siems komunistams suval
dyt, kas ištiesų ir turėjo but. 
Bet rašančiam šiuos žodžius 
teko girdėti, ir dabar jau ta
tai visi žino, kati policiją pa
šaukė komunigtų draugas 
adv. V. Laukaitis, nes jis if 
pats gyrėsi, kad policija bu
vusi po jo kontrole.

Viena komunistė iš Wor-
_____ _ __ cester, Mass. su didele juoda ______ ___ _________  

kai. Ten. kur jaunų darbi- -'kjytiėle, atsistojus šaukia: dėsniam mieste yra svetim- 
“Prezidentai, as noriu Pre- šabų sritys su savo admmist- 
zidentai. aš noriu, aš no- racija, kariuomene ir tt. Viš
nu!... Aš ištiesų pamaniau, kas, kas tik yra geresnio, 
kad jai reikia išeit, todėl ir priklauso svetimšaliams: 
sakau: “Poniute, eik čia po dirbtuvės,geležinkeliai, ka- 
(lešinės:ten, -vra motenl syklos ir kitkas. Kinija butu jenvų sąjungųTiarių saaicius mag tel gaiima Vlską atlikti ?al jau senai uadalmta. jei beveik atitinka klasinę sto; i)e 0 a X:

_> jų irso- 
įgijos. Įsidė

mėtina. kad beveik visi orga
nizacijų nariai įstoja į jas 
tuojau po atėjimo į universi
tetą. Tai rodo, kad jie sočia- - 
lietais pasidaro ne universi- 
ete, o dar anksčiau. Kai ku
riuose kraštuose, pav., Belgi
joj, didelį procentą socialis- 
.ų studentų organizacijų na
rių sudaro darbininkų sąjū
džio (partijų, profesinių są
jungų irtt.) darbuotojų vai-

pirmyn. Štai jie dabar Peki
ne. Po 17 metų chaoso ir vi
daus kovų, Kinija rodosi vėl 
sujungta.

Įžengusiems Pekinan ge
nerolams dar palieka du 
sunkus uždaviniai: sutvar
kyti milžinišką valstybę vi
duj ir sutvarkyti santikius su

darė “socialistų studentų 
tarybos,” kurios vadovavo 

į šimtams, o Bėrame net tūks
tančiams revoliuciškai nusi
teikusių kareivių.
i Po didelio sąjūdžio pakili- 
: mo staiga prasidėjo atosta- 
įgis. Ant greitųjų sulipdytose 
socialistų studentų organiza
cijose įsigalėjo aršiausia ko-T 

Išrodo, kad lietuviai Vii- va tarp įvairių socialistinių

-įgaudavo net karikatūrospo- 
-budžio. Greitu laiku orga
nizacijos subyrėjo. Kiek vė- 

• liau vėl prasidėjo sąjūdžio 
I kilimas ir tvirtėjimas — tie- 
’sa, ne toks masinis, kaip 
i « v • • V A y.__  • •

v . - . , , > .niaus neužmirš, ir pakol jis’?rov’?’ kova, kuri kartais
kų priešai dabar skaito zi- nebus išvaduotas, kova už jį1 ” *

aniP ninvvmkiK msit___ ______ .

teritorialus ir naudojasi to
kiomis pat privilegijomis, 
kaip pas mus svetimų valsty
bių atstovai. Kiekvienam di-

nias apie didvyriškus rusų 
žygius ir kalba: “Well, išro
do, kad Rusija nėra tokia 
laukinė šalis, kaip mes iki 
šiol manėm. Ir išrodo, kad 
bolševikai nėra razbainin- 
kai, bet kultūringi, kilnios 
širdies žmonės.”

Šitokia prielanki pasaulio 
nuotaika valstybei turi labai 
daug reikšmės. Ir mums ro
dos, kad vien tik tuo išroka- 
vimu “Krasinas” ir laužo 
šiaurės vandenyno ledus.

Nukritusių tenai italų bol
ševikams negaila. Bolševikų 
spauda kalba apie “Italijos” 
ekspediciją su didžiausia ne
apykanta. Maskvos “Komso- 
molskaja Pravda” tos ekspe
dicijos vadą Nobilę vadina 
“fašistų generolu” ir klausia, 
kokių velnių jam reikėjo te
nai lėkti? Gal moksliniais 
tikslais? Tokių tikslų negalė
jo būti, nes per jūres jau net 
moterįs pradeda skraidyt 
Šiaurės žemgali’o paslaptįs

nesiliaus.
ninku grupės prasimuša į 
universitetą, visuomet jos 
Įeina i socialistines organi
zacijas.

Tuo buriu, socialistų stu
dentų są jungų įtarių skaičius

du!
“GRAB NAGRAB- 

L1ONNOJE.”
“Lietuvos Žinios” pasako--anksčiau, bet užtat žymiai 

ja juokingą įvykį, buvusį šio- patvaresnis, šis laikotarpis 
mis dienomis Kauno parodo- ’ sutampa su bendru politinės 
je, kur yra ir Sovietų Rusijos diferenciacijos laikotarpiu, 
pavilionas. Vienas žydas ii- ‘ Studentai komunistai išėk 
gai žiurinėjęs išstatytus rusų skyrė ir sudarė savarankis- 
pavilione daiktus, ant galo kas organizaci jas. Po-to tvir- 
priėjo prie to skyriaus, kur čiau susicementavo pasiliku- 
išstatyti tabako produktai. Į sios vieningos socialistų or- 
Pakėlęs nuo stalo dėžutę pa-'ganizacijos. Atskirų univer- 
pirosų pasakė, kad tie papi- Į sitetų grupės pradėjo jungtis 
rosai yra jo fabriko išdirbi-Į bendras viso krašto sąjun- 
nys. Sovietų paviliono tar/gas. O 1926 metais Amster- 
nautojas užginčijo sakyda-Mame įsikūrė “Socialistų 
mas, kad tas netiesa. Girdi, Studentų Internacionalas,” į 
galėję kada nors būti, tečiaujkurį įeina organizacijos šių 
bolševikai, paėmę valdžią, tą ’ kraštų: Austrijos, Vokieti- 
fabriką nusavino. Tai ko- jos, Holandijos, Prancūzijos, 
kios, girdi, dabar gali būti Belgijos, Lenkijos, Cekoslo- 
pretenzijos? Tą pasakius, bu-vakijos, Lietuves v i, u ------- -- g.uyD1,
vęsto fabriko savininkas Žaizdro d-ja), Latvijos, problemos tore mokslo snty- jai.” Mm rodos, kad jai rei- prineipu visi “sąžiningai" ir J ’
paėmė dhr keletą dėžučių Estijos ir Suomijos. Interna- se, kurios einamos universi- kia daugiaus Bimbiško krau- naudojosi. Ko gdima laukti iš to su-

• • ix i va-’ papirosu i«<£j0 ikiseniųir, cionalas viso turi 5,900-na-tete. jo, tik tuomet ji bus gera ko- Suprantama, kad tas sve-airėmimo, šiandien niek*
irgi negalėjo italų vilioti, nes kreipėsi pne Sovietų pavilio-nų. Kol kas j ji neįeina gan Nors sociaiiatų studentų munistė. Delegate*, timšalių šeimininkavimas ne-pasiketi negali, w

dentų struktūrą. Gal išimtį 
šiuo atveju radaro tik galin
ga Vienos socialistų studentų 
sąjunga, kurioje yra arti 
2,000 narų. Dalykas tas, kad 
Vienos univereitėte, kur jau
čiamas nacionalistų ir antise
mitinių studentų grupių tero
ras, apie socialistų studentų 
sąjungą buriasi visi demo
kratiškai nusistatę studentai.

Soc. stud. sąjungų uždavi
niai platus: [ 
mos socialistinės idėjos siu- Bagočius 
dentų taipej p
bendram darbininkų sąju- “tezius, 
džiui klausimai;

----------- O ji sako: “Ša- ne didžiųjų valstybių pavy-
rap, aš balso noriu.” (...........................

Japonija, 
didžiuoju karu, kai visi buvo Washingtone' ir to darbo pa" 
užimti, buvo išplėtusi antKi- seka —griežtas Kelloggo pa
bijos tikrą protektoratą. Bet reiškimas, kad Amerika nie- 

buvo pri- kada nesutiksianti netikšų 
Amerikos Mandžiurijos aneksija, bet ir

tai Amerika.das ir rivaiizacija tarpusavy, 
pasinaudodama Taip gakant, p-lė E. Jes- —..............................

kevičiutė “suspoilino” reika
lą. Matote, pagal komunistiš
kus “tezius,” kaip sako Kap
sukas, tai “jei tavo priešas 
tave giria, tad žinok, kad su 
avim yra kas nors blogai.” 
0 kiek girdėjau, tai Seime 
p-lei Jeskcvičiutei davė kre
ditą už jos mandagumą ir 

propaguoja- nuosakumą P. Grigaitis, F. J. _
lės idėjos stu- Bagočius ir K. Jurgelionis, reikšmė tokia: eik, įmk’nai kOTc^ijų'įaidiį nemani 
keliami opus Taigi, pagal komumstiskus dokis, tik nekliudyk kitam, kiek galėdama jose stiprin_ 
minkų sąju- “tezius, su p-le Jeskeviciu- nedaryk jokių aneksijų ir ap- ri. Tuo budu Kinija lieka na- 
; studijuoja- te pasidarė kas nors negerai, skritai nesisteng sudaryti sau šaulio politikos centru, kur 

mos sooąhstanfe kūrybos jeigu ją gina tokie “burzu- ypatingos padėties. Tuo susiremia didžiausių galybių 
nroblpmiK mnlraln «ntv- ” M-n r-.irlna Vari .u™: _ •>» ___ • t a J ’t

užimti, buvo išplėtusi antKi- seka —griežtasKelloggo pa
karai pasibaigus buvo 
versta kitų, ypač .
Jungtinių Valstijų, nuo šito 
protektorato atsisakyti. Wa- 
shmgtono konferencijoje 
1921 m. Amerikos iniciatyva 
buvo priimtas “atidarą du
rų” principas. To principo

ra protektoratu. Japonai, 
matyt, nelabai nusigando, 
nes nors tyli, bet savo takti
kos nekeičia ir pradėjo sta
tyti 8 didelius šarvuočius. 
Anglija kol kas tyli, bet savo 

»ir 
;iex gaieaama jose stiprina- 
i. Tuo budu Kinija lieka pa

r

• ♦ ’ r •
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, • r■



|®| AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS |®| t

BALTIMORE, MD. giau, negu “progresyviai.” f WAT£RBURY, CONN.i imniVi giau, ▼▼ n * • •
įvairenybė*, kuria* pattebė- sp^aitliavimas pa- S^eddavių naudai pikniką* i ^ras m ,.maS. z'no“

jau laike SLA. Srimo. statė visus komunistus ant ir agitacija prieš jį. 1 Liepos 15 dieną jvykopi k.
kojų, nes pamatė tvirtą savo įPaėjęs nuo stoties keletą 

kampų, pastebėjau jau kito
kią namų išvaizdą, negu 
Naujos Anglijos miestų sti
lius. čia namai butų da kaip 
namai, bet tie balti trepai, iš
kišti ant šaligatvio, kad nori, 
tai eidamas užkabink koja ir 
pulk, kad nosi susigurytum. 
Tuos trepus, matyti, moterys 
gana tankiai šveičia, kad 
švarus butų. Pasižvalgius 
plačiau po miestą, nieko įdo
maus nesimato, viskas mato
si senovinio stiliaus; Vidury 
miesto pats biznio distriktas 
atrodo gana vargingai, nesi
mato didelių puošnių krau
tuvių, nesimato nei didelės 
publikos susigrūdimo — vis
kas taip sau kruta po biskį. 
Eidamas toliaus, kaip tai ne
tikėtai atsidūriau lyg kur tai 
Afrikoj — juodi žmonės 
vienas prie kito, baltų visai 
mažai matyti. Juodos mote
rys taip ištyžusios, nuplyšu- 
sios, kad net nesmagu į jas 
v • — 1 • — ” - “ - “ - “žiūrėti, 
negeresnį daro Įspūdį. _ ~__ _____

Atvykau pas Lietuvių Sv-e-, buvę"' SLA. narys.’’
‘ T 1 “* J ' 11 ’ ’ badėję, neturi su savo tėve

: liais nei tinkamos pastogės, o 
. - . . . . 1 ’ štai prasigyvenęs Zuikelisprasto munsaino, nuo kūno raie^šir(jggos pašal.

dau«u"la ^‘net,ępos darbo remti. Zuikelio nu- r? u* bambos net vemeGir- <istat lurėt buti 
•kaL'?»£araraonų flau?‘ šiitas istorijos lapuose juodo-

. Matomai, Bba insa? bažny. mis raidėmis.

I Kurgi čia nuoseklumas? Tai klapčiukas, Jonas J., irgi va- tieks pilną raportą, paaiškin
ai—~ -/mantų agįtacjją< atkalbinėda- dama gerąsias ir blogąsias

i Liepos 15 dieną įvyko pik- ma- už save žioplesnius, kad puses. Taipgi reikėtų išnešti 
ir'nikas kasyklų streikieiių >‘emtų treikierių pikniko. '

k Darbininkai, ijiegą, kuli gali laimėt perga- me^nesilpnėja ^et 1 naudai. Tą'išvažiavimą r m-
/utMta Stovėt $ema Į da£W«erbu.

bendrai uz kiekvieną klausi-^ausiai ireiškia pikni.irio drauguos- P—-y - ; 
mą, ir sekti savo išrinktus |uoge draugijų^™ komisija buvo uzkvie-

piknikuosna žmonių atsilan-į tus parapiją chorą, kuri, u 
ko daugiausia, nes juose dau- i pasižadėjo daly vauti. , i ■ i,
giau^gyvumo ir jie naudin-ir kun. Bakšys buvo na- 
gesnrafe tikslais rengiami; kviestas. Pradžioje ūpas 
e ------ žmonėse buvo didelis, kad........... ____________

reikia remti bendrąjį darbą. įpratimą ir užuojautą ka- 
ines jo tikslas gražus. Bei >vklų streikieriams. Kun. 
kuomet atėjo paskutinės die- Bakšys iš Hartfordo irgi da- 
nos prieš pikniką, jau atsira- iy\ avo ir kalbėjo. Jis pakal

“lyderius,” kuriais, kiek pa
menu, buvo nuskirta šie: 
Andriulis, M. Plepys, J. Siur- 
ba, E. Jeskevičiutė, V. Bovi- 
nas, D. Alekšis ir keletas ki
tų, kurių pavardžių neatme
nu. Ką šitas visas susitari
mas reiškia, aš čia neaiškin
siu, nes žmonės, kurie buvo 
Seimo delegatais, matė ir ži
no, kokios taktikos laikėsi 
“progresyviai” ir kokius 
skandalus jie kėlė. Nutarta 
taip pat neiti į Seimo komi
teto suruoštus, vakarus, bet 
turėt savo atskirus vakarus, 
į kuriuos buvo įteikta kiek
vienam sekanti kortelė: 
“Privatiškas Pasilinksmini
mas, įvyks birželio 20,21,22, žmonių, bet sulig sekretor- 
ir 23, Forester Hali, 745 W. kos pranešimo, pelno liko 
Baltimore st. Rengia A. Jen-mažai. Mat, čia per daug 

" Atsiklausęs sužino- rankelių yra košiami žmonių

ĮDcibininkai. gerai įsitėmjr- 
kirt-. kas yra jūsų prieteliai. 

Bendroji ren- Kemkite fjcr žmones, kurie 
is remia.

t nea tsižvelgiant į visas 
s. visgi susirinko gana 

būrys žmonių, kaip iš
gesnoos tikslais rengia 
Pavyzdžiui, kuomet buvo su
rengta# piknikas, kurio visas 
pelnas buvo paskirtas pro-i 
gresyvių lietuvių kapinių 
naudai, tai žmonių minių-mi- 
nios atsilankė ir davė gero 
pelno, čia žmonės suprato ir 
atjautė, kad reikia savuosius 
remti, o ne airiško trusto įs
taigas. ,

Kitas pavyzdis yra visai 
skirtingas — tai Zuikelio su
rengtas piknikas. Ir čia, ro
dos, buvo nemažas būrys

O C 
k i i i.'it 
gražus

■ >gresvvių pusės, taip ir ka- 
idikų. Jie visi parodė savo

do veidmainių-ardytojų. Pir- bėjo labai nuoširdžiai ir at- 
ma Aleksis, neatsiklausęs 
choristų, atsisakė dalyvauti. 
Kame priežastis to atsisaky
mo? Dudorius Aleksis daro 
gyvenimą iš Zuikelio “loska- 
vos duonos.” Taigi, kaip teko 
girdėti, Zuikelis įsakęs du- 
doriui nedalyvauti. Bet ko
dėl? Dėlto, kad tame bendra
me darbe dalyvauja ir pro
gresyvių draugijos? Brangus 
skaitytojau, pagalvok, ar taikins.” Atsiklausęs sužino- rankelių yra košiami žmonių |ne aklmnas ir bešir-

Tnodipii wr»iireiiaQ- kad T™ «entel'a>Juose g, k^tu'-uo-Į aiškumas? Kasyklų darbi-
1 J’ikBuskas, kriaičių unijos?* yra didelių skylių. Dsugninkaj jau antri metai be 

sm daro įspūdi. 'delegatas, kuris niekad nėra ?moniU pradeda susiprasti w ;darbo irįovoia būvi.
i______ o t a _______ __ i knotiYviic wivn ann_ •

BALTIMORE, MD. 
Protestas prieš D-rą Paulionj

Baltimo^ės lietuviai, ypa
tingai jauni vaikinai, labai 
įtūžę ant brooklyniečio daki 
taro Paulionio. Girdėjau, 
kad tūli jų pataria sušaukt 
masinį mitingą ir išnešti pro
testą prieš Brooklyno dakta
rą.

Ir aš sakyčiau, kad reikėtų 
ką nors daryt, nes daktaras 
Paulionis ištikiu jų iškirto 
mums negražų šposą. Pas 
mus čia buvo labai daili mer
gina ir puiki dainininkė ir 
mokytoja Ona Česniutė. Ji 
dainavo dar paskutiniame 
SLA. Seime Baltimorėj. Visi 
vaikinai apie ją laižėsi ir sva
jojo, kad kada nors kaip 
nors gal teks su ja iš vienos 
laimės taurės medų gert...

Bet štai, kur buvęs-nebu- 
vęs atvažiuoja iš Brooklyno 
d-ras Paulionis, vieną sykį 
musų gražuolei mirkt, kitą

protestas prieš tuos, kurie ar
dė tą darbininkų bendrąjį 
darbą. Bukime atviri ir nesi
bijokime tiesos pareikšti. 
Tiesoje ir vienybėje mes lai
mėsime.

Liepos 29 d. Aleksis ren
gia Dainų dieną. Dalyvaus 
keturi bažnytiniai chorai: 
New Haveno, Hartfordo, 
Bridgeporto ir vietinis. Tik 
stebėtina, kodėl gi reikėjo 
apleisti nepakviestus nebaž
nytinius chorus? Tai jau čia 
per - siauras klerikalizmas. 
Daina — ir ta nusavinama 
savymeilės siauriems no
rams. Dainavimas įvyks Wa- 
terburyje. Bet darbininkai 
žada neremti Aleksio užma
nymų. Darbininkai apie savo 
vargus ir be Aleksio patai
kys padaiguoti. Jis jų nemo
ka užjausti.

Musų jegamastis yra išva- syM mirkt, o ji atgal jam tik 
žiavęs ant vakacijų Europon, mirkt-mirkt—ir tuojaus abu- 
Išvažiuodamas kaip kam pa- du eina šliubo imt.
sigyrė, kad išleidęs keletą! baltimoneciai vyrai
tūkstantėlių dolerių ir vėl su- 
grįšiąs. Ir ką tai reiškia jam 
tie keli tūkstantėliai? Turi jų 
prisiėmęs apsčiai! Jau galėtų 
ant visados vakacijas pasiim
ti, ir tai užtektų jam tūkstan
tėlių. Plačią dirvą arė, taigi 
ir prisigraibė pakankamai. 
Dabar pas mus bosauja Zui
kelis. Po jo globa palikta ir 
sekretorka. Net į Bostoną ne
senai abu važinėjo. Na, ir va
karais kaip kada išvažiuoja 
mėnulio šviesa pasigerėti. 
Pasipūtęs, pasišiaušęs, smar
kiai rodo savo bosavimą, tik 
mažai kas jo paiso. Iškolio- 
ja, išbara, kodėl žmonės jo 
neklauso ir neina į jo kinta
mus paveikslus. Dabar žmo
nėse yra posakis: krutamieji 
paveikslai — tai bažnyčios 
evangelija. Zuikelis džiau
gėsi, kad kvailos davatkėlės 
neša pinigus. Kitos net nuo 
vyrų slaptomis vagia. Mat, 
pasakyta, kad žemės turtų 
nekrautų, bet “Dievo gar
bei" atiduotų, o juos danguje 
ras. Gudriai, ar ne? Bet ko- 
delgi Zuikelis pats nepasi
tenkina dangiškais turtais? 
Vargšas gi Juozelis-kunigė- 
lisyra begalo ujamas. Yra 
atstumtas, paniekintas ir be
veik kasdien kryžiuojamas. 
Ir per mokyklos užbaigimą 
Juozelį nustūmė kampan. O 
kitas Zuikelio pagelbininkas, 
tik pilvą augina ir “amžinas 
mišias” renka, pinigus vilio
ja iš žmonių. Visgi begalo 
keistai atrado, kad pats ne 
amžinas, o “amžinai” pasi
žada mišias laikyti. Tai nau
jas būdas mulkinti žmones ir 
Vilioti pinigus. Suprantame 
tai getai.

virai. Pasakė, kad darbinin
kai tik tuomet laimės kov^ 
už būvį, kuomet išvien ;iiisi 
darbuosis, tai yra, vienas už 
visus, visi už vieną, ir 
f i uos save pavergti tamsioms 
jėgoms. Pagyrė visus atsilan
kiusius ir ragino toliaus rem
ti darbininkų reikalus. Pa
smerkė drūčiai darbininkų 
priešus, ragindamas drąsiai 
ir atvirai su jais kovoti.

0 kur gi musų vietiniai 
“dvasios cėveliai” tą dieną 
buvo? Nagi ant Vasiliauskie
nės farmos su jaunomis mer
gaitėmis ežere maudėsi ir 
“svimyti” jas mokino. Ten ir 
choristai turėjo “good time.” 
Gaila ir labai gaila, kad ba
daujančių streikierių vargai 
ir išbadėję vaikučiai mus vi
sų vienybėn nesuburė. Kas 

įkaltas? Yra vilties, kad ren
gimo komisija po Gudiškio ir

tainę. Iš lauko ji daro sma- žmonės man sakė, kad Jan-.j“®* uždirbtų centų nemėto, 
gaus įspūdžio. Papuošta tau-įkauskas yra didelis nach»- reikia pažymėti, kad
tinėm ir amerikoniškom vė- las ir komunistas.” (Zuikelio piknike buvo labai
liavom taip puikiai, kad rei;l Keista buvo> kuomet liko'i 
kia Svirno rangėjus_ pagirti perstatytas pakalbėti vietinis 
uzta!. Ant vidurio užkabinta adv. Laukaitis. Jis atsistojo 
nupiešta didelė iškaba su,krapštydamas panosį, iri...! 
žirgvaikiu ir vėliavom; ant įa dievai žino ką.
£tabBi?-Ann?araČonv3enriSn k^bor^mokT0^^!®*0^ kuni«8s k8^a. Kitas biznierius, Zuikelio Kazlausko vadovyste pa-
žirgvaikiu ir vėliavom; ant badieviržino

of the Lithuanian Alliance įžada labai daug pagelbė- 
of America, Baltimore, Md.,'y “progresįstams.” Antryto- 
June 18-23-rd, 19-.& Visas ja^ pats y Laukaitis ati-
sitas vaizdas padare Įmanė darė Seimą, nesugebėdamas 
gana smagaus _ įspūdžio. Vi- tinkamai savo minties išreik-i 
duiys svetaines atrodo da privertė manėj
puikįau, negu kad is lauko, 'pasiteirauti, koks jis čia ad- 
Didele ruiminga šokių sve-^^y^^ jr ar į§tiesų jis yra 
tame, gana aukšta, su gera komunistas? Gavau paaiški- 
ventiliacija ir sviesa. Švaru- njmų, kad jis esąs republi- 
mo žvilgsniu, visur viskas. konas, ir yra gavęs nuo mies- 
kuo puikiausia, nebaugu atsi-’to gaspadoriaus miesto įstai- 
sėsti kad ir ant gnndų. Ma- goję darbą, kaipo jo įtiki
nau sau, kad gaspadorius yra • mas tarnas. Su komunistais 
svarus ir darbštus žmogus, i “flirtuoja” tik todėl, kad 
kad taip tvarkiai ir švariai (i^tur netinka, tai pasidarė 
viską užlaiko. Prieina pne; “komunistu - progresyviu.” 
manęs nedidelio ūgio zmo-; ^|aĮOte, visokio svieto esa- 
gus, atrodo apygirtis, ma.Yra ir advokatų,kurie no-
degtmė pasiutusiai dvokia iš rėty tapt kokiais nors “genė
jo burnos, kuomet jis papūtė! roiaįs” jr valdyt kitus. Man 
kvapą^ j mane; norėjau net da pasakojo vietos žmonės, 
nosį užsiimti, bet dėl manda- kacĮ t^ pats adv. V. Laukai- 
gumo susilaikiau. Nepazys- ti^ užsakė policiją į Seimą, 
tarnas man sako: pasirodo tikras kurijo-

“Drauge, gal jus esate Jzas: komunistų “lyderis” 
progresyvia?”

“Taip,” sakau, “esu pro-gotų tvarką, kurią patįs ko- 
gresyvis, kitaip nebūčiau nei. munistai ardo. O komunistai 
į Seimą pakliuvęs.” įšaukė, buk Gegužis policiją

Nepažystamas man pa-; pasikvietęs jr po policijos 
reiškia:

“Mes, progresyviai, turim

komunistų “lyderis’ 
kviečia policiją, kad apsau-

apsižiūrėjo, kas čia darosi, 
daktaras Paulionis jau pasi
ėmęs musų dainininkę išdū
mė Kanadon ant “honey 
moon,” o iš Kanados žada 
važiuoti net į Califomiją, 
kur orančiai auga. 5

Baltimoriečiai dabar spiau- 
do ir piksta, kad'brooklynie- 
tis juos taip gražiai apmovė.

Aš vienas iš jų.

inibžda"’

Kaip nemegiamiausia

AKRON, OH1O. 
Laisves D-jos narių domei.
Visi nariai yra kviečiami 

į susirinkimą 29 liepos. Šis 
susirinkimas bus paskutinis 
dėl susivienijimo su Augš- 
čiausios Prieglaudos, Lietu
vių Amerikoje, todėl visi tie, 
kurie tam priešingi, turite at
eiti ir pasakyti ką jus mano
te, nes paskui bus pervėlai. 
Susirinkimas įvyksta 12:30 
vai., po numeriu 772 Ray- 
mond st. svetainėj.

Petras Yurgelis.

globa vedęs Seimą.
Tolimesniuose komunistų 

susirinkimą kitoj vietoj ir aš' susirinkimuose man neteko 
čia esu atsiųstas, kad savo ‘dalyvauti; tik tiek žinau, kad 
draugus surasti ir nuvesti į jie pasijuto netekę žemės po 
aną vietą dėl pasitarimo, kojų, kuomet pas juos pasi- 
kaip mes turim užvaldyti rodė daug mažesnis skaitlius 
SLA.” {balsų, negu buvo apskait-

Nueinu su nepažystamu į liavę. Pas juos liko tik vie- 
kalbamą vietą; jis man ten i na» “išganymas:” kelti skan- 
tarp durų perstato kokį taL^alą Seime ir daryt obstfuk- 
“draugą” Klecką. Šitas pa-(«jas visur, kur^tik kas bus 
žiūrėjęs į mane supažindino ................... J
su Jankausku (vietos kriau
čių delegatas) ir kitais as
menimis. čia pamačiau Bim
bą, Andriulį, Ješkevičiutę ir 
daugelį kitų.

Prasidėjo mitingas. Kal-

ne sulyg jų noru daroma.
35 Seimo Delefates.

HAM1LTON, CANADA. 
Padėkos žodis.

Aš, žemiau pasirašęs, reiš- 
a.škmucjv HuuiigM. ^-^kiu gilios padėkos žodi Lie- 

bama, daroma įvairių pasta- tuvos Šunų ir Dukterų Drau- 
bų ir jnesimiį kaip elgtis, gijai, Hamiltono skyriui, už 
kad užvaldyti SLA. Seimą ir suteiktą man finansinę pa- 
visą organizaciją. galbą, esant man nelaimin-

^me Padėjime. Taipgi tariu 
ačiū atskiriemsbų, prieita prie supratimo, 5irHiT._a 

kad reikia sužinot savo spė- . “ v • kkas, kurias turima Seime, draugijos nariams, kaip ha- 
Ješkevičiutė ir Bimba skaito miltoniečianm, taip ir toron- 
“progresyvių” vardus ir pa- tiečiams, už parodytą man 
vardes. Pasirodo, mat, kad prielankumą.
bolševikai turi visų savo de- Ačhf taip pat SLA. 278 
legatų sąrasą. Apskaitliuoia-' . - ,
ma, kad “progresyvių” balsų Į*110?81 uz finansinę pagal 
yra apie 163, bet taip pat
apskaitliuota, kad antroji Su tikra pagarba, 
pusė turi penkis balsus dau- J. Steponaitis.

t

ofise mergina tapo
J

visų mylima
\fALANDfI.E ji buvo pritrenkta. Taip 
’ greitai nutiko — taip, netikėtai. Jis nu

sišypsojo į Grace ir Editb praeidama. B-'t 
kodėl jos taip šaltai pasielgė, ji stebėjosi. Po 
to virš mašinėlių tarškėjimo pasigirdo n.tty 
lomis ištarti žodžiai — ‘ K. Pt”

Kūno Prakaitas! Tai reiškia ji! Štai kodėl 
ji nebuvo mėgiama. Štai kodėl vyrukai ir 
ofiso merginos nenorėjo kad ji arti butu.

Tas nutiko pora mėnesiu atgal, šiandie 
Margarita yra ofise numvlėta. Dabar jos pri
gimtą pritraukimą ir žėrinčią y pat a Negadina 
bjauriausias :š*nusikaltitnų visiems—' K. P."

Taip lengva jo išvengti
Niekas taip nepagadina musų progų iškil

ti bizny ar draugijoj kaip kūno prakaito at
sidavimas. Mažiausias užuodimas sunaikina 

zi Dn. visą musų meilumą — atsuka žmones prieš 
mus.

O vienok niekas nėra nuo prakaito sau
gus. Mes turirrf prakaituoti — kitaip mir- 

•tume. Net vėsiomis dienomis musų odos duo
belės leidžia nematomus garus — dažnai iki 
kvortos atsiduodančio drėgnumo kas 24 va-

>

LIFE

/

landos.
Musu pajautimas tuoj atbunka ir mes ne

bejaučiame nemalonaus atsidavimo. Bet kaip 
nemaloniai tą pajunta kiti

O vienok yra nepainus būdas apsisaugoti 
— būdas tiek malonus k.td milionai juo at
sidėta — J ifebuoy. T:k pranskitės nuolatos 
šiuo gryninančiu motin Jo švelnios ir an- 
tisentišktUt putos sur uk na kvapsnius visose 
duobelėse — ir užlaiko jus šviežius.

Laikykite duobeles frynas
Tos pačios švelnios, .mtiseptiškos putos 

yra stebėtinos odai, lšvalydamos duobeles, 
jos išvaizdas palaiko žibančiai šviesiomis ir 
aiškiomis. Padaro kad net žėri iš sveikatos. 
I.ifebuoy taipgi saugo nuo ligų, nes naikina 
mikrobus.

Išvaizdas padaro sveikesnėms
Pramoksite mėgti ' ’febttoy malonu, švarą 

kvepėjimą. kuris sako kad I.ifebuoy gryni
na. bet koris pranyksta nuplovus. Vartoki
te Lifebuoy savaity ir vartosite visą gyveni
mu Nusipirkite šiandie.

LEVE R BRO« CO, Mtv.

evtf

NORTHAMPTON, MASS. 
Ii musų užmiršto kampelio.

Mindaugio pašalpos drau- 
gija 4 liepos buvo suruošus 
pikniką gana puikioj vietoj 
prie Connecticut upės. Muzi
kantai buvo viena armonika, 
smuiką ir bubnas. Nuo šokė
jų ėmė įžangos, nuo vyrų 
35c., nuo merginų 25c. Tvar
kai palaikyt buvo nusamdy
tas policmanas. Suprantama, 
prie tokių aplinkybių jauni
mas negalėjo but patenkin
tas. Jaunimas daugiausiai 
pasipiktino iš to, kad už to
kią brangią įžangą, griežė 
taip sakant “kačių orkestrą” 
ir policmanas buvo tvarkda
riu.

Munšainėlės buvo užtekti
nai ir pardavinėjo viešai, 
skusdami po 50c. už stikliu
ką.

Tokiu budu, nuo jaunimo 
minėta dr-stė simpatijos už 
tokį surengimą nesusilaukė. 
O mums kaip tik reikia dėt 
pastangas, kad pripratint 
jaunimą prie musų veikimų.

ranku-mauoimES

APSAUGO SVEIKATA

t

SUSTABDO KŪNO KVAPSNI

„GERESNIS KURAS

GERIAUSIAS 
DĖL 

VANDENS ŠILDYMO 
NUOLATOS palaiko kari- 
ti| vandenį bile kokiam rei
kalai ir prie bile kokių ap
linkybių Daugiau kaip tro6 
dalis suvartoto vandens jnap 
namuose turi bot karštas.

Kreipkitės prie vietos geso 
kompanijos, kad pademons
truotu vandens Šildymo, ke
pimo, stubon Šildymo, valgią 
Saldymo ir kitokius vartoji
mus GESO —GERESNIO 
KURO.
Dėl naudos Naujosioa Angfljoa 
imonemn, apart iia, yra atapaua- 
dinta eilė paaišltinimp apie ecoa 
induatriją Naujojoj Anglijoj. 
Jooae yra interesinga faktu apie 
GESO —GERESNIO KURO — 
•varH jaeą aMHmao ir MaayK 

o

AR ŽINOT, KAD—
Ateiviai farmeriai Ameri- 

koų turi 125,000,000 akrų 
žemės.

Chicagoj ir apielinkėj gy
vena 350,000 čekų, kurie 
valdo 20 bankų su $57,000,- 
000 indėlių ir turi 92 staty
bos bendroves, į kurias yra 
įdėta $18,261,000.

Plačiausia skaitomi lietu
vių laikraščiai Amerikoje 
yra “Keleivis” ir “Tėvynė,” 
o Lietuvoje — “Musų Ryto
jus.”

“Keleivis” turi skaitytojų 
Alaskoj, Japonijoj, Pietų 
Afrikoj, Australijoj ir Nau
joj Zelandijoj. _
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PASMERKTIEJI.
Del laisvės kovėsi ne vienas 
brolijos vargstančios narys. 
Kalėjimų paliks jie sienas, 
ir jiems varnai kapos akis.
Sušaudys juos... Ir baltas sniegas 
krauju raudonu aplašės.
1 uoj gaubs ir juos ramusis miegas, 
o budelių ginklai žvangės.
Bet greit suluš tyronų gale, 
naudotojų valdžia sugrius, 
ir liaudis reikš greit savo valią, 
ir greit vargšams pasaulis bus.
Jau greit prašvis giedresnės dienos, 
laisviau kvėpuoki, žmonija, 
Nebus kankinamas nei vienas, 
laisva bus darbo brolija.
Sušaudys juos... Varnams bus puota, 
būriais draskys, kapos akis — 
sena tvarka greit bus nušluota, 
ir laisvės vasara sušvis. 2w<uili,.

a
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F armėnams Patarimai
jti salietra ir kalio druska. į dar galima tręšti ir rugpiu- 
Įkibirą (viedrą) deda apie čio mėn. Jei tręšti vėliau, tai 

Sunku išmisti karvėms per P11^ arbatinio šaukščiuko či- ūgiai nespėja sukietėti, su- 
žiemą, bet nelengviau ir va-i11 salietros ir pusę arbatinio bręsti ir žiemą susąlą, 
sąrą. Tenka joms pūdyme ar- šaukščiuko kalio druskos.' Kas gyvena netoli miesto 
ba ganyklose graibyti men- Laisto ne dažniau kaip vieną ir gali gauti skerdyklose 
kas žoleles. Pavasari dar kart4 savaitėje ir saugoti ne- kraujų, tai taip pat raugina 
šiek tiek daugiau žolės ran-(ant laP^- t kraujus ir laisto. z
da, bet vasarą, kadasaUlė Su-1J Galima pradėti laistyti..ka’ ~
mintą žemę išdžiovina, kal
vės labai dažnai badą ken
čia. Panašiai būna ir rudenį. 
Prasidėjus šalčiams, žolė su
stoja augusi, pasęsta, pasida
ro nemaistinga. Karvės to
kios žolės nors ir priedą, bet ti sėklomis, tai, kada sudygs- 
pieno neduoda ir dažnai pa-'ta ir pradeda auginti antrą 
čios suliesėja. Ūkininkas ste-| porą lapelių, reikia išretinti, 
bisi, kad pienas sumažėjo, o Juo ilgiau neretinti auga, tai 
karvės, girdi, pareina namo,[labiau susipina šaknelėmis ir 
kaip būgnai išsipūtusios, paskui retinant daug šakne- 
Kaives jis pradeda šerti tik-; lių nusitrauko. Be to, tankiai 
tai tada, kada visai uždaro augdami viens kitą stelbia, 
jas tvarte. Tokiu budu to-'susilpnėja ir vėliau gero der- 
kiems ūkininkams kaivės ne-;liaus neduoda, 
duoda naudos nei žiemą nei 
vasarą.

Pigiausias ir sveikiausias lių. 
karvėms vasarą pašaras, tai

KAIP ŠERTI KARVES 
VASARĄ.

______r--------------- _____ Srutos irgi labai gerai tin- 
da pasodinta rasoda prigyja, ka vaisiniams medžiams va- 

__________ sąrą tręšti.
KAIP GAUTI DIDELIUS | Jei 
BULVIŲ IR ŠAKNAVAI- |jent per mėnesį

gerai palaistyti vandeniu. ’ 
1 Aukščiau minėtomis skys
tomis trąšomis galima tręšti 
agrastai, serbentos. avietės, 
braškės ir daržovės. Bet 
braškėms ir daržovėms skys
tosios trąšos reikia praskies
ti pusiau su vandeniu. Vaisi
niams krūmams ir braškėms 
labiausiai reikalingas laisty- 

■ mas gegužės mėnesy.
Todėl juo anksčiau išretin- Daržovės galima laistyti 

site, tai gausite didesnį der- ne daz.mau ^aiP - kartu per 
-- .menes).

Žolės yra didžiausias bul-’. 9er*au kada žemė
gera ganykla. Pigiausia gy- vių ir šakniavaisių priešas. uliegna- -___
vuliai vasarą šerti nuolatinė- Su jomis reikia kovoti viso-‘ ir aid APSAUGOTI KO- 
se ganyklose, kurios gerai mis galimybėmis. 'PUSTUS NUO KIRMĖLIŲ.
Įtaisytos ir gerai prižiūrimos. Pasodintas bulves tuojau ... ... . . . . ;

Kas neturi nuolatinės ga-.nuakėja, kad žemė labai ne-' . firmeles daugelyje vietų 
nykios, tai sėjamainoje nau-'išdžiūtų. Jei po sodinimo pa-,Vlsai suėdu kopūstus, 
dingą sėti baltųjų dobilųJlyja, tai akėja, kada dirva1 Bus naudinga žinoti uki- 
Juose turėsite visiems me- pradžiusta. į nmkams, kaip kiti kovoja su
tams geras ganyklas. Sėjanti Jei vėliau dirvą smarkus,°pustų kirmėlėmis, 
baltuosius dobilus su motie- lietus suplaka ir pasidaro' •? ^a,*aPe#- \en’ kur pa
jukais, gerą ganyklą galima pluta, tai dirvą vėl akėja. i550!}1?11 kopūstai, tarpuose 
turėti 2—3 metams. I Kad bulvės nedygsta, tai reikia Pase^_ kanapių. Jei

Taip pat gera ganykla ir taip pat reikia akėti, kad su- kopūstai sodinami ant ežių, 
raudonuose dobiluose. | purinti diivą ir kad piktžo- tai ez1^ Pakraščiais sėjama

Kad karvės mažiau žolės les sunaikinti. |P° ,.anaP?ų:. , .1
ištremptų, geriausia josga-l Vėliau 1—2 kartu kaupia. , ’. u£.iai J peteliškes), is kurių 
nykiose rišti. Danų ir švedų Labąi sunkioje dirvoje, jei kmusenų vėliau atsiranda 
patyrimas rodo, kad ganant bulvės pasodintos negiliai, kįrjneles, kanapių
karves palaidai jos beveik galima dar ir trečiu kartu ap- 
vieną ketvirtadalį pašaro su- kaupti. Kaupimu mes sunai- 
naikina. Danijoj ir po 20-30 kiname piktžoles ir siipuri- 
kaivių kaimenes riša kiek-,name dirvą. Juo dirva sun- . 
vieną atskirai. Nuolatinės kesnė ir šlapesnė, tai dažnai 
ganyklos būna aptvertos ir kaupimas ir dirvos supurini- 
suskirstytos gardais, todėl mas turi didesnės reikšmės, 
karvė rišti nereikia. | Nuo pat šakniavaisių su-

Jeigu kaives riša, tai rei- dygimo reikia juos ginti nuo 
kalinga įtaisyti apinasris.lpiktžolių. Jau šakniavaisius 
Apinasris įtaisytas taip, kad retinant išravi piktžoles, 
jeigu kaivė nori eiti tolyn iri 
traukia grandį ar virvę, tai ka piktžolės ravėti ir žemė 
apinasrio šoniniai pagaliu-Surinti, kol šakniavaisiai ga- 
kai spaudžia jos snukį ir ji lutinai uždengia žemę, 
neina. Tuo budu iš žemės) Piktžolių naikinimui ne- 
kuolo neištraukia, ir nepasi- reikia gailėtis darbo ir laiko, 
leidžia. Į nes tas šimteriopai apsimo-

Vidudienį, kada labai kar- ka. • •
šta ir vabalai kanda, geriau- '-------------
šia kaivės laikyti namie tvar-< KAIP VASARĄ PATRĘŠTI 
te. Užtai naktį geriausia lai*.VAISINIAI MEDŽIAI. KAD 
kyti ganyklose. Jeigu karvės DAUG VAISIŲ BUTŲ, 
rišamos, tai sulig reikalu per- ____ _____  _____
keliamos prie naujos žolės, daug vaisių, bet jų vaisiniai

Jeigu yra labai pieningų medžiai nepajėgia išmaitinti 
karvių, tai jas riša pirma di-jr dauguma jų nukrinta že- 
džiausion žolėn ir duoda ii- — * - -
giausią grandį ar virvę. Ka
da ii čionai žolę apėda. tai ją 
kelia toliau, o šiton vieton 
riša mažai pieningas arba 
ūžti ūkusias ir jau galutinai džiai vestų, reikalinga juos 
išgano. ... įtręšti.

Ganykloje kaivės reikia. Tręšti reikia skysta trąša, 
bent 2—3 kartus per dieną kurią galima padaryti šito-, u- ~ r..-. .... ■■ ,
pagirdyti. ikiubudu- k a .koP?^ d,d,eJ1 laPab

------- ------- Ima paukščiu ar tvvuliu'bP?t,npai aVatinė
KAIP IR KUOMI PATRĘS- (Ramu arldiu) mždo be'f aznai aPzlur?ti ir kur tiktai 

TI KOPŪSTUS. iLudų^ (išmatų). Galima
r*>iLalin<ri rlanor naiikščhi ir <rwuliii mėžia .P . P . tuojau

SIŲ DERLIUS.
Jei morkos ar runkeliai sė-

LIAUDIS NEKENČIA PRIESPAUDOS.
(VAIZDELIS IŠ PENKTŲJŲ METŲ REVOLIUCIJOS)

Mažo provincijos miesčiu
ko gy ventojai buvo neramus.

Aplinkui visur sklido gan
dai. kad bus kažin kokios 
permainos, kad kėsinamasi 
versti karalių ir kad valdžią 
paims darbininkai ir valstie
čiai.

—Patys valdysime! —kal-

kaip norės ir kaip reikalauja 
dariu) žmonių reikalai!

Agitatorius pasėjo daigią 
sėklą. Ta sėkla įkrito į giliau
sias surambėjusių ir nuilsin
tų širdžių vietas. Nes už ke
lių dienų mišku ėjo ginkluo
tų vyrų būrys. Netoli mieste- 

__  Iro susitiko su kitu didesniu 
bėjo agitatoriai, kurie viešai' buriu. Visi buvo darbininkai, 
ir slaptai užklysdavo į maža-* Veidai neramus, bet nebai- 
jį provincijos miesčiuką. I lųs^ Atlapotos krutinės slėgė 

—Patys save?—guščiojo a?gįa^o,J,a.U:' Pa^tJi daigią 
pečiais krautuvininkas, kal-!Se®^* Pd'a& reikalavo duo
bėdamas su savo amžinu' asmenybe reikaU-
konkurentu. kitu krautuvi-j vo-£eide' laisves.

•ninku žydu apie šiuos keistus . Po Pus'alandzio būrys uz- 
dalykus. Žydas su visa savo enl?. s. va^iaus
šeima nejuokais buvo susini- J*88*”*6* agen-
pinęs. Jis gerai atsiminė, kad mokyklų burzujiskus
neramumų laikais jo tautie- rU81^1katonus, ir unadniką. 
čiai labiausiai nukenčia; iš-' .—^es .jų vieton pastaty- 
plėšia jų krautuves, rauna s,m ^avo žmones, kurie su- 
barzdas. o kai kurie net joti, j1- irins musų reikalus. 
• • - * ’ ’ į —Salin priespauda!

I —Šalin caras, kuris varu 
PH?" primeta mums savo valią! Jo 

, . - • . . .P/*"1?1? įstatymai gina tik kapitalistųnam konkurentui lietuviui r ««
krautuvininkui. Tikrai nen-, 
mo visi 500 gyventojų mažo
jo provincijos miestelio.

Neatsiliko ir kaimiečiai. 
Čia nebuvo biznierių ir sava
naudžių. kurie bijotų besiar
tinančios revoliucijos. Net 
ūkininkai ir stambus buožės 
neapkentė caro despotizmo, pasaulio proletariatui,— 
O darbmmka1 ir smulkus ateities laisvės ir laimingo 
valstiečiai suspausti niurzgė-į gyv.enimo obaigi^ 
jo. gniaužė kišenėse kums-. yra tiesa, kad paprastuose 
cms ir kaupe dvasią: Ateis darbininkuose irvals-
aika.s/ B.118 nuversti pnspau- įtiečiuose gludi jėga ir intui- 

dejai ir išnaudotojai. 2emęjCjja: Mes tikrai pergalėsi m 
valdys tie. kas dn oa. Ateis prispaudėjus. Mes suspausti, 
laikas.-—ir greit ateis’.. - E

1 Suspaustoje atmosferoje lingi. Ir mes laimėsim.

- 1
—O ką, Maike. ar skaitei 

gazietose, kas dabar Meksi
koj atsitiko? Didžiausis be
dievių generolas tapo nušau
tas. Norėjo būt prezidentu ir 
prieš katalikus vainą vesti, 
ale prieš Dievo galybę nepa
pūsi.

—Čia buvo ne Dievo galy
bė, tėve, bet revolverio galy- atsakinėtų.
bė. Dievas generolui Obre- 
gonui negalėjo nieko pada-nai. Bet aš žinau. Tas katinas 

bet revolverio šūvis jį nukrito dėlto, kad vuodegą 
užrietė. Norėjo parodyt savo

—Jes, Maike, tas teisybė, panaberiją. o išėjo visai prie- 
ale kas tą livorvelį keravojo? šingai. Taip ir su žmonėmis

—Revolverį taikė žmog- yra l kas tik perdaug savo no- 
žudys. sį kelia, tas visada gauna at-

—Nausa. Čia buvo pono kentėt.
Dievo ranka. Jeigu Dievas* —Tai ką tu norėjai tuo pa- 
nebutų norėjęs, tai šovėjas sakyti, tėve? 
nebūtų į bedievių generolą 
patropijęs.

—Nesąmones kalbi, tėve, aiškiai parodo Dievo galybę. 
Juk žmogžudysčių būna la- Jie sakyte mums sako, kad 
bai daug. Nejaugi visos jos nereikia žmogui pūstis ir no- 
įvyksta Dievo noru? Anais sies kelti, ba atsiras toks, kat- 
metais Vokietijoj buvo nu- - - . .
šautas katalikų vadas Erz- 
bergeris. Ar jo užmušėjui 
Dievas taipgi padėjo? Jeigu 
tu nors kiek giliau gyvenimą 
pastudijuotum, tėve, tai pa
matytum, kad Dievo valios 
čia visai nesimato. Jeigu Die
vas butų toks galingas, kaip 
tu manai, tai jis butų jau 
tūkstantį metų atgal žinojęs, 
kad gen. Obregonas bus ka
talikų priešas ir naikins jų 
bažnyčias Meksikoj.

—Šiur. Maike. kad’Dievas
žinojo.

—Jeigu jis žinojo, tai kam 
gi jis leido jam gimti n* už
augti? Ar tam. kad vienas 
katalikas dabar taptų žmog
žudžiu ir pats butų užtai su
šaudytas? Kur gi čia išmin
tis? '

—Mes. vaike, paprasti 
žmonės negalim Dievo valios 
žinoti.

—Jeigu tu nieko apie Die
vo valią nežinai, tai iš kur tu 1 ______ __ __ *_____
žinai, tėve, kad Dievas nu-j rijoj audra užklupo 17 ame-sa-plačioji Rusija. Petrapily 
kreipė žmogžudžio kulipką į 
naują Meksikos prezidentą? 
Ar gi tu čia neprieštarauji 
pats sau. tėve?

—Na. gerai. Maike, jeigu 
tu sakai, kad Dievo galybė 
nieko negiliuoja, tai pasakyk 
tu man. kaip išvirozvsi šitokį 
prajovą: aš sėdėjau aną va
karą ant porčių ir žiurėjau, 
kaip musų jarde ant tvoros 
susitiko du katinai ir nenorė
jo vienas kitam kelio įduoti. 
Vienas buvo daugiau špreč- 
nas ir vuodegą užkėlęs pra- tis Povilas Trubeckoj. Jis da- 
dėjo niurnėt. Kitas turėjo bar guli ligoninėj, 
vuodegą nuleidęs ir tylėjo. ---------------

perkūnas trmnkt, ir katinas domasis Komitetas) nutarė išvykit prispaudėjų agentus. Kraujuje mirkyti, išbujos au 
su užriesta vuogeda lept nuo. uždaryti visą eilę cerkvių ir Jus pamatysit, kaip greit visa droje, pergalėjime pražys, 
tvoros ant žemės, o šuva pi i- atidaryti jose komunistų Lietuva, Rusija ir visos kitos,1928 m. 
šokęs tuojaus jam už kudlų;kliubus. tautos bus laisvos, valdysis, į

ir davai tąsyt. Taigi jei tu. 
Maike, toks gudrus, tai išklu- 
mpčyk man dabar, kodėl vie
nas katinas nukrito, o kitas 
ne?

—Ar žinai, tėve, kad kvai
las yra tas, kuris kvailą klau
simą stato, bet da kvailesnis 
butų tas, kas i toki klausimą

I

—O matai, kaip tu neži-

iyti, 
užmušė.

—Aš norėjau pasakyt. 
Maike. kad šitokie pripotkai

kaip ant šunų, bando.
—Nelaimė artinas, ■ 7—

balsiu tarė žydas savo amži-

—Mes sudarysim laisvą 
laisvų piliečių respubliką!

1 Ir buvo kažin kaip keista. 
Saulės nudegti grubiomis 
rankomis ir šiurkščiomis šir
dimis kaimiečiai šaukė obal- 
sius. tokius nuostabiai gra
žius, žavinčius ir būtinus vi-

ras tau ją numuš. Buk pakar- 
nas dvasioj, taip kaip tas ka
tinas su nuleista vuodegą, tai 
nuo tvoros nenukrisi.

—Jeigu tu nori šitokį mo
ralą taikyt Meksikos val
džiai. tėve, tai jis daug ge
riau tiktų Meksikos katalikų 
kunigams ir davatkoms. Jie 
turėtų nusileisti valstybės įs
tatymams, ir gyventi taip, 
kaip konstitucija liepia. Bet 
jie kelia maištus. Jie su gink
lais rankose eina prieš visą 
šalį ir prieš valdžią. Meksi
kos žmonės išsirinko sau 
naują prezidentą, o kuaigai bus baisi audra ir susprog- neplėšė krautuvių, nepešiojo 
jį nušovė. Taigi paaiškink, .dins į šipulius monarchijos žydam barzdų ir ant jų, kaip 
tėve, kodėl jie taip elgiasi? į despotizmą. Taip! Nes liau- šunų. ne jodinėjo. Abu krau-

—Palauk, Maike. aš turiu dis nepakenčia priespaudos, tuvininkai. amžini konku-

icija: Mes tikrai pergalėsi m

■neturim laisvės, bet mes ga- 
, " «/. ” , nes

buvo be galo tvanku. Liau- priespaudos nepakenčiam! 
dies širdyse žaibavo: greit; Miestelyje aprimo. Niekas

Taigi paaiškink..dms 1 šipulius monarchijos žydam barzdų irant jų, kaip 
1 despotizmą. Taip! Nes bau* šunų, nejodinėjo. Abu krau-

apie tai pamislyt. Tu man čia Darbo žmonės ilgisi laisvės, rentai. nežinojo, ar jiem tik 
uždavei toki klausimą, kat- tik jie nežino, kaip eiti prie jg šalies žiūrėti, ar prisidėti 

prie būrio ir bendrai kovoti.
Širdis linko i antrąjį pasirin-

i ** • •O visą vakarą vaikščiojo

širdyse žaibavo: greit;

uždavei tokį klausimą. 1 
j ras man niekad į galvą nebu- jos. 
vo atėjęs. Taigi tu. Maike. I Atvažiavęs į kaimą agita-............................. .........

įgali eit sau toliau, o aš užsi- torius sustiprino jų viltis ir įdiną?
'rūkysiu pypkę ir pamislysiu. suorganizavo jėgas: i O visą vakarą vaikščiojo

---------- ;— , . į —Darbininkai ir darbo gatvėmis ginkluoti valstie- 
Ant Lucerne ežero Šveica- valstiečiai! Šiandien juda vi- čiai. Visur girdėjosi'kalbos: 

rikiečių moteių nedideliame streikuoja darbininkai. Visa sim laisva laisvų piliečių res- 
laivelyje. Jas išgelbėjo gar- Rusija jiem pritaria ir pade- publiką! ‘
Iaivis. Kai kurios jų buvo jau da. nes to reikalauja darbo Praėjo nedaug laiko. Apie 
apalpusius iš baimės. žmonių solidarumas. Reng-keturiasdešimt maištininkų

kitės 1 kovą! Gal būt; ryt jus ištrėmė į Sibirą; penkis su- 
pašauks į ją. ir eisim už visos šaudė, kitus į kalėjimus su

—Mes laimėsim! Įsteig-

Praėjo nedaug laiko. Apie

raudonuose dobiluose. j purinti dirvą ir kad piktžo- 
Kad karvės mažiau žolės les sunaikinti.

kiaušelių vėliau atsiranda

kvapo nemėgsta, todėl jų 
vengia ir ant kopūstų lapų 
kiaušelių nededa.

riša kiek-,name dirvą. Juo dirva sun-L gareliai (Nasturci-
■ - - ■ \ Lzareliai tun labai

minkštus, sultingus lapus, to- 
jdel kirmėlės juos labiau 
mėgsta. Jei tarp kopūstų yra 

•pasėta uzarėlių, tai kopusti- 
niai drugiai savo kiaušelius 
deda daugiausiai ant uzarė-

Vėliau dar porą kaitų ten- laP^-

DAUG VAISIŲ BUTŲ.
Labai dažnai užmezga

pagirdyti.

Jei uzarėlių lapus kas 2—3 
dienas apžiūrėti ir sunaikinti 
padėtus ten kiaušelius ar pa
sirodžiusias kirmėles, tai bus 
apsaugoti kopūstai.

3) Paukščiai. Antys, kala
kutai, vištos labai daug gali 
sunaikinti kirmėlių. Kad jie 
priprastų tarp kopūstų vaikš
čioti. tai apie 2 są va i tęs prieš 
kirmėlių pasirodymą reikia 
paukščiams grudų berti tarp 
kopūstų ir ten juos lesinti.

Paukščiai, bejieškodami 
grudų, pastebi kirmėles, pra
deda jas lesioti ir tuo budu 
pripranta ir daug kirmėlių 
sunaikina.

4) Kaip naikinti. Jei kam 
nepasiseka kirmėlės sunai
kinti aukščiau minėtais bu
dais, tai. kaip tiktai ant ko
pūstų pradeda lekioti balti 
drugiai (peteliškės), tai rei-

i

mėn. Taip pat medis sekan
čiais metais neveda.

Kad medžiai galėtų užau
ginti užmegztuosius vaisius 
ir kad ir kitais metais me-

TI KOPŪSTUS.
Kopūstai reikalingi daug paukščių ir gyvulių 

azoto ir kalio. Geriausiai maišyti. Mėšlo prideda aP*eįtelėiimu 
juos patręšti srutomis. Srut.rs vieną ketvirtadali ir užpila, Išsil.itę g kiaušėliu m ž 
reikia praskiesti Praskiedė vandeniu. Mesi, su vandeniu, ki|.mėlaiĮės pradžioje- laikosi 
mui pila 2—3 kartus dau- gera, sumaišo ir paskui kas- knlvomis, t^)c| .
giau vandens, kaip šratų. dien 1—o kartus pamaišo. ’gUnaikjnti J *

Srutomis galima laistyti Po kelių dienų mėšlas surug-p Dar lai(į0 kopust j .. 
ne dažniau, kaip vien? kaitų sta ir pasidaro tinkamas trę- riajs vaistais. įet į J k 
sąvaiteje. Laistant reikia Simui. 
saugoti, neužpilti .antįlapų,'

Vengrijoj parlamentasis- _ _____  ___  _________
leido platų amnestijos įsta- liaudies ir darbo žmonių rei- grūdo. Valstiečiai pralaimė- 
tymą, kuriuo pereitą sąvaitę kalus. už laisvę, už ateities jo. nes nebuvo pasiruošę o , 
paleista iš kalėjimų 5.000 vi- gerovę, už bjauraus caro dės- kaip reikiant kovai ir nemo- nes'gali lapai nudegti. Kada šaknys, reikia iškasti ravelis -J

kalus. už laisvę, už ateities jo. nes nebuvo pasiruošę

šokių kalinių. potizmo ir priespaudos su- kėjo jos vesti.
triuškinimą!.. ! Bet valstiečiai iš tos kovos vos, tai daugiau nelaisto. ’

—Nemanykit, kad jus be-pasimokė ir pramoko supras-

turite. Imkite medžioklės O sėkla, giliai širdyse glu-vių išmatų (mėšlo be šiau- 
šautuvus, dalgius, peilius, dinti, agitatorių pasėta, o dų), pripilti vandens, gerai 
Paskiau jus gausite ginklų, darbo žmonių kraujuose dai-sumaišyti ir paskui paraugin- 

. . Sudarykit savo valsčiuje dar-ginta, — nepranyko. (ti visą sąvaitę, kasdien mai-
Tuo tarpu žaibas tik blvkst,! Sibiro “Ispolkomas (Vyk- bininkų ir valstiečių valdžią, Tegyvuoja laisvės daigai! šant. Paskui skystimą semia, 

'*—...........  ' i-'praskiedžia vandeniu, kaip
srutas ir laisto.

Kas negali gauti šratų ar 
gy vulių mėšlo, tai gali laisty-

Milano mieste, Italijoj, ........ ,........   r________
automobiliaus nelaimėje ta- jęgiai. Ginkluokitėskuokas ti savo jėga, 
po sužeistas rasų kunigaikš- ’ - — -

kopūstų pradeda suktis gal- (griovelis) ir pripylus pada- a • 1 •_ 1 • a . ’ a____ a _ _ y___ •! __X_x , *
Kas neturi srutų, tai gali

ma pusę statinės pridėti kar-

Bronys Raila.

Dar laisto kopūstus įvai-

Anlink medi kur baiiria^i ^a?tk ^ranK}is« reikia turėti
1. Unpulverizatortus, todėl apie 

juos čionai ir nerašau. K.
rytos trąšos vėl užpilti žemė- KAIP IŠAUGINTI DIDE- 
mis.

Jei sode auga daržovės art 
kiti augalai, tai aplink medį, tomis, ar salietra, tai jie daug 
po šaknų galais iškasa keletą leidžia laiškų, bet galvelių 
duobelių ir pripylę trąšų vėl neaugina. Taip pat svogūnai 
užberia žemėmis. (negalima tręšti mėšlu.

Taip reikia tręšti vieną Geriausia svogūnai patręš- 
kartą per mėnesį. Tręšti ge- ti pelenais. Kai svogūnai yra 
riausiai gegužės, birželio ir pasodinti ir pradėjo augti, 
liepos mėnesiais. Žieminių tai tarp jų pabai-sto pelenų ir 
atmainų vaisinius medžius sumaišo su žemėmis.

LIUS SVOGŪNUS.
Jei svogūnus laistyti sru-

v » *r v
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Visokios Žinios.
ŽMONIŲ KRAUJAS PO $2 BAŽNYČIA TURĖS TAR

NAUTI DEMOKRATUOS 
REIKALAMS.

Turkijoje vykdoma dide
lė bažnytinė reforma. Pa
skirta specialė komisija su-

KVORTAI.
Čekoslovakijos sostinėj 

Pragoj yra didelė klinika, 
kuri užsiima kraujo perlei
dimu iš vieno žmogaus į ki
tą. Mažakraujai žmonės eina derinti bažnytines apeigas 
į tą kliniką, kur daktarai ati
daro jiems gislas, sujungia 
jas su kraujingų žmonių gis- 
lomis ir įpumpuoja jiems 
sveiko kraujo. Klinikai todėl 
reikalingi žmonės, kurie turi
- •V 1 • • •••

ir maldas su demokratiniais 
principais. Komisijai duota 
direktyva pašalinti iš apeigų 
ir maldų visas senovės ver
gijos tvarkos liekanas. Be ki- 

_ ta ko turkams busią, lęista
daug sveiko kraujo ir nori jį įeiti į mečetę apsiavnsiems; 
parduoti. Ji paskelbė Pragos busianti vartojama pamal- 
iaikrašciuose, kad ji moka už dose turkų kalba ir tt. Meče- 
kiekvieną kvortą kraujo 65 tėse busią įvesta muzika, 
frankus, tai yra apie $2 Ame-! ----------------
rikos pinigąjš. Ir žmonių, no-(SAKO, BAŽNYČIA PATAI- 
rinčių parduoti savo kraujo, 
atsidarę taip daug, kad klini
ka negalinti visų jų suvartos 
ti.

NUMIRĖ R1EBIAUS1S 
ŽMOGUS.

j KAUJA ŽUDYNĖMS.

I Anglijos liberalų vadas 
Lloyd George pasakė aną
dien Londone kalbą, kurioje 
jis kaltino krikščionių baž
nyčią, kad ji nič nieko neda
ranti karams išvengti. Jeigu

RUSIJA NEGALI UŽMO
KĖTI UŽ PREKES.

Sovietų prekvbos organi
zacija, kuri perka Ameriko
je prekes Rusijai ir parduo
da čia Rusijos produktus, 
paskelbė, kad per šešis mė
nesius šįmet ji nunirko Ame
rikos prekių už $66,000,000, 
o Rusijos Droduktų čia par
davė tiktai už $8,148,000. ši
tą skirtumą sovietų organiza
cija turi išlyginti su Amerika 
primokėdama auksu, bet au- 

neturinti ir nežinanti, 
kaip ii galės šitą balansą iš-

__________

KANADOS PAŠTO PLĖŠI
KAI SUGAUTI.

Toronto mieste, Kanadoj, 
policija suėmė 2 moteris ir 5 
vyrus, kul iuos kaltina api
plėšimu pašto traukinio 20
bii-želio, kuomet buvo pa- Viesulą* SPaudos draudimo metais AUKOS LIETUVOS SO-
gi-obta $12o,000. negiraeias Viesulas senukas buvo knygnešiSjr' cialDEMOKRATAMS.

' I iahivAi *edeio pusantrų metų kator-! ______
P°L,CUA TURI U21KUŠ11 Lietuvoj. goje. iD.n,ille,PK

700 SUNŲ. j Skirsnemunės parapijoj. Nors ir suvargintas sun-' M. Glaveckas
Raseinių apskrity, 11 birže- kaus gyvenimo, jis labai mė- EliZabCth, N. J. 
lio dieną siautė negirdėtas go pasakoti apie žiląją musų r Latven*.

Brooklyn, N. Y.
T. Sherkin.....

PLANUOJAMAS CHICAGOJ ORO UOSTAS.

I

KELEIVIS

PAJIEŠKOJIMAI

C h kragas miestas žada statyt dideli uostą orlaiviams ant ežero salos. 17-tos ir 31-mos gaiviu 
tarpe. Čia parodytas \ ra architekto planas didžiajam triobėsiui, iš kurio bokšto nakties laiku šaus 

aukštyn didelis šviesos spindulys.
------- ------------------------------------------------------------------------1 ~________________________

Aš. Mairdalena Šaičiutė, po vyrui 
Lašaitienč, pajieškau >avo brolio Juo
zo Šalčiaus, penki metai atgal jisai 
gvveno po šituo antrašu: 6922 St. 

^Clair st., Cleveland, Ohio Meldžiu at- 
rfcjjaukti aiba žinantieji praneškite, 
l>usiu labai dėknga.

VINCAS LAŠA1TIS
Rua 1 de Marso No. 2,
r Guanabara Campinas, Brazil.

ZRgjleškau J. Šimkaus, jis seniau gy- 
v'e»<į So. Bostone, paeina iš Kauno 
;rab.: Šiaulių apskričio, Luokės parapi
jos. Birželių dvaro. Malonės atsišaukti 
arba žinantieji teiksis pranešti.

i APOLINARAS 21LEV1C1A
23 Jtiver st.. No. Wevmouth. Ma.~s. "

S
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ONA KAVALIAUSKAITĖ, pajieš
kau draugės Petronės Kųšiiutės, ji pa
eina iš Igliaukos parapines ir prie Ig
liaukos kaimo: daug metų kaip gyve
na Amerikoje. Malonės atsisaukt arb-4

J 
in*a.

ONA KAVALIAUSKAITĖ
Irt Glendale Place, North Road. 

BellshLil. Scotland.

kųs jų pažįstų teiksis pranešti, už kų 
- busiu dideliai dėkii

Atlantic City, N. J., perei-1 kritiškame momente krikš
tą sąvaitę mirė nuo širdies Ii-.................................................
gos Emory Titman, kuris svė
rė 587 svarus. Jis buvo skai
tomas riebiausia ir sunkiau
sia žmogus Amerikoje. Jo tė
vas buvo Philadelphijos fab
rikantas ir mirdamas 15 me
tų atgal paliko jam apie mi- 
lioną dolerių. Bet daktarai 
tuomet pasakė jaunam Tit- 
manui, kad dėl savo riebumo 
jisai gyvensiąs vos tik kelis 
mėnesius. Jeigu taip, pasakė 
Titmanas, tai reikia pinigus 
išleisti. Ir jis pradėjo rengti 
balius savo draugams, sam
dyti teatrus ir į-uošti keliones 
aplink svietą, pakol iš milio- 
po beveik nieko neliko.

čionių bažnyčia butų griežtai 
nusistačiusi prieš žudynes, 
tai joks ministeris, joks kara
lius nedrįstų karo skelbti. 
Bažnyčia lengvai galėtų vi
sus tikinčiuosius sukelti prieš 
karą, nes Dievas yra pasa
kęs: “Neužmušk!” Bažnyčia 
tečiau netik nesipriešina už
mušimui, bet pati' šventina 
ginklus ir laimina einančius 
į karą kareivius, kad Dievas 
padėtų jiems užmušti kuo 
daugiausia. Vadinasi, bažny
čia yra viešpataujančių kla
sių tarnaitė.

Lowell, Mass. — Miesto
raštininkas Flynn čia prašo „_____ ....... ...
policijos užmušti 700 šunų, viesulas, nuo kurio nukentė- senovę, apie baudžiavos lai-! 
kuriems savininkai neišsi
ėmė laisnių šiais metais, ir 
naduoti tokių šunų savinin
kus teisman.

jo apie 30 ukininkų-Paėžerių kus ir kartu su lėtai sakomais 
kaime Ant. Vabalo visos tro- žodžiais byrėdavo iš jo akių 
J .. .............................
‘ šioti po laukus, sodas ir šiaip seneli 
medžiai iš šaknų išrauti su- 

Lietuvos laikraščiai pra- laužyti. Čemeckio Anstako 
neša, kad Kipras Petrauskas visas folvarkas sugriautas, 
apsivedė ir išvažiavo Italijon tik gyvenamas namas ir viš- 
ant “honey moon.”

$2.00

$1.00

Pajieškau draugų Albinų Kiselj, 
Krekenavos parapijos. Butrimonių 
kaimo; 1920 m.'gyveno Pittsburgh, Pa. 
Malonės atsišaukti arba žinantieji 
teiksis pranešti.

JONAS RAPSIETIS
25 Schuler st., ..Amsterdam, N. Y.

.... $2.00

PERKŪNAS UŽMUŠĖ 
4 ŽMONES.

Kuboje pereitą sąvaitę bu
vo užėjusi baisi perkūnija su 
lietum. Perkūnas užmušė 4 
žmones. Šalia Havanos mies
to lietus užklupo .60 golfinin- 
kų, kurie lošė golfą ant dide
lės pievos. Pieva tuojau buvo 
apsemta vandeniu, ir pakol 
golfininkai pabėgo, jie turė
jo bristi per vandenį iki pa
žastų. -

PERŠOVĖ PROHIBICIJOS 
AGENTĄ.

Albany mieste aną pėtny- 
čią buvo peršautas prohibici- 
jos agentas Washbum, kuris 
nuėjęs į “raudonų žiburių 
distriktą” iškrėtė vieną auto
mobilių ir rado degtinės. Sa
koma, kad iš namo, ties ku
riuo tas automobilius stovė
jo, išėjo trįs vyrai ir pradėjo 
šaudyt. Buvo išleista apie 50 
šūvių. Prohibicininkas per
šautas per pilvą. Tie trįs vy
rai areštuoti.

SUGAVO 18 RAIZBAL 
. NINKU.

• Syrijoj tapo suimta 18 raz- 
baininkų, kurie užmušė dai
lininką Salibi ir jo amerikie
tę žmoną. Žandaras, kuris vi
josi razbaininkus, buvo nu
šautas. Razbaininkai nubėgo 
Į Betaluno miestelį, tikėda
miesi tenai gauti vežimų ir 
bėgti toliau. Bet čia žandarai 
juos apsupo ir visus suėmė. 
Spėjama, kad visi jie bus pa
karti.

TRAUKINIAI SUSIKŪLĖ
•Ant Sherburne FjJIs sto

ties, i šiaurę nuo Bostono, 
pereitą pėtnyčią susikūlė du 
prekių traukiniai. Vienas in- 
žinas ir 8 vagonai iššoko iš 
bėgių sugriovė stoties plat
formą.

MERGAITĖS UŽMUŠĖ
JAS PASMERKTAS 

. M1RIOP.
Toledo, Ohio. — Pereitą 

sąvaitę teismas čia pasmerkė 
mirties bausmei vyrą vaidu 
Charles Hoppe, kuris tūlas 
laikas atgal nužudė Daratą 
Sielogovskaitę, 7 metų am
žiaus mergaitę. Be to da 
Hoppe prisipažino^ kad dve
ji metai atgal jisai nužudęs 
vietos mokytoją, Lilijaną 
Dale Croy. jisai turės mirti 
elektros kėdėj 26 d. spalių.

■ ~ . f

UŽDRAUDĖ VYRAMS IR 
MOTERIMS MAUDYTIS 

KRŪVOJ.
Iš Barcelonos pranešama, 

kad provincijos gubernato
rius tenai uždraudė vyrams 
ir moterims būti vienoj vie
toj maudymosi kostiumuose. 
.Ploni, permatomi maudymo
si kostiumai taipgi uždrausti.

SUĖMĖ 5 ŽMOGŽUDŽIUS 
NEW YORKE.

New Yorko policija suėmė 
5 įtariamus vyrus eąrišy su 
užmušimu žulikų karaliaus 
Frankie Vale, kuris buvo nu
šautas Brooklyne iš greitai 
bėgančio automobiliaus.

MANIEVRUOSE UŽMUŠ
TAS GENEROLAS.

Darant Vengrijoj armijos 
manievrus, sprogo viena ar- 
mota, užmusdama artilerijos 
viršininką gen. Czarny ir 
sužeisdama du kitu karinin
ku.

TEATRE SUŽEISTA 40 
ŽMONIŲ.

bos suardytos, rąstai išne- ašaros.
s pasakodavo apie i 

“saikų” metus. Jis matė,) 
kaip žiauriai rusų kazokų 
buvo nužudytas garsus tų 
laikų žemaičių sukilėlių va
das Noreika.

Paskutiniu laiku senelis į 
gyveno neapsakomame skur- j 
de. šaltas žydo pirties muro 
kampelis ir bado šmėkla bu-i 
vo jo gyvenimo i ’ ’ ’ 
Dažnai skundėsi žilagalvis, i 
kad paklydęs vienas tarp; 
amžių svetimų, nes savo kar-' 
tos jau nei vieno žmogaus •

!S Pottevilles, Pa., šitokį at- trobos sugriautos, sodai su-Į _________
-z.* naikinti. R. Birgiolo, J. Si- •

manavičiaus.' J. Birgiolo vis-' | HlllipOS ZlDlOS*
kas sunaikinta, tik gyvenami' r

-. . , - t - j -i namai teliko. Kazio Simana-' 
do gulintį be žado Liudviką vjčiaus tvartų stogas nuvers-i 

šlynių Birgiolo tvartai ir 
klojimas, Matb Nikšo 2 klo-

;tininkas liko sveiki. Dideli 
kluonai, ąžuolai išlaužyti, 
•arba iš šaknų išrauti. S. Grei- 
įčiaus, Pleskio ir Bataičio 
(tvartai, klojimai sugriauti. 
jVabalo klojimas sugniužin
tas. Šalę Vabalo nuominin
ko visos trobos sunaikintos, 

(tik gyvenamas namas ir klė
tis liko. Paalsių kaime A. 

Associated Press praneša 5jrgiolo ir Žemeckio
F TS TV-

sitikimą:
Ant kelio tarp Minersvil- 

lės ir Mt. Pleasant du vyrai 
pereitą naktį (17 liepos) ra-

Nepaprasti Abi- 
tikimai.

KAIP GYVATE APSIVY
NIOJO KARBAUSKIUI 

APIE KAKLĄ.

Ypatingai įdomiai < Nukentėjuaiema nuo £a^
1 - f ip;tų valdžios) .

Detroit, Mich.
M. Šertvitis ...........$3.00
Aukų nuo 10 metų Lietu

vos Neprik. apvaikšč. $9.45
“Kel.” Ni. 44, 1927, $6.00

Pajieškau Juozapo Milašaus <Mila- 
cus), dėdės, paeina iš Skaudvilės pa
rapijos, Kauno gub. Turiu svarbų rei
kalų Malonės atsišaukti arba žinan
tieji teiksis pranešti. <31 k

PAULINA NARATAViCH
P. O. Box 195, Barberton, Ohio.

•» Antonina Staškauskaitė, Kairiškių 
Ilsimo, Tryškių parapijos, pajieškau 
brolių Stanislovo ir Pranciškaus Staš- 
kaus'.ų. Kauno gub. Kas apie juos ži
no. malonės pranešti, arba patįs malo
nės atsišaukti; yra svarbus reikalas.

Mrs. Aat. Kapocevičia <31» 
251 Wythe avė , Brooklyn, N. Y.

r

Sykiu $23.95 APSIVEDIMAL

saldybė. ^“Keleivio” Kalendomis
Icirru I vi< !

Dar Gaunas.
tos jau nei vieno žmogaus

Kanados valdžia liepė tuo
jau* išsikraustyti iš tenai A- 
merikos Ku Klux Klano or
ganizatoriui Havvkinsui, ku-

Karbauskį, 23 metų am
žiaus vaikiną. Apie jo kaklą 
buvo apsivyniojusi trijų pė
dų ilgio barškuolė gyvatė 
(rattle snake). Kada jie pra
dėjo jį judint ir bandyt pa- 
liuosuoti jį nuo gyvatės, jis 
atgavo truputį sąmonės ir 
pradėjo baisiai blaškytis, no
rėdamas iš jų rankų ištrukti. 
Bet savo rankas jis visą lai
ką turėjo užkėlęs už galvos w ____ _ _______
ir iš visų jėgų spaudė jomis {3, i^ioti. A^ir K. Kaptu- „e] 
gyvatę. Karbauskas buvo nu- rauskų visos trobos sugriau- 
gabentas j Minersvillę pas įjk gyvenami namai Ii- žemo-ali 
daktarą, bet ir bendromis ko Kapturausko motoras ir 
daktaro ir tų dviejų vyrų pa- traktorius sudaužyta. K. Si- 
stangomis negalima buvo ,
KarRanskn ranku naliuosuo- ---------- - ----- i’ ^unijos Kapitonas joaųumnaroausKO ianKų panuosuo gyvenamo namo. Neverdaus- Tanaama Ipitonanta* Rodol- ti. Daktaras pagalios užchlo- k’ kloiima* «uardvta , angama, leitenantas Kocio -
roformavo Karbauskį, ir tik, Be to da viesulai išlaužė i 1° 
tuomet jo raumenįs atsileido aDje 9qo hektaru miško 1^’ ^avine.J?.va^
ir rankas galima buvo nu- ap-le -W helitarų mlSlt0- Iginklus ir amuniciją maisti-
lenkti. Gyvatė buvo jo ran- MIR£ ng METy -JAUNI- am>---------------
HsnėbZPSaS‘p& KAIT,S ” ! Japonija atšaukė iš Kyny
ii^ai papasakojo kad eida- Skuodas. Čia mirė sulau-, provincijos Tsingtao 5,700 
mas perinimus’ jis pajutęs 118 metų senukas Dubin savo kareivių, kurie pirma 
kažin ką a™^^o'kaMą. Jis ^as. kuris dar nei vieno kar- ?buvo nusiųsti tenai “tvarkai 
griebęs rankomis, ir sučiupęs to nebuvo v ėdęs. palaikyti,
gyvatę. Daktaras spėja, kad 
Karbauskis iš didelės bai-! 
mės neteko žado ir krito ant 
kelio, tečiaus instinktyviai 
jo rankos gyvatę pasmaugė. •

I
i 
i

i’ • . 1 L41 llCln 14“

jimai ir tvartai sugriauti, so- rls atvažiavo tenai iš Alas-
das išlaužytas, 18 avilių su 
bitėmis išnešiota laukuosna. 
J. Birgiolo klojimas sugriau
tas. Skrickio tvartai nunešti i ■ 
upę. Cedaravičiaus klojimas. I pu fašistų redaktoriai iš 
Simo ir J. Kalnaičių klojimai (pvttmOj: nusiuntė Paryžiaus 
ir tvaitai, K. K. Kalnaičioi^j^j.^čij) “Matin” redakto- 
tvartai, J. AmbranaiČio nau- rjams pakvietimą i duelių, 
jas klojimas sugriautas, rąs- kam “Matin” įžeidęs fašistų 

.generolą Nobilę ir pasmer
ks jo ekspediciją į šiaurės

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

Kalendorius reikalingas 
kiekvienam, nes jame su
krauta labai daug mokslo ži
nių. Jis yra kaip ir kokia 
enciklopedija. “Keleivio” 
prenumeratoriams tik 25c. 
Pasiskubinkit užsisakyti.

Pajieškau merginos arba našlės ap- 
< įvedimui, kuri sutiktų gyvent ant 
farmų; aš turiu farmukę Torringtone. 
Turi būti nesenesnėsnė 35 metų. Aš 
esu 35 metų vaikinas, nevartoju svai
galų, vidutinio ūgio, myliu dorų gyve
ninių. Malonės atsišaukti ir su pirmu 
laišku prisiųst savo paveikslų, kurį 
pareikalavus gražinsiu. Arčiau susi
pažinsime per laiškų. Antrašas:

A BRU2AUSKAS
R. F. D. 1, Boa lf>0.

Torrington, Conn.

kos. Jeigu jis geruoju neišva- 
žiuž iai jį paims užapykaV FARAXKIAVS1A8 BtB„ Mo_ 
lesu įsspn s laukan. i kibtis anglišką kalb*. Taipgi.

I iš jos galima pasimokinti rašyti ir 
skaityti lietuviškai ir angliškai. Kaina 
25c. Agentams duodu ant pusės, kurie 
ims už $10.00 vertės, persiuntimo lė
šas aš apmoku. Slaptybės knygelė, bet 
tik de) merginų ir moterų, kaina $1.00.

GEORGE BEDRĮS <30>
P. O. Box 2rt. Mes ko. M e.

, . \ Meksikoj tapo sušaudyti
manavičiaus visos trobos, be jauni jos kapitonas Joaquin

GYVATĖ ŽMOGAUS 
VIDURIUOSE.

“Boston Herald” paduoda 
iš Franklin, Pa., šitokią ži
nią:

Turėdamas didelį vidurių

I

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, kad ir gyvanašlė; aš esu 
našlys, 39 metų senumo, turiu savo 
narna ir du vaiku; vienas yra 10. o 
antras — 12 metų amžiaus. Aš norė
čiau kad turėtų kiek nors ir pinigų.

. JOE DORRIS <32»
Box 48. Pocahontas, Iii.

Pajieškau apsivedimui merginos ar 
našlės, gali turėt ir vienų vaikų; nuo 
■'M) iki 40 metų, pageidaujama, kad mo
teris butų dora ir mylėtų švarų šeimy
nos gyvenimų; aš esu našlys. 42 metų, 
be vaiku, sveikas ir nevartoju svaiga
lu nei tabako, turiu darbų ir visada 
dirbu; turiu keletu namų ir pinigų 
banke Su pirmu laišku meldžiu pri
siųsti ir savo paveikslų, kurį sugrų- 
žinsiu atgal, pareikalavus. Vyrai nera
si nėkit. (32)

JOS YSDANAVJč
208 Maine st.. Westville, III.

INTERNATIOMAL rATER CO.
New York.
Birželio 26 d.. 1928.

Board Direktoriai paskelbė 
kvartalinius dividendus po še
šiasdešimt (60) centų ant Šero, 
kurie išleisti vardu Common 
Stock šios kompanijos, išmokami 
Rugpiuėio 15 d.. 1928 m., Com
mon Stockholderiams. kurie yra 
ant rekordo baigiant biznį Rugp. 
1 d.. 1928.

čekiai bus išsiuntinėti. Trans- 
ferių knygos nebus uždarytos.

0WEN SHEPHERD
Vice-Presideot & Treasurer.

Naujiena Hartfordo ir 
Apylinkės Lietuviams.

Priimu Lietuvos laisvės Paskolos 
Bonų kuponus už pilnų vertę. Užlai
kau pirmos rūšies vyriškų, moteriškų 
ir vaikų drabužių krautuvę. Parduodu 
laivakortes į Lietuvę ir iš Lietuvos į 
Amerika ir Kanadą. Padarau visokius 
raštu< ir dokumentus. Siunčiu pinigus 
į Lietuvą ir kitas šalis. Visados kreip
kitės prie lietuvio, kuris Jums patar
naus kuogeriausia šiuo adresu;

J. SEK Y S
177 Park St- Hartford. Cuua.

BIBLIJOS 
STUDENTAI

Trinerio Kartum 
Vynas

;ššltt'>ja visus nuodus iš jusų vidurių. 
•S-vejkas žmogus neturi didesnio prie
šo už vidurių trubelius. Tūkstančiai 
yra aukomis tų trubelių. Trinerio Kar
tusis Vynas švelniai veikia ir yra ma
lonus gerti. Visose aptiekose.

<i » i♦ t t i» « i
« e t t ♦♦
•i t i
•»i »
«
•
t gų skaitome tik po lc. už žodį.
| Pajieškojimai su paveikslu kai- 
l nuoja daug brangiau, nes kainųo-
• ja. padarymas klišės. Todėl norint 
J talpint pajieškojimų su paveikslu, 
» reikia prisiųsti fotografijų ir 
J klausti kainos.
} Jeigu norit kad apgarsinimas ar- 

i i ba pajieškojimus greitai tilptų, 
l • reikia pasiųsti kartu ir mokestj.
į
I l l I♦ » k

VISŲ ŽINIAI
Už visokios rųšies smulkios paii- 
srarsinimus, kaip tai: pajieškoji- 
mus apsivedimų, įvairius praneši
mus. pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodį už sykį. No
rint tų patį apgarsinimų patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už sykį 
“Keleivio" prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikrašti 
ir už pirmų sykį skaitome po 2c. 
už žodį.
Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c. už žodį. 
“Keleivio" prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau-

Ned.. 29 d. LIEPOS-Jl L Y. 
1928 m. turėsime programą lietu
višką iš “Sargybos Bokšto” radio 
W-0-R-D. 252 m. Pradžia nuo: 
2:30 tai. po piety, iki I vai. Chi- 
cago daylight saving time. Pra
šom visus pasiklausyti, nes bus 
labai Įdomi programa: Grieš Jau
nuoliu orkestrą, giedos choras, 
kvartetas, duetas; solo ir kalbėt’ 
S. J. Beneckas. temoje: “Kas yra 
Bažnyčia”?

šiuorni prašom musu klausyto
jus radio. kad kiekvienas, kuris 
girdėsite minėtą programą, tai 
malonėkite prisiųsti mums savo 
antrašus, o mes nusiųsime jums 
knygelę po antgalviu “Laisvė 
Žmonėms.”

Adresas laiškams: “Sargybos 
I Bokštas” W-O-R-D. M’ebster Ho- 
itel 2150. I.incoln Park West. 
Chicago, III.

/^abar Aš gaunu
daug baltesnių^ skalbinius

šituo netrinamu budu...
ti su mažai arba visai be trini- 
m<>.

Mano rankos jau nebeturi tos 
inazgojimo dienos išžiūrės. Ir 
aš patėmyjau. kad drabužiai il- 
giaus laikosi, taipgi—nes šis 
saugus, švelnus Rinso būdas iš- 
gelbsti juos nuo susidėvėjimo.

Aš manau, kad kiekviena mo
teris turi turėt Rinso po ranka, 
.lis išskalbia drabužius balčiau, 
kiek aš esu mačius. Paklauskit 
pas savo groseminkų.

Garantuotas išdirbėjų 
LUX—I^ever Bros. Co.

Išmirkina skalbi- 
| aiua balčiaa.

Cuneo mieste, Italijoj, pe-j ........... ............... f
reitą subatą sugriuvo judo- skausmą ir negalėdamas nie- 
mujų paveikslų teatras. Ka-'ko valgyt, šio miestelio gy- 
tastrofoj 4 žmonės buvo už-' ventojas Robert Dorman bu- 
mušti ir 40 sužeista. |v« nuvežtas ligoninėn, kad
________ .1____ ’l T..______ ) padarius Jenai X-ray apžiu-

Ties New Yorku ju> ės iš- duritidse yra trijų pėdų ilgio 
” ” ir pusantro colio storio gyva

tė. Dormanas sakosi jautėsi 
negerai jau per keliatą mė
nesių. Daktarams jisai pasi
sakė tankiai gerdavęs van
denį iš balos girioje. Dakta
rai mano, kad jisai galėjo 
tokiu budu praryti mažą gy
vatuką, kuris paskui jo vi
duriuose ir išaugo į didžiau
sią gyvatę.

JŪRĖS IŠMETĖ LAVONĄ, rijimą. Pasirodė, kad jo vi- 

metė ant kranto Guy Egilto- 
ną, kuris besimaudydamas

Bismarck, Mo. — Čia tapo 30 birželio prigėrė, 
areštuota Miss Ada Briggs.1---------------
19 metų amžiaus mergina,1 ŽEMES DREBĖJIMAS 
kuri per langą nušovė savo TURKIJOJ,
patėvį Simpsoną. Policijai ji Smirnos apielinkėj, Turki- 
prisipažino, kad ji su savo joj, pereitą sąvaitę buvo 
motina ir dėde nutarę Simp- smarkus žemės drebėjimas, 
šono nusikratyti norėdami kuris pridarė labai daug 
turėti “ramybę" namuose.

MERGINA NUŠOVĖ 
PATĖVI.

TURKIJOJ.

nuostolių.

M AZGOJi.MO diena jau ne 
kaip mazgojimo diena, kaip 

pi adė jau vartoti Rinso. Nerei
kia trinimo. virinimo, nereikia 
rupesnio nei maišymosi [«> ki- 
činų Ir aš visai nebūnu pavar
gus dienos pabaigoj.

Nes su Rinso vNkas kų aš 
darau, tai išmirkau ir išplau
nu! Tirštose, smetonuotose 
Rinso putose, purvas ir plot
mės tiesiog nuplaukia be pa- 
gelbos. Net purviniausi ranko
vių galai išeina snieguotai bal-

Tai Granuliuoti 
Muilas Rinso 2.53

KELEIVIS
BROADU’AY,

SO. BOSTON, MASS. ♦
!

t

I



KAIP JUS TAI SUPRASITE?
Vyras: Besiskusdamas aš per

sipjoviau gerklę ir mirštu.
Pati: Ar aš galiu tau kuo nors 

padėti?
Klausimas: Ką ji norėtų jam 

padėti — išsigelbėt, ar numirt ?

TARPTAUTI&KAS ŽODYNAS.

RESTORANE.
Svečias:— Na. o kaip j usu žu- 

via? Galima valgyt?
Tarnas:— Tiesa pasakius, žu

vis nebloga, ak aš tamstai nepa
tarčiau. nes jau tris dienas guli 
bakse ir katinas jau čiaudi pa
uostęs.

Svečias:— Šitaip! Na. tai duok 
man šutintos jautienos su maka
ronais.

Tarnas:— Jautiena labai gera, 
ale tamsta geriau jos neimk, nes 
mes jau penktą kartą ją atšil- 
dom. o makaronai, tai vistiek į 
kaip robas. Gali da apsirgti nuo! 

J«?- I
| Svečias:— Jeigu šitaip. tai< 
.duok man lietuviškų kopūstų su 
[kiauliena. i

Tarnas:— Musų kopūstai šian-; 
dien tikra cholera. Geriau tams-’ 
ta nueik ant kito kampo, kur ma- j 
no brolis užsidėjo restoraną — 
tenai, tai tikrai gausi gerai pa
valgyt.

.AUTOMOBILIŲ š£RU MEKLERIA1.

40 akrų Farma. su budintais, maši
nomis, jryvuliais, stuboa rakandais, 
užsėtai* laukais ir automobilius. <31)

K. Markus, Box 75, Fountain. Mich.

FARMOS!
PARSIDUODA maža fannukė su 

namu 5 kambarių, *u elektra ir ki
tais patogumais. Priežastis pardavimo 
pasilikau našlė ir viena nt pajėgiu ap
dirbti. Mr*. A. Norkevich

3® Brazi I st.. Meirose. M a**.

ANT PARDAVIMO.
Lietuvio buėernč ir jfroseraė, geroje 

vietoje, duodanti didelę apyvartų, par
siduoda greitai ir pigiai. Ik! platesnių 
žinių kreipkitės: J. SEKYS (30)

177 ParK SU Hartford, Coan.

LIFE’S 
LTTTLE 
JESTS

JTa Wtee te Be WIm
A man told hls soa that t*o 

were nevecaary for Mrecare. 
And what are thoee?** 

asked.
"Hotmty and sagactty.*? 
“Wbat is honesty?” 
-Always keep your srord.” 
MArid what is sagadty*” 
••Never to five yo«r *oed

■ •

the boy 
/ -»

f •

I
t
Į

Vaikas: “Tetuk, ką reiškia že- • 
dis fiansė?”

Tėvas: “O, tai tokia moteris, 
kuri tikisi neužilgo ištekėti.”

Vaikas: “O kas yra fiasko?” 
Tėvas: ‘‘Fiasko, tai tas vyras, 

kuris su ja apsives.”

Iš PROHIBICIJOS PŪDYMŲ.

“I don’t 1bow wby you *on' 
aything to do *ith Luta. ' S 
handewMD« man. And in addtttai 
fine pro-Jpect*."

-I haven’t heard abont that** 
**Oh. y re; be ha* a bacbeloi 

who is a begąar 1b Ne* ToriC- 
finder.

ŽMOGUS TURI BŪT 
MANDAGUS.

Ji:— Kaip tau negėda man į 
akis pažiūrėt, o juo labiau kal
bėt į mane prie žmonių ?

Jis:— Taip, iš dalies gėda, bet 
mandagumas reikalauja kalbėti.

VADINASI, NUPLIKO.
“Vaje, vaje, kiek tu plaukų pa

metei?”
“Aš nepamečiau jų. Jie patįs

Nrei-

Buvo taip nervuotas, kad na
ga leda vo išdirbti visą dieną 

Mr. W A. Weller. iš Fulton, Mo^ 
buvo nervuotas, nusilpus ir labai ken
tėjo r.uo nevirškinimo. Jis svėrė tiktai 
117 svarų. Po išvartojimo dviejų bule
lių Nuga-Toae jis parašė: “Dabar ai 
sveriu 130 svarų, aš guliu dirbti b» 
nuovargiu Ir. nerviškumo. Einu la-k 
reguliariai ir išrodau riebesnis negu 
ka<la nors pirmiau. N'uga-lone pagel
bėjo man dikė.ai.“

Nuga-Tone geras kraujo bjdavoto- 
jas nervų ir raumenų. Suteikia g^*itą 
i ageibų nevirškinime, prašalina iš vi
durių gasus. raugėjimą, svaigulį, gal
vos skaudėjimą, inkstų, kepenų ir pūs
lės nemalonumus, sustiprina silpnus 

Restaųrenas geroj vietoj arti dirbtu- į’jįį’ nusilpnėjimą *ir panašius
vės ant geros gatvės, užeiga paranki, trubeliuą. Per daugeli metų Nagų- 
Priežastis pardavimu: savininkas va- Tone pagelbėjo tūkstančiams žmonių 
liuos į Lietuvą. Kreipkitės šiuo adre- atcauti savo sveikatą ir sustiprėti. Jos 
su: M. J. T. (30) parduodamos pas visus aptiekorius su

429 Myrtle avė., Bridgeport, (.onn. i»įica garantija, kad suteiks užganėdi- 
. irimą arlia « pinigai grąžinami Nusi- 
pirkit butelį šiandien. Tik žiūrėkit, 
kad butų Nuga-Tone. Pavaduotojos 
vra be vertės. .

■M
I 
I

Į 
i t i 
įI 
I

PARDAVIMAI
PARMIDL ODA \ ALGA KLA arbu (nervus, prašalina nemigę, pataiso ap**

Psveiksiėiis parodu du Vali Streeto meklenu, \V. P. Chryslerį [ jg LIETUVOS 1 KANADA
\ iunua Movimi! a■ * *ir C. Dilloną. Vienas jų supirko buvusios Maxwell automobilių 

kompanijos šėrus, o kitas paėmė savo kontrolėn Dodge Brothers 
automobilių bizni. Dabar jiedu susidėjo j trustą ir abidvi firmos 

- dirbs iš vieno.

LIETUVAI GRESIA BADAS.

ITALIŠKI ARMONIKAI
Mes išdirba m 
r importui,Ja- 
ie visokių rū

šių rankond- 
dirbtas 
Itališkas 
Aknrdina* 
geriausias 
pasaulyje.
Ant 10 
retų gva- 
rantuotos Musų Rainos žemerata, 
zu kitų išdirbėjų. Dykai suteikiam pa
mokinimus. Reikalaukit katalogo, ku
rį prisiųnėiam dykai. (-)

RUATTA serenelu * co.
1*14 Riue isiand at. Dpt- M. CMe*f«

Aš atitrauksiu Jūsų gimines ir pa
žystamus, kaip vyrus, mergir.-as fr 
moteris iš visų dalių pasaulio į Kana
dą. .Mano patarnavimas yra teisingas, 
greitas ir saugus atkraukime reika
luose. Mano rimtas patyrimas laiva- 
horėių užsiėmime per ilgus metus, tai 
liudija. Taipgi tie žmonės, kurie jau 
atsitraukė savo gimines per mane yra 
man dėkingi už mano rinitų patarna
vimų. Kaip vyrams, taip ir visiems 
imigrantams gaunu geras apsistojimo 

I vietas Kanadoje. Su mano rimtu aukš- 
j tos rūšie.- patarnavimu ir žema laiva-

negali susilyginti. L>el platesnių in
formaciją visuose imigracijas reika
luose kretpkitės laišku prie manės šiuo 
adresu: ($4)

GEORGE KAUPAS
Laivakorčių Agentas

P. O. Bos 47, tValkervilie, Ont.,
Canada.

Rimtai kalbant, z Lietuvos prantama — daug kas gal ir 
šiaurėje ūkininkų padėtis yra; atleistų amautojus, bet šiuo Į

i

I
be galo sunki ir tiesiog tra- 
ginga. Štai iau du mėnesiai, 
patys brangieji ūkininkams, 
veik kasdieną lietus lyja. Tik 
visai nežymi ūkininkų dalis, 
kuri turi aukštus laukus arba 
gamtos drenažą (podirvy 
gipsus), suspėjo ir galėjo pa
sėti dal| vasarojaus. Jau pra
ėjo ir Joninės, o 80—90 nuoš.

i vasarojaus. 
Yra vietų, kur dar visai ne
pradėta sėti. Nepasėtos dar 
avižos, mišinys, miežiai ir li
nai. Bulvių daugumas nega
lėjo pasodinti, daržovių so
dinimas nepradėtas.

. Ne kokia padėtis ir tų uki- 
ninkų, kurie šiek tiek ir su
spėjo pasėti: nors sudygo, i

laiku neturi kuo užmokėti
ištarnautą laiką. Darbo gi, 
negalint laukuose dirbti, nei 
šeimininkai, nei jų tarnauto
jai nebeturi: taip sau vaikš
tinėja, pypkuoja ir filosofuo
ja apie lietų ir įtarimus.

Dabar jau aišku, kad ru-1 
deni duonos klausimas gali j 
atsistoti visu aštrumu ir todėl 
spaudos ir visuomenės parei
ga vesti smarkią akciją už 
kovą su besiartinančiu badu. 
Visuomenė turi sukrusti, or
ganizuotis, galvoti ir jieškoti 
kelių, kaip nugalėti duonos

N INK UVKS

rt

sulaikė 
ir klau-

First Flshermen—I thoųfht T< 
killed that flsh, būt It’s štili elite.

SecoDd nirto—Don't y<ra it'ų a 
catflsh, man?

Į Prohibicijos agentas
I ant kelio automobilistu*
i šia:
Į —Ar turi degtinės ?
! —Neturiu ir tu man jos nepar
duos!, nes daktaras uždraudė 
man gerti — atsakė amerikonas.nuslinko ir aš juos sudeginau.” !

andai vėjas pa-Audros metu
kėlė vieną merginą ir įmetė ją 
tiesiog į vyro glėbį. Dėlto dabar 
visos moterys pradėjo “redusyt.” 
kad butų lengvesnės.

NotNscMMvy
T ra v ei e r (on boa t)—Tou vrere siek 

the first fe* days of the trlp and the 
eapraln gare you leave? Did yoa aak 
for lt?

The Ne* Deck Hasd—I Mdn’t BOSd 
to ask.

ANT PIKNIKO.
Ant pikniko buvo šokiai ir jau- 

■ n imas labai sušilo. Juozas pasiė- 
į mė Marę už rankos ir nusivedė ją 
' į kremus atvėsti. Vos tik jiedu 
atsisėdo tarp žolės, mergina suri
ko:

—U-u-u-!... Įkando, Įkando’ ■ 
Kažin kas įkando i nosį! Gal bitė. • 

|* —Tai niekis — sako Juozas.—
Duok šėn, aš degtinės užpilsiu.

; tai netins.
j —Kaip tu ant jos užpilsi, kad 
. ji jau nuskrido.

,i

i i i

i

t

y ėjo ir Joninės, o 
r] nėra baigę sėti

Hiąh pląca *im prirticra ts fravųM. 
He talkeš an hour or mere,

Ar.d marle ua *onder *.f ha eaąht 
To be, perchance, a borą.

sario sėklų klausimą, nes 
i Biržų apylinkė sėklų neturės.

* i- x ° ;Nors nežinau, bet spėju, kadbet nuo lietaus ir šalčių rasa- tojęja pat padėtis yra RokiiL 
rojus geltonuoja, retėja, pus-, kio panevėži0. šiau|iu, ir kt. 
ta. Kas pasodino bulves — 
daugumai jau supuvo sėkla.

Vidutiniai atrodę rugiai ir
apskrityse. Kiek geriau — 
tai Suvalkijoj.

kviečiai, staiga sumenkėjo.

Pasinaudokite Šiuo Dykai 
Duodamu Medikaiiikų 

Patarnavimu.
Kadangi veik kiekvienas turi klau

simų sveikatos reikalu, kur nevisuo- 
į met reikia šauktis tiesioginės daktaro 
priežiūros, tad mes užlaikome specia
li skyrių tiems, kurie parašo mums, 
klausdami sveikatos patarimų.

Šis skyrius yra po priežiūra prakti
kuojančio gydytojo »n 25 rnetų patyri- 

- _ _ j mu. Jis duos Jums tinbamus patari-
klausimą ir 1929 metų pava- i mus apie sveikatą. Rašydami jam. pil- 
____•- i_i—----- . ----- 1 nai paduokit tikrą ir pilną paai skini - 

j mą apie nesveikatos apsireiškimus.
; Siųskit^ visus klausimus j MEDI- 
}€AL DETaRTMENT. W. F. Severą 
iC.vmpaay, (darytojai, ištikimų Severą 
i naminių gyduolių), Cedar Rapids. 
i !•*■.

Visuomenė turi šiuo opiuo-
Kviečiai, ypač slėnesnėse Ju reikaIy jau rūpintis, nes; 
vietose geltonuoja. Rugiai, vyriausybė, kad ir.turėtų tam

- noro, viena nepajėgs. L Į

■

Lietuviška Aptieki
Maa ažIailcaiBa visokią VsMą 

ir taksą
Noo ReuMstinre, sssflpoa|iaas 

•trėną, kraujo valySM, sao slaptis- 
gą ligą. kosaHo, patrakiSM, ate. 
Taipgi užlaiko* [Heilą ki LiatavaS. 
PatarssviaMs kuogariaaaiac Įvai
rios iaksya. partrauktos ii Uats- 
voa. Vaistą priaranėtaai ir per 
paštą. Musą Aptieks tebėra tef ps- 
ėtuį vietoj.

1M SALĖM STREET, 
BOSTON, MASS.

TcMomb MtM
MEDICINOS DAKTARAS

C. J.
Valandos: nao 2 iki 4 po pistą, 

nno 7 iki 8 vakare.

1S7 SL’MMER STREET, 
LAWRENCR MAS8.

AMERIKIETIS LIETUVOJ 
z ANT TREINO.

Važiuoja Lietuvos traukiniu 
Amerikos lietuvis ir žiūrėdamas 
per langą ruko cigaretę. Priei
na lietuviškas policmanas ar kas 
ten, ir sako:

—Prašau 3 litus pabaudos.
—Už ką?
—Už rūkymą uždraustoj vie- " 

toj. !
Amerikietis supykęs numeta 

papirosą ant grindų.
—Prašau 6 litus pabaudos,— 

užrėkia lietuviškas valdininkas.
—Už ką gi vėl ?—klausia ame

rikietis. į
—Už numetimą papiroso ant 

grindų. j

TURCJO BĖGTI.

IĮ Of tlte Šame Mmd
Magi?tratų—It aeemą strange to are 

■ that you conld keep on rohbtng that 
i enormous corporatlon for «o long *!tb* 
• ont beta g canght.
j The PriMtaer (brlghtty)—WeH, 

corporatlon vra« pretty bn«y Itoetf.

Net Vary Htmgry '
Trarnp—Lady. could you gir* ■ pore 

' feUotš a bite to;-----
Farmer’i Wlfe—Ont 

ttoodpil* and the ax.
Trnmp— Pardon me.

so snbleet te aplittlng

there ta the

Teisėjas:— Ar tiesa, kad tam
sta važiavai 80 mylių Į valandą?

Kaltinamasis:— Tiesa, bet aš 
nekaltas.

[ Teisėjas:— Kaip tai nekaltas?
1 Kaltinamasis:— Aš turėjau 
: bėgti, nes mano automobilius bu
vo vogtas, o policmanas vijosi.

PARADOKSAS.
Profesorius:— Ar gali man

Amerikietis iniršęs ima kolio- duot* pavyzdi, kas yra paradok- 
tis. ‘ ;«««•

—Prašau mokėti 9 litus pabau
dos už koliojimosi viešoj vietoj.
O be to prašau išlipti. Tamstai ™ kitiems duoda šliubus. o pats 
bus sustatytas protokolas už EXvena be šlįubo. 
įžeidimą policininko, einant jam 
pareigas.

Mokinys:— Geriausia para
dokso pavizdys yra kunigas, ku-

I PAKLUSNUS TARNAS.
Keliauninkas:—Aš noriu, kad 

IŠRUKfi PARBUS. tu mane prikeltam kaip penkios.
Farmerys vedė miesėionką pa- Tarnas:—Gerai, ponuli, bet 

čią. Vieną vakarą jis sugrįžta tamsta turbut nežinai, kad visuo- 
iš girios, o jauna miesčionka jam se vagonuose prie lovų dabar yra 
sako: zvanai įtaisyti. Todėl kada tik

—Eik pažiūrėk paršų, jie ap- norėsi, paspausk knypkį, 
sirgo. aš tuoj tamstą prikelsiu.

—O ko jie apsirgo? j --------------------
—Nežinau, kaip tik parūkiau į 

kaminą suvariusi, ir apsirgo...
—O kam tu juos rūkei?
—Kam? O argi tu nežinai, kad 

kampiai visada būna rūkyti ?

o aš

JOS NEAPGAUSI.
Ji:— Aš netikiu, kad tamsta 

nesi bučiavęs kitų merginų.
Jis:— Reiškia, tamsta turi

daug patyrimo bučiavime?

1

AR NORIT NAUJAS
PADLAGOMS UŽDANGAS 
arba Lovą, Springsus, ar Mat
rosą?

Jąs galit gant geriausius už 
pigesnę kainą, pas

THE WORTHLEY 
FURNITURE CO.
160 Middlroes St,

LoweU, Mana.

RRM-OLA 
hehoroj"mji 
(Raudonąja Gysla) 
AKLIEJI. KRUVINIEJI. VIDURI
NIAI IR IŠLAUKINIAI HEMO- 

ROIDAI PAGYDOMI.
Kam kentėt, kuomet REM-OLA 

pagelbėjo ir išgydė kitus per 17 ta.
Paklauskit savo aptiekorių. Jis 

žino, kad REM-OLA išgydo lM»- 
roidus (pilės).

Rašykit laiškus reikalaodatai dy- 
ka: (lydymo Išbandymui. Gauaite jį 
paprastame pakelyje.
HENRY TnATER * CO, INC. 

CAMBRIDGE, MASS,

ypač geresni, šturmų sumai
nyti ir prilenkti prie žemės, 
menki — reiškia rugių der
lius daugiau negu abejoti
nas. Rugių žydėjimo laiku — 
putė toks vėjas ir lijo šaltas 
lietus — rugių nebebuvo.

Gyvulių būklė taip pat 
sunki. Ganyklos šlapios — 
avys dvesia. Dauguma ūki
ninkų nebeturi kur gyvulių 
ganyti: piauna,. lai&ųs ir 
tvartuose šeria. Vasarą suse
ns šieną, kas žiemą dalyti?

Šiandien iau aišku, 
rojaus pąv. Biržų i

NAUJAS LAIKRAŠTIS.
Šiauliai. Šiomis dienomis 

Šiauliuose išeis naujas laik
raštis. Laikraštis busiąs tau
tiškos minties ir vadinsis 
‘ Momentas.” Leis vietos 
tautininkai.

X

Šiandien jau aišku. .Vasa
rojaus pav. Biržų apjįiifki 
neturės. Šakn iavaisių (buk 
vių, kolių, morkų) taipogi 
nebus.

Rugių ir kviečių — ar bus 
ar ne — pereis nuo netolimos 
ateities oro. Jeigu dar nuo 
šiol nustotų lyti, tai visgi 
žiemkenčių butų nors žemiau 
vidutinio derliaus, gi jeigu 
lis —tai

Leiskime — kad bus žiem- 
kančiai vidutiniai, o vasaro
jaus nebus — tai vistiek duo
nos neužteks, nes tais grū
dais reikės ir gyvulių ir žmo
nių gyvybė palaikyti.

Pašarų derlius taip pat 
bus menkas: pievos vande
nyje, žolė neauga.

Šiuo laiku apie Biržus — 
tai mėšlo vežimo ir pūdymo 
arimo laikas, bet dabar tie 
darbai nedirbami, dar lau
kiama bene galima bus linų 
pasėti 
menys vis viena nepribręs. 
Į laukus negalima įeiti, juo 
labiau mėšlų vežti. Taigi ir 
pūdymo įdirbimo reikalas 
yra sunkus ir todėl žiemken
čių sėjimas yra abejotinas ir. 
tinkamai žemė nebus įdirbta.' 

i Esant tokiai būklei, uki-
Almort Fmiehad ninkai rimtai stato klausimą:, 

•“ limbus ir kas dalyti? Yra 
Mr. gduk*—r**, i ru* irt «u ov«r |balsų, ir daug, kurie siūlo ir 
bu? the ■hoothiy.______________ ruošiasi visus samdinius pa-;

■ Kelmvia” datū gal’’'
žmoam nel m°Kescių nei tamau-
‘""TSuStou”* tojams algų išmokėti. Su-

•to",»r»4< ji*

tady. bet Tm 
headacheą.

SWUNNG NEMARK

B-f** beliete Mr*. Bro*n 
ever bratbea ont hęr bonse.

Mister—I vouldn’t aay that—it'a 
too **eep’nf a remark.

Traeeler*g N et e
Šamotinio* I ųn from hera to 
With ccorcla* of pattent caro;
Anfl th«n I pereerer*
In rettlflf back from there to her*.

there.

An Apt Papil
“My wffe« lenrniną the plano, and 

my danghter the vlolln.”
"And you—wh*t are you Įremta*?” 
-To *nffer Jn aflence.Gnttarres 

(MadrM).

NETVARKUS 
IR SKAUDUS 

šlapinim««> 
seniems
Palengvina

Santai Midy
Parduoda visose

Aptiekose

fi

SuLTHCM)

Didelės Vertybės
Iš MUSŲ 27-to

METDOO
Atlantic Gatavai Svmaišytas 

Penta*, galioną* ............ SI.73.
Aukštos nešies tyras Linseed Oil 
Pentas. Vertas 83 50. Buff. ivorv. 
šviesiai pilkas, lead spalvos, švie
siai rudas, maroon. tamsiai žalias 
ir baltas.
General Utility Penta* .. Gal. 98c 

Tamsiai žalias ir rudas
Engliah White Enamel $1.95 gal. 
" aterproof Floor Varnish 1.48 gi. 
Outride Spar Varnish .. 2.00 gal. 
Uniform Flat White Paint 1.69 gi.
Paint & Varnish

Remover ....................  1-18 gal.
Shellae. Drauge ar baitas (p» 5 

svaru* dėžė)................. 2.39 gal.
32.50 Ilgu kotu kirvis, aštrus 98c 
Front Door L*ck Sets........ $1.59
Inside Ikmr Lock Sets 37c. setą*. 
14” Ia*n Mo*erw .............. $5.48
50 Pėdų Šmirkštynė*.......... $3.48
šakė* .........................................  59c
Medžiam* kirpt žirklės. T' 

plieninės ............................... 85c
Atlantic Motor Oil, 5 gal. k. $2.9$ 
30x3'/2 Gvarantretos Tūbos . 87c

U MUSŲ 
BARGENŲ SKLEPO

sv. GvarantaotM Electric 
Prosas..........  ....................... S1A8

Prosinimui Lentos .................$1.39
50c. šluotos .........................
35c. Kenas KimbalTs Metai

Polish .................................
Langų Screen*. 18x33 39c.,

24x33 .................................
Gvarantaola* patenkMiaas. arba 

grųštaami pinigai.
šimtai hitą bargėną. 

Vietinis pristatymas dykai.
Tel. Haneoek 0105—410*.

Pakankamai parMninral lieto*. 

1095 Wa»hhigte« St„ Bortai
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I KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
r PAGAUTAS ŽMOG

ŽUDYS.
Šiauliai. 'š. m. birželio m. 

6 d. Šiaulių policijai pristaty
tas galvažudys Kaziukaitis 
Bernardas, kaltinamas savo 

__ ________  . __ motinos ir brolio Kaziukai- 
ŠiauliaL Dėl blogo oro «ų nužudyme Bičkų kaime:

IŠGRUZDŽTV^ADANGĖS kai DU PEŠASI, TREČIAS
3A1AU1111

Rokiškis. Birželio 18 d. 
rinkoj susipešė du žydai. 
Vienas žydas, perlaužęs ūki
ninko jieną, pradėjo matašy- 
ti kitą žydą. Ūkininkas už

Gruzdžiai, Šiaulių apskr. 
Nesenai čia sudegė p. žalia- 
vičiaus fabrikas; š. m. birže
lio10 d. kilo gaisras ir sude
gė p. Mažeikos kūtė, darži
nė, bet kadangi pradžios mo
bLusiemsimontais pavyko »eną žydeliui sudavė per 

lilcvidiieti. Nudecė aus’-Tad? beslP^ su’ 
UkuSos«tag»s.Groadžiu<, t^.lo.mfK. pasisaukė sau 
«.-aferai yra parterę nemaža ;daWa.u drauCT ’
nuostoliu, o gaisrininku or- J^in1?^’®ela\i*a'arad®’nu" 
ganiaacijos steigimu nešino 1'™^ ! >">«'’adą. 
pinama.

Musų klebonėlis politikie
rius, bet bažnyčios nežiui i.1 
Nuo bažnyčios kryželiai luž- lietaus tamsus gaivalai visą 
ta, daužydami Mėtinį sto^a bėdą verčia ant radio, kurs 
ir net gali bokštai griūti, neb pritraukiąs ne tik bal- 
inžinierius jau senai .įspėjo. bet ir lietu. Bobos ir vyrai 
Kapai apleisti. Gatvė — bru rimtai mošiasi visus stulpus 
kas veik visą pavasarį sto\ e- griauti. Sako, Latvijoj jau 
jo nevalyta. Žmones piktina- valdžia uždraudusi radio, 

• greitu laiku ir«Čia bus toks
įsakymas.

I I 
t 
i

Tikro* Rūšie* 
Salyklų Syrupa*KAff SEKES1 BAŽNYČIOS i BLOGA LIETUVOJ.

ŠVEICORIUI VALSČIAUS! <_______
IŽDININKU SUTI. ; Šiaulių apylinkės ūkininkai netoli Kėdainių. iUwiduAtn Nud«»ė

Kelmė (Raseinių apskr.). Atleido samdinius: bernus, I Galvažudį į siąnuovaj^^
Kelmės valsčiaus iždininku mergas ir piemenis. Dvai i- pnstate vietos gyventojas 
buvo stambus ūkininkas Bu- .ninkai mažina ordinariją or- 
draitis. Be iždininko pareigų dinarninkams, padienius 
jis ėjo dar Kelmės bažnyčios į darbininkus atleido nuo dar- 
šveicoriaus pareigas. Kelmės; b°. Kaimuose, miestuose be- 
valsčiaus taryba ir revizija darbių skaičius didėja. Dar- 
manė, kad ponas iždininkas, bininkai, amatninkai susiru- 
kurs bažnyčioje baltą kamžą rpmę ateitimi.
dėvi, nei vieno cento savo ki- Miestuose pabrango duo- 
šeniun neįdės valstybės ai* i1]3- Šiauliuose 1 klg. juodos 

vivftlrlninižni nrk.!

Miestuose pabrango duo-

Amaliavičius Juozas, kuris 
paklaustas, kokiu budu jį su- 
ltfkęĮB‘papasakojo:

“Šių metų birželio m. -6 d. 
ažiš Gudžiūnu vieškeliu ėjau 
Žiaunų link. Pakely sutikau 
nepažįstamą piRetį. Priėjęs 
arčiau, prakalbinau. Besi
kalbant, nepažįstamasis pa

lši sakė savo pavardę ir vardą 
ir papasakojo, kad užmušęs

VERS RADIO?
Biržai. Dėl nepaliaujamo

^5
/
✓'

■/

A >4 j
*•

'1

savivaldybės pinigų. Bet po-1 duonos žiemos ir pavasario ąsake savo pavardę ir vardą 
nui šveicoriui taip gerai nesi-kainavo 50 ar 60 et., Į11 . . -. -
sekė iždininkauti, kaip švei- dabar 8o et. Joniškyje, Bir-hav^ 
corvstė bažnyčioje irklebo- zuose ir kitur kainuoja 1 lit.|J^ . . -________________ _____ j Kaziukaitis nusiskundė, esą 

Ūkininkai sustoja vežę į tur- bloga esanti jo dabartinė 
gus rugius ir kitus javus.] būklė, ir kitos_ išeities, jcaip 
Daugelis jau išpardavę, dau-f^k plėšikauti, jam nėra. Gal- 
gelis laukia dar pabrangs-^ važudys ir mane ragino 
tantį; kai kurie ukmmkai, j drauge su juo plėšikauti: pir- 
atvežę pūdą kitą į turgų, ,ma prašė manęs eiti kartu į 
prašo po 20 Htų už pūdą. {Šiauliusginklus kur nors pa-

Visose apylinkėse sklinda ‘vogti. Nenorėdamas^aleirti 
įvairus gandai ir nerimas.'?a^važudj, bet nuvesti polici-

Nemažiau susirupmę nau-Įi011; a® šiam-sumanymui pri- 
jakuriai, kurie, kurdami sa-.^^V’ *r.mes a^u 
vo ukius, prisidarė daug sko- Šiaulių link. Netoli miesto 
lų, iš paskutinių sukrapstę IPoHcijos aš galvažudį stip- 
sėklai, supilė į žemę ir jau 
dabar, neturėdami ko valgy
ti, skursta be pastogių su šei- 
momisir gyvuliais.

Pavenčiais nuo Užvenčio 
iki Papilės apsemti keli kai
mai, į kambarius ir tvartus 
veržiasi vanduo. _ , _

Daugelis darbininkų, at-p yalsč. Antopoliodvarog^- 
leisti nuo darbo, sugrįžta ir iš •••»-» • 
Latvijos.

corystė bažnyčioje ir klebo
nijoje prieš storą kleboną be 
kepurės stovėti. 1924 metais 
iškyla palaimintojo šveico- 
rystėje iždininko darbai. Pa
sirodo, ponas iždininkas Bu
draitis -ėmęs ar du metu iš 
Kelmės valsčiaus gyventojų 
valstybinius mokesčius, visai 
mažą dalį surinktų pinigų te- 
įnešdavo Lietuvos Bankan; o 
likučius valstybinių pinigų 
linksmai praleisdavo įvairio
se įstaigose. Įmokėjusiems 
žmonėms išduodavo savo pa
rašu korteles ligi gavimo 
banko kvitų, bet retas įmokė- 
tojas gavo bankinę kvitą. 
Baigdamas iždininkauti bu
vo jau atsispausdinęs kvitų 
sulig banko kvitų pavyzdžio 
ir pasidirbęs reikalingas ant
spaudas ir štampus. Padarius 
reviziją pasirodė, kad jo pa
ties išduota neteisingų kvitų 
už virš 30 tūkstančių litų. O patVinc ir aita
kiek liko neužregistruota ?iTai-nzmo m ŪKAI NUSTOJO TIKĖTI.

i iai paėmiau už rankų ir tuo-, 
jau nugabenau į policijos 
nuovadą.”

Galvažudys, vedant kvotą 
kaltu prisipažino ir apie patį 
Įvykį šiaip papasakojo:

“Šiais metais aš pavogiau 
4 paltis lašinių Kėdainių ap.

kas veik visą^pavasarį sto\ e-griauti. Sako, Latvijoj jau 
si, nes visame nrieatelyje sau
sa, o ties klebonija n^alima 
išbristi. Aukos bažnyčios 
taikymui jau senai renka
mės, o ji vis daugiau griuvu. 
Klebonėlis užimtas svietiš
kais reikalais. Buvo rinktos 
aukos nupirkti pavasarinin
kams dūdas ir jų orkestrui, 
bet nesumokėjus orkestro ve
dėjui algos, jis atsilakė ir or
kestras išnyko.

Gruzdžių valsčiaus ukinin 
kų grupė išsiuntusi prašymą 
Eemės Uk. ministerijai, kad 
nuimtų antenas, kurios esą 
kaltininkės tokio nelaimingo 
pavasario.

PASIKORĖ.
Netoli Sartininkų (Taura

gės apakr.) .prie buvusios ru
sų-vokiečių skmoe, rastas pa-

M. Petrauskas Parduoda

Operą BIRUTĘ, ka- 
rioje yra solo, diaetų ir eteaiaM* 
dainų ............... S2jM

Opera EGLĖ, ŽALČIŲ KA
RALIENĖ, šešių aktų opera, ge
riems artistams opera ... *6jM

Paakių Metų KANKLĖS, tel
pa apie 60 muzilum dalykų, dai
navimui, pianui, smuikai. 85.00

Trijų aktų operetė AFVEZ- 
D1NK1T MANE. VhiaaK tinka
ma..................................................*1A*

Operetė. CONSIUUS FA-
CULTATIS ....................... SI M

VII SĄSfUVINTS. Naajao 
choro daines........................... $1jM
MIKAS PETRAUSKAS 

2263 — M-th St, 
DETR0IT, MKM.

ta r

Tai poną Budraitį 1926 m. 
Kauno Apygardos teismas 
nubaudė 4 metais sunkiųjų 
darbų kalėjimo. Bet ponas 
iždininkas rado gerų užtarė
jų, ir, pusantrų metų pasėdė
jęs, dabar sugrįžo iš kalėji
mo atostogų- O biednuome- 
nė ir šiaip piliečiai, įmokėję 
mokesčius ponui Budraičiui 
1923 m. ir 1924 m. ir turį 
kvitas su jo parašu, turi iš 
naujo mokėti šiais metais 
mokesčių inspektoriaus įsa
kymu su pabauda už ketve
rius metus. Pavyzdžiui, pil. 
K. Š. užmokėjo' 1924 metais 
14 litų, o dabar su pabauda 
25 litus. Nors-žmonės ir rodo

ventojui Zaukui Vaclovui. 
Grįžęs namo, apie tai pasisa
kiau savo motinai Kazei. Ji 
tuojau pradėjo mane barti. 
Nepakęsdamas to, aš paė
miau kirvį ir, jai nematant, į_
tuojau krito negyva ant že- aiškintos. Spėjauna, kad ko
mės. Motiną užmušiau. Tuo1?^ todėl, kad šeimininkas 
tarpu mano broHs Povilas Jam sulaikęs atlyginimą ~ 

5aiįeTy>'‘vie4<’v^i‘rojm. ?an?lal*e. Mano taką. Dmiga
motina kiekvieną dieną ei- 
davo no pietų i lauka karvių tai būtinai prie kurios 
melžti. Brolis, nesulaukda- nors valstybės sienos.
mas tą dieną motinos atei
nant, ėjo namo pasiteirauti 
jos. Aš pro langą pamačiau
kad jis manęs neišduotų po-fbyne buvo pasodintas “Vy-

Šiaulėnai. £ia labai daug 
prilijo ir laukai it ežerai, 
daugybė salų tvisko. Oras 
šaltas. Niekas, kas pasėta, 
neauga, nėra kur ganyti. Dar

nesėtas, nes lietus nuo gegu
žės mėn. pradžios lyja kas
dien. Jau gerų metų negali
ma tikėtis.

Tokios nelaimės, sakyda
vo pirmiau žmonės, kad pa
reina iš Dievo malonės, o da
bar jau sako, kad viskam Ra-

šaky 
kad pa-

policijai kvitus, bet policija domis, dabar to nebedaro.
atsako: “Duokit į teismą Bu
draitį, o mokėti reikia dabar,

sicooęs ant medžio šakos 1
ūkininko BeBurae iš Natkiš
kių bernas Kromtoalcas, 20
metų amžiaus. Jis pirm kelių

_______ t _________ ^dienų buvęs iš namų išėjęs, 
smogiau jai į galvą, nuo ko jį "Pusikorimo priežastys neiš-

UZ

_ msišsitaręs, kad jei kada mir-

VYDŪNO ĄŽUOLĄ
___  t____ _  NULAUŽĖ.

jį beateinant. Bijodamas, Joninių šventės metu Rarn-
uai jau mku, vmKani na- . j, 'dtrnn ” <um*v«v «n Vvdio kaltas, o Dievui kuprą at- bfUai, as paėmiau tą pati j"™ S « 
suko. Pirma Dievą permal- kirvL su kuriuo užmušiau 
dauti bandė visokiais bar-^vo motiną, ir iškėlęs auks-'^®-. dienomis, ne
teis. mišias uŽDirkdami. mal-hyn, laukiau įeinančio brolio. ^^1Lx*ullg8nai

B i jis duris vėrė, as kirviu ™uiauze.
4. +-4^1

t

APSEME LAUKUS. '
kitaip — gyvulius parduosi-i Žastaučiai, Biržų valsč. Po

tmogiau jam Į galvą ir taip 
: užmušiau savo brolį.”

me iš varžytinių.' 
Už faktus atsakau G.

Sekminių prasidėjus smar
kiems lietums, paskendo slė
niuose dirvos, pievos perdėm 
apsemtos. Daugelyje ūkių 
bulvės ne pasodintos, avižos, 
linai, miežiai nepasėti. Tik 
kai kur jrra po biskį avižų pa-

AUDRA IR KEISTAS 
DEBEŠYS.

Veliuona. Stakių apylin
kės kai kuriuose šiauriniuose 
kaimuose siautė didelės aud
ros — ciklonai, * kurie vienų 
ūkininkų nugriovė triobas, 
kitų pasėlius, bei laukus ap
nešė šiaudais, išrautais me
džiais ir tt. Gi birželio m. 20 
d. Pelučkų kaime prisnigo 
1-2 cm. storio, bet rugių neiš
laužė.

Birželio 22 d. pavakare, 
gražiam orui esant, nutilus 
vėjui, Kauno pusėje žmonės 
matė keistą debesį — vytį. 
Rausvas debesys buvo neat
skiriamai puikus, natūralaus 
didume aridys, su sėdinčiu 
karžygiu. Visostiguros (ark
lio bei žmogaus) kūno linijos 
buvo tiek teisingos, kad kai 
kurie žmonės pradėjo stebė-

šauti apie didelę kovąnž VU- imttarį» lyti eėti, bet kas iš _ • a • •mų...

BRANGIOS KEPURES IR 
PIGUS SMARSAS.

Šiaulėnuose birželio 12 d. 
buvo turgus. Traktieminkai 
papigino degtinę, tai žmonių, 
buvo pilnds karinamos. Dau
gelis prisigėrę kepures parneš ;

IŠPLAUKIMAI LAIVU iŠ NEW YORKO:
“LITUANIA” ..........................Rutpiošio (Aa*
“ESTONIA”..............................Rui*ėjo (SepL) 1

Sa įvairume 2iiwcma Kreipkite* j Vietos A gantą ar i Beudaavų

8ALTIC AMER1CAUNE
8 BRIDGE STREET, NEW VOBK. N. T.
Uatoa Tnrt BHg.. PHMbmoh. Pa.
315 So. Baartara Street, Chicago, 111 i nota.

BALT1C AMERIKOS LINIJOS

IGM AR HSESMt KUO Į UEMJV4
ARBA B UETU VOS 1 AMERIKĄ KAIP PER

KLAlPfiDĄ
----- : ANT :-----

Važiavimas su vienu iš B. A. L. Laivu per Klaipėdą .prie da
bartinių aplinkybių yra malonus ir visai keleivių nevargina.

' KODĖL UETUVTA1 VA2HWA ANT MOS 14X1106? 
1> NopectraUtiaaM kcUoaė iš »
2) NevcNda trankytis aMežiakeK 
») Uctvvflkai <fabaui Bosikalbėti
4) Geras valgis ir ataadsgas pati
3) Kaa4ie«4 jodami .paveikslai ir

HpNMBi

H)

nai nui Jr 1 ** ru <* v -- --------- < o —_ * — — j- — —  — .

sėta, bet ir tos supuvo. Gyvu- tė, kiti pinigų neteko ir smai
liai laikomi kūtėse ir šeriami staibarimij daug Įvyko, j
supuvusiais šiaudais, o kiti 
ūkininkai gyvulius išparduo
da. Rugiai, kviečiai nuo 
smarkaus vėjo prilenkti prie 
žemės. Ūkininkai nervingi ir 
laukia bado.

DAUG LIETAUS.
Panemunė, Rokiškio apsk. 

Šioj apylinkėj kaip pradėjo 
lyti, tai vis nėra giedros. Jau 
apsemtos pievos ir dirvos. 
Daug ūkininkų dar turi sėti 
miežių, linu ir bulvių sodinti, 
bet negali. Kur pasėta tai ap
semta vandeniu ir baigia pu
ti. Ūkininkai aimanuoja, kad

Žmonės, kada jus susipra
site ir savo sunkiai uždirbtus 
litus naudingiau suvartosite.

i

EMIGRACIJA IŠ LIE
TUVOS.

Per gegužės mėnesį iš Lie- po per^y^^k^
tUVOS išvažiavo J Argentiną ■'"J. Užirisalcykite šitų Mystiaką “Crvs- 
222 Žmonių i RrittiHia___ Į*1*° *trasite savo ateiti ir laimę irZZtSJ Kaina mi paaiski

dą — 3'33, :į Uruguay — _____ _
Suvienytas Valstijas — 108, AdnMas^ 
į Meksiką ‘ ‘ 
į Palestiną — 6. Iš viso per 
gegužės mėnesį iš Lietuvos 
emigravo 989 žmonių.

, • » r -t oi • tr Musiie uzganeoinii. Kaina su paai....189, 1 Afriką — 81, J Kana- tik >1.W. Priniųskite tik 25c. pa- *’--- . fil i dengimai persiuntimo lėšų, o <1.00 už-
— - - ■ *— - —- - - -t na W1<dt*sitr kaip aplaikysit savo namuo-

(») 
PRACTICAL SALES CO.

M. hvtag Avė., Beak. 13, 
Chicigo, III.

7, j Kubą — 9,

■ didelė gamtosnelaimė atlan-
■ hė, kurte turi sėklos tai žada

to bus, tai abejoja.

NE VISAI IŠMINTINGI 
PARĖDYMAI.

Šiaulėnai. Čia Įsakė visus

ATEITI IR LAME !

NORITE žinoti saro ateiti, kokią 
laimę turėsite gyvenime? Meilę, Ap- 
Mvedim*, Biznį, Turtus. Jogų norą ir 
<laojt kitokių dalykų. Klauskite stebė
tino “.Hindu CrystaI” bile kokį už- 
i lausnus, o jis jums atsakys. šitas 
‘Hindu CrystaI” yra labai užimantis 
ir mystižkas daiktas šiandien. Bile kas

LIETUVĄ
PER BREMENĄ 

ant didelio Vokietis laivo 

COLUMBUS 
arba Kiram amo Linijas

TIK AaTLONIAS 
DIENAS

Puikioss kajutes Trečiai 
K lesiai—Tiktai 

Steitrumiai 
pas vietos agentus arba 

65 Statė SL, Boston. Mana.

NORTH

LLOYDj
^■■1

FABRIKĄ‘ERA.”
Gegužės 15 d. Kauto ava

linės fabriko “.Era” savinin
kas Kapulskis savo fabriko 
darbininkams padarė plaka
tą su užrašu: “Avalinių fab
rikas ‘Era’ ” — ir liepė eiti 
demonstruoti, šeši darbinin
kai su šiuo plakatu nėjo. Po 
poros sąvaičių šie šeši darbi
ninkai iš fabriko atleisti; Sa
vininkas net ir kompensaciją 
išmokėti atsisako.

į-kelius sulig įstatymų sutvar-
Rugiai šįmet teip pat pras*tkvti ir būtent: pirmoje eilėje : 

teiDi, daiag vietų išgedę, do- abi pusi kelio per 5 metrus 
bilai irgi menkesni.

NUTRAUKS PAŠALPAS 
SUAUGUSIU GIMNA

ZIJOMS.
Švietimo ministerija yra ir prasilenkti dvi padvados t 

nusistačiusi nutraukti pašai- negali ir daug vargo važiuo- 'ji 
pas nuo 1929 m. sausio 1 d. jantiems sudaro. į
visoms suaugusiųjų gimna- Rodos reikėjo pirma ke- ’ 
zijoms, būtent: Šiaulių, Kau-.lius ištaisyti, praplėsti, išties- I! 
no mok. prof, s-gos ir pava- ti, o jau paskui akmenis sta- |j 
sarininkų. tyti. |*

-akmenis sustatyti ir kalkė
mis nubaltinti.

Taip ir padarė. Pas mus 
keliai labai siauri ir kreivi, 
tai kaip sustatė akmenis tai •

AJOTUS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS 

PASAULIO ISTORIJA 
Mmm tome Mbnn apie: Budizmo tikybos atsiradimą, 

Romos imperiją, jastanokratiją ir imperializmą, apie pra- j 
dNą krfltMonyMSgKMMą, krikščionių kilimą ir iMpHti- 
mą, apie Arijos tartą Moriją (hunu, persų, kinų), apie atri- Į 
radimą Mahometo ir MMuhnonų tikybos, apie viduramžių 
krikKonflką RSMg k kryžiaus karus, apie ganą Haą- 
mngoh) karo ihgb Chaną ir jo darbus, kaip nžkaria-
vteaa Rusijoa. Kana brigiasi straipsniu “Mongolai ir 
rigeori.“ f

Kaygojo ym ganftrių, iemlapių, pieUnią. BMdo 
THynis Mylėtoją YniRglj- Apdaryta, puslapių 301. •

Kriaa .... 12.25.

• KELEIVIS
253 BROADMAY, SOUTH BOSTON, MASS.
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VUtar-Vi
Ekskursija 
j Lietuvą
ŽSpMUKS IRIVu

S.S. LEVIATHAN
(via Cherbourg)

K New Yorko RUGPJŪČIO 4.
Asmeniškai vadovam Mr. R. R. PULUPS, «M 

l'nited Statės Lince.

Specialiiki paruošimai tapo padaryti šitai niekad- 
neužmirštinai ekskursijai j jūsų Tėvynę ant .Vėl javinio 
laivo didžiojo L’nited Statės Lines laivyno.

Prityrę ekskursijų vadai paims visus jūsų reikalus j 
savo rankas, padarydami visą ruošą išanksto iki pat 
kelionės galo.

Keliausite malonioje draugėje savo tautiečio nepri
lygstamuose patogumuose, ir savo Tėvynėje husite už 
savaitės po išplaukimo iš New Yorko.

Nevilkinkite’ Klauskite vietos agento pilnu informa
cijų apie kainas, vietas, etc., arba rašykite tiesiai į 

United Statės Iiines 
75 Stote SU, Bortai, Maaa. 45 Broadnay, N«w Yoritfcfty

—- ------- ---------------
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8 KELEIVIS

Vietinės Žinios
i WORCESTERIO LIETUVIAI
i PRIEŠ TAUTŲ LYGĄ

Vie-
GRAŽUS SOCIALISTŲ 

PIKNIKAS.
Aukos drg. Neviacko 

paminklui.
Per socialistų pikniką 22 

liepos d. North Eastone au
kavo šie draugai: Anelė Bra- 
tėnaitė — $2:0. Karpinskie- 
nė, L. Žvirblaitė. A. Valeika, 
F. Čerunas, P. Babilius. A. 
Kazakevičienė. K. Simona- 
vičienė. S. Simonavičius. L. 
Paulauskas, J. Vinciunas. A. 
M. Strumskis, J. P. Raulinai- 
tis, Elzbieta Kingrienė, Kaz. 
Marčiulionis ir R. židžiunas 
—po $1: o M. Norkus. J. Va- 
lungevičia. Ant. Armanavi- 
čius, Antonina Armanavičie- 
nė. A. Kireilis. D. Budvitis. 
J. Bartol ir Povilas Remeikis 
—po 50 centų. Su smulkiais 
iš viso susidarė....... $23.10

L. Daniel iš Saugus $2.00 mių.
V. Klemka. Mattapan 2.00 
Pam. Fonde buvo .... 93.00

Dr-go J. Neviacko paminklui 
svečiai suaukavo $23.00.
Pereitą sekmadieni North 

Eastone įvyko bendras South 
Bostono ir Cambridge'aus 
socialistų piknikas, kuriame 
ir man buvo laimės dalyvau
ti. Vieta, teisybė, buvo labai 
graži: ir pieva, ir miškas, ir 
ežeras — taip kaip garsinta. 
Nors diena ir buvo apsiniau
kus, bet iki pavakario lietus 
nepasirodė, tari svečiai turė
jo progos pasigrožėti gamta 
ir pakaktinai pasilinksminti.

Tai buvo išimtinai puikus 
piknikas. Svečių puikiais au
tomobiliais privažiavo iš 
įvairių miestų. Buvo draugų 
iš Lowellio ir net iš Provi- 
dence. Daugiausia, žinoma, 
buvo iš Bostono. Cambrid- 
ge’aus ir aplinkinių mieste
lių. Man irgi, kaipo svečiui, 
tikrai malonu buvo gėrėtis 
puikia socialistų publika. 
Prisiminė anie laikai, kuo
met darbininkų organizaci
nės. spėkos buvo nesuskaldy
tos ir didžiausiomis miniomis 
turėdavom panašius išvažia
vimus Spot Ponde ir kitur. 
Šio pikniko svečių gražumas 
ir skaitlingumas rodo, kad 
gal neužilgo darbininkai vėl 
susilauks savo didesnės vie
nybės ir skaitlingesnių mi
nių kovai už laisvę ir švieses
nį rytojų.

Visa tvarka ir programėlis 
buvo pavyzdingas ir tvarkin
gas. Mandagiai ir stropiai 
teikė patarnavimus draugai 
Manelis, Jankauskas. Anes- 
ta, Marčiulionienė ir Marčiu
lionis. Valeika. Kairaitis, ku
ris buvo tos dienos gaspado- 
rium, o taipgi ir kiti draugai 
ir draugės. Buvo bėgimo 
lenktynės vienų vyrų ir vienų 
moterų. Prizus laimėjo iš vy
rų Feliksas Čeriunas iš Ja- 
maica Plain, o iš moterų d-gė 
Liudvika Žvirblaitė iš Cam
bridge. Vaikučiai irgi turėjo 
daug “fonių” savos rųšies 
konkurencijos žaisle, begrai
bant iš piuvėnų saldainius ir 
pinigus. Na. o muzikantai, 
tai, bra, buvo tikra kapelija 
iš Kauno! Šoko kas tik norė
jo.

Pabaigoje pasakyta pora 
prakalbėlių reikale paminklo 
nesenai mirusiajam drg. J. 
Neviackui. D-gas Michelso
nas ir d-gas Bagočius nors 
trumpai, bet gyvais ir reikš
mingais žodžiais paprašė pu
blikos paaukoti kas kiek iš
gali, kad galima butų pažen
klinti gero visuomenės veikė
jo ir vargdienių draugo ka
pą atatinkamu musų pagar
bos ženklu. “Mes — sakė 
d-gas Bagočius — prašome 
jūsų paramos šiam tikslui 
šiandien dėl d-ro Neviacko, 
o rytoj tą patį darysime ir ki
tiems musų draugams, jeigu 
kurį panaši nelaimė patik
tų.” Kokie tai brangus ir 
reikšmingi šie žodžiai! Kaip 
džiaugsmingai žmogus jau
tiesi. kuomet žinai, kad sale 
tavęs randasi tikrieji drau
gai. kurie visuomet yra pasi
rengę stovėti vienas už visus 
ir visi už vieną!

Žmonės aukavo nuošir- * 
džiai. Lig šio laiko buvo jau 
surinkta, kaip d-gas Michel-j 
sonas minėjo, apie šimtas do
lerių. Dabar suma žymiai pa
didėjo. o kaip tik bus surink
ta užtektinai paminklui, tuo
met visi aukavusieji bus pa
kviesti dalyvauti paminklo 
atidaryme ant kapų.

Beje, daugelis svečių prisi
rinko ir grybų. Pasirodo, kad 
toj apielinkėj giybai gerai 
auga. Taigi, piknikai dabar 
yra ne tik pasilinksminimo ir 
visuomenės naudos pramo- __
ga, bet kartu ir ,asmeninis dvi moterįs vienam kamba

ry. Jos vadinosi Eiizabeth 
Townsend ir Caroline Gard- 
ner.

Worcester, Mass. 
tos lietuvių draugijų Taryba 
nutarė sukviesti visas Wor- 
cesterio lietuvių organizaci
jas ir pavienius į masinį mi
tingą su prakalbomis, ir iš
nešti protestą prieš Tautų 
Lygą, kam ji verčia Lietuvą 
pildyti Lenkijos reikalavi
mus. Nutarta taipgi nusiųsti 
Lietuvos valdžiai rezoliuciją, 
kad ji gintų savo krašto že
mes. nepaisydama nei lenkų, 
nei francuzų. nei anglų 
spaudimo. Pagalios nutarta 
"gelbėti kiek tik išgalėsime 
Lietuvos valdžiai ir nutarta 
atsišaukti per laikraščius į 
Amerikos lietuvius, kad visos 
kokaiŲos rengtų massmitin- 
guš ir siųstų rezoliucijas 
Tautų Lygai, kad neišdrąstų 
dalinti musų kampus že-

VVorcesterio lietuvių drau-

gijų Taryba, kuri padarė ši
tokių nutarimų, matomai ne-i 
žino, kad Lietuvos valdžia1 
nenori šitokių protestu. Kuo
met Kaunan atvyko lenkų 
delegacija derybų vesti, ir 
kuomet patriotiški Kauno

Smirnoj, Turkijoj, pro 
žandarų stovyklą smarkiai, 
automobilium važiavo orlai
vi jos korpuso viršininkas Ni- 
had Bey ir vietos garnizono 
.štabo viršininkas Zeki Bey. 
(Žandaras palaikė juos ban
ditais ir pradėjo šaudyt. 
Abudu karininkai tapo už
mušti.

įlietu v i ai pradėjo prieš lenkus 
i protestuoti, tai valdžios or
ganas “Lietuvos Aidas” 
smarkiai juos subarė ir pasa
kė, kad protestais Vilniaus 
neatgausim. Tokiais protes
tais mes parodom pasauliu1’ 
tiktai savo nesubiendimąj 

j sako valdžios laikraštis.
i Worcesteriečiams vertėtų 
išnešti protestą pirnion eilėn 
prieš Smetonos ir Voldema
ro kompaniją, kuri šitokioj 
pavojingoj Lietuvai valan
doje nešaukia tautos Seimo, 
bet pati nori valstybės reika
lus vesti, neturėdama tam 
niekeno įgaliojimo.

8PEC1AL18TA8 NERVŲ IR 
KRONIAKV UGŲ PER SU
VIRK 25 METUS. VI8O8 GY
DUOLES SPECIALIAI PARŪ
PINAMI^ KIEKVIENAI LI
GAI. GYDYMAS ELEKTRA. 
KAS NORI.

Dr.KILLORY
•0 SCOLLAY SUUARE 

BOSTON.
OLYMP1A THEATKK BLDG. 

ROOM 22
VALANDOS: DIENOMIS nao 
9 iš rvtz> iki 7 vakaro.
ŠVENTADIENIAIS: nuo 10 Iki 
’ diena

4

ToL So. RMtM 
DAKTARAS 

A.L. KAPOČIUS 
LIETUVIS DENTISTAS 

VALANDO8; Nao 9 iki 12 dioaą
Nuo 2 iki 9 vok. 
NEDELIOMI8:

1 v. po piotą
Sercdomi* iki 12 dieną. 
Oliuos “Keleivio" aosM.

251 Breadvsy. tarpo C ir D SU
SO. BOSTON, MASS.

PARSIDUODA
2 šeimynų namas, 2 Įtarų 

garadžius, labai geroj vietoj 
ant bulvardo. Dkug žegtfėa. 
Lengvo* išlygos, kaina $7500 
Savininkas John H. McGee,_____________________
347 Freeport st, Dorchester. pj| LANDAU

PARSIDUODA PULRUIM1S.
Nori parduot greitai, savininkas gy

vena 303 — 9-lh st.. Se. Bostau, .'las*.

42 CH A M BERS ST- BOSTON.,
Gydo Veueriška* Ligas.

Valandas:— Kasdien nu>> 8 iki 
10. nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8.
Kedėldieniai* nuo 9 iki 12.

"Tilsd—— 111$.

Ot. L fima-SaMku
LIETUVIS DENT18TA8

VALANDOS:
Nao 19—12
Nuo 2—5 po plotą 
Nuo 6—8 vakaro 

Nedaliomis pagal susitarimą.
TM N. Mala 84. kamp. Broad St.

MONTELLO, MASS.

PARSIDUODA
2 mūriniai namai. 6 šeimynų, su ga

zu, set-tubs. toiletais. {eigų per metus 
41,144. įnešti $1.00W. Kaina 16,

M. J. FORD
292 C SU So. Boston. Mass.

PARSIDUODA
2 šeimynų namas po 5 ir 6 kamba- I 

nūs ir su “sun parlors.” Visi vėliausi 
įtaisymai. Namas tik 18 mėnesių kaip 
pastatyta^ Kaina $10,8<N>. įnešti 
‘1.800. 112 t omeli st.. RosUndak.

t—1 ■   

Lietam Oetenetrutu
♦

Išegzaminuoju ūkia, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu kvies* tinkamu 
laiku.

J. L. PARAK ARNIS. O. D.
447 Breadvay. So. Boston. Maus

Socialistai šelpia tik streiine- 
rius, ne komunistus.

Massachusetts

Sunkiai sužeidė Juozą 
* Stulpiną.

socialistų Pereitą sąvaitę The Robert 
sekretorius Bishop Mfg. Co. dirbtuvėje 

neapsižiūrėjimą buvo išleis- drg. Alfred B. Lewis išleido; prie darbo, nutraukė tiesiąją 
tas drg. V. B. Ambrose var-pranešimą, atremdamas Nev i ranką Juozui Stulpinui. Stul- 
das. kuris ant kapinių auka- Bedfordo fabrikantų paleis-! pinas yra apie 40 metų vyras, 
vo $1. Taigi siuomi klaida tą paskalą, buk socialistų or-'turi savo namą ant Baxtei 
pataisoma. Jo auka priskai- ganizacijos remiančios auko-irt., So. Bostone, gana simpa- 
tyta jau prie pirmųjų $93. .mis komunistišką audėjų ko-'tiškas ir pažangus žmogus.

Aukos yra renkamos ir to-imjtetą New Bedforde. Pra- * -------------

Dabar viso turim $120.10,
Beje, skelbiant pirmu kar

tu aukavusiųjų vardus, per organizacijos

liaus, nes už $120 sunku kiek nešimas sako, kad socialistai 
gražesnį paminklą pastatyti.'siUnėia savo aukas tiktai 
Pinigus galima siųsti “Kelei- \ew Bedfordo Audėjų Ta-,

L-,,-, —' - v .• kuri rūpinasi visais' 
[streikieriais.

vio” redakcijon. kuii per- rvbai. 
duos Paminklo Fondui.

Pam. Fondo ižd.
S. Michelsonas.

Nelaimė su elevated 
traukiniu.

I
Pereito nedėldienio vaka

rą ant Atlantic avė. atsitiko1 
baisi nelaimė su elevated, 
traukiniu..Bėgdamas apie 40 
mylių Į valandą, tai yra taip 
greitai kaip elevated trauki
nys gali tik bėgti, ant štai-; 
gaus užsisukimo traukinys 
iššoko iš bėgių, nuplėšė pa- 
sažierių stotį virš Beach 
streeto. ir vagonai sugriuvo Į 
krūvą vienas ant kito. Baisus 
braškėjimas ir ratų žviegi
mas buvo girdėt net South 
Bostone.- Laimei, diena buvo 
apsiniaukusi, Į vakarą smar
kiai lvjo lietus, tai žmonės 
niekur nevažiavo ir trauki
nys buvo apytuštis. Vis dėlto 
du žmonės šitoj katastrofoj 
buvo užmušti ir 23 tapo su
žeisti. Nelaimė atsitiko dėlto, 
kad traukinys perdaug grei
tai bėgo. Bet kodėl motorma- 
nas jo neprilaikė netoli užsi
sukimo. sunku išaiškinti. 
Klausiamas motormanas sa
kosi visai nežinąs, kaip tai 
atsitiko. Žinoma, buvo užsi
žiopsojęs.

savo rųšies pasipelnymas.
Geistina daugiau pana

šaus pobūdžiu parengimų!
Svečia*.

D-ras Kapočius sugrįžo 
iš vakacijų.

So. Bostono dentistas d-ras 
Kapočius su savo žmona 

i Ona. M. Michelsoniene ir 
p-lė LTčinskaitė anksti šio 

lutarninko rytą sugrįžo iš va
kacijų. Jie išvažiavo iš Čhi- 
cagos automobilium pereitoj 

•subatoj ir i 3 dienas padarė 
11.000 mylių.
I Dr. Pašakarais, optomat- 
ristas, paima dvi sąvaites va- 
kaciju. todėl iki rugpiučio 6 
dienos jo ofisas bus uždary
tas.

Socialistų prakalbų 
maršrutas.

Dr-gas Frank R. Cross- 
\vaith kalbės sekančiose vie
tose:

Liepos 27 d., Brocktone., 
kampas Main ir Wards sts.

Liepos 28 d.. Dorchestery. 
kampas Blue Hills ir Wood- 
row.

Liepos 29 d.. Boston Com- 
mon. nuo 4-6 po pietų.

Liepos 30 d., New Bedfor- 
dė.

Maynarde areštuota 23 
munšainieriai.

Valstijos policija pereito 
nedėldienio vakarą užkiupc 
Maynardo miesteli netoli 
Bostono ir pradėjo kratyti vi
sokias “užeigas” ir “spyky- 
zes” jieškodama munšaino. 
Buvo padaryta išviso 14 kra
tų areštuota 23 žmonės, tų 
tarpe 3 motelis.

P. Bartkevičiaus duktė 
mirė Lietuvoje.

"Lietuvos Aidas” praneša, 
kad šiomis dienomis Panevė
žio apskrities ligoninėj mirė 
Adelė Bartkevičiūtė, 16 me
tų amžiaus Petro Bartkevi
čiaus duktė iš Amerikos.

Petras Bartkevičius yra 
gerai žinomas Bostono apie- 
linkėj biznierius ir sandarie- 
čių veikėjas. Pirma jisai gy
veno Cambrdge’uje, o paskui 
persikėlė į Montello, kur ir 
dabar tebėra jo biznis ir na
mai. Birželio mėnesyje jisai 
išlydėjo Lietuvon amerikie
čių ekskursiją, ir kartu su juo 
išvažiavo šeimyna. Ir štai 
girdim, kad jį ištiko ztenai 
skaudi nelaimė.

Nusišovė žymus real 
esteitininkas.

Pereito nedėldienio rytą 
Lynne nusišovė Frederick P. 
Trowbridge, žymus real es- 
teit agentas. Jisai užsidarė į 
garažą šalia savo namų, atsi
sėdo į automobilių, paleido 
motorą, kad nesigirdėtų aiš
kiai revolverio balsas, ir šovė 
sau į galvą. Vėliau pati su 
vaikais rado jį nebegyvą. Pa
ti apalpo.

Roxburyje užtroško gazu

PIKNIKAS!
Rengia (ambridjje aus Draugi 
jeo: Lietuves Sūnų. Lietuvos- 
Dukterų ir Sūnų. Cambridge’aus 

Kooperatyviška Bendrovė. 
NEDĖI3OJE.

L1EPOS-JULY 29 D., 1928. 
Pradžia 10:30 vai. ryte.

Ant. J AM ES McANA F ARMOS. 
NORTH E ASTON. M ASS.

Visas pelnas skiriamas Vaikų 
Mokslo Draugijėlei. Cambridge.

Malonėkit dalyvauti ant šio 
Pikniko visi lietuviai, nes turėsit 
daug smagumo.

Kviečia KOMITETAS.

PARSIDUODA
4 šeimvnų namas. 19 ruimų, su vi- 

<ais vėliausiais įtaisymais, City Point, 
33 Marine Road.

Vasarinis Štaras, darantis gerą biz
nį. ir 2-ją karų garadžius. Vis! as vi- 
-ai pigiai parsiduoda, nes savininkas 
:uri kitur bizr.į Tai yra puikiausi pro
ga norintiems pigiai namą su bizniu 
>asipirkti. Kreipkitės: 33 Marine RdM 
South Boston arba teiefenuokit — 
Dedham 1304. i30)

PARSIDUODA
6 šeimynų namas ir 2 garadžiai la- 

>ai pigiai Savininką gulima matyt ant 
837 Cambridge st.. Cambridge. Prie- 
astis pardavimo — savininkas neva
lęs, turi biznį ir todėl negali apžiu- 
•ėt. i :jo)

į KANADĄ
Atitrauksiu Jūsų gimines, psžįsta- 

nus, kaip vyrus, taip ir moteris ar 
nerginas iš Lietuvos į Kanadą. Maus 
latarnąvimas yra sąžiningas, saugus, 
greitas. Mano patyrimas laivakorčių 
biznyje per 20 metų tai liudija. Taipgi 
tie, kūne jau per mane atsitraukė sa
vo gimines yra man dėkingi už mano 
rūpestingą patarnavimą. Kaip mergi
noms, taip ir visiems keleiviams pa
rūpinu geras apsistojimui vietas Ka
nadoje. Mano patarnavimas ir kaino* 
laivakorčių yra pigesnės, negu kitą 
agentą. Dėlei platesnių informacijų 
visad kreipkitės pas mane šiuo adresu

ALEXANDER S. LEW1S 
Tourist Ageat (-) f

745 H indsor SU MoatreaL
P. Q., Caaads.

TeL Seuth Bostoa M29 
Residence Uatversltg 146S-J. 

S. N. hithtt-SMlM
LIETUVfi MOTERIS 

ADVOKATE MS RroaEtray, So. Bsatoa, Maaa 
Room 2.

DR. LANDŽIUS-SEYMOUR 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9 VAL. RYTO IKI 9 VAL. VAKARO. 
373 BROADUAY. KAMPAS E IR MtOADWAY.

Viršuj Šidlauske Aptieko*. SOUTH BOSTON. MASS.
Tel.: S®. Boaton 2445.

Dr. Metiko J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slaptų litrų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefoaas Haymarket 3390

1 ALLEN STREET. Cor. Chambers St, BOSTON. MASS.

A. J. KUPSTIS
332 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Tel. South Boston 1662 — 1373.

REIKA1.1X(.AS BEKERIS
kuris galėtų <i; >ti prie pečiaus, prie 
juodos duonos. Turi būt patyręs. (30)

G MATIAŠKA ,
75 Silver st.. So. Boston. Mass.

lASIRANDAVOJA 4 RUIMAI
Su visais įtai-ymnis ir piazais. art 

prie vandenio. Pandos į mėnesį
.303 — 9-th st.. Sa. Boaton, Mass.

VIET \ PIKNIKAMS.
Siuomi pran< su Bostono ir apielin- 

kės lietuviu vi-liemenei, kad aš turiu 
gražią vietą piknikams, aiba draugiš
kiems žmonių i---ažiaviftiams. <30)

M MYŽEIKA
88 <Hd Billertca Rd.. Bedford. Mass.
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R.
409 BROADM AY. ROOM 4.

SO. BOSTON. MASS.
Parduodu: NAMUS. KARMAS. 

KRAUTUVES.
Inšiurinu: AUTOMOBILIUS.
NAMUS. FORNISIUS. KRAU

TUVES ir tt.
Apdraodžiu gyvastį ir sveikatų. 
PADARAI VISOKIUS DOKU
MENTUS kaip čia. tai# ir Lie
tuvoje. greitai ir atsakančiai.
Norint Kero patarnavimo, kreip
kitės. R. J. VASIL
409 Broad* ay. So. Boston. Maso

i
1

REAL ESTATE
ANT PARDAVIMO So. Bostone: 
DU TRIJŲ ŠEIMYNŲ MŪRI
NIAI N AMAI ant -E. Third St. 
Kair-a $5,500.

TRIJŲ ŠEIMYNŲ MEDINIS 
NAMAS 3-4-4 kambariai, geroj 
vietoj. Kaina $3,700.

DVIEJŲ ŠEIMYNŲ KAMPINIS 
NAMAS ir graži krautuvė, gera 
biznio vieta, gesas. elektra, skal- 
bvnės. Kaina $6.500.

SESIŲ ŠEIMYNŲ MEDINIS 
NAMAS prie maudynių, gesas. 
elektra, skalbynės, gražus kiemas. 
Kaina $7^00.

RANDO LPHE 
SEPTYNIŲ KAMBARIŲ stabe 
su visu fornišiu ir šeši skėriai že
mės. Kaina $4,000.

INSURANCE
INAIUR1NU ernf Mom. YatetijeD 
NUO UGNIES IR NELAIMES: 
Automobilius, Forniiius. Narnos. 
Stiklus. Sveikatą. Gyvastj ir tt'.

PARŪPINU PINIGUS dėlei tnor- 
friėių ant namų ir farmų, Bostone 
ir jo apieiinkėse.

JEIGU TURITE pinigo, kuriuos 
norėtumėt paskolinti., gaudami 
gerą nuošimtį, ant pirmą arba 
antrų morgičių, praneškite man.

TRIJŲ ŠEIMYNŲ MEDINIS 
NAMAS su įtaisymais, puikioj 
vietoj, ant E. Seventh Street. 
Kaina $12,500.

DORCHESTERY
TRIJŲ ŠEIMYNŲ MEDINIS 
NAMAS su visais įtaisymais. 
Kaina $10,500.

DVIEJŲ AE1MYNU MEDINIS 
NAMAS, 7 kambariai vienai šei
mynai ir 8 kambariai kitai šeimy
nai, 22^527 pėdos žemės. Namas 
su visaip įtaisymais. Kaina $9.500.

UŽLAIKAU TAIPGI IR LAIVA
KORČIŲ PARDAVIMO IR PINI
GŲ SIUNTIMO SKYRIUS.

Parduodu Augliu ir Malkai*. ANG
LIS SIUOM TARPU ATPIGO. 
PIRKITE DABAR. P ri statom-> 
netoliau kaip 12 mailių nuo Bos
tono.

Taria daugybų NAMŲ. FARMŲ 
IR BIZNIŲ ant pardavimo ir mai
nymo. korių čia negalime sumi
nėti

*

200 darbininkų buvo užnuo
dyta pajais.

ręieilame “Keleivio” nu- 
mery rašėm, kad trijose Bos
tonu dirbtuvėse buvo užsi
nuodiję daugiau kaip 200 
darbininkų restorano val
giais. Dabar valdžios dakta
ras skelbia, kad visi jie buvo 
užsinuodiję pajais. Pajai bu
vo pridėti kokios ten “Smeto
nos.” kuri buvo jau supuvusi 
ir pavirtusi į ptomaino nuo
dus.

Jsilaužė į republikonų ofi*4-
į republikonų komiteto 

ofisą po num. 11 Beacon st 
jsilaužė vagys pereito nedėJ- 
dienio naktį. Turbut norėjo 
degtinės.

Pentinu ir Popieriuoju 
stubas iš vidau- ir lanko, baltinu Iu 
baas. Darba pa-larau gerai ir pigiai.

JOH\ IDELEVSKI
12 Merrill st., Cambridge. Ma«s. 
Tel.: University 1768-J *33)

PARSIDUODA GREITAI
Ofiso Deska. virtuvės stalas,

Dining stalai Ix>va ir Maxwell. 5 
sėdynių kara> Galima matyt bile 
laiku. MRS. J. NEVIAC KAS.

81 Mayfield st_, Dorchester.

EXTRA
Automobffistams
Petras Trečiokas atidarė aao* 

ją vietą tai>\ t Automobilius ir 
perduoda naujus Studebaker ir 
Erskine. Seniausias lietuvis tame 
amate ir turi daug patyrimo ant 
visokiu išdirlr,sčių mašinų.

Naujoji vieta vadinas Bay 
View .Mot o r Service. 1 Hamlin 
street. kampas Ę. Eight st., So. 
Bostone. Tel. So Boston 1058.

I

z<

DR. MARGĖMS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 16—S; S—4 
Sakmadiairiata: IS-t. 

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL 

TeL Boulevard 8188

MEDFORDE
DVIEJŲ ŠEIMYNŲ kampinei pi
ntas su naujausios mados Įtaisy
mais. 5-5-2 kambariai.
Kaina.........................................$7,800.

Visais reikalais galima kreiptis 
YPATISKAI, ' LAIŠKU ARBA 
TELEFONU.

OFISO VALANDOS: 
Nao 9 ryto iki 9 vai. vakare.

Dr.D.W. Rosen
Iš MASKVOS

Specialistas slaptą moterų ir vyrą 
ligą, taipgi kraujo ir odos ligą.

Valandos; nuo 9 iki 10 ryte;-2 iki 3 
po pietų; 7 iki 8 v. vak.

Tel. Riehmond 1410 
321 HANOVER STREET 

BOSTON. MASS.

SUN PROOF PENTAS

DR.J.MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS 

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

Taipri reumatismo. 1 
251 Hanover SU Boaton. Roma K 
Tel.: Riehmond 0668, Rox. ‘1894-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietų.

NEBIJO LIETAUS NEI SAULES SPINDULIŲ 
NUPENTYK SAVO NAMĄ SU

O JŪSŲ NAMAS ATRODYS KAIP NAUJAS U* PENKIŲ METU.
Me* ažlaikom pupierau visokių spalvą dėl aienų karmaMą ir varai- 

Hae dėl grindą. Taipgi užlaikai® sakią, grėblių, tapetų ir kas tik rat- 
kalinga prie darbo daržą; drataa dėl tvorą ir sietas dėl langą.

SPECIAL: Kvorta vamiiio ir bruiis už 95c.

UNIVERSITY HARDWARE C0.
J. H. SNAPKAUSKAS, Savininkas

1147 Cambridge St, Cėunbridge, Maaa.
' Tai. Portor E7H.

*
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