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Kun. Miežvinis Peršovė
Merginą ir Pats Nusižudė. 3

TRAGEDIJA JVYKO 
HARRISONO LIETUVIŲ 

NAMUOSE.

nę. Kunigas tuoj mirė, bet 
mergina buvo da gyva, bet 
labai silpna ir policija daug 
jos neklausinėjo. Ji tik pasa
kė policijai, kad Ją šovė ku
nigas Miežvinis.

I Vėliau paaiškėjo, kad pir- 
“dušių ganytojas”

Elena Alytaitė, kuri atmetė 
kunigo meilę, tapo mirtinai 

sužeista.
Harrisono lietuvių katali- u? \, . •. -., 

kų kunigas Miežvinis {taisė P*į‘dV
baisia traorodiin rwroita co- tinėn. ada mergina persibaisią tragediją pereitą są
vaitę. Dėl to, kad Elena Aly-

PELEDA UŽPUOLĖ 
KUNIGĄ.

Bridgeport, Conn. — Pe- 
i sąvaitę čia pelėda už- 
ė katalikų šv. Onos pa

rapijos kunigą Fordą, kuo
met jis vakare išėjo su savo 
gaspadine į klebonijos sodą. 
Išėjo jis kitą vakarą, ir vėl 
pelėda jį puolė, apdraskė no
sį, vęidą. Davatkos pradėjo 
šnekėt, kad klebono * sode 
“piktoji dvasia” apsigyveno. 
Bet kunigas, matyt, į “pik
tas dvasias” nelabai tiki, nes 
nuo pelėdos jisai ne, kry
žium gynėsi, o policiją pasi
šaukė. Pelėda puolė ir polic- 
manus, numušė jiems kepu
res, bet paskui jie ją nušovė.

gandus mėgino pasislėpti po 
laite nepriėmė jo meilės, ji- ?te.,.u’ VV da*'duS81” 
Mi ner«Xvė i. :,™.. ‘u !s užpakalio 1 “Ugarą. Pas-

kui paleido vieną šūvį sau.
I Miežvinis buvo labai die- 
vuotas kunigas, tokiu bent 

Šlekaitis y4a parapijas“gtabė- ,d^.osj žmones ir smar- 
iac ir Lim Mitrini.. ;; kiai kakdavo “bedievius.

ru paiapijuijus va- .. atitikimas Cnntnnknok 
uuiuavu bolševikais,” kurie nenorėdavo jam ranku bu-!kaim.elpt^en?‘“į38 Con- 

n * * • Iway ir kaz ko susipyko susa-
S ^imynu Bartonu. Ilgai
jo net “zenytis, kad tik ji su pak’vietė jog

i savo kaimyną, ir kada tas atr 
i ėjo, nušovė jį ir užkasė. Pas
kui Conway užsidarė savo 
grįtelėj ir pats nusišovė.

sai peršovė ją ir pats nusižu
dė.

Šita kruvina tragedija įvy
ko Jono Šilkaičio namuose.

jas ir kun. Miežvinis gerai jį 
pažinojo. Pereitą sąvaitę pas 
Šilkaičius buvo pakviesta 
Elena Alytaitė, žinoma savo 
gražumu visoj apielinkėj. Ji 
buvo veikli parapijos dar
buotoja ir kun. Miežvinis įsi
mylėjo į ją ligi ausų. Taigi 4 
birželio dieną, kai Alytai
tė buvo pakviesta į Šilkaičių 
namus, atėjo ir “dūšių gany
tojas” Miežvinis. Šilkaitienė 
paprašė ji ant pietų. Jis suti
ko. I

Pakol Šilkaitienė ruošė 
virtuvėj pietus, kunigėlis už
sidarė su mergina į parliorį 
ir tenai pradėjo jai apie mei- ' 
lę pasakot. Šilkaitienė sako
si girdėjusi,' kaip jis mergi
nai siūlėsi. (

“Elena, pasakyk man, ar 
tu manęs nemyli?” kalbėjo 
dvasiškas tėvelis. »

“Nebūk durnas,” atsakė 
p-lė Alytaitė. “Kaip aš galiu 
tave mylėti? Tu esi kunigas, 
tu ženytis negali.” t

Už kelių minutų Šilkaitie
nė paprašė juodu prie stalo. 
Pietavo visi kartu: Šilkai- 
čiai, kunigas ir mergina. i 

Po pietų kun. Miežvinis 
vėl pasiėmė p-lę Alytaitę if 
užsidarė į parliorį. Dabar 
jiedu kalbėjosi tylomis ir 
namiškiai negalėjo nieko nu
girsti. Bet staiga pasigirdo 
nusigandusios merginos bal
sas: “Kunige, kunige, kuni
ge !...” Po tų žodžių pasigir
do šūvis, paskui antras, tre
čias ir ketvirtas.

Jis net savo parapijonus va 
dindavo “T

IŠKASĖ SAVO KAIMYNUI 
DUOBĘ IR NUŠOVĖ JĮ.
Concord, N. H. — Šiomis 

dienomis netoli nuo čia buvo

juo užsiimtų!

/

• z • •

Kun. Franas Miežvinis* 
buv. Harrisono lietuvių kle
bonas. kuris peršovė Eleną 
Alytaitę ir pats nusižudė.

REIKALAUJA PAL1UO- 
SUOTI MOONEY IR 

BILLINGSĄ.
Bostono Centrai Labor 

Unija priėmė ir nusiuntė Ca-

. . „r . . • , - - -

Po 1 liepos bus didelių ap
sunkinimų.

“Keleivis” jau kelis kartus 
ragino savo skaitvtojus išsi
imti pirmas pilietiškas popie- 
ras prieš 1 liepos, ir dabar da 

; sykį primena, kad po 1 lie- 
: pos pilietiškų popierų išėmi- 
į mas bus labai apsunkintas, o 
!kai kuriais atvejais ir visai 
negalimas.

Dabar pirmąsias popieras 
galima gauti už $1. Nuo lie
pos 1 dienos reikės mokėti 
$5 už pirmąsias ir $10 už ant- 

j rasiąs. Be to da reikės $5 mo-
lifomiios gubernatoriui reJkėti P^iudymą apie atva- 
lifomijos gubernatoriui re | žiavimą, taigi iš viso pilietiš

kos popieros atsieis $20.
Be to, nuo 1 liepos reikės 

pristatyti po dvi fotografijas

zoliuciją, reikalaudama pa- 
liuosuot Mooney ir Billingsą, 
kurie jau 12 metų laikomi te
nai kalėjime. Jiedu buvo nu-ipnsiaiyu po avi iotograiijas 
teisti kalėti iki gyvos galvos kiekvienoms popieroms, ko 
už padėjimą militaristų pa- dabar visai nereikalaujama, 
rodoj bombos, kurios sprogi- Kas įvažiavo Amerikon 
mas užmušė apie 20 žmonių. prjes 1921 metų 3 birželio 
Šiandien jau visiems aišku, dieną ir negali aiškiai prird- 
kad Mooney ir Billings nieko dyti nei laiko nei laivo, o 
bendra su ta bomba neturėjo taipgi ir tie, kurie prieš 1921 
ir kad kapitalistai norėjo metų 3 birželio dieną įvažia- 
juoriu nužudyti tik dėlto, kad vo nelegaliai, dabar gali sa- 
jiedu buvo geri darbininkų Vo buvimą čia legalizuoti už- 
organizatoriai. 'simokėdami valdžiai $20.

--------------- ; Tai yra tam tikra registraci- 
RIAUSES PITTSBURGE. ija. Šitaip užsiregistravęs ir 
Pittsburge sustreikavo vie- užsimokėjęs $20 ateivis skal

nos pieno kompanijos darbi- tysis čia legaliai apsigyvenęs 
ninkai. Kompanija pasisam- ir galės tapti Amerikos pilie- 
dė streiklaužių, o valdžia da- čiu, jeigu norės.
vė sargų tiems streiklau-1 Bet nuo 1 liepos jau nei 
žiams^augot. Streikieriai su- vienas svetimšalis negalės 
laikė vieną pieno"vežimą ir gauti pilietiškų popierų, vis- 
nutraukė nuo jo vežiką. Vai- tiek kada jis nebūtų atvažia- 
džios pastatytas sargas šovė vęs, jeigu jis neįrodys, kad 
į minią, taikydamas į strei- atvažiavo legaliai. Šitas pa
kuojančius, bet pataikė į tvarkymas liečia lygiai vyrus 
streiklaužį vežiką ir ant vie- ir moteris.
tos jį užmušė. Iš to piktumo ----------------
policija suėmė 12 streikierių. NORI $50,000 UŽ PAVA

DINIMĄ “KARVE.”
Tūla ponia Laura Wilson 

patraukė New Yorko flaper- 
ką Fannie Ward teisman ir 
reikalauja $50,000 atlygini
mo už įžeidimą jos jausmų. 
Mat Fannie Ward prie žmo- 

buvo policijos vežimas ir nu- deimantais išpuošta. Jam nių pavadino ponią Wilson 
vežė abudu sužeistu į ligoni- siūlo už tą bransolietą $6000. “sena karve.”

Elena Alytaitė.
Harrisono lietuvių gražuolė, 
kurią kun. Miežvinis peršo- 
vl. ...

Į virtuvę tuojaus įgriuvo 
sužeista Elena Alytaitė. Šil- 
kaitis puolė į parlioij. Tenai 
jis rado sukniubusį kunigą 
Miežvinį su brauningu ran
koj. Šilkaitienė atidarius 
langą pradėjo šaukti nuo an-

PAGAVO ŽUVĮ SU DEI
MANTAIS.

Naujos Škotijos pakrašty 
_ a (Kanadoj) žvejas vardu Le- 
trų lubų į praeivius, kad pa- Blanc pagavo žuvį, kurios 
kviestų policiją. Tuo jaus pri- viduriuose rasta bransolieta

Kas įvažiavo Amerikon

Anglija da nenuskendo, bet 
Vokietija dar gali Lenkiją 

sunaikinti.
šiomis dienomis turėjo žu- ] 

ti visa Anglija. Jai galą pra- < 
našavo leidžiamas anglų kai- < 
ba sąvaitraštis “White 
Mountain,” kuris gegužės ; 
mėnesy išspausdino “Bis
marko Dvasios” pranešimą, 
kad 25 gegužės, 11 valandą 
vakare, Atlantiko bangos su
sitiks su Lamanšo bangomis 
ir paskandins visą Angliją. 
Tuo pačiu laiku didelių ne
laimių turėjo atsitikti Airi
joj, Belgijoj, Francuzijoj ir 
Amerikoj. Ant syk įvairiose 
pasaulio dalyse turėjo kilti 
badas ir maras.

Laikraštis “White Moun
tain” yra tikybinio pobūdžio 
ir nuolatos skelbia visokius 
“stebuklus.” Jei kas serga, 
tas laikraštis pataria dakta
rų nešaukti, bet melstis ir 
tvirtai tikėti stebuklams, o 
visuomet pasveiksiąs.

Bet šį sykį jo pranašauti 
stebuklai neišsipildė. Gegu
žės 25 diena atėjo ir praėjo, 
o Anglija tebėra kur buvo. 
Kitose šalyse irgi pranašauti 
dalykai neišsipildė.

Bet yra dar laiko, sako tas 
laikraštis. Bismarko dvasia 
pranašavusi, kad 25 d. rug
pjūčio lenkų kariumenė įsi
veržianti Vokietijon ir len
kams ateisią į pagalbą fran- 
cuząi. Rugsėjo 22 dieną Vo
kietijos pasieny įvyksias di
delis mušis, kuris pasibaig
siąs garbinga vokiečių per
gale. Lenkai busią sumušti ir 
visa jų valstybė busianti su
naikinta. Na, palauksime 
rugpiučio ir rugsėjo mėnesių, 
o pamatysime, ar Bismarko 
“dvasios” pranašavimai išsi
pildys, ar ne. (Bismarkas bu
vo “geležinis” Vokietijos 
kancleris. Prie jo vokiečiai 
1872 metais sumušė Francu- 
ziją. Dabar jis jau miręs, to
dėl tik jo “dvasia” gali pra
našauti Vokietijos priešams 
visokių nelaimių.—Red.)

LIETUVIŲ CHORAS DAI- 
NUOS PER RADIO.

P-lė M. L. Liaudanskaitė 
praneša mums iš Philadel- 
phijos, kad 15 birželio tarp 4 
ir 4:30 .valandos po pietų 
(daylight saving time) 
Frankfordo Lietuvių Choras 
tenai dainuos per radio iš 
WIP stoties, Gimbel Bros. 
Keli choro nariai ir polką pa
rries. Tai busiąs pirmutinis 
lietuviškas programas per 
radio Phfladelphijos mieste.

ŠVEDŲ LAKŪNAI LEKIA 
AMERIKON.

Pereitą nedėldienį du šve
dų lakūnai išlėkė iš Stokhol
mo orlaiviu į Ameriką! Jie 
nori pasiekti New -Yorką. 
Bet pakelėj jie turėjo nusi- 

i leisti Islandijoj.

LIETUVIS VAIKAS IŠSI
LAUŽĖ IŠ KALĖJIMO.
Manchester, N. H.—Šį pa

nedėlį čia išsilaužė iš kalėji
mo ir pabėgo Franas Rokas, 
13 metų amžiaus lietuvis vai
kas, ir kartu su juo pabėgo 
<ia du jaunuoliai. Rokui va
dovaujant, visi trįs jie už- 

. kalėjimo sargą, sumu- 
- šė ji, atėmė raktus ir atsira- ______________o_______

kinę trejetą vartų išėjo lais-(valdonas Amanullah bandė 
vėn. Ant gatvės jie tuojaus atsiimti savo sostą, bet įsiti- 
sulaikė žmogų su automobi- kino, kad niąko iš to nebus, 
lium ir Įrėmę jam į nugarą1 Šiomis dienomis jisai paskel-

Socialistas Macdonald 
Sudarė Anglijos Valdžią.

revolveri liepė nuvežti juos 
iki Nashua, N. H. Tenai jie 
išlipo ir pasiėmė kitą auto
mobilį, tuo budu sumaišyda
mi policijai pėdas. Rokas bu
vo nuteistas kalėjiman sąrišy 
su nušovimu kito vaiko.

BAISUS aliejaus 
SPROGIMAS.

East Brantree miestely, 
netoli Bostono, pereitą są- 
yaitę aliejaus refinerijoj 
įvyko sprogimas, kuris su
naikino daug turto ir užmu
šė 3 žmones. Keturi buvo 
sunkiai sužeisti. Ugnis ir juo
di durnų debesiai matėsi per 
kelioliką mylių. Žmonių pri
važiavo automobiliais tūks
tančiai ir per porą valandų 
buvo užsikimšę visi keliai.

Suėmė 19 Įšmuge- 
liuotų Ateivių.

Lietuviai yra užmokėję po 
$1,000 už įvažiavimą 

Amerikon.
Pereitą sąvaitę imigraci

jos agentai sugavo 19 atei
vių, kurie buvo slapta įšmu- 
geliuoti Amerikon. Vienuoli- 
ką jų buvo paslėpta ant por
tugalų laivo, kuris atėjo į 
Providence’ą, o aštuoni buvo 
suimti Hobokeno uoste ant 
United Statės Lines garlai
vio “Republic.”

Portugalai buvo užmokė
ję už šitą kelionę po $250. Jų 
kelionė tęsėsi ištisą mėnesi 
jūrėmis. Jie buvo paslėpti 
laivo apačioje ir užkrauti vir
vių kroviniu. Kelionė buvo 
labai audringa, tie žmonės 
sunkiai sirgo jūrių liga ir ne
turėjo jokios priežiūros, tan
kiai alkani ir be šviežio oro, 
buvo inspektorių rasti vos 
gyvi ii- dabar tapo areštuoti 
ir bus grąžinti atgal.

Anč,garlaivio “Republic” 
8 žmonės buvo paslėpti po 
laiptais, užkalti lentomis, 
lentos numalevotos ir prikal
ta koita su parašu: “Wet 
Paint.'” Imigracijos inspek
toriai betgi tai “šlapiai ma- 
levai" nepatikėjo ir liepė 
lentas atplėšti. Pasirodė žmb- 
nių šmugelis. Jie buvo taipgi 
labai nuvargę ir vos gyvi. Jie 
buvo iš Lietuvos ir Lenkijos. 
Inspektorių klausinėjami, jie 
pasisakė užmokėję už šitą 
kelionę po $1.000. Juos taip 
pat areštavo ir visus depor
tuos atgal ant kurio nors dar
binio iaivo. kur jie turės ati
dirbti už antrą kelionę.

AMANULLAH ORGANI- BIRŽELIO 25 SUSIRENKA 
ZUOSIĄS NUVERSTŲJŲ į PARLAMENTAS.

KARALIŲ UNIJĄ. Amerika džiaugiasi, kad da- 
Nuverstasai Afganistano, bar bus geresni santikiai 

su Anglija.
Anglijos Darbo Partijos 

lyderis Ramsay MacDonald 
jau sudarė ministerių kabi
netą ir paskelbė jo sąstatą 
per radio visam pasauliui 
Tai yra pirmas kartas Angli
jos istorijoj, kad nauja vy
riausybė butų šitokiu budu 
su visuomene supažindinta.

Kitas negirdėtas Anglijos 
politikoj precedentas buvo 
tas, kad visa naujoji Angli
jos vyriausybė leido save ju- 
domujų paveikslų kompani
joms nufotografuoti ir bus 
rodoma po visą pasaulį, su 
pažymėjimu, kad tai Angli
jos darbininkų valdžia. Tas, 
žinoma, paskatins ir kitų ša
lių darbininkus sekti Angli
jos proletariato pėdomis.

Trečias naujas dalykas, 
kurį socialistas MacDonal- 
das žada padaryti, tai atva
žiuoti Amerikon ir pasikal
bėti su prezidentu Hooveriu 
apie nusiginklavimą ir kitus 
tarptautinės svarbos reika
lus. Tai butų visai naujas da
lykas, nes Anglijos istorijoj 
da nei vienas jos premjeras

bė, kad jis apleidžiąs Aziją 
ant visados ir vykstąs gyven
ti Europon. Indijos valdžia 
davė jam specialų traukinį 
pervažiuot per Indiją.

Paskutinis jo ofensyvas 
prieš dabartinį Afganistano 
emirą Habihullah, kaip ro
dos, buvo Anglijos pakursty
tas. Mat, Afganistane sovie
tų Rusija kovoja su Anglija 
už intaką. Dabartinis Afga
nistano emiras Habibullah 
yra sovietų šalininkas, todėl 
Anglijai rupi jis nuversti. Jo 
vieton ji norėtų pastatyti bu
vusį Amanullah. Bet šalis 
jau suagituota prieš jį ir jam 
sugrįžtti nėra vilties. Jis da
bar vyksta Europon ir sakosi 
organizuosiąs nuverstųjų 
Dievo pateptįnių uniją. Ži
noma, kuomet jiems prisiei
na eit gatvių šluoti ir batų 
šveisti, tai unija būtinai rei
kalinga.

KANTON IEČIAI SUMUŠĖ
KVANSI KARIUMENĘ. nebuvo Amerikon atvykęs.
Kinijoj vis da nerami* Hooveris jau pasakė, kad 

Nors kantoniečių arba nacio- su MacDonaldu jis labai no- 
nalistų revoliucinė armija rėtų pasikalbėti. Ir visa A- 
užėmė beveik visą šalį ir įs- merikos spauda džiaugiasi, 
teigė pastovią valdžią, vis fcad paėmus Anglijos darbi- 
delto atskirose provincijose ninkams valdžią į savo ran- 
pasitaiko visokių generolų kas, dabar žymiai pagerės 
sukilimų. Taip pastaruoju tarp šių dviejų valstybių san- 
laiku Kvantuno provincijoj tikiai, nes darbininkų kont- 
sukilo generolas Pai Chung- raliuojama valdžia, kad ir 
Hsi. Pakol kantoniečiai su- neturės parlamente savo di- 
traukė pakankamai spėkų džiumos, imperializmo poli- 
maištą numalšinti, tas gene- (tikos nevarys ir su kaimynais 
rolas užėmė beveik visą pro- norės sugyventi draugiškai, 
vinciją ir pradėjo plėšti gy- Nors Amerikos- kapitalistai 
ventojus. Ant galo kantonie- namie darbininkus spaudžia, 
čiai jo kariumenę apsupo ir pečiaus pripažįsta, kad dar- 
prasidėjo kruvinas mušis, bininkų valdžia yra daug ge- 
Pusė jo armijos buvo išmuš- resnė, negu kapitalistų vai
tą ir jis pats paimtas nelais-'

H oo v e ris jau pasakė, kad

vėn.

VULKANAS UŽLIEJO 
UGNIMI KAIMĄ.

džia.
Namie MacDonaldo vy

riausybė dės daugiausia pa
stangų nedarbo klausimui iš
rišti. Darbas šitoj srity jauuuniMiKAimą. ...

.Pereitasųvaitf Italijoj at- “ “S
sivere Vezuvijaus vulkanas, 
iš kurio verčiasi sutirpę že
mės viduriai ir ugninė masė 
plaukia žemyn 650 pėdų 
frontu. Birželio 5 dieną ji 
jau pasiekė Pagani kaimą ir . vistams nmi ‘ kaib darbi- 
apsėmėjį. Keturios dešimtis 
ūkininkų triobų sutirpo de
gančioj lavoj, kurios sluoks
nis siekia 23 pėdų aukščio. 
Vienas lavos sparnas pasie
kė mišką, ir miškas tuojaus 
išdegė. Toliaus lavai ant ke-

susirenka naujas Anglijos 
„ parlamentas ir darbininkų 

valdžia jau žada patiekti 
• jam savo planą bedarbiams 
aprūpinti. Viso pasaulio akys 

/‘ dabar yra atkreiptos į Angli-

ninkai tvarkys tokią painią 
valstybę.

BOSTONE SUSTREIKA
VO K1RPIKA1.

šį panedėlį Bostone su-
lio stovi keli miesteliai irstreikavokirpikaiarbabar-
jiems gręsia didelis pavojus.; bėriai. Streikas apima 200

Pereitais 1928' metai.. 
Jungtinėse Valstijose viso
kiuose nelaiminguose atsiti- 
"VPuxose ^uvo užmušta 96, 

‘o skaidaus 
2 (.500 žmonių buvo atmušta 

, nelaimėse, o 
368 žuvo orlaivių katastro- 
fose.

DAVATKOS SUSIMUŠĖ, 
VYRAI AREŠTUOTI.
Albanijos sostinėj Tiranoj 

susimušė bažnyčioj davat
kos, kurios giedojo prie cho
ro. šešios jų apliejo savo

SPROGIMAS KASYKLOJ
UŽMUŠĖ 4 MAINERIUS. _______

Netoli Glen Rogers. West priešininkes deginančiu skis- 
Virginijoj, šį panedėlį anglių tymu. Dėl to buvo areštuoti 
kasykloj Įvyko ekspliozija, ir uždaryti kalėjiman jų vy- 
užmušdama 4 angliakasius, rai, nes Albanijoj yra toks 
Apie 60 žmonių spėjo pabėg* įstatymas, kad už pačios pra- 
ti. sižengimą atsako jos vyras.

I kirpyklų. Ginčas tarp darbi
ninkų ir savininkų kilo dėl 
algos ir darbo sąlygų. Birže
lio 1 dieną išsibaigė jų darbo 
sutartis ir kirpikų unija norė
jo, kad naujas kontraktas 
butų toks'pat, kaip senas bu
vo. Senas kontraktas garan
tavo kirpikams $25 algos į 
sąvaitę, ir pusę to, ką kirpi- 
kas padarys, virš $35 į sąvai
tę. Kirpyklų savininkai su 
tuo nesutiko, ir unija apskel
bė streiką.
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KAIP KALBASI ARGEN
TINOS KOMUNISTAL

ĮSTATYMAS prieš 
“PLEČKAIT1NINKUS.” 
“Lietuvos Aido” 111-tame 

numery yra įdėtas šitoks pra
nešimas: •

“Plečkaitininkų terorui nesi
liaujant, kilo gyvas reikalais 
nuo ją ypatinfomis priemenė
mis apsisaugoti. Štai po pasikė
sinimo prieš ministerį pirminin
ką plečkaitiniakai jau ųėl nužu
dė du žmones. Jų žudymams ir 
pasikėsinimams turi būti pada
rytas galas.

“ftrtyrtme kad ministerių 
kabinetas šiomis dienomis pri
ėmė speeiafinio įstatymo apie 
plečkaitininkus projektą. Svar
biausi šio suprojektuoto įstaty
mo dėsniai yra šie: (1) Kas pri
klausys prie piečkaitininkų or
ganizacijos okupuotoje Lietuvoj, 
laisvoj Lietuvoj, ar neitralioj 
valstybėje, bus • baudžiamas, 
žiūrint jo nusikaitimo didumo, 
iki mirties bausmės, (2) Kas 
suteiks plečkaitininkui šiokią, 
ar tokią paramą, jį priims, tas 
irgi bos baudžiamas sulig jo nu
sikaltimo didumu iki mirties 
bausmės. (S) Visos plečkaiti- 
ninką bylos bus pavedamos ka
ro teismui, (4) Už pranešimą 
valstybės organams apie pleč- 
kaitmmkus, už jų sugavimą, ar 
padėjimą sugauti bus skiriamos 
premijos.

“Kaip mums tenka patirti. įs
tatymo projektas aiškiai išski
ria specifinę piečkaitininkų or
ganizaciją iš visų kitų organi
zaciją, iš visu kitų politinių ir 
visuomeninių organizacijų.“

Kada žmogus apserga 
proto liga, tai tankiai jam 
vaizduojasi nesami priešai. 
Išrodo, kad panašia liga ser
ga ir tautininkų vyriausybė. 
Ji įsikalbėjo sau kaž kokius 
“plečkaitininkus,” ir dabar 
net įstatymus prieš juos lei
džia.

Tikrenybėje gi tokių žmo
nių, kuriuos galima butų 
“plečkaitininkais” vadinti, 
visai nėra. Jeigu seniaus 
Plečkaitis ir turėjo savo šali
ninkų, tai dabar jau jų netu
ri, nes senai jau iš jų tarpo 
prašalintas. Tai viena.

Antra, kokiam tikslui tie 
įstatymai reikalingi, jeigu ir 
be įstatymų tautininkai gali 
savo priešininkus šaudyt?

“LAisvr^Aim anglį* 
JOS DARBININKŲ 

f LAIMĖJIMĄ.
Komunistą “Laisvė” nesi- 

džiaugia,kad Anglijos darbi
ninkai laimėjo rinkimus, bet 
liūdi nusiminus. Ji sakd^lcad 
dabar Anglijoj bus daug ar
šesnė valdžia, negti buvo 
prie reakcininkų. Vadinasi, 
komimistų organui geęiau 
patiktų, jeigu darbininkai 
butų rinkimuose kapitalistų 
sumušti.

Savo 134 numery “Lais
vė” rašo:

“Nusilenkė iki žemei prieš 
Anglijos karalių Jurgį socialis
tų vadas Ramsay MacDonald. 
su dievuotu mandagumu atėjęs 
į Windsor palocių, gegužės 5 d. 
Ir karalius, be jokių klausimų 
paskyrė jį minjsteriu pirminin
ku.”

“Laisvė” turbut norėtų, 
kad Anglijos Darbo Parti
jos vadas ateidamas pas ka
ralių atsineštų bombą.

Bet ji užmiršta, kad Mask
vos komisarai važiuodami 
pas karalius irgi nesiveža 
bombų. Komisaras čičerinas 
nesenai aplankė visus Euro
pos monarchus, buvo ir pas 
ta patį Anglijos Jurgį, ir nei 
vienam jų bombos nemetė. 
Su kiekvienu mandagiai pa
sisveikino ir linkėjo ilgiau
sių metų. (

Taigi geriau butų, kad 
“Laisvė” apie savo lyderius 
parašytų.

mus bažnyčion. Tai kodėl gi | si Ra bylos asmenys jau yra 
eidama bažnyčion moteris nuteisti arba yra aamšriinę. 
būtinai turėtų užsidėti septy- i šiandien teisiami tik antraei- 
nis andarokus iki žemės, o liai ir trečiaeiliai dalyviai, 
ant galvos užsimauti nuome- kurių dalyvavimas sukilime 
tą? Nejaugi Dievas sarmati- turi atsitiktino pobūdžio. Ši 
jasi žmogaus kūno, kurį, byla yra rišama su vaidais 
kaip šventraštis sako, jisai Mikulskio, BiMuėio, Šateno 
sulipdė pats i save pasižiurė-, ir Majaus. Bet pirmojo nėra 
jęs? ; gyvųjų tarpe, antrasis yra

Drapanas žmonės dėvi ne nuteistas, trečiasio pasišali
nęs, o nuo ketvirtojo (Ka
jaus > valdžia atšaukė visokį 
kaltinimą. Nežiūrint į tai, 
kaltinimas šioje byloje yra 
išlaikytas per nelvg griežta
me tone, ko šios bylos daly
viai neužsitamavo.

Žvalgyba turėjo beveik vi-

Mtes jau rašėm, kad Ar
gentinoje lietuvių komunis
tuose įvyko skilimas. Viena 
i^alis pasiliko prie “Ryto
jaus,” kurį andai redagavo 
amerikietis Mizara, o kita 
dalis įsikūrė sau naują laik
raštį — “Darbininkų Tiesa.” 

“Darbininkų Tiesa” 6-me 
numery vadina buvusius sa
vo draugus iš “Rytojaus” 
“šunkomunisčiais,” “žuli- 
kais,” “vagimis” ir kitaip. 
Sako:

“Argentinos lietuvius darbi
ninkus irgi slegia vargas. Bet 
jie šventos Agotos duonos ste
buklais netiki. Ir štai; atsirado 
meisterių, kurie jau ne Agotos 
duona gydo vargus, bet... komu-} 
nizmu. Tai paprastas reiškinys: 
juk šiandien greta tikros pre
kės. mes randam ir dirbtiną 
prekę; greta tikro daktaro, mes 
sutinkam ir šundaktarį, 
greta komunisto—sutinkame 
šunkomunistą.“
Irtoliaus:
“Visokį valkatos,’vagys, Židi

kai ir daro iš to sau pragyveni
mą. Pastaruoju laiku kelintas 
šunkomunistų atsirado ir Ar
gentinos lietuvių tarpe, kurie 
pasigriebė su pofici jos jėga ‘Ry
toją’ ir pavertė jį į šuniapi. 
Apie jų kiekvieno ‘nuopelnus' 
teks sekantį kartą ‘D. Tiesoje’ 
plačiau pakalbėti, dabar atsa
kysiu tik f vieną jų bljurbalą. 
kuri jje kiekvienam šunlapio 
numery skalauja, kad ‘D. Tiesa’ 
yra privatiškas laikraštis, o 
šuniapi buvusį *RĮrtojų’ leidžia 
visuomenė. Girdi?

“Taip plepa visi apgavikai, buvo nuslopintas. Vieni jo 
kurie žmonių prakaitu tunka, dalyviai buvo suimti ir tuo- 
Kas ten yra pas šuniapi visuo
meniško? Ar už tai jį vadinti 
visuomenišku, kad ten sėdi už 
algas šeši parazitai ir septintas 
laivokorčjų spekuliantas; sėdi 
risi provokatoriai, žvalgybinin- 

! kai. Kauno policijos agentai, 
varys; ir staugia visi vienu bal
su: ‘aukaukite šunlapįui pini
gu!*”

Kada darbininkai šitaip 
kalbasi, tai kapitalistai 
džiaugiasi.

tam, kad paslėpus savo kūną 
nuo Dievo akių (juk, sako
ma, jis ir per drapanas galįs 
matyti, taip kaip X-Ray ma
šina), bet tam. kad apsigy
nus nuo šalčio, šiltose šalyse 
žmonės drapanų ir nenešio
ja, arba nešioja labai mažai, j 
Todėl ir pas mus galima di-1 „ 
džiumą jų nusimest, kuomet} 19
ateina vasaros karščiai. p įsipezm ą pne ka tęs.

T. . ..... . .Bet teisme visi ne nuo to
Kunigų aiškinimas, kad «pri§ipažinimo” atsisakė, pa

rodyt perdaug nuogo kūno kad tele tardy-
nedora, netun nen ehgmio, mo žvalgyba juos labai mu- 
nei mokslinio pagrindo. Jis - - ■

i kįla tik iš nešvarios jų sąži- 
inės. šventraštis sako, kad

"• pakol Adomas ir Jieva nebu- 
\vo “grieko” papildę, patol 
u t jie viens kito visai nesisar- 
; matijo, nors buvo visai nuo

gi. Tiktai "uždrausto vai- 
M ° siaus” paragavę jiedu pradė

jo tūlas vietas figų lapais 
1 dangstyti ir už krūmų slaps- 
1 tytis. Taip yra šiandien ir su 
kunigais: jie patįs be šliubo 
su moterimis klebonijose gy
vena, ir todėl jiems rodosi, 
kad risi yra tokie. Dėlto jie 
ir kelia triukšmą pamatę 
merginą lengvai apsirengu
sią.

Didesnių veidmainių ir 
begėdžių pasauly turbut nė
ra.

TAURAGĖS BYLAI PASI
BAIGUS.

Tauragė sukilo prieš tauti
ninkų diktatūrą. Sukilimas

i šė ir kankino, liepdama po 
tais ‘prisipažinimais” pasi
rašyti. Jie pasirašę negalėda
mi pakelti kančių.

Be to. valdžia naudojosi 
labai tamsios reputacijos liu
dininkais. Tarp kitų buvo iš 
valdžios pusės pastatyta tūla 
Rimkaitė, kurią jos tikras 
brolis charakterizavo kaipo 
prostitutę, šitokia medžiaga 
remianties. kukuringų šalių 
teismai žmonių nebaudžia. O 
Lietuvoj 33 pasmerkta kalė
ti. Tautininkai tikisi tuo ba
du pailginsią savo viešpata
vimą. Bet juo ilgiau jie lai
kysis, tuo didesnis bus žmo
nių kerštas. Ir tas kerštas 
baigsis tuomi, kad tauta sa
vo budelius nugalės, ir jeigu 
dabartiniai žmonių žudyto
jai nepaspės pasprukti iš 
Lietuvos, tai jų laukia tas 
pats, ko susilaukė Rusijos 
Nikalojaus II šeimyna.

• <

KARDINOLAS “KRITIKUOJA” 
EINŠTEINO TEORIJĄ.

Kardui Be Sostą.
Po didžiojo karo, grimus 

Rusijoj Vokietijos, AuMro- 
Vengrijoe ir Turkijos monar- 
ehijdim. kandidatų skaičius 
į karalių sostus žymiai padi
dėjo. Dabartiniu metu jų pri- 
dcatema virš trisdešimts. _ 
Vieni jų g*M puikiai,, nieko mokslui, bet ir kovoja prieš 
nedirbdami gyvena, kiti sa- jį. Mes jau neminėsime ast
ro rankų darbu turi verstis, ronomo Bruno, kuri Romos 
Sauvališkos santvarkos* šąli- katalikų dvasiškija sudegino 
ninkams mažėjant ir parla-' ant laužo užtai, kad jis skel- 
mentariemu! ne tik Europo- bė, jog žemė yra apskrita, 
je, bet ir Azijoj ir kitur besi- Nekalbėsime čia ir apie Dar- 
plečiant, kandidatų į sostus wino evoliucijos teoriją, a 
ir taip maži šansai, vis men-. prieš kurią visi kunigai pieš- tu su savim žemę ir kitas pla
kėja. Seniausiu iš jų yra kan- tu stojo. Tie dalykai jau pri- netas. Taigi, tikrenybėj, tas 
didatas į Francuzijos sostą, klauso praeičiai, todėl tegul tutomobilistas padarė ne 150 
Ir jų yra net du: Orleano ir jau jie palieka sau nuošaliai, mylių, bet gal bilionus mylią, 
Bonapartų giminės atstovai. Mes čia pajudinsim tik Ein- jeigu paimti domėn jo atlik- 
Toliau seka kandidatas į šteino relativumo teoriją, nes tą kelionę aplink žemės ašį, 
Portugalijos sostą, princas ji yra šių dienų klausimas, i aplink saulę ir paskui da 
Miguel Bragansk.

Vengrija, kaip žinome, 
' monarchija be monarcho, 
f Jau 10 metų ją valdo regen
tas Horthy. Kova dėl sosto 
paskutiniu metu eina tik 
dviejų kandidatų tarpe: 
princo Otto ir erzhercogo 
Albrechto. Pirmasai papro
čiais einant turi daugiau tei
sių, kaip antrasai. Otto yra 
16 metų berniukas ir iki Šiol - _ __ - - - _ --

i niekuomi nepasižymęjęs. Bet pareiškia, kad šita teorija reiškinys (inercijos mam- 
užtat Albrechtas yra žino- esanti klaidinga, bedieviška, festacija), kaip nuo centro 
mas ne tik viduje, bet ir už- Einšteinas pats jos nesu- bėganti jėga.
siemuoee nuo te laiko, kai P"**- | Tas, ką mes paprastai va-

Francuzijos fi-* Tai Yra tipinga klerikalo diname medžiaga, taip kaip 
nanrinio krizio metu, jis ura- drslsa »r akiplėšiškumas. Jei-’ji randasi žemėje, planetose, 
dėjo dirbti frankus. Jį remia Einšteinas J^kiša j žvaigždėse ir saulėje, yra 

‘‘užgrabini gyvenimą” ir šteinas, kaip tik didelė galy- 
tai O’- bė energijos, kuri apsireiškia • «... •, forrnomįs jr vej.

Dvasiškija visuomet tvirti- daleiskime, 150 mylių. Bet 
na, kad tikėjimas mokslui ne 
priešingas. Bet ištikrujų yra 
visai kitaip. Ištikrujų tikėji
mas yra netik priešingas

i « • ą a • i • _ • _ y

šitas jo supratimas apie at
liktą jo kelionę bus reliaty
vus tiktai pervažiuotai vie
tai. Nes tuo pačiu laiku žemė 
irgi sukosi aplink savo ašį ir 
jis važiuodamas jos pavir
šium sukosi kartu su ja. Ne
gana to, žemė tuo pačiu lai
ku lėkė aplink saulę ir nešė 
jį kartu su savim. Saulė irgi 
nestovi vietoje, bet nešasi 
per dausas, traukdama kar-

leį Kelionę
. I aplink saulę ir paskui da 

J Einšteinas yra vokiečių kartu su saule tolyn per dau- 
mokslininkas ir matematikos sas.
srity yra skaitomas didžiau-} Tai yra vienas iš papras- 
sis protas, koks tik yra kada čiausių reliativumo teorijos 
pasauly gyvenęs. Jis paskel-' pavyzdžių. Bet Einšteinas 
bė naują teoriją apie dalykų eina daug toliau ir giliau. Jis 
palyginimą. Rimti moksli- matuoja šviesos spindulius, 
ninkai kalba apie ją ątsar-;ji$ aiškina gravitacijos dėsni 
giai, stengiasi ją gerai supra- ir elektro-megnetizmo veik
sli, bet Bostono airių katali- ' mę. Einant jo teorija, net že- 
kų kardinolas O’Connell at-}mės traukimo jėga nėra tak
sisto jo ir arogantiška drąsu ‘ roji jėga, bet įsibėgėjimo

• VS • % • * • / • • • •s (inercijos mani-

bėganti jė| 
j Tas, ką

AR REIKALINGAS BUVO 
ŠITAS SKANDALAS 

BAŽNYČIOJE?
“Lietuvos Keleivis” rašo, 

kaip dėl trupučio nuogo mo
teries kūno kunigas įtaisė 
skandalą Tjtavėnų bažny
čioje. Sako: ‘

■ r*
“Kaip tik atkilo oras, mote-, 

rys pradėjo patogius
ir lengvus , rtibus, o tie mažai ' 
pridengia kūną. Ve koks atsiti
kimas buvo Tytuvėnų bažnyčio-1 
je. šventadienį bažnyčion atėjo i 
gerokai apsinuoginusi panelė. 
Ji atsistojo arti altoriaus, mel- i 
dėsi, poteriavo, bet kunigas j ją ’ 
šnairomis žiurėjo. Pasibaigus 
mišioms, įsakė tarnams iš baž- j 
nyčios ją išvesti. Tie. klausyda
mi kunigo paliepimų, reikalavo, 
kad panelė išeitų.

“Ta užsigavo. Kaip, girdi, 
jus galite drįsti mane varyti iš 
bažnyčios: aš krikščionė ir no
rių pasimelsti. Melstis, sakė 
bažnyčios tarnai gali, tik ne 
nuoga. Taip apsirengus, piktini 
žmones. Išeik!

“Panelė, žinoma, nepaklausė 
Tai buvo prievarta vedama. Ki
lo triukšmas. Panelė spiriasi, o 
bažnyčios tarnai ją velka, ir, 

1 vilkdami, netikėtai... sudraskė 
panelei rubus. Ją pašalino iš 
bažnyčios veik vienais marški
niais. Suprantama, panelei buvo 
didelė gėda, be viršutiniu rūbų 
ir dar, sako, sudraskytais marš
kiniais per miestelį iki namu 
bėgti.“

Dabar klausimas, ar reikė
jo šitokį skandalą bažnyčio
je kelti? Žinoma, kad>ną. 
Juk šventrašty ftiektk* tea 
pasakyta, kiek žmogus pri
valo ųfaidėti drapanų eida-

jaus sušaudyti, o kiti pateko 
i žvalgybos rankas vėliau, 
šitiems dabar buvo iškelta 
byla kariumenės teisme Tel
šiuose. Byla tęsėsi 19 dienų. 
Buvo kaltinama iš viso 58 
žmonės. Trisdešimtis tris ta
po nuteisti kalėjimam o 25 
išteisinti ir paleisti.

Kaltinamuosius gynė 8 ad
vokatai. Paskutinėj savo kal
boj prisiekusia adv. Morkau- 
skas pasakė, kad ši byla gali 
būti pavadinta istorine savo 
didumu, nes teisiamųjų as
menų skaičiumi ir laiko at
žvilgiu, tokios bylos Lietu
vos teismų istorija dar netu
ri. ši byla jau trečia apie 
Tauragės sukilimą. Jaubuvo 
du karo teismai ir svarbiau-

TERORAS PUNTA.
Lietuvos laikraščiai pra

neša, kad Žagarės valsčiuje 
policininkas Peleckis padarė 
pas pilieti Mičių-MičiulĮ kra
tą ir, radęs laikraštį “Pir
myn” ir kitokios uždraustos 
literatūros, areštavo tą žmo
gų ir vežėsi į Šiaulius. Bet 
kelionėje suimtasis stvėrė 
policininką už gerklės, at
ėmė iš jo revolvefį ir peršo
vė jį.

Tuo pačiu laiku Krakių 
valsčiuje teroristai paėmė iš 
namų Vladą Macijauską, nu
sivedė miškan ir tenai jį su
šaudė, kaipo valdžios patai
kiną ir šnipą.

Tai ve, kokių rezultatų 
pradeda • duoti; taūtininkų 
diktatūra!

regentas Horthy ir ministeris P Connello “mokslą 
pirmininkas Betlenas, ir ma- “užgrabinj ”
tyt jis busimame plebiscite raguotus velnius, , . _ .
prie esamos tvarkos laimės. Connell kiša savo nosį į Ein- visokiomis 
Šiuo metu Vengrijoj yra ka- šteino teoriją, apie kūną jis kia įvairiais budais, 
ralius... čigonų. Jis, Rac La- *” *’
se. valdo tik 75,000 dūšių, 
bet jo padėtis neginčytina ir 
jaučiasi tvirčiausiu valdovu.

Didisys kunigaikštis Kiril 
Vladimirovič jau 1924 m. pa
siskelbė Rusijos “imperato- ___

• , Voc flnnrono’ B* 7* i * ~ , tlKHS UT. A. A. MICneiSUTI ISnumi ir tik kol kas gyvena mokslas, prieš ku- Chicagos Universiteto.
Francuzijoje su visu “minis- kataliku bažnyčios v m v eiferiii kabineto ” • * KM**?,*V vumk Ar ne rūkingai gi tuomet

, T ... , ,. .1 tartum jaaUsruu- Bostono airiu kardi-
. ITĮ»fajosw8Įt.vrakandp Idinolas. kuomet jis imasi

Kmp Prūsijos mokshj rita- Einšteiną ‘‘kritikuoti 
mija yra išsireiškus, wn-j Ik»a».

neturi jokio supratimo, ir, gitai teorijai pritaria di- 
“ kritikuoja” ją kaipo “bę* džiausi musų gadynės moks- 
dievišką mokslą. Jeigu laši- jo vyrai, kaip anglu moksli- 
ningas kmdmoias turėtų ra- ninkas gir Oliver Lodge, Go
gus, tai taip ir žinokit, kad lumbijos Universiteto prof. 
jis pūkų Ehrftemą badyt. •Charles Lane Poor ir visam 

t Km yra EšrMmm teorija? pasauly pagarsėjęs matema- 
• Kas gi ištiktųjų yra tasai tikas Dr. A. A. Michelson iš

datų Buran Eddin; į Graiki- J ]
jos sostą — princas Jurgis, o dėmi ja yra________ T ___ ,
kiek į Afganistano sostą pre- šteino tikslas yra “duoti i 
tendentų, sunku ir pasakyti, žmonijos supratimui apie jė- 
Kinijoj taipgi netrūksta kan- gą matematiškai suprantamą* 
didatų į karalius. Afrikoj, ir apčiuopiamą formą.” j 
Liberijos sosto pretendentas’ Pakol savo teoriją išvystė,! 
“nedėkingų ir nesusipratu- Einšteinas dirbo 15 metų. Ir 
šių” žmonių išguitas turi pel- kada jis pirmu kartu 1929 
Rytis sau duoną, tamauda- metais paskelbė ją žmonijai, 
mas viename Amerikos kliu-. tai net karščiausi jo šalinin- 
be ‘*boy’su.” Daugiausia “nu-*kai pasakė, kad iš viso pa-
... —. fa,,'—- - • - -- - . -skriaustųjų 

gis, viso 22I

Daugu
‘ ' • 1‘Vokieti joj, re-

laukia sosto ir ne
gali sulaukti.

* JEI YPATMKOS MINTYS BUTŲ IŠREIKŠTOS.
1 _̂__ _ _ --__

JIS PASAKĖ:
.M«w J**”

r
mMANt:

“Jm

■ 1 •

Geriausiai-mylimas vyras kliube
..dabar įttee užbaravom Jot dėl “K. K.”

<K«M>
Buk Mkutrw—ąrankte M Lifebray. Švel

nu*. antiseptiAkas, jo riHHoa pvtoa oąo— 
-K. K."—net prašalina ciraretų kvapą 

•tuo ranką.
Užlaiko odą šviežia ir skaisčia, taipgi. 

Saugoja sveikatą—prašalindamas gemalus 
Lifebuoy malonu* tfkraMvaraa, kvepiantis, 
padaro skaistumą kada patrini, parodo kad 
jis nuvalantis Taip priimtas 1xfetwwy šian
dien

ynomERS CO, CaastaMte. Mana.

Lifębuoy
HtAUM >OAP / 

sustabdo kimo kvapą

G ALI BŪT me« padarėm nemalonomą per
nai metą—nušalindami ąerą vaikina 

kaip Joe P—t vien dėl per didelio “K K "
Nei tikrenybėj,’die* snteikėm jam prie- 

la.ikjma Paa Joe radosi neužaitikėjimas-- 
ir kokiu tai bodu susekė tikrenybę, šiandie-- 
Joe išdidus visur—kliube ir kitur. Jis 
lentrva būda prašalint kūno kvapą.

• • •
Klastingas! Tas “K. K.’* laidžia manyt, 

kad mes saugus—bet padam mos prieš ki
tus—"At-akomingais” (

kam apsigaut? MusOį ją«Rn>as kvapo per
sineša i šeimyną. Bet bile prakaitavimas yra 
nemalonus—ir neHveągUnaa. Net šakose 
4»ęnoCT». gali isgarnot aęie kvorta kvapo- 
kalpo išmata

*

ATSIŠAUKIMAS
I įu9, uljurių broliai, 
kreipiamės kviesdami 

bendrem darban.
___ t Pas mus Lietuvoj dar tatn-

* kai pasakė, kad iš viso pa-' su. Dar siaučia fašistai, kan- 
' šauly gali būt ne daugiau' kindami musų brolius ir žil- 
j RgtyMuaūigB žmonių, įsrie 'gahrėlius senelius. Kiek daug
* pajėgs šitą Te6W^TWra*«-|musi? brolių ištremta į Var- 
fr prof. Einšteinas pats yra nių koncentracijos stovyklą 
pasakęs, kad kai kurios re- pūna, o kiek trūnija kalėji-
liativumo koncepcijos yra 
grynai matematiškos ir pa
prastam žmogui jos neišaiš
kinamos.

Einšteino teorija betgi ne
paprastai suįdomino moksli
ninkų pasaulį. Anglų moksli; 
ninku draugija Londone, thė 
Royal Society, uždėjo Ein
šteino doktrinai savo oficialę 
užgirimo antspaudą. Laik
raščiai lenktiniuodami sten
gėsi savo skaitytojams aiš
kinti, ką tas naujas mokslas 
reiškia. Jie vadino jį “Di
džiausia revoliucija mokslo 
srity,” “Šviesos spindulio 
sulenkimu,” “Dausos surai- 
tymu/ “Ketvirtu pasaulio 
matavimu” ir tt Nuo to lai
ko parašyta jau apie 4,000 
visokių knygų, mėginant iš- 
dėstyt reliativumo teoriją su
prantamoj žmonėms kalboj. 
Už geriausia parašytą knygą 
buvo paskirta $5,000 dova
nų. Ir šiandien jau Einšteino 
teoriją galima kai kuriais at- 
vėjais suprasti net papras
tam žmogui.

Einšteinas aiškina, kad vi
si reiškiniai pasauly turi vi- 
sai kitokią forma, negu 
mums išrodo. Paimkime, pa
vyzdžiui, žmogų, kuris va
žiuoja automobilium. Daleis- 
kime, kad jis važiuoja tiesiu 
keliu ir daro 30 mylių į va
landą. Pasiekęs savo tikslo, 
šitas žmogus sakosi padaręs,

/ • 
J” *
U .1'

B. IMr;

1

muos! Sunku ir skaudu pri
siminti, kad Lietuvoj nėra 
laisvės. Skaudu!...

Bet dar skaudžiau atsimi
nus, kad ir mes einame tuo 
pačiu vargo erškėčių dygJ 
liifotu taku, kad mus skurdo 
ir vargo kankinius daužo be
širdis, skaudus negailestin
gas likimas, ir laukia mus 
tamsus fašistų nasrai.

Nejaugi mes esame pa
saulio nuskriausti, užmiršti. 
Nejaugi neišmuš toji valan
da, kad galėtume pasakyti, * 
kad ir mes esame gyvi ir no
rime gyventi?

Ne, brangus užjūrių bro- 
liai-sesės, mums yra kelias 
visa tai pasiekti — tai jūsų 
tartas griežtas protesto žo
dis. Padėkite atskleisti tam
sos vergijos uždangą, kuri 
dengia šiandien musų tėvynę 
nuo šviesaus rytojaus.

Kviečiame jus, brangus 
užjūrių broliai, prisidėti prfe 
bendro darbo, kelkite protes
tą prieš despotus, kurie čiul
pia darbo liaudies syvus jau 
treti metai. Neužmirškite sa
vo vargstančių brolių pri
spaustų po žiauria fašizmo 
letena; padėkite jiems nors 
moraliai, pareikšdami pro
testą prieš sauvalią 1926 m. 
17 gruodžio nakties apuokų.

Janulis,
t Polit. emigrantas. 

Latvija, 30-IV-29.

’J. V
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pirm.;

NEW KENGS1NGTON, PA. j laike 30 dienų į tenai gyvuo- 
Įspudžiai ii A. P. L. A.

22-ro seimo.

BALTIMORE, MD. j Įima visiems tinkamai padė- 
Lietuvaičių merginų “Bowl-1 kuoti, tad šis pranešimas lai

[Ka* skaito ir rašo, 

Ta* duonos neprašo.

jančią kuopą, jis tampa su
spenduotas neribotam laikui.

cXnžė< 97 d hnvn iau kilnojamas ir nekilnoj jamas 
Gegužes-7 d. buvo jau turtag p^^na j centro komi- 

r& o apie apeUaci- 
jas ir tynnėjimus nieko ne
kalbama.

Kožnos kuopos turtas, kil
nojamas ir nekilnojamas, 
priklauso centrui, kuopos tik 
turės teisęstatyti namus, mo
kėti mokesčius, bet negalės 
neijiarduoti, nei niekam ati
duoti be centro komiteto lei
dimo. Taip vadinami “ske- 
pai,” kurie buvo suspenduoti 
tai yra angliakasiai, kurie 
streikui pasibaigus ėjo į 
mainas dirbti ir centro komi
teto buvo suspenduoti, nuo 
suspendavimo seimo paliuo- 
suoti.

Pavienių narių, kurie buvo 
nuskriausti ir buvo laiškais 
atsišaukę į seimą su pasi
skundimais, laiškai buvo at
mesti be skaitymo.

Šis APLA. 22-ras seimas 
buvo labai keistas ir visi ta
rimai mechaniškai pervaryti.

Nutarta organiuoti jau
nuolius į APLA. Priimtos 
dvi rezoliucijos: viena jų už
gina raudonąjį “Laisvės” 
biznį ir politiką, o antra kal
ba apie Lietuvos baduolius. 
Buvo surinkta aukų, kurios 
nutarta pasiųsti “tiesiai į 
Lietuvą” nežinia kam. Grei
čiausia, kad tie “Lietuvos 
baduoliai” bus Brooklyne ir 
tos aukos čia bus sunaudotos.

Asmeniškai besikalbant 
su delegatais teko girdėti sa
kant, kad šis seimas buvo 
valdomas Buknio ir Mizaros 
kompanijos. (Buknis ir Mi
zara yra komunistų agitato
riai. Red.).

Buvo tūlos kuopos įneši
mas, kad centro komiteto na
riai. išbuvę vieną terminą 
centro valdyboje, negalėtų 
kandidatuoti antram termi
nui, ir prie to įnešimo sekan
tis paaiškinimas: “Narys, iš
buvęs kelis terminus be per
traukos centro valdyboj, taip 
įsigali, kad eiliniai nariai ir 
norėdami jį prašalinti nega
li; pavyzdžiui, SLA. centre 
įsigalėjo Gegužis, Jurgeliutė 
ir kiti.” Perakaičius šį įneši
mą, Buknys tuoj atsistojo ir 
sako: “Šis įnešimas netinka
mas. Kodėl narys tarnavęs 
vieną terminą negalėtų tar
nauti antrą ir trečią?” Buk- 
niui pritarė Mizara, ir tas 
įnešimas buvo atidėtas į šalį 
be jokio svarstymo. Taigi pa
sirodo, kad Buknio-Mizaros 
ir visų centristų riksmas 
prieš SLA. centro valdybos 
“įsigalėjimą” yra veidmai
nystė.

Korespondentų seime bu
vo tik nuo “Laisvės” ir “Vil
nies,” o daugiau jokių viešų 
korespondentų nebuvo. 
Daug dalykų buvo pavesta 
centro komiteto nuožiūrai, o 
ką centro komitetas su visais 
tais dalykais padarys, tai ne
žinia.

Nuo kuopų buvo 23 dele
gatai. Centro valdyba buvo 
senoji ir naujoji, taigi iš viso 
buvo su sprendžiamais bal
sais 33 delegatai. Senąją 
konstituciją panaikino 21 
balsas, naująją priėmė 25 
balsai. Tai reiškia, kad tie 
25 balsai valdys visą APLA. 
po “Amerikos Darbininkų 
(Komunistų) Partijos” dik
tatūros priežiūra, ir nėra ma
žiausios abejonės, kad neto
limoj ateityje bus panaikin
tas referendumas centro val
dybos rinkime. Centro val
dybą rinks tik suvažiavę į 
seimą komunistų politikie
riai.

Naują konstituciją paga
mino koks ten advokatas ir 
J. Gataveckas su P. Bukniu. I

dis, ir tuom seimas pasibai
gė.

APLA. 22-ras seimas pa
dirbo visai naują APLA. 
konstituciją ir ji įneina ga- 
lion su liepos 1 diena š. m. be 
visuotino narių balsavimo 
(referendumo).

Seimo padirbtoji konstitu
cija suteikia APLA. nariams 
pilną liuosybę būti nariais ir 
mokėti Įvairias duokles, bet 
jei naiys numirs, arba sirgs, 
tai pašelpos ar pomirtinės 
pašelpgavis turės prašyti tik 
kaip mielaširdystės ar aukos, 
bet ne pašelpos. Pavyzdžiui, 
jei narys nueis į ežerą ar į jū
res maudytis ir netikėtai pri
gers, tai pomirtinės negaus. 
Jei narys kur lipdamas tre- 
pais netikėtai nukris ir išsi
jaus ranką, koją ar kitaip su- 
sižeis, jis negaus nei pašel
pos. nei pomirtinės. Jei narys 
prisirašys prie APLA. ir bus 
sveikas ir geras naiys per ke
lis metus, bet staigiai susirgs 
proto liga ir pasikars ar nusi
šaus, pomirtinės negaus. Jei 
narys sirgs proto liga ir bus 
ligonbutyje ir tenai mirs, pa
šelpos nei pomirtinės ne
gaus, o jei gaus, tai tik pagal 
centralinio komiteto nuožiū
rą.

Yra labai daug tokių pa
tvarkymų, kad narys gali 
gaut pašelpą bei pomirtinę 
vien tik pagal centralinio ko
miteto nuožiūrą. Tai yra, jei 
centro komiteto loska,tai mo
kės, o jei ne. tai negaus nie
ko.

Naują konstituciją skai
tant paragrafais ir svarstant 
juos, seimo pirmininkas la
bai gudriai nedavė delega- 
tams jų diskusuoti, ypač 
tiems delegatams, kurie bu
vo priešingi tokiems para
grafams, kurie yra paremti 
vien tik centro komiteto ma 
lonėmis. Paragrafą perskai
čius, pirmininkas sako: “Ką 
manote apie šį paragrafą? 
Jis geras, reikia jį priimti.” 
Jei delegatai, vienas paskui 
kitą prašo balso ir ima dis
kusuoti, tai J. Gataveckas 
klausosi: jei delegatai dis- 
kusuoja “už,” tai jis tyli, o 
jei delegatai pradeda disku
suoti “prieš,” tai Gataveckas 
pakįla ir šaukia: “Prašau 
balso.” Seimo pirmininkas: 
“Ko nori?” klausia. Gatavec
kas sako: “ Jnešu diskusijas 
uždaryti.” Ir delegatai užsi
registravę kalbėt negauna 
balso.

Paskui, atšaukė visą seną
ją APLA. konstituciją. Už 
atšaukimą buvo 21 balsas, 
prieš—10 balsų, susilaikė 
—2. Už priėmimą naujos 
konstitucijos buvo 25 balsai, 
prieš — 5 balsai, susilaikė 
nuo balsavimo 3.

Visi kuopų įnešimai buvo 
perskaityti ir atmesti pasire
miant nauja konstitucija, 
nors ta naujoji konstitucija 
įneis galion tik nuo 1 dienos 
liepos, ir nors kuopų įnešimų 
buvo gana naudingų ir gerų.

Skundų buvo labai daug ir 
įvairių, į kuriuos seimui rei
kėjo atkreipti rinktos domės. 
Buvęs APLA. centro pirmi
ninkas J. čirvinskas buvo iš
brauktas iš APLA. Už iš
braukimą balsavo 12, prieš 
—10 balsų, susilaikė 11 bal
sų. Tokiu bud u J. Čirvinskas 
buvo išbrauktas iš draugijos, 
kuriai jis yra tiek daug dir
bęs, bet Gataveckui, mat ne
nusilenkė, tai ir liko išmes
tas.

Beje, pagal naują konsti
tuciją, jei narys išvažiuoja į 
kitą miestą ir nepersikelia

R. Mizara pakartotinai tvir
tino, kad turint tokią konsti
tuciją, nereikėsią nei advo
kato patarimų organizacijai.

Centro valdyba užtvirtin
ta iš sekančių žmonių ir su 
sekančia metine alga: pirmi* 
ninkas D. Lekavičius gaus al
gos $60 metams; vice-pirm. 
K. Stašinskas gaus algos $30 
metams; raštininkas J. Mi
liauskas gaus algos $1,000 
metams; iždininkas K. Ur
monas gaus algos $200 me-, 
tams.

Sekantis seimas nutarta 
laikyti McKees Rock, Pa.

Nutarta “Laisvę” turėti or
ganu.

Taigi matome, kad pašal- 
pinei APLA. organizacijai 
“Amerikos Darbininkų (Ko
munistų) Partija” deda poli- 
tikišką apynasrį ir vesis ją 
prisirišus prie savo komunis
tiško vežimo. Tas pats butų 
ir su SLA., jei tik tie mekle- 
riai galėtų paimti jį i savo 
rankas. . APLA. Narys X.

tai “Laisvės” kas diena butų 
visi puslapiai buvę užpildui 
apie netvarką dirbtuvėse, ir 
mėtymą darbininkų iš darbo.

Jie butų sakę, kad “ratel- 
ninkai” įvedė “štukinį dar
bą” ir tt. Bet dabar jie tyli ______ __
kaip klemsai ir nerašo, kad zatorės tos lygos yra Leono-

ing League.”
Lapkričio mėnesy čia susi

tvėrė merginų BovlingLea- 
gue. kuri pasivadino “Ame
rikos Lietuvių Merginų 
Bovling League.” Organi-

su įvedimu “štukinio darbo” 
jie sukėlė didžiausią demo
ralizaciją dirbtuvėse ir dar
bininkuose.

Dabar, delegato rinki
mams artinanties, kaip gir
dėt, komunistai vėl jieško 
“partnerių” į “bendrą fron
tą,” kad pravesti savo žmo
nes į ofisą. Well, aš manau, 
kad kriaučiai patįs nuspręs, 
kas sekančiais metais jiems 
turės tarnautu

Prie dabartinės bedarbės 
siuvimo pramonėj unijos na
riai gauna pašalpą išAmal- 
gameitų unijos įsteigto New 
Yorke bedarbių fondo, ku
rie yra ilgą laiką nedirbę ir 
pinigiškai suvargę. Taigi, 
kiek iš raportų teko nugirsti, 
Lietuvių 54 -tam skyriui tapo 
paskirta virš tukstanties do-

BROOKLYN, N. Y.
Kas girdėt pas kriaušius. [paskirta virš tukstanties do-
Šiuom tarpu Brooklyno' lenų, ir pavesta skyriaus 

kriaučiai vėl pergyvena di-J----- taj.Kė
delę bedarbę. Nuėjus į darbo 
biurą, kasdiena matai susi
rinkusį didelį bedarbių 
kriaučių būrį belaukiant, ar 
nepasitaikys katram nors 
gauti kur vieta kiek padirbė
ti. Bet mažai tokių laimingų 
randasi, nes didžiuma dirb- mokėjimo ir suteikia pašel- 
tuvių nedirba. Tiesa, pasta- pą. Pavyzdžiui, girdėjau ofi-

Pildomajai Tarybai išdalinti 
bedarbiams, kurie reikalaus. 
Na, tai, žinoma, ir dalino. Ar 
tiksliai dalina, aš nesiimu 
spręsti, bet nariai skundžia
si, kad vieni pašalpą gauna, 
kiti—ne. Kaip kuriuos pa- 
liuosuoja net nuo duoklių

ruoju laiku jau pradėjo ke
lios jų šiek tiek judėti, bet ir 
tos neišdirba pilno laiko. O 
tarp kriaučių yra tokių, ku
rie ir pereitą sezoną labai 
mažai tedirbo. Nors komuni
stai rašė “Laisvėj” ir “Dar
be,” kad sezonas buvęs ge
ras, net darbininkų trukę, 
bet jie taip melavo tyčia, 
nes, mat, jų žmonės sėdi ofi
se, tai, ot, reikia pablofuot 
kriaučiams, kad prie musų ir 
“darbai eina gerai, ir tvarka 
dirbtuvėse kuo geriausia.” 
šitaip pereitą pavasarį ko
munistai “Laisvėj” rašė.

Tečiaus jeigu ofise butų 
ne komunistai, o jų taip pra
vardžiuojami “ratelninkai,”

kitam 
nuėjęs su 

kokiu ten daktaro paMudyji- 
mu į Pildomąją Tarybą, pa
sisakęs, kad sirgęs, tai jį pa- 
liuosavę nuo duoklių už du 
metu ir da gavęs pašalpos 
$20.00. Aš nežinau, ar B. J. 
sirgo per du rnetii, ar ne, bet 
kriaučiai, kurie arčiau jį pa
žįsta, sako, kad jis nesirgo. 
Jeigu ištikrujų nesfrgusį pa- 
liuosavo nuo duoklių, tai bu
tų apgaudinėjimas organi
zacijos.

Tai tokie dalykai pas mus 
kriaučius dedasi. Laukiam, 
kad greičiau pradėtume 
dirbti, tuomet nereiks pašal
pos maldauti. Bedarbis.

se kaip B. J-ms gyrėsi 1 
į savo frentui, kad nuėj

būna bendrai visiems didelis 
ir nuoširdus padėkos žodis.

Komitetas, baigdamas da
ryti savo galutinias atskaitas, 
gegužės 28 d. š. m. plačiai 
apkalbėjęs Lietuvos žmonių 
sunkią padėtį, kurie kenčia 
nuo nederliaus, numatė rei
kalą ir toliau imtis priemo
nių ir visais galimais budais 
daryti žygius tolesniam šel
pimui. Tuo tikslu tapo dali
nai perorganizuotas esantis 
draugijų atstovų komitetas, 
kuris pavadinta: Komitetas 
Philadelphijos Lietuvių, 
Šelpti Lietuvos baduolius 
nuo nederliaus. (Butų gra- 
matiškiau šitaip jį pavadi
nus: Philadelphijos Lietuvių 
Komitetas Lietuvos Baduo- 
liams Šelpti.—Red.) Laiki
nai į tą komitetą įnėjo se
kantas darbuotojai:

J. Kavaliauskas, pirm.; 
Dr. E. G. Klimas ir Vincas 
Tyla, vice-pirm.; A. J. Sau- 
kaitis, užrašų rašt.; Chas. 
Cheledin, piniginis rašt.; 
Adomas Kubelčikas, iždinin
kas.

Nariai: V. Dapšis, Ig. Pau
lauskas, St. Barauskas, J. 
Vitkauskas, K. Slivinas, M. 
Latvis, K. Žadeikis, J. Šve
das, A. Tvaranavičius, Z. 
Jankauskas, J. Grinius, K. 
Dryža, J. Lukaševičius, adv. 
M. M. Šlikas ir kiti.

Šis komitetas žada imtis 
plataus bepartyvio darbo, 
rengti piknikus, didelius su
sirinkimus su prakalbomis, 
rinkti aukas nuo biznierių ir 
šiaip žmonių. Savo veikimą 
praneš spaudoj vėliau.

Presos Kom. J. V. G.

BALTIMORE, MD. 
Prakalbos dviem tikslais.
Gegužės 22 d. Lietuvių 

Svetainėje buvo prakalbos. 
Kalbėjo 4 kalbėtojai: kun. 
Mandelis, Ceplinskas, Nadas 
Rastenis ir Lietuvos atstovas 
Balutis. Prakalbas rengė vie
tos pašelpinių draugijų tary
ba ir katalikų federacija. 
Pirmas kalbėjo kun. Mande
lis. Jis ragino šelpti Lietuvoj 
badaujančius žmones. Jis tu
ri gerą iškalbą, tik bloga, 
kad mėgsta maišyti visokių 
nonsensų iš šventraščio; vie
šame susirinkime tas netin
ka. Adv. Rastenis taipgi ra
gino aukauti sušelpimui ba
daujančių Lietuvoje. Jis 
trumpai papasakojo ir apie 
lietuvių spaudos atgavimą. 
P. Lazauskas pirmininkavo. 
Perstatydamas kalbėti Lietu
vos atstovą Balutį, jis užko- 
mandavo pagerbimui Balu
čio visus atsistoti. Na, žino
ma, kaip pirmininkas ko- 
mandąuja, taip publika da
ro. Gerbti tokią valdžią, ko
kia dabar yra Lietuvoje, tai 
didelė nesąmonė.

O kadangi p. Balutis yra 
tos valdžios atstovas* ir užta
rėjas, tai mums, gyvenan
tiems demokratinėj šaly, 
gerbti jį nepritinka. Man pa
čiam pikta buvo atsistoti, 
nors aš nesu joks bolševikas. 
Bet taip vadinamiems “pro- 
gresistams” da nesmagiau 
buvo šitą gimnastiką daryti.

Pastaruoju laiku draugijų 
susirinkimuose tie “progre
syviai” p. Lazausko labai 
klauso. Na, tai ir gavo nuo 
savo prietelio “pakulos.”

Ponas Balutis kalbėjo apie 
valandą laiko, aiškindamas 
kaip buvo sunku išlaikyti 
valstybę neturint nei pinigų, 
nei patyrusių žmonių. Apie 
valdžių gerumą ar blogumą 
neužsiminė visai. Sakė, kad 
reikia dėti daug triūso, kad 
apšvietus Lietuvos liaudį. 
Bet kaip tenai skleisti ap- 
švietą, kuomet uždrausta 
spaudos ir žodžio laisvė, 
kuomet neįsileidžiama laik
raščių nei knygų, tai p. Balu
tis nepasakė. Jeigu norima 
duoti apšvietą, tai reikia lei
sti žmonėms skaityti, ką tik 
jie mėgsta, o ne kas Volde
maro partijai patinka.

Aukų surinkta $77 su cen
tais. Keistučio draugystė pri
davė $25, SLA. 64 kp. $10. 
Viso tame susirinkime susi
darė $122 su centais. Mano
ma, kad ir kitos pašelpinės 
draugystės prisidės aukomis. 
Reikia šelpti badaujančius 
žmones, bet reikia ir žiūrėti, 
kad aukos nepatektų ko
kiems fašistų pakalikams.

Gegužės 26 d. Lietuvių 
Piliečių Kliubas parengė iš
važiavimą Pranckevičiaus 
girion. Suvažiavo automobi
liais gražus lietuvių buiys. 
Linksminosi smagiai. Mano
ma, kad kliubas ir pelnys ge
rai.

Lietuvių Piliečių Kliubas 
į partijas nesikiša; jis tik re
mia ir palaiko svetainę. . Jis 
susiorganizavo iš svetainės 
bendrovės šėrininkų, nes 
kliubas gali daugiaus veikti 
kaip bendrovė.

Tai tiek šiuo sykiu iš Balti- 
morės padangės.

Baltimorieti*.

ra Feravičiutė ir Elenora An- 
dreikienė.

Iš tos lygos susidarė dvi 
komandos: “Eagles” po va
dovyste Olesės Lukoševičiu- 
tės, o “Hawks” po vadovys
te Alenos Vasiliauskaitės.

Per sezoną sulošta 90 loši
mų Lietuvių Svetainėje. Re
zultatai tokie:

Eagles:
Laimėjo 58, 
Pralaimėjo 32.
Hawks:
Laimėjo 32, 
Pralaimėjo 58.
Užbaibus sezoną, 

gegužės surengta vakarienė 
“Southem Hotel.” J vakarie
nę atsilankė visos lošėjos ir 
simpatizatorės. Vakaras su
sidėjo iš skanių valgių, gerų 
gėrimų ir linksmos muzikos. 
Po vakarienės visos dalyvės 
linksmai pasikalbėjo ir prisi
žadėjo ateinantį sezoną da
lyvauti lošime.

Lietuvių Svetainės Bend
rovė suteikė brangintiną do
vaną, už kurią visos lošėjos 
širdingai ačiuoja.

Lošimuose dalyvavo se
kančios lošėjos:

Eagles:
Olesė Lukoševičiutė, 
Elenora Andreikienė, 
Marijona Valunienė, 
Katrina Feravičiutė, 
Anna Hettche, 
Marijona Staniuliutė, 
Ona Bendorienė.
Hawks:
Leonora Feravičiutė, 
Alena Vasiliauskaitė, 
Teresa Young,
Ona Žoliniutė, 
Hazel Kungienė, 
Ona Čemiauskiutė, 
Anelė Luckiutė.
A. Lukoševičiutė geriau

siai pasižymėjo lošime ir ga
vo pirmą prizą. A. Hettche 
gavo antrą, T. Young—tre
čią, M. Stanuliutė — ketvir
tą.

Per sezoną daugiausiai 
darbavosi Elenora Andrei
kienė, vyriausia vedėja. Ji 
visus lošimus tvarkė, vaka
rienę surengė ir svečius su
kvietė. Merginos dėkoja jai 
už jos didelį darbštumą ir 
gerą tvarką. Alena.

PHILADELPHIA, PA. 
Nusiųsta $300 Lietuvos 

’ baduoliams.
Iš 25 metų spaudos atgavi

mo sukaktuvių paminėjimo 
ir Lietuvos ministerio B. K. 
Balučio priėmimo, gryno 
pelno liko $300.25. Sulyg 
vienbalsio draugijų atstovų 
ir viso rengimo komiteto nu
tarimo, šitie pinigai nusiųsti 
per Lietuvos Atstovybę Wa- 
shingtone, Generaliam Lie
tuvos komiteto iždininkui 
adv. Toliušiui. sušelpti nu
kentėjusius nuo nederliaus 
Lietuvos žmones.

Philadelphijos

.j

Kas do namas... įei nėra 
Šilta Vandens?

“Paprastai nebūtų joks na
mas,” pasakė PrisciHa. 
“įsivaizdink sau Jonai, 
skubant kaip paprastai... 
britva gatava.. o čia nėra 
šilto vandens O ra dišėms, 
skalbiniais ir apsivalymu, 
mano diena pražūtų."

pRISCILLA žiną kad maria*- 
niai trečdalis via* Kvarteto 

vandens kiekvienam name tari 
būt šiltas. Kam tad, ji tari ra- *aXaadM -- »*■-*- —------*wa-. a----am
pilH "VSIIuy i 0aMIW •
Gana šildomų vandenio sistemų 
jtafeiaa pakanka gal vi
sam amžiai, reHtaRngiaa- 
ais parankomae~kiek tik 
šilto vandens reikalinga, 
gatavas pareikalavai*.
šiltas vandao dėl daagel 
maudynių kiek daktaras

tarimų himi 
ninkėms.’ i

Philadelphijos lietuvių 
komitetas taria širdingą ačiū 
visoms draugijoms, kurios 
teikėsi prisidėti prie 15 ge
gužės parengimo, visiems 
asmenims, pasidarbavusiems 

'tame darbe, visiems sve- 
1 čiams, kurie teikėsi būti mi
nėtose iškilmėse ir visiem 
tiems, kurie kuom nors ir 
kaip nors toms iškilmėms 
pagelbėjo. Ypač daug padė
kos priguli komiteto na
riams, kurie tame rengime 
daug triūso pridėjo, užmirš
dami savo asmeninius reika
lus ir užsiėmimus, dargi 
daug savo išlaidų pakelti tu
rėjo, bet nei cento atlygini
mo neėmė, kad tik daugiaus 
liktų pinigų sušelpimui ba
daujančiu Lietuvos žmonių. 
Kadangi asmeniškai nėra ga-

UTICA, N. Y. 
Dar apie kruvinas muštynes 

lietuvių vakarėly.
“Keleivio’.’ 20-tame nume

ry buvo trumpai paminėta, 
kad čia buvo suruoštas lietu
vių vakarėlis, kuris pasibai
gė kraujo praliejimu. Paaiš
kinsiu apie tai plačiau.

Vakarėlį buvo surengęs 
savo salėj senas šio miesto 
lietuvis biznieris vietos lietu
vių jaunimui ir savo dukte- 
rei. Jaunimo prisirinko ne 
perd augiausia, visi lietuviai 
ir visi gražiai sau linksmino
si iki 11 valandai nakties. 
Paskui visi pradėjo skirsty
tis namo. Bet čia yra mušei
kų gauja, kuri visuomet įsi
veržia į jaunimo susirinki
mus ir sukelia muštynes, iš
vaiko susirinkusius ir pąskui 
giriasi savo “karžygiškųmu.”

Šį sykį taip pat šita' gali ja 
įsiveržė salėn ir pradėjo kel
ti triukšmą. Mušeikų buvo 
iš viso 16. Ėmė švaistytis po 
svetainę ir vienam lietuviui 
vaikinui davė geležiniais 
krumpliais į galvą, taip kad 
tas tuoj sugriuvo. Pagulėjęs 
kiek lietuvis atsikėlė, sukan
do dantis, suspaudė kumščią 
ir tarė jaunesniam savo bro
liui: “Artu jau pasirengęs?” 
Tas atsakė, kad jau. Tuomet 
tie du broliai ir da vienas jų 
geras draugas puolė į mušei
kų tarpą ir pradėjo skaldyt 
niekšus grynomis savo kumš- 
čiomis. Katram tik kirs, tai 
tas ir guli. Ir taip išskynė vi
są 16 bomų. Salės savinin
kas norėjo užsistoti už bo- 
mus, tuomet ir jis gavo. Už 
vieną bomą buvo užsistojus 
ir jo duktė, bet ją nustūmė į 
šalį, o bomui davė į sprandą 
ir liepė eiti namo.

Tuo tarpu atpiškėjo poli
cija ir suėmė 2 lietuviu ir 6 
bomus. Nors muštynės ne
gražus darbas, bet jeigu val
katos užpuola, tai ką gi dau
giau darysi? Ir lietuviai jau
nuoliai čia pasirodė vyriškai, 
kad valkatas pamokė. Buvo 
girdėt tuos bomus kalbant, 
kad jiems dar niekas kailio 
nebuvo taip išpėręs, kaip tie 
trįs musų vaikinai.

Žinučių Rinkėja*.

WORCESTER, MASS.
SLA. 358 kuopa nors da 

jaunutė, bet visuomeniniam 
darbe jau pasižymėjo. Jau 
suspėjo parengti 5 parengi
mus. Dabar vėl rengia kor- 
nevalą, kuris prasidės 17 bir
želio ir tęsis iki 22 birželio. 
Pelnas skiriamas Šiaurės 
Lietuvos baduolių sušelpi
mui. Visi lietuviai malonės 
dalyvauti, nes vieta graži 
prie Millbury gatvės šalę 
Realto teatro._______
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I Gamta Ir Žmogus.
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1 Gamta Ir Žmogus.
šiandien nuolat šaukia-į 

ma: mašinizmas, technika ir j 
tt. Tikrai žmonių gy venimas 
yra smarkiai pakitėjęs ir vis 
kinta, žmogaus genialus pro
tas vis labiau ir labiau sten
gias priversti materiją jam 
tarnaut, ir ji tarnauja; kant
riai tarnauja, besisukdamair 
belaukdama mašinų ratuose, 
visokiose* susisiekimo prie
monėse ir kituose žmogaus 
gyvenimo patogumuose. Ir 
žmogaus dvasia, pasiduoda
ma tam materijos dabarti
niam gyvenimui, kinta, nu
stoja kai kul ių savo savybių.

šiandien nuolat šaukia-į 
ma: mašinizmas, technika ir į 
tt. Tikrai žmonių gy venimas
yra smarkiai pakitėjęs ir vis
kinta, žmogaus genialus pro
tas vis labiau ir labiau sten

K A RŠ Č10 UŽGA VI MA S
priversti materiją jam aPie karščio uogavimą, koks 

tarnaut. Ir ji tarnauja; kant- PaPr^tai pasitaikė . „ėd 
riai tarnauja, besisukdama ir karščiams užėjus, papasako-

gias

belaukdama mašinų ratuose, 
susisiekimo prie-visokiose

monėse ir kituose žmogaus
gyvenimo patogumuose. Ir 
žmogaus dvasia, pasiduoda-
ma tam materijos dabarti-

Kaip karščio smūgiai atsilie- čia baisiai daug pagelbsti 
pia į žmogaus kūną Į kraujo nuleidimas. Bet tai 

ir dvasią? įtik gydytojas padaryti gali.
T . • __ _ • i..,) Todėl visados reikia daktarą

boįkS(X nesuktai apie

*alima li«oniui 
nereikalingasvieno irto pa-Ilik.visa UiP**1?“80 
čio dalyki klasifikavimas.'gyriytojub nes pil amo; 
Viena, kad karščio užgavi"e? ,su ?a\° 
mas gali duoti tuos.paėius^aznlauslaltlk bIoPau Pada- 
simptomus, kaip ir saulės už-11 °- .gavimas; antra, karščio už-1 Bet jeigu ligonio šilima 
gavimas gali pareiti ne tik yra įssisemus,, vadinasi, jei 
nuo saulės spindulių, bet ir gujistui-isaltligę,atrodois- 
nuo pečiaus arba kitokio šili-oda

r štai kas daryti: greičiausiai
duoti, ligoniui šviežio oro ir 
liuosumo. Bet šaltu vandeniu 
jį dabar suvilgyti nereikia, 

■ nes jau ir taip jo šilima išsi
ėmus. Geriausia dabar ligo
nio kojas ir rankas šiltai lai-

Prieš pradėsiant kalbėti guliatorius dirba savaran
kiai, žmogus savo valia jo 
kontroliuoti negali.

Pastovios šilimos žmo
gaus kūne palaikymui me
chanizmas- nepaprastai tiks
liai dirba. Tik kai žmogus 
gauna susirgti, tai tada jau 
ir šitas mechanizmas sugen
da ir kaip reikiant nebedir
ba. Todel ve ligoniuose be
veik visados temperatūra bū
na pakilusi. Žinoma, pasi- 
aiko ligonių, kad temperatū
ra būna nupuolusi.

Pasinaudokime dabar pa
vyzdžiais. Daleiskime, žmo
gus karštame kambaryje turi 
būti. Bet užėjus vasaros 
karščiams ir lauke būna ga
na karšta. Taigi žmogus at
siranda nepaprastose apys- 
tovose. Jis dabar daug pra
kaituoja. Aplink jį esąs oras 
bent iš karto prakaitą tuoj 
sugeria. Oda greitai nudžius- 
ta ii- žmogus jaučiasi neper- 
blogiausiai. Bet valanda po 
valandos oras prisigeria, taip 
sakant, iki sočiai. Dabar tas 
oras drėgnas, sunkus, kvėpa- 

Jvimui nebetikęs, o.blogiau- 
| šia, kad prakaito sugerti da
bar visai nebegali. Žmogus 
pradeda dejuoti, kad “duš- 
na.” Ir iš tiesų, troškinti jį 
pradeda. Jis suserga. Sako
me, jį karštis užgavo.

O kas čia iš teisybės pasi
darė? Štai: jo kūno šilimos 
reguliatorius pakinko. Bet

;o vasaros 
i užėjus, papasako

sime, kaip' daug karščio ne
kūrė žmonės gali pakęsti.

Avies šlaunis iškepa, o 
žmogus ne.

Kam iš musų neteko girdė
ti apie žmones—salaman
dras? Sako, kad tūlas fran- 
cuzas-salamandras. Marti
nei 1827 m., išbuvęs 338 
laipsnių karštyj net 14 minu- 
tų! Bet pasauliui yra žino
mas ir rusas-salamandras. 
Chamouni, kuris pasiimda- 
vęs žalią avies šlaunį ir — 
marš tiesiog į tokį kai-štą pe
čių, kur šlaunis iškepdavusi, 
o šitas žmogus išlikdavęs 
sveikutėlis! Tik tas “išliki
mas sveikutėliu” yra labai 
abejotinas, nes sakoma, kad 
jisai šitokius “zbitkus” beda
rydamas — galą gavęs...

i O tikintieji į stebuklus

ir evvoie kai- Todel visados reikia daktarą 
„/hvJi aniP šauktis arba j ligoninę vežti

—Tegul bus pagarbintas, galės užbėgt mums už akių. 
Maike! Žinai, tas Romanas, ką buvo

—Jau tu, tėve, gavai kur lašinių bendrovės preziden- 
nors išsigerti. tas, dabar tveria lietuviškų

—Neįspėjai, Maike. Nega- balionių bendrovę. .Jis turbut 
vau da nei pauostyt. nežino, kad ant varlių gali-

—Tai kodėl tu toks links- ma daug geriau uždirbti, 
mas šį rytą? kaip ant kilbasų, ba kilbasas

—Aš linksmas valuk to, reikia pirkti, o varlių galima 
Maike, kad Dievas man davė už dyką prisigaudyt 
labai gerą mislį.

—Na, na?
—Jes, Maike, vakar man 

rūkant pypkę atėjo galvon 
auksinė mislis. Aš da niekam 
apie tai nesakiau, kad kas 
neužbėgtų man už akių. Pir
ma noriu užpatentuot, o pas
kui pradėsim biznį daryt. Pi
nigų, vaike, bus kaip šieno.

—Ar padarei kokį išradi- turėjo gerą sumanymą, ale 
mą? jo kaltė, kad jis padarė mis-

—Šiur, Maike! teiką. Jis visų pirma norėjo
—Kokį? 1 _ _ . _ ____________________ f___
—Aš, vaike, išradau sky- ir tik tada varles i Ameriką žiną venybę. “Iš jos mes kilę 

mą varles iš Lietuvos impor- gabenti Matai, Maike, kai- jr jon sugrįšim. Tai musų ku- 
tuoti ir Amerikoj po dolerį tais ir mokytas žmogus gali dikystės apsireiškimas. To«- 
pardavinėti. būt dūmas. Kam gi varlei dėl tai jie mus taip jaudinan-

—Tai da viena kvailystė reikalingas laivynas, kad ją čiai veikia.” Taip kalba filo- 
iš po tavo kepurės, tėve. galima ir taip Amerikon at- sofas. Bet mes ir prasti žmo-

—Tavo sumanymas ne 
naujas, tėve. Apie varlių biz
nį svajojo ir daktaras Šliu
pas. Jis žadėjo ir Lietuvos 
skolą Amerikos valdžiai ža
liomis varlėmis atmokėti. 
Bet iki šiol jis da nepardavė 
Amerikai nei vieno varliūkš
čio.

—Dartaras Šliupas, vaike.

niam gyvenimui, kinta, nu
stoja kai kul ių savo savybių. 
Musų jauni poetai jau rašo 

i •’sumašinintos” žmogaus sie
los eilėraščius. Nors dar Kau
ne, po teisybei, ir elektros 
tramvajų nėra... Didžiamies- 
čiuos — taip: ten tik asfal
tas. plienas. Dideliam mieste 
žmogus gimęs ir užaugęs jau 

Abus visai kitoks, negu tas, 
kurs tarp žalių laukų užaugo. 
Reiškia, šiandien žmonės vis 
labiau tolinasi nuo savo pir
mykščio lopšio, iš kurio visi 
kilo, kurs per amžius jų pro
tėvius globojo — nuo gam
tos. .

Gamta visų musų motina, žmonės pasakoja, jog kitą- 
Joje rado prieglobstį pirmie- syk žiaurusis Nebuchadnez-j 
ji žmonės ir po jos maloniais ėmęs jr tris jaunikai- 
sparnais kūrės, dauginosi ir 
kulturėjo. Todel žmogaus 
širdis kažkokiais nesupran
tamais ryšiais yra surišta su 
gamta. Žmogus nuolat jos il
gis, ja grožėjas ir junta jos 
švelnų veikimą. Tai giliau
siose žmogaus sielos gelmėse 
įdiegtas jausmas, kurs, kažin 
ar išnyks, net ir pasauliui vi
sai “sumašinėjus.” Čia dide- niausi fantazijos padarai, 
lis klausimas. Jį tyrinėja ir Juk nei biologijos, nei che- 
mokslo žmonės. Pavyzdžiui, mijos, pagalios nei fizikos 
Šileris, didis vokiečių poetas, mokslų pricipais šitokių pa-šitam labai svarbiam mecha- 
pasakė. kad mes grožėjamės sakų tikrenybės demonstruo- nizmui sugedus, be abejo, 
ir mylime gamtą ne todėl, ti negalima. i turėjo nukentėti ir visas ku-

Tiesa. žmogus gali pakeiti nas. Taip ir buvo: visam ku- 
didelį karštį, tik jau netokį nui pasidarė negerai. Kūnas, 
baisų. Pavyzdžiui, arti ekva- matote, išsivalo ne tiktai per 
toriaus dirbą žmonės, o taip- žarną ir šlapinimosi aparatą, 
gi ir mums priprasti pečku- bet ir per odą. Gi orai drėg- 
riai, sakoma, visai lengvai numo nesugeriant, kūno ap- 
150 laipsnių karščio atlaiką, sivalymas per odą beveik su
žinoma. čia reikia turėti g'al- stoja. Visas kūnas dabai 
voj tas labai elastingas žmo- tampa baisiai užterštas — 
gaus galias prie naujų gvve- taip užterštas, kad jis stai- 
nimo aplinky’bių prisitaikyti, giai sunegalėja.

Gerai, bet kas turi atsitikti 
su tais, kurie tik retkarčiais 
patenka į nepaprastai karštą 
aplinkumą? Juk jie prie to
kios aplinkumos prisitaikyti 
taip greitai negali. Pavyz
džiu, staigiai užeina dideli 
vasaros karščiai, be to, juk ir 
darbininkams pasitaiko 
dirbti tokiose vietose, kur 
nepaprastai karšta. Gana 
dažnai darbo žmogus turi 
imti tokį darbą, kokį jis gau
ti gali.

Taigi, kaip tik aide šituos tiesa, 
dalykus čia dabar daigiau
siai ir kalbėsime.

Kodėl karštis žmogų 
paveflua?

Žmogus gyvena ore tarsi 
žuvis vandenyje. i ________

Oro temperatūra dažnai jr daugiau pasakyti. Juk į ką 
įvairuoja. Bet kol ji nepasie- gj panašu, kad vasarą, kada 
kia krastutirtybių, tol žmo-* karšta, ^žmonės perdaug ap- 
gus lengvai prie jos prisitai- sirėdę? Su moterimis dar pu

sė bėdos, bet jau su vyrais— 
tai dievai žino, kaip jie dar 
visai neišsileidžia! Tik pa
žiūrėkite, — apsimovę dve
jais marškiniais, apsivilkę

kad ji graži (galim padaryti 
ir labai gražią popierinę gė
lę. dar gražesnę už lankoj 
žydinčią)—mes mylime, 
sako, gamtoj tylų besireiš
kiantį gyvenimą, kurs kyla 
pats iš savęs sulig tam tikrų 

—r------------ istatvmu. Mes mylim gamtoj
pastatyti lietuvišką laivyną besireiškiančią vidujinę am-

galima ir taip Amerikon at- sofas. Bet mes ir prasti žmo- 
—Čia, Maike, ne kvailys- plukdyti Juk vandeny gi-ne]jaj jaučjaTT1 kaip brangi 

mums gamta, platus miškai, 
žalios pievos, javų plotai... 
Mes ja mylim, ja grožėja- 
mės. Ypač mes, lietuviai, taip 
galim kalbėt.

Lietuva nuo amžių ūkio 
šalis. Nuo amžių Lietuve® 
plotai buvo plačiausios gi
rios. kuriose lietuvis medžio
jo ir pilkesnėse vietose kūrė
si sau ūkį. Miškas, užsėtas 
iaukas, miško žvėreliai jam 
teikė ir maistą ir apsaugą 
nuo priešų. Jis tai gamtai ir 
meldės. Aukojo aukas žemei- 
žcmužėiei, kuri jį maitina, 
saulutei močiutei, kuri viską 
šildo ir brendina. Visas lietu
vio gyvenimas buvo glau
džiausiai susijęs su gamtos • • • •

tė, ale regli tautiškas biznis, mus. ji mariose neprigers.
Gal tu to nežinai, bet aš, —Bet kaip tu, tėve, pri- 
kaip Lietuvoj gimęs, galiu versi ją plaukti, jeigu ji ne- 
tau pasakyt, kad Lietuvos 
balos yra pilnos varlių. Va
kare kaip išeini laukan, tai 
jos kelia tokius koncertus, 
kad tik ūžia. Šitokiu laiku, 
vaike, geriausia yra jas gau-

norės?
—Jeigu nenorės! Bet pa

sakyk tu man, kas iš Lietu
vos nenori į Ameriką plauk
ti? Plaukia paprasti žmonės, 
plaukia artistai, plaukia ku- 

dyt, ba jos riebios ir nebaikš- nigat, plaukia kas tik gali, 
čios. Ypač žemaitiškos varlės Varlės irgi plauks!

. gerai išrodo. Tokias galima— ‘ i —Na, tegul tau Dievas pa-
parduot po dolerį ir kvoterį. deda, tėve.

—Aš tau sakau, tėve, kad —Ačiū, Maike, už gerus—Aš tau sakau, tėve, kad 
tai yra kvailystė. Kas tau linkėjimus, 
mokės už varlę po dolerį, 
kad kumpį galima už dolerį 
nusipirkti?

—Tu, Maike, nežinai ką 
šneki. Bagoti ponai myli 
šviežieną. Kumpių jie jau at- 
sivalgę į valias, tai nori var
lių. Aš tą gerai žinau, vaike, 
ba mano kūmas eina dyšių 
mazgot į vieną utelį, kur di
deli ponai ir ponios susiren
ka valgyt, tai jis man sakė, 
kad jie tenai kas vakaras su
ėda po kelis šimtus varlių. Ir. 
sako, moka geriau kaip už 
steiką.

—Aš žinau, tėve, kad yra 
tokių vietų, kur varles valgo, 
bet jų nedaug, ir tu savo im
portui nerastum rinkos.

—Bet ar tu žinai, Maike, 
kodėl dabar nedaug varlių 
Amerikos utėliuose valgo? 
Todel, kad jų nėra į valias. 
Varlė, matai, yra lietuviškas 
sutvėrimas. Amerikoj jos ne- 
siveisia, o Lietuvoj pilnos 
balos. Ūžtai, vaike, ir reikia 
varlių bizni užsidėt. Tik tu 
niekam apie tai nesakyk, 
Maike, ba kaip Romano kil- 

.HM bendrovė išgirs, tai ji 
* r

VENEZUELIEČIAI UŽ
PUOLĖ OLANDŲ MIESTĄ

Pereitos subatos naktį bū
rys vyrų, apskaitomas tarp _ _ -. . .
300 ir 500 asmenų, nuplaukė gyvenimu, su jos reiškiniais, 
iš Venezuelos į Vakarines In-Visos lietuvių dainos yra 
dijas, kurios priklauso Olan- nuolatinis mylavimasis su 
dijai, užpuolė Willemstada gamta, žmogaus gyvenimas 
miestą, paėmė gubernatorių, sulyginamas su gamtos reiš- 
policijos viršininką, ir pasi- kiniais, tikėta gamtos veiki- 
traukė. Šitats įvykis labai už- mu į žmogų, prašoma jos pa
gavo Olandijos valdžios una- gal bos ir tt. ir tt.
rą ir ji jau paskelbė tuojau? Gamta žmogų ramina, įk- 
išsiųsianti karo laivą tvarkai vepia jam kažkokių naujų jė- 1 •! • T » 'T? - — —palaikyti.

Bet Washingtone mano
ma, kad šitas žygis nebuvo 
atkreiptas prieš Olandiją, o 
prieš pačią Venezuelą. Sako
ma, kad Venezueloj ruošia
ma nauja revoliucija, ir revo
liucionieriai buvo nuvykę į 
olandų valdomą salą pasiim
ti ginklų ir amunicijos.

i

1 
į

čius — Abednegoą, Nesha- 
chą ir Shadrachą — i labai 
karštą pečių, stačiai liepsnų 
pilną, įmetęs. Ir jie nesude
gę... Kaip tik priešingai. Kai 
baisus liepsnų liežuviai ėmę 
juos laižyt, tai jie tik labai 
švelnų vėjalio dvelkimą te- 
jautę!

Tokios pasakos, tai gry-

gal bos ir tt. ir tt.
Gamta žmogų ramina, įk- 

gų. Vasarą visi rriiesčionys 
skuba, veržias gamtos prie
globsti n. žmogus, būdamas 
nors ir blogiausiam upe, nu
siminime, gamtoj atgimsti.

Kas arčiau gamtos, tas 
jaučiasi laimingesnis.

KL Rapola*.

i ____________ i

APVOGĖ KLEBONIJĄ. ' 

šį panedėlį Worcestery 
vagįs apvogė airių katalikų 
kleboniją. Išgėrė kunigo vy
ną ir išnešė $600 pinigų.

I'ZIMDZIDRLMDZl MARS
UI TAS 1923 M. 

BIRŽELIO MĖNESY:
14 d.. Kingston, Pa.
15 d.. Wilkes Barre, Pa.
16 d.. Scranton, Pa.
18 d., Baltimore, Md.

Tai tokios yra pirmaeilės 
karščio užgavimo priežastįs. 
Tai pamatinės priežastįs, ku
rios daro šilimos reguliato
riaus. o paskum ir viso kūno 
pakrikimą. Antraeilėmis 
priežastimis yra štai kas: 
karštas ir drėgnas oras, sto
ka kad ir menko vėjalio arba 
oro srovės, neišvėdintas 
kambarys, šilti ir ankšti dra
bužiai, pagalios, ir negėri- 
mas kiek reikia vandens.

i Vasaros karščiams atėjus. 
, karšto ir drėgno oro 

išvengti sunku. Bet kamba
rius galima išvėdinti, taipgi 
lengvai galima ir vandens 
daugiau gerti, pagalios, juk 
visai nesunku nereikalingus 
drabužius numesti.

Apie drabužius reikia šį-tą

nuo saulės spindulių, bet ir

mą gaminančio šaltinio: gi 
trečia, karščio užgavimai pa
sitaiko taip jau naktį, kaip ir 
dieną, vadinasi, kada saulės 
spindulių jau nebėra.

Bet taip saulės, taip karš-
Ho užgauti 
mai būna dvejopi ir juos rei- •• . . -Aj
kia dalyti į dvi kla?i. jC“ > šX„

Pirmosios klases simpto- n„j suvilgytą abrusą arba ir 
ma^ skaitome tuos, kurie ie(jo Taip darant, ligonio 

uz^y2« lteml)er2tura Pra^^a kilti, o 
r, jr krauj0 cirukulia-

cija pagerėja. O jeigu ligonis 
gali nuiyti, tai yra gera duoti 
jam karšto vandens ar pieno. 
Reikia ir daktaras pašaukti, 
nes tai pavojinga liga, ir vis
ko gali su ligoniu atsitikti.
Kaip reikia karščio užąavi- 

______ ____ • mo saugotis.
Antrosios klasės simpto-; Nebandome griežtai saky

mais imame tuos, kurie pasi- ti, kad visi gali nuo karščio 
Reiškia karščio užgautame užgavimo išsisaugoti, vis dėl 
žmoguje šaltlige. Dabar ligo- to gali kur kas daugiau, negu 
nio oda yra šalta, veidas iš- paprastai išsisaugoja. 
balęs, tankus bei silpnas pul- žinoma, i‘ 
sas; jis kvėpuoja greitai; tvirtos valios, I. T 
mato lyg per rakus; ausyse džius kas reikia, 
ūžia, skamba ar ir kitokie, "** ‘___ ~
garsai girdisi: toliau ligonis Vas i/liuosas apširėdvmas. 
palieka visai ar dalinai be jau kaj užeina vasaroskarš- 
žado (sąmonės). Įčiai, tai juo mažiau drabu-

Karščio užgautuose ligo- žiu dėvėsi, juo geriau bus 
niuose, ypač Amerikoj, daž- sveikatai. 0 kam tenka karš- 
niausia pasitaiko karštligė, tose vietose dirbti, tai geriau- 
Šaltligė, vadinas, šilimos iš- sjat žinoma, jeigu tik galima, 
sisėmimas, daug rečiau. [visai pusplikiu būti. Pečku-

Kas dėl pasėkų, tai, žino- riai, rodos, taip ir daro. Rei- 
ma, jos būna ir šiokios ir to- kia ir vandens nemažai ger- 
kios. Dauguma šitų ligonių ti. Susilaikymas netiktai nuo 
pasveiksta, bet nekurie ir didelio, bet net irnuovidu- 
miršta. Ir patsai pasveiki-’ tinio cukraus naudojimo, 
mas gana dažnai būna nepil-, taipgi geras dalyku. Cukrus, 
nas. Dažniausiai, tai jau sy-^mat, daug šilimos kūne pa- 
kį šita liga sirgęs, žmogus gamina. Mėsos irgi nereikia 
netenka atsparos prieš ją daug valgyti. Svaiginantis 
ateityje atsilaikyti. Ir todel gėrimai čia kenkįa; geriau- 
jau sykį karščio užgauti, la- šia jų visai negerti. Bet vai- 
bai lengvai ir vėl užgautais šių ir daržovių patartina 
gali būti. Bet už vis blogiau-'daugiau negu paprastai vai
rią yra tas, kad jie negali da- gyti. Viduriai, mat, geriau iš- 
bar savo minčių kaip rei-. sivalo, o podraug ir visas ku- 
kiant sukaupti bei sukon-' nas. Tai yra labai sveika, nes 
centruoti. Jų atmintis daž-'užterštame kūne visokių 
niausią i pasilieka trumpa, nuodų atsiranda. Reikia pa- 
Šie paskutiniai efektai iš tik-'kaktinai išsimiegoti, per- 
rujų yra labai skaudus. Gerai daug nedirbti ir nesinipinti. 
pažįstu keletą žmonių, kurie Tikslas ir ramus gyvenimas, 
pirmiau gana logingai protą-'ypač tiems, kuriems jau pir- 
vo ir atmintį neblogiausią miau teko karščio užgavimo 
turėjo, bet karščio smūgį ga- priepuolis, yra geriausis da
vę, baisiai persimainė. Jų lykas.
Gintis — lyg palaidi barš:Į Daug pasitaiko tokių, ku- 
čiai; atmintis irgi gana pras- rie prieš karščio priepuolį 
ta. Bet ne su visais taip būna.! ima skųstis galvos skaudėji- 
Daugeliui karščio užgavi- mu, o po kelių dienų ima ir 
mas jokių pėdsakų nepalie-staigiai suserga. Tokiems, 

| žinoma, reikėtų kuo labiau-

šauktis1? vietoje būti, lengvus ir 
io !1UOSUS daužius dėvėti, cu-

ate žmoguje karštlige. Ligo
nio oda šitokiam atsitikime 
yra paraudus ir karšta; kvė
puoja jis greitai ir sunkiai; 
jo širdies mušimas tankus 
ir drebantis; kaltais ir tam
pymas (konvulsijos) jį da
bar kamuoja; temperatūra 
pakyla net iki 105—108— 
111 laipsnių!

Tik,
reikia gerų norų, 

, kad ve išpil

Visų svarbiausia, tai leng-

z.

ko. Nuo šalčio jis apsigina 
daugiau apsirėdymais ar ki
tais budais apsišildydamas. 
Gi nuo karščio — mažiau ap- 
sirėdydamas, vėju pasinau
dodamas, vėdinimo prietai- 
tais ir tt.

Sunku betgi, arba ir visai
negalima atsivėdinti dide- paėmus ir marškinius, ir bru- turą yra pakilusi, jis * turi npiti ani
liems vasaros karščiams ūžė- slotą su žiponu, pasidaro net karštligę. Todel reikia šitaip ’lva “p
jus, arba tam tikruose dar- šešios audeklo eilės. Jau tik ligonį gelbėti: Paguldvt kur t -. taikyti, yadi-
buose. kur aukšta tempera- per tiek nibų vėjas pereiti vėsiausia. kur oro -rovė eina. reil[aHnga 
turą yra stačiai neisvengtina. negali. Taigi ir šviežias oras Drabužius, ypač marškinius, un:u .
Čia jau žmogus turi savito- kūno paviršiaus visai nepa- atsagstyti, kad kūnas butų :r Jį . į •
mis jėgomis naudotis. Jis tu- siekia. O kai ten prakaitas liuosas. Veidą ir krutinę su- —P & ssimiegoti.
ri kaip galima geriausia prie pilte pilasi, tai ir esąs tenai lieti šaltu vandeniu. Bet gera ŽEMĖS DREBĖJIMAS AR.

e

ka- I žinoma, reikėtų kuo labiau2
Karščio užgautųjų gydymas. saugotis,, vadinasi, vėsio- 

Tuojaus reikia T 1 
daktaro. O pakol jis ateis, F®1 -

balotu ir ant viršaus žipo- reikia štai kas daryti. Jeigugerti Sna “teitos 
nu. O ir bruslotas ir ziponas ligonio oda raudona ir kars- vand ’ f.. 
tankiai su pamušalu. Taigi, ta, tai reiškia, kad tempera- d*ki jS*1’ F
noūntHč ir marginius ir htni- Hro «SlVedmtl, ant Saules

ri kaip galima geriausia prie pilte pilasi, tai ir esąs tenai 
aplinkumos prisitaikyti. Ir oras pilnai sudrėkęs. Dau- 
tatai padaryti žmogui sekasi, giau prakaito jis nebesuge- 
nes jis turi savyje tam tikrą ,ria. Aišku, žmogaus kūnas iš- 
šilimos normos reguliatorių, sivalyti nebegali. Nuodų jis 
Tai reiškia, jis gali savo ku- dabar kupinas. £ i žmogus 
ną palaikyti tokiame stovyj visas ištyžfcs, sudribęs, su- 
(būsenoj), kad temperatūra niuręs, — ot, kaip ir numirė- 
nebutų nei peraukšta, ne? lis, tik, žinoma, dar “ant len- 
peržema. Ir šitas šilimos re- tos neguli.’’

ŽEMĖS DREBĖJIMAS AR
GENTINOJ UŽVERTĖ 

KASYKLAS.
Dėl žemės drebėjimo Ar

gentinoj pereitą sąvaitę už
griuvo dvi anglių kasyklos ir

lieti šaltu vandeniu. Bet gera 
ir visą kūną šaltu vandeniu 
suvilgyti ir trinti. Galima ir 
ledais trinti, jeigu tik jų po 
ranka yra. Kaip jau tempe
ratūra nupuola, tada jau ne-(O----------- nBO/IVIUBir
bereikia ligonio šaldyti, bet palaidojo visus buvusius 
šiltai laikyti. Kartais pasitai-į darbininkus. Kiek žmonių 
ko, kad ligonį baisiai troški- J tenai žuvo, kol kasda nesu- 
na, tada jis gali tuoj mirti, žinota.
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Visokios Žinios.
ATSIŠAUKIMAS 1 VIDURINES 

KANADOS LIETUVIUS.
V1NN1PEG, CANADA. | jis yra W. L. D. P. D. iždinin

ku; ir (f "(iAn PlcdiAviciuB reikalauja >1,000,000 
ucu. r Itvudvicius 1S philadelphijos ;

LAIKRAŠČIO/
Laikraščio “Washington 

Rygos rusų laikraštis “Se- Post” leidėjas McLean trau-
* * - * 4$P j o • • • « « « a •

(dienraštį. “The Reęord,” 
1 reikalaudamas $1,00O.OOO 
atlyginimo už apšmeižimą 
jo, McLeano, asmens.

Savo skunde McLean sa
ko, kad Philadelphijos “Re
cord” parašė, buk jis, Mc
Lean, buvo pas Belgijos am
basadorių Washingtone ant 
puotos, pasigėrė ir pradėjo 
taip nekultūringai elgtis, kad 
Dasipiktino visi svečiai ir 
Belgijos ambasadorius buvo_ ___  _______ _  ______  w
priverstas išmesti jį laukan. įkaityti sau už priedermę pa- resu; 
Dėl šito skandalo paskui net duoti pagalbos ranką savo nipeg, Man., Canada, ir kad iiptllviM- 
ir prezidentas Hooveris da- tautiečiams badaujantiems tokį orderi laiške pasiųstu- 
vęs MeLeanui velniu siaurės Lietuvoje. jmet pirm .K. Beniušiui adre- Gražiai

McLean savo skunde visa; Badaujantiems pagalbos su: Fort whyte, Man., Gana............ .................
tai užginčija. Jis pas Belgijos 'teikimą mes numatome tik1 da. Kas siųstumet tik vieną- 
ambasadorių visai nebuvęs, vienu atveju, būtent: paau-Į kitą dolerį ir kam neišpultų 
tariamoj puotoj nedalyva- kuoti kiek kas išgali pinigais money orderį parašyti, tai 

prašoma siųsti tiesiog iždi
ninkui P. Joniškiui, sulyg 
aukščiau nurodytu antrašu. 
Mes visų aukautojų vardus ir 
pavardes paskelbsime Ame
rikos lietuvių laikraščiuose. 
Aukos Lietuvon bus siunčia
mos su pilnu aprašymu, kas 
ir kiek bus aukavęs, taip kad 
ne tik kanadiečiams lietu
viams butų aišku, jog jų au
kos tikrai yra pasiųstos Lie
tuvon, bet kad ir Lietuvoje 
badaujantieji ir gaunantieji 
pašelpas galėtų žinoti, kas ir kaulas.^, 
kiek jiems aukauja. Nes iš 
Lietuvoje susitvėrusių ba-! 
duolių šelpimo komitetų mus 
komitetas prašys, kad ir Lie
tuvos spaudoj butų paskelb
ta kas ir kiek bus aukavęs. 
Vienu žodžiu, šis mus suda
rytasis komitetas stengsis - 
kaip aukų linkimą, taip pat 
ir jų pasiuntimą Lietuvon da
ryti be jokių slaptybių, taip 
kad vėliaus nebūtų galima 
daryti jokių užmetinėjimų 
komitetui. Šis komitetas yra 
išrinktas įvairių pažiūrų 
žmonių, k. L laisvamanių, 
katalikų, darbininkų, preky
bininkų ir kitokių, nežiūrint 
kokių kas įsitikinimų yra.

Prakišo Bylą.

Todėl brangus tautiečiai,' IA)WELI.. MASS. 
vidurinės Kanados provinci DLK VYTAUTO PAR 
jose gyvenantieji lietuviai ir Ko AT|DARYMAs, 
iietuvaite^jsubruslnme kiek BIRŽELIO-JUNE.
kas išgalėdami greičiau su 
aukomis. Atsiminkime, jog1 sL’Batoje. 15 dieną Bir-

i Rranonc lietuviai ir lietu- - U 1S’ badaujantiem minutės ilgiau /dio. įvyks linksmi sokuu prie
1 nnktas pagelbinmku; jis ne- yra skaitomos, negu mums puikiausios orkestrus, taipgi bus
vaites! Laikraščiuose jau nu- genai yl a buvęs W. L D. P.D. sotiems dienos. Visus be jo- skanių valgiu ir gėrimu, šokiai 
skambėjo zmios. kad Siau-finangų sekretorium. Vienu kiu pažiūru skirtumo nuosir-prasidės 7:30 vai. vakare ir 
res Lietuvą yra palietęs bado žodžiui į komitetą yra išrink- .uiai k viliame nrisidėti trauksis iki vėlumai nakties.

godnia” praneša, kad šiomis' teisman Philadelphijos 
dienomis Latvijos teismo ru-1 
mai nagrinėjo generolo Ple
chavičiaus. jieškinį malūni
ninkui Elertui sumoje 174,- 
680 litų. Savo laiku genero
las Plechavičius buvo išnuo
mavęs Latvijos piliečiui 
Elertui savo malūną. Tas ma
lūnas dėl teknikos defektų ir 
darbininkų neatsargumo su
degė. Gen. Plechavičius ga
vo apdraudimo premiją, bet 
pareiškęs, kad įtaria, jog čia 
buvęs padegimas ir kad ma
lūno vertė prašoksta apdrau
dimo premiją, iškėlė jieškinį 
Elertui kiaulių teisme. Byla 
buvo perkelta į Liepojaus 
apygardos teismą, kuris nu
tarė išduoti gen. Plechavi
čiui vykdomąjį lapą. Sulyg 
tuo lapu buvo aprašytas Eler- 
to malūnas Liepojaus apskri
ty. Elerto advokatas apskun
dė Liepojaus apygardos teis
mo sprendimą į teismo rū
mus, nurodydamas, kad Lie
pojaus apygardos teismo 
sprendimas yra klaidingas, 
nes Latvija ir Lietuva neturi 
sudariusios atatinkamos 
konvencijos, kuri leistų vyk
dyti Latvijoje svetimų teis
mų sprendimus.

Teismo rūmai, peržiūrėję 
bylą, apygardos teismo 
sprendimą atmainė ir tokiu 
budu nuo Elerto malūno nu
imamas areštas.

pavojus, kad daug žmonių iš 
priežasties badavimo prade
da sirgti ir be laiko su šiuom 
pasauliu turi skirtis. Ameri
kos lietuviai per įvairias or
ganizacijas jau yra pradėję 
jiems pagalbos rankas tiesti.

Tai todel ir mes, winnipi- 
giečiai lietuviai, kaip senes
ni, taip imigrantai 5 d. gegu
žės susirinkę į Winnioeg Lie
tuvių Darbininkų Pašelpinės 
Draugystės mėnesinį narių 
susirinkimą, vienbalsiai nu
tarėme, kad ir mes privalom

tariamoj puotoj nedalyva- kuoti kiek kas išgali pinigais 
vęs, nepasigėręs, niekam ne- ir pasiųsti tiesiog Lietuvon į 
įsipykęs ir niekas jo laukan i tokias vietas, kur yra iš vieti- 
nemetęs. Philadelphijos j nių gyventojų susidarę dėl 
“Record” nuplėšęs jam šio- badaujančių pašalpos pri- -----1_ ..t I ----------1---------------------------------------------------1----- tzA
suomenės akyse, ir turįs •už
tai užmokėti $1,000,000.

Latviai Muša Lietu 
tavos Darbininkus.

Dėl sunkaus Lietuvos dar
bininkų pragyvenimo, atėjus 
pavasariui lietuviai pradėjo 
tūkstančiais plūsti į Latviją, 

x ' apsiimdami tarnauti ūkinin
kui už 2-3 dolerius į mėnesį, 
savo rūbais, atimdami už
darbį latvių darbininkams. 
Taigi gegužės 2 dieną Šen- 
berge ir 3 d. gegužės Baus
kėj, organizuoti latvių dar
bininkai apstojo visus kelius 
einančius iš Lietuvoj pusės, 
ir sutikę einančius lietuvius 
pradėjo juos mušti, varyda
mi atgal Lietuvon. Kai ku
riems vargais-negalais. pasi
sekė laukais atvykti į žmonių 
turgų. Bet ir čia jiems pasto
jo kelią latvių darbininkai. 
Susiorganizavę būriais, po 
15—20 žmonių, jie vaikščio
ja po turgų ir išgirdę lietuviš
kai šnekant, tuoj mušė. Rei
kia pridurti, kad ir policija 
nepajėgia sulaikyti protes
tuojančių latvių prieš Lietu
vos darbininkus.

Per tą kovą Bauskėj buvo 
paguldyti ligoninėn 4 Lietu
vos darbininkai sunkiai su
žaloti. ir apie 30 grįžo į Lie
tuvą prašyt Smetonos “užta
rimo” — be kepurių, apdras
kytais skvernais bei atmuš- 

* tais šonais.
Šenberge pasibaigė šiek 

tiek geriau, nes ligoninėj ne
paguldė nei vieno, bet šiaip 
nukentėjo nemažiau.

Janulis.
Bausk a, 4-V-29.

r

i • APSIVEDmtĄf-
i Pajieškau apsivedimui draugi, kuria 
įmylėtų dorą šeimynini gyvenimą; me- 
I tai ir tikyba, nesvarbu.J?u pirmu laiš

ku malonėkit pruiųst rtvo paveikslą 
Pareikalavus sugrąžinsiu. AA esu pa
nelė, lietuvaitė 28 metų. Nerimtus as
mens prašau nerašyt, atsakymo neduo
siu. Adresas: P. ELENOKA

Santa Fe 1S6R, Buenos Aires,
Rep. Argentina.

vakare ir 
prisidėti trauksis iki vėlumai nakties.

_____ * Į NEDfeLIOJE. piknikas-urasi-
Vidurinės Kanados Lietu- d*8 k^1 w vaL ryt^ 

vių Komitetas Šiaurės Lietu
vos

žodžiu, į komitetą yra išrink
ti tokie asmenįs, kurie aukš
čiau 'paminėtų draugysčių 
nariams yra gerai žinomi. 
Aukų rinkimo ir jų pasiunti
mo Lietuvon raštvedybos 
darbą tvarkys pirm. K. Be
rnužis. Todėl jei kas iš vidu
rinės Kanados lietuvių atjau
site savo tautiečius Lietuvoje 
badaujančius ir siųsite musų 
komitetui aukų dėl persiunti
mo į Lietuvą, tai pageidauia- 
ma, kad siųstumet išrašyda
mi money orderį ant iždinin- 
ko P. Joniškio vardo po ad- PIKNIKĄ Tautiškoj kempėj*, 

Methue< Mass. Visus vietos 
•» .. l..-« J • ovr i • . Vir iš kitur prašome 

piknike dalyvauti. 
_ .......................  o

likusiu nuo pikniko pelnu su
šelpsite savo brolius tėvynė
je, kurie kenčia didžiausią 
skurdą. Komitetas.

tižiai kviečiame l 
prie musų pradėto darbo.

Baduoliams Šelpti. 
Pirm. Kasys Beniulis, 
Ižd. P. Joniškis, 
Pagelb. K. Vytas.

mas koncertas per vietinį .yjfrų 
dubeltavą kvartetą, taipgi bus 
solistų ir solisčių ir kitokių žais
lų bus iki valios. Piknikas įvyks 
D. L. K. Vytauto Parke. Lowell, 
Mass. Įžanga visai pigi.

Visus kviečia KOMITETAS.

Pajieškau merginos, našlės ar gy
vanašlės apsivedimui, ne nesensnis 45 
metų, aš esu pasiturintis ir turės gerą 
gyvenimą. Malonės arčiau susipažint 
per laišką arba iš arčiau gali tiesiai 
atvažiuot pasimatyti. Aš esu farmeris, 
46 metų amžiaus, inteligentiškas vy
ras Pagei-iaujama kad ir moteris bu
tų inteligentiška ir rimta.

KRANK BARTAŽčUS
R. F. 1). 4, Ulster, Pa.

LAWRENCE, MASS.
Birželio 16 d., nedėlioję, 

vietos komitetas sušelpimui 
nuo nederliaus badaujančių 
Lietuvoje, rengia didelį

Paiieškau merginos, našlės ar gy
vanašlės gerai užsilaikančios,aipie 39 
metą; aš esu 39 metą. Geistina, kad 
su pirmu laišku prisiųstų ir paveikslą. 

TON Y GELIS 
LIETUVIAI MAINER1AI! į 147 w *>•*st- Xew York- x- Y

Aš noriu susipažint su lietu
viais, kurie dirba mainose. Noriu 
gaut pažintį iš tų vietų, kur mai
nos dirba pilną laiką. Už paaiški
nimus, atsilyginsiu. (25)-----------—-------------------------

JOHN STARK I 100 DOLERIŲ TIK $18.
Box 95. Pauteboro. N. J. LAIBKU M.UINfcll No i« SMITH 

r-u-vuiM, ;|»REM1ER TYPEURITER ir visiems
- ” _ . metams užrašysiu mėnesinį laikrašti
R A Af ("Tarpininkas” ir l.nygą 100 Ways tor IJIIri AI get Ricl»—1» pusi. "Tarpininkas.; tai

bus jūsų draugas ir rodyklė stačiai | 
laimę Viskas už 18 dolerių. Parūpin
siu teisingai. (25)

STANLEY POCIUS
234 Sh*w*ut avė, Boston, Mana.

Pajieškau mpteries irt gaspadine, 
kuri mylėtų ant farmos gyventi; gali 
būti ir su vaikais, bet nedaugiau kaip 
dviem. (25)

A. L. ZVIRZDIN
"P O. Box 145, Sehuyler Lake, N. Y.

vę, apjuodinęs jo vardą vi-'ėmimo ir išdalinimo komitė- 
Įtai.

Kadangi daug Winnipego 
lietuvių draugysčių narių yra 
išvažinėję į įvairias Kanados 
provincijas, tai mes, W. L. 

■D. P. D. ir A. L. D. L. D. 217 
■ kuopos nariai, nutarėme at- 
jsišaukti ir į juos, kad ir jie 
prisidėtų prie šiaurės Lietu
vos baduolių šelpimo, pri
dusdami piniginių aukų kiek 
kas išgalėdami mus išrink
tam žemiau nurodytam ko
mitetui.

Kaip Winnipego mieste 
aukų rinkimui,'taip pat ir iš 
provincijos prisiųstų aukų 
priėmimui ir jų persiuntimui 
į Lietuvą yra išrinktas komi
tetas iš sekamų asmenų: (1) 
Kazys Beniušis išrinktas pir
mininku; jisai yra W. L. D. 
P. D. prot. sekr. ir A. L. D. L. 
D. 217 kp. prot. ir finansų 

(sekretorium; (2) Povilas Jo- 
jniškis išrinktas iždininku;

IŠKEPĖ 4 BULIUS KAI
MIEČIŲ PUOTAI.

Gegužės mėnesio pabaigo
je Rumunijos mieste Alba 
Julia suvažiavo apie 200,000 
kaimiečių švęsti rumunų pro
vincijų paliuosavimo iš Ru
sijos, Bulgarijos ir Vengrijos 
sukaktuves.. Kadangi mieste 
nebuvo tokiai žmonių masei 
nei vietų nakvynėm^ nei 
maisto, tai jų užlaikymu tu
rėjo rūpintis valdžia. Jiems 
miegoti buvo pastatytos lau
ke kareiviškos budos^o mai
stui buvo paplauti 4 balti bu
liai, kurių mėsa buvo kepa
ma ant kūrenamos ugnies, 
kaip Juliaus Cezaro laikais, 
ir dalinama žmonėms.- Veži
mais buvo vežama ir dalina
ma duona, vaisiai ir vynas.

i

Jus galite jieškoti ir 
rinktis, ir jieškoti ir rinktis - - bet 
vienas dalykas yra tikras

Naujausius Radio 
Ir Gramofonus

UŽLAIKO MASIL1ON1S

- U

•_____ . _ _f» •

• • •

Jeigu jus norite tikrai 
gero--jei jus norite 
pilno pasiganedinimo 
rezultato kiekviena

ir 
karia

užtikrinto

•• Fl AV0R1 r 

rfudira-t1, 
^YMALTS0’

MAŽIAU VEDYBŲ, DAU
GIAU PERSISKYRIMŲ.
Washingtono žiniomis, pe

reitais metais Jungtinėse 
Valstijose mažiau žmonių 
vedė, o daugiau jieškojo pa- 
siliuosavimo nuo “moterys
tės sakramento.” Statistika
apima 13 valstijų, kuriose, j 
palyginus su metais atgal, 
vedybų skaičius nupuolė 
1251, o persiskirimų skaičius

tais šitose valstijose 
skyrė 24,891 pora.

per Anheuser-Busch - ?

Tai pasakykite 
savo pardavėjai 
aiškiai, kad jus 
norite selyklos 
kuri išdirbta

pakilo 131. Iš viso 1928 me
tais šitose valstijose persi-

Budweiser
Barley-Malt Syrup

r

i

Combination instrumentus, 
geriausių Amerikos išdirbys- 
čių: Columbia ir Victor.

Visuomet pas mus randasi 
daugybė gražiausių lietuviškų 
rekordų. Užeik pasiklausyti ir 
nusipirkti.

Senus gramafonus mainau 
ant naujų ir duodu ant lengvų 
išmokėjimų.

Priimu Lietuvos Bonus kai
po dalj mokesčio.

Parduodu Ptayer Pianus ir 
naujausius Lietuviškus Player 
Bolius.

Užlaikau čeverykų dėl visos 
šeimynos ir vyriškų rūbų.

f

APVIRTO TROKAS SU 
55 VAIKAIS.

Burlington. Vt. — Vietos 
mokykla turėjo paruošus ek
skursiją savo mokiniams. 
Vaikai važiavo trim trekais, 
po 55 j kiekvieną treką. Va- 
žiuojant atsitiko nelaimė: 
vienas trokų apvirto ir kelio
lika vaikų liko sužeista. Vie
nai mokytojų sulaužyti šon
kauliai ir nulaužtas peties

Pajieškau savo vyro, Aleko Budgino, 
kuris jau 2. metai kaip apleido mape 
nebuvusią ir. npsveiką moteri Brangus 
A lėk. bok toks geras pargrįžtas kas
dien laukiu; arba kas žinote j», i«afo- 
’nėkit pranešti man.

MRS ALBINA BUDGĮNAS
14 Hughton'st.. Cambridge. M^ss

Pajieškau brolio Jono Stečkio. Tel
šių parapijos, Bierikų sodos, 7 metai 
gyvena Detroit, Mich. Taipgi dėdžių Į 
Subitų, Laukštėnų sodos, Telšių pa-a-| 
Bijos, gyveno St. Louis, Mo. Prašau 
atsišaukti arba kas apie juos žino,' 
malonės pranešti, turiu svarbų reika- 
’’ MISS ANNA STEČKAITĖ

Box 42, 1------------------------,-------

REIKALAVIMAI
kUĮ»KAI> PARBISISKO ANT 

ŪKĖS. karvių melžti nereikia. Geram 
žmogui darbas žiemą ir vasarą Atsi- 
šaukit greitai *— (24)

C S. MOTĖJUNAS 
Williamstown, N. Y.

REIKALINGI VYRAI 
IR MOTERS

J Hotelius. Kliubus. K efeteri jas ir 
Va arramiuose virėjų, virtuvės darbi
ninkų ir dišių mazgotojų, patarnau
tojų ir veiterku. ir abelnai nrie viso
kio da>bn darbininkų. Užtektinai dar
ini kiekvieną dieną. Klauskit

MRS. GORALSKA
103 Staniferd at.. Bostan, Mana.

Reikalingas Janitoriua
Pusamžis neženotas vyras, kuris 

žiemos laiku galėtų prižiūrėt pečius 
' prie 16 šeimynų namo ir mokėtų kiek 

......... -----------   į nors pentyti ir aptvarkyt namą. Duo-‘ 
Riehmond Beach, Wash. du kambarį, užlaikymą ir moku algą. 

--------------- —4 Kuris norėtu užimt tokią vietą, lai at
sišaukia laišku greitai. (24)

MRS A. PETERS * 
1001 Ea-stern Parkway,

Brooklyn, N. Y

Pajieškau savo vyro Vincento Jesu- 
no, malonėk paivažiuot greitai, arba 
atrašyk savo adresą tai mes atva
žiuosime Mes laukiam su nekantru
mu. Jeigu negausim jokios žinios, rei- , 
kalausim iš miesto pagalbos ir turės ■ 
oagal paveikslą jumis surast. Kas apie 
jį praneš, tam skiriama dovana $50.00, 
Atrašykit gretai

MRS. K JESUNAS
R. F. D. 2. Box 89, Terryville. Cor.n.

P ARSI DIODĄ—2 šeimvnu namas 
šilto vandens šiluma. Klauskit pas 

A. C. Henneasey. 17 HiacUev at-. 
Uphims Corner, Dorcheater. Tel. Co- 

lumbia 25-37.

KAS PIRMAS, TAM TEKS
Itonchestery, 3 šeimynų namas ir i 

karų garadžius. Viskas pilnai užimta 
Yra šiluma, maudynės, elektrą ir kit' 
įtaisymai. Bankos mortgičius $5.000 
Prašo tik $6,900 Matykit tuo jaus:
V. B. Ambrene. 3*5 Brea4*ay, 
Tel. So. Boston 0897.

»• VRSĮDUODA 4 ŠEIMYNŲ NAMAS 
IR STORAS, ir 8 karų garadzus. Tin 
ksma vieta bučernei. apgvventa lietu
viu Ptatcsnias žinias galit g--* par 
savininką. \ (26)

JONAS MALINAUSKAS
IR Berkshire nL. CambrMge, Mana. 
Tel. University 8374.

Pajieškau sesers Onos Grajaxskiu-; 
tės, po vyru Taniulevičienės; pirmiaus 1 
gyveno Girardville. Pa, vėliaus išva
davo į Chicago, III Keletas metų at-: 
ral buvo atvažiavus pas manė j Broo- ‘ 
lyn, N Y. ir po to neturiu jokios ži- 

įios apie ją. Iš Lietuvos paeina iš Vei
verių, Suvalkų gub. Ji pati, ar kas ki
tas žinantieji apie ją malonės praneš
ti, už ką busiu labai dėkingas.

JUOZAS GRAJAUSKAS
108 Stagg st., Brooklyn, N. Y.

VIEŠAS PAKVIETIMAS
Kuriems yrą patogu prašau atlan- 

kvti mano uk-* Vieta graži arti prie 
didelio ežero. Užlaikau šviežių kiauši
nių, sviesta ir lietu'-iškų suriu, T« Bos- 
t'-no tik IX mailių. Važiuot per Quincy, 
VVeymouth No. 3 keliu iki Qtioen Anr 
Corner Paskni paklauski* Pond st 
Adręsas: 211 Poad M.. RoeklaM,

DOMINTKAS ŠAPOKAS. (2ft)

SCOTTVILLE. MK’H. 
Pikniką*.

Lietuvių Ūkininkų dr-stė ren
gia didelį pikniką, 16 Birželio. 
Bus atidarymas naujos pikni
kams vietos, gražus daržas prie 
St. Mary’s Lake. Vieta prie eže
ro. ant gražaus kalnelio. Dainuos 
lietuvių ūkininkų mergaitės. 
Daržas randasi tik 8 mailės nuo 
Scottville į pietus, pagal Pilypo 
ūkę. Kviečiame miestelėnus at
važiuot ir pažiūrėt kaip lietuviai 
ūkininkai gyvena. Malonėkit ap
silankyt ir pas Wm. Phillips, 
R. 2. Bos 82. Scottville. Mass.

NAUJI NATŪRALIZACI
JOS ĮSTATYMAI.

Nuo 1 d. liepoH pilietybėj* popie
rių kainuos nuo $15.00 iki $35.00.

Skubėk išsiimti šiandien.
Kaip gauti pilietybę nežinant 

laivo vardo ir laiko kada pribuvai 
į Ameriką? Prisiųsk 10c.

Nauji Natūralizacijos Įstaty
mai. 25c.

Nauji Imigracijos {statymai. 
Prisiųsk 25c.

Reikalaudami informacijų imi
gracijos arba pilietybės reikale, 
prisiųskite 10 centų pašto stam- 
pomis.

Immigrant Service Bureau
101 St. Marius Place, 

New York, N. Y.

Pajieškau Charles J. Koskey (Kazi- 
nieras Kašauskas) gyvenęs daug me
tų Montello, Mass. (Čia jo paveikslas).

1

Jis man labai reikalingas. Gegužės 2 
(ieną jis išėjo iš Plymouth kalėjimo ir 
dabartiniu laiku nežinau kur randasi, 
feigu kas žino kur jis gyvena, prašau 
jrar.ešti. Už pranešimą, pirmam ski
riu atlyginimą. (25)

/"RAMAS AUKSUTIS
59 Dyer street, Montello, Mass.

FARMOS
40 akrų Faripa, parsiduoda.

Pigiai parsiduoda, su gyvuliais, pa
darais; daugiau paaiškinsiu ^per laišką. 

. ANTON MACHUTA
R. 2. Bos 42. Brandi, Mich.

PARSIDUODA
GEROS VERTĖS NAMAS

Su dyiem krautuvėms (styrės), sy
kio su namu parsiduoda ir biznis. Na
mas yra dviejų šeimynų—ant pirmo 
floro yra trys ruimai, ant antro flora 
yra penki ruimai. Visas namas yra ap
rūpintas su elektros šviesa, genu ir ve
nomis. Sykiu parsiduoda garadiius dėl 
dviejų automobilių, didelis vištininkas 
kur galima laikyti 75 vištas Prie to 
namo yra ir daug vaisingų medžių. 
Priežastis pardavimo: norim greitą 
laiku išvažiuot į Lietuvą.

-PETRAS USES
137 A mes street, Montello, Maaa.

FARMOS! FARMOS! PARDAVIMUL
Apie Lowell, Grand Rapids ir kitas 

miestus. Mes parduodam pigiai, su 
mažu įnešimu. Turim didelių ir mažų, 
kokių kas reikalaujk. Norint informa
cijų, rsšvkit arba atvažiuokit pas (26) 

JOS STANTON. REALTOR
IX)WELL, MICH.

AR GALIMA SUBYTYT T$?
Vasai namis, 4.000 ket. pėdų, visa- • 

J dos bėgąs šaltinis, visados naudoja
mas 400 pėdų vandens frontas mau
dytis ir žuvauti prie 72 akerią ežero, 
23 mailės tolumo. Kaina $125. $25
kėš, likusius po $2 į savaitę. Bay Stato 
Realty Exch»n<e, 101 Tremoat et.. 
Room 915b, Boslon. Maaa. (26)

RA2NYTKIEMK) FARMA. 126 ake- 
riai. Irt galvijų, vištos, įrankiai, javai, 
$6,500; $2,000 jmokėt. $250 metanas 
Mr. Deuglas, Boa 161. Herkiamr. N. T.

• (2»)

Antaną.* Puskunigis, pajip>..aa bro
lio Vinco Puskunigio, esam gimę ir 
augę Pentiškių kaime, Griškabūdžio 
parapijos, Suvalkų guli Dabar gyvenu 
Kanadoje. Prašau atsisaukt, arba 
žinantieji apie jį malonės pranešti, bu
riu labai dėkingas. (25)

A PUSKUNIGIS
2387 Iberville st...

Montreal, Canada
ifiii?—r t

Pajieškau Onos Paulau-’ienės-Kun- 
drotaitės, Tauragės apskričio, Švėkš
nos parapijos. Balsėnų kaimo. Pir
miau gyveno Scranton, Pa, dabar gy
vena Pittsburghe. Girdėjau, kad vy
ras miręs, gal apsivedė kitą ir užtąd 
negalima susirašyti Kas žinot, malo
nėkit prisiųst jos adresą, už ką busiu 
dėkinkas D. BOČKUS (25)

211 First st., Elizabeth, N. J.

i
>

Pajieškau pusbrolio Juozo Grigali- 
čio (arba Grigalaičio) jis paeina iš 
Vilniaus miesto, apie 30 metų Ameri
koje. Turiu svarbių žinių iš Lietuvos. 
Kas apie jį žino, malonės pranešti ar
ba pats lai atsišaukia. (25)

IGNAS BUTKEVIČIUS
5 A street, Hyde Park, .Mass.

Pajieškau dėdės Bernašiaus Alek
sandravičiaus. paeina iš Vilnijos. Kas 
apie jį žino malonėkite pranešti, uz ką 
busiu didei dėkingas Yra svarbių ži
nių. (25)

IGNACAS BUTKEVIČIUS 
5 A atreet, Įlydė TaTk, Mass.

Negyvi Pinigai!i
Mes perkam Liet avim 

už pilna kainą, nuo tų, kurie pirk*-- 
pas mus naują Pianą arba Radi*,' 
paimdami kaipo dalį mokeaties. 
Naudokitės proga. ( (29)

GARDINER PIANO CO.
(B. Simonavičiue)

487 WestmiMter St, 
PROVIDENCE, R. L
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ADVOKATAS

Ignas J. Barkus
725 Slater Building

MORCESTER, MASS.
Gyventam: 101 Sterling 84. 

Ofim Tel.: Park 3491 
Namą Tek: Magia 4N4. ..

GEO. MA8ILION1S 
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TSVAS PAMOKINO SUNŲ, j

VARGAS VEDI ŠIAM ŽMOGUI
Musų Humoristikos skyriaus 

vedėjas atėjo vieną rytą redakci- 
jon ir prašo, kad jam paskirti ki
tokį darbą.

"Kodėl?” pradėjo jį klausinėti 
redaktorius. "Juk tamstai sekasi 
juokus rašyti neblogai. Kodėl no
ri kitokio darbo ?”

"Weil. aš jums pasakysiu tei
sybę.” pradėjo musų juokdarys 
“Kelias savaites atgal aš apsive
džiau. ir nuo to laiko aš kas diena 
gaunu velnių už savo juokus. Jei
gu parašau juoką apie pačias, 
mano žmonai tuojaus rodosi, kad 
tai apie ją rašoma. Parašiau aną
dien juoką apie uošvę, tai jos 
motina sviedė į mane visą kvortą 
pieno. Be to. vienas jos brolis tu
ri vedęs žemaitę, kitas dzūkę. 
Todėl, užkabinsi žemaičius—bė
da. pašiepsi dzukus—vėl bėda. 
Duokit man kitą darbą. Busiu 
kad ir dženitorium. bet juokų 
daugiau nerašysiu."

Ir jis parodė didelį guzą savo 
kaktoj. . / •

ivti

I

RUSIJOJ ROJUS NES1DARO

Tėvas: “Kodėl taip vėlai iŠ mo
kyklos pareini ?”

Vaikas: "Mokytoja sulaikė.
Tėvas: “Už ką?”
Vaikas: “Aš negalėjau pasa

kyt. kur yra Azorai.”
Tėvas: “Aš tau visados sa

kau. kad padėk kiekvieną daiktą 
į vietą, tai paskui žinosi, kur kas 
randasi.”

PAS Rl’BSIUVŲ
Rubsiuvis: "Dabar ant sėdy

nės švarkas yra pasikėlęs, ale 
tamsta nebijok, ba kaip užbaig
sim, tai to pasiputimo tenai ne
bus."

Klientas: "Ir aš žinau, kad ne
bus. nes tai mano pinigai.

PERDAUG PANAŠUMO.

Fotografas: “Ale kodėl gi po
niutė šito paveikslo nenori?.Juk 
čia tamsta išėjai kaip gy’var

Klientė: "Nenoriu, nenoriu! 
Aš čia išrodau kaip sena boba.”

JIE PARDUODA DEGTINE.

čia matote didžiausio Amerikos laivo “Leviathan” viršinin
kus. Kaip "Leviathan.” taip ir kiti United Statės Lines garlaiviai 
nesenai buvo parduoti privatinei kompanijai, kuri paskelbė, kad 
nuo dabar ji pardavinės savo p&sažieriam* degtinę ir kitokius 
svaiginamus gėrimus. Ir dabar šitie viršininkai prižiūri, kad 
snapso ant laivo niekam netruktų.

✓ ’
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LUPU EKSPERTAS.

Ji: “O. Jonai, tu taip'puikiai 
bučiuoji!.. Kur tu taip išmokai ?’

Jis: “Aš jau treti metai ant 
pučiamos armonikos groju, tai 
žinau, kaip lupas laikyt.”

JIS TOKIŲ NEMYLI.
—Aš nekenčiu veidmainių. Pa

imkim. pavyzdžiai. Bziką: tai 
didžiausis veidmainys pasauly.

—Bet tamsta, rodos, esi ge
riausia jo draugas.

—Taip tik rodos, bet taip nė
ra. Aš tik nuduodu, kad aš jo 
draugas, bet jis nežino, ką aš 
apie jį manau.

NEUŽSIMOKA GERUS PINI
GUS AUKOTI.

Misijonierius kalbėjo apie mi
sijas laukinių tarpe. Sako, jit 
baisus žmonės. Dievo nepažįsta, 
juos būtinai reikia krikštyt. Ii 
pabaigęs savo pamokslą leidosi 
aukų rinkti toms misijoms. Pc 
kolektos misijonierius priėjo 
prie Jokūbo Keturakio ir sako:

“Keturaki, tamsta idėjai švi
ninį pinigą."

“A. tegul sau eina." sako Ke
turakis. “Juk laukiniai, kurie ne 
pažįsta Dievo, nepažins ir mano 
pinigo."

darni kovą su ūkininkais nu- Į 
traukti. Iš to susidarė taip 
vadinamoji dešinioji opozi
cija. su kuria dabar valdan
tiesiems tenka jau visai ne 
juokais kovoti.

Dėl visokių valstybinimų, 
komuninimų, privatinio ka
pitalo smaugimo, asmens 
ekonominės iniciatyvos slo
pinimo, nepaisant visų ko
munistų pastangų, Rusijos 
tikis nuolatos ir nuosekliai 
smunka.

Gamybai krašte sumažė
jus. nėr kas vežti į užsienį, o 
iš ten pirkti reikia. Dėl to 
nuolatos pasyvus užsienio 
prekybos balansas, dėl to 
senka krašte pastovių pinigų 
ištekliai. Padengimas siekia 
tik 17 procentų išleistų apy
varton pinigų.

Bendra krašto gamyba, 
palyginti su 1914 metais, yra 
nukritusi per pusę. Kalnų 
pramonė užsienin išvežti nie
ko neduoda. Žemės pelnin
gumas iš 1 dešimtinės nuo 72 
rublių nukritęs iki 24 rublių. 
45 procentai ūkių visai netu
ri arklių. Mokesčiai yra be 
galo dideli.

Fabrikų Įrengimai baigia 
susinešioti, o naujų taisyti 
pinigų nėra. Fabriko darbi
ninko uždarbis menkas, kul
kas menkesnis už prieškari
nių laikų.

Amatninkams gyventi taip 
pat sunku. Jų uždarbis per 
mėnesi vidutiniškai siekia 65 
rabi., bet iš jų amatninkas 
turi išskirti vidutiniškai 24 
rabi, mokesčiams.

Šiuo metu daugely miestų 
įvestos maisto dalykams gau
ti kortelės. Tas rodo, kad ten 
jau trūksta maisto produktų, 
nes kitaip kam gi tos kortelės 
butų reikalingos.

Bendrai imant, komunisti
nis viešpatavimas ne tik ne
sudaro sąlygų ukiui kilti, bet, 
atvirkščiai, juo toliau, juo la
biau jis tą ūkį slopina.

Ir tas suprantama. Valdi
ninkai gali tik valdyti, bet 
krašto ūkio Įsakymais su
tvarkyti negalės. Tam reikia 
visiškos gamybos ir pinigų 
apyvartos laisvės. “L. U.”

Neramumai Nakties 
Laike?

Mr. Aujrust Mitcheli. McMilian. 
Mich„ sako, "Aš būdavau neramus po 
atsijrulimo vakare į lovą. Po darbo va
kare vos tik galėdavau pareiti na.no. 
Mano kojos pavargdavo, mano kaulai 
skaudėdavo, aš buvau iaba; sumenkęs. 
Nuga-Tone padarė' mane nauju žmo
gumi ir aš jaučiuosi dabar jaunesnis 
Dabai su manim nieko blogo nėra.”

Bandykit šias visoj valy sveikata bū
davo jančias gyduoles, jei jus jaučiatės 
silpnas, sergate, menkas, nuvargęs, 
nervuotas arba turite inkstu arba pūs
lės nemalinumus Nuga-Tone taipgi 
suteikia pailsinantį ir ramų miegą, su
teikia geiesnį apetitą, pagelbsti virš
kinimui, sustiprina visą kūno sistemą, 
padaugina svarumą dėl menkų žmo
nių Nuga-Tone parduodamos vaisti
nėse ir jo* turi pagelbėti, o jei ne. tai 
nieko nekaltinoj*, žiūrėkit garantiją 
ant kiekvieno pakelio

‘KELEIVIO’ KNYGOS.
dėklas Dievas imasi* Garbia* Bsm i 

vėj. Panaši** knygos Betartą kak{ 
■oj iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta 
okiu* dievu* garbino aeaovd* indai 
■ei arijonai, egiptanai, chaldai, a«y- 
ai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
ievai vadinosi. kur jie gyveno ir ka
nu jie aantikiu* co žmonėmis tsrš- 
o. Knyga stambi ir labai užiaaaatL 
ai yra tikra tikėjimo istorija. ILSO 
hutuose audimo apdaruos* .. ILAf

įcurvus Respotolikoa Istorija ir ttoa- 
lapto. — šita* veikalas parodo, kaip 

uo 1905 metų revoliucinis Lietuvos 
pėkos vedė kov« so caro valdžia, ir 
aip tuo pačiu laiku kunigai tą vai
rią rėmė ir gynė; kaip paskui rwo- 
arija patose viršų, kaip Lietuva 14- 
u* painios uotą ii po caro valdžios b 
aip ji buvo apskelbt* respublika. 

-Mdftaa didelis spalvuotas žemlapi* 
■arodo dabartinės Lietuvos subeBus 

.r kaip žalia yra padalyta į apskri
tu*. Tai yra vienatini knyga, kuri 
•įrodo, kaip gimė Lietuvos BespobH- 
<a ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi • 
varbesni dokumentai: Steigiamojo 
leimo nutarimai, taikos sutartis so 
tolševikais, sutartie su latviais, apra
šymas visų možių so lenkais ir tt. 
fra tai ne knyga, bet tiesiog žibinto
se, kuris apšviečia visą Lietuvą
* lanke ir iš vidaus. Kaina .... >1.00 
Drūtais audeklo apdarai*.........I1A0 j

Vr Buvo Visuotinas Tvanas? — Kaip 
Nojus galėjo surinkti į kelias dto- 

įas visų veislių gyvūnus, kurie gyvo- 
i& išsimėtą po visą žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
jivo rankoj sutalpinti? Iš kur imta 
.iek vandens, kad visą žemą apsem- 
ų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
š Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
oo tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
•r kitų veislių žmonės? šitie ir šimtai 
eitų klausimu, į kuriuos negali atsa
kyti jokie kunigas, yra nuosakiai ir 
viskiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
be galo įdomu Kas žodis — tai fak
tas; kas sakinys — tai naujas kunigų 
ergumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki gals. 
Kaina ................................................ Ms.

Sieto* Balsai. — Pulki knyga, daugy
be labai gražių e»ią ir dainų. Daug 

grašių, spalvuotų paveikslų. Popisra 
gera ir spauda graži. Parašė J. B. 
Smelatorias. 221 pusi. Popieros 
apdarais ......................................... |1.W
Ben-Har. — Istoriška apysaka i* 

Kristaus laikų. Parašė L*w
(Vallae*. 4Tt puri........................
Pajauta. — Lizdeiko Dūkti, arba Uo

tus* XIV metašimtyjo. Istoriškas 
romansas M. Bernatovricz'o.
168 puri. ........................................
Biblija Satyroje. — Labai fdoml te

juokinga knyga su 379 puikiais pa
veikslais, perstatančiai* įvairins nuo- 
tikiu* nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgiję* šių 
knygą niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kaina 81A6
Driko Reikia žmogui Gert ir Valgyt?

—Dėlto, kad noriai, atsakys koks 
nemokša. Bet uelkogi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau «pėką, 
eitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalą? M- 
iuob klausimus suprasi tiktai iš šitos 
knygutė*. Parašė D-ras G-mua. 
Kaina ...............................................   U*-
Kodėl Aš Netiki* j Dievą? — Arba

Tikėjimo Kritika. Kiekviena* gers* 
katalikas ir laisvamanis privalo 
ją perskaitytu 54 pust..............  Ite.

Kaip Tapti Suvienytą Valstiją PBto- 
»«? Aiškiai išguldyti nilietystšs 

.statymai su reikalingai klaosbnai* te 
atsakymais lietuvių ir anglą kalboea 
Antra peržiuršta ir pagerta*

BtMs Ir Straipsniai, šioj knygoj ta**
23 gražios eilės, daugybė straips

nių, juokų, ir tX Puikiai ffiaa 
truota. 96 pusL ................................•t
Alkoholis ir KsdiMal — Arba kaip 

atsiliepta tėvų vartojimas alkoholio 
ant ją vaikų. Kas yra arba tikisi ka
la nors boti kodikią tėvais, būtinai 
turėtą perskaityti šitą kuygutą, Pa- 
-abošim. 10c-

urtrnit* Kataliką a* Sartaite-
l-u. — Firmą turtą kataliku; *>- 

aauhjiub 3| d. gruodžio, 1911.
uitą kurtą Jie U4pu<>ie .-velaimiu* Ji 
«u»*Lav, <a. Smj Knygutėj išti-
u ulpo u-iw»w iek<>rSu» !r pitrudy- 
ai K«.k-Ų prieiteoMu hatalikai >t*M- 

eita* kovoj a* *ociąt>aUUa S* 
p*u*Cc*iais.xSl uuaL ................... Ac.
r**pM ir Velnią* — Ir trį* loti indo- 

Bt9* pseakojimai: 1> Žinia iš toM- 
aM* ialtes; 2) Ji* sugrįžo; 3) Ada
tas* ir Jtova. PUn* juoką ir 
•iani .................................‘...........
Kaip Ssasri* taissė* P*rstaty4ar* 

ba* 2*»t- — Laksi įdonąa asnoHs 
filosofą dateidinsi apie žento išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių parašė 
Iksas. Antra knygutės dalie yra: "14- 
rirkščia* Molnlas arba Kai* Ataira- 
ds Kalbos". Paraše Z. Aleksa.
40 puaL ........................................... lta

batoatėja". *rba kaip buvo nukirsta
šv. Jonui galva. Oram* vteaam* 

ikte, parašyta garsaus anglą raėti- 
nan vertėtą perskaityti. ..........  25e.
"O. S. S." arba kliabiaė iškilmė. —

Vteoo akt* tanaa, labai jsUciagas 
ir gera* perstatymui Kaina .... itc. 
Džta Baiakoa Spyriai. — Ir kita 

fonto. Daugiau juoką, negu As*eri- 
koj munšaino. Šioj* knygoje telpa uat 
72 "Džfan Bambos spyčiai", eilto, pa
sikalbėjimai, humoristiški *trai**nia- 
kai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pual. ............................. Ma.
Davatką Gadsinlua. — Ir kitos links- 

moa dainos. Apart juokingų "Da
vatką Gadzinką” telpa 30 įvairią juo- 
cingą dainą, eilių, parodiją, ir tX 
Daugelis iš dainą tinka juokingoms 
deklamacijoms. Šešta pagerinta 
laida. 48 puri. ............................... 10e.
Kur Masą Koriai Gyveno? — Arba

tyrinėjimas, kur buvo pirmutini 
imonią topėinfc Knyga labai pa
gal daktarą Holitzerj sutaisė Ba- 
mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 70 *. 2#c 
Paparčio žiedas ir koturio* kito* 

apysakos: 1) Neužritikintis Vyras; 
2) žydinti Giria; 3) Klaida; 4) Ko 
rekta. Jose nurodoma kaip fmnnto 
paikai tiki į visokius prietarą*, 
burtus ir tt. ................................... lie.
Apie Dievą. Velnią, Dangą ir Praga

rą. Parašė Robert G. Ingersoll, gar- 
nausia* pasaulyje kalbėtoja* ir Bib
lijos prietarą <mu k ir. tojas. 72 
pusi. ..........................................  25c.
Amerikos Msesehaa. — Arba kaip ka

talikų kunigas Ilans Schmith papio- 
••ė merginų Of* Aumnller. Su 
oaveikslai*. 16 pust .................. 10c.
Amžino* Dainos. Šioj knygutėj telpa 

44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie taip ir susirinkimuose. 
PusL 82 ........................................... 15*.

KELEIVIS
253 Broadvay,

So. Boston. Masa.
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Sąryšy su dabar einančia gyvenime vadinamą induet- 
visos Rusijos komunistų par- rializaciją. Industrializacija 
tijos konferencija, taip pat skaudžiausiai palietė žemės 
sąryšy su Vokietijos Ryt- ūkį. 
prasiu ir Anglijos ekonomi 
nių delegacijų apsilankymi 
Maskvoje, visų kraštų laik
raščiai rašo apie šių dienę 
politinę ir ekonominę SSSR 
būklę.

Rusijos vidaus politikoje, 
kurios visi galai išeina ir su
eina komunistų partijoje, 
yra. daug nelygumų. Valdan 
čia jai komunistų partijos da
liai tenka kovoti su kairiaja 
ir dešiniąją opozicija. Tiesa, 
kairioji opozicija su emigra- 

ivusiu Turkijon Trockiu prie- 
tšaky, dabar yra išblaškyta, 
j bet galutinai sunaikinta nė
ra. Jos šalininkų yra visoje 

i šalyje, ir Trockio opozicijos 
■ obalsiai-reikalavimai eiti tik
rojo komunizmo keliu dar 
tebėra gyvi.

Pati valdančioji partijos 
dalis, sekmingesnei kovai sv 
Trockiu pradėjo vykdyti gy
venime kaip tik Trockio rei
kalavimus. Ji pradėjo vyk
dyti visame ekonominiame

I 
I

BE REIKALO SUPYKO.
“Kodėl tamsta nekalbi su tuo 

imogum?”
“Aš pykstu ant jo. Jis pavadi

no mane senu durnium.”
“Bet tamsta ir nesi taip jau 

jaunas. Turi apie 50 metų, tai ko 
Ha labai pykti ?”

KAIP JIS JĄ APKABINO.

Industrializacijos esmė 
yra viską supramoninti, taigi 
supramoninti ir žemės ūki, 
paversti ji komunistine duo
nos, sviesto ir kit. fabriką. 
Bet čia susidurta su ūkinin
ku, kuris yra prisirišęs prie 
savo žemės ūkio ir jokio ben
dro komunistinio ūkio ir ži
noti nenori. Jis atsistojo 
skersai kelio žemės ūkį suko- 
muninti. Dėl to vidutinis, 
kiek savarankiškesnis ūki
ninkas paskelbtas “kulaku” 
(kumščiu) ir su juo pradėtas 
negailestingas karas. Bet ką 
tu padarysi ūkininkui. Jei ji 
smaugia visokiomis rekvizi
cijomis, tai jis mažiau sėja— 
rezultate žemės ūkio gamy
bos sumažėjimas ir maisto 
produktų nedateklius mies
tuose.

Kai kurie žymus komunis
tų partijos žmonės, pamatę 
kovps su “kulakais” žalingu
mą kraštui, pradėjo priešin
tis valdantiesiems, reikalau-

I
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1929 METAMS JAU GATAVAS.
Jame telpa daug visokių mokslu Žibių, informacijų, sta

tistikų ir kitokių įdomių dalykų. Yra taipgi daug gražių eilių, 
dainų su gaidomis, juokų ir paveikta.

‘Keleivio’ Kalendorius

Jis mane apkabino 
kokius septynis kar-

“Septynis kartus... 
turbut kokių sępty-

O. tas mano Petras, 
tikras Don žuanas! Kad tu žino
tum. kaip jis pereitą vakarą ma
ne mylėjo! 
savo ranka 
tus!...”

Antosė:
Tai jis turi
nių mastų ranką."

ŠIŲ LAIKŲ TARNAITE.

LIETUVIŲ LAISVES MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTES 

VALDYBA 1929 METAMS.
W. Gabrys, pirmininkas.

730 McAlester avė., \Vaukcgan, III. 
W. Rudžinskas, pirm, pagelbininkas,

17 Philippa avė., Waukegan, III. 
B. J. Masiliūnas, užrašu raštininkas.

818 — 10-th st., Waukegan, III. 
Suzi Gabris. turtu raštininkas,

730 McAlester avė.. Waukegan. III. 
K. Vaitekūnas, kasierius,

726- — 8-th st.. VVaukegan. III. 
Ka«os globėjai: 

Amelija Kemagiutė,
720 Wine place, Waukegan, III. 

Alės Bukauskaitė,
718 Wine place. Waukegan, III.

Knygiai:
Jurgis Jokūbaitis,

328 Liberty st., Waukegan. III. 
Jonas Vaitiekūnas,

710 — 8-th st.. Ū'aukegan, III.

Maršalai:
J. Jokūbaitis,

712 So. Genesse st., VVaukegan, I1L 
J. Stočkus,

703 Leno* avenue, tVaukegan, III.
Susirinkimai atsibuna paskutinį ne

dėldienį kožno mėnesio pirmą vai. po 
pietų Liuosybės svetainėje.

Nuo gegužės mėnesio pradėsime su
sirinkimus vakarais. Pirmas susirin
kimas įvyks paskutinį ketvergą, gegu
žės mėnesy 7:30 vai. vakare ir taip bus 
kožnam mėnesy paskutiniam ketverge.

TARPININKAS
(THE MEDIATOR) 

įžeidėją* A. J. Kupsti*. 
Vaizbas. Kaftares ir Dailės Mė
nesinis žurnalas su spalvsotaia 

paveikslam. 40 puslapi*.
Didelio formate.

Prenumerata metams $1.00, 
vienas numeris 10c.

Užsieny—$1.50, vienas num. 15c 
“Tarpininkas” duoda $200 ar

ba laivokortę į Lietuvą ir atgal 
—dovanų. x

“Tarpininkas“ pagelbės jums 
apmokėti bitos. jsigykit “Tarpi
ninką” tuojau*, tai sužinosit, 
kaip tą galim* padaryti. 
Kreipkitės šiuo adresą:

"TARPININKAS”
382 W. BBOADNAY 
•O. IMTOM,

“Ko tavo broliukas nori, kad 
jfe taip rėkia.”

nieko nenori. Jis tik <ia- 
motinos gavo mušti.”

faHfr

I 1

Jauna šeimininkė į naują tar
naitę: “Kadangi musų tvarkos 
da nežinai, tai aš noriu pasakyt, 
kad pusryčius kas rytas mes 
valgom lygiai kaip aštuoniom.

Tarnaitė: “Dėl manęs prašau 
nepaisyt. Aš kartais mėgstu il
giau pamiegot. tai galit valgyt ir 
be manęs.”

MAŽEIKIŲ KONKURENCIJA 
LONDONUI.

Kaip žinia. Lietuvos litai buvo 
lieti Londone. Ir reikia pasakyti, 
kad visgi geras išėjo daiktas. 
Kad ir nedidelis tas Lietuvos pi
nigas, ale kai padedi ant «|alo. 
tai vi* bonką alau* gauni. '<

Dabar jau ir Mažeikiuose pra
dėta litai daryti. Ir laikraščiai ra
šo. kad gerai esą padaryti, ma
žai kuo skiriasi nuo Londono litų. 
Vadinasi, Mažeikiai daro Londo
nui konkurenciją. Tik bėda, kad 
pas lietuvius savi nenori savųjų 
remti. Kaip tik apsižiūri, kad li
tas padarytas Mažeikiuose, taip 
ir neima jo. Nei alaus negalima 
gauti.

Vadinasi, vis trūksta tautiško 
susipratimo.

Barbora: “Man nepatinka ta
vo u*ai.”

Petras: “Kodėl? Juk aš dantų 
savo ūsais tau nešveisiu.

Inkvizicijos pavrikAa ii "Keleivio" Kalendoriaus.

Pažymėtina, kad jMM telpa Ir Moja originališka daina 
A. Vanagaičio gaidnaria* karti galhna skambint pianu ir 

dainuot. Tikrai smagon ■ar>w iatacttn, lietuviai tekio da 
neturėjo.

Kalendorius knygos ftmojs, atapaaodtntM ant dailios 
popieros, ir jį galima sMMkyti jau dabar. Kaina—50 centų, 
“Keleivio” skaitytojams tt 2Se. Utoakymus galima siųsti 
kartu su laikraščio pranumrata, arba ir atskirai.

Siunčiant užsakymas atskirai, užmokesti galima siųsti 
2-centiniais pašto žniikliilMi, arba tiesiog galima paimti 
kvoterį, įvynioti į popierdg, kad nepraplėštų konverto, ir 
įdėti į laišką.

Laiškus reikia adresuoti taip:
KELEIVIS,” 253 BROADWAY. SO. BOSTON, MASS.

NUO ODOS LIG V

to SI M ir 
puštą busi 

rati 
■M A. W

N to*

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

žurnalas teikia daog žfadų apie Beteis i 
traktas, apie kitų kraitų pažangos taimėjim 
gyvenime saritvarkyaą ir 
Užsakymas sšąatl galim stotos! 
b* įvertintuose laiškuose. Ad?*i

KULTŪROS ADMINISTRACIJAI 
Šiauliai, Dvaro gatvė Nr. 83,



KELEIVIS X ? "

1’JtS GlRDEIl LIETUVOJE
(Nuo kerMpnndenlą ir ii Lietuvos Lailoraižfa|.)

SKENDIMAS TAURA
GĖS PUČO BYLOJE.

•

Ta iragės sukilimo daly
vių byla Šiauliuose pasibai- gandų, kad Alytaus apskr. II 
gė. K iriumenės teismas sek- rajono pradžios mokyklų in- 
madi >nį gegužės mėn. 12 d. spektorius B. Sirutis, važiuo- 
apie 12 vai. paskelbė tokį damas iš Nemunaičio, kely 
sprerdimą: pametė portfelį su 33,000 Ii-

DIDELIS VALDIŠKU PI
NIGU EIKVOJIMAS.

Gegugėš mėnesy pasklydo

______’ pametė portfelį su 33,000 li- 
' Albrechtas. P. Paulauskas, tų valdiškų pinigų (mokyto- 

Norvaiša, M. Paplauskas nu- JV algoms).
teisti sunkiųjų darbu kalėji- ‘ Gandai pasiekė ir Kauną, 
man iki gyvos galvos. < Toks paslaptingas pinigų pa- 

Jobubauskas, Lemkis ir metimas pasirodė įtartinas.
“ - » Skubiai iš Kauno atvyko

speeialė revizijos komisija 
susidariusi padėčiai išaiškin
ti ir II rajono pradžios mo
kyklų inspektoriaus raštinės 
tikrinti.

Revizijos komisija padarė 
raštinėje esamų dokumentų 
patikrinimą ir rado išeikvo
ta i 60,000 litų valdiškų pini
gu

B. Sirutis buvo suimtas ir 
laikomas policijos priežiūro
je.

Darant kratą, jo bute ras
ta vakso dėžutėje paslėpta 
virš 21,000 pinigų, kurie, 
kaip paaiškėjo, buvo Lietu
vos banko Alytaus skyriaus 
išduoti mokytojų algoms ap
mokėti.

) Tenka pažymėti, kad B. 
Sirutis, būdamas pradžios 
mokyklų inspektoriumi mo
kėjo prisitaikinti prie esamų 
politinių sąlygų ir savo rajo
no mokytojų buvo “visagalis 
viešpats.”

; I

Samcška nuteisti sunkiųjų 
darbų kalėjiman kiekvienas 
po 15 metų.

Bajorinas, Bortkevičius, 
Eičas, Juška, Lindė, Naujo
kas, Denikovas ir Zavackis 
gavo po 8 metus sunkiųjų 
darbų kalėjimo.

JanktK, Kavaliauskas, 
Okas. Mikalauskas, Grinke
vičius ir šaukneris nuteisti 
kalėti sunkiųjų darbų kalėji-' 
me po 6 metus.

* Jagugaitis, Bronenbergas, 
Radvila ir Zigmantas gavo 
po 5 metus sunkiųjų darbų 
kalėjimo.

Bružas, Deksnys, Jagmi
nas, Brundza ir Burzelis nu
teisti kalėti po 4 m. sunk, 
darbų kalėjime.

Gudjonis 2 metų
Kinderis ir Jurgis Paulau

skas — po 1 metus s. d. kalė
jimo.

25 kaltinamieji išteisinti ir 
paleisti laisvėn.

Tokiu budu, Tauragės pu
čo bylos rezultatai toki: iš 
58 teistų asmenų 33 nubaus
ti, o 25 išteisinti ir paleisti. ;

KAIP NUBAUDĖ GEGU
ŽES PIRMOSIOS DE

MONSTRANTUS.
Gegužės mėn. 1 d. Kaune 

buvo bandoma padaryti de
monstraciją. Beveik visi de
monstrantai buvo suimti. 
Kauno karo komendanto nu
tarimu demonstrantai nu
bausti : po 3000 litų arba po

MO MEILES.”
Jau buvo rašyta, kad pra

lotas Olšauskas už nužudy
mą 1928 m. vasarą Birštono 
kurorte p. Ustinauskienės, 
kaipo savo buvusios mylimo
sios, šių metų kovo mėnesio 
pabaigoje buvo padėtas į 
Kauno sunkiųjų darbų kalė
jimą. Kada tai atsitiko, pra
lotas Olšauskas padavė Kau
no apygardos teismui prašy
mą, kad paskirtų jam pinigi
nį užstatą h* iki teismo die
nos iš kalėjimo jį paliuosao- 
tų. Apygardos teismas Ol
šausko prašymą atmetė. Tuo
met jis prašė vyriausių tri
bunolą dėl paskyrimo pini
ginio išstato, bet ir vyriausis 
tribunolas Olšausko prašy
mą atmetė. Iš to jau galima 
spėti, kokia bausmė jam grę
žia ir kiek yya stiprus įrody
mam! dėl Olšausko nusikal
timo.

Dabar teko sužinoti, kad 
Olšausko byla bus negrinėja- 
ma po vasaros atostogų.

I K“ K«”“” Nu- 
kauti A* Voldemarą

NAUJAS SATYROS 
ŽURNALAS.

Kaune sustojus eiti saty
ros žurnalui “Vėplai,” jo vie
toj išėjo toks pat, aet turi
niu panašus, kitas dvisąvaiti- 
nis žurnalas, “Vapsva.” Lai- 
dėjas — “Naujas Žodis,” at
sakomasis redaktorius — J.
Šimkus. “Vapsva” atrodo 
kiek silpnesnis už “Vėplą,” 
bet gal tai tik pirmasis nume
ris, o toliau parodys savo pa
žangą...

M
■i••
į

DIKTATURISKAME VE
ŽIME ASMENS NE

LIEČIAMYBE.
Šių metų gegužės mėn. 17 

d. Kaune “Lietuvos viešbu
čio” tarnautojas Stasys Dam
brauskas, dėl to, kad jį pa- 
liuosavo iš einamųjų parei
gų, iššoko iš to paties viešbu
čio trečiojo aukšto ant tro
tuaro ir iš kart mirtinai užsi
mušė.

1 St. Dambrauskas paliko 
JKW SKsi'SE- * 
nas, G. Aleksandravičius, D. 
Klebauskaitė, Š. Blokaitė, 
Br. Chaleskaitė, I. Valenai- 
kytė, J. Lipčius ir L. Cesle- 
raitė. Po 2000 litų arba 2 mė
nesiu kalėjimo: T“ 
Frankaitė, 
zenaitė. Po 1000 litų arba 1 
mėn. I 
Paradaitė, Šubas, Cimerma- 
nas, Ickoyičaitė. M. Sabaitė, 
Maizelis, Žalezninkas, Kara- 
balninkas, Levinas, Ramaitė, Pef savo gyv*nim® metų, 
Kaganovaitė, Beralovičiutė, neJ kar^ nebuvo pavartoję 
Vilkaitė, Bliumaitė ir Jofai- mirtas b 
tė.

nio, žmoną ir du vaiku. 
“Lietuvos viešbutis” laiko

mas vyriausybės žinioje, to
dėl neturėjo būti prieita prie 
to, kad jo tarnautojai dėl sa- 

Mi‘nc^. ™PaS,bUt,i priVCTSti
Volkoviėius, į,,, patys

ūaliiimT RšinhH PIRMĄ KARTĄ APYGAR- -uJ! DOS TEISMAS NUTEISĖ
MIRTIES BAUSME.

Musų apygardos teismai,

bai didelius nusikaltimus. 
Bet šių metų gegužės mėn. 

ĮSTATYMAI AME Kauno apygardos teismas 
“PLEČKAIT1NINKUS.” nuteisė Špakauską, už dvie- 

__ _ . . . jų moterų nužudymą, mir-
Gegužės men. pabaigoje bausme, špakauskas bu- 

mimstenų kabinetas pneme vo žemos doros žmo
gus.specialų įstatymo projektą

kovai su “plečkaitininkais.” ( __________
Pagal naują įstatymo projek- MENO MOKYKLOJE VIS

neramu.
Po riaušių tarp mokinių 

ir mokytojų, po meno moky-

PABRANGO MĖSA IR 
TRŪKSTA KAUNE 

PIENO.
Kaune mėsa pabrango. 

Ūkininkai pradėję lauko 
darbus neatveža į miestą pie
no. Todėl nors pavasario me
tas, bet pieno kaina Kaune 
virš 50 centų už literų.

Kiti produktai, kaip pa
vyzdžiui, kiaušiniai atpigo 
iki pusės kainos.

ALAUS GAMYBA SU-
• MAŽĖJO.

Šiais metais alaus gamyba 
sumažėjonuo 30 iki 35 pro
centų. Tai atsitiko dėl praei
tų metų nederlių ir praeitos 
žiemos (dėl didelio ir gilaus 
miego) neišvažiuojamų ke
lių.

“SPORTINIS” REKORDAS
Šių metų gegužės mėn. iš 

17 į 18 d. naktį Kaune polici
ja sulaikė 11 asmenų ir sura
šė 129 įvairius protokolus už 
visokius mažmožius.

įdien sunku atsakyti, bet pa- BUV. SEIMO ATSTOVAS 
| gyvensim, pamatysim. Kada RADZEVIČIUS BUVO 
į bus aiškiai nustatyta tikrieji SUIMTAS,
nusikaltimo dalyviai, tada “Ryto" pranešimu, buv.

■ šiems klausimams bus gali- Seimo atstovas darbo fede- 
i ma duoti ir tikri atsakymai, rantas Radzevičius buvo su- 
Tuo tarpu dėl šių sprendimų imtas savo tėviškėj ir polici- 
tenka, bent viešai, susilaiky- jos lydimas atvežtas Kau

nan.

SKURDAS IR BĖDOS.
Gruzdžiai. Dėliai praeitos 

vasaros liūčių šioje apylinkė
je daugelis ūkininkų nėra 
įsėję žiemkenčių javų, o il
gas pavasaris dar daugiau 
iškankino gyventojus. Daug

Kas kęsinosi nukauti mi- 
nisterį pirmininką, užsienių 
reikalų ir krašto apsaugos , 
ministerį prof. A. Voldema-^[ 
rą, dar ir šiandien neišaiškin
ta, dar ir šiandien kaltės da
lyviai neniistatyta. Vyriausy
bės organas “Lietuvos Ai
das,” tiese, jau senokai pa
skelbė tris nusikaltimo daly- 
vhb, tikrus lietuvius, musų 
universiteto studentus: Vo
sylių, Bulotą ir Gudeli. Pir
masis jau suimtas, o antrieji 
du jieškomi, bet tai tik kri
minalinės policijos įtartieji 
asmens, kurių kaltei nustaty
ti jokių aiškių ir apčiuopia
mų davinių nėra.

Tiesa, musų visuomenė, 
ypatingai kauniečiai dalinai 
tAci “Lietuvos Aido” išva- 
džiojimms ir pamokslams, 
kad tai tikrai tie asmens yra 

smurto darbą. Visuo
menė į tai tiki todėl, kad ji 
manė ir dabar mano, kad sa
kytą pasikėsinimą ruošė ne 
kas kitas, kaip vietiniai kau
niečiai, na, ir jei ne jie šau
dė, tai visa buvo daroma vis 
viena sulig jų dirigacijos.

Studentų Bulotos ir Gude
lio nėra. Jie kažkur dėl iki _
šioliai aiškiai nenustatytų as vietas apie 6,000 žmonių.' 
priežasčių slapstosi. Studen
tas Vosylius, suimtas. Jis da
bar baigiamas gydyti ir pra
dedamas tardyti. Bet Vosy
lius aiškiai ginasi nieko ne
žinąs, o įrodymų, kad jis ten 
butų dalyvavęs, kad Vosy
lius butų šaudęs, jokių nėra. 
Todėl apie šiuos asmenis yra 
sunku kalbėti, kaipo apie tik
ruosius kaltininkus. (Vosy
lius jau sušaudytas. Red.)

Bet jeigu vyriausybė ir ne
apsiriktų taip smarkiai vers
dama visą kaltę dar ant ne
išaiškintų asmenų, tada ne
gali nekilti pas kiekvieną 
klausimas, kodėl tie trys 
jaunučiai studentai, musų 
Suvalkijos lietuviškame so
džiuje išaugę, baigę pokari
niais laikais Mariampolės 
gimnaziją, ėmėsi tokio bai- ‘ 
saus ir net savo gyvybei ri
zikingo darbo? Toliau, nega
li nekilti klausimas, kieno 
tai sumanymas? Kieno tai 
nusistatymą tie jauni studen
tai norėjo įgyvendinti? Ar 
tai buvo noras kelių asmenų,' 
ar tai buvo jų pačių užsi
spyrimas, ar tai buvo dalies 
musų per daug spaudžiam'os 
visuomenės prašymo vykdy- 
mas? Į šiuos klausimus šian-

LIETUVOJ ORAS ATŠILO
Tyliu Nemuno vandeniu 

ramiai ledai plaukia. Potvi- 
nio nėra. Sąryšy su ledo nu- 
eidimu Nemune, lyg tyčia 
oras pasidarė šiltesnis, švel
nesnis.

tą, visi “plečkaitininkai” ir 
kurie remia “plečkaitinin- 
kus” bus baudžiami mirties h j w lv rv ..w^- 
bausme. Juos teis karo lau- jįog "Jį^anmiio, po ilgokų 
ko teismai. Taip pat jstaty- atostogų darbo metu, gegu- 
me numatyta premijos tiems, žės pradžioje meno mokykla 
kūne praneid mes apie pleč- nauju ggyg statutu vėl at- 
kaitminkų veikimą. ridarė ir pradėjo savo darbą.

Kiek nepleckaitininkų įg^ar kai kurie moky- 
musų žvalgyba paknkstys tx>ja.i gauna grąsinamų laiš- 
pleckaitminkais ir kiek pggiulymų pasitraukti 

tokių bus sušaudyta, galima g mokytojų tarpo. Kas to- 
jsivaizduoti jau dabar. , įgig^ug pggo nieks neži- 
A*i**A*^f aii eis MnvoA spėjama, kad tai pačių

ATSARGIAU SU MUT<JR mokinių darbas. Vadinasi, ir 
CIKLIAIS. 1 pQ valstybiško krikšto, mo-

Gegužės mėn. 17 d. Kau- kykloj neramu.
ne Kazys Jasaitis pasikvietė —-----------
“Alhambros” restorano ar- PAMETUS 33 TUKSTAN- 
tistę Martą Pekką pasivaži-! ČIUS LITŲ NUODfJOSI 
nėti motorcikliu. Grįžtant ACTU.
nuo Prienų plentu atstume! Alytaus II rajono pra- 
nuo Kauno apie 18 kilomet- džios mokyklų inspektorius 
ru motorciklis apsivertė ir Sirutis, važiuodamas iš Ne- 
abu keleiviu sunkiai sužeidė, munaičio. pametė 33 tuks- 
Artistė Pekka vežama kely- tančius litų valdiškų pinigų, 

j je pasimirė, o Jasaitis pagul- Perduodant inspekcijos raš- 
Į dytas į ligoninę ir yra vilties, tinę naujai paskirtam jo vie- 
I kad pasveiks. Atsargiau rei- ton inspektoriui, Sirutis 
t kią su motorcikliais! įpuolęs virtuvėn išgėrė acto.

I

i

TŪKSTANČIO METŲ 
ĄŽUOLAS NUKIRSTAS.

Gegužės mėn. pradžioje 
Kaune nukirstas ąžuolas, 
specialistų apskaičiavimu tu
rėjęs apie 1000 metų.

SUSIRĖMIMAS LATVIJOS 
PASIENY.

Gegužės 14—15 naktį Ma
žeikių apskrity, netoli Vege
rių pereinamojo punkto per
ėjo iš Latvi jos pusės du gink
luoti vyrai. Policininkams 
juos sulaikyti nepavyko. At
sišaudydami grįžo Latvijon. 
Per naktį buvę matyti žibu
rių signalai. Rytą jie mėginę 
pereiti kitoj vietoj, bet poli
cija jų nepraleidusį.

SantaMyktt Mteiejia, 
Nekasykit, pavojinga 
Greimai pagelbai. vaito- 
kit Severos Esko. Vėdi
nęs. raminau, .«w>taMo 
erzinimą. Gaukit iš ap- 
tiekos.

ESKO'i
X

Tečiau reikia pakartojant 
konstatuoti neginčijamą tie
są, kad tai musų nepriklau
somybę atgavus pirmas įvy
kis ir pirmas panašus atsiti
kimas Lietuvoje. Musų vi
suomenė kantri ir lėta,bet jei 
smarkios jėgos tampa išju
dinta iš vietos. 1uutta xs vietos, tuomet galiįbjednuomenės kenčia dideli 
nudaryti daug visai nelauk- skurdą, nes ūkininkai ne- 
ių, netikėtų įvykių. Todėl su ^o,
musu visuomene reikia būti tai. u.z kainos, veik už 

j valgi.: tsargesniems. P—ju».

HUSAI ŽADA KRAUSTY A
TYTIS IŠ LIETUVOS.. |
Keli tūkstančiai Lietuvos 

‘ ūsų žada kraustytis į Pietų 
Ameriką. Girdėti, bet gandai; 
• ai nepatvirtinti, kad vienas 
užsienio kapitalistas nupir- j 
1 ęs Pietinėje Amerikoje di
deli žemės plotą ir kviečia 
1 Jetuvos Respublikos rusus ' 
l.i austytis tenai gyvent. Pen- 
keriems buk metams duoda- į 
mos tiems naujakuriams di
delės lengvatos. Pasakoja,! 
kad iš Liet. Respublikos gali 
prisirinkti emigrantų rusų į

Toks Džiaugsmas

r-S203.00— |

• ♦

♦ f
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« NEW YORK j KAUNĄ 
IR ATGAL

(Pridėjus £». S. V. jeifv 
Taksus.) Trečia klesa.

Jonava. Policija paleido 
B. Meerą ir D. Manisevičių, 
kurie buvo kaltinami iškabi
nę vėliavas gegužės 1 d.

LIETUVA 
per Hamburgą 

Ant Mus* populiariu lai*. 
Nepairai na man SvaraMaa 
patarnavimas viaose kfeMM.

Pinigas persiančiam greitai ir 
žemomis ratomia.

Dėl sogrĮžiion leMimų ir kity 
informacijų klauskit pas vieta* 
agentus arba pas

HanbartAmerkaB Lot
269 Tremont St.. Boston. Maso.

Antra šių Metų Didžiausia Lietuvių Ekskursija

Į LIETUVĄ
TIESIOG 1 KLAIPĖDĄ

Išvyks Iš New Yorko

Birždio-June 18,1929

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ Iš NEW YORKO 
“FOLOMA” — fllrMto !2 L “ESTONIA"------- I.kp** 3

-UTBlTkNIA’ — BlrMte »--į ^JTt’ANIA“ — Liepos 2S

I

• /

I
lf BUtŽEUO-JUNE

TIESIOG I KLAIPĖDA
Rožės padaro pasaulį taip linksmą, 

aukštoki ir bitės sudaro mBloniau- 
■us garsus Biržely, kode! tad nesi

džiaugti kiekvieną m įnirtą tame gra
siame mėnesy? Jei skilvio netvarka 
aptamsina jusu mintis, naudok tą seną 
patikėtiną toniką

TRINERIO KARTŲ VYNĄ
šypsena sugrįš atgal tuojaus Jis 

velniai pravalys jūsų sistemą nuo vi
sokiu atmatų, paskatina sveiką apeti
tą ir pagelbsti gromuliaviimfi. Visose 
aptiekose. "Xorth Industry, O , Kovo 
•’ri <1.—Trinerio Kartus Vynas yra vi- 
as jus reikalas. Aš jaučiuos daug ge

riau ir miegu kietai Jennie Hartman.” 
Nemokamo sampeiio nuo Jos Triner 
Co., 1333 S. Ashland Avė., Chicago, 
III.

Nemokamo Sampėtio Kuponas
Vardas ...

Adresas .

Miestas . ... Vals....

*

Skausmai 
aplink širdį 

Pašalinami 
su pirmąją aoza 

Am M Mttn, Stnrrrillc. Hm. 

fosfato Sttacr 
VAISTINĖSE 2M,

SAMTELIS DYKAI 
r«y* Pejttiftic Jcifvtr G». 

W«reestfr,

Laivu “LITUANIA”
BALT1K AMERIKA LINIJOS

—SmagiauM*—Patogiausia—Kelionė—

Atsižvelgdama į skaitlingą ekskursiją gegužės 18 
d. ir pildydama Amerikos lietuvių norą, Baltik A- 
merika Linija nutarė tą norą patenkinti ir rengti 
ekskursiją birželio 18 dieną.

LAIKO NEDAUG! RUOŠKITĖS!
Dėl visų informaciją kreipkitės į vietos agentą

BALT1C AMER1CA LINE
8 Bridge Street, New York

BARGENAI 
Pentį) ir Geležinių Reikmenų. 

MUKITE BABAR IR SUTAUPYKIT PINIGUS. 
Tempkite mu»ų didįjį Metinį pardavimą, kuris prasi

dės greitai. Stekėtini nupi ginimą i.
Dvkai Pristatymu* Tel. Hancnck 6105—6106.

SOUTH END HARDWARE C0.
1095 WASHINGTON ST., BOSTON, MASS.

Ilgismiaa ir Mdžkumias (Geležiniu Daiktu storas
Naujoj Anglijoj.

i
1

t

DIENAS ANT OKEANO

per Cbetbmirr ar Bremen

Dvi Asmeniškai Lydimos Ekskursijos 
I LIETUVĄ

Puikiuoju Cunord Linijos Ekspresiniu Didlaivhi

AQUITANIA
IŠ NEW YORKO I KLAIPĖDĄ 

.per Southampton

Birželio-Jime 19 dieną, 1929
Brooklyno laikraščio “VIENYBES” vasarinė 

Ekskursija Su Prityrusiu Palydovų ir 

Liepos-July 7 dieną, 1929 
Susivienijimo Lietuviu Amerikoje 

PIRMOJI EKSKURSIJA 
Kurią vadovauja S. L A Prezidentas 

p. STASYS GEGUŽIS
Ir asmeniškai tvarko žinomas visuomenės veikėjas 

Conard Linijos Lietuvių Skyriaus viršininkas 
p. Pijus Bukšnaitis

Klauskite apie gavimą kolektyvės vizos 
Amerikos piliečiams dalyvaujantiems 

SLA. Ekskursijoje.
Laivakortes parduoda ir į kelionę išrengia

»n

19

NOKTU ClIMAM
I LLCYDgl

STATĖ ST., BOSION MASS.

visi CUNARD LINIJOS atentei

CUNARD LINE

J
Lithuanian Dept.

tate St., Boston, Mass.

u
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Vietinės Žinios
buvo grynai fašistinė, išsky- • 
rus tik Dragašiaus kalbą. Pa-’ 
starasis, matyt, dar nepamir- ■ 
šta senosios Sandaros. Biek- > 
šos kalba buvo bene įdo
miausia. Jis pareiškė,, kadį 
prie Sandaros turėtų priklau- ’ 
syti tiek pat žmonių, kiek at
silanko ant Tautiškų Kapi
nių Chicagoje. Ant to p. 
Kasmauskas jam atrėžė, kad 
“geriaųs mes darykim biznį 
su gyvaisiais, o ne su miru- 
riais.” • Buvusis “Sandaros” 
redaktorius Tulys, pasakė, 
kad mes turime tik keturis li
berališkus laikraščius Ame
rikoje ir turime juos visus ly
giai remti, tai “Vienybė,” 
“Sandara,” “Dirva” ir “Tė
vynė.”
' Toastmasteriu buvo p. 

Mockus. Baigiant programą

SOCIALISTAI TURĖJO Įkėdavo eiti per laukus pas
DIDELI PIKNIKĄ.

Buvo apie 2,000 žmonių.
South Bostono ir Cam- 

bridge’aus lietuvių socialistų 
piknikas North Eastone pe
reitą nedėidienį nusisekė ge
riau, negu galima buvo tikė
tis. Diena buvo labai graži ir 
svieto privažiavo automobi
liais apie 2,000, jeigu ne 
daugiau. Svečių buvo iš Wor- 
cesterio, Haverhillio, Law- 
rence’o ir net iš Providence, 
R. I.

Susirinkus tokiai žmonių 
galybei, pritruko užkandžių 
ir gėrimų. Apie 4 valandą 
jau pasibaigė visas “aiskry- 
mas,” nors rengėjai buvo pa
ėmę dvygubai daugiau, negu 
paprastai.

Publika labai indomavo 
seneliu J. Skinderiu. Vyrai, 
moteiĮs ir vaikai rinkosi bū
riais ir apstoję aplinkui žiu
rėjo į didelio ūgio vyrą, ku
rio plaukai balti kaip snie
gas, veidas raukšlėtas, bet 
stomuo tiesus, gyvas, kojos 
lengvos ir greitos. Žiurėjo 
žmonės ir klausinėjo: “Ne
jaugi tiesa, kad šitas žmogus 
turi 105 metus?”

Prieina amerikonas, irgi 
jau žilas žmogus, buvęs pe
reitais metais North Eastono 
policmanu — prieina ir pa
duoda Skinderiu! ranką. Sa
ko, mačiau Amerikos laik
raščiuose tamstos paveikslą, 
ir dabar vėl skaičiau, kad bu
si šiame piknike, tai atėjau 
tamstos pažiūrėti ir pasvei
kinti. Skaitau sau garbe pa
duoti ranką vyrui, kuris gy
vena jau antrą šimtą metų. 
Pasveikino SkinderĮ ir nusi
pirko jo paveikslėli. . i -

Ištikrujų, p. Skinderis yra !v.°je turi sklypeli žemės, ku- ranką, 
įdomus žmogus. Išgyvenęs į nusipirko po karo, i ’ . ’ .
tiek metų, jis turi visus plau-|Po, 3 arklių ir kitokių gyvu- ėmė. 
kus ant galvos, beveik visus . 
dantis ir labai gerą klausą.| Šios seredosvakarą. 12 ge-, 
Akinių nenešioja; nors skai-į^P2^’ Bostono Lietu-j
tyt jau negali, bet šiaip mato I Salėj kaip 7:30 vakare ne kilo gaisras. Ugnis sunai- 
gerai. Ir atmintį turi nepa-'P-. Skinderis su artistu St. kino hangarą, kur orlaiviai 

Syki su žmo- *ilka duos koncertą. Tai bus. buvo laikomi, ir kartu sude- 
, jau paskutini., p. gė tris lėktuvai. Nuostoliai
Skinderio vakarėlis pas mus. apskaitomi į $30,000.

ry susitikęs, jis jau kalbina nedėidienį socialistų pik- 
jį vardu. Kad visi įsitėmija' džiaugiasi, kad atya-
vieną, tai jau paprastas da- žiavo. Socialistams gi reikia 
lykas; bet kad vienas įsitė- pripažinti nemaža nuopelno, 
mytų visus, tai retas daiktas.; Pe davė progos tokiai 

Senelis linksmo budo, šne- ^aitlingai musų publikai 
kus ir mėgsta visuomet juo- P311^^1 seniausi musų tau- 
kauti. Sako, kai tik atvažia-l^ 2m?£V ir pasiklausyti 
vau Amerikon, vienas tuo- jo P^kojimų. Pik-
jaus prieina prie manęs ir 
klausia, ar aš turiu dantis.' 
Neturiu, sakau, senai jau iš
krito. Dabar, sakau, vietoj 
buvusių dantų, plaukų prižė
lė. Ot, sakau, Įkišk pirštą ir 
pačiupinėk. Na, ir žmogus 
įkišo. O aš jam kaip sukąsiu, 
tai tas net rėkt pradėjo. Ir ,, t- 
nepaleidau, sako, pakol sku- asi f1?
ra nenusimovė. Ot, sakau,‘^e’ \asd laimėjo ki
tai dabar žinosi, ir da kitam £razias dovanas, 
pasakysi, kad i svetimą bur
ną piršto kišti nereikia.

Piknikui baigianties p. 
Skinderis buvo pastatytas 
ant bakso ir paprašytas, kad 0’6 birželio Įvyko bankietas 
pasakytų keliatą žodžių į vi-'seimo delegatams. Delegatų 
są publiką. Visų pirma jis ir svečių buvo apie oOasme- 
padėkojo, kad Amerikos lie- nų. Pirmutinė programoj 
tuviai taip gražiai jį priima vieta priklauso moterims, 
ir jo asmeniu įdomauja, o kurios pagamino valgius, 
paskui papasakojo savo atsi- Šiaip jau programa buvo la-į 
minimų iš senovės laikų. Kai bai ilga ir nuobodi. Iš paša-j 
aš augau, sako, tai Lietuva kytų kalbų galima padaryti 
buvo netokia, kaip dabai į šitokią išvadą: Mes iškovo- 
jumsyra žinoma. “Tada bu-jome Lietuvos nepriklauso- 
vo baudžiava,” sako. “Po-. mybę; dabar Lietuva yra pil 
nai galėjo daryt su žmonė-Įnai laisva; fašizmo Lietuvo- 
mis ką tik norėjo. Ir žmonės je visai nėra — jis randasi 
negalėjo pabėgti, nes neva-į Italijoje; Lietuvą dabar vai- 
lia buvo iš vienos panstvos į do tie žmonės, kurie kovoje 
kitą pereiti. Jeigu kas prasi-įuž jos nepriklausomybę. | 
kalto, tai duodavo po 501 Vienas drąsuolis dar pri 
rykščių. Kaminų namuose dūrė, kad, girdi, tie visi gan- 
nebuvo, viskas buvo su du-' dai apie Lietuvos vargus yri 
mais, kerosino nebuvo, sier-'tik laikraščių produktas 
čikų, ugnį reikėdavo skeltu-Į Lietuvoj taip nesą, kaip laik 
vu ir titnagu skelti. O jeigu raščiai rašo. Nesą tenai ba 
titnago pritrukdavo ir ugnis daujančių nei alkanų, 
žinidyj užgesdavo, tai rei-| Visa bankieto atmosfera

į kaimynus ugnies pasiskolin- 
iti ir namo parsinešti. Vinių 
geležinių žmonės da nežino
jo, langų su rėmais da neda
lydavo, bet iškirsdavo sienoj 
skylę ir iš lauko prikabinda
vo mediniais kuoleliais gaba
lą stiklo. Žmonės baisiai 
vargdavo, o ponas važiuoda
vo šešis arklius pasikinkęs. 
Dabar jau laikai persimainė, i 
Dabar vienu arkliu šeši *po- i 
nai’ važiuoja.”

Skinderis yra baigęs savo i 
laikais 3 gimnazijos klases, i 
kas tuomet skaitėsi dideliu 
mokslu. Ilgą laiką yra, kaip į narpiąkė did n ^^„1,;: 
iis sako, “služyjęs” dvaruose pa!Flb?e 
tai urėdu, tai komisorium. nl™.ą'kad J.S 
Paskui da su viršum 40 metų velk‘a- Jį
išbuvo Rygoj tarnaudamas Sandaroje’'nėra neFfašistu. 
prie banko. Taigi jau ne kai- ^.ndar?^ ne,a aei Ias>SD|, 
mo žmogus. Bet kalbą varto- ne’ taurininkų 
ja dar žnovišką, daug len- Į .<Mums. teko girdėti, kad 
kiškų žodžių primaišyda- sei,m,a^ ?ls> ^^to pasisakė 
mas. Pradėjus muzikantams , P.n.es ^aslzm^ P.nempa|aJ 
lietuviškus šokius griežti, p. tinkamą įezoliuciją. Red.) 
Skinderis leidosi šokti. Šoko 
polką, valcą, paskui vienas 
pašoko rusišką “kazoką” ir 
da kelis kartus šoko polką. Pereitą nedėidienį prie 
Šokti ant pievos ir jaunam lenkų bažnyčios East Cam- 
sunku, bet Skinderis suka bridge'uje įvyko muštynės 
moterį aplink savęs kaip dėl merginos. Vienas lenkas 
plunksną. Ir visai neuždusta. pasiėmė merginą palydėt 
Visi stebisi. Visi prašo, kad nuo bažnyčios į jos namus. Į 
jis su jais nusifotografuotų. Jis vadinasi Švabas, o mer- 
Skinderis niekam 
ko.

z-i.nic.iu pi u a- . . - • .= - .
Pradėjus muzikantams ,Į!n.es faslzmi».‘I Pnem® ata; 

- - tinkamą rezoliuciją.—Red.)

Dėl merginos lenkai susimu
šė prie bažnyčios.

neatsisa- ginos vardas yra Maiy 
Skrypko. Bet ją mylėjo ir 

Ši mėnesį, būtent, 1S bir- kitas lenkas, tūlas Dziadul. 
želio, p. Skinderis jau aplei-iTaigi jam pasidarė pikta, 
džia Ameriką. “Bet už 50 į kad Švabas prie jos prisipla- 
metų aš pas jus atvažiuosiu." kė, ir jis priėjęs tuojaus smo- 
sako jis juokais. Dabar jis eė Švabui revolveriu į galvą, 
buvo atvažiavęs Amerikon i Švabas iš pradžių sugriuvo, 
savo vaikų pažiūrėti, čia gy- bet paskui atsistojo ir jiedu 
vena beveik visi jo vaikai ir J susikibo, rankomis. Besitą- 
vaikų vaikai. New Yorke jisjsant. revolveris iššovė ir ku- 

įturi sūnų policmaną. Lietu-'lipka perėjo Dziaduliui per 
,,„į.i—i: x—x. i... • —1.„ Tuo tarpu pribuvo’ 

turi policija ir besipešančius su-
l

prastai gerą. L,,... ___ . -
gum supažindintas, jis jau Lu . u5’ . Jau . paskutinis 
neužmirš jo nei vardo, nei, 
išvaizdos. Didžiausiame bu-j

REIS DRAPANOS

KELEIVIS

DRAUGAS
PRIE JŪSŲ

KŪNO

Didžiausia Lietuvių

VYRĮJ DRAPANŲ
Krautuve, So. Bostone.

ARTIMIAUSIS
TIUKAMIAUSIS
MALON1AUSIS

VASARĄ ŠALTI--SUGER1A 
PRAKAITĄ--LENGVAI PLAUNASI

REIS Jim-Siutai *.95, *1.50, *235
REIS Jim-Marškiniai ............................ *.65
REIS .lim-Kelines................................... *.75
REIS 2 kavalktį siutai, koinas pa........ *35
REIS Union siutai, *130, *135, *250,

*2.85, *3.25, *6.00.
Vasariniai ir Žieminiai—trumpom ir ilgom 

rankovėms

REIS Sveteriai
REIS Pančekos

I

Gaisra* orlaivių portc.
Orlaivių porte East Bosto-

s su artistu St. kino hangarą kur orlaiviai

P- gė tris lėktuvai. Nuostoliai

Žmona;, kurie buvo perei- i r __ —— ----
Basil La Place. kuris dirb

damas National Shawmut 
Banke išeikvojo savo reika
lams S80,000 banko pjnigų, 
gavo 10 metų kalėjimo?

•r nike buvo įvairių žaislų ir 
t kontestų.
Stoughtono. laimėjo brangią 
PypRę- Evelina Petraitienė iš 
Dorchesterio laimėjo šlypuo- 
to stiklo užboną su 6 stiklais. 
J. Urbonas iš Lawrence’o. 
bolės lazdą ir bolę. Frances 
Rubinskaitė iš Dorchesterio.

M. Norkus iš

Šeiminis sandariečių 
bairirietas.

Vietos sandariečių kamba-

mis ką tik norėjo. Ir žmonės je visai nėra —

L1NKS.MIAIS1S

PIKNIKAS
Rengia A LT. Sandaros 9-4a Kuopa, 

(ambridge. Mass.
NEDALIOJE.

BIRŽELIO-JUNE 16, 1929 
l’IN EHl RST RESERVATION 

Bedford Hill*. Maus.
Bu.-ai išeis nuo 875 Cambridge St , 

]<>:30 valandų ryte.
kelrodi*: Automobiliais reikia va

žiuoti Mass Avė. iki Lesinjrton Cen- 
ter. paskui pasukt po tiesiai j Bedford 
st. ir važiuot iki We*tview st, paskui 
pasukti po kairei pirm pasiekus L^x- 
ington parka. Pirmiau buvęs Summer 
st. dabar Westview st. iki South Road 
ir South Road iki pikniko.

Visus kviečia RENGftJAL

I

Puikus Piknikas.
Rengia Liet. I kė*ų Gedimine Dv-»lė.

BIRŽELIO-JUNE 17, 1929
O AKI. AND- GROVE, 

EAST DĖMIAM. MASS;
I'rasidėn M vai. ryte ir traukais 

iki vėlumu*.
ši< pi' r.ikas bus vienas iš paikiau- 

-ių -lame turėsime daug tol»lU, «Aa- 
niu valčių ir gėrimų. Bua puiki orfc**t- 
•a. kuri grajįs lietuviškus ir ametiko- 
įiš'-us šokins. Todėl nrašome viąoome- 

■ię koskaitlingiausiai atsilankyti.
Gal jau visiems yra žinoma, kad 

tarkas labai didelis ir yra daug vietos. 
Taip pat turime priminti, kad D. L K. 
ledi mino Draugija yra geriausia iš 

• isu kitu draugijų Bostone ir apylin- 
<ėje Pašalpos sergantiems moka pa 
:6 On savaitėje, o nasimirua draBCĮja 
*moka po $150.00 pomirtinės. Šio* 
lraugijos nariai yra Ii uosi nuo, viaokfo 
rukdymų. tad bu* gera proga nepri- 
rulintiems prisirašyti už pate jataji* 
no <ant pirko).

Širdingai kviečiame visus dalyvauti. 
Pikniko Raagėjai.

hclrod *. Važiuot Elevateriu iki Fo- 
est Hills. iš ten Wa.*hington Grove st. 
aru važiuoti iki Grove st. Ten bu» 
mogus, kuri* nurodys pikniko vietų.

Pasarga: Jei lytų, pikniko nebos.

IASIRANDAVOJA FURNMHJOCT 
ĮUIMAl. yra pigesniu Ir hruufUUMta 
Jalima matyt vakarais nuo 6. po nuu«- 
65 G street, So. Bostone. (2^)

*3.95 ir *425 
*25, *30, *75, *25

ir *1.50.
REIS Bathing Siutai *225, *325 *425

Miera sulyg vyro: Liesiems—augštiems vyram*, 
storiems—žemiems ir vidutinio ūgio.

Toliau gyvenantiems prisiunčiame per paštą. •

Paul’s Clothing Shop
456 BROADWAY, SOUTH BOSTON.

T

South Boston Iardware Co.
c

Seniausia, Didžiausia ir Prieinamiausią Lietuviška 
Geležinių Daiktų Krautuvė South Bostone.

.. $M5 
.. $1.75 
.. $2.50 
.. $4.5*

Floor varnišius .................. $1.75
Balta* tyras lead. 100 sv. $11.45 
Sienom popieros roli* nuo 5 iki 60c 
Stogams *mala. galioną* .... 65c.
Langų sietnkams drūtai 
Želių sekli*, svarais .
Zuperi* svaras..............
šakės žemei kasti ....
Griebliai........................

R KOKLINE

šitas pečius pagal nau
jausios mados su visais 
įtaisymais $185.00. Bet 
kas. iškirpę*, atsineš šį 
skelbimų, gaus už $140.00 
Naudokitės šia nepapras
ta proga! Pečių turime 
visokių rūšių, ir mažes
nių po $45.00.

Apart paminėtų dalykų, 
turime visokių įrankių: 
pentoriam, plumberiam 
ir kitokiems mechani
kams. Viską pristatom j 
namus veltui.

SO. BOSTON HARDWARE CO.
J. KLIMAS, Savininkas,

379 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS 
t«L So. Boaton 0122.

ptian penias 24 spalvų $2.25 
Spėriai flat pentas ... 
Baltas žibantis punta* 
Geras baltas Enamel 
Geriausias Enamel ..
Šlėkas. baltas ir raudonas . $1.50 
Pento ir varnišiaus rrmuveris 1.49 
Screen penias (pUsė galiono) 69c. 
Varnišius .................................$1.00

Įi Al1 ° 1

pėd. 2Ue 
___ 25c.
........ Se.
.... 95c.
.... 49c.

Lynno gyventojas prigėrė 
Maine'o ežere.

John A. Carracabe, 54 me
tų amžiaus Lynno gyvento
jas, aną pėtnyčią išvažiavo 
su savo žmona automobilium 
į Maine'o valstiją ir apsisto
jo Dover-Foxcroft miestely. 
Iš tenai jie su savo pažįsta
mais nuvyko į Sebec ežerą 
pasivažinėt motoriniu botu. 
Susėdo penki suaugę ir du 
vaikai. Netoli nuo kranto bo
tas pataikė į akmenį po van
deniu ir paplyšo. Kilo di- 
džiausis riksmas ir spiegi
mas. Carracabe prigėrė, o ki
tus išgelbėio kitas botas.

Sebec ežeras yra gerai ži
nomas ir South Bostono lie
tuviams, nes savo laiku tenai 
buvo lietuvių farmerių kolo
nija ir southbostoniečiai va
žiuodavo tenai vasaroti.

Jakob Kornblatt užmokė
jo Somervillės teisme $50 
pabaudos už mušimą arklio.

Dvchetter Chtkiag Shp
< SIUTUS. OVERKOTUS SIU

VAME ANT UŽSAKYMO.
ŠTYML’ VALOME IR PROSI- 
NAME TAIPGI SIUVAME 
NAUJAS FUTRAS IR PERMO- 
DELILOJAME SENAS. NES 

TURIM TAM TIKRAS 
MASINAS.

MARTIN WALUL1S 
1854 Dorchester ave^ 

DORCHESTER, MASS.
Tel. Columbia 3240.

Y

Tel. South Bootoa MM
Reoidence Unicerztty 14<M-

S. N. Piitatt-SksŪMj
UETUVft MOTERŲ 

ADVOKATt 
M6 Braodmay, 8a. Bastau, Mum 

Room 2.

!

Tek Se. Boston 2483-W.

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Eotate and Insurance 
Justice of the Peace 

Visame patarnauju gerai.
120 Marine Rd^ Se. Boeten, Maaa

No, 24. Birželio 12 d., 1929.

Roxbury tapo pagauta 10 
metų amžiaus mergaitė, kuri 
nuolatos vagia kūdikius iš 
karietukių Pavogus kūdikį, 
ji nusirieša kur nors į skiepą 
ar kitur, nurengia jį ir palie
ka nuogą. Vienas kūdikis bu
vo rastas garaže tik po ketu
rių dienų. Jis buvo nurengtas 
ir visas išteptas juodu auto- 
mobiliaus tepalu.

Roxbury šį p*.nedėlį ban
ditai užpuolė krautuvių kom
panijos kolektorių Falloną, 
atėmė $4,000 ir pabėgo auto- 
mobilium.

PAIIKAY AUTO SERVICE
•mUFILLING station 

Studebaker Karų Agentūra, taip
gi geriaiMia taisymo vieta.

Jeigu norite, kad Jūsų automo
bilius ilgai laikytų, duokit patai
syt mums. Darbas geras, kaina 
prieinama. Jeigu norite, kad jūsų 
karas gerai trauktų, imkite gazo
linų pas mus.

VIKTOR VAITA1T1S
415 Old Coleajr Av«^

SO. BOSTON, MASS.
Telefonas: Se. Bootoa 0777. a

J

Lietam Oftesetratii
Į i

a

Uegzaminuoįu akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitieainu 
ir aroblyopiikose (aklose) aky
se sugrąžiau kvies* tinkamu 
Igiku.

J. L. PAŠAKARN1S. O. D.
447 Breadmay. So. Bustos, Mase

a

I 
J

Telefonai ŠI 13.

Df A Cirma_C»tMiidratn* mt smirv■ mastai
LIETUVIS DENTISTA8 

VALANDOS:
Nuo 10—12 dienų
Nuo 2—£ po pietų 
Nuo 6—8 vakare 

Nedėliomia pagal aueitarimų.
795 Ji. Main St. kam p. Broad St. 

MONTELLO, MaSS

I

LAIDOJIMUS, 
kuriuos paveda 
mano prižiūrėji
mui, visuomet 
būna patenkinti 
ir sutaupina ge
ruliai pinigų.

Mano kaina 
visiems ir visur 
vienoda. .

JONAS PETRUŠKEVIČIUS 
Lietuvis Grabučiu*

162 Brvadsvay. Su. Boston, Maaa 
Residence: 313 W. 3-rd street.

Telefonas: So. Boston 0304-W.

I

Telefonas: So. Boston 4768

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

SO. BOSTON, MASS.

DR. J. MARCUS
IŠ MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas ▼eneriškų, krauju ir 
edea bgv.

Elektriką ir 606 gydoaui 
jei reikalas.

261 Haaaver SU, Boston, Rosią 7. 
Tel.: Rkhmond 0668, Rox. 1894-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais iki 4 vaL po pietų.

Telefonai: So. Boston 1662—1373

A J. KUPSTIS
ŽEMNAMIJOS. APDRAUDOS, 
MORTGICIŲ. LAIVAKORČIŲ 

IR PINIGŲ SIUNTIMO 
AGENTŪRA.

Parduodam anglis ir malkas. 
Ofisas atdaras nuo 9 ryte iki 

9 vakare.
Norintieji teisingiausio patarnavi
mo ir geriausių pirkinių kreipki
tės pas mus.

332 W. BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Lietavižka Aptiek

I

DR. MARGER1S
Gydytoja* ir Chirurgas

Valandas: 10—2; 6—8 
Sekmadieniais:. 16—12.

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

M SCOLLAY SUUARE 
BOSTON.

OLYMP1A THEATRE BLOG, 
ROOM 22

VALANDOS: DIENOMIS nuo 
9 iš ryto iki 7 vakare.
ŠVENTADIENIAIS: nuo 10 iki 
1 dienų.

r-;'-- —7T~i—M|

Vėliausi, geriausiai veikianti Me- 
dikaližki ir elektra gydy mai. duo- l 

da greičiausiu* rezultatus.
Suvirs 25 metas specialistas ner
vų ir kroniikų ligų.—Vaistai spe
cialiai pritaikinti kiekvienai ligai.

Dr. K1LL0RY

Dr. MedJLeo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiukai ir rusiškai. Telefonas Baek Bay 7279
222 HINTINGTON AVĖ, netoli Mate. Avė, BOSTON, MASS.

t

Du* imivočių, žaizdų ir kitų skauduliu
MESKOS MOSTIS (Groblemkio)

Sustabdo ūkanam* ir uigydo žaizdas ko 
•kaunu* | 3 ar 3 dienas. Kaina Ml

GROBLEVSKl A CO, Pirmautu, Pa. 
*$GTDO Ir GTDO ir GYDO—b*c mateurt"




