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Sovietą Rusija prisiima 
senąsias

*$32,000,000 KOVAI SU BA
DU RUSIJOJ.

Maskvos žiniomis, sovietų 
Trockis nori įsitaisyt didelį valdžia paskyrusi $32,000,- 

prekybos laivyną. |000 kovai su badu. Javai šį- 
šį panedėlį atėjo iš Londo- met Rusijoj neužderėjo ir 

no telegrama, kuri sako kad duonos truksią apie 150,000,- 
auglų-rusų konferencija te- °9° PU(J^- bada? 
nai padariusi labai svarbią SI?S toks dldehs’ kalP 1921 
ekonominę ir finansinę su- metals’ kuomet kentėjo 30,- 
tartį. Jos smulkmenos kol °°°’000 žmonių, bet vistiek 
kas da nežinomos, bet sako- J1S Pahesiąs 7 ar 8 milionus 
ma, kad bolševikai sutiko £yvent°JU- 
pripažinti karo skolas ir ap-1 
siėmė užmokėti Anglijai KAIMIEČIAI SUDEGINO 
$130,000,000.

Jei tai tiesa, tai reikštų, 
kad bolševikai da vieną savo 
"principą” išmetė už tvoros, 
nes pirma jie buvo griežtai 
nusistatę prie skolų mokėji
mą.

Tuo pačiu laiku iš Mask- ...... , . .
vos pranešama, kad Trockis bolsevikų~pastatytas~baisiai 
pradėjo agituoti už steigi-

sutinka užmokėt 
ANGLIJAI $130,000,000.

R U SIJOJ LENGVA PER
SISKIRTI.

Vedusiems žmonėms, ku
ine negali sugyventi, Rusijoj 
[dabar labai lengva persiskir
ti. Sulyg naujo įstatymo, 

'persiskyrimas kainuoja tik
tai $1.50 ir jį galima gauti į 
5 minutas, jei abidvi pusės 
ant to sutinka. Tečiaus jei 
viena pusė atsiskyrimui prie
šinga, o kita to nori, tai 
klausimą turi išrišti teismas.

Negeras apgiėjimas nesu
daro persiskyrimui pamato; 
bet religiniai prietarai, dide
lis dievotumas ir politinių 
nuomonių skirtumas yra jau 
pakankama priežastis, dėl 
kurios pora gali persiskirti.

Prie caro valdžios persi
skyrimas buvo beveik nega
limas, nes tam buvo labai

Bolševikai užtai sudegino ‘ 
visą kaimą ir išskerdė jo 

gyventojus.
Rygos žiniomis, šiomis 

dienomis bolševikų Rusijoj 
i buvęs šitoks atsitikimas: 
l Kostromos apskrity buvo

priešinga bažnyčia ir K
mai. Jei kam ir pasisekdavo 
persiskyrimą gauti, tai išei
davo nuo 3 iki 6 metų laiko.

kempę ant ežero.

PRIŽIŪRĖTOJAS šovė 
JUOS Iš KARABINO.

pradėjo agituoti už steigi- k»mlsaI‘fs.
nią prekybos laivyno. Rusi- bolševikas Goldenvucer Ra
jos prekyba su užsieniais (.la kaimiečiai nenorėdavo 
pradeda kilti; o Ihiva Ui ’am P>ru.°I!1 ^I’0.
prekvbai vesti sovietų Rust įu?htal J‘.s “t
ja kaip ir neturi, sako Troe- *aW0,tau^a»ikų, kūne 
kis. Dabar Rusija priversta .saldydami ir inbsdami įsvai- 
samdytis laivus iš užsienio 1į?aiar° Vls.us gynMoms. 
kompanijų, bet gali ateiti Kaonlet suterorizuoti kai- 
toks laikas, kad užsienio ka- ™ee>a> išbėgiodavo ir įssi- 
pitalistai susitars prieš Ru- slapstydavo, tuomet ponas 
sija ir laivu jai neduos. Tuo komisaras atvykdavo pro-

vizacijos” daryti: prikrau
davo pačių kaimiečių veži
mus valgomųjų daiktų ir iš- 
siveždavo viską.

Galų gale kaimiečiai pri
truko kantrybės ir jie susi
tarę patykojo prie kelio tą 
komisarą važiuojant, užmu
šė jo šoferį, sunaikino jo au
tomobilių, o patį žydą komi
sarą pririšo prie arklio vuo- 
degos, ir spardydami, spjau
dydami, mušdami atvarė jį 
taip į Nikitino kaimą, čia 

nimo. Bolševikaf turi užtai pradėjo skambinti cerkvės 
duoti japonams teisę per 55 varpais, sušaukė kaimo žmo

nes ir įtaisė savo teismą: nu
teisė jį gyvą sudeginti. Su
krovė laužą, surišo komisa
rui rankas ir kojas, užvertė 
ant laužo, apipylė kerosinu 
ir uždegė. Kada komisaras 
pradėjo nuo skausmo rėkti, 
tai kaimiečiai griežė ant ar
monikos ir linksmindamiesi 
šoko aplinkui.

Kaimiečiai savo plėšikui 
ir vargintojui atkeršyjo. 
Bet už tą kerštą bolševikai 
oaskui jiems da baisiau at
keršyjo. Kada žinia apie ši
tą atsitikimą pasiekė Košt-, 
romos miestą, bolševikų val
džia tuojaus išsiuntė į tą 
kaimą buri raitelių sy dviem 
armotom, kurie sulygino 
kaimą su žeme. Jei kurie 
žmonės spėjo pasislėpti į 
duobes ir išliko gyvi nuo ar- 
motu ugnies, tai komunistų 
kareiviai paskui iškapojo 
juos kardais. Toj vietoj, 
kur buvo Nikitino kaimas, 
dabar pasiliko tiktai juoda 
žemė.

budu gali pasmaugti visą 
Rusijos komerciją su kito
mis valstybėmis.

JAPONŲ IŠLYGOS 
RUSAMS.

Sutinka pripažinti sovietų 
valdžią, bet nori ilžtai riebių 

koncesijų.
Japonų ministerių kabine

tas pagalios sutinka pripa
žinti bolševikų valdžią, bet 
reikalauja užtai gero atlygi- 

duoti japonams teisę per 55 
metus išnaudoti Sachalino 
salos girias, anglių kasyk
las ir aliejaus šaltinius. Ja
ponai sutinka duoti užtai ru
sams dalį pelno.

Derybos šituo klausimu 
jau buvo vedamos, bet dabar 
pertrauktos. Neužilgo jos 
vėl ketina Vsidaryti Pekine, 
kuomet tenai sugriš iš Japo
nijos japonų valdžios atsto
vas Jošizava. Rusų valdžią 
atstovauja šitose derybose 
sovietų ambasadorius Ky- 
nuose, L. M. Karachan.
• Sachalino sala dabar ran-, 
dasi japonų rankose. Japo
nai ją užėmė 1920 metais, 
kuomet kovo mėnesy Niko- 
lajevsko mieste rusai įtaisė 
japonų skerdynę.

ŽIEDAS PRIRIŠA MER
GINĄ.

; Kada vaikinas duoda mer
ginai žiedą, tai jis nori ją 
vesti, nors žodžiu jis to ir 
nepasakytų; ir jei mergina 
tą žiedą priima, tai reiškia, 
kad ji sutinka būti jo pačia.

Ąįūįp nusprendė Nėw 
Yorko; teisėjas Liota, kuris 
nagrinėjo tūlo Vilimo Heado 
ir Kateriuos Moloney bylą. 

"“Katerina Moloney apskun
dė Headą užtai, kad jis ne
duodavęs jai ramybės ir 
perdaug su savo meile jai 
įkirėįęs. Bet kuomet Head 
paaiškino teisėjui, kad jis 
skaitęs tą merginą jam pasi
žadėjusia, nes ji nešiojanti 
jo žiedą, tuomet teisėjas ir 
pareiškė savo nuosprendį.

FAŠISTŲ TERORAS 
NESILIAUJA.

Pereitą nedėldienį prie
šingos fašistų valdžiai srio- 
vės norėjo surengti Romoj 
bendrą mitingą. Valdžia ši
tą mitingą uždraudė, paaiš
kindama, kad ji daranti tai 
dėl apsaugojimo visuomenės 
tvarkos.

Milano mieste fašistų bū
rys įsiveržė į šv. Petro ka
talikų kliubą, išmetė per lan
gus visus rakandus ir ras
tus, ir sukrovę viską į laužą 
gatvėj sudegino. Laike šitų 
operacijų, būrys ginkluotų 
fašistų stovėjo aplinkui ir 
pašalinių žmonių artyn ne
prileido.

LIETUS ATVĖDINO 
ORĄ.

Smarkus lietus pereitą 
sąvaitę žymiai permainė 
temperatūrą. Kaip pirma 
buvo nepakeliami karščiai, 
taip po lietaus oras staiga 
atvėso ir dabar naktimis jau 
net peršalta.

GRAIKIJA IŠVEJA 50,000 
ARMĖNŲ.

Iš Paryžiaus pranešama, 
kad .Graikijos valdžią įsakė 
visiems armėnams tuojaus 
apleisti Graikiją, nes jie už
imą graikams reikalingas 
vietas. Šitas įsakymas pa
liečia 50,000 armėnų, kurie 
dabar gyvena Graikijoj. Tie 
žmonės turėjo jau įsitaisę 
ant ūkių gyvenimus, įsėję 
laukus, ir dahar v*«vo palikę 
turi keliauti nežinia km ir 
kaip. _ __________

PERKŪNAS UŽMUŠĖ 
ŽMOGŲ.

Praėjusį ketvergą prie 
VVhittemorę ežero perkūnas 
užmušė C. Hayes’ą, 20 metų 
amžiaus vaikiną, kuris išsi
maudęs ienai ant kranto 
re..gt>i Ir.ipanom.

ANTANAS DERVINIS 
ATRASTAS NEGYVAS.
Montelloj pereitą sąvaitę 

atrasta negyvas Antanas 
Dervinis, kuris gyveno po 
No. 45 Arthur St. Nors jo 
lovoje buvo pamesta tuščia 
bonkutę, kurioje butą nuodų, 
ir nors buvo jau kėsinęsis 
įusižudyti kiek anksčiau, 
tečiaus daktaras Pains pri
pažino. kad jis mirė papras
ta mirčia. Kiek žinoma, jis 
neturėjo Amerikoje jokių 
giminių.

Amerikos Darbo Federacija 
rems La Follettą.

GAVO §50.
Ansonia, Conn.—Dabarti

niu laiku šiame miestely yra 
apsistojęs cirkas, kur "tarp 
kitų nepaprastų dalykų yra 
ir didelių drutuolių, kurie 

apsiima parmesti dručlausį
Policija j ieško sužeistų pik- kilnoja didelius sunkumus ir 

tadarių Hfonbučiuose. apsiima parmesti dručlausį 
Worcpster. Mass.—Perei- vyrą. Cirko menedžeris per-Worcester,»▼ vi vvuVvI) v* VA" į c

to ketvergo naktį vagįs bu- eitų sąvaitę paskelbė, kad 
vo užpuolę ietuvių komu- J®* J® susirinkusios publikos 
nistų Apšvie os Bendrovės 
kempę ant e: ero. Prižiūrė
tojas Cook (Kukauskas), 
kuris tenai nąkvojo, išgirdo; 
nakties laiku, kad po prie
angį apačioje kažin kas 
vaikščioja. Priėjęs prie lan
go jisai pamatė, kad trįs ar 
keturi jauni | vyrai bando 
išlaužti durių į krautuvę, 
kur Bendrovė laiko valgy
mus ir gėrimus. Cook pasi
ėmė karabiną ir liuobė že
myn tiesiog i krūvą vagių. 
Vagįs pakriko ir leidosi 
bėgti.

Apėjęs namą, Cook išėjo 
laukan pažiūrėti. Vagis bu
vo netoli pasislėpę, ir pa
matę ateinant žmogų su 
karabinu, vėli leidosi bėgti. 
Cook vėl juos šovė.

Sugrįžęs 4 kempę,. Cook 
tuojaus pasaukė telefonu 
policiją. Gerai apžiurėjus 
plėšikų pėdas pasirodė, kad 
ant žemės yna kraujo, kas 
reiškia, jog kai kurie vagi
šių buvo pašauti.

Policija šitą atsitikimą lai
kė slaptybėj ir tylomis tei
ravosi visuose ligonbučiuose 
ir pas daktarus, ar neatėjo 
kur pašauti vagįs gydytis, 
bet iki šiol nifeko nesusekta.

Apšvietos Bendrovės kem
pė užpuolama jau nebe pir
mu kartu. Panašus atsitiki
mas buvo jau apie šešios są- 
vąitės atgal. Tuomet keli 
vyrai buvo priplaukę prie 
kempės laiveliu. Cook su
griebė revolverį, kuris tada 
buvo arčiausia jam po ran
ka, ir šovė į bėgančias po 
tamsiai žmonių figūras. Ar 
jis jiems tuomet pataikė, ne
žinia.

Cook, kurio tikroji pavar
dė yra Kukauskas. Lietuvo
je yra tarnavęs caro val
džiai žandaru ir sakosi šau
dyt mokąs gerai, todėl ko
munistų kempė turi gerą 
sargą, ir jei vagįs nesiliaus 
į jų kempę lindę, jis tikisi 
bent vieną jų paguldyti.

(Kukauskas),

TAIP NUTARĖ PILDO- 
I MOJI TARYBA.

MILIONIERIŲ-ŽMOGŽU-
DžIŲ BYLA.

Jau kelinta sąvaitė Chica- ... . . .
goję tęsiasi byla, kurioje du _P a.^"

kaltinami nužudymu trečio Partijąs kaipo moraliai 
žydo milionieriaus vaiko. nusibankrutijusias."

i

žydų milionierių vaikai yra formą ir pasmerkė senąsias

'atsiras vyras, kuris parmes 
profesinalį cirko ristiką An
dersoną, tai jis, menedžeris, 

[duosiąs tam $50.00. Tuojaus 
iš publikos atsistojo vietos 
lietuvis Jurgis Dagilius, ir 
sako, aš sutinku jūsų dru- 
tuolį paguldyti. Visi nuste
bo.

Ristynėms buvo paskir
tas specialis vakaras. Imty- ■ 
nes turėjo eiti iki galo, pa-1 
kol vienas kito neparmes, ir 
užsibaigti pirmutiniu par- 
metimu. Žmonių prisirinko 
pilnas cirkas. Išėjo arenonį 
pasipūtęs cirko galijotas ir 
muskulus pastatęs artinasi 
prie Dagilio. Visi žiuri, kas 
čia bus. Bet musų lietuvis 
kaip griebs jį, kaip ims lam- 
dyt, tai tas net stena. Ir į 10 
minučių laiko profesionalis 
cirko ’ dnituolis gulėjo jau 
ąiikstiėmnkas ant materaco, 
o lietuvis sėdėjo ant jo ir 
laikė abudu pečiu prisiiu» 
dęs prie žemės. Cirke suužė 
griausmingas delnų ploji
mas. Jurgis Dagilis buvo 
pripažintas laimėtoju ir na
bagas cirko menedžeris tu
rėjo užmokėti jam $50. Vie
tos anglų laikraščiai dabar 
giria musų lietuvį, o juokia
si iš cirko menedžerio ir jo 
drutuolių.

Dagilis yra vos 21 metų 
vaikinas ir sveria 180 svaru, 
bet jis turi puikiai suaugu
sius raumenis.

žmogžudžiai vadinasi Na- Da vienas smūgis republi-
ithan Leopold ir Richard konų ir demokratų parti-
Loeb. Prie žmogžudystės joms. Amerikos Darbo Fe-

IŠMETA STREIKIERIUS 
Iš NAMŲ.

Lincoln, N. H.—Popie^s 
dirbimo firma, Parker You- 
ng Co., kurios darbininkai 
čia išėjo streikan, paskelbė 
pereitą sąvaitę, kad visi 
streikuojantįs darbininkai, 
kurie gyvena jos namuose, 
į 30 dienų turi tuos namus 
apleisti, kitaip bus išmesti 
laukan. Tokių šeimynų, ku
rios gyvena kompanijos na-j 
muose, yra 400. Streikas ki
li dėlto, kad nuo 1 liepos į 
kompanija numušė darbi
ninkams 5 nuošimčius ai-j 
gos. Metus darbininkams . 
darbą, kompanija paskelbė, ™gų 
kad ji atidaranti dirbtuvę ir aug 
dirbsianti unijos nepripa-

deracija, kuri skaito kelis 
milionus narių, pasmerkė 
jas kaipo "moraliai nusiban- 
krutijusias” ir priešingas 
darbininkų reikalams. Susi
rinkusi į Atlantic City, ši-

jiedu jau prisipažino ir da
bar lieka tik bausmę jiems 
paskirti. Valstijos prokuro
ras reikalauja jiems mirties 
bausmės, bet apgynimo ad
vokatai stengiasi tuodu vai- 

■ kėzu nuo kartuvių išgelbėti, tos organizacijos Pildomoji 
į ”nes pakardami juos už kak-, Taryba pereitą sąvaitę už
lų mes tik papildytume da gyrė Clevelando Konferen- 
vieną piktadarybę,” pasakė ei jos Progresyviam Veiki- 
garsusis advokatas Darrow. mui priimtąją platformą ir 

žmogžudžių tėvai yųa mi- pastatytus jos kandidatus— 
lionieriai ir apgynimui savo j La Follettą ir Wheelerį.
vaikų jie paskyrė čielą mi-1 Iki šiol Amerikos Darbo 
lioną dolerių, todėl pasam
dyta netik geriausi advoka
tai, bet sutraukta lygiai žy
miausi riš visos Amerikos 
daktarai alienistai, proto ir 
smaginu ekspertai, kurie 
stengiasi įrodyti, kad žmog
žudžiai- esą nesubrendusiu 
proto ir todėl negalį būt at- 
sąkomingi už savo pasielgi
mą.

Valstijos prokuroras te
čiaus tvirtina, kad žmogžu
džiai yra netik pilno proto, 
bet ir labai gudrus savo am
žiui vyrukai. Jie tankiai nu
vykdavo į Harvardo mokyk
lą, kur lankosi turtingų tė- 
|vų vaikai, kad pasirinkus iš 
tenai sau auką. Pasirinkę 

i mažiuką Franks’ą, kurio 
tėvai gali lengvai užmokėti 
$10,000, jiedu pasisamdė au
tomobilių, įsivertė tą vaiką 
į tą automobilių, davė jam 
keturis kartus dideliu kaltu 
per galvą, paskui užėmė jam 
burną ir nosį, ir taip vežda
mi jį nuošalinėmis gatvėmis 
pasmaugė. Veždami lavo
ną, jie įsigijo du rev.olveriu 

j ir nutarė visus šaudyt, kas 
tik bandytų juos sulaikyti. 
Išvežę lavoną už miesto, jie 
įmetė jį į vandenį, o jo tė
vams parašė, kad padėtų 
jiems $10,000, tai jie sugrą
žinsią jiems sūnų. Laišką 
parašė Leopold, o parašą 
padėjo "George Johnson.” 
Nors abudu žmogžudžiai 
yra milionierių sūnus ir pi-

' j gaudavo nuo tėvų 
daug, bet buvo latrai, smar
kiai lošdavo iš pinigų ir da
bar jiems reikėjo $10,000,

1 atidavus skolą, nes 
daug buvo pralošę. Frankso 

• tėvai jau rengėsi padėti nu
rodytoj vietoj $10,000, bet

Federacija visuomet balsuo
davo už demokratų partiją. 
Dabar gi ji pasmerkė tą 
partiją. Ji nutarė remti 
tuos kandidatus, kuriuos rę- 
mia socialistai ir kitos pi* 
žaiigios dagininkų organi
zacijos. Tai yra žymus pro
gresas Darbo Federacijai ir 
kartu didelis smūgis kapita
listų partijoms, nes Federa
cijos remiamas La Follettas 
gali būt išrinktas Amerikos 
prezidentu, o kapitalistai to 
labai bijosi.

I

JAPONIJA UŽSAKĖ 
140,000 KULKASVAIDŽIŲ

ANGLIJOJ.
Iš Izmdono pranešama, 

kad Japonijos valdžia užsa- _ 
kiusi tenai British Vickers zindama, todėl kurie nori 
Co. firmoj 140,000 kulka-'dirbti, tegul grįžta atgal. 
svaidžiu. ir kad tos kompa-[Darbininkai sutiko dirbti už f Q"' 
nijos dirbtuvės dabar dir- mažesnę algą, bet pareika- 
bančios dieną ir naktį. Pa- Javo, kad kompanija padaoancios aieną ir JURU, t in unniic hnvn oi
sirodo. kad Japonija stro- rytU.su unija sutartį. Kom- nervas Netoli
niai ginkluojasi. Tas reiš- pamja su tuo nesutiko ir negyvas. Netoli to.kia, 15d ji ruošiasi prie ka- dabar išlipino apskelbimus, V^os ^ogžudžio^akiniai Si 
ro. Nejaugi Ui butų prieš kad kurie nenori gnžt, pne ™no zmo^udz.o ak.n.a^r 
Amerika? .darbo, turi issikraustyti js •’pgilitadariai. Jei ne tie

« T TAAnnn *10S nam^" Miestelis nedide- akjnjaj, taj žmogžudžių nie- 
PARDAVĖ UŽ $2.500.000 Hs ir kitokių darbų čia nėra, j<as nesurastu—taip gudriai

W1,TVT1GTTT Mia'.ttl T . . . » , • i ' ______i________±

lai ginkluojasi. Tas reiš- panija su tuo nesutiko ir

lakiniai, tai žmogžudžių nie-

ATMETĖ VEIDMAININ
GOS TĖVYNĖS MALONI.

Šiomis dienomis Paryžiu
je apsigyveno prof. Miguel 
Unamuno, vienas žymiausių 
Ispanijos intelektualų, ir 
žada tenai dirbti ramybėj li
teratūros ir mokslo darbą 
iki savo gyvenimo pabaigos.

Kaipo šviesus progreso 
žmogus, prof. Unamuno bu
vo nusistatęs prieš atžagar- 
eivišką Ispanijos valdžią ir 
prigulėjo prie to judėjimo, 
kuris statė savo tikslu tą 
valdžią nuversti. Užtai val
džia buvo ištrėmus prof. 
Unamuno j Kanarų Salas. 
Nors visuotinąją amnestija 
dabar jam buvo laisvė su
grąžinta, tečiaus veidmai- 
ningon savo tėvynėn jisai 
nebegrįžo. Laike banketo, 
kuris buvo iškeltas jo garbei 
atvykus jam dabar Franci- 
jon, jis pasakė: ”Aš negaliu 
priimti Ispanijos amnesti
jos, bet aš galiu priimti 
Francijos svetingumą. Iš
trėmimu aš buvau nugrūs
tas i Fuertą-Venturos salą, 
kurią gamta įmetė i okeaną 
tartum sklypą Sacharos ty
rų. Per ištisus mėnesius aš 
♦urėjau gyventi ant tos sau
lės kepinamos salos, tankiai 
beveik mirdamas troškuliu. 
Ne, aš negaliu grįžti Ispani
jon. kuri mane šitaip naiki
no.’’

I

NETIKUSIŲ ŠĖKŲ. ’0 taipgi nėra ir namų, kur jų buvo viskas suplanuota.
Federalis Grand ~Jury varomi iaukan streikieriai Taigi beprotystės čia visai 

New Yorke apkaltino < suk- gu ?avo šeim>mon1is [nesimato, sako valstijos pro-
Todėl ir Piktadariai turi

kai už $2,500,000 niekam ne- Prisieis arba mesti streiką ir būt pakarti.

New Yorke apkaltino 7 suk
čius, kurie per laiškus par
davė 1
R<*1 T4^«/W,WV !•«.«»<*••• *•’- ' , ------------ ; ,

vertu Mnrosco Holding Co. grįžti prie darbo, arba visai mo
Šerų. ' iš tu mesteliu išvažiuoti. mr

'. Koks bus teis- 
nuusprendis, pamatysi- 
eliau.

Didelė audra Trakų 
apskrityje.

Birželio mėnesyje siautusi 
audra Žiežmarių valsčiuje, 
Trakų apskrity, padarė daug 
nuostoliu. Išrauta su šakni
mis ir sulaužyta apie 259 me
ti .t., suardyta 3 trobesiai.

rytU.su


APŽVALGA B

bolševikais*

nuomonių skirtumų, 
konstitucijos (organi- 
istatų) kilo smarkus 
Suvažiavimas pasidali-

Lenino kilo, 
pati pirmutinį kons- 
paragrafą. Martovo 
pasirodė daugiaus, 

tas paragrafas tapo

I menės gyvenime, kai sudarė palaikyti visur jodinėjo rai- * y. (( »
savųjų žmonių vyriausybę,-jie *ti kliuksai baltais savo ap- /ll<PCr^V0 StC' 

bukladarį’ 
kunigą.

uostą Klaipėdą, tuo* tarpu, kai žmonėmis. O mužikams bu 
pernai p. Andreuso laivas te
galėjo atplaukti tik lig Pilavos-

"Amerikos lietuviai ir mes,tauta pasaulyje!
čia Lietuvoje dar nuo Didžiojo; Taip yra ir su-------------
Karo metų svajojome apie tai. pati iotais. Žmonėms jie skel- 
kad galėtume susisiekti laivais bia, kad lietuvių tauta yra 
per vienintt.į musų uostą Kiai- seniaus;a, kad jos kalba gra- 
pėdą. Daba:- tos musų svajonės žiausia ir t.t.. o jie patįs ne- 
įsikuniia. Mums labai malonu randa toj "gražiausioj kal- 
yra. kad tą tiesioginį kelią ati- boj" nei tinkamų vardų savo 
daryti mums padeda garbinga- vaikams.
sai Amerikos laivynas, vado- franeuzų. Netik nėra tinka- 
vaujant šiuo kartu p. Berrien. mo musų kalboj jiems vardo, 
Jei Amerikos karo laivyno divi- ~~— — 
zionas. atlikdamas savo ”crui- 
se” po Europos vandenis gali 
atplaukti į Klaipėdos uostą, tai 
tur būt yra visai galimas ir re
alus daiktas, kad laivai iš ryti- tautos patriotais ir jos gynė- 
nių Amerikos uostų per Atlan- jais?
tiką galėtų tiesiai plaukioti Į j ■——
Klaipėdą.

”Mes turime su Amerika 
daugiau reikalų, negu su kito
mis sau artimesnėmis šalimis. 
Amerikoje yra arti vieno milio- 
liono lojalių jos piliečių, kilusių 
iš musų tarpo ir turinčių karš
to noro padėti savo 'senajai ša
liai’ kilti ir eiti progreso keliu. 
Mes su tais savo broliais turi
me dvasinių ir materialinių ry
šių. Jie nori, kad mes palaiky
tume su Amerika artimesnius 
ryšius ir iš Amerikos galėtume 
semtis satT patyrimo savo vals
tybės kūrybai. Dėl to jie nori, 
kad mes turėtume su jais tie
sesnį ir lengvesnį susisiekimą 1 
per savo senąjį uostą—Klaipė-' 
Ją, ir mes visai tam jų norui 
pritariame. Dėl to kiekvienas 
Amerikos laivyno atsilanky
mas pas mus per Klaipėdą yra 
mums tokis malonus 
kintinas dalykas.”

Malonu butų ir 
Amerikos lietuviams, 
Lietuva ištikrųjų taip jaus
tų ir elgtųsi, kaip jos oficio
zas čia kalba. Bet deja, 
praktikoje mes matome vi
sai ką kitą. Vietoj progreso, 
mes matome Lietuvoje nuo
latinį karo stovį ir nuolat 
stiprėjančią reakciją. Vietoj 
atskirimo baži^ios nuo val
stybės, kaip yra Amerikoje, 
mes matom Lietuvoje baž
nyčią valdant kraštą ir ku
nigus imant sau riebias al- 
jas iš valstybės iždo. Vietoj 
gryno mokslo mokyklose, 
kaip yra Amerikoje, mes 
matom Lietuvoje prievarta 
vaikams brukant tikybinius 
prietarus ir vejant iš mo
kykit] laisvų pažiūrų moky
tojus.

Ir visa to akyvaizdoje j 
Lietuvos valdžios oficiozas 
pasakoja, kad‘ Amerika vi
suomet yra jų širdyse ir kad 
jie pritaria Amerikos lietu
vių troškimams ir sutinka 
semtis iš Amerikos patyri
mo savo valstybės kūrybai!

»

davo skelbiamu, 
yra didžiausia ir

kad rusai 
šauniausia

mūsiškiais;

butų greiti paleisti Seimą ne siaustais ir maskomis apsi- 
trims mėnesiams, bet trims siautę..
metams. P. Tumėno kabinetas,: Musų skaitytojas sako, kad
nepaklausydamas ir neragina
mas, mokės Stropiai daryti tik 
tai, kas sveika "krikščionis-, 
kiems” biznieriams ir jų talki
ninkams-

"Savaime suprantama, kad 
tvarkyti kraštas kaip kleboni
jai tinkama, gnaibyti liaudies 
laisves ir ruošti demokratinei 
tvarkai naujų smūgių daug pa
togiau tik savųjų tarpe, paty
lomis, pakuštomis, sutemoje. 
Koks butų nebūtų dabartinis 
Seimas, bet ir jame dažnai ky-*
la krikščionių širdžiai nesma
gaus triukšmo. Musų klerika
lai yra pratę gyventi dviem 
veidais. Vienas liaudžiai, vie- 
šon sakyklon Įlipus, viešon 
aikštėn išėjus; kitas—patiems 
sau, kai nemato svetimos akys. 
Todėl Seimui ir ilgos -atostogos. 
Iš vienos pusės tartum respub
lika. iš antros—niekieno nevar
žoma partinė "krikščionių” 
diktatūra, klerikalinis bolševiz
mas.”

vietos valdžia einanti iš 
vien su kliuksais, nes netik 
nedariusi jiems jokių kliū
čių šitą jomarką laikyti, bet 
dagi aiškiai jiems simpati
zavusi. Visas miestelis bu
vęs papuoštas Amerikos ir 
dipksų ordenb vėliavomis.

, liaus atsimetė nuo Lenino 
frakcijos, ir bolševikai jį pas
kui labai niekino (jisai yra 
miręs). O vienas uoliausiųjų. 
Martovo frakcijos rėmėjų tuo’ 
met buvo L. Trockis, dabarti- ■ 
uis karo komisaras.

"Taigi bolševikai pradžioje 
buvo niekas kita, kaip pripuo
lamai susidariusi dauguma vie
name Rusijos Socialdemokratų 
Darbininkų Partijos suvažiavi
me. Pačioje partijoje jie netu
rėjo daugumos nei tuomet, nei 
vėliaus.

"Ir po to suvažiavimo bolše
vikai laikė save socialdemo- 
kratų partijos nariais. Reiškia 
—stojo už tuos pačius princi
pus ir už tą patį programą, 
kaip ir 'menševikai’; darė ben
dras su jais konvencijas, leido 
bendrus laikraščius ir t.t. Lai- r
kui bėgant tečiaus, ginčai tar
pe tu dviejų srovių darėsi vis 
didesni. Atsirado nuomonių 
skirtumų jau ne tiktai organi
zacijos klausimais, bet ir tak
tikos (veikimo būdų) klausi
mais. Bolševikai, pav. 1905-6 
m. boikotavo rinkimus į Durną 
(Rusijos seilhą), o menševikai 
dalyvavo rinkimuose. Tie ne
sutikimai privedė prie to, kad 
kiekviena frakcija sutvėrė at
skirą savo organizaciją, irjfcuo 
budu pąsidarė tarytum dvi 
partijos po vienu socialdemo
kratų vardu. -

"Galutinai jiedvi persiskyrė' 
po revoliucijos 1917 motų. Tais 
metais bolševikai nutarė pa
keisti savo programą. Pirma 
jie, kaip ir 'menševikai,’ saky
davo, kad socializmo tvarka 
gali ląit įvykinta tiktai tokia
me krašte, kur yra aukštai iš
siplėtojusi pramonė; o dabar 
jie nutarė, kad socializmas tu
ri būt tuojaus Įvykintas ekono
miniai atsilikusioje Rusijoje- 
Tam. girdi, nereikia nei didelės 
pramonės, nei skaitlingos ir 
gerai susiorganizavusios bet 
apsišvietusios darbininkų kla
sės, o tiktai reikia disciplinuo
to būrio drąsių ir pasiryžusių 
revoliucionierių.

"Atsižadėję savo senojo pro
gramo, bolševikai dabar atme
tė ir savo senąjį socialdemok
ratinį vardą, ir pasivadino ’ko- 

munistais-’Prieš socialdemokra
tus jie ėmė smarkiausiu budu 
kovot—ne tiktai prieš buvu
sius savo partijos draugus, 
menševikus,’ bet ir prieš kitų 
šalių socialistus. Socialistinių 
partijų ardymui jie įsteigė ir 
savo tarptautinę organizaciją, 
'Komunistinį Internacionalą’ 
(arba ’Komintemą’).

"Taigi bolševikai yra buvu
sieji Rusijos socialdemokratai, 
kurie atsižadėjo savo principu 
ir pavirto pikčiausiais socialis- 
ių priešais, atgaivindami Rusi
joje aršešnį despotizmą, negu 
prie caro valdžios, ir griauda
mi socialistų organizacijas, 
kur tik jie gali jas pasiekti.”

I

I

I

ir svei-

v

mums, 
jei t

reikia skolinti išibi

bet nėra visoj "seniausioj" 
musų tautoj ir tinkamo vyro 
jiems j žentus.

Klausimas: kam tada 
veidmainiauti ir dėtis savo

Los Angeles mieste tapo 
areštuotas kun. John Bert- 
rum Clarke, kuris statėsi 

Ant kiiuksų vėliavos esąs( pranašu, stebukladariu ir 
kryžiaus ženklas. j dideliu gydytoju. Teismas

Paroda prasidėjo iš par- išklausinėjęs liudininkui, nu-
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ištirtų jo

KAIP ATSIRADO ŽODIS 
"BOLŠEVIKAI.”

Vienas žmogus prašo 
"Naujienų” redakcijos,pa
aiškinti jam, ką reiškia žodis 
"bolševikas.” Redakcija pa
duoda šitokią to žodžio isto
riją:

"žodis 'bolševikas’ yra pada
rytas iš rusų žodžio ’boiše’ 
(daugiaus) arba ’bolšinstvo’ 
(dauguma). Lietuviškai tą žo
dį butų galima išversti ’daugu- 
mietis’.

"Kai kurie žmonės (net ir 
daugelis bolševikų simpatiza- 
torių), nežinantys Rusijos po
litinės istorijos, mano, jogei 
bolševikų partija turi tok) var
dą dėlto, kad jos programo rei
kalavimai yra didesni, negu ki
rų partijų. Bet tai yra netiesa. 
Su programų tas vardas neturi 
nieko bendra.

"Jisai atsirado visai dėl ki
tokios priežasties. Tie žmonės, 
kurie vadinasi
(tikriaus sakant, dalis tų žmo
nių), kitąsyk buvo Rusijos So
cialdemokratų Darbininkų Par
tijos nariai- Jie sudarė šitoje 
partijoje tam tikrą frakciją 
(srovę), pasireiškusią antrame 
partijos suvažiavime, 1903 me
tais, kur buvo svarstomas par
tijos programas ir konstituci
ja.

'Socialdemokratų partija 
Rusijoje tuomet buvo ntlegalė 
(taip pat, kaip ir dabar), ir jos 
suvažiavimas buvo, žinoma, 
slaptas. Jame dalyvavo viso 
apie 50 asmenų. D.el programo 
tarpetdelegatų nebuvo kiek žy
mesnių 
bet dėl 
zacijos 
ginčai.
no į dvi srovi, kurių vienai va
davo L. Martov, o antrai— N. 
Lenin (abu vardu buvo pseudo
nimai, slapyvardžiai; -tikroji 
Martovo pavardė buvo Ceder- 
baum, o Lenino—Uljanov).

"čia ne vieta plačiai dėstyti 
tuos ginčus. Pakaks pastebėti, 
kad Leninas reikalavo stiprios 
centralizacijos partijai, t. y., 
kad centro komitetas turėtų 
daug galios ir kad partijos 
kuopos bei nariai butų po grie
žta centro komiteto kontrole ir 
aštria disciplina. O Martovas 
stojo už tai, kad partijos orga
nizacija butų sutvarkyta de
mokratiniu budu. t. y. kad na

triams, o ypač kuopoms butų 
palikta kiek galint platesnes 
teises.

"Smarkus susirėmimas tar
pe Martovo ir 
svarstant 
titucijos 
šalininkų 
tuo budu
priimtas tokioje formoje, ko
kią pasiūlė Martovas. Bet to- 
liaus Leninas suorganizavo sa-l 
vo pritarėjus ir jie visi (24 
žmonės) laikėsi iki galo suva
žiavimo, l<aip vienas, ir balsa
vo- pagal savo vado komandą. 
. "Suvažiavimas tęsėsi apie 

tris savaites. Jam beeinant, 
būrys delegatų pasitraukė. Jie 
priklausė kaip tik tai pusei, 
kuri rėmė Martovą. Jiems pa
sišalinus, daugumą suvažiavi
me turėjo Lenino frakcija, ir 
ji, pasinaudodama tuo, prave
dė irisus Lęnino sumanymus- 
Tarp kitko ji nutarė pasodinti 
daugumą savo žmonių į parti
jos centro komitetą ir paimti 
į savo rankas partijos organo 
redagavimą.

”Ot, šita Leninui pritarianti 
dauguma (24 prieš 20), susida
riusi apie pabaigą suvažiavi
mo, ir ėmė vadinti save ‘bolše
vikais’ (daugumos šalinin
kais). Savo gi oponentus, 
Martovo pritarėjus, jie vadino 
menševikais’ (mažumos šali
ninkais).

"Įdomu čia bus pastebėti, 
kad bolševikus tame suvažia
vime rėmė stambiausias socia
lizmo teoretikas Rusijoje, G.. 
Plechanovas, kuris betgi vė-

AMERIKOS LAIVYNAS 
LIETUVOS SVEČIUOSE.

Šiomis dienomis i Kauną 
buvo atvykę pro Klaipėdą 
Amerikos laivyno svečiai su 
kapitonu Berrienu priešaky. 
Lietuvos valdžios organas 
"Lietuva" Įdėjo i pirmąjį 
puslapį labai širdingą jiems 
pasveikinimą, pripasakoda
mas labai saldžiu kompli
mentų netik oficialei Ameri
kai, bet ir gyvenantiems čia 
lietuviams.

"Lietuva" rašo:
”Į Kauną atvyko Amerikos 

laivyno svečiai 
laivu diviziono 
akyje. Tatai 
Amerikos karo 
svečiavimas Lietuvoje. Pernai 
rudenį mus aplankė admirolas 
Andrews, Amerikos karo floti
lės vadas Europos vandenyse, 
o šiemet p. Berrien. šiemetinis 
amerikiečių atsilankymas 
mums yra juo malonesnis, kad 
jis vyksta jau per Lietuvos

su Berrien, 
vadu prieš- 
jau antras 

laivyno pasi-

KOKIE JIE PATRIOTAI.
"Lietuvos" 160-tame nu

meryje skaitome šitokią ži
nią Kauno kronikoj:

"Iškilmingos vestuvės.—Va
kar. liepos mėnesio 17 d.. Įvyko 
buvusio ministerio pirmininko 
p. Galvanausko dukters p-lės 
Berthe AIorel-Brosse su p. CIa- 
ude Blonde jungtuvės. Jungtu
vių iškilmėse dalyvavo visas 
ministerių kabinetas, Seimo 
pirmininkas kanauninkas Stau
gaitis, vlce-pirmir.inkas Dr. 
Jokantas, kariuomenės vadas 
gen. Žukauskas, diplomatinis 
korpusas ir daug kitų aukštų 
valdininkų, visuomenės veikė
jų ir šiaip pilna bažnyčia pub
likos.” T P

Tai ve, koks musų buržu
azijos patriotizmas. Galva
nauskas yra lietuvis, buvęs 
dagi valdžios galva, o jo 
duktė vadinasi: Berthe Mo- 
reLBrosse! Ir šita Berthe 
Morel-Brosse išteka už Gla
udė Blonde!

Tai vistiek kaip būdavo 
monarchų tarpe: Rusijos ca
ro duktė būdavo, netekės už 
Ivano Nikitino, savo tautos 
žmogaus, bet lauks kol pasi
taikys koks vokiečių ar aus
trų princas. Perzema, mat, 
bičiuliuotis su savo tautos'

KODĖL KLERIKALAI SU
ŠAUKĖ SEIMĄ?

Amerikos lietuviai bus 
jau girdėję, kad klerikalų 
valdžia sušaukė Lietuvos 
Seimo susirinkimą 22 liepos.

Klerikalai buvo Seimą pa
leidę visai vasarai, kad nie
ko nedirbdami galėtų sau 
imti geras algas iš valstybės 
iždo ir, anot "Socialdemokra
to," liuosai vartytis sudaly
toj savo baloj. Kodėl tad jie 
sušaukė jį kaip tik dabarti
niu laiku, kuomet nusipenė
jusiems kunigams patogiau
sia butų leisti sau laikas prie 
'šalto šampano ir jaunų gas- 
padinių?

Išrodo, 
prie to bus privertusi opozi
cija. Pasirodo, kad klerika
lai pametę valstybės darbą 
ir uždarę Seimą nuėjo sau 
"vartytis sudaryto j savo ba
loj," tai opozicija pradėjo 
kelti didžiausių protestų. 
Tik pasiklausykit, ką dėl 
Seimo uždarymo rašos 27-ta- 
me numeryje "Socialdemo
kratas :”

"Lietuvos santykiai su Klai
pėdos kraštu iki šiol nesutvar
kyti. Paryžiuje pasirašyta su
tartis Seimo nepatvirtinta- 
Klaipėdos kraštui neduodama 
galimybės atsiųsti savo atsto
vų į Lietuves Seimą, neleidžia
ma sudaryti savojo Seimelio 
saviems reikalams tvarkyti. 
Klaipėdos krašte šeimininkau
ja arba Kauno pastatyti man- 
dariniai arba iš aukšto paskir
toji direkcija, visų nekenčia
ma. Mažosios Lietuvos santy
kiai su musų kraštu darosi vis 
labiau pairę, vis opesni, vis pa
vojingesni geram sugyvenimui 
ateity. O Seimo dauguma pasi
leido ilgoms atostogoms, bet 
tik "krikščioniškosioms” parti
joms liuosiau butų varytis jų 
sudarytoje baloje.

"Musų krašto ūkis, ypač že
mės ūkis, dar nespėjęs prisitai
kinti prie naujų sąlygų, gyve
na labai sunkų metą. Mokes
čių našta lenkia žemyn maža
žemį ir vidutinį ūkininką, ne
duodama jiems įsitvirtinti. 
Pairę dvaru ūkiai tebegyvena 
sulig tos dienos. Naujai kuria
moji pramonė, stokuodama kre
dito ir pirkėjų, merdi. Menkai 
dirba gelžkėliai. Nedarbas vis 
auga. Ne tik tūkstančiai darbi
ninkų badu noksta, bet ir jų 
jiega eina niekais. Didėjantis 
vargas senai reikalauja rimtų 
gydymo 
dauguma 
stogoms. 
Karveliai 
pirkę dvaru ir besipenėdami 
prie valstybinio ragaišio, mano, 
kad Lietuvoje dar niekuomet 
nėra buvę taip gera, kaip da
bar.

"Mus nestebina Seimo ilgo
sios atostogos. Musų "krikš
čionys” buvo, yra ir bus atkak
lus demokratinio surėdymo 
priešininkai. Jie tik gyvenimo 
spiriami eina viešumon. Tik 
liaudies priversti tinka pripa
žinti jai priklausomas teises 
demokratingai gyventi ir tvar
kytis. Nepripuolamai musų 
klerikalai buvo caro kampinin
kais caro laikais, uraėhihinkais 
vokiečių okupacijos mėtų, fa
šistais ir smurtininkais dabar. 
Kai dabar jie vis labiau įsitvir
tina Seime, valdžioje ir visuo-

kad klerikalus

premonių, o Seimo 
pasileido ilgoms ato- 
Nes krikščioniškieji 
ir Vailokaičiai, prisi-

jojo 20 raitų kiiuksų. Kaip beprotnamį, kad 
patįs raiteliai, taip ir jų ar- protą, 
diai buvo baltai aprėdyti.
Paskui sekė apie 2,000 pės-Įmažą parapiją, kuri susidėjo 
■.minką pilnoj uniformoj —įdaugiausia iš moterų, ir 
baltas apsiaustas iki žemės tarp tamsių savo avelių tu-

Kunigas Clarke turėjo ne-

V’

r ant galvos balta maska 
lavidale smailaus surmai- 
io. Paskui tuos pėstininkus 

■ekė visaip papuošti automo
biliai ir kitokie vežimai.

Paroda apsisuko 
miestelio centrą ir paskui 
.-ėl suėjo į parką.

rėjo įtakos. Moterįs ir mer
ginos ėjo pas jį ”gydyti kū
ną ir dvasią." Jis gydė jas 
"stebuklais”: paima mergi
ną į glėbį, prispaudžia prie 

apie savęs, kalba jai apie meilę, 
apie apsivedimą, apie laimę 
ir liepia jai atsiduoti ant jo 
valios, nesipriešinti...

Kaip dabar paaiškėjo, tai 
Mary Savage, krutomujų 
paveiksiu aktorka, "gydėsi” 

Leipcigo pranešama,jpas jį šitokiu budu visus me-

šio

ŽIRGELIAI UŽPLŪDO 
LEIPCIGĄ.

Iš 1 _ _ _
kad ten pastaromis dienomis tus. Tiesą pasakius, ji nesi- 
s šiaurių pusės atskridę di-■ gydė, bet "lavinosi"—"lavi- 
džiausi debesiai žirgelių, 5-'no kūną ir dvasią.” 
10 centimetro didumo, lygi £ bedu šituS »kuno ir dva. 
tamsus debesiai buvo uzgu-'sįos" ek>pei tas papiI0iė »gy_ 
ię satflę. žalumuose, kur tik (gydamas" C’ ~ 
augmenų buvo, nusileidę jie metu amžiau? mergina, 
(ieškojo sau maisto ir vėl pa- turėjo ant 1__
kilę toliaus skrido. Tuo pa- nuėjo pas kun. Clarke’ą, kad . 
;iu metu mieste pasirodė jjs išgydytu jai tas karpas 
miliardai mažučių muselių, stebuklais, jis paėmė minkš- 
kurios taip tirštai skrido, tas jos rankeles į savo ran- 
kad per spiečius sunku-buvo Ras. suspaudė jas, priglaudė 
ir praeiti. Oro spejikai ma- pi je savo veido ir pradėjo

. ' . . . J . -——Besimelsdamas ži
lėmis Europoj įvyks žymių tas jegamastis pareiškė mer- 
oro atmainų, būtent karščių ginai, kad ji turinti paimti 
banga, kuri dabar siaučia • — -
Amerikoj.

ię sadlę. žalumuose, kur tik dvdamas" Clara Taurim, 15 
.. Ji 

rankų karpų ir

„ no, kad ateinančiomis sąvai- ^įtis.

Šitaip kritikuojami, kleri
kalai, matoma, susisarmati
jo, o gal ir pabūgo, kad liau
dis prieš juos nesukiltų, ir 
todėl valdžios oficiozo "Lie
tuvos" 153rčiam numeryje 
iau randame prezidento 
Stulginskio šitokį Seimo 
pirmininkui kun. Staugai
čiui paraginimą:

"Kanauninkui JUSTINI! 
STAUGAIČIUI,

"Seimo Pirmininkui. 
"Gerbiamasis!
"Pasirėmęs Lietuvos Valsty

bės Konstitucijos (paragrafas 
34) prašau Tamstą. Ponas Pir
mininke, sušaukti Seimą 
liepos mėnesio bėgyje.

"Svarstytinus klausimus pa
tieks Ponas Ministeris Pirmi
ninkas.’’

Ir ten pat Seimo pirmi
ninkas kun. Staugaitis skel
bia, kad 22 liepos Seimas jau 
turi susirinkti.

Seimas susirinko 22 lie
pos, o 31 liepos iš Lietuvos 
Atstovybės Washingtone jau 
atėjo pranešimas:

"šiandieną Lietuvos Seimas 
ratifikavo šias sutartis: Klai
pėdos sutarti, prfekybos sutar
tį su Vokietija, prekybos sutar
tį su Norvegija ir nusikaltėlių 
išdavimo sutartį su Amerika.*’

Taigi pasirodo, kad Sei
mas darbo turi į valias, o 
betgi klerikalai buvo jį pa
leidę visai vasarai Jei opo
zicija jų nespaustų, tai jie 
uždarytų Seimą visai. Juk 
imti algas ir nieko neveikti, 
tai geras dalykas.

KARŠTUVAI.

su juo šliubą ir tapti jo pa
čia—grieko čia jokio nebu
sią, nes jis mat kunigas. Jis 
pats ir šliubą duosiąs, taip 
kad niekas apie tai ir neži
nosiąs. Jis atsiklaupė prie 

įjos ir pradėjo prašyt—pra
ryt, kad ji taptų jo pačia. 
Tas esą reikalinga netik

Visi žino, kad dabar Lie
tuvą valdo sugrįžę iš Rusi
jos caro žandarai «« ikono
mis ir kramolos medaliais, jam, bet ir jos ”kuno ir dva- 
Tai yra Rusijos biurokrati- įsios labui.” 
jos kiemsargiai, kurie dabar i Kuo ten šitas "stebuklas” 
mčiasi, pamėgdžioja biuro-pasibaigė, tikrai nežinia, ga-
kratiją. Tokią Lietuvos biu
rokratiją matininkas J. Pet
raitis "Lietuvos žiniose" 11 
1 kovo aprašo po antgalviu 
"Musų Rnrekratizmas." Rei
kia tikėti, kad matininkas J. 
Petraitis, gyvendamas Lie
tuvoj, žino gerai ką sako.

50,000 klioksi I

Vienas "Keleivio" skaity
tojas prisiuntė iš Racine, 
Wis., iškarpą iš anglų laik
raščio, kur aprašoma kliuk- 
sų šventė bei piknikas. Nedi
delis Racine miestelis tokio 
šumo da nebuvo niekad ma
tęs. Apie 50,000 kiiuksų su
važiavo iš aplinkinių miestų 
ir valstijų ir laikė savo par- 
<e gegužinę. Automobilių 
privažiavo apie 25,000. Visi 
keliai, laukai ir pievos buvo’ 
nustatytos automobiliais. 
Buvo net ir du orlaiviai. Iš 
tolimesnių miestų kliuksai 
turėjo specialius traukinius 
pasisamdę. Tarpe Racine 
miestelio ir kiiuksų parko 
taipgi visą laiką vaikščiojo 
kas 10 minutų specialiai 
traukiniai. Pavalgydinti tai 
miniai buvo papjauta kelio
lika jaučių, kuriuos iškepta 
laukuose ant atviros ugnies. 
Beto išparduota tūkstančiai 
”hot dogs," išgerta galybė 
toniko ir suvalgyta bačkų 
bačkos aiskrymo. Fajerver- 
kų išleista už 83,000. Kada 
prasidėjo paroda, taijr išsi
tiesė per 10 mylių. Tvarkai

na to, kad mergina parėjusi 
pasigyrė apie tai motinai. 
Tuomet rflotina nuėjo pas 
dvasiškąjį tėvelį "pasigydy
ti." Tas ir motiną pradėjo 
kalbint sau už pačią.

Galų gale sužinojo apie 
tai policija ir nusiuntė pas 
jį gražią merginą, Ceciliją 
Duncan, slaptą policijos de
partamento tarnautoją, ši
ta nuvykus pareiškė, kad 
esanti nesveika ir norinti, 
kad kunigėlis ją "stebuklais” 
pagydytų.

Kunigas paėmė ją į glėbį, 
liepė užsimerkti ir paliuo- 
suoti visą. savo kūną, niekam 

(nesipriešinti, šitaip savo 
rankose ją laikydamas, jis 
pradėjo bučiuoti'jos pečius, 
kaklą ir pareiškė,* kad ji 
esanti jo sielos draugė ir tu
rinti paimti su Juo šliubą 
niekam nežinant. Policijas 
mergina ant visko sutiko* 
Kunigas užmovė jai ant 
piršto žiedą, atskaitė tam 
tikrą maldą ir apkabinęs 
merginą pradėjo bučiuoti, 
sakydamas, kad dabar jud
viejų esanti viena dvasia ir 
turįs būti vienas kūnas. Tuo 
tarpu į kunigo kambarį įsi
laužė policija ir "stebukla
darį" suėmė.

Apgavikas buvo pastaty- 
tytas prieš teismą ir Cecilija 
Duncan buvo valdžios liudy
toja prieš jį. Buvo taipgi pa
sauktos ir kitos merginos ir 
moterįs, kurias jis "gydė 
stebuklais.’’ Išklausęs visų 
liudymų, teisėjas Archibald 
liepė atiduoti kunigą į psi
chopatų ligoninę, kad ištirtų 
jo protą.

"Sandara" 20 num. aprašė 
Sandaros X seimą taip:

"Sekretorium išrinktas V. 
M. Čekanauskas, nes vie
šu balsavimu išrinktas Si
dabras rezignavo, lygiai 
kaip ir antras daugiausia 
balsų gavę.s Kriaučialis.”

Vadinasi, Sidabras ir il
gasis Kriaučialis, būdami ne- 
?ranjotni, neapsiėmė būti 
Sandaros sekretoriais, tai 
iš bėdos nors Čekanauską 
oriėrpė. Atrodo kaip toj či
gonų kvatieroj išmuštas lan
das:—kišo nagines, išpuolė, 
kišo pirštines, nesilaikė; ga
lop, brūkšt užkabino marga 
andaroką ir uždengė skylę 
lange.

♦ -

Matyti, sandariečiai, iš
rinko Čekanauską sekreto
rium ir Tūlį (abudu vaikė
zai) redaktorium, išanksto 
permatę, kad jiedu gali už
sižiopsoti su Agotomis ant 
"muvingpikčerių" ir pamir
šti savo "službą.” Todėl 
"Sandara" rašo:

"Nutarta, kad biznį val
dys kontrolės komisija, o 
kalendorius pavesta sureda
guoti apšvietos komisijai/’

■Bet kas cenzuruos redak
toriaus ir sekretoriaus mei
liškus laiškus,—nepaminėta.

Lauksim liepsnojančių 
laiškų skyriaus "Sandaroj." 

Sandarietis.

• X
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AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
mus žmones, katrie turi su
pratimo ir širdingumo orga
nizavime darbininkų, o ne 
tuos, kurie yra nupuolę mą- 
raliai ir neša žalos darbinin
kų klasei. \

Julius Padovinis.

BALTIMORE, MD.
Kriaučių mizernoji padėtis.

Kriaučių industrija Balti- 
morėje užima pusėtinai žy
mią vietą, taip kad jei kriau
šiai dirba, tai obalsis skam
ba, kad darbai eina neblo
gai ; bet jei kriaučiai nedir
ba arba mažai dirba, tai la
bai tankiai gali išgirsti žo
džius: „prasti laikai, nėra 
darbų.” Kadangi kriaučių 
industrijoj dirba gana žymi 
dalis ir lietuvių darbininkų, 
tai tuomi labiau šiuo laiku 
tas nemalonus bedarbės 
obalsis girdimas, ir užtad 
reikia apie ji plačiau pakal
bėt.

Amalgamated C. W. Uni
ja neturi nei pusės kriaučių 
industrijoj organizuotų dar
bininkų. Ypatingai tarp lie
tuvių yra taip suparaližuo- 
tas unijos veikimas, kad 
sunku kas nors geresnio ir 
padaryti. Šalia keliato di
desnių neunijinių korpora
cijų, yra visa eilė mažų dirb-i 
tuvėlių, kuriose dirba tėvas, įjos nariai 
sūnus, žentai, marčios ir vi
sa familija; jie siuva tiek, 
kiek ijiegia, ir už tiek, kiek 
gauna. Jie yra patenkinti 
tuomi, kad dirba, o apie kit
ką jiems nei neužsimink— 
darbininkų labas, unijos rei
kalai jiems yra labiausia 
svetimas dalykas. Tų žmo
nių tikslas yra individualiz
mas—jie gyvena tik dėl do
lerio. ir už doleri jie parduo
da savo ir kitų darbininkų 
spėkas kapitalistams. Dau
gelis iš jų nesupranta darbi
ninkų klasės uždarinių, nes 
yra akli sekėjai savo išnau
dotojų ir užtad sunku juos, 
pritraukti prie unijos. į uni
jos ųritingtis kriaučiai lan
kosi visai neskaitlingai,., or
ganizacijos reikalais visai 
neįdomauja ir užtad Lietu
vių A. C. W. 218-tas skyrius 
laikosi gana silpnai ir jokio 
progreso nedaro. Reikia dar 
priminti, kad komunistai, 
kurie visur yra suardę dar
bininkų vienybę, čia jie irgi 
yra tuo patim pasižymėję, ir 
tas dar labiau pablogino uni
jos prastą padėti.

Unijos Centro paklaidos.
Unijos Centras, lyg ir ant 

pajuokos, visą laiką atsiun
čia pas mus tokius organiza
torius, kurie nevien netinka 
savo uždavinius eiti, bet net 
neturėtų rastis tarpe orga
nizuotų darbininkų^ nes jie 
yra tikri disorganizatoriai, 
o ne organizatoriai. Taip ve,t 
apie pusantrų metų tam at
gal čia per tūlą laiką rėpli- 
nėjo nusišnapsavęs Duseika, 
kuris nei už centą nėra pa
daręs unijai gero. Po tam, 
lyg ant pajuokos, atsiuntė 
pagarsėjusi savo žalingais 
darbais Bekampį. Ir čia jau 
kiekvienas gali suprasti, ko
kios Įtekmės gali turėti į mi
nią tokis žmogus kaip Be
kampis, kuris savo žalingais 
darbais yra taip atsižymė
jęs, kaip čigonas su apga
vyste. Dabar vėl atsiuntė 
Jankauską, žmogų, kuris ne
turi nei mažiausio pasitikė
jimo miniose, kuris Brookly- 
ne yra žinomas kaipo nenor
malus skandalistas ir žmo
gus, kuris 1920 m. laike or
ganizacijos krizio kėlė dide- 
liausius skandalus, leido la
pelius kartu su savo sekė
jais šaukdamas, kad griautų 
uniją iš pamatų. Ir tokį da
bar žmogų Unijos Centras 
atsiuntė pas mus organizuo
ti darbininkus. Kasgi tokiu 
sutvėrimu gali pasitikėti, ir 
kas gali klausyti jo žodžių ? 
šitaip elgdamasis Unijos 
Centras dar labiau gniuždo 
musų prastą padėtį ir duoda 
musų priešams diskredituoti 
mus minių akyse.

Vienas, kas mums tenka 
padaryti, tai tas: pareika
lauti iš Unijos Centro, kad kokiu budu sustabdyti, kad 
mums duotų švarius, tinka- Baltimorės kriaučiai nedirb- ninkams algas, prižadėda- W!

VVORCESTER, MASS. 
Lietuvių Biznierių Drau

gija anga.
VVorcesterio lietuviai biz

nieriai daugiau savo tarpe 
konkurencijos nevarys ir 
vieni antriems nekenks. Jie 
susiorganizavo Į Lietuvių 
Biznierių Draugija, prie ku
rios prisidėjo jau 
biznierių. Šitos 
Draugijos tikslas 
derinti biznierių 
ir dirbti lietuvių biznio pra
plėtimui, bet taipgi sutvar
kyti lietuvių biznierių reika
lus taip, kad lietuviai biznie
riai galėtų patarnauti savo 
žmonėms geriau, negu sve
timtaučiai. Lietuvių Biznie
rių Draugija pridabos, kad 

i varytų švarų ir 
neapgaulingą bizni, žodžiu 
sakant, Lietuvių Biznierių 
Draugija yra užsibrėžusj 
dirbti sau, savo žmonių ir 
Lietuvos naudai.

Iki šiol prie Lietuvių Biz
nierių Draugijos prisirašė 
ir Įstojimo mokestį užsimo
kėjo šie lietuviai biznieriai: 
M. Paltanavičia, laikrašti
ninkas; A. J. Katkauskas, 
drapanų pardavėjas; J. Stoš- 
kienė, drapanų pardavėja; 
JI. Stonkus, drapanų parda
vėjas; Broliai Repečkai, če
verykų pardavėjai; Slesa- 
riunas ir Likšys, čeverykų 
pardavėjai; V. Čėsna, čeve
rykų pardavėjas; K. Dirve- 
lis, čeverykų taisytojas; D. 
Mažeika, barberys; T. Kra
nas, barberys; J. Alyta, bu- 
čeris; S. Bakanauskas ir N. 
Kudarauskas, bučeriai; Do- 
vidonis ir Karazija, buče
riai; V. Buda, bučeris; Ja
nuškevičius. bučeris; Dva
reckas, bučeris; J. Glavic- 
kas, bučeris; V. Strunckus, 
bučeris: J. Subeika, bučeris; 
L. Valungevičius, bučeris; 
K. Daugėla, bučeris; J. Kai
raitis, bučeris; F. Babravi
čius, bučeris; V. Vilkas, in- 
surance; L. I.ietuvnikas, in- 
suranee; A. Gotautas, insu- 
rance; A. P. Dėdynas, ice 
cream išdirbę jas; J. Kielar 
ledų pristatytojas: V. čivin- 
skas, stubos rakandų parda
vėjas; yVilben Bottling Cor
poration, minkštų gėrimų iš
dirbėjai; J. Lietuvninkas ir
A. Kulis, automobilių taisy
tojai; Martulionis, pienius; 
Bačinskas, real eštate; J. 
Liutkevičius, diržų išdirbė- 
jas; M. Čivinskas, grabo- 
rius; J. J. Dirsa, graborius;
B. Budrevičius, aptiekorius; 
W. Degutis, kontraktorius; 
Vaitkevičius, bėkeris; Bal
čiūnas, bėkęris; Milašius, 
duonius; J. Kryžauskas, 
duonius. Yra dar apie pusė 
tuzino biznierių, pasižadėju
siu prie pirmos progos prisi
rašyti prie Biznierių Drau
gijos.

Patartina lietuvių visuo
menei visuomet kreiptis prie 
viršminėtų biznierių, nes 
už jų teisingumą ir sąžinin
gumą atsako Lietuvių Biz
nierių Draugija.

Pirm. J. Glaveckas, 
Sekr. A. J. Katkauskas, 
Ižd. V. čėsna.

suvirš 40 
Biznierių 
netik su- 
santykius

BALTIMORfc, MI).
Kriaučių ir prosytojų nepa
prastas susirinkimas.— Ko
munistai jau dedasi dideliais 

unijos prieteliais.
Liepos 10 dieną Lietuvių 

Svetainėje,- 851-853 Hollins 
gatvėj, buvo kriaučių ir pro
sytojų masinis susirinkimas. 
Tikslas to susirinkimo buvo 
tai, kad apsvarsčius kaip ir

tų New Yorko streikierių mos duot darbo užtektinai, laimė. Besimaudydamas mi- 
darbo. Nors mažai atsilankė Bet pasirodo, kad tai buvo nėtam ežerėly prigėrė žydas 
kriaučių, bet visgi liko nu- tik ”skymas.” Padirbę Jce- D. Davis, 35 metų. Pereitą 
tarta, kad nei vienas unijis- Jiatą sąvaičių šiaučiar ir vėl 
tas nedirbtų, newyor.kiečių be darbo vaikščioia. Bet lie- 
streikieriu darbo ir toliaus j tuviai, kaip atrodo, pinigų I 
veikti, kad sustabdžius ir ne-dar turi, nes dar smarkiai 
unijinėse dirbtuvėse, kurįpikr.ikauja ir ant „beačių” 
dirbama streikierių darbas, važinėja. Bedarbiais niekas 
Mat, Baltimorėj yra daug nesirūpina, nes visos parti- 
dirbtuvių, kur darbininkai'jus tik stengiasi viena kitą 
----- .-i.i—-5 '’subytytf’ su piknikais ir

■ '"aiskrymo” valgymu.
* ♦ ♦ *

Netoli nuo Lawrence’o 
Methuen’e yra ežerėlis, va

idinamas ”Welch’s Pond,” 
į kur galima vasaros laiku 
pasimaudyti. Kadangi daug 
žmonių maudosi, tai ir ne
laimių atsitinka. Musų ry- 
miokai netoli to ežerėlio tu
ri nusipirkę šmotą miško ir 
”Welch’s Pond’ą” apkrikšti- 

jno „Palanga,” pastatė kop- 
.lyčiti ir sako, kad dabar čio
nai apsigyveno Dievas ir su
mažės nelaimės, ir jeigu ka
talikai tikrai melsis, tai ne
laimės visai išnyks. Bet nei 
į koplyčia, nei poteriavimas 
nelaimių nesumažina. Liepos į 

■mėnesyje apie minėtą eže- 
Įrėlį buvo atrastas žmogaus 
, lavonas krūmuose paslėptas 
[po šakomis ir kišeniuje įs-J 
tatyta butelis munšaino.: 

ria Kaip buvo su tuo buteliu,;

nepriklauso prie unijos, o iš 
New Yorko darbo yra priga- 
benta daug. Buv<> atsiųsti 
du atstovai iš New Yorko, 
lietuvis A. Jankauskas ir 
vienas žydas. Jie su vietini'; 
unijos delegatu ir mana- 
džeriu apžiurėjo kriaučių 
ša peles ir keliose rado New 
Yorko streikierių darbą siu
vant.

Čia noriu pasakyti kelia- 
tą žodžių apie p. A. Jankaus
ko veidmainingumą. Ponas 
A. Jankauskas Baltimorės 
siuvėjams persistatė labai 
dideliu darbininkų draugu ir 
dileliu kovotoju už darbi
ninkų reikalus. Kada p. 
Jankauskas kalbėjo minė- 
:ame susirinkime, tai gal 
kai-kuriems pasirodė, kad 
nonas A. Jankauskas yra! 
ištikrųjų nuosakus veikėjas.1 
A. Jankauskas gyrė Amai--' 
gameitų rubsiuvių uniją: 
ir sakė, kad tai i'”“ 
nrogresyviausia unija. Be-įnje]<as negjn0> ar jisaj pats 
kalbėdamas p. Jankauskas ■ - r
atsiminė ir apie buvusį 1920 
metais New Yorke rubsiu
vių streiką ir jis sakė, kad 
nuo tada rūbų pramoninin
kai (jų asociacija) norėjo 
suardyti Amalgameitų uni
ją, bet rubsiuviai stojo pe
tys petin ir atlaikė bosų kė
sinimąsi suardyti uniją. Ka-; 
da Jankauskas kalbėjo auk
ščiau minėtus žodžius ap'e 
išlaikymą unijos, tai turbut 
pamiršo, kad ir jis (Jan
kauskas ) taip-pat norėjo su
ardyti jmi ją, lygiai kaip ir 
bosai, o gal dar ir daugiaus 
pasidarbavo ardyme unijos. 
Kada ėjo didžiausia kova 
rubsiuvių su bosais, *ai Jan
kauskas ir jo sėbrai komu
nistai tuo laiku išleido ir da
lino lapelius prieš unijos vir
šininkus ir žodžiu ragino, 
kad reikia vyti laukan Hil- 
rnaną ir kitus. O dabar tas 
nekaltas avinėlis, atvykęs 
Baltimorėn, didžiuojasi, kad 
”meš stojom petys petin ir 
atlaikėme bosų kęsinimąsį 
sugriauti uniją.” Tiesa, uni
ja buvo išlaikyta ačiū tam, 
kad Jankauskas- su savo, 
sėbrais nedaug tegavo pri
tarėjų. Taigi čia ir gludi ko
munisto Jankausko ir kitų 
veidmainystė. Vieną metą 
jie leidžia lapelius prieš uni
ją, o kitą apsisukę vėl giria, 
kad tai progresyviškiausia 
unija yra Amalgameitų. Kas 
gaii pasitikėti tokiems veid
mainiams kaip komunistai?

Baigdamas savo prakalbą 
p. Jankauskas pasakė: „jVles 
esam dar persilpni, kad vis
tą paėmus, turime tai prisi
lažinti.” Silpni! Na ar senai 
jats Jankauskas didžiavosi 
ir sakė, kad būvio pagerini
mas tai tik trupiniais maiti
nimas darbininkų, o dabai1— 
jau silpni ir negali visko pa
imti ir reikią trupiniais mai
tintis. Tai matot, kiek pas 
juos logikos. Nesenai dar 
keikė ir piudo kitus už tai, 
kad tie sakė, jog darbinin
kai dar nepribrendę prie to, 
tad galėtų valdyti salį, o da
bar ir patįs komunistai pri
sipažįsta, kad jie klydo. ‘

Zigmas.
LAVTRENCE, MASS. 
Iš po mano girnakalio.

Bedarbė čionai vis dar 
žmones vargina, nors eina 
kalbos, kad nuo rugsėjo mė
nesio darbai pradės eiti ge
riau, bet niekas to netvirti- 
na. Nekurins čeverykų dirb
tuvės numušė savo darbi-

vasarą tam pačiam ežerėly 
prigėrė lietuvis.

# ♦ ♦
4 *

Pas mumis dabar pradeda 
įeiti madon „divorsai” arba 
persiskyrimai. Keliatas po
rų jau „divorsus” gavo, o ke
liatas yra tokių, kurie pada-į 
vė teismui reikalavimus at
rišti kunigo užmegstą maz-

čionai yra pusėtinas bu- 
irėlis porų, kurios paėmė ci
vilį šliubą, bet iš tų dar nie
kas nereikalauja divorsu.

J * =* *

. Pas mumis tarp moterų
I dabar eina smarkiausia agi-| 
! tacija plaukų kirpimo. Būna 
taip: viena ar dvi nusikerpa 
plaukus, kad būti jaunesnė
mis ir paskui jos pradeda va
ryti agitaciją, kad ir kitos 
kirptų- Dabar tokia agitaci
ja yra išsiplėtojus visose 
vietose: prie bažnyčių, prie 
dirbtuvių, bučernėse ir ant 
visų kampų. Kirptaplaukės 
dygsta kaip grybai po lie
taus.

$

‘Lietuvos neatvažiuoja, o tos gas, 
vasaros, kad jos sudegtų,' 
taip smalkiai bėga, kad kai 
suskaitai, tai pasirodo ne
mažiau 40. O jeigu nori pri
sitaikyti prie čia augusių, 
tai ant senatvės tu žmogus 
turi išmokti visokių „paibe- 
lių”—džiką šokti, čiuguiną 
krimsti, kelines paraityti, 

į per nosį šnekėti, kad būt pa- 
I našiu į airišį, ir kitų kvailų 
'darbų turi mokytis.

* * ♦

į Liepos 27 d. Birutės Kliu
bas buvo surengęs išvažiavi- 
ma ant ”Salisbury Beach.” 
Nuo ryto pasirodė lietus, bet

■ vėliau diena buvo graži ir 
I šilta. Žmonių prisirinko 2 di
deli trekai; visi linksmai va
žiavo ir pasimaudė jūrėse 
visi laimingai sugrįžo. Biru- 
tietės nežiūrėjo, kad butų 
pelno, o tik kad keliaunin- 

>kus užganėdint.
Tą pačią dieną L. T. Para- 

įpijos choras irgi turėjo iš
važiavimą ant ”Salisbury 
Beach.” Buvo pora troku ir 
iš Naslnia, N. H., taip kad 
lietuviais nutvino visas pas 

į juris.
Malūną Gizelis.

ji nešėsi ar piktadariai tyčia 
Įdėjo, kad paslėpus savo pik
tadarystę.

i Liepos 24 d. vėl Įvyko ne-
i;

Mums, senberniams, užei
na tikros bėdos. Kuomet po 

’ karui nebuvo suvaržyta 
■ „imigracija,” tai vis po ke
liamą lietuvaičių atvažiuoda- 

įvo iš Lietuvos ir keliatas 
senbernių „apsigrozdijo” ir 

; turėjo progos būti „laimin- 
■gais.” Bet dabar niekas iš

Columbia

pamatyk sau kaip Keres- 
ni šie puikus; Nauji Columbia 
Piionogrraph'ai. Šis modelis 
520. kaina $125

BROOKLYN, N. Y.
Rinkimai kriaučių delegato 

ir sekretoriaus.
Pas musų griaučius vra 

patvarkymas, kad kas šeši 
mėnesiai būna perrinkimas 
delegato ir sekretoriaus, o 
metus išbuvę, jie tose tar
nystėse ilgiau negali būti— 
renkama nauji. Šita taisyk
lė, rodos, yra gera, nes šiek 
įtiek užkertama kelias įsiga
lėjimui delegatiško carizmo, 
kas nuolatos pas mus apsi
reiškia. Tai viena. O antra— 
duodama ir kitiems unijos 
nariams proga toj įstaigoj 
padirbėti.

Kuomet šitaip yra, tai 25 
d. liepos buvo sušauktas ne
paprastas kriaučių susirin
kimas perrinkimui ^delegato 

! ir išrinkimui sekretoriaus.
Visų pirma buvo perrinki

mas delegato. Į delegatus 
niekas daugiau neapsiėmė, - . .4 • V T -Y. __

„darbininkiškas” ir tt. 
Paskui net pasakojo, kaip 
jis linksmai ir smagiai dabar 
jaučiasi, kad jis dar niekad 
taip gerai nesijautas (kažin 
ar nei tuomet, kuomet jo mo
teris dvynus pagimdė?—Z.) 
Jo kalba pilna tokio skystu
mo ir naiviškumo, kad klau
sant. rodosi, jog kūdikis kuo 
tai džiaugiasi.

A. Bubnys kalbėdamas 
padėkojo susirinkusiems už 
išrinkimą jo sekretorium ir 
pareiškė, kad jis dirbs ‘dėl 
organizacijos, kiek jis pa- 
jiegs. „Tačiaus. jeigu Įvyktų 
kokia klaida mano darbe,” 
sako Bubnys, „tai teiksitės 
jus man pastebėti ir atleisti, 
o aš dirbsiu kiek galėsiu ir 
mano darbą matysite.”

Reikia pasakyti, kad Bub
nys nėra kalbėtojas ir jis 
daug ko negali pripasakoti. 
Pagalios, pas Bubnį nėra 
nei tų kvailumų, kaip pas 
Černiauską. Bet užtai Bub
nys yra teisingas, sąžinin
gas, padorus ir rimtas žmo
gus. Dėlto ji musų rubsiu- 
viai ir Įvertino. Ir jam lin
kėtina kuopasekmingiau- 
sios darbuotės jo užduotyje. 
Žinoma, Bubniui bus gana 
sunku dirbti, kuomet komu
nistai su savo fašistiška Ly
ga iškalno yra pasiryžę jam 
kojas kaišioti, vienok reikia 
tikėtis, kad didžiuma kriau
čių tai supras ir bus su juo.

Beje, reikia priminti, kad 
J. Sakalauskas baigdamas 
sekretoriaus tarnystę, pada
rė tokių kvailysčių kurio
mis pats save hemaža dis
kreditavo. Jisai vyras neblo
gas, bet matomai kas nors 
Įvyko, gal ir prieš jo norą. 
Tačiaus tokiam darbe turi 
save susivaldyti... Zbln.

Columbia Rekordai

čia puikus Naujas Co
lumbia Phonograph’as. 
Modelis 420, kaina $100 
Prašyk Columbia krau- 
tuvninko, kad jums pa
rodytu.

Šie Nauji
Pagelbės Jums užmiršti vasaros šilumų.

Sėdėdamas ant porėių karatamv vasaros vakare gali 
groti Columbia rekordus. Smagius šokius, komiškus rin
kinius ir gražius dainas, kurios palinksmins- jus.

ŠĮ mėnesį išėjo tiek daug nauju rekordu, kad jus be- 
abejo norėsite visus juos įsigyti. Jie yra Įgroti ir įdainuo
ti popuiiariškiausiu Lietuvių artistų. Išgirdus juos nega
lėsi atsigėrėti ja gražuma.

Nueik šiandien pas Columbia Krautuvninka ir iai jis 
tau parodo šiuos puikius rekordus. Pasiimk žemiau tel
pantį lįst . Jeigu dar lietui i phonografo, tai būtina: įsi
gyk Nauja Columbia Kaina kiekvienam prieinama.

10 coliu 75c.
f J beržyną eina Ona.
■ Atvažiavo Sveteliai. 

16000F < Kasias Saboifife, Bari-
; tonas « ith Violin and
I Piano Acc.
I Vestuvių maršas 1600-t ’ Klerneto Polka
i Columbia Liet. Orkest.
Keliinė. P. Bukšnaitis 
Iš \ irbaliaus i Kauną.

E.7868' K- Vosylis ir P. l.ušiia-
‘v koiis.

Comic I'tsets Violin
.and Organ Aceomp.
‘Sibiro nelaisvėje. 
Lekcija iš biblijos.

E7616, Lušnakojis.
J. Piieniti’ias ir i .

■ Lušnskojis, Komiškas
l Dialogas.

K a močiute padarei. 
E7603 Kaipgi gražus, gražus.

Salomija Staniuiiutė. ir 
Ona Rudauskaitė biezis

16001F

16003F

E78«!>

švinlant aušrelei.
Šeriai žirneli.
Jonas Ramanauskas.
Te no r wilh Piano Acc.

( Madraika polka

IPaskarka polka.
Stanislau Bagdzynski.

Armonikas Solo.
Lakūnai.
Šokikai.

• J. Ptieninnas ir P. Lu
i šnakoįis. Komiškas
į Dialogas.
( Plaukia s.t
S. š-n-.kas.

3

i'.

iaivelit.

Aš įaivilkčiau čigono 
rūbo.
Snlomija Staniuliutė ir 
Ona Rudauskatlė biezis 

i Vos tik mčnnlis.
K747,Q J Gegužinė daina.

1 Brooklyno M išraše 
(Kvartetas.

E7602

COLUMBIA l'HONOGRAPH COMPANY. Ine.. N'EW YORK

GRAMAFONAI IR REKORDAI.
MES UŽLAIKOME VISUS COLUMBIA IADIRBYSTĖS y 

GRAMAFONUS IR REKORDUS.
Lietuviški Rekordai parminti žymiausių artistų dainininkų, 

muzikų ir monolopistų.
Musų Krautuvėje palite (raut netik tuos Rekordus, kurie yra 

garsinami, bet visus kokie tik lietuvių kalboje yra išdirbti. <š 
visos apieiinkės ir iš tolimesnių vietų galite kreiptis pas mus ir 
gausit "era patai ravime,. Taipgi užlaikau lietuviškų Rolių delei 
player pianu. Pagaminta žymiausių artistu dainininkų naujau
sios dainos ir šokiai.

Reikalaudami Mašinų ir Rekordų arba Rolių Katalogo, pri- 
siuskit už 2c. štarhpa.

GEO. MASILIOMS
233 RROAinVAY. —SO. BOSTON. MASS.

Tel. So. Boston 1450 J.

kaip tik senasis V. Černiaus
kas, tad, žinoma, jis ir tapo 
išrinktas.

Paskui buvo sekretoriaus 
rinkimai. Čia tai jau buvo 
šio ir to. Atidarius sekreto
riaus nominaciją, tuoj Lygos 
komunistai kaip vargohai 
ėmė rėkti: "Dovydaitis, Do
vydaitis, Dovydaitis!” . Ir 

i štai apsiima' į kandidatus 
Dovydaitis, A. Bubnys ir A. 
Baniulis. Kandidatus išva
rius „už durų,’’ prasideda 
jų tinkamumo apkalbėjimas. 
Bepartyviai ir šiaip įvairių 
pažiūrų žmonės išsireiškia 
už Bubnį, nes jis yra pado
rus ir teisingas žmogus. Gi 
komunistai, kiekvienas at
sistojęs šmeižia, biaurioja 
drg. Bubnį, o giria savajį 
Dovydaitį. Galop komunistai 
begirdami Dovydaitį pareiš
kė^ kad jis yra jau išrinktas 
ju (komunistų) Lygoje, 
taip, kaip ir Černiauskas į 
delegatus, tik esą, reikia čia 
Dovydaitį užtvirtinti. Po ši
tokių komunistų išsireiški
mų, publikoje kilo pasipikti
nimas ir lermas. Pirminin
kas Buivydas, kaipo komu- 
■nistas, ima publiką stabdyti 
ir net vietomis kolioti. Po to 
eina visos balsavimo cere
monijos. Gi rezultatas toks, 
kad A. Bubnys gauna di
džiumą balsų ir tampa iš
rinktas sekretorium. Komu
nistuose apsireiškia panika, 
o paskui raminimas savęs: 

I "Bubnys, jeigu neįstos į Ly
ga, tai ilgai nebeis tame dar- 

’be...”
Į Po rinkimų seka prakal
bos išrinktųjų—delegato ir 

j sekretorius. Delegatas Čer
niauskas ima pasakoti apie 

įsavo „nuopelnus:” koks jis 
smalkus, koks „išmintin-

Redakcijos Atsakynai.
M. Stakioniui ir V. Krali- 

kauskui. — Jūsų „Atšauki
mas vardo iš po rezoliucijos” 
yra nepamatuotas, nes jūsų 
vardas po kalbamaja rezo
liucija nėra tilpęs. Po ta re
zoliucija pasirašo tiktai kon
ferencijos prezidijumas. Gi 
draugijų vardai rezoliucijoj 
paminėti tik dėlto, kad pa
rodžius, nuo kokiu organiza
cijų buvo prisiųsti atstovai. 
Ir jūsų draugija buvo dėlto 
paminėta, kad ji buvo . nu
siuntus savo atstovus.. Jie 
vyko konferencijon tuo tiks
lu, kad pateisinus Ramęikf 
ir ^Ląisvės” korespondeht^ 
„biurą,” kurie kriminaliai 
apšmeižė Lietuvos socialde
mokratų darbuotoją ir Sei
mo atstovą d. KąjrLJ^et ka
da tas žemas tikslas pasiek
ti jiems nepavyko, 
draugijų konferencija ko- 
muinstų šmeižtus pasmer
kė, tai jus norit atšaukti sa
vo draugijos vardą. Bet jus 
nenorėtumėt jos vardą at
šaukti, jei konferencija' bu
tų užgvrus komunistų šmeiž
tus. Rimti žmonės taip neda
ro. Taip daro tiktai pigios 
rūšies politikieriai ir žemos 
doros intrigantai. Todėl jū
sų raštą grąžinam atgai.

J. Vaitkui.—Už prisiųstas 
žinutes ačiū. Tinkamesnes 
jų jau sunaudojom.

Tu Negali Išvengti! 
Kankinančių žnaibymu neuralgijos. 
Skausmų ir dieglių reumatizmo. 
Jtaunarumg staigaus peršalimo.
šokančių. traukančių. j padūkimą 
varančių skausmų. knrm*t 4c iinia 
dantį, diegia ausi ar akauda galvų, jei 
rn-painislini apie

Irrg. S. V?Tat. Ofce. 
tuojau* ir nogaįitirvLi- 
ma» laiko juoott 
naudoji. Jisai sąlrikia 
malonų Ir gtrilią pa- 
lengvinimą.

Nei viena at«anri 
Jeimvna nežali !»uti be 
bonko* Siu Rvduolių. 
Nėra t ik tari*. jei netu
ri INKARO vaiabatte- 
klio.
F.AD.Ricirmaca 
1O»114 <U. 4th tj
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Socialistų Partijos 
pareiškimas.II

kiekvieno miestelio ateina 
būriai žmonių ir ištisos pa
rapijos. Iš viso atlaidų metu 
Kalvarijoj priskaitoma apie 
dešimtis tūkstančių žmonių. 
Pati svarbiausioji atlaidų 
diena esti liepos 5 d. Dabar 

. kur tik nepažvelgsi: Kalva
rijos miestelyje ir apylinkė- 

. je pastebėsi spartų ruošimo- 
sį atlaidams. Vieni gražina 
—puikina savo namus, kie
mą, sodną, kad maloniau— 
gražiau atrodytų, kiti valosi 
visus užkampius lauke, kad 
pagaminus vietos kur atva
žiavusiems arklį bei veži
mą pastatyti, kad už tai ke- 
lioliką litų uždirbus. Biznie
riai daro—paišo reklamas, 
kad daugiau savo prekių per 
atlaidus pardavus. Bagama- 
jzai statosi palapines, darosi 
Į visokių gėrimų: kvaso, limo
nado ir t.t.

Tik peiktinas dalykas,

kartų tinklu pasinaudoti. 
Bet tinklo lopymas surištas 
su didelėmis sunkenybėmis. 
Ir medvilnė reikia pirkti, ir 
vis viena neilgam tepakan- 
ka- Dabar žvejai, negalėda- 
mi įsigyti naujų, verčiasi

Principų dekleracija vien- mokratinis valdymas pagal- 
balsiai priimta Socialistų ba išrinktų ir atsakomingų 
Partijos konvencijoj, Cleve- darbininkų atstovų jų in- 
lande, Ohio, liepos 8 dieną, dustrijoj ir atstovų nuo liau

dies.
1 Miestų ir ūkių darbinin- 
; kai privalo buti stipriai su- 
’ siorganizavę ekonominėj ir 

politinėj srity. Nuolatinė ko
va unijų ir koOperatyvių 
draugijų būtinai yra reika
linga; netik dėl pagerinimo 
materialės ir socialės padė
ties, bet taipgi, kad išmoki
nus juos savęs apsigynimo, 
kas jiems bus reikalinga pa^ 
ėmus industriją į savo ran
kas.

Yra būtina pareiga kiek- 
vieno socialisto alginio dar-,kau valdžia jiems nededa re- 
bininko buti ištikimu ir ak-lviziškos rankos peržiurėji- 
tvviu nariu unijos savo in- jU’ui jų tų gėrimų, nes jie 
dustrijoj ar amate ir sten- tankiai esti pagaminti iš ne- 
gtis, kiek tik galima stiprin- virinto ir suteršto vandens, 
ti unijų veikimą. Socialistų k^s _ga^ sunkiai užkrėsti 
Partijos ir spaudos pareiga 
yra pagelbėti unijoms viso
se jų kovose dėl geresnių al
gų, sutrumpinimo darbo va
landų ir geresnių sąlygų 
darbe.

Socialistų Partija eina 
prie savo tikslų ramiu, tvar
kiu budu ir deda daug vil
ties ant apšvietos ir organi
zavimo masių.

Socialistų Partija stovi 
už Amerikos žmonių mases. 
Bet jos rūpestis nepasibai- 

’ gia su Amerika. Moderninėj 
’ civilizągįjoj visų tautų sie
kiai ankštai rišasi vienas su 
kitu. Nei viena tauta negali 
turėti pasisekimo, linksmu
mo ir laisvės, kol jos kaimy
nė yra neturtinga ir peverg- 
ta. Tarptautiniai ryšiai so
lidarumo yra labai aiškus 
tarpe viso pasaulio darbi
ninkų. Visose civilizuotose 
šalįse darbininkų klasė ve
da smarkią kovą už politinę 
ir ekonominę laisvę ir pasi
sekimas vienoje šalyje, sy
kiu yra pasisekimu visų.

Socialistų Partija yra 
priešinga militarizmui, im
perializmui ir karui. Moder
niniai karai yra kapitalistų 
klasės komercinių ir finan
sinių intrigų rezultatas. Ka
rus surengia kapitalistai, o 
kariauti turi darbininkai. 
Kapitalistams karai neša 
turtus ir galią, o darbinin
kams priespaudą, mirtį ir 
vargą. Beto, karai sulaiko 
darbininkų kovą dėl politi
nių teisių, materialių page
rinimų ir socialės tiesos ir 
sutrukdo draugingumo ry
šius tarp visų tautų.

Socialistų judėjimas yra 
pasaulinė kova vardan civi
lizacijos. Socialistų Partija 
kooperuoja su panašiomis 
partijomis kitų šalių ir tei
kia joms pilniausią paramą 
jų kovoje, tikėdamosi, kad 
darbininkai visame pasau
lyje paims valdžias į savo 
rankas, prašalins priespau
dą ir netvarką, išnaudojimą 
ir kraujo praliejimą dėl 
tarptautinio kapitalizmo, ir 
įsteigs Socialistinių Respub
likų Federaciją, kooperuo
jant viena su kita visų žmo
nių naudai ir palaikymui pa
sauly taikos.

Amerika šiandien nėra 
Amerikos žmonių savastis. 
Musų taip vadinamas šalies 
turtas nėra šalies turtas, bet 
kelių privilegijuotų asmenų. 
Tie keli asmenįs yra šalies 
valdytojai. Nors jų yra ne
daug, bet jie valdo kitų žmo
nių gyvenimą. Jie turi visus 
darbus ir nustato musų al
gas; jie kontroliuoja rinkas 
ir nustato kainas; jie valdo 
musų namus ir nustato ren- 
das; jie valdo musų maistą 
ir nustato jo kainas; jie val
do spaudą; jie kontroliuoja 
valdžią ir išleidžia mums įs
tatymus ; jie valdo mokyklas 
ir nustato žmonių protavi
mą.

Suvienytų Valstijų Socia
listų Partija reikalauja, kad 
šalis ir jos turtai butų atim
ti iš privačių žmonių kontro
lės ir atiduoti liaudžiai. Šalis 
turi būt valdoma taip, kad 
nauda iš jos eitų lygiai vi
siems gyventojams.

Didžiuma Amerikos žmo
nių yra rankų ir proto dar
bininkai, kurie teikia nau
dingą patarnavimą įvairiais 
budais moderninėj civiliza
cijoj. Jie pagamina dalies 
turtą, bet gyvena nuolati
niame nedatekliuje. Jie mai
tina ir rėdo turtinguosius, 
bet lenkia galvas prieš jų 
nelegalų išdidumą. Jie pa
laiko gyvybėje visas indust
rijas, bet neturi balso jų val
dyme. Jie sudaro didžiumą 
ir galės pataisyti visas tas 
sociales neteisybes, kuomet 
jie išmoks suvartoti savo 
jiegąy, kaipo didžiuma.

begalima tikėtis, kad val
dančioji klasė pati pakeistų 
dabartinę sistemą, iš kurios 
ji pati turi naudos. Vien 
tik darbininkai yra tiesiogi
niai užinteresuoti permainy
me šitos tvarkos.

Socialistų Partija yra dar
bininkų partija. Ji pataria 
darbininkams paimti ekono
minę ir politinę jiegą iš ka
pitalistų klasės,—ne todėl, 
kad patiems tapus viešpa
taujančia klase, bet kad sy
kį ant visados panaikinus 
vienos klasės viešpatavimą 
ant kitos.

Kad šito atsiekus, darbi
ninkai privalo buti susijun
gę į politinę partiją, nežiū
rint lyties, rasės, spalvos ir 
tautybės. Socialistų Partija 
stengiasi laimėti politinę ga
lią ir panaudoti ją įkūniji
mui tokių permainų, kad iš 
jų tuojau butų naudos dar
bininkams; pakelti jų gyve
nimo stovį, suteikti jiems 
daugiau galios ir sustiprinti 
jų jiegą prieš kapitalistų re
presijas; tuojau atiduoti in
dustrijų valdymą žmonių 
nusavybėn, pradedant nuo 
visuomenės įmonių, kaip tai 
bankų, apdraudos, kasyklų, 
susisiekimo ir t.t. Prašalin
ti išnaudojimą, pagelba ren- 
dų, palūkanų ir, galų gale, 
prašalinti privatinį pelną.

Socialistų Partija pataria 
įsteigti kooperatyvę sistemą 
visuomenės valdomų ir ope
ruojamų sąndelių, rinkų, 
kad farmeriai ir miestų gy
ventojai tiesioginių budu 
galėtų apsimainyti savo pro
duktais, kainuojant juos tik
ra jų verte ir gaminant jų 
tiek, kiek jų reikia visų ge
rovei. Tas nužemins pragy
venimo kainas, užtikrins 
farmeriams teisingą atlygi- voje. Jie prasideda liepos 1 
nimą už jų darbą ir paliuo- d. ir baigiasi liepos 8 d. 
suos juos iš skolų nelaisvės. | Prieš karą j atlaidus at- 
Socializacija industrijos, važiuodavo net iš Vilniaus 
kaip socialistai numato, reiš- maldininkų, dabar besimato 
kia daugiau negu paprastai tik nuo. Šiaulių ir kitų Aukš- 
yra suprantama valdžios taitijos vietų, neskaitant Že- 
sava.sris: čia įskaitoma de- maitijos, iš kurios p—

Žemaičių Kalva
rijos pasaulis.

Atlaidu artinimasis. Tiltai. 
Vagystės. Oras. Vakarai. 

Javų derlius. Ardymai 
Darbymetė.

Žemaičių Kalvarija garsi 
savo atlaidais visoje Lietu-

žolė pakraščiais upės užau
go gerokai, vieni jau ją nu
plovė, kiti tam rengiasi. 
Avižos vidutinės, vietomis 
yra ir gerų. Kalvarijos 
ūkininkai per žemės Ūkio 
Draugiją ir k. parsigabeno 
trąšų, kuriomis užtręšė dir- senus tinklus betapydami 
vas. Ūkininkai savo akimis Kai pasibaigs ir šie, aišku, 
pamatė, kad trąšos daug žvejyba turės sustoti, ir šie 
reiškia ir žada niekuomet su vargo žmoneliai atsidurs 
jomis nebesįskirti. Musų da didesnėj nelaimėj, 
ūkininkai retas kas tekasa Antras dalykas, kuris ėda 
griovius arba jei ir kasa, tai žvejų būtį, tai žuvų rinkos 
labai mažus, kurie negali stoka. Žuvis daugiausia par- 
nusausinti žemės. Meliora- duodama vietoje, žuvų kai
ti ja neišsiplėtojusi. Daug nos, palyginant su kitų gv-

I n______  ,...

žmogaus sveikatą ir buti 
įvairių ligų pradas.

Komedininkai užsiima 
vietas, 1 
įvairias komedijas, vilioda- reikalinga čia mokslo žmo- 
mi iš žmonių pinigus. čigo- gaus žodžio, 
nu būriai traukia į atlaidus

Sušaukė Lietuvos Seimą.

ną. Laikraščiai rašo, kad vi
sos i 
pakvietimą įnešti kabinetan 
visus skubuotuosius klausi
mus, kurie butų norima iš
spręsti šioj sesijoj. Bet svar- 
biausis reikalas, dėl kurio 
atstovai kviečiami Kaunan, 

, -i . - ------ * i—tai patvirtinimas sutari
reikėtų musų ūkininkams venimo reikmenų kainomis, ties, kurią Lietuvos vyriau- 
pasimokinti iš savo brolių yra kuonftažiausios. Parduo- Isybė pasirašė su Entantos 
klaipėdiečių, kurių žemės iš- dant jas Klaipėdoj, neapmo- Į vyriausybėmis dėl Klaipė- 
dirbimas ir vaisiaus kiekis karna nei dešimta dalis dar- dos krašto.
yra nesulyginamai didesnis |bo, įdėto į jų pagavimą. Kai I Klaipėdos krašto sutarties 
uz musų. kurios zuvjs, atgabentos į patvirtinimas kai dabar,—

Žeme motutė pilna įvairių Kauną, parduodama jau zy-tjk viena formalybė. Sei- 
brangenybių ir visokių daik- ™ai brangiau, bet pelnas ei- mas šiuo klausimu ‘ nedaug 
tų slėpinys. Nepersenai, ne- na vlsoklV perkupčįų kiše- teturi pasakyti: ar taip, ar 
toli Kalvarijos atstume 45 Pen: Tiesa, yra Klaipėdos ne> žinoma, pasakvs taip, 
kilm. Pučkuorių kaime, uki-Į’^aste tariant žuvų trustai. Į Kad ir bus kalbama apie vie- 
ninkas Petravičius kasda- Klaipėdos mieste toksai žu- ar kitą sutarties vdą, tai 
mas durpes gilumoje rado Įkaralius yra Suhr fir-kjk dėl noro padaryti vieną 
gintaro gabalą sulyg nedi- [ma, o Šilutėj—Zander. Žve- ar kitą platoninį pareiški- 
delio vaiko galvos didumo. Jai> neturėdami kur pagau-|mą Seimo dauguma nusi- 
Gintaras atrodo dar nevisai :as žuvis dėti, atiduoda šiem manOt kad dabartinėmis są- 
geras, nes tebėra nesuėsto- zuvy karaliams. Vasarą — hygornjs niek0 kito su En- 
vėjęs— nesukietėjęs. Objek- Par ga« J1® zuvj gabenti di- tante sutarti nesisektu. Pa-

stoka, žuvis daugiausia par
duodama vietoje, žuvų kai

Seimo pirmininkas, Res- riausybės pragaištingu mu- 
publikos prezidento reika-'sų kraštui uolumu, darosi 
laujamas, sušaukė Seimą'aklam aišku. Ne tiktai vo- 
vėl posėdžiauti liepos 22 die- kiečių tautininkų organiza- 

’ J* 1 ’ ’• cijos, veikiančios nurody-
ministerijos gavusios mais savo bendrų iš Berly-

,.......  , -jy- , , ,-- f =7” . iiame sutarti nesiseaiu. ra-
kur galėtų rodyti tmgam dalyko išsprendimui pesmais laivais. Tacaiu .Ki-|dėtis tuo atveju buvo pakan- 
i j ~ 1 ’ - tais metų laikais jie turi ją karnai aiški ir mėnuo atgal,

plukdyti mažais laiveliukais, kuomet dar posėdžiavo Sei- 
valtemis. žuvies kainą nu-|mas Tai kyla klausimas,To gintaro dalis yra pa-

šu visomis savo šeimynomis aukota ką tik įsikūrusiai F^ato ne žvejai, bet tie supir- Ljelko vyriaus; ybė ar ir Sei- 
ka(i. čia galėtų Gegrėnų pradinei mokyklai. klk^*: . ima .nFyisą zuv>, mo dauguma neatliko pa-ir ”ukiu,” 1 

pirkti, parduoti, mainyti ir 
kitokią apyvartą su arkliais 
atlikti. Žmonės čigonų bijo, 
nes jie ateidami ir išeidami 
iš atlaidų eidami per kaimus 
—sodžius ši bei tą pavagia. 
Todėl jie kartais už savo 
darbus esti žmonių ir stry
pais apkuliami.

Suprantama, kad tokiai 
didelei gausingai miniai rei-; 
kalinga tvirti tiltai, kurių 
Kalvarijoje esti apie 3 per
mesti per upes Vardavą ir 
Cedrono, kurios raitosi per 
mažutį ir kalnuotą Kalvari
jos mieštėlį. Tiltai buvo

Antanas iš Padvos. p liktai pasirinkdami, kur tvirtinimo tuomet.
---dalj žvejai, visai neturi kur L“S£a gall.me ‘,k

IiatnVAS 7VPlvhll dėti. Berods ir viena firmai ūmai sukruto da-
UCIUVVS zvejyoa. iš diAžiosios Lietuvos (”Spė- bartl"? Y.y?a«s.y>, Reikia 

------------- ka”) buvo bandžiusi užme^tep'į kad SSfz,usl 1?.Lo'?-
Žvejyba—vienas svarbiau- ti artimesnių ryšių su Klai-rdn0 , “psąmja ir 

šiųjų musų kraštelio pramo- pėdos krašto" žvejais. Bet ir rVrlausyp atstovai prie di- 
nes šakų. Ir vienas—nelai- jos geri norai terods pasi- Yals^bV™?*?*

mmgiausiujų. Ir vienas la- baigė pastangomis kaip gali- ^AEJ?.tant.®py^ ^z. ^la?' 
biausia apleistų. Tenka tik- ma pigiau išpumpuoti iš S1 m-° vlĮkinim?- Tai dėl to ir 
.tai persikelti per Užmarį, žvejų žuvį. Ir daugiau žvė- su®ir^Pino- 
.pažvelgti į durnais aptrauk- jų būties pagerinimu niekas . ®loklPs ar tokios priezas- 
itas bakūžėlės, kad gavus įs- nesirūpina; kad jų bučiai da- vercla p. Tumėną skubė- 
pudžio, tarytum kur. į kitą vus kiek žmoniškesnio pavi- .mums.aisku> ka(^ dabarti- 
valstybę persikėlei. Niekur [data, nieko nėra daroma.O nei Yynąusybei rupi nesi- 
tokio vargo, tokio skurdaus] jie;: vilk^dathi drabužiais, pyk^! . ,SP galiuhais.

I
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kiek apire, bet paskutinėmis gyvenimo visoje Lietuvoje dar prieš karą pasiutais, su-P*”!*1 vl.saneruP1 antroji, 
dienomis valsčiaus valdybos netenka matyti, kaip Užma-lsidedančiais vien iš įvairių [svarbiausioj1 to klausimo 
rupesniu imti remontuoti, fio žvejų tarpe! Ir trobelės, spalvų lopinių, betrokšta vie- {’aks’~Pe®1PykJl paciai.s 
dedant naujas grindis ir t.t. i** žmonės taip apiplyšę, taip na: kad kada pasikėlus juraĮKiaipeoieciais. is to, kas lig 
Atlaidų laike procesija per nuskurę, kad atrodo, tary- užlietų visą smiltvne—ir pa- sl0,ei vyriausybės buvo da
tuos tiltus vaikščioja ”Kal- tum tai butų kurį viduram- baigtų jų liūdnas dienas! Foma Klaipėdos krašte, ten-

rupesniu imti remontuoti.

nūs.”
Šitais metais Kalvarijoje 

įvyko visa eilė stambių ir 
smulkių vogimų — plėšimų. 
Birželio mėnesio vidury bu
vo išvogta krautuvninko žy
delio iš krautuvės nakties 
metu kai kurios prekės: pa
pirosai, batai ir t.t. Kalti
ninkai nesurasti, įtariamieji 
asmenįs buvo policijos suim
ti ir tardomi, bet vėliau pa
leisti nedarodžius kaltės.

Ūkininkai nori ir laukia 
lietaus, nes dirvos (ypač mo
lio kalnai) bučiuojamos vė
jo taip sudžiūvo, kad nebesi
leidžia savo krutinės dras
kyti. Bagamazų norai visai 
priešingi. Jie nenori lietaus, 
nes lietus gali visus jų ”me- 
dauninkus” ištižinti, o esant 
kaitrai daug limonado bei 
kvaso išgertų. Bet ūkinin
kų norai rimtesni už biznie
rių—bagamazų norus.

Žemaičių Kalvarija yra 
garsi ne vien atlaidais, bet ir 
vakarų rengimu, kuriais 
prieš karą buvo aukščiau pa- j 
kilusi už aplinkinius mieste
lius. Panašus prieškari
niams vakaras rengiamas 
šiais metais per atlaidus 
liepos 5 ir 6 d. Jį rengė in- 
teligentinės jiegos —Kauno 
universiteto studentai ir 
gimnazistai iš Kauno, Ma- 
riampolės ir kitur, kurie šią 
vasarą rengia po Lietuvą 
ekskursiją, kartu statydami 
vakarus, paskaitas ir t.t. 
Girdėti: jie žada buti Palan
goj, Klaipėdoj ir k.

šilumos globojama ir lie
taus laistoma Kalvarijos 
apylinkėje žemelė šiais me
tais davė neblogą derlių. Ru
giai, nors vietomis žiemos 
patalo liko išgulėti, vis dėl
to išaugo ir išbujojo ir džiu
gina žmones, kad duonelės

no, bet ir taikingos darbi
ninkų minios liko priverstos 
stoti kovon su okupantąis 
virtusiais Lietuvos vyriausy
be. Praėjusią savaitę Klai
pėdos krašte įvyko socialde
mokratų protesto mitingai 
prieš priespaudos rėžimą ir 
jie rodo, kad ir kantriausių 
žmonių kantrumui ateina 
galas.

Tad "krikščioniškoji” Sei
mo dauguma turėtų pirma 
padaryti viešą atgailą už 
tas skriaudas, kurios pada
ryta Klaipėdos krašto pilie
čiams, už tą sunkiai patai
somą žalą pačiai musų res
publikai, už Steigiamojo 
Seimo nutarimų sumindžio- 
jimą. Ir tik jau po to kalbė
tis dėl sutarties. O sutartį 
tariant, pirmon vieton pa
statyti ir iš esmės išspręsti 
Lietuvos vidujinius santy
kius su Klaipėdos kraštu, iš
spręsti toj dvasioj, Jcaip tą 
buvo padaręs Steigiamasis 
Seimas. į,

Žinoma, kad musų krikš- 
čioniškasai NazaretaĄ apa
kęs nuo partinio klerjkalų 
godumo, nesupras valandos 
svarbumo. Jis toliau yarys 
pragaištingą savo darbą, 
lig musų liaudis, subrendus 
politiniai, nenušluos ių iš 
savo kelio. (”S-tasf’) ,

Ar žinot, kad-
, Rusijos caras 
metinių pajamų 
dolerių.

Į v 10 painei, .. •

rio žvejų tarpe! Ir trobelės, spalvų lopinių, betrokšta vie-|,,!s’~pesipykti su pačiais

šiolei vyriausybės buvo da-

turėdavo 
12,000,000
I I*

įMozdrt 
pradėjo rašyti muzikos kom
pozicijas būdamas 5 metų 
amžiaus. Jisai mirė turėda
mas 36 metus ir palikdamas 
su viršum 800 veikalų.

Kompozitorius

žio legenda. Diena dienon—Tai yra faktas! Yra žmonių, ka Praryti išvadą, kad vy-
• ■ • ___ ; nausybė tartum tyčia sten-

siaučiančia stichija, dienai Ir toliau nieko nedaryti Lietuvos santykius su 
dienon, naktį naktin gyvy-[žvejų būties pagerinimo rei- KlaiPed°s kraštų pabloginti, 
bės rizika, draskantis vėjas, kalu—negalima, neleistina! I?ao.pint.1! Praryti negalimą 
marių druska. Savaime su- j čia nereikalinga jokia fi- suslPratimą dabar, dorą su
prantama, kad jie tėra iš vi- lantropija. čia tiktai rei- gyvumą ateity. Supranta- 
sų Klaipėdos krašto gyven- kia įsikišti tiems asmenims, me .sluo atsitikimu Lietuvos 
tojų mažiausia apsišvietę, ir kurių tai pareiga butų, ir vyrlausybę pastarųjų laikų, 
dar mažiau susiorganizavę, padėti sunormuoti. Tokia nes,rtarP P- Galvanausko ir 
Ir kaipo tokie—kuodaugiau-žuvų prekyba, kokia ji da- p‘TuP?eP° kaąmetų jokio 
šia visokių verteivių išnau- bar yra—nėra prekyba. Ji Km.aV?10 , skĮrtumę <iel 
dojami. Ir kaipo tokie—turi turėtų gauti vardą, kuris .’P^0? “afto nėra:. !r 
i-------•-------------------- •------1 . * . . •«’ _ i vienas, ir antras tevykdė

Seimo "krikščioniškosios” 
daugumos norus.

Ir kaiPj?« minėjome tik 
tikslesnio Kurstė klaipėdiškius prieš

sunki kova su gamta, su kurie taip meldžiasi!
• *• v* ' 1 • 1 • • 1 • 1

už kuriuos muitas yra dar 
didesnis. Tuo tarpu vieno 
tinklo daugių-daugiausia pa
kanka dešimčiai valkčių. Tai 
yra daugių daugiausia. KaT- 
po norma—tenka laikyti tik
tai šešios valkčios. Paskui 
tinklas sukiura, sudumba, 

kurios beveik bus ir ji kiek turės atpigti, betapant galima dar keliatą

Mahometonai laidoja nu
mirėlius be karstų (grabų).

Kuomet Grenlandijoj nu
miršta vaikas, tai vieliniai 
gyventojai laidoja gyvą šunį 
su juo, kad vaikas turėtų 
sau vadą kitam pasaulyje. 
”šuo visur kelią atras,” jie 
sako.

kuomažiausia priemonių su padoruose sluogsniuose nėra 
išnaudojimu kovoti, nuo jo minėtinas. Nes prekyba be 
apsiginti. teisingo principo nėra įma-

Žvėjai, susispietę apie va- noma. Kodėl, pavyzdžiui, 
sarnamių vietoves šiaip-taip nesuorganizuoti - •
dar gali gyventi. Ten vasa- žuvų eksporto kad ir į Kau- Lietuvą. Kurstė tuo, kad nu- 
rai suvažiuoja kiek daugiau Iną? Kodėl pavyzdžiui, nebu- statė ir sustiprino Klaipėdos 
svečių, ten vargšai bent tų galima paleisti kokio va- kraste būrelio žmonių vieš- 
trumpu vasaros metįu turi jgono-šaklytuvo, kuris į Kau- patavimą,.priešingą ir atka- 
kiek geresnio uždarbio. To- ną pristatytų gyvą žuvį? ir nivk*aiP®oiečiams ir klusnų 
liau nuo tų vietovių po kai- musų laiknoji sostinė turėtų Paciam. krikščioniškajam” 
mėlius išsisklaidę žvejai ir gero, sveiko ir pigaus mais-' į*aHnVj Kurstė tuo, kad 
šio uždarbio neturi. to, ir nelaimingi žvejai gale- Klaipėdos krašte brutaliai

Jeigu iki šiol jie dar galė- tų gauti nors kiek žmoniš- buvo mindžiojamos pamati- 
davo šiaip-taip gyventi, tai kesnio uždarbio! Pašalinius nes piliečių teises, desimciais 
dabar jiems gręsia dar di- perpirkėlius bei tariamųjų jnetų įprastos ir virtusios 
dėsnis vargas. Visų pirma—žuvies karalių diktatųrąJtenyksuems zmonėmsbuti- 
ju žvejybos įrankiai baigia-pelnas, kuris taip gau- ĮJOS ka1^ duona ir oras, 
mi naudoti ir naujų įsigyti šiai’eina į jų kišenes, lik- Skaudziausio paniekinimo»ir 
jie neturi jokio galėjimo, tų gamintojų — vartotojų skriaudų teko čia pakelti, 
Seniau numegstus tinklus- naudai. Ir čia gal galėtų Klaipėdos krašto
jie retai kada tepirkdavo; iniciatyvą pasiimti į savo darbininkams. Kurstė tuo, 
pirkdavo daugiausia medvil- rankas koperatyvai, jų gą. kad policiniu budu buvo jsi- 
nę (bovelną), iš kurios jie junga. Ji jau daugelį varto- laužta 1 žmonių tikybinius 
jau patįs tinklus megsdavos. jų-gamintojų apgynė nuo reikalus ir milicijanto lazda 
Dabar medvilnė labai bran- tarpininkų siaubi. Ji galė- r.VV(?. ąndoma pertvarkyti 
gi. be to, už jos įvežimą ten- tų ir šiuo reikalu ištiesti pa- tikybines administracijos 
ka mokėti dideli muitai. Žve- galbos ranką. Tylėti—nebe- ial
jams dabar ji jau nebeįper- galima. Nieko nedarymas I tart\*m tyciotasi iš Klaipe- 
kama. Dar'mažiau jiems tolvgus nusikaltimui! dos krašto gyventojų reika-
įperkami numegsti tinklai, Pridotkas. ?r?iekimų. Prasilenkiant

- • ’ p’KI 2in.”) su įskilmmęais pažadais, vy-
Į į riausvbė trukdė ir tebetruk

do Klaipėdos kraštui išsi- 
SNIEGAS APIE ONTARIO rinkti savajį Seihielį, suda- 

EžERĄ. ryti savają vietos vyriausy-
Ant Ontario ežero ir apie- '* Jr stipriau susirišti su 

linkėj pereitą sąvaitę pasi- Lietuva,, pasiuntussavo at
rodė sniegas, kuris snigo stovus Lietuvos Seiman. { ±IJ
apie 5 minutas laiko. 1 Kas jau pasiekta tuo vy- komitetą.

Brooklyno tiltas lėšavo 
$15,000,000. Jis turi 3,470 pė
du ilgio, 130 pėdų aukščio ir 
jj pastatyti ėmė 13 metų lai
ko.

Aukščiausi kalnai pasauly 
yra Himalajai (Azijoj). Au
kščiausia jų vieta turi 29,000 
pėdų.

Egipte palei Nilių yra to
kia vieta, kur niekad nelyja 
lietus, ir vietos gyventojai 
tenai netiki, kad pasaulyje 
yra kraštų, kur iš dangaus 
liejasi vanduo.

Visai grynas auksas yra 
24 karatų.

KAS TUNELI PO 
LAMANŠU.

Pravedimas tunelio iš An
glijos į Franciją po Laman
šu, kuris buvo planuojamas 
ir svarstomas jąu nuo 50 
metų, pastaraisiais laikais 
vėl įneštas Anglų politinio 
gyvenimo darbų tvarkon. 
Liepos ld. įvyko specialus 
imperijos apsaugos komite
to posėdis, MacDtrnaldui 
pirmininkaujant. MacDonal- 
das sukvietė į tą pGįsdj ke
turis savo pirmtakunus: 
Lordą Balfourą, Asųuithą, 
Lloyd George ir Baldwiną. 
Be jų posėdy dalyvavo kabi
neto nariai ir oro bei jūrių 
laivyno pajiegų viršininkai, 
įeiną į Imperijos apsaugos

•
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PARDAVIMAI

REIKALAVIMAI

Pajieškau apsiyediihui merginos 
ba našlės, kad ir su Vienu vaiku.

L D. L D. REIKALAI.

rrus. ar sėlenų biskvitas, arba pasenu

si po pietų.—Avienos, vištos ar jau- *

omu# _ _
Pajieškau apshedimui merginos truęiniaią. aiba vienas šaukias jaų- 

i jnlvįs. Pieno atsifcert^ Čuko-

Sveikatos Kampelis.

t;
i 
i

GALVOS SKAUDĖJIMAS, vakare, galima kaltinti pro- 
Mandagioj draugijoj nie- suvargimą ar akių per- 

kuomet nekalbama apie gal-.......
vos skaudėjimą. Bet namie 
sunku, turint galvos skaudė
jimą, nebūti surugusiam. 
Niekas galvos skaudėjimų 
nemėgsta ir tas, kuris yra 
galvos skaudėjimo auka, tik
rai užsipelno užuojautos ir 
pagalbos.

Dabar, kas yra galvos 
skaudėjimas? Tuojaus kas 
nors gali pasakyti, kad ”bi- 
le kas žino, kas yra galvos 
skaudėjimas.” Tai negeras 
atsakymas. Kartais sunku 
net pačiam gydytojui suras
ti, kas yra galvos skaudėji
mas. Kitas gal sakys, kad 
"galvos skaudėjimas, tai tik 
galvos skaudėjimas, dau
giau nieko.” Ne, galvos 
skaudėjimas nėra tiktai gal
vos skaudėjimas.

Bet nuo ko galvos skaudė
jimas paeina?

V ra daug galvos skaudėj i- mus, bet svarbiausia žinoti 
mų ir daug priežasčių, ve- tas, kad galvos skaudėjimas 
dančių prie jų. Svarbu, kad yra pavojaus ženklu ir ne- 
pirmiausiai suradus prie- turi būti ignoruojamas. Yra 
žastį. Labai mažai žmonių tai simptomas ir neturi būti 
supranta, kad daugumos Ii- skaitomas kaipo liga, 
gų persergėjimo ženklu yra] žinoma>galiraa nueiti į bi. 
galvos skaudėjimas. je kurją vaistinę ir paprašy-

Galvos skaudėjimas, ku- ti vaistų galvos skaudėjimui, 
ris paeiną nuo sumušimo, Gali tau ištiesti visą eilę vi- 
lengvai suprantamas, bet šokių gyduolių nuo galvos 
gali būti tikras, kad kitoks skaudėjimų, visos garan- 
skaudėjimas reiškia kad tuoja išgydyti, vienos per 
prasižengi prieš švelnius ku- pusvalandį, kitos tuojaus. 
no mechanizmus. Turi tuo- Yra daug vaistų, kurie pra
jaus jieškoti priežasties. Jei šalina galvos skaudėjimus 
pats negali surasti* turi pa- laikinai, bet liga ir priežas- 
gelbininką gauti, būtent, gy- tis vedanti prie jos nesu- 
dytoją. Didžiuma galvos stabdoma, ir taip plėtojai,

Moterei: Nepnpildyk pil
vo saldžiais gėrimais, kurie 
tik didina troškulį. Dėvėk 
šviesius liuosus drabužius. 
Nepatartina gulėti pamary, 
nepridengta galva, ir leisti 
karštiems spinduliams kai- 

tuomet K
met jos nesveikos. Nesvei- P"®8 .ats‘?ulslan,t ‘.ab?‘ !«■ 

.lengvina ir greit užmigdo. 
I Mažam vaikui: Atmink, 
i kad mažytis daugiau nuken-į 
j čia nuo karščio, negu užau- 
Igęs. Laikyk jį kuovėsiausio- 
je vietoje, liuosuose drabu
žiuose, kuo jų mažiau, tuo 
geriau. Kasdieninė maudy
nė mažam vaikui yra svar
bu. Duok jam atvirintą ir 
atvėsintą vandenį gerti. 
Vartok tiktai certifikuotą ir 
pasteurizuotą pieną ir lai
kyk jį šaltoj vietoj, žiūrėk, 
kad musės nevaikščiotų ant 
pieno bonkos.

Vaikams: Įsakyk vaikams 
negerti vandens šaltiniuose 
pakelyje, iš senų šulinių ar
ba. upelių, nes toks vanduo 
abejotinas. Žiūrėk, kad jie 
žaistų vėsioje vietoje, kuo
met esti karščiausias dienos 
laikas, ir kad eitų anksti va
kare miegoti. Svarbi ir bū
tina taisyklė yra ta, kad jie 
niekuomet nedėtų pirštų į 
burną. Žiūrėk, kad daržovės 
ir vaisiai, kuriuos jie valgo, 
butų švariai nuplauti.

Gale, patarimas visiems: 
Nekalbėk apie karštį. 
Neskaityk apie karštį. 
Nežiūrėk į termometrą.

Pajieškau brolio Motiejaus Saka
lausko. U) 11) metais gyveno apie £. 
Nevvark, N J ; iš Lietuvos—Taručio- 
nio sodos, Merkinės parapijos. Kas 
žino apie jį, malonės pranešti aiba 
pats lai atsišaukia. Y’ra svarbus rei
kalas. , * (33)

MONIKA SAKALAUSKAITĖ 
Calle New-York. 47')9 Berisso F.C S. 

REP. ARGENTINĄ

kUIHKIu
EROVes skYRĮŲS 

DĖL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

kas akis galima gydyti ne- j 
šiojant akinius ir tuomi pra
šalinant galvos skaudėji-! 
mus. j

Abelnai imant, galima sa
kyti, kad yra daug priežas
čių, vedančių prie galvos 
skaudėjimo.

Yra smagenų ligos, akių, 
ausų ir nosies, ir visos jos 
esti priežastimi galvos skau
dėjimų. Yra kiti galvos 
skaudėjimai, paeinanti; nuo 
vien kvėpavimo blogo oro, 
prasižengimų valgyme, var
tojimo alkoholio ir kartais 
nuo perdidelio rūkymo. Vi
sokios inkstų ligos veda prie 
tų pačių pasekmių, nors jos 
yra jau gerai įsigalėjusios, 
kuomet galvos skaudėjimai 
prasideda.

Butų galima daug dar pa
sakyti apie galvos skaudėji-

| Pajieškau draugo Juozo Mišeikių, 
gyveno Chicagoj; įyiS m. išvažiavo 
į miškus ir nuo to laiko nežinau kui 
jis randasi. 42 metų, nedidelio ūgio, 
tamsus plaukai, myli išsigerti Iš 
Lietuvos Prežų ’ kaimo, Skaudvilės 
vai. Kas apie ji žino ‘malonės pra* 
icšti. ■■ (33)

VINCAS SEIMELIS
4138.So. Artesiau avė , Chicago, iii.

VKTROLA 
(Portable) 

$50

Imkit Muziką Kokią Tik 
Norite, Kur Tik Norite, 

ir Klausykite

ia visokius Victor rekordus, kokius tiktai norite 
girdėti Kiekvienas pardavinėtojas \ ictrolų iš
dirbinių malcniai parodys jums tą Victro.ą arta 
litus kokius stylius, nuo 825 ir augsciau. Pasi
klausykite šių naujų lietuviškų rekordų.

NAUJI VICTOR KOMIŠKI REKORDAI
Listo

Ubagų balius Dydis Kainos
Septynios paties TO

Juozas Vaičkus

DVI NAUJOS DAINOS PER SODEIKĄ
71548 Daug kraujo pralieta 

Laivyne „ ,
Anthony Sodeika

DU LINKSĖS ŠOKIAI
77553 Mariutės žavėjantis—V alc-as

Gražiajam Klony’—Polka
John Kramer’s Schuhplattier Band

KITOS VICTOR REKORDU SUGESTUOS

POVILAS ČEREŠKA. Ukmergės 
'apsk. Balninkų parap.. Juodpurvių 
vienkiemis arba Deltuvos miestelio; 
malonėk tuojaus atsišaukti arba ži
nantieji teiksis pranešti io adresą, 
uz/ ką busiu labai dėkingas Reikalin
gas svarbiame reikale iš Lietuvos. (34 ) 

A. BACV1NKA
2342 E. Fayette St , Baltimore, Md.

—_į---------------------<------------------------------ ---------- ----------- --

APSIVEDIMAI
ar- 

------------, —— y-,—. ------- - n°- 
jaunesnes kaip 25 ir hesenesnes 35 
metų Aš esu .34 metų Meldžiu tik
tai tas • merginas atsisaukt!, katros 
mano važiuoti į Lietuvą gyventi ant 
ūkės ir .katros turi .pinigų. Aš taipgi 
turiu biskį pinigų ir turiu Lietuvoj 
ūkę. tai katros sutiksit aut šio apgar
sinimo meldžiu atsišaukti laišku ir 
prisiųsti savo paveikslą, kurį unt pa
reikalavimo sugrąžinsiu;

P. VA1TECH 
Box 14>2. Co.verdale, Pa.

STRA1PSNIS 84

Šit-t valjj-iu- sistema atatiks reika
lam normaliai sveikų kūdikių Ji ne
skiriama kūdikiams su labąi opia ' 
sveikata. Tokie atvejai yra nepapras-

;r reikalauja gydytoju apžiūros.

15 iki 18 mėnesių—keturis 
sykius dienoje.

inanavų,

dytoją. Didžiuma galvos stabdoma, ir taip plėtojasi, 
skaudėjimų galima išgydyti, kol padėtis pasidaro pavo- 
jei priežastis randama. Ir jinga.
reikalinga priežastį surasti,' Todėl niekuomet nereikia 
nes galvos skaudėjimas yra ignoruoti galvos skaudėji- 
pąvojingų pasekmių perser- mų. Jei negali jų išvengti re
gėjimu, jei nepadarysi per- guliariniais papročiais, val- 
mainų savo gyvenimo pa- gan t tinkamus valgius, ven- 
pročiuose. ; tiliupjant miegamus kamba-

Kad suradus, kodėl turime rius, ofisus ir darbo vietas, 
galvos skaudėjimus, reikia tuomet gali žinoti, kad jau 
pirmiausia domę kreipti į blogai yra.
būdą jaučiamo skausmo,' Kreipkis prie gero gydy- 
kur jis vra, kokiame dienos tojo, kad jis surastų galvos 
laike jis buvo jaučiamas ir skaudėjimo priežastį, 
visus kitus simptomus, ku- !
rie su juo pasirodo. Kaslink KARŠČIO NUGALĖJIMAS 
paties skausmo budo, jis ga- ” > ... . -
Ii būti drebantis, lengvas, 
arba gali būti paroksizmi- 
nis, tai yra, atsikartojantis 
|)eriodiškais tankumais ir 
gali būti iš priežasties judė
jimo ar padėties. Drebantis 
galvos skaudėjimas, papras
čiausias iš visų, dažnai reiš
kia persižengimą valgyme, 
kartais valgant perdaug mė
sinių valgių, krakmolinių ir 
cukrinių—arba, kartais, per-

Vasaros karštis jau čia. 
Vienok nėra nieko baisaus 
apie karštį, jei žinosime kaip 
jį nugalėti. Viduj ir lauke 
kiekvienas šeimynos narys 
gali prigelbėti prie nugalė
jimo karščio.

Viduj: Neįsileisk musių, 
didžiausio vasaros pavojaus. 
Žiūrėk, kad sietai butų geri 
ir jei musė Įsigauna, tuojaus 
užmušk ją arba sunaikink 

--------- _ žinomais musių naikintojais, 
daug visų trijų. Kitais sy- j afkvk valgius švariai. Šva- 
kiais, gali būti is priežasties, rus va]gjs ilgiau laikys. Kas
kad valgis persenas arba pa- savajtę plauk šaldytuvo vi- 
gedęs. Drebantis galvos ♦
skaudėjimas gali būti ir iš 
priežasties didelio kraujo 
spaudimo, nežiūrint koks 
yalgis nebūtų.

Kaslink galvos skaudėji
mo buvimo vietos—jis gali 
būti tik vienoj pusėj, labiau- . . 5
šiai smilkiny arba tiktai birus reikia dažnai plauti 
kaktoj, dažniausiai virs verdančiu vandeniu ir rei- 
akių. Tokie skausmai ar-ki.a juos laikyti gerai už- 
šiausi esti rvtmečiais atsikė- dengtus.
lūs. Vėl, skausmas gali būti Vyrui: Nekrauk nereika- 
pakaušy ar viršuj galvos, lingu lašinių ant savo pečių. 
Turint "inkstų ligą skausmas Nepersivalgvk, nes persi- 
dažnai esti kaktoj arba pa- valgymas visuomet pavojm- 
kaušy. Turint sutinimą ant gas tam, kuris sėdintis dir- 
smagenų, votį ant smagenų ba, ypač pavojingas vasaros 
ar vidurinėj ausy, skausmas laiku. Valgyk šviežias dar- 
esti tik vienoj pusėj. Skaus- žoves ir daug įsiurpusių vai

diną kaklo gyslose nereikia -1" .......
•sumaišyti su galvos skaudė
jimu. Galvės skaudėjimas, 
turintis ryšius su smagenų 
liga, dažniausia blogėja nak
ties laiku ir neduoda miego
ti. Galvos skaudėjimas, ku
ri kartais jaučiame atsikė
lus rytmetį dažnai yra iš 
priežasties neužtektinos ven
tiliacijos ar persiko kamba-

Lauke: Nebus nei musių 
nei uodų, jei kiemas bus 
švariai užlaikomas ir nebus 
jame prikrauta visokių ne
reikalingų daiktų, kaip tai 
senų drabužių, popierų ir 
pūvančių daiktų. Išmatų ki-

šių. Gerk vandenį, vDač tar
pe valgių. Vengk alkoholio 
—alkoholis yra daugybės 
saulės užmušimų priežasti
mi. .

Vyrai, kurie sunkiai dir
ba, ir kurie turi pakęsti di
delį karštį, pavvzdin tie, ku- 
lie turi kūrenti didelius pe
čius ir dirbti prie karštos ge-| 

___ _  ležies, dažnai nukenčia nuo 
rio7~ Kuomet galvą skauda mėšlungio.

L. D. L. D. ir "KULTŪROS’ 
BENDROVĖ.

"Keleivio” No. 25 P. B. 
Balčikonis, L. D. L. D. pir
mininkas, pakėlė klausimą, 
būtent, ”kad L.D.L.D. nariai 
taptų ’Kulturos’ bendrovės 
nariais—dalininkais ir nau
dotųsi visais bendrovės iš
leistais raštais ir žurnalu.”

Klausimas vietoj. Tik tiek 
bėda, kad didžiuma mus 
(bent taip manau) nežinom, 
kokiomis sąlvgomis galima 
pastoti " 
vės nariais, 
konis savo 
rodė. Todėl yra sunku ką- 
nors kalbėti tame svarbiame 
klausime. Butų gerai, ka< 
drg. Balčikonis mums tas 
sąlygas paaiškintų plačiau, 
dėl kurių dauguma mus ne
galime paduot tikro savo 
nusistatymo.

Kaslink leidimo L.D.L.D 
raštų Lietuvoje, manau, ne
bus nei vienas tam priešin
gas. Nevien todėl, kad Lie
tuvoje galima išleist raštus 
kur-kas pigiau ir geresnius 
veikalus, bet ir todėl, kad ten 
yra žmonių, kurie tinkamai 
gali apdirbti vertimus, ko 
Amerikoje neišgalima. Ži
noma, mes ir čia turime vie
na, kitą žmogų, kuris darbą 
atliktų neprasčiau už Lietu
vos rašytojus, bet jie yra 
perdaug užimti, ir apie to
kius darbus jiems nei neuž
simink.

Butų gerai, kad šis klau
simas butų perstatytas kuo- 
aiškiausiai ir greitai. Tada 
butų galima tinkamai jį ap
kalbėti. Pasirodžius tinka- 
kamu, nieko nelaukiant rei
kėtų vykdinti gyvenimam 

Svarbiausi mums raštai 
yra—Markso raštai. Jeigu 
mes galėtume kooperuoti su 
"Kultūros” bendrove, tai 
pirmu klausimu ir turėtų įš
alti Markso raštų leidimas 

—bent pirmas tomas—"Ka
pitalas” ir kiti lengvesni jo 
raštai. Markso raštai kiek
vienam darbininkui yra rei
kalingi, ir L.D.L.D. turi tuo- 
mi susirūpinti.

Laisvės Mylėtojas 1

Kultūros” bendro- 
nes drg. Balči- 

rašiny jų nenu-

Extra Baltimoriečiams!
Turiu ant randos 5 ruimus, jeigu 

norėtų galėčiau duoti ir burdą. 3al- 
timo-ieč ai. kuriems reikalingi kam- 
hari'i atsikreipkite; proga geresnė 
negu kitur (33)

MP.S. A WAITKUS
103 So. Popplcton St., Baltimore Md.

*

I

7326® Gersim broliai uliavosim 19
JJatušėlė miela

Mikas Petrauskas

.75

77368 Mariutės—Valgas 19
Ger-o U po- Valcas

Vėberio Kapelija

.75

77436 Suirusio gyvenimo—Valcas 19
Ant upes Kas.nakos—Polka 

Tarptautinė Orkestrą

.75

72326 Balandis Žemaičių sekstetas 19" 
Venecijos Karnavalas

Mosė Tapiero

.75

72426

T' ■(

Eina gaisas 19"
Himnas Lietuva Tėvyne

Jonas Butėnas

.75
. i <! > ‘

73268 Daliui pasibaigus—Valcas • 10”
Aplink Kalėdų Eglaitę—Mazurka 

Erie-Berg Oscar Johnsou

.75

69783' Kaimiečių Tolka 19'
Linksma Polka

Kauno Kapelija

.75

73391 Mano Mylimoji—Polka 10”
Visad linksma >

Kaimiečių Kapelija

.75

Svaibu: Visuomet grajinkit Victor rekordus su 
Victor Tungs-tone Styius arba Victor plieninėmis 
adatomis. Su Victor Tungs-tone Stvlus nėra rei
kalo mainyti adatą dėl kiekvieno rekordo. Klaus
kite apie tai pardavii ėtojo. Taipgi gaukite nuo 
jo Victor lietuviškų 1 atalogą—dykai.

žiūrėkit po antvožu ir 
an,t korčiukės šių Victor 

vaizbaženklių.

Victor Talkins Machine Co
Canden. N. J.

D A TTETAVfl TTlff A I Pajieškau Juozo Arbatavičiaus, Be- p Ą J IrJSMlJ I III A I į teikiu kaimo, Metelių parapijos, turiu 
* "Tw** svaibų teikal# dei tavęs pranešti. Kas

j žinot apie jį. meldžiu pranešti arba 
i oats atsišaukit po šiuom antrašu:

Pajieškau savo sunaus V inco Rau- j 
bos. 15 metų amžiaus. Jis išvažiavo j 
12 sausio, š m. Aš išleidau jį į Phila-, 
ielphia ir jokios žinios neturiu. Taip-' 
;i pajieškau Igno Dailidos, jis gyve- 
:o visa laika Philaūelpnijoj Taipgi 
>ajieši au Kazimiero Savicko. Meldžiu 
/įsus atsišaukti šiuo adresu:

ROZALIA RAUBIENĖ
Calle 7 Casa 96. Barrio Yardin 
Casabo, Montevideo Rep. 0 dėl 

U ruguay.

Aš. Nikodemas Varanius, pajieš- 
kau savo brolio Vinco Varaniaus ir 
sesers Onos Triniikienės, jiedu pir- 
mau gyveno Chicagoj. Taipgi pa- 
.eskatt tetulės Klerij' nos Hritdaikie- 
ičs, kuri pirmiau gyveno Baltimore, 
»ld. Meldžiu visus atsišaukti, nes tu 
iu svarbų reikalą.

NIKODEMAS VARANIUS
Calle 7 Casa 96. Barno Yardin 
Casabo, Montevideo Rep. O dėl 

Uruguay.

FR KLIMAS
417 Oak Street, Scranton, Pa.

Pajieškau brolio Apolinaro Razmo 
Čia jo ir paveikslas.

Pajieškau švogerių Vinco ir Mari
jonos Tamošaičių; atvažiavo iš škoti- 
os l:xm metais i .dor.treai, Kanadą. 

Labai meldžiu jūsų atsišaukti arba ži
nantieji malonėkite pranešti

-TONAS BESASPaRIS 
2736 Rooaevelt avė., Detroit, Mich.

Turiu svarbų reikalu, kas apie jį 
žinot malonėkit pranešti, busiu didti 
-iėkngas. CHAS RAZMUS
252 AV lllth Place, Chicago, III.

Pajieškau brolio Domininko Po
ciaus Rietavo# vai._ Daugčdų kaimo, 
pirmiau gyveno 
svarbų reikalą, 
šiuo adresu. JUI BUTKUS,

\ atušiu kaimo. Rietavo našt., 
šiaulit. apsk, Lithuania.

Chicagoje. Turiu 
prašau atsišaukti

Ona Grabauckaitč-Skrupskicnė. ješ- 
kau brolio Jokūbo Grabaucko, paeina 
iš Kibartų, Vilkaviškio apsk Pirmiau ' 
gyveno Binghamton. N. Y. Rašiau ke-į 
liatą laiškų ir nuo jo jokio atsakymo j 
negaunu Kas apie jį žino, malones 
pranešti, nes turiu svarbų reikalą.

ONA SKRVP.SKIE.NE (33)1 
p. O. Box 32 N. J.

f

____  _
i ryte —Oatmeal, inanavų, com- 

nicai. kiekviena kruopų košelė turi 
būti virta tris’ valandas diena pirm 
penėjimo. I’a'nri^us virimą, košele tū
li -būti kaip-skystas kisielius. Ją per
košia per koštuvą, o atvėsus ji pasi
daro k ti kisielius, šito duok du ar tris 
šaukštus su pienu. Duok dar 8-10 un
cijų pieno atsigerti. Skrudintos duo
nos.

0 ryte .-Sunka vieno oranėiaus.
11- ryte.—Minkštai išvirtas kiauši

ais sumanytas: su pasenusio^ duonos ♦ rvi»■»«-jĮt- 
aiba našlės nedaugiau kaip su vienu tinus'su 
kūdikiu, tarp 20 ir 35 n»etų,. be skir- ____ _____ _
tumo tikėjimo, rrtaž-daug pasiturinti si duona su sviestu, 
ir mvlincią švarų 'gyvenimą. Aš,esu , 
vaikinas 34 m. amžiaus įtariu savo ^nąS',’
uzsicm.mą Su pirmu laišku malone- aliais. arba duonos trii-
s>t pns.ųsn paveiksi kur, pareika- 0ilUMis Kiaušinienė, krakmolienė, 
lavos sugrąžinsiu. Arčiau susipaiin-iry2ię pudingas> virtos sl k

per laišką; ■ <2?> I obuolys, arba obuolienė.
J. M. G..'l. O. Box.l<,9.. Kenosha. Wis. ] , ... ....____ ___________ • ■ - — ■' ) - . Į _ b. vąkare.—Manavų, ar kvietine ko- 

i’aiieškąu. apsiveditnui draugės,.ga- fvlF^ d™ '"iDandj). Duok du at
Ii būti našlė arte turinti persiskyrt--Pienu.. • Pm»o dar <taU 
mą. Nesėnesnė 34 m./ kuri ntylėtų ”— t----- ---------- -***-->
dorą ir teisingą gyvenimą. .Maldnėįęit 
kreiptis- laišku: (34)

JOHN J. BURCH. ,
P. O. Bqx~ 253,. Clevjeland. Ohto. . gitoi

Pajieškau irvvenimui d raugės į
ginos arba našles, gali- būti įr ntio/riį7>ilau...,».-, ... —- 
ro atsislcj-rus, bilc mylėtą MėįąUkata, -UJiad iavkrui. 
gyvenimą, nesenesnės kain 38 metų. I i-iotiaes- jirobrėma. 
Aš esu vaikinas 37 metą. Daugiau H- i tuij jp išrišti.. Jį J 
nią suteiksiu per laišką.- ■’ %(Š4Xa,

F. A ADAMS
2219 4th Avė, Detroit, Mich.

PARSIDUODA CEVERYKV. DRA
PANŲ ir kitokių smulkių daiktų 
krautuvė. Vieta apgyventa lietuviais 
ir lenkais. Biznis eina gerai Priežas
tis pardavimo, liga. Norintiems Įsi
gyti toki biznį, yra gera proga. Kreip
kitės prie savininko. (34)

JtjSEPH MASTEIKA
213 No. Main St.. Manchester. Conn.

PARDAVIMUI KALVĖ.
Elektra prirengta, geras nuolatinis 

biznis miestely, kur yra 4,300 gyven
tojų ir apielinke apgyventa ferme
riais Geras nuolatinis darbas dėl 4 
vyrų. Kaina $2,500. Parduosime pigiau 
iš priežasties ligos. Renčia labai pigi. 
Atsišaukite greit.

ANDREVV STOKIS
204 W. Main St., Westviile, 111.

,a. šelė. (virta dvi valandj). Duok du af 

sigerti. Autoriaus ar pasentos! dtjona 
su

Męrgąjiėš brendimo periodas yra 
laikas kiekvienai motinai būti atsar
gai.- : -.Tai Jaikųš, kada jos visos pa- 

taę'ijsč* Jtėtstfime. statymosi 
g,-kurio'teiraaUfe yra kūno peik 
inžasj 'ržĮ uratas Ičada ,još svei- 

•■ąvarbi. .Ta .sveikata yra 
Kiekviena motina 

.turi jšaukleti merj- 
(įriašš «iTe’ikatą;;ir stiprybę, kad perveš 
dus ją laimingai per ši periodą.

Be užtektinai gero maisto bręstan
čios mergaitės kūnas negali atsilai
kyti gamtos reikalavimams to laiko
tarpio. Tokie vaikai tun gauti du 
sykiu Eagle Pieno į dieną, apart ki
tų valgių, Attniešk du šaukštu Eagle 
Pieno i tris čvertis puoduko šalto 
vandens. Nekurie labiau myli su gin- 
ger ale. vaisių sunka, arba kiaušiniu. 
Ji galima vaitoti su nauda ir neku- 
riuose virtuose valgiuose.

Skaityk šitus straipsnius kas su
kaitė ir pasidėk ateičiai.

PARSIDUODA DUONOS KEPYK
LA IR NAMAS GYVENTI. Kas mo
ka tą amatą—duoną kepti—atsišau
kite per laišką šiuo adresu: (33)

JUOZAPAS GEDA1T1S 
75 Šou t h St.. Athol. Mass.

PARSIDUODA STORAS.
Mėsos ir groscrio, biznis išdirbtas 

gerai, prie vietos kambariai; yra tre
kas ir tuiing karas. Savininkas išva
žiuoja Lietuvon. (

J F. KANES
110 River St.. HaverhilL Mass.

pajieškau partnerio.
Kuris gerai moka važiuot su troku 

ir kad prisidėtų prie pekarnės. įneši
mas mažas. Biznis gerai eina. Dėl 
platesnių žinių atsišaukit ypatiškai 
ar per laišką* (34)

ANTANAS GRIGALIŪNAS 
3x \Voodbridge, St, Hartford, Conn.

Draugas ir Draugė!
Parduok man savo liuosą lai

ką. Parašyk laišką šiandien. 
Adresas: (41)

G. I. DAUGĖLA
193 Grand St., Bos 9 

Brooklyn, N. Y.

Nuga-Tone
20 DIENU 
GYDYMO 
BANDYMAS

PINIGU • NESIŲSKITE f
Tik tuoj išrašykite ir pririų.kite že- 

miau paduotą kuponą! Tai visa. ką. jų« 
turite daryti, kad gavus pabandymui 20 
dienų gydymą pagalba Nuga-Tone—vidurių 
liuosavimo vaisto, kuris reguliuoja ir stimu
liuoja kūno funkcijas ir prigelbsti sistemai 
atlikti tą darbą, kuris jai paskirta pačios 
gamtos.

Nuga-Tone turi atatinkamoje formoje 
Geležies, kuri yra reikalinga sveiko ir raudono 
kraujo padarymui. Tai Geležis raudonina 
skruostus ir stiprina muskulus. Nuga Tone 
taipgi turi vaistų formoje Fosforo elemento, 
kuri& laLaj svarbią role lošia musų kūne. Prie 
viso to Nuga-Tone dar turi Šešis kitus nau
dingus dalykus. Tie puikus vaistai yra varto
jami geriausių viso pasaulio daktarų prigelte* 
jimui gamtai ir sustiprinimui kūno.

Nuga-Tone yra daktaro receptas, kuris V7 
daug kartų buvo išrašomas ir bėgiu trijų dešimčių 
su/iršuni metų davė gerų rezultatų. Tūkstančiai vyrų 
ir moterų labui gtria Nuga-Tone. nes tas vaistas suteikė. 
jiems geresnę sveikatą. Nuga-Tone yra tikrai geras vaistas ir turi 
atsitikime, priešingai jis jums nei cento nekainuoti s.

Nuga-Tone stiprina kraujo cirkuliaciją ir sustiprina kūno funkcijas. Jis 
•timuhuoja ir reguliuoja viduriu.', tustipr ca piko veik“ ą g< na apetitą r. prigelbatS 
virškinimui. Nuga-Torc pa'alin.. vidurių ižkietč mą ir gazus. prašalina blo< kvapą 
ir sukepima nuo liežuvio, paliuo^uoja nuo galv s s V .ode no ir grožitra odą. kuri lyg 
purvu yra apnešta nuo virdurių užkietėjimo i. kitų ligų. Nuga-Tpnc yra vi nas pui
kiausių vaistų—jis priduoda Jums daugiau gaivumo ir ambicijos Vartok N Aga-Toaė 
kelias dienas ir stebek permainą—ius pasidarysite ’irJcsm-.nsni l^tmingcjci jr parusite, 
kad verta yra .gyventi. ■
VFTKTrF ŠIANniFNt Tuoj i=r 'sįl ic h pnMų.lcit« ie-tponą

ii : L n'’vtr Nu ».i cne gerum Jir. 
t ;<. .r e jr »dyti jc naud.nrumą j. tns 

Nt ? > • P :rdav nejimat taipgi ap--
;x.t* zk.. t j . 5, arba pinigai grąžinama^

•
w c v v

' č A.’c.j Chicago.
, -Ton : 3'1 dienų apmokant pašto 

jei^u s pugeibes tai užmokėsiu 
dalį aš. augrtžinsin jum* ir nieko

pagrlheti justi

Uth. 500 •
12 ta.

VEIKITE ŠIANDIEN! •
įrodė savo gerumą tūkstančiams v./rų ir i te. , 
Vartokite kuponą tuoj, kad nepan.ir»tut< F*_ ~ 
tiekose tuo supratimu įr sutartimi, kad jif tur. j 
Žiūrėk sutartį ant kiekvieno pakMuko.

-------------20 DIENU BANDYMO K’ iONAS
NATIONAL LABORATORY, Lepu L.

GERBIAMIEJI:
išlaidas ir taja sąlyga, jog aš vartosiu jj 
jum i $ 1 00; 
nemokėlsiu.
Vardas..........

Gatv ' i • *’o

Mie.**as . .

Prisiųskitc .oan c.
, „ „ . ‘ ->*» ū.-.TM

jeigu nrpugelbės, tai likusių paketako

arba R. F. D.

V.lob.

<1

• •
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MIKAS PETRAUSKAS
Laisvės Alėja, 60. 
Kaunas. Lithuania.

"Trijų Metu Kanklių" pre
numerata du doleriai ir pi
nigus siųst pašto Money 
Order’iais šiuo atnrašu:

—Ką gi jis jums padarė? 
—Na gi per 14 dienų nuo

tego, aš dabar tikrai neži
nau. Paklausk mano gaspa- 
dinės—ji žino.

DENTISTAS
10—12 dierą);
2--5 po pietų; 
C—X vakare;

■ 10--12 diena
karr>|>. Br<>»d «t

17 
jei . 
i'.liško, ku 
1 jrera 
f.; en'.o.i

Bl'LV ĖSK UČIAI. 
(Feljetonėlis)

Ir kam čia mokytis,

322 HOLBROOK AVĖ.. 
DETKOJT. J1ICH. 

ADYNOS.
12-2, C-S

ir pusi
..t: nickvkics.
$1.250 Bais:'..
Jei nori barbeno, 
ges.

Biznierius:—O ką gi jus 
darysit miesto pagražini
mui ?

Valkatai—Aš i 
to išvažiuosiu.

Tk

Kiek dabar sveri?

'.r

S

"Trijų Metų Kanklių Kny
ga," už 1922-3-4 metus bus 
atspausdinta šių metu pa
baigoje ir jau Lietuvoje.

kam
?. vargti! Bile i universite-

CI

as

<^52SZ52S?SE T. ST5T5HS25?;

.y 
ru ‘•n

TEL. HM BIRK 7365

M. F. MATULAITIS

KELEIVIS

!kv*-**-»*»*

i* 
I 
v
>» e v c 
t

/ TELEFONAS 1CS7 >
* 5
/ MEDICINOS DAKTARAS * 

į C. J. PHKOLAITlS | 

C Valandos: nuo 2 iki 1 po pieta, Z 
4 nuo 7 iki 8 vakare /
| 107 Summer St, /
$ LAWRENCE, MASS. / 
/ ž
fVXNXN

V’ienas musų kiijantas 15 
metų kaip ją vartoja.

‘ PARDUODI' ’-'ARM K pigiai. 40 
įlieti., su vAa’= ■ uii-iis, ..psėtai 
H.x;: . -ir visais laukų apdirbimo 

i-:i'. Ku'is norėtų, galėtų pirkti 
•• i-.-,; t.k ze-!“. ’,‘aug:uus i n foi nutriją 
suteiksią p-. y laiškų 132)

rUANK NORVAIŠŲ
R 1. B; u I.;, lrvn»j ..uch.

--------------- L

—Žinoma, žinoma, mes tu- Susiramino.
rime labai puikią mušti, kuri Kapitalistas: — Klausyk, 
radikaliai pagydo yištakiu&itamsta, kiek aš vakar pas 

’tave prabaliavojau?
į Viešbučio savininkas: — 
j Penkis šimtus dolerių.
į Kapitalistas:—O, tai po
nui Dievui dėkui. Maniau, 
kad tiek pinigų pamečiau.

Per ilgai laukti.
Ponas tarė savam tarnui: 

-Ką. Jonuk, ar jau grižai 
teatro? Ar nesmagu bu-

—Smagu, tai smagu buvo, 
atsakė tarnas, —bet aš il

giau ten būti negalėjau, nes 
programoje buvo pasakyta, 
kad trečias aktas įvyksiąs 
visą sąvaitę vėliau.

Jis žino, kas miestą sumilvsi" ir vietoj civiliza- 
pagražintų. , cHos parašysi eibulizaeija X 

Valkata:—Ar nepasuko- arba kvarabatija, tai dar ge- ' 
tumet pusę doleriu miesto 'uu, nes sanadrieeiai ma- 
pagražinimui? _ nys. kad es! labai mokytas.

Todei kam čia to mokslo^ 
Aki? nuo bulvių lupynų pra- 
.■’.iaai.štei ir redaktoriauk!

Bambukas.
Išejjzanitnuojit akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis autiesinj re 
ir ar.ūilvepiškose ( aky- re
se sugrąžinu šviesų tinkamu re 
taiku. re
J. L. PAS\KARN1S O. D. > 
117 Br<«adway, 2%ua Boston. Ma»« pJ

KAS ANT BRODVeS 
KALBAMA.

Sei, Pvter, tu, rodos, ėjai 
į Valpareiso naversitetą?-- 
užklausė Džimas susitikęs 
savo frentą ant South Bos
tono Brodvės.

—Šiur kad ėjau! 0 kas?
—"Sandaros” naujas re

daktorius giriasi, kad jis ir-

Vaistinėje.
Vaistininkas: — Tamsta 

anuomet skelbei, jogei aš 
vaistais žmones nuodiju, o 
dabar ir vėl reikalauji tų 
vaistų.
Žmogus:—Mat, ponas vais

tininke, perku vaistus 
sau, liet uošvei.

žinovo žodžiai.
Vienoje ligoninėje gydyto

jas sergančiam užrašė var
toti kiaušinius su vynu. Pu 
kelių dienų gydytojas klau
sia, kaip sergantis jaučiasi 
prie tokios dietos.
—Neblogai— sako pacien

tas,—jei tik kiauškiai butų 
tekio šviežus kaip vynas, o 
vynas toks senas kaip kiau
šiniai.

Surankiojo S—lys.

i'ARMA TURI RUT PARDUOTA 
TUOJAUS.

ak ai •_•«?;>:• Connceticut 
žemė-, 22 akrai Oii barnus, 

•ai i apmokėt už 1 
karvė. 1 arkAs, 60 v 
įt.sikiai; kiil'.r.i

n'.'.Hi'.ių. geras vauduo. gera____  -
kambariu, stu’y;j vatdiio i;- '.(.leicnas, 

• U..ypilna šieno, vištirinkul, tik ; 
į ir pusė n:a;!ės iki dideiLan miestu:, 

raina tik ^2,603. p.eš: 
•s ant lengvų isiyvu.

i, iM?praičiok šios pro-

NATHAN WEiSLER 
Uncnivillc.

Lietuvos gaspadinė prie 
išpažinties.

Tūla gaspadinė įaike išpa- 
ži ities gerai Įsikalbėjus su 

:prabašėium, klausia:
—Prabaštėli, ar negalė- 

■ tumet mums apmainyti pūrą 
žirnių sėklai.

—Ką čia, motin, per spa- 
viednį apie tokius daiktus 
krlbeti. Ar gailiesi už grie- 

> .

Negali.
—Tamsta, prisiųskie 

pusę savo kareivių.
—Negaliu, ponas

ne. *
—Kodėl?
—Nes tik penkis turiu.

I
\ aisti- • 

, dau^i 
fartuą:' 
»ų, visi | 
vaisinių: 
siūba 7 j

>

'i 
Telefonas 5U2"W.

Or. A. Sormao-Gufnauskas
LIETUVIS

Valandų*: nuo
i nuo
*■■■ nuo
’! Nedėliomia nuo

705 N. Main st
$ MONTELLO. M ASS.

gi tenai ėjęs ir baigęs vieną
—Eik jau, prabaštėli ne- 
tinijęs, imsiu ir nesigailė-

mokslo šaką, bet nepasako,;' 
kokio mokslo, tai gal tu ži-L...i nal- . . įsi

—šiur, kad žinau. Juk’ 
mudu kartu tą mokslą ėjova.

—Tai kas tas do mokslas?i
—Tai yra toks mokslas,; 

kad kaip ji pilnai pabaigi, 
tai gauni ant svk du laips
niu: "S. B.” ir ”M. D."

—0 ką tos literos mynina?
—S. ir B. mynina ”Sku- 

čiau Bulves," o M. ir D. my
nina "Mazgojau Pišius." i!

Prisipažino.
Jaunoji (dienoj vestu

vių):—.Joneli, aš šiandien 
turiu tau prisipažinti, kad 
mano visi apatiniai dantis 
yra sudėtiniai...

Jaunasis:—Tai nieko, 
tą senai pastebėjau.

Jaunoji:—Tai ką, kad
pastebėjai! Bet aš norėjau 
pasakyti, kad aš už tuos dan
tis dar neužmokėjau...

C
tą Įslinkai, tai ir užtenka. O 
ką. ten veikiai, ar pečius kū
rinai, ar bulves skutai, ar 
lentynas dulkinai—tai kas 
ia kam galvoj. Sakyk, kad 

jau esi baisiai mokytas ir 
čar mokiniesi. 0 jei dar kas 
nepatikėtų ar pašieptų, tai 
parašyk ant popieros su uni
versiteto ”letter-head” — 
"Tatum, tatum, darum du- 
rum,” ir bus tiems smaila- 
kpsiams per vambrą.

Kam čia dar mokytis, trin
ti alkūnes į stalus ir džiūti

t

I

i

Tik A’ienas plaukas.
—Kas po šimts pypkių, 

Oda, štai sriuboje plaukas!
—Matai, koks tu esi, Jo

ni k brangusis. Prieš vestu- 
ve?. sakiai, iog mane visą^ga- 
lėtum suvalgyt, o dabar nei 
vieno mano plaukelio nenori Teisme,

i pi aryt. _________ j \—Kaip jums negėda buvo
r-o mAbvtAia pavogti neturtingos žmone- tarp muru it šikšnosparniui,Nemokytas mokytojas. pasenJlsią vjšta, 0 p^je M -dar sgvo ‘,galv0J

—Jurguti. kaip tau mok\- —Gėda, ponas teisėjau, substancijas klapatyti. Juk
Bet kas galėjo žinoti, kad ta yra ir geresniu ir garbinges

nių užsiėmimų. Ot. duokim 
sau. redaktoriauti! Juk dar 
galybės yra žmonių ilgano
sių, kuriems Įsikibęs i nosį 
gali vedžioti kaip tiktai nori. 
Tai kas, kad niekur nenuve-, 
si—nei nereikia! O tu vistiek 
busi redaktorius, bet ne bul- i 
veskutis. O darbą atlikti tai j 

i tik menkniekis—braižyk sau i 
su pitmksna ir gana, o kas iš i 
po ios išeis, ar kas supran
tamo ar ne, tai vis bus gerai. 
O jei ten, sakysim, sandarie- 
čiai arba vyčiai skaitydami 
ir nieko neišskaitys, tai dar • 

; geriau—tikrai žinos, kad jų ’ 
redaktorius "mokytas.”

Juk tokie Rakauskai, Jo
kūbaičiai, Tūliai ir jiems pa
našus bu’veskučiai šiandien 
yra "dideli” žmonės—redak
toriai ir poetai! Hm. tai kas. 
kad nepažįsti nei rimo, nei 
ritmo, nei kalbos taisyklių, 
rašyk ir ganaiBiaškykis sau 
tik pasaulio verpetuose sve
timoj padangėj ir jieškok, 
ar nepamatysi kur "dausose 
azono ir zafiro," o radęs, 
skink kaip lepšes ir krauk Į 
"knygą." Tai kas, kad apie 
socializmą nei gu-gu nežinai. 
-Juk nei nereikia žinoti, tik 
reikia kritikuoti, o kritikuo
ti juk mes žinome, kad leng
va. ypač tą dalyką, apie ku
ri nieko neišmanai. Ir juo 
kvailesnis esi, tuo lengviau 
kritikuoti. Tule-tule.tulęle ir 
jau lygus su Tuliu. Ką-gi Tū
liui reiškia tokie vyrai kaip 

. Grigaitis, Michelsonas, 'Jur- 
kunige, kasdien eini riebyn, velionis? Tai ■ kas kad jie 
Kiek dabar sveri? kalbų daug moka, aukštus

Kunigas . U.:—Oto panie mokslus turi, pažįsta pasau- 
;lį? Bet jie bulvių skusti ne
moka, o tas lietuvių politi
koj svarbiausia. Kad balboj i

Šiomis dienomis atvažiavo ■ _ . ...... .
is C nicago> mano Rūmas fr *35 patinka
lis, kuris gyveno South Bos-į _Et? nieko nemoka, ma- višta pesenusi? 
tone apie 11 metų atgal. At- Klausia manęs šian-
yaziavo ir Brcdvės neoepa- c;:en kas Ameriką atrado, o

ižino-_ , v. i iš kur aš žinau?
—Žiūrėk—sako—kiek čia 

priviso lietuviškų biznierių! 
Ir barberių, ir bučerių, ir lo-; 
jarių, ir daktarų ir kitokių!! 
Tafreiškia, kad musu tauta 
kįla.

—Kįla—aš jam sakau,— 
ale ne visi. Ve, švento Juo
zapo redakcija aną žiemą 
atidarė bananų ir ąis-kęymo 
biznį, ale subankrutijo.

—Kaip nebankrutys, kad: 
durnai padarė—atsakė ma-Į 
no kūmas.—Kas gi žiemos 
laiku ais-krymą valgo? Ais

tikrymas tik vasara gerai, 
žiemą reikia munšaino!

Ilgaliežuvis.

I

t

Geras vyras.
—Ne, ne, tamsta niekuo

met to negalėsi padaryti, ką 
padarė mano vyras.

pasi-
Nekaltas.

Teisėjas:— žadėjai 
taisyti, štai ir vėl teisiamas.

Vagis:—Tikrai nebežinau-, thus vestuvių jis mirė ir man 
kaip šviesųjį teismą užganė- pa]iko $300.000. 
dinti: isilaužiu i gyvenamuo- 

negerai, išsilau-
nti: isilaužiu i gyvenamuo

sius namus 
žiu iš kalėjimo,-—taįp 
negerai.

Plati pažintis.
pat —Tamsta pakeliai skrybė

lę prieš aną panelę. Ar pa
žįsti ją? i
—Ne! Mano brolis ją pa

žįsta, o aš šiandien esu užsi-
Skirtumas.

—Vaikučiai, koks skirtu-____
iras tarp termometro ir ba- movės jo skrybėlę.

t 
t »

Keistas sapnas.
Aną naktį užmigau ir sap

nuoju navatną sapną. Rodo
si, numiriau ir stojau prieš 
Dievo ”sudą.” Nuteisė ma
ne Į peklą. Paėmė mane vel
nias už apykaklės, užsiver
tė ant savo sparnuotų pečių 
ir.nusinešė i tamsybės kara
liją. Ten smaloje degė įvai
rių tautų žmonės, tik airi- 
šin nesimatė.

—0 kode! jus airišių ne- 
deginat? — Įsidrąsinęs pa
klausiau aš velnio.—-Juk jie 
yra didesni griešninkai, ne
gu lietuviai.

—Mat, airišiai dar žali, 
tąi pakabinom ant virvės, 
kad išdžiūtų. — paaiškino 
man ponas velnias.

rcmetro? Kas žino?
—Aš žinau ! \
—Sakyk!
—Vienas kabo viduje, 

kitas lauke.

i Tikra priežastis.
—Tai tik, kumute, mažai % 

palydovų daktaro pakasyno
se.

—Kas gi ateis? Visi jo bu-į 
vusieji ligoniai pirma jo i 
kapus nuvažiavo.

Sėnas vęgetarionas.

Geras daktaras.
Per keturias sąvaites aš 

jus išgydysiu. Pasitikėkit 
manim visiškai. Šios ligos gy- 
■dyme aš turiu iabai gausią 
praktiką. Mat, ta pačia liga 
aš sergu virš 10 metų.

Reklama be melo.
Viena krautuvė iškabino 

lange tokią iškabą: "Neikit 
, kur kitur, idant būtumėt ap-

Sėnas vegetarionas. _ ĮSauti> eikit Prie "lus'i ” 
—Tu išrodai. toks svei

kas? " / / ,
—Taip. Mat aš esu vege

tarionas.
—Stebuklas. Tai ir aspra- sl£3stų,

Geri vaistai.
—Aš turiu ant kojos vieną; 

vištakį, ar negalit man duo-( 
ti gerų vaistų?

Restorane.
—Heilo, tarne, pasakyk 

virtuvės šefui, kad jis nenu- 
_> prapuldęs vieną 

k’ėsin nebvalgyti mėsos. Nuo -įsuką, aš jį, mat, čia sriu- 
■kada esi vegetarionas? i-oje vėl radau.

—Nuo šiandieniniu pietų. --------------_________ Gaspadinė žino.
Baisus sapnas. Kunigas G.:—Bet tamsta.

Kapitalisto pati:—0! bai
sų sapną šiąnakt sapnavau...

Kapitalistas:— Ką tokio 
baisaus?

Ji:—Mačiau, kad tu pali
kai paprastu darbininku.

LITTLE JULIUS SNEEZER
YOUN& MAN- DO YOU KNOVV 
THAT I'M ONE OP THE 
GREATESTCORNET 
pravers iN tmis 
COUNTRY' r

I HftOAN 
UNCLE 
THftTCOULO pwft 
JEKS’-HARP

VVHEH I START PLAW»' 
EVCRV0OPYSTOPS vVOKK. 
ANO UISTENS TO ME •

TMATS 
NO1WI

MV FATHEk 
VVORK.S POWN 
IN THE VVIRE 
MILU ANO-

Krautuvė
MALIAVOS IR GELEŽINIAI DAIKTAI 

PIGIAUSIOMIS KAINOMIS BOSTONE
MES SUTAUPYSIU JUMS DAUG PINIGŲ 
NIV DAIKTŲ. STOGŲ, STIKLŲ, MALIAVŲ 
M ALIAVCJ151O ĮRANKIŲ.

ATEIKIT PASIŽIŪRĖTI 
Dykai pristatėm ant vietos

ANT GLLEŽi- 
IK

S

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

BėacnArti Dcver Street Eleveito
i r
U 
i|I 

aĮ
I 
(
Ia I 9

DR. J. MARCUS
LIETU VISKAS G Y DYTOJAS 

Specialistas sekretcų ir chro
niškų vyrų ir moterų ligų. 

18 Parmenter St„ Kostun, Mum. 
(Prie Hanover Su) 

Tel. Richmond 668. 
Valandos nuo 9 ryto iki 8 
Nedėldieniais iki 4 vai po

it DAKTARAS j
I G. GE0RGIA9E |

4 Iš Paryžiaus Universiteto j
4 Atidaro jrydymo ofisą po J
§ numeriu 4

480 BOYLSTON ST.. BOSTON 4 
į: Specialistas nervu litrų, Kraujo 4
5 ir romatizzno. r
g Ofiso valandos: 5
4 Nuo JI iki 12 ryte ir, c
4 nuo 1 iki 4:30 po pietų. ž
$ Nedėldieniais: 4
5 Nuo 11 iki 1 po pietą. /
g............................................................../
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5ELFREDUCJ NG
C O R S E T
Nemo suplonėjimo Gorsetas 
Ne. 333 tikras bargenas. Jis 
turi žemą viršų ir vidutinį 
andaroką. Padirbtas iš drūto 
ružavo ar balto kotilio. Miera 
24 jki 36. kaina tik $3.00. 
Neino Hygienic.Fashion Institute 
12OE.16th St., New York (Dept. S.)

BY BAKEK
EVERYTIME ?that I 
HE BLOVVS THE 
VVHtSTLE, EVEITY 
QO0y STOPS VVORK. 
ANO OOES HOME'

} 
f
1 

. 4 
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GARDŽIAUSIA IR SVEIKIAUSIS GĖRIMAS.

JIS padarytas iš Įvairių GYDANČIŲ šaknų ir žo
lių.

JIS priduoda gerą apetitą prie valgio, sudrutina 
dirgsnius ir suteikia ramų miegą.

TORAI! GALIMA GAUTI VALGOMŲ DAIKTŲ 
KRAUTUVĖSE ARBA TIESIOG DIRBTUVĖJE. 
Taipgi musų kompanija išdirba ir kitokius geriau
sius Tonikus. 4XGinger Ale aukščiausios rūšies.

TORAI! COMPANY
86 M INDSOR ST CAMBRIDGE, MASS.

SVARBUMAS KASLINK 
SVEIKATOS.

Ar žinai, kaimyne,—aš jum.-, teisybę pa-z 
sakysiu, kad jus ir jūsų {riminės .su savo 
šeimynom per visokias li^as ir-ne.svelkumus 
esate pražuvę ir niekur iš savo narių negalit 
išeiti, ir nespčjat visokiem gydytojam bilų 
išmokėt. Biangus kaimyne, aš pasakysiu 
apie savo familiją ir vaikų išauklėjimą per 20 metu. ?.Tės-reikalavom ir 
vartojom Sveikatos Gelbėtoja, J. Ealtrene naujo išradimo vaistus, kurie 
atsiekia aukščiausia laipsni gydymui visokių ligų, kurie yra taip garbiu, 
gni pagarsėjęn etik Amerikoj, bet ;r Kutenai — kito.<e šalyse. Taigi, mie
lasai kaimynėli, mes visi naudojam J. Paitr. no Biterj. kuris užlaiko 
sveikus vidurius ir stiprina kraują ir neleidžia įsikūnyti ligom; ir taip 
toliau visokiu gyduolių užlaiko.
SVEIKATOS GELBĖTOJAS—DRUG CHEM.CO.

J. Baltrūnas. Prop.
2500 W. Pershing Rd„ Chicago, III

•••r***************,

SKAITYK GYVENIMĄ 
VISĄ GYVENIMĄ!

G YVENIMAS
MĖNESINIS GRYNOJO MOKSLO ŽURNALAS 

leidžiamas Mokslo Draugę 
Redaktorius lir. A. Karalius

GYVENIMAS kiekvienam svarbus, nia’onus, reikalingas ir nau
dingas

GYVENIME surasite paskutines mokslo naujienas.
GYVENIME mokslas yra išdėstomas taip aiškiai, kad kiekvienas 

lengvai gali suprasti kad ir keblius dalykus.
GYVENIMAS netarnauja jokioms partijoms ar sektoms, bet 

tik vienam grynajam mokslui, kuris siekia pažinti tikr^ 
tiesą ir tikrenybę.

Nepraleiskit nei vieno Gyvenimo numerio.—Išsirašykite Gyvenimą 
visiems metams.—Tapkite Mokslo Draugais.—Gyvenimo vieno nu
merio kaina 20c.—Vienų metų prenumerata 62.00.

Siųskite užsakymus ir laiškus šiuo adresu:
GYVENIMAS

3303 So. Morgan Street,
............................................

Chicago, III
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos laikraščių.)

Lietuvos išeiviu likimas. 
KALNINKAI. Pereitą žie
mą keli ūkininkų sunai nu
sprendė apleisti tėvynę ir 
emigruoti i Braziliją." Ten 
jie norėjo Įkurti koloniją ir 
pradėti farmerio gyvenimą, 
įdomu sužinoti, kaip jiems 
ta kelionė nusisekė. Vienas 
iš jų, iki Hamburgo nuva
žiavęs, nei i laivą nesėdo, 
mat pabūgo graudžiai ūžian
čių šiaurės juros bangų. Be 
to buvo palikęs tėvynėje 
draugužę, ir pasiilgimas 
traukė ji atgal i,gimtinės 
kraštą. Antrasis rods nuvy
ko i Braziliją, bet trumpą 
laiką ten pabuvęs, vėl sugrį
žo. Liūdniausias likimas 
betgi nutiko treti ji. Nors jo 
tėvas namie gyvena geriau
sioje materialėj padėty, su-

ros išversta ir sulaužyta 245 
medžiai, iš jų 55 beržai, 50 
liepų, 5 skirpstai, 20 gluos
nių, 19 uosių, 4 drebulės, 7 
klevai, 5 jievos, 2 alksniai, 3 
eglės, 15 pusių, 40 obelių, 17 
kriaušių, 2 slyvos ir 1 vyš
nia. Be to, sugriauta: 45 
metru ilgio ir 9 metrų pločio 
tvartas, 32 metrų ilgio ir m. 
pločio daržinė ir dalis kloji
mo. Specialės komisijos ap
skaitymais nuostoliai siekia 
76,000 litų.

Kunigas lenkininkas.
PABAISKAS (Ukmergės 
apsk.). čia klebonauja jau 
20 metus klebonas P. Dau
gėla. Trumpai pasakius, 
daug kunigėlis pasidarba
vęs lenkystės ir savo kiše
nės naudai.

iv lo krizių jaučiama. Bet 
daug kas butų buvę galima 
išvengti, jei klaipėdiečiams 
butų buvę duodama daugiau 
vietos savitai iniciatyvai. 
Toliau kalbėtojas kreipėsi 
prieš tautinius 'fanatikus, 
tiek vokiečių, tiek lietuvių 
liogery. Ypatingai jis smer
kė tų saujalę fanatikų, kuri 
dar vis svajoja apie tai, kad 
šitas kraštas galėtų kada 
nors grįžti prie Prūsų. Pa- 
galiaus p. Mačys pasiūlė vi
soms įtakingoms vietoms 
nusiųsti rezoliuciją, kurioje 
butų prašoma kuo veikiau
siai pradėti vykinti autono
mijų ir išrašyti rinkimus.

Antras referentas, p. Bie
linis, buvo sutiktas rankų 
plojimu. .Jis kalbėjo lietuvių 
kalba. P. Berčius vertė jo 
kalbų vokiškai, bet labai ne
tobulai. Daug ko nutylėjo, o 
daug ko pridėjo. Visgi vo
kiškai tesuprantanČioji susi
rinkimo dalis bus maždaug 
supratusi p. Bielinio mintį.šioje materialėj padėty, su- nes naudai. Vyskupui ap-

nūs vis tik nenorėjo pasiro- šilankius su vizitu, kunige- .• Ujhš-; vaIhžv dyti teks bėjiegis ir vengė iš lis raporte nurodė, kad jo XdI susitikimoji
'ėvn ratl-tilunri Ičkžn nleSUVO. KdCl SUslriUKimO (ld-tėvo reikalauti lėšų grįžimui parapijoj esą trečia dalis vi- 
iš ”laimės šalies.” Gi Brazili- su gyventojų lenkai, ir rei- 
joje likti nebebuvo ko. Tai ir kalavc, kad pamaldos kas 3 
pasirįžo ten pats užsipelnyti | šventadienis būt lenkų kal- 
tiek, kad užtektų sugrįžti įįba. žinoma, ir išreikalavo... 
Europą. Visais atžvilgiais j Pinigus surinko bažnyčiai 
nesveika* klimatas, įvairios .apsitaisyti — žada taisyti... 
kitos sunkenybės ir tėvynės j žodžiu sakant, savo šposais 
ilgesys su visu priveikė jau‘išvedė ramius Pabaiskienus 
ir taip silpnąjį kūną. Sun-įiš kantrybės, kurie šį pava- 
kiai sirgdamas, bet gi di-; sari kreipėsi pas vyskupą 
džios vilties pilnas įsėdo jis'minėtąjį kunigą iškelti, 
dar į laivą, kuris jį turėjo) Prašymas su daugybe pa- 
nunešti į tėvynę. Prie esą- rašų vyskupui įteiktas, 
mojo liguistumo kelionėje | --------------
prisidėjo dar juros liga ir- 
visiškai paglemžė sveikatą. 
Atsiekus Hamburgo uostą 
buvo’ dar išneštas į vieną________ ______ T___ v__
Hamburgo ligoninę, čia na- gaudymas gerai sekasi. Lie- 
bagas pasimirė, matęs dar pos 14 d. pavyko suimti pa- 
Europą. bet nebematęs jau- ties sukilimo organizatorių 
nujų dienų, gimtinės krašto. Techlerį, kuris buvo nuteis- 

-------------- tas iki gyvos galvos sunkiu- 
Varlių lietus. jų darbų kalėjimo už gink-

TAURAGĖ. Birželio 23 d. po luotą plėšimą puolant sargy- 
didelės kaitros pakilo tam- bą ir grąžintas- atgal į kalė- 
sus debesys, kuris praėjo Jiraą. Liepos 15 d., pristaty- 
vietomis lydamas. : tą dar penki plėšikai, sugau-

Po lietaus ties Kenčiu kai- ti Šiaulių apsk., būtent, Bu
mu, Tauragės vai. apie 2 kil. lota, šervaitis, Sabulis, Ei- 
kelias, kur buvo prilvta, pil- dinas ir Šimkus. Taip pat 
nas mažyčių varliukių (anie gauta žinia, jog vienas plėši- 
1 centm. ), kurios buvo vieno kų pagautas anoj^ pusėj ne- 
didumo tik ne " * 
vos. ‘

Ant kelio ir šalia kelio 
varliukių' skaičius buvo vie
nam kvadratiniam metre 
apie 100-150 štukų.

kalavc, kad pamaldos kas 3

Pa bėgusiu plėšikų gau
dymas.

Pabėgusių plėšikų iš Kau
no sunkiųjų darbų kalėjimo

kelias, kurbuvo prilvta, pil- dinas ir Šimkus. Taip pat 
nas mažyčių varliukių (apie gauta žinia, jog vienas plėši-

vienos spal- utralės juostos ir Lenkų val- 
Jdžia pasiuntusi atgal per ne- 

) utralę juostą, kurio kasdien 
. laukiama kalėjime.

KLAIPĖDOS KRAŠTAS 
Socialdemokratų mitingas 

Klaipėdos krašto autonomi
jos reikalu.

Ketvirtadienio vakarą 7 
vai. Klaipėdos socialdemo
kratų partija Šaulių salėje 
buvo sušaukusi viešą mitin
gą tema: ”Ko laukia Klaipė
diečiai iš autonomijos statu
to vykinimo.” Referavo so
cialdemokratas Mačys ir 
Kauno socialdemokratų par
tijos atstovas Bielinis. Di
džioje salėje susirinko apie 
2000 žmonių. Susirinkimą 
atidarė p. Berčys, pabrėžda
mas, kad čia busią kalbama 
ne politiniais klausimais, o 
tik apie tai. kaip mes turime 
atsinešti į Klaipėdos kon
vencijos vykinimą. Tada 
pradėjo kalbėti pirmasis re
ferentas. p. Mačys. Pirmiau
siai jis prašė susirinkimo ne
tikėti sensacingiems šių die
nų gandams, kad busią koki 
ten lietuvių tautininkų gru
pė darbininkų pagalba ren
gianti Klaipėdos krašte nau
ją perversmą, tikslu pamai
nyti dabartinės Krašto Di
rektorijos sąstatą. Nesą ti
kėtina, kad šie gandai virs
tų tikrenybe. Toliau kalbė
tojas perėjo prie pačios te
mos ir trumpai palietė visus 
tuos trukumus, paeinančius 
iš autonomijos statuto nevy- 
kinimo. .Jei butų jau anks
čiau susiėjęs Krašto Seime
lis, tai ekonominis krašte 
krizis nebūtų tiek paaštrė
jęs. Tiesa, tasai krizis nepa
eina vien tik iš čionykščių 

tėjęs Tryliškių dvaras. Aud- prežasčių; esą visam pasau-

Gamtos karalius išgelbėjo.^ 
TELŠIAI. Pavandenės par. 
(Telšių apsk.) ūkininkas D. 
pats paprastai naktį gany
davo savo arklius. Žemaiti
joj priviso daug vilkų. Ūki
ninkas, dabodamas arklius, 
pasileido drauge ir karves, 
avis ir išsivedęs dar šuniu
ką. Apsaugai tur ėjęs šakę.

Naktį prie miško pradė
jęs loti šuniukas ir vis la
biau, labiau pulti ir kaukti, 
cypti. Galiau visi gyvuliai 
subėgę į būrį ir apspitę ūki
ninką—piemenį. Karves ne
ramiai dairosi, arkliai prun
kščia, o avys tiesiog žmogų 
apsupo ir supančiojo, nei 
krustelti jis negalėjęs. Išsi
gandęs žmogelis be galo! 
Galiau įžiūrėjęs slenką tris 
šešėliai... Ar pilvu šliaužia, 
ar roplomis eina?... Ir... su
pratęs žmogelis, kad tai tris 
vilkai. Tada jis puolęs į juos 
šake mostaguodamas ir 
šaukdamas ne OCA V balsu. 
Drauge puolę, paskui žmo
gų ir visi gyvuliai: karvės 
baubdamos, arkliai prunkš
dami ir šuo kaukdamas... 
įdomu, kad pavojuje gyvu
liai glaudžiasi prie žmogaus 
ir drauge ginasi. Vilkai pa
būgę žmogaus ir. pabėgę.

Didelė audra Žiežmarių 
valsčiuje.

Birželio 2 d. Žiežmarių 
valsčiuj, Trakų apsk., siau
tusi audra padarė daug 
nuostolių. Labiausiai nuken-

jlis nesupras lietuvių kalbos. 
Esą ilgainiui mes viens ant
rų vis daugiau suprasime, 
mokydamiesi kitos kalbos. 
Pereidamas prie temos p. 
Bielinis tarp kitko pabrėžė, 
esą mus šį vakarą suvedą 
bendras del demokratijos 
rupesnis. Abiejų šalių dar
bininkai turi bendrus užda
vinius. Prisimindamas Klai
pėdos krašto jau kelis metus 
nusitęsusią neaiškią padėtį 
jis pranešė, kad Lietuvos 
socialdemokratų partija vi
sada gvnusi Klaipėdos kraš
to reikalus. P. Bielinio kalba 
buvo nukreipta į tai, kad 
Klaipėdos demokratinė vi
suomenė, ypatingai socialde
mokratai sueitų į artimes
nius santykius su Lietuvos 
socialdemokratija. Jo kalba 
susirinkimo buvo priimta 
apskritai gausiu pritarimu. 
Kalbėtojas, kaipo prityręs 
parlamentaras, į publiką" pa
darė gerą įspūdį.

Diskusijose beveik tris 
ketvirtdalius valandos kal
bėjo "klasinei susipratusiu- 
jų darbininkų” atstovas 
Brožaitis. Jis turi stiprų 
balsų, bet savo kalboje ne
prisilaiko jokios temos ir 
dialektikos taisyklių. Nu
trauktais sakiniais jis pole
mizavo su socialdemokra
tai^, kurie esą darbininkus, 
parduodą ir nevėl'ti esą 
"Kristaus įkūnyto socializ-' 
,mo." Jis persergėjo darbi-' 
ninkųs del siūlomų čia rezo
liucijų ir pabrėžė, kad nei 
Seimelis, nei bendras auto
nomijos vykinimas nepraša- 
iinsiąs gilesnes ūkio krizio 
priežastis, kurios reikią jieš- 
koti netikusioj pasaulio sis
temoj? Visi tie ginčai del 
autonomijos esą bergždžias 
darbas. Savo kalbą p. Bra
zaitis žinoma, baigė žodžiu; 
'pasaulinė revoliucija.”-

Po jo kalbos antru kartu 
balsuota jau pirmiau pasiu-i 
lytoji rezoliucija, čia buvo 
įdomu matyti, kad iš tų 2000 
žmonių už—ir prieš balsavi
me dalyvavo tiktai koksai 
i 00. Kiti laikėsi pasyviai. 
Rezoliucijoje tarp kitko sa- 
oma: ''Klaipėdos statuto 

pykinimas priklauso nuo jo 
•atifikavimo Seime ir vy- 
iausybėje. Didesnioji gy

ventojų dalis iš statuto vy- 
cinimo laukia naudingo 

abiejų šalių bendradarbiavi
mo visos Lietuvos valstybės 
ir jos gyventojų gerbūviui. 
Susirinkusieji Klaipėdos 

‘j»iesto piliečiai nutaria krei
ptis į vyriausybę ir Seinų! 
prašydami kuo skubiausiai! 
ratifikuoti Klaipėdos kon-i 
venciįų ir paskirti rinkimus 
į Seimelį ir Seimą.”

PENTORIAI
Tšpopieriuojam, išpentinam 

baltinam lubas, namus ir tt. 
atliekam greit, pigiai ir gerai

ALBERTAS KASPERAVICIA 
158 7th St.. So. Boston. Mass.

Tel. So. Boston 024K-R.

|

ir įs-
Darbą

(36)

keleivis

Karštam Ore 
Laikyk Savo 
Mažą Kūdikį 

Včsiai
Neduok jam kentėt. 
Johnson’s Baby Pow- 
der sulaikys jį nuo 
verkimo. Jis taipgi 
geras nuo peršėjimo, 
išdžiovina odą ir iš
gydo nušutintus. Jei
gu jus norit, kad jū
sų kūdikis jaustųsi 
gerai vasaros laike,

pirkit Johr.son's Ba- 
by Pouder. Tai ge
riausias kūdikių pau- 
deris. Jūsų daktaras 
ir aptiekorius tai pa
sakys jums. Pirkit 
šiandien ir vartokit 
jūsų kūdikiui kas

dien.

y
Bukit atsargus po gripo, di

delio persišaldymo ir 
influenzos

Jei jąs jaučiatės silpnas, nervuotas ir 
visai niekam netikęs, jus priva

lote paklausyti perser- 
l’"—

Štai yra nauja 
labai sreraį 
jūsų daktaras dar nė a jums jos už- 
JT-šęs, — ----------- ,— --------- ,
traukit. buteli, ji vadinasi Nuga-Tcne. j 
Vartokite per porą dienu ir jus r.usi- •

te. kaip greitai jus atgausite > 
savo sveikatą fr stiprumą. Musą skai- ) 
■ytoj;i gali neabejoti, bet tuojau b?.'.- i 
lykite tą gyduolę. Nuga-Tone, nes jie j 

suras, kad tai yra labai geras priren- ■ 
girnas, kuris atbudavoja stiprumą, 
nervus, kraują ir patį kūną. Ji teikia 
atšviežinantį miegą, suteikia gerą I 
apetitą, stimuliuoja kepenis, reguiiuo-. 
■a vidurius ir žarnas labai gerai. Iš-' 
.iii bėjai Nuga-Tone žino labai gerai, j 
Kad ji suteikia jums tiek daug gero Į 
ir jie įsakė visiems aptiekoriams duo
ti jums garantiją arba pinigus grą
žinti. jei jus neužganėdins. Žiūrėkite 
garantiją ant pakelio, itekomenduo- 
jama. garantuojaMB ir parduodama ’ 
pas visus aptiekorius.

sėjimų
gyduolė, kuri veikia 

uose atsit’kiniuose. Jei

tik nueikite pas aptiekorių ir !

Yitą per porą dienų ir jus : 
•stebėsite, kaip "reitai jus alga

f

C/Z

„Z

h “

,c

BREMES.
♦

DYKAI NUO PATRŪKI
MO KENČIANTIEMS. 

Nedėvėk diržo—išvengk pa
vojingos operacijos 

STUART"O LIMPANČIOS PLAPAO 
PADUŠKAITĖS yrit skirtingos nuo 
parišamo diržo, jos yra išlaukinės gy- 
2ycuolčs, limpančios prie kūno ii i 
duodančios sustiprinimą toms kūno i 
dalims, kurioms reikalinga. Neturi • 
jokių šniui-ą nei sprenžinų. Nenuslen- i 
ka ir neatsiremia į kaulus. Tukstan- ; 
:iai šiomis paduškaitėrnis gydosi na- 
mie. nesutrukdami nuo darbo ir dau- : 
gelis praneša, jogei šitokiu budu išsi
gydo. Minkštos kaip mošastas—ier.g-i 
va pridėt—nebiangios Už jas gauta, 
auksinis medalis Romoj. Grand Prix [ 
medalis Paryžiuj ir gnroingas pami-! 
nčjimas Panamos Expozicijoj, San i 
r’rancisco. Procesas atsitaisymo yra| 
naturalis ir daugiau nereikia dčvėt; 
diižų. Mes prirodysim tai pasiusią-1 
mi jums Plapao išbandymui visiškai j 
DYKAI. Nesiųsk pinigų, tik parašyk 
mums. (-t

PLAPAO LABORATOR1ES
3058 Stuart’s Bldg., St. Louis, Mo.«

V" LIETUVĄ
PER BREMENA 

Ant parankaus ir didelio 
Vokiečiu iaivo 

COLUMBUS
TIK ASTUONIOS DIENOS 

ANT VANDENS 
Apsigyvenę ateiviai gali ap
lankyt savo gimines Euro
poj ir sugrįžt laike dvylikos 
mėnesiu i Suv. Valstijas, be 
priskaitymo prie kvotos.

Delei informaciją kreipki
tės prie vietos agentu ai ba i 
192 Washington St., Boston.

192 VVASIiiNGTON ST., 
BOSTON. MASSi

NORTH- CERMAN

tlOrD
DRAUGAI!

Skaitykit ir platinkit dar
bo žmonių laikraštį 

"KELEIVĮ.”

SUDARYKITE UETUVOS ATLANKYMO ; 
PLAKA DABAR

Galite būti Lietuvoje viena m:ta, pailginant laiką <l.:r -.esiems <I> niėnvsraias jei reiketo f’asiKlau-<!<.t<» arčiausio United Statė; I..- ,
’ ft'ją ofiso uiba jusą vielos agen-.o pilną informucijŲ ’

! Tuo pačiu sykiu patyrinėkite patogumu: valiuojant Lnitvl j
> Statės Linijų laivais: svarus, patotrųs kambariai, ge.-us maistas, ,

paliksiantis patarnavimus, ėidelf dėmai, bei.ų Koncertai, ;
> Pagal naują kvotų įstatymą viršenybe duodama ŪKININKAMS, , 
“ ių žuioncms ir vaikams iki 18 ričių; tėvams, žmonom^ ir vyrams <
; S. V. piliečių; ir nevedu.-lemti vaikams ls-21 metų. J
! Išpilkite savo laivakortes kad Jus*? giminės galėtų keliauti , 
’ S. V. Valdžios laivais. J

UNITED STATĖS LINES ;
45 BROADtVAY. NEW YOR*. J

Matykite ju u? vietos a.ei te J
75 STATĖ STREE ”. BOSTON. MASS. <

Managinję Op-'rators for <
UNITEl) STATĖS S11IPPING BOARD ;

■• ■■ ■ ■ ■ " "" '■ ■ "" . '■ ■’

g
ikanos sunaikina— 

uffles atgaivina!

nduo nuolatos laiMamaa ant akmens 
iuobę, taip ir pleiskanos, nors iilrto 
ai, sunaikina plaukų iaknw ir yra • 
mi plaukų suplonėjimo, kurie ai iui- 
luoda nuplikimuL
■iskite Kitokio atsitikimo prie savęs!

Rvtffles II
kai tik ra-steU si te pleiskanų—tų 
laitų hipy idilių pirmų jiaairodymų 

įas ir paragins auginių jus j plaukų. . 
siunčiame stačiai iš dirbtuves.

rER CO-
Brooklyn, N. Y.

$ Dr. H. M. Landau j
| GYDYTOJAS IR CHIRURGAS i
& 18 Chambcrs St.. Boston, Mass. 1 
X Spjcialistas veneriškų ir inter- j
X nalių ligų. Taipgi gydo krau- J 
v jo, skuros ir kitas ligas. (
X Valandos: nuo 9 ryte iki 8 vak.
v Nedėldieniais: nuo 9 iki 4 *
į) Tclephone Haymarket 1436. J

l DR. F. PUSKUNIGIS
* GYDYTOJAS į
' VIDURINIŲ LIGŲ jt VALANDOS: 5
* 9 iki 11 ryte J
* 1 iki 3 po piet /į 7 iki 9 vakaro g
* ;’S9 BROAIHVAY tt SO. BOSTON. MASS. 5
J Tel. So. Boston 2S31 s

Bettcr than a Mustard Plūste r

m*-'*4-

I
' Nuo Kosulio ir šalčio. Galvos Skau

dėjimo, Rhetimatizmo ir Visokio 
Skausmų ir Dieglių.

visose aFųekose
35c arui 65c, j*r» and tubaa 

» Hospital size, $3.00

| MEDICINOS DAKTARAS

I Dr. LEO J. PODDER iš Petrogrado
• Specialistas Slaptų ligų moterų irvyrų, kraujo ir akurou. Kalba len

kiškai ir rusiškai.

» Telefonas Haymarket 3390
69 CH AM BERS STREET. BOSTON. MASS.

SIŪK IT IR TAUPYK IT SU

I!

Geriausiu Six Ccrd Spool Cottor. 
DRESIŲ SIUVĖJl ATYDAI 

Norėdami gauti naudingą kny
ga apie dresių siuvimą, siųski: 
aiškį su 4c. stamp;; i
THE SPOOL COTTON CO., Depe. O 

315 Foortk At^, New York HAMBURGAMERICVHINE 
TRUMPIAUSIS KELIAS i

Lietuviškai - Lenkiška Aptieks
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite 

ant 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso
kių ligų, kaip tai: nuo galvc3 skaudėjimo, nuo užsisenčjusio reuma
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo ♦alymur, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo Jei vyrų ir 
moterų. Dielių iš Lietuvos it įvairių šaknų ir žolių tarime. Mes 
jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriaosiur "daktarus 
per telefonų uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir aute-

• dyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

Sužinok Savo Ateitį!
SKAITYK

“BURTININKĄ”
Burtinin
kas yra 29 
puslapių 
mėnraštis 
“B.” telpa 
Burtai- 
monai;

Juokai; Patar
lės: M Į slys; 
Planetos; Bur
tininkų rate- 

Burimai 
oro; Būri
mai I a i- 
mės; Dvy 
lika dan
gaus žen
klų; Raga 
no's ek2or 
tas, ir tt 

B. kai
na met 
$1. Dėk 
doleri 
laiškan 

\ Ir adre
suok:

“BURTININKAS” ;
710 W. 33rd ST. CHICAGO, ILL

j

1

LIETUVĄ
Laivai išplaukia kas savai

tė. Geriausi musų laivai
"Besekite.” "Reliance,” 

”Alhert Ballin.” 
'"Deutschland”

veža I, II jr III klesų pasažie- 
rius. Taipgi populeriai laivai 
"Mount Clay,” "Cieveiand,” 

"VVestphaiia." "Ransa” ir 
'"Thurinąia.”

UNITED AMERICAN LINES 
JULIUS ROTTENBERG.

260 Hanover St. Boston, Mass. 
arba pas kitus agentus.

t

§

Complete in Itself
Išgalanda gelažte britvoje 

visa, neišimant jos. Greitas. 
Parankus. Lengva išvalyt. 
Visas setas—britva su diržu 
ir extra gelažtemis, $1.000 ir 
aukščiaus.

f

VJet/IutcrSirop Razor

Pranešimas
Visiems Draugams ir j 

Kostumeriams į
* * t

Turime garbės šiuomi pranešti, kad SALUTA- ž 
RAS DRUG & CHEMICAL CO. persikėlė iš senos J 
vietos, 1707 So. Halšted St., į naują: 639 W. 18th St., 5 
Chicago. I1L Tel. CanaI 6417. a

Visi, kas tik vartojo SALUTARO BITERĮ, sa- 5 
ko, kad jis jiems labai pagelbėjo nuo galvos skau- | 
dėjimo, pilvo sopėjimo ir pagelbėjo nuo daugelio ki- į 
tų ligų taip, kad tie žmonės ir šiandien yra labai dė- * 
kingi musų kompanijai, taigi prašykite jo savo ap- į 
tiekoje/o jei negausite, tai rašykite i musų naują g 
vietą, čia paduotu adresu, o mes prisiusime jums j 
kuogreičiausiai. (—) J

Su tikra pagarba, J
Salutaras Drug & Chemical Co. |

639 W. 18th Street ?
Chicago, III. |
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LIGAS
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DĖL NEVIRINIMO

lei ateityje tie Kiaurus plena-

Abelius stiprintojas 
vyrams ir moterims.

sustiprinimo nusilpnėjusių 
ir stokos apetito vartok

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą.

Jis maitina kraują, paaugdo virini
mą. reguliuoja atidalinimus, stipri- 
«a organus pne normališkos veik
mės.

8 Ui
2 iki
7 iki
H A NO V KR

BOSTON.

tokių žmonių, kurie nori jam

10 ryto
4 oi«i<a
8 vakar*

ST.
MASS

—PARSIDUODA saldainių ir 
groserių. krautuvė su gyveninio 
vieta. (32)

112 F St., So. Boston. Mass.

KELEIVIS

Vietinės Žinios
Karlavičius pasodino savo 

pačią belangėn.
S. Karlavičius, kuris gy

vena po Nr. 21 Portland St., 
apskundė teismui savo pa
čią Petronę, sakydamas, 
kad ji nuolatos girtuokliau
ja ir visai nežiūrinti mažų 
vaikų. Teismas ją nusiuntė 
ant šteito farmos netoli 
Bridgewaterio.

Rūkydamas užmigo ir 
uždegė lovą.

John Morgan, kuris gyve
na po No. 85 Myrtle St., at-' A A I
sigulė lovon pypkę rukvda- lAKljAVlMAl

Traukinis sugriovė 
Stouhgtono stotį.

Stoughtono miestely, ne
toli Bostono, šį panedėlį po 
pietų įvyko baisi katastrofa 
ant gelžkelio stoties. 'Grei
tasis traukinys, bėgdamas iš 
Newporto į Bostoną 45 my-| 
lių į valandą, prie pat stoties 
nušoko nuo bėgių, išvertė 
tvorą, užbėgo ant platfor-1 
mės ir davė tiesiog į stoties __
muro sieną. Pramušęs sieną, mas ir užmigo. Pypkė iš-: 
garvežys įtarškėjo į laukia- krito iš dantų ir uždegė pą- 
mają salę ir čia apvirtęs i-1- --------- ----------J~
ekspliodavo. Penki pasažie- 
riniai vagonai tečiaus pasi
liko ant bėgių ir iš 200 va
žiavusių žmonių nei vienas 
nebuvo sužeistas. Sužeisti 
tapo tiktai pečkurys ir ma
šinistas, kurie buvo prie 
garvežio. Laimė, kad tuo 
laiku, kuomet lokomotyvas 
įsilaužė į stotį, tenai nebuvo 
žmonių. Tik valandėlė pirm 
to laukiamoji salė buvo pil
na publikos, kuri laukė vie
tinio traukinio. Jei katast
rofa butų įvykus tuo laiku, 
tai pasekmės gal butų bu
vusios daug baisesnės.

Nusiųstas sustabdyt nuogų
jų maudymas), policmanas 

ir pats nusirengė.
North Andovero gyvento

jai pradėjo skųstis policijai, 
kad vaikėzai tenai eina nuo
gi maudytis. Policijos virši
ninkas nusiuntė tenai pat- 
rolmaną Ranbey, įsakyda

mas jam nuogųjų maudymą
si sustabdyt. Bet policmanui 
vanduo taip patiko, kad jis 
pats nusirengė ir kartu su 
kitais nėrė į gaivinančias 
bangas. Dabar jis užtai su
spenduotas. . ,

Autorizavo Bostono siuvėjų 
streiką.

į Amalgameitų siuvėjų uni
jos Pildomoji Taryba savo 
susirinkime Rochestery nu
tarė duoti Bostono ir Phila- 
delphijos siuvėjams teisę 
streikuoti, nes tuose dvie
juose miestuose darbdaviai 
nori numušti siuvėjams al
gas. Priklausančių šitai 
unijai siuvėjų Bostone yra 
apie 5,000, o Philadelphijoj 
apie 7,000.

Pavogė milionus, gavo tik 
metus kalėjimo.

James S. Lamont, prezi
dentas buvusios Redmondo 
firmos, kuri pavogė žmo
nėms kelis milionus dolerių, 
gavo tiktai metus kalėjimo. 
Lietuvių irgi ne vienas tai 
sukčių firmai savo pinigus 
sukišo.

Du slapukai nušoko nuo 
laivo į jūres.

Šiomis dienomis į Bostoną 
atėjo iš Maltos garlaivis 
"President Harrison,” ant 
kurio buvo pasislėpę du ne
legaliai ateiviai. Kuomet 
laivas buvo už kelių mylių 
nuo kranto, jie nušoko į jū
res ir leidosi plaukti. Jie iš
plaukė prie Deer Island, bet 
tenai buvo suimti ir bus de
portuoti.
Norėjo būt pats sau advoka

tu. gavo §20 pabaudos.
”Aš busiu pats sau advo

katu,” tarė Augus McMil- 
lan, kuomet policmanas at- j 
vedė jį girtą į Cambridge! 
teismą.

”Ali right,” tarė teisėjas, i 
”Eik šen su parodymais.”

”Aš neturiu daug ką paro
dyt. aš tik noriu pasakyti, 
kad tas policmanas areštavo 
mane be reikalo. Jis man iš
rodo i Kanados arkliavagi, 
ir jam geriau tiktų arklius 
vogti, o ne policmanu būti,”-

lai ir melagystės nepasibaigs, 
legališkos priemonės bus paim
tos tą sustabdyti, ir kaltininkus 
traukti atsakomybėn.

Petro J. Akunevičiaus advo
katas, F. J. Ragučius.

SAUGOKIT SVEIKATĄ
Kadangi dabar oras taip tan

kiai keičiasi, tai reikia valgyti 
gerus ir švarius valgius, kad ap-1’ 
saugojus savo sveikata. Valgy
kit visi Savičiuno restorane, ant 
241 Broadway, So. Boston.

PARSIDUODA PENKIŲ KAMB.l | 
Kl( vienos šeimynos namas, su vi
si:.s įtaisymais. Namas randasi ant 
kampo, su namu pa salu ‘du ir du lo
tai žemės. FR. GABAUS

76 Dudley SL, Ariington. .Mass.

PARSIDUODA I ŠEIMYNŲ 
NAMAS.

La-: Cambridge. elektriką, gazai ir 
t iletai; ieigų $52 mėnesy, kainu 
>1 Klauskite 9n I horndike Sl, E. 
C ambridge. Tel. Ur.iversžty 1I43-M

PARSIDUODA 3 šemynų minas 
su dideliu dariu., ramios neša $64.00 
menesv. Matykite savininką ant 1 
luuų 673 K. 2nid St. So. Boston. Mass.

Naujausiom madom, būtent: ’ iiob- 
bmg,'“ "Shingle bobb,” "ll.dl bobb,” 
’AVatct-uavlng,” "CurUng.”- ”Sham- 
pooing,” "Massage” ir t.L

Vyrus taipgi kerpuin Darbas pir 
nios Mėsos. Tunu gero touiko nu<> 
oleiskanų i. plaukų slinkimo. Naujas 
biitvas ten duodam r senas galan- 
Jam Pard,,dam visokius barbenu 
/-dykus. Vieta paranki, priešais fa- 
jetauzę, netoli britvinės. (35»

KAZYS BABiNSKAS
116 Dorchester Avė.. So. B.islon.
Telephoue So Boston o.UJ W.

talą. Morganas taip apdegė, 
kad jį reikėjo ligoninėn vež
ti. Tas turėtų būti pamoka 
ir kitiems pypkoriams, kad 
į lovą su pvpke nereikia gul- 
‘i. • • i

i
i

Ant Nantasket ”byčių” 
blaivybės agentai darė kra
tas hoteliuose ir trijose vie
tose rado uždraustų gėrimų. 
Keturi žmonės buvo 
tuoti.

PARSIDUODA NAMAI BRIGHTON
2 stubos po 2 šeimynas, po 7 kam

barius su visais įtaisymais
3 šemvnų po 6 kambarius—$6.450; 3 
šeimynų po 5 kambariu- su įtaisy
mais—$7.500. Kreipkitės pas (32> 

B. AJAUSKĄ
58 I.inccln St., Brighton. Mass. 

Telefonas 2902.

Cole- 
per

East Bostone ant 
ridge gatvės išpuolė 
langą nuo antrų lubų 4 me
tų mergaitė ir pataikė ant 
tvoros taip, kad vienas kuo
las išlindo per jos kūną.

South Bostone ant Broad- 
way ties No. 646 trokas su
važinėjo 8 metų vaiką, sun
kiai jį sužeizdamas.

PRANEŠIMAS.
Pastaraisiais laikais tūli blo-i 

gos valios žmonės pradėjo leis- • 
ti paskalus South Bostone ir j 
apielinkinėse lietuvių kolionijo-1 
se, kad buk visiems žinomas ir 
gerbiamas žmogus, Petras J- 
Akunevičius, So. Bostono lietu
vis graborius esąs tėvu nelega- 
liško kūdikio, kuris gimė tūlai 
So. Bostono lietuvaitei, Frances 
M. Kadangi p. Akunevičiaus už
siėmimas yra tokios rūšies, kur 
yra reikalinga netik teisingo, 
bet ir moraliai—švaraus žmo
gaus, ir kadangi jis yra vedęs, 
žmogus, gražiai gyvena su savo i 
motere ir vaikučiais, tokie pa
skalai jam iš visų atžvilgių la
bai kenkia, todėl tos mergaitės: 
nelaimė turėjo būt ištirta, ir 
nenoroms turi būt štai kas pra
nešta:

Skundas tos mergaitės buvo 
paduotas j South Boston teismą 
(criminal case No. 6617 of 1923) 
prieš tūlą Walter Cunningnam. 
11 Puritan Road. Lyr.n, Mass. 
Teisme gegužės 12, 1924. jis bu
vo atrastas kaltu, pripažintas 
tėvu to nelegališko kudikid, ir 
nuo to teismo nuosprendžio ape
liavo Į Superior Teismą. Suf- 
folk apskričio. Bostone. Birže
lio 9. 1924 minėtas Cunningham 
prisipažino prie kaltės prieš tei
sėją Bishop. prisipažino, kad 4 
liepos, 1923 m. jis turėjo susi
nėsimą su ta mergaite ir kad 
jis yra tėvu to nelegališko' kū
dikio, gimusio Boston City 
Hospital balandžio 13, 1924. ir 
teisėjas nusprendę jam, minė
tam Cunninghamui sumokėti 
$109.17 motinai ligos išlaidų, 
už 8 savaites kūdikio užlaiky
mo ir jo drabužiukus, ir po $5.00 
j sąvaitę ateity kūdikio užlai
kymui. Minėtas Cunningham 
buvo paleistas priežiūroje Pro- 
bation Officer J. A. MeManus. 
Teisme skundėję reprezentavo 
inspektorius John L. Sullivan, 
iš 6 stoties Bostono policijos. 
Cunninghamą gynė advokatas 

Ames Building.
(Suffolk Supe-

M. J. Colonv, 
Boston. Mass. 
rior Criminal Case No- 4000 of 
1924).

Iš viršui minėto, yra aišku, 
kad p. Akunevičiaus vardas vi
siškai šiame dalyke nebuvo 
maišomas, kad jis nieko bendro 
su tuom reikalu neturėjo, ir 
kad visai kita ypata, ir net neVU^Ll, liti Lt UUll, j r

pradėjo jis šaukti rankomis, lietuvis, prie kaltės teisme pri-'
gestikuliuodamas. sipažino. Taigi maišymas p.

Teisėjas jį sulaikė ir pa- Akunevičiaus vardo šitoj byloj 
aiškino, kad tai neturi nieko yra tik biaurus prasimanymas 
bendra su jo byla, ir uždėjo 
jam §20 pabaudos už gir- užkenkti, 
tuoklvhe.

gestikuliuodamas.

SENAS TAISYTOJAS
Vėl sugrįžau į So. Bostoną prie sa

vo darbo TAISAI' VISOKĮ t S ČE- 
5 KRYKUS ir visi žino, kad darbu 
padarau pigiai ir gerai. Taipg: ir nu- 
valom čeverykus Nepamirškite savo 
seno draugo. Vieta netoli Lietuvių 
Salės A. ARAZORll S (32>

301 E SU So. Boston. Mass.

PARSIDUODA NAMAI
2 šeimynų ir vieno storu narna*, šalę to yra du maži što- 

reliai. atskirame name, ir 4 kambarių grintelė, prie to yra 
virš 5500 pėdų žemės pačiam centre South Bostono.

Metinė randų Įplauka virš $1400. Didžiajam store per 
virš 10 metu buvo grosemė ir mėsinyčia, bet dabar tuščia, 
tad nupirkus galima būt tuojaus biznį pradėt. KAINA ŽE
MA, IŠLYGOS LENGVOS.

Pirmu kartu parsiduoda nuo originališko savininko, ku
ris laikė nuo pat namų pastatymo. Pasinaudokit šia pro
ga. Dėl platesnių informacijų kreipkitės j

A. REINOLDS
(i Beacon Street, Boston. Mass.
Tel. Haymarket 5840, arba vakarais galite rasti K. Šid
lausko Aptiekoj.

EKSKURSIJA
ANT JŪRIŲ laivu “DANSONIA”

Rengia A. L T. Sandaros 7 ir 78 kuopos, So Boston, Mass.
! .aivas išplauks kaip 70 vai ryte nuo Dorchester avė., prie South 

Station ir plauks iki salos FORT STRONG.

Nedėlioj, Rūgpiučto-August 10 d., 1924
Ši ekskursija bus viena iš žymiausių, todėl kad laivas yra didelis/ 

telpa l'KH) ypatų. Taipgi laive yra didele svetainė, kur galėsit visi 
pasilinksminti, nes ant iaivo grajis puiki orkestrą. Apart to bus ir 
muzikalia programas, kurį išpildys S. D. Mokyklos mokiniai.

Taigi, kaip Bostono taip ir apylinkės lietuvius kviečiame dalyvauti 
šoje milžiniškoje ekskursijoje.

Tikietus pasiskubinkit gaut iš anksto šiose įstaigose: "Sandaros” 
Redakcijoj, Ivas ofise. So. Boston llardvvare krautuvėj, Lietuvių Sve
tainėj ir pas sandariečius. iš toliau su automobiliais atvažiavę ga
lėsite palikti automobilius čionai, nes vietos yra dėl 400 automobilių.

STOGDENGIS
(Rooferis)

Mes darome visokius stogus 
ir taisome senus- Darbą gvaran- 
tuojame ir padarome atsakan
čiai ir pigiai. A> Ivaškevičiaus 
ir kitų lietuvių namų savininkų į 
darbus darau suvirs per 15 me-' 
tų ir kožnas namų savininkas1 
gali manim pasitikėti, kaipo pa-i 
tyrusiu stogdengiu. '(33):

MARTIN ROOFING CO.
361 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

A. Ivas Real Estate Ofise 
ant antrų lubų

Tel. So. Boston 0605.

Į > Tel. South Bostor. 3520 < Į
< J Residence Aspinwall OR7-) J

•: S. M. Puiširtė-Shallna ;
LIETUVĖ MOTERIS !

; ’ ADVOKATĖ ;
< t 366 BrouDrsy.So; Rc«U»n M«m .4
J ► Room 2. «

*1.

RAYMOND’S
3S2 iki 362 WashingtonSt,Boston. Atdara Subatoj dieną ir vak

ANT ANTRŲ 
LUBŲ

MOTERŲ IR MERGINŲ 
DEPARTAMENTAS

ANT ANTRŲ 
LUBŲ

DAUGIAUNORMANDY VOILES | Filipinų Apatinių Drapanų
feį__

Miera

iel.: Richmond I4I»

Dr. David W. Rosen
>Kalba Lietuviškai, Lackiėkai

Rusiškai.
GYDO CHRi* Išh Al* fa 

SLAPTAS
VALANDOS:

Nuo 
Nuo 
Nuo
<2!

Rašyk apie Dykai Suteikiamus 
Išbandy mus.

Jūsų plaukai neturi slinkti ir jus 
neturit tapti plikiais, todėl, kad yra 
įmonė, kuri prašalins ėdančius plaukų 
šaknis mikrobus šioji skirtinga me
todą sulaikys jūsų plaukus, negyvus 
plaukus, prašalins pleiskanas, šilimą 
plaukų ir apsaugos nu<> nuplikimo 

Į sudrutindama ir pailgindama niaukų 
i gyvastį dei vyrų ir moterų. Prisiųs- 
kit savo adresą tol dar nenervelu dei 
išbandvmo per 15 dienu dvkai.

AYMES COMPANY
3932 N. R-obey St. H-79, Chicago. III.

Išbandykite šitą ant savo 
plauką 
per 15 
dieną

Taškui Tegul Jūsų Veidrodis Parodo 
Rezultatus.

SEVERA’S 
BALZOL.

Kaina 60 ir 85 centai.

Klauskite pas aptiekorius.

-'
VV. F SEVERĄ CO

CFDAR RAPIDS. IOW A

j 36 iki 44

NAKTISERMĖGĖS ir CHEMISES, 
^6n^t7lhė?irrr-!W-flrnfff8ėr------------

Sermėgų mieros 15. 17 ir 18

Shemises mieros 36 iki 44

Visi drabužiai rankom siuvinėti. Visi pa
daryti Fhilipinuose. Bus gatavi Fanedč- 
lio ryte kaip 8:30.

•T1 2F"0 ,s™' BLIUSOS 50c
3 Middie, "1 f A

w . Bloomers Mieros I I
Šmotai jr Knickers 8 iki 12

daugiau jų, su karbatkom, aptaisytais mankietais ir kalnieriais 
kiti su gražiom karbatkom. Mieros 38 iki 44.

Per Galvą Užsivelkami

SWEATERIAI 
95cDURPINIAI, PILKI, 

Rudi ir HONEYDEW 
Mieros 36 iki 42

Radiuai
ŠILKO SL1PS
Tos pačios ma
terijos atlenkti 
iki juostai

Costume Fibre Užsimau- į 
narni Sweateriai*,^L'

n Ar9 Qh Iti; žali
£l.<7u niirBal

Su trumpom rankovėm 
Spalvos: Raudoni ir Ba- 

i ir Balti; Mėlv- 
Balti; Buf f ir Auk

siniai. Mieros 36 iki 42.
X

Easy Basement and Unconstrained Suller
DAUGIAU REMANTŲ DAUGIAU

Tūkstančiai jardų, dviejų iki dešimt jardų ilgumo, jardo platumo PERKALO, jardo 
platumo CRETONNES, jardo platumo ART TICKINGS, jardo platumo gražaus 
spausdinto MARQU1SETTES. Pasirinkit iš viso bunčiaus. Jardas
Daugybė tikro RENFREU K \NSHOE I L(M K TIS- 
SUES, 32 colių platumo. Jardas .......... .......................
Dar.glaus 3z colių SECLRil'5 :r DELOREs puikaus 
Ginghamo. pilni fantai. Jard s ...........................
Pusiau vilnoni KHAKI FLANLL SIUTINO, 51 colių 
platom?. 2 iki 5 jardų vienam šmote. Jardas ...............
Dar daugia is spausdinto PLltSE CREPES. pirmos r u-, 
sies, kirpti nuo pilnų šmotu. Jardas . ...........................
Liekanos jardo platumo CORL’L'ROY Sl.'ITTNGS. daug 
spalvų, gero ilgumo. Jardas ..........................................

72 colių 
70c jardas

SATEENS 35*
28* 
75* 
30* 
15*

35* 
15* 
S0* 
20* 
6SC

AUDEKLAS STALTIESĖMS 
Extra sunki Mercerized Bovelna dėl STALTIESIŲ, pirmos rūšies, 
puikiai užbaigtas audeklas.

54 colių 64 colių
45c jardas 60c jardas

36 colių labai d»likat»-> Mercerized Brocaded 
dcl petikotų ir kelinių, ir t.L Jardas ........
Darbiniai šmotai .Mercerized apsiūti DĖŽIŲ UŽDANGOS 
pilnai išbaltinti, 18x27 colių. Už vienų ...............................
Daugybė atvežtų 36 colių BLOCTONE CRETONNES. 
spalvos garantuotos nuo saulės pluk’mo. sunkios Jardas 
JIFFY Spausdinti Bluzelių Patentai, jų yra apie šimtas. 
Vienas ........ .................................
Daugiau 36 colių ART BL’RLAPS. visi spalvuoti, pakati- 
| om-isri žali, geri antrarankiai. Jardu* ...............
F'RRt’-n LIEKANOS gare n t uolos nv.'i -aule ■ niukinto VELOL'R 
PORTTERES. Prancūziškai baigtį galai. įvairiau- OO
«-’ns -nnlvo-s ir kombinaci’os. Pora W
Tikrai grynų vilnų Bf.ANKETAI PATOGUMU, dru- £■ 
ton spalvos 66x89 colių, blokšti galai Viena . **■ ■

Sunkaus 40 colių NEBALTINTO AUDEKLO. 2 iki 10 <į Qc

TYRAUS L1NIN1O AUDEKLO, puikios rūšies, baltintas. 
importuoto. 33 colių pločio. Jardas ..............................
Geros rūšies colių išbaltinto DOMET COTfON FLAN- 
ELINTO. liekanų ilgumo. Jardas • ................................... dmNJ
Jardo platumo RATINE SUITINGS. SI’ORT ŠTRIPĖs OEc 
ir F \NCY PLAIDS. pilnį šmotai. Jardas .......................
Daugybės Extra sunkių LACONIA išbaltintų BESIELIU COe 
Al DIM( . 2’/j jardo platumo. Jardas . . .

Daugiau VĖLIAVŲ Daugiau
Fr'Sirengkit prie G. A. R. konvencijos. Iškelkit vėliavas aukštyn. 
370 viso vilnonių valdžios Bunting vėliavų, ranka išsiūtos žvaigž
dės ir juostos.
Miera 3x5 pėdų
Mi»ra 1x6 pėdu .
Miera 5x8 pėdų .

Dauginus
63x90 colių ] viCIlR 72x90 colių
81x90 colių VlCn3 81x99 colių

Daugybė Sharon išbaltintų BESIELIU Paklodžių
81x90 colių. Viena..................... ...............................
Dar daugybės ATLAS išbaltintų Siulėtų Paklodžių.
81x90 colių. Viena........... ......................................
STANDISH apsiūti paduškų UŽVALKČIAI. ir O&C
42x36 ir 45x36 colių. Vienas ............................ mm O dmi^r •

2.75
3.811
5.5<'

Miera 6x9 pėdu ... . 
.Miera 6xld pėdų .........
Miera 8x12 pėdu..........

geriausių BESIELIU PAKLODŽIŲ-

145
1.65 viena

1.25
1.00

7.00
7.50

10.00

viena


