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Europai Gręsia
Naujas Karas

TAUTŲ LYGA SUSI- 
RUPINUS.

Buržuazinės valstybės tel
kiasi prieš Rusiją.

Europa stovi prieš didelį 
karo pavojų. Šitą pripažino 
visų valstybių diplomatai, 
dalyvavusieji dabar Tautų 
Lygos Tarybos susirinkime 
Ženevoje. Visi jie reikalavo, 
kad Tautų Lyga ką nors da
rytų karo pavojui atitolinti, 
bet ką daryli, tai niekas neži
no.

Karo pavojų daugiausia 
padidinęs nutraukimas san- 
tikių tarp Rusijos ir Angli
jos, ir nužudymas sovietų at
stovo Lenkijoj. Prie šito da
bar prisidėjo d a suirutė ir 
pietų Europoje, kur Jugosla
vija nutraukė santikius su 
Albanija.

Iš Rygos ir Varšuvos lekia 
visokios žinios apie sovietų 
Rusijos ruošimąsi karui. Tuo 
tarpu Rusijos spauda kalti
na buržuazines valstybes ka
ro provokavimu. Sakoma, 
kad; Anglija, ,Francuzija, 
Lenkija, Italija ir kitos turi 
jau sudariusios ar tik bando 
sudaryti slaptą sąjungą prieš 
sovietų Rusiją. Kratos rusų 
atstovybėse Londone, Peki
ne ir kitur parodo, kad prieš 
Rusiją ištikrujų eina kažin 
kokia slapta akcija, ir ji eina 
tai-ptautiniu maštabu. Sako
ma, kad buržuazinės valsty
bės tariasi apskelbti Rusijai 
karą ir sunaikinti sovietų 
valdžią, kuri nesiliauja va
rius revoliucinę agitaciją. 
Šiomis dienomis Vokietija 
viešai įspėjo Maskvą, kad 
komunistinė agitacija turėtų 
būt sustabdyta. Associated 
Press sako, kad šitokį įspėji
mą padaryti Vokietijai bus 
patarusios tos valstybės, ku
rioms komunistinė propa
ganda daugiausia kenkia. O 
tokiomis valstybėmis visų 
pirma yra Anglijos imperija. 
Jeigu Maskva šito įspėjimo 
nepaklausysianti, tai tuomet 
visos buržuazinės valstybės 
duosiančios jai kolektyvį ul
timatumą, kurio Rusijai neiš- 
pildžius, busiąs apskelbtas 
karas.

Kad prie tokio karo yra 
ruošiamasi, tai parodo ir Lie
tuvos įvykiai. Dabar jau pa
sidarė beveik atvira paslap
tis, kad 17 gruodžio pervers
mas Kaune buvo Anglijos 
militaristų suplanuotas ir jos 
pinigais Įvykintas. Ruošian- 
ties į karą prieš sovietų Rusi
ją, Anglijai būtinai yra rei
kalingas atdaras kelias ir pa
pėdė, iš kur galima butų ves
ti karo operacijas. Lietuvos 
plotas geriausia tam tikslui 
tinka. Bet pakol Lietuvoje 
buvo demokratinė valdžia, 
sudariusi su Rusija nepuoli
mo sutartį, Anglijos imperia
listai negalėjo Lietuvos teri
torija pasinaudoti. Todėl jie 
rado judošių, kurie už pini
gus nuvertė teisėtą Lietuvos 
Respublikos valdžią, paleido 
Seimą ir įvedė karo stovį, 
kad opozicija negalėtų jiems 
pasipriešinti.

Taigi, J»-’ kils karas, tai 
Lietuva vėl bus sutremtą

VOIKOVO UŽMUŠĖJAS 
NUBAUSTAS.

Iš Varšuvos pranešama, 
kad studentas Kovceda, ku
ris nušovė sovietų Rusijos 
ambasadorių Volkovą Var
šuvoje, tapo nuteistas kalėji- 
man iki gyvos galvos. Te- 
čiaus teisėjai nutarė prašyti 
prezidento, kad sumažintų 
užmušėjui bausmę iki 15 me
tų, nes jis da nėra pilname
tis.

ĮKELIA LOWDENO KAN
DIDATŪRĄ ATEINAN

TIEMS AMERIKOS 
PREZIDENTO 
RINKIMAMS.

New Yorke susidarė re- 
publikonų kliubas, kuris ke
lia Lovdeno kandidatūrą 
ateinantiems rinkimams. 
Lovvdenas yra nesenai buvęs 
Illinojaus gubernatorium. 
Jo šalininkai yra priešingi 
Coolidge’ui dėlto, kad joks 
Amerikos prezidentas da ne-

Karo Teisinas Tel
šiuose Pasmerkė 

15 Žmonių.
BUDELIŲ DARBAI 

VARNIUOSE

. luotą sargyba, kuri apmušė. •• • v 1 j
“t Rusij oj Sušaudyta 

VO. ‘ r Į
Finalas — karo lauko teis

mas Telšiuose. Penki pa
smerkti miriop, jų tarpe dvi 
moteri. Kitos keturios mote- 
rvs gavo įvairių terminų ka-

I 200 Monarchistų.
FRANCUZIJA GINK- MASKVOJE DIDŽIAUSIA 

LUOJASI. | PANIKA.Itorgį V> pasmerkta pen, Francu^X ėstuose'pa^1
■ kiolika žmonių. Jonas Gri- iajku <markiai eina Lenkija laukia trečios notos.
mAkkivfS‘Jag‘n!-aZij?S laivų statyba. Statomi dau- Jo» ”ol>ililuoi*,na

• r ■ •• ų Šiaušia submarinai ir kitokie 300-000
. ’• v - • a >. i„^. r apžvalgoje yra sunk ujųdatbųkalej.mo, yra len io ti karo laivai.
tarnavo tnjų kartų, ir dėlto, paduota vardai penkiolikos nepilnametis. -
kad jis, Coolidge’as neturi žmonių, kuriuos šiomis die- ‘ .
savo aiškios linijos politiko- nomis karo teismas Telšiuo- vokacija ir begėdiškas krau- ferenciįa
je, o duodasi imperialistams se yra pasmerkęs. Penki jų jo alkis. '

Katorga ir mirtis vien už 
prisisegimą raudonų 

ženklelių.
“Keleivio”

kad jis, Coolidge’as neturi žmonių, kuriuos šiomis die- Tai bepročių kerštas,* pro-

I ANGLŲ LAIVYNO DE
MONSTRACIJA BALTI

JOS JUROJ.
Rygos laikraštis “Jauna- 

kas Žinąs” praneša, kad šią 
vasarą Anglijos karo laivy
nas darysiąs demonstraciją 
Baltijos juroj. Jis atlanky
siąs Helsininkus, Taliną, Ry
gą ir Klaipėdą. Politiniuose 
sluoksniuose šitos demonst
racijos kitaip nesuprantama, 
kaip anglų manevrus prieš 
Rusiją.

ANGLIJOJ PRASIDĖJO 
GAVĖJIMO EPIDEMIJA.

Anglijoj įneina madonga
vę jimas. Spaudoje ir pasi
kalbėjimuose visur girdėti 
obalsis: “Gavėk, o busi geni
jus.” Šitos mados šalininkai 
aiškina, kad susilaikymas 
nuo sunkaus maisto pataiso 
sveikatą ir protą. Žmonės 
pasninkauja nuo vienos die
nos iki mėnesio ir daugiau. 
Jie vengia mėsos ir kitokių 
sunkių valgių, o geria daug 
vandens, valgo vaisius ir 
mankštosi. Ir tūli sako, kad 
papasninkąvę jie Jaučiasi 
daug sveikesni ir turį daug 
aiškesnį protą.

RUSIJOS PASĖLIAI IŠ
RODO GERIAU.

Maskvos žiniomis, žiem
kenčiai pasėliai Rusijoj šį 
pavasarį išrodą daug ge
riau, negu pernai šiuom lai
ku. Užsėtas plotas šįmet esąs 
irgi didesnis, negu pernai.

Latvijoj Areštuotas 
Lietuvos Seimo

Šiomis dienomis Jelgavos 
mieste, Latvijoj, buvo areš
tuotas kaipo nelegaliai perė
jęs sieną buvusis Lietuvos 
Seimo socialdemokratų frak
cijos narys Juozas Kedys. 
Latvijos gelžkelio policija, 
kuri jį suėmė, atidavė jį Lie
tuvos žvalgybai Jonišky. Bet 
Lietuvos žvalgyba jį paliuo- 
savo, nes neturėjo prieš jį jo
kių įrodymų.

Sąsišy su drg. Kedžio su
ėmimu, Latvijos socialde
mokratų organas “ Socialde- 
mokrats” pareikalavo, kad 
suėmusieji jį policininkai 
butų paliuosuoti nuo vietų. 
Ministeris pirmininkas ir vi
daus reikalų ministeris Sku- 
jenieks (socialdemokratas) į 
tą reaguodamas davė gelž
kelio policijai įsakymą, kad 
nelegaliai perėję Latvijos 
sieną politiniai kaliniai ne
būtų daugiau i 1 ietuvą grą

žinami.

je, o duodasi imperialistams se yra pasmerkęs, j 
vedžioti. Šitą aiškiausia pa-. buvo nuteisti sušaudyti, o ki- 
rodo jo įsivėlimas į Meksiką, ti — katorgom Kauno baši- 
Nikaraguą ir Kiniją. [buzukai buvo išleidę “paaiš-

--------------- jkinimą,” buk tie žmonės bu- 
GARSUSIS DR. COOK TU- vo atiduoti karo lauko teis- 

RI SĖDĖTI KALĖJIME.
Pagarsėjęs anais metais

kaipo šiaurės žemgalio atra- ... .
dejas Dr. Cook dabar sėdi 7ei. . P?**Prlę«*no **’’**; 
federaliame kalėjime Leven- 
vorthe ir nežino, ar galės iš 
jo greitai išeiti. Jis buvo pa
davęs apeliaciją, kad jį pa

išbandymo,” bet jo prašy- v*ęn <^lto, kad bu
mas buvo atmestas. Dabar ' ^pjų^bire jie Pir-
jisgali da apeliuoti į Vyriau- Gegužės Dieną prisisegė 
sį Teismą. I .

Cook buvo nuteistas 1923 tai dabar praneša “Naujie- 
metais 14-kai metų kalėjimo bendradarbis, kiiris sa- 
ir užsimokėti $12,000 pabau- ko :

300,000 rusų.
Iš Rygos pranešama, kad 

O Amerika tuo tarpu kviečia Maskvoje sušaudyta da 28 
laivynų nusiginklavimo kon- buvusieji caro valdžios val- 

: ir nori, kad Fran- dininkai ir karininkai. Nuo 
to laiko, kaip Varšuvoj buvo 
nužudytas sovietų ambasa
dorius Volkovas, Rusijoj su
šaudyta jau daugiau kaip 
200 monarchistų.

Žinios iš Varšuvos sako, 
kad Maskvoje paskelbta jau 
sustiprinta karo apsauga ir 
laukiama da paskelbimo ap
gulos stovio. Bolševikų sos
tinėje kilusi didžiausia pani
ka (sumišimas). Svetimša
liai greitai apleidžiu miestą. 
Savo piliečiams sovietų val
džia pasportų neduodanti.

Teroras pasidaręs Mask- 
Į_____________________ voje toks baisus, kad kas

Vanduo buvo apsėmęs 750,- dieną nusižudą nuo 10 iki 15 
; 000 gyventojų, 600,000 jų žmonių. Po visą Rusiją žmo- 
neteko pastogės ir jiems rei- hės esą areštuojami tukstan- 

člais. Maskvoje ir Leningra
de jau pritrukę kalėjimų, 

j Kas naktį išeiną kareivių 
saugojami traukiniai, ku-

giausia submarinai ir kitokie

cuzija joje dalyvautų.
Ar Amerikos tautininkai 

nepradės rausti dėl šitų šlyk
štumų?

VERČIA LIETUVĄ TAI
KYTIS SU LENKIJA.

—------------ \ Lenkijos užsienio reikalų
SUŠAUDĖ DU LENKIJOS ministeris Zaleskis pasakė 

pereitą sąvaitę, kad didžio- 
pranešama, s’os valstybės įteikė Lietuvos

mui dėlto, kad šįmet Pirmą 
'Gegužės Dieną, nežiūrėda
mi karo stov io, jie “bendrai

bai ir kurstė kareivius sukilti
kartu su jais.”

i Dabar gi pasirodo, kad tai . . , . ....
melas. Pasirodo, kad tie|*1e lenkų valdžios pa-j

ŠNIPU.
Iš Maskvos p----------- , ,

kad Charkove pereitą sąvai- valdziai notą, reikalaudamos 
tę buvo sušaudyti du Lenki- susitaikyt su Lenkija.
jos šnipai, Andrius Knipins-
ki ir Tadas Worzbowicz, ku- POTVINIO NUOSTOLIAI

[raudonus ženklelius. Apie

Varnių koncentracijos sto-

SIEKS $400,000,000.
Sekretoriaus Hooverio ap- 

skaitliavimu, Mississippi po-
_________ ,tvinio padaryti nuostoliai

CUKRAUS DARBININKŲ veks!ą Petoli $400,000,000.
STREIKAS ARGENTINOJ 

PASIBAIGĖ.
Argentinoje buvo sustrei- kalinga pašalpa.

brinkai. Streikas tęsėsi ke- SURAIŽĖ AKTORKĄ
! RAIDĖMIS “K.” ' . .

Hollyyvood, Cal. — Nak- nais. esą gabenami į Sibirą

Maskvos “Izviestija” skel-

•kaVg' cukraus pramonės dar-
dos už suktybes aliejaus šė-
srthfe'**......

--------------- -v r----- .y.. ..v.—Ki cz.ivivuLui ptKurcncj nonywooa, l ai. — rsaK- caągaocnan 
ATSIDARĖ LAIVYNŲ NU-.T?6 • r-o™s. zenklehus.įstreikuojančius darbininkus ties laiku į aktorkos Doris politiniai kaliniai.

GINKLAVIMO KON- j Administracijai tas nepati-isu kompanijomis sutaikyt. kambarį įsiveržė nepažįsta- “T -
jai vyras ir pagriebęs ją bia, kad Maskvos kalėjime 
bį įrėžė jai raidę “K” “Lubianki” tapo uždaryti 25

vykioje Gegužes 1-mają die-UiaLą sąvaičių, bet respubli
ką politiniai nelaisviai prisi-įloš prezidentui pasisekė

FERENCIJA i ko. Paleista keli šūviai . į Ian- Darbininkai jau grįžo dar-
Ženevos mieste, šveieari- ^J^ta^ovyklon gink-ban. 

joj, šį panedėlį atsidarė tarp- _ __________ —

vynus. Konferenciją sušaukė 
Amerika. Tečiaus ji neturi 
daug pritarėjų, nes oficialiai 
joje dalyvauja tiktai pati 
Amerika, Angina ir Japoni
ja. Gi Francuzija ir Italija 
nusiuntė savo agentus tiktai 
pasižiūrėti.

PABUČIAVO ŠUNĮ, GAVO 
PASIUTIMO LIGĄ.

Šiomis dienomis Berline 
mirė 10 metų amžiaus mer
gaitė, kuri besibučiuodama 
su šuneliu užsikrėtė pasiuti
mo liga. Šunelis palaižė mer
gaitės veidą, ir ji apsirgo. 
Daktarai atrado, kad nors 
šuniukas išrodė sveikas, jis 
buvo kito šunies aprietas ir 
savo seilėse turėjo pasiuti
mo bakterijų. Mergaitė išsir- 
go 3 mėnesius ir mirė didelė
se konvulsijose.

KUNIGAS PALIKO MI- 
LIONĄ DOLERIŲ.

Šiomis dienomis New Yor
ke mirė buvusis Romos kata
likų kunigas John R. Slatte- 
ry, kuris tūlas laikas atgal 
dėl moteriškės pametė kuni- 
kystę ir apsivedė. Dabar pa
sirodo, kad bekunigaudamas 
šitas dūšių ganytojas buvo 
susidėjęs $1,285,600. Beveik 
visus pinigus jis paliko savo 
moteriškei. Katalikų bažny
čiai nepaliko nieko nei pa
uostyt.

13,000,000 DARBININKŲ PROTESTAS
DĖL SACCO VANZETTI BYLOS.

/ \

Tarptautinė unijų sąjunga 
prisiuntė Masšachusėlts gu
bernatoriui Fulleriui protes
tą dėl Sacco-Vanzetti bylos, 
sakydama: “Varde tų 13,- 
000,000 organizuotų darbi
ninkų, kurie iš 24 šalių yra 
su mumis susijungę, mes pri- 
<•11 1 1 • • 

pasaulio protesto prieš žu-1 pernaiT" apiplėšė
” r » ... jaj§Į<ane^

JUOZAS ČESNA PA
KARTAS.

St. Harrisburg, III. — Pe
reitą sąvaitę valstijos kalėji
me čia buvo pakartas Juozas 
Česna, 22 metų amžiaus lie
tuvis. Jis buvo pasmerktas 
mirties bausmei užtai, kad 

' ' “ ’ is
ir nužudė

sidedam savo balsu prie viso( kartu su dviem kitais sėbrai; pa.<tanlin nrntnetn nn'oč 1 •____ i
dymą Sacco-Vanzetti. Penki 
metai kalėjimo su nuolatine 
baime mirties, tai jau baus
mė, kurios turėtų užtekti už 
sunkiausi nusidėjimą. O ne
kaltiems žmonėms, tai kan
kinimas. Todėl vardan tei
singumo, o taipgi ir vardan 
žmoniškumo, kuriuo Ameri
ka taip didžiuojasi, mes šiuo- 
mi siunčiame savo griežčiau
si protestą prieš nekaltų 
žmonių žudymą.”

MEKSIKOJ UŽMUŠTA 17 
KATALIKŲ BANDITŲ.
Iš Meksikos miesto prane

šama, kad netoli Lagos d e 
Moreno, Jalisco valstijoj, 
valdžios kariuomenė turėjo 
susirėmimą su katalikais 
banditais, kuriems vadovavo 
kunigas Jose Contreras. Lai
ke mūšio 17 banditų buvo 
užmušta, o kiti išvaikyti. Iš 
kariuomenės pusės buvo už
mušti du kareiviai ir vienas 
kapitonas.

DIRBTUVĖ UŽGRIUVO 
SU 100 DARBININKŲ.
Rosellono miestelyje, Co- 

lombijos respublikoje, perei- 
toj subatoj sugriuvo audeklų 
fabrikas, palaidodamas 100 
darbininkų. Spėjama, kad 
visi jie buvo sužeisti hpi iš
mušti.

LATVIŲ PREKYBOS SU
TARTIS SU SOVIETAIS.
Latvija pasirašė su sovietų 

Rusija prekybos sutarti, ku
ria einant Rusija kasmet 
pirks Latvijoj už 8,000,000 
rublių prekių. Nutartis pada 
ryta 5

mas jai vyras ir pagriebęs ją ma, Kao Maskvos kalėjime 
į glėbį įrėžė jai raidę “K" “Lubianki" tapo uždaryti 25 
ant kaktos, smakro, krutinės žymus asmenįs kaipo įkaitai 
ir d a žemiau. Išviso padarė už sovietų valdininkų gyvy- 
septynias “K.” bę. Jeigu tik užsienyje bus

-------------- nužudytas nors vienas Rusi- 
WASHINGTONE LIEJASI jos atstovas, tai šitie 25 as- 

DEGTINĖ.--------------- menįs tuojaus bus sušaudyti.
Washingtone, kur buvo Bolševikų žvalgyba praneša, 

padarytas prohibicijos įsta- kad sovietų įstatymai leidžia 
tymas, degtinė liejasi upe- be jokio teismo žudyti tuos, 
liais. Karčemos ir butlege- kurie žvalgybos supratimu 
riai tenai turi daugiau lan- mirties yra verti.
kytojų, negu bažnyčios. Deg-I Varšuvoj yra 1 ’ukiama 
tinė yra pardavinėjama net jau trečios notos iš Maskvos.

KOMUNISTAI UŽGRIEBĖ 
SLA. KUOPĄ.

Chicagos komunistai už
valdė 36-tą SLA. kuopą. Pil
domosios Tarybos įgaliotinis 
p. Vitaitis ją suspendavo ir 
patarė nariams nemokėti 
kuopos iždininkui jokių mo
kesčių, bet komunistai Pildo
mosios Tarybos neklausys. 
Žinoma, jie prakiš.

ŽULIKAI JAU PARDUO
DA “LINDBERGHO 

ŠĖRUS.”
Delevvaros valstijoj, kur 

gimsta visokių žulikų “kom
panijos,” atsirado jau ir 
“Lindbergho orlavių kompa
nija,” kuri nori parduoti už 
$10,000,000 šėrų. Lakūnas 
Lindbergh sako, kad jis nie
ko bendra su ta kompanija 
neturįs.

ŠVEICARAI GERIAUSI 
ŠAULIAI.

Šiomis dienomis Romoje 
buvo tarptautinis šaudymo 
kontestas. Pasirodė, kad ge
riausi šauliai yra šveicarai. 
Antrą vietą užima švedai, o 
trečia amerikonai. Pras-

. *jiais šauliais pasirodė 
įivdiai.

mokyklose. Ypatingai būna 
“šlapi” mokinių ir studentų 
šokiai. Taip pasakė pereitą 
nedėldienį Washingtono ku
nigas George M. Diffende- 
rer.

LENKAI NORI GAUT 
AMERIKOJ $60,000,000 

PASKOLOS.
Tarp Amerikos bankinin

kų ir Lenkijos valdžios atsto
vų Paryžiuje tapo atnaujin
tos derybos dėl paskolos. 
Lenkai nori gauti pasisko
linti $60,000,000. Sakoma, 
kad paskola bus lenkams 
duota.

Latvių Seimas Iš
reiškė Valdžiai 
Pasitikėjimą.

• Latvijos Seimas jau pa
baigė savo VI Sesijos dar
bus ir išsiskirstė atostogoms. 
Sekančios sesijos darbo pra
džia bus 7 d. spalių. Prieš iš- 
siskirstant Seimas pareiškė 
valdžiai pasitikėjimą 56 bal
sais prieš 42. Kadangi val
džios daugumą sudaro so
cialdemokratai, tai atžaga
reiviai bandė ją nuversti, bet 
jiems tas nepavyko. Seimo 
pirmininkas buvo socialde
mokratas Dr. P. Kalninš, 
tad atžagareiviams nelentr 
buvo lermas kelti.

Manoma, kad Maskva reika
laus išvyti iš Lenkijos pa
skirtu laiku visus gyvenan
čius tenai rusus, kurie varo 
prieš sovietų valdžią agita
ciją. Tuo pačiu laiku Lenki
jos pasienyje prasidėjo Rusi
jos atsarginių kareivių mobi
lizacija, kuri pastatysianti po 
ginklu 300,000 vyrų. Dėl ši
tos mobilizacijos Lenkija la
bai susi rūpinus.

SOVIETŲ SPAUDA TEISI
NA MONARCHISTŲ 

ŽUDYMUS.
Maskvos laikraščiai sako, 

kad vakarų buržuazijos 
spauda be reikalo sielojasi 
dėl šaudomų Rusijoj monar
chistų, nes buržuazinės vals
tybės taip pat šaudo savo 
priešus. “Izviestija” sako, 
kad jeigu “darbininkų ir val
stiečių valdžia” negrąžintų 
smūgių savo priešams atgal, 
tai jie pasidarytų da drąsesni 
ir d a daugiau revoliucionie
rių išžudytų.

SUGAVO LAIVĄ SU 
DEGTINE.

Šį panedėlį pakraščių sar
gyba sugavo New Jersey 
valstijos pakrašty garlaivį 
“Tumer” su degtinės šmuge
liu. raimta 10,000 keisų deg
ti .es, 7,500 skrynių sėlyklų. 
garlaivis priklauso Ameri
kos butlegeriams.
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DARBININKAI PRIEŠ 
DARBININKUS.

“Keleivyje” buvo jau ra
šyta, kad New Yorke kailių 
siuvėjai, komunistų sukurs
tyti, jau pradėjo tarp savęs 
muštis. Dėl šitos pragaištin
gos kovos atsiliepė ir “Nau
jienos.” Jos sako:

“New Yorke dalis darbinin
kų, užimtų kailinių siuvimo 
pramonėje, nesenai išėjo į strei
ką. Jam vadovauja komunistai.

“Komunistų spauda kelia bai
sų lermą, šaukdama, kad strei
ko tikslas esąs nugalėti kapita
listus, ‘parsidavusius’ Am. Dar
bo Federacijos vadus ir ‘gelto
nuosius’ socialistus. Paskutinė
mis dienomis ta spauda ėmė 
keikti unijų viršininkus ir so
cialistus ‘razbaininkais,’ ‘gengs- 
teriais’ ir ‘kruvinais mušeiko
mis.’

“Mums rodosi, kad jeigu ko
va tarp ‘kairiųjų unijistų’ (t. y. 
komunistų) ir jų oponentų dar
bininkų judėjime priėjo iki šito
kio laipsnio, tai komunistai jau 
turėtų ne šaukt, kaip už liežu
vio pakarti, bet—pradėt galvot.

“Nes iš tiesų, kam gali būt 
nauda iš šitos kovos ? Kuomet 
viena darbininkų dalis kovoja 
prieš kitą darbininkų dalį, tai 
pasinaudoja tiktai kapitalistai. 
Mes čia, žinoma, kalbame ne 
apie idėjinę kovą, bet apie ko
vą tomis priemonėmis, kurias j 
tenka darbininkams vartoti 
prieš savo išnaudotojus. Jeigu 
darbininkai vieni prieš kitus ei
na Į streiką, keikia vieni kitus ir 
griebiasi fiziškos pajėgos arba 
ginklo, — tuomet iš to darbi
ninkų judėjimui negali išeiti 
nieko gera.

“Tos liūdnos kovos priežas
tis, rodos, yra ta. kad kai kurie 
komunistų vadai buvo pašalinti 
iš unijos. Vadinasi, jeigu jie 
negauna kontroliuoti uniją, tai 
lie pasiryžę sunaikinti tą uniją 
ir sugriauti darbininkų judėji
mą. Kuris sveiko proto darbi
ninkas gali šitokį jų ‘nusista
tymą’ remti?”

Savo keršto politika ko
munistai, žinoma, nieko ne
laimės, tik sudemoralizuos 
darbininkų judėjimą ir patįs 
save sunaikins. Įniršę darbi
ninkai anądien jau supiaustė 
komunistų agitatorių.

šiomis dienomis Washing- 
tone atsidarė tarptautinė 
i ungtifiią Valstijų ir Kana
dos kailių siuvėjų konvenci
ja. Keturi komunistų reorga
nizuoti lokalai iš New Yor- 
ko irgi atsiuntė savo delega
tus. Jų atvažiavo išviso 35, 
liet konferencija jų neįsilei- 
djo. Paaiškėjo, kad užgriebti 
jų lokalai yra suspenduoti. 
Komunistai pakėlė lermą ir 
jau gatavi buvo net muštis, 
net policija prie riaušių ne
prileido.

• Tai ve, kokių vaisių neša 
komunistų agitacija.

i ______________

KAS IŠKĖLĖ LINDBER- 
GHĄ J DIDVYRIUS?

;Apie pagarsėjusį ameri
kiečių lakūną Lindberghą 
“Naujienos” padarė labai 
teisingą pastabą. Jos sako:

į “šiomisdienomis, kai Ameri
kon sugrįžo Europos karalių ir 
prezidentų apdovanotas meda
liais lakūnas Charles Lind- 
nergn, daugeli žmonių apėmė, 
didvyriu garbinimo manija. To- 
jše milžiniškose miniose, kurios 
■pasitinka drąsųjį jaunuolį, per- 
jskridušį aeroplanu per Atlanti
dą, ne vienas sau galvoja: ‘Ma
lsi. ko gali atsiekti žmogaus 
^pasiryžimas, jėga ir gabumas. 
Nesenai buvęs beveik niekam 
nežinomas vaikinas staiga pa
garsėjo visam pasaulyje. Vai

zdžios ir kapitalistai lenkiasi 
jam, nesuskaitomi turtai yra 
jam siūlomi!..’

“Tjssa, kad žmogaus inicia
tyva daug reiškia. Tikrenybėje, 
be to* iniciatyvos — sumanu- 
f * * _____ . .orasofi energijos — pa-

i 
į* 
l

_ £ .!

» •
«

-gis ■priklauso nuo pajėgų, vei
kiančių visuomenėje. Juo tos 
pajėgas geriau suorganizuotos, 
juo platesnė dirva atsidaro 
‘didyvriškiems’ darbams.”

* > , • »** . • *

Bet minios nepajiegia ši
tą tiesą suprasti.

Kas Dedasi Probibicijos

“LAIŠKŲ Bylos.”
Nykštukų valdžia Lietuvo

je pradėjo kelti žmonėms by
las už nepatinkamus jai laiš
kus, kuriuos jos šnipai iš paš
to išima.

štai ką apie tai rašo vienas 
veikėjas adv. F. J. Bagočiui:

Į
“Mes dabar rašome laiškus 

ne kuomet yra laiko ar reikalo, 
bet kuomet yra progos. Mat. 
paštu siuntinėti laiškus nėra 
prasmės: jei tiesą rašai, tai 
laiškas nueina Į žvalgybos sky
rių ir tenai ji prideda ‘prie by
los.’ Taip, pavyzdžiui, buvusiam 
Seimo atstovui A. Tornau jau 
iškelta ‘laiškų byla.’ lokių by
lų turbut turės visi oj<zicijos 
veikėjai. Taigi mes dabar siun
čiame laiškus ne per paštą, bet 
per pažįstamus, kaip z šimtme
čiu atgal.”

Tai ve, prie ko priėjo “lai
sva” Lietuva — laiškų žmo
nės negali per pastą siųsti!

šaulyje nebūtų nieko padaryta.
Bet reikia neužmiršti, kad as-j 
muo gali turėti pasisekimo tik
tai tam tikrose sąlygose.

“Ar aviatorius ‘Lindy’ butų 
galėjęs nulėkti oru iš New 
Yorko i Paryžių, jeigu lak loji
mu technika nebūtų buvusi to
bulinama per dvidešimts suvir- 
sum metų ? Aišku, kad ne. O tą 
techniką auklėjo ir vystė visa 
civilizuotoji žmonija. Visuose 
pasaulio kraštuose mokslininkai 
ii mechanikai darbavosi, kad 
padarius kaip galint geresnę 
mašiną; valdžios ir privatinės 
kompanijos aėjo tam tikslui 
pinigus; lakūnai mokinosi val
dyti aeroplanus ir. rizikuodami 
savo gyvybę, bandė juos ir pas
kui vartojo Įvairiems praktiš- 

r kiems reikalams: paštui, pasa- 
žierių gabenimui ir tt.

“Visos šitos darbuotės re
zultate. daugiaus kaip per dve-' 
jetą dešimčių metų, susidarė. 
sąhgos. kurios padarė galimu [kurio pavardės mes negali- 
Lindbergh’o žygi. Kad jo žygis ,me dabar skelbti, rašo iš Lie

tuvos štai ką :
“Kad nuvirto valstiečių liau

dininkų ir socialdemokratų ka
binetas. net tokiu keistu budu 
—tai visai normalu. Tiesa, ne
malonu. kad perversmą Įvykdė 
faktinai keli karininkai, kad 
vyriausybė prieš tuos nykštu
kus nerado bent kiek organi
zuotos grupės. į kurią galėtų fi
ziniai atsiremti. Bet nuvirsti ji 
turėjo. Nes kraštą krikščionys 
demokratai buvo visai nualinę, 
užsieny buvo sudarę nepaken
čiamą padėti, o viduje buvo už
mušę norą dirbti ir gyvenimą 
taisyti. Jų vieton atsistojusi de
mokratinė valdžia turėjo dirbti 
milžiniškus darbus. Neveltui 
man Šleževičius rudeni pasakė: 
‘Jus krikščionims demokratams kius su sovietų Rusija, Angli- 
viską dovanodavote, o iš mus į jos imperialistai bijosi, kad 
Stebuklų reikalaujat. rišto nepasinaudotų kitų Ša- ia, z.niunr.-> vaię?ia, v p. vuui- vniomo uuvęc |

“Ir ištiesų, visi iš naujos vai- ]jų kapitalistai ir neužimtų idge ramiai sau leidžia vaka- ir perėjęs lietuvių tarnybon. I šeimyna i Rusiją, 
džios laukė labai daug, o susi- Rusijoj rinkų savo prekėms, cijas. Čia jis vaidino gana svarbų*-..-.T. ■ __

KODĖL NUVIRTO DEMO
KRATINĖ VALDŽIA?
Buvusis Seimo atstovas,

yra šitų visos žmonijos pastan
gomis sutvertų sąlygų vaisius, 
matyt jau vien iš to fakto, kad 
už keleto dienų po Lindbergh’o 
skridimo Paryžiun nulėkė iš 
New Yorko į Vokietiją kitu du 
Amerikos aviatorių.

"Taigi, gėrėdamiesi Lind- 
bergh’o didvyriškumu, neuž-; 
mirškime atiduoti kreditą ir 
toms visos žmonių visuomenės 
pastangoms. kurios jam priren
gė dirvą.

“Ir dar vienas dalykas. Prieš ; 
savo nuostabią kelionę per oke- [ 
aną Lindbergh’as tarnavo, kai
po Amerikos pašto lakūnas. 
Diena iš dienos jisai aeroplanu 
gabendavo laiškus iš vieno paš
to punkto i kitą, atlikdamas po 
keletą šimtų mylių kiekvienam 
žygyje, žmogus, kuris siunčia 
laišką oru, lipina ant laiško tik 
10 centų markę: taip plačiai ir 
praktiškai jau yra suorgani
zuota šita pašto veikimo šaka.
"šitoje tarnyboj Lindbergh’as 

turėjo išlavinti savo gabumą, 
kuris jam dabar atnešė viso pa
saulio pagarbą. Vadinasi, vals
tybinė Įstaiga tiesioginiu budu 
prisidėjo prie to, kad davus 
žmonijai naują didvyri.

“O tuo tarpu kai kurie mano, 
kad jeigu į valstybės rankas 
butų paimtos pramonės, tai jos 
pražūtų, nes butų užmušta as
mens iniciatyva’

“Kaip matome, net labiausia 
paprastas atskiro žmogaus žy- 

KRUVINA PUOTA TĘ
SIAMA TOLIAU.

Lietuvos “patriotiškoji” 
valdžia pamėgo žmonių 
kra'ują. “Lietuvos Žinios” 
praneša, kad šiomis dieno
mis Telšiuose karo teismas 
pasmerkė da 5 nekaltus žmo
nes sušaudyt, o dešimtį—1 
kalėjimam “Lietuvos Žinios” 
paduoda^ ir jų vardus:

“Karo teismo pasmerti mir
ti: (1) Greifenbergienė. (2) 
stud. Kilikevičius Antanas, (3) 
šleinys Stepas. (4) šilas Jonas, 
(5) Kruškolė Chonė, bet, kaipo 
nepilnamečiui, mirtis pakeista 
kalėjimu iki gyvas bus, (6) 
Abromsonaitė 1 metų sunkių
jų darbų kalėjimo, (7) Bobrau- 
skaitė — 5 m., (8) Kazlauskas 
—3 m., (9) Krilovaitė — 8 m., 
(10) Stankaitė-5 m., (11) Vai- 
naitė — 1% m., (12) Butkus— 
3 m., (13) Raseinių 8 klasės 
gimnazistas Grigaitis — 15 m.,
(14) Gurvičas — iki gyvas gal
vos sunkiųjų darbų kalėjimo.
(15) studentas Vilčinskas An
tanas —- 15 metų.”

Kada gi bus šitai kruvinai 
puotai galas, kada žmogžu
džiai bus nubausti?

j

I

laukė silpno kabineto, nedrįs- 
tanėio daryti griežtų reformų.” 

liet toliaus koresponden
tas išaiškina, ir kodėl tas ka
binetas buvo “silpnas.” Jis 
sako:

“Visai suprantu jūsų ūpą. 
Žinau, kad liaudininkų minkš
tas demokratiškas režimas ne
suprantamas amerikiečiams, 
kurie gyvena visai sutvarkyto
je šalyje. Jie nesupranta, kad 
po 7 metų karo stovio, pabaudų, 
cenzūrų ir kitokių priespaudų 
žmonės yra ištroškę laisvės — 
tiesiog apsvaigę ja. ir todėl ne- 
suvaldo kaip reikia vyriausybės 
priešų.

‘‘Bet užtat nepykit perdaug 
ant mus. Geriau padėkite tęsti 
kova už laisvę, už žmonių gero
vę. Visgi biauriai musų žmonės 
gyvena. nesulyginsit su ameri
kiečiais. Daug jie tikėjosi, ir 
dabar baisiai Įsiutę prieš tuos, 
kurie stojo skersai kelio į ge
resni rytojų. Jie turbut nesusi
laikys — o mums nėra reikalo 
jų laikyti: kova neišvengiama.”

i
i

“BENDRAS FRONTAS” 
PRIEŠ RUSIJĄ.

Anglijos imperialistai sten
giasi suorganizuoti “bendrą 

.frontą” prieš sovietų Rusiją, 
į kurį jie nori įtraukti Vokie
tiją. Francuziją ir Italiją.

New Yorko “Evening 
Post” korespondentas prane
ša iš Berlino, kad tuo tikslu 
dabar tenai eina Anglijos 
imperialistų su Vokietijos 
pramonininkais pasitarimas. 
Anglijos imperializmą atsto
vaują transporto ministeris 
Asnley, pramonininkų są

jungos vadas Hannon, plie
no pramonės atstovas Larke, 
laivų statybos atstovas Ross, 
audimo pramonės lyderis 
pulk. Wiley ir daug kitų.

Nutraukus Anglijai santi-

1'

“Imkite Camel H

Todėl angiai ir bando tverti 

ją Jie nori ją taip izoliuoti, i Dar Apie Sušaudytą Lietu
kad ji negautų niekur nieko 
nusipirkti nei pinigų pasko
linti.

Bet ar kitų šalių kapitalis
tai sutiks atsisakyti nuo biz
nio su Rusija, tai reikia ap
joti.

Gegužės 19 d. naktį Kau
ne politinė policija suėmė 
atsargos generolą Kleščinskį 
tuo metu, kai jis perdavė So
vietu atstovybės Lietu\ oj 
tarnautojui Sokolovui eilinį 
pranešimą, pasirašęs “Iva- 
nov 12.” Suėmimas įvyko 
šiom aplinkybėm. Kaip poli
tinės policijos valdininkai 
prisiartino prie gen. Kleš- 

Ičinskio buto, jis pravėrė du- 
i ris ir, iškišęs galvą apsidairė, 
ar niekas nepamatys svečio, 
kuri tuoj ruošėsi išleisti. Įė
jus valdininkams į butą, už
kluptasis vietoje Sovietų at
stovybės valdininkas Soko- 
lovas ruošėsi išeiti ir neju
čiom, išmetė žemėn Kleščin- 
skio ranka rašytą 7 lapų di
dumo pranešimą ir laišką 
giminėms Sovietų Rusijoj. 
Laiške Kleščinskis peikia gi
mines už neatsargumą viešai 
susirasinejant su juo-ir nuro
do sutartinius žodžius, iš ku
rių jis juos galės suprasti.

Prie tokių aplinkybių 
Kleščinskis prisipažino kal
tas esąs ir nurodė, kad šni- 

Tulas A. B. H. per “Nev> pavimo darbą varąs nuo pra- 
York AVorld'ą” irgi pliekia eitų metų liepos mėnesio. 
Coolidge’ą, kad jis atsisakė Tečiaus, tas nurodymas ne
sušaukti nepaprastą Kong- atatinka tiesą, nes jau nuo 
reso sesiją bijodamas pa- 1925 metų rugsėjo menesio 
kenkti Wall Streetui ir savo buvo pastebėtas turėjęs slap- 
kandidaturai ateinančiais tą 1 vai. naktį pasimatymą 
prezidento rinkimais. O ne- prie Nemuno kranto su per- 
paprastą Kongreso sesiją sirengusiu Sovietų atstovy- 
reikėjo sušaukti būtinai, kad bes tarnautoju. Be to, prieš 

.suteikus nukentėjusiems nuo išvažiuodamas į Lietuvą, 
potvinio žmonėms pagalbą. Kleščinskis turėjo neaiškių 
Bet tokios sesijos sušauki- santikių su Lenkijos genera- 
mas parodytų, kad potvinis liniu štabu. Jo paties žo- 
pridarė didelių nuostolių, o džiais, jis prašėsi priimti 
tas pakenktų Wall Streeto lenkų tarnybon, bet lenkai jį nebera 
spekuliantams. Ir dėlto ne-įregistravę ir priskyrę atsar-j Sovietų atstovybės iar>iau- 
paprastos Kongreso sesijos gon personalinės gen. štabo tojas Sokolovas, kuriant 
nėra. Šimtai farmų sunaikin-sudėties žinion. Tuo Kleš-Į Kleščinskis buvo įteikęs sa- 
ta, žmonės v argsta, o p. Cool- činskis buvęs nepatenkintas. vo raportą, išvažiavo su visa

KRITIKUOJA PREZIDEN
TĄ COOLIDGE ’Ą.

Mississippi klonio potvi
nis parodė, kad- Amerikai 
reikalingas amerikoniškas 
prezidentas, kuriam rūpėtų 
Amerikos gyventojų reika
lai, — pasakė demokratų se
natorius Reed. Tai reiškia, 
kad ponui C oolidge’ui Ame
rikos žmonių reikalai neru
pi.

“Jau laikas, kad valdžia 
atkreiptų daugiau dėmėsiu į 
šios šalies ii- jos gyventojų 
gerbūvį, o užmirštų Europą 
ir jos politiką,” — sako se
natorius. “Amerika davė di
deles sumas pinigų nukentė- 
jusiems nuo karo armėnams 
ir belgams, bet aš negaliu su
prasti valdžios, kuri atsisa
ko sušelpti savo žmones nu
kentėjusius nuo potv iniu.”

vos Generolą Kleščinskį.
vaidmenį 1920 ir 1921 me
tais, nes tuo metu buvo gene
ralinio štabo viršininku. Su 
Lietuva Kleščinskis turi tiek 
ryšių, kad jo giminė paeina 
iš Lietuvos bajorų. Jo tėvas 
kuri laiką gyveno Vilniuj, 
bet paskui išsikėlęs į Užkau- 
kazį, kur» gimęs suimtasis 
Kostas Kleščinskis.

Dabar jis turis 48 m. am
žiaus, dalyvavęs rusų-japonų 
ir pasauliniam kare ir buvęs 
vokiečių nelaisvėj. Rusų ge
neralinio štabo akademiją 
baigęs 1910 metais. 1919 ir 
1920 metais Kleščinskis bu
vo siunčiamas karo atstovu į 
Pabaltijo valstybių konfe
rencijas ir Lietuvos-Rusijos 
taikos derybas. Atsargos 
gen. Kleščinskis gaudavo is 
Lietuvos valstybes iždu pen
siją 500 litų su viršum kas 
mėnesis. Be to, turėjęs dai 
užsiėmimą, kuris jam duoda
vo irgi 500 litų kas menesis 
Kleščinskiui, kaipo Lietuvos 
kariuomenės savanoriui, bu
vo duotas žemės sklypas.

Tardomas gen. Kleščins
kis pasakė, kad Lietuvos 
pardavimo darbą dirbęs ne 
jis vienas, bet ir kiti stam
bus “patriotai.” Jis sutiko iš
duoti jų vardus ir pavardes, 
jeigu Smetona 
raštu, kad jo 
Spėjama, kad 
butų įvardijęs 
chavičių, Glovackį, Skorups- 
kį ir patį karo ministerį 
Merkį. Bet jam neleido ju- 
došių lizdą atidengti — tuo
jaus jis sušaudė..

Taigi gen. Klesčinskio jau 
nebėra

užtikrins jį 
nesušaudys.
Kleščinskis 

palioką Ple-

Turbut jokioj baloj pasau
ly nėra tiek supuvimo ir pur
vo, kiek Amerikos prohibi- 
ei joj. Patįs valdžios tarnai 
varo degtinės šmugelį, var
žosi už kyšius, apgaudinėja 
vieni kitus ir žudo.

Štai, koks skandalas dabar 
išeina į aikštę Detroite. Te
nai gyveno turtingas ir veik 
lūs butlegeris vardu James 
.Lee. Jį žinojo visas Detit# 
ta.% / if j^inojo prohibicijos 
yiršinjnkaf;' bet jie niėkd 
jam nėdhrė, nes gaudavo id 
jo kyšių. .Tečiaus “blaivy
bės” vykintojai kyšių ėmė 
reikalauti perdaug 
ir butlegeris Lee jute ap.-' 
skunde. Tada jie nutarė ji 
nudėti — “nudėti iš: pirmo 
karto, kaip tik jis pasirodys 
ant vandens.”

Tūlas laikas atgal butleri 
gėris Lėe nusipirko naują, 
botą — ne šmugelio tiks-, 
lams, bet pašivažinejimui ’ 
Įsisodino jis savo mažą duk
relę ir išplaukė į Detroitu-, 
upę. Pamatė jį prohibicijos^ 
agentas Lortner, ir visom 

[leidosi ant jo geležiniu savo 
I laivu. Lee bandė išsilenkti, 
bet nespėjo. Valdžios laivas 
dūmė 35 mylias į valandą ir 
perkirto Lee botą pusiau.

Tai atsitiko vidurdieny,' 
netoli miesto centro, žiūrint 
daugeliui žmonių. Lee su sa
vo maža dukrele žuvo ir jų: 
lavonų iki šiol da nesirado. 
Apie valdžios laivo projiele- 
rą ant rytojaus rasta aprišu-, 
kę tiktai skutai mergaitės 
drapanų. ' »

Tai atsitiko jau kėliatas 
sąvaičių atgal, bet spaudoj 
ligšiol nebuvo apie tai jokių 
žinių. Tik dabar šitą biaurų 
darbą iškėlė aikštėn vienas 
buvusis prohibfrjjo* ’aMi* 
ninkas. .. •

Šitą aprašymą i man it 
Bostono Heraldo, 9 birželrč.
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Kas skaito ir ražo, JFL.
Tas duonos nepraio. « AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
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Kas nielčo nerefktag 
To niekas nepeikta.

Brooklyno Kriaučių Reikalai
BROOKLYN, N. Y. 

Ir vėl rinkimai.
Brooklyno kriaučiai ŠĮ mė

nesį ir vėl turės savo svar
biausių viršininkų rinkimus. 
Bus renkama delegatas ir 
sekretorius. Turbut tdkios 
“sistemos” nesiranda “visa
me sviete,” kad rinktų savo 
viršininkus kas 6 menesiai. 
Kai kam gali atrodyti, kad 
Brooklyno kl iaučiai daugiau 
nieko ir nemoka, kaip tik sa
vo viršininkus rinkti. Bet, 
žinoma, taip nėra. Brookly
no kriaučiai tiktai šituo bu
du ir tepajiegia įrodyti svie
tui savo progresyviškumą, 
radikališkumą ir nesvietišką 
demokratiškumą. Nors 
mums uz šios sistemos Įvedi
mą nemenkesnė tenka garbė 
kaip kapitonui “Lindy” per
skridusiam Atlantiką, bet 
kad pas mus rastųsi daugiau 
darbo dirbtuvėse, tai to dar 
nesugebam nuveikti. Lietu
vių dirbtuvėse juo toliau, 
tuo darbo randasi 
ziau.

Na apie rinkimus, 
datai bus is dviejų pusių: 
nuo komunistų ir nuo Amal- 
gameitų. Spėjama, kad ko
munistai statys jau kartą bu
vusį delegatu p. V. černaus- 
•ką. Bet žmonės, kaip girdė
tis, nelabai jį myli. Jis, mat, 
kaip papuola i ofisą, tai labai 
aukštai jo nosis užsiriečia. 
Pasidaro tiesiog nesukalba
mas. Priegtam, jis pirmiau 
būdamas lietuvių delegatu 
išbankrutavo veik didesnę 
pusę dirbtuvių.

Ką statys Amalgameitai— 
irgi neteko dar sužinoti. To
dėl nėra kas nei sakyti. Well, 
ką išsirinks — tą turės. Rei
kia pasakvti dar štai kas. 
Brooklyno lietuviams kriau- 
čiams delegatu yra reikalin
gas pusėtinai diktatoriškas 
žmogus. Nežiūrint, ar jis bu
tų iš “kairės” ar iš “dešinės,” 
kad tik dirbtų dėl organiza
cijos. Reikalinga tokis žmo
gus, kuris pajiegtų pakeisti 
dabartinę musų skyriaus po
litika: atitaisytų santikius su t 7 «z

Nevv Yorko organizacija. 
Tuomet gal ir darbo daugiau 
atsirastų musų dirbtuvėse. 
Gal ateityje tokis žmogus ir 
ątsiras.. Gerai butų ir šiame 
susirinkime apie tai pakalbė
ti. Susirinkimas Įvyks birže
lio 29 d. Amalgameitų Sve
tainėje. Gi 27 d. birželio: at
sibus susirinkimas Apsigyni
mo Sąjungos, Vienna Svetai
nėje. kampast Montroše avė. 
ir Manhattan avė., Brook- 
lyne. ‘ Pritariantieji šiai Są
jungai irgi nueikite pasikal
bėti.

Pastaruoju laiku teko nu
girsti, kad susitvėrė didelė 
komunistiška kriaučių kor
poracija buvusioj V. Mišiu- 
no dirbtuvėje. Sakoma, kad 
bus apie 15 šėrininkų iš pa
čių stambiausių komunistų, 
daugiausia J. Beržiečio dar
bininkų. Gero pasisekimo.

’ • . ’ * ♦ * t'

Paskutiniame SLA. 38 kp. 
susirinkime, kuris buvo lai
komas “Vienybės” Svetainė- 
nėje, kilo ginčų ir reikalavi
mo, kad pašalinti nuo sienos 
Smetonos “abrozą.” Jeigu 
tai nebus padaryta, tai ren
giamasi jieškoti kitos vietos 
susirinkimams laikyti.

Antanas Svotas.

vis ma-

Kandi-

cialdemokratams. Kuopos 
reguliariai susirinkimai bus 
aikomi kas antra pėtnyčią 
dekvieno mėnesio. Dar yra 
keli draugai, kurie pasižadė- 
. o įstoti į kuopą. Geistina, 
tad tie draugai atsilankytų Į 

sekantį kuopos susirinkimą 
ir prisirašytų. Kadangi se
kančiais metais pripuola ša
lies viršininkų rinkimai, tai 
reikėtų pasidarbuoti, kad 
sustiprinus Socialistų Parti
ją. Taipgi reikalinga organi
zuoti finansinė parama Lie
tuvos socialdemokratams. 
Taigi subruskime, draugai!

♦ * ♦

Industrijinė situacija pas 
mumis gana prasta. Jau net 
ir amerikoniški patriotai 
skundžiasi ekonominio gyve
nimo padėtimi. Kaip fabri
kų darbininkai skaudžiai at
jaučia krizį, taip ir adatos 
darbininkai vis laukia biznio 
pakylant.

Musų kairysis elementas, 
belaukdamas revoliucijos, 
nusistelbė, karštis proletaria
to diktatūros išgaravo. Da
bar pas mumis susitvėrė gry
nai komunistiška kooperaci
ja kriaučių kontraktiniam 
bizniui. Sveikinu tokią dar
bininkų kooperaciją ir linkiu 
jai pasisekimo. Visgi tai bus 
švaresnis biznis, negu tas, 
kokį jie varė po priedanga 
proletariato diktatūros.

Reikia tikėtis, kad komu
nistiški avantiūristai laikui 
bėgant turės pranykti ir lie
tuvių siuvėjų lokalas susi
tvarkys ant normalių pama
tų. Iki šiam laikui komunis
tiškai kvėpuojantis proleta- 

, riatas laukė išganymo revo
liucijoj, bet nesulaukęs puo
lėsi prie biznio. Ačiū tok/ai 
jų minčiai, 54 lokalas nustos 
keliolikos triukšmadarių, 
kas lokalui bus i sveikatą. 
Senesnieji unijos nariai, ku
rie dar nėra persisunkę ko
munistišku raugu, turės pro
gą svarstyti unijos reikalus 
blaiva minčia. Nors komu
nistiški bukapročiai turi su
manymą atidalyti lokalo iž
dą komunistų propagandai, 
tečiaus galutinai komunis
tams krinkant tasai jų suma
nymas vargiai bepraeis. Lo
kalo nariai neprivalo atsidė
ti ant ko nors, bet patys turi 
rinktis i lokalo susirinki
mus ir patys savo protu svar
styti unijos reikalus.

Svirskis.

tingoj šaly, kaip Jungtinės 
Valstijos, žmonės turi kęsti 
bedarbę ir badą. Tai pasek
mės netikusios kapitalistinės 
tvarkos.

Priežastys šitos bedarbės 
ne visiems darbininkams ly
giai suprantamos. Vieni dėl 
bedarbės kaltina miesto val
džią, o kiti meta bėdą ant 
darbininkų organizacijų, 
kad, girdi, unijistai peraukš- 
tų algų reikalauja. Bet ištik- 
rujų yra kapitalistų kaltė, 
kurie "su pagelba bedarbės 
nori sulaužyti ir išdraskyti 
darbininkų organizacijas. 
Jeigu visi darbininkai lygiai 
suprastų savo reikalus, tai 
jie mokėtu juos ir apginti.

M. S.

'nesinė mokestis 10c. Kandi-Į WILSONVILLE, ILL. 
‘dato liudijimas — “Certifi- 
cate of Naturalization,” tai 
viskas. Kitokių kvotimų ne
reikalaujama.

Philadelphiečiai, skaity
kite šį pranešimą ir tą žinią 
platinkite tarpe visų. Tėmy- 
kite šaukiamus susirinkimus 
ir kuod augiausiai juosna at
silankykite. Lietuvių Tautiš
ko Pašelpinio Kliubo Svetai
nėje, 928 E. Moyamensing 
Avenue. Z. Jankauskas, 

Presos Komisijos Narys.

“Certifi-I

BROOKLYN, N. Y. 
Socialistų kuopa auga. 

Komunistai krinka.
Birželio 10 d. Įvyko LSS. 

19 kuopos susirinkimas. Ne
paisant karšto oro susirinki
mas buvo skaitlingas. Prie 
kuopos prisirašė 6 nauji na
riai. Išleidžiant vieną draugą 
Į Europą, iš kuopos iždo pa
aukauta 30 dol. Lietuvos so-

Šis-tas iš naujo miestelio.
Šis miestelis dar nesenas, 

gal bus virš 10 metų kaip 
Įkurtas. Su tuo laiku ir lietu
viai čia apsigyveno. Kitokių 
darbų čia nesiranda, kaip tik 
viena angliakasykla. Susisie
kimas su didesniais miestais 
labai sunkus, nes jokis gelž- 
kelis neprieina.

Čia yra vienas lietuvis pra
moninkas K. Pačėsa, kuris 
užlaiko mėsinyčią ir groser- 
nę, taip pat ir “Dry Goods,” 
Atrodo žmogus labai priei
namas ir visokiuose reika
luose savo viengenčiams pa
tarnauja, net ir nelaimėj.

Iš organizacijų čia geriau
sia gyvuoja SLA. 293 kuopa. 
Ji darbuojasi neprasčiausia, 
nes yra parengusi keletą ba
lių nelaimingiems nariams 
sušelpti. Taipgi yra APLA. 
kuopa, kuri gyvuoja daug 
prasčiau už SLA. kuopą, nes 
yra užsikrėtus komunizmo 
bakterijomis. Yra ir ALDLD. 
kuopa, kuri irgi serga komu
nizmo liga.

Vietos lietuvių tarpe blai
vių vyrų yra mažai, o mote
rėlių dar mažiau. Vargiai 
čia rastume nors vieną lietu
vę moterėlę skaitant lietu
višką laikraštį ar bent kokią 
knygelę, bet už tai munšainą 
moka virti veik kiekviena, o 
gerti tai nepaduok! Pasta
ruoju laiku kai kurios musų 
leidukės pradėjo sportiškai 
puoštis. Man teko matyti dvi 
leidukes, kurių galvos išsipū
tę kaip kalakutų uodegos 
prieš vėją. Kaip teko girdėti, 
tai savo galvų išpūtimui net 
Į St. Louis važiavo ir suvirs 
po 20 dol. užmokėjo. Bet 
klausimas, kam tą galvą 
puošti, jeigu ji tuščia? Ar ne
geriau butų buvę, jeigu jodvi 
už tuos pinigus butų knygų 
nusipirkusios ir savo galvas 
mokslu papuošusios?

Svečias.

SPRINGF1ELD, ILL.
Pažangiųjų lietuvių nusi

minimas.
Tarpe pažangiųjų Spring- 

: leido lietuvių viešpatauja 
nusiminimas. Daugiausia 
žmonės liūdi dėl fašistų te
roro Lietuvoj. Man teko 
skaityti daug laiškų iš Lietu
vos ir visuose Lietuvos žmo
nės nusiskundžia ant val
džios žiaurumo. Girdi, atim
ta laisvė spaudos, žodžio ir 
susirinkimų, už mažiausį Įsi
šokimą prieš valdžią netik Į 
kalėjimus kemša, bet ir šau
do. Teisybės žodžio žmonės 
negali išgirsti, nes laikraš
čiai aštriai cenzūruojami. 
Pirmiau daugelis Lietuvos 
žmonių skaitė Amerikos 
“Keleivį,” bet dabar fašisti
nė valdžia “Keleivio” neįsi
leidžia. žodžiu sakant, Lie
tuvoje dabar yra tokia prie
spauda, kokios nebuvo nei 
carizmo laikais.

Vienok ne visi Springfiel- 
do lietuviai atjaučia apgailė
tiną Lietuvos žmonių padėtį, 
ne visi piktinasi fašistinės 
valdžios žiaurumu. Yra dalis 
kunigų apmulkintų lietuvių, 
kurie džiaugiasi smurtininkų 
valdžia, girdi, kas ir butų, 
jeigu žmonės savo valdžios 
nebijotų. Šitiems tamsu- 
nams, dvasios ubagams apie 
brolybę, laisvę, demokrati- 
bę nekalbėk, nes jie to negali 
suprasti.

Pažangiųjų amerikiečių 
pareiga remti Lietuvos liaudį 
jos kovoje su smurtininkais.

Keliauninkas.

'PHILADELPHIA, PA.

Lietuviai, subruskite!
Philadelphia trečias iš ei

lės miestas Suvienytose Val
stijose gyventojų skaičiumi. 
Milžiniškas miestas, o dar 
milžiniškesnės jojo darbų 
užmačios. Kartais musų mie
stą kiti vadina “dideliu kai
mu” dėl žemumo statybų ir 
didelio išsidrėkimo nuo upės 
Dalaware iš rytų Į vakarus, 
šiaurius ir pietus. “Dideliu 
kaimu” Philadelphiją dabar 
jau negalima vadinti, nes 
milžiniški darbai ir “dangų 
siekianti murai” vienas po 
kitam dygsta lyg grybai po 
našaus lietaus.

Kaipo lietuvių kolonija, 
Philadelphia irgi turbut uži
ma trečią vietą, nes čia gali
ma rasti tarpe 15-18 tūkstan
čių lietuvių. Turint laiko apie 
juos labai daug galima para
šyti. Netrūksta čia ir prastų 
atsitikimų, tik deja, kad nėra 
kam apie tai pranešti laik
raščiams. Tečiaus nereikia 
manyti, kad Philadelphijos 
lietuvių tarpe nesiranda pra
kilnumo idėjos. Apie prakil
niuosius lietuvius aš čia ir 
noriu pakalbėti.

Ko Philadelphijos lietu
viai nėra matę, ko neturėję 
arba ko jie čia neturi. Atsi
buvo Visuotini Lietuvių Sei
mai, “Amerikos Lietuvių 
Diena,” apvaikščiojant 150 
metų sukaktuvės Amerikos 
Nepriklausomybės pereitais 
metais. Vietos lietuviai turi 
net keturias lietuviškas par- 
rapijos (tris Rymo, vieną 
neprigulmingą) ir dvi dide
les sales. Girdima, kad šiau
rės miesto lietuviai, rengiasi 
pirkti arba statyti naują sve
tainę. Yra daugybė draugi
jų ir kliubų, dvi finansinės 
organizacijos — viena “First 
Lithuanian Building and 
Loan Association,” kuri turi 
virš 1,500,000 dolerių kapi
talo, antra “Lithuanian Cen
trai Building* and Loan 
Association.” Kiek pastaro
ji turi kapitalo, rašytojui ne
teko patirti. Lietuvių Nepri
gulminga Parapija Įsigijo 
nuosavas kapines 15 akrų 
žemės už $10,000, o daugu
ma lietuvių turi Įsigiję sau 
gyvenamus namus, arba biz
nio nuosavybes. Yra jau ne
mažai pasiturinčių ir gerokai 
praturtėjusių lietuvių.

Visi čia pažymėti dalykai 
yra labai svarbus ir didžiai 
pagirtini. Bet vienas labai 
svarbus reikalas vietos lietu
vių gyvenime buvo iki šiol 
apleistas, tai vietos lietuvių 
politikos klausimas.

Turim draugijas apsirūpi
nimui laike ligos ar mirties, 
bažnyčias dvasiniams reika
lams aprūpinti, viešas svetai
nes susirinkimams, šokiams, 
bankietams ir kitiems kultū
riniams tikslams, finansines 
organizacijas pagelbėti nuo
savybę lietuviams Įsigyti. Vi
sais čia Įvardintais reika
lais vietos lietuvių veikėjų 
protas perdaug buvo užim
tas. Apie politiką mažai kam

Prakaitas yr nuo 
kvapsnių liuosas 

su šiuo švelniai gryninančiu muilu
valo — jis apgrynina ir veido duo
beles. ir palaiko išvaizdą aiškia, 
švelnia ir spindinčia sveikatingumu 

O kas dar geriau, jis prašalina 
nematomus mikrobus nuo rankų, 
ir purvą — ir tuo apsaugo sveika - 
M-

Lifebuoy turi sveiką, švarų kve
pėjimą — kuris greitai išgaruoja 
nuplovus ir sako apie didesnę ap
saugą. O kainuoja mažai. Lifebuoy 
raudonai rusvos spalvos, dideliais 
šmotais. Pasipirkite kur tik muilą 
parduoda.

Lmr Bros. C»„ Cembriitt. Mms.

IMZNYJE. ar draugėje, prakaito 
kvapsnis nedovanotina klaida— 

tikra kliūtis pasisekimui.
O blogiausia, kad esame kalti— 

to visai nejusdami.

Nerizikuokite — vartokite Life- 
buoy. Taip šviežias, kad milionai 
kasdien juo prausiasi — nes jis 
teikia amžiną liuosyby nuo nema
lonaus kvapo.

Sveikai išvaizdai

Lifebuov minkštos, antiseptiš- 
kos putos netik odos duobutes iš-

^i^mikrob^^r^lina
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stojus lietuvių Įvažiavimui i neras vietos ir nebus gvilde- 
Ameriką, po didžiojo pašau- narni. Tikslas šios Lietuvių 
linio karo lietuvių gyveni- Amerikos Piliečių Lygos bus 
mui persikeitus, pradėjo maž-daug toks:
vietos lietuviuose atsirasti (1) Organizuoti visus Phi- 
mintis, kad jau gana ant to- ladelphijos lietuvius Ameri- 
liaus gyventi atėjūno “grino- kos piliečius; (a) Nepilie- 
riaus” gyvenimu šioje šaly- čius naturalizuoti, padė
ję. Lietuvon grįžti apsigy-dant jiems patapti piliečiais; 
venti, tiek metų pragyvenus (2) Gilintis i vietos ir viso 
čionai, nelabai kam pasirodė krašto politiką: (a).Pagel- 
smagu. Jeigu dar Lietuvoje’".............
butų geresnė valdžia ir jos 
tvarka, ne vienas dar grįžtų, 
bet kaip dabar, tai atrodo, 
kad reikės “amžinai” Ameri
koje apsigyventi ir pasi
rengti čionai mirti. Jeigu gy
venimo likimas skyrė lietu
viai tokią padėti, kad jau 
reikia čionai apsigyventi, tai 
kodėl mums netapti šios ša
lies piliečiais ir nesigilinti 
Į vietos politiškąjį gyveni
mą?' ’ • .

Ši-sveika mintis buvo jau 
seniau vietos veikėjų pasėta, 
bet ant nelaimės jinai neat
rado tais laikais tinkamos 
sau dirvos. Ta mintis yra pa
sekmė dabartinio, tik naujai 
atgimusio darbo. Šisai nau
jai atgimęs darbas turėtų 
apeiti visus piliečius ir nepi
liečius vietos lietuvius, nes 
jisai'mums čionai gyvenant 
yra labai reikalingas.

Paskutiniu laiku, iniciati- 
va Charles Cheleden, čia gi
musio jauno lietuvio ir bai
gusio mokslus Pennsylvania 
Universitete, sumanyta orga
nizuoti lietuvius Amerikos 
piliečius i vieną organizatyvį 
kūną, kad lietuviai darbuo
tųsi politiškon linkmėn savo 
aspiracijų siekimui, kaip ki
tataučiai daro. Buvo šaukta 
jau keli susirinkimai ir val
dyba jau išrinkta, čarterio 
išėmimu rūpinsis adv. M. M. miesto urėdus. Jeigu jus, pi- 
Slikas. Projektai daromi Mečiai, tai suprasite ir padė- 
konstituci jai ir kaip greit bus site mums suorganizuoti to- 
galutinai viskas patvarkyta,' kia armiją, tik tuomet pasi- 
bus paskelbta spaudoje. jusite, kad esate galingi, kac

Ši vietos lietuvių organi- neuždyką jus prisiėmėte Su- 
zacija užvardinta Lithua- vienytų Valstijų pilietybę. 
nian-American Citizens Lea- Esant organizuotais mus vi- 
gue. Ji bus grynai politikiš- sur paguodos, užtars ir duos

CHICAGO, ILL. • 
Karolis Požėla bijosi Juozo 

Šimkaus.
Savo laiku pagarsėjęs ris- 

tikas Karolis Požėla, kuris 
drįso skelbtis net lietuvių 
čampijonu, dabar visai nuti
lo. Teko girdėti, kad šią va
sarą Clevelande yra rengia
mas lietuvių ristikų turna- 
mentas, į kurį yra pakviestas: 
ir Karolis Požėla, Išsyk Po-Č 
žėla sakėsi turnamente daly
vausiąs, bet kuomet jajn pir
muoju oponentu buvo pasiū
lytas puąiau sunkaus svorio 
ristikas Jtiozas Šimkus, tai 
Požėla išsigando ir sakosi 
turnamente nedalyvausiąs. 
Nejaugi Požėla, kuris pora 
metų atgal skelbėsi net lietu
vių čampijonu, dabar bijotų 
Šimkaus? Jeigu jis Šimkaus 
nebijo, tai lai jį nugali, o pa-: 
skui turės progą persiimti su- 
didžkiais musų ristikais — 
Komaru, Juška ir Sarpalium. 
Man teko girdėti dar apie 
vieną pusiau sunkaus svorio 
lietuvi ristiką J. Gentvilą iš 
Bostono. Gal Požėla norėtų 
su juo persiimti? Lai paban
do. Vien tik Stock Yarduose 
smarkauti ir niekur kitur ne
pasirodyti Požėlai nedaro 
garbės.

Sporto Mėgėjas.

bėti lietuviams kandidatams 
visuose rinkimuose; (b) 
Kur nesiranda lietuvių kan
didatų, išstatyti juos; (c) 
Darbuotis, kad lietuviai ga
lėtų gauti valdiškas vietas 
Įvairiose Įstaigose; (d) Atė
jus miesto, valstijos ar nacio- 
naliams rinkimams, balsuoti 
už tuos kandftfatM^urie tu
ri prijautimą lietuviai^; (e) 
Pagelbėti lietuviams nelai
mei atsitikus arba jieškžftit 
užtarimo; (f) Reikalauti 
palaikyti švarumą lietuviais 
apgyventose vietose.

Šie dėsniai yra sveiki ir 
labai reikalingi musų gyve
nime. Randasi lietuvių, ypač 
čia gimusių, kurie mokslus 
baigę norėtų dasigauti prie 
valdiškų vietų arba kandi
datuoti Į kokį urėdą, reika
linga tokiems padėti. Lietu
vis, gavęs vietą prie kokio 
nors valdiško vairo, visados 
pagelbės saviesiems, kaip 
kitataučiai tai daro.

Todėl Philadelphijos lie
tuviai Amerikos piliečiai yra 
kviečiami prisirašyti prie 
minėtos organizacijos, trauk
ti prie savęs nepiliečius ir 
jiems padėti pastoti tokiais. 
Reikalinga, kad ateinančiuo
se miesto rinkimuose . lietu
viai turėtų armiją kokių 
5000 organizuotų piliečių, ir 
išstatytų savo kandidatus į

CHICAGO, ILL. 
Didelė bedarbė.

Šiuo laiku šitame 
miestvje siaučia didelė be
darbė. Nors laukų darbai 
jau prasidėjo, bet mieste be
darbių nei kiek nesumažėjo. 
Didesnės dirbtuvės netik 
kad nepriima naujų darbi
ninkų, bet ir senus atleidinė
ja nuo darbo. Kad apsisau
gojus nuo bedarbių, kurie 
pulkais veržiasi i dirbtuvių 
ofisus prašyti darbo, dauge
lis dirbtuvių ant ofisų langų 
arba durų prikalė kortas su 
parašu: “No help wanted.” 
Darbo ofisuose minios žmo
nių prisigrūdę laukia progos 
kur nors gauti darbą. Kiti už 
suradimą darbo gatavi mo
kėti po 10 dol.

Praeityje būdavo atėjus 
pavasariui geležkelių kom
panijos priimdavo daug dar
bininkų dirbti ant geležke
lių, bet šĮmet geležkelių dar
bo ofisai uždaryti. Jeigu 
kartais pasirodo apskelbi
mas, kad reikia kelių darbi
ninkų, tai sunku prieiti ir 
prie ofiso durų, nes didžiau
sios eilės alkanų darbinin
kų grūdasi artyn. Kaip pasi
žiūri Į tas minias suvargusių 
bedarbių, tai pasidaro grau-.v»<n u ui ovcumvo. haku tema- į•——• •---©•tt

du ant širdies. Šitokioj tur-lingiausiai apsiruošus, su- simai šioje organizacijoje |ir liuosas. Įstojimas 50c., mė

did-

apėjo ir niekas nedėjo tam ka. Nusistatymas pažvalgų, reikale pagelbą. Įstojimas 
darbui svarbos. Tiktai reika- tikėjimo ar netikėjimo klau- organizacijon labai lengvais

LAWRENCE, MASS.
Atsakymas aklam Tautiečiui

“Vienybės” No. 68 tilpo 
korespondencija iš Lawren- 
ce, Mass. po antgalviu: “Šv. 
Franciškus — Sharkis — Ba- 
gočius... na ir visko po bis- 
ki.” Aš čia. nekartosiu ttsd 
visos litanijos, tik atsakysiu 
aklam Tautiečiui, kame jis 
apsilenkia su teisybę.

Tautietis sako, jog kuomet 
Michelsonas pradėjo kalbėti, 
tai vietiniai socialistukai 
kaip ant žarijų stovėjo, o 
ypač Urbonas. Turbut tasai 
Tautietis buvo perdaug “mė
nulio šviesos” prigėręs, kad 
jis matė tą, ko nebuvo. Kaip 
tamsta, Tautieti, galėjai ma
tyti Urboną laike Michelso- 
no prakalbos, kuomet Urbo
nas tuo laiku ant kempės ne
buvo? Bagočiui pabaigus 
kalbėti aš išvažiavau Į Athol, 
Mass. ir Michelsono kalbos 
man visai neteko girdėti. O 
kad aš esu priešingas para
pijoms, tai tas tiesa. Ir netik 
aš vienas, o ir kiti socialistai 
yra priešingi parapijoms, ne
paisant kokios jos nebūtų, 
romiškos ar neprigulmingos. 
Parapijos atima iš darbinin
kų labai daug, o nieko gera 
jiems už tai neduoda. Prie
šingai, tamsius darbininkus 
jos sufanatizuoja ir ant am
žių atstumia juos nuo pro
greso. Apie ką drg. Michel
sonas kalbėjo ir ką jis pasa
kė,aš negaliu ginčytis, nes jo 
kalbos negirdėjau. Viena tik 
žinau, kad drg. Michelsonas 
yra laisvamanis ir kunigų 
priešas. Veikiausia Tautietis 
Michelsono prakalbos visai 
negirdėjo arba ją savaip iš
kraipė.

Jonas Urbonas.

PRIVATISKUS PAMOKINI
MUS ANGLIŠKOS KALBOS 
duoda atsakanti mokytoja 

MRS. HARRIS.
68 Glendale st., Montello. Mass.

Tel. 2208-M.

SVARBI ŽINIA
Parduodu laivakortes i Lietuvą art 

geriausių laivų. Taipgi iaivakortes ii 
Lietuvos, Lenkijos ir kitų šalių į A- 
meriką ir Kanadą. Padarau doviernas- 
tis, įgaliojimus, pardavimo ir pirkimo 
aktus ir kitokius raštus. Siunčiu pini
gus i Lietuvą, Lenkiją, Rusiją ir j ki
tas šalis. Užlaikau krautuve visokių 
reikalingiausių dalykų. Iš toli ar arti 
visad kreipkitės: (-)

JONAS SEKYS
177 Pari st, Hartfcrd, Ccr.’t.
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Lietuvos Žvalgyba
Reikalauja Karaliaus

Feljetonėlis.

Paskutiniu laiku Motiejus 
aplankė Kaune p. Antrąjį 
t ~ ...................... ‘
I

‘‘L-Tegul bus pagarbintas, 
Maikė!

—Labo ryto, tėve.
—Mąik'ė, aš noriu tau ap- 

znaimyt, .kad aš buvau pas 
zakristijoną ir mudu turėjo- 
va rimtas dickucijas valuk to 
klausimo, kaip, didesnis dai
ktas gali įlįsti I mažesnį.

—Ir ką gi jųš ’ išdiskusa- 
vot? *'.L,.

—Žinai, zakristijohas irgi 
nežinojo., kad Dievas yra di- 

kaip aš jam parodžiau ktrrii-

Ar Galima Panaikinti 
Partijas?

drąsesne, nęs turi musų pasi
tikėjimą. tik primename, 
kad iždui išsekus, jums ir 
mums bus bloga. Tat pata
riame sudaryti komisiją, ku
ri išdirbtų planą konfiskavi
mui visų elektrifikuotų as
menų turto, panašiai, kaip
viduramžiais Ispanijoj, ink-Į Lietuvos tautininkai nori Siūlomos tautininkų prie- 
viziciją prižiūrint Torkke-( keisti konstituciją daugiau- monės partijoms pašalinti 
madui: Į šia tam, kad prašalinus poli- partijų vis tiek nesunaikins.

7. Ši rezoliucija pasiųsti tinęs partijas iš valstybės po- Pavyzdžiui, rinkimas asme- __ ■___ i ■ r.. _

(a) Visi kaip vienas mes 
pritariam Lietuvos elektrifi
kacijai, tečiaus nesant fabri
kų, nesant kur elektrą dėti, 
nėra galimybės ir išrokavi- 
mo statyti elektros stotis, 
tad padarymui pažangos rei
kalinga visus iš eilės valstie
čius liaudininkus ir socialde
mokratus, kaip komunistus 
elektrifikuoti. Tam bus rei
kalinga daug elektros, nes 
šios partijos daug turi žmo
nių. tad galima bus padidin
ti musų eiles, iš ko sumažės 
Lietuvoje bedarbė.

(b) Kadangi visi komunis
tai jau vietomis aprūpinti, 
tai musų laukia bedarbė;

(c) Padidėjus musų skai
čiui. drauge padidėtų ir ke
liaujančių gelžkeliai, iš ko 
valstybei butų tik pelnas.

5. Mes pasižadame dabar
tinę valdžią neapleisti, viso
mis išgalėmis remti ir gelbė
ti. kokis su tuo nebūtų suriš
tas pavojus:

6. Skatiname valdžią būti

tfi-vadą, kitaip vadinant 
beSdįtriČkaeijos val- 

dffoją. Priimtas buvo maž
daug taip, demokratiškai, 
kaip 1925 m. Eltos direktorė 
Ayieiienaitė buvo Mussoli- 
nio priitnta Romoje.

Iš gautų atsakų Motiejus 
įsitikino, kad elektrifikaci
jos srityje padaryta gana 
didelė pažanga. Bendrai, toj 
parapijoj darbas eina ameri- 

i konišku tempu.
Į klausimą: “kas daugiau

siai ir rimčiausiai rūpinasi 
valstybės reikalais,” II-^is 
tautos vadas malonėjo pa
reikšti maždaug sekančiai:

Daug šiandien kalbama, 
kad Lietuvai reikalingas ka
ralius, tečiau viešų nutarimų 
padaryti nedrįstama, ir čia 
pirmaisiais sūnumis, kaip bu
vo galima visuomenei laukti, 
pasirodė žvalgyba, kuri visa 
kaip viena šeimyna pašaukta 
atsiliepė, stojo po mano deši
ne ir kaire ir priėmė tamstai, 
korespondente, duodamą re
zoliuciją. kuri, kaip pamaty
site, buvo priimta be jokių 
politinių barnių ir koalicijų, 
ir kuri aukščiausiu tikslu sta
to tautos gerovę, josios labą. 
Ją priimant visai nesiginčy
ta, nesidalyta į jokias parti
jas, ir todėl nejuokinta pa
saulio: dargi pralenkta Ame
rika su dviem ir Anglija su 
trimis atstovaujančiomis 
partijomis.; Tuo, žinoma, 
tarptautinėj politikoj tik ^y- 
ta autoritetas, nes parodys, 
kad tikrų Lietuvos sūnų šir-į 
dyse ‘ dar tebekepą lietuviš
kas .kj-ąujas, kad mano .val
domoj srityj nėra jokių skir
tinų nuomonių del veikimo ir 
programos, iš ko, žinoma, 
visa tautiškai nusistačiusi 
visuomenė gali tik pasi
džiaugti ir laukti išameri-. 
kiečių tikrųjų tautininkų ir 
šios garsingos eros pasekėjų 
sveikinimų.

Rezoliucija, kurią Motie
jui teikėsi jo malonybė įteik
ti, yra sekančio turinio:

“Vardan visų musų labo, 
mes visi kaip vienas Lietuvos j 
žvalgybininkai, nesiskii-sty- 
dami i jokias parti jas. nesi- 
P«s<lami uz savo . pasekėjų j jęrjg0ffj. jjs buvo artimas 
skaičių, turėdami omenj,ic rc„ercon^j žmOgus .taigi jo 
kad šiandien musų rankos- įiški *u Iima tikėtf 
na atiduota piliečių apsau-. ......... . ,
ga. kad tik mes vieni turim Kiistoffi spėja, kad eic- 
ravo ir valdžios pasitikėji- fereo?? nu™<lymo planas 
mą ir galia, beminėdami tuos buv«? »,enoJ.?1"* 
eilkieėių lakus, kuriais musų mas lv-Y.k.° .‘,.k ltartl' 
didžiumai teko vaikščioti nQoneaP-MZlureJ,m4- 
masonų viešpatavimo metu,' 
budėdami del savo dvasios 
vadovo laikino išvažiavimo 
Italijon ir prisimindami kaip 
žiauriai jis buvo masonų per
sekiojamas ir net priverstas 
apleisti taip numylėtą tėvy
nę, mes, vardan garbės jo, 
pasižadame sukaupti visas 
jėgas kaltininkų persekioji
mui ir keršinimui, šiuo pada
rome sekančius nutarimus:

1. Mes reikalaujame neda
ryti jokių rinkimų, nevargin- 

iti žmonių, netrukdyti nuo pa
vasario darbų, nes visi mes, 
kaip vienas, jokių rinkimų 
niekad nenorime:

2. Mes, išeidami iš esamos 
padėties ir visų suinteresuo-

fornij^. -Tenai jiedu”apsigy-‘tU reikalų— reikalaujame 
venę Los Angeles mieste,'galingos ir tvirtos valdžios; 
bet neilgam. Iš Californijos: 3. Išeidami iš to. kad esant # 
jie leidosi į Rytus, apsisto-, vienam asmeniui ilgą laiką pažinę su apsaugos organi- 
dami tiumpam laikui Colo-' mes busime užtikrinti ilges- zacija pareiškė kariškajai 
radoj, Youngstovvne, Ohio ir ne savo kadencija, tada gale- vyriausybei savo baimę del 
Pennsylvanijoj. Čia Skati- sime išplėsti ir planingai ’ ’ ‘ ’
kas su savo dėde pasimetė ir vykdyti veikimą, vardan visų 
vienas atvyko į Massachu- gerovės — reikalaujame ka- 
setts, kur jis gyveno po tru- raliaus;
pūtį įvairiose vietose, susi-' 4. Mes reikalaujame su vi- 
pazino su mergina ir vedė ją sais valst. liaud. ir sociaide 
už paci<}, už kurios nužudy- mokratais elgti> taip, kaip n 
r a jis dabai ia(»o uždarytas su komunistais de. sekančių

—Čia ne kvailystės, vaike, 
o regli treinas į dangaus ka- 
ralystę.

—Kur?
—“Darbininke” apgarsin

tas. Jei nevieriji, tai eikim 
pas mano kurną šnapsaucką. 
Jam už dyką atsiunčia, tai 
galėsi pats perskaityt. Ketu- 
resdešimts šeštam numery 
ant trečio puslapio yra aiš
kiai didelėm litarom kaip vy
žom parašyta: “Traukinys į 

y _ > “trauki
nys,” kaip, kųrpas man išklu-

f

dėsnis už visą pasaulį. h Ale dangų.*’ O * žodis 
kaip aš jam parodžiau ktfrii- hnys,” I \ ‘ 
go Bučio mokslišką straips- močyjo, reiškia treiną. Taigi 
nį, kur juodu ant balto yra iš- turfu skubini, vaike, kad ne- 
virozyta, kad Dievas yra di-pgįh-eluot, 
dešnis už visą svietą, bet jis retai<žmogui pasitaiko, 
gali gyventi mažiausioj dul-| _>va. tai laimingos kelio- 
kėj, tai mudu priėjom prie is- tėve. Nugrįžęs ir man pa
vedimo. kad šitokį dalyką kas danguje girdėti,
grali tiktai su mokslu supras-1 _01rait Maike ^.bai! 
ti. Užtai, vaike, mudu nuta- _ ’
rėm padaryti mokslišką spir-_ 
mentą.

—Turbut norėjai pasakyt. - 
“eksperimentą?”

—Jes, vaike.
—Na, ir kaipgi jus ekspe-į 

rimentavot?
—Visų pirma mudu sukal

bėjom rožančių, paskui išsi- 
gėrėm ir pradėjom mislyt. 
Mislinom. mislinom ir ant 
galo sumislinom, kad reikia 
patiems patrajvt, ar gali di
desnis daiktas įlįsti į mažes
nį, ar ne. Pas , zakristijoną 
buvo didelė katė, tai mudu 
nutarėm įkišti ją į puskvorti- 
nę bonką. Sugavom ją ir pra
dėjom nuo galvos. Kišom. 
kišom, bet nelenda ir gana. 
Tada supratom, kad katė tu
ri perdaug didelę galvą, už
tai reikia pradėt nuo vuode- 
gos. Vuodega, vaike. įlindo

ba toks čenčius

R. Skatikas Kaltinamas 
žmogžudystėj.

Apie R. Skatiką buvo ra
šyta jau pereitame “Kelei
vio*' numery. Jis dabar sėdi 
Springfieldo kalėjime be 
kaucijos, nes jo pati mirda
ma pasakė, kad jis ją pri
smaugė ir Įstūmė i ugnį. Ant 
jos kaklo buvo pirštų ženk
lai. Kada ugnagesiai atva
žiavo gesinti ugnį Skatikų 
namuose (Holyoke. Mass.), 
Skatikienė buvo įgimsta į 
degantį klazetą. Lova taipgi 
degė. Visas miegamas kam
barys buvo pilnas ugnies ir 
R. Skatikas buvo tuo tarpu 
namie.

I Dabar Skatikas papasako- gos. vuouega, varne. pinuO . . , j jč - rp_
beveik ligi pat galo, ale kaip Jo v?etos. ang1^ re... 21 porteriui savo biografiją,
priėjo pne ' ji|, . .. Jis esąs gimęs Peterburge.
l"3? -v tP iSmndint tai motlna buvusi lietuvė, o 

kiM iš keltų. . Bet jis

vyriausybei ir paskelbti 
spaudoje.

P. S. Šiuos visus nutari
mus, kaip Motiejus patyrė ir 
naujieji Lietuvos patriarchai 
—Plechavičius su Glovackiu 
užgyrė. • >

Tuo Motiejus savo pasi
kalbėjimą užbaigė ir beei
damas prieangin žadėjo 
grįžti paklausti kas geriau: 
būti Klaipėdos Krašto gu
bernatoriumi. ar elektrifi- 
katoriumi; bet pamatęs gre
timam kambary amerikoniš
ko stiliaus krėslą su prives
tom elektros vadelėm ir šla
pius maišus, kuriais priden
giama mušamieji išvengimui 
mušimo žymių, Motiejus nu
sigando ir daugiau šion įstai
gon geruoju keliauti pasiža
dėjo nebedrįsti.

Motiejus iš Rygos.

nimis jokiu budu nepašalins 
Seimo narių paskirtymo

Pasaulinio Karo Priežasties 
Paslaptis Atidengta.

Pasaulinio karo pradžią kolegos jiems Įrodė, kad po-<Z fe 7 k

įgalima aiškinti visaip. Tiesa, licijos pajėgų nepakanka. 
1914 m. tarptautiniai santi- Pagaliau ercgercogas taip ir 

ikiai buvo, pritvinę -• sprogsta- liko be jokios apsaugos, 
momis diliomis.* Rčikėio tik Kai trukusi pirmoji bom

ba. kuri tečiaus ercgercogo 
nepalietė, kamergeris baro
nas Morzė iššokęs iš vežimo 
puolė prie galvažudžio. Bet 
policininkas jį sulaikė: “Ne
sikiškit ne į savo reikalus.” .

Morzė, nieko neatsakyda
mas, -kirtęs lazda policinin
kui pfer galvą.

Keliaujant miesto rotužėn 
ercgercogas kreipęsis į gene
rolą Potioreką klausdamas: 
“Kas padaryta, kad pasikė
sinimas nepasikartotų? Jei 
mane nužudys, galvažudys 
bus nuteistas dviems trims 
metams kalėti, o paskum pa
sigailėtas, kaip Potockio by
loj.” (Potockis, Galicijos gu
bernatorius, buvo taip pat 
žuvęs iš sąmokslininkų ran
kos.)

Potiorekas ramiai atsakė, 
kad už ercgercogo saugumą 
jis atsakąs.

Iš miesto rotužės ercgerco
gas vyko į ligoninę aplanky
ti pulkininką Marenci. Šofe
ris, užuot važiavęs aplinki
niais keliais, pasuko pirmyk
štėmis . gatvėmis. Pas tiltą 
stabtelėjo ir važiavo lėtai. 
Tuo momentu supoškėjo 
Principo šūviai.

momis dujomis.* Rėikėjo tik 
priežasties pradėti skerdy
nėm. Vis dėlto verčiama kal
tė tam nelaimingam momen
tui. kada Sarajeve likimas 
įdėjo į.vieno serbo gimna
zisto ranką revolverį ir 
šnipštelėjo zišauk”7

Nešertai.atspausdinti' žy- 
mausahglų-žumalisto. aust
rų politiko^ žinovo atsimini
mai. Prieš karą jis buvo ang
lų laikraščio koresponden
tas Austrijoje.* Savo atsimi- 

’l nimuose tas žurnalistas, Vik- 
i hemas Stidas, tvirtina, kad 
karą įžiebusis suvis buvo pa
leistas su austrų vyriausybės 
žinia. Tatai atrodo netikėti- 

!na: kaip galėjo austrų vy- 
, riausybė organizuoti savo 
ercgercogo nužudymą?

| Tuo tarpu Stido nuomonę 
, patvirtina savo atsiminimuo
se ir buvęs vengrų ministeris

litikos.
Pirmiau buvusi Seimo rin- . .

kimų tvarka buvusi bloga grupėmis. Tik rinkdami Sei- 
tuo, kad žmonės turėję bal- Įno. atstovus partijomis linki; 
suoti už partijų sąrašus, bet 
ne už asmenis, nuo Seimo 
partijų priklausęs vyriausy
bės likimas, l_ j.---------- m
nepastovi ir tt. .grupėse beveik kasdien. Ta-

Del asmeninių rinkimų da valdžios pastovumui ir 
mes jau esame pasisakę. rinkikų interesams butų dar 
kartą pakalbėsime ar yra ga-i didesnis pavojus, 
limas daiktas panaikinti par-' Nepašalins rinkimai asme- 
tijas. Į nimis ir gyventojų partinio

Šių dienų politiniame, vi- susignipavimo..Antai Angli- 
suomeniniame, ekonominia- yra rmkimai asmenimis^ 
me gyvenime atskiras žmo-!°.P° 19ne:> PartiJ°s tenai pa
gils turi reikšmės maža. Jis slzy.mi pavyzdingiausiu or- 
yra mažai pajėgus. Būdamas ganizu°tumu. .. -- f.
atsiskyręs nuo visų, veikda-i Jeigu dabar sakoma, kad 
mas vien savo pajėgomis,'jis Seimo nariai visame kame 
jokių tikslų nepasieks. (priklauso partijų, tai tame

Ir todėl visam kulturin-j n^e^°. bloga nėra. Partija 
gampasaulv mes matome £ra .zmoIį^. organizacija. , 
žmones jungiantis į įvairias'1^.111?1;5 Seimo narys visgi 
draugijas, sąjungas, politi- ^U1? klausyti organizacijos 
nes partijas. Visdomeni- bnlso, o jeigu jau butų įš- 
niams tikslams siekti kuria- ,rJn,ktl nepartiniai ko būti vis- 
mos įvairios draugijos, eko- p, ne^ąb, tm ko jis pri- 
nominiams reikalams ten- klausys ir ko klausys. Tada 

Į kinti įvairios organizacijos, Įsnnkai Seimo narį ir lauk iš 
.profesinės sąjungos, politi- malonės. Kelio prieiti prie 
Iniams gi tikslams siekti poli- j° neturi, 
tinės partijos.

Politinėms organizaci
joms tenka priduoti dide- 
liausios reikšmės. Nuo politi
nių organizacijų įsigalėjimo 
priklauso vienoks ar kitoks 
valstybės sutvarkymas. O ži
nia vi a, kad nuo valstybės 
sutvarkymo>. suprantant tą 
sąvoką plačiausia - prasme, 
išimtinai pareina žmonių gy
venimo gerovė. Blogai su
tvarkyto j valstybėj, nors ji ir 
bus gamtos apdovanota tur
tais, žmonių gyvenimas bus 
sunkus. Antai Rusijoj, kuri 
pilna įvairiausių gamtos tur
tų. kur yra neišmatuojami 
miškų, gerų laukų plotai, 
žmonės ...... „ e,.----- . - -
blogai. O tai del to, kad ten reiškinys, nes rodo, kad zmo-

jginti savo reikalus, matome,

kai žino, kad jų išrinktieji 
atstovai laikysis vienos lini- 

_  ___  'jos. O išrinktieji asmenimis 
todėl if buvusi gali mainyti vietas atskirose’ 

J .............a... t..

ous snuesne nedaug. apie juoą atsimenąs,
mano praktišką sumanymą j metais Eu*
-------- . Išmuilinom visą oi- . ... , .. 
voit b-isnanin nraddėin ki- P°Je uzvire karas» Jls su Sa- rait, ir iš naujo prasidėjo ki rlnntar3 ha<rti iž Ru
simas. Ir gal butume jau jki-| .u. 
šę, ale išmuilinta katė išslido, 
mums iš rankų, ir kad rovė; 
per langą su visa bonka, tai 
tiek mes ją ir tematėm. Ir 
taip, vaike, ji nusinešė ant 
vuodegos visą musų moksliš
ką darbą. Valuk to. Maike, 
mes ir negalėjom surasti, ar 
kun. Bučys rašo teisybę, ar
ne

- tpi tu nori, tėve, tai aš 
galiu t. ’ Mtą galvosūkį išaiš
kint.

—Norėt, ' labai norė
čiau, vaike, ak turiu čėso.

—O kurgi taip »k Kini?
—Noriu į dangų . u a-

žiuot.
—Nekalbėk kvailysčių lk„ ’ re. Angliškai jis vadi svarbių ir valstybinių prie-

iėve.____  naši Rj; Jiond Scott žasčin.

parėmė. Išmuilinom visą oi-
* .. . _____• _______rait, ir is vo dėde nutarė bėgti iš Ru

sijos. Per Sibirą ir Japoni
ją jiedu dasigavo Į Alaską. 
Iš tenai jie leidosi per Kana
dą i pietus ir slinkdami Paci- 
fiko pakraščiu pasiekė Cali-

f 9

• Sarajevo miesto viršinin
kas, nepatikėdamas vietinei 
apsaugai, pareikalavo iš Bu
dapešto penketą įgudusių 
šnipų. Vengrų policijos val
dyba pranešė, kad tokiam 
mieste, kaip Sarajevas, erc- 
gercogui apsaugoti reikia 
apie 30—40 agentų. Bet “iš 
aukščiau” buvę nurodyta, 
kad tokią apsaugą organi
zuoti kainuotų 7000 kronų. 
Taigi tokias išlaidas galima 
esą daryti tik paties impera
toriaus apsaugai. Užtat, 
Kristoffi žodžiais, kai Sara
jevą lankė pats Pranas-Juo- 
zas. už kiekvieno medžio 
stovėjo agentas. O kai atva-

• žiavęs Pranas-Ferdinandas, 
už kiekvieno medžio slėpėsi 
galvažudys.

Atvykusieji Sarajevan 
- penki Vengrų agentai ir susi-

Vaikų Mušimas.
I | 

Mušimas vaikų neveda! 
prie paklusnumo. Leiskite! 
vaikams vien sau pakentėti 
už blogus darbus.

Prieš baudžiant vaiką, su
žinok ištikrujų ar jis tyčia ar 
netyčia prasikalto. Jeigu ne
tyčiomis vaikas ką nors pa
darė. tai su juom tėvai visai 
kitaip turi elgtis, nes taip 
yra su suaugusiais: nieks 
juos nekaltina, kuomet nety
čiomis kokią klaidą padaro. 
Svarbiausia yra klaidą ati
taisyti, ir taip vaikus reikia 
mokinti. Bet kuomet tėvai 
sykį mato, kad vaikas tyčia 
ką padaro, tai nelaukiant rei
kia jis nubausti. Ir vaikas tu
ri suprasti, kodėl jis bau
džiamas. Net labai jaunas 
vaikas supranta, kuomet tė
vai pyksta. Tėvams nereikia 
prisilaikyti prie sunkių ir ašt
rių bausmių, nes kiekviena 
bausme turi tikti kiekvienam 
paikai.

\ ie os agentai pripažino, j Nereikia aihą mušti, kuo- 
kad pa .1 ka pastatyti poli-.met i "rina katę, tegul ka 
eijos grandi/.es bet vengrų.’tė jtu-n. m«idirba.

jos menkumo. Bet jų niekas 
neklausė. Jie pasiūlė miesto 
gatvėse pastatyti kareivių 
grandines, bet komendantas 
pareiškė, kad ercg* rcogas 
nenoras būti saugomas i-arm- 

n» durtuvų

i Sakoma, kad esant rinki- 
mams asmenimis, bus išrišk? 

‘ti žmonėms žinomi, visų ger
biami. geri žmonės. Bet ir 
prie dabartinės musų rinki
mų tvarkos tokie visų myli
mi ir gerbiami žmonės gali 
būti renkami Seiman, nors ir 
nepriklauso jokiai partijai.. 
Pakanka 50 žmonių pasiūly
ti savo kandidatą, ir rinkimų 
kortelė su jo pavardė bus. 
Balsuoti už jį gali kas tik no
ri. Bet iki šiol pas mus tokių 
visų » mylimų ir gerbiamų 
žmonių neatsirado — niekas 
save pastatęs kandidatu Sei
man dar nebuvo išrinktas.

___ _____  ____ Matome, kad partijos vals- 
gyveno ir gyvena tybės gyvenime yra tik geras

niekad nebuvo ir dar nėra n?s bedromis jėgomis moka 
geros valstybinės tvarkos. ; gint* savo reikalus, matome,

Yra šalių menkai gamtos kad partijų jokiomis rinkimų 
turtais apdovanotų, bet del sistemomis nepanaikinsime, 
to, kad ten yra gera tvarka, 
žmonės į 
gyvena.

Jei taip, tūlas pasakys, tai verčia valstybę tik savo rei- 
ir mums lietuviams reikia tik kalams. Bet čia dalykas pa- 
sudaiyti vieną galingą par-' taisomas, nes netinkamos 
tiją, kuri ir įves gerą tvarką, parti jos visuomet galima ne-

Bet pasirodo, kad tai nėra palaikyti. O supratimo, nors 
galima. . ir mažai apsišvietusiems mu-

Jokia jėga neprivers žmo- su žmonėms šiame reikale 
nes galvoti vienodai. Jokia pilnai pakanka. Pelus nuo 
jėga neprivers visų žmonių grudų ir žvirblis atskiria, 
vienodai galvoti apie valsty-i . V-as.
bės sutvarkymą. Iš šitų skir-į 
tinų pažiūrų į valstybės su
tvarkymą neišvengiamai su-, 
sidaro skirtingos žmonių 
grupės. Vienos grupės pav., 
mano, kad valstybę gali ge
riausiai tvarkyti koks nors' 
vienas niekeno nepriklausąs ke buvo parduota iš varžyti- 
valdovas, arba mažai kieno nių vaza, kuri kitąsyk prigu- 
priklausąs prezidentas. Savo Įėjusi Rusijos carienei Kate- 
nuomonę vieni ir kiti nori'rinai Didžiajai. Sakoma, 
apginti. Tam tikslui jungiasi kad Katerina buvo dovano- 
į politines partijas, kad ben-jusi tą vazą vienam savo 
dromis jėgomis galėtų įgy- meilužių, o Napoleonas su- 
vendinti sau pageidaujamą daužęs ją į šipulius, šmote- 
tvarką. 11 lai buvę surinkti ir atvežti

Dabar, kada jau yra praė- Amerikon, čia jie buvę su-

tokia sulipdyta iš mažų šmo
telių vaza pateko kažin ko
kiu budu. D-rės Huson nuo
savybėn ir buvo pas ją per 
30 metų. Bet pastaruoju lai 
ku D-rė Huson priversta pa
siskolinti $3,i>00 ir už tą pa
skolą užstatyti vazą. Dabar 

Iji tos paskolos negalėjo pa-

J Teisybė, negera yra, kai 
gerai, kultūringai partiškumas pernelyg įsi- 

I viešpatauja, kai partija pa-

Pardavė Carienes 
Katerinos Vazą.

Šiomis dienomis Nevv Yor-

ję» valdovų, karalių laikai.'dėti ir suklijuoti į daiktą, ši- 
vra įsivyravęs įsitikinimas,................... “
kad tvarka krašte tik tada 
gali būti gera, kada liaudis 
pati per savo atstovus tvarko 
krašto reikalus, neduodama 
net įpatingų įgaliojimų ku
riam nors vienam asmeniui. 
Todėl dabar esama valsty
bių, kur prezidento nėra.

Taigi matome, kad žmo- skirtu‘laiku atmokėti ir sko
nių susiskirstymas politinė-(lintoja pardavė jos vazą iš 
mis partijomis turi savo pa- - ~ ”
grindą žmonių bendrijinio 
sugyvenimo dėsniuose. Otų 
dėsnių jokis stebuklas nepra 
šalins.

varžytinių. D-rė Huson sako, 
kad jos vaza hm o verta 
$150,o0v. Kiek už ją gauta 
per varžytines, laikraščiai 
nesako.

grandi/.es
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ŽEMĖ — DIDŽIAUSIS 
TURTAS.

Šiomis dienomis Washing- 
tone susirinko Pirmutinis 
Tarptautinis Žemės Mokslo 

KAREIVIAI NUŠOVĖ 11 Kongresas. Prezidentas 
ŽMONIŲ BALIUJE. jCoolidge buvo pakviestas 

---------- | Brazilijoj; Manohaymies-'P^y1; kongresui prakal-; 
— Iš vietos ka- te, pereitą sąvaitę buvo ba- M* Suglaudus, jo kalbos tu-

Įvairios Žinios. The i r Secret:
1 C4COGCOQOOCiOG«

J.
ŽMOGŽUDŽIAI TREČIU 

KARTU BĖGA IŠ 
KALĖJIMO.

Joliet, III. • .
Įėjimo pereitą sąvaitę bandė liūs, kur susirinkęs jaunimas 
pabėgti keturi žmogžudžiai, smagiai linksminosi ir šoko J 
kurie čia sėdi pasmerkti mi- ’ ’ ’ _ '
riop už nužudymą šerifo ir,nantas Matias Cuv, bet ren- 
vieno depučio' 1925 metais, ‘gėjai jo neįleido. Įsiutęs iš to 
Tris kalėjimo sargus jie bu- (piktumo,"šitas žmogžudys at- 
vo jau sumušę ir nuginklavę,1 e’”z‘z,A c-—
o kalėjimo šerifą norėjo pa
siimti su savim. Policija pri
buvo prie kalėjimo kaip tik 
tuo laiku, kuomet jie grūdo 
šerifą Į automobilių. Staiga 
policijos užklupti, jie neturė
jo progos nei ginklų pavar
toti. kuriuos buvo atėmę iš 
šerifo ir trijų sargų. Policija 
tuojaus pradėjo šaudyt, ir 
vienas kalinių tapo užmuš
tas, du suimti, o ketvirtas pa-

/a

V /Jr> -<-^1

TRUŲ DIENŲ PIKNIKAS!
P * ė - .. Rengia Vytauto Kliubą*. , .
; sAvam darže, lowell. mass.

LIEPOS-JL’LY, 2, 3 IR 4 DIENOMIS. 1927 M.
Sukatoj bus šokiai nuo 7:45 vaL vakare. Katra poru gra- , 

žiausia pašoks vairą, ta gaus puikią dovaną.
Nedėlioję bus įvairių zobovų.
Panedčh je šokiai nuo 4 vaL po pietų. Parkas tose dienose 

atsidarys 2 vak po pietų.
Subatoje ir panedėiyje įžanga 35c. ypatai.

Gerbiamieji! Atvažiavę į musų parką turėsite džiaugsmo ir naudus. 
Vieta labai puiki ir taškas galima linksmai praleisti

Visus širdingai kviečia, Vytauto Kliubas.
PASARGA. Iš kitur važiuojant imkite Lakeview avė. ir važiuokite 

’ liki Mills Corner. Iš ten po kairei į parką. •,
looooooooooeooooooeooi

rinys buvo toks:
Žemė yra didžiausis tur- 

Į balių atėjo armijos leite- tas- Nuo žemės priklauso vi-
- - * sa žmonija. Todėl susiuare

tam tikras mokslas, kuris 
stato savo tikslu tyrinėti že
mės ypatybes ir didinti jos 
našumą. Pačios žemės padi- 

idinti negalima. Žmonių skai
čius nuolatos auga, o žemė 
pasilieka vis tokia pat. Taigi 
reikia rūpintis, kad pakėlus 
jos produktingumą, kad iš to 
paties sklypo galima butų 
gauti daugiau duonos.

Kiti turtai išsisemia ir pa
sibaigia. Turtingos kitąsyk 
kasyklos šiandien stovi berg- 
ždios. Bet žemė turi gaminti 

■ žmonijai maistą visuomet, ir 
_ J is vis

daugiau ir daugiau. Todėl 
būtinai yra reikalinga, kad 
atstovai visų pasaulio kraštų 
.susirinktų kartas nuo karto Į 

is suvažiavimus ir pa-

sivedė būrį savo kareivių ir 
liepė jiems i besilinksminan
čius šaudyt. Balius pavirto i 
kruviną maudynę: 11 žmo
nių buvo užmušta ir 27 su
žeisti.

ŽELIGOVSKIS IŠEISIĄS 
ATSARGON.

“Kurjer Poranny” prane
ša, kad artimiausioj ateity 
busiąs paleistas atsargon 
lenkų kariuomenės inspekto-

žmogžudžiai bando bėgti, ir 
kiekvieną kartą vienam jų 
vis pasiseka pasprukti. Iš 
pradžių jų buvo tenai šeši. 
Trįs dabar yra jau pabėgę, 
vienas užmuštas, tai lieka tik 
du.

NAUJAS BUDAS ŽMO
NĖMS PAJAUNINTI.

Bolognos universiteto (Ita
lijoj! prof. Francesco Ko- 
vacci nesenai paskelbė naują 
jo išrastą pajauninimo būdą.

Kaip žinome, šteinacho 
išradimu norint pajauninti, 
reikia- keisti lyties liaukos, 
bet tokiai operacijai mažai 
randasi mėgėjų.

Kovacci išradimas .visai 
skirtingas, jokių operacijų 
nesą., reikalinga. Jis vartoja 
tam tikrą serumą (skysti
mą), Įleisdamas po oda, li
to esą pakanka. Jair nuo 
1922. m. savo išradimą tobu
linęs ir gavęs visai gerų re
zultatų: pajauninęs 8 vyrus 
nuo 56 iki 8d metų amžiaus. 
Apie savo išradimą prof. iš
leidęs platų mokslo veikalą.

**------- -

sitratiksiąs iš kariuomenės 
savo valia del senyvo am
žiaus. Ryšy su generolo Želi
govskio pasitraukimu jis bu
siąs apdovanotas aukščiau-j 
siu pažymėjimu Baltojo '.gidalvtų Įgytomis žiniomis 
Aro ordeno juosta. Pasak Į patyrimais, kaip ir ka: 
laikraščio, generolas Želi- rejĮ.ja darvti, kad gavus 

žemes daugiau naudos.govskis esąs žinomas, kaipo 
Odesos divizijos karo metu 
vadas, “lietuvių-gudų” divi
zijos vadas, 1920 m. Vilniaus 
“užkariautojas” ir vidurinės 
Lietuvos vadas. Be to, jis pa
sižymėjęs ir kariuomenės in
spektorius.

Į generolo Želigovskio vie
tą busiąs paskirtas gen. 
Sosnovskis.

NUŠOKO NUO BĖGIŲ DU 
TRAUKINIAI.

Gegužės 12 d. netoli Vil
niaus kariškas lenkų trauki
nys nusirito nuo bėgių. Sun
kiai sužeistas vienas karinin
kas, šeši viršilos ir daug ka
reivių. Be to, greitojo trau
kinio mašinistas ties Barano
vičiais pastebėjęs išsuktus 
bėgius. Katastrofos išvengta 
laiku sustabdžius traukinį.

ooooeoooooGceeooGccicecceceiGccGc
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VOKIEČIAI SKRIS 
APLINK PASAULĮ.

Amerikonai pirmutiniai 
perskrido per Atlanto van
denyną, o vokiečiai ruošiasi 
oro kelionėn aplink visą pa
sauli. Tuo tikslu dabar Zep- 
pelino kompanija Fried- 
richshofene stato naują zep- 
peliną. Visų pirma vokiečiai 
žada juo perskristi keliata 
kartų vandenyną tarp Vokie
tijos ir Amerikos, o ateinan
čiais metais jau skrisią ap
link visą žemę. Šitą kelionę 
jie tikisi padaryt i 300 valan
dų.

I

v
I K

JIE DŽIAUGIASI IMPORTUOTU SKONIU. 
JUS IRGI DŽIAUGSITĖS, JEIGU PAPRAŠYSITE 

PAS SAVO GROSERNINKĄ 

“Gesundheit’’ Malt Extračt
Klauskit artimiausioj krautuvėj arba rašykit pas

Gesundheit Malt Sales Co., 60 Fulton St. Boston DistrilNitor
Tel.: Richmond 3520

APSIVEDIMAL
Pajieškau apsivedimui merginos 

arba našlės, gali būti ir gyvanašlė, 
tarpe 18 ir 27 metų. Aš esu 31 metų 
amžiaus, sveikas ir linksmas. uždirt>u 
gerai. Daugiau žinių apie save suteik
siu per laišką. Kartu su laišku mel; 
džiu prisiųsti ir savo paveikslą, kurį 
ant pareikalavimo sugrąžinsiu. Atsa- 
kviną duosiu kiekvienai

K J J.
Box 12U. Booth, W; Va-.

■ Pajieškau apsbedimui merginas, 
našlės ar gj-vanašlės. Aš esu jaunas 

I gyvanašlis Daugiau žinių suteiksiu 
' per laiąką. Geistipa. kad atsišauk ian- 
jčios su pirmu laišku prishąstų savo 
‘paveikslą, kurį pareikalavus sugrą- 
’ žinsiu. Galima rašyt lietuviškai ar

AR JUS JIEŠKOT TIKROS 
FARMOS?

100 akrų farma, 70 akrų dirbamos 
žemės, prisodintos su augalais, 30 ak
rų miško ir ganyklos. 12 gerų kalvių, 
3 arkliai, visokie modeminiai įrankiai, 
didelė barnė, šilo ir stabelis, iedaubė 
pilna ledo, milkruimiai. namai, ir dau
gelis pašiūrių, didelė vištinyčia pilna 
vištų ir naujas perėjimo namas. 2 sod
nai, 9 kambarių modeminis narnas. Ši 
farma tai tikras miestelis savaimi. 
Viskas modemiška 5 minutės nuo vi
sur. Savininkas išvažiuoja į Europą, 
todėl ir turi parduot. Lengvos išlygos. 
Joseph Cerėl & Son. Village St., Vest 
Med»ay, Mass. Tel. Med»ay 30.

angliškai.
GEORGE AGUĘK1S

Gen. Del , Kingą Park, L. L N. Y-

KOMUNISTAI ATSIIMA 
IŠ ANGLIJOS BANKŲ 

SAVO AUKSĄ.
SSSR vyriausybė davė Įsa

kymą atsiimti iš Anglijos 
bankų sudėtą ten aukso fon
dą. Be šio aukso fondo Ang
lijos bankuose guli dar daug 
aukso pinigų, kuriuos komu
nistų partija laikė nuo J918 
m., kaipo atsargą partijos 
reikalams, jei kada nore ko
munistams reikėtų išleisti 
valdžią iš savo rankų. Šie pi
nigai Įdėti Į bankus privačių 
asmenų.vardu. Apie tai Ang
lijos vyriausybė žinanti ir 
reikalui esant galėtų tą pini
ginę konfiskuoti.

LENKŲ SOCIALISTAI 
VYKSTA J PABALTIJĮ.
Lenkų darbininkų univer

sitetų valdyba organizuoja 
savo narių ekskursiją Į Lat
viją, Estiją ir Suomiją. Tiks
las susipažinti su Pabaltijo 
valstybėmis.

BULVIU SPEKULIANTAI UŽMUŠĖ TĖVĄ, KUNIGĄ
* PRAKIŠO. | ~

Pereitą rudenį išrodė, kad 
bus bulvių badas.- Speku- 
’iantai tuojaus šoko pirkti iš 
farmerių bulves ir mokėjo 
jiems po $5.25 už 100 svarų, 
ikėdamiesi vėliau pakelti 
kainą ir tuo budu apiplėšti _ - .
zisuomenę. Bet žmonės pra- Jls pasidarė
dėjo bulves boikotuoti. Tuo galą. Motivai nežinomi, 
.arpu iš pietinių valstijų atei- — --- ------- ------
ia jau naujų bulvių. Speku-| D A firSVO HM Al 
iiantai nusigando. Šiomis' 1 
dienomis jie atvežė iš Mai- 
oe’o Į Bostoną 200 vagonų 
pernykščių.bulvių ir siūlo jas įįn"" 
po S3 už 100 svarų, beit vis-' “ 
tiek niekas, jų neperka. 0 jie 
patys mokėjo $5.25 už 100 
svarų. VapĮpąsi, gerokai 
prakišo. Spekuliantams taip 
ir reikia. . .

| IR PATS NUSIŽUDĖ.
Sheboygan, Wis. — Wal- 

ter Doering, 24 metų am
žiaus vaikinas, pereitą sąvai
tę čia nušovė savo seną tėvą, 
paskui nuvažiavo dviračiu 
pas vokiečių kunigą Wambs- 
gannsą ir jį taip pat nudėjo.

Wal-

Pajieškau a peik'ėdimui merginos lar- 
ba našlės kad ir su 2 vaikais, apie-40 
metų amžiaus, nemažesnes kaip. 5 pė
dų 8 colių. Aš esu našlyfc. pasiturintis, 
gerai atrodau. 42 metų, sveriu KO 
svarų, 5 pėdų 9 colių Esu doras vyras 
ir myliu švariai gyventi. Merginos 
norinčios arčiau susipažinti. - malonės 
prisiųsti su laišku ir paveikslų, kurį 
pagrąžinsiu pareikalavus. Platesnes 
informaci ia« suteiksiu nėr laišką.

DORAS NAŠLYS
1238 Front avė., N. W, v 

Grand Rapids, MičK

2 DIDELI BARGENAI
85 akrų farma, su visais gyvuliais, 

gerais namais. Mieste. Kaina $4506. 
Visai mažai įnešti. 12 kambarių na
mas, vertas suviršum $6090. Joseph 
Cerel & San, Village St.. West 
Med*ay. Mass. Tel. Med»ay 30.

PUIKUS kaimo namas, 7 kambarių, 
visi įtaisymai, barnė, pusė akro že
mės. mieste Lengvi išmokėjimai. įneš
ti tik $100. Joseph Cerel & S m, 
Village St.. Med»ay, Mass. Telephone 
Med»ay 30. (26)

se

KULKŲ NEPERMUŠA- 
MA MEDŽIAGA 
DRABUŽIAMS.

Vokiečių pramonėj netru
kus bus išleidžiama Į pasaulį 
nauja prekė. Vokiečių išra
dėjas Šauman’as išgalvojo 
naują rūšį gelumbės, atspa
rios ne tik švino, bet ir plieno 
kulkoms. Išradėjas, apsivil
kęs tos medžiagos drabu
žiais, nežeidžiamas stovėjo 
po šautuvų kulkų lietum. 
Kai kurios kulkos gana gi
liai lindo į medžiagą, bet nei 
viena jos nepramušė.

RUSAS JUODAŠIMTIS 
LIETUVOS PILIETIS.
Už Įžeidimą p. Miliukovo 

iš Estijos ištremiami penki 
rusai monarchistai. Kadangi 
jokia valstybė jiems Įvažiuo
ti nenori duoti vizos, tai jie 
laikinai patalpinti saloje Kū
no. Tečiau vienas jų gavo 
galimybės išvažiuoti Lietu
von, nes jis esąs Lietuvos pi
lietis.

11,000 SUŽEISTŲ 
KOMUNISTŲ.

Hankau mieste (Kinuo- 
), kur randasi komunistuo

jančių kantoniečių valdžios
sėdyba, dabar guli 11,000 
sužeistų kareivių, kurie buvo 
atgabenti iš Honano fronto. 
Tenai buvo labai smarkus 
mušis. Prieš tą muši Ameri
kos kapitalistinė spauda pla
čiai rašė apie sujungtas šiau
riečių spėkas, kurios ėjo im
ti Hankau miestą. Dabar ji 
staiga nutilo. Hankau nepa
imtas. Rašoma tiktai apie re
voliucinės armijos sužeistuo
sius ir pranašaujama didelė 
ligų epidemija Hankau mies
te. Bet kas atsitiko su tomis 
šiauriečių spėkomis, kurios 
buvo susiburusios prieš Han
kau, nesakoma nei žodžio. 
Išrodo, kad jos buvo sunai
kintos.

AUSTRIJA SIEKIA SUSI
JUNGTI SU VOKIETIJA.

Austrijos parlamente mi
nisteris pirmininkas Seipelis, 
skaitydamas vyriausybės 
deklaraciją, tarp kita ko pa
reiškė, kad austrams labai 
rupi turėti kiek galint anks
tesnius santykius su Vokieti
ja. Per debatus visi kalbėto
jai pareiškė pageidavimą 
kuo greičiausiai susijungti su 
Vokietija.

PARSIDUODA GERA 
FARMA.

Prie gero kelio, tarp didėlių rųiestų, 
nriė gelžkelio. 50 akerių geros žemės, 
9 ruimų mimas, elektriką, furnisaš
----- . f

9 karvės. 2 arkliai, gero miško ir 
malkų. Parsiduoda pigiai, nes moteris 
mirė, todėl noriu parduoti. Klauskite 
laiško arba ypatiškai. (27)

GEORGE KAULEN
P. O. Bos 41. Ballardvale, Mass.

I Pajieškau Antano Naikaus, gyvenų 
Springfield, Ohio, neturiu adiesj. ma-

‘ > atsisaukt. ” ’
' Elzbietos Gerulienės, į.
lyn. N. Y Karės metu buau pas. 
juos Brooklyne. Malonės atsišaukti 
arba žinantieji teiksis pranešti.

IvNY GEROMS
503 Marivn st, Saginav, Mich.

svaiginančių gėrimų ir mokėtų kokį 
>nors amatą. Aš esu 36 metų našlė. 
Platesnias žinias suteiksiu, per laišką 
Su pirmu laišku malonėA prišiųsū ir 
savo paveikslą, kurį pareikalavus su
grąžinsiu. *• (28)

MRS STELM WISNIEWSKI 
2603 Junction avė, Detroit, Mieh.— - ~z - • 4 . 

6 ŽMONĖS PRIGĖRĖ 
EŽERE.

Onamia. Minn. — Netikė
tai pakilus didelei vėsulai, 
Mille Lacs ežere prigėrė 5 
vyrai ir 1 moteris, kurie tuo 
laiku tenai žuvavo.

POTVINJS MONTANOJE.
Montanos valstijoj patvi

no Wise upė. TiesButte mie
stu vanduo išvertė tvenkinį, 
išgriovė tiltus ir nunešė daug 
triobų. kurios stovėjo arti 
upės. Keturi žmonės prigėrė.

ŪKĖS!
EXTRA BARGENAI I 

įsigyti ūkė didžiausioj 
lietuvių kolonijoj, laukai apsėti, tik 
eik rr gvvąnk. f.

8v AK R V FARMA. ant kranto ežq* 
ro. žemė molis, pusėtini budinkai. 15 
karvių. 4 arkliai. 12 kiaulių, ^mašinos* 
Kaina $7.500.

60 AKRU FARMA, juodžemis, ged 
budinkai, 12 karvių. 3 arkliai, 6 kiatM 
lės, mašinos. Kaina $6,000.

80 AKRU FARMA, pusėtini lm>lin- 
12 ^karvių. 3 arkliai, 3 kiaulės, 

masinos Kaina $3,000.
205 AKRU FARMA, molis, dvariš

ki budinkai, 50 karvių, I arkliai, trak
toriai. 40 akrų sodno, 60 akrų girios. 
Kaina $18,000.

40 AKRU FRUKTINĖ FARMA. 
pusėtini budinkai, 4 karvės. 2 arkliai, 
apsėti laukai, mašinos. Kaina $3,300.

Visos minėtos ūkės parsiduoda ant 
lengvų išmokėjimų. (25)

P. I). ANDREKUS 
PE.NTWATER. MICH.

<5 ; »
V 4 J i

Pajieškau apsivedimui merginos be _Y»a proga
teturi u, adivsj. ,na'j skirtumo tikėjimo, kad tik butų pro- 
Taipgi pajieškau ,tinga. Katra nori gerų ir gražų vyra 

gyveno Brook- gauti, tegul greit atsišaukia. Aš peru-

Pa.'ieškau švogorio Simano Gervės, 
paeina iš Garlevos parapijos, Suval
kų gub. Ilgą laiką jis gyveno Reauing, 
Pa., o paskui persikėlė į Baltimorc, 
Md. Mergaitės gavo nuo jo dukterų du 
laišku, bet pametė adresą. Maiončs 
žinantieji pranešti jo adresą arb . pats 
lai atsišaukia.

J. BRANGAITIS
P O. Bos 44, Hooversvi’.lc, Pa.

kau ir negertu. Nogėčiau gaut gerų 
draugę, katra moka aš skoniu apsi
rengt. Aš esu 32 metų ir turiu 10.000 
dol. (26)

KRANK P. PONELIS
1S3 Grand st., Box 149, 

Brooklyn, N Y.

Reikalavimai
REIKALINGAS LIETUVIS BARZ- 

DASKYTIS. turi būt patyręs tame 
darbe, jeigu patiktų gali būt ir pusi
ninku Atąišau-'it pas: (26)

THOMAS KRAPAS
J 4 Millbury aL. Voreesler. Maus.

Pajieškau savo dėdės Juozo Oranto. 
kuris pirm.aus gyveno po antrašu: 
Elizabeth, I’a.. Allegheny Co. Box 99. 
Jis pats iai atsišaukia arba jo drau
gus prašau pranešti jo antrašų.

A. GRANTAS
Ribeirao Fires. S. P. R.

E. Sao Paulo, Brazi!.

PAJIEŠKAU DARBO ant farmų ar
ba namaose: nusibodo fabrike dirbti, 
esu trisdešimts metų ir moku visokių 
darbų ir esu gera darbininke. M. Y.

P. O. <šea. Del- Waferbtiry. Conn.
PARSIDUODA FARMA
67 akeriai žemės, 1 arklys. 1 karve, 

SO vištų. 8 kiaulės, greipsų ir žemvuo- 
gių Farma randasi 30 mailių nuo 
Camden. N. .J. ir 5 maiiės nuo Vire- 
land. N. .1. Parsiduoda pigiai del nesu
tikimo su vaikais; turi būt parduota 
greitai. (26)

JONAS ŽITKUS
212 Sears at, Philadelphia. Pa.

DYKAI SIUNČIAME
DEL RŪKANČIU PUIKAUS TABA
KO* Kreipkitės pas mus. (31) 

EI ROPA BOOK CO.
57 Dey St, New York, N. Y.

Pajieškau brolio Feli.<o S. Remeikos 
ir draugų Bernardo M. Plytniko ir 
Mykolo K. Petrausko, visi paeina iš 
Alytaus apskr.. Daugų valse., Zviigz- 
dėnų kaimo. Jie patys ar žinantieji 
anie anuos praneškit, už ką busiu la
bai dė ingas. Mano antrašas:.

JUOZUPAS S REMEIKA
23 Lincvln st., Brighton, Mass.

FARMOS
Geriausios farmos pne Lowell ir 

Grand Rapids miestų, ant gerų kelių 
prie puikių marketų. Kas mylit įsigyti 
puikią fnrma. matykit arba rašykit 
pas: JOS SI ANTON (28)

Realtor Lowell, Mich.

FARMA GREITAM 
PARDAVIMUI.

30 akrų puikios žemės, apsodintos 
bulvėmis, kernais, daržovėmis ir apsė
tos avižomis. Daug šieno, greipsų ir 
miško. 7 kambarių stuba, barnė, vis- 
tininkai, gražus sodnas, 2 karvės, 1 
arklys, 180 vištų, visos reikalingos 
mašinos, automobilis, puiki apielinkė. 
tik 10 m i n utų eiti iki dirbtuvei, arti 
didelio miesto Kaina $3,800. įnešti 
$1,500. Atvažiuok ir pirk šių farmą 

N. HEISLER (27)
Uncisvitle—Ne* London, C,nn.

RUMUNIJOS KARALIUS 
VĖL MIRŠTA.

Izmdono žiniomis, Rumu
nijos karalius Ferdinandas 
vėl apalpo. Jo valandos esą 
jau suskaitytos. Ne kam jis 
ir reikalingas.

Pajieškau draugės Marcelės Vait- 
kaitės, Tryškių vaisė., gyveno Nauja
miestyje, Šiaulių apskr. Tūlas laikas 
atvažiavo Amerikon ir norėčiau susi- 
žinot kur ji randasi ir kaip einasi 
Malonės atsiliepti.

P STANLEY
86 Staniford st., Boston, Mass.

FARMOS! FARMO$!
IŽU AK R V. 50 dirbamos, žemė juo

da. lo akrų miško, .sodas 15 metų se
numo. 3 maiiės į miestų, pusė maiiės 
iki statė road, 15 karvių, biznį daro iš 
pieno. 3 geri arkliai, daug vištų, ve
žimai, trokas ir visi farmos įrankiai, 
geros triobo-. viena iš geriausių far
mų šitoj apielinkėje. Parduoda su vis- 
kuoni nž 39.000 Jmokėt $4.500.

5« AK R V žemės. 35 dirbamos, ly
gios ir be akmenų, geros triobos, 2 
maiiės į miestų, trekas, traktorius del 
arimo žemės, plūgas, akėčios ir kiti 
įrankiai. Parduoda už $3,500. Plates
nių žinių klausk pas: (25)

A. ŽV1NGILAS
R. F. I>. 1, Jewe<CCity. Conn.

MUŠTI JUODVEIDI, NĖ
RA PRASIŽENGIMO.
Georgijos valstijoj buvo 

Įdomi byla. Turtingas bovel- 
nos plantatorius King iš Og- • 
lethorpe kauntės buvo kalti-' 
namas federaliame teisme Į 
už palaikymą ant savo far
mos vergijos. Valdžia prista
tė arti 50 liudininkų, kurie 
parodė, kad King laikė ant 
savo farmos juodveidžius, 
žiauriai juos mušė ir už dar
bą nemokėjo jokio atlygini
mo. Pabėgti jiems irgi nelei
do. Tas reiškia vergiją. Ir 
pats King teisme prisipaži
no tankiai juodveidžius mu
šęs, kuomet jie “tingėjo” 
dirbti. Tečiaus iš farmerių ir 
biznierių sudarytas, prisai- 
kintujų suolas (jury) Kingą

Redakcijos
Atsakymai.

Pajieškau Kazio Petraičio (Juoza
po sunaus), gimusio Zvirblaukių kai
me, Batai ių valse., Ručinių apskr. 
Prieš kara gaudavau laiškus iš Auro
ra. III. Žinantieji apie jį malonės pra
nešti KAZYS PETRAITIS
Šiaulių gatvė 56, Naujieji Šančiai, 

Kaunas. Lithuania.

IŠNIEKINO KATALIKŲ 
BAŽNYČIĄ.

Worcester, Mass. — Perei
tą sąvaitę čia tapo labai iš
niekinta katalikų Švento Jė
zaus Vardo bažnyčia. Neži
nomi žmonės nakties laiku 
išlaužė bažnyčios duris, iš

stovi komunija uždaryta, su-’ir 15 metų amžiaus jos sūnų, džius mušti nėra prasižengi- 
dauze degančią lempą prieš Prieš nuplakimą jie padarė mas. Štai jums ir “laisva 
didįjį aitoi ių ir atplėšė visus teismą, apkaltino ją už nepa- Amerika! 
klazetus. Iš brangiųjų baž- dorų gyvenimą ir nutarė nu- xtr.rtr w • o -v *
nytinių indų nieką." nepaim
ta. Is to matyt, kad Įsilauži- 
1WL buvo padarytas ne va- 
gyste& iksiais, bet norėta 
tiktai pas.iycijti ir išniekint 
katalikų

KLIUKSA1 PLAKA 
ŽMONES.

Georguos valstijoj pradė
jo siausti Ku Klux Klanas. 
Gauja apsimaskavusių kliu- 
ksų pereito nedėldienio nak- 

iš-'ti Įsiveržė į Mrs. Bovvers .na- I  • ą ų ■* • • 11x2 —anie altoriaus šėputę, kur mus ir skaudžiai nuplakė ją įteisino. Vadinasi, juodvei-

bausti. Kitoj vietoj tie patįs NEW YORKE SUŽEISTA 
piktadariai nuplakė farmerį 30 ŽMONIŲ.
Strapsą, jo žmoną ir jo pus- Pereitą sąvaitę Nev Yor 
seserę Mrs. Mills. Du žmones ke susikūlė busas'su automo 
visai prapuolė, ir spėjama bilium. Du žmonės Tapo irt 

kĮinksai iim« irtmnžp mušti, n 30 ciižpista

piktadariai nuplakė farmerį 
Strapsą, jo žmoną ii jo pu*>

V. J. Zabulioniui, Cleve- 
land, Ohio. — Už prisiųstus 
straipsniukus ačiū. Patalpin
kime prie pirmos progos. Sa
vo laiške Jus guodžiatės del 
kokio-tai raštelio, kuris, sa
kote, buvęs pasiųstas “Ke
leiviui” sykiu su korespon
dencija ir ligšiol netilpo. 
Mes peržiurėjom visą redak
cijos archyvą ir jokio Jūsų 
straipsnio' kartu su kores
pondencija neradom. Ad
ministracija, kuri atplėšia vi
sus “Keleiviui'’ adresuotus 
laiškus, irgi neatsimena, kad 
toks raštelis butų atėjęs. Vei
kiausia žuvo pašte. Gaila. Iš 
seniaus prisiųstų Jūsų straip
snių, kurie netilpo “Kelei
vyje,” redakcijos archyve 

: a * ia»i šie. "Užgrobė Balt-

Pajieškau Gurevičių Juozo. Vinco ir 
Jurgio, mano brolių, Suvalkų gub, 
Kalvarijos -apskričio. Jonavos vaisė, 
Satinckų kaimo. Malonėkit atsišaukti 
arba žinantieji praneškit

ANDRIUS GUREVTčIA
Box 53, North Amherst, Mass.

Pajieškau Kazimiero Sirevičiaus. 
Kauno gub, Telšių apskr, gyveno 
Chicagoje. ir Jono Staliulionio, Vil
niaus gub, gyveno Dorchester. Mass. 
Jie patįs malonės atsišaukti arba ži
nantieji teiksis pranešti.

ELZBIETA JOKUBAUSKIENF:
107 Ames st, Montello, Mass.

Pajieškau Maikio Zakrausko ir Mi
ko Andriaus, paeina iš Pajaušiškių 
kaimo. Žaslių vaisė. Girdėjom, kad gy
vena Scrantone Malonėkit atvažiuoti. 
Jūsų teta labai nori jumis pamatyti. 

MR. JOHN AGANSKY
2 ML Washington PI,

So. Boston. Mass

Pajieškau savo brolio Vinco Klingos, 
kuris tarnavo ant laivo kaipo matro
sas ir plaukdavo j visokias šalis. Jis 
paeina iš Kauno rėd.. Biržų miesto. I 
Nuo 1922 m, aš jau jokios žinios apie ' 
jį neturiu, todėlei brangieji, kas apie |

,J U*si »ie . . r mano brolį V. Klingą žinot*. Ui malo- Į
i u^ailllllU fnilCipUd ir K.O- nėkite man pranešti žemiaus parašytu* 

’alicine Lietuvos Valdžia.” antraiup\rl^,Ht^,v^<"t's,!*ukK’ ! 
! Tojpii nnritp <i)(rražinsimp RAPOLAS KLINGA 

t"'."",:d Cessdt: - ■

GEROS PROGOS!
FARMOS NEPIRKIT PAKOLEI NE- 
APžIURfiSIT MUSU KOLIONIJA IR 
NEPAMATYSIT MUS!

.Mes turime tokių farmų, kokių tik 
Jus reikalaujat ir užtikrinam tų, kę 
žadam. Musų yra didžiausia lietuvių 
kolionija Amerikoje. Rašykite, prisiu
sime katalioga. (.)

PHILLIPS & MATTIK
R. 2. Box 83. Scottvilie, Mich.

ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS 

PASAULIO ISTORIJA 
šiame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą, 

Romos imperiją, jos demokratiją ir imperializmą, apie pra
džią krikščionybės, Kristų, krikščionių kilimą ir išsiplėti
mą, apie Azijos tautų istoriją (hunu, persų, kinų), apie atsi
radimą Mahometo ir musulmonų tikybos, apie viduramžių 
krikščionišką pasaulį ir kryžiaus karus, apie garsų kinų- 
mongolų karo vadą čingis Chaną ir jo darbus, kaip užkaria
vimas Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu “Mongolai ir 
čigonai.” ,

Knygoje yra daug paveikslų, žemlapių, piešinių. Išlcicrt 
Tėvynės Mylėtojų Draugija. Apdaryta, puslapi” 20’. 

Kaina .... $2225.

KELEIVIS
255 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. I

t i
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Apie Žemes Reformą Lietuvoj
klausimas mą jokios skriaudos dvarinin

kams nepadaryta, o tik atitaisy
ta ta skriauda, neteisybė, kurią 
dvarininkų luomas anksčiau yra 
padaręs. P. Radzivilo šauksmas 
apie “švenčiausios nuosavybės 
teisių laužymą” todėl jokio tei
singo pamato neturi.

Ką davė dvarininkai Lietuvai?
P. Radzivilas savo laiške aima

nuoja. kad jie. dvarininkai, išti
sus amžius dirbę savo “brangiai 
tėvynei.” prakaitavę, dirbę, kėlę 
krašto kultūrą, dabar esą bai
siai “nuskriausti.” Ne tik jie nu
skriausti, liet ir kraštas ekono
miškai esąs susilpnintas.

Kažin, ar labai senai p. Radzi- 
Glui ir jo sėbrams pasidarė taip 
L.angi Lietuva tėvynė. Mes juk

žemės reformos 
pas mus Lietuvoje yra jau ne lik 
visiškai aiškus. t:«i ir Įsikūnijęs 
ta prasme, kad dauguma dvarų 
išparceliuota ir išdalinta savano
riams. bežemiams ir mažaže
miams.

Bet. kadangi yra politinių gru
pių, kurios ir visą laiką seniau ir 
dabai tvirtina, kad žemės refor
ma padarė kraštui dideliausios 
žalos., kad sunaikindama dvarus, 
padare kraštą ubagų kraštu, 
ypač sąryšyje su dvarininko ku
nigaikščio Radzivilo laišku, til
pusiu “Lietuvyje,” kur jis rei
kalauja nei mažiau, nei daugiau, 
kaip grąžinti dvarininkąms dva
rus, mes priversti esame vėl išsi-1 
tarti dėl žemės reformos.
Iš kur atsirado pas, mus žemės ;;;M)rne. kaų Rada Lietuvos liau- 

reforma? Į(rs sugįau(]us eiles šokosi iškovo-
Lietuva yra žemės ūkio kraš-Įti tai Lietuvai tėvynei nepriklau- 

tas. Bet nuo senų amžių dide-'c.-.mybę, tai musų dvarininkai 
liausi Lietu vos žemių plotai bu- j,;ie to darbo ne tik neprisidėjo, 
vo . dvarininkų rankose. Dalis ne tik neatjautė, 
valstiečių turėjo savo žemės, o 
kita dalis turėjo amžinai dva-Į 
ruošė kumečiauti. Valstiečių! 
luomui dėl priauglio nuolatos 
daugėjant, stambesni ūkiai vis 
buvo smulkinami Į mažesnius ir 
pagaliau prieita prie to, kad jau 
ir smulkinti nebuvo kas. Valstie
čiams jau nebuvo kur gyvenu, 
jie dešimtimis tūkstančių per 
metus turėjo dangintis i sveti
mus kraštus. Bet valstiečiai ma
tė, kad šalia jų avarininkai vai
do dideliausius žemės plotus, 
valstiečiai žinojo, kad dauguma 
tų žemių dėka įvairioms “iš pa
ties Dievo” paeinančioms val
džioms buvo atimta iš valstie
čių, vietoj nukeltų sodžių pada
ryta dvarai. Ši neteisybė buvo 
giliai Įsmegusi valstiečių kruti- nii kuoplačiausius galimumus, ar 
nėse ir todeL kada Lietuvos liau-’jie nors kiek rūpinosi bendra 
dis gavo progos iškovoti nepri-• krašto žemės ūkio kultūra? Dva- 
klausomybę. kada Lietuvos val-jrai, su mažomis išimtimis, suso, 
džia pasidarė pati liaudis, visų nyko, dirvonavo. Kas dvaruose 
pirma kilo žemės reformos klau-'t-uvo pelnoma, tai viskas plauk
simas. Tūkstančiai savanorių davo užsienin dvarininkų pasi- 
1919 metais ėjo kautis Į kovos;linksminimams.
jaukus dėl žemes, dėl to šaltinio.j Valstiečiai pavyzdžio, kaip rei- 
iš kurio gyvena valstietis. Vals- ketų geriau ūkininkauti, dvaruo- 
tiečiui nepriklausoma Lietuva'se nematė. Priešingai, jie mokė- 
huvo reikalinga tik tam. kad jis'jo taip sudaryti sąlygas, kad 
butų joje šeimininkas tvarkyti valstietis žemės savininkas taip 
kraštu turtus, atitaisyti pirmiau pat turėdavo būti dvaro vergu, 
buvusią nelygybę. Iškovota tokiu kad jis neturėtų galimumo tin- 
budu žemės reforma tą svar- karnai : 
biausio krašto turto, žemės, vai- m >s matome, 
dymo nelygybę piašalino.

Taigi žemės reforma nėra iš- tik 
dava kokio nors keršto dvarinin- valstiečiai gyveno blogiau, jų že- 
kams. nėra tautinės neapykan- mūs ūkio kultūros laipsnis buvo 
tos išdava^nėra “kvailų Seirno žviąęsnis.
nariui išmmlas, kaip rašo-.p/ / žęmės ukja gaayba 
Badživilas, o yra tdęvatetėbinir: 
reikalo patenlpnafiks' kuris jau 
nu', o gąlutfait^ pribrendęs,r. .

. ImiRU skriauda padaryta
i L? dvarininkams?i ’ Uėmes, nors ir menkiausio ga

balo, niekas gimdajhas su savim 
neatsinešė. Neatsinešė dvarų 
gimdami ir. dvarininkai. Ir dar 
blogiau. Dvarininkai žemes yra 
itiję daugiausia neteisingu ke
liu. Dauguma žemių, kaip aukš- tų turėjęs ką parduoti, bet ir tų 
£au minėjau, yra užgrobta iš šeimų nebūtų išmaitinęs. Jeigu 
valstiečių. Juk reikia nepamiršti kraštas dabar turi rūpintis nau- 
ir*to; kad kadaise ir Lietuvos jakurių apgyvendinimu, tai tas 
žirnių plotai buvo, nedirbami, dar nerodo, kad dvarų nedalijus 
Sos paskiau išdirbo, dirvomis krašto ekonominė būklė butų ge- 
pavertė ne dvarininkai; bęt vals- resnė. Dabar yra aprūpinta že- 
tiečiai. Paprasta teisybe reika- me apie 40 tūkstančių šeimynų. 
laujA, kad darbo vaisiai priklau- ir visos tos šeimynos iš tos že- 
aytų tam. kas juos pagamino, mės turi pragyvenimo šaltini. O 
Taigi ir žemė, kurią išdirbo vak- jeigu dvarai 'nebūtų dalinta, tai 
ijiečiai, turi priklausyti tik vals- 1 j «---- 
tieciams. 1

EKSTRA! PREKĖS NL 
MAŽINTOS TIK PER 

30 DIENŲ.
prasta ir buvo daug at- Naujausios mados puikios kurtinos pada- 

’ ’ > • • ----- —- rytos iš geriausios materijos, labai pui
kiai padarytos kaip ant šio paveikslo pa
rodyta. 50 colių platumo ir 3 mastai il
gio. Didelis pirkinys už mažą prekę, Re- 
guliariška prekė šitų kurtinti $3 50 pora, 
>xst per šitą mėnesį parduosime tas pui
kias kurtinas dvi poras už $3.b* arba 4 
poras už $7.50. Prisiųskite tik 35c. dėl nu
siuntimo kaštą ir parašykite kiek p<>rų 
reikalaujate tų puikių kortinų Užmokė
site kada aplaikysite kortinas savo name. 
Užganėdinimą gvursuitiname arba sugrą
žiname pinigus jums atgalios. Nelaukite 
het prisiųskite užsakymą dabar, nes vė
liau negausite tokio pirkinio. (2t;)

PRACTKAL SALES COMPANY 
1219 N. Irving Avė.. Dept. K_ 

CHICAGO, ILL

į vienas žemės sklypelio savinin- 
I kas deda į ji kuodaugiausia savo 
pajėgų.

Taigi p. Radzivilo kalbos apie 
Į tai. kad žemės reforma nualino 
kraštą, neturi jokio pagrindo. 
Kraštas iš žemės reformos visais 
atžvilgiais imant tik pelnė. Dva
rininkams. kaip teisybė reika- ous kokiam nors veikėjui.

daleiskim d-rui Olseikai ar 
šiaip kam, ir pažymi: “Vil
niaus našlaičiams.”

Gavęs su tokiu nurodymu 
auku, vilnietis nežino ką. su 
jomis daryt Dalykas tame, 
kad prieglaudose našlaičių pernai pasisekė išgelbėt nuo 
jau nedaug bėra. Našlaičiai, klerikalų naši ų Amerikos 
ką buvo surinkti po karo, jau Lietuvių Susivienijimo Sei-j 

'išaugo ir išėjo. Naujų gi naš- nio p—- i...-:—
jlaičių, visokių primestų vai- taip pat 
kų, prieglaudos jau nepri- toti “našlaičiams.” Tam tiks
ima. lui jos buvo suvai totos, bet j

Tiesa, yra Vilniuje taip jos buvo pavestos pirmeivis-į 
vadinama ‘ ’
vių Labdaringa Draugija,” Sanitarinės Pagalbos Drau-’stančiu 
susidariusi iš buvusio kitą- gijai, 
syk “Draugijos nukentėju-

pragyvenimo šaltinis pa- 
Iš 80 ha. žmoniškai dir- 

žmoniškai išgyventi gali-

lau.ja, 
liktas, 
bant, 
ma. Ir dirbant ne tiek rankomis, 
kiek galva. Gera galva ant 8o ha. 
•te tik pats gerai gyvens, bet dar 
ir kelis darbininkus išlaikys, 
šiaip kitokios skriaudos Lietu
vos liaudis dvarininkams nedaro.

F Fina CLimmnc gos, nes ji yra gausiai šelpia-
Lllld DKlrlaUluS ma da nuo krikdemų laikų.

Našlaičiams Aukos? r*8-šitoj 'irausij,,j 
sitikimu, kad skiriamas nas- 
laičiams aukas kunigai nau
dojo savo partiniams reika
lams. Taigi šitokiai klerika
lų organizacijai tankiai pri
sieina atiduoti amerikiečių 
pirmeivių surinktas aukas, 
kuomet aukų siuntėjai užde
da ant jų savo antspaudą: 
“Vilniaus našlaičiams.” 

Tiktai per dideli vargą

Amerikiečiai lietuviai tan
kiai siunčia Vilniaus našlai
čiams aukų. Pasiunčia pini-

t

jau nedaug bėra. Našlaičiai, klerikalų nasrų Amerikos

Ar Bus Valdžios Krizis
Tel. South Boston 3520 

Residenee University 1463-J. 

S. M. FuHiote-Shalina
LIETUVĖ MOTERIS 

ADVOKATĖ ;
Broad»ay. Su. Boston. Ma»» 

Room 2.

bet atvirkš
čiai: daug kas iš jų atvirai sto
jo musų priešų lenkų pusėn, 
remdami lenkus ne tik savo tė
vynės Lietuvos turtais, bet ir 
patys ar jų vaikai stodami i Len
kijos legionus.

Praeitis taip pat gana vaiz
dingai parodo, kaip dvarininkai 
rūpinosi “brangia tėvyne” Lietu
va! Dvarai buvo lenkinimo liz
dai. Kitaip, iš kur pas mus kur 
nors Žemaitijos vidury atsirastų 
lenkiškos “placuvkos.” iš kur 
pas mus butų tiek daug tų iš 
gi ynų lietuvių padarytų lenkų? 
Dvarininkai kiek išmanydami 
skiepijo Lietuvoj lenkišką kul
tūra ir dvasią.

Ekonomiškai dvarai Lietuvai 
irgi nieko gera nedavė. Turėda-

Kai Latvijoj prieš Kalėdas 
susidarė kairioji koalicija iš 
-locialdemokratų. centro ir 
lemokratinių tautinių mažu
mų, opozicija pranašavo jai 
iTimpą amžių. Patys social- 
lemokratai antrą dieną po 
vyriausybės sudarymo savo 
■aikrašty įspėjo savo pasekė
jus iš vyriausybės jokių ste
buklų nelaukti. Jie sutikę 
eiti į vyriausybę tiktai aplin
kybių spiriami. Pirma val
džioje buvusios “patriotiš- 
.kos” partijos taip nušeimi- 
ninkavo šalį, kad valstybei 
gręsęs bankrotas. Nors vy- 
•iausybės tankiai keitėsi, bet 
-avo darbais jos viena nuo 
kitos niekuo nesiskyrė. Visos 
jos buvo “patriotiškos” ir vi- 
'Os vogė. Taigi socialdemo
kratai sutikę įneiti valdžion 
tik dėlto, kad “išvėdinti pri- 
rugusį orą,”- kad išgelbėjus 
kraštą nuo bankroto. Antra 
vertus, esą reikalinga sustip- 
inti ir išplėsti socialinę ista- 

tymdavystę. Šitie du buvo
svarbiausi ankstinai, pagim- i 
lę kairiąją koaliciją.

Veikiai sueis šeši mėne- 
-iai, kaip gyvuoja M. Skuje- 
nieko vyriausybė. Kaip jau. 
sakyta, opozicijai iš pat pra-j 
lžių ji atrodė neilgamete. telpa atskaita: 
Teisingai buvo nurodoma,! liasiuviams.” 
kad centro grupės buvo su- atskaitoj aukos yra sudėtos 
nteresuotos pirmosios vy-, beveik vien tik “Laisves” 
•iausybės programos dalies štabo narių. Dėl aiškumo pa- 

oro pra- duosiu tą atskaitą ištisai: 
—-— .į “Sekami draugai jau pri-

i 32,500 Vertės Knygę 
'• . . . . . . . . . . . . . . ’ Už$600.

Esu priverstas parduoti Įvai- 
“Vilniaus Lietu- kai organizacijai, “Lietuvių rių knygų vertės S2.500 (du tuk- 

-------- 1 penki šimtai dolerių) 
įskaitant pilna kaina. Daug kny- 

Amerikiečiai turbut mano, gų apdarytų — perkant visas sy- 
siems <lel karo centro komi- kati Vilniuje kitokių labda- kiu atiduosiu už $000, geriau pa- 
teto.” šita organizacija už- ringų reikalų ir nėra, kaip lik sakius, rokuosiu tiktai po 24 cen- 
laiko neva prieglaudas ir našlaičių šelpimas. Tuo tai- tus už dolerio vertės knygų, 
bendrabučius, todėl prie at- pu yra didelis reikalas šelpti Knygos geriausių autorių, dau- 
siųstų iš Amerikos aukų ji pirmeivius moksleivius, 
daugiausia ir kimba. Bet šita Taigi geriau butų, kad 
draugija yra kontroliuojama siųsdami aukas, amerikiečiai

giausia Olszewskio laidos. Per
kantiems mažesnėmis sumomis 
rokuosiu sulyg susitarimo. Kny- 

klerikalų (kunigai surašė i nenurodinėtų, kad jos skiria- gų pirkėjams ir pardavėjams di
delė proga. Dėl informacijų 
kreipkitės šiuo adresu: (26)

J. MILKEVIČIUS
1003 N. Richmond SL,

CHICAGO. ILL.

ją visas Vilniaus davatkas), mos našlaičiams, 
ir aukos jai nelabai reikalin- Vilnietis.
_______________________________________________________ i »

I Laisvoji Sakykla.
KA1L1A5IUVLAL APSl- 

ŽIURĖKU!
Pinigų gaudytojus vaktuokit.

Kur tik yra numatoma, 
kad bus galima pasigaudyt 
doleriukų, ten - tuoj atsistoja 
“Laisvės” štabo nariai, apsi
skelbia kokio komiteto var
du ir 
pavyzdžiui, 
liasiuviai — 
nuskildamas 
mui ne 
jistas, o Darbininkų Partijos 
narys J. Siurba.

“Laisvės” No. 433 š. m. 
“Aukos Kai- 

Paminėtos toj

kieriams, nei kaliniams: 
Sacco ir Vanzetti komitetas 
yra Bostone, kuris aukas 
tvarko, bet ADP. nariai irgi 
turi įsisteigę tokius aukų 
tvarkymo komitetus.

Jeigu yra bent vienas lie
tuvis kailiasiuvių streikierių

gaudo dolerius.- Štai, i tarpe, vaktuokit aukas, kad
streikuoja kai- 

ir čia tuojaus 
aukų priėmi- 

kailiasiuvisami-

savo žemele rūpintis. Ir 
___ , kad tose vietose.

.kur tik daugiau dvarų buvo, kur 
dvarininkai buvo stipresni.

nesumažėjo.
( Nurodymas i tai. kad prieš 
karą dvarininkai parduodavo 
daug javų, jokios reikšmės iro- 

' (lyti dvarų naudingumui neturi. 
Bepigu buvo jam pardavinėti tu
rint tūkstančius hektarų žemės. 
Tegul jis butų pamėginęs išmai
tinti visas tas šeimynas, kurios 
dabar Įsikūrė dvaro vietoje. Nė
ra abejonės, kad jis netik nebu-

Babies Love It
No» visą pilvo Ir žarną mo- 
magnnią, kurio paeina dim> 
dantų augimu nieko geresnio 
Audikiaau ir vaikarua nėra, 
kaip

Mus. WlNSLOW’fe

šmugelninkai nepasinaudo
tų. V. J. Zabulionis.

KOMUNISTINIS JUDĖ
JIMAS.

Komunistinis judėjimas 
man nėra pavojingas. Kaip 
daktaras nuo ligos, taip aš 
nuo komunizmo moku apsi
saugoti. Todėl visai bereika
lingai “Vilnies” No. 124 tū
las Banga lieja “pulius,” sa
kydamas.

“Renegatukas V. J. Za
bulionis, jei turėtų jėgą, visą 
komunistini judėjimą išdras
kytų. Jis rašo, šmeižia per 
•Keleivį, ‘Naujienas’ ir •Tė
vynę.’ ”

Banga labai užpyko už til
pusi (“Keleivio” No. 15) 
“Amžiną atilsį...’ Iš to piktu
mo net apjako ir neįžiūrėjo, 
'kad tas “Amžiną atilsį...” 

Siurba yra ADPLS.; parašytas svetimženkliuose 
--i • •-------------- -------------------—

i

Greitai Atnaujina Jūsų
Sveikatą ir Stiprumą

lėlike paskutinių 35 metų keletas 
rr.ilionų žmonių tikrai patvirtina, kad 
Nuga-Tone yra ištikrujų gyduolės, 
kurios teikia sveikata stiprumu ir 
energija ir jos yra tai padariusios dėl 
vyru, moterų ir vaikų visokio am
žiaus, jos tikrai pagelbės ir jums, jei 
tik vartosit jas.

Nuga-Tone neturi sau lygių gyduo
lių dėl padarymo turtingo ir raudono 
kraujo ir teikiant nauja sveikatą ir 
jėgą silpniems, nervuotiems ir nusti
pusiems svarbiems kūno organams. 
Jei jus esate silpnas ir kenčiate dei 
nesveikatos — kenčiate nuo nemalo
numų, kurie jums neduoda naktį mie
goti, esate silpnas ir jūsų gyvenimas 
nemalonus, bandykit Nuga-Tone 20 
dienų, ir jei jums nepagelbės atgavi
mui energijos — nebusite stipresnis, 
energiškesms, sveikesnis, linksmesnis, 
labiau energiškas — grąžinkite neiš- 
vartotas gyduoles ir jūsų pinigai bus 
jums grąžinami atgal. Kad apsisaugo
jus apsirikimo, tikrai žiūrėkit, kad 
gautumėt Nuga-Tone.

I

f

Apsisaugokit nuo uis i ro
žini mo. Gydykit kiekviena 
įpjovima, žaizdą ar įdrės
kimą bu stipriu ir nenuo
dingu aptiseptiku. Zenito 
užmuša bakterijas ir pa
gelbsti gyti.

FUT
UŽMUŠA 

Kandis, Tarakonus 
Blakes, Muses ir 
kitus insektus.

PLUNKSNAS. Pūkus. Paduškas. 
Patalus. Kaldras ir visokias lovų 
įredmes, parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

Didžiausis sandė

DIDELIS PASISEKIMAS
vykdymu, būtent: “oro pra- duosiu tą atskaitą ištisai: 
vėdinimu.” Vienas centro “Sekami draugai jau pri- 
idealogų, O. Nonacs, kadaise sidėjo su aukomis, prie kai- 
aip apibudino centro credo: 
‘Politiniais klausimais.i kai

rę, ekonominiais — i deši- . 
ię.” Šitos politikos centras 
laikosi ir dabar, bendradar
biaudamas viename ministe- 
ių kabinete su socialdemo 
iratais? ''

Nesantaika koalicijos na
rių tarpe prasidėjo gan anks- 
i. Centras savo Įtaką naudo

ja tam, kad neleidus valsty
bės laivui per daug nukrypti 
kairėn. O socialdemokratiš- 
' Tieji ministeriai kaip tik yra 
! paudžiami partijos — i sak
iniai vykdyti visą pradžioj 
užsibrėžtą veikimo progra
mą. To pasekmėj vyriausy
bėj ima dingti vieningumas.

Maža betruko, kad vyriau
sybės krizį butų sukėlęs įsta
tymas apie visų gaunančių 
algą darbininkų apdraudi
mą. Dabar prie vyriausybės 
sunkumų dar prisidėjo pasi
reiškę nuomonių skirtumai 
tarp centro ir mažumų, kurių 
dalis, kaip jau sakyta, remia 
kabinetą. Dalykas sukasi 
aplink pilietybės įstatymą. 
Paruostas socialdemokratų 
projektas praplėstų ir pa
lengvintų sąlygas Latvijos 
pilietybei gauti. Tuo suinte
resuotos visos mažumos, tiek aukų rinkimą kailiasiuviamsjnuo tokio komunistinio judė- 
įeinančios į koaliciją, tiek 
jos neremiančios. Pilietybės 
įstatymas mažumoms, ypač 
žydams, yra pirmos svarbos 
reikalas. Todėl nuo jo šiokio 
ar kitokio išsprendimo pri
klausys mažumų nusistaty
mas vyriausybės atžvilgiu, 1

Bet čia susiduria interesai jog katalikas negali pasiųst nis judėjimas yra pastatytas 
su patriotiškuoju centru. Jis. aukų tiesiog Dievui ir todėl ant tokio pat šėro, kaip ir vi- 
kategoriškai yra pareiškęs, visas Dievui Siunčiamas au- sas kapitalizmas. Ir šiandien 

kas turi duot Romos agentui, komunistinis elementas ju- 
Dabar tą metodą vartoja da„ rėkia dėl savo naudos, o 
ADP. — ir be jos agentų au- ne dėl visų žmonių abelnai. 
kų negalima pasiųst nei strei-į * V. J. Z.

i ’lf T i b ų ’ r ‘ ' • t <

liasiuvių streiko:
“Po $2 aukojo: A. Bimba, 

J. Siurba, P. Buknys; po $1: 
—V. Tauras, Briedis, R. Mi- 
zara, J. Undžius, H. Jeske- 
vičiutė, H. Bonkevičiutė, J. 
Alekšis, A': Klufchen, Dvariš
kis; po 25c.: A. Rudis ir J. 
Bartkus. Viso $15.50.

“J. biuiua jis nui ne. yaia^jta.' o
(Amerikos Darbininkų Par-;kas reiškia, jog ne mano su-

. kur dabar tos 40 tūkstančių šei- 
Bet viešpataujant se- mV pasidėtų. Tegul ketvirtadalis 

litus laikais neteisybei ir žmonių vadinas apie 10 tūkstančių 
Nelygybei, žemės didžiuma vis šeimų, butų gavę uždarbio dva- 
tik atiteko dvąrinipkams. Dvari- ruošė (tikrumoje dvaruose už- 
frinko ranka užgroti valstiečio darbio gautų daug mažiau žmo

nių), tai dar liktų 30 tūkstančių 
šeimų. Jeigu ir dabar mes turime 
bedarbių, tai kas butų dar 30 
tūkstančių šeimynų prisidėjus. 
Tai jau butų ne paprasta kokia 
nors sunkenybė, o kraštui pražū
tis.

Taigi smulkus naujakurių ūkis 
jau tik tuo pasirodo produktin- 
gesnis, kad jis išmaitina viršaus 
30 tūkstančių šeimynų. Laikui 
bėgant naujakurių ūkis dar su- , 
stiprės ir jis bus dar produktin-1 Įstatymą? Todėl Latvijoj da
gesnis. Krašto žemės ūkio kultu- frar yra keliamas klausimas: 
ra kils daug sparčiau, nes kiek- Ar bus valdžios krizis, ar ne?

žemės btfvo ištiesta iki naujau
sių laikų. Juk ir dabar dar ran- 
^ftma senelių, kurie papasakoja, 
kaili toj ir toj vietoj buvę kai- 
BUi.’kaip .tie paskui buvę sunai
kinti if< jų vietoj padaryti dva- 
fal. J smulkmenas, kaip d>vari»in- 
kaf ’ užgrobė valstiečių , žemes, 
įneš čia- nesigilinsime. Mimąs pa- 
Įnirtt to. kad žinosime, jog dvari- 
hinkai žemės buvo atėmę iš vais
tinių, vadinis padarę tokią 
Skriaudą, kuriai atitaisyti — 
jo žemės reformos.
r Taigi pravedant žemės
i •. • •* 
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lis. Gvarantuojam 
užsiganėdini mą.
Pas mus gausite 
tiaras europiškas 
plunksnas ir pū
kus.

European Feather Co.
25 Lo*rll Street, Boslon, Mass.

Feen&miiit
The Chatring LAXAT1VE

Malonus čiugumia. - kuris 
palaiko pilvo reguliarišku- 

_s mą. Vaikai myli jį. V
15c. ir 25c.

• *4
Mes išdirbus ARMONIKAI

■

tijos Lietuvių Sekcijos) Sub-!galvotas. Ir kuomet Banga,į 
Biuro nuskirtas tvarkyti au-Trankydamasis po purviną 
kas, kurios eis per “Laisvę.” (“Vilnies” jurą, šaukia, kad 
Aukas galite siųsti jo vardu mano “smegenys pavirto j 
sekančiu antrašu: 46 Ten pulius,” tai reikia manyti, 
Eyck st.. Brooklyn, N. Y.” kad jo akys pūliais pasriuvo

Dabar matote aiškiai, kad ir tpdel neimate svetimženk- 
tie "Lietuvių Sekcijos” did- lių. -‘ -7 
vyriai nesigailėjo “aukot” 1 Nors tas “Amžiną atilsi...” 
dėl kailiasiuvių, kad tik pa- yra 'gerai sugalvotas, ir toj 
stačius tą žmogų, kuris netu- vietoj labai tiko, bet kuomet 
ri nieko bendra su kailiasiu- kito lupos pirmą, kart jį pa- 
vių streiku ir yra A. D. P. na- leido svietan, tai aš negaliu 
riu. Nors Siurba nėra kailia- jo savintis, nes nenoriu sve- 
siuviu ir streikierium, bet jei- timos garbės. Aš tik noriu, 
gu jį butų paskyrę aukų tvar- ■ kad Banga pasimokintų ar- 
kymui patys streikienai, o ne ba nelaužytų rašybos taisyk- 
ADPLS. Sub-Biuras, tai tada lių* 
nebūtų nuožiūros ir negali-1 Sakau dar sykį, kad man 
ma butų sakyt, kad laisviem komunistinis judėjimas ne- 
čiai nori naudotis streikierių pavojingas. Jis pavojingas 
vardu. Dabar gi aiškiai gali-.tam, kas jo nežino ir nemo- 
ma sakyt, jog “Laisvės” šta^ ka apsisaugot. Gi aš išmo- 
bas su išrokavijnu paskelbė , kau ir žinau, kaip apsisaugot

Jie aukas tvarkys, jie jomis1 jimo, kokį remia Banga. Ka- 
ir naudosis, o streikieriams dangi man daug lėšavo ta 
gal neteks nei centas. O jei ir. lekcija, todėl aš ir kitiems 
teks, tai anaiptol ne visos au-' parodau tą jūsų judėjimą, 
kos, nes “Laisvės” agentūra kad visi matytų jį pilnoj švie- 
pasiiiks gerą nuošimtį už au- soj ir apsaugotų savo kiše- 
kų persiuntimą. Inius nuo to judėjimo diri-

Kunigai jau senai skelbia,'gentų. Amerikos komunisti-

ir importuoja
me visokią rū
šių rankomis 
dirbtas Itališ
kas Akordinas 
geriausias 
pasaulyje. 
Ant 10 
rnetų gva- “ 
rantuotos. Ss 
Musu kai- UB 
noa žeme- t” _
snės negu kitų išdirbėjų. Dykai Bu- 
teikiam pamokinimus. Reikalaukit ka
talogo, kuri prisiunčiam dykai. (-)

RUATTA SERENELLI & C0.
1014. Bta« hiapd aw. Dpt. 80, Chteaaa

v*

Eaglc Brand išaugino dau
giau sveikti kūdikiu, negu 
visi kiti kūdikių maistai. 

TSokI&hA 
EAGLEBKAND. 

CONDENSED MILK

SVEIKATA TAI TURTAS K LAIMĖ
Per ilgą laiką aš sirgau ir tiek buvau suvargęs, nuslabes, kad net 

ir gyventi buvo atsibodę, kiek uždirbdavau daktarams ir išmokėdavau, 
ir buvau pristigęs vilties kad bepasveik- 
sia.

Mane kankino vidurių nedirbamas, pil
velio nuslaftnėjimas. skilvio nemalimas ir 
nervai; skaudėdavo galvą, krutinę, strė
nas ir tt. neturėjau apetito ir neskanius 
atsirūgimus; abelnai buvau visai suvar
ys.

Matydamas, kad niekur negaunu pa
žibos. ėmiau tyrinėti pats. Ir man tiek 
pasisekė surast vaistus, vardu SALUTES 
BITTERIS VYNAS ir į 6 mėnesius pali
kau sveikas ir tvirtas, ir dabar čionai aš 
pasirodau visuomenei; taipgi yra tūks
tančiai žmonių pasveikę nuo ŠAKUTES 
BITTERIO VYNO ir dėkoja jo Geradė- 
jystei.

Taipgi veliju ir jumis, kurie tik norite 
boti sveiki ir tvirti, tai naudokite SADU
TES BITTERI ir jums suteiks sveikatą^ 
sudrutins .vidurius it- prašalins galvos, 
po krūtinis ir strėnų skaudėjimą ir abel-X Dabar Pirmiau

! •
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balsuosiąs prieš pilietybės
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nai visus nesmagumu* prašalins, ir suteiks gerą apetitą, miegą ir 
>? tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingą* nuo influen- 
£ aos ir nuo kitų ligą. Pertai jį gali visur laikyt ir pardavinėti, kaip ap- 

tiekose, ir tam panašiose vietose. Kaina 1 bonka $1.00, 12 bonkų $9.00. 
Siunčiant į kitus miestus vi vieną bonką $1.25, o už 12 bonkų $11.00.

Reikalaukite aptiekose ir- tam panašiose vietose, o jei negali gauti, 
tai reikalauk tiesiai iš SaJutes Manufacturing Co. Taipgi norėdami 
greit aplaikyti, siųskite sykių su užsakymu ir Money Orderį dėl paden- 
gimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę, tuoj prisiusime dėl 

•C tamstų reikalaujamu gyduolių. (19)
£ PASARGA: Prisiųskit tikr> ir aiškų savo antrašą ir adresuoki t taip:
$ SALUTES MANUFACTURING CO.
$ Vl« W. Sl-«t Strset, Chleago, FIL Tel. Boulevard 7M1
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraičių.)

KATALIKĖ ŽMONA NU- mas. Svečiai iš užstalės iššo- 
NUODIJO SAVO VYRĄ. ko. Amerikontas dar vieną 
Šiomis dienomis Vvriau- kitą sykį “sėmė” Zubavičiui, 

sis Tribunolas patvirtino prismardino trobą ir galop 
Onai Butkevičienei bausme išėjo be kepurės lauk. Pas- 
už vyro nunuodijimą. Būt-kiau visiems giriasi, kad, 
kevičienė :
kalėjime prie sunkiuju darbų 
8 metus.

Bylos istorija tokia: 
1921 m. Gruzdžių vals

čiais, Ausgurių km. gyven
tojas Antanas Butkevičius 
vedė Oną Valantytę, atei 
damas pas ją užkuriomis, i 
Greit šeimyninis gyvenimas; 
suiro. Po dviejų są\aičių 
Butkevičius paliko žmoną ir 
iškėlė teisme civilę bylą, kad 
grąžintų jam įneštus 5,000 
rublių. Teisme šalys susitai
kė, ir Butkevičiui grįžo pas 
žmoną. 1924 metais teisme 
vėl kilo byla už muštynes, 
bet vėl susitaikė.

1925 m. gruodžio 22 d. 
Butkevičiene, su vyru nesusi
tarusi, pardavė bulių už 400 
litų. V yrąs supyko, — susi
pešė. Antrą Kalėdų dieną 
Butkevičiene nieko nedavė 
vyrui valgyti, ir jis išėjo į 
bažnyčią nevalgęs. Grįžęs 
namo paprašė žmonos val
gyti. Negavo. Žmona liepė j 
pasiimti iš spintos gabalą la- ■ 
šinių ir ragaišio. Butkevičius 
pasiėmė ir įsidėjęs į kišenių 
išėjo. Miške atsisėdo ant kel
mo, išsiėmė ragaišį ir kando 
kelis kąsnius. Po penkių mi
nučių jau nugriuvęs į sniegą 
voliojosi is skausmo. Šiaip 
taip parėjęs namo užkinkė 
arklius ir išvažiavo pas gy
dytoją. Pakely nusilpo visai 
ir užsuko pas kaimyną, kuris 
nuveže pa> gydytoją, o iš ten 
pas Butkevičiaus tėvus. Po 
kelių valandų Butkevičius 
mirė, prieš mirtį pasakyda
mas, kad mirštąs dėl nedoros 
žmonos, kuri jį nunuodijusi. 
Darant tyrinėjimą Butkevi
čiaus viduriuose rasta didelė 
doza aršeniko nuodų. Viskas 
iškilo aikštėn. Šiaulių apy
gardos teismas Oną Butkevi
čienę nubaudė aštuoneriais 
metais sunkiųjų darbų kalė
jimo. Vyriausia Tribunolas 
dabar patvirtino Butkevičie
nės bausmę.

kevičienė dabar turėš išbūt girdi, jis padirmavojęs Zu- 
bavičių.

mi apie politiką ėjo toliau, išlikę buvo neblogi, bet nuo ILGO LIEŽUVIO VAISIAI. 
Įėjus į vidurį miško, bedra- pavasario šalto oro ir vėjų— 
keleiviai revolveriais grąsin- labai sumenkėjo, 
darni nuvedė Jofę į mišką, f \ ___
kur buvo dar keletas gink- pažėlusi, o pašarus daugu- Javo.Betvėliaupradėjojuo- 
luotų plėšikų ir iškratę atėmė----------- •----------- , . . .................
25 litus.

Visiems nukentėjusiems 
buvo parodyta pabėgusio iš 
Kauno kalėjimo garsaus plė
šiko Krapovickio fotografi
ja, ir nukentėjusieji pažino iš 
jos vieną tų miško plėšikų. 
Policija, padariusi kelias 

j “ablavas,” sugavo tik vieną 
■ Krapovickį, kuris prisipaži- 
' no plėšęs, bet savo bendra- 
i darbius taip ir neišdavė. 
Krapovickis jau.buvo kelis

GROBLEWSKIO “ZMIJECZNIK 
nuo 

SKAUSMŲ ir DIEGLIŲ 
GROBLEWSKI & CO. Plymouth* Pa. 

“Trink kur Skauda.”

| KLAIPĖDĄ! Į KLAIPĖDĄ!
PASKUTINĖ PROGA LIETUVIAMS 
važiuot šią vasarą tiesiai į Klaipėdą 

tuo pačiu laivu

f '

t

ŽMOGUS BE ŠIRDIES.
Andriejavas. Nesenai vie

nas andriejaviškis atvykęs Į 
miesteli pasiimti savo ser
gančiai motutei ir vaikui gy
dytojo duotu receptu vaistų, 

... ... “ .99_ J 
“ramia sąžine” 

išsėdėjo prie kortų. Tik ryto 
metą žmona atbėgusi jieško- 
ti ir radusi savo vyrą besi
darbuojanti už “dvidešimt 
vieno” sveikatą — išardė 
koziminkų kompaniją.

Motina ir sūnūs, nesulau
kę iš anksto pagalbos — mi
rė.

Balčiūnas ir Bolius Ka
minskas Vyžonėlių dvaro 

Žolė taip pat dar mažai gyventojai, ilgą laiką drau

da gyventojų jau yra suljai-’du varžytis dėl vienos pane
lės, ir Kaminskas ėmė leisti radęs linksmą “kompaniją 
paskalas, kad jo konkuren- j —visą naktį “ramia sąžine’ 
tas sergąs ir tt.

Balčiūnas tokiomis paska
lomis įsižeidė, kartą užtikęs 
Kaminską daržinėje “ap- 
sprandavo,” o kada Kamins- 
kis atsilygino tuo pat, tai 
Balčiūnas griebęs kaltą dūrė 
Kaminskui į gerklę. Ka
minskas vietoje ir mirė. Pa
nevėžio apygardos teismas 
Balčiūną nuteisė penkeriais 
metais sunkiųjų darbų kalė
jimo, bet Vyriausias Tribu
nolas pasigailėdamas suma
žino šią bausmę iki trijų me
tų.

gę-
Todėl ūkininkai yra labai 

susirūpinę, ir net abejoja dėl 
busimo šių metų derliaus.

DABAR YRA GERIAU
SIAS LAIKAS DĖL ATSI
TRAUKIMO SAVO GIMI

NIŲ j KANADĄ.
Mes atitraukiame jurų ginrnes iš 

visų kraštų j Kanadą greitai ir rausi
me vietas dėl jų Kanadoj, jo" kmp 
atvažiuos neturės jokios bėdos. Jei 
tamstų giminės yra sveiki, moka skai
tyti ir rašyti savo Kalboj, tai dau
giais mes viską patįs pampinsime, 
rausime dėl jų affidavitus, ant keriu 
pasirašys atsakomingi žmonės. Meą 
jau per 10 metų daug žmonių esame j 
Kanadą atitraukę ir mes esame po 
kaucija t Bonded agents). Visuose Ka
nados reikaluose kreipkitės ypatiškrj 
arba per laiškus prie musų (_)

GEO KAUPAS A CO.
Lietuviška Agentūra laivakorčių 
Pardavimo ir Pinigų Siuntime

6603 SL (Tair Are, Ctoetand. Ob*>..

DARBININKŲ PADĖTIS 
PABLOGĖJO.

Pikeliai. Šįmet darbininkų 
vargai dar labiau padidėjo, 
negu pernai buvo šiame lai
ke. Viltis sulaukti geresnių 
laikų yra dingusi. Uždarbiai 
maži. Kurie ir gauna kokią 
kertelę miško kirsti, bet už- 
-2_L-> mažas. Pavyzdžiui, 
nudrožes 1 kv. metrą medžių 
gauni 120 centų ir žiūrėk, no
rima išskaityti kokie ten tru
kumai. Mažažemių ir pleci- 
ninkų tiek tik geresnė padė
tis, kad jie turi savo lindy
nę, bet ir jų padėtis kybo 
ore.

Naujakurių daugumos pa
dėtis taip pat pasibaisėtina: 
nei lito, nei sėklų, nei pasko
lų nebėr kur gauti.

O tas musų klebonėlis tai 
bažnyčioje, tai špitolės salė- 

gardos teismas Ukmergėje je susikvietęs prigrasina vi- 
teisė Stasį Bilotą už savo šokiom pragariškom kan- 
draugo nužudymą. čiom ir galų gale švino kul-

Teismo posėdy paaiškėjo, ikom.
kad teisiamasis Kilota Stasys 
serga proto liga ir pereitą 
vasarą kartu ganęs su savo 
broliu ir draugu Kolesnykų 
arklius, beprotystės priepuo
lyje su kuolu puolėsi vytis 
brolį irgi silpną protu. Šiam 
pavykus ištrukti. Stasys Bilo- 
ta pasivijęs keliais kuolo 
smūgiais nužudė savo drau
gą, Kolesnvką. Bilota, nužu
dęs savo draugą, pasileido 
per kaimą bėgti ir pakeliui 
norėjo nužudyti dvi mergai
tes ir žydą, o paskui pasislė
pė miške. Žmonėms pada- 
rius miške “ablavą” pavyko 
Bilotą sugauti ir surištą pri
statyti policijom

Teismas išnagrinėjęs bylą 
ir remdamasis gydytojų eks- 
pertyzos daviniais, Stasį Bi
lotą pasiuntė į valstybinę 
]>sich iatrinę ligoninę.

KĄ VEIKIA KAUNO 
POLICIJA.

“Lietuva” paduoda vienos__________ _________
nakties (17 gegužės) šitokią j sykius už plėšimus baustas 
Kauno policijos nuveiktų - - - - -
“darbų” sutrauką:

Iš 17 į 18 gegužės policija 
suėmė 21 asmenį, būtent: 1 
prostitutę, 3 moteris už vyrų 
užkabinėjimą gatvėse, 10 už 
girtuokliavimą ir triukšmo 
kėlimą, ir 1 uz vaikščiojimą 
vėliaus nustatyto laiko.

Be to, surašė protokolų: 
vežikams dėl važinėjimo be 
leidimų 2, dėl valkatavimo 2, 
dėl elgetavimo 2, dėl prekia
vimo be leidimų ledais 1, dėl 
kurstymo prieš policiją 1, dėl 
policijos neklausymo 1, dėl 
prekiavimo nekleimuota mė
sa 2, dėl nestovėjimo savo 
vietoje vežikui 1. Įgyvendin
ta policijos priemonėmis 4.

kalėjimu ir net mirties baus- darbis 
mė jam būt o skirta, bet pa
staroji buvo pakeista kalėti 
iki laiko. Varomam Krapo- 
vickiui pasisekė pabėgti. Su- 
•. adęs draugų pridarė tiek 
plėšimų.

Kauno apygardos teismas 
išnagrinėjęs šią bylą, Vladą 
Krapovickį nuteisė dešimčiai 
metų sunkiųjų darbų kalėji
mo.

i
i
i

ŽMOGŽUDYS BEPROTIS.
Nesenai Kauno apy-

DARBAS IR PRIPAŽI
NIMAS.

Vierimtėlis teisingas bū
das yra atliktą darbą statyti 
pirmuoj* dalyku, o pripaži
nimą atruoju.. Kuomet Lind- 
bergh skrido j Europą, jis ne
manė apie 
ninras ir garbę. Jis tik norėjo

LftlO į EA1* J*® t
•e kreditą, pasveikt-

PLĖŠIKŲ BYLA.
šiomis dienomis Vyriau- 

siąsis Tribunolas sprendė 
apeliacijos bylą plėšikų An
tano Masaįčioir Kazio Didž- 
gaĮviOy. kurie pereitais me- 

prisidengę policijos 
agentais, jieškančiais komu- 
iaf^fų,apiplėšė Antoniną An
tanaitienę, Pociūnų vienkfer 
mv, Smilgių valsčiaus. Plėšia 
kai grąsindami nušausią pa
grobė keletą tūkstančių litų 
ir aukso brangenybių. Pane
vėžio apygardos teismas, nu
teisė Aritaną Masaitį dešim
čia metų, o Kazį Didžgalvį 
aŽŠtuoneriais metais sunkių
jų darbų kalėjimo. Vyriausis 
Tribunolas nerado pamato 
sumažinti plėšikams bausmę 
ir patvirtino teismo nuo
sprendį.

KITS KITĄ ĮMANYTŲ, 
VANDENS ŠAUKŠTE 

PASKANDINTŲ.
Andriejavas. Parkeliavęs 

| praeitų metų rudenį Rietavo 
; gimnazistukas A. Ražutis ir 
turėdamas gražiausių norų 
užimti valsčiuje raštininko 
vietą, pradėjo laužyti galvą, 
kad pašalinus iš tos vietos 
raštininką p. H. Džiubinskį. 
Ką jis darys! Sugalvojo ši
taip — buk reikią p. H: D. 
“pakrikštyti” komunistu ir 
oriešvalstybiniu žmogum. 
Taip mane galėsiąs “nusi
kratyti.” Prie to sugalvojęs 
dar keletą nebūtų dalykų ir 
surinkęs parašų, pasiuntė 
skundą karo komendantui. 
Bet tuo melagingu skundu! 
nieko neatsiekė ir be reika
lo buvo pagarsinta, kad A. 
Ražutis tuoj pareisiąs į raš
tinę darbuotis.

Dar juokingesnis pasirodė 
dalykas tardvmo metu, nes!/.. ....
kai kurie asmenys, manyda-lllkro.Pavasar,^2 °r" 
mi, kad p. H/DžiubiIfekis!r1wv,eP4Se81' ,' >’81e.n??t 
bus pašalintas - pasiūlė sa- ,lar nera buv«:. Apylinkėje 
vo kandidatūras į jo vieta. I Prašant, sėja ligsiol toli dar

Pasirodo, kad kišentaus "e!a balKta’ nes ,lel -vesa®,r 
reikalai verčia'tuos “pone- |,ireJno.',wo-. “mesnese vieto
ta” rašyti aukščiau minėtus 
skundus. - v I vasarojus tokiam ore nelabai 

i iš žemės lenda, o išlindęs ir 
jnuraudęs arba nugeltęs — 
I neauga.

,j žiemkenčiai: rugiai, kvie- 
žydehai Dovydas. čiai ir dobilai, iš po žiemos

JAVAI NEAUGA.
Vilkaviškis. Nors jau ge- 

(gūžės mėn. baigiasi, tečiau

*

PASLAPTINGAS MIŠKAS. Į
Pereitą pavasarį, balan

džio 29 d., 12 vai. dieną Jo
navos i .
Bemšteinas' ir Iršas Gordo- 
nas važiavo į Karčių kaimą. 
Privažiavę nedideli miškelį 
pamatė ateinant nepažįsta
mą vyriškį, kuris prisiartinęs 
atstatė revolveri, pareikala
vo iškelti raiškas. Plėšikas 
sušvilpė, ir iš miško išėjo an
tras plėšikas, kuris apkratęs 
žydelius atėmė 20 litų, bul- 
ką, tabako ir papirosų. Plėši
kai apkraustę keleivius pa
sislėpė miške. Porai dienų 
praslinkus, vidudienį per tą 
patį mišką ėjo žydelis Sro- 
jius Lygumas į kaimą pirkti 

i Veršių. Lygumas išgirdo kaž- 
Tryškiai. Keletas savaičių ką iš užpakalio atsivejant ir 

atgal’ Krugeliškių kaime ūki- balsą neatsisukti, nes liksiąs 
uinko Zubavičiaus žmona nušautas. Bematant du plėsi- 
susilaukė sunaus. Pakėlė kai, sugriebę už rankų, nusi- 
krikštynas. Pavadino kūmas vedė Lygumą į vidurį girios, 
ir užprašė daug svečių iš sa- kur buvo dar trys ginkluoti 
yo kaimynų. Krikštynų die-plėšikai. Apkratę Lygumą, 
na nuėjo pas vieną kaimyną, plėšikai atėmė 248 litus ir po 
kurs nesenai yra grįžęs iš to paleido sau toliau keliauti. 
Amerikos ir yra žmonių va- Rytojaus dieną tame miške 
dinamas amerikontas. Ame-i 13 valandą du plėšikai su- 
rikontas ateidamasį krikšty-stabdė Meerą Judelevičių, 
na? pas Zubavičių atsinešė ’ 
du litru degtines. Gėrė kol 
gėrusią pirrtia su mažu stik
liuku, paskiau paėmė stikli
nėms gerti. Kuomet Zubavi- 
čius paskiau amerikontui pa
rink aižius, šis jam davė su 
stiklu

i

KŪMOS SUNŲ KRIKŠTI
JO, O AMERIKONTAS 
TĖVĄ “DIRMAVOJO.”

per nosį. Pakilo ler-
% i ,

i

< f f
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BITININKAI STEIGS 
KORIŲ DIRBTUVĘ.

Lietuvos bitininkų draugi
ja ši rudeni mano organizuo
ti Kaune korių dirbtuvę, ku
rioj bitininkai galės gauti 
gerų dirbtinių korių arba gai
lės padaryti korių iš savo 
vaško. Tuo tarpu draugija,

KETVIRTAS! KETVIRTAS

atlikti didelį aviacijos darbą, 
negalėdama gauti gerų korių!37 metai atgal, kuomet Jo- 
Lietuvoje, išsirašo juos iš už-’geph Triner pradėjo išdirbi- 
sienio. Be to, draugija mano 'nėti Trinerio Kartųjį Vyną, 
jau šį rudenį supirkinėti gTy- jo vienintelis noras buvo 
ną vašką, mokėdama už jį duoti savo šalies žmonėms 
aukščiausias kainas. pirmos klesos vaistą, pripa

žinimas užėmė jo mintyse tik 
Žinoma, 

; kreditas jam buvo duotas,

ŠIĄ VASARĄ IŠPLAUKIMAS
IŠ AMERIKOS NEW YORKO

LIETUVOS KLAIPĖDĄ
BALTIKO—AMERIKOS LINIJOS

LAIVU “LITUAN1A
19 LIEPOS-JULY, 1927

Ekskursijas ant šio laivo rengia:

Vakaruose: “Naujienos” 
1739 S. Halsted St. 
Chicago, Ulinois.

SUSTABDOMI VIEŠIEJI paskutinę vieta. 
DARBAI. *

Kauno miesto valdyba su- todėl, kad Trinerio Kartusis 
stabdė viešuosius darbus, j Vynas suteikė dėl tūkstančių 
kuriuos dirbo įvairus mieste-, ir tūkstančių kentėtojų uoliai 
lėnai anksčiau netekę darbo, jieškoma pagelbą. Išbandy- 
Vidaus reikalų ministerija kitę, jeigu turit nevirškini- 
rupinasi, kad paleistieji iš mą, blogą apetitą, prietvarą, 
viešųjų darbų bedarbiai butų galvos skaudėjimą, gazo, ir 
darbu aprūpinami prie vai- persitikrinkit! Sampalai 
džios vykdomų darbų. Miškų gaunami pasiuntus 15c. pas 

Joseph Triner Company, 
1333 So. Ashland Avė., Cbi- 
cago, IH. Šią vasarą uodai 
bus tikra kankynė, todėl kad 
pavasary buvo labai daug 
lietaus. Trmerio Fii-Gass 

juos užmuša

Rytuose: Petras J. Baltuška
6 Ea.st Mark et St. 
Wilkes Barre, Pa.

JŪSŲ VIETOS AGENTAS:
SUTEIKS REIKALINGAS ŽINIAS 

PARŪPINS POPIERAS IR PASĄ 
UŽSAKYS VIETĄ ANT LAIVO 

NURODYS KELIĄ Į LAIVĄ
i

departamentas jau pareika
lavo 200 darbininkų miškų 
darbams i Prienų urėdiją.

VĖL RADINYS.
Seredžiaus miestelio gy-

ventojas A. Grvbinas, bevež- (kvepiantis) 

akmenis kalkėm? degti užti
ko giliau žemėse labai keisto 
tipo ginklą revolverį, kurio 
šone stipriai Įtaisytas titna
gas ir riestas juodo metalo 
skeltuvėlis.

damas iš Lazduonos upelio ųz 75c., per

BALT1C AMERK A LINK 8-10 Bridre SU New York C

Kainos tiesiai i Klaipėdą: Kainos i Klaipėdą ir atgal:
Trecia kliasa . . .... $107 Trečia kliasa........ $181
Turistinė III kl. .... $117 Turistinė III kliasa ?19€

H T* I

LIETUVĄ
PER BREMENĄ 

ant didžiausio ir greičiavio 
' laivo

C OLŲ M BUS 
ARBA KITAIS ŠIOS LINIJOS 

LAIVAIS 
TIK ASTUONIAS DIENAS 

Puikios kajutos Trečiai Klemai—: 
• Tiktai Steitrumiai

NORTH GERMAN

LLOYD
65 Statė St. Bonton, Maaa. 

arba pas vietos agentus

Į KANADĄ
Atitrauksiu Just) gimines, pažįsta

mus, kaip vyrus, taip ir moteris ar 
merginas įš Lietuvos į Kanadą. Mano 
patarnavimas yra sąžiningas, saugus, 
greitas. Mano patyrimas laivakorčių 
biznyje per 20 metų tai liuilija. Taipgi 
tie, kurie jau per mane atsitraukė sa
vo gimines yra man dėkingi už mano 

I rūpestingą patarnavimą. Kaip mergi- 
i narna, taip ir visiems keleiviams pa- 
I rūpins geras apsistojinkui vietas Ka
nadoje. Mano patarnavimas ir kainos 

■ laivakorčių yra pigesnės, negu kitų 
( agentą.
i

ROMATIZMAS Ap«,i 

GYDYMAS GARANTUOTAS
TŪKSTANČIAI PAGYJO

Čia mes siūlome jums (lydymą, kuris sunaikins jūsų 
Rornatizmą ant višados. Nepakenčiamas skausmas ir 
nemiga bus prašalinti ir jus vėl busite sveikas ir links
mas. Tas nedaro skirtumo, nuo kokio rpmatiamo jus 
kenčiate, tegul būna Lumbego ar Sciatžča, Gout. Ar- 
thitis. Neuralgia. Neuritis, skausmai kauluose ar strė
nose — visi šitie skausmai bus prašalinti ant visados, 
tartum magišku bucu, vartojant A. B C. ANTI- 
RHEU.MATIC TRĖAT.MENT, kurį išrado garsus gy
dytojas I>r. Tom. šis gydymas yra žinomas po visa 
platų pasaulį kaipo geriausias, nes jis išgydė tūkstan
čius kenčiančių. Šitam gydymui nėra tokio romatiz- 
mo, kurs butų seras arba per sunkus-—A B. C. ANTI- 
RHEUMATTC TRF.ATMENT OF OR. TOM JJ PER- 

s GALfiS J 20 DIENŲ. .Jeigu jis jBms nepagell«ėtų, mes 
sugrąžinsime jums jūsų pinigus Žmonės, kurie laike 
didžiojo karo ga\-> Rornatizmą būdami apkasuose, iš. 
sigvdė nuo jo vaitodami A. B. C. ANTI-RHEUMA- 
TIC TREATMENT OF DR. TOM, kuris dėl šito gydy
mo yra žinomas visoj Europoj.

Visas gydymas tęsiasi per 20 dienu ir susideda iš 
trijų skirtingų gyduolių, moksliškai sutaisytų per Dr 
Tom. kuris yra aktualia išradėjas šios sekretuos for- 
mulos. Tai nėra paprastos patentuotos gyduolės, bet 
petie.'. I>r. Tom receptas. A B. C. ANTI-RHEUMA- 
TIC TREATMENT pilnai garantuojamas kaipo pa- 
gelbingas ir neke ikiantis. Jame nėra narkotikų ir ki
tokių kenkiančių preparatų; jį gali vartot ir labiausiai 
jautrus žmonės.

Jums nėra reikalo keliauti į minerales maudynes ar
ti jums 
įf. Tom 

apsaugos jumis nuo visų nemalonumų Čia jus turite geriausią progą pa- 
silul<>suwti nuo Romatizino. Mes gaiantuojame pasitenkinimą arba pini
gai bus Sugrąžinti, jeigu nepagelbės Kaina viso gydymo tik $3.00.

NESIŲSKITE PINIGŲ IAKALNO — tik iškirpkite šį apskelbimą ir 
prisiųskite,ji su 25c. padengimui peisiuntimo lėšų Už gyduoles užmokė
site.. Ąl.(To. |ęai apdaikytite jas savo namuose.

■CHICAGO MEDICAL TABORATORY
' 1723 N. Kedzię Avė. Dept. 340, . Chieago, III.

yra piresnės,
l>ėlei platesnio informacijų

■ visad kreipkitės pas mane šiuo adresu: I 
ALEN ANDEB S. LEWIS
ToiHrMt Agent (-

I 45 IVindNor St.. .Vfontreal,
P. Q- Canada.

ėT

Jei planuojate vasarinę kelionę

j L1ĖTUVĄ
Plaukite po Amerikos Vėliava" 
Nupiginta ten ir atgal kelionė 

trečia klesa į. 
LIETUVĄ 

tik 3203.00 ir brangiau per 
Cherboau< ar Bretnen
Liepos išplaukimai: 

,jer AngliH-Fraocijvar Vokietija
SS. LEVIATHAN 

Liepos 2 
S S. REPUBLIC 

Liepos 2

$211 
$215 

jMAIS

Riržvlio 21 
. lAcpaa 3 

I.iepoM 10

bet iškratę nieko nerado ir 
paleido.

Po kelių dienų tame pa
čiame miške vėl buvo api
plėštas dienos metu Icikas 
Jofė. Jofė eidamas pavijo du 
vyrus, kurie . jį užkalbinę ir 
užsirūkę papirosus, kalbėda-

> ‘

ba rvsortus, taipgi nėra reikalo mainyti klimatą, ka>> gali padaryti 
daug išlaidų. A B. C. ANTI-RHEUM ATIC TREATMENT of br.

CUNARD
J LIETUVĄ 
(per Angliją) 

sumažinta kaina 3 klesos sugrąž- 
tinių laivakorčių 

I KAUNĄ IR ATGAL 
BERENGARIA ir 
MAURETANIA ........
AQUITANIA..............
J LIEPOJĄ IR ATGAL 

LAIVAIS — $136.
IA BOSTONO

SAMARIA ...
CAMERONIA 
LACONIA ...

(
Lietuvą greitu laika. Išplaukimas 
as seredą. Keleiviai nepiRečiai j- 
leidžiamj be kvotos varžymų. Visi 3 
klesos keleiviai turi kambarius Ne
prilygstamas švarumas. Puikus 
maistas. Kreipkitės prie vietos 
agentų a Y į

CUNARD LINE 
33 Statė 8U 
UOSTOM

■>

l

t v I •
L >* •

LIETUVĄ
PER HA'MHCRGA

Ant tri-«triubin4Ų laivu
NEW¥ORK(naujas>HA.MBl RG 

DEITSCHLAND. 
AI.BFRT BALLlN.

RESOLUTE, ItELlANCE. 
ir ant populiarišky vienodais 
kambariai* laivų (leveland, 
Wr«tphal»a ir Thttringia.
Savaitiniai išplaukimai iš New 
lorko. Laivai Thuringia ir 
Hestphalia atplaukia j Bostoną.
Personaliai lydimi į Europą 

išvažiavimai.

iš Nrw York 
j Kauną h- atiral 
(Pridėjus S. V. 
jeiirų Taksus.).

203
Ib-I MUgrjžimn leidimų ir kitų in
formacijų klauskit pas vietos 
agentus arba pas

HanrtBrj-AiMricjR Line
l'nited American I.ines. Ine.

General Agents
131 Statė St., BoMon. M am.

f G.S. GBORGE WASHXJtąr$fcU
Liepos 13 . . 

, /S^ PRESIDEKT
Liepos 16 ' į

S S. PRESTDENT ROOSEVELT > 
Liepos 23

* k' S 
T JNAVDODztMr.visaa tr<j<a« J
* vjvorTn’c l'aftėt Statės I.mes ek.karHm t 
aaanat'- kehcnč, ir paMrnjtiaM j

! u jjur.uA laivai valdomi ir opmroj^mi ’ 
vi^ vtii Valstijų VaJJŽKM

> Pasirinkite bde ii augscian |vardlf<^
i lairg ir kehaustfc maJondrĄggife 

fau?tėčių, PO airmentska peir/iura pr tyrw»ių 
l mt' Ą Li’nA

Y dm nrir*np<WAi nfrrke1*i‘» jur ir, 
bTyĄžn iki Itrfienčą tikslo I u* jttms 'rt’ikli 
pirm negu užlipate ant laivu. 4

K’auMufė nrtna JąiVgfcorčvi
■ iiandte miornuajtk pykite pas

*

A 75 štate Stree- Bcitca. a
<5 Bro»J»»y. Ke». York

9
1

i

jjur.uA
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Visokios Žinios
PERKŪNO TRENKTAS 

DAKTARAS GAVO 
$250,000.

D-ras Yocum New Yorke 
gavo $250,000 atlyginimo 
užtai, kad važiuojant jam 
požeminiu gelžkeliu trenkė 
perkūnas ir sugadino jam 
akis. Tai atsitiko 1921 me
tais. Jis apskundė New Yor
ko gatvekarių kompaniją.

• Nutarė kelti "Sandarą” 
iš Bostono.

Buvęs sandariečių Seimas
• Chicagoje nutarė kelti “San
darą” iš Bostono į kitą mies
tą. “Naujienų" reporteris sa
ko, kad delegatai pareiškė, 
jok veik visos kuopos reika
lauja “Sandarą” kelti į kurį 
kitą miestą. Esą. geriau butų 
kelti ją į Pittsburghą. Phila- 
delphią arba Baltimorę. Ra- 
dys nurodė ir kodėl "Sanda-

t ra” reikia perkelti į kitą vie- 
nugabenta Meksikos bandi-j tą. Pasak jo, Bostonas nėra 
tams. Viskas buvo konfis- didelė kolonija biznisku ir 

susisiekimo atžvilgiu. Chica- 
!ga irNevvYorkas esą di- 

SUĖMĖ 47 ŽMONES PRIE džiausi lietuvių centrai: New
ALAUS.

Prie Nashua v

SUĖMĖ GINKLŲ ŠMU
GELĮ.

Federalės valdžios agen
tai Californijoj suėmė du 
troku su ginklais ir šoviniais, 
kurie buvo vežami į pietus. 
Manoma, kad šita karo me
džiaga butų sukrauta kur 
nors pajuiyje į žvejų laivą ir

Išvažiavimas!

reikalaudamas pusės miliono kųota ir 3 vyrai areštuoti, 
dolerių. Vyriausis New Yor-’ 
ko valstijos teismas šią sąvai
tę pripažino jam ketvirtadalį 
miliono.

Rengia A. L T. Sandaros 
7* ta ir 78-ta kuopos, 

Nedėliojo, 
BIR2ELIO-JUNE 26 D.

Brockton Heights, 
prie 849 Oak Street

šis piknikas bus įvairus 
įuomi, kad jame apart gra
žios muzikos bus ir visa eilė 
įvairių žaislų. Už atsižymė- 
jimus bus duodamos dova
nos. Nuoširdžiai kviečia at
silankyti, Rengėjai.

SUDEGĖ GINKLŲ 
ARSENALAS.

Jersey City, N. J. — Perei
tą pėtnyčią ugnis čia sunai
kino visą Ketvirtojo Milici
jos Regimento arsenalą su 
ginklais ir amunicija. Liko

NAUJI BARGENA1 
City Point

SO. BOSTONE. 2 šeimynų. 5-5 kam
bariai. maudynės, kampinis namas, 
vieta garadžiui. Prašo $9000

3 šeimynų. 5-6-6 kambariai, toiletai 
ir gaz.as, naujai malevota. Prašo 
$4200. Mažas įnešimas

4 šeimynų. City Point, 4-5 Umhl- ( 
riai į duris, toiletai ir gazas. Prašo 
$6500. Mažas įnešimas.

Krautuvė, biznis ir keturi kamba
riai sykiu. Nori parduoti arba išniai- 

. nyti ant namo. Pridės pinigais.
RONBURY. 4 šeimynų, su visais 

įtaisymais, maudynės ir elektra, 
du neša $8C. Prašo $7500. 
$500.

JA.MAICA PLA1N. 4 šeimynų, po 
f kambarius, toiletai ir gazas. Biskutį 
apleista. Stogas naujas. Prašo $2700. 
Mažas įnešimas. Darbštus žmogus ga
li uždirbti $1000.

C’AMBRIDGE. 3 šeimynų, po 5 kam
barius, visi įtaisymai, atskiros durjs iš 
lauko. Maudynės, elektra ir piaz.ai. i 
Vieta garadžiui. Prašo $9900. Lengvos 
išlygos.

MONTELLOJ. 18 šeimynų ir 5 
! rautuvės, nori mainyti ant didelio 
raino arba garadžio Bostone.

Insurance uždedu visokių rūšių. 
Matykit: V1NCENT B. AMBROSE.
255 Br*ad*ay, So. Boston. .Mass.

Dr. Med. Leo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Haymarkei 3390
1 ALLEN ST„ Cor. Chambers SL, BOSTON, MASS.

LIETUVIŠKA PIRTIS 
Daug pagerinta. 

Su itymu ir lašais.

I

Nuo dabar maudynė atvira 
?Ren- Moterims ir Vyrams kiekvie- 

įnešimo ną dieną iki 12 nakties. (-) 
763 CAMBRIDGE ST., 
CAMBR1DGE, MASS.

DR. MARGER1S
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 10—2; 5—* 
Sekmadieniai*: 10—2

3327 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483
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Tel.: 1375.
Lietuvis Daktaras

EKSKURSIJA!
Į RAINSFORD ISLAND 

Ant laivo Michael J. Perkins 
RENGIA LIETUVIŲ 

UKĖSŲ KLIUBAS 

Nedėlioję,

DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS
Specialistas sekretnų ir chroniš

kų vyrų ir moterų ligų.
261 Hanover St.. Boston, Mass. ..

Room 7
Tel.: Richmond 0668. (-)
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vak 
Nedėldiemaft iki 4 vai. po pietų

į Yorke ir žinių gavimas esąs 
vieškeli«^au& greitesnisirsusisieki- 

Massachušetts valstijos polLimas parankesnis. Chicagoje 
---- .-x---- . sandanecių esą visai nedaug.

i todėl neapsimokėtų ir “S." 
j čia kelti. Jisai taipgi ragino 
sandariečius kreipti daugiau 
dėmesio į biznio pusę. Pau
lauskas aiškino, kad Chicaga 

b“ chŠ 3 <1- Liepos-Jdy, 1927 
Laivas išplauks nuo Atlantic 

Eastern Avė.

cija pereitą nedėldienį už
klupo namą, kur 47 žmonės 
gėrė alų. Septyni buvo suim
ti, o kitus paleido.

I I

I

CARO ADMIROLAS MIRĖ.
..... .... ... ...... ..... .... ....... Paryžiuje šią sąvaitę mirė 

tiktai muro sienos ir geležies buvusis caro admirolas V asi- 
rėmai. Nuostoliai apskaitomi b j Kanin. Didžiojo karo me- 
į $1,500,000.................................. ' ~

PRASIDĖJO OFICIALIAI 
VASARA.

Nuo 22 birželio prasidėjo 
jau vasaros sezonas. Birže
lio 21 ir 22 dienos buvo il
giausios metų dienos. Nuo 
dabar diena eis jau trumpyn.

'tu jisai buvo Baltijos laivy- 
jno galva. Po revoliucijos ji
sai prasišalino iš Rusijos ir 
gyveno Paryžiuje kaipo 
“tremtinis.”

I

DR N. J. COLNEY
(AUKŠTAKALNIS)

Pasekmingai gydau sekretnas 
ir užsisenėjusias ligas vyrų ir 
moterų, neskiriant kokia liga jus 
sergate, aš galiu jums pagelbėt 
moderniškais gamtiniais budais, 
ir vartoju elektrą, kuri labai 

stiprina nusilpnėjusias kūno da
lis ir naikina ligų perus.

193 GRAND ST, Rooni 304, 
WATERBURY. CONN.

Valandos: nuo 9 ryte iki 8 v. 
vakare, kasdien. (-)

PARSIDUODA
3 šeimynų namas, 11 kambarių su 

gazu. toiletais, vaštubiais. Rendos ne
ša $51,00 į mėnesį. įnešti $700. Kaina 
$3^500. Savininką galima matyt su- 
batoj ir nedėlioj. (25)

265 Bolton st.. 3-čios lubos,
So. Boston, Mass.
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kolonija. Biznieriai Chicago
je turį išplėtoję savo biznius 

■ ir kai kurie jų esą gerokai 
'pralobę. Tuo tarpu gi Nevy 
Yorko ir Bostono biznieriai 

'paskendę skolose ir vargais 
negalais besiverčią. Todėl jis 
)ataria kelti “S.” į Chicagą.

Balsuojant “Sandaros" 
kėlimo klausimą, Dr. Drau
gelis paprašė sekretorių už- 
>rotokoluot, kad jis atsisa
kąs balsuoti. 9 balsais prieš 
! nutarta “Sandarą" kelti iš 
Bostono. Išrinkta keturių na- 
i ių komisija, kuri bendrai su 
Centro valdyba išdirbs pla
nus ir nutars, kur sandarie- 
čių organą kelti. Komisija ir 
Centro valdyba turės pilną 
teisę nutarti ir įvykinti tą

l

IŠPLAUKIT PIENO BON- 
KAS TUOJAUS.

Kai tik pieno bonka išsi
tuština. ji turi būti išplauna
ma pirma šaltame van
denyje, o paskui šiltame, 
tol, kol bus švari: tada turi 
būti apversta išdžiūti, taip 
sako Suv. Valstijų Agrikul
tūros Departamentas. Ji ne
turi būti niekam kitam var
tojama. kaip tik pienui. Visi

Avė. kampas 
10 vai. lyte.

Jau daugeliui 
ma. kad Lietuvių 
,ia visuomet surengdavo gražius 
išvažiavimus ir visi būdavo pilnai 
patenkinti. Taigi kurie manot da- 
lyvaut. nusipirk.it tikietus iš 
kalno. (26)

Komitetas.

yra gerai žino- 
Ukėsų Draugi-

Jieškome

FRANCUZIJOJ DUONA 
PABRANGO.

Paskutinėmis dienomis 
Francuzijoj pabrango duona 
penkiom centimom ant sva
ro, nes pereitais metais men
kesnis buvo derlius. Šįmet 
irgi nebus daug geriau, nes' un P1CI1UI- *151 LeiSę nuiam « pvmhu
didžiausi žemės plotai, kur laike 3 mėnesi^- Ko‘seniaus augdavo kviečiai,; visuomet būti u-,mjs;ion išrinkta šie asmenvs:
dabar stovi apleisti. u’ plauti pirma šaltame vande

ny, ' o paskui šiltame .' ir vė- 
liaus reikia tuos padėti ne- 

COOLIDGE ŽUVAUJA. .šluostant jų. Niekuomet.ne- 
Prezidėntaš Coolidge išvai galima jų plauti vandenyje, 

žiavo ant y akacijų ir užši- i kuriame kiti indai plaunami 
movęs ilgais aulais guminius arba nušluostomi su abrusu, 
batus žuvauja kaip farme- kuris vartojamas kitų indų 
rys. šluostymui.. - - - - —

misijon išrinkta šie asmenys: 
adv, Kadis, Orentas, p-nia 
Gilienė, Jurgeliunas ir Se- 
kys.

Vietines Žinios

Telefonas 5112.

Dr. A. Gorman-Gumauskas
LIETUVIS DENTISTAS

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

Nedaliomis pagal susitarimą. 
705 N. Main St. kamp. Broad St.

M0NTEI.L0, MASS.

I
LIETUVIS 

BUDAVOTOJAS IR 
ARCHITEKTAS

Mes pabudavojame geriausius 
.amui ir pigiai Taipgi padarau 
visokius planus, išmėruoju žemę ir 
etc. Visokiais reikalais kreipki
tės. (-)

TITUS P. GREV1S
395 Broad *>y, So. Boston. 

Tel.: So Boston 2340.

Turime daug gerų namų, didelių ir 
mažų, kuriuos nori išmainyt ant ūkių. 
Todėl, kurie norit išmainyt -savo 
ant gerų namų, kreipkitės pas:

A. P. Kodis
395 W. Broad* ay. Room 4, 

South Boston. M
Tel.: South Boston 3107.

ukes

Lietuviška Aptieka
Mes užlaikome visokių Vaistų 

ir šaknų
Nuo Reumatizmo, nusilpnėjimo 

strėnų, kraujo valymo, nuo slaptin
gų ligų, kosulio, patrūkimo, etc. 
Taipgi užlaikoni Dielių iš Lietuvos. 
Patarnavimas kuogeriausias. Įvai
rios šaknys. partrauktos iš Lietu
vos. Vaistų prisiunčiara ir per 
paštą. Musų Aptieka tebėra toj pa
čioj vietoj.

100 SALĖM STREET. 
MOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 506-M’.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną 

Nuo 2 iki 9 vak.
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. p<> pietų - 

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.' 

251 Broad* ay, tarpe C ir D > 
SO. BOSTON. MASS.,; f

STEBUKLAS. a
Po 18 mėnesių kentėjimo nuo po

dagros, skilvio nesveikumų ir romatiz- 
mo, kuomet jokie daktarai negelbėjo, 
aš turėjau atsigulti lovoje, nes nega
lėjau- nei vaikščioti, nei miegoti ąu to- 
kiu skausmu. Mano sesuo nuginto kpže 
HAWES HERBAI. TONIKĄ ir liepė 
man pabandyt. Po vartojimo vieno bu- 
t“lio jau man sveikata pradėjo sugrįž
ti. Dabar, po 10 mėnesių, aš galiu 
vaikščiot žemyn ir aukštyn trėpais ir 
dirbt gana daug darbo Diena po die
tai aš einu vis geryn ir todėl esu labai 
dėkingas už šį stebuklą tiems žmo
nėms. kurie išdirbinėja HAWES 
HERBAL TONIC Co. WilHam J Mc- 
1‘onald. 157 Everett Avė . Chelsea. 
Mass.

HAWES HERBAL TONTC yra ge- 
kraujo iš valytojas, re'omer.dur>ja- 

mas daktarų nuo nevirškinimo, reu
matizmo, galvos skaudėjimo, eezema. 
<xtos nesveikumų ir puikus kaip Kūno 
ir Sveikatos budavotoja.<j. Išbnndvtno 
bonkutė jumis pertikrins. Rašykit įdė
dami $1.00 pas:
THE HAWES HERBAL TONIC CO. 

262 M ashington St-. Room 80, 
Boston. Mass.

Dr. Hartshorn's No. 18 L
teikė pilną patenkinimą dėl tūkstan
čių. Xaa>osio« Anglijos šeimynų per 
pastaruosius 77 metus. Dr. Ed«ard 
Hartshorn. baigęs Harvardo Medikalę 
Kolegiją, yra gerai žinomas ir pasek
mingas gydytojas. Jis nuo pat 1840 
metų pradėjo savo pacientams nuro
dyti tą iinimenlą ir visada reikalavo, 
kad sudėtinės butų aukščiausios ru
si es. nepaisant kaip brang'ai nekai
nuotų.

LINIM ENT AS G V A R A N TUOJ A- 
M VS KAIPO ABSOLIUTIŠKAI 
SAUGUS. PASEKMINGAS IR LEN
GVAS VARTOTI. PARDUODAMI IR 
UŽTVIRTINAMI MILIONAI BUTE
LIU-

Tai vaistas, kuris gelbsti šimtus 
reumatikų. Taipgi pagelbės nuo skau
dančios gerklės. išsždrėskimų. žaizdų, 
išsinarinimų, skaudančios. odos, nuga
res, krutinės, kojų ir neuralgijos ir 
-.u<r insektų įkandimo.

Klauskite pas jūsų aptiekorių arba 
rašykit tiesiog mums. įdėdami 40c. už 
vieną butelį. Dr. Hartshorn & Sons, 
220 .M ilk Street. Boston. Mass.

Sudegė mergaitė.
Medforde buvo toks atiti

kimas. Susirinkęs ant gatves 
lurys vaikų-žaidė-fajervėr- 
kais. Viena mergaitė bėgo su 
sauja degtukų, bėgdama 
parpuolė ir degtukai užside
gė. Nuo degtukų tuojaus už- 

; liepsnojo jos suknelė ir mer
gaitė taip apdegė, kad neuž
ilgo mirė. Ji buvo tik 8 metų

ką ir tėvas sunui nelabai no- amžiaus.
I ri ką nors duoti, o čia mat ----------------------------------

Valdžia žmnnp< ims ir atsiras tokia labdarin- ‘ MĖNULIO UŽTEMIMAS
kad jie butų tais' kompanija, kuri vi- KĄ NORS REIŠKIA,
lotais, kuriuos tūlos žemės 831 svetimiems žmonėms ze- Birželio 14 d. mėnulis vi- 
kompanijos dalija “už dy- clalins už dyką. Jeigu sai užtemo ir mokslo vyrai 
ką.” Paprastai ateina koksi^35 uz. -, lotą, tai parašė, kad greitai bus snie- 
nors nežinomas agentas, [Ja? ^a(? Rne j°^ra go.
kartais vvras, o kartais mote-’ppnsta^smlas, kaip meske- Valukonis labai nusigan-, 

rė, ant kurios norima pagauti (j0 jmumarkiavo šiaudines 
kvailą žuvį. skrybėles net žemiau zero.v 

--------------- Taigi pirkit ir kam nereikia.
74 metų senis veda 19 metų nes labai pigios. Krautuvės 

mergaitę. numeris 359 Bradway, So.
Laikraščiai praneša, kad Boston, Mass.

Frank Lucas, turtingas, bet 
jau 74 metų amžiaus senis, 
veda 19 metų amžiaus Dara
tą Anderson'iutę, kuri vos 
tik pernai pavasarį pabaigė 
mokyklą. Abudu jie gyvena 
Newtone. Argi gali tokia 
šeimyna būti laiminga? 'L'. 
liuiucį, nau jlzv-v • — *

dirbo miesto rotužėj UŽ $12 visas Programas yra Naujas, 
sąvaitei. Senis gi yra turtin-' Visus užkvieėia (26)
gas biznieris.. ' Peter Yakavonfe.

Saugokitės duodamų 
“už dyką” lotų.

I

KAMBARIAI SU ŠILUMA.
3 kambariai ir maudynė, ap

šildomi garu, elektrikos šviesa ir 
kiti parankumai. Klauskite "Ke
leivio“ ofise, 255 Broadway, So. 
Bostone.

I

i

I

NUO ODOS LIGŲ ,
Naudok gydančias putas

FREEDOLi
Tai yra receptas garsaus šveicariško 
Profesoriaus. FREEDOL greitai įsige
ria į odą ir po 5 minutų visiškai praša- '■ 
liną įdegimą bei skausmą. FREEDOL 
stebėtinai greitai išgydo šašus. Ronas.' 
Egzemą. Hemoroidu*. šunvotes. Nie
žulį ir kitokias odos ligas. Kaina $1.00.' 
Reikalaukite aptiekose arba prisiųski- 
le $1.00 ir mes tuojaus išsiųsime per 
paštą banką.

FREEDOL REMFDY CO. 
.388 D. tVarren St„ Boston 19. Mass.

SPECIALISTAS NERVŲ IR 
KROMŠKŲ LIGŲ PER SU
VIRS Z7 METUS. VISOS GY
DUOLĖS SPECIALIAI PARŪ
PINAMOS KIEKVIENAI LI
GAI. GYDYMAS ELEKTRA, 
KAS NORI.

Dr.KILLORY
60 SCOLI.AY SUL AKĖ 

BOSTON.
OLYMPIA TH KATRE BLOG.. 

ROOM 29
VALANDOS: DIENOMIS nuo 
9 iš rvto iki 7 vakare.
ŠVENTADIENIAIS: nuo 10 iki 
1 dienų.

ris, ir sako žmogui: “Mano 
kompanija nutarė išdalinti 
žmonėms keliatą lotų už dy
ką, kad geriau apsigarsinus. 
Lotai bus traukiami nume
riais. Pasirašyk ir tamsta, o; 
gal ištrauksi lotą.”

Praeina kiek laiko, ir vėl 
ateina tas pats arba ir kitas 
iš tos pačios kompanijos 
agentas. Dabar jis užveda 
jau šitokią pasaką: “Sveiki
nu tamstą. Laimėjai-lotą.”

Bet kuomet žmogus nuva
žiuoja savo “laimikį” apžiū
rėti, tai pasirodo, kad tas lo
tas arba permažas namui, 
arba guli kur nors baloj ar 
ant tokio kalno, kur namo 
negalima statyti. Tuomet 
agentas siūlo kitą lotą. Tas 
jau būna pusėtinai brangus, 
bet agentas sako: “Tamsta 
gali išmainyti aną ant šito, 
tik reikės truputį primokėti.” 
<) tas “truputis” visuomet 
būna keli šimtai dolerių. O 
jeigu jau žmogui kartais no
rėtų pasiimti tą lotą, kurį jis 
“laimėjo,” tai jis turi užmo
kėti žemės kompanijai $45 
ar $50 už “perleidimą popie- 
rų,” kuomet visas lotas ne- 
ertas dešimties dolerių.
Vadinasi, kaip žmogus 

nedarytų, jį vistiek prigauna, 
rai.ri aidžia ir perspėja vi- 

suoi kad ant tokiu ’< 
kurie ' ui ’vką” yra dalija 
r i, niekas “nesilakamytų 
u,.,, ink žinoti kad už dy

PARDAVIMAI
DVI DVIEJŲ ŠEIMYNŲ 

STUBOS.
Dar neužbaigtos City Pointe. Mari

ne Road. netoli M Street. Ant pirmų 
lubų 5 kambariai, resepšin hall ir sun 
parlor, ant antrų lubų 6 kambariai ir 
sun parlor. Bus šilto vandens šiluma 
atskirai kožnai šeimynai, užpakaliniai 
piazai, vietos dėl garadžių. Kreipkitės 
tuojaus pas savininką A. J. Kupstis.

DVI GROSERNĖS.
Viena už $200, daro gerą biznį, yra 

•3 kambariai užpakaly krautuvės. Ren-
SVARBUS PRANEŠIMAS, žooSTJ aP"e

Visi, kurie norite apsisaugoti
nuo vasaros karščio, tunte užeiti ( AngHs >u atpi|ro. Katriems Kalima. 
pas J. & P. Lunch. 268 Broadway patariam pirkti dabar. Kreipkitės pas: 
ir užsisakyti atsakantį bliudą 
Lietuviškų šaltų Barščių. Prie 

’ ži- to. yra galima gauti visokių kitų 
noma, kad ne. Bet mergina vasarinių valgių. Abelnai imant.

r

Dabar Jinai Gali 
Būti Atpasakota

• r.
Pasaulio Dramatiškiausia Apysaka — pasige
rėjimas artistų ir rašytojų per devyniolika 
šimtmečių—dabar yra perstatoma krutamuo- 
se paveiksluose su tikru atvaizdavimu.

Cecil B. De Mifle’s.

KING OF K1NGS
Speciali.* Departamentas priėmimui užsakymų per laiškus iš apietinkių 

VAIDINAMA DU SYKIU PER DIENĄ 
2:10 po pietų ir 8:10 vakare.

TREMONT THEATRE—BOSTON
Pu pietų: 54h. iki $I.M» Vakarais: 59c. iki $1-50.

Nedėlmmis tik s>ykį — 8.10 vakare.
4 I

South8nd 
dwaęe (b

I

A. J. KUPSTIS
332 Broad«ay. So. Boston. Mass. 

Ofiso Tel. S. Boston 1662—137:1—0441 
Gyvenimo Tel.: So. Boston 1091.

PARSIDUODA
MĖSOS IR GROSERIV 

KRAUTUVE.
Puikus įtaisymas. Renda 140.00. 

l-easas. įneigų suvirš $500.00. Gera 
biznio vieta. Priverstas esu parduoti 
vieną iš mano dviejų krautuvių už 
cash $1,800.00. (26)

•307 W. Fourth st-; So. Boston, Maas.

98c

DORCHESTERY
ANT PARDAVIMO single 6 kamba

riu namas, su pašiurę dei karo, višti- 
nyėia, užsodintas daržas. Fumace Heat 
namuose. Kaina $4^00. Galima .ir ki
taip padaryt. 115 Wrentham st.. 
arti Peabody DnrehesCer. Mass.

ANT PARDAVIMO
50 .Jnfin Elliot Sq.. Roxbury, 3 šei

mynų. 5-6-6 kambarių namas, pui
kiam stovy, geroj vietoj. 4 kambariai 
ir maudynė ant 4-tų lubų, galima pa
verst j tenementą. I>el informacijų 
kreipkitės pas: John Tagen.
Tel. Highlind* 8706.

TAUPYK PINIGUS
GERIAUSI BARGENAI.

GERIAUSIAS TYRAS BALTAS 
LEAD 100 svarų ...................  $11.95

PLATINS BALTA MALIAVA 
galionas ....................................... $1.75

RAUDONA GRINDŲ MALIAVA 
galionas ......................................... $2.90

BRONZINĖ ŽALIA .MALIAVA 
galionas .........................................

No. 1095 VARNIAIS GRINDIMS
IR TRIMINGAMS. galionas $1.75

SHELLAC. ORANGE ARBA BAL
TAS, 5-lb. eut............ galionas $2.75

VISTININKAMS DRATAI. 2 COLIŲ 
TANKUMO, 150 PĖDŲ ROLYJE.

Plotis 36” 48” 60” 72”
Kaina už rolį $3.00 $4.25 $5.00 $6.25 
LANGŲ SIETAI, 100 PĖDŲ ROLY
JE JUODI l%c. už ketvirtainę pėdą. 
GALVANIZUOTI 2c. už ketvirtainę 
pėdų. Plotis 26", 28”, 30”. 32” ir 36".

ŽEMIAUSIOS KAINOS 
BOSTONE.

Šimtai kitokių Bargenų 
Vietinis Pristatymas Dykai.

AUTOMOBILIUS PARSI
DUODA PIGIAI.

STUTZ R Ei SKRIS. dviejų sėdynių, 
garantuojamas važiuoti 90 mylių į va- , 
landą: 6 tajerai; viskas geram stovyje. 
Tiktai $400. Kreiptis pas:

MRS. KEAN
818 E. 6-th st., So. Bosine, <Maas.

I
_ SOUTH END HARDWARE 

COMPANY
1095 VVASHINGTON STREET, 

Prie Dover EI. Stoties, 
BOSTON, MASS.

P. Trechokas ir Vaitaitia.

PARKIVAY 
AUTO SERVICE 

and FILL1NG STATION
STUDEBAKER KARŲ AGENTŪ

RA IR TAISYMO STOTIS.
Jeigu norite, kad Jūsų automobilis 
ilgai laikytų, tad duokit pataisyt 
Petrui Trečiokui. Darbas geras, 
kaina prieinama. Jeigu noriu kad 
Jūsų karas gerai trauktų, imkit 
gesoliną paa mus.
415 Old CdonyAve. 

SO. BOSTON. MASS
Telefonas: So. Boston $075-W.

Lietuvis Optometnstas

Išcgzaminuoju priskiriu
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.

J. L. PASAKARMS, O. D.
447 Broad* ay. So. Boston. Mass

-t—

GARSIOS WHnHEY
KŪDIKIU KARIETOS I

GERIAUSIOS IŠVAIZDOJ, 
KONSTRUKCIJOJ, ĮTAI

SYME IR DĖVĖJIME.
STROLERIAI NULEIDŽIA
MI j UŽPAKALI, KOJI
NIS STABDYTUVAS SU 
UŽDANGA NUO VĖJO, 
ARTILERIŠKI RATAI.
KAINA TIK —.......>13.50
Kitokių stylių go-carts ir Ka
rietų nuo $10.50 iki $45.00.

THE JAMES ELL1S i 
FURNITURE C0. !

405 BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

ŽEMIAUSIOS KAINOS 
NAUJOJ ANGLIJOJ.

S
 Telefonas So. Bostoa 2399.

LIETUVIS DENTISTAS 

s Or. SU. GALVARISKI 
(GALINAUSKAS)

Y Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 
d 5:30 dieną. Noo 7—0 vakarą. 
Ą N ėdė Ko mia pagal antartiae. f 414 BR0ADWAT.į SO. BOSTON, MASS.

DAKTARAS 

LANDAU 
CHAMBERS ST, BOSTON.

I

32
Gydo ypatiškai ir pasekatisgt!

Veneriškas Ligas.
Valandos:— Kasdien nuo 8 iki 
10. nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki S. 
Nedėlu tviiiciis nuo 9 iki 18.

nusipirk.it



