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Lietuva Žadėjo 38,000 
Kareivių Prieš Rusiją.

f

85,000 VYRŲ ARMIJA IŠ tagvardiečių armija, suside- 
LENKIJOS. danti iš 35,000 vyrų, turėjo 

pasikelti iš Lietuvos. Rumu- 
Užpuolimas butų prasidėjęs nija taipgi butų prisidėjusi 
šį mėnesį. Karvedžiu buvo su didele armija.

paskirtas caro dėdė didis Į “Mes turime rankoje do- 
kunigaikštis Mikalojus. i kumentus, kurie parodo, kad
Jeigu sovietų Rusija nebu- mu^ pasienio valstybės 

tų laiku apsižiūrėjus ir nebu- buvo prižadėjusios slaptiems 
tų pradėjus monarchistų Pnstaty^1
šaudyt, tai šį mėnesį butų P°. ka™W
prasidėjęs baltgvardiečių Plies Tu°
užpuolimas. Monarchistų Iv- Pacl.V ^aikV. P° 
deris didis kunigaikštis Mi- Rusiją turėjo prasidėti suki- 
kalojus butų įsiveržęs iš Len- inįa^-- - - -
kijos su 85,000 baltgvardie- • - - - .
ciu armija, o paskui įamii1 - , ... , . . .
pagalba butų atėję 35,000 ^e jokios abejones, kad 
kareivių iš Lietuvos Davė-ĮY1^ monarchistiskai-
liaus butu prisidėjusi Rumu-l^asi?tlsk^ judėjimą f/nan- 
.. . « . r * Z. •ciimonti A niir>c valnTia

tų pradėjus

Stalinas sakosi turįs ran
koje dokumentus, kurie pa-

nija ir kitos pakraščių valsty
bės Anglijai vadovaujant.

Taip sako sovietų valdžios 
galva Stalinas. Per tris pas
taruosius metus Rusijon grį
žo tokie žymus monarchistai, 
kaip kunigaikštis Alėksandr 
Aleksandrovič, Boris Alek
sandro vič, Konstantin Niko- 
laįevič, Jevgenij Nikolaje-’ 
vic, Mikulin ir tūkstančiai 
baltgvardiečių, sako Stali
nas.

Sovietų valdžia leido 
jiems grįžti ta sąlyga, kad 
jie nedalyvautų monarchis
tų judėjime. “Ir mes juos da- 
bojom,” sako Stalinas. “Mu
sų agentai nuolatos mums 
raportavo, kad šitie žmonės 
ruošiasi griauti sovietų val
džią ir grąžinti monarchiją 
su didžiuoju kunigaikščiu 
Mikalojum kaipo caru.

“Mes vis kentėjom, tik 
kaitas nuo karto juos įspė- 
davom, kad mums yra žino
mi visi planai. Bet tas nieko 
negelbėjo. Musų švelnumas 
užsieniuose pradėta aiškinti 
kaipo silpnumą. Todėl mes 
buvom priversti prabilti to
kia kalba, kurią musų prie
šai geriausia supranta. Ir 
štai musų atsakymas! (Tai 
yra teroras ir šaudymas mo
narchistų.)

“Mes turime dokumentų, 
kurie parodo, kad mūsiškiai 
monarchistai dirbo ranka 
rankon su monarchistų judė
jimu Varšuvoj, ir kad tas 
nedoras darbas buvo jau 
perdaug Rusijai pavojingas, 
kad mes galėtume toliaus jį 
toleruoti.

“Aš žinau, kokį riksmą 
pakėlė anglų buržuazijos 
spauda dėl sušaudytų mo
narchistų. Bet Rusija to rik
smo nepaisys. Sušaudyti bal
tagvardiečiai buvo jau pasi- 

*ruošę vesti sukilimą, kuris 
butų kainavęs milionus gy
vasčių. Mes turime savo ran
kose planus ir dokumentus, 
kuriuos mes neužilgo pa
skelbsime, ir tada visi pama
tys, kad užpuolimas ant so- 
vietų’Rusijos buvo planuoja
mas ant syk iš kokios dešim
ties ar dvylikos atskirų vietų.

“Didis kunigaikštis Mika
lojus, kurį monarchistų kon
gresas Paryžiuje metai atgal 
patepė į Rusijos carus, turė
jo paimti karo vadovybę lie
pos pradžioje, operuodamas 
iš Lenkijos. Jis turėjo vesti 
armiją 85,000 baltagvardie
čių, kurie slapta tenai tuo 
tikslu yra susirinkę.«r- - -

suojanti Anglijos valdžia. 
Jos pinigais ir planais buvo 
nuversta ir Lietuvos demo
kratinė valdžia, kad suda
rius palankesnę dirvą mo- 
narchistų operacijoms prieš 
sovietų Rusiją. Taigi išrodo, 
kad ponas Smetona su Vol
demaru yra Anglijos papirk
ti tarnai.

Juodveidžių Burti
ninkas Areštuotas.
St. Louis.—Pašto inspekto

riai suėmė čia juodveidį Pe- 
arce, kuris pasivadinęs “Va
karų Afrikos Vaistų Kompa
nija,” “Pearce Sveikatos In
stitutu,” “Amerikos-Afrikos 
Mokslo Įstaiga” ir da kitaip, 
apgaudinėjo tamsius juod- 
veidžius, parduodamas jiems 
per paštą visokius burtus už 
didelius pinigus. Pavyzdžiui, 
už miltelius, kurie “pririša 
vyrą prie moteriškės,” jis 
ėmė po $25. Už juodojo kati
no kauluką, “gvarantuotą 
atnešti laimę biznyje, meilė
je, kortose ir tt.,” $25. O už 
zuikio koją, kuri “apsaugoja 
namus nuo velnių,” ir už Sa
liamono “išminties akmenė
lį” ėmė net po $500. Dabar 
jis sėdi kalėjime.

BYRrDes° ŽenusSise^.ju' Coolidge o Valdžia
Nesirūpina Darbi-' 

□inkais.
Bvrd norėjo trečias iš ei

lės perskristi Atlantiką. Jis 
ruošėsi kelionėn labai ilgai ir 
atsargiai, ; kaip didžiausis 
bailys, ir visgi jo kelionė ne
nusisekė. Perskridęs per jū
res, Francuzijoj jisai pakly
do, jo gazolinas išsibaigė ir 
jis nukrito Francuzijos pa- r--------------- ,. ...... -------- « ----------
krašty į jūres. Jo mašina Ii- Mister Coolidge yra peziden- gaus, kuris pylė gazoliną į 
kos sunaikinta ir vienas jo tu, kad republikonai valdą spaustuvės tanką; gazolinas

EKSPLIOZIJA PITTS- - 
BURGHO LAIKRAŠČIO 

' SPAUSTUVĖJ.
Pittsburgh, Pa. — Vietos 

dienraščio “Pittsburgh 
Press” spaustuvėj pereitą są-

A menkos plutokratų spau- vaitę Įvyko smarkus gazoli- 
da nuolatos triubija apie no sprogimas, kuris vieną 
“gerus laikus.” Amerikos darbininką užmušė antvie-“gerus laikus.”
žmonės dabar turį tokius tos, o 10 sužeidė. Tas atsiti- 
“gerus laikus,’4 dėlto, kad ko per neatsargumą žmo-

sankeleivių nusisuko spran- kraštą. Coolidge’ui rupį A- persipylė per viršų, paplito 
dą. (Bvrd buvo pasiėmęs su merikos “prosperity” irjis po skiepą ir pasiekęs degantį

žinąs kaip tą “prosperity” 
padaryti ir palaikyti.

Plutokratų’ spauda “gerus 
laikus” arba “prosperity”

savim tris kitus vyrus.)
Vienu žodžiu, Byrdo ke

lionė sutepė karžygišką 
Lindbergho ir Chamberlino 
rekordą. Tečiaus Amerikos matuoja ne darbininkų kla- 
patriotai nenori šito pripa- sės gyvenimu. bet Wall 
žinti, nes Bvrd yra tikras Streeto bankierių pelnais, 
amerikonas,* ne ateivis, ir Jeigu Morganas padarė daug 
prie to da Amerikos karo lai- milionų, tai Amerikoj ‘‘geri 
vyno lakūnas. Todėl ir Kuli- laikai.” Bet kad tuo pačiu 
džius mušė jam telegrafu 
pasveikinimą ir visa patrio
tinė spauda rėkia jam visa 
gerkle “ura.” Tuo tarpu apie 
Chamberliną, kuris pirma jo 
nuskrido iš Amerikos į Berli- 
ną, mažai ir rašoma. Negana 
to, žydeliui Levinui, kuris 
finansavo Chamberlino ke
lionę, Amerikos valdžia jau 
ruošiasi iškelti ir bylą už ko
kius ten pirkinius iš armijos 
sandėlių po karo. Sako, kad 
jis daugiau gavęs, negu pir-

metus jis darė čia bizrtį ir 
valdžia jam nieko,^nesakė, 
bet dabar, kaip tik jis su

pečių sprogo.

Bet kad tuo pačiu 
laiku tūkstančiai bedarbių 
neturi ko valgyti, tai tas nie
ko nereiškia. O bedarbių 
skaičius Amerikoje neina 
mažyn, bet didyn. Ir ponas 
Coolidge apie juos visai nesi
rūpina. Beveik visuose civili
zuotuose kraštuose valdžia 
moka bedarbių šeimynoms 
pašalpą, o Amerikoj, kur 
tiek daug turto, plutokratų 
valdžia neduoda bedarbiams 
nei surūdijusio cento.

SUĖMĖ LAIVĄ SU 
KONTRABANDA.

NewJersey valstijos pa
krašty pereitą sąvaitę tapo 
suimtas garinis botas, kuris 
vilko prie kranto didelę bar
žą, prikrautą pilną visokių 
likerių, vynų ir šampano. Vi
sas grobis apskaitomas į 
$400,000. Prie boto buvo 3 
vyrai; du pabėgo, o trečias 
suimtas.

Pakvaišo Nuo Dide
lio Tikėjimo.

Žinomo New Yorke fana
tiko (fundamentalisto) ku
nigą Štratono 17 metų am
žiaus FUnus nuo didelio tikė
jimo išėjo iš proto. Išgulėjęs 
baptistų bažnyčioje kryžium 
visą naktį ant žemės, jisai 
'pradėjo kalbėt nesunranta- 

rašytojo į mus žodžius ir giedoti nesu- 
. Jo akis 

savo teatre, kurio jis visai i išrodo kaip tikro pakvaišė- 
, pereitą sąvaitę lio.

-kęs. Per šešis ar septvnius APGAVIKAS GAVO 10 
’ * ” * METŲ KALĖJIMO.

Sydney’A: Maks, kuris Iš
viliojo iš vieno

Iš Lietuvos Sibiro.
ARBA KAIP GYVENA 
VARNIUOSE TREM

TINIAI.

Arkliavagiai ir lenkai turi 
visokių palengvinimų. Lie
tuviai gi šaudomi languose.

Iš Varnių Sibiro “Kelei
viui” rašoma:

Gegužės 1 dieną dauguma 
internotujų (uždarytų ne
laisvėn), išėję kieman pasi
vaikščioti, prisisegė raudo
nus ženklelius. Pamačiusi tą 
stovyklos administracija 
tuoj suvarė visus į kameras ir 
Įsakė nusiimti ženklelius. 
Niekas nenusiėmė. Tuomet 
iš kiekvienos kameros pa
ėmė po vieną asmenį ir paso
dino karcerin (moterų dvi). 
Visus kitus sustatė eilėn pa
tikrinimui ir pats komendan
tas nudraskė ženklelius.

10 vai. tremtiniai pradėjo 
dainuoti. Tuoj su triukšmu 
išbėgo iš greta stovinčios ka
reivinės stovyklos komen
dantas su buriu ginkluotų 
kareivių ir pasigirdo balsas: 
“Nedainuokit... šauk į lan
gą!” Iššauta trys šūviai. Da
lis. kareivių su leitenantu 
Kirkeliu subėgo vidun, čia 
vėl pasigirdo daugelis duslių; 
šūvių, riksmas internuotųjų/*!, 
ir viskas ramu. '

Chamberlinu perskrido pei <53 ęųo pastatymui jo veikalo* prantamas dainas, 
jūres, pradėjo pne jo kabin- -...................
tis. Išrodo, kad čia veikia pa- neturėjo, pereitą sąvaitę lio. Bet fanatikas tėvas ma- 
vydas ir neapykanta atei- ^ew Yorko teisme buvo nu-j no, kad jo sūnūs gavo “dva- 
viams- • teistas dešimčiai metų kalė- sios šventos krikštą” ir da-

jimo. j bar kalbasi “su Dievu.”
“FORDŽIULAJAUS” 

NELAIMĖS.
Apvaikščiojant “Fordžiu- 

lajų” arba Ketvirtą Liepos, į 
šįmet buvo daug nelaimių. 
Tą dieną yra priprasta daug 
šaudyt ir visokį triukšmą 

kas nušovė iš revolverio savo 
brolį. Jis manė, kad revolve
ris buvo neužtaisytas. West- 
fielde 3 vaikėzai pasidarė iš

WATERBURIO LIETUVIAI TURI 
NEPAPRASTA MERGAITĘ.

kelti. Lawrence vienas vai- KASTĖ STRAKAUSKA1- suodžiais ir taip juoda, kaip 
'nigerukė. Springfieldo poli
cija nuprausė ją ir pradėjo 
klausinėti, kas ji per viena.

TĖ NUOLATOS BĖGA 
NUO TĖVŲ.

na vuvv n vov- mausiuvii, AčUb pei Viena.
.7™. ; :š Y1®"??1***. »««•>«• Mergaitė pasisakė esanti iš
dinamito bombą, kurią jie jaučiasi laiminga tik tada, -Thompsonvillės,
išsinešę laukan norėjo iš
sprogdinti. Šiandien visi 
trįs guli ligonbutyje; vienam

. . - ,__ . norėdama
kai gauna progos nakvoti (llo bU(]u sumaišyti polici- 

gmo*e ar laukuose. J jai Bet vis dėlto poli-
Pereitą sąvaitę buvo suju-ei jai pasisekė išgauti tikra 

a. • JI T x ' 1- * K T _ _ _ • • J” • • i • •v
SAULE UŽMUŠĖ 50 ŽMO

NIŲ CHICAGOJE.
Vėliausios žinios sako, 

kad per tris dienas karščio 
Chicagoje pereitą sąvaitę 
mirė 50 žmonių. Užėjusi per
kūnija ir lietus vėliaus orą 
atvėdino. Kuomet Chicagoje 
žmonės mirė nuo karščio, tai 
Bostone tuo pačiu laiku rei
kėjo pečius kūrenti — taip 
buvo šalta.

SUSTREIKAVO 20,000 
MAINERIŲ.

United Mine Wdrkers uni
ja apskelbė 2-rame savo dis- 
trikte Pennsylvanijoj 20,000 
mainerių streiką, nes kasyk
lų kompanijos atsisakė mo
kėti darbininkams algas pa
gal senąją Jacksonvillės su
tartį.

APIPLĖŠĖ BANKĄ.
Southington, Conn. — Pe

reitą sąvaitę du ginkluoti 
plėšikai užpuolė Plantsvillės 
National Banką ir pagrobę 
$4,436 pabėgo automobi- 
lium. Vėliaus plėšikai buvo 
sugauti ir uždaryti Hartfor
do kalėjime. Jie pastatyti po

Liepos 12 dieną kita bal- $50,000 kaucija.

nutraukta koja. Shirley mies-dinta visa Waterburio, Nau- jos pavardė ir sužinoti, iš 
tely panašiu budu buvo su- gatucko ir Springfieldo poli- kur ji paeina.

Waterburio laikraščiai ra-žeisti du vyrai. Greenfielde cija dėl pabėgimo Kastės
Strakauskaitės, 11 metų am- šo apie Kastę Štrakauskaitęparako sprogimas nutraukė 

vaikui koją. Fort Collinse, 
Col., saliutuojant artilerijai 
Amerikos vėliavą, tapo už
muštas iš anuotos vienas ka
reivis. Portsmouthe, N. H. 
sprogimas nutraukė žmogui 
ranką. Spokane, Wash., vie
nas žmogus tapo užmuštas. 
Kitas buvo užmuštas Pitts- 
fielde. Bostone apie 20 žmo
nių buvo sužeista.

Apiplėšė 7,000 Baž
nyčių.

žiaus mergaitės, kurios tėvai 
gyvena Oakvillėj, šalia Wa- 
terburio.

Kai Kastė pabėgo iš namų 
užpereitą sąvaitę, tai ją su
gavo Naugatucko policija ir 
pranešė apie tai Waterburio 
policijai. Konstebelis nuvy
ko į Naugatucką ir parsivežė 
ją atgal į Waterburį. Priėjus 
netoli Strakauskų namų, Ka
šte pasiprašė konstebelio, 
kad jis leistų jai užeiti ant 
minučiukės į krumus. Kon- 

t 1 • A A •! * A*

labai plačiai, pažymėdami, 
kad tai labai nepaprastas kū
dikis. Ji pameta gerus savo 
tėvų namus ir jaučiasi lai
minga tiktai tada, kai pabė
ga nuo visų ir gauna progos 
viena pati nakvoti giriose ar
ba laukuose.

paaukavusi 150 egz. su spe- 
ciale uždėta antspauda: 
“Tremtinių biblioteka, Var
niai.” Internuotieji labai dė
kingi Bendrovei.

Patalinė išduota kareiviš
ka. Skalbti turi patys. Skal
byklos nėra, bet išeinant iš 
stovyklos už nešvarius balti
nius reikia sumokėti.

Pirtin vedama vieną kar
tą į mėnesį. Paskutiniu metu 
įrengta pirtis vietoje. Dabar 
žadama vesti du kartu į mė
nesi.

Maistas dažniausia. vieno
das.

Išleidžiamus iš stovyklos 
verčia pasirašyti, kad buvo 
“patenkinti stovyklos taisyk
lėmis ir nebuvo niekad nu
skriausti.”

Gegužės 2 d. išleistas iš 
stovyklos stud. Šmerkovi- 
čius išvažiavo užsienin. Jis 
buvo davęs prašymą tiesiog 
Kauno Karo Komendantui, 
o daugelis kitų, kurie pa
siuntė prašymus per stovyk
los administraciją, dar atsa
kymų negauna. Dauguma 
prąšosi išvažiuoti tik Vokie
tijon ir Latvijon.
’ Tūlas laikas atgal stovyk
los komendantas leido vietos 
fotografui nufotografuoti 

į visus internuotuosius krūvo
je ir atskiromis grupėmis. 
Bet kuomet fotografas, 
padarė negatyvus (stiklus), 
komendantas įsakė jam atvi
ručių nedaryti, ir liepė visus 
negatyvus atnešti jam. ko
mendantui. Fotografui bran
giai tie negatyvai atsiėjo, 
todėl jisai atsisakė juos ati
duoti, sakydamas, kad tai 
esąs paskutinis jo duonos 
kąsnis. Bet neužilgo pas fo
tografą atėjo vietos nuova
dos viršininkas su policinin
ku ir visus negatyvus atėmė.

Vieną rytą Varniuose pa
sirodė išlipytų proklamaci
jų. Policija suėmė žydą Sro- 
lį, sakydama, kad jis tas pro
klamacijas išlipinęs. Padarė 
jo namuose keliatą kratų, 
bet nieko nerado. Vistiek 
areštuotojo nepaleido ir iš
trėmė į Telšius.

1! V icAdo i diliu. / , 1 J

Po to visą dieną aplinkui 
stovyklą vaikščiojo sustip
rinta sargyba ir internuotųjų 
neprileido ištolo prie langų; 
taip pat neleido pasivaikš
čioti.

Internuotieji prašė išleisti 
iš karcerio draugus, paso
dintus be jokių priežasčių. 
Atsisakius komendantui iš
pildyti prašymą, internuotie
ji, pareikšdami protestą, at
sisakė nuo pietų ir vakarie
nės.

Tą pat dieną Gurvičius bu
vo iššauktas kareivių koman
dos raštinėn. čia akyvaizdo- 
je Įeit. Kirkelio, viršilos, bu- 
rininko ir ūkvedžio buvo 
smarkiai suspardytas kojo
mis ir sumuštas kumščiomis. 
Kai nuėjo gydytis feldšeris 
pareiškė; “Bolševikų dau
giau negydysiu.”

Teko ir daugeliui kitų 
šautuvų buožėmis ir kumšti
mis, kai bandė dainuoti.

Nuo gegužės 1 d. leidžia
ma pasivaikščioti tik 2 vai. į 
dieną. Yra viena kamera pri
vilegijuotų; kriminalistų ir 
lenkų. Ši kamera ir reiškiant 
protestą prieš mirties baus
mę nebadavo. Jai ir dabar 
leidžiama vaikščioti per visą 
dieną.

Mokyklai toliau veikti 
leidžiama.

Pasimatymus duoda 
atvykusiems iš toliau; 
varniškiais jau senai neduo
dama.

Ne visos knygos, kurios 
Lietuvoje legalios, leidžia
ma įnešti į stovyklą. Net pa
prasčiausią sociologiją, kuri 
buvo skaitoma 19-tam šimt
metį, neleidžiama. Žydų kal
ba dabar jau neleidžiama 
nei vienos knygos, net bele
tristikos. Įleidžiama tik vie
nas “Žydų Balsas.”

Internuotųjų knygyne jau 
yra apie 400 knygų. Dau
giausia žurnalai ir brošiūros, 
įsigytos pačių internuotųjų 
lėšomis ir suaukotos. Pavyz
džiui, “Kultūroj B-'.ė

KLIMAITIS SU TOMKUM 
IŠTREMTI... KLEBO

NIJOJ
“Keleiviui” iš Varnių pra

nešama :
Savo laiku buvo laikraš

čiuose rašyta, kad klerikalų 
fašistai Klimaitis ir Tomkus, 
kurie Rytprūsių monarchistų 
pinigais sausio mėnesyje no
rėjo nuversti Smetonos-Vol- 
demaro valdžią, buvo išsiųs
ti į Varnius. Tiesa, į Varnius 
jie atvažiavo, bet ne į kon
centracijos stovyklą buvo už
daryti, o Varnių klebonijoj 
apsigyveno, kur, žinoma, ne
blogai gyveno.

ne-LEIT. MAČUIKA IR GLO
VACKIS TARĖSI SU 
LENKŲ AGENTAIS.

Iš Lietuvos pasienio “Ke
leiviui” rašoma;

—,, Pagarsėję 
Jie “karžygiai”

stebelis su tuo sutiko ir pats j 
nuėjo pasakyt jos tėvams, Į I? grurnižio

Ohio valstijoj, Uppei; San- kad jų duktė jau namie. Jie “karžygiai” leit. Mačuika ir 
dusky miestely, pereitą są-l laukė jos ir laukė, bet ji ne- Grigaliūnas-Glovackis buvo 
vaitę policija suėmė tūlą'pasirodė. Išėjo visi jos jieš- nesenai Karaliaučiuje ir. tu-
Rayą Marsdeną, <41 metų 
amžiaus vyrą, kuris prisipa
žino apiplėšęs nemažiau 
kaip 7.000 katalikų bažnyčių 
Amerikoje. Šitą darbą jisai 
varęs per 27 metus po visas 
Jungtines Valstijas ir Kana
dą. Iš viso jisai papildęs apie 
15,000 plėšimų. Jisai davė 
detektivams sąrašą 15 baž
nyčių, kurias jis apiplėšė 
vien tik Ohio valstijoje.

Koti, bet pasirodė, kad ji ap- rėjo su lenkų agentu Aukš- 
gavo konstebelį ir vėl pabė- tuolaičiu pasitarimą. Aukš- 
go. tolaitis yra tikras lenkų šni-

Išėjo kelios dienos, o apie pas ir, kaip žinoma, 1920 me- 
mergaitę nebuvo jokių žinių, tų “peowiakų” sukilime Lie- 
Pagalios Waterburio polici- tuvoje jis buvo jų numatytas 
ja gavo žinių iš Springfieldo Lietuvos . gubernatorium, 
policijos, kad tenai randasi Glovackis tuomet buvo ’eili- 
suimta maža mergaitė, kuri nis lenkų šnipas Lietuvos ar- 
atvažiavo iš Waterburio pa- mijoj ir, kaip žinia, ruoštas 
sislėpus ant tavnrinio trauki- t > > ,:i iu sukilimas nepavv 
nio. Ji bn J •. isa apmlnb .ej.

*

tik
su

DVYNĖS MERGAITĖS NU
PLAUKĖ 161 % MYLIŲ.
Pereitą sąvaitę dvynės se- 

serįs, turėdamos vos tik 13 
metų amžiaus, nuplaukė 
Hudsono upe iš Albany į 
New Yorką, 161 Vz mylių at
stumą. Pats plaukimas užė
mė 52 valandas ir 30 minutų, 
bet n’aukė su pertraukomis, 
išbąlamos pasilsėti ir pa
valgyti. Paskutinis jų šuolis1

•/ k

„•buvo 8 mylių ilgio.
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Iii APŽVALGA
“DRAUGAS” MOKINA 

SUSIVIENIJIMĄ 
TAUTIŠKUMO.

Kalbėdamas apie komuni
stų daromas pastangas paim
li i savo rankas S. L. A., kle
rikalų “Draugas” sako, kad 
čia kalti esą S. L. A. vadai— 
pas juos negana esą tautišku
mo. Ir todėl jis sako jiems ši
tokį pamokslą:

“Nors vėloka, bei dar reikėtų 
laikytis, kad lietuvių organiza
cija ir jos turtas nepatektų i 
paskutinės rųšies išsigimėlių— 
bolševikų rankas. Vadai privalo 
pamainyti savo taktiką, mest, 
siaurą politikavimą, visus lygiai 
ir teisingai traktuoti, organi 
zaciją vesti ne iškraipytais, bet 
lygiais ir grynai tautiškais ke
liais, tuomet bolševikai pasijus, 
kad jiems S. L. A. ne vieta. Jei 
to nepadarysit, bolševikai su 
laiku savo atsieks.”

Ar bolševikai savo atsieks, 
ar ne, tai parodys ateitis; bet 
apie tautiškumą “Draugas” 
neturėtų kalbėti, nes jis pats 
yra netiek lietuvis, kiek juo
dojo internacionalo tarnas. 
Nes kas gi yra Romos katali
kų bažnyčia, jeigu ne tarp
tautinė kunigų organizacija? 
Ir kiek gi gali būt lietuvišku
mo tokioj bažnyčioj, kur 
Dievas ir visokie šventieji 
paskolinti iš žydų kataliogo, 
o pamaldos laikomos lotiniš- 
kai?

KRIKŠČIONIS ATSTUMTI 
NUO VALSTYBINIO LO- 1 

VIO NERIMSTA.
Krikščionių partijos padė

tis Lietuvoje pasidarė visai 
nepavydėtina. Iki šiol jie 
skaitė save vieninteliais tik
raisiais krikščionybės ir tau
tiškumo specialistais. Bet 
štai, atsistoja prie valdžios 
bedievis Voldemaras su 
Smetona ir pareiškia, kari 
dabar tikraisiais krikščiony
bės ir patriotizmo apaštalais 
yra ne krikščionys demokra
tai, bet Smetonos-Voldema- 
ro partija. Negana to, kuni
gų partija gauna keliu Į už
pakalį ir ją išmeta iš val
džios. Musų prabaščiams lie
ka du išėjimai: arba išsiža
dėti krikščionių demokratų 
partijos ir prisidėti prie be
dievio-Voldemaro kompani
jos, arba paskelbti tautirtfn- 

tuvos laikraščiai praneša, 
kad jie daro ir vieną ir kitą.
Socialdemokratas” rašo:
. “Sugyventi ir atsargiai nu
stumti tautininkus užpečkin 
nuo tarpu krikščionims nėpąSb- 
3ekė. Kova dėl valdžios tiek pa-

• astre jo, Kad pagalios krikščio-
• nys patys liko išjoti pudyman 

ir dabar perkarusiais viduriais
- gauna matyti, kaip jų kaimyr 
; nas — priešininkas pats vienas 
vartosi valstybiniame lovy ir, 

< tartum, ima politiškai tukti.
, “Tautininkai iškarto pasista- 
į iė tautos valios reiškėjais, nie

kam.kitam neužleisdami tauty- 
> bes koncesijos nei vieno nuo- 
,;Jmčio. Tautininkai sistematin- 
' gai ima pastoti krikščionių blo- 
; kui kelią į tas lankas, kur pato- 
i giausia buvo ganytis. Tautinin- 
į kai mėgino žadamomis malonė- 
■ mis pavilioti ir sukrikdvti Uki- 
; ninku Sąjungos eiles. Tautinin- 
’. kai pagaliau pradeda flirtą su 
klebonais ir kamendoriais ir.

( reikia pasakyti, ne visai be pa
sisekimo. Išauklėti dievobai
mingų principų, kad kiekviena 
valdžia nuo Dievo, musų prak
tiškai jautrus klebonėliai vieto
mis jau ima šertis, virsdami iš 
krikščionių tautininkais.”

' Žinoma, tas nereiškia, kad 
klebonai jau nusiramins. Jų 
partijos “daktarai” Bistras ir 
Karvelis organizuoja davat
kas su špitolninkais ir ruošia
si Į muši. Štai ką apie tai rašo 
Smetonos-Voldemaro orga
nus “Lietuvis:"'

.“Dr. Karvelis Išsiruošė vasa
ros sezonui Į žemaičius gastro
liuoti. Sezoną pradėjo Telšiuose 
per Sekmines birželio 5 d. politi
niu pranešimai. Prelegentas pri
šnekėjo apie dabartinę padėti 
tokių dalykų. Dabartinė padėtis 
esanti visais atžvilgiais: politi
niu. ekonominiu, socialiniu sun
ki ir reikią greičiausiai Lietuvą 
atstatyti Į teisėtas vėžes. Rusų 
anglų konfliktas esąs rimtas 
politinis Įvykis, dėl kurio Lietu
va nepriklausomybę prarasian- 
ti. Vokietija Lietuvą spaudžian- 

• ti. kaip galėdama, ir norinti at-l 
imti Klaipėdą.

“Ekonomiškai Lietuva vis 
labiau ir laoiau smunkanti. 
Krašte nesą nei ramumo, nei 
tvarkos, nei orientacijos kas 
lytoj busią. Krikščionys demo
kratai. gindami teisėtumą, no 
rėdami vėl krašte atstatyti 
konstitucinę tvarką, turėjo išei
ti iš Kabineto. Prelegentas pa-1 
skaitė net atskiras savo ir dr. j 
Bistro nuomones. Kui iose sieks
niniais punktais kaltinama da
bartinė vyriausybe... Pasigavęs 
paskutinių dienų Įvykius daro 
tokias išvadas, kad rodis Lietu
va tuoj, tuoj žus.”

Tai ve, kaip apie Smeto- 
nos-Voldemaro valdžią kal
ba Lietuvos krikščionių lyde
riai, kuomet jie tapo atstum
ti nuo valstybinio lovio. Dėl
to, kad valstybės ragaišį da
bar valgo ne “daktaras” 
Karvelis ar Bistras, bet Sme
tona, tai Lietuva žus.

Ką gi dabar pasakys A- 
merikos klerikalų “Darbinin
kas,” “Draugas” ir “Garsas,” 
kurte iš pradžių taip šlovino 
Smetonos valdžią?

I

suotinu, lygiu, tiesioginiu ir kad pragyventi iš jos jis ne-'spaudą netekome geriausių 
slaptu balsavimu, proporcinga- galės. Tiesa, jis galės užimti sūnų, — jie supuvo caro ka- 
ja rinkimų sistema. Rinkimų 
tvarką ir atstovų skaičių nu
stato atskiras Įstatymas.

“Seimo atstovus renka pilna
teisiai Lietuvos piliečiai, vyrai 
ir moteris, turintieji nemažiau 
25 metų amžiaus, o renkamais 
gali būt nemažiau kaip 30 metų 
amžiaus.

“Seimas renkamas pelike- jwą galės apsiimti tiktai kūni
nėms metams. Jei dėl karo ar'gai, bankininkai, dvarinin- 
kitokių svarbių priežasčių nega- kai ir kitokie dykaduoniai, 
Įima butų daryti rinkimų, tai. kurie gyvena iš svetimo pra- 
Seimo laikas gali būti pailgu -1 kaito, 
tas atskiru Įstatymu.

“Pasibaigus Seimo laikui ar-į 
ba ji paleidus, nauji rinkimai 
uaromi nevėliau kaip už astuo
nių mėnesių, maždaug rudeni 
ar pavasarį. Rinkimų dieną 
skelbia Respublikos pieziden- 
tas.

“Seimas susirenka k a metai 
du kartu, pirmą antradieni kovo 
mėnesy ir pirmą antradieni 
spalių mėnesy. Seimo sesiją 
atidaro prezidentas arba jo Įga
liotas ministerių pirmininkas. 
Sesija negali ilgiau tęstis, kaip 
du mėnesiu.

“Nepaprastą Seimo sesiją ga
li sušaukti 
pusė Seimo

“Seimas 
teikdamas 
karnai galios. Bet kai priešas I pamiršo baudžiavos laikų, 
apskelbia Lietuvai karą arba kuomet jis buvo dvarininko 
kai jLs užima jos teritoriją, tai!pralošiamas kortomis, mai- 
Respublikos prezidentas ir be i nomas Į Šunį.
Seimo turi paskelbti karą. - Lietuvos liaudis gerai ži-

“Atstovai vaduojasi tik sa- !

kitą vietą, kuri bus “suderi
nama su atstovo pareigo
mis.” Bet ūkininkas ir fabri
ko darbininkas vistiek nega
lės i Seimą eiti, nes jis nega
lės savo darbo pertraukti, 
nors jo užsiėmimas ir ne
prieštarautų Seimo atstovo 
pareigoms. Taigi į toki Sei-

MEKSIKA ATGAIVINO 
KONSULATĄ RUSIJOJ.
Meksikos valdžia nutarė at- 

' ; savo 
konsulatą, ir galimas esąs

I
1

VOIKOVO UŽMUŠĖJAS 
YRA LIETUVĖS SŪNŪS.
“Lietuvos Žinios” prane

ša, kad tas jaunas gimnazis
tas, kuris anądien Varšuvoj 
nušovė sovietų Rusijos atsto
vą Volkovą, yra gimęs iš lie
tuvės motinos. Jos sako:

“Iš visiškai kompententingų 
asmenų mums teko sužinoti, 
kad Voikovo užmušėjas Borisas 
Kaverda yra Įsitikinęs monar- 
chistas. monarchistų organiza
cijoje išauklėtas ir dirbęs jau 
ilgoką laiką.

“Kaverdos tėvas yra gudas— 
baltarusis, jau pagyvenęs žmo
gus, motina — Jakštaitė, lietu
vaitė., . _

Š1& a žuvo Ltremti DUS lciiku"rusu naras:
Bet šiandien musų tėvynė 1 “

pavergta žmonių, kurie kovą | Kalbėdamas apie užmuši-kusi tarti, jog Varšuvoje 
dėl Lietuvos nepriklausomy-1 mą Varšuvoj įusų atstovo kaž-kieno butą provokacijos, 
bės laikė svajone ir gailino, Voikovo, vienas Europos lai- Juk dar prieš kalbamąjį už- 
carą. ; kraštis sako:

Lietuvą šiandien pagrobė į yas atsitikimas dar labiau 
ginklu valdyti musų pačių iš-; itempė ir be to nepeigerus 
gamos, kurių liaudis, gerai įantikius tarp Rusijos ir Len- 
pažindama, prie valdžios ne- kjjos.

Maskva Įteikė notą Varšu
vai, kaltindama ją, kad ne
pasirūpino tinkamų priemo-

• • , • J • 1 • .

Kalbėdamas apie užmuši- kusi tarti, jog Varšuvoje

mušimą Sovietų spauda, nu
trukus Maskvos santikiams 
su Anglija, sukliko, kad gali 
tekti Sovietams pasiruošti 
caram O čia dabar kaip ty
čia pašonėje, Varšuvoje, už
muštas jų atstot as. Smūgis 
X) smūgio tenka patirti Mas
kvos valdžios prestižui.

Nei Anglija, nei Rusija 
nenori karo. Bet ar jis neat
sitinka prieš norą? Karą šu
tei ia ne vien ekononiinės, 
bet ir psichologines priežas
tys. Niekas šiandien pasauly 
nenori karo, o v is dėlto nie
kur nėra ramu.

Gal niekur įaip blogų sie
nų, galutinai dar nenustaty
tų, nėra kaip Europos lytuo
se. Dėl to kiekvienas opus 
Įvykis čionai sukelia nerimo 
kaimynuose. Ant popierio 
diplomatų staluose tarytum 
visa tvarkoje, o valstybių 
santikiuose yra eibes sprogs
tamos medžiagos. V ienur įs
kilus kibirkštėlei, kitur ją 
gali vėjas nupūsti. Kad neat
sitiktų gaisro, reikia laiku 
saugoti ugnelė. Tad Maskvos 
ir Varšuvos pareiga išlyginti 
turimasis užmušimo įvykis

Šis klausimas rupi visai 
Europai. Tai mes gausime 
netrukus pamatyti, kaip visų 
kraštų spauda jį svarstys. 
Labiausiai jis rupi Pabaltijo 
valstybėms, visų pirma Lie
tuvai. Dėl to teks stropiai 
sekti joms Sovietų Rusijos ii 
Lenkijos diplomatiniai žy
giai. Rusijos padėjimas šiuo 
klausimu yra sunkesnis, nes 
jai teks formuluoti Lenkijai 
satisfakcijos dalykas.

Vargiai ar ji taip greit su
formuluos, nes čičerinasdar . 
nėra grįžęs Maskvon, o be jo 
niekas tenai to padaryti nesi
ryš. Sunkiausias daiktas, kad 
valdžia tiek Maskvoje tiek 
Varšuvoje turi skaitytis su 
minių psichologija. Karo, 
kaip viršuj minėjome, nė ka
tra valdžia — nei Lenkijos 
nei Rusijos — nenori. Bet ne
reikia pamiršti, jog tokiais 
atsitikimais netrūksta pa
kurstų. Tik apgalvotas žygis 
gali išlaikyti pusiausvyrą.

Kol kas netenka būti pesi
mistams. Nėra tokio padėji
mo, iš kurio negalima butų 
išsikilpoti. Viena aišku: 
M askyos ir Varšuvos santU 
kiai užmušimu la-
;bai įtinų&o.' Ndtint jų atlygi- 
inimo*ar apsieis tarpinin- 
•ko? Ir kas jis butų?

Tuo tarpu dar per maža 
žinių, nušviečiąiioiU'Voikovo 
užmušimą. Kačltdi politinis 
užmušimas, tai jau ąlšku: 
užmušė VoikoVą’ .rtisas ernp 
grantas monarchistas. Bet ari 
savo vieno pasiryžimu, ar sd 
kitais susikalbėjęs tai pada-* 
ryti ryžos, gal paaiškėš ‘ne
trukus.

i Šiaip ar, tai p, o naujas ka ? 
ro debesėlis rytu politikoje 
atsirado. U '

» • • '
• c '• >

prileido rinkimuose.
Šiandien grupė asmenų, 

pasivadinusių “tautinin- ____ __ ______________
kais, pasikvietusiu eilinius njy apsaugoti svetimos šalies 
lenkų šnipus, visą visuomenę j atstovui. Visoje Rusijoje, sa- 
kalina. atima piliečiams tei- ko> paskelbtas esąs dėl Vol

kovo užmušimo dviejų sąvai-sės- kovo užmušimo dvieju sąvai-
Lietuv os dvarininkai jau • gedulas. Galime sau isi- 

pakėlė galvas turėdami vai-; vajzduoti> kiek daug tenai 
dtdLtac i-.,n Ua-h-AMtom tdžioj aiškų pritarimą ir rei-'susierzinta ant Lenkijos. 

į daiktas, kad Maskvoje taip-,kalauja ka(j butų grąžinti is- Kokiu to užmušimo nasė- gi busiąs atidarytas vienas Ui ok,hntn kokiu to užmušimo pase- 
konsulatas Iki šiol Meksika : .dvaiai, kad butą ku y įį>utj sunku tuo tarpuKonsulais iki sioi MeKsiha atimta skiVpai is savanorių, * * , -- - ‘ ;
savo konsulatų sovietu Rusi- o-nkn« knvnio numalyti. g ai jis n nesupai-ioi neturėjo .dėjusių savo galvas kovoje j lbi tikių abie_
■ joj nenuėjo. '.su tų pačių d v anninkų sunu-; jų bet šiaip4ar uHip Eu_

imit / le“kų legijopminkais. • rOpos rytų politikoje teks 
Kam oi angį Lietu\osne- vventj nervingu dienu.

; priklausomybe, kas gerbia, b(? abej re^kalaus iš
musų liaudies teises, ^as Lenk<jos atsit<st5 Kaip tie 

I trokšta demoki alines, o ne t reįkajav-maj bus suformu_ 
uzurpatorių ^metonų-Volde- |uotj taj netrukus pamatysi- 
marų valdžios, įas šiandien me r s

negali vėl tai išliuosav imo ■ panašus atsitikimas buvo 
kovai nesiruošti. j prieš kelerius metus Šveica-

Tad “Lietuvos Re^ubli- rijoje, kur buvo užmuštas 
kai Ginti Komitetas Latvijo- Rugjjoy pilietis atstovas Vo- 
je na0 š. m. birželio mėn.(rovsky. Bet tik panašus, o ne 
pradžios pradeda leisti iaik- tojygUS Rusija su Šveicarija 

...... . . . .. i , , ~ , rašti “Liaudies Balsas, ’ ku- neturėjo ir iigšiol dar neturi
Atstovai vaduojasi tik sa-• no, kad is tos vergovės-bau- ris eis du kartu i mėnesį, 16 normaliu santvkiu nesšvei- 

ir negali bot jokiu jdžiavos ji buvo paliuosuota pusi, didumo. ' j normalių SMĘtiog, nes ssvet

i

•gaivinti Leningrade

prezidentas arbr. 
atstovų skaičiaus, 
skelbia karą, su 
prezidentui pakan-

| Amerikos Lietuvių 
Demokratinę 
Visuomenę.

sietuvos valstietis dar ne
pamiršo baudžiavos laikų,

vo sąžine i
mandatų varžomi. (Suprask. Ine dvarininko geradaryste 
negali savo partijų klausyti.)

“Atstovas gali užimti kitą !
vietą, jeigu tik ji suderinama 
su atstovo pareigomis. Atskiras 
Įstatymas turi nustatyti, kas 
su atstovo pareigomis nėra su
derinama.

“Atstovai gauna atlyginimą
tik už tą laiką, kuomet tęsiasi 
Seimo sesija. Ir tą atlyginimą 
nustatys atskiras Įstatymas. ’

Čia tai ir yra šuo pakastas.
Seimo atstovas gaus algą tik 
už keturis mėnesius. Aišku,

Kokių to užmušimo pašė-

i vari ja nėra de jure pripaži
nusi Sovietų Rusijos. Kas ki
ta Maskvos santikiai su Var
šuva: abi valstybės turi juos 
sutvarkiusios teisiškai, dėl to 
ir atsakomybė čia už užmuši
mą daug didesnė — ne tik 
civilinė, bet ir politinė.

Jei dar atsiminsime, kad

Kiekvienas ji užsisakyda
mas ne tik kad gaus tikrų ži
nių apie tai, kas dedasi Lie
tuvoje, bet podraug pridės ir 
savo ranką prie plačiosios 
liaudies teisių ir demokrati
nės tvarkos atstatymo Lietu
voje.

Kaina Amerikoje: iki šių Sovietų Rusija morališkai ir

| ar caro malone.
Lietuvos valstietis ii- dar

bininkas prisimena “Aušros” 
ir “Varpo” laikus, knygne
šystę, kovą prieš caro val
džią dėl Lietuvos nepriklau
somybės ir grąžinimo spau
dos.*

Liaudis tada kovojo ne metų galo — 1 dol.: 3 mene- politiškai yra nužeminta Pe- 
vien su caro kazokais, bet irjsiams — 50 centų. kine (Kinuose) ir Londone,
su dvarininkais ir kunigais, pinigus reikia siųsti šiuo iš kur jai teko išsikraustyti 
kurie tuomet tai kovai nepri- antrašu: Latvia, Riga, Miera'su visa atstovybe ir visomis 
jautė ir išdavinėjo. ‘ ~ '

' Mes per kovą išgaudami Į Balsas.'

I
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Pinigus reikia siųsti šiuo iš kur jai teko išsikraustyti

iela No. 8, dz. 7, “Liaudies prekybos Įstaigomis, tai su- 
prasime, kad Maskva bus lin-

tkų valdžiai atvirų kovą/ LiC^ ^ “Prieš karą jie gyveno Gied-

i

s •

♦

Modeminiai

p • • . •

atstovai renkami

i

4

raičiuose. Ukmergės apskrities. | 
laike karo buvo Rusijoje, po ka-1 
ro motina su dukterimi ir sū
num Borisu apsistojo Vilniuje, 
o tėvas Varšuvoje, kur ir dabar 
redaguojąs gudišką dešinės pa
kraipos laikraštį. •„ , * , ;

“Borisas Kaverda—pravos
lavas. laiko save rusu. įsitikinęs 
monarchistas. •

“Šiemet jis turėjo baigti gim
naziją, kurioje buvo laikomas 
gabiu mokiniu.

Reikia pastebėti, kad stu
dentas Hrineveckis. kurs už
mušė Rusijos carą Aleksand- 
dą II,„taipgi buvo maišyto 
baltgudžių ir lietuvių kraujo 
jaunuolis.

KOKIA BUS NAUJA LIE
TUVOS KONSTITUCIJA.

Pagalios jau gavome nau
jai Lietuvos konstitucijai 
projektą. Jis yra išdirbtas 
Voldemaro ministerių kabi
neto. Šitas projektas siūk) 
pakeisti tris konstitucijos 
skyrius, būtent tuos, kurie 
kalba apie Seimo rinkimus, 
valdžią ir savyvaldybes.

Apie Seimą “pataisytoji” 
konstitucijos vieta sako 
taip: .

* -l J' '

“Seimą sudaro išrinkti tau 
tos atstovai,, kurių, renkama 
vienas nuo 50,000 gyventojų. 
(Pirma vienas atstovas buvo 
renkamas nuo 25,000 gyvento
jų)

“Seimo

h

randa
savo

pasirinkimą
* ■«

Camel

Šlly DIENŲ skonis išskiria Gamei 
kaipo savo ideali cigaretę. Šis 
amžins griežčiau renkasi negu bile 
žinomas ir Cnmeis skaito pirmais. 
Camel gardumas ir kvepėjimas 
paeina nuo parinkčiausiu ką auga 
tabaku. Ir nuveda prie augščiau- 
mo smagumo rukvme.

Nerasite augštesnio geramo saiko 
kai šiame numylėtame cigarete, 
Jųsų pačių pasidžiaugitnas pat v i r- 
tins nutveriantį pasirinkimą moder
ninių rūkytojų.

Kad dažinoti kaip minkftti ir ma
lonus geri cigaretai tikrenybėj gali

“Imkite Cameir

IMIGRACIJOS VIRŠININ
KAS STEBISI “VELNIŠKU 

ATEIVIŲ GUDRUMU.”
Vyriausia imigracijos: ko- 

misignierius Hull buvo šio
mis dienomis nuvažiavęs iš 
Washingtono apžiūrėti Ka
nados pasienį, kaip tenai is 
anos pusės yra šmūgeliuoja- 
mi ateiviai į Jungtines.Vąis- 
tijas. Apžiūrėjęs pasienį ir 
sugrįžęs atgal į Washingto- 
ną j’isai pasakė: “Pasienyje 
yra jaučiamas ‘didelis ateivių 
veržimąsi?! į mu$ų pusę. .Ir. 
reikia tiesiog stebėtis velniš
ku ateivių gudrumu. Jiemą 
padeda ir organizuoti smu: 
gelninkų burtai. Kaip dabar 
dalykai stovi, tai imigracijos 
žinyba visai negali nieku pa- 

; daryti, nes ateiviai pilasi vi- 
pasieniu.
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leidimo ir nepaisymo apie 
Aplankius dr-gą J. Perkūną, nelaimės ištiktą savo drau

gą. Ypatingai brooklynie- 
čiai, kurie ten pat gyvena, 
galėtų be didelių nuostolių 
atlankyti nelaimingąjį. Bet 
jie visi yra nutolę nuo drau
giškumo ir nei vienas iš jų 
neatlanko nelaimingojo! 
Spręskite patįs apie toki sa
vo .elgesį. Mano komentarai 
nereikalingi.

Aš jau sakiau, kad darbi
ninkai, kurie tuose prieglau
dos namuose dirba, neduoda 
tinkamo patarnavimo, bet 
jei ligonis duoda kiek jiems 
pinigų, tai jie pasidaro daug 
geresni ir saugoja ligonį. 
Užtad čia yra reikalingi li
goniui doleris-kitas, su ku
rių pagelba galima įgyti tar
nautojų prielankumas. Bet 
draugas Perkūnas nereika
lauja tiek tų pinigų, kiek 
jis geidžia draugiškumo ir 
užuojautos nuo savo buvusių 
draugų. Tie, kurie nebegalit 
atlankyti, galit savo auką ir 
užuojautą pasiųsti d-gei M. 
Stanelienei, 380 Hiliside 
avė., Newark, N. J. Ji ligonį 
atlanko, perskaito jam laiš
kus ir perduoda prisiųstus 
pinigus. Iki šiam laikui man 
sakė yra prisiųsta apie de
sėtkas dolerių ir tiek pat 
užuojautos laiškų. Už viską 
drg. Perkūnas širdingai vi
siems ačiuoja!

Kaz. Liutkus.

NEW YORK, N. Y.

Gavus progą nors trum- ’ 
pam laikui, 26 d. birželio nu- ' 
vykau Į New Yorką ir prie ! 
pirmos progos atlankiau ne
laimingą, žiauraus likimo 
prislėgtą drg. Joną Perkūną. 
Aš čia neaiškinsiu, kas buvo 1 
J. Perkūnas, ką jis veikėjr 
kodėl jam turėtų darbimn- 
niška visuomenė teikti savo 
užuojautą. Manau, kad tie, 
kurie dalyvauja visuomeni
niam darbe, turėjo progą ' 
pilniausia pažinti J. Perkū
ną iš jo anų laikų darbuotės. 
Man tik norisi papasakot 
apie dabartinę apverktiną 
dr-go Perkūno padėtį.

Nelaimingasis randasi 
New Yorko miesto prieglau
dos namuose. Namas yra ga
na patogus ir švariai užlai
komas, maistas duodamas 
įr-gi atatinkamas. Tik visa 
bėda yra tame, kad gana tan
kiai mainosi darbininkai, ir 
tie darbininkai būna visai 
netikę ir mažai jie teikia ne
laimingiems pagelbos. Tiesa, 
kitiems ligoniams tiek daug 
pagelbos nėra reikalinga, 
kiek J. Perkūnui ir todėl jis 
turi daugiaus nukentėti, ne
gu kas kitas. Matote, drg. J. 
Perkūnas jau keturi metai ir 
keturi mėnesiai guli lovoje ir 
nebegali pats nei mažiausio 
reikalo atlikti. Abi kojos ir 
kairėji ranka yra visiškai ne
valdomos, dešinė ranka yra 
kiek valdoma (iki alkūnės), 
bet tai tik tiek, kad ligonis 
gali kokią 10 minutų ant jos 
parymoti, ir kuomet atneša 
maistą, tai rymodamas ant 
alkūnės pakelia galvą ir kito 
maitinamas sotinasi. Pasi
versti ant kito šono ar nors 
kiek pasijudinti pats nebega
li, ir taip prie kiekvieno pa
sijudinimo turi kas nors pa
gelbėti. O kuomet patarnau
tojas pasitaiko beširdis ir ne
tikęs, tai nelaimingasis tu
ri kentėti kad ir ilgiausias 
valandas negaudamas jokios 
pagelbos. Gulėt kitaip nebe
gali, kaip tik kniūpsčias ir 
truputėli paverstas ant šono. 
Ant pečių negali gulėt, nes 
strėnų nugarkaulis yra suge
dęs ir kuomet ant jo guli, tai 
jaučia nepakenčiamą skau
dės). Pasodinti taip-pat yra 
negalima, nes kaip strėnos, 
taip ir abidvi sustingusios 
|;ojos prie to nedaleidžia. Iš
rodo, kad sveiki yra tik vi
duriai, kurie sumala maistą,, 
ir širdis, kuri pumpuoja! 
kraują, palaikydama gyvy-: 
bę. Protiniai drg. Perkūnas' 
yra normalus, kalba gražiai 
ir turi gerą atminti, taip kaip 
buvo pirmiaus, kuomet buvo 
sveikas. Išvaizdoj atrodo su
nykęs, bet dvi žibančios akys 
tokios linksmos, kad net mie
la i jais'žiūrėti, tarsi jos nebe
turi to skausmo, to vargo, 
kuri visas kūnas kenčia jau 
apie desėtkas metų. Kalbant 
su juo yra gana malonus ir 
rodo nepaprasto draugišku
mo, net mėgsta baikas-juo- 
kus, prajuokina kitą ir pats 
Saldžiai juokiasi. Apie dar
bininkų klesos uždavinius li
gonis turi tą pačią nuomonę, 
kaip ir pirmiau, kuomet bu
vo sveikas. Nelaimingasis 
turi dideliausio noro prie 
skaitymo, bet dabar nei to 
nebegali, nes nėra kas laiky
tų knygą atatinkamai ir at
verstų jos lapus.

Tai ve, kokioj nelaimingo; 
padėty randasi musų myli
mas draugas, kuris savo lai
ku tiek daug dirbo dėl darbi- 
ninkų klesos labo, tiek daug 
kovojo prieš skriaudikus ir 
apgavikus, tiek daug rodė 
širdies ir pasišventimo visuo
menės labui. Dabar žiaurios 
nelaimės ištiktas vaitoja per 
dienas ir naktis, neturėda
mas net progos kam pasi
guosti ir gauti užuojautą.

Aš stebiuosi ir labai ste
biuosi iš draugų tokio apsi-

PORTAGE, PA.
Lietuvių Tautos Draugystės 
piknikas. — Pareškimas ne

sąmonių skleidėjams.
Birželio 26 d. Lietuvių 

Tautos Pašalpinė Draugystė 
buvo surengus pikniką miš
ke, kuris randasi apie pusę 
mylios atstume nuo Portage. 
Kadangi iš vakaro lijo, tai 
pikniko rengimas buvo ma
noma atidėti. Vienok ant ry
tojaus, nors ir buvo apsi
niaukę, bet nelijo, todėl pik
nikas buvo surengtas. Publi
kos buvo neperdaugiausia, 
nes vieni lietaus bijojo, o kiti 
manė, kad nuo vakarykščio 
lietaus žolė dar nebus ap- 
džiuvus, todėl daugelis į pik
niką nevažiavo. Visgi mano
ma, kad Tautos Draugystė iš 
šio pikniko turės gražaus 
pelno, nes už pikniko vietą 
nereikia mokėti ir daug pik
nikui reikmenų patįs nariai 
pasigamino.

Žmonės linksminosi ant 
tyro oro iki vėlyvam vaka- 
rui. .; ■

.♦ .* / »

Lietuvių Tautos Draugys
tėje yra keli nariai, kurie 
simpatizuoja Chicagos ir 
Brooklyno tavoriščiams. Ši
tie komunistų simpatizato- 
riai draugijos susirinkimuose 
retkarčiais prikalba nesąmo
nių.

Taip, balandžio mėnesio 
susirinkime buvo 
sumanymas, kad 
Tautos Draugystė 
S. L. A. 48 kuopa

Their Secret:
SI

kr/
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JIE DŽIAUGIASI IMPORTUOTU SKONIU.

JUS IRGI DŽIAUGSITĖS, JEIGU PAPRAŠYSITE 
PAS SAVO GROSERNINKĄ

“Gesundheit” Malt Extract
Klauskit artimiausioj krautuvėj arba rašykit pas

Gesundheit Malt Sales Co., 60 Fulten St. Boston Distributor
Tel.: Riehmond 3520

vių kalbos tinkamai nemoka. I atlikta į vieną pusmetį, kovo- 
Darbiečiai vartoja Liaudan
ską kaipo įrankį sukolekta- 
vimui kuodaugiausia kapita- 
istiškų dolerių.

Balandžio 18 d. Liaudans- 
<as kalbėjo Portage. Daug 
kalbėjo, bet nieko nepasakė. 
Kartojo tą patį po kelis sy
kius. Iš tokio kalbėtojo nėra 
naudos nei už sudilusį centą.

Kadangi Lietuvių Tautos 
Draugystė buvo nutarusi 
duoti 5 dol. kovai su Lietu
vos smurtininkais, tai čia vėl 
kilo klausimas, per kokį fon
dą tuos pinigus siųsti. Rim
tesni draugai- patarė siųsti 
per “Keleivio” redakciją. 
Bet čia pašoko “Laisvės” ir 
“Vilnies” simpatizatoriai, 
kurie ėmė šmeižti ir niekinti 
netik “Keleivi,” o ir Lietuvos

jant su visokiomis kliūtimis.
Komunistai turi neužmirš

ti, jog priešaky demokrati
nės valdžios atsistojo Dr. 

• Grinius, tas pats Grinius, ku
rio mylimą žmoną ir jauną 
-dukrelę nužudė bolševikai. 
; Vienok Grinius nekeršino 
i bolševikams už jo žmonos ir 
dukters nužudymą. Tapęs 
prezidentu jis paleido bolše
vikus iš Lietuvos kalėjimų.

Gavę laisvę, Lietuvos ko
munistai, vieton išreikšti 
simpatijas demokratinei val
džiai, jie išvien su krikščio
niškais fašistais pradėjo 
rengti demonstracijas prieš 
valdžią ir tykojo ją ginklu 
nuversti, o jos vieton įvykinti 
savo diktatūrą. Bet juodieji 
fašistai užbėgo jiems už

paduota 
Lietuvių 
kartu su 
surengtų 

protesto prakalbas prieš Lie
tuvos smurtininkus ir kad vi
sos Portage draugijos pagal 
išgalę aukautų kovai su 
smurtininkais, šitas sumany
mas tapo priimtas. Dabar ki
lo klausimas, koki kalbėtoją 
kviesti. Rimtesni draugijos 
nariai pasiūlė “Tėvynės” re
daktorių Vitaitį arba “Ke
leivio” redaktorių Michelso- 
ną. Bet komunistų simpatiza- 
toriai tuojaus ėmė visaip nie
kinti čia Įvardintus kalbėto
jus ir pasiūlė pakviesti kok 
tai Liaudanską iš Brooklvno 
kuris esąs nesenai atvykęs iš 
Lietuvos. Kilus ginčams, 
draugystė nutarė kalbėtojo 
klausimą palikti ant komite
to rankų. Kadangi komiteto 
didžiuma simpatizuoja ko
munistams, tai jie ir partrau
kė kalbėtoją iš “Laisvės” pa
stogės tūlą Liaudanską. Tie
są pasakius, Liaudanskas nė
ra jokis kalbėtojas, net lietu-

neiiK rveieivi, o ir sietuvos i , . . . -
socialdemokratus su liaudį-akl* įvykindami savo per- 
ninkais, kurie, girdi. parda-!'^"??'. Ka>P Juodųjų fasis- 
vę Lietuvos liaudį fašistams. taip ir raudonųjų bolsevi- 
Jie karštai ragino siųsti au<ky tlkslas buvo vienodas - 
kas į “Laisvės” komunistinį: 
fondą.

Tiems karštagalviams ko
munistų simpatizatoriams 
aš čionai nurodysiu tą faktą, 
kad d ei Lietuvos perversmo 
daugiausia yra kalti komuni
stai, kurie kaip galėdami de
moralizavo Lietuvos liaudį ir 
pynė koją demokratinei val
džiai.

Visi žino, jog Lietuvą val
dant krikščionims demokra
tams, kraštas buvo visiškai 
nualintas. Kuomet žmonėse 
pradėjo reikštis nepasitenki
nimas krikščionių valdžia, 
tai Lietuvos komunistų vadai 
(Rusijos burdingieriai)Kap
sukas su Angariečiu atvirai 
ragino savo pasekėjus ver
čiau balsuoti už krikščionis 
demokratus, negu už social
demokratus arba liaudinin-[ 
kus. i

Vienok Lietuvos žmonės 
žinojo, kas yra jų draugai ir 
kas priešai. Jie didžiumoje 
balsavo už socialdemokratus 
ir liaudininkus. Ir liaudinin
kai su socialdemokratais su
darė naują krašto valdžią, 
šita valdžia tuojaus nuėmė 
nuo Lietuvos liaudies rete
žius, kuriais ji buvo sukaus
tyta. Tapo panaikintas karo 
stovis, paleisti iš kalėjimų 
politiniai kaliniai, suteikta 
spaudos, žodžio ir susirinki
mų laisvė, leista darbinin
kams organizuotis į profesi
nes sąjungas, įvesta civiliniai 
apsivedimo aktai, užmegsta 
draugiški ryšiai su Rusija, 
įsteigta bedarbių fondai ir 
daugybė kitų naudingų kraš
tui darbų padaryta. Ir reikia 
neužmiršti,

nuversti demokratinę val
džią.

Kaslink “Keleivio” ar so
cialistų šioje šalyje aš jums 
tiek turiu pasakyti, jog nei 
“Keleiviui,” nei socialistams 
niekas negali primesti visuo
menės aukų išeikvojimo. O 
komunistams tas yra prime
tama. Kad komunistai nau
doja visuomenės aukas sa
viems reikalams, tą paslaptį 
išdavė anais metais jų pačių 
fondo selęretprius Zabulio
nis. Ir Zabulionio užmetimo 
ligšiol “Laistės” ir “Vilnies” 
komunistai dar neatrėmė.

Patariu “Laisves” ir “Vil
nies” skaitytojams nebūti 
vienpusiškais, skaityti kito
kių pakraipų laikraščius, o 
tuomet pamatysite, kur yra 
teisybė. Pasaulio Vergas.

mas šoko. Iki pat vakaro va
žiavo daugiau svečių. Tikie- 
tų priėmėjai turėjo visą die
ną sunkiai dirbti.

Apie penktą valandą nuė
jus mums prie savo automo- 
bilo, kuris stovėjo netoli 
vartų, staiga iš daržo išlėkė 
“Overland” automobiliu 
kaip pakvaišęs ne visai jau
nas žmogus. Matyt, jisai bu- 

|VO tiek girtas, kad nė pats ne
matė kur jis važiavo. Apie 
[vartus buvo nemažai žmo- 
■ nių: vieni ėjo, važiavo į : 
'daržą, kiti iš daržo. Važiuo- 
‘jant kiti žmonės spėjo pasi- ‘ 
1 traukti, o vieną jauną mote- i 
riškę, kuri ėjo daržan, par- | 
mušė po ratais. Keletas de- 
sėtkų žmonių matė, kaip tą 
moteriškę išilgai visą per
važiavo abiem ratais kaip 
kokį skudurą — supiaustė 
jos drabužius ir paliko j 
kraujuose. Paskui su auto- ; 
mobiliu jisai įvažiavo vartų 
stulpan, atsimušė, išmušė 
lempas ir išlaužęs tvoros 
stulpą įsipainiojo vielose, 
kur apsisukus vieloms apie 
ratus, mašina sustojo. Ar
čiau buvusieji žmonės puo
lėsi gelbėti sužeistąją, o gir
tas važiuotojas palikęs ma
šiną, pasislėpė nesugautas. 
Matydamos moterys tokią 
tragediją net alpti pradėj'o. 
Subėgę vyrai paėmė sužeis
tąją nuo kelio, nunešė toliau 
ir paguldė, nes ji pati pra
šė, kad nejudintų jos. Ji dar 
galėjo kalbėt ir pasisakė 
vardą: Mrs. Stines, 3020 
So. Wallace st. Staiga atsi
rado ir jos girtas vyras, ku
ris pamatęs savo moterį 
kruviną, pradėjo su kumš- 
čia švaistytis ir keletui vyrų 
kirto į veidą. Paskui puolė
si ją bučiuoti ir pats susi
kruvino nuo jos. Staiga atsi
rado ir kelių policija ir de- 
tektivai. Policija paėmė 
vieną daržan važiuojantį au
tomobilį ir paėmę sužeistąją 
liepė tuoj vežti į ligoninę.

Detektivai, nukarpę tvo
ros vielas, išėmė “Overlan- 
dą” ir nusigabeno savais ke
liais. Automobilio registra
cijos numeris 998-221. Pa
gal registraciją policija su
rado, kad automobilis pri
klauso Juozui Boboliui, 2554 
So. Halsted st.

Tai buvo neįmanomai bai
sus vaizdas ir panika. Kas 
matė tokį atsitikimą, tam 
nuo to laiko nekoks buvo 
piknikas.

Piknike kalbėjo drg. P. 
Grigaitis. Jo kalba buvo gė
riau girdėt darže, negu salė
je, nes “loud speakeris” didi
no garsą. Kalbėtojas nurodė 
Lietuvos smurtininkų bjau
rius pasimojimus ant Lietu
vos piliečių laisvės. Jisai ra
gino remti Lietuvos social
demokratus kovoje už lais
vę ir teises.

Po dr-go Grigaičio kalbos, 
pirmininkaujant drg. Ska- 
marakui, dešimt porų aukų 
rinkėjų perėjo per daržą. 
Aukos buvo renkamos Lietu
vos socialdemokratams. Te
ko ir man rinkti aukas. Viso
kių žmonių susitikome: ko
munistai mus koliojo. Kata
likai pasakė mums tik tiek: 
“Mes atvažiavome į ‘Nau
jienų’ pikniką, bet žinote, 
mes esame katalikai, tad nė
ra logiška aukot socialde
mokratams.” O komunistai 
pasiuntė mus eiti ant Max- 
well st. daryt biznį. Girdi, jie 
atvažiavę čia dėl “pleasure,” 
o ne kam nors aukot. Bet vis
gi nemažai radosi nuoširdžių 
žmonių, kurie gausiai auko
jo. Aukų buvo surinkta virš 
$60.

Vadovaujant p. Uktveriui 
buvo visoki kontestai: lenk
tynės, šposai, juokai ir kur 
tu čia visus suskaitysi.

Diena buvo labai graži, ne 
peršilta, tai publika smagiai

CHICAGO, ILL.
Milžiniškas “Naujienų” pik

nikas.
Birželio 26 d. Černiausko 

darže įvyko didysis “Nau
jienų” piknikas. Senai jau 
yra žinoma, kad į “Naujie
nų” piknikus suvažiuodavo 
didelės minios žmonių, bet šį 
kartą buvo dar daugiau, ne
gu kada nors pirmiau. Jeigu 
bolševikai gyrėsi, kad jų pik
nike buvę apie 4.000 žmonių, 
tai “Naujienų” piknike buvo 
vienų tiktai automobilių apie 
tiek. Automobiliai daržą 
tiek užkimšo, kad nebeliko 
vietos nė perėjimui. Buvo vi
sokių pažvalgų žmonių: ka
talikų, bolševikų ir kitokių.

Nuo pat ryto iki penktos 
valandos po pietų publika 
žaidė, vaikščiojo po daržą, šoko iki visiškai sutemo, 

kad tas viskas užkandžiavo, o salėje jauni- Reporteris.

I

WORCESTER, MASS. 
Lietuvių Credit Union.
Birželio 1 d. sukako ly-‘ 

giai metai, kaip Worcesterio 
Lietuvių Credit Union ofi-[ 
ciališkai gyvuoja. Worceste- 
rio lietuviai jau senai pagar
sėjo savo uolumu veikime 
Lietuvos ir lietuvių labui, ir, 
kaip jie pirmi pradėjo ne 
vieną tautybės darbą, taip 
jie pirmi pravedė kelią orga
nizuotam finansiniam veiki
mui Massachusetts lietuvių 
tarpe. Minint savo pirmųjų 
gyvavimo metų sukaktuves, 
W. L C. U. pageidauja nors 
trumpai aprašyt savo dar
buotę ir išaiškint Credit 
Union tikslą, kad kiti lietu
viai apsipažintų su Credit 
Union’ais ir naudotųsi jų ge
rovėmis.

Credit Union, tikroj pras
mėj, yra bankas, įsteigtas pa
skirų žmonių grupių, savo 
naudai ir paramai. Kiekvie
na ypata, daranti biznį su 
banku, yra jo nariu ir dali-Į 
ninku, nusipirkus vieną ar 
daugiau šėrų. Šerais sudary
tas kapitalas yra išduodamas 
paskolomis. Tasai kapitalas 
neguli dykai: 6 nuoš. už pas
kolą atskaitomi iš išduoda
mos sumos, paskola atmoka
ma savaitinėm mokestim per 
metus laiko; tokiu budu pi
nigai nuolat grįžta apyvar
ton, dėleris dolerį gamina. 
Gale metų uždarbis išdalina
mas nariams dividendais. 
Skolininkams irgi tenka di
videndai, nes reikalaujama, 
kad skolininkas turėtų vieną 
šėrą nuo kiekvieno skolina
mo šimto dolerių. Prie pa
skolų skyriaus veikia dar 
įdėlių sąskaita. Už įdėlius 
rfiokama 5 nuos., kūne pri- 
skaitomi sausio ir liepos mė
nesiuose.

Faktinai, Credit Union 
yra labai geru dalyku, nes 
iš mažai darbo gaunama 
daug naudos visiems. Bet j 
lietuviai, įbauginti visokių 
bendrovių ir akcinių kompa
nijų bankrutavimu, pamoja 
ranka su nepasitikėjimu ir 
ant Credit Union. Tas paei- į 
na iš nežinojimo. Credit 
Union’ai yra steigiami ir lai- mi darbą už pigiaus, bet šiuo 
komi ant saugių pamatų, pri- syk tai perdaug apsiriko, nes 
silaikoma griežtos tvarkos"""—:-----J~
knygų vedime ir prižiurėji-; 
me. Prie to, Massachusetts 
Bankų komisijonieriai per
žiūri knygas bent du syk antį lašinių be pinigų. Bet reikią 
metų, taip kad jokiu budu 
negali įvykt kokios nesąmo
nės ar šmugelystės biznio ei
goje.

W. L. Credit Lnion auga, ’ 
kaip ant mielių. Tą liudija 
šios skaitlinės iš birželio 1 d., 
1927 m.: šėru supirkta už 
$2,203.00 (birž. 1,1926 m.—; 
$406); idėliu $4,506.82 (bir-l 
želio 1, 1926 m.— $300.12)J 
nuošimčių už paskolas gauta1 
$678.00. jstojimo duoklių 
(po 25c. nuo nario) sumokė
ta $35.25. Pabaudų už laiku 
neatmokėtas paskolų mokes
tis $23.40. Paskolų per metus 
išduota $11,350.00. Iš tos su-1 * '
mos jau atmokėta $5,259.00. 
Išlaidų buvo sulyginamai 
mažėi — $134.41. Viso turto 
stovis (assets) $6,681.58?
Nariu turi 146 iš iu 41 skoli-1“““— ■***•«narių 11111 is jų . koji prase sav0 gyvenimo drau- 
ninkas ir 30 įdelinmkai (de- gę }<a(( jį paįaj(]otų be jokių 
positors). Su laiku tikimasi bažnytinių ceremonijų. Tai- 
įsaugt 1 milijoninę įstaigą, j j0 prašVmas likosi išpildy- 

terio lietuviai.
W. L. C. U. sekretorė,

J. Rauktytė.

Ar jūsų šeimynai 
nereikalinga dalis 

jūsų pėdės?

Oram!

Siųskite ją 
telegrafu!

I

i

PIRMA negu jus prisi
rengsite pasiųsti savo pi
nigus per paštą, jie gali 
būti pavogti ar pamesti.

Eikite į artimiausį 
Westem Union ofisą. Pa- 
veskit pinigus musų kler
kams, kurie specialiai yra 
išlavinti, kad suteikus 
jums greitą ir mandagų 
patarnavimą. Po valan
dos laiko jūsų pinigai bus 
atiduoti jūsų šeimynai, 
taip lygiai kaip jus patįs 
būtumėt namie. Pr imokė
jus kelis centus daugiau, 
jus galite ir žinią kartu 
su pinigais pasiųsti.

Per m ūsų Kabelio Money 
Orderių patarnavimą jus ga
lit pasiųsti pinigus į savo tė- 
vytf. nepaisant kur ji butų.

THE
WESTERN UNION 

TELEGRAPH 
COMPANY

nėra iš ko gyv enti. Pirmiaus 
jie bado išvengdavo išimda-

nėra nei to pigaus darbo už
tektinai, kad galėtų pasiimti, 
bei sau maisto užsidirbti. Pa
kol kas gauname duonos ir

htspamirsti, kad tie musų! 
tabtiečų magazinai greitu 
laiku ištuštės. Geriausia bri
tų važiuoti ant ūkių ir siufn 
dirvonus, kur badas nekriok
tu. A. Kurelaitis.

BRIGHTON, MASS. 
Mirė Teofilius Merkelis, i 
Birželio 23 d. persiskyrė 

su šiuo pasauliu Teofilite? 
Merkelis. Jis sirguliavo per 
du metu, tai yra nuo to laikų,

I kuomet jis kartu su kitais bu- 
ivo skaudžiai apdegintas fil
mų ekspliozijoj Park St. Sub- 

. Nuo to laiko 
jis nebegalėjo sveikatos at- 
gaut ir pusėtinai prisikanki
nęs mirė.

I Velionis buvo laisvų pa- 
• žiūrų žmogus. Prieš mirti

bažnytinių ceremonijų. Tai-

t

tas. Jo likusioji moteris ir 
duktė taipgi neturi nieko 
bendra su Romos trustu. 
Velionis Merkelis likosi pa
laidotas ant laisvų kapinių, 
patarnaujant graboriui Aku- 
nevičiui, 25 d. birželio, 2 vai.

BALTIMORE, MD. 
Bloga rubsiuviams.

Pastaruoju laiku rubsiuvių po pietų. Lydėjo Į kapus apie 
darbas ant tiek sumažėjo/16 autortiobilių. Paliko didę- 
kad net ant pragyvenimo ne- Hame nubudime pati, sūnūs 
galima užsidirbti. Jau ir biz- ir dvi dukterįs. 
nieriai pajuto tą bedarbę.: Lai būna jam lengva ilsė- 
Mat pas rubsiuvius kai pilve tis šios šalies žemelėj, 
—pavalgei ir vėl tuščia. Di-[ Dalyvavęs,
džiumoj rubsiuviai elgiasi___________________ ___
taip: kol dirba, tol turi, o'. ;
kaip nustoja dirbti, nustoja'' Maži vaikai tėvams kupra 
ir turėti. Gi užėjus bedarbei [laužia, o dideli širdį graužia.
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ji du

Koks Lietuvoj Ūpas.
Prieš perversmą visi dirbo 

ramybėje, visi buvo paten
kinti: po perversmo, lyg po 
griaustinio trenksmo, visi 
sujudo. Nors mitingai ir už
drausti, bet agitacija eina di- 

įs Žmo
gus su

po"Lietuvos Ūkininko,” 
perversmo padidėjo iki 70 
egz.

Reformos policijoj.
Valsčiuose bus laikomi po

licijos valdininkai ir raitų 
policininkų, kurie pildys ap
skrities viršininkų Įsakymus. 
Policijos kadrą taipgi didina 
ir žvalgybos srityje. Kaimuo
se, miesteliuose’ keli po
licijos agentai, kurie seka

*4tfekvieną asmenį.
__  _ 'i’ių 

kaimieti? Suvtfapfe pora mi
lijonų egzempliorių atspaus
dinta atsišaukimų i Lietuvos 
visuomenę; bet visuomenė, 
kaip matyti, domės nekrei
pia. — laiko paprastos agi
tacijos apsireiškimu. Atsi
šaukimai buvo lipinami ant 
kiekvieno stulpo, o jų Lietu
voj yra daug. Dauguma žmo
nių pasipiktinę šios valdžios 
darbais. Laikraščių skaito 
daugiau, negu iki perversmo, 
štai. į Sudargus, (Šakių ap.) 
pirma pareidavo 14 egz. svarstyti.

Įstatymų jau nebereikia, o 
tik Įsakymų. Nota Bene.

I

I

NORI NUMUŠTI ANGLIA
KASIŲ ALGAS.

Minkštųjų anglių kasyklų 
savininkai Philadelphijos 
konferencijoj pasiūlė ang
liakasių unijai mažesnes al
gas. Jie sako, kad mokant 
dabartines algas, kompani
jos negali pasidaryti jokio 
pelno. Unija patarė nutrauk
ti konferenciją, kad galėtų 
šitą pasiūlymą tinkamai ap-

Aš Pats, Mano Kelines ir 
Smetoniškas Medalis.

Gyvenau jau Kaune nuo Prisirinkome pilną krepšį 
rudens, bet man per ištisus Įvairių dalykų. Kadangi bu- 
tris mėnesius niekame atsi- vome truputi sušalę, tai už- 
žymėti neteko; nebuvo noro, sukome i namus, kur dalį 
o gal ir gabumų bei dirvos, provianto ir palikome, bo bu

vo daug dar krautuvių neap
eita, gi geriau tebūna pas 
mus padėta, negu pas pra
keiktą žydą liks nepaimta 
dėl krepšio pilnumo.

• Kaip vėliau pasirodė, tai 
kad taip padarėm labai gerąi, nes vi

są sąvaitę žmoniškai valgėm 
ir rukėm.

‘i Antrą dieną ir aš gavau

VARGAS YRA GERIAUSIS 
MOKYTOJAS.

kaip kiti sakydavo.
Bet vieną gražų gruodžio 

lytą, mano draugas daug 
anksčiau nei paprastai pra
dėjo mane kelti iš lovos. Aš 
nieko nelaukęs paklausiau:

—Kas tau yra, 1 
anksti keliesi ir mane keli?

—Kelkis, rengkis ir eime..
Laikas ir tau pasižymėti. , . - . ,- .-Kur gi tu nori taip auk- brauningą, ir ką norėjau, tij 
sli eiti? Kur čia dabar atsižy-ai estavau "-variau kaleji- 
mesi? Ar atmeni, kaip norė
damas lapkričio 21 d. atsi
žymėti gavai su lazda per 
nosį? Į

—Tada buvo, bet dabar 
jau tų, kurie mums nosis 
daužė, nebėra. »

—Kaip nebėra? 1 
yra ir atsižymėti neleis.

—Tavo kūmas, tėve, tiek 
pat žino, kiek ir tu. Jeigu no
ri ką žinot, tai pasiklausk 
manęs, o aš tau viską pasa
kysiu.

—Kad tu, Maike, daug 
meluoji.

—Tau tik taip išrodo, tė
ve, kad aš meluoju. O išrodo 
dėlto, kad tu nemoki teisy- 

šventų, kad Dievaššvietą pa- bės suprasti. Bet pasiklau- 
taisytų. ■ • syk o gal suprasi.
_ :—O kas ji pagadini, kad

—-O ar tu. Maike, nežinai, siu meluojant,, tai gausi vėl-
2 X__ — J IX J „.XX™ 1 v •. *
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—Sustok, tėve! Kur taip 
bėgi, kad nosis net žemę sie
kia? ■

—Maike, nemarudyk ma
nęs, ba skubinu pas kleboną, 
kad neišvažiuptųsų gaspadi- 
ne maudytis ant byčių.

—O ko tau reikia pas kle
boną? į’

—Nešu penkinę ąWt mišių
* * t • ’

ne t Olrait. Maike, gohet. 
Alę lukaut, ba jeigu sugau-reikia taisyti?

kas spėtą išveda iš doros kė- nių. "t. .. v
j. i—žinai, tėve, ką ąš tau 
pasakysiu? Tu tos penkinės 
kuiiigiii nenešk. Geriau eik ir 
nusipirk; už ją žmoniškus 
batus.*';;,

—Malke, man tavo rodą

*•

raščių puslapių figūravo 
vien tiktai Byrdo vardas. 
Rodos, pasaulyje neliko nie
ko daugiau, tiktai vienas 
Byrd ir jo orlaivis. Per kokią 
sąvaitę jo kelionė buvo vis 
atidedama diena iš dienos 
dėl oro nepalankumo. Į savo 
orlaivį Byrd pasiėmė kelias 
gumines valtis. Įsitaisė radio 
aparatą, pasiėmė daugybę 
gazolino ir tris’palydovus su 
savim, geriausi mečbahiką ir 
geriausi lakūną, žodžiu, ap
sirūpino žmogus taip, kad 
jokia nelaimė neatsitiktų. Ir 
susilaukęs gražaus oro, galų 

čiai spaudoje reklamuoda--;g31eisįė|aB5' < ,
i Lėkė. Tėkė, ‘ir ant galo pa-

lio? Velnias.
—Man rodos, kad pasau

lyje viskas eina savo keliu, 
tėve, ir čia tu nieko nepatai
sysi.

—Ale ką tu, Maike, šneki!
Pereitą nedėlią išėjau Į pa- nepatinka. Tu kalbi, kaip ko
mandai žmonių kaip musių: 
tik juda, tik kruta, net baisu 
pažiūrėt. Mergos plikom kiš
kom ir vyrai trumpom keli- 
naitėm voliojasi po smėli ir 
maudosi vienam vandeny, 
kaip kokioj Sodomijoj. 0 nu
ėjau vakare bažnyčion, tai 
visai tuščia, tik kelios senos 
davatkos rąžančių kalba. 
Ar tas, vaike, neparodo, kad 
svietas yra ištvirkęs?

kia pikta pagunda. Argi tu 
mislini, kad Dievui patiks, 
jeigu aš šitą penkinę nuo jo 
nuvogsiu ir praspendysiu 
ant naujų šiušių?

—Ar tai toji penkinė ne 
tavo?

—Šiur, kad mano.
—Jeigu ji yra tavo, tai ko

kiu budu tu gali ją pavogti, 
tėve?

i —Matai, vaike, aš ją apie- 
—Kodėl ištvirkęs? Ardei- ravojau ant Dievo garbės, 

to, kad davatkos rąžančių tai dabar ji yra Dievo pra
kalba? pertė ir aš negaliu šiušių už

—Ne, vaike; žmonės Die- ją pirkti.
vą užmiršo, poterių nekalba. —Bet tu sakei, tėve, kad 
bažnyčion nevaikščioja, ale tu neši ją kunigui. . 
po bičius daužosi, aiskrymą 
valgo, armobiliais važinėja
si.

—Bet tai nėra ištvirkimas, 
tėve. Tai yra geras gyveni
mas. Visi turėtų taip gyventi. 
Argi tu nenorėtum, tėve, tu
rėti gerą automobilių?

—Nausa. Kristus armobi- 
lais nevažinėjo.

—Kristus, tėve, daug ko 
nedarė. Bet kas gi nori taip 
gyventi, kaip Kristus gyve
no!

—Maike, tu turi perskai
tyt Živatą Šventųjų, tai pa
matysi, kaip jie gyveno. r -
Šventas Jonas krikštytojas siekia Dievą. Jeigu Dievas 
tik vabalais maitinosi ir prie pinigus, tai kodėl tu
to da aštrią juostą ant pliko Pat^ . negalėtum jam savo 
kimo nešiojo. Šio svieto mar- penkinę nusiųsti. Pabandyk 
nastis visai užmiršo. Užtai gi taiP padaryt: jĮdek pinigus į 
dabar jis laimingas. ,.

—O kur jis dabar? 
’ —Danguje.

—Iš kur tu, tėve, žinai?
Taip knygose parašyta.

—Vas tas knygas para-
šė?

-f • *

Turbut visiems yra žinoma 
sena patarlė, kad vargas yra 
geriausis mokytojas. Šita pa
tarlė man prisiminė dabar 
skaitant žinias apie Ameri
kos lakūnus.

Lindberghas nustebino 
visą pasaulį netiek dėlto, kad 
perskrido Aiiantiką. kiek 
dėlto, kad šitą kelionę jis at
liko be didelio prisirengimo 
ir beveik be jokios reklamos. 
Kuomet Įriti ruošėsi su di
džiausiu atsargumu, kas die
na savo kelionę atidedami 
dėl nepalankių oro sąlygų ir 
visus savo sumanymus pla-į 

cno tiri in i’nUomimrld.
mi. tai Lindbergh niekam] 
nieko ■nesakydamas Įšoko Į klydp.į Nulėkė Franeuzijoji,- 
orlaivį ir leidosi per jdres; bet bežinojo kur jis randasi.; 
Visuomenė pamatė jį tiktai. šaukėsi perrkdio. kad jam 
tuomet, kai jis pakilo oran, duotų nuo žemės ženklą, kur 
Spauda jį pavadino “skrai- nusileisti. Belakstydamas nu- 
domuoju kvailiu,*’ nes neti- krito i jūres, sunaikino savo 
kėjo. kad jis galėtų nulėkti, orlaivį, ir vos tik pats nežuvo 
Ir kaip tam tikėti: Lind---- išplaukė į krantą guminė-
berghas nėra “mėlynojo se savo valtelėse.
kraujo*’ jankis, bet švedų Kiek ateiviai Lindberghas
ateivių sūnūs; be to. jis nėra jr Chamberlin Amerikos la

kūnų vardą iškėlė, tiek jan
kis Byrd jį suteršė. Ir tai dėl
to, kad jis perdaug išlepin
tas. perdaug bijojo vargo.

Iš to turime tokią pamoką, 
kad jei norime ko pasiekti, 
tai nereikia bijoti sunkaus 
vargo, bet drąsiai žengti pir
myn. Tiktai drąsiems prigu
li pasaulis.

D-ras Yla.

man. Tik to velnio konduk
toriaus nemačiau, kuris ma
ne nubaudė, o tikrai bučiau 
sušaudęs.

Pagaliau, praėjo štui mas, 
•g valdžia buvo musų rankose, 

(aš įstojau į tautininkus ir ža- 
Policiia lią ke?ure gavau, susirinki- 
.... J ,me pritariau, kad visiems 

mums turi būti išmokėta po 
5 litus už sugaištas dienas.

Padavėme prosbą ir žiū
rim, jau rytojaus dieną man 

,30 litų kišeniuje. Na, tai ir 
i pasijutau, kad naujoji era,

• Kalėdų atostogas pralei
dau namie. Savo Marcei pa- 
jsisakiau kokiu aš vyru dabar

- r 9

policininkų . visai nebijau, o 
pirma jie mane gana dažnai 

, jeigu nešamės krep- turp^cl<l?' ' v
* Atvažiavęs Kaunan jau

apsidžiaugiau, nejausdamas 
nelaimės, kad taip manim vi
si indomaujasi, ir tikėjausi 
jau ryt ar poryt spaudoj .pa
matyti savo fotografiją.u-u;.

Vienas i mane net kreipė
si ką tai sakydamas, bet aš 
atsakiau.- kad priimu tik ka
binete. Maniau, kad bus koks 
spaudos atstovas ir nori pasi
kalbėti dienos klausimais.

Darban kiek pasivėlavau. 
Nusivilkau paltą ir tuoj ei
nu savan kabinetan, visai pa
miršęs savo kelines. Gi po 
velniais, sakau, ko tos pane
lės žiuri ir juokiasi man per
einant per vieną kambarį.

Aš rašiau kaip rašęs, visai 
pamiršau apie savo kelines, 
tik galva dar kaž ko sukosi, 
kaip visai nepasibeldę inėjo

i 1
■

berghas nėra 
kraujo** jankis, bet švedų

A _ ?___?__ __________________ 1______A- __  3____ 1

koks milionierius. bet bied- 
nas vaikinas, apie kuri nie
kas iki šiol ir girdėt negirdė
jo — kaip toks nežymus 
žmogus galėtų atlikti kelio
nę, kurios bijosi “tikri kar
žygiai?”

Bet pasirodo, kad kaip tik 
tame ir buvo Lindbergho di
dumas. kad jis buvo “ma
žas.*’ Jeigu jis butų kilęs iš Į 
“didelių” Astorų ar Gouldų 
šeimynų, jeigu jis butų išlė-: 
pintas milionierių sūnelis,| 
jeigu jis butų lėkęs su taniais 
ir palydovais, tai pasaulis 
šiandien jo negarbintų—i 
šiandien jo kaulus čiulptų 
jūrių vėžiai. Bet pripratęs 
prie sunkaus darbo ir vargo, 
Lindberghas išlėkė vienas 
pats, išlaikė 33 valandas be 
miego ir pasilsio, nepasiėmė 
nei radio aparato nei valties, 
kurioj galėtų gelbėtis i jūres 
Įkritęs, ir todėl pasiekė savo 
tikslo stebėtinu punktualu
mu.

Išlėkė kitas lakūnas, 
Chamberlin. Tas buvo atsar
gesnis: skrido dviese, turėjo 
didesni orlaivį, daugiau ga
zolino. — ir jau jam netaip 
gerai pavyko. Skrido Berli- 
nan, bet nuskrido pro šalį ir 
ne vietoj nusileido. Cham- 
berlain yra anglų kilmės, o 
jo sankeleivis Levine žydas. 
‘ • 4 r. ..
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bet yięgi- j tikriems; /‘patrio
tams” nelabai patinka, kad 
tie liaurai tenka ne tikriems 
jankiams, bet ateiviams.

Taigi pereitą sąvaitę išlė
kė per Ailantiką trečias la
kūnas, jau tikras ameriko- 

'nas. komendamas Byrd 
zmogau, gyvenk taip, kad Koktu buvo žiūrėti, kaip jis 

o jis tau viską išvi-lu. '‘arba’* hutų gyvesni uz ruoseri. Per porą sąvaičių 
'tave * ai laiko ant pirmutinių dien-

—Šiur. Maike. O kaip tu 
mislini aš galėčiau ją Dievui 
apieravot, jeigu ne per ku
nigą?

—Štai, tėve, kur tu klysti. 
Tu Dievui aukauji, o kuni
gui atiduodi. Artu žinai, kur 
šita penkinė gali atsidurti? 
Kunigo paspadinė gali šilki
nes pančekas už ją nusipirk
ti. O tu bijaisi sau batus už 
ją pirktis!

—Maike, nebliuznyk.
—Nejaugi tu, tėve, manai, 

kad tie pinigai, kuinuos jus. 
katalikai, nešat kunigui ant 
Dievo garbės, ištikrujų pa-

konvertą, uždėk savo adresą 
atgal ir išsiųsk užadresavęs 
Dievui,į t^ng^us Karalystę. 

^Pamatysi, • kaip tau paštas 
laišką sugrąžins sttgaL ' 

r—Olrait, Maike, tas tai 
man patinka. Paimsiu apie-

__Maikt 'i manęs taip rav°t4 penkinę ir išsiųsiu 
<lauK neklaus.!. v kaip kofe Dievui per paštą, o kaip pi
ktintas, ba aš ne. ’oks mo- Wa> sugn®. Į?1 *ada galėsiu 
kytas, kad ant visko „ ėčiau nusipirkti siusius._________
atsakyti. Ot, jeigu nori 
oiva pas mano kurną šnaj 
saucką i ,
rozys.____

%
di

džiuojasi šitų lakūnų žygiais,

t 
i

du asmens.
—Ko jums reikia, kad ne

pasibeldę čia lendate? Aš 
dabar nepriimu nieko!

—Stok! — pasakė jų vie
nas, ir nenusiėmęs kepurės 
prisiartino prie stalo.

—Ar jus žinote, su kuo 
turit reikalą? Tuojau polici
ją pašauksiu! Kas: jus ar aš 
didesni?

Bet tuodu nenusigando, ir 
vienas išsitraukė brauningą. 
Aš pamaniau, kad tai jau tu
ri būt masonai vėl paėmė 
valdžią ir atėjo mane, kaipo 
tautiškai nusistačiusį valdi
ninką. areštuoti.

Atsistojau, bo d rako kelti 
nenorėjau. Šie gi man ir rodo 
Į kelines, kur buvo- Įsegtas 
Smetonos medalikas, ir klau
sia: "*-., ’■

—Kas čia?
—Aš-juk, vyrai, tarnauju, 

tat ir nešioju, bo vra Įsakyta', 
ne savo, jau gera valia įsise
giau — atsakiau, bo vis ma
niau, kad tai masoniški per
versmininkai, ir taip pasitei
sinus bus geriau.

—A. tu biaurybė. tarnauji 
valstybinėj Įstaigoj ir patį 
valstybės galvą niekini?

Dabar jau supratau, kad 
čia jokio perversmo nėra, ir 
kad čia kaltas tik tas vynas 
ir ta panelė, kuri man nuplo
vė kišenių su pinigais ir keli
nių guzikus ištraukė.

Man tuoj parodė orderi iš 
paties dryžųjų viršininko, 
kad esu areštuojamas, kaipo 
priešvalstybinis gaivalas ir 
paprašė tuoj eiti drauge su 
jais. Medaliką norėjačia pat 
išsegti, bet aš nesutikau, bo 
dar man vynas drąsos prida
vė.

Apsivilkau paltą, užsidė
jau kepurę ir išėjome; man 
buvo labai negražu, nes pra
einant panelės dar didžiau 
juokėsi.

—Gal važiuosim? — pa
klausiau parodęs į stovintį 
autą, nors pinigų ir žinojau 
neturįs.

—Eik tik kur liepiama!— 
atkirto vienas jų.

Jau, po velniais, maniau, 
kad mane kaip kokį areštan- 
tą varo, net drauge neina, ir 
visai be jokios kaltės ir rei
kalo.

Pagaliau atėjome Miškų 
gatvėn ir netoli “Švyturio” 
spaustuvės Įėjome Į didokus 
namus. Pirmame kambaryje 
besą ir daugiau laukiančių, 
gi visi tik rašo, rašo, jų tarpe 
ir dvi panelės, ir dar nieko 
sau, tik mano padėtis neleido 
užkalbinti, o norėjau.

Išėjo iš kito kambario vie
nas, matyt pa vyresnis* :ir

vra ir atsižvmėti neleis. Iv •>
—E, broliuk, juk jau ma- 

soniška valdžia šiąnakt nu
veikta, dabar galim atsižy
mėti. tik kelk greičiau, imk 
krepšį ir eime. -

—Na, tai ir gerai. Aš taip
gi tuo patenkintas, I 
syk nubaudė mane, ir visai 
už niekus. Girdi, kam aš gir-! 
tas traukinv važiuoju. , . . ■ .■

Tiesa, aš nesupratau, kam CSV.: ką "onu, tuoj areštuoju, 
tas krepšys, nes grybai žiemą 
nedyksta. Bet pagaliau pa
maniau, -----~ ...^r
ši, tai ir tame krepšv ką nors ’ . . - , . , r .
baramešime -radau man vietą paskirtą

Buvo ankstyvas ir šaltokas valstybės kontrolėj, kur tik. 
rvtas. Žalnieriai su ginklais brac- sadzlu >r kontroliuoju 
bevaikšta. ir jie mis tuoj vl.sa.“ ^davinys buvo
klausia, ar .ne komunistai, "Zglo^yt. siektus ■ katalikis- 
Bet mano tavorišėius tuoj kos valdžios buvusius dar- 
daiėrsuprasti kas esąs, paro- P"?’ k"r. ^ taipgi atsizy-me- 
dešsavo žalią kepurę. i jau. -bo patašiau, kad visur

Mums paskyrė apeiti Vii- yra neteisingai masonų pasi- 
naus gatve, visas valgoma-. P^k'ant teisman 
Šias kraikomąsias krautuves, beūsius mmistenus. 
ir trėbavoti iš kiekvieno ką1 Ga.v«? * kategorijos algą 
nors aukoti. | ?u P1?^315- "?rs buvau ir ne

plonosios krautuvės žydas ze"ot?? "* Pac,os ?u va,ka.*5 
išgirdės musu reikalavimą n«orejau, sumaniau nueiti 
net policija žadėjo šauktk|no^kart« Versalin, 
bet mano draugas pasakė,1 įrengiau t- Y- paltą 
kad musu jau šiandien poli- ""Kilkau, o kepurę nesiau- 
cija ir valdžia. Žydas tik n.es as *>nojau, kad Ji vis- 
nusistebėjo, bet pamatęs. ką dar0' Noriu as, brač, eiti 
kad mano tavorišėius ir D° dešinę, gi įjgasermegis 
brauninga traukia iš kišenės, P™ dulli >r neleidžia,
tuoj nieko* nelaukęs puslitinę Sako reikia su fraku būti, 
bulka Įvarė mums krepšin, i —Ko tu durniau non? Ar

Bet* vos tik mes išėjom, nematai, kas esu? — pas3- 
žydas ir lekia prie policiniu- k,a“ Su!y'k^- rodydamas sa
ko: bet šis žvdo jau neklau-'*? kePu'*e tam Joodserme- 
sė. * glu1'I —Kas esi tas, bet čia pa

tekti negali. Malonėk po kai
re, — atsakė jau maloniau ir 
matomai pabūgęs.

Į Aš galop sutikau eiti po 
kaire, nors buvau užsigavęs. 
Bet ir čia besą žmoniškai: 
tuoj priėjo liokajus su ilgu 
surdotu. užsakiau vakarienę 
ir vyno žmoniško, galop ir 
panelė viena prisėdo prie 
manęs. Taip paužiau ir nepa
jutau. kaip pirma valanda at
ėjo, kada palikęs pusę algos 
ėjau Į namus.

Išeinu gatvėn, ugi tuoj iš
girdau —“leidimas.” Aš tuoj 
parodžiau, bo buvo man iš
duotas. Namie užmigti maža 
ir teteko, jau laikas eiti tar- 
nystėn, o čia, brac, žiuriu, 
kad ne tik pinigų neturiu, 
bet ir kišenė nupiauta, ir riet 
kelnių guzikai ištraukti, — 
tai vis, matyt, per apsiriki
mą padarė mano panelė.

Daiyti nebuvo kas, nes ki
tų kelinių neturėjau, siūti lai
ko nebuvo, nutariau pasinau-

visa.. Mano uždavinys buvo

kos valdžios buvusius dar-

i

Virimo komfortas
visą vasarą t 
ištisai!

PURITAN
Aiieįiniai Pečiai

Trumpcsnės virimo valandos, šaltesnės 
virtuvės ir gardesnį valgiai negu pirmiau 
kuomet yra vartojami Puritan Alieji
niai Pečiai. Paprašykit pardavėją, kad 
demonstruotų.

Dėl geresnių pasekmių visada vartokit 
SOCONY, tyra, saugų kerosiną.

SI aNDARD O1L CO. OI NEW YORK
26 Broadwa\

doti Smetonos medaliu, bo tuoj Į mane pažiūrėjęs pasa- 
jis buvo su špilka. Taip nu- kė:
traukęs jį nuo krutinės ir su-1 —Prašom nusivilkti pal- 
segiau be jokios blogos in- tą ir sekti paskui mane!
tencijos kelinių klyną, gi už-1 Bet aš pasižiurėjau dar 
simęčiau paltą ir nespėjęs kartą į tas dvi paneles ir pri 
susisagstyti leidausi tarnys- giminiau, kad mano kelinės 
tėn.

' Bet žiuri u, brač, gatve ei
nant ne tik į mane žiuri, bet gydytoją ii jis liepė 
ir kitb kitam rodo, galiau ir būti su paltu, kad 
fotografas nukirto. Aš tik šaldžius.

nevisai tvarkoje, ir atsakiau: 
—Esu peršalęs, bm au | as 

‘ visad 
iitpersi- 

(Pabaiga bus)
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Įvairios Žinios EKSKURSIJA Į LIETUVĄ
BRANGIAUSIAS PAŠAU- darbą su pagelba rašomos 

LYJE ŽEMĖLAPIS. mašinėlės. Amerikos rašo- 
Brangiausias žemėlapis, lmos mašinėlės randasi bė- 

kokis tiktai yra pasaulyje, yejk kiekvienoje pasaulin ša- 
yra Paryžiaus mieste, Luvro 
muziejuje. •>-

Tai yra Francuzi jos žemė
lapis. Svarbesnieji Francuzi
jos krašto miestai tame že
mėlapyje yra pažymėti bran
giausiais akmenimis, o tų 
miestų pavadinimai yra už
rašyti auksu. Upių juostos— 
padalytos iš platinos, o visų 
Francuzijos valstybės astuo
nių dešimčių ir septynių ap
skričių sienos yra apsodintos 
žvilgančiais brangiais akme
nimis.

Tas žemėlapis yra istoriš
kas. Jis buvo padarytas Rusi
joje, Ekaterinburgo mieste 
esančiuose Tąsymo Rūmuose 
(Granilnaja Palata) ir jj bu
vusis Rusijos caras Francu
zija i yra savo laiku padova
nojęs — kaipo ženklą, atžy- 
mėjimui artimos sąjungos 
tarp Rusų ir Francuzų tautų.

lyje ir nepaisant kiek daug 
mašinėlių pagaminama, jos 
yra parduodamos.

■ 1923 m. Suv. Valstijose 
buvo 73 įstaigos, kurios ga
mino rašomas mašinėles ar
ba jų dalis. •

VOKIEČIAI PASKELBĖ 
MUSĖMS KARĄ.

Musė nepaprastai veislus 
vabzdys ir Įkyriausias įna
mis, neduodąs ramumo nei 
žmonėms, nei gyvuliams ir, 
kas blogiausia, tai tas, kad ji 
sudaro jiems nemažą pavo
jų kaipo ligų nešiotoja dėl to, 
kad musės minta visokiomis 
puvenomis ir lavonais ir, js- 
kridusios i butą, užteršia vi
sa, kas švariausia ir net mais
tą, jei tik negerai jis ap
dengtas. Tiesa, musių labai 
diuig rūšių yra, bet visos-jos 
žmogui ir gyvuliui žalingos. 
Dė) tų ir suprantama, kad yi- 
sose kultūringose valstybėse 
su musėmis kovojama viso
mis priemonėmis. Pavyz
džiui, Vokietijoj nuo birželio 
15'iki 30 d: visoj šaly pa
skelbtas musėms karas. Visi 
Iniestų ir kaimų gyventojai, 
suaugę ir vaikai’, moksleiviai, 
mokytojai, gydytojai ir visi 
kiti, nežiūrint užsiėmimo ar 
verslo, i šj darbą Įtraukiami. 
Visur steigiami tam tikri 
“kovos komitetai.’’ Įvairios 
visuomenės, sveikatos ir ki
tos draugijos pareiškė prie 
šio “karo” prisidėsiančios. 
Tuo tarpu spausdindama mi
lijonai visokių skelbimų, 
pašto atvirukų, brošiūrėlių ir 
šiaip lapelių, kuriuose nuro
doma visa toji žala atskiram 
žmogui ir visam kraštui, ku
rią musės kasmet padaro. Ne 
tik per spaudą tai įrodinėja
ma, bet ir paskaitose aiškina
ma, ir kinematografuose ro
doma toji musės daroma ža
la, kurios išvengti galima tik 
tada, jei musės nebūtų. 0 
musių tik tuomet nebus, jei 
jos bus naikinamos. Tuo tiks
lu ir paskelbtas Vokietijoj 
musėms “karas.”

EUROPOS ŽEMDIRBYS
TES ŽINOVAI ATVYKO Į 

SUVIENYTAS VALS- I 
TIJAS. ’

Atstovai žymiausių Euro
pos žemdirbystės organiza
cijų atvyko i Washingtoną 
birželio 13 d. Jie ketina ap
lankyti visa Amerikos žem
dirbystės dalis. Ekskursija 
tęsis per 60 dienų. Būrelis 
susideda iš 12 šalių atstovų.

Žemdirbystės Ekonomijos 
Biuras rengia tarptautišką 
susirinkimą tarpe šitų Euro
pos atstovų ir Suv. Valstijų 
Žemdirbystės Departamento 
viršininkų pasidalinti infor
macijomis apie pasaulio 
žemdirbystę.

Delegatai praleis tik ke-; 
lias dienas Pirmame Žemės 
Mokslo Tarptautiškame j 
Kongrese ir tuoj pradės sa
vo tyrinėjimus keliaudami iš 
vienos žemdirbystės apielin- 
kės Į kitą.

NELAIMES KASYKLOSE ; 
KOVO MENESYJE.

Nelaiminguose atsitiki
muose visose anglies kasyk
lose Suv. Valstijose per kovo 
mėnesi 1927 m. žuvo 178 
žmonės. Anglies produkcija 
tame mėnesyje buvo 66,279,- 
000 tonų, iš kurių 60,181,000 
tonų buvo minkšta .ir 6,098 
tonų kieta anglis. Iš tų 1.78 
nelaimingų mirčių 139 buvo 
minkštos anglies kasyklose 
ir 39 kietos.

Kovo 30 d. ;ekspliozijoj j 
Ledford, Illinois valstijoj žu
vo 8 vyrai. Tai buvo šių metų 
pirmas didysis nelaimingas 
atsitikimas. Kasyklų Biuro 
rekordai dėl 1927 m. pirmų 
trijų mėnesių parodo 561 ne
laimingą atsitikimą anglies 
kasyklose sulyginus su 693 
nelaimingais atsitikimais 
1926 metais.

lUNITED STATĖS LINES
—1

EUROPE £
*

VIŠTŲ IR FRLKTV FARMA.
Nevvburyport Turnpike Centrai. 7 

mylios nuo Bostono, parsiduoda trijų 
akerių Truktų ir vištų farma, L ;. 
vištininkai, užsodintas daržas, šešių 
kambarių stuba su niiudyne, šiluma, 
gesu ir elektra. Kas nenorės 
galės parandavoti. Lenjrvos išlygos. 
Savininkas S. Hislop. -526 Bruadaay, 
Saugus. Mass. Tel. 69-J.

barnč. 
Šešių

» 
pirkt.

GEROS PROGOS!
FARMOS NEPIRKIT PAKOLEI NE- 
AP2IURĖSIT MUSŲ KOL1ONUĄ 
NEPAMATYSIT MUS!

Mes turime tokių farmų, kokių tflc 
; ir užtikrinam tą, M? 

žadam. Musų yra didžiausia lietuvi;

.vieš turime i
■Jus reikalaujat 
ja^m. t* : ~ . . .

;| kplionija Amerikoje. Rašykite, prisu 
.<#**■ <dn»e katalioga. (-)

LaiiaUšĮ&0 6 d. Rugpiučio-August 6-th, 1927 
Išplauks 7 d. Rugpiučio-August 7-th, 2 vai. diena

EKSKURSIJĄ VADOVAUS J. G. GEGUŽIS.
Tai bus smagiausia šiais metais ekskursi

ja į Lietuvą. Lietuviams bus teikiama daug 
parankumų.

Jeigu Ekskursantai susitars, galės laivu 
važiuot tiesiog j Klaipėdą. Bet tas prigulės 
nuo pačių noro. Grjžti Amerikon galės»kada 
tik norės. jU • JLlz

Kurie manote važiuot šiais metais Lietu-’' 
von apsilankyt ar apsigyvent, tai parankiau- 
sis ir smagiausis laikas važiuot su šia eks
kursija. Laivakortes šiai ekskursijai galite 
pirkt pas United Statės Lines Agentus Jūsų

N. GENDROLIUS, 253 BRQADWAY, SO. BOSTON, MASS.
■ t 4 : ,

f

mieste. Jie taipgi suteiks ir platesnius pata
rimus.

Laivakorčių kainą; Pagerinta III klesa ii 
Bostono ar New Yorko j Klaipėdą $107; 
j abi puses — 181.

Į Bremeną — $103410; į abi puses—$175. 
Turistų klesa: f Bremeną ir atgal $190.

Laivė ir išlipus ii laivo bus duodamos 
informacijos ir atatinkamas patarnavimas.

. ' * • ii • •

Arba, kurie norit tinkamai būt prireng
tais, kreipkitės ypartiškai arba laiškais pas

PH1LL1PS & MATTIN 
R. 2, Box 83.

PARSIDUODA GERA 
FARMA.

Prie gero kelio, tarp didelių miestų, 
prie gelžkelio. 50 akerių geros žemės, 
9 ruimų namas, elektriką, furnisas 
apšildymui, gražus ir derlingas sodas, 
9 karvės. 2 arkliai, gero miško ir 
malkų. Parsiduoda pigiai, nes moteris 
mirė, todėl noriu parduoti. Klauskite 
laišku arba vpatiškai. (27)

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

CLEMENTON, N. J.

LINKSMAI PRALEISKITE 
LAKA

Pas JUOZAPĄ NAVICKĄ 
1»ALM GARDĖS THEATRE

T 
f

ScottviUe, Mich.

I

(28);

siūlė prisipažinti kaltu arba 
išduoti teroristus. Kadangi 
aš, nieko nežinodamas, ne
galėjau ką nors pasakyti, jie 
vėl kišo mane j baseiną. Ir 
taip kelis kartus. __ _________

Paskui padengę skepeta, 'Ohio, West vfrginia, Rhode 

kui suko man lyties organus. Virgfnia’ Kentucky,” Wyo-’ 
spaudė raktais pirštus, kol rning ir Connecticut nustato 
kraujas šoko bėgti, paskui merginoms apsivesti ne ank- 
rovė plaukus iš krutinės, po sčiau, kaip sulaukus 21 metų.; 
to grąžino mane vėl Į kalėju 
mą^.

Tokie kankinimai prakti
kuojami ir kituose kalėji
muose. Dėl šių kankinimų 
paduotas skundas i teismą, 
bet sunku tikėtis teisėtumo.

Tennessee, Montana, Min
nesota, Delayvare, North Ca- 
rolina ir Indiana merginos 
prieš ištekant turi sulaukti 
16 metų.

I Devynios kitos valstijos— 
. ___ , .. - _o___ ,_____ !

jie boksavo man i galvą. Pas- įsiancl, Missouri, Alabama,

i

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau sitvo brolių Gurevičių 

Juozo, Vinco ir Jurgio, Suvalkų giib, 
Kalvarijos apskričio. Jonavp vajoč, 
Šatmckų kaimo. Malonėkit atsišaukti 
arba žinantieji praneškit.

ANDRIUS GUREVILTA * 
Box 53, North Amherst. Ma*

- i—
16 MILIJONŲ METŲ NUO 
ŽMONIJOS PRADŽIOS.

Prof. Osborn sako, kad 
tikri žmonės atsirado pirm 
milojono metų. Iki to laiko 
gyvenę pusžmogiai, bet jie 
nebuvę beždžionės, o pana
šus i beždžiones. Tokių pus- 
žmogių ir beždžionių atsira
dę žemėj prieš 16 milijonų 
metų.

i____________ _ ______________• •
Pajieškau vait o nuo 9 i’cį. 12 m tų

, senumo. Jei kokis naštys ar ir»šlė tu
ri toki vaiką, o sunku užlaikyti, lai at
sišaukia pas mane, aš noriu tok) vairą 
paimti ant išuneinima.

SIMON NAUYALIS
R. F. D. 2, tVoodstock, V t.._____________ t : ■

i • .
Ona RazuleviČiu*’ė iš'Rušoniu. ba- 

jieškau Anelės ir • Acnicšk“s. RVi'’-''"’- 
riukių. Kampiškių' kaimą. Aukotosios 
Panemunė* '•a’s'Haus, Smulkų s ib. 
Žinantic’’ malonės r»r»no,šti. .

ANNA KA).VIN . /i 
1632 Mrss'-ure nvo .

So, Mihvaukee, Wis.

LEGALIŠKAS APSIVEDI- 
MO AMŽIUS SUVIENY

TOSE VALSTIJOSE.
Nesenai priimtas Įstaty

mas Pennsylvanijos valsti
joj paskiria apsivedimo am
žių nuo šešiolikos metų. Pir- 
miaus dvylikos metų mergai
tė galėjo ištekėti už 14 metų 
vaiko.

Visose valstijose, apart 
New Hampshire, Louisiana, 
Tennessee. North Carolina, 
Arkansas, Kansas, Georgia, 
Idaho, Alabama, Montana, 
Minnesota, Delaware, South 
Carolina, Michigan, Indiana, 
South Dakota ir North Da- 
kota, vyrai turi sulaukti 21 
metų prieš apsivedant.

New Hampshire ir Loui
siana valstijose vaikinai gali 
apsivesti sulaukę 14 metų, o 
Tennessee ir North Carolina
16 metų. Gi Arkansas, Kan
sas ir Georgia valstijose —
17 metų. Dešimts valstijų
—Idaho, Alabama, Monta
na, Minnesota, Delaware, . _
South Carolina, Michigan,,kuri mes v,sada *relt. 
Indiana. South Dakota ir pas kitą, bet labai retai pas sa\e. 
North Dakota reikalaujama.iTodel mes ir ne£aiim but P61"* 
kad vaikinai prieš apsivedę dau« atsarsys saug0^n,t^^nu° 
mą turėtų 18 metų.

Merginos turi sulaukti 18 
metų kiekvienoje valstijoje,1 rinti per dieną šviežumą, kad ir 
apart New Hampshire, Loui
siana. Arkansas, Šouth Caro- 
lina, Alabama, South Dako
ta, North Dakota, Kansas, 
Tennessee, Montana. Minne
sota, Delavvanep North Caro
lina, Indiana, Ohio, Węst 
Virginia, Rhode Island, Mis
souri, Florida, Virginia, 
Kentucky. Wyoming ir Con
necticut.

___ _______ .... Louisianoj mergaitės gali 
stenografai aihokatai irdi- i vandens baseiną galva že- 'ištekėti sulaukusios 12 metų, 
dziausios biznio firmos var-myn. Tn N*™ 
to g rašomas mašinėles. Bet traukus mane, daktaras ap- 
aandien rašoma mašinėlė žiūrinėjo ir liepe vėl panerti, 
užima ta.o ypatingą vietą kol as nustojau sąmonės, 
biznyje utstrumpą laiką Trindami mano galvą spiri- 
zalima atlikt, milžiniška jie gražino sąnjone ir

ARGENTINOS POLICIS- 
TŲ ŽIAURUMAS.«

Buenos Aires mieste strei
ko metu Įvyko keletas spro
gimų. Ta priekabe buvo are
štuota keletas darbininkų is
panų. -Juos kaltino esant te
roristais. Tardant areštuotus 
darbininkus, buvo vartojami 
žiaurus kankinimai. Štai ką 
vienas jų rašo:

Mane Įvedė Į kambariuką, 
kuriame buvo stalas, 3 kėdės, 
keletas storų virvių ir bota
gų. Kambary buvo ponas, 
pasivadinęs “gydytoju.” 
Man liepė sėstis, vienas ketu
rių mane kankinusių žmo
nių išsiėmė iš kišenės popierj 
ir medalj, parodė juos man ir 
tarė: “Aš esu komisaro pa
dėjėjas Correa. Vyriausiasis 
tardytojas siūlo tamstai šias 
sąlygas. Arba tamsta pasa
kysi teroristų vardus, kurie 
tamstai gerai žinomi ir už tai 
gausi laisvę ir tarnybą polici
joj, arba tamsta pareikši pats 
padėjęs vieną pastaruoju lai
ku sprogusių bombų. Jei 
tamsta su tuo nesutinki, mes 
tamstą paskandinsime upėje 
ir štai čia yra gydytojas, ku- . v . A . 1 a; ••

Aš atsisakiau pasirašyti

į

UŽGESINK UGNĮ, 
kurioje dega visa žmogaus laimė ir 

turtas per girtuoklystę. Musų vaistąs 
pasekmingai tą darbą atlieka, nes yrp 
profesorių išrastas ir pripažintas, kati 
tai geriausis varstas sulaikymui žmo
gaus nuo šnapso gėrimo. Galite duoįi 
su žinia arba sekretnai, nes nėra znd- 
ko nei smoko. Kaina $2.00 Adresuo
ki t r JUOZO SPAUDA (30).
233 N. Clarion st- Philadelphia. Pa; 
__ • .. ■ _ —____________ t. 

: ■ .________  ________ ____ i

DITEnUTIOIUL PAPER ■ 
COMPAMY

New York, N. Y. t 
Gegužes 25, 1927.'

Kompanijos Direktoriai pa
skelbė reguliarius kvartalinius senų, raiKMot puikioj v»cwj, uaiu °

biznį. Yra svarbi priežastis pardavi- dividendus vieno ir trijų-kvotą- 
rių procentų (1 %'/-). ąnt.Comii- 
lative 7r,r Preferfed Štbęk šios 
Kompanijos, ip Teguitetids kva/-

PARDAVIMAI
PARSIDUODA KRAU

TUVE.
Aiskrymo, Kendžių, Tabako ir Gro- I 

šerių, randasi puikioj vietoj, daro gerą 
r . " ‘ ‘
mui. Ateikite ir pamatykite patįs. 
Adresas: (27)

CHARLES JOSEPH
689 N. River Side. Waterb«ry. C*m.
PARSIDUODA KRAU- Dalinius divideh^J^i^hb pt|-

TUVĖ Įsės procentą ant Čo'mti-
: __ 1 - lative 6'<' Prėirėrited■ Štoek šiois

Saldainių. Aiskrymo įr Tabako. 
Krautuvė randasi vidury lietuvių ko
lonijos. šitoj miesto sekcijoj priskai- 
toma į dvidešimts tūkstančių žmonių. 
Krautuvė daro gerą biznį. Kainuoja 
savininkui septynis tūkstančius, bet iš 
priežasties ligos- parduos labai pigiai. 
Nepraleiskite progos., ‘ (27)

ELITE CANDY SHOP
786 Banfc »t.. • Waterb«ry, Conn.

Pajieš' au Kazimiero Kairio, apie 
katuri metai atgal girdėjau ,'p- “no 
Walpo4p. Mass.. b'*t d--barte- n»>in»»r. 
Ka« žinote malonėkite nraneš*i. e"bt 
nats lęi at-išnu’:a. turiu «vaibų rei
kalą. Paeina iš Pą.šelviu. kaimo. ž<4- 
vės vals4ia ’.«. Ukmergės apskričio. 
Prašau at-iša’rtcK šituo .7.1.

N. LEITA
56 Hudson avė . Brooklyn. N. Y.

į

arrtr^.šbrNUŠOVĖ 10 LENKŲ 
TERORISTŲ.

Iš Maskvos pranešama, 
kad sovietų kariuomenė pa
gavo buri lenkų teroristų, 
kurie pereidami iš Lenkijos.rašau. Padra iš Suvaikv r»:b m. ar 
• , • • I X — —. a - — I . - g . — , . —n.—Z l» 1. * •

į Rusijos pusę terorizavo ir 
plėšė kaimus. Dešimts tero
ristų nušauta.

Paji'*š a’> <avo šv<>t—rin: Jurr><< Ž»-į 
karausk“. Kazimirr“ <M'ak«». ir

i Juozo Ginčiais ičiŲ. Prieš 20 metų visi 
buvo Amerikoj ir nu>> to laiko nesu i-

I žinantieii malonės parašyti, už ka bu
siu dėkineas (281

PETRAS GUZIKAITIS 
182 Glasgo'v R/J.. Fbimbank. 

Ijtnarkshire, ScotlaiaJ.

PARSIDUODA
BLėEKNĖ IR GROSERNĖ

Oroj vietoj, apgyvento)lietuviais, 
biznis neblogas. Pardavimš priežastis 
—moteris viena negali išlaikyti. 
Klausdami informacijų galite rašyti 
lictsriškai ari»a angliškai. 4 28) 

MR. J. BORLS
323 River.s*.. : • Paterson, N. J.

DYKAI SIUNČIAME
DEI. RŪKANČIU PUIKAUS TABA
KO. Kreipkitės paa mna. (31) 

EUROPA įBOOK CO. <
57 Dey SU New Yt»rk, N. Y.
-------------  — — ■—. . > ■——— - ■ — -

Kompanijos, už bėganti metų 
bertainj, išmokant Liepos 13, 
1927, pagal rekordus, sutrau
kiant bertainini biznį Liepos 
1927. čekiai bus išsiųsti. Trans- 
ferių knygos nebus uždarytos.

0WEN SHEPHERD,
Vice-Prezidentas ir Ižidininkas.

FARMOS

PIRMUTINĖ RAŠOMOJI 
MAŠINĖLĖ.

Suv. Valstijų Patentų Ofi
sas išdavė net 2,380 patentų 
rašomoms mašinėlėms ir jų 
pagerinimams. Sunku yra su
rasti. kas buvo pirmu išradė
ju rašomos mašinėlės, nes la
bai daug žmonių bandė iš
rasti kokią nors mašiną, kuri 
užimtų vietą rankų rašto. Bet 
pirma pasekminga mašinėlė 
buvo užpatentuota birželio 
23 d., 1868 m. dviejų Mil- 
waukee spaustuvninkų, C. 
Latham Sholes ir Samuel W. 
Soule. Tas patentas ir teisės . „ .
vėliaus buvo parduotos E. ris paliudys tamstos mirt}. 
Remington ir Sunams, gink- Aš atsisakiau pasirašyti 
lų išdirbęjams, ir mašinėlė bet kurj popierj. Tada mane 
uz ardinta Remington rašo-, nuvilko nuogą, surišo rankas 
moji mašinėlė. ! ir kojas storomis virvėmis,

Per ilgą laiką tik teismo nunešė j kitą vietą ir panėrė

KARSTOS DIENOS IŠKE
LIA PRAKAITAVIMO 

KLAUSIMĄ.
Švarios, išvalytos odos skylutės 
užtikrina liuosumą nuo nesma
gaus prakaitavimo krų|ą>, kad 
ir karštoj dienoj.

Su atėjimu šiltų vasaros dienų 
ir ilgų darbo valandų prikimš
tuose ofisuose, dirbtuvėse ir fab
rikuose. prakaitavimo klausimas 
pasidaro-labai svarbus.

Prakaitavimo kvapas yra tas,

to nedovanotino prasikaltimo.
Vienok yra labai lengva užtik-

* • •*

Jziausios biznio firmos var- myn. Laikas nuo laiku iš- o New Hampshire 13 metų; 
Arkansas ir South Carolina 
mergaitės turi sulaukti 14 
metų. Alabama, South Lako
ta, xNorth Dakota ir Kansas 
—15 metu

karštoj dienoj vartojant gerą 
muilą su antiseptiškomis puto
mis. šis muilas išvalo odos sky
lutes. palaiko kūną švariu ir vė
siu ir duoda liuosumą nuo ne
smagaus ■prahaptavrnko kvapo.

Lil'ebuoy rnuitys yra geras dėl 
odos. Dar svarbiau, tai kad jis 
pagelbsti apsaugot’Sveikatą. Vi
sur vyrai ir moteris žino, kad jis 
palaiko odą tyrą, šviežią ir svei
ką ir su savo antiseptiškom pu
tom prašalina gemalus, kaip ir 
purvą — apsaugoja nuo užsikrė
timo nuo mažų Įsipiovimų ir jsi- 
drėskimų — pagelbsti apsaugot

H

Pajieškau Vlado Kupraseviėiau< ir 
Juozo Renčovičiaus. Abu yra Metelių 
valsčiau.'-. Malonės greitai atsišaukti, 
už ką busiu labai dėkingas (29) 

P. WOLTER
Bojc 135. Castlc Shannon. Pa.

Pajieškau brolio Aleksandro Vens- 
lavičiaus. pirm 10 metų gyveno Lo- 
well, Mass. Kas apie jį žino malonė*, 
pranešti jo adresą arba pats lai »tn. 
šaukia. (32)

JOS VEN’Sl.AVICf 3
435 lx»cu.-t avė., Roscllc 1*8111. N. J.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui merginos, 

tarne 18 ir 20 metų amžiaus, geistina 
kad butų turtinga, nes aš neturiu pini
gų. Neturinčios pinigu lai visai neat
sišaukia. Norėčiau kad atsišauktų tos, 
kurios gyvena šioj apielinkėj. kur ir 
aš. KASTANTAS AMSĖJUS

72 Aken st., Washington, Pa.
-----  —■— - . ■ .■■■■ »

Pajieškau merginos arba našlės ap
sivedimui. nuo 25 iki 33 metu am
žiaus; esu vaikinas 33 metų. Norin
čioms arčiau susipažinti yra gera pro
ga. Su pirmu laišku malonės prisiųst 
ir savo paveikslą, kurj pareikalavus 
sugrąžinsiu. JOE GAY (27)

P. O. Box 67, Clarksville, Pa

JIEŠKAU DARBININKO
Ant farmos; geistina, kad karves 

mokėtų melžti, gali atsišaukti ir ne
mokantis, bet turi apsiimt įprast. Ge
ras vyras gaus $60 i mėnesį. Atsišau
kit. M. K ALY N. (28)

MeDonough. N‘. Y.

JIEŠKAU DARBO.
Nesu pratusi šapoj dirbti. Mylėčiau 

■ dirbti namuose arba ant farmos. Kur 
tave ir tavo šeimyną nuo nema- daugiau mokės, ten einu. Turiu 22 
tomų gemalu, kuriuos tavo ran- ^SuktL^3'' ^DMUTĖ 
kn« netyčiomis n;>m<> Į i- Pervi-'m- B'iffalo' N. T

GeriaiMios farmos prie Loveli ir 
Grand Rapids miestų, ant gerų kelių 
prie puikių marketų. Kas mylit Įsigyti 
puikią farmą. matykit arba rašykit 
pas: JOS STANTON (28)

Realtor Ix>well, Mich

125 AKRŲ FARMA
Arti Brocktono, 50 akrų dirbamos že
mės, gera, šluba ir bamė. pusė mailės 
į cent>a ir gelolkello stotį. Tai yra 
vieta, kur galima daryt pragyvenimą 
iš višt’i ir kar' m. Kaina tik $4,500. 
Matykit p. LuttecT.-'5£ Main st.. Brock- 
ton. Tel. 6601). Norėdami patirti apie 
Naujos Anglijos farmas, matykit mu
mis. Parodomi paveikslai

CL.APP FA R.M AGENCY
294 Wa«hingtea M„ Boston, Maaa. 
Tel. Uh. 6301.

300 AKRŲ FARMA UŽ 
$1,800.

75 akrai dirbamos žemės, daug nu
plauto Šieno, apie 300 obelių, apskaito
ma apie 1000 kordų malkų, 8 kambarių 
stuba. geriausias vanduo, didelė bar- 
nė. vištininkai reikalauja pataisymo, 
už malkas gaunama po $10 iki $18 už 
kordą. Puikus manketas obuoliams, 
komams, bulvėms, binzams ir tt. Ge
riausios keninimo dirbtuvės visoj 
valstijoj. Galima gauti darbo iš šalies, 
jeigu tik norima Matykit p. S. J. Luce, 
Farmington, Me. Norėdami patirti 
apie Naujos Anglijos farmas, matykit 
mumis. Parodomi paveikslai.

CLAPP FAR.M AGENCY
294 Waahington xt. Boston. Maaa. 

Tel. Liberty 6301.

DABAR YRA GERIAU
SIAS LAIKAS DĖL ATSI
TRAUKIMO SAVO GIMI

NIŲ j KANADĄ.
Mes atitraukiame jūsų gimines iš 

visų kraštų į Kanadą greitai ir gausi
me vietas dėl jų Kanadoj, jog kaip 
atvažiuos neturės jokios bėdos. Jei 
tamstų giminės yra .sveiki, moka skai
tyti ir rašyti savo kalboj, tai dau- 
giaus mes viską patįs parūpinsime, 
gausime dėl jų affidavitus, ant kurių 
pasirašys atsakomingi žmonės. Mes 
jau per 10 metų daug žmonių esame į 
Kanadą atitraukę ir mes esame po 
kaucija (Bonded agents). Visuose Ka
nados reikaluose kreipkitės ypatiškai 
arba per laiškus prie musų. (-)

GEO KAUPAS & CO.
Lietuviška Agentūra I^tivakorčnį 
Pardavimo ir Pinigų Siuntimo

6603 St. Clair Avė., Cleveland, Ohio.

J KANADĄ.
Atitrauksiu Jūsų gimines, pažįsta

mus. ksip vyrus, taip ir moteris ar 
merginas iš lactuvos į Kanadą. Mano 
patarnavimas yra sąžiningas, saugus, 
greitas. .Mano patyrimas laivakorčių 
biznyje per 20 metų tai liudija. Taipgi 
tie, kurie jau per mane atsitraukė sa
vo gimines yra man dėkingi už mano 
rūpestinga patarnavimą. Kaip mergi- 
monas, taip ir visiems keleiviams pa
mpinu geras apsistojimui vietas Ka
nadoje. Mano patarnavimas ir kainos 
laivakorčių yra pigesnės, negu kitų 
agentų. Dėlei platesnių informacijų 
visid kreipkitės pas mane šiuo adresu: 

ALEXAN’DER S. LEW1S
Tourist Agent (-)

45 M'indsor St., Montreal,
P. Q., Canada.
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Pranešimas

FARMA GREITAM 
PARDAVIMUI.

30 akrų puikios žemės, apsodintos , 
bulvėmis, kernais, daržovėmis ir apsė- Į 4 
tos avižomis. Daug šieno, greipsų ir { 
miško. 7 kambarių stuba, barnė, vii- i 
tininkai, gražus sodnas. 2 karvės, 1 ♦
arklys, 180 vištų, visos reikalingos * 
mašinos, automobilis, puiki apielinkė, ♦ 
tik 10 minutų eiti iki dirbtuvei, arti ! 
didelio miesto Kaina $3J4UO. įnešti « 
?l,500. Atvažiuok ir pirk šią farmą. ♦

N. HEISLEK . , . (27) J

Skaitau sau už garbę pra
nešti visiems, kad priimu 
LIETUVOS BONŲ KUPO
NUS pilnoj vertėje kupo
no kainos nuo tų, kurie 
pirks tnu. ų kcauiuvėje rei
kalingus sau daiktus iš ap- 
rėdalų ar apsiavimo.

Uklaikau didelę krautuvę 
prie M iii būry gatvės, su di
deliu pasirinkimu rūbų.

(28)
A. J. KATKAUSK AS 

372—376 .Uiilioiiy Street 
W0RCE81Eii,

Tel. Cedar 7206.
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Kaip Aš įsigyvenau Brazilijoj
(Tąsa iš pereito num.)
Taip skverbėmės per nak

tį Staiga pradėjo švisti ir 
tuojau patekėjo saulė. Civi
lizacijos pėdsakų jau nebu
vo, o tik ošė lapuotas miškas 
su bananų, ananasų, vynme
džių krūvomis, tai vėl milži
niškais dublonais ir makonio 
medžio plotais apsuptas. Eu
ropoje tatai reikštų negirdė
tus turtus, m čia — jokios 
vertės visa tatai neturėjo. 
Ant medžių sakų apsivynio-j 
jusios miegojo gyvatės. Kar- i 
tais iš viršaus imdavo žemyn; 
kristi laužomos šakos — tai 
beždžionės pamačiusios 
žmogų, imdavo šakas svai
dyti. Nuovargis abu mus nuo 
kojų vertė. Bernardo priėjęs 
prie išpuvusio medžio, pasa
kė. “našta,” kas reiškia 
baigta, poilsis. Aš jau buvau 
besirengiąs lįsti į drevę, bet 
Bernardas sulaikė ir atnešęs 
glėbi samanų Įkišo į medį ir 
uždegė- \ os dūmai pripildė 
medžio drevę, kai į samanas 
įkrito keli uždusę vampirai, 
dvi ilgos gyvatės ir biaurus 
paukštelis, lenktu, lyg pas 
vanagą, snapu.

Apdegusias samanas iš- 
skleidem po medžio drevę, iš 
lauko pusės tankiai užkalėm 
basliais, tarpus užkimšom 
samanomis ir po to jau sma
giai čia užmigome.

Kitą lytą vaisių pavalgius 
ir kokoso skysčių atsigėrus, 
vėl išėjom toliau. Dienos me
tu buvo lengviau skverbtis 
pro tankumynus. Gyvačių 
šnipštimas mus jau nebaidė.. 
Užminti ant nuodingo gyvio Į 
buvo nepavojinga, nes gu-j 
miniai batai nuodų nepralei-: 
dzia.

Juo toliau ėjom į mišką, 
tuo pavojingiau buvo. Dėl 
gausumo įvairaus gyvio jau 
nebuvo galima užmigti nesu
kūrus didelio laužo ir ilsėtis 
reikėjo pamainomis. Nepra- 
lendamas miškas savo pavi
dalo nekeitė — per dieną to
liau penkių kilometrų pra
lysti nebuvo galima, o dar 
sunkiau rasti sau geresnę 
nakvynę.

Keletas sąvaičių praslin
ko, kol, užlipę ant aukštoko 
uolos kalno, pamatėme bliz
ganti tolumoje didelės upės 
vandenį ir plantacijų namus.

Dar dię^ą skverbėmės pro 
miško tadkumyną. Paskiri iš- 
vytįp^ie kavos medelių,' ta.- 
briko ir manijoko laukus. 
Toliau pamiškėj matėsi bū
rys vyrų ir motetu, su kaup
tukai ilgoj jėilėj ’ ^įstoję ir 
dirvą bekertąs; Aplink stovė
jo baltai^ medvilnės rūbais 
apsiv.Hkę žmonės, persijuo
sę plačiais odiniais diržais, 
su šautuvai ir bizūnais. Is 
karto supratome, kad tai 
vergų prižiūrėtojai.
’ P-Tolimose vietose — pa
aiškino- man Bernardas — 
plątitritoriai nepripažįsta jo
kios valdžios, ir čia viešpa
tauja vergija.
• Atsargiai mišku prisiarti
nom prie būrio žmonių.
1 —Per Bacco! (dėl Dievo) 
•—suaimanąvo Bernardo, pa
išinęs kelis savo tautiečius.
• —Trabajo, trabajo et ca- 
ramba!- (dirbkit, dirbkit, 
prakeiktieji) — šukavo pri
žiūrėtojai ir reik ar nereik,

- tvojo per pečius bizūnais at
siliekančiu®. Čia matėsi neg
rai, italai, indijonai ir kinie
čiai, matomai iš tolo privi-

Mano kraujas užvirė. Bu- mišinys buvo musų būry, te- 
vau pasirengęs šokti ir su- čiau gyvenome santaikoje ir 
plėšyti vietoje piktadarį, bet vienas už kitą net gyvybes 
pasigirdo šūvis ir žiaurus, padėti nesigailėjom. 
prižiūrėtojas parvirto ant j Bet vis dėlto daug iš musų 
žemės— Bernardo suskubo būrio ir pasiliko miškų tan- 

kumvnėse. Vienus sudraskė 
plėšrieji žvėrys, kiti mirė 
nuo gyvačių ir nuodingų 
vabzdžių įkandimo, bet dau
giausia mirė nuo neišpasaky
to karščio ir drugio... Beveik 
kasdien kasė m kur po dide
liu medžiu duobę, klojom ją 
dideliais palmių lapais ir 
guldėm amžinam poilsiui 
“laimės jieškotoją.” Medžių 
žievėje Bernardo visiems iš
kilodavo kryžių. Tik tiek ir 
pasiliko atminty apie juos. 
O jų tarpe buvo keliolika lie
tuvių...

Vieną rytą išgirdome tolu
moje garlaivio švilpuką. 
Greit, prasiskverbę arčiau 
upės, pamatėme garlaivį. 
Davėm jam ženklą. Po ilgų 
derybų su kapitonu, aukštu, 
rudom akfrn metisu, visi bu
vome priimti į garlaivį.

Be jokių nuotikių pasie
kėm Santa Marią. Kapito
nui už atvežimą atlyginom 
tuo, kad iškrovėm iš garlai-

I

nudėti. Kilo sumišimas. Pri
žiūrėtojai pasileido bėgti, 
mėtydami ginklus, manvda-! 
ui, kad tai šaudo atvykusi 
joliciios ekspedicija, kaip 
zėliau sužinojom žadėjusi 
Jomis dienomis čia atvykti 
r ištirti gandus, apie kuriuos 
aikraščiai rašė ir pasakojo 
įvykę į Santą Marią pabė
gėliai iš šio krašto.

Vergai puolė į mišką. Įvy- 
<o graudus susitikimas: su- 
ikau dvi šeimas iš Lietuvos, 
<orios čia vergavo jau antri 
netai.

Vai kokių dalykų jie papa- 
akojo! Čia, apie 1000 kilo- 
r.etrų nuo kulturingujų cent- 
•ų, plantatoriai nepripažįs- 
a jokių įstatymų ir vergovė 
oi neišnyksta, kol atvyksta 
oolicija su kulkasvaidžiais. 
Bet vos tik policija išvažiuo
ja, kai vėl atgyja vergovė. 
Vietos valdžios atstovai yra 
ie patys plantatoriai. Kai 
žolicija atvažiuoja, jie kry
žiavo jasi ir sako, kad visi

I
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Tik tu palauk, o pamatysi!
Ir karalius šoko iš lovos, 

susuko patalus, iškratė pa
klodę. bet vis veltui, nes blu- 
saitė buvo pasislėpus kara
liaus barzdoje.

—A! — tarė karalius:— 
jos jau nėra ir aš galėsiu sal
džiai miegoti.

Bet vos tik jis spėjo pridė
ti galvą prie pagalvio, kaip ir 
vėl—

Krimst!
—Na? Ką? Vėl?
Krimst! Krimst!
—Drįsai grįžti, tu bluspa- 

laikė? Apsisvarstyk, ką tu 
darai! Tu nedidesnė už 
smėlio grūdeli ir drįsti kąsti 
didžiausią pasaulio karalių!

— Na tai kas? Aš visai to 
nepaisau! — atsakė bičiukė 
paties karaliaus sodžiais.

—A, kad tik aš tave su
čiupčiau!

—Taip, bet tu manęs nesu
čiupai.

Piktasis karalius negalėjo 
užmigti tą visą naktį, ir kitą 
rytą atsikėlė baisiausiam 
upe. Nutarė sunaikinti savo 
priešą. Jam paliepus, tarnai 
išvalė visus namus nuo vir
šaus iki apačios, labiausiai jo 
miegamąjį kambarį. Jo lovą 
klojo dešimt senų moterų, 
prityrusių blusinėti. Bet jos 
nieko nepagavo, nes gudrio
ji blusa pasislėpė po kara-

I —Na, tai kas? Aš to visai 
nepaisau, — atsakė blusa. į

Bet blusa nebuvo tokios 
kietos širdies ir davė kara
liui prisidėti kišenius pinigų 
prieš išeisiant. Ir žmonės ga
lėjo būti laimingi įsisteigę 
respubliką. Victor Hugo.

“htaguT Nėra

i vio atvežtus iš dykumų daik- liaus švarko apykakle.
gandai apie vergovę yra beitus: brangius vaisius, me- 

■ džius, gydomus augalus ir 
|kita.

Greit po to, musų taip il
gai bendrai vargęs būrys iš
kriko. Dauguma, kiek pini
gų prasimanę, išvažiavo į 
pietus, kur šalčiau. Mes gi su 
Bernardu pasisamdėm jūrei
viais į amerikiečių laivą. Jū
reiviu ir dabar tebesu.

Jei kas mane dabar pa
klaustų, ar geriau svetimoje 
šalyje gyventi, aš nedvejo
damas atsakyčiau: ne. Aš 
dabar tik ir svajoju apie grę
žimą į Lietuvą, kur taip ma
lonus švelnus oras, kur saule 

i šildo, bet ne kepina, kur 
paukščiai čiulba, o ne kan- 

Įdžioja,

čiai, matomai iš tolo privi
lioti ir čia pavergti. Matėsi ir 
kiti balti veidai nežinomų 
tautybių žmonių.

—Trabajo! — sušuko pri
žiūrėtojas senai moteriškei, 
kuri saulės spindulių iške- 
pinta, vos kvėpuodama 
kauptuku kapojo —ir jis 
kirto jai per pečius.

-4-Vai Jėzus! — sušuko 
lietuviškai moteriškė pulda
ma ant žemės.

Prižiūrėtojas, priėjęs prit 
ieva «n koia Dasvvrė ir ėmėjos, su koja paspyrė 
dar mušti bizunu.

>amato, kad juos skleidžia; 
skolininkai, pasamdyti dirb-j 
i ir už kelionę iš Europos pa- 
•žadėję darbu atsiteisti. Bet 

ką, esą, su tais “gyvuliais” 
oadarysi, kad jie tik nori pa
sinaudoti “gei-a plantatorių 
'irdžia.” įrodymui parodo 
tnygas ir parašus su kont
aktais pasisamdžiusių (tar

pininkų. Išeina, kad teisės 
! itžvilgiu viskas tvarkoj. Po
licija negali priversti sulau
žyti kontraktą, kurį pildyti 
oasižadėjęs yra kiekvienas 
"vergas.” Bet jei byla ir teis
mą pasiektų, tai vis tiek ją 
plantatoriai išloštų, nes jų 
pusėje formali tiesa, o “ver- 
įo” pusėje jokių įrodymų 
nėra.

“Bėgti reikia” — nutarė 
,-isi ir pasuko mišku į rytus 
orie kalnų. Plantatoriai į 
mišką neis, nežinodami, ko
čios jėgos.miške yra. Kai 
mis pasiekti kalnai, tai jų pa
pėde bus galima apeiti šią 
dantatorių koloniją, pasukti 
įpės Araguaya pusėn ir jaja 

! >asiekti Santą Marią; į mie
tą Goyaz jau buvo nepake-

Dideliu buriu buvo leng- 
iau eiti per mišką. Du žmo

nės, pasikeisdami, kirto ke- 
ią per tankumyną, o kiti ėjo- 
ne paskui juos.

Pasiekus kalnus, tanku- 
nynai praretėjo ir pirmyn 
nivo lengviau skverbtis. 
Paskui, pasukus į vakarus, 
;ušvito neplati, bet gili upė 
\raguaya. Krantu jau žmo
nų vaikščiota, nors gamta ir 
niškas buvo toks pat amži- 
las kaip ir kitur.

Lietuvoje, būrys žmonių, 
>riėjęs prie upės, nukirstų 
nedžių, pasidarytų sieli ir 
luplauktų pavandeniu. Bra
zilijoj tatai negalima, nestik 
•etas medis teplaukia, o di- 
Ižiuma kaip švinas nugrimz
ta į dugną. Todėl plaukti te
galima laive ar keltą pasida- 
ius iš bambuko lazdų ir tuš- 
•ių statinių. Taigi mums be- ti sau:— Tai ne be pavojaus, 
liko tik eiti tolyn pakraščiu ir; Bet vis tiek, aš pamėginsiu, 
aukti, kad kokiu laimingu* Tą naktį piktas karalius, 
itsitikimu pasitaikys sutikti visaip privarginęs žmones 
neplaukiantį baltųjų laivą per dieną, ramiai taisėsi už
triną indėnų pirogą. migti, kai staiga pajuto tarsi

Upės pakraščiais ėjome dyglio įdurimą.
abai ilgai. Dienos slinko Krimst!
/iena po kitos, didžiausiais Jis suniurnėjo ir apsivertė 
unkumais, pavojais ir bai- ant kito šono.
Jais netikėtumais įvairina-' Krimst! Krimst! Krimst! 
mos. Visi sulysom, pa juodom —Kas mane kandžioja?!
r atrodėm kur kas blogiau —sušuko karalius baisiu bal- 
jž čiabuvius indėnus, kurių su.
sutikome keliaudami keliose 
.ietose.
/argą, jie netik mus ne
griaudė, bet dar ir padėjo 
gerokai.

Nors ir didžiausias tautų

Antanas Rutkus.

GERA BLUSA IR 
PIKTAS KARALIUS.

Senovėje buvo piktas ka
ralius, kurs darė savo paval
dinius nelaimingus. Visi jo 
nekentė, o kuriuos jis kišo i 
kalėjimais ir galvas kapojo, 
tie norėjo ji nugalėti. Bet 
kaip? Jis buvo stipriausias, 
jis buvo valdovas, jam nerei
kėjo niekam teisintis, ir kai 
jam pranešdavo, jog jo pa
valdiniai nepatenkinti, jis at
sakydavo :

—Na, tai kas? Aš visai to 
nepaisau! • : f

Kad jis vis elgėsi kaipo 
karalius, ir kad kiekvieną 
kitą dieną darėsi piktesnis, 
negu buvo diena pirmiau, 
viena maža blusiukė ėmė tą 
dalyką svarstyti. Tai buvo 
mažulytė blusiukė, nieko ne
reiškianti, bet gerų norų pil
na. Paprastai blusos esti ne 
tokios, bet Šita buvo labai 
gerai išauklėta; ji mažai te- 
geldavo žmonėms ir tai tik 
būdama labai alkana.

— O ką, jei aš atvesčiau 
karalių Į protą? — tarė ji pa-

Tą naktį tas baisusis des
potas, kuris trokšte troško 
miego, atsigulė ant abiejų 
savo ausų, nors sako, tai la
bai sunku esą padaryti. Bet 
jis norėjo dvigubai miegoti 
ir geresnio budo nežinojo. 
Norėčiau, kad jus rastumėt 
geresnį būdą. Vos tik jis 
spėjo užpusti žiburį, kai pa
juto blusą ant kaklo.

Krimst! Krimst!
—Po paraku! Kas čia?
—Tai aš, vakarykščia blu

sa.
—Kogi tu nori, tu niekše, 

tu mažytis nevidone?
—Noriu, kad manęs 

klausytum ir padarytum 
vo žmones laimingus!

—Ei. eikit čion, mano ka
reiviai. mano sargybų virši
ninkai, mano ministeriai, 
mano generolai! Kiekvie
nas ! Kiek tik jus yra!

Jie visi subėgo. Karalius 
dūko, jie visi drebėjo. Jis 
jieškojo priekabių prie kiek
vieno žmogaus rūmuose. Vi
si nerimavo. Tuo tarpu blu
selė, visai rami, tūnojo kara
liaus naktinėje kepurėje.

Pastatė dusyk tiek sargy
bos: paskelbė naujus įstaty
mus ir dekretus; išleido pa
liepimus naikinti blusas; bu
vo procesijos ir viešos pa
maldos, prašyta išnovyti 
blusas ir leisti karaliui už
migti. Bet niekas negelbėjo. 
Nuvargintas karalius negalė
jo atsigulti, nors ir ant žolės, 
kad jo nepultų įkyrus prie
šas, maža bluselė, kuri neda
vė jam užmigti nei vieną mi
nutėlę.

Krimst! Krimst!
Per ilga butų išpasakoti, 

kiek sunkių pastangų dėjo 
karalius sutriuškinti blusą. 
Jis apsidraskė ir apsidaužė. 
Jis negalėjo užmigti, jis slan
kinėjo, kaip nerami dvasia. 
Jis sunyko, suliesėjo. Jis tik
rai butų numiręs, jei, galų 
gale, nebūtų nutaręs paklau
syti gerosios blusos.

—Aš pasiduodu, — tarė 
jis pagaliau, kai ši vėl ėmė ji 
kąsti: 
Padarysiu kaip tu nori!

—Labai gerai. Ta sąlyga 
galėsi miegoti, — atsakė blu
sa.

—Ačiū. Ką aš turiu dary
ti?

—Padaryk savo žmones 
laimingus.

—Aš to neišmokau. Neži
nau kaip...

—Nėra nieko lengvesnio: 
turi tik pasitraukti iš šios ša
lies.

—Pasiimdamas savo iždą 
su savim?

—Nieko neimdamas.
—Bet aš numirsiu, neturė-

Sirvydas “Vienybėje 
džiaugiasi, kad jo bendra
minčiai patriotai iš “Lietu
vos’’ abazo išradę grynai 
ietuvišką pavadinimą “fla- 
perkai.” Tas pavadinimas, 
:ai “padaiguolė."

Bet tai nėra joks “išradi
mas.” Tai yra aklas vertimas 
enkų žodžio “podrostek” 

arba “podlotek.” Vertimas 
aklas, nevykęs, ir jis reiškia 
visai ne tą, ką reiškia anglų 
žodis “flapper.” šituo vardu 
anglai vadina tokias mergi
nas ir moteris, kurios mėgsta 
abai puoštis, nešioja trum
pus and atokus, trumpai nu
tirptus plaukus, \ ienų žo
džiu — vėjagalvės. “Flaper- 
<a” gali būt netik jauna mer
gina, bet ir 40 metų amžiaus 
moteris, jeigu ji “flaperiš- 
<ai” elgiasi.

Tuo tarpu gi 
ar “podrostek,” 
nukalta vėpliška “padaiguo- 
ė,” taikoma vien tik jau

noms merginoms, nežiūrint 
ar jų plaukai kirpti, ar ne.

Prof. Gnaiba
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“podlutek”

Siūlo Katro-Lek savo pažįs
tamiems kaipo geriausią 

gyduole nuo pilvo
Cutchogue. L I N. Y.—Ponia Mal- 

wina Brynda, Box 87, rašo: “Pranešu, 
jo-/ nuo to laiko, kaip pradėjau vartot 
KATRO-LEK, jaoči’Jcsi gerui ir. būda
ma jums dėkinjra.siula.i Katro-i-ek sa
ro pažįstamiems kaipo geriausią gy
duolę nuo pilvo ligų.'

Tos garsios gyduolės KATRO-LEK 
reikalaukite savo aptiekoj arba rašy
kite išradėjui. W. Uojtasrnski Drug 
Co., 114 Brighton st., boston, Mass.

“KELEIVIS” RAŠO TIK TEISYBĘ. SKAITYKIT IP 
PLATINKIT JJ TARPE SAVO DRAUGU.

IR
i

LAUTER HUMANA —W. H. PAINES— 
CHANDLER BRADBURY—WEBSTER 

RUDOLF IR KITU FIRMŲ.

pa-
sa-

Nuga-Tone Padaugina
Stiprumą Į Keletą Dienų

Vyrai ir moterys, kurie vartoja 
Nugž-Tone tikrai nusistebi, kaip grei
tai jie pasijunta sveikesniais ir stip
resniais ir kaip jų stiprumas pasidau
gina, kaip kada net į keletą dienų. Tas 
yra paprastas apsireiškimas milio- 
nuese žmonių per paskutinius 35 me
tus ir tas patvirtina jų neabejotinų 
vertę karpo sveikatos ir stiprumo l»u- 
davotojų.

Nuga-Tone suteikia turtingų, rau
dona kraujų, stipresnius nervus — pa
daro stipresniais ir sveikesniais vyras 
ir moteris. Vartokit jas jei turit silpnų 
kraujų, stokos svarumo arba stokos 
apetito, nerviškumo, gasų viduriuose, 
nusilpusią kepe.nų, pūslės trubeiių, 
silpnų nervų ir kitų svarbių kūno or
ganų, kurie suteikia abelna nusilpnė
jimų ir negalę. Pabandyk Nuga-Tone 
šiandien. .Jūsų vaistininkas parduoda 
jas su absoliutiška garantija, kad pa
gelbės. o jei ne. pinigus gražins Ne
imkit pavaduotojų

NUO ODOS LIGŲ
t Naudok gydančias putas

FREEDOL
Tai yra receptas naršau* Šveicariško 
Profesoriaus. FREEDOL greitai įsige
ria į odę ir po 5 minutę visiška* JM*aša- 
Kiia įdegimą bei skausmą. FREEDOL 
tiebėtinai greitai išgydo Šašas. R-Hias. 
Egzemą. Hemoeotdus. šunvotes. Nie
žulį ir kitokias *d'js ligas. Kaina $1.00. 
Reikalaukite a pliekose arba prmiuskl- 
•e 81.A* ir mes t soja ras i»ięsin*e per 
paštą boaką.

FREEDOL REMHTY CO. ’ 
388 D. Warren St, Boston ri. Mas*.

Pasigailėk manęs.

Tai aš, atsakė mažytis
Matydami musų balselis.

—Tu? O kas tu?
—Maža bluselė, kuri nori 

tave pataisyti. ________
—Blusoj Tik tu palauk! d amas pinigų.
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PIRMOS RUSIES PIANAI 
VISOKIE NAMŲ RAKANDAI 

TIESIOG IŠ DIRBTUVĖS I JŪSŲ NAMUS
Lengvom Išmokėjimo Sąlygom Parduoda

JOHN UŽDAS ir G. J. LASKY
PIRMUTINĖ LIET. KOMPANIJA AMERIKOJ.

477 S. Main St, , 345 Highland Ave.,
Wilkes Barre, Pa. Tel.: 7»56-J Waterbury, Conn.

į

LIETUVIS
. BUDAVOTOJAS IR : 

ARCHITEKTAS
Mes pabudavojame geriausius ! 

.lamus ir pigiai Taipgi padarau: 
visokius pianus, išmėruoju žemę ir ; 
e te. Visokiais reikalais kreipki- ; 
lės. (-> ‘

TITUS F. GREV1S
395 Braadvay. So. Bortas.

Tel.: So Boston 2340.

Tel. South Boston 3520
Residence University 1463-J.

S. 1 Fuišiutė-Shaliaa
LIETUVĖ MOTERIS 

ADVOKATĖ 
3645 Broadway. So. Boston, Man 

Room 2.

<

P. TreehokM Ir Vaitaitfc. i

PARKWAY 
AUTOSERVICE 

airi FILUNG STATION
STUDEBAK£R KARf AGENTŪ

RA IR TAISYMO STOTIS.
J ei KO norite, kad J«s* aatomohilis . 
Hga* laikytą, tad ditnkit pataisyt ! 
Petro* TreėMMŠ. Darbas rerss, I; 
kaina prieinama. Jeigu norit, kad 
Jvsą Rara* gerai t runk tą, imkit 

P** BU.
415 OM Cotony Ave. 

SO. BOSTON. MAS S
TelefeM*: S*. Boaton M7S-W.

Mm. Wkxno*r* 
8nun»

£
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Dr. Hartstiom’s Rt. 18 Liniment 
teikė pikių patenkinimų dėl tūkstan
tių Naujosios Anglijos šeimynų per 

.pastaruosius 77 metus. Dr. Edward 
Į Martskom. baigęs Harvardo M ėdi kalę 
; K slėgi jų, yra'gerai žinomas ir pasek- 
■ mi ragas gydytojas. Jis nuo pat 1840 
įmetu pradėję savo pacientams nuro
dyti tų linžaienlų ir visada reikalavo, 
kad sudėtinės butų ųųksčraitsios rų- 
širs. nepaisant kai p-brangiai nekai- 
mot*.

LINTMESTAS GV ARAMTUOJA- 
MAS KAIPO- ABS0J.IUTIŠK AI 
saugus. Pasekmingas ir len
gvas VARTOTI. PARDUODAMI IR 
UŽTVIRTINAMI MTLIONA1 BUTE- 

; Liv.
, Tai vaistas, kuris gelbsti šimtus 
! reumatikų. Taipgi pagelbės nuo skau- 
! dančiao gerklės, ršsidrėsklmų. žaizdų. 
į išsinarinimų, skaudančios odos, nuga- 
| rosi, krutinės, kojų ir neuralgijom ir 

n*o msektu įkandimo
klauskite pas jūsų aptiekorių arba 

! rašykit tiesiog mums, įdėdami 10c. už 
vienų butelį. Dr. Rartshorn & Sens. 
220 Milk Street, Boston. Mass.

4

'įbruk
Cvts and Wo««4«

Aršumu roki t nuo užairo- 
zininvu. Gydykit kiekvienų 
įpjovimų, žaizdų ar įdrės
kimų su stipriu ir sesuo- 
dingo «ptisept.iką. Zonit* 
ažmaie bakterijas' ir pa
gelbsti gyti.

j

UŽMUŠA 
Kandis, Tarakono* 
Blakes, Muses ir 
kitus insektus, ,

g ■ ■■ — — ■ -

DIDELIS PASISEKIMAS i

*lht CJtevifig !
z- r * ' *

Malonau čiogrrmis, tart* 
2 palaik* pilvo regaliariika- 
ę mą. Vaikai myli jį.

15c. ir 25c.

Į
A H

Eagįe .Brand išauginę dau
giau sveikų kadikių. neg* 
visi kiti kūdikių maistai.

Mą ARMONIKAIir importuoja
me visokių ru- 
Sip rankomis 
dirbtas ItaliJ- 
kas Akordinaa 
geriama* 
pasaulyje.
Ant 10 
metų gv* 
rantuotos. 
Musų kai
no* žeme
snė* negu 
teikiam _ 
talogo, kuri prisiunčiam dykai

kitų iSdirbėjų. Dykrai 
pamakintmiM. Reikalaukit k» 

_ . ' . ' ' (-) 
RUATTA SERENELLI A CO.

1*14 Blaa f*l*M ar. DjH. M CMcaoi

EACLE BRAND
CONDENSED M1LK ' , .
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

ATLEIDŽIA DARBI
NINKUS.

PATI VYRĄ PAPIOVĖ.
Birželio mėn. 6 d. Kazlų

Odų dirbtuvės Šiauliuose Rudos stoty, atėjus vakari- 
pradėjo atleisti darbininkus, niam Mariampolės trauki- 
Pusiau bankrutavusi Cho- niui, viena jauna moteris, iš- 
ronžickiu odų dirbtuvės ad- tekėjusi vos du metu, išsi- 
ministracija paskelbė, kad traukė skustuvą ir didelės 
15 darbininkų dviem sąvai- žmonių minios akyse perpio- 
tem praejit- atleidžiami. At- vė savo vyrui kaklą. Įvykio 
leistųjų skaičiun pateko visi vietoje pasitaikė gydytojas, 
aktingieji socialdemikratų ir kuris tuojaus suteikė sunkiai 
prof. sąjungų nariai. Faino sužeistam pirmosios pagal- 
odų dirbtuve pradėjo atleisti bos ir traukiniu pristatė į 
jau nuo velykų. Iki šiol at- Kauno ligoninę, 
leista 11 darbininkų, liko --------------
dirbti 21. Tečiau gegužės m. ARKLIŲ PIRKIMAS KA 
21 d. naujai atleista 5 ir ge
gužės 28 d. busią atleista dar 
5 darbininkai. Matyt, nepri- 
puolamai čia atleisti taip pat 
daugiau susipratę darbinin
kų organizacijų nariai. Kad 
išvengus mokėti už pilnus 
metus kompensaciją, darbi
ninkai atleidžiami prieš ke
letą dienų iki pilnų metų.
Apskritai Faino atleidimas giai prašė. Aukščiausiaskai- 
atrodo įtartinu. Galimas nas, ligi 1800 lt. mokėjo už 
daiktas, kad už keleto dienų kavalerijai tinkamus (trakė- 
bus priimti nauji, tik jau nūs), i._.U .LU.™ 
jiems bus mokama pusė uz- veislės (apie 1000—1200 lt.) 
mokesnio. Taip praktikuoja 
visos odų dirbtuves. Tik 
streikų keliu būdavo išlygi
namos algos naujai priimtų 
su senaisiais darbininkais.

Bedarbių skaičius auga, 
jų padėtis pasibaisėtina. 
Naujo darbo negali gauti, gi 
emigruoti, kad ir ton pačion 
Brazilijon, neturi lėšų.

• DVIRAČIŲ IR AUTOMO
BILIŲ SKAIČIUS 

LIETUVOJ.
Statistinėmis žiniomis,

*** gausite

<

Lietuvis Optometnstas

203

Kainos į Klaipėdą ir atgal:
Trečia kliasa......... $181
Turistinė III kliasa $196

išplaukimai: 
S.S. 
s.s. 
S.S. 
s.s. 
s.s. Gydytoju ir Chirurgas

Valandos: 10—2; 5—• 
Sekmadieniais: 10—2 . —•

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

Vakaruose: "Naujienos” 
1739 S. Halsted St. 
Chicago, Illinois.

60 SCOLLAY SQUARE 
BOSTON.

OLYMPIA THKATRE BLDG, 
ROOM 22 

k VALANDOS: DIENOMIS nuo
9 iš'čjtd fk-i 7 jrakare.
ŠVENTADIENIAIS: nuo 10 iki 

; 1 dieną. ‘
^U-U-U-uru-L   . S A A i A*

 2, - ' — ■ - i-------------- A -

DAKTARAS 
LANDAU

32 C K AM BERS ST, BOSTON. 
Gydo ypatiškai ir pasekaiagal 

Veneriškaš L*g«s.
Valandos:— Kasdien nuo 8 ūd
10. nuo i iki 3 ir nuo 6 iki & 
Nedėldieniais nuo 8 iki 18.

Tel. So. Boston 506-W.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 9 vak. 
NEDEGIOMIS: 
iki 1 v. po pietų

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.

251 Broadway, tarpe C ir D St,
SO. BOSTON. MASS.

Kainos tiesiai i Klaipėdą:
Trečia kliasa......... $107
Turistinė III kl........$117

SPECIALISTAS NERVŲ IR 
KRONIAKŲ LIGŲ PER SU
VIRS 25 METUS. VISOS GY
DUOLĖS SPECIALIAI PARŪ
PINAMOS KIEKVIENAI LI
GAI. GYDYMAS ELEKTRA. 
KAS NORI.

Dr.KILLORY

BALTIC AMERICA LINE, 8-10 Bridge St., New York C.

Republic ..... ...............Eugpj
Pres. Harding........ „...Rugpj
Geo. Washington..... : Rugpj
Leviathan..... ............... Rugpj
Pres. Rooscvelt.... ......Rugpj 27

'Paprašykite jūsų vietos agentą 
šiandie pilnų informacijų arba ipšy-
Itite pas: ‘

Uhited 
Statės lines 
O 7S Statė Street. Boston, Mass. O.

Broadway, New Tork

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

tuo pačiu laivu

KETVIRTAS ir PENKTAS!

S.

VANDENIO pašau
kimas.

Vanduo šaukia tave, ne
abejok jo paklausyt! ‘‘Van
duo, oras ir švarumas yra 
mano viršiausi vaistai!” Taip 
tankiai Napoleonas sakyda-l 
vo, bet jei jis butų gyvenęs 
kokį šimtmetį ilgiau ir būt

SLAPTI TRAKTIERIAI, j
Šiauliuose, berods, iš viso 

yra tik vienas viešas traktie-! 
ris, bet girtų žmonių, ypač; 
turgaus dienomis labai daug(per 1926 metus Lietuvoje bu- 
matoma. Manoma, jog šie i vo užregistruota su Klaipė- 
piliečiai daugiausiai nusigė-ldos kraštu 550 keleivinių au- 
rę visokiose arbatinėse bei tomobilių ir 15,454 dvira- 
valgyklose, kur degtinė iš čiai. Šiais metais, per pasku- 
kruziukų su zelterio buteliu- tinius 4 mėnesius jau veik 
kais pai-sidavinėja. Šį “gud- pasiekė pereitų metų skaičių, 
rų” būdą vartoja ir viena pa- ypatingai automobiliai, 
garsėjusi Šiauliuose piliečių N 
įstaiga. Čia, žinoma, labai tais automobilių 
patogu, nes ir mokesnio ne-jLietuvoje padidės dvigubai, 
reikia tam tikro mokėti ii 

'pelnas geras. Musų policijos 
[■‘viršūnės” ir akcyzo valdi
ninkai turėtų į tai daugiau 
kreipti domę ir smulkiau vi
sus tuos mažalkoholinių įs
taigų pardavinėtojus tinka- 

; mai nubausti uz pardavimą 
i be etiketų stiprų alų.

I 
! 
l

Numatoma, jog šiais me-
skaičius

nes pastaruoju laiku labai 
pradėjo daug pirkti vežimui 
keleivių, iš ko asmenys vien 
tik ir uždarbiauja. Dabarti
niu laiku susisiekimas auto
mobiliais beveik pigiau kai
nuoja, negu geležinkeliais.

RIUOMENEI.
Vilkaviškis. Gegužes m. 

17 d. kareivinėse pirko ka
riuomenei arklius Kavaleri
jai ir artilerijai.

Kadangi apie tai buvo 
skelbta per seniūnus, tai su
vedė arklių per 200. Viso 
nupirko 7 arklius: vieni buvo 
netinkami, o už kitus bran-

mažiau už vietinės

ARKLIAI KRINTA.
Rokiškio apskrity pradėjo 

labai dvėsti arkliai. Yra to
kių kaimų, kad neteko nuo 

110 iki 20 arklių. Pristigus pa
šaro, arklius paleido laukan, 
o dėl šalto pavasario žolės 
nėra, tai arkliai nusilpsta, 
sušąlą, o darban kinkant 
gauna grudų, kas arkliams 
ir pakenkia.

artilerijai skirtus. Daug bu
vo atvesta iš Švedijos gaben
tų arklių, bet tokių nei vieno 
nenupirko — netiko.

RUOŠIAMA POLICIJAI 
NAUJA UNIFORMA.
Vidaus reikalų ministerija 

ruošia projektą policijos uni
formai pakeisti. Girdima,! 
jog rūbai tie patys liksią, tik 
kepures pakeis, kurios busią 
panašios į j-’--— 
raitelių kepures. Be to, poli-1 
cijoj manoma įvesti valdi-j 
ninku laipsniai, kaip tai — 
policijos leitenantas, kapito
nas ir tt.

ŠIĄ VASARĄ IŠPLAUKIMAS
IŠ AMERIKOS NEW YORKO 

stačiai į
LIETUVOS KLAIPĖDĄ

BALTIKO—AMERIKOS LINIJOS

LAIVU “LITUANIA
19 LIEPOS-JULY, 1927

Ekskursijas ant šio laivo rengia:

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

PAVOGĖ AUTOMOBILIŲ.
Pil. Žigaras Juozas nuo 

Ukmergės plento Nr. 82, nu
vežė i Mickevičiaus slėni ne
pažįstamą pilietį su panele. 
Nepažįstamieji išlipo iš au- 
tomobiliaus ir liepė palaukti 
kol jiedu sugrįš. Žigaras atsi
gulė šalia automobilio pie
vutėj ir užmigo. Pabudęs ne
rado nei automobilio, nei va
žiavusių. Automobilis vertas 
2500 litų.

K

PASVALIO KURORTAS 
ATSIDARĖ.

Pasvalys. Čia gydymo se
zonas atsidarė nuo birželio 1 
dienos. Daroma tynės iš ži
nomo sieros šaltinio van- ■ 
dens, kuris sulig padalytais ■ nisterių kabinetui leidus, yra 

• analizais pasirodė turįs dide- ■ įsigiję Lietuvoje nuosavybės 
iii nuošimtį sieros ir kitų nau-teisėmis nekilnojamą turtą, 
idingų mineralinių dalių. Šal-!gauna nuolatinį liudijimą 
itinis žinomas kaipo garseny- Į Lietuvoje gyventi, iki jie bus 
ibė Lietuvoje.- “ • - • -

PALENGVINIMAS AME
RIKOS LIETUVIAMS 

LIETUVOJE.
Ministerių kabinetas nuta

rė, kad Lietuvos išeiviai, A- 
merikos piliečiai, kurie, mi-

usipažinęs su Trinerio Kar- 
čiuoju Vynu, jis tikrai butų 
dadėjęs ir šį toniką prie savo 
trijų numylėtų vaistų. Van
duo reiškia apvalymą iš lau
ko, Trinerio Kartusis Vynas 
reiškia išvalymą iš vidaus — 
abudu yra reikalingiausi 
daiktai ir turi lygią svarbą. 
“Ottumwa, la., Birželio 8, 
1927. Išbandžiau Trinerio 
Kartųjį Vyną su tokiom ge
rom pasekmėm, kad jis nie
kuomet neapleis mano na
mų. J. V. Vegą.’* Parsiduoda 
visose aptiekose ir vaistinė
se. Sampalai gaunami pa
siuntus 15c. Joseph Triner 
Company, 1333 S. Ashland 
Ave., Chicago, Iii. Taipgi iš
bandykite Trinerio Fli-Gass, 
violetinio kvapsnio. Jis už
muša muses ir uodus staigiai.

LAIVU “ESTONIA
9 Rugpiučio-August, 1927

JŪSŲ VIETOS AGENTAS: 
SUTEIKS REIKALINGAS ŽINIAS 

PARŪPINS POPIERAS IR PAŠA 
UŽSAKYS VIETĄ ANT LAIVO 

NURODYS KELIĄ I LAIVĄ

nekilnojamo turto savinin- 
i^eležTnio^ vilko I Šio šaltinio vandens vo-,kai; be to, jie atleidžiami 
* ® - -° nios gydo nuo reumatizmo,; nuo visų svetimšalių mokėsi

paraližio, nuo visokių nervų čių.
ligų, ir nuo daug panašių! Darydama šitokius pa

lengvinimus 
valdžia gerinasi amerikie
čiams.

DARBININKAI IR SE
NATVĖ.

Darbininkų senatvė svar
bus šių dienų gyvenimo klau
simas, taigi į jį turėtų visuo
mene atkreipti dėmesį.

Daug darbininkų ištarna
vę dvare 30—40 ir net dau
giau metų pr avaromi iš gy- NETAISOMOS IR NEVA- 
venamos lūšnos, tik sermėga 
apsivilkę. Niekas jų senatve 
nesirūpina. Niekam nerupi, 
kur jis gyvens ir ką valgys. 
Tokių faktų Lietuvoje maty
ti daug. Aš paminėsiu tik 
vieną.

Balnoravos dvare (Pane
vėžio apskr.) J. Bukauskas 
ištarnavo už ordinarčiką 
apie 50 metų. Dabar, lyg šuo 
pasenęs, išvaromas iš gyve
namos lūšnos. Kur jam dė
tis? Jau turi apie 80 metų 
amžiaus, žmona irgi senutė, vaigčiaųs valdyba. 
taikai neturtingi, vargiai ga- v 

į su galu suduria. Ponas 
MaKnskas užmiršo, kad vi
sus jo trobesius: pastatė ir sa
vo sveikatą prarado jo dvare 
betarnaudamas 1

chroniškų ligų. Gydoma po 
priežiūra gydytojo.

Reikalingi tokio gydymo 
įprašomi atvažiuoti į Pasvalį, 
į Susisiekimas su Pasvalio ku- 
• rortu gana patogus: nuo 
Šiaulių eina siaurasis gelž-

Budas — tai pajiega, tai 
įtaka. Jis suranda draugus ir 
surenka turtus.

♦ ♦ ♦

Dangus nepadeda tam 
žmogui, kuris iš kito darbo 

smurtininkų nori gyventi.

LOMOS GATVĖS.
Joniškis (Šiaulių apskr.).

Pavaikščioję po Joniškio kelis, nuo Panevėčio kursuo- 
gatves, pamatysime, kad jos ia automobilių linija. Kainos 
nėra tvarkomos. Pavyzdžiui, vjsjems prieinamos. 
Žagarės gatvėje ties 16 Nr. į — ■ ....
brukę išmuštos didelės duo
bės, o ties 27 Nr. išmuštos to
kios duobės, jog lokis jose 
galvą gali nusisukti. Taipgi 
ne visos gatvės yra valomos. 
Palijus norint-išbristi reikia 
batų aukščiau kelių. Turėtų

KLEBONAS NEDUODA 
ŽVYRO.

Kriukų valsčiaus taryba, 
eidama kelių taisymo įstaty
mu, nutarė, įstatymo numa
tyta tvarka, kelių taisymo 

Vietoje yra gydytojai, vai-.reikalams žvyrą paimti iš 
stinės, dentistai, telefono, te-' Kriukų klebono žvvrvno, 
iegrafo bei pašto įstaiga, bet klebonas visokiais ‘ bu- 
bažnyčia, viešbučiai, valgyk-Mais žvvro davimą trukdo ir 
los. knygynai, koperatyvai ir užved a* visokias bylas. Kuo- 
tt. Oras sausas ir sveikas, met žvyras esti imamas iš 
gamta graži ir maloni. kitų piliečių žemių, tai kle-

-------------- ;bonas patenkintas, bet kuo-ivSP01iCija’ PROJEKTUOJAMA STA- 
ar valsčiaus valdyba. - ■ TYTI CUKRAUS " • ’ •

Teko sužinoti, kad ne po bereikalingai _________  -
, ilgo laiko Lietuvoje manoma per tai trukdyti kelių laisy- 

jvivuvaic • , -a-r* ; jau statyti cukraus fabrikas, mą ir bereikalingai erzinti
oetarnauuamas Bukauskas api® -1? P.11- : kuris pradės iš lietuviškų žmones,
p- kitrdarbininkai. Tokie po-, naPieni* 2? metų amz^ s Vei- runkelių gaminti cukrų. Da-: ---------------
nat kaip Malinskis irkiti, v*r0F ^auno. Šesuo.ių\ah bartiniu laiku sėjama Lietu- KAIMYNAI ŠAUDOSI. 
J > \ u■ • vJ atvyko į Širvintų m. pas odų , -• ’ • •----- ’ , i __ ............!0l '^r.b.'n,1.nb2Kt.elt,!?.0;_:!l°l supirkinėtoją C^dlerą šep- j 

teli ir išviliojo vykti su juo į : _
jo gyvenamą vietą odų pirk-
ti. Gendleras sutiko ir pasie-; __
męs 60 litų išvyko pas Kana- MIELIŲ KONTRABANDA, 
pieni. Pakely nuo Širvintų v _
8—10 klm., miške Kanapie- 3 Jurbarkas. Birželio men. 1 
nis, išsitraukęs revolveri, pa- Jurbarko polięijos buvo 
reikalavo atiduoti pinigus ir susekta ir paimta 250 kg. 
šovė du kartus į Gendlerj, kontrabandinių presuotų 
bet nukaut nepavyko ir Gen-, miehų. 
dlerį tik sužeidė Į galvą ir Pirmos partijos kontra- 
ranką. Pradėjus Gėndleriui bandos mielių savininkas 
grumtis su užpuoliku ir šauk-. Jurbarko miesto gyv entojas 
tis pagalbos — plėšikas pa-J Apnjaskis, o antros partijos - ---------- .
bugęs pabėgo į mišką, kurs —ūkininkas Pocius, iš greti-[ amžiaus gyv. Labūnavos k., 
gyventojams padedant’ poli- mo su Jurbarko m. kaimo, ir^elvonių valsčiaus, išgėrus 
cijos sulaikytas ir pasodintas Greičius Juozas iš Smukučių — val<rnmn nk-

turi iš jo dvigubą, net trigu
bą naudą. Kai darbininkas 
pasensta, ar suseiga, jau 
jiems nebereikalingas ir be 
jokio pasigailėjimo išmeta
mas iš gyvenamos laužynės. 
Jiems nerupi, ar darbininkas 
kęsfilkj ir šaltį, ar kur patvo
ry sustips.

SARGYBINIS NUŠOVĖ 
ŽYDĄ.

Kaunas. Birželio 6 d. ryto, 
Smalininkų gatvėje patru
liuojantis sargybinis paste
bėjo. kažkokį pilietį, kurį 
kaipo vaikščiojąntį uždraus
tu laiku, norėjo, sulaikyti. 
Bet tas (buvo tai Kauno mie
sto gyventojas Leizeris Grin
šteinas), nekreipdamas i-ka- 
reivio reikalavimą dėmesio,

v. tė, tai jau blogai. Juk prFės 
įstatymus vi§į lygus, tai kam 
bereikalingai triukšmauti irIŠVILIOJO IŠNAMŲ- - 

IR UŽPUOLĖ.
Širvintai. Gegužės 30 d. ;au statyti cukraus fabrikas, mą ir bereikalingai erzinti 

‘ is iš lietuviškų žmones.

yoje cukrinių runkelių tiek, Varniai. Vidmantu kaime 
jog iš jų užsieny pagamina aną sąvaitę ūkininkas Man- 
apie 30—40 vagonų į metus sevičius rado savo pievoje 

------  Gedminčių beganantį savo 
.gyvulius. Mansevičius pirma 
liepė išvaryti gyvulius, bet 
Gedminčius neklausė. Žodis 
po žodžio ėmė smarkiau bar
tis. To neužteko, grėbėsi už 
akmenų. Galų gale pasirodė 
beturi ir “pištelėtas.”

IŠ MEILĖS NUSIŽUDĖ.
Gelvonys. Gegužės 27 d. 

Stepan i ja Lisauskaitė 24 m.

Ukmergės kalėjime. kaimo.

PAGAVO KIŠENVAGI.
Kriminalinė policija Kau-

OLANDAI IR BELGAI 
PERKA ARKLIUS.

. - Teko sužinoti, kad belgų no geležinkelių stoty sulai-
leidosi bėgti. Tuomet sargy-, • jr ojan(jy firmų atstovai jau kė atvykusį iš Vilniaus nele- 
binis^šeivė ir mirtinai ji suzei- prješ neturį laiką supirkinė- galiu budu kišenvagi šafer- 

x u net didesniorma partiją- maną Dovydu, kuris rengėsi
mis arklius ir eksportuoja čia Kaune truputį •‘pagastro- 
užsienin. T 
vyksta betarpiškai iš papras-j • 
tų arklininkų-verteivų. Gir-, 
dima, jog kas sąvaitę super
kama po 300—350 arklių pa-

jų; Už.paprastus arklius mo- nustojo eiti pasiuntinio- pa
ką nuo 150—200 litų, už sun- reigas Lietuvoj. Jo vieton at- 
kiuosius iki 1000 litų ir dau- vyko naujas atstovas Arose- 
giau. < . ! vąs..

dė. .Nugabentas į ligoninę 
Grinšteinas netrukus mirė. ♦

AVIŽOS MĖŠLE.
Ukmergės pi. policininkas 

sulaikė Nakčiuną Vladą ve
žanti paslėptas po mėšlu avi
žas! Apklausinė jus nustąty- 
ta, jog avižos buvo vogtos iš 
giisarų ir parduotos vieno 
kareivid. Avižos konfiskuo
tos ir grąžintos gusarams.

pusę bonkutės valgomo uk- 
jsuso per 3 vai. po to mirė. 
’ Savižudystės priežastis poli
cijos tardymu nustatyta bu
vusi meilė prie vaikino iš to 
paties kaimo, kurio merginos 
tėvas nemėgęs ir kartą iš sa
vo, namų išvaręs. Dėl tokio 
tėvo pasielgimo mergina už
sigavus! ir nusižudžiusi.

t

Supirkinėjimą# liuoti.”

NAUJAS RUSIJOS 
ATSTOVAS.

Rusijos pasiuntinys Alek- 
prastų darbininkų ir sunkiu-saMrovskis gegužės 31 d.

SVARBI ŽINIA
Parduodu laivakortes j Lietuvą ant 

geriausių laivų. Taipgi laivakortes iš 
Lietuvds. Lenkijos ir kitų šalių į A- 
meriką ir Kanadą. Padarau doviernas- 
tis, įgaliojimus, pardavimo ir pirkimo 
aktus ir kitokius raštus. Siunčiu pini- 
rus'j Lietuvą, Lenkiją. Rusiją ir j ki
tas šalis Užlaikąu krautuvę visokiu 
reikalingiausių dalykų. Iš toli ar arti 
visad kreipkite®: “ , ,(-).

JONAS SEK Y S
177 Park iL, ( fiartferd, Cona.

•» < 
į
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Specialės Vidurvasario 
EKSKURSIJOS
LIETUVON

Išplaukia didžiausiu laivu
S.S. LEVIATHAN

Iš New Yorko Rugpjūčio 1
Šias ekskursijas ves šie U. 

Lines atstovai:
Mr. CHAS KRC1LEK 

Chicagos Vyriausiai Agentas 
Mr. W. G FITCH 

Cleveūndo Vyriausias Agentas 
Mr. M. G. MURPHY 

Detroito Vyriausias Agentas
Būdami tiesioginiai U. S. Lir<es I 

samdiniai ir vedę daug ekskursijų 
praeity, šie vyrai pilnai prityrę 
pagelbėti keleiviams ir suruošti per
kėlimą burių ir bagažo tiesiai j 
vieta? Europoj.

Keliaukite su jais malonioje drau- 

neprilygstamų patogumų <Tcr<w^.. 
;U. S. Lines ekskursijos yra pagari 
>vję- ■ ‘ -■-> f
• O jei norite keliauti bile kitais 
AJ. S. Lines laivais, tai rugpjūty pei Į 
Anghją-Franoją-ar Vokietiją tftss šie

3 
10 
17 
20

CUNARD
I LIETUVĄ 
(per Angliją), 

sumažinta kaina 3 klesos sugrąž- 
tinių laivakorčių 

J KAUNĄ IR ATGAL 
BERENGARIA ir
MAURETANIA .............$211
AQUITANIA...................$215
I LIEPOJĄ IR ATGAL ŠIAIS 

LAIVAIS — $186.
IS BOSTONO 

LACONIA .................... Liepos 1W
TRANSYLVAN1A .. LiepM 24 
LACONIA ................ Rugpiučio 7

I Lietuvą greitu laiku. Išplaukimas 
kas seredą. Keleiviai nepiliečiai j- 
leidžiami be kvotos varžymų. Visi 3 
klesos keleiviai turi kambarius Ne
prilygstamas svarumas. Puikus 
maistas. Kreipkitės prie vietos 
agentų ar i 
CUNARD LINE f 
33 SUte St, 
BOSTON

LI

1Tel.: •t
Lietuvi* Daktara*

DR. N. J. COLNEY
(AUKŠTAKALNIS) y

Pasekmingai gydau aekr#na» 
ir užsisenėjusias ligas’' vyrif ir 
moterų, neskiriant kokia liga jus 
sergate, aš gal'u'jums pagelbėt 
moderniškais gamtiniais.budais, 
ir vartoju ėlektrą, kuri labai 

stiprina nusilpnėjusias kūno da
lis ir naikina ligų peruke ,

193 GRAND ST, Renis 3»4. 
VATERBURY. CONN.

Valandos: nuo O* ryte iki S v. 
vakare, ka»dteri.

*♦ ■ » 
» i
♦ i •1 « » i
• i t 
t.
I t i i i 

_____ J

i DR.MARGER1S 
» t t
$
4* « 
»«♦
♦* t t•

Lietuviška Aptieka
M« užlaikome visokių Vaistų 

ir Šaknų
Nuo Reumatizmo, nusilpnėjimo 

strėnų, kraujo valymo, nuo slaptin
gų ligM- kosulio, patrūkimo, etc. 
Taipgi užlaikom Diel-ų iš Lietuvos. 
Patarnavimas kuogeriausias. įvai
rios Šaknys, partrauktos iš Lietu
vos. Vaistų prisiunčiam ir per 
paštą. Musų Aptieka tebėra toj pa
čioj vietoj.

100 SALĖM STREET. 
MORTON. MASS.

Iv • » ' f
Išegzanuruioju akis, priskiriu'' 
akinius.- kreivas akis atftiesinū 
ir amblydpilkose (akloje) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.

J. L. PAŠĄKARNIS. <1. D. 
447 Broadway, So. Borton, Mass

PER BREMENĄ > 
ant didžiausio Vokiečių laivo

COLUMBUS
arka .kit«is šios Linijos laivais 
• TIK ASTUONIAS DIENAS 

PiAkios kajutes Trečiai Kiršai— 
Tikį# ŠUiUWai 

norThgerMan 
LLOYD

65 Statė St., Boaton, Ma 
arba pas vietos agente*

Iš IR J ,

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

Ant musų tri-triubirin laivų 
N E W YORK ( nau jas >H A M RU RG 

PEUTMHLANA 
AI.BERT BALI.1N, 

RESOLUTE. RELIANCE.
ir ant popufiariškų Vienodais 
kambariais I ą i v ų .Cleveland. 
M estphalia ir Tbaringia.
Sąvaitiniai išplaukimai .iš New 
Yorko. Laivai Thuyingia ir 
Westphalia atplaukia ) Bostoną.
Personaliai lydimi j Edtopą 

išvažiavimai.

iš New York 
j Kauną ir'atgal 
(Pridėjus S. V. 
jeigu Taksos.)

Dei sugrįžimo leidimą ir kitų in
formacijų 'klauskit pa» virtoų 
agentus arba pas

Hamtmrg-Amerie» line
United American Lincą, Ine. 

Getieral Agents
131 Statė St_ Boston. M
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30 tautų ir kiekviena šios ša
lies valstija prisidėjo prie 

perstatymo garsaus veikalo 
“Karalių Karalius.”

Daugiau kaip 30 įvairių
• APIPLĖŠĖ BANKĄ. PALAIDOJO UŽMUŠTUS tautų žmonių ir kiekviena
• North Topekoj, Kansas NEW YORKE FAŠISTUS.šalies valstija buvo pa-

* ■•• • • ••- — - . kviesta prie perstatymo gar
saus bibliško veikalo “Kara
lių Karalius.” Šitas veikalas 
dabar yra rodomas Tremont 
Theatre. Bostone.

Nei viename veikale nėra 
tokių puikių scenerijų ir ne
dalyvauja tiek žmonių, kaip 
šitame sensaciniame Cecil 
B. De Mille veikale. Tai yra 
garsus veikalas dar garses
nio autoriaus.

Kas 
riaušių 
kiaušių 
veikalą

Visoki osl ^Žinios.
APIPLĖŠĖ BANKĄ.

Koks mėnuo atgal Newvalstijoj, pereitą savaite
penki ginkluoti banditai už-i Yorke buvo užmušti du italų 
puolė Ka\\ Valley National fašistai. Jų lavonai buvo iš- 
Banką ir pagrobę iš jo $14,- vežti Italijon ir tenai Reggio 
000 pabėgo. Vietos policija j mieste dabar palaidoti su di-
ir būrys ginkluotų piliečių su 
kulkosvaidžiais ir karabinais 
išsivijo plėšikus, bet tiems 
pavyko pasprukti.

džiausiomis iškilmėmis.

SUĖMĖ VAIKŲ PLĖŠIKŲ 
KOMPANIJĄ.

Lavvrence, Mass.— šiomis 
dienomisčia tapo suimti pen
ki vaikai, kurie buvo sudarę 
plėšikų “kompaniją” ir pa
darė 12 įsilaužimų. Beveik 
visi jie lenkų tėvų vaikai.

SUĖMĖ DU VAGONU 
ALAUS.

Ant Nevporto stoties, 
Vermonto valstijoj, prohibi- 
cijos agentai suėmė du vago
nu gero Kanados alaus. Są- 
vaitė prieš tai ten pat buvo 
suimta 10,000 bonkų alaus.

nori pamauti įvai- 
tautų tipų ir tragiš- 
scenų, lai pamato 

____ “Karalių Karalius.” 
Įžanga nebrangi. Perstatoma

ŠOVĖ MASKVOS KARO j(|u svkiu i diena — po pietų 
TEISĖJĄ.

GRAIKIJOJ DREBA ŽEMĖ , įš Maskvos pranešama.
Iš Atėnų pranešama, kad kad nežinomas žmogus tenai 

pereitą pėtnyčią Graikijoj soYe ir įžeidė Karo Tnbu- 
buvo žemės drebėjimas, ku-Į111?^0 Plrmininkų Orlovą. So-
ris daugiausia nuostolių pri-j 
daręs Alios ir Prevezos mie
stuose ir šv. Mulos saloje.

vikas esąs areštuotas.

PANAMOJ SLENKA 
KALNAI.

Nuo didelių lietų, paskuti
nėmis dienomis

AMERIKOS LAKŪNAI
NELĖKS I MASKVĄ. nėmis dienomis Panamos 
Amerikos lakūnai Cham- respublikoje pradėjo slinkti 

berlin ir Levine, kurie lanko-kalnai. Ties Culebra apie 
si visuose didesniuose Euro- 20,000 kubinių jardų žemės 
pos miestuose, buvo pakvies- ir uolų nuslinko i Panamos 
ti iri Maskvą atsilankyti.1 Kanalą. Ties.Cucaraha dide- 
bet atsisakė tenai vykti, nes lis kalnas nuslinko i atsar- 
lenai nesą Amerikos vėlia- gos baseiną, netoli nuo kana- 
vos. Io.

Vietinės Žinios
Lietuvių vaikai pasižymėjo. 
• Birželio 29 d. So. Bostono 
High Schooi baigė 62 vaiki
nai ir 109-merginos. Lietu
viai pasižymėjo geriausia. 
Jieva Gumauskaitė ir Helė- 
na Popkevičaitė gavo stipen
dijas baigti Bostono Univer
sitetą arba Simmons-Rad- 
cliffe. Be to Popkevičaitė ga
vo Washington-Franklin me
dalį.

Su auksčiausiais pasižy
mėjimais mokyklą užbaigė 
Mary Lukaitė, Cicilia Liut- 
kevičaitė, Harrieta Savulio- 
niutė, Valerija Tamušioniu- 
tė, Anna Vasiliauskaitė, 
Anna Yagminiutė, James Vi- 
šinskas, Wm. Andrulis.

Karių diplomus gavo šie 
lietuviai: James Višinskas, 
pulkininko rangą, Vytautas 
Šidlauskas, pulkininko Įeit, 
rangą: Kazimieras Pečiule- 
vičius ir Algirdas Šidlauskas 
kapitono rangą; Edvardas 
Yurkonis, Vilimas Andrulis, 
1-mo leitenanto rangą; An
tanas Baltrušiunas, Albertas 
Macevičia 2-ro Įeit, rangą.

Apvogė South Bostono 
teatrą.

Pereitos siibaios naktį va
gis ar vągįs įsilaužė i naują 
Stiuth Bostono teatrą, kuris 
nesenai buvo pastatytas ant 
Broadway ir K sti ėetd, at
plėšė seifą ir pavogė apie 
$300. Spėjama, kad šitą dar
bą atliko žmogus ar žmonės 
kuriems gerai žinoma vi
daus tvarka. Policija išklau
sinėjo visus tarnautojus.

BUKITE ATSARGESNI SU 
į SAVO VARDŲ PASI

RAŠYMU.
Du apsukrus vyrukai nese

nai apgavo daugybę Bosto
no žmonių. Jie rinko pramo
nininkų vardus į tam tikrą 
“directory” knygą ir kiek
vienam sakė, jog jo vardas 
“directory” bus Įdėtas už dy
ką. Dėl užtikrinimo, kad pa
vardė butų įdėta teisingai, 
jie prašė kiekvieną pramo
nininką savo ranka parašrti 

jrnt baltos popieros pilną sa
vo vardą ir pavardę. Pramo
nininkai, nieko bloga nema
nydami, taip ir padarė.

Praėjus keliems, mene-, 
siams pas pasirašiusius žmo
nes ateina kolektorius su bi- 
lomis ir reikalauja užsimokė
ti nuo 30 iki 100 dolerių už 
paskelbimus jų biznio “di-: 
rectory” knygoj. Prameni-' 
ninkai aiškinasi, jog jie savoj 
skelbimų į minėtą knygą ne
davę ir todėl nematą reikalo 
mokėti. Tada kolektorius' 
parodo jiems mašinėle para
šytus kontraktus, po kuriais | 
yra jų parašai. Pramoninkai 
suprato, kad jie yra prigauti.' 
Pasirašydami savo pavardes; 
ant baltos popieros jie atsi
davė žulikų malonėm Viršuj 

___  žmonių parašų žulikai at
spausdino toki kontraktą.

?r. ukokis jiems tinkamas. 
ek.pl.ozDO), Laiįisivvkis bunapamo.

Trįs blaivybė* agentai ap
degė munšaino <

! Anos pelnyčius vakarą kj^J'" ‘^fems 
| būrys blaivybes agentų įsi
veržė į lenko Mucholskio na
mus po numeriu 46 Silver st.,' 
So. Bostone ir ten jie rado 
didelį brogos boilerį verdant 
ant gesinio pečiaus. Agentai 
tuojaus puolėsi prie boilerio 
žiūrėt kas jame yra. Sujudi
nus boilerį, munšainas eks- 
pliodavo ir skaudžiai apde
gino tris blaivybės agentus: 
Hickev, McGuinness ir Hol- 
lien.

Įsiveržus agentams į stu- 
bą, bravoro savininkas Mu- 
cholsky šoko per langą lau
kan ir leidosi bėgti, bet jį 
pasivyjo pastatytas lauke ant 
sargybos agentas Crehan.

žmonėms.
Boston Better Bussines

201 Devvnshirc st..
Bureau

L: berte

SPORTASSPORTAS

Išgrėbė prigėrusią merginą.
Po 20 valandų graibymo, 

policija pereitą nedėldienį 
išgriebė iš Charles River pri- 
gėrusios merginos lavoną ne
toli Longfellow tilto. Prigė
rusi mergina vadinosi M. 
Brasiliutė ir turėjo tik 17 
metų amžiaus. Nelaimė atsi
tiko pereitoj subatoj po pie
tų, kuomet apvirto valtis ir 
Brasiliutė su kita mergina ir 
dviem vaikinais įkrito van
denin. Kiti buvo išgelbėti, o 
ji nuskendo.

Pametė kūdikį.
Policija jieško šviesia

plaukės merginos ar mote
ries, kuri pereitą subatą pali- 
ko eievated stotyje ant Sulli- 
van skvero mažutį kūdikį. 
Žmonės, kurie ją matė, sako, 
kad ji buvo labai nervinga, 
ilgai stovėjo, neramiai dairė
si, o paskui padėjus savo kū
dikį greitai prasišalino.

Nauja dailės draugija.
Šiomis dienomis susitvėrė 

nauja dailės draugija, po 
vardu “Bostono Operetės 
Draugija,” kurios priešakyje 
atsistojo energingas ir pla
čiai žinomas muzikos moky
tojas. gerb. Juozas C. Nava- 
dauskas. Tokia dailės drau
gija buvo pageidaujama jau 
nuo senai ir nėra abejonės, 
kad ji galės daug gero įnešti 
į Naujosios Anglijos lietuvių 
kulturinį gyvenimą. Apie 
šios draugijos tikslą bei sie
kius ir užbriežtajį darbą, pa
kalbėsim -plačiau trumpoje 
ateityje. Muzikų Matas.

Nusižudė jūrių kapitonas.
Thomdike viešbuty perei

tų savaitę pasikorė buvusis 
įtinu kapitonas George Hurl 
buri. Mamma, kad savzii 
| y ries priežastimi buvo sei 

*ny>!iSK! nesutikima’

Gražus piknikas.
Liepos 31 d. LSS. Cam- 

bridge'aus ir Bostono kuo
pos rengia labai gražų pikni
ką So. Eastone, prie gra
žaus ežero. Dedama daug 
pastangų, kad piknikas butų 
links.i.as. \ įe.ta randati prie 
cZr t o, g<dnn<i zūiaut ir piau- 
kiol laiveliais. Malonėkit 
pi-iu pikpikn prisir^nFt.

K E L EIV1S

DIDELIS

/

0 BOSTONlt8o

n v B vi IvVllJlU B IV*
18 SENŲ PADARAU NAUJUS 

PIGIA KAINA.
Pentinu įvairiomis spalvomis *ulyg 
pasirinkimu. Darau ir Ducu. <-> 

Darbas gvarantuvįamas.
A. KASPAK

66 Vicior'a St.. W. Sotneriille, Mas*. 
Tel. Soni. 6529-J

Į STERLING EUXK
Naujau»’a- ir V:»ugeriau»ia- Vai*- 

t->* Sutiktiuimui K raupį. Nervų ir 
Muskulų. Prašalina jis skaudžius kru-’ 
niškus užkietėjimus, kūno skausmus, 
ir svaiguliu; ir skausmų galvos. Su
grąžina apetitą, atbudavoja kūną ir 
spėkas ir užlaiko normales funkcijas.

Tą vaistų galima gaut aptiekosc. ar
ba galite tiesiog parsitraukt iš vyriau
sios aptiekos, prisiųsdami $2.50.

I NEW ENGLAND CHEMICAL CO. 
.107 Leverett st.. Boston. Mass.

n

GARSIOS WfflTNEY 
KUDKĘI KARIETOS 

GERIAUSIOS IŠVAIZDOJ, 
KONSTRUKCIJOJ, ĮTAI

SYME IR DĖVĖJIME. 
STROLERIAI NULEIDŽIA-

Rengia LSS. VI Rajonas,
17 DIENĄ LIEPOS, 1927.
Lietuvių Ukėsų Gedimino

Kliubo Parke,
Kur randasi Laisvos Kapinės

Bradford, Mass.
Netoli Haverhill’io.

Pikniką rengia Haverhill’io
LSS.* 144 kuopa. Latvrence’o
I.SS. 61 kuopa. Cambridge’aus
1.55. 71 kuopa ir So. Bostono
1.55. 60 kuopa Lietuvos Social
demokratų naudai.

Bus visokių žaislų, lenktynių, 
muzikos ir kitokių pamarginimų.

Kalbėt yra pakviesti
Adv. F. J. Bagočius ir

••Keleivio” red. S. Michelsonas.
Daržas labai gražus, o darže 

yra puiki salė, bufetas ir kitokie 
patogumai. Gert ir valgyt bus į 
valias.

Visus širdingai kviečia 
Rengėjai.

Kelrodi*: Atvažiavus į Havelhili'į, ĄAI I IJ>pA|fAII lf O II 
reikia pasukti į Salėm stieetą. o pas- ”U 1 UZrAKALJ, 
kui paimti Georgetowno kelių. Iš to

i kelio po dešinei eina Brook avė., kuri . I+r.AKjr . MI
| ir veda į pikniko vietą. Prie Brook UŽDANGA NUO VĖJO, 
, a' e bus prikaltas plakatas. ARTILERIŠKI RATAI.

KAMBARIAI SU ŠILUMA. KAINA TIK..............$13.50
3 kambariai ir maudynė, ap- Kitokių stylių go-carts ir Ka- 

,šildomi garu, elektrikos šviesa ir rietų nuo $]().5O iki $45.00. 
'kiti parankumai. Klauskite “Ke
leivio” ofise, 255 Broadway, So.
Bostone.

IŠSIRANDAVOJA
Storas ir užpakaly 4 kambariai. Vi- 

-i vėliausi įtaisymai. Arba galima sto
rų ar tik kambarius atskirai išsiran- 
davot. Jei nori, galima ir pirkt. Vieta 
gera, tinka visokiam bizniui. (27)

V. K. LUTKIN
304 Third Street, So. Boston, Mass.

PARDAVIMAI
NAUJI BARGENAI 

City Point
SO. BOSTONE. 2 šeimynų. 5-5 kant
riai. maudynės, kampinis namas, 

garadžiui. Prašo. $9000
3 šeimynų. 5-6-6 kairibanai, toiletai 

ii gazas. naujai malevota. Prašo 
* Mažas įnešimas.

t šeimynų. City Point. 4-5 kamba- 
r’ •! į duris, toiletai ir gazas. Prašo 
SC500. Mažas įnešiišas.

Krautuve, biznis ir. keturi kamba
riai sykiu. Nori parduoti arba išmai
ną Ii ant namo. Pridės pinigais.

RONBURY. 4. Įtirny nų. su visais 
įtaisymais, maudyrl- ir elektra. Ren-

o 
vieta

du neša $80. Prašo *7500.

i

$500.

NIS STABDYTUVAS SU

THE JAMES ELL1S 
FURNITURE CO.

405 BR0ADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS 

ŽEMIAUSIOS KAINOS 
NAUJOJ ANGLIJOJ.

Juška rengiasi prie atgavimo 
lietuvių čampijonato.

Franas Juška smarkiai 
treiniruojasi. Jis netrukus su
sikibs Ctevelande su Koma
ru dėl lietuvių čampijonato. 
Kadangi Komaras savo ugiu 
ir spėka yra lygus airių “bu
liui” McGuire, tai šioj sere-

<5čory jby
JEANiE MACPHERSON 

rtFee t »
IŠVIJIMAS PIRKLIŲ Iš BAŽNYČIOS. 
AUKšTUJU KUNIGU SUOKALBIS. 
PARDAVIMAS UŽ 39 SIDABRINIU, 
TEISMAS PRIEŠ PILOTO SOSTĄ. 
KALVARIJA. ŽEMĖS DREBĖJIMAS, 
SARGYBA PRIE KAPO. 
LINKSMAS PRISIKĖLIMAS.

Eituti m v Ii mos scenos parodomus šitam garsiam veikale

TREMONT ™ICE MATSTHE ame DA1LY ONLY 50‘to‘K
ai 210 ai EVE5.

810 5OVL5O 0

Tai Smagiausia Naujanybė, kokios Dar Nebuvo

Didelis Pasisekimas
NAUJAS GARLAIVIS

MAYFL0WER
Mėne*i€nbs Šokiai Bufetas Užkandžiams

V ^Muzika “The Joily Sailors” 
'ŠOKIAI kiekvieną Seredą, Ketvergą, 
Pėinyčią ir Subatą nuo 8 iki 12 v. naktį.

-Laivas atdaras 8 vai. vak. Išplaukia 8:30 
(LIETUS AR GIEDRA)

".. Nepaisant ar jus šokate ar ne. jus vistiek 
pasitenkiosit plaukimu.

4 VALANDOS 3 VALANDOS PLAUKIMO
ŠOKIU DYKAI BILIETAI $1.00

ANT OKEANO 
PASIRINKIT SAU TRIPĄ — IR PLAUKIT 

PLYMOUTH Subatomis — 2 vai po pietų; Nedėliomis, Sere- 
FlauJtimis dieni domis ir Ketvergais 10 vai. rvte
SALĖM WILLOWS Subatomis, Nedėliomis, Seredomis ir 

Susijungi" su MarNehead Ketvergais 10:30 vai. ryte.
TRIANGLE PLAUKIMAS Subatomis, Nedėliomis, Sere- 

"Tai Tikras Smagumas" domis, Ketvergais 10:30 vai.
ryte (Boston, Salėm Willową, Nantasket Beach, Boston) Sustoji
mas ant Nantasket Beach leistinas.
NANTASKET RF-AC-H Išplaukimai kas valandą KASDIEN 

Putkiausis Amerikos Retortas Nedėliomis Laivai išeina nuolatos.
Visi Laivai Išplaukia iš Rowe*s Wharf—Lietus ar Giedra. 
NANTASKET BEACH STEAMBOAT CO.

Telephsnc Hubbard 1000. Erederic L. Lane. Mzr. & Treas.
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Lietuviška Pirtisi

o

DAUG PAGERINTA 
Su šlynu ir lašais.

II

DIDŽIAUSIAS IR GE
RIAUSIAS IŠPARDAVI
MAS, KOKIO DAR NE

BUVO BOSTONE.

Rekordą Sumušami

«

Į nešimo

JAMAICA PLAIN. 4 šeimynų, po 
1 kambarius, toiletai ir gazas. Biskutį 
apleista. Stogas naujas. Prašo $2700.
Mažas įnešimas. Darbštus žmogus ga
li uždirbti *1000.

CAMBRIDGE, 3 šeimynų, po 5 kam
barius, visi įtaisymai, atskiros duris iš 
lauko. Maudynės, elektra ir piazai. 
Vieta garadžiui. Prašo $9900. lengvos

I
išlygos.

MONTELLOJ. 1*

Nopiginimai

f
te
■Nuo dabar atvira .Moterimsjr 
Vyrams kiekvieną dieną iki 
;12 vaL nakties. (27)

763 CAMBRIDGE ST..
CAMBRIDGE. MASS.

Telefonai So. Boaton UH. 
LIETUVIS DENTISTAS 

Dr. St. I. GALVARISKI 
(G AL1N AUSKAS) 

§ Ofisą valandos: Nuo 10 ryte iki 
$ 5:39 dienų. Nuo 7—9 vakaru.
J Nedėliomis pagal sutartim. 
| 414 BROADWAT.
\ SO. BOSTON, MASS.

r

v

Ant geležies prekių, roofing,
plumbing, Pentų ir Kičino

daiktų.
ŠTAI KELETAS TŲ

1
NUPIGINIMŲ:

GERIAUSIAS TYRAS BALTAS

DR. J. MARCUS

i

1

PLUNKSNAS. Plikus. Paduškas. 
Patalus. Kaidras ir visokias lovų 
jrėdmes. parduodam pigiausiai. 
Kreipk<čs ypatiškai arba rašykit % _

»~>idžiausis sandė
lis. G vara rituoja m 
užsiganėdinimą.
Pas mus gausite 
tiaras curopiškas 
plunksnas ir pū
kus.

DR. J. MARCUS
I.IEI UVIŠK AS GYDYTOJAS 
Specialistas sekretnų ir chroniš

kų vyrų ir moterų ligų.
261 Hanover St„ Boston. Ma*s. 

Room 7
Tel.: Richmond 0668.' <-)

Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vak 
Nedčtdieniais iki 1 vai. po pietų

LIETUVIŠKAS GYDYTOJ AS
Specialistas sekretnų ir chroniš

kų vyrų ir moterų ligų.
261 Hanover St..

Room 7
Boston. Mass.

Tek: Richmond (WW. <-)
Valandos: Nuo 9 ryto iki X vak
Nedčtdieniais iki 1 vai. po pietųLEAI). 100 svarų ... ... $11.45ir 5 

didelio TYRAS
šeimynų ir 5 1

.■auvu.es, .a... ant didelio TYRAS TERPENTINAS .. gal. 69c
na no arba garadžio Bostone. I’ENTO IR VARN1ŠIAUS PRA-
krautuvės, nori mainyti

Insurance uždedu visokių rusių.
Matykit: VINCENT B. AMBROSE. 
255 Broad»ay. So. Baston. Maas.

PARDUODAM—MAINOM
NAMUS. LOTUS. KARMAS 

IR BIZNIUS.
1IU1 ivicvrune, lai ŠIOJ sere- -,e> norit pirkti ar parduoti namą, 
doj (6 d. Liepos-July) Juška ';>>pJ^7’^/rm^znTuri^e daugyn 
risis Bostono Arenoj SU Mc- bargenų ir esame visados pasirengę 
Gniro Tpioni ii« ' teikti greiUi, sąžiningą ir gera paUr-.IjUire. Jeigu pagUluyS; navimą visuose Real Estate reikaluose. !
McGuire. tai busime tikri, Į 
kad prieš jį neatsilaikys ir 
Komaras. Apart Juškos su 
McGuire, iki galutinos per
galės risis Stanley Stasiak su 
Alex Garkavienko ir Malce- Į 
\vicz su Nazarian.

Skoliname pinigus ant 1-mų ir 2-rų 
mortgičių. Reikale kreipkitės pas: 

J. KAŠĖTA & P. ( HESTNUTS 
314 Broadway. So. Boston. Mass.

ŠALINTOJAS .................. gal. 98c
ENGLISH BALTAS ENAMEL $1.95
ENGLISH EI.AT WHITE

PENTAS ......................... gal. $1.95
ENGLISH GI.OSS M HITE ' '

PENTAS ......................... gal. JIJS
M ’.ROON GRINDŲ PENTAS gi. 1.95

TIKRAS BARGENAS
t; t EEN ANNE PENTAS

>» -pairų ir baltas........ gal. $1.95

SHELLAC 5 SVARAI, „range ar 
baltas ......................

No. 3 STEEI. VILNA 
PENTUI INDAI ....

Taipgi skyrių turime ir Montelloj. •» kopėčių
Antrašas: 684 N. Main st. •
TeL S*. Boston 1208 — Breckton 7180.

Turime gražių didelę farmą pačiam

.... gal. $250 
... svaras 12e 
... vienas 15c

$1.60
No. 1095 Varniais dėl grindų ir

Irun ................................. gal. $1.48
Water-prof grindų varnišia gal. $1.98
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Telefonas 5112.

Oi. A. GuraM-Gunaiiskas
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS:
Nuo 1’0—12 dienų
Nuo 2—5 po pietų 
Nuo 6—r8 vakare 

Nedėliomis pagal susitarimų.
795 N. .Mam St. kamp. Broad St. 

MONTELLO. MASS.
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European Feather Co.
25 Ix>weil Street. Boston. Mass

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

J
miX.^O^nJėių čity Hali. «0 G"™' l-'tility Bronzas, žalia,
“kcri“- ’žd™

Vi™ f.rmprskos mašinerijos. BmMing pop.era rolis ketvirtainių
pėdų ................................................ a9e

3 colių galvanizuota eonduetor paipa 
pėda ...;............................... 5e

■ Dėl vidaus spvnu setai .... setas 43c
SKRYNŲ DURJS . '.........viena $1J»
10"x6'10” Kainos ir S3/,0.
Kiti saizai taipgi labai žemomis kai

nomis.
Lengvos Pelenų bačkos ...................98c
Išcementuoti garbage kenai .... $9.39 

(Įtalpa .15 galionų)
TdlLETU SĖDYNĖS ..v.'........... *1.19
BRADINIAI KRANAI 49e
RUBBER ŽU.LNVERS ?5c
Vietini* Pristatymai Dykai.

. aųi.-------- -  t
T TYA Č1T > A symai, didelė bamč dėl 35 karvių. 

K K I I I /> taipgi visos farmerskos mašinerijos.
IvtJllJn ežeras, ledaųnė, du sodai. 19 karvių, 

'tris arkliai, yra kiaulių, vištų, ančių ir 
taip toliau. Šita farma netoli nuo lie- 

j tuvių bažnyčios. Dėl daugiau infor
macijų kreipkitės per laišką pas:

P. Chestnnts. (28)

i »•!# 
FORT WARREN

Ant Laivo 
MICHAEL J. PERK1NS 
Rengia Lietuvių Ukėsų 

Draugija, nedėlioja,

I

NAUJA 2-ju ŠEIMYNŲ 
STUBA

DORCHESTER. 12 kambarių, ant 
kampo Traita ir Ashrnont Sts., 2 ka-

10 D. L1EPOS-JULY, 1927. •tų garadžius. Kaina $13,500. Tjengvos 
Laivas išplauks nuo At-.lsbsro!’’ F‘” ^ėi^hiton^SST’ 

lantic Avė.; kampas Eastetn^-----------------------------
Avė. 10 vai. ryte. 51

Kadangi pereitą nedėldie- nos xtubw.’ *tymv,’^ktnū'wį^e 
nį lyjo ir ekskursija buvo at- 7- —v 
saukta, tai kūne turite tikie- Miiton st — $7750. lengvos išlygos, 
tus, galėsite važiuoti šį ne-................................
dėldienį, o kurie neturite ti- 
kietų, tai įsigykite “Kelei
vio” ir “Sandaros” redakci
jose ir Lietuvių Salėj.

Visi Į ekskursiją 10 d. lie-
D<«s I.. U. D. Komitetas

DORCHESTER
NAUJOS 7 kambarių vienos šeimv-

Washington st., Dorchester — $80<M), 
992 Washingtnri st — $8200* ir 192

A H. Rice, Tel. Milton 2343.

DYKAI10 DIENŲ.
Rašyti latiškams .Mašinų Unilcr- 

wood atsiųsim išbandymui, kas pri
sius vienų dolorj, o kas ■ atsiųs 10c. 
tam atsiųsime kataliogų Mes duodame 
ant išmokėjimo po $5 į mėnesį.

P. STANĮ.EY, Ty|W«riter agenl. 
H 6 Slaniforij «f , Boston, Ma“'-.

South 8nd 
lAPJ)WtE Co.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
VISUOMENEI.

DVI DVIEJŲ ŠEIMYNŲ 
STUBOS.

l»»r neužbaigtos fily l’iinte. Marinė Road. 
netoli M Street. Ant pirmų lubų 5 kambariai, 
resepšin bąli ir san parlor. ant antrų lubų 6 
kambariai ir stin parlor. Bos šilto vandens šilu
ma atskirai kožnai šeimynai, užpakaliniai pia- 
zai. vietos dei garadžių. Kreipkitės pas savinin
kų A. J. Kupstis.

DVI GROSERNĖS.
Viena už $200. daro gerų biznį, yra 3 kambariai užpakaly krautu'es. 

Renda $20 į mėnesį; kita krautuvė už $70(Mi su ilgu lysu. daro biznio 
apie $250 j sąvaitę. Nepraleiskite progos, kreipkitės pas A. J. Kupstis.

Anglįs jau atpigo. Kairiems galima, patariam pirkti dabar. Kreipki
tės pas:,IL____

1095 WASHINGTON STREET, 
Prie Dover EI. Stoties, 

BOSTON, MASS.

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

Ofisu Tel. So. Boston 1662—1373—0411. Cjv. iel. S. B. 1091.
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