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Vienos Darbininkų 
Sukilimas Numalšintas

84 UŽMUŠTI IR 500 
SUŽEISTŲ.

DIDELI KARŠČIAI 
BOSTONE.

Jau antra sąvaitė kaip 
Bostone nėra kur dėtis nuo 
karščio. Oras išrodo apsi

kniaukęs, net tirštas nuo ga- 
įrų, beveik kas diena lija, kas 

dėjo derybos. Socialdemo- diena tranko perkūnija, ir 
kratai pareikalavo, kad po-j vistiek karšta, vistiek žmo- 

. licijos viršininkas butų areš- nės miršta nuo aukštos temT 
------ •> ir kad pats Zeipelis peraturos. Per pereitą sąvai-

Liūdnos Žinios Iš 
Baltimorės. Nikaraguoj Vėl

Liejasi Kraujas
'matam atsispirti, nes unija 
nepajiegia, suorganizuoti • 
“skebšapių.”

Baltimorietis.

Liepos 15 d. Baltimorėj 
nusižudė Juozas Bindokas. i 
Jį rado miegamam kambary 
su peršauta galva. Spėjama,1 
kati Bindokas nusišovė pats. 
Apie dvi sąvaiti atgal Bindo
kas skundėsi, kad negalįs su 
savo šeimyna susitaikyt. Na- 
bašninkas yra buvęs seniaus 
saliunininku, todėl jis buvo 
plačiai Baltimorės lietu
viams žinomas. Gaila žmo
gaus.

.Liepos 7 d.
zas Bulota. Velionis ilgai sir
go plaučių džiova ir susilau
kęs 41 metų amžiaus persi
skyrė su šiuo pasauliu. Per 
5 pastaruosius metus jis bu
vo rubsiuvių unijos darbo 
delegatu. Prieš socialistų 

įskilimą jis prigulėjo prie 
LSS. Po skilimo jis nekurį 
laiką svyravo, o paskui nu
ėjo su komunistais. Bulotai 
rmrus, jo žmona palaidojo 
nabašninką su bažnytinėm 
apeigom šv. Alfonso kapinė- 

Ise. '
Dabar Baltimorėj strei

kuoja visi statybos darbinin
kai. Rubsiuvių darbai prade- 
da gerėti, bet mokestis nupi
ginta. Rubsiuviai dejuoja ir jos 
klausia:' — - - -- _________ .
jaugi sugrįš sepovės laikai?” Pragos majorams pakvieti- 
žinoma, kad sugrįš, jei nesu- mus dalyvauti* visasvietinėj 
^rusime’organizuotis. Ture- pąrtSdoj, kurią Cffieagųs 

VVakpfipklp trpnkp i vp lsime vėl dirbti P° 16 valan‘ miestas ruošia 1933 metais, 
liavos stiebą ant Franklino dų * dieną neužsldirbsime Čekoslovakijos ir Lenkijos navos stiebą ant h ianklino - ant fluonos Prie to Jau eina. viršjninkai kviečiami dėlto, 

Bėverlv uždegė du namu kas sezonas’ ui vis nauJas kad Chicagoj gyvena daug Swampscotte trankė šv. algų aPkaP°jimas-Ir neSall‘ lenM ir čekoslovakų. 
SUDRASKĖ _ BAŽNYČIOS Jono bažnyčios bokštą, Dri- 

darydamas $600 nuostolių.
Lynne trenkė šešis namus. 
Suffieldo apielinkėj, Con- 

necticut valstijoj, perkūnas 
užmušė farmerį, sudegino 
tris daržines ir vieną gyve
namąjį namą.
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Baltimorietis.

Visoj Austrijoj buvo ap- tuotas ir kad pats Zeipelis peraturos. Per pereitą sąvai- 
skelbtas generaiis streikas, rezignuotų. Zeipelis pripaži- tę Bostone ir visoj Naujoji

Šią seredą Austrijos sosti-'no’ ^ad valdžią reikia refor- Anglijoj mirė apie 40 žmo-į 
nėj Vienoje nutarta palaido- muott bet tai esąs ne jo, bet nių nuo karščio. Keli buvo 
ti 84 lavonus visuomenės lė-|šalies šeimininko — parla- užmušti perkūno, 
šomis. Tai vra trijų dienų mcnto darbas. Todėl reikia, , 
kovos aukos? Be 84 lavonų, i tuojaus sušaukti parla-KĄ PERKŪNAS PADARĖ 
lį^uubučiuose dabar guli dar mentą, ii tuo tikslu reikia B^^ST^^N^J ^^PIELINKĖJ. 
apie 500 sužeistų, iš kurių at^au^ gelžkelių streiką, 
taipgi nevienas da mirs. 
Daugiausia tų aukų krito Jįiatai 
prie Teismo Rūmų, kuriuos 
darbininkai atakavo.

Sukilimas prasidėjo perei- . - . ,
tą pėtnyčią ir (ęsėsi tris die- bal+ 9e,v11.n?.a\ Socialdemo- 
nas. T I • •

demokratai buvo apskelbę *eJ° Į . 
generalį streiką, buvo susto- tvarkai daboti butų palikta 
ję visi geležinkeliai ir fabri- socialdemokratų sargyba.

z, Sakoma, kad socialdemo- 
i su tuo sutiko ir gelž- 

kelių streikas esąs jau at
kauktas. Triukšmas mieste 
nutilo, bet padėtis esanti la-

Visoj Austrijoj sočiai- kratai policijai jau nepasiti- 
ir pareikalavo, kad

ję visi geležinkeliai ir fabri- socialdemokratų sargyba, 
kai, ir išrodė, kad darbinin- Kancleris Zeipelis su tuo su
kai paims valdžią į savoį11^0- 
rankas. Bet policija ir kariu- 
menė pasiliko valdžios pu
sėj. Nenorėdami statyti dar
bininkų prieš ginkluotas val
džios spėkas, socialdemo
kratai elgėsi labai atsargiai 
ir; .rodos, visas kivirčas bus 
pavestas parlamentui iš
spręsti.

Socialdemokratai kaltina 
policijos viršininką, kurio 
išsišokimas suerzino darbi
ninkus ir privedė prie bai
saus kraujo praliejimo. Bu
vo taip. Socialdemokratai 

• surengė protesto demonstra
ciją prieš policiją ir teismą 
dėl išteisinimo 3 juodašim
čių kareivių, kurie pereitą 
žiemą nušovė vieną social
demokratą ir jo vaiką. Išėjus 
protesto demonstracijai į 
miestą, policijos viršininkas 
liepė ją išvaikyt. Raita poli
cija puolė į minią ir vienas 
policmanas užmušė kardu 
jauną moterį, kuri ėjo su ma
žu kūdikiu ant rankų. Jos 
kūdikis buvo sumindžiotas 
kaustytomis arklio kojomis, j 
Dėl šito policijos žvėrišku-1 
mo minia taip Įniršo, kad 
puolė ant raitos policijos, 
nutraukė policmanus nuo 
arklių ir be pasigailėjimo 
juos sumušė. Paskui demon
strantai puolė Teismo Rū
mus, kur buvo išteisinti mi
nėti trįs juodašimčiai žmog
žudžiai. Čia iš antrų ar tre
čių lubų pasislėpę policma- 
nai pradėjo šaudyt į darbi
ninkus iš kulkasvaidžių. Bet 
Įniršusių žmonių nenugąsdi
no žmogžudinga policijos 
ugnis. Vieni krito, kiti ėjo 
per jų lavonus. Įsiveržę į 
Teismo Rumus, žmonės pra
dėjo viską daužyt ir laužyt. 
Per langus tapo išversti lau
kan visokie teismo rekordai 
ir tenai sudeginti. Ant galo 
buvo uždegti ir patįs Teismo 
Rūmai, kurių vietoj dabar 
riogso tiktai griuvėsiai.

Kova ėjo visą pėtnyčios 
dieną, visą subatą ir nedėl
dienį. Visas Vienos miestas 
apsidengė raudonomis vė
liavomis. Buvo išdraskytos 
kelios policijos nuovados ir 
reakcinių laikraščių spaus
tuvės. Visos krautuvės ir te
atrai užsidarė. Tvarką mies
te daboio socialdemokratų 
suorganizuota Respublikos 
gvardija. Tuo pačiu laiku 
tarp socialdemokratų vadų 
ir kanclerio Zeipelio prasi-

I

Wobume trenkė Higginso 
namą ir Ciampos namą. Hig- 
ginsienė tapo pritrenkta.

Winch estery sudegino 
Russellio daržinę ir uždegė 
dvi kitas triobas.

Melrose trenkė septyniose 
vietose. Du namai tapo suar
dyti.

Maldene uždegė Nealono 
namą.

Medforde trenkė Harring- 
tono namą.

Sudburv perkūnas uždegė 
ir sunaikino $100,000 vertės 
Levinšteino gyvenamąjį na
mą.

Arlingtone suskaldė Pier- 
cc’o namų stogą.

Lexingtone ant Ryderio 
farmos trenkė tvartą ir gy
venamąjį namą.

North. Agavvam’e baisi

čia mirė Juo-

BOIKOTUOS FIRMAS. 
KURIOS REMIA MEKSI

KOS MAIŠTININKUS.
Meksikos valdžia išsiunti

nėjo visiems Meksikos kon
sulams užsieniuose cirkulia
rą, įsakydama jiems rapor
tuoti visas firmas ir įstaigas, 
kurios kokiu nors budu re
mia kunigų vadovaujamus 
maištininkus Meksikoje. To
kioms firmoms bus apskelb
tas boikotas ir jų produktų 
įvežimas Meksikon bus už
draustas.

DRUŽELOVSKIS JAU 
SUŠAUDYTAS.

Buvom rašę “Keleivyje,” 
kad Maskvoje tapo nuteistas 
miriop lenkų šnipas Druže- 
lovskis, kuris padirbtais do
kumentais norėjęs sukiršinti 
Ameriką su Sovietais. Dabar 
iš Maskvos pranešama, kad 
Druželovskis jau sušaudy
tas.

AMERIKOS ORLAIVIAI 
IŠŽUDĖ 300 REVOLIU

CIONIERIŲ.

i nės įmones. Žmonės prieš 
tai sukilo ir nori Amerikos 
kapitalistų berną Diazą nu
versti. Washingtono admi
nistracija Diazą remia, o 
tuos Nikaraguos gyventojus, 
kurie gina savo turtus, vadi
na “banditais” ir šaudo.

Tai yra tikrai imperialis
tinė politika, ir prieš ją turė
tų protestuoti kiekvienas do-

I

» »
Dievas Naikina 

Bažnyčias.
SUARDĖ DVI BA2-

; NYCIAS MAINE.
Maine’o valstijoj pereitą

sąvaitę perkūnas sunaikino ______
dvi bažnyčias, vieną Saco viesulą sugriovė bažnyčią ir 
mioctolvio n Vita Pm-tlanrio X..

CHICAGA KVIEČIA LEN
KŲ IR cekoslovakų 

PREZIDENTUS.
Chicagos majoras Thomp- 

sonas nusiuntė Čekoslovaki- 
ir Lenkijos preziden- 

“Kas čia bus? Ne- tams, o taipgi Varšuvos ir

Teisindamas šitą kruvina 
darbą, Kellogg sako, kad 
Nikaraguos gyventojai 

esą “banditai.”

Amerikos kapitalistų spau
da giriasi, kad “Suvienytų 
Valstijų jurininkų istorijon ■ -t r---~------ ------- --—
tapo įrašytas da vienas bliz- ras Suvienytų Valstijų pilie- 
gantis laimėjimas.” būtent, j^s- 
pereitą sąvaitę išžudyta 300 ! 
revoliucionierių Nikaraguoj. 
Buvę taip. Amerikiečiai sau
goję Ocotal miestelį. Libera
lų generolas Sandino su 400 
revoliucionierių juos “už- 
puolęs” ir prasidė jęs “atkak-  ______ r r___________
lūs mušis, kuris tvėrė 17 va- mitetas pataręs Kinų komu

nistams tuojaus pasitraukti 
išVuhano valdžios, kurios 
centras yra Hankau mieste. 
Buvęs prie tos valdžios nišų 
bolševikų patarėjas Borodi-

MASKVA PATARIA KO
MUNISTAMS TRAUKTIS 
IŠ KINIEČIŲ VALDŽIOS.

Maskvos žiniomis, Ko- 
mintemo (komunistų Inter
nacionalo) pildomasai ko-

landų.” Amerikos jurininkų 
buvę 39. Ir nėr tą “atkaklų 
mūšį” į 17 valandų laiko bu
vo užmuštas tiktai vienas A- 
merikos jurininkas. ______ x ______ ______

Čia, rodos, ir kvailas ture- nas jau išvažiavęs Maskvon, 
tu suprasti.^ kad amerikie- Komintemas pataria Kinų 
čiu. kuriu iš viso buvo tiktai komunistams pasilikti tiktai 
39 jurininkai, revoliucionie- politinėj kantoniečių parti- 
riai visai neatakavo. Pasaka joj Kuomintane. 
apie užpuolimą išrevoliu-l 
cionieriųąjusės. matotna. su-!

miestelyje, o kitą Portlande. keliatą garažų. 
Kunigai vadina bažnyčias ----  -----
Dievo namais, bet turbut ne
labai tie namai Dievui reika- mokyklos, 
lingi, jeigu jis juos naikina.

viw»uci uf ąju.'co, malūnui, su- į PILSUDSKIS IŠVAIKĖ 
fabrikuota tiktai tam, kad , LENKIJOS SENATĄ, 
pateisinus revoliucionierių- r> •* T , - -

STOGĄ.
Keene, N. H. — Pereitą 

sąvaitę perkūnas čia trenkė 
į Donahua namą, uždegda
mas lovą ir langų uždangas. 
Paskui kitas perkūnas kirto 
episkopalų bažnyčią ir išro
vė didelę skylę jos stoge.

DVI BAŽNYČIOS SU
SKALDYTOS ROCHES- 

TERYJE.
Rochester, N. H. — Lie

pos 15 d. perkūnas čia su
skaldė dvi katalikų bažny
čias. Nuo fancuzų šv. Ra- 
žančiaus bažnyčios nujojo 
didijį kryžių ir visą bažny
čią perplėšė pusiau. Nuo ki
tos bažnyčios numušė visą 
bokštą.

STREIKAS DĖL KARŠČIO
Fitchburg, Mass. — Ors- 

well Mill medvilnės dirbtu
vėj čia kilo streikas pereitą 
sąvaitę. Darbininkai atsisa
kė dirbti dėlto, kad kompa
nija uždraudė atidaryti lan
gus dirbtuvėje Karštis buvo 
nepakenčiamas, ir darbinin
kai sustreikavo. Kompanija 
sako, kad langų negalima 
atidalyti, nes kuomet per 
dirbtuvę traukia oras, tai 
bovelnos negalima dirbti.

NUSIŽUDĖLIŲ MUZĖJUS
Rusijoj,x Odesos mieste, 

jau 25 metai kaip gyvuoja 
saužudžių m užėjus. Per tą 
laiką Rusijos mokslininkai 
studijavo saužudystės klau
simą ir budus pašalinti sau
žudystės priežastis. Muzė- 
juje yra surinkti nusižudy
mo įrankiai, nuodai, saužu- 
d rių palikti rašteliai, eilės ir 
paveikslai

I

ATSIDARĖ PAN-AMERIKOS 
DARBO KONGRESAS.

ATSTOVAUJAMA TRY
LIKA ŠALIŲ.

PERKUNAS NUTRAUKĖ 
MOTERIŠKEI ČEVE- 

RYKUS.
Portland, Me. — Riversi- 

de pavilione pereitą sąvaitę 
buvo šokiai. Staiga į salę 
trenkė perkūnas ir tarnaitei 
Kay nutraukė nuo kojų čeve- 
rvkus. Per nekurį laiką jos 
kojos buvo^suparaližiuotos, 
bet vėliaus atsigavo.

ŽYDŲ BYLA PRIEŠ 
FORDĄ ATŠAUKTA.
Kadangi Fordas viešai at

siprašė Amerikos žydų už 
tuos šmeižtus, kuriuos jo lai
kraštis skelbė prieš žydus 
per keliatą metų, tai Aaron 
Šapiro, kuris dėl tų šmeižtų 
buvo patraukęs Fordą teis
mo atsakomybėn, dabar sa
vo bylą atšaukė. Fordas*vie- 
šai pasižadėjo daugiau žydų 
tautos nešmeižti.

SHARKEY MUŠIS SU 
DEMPSEY.

Guatemaloj esanti Įvesta 
darbininkų baudžiava. 
Venezueloj gyvenimas 
taip pat nepakenčia

mas.

mų, ir Pan-Amerikos Darbo 
Federacija į kožną jų yra at
siliepusi ir pasakiusi savo 
žodį. Kokių painiavų gali 
kilti ateityje, iš kalno mes 
negalime žinoti; bet visgi 
vieną dalyką mes žinome 
tikrai, būtent tą, kad kokių

Šį panedėlį Washingtone sunkenybių nekiltų, organi- 
atsidarė Penktasis Pan-zacija darbininkams vicuo 

'Amerikos Darbo Federaci
jos Kongresas. Kongrese at
stovaujama 13 Amerikos ša
lių, neskaitant Jungtinių 
Valstijų, būtent: Kuba, 
Meksika, Nikaragua, Domi
nikonų Respublika, Venezu- 
ela, Porto Rico, Guatemala, 
Panama, Hondūras, Peru, 
Costa Rica ir Salvadoras. 
Pirmininkauja Amerikos 
Darbo Federacijos pirminin
kas Green.

Kongresui patiektas ra
portas parodo, kokią žymią 
rolę teko Pan-Amerikos 
Darbo Federacijai sulošti, 
kuomet šios šalies imperia
listai užsimojo andai ant 
Meksikos ir Nikaraguos. Tik 
ačiū griežtiems organizuotų

Liepos 21 d. New Yorke darbininkų protestams plu-
bus didelis “faitas:”
Sharkey-Žukauskas 
su amerikonu Dempsey. Ge
riausi kumštininkai spėja, 
kad lietuvis laimės. Laižyto
se už Sharkey statoma $13 
prieš Dempsey $10.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
CALIFORNIJOJ.

Calexico apielinkėj, Cali- 
fornijoj, pereitą sąvaitę bu
vo jaučiamas smarkus žemės 
drebėjimas

lietuvis tokratai nedrįso pakelti 
mušis prieš Meksiką kruvino karo.

Raportas taipgi parodo, 
kad Pan-Amerikos Darbo; 
Federacija energingai pro- . 
testavo dėl žudymo darbo 
žmonių katalikiškoj Kuboj 
ir dėl įvedimo darbininkų 
baudžiavos taip pat katali
kiškoj Guatemaloj.

“Nuo paskutinio musų 
Kongreso,” sako raportas, 
“kai kuriose Amerikos šalių 
buvo kilę labai rinktų klausi-'

visuo- 
met bus reikalinga. Nes ne
organizuoti darbininkai nie
kuomet neras teisybės. Neor
ganizuoti jie neturi balso ir 
niekas jų nepaiso.”

Toliaus raportas atmeta 
buržuazijos platinamą melą, 
buk Meksikos Darbo Fede
racija esanti komunistų or
ganizacija. Faktais parodo 
ma, kad 1926 metų suva
žiavime Meksikos Darbo Fe
deracija yra parašius Rusi
jos atstovui Meksikoje aštrų 
laišką, protestuodama, 
kam jis remia komunistus, 
kurie yra aršiausi Darbo Fe
deracijos ir Meksikos val
džios priešai.

Pagalios raportas parodo, 
kad Venezueloj darbininkų 
gyvenimas dabartiniu laiku

i/alCloniUo I C V UI 1 UVlvTHtfri Ll ; 
žudvma. Žinios sąko, kad 
penki Amerikos karo orlai
viai užnuolė revoliucionie
rius ir baisiai iuos bombar
duodami užmušė ių 300.

Amerikos Darbo Federa
cijos pirmininkas Green tuo
jaus nusiuntė Valstybės sek
retoriui Kelloggui protestą 
dėl tu žudynių.

“Mes manėm, kad Nikara
guoj jau viskas ramu ir žmo
nės ruošiasi prie laisvų rin
kimų,” sako Green, “o čia 
pasirodo, kad ir vėl kraujas 
liejamas ir gyvybė naikina
ma. Mes biaurimis šitokia 
situacija ir protestuojame 
prieš vartojimą Amerikos 
ginkluotų jėgų Nikaraguos 
respublikoj.”

Ponas Kellogg atsakė, 
kad generolas Sandino ir jo 
pasekėjai, kuriuos amerikie
čiai žudo, esą paprasti “ban
ditai.” Bet Associated Press 
parodo, kad su tais “bandi
tais” eina visi Nikaraguos 
gyventojai. Pagalios, jeigu 
iie butų ir tikri banditai, tai 
kokią teise ponas Kelloggas 
turi siusti Nikaraguon šios 
šalies kareivius ir karo or
laivius? .Juk Suvienytose 
Valstijose taip pat yra pilna 
banditų. Chicagoie jie šau- 
dosi iš kulkasvaidžių. Ką po
nas Kelloggas pasakytų, jei
gu kuri svetima valstybė at
siųstų čionai savo kariumenę 
tiems banditams naikinti ir 
jos orlaiviai pradėtu čia mė- 
tvt bombas, užmušdami 300 
Amerikos gyventojų?

Pereitą sąvaitę Lenkijos 
diktatorius Pilsudskis su ka
reiviais išvaikė Senatą, kam 
tas priėmė socialistų pasiū
lytą įstatymą, kad apie res
publikos Seimo išsiskirsty
mą sprendžia rie Pilsudskis 
ar koks kitas diktatorius, bet 
pats Seimas. Kaip tik Sena
tas šitą įstatymą priėmė, 
Pilsudskis tuojaus atsiuntė 
ginkluotus kareivius ir tie 
Senatą išvaikė. Jei senato
riai nepaklausytų ir nesi- 
skirstytų, tai Pilsudskio bu
vo kareiviams įsakyta šau
dyt į Senatą.

BORODINO PATI PEKINE 
PALIUOSUOTA.

Borodinas buvo Rusijos 
bolševikų patarėjas prie ko
munistinės kiniečių val
džios, kuri yra susidarius 
Hankau mieste. Tūlas laikas 
atgal Mandžurijos diktato
riaus Čan Tso-lino kareiviai 
sugavo Borodino žmoną su 
kitais komunistais ir arešta
vo. Čan Tso-linas buvo jau 
nutaręs ją sušaudyt, bet bū
damas nesenai Pekine Ame
rikos senatorus Bingham už
protestavo prieš žudymą mo
teriškės vien dėl to, kad jos 
vyras bolševikams tarnauja, 
ir Čan Tso-linas liepė ją pa
leisti. Kiti komunistai su ja 
areštuoti taipgi paleisti. 
Juos deportuos Rusijon.

$1,000,000 DARBININ
KAMS DEMORALIZUOT.

Kubos valdžia skelbia do-
yra nepakeliamas, ir Pan-' Dėt iš pono Kelloggo atsa- kumentus, kurie parodo, kad 
Amerikos organizacija sten-! kvmo. pasirodo, kad Ameri-, Kubos ’r P^tų Amerikos ko-

kos kariumenė Nikaraguoj. munistams Maskva yra pri- 
ne su banditais kariauja, o'siuntusi šįmet nemažiau 
Wall Streeto kapitalą gina, j kaip $1,000,000 darbininkų 
Jis sako, kad gen. Sandino j unijoms ardyt. Šiandien po- 
užėmęs “amerikiečių kasvk- sėdžiaujaWashingtone visos 
la,” norėdamas amerikie-' Amerikos unijų Kongresas, 
čius priversti už ją užmokė- Komintemo manifestas lie
ti. Galimas daiktas, kad šitą pė komunistams kuodau- 
kasyklą Amerikos kapitalis- giausia savo žmonių į tą 
tai yra gavę nuo Diazo už Kongresą prigrūsti, kad su- 
dyka, kaip jie yra gavę iš jo'ardžius tenai visus Amerikos 
gelžkelius ir kitas visuon.t- Darbo Federacijos planus.

9
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10 [APŽVALGA
II
BOLŠEVIKŲ ATSTOVAS 
SVEIKINA SMETONĄ IR 

GIRIA FAŠISTINĘ LIE
TUVĄ.

“Elta” aprašo tas iškil
mes, kokios lydėjo naujo 
bolševikų atstovo Arosevo 
atsilankymą pas Smetoną. 
Tose • iškilmėse dalyvavo 
Voldemaras ir kiti lietuviš
kojo fašizmo erstai. Bolševi
kų atstovas Arosevas įteikė 
Smetonai savo įgaliojimus ir 
pasakė šitokią prakalbą:

“Ponas Prezidente’.
"Turiu garbes įteikt tamstai 

įgaliojimų raštus, kuriais So
cialistinių Sovietų Respublikų 
Sąjungos Vykdomasis Komite
tas teikėsi mane akredituoti 
prie Tamstos kaipo Nepaprastą 
Pasiuntinį ir Įgaliotą Ministerį.

“Atlikdamas tą įteikimo ak
tą aš esu laimingas pareikšti 
Tamstai, Pone Prezidente, savo 
džiaugsmą atstovauti Sovietų 
Sąjungai krašte, kuris yra kai
mynas maniškiam ir turi su 
juo ekonomiškų ryšių. Lietu
vos Respublikos nepriklauso
mybė yra geriausias musų 
draugingo augimo laidas, 
juo labiau, kad Lietuvos valsty
bė, kaip ir Socialistinių Sovietų 
Respublikų Sąjunga tapo tuo. 
kuo yra šiuo metu, ačiū kovai 
prieš bendrą Sovietų Sąjungos 
tautų ir lietuvių tautos priešą, 
prieš caro despotizmą, kuris 
spaudė visas tautas, valdytas 
jo ginkluota jėga. Po to. kai lie
tuvių tauta, taip pat kaip ir 
Sovietų Sąjungos tautos atga
vo laisvę ir nepriklausomybę, 
įkurdamos pas save nuosavas 
valdymo formas, jos sustiprino 
savo nepriklausomybę ir drau
gingumą 1920 ir 1926 m. suda
rytomis sutartimis. Aš pareiš
kiu savo tvirtą Įsitikinimą, kad 
santikiai tarp Lietuvos ir So
cialistinių Sovietų Respublikų 
Sąjungos augs tų sutarčių už
brėžtais keliais stiprinami ir 
plečiami ekonominių ryšių, 
kurie turi abipusės reikšmės 
tiek turtingam resursais lietu
vių tautos ukiui. tiek ir mano 
kraštui.

“Socialistinių Sovietų Res
publikų Sąjunga įrodė faktais, 
ne tik žodžiais, kad siekia tai
kos visomis priemonėmis ir ga
limumais, kurių ji turi. Tas 
siekimas yra jos tarptautinės 
politikos pagrindas. Dėlto šian
dien. kaip ir visada, So^ęti£Są- 
jHnga't'^fi*tflt‘'Talkysis sutarčių, 

j Kurias ji yra Sudariusi su kito- 
rmis šalimis ir ugdys visomis 
įgalimomis priemonėmis savo 

draugingus santikius su Lietu-
• ya, kuriuos paiėngv ina Socialis- 
iinių Sovietų Respublikų Są-

ir Lietuvos geografinė 
padėtis, istoriniai ryšiai ir 
ekonominiai interesai.”

Taigi klausimas, kaip mū
siškiai komunistai gali kovo
ti prieš Lietuvos fašizmą, 
kuomet jų vyriausi vyskupai 
ii ?kfžiskvos oficialiai, to fa
šizmo vadus sveikina ir pasi
žada draugiškai su jais gy
venti?
j / -

NET IR PRIEŠAI GERBIA 
SOCIALDEMOKRATUS.
I

i Socialdemokratų rimtu- 
rtias priverčia net ir aršiau
sius priešus juos gerbti. Štai, 
SĮrnetpnos ir Voldemaro or- 
gjanas “Lietuvis” 132-ram 
numery rašo:

; “Socialdemokratai po per
versmo savaime turėjo atsidur
ti opozicijoj. Jų partija yra or
ganizuota, turi tarptautinę vi-: 
sfems žinomą ir aiškią progra- 

i mą. Reikia pasakyti, kad musų 
socialdemokratai į vyriausybę

• niėkada nesiskverbė. Pereitais 
pietais šiuo laiku juos į vyriau
sybę prisikalbėjo valsflėčiai 
liaudininkai, patiems socialde-

• 
f 
r

svaidžius prieš buvusį tuo- Iš rašto švento, iš apaštalų 
met prezidentą Smetoną. pasakytų žodžių. Ir, tartum

1920 metais sukilo artile- tyčia, kitame straipsny 
ristai.

1921 metais karininkai 
pasišiaušė prieš Hymanso 
projektą ir pakišo premjerui 
Galvanauskui bombą, kuri 
sprogdama apgriovė jo na
mus ir jį patį sužeidė.

1924 metais karininkai 
grūmojo nuversti Tumėno 
kabinetą ir paleisti iš kalėji
mo Smetoną.

1926 metų pradžioje tau
tininkai siūlė liaudininkams- 
padaryti ginkluotą sukilimą 
ir nuversti krikščionių de
mokratų valdžią su “dakta- 
H’’<£Stru Prie^y- ... i PREZIDENTAS COOL-

1926 metų 1< gruodžio 1DGE - BANDiTO» ROLĖJ, 
žinoma 1 tautininkai, susitarė su kari-:zmuma, . , . l rtė koalicine; Išvažiavęs vasaros vaka-

KATALIKIŠKO UNIVER
SITETO PERSONALAS IR 
SVEČIAI PAIMTI į BE

PROČIŲ PRIEGLAUDĄ.
Chicagos kunigų 

“Draugas rašo: 
"Praeito birželio 

Louvain miestas, 
praleido nepaprastas iškilmes. ! 
To miesto katalikiškas Univer
sitetas minėjo 500 metų savo ' 
gyvavimo sukaktuves arba ju
biliejų.

"Atsižvelgiant i tai, Į iškil
mes suvyko iš viso pasaulio ' 
daugybė mokslininkų. Be kata
likų buvo daugybė svečių ir ne- 
katalikų. Buvo reprezentuoja
mi 188 didieji pasaulio Univer
sitetai ir Institutai. Buvo kara
lius Albertas su karaliene ir 
ministeriais. Buvo Anglijos ir 
Airijos primatai, taip pat Fran- 
cijos hierarchija buvo skaitlin
gai reperzentuojama.

“šventojo Tėvo legatu buvo 
Malinęs kardinolas Van Roey.

“Iškilmių programa tęsėsi 
dvi dienas, šventojo Tėvo var
du legatas kardinolas Van 
Roey apkarūnavo švenč. Pane
lės statulą, kuri ilgus šimtme
čius Universiteto buvo didžiau
sioj pagarboj laikoma. Po to 
sekė Aukštosios Pontitikalės politiškų buvusios katalikiš- 
Mišios atnaujintoj įstaigos kos valdžios “triksų,” aiškus 
koplyčioj. yra vienas kriminalinis val-

“Įvyko akademiškas >usinn- džios aktas—tai padėjimas 
k imas. kuriame buvo ir karu- bombos į “Šiaulių Naujienų” 
liūs. Kalbėjo šventojo Tėvo le- redakciją. Antras toks-pat 
gatas. laktas atliktas po globa da-

"Atidarytas Vėžio Institutas bartinės “tautininkų” val- 
pirmininkaujant jaunam moks- džios — tai išsprogdinimas 
lininkui jėzuitui prof. šlaisin. “Lietuvos Žinių” redakcijos 
kurs gerai žinomas ir Ameri- ir “Varpo” spaustuvės, 
kai.

“Antrąją dieną pasibaigus ? 
iškilmių programai, gerbiamie
ji reprezentantai automobiliais 
paimti į Psychiatrinį Instititu- 
tą ir i Bepročių Prieglaudos Pa- 
vilijoną."

Ten jiems tinkamiausia bus. X ienų tokiu lakudrų pa
kas nusiųs jam vieta.

straipsny 
"Darbininkas” paduoda ši
tokius švento Petro žo
džius :

“Budėkite, nes jūsų prieši
ninkas velnias aplink eina, kaip 
kriokiantis liūtas, jieškodamas 

. ką nors praryti.”
Taigi, anut "Vienybės,” 

Dievas yra pasaulio polic- 
manas. Bet sulyg "Darbinin- 

iko” taip negali būti, nes 
I Velnias kaip kriokiantis liū
tas ir niekas jo nesuvaldo. 
Kas gi tuomet vyresnis: Die
vas, ar Velnias?

organas

Dr. Pąjnjis ir Joseph Caillaux
sveiką musų socialdemokratų
pažiūrą patvirtino.

“Todėl ir dabar musų social
demokratai valdžios netrokšta, 
nustotosios, tur būt. nesigaili. 
Jie turi savo politinių ir socia
linių reikalavimų, kurie dažnai 
visai nėra priešingi tautinės 
valstybės gerovei. Jei ne kG- 
munistinio gaivalo skverbima
sis i socialdemokratus, tai si 
partija musų šaly galėtų būti 
visai naudingas politinis veiks
nys, ypačiai socialinio gyveni- 
mo reformų srity. ’

Šitas pagirtinas, žinoma, 1 . .
nereiškia, kad socialdemo-! 9in -1S’ , -."„""“GUL r~”.UL-jy'"kratai i.araikania Smetonom1 liaudininkų -socialdemokra-■ Cljom^ Į vakartis., preziaen- kiatai pataikauja bmetonos-j - ltas Coolidge apsirengė
pa'.Mdo'akad-Sde/okra- ' DabaArikšėionis dei..c- j “kauboiso'’ uniforma. Pa-I 
tai yra rimta ~ k švlri LieU-1 “ratai ruošiasi versti Smeto-I Šiepdamas šita kostiumą.. 
vos darbininkų organizaci- nos-Voldemaro valdžią.
ja, kuriai net Voldemaras 
negali jokios dėmės prikisti. 
Jie nesiskverbia į valdžią 
dėlto, kad netrokšta garbin- Šventu Juozapo 
gų vietų ir riebių algų, ii dėl vos” organas “Dzrh 
to, kad stovint ištolo nuo 52-rame numery rašo: 
valdžios, jiems yra daug pa- , 
rankiau kovoti už darbiam-, 
ninku Flsjvkui ’/irnrmi

pabaigoje 
Belgijoje,

Laikraščiuose jau yra til- mi šalies išdavystėje. Cail- 
pę visokių išsireiškimų apie 
Dr. Pajaujį, kuris su kitais 
buk tai ruošęs perversmą, 
bet juos visus politinė poli
cija pagavusi ir tuomi per
versmą (nuvertimą “tauti
ninkų” valdžios) pašalinusi. 
D-rą Juozą Pajaujį, kaipo 
suokalbio vadą, o kitus, kai-

laux,gelbedamas savo gyvy
bę, turėjo bėgti į Ispaniją, ir 
Ispanijos valdžia atsisakė 
Caillaux ą išduoti Francuzi- 
jai. Pat» ( aillaux viešai at
sišaukė į Prancūzų tautą su 
pasizadėjitnu sugrįžti į Pa
ryžių ir stot prieš Parlamen- 

’to teismą. Francuzijos val-
po dalyvius, karo lauko teks- džia užtikrino Caillaux’ui 
mas pasmerkė sušaudymui, laisvę n gyvybę, jei ir kaltu 

D-ras Pajaujis ir kiti ap- JI 
kaltintieji yra 
“tautininkų” 
kalbiu aukomis, 
liautiis privalo reikalauti mentas 
peržiūrėjimo tos bylos 12 Z 

naujo, su leidimu pačiam n^t finansų 
Dr. Pajaujui pasiaiškinti — skyrė, 
apsiginti, nes visos bvlos ei-į D-ro J. Pajaujo pia>ikal- 

-i i - timas yra ne nuvertime da
bartinės valdžios, bet sukri- 
tikavime dabartinės v ai
džios finansų reikaluose, 
Seime, kur ministenų kabi
netas buvo nutaręs pakelti 
muitus ant importo iki 
nuos., kad “išvedus” šalį iš 
krizių. D-ras Pajaujis vienas 
nuoseklioje savo kalboje. 
Seime, sumušė ministenų 
kabineto nutarimą, už kurį 
tik vienas kun. Mironas, tre
čia ir paskutine asaba "tau
tininkų” partijoj, tebalsavo. 
Finansų ministeris Karvelis 
turėjo ministenų nutarimą, 
atsiimti ir įsidėti į kišenių.

i Taigi, tokie vyrai, kaip 
d-ras Juozas Pajaujis, da- 
bartiniems valdonams yra 
nepageidaujami, ir jie, tu
rėdami tuo tarpu jėgą, pa>i- 
rįžo d-rą Pajaujį sušaudyti, 
ir “susimylėjo” pakeisdami 
jam mirtį sunkiųjų darbų 
kalėjimu iki gyvos galvos, 

rodytoju buvo Joseph Ūaii-' sviete, o žmonės! 
laux, tikras Francuzijos pat-1 Taigi visi tikri lietuviai lai 

Kas meilės, vilties ir d ra- riotas, kurį lakudros pasirį- kelia savo balsą, reikalauda- 
______ Jonas Šliupas, Bažnyčios sos turi, tas tikrą gyvenimą žo su pagelba karo lauko mi karo lauko teismo revizi- 

■ griovikas’ ^Smetona kų tikėjimas galima pažinti? gatvė 58, Šiauliai, Lithuania. kuria. teismo nudėti, apkajtinda- jos ir atnaujinimo bylos
__  prieš Vyriausio Tribunolo 

Teismą arba Seimą, kuns 
yra aukščiausiu Lietuvos 
viršininku, ir bešališkai lai 
ištiria ir paskelbia viešai 
d-ro Juozo Pajaujo prasikal- • 
tmą, kad tauta galėtų tarti 
savo žodį, kaltas ar nekal
tas. P. Mikoiainis.

i __________________

MEILĖS GALYBĖ.
Amot laikraščio “Contact,” 
rašytojai John Ruskin ir 
Thomas Carlyle sykį disku?

. • savo literatūrą. Carlyle ir

uniforma. Pa- 
šitą kostiumą, 

"Boston American” įdėjo 
karikatūrą, kur prezidentui 

DIEVAS POLICMANAU- | siūloma dar keliatas keistų 
; JA, O VELNIAS KRIOKIA į “uniformų,” tų tarpe ir junų 

“hroMt-!Plėšiko. Nupieštas šitoj um- 
Darbinmka.-' 1 form°j Ponas Coolidge įsro- uaioininKas- kaip tikras piratas: dail. 

tyse ilgas peilis, rankoje piš- 
“Musų bedieviai paprastai ralietas ir tt.

tik burnoj a prieš Dievą. Brook-

I 
I 

Jeigu Lietuvos kuris laik-;
ninku teises. Darbo žmonių iyno -vienybė’ užsimanė paiilu- ’raštis nupieštu šitaip Smeto- 
reikalai jiems daugiau rupi, zofuoti ir padarė iš Dievo p^ .n;. ^aj redaktoriai ir leidė- 
negu Šiltos vietos valdžioje, prastą lietuvišką policmaną. jaj butų atiduoti karo teis- 
Delto juos ir gerbia visi. “Darbininkui” tas nepa-;mui. Bet Amerikoi ir iš ure-

t 
I 
i
r

“GRIOVIKAI” IR “PAT
RIOTAI.”

“Lietuvos Žinios” rašo:
“Lietuva progresyvė šalis, 

progresyviškesnė net už sovie
tus. Sovietai pakeitė rašybą, 
bet lietuviai nuprogresavo to
liau: jie pakeitė žodžių pras 
mę! žodžiai patriotas ir grio
vikas įgijo Lietuvoje naujos 
reikšmės. Patriotu vadinasi 
tas. kurs yra prie valdžios, 
griovikas tas, kurs pilnai nesu
tinka su valdovu. Tuo budu 
Smetona pirma buvo ‘griovikas’, rastis, 
dabar jis yra jau patriotas? 
Kuomet 
sėdėjo kalėjime, tuo metu Stul-' -------
ginskas buvo patriotas. Dabar,! 
sprendžiant jojo išcenzūruota' 
kalba ‘Ryte.’ jis jau yra ‘grio-i 
vikas.’ Kada jį patupdys kalė-' 
jiman?”

Darbininkui” tas nepa
tinka ir jis sako:

“Jei katalikų tikėjimas yra 
Dieve, apreikštas, tai lietuviai 
turi klausyti Dievo valios, ne 
Dievas lietuvių kaprisų. Jei ka
talikų tikėjimas yra tiesa, tai 
reikia ji priimti kaip yra; 
ne tiesa, tai reikia visai atmes
ti. bet ne daryti iš jo lietuvišką 
monkev bizni.”
Bėda su “bedieviais” esan

ti tame, kad jie “neturi ma
žiausio supratimo apie kata
likų tikėjimą,” sako South 
Bostono skapleminkų laik-

Kur ir kokiu budu katali-

jei

mui. Bet Amerikoj ir iš pre
zidento galima pasijuokti, 

i Ir nei čia laikraščiai dėl to 
nukenčia, nei prezidento 
garbė sumažėja.

D-RAS ŠLIUPAS PRAŠO 
PARAMOS.

D-ras jonas Šliupas sakosi 
sumanęs išleisti dvi knygai, 

j"Hvgienos Veikalą” ir “Me- 
Idieinos Historiją,” bet netu
rįs pinigu, todėl kreipiasi į 
Amerikos lietuvius ir prašo 
paramos:
$5, tam jis prisiusiąs abidvi 
knygas. Adresas toks: D-ras

1

mokratams gerai nujaučiant, 
k&U Lietuvoje jiems dalyvauti 
vyriausybėje visai nėra pato
gių sąlygų ir dar toli gražu ne 
laikas. Gyvenimo įvykiai tą <’ ■>

AMERIKA SAVO KAL
BOS NETURI.

Tūli Amerikos patriotai 
ir pseudo-literatai mėgsta 
pasakot, buk vartojama čia 
kalba nesanti tikroji anglų ( 
kalba, bet -Amerikos kalba.

Kalbų profesorius Henry 
Alexander iŠ Queen’s Kole
gijos (Kanadoj) skaitė šituo 
klausimų paskaitą Harvar
do Universitete, ir faktais iš- 
parodėU kad tokio dalyko, 
kaip Amerikos kalba, visai 
nėra, o yra tiktai anglų kal
ba. Kuomet Amerikoj būna 
nukaltas vienas kitas naujas 
žodis, tai jis tuojaus^buna 
priimtas ir Anglijoj, o kuo
met anglai nukala naują, žo
dį ar frazę, "'tai jų padarą 
tuojaus pasisavina amerikie
čiai.

Paprastoji Amerikos liaii; 
dis gali kalbėt kitokia tar
me, negu Anglijos liaudis, 
sako prof. Alexander; bet 
teisingiausis kalbos kriteri
jus visuomet ■ būna toji kal
ba, kuri yra vartojama lite
ratūroj, o tarp Anglijos ir 
Amerikos literatūros kalbų 
nėra jokio skirtumo. X*3 Į* 
parodo, kad nuosavos kalbbi 
Amerika neturi, — ji rašo 
taip, kaip rašo Anglija.

SUKILIMAI LIETUVOS '< 
RESPUBLIKOJ.

Anot “Liaud. Balso/.’ per 
aštuonerius metus Lietuvos 
Respublikoje buvo išviso 7 
sukilimai arba pasikėsinimai 
prieš valdžią, būtent:

1918 metais karininkai 
nuvertė buvusį tuomet Kraš
to Apsaugos ministerį Vol
demarą.

1919 metais Grigaliūnas- 
Glovackis su II pulko karei
viais buvo pastatęs kulka-

t

Sis
modeminis

"J
amžius
stato

Camels pirma

*

f

Sb

Kad
juos. K« 

ir gardumą

maišytų, 
štamą kuria _ _ • ■ y. ♦ _ _ » -> _

-

katalikiškų Gruodžiu 16 d., 1924 m. 
politiško šuo- CaillauA stojo prieš Parla- 

Lietuvos’mentą, Paryžiuje, ir Pai la- 
_ " i vienbalsiai Cail-
iš laux’ą išteisino n paskiaus 

m misteriu pa-

gos taip'rimtam reikale už
slėpti nuo visuomenės nega
lima. Jeigu Dr. Pajaujis iš- 
tikrujų prasikalto, tai lai tie 
jo prasikaltimai būna žino
mi visuomenei, kuri galėtų, 
tarti savo nusprendimo žodį.

Apart daugelio visokių

Laike didžiojo karo Fran- 
cuzijoje irgi veikė karo lau
ko teismas, ir valdžiai leng
va buvo politinius savo prie
šus nudėti, ypatingai tokius, 
kurie kėlė aikštėn visokių 
lakudrų "patriotiškus” dar-

3. n- * ■■ -S?
‘ pasakyt, kodėl

rimti v(eifcalai'.- pąrąšyti mokytų 
žmonių,; jfergial -japsimoka už 
popierą i? ątSpąuadinimą; tuo 
tarpu neturinčio? .jok^bš? vertės 

' apysakos, kuridš - neataftuka 
nei istorijai, nei fiiošofijjyf jųri 

j žmonijos patyrimams, ir.PĖ1&- 
sako net paprastiems literi&l 
ros reikalavinfems, parsiduorfi 

: šimtais tūkstančių?“ 
į Ruskin pagalvojo ir sako: 

“Sitam faktui yra tiktai vie
nas išaiškinimas, būtent..^as, 
kad apysakose yra prima ršyfti 
meilės, ko kituose raštuose vi
sai nėra.”

< ____________

RUSŲ MONARCHISTĄl 
PABALTES VALSTY- ’ 

BĖSE. ,
Latvijos užsienių reikalų 

ministeris Cielensas sako, 
jkad pastaruoju laiku mo- 
narchistai pradėję rodyti di'- 
delį aktyvumą ne tiktai Lat
vijoje, bet ir kitose Pabaltos 
valstybėse. Jie gavę direk
tyvas iš užsienių rusų mo- 
narchistų centro. Latvijoje 
vyriausybės organai seką jų 
veikimą, kad neleidus daryti 
jiems jokių ekscesų. / ?,

Ministeris Cielensas ma
no, jog visos Pabaltės valsty
bės turėtų griebtis vienodų 
priemonių prieš monarchis- 
tus, nes visos jos esančios 
lygiai suinteresuotos, kad 
šie tamsus gaivalai nedrums
tų visuomeninės atmosferos 
ir neardytų taikos.

i
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CH1CAGO, 1LL. 
Revoliucija SLA. 36 kuopoj.

Skaitytojai jau žino, kad 
Chicagos SLA. 36 kuopoje 
eina smarki, revoliucija. Ta 
revoliucija prasidėjo jau 
metai laiko atgal. Bet kuo 
tolyn, tuo labiau ji plečiasi. 
Šitos revoliucijos išaiškini
mas yra toks, kad raudonieji 
indijonai, vadovaujami Juk- 
nio ir Lietuvninko, pradėjo 
savavaliai susirinkimuose 
elgtis: laužė konstituciją, 
nesiskaitė su Centro V aldy- 
bos Įsakymais ir tt. Tokia 
padėtis tęsėsi virš metus lai
ko. Kadangi toj kuopoj yra 
susispietę visi Chicagos rau- 
donieji indijonai, tai, žino
ma, jie viską darė tiktai 
Maskvos naudai, t. y. varė 
savo nekultūringą propa
gandą tarpe narių. Kurie na
riai nepritarė jų užmany
mams, tai tiems atimdavo ir 
balsą.

Visgi tos bolševikų intri
gos ilgiau tęstis negalėjo. 
Atvažiavo Centro Įgalioti
nis p. Vitaitis, sušaukė susi
rinkimą ir pats tame, susirin
kime pirmininkavo. Bolševi
kų tarpe kilo manevrai. Juk- 
nis ir Lietuvninkas mat yra 
kuopos komisarai. Jų ko
mandos klauso visi kiti jų 
parapijonai. Kaip tiktai ko
misaras plaktuku barkšt Į 
stalą, tai komunistai jau ži
no kas reikia daryt. Tada vi
si vienu balsu šaukia: “mol- 
čat!” “durak!” ir tt.

Pagalios kuopa liko per
organizuota. Raudonuosius 
indijonus Centras atskyrė ir 
davė jiems numeri 53. Bet 
tokios reformos tavoriščiai 
nepriėmė. Jie ir toliau vadi
nasi save 36 kuopos nariais. 
iNežiurint to, kad jų čarteris 
yra suspenduotas ir Įsakyta 
nariams nemokėti duoklių, 
bet tavoriščiai to neklauso. 
Jie laiko savo susirinkimus 
be čarterio. Rimtieji 36 kuo
pos nariai išsirinko savo val
dybą ir jų kuopoje pasiliko 
virš šimtas narių. Bolševi
kai užgrobė kuopos turtą ir 
negrąžina.

Liepos 6 d. Lietuvių Audi
torijoj SLA. 36 kuopa šaukė 
savo pusmetinį susirinkimą. 
Bolševikai irgi šaukė savo 
mitingą tuo pačiu laiku ir 
t'oj pafčioj svetainėj. Jie šau- 
&ė susirinkimą vadindamiesi 
36 kp. numeriu. Negana to, 
jie buvo išleidę specialiu^ 
lapelius ir net jų agentai 
vaikščiojo po stubas kalbin
dami narius dėtis su jais. 
Kas iš to išėjo? Nagi, bolše
vikai rengė tikrą, “faitą.” Jie 
perkalbėjo salės užveizdą, 
kad leistų jiems parenduoti 
visas Auditorijos svetaines, 
taip ir padarė. Parendavojo 
svetaines ne dėl to, kad vie
tos neužteko, bet dėl to, kad 
galėjus sukelti muštynes kai 
ateis opozicija. Jie prisisam- 
dė mušeikų ir policijos. Ka
da atėjo opozicijos valdyba 
laikyti susirinkimą, bolševi
kai tiktai ūžė, kaip indijo
nai rengdamiesi prie pavo
jaus. Visos salės buvo užim
tos. Bet išėjo kitaip. 36 kuo
pos valdyba pamatė, kad čia 
bolševikai rengiasi prie revo 
liucijos, nutarė apleisti Au
ditoriją ir nuėjo Į Mildos 
salę, kur ir laikė savo susi
rinkimą. Bolševikai nusimi
nė, kad revoliucija neišde
gė. Pirma apleisiant salęJ 
adv. Jurgelionis perskaitė 
Centro Valdybos Įspėjimą, 
kad bolševikai laužo konsti
tuciją ir kad taip elgdamiesi 
negali laikyti savo susirinki
mų. Bet tokis Jurgelionio 
perspėjimas davė tiems lau
kiniams progos parodyt ką 
jie gali. Kaip tiktai komisa
ras barkštelėjo plaktuku Į 
stalą, tai tuoj pasipylė bal
sai: “molčat!” ir tt.

Vadinasi, ir viena pusė ir 
kita, laikosi 36 kuopos nu-

v*

merio. Bolševikai, neturė
dami kitokios išeities, neuž
leidžia naujai valdybai sa
lės, kuri parenduota buvo 36 
kuopos mitingams dar prieš 
skilimą.

Reikia pasakyt, kad musų 
bolševikai dabar tiek suchu- 
liganėjo, kad “bylina” ir in
dijonus. Jie stengiasi varyti 
griovimo darbą. Jie nepaiso, 
kad ir teismuose reikės iš
duoti “rokundas.” Jie to tik
tai ir nori. Negalėdami kito
kiu budu pakenkti Susivieni
jimui, tai nors skandalingais 
mitingais pasižymi. Jeigu 
galėtų, tai savo priešus ant 
telefono stulpų pakabintų. 
Jie net vietinėj “iežednev- 
noj” pasisako, ką jie mano 
apie tuos žmones, kurie juo
kus iš jų krečia.

Kitas bolševikų vėpla, tai 
tūlas daktaras su barzda, 
kurį ALT. Sandaros seimas 
priėmė atgal Į Sandarą. Tas 
daktaras nuolatos rašė “ie- 
žednevnoj” užkvietimus, 
kad nariai eitų su bolševi
kais. Prieš minėtą kuopos 
susirinkimą kas dieną jis 
bubnijo bolševikų gazietose 
ir “ekspleinino,” kad tavo
riščiai “orait” ir nesą ko jų 
bijot. Tautininkai, kurie taip 
nekenčia bolševikų, tiesiog 
dantis griežia ant to daktaro 
ir sako, kad netrukus reikė
sią jį vėl spirt iš Sandaros. 
Sandariečiai kovoja prieš 
bolševikų kvailiojimus, o jų 
narys (be gaiduko) agitaci
ją varo už bolševikus! Tiktai 
žmogus “be gaiduko” ir gali 
taip elgtis.

Reikia visgi manyt, kad 
SLA. 36 kuopoj ilgai dar ne
bus gero. Jeigu pavyks bol
ševikus suvaldyt, tai, žino
ma, jie pasiliks naujoj kuo
poj (53 kp.). O jeigu jie ir 
toliaus taip elgsis, tai, kaip 
jau buvo Centro valdybos 
perspėti, dauguma jų bus iš
braukti iš Susivienijimo.

Reporteris.

reivių Kliubas. Aitas Kliu- 
bas laikydavo savo susirin
kimus parapijinėj svetainėj. 
Išsyk Kliube buvo apie 200 
narių. Kadangi prie Kliubo 
priklausė ir kunigas, tai jis 
vertė visus Kliubo narius eiti 
išpažinties. Iš tos priežasties 
Kliubo narių skaičius pra
dėjo žymiai mažėti. Dabar 
Lietuvių Kareivių Kliubas 
atsiskyrė nuo parapijos ir 
pasirandavojo sau vietą po 
numeriu 13 E. Market st., 
ant antrų lubų. Atsiskyrimas 
nuo parapijos eis Kliubui Į 
sveikatą, nes jau dabar daug 
senu narių pradėjo grįžti at
gal Į Kliubą. J. B. G.

DETRO4T, MICH.
Apvesdino, atskyrė, priteisė 

ir vis tuo pačiu 
laiku.

Antanui Norkūnui jau tre
čia sąvaitė sukasi galva ir 
nei jis pats nežino, kas su 
juo darosi. Suktųsi galva 
kiekvienam, jei taip atsitik
tų, kaip Norkūnui.

Dalykas buvo štai kame. 
A. Norkūnas gyveno su savo 
gaspadine per pastaruosius 
šešis metus — ir gyvenimas 
buvo gana malonus. Mat, 
gaspadine buvo meili ir 
darbšti — visu kuo Norkūną 
patenkindavo. Apie apsive
ji imą Norkūnas nei nesvajo
davo, nes jam nebuvo pras
mės.

Tik štai vieną gražų rytą 
gaspadine pareiškia Norkū
nui, kad ji esanti jo žmona. 
“Moteriške, kibą tau prisi
sapnavo!” — sušuko nuste
bęs Norkūnas. “Juk aš nie
kuomet su tavim šliubo neė
miau!” — “Tai kas kad 
šliubo neėmei, ale su manim 
vienoj lovoj gulėjai! — at
kirto gaspadine. “Betgi tu 
turi kitą vyrą, nuo kurio di-

$2,500

Laisvoji Sakykla.

INDIANA HARBOR, IND. 
Jaunas lietuvis pasižymėjo.

Jauno lietuvio Broniaus 
Pluskio vardas čionai mini
mas kaipo kokio karžygio. Ir 
ištikro jis to užsitarnavo, nes 
parodė savo drąsumą ir kar- 
žygiškumą, išgelbėdamas 
keturis skęstančius žmones 
ant Whiting Park Beach. 
Tai buvo 9 d. liepos. Bronius 
Piuskis stovėjo, prie van
denė, pilnai apsirengęs. 
Staiga jis išgirdo pauksmą 
pagęlbos. Nieko nelaukda
mas, ’Pluskis šoko su drabu
žiais i vandeni ir priplaukęs 
prie skęstančių ėmėsi juos 
gelbėti. Pluskiui besidarbuo
jant, pribuvo “lifeguard” 
su valtele ir visus skęstan
čius išgelbėjo.

Minia žmonių pasitiko 
PluskĮ su didžiausiom ovaci
jom. Visi sveikino jį už jo 
narsumą ir sumanumą.

Reporteris.

“LAISVĖS” APŽVALGA.
“Laisvė” tankiai duoda 

apžvalginius straipsnius, ku
riuose apžvalgos nei su žibu
riu negalima surast. Iš peties 
parašė šmeižtų straipsni, ki
tą — ir apžvalga. Jokių iš
traukų iš kitų laikraščių ne
paduoda. Juk redakcinė tai
syklė reikalauja bent šiokios 

, tokios apžvalgos iš kitų laik- 
j raščių bei žurnalų, ir tik tuo
met gali būt apžvalga, kuo
met yra parašyta, ką redak
cija pamatė, ir prie to duoda 
savo prierašą: giria, kriti
kuoja arba peikia paduotą 
ištrauką. Gi musų “teisingo
ji” “Laisvė” to retai ir labai 
retai teprisilaiko.

Štai, š. m. “Laisvės” 150 
numery vadinamoj Apžval
goj prirašyta visokių nesą
monių. Po subužvardžiu 
“Kėsinasi ant SLA.” rašo:

“Smalavirių šmugelnin- 
kų ‘Naujienos’ pradėjo dar 
negirdėtą šmeižtą prieš Su
sivienijimo Lietuvių Ameri
koj narius, kurie sudaro mil
žinišką tos organizacijos di
džiumą ir kurie atsisako 
klausyti Grigaičio-Montvido 
šaikos.”

Čia jau tokia nesąmonė, 
kad ir Mahanojaus Taradai- 
ka durniau neparašytų. Kas 
ir kur girdėjo, kad “Naujie
nos” butų kalbėjusios prieš 
SLA. narius, “kurie sudaro 
milžinišką tos organizacijos 
didžiumą?” “Naujienos” 
niekad taip nerašė. Jos rašė 
ir rašo nurodydamos faktą, 
kad “Laisvės” ir “Vilnies” 
pasekėjai, kitaip — komu
nistai, daro betvarkę SLA. 
Pagalios, jeigu ir didžiuma 
narių darytų betvarkę-su- 
irutę, tai ar galima butų ty
lėt? “Laisvės” redaktorių 
supratimu, jeigu didžiuma 
nutarė kokią nesąmonę arba 
nutars eit šturmuoti gatvė
mis, tai ir mažuma turi eit.

Toliaus “Laisvė” klausia: 
______ “O koks tikslas tų žmo- 

žiuot Įi Mt. Nebo Rd7 N. 3, nių? Ką jie nori atsiekti, bu- 
kur rašo Swickley ir važiuot darni mažumoje?” , 
tuo keliu, kol privažiuosit 
ženklą suktis Į farmą.

Kurie neturite savo auto- ^.a^s 
mobilių, galėsit važiuot tro- ...........
kais. Trokai išeis nuo L. M. 
D. Namo 10 :30 vai. ryte.

L. M. D. Komitetas:
J. Pociūnas, pirm 
F. Savickas, sekr. 
J. Virbickas, kas.

F

Ar prakaitas 
jum nemalonus?

Šis gryninantis muilas apsaugos jus.
Išvaizdos sveikesnės

Lifebuoy minkštos, antiseptiš- 
kos putos palaiko išvaizdas aiškias, 
šviežias ir sveikatingumu žiban
čias dėlto, kad išvalo odą.

O geriausia už viską — jos ap
saugo šeimos sveikatą — prašalina 
mikrobus!

Pramoksite mėgti Lifebuoy šva
rų. sveiką kvepėjimą ---- taip pilną
taip užtikrinant) didesni saugumą 
o vienok taip greitai išgaruojantį 

Lifebuoy nebrangesnis kitų mui
lų. “Pavartokite savaitę, o varto
site visą gyvenimą.” Pasipilkite 
šiandie'

la.tr Beo«. Co., Caabridų*. Mm

ANT nelaimės, retai kada žmogus 
** pasrebi, kad prasižengia. Nors 
ir labai esate atsargus, ar nepajun- 
tate kada kad šis nedovanotinas 
prakaitas kenkia jūsų pritrauki
mui?

Prakaito kvapas yra rimtas klau
simas mums visiems. Net kada re
gis mes visai neprakaituojame odos 
duobutės leidžia drėgnumą su kva
pu

Kam. tat, rizikuoti nemalonumu 
kada dabar visai lengva apsisaugo
ti? Pradėkite tik vartoti Lifebuoy! 
Taip gaivinantis, kad milionai juo 
prausiasi kasdien. Jis išvalo duo
butes — padaro laisvu nuo prakai
to kvapo.

1

H E A L T M S O A *

ir mikrobus prašalina
-----  if

veidui-rankom-voniai
■ -=

vorso dar neturi, tai kaip grcialistams galima prie šios I 
aš galiu būti tavo vyras?”— draugijos prigulėti.
klausia Norkūnas. “Kaip ga-___________________ r o ■ Imant visa tai atydon, nu
li būti mano vyras?! O betgi tarta atsišaukti i L. D. L. D. 
per šešis metus buvai vyru,'ir T. M. D. Centrus ir kuo-

” — pa-,pas, pakeliant klausimą, arir aš tau buvau gera” — pa-, pas, pakeliant klausimą, ar 
reiškė gaspadine. i negalima butų šitas dvi ap-

Ginčai tarp jų neužsibai- švietos ir kultūros draugijas 
gė. Gaspadine kreipėsi prie sujungti i vieną. Sujungto- 
lietuvio advokato U vieko. 
Norkūnas gi, neapsileisda- 
mas, pasisamdė net du ad
vokatu. Atsidūrė visas reika
las prieš teisėją. Abiejų pu
sių advokatams išdėsčius 
reikalą už ir prieš, teisėjas 
pripažino, kad "gaspadine 
yra Norkūno pati, bet ka
dangi jiedu gyveno nelega
liai, tai teisėjas davė gaspa- 
dinei nuo Norkūno atsiskyri
mą ir, kaipo buvusiąi pa
čiai, Norkūnas privalo jai 
užmokėti alimonijos 2500 
dolerių.

Štai tau, Jurguti, ir de
vintinės! Mylėk artimą savo 
kaipo pats save, jeigu nori 
“trubelio.” Kurna.

mis pajiegomis butų galima 
geresnių ir didesnių knygų 
išleisti. Vardas galima butų 
palikti T. M. D.

Kuopos valdyba:
P. Yurgelis, org.
P. Gaška, fin. rašt.
V.T. Neverauskas, pr. r.

AKRON, OHIO.
Iš socialistų darbuotės.
LSS. 20 kuopa laikė savo 

mėnesini susirinkimą 26 d. 
birželio. Tarp kitų reikalų, 
kai-kurie draugai pakėlė 
klausimą ar nevertėtų suor
ganizuoti L. D. L. D. kuopą. 
Apkalbant šį klausimą, pasi
rodė, kad A krone jau yra 
dvi panašios kuopos ir to
dėl tverti trečią nėra reika
lo.

Bet kadangi A. L. D. L. D. 
59 kuopą kontroliuoja ko
munistai ir per ją varo šlykš
čią propagandą prieš socia
listus, tai sulyg Socialistų 
Partijos taisyklių socialis
tams negalima prie tokių or
ganizacijų priklausyti ir jas 
savo centais remti.

Vėliaus buvo apkalbėta 
Tėvynės Mylėtojų Draugi
jos 12 kuopa. Pasirodė, kad 
ši draugija jau yra išleidusi 
kelis leidinius socialistiško 

* leidžia

W1LKES BARRE, PA. 
“Kryžiokų Diena” nepavyko

Kunigų Įtekmė lietuviuo
se smarkiai krinta. Šįmet, 4 
d. liepos, Į “Lietuvių Dieną” 
arba, kaip daugelis sako, j 
“Kryžiokų Dieną” privažia
vo vos apie 300 žmonių. Ku
nigai susiėję bėdavoja, gir
di, dešimts metų atgal pri
važiuodavo daugybė svieto 
iš visų kampų, o dabar atva
žiavo tik kelios davatkos.

Musų kunigai su savo ro
miška politika ant tięk nusi
politikavo, kad katalikai 
žmonės šalinasi nuo jų. Kaip 
Romos popiežus, kuris pave
dė Vilnių lenkam, nėra lie
tuvių prietelius, taip ir ro
miškieji kunigai nevelina 
lietuviams gero.
Lietuvių Kareivių Kliubas 

atsiskyrė nuo parapijos.
Čionais po didžiojo karo'turinio knygų ir 

yra susitveręs Lietuvių. Ka- moksliškas knygas, todėl so-

PITTSBURGH, PA. 
Piknikai.

Nors šįmet vasara ligšiol 
buvo ir nešilta, bet piknikų 
nestoka. - Juos rengia drau
gi jds, kliubai ir parapijos. 
Kaikuriais nedėldienjais bū
na po kelis piknikus ant syk. 
Taipgi būna daugybė priva- 
tiškų piknikų, kuriuos ren
gia atskiri draugų būreliai.

A. L. T. Sandaros Sanry- 
šis rengia dideli pikniką 7 d. 
rugpiučio, ant Amšiejaus 
farmos. J šitą pikniką rengė
jai Miano partrauki pagarsė
jusi lietuvių ristiką Dr. K. 
Sarpalių iš Chicagos, kad jis 
čia parodytų savo spėkas. 
Mat, Sarpalius labai pagar
sėjo savo “žirklėmis,” sako, 
kaip tik jis suima kokį risti
ką Į savo “žirkles,” tai to ir 
nėra. Pittsburghiečiai mano 
prieš Sarpalių išstatyt savo 
“plieninį” ristiką. Pažiūrė
sime, ar Sarpalius pajiegs 
savo “žirklėmis” ji perkirp
ti.

Butų geistina, kad ant tos 
dienos kitos draugijos savo 
piknikų nerengtų, o visi atsi
lankytų pamatyti D-rą K. 
Sarpalių.

J. Virbickas.

griebt LSS. narių turtas, tai 
jie baisiai Įsiuto ir dabar te- 
besiunta ir tebekeikia visus, 
kurie tada neprileido jų prie 
“Kovos” spaustuvės ir kitos 
revoliucinių darbininkų nuo
savybės.”

Čia pasakyta, kad socia
listai ėjo su valdžia “ranka 
rankon” reakcijos laikais, t. 
y. 1920 m. sausio mėn. Jeigu 
socialistai “ėjo ranka ran
kon” ir persekiojo revoliuci
nius darbininkus, tai delko 
buvo visos socialistų kuopos, 
visi lokalai persekioti? Juk 
tais laikais New Yorke ir 
Brooklyne tapo išplėšta su 
virš šimtas kuopų-lokalų, jų 
tarpe ir pats socialistų na
mas Rand School. Juk tais 
laikais aš buvau L. K. S. 83 
kuopos (Centrai Brooklyne, 
N. Y.) vadu, ir kai išplėšė 
33 Hudson avė., kur kuopa 
turėjo savo literatūrą, polici
ja paliko surašą visų vietų, 
kurios bus krečiamos. Tas 
sąrašas ir dabar pas mane 
tebėra. Tenai yra nurodyta, 
kur buvo nuvežta literatūra.

Kita, jeigu LSS. spaustu
vė reikėjo vaktuot, tai kodėl 
nereikėjo vaktuot ir.pakavo- 
jus laikyt “Laisvės’ 
liucingiausią” 
Juk “Laisvė” 
krėsta,

t” “revo- 
spaustuvę? 

irgi buvo iš- 
nors nebuvo nei 

LSS., nei L. K. S. organu. Ji 
buvo iškrėsta dėlto, kad bu
vo joje vienas kitas LSS. na
rys. Jus saugojot LSS. spaus
tuvę ne nuo valdžios, bet 
nuo visų LSS. narių. Ir šian
dien, kaip minėjau, toji 
spaustuvė nėra nei valdžios, 
nei socialistų, nei kitokios 
visuomenės darbininkų or
ganizacijos rankose, bet 
“Vilnies” akcionierių-šėri- 
ninkų rankose. Jeigu buvusi 
“Kovos” spaustuvė šiandien 
butų visuomenės rankose, o 
ne privatinių biznierių, pasi
slėpusių po “darbininkų už
tarėjų” maska, tai niekas 
primetimo jums nedarytų ir 
jus galėtumėt paslėpt savo 
melagystę. Bet dabar iš jūsų 
tos kalbos išeina fiasko, ir 
kiekvienas žino, kad jus 
žmonių turtą pasigrobėt, ku
ris buvo sudėtas LSS. narių. 
Ir visi gerai žino, kad jumsį 
“Laisvės” poneliams, rupi 
pasigrobti SLA. turtas. Jųš 
suskaldėt LSS., o dabar not 
rit tą patį. padaryt su SLAi 
Taigi tas “Laisvės” primeti
mas, kad “Naujienos” arba 
socialistai nori užgriebti 
SLA. turtą, pritinka tik 
“Laisvei” ir komunistams.

Gi ant pat galo “Laisvė” 
sako, kad socialistų, ypatin
gai Grigaičio “žygiai Chica
gos 36 kuopoj aiškiai paro
do, kad tie smalaviriai, susi
vieniję su širvydiniais... kė
sinasi ant SLA. narių teisių 
ir turto.”

Kur gi protas tų “Lais
vės” komunistų!

Pradžioje ji sako, kad so
cialistai vieni nori užgriebti 
SLA. turtą, o paskiaus, kad 
“susivieniję su širvydiniais.” 

Tai tokiomis melagingo
mis žiniomis “Laisvė” nori 
nukreipti visą bėdą ant kitų, 
kuri jai priklauso. Ir dar to
kias melagystes “Laisvė” 
drįsta dėt apžvalgon!

Well, melais galima gy- 
įvent, bet ne visada, nes tei- 

.... • i- • -t m m • i • • ■ ... i • svbė visuomet laimi ir melasn A. Kraujahs ir J. M. Na- tais baisiais reakcijos lai išeina aikštėn.
V. J. Zabulionis,

24 d. Liepos (July), ant 
Kruklio farmos, Swickley, 
Pa. Piknike galės dalyvauti 
netik nariai, bet ir pašali
niai. Automobiliais reikia 
važiuot Mt. Nebo Road N. 3. 
Galima važiuot pro West
View Park, Perrysville Rd.' 
Califomia avė., bet turi įva-;

s
I .

f klausimą atsako, kad, 
igirdi, norį uzgriebt SLA. 
' i “Laisvės” redakto- 
1 riai savo norus primeta Gri- 

’ Montvidui. Bet 
kad savo skaitytojus apmul- 

* kinus, “Laisvė” paduoda ne- 
iva kaipo Įrodymą, buk so- 
icialistai: “Grigaitis, Michel- 
isonas, Montvidas, Herma- 
! nas” ir kiti norėję užgriebt 
Lietuvių Socialistų Sąjungos 

[turtą, o dabar SJLA.” 
: Čia irgi nesąmonė. Juk 
i LSS. visais turtas buvo tų! 
žmonių rankose, kurie dabar 

i “komunistais,” ki-i 
, kurie leidžia 

” “Vilnis” 
LSS. mašinomis statoma ir

WORCESTER, MASS.
Negramotnas ar šyeplas 

“Sandaros” korespondentas
“Sandaroje” pastaruoju vadinasi 

laiku telpa dau£ žinučių iš taip sakant, 
Worcesterio. Jas rašinėja “Vilni” ir “Laisvę, 
matyt netingus žmogelis, bet 1“. _..21 2
jis yra arba negramotnas ar- visas Sąjungos turtas ten 
ba šveplas, nes labai keistai yra. Už LSS. turtą niekas ne
parašo Įvairių vietų ir asme- ’ —
nų vardus. Taip, “T " ” 
jis parašė, jog SLA. 57 kuo- visas inventorius, visas LSS. 
pa 17 d. liepos rengiasi va- turtas buvo “nežinioje” iki 
žiuot Į “Montesket byčių.’2tapo nugabenta iChicagą. 
Tokių byrių, kaip “Montes- LSS. skilo, tai ir jos turtas

v *

siprovojo, nes kuomet “Ko-
S.” No. 28 va” tapo uždaryta, tai ir jos

- -------ii iui

ket’ niekas nežino, nes tokiu turėjo būt perskeltas, bet 
.. . * T .komunistai (tuom laik —;

merikoj nėra. V ra “Nantas- kairysis sparnas) nenorėjoj 
ket Beach” ir Į šituos byčius to daryt, ir dabar liko ke- 
SLA. 57 kuopa rengė išva- Rems biznieriams visas LSS. 
žiavimą. . j turtas. .

Toj pačioj korespondenci- Dar toliaus “Laisvė” kal
ioj pasakyta, jog Radžio iš- ba, kad socialistai ėjo ranka 
leistuvėse aukavo po 1 dole- rankon su valdžia: “Nors

vardu bvčių turbut visoj. .A-

PITTSBURGH, PA.
Lietuvių Mokslo Draugijos

♦ piknikas.
Lietuvių Mokslo Draugija 

rengia savo metinį pikniką ,

viekas. Tokiais vardais žmo- kais, kai ant revoliucinių 
nių visame Worcesteryje nė-[darbininkų buvo daromos 
ra. Yra A. Kraučialis ir J. M. didžiausios ablavos, o virš1 
Neviackas — abudu gerai minėti ricieriai ėjo ranka 
žinomi visiems VVorcesterio rankon su valdžia — nors tai 
lietuviams. I ~ _

Bloga su tokiais korespon- sunku apsaugoti Sąjungos vėlj, mokinanti pasekmin- 
dentais, kurie nei visuome- turtą, tečiaus mes per dide-giau elgetauti. Vadovėlyje 
nės veikėjų vardų nemoka les pastangas jj išgelbėjome aprašyti geriausieji budai 
teisingai parašyti. nuo tų blogos valios gaivalų, prašyti išmaldos, vadovau-

Bučeri*. į Ir kai jiems nepavyko už-jantis praeivio psichologija,

VADOVĖLIS ELGETOMS.
Paryžiaus elgetos išleido 

[tokiais laikais buvo be galo savo reikalams knygą-vado-

tI

*

I
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reikalaudama už savo pieną zentaciją valdžios aparate. , 
Jokių atskaitų: bet parapija 4. Nesenai spaudoje buvo 
nėra karvė, o jos pinigai nė- pakeltas klausimas, buk tai 
ra pienas. Ji turi prižiūrėti esąs reikalingas bendras 
kiekvieną centą. Kunigas susivažiavimas musų, laik- 
neturi teisės kišti savo nosį į raščių redaktorių. Gerai, 
parapijos kasą, nes tai ne jo Prie progos netik redakto- 
dalvkas. Jo užduotis vra ru- riai galėtų pasikalbėti savais

reikalais, o ne žemiškais tur- duoti Amerikos Lietuvių Ta- 
lais. nes ir Kristus turtais ne- rvbai savo patarimus ir taip- 
sirupino. gi išklausytų, ką įvairios ko-

—Jes, Maike. čia tu teisy- lonijosapie juos mano, ko iš 
bę sakai! Tu dabar palik ma- jų pageidauja ir tt.
nevieną, o aš noriu geriau. Apart viršminėtų klausi
ame Ui pamislyt. mų, dar yra daugybė ma-

j-,1 i .. u u . —=--------ižesnių klausimėlių, kurie
reikia pridėti prie apkalbė
jimo. Aš pasilieku tos pat 
nuomonės, kad musų gyve
nimo ratas reikia sukti, rei
kia jis gerai sukti.

» $ ♦

Prašau visus Amerikos 
Lietuvių Tarybos narius at
sakyti į paklausimus. Taipgi 
viršminėtas organizacijas ir 
pavienias užinteresuotas tais 
klausimais ypatas prašau 
patarimo. Geriausias atsa
kymas — tai mažas laišku
tis. D. Pilka,

Am. Liet. Tarybos sekr. 
1632 Columbia Rd.,

So. Boston, Mass.

pintis tik dangaus ir pragaro reikalais,-bet jie dar galėtų

t

Amerikos Lietuvių 
Tarybos Reikalais.

Kaip tik musų prezidentas 
sudavė plaktuku į stalą, sa- 
kvdamas, “Dabar nesikalbė- 
kit kaip gyvuliai, ale užsilai- 
kykit kvait ir duokit, kas tu
rit, gerų sumanymų ant šitos 
draugystės labo.” tuo jaus 
vienas atsistojo ir sako: “Aš 
duodu sumanymą, kad kle
bonas nors sykį išduotų 

-ry__  mums atskaitą ir parodytų,
r—Musų Sčeslyvos Smer- į kokią skylę jis musų pini- 

ties Susaidę velniai apsėdo, gus sukiša. Mums net skūra 
tai kumitetas nutarė/ .kad nuo nugaros lupasi, pakol 
reikia pašventint, kaip bus dolerį uždirbam, o jis sėdi 
kitas mitingas. ■ sau su jauna gaspadine ir vis

—“-Tas negali būt, tėve. duok jam ir duok, o atskaitų
—Kodėl negali? kaip hera, taip nėra. Dievui
—Todėl, kad velnių nėra, pinigų nereikia, ir kunigas 
—Ale ką tu, Maike, šneki! neturi teisės iš mus tiek daug 

Pereitą pėtnyčią turėjom su- reikalauti. Vyrai, padarykim 
sirinkimą, ir velnias pasiro- taip: išrinkim finansų kumi- 
dė su visais savo ragais ir siją, tegul ji suima visus pi- 
vuodega.

—O kiek tu, tėve, buvai 
išsigėręs per tą susirinkimą?

—Ne tavo biznis, vaike, 
kiek aš buvau išsigėręs. Ne
labąjį matė visi viemi kata
likai, vistiek ar kas buvo išsi
gėręs, ar trezvas.

—O kaip gi jus jį matėt, 
tėve: ant popieros nupieštą, 
ar gyvą?

—Gyvą!
—O kaip jus galėjot žino

ti, kad tai buvo velnias?
—Tai kas gi daugiau galė

tų tenai būt?
—Galėjo būt keno nors 

ožka. , l
—Ne, Maike, ožka tokių 

triksų nepadarys.
—O kokius gi “triksus” ji

sai darė?
—Jis, vaike, iškirto mums 

tokį šposą, kad sarmata da
bar nuo viso svieto.

—Tai ką gi jis jums pa
darė?

—Žinai, musų susaidės 
mitingai visuomet prasideda 
su malda. Taigi ir pereitą 
pėtnyčią viskas prasidėjo 
gražiai, kaip regli katalikiš
kai draugystei pridera. Pre
zidentas atidarė susirinkimą 
ir persižegnojęs liepė vi
siems sukalbėti rąžančių, ba 
taip reikalauja musų kansti- 
tucija. Visi suklaupėm ir, 
paskui savo prezidentą sek- 

. darni, balsiai sukalbėjom 
penkiasdešimts “Sveika Ma
rijų-” L* < i •

—Ar ir velnias kartu kai- kaip pasirodys velnio ragai 
bėjo? vuodega, tai tąiL^ Jau bus

—Maike, tu man neperiš- pervėlti. Vatai; Vaikė, as ir 
kauyk kada aš šneku. ; bėgu pas^kristyt^Vkrapy-

diškas vietas likosi išrinkta 
daugiausia komunistų, tai 
amerikoniški raudoni biz
nieriai “Laisvėje” be per- 
stojimo giriasi tuo laimėji
mu ir sako, kad visose šalyse 
“komunistai auga.”

Tėvo Jono Nuodėmė.

—Gud mornihk, Maike!
-jySveikas gyvas, tėve! 

Kurgi.taip anksti bėgi?
—ras zakristijoną.
—Tai jau užuodei gal, 

kad pas jį šviežio munšaino 
yra?

—Ne, vaike, noriu krapy- 
lą pasiskolint.: ;

—O ką darysi’, tėve, su 
krapylu?

—Na, zerai, tėve, aš jau 
klausysiu.

—Ar tu v* ’v’si, Maike, 
kad vos tik paba • m rąžan
čių kalbėt, tuo jaus n nelaba
sis su savo zbitkais išlindo.

- Bet kaip gi tai atsitik ., 
tėve’

__Tu Maike,

—matai ji ten stovi! Balta, 
ten kaimo gale, ir Dievo kry
žius padangėje spindi aukš
čiau už aukščiausias viršū
nes. Per septynerius metus 
aš rinkau pinigtfs jai pasta* 
tyti ir nuo didelių rūpesčių 
miego nemiegojau... Visa tai 
aš pasakoju ne tam, ^ad. sa
vęs gailėčiausi. Ne. ,Ąš visa 
tai dariau savo vėlei išgany
ti.

—Tėve Jonai, — tarė Šv. 
Petras, — visa tai, ką tu čia 
pasakoji, yra technikos ir 
organizacijos darbai — jie 
pas mus ne daug tesveria. 
Žiūrėk Į čia!

Šv. Petras pakėlė svars
tykles — jos blogai rodė ne
laimingai vėlei.

—Ką mes branginame, tai 
yra etiškos vertybės.

—E...? Kaip tu tatai pava
dinai, Šventasis sarge? Aš 
nesupratau.

Ir jis nusigandęs drebėda
mas pažiurėjo i svarstykles.

—Etiškos vertybės, — pa
aiškino Šventasis, — žmo
gaus meilės darbai.

—Žmogaus meilės...—^pa
kartojo tėvas Jonas sumišęs 
ir nusiminęs.

Pagaliau jis sušuko, urnai 
supykęs prieš save, prieš sa
vo seną viską užmirštančią 
galvą:— Ir kas po velnią... 
Ach, atleisk... tatai išspruks- 
ta tik iš papratimo. Taigi 
kas per viena ta didelė nuo
dėmė, — juk tu žinai, kuri 
čia kliudo? ' r

Ir tarė Šventasis Petras:
—Gal atsimeni dar tą die

ną, kada tu pabaigei didijį 
tiltą? Suplaukė tuomet j 
Rengevo kaimą žinomą iš 
devynių kaimų statyba pasi
gerėti. Kiek vyno tuomet iš
gerta! b- kaip linksmai jau
nimo šokta! Prieš tiltą, gat
vės pakrašty sėdėjo moteriš
kė, vienaakė, svetimšalė, ir 
norėjo pasilsėti, kadangi ji 
buvo po ilgos kelionės pa
vargusi. Iš jos drabužių tu 
pažinai ją esant turke. “Ša
lin iš čia” sušukai tu įniršęs, 
nuo vyno įkaitęs. “Eik sau su 
savo svetimu krauju nuo mu
sų grynos žemės!”—Juk 
šaukei taip? Atsimeni? Mi
nia aplink tave juokėsi ir ty
čiojosi. Turke tylėjo. Iš jos 
akies išrido ašara ir spindė
dama nuriedėjo žemėn. — 
Žiūrėk, nelaimingasis, čia,— 
kairiojoj svarstyklių lėkštėj 
yra toji ašara, tik ji viena 
vienintelė. Ir visos bažny
čios, tiltai ir šuliniai negali 
šios vienintelės ašaros nu
sverti.

Tėvas Jonas nuleido gal
vą ir pamažu leidosi keliu 
žemyn į pragarą.

Vertė Iž.
(Iš bulgarų literatūros).

Vieną rytą, dar labai ank
sti, prie geležinių vartų, pro 

Gi revoliucingos Austri- kuriuos ėjo kelias į dausas, 
jos komunistai susmuko. Į atsirado vėlė. Tai buvo tėvas 
1923 m. Vienos mieste gavo;Jonas.
13,000, o pastarais rinkimaisi Jis išsitraukė iš po diržo 
tik 7.000: visoj Austrijoj --------- " -------
komunistai gavo balsų 16,- 
500. Ir tai reikia atmint, kad 
Austrijoj balsuotojų skai
čius daug padidėjo iš mote- 
rų pusės. Vienos mieste bal
savo 697.000 moterų, ir 563.- 
000 vyrų. Viso 1,260,000. Ir 
kuomet revoliucingam mies
te iš tokios skaitlinės tik 
7,000 balsavo už komunis
tus, tai didelių aiškinimų ne
reikia apie komunistų “au
gimą.”

Raudoni biznieriai visa 
burna rėkia, kad socialistai 
smunka. Gi Austrijoj socia
listai gavo 1,536,000 balsų.

♦ « ♦
Kalbant apie sriovių-par- 

tijų balsavimus, man butų 
žingeidu matyt balsavimo 
pasekmes Rusijoj. Kiek ten 
balsuoja ir už kokias parti
jas balsuoja.

* ♦ *
Pora metų atgal Rusijoj 

leidžiama “Kibirkštis” at
spausdino paveikslėlį, paro
dantį Lietuvos budelių įran
kius, kuriais kankina politi
nius kalinius. Paskiaus da
vatkų organas “Darbinin
kas” tą paveikslėlį panau
dojo ir pasakė, kad Rusijoj 
tokiais įrankiais žmones 
kankina. Tą vagystę ir 
šmeižtą atliko “Darbinin
kas/’ už ką “Laisvė” labai jį 
kritikavo.

♦ ♦ ♦
Bet štai nelabai senai 

Amalgameitų Unijos anglų 
laikraštis “Advance”'. at
spausdino paveikslą, rodan
tį, kad Rusijoj, jei nebalsuo
ji už komunistus, tai gauni 
kulką! kaktą. Vėliaus tą pa
veikslą atspausdino “Lais
vė” ir padėjo parašą, kad 
Smetona iai.» veičia lietu
vius balsuoti.

♦ ♦ ♦
Dabar žiūrint į Smetonos 

i diktatūrą ir į Rusijos dikta
tūrą, nematau skirtumo, nes 

i laisvės nei Lietuvoj, nei Ru
sijoj nėra. Taipgi nematau 
skirtumo tarp “Darbininko” 
ir “Laisvės,” nes vienas pa
vogtą paveikslą naudoja 
prieš Rusiją, o kita vogtą 
paveiksią vartoja prieš Lie-

V. J. Z.

savo metalinę pypkę ir ja ty
liai pabeldė i vaitus. Sunkus 
vaitai atsivėrė ir tarp spin
dinčio kelio pasirodė Šven
tasis Petras.

—Kas ten?
—Tai aš, tėvas Jonas, bu

vęs Rengevo burmistras.
—Ko tu čia jieškai?
—...Mat, — neskubėda

mas dėstė tėvas Jonas. — aš 
esu teisingasis, pabaigęs sa
vo dienas žemėje — musų 
dvasiškasis ganytojas visuo
met žadėjo man laimę pa
tekti čia, i vidų... Aš kaip tik 
esu daug darbo padėjęs, 
valdydamas savo kaimą, 
žmonėms gerą dalydamas. 
Dabar aš malonėčiau dauso
se po medžiu išsitiesti, rūky
ti savo pypkę, džiaugtis ra
mybe ir grožiu.

—Turiu pasakyti, kad tai 
neblogi norai, — atsakė 
Šventasis. — Betgi pirmiau 
reikia pažiūrėti, ar tu ištikru- 
jų esi nusipelnęs būti dauso
se, ar tikrai tu esi teisingai 
gyvenęs.

—A, kai dėl mano nuopel
nų, tai čia nėra ko rūpintis. 
Kas jau butų nusipelnęs gy
venti dausose, jeigu ne aš? 
Geriau man pasakyk, ar pas 
jus, jūsų dausose, esama pa
kankamai gražios paūks
mės? Mat, Rengevo man 
kaip tik teko labai karščio 
prisikentėti.

—Paūksmės? Žinoma. 
Juk tai butų ne dausos, jei
gu ten nerastum visko, ko 
kada tik nori.

^Matai, aš klausiu tik 
dėl to, kad esu papratęs va
saros metu po medžiu ilsėtis. 
Reikia tikėtis, uodų nėra?

—Kur tau! Nė vieno vie
nintelio.

—Labai tat' mane džiu
gina. Uodų ir tų... būtent aš 
labai nekenčiu.

Tuo tarpu Šventasis Pet
ras nuo vagio, kur buvo prie 
vartų, nukabino svarstykles.

—Pažiūrėsime, — kalbėjo 
Šventasis, — kaip tu elgeisi 
gyvendamas žemėj! Sakyk 
man visus savo gerus dar
bus! Svarstyklės viską tik
riausiai atžymės. O čia, j 
kairiąją svarstyklių lėkštę, 
aš giedu tavo nuodėmes, o Į 
dešiniąją tu dėk visą, ką ge
ra per savo gyvenimą esi pa
daręs. Jei jie persvers, tai tu 
galėsi jeiti i dausas.

Tėvas Jonas pasikrapštė 
pakaušj ir pradėjo:

—Pirmiausia, gerasis
Šventas Petrai... pirma pa
dėsime mes svarstyklių lėkš- 
tėn šulnį su dviem baseinais, 
kuią' aš esu pastatęs vidury 
kaimo. Jis galima dabar pa
matyti. Gražesnio niekur nė
ra. Vanduo tyras, kaip dei
mantas. Visas kaimas vaka
rais eina iš jo savo kibii*ų pa
sisemti... Jo tur būt ir pa
kaks?

—Ne, — tarė šv. Petras.
—Nepakanka? O dar ak

meninis tiltas per Jantrą? 
Ar tau neteko per jį eiti, ge
rojo Dievo vartų sarge? Ir 
gal esi suskaitęs žingsnius? 
Trisdešimts penki žingsniai, 
kaip kad aš gyvenu... Bet gi 
palauk, aš juk daugiau nebe
gyvenu... Tai tiltas! Kad pa
žvelgtum nuo jo žemyn, gal
va tau apsisuktų. Aš esu su
mokėjęs tūkstantį cechinų.

—Per lengvas tavo tiltas, 
tėve Jonai! Nuodėmės dau
giau sveria.

—Šimts paimtų!... ach, at
siprašau, aš per smarkiai pa
sakiau, — bet tai nebuvo 
keiksmas, tai tik jausmo reiš
kimas... Dar vis per lengva, 
tu sakai... Gerai, padėkime 
dar į svarstyklių lėkštę Ren
gevo naują bažnyčią! Žinai 
ją9 Pažvelk tik pro debesis visiškai ligonis pasveiksta,

* * /

Vieni metai jau baigiasi 
nuo įvykusio Philadelphijoj 
Amerikos Lietuvių Visuoti
no Seimo. Seime apkalbėti 
klausimai ir priimtos rezo
liucijos Amerikos lietuvių 
visuomeniniais reikalais pa
liko dokumentais ir neišse
miamu šaltiniu tolesniam 
veikimui. Seimas įsteigė 
'Amerikos Lietuvių Tarybą, 
Uaipo aukščiausi šios šalies 
Iftttrvių ORGANĄ, kuris 
privalo pildyti pabriežtas 
Serme užduotis Amerikos 
lietuvių ir visos lietuvių tau
tos naudai.

Taryba laikė vieną savo 
posėdį pereitą žiemą New 
Yorke. Pagal tarimą sekan
tis posėdis turėtų įvykti apie 
rugsėjo-spalio mėnesius šiais 
metais. Nors sekanti konfe
rencija sušaukti yra pavesta 
Tarybos Pild. Komisijai, bet 
ji nesijaučia, kad ji viena to
kį žygį turėtų daryti, ir todėl 
kreipiasi į visus Amerikos 
Lietuvių Tarybos narius su 
paklausimu: ką daryt—
šaukt Amerikos Lietuvių Ta
rybos konferenciją, ar ne? 
Jeigu šaukt, tai kur: Cleve- 

, landė, Pittsburghe; Bostone 
arChicagoj? Ir kada?

Pastaruoju laiku man teko 
susitikti su daugeliu įvairių 
pakraipų žmonių nuo Bosto
no iki New Yorko ir toliau. 
Bėdos tos pačios visur. Ly
giai nusiskundžia L. Prusei- 
ka iš kairės, kaip ir J. 0. Sir
vydas iš dešinės, taip-pat 
šlubuoja ir vidurys. Iš pasi
kalbėjimo su daugeliu musų 
visuomenės veikėjų, išreikš
ta pageidavimas, kad tokia 
Amerikos Lietuvių Ta
rybos konferencija butų rei
kalinga, 
klausimas 
opiausių, 
kiekvienos 
apie tai kalba. Tai yra klau
simas. kuiį sutinki kožnoj 
šeimynoj, pas kiekvieną pa
žįstamą ir nepažįstamą. Kas 
turite šitą problemą išrišęs, 
paskelbkite ją visuomenei.

Kalbant apie Tarybos 
konferenciją, butų naudin
ga' pasitarti sekančiais klau- 
sųnais:

1. Peržiūrėti, kokį progre
są padarė įvairios Amerikos 
Lietuvių Tarybos komosijos.

2. Prekybos Butų egzis
tencijos klausimas. Reikėtų, 
kad tokie Butai atsiųstų sa-j 
vo atstovus į A LT. posėdį ir, 
pasitartų abelnais reikalais, j 
Tūli žmonės mano, kad šitie 
“Lithuanian Chambers of 
Commerce” be priežasties 
atsirado, be priežasties ir 
išnyks.

3. Piliečių Kliubų susido
mėjimas dalyvauti Jungti
nių Valstijų politikoj, šituo 
klausiniu jau l?uvo laikytos 
vienur-kitur konferencijos. 
Pastaruoju laiku net visuoti
na konferencija buvo mano
ma šaukti. Butų gerai, kad 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
konferencijoj šitas klausi- Paprast P»r- 
mas butų apkalbėtas. Butų inmS
geistina, kad Piliečių Kliu- paden,o"*,ru"”- 
bai prisiųstų savo atstovus į 
šitą konferenciją. Tegul mu
sų lietuviai eina į miestų ta
rybas, valstybines legislatu- 
ras ir tt. laikas atėjo, kad n 
lietuviai prb alo turėti repre

PASTABOS

I

nigus už šliubus, krikštynas, 
šermenis ir visas aukas, o 
klebonui paskirkit 30 dole
rių algos ant nedėlios, ir dac 
oi.” Ir kaip tik jis tuos žo
džius pasakė, salėj kilo di- 
džiausis lermas. Vieni “už,” 
kiti “prieš.” Prezidentui net 
kūjis sutrupėjo, kaip pradė
jo mušti j stalą. Kada visi 
jau išsirėkė ir čermonas pa
leido per votus, tai didžiu
ma taip ir nuvotavo, kad rei
kia išrinkti kumisiją, atimt iš 
kunigo visą parapijos kasą, 
o jam mokėt tiktai paskirtą 
pėdę.

—Ar tai ir viskas, tėve?
—Ar tu, Maike, da dau

giau norėtum?
—Bet kur gi tas velnias, 

tėve, apie kurį tu kalbėjai? 
Kur tie jo “šposai,” kurių sa
kei jis pridaręs jūsų draugi
jai?

—Argi tu, Maike, nesu
pranti, kad šitoks nutarimas, 
tai ir yra aršiausis velnio 
šposas, kokį tik galima ščy- 
rų katalikų susaidei iškirsti?

—Ne, tėve, aš čia nematau 
jokio velnio.

—Na, tai paskaityk, Mai
ke, South Bostono “Darbi
ninką,” o tenai pamatysi 
juodu ant balto pasakyta, 
kad jeigu draugystė kišasi į 
parapijos reikalus ir nori ži
not, kur klebonas deda su
rinktus pini 
velnio dar

s, tai ji dirba 
___ - . , , ir tikri katali
kai turi pitfcš tai kovot, bia , -_________i f • Va*

lą pasiskolint, kad savo 
Sčeslyvos Smerties Susaidę 
nuo velnių apgynus.

—Nebūk avinas, tėve. Tas 
žmogus, kuris pravedė jūsų 
draugijoj šitokį sumanymą, 
nėra joks velnias, bet išmin- 

wtinkas vyras. Tiktai karvė 
klausyk, duodari mplzt ir melžt, ne

Musų jaunimo 
yra vienas iš 

Kiekvieno tėvo, 
motinos lupos

Kuomet V. Paukštys talpi- 
:na Lietuvos Darb. Rėm. Ko
miteto atskaitas, tai siunčia 
tik po $500—$1,000.. Bet K. 
Maželis sako, kad gavo du 
kartu pinigų: “pirmą kart 
3,100 dol. ir antra kart 3,700 
dol.”

Vot, čia yla iš maišo ir iš
lindo. Fabrikacija aiški. 
Paukštys siunčia tūkstantį 
per kelis sykius, o ten. Lie
tuvoj. gauna ant svk beveik 
4,000/ .• . ‘

z r1 • bt ’ / 4 . ; w x
• t • * ♦ . ♦ > < •

Kuomet Amerikos “revo- 
liticionieriai,” kitaip “raudo
ni *■ biznieriai,” pradėjo 
smukt, tai sumenkėjo ir jų 
parengimai. Bet kad įtikri- 
nus palšą minią, kuri neper- 
toliausia mato, kad jų pa
rengimai skaitlingi, tai į 
Brooklyno komunistų paren
gimus jie dulka iš visos A- 
merikos. Chicagoj, taip pat. 
O kad taip yra, tai ve fak
tas:

“Laisvės” apžvalgoje sa
koma : “Iš tįkrujų, arti pusės 
publikos susidėjo iš įvairių 
kolonijų, o tik rasit pusė bu
vo brooklyniečių.”

❖ ♦ #

Kuomet Klaipėdoje į val-ltuvą.
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PERFECTION & PURITAN 
Oil Cook Stovės i

Perfection ir Puritan
Aliejiniai Pečiai 

pasekmėms vartok itGeriausioms
SOCONY Kerosiną

STANDARD OIL CO > >F NF.W YORK
26 Broadway

IŠRADO BUDĄ NUOMA
RIUI GYDYTI.

Epilepsija arba nuomaris 
labai bloga liga, kuri reiškia
si tik laikotarpiais ir daž
niausiai staiga. Nuomario 
apimtas žmogus netenka są
monės ir dėl raumenų susi
traukimų, jei stovėjo, griū
va, pradeda drebėti. Drebu
lys būna labai stiprus. Tikro
ji šios ligos priežastis ligi 
šiol nebuvo žinoma. Buvo 
laikomasi nuomonės, kad ji 
esanti tam tikro laipsnio 
nervų liguistumo priežastis, 
iš tėvų paveldėta ar dėl kitų 
priežasčių kilusi. Tečiau vo
kiečių daktaras A.. Volf yra 
kitos nuomonės dėl nuoma 
rio priežasties. Jo patyrimu, 
nuomaris pareiną ne nuo 
nervų, bet nuo smegenų. Pa 
aiškėjus nuomario ligos 
priežasčiai, pakeistas ir jos 
gydymo būdas. Dr. Volfas 
išrado šiai ligai gydyti liaują 
būdą, kurį v aito jai.t, mo- 
sekliai mažėja nuomariu ser
gančio tampymai ir pavaliau
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Įvairios Žinios.
ŽEMIAUSIOS KULTŪROS 

ŽMONĖS.
Amerikietis mokslininkas 

Mathew Sterling, ilgai tyri
nėjęs įvairiuose kraštuose 
žmonių kultūras, prieina iš
vadą, kad Naujosios Gvinė
jos gyventojai papuasai esą 
žemiausios pasauly kultūros 
žmonės. Jie dabar gyveną 
tokį gyvenimą, kurį senai 
nergyvenę akmens gadynės 
žmonės. Aukštesnės kultūros 
gyvenimas į juos nepadaręs 
jokios įtakos dėl to, kad pa
puasai, gyvendami atokiau
siose ir dėl klampumo nepri
einamose vietose, su aplin
kiniais nebendrauja. Svar
biausias papuasų užsiėmi
mas — nuolatinės kovos vie
nų su kitais. Garbingiausias 
tas papuasas, kuris daugiau
sia prie juosmens turi prisi
kabinėjęs priešo kaukuolių. 
Papuasų ginklai yra tokie, 
kokius jiems duoda pati 
gamta: medinės lazdos, ak
menys ir kiti daiktai, kurie 
po ranka pasitaiko. Rūbų 
papuasai jokių nežino, pa
puošalas susideda iš kaulų, 
medžiagalių ir plunksnų. 
Mėgiamiausias papuasų pa
puošalas esąs ilga, plunksno
mis, apkabinėta, šaknis, kuri 
prie juosmens pririšta drie
kiasi užpakaly, kaip jaučio 
uodega; Minta papuasai pri
puolamu maistu ir tik tam 
kartui juo rūpinasi. Gyvena 
labai menkose šakų pašiū
rėse.

STATYBOS DARBININ- 
NINKAI BADAUJA.
Holyoke, Mass. — Susto

jus namų statybai, čia atsi
dūrė sunkioj padėty darbi
ninkai, kurie dirbo toj pra
monėj. Dailydžių unija pa
siuntė vietos miešto valdy
bai ir majorui reikalavimą, 
kad 'butų paskirta pinigų 
keliams taisyti ir kitokiems 
viešiems darbams, kur be
darbiai galėtų užsidirbti pi
nigų pragyvenimui. Dabar 
daug statybos darbininkų 
šeimynų šitoj apielinkėj ba
dauja. O kapitalistų spauda 
vis dumia žmonėms akis 
“gerais laikais.”

1,300,000 UŽLIETŲ AKRŲ MIRĖ MARSO KANALŲ i
PASILIKS NESĖTA. TYRINĖTOJAS. Į Anglų firmos planuoja nuo Vilkaviškio,

Nesenai Italijoj mirė žy- plačiai išnaudoti vokiečių ir ^uob^r^ukj‘lų’ surastą b*u s 
sulaukęs 68 būdą gaminti dirbtines vil- 

amžiaus. žymiausias, nas. Šios vilnos gaminamos

Plutokratų spauda vis ra- ]
mino visuomenę, kad Missis- mus italų astronomas Vin- italų mokslininkų 
sippi upės potvinis didelių cento Keruli, s _
nuostolių farmeriams nepa- metų amžiaus, žymiausias, nas. I________ „________
darysiąs. Bet dabar pasiro- Keruli darbas yra daug kai- iš pušių spyglių. Britų Ko
do, kad potvynis buvo už- bų sukėlusio kito italų astro- lumbijoj kaip tik daug ir yra 
liejęs 3,500,000 akrų dirba- ;nomo Skiapareli planetoj reikalingų pušių. Manoma, 
mos žemės, ir kad 1,300,000 Marse kanalų tyrinėjimas, kad ateity dirbtinės” vilnos 
akrų iš to šimet pasilieka ne- Po ilgų Marso stebėjimų Ke- bus tokios reikšmės, kaip 
sėta. Per keliatą mėnesių ruli priėjo išvadą, kad tie dabar šilkas. ✓ 
nukentėjusius žmones reikė-juodieji ruožai, kurie tam --------------
šią da maitinti ir rėdyti.įtikiu laiku Marse matomi ir PROF. ALDEN PRIGĖRĖ. 
Taip pasakė pats Hooveris, 
kuris visuomet stengiasi vis
ką piešti kuo gražiausiomis 
spalvomis, kad tik žmonės 
vėl balsuotų už republikonų 
partiją.

Į

DALMATAI IŠPĖRĖ SA- 
PVO SVEČIAMS FAŠIS

TAMS KAILĮ.
•"i? 

k

RagUsos mieste, Jugosla
vijoj, pereitą sąvaitę fašis
tai gaye pusėtinai Į kailį. 
Mat tarp -Italijos ir Jugosla
vijos yrd padaryta sutartis, 
kad italai, kurie gyvena Dal
matijos pakraščio miestuose, 
gali laikyti Italijos pilietybę. 
Taigi Ragusos mieste šito
kie italai pereitą sąvaitę su
rengė tautinę savo šventę, 
į kurią privažiavo ir iš Itali
jos nemaža fašistų, kurie bu
vo apsirengę savo fašistiš
kais rūbais ir dainavo fašistų 
dainas. Dalmatams tas ne
patiko ir jie susirinkę pradė
jo neprašytus svečius fašis
tus “šventinti.” Kilo didelis 
sujudimas. Nors pribuvusi 
policija vėliaus fašistus ap
gynė, bet jie buvo jau pusė
tinai į kailį gavę.

EKONOMINIS KRIZIS 
ITALIJOJ.

Per šių metų gegužės mė
nesi žymiai pablogėjo Itali
jos ekonominė ir pramonės 
padėtis. Italų spauda rašo, 
kad dabar krizis Italijoj da 
daugiau padidėjęs. Per vie
ną gegužės mėnesį Italijoj1 
užsidarė 1,267 prękybos įs
taigos ir šeši dideli bankai 
provincijoj.

Medvilnės pramonės įmo
nės Busto Arsizio, kur dirba 
6,000 darbininkų, sumažino 
darbo laiką iki trijų dienų 
per sąvaitę. Automobilių fir
ma “Fiat” Turine per pasta
ruosius tris mėnesius atleido 
8,000 darbininkų. Šiomis 
dienomis atleista dar 3,000 
darbininkų. Anksčiau tos 
firmos dirbtuvėse dirbo 20,- 
000 darbininkų. Dabar ten 
dirba tik 10,000 darbininkų.

Lombardo geležies dirb
tuvės Milane iš 5,000 darbi
ninkų atleido 1,000. Daug 
darbininkų kasdien atlei
džia Alfa Romeo, Marelli, 
Pengėoto ir kiti koncernai.

Ryšy su didėjančiu eko
nominiu krizių, Italijoj di
dėja nepasitenkinimas ir 
tautinės ekonomijos ministe- 
riu. Romoj kalbama, kad jo 
vieton busiąs paskirtas ki
tas.

\t

KAIRIEJI VOKIETIJOS 
KOMUNISTAI APIE 
SOVIETŲ TVARKĄ.

Kairiųjų Vokietijos ko
munistų organas “Sparta
kas” rašo, kad Sovietų res
publikų Sąjunga esanti ne 
darbininkų valstybė, o kara
lija, kurią valdo partiniaiIY L41 1<2> V GlUl V L1111CA1 F

karaliai, arba tiesiog “Caras nuomonės. 
Stalinas.” Esą ir dabar Rusi
joje “ligi caro labai toli,”

kuriuos Skiapareli pavadino ‘ Besimaudydamas nakties 
kanalais, yra ne kas kita, laiku pereitą sąvaitę Ver- 
kaip optiška iliuzija, kuiną----- *■---- .^^4 ——
mato žmogaus akis, linkusi 
visas juodas Marso dėmes 
jungti ruožais ir manyti tai 
esant kanalais. Po šio Keruli 
pareiškimo visuomenė dėl 
kanalų Marse ir bendrai dėl 
gyvybės ten buvimo pasida
lijo pusiau: vieni atkakliai 
laikosi Skiapareli nuomonės 
ir vaizdavosi kaimyninės 
planetos savotišką gyvybę ir 
ideališką gyvenimą, 
skeptiškesnieji laikėsi Keru-

kiti,

Keruli buvo labai susido
mėjęs Marsu. Šitą planetą jis

ypač kaimiečiams. Komunis- tyrinėjo atsidėjęs ir tikėjosi
tų caras esąs ir taikos nešė
jas, kaip kad buvo Aleksan
dras III, bet tik dėl kitokių 
priežasčių. Stalinas esąs tai
kos šalininkas tik dėlto, kad 
be taikos jis iš Europos ka
pitalistų negausiąs pinigų, o 
pinigai tai svarbiausia So
vietų svajonė. Komunistų 
laikraščių rašytojus “Sparta
kas” vadina samdomais ber
nais, kuriems pavesta slėpti 
nuo Europos, kad Stalino 
karalijoje nuo komunizmo ir 
socializmo jau nieko neliko. 
Anot “Spartako,” komunis
tai visai be reikalo peršasi į 
ekonominės Europos padė
ties gelbėtojus ir siūlo savo 
patarnavimą kapitalistams. 
Esą, Europos kapitalistai, 
kad gelbėtųsi visai nereika
lingi Maskvos caro patarna
vimo.

i
pastebėti ten daug ką nauja, 
bet šiam jo norui nebuvo lei
sta išsipildyti, nes'mirtis su
kliudė. Jau tą pat dieną, ku
rią astronomas mirė, buvo 
baigtas Įrengti velionies ob
servatorijoj senai lauktas di
džiausias Italijoj ir vienas 
didesniųjų Europoj telesko
pas (žiūronas), kuris ir turė
jo mokslininkui jo tyrimus 
palengvinti.

1

DIRBTINĖS VILNOS. 1 Aš, Petronė Garbukiutė pajieškau 
... , . savo gimimų nuo Alvito, v irbalio irAnglų firmos planuoja nuo Vilkaviškio. Suvalkų rėdybos.- - r . .. ------ Prašau atsi-

__________________ (30) 
PETRONĖ GARBUKIUTĖ

25 West avė., Bridgeport, Conn.

Aš, Viola Labanauskaitė, pajieškau 
savu krikšto mamės Stelmokienės 
Septyni metai atgal gyveno Alleghe- 
ny, o dabar nežinau kur. Meldžiu at
siliepti arba pažįstamus meldžiu pra
nešti, už ką busiu dėkinga. (30) 

VIOLA LABANAUSKAITĖ 
343 Lawn street, Pittsburgh, Pa.

Pajieškau brolio Aleksandro Vens- 
laviciaus. pirm 10 metų gyveno Lo- 
well, .Mass. Kas apie jč ž.ino malones 
pranešti jo adresą arba pats lai atsi
šaukia. (32)

JOS VENSLA.UC1A 
435 Locust avew Roselle Park, N. J.

Reikalavimai
PAJIEŠKAU GERO BĖKER1O. ku
ris mokėtų darbą prie pečiaus, arba 
gero antrarankio, kuris norėtų iš
mokti prie pečiaus. Atsišaukit greit.

JOHN VILKAS (30»
237 S. High st.. Baltimore, Md.

FARMOS

monto valstijoj prigėrė ang
lų kalbos profesorius Alden 
iš St. John’s Kolegijos Min- 
neapoly.

APSIV ĖDIMAI
Pajieškau merginos arba našlės ap- 

sivedimui nuo 24 iki 35 metų amžiaus. 
Aš esu našlys 40 metų, turiu pinigų ir 
esu pasiturintis. Negeriu, esu katali
kas. Malonėliau atrast ir moterį ka
talikę. Geistina tokia, katra galėtų pas 
mane atvažiuot Norinčios arčiau su
sipažinti, malonės prisiųsti savo pa- 
vekislą. Mano adresas: J. L-ch,

I L. Boa 271. Yorkville, N. Y.
I

ba našlės, nuo 25 iki 3» metų am. 
| žiaus, kuri mylėtų ženybinį gyvenimą.

Aš esu 36 metų, ne girtuoklis, ne ka- 
ziroinkas, turiu geąr darbą—mekani- 
kas. Turiu turto vertės 5000 dol Atsi
šaukite šiuo adresu:

J. ŠIMONIS
58 Ten Eyck st, Brooklyn, N. Y.

Pajieškau sau meilužės ------ :—-

PERKŪNAS SUDEGINO
DARŽINĘ.

Kast Actone, netoli Bos
tono, pereitą sąvaitę perku-( 
nas uždegė ant Browno far
mos daržinę, kuri SUdegė Ii-'. P»>ška« apsiyedimui merginos ar
gi pat pamatų.

KODĖL NEĮSILINKS- 
M1NAT?

Ar jus stovit nuošaliai, 
kaipo auka nuliudimo ir blo-

PARSIDUODA FARMA
307 akrai žemės, ^u mišku ir ga

nykla, 6 kambarių stuba, 2 šuliniai,

• i’isi

fle'
Worc esterį 
>as, negali

307 akrai žemės, .su mišku ir ga
nykla, 6 kambarių stuba, 2 šuliniai, 
yra daug vynuogių, žemė derlinga. 
Yra karvė, arklys, 170 vištų ir 
farmos įrankiai. Viena rhailė iki stfy 
kariui, arti į miestų ir fabrikus, ę 
ną galima kenais pardavinėti arba 
iš pieno surius daryti ir j T” * 
vežti. Savininkas yra. šlubas, 
arti, todėl priverstas parduoti kad ir 
žema kaina. Adresas:

SAMUEL R0l>WELL 
R. F. D. Boa 132. Oaford.
Galite klausti Trumble’s Garage. 

Jie parodys.

Y’ra karvė,

(29)

Mass.

GEROS PROGOS!
FARMOS NEPIRKIT PAKOLEI NE- 
APŽllRĖSIT MUSU KOLIONIJĄ IR 
NEPAMATYSIT MUS!

Mes turime tokių farmų, kokių tik 
Jus reikalaujat ir užtikrinam tų, ką 
žadam. Musų yra didžiausia lietuviį 
kolionija Amerikoje. Rašykite, prisiu
sime kataliogą. (-)

PHILLIPS & MATTIX
R. 2. Bos 83, Scottville. Mich.

SOVIETU RUSIJOJ OR
GANIZUOJAMI “KOVOS 
BŪRIAI” PRIEŠ VALDŽIĄ

Anglų laikraščiams pra
nešama iš Maskvos, kad ko
munistų tarpe didelio neri
mo sukėlęs “Čekos” viršinin
ko Menšinskio pranešimas 
politinio biuro posėdy apie 
didėjantį opozicijos aktin- 
gumą. Opozicija nesitenki
nanti agitacija darbininkų ir 
kareivių tarpe, bet organi
zuojanti ir tam tikrus “kovos 
burius,’’ kurie steigiami ne
va susirinkimams saugoti. Į 
šiuos burius stojąs komunis
tinis jaunimas, taip pat įvai
rių sporto ir švietimo organi
zacijų nariai. “Čekos” pra
nešime pabrėžiama, kad į šį 
reiškinį reikią kreipti di
džiausio dėmesio ir imtis 
priemonių prieš opozicijos 
jėgų didinimą.

VOKIETYS LĖKS IŠ BER- 
LINO Į SAN FRANCISCO.

Vokiečių karo lakūnas Ot- 
to Koennecke žada sumušti 
visus Amerikos lakūnų re
kordus ir atlėkti be sustoji
mo iš Berlino tiesiog Į San 
Francisco, tai beveik du syk 
tiek, kaip iš New Yorko Į 
Berliną ar Paryžių. Koen
necke žada šitą kelionę at
likti apie rugpiučio mėnesio 
pradžią.

PERKŪNAS SUDEGINO 
KAIMELĮ.

Prie Mohawk Trail kelio, 
Massachusetts valstijoj, pe
reitą sąvaitę laike smarkios 
perkūnijos žaibas uždegė 
Indian Village kaimelį ir 
ugnis nušlavė visas triobas. 
Tenai buvo laikomos užtver
tos 3 meškos, kurios laike 
gaisro pabėgo ir dabar žmo
nės jas gaudo.

STEIGIA KRAUTUVES 
PO ŽEME.

Londone pradėta steigti 
krautuves po gatvėmis. Po 
Picadilly Circus įtaisyta ke
li tuneliai, kur atidalyta jau 
keliolika krautuvių.

IŠTARNAVO VALSTYBEI 
50 METŲ.

Šiomis dienomis rezigna
vo Amerikos ambasadorius 
Kuboj," majoras generolas 
Crawder, kuris išbuvo vals
tybės tarnyboje 50 metų.

ŠIRDIS NĖRA TIEK 
SVARBI, KIEK APIE 

JĄ MANOMA.
Žmogaus širdis, kaip žino

ma, yra viena svarbiausių 
kūno dalių. Į ją sueina visos 
svarbiausios gyslos, kurio
mis ji kraują varinėja po vi
są kūną. Tečiau prof. Dr. M. 
Mendelsonas, garsus širdies 
ligų žinovas, po ilgų tyrinė
jimų šioj srity patyrė stebi
nantį dalyką. Jo tvirtinimu, 
širdis nesanti tiek svarbi ir 
reikšminga, kiek apie ją ma
noma. Kraują išvarinėja po 
kūną ne viena širdis, bet 
prie to prisideda ir kitos kū
no dalelės, turi ryšį su tuo 
darbu. Šis prof. Mendelsono 
pastebėjimas visiškai skiria
si nuo dabar nusistovėjusios 
nuomonės dėl širdies veiki
mo ir dėlto jo pareiškimas 
sutiktas labai atsargiai. Kol 
nėra aiškesnių tuo reikalu iš
rodymų, maža kas duoda 
Mendelsono pareiškimui di
desnės reikšmės.

I

BOSNIJA DEGA.
Žinios iš Vienos sako, kad 

Bosnijoj spradėjo degti miš
kai. Bosnija yra pagarsėjusi 
kaipo daugiausia miškuota 
šalis Europoj. Šitie miškai 
dabar pleška. Gaisras esąs 
toks didelis, kad laikraščiai 
sako, jog visa Bosnija de
ganti. Tris kaimai esą jau 
nušluoti nuo žemės veido. Iš 
Belgrado išsiųsta milicija 
kovoti su plintančia ugnimi.

ŽMOGUS “PRISIKĖLĖ IŠ 
NUMIRUSIŲ” IR REIKA
LAUJA KUNIGO GASPA- 

DINĖS SAU UŽ PAČIĄ.
Šventoj Lietuvoj įvyksta 

visokių “stebuklų” ir tan
kiai apie juos laikraščiuose 
rašoma. Bet tokio stebuklo, 
kokis Įvyko Skuode,, -man 
dar neteko girdėti. Tik paši- 
klausykit.

Laike didžiojo karo tūlas 
Pileris iš Skuodo buvo pa
imtas i rusų kariuomenę. Su 
kitais pažįstamais jis buvo 
išsiųstas Į karo frontą, ir nuo 
to laiko apie ji negavo jokios 
žinios nei jo žmona, nei gi
minės.

Pasibaigus karui sugrįžo 
iš kariuomenės Pilerienės 
kaimynai, kurie pranešė jai 
liūdną žinią, kad ji esanti 
jau našlė, nes jos vyras bu
vęs užmuštas karo lauke. 
Paverkė Pilerienė, paaima
navo, bet tuojaus nusirami
no. Mat netrukus susirado 
sau vaikiną, su kuriuo nuėjo 
pas kunigą apsivedimo tiks
lu. Kunigas pareikalavo, 
kad Pilerienė pristatytų liu
dininkus, kad jos pirmasis 
vyras tikrai yra miręs. Pile
rienė atsivedė buvusius kare 
savo kaimynus, kurią ir pa- 
liudyjo. Kunigas davė šliu- 
bą.

Pilerienė sau laimingai 
gyveno su antruoju vyru ir 
jau susilaukė mažiuko. Vis
kas atrodė gerai.

Bet štai praslinkus 11 me
tų po pirmojo vyro mirties 
įvyksta “stebuklas.” Atsike
lia iš “numirusių” pirmasis 
Pilerienės vyras ir 15 d. bir
želio šių metų pareina namo. 
Bet čia jo neįsileidžia. Pile
rienė ir visi namiškiai žeg- 
nodaipiesi veja jį laukan 
kaipo “piktą dvasią.”

Kas beliko Pileriui daryt. 
Eina jis pas kunigą ir sako 
jam: “Apženijai mano mo
terį su kitu vyru, tai dabar 
atiduok man savo gaspadi- 
nę už pačią, nes be moteriš
kės aš negaliu gyventi.”

Ar kunigas sutiko atiduoti 
jam savo jauną gaspadinę, 
neteko sužinoti, bet “numi
rėlis” Pileris nei nemano 
greitu laiku grįžti atgal į 
kapus. A. K.

ŠVENTAS AKMUO.
Senovės laikais smarag

das buvo skaitomas Perti 
šventu akmeniu. Pirmiau
siai į Peru įsigavę ispanie- 
čiai iado vienoje šventyklo
je smaragdą, kuris buvo to
kio didumo, kaip stsučio 
kiaušinis. Akmuo turėjo var- obuoliai bus labai brangus, laiką šmeižė žydus savo or
dą “Smaragdų karalienės,” tobuolių derlius esąs labai ganė “Dearbom Indepen- 
ir tūkstančiai peruvijiečių prastas. Naujoj Anglijoj šį- dent,” bet patrauktas teis-j 
daryua o kas metai maldi- met numatoma 1,557,000 man, viešai jų atsiprašė ir 
ninkišką K.ic ne pagerbimui bačkų obuolių. Peniai buvo prižadėjo dausriau nešmeiž- 
nepaprasto akmens surinkta 2,168.000 bačkų ti.

ŽYDAI BALSUOJA FOR
DO ATSIPRAŠYMĄ.
Washingtono žydų orga

nizacijos nutarė sušaukti 
konferenciją ir visapusiškai 

ŠĮMET BUS BRANGUS išdiskusavus nubalsuoti, ar 
OBUOLIAI. priimti Fordo atsiprašymą.OBUOLIAI.

Žinovai sako, kad šįmet ar ne. Mat Fordas per ilgą

UŽGESINK UGNĮ,
Kurioje dega visa žmogaus laimė ir 

turtas per girtuoldvstę. Musų vaistas 

profesorių išrastas ir pripažintas, kad 
Į tai geriau’sis vaistas sulaikymui žmoi. 
■ gaus nuo snapso gėrimo. Galite duoti 
su žinia arba sekretnai, nes,nėra zno? 

I ko nei smuko. Kaina 32.00. Adresuo1- 
kit: JUOZO SPAUDA ' (3*)

233 N. Clarion'st. Philadelphia. Pa.j 
SVARBI ŽINIĄ H

Parduodu laivakortes i Lietuvą ant 
geriausių laivų. Taipgi laivakortes ii 
Lietuvos. Lenkijos ir kitų šalių į A^ 
merit a ir Kanada. Padarau doviemn». 
tis. įgaliojimus, pardavimo ir pirkimo 
aktus ir kitokios raštus. Siunčiu pint 
gus į Lietuva. I.epkiją, Rusiją ir i Ict- 
tas šalis Užlaikau krautuvę visokiu 
reikalingiausiu dalykų. Iš toli ar arti 
visad kreipkitės: (-)i

JONAS SEKYS , '
177 Park st.. Hartford. Cmraj
----------------------------- ------------------------- i-j.

; Bandykit 5ias Gyduolę* į 
Nuo Silpnų Nervų 

Kuomet jus pajantątd. k*<L j<js^ 
sveįkaų einą įępvn — prafandat sysų- 
ruma. JF !įiįsu nervei yra prasta* 
me stovvje — \ar‘tn>tt įSuga-Tone 
keletą dienų ir pa.dMjėMile puikias 
sėkmės. PcY ^5. flirtus Nuga-Tdne 
gelbėjo milionam< žmonių atgakitį 

______________ ___________ savo sveikatą ir linksmybę ir ką još 
PADCim IOTYA ŠF1MV vra padariusios dėl ju, ta patį gali na. I'AKOILFUULFA O 3C.I1V11 - ^arvti ir ju8U( jei t5k jas pabtn- 

j dvsite.
1 Nuira-Tone pataiso apetitą, pagelbs- 

vio arba žarnų, sustiprina keperiiiĮ, 
prašalina inkstų ir pūslės trubelius ir 
sustiprina silpnos nervus ir kitus kūno 

1 organus. Nusipirkit jų buteli šiandien. 
Nuga-Tone turi jums pagelbėt, o jei 
ne, t?i vaistininkas ęražins jums pini
gus. Neimkit pavaduotojų.

• , • j . Faiieskau sau meilužes merginos, turtas per Ki'^uoniysię. .nusų
go ūpo, kuomet jūsų draugai tarpe 20 ir 30 metų amžiaus, kad bų-. pasekmingai tą darbą atlieka, nes yra 

■ • * Z_ If_ 1___ 1______ _______________ _ ___ ______  ___ ir:: • ir nrinažintas kuri

tuos mėlynus paisant biedna ar turtinga. Katros ■
j____________ _ imdami Trinerio norėtumėt apsivesti, meldžiu atsišauk-'
Kartųjį Vyn,. ir dainuokit ir ~

dainuoja ir linksminasi? , tų dorą ir protinga, 
Prašalinkit tuos “mėlynus1 ...
jausmus,” i

.. ,——gražaus sudėji-
i mo, balto veido ir geltonų plaukų, ne-

juokitės! Trinerio Kartusis 
Vynas yra puikus vasarinis 
tonikas, jis išvalo žarnas, pa- 
akstina apetitą ir pakelia vi
są sistemą. Jis yra patikėti-' 
nas: “Pittsburgh, Pa. Gegu
žės 24 d., 1927. Trinerio 
Kartusis Vynas tikrai yra 
geras.tonikas. Jis viską pa-

nai per laišką. Meldžiu su pirmu laiš
ku prisiųsti ir paveikslą. Mano adre
sas : (30)

M R. J. J. Z.
1106 Lake Side avė., Cleveland, (Ibio.

Pajieškaą merginos arba 
nuo 35 iki 40 metų. Su pirmu «:šku 
prašau prisiųsti ir paveikslą 
kalavus sugrąžinsiu atgal.

A B.,
423 Sheridan st..

našlės
J 

Parei- 
(31)

McKesport. Pa

PARDAVIMAI.
PARSIDUODA

Nedidelis storas ir kartu tenemen- 
tas. Nors storas mažas, bet jeigu bana 
daug. Kaina žema. Tūrių daug lietu
vių kostumeriu. Esu .pasenęs, nebega
liu storo užlaikyt, ir todėl esu privers
tas parduot. I

JOHN WRUBLEWSKI.
8 Halling St, Providence. R. L

NŲ NAMAS
i Gražioj vietoj, netoli parko, viskas se- . -7,. . ■ , .. • • •»-------.-------- - __ • riausioj tvarkoj; garo šiluma. 4 karų *■ viršjc.mMui. prafaihrą aM-

daro taip kaip jus tvirtinai. £*f**žw* ’Aplinkybių verčiama* ,par-
t. -1- 1 duodu pigiai. Pamatykit. SavininkasJis prašalino mano gaivos ^vena (•»)
skaudėjimą, aš turiu geresnį] w>53 w. Huron 2-m n«or, 
apetitą ir jau neturiu gazo ________w___________ ;____________
viduriuose. Jūsų Harry PARDUODU senus pašto ženk- 
Koonsvitsky.” Jų. galit gau- 
ti kiekvienoje aptiekoje arba Galio Giiemes :w. tai sudi

Rcp Argentina.
ti kiekvienoje aptiekoje arba 
pas vaistų pardavėją. Dėl 
uodų šiais metais: Trinerio ___________ ____________
Fli-Gass užmuša juos visus.1 i>el RUKA.nuiv puikaus taba- 
Paintė 75c., per paštą 90c. Ko K r***%, ?*’«J”12 
Jeigu negalit gauti ka’mt- r- :: 
nystėje, rašykit pas Joseph ------
Triner Company, 1333 So.
Ashland Avė., Chicago, III.

DYKAI SIUNČIAME
(31) 

EUROPA BOOK CO.
57 Deyr Sl„ New York. N. Y.

Unija

ŠEŠI H A .M BU RG-AM ERIC A N 
LINIJOS LAIVAI BUS UŽVAR

DINTI PAGAL AMERIKOS 
MIESTUS.

Hamburg-American
praneša, jog dabar budavojami 
Vokietijoj šeši tos linijos laivai 
bus užvardinti pagal šiuos Ame
rikos miestus: “St. Ix»uis.” “Mil- 
waukee,” “San Francisco,“ “Los 
Angeles.“ “Portland“ ir “‘Seatt- 
le.“ Apie tai pranešta ir minėtų 
miestų majorams, klausiant jų 
sutikimo.

109 LAIPSNIAI KARŠČIO, 
i New Bedford, netoli Bos
tono, karštis pareitą savaitę 
l«iekė 109 laipsnius

Išsigydžiau nuo vidurių ka
taro, užkietėjimo ir jaučiuosi 
15m. jaunesnis po vartojimo 

KATRO-LEK
Širdingą padėkavojimą siunčiu po

nui Wojtasinskiui už gerą gyduolę 
KATRO-LEK, su kuria aš visiškai iš
sigydžiau nuo vidurių kataro, kroniš- 
ko užkietėjimo, skausmo šone, skaus
mo ir sukimosi palvos, nerviškumo ir 
abelno nusilpnėjimo. Vartojau viso
kias gyduoles, vienok jos man tik pa
kenkė ir nusilpnino mane; pradėjęs 
vartot KATRO-LEK visiškai pasvei
kau ir sugrįžo man prarastos pajie- 
gos. Dabar aš jaučiuosi penkiolika 
metų jaunesniu, todėl visiems ken
čiantiems veliju vartoti KATRO-LEK, 
nes tai yra tikra gamtiška gyduolė. 
Man neužtenka žodžių išreikšti dėkin
gumą už tokią gaivinančią gyduolę, 
kokia yra KATRO-LEK. Laikau ją 
savo namuose dėl pirmutinės pagel-

Į KANADĄ.
Atitrauksiu Jūsų gimines, pažįsta- 

_ mus. kaip vvrus, taip ir moteris ar
— ’ merginas iš Lietuvos į Kanadą. Mano 

Į 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 
rūpestingą patarnavimą. Kaip mergi
noms, taip ir visiems keleiviams pa
rūpinu geras apsistojimui vietas Ka
nadoje Mano patarnavimas ir kainos 
laivakorčių yra pigesnes, negu kitų , . „
agentų. Dėlei platesnių informacijų , bos. Su pagarba Jonas Berry, Florida, 
visad kreipkitės pas mane šiuo adresu:. N. Y.

t ALEYANDER S. LEWIS [ Sitų garsių gyduolių KATRO-LEK
Tooriat A gest (-) , reikalaukite savo aptiekoj arba rašy-

45 U indsor St., Montreal. kitę išradėjui W Kojtasinski l>rng
P. Q., Canada. * Co., 114 Brighton st., Boston, Mass

Y.

Pajieškau Vlado Kuprasevičiaus 
Juozo Benėevičiaus. Abu yra Metelių 
valsčiaus. Malonės greitai atsišaukti, 
už ką busiu labai dėkingas

P. WOLTER •
Box 135, Castle Shannon, Pa.

Pajieškau Vacio Jonio, paeina iš 
Daugų miestelio, Vilniaus gub. Girdė, 
jom, kad jis miręs Brooklyn. N Y. Jei 
kas žino apie jį malonėkit pranešt, už 
ką busiu dėkingas.

JONAS KELMINAS
lp5 Silver st., So. Boston, Mass.

mokestis.
JOE. GERYBA

Scottville, Mich.

REIKALAUJU SKINĖJŲ 
String Beanzams skinti. Ge
ra

P AJIEŠKOJIMAI

4

4

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

—RUDOLF IR KITŲ FIRMŲ.

4

4

Pajieškau Domicėlės Vitkauskaitės, 
Gudenos kaimo, Kaišedorių parapijos; 
iš Lietuvos atvažiavo 
Malonės atsisaukt 
pranešti.

M ARTI N
P O fk,x 1«2.

v
- - - - • 

1911 metais, 
arba žinantieji 

(30) 
RUBLIS 

f.aconia, N. H

PIRMOS RŪŠIES PIANAI IR 
VIS0K1EINAMŲ RAKANDAI 

TIESIOG IS DIRBTUVES Į JŪSŲ NAMUS 
Lengvom Išmokėjimo Sąlygom Parduoda 

JOHN LIZDAS ir G. J. LASKY 
PIRMUTINĖ LIET. KOMPANIJA AMFRTKnj 

477 S. Main St, 
Wilkes Barre, Pa.

345 HigMai.rt
Tel.: 715S-J Waterbury, Conn.
. .................................................................................................»,i
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Sveikatos Kampelis.

KELEIVIS No. 29. Liepos 20 d., 1927.

Šitie regimi priešai daug 
sunaikina ūkininko turto ir 
perneša neregimus žmonių il
gy vulių priešus — bakteri
jas, kurios būna priežastimi 

i įvairių ligų, 
i Kovai su šitais priešais di
džiausios reikšmės turi šei
mininkės švarumas. Pir
miausia reikia pasirūpinti, 
kati grindyse butų kiek ga
lima mažiau plyšių, todėl 
dedant grindis, lentos reikia 
gerai suleisti. Esamus ply
šius užkimšti kitu. Paskui! 
bent vieną kartą per sąvaitę 
išplauti grindis stipriu ir 
karštu šarmu. Sąšlavų kam
puose nelaikyti.

Ad veri jos, durys, langai ir 
lavos reikia dažnai plauti ir 9 gramus zuperio, 
karštu vandeniu su soda ir 
muilu. Bent porą kartų per 
metus visa trioba reikia iš
baltinti kalkėmis. Žiemą ir 
vasarą reikia trioba kasdien 
vėdinti.

Patalines kuodažniausia
lauke iškratyti, išmušti ir stelių ir sulig šaukšto kraštų 
saulėje padžiovinti. atsargiai nubraukti (nustri-

Kovai su musėmis neikia kuoti ), 
mėšlas pabarstyti zuperiu 
arba kainitu, bet geriausia 
vra prie šiaudų kreikti dur
pėmis. Į išeinamas vietas 
taip pat reikia kreikti dur
pių. Jeigu mėšlas laikomas 
ant kiemo ar laukuose, tai 
reikia jisai pridengti žemė
mis. Tokiu budu musės netu
rės kur vaikų veisti ir jų ne
turėsime taip pat ir trioboje.

Jeigu prisilaikysime šva
rumo ir neturėsime regimų 
priešų, tai neturėsime ir ne
regimų priešų.

Ūkininkas.

Įima duoti su šiomis trąšo
mis : (1) salietra, (2 > zupe
riu, (3) kalio druska. Gali
ma pirkti ir specialių gėlėms 
trąšų, vadinamų “Vagnerio 
trąša,” bet šitos trąšos pa
prastai būna perbrangios.

Ne visoms gėlėms vieno
dai trąšų duoda.

Palmoms, dracenoms, ara- 
lijoms, aspidistroms, philo- 
dendronams, laurams, mir
toms, evonymams, didžiala- 
pėms begonijoms, eoleuzams 
ir kitoms panašioms gėlėms 
vartojama šitoks tirpinys: 
10 litrų (1 viedras) minkšto; 
vandens, kuriame ištirpina { 
15 gramų čili salietros, 4*, 
gramų 40 nuoš. kalio druskos

Geriausia trąšos sverti, nes 
tai bus tiksliausia. Jeigu kam 
nors nepasisektų atsverti, tai 
galima saikuoti valgomu ar
ba arbatiniu šaukšteliu. Jei
gu pasemti trąšų valgomu 
šaukštu arba arbatiniu šauk-

Ihumbugas. Tai meškerė 
lengvatikį žmogelį pasigau
ti, paskui visokias “baisias” 
ligas jam įkalbėti, na. ir “gy
dyti,” žinoma, kol jis pinigu 
turi.

Pilną kraujo tyrimą užlaikraštyje labai įtikinantį 
naU įo kraujas vra , . . - . »■

-sugedu," kad toks ir ū>ks
„...................“specialistas tik uz vieną N

Žmonių mulkinimo u-is- dolerį “išegzaminuos” ir 
naudojimo darbas visados “viską pasakys,” — taip su
eina po kokia nore priedan- gįrupįno savo krauju, kad ne 
?.a ~ taiP’ .kad a* ne v?sai į tiktai pas vieną, bet net ir 
žiopli žmones įiegautų teisy-( pas “sPecialistus” ėjo. 
bės pamatyti. Imkime, pa- ^yo sveiką kraują “egzami- 
vyzdžiui, šundaktarius, ką^,nuotį” leido, ką šundakta- 
ne labai daug visokiuose laL» rįaj §3^ tikėjo, na, ir ati- 
krašciuose skelbiasi. Jie ne-,tjavė jiems visus pinigus už 
sako \isai sveikiems zmo-f - ..................
nems, kad anų rankos arba kad neturėjo 
kojos yra iškrypę, sugedę ir - -- -
kad todėl būtinai atitaisyti 
jas reikia. Jie, matote, žino, 
Kad čia ir kvailiausias žmo
gus pamatys, jog šundakta-...... .... .
nai per akis meluoja. Bet jie {;nga šarlatanu auka, 
kad ir sveikiausiems zmo- - - - . .
nems labai drąsiai kalba 
apie jų “sugedusį kraują;” 
mat, savo “sugedusio krau
jo” žmogus negali taip leng
vai pamatyti. Todėl šarlata
nai gali lengvatikiams žmo
nėms apie jų kraują plepėti 
viską, kas tik jiems ant lie
žuvio pasipina. Jie ir plepa. 
Jie įkalba net saikiausiems 
žmonėms visokius “kraujo 
sugedimus,” visokias “bai
siausias kraujo ligas,” po
draug, žinoma, ir “geriausią 
gydymą.” Tiktai dirstelėki
me, ką ligoniai, kuriems te
ko per šarlatanų šerengą pe
reiti, gydytojui papasakoja.

Visai ne senai įeina į ma
no ofisą žmogus — vyras 
apie 40 metų amžiaus. Ne
drąsus, dairosi, lyg ir "bijosi 
ko. Jau tik iš pirmo akies už
metimo matosi, kad jis fiziš
kai gana sveikas, tik protiš
kai, tai atrodo tikras neuras
tenikas (nervų ir proto nu
silpnėjimas). Jisai sėdasi ir 
pradeda pasakoti: “Ponas 
gydytojau, mano kraujas 
sugedęs. Jaučiu, kaip jis kū
ne vaikščioja, kartais bėgio
ja arba net ir kliuksi. Štai, 
ponas gydytojau, rankoj 
kartais tik kliu-kliu-kliu. o 
kojoj, tai gana dažnai tik 
pir-pir-pirrrrrr.”

—Iš kur tamsta žinai, kad 
tamstos kraujas sugedęs? 
Ar buvai pas tikrą gydyto
ją? Ar tamstos kraują kaip 
reikia išegzaminavo?

—Būti buvau; kur-gi ne
busi. Buvau mieste pas dide- _____ ___ _ _ ________ _ ..
Ii dairus kapų*, nuo ligoninės arba (išbrukuoja) akmenimis,
ciuose garsinasi, kad uz vie
ną dolerį moksliškai kraują 
išegzaminuoja> Sakė, kad 
mano kraujas niekam never-

“SUGEDĘS KRAUJAS”.
Rašo Dr. Margeris.

i “gydymą" ligų, kurių jis nie- 
_ ►! Dėl visai ne- 

rekalingo kamavimosi, pini
gų. mėtymo ir rūpesčių jo 
nervai ir protas nusilpnėjo, 
ir šiandien jis tikras neures- 
Unikas. Tai labai karakte-

galima. Tai yra didelis dar
bas, Reikalaująs ir žinojimo 
ir patyrimo, pagaliaus, tam 
tikrų prietaisų ir tam tikru 
skiedinių. Iš vieno lašo krau
jo apie sifilį visiškai nieko 
pasakyti negalima. Čia rei
kia mažiausiai kelių desėt- 
kų lašų. Jeigu daktaras, paė
męs lašą kraujo, nueina ki
tan kambarin, ir atėjęs sako, 
kad jis kraują “išegzamina- 
vęs ir sifilį suradęs,” — jis 
vra ne daktaras, bet tikras 
žulikas. Ir žmonės, rodos, tu
rėtų tatai žinoti, nes jau ne 
kartą buvo apie tai laikraš
čiuose rašyta. Jie turėtų žiū
rėti į tokius “daktarus,” kai
po į kišenvagius arba diplo
mais ir leidimais apsimaska- 
vusius plėšikus. Ir stebėtina 
musų valdžios dora. Pavyz- 
džiui, plėšikus, kurie su gin- 

? klu rankoje užpuola žmones 
’ ir jų kišenius iškrausto, areš- 

; tuoja, teisia ir kalėjiman pa
deda. Bet dar aršesnius plė
šikus, kurie žmones bai
siausiai mulkina, nebūtus 
daiktus jiems įkalba ir pas
kui ne tiktai jų kišenius iš
krausto, bet ir ligoniais pa
daro, — valdžia ne tik ne-

. Bet kiek šitokių nelaimin
gų žmonių yra? Nėra tos 
dienos, kad vienas ar du į 
orisą neužeitų. Jų visų isto
rija beveik ta pati. Vis tik 
“sugedęs kraujas,” “pilnas 
kraujo išegzaminavimas už 
doleri,” “sifilis” ir “gydy-; 
mas kol pinigų buvo.” 

šitokie žmonės daugiau
siai yra ateiviai, mat šarla
tanai, žinodami ateivių 
lengvatikystę, kaip tik dau
giausiai ateivių laikraščiuo
se ir garsinasi.

Garsinimos, kaip dabar, x . .. , .
matome, kad “pilnai 4šegza- areštuoja, bet dar jiems lei- 
minuojame kraują tiktai uz dimus duoda žmones gydy- 
dolerį,” yra bjauriausias ti!

Įvairus Patarimai
KAS DARYTI, KAD GY- mažesni 20 cm. ant kiekvie- 
VENAMAS NAMAS ANT nų 100 metrų.
UKES BUTŲ SVEIKAS IR 

ILGAI LAIKYTŲ.
Kur gyvenamas namas 

statyti.
Pirmiausia turėtų rūpėti 

namas apsaugoti nuo gaisro. 
Todėl nedegamus trobesius 
vieną nuo kito reikia statyti 
no arčiau 5 metrų, o dega
mus triobėsius ne arčiau 8 _z___ m _____
metrų. Tarp triobų reikia namo pamatų užkloja molio 
pasodinti vaisinių medžių, sluoksnį ne mažiau 20 cm. 
kurie labai sulaiko gaisro storumo, kad vanduo nuo 
plėtimąsi. j paviršiaus negalėtų į žemę

Norint išvengti įvairių Ii- sunktis. Ant paviršiaus po 
gų, gyvenamas namas stato- stogo lašais padaro griovelį 
mas kiek galima toliau nuo su nuotakumu ir išgrindžia

Jeigu vandeniui iš drena
žo nėra kur nutekėti, tai vie- 

. name kampe reikia padaryti 
šulinėlis. Griovio dugne de
da drenažo vamzdžius nuo 
15 ligi 30 cm. (6—12 colių) 
storumo. Vieton vamzdžių, 
galima pripilti akmenų ar 
pundus alksnių šakų. Paskui 
ant viršaus pripila stambaus 
žvyro, o ant pat viršaus ligi

tai vidutiniškai jie
svers:

Valgomas šaukštas zupe
rio svers 12 gramų; arbatinis
4 gramus.

Valgomas šaukštas saliet
ros— 15 gramų; arbatinis—
5 gramus.

Valgomas šaukštas 40G | 
kalio druskos 12 gramų; ar
batinis — 4 gramus.

Bet šaukštas šaukštui ne
lygus, net ir 2 kaitų semiant 
tuo pačiu šaukštu gali būti 
skirtumas 1—3 gramais. To-; 
dei geriau yra sverti. Jeigu 
saikuojama šaukštu, tai ge
riau imti truputį mažiau, kad 
nepersudzius.

Palergonijoms, heliotro
pams, calloms, chrizante
moms ir kitoms panašioms 
gėlėms žemę laisto šitokiu 
skystimu: 10 litrų vandens, 
20 gramų čili salietros, 10
gramų 40‘ < kalio druskos ir 
10 gramų zuperio.

Ciklamenams, primulėms, 
didžiagalvėms begonijoms, 
gloksinijoms, azalijoms, ka
melijoms ir kitoms pana
šioms gėlėms žemę tręšia: 10 
litrų vandens, 10 gramų čili 
salietros, 5 gramai 40'; ka
lio druskos, 5 gramai zupe
rio.

Dar kartą pastebiu, kad

MAYFLOWERNAI JOSIOS ANGLIJOS ŠOKIŲ LAIVAS.

Penkis vakarus Į sąvaitę važiuojant jūrėmis galima šokti ant 
šio laivo prie mėnulio šviesos. Puiki muzika ir visi geriausi pa
togumai, kokius tik gali suteikti The Nantasket Beach Steam- 
lx>at Companj’ ant savo didžiulio laivo “Ma.vflower.” Praleiskit 
karštus vasaros vakarus vėsiai ir linksmai.

1 B 1 ’ l ’’Į ■ r
n. 11 'M.J:'; j

Tolefon.™ 31234
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. NUOLATOS
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMF.K STREET, 

L.AH’REN’CE, M ASS.

1

DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS
Specialistas sekretnų ir chroniš

kų vyrų ir moterų ligų.
261 Hanover S t., Boston, Mass. 

Room 7
Tel.: Richmond 0668. (-)

Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vak. 
Nedėldieniais iki 4 vai. pa pietų

sąjSH “̂:pas tuos, nes tenai daug bū
na įvairių ligų.

Taip pat nesveika statyti 
gyvenamas namas arti sto
vinčio vandens: tvenkinio• j: vniviu vdnuciia. lvciiauuut^*ieigu, girdi, nesigydy- ^prU(jo) durpyno, balos ir 

patari visai pamazgomis pa- t R iš ten piati_

ė —Ką jie darė su tamsta? 
. -Lpaėmė lašą krauj 
ausies, nusinešė į

mano krauju baisas daiktas gautj 
tėra pasidaręs. j -

naši drugys, daug būna uo- 
.. dų< ofą padaro drėgnesni,

. „ _ Į krau^js dėLkb daugiau būna gerklės
ausies, nusinešė į kit^kam- plaučių ligų, taip pat ir 
barį, sugrįžę pasakė, su reurnatizmą greičiau galima

$ Tekfonaa So. Boatoa S3M. 
$ LIETUVIS DENTISTAS 

! m. st k MiHfflsn 
> (GAtMAUSK AB)
į Uflao valanda*: Nuo 10 ryto iki 
| dioM- ***“» ?—* vakava
A Nodehoaaia pagal sutartie* 
£ 414 BROADWAY.
$ SO. BOSTON. MASS

Telefonas 5112.

Or. A. Gorman-6umati$ka$
LIETUVIS DENTISTAS

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

Nedėtomis pa^al susitarimą.
7*5 N. Main St. kamp. Broad St.

dideČ&«ajhsemma*

•»«*
mo nieko fer 
ir vaikama

ApętMugokit nuo užatro- 
zinimo. Gydykit kiekvieną 
įpjovint*. žaizdą ar jdrėa- 
Hm* so stipriu ir nenuo
dingu aptiseptiku. Zonita
užmuša bakterijas ir pa* 
felbeti gyti.

ČiugtlMIS.
* palaiko pilvo reguliarišku- j * 
ą m*. Vaikai myli jj.

15c. ir 25c.
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KAIP IR KUOMI TRĘŠTI 
KAMBARIŲ GĖLES.

Musų mergaitės retai kada 
tręšia gėles. Be patręšimo 
sunku tikėtis gero augimo ir 
gausaus žydėjimo. Galima 
tręšti mėšlu ir mineralinėmis 
trąšomis. »

Kaip ir kada tręšti.
Galima tręšti tiktai tada, 

kada žemė puode (vazone) 
drėgna. Jeigu žemė buvo iš
džiuvusi, tai pirma palieja 
grynu vandeniu, o kitą dieną 
palaisto trąšomis.

Kada karšta, saulė kaiti
na, tai irgi negalima laistyti Į 
trąšomis. Geriausia laistyti i __  ___ ________  ___
trąšomis, kada būna ap®-! reikia saugotis neperdaug 
niaukę ar net lynoja. f patręšti. Geriau imti mažiau

Galima tręšti tiktai sveikos trąšų ir rečiau laistyti, negu 
gėlės. Jeigu gėlė serganti, tai 'dažniau ir daugiau druskų 
reikia ją pirma persodinti į-dedant, 
mažesni vazoną, tinkamai 
apipiaustyti ir laikyti pavė
syje. Kada pasveiks ir pradės

patręšti. Geriau imti mažiau
UŽMUŠA 

Kandis, Tarakonu* 
Blakes, Muses ir 
kitus insektu*.

MONTELLO, MASS.
j

. - ~ . - -)l—— .11Kaip tręšti gėles mėšlu.
_______ ____ Mėšlu galima tręšti tiktai 

gerai augti, tada galima bus ^os gėlės, kurios vasarą lai- 
pradėti laistyti trąšomis.___ f komos daržely je ar ant bal-

Aviežiai (naujai) perso-'kono’ nes kambaryje pasida- 
dintų gėlių laistyti trąšomis ro blogas mėšlo kvapas, 
negalima. Kada po persodi- ‘ ~
nimo prigis ir pradės augti, mėslas. Ima statinę nuo 
t. y. po 1—3 mėnesių, tadai^klll ar kitokią ir įkasa į 
galima pradėti tręšti. Į žemę, nes ore būdama, greit

Vasaros pabaigoje, kada !perdžiusta. Ligi pusės stati- gėlės pradeda l^iau augti, ’Padeda karvių tirštųjų 
nustoja tręšę ’ išmatų ir vištų mėšlo. Paskui

Palergonijas, fuksijas, viršaus statinę pripila 
henliotropus, caltaš, krfzan- vandens^ gerai surnaišo,už- 
temas tręšia vieną kartą per j3'" “ 
sąvaitę. Pradeda tręšti pava- 1 
sari, kaip tiktai pradeda aug- 1 
ti ir baigia, kada pradeda lė- 1 
čiau augti. Kada šitos gėlės ■ 
smarkiausia auga, tai galima ; 
laistyti, net ir 2 kartu per są
vaitę.

Gėlės, kurios auga viržinė- 
je (smėlinėje) žemėje, pa
vyzdžiui: viržis (EricaK ro
dodendronas ir kitos tręšia
mos visą vasarą kas 10—14* 
dienų. I

Gėlės, kurios turi stiprius 
lapus, pavyzdžiui: mirtos, 
evonymus, laurai ir panašios 
tręšiama nuo kovo mėn. iki 
birželio mėn. pabaigos *kas

BaMes Leve ltKaip tiktai vandens šuli
nyje atsiranda, tuojaus jį 
reikia išsemti ar išpumpuoti.

Labai arti namo negalima 
sodinti nei medžių, nei di
desnių krūmų, kurie kliudy
tų saulei sienas džiovinti. 
Nepageidaujami ir augalai, 
kurie lipa ant sienos.

Kaip drėgnas namas 
išdžiovinti.

Jeigu jau namuose drėg
mė atsirado, tai pirmiausia 
reikia žemė aplink namą nu
sausinti, kaip anksčiau bu
vo sakyta.

Prie tos sienos, kuri yra 
drėgna, reikia padėti degan
čių anglių puodą ir atidary
ti duris ir langus. Visus bal
dus geriausia visai išnešti ar 
bent toliau nuo sienų ati
traukti.

Taip daro kelis kartus.

I

I

tėra pamdatę$. Nesveika statyti namus
^Ar nėnugirdai, tamsta, ar^į vieškelio, nes vasarą 

įjuos sakant “sifilis . prineša daug dulkių, dėl ko
—Taip, taip, ponas gydy- sunku palaikyt?;švarumas, 

tojau, sakė, kad aš sifilį tu- Su. dulkemįs irgi gali būti 
rįs. “Sukirmysi.” sako, “jei-Į atnešta įvairių ligų, 
gu nesigydysi.” . ' J Mėšlynas ir išeinamoji

—Ar tamsta ir sutikote vieta (tupykla) nuo gyvena-
L__________ ______

—Tai kaip nesutiksi? Su- čiau 10 metrų.
gydytis? ______ i

tikau, ir gydžiausi kol pini
gų turėjau. Dabar nebeturiu, j 
tai pas tamstą atėjau.

—Labai abejoju, kad į 
tamsta turėtumėt kokią nors ' 
kraujo ligą, vis dėlto tikrai 
pasakysiu ' tik tada, kai pil- , 
nai išegzaminuosiu. Ar su
tinki, kad tatai padaryčiau?

Žmogus sutiko. Išegzami- 
navau gana atsargiai, bet to- • 
kios ligos, kuri rodytų krau
jo sugedimą, visai neradau. 
Paėmiau tad kelis lašus 
kraujo ir išegzaminavau dėl 
anemijų (mažakraujystė), 
o dėl sifilio pasiunčiau į la
boratoriją. Jokio kraujo su
gedimo šitas žmogus visai 
neturėjo.

mo namo turėtų būti ne ar-

Vieta gyvenamam namui Taip daro kelis kartus, 
reikia parinkti aukštesnė, juo daugiau kambarį vedin- 
saugesnė, arčiau miško, kad 3jte 
butų apsaugota nuo vėjų. 
Geriau tinka lengva dirva su 
praleidžiamu vandenį po
dirviu.

Jeigu tenka statyti ant 
molinės dirvos ir dar lygioje 
vietoje, tai apie namą vieta 
reikia nusausinti drenažui
Kaip nusausinti namui

juo greičiau išdžius. 
Giedriomis dienomis langai 
ir durys reikia laikyti atda
ros visą dieną. Žiemą bent 
trumpam laikui irgi naudin
ga atidaryti langas, ypatin
gai giedrią dieną.

Jeigu afti triobos yra me-!

J

•P* — .mu Aliuli. pcikrcngvra nao

džiai ar krutnai,. kurie kliu-114 dienų.
______ l.„l namui vieta <1 o sauki šijdyti, reikia jie Palmas, dracenas, araii- 

sunkioje dirvoje ir lygioje išmesti. * Į jas, philodendronus, aspi-
Kaip laikyti narna* sveiku ir distra ir panašias tręšia visą • —• •• • —nuo regimų ir 

neregimų priešų.
Musų regimi priešai, tai:

vietoje.
Aplink namą dviejų metrų apsisaugoti 

atštumo nuo pamatų, iškasa i T“ 
siaurą griovį, kuris butų dpiė F” 

(50 cm. gilesnis, negu pamato blusos, musės, blakės, uodai, | Kaip visiems augalams, 
apačia. Griovis turi būti bent prūsokai (bambatierai,.tara- taip ir gėlėms reikalinga (1)

Geriausia tinka karvių ir

dengia ir palieka. Taip laiko 
kelias dienas, kasdien pa
maišydami. Kada mėšlas iš
rūgsta, tai burbuliukai jau 
nekyla ir tada jau galima lai
styti. Pusvalandį prieš sėmi
mą, skystimą statinėje gerai 
sumaišo. Semia skystimą be 
tirštimų. Skystimą praskie- 
džia. Skystimo 1 litrą pra- 
skiedžia 2—3 litrais van
dens.

Agron. J. Kriščiūną*.

ARMONIKAI
£ SB

s 'i

I
t

Esirle Brand išaugina dai
giau sveikų kūdikių, negu 
viri kiti kūdikių maistai.

5
>
4
9

i

EAGLE BRANDj.
tONDENSED MILU

*

ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS

vasarą kas 10—14 dienų, - 
Tręšimas mineralinėmis 

trąšomis. ...
I Kaip visiems augalams,'

Tai taip. Vis dėlto šitas'160 cm. gilumo. Griovis pri- konai), pelės, žiurkės ir pa-'azoto, (2) fosforo, (3) kalio 
sveikas žmogus, pasiskaitęs valo turėti nuotakumą ne našus. j ir (4) kalkių. Sitų maistų ga-

' ’ * * .9

//i i • * i

T«L: 1*75.
Lietuvi* Daktare*

DR. K. J. COLNEY
( Mik ATAM ALNIS)

Pasekmingai gydau sekretnas 
ir užsiranėjusias ligas vyrų ir 
moCerą, neskiriant kokia liga jąs 
sergate, aš galiu joms pagelbėt 
moderniškais gamtiniais budais, 
ir vartoju elektra, kuri labai 

stiprina nusilpaėjusias kūno da
lia ir naikina .llg^ peras.

I«* GUANO ST, Bau* 3*4, 
WATBRBURY, CONN.

Valandos: nue * ryte iki 8 v. 
vakare, kasdien. (-)
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PASAULIO ISTORIJA
Siame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą,; 

Romos imperiją, jos demokratiją ir imperializmą, apie pra
džią krikščionybės, Kristų* krikščionių kilimą ir išsiplėti
mą. apie Azijos tautų istoriją (hunu, persų, kinų), apie atai- 
radimą Mahometo ir muaalmonų tikybos, apie viduramžių * 
krikščionišką pasauli ir-kryžiau* karus, apie garsų kiną- 
mongolų karą^yadą Chigia Chaną ir jo darbus, kaip užkaria
vimas Rusijo®u Knyga baigiasi straipsniu “Mongolai ir^ 
čigonai.’’ , • • . ; V J

Knygoje yra daug paveikslų, Ssmlapių, piešimą. Išleido 
Tėvynės Mylėtojų Draugija. Apdaryta, puslapių 301. )

Kaina .... 12.25. -

KELEIVIS
255 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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KAS GIRDEII UETUVOJE I 
; (Nuo mmų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraičių.) 
(

(sudarytą jo su vienu ukinin- pradėjo neva į juos šaudyti. 
• ku dirbti iš pusės žemę. Te- Šaudymas tęsėsi apie 20 mi- 
' čiau atėjus laikui pil. Joku- nučių. Kulkos lėkė musų sar- 
baitis nebuvo išvežtas į Bra- gybų pusėn, 
ziliją ir šiuo metu atsidūrė 
labai keblioje padėtyje. Po-

SUIRIMAS KRIKDEMŲ 
TARPE.

Garliava. Papūtus naujam. 
vėjui, klerikalų vadai ima j 
krikštytis į tautininkus. Ypa
tingai skaudžiai tai jaučia 
ūkininkų s-goš skyrius.

Narių dalis su Jakubaus-} 
ku priešaky sudarė “tauti-'w — 
nį” bloką ir šliejasi prie tau-; nes. 
tininkų. Skyrius skyla. Ukin. 
sąjungos skyrius jokiu būdų 
negali išbrinkti pirmininko: 
visi atsisako. “Krikščionys” 
visai iširo. Dabar provinci
joj toks ūpas, kad paskelbus 
rinkinius kairieji gautų di
džiumą. Žmonės simpati
zuoja socialdemokratams ii' 
valst liaudininkams.

SKANDALAS LAISVĖS 
ALĖJOJ.

Pirmaeile: d. birželio 27 d 
nuo pat ryto Laisvės Alėjoj 
47 Nr. ėjo didžiausias skan
dalas. Pilnas kiemas žmonių, 
raitelių ir pėsčios policijos. 
Kieme visokių baldų prista
tyta. Riksmas ir net pešty-

KIEK NUBAUSTA PER 
GEGUŽĖS MĖNESI

Per gegužės mėnesį už 
įvairius nusižengimus Kau
no karo komendanto admi
nistraciniu budu nubausta 
214 asmenų.

Už vaikščiojimą bei važi
nėjimą vėliau nustatyto lai
ko nubausta 180 asmenų, už 
neuždarymą kliubo nustaty
tu laiku 7, už laikymą ginklo 
be leidimo 11, už keliančių 
nerimą, gandų skleidimą — 
viešą agitavimą 4, už daly
vavimą neleistame susirin
kime 12.

Pasiteiravus teko patilti 
štai kas:

Namų savininkas Segalis 
nutarė statyt antrą aukštą, 
tai jis ne anksčiau kaip pas
kutinį ketvirtadieni perspė
jo nuomininkus, kad jie pir
madienį apleistų butus. Ži
noma, per šeštadienį ir sek
madienį jie nieko negalėjo 
padaryti. O pirmadienį 5 
eal. ryto dar visiems mie
gant atėjo jo darbininkai, 
nudraskė stogą, o gyvento
jus išmėtė lauk.

Todėl galima įsivaizduoti, 
kas ten visą dieną darėsi.

Galų gale atėjo apskrities 
viršininko įsakymas iškėli
mą gyventojų sustabdyti. 
Rezultate gyventojai vėl įsi
kraustė į savo butus, bet gy
vena dabai1 be stogo. Kaip ir 
kuo tas pasibaigs — nežinia.

licija išklausiusi Jokūbaičio 
nusiskundimą pradėjo tar
dymą ir prieš pil. Liubiną 
Šmuilą kelia bylą einant iš- 
eivybės įst. 21 paragrafu. 
Be to tardant paaiškėjo, kad 
tas pats pil. Lubinas 1926 
metais buvo atidaręs Jurbar
ke emigracijos biuro agentū
rą be vidaus reikalų ministe
rijos leidimo, dėl ko taip pat 
bus teisiamas.

SU RUGIAIS PARDAVĖ 
IR PINIGUS.

šedyygai (Griškabūdžio 
vai., Šakių apskr.). Jonas 
Tunaitis birželio 13 d. atsi
vežė į Višakio Rudą par
duoti rugių centnerį Į maišą 
su rugiais per neatsargumą 
pateko 100 litų, 7 doleriai ir 
vekseliai: keturi po 300 litų, 
du po 200 litų ir vienas su 
paišeliu rašytas šimto litų. 
Rugių pirkėjas nepažįsta- 
.nas.

APGAVIKAS.
Lukoševičienė Marė, gyv. 

Slabadoje pranešė policijai, 
;ad pas ją atėjo nepažįsta
mas vyras, kuris žadėjo duo- 
i jos sunui “Maisto” b-vėje 
arnybą. Tuo reikalu paėmė 
’aiko gimimo metriką ir 13 
itų pinigais ir pasišalino. Iš- 
yrus nustatyta, jog tai pada- 
ė žinomas apgavikas Či- 
:auskas Vincas, jau senai to
kiais darbais besiverčiąs 
Kaune. Čižauskas yra sulai
kytas ir bus už visus savo 
larbelius teisiamas.

negyvas žmogus ant
VIEŠKELIO.

Ant Vaškų-Linkuvos vieš
kelio rastas negyvas žmo
gus. Perskriodus nustatyta, i 
kad staiga miręs nuo širdies} 
ligos.

KOMUNISTŲ LAPELIAL
Rokiškio priemiesčiuose 

Redutoje ir Parokišky išmė
tyta keletas komunistinio 
turinio atsišaukimų, pasira
šytų Lietuvos Komunistų 
Jaunimo.

NEVYKĘS ATEITININKŲ
VAKARAS.

Joniškis (Šiaulių apskr.). 
Birželio 5 d. Joniškio ateiti
ninkai buvo surengę vakarą. 
Vaidinimas kaip vaidini
mas, bet kai prasidėjo šokiai 
—visas vakaras iširo: jokios 
tvarkos. Vienas išsigėręs pi
lietis pradėjo iš brauningo 
šaudyti. Policija sustatė pro
tokolą ir vakarą uždarė. 
Publika pinigus sumokėjus, 
o nepasišokus turėjo išsi
skirstyti.

ŽMONĖS PIKTINAS LAI
KO GAIŠINIMU.

Daudžgirai (Biržų apsk.). 
Antrą Sekminių dieną 
Daudžgiriu seniūnas prane
šė visai seniūnijai, kad tuoj 
po švenčių per keturias die
nas visi, kam tenka taisyti 
kelius, butų prie kelių ir 
lauktų, kuomet važiuos po
nas inžinferius rodyti, kaip 
reikią?'taisyti kelius.
I Sfūsų ponai taip išpuikė
jo, kad jau keturias' dienas 
reikia lauktk kol jie atva
žiuos, nfežlui intto, kad da
bar pątš darbymetis, ir kiek- 
viepjim brangi kiekviena va- 
į^cla. Žmonės labai pikti- 
basi, nes nežino, iš kur tpks 
įsakymas išėjo (rodĄ Sei
mas jau paleistas^ Ir naujo 
dar nėra) ar iš valsčiaus val
dybos ar seniūno.

Kąjp tą visą išaiškinti?
BVarininkas skriau
džia ORDINARNINKUS.

Raseinių apskr., Kelmės 
valsčiaus dvarininkai, ki
tiems vėjarhs papūtus, nebe
nori visai skaitytis su ordi- 
narpinkais. Tepalieka tiems 
tiktai po vieną karvę ir avi, o 
ordinariją duoda daug ma
žesnę, negu įstatymuose nu
rodyta ii* 100 litų pinigais 
tenka į metus. Dirbusius or- 
dinarninkus po keliolika me-

DĖL “ANTOSIUKĖS” 
NORĖJO NUŽUDYT 

SAVO ŽMONĄ
Užpereitais metais per už

gavėnes įvyko E. P. ir Jono 
Kisieliaus meilės epilogas, t. 
y. jiedu susivedė, ir apsigy
veno Jurbarko apylinkėje.

Po meilės epilogo sekė ne
susipratimų prologas: po są- 
vaitės jiedu susipyko ir ausis 
viens kitam pasitempė, o po 
mėnesio sekė ir nesusiprati
mų tragedija.Po to Kisielius, 
pametęs savo žmoną, neži
nia kur dingo.

Praėjus metams, kartą vy
ras atsirado namie, atrodė 
visai sumenkęs, suvargęs, 
bet kur jis visą laiką buvo, 
niekas jį neišklausė. Kisie
lius atsiprašė savo žmoną, 
pasižadėjo daugiau jos ne
pamesti. Žmona — moteris 
geros širdies, pamilusi, kad 
ir blogą vyrą, viską jam do
vanojo ir priėmė gyventi.

Kisielius apsidžiaugė sa
vo žmonos geraširdyste, pa
siūlė eiti su juo už kluono — 
jis parodysiąs jai ką atvežus. 
Kai jiedu - nuėjo už triobų, 
Kisielius parmetė žmoną že
mėn ir keliais užgulęs ant 
krutinės, pradėjo smaugti ir 
išsiėmęs peilį badyti galvą, 
veidą, krutinę. Kai Kisielie
nė atsipeikėjo nuo žaizdų, 
vyro jau vėl nebuvo, o kai
mynai sužeistąją nugabeno 
ligoninėn, ir tik suteikus 
greitą medicinos pagalbą, 
pasisekė gyvybę išgelbėti, 
bet vis dėlto veidas visam 
amžiui liko subjaurotas.

Netrukus Kisielius buvo 
sugautas Vokietijoje. Pasi
rodė, kad jis spėjo paspruk
ti Vokietijon, kur turėjo pa
nelę “Antosiukę,” kaip jis 
sakėsi.

Apygardos Teismas Joną 
Kisielių nubaudė penkeriais 
metais sunkiųjų darbų kalė
jimo.

PAVOGĖ LAIKRODĖLI, 
KAD PATEKUS KALĖ

JIMAN.
Pas pil. Pronckuną Juozą 

Cegelnės vienkiemy, Biržų 
apskrity užėjo pernakvoti 
pil. Tomkevičius Jonas, ki
lęs iš Ukmergės apskr. ir pa
sisavino šeimininko sidabri
nį laikrodį. Suimtas pareiš
kė tyčia vogęs, kad pakliūtų 
į kalėjimą, nes žmonės, pas 
.Kuriuos jis buvęs pristojęs 
dirbti, permažai jam mokė
ję ir dėl to darbas neapsimo
kąs, verčiau esą sėdėti kalė
jime ir būti aprūpintam val
diška duona.

TARNAITE APVOGĖ 
ŽYDĄ.

Kamajų miestelio žydas 
Zilberis Ošelis pranešė poli
cijai, kad jis esąs stambiai 
ipvogtas. Iš nerakintos dė- 
žės jo bute išimta auksinių 
ūsų pinigų, amerikoniškų 

dolerių ir vekselių viso 10,- 
100 litų sumai; vogime jis 
taria savo tarnaitę Kiselytę 
□ną. Sulaikyta minėtoji 
.arnaitė vogime prisipažino, 
bet pinigų negrąžina, teisin- 
damosi, kad neberanda tos 
dietos, kurioje paslėpė.

VAGYSTĖS.
Utenos apskrity pasitaikė 

paskutiniuoju laiku keistų 
vagysčių: pil. Bražioniui
Mačionių kaimo, Leliūnų vi. 
š ganyklos nujota kumelė 
300 litų vertės. Įtariamas tū
las Tuskenis dingęs kartu su 
kumele. Pil Poliakui, Pečiu
lių kaimo, Anykščių valse, 
iš klojimo pavogtas vežimas 
už 400 lt. Pil. Indrašiui Re- 
meikių kaimo pavogta vežė
čios, to pat kaimo Ramonui 
—pakenktai, o Kiliulienei— 
pakinktai ir 2 maišu ropu
čių. Pil. Pelikauskui Anta
nui Antakalnių kaimo, Link
menų vai. iš nerakinto tvarto 
išvesta karvė.

NESMAGUMAI DĖL 
BRAZILIJOS.

Raseinių apskričio, Bau-

NEDUODA ŽMOGUI 
RAMYBĖS.

Šiomis dienomis iš Kė
dainių apskrities buvo val- 
Ižios ištremtas pilietis Sta- 
:onis, kaipo “pavojingas vi- 
uomenės tvarkai,” o ištik- 
ujų, tai tik Smetonos šai
pai neprielankus. Jis persi
kėlė Kaunan. Bet ir čia jis 
aikomas pavojingas tvarkai 
r šiomis dienomis, karo ko
mendanto parėdymu, bus iš
austas šakių apskritin.

RADO PASMAUGTŲ ŽY- 
DELKŲ MANTĄ.

Šiomis dienomis Mariam
polės kriminalinės policijos 
punktui pavyko surasti pa- 
maugtų kovo mėn. Liudvi

navo miestelyje dviejų žy
džių pagrobtą ir paslėptą 
.urtą. Visi pagrobti daiktai 
)uvo Įkasti tarp medžių Į 
:emę vieno metro gilumo. 
3asta kelios dešimtys Ame- 
ikos dolerių, rusų aukso ir 
idabro rublių, petnešų, no- 
inių ir kitokių daiktų. Rasti 
laiktai nusiųsti Mariampo- 
ės karo komendantui ir pri- 
lėti prie bylos.

LENKAI TIES DEMARKA
CIJA VĖL KREČIA 

ŠPOSUS.
Birželio 23 d. apie 13 vai. 

demarkacijos linijoj ties Gu- 
bovo dvaru, Ežerėnų apskr., 
lenkų pafrontės sargyba 
perkėlė linijos gaires musų 
pusėn. Gaires musų sargyba

TIESIAI J KLAIPĖDĄ.
Lietuviai pamėgo tiesioginius 

laivų išplaukimus iš New Yorko 
i Klaipėdą, kuriuos įtaisė Baltic i 
American Linija. Kiekvienu iš
plaukimu vyksta būriai lietuvių.!

Atvykus į Klaipėdą keleiviai į 
greitai pagauna visus traukiniu - ( 
i visus Lietuvos kraštus. Mais-1 
tas ant laivo geras. Laive yra 
tarnų, kurie susišneka Eetuviš- 
kai. Rodoma krutami paveikslai, 
ruošiami baliai, žaislai ir tt.

Baltiko Amerikos Linija tai j 
vienatinė linija, kuri palaiko tie
sų susisiekimą. Pasažieriai va-, 
žiuoja tuo pačiu didžiuliu laivu 
be persėdimo iš New Yorko į 
Klaipėdą.

NEDORI DARBAI.
Veisėjų valsčiuje, Kaime

lių kaime, pas Ivinską Petrą 
r Soroką Antaną nakties 
netu atsibeldė du broliai 
Matulevičiai Juozas ir Vik
toras ir Jaučiukas Vincas, 
paėmė tris poras šorų, 4 
branktus ir audeklo, išnešė į 
laukus ir supjaustę išmėtė 
skivitus po lauką.

Kapčiamiesčio valse., Bu- 
gėdos kaime, Bočiui ir Šu- 
lauskui pavogta visi audek
lai nuo pievos.

Veisėjų valse., Petroškų 
kaime pavogtas tinklas pa
džiautas prie ežero. Vagis 
susektas ir tinklas grąžintas 
savininkui. . <

NUSIPIRKO BEVERČIŲ 
PINIGŲ.

Pil. Dražba Juozas pasiū
lė Mariampolės gyventojui 
Cieluškinui pirkti iš jo 3-jų 
dolerių banknotą už 25 litus. 
Cieluškinas, gerai nepažin
damas Amerikos pinigų, nu
pirko. Parodžius nupirktąjį 
banknotą kitiems, paaiškė
jo, kad tai nėra visai Ameri
kos doleriai, bet kadaise bu
vusios laikinosios Odesos 
miesto valdžios trirublinė. 
Pasiskundus policijai, Draž
ba grąžino 25 litus Cieluški
nui, o pats turės bylą teisme.

nelaimingas sportas
Jurbarkas. Š. m. birželio 

mėn. 19 dieną Jurbarko 
Sporto aikštėj futbolo rung
tynėse žaidžiant LFLS — 
j“Makabi” atsitiko nelaimė, 
įbutent: lošikas kom. “Maka- 
bi” Geselkovičius vijosi 
sviedinį ir parvirto, o paskui 
jį bėgdamas LFLS kom. lo
šikas J. Spirauskas irgi par
virto, bet ant Geselkovi- 
čiaus.

Ar Geselkovičius pats 
virsdamas susitrenkė galvą, 

daug laivelių ir iliuminavu-.ar Spirauskas jam sutrenkė

tų dėl senatvės mėto iš dva-j žaičių kaimo gyventojas Jo- tuoj atstatė į senas vietas, 
rų, nors įstatymuose yra nu- nas Jokūbaitis atvykęs pra- Tečiau birželio 25 d. lenkai' 
rodyta jiems duoti pusę or- nešė Jurbarko policijai, kad vėl perkėlė gaires musų pu-j 
dinarijos. Pasityčiodami iš Jurbarko miestietis Šmuila sėn, grasindami šaudysią, 
darbininkų skurdo, juokiasi Liubinas prieš 2 mėn. užre-jei gairės bus nukeltos į seną 
dvarininkai sakydami: “Pir- gistravo jį važiuoti j Brazili- vietą. Musų sargybai duo- 
ma kiek neišpildydavom ju- ją ir už tai paėrhęs iš jo 50 tas įsakymas gaires atstatyt 
sų ordinarijos, tai bėgdavo- centų ir pažadėjęs, kad per į senas vietas, 
te pas Darbo Inspektorių su JO sąvaičių jis jau iškėliau- ‘ Druskininkų rajone Joni- 
visokiais skundais. Dabar siąs Brazilijon, ir todėl galįs nių išvakarėse lenkų pafron- 
jau nebijom Darbo Inspek- savo turtą likviduoti. Pil. 
tariaus. Jei nepatinka mano Jokūbaitis, patikėjęs Liubi- 
dvaras, prašom kraustytis no pažadams, f 
kitur, kur veršiai midų irvy- visą savo turtą, k. a. 2 ark- 
ną geria.” Ordinaminkų liūs, 1 karvę, 1 avį, vežimą, 
ūpas pakilęs važiuoti Brazi-roges ir daugelį kitų daiktų, I V Iii lUk'LUl AVJ II 1“ ' JWB1ČH44VU ▼ v y 1*1
lijon. ir be to dar nutraukė sutartį, mių kaimo lenkų patruliai [sužeidimo smegenų.

čio sargybos sukalė iš lentų
ėjęs LjIUUI- įaivciių u muiiunav u- ,«■ ounvurvc
išsipardavė sios juos žvakėmis apie 21 sunku spręsti tiktai nelai-

vai. paleido Nemunu žemyn, mingas Geselkovičids paros 
Plaukiant laiveliams tarp neišlaikęs mirė. Gydytojai 
Liškiavos miestelio ir Žei- konstatavo, kad mirė nuo

ANT OKEANO
PASIRINKIT SAU TRIPĄ — IR PLAUKU

PLYMOUTH Sukatomis — 2 vai. po pietų; Ntxi«Jiojnis, Setv 
Mauktoms visą dteoą domūs ir Ketvertais 10 vai. ryte. Bilietą.-.: 
j abi pusi $1.75. Vaikams nuo 5 metų iki 12—$1.00. Vaikams še
iniaus -5 metų dykai (2-jų valandų sustojimas).
SALĖM WILLOWS Subatumis, Nedeliomis, Seredomis ir 

Susijungm su Marblfheact Ketvertais 10:30 vai. ryte. Bilietas: 
j abi pusi $1.25 Vaikams nuo 5 iki 12 metų—75 Vaikams žemiau* 
5 metų — dykai.
TRIANGLE PLAUKIMAS Subatomis, Nedėliomis, Sere- 

"Tat Tiktas S»uifMnas" domis. Ketvertais 10:30 vai.
ryte 4 Boston, Salėm WiUows, N a; .taške t Beach, Boston) Sustoji
mas ant Naųtasket Beach leistinas. Bilietas: į abi pusi $1.50. Vai
kams nuo 5 iki 12 metų—8Oc. Vaikams žeminus 5 metų—dykai. 
NANTASKET BEACH plaukimai kas valandų Kasdien 

Fuik musu Anterduts Retorta* Ncdelkoais Laivai išeina nuolatos.
Bilietas: Paprastomis dienomis 3oc. ) Kiekviena pusę Vaikams nuo 
5 iki 12 metų—loc Vaikau.* zumiau o metų—-dykai. Nedėldieniais 
50c. į kiekvienų pusę.
MAYELOWER Plaukimas menulio sviesos—4 valandų 
Bilieto Kama i>l o‘> ŠOKIAI DYKAI, kiekvienų Utarninkų, 

Seredų. Ketvergę, Pėtnyčią ir Subatų, nuo š vaL vakare. (Automo
biliams vieta dykai po 7 vai. vakare), bilietas $1.00

Visi Laivai Išplaukia iš Kovės M>raft—Lietu* ar Giedra.
NANTASKET BEACH STEAMBOAT CQ

Telephone Hubbard 1000. Frederic,L. Lane, Mgr. K Trca».
Automobiliams vietos dykai Subatomis, Nedėhuuiis ir 

Šventadieniais.

Specialės Vidurvasario 
EKSKURSUOS

LIETUVON
Tšplanlria didžiausiu laivu 
SK LEVIATHAN 

Iš New Yorko Rugpjūčio 1 
Šias ekskursijas ves šie U. S. 

Lines atstovai:
Mr. CHAS. KBCILBK 

Oucaęca Vyriam*! Aętntai 
Mr. W. O. PITCH

Cl<v»Undo Vyriausias Agantaa 
Mr. M. G. MURPHY 

Detroito Vyriausia* Agatas 
Būdami tiesioginiai U. S. Lines 

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

Keliaukite su jais malonioje drau
gėje savo tautiečių ir gausite 
neprilygstamų patogumų dėl kurių 
U. S. Lines ekskursijos yra pagar
sėję.

O jei norite keliauti bile kitais 
U. S Lines laivais, tai rugpjūty per 
Angliją-Francijų-ar Vokietijų bus šie 
išplaukimai:
S.S. Republic ................... Rugpj 3
S.S. Pres. Harding______ Rugpj 10
S.S. Geo. Washington...... Rugpj 17
S.S. Leviathan............ ........Rugpj 20
S.S. Pres. Roosevelt...........Rugpj 27

Paprašykite jūsų vietos agentų 
šiandie pilnų informacijų arba rašy
kite pas:

United

.. .. ....... ,

Grifo lo.

I

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

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

ŠIĄ VASARĄ IŠPLAUKIMAS 
IŠ AMERIKOS NEW YORKO 

stačiai į 
LIETUVOS KLAIPĖDĄ 

BALTIKO—AMERIKOS LINIJOS 

LAIVU “ESTONIA"
9 Rugpiučio-August, 1927 

JŪSŲ VIETOS AGENTAS:
SUTEIKS REIKALINGAS ŽINIAS 

PARŪPINS POPIERAS IR PASĄ 
UŽSAKYS VIETĄĄNT LAIVO 

NURODYS KELIĄ Į LAIVĄ

PENKTAS! PENKTAS!

LIETUVĄ
PER BREMENĄ 

ant didžiausio Vokiečių laivo
COLUMBUS

arba kitais šioa Linijos laivais 
TIK ASTUONIAS DIENAS 

Puikios kajutes Trečiai Klesai— 
Tiktai SbHkrumiai

-north GERMAN

LLOYD
Sfi Stato St^ Boston, Man*, 

arba pas vietos agentas

1 KLAIPĖDA! I KLAIPĖDA!
PASKUTINĖ PROGA LIETUVIAMS 
važiuot šią vasarą tiesiai į Klaipėdą 

tuo pačiu laivu

BALTE' AMERICA LINE, 8-10 Bridge St., New Tark C.

GRUČOLAS PRAŠALINAMAS 1 
Gydymas Garantuotas

Nedąro 5sicirtumo,
\ kokj GtMėolųl ka

klo žūmt) jąs n** 
turčtumet, mes 
siūlome jums to
kių gyduolę, kun 
pašalins jūsų Gr^ 

, čolų ant visados. 
Jums nereikia rtt- J 
pintis apie serijo- j 
ziškas ’ po^elpnes 
jūsų sveikatai,,, 
kurias paeina nuo ' 

Jūsų guz*'s magiėku budu 
pranvks po variojimo niusų GYDYMO 
PRIEŠ GBUČOLą, liaii' išrado Dr 
Tom. šis Gydymas yra. iinottias po vi
sų pasaulį, kaipo geriausias ir labiau
sia patikėtinas, nes jau pagydė nuo 
Gruėolo tūkstančius. Tai nėra kokios 
nors paprastos patentuotos gyduolės, 
bet tikra formula, sutaisyta paties 
garsaus išradėjo Dr. Tom. Ji padary
ta jš nekenksmingų sudėtinių, be nar
kotikų, ją gali imt ir labiausia dali- 
kotni žmonės.

Dr. Tomo GYDYMAS PRIEŠ GRU- 
COLĄ susideda iš dviejų gyduolių ir 
pats gydymas tęsiasi 3<> dienų. Kaina 
tik $2 50. Jeigu gydymas jums negel
bės, mes sugrąžinsime jums pinigus. 
Dabar jus turite geriausią progą pra
šalins nepakenčiamą guzą ant visados.

NESIŲSKIT PINIGŲ IškĄLND. 
tik iškirpkit š) apskelbimą ir pašiųsift^ 
25c ant persiuntimo, o už ąjirtooim 
užmokėsit $2.54), kai jas aplaikysit sa
vo namuose.
CHICAGO MEDICAI. I.ABORATORY 

1723 N. Kedzia Dept. 230,
CHICAGO, ILL.

NUO ODOS LIGŲ
f » Naudeli gydančia* putas

FREEDOL
Tai yra receptai garsaus šveicariško 
Profesoriaus. FREEDOL greitai įsige
ria j ir po 5 minutų visiškai praša
lina įdegimų bei skauMfni). EREEDOI. 
stebėtinai greitai išgydo šašas.■ Rotias. 
Egzemų, Hemoroidus. Šunvotes. Nie
žulį ir kriokiąs odoo ligas. Kaina fl <H>. 
Reikalaukite aptiekose arba prro»u-ki
tę $1.04) ir mes tuojau* iš»ių»im«- per 
paštų bonkg.

FREEDOL RE.MHDY CO.
888 D. Warren St., Boston 19, Mas*.

cunardI
I LIETUVĄ
(per Anjrlijų) 

numažinta kaina 3 klėsos sugrųž- 
tinių laivakorčių '» 

J KAUNĄ IR ATGAL * 
BERENGAR1A ir 
MAURETANIA ......
AQUITANIA.................... $215
j LIEPOJĄ IR ATGAL ŠIAIS 

LAIVAIS — $1»6.
Iš BOSTONO 

TRANSYLVANIA .. Liepos 24 
SAMARIA ................ Liepos 24
LACONIA ............... Rugpiuėio 7

| Lietuvų greitu laiku. Išplaukimas 
kas seredų. Keleiviai nepiliečiai j- 
leidžiami be kvotos varžymų. Visi 3 
klesos keleiviai turi kambarius Ne
prilygstamas švarumas. Puikus 
maistas. Kreipkitės prie vietos 
agentų ar i 
CI’NARD LINE !
33 Statė SL, 
BOSTON

PER j
Ant musų tri-triubinių nkivų 
NEWYORK(naajas)HAMBDRG 

DELTSCHLAND, 
ALBERT BALLIN, 

BENO LUTE. RELIANCE. 
ir ant popuiiariskii vienodais 
kambariais lai v ų Clevelaad, 
WestphaHe ir Tburtogia,, 
Savaitiniai teplaukiate* it Niw 
Yorko. L 
West£hąHn
Peraniialiai '

.iš New York { 
j Kaunu ir atgai S 
(Pridrjue S. V. 
jeigu Taksus.)

203
i v-----------

Dęl saurižimo leidimų ir kitų in- 
foršnitcĮjįKJdaųskit pas vietoa 
agente* aH^ paĄ

HainiNirtAiNĮĮcn Lht.
United American. Line*. Ine. t 

General Agents
131 Statė St, Bmton, Mate.

•i

lietuviška Aptieki
M*s užlaikome visokių Vaistų 

ir šaknų
Nuo Reumatizmo, nusilpnėjimo 

strėnų, kraujo valymo, nuo slaptin
gų l'KM- kosulio, patrūkimo, etc. 
Taipgi užlaikom Dieltų iš Lietuvos. 
Patarnavimas kaogeriausias. įvai
rios Šaknys, partraukto* iš Lietu
von. Vaistų prisiunčium ir per 

Musų Aptieka tebėra toj pą- 
fŽFwetoj. 1

I 100 SALĖM STREET, 
BOSTON, MASS.

I

v

Tel. South Boston 3620 
Reaidence University 1463-J. 

S. N. Pte«itt-ShlM
LIETUVE MOTERIS 

ADVOKATE 
366 Broa4iway, So.. Boston, Maaa. ;

Room 2.

;; SeECIAlJSTAS NERVŲ IK 5 :
KRONIŠKV LIGŲ PER SlI- 

; VIRŠ 25 METUS. VISOS GY- 
; DUOf.ftS SPECIALIAI PARŲ- 
; PINAMOS KIEKVIENAI LI

GAI. GYDYMAS ELEKTRA, 
K AS NORI.

Dr.KILLORY
60 SCOI.LAY SQITARR 

BOSTON.
OLTMFIA THEATRE BLINL, 

ROOM '*2
VALANDOS: DIENOMIS nuo 

• M rvto iki 7 vakar*.
ŠVENTADIENIAIS: nuo 10 iki 
1 dien^.

1> v« f



J

norima, kad visuomenės 
simpatija kaliniams padidė
tų.

kalėjime. Bado 
prasidėjo beveik 

dienos, kaip juodu 
mirties kalėjiman.

“Grafas” Monte gavo du 
metu “džėios.” 

Zulikas ir moterų vilioto-

SACCO IR VANZETTI BA- ’savo pareigas link miesto ir
DAUJA KALĖJIME. ’ visos šalies pavyzdingai ir aš

. 1 • • Y , 1 • ? ___ •

Vietinės Žinios
I

i neleisiu, ka i policijos Komi- 
sijonierius mano distriktą te 
rorizur.tų ”

Reikia pripažinti, kai’ 
kongresmanas Gallivan. už
tardamas South Bostono 
žmones, pasakė daug teisy
bės.

Kalėjimo užveizda slepia ži
nias, kad jos nesukeltų vi
suomenėj didesnės simpa

tijos kaliniams.
Sacco ir Vanzetti pradėjo 

badauti 
streikas 
nuo tos 
perkėlė 
Tai bus jau keliatas sąvaičių 
atgal. Vanzetti geria tik ka
vą ir arbatą, bet valgyt nie
ko nevalgo. Gi jo draugas 
Sacco nei valgo, nei geria.
Taip praneša juodviejų ad

vokatas ir gynimo komitetas. 
Bet kalėjimo užveizda sako
si “nieko nežinąs” apie bado 
streiką. Maistas jiems esąs 
duodamas, o jeigu jie jo ne- 
suvalgo. tai gal dėl to, girdi, 
kati dabar oras labai šiltas 
ir žmones valgyt nenori. An
tras dalykas, Sacco ir Van
zetti kamerose esą vandens: 
taįgi gali būt, sako, kad jie 
vandens gerią ir dėlto neno
ri valgyt.

Bet Sacco ir Vanzetti ad
vokatai sako, kad tai yra tie
siog dūmimas visuomenei 
akių. Kaliniai tikrai badau
ją ir tas bado streikas esąs Blešinės su alkoholium plau- 
protestas prieš gubernatorių 
FullerĮ, kuris tyrinėja jų by-

Lietus sugadino pikniką.
Haverhillvje pereitą ne- 

dėldienį buvo LSS. VI Rajo
no suruoštas piknikas Lietu
vos socialdemokratų naudai. 
Bet nuo pat ryto pradėjo pil
ti lietus ir tik po pietų išsi
blaivė. Atvažiavo apie 100 
automobilių, bet tai vis gi 
netiek, kiek buvo tikėtasi. ĮI 
socialistų piknikus paprastai; 
susirenka po tūkstantį ir po 
du tūkstančiu publikos, kuo
met oras būna gražus. Ka
dangi lietus pikniką sutrum
pino, tai nebuvo laiko nei 
programo išvystyt, koks bu
vo rengėjų užsibrėžtas. Vos 
pasibaigė kanarkos laimėji-Į 
mas, “Keleivio” redakto
riai Michelsonas ir Neviac- * 
kas pasakė po prakalbą, ir I 
jau pradėjo temti.

kioja jūrėse kaip antis.
Pereitą sąvaitę ties Bosto- 

la prie uždarytų durų/ kvie- nu ant jūrių pasirodė daugy - 
čia kažin kokius liudytojus, bė blėšinių su alkoholium; 
neįsileisdamas nei pačių pa- pakraščių sargybos botas te
smerktųjų, nei jų gynėjų., čiaus neleido joms prie kran- 
Vanzetti pasakęs: “Geriau 
pumirti badu, negu būti ne
kaltai nužudytu budeliu ran
komis;”

Iš pradžių buvo manyta, 
kad gubernatorius tikrai 
juos paliuosuos. Bet dabar

to priplaukti, bet surinko ant 
jūrių ir pristatė valdžiai kai
po šmugelį. Manoma, kad 
tas alkoholis buv'o išmestas 
pereitą utarninką. kuomet 
pakraščio sargai pamatė 
greitąjį butlegerių botą ir 

jau pradedama abejoti. Sa- pradėjo jį šaudyt, jie išleido 
koma, kad šaika politikierių apie 100 šųvių, bet botas pa- 
pasakiusi gubernatoriui: bėgo? ' 
“Jeigu tu šituos žmones pa- 
liuosuosi nuo elektriškos kė
dės, tai tavo politinei karje
rai bus galas.”

Manoma, kad dėlto ir ži- jas, kuris per 15 metų tran- 
nios apie Sacco-Vanzetti ba-. kėši po Ameriką ir vadino 
davimą yra slepiamos: ne- save “grafu” Monte, pereitą 
---- i__ j _;------------------ - gąVaitę Bostone gavo du me

tu kalėjimo ir dabar sėdi už 
geležinių grotų. Čia jis buvo 
suimtas už tai. kad dėjosi 

Kongresmanas Gallivan gi- Jungtinių Valstijų žvalgy- 
na South Bostono žmones, bos agentu Robinsonu. Jis 

Kaip jau visiems yra žino- yra vedęs jau keliatą ar ke
rną, Bostono policijos bosas lioliką moterų, negavęs nei 
Wilson sumanė 
South Bostoną nuo slaptų 
smuklių. Tuo tikslu jis pa
siuntė j So. Bostoną apie 40 
blaivybės agentų, kurie čia 
sauvaliauja jau antra sąvai- 
tė: užpuola nakties laiku ant 
nužiūrėtų namų, išlaužia du
ris, išgąsdina gyventojus ir

“apvalyti” | nuo vienos atsiskyrimo. A- 
merikos moteris paprastai 
mėgsta “tituluotus” vyrus ir 
“Count Monte” joms labai 
imponuodavo. Jis yra sėdė
jęs jau tris metus Montreale 
už savo žulikystes ir nelabai 
senai buvo paleistas nuo 
Deer Island Bostone. Imi- 

jieško munšaino. Daugiausia gracijos vyriausybė senai 
šitokių puolimų padaryta jau turi varantą jam depor- 
ant biednų lietuvių ir lenkų tuoti, bet negali sužinoti, 
namų. kur jis yra gimęs ir kokiai

Apie šitą blaivybės agen->tautai jis priklauso.
tų sauvaliavimą sužinojo 
South Bostono kongresma
nas Gallivan ir per “Boston 
Post” jis duoda policijos ko- 
misijonieriui vėjo.

“ — -

sako Gallivan.
tone gyvena, apart kitų žmo- Lietuvos padėtį, nes Lietu- 
nių, apie 22,000 ramių ir pa- voje leidžiamuose laikraš- 
klusnių lietuvių. Jie užsimo- čiuose tautininkų cenzūra 
ka taksus ir niekam bloga neleidžia teisybės rašyti. At- 
nedaro. Kodėl p. Wilson pa-Jskiro numerio kaina 5 cen- 
sirinko šitą vietą savo puoli- tai.
mui, man nesuprantama. 
Kuomet blaivybės agentai 
terorizuoja ramius South

Nusipirkit “Liaudies 
Balsą.”

“Keleivio” redakcija gavo 
pluoštą “Liaudies Balso.” 

Tai yra tikra begėdystė,”, kuris dabar pradėjo eiti Ry- 
_ “South Bos-goję. Jo tikslas yra nušviesti

KELEIVIS No. 29. Liepos 20 d„ 1927.

ir per visą šitą laiką tas žmo
gus neturėjo nieko nei val
gyt, nei gert. Jis buvo taip 
nusilpęs, kad ji reikėjo vežti 
ligoninėn.

Perkūnas iškrėtė šposą.
Pereitą seredą lietuvių 

parapijos mokykla buvo su
rengusi išvažiavimą vaiku
čiams i Spot Pond. Į pavaka
rį užėjo smarkus lietus su

; Gegužis Vadovaus Ekskursijai. South End Hardware Co.
l niled Statės Lines (oficialė 

\merikos valdžios linija), suren
gė -oetialę lietuviams ekskursi
ją. kuriai vadovaus J. G. Gegu
žis.

Rugpiučio 6 d. ekskursantų 
laivas išplauk* iš New Yorko 11 
vai. ryte nuo Pier 4. Hoboken. 

perkūnija. Kad pasislėpus Tą pačią dieną atplauks j Bosto- 
nuo lietaus, vieni sulindo po na ir sustos prie Commonwealth 
tiltais, kiti subėgo i pašiurę, Pier. So. Bostone. Rugpiučio 7 d.

• ry- 
te. ekskursantų laivas paliks 
Bostono prieplauką ir plauks tie
siog į Bremeną.

Kadangi šioje ekskursijoje 
manoma bus geras būrelis lietu
vių. tai jiems bus teikiama daug 
parankumų. Jeigu ekskursantai 
susitars, galės gaut speciali laivą

XVIII CUMV-ŠįV * ---------- ---------------- ”

Žaibas kirto i stovinti prie paėmęs keleivius. 10:30 vai. 
pašiūrės stulpą, nuo kurio 
ėjo elektros vielos i pašiurę.

; Nuo žaibo sprogo fiuzai ir 
pasipylė liepsna, kuri keletą 
vaikučių lengvai apdegino. 
Suprantama, nuo tokio tren
ksmo buvusieji tenai vaiku
čiai labai persigando ir pa
sidarė baisus riksmas. Zak
ristijonas su “tyčėriu." vie
ton raminti vaikučius, patįs 
puolė ant kelių, ir pradėjo 
žegnotis.

Bent dabar musų kunigu- 
iiai turėtų pasistengt tinka
mai išaiškint tiems valkū
nams gamtos apsireiški
mus, kad ateityje jie žinotų 
kaip reikia nuo tokių atsiti
kimų saugotis.

Kunigų Draugas.

iš Bremeno tiesiog į Klaipėdą.
Suv. Valstijų piliečiai paspor- 

tus gali gaut gana greitai; nepi- 
tiečiams gaut reikalingus sugrį
žimo dokumentus, reikalinga 
daugiau laiko, nes kartais būna 
vienokių arba kitokių neaišku
mų.

Todėl, jeigu kurie norėtų prie 
šios ekskursijos prisidėti, tuo- 
įaus malonėkit kreiptis pas jūsų 
mieste esančius l’nited Statės 
agentus arba pas N. Gendrolių. 
So. Bostone. Jie padės susitvar
kyt sugrįžimui legališkus raštus, 
kad be jokių kliūčių galima butų 
sugrįžti.

Ekskursantai galės grįžti ka
la tik panorės ant bile 1 nited 
Statės Lines laivo.

GAISRO PALIESTŲ DAIKTŲ

IŠPARDAVIMAS!
$43,000 VERTĖS MALIAVŲ. VARNIŠIŲ, 

ENAMELIŲ IR KIT KO.
srr->•MĮ
STARAS Iš 0LIVER JOHNSON CO.. PROVIDENCE IK 
C. C. LOWELL CO.. WORCESTER.
NUO GAISRO DAIKTAI B1SKLT| APRl KŲ. GALIMA SI TAU- 
PYT NUO 50% IKI 75%.

550 GALIONŲ
LOWE BROS. MALIAVOS, galionas $2.50
Reguliarė kaina ........................................................ $4.25
LOWE BROS. Flatinė Sienų Maliava ir Grindų Maliava 
Galionas ......................................................................... $1.95

Lynnieėiy Didžiulis

PIKNIKAS!
Rengia Lietuviu Piliečiu Kliubas 

West Lynn. Mass.
Nekėlioj. Liepos-July 24 d.. 1927 

l’Al L LEBEL KEMPĖJ
:90 Andover st., Danvers, Mass.

Prie pat Newbury Port Tumpike į 
čia bus visokie smagumai. Sielą 

zavėjant; muzika. Svetainė atviroj 
gamtoj, vieta ant upės kranto, kur ' 

■ yra šimtai laivelių pasiirstymui. Kai-j 
>.;t yra pakviestas "Keleivio” redak- j 

J. Neviackas.

MUNŠAINO NAUDA.
Atima protą, lygsvarybą, viltį, su

teikia įvairias ligas, galop pasiunčiu 
į kapines pirma laiko jaunus ir senus. 
Kas negali apsieiti be svaiginančių 

I gėrimų, vartokit SHEKRY VY'NĄ— 
vaistinį vyną, kuris turi 19' < spirito. 
Kas jo norite, praneškit man. (3Ut

P. STANLEY
86 Staniford st- Boston. Ma^

AUTOMOBILISTAMS.

$4.50 ir $5.00 Vertės Pratt ir Lambert Varniais, 
Galionas .................................................. $2.75
$3.00 ir $3.50 Vertės Vamišis, galionas $1.95 

——II., , rfC . „ M
' ALABASTINE

(Geriausias Kalsominc. 5 sv. pakelis 35. Reguliarė kaina 75c 
IS SENO AUTOMOBILIAUS PADARYK NAUJĄ 
SU PRATT & LAMBERT & VALSPAR AUTOMOBILIŲ 

ENAMELIŲ .
Kvorta' 99c. l’aintė 50c

MONTELLO, MASS.
Nepaprastas išvažiavimas.
Nedėlioję, Liepos-July 24 v-riu>

J iwks npnanras- KELRODIS. Iš visur važiuokite1., ( m įVyKS nepapias- Xewbury port Turnpike iki West Pea-
as piknikas Tautiškame b<>dv Raii Road Crossir.g (biskį už 
’arke, Montello, Mass. ši iš- i-y»‘nfieid į šiurius,. Nuo geižkeiio 

. T . fc . antra £atve po kairei tai Andover st. 
’3Z13VilTlH TCnglR Lietuviu ant kampo tos kempės savininkas 
Metodistų sekta. ttu.r? ^Iino eja bus iškabėta

t-. *j-. iA reliavuke su zirgvaikiu. L z vienosProgramas prasidės 10 \a- mailės nuo čia bus pikniko vieta.
andą ryte. Pirmiausia grieš 
Bostono Universiteto orkest- 
a po v a d o v y s t e Paul 

Brooks. Potam kalbės Dr.! 
W. Dawber — autorius gerų 
<nygų ir ginėjas laisvų min
čių. Po jo kalbės ved. Petras 
Balčius — tik bagęs Cornell 
Kolegiją: ir po jo kalbės Mi- 
nisteris B. F. Kubilius, temo
je: >AKas Reikia Daryti. Kad 
’alaikius Laisvamanybę 
tarp Lietuvių Amerikoje.” 

Po pietų 1:30 valandą 
irasides sekantis progra- 
nas, kuriame dalyvaus se
gantieji kalbėtojai: Profeso
rius I. W. šatukas kalbės tė- 
noje: “Ką Gero Lietuviai 
Davė Amerikai?” Po jo kai-i 
TAS Tlr Frpdriek Olsnn Prp- "aitham- t*n Pa,mti ^orcester Rd ;• rieCiilCK VlSOn, rre | važiuot iki Sudbury skvero, paimti 
ridentas Good Will Indust-K bncord Road ir pasukt į Hudson 
•ies, temoje: “Amerikos >kvėrą ir tuoj rasit Ma-™ard Road- 
Naujas Pasirįžimas, ir ką jis 
Mums Gerą Duos?”

Tarpe prakalbų turėsime 
lainų ir žaislų. Tiems, kurie 
itsižymės su savo gabumais, 
>us duotos brangios dova- 
įos.

Publika yra kviečiama iš i 
.’isur dalyvauti šiame kultū
ringame ir kiltame piknike.

Kviečia L. M. Ž. Rengėjai.

Rengia Cambridge'aus Lietuvių 
Koperacija. Nedėlioję.

D. LIEPOS-Jl LY. 1927 
Ant SABANSKIO ir 
ALEKSANDRO L kės 

61 Maynard Road.
SO. SUDBVRY. MASS.

Tai yra metinis Bendrovės parengi
ąs Dedamos pastangos padaryti jį 

■ nag-iu ir linksmu.
Kurie' n 'lite važiuot kartu, gaukite 

tikietus pas bendrovės direktorius ar
ba krautuvėje.

Važiavimui <ra pasamdyti puikiausi 
"kočiai." Susirinkite kaip 10 ryte prie 
1 raufuvės. kampas Main ir Porfland 
gatvių Išvažiuosime 19:3®.

Kviečia Rengėjai.
Kelrodis; Važiuoti iš Cambridge’o j

21 M.

Tel. Haymarket 2344 ir 3894. 
Naktinis ofisas 1019 Cambridge St. 
( ambridge. Mass. Tel. Porter 2879.

DElfflIS B. BŪRUS
ADVOKATAS

(ARNEY BITLDING 
43 TREMONT ST, 
BOSTON. MASS.

KAMBARIAI 1015 ir 1016

PARDAVIMAI
"PARSIDUODA « ŠEIMYNŲ N \M\S 
-eroj vietoj ir gerom išlygom. (311 

J. PUZINAS
1524 Cambridge st.. Cambridge. Mass

PARSIDUODA NAMAS.
14 kambarių, randasi ant Story st. 

Jo. Boston. Mass. Kaina $9.590.
KITAS NAMAS 15 kambarių ant 

tVashington st., Roslindale. Abudu 
namai su visais įtaisymais Klauskite 
informacijų. Tel. Jamaica 2166-J.

WEST ROXBURY
Ant pardavimo 5 ruimų namas- su 

gaz.u. elektriką, maudyne, 33,695 ket- 
i virtainių peštų žemės, vištinyčia su 70 i 
j vištų ir 36 vaisių medžiai ir grėpsų 1 
i augalai. Galima matyt po 5 vakare ar 
per visą dieną nedėlioję. Kaina $5,900 
Mr. FREYBERG, 178 Gardner Street.

Imkit Charles River karą iš Forest 
Hills.

IŠ SENŲ PADARAU NAUJUS 
PIGIA KAINA.

Pentinu įvairiomis spalvomis 
pasirinkimo. Darau ir Duco.

Darbas gvarantuojamas.
A. KASPAR

66 Victor'a St.. W. Somcrvillc. 
Tel. Som. 652U-J.

sulyg 
<->
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PIRKITE
PAKOL YRA

BIRDS NEPONSET RŪGS 
—ANTRAEILIAI—

9x12-------------------- $8.75
9xl01/2---------------- $7.75
6x9----------------------$4.50

DYKAI PRISTATOM 
BILE KUR.

Jeigu jus negalite ateiti į 
krautuvę dienos laiku arba 
jeigu-jus-norUarJecKpmsijTunia 
kartu ateitų ir jūsų vyras, 
mes mielu noru sutinkame 
r nt susitarimo bile laiku va
kare.

t

THE JAMES ELL1S 
FURNITURE CO.

405 BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

ANGLIŠKAS BALTAS ENAMELLS IK
ANGLIŠKA FLATINĖ BALTA Maliava galionas $1.95
No. 1095 Grindų Vamišis.......................... galionas $1.48

2VIRGZBINĖ INIPIERA 10c. TUZINAS. 
PLIENINĖ VILNA — 10c 1 SVARO PAKELIS. 
LANGŲ ŠNIŪRAI — 1<M) PĖDŲ ILGIO 39c.

Visas Vagonas langams Stiklų — Didelis Nupiginimas.
Ateikit pasižiūrėti, o rasite daug bargenų. 

VIETINIS PRISTATYMAS DYKAI.

SOUTH END HARDVVARE C0.
1095 VVASHINGTON ST., BOSTON

NEARDOVERST EL STATION

SVEIKIAUSIAS GĖRIMAS

Jis padarytas iš 17 skirtinių ŠAKNŲ IR SUDĖTINIŲ. 
_ MALONUS GERTI IR SVEIK YS.

v . —•"Tk'Fpgi'mes išdirbame ir kitokius geriausios rūšies tonikus. 
tys turime savo laboratoriją ir išdirbame savo ekstraktus, 
musą tonikas yra vienas iš geriausių.

Musą Toniką galite gaut visose lietuviškose grosernčse 
užsakius, pristatom tiesiog j namus.

Visada reikalaukit musų Toniko. tad 
gėrimą.

NATIONAL BOTTLING
86 Windsor Street,

Tel. University 4111.

Pa- 
todel

arba

gausit sveiką ir gardų

TORAH CO. 
Cambridge, Mass.

t

Tel. Su. Boston 506-W.
DAKTARAS

A. L KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

Seretlomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.
Broadway. tarpe C ir D St,

SO. BOSTON. MASS.

LIETUVIS 
BUDAVOTOJAS IR 

ARCHITEKTAS
Mes pabudavojsme gerinusius 

. amus ir pigiai Taipgi padarau 
.tankius plonus, išmėruoju žemę ir 
<tc. Visokiais reikalais kreipki
te i • (•)

TITUfc P. GREVIS
395 Bro»dwgy. So. Roatea. 

Tel.: So Roaton 2340.

251

DR LANDAU
32 CHAMBERS ST.. BOSTON. 

Gydo Veneriškas Ligas.
Valandos:— Kasdien nuo 8 iki 

10. nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8.
Nedėldieniais nuo 9 iki 12.
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Visi Laivai 
Plaukia iš 
R/»we's Wharf

MOTINU ATYDAI
t

AR JUS ŽINOTE, KAD BILE PAPRASTĄ DIENĄ

Viena Motina ir Tris Vaikai
. GALI PLAUKTI Iš

Bostono į Nantasket Beach
IR ATGAL m'g

TIKTAI UŽ <|> X • 1 > V7
Šita Sperialc Ekskursija taikoma va kams iki i2 m. ir 1 suaugusiam. 

Vaikams žemiau 5 metų dykai.
Vaikams aukščiau 5 ir žemiau 12 metų—15 centų į kiekvieną pusę. 

Suaugusiems paprastomis dienomis 35c.
BOTAI IŠPLAUKIA IR SUGRĮŽTA KAS VALANDA.

NANTASKET BEACH STEAMBOAT CO.
KREDERK L. LANE Mgr. and Treas.

Žada sumažint taksas.
Bostono miesto valdinin- 

Bostono gyventojus, tai ki- kai tikisi, kad šįmet bus gali-1 
tuose Bostono distriktuose ma sumažint taksas apie 
butlegeriai varo platų biznį. $1.50 nuo kiekvieno $1,000. 
Ponas Wilsonas žino, kad Tas bus galutinai žinoma 
blaivybės jisai neįvykins, apie vidurį rugpiučio. Dabar 
tai kam jis daro tą puolimą nuo kiekvieno $1,000 vertės 
ir vien tik ant South Bosto- yra nustatyta $31.80 taksų, 
no? Kuomet Charlestovvne j ---------------
aną dieną buvo nužudytas Slapukas ant laivo be mažko 

nenumirė badu.
Šiomis dienomis į Bostoną 

atėjo iš Kubos laivas su cuk
rum, ir tam. lai' t hm <> pasi 
slėpęs viena, ispaiia.--, L mis 
slapta norėjo An.eįikun įsi-' 
gauti l aivas plauke X paras

policmanas Mclnnis, tai pik
tadariams sekti p. Wilsonas 
paskyrė tik du policmanu, o 
jzp ■ li.uu ant ramių South 
Bostonu gy 'entojų jis pa 
dunte-net 40.

‘Sotltb Bostonas atlipki

i 4 | i i » i i
ANT PARDAVIMO

3 šeimynų mūrinis 11 kambarių na-1 • 
•nas, su toiletais, gazu. jeigu $572. • 
Kaina $3J>O0. Taipgi ir, storas. į |

292 C Street. South Boston. Mas«. ' •

ROXBURY į.{
šešių kambarių vienos šeimynos1 i 

stuba. skalinis rufas. elektros šviesa.' J 
šilto vandens šiluma, atviras plunibin- 
gas. kiemas ir kampinė vieta. Kaina 
$6,500. Pusę įnešti.

ROXBURY
Ketųrių apartmentų namas

Dudley st. Metinės ieigos $1875. 
na $16.000. J nešt $3,500. Naujas 
ko pirmas mortgičius $8.500, Antrą 
mortgičių $4,000 priims pardavėjas

ALLSTONE
Astuonių kambarių ’ ’ 

uos mūrinė stuba Puiki vieta 
$6,oo0. Jnešt $2,000.

ALLEN REALTY (O.
24 .Milk af.. Rmm 41fl.

TrJ. I.ilertv

ant 
Kai- 
ban-

vieno, šeimy- 
. .—i kaina

Ma««.
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Dr. Med. Leo J. Podder iš Petrogrado
PLUNKSNAS. Pukus. Paduškas. 
Patalus, Kaldras ir visokias lovą 
įrėdmes. parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypat tikai arba rašykit

Didžiausia sandė
lis. Gvarantuojam 
užsiganėdinimą.
Tas mus gausite 
tikras europiškas 
plunksnas ir pu
kus.

820 E. 6-1 h Street. 
SOUTH BOSTON. MASS.

TeL: So. Bo*ton 4486.

P. J. AKDREVIČIUS
Lietuvis Graborius

Suteikia geriausį paskutinį 
patarnavimą Už pilną pagrabą 
galima apsieiti su $80 ir aukš
čiau už didelius, o už vaikus nuo 
$?‘> ir aukščiau*. Pigiai ir gra
žiai. (Mišo Ir gyvenimo adresas:

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.

t

SVARBUS PRANEŠIMAS 
VISUOMENEI.

European Feather Co.
25 įx>well Street. Boston, Man.

4-

Lietuvis Oiteaetnstas

DVI DVIEJŲ ŠEIMYNŲ 
STUBOS.

I)ar neužbaigtos City P.iinte. Marine Road. 
netoli M Street. Ant pirmų iubų 5 kambariai, 
ret^pšin Kali ir sun parlor, ant antrą labą 6 
kambariai ir sun parlor. Bus šilto vandens šilu
ma atskirai koznai šeimynai, užpakaliniai pia- 

• zai. vietos dėl garadžtų. Kreipkitės pas savinin
ką A. J. Kupstis.

DVI GROSERNĖS.
Viena už $200. daro gerą biznį, yra 3 kambariai užpakaly krautuvės. 

Rrnda $20 į mėnesį; kita krautuvė už $7000 su ilgu lysu. daro biznio 
apie $250 į sąvaitę. Nenraleiskite progos, kreipkitės pas A. J. Kupstis.

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

DR. MARGERIS
Gydytoja* ir Chirurgą*

Valandos: >0—2 $ • 
Sekmadieniais: >0—2

3421 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL. 

Tel. Boulevard R483

I
♦

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

J. L. PASAKARNIS. O. D.
447 Broad«ay. So. Boston, Mass

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

Uiuu f ei. Su. Boston 1662—1373—0441.




